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ملواكبة موسم األعياد الذي تشهده 
البالد حاليا، زادت مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية علي زيادة في حجم 
وع����دد طائرات علي بعض اخلطوط 
الرئيس����ية التي تص����ل إليها. وفي 
الس����ياق، أكد املدير اإلقليمي األعلى 

ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بدر العميري ان هناك زيادة في عدد 
الرحالت الرئيسية للمؤسسة لعدد من 
املدن العربية منها القاهرة مبعدل أربع 
رح����الت باإلضافة الى عمان باألردن 
مبعدل رحلة ونفس االجتاه نحو دبي.

وقال ان املؤسسة قد أعدت التجهيزات 

الالزمة استعدادا ملوسم األعياد الذي 
تشهد احتفاالته البالد حاليا. واكد على 
ان نسبة اإلشغال على جميع خطوط 
املؤسسة خالل موسم األعياد الراهن 
بلغت حوالي 98%، وهو ما يؤكد مدى 
ارتباط املسافر بالطائر األزرق مفضال 

إياه على جميع املنافسني.

العميري: 98% نسبة اإلشغال لـ »الكويتية« خالل العيد

اقتصادات دول الخليج 
تعاني من أزمة هيكلية 
تحد من قدرتها على 
مواجهة األزمات المالية

جاء إعالن إمارة دبي كالصاعقة أو النار 
التي تسري في الهشيم اذ بعد ساعات قليلة 
من تناق����ل وكاالت األنباء للخبر ظهرت 
ردود الفعل على أسواق المال والبورصات 
األوروبية واآلسيوية وربما أنقذ أسواق 
الخليج من ردة الفعل دخولها في عطلة 
عيد األضحى، األمر ال����ذي يترك عالمة 
استفهام كبيرة حول شكل أداء االسواق 
الخليجية مع عودتها للتداول يوم الثالثاء 

المقبل في ظل ازمة دبي الجديدة.
وف������ي تعلي������ق ل��ه يق������ول اح��د 
المراقبين ل� »األنباء« ان األزمة الجديدة 
في دبي أفسدت عطلة العيد على الكثيرين، 
وجاء توقيت إعالن خبر تأجيل س����داد 
دبي لمديونياتها ربما بعد دراسة متأنية 
إذ أزيح الس����تار عنه عشية عطلة عيد 
األضحى المبارك فغابت ردود فعل المنطقة 
الخليجية وإن كان هذا لن يغير من واقع 
األمور شيئا وإنما فقط سيؤجلها ويؤخر 

تأججها بعض الوقت.
ويرى المراقب االقتصادي ان تداعيات 
أزمة دبي على دول الخليج ستتفاوت من 
دولة الى اخرى تبع����ا لدرجة قربها من 
التعامل مع دبي او عدمه يضاف الى ذلك 
حجم االجراءات التي ستتخذها كل دولة 
للحد من التداعي����ات عليها، حيث تبقى 
الكويت األبعد نسبيا من فوهة بركان دبي 
بسبب االجراءات االحترازية التي تطبقها 
البنوك الكويتية تحت مظلة واش����راف 

البنك المركزي واجراءاته الصارمة.
وتقول مصادر »األنباء«: بطبيعة الحال 

فإن دبي هي األقرب من فوهة بركان األزمة 
وهي التي ستطولها نسبة الدمار األعظم 
وإن كانت اجراءاتها المتخذة ربما تحد الى 

حد ما من حجم التداعيات المتوقعة.
وتقدر مصادر »األنباء« انكشاف البنوك 
الخليجية في القطاع المالي بدرجة منفرجة 
وكبيرة على ازمة دبي وترى ان اقتصادات 
دول الخليج باتت تعاني في الوقت الراهن 

حجم تضرر كل دولة 
يعتمد على إجراءاتها 
المسبقة المتخذة 
لحماية جهازها 
المصرفي
حجم االنكشاف
 في السعودية سيأتي 
في المقدمة تليها قطر 
ثم الكويت

من 3 آفات تؤثر فيها بشكل ملحوظ وهي 
على النحو التالي:

1 � الخلل في الهيكلية االقتصادية امام 
اعتمادها على النفط بش����كل يكاد يكون 

كامال.
أم����ا ثاني اآلف����ات الت����ي تعاني منها 
اقتصادات دول المنطقة في الوقت الحالي 
فهي تداعيات األزمة المالية العالمية التي 
لم تتعاف منها بعد معظم دول المنطقة 

والتزال تزرح تحت تأثيراتها.
وثالث آف����ات اقتصادات المنطقة هي 
أزمة دبي والتي يمكن تسميتها »فقاعة 
دبي« التي شارك الجميع في نفخها حتى 
تضمنتها وأصبح����ت جزءا منها، وعلى 
الرغ����م م����ن ان كثيرا من الن����اس كانوا 
يتوقعون ذلك االنفجار في اي لحظة اال 
ان حدوث����ه لم يخفف ايضا من صدمتها 

وتأثيرها.
وقدرت مصادر »األنباء« حجم انكشافات 
دول الخليج عل����ى ازمة دبي بنحو عدة 
مليارات دوالر نصي����ب الكويت منها ال 

يقل عن %20.
وترى المصادر ان حجم االنكش����اف 
في السعودية س����يكون هو األكبر فيما 
تليها قطر وتأتي الكوي����ت في المرتبة 

الثالثة بعدهما.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه على 
الساحة االقتصادية بالمنطقة هو الى اي 
مدى ستصل حمم بركان أزمة دبي المتفجر 
وحجم االنكشافات في المنطقة والقدرة 

على استيعاب تداعياته؟

لرفع تقرير مفّصل عن مدى تعرض البنوك ألزمة ديون دبي 

اجتماع استثنائي لمديري الخزانة
 بالبنوك المحلية يوم الثالثاء المقبل

 محمود فاروق 
ذكرت مصادر مصرف���ية 
ل� »األنباء« أن مديري اخلزانة 
بالبنوك احمللية سيجرون 
اجتماعا عاجال واستثنائيا 
يوم الثالثاء املقبل بحضور 
ممثلني ع���ن احتاد مصارف 
الكويت، حيث تلقى مسؤولو 
البنوك احمللية عبر الهاتف 
رسالة شفهية من بنك الكويت 
املركزي بسرعة عمل تقرير 
مفص���ل عن م���دى تعرض 
البن���وك ألزمة دي���ون دبي 

العاملية.
 واكدت املصادر أن البنوك 
احمللية غير معرضة بشكل 
كبير للديون االماراتية بعكس 
الشركات العقارية الكويتية 
التي لها استثمارات ومشاريع 

عديدة بدبي، مبينا أن البنوك 
ليس لديها أي تعامل مباشر 
مع حكومة دبي وبالتالي فإن 
ردة فعل البنوك أو السوق 
أزم���ة دبي  الكويت���ي على 
ستكون طفيفة وليست بشكل 
مبالغ فيه كما يعتقد الكثير 

حسب قول املصادر.
واعتب���رت املص���ادر ان 
تلك األزم���ة دولية وجديدة 
وس���تطل مبؤثراته���ا على 
القيادية  العقارية  الشركات 
بالس���وق احملل���ي، مبينة 
أنها س���تؤثر على تسويق 
الفرص االستثمارية في دبي 
س���واء لألفراد أو الشركات 

والبنوك.
وجتدر اإلش���ارة إلى أن 
انهي���ار دبي س���يكون أكبر 

إفالس على املستوى العاملي 
حيث تقدر ديونها مببلغ نحو 
59 مليار دوالر، كما أن اإلمارة 
كانت قد حصلت على قروض 
بنحو 80 مليار دوالر أخرى 
العقارية  لتمويل طفرته���ا 
التي  خالل السنوات األربع 
سبقت األزمة املالية العاملية، 
وقد أدى إعالنها تأجيل خدمة 
ديونها إلى ارتفاع تكلفة تأمني 
السندات في اخلليج بأعلى 
معدل من���ذ فبراير املاضي. 
وكانت قيم ضمانات سندات 
»نخيل« التي تستحق الدفع 
في 14 ديس���مبر قد ارتفعت 
بنهاية األسبوع املاضي 124 
نقطة، بعد أن كانت قد سجلت 
ارتفاعا بنحو 122 نقطة بداية 

األسبوع املاضي أيضا.

ُحمم بركان أزمة دبي تتطاير
وتصيب 
دول المنطقة
 بتفاوت

عدة مليارات  دوالر حجم االنكشاف المتوقع لبنوك المنطقة على أزمة دبي

 أحمد سمير
أبت األزمات املاليـة أن تترك العالم يهنأ ببوادر 
االنتعاش التي أطلت برأسها مؤخرا على اقتصادات بعض 
الدول بعد عام من األشهر العجاف التي عاشها العالم 
في ظل تداعيات أزمة مالية عاملية طاحنة أطاحت 
بكبرى املؤسسات املالية واملصرفية والتأمينية في 
الواليات املتحدة االميركية، حيث جتاوز عدد املصارف 
املنهارة الـ 145 مصرفا، فيما لم يختلف السيناريو 
كثيرا في باقـي دول العالم، وهاهي بوادر أزمة مالية 
جديدة يدخل العالم في معتركها بإعالن إمارة دبي 
تأجيل سداد اجلزء األكبر من مديونيتها البالغ إجماليها 

80 مليار دوالر.

or


