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+ 47.4  

كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي تسعة سنتات ليستقر عند مستوى 77.97 دوالرا في تعامالت 
امس االول االربعاء مقارنة بتعامالت اليوم الذي يسبقه.

 وقالت مؤسس���ة البترول الكويتية في بيان صحافي امس ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ يوم 
الثالثاء املاضي 77.88 دوالرا.

 وتشهد اسعار النفط حاليا حالة من االستقرار وتبقى في مستوى جيد بسبب انخفاض سعر الدوالر 
في االسواق العاملية ودخول املضاربني الى اسواق النفط مرة اخرى السيما مع بقاء العوامل االساسية 

للسوق من عرض وطلب واحتياطيات على حالها تقريبا.

برميل النفط الكويتي يرتفع  تسعة سنتات بالغًا 77.97 دوالرًا

الدويَّ اإلعالمي الهائل 
المصاحب إلعالن تأجيل 
سداد ديون شركتين 
من شركات دبي مبالغ فيه

دائرة اإلبهار التي وضعت 
دبي نفسها فيها سبب 
مباشر في اهتمام العالم 
بأزمة ديونها

الشفافية.. الغائب األكبر في 
أزمة دبي وحجم المخاطرة 
أعظم من تجاهله في 
مشروعها التنموي

عصام الطواري

الطواري: »رساميل« تعلن عن مبادرة لتشكيل لجنة لدائني »دبي العالمية« و»النخيل«
منى الدغيمي

أعلنت ش���ركة رس���اميل 
للهيكلة املالية مبادرة تشكيل 
جلنة لدائني »نخيل« و»دبي 
العاملية« ف���ي منطقة اخلليج 

والشرق األوسط.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب للش���ركة 
عصام الطواري للصحافيني 
الذي  خالل املؤمتر الصحافي 
عقدت���ه الش���ركة أمس حتت 
عنوان: حملة صكوك ش���ركة 
»دبي العاملية« و»النخيل«، ان 
الفت���رة املقبلة تعتبر حرجة 
على اجلميع السيما بعد الفزع 
الذي انتاب املستثمرين بإعالن 

ديون شركتي دبي.
إلى أن »رساميل«   مشيرا 
أخذت على عاتقها أن تش���كل 
جلنة مكونة م���ن فريق عمل 
يهدف لتأمني خطة عمل موحدة 

 مش���يرا إلى أن أكثر من 3 
شركات تقدمت إلى »رساميل« 
حتى اآلن لتفويضها بخصوص 
ديونها جت���اه »دبي العاملية« 

و»النخيل«.
أن  الط���واري  وأوض���ح 
»رساميل« لها انكشافات على 
شركتي دبي لكن حجمها بسيط، 
الفتا إلى أن »رساميل« تطمح 
من خ���الل حملته���ا حلاملي 

لتش���كيل جلن���ة لدائني دبي 
هي خاصة واله���دف منها ان 
»رس���اميل« لها مميزات لدعم 
امتالكها  هذا املشروع السيما 
لبنك »رساميل« في دبي ولعدة 
اس���تثمارات في املنطقة مما 
ميكنها من التفاوض والتنسيق 
مع الشركتني السالف ذكرها.

وردا عن سؤال هل تصحو 
دبي من كبوتها عن قريب وهل 

يتم عرضها على صندوق دبي 
للدع���م املالي ولرئيس وحدة 
إع���ادة الهيكل���ة لدائني هذه 

الصكوك في املنطقة.
ان  الط���واري  وكش���ف 
حجم االنكش���افات بالنسبة 
للش���ركات الكويتي���ة الت���ي 
تعاملت بالصكوك في حدود 
100 ملي���ون دوالر اغلبها من 

الشركات االستثمارية.

صك���وك »النخي���ل« و»دبي 
العاملي���ة« ال���ى أن جتد حال 

للمشكلة الراهنة.
املس���تثمرين  كل  ودع���ا 
إلى  احمللي���ني واخلليجي���ني 
االنضمام حلملة »رس���اميل« 
للتوصل إلى احللول املناسبة 
في الوقت املناس��ب ولصالح 

اجلميع.
وأضاف الطواري أن املبادرة 

س���تفقد بريقه���ا االقتصادي 
الس���ابق؟ قال الطواري: »أنا 
مازل���ت اعتق���د أن دبي مثال 
للنجاح االقتص���ادي والذي 

حصل هو تصحيح لوضع«.
وتابع: »لكل جواد كبوة ودبي 
ستصحو من كبوتها عن قريب 
ومازالت تتمتع بأساس���يات 
النج���اح االقتصادي ومازلت 

أثق بأنها إمارة النجاح«.
وتعليقا على إعالن حكومة 
دبي بعدم دعمها لشركتي »دبي 
العاملية« و»النخيل« وتنصلها 
من مسؤوليتها جتاههما قال 
الطواري ان الرسالة التي أرادت 
حكومة دبي أن متررها من خالل 
إعالنها هي التعامل مع املشكلة 
بشكل جتاري، مستدركا بأن هذا 
اإلعالن من طرف احلكومة ال 
يعني التنصل من املسؤولية 

وعدم دعمها للشركتني.

السياسيني قبل االقتصاديني، فلطاملا كانت دبي 
في دائرة االبهار منذ خططت لتكون مركزا جتاريا 
وماليا عامليا وليس اقليميا فقط، بل ان البعض 
قد ملس لغة التش���في واالنتق���ام في تصويره 
لسيناريو ما س���تؤول اليه االوضاع في االمارة 
التي لم يتجاوز عدد س���كانها 1.4 مليون نسمة 
20% منهم فقط اماراتيون وجنحت في ان تدير 
العالم نحوها وجتذب اليها املستثمرون من كل 

حدب وصوب.
وفي وجه العاصفة وقف مهندس اعمار دبي 
الش���يخ محمد بن راشد ليدافع عن حلمه وحلم 
املنطقة، مؤكدا ان دبي قوية ومثابرة، ومعتبرا 
احلديث العاملي عن دبي سلبا او ايجابا هو دليل 
خير، مس���تعينا بقول مأثور قدمي عن الشجرة 
املثمرة املروية التي تصبح دائما هدفا للرش���ق 

باحلجارة.
ورغم رس���الة التطمني التي ارسلها مهندس 
اعمار دبي وعززها بدوره رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
حني اكد اس���تمرارهم بثبات واصرار في تنفيذ 
ما تبنوه من استراتيجيات ورسموه من خطط 
ومش���اريع في ظل اقتصاد وطني قوي وسليم، 
رغم ذلك اال ان املراقبني يعتبرون ان الش���فافية 
ه���ي الغائب االكبر في مش���كلة ديون دبي وان 
حجم املخاطرة كان اكبر من املجازفة به في مثل 
هذا املش���روع التنموي الهائ���ل، وتقول مصادر 
ل� »األنباء« ان ابعادا سياس���ية خلف الكواليس 
رمبا لعبت دورا في تضخيم االمور وتداعياتها 
في دبي ولكن ان غدا لناظره قريب بعدما هدأت 
االمور في االسواق املالية واستعاد سوق الكويت 
لالوراق املالية توازنه وارتفع مؤشره 47.4 نقطة 
وبعد ان اعلنت الشركتان االماراتيان اتخاذ عدة 
اجراءات فورية للحد من استفحال ازمتهما املالية 
س���واء من خالل اعادة الهيكلة او الجتماع دعت 
اليه اللتئامه في االسبوع املقبل ملكاشفة الدائنني 
بحقيقة املوقف وظروفه في ظل تباين ملحوظ 
عن االرقام املتداولة حلجم املديونية التي قدرتها 
بعض اجلهات ب���� 184 مليار دوالر، فيما قدرتها 
»موديز« ب� 100 مليار دوالر )ديون دبي وشركاتها 
التابعة(، وأعلنت دبي العاملية ان القيمة االجمالية 
لديونها والشركات التابعة لها التي تخضع لعملية 
اعادة الهيكلة ال تزيد على 26 مليار دوالر، فيما 
دوالب االعمار مايزال على دورانه وهناك العديد 
من املشاريع التي هي قيد التنفيذ منها مشروع 
النخلة ديرة والنخلة جبل علي ومدينة األلعاب 
ومش���روع جزر العالم وأطول ب���رج في العالم 

ومدينة اجلليد ومدينة دبي الطبية.

أحمد سمير
ال يختلف اثنان على ان دبي كانت طوال السنوات 
القليلة املاضية منوذجا اقتصاديا مميزا في منوه 
وتوجهاته وطموحاته واهدافه، ال على مستوى 
املنطقة فحسب بل على مستوى العالم، وال يكاد 
يضاهيها فيما ذهبت اليه اال سنغافورة فقط من 
حيث مشاريعها التنموية والسياحية والبنيوية 
وفق رؤية مهندس بنائها الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، حيث ب���دأ خطته التنموية في العام 
2000 فيما ضاقت االرض بطموحاته االعمارية 
واالستثمارية، فاجته صوب البحر لينشئ اكبر 
مش���روع عقاري في العالم مقام على جزيرتني 
صناعيت���ني في البحر مبس���احة اجمالية تصل 
الى نحو 13 الف كيلومت���ر مربع واجته صوب 
السماء ليقيم اعلى برج في العالم بارتفاع 800 
مت���ر وبكلفة مليار دوالر، ام���ا االرض فامتألت 

باملشاريع الهائلة.
وبقدر ما لفتت دبي انظار العالم وجذبت انتباهه 
اليها في سنوات االعمار والنمو الصاروخي، بقدر 
ما زعزعت كثيرا من الثوابت وهزت اسواق املال 
في العالم فور اعالن ش���ركتني من شركاتها عن 
تأجيل محسوب لس���داد جزء من ديونهما ملدة 

ستة اشهر فقط.
وثمة من يعلق على ال���دوّي االعالمي الهائل 
الذي واكب اعالن تأجيل سداد بعض االلتزامات 
املالية بأنه ضجيج اعالمي مبالغ فيه وردة فعل 
اكبر من احلدث ذاته، وذهب البعض به الى ابعد 
ما يكون ورمبا تطرقوا الى امور وقضايا يتمنى 
البعض ان تكون واقعا حقيقيا متمثال في ضياع 
احللم وسقوط اجلواد، فهل هذا هو ثمن الطموح 
اجلامح الذي راهن���ت عليه دبي وراحت حتققه 

مشاريع على ارض الواقع؟
انه السؤال الذي بات يطرح نفسه بني اروقة 

ن أن حجم انكشافات الشركات الكويتية المتعاملة بالصكوك عليهما بلغ 100 مليون دوالر بيَّ

هـل تسـدد دبـي مبكـراً
طموحهـا فاتـورة 
االستثماري الجامح ؟

الشركة بصدد تعاون إستراتيجي مع أحد البنوك األوروبية
على هامش املؤمت��ر الصحافي قال عص��ام الطواري ان 
»رساميل« في الفترة احلالية بصدد الدخول في اتفاقية تعاون 
استراتيجي مع احد البنوك األوروبية في مجال العمل املشترك 
في املنطقة لتمويل مشاريع البنى التحتية في املنطقة، مشيرا 

إلى ان هذه االتفاقية س��يكون لها األثر االيجابي في مشروع 
حملة »رس��اميل« لصكوك »النخيل« و»دبي العاملية« باعتبار 
ان للبنك األوروبي الذي لم يكش��ف عن اسمه له استثمارات 

في دبي واملنطقة.

االقتصادية


