
• »بيان« ليست ذراعا استثمارية 
      لـ »الوطنية العقارية« وارتباط سهم الشركة 

بحركة املجموعة نفسي

• سنعيد تشكيل مجلس إدارة 
     »الخليج القابضة« إذا أقنعنا املساهمني بموقفنا 

    في الجمعية العمومية نهاية الشهر

• خاطبنا »التجارة« و»التمويل الخليجي« 
لسحب ممثلنا أحمد األمير من مجلس إدارة 

»الخليج القابضة« ولم يستجب ملطلبنا

• ماذا يعني أن تشتري »الخليج القابضة«
     أرضًا في املغرب مملوكة 

     لـ »بيت التمويل الخليجي«؟

»دار الظبي«  • ال نصر على إيجاد مقاول لـ
بشكل منفصل عن املمول وال مانع من بيع 

الشركة إذا كان السعر مغريا

• نتفاوض للتخارج من أحد أصولنا في شركة 
غير مدرجة

• لدينا أفضل الهياكل اإلدارية إال أننا ال نحب 
»املزيكة« مثل البعض

• ال نتخلف عن أي موعد سداد منذ بداية 
األزمة وال استحقاقات مستقبلية غير قادرين 

على توفيرها

• »بيان« لم تمد أرجلها أطول من لحافها 
     ... ال ننكر تأثرها باألزمة لكننا لسنا متعثرين
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حوار

أكد في مقابلة مع »الراي« أن وضع »بيان« في 2009 »متوازن نسبيًا«

املطوع: الحل بصندوق حكومي يشتري األصول املتعثرة من البنوك 
|   كتب رضا السناري    |

ب��ال��ص��رف وعلى  »ال��ك��وي��ت ع��ج��وز غ��ن��ي��ة بخيلة 
أبنائها وحتى على نفسها«. لو وجد رئيس مجلس 
لالستثمار  ب��ي��ان  ل��ش��رك��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و  اإلدارة 
فيصل املطوع وصفًا أكثر قسوة وواقعية للوضع 

الراهن من تلك العبارة ملا تأخر.
ل��ك��ن ال���ع���ب���ارات األق���س���ى ي���س���رده���ا امل���ط���وع في 
ت��ش��خ��ي��ص »ال��ع��ج��ز« و»ال���ب���خ���ل«. ي��ق��ول إن »ه��ن��اك 
حملة  م��ن  عملهم  رأس  على  حكوميني  م��س��ؤول��ني 
ال��ش��ه��ادات ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ص���ادرة م��ن ال��دك��اك��ني وهنا 

الخطورة«.
لكن كيف تكون الكويت »شابة« و»كريمة« وسط 

كل هذا الصخب السياسي املزمن؟
ال يجامل املطوع في تحميل الحكومة املسؤولية. 
ي��ق��ول »ال أع��ت��ق��د أن م��ج��ل��س األم����ة ي��ع��رق��ل خطط 
أجندات  لديهم  ك��ان  وإن  فالنواب  للتنمية  الحكومة 
شعبوية إال أنهم ال يمنعون بناء مستشفيات حديثة 
وكهرباء  ط��رق  بناء شبكات  أو  التعليم  تحديث  أو 
متقدمة« ويضيف: »ينقصنا قرار سياسي جريء 

قادر على تجاوز هذا التخلف«.
ي��ق��ف��ز »أب����و خ��ال��د« ب��ال��ح��دي��ث م��ن ال��س��ي��اس��ة إل��ى 
حال االقتصاد، يناقش ما ليس محل نقاش عادة. 
»ق��ررت  كيف  مستغربًا  ال��ف��ائ��دة،  مستويات  ينتقد 
)الكويت( أن تحتفظ بأسعار تتجاوز الدوالر بنحو 
6 أضعاف«! لكنه ال يستطرد إلى النهاية في انتقاد 
البنك امل��رك��زي وم��ح��اف��ظ��ه، ب��ل ي��س��دد نصف رمية 
على »فريق املحافظ« الذي »قام بدوره لكنه لم يحفز 
االق��ت��ص��اد« وع��ل��ى »ق��ان��ون االس��ت��ق��رار«، ال���ذي ي��راه 

»قانونا دفاعيا« فيما املطلوب املبادرة والهجوم.
يبقي  الحكومي  »البخل«  املطوع عن  يتكلم  حني 
الحديث عن شركته جانبًا من منطلق الفصل بني 
ال��ع��ام وال���خ���اص، ول��ع��ل��ه واح���د م��ن ق��ل��ة م��ن رؤس���اء 
 تستفيد 

ً
شركات االستثمار الذين يشجعون حلوال

منها البنوك، في حني أن كثيرين من نظرائه ينظرون 
املبسوطة  الحكومية  اليد  إل��ى  »ال��غ��ي��رة«  م��ن  بشيء 

إلنقاذ البنوك.

ش��يء م��ن »ك���رم« الكويت »ال��ش��اب��ة«، ي��راه املطوع 
ممكنًا م��ن خ��الل إن��ش��اء ص��ن��دوق خ��اص م��ن قبل 
الدولة لشراء األصول املتعثرة في القطاع املصرفي، 

لإلسراع في الخروج من نفق األزمة.
يبدو املطوع مطمئنا إلى وضع »بيان«، فإذا كان 
2009 صعبا على الشركة مثل غيرها، إال أنها لم 
متوازنا  سيكون  الحالي  العام  اداء  أن  كما  تتعثر، 
نسبيا، »ال توجد علينا أي استحقاقات لم تدفع في 
الشركة  على  توجد  وال  األزم��ة  بداية  منذ  موعدها 
استحقاقات مستقبلية غير قادرة على توفيرها«، 
ويغمز املطوع إلى ان »بيان« »لم تمد أرجلها أطول 
م���ن ل��ح��اف��ه��ا«، وي��ض��ي��ف »ب���ي���ان« ت��ت��م��ت��ع ب��أف��ض��ل 
ال��ه��ي��اك��ل االداري������ة اال ان��ه��ا ال ت��ح��ب »امل��زي��ك��ة« مثل 
من  للتخارج  تتفاوض  الشركة  ان  ويبني  البعض. 

احد اصولها غير املدرجة.
وي��ك��ش��ف امل��ط��وع ان س��ب��ب ع���دم م��س��اه��م��ت��ه في 
زي����ادة رأس���م���ال ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ك��ان��ت ب��س��ب��ب ت���ردده 
إلى  البنوك  جميع  تتجه  ان  ويتوقع  االوض����اع،  م��ن 
زيادة رأسمالها في الفترة املقبلة، وان »الخليج« لن 
يستثنى م��ن ذل��ك. وي��ق��ول ان »ب��ي��ان« ليست ذراع��ا 
سهمها  وارتباط  العقارية«،  »الوطنية  ل�  استثمارية 

بحركة املجموعة نفسي لدى املتداولني.
مثل  الظبي«  »دار  ان مشكلة  إل��ى  املطوع  ويلفت 
غيرها من الشركات تكمن في التمويل، كاشفا ان 
الشركة تستهدف من 50 مليون دوالر وم��ا فوق، 
املطوع  القابضة« يشير  »الخليج  وح��ول خالفه مع 
إل��ى ان »ب��ي��ان« خاطبت »ال��ت��ج��ارة« و»ب��ي��ت التمويل 
الخليجي« لسحب ممثلها احمد االمير من مجلس 
ت��ت��م االس��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب��ن��ا«،  ل��م  االدارة، »ول���أس���ف 
ويسارع بالتساؤل، ماذا يعني ان تشتري »الخليج 
»بيت التمويل  القابضة« أرضًا من املغرب مملوكة ل�
تشكيل  »ب���ي���ان« ستعيد  ان  وي��ؤك��د  ال��خ��ل��ي��ج��ي«؟، 
مجلس إدارة »الخليج القابضة« اذا نجحت في إقناع 
املساهمني بموقفها في الجمعية العمومية املرتقبة 
ل��ن تساهم في  »ب��ي��ان«  ال��ج��اري، وان  الشهر  نهاية 

زيادة رأسمال »بيت التمويل الخليجي«.
)تصوير نور هنداوي(وفي ما يلي املقابلة: فيصل علي املطوع   

• الكويت باتت مثل العجوز الغنية والبخيلة 
على نفسها وأبنائها... تحولنا إلى أكثر الدول 

الخليجية تخلفا وتراجعا

• العالم كله خفض الفائدة... فيما الكويت تحتفظ 
بأسعار تتجاوز الدوالر بـ6 أضعاف

• غياب الفرص وارتفاع الفائدة وشح التمويل 
عوامل تؤثر في أداء قطاع االستثمار

• التمويل مشكلة »دار الظبي« مثل غيرها 
     من الشركات... نستهدف من 50 مليون دوالر 

وما فوق

التتمة ص 45

 • رغ������م م����ع����ان����اة غ���ال���ب���ي���ة ش���رك���ات 
االستثمار من األزم��ة والتي بدأ بعضها 
بصوت  االئتمانية  مشاكله  عن  الحديث 
ال��س��وق شيئا ع��ن موقع  ل��م يسمع  ع���ال 
»ب���ي���ان« ف���ي األزم�����ة ف��ه��ل ي��ع��ن��ي ذل����ك أن 

الشركة تجاوزت األزمة؟
- »ب���ي���ان« ش��رك��ة اس��ت��ث��م��اري��ة مثل 
االستثمار  قطاع  شركات  من  غيرها 
ال�����ت�����ي ت����ع����ان����ي م������ن ن���������درة ال�����ف�����رص، 
والتمويل شبه املتوقف والبيئة غير 
ال��رح��ب��ة ل��ف��رص االس��ت��ث��م��ار وق��وان��ن 
املجال.  ه��ذا  املتطورة في  الدولة غير 
وف����ي ظ���ل ذل����ك ي���ك���ون ال���ت���أث���ر م���ب���ررا، 
ف����ا ي����وج����د ف����ي ال����وق����ت ال����ح����ال����ي م��ا 
آمنة  بطريقة  الشركات  فيه  تستثمر 
أو أس����واق خ��ارج��ي��ة ت��ع��ّوض ان��ع��دام 
مخاطر  بمستويات  املحلية  ال��ف��رص 
ت��أث��ر  ن��ن��ك��ر  ك���ن���ا ال  م��ن��خ��ف��ض��ة، وإذا 
ال���ش���رك���ة ب���ت���داع���ي���ات األزم������ة إال أن��ن��ا 
»بيان«  ف�  لسنا متعثرين،  أننا  نؤكد 
م���ن���ذ ت���أس���ي���س���ه���ا ت���ع���م���ل ب��م��ن��ه��ج��ي��ة 
م��ت��ح��ف��ظ��ة، ف��ل��م ت��ق��ت��رض أو ت��ت��وس��ع 
أكثر من الازم، باختصار »بيان« »لم 

تمد أرجلها أطول من لحافها«.

األمور مستقرة
 •  مقابل ندرة الفرص التي تتحدثون 
هل  االستثمارية  ال��ع��وائ��د  وت��راج��ع  عنها 
م���ن امل��م��ك��ن أن ت���واج���ه »ب���ي���ان« م��ش��اك��ل 

ائتمانية في املستقبل؟
- ع��ل��ى اإلط�������اق. ف���ا ي���وج���د على 
في  تدفع  لم  استحقاقات  أي  الشركة 
موعدها منذ بداية األزمة، وال يوجد 
مستقبلية  اس��ت��ح��ق��اق��ات  أي  ع��ل��ي��ه��ا 
غ��ي��ر ق�����ادرة ع��ل��ى ت��وف��ي��ره��ا، ف��األم��ور 
م��س��ت��ق��رة. وم����ن ال���ب���راه���ن ع��ل��ى ذل��ك 
إن ال��ش��رك��ة ق��ام��ت م��ن��ذ ن��ح��و شهرين 
ب���س���داد م��ب��ك��ر ل��س��ن��دات ب���� 10 م��اي��ن 
دي����ن����ار ل��ل��ب��ن��ك ال���وط���ن���ي ق���ب���ل امل���وع���د 

املحدد.
 •  ال أح���د ي��ن��ك��ر أن ج��م��ي��ع ش��رك��ات 
االستثمار تتقاطع في الوقت الحالي على 
ندرة الفرص ومواجهة شح السيولة إال أن 
بعضها استفاد من الطفرة االستثمارية 
الخارجية في فترة  التي ميزت األس��واق 
س��اب��ق��ة ول��دي��ه��ا اآلن م��ش��اري��ع خ��ارج��ي��ة 
م��درة للدخل وه��ذا م��ا ال يلمسه السوق 

في مشوار »بيان«؟
في  استثمرت  فالشركة  -بالعكس، 
ال��خ��ارج مثل اآلخ��ري��ن، ويمكن القول 
ان »بيان« من الشركات القائل التي 
ح��ق��ق��ت أرب����اح����ا ف����ي ال����ع����ام امل���اض���ي، 
وق�����ام�����ت ب����ت����وزي����ع ع�����وائ�����د ع�����ن ه���ذه 
الغالبية  فيه  الفترة، في وقت حققت 

من الشركات خسائر.
»بيان«  أن تحافظ  املتوقع  م��ن  ه��ل   •  
امل���اض���ي  ال�����ع�����ام  أداء  ع���ل���ى   2009 ف�����ي 

وتوزيعاته؟
- ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن وض����ع ال��ش��رك��ة 
أن  إال  ن���س���ب���ي���ا،  م�����ت�����وازن   2009 ف�����ي 
غ����ي����اب ال�����ف�����رص وارت�������ف�������اع ال����ف����ائ����دة 
وش���ح ال��ت��م��وي��ل ي��ؤث��ر ف��ي أداء قطاع 

االستثمار ومنه »بيان«.
 •  ه��ن��اك م���ن ي��ع��ت��ب��ر »ب���ي���ان« ذراع����ا 
اس��ت��ث��م��اري��ة ل��� »ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة«، هل 

توافقون على هذا الرأي؟
ذراع��������ا  ل����ي����س����ت  »ب�������ي�������ان«  ال...    -
اس��ت��ث��م��اري��ة ألح����د. وي��م��ك��ن ال��ق��ول إن 
املناسبة  ال��ف��رص  ع��ن  تبحث  الشركة 
ب��ش��ك��ل م��ن��ف��رد، وت���ح���اول االس��ت��ث��م��ار 
فيها. وهذا ال يمنع إمكانية التعاون 
ك�����ان ه���ذا  م����ع أي ط������رف، خ���اص���ة إذا 
ال���ط���رف ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة 
ال��ت��ي ن��ك��ن ل��ه��ا وإلدارت����ه����ا ك���ل تقدير 
ال��ت��ي حققتها ح��ت��ى اآلن  ل��إن��ج��ازات 

رغم الصعوبات التي تعرضت لها.
 •  لكن م��ن امل��الح��ظ ان تحرك سهم 
»ب�����ي�����ان« م���رت���ب���ط ف���ن���ي���ا ب���ح���رك���ة س��ه��م 
أعلن  ف��إذا  »اجيليتي«  وك��ذل��ك  »الوطنية« 
مثال عن عقد هنا أو هناك في املجموعة 
يتحرك سهم الشركة وترتفع تداوالتها؟

- أع��ت��ق��د أن س��ب��ب ه����ذا االرت���ب���اط 
أنه  باعتبار  نفسيا،  امل��ت��داول��ن  ل��دى 
ل�����دى ال���ش���رك���ة ب���ع���ض االس���ت���ث���م���ارات 
ف����ي ب���ع���ض ه�����ذه ال����ش����رك����ات، إال أن���ه 
ف��ي ال��ن��ه��اي��ة »ب���ي���ان« ل��دي��ه��ا ميزانية 
م���س���ت���ق���ل���ة، وال ي����وج����د ب���ي���ن���ه���ا وب���ن 
»م��ج��م��وع��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ع���ق���اري���ة«، أو 
انني  كما  مباشرة.  ارتباطات  غيرها 
اع���ت���ق���د ان ه������ذا االرت������ب������اط خ�����ف ف��ي 

الفترات األخيرة.
 •  وم�����ا دام�������ت ه����ن����اك اس���ت���ث���م���ارات 
ت��رب��ط��ك��م��ا مل�����اذا ال ن��ل��م��س ت��ف��ع��ي��ل ه��ذه 

العالقة في تعاون استثماري جديد؟
- الشركة مستفيدة بالفعل من هذه 
فرصة  هناك  تكون  وعندما  العاقة، 
م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ش��راك��ة ن��ن��س��ق ون��ت��ع��اون 

فيها.
زي�����ادة  ال����واق����ع وف�����ي  ع���ل���ى أرض    •  
رأسمال بنك الخليج لم نر هذا التنسيق؟

- بالفعل لم يكن هناك تنسيق في 
ه���ذا ال��خ��ص��وص، ك���ون ال��ت��ن��س��ي��ق تم 
بن مجموعة املاك في البنك من أجل 
تشكيل امل��ج��ل��س ال���ذي ان��ت��خ��ب، وأن��ا 
كنت ضمن املنظومة التي توافقت من 

أجل التشكيلة الجديدة.

األصول املتعثرة
 •  ك��ان لكم موقف واض��ح في زي��ادة 
املساهمة من  ع��دم  وه��و  البنك  رأس��م��ال 
م��رور  وب��ع��د  اآلن  ال��س��ب��ب،  دون توضيح 
وق����ت ك����اف ع��ل��ى ال����زي����ادة ه���ل ي��م��ك��ن أن 
ال��س��ب��ب وراء  اب���و خ��ال��د ( ع��ن  يكشف ) 

إحجامه عن املساهمة؟
- ال����ت����ردد... ف��ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ال ي���زال 
ال����ق����ط����اع امل����ص����رف����ي ي�����واج�����ه ب��ع��ض 
امل���خ���اوف، ب��س��ب��ب ال���دي���ون واألص����ول 
امل��ت��ع��ث��رة ف��ي م��ي��زان��ي��ت��ه، وأع��ت��ق��د أن��ه 
في حال عدم وجود ميزانية لتحفيز 
االق����ت����ص����اد وت���خ���ف���ي���ف ال�����ع�����بء ع��ل��ى 
البنوك املنكشفة على الجهات املتعثرة 
فمن املحتمل أن تواجه البنوك بعض 
امل�����خ�����اوف، وه������ذا م����ا ت���ف���س���ره ح��رك��ة 
ال���ق���ط���اع م����ن دون ارت���ف���اع���ات  أس���ه���م 
ف���ي ال���ب���ورص���ة، ول��ع��ل ه���ذه امل��خ��اوف 
امل��س��اه��م��ة  ف����ي  ت��������رددي  وراء  ك����ان����ت 
بزيادة رأسمال »الخليج«، وقد ثبتت 
مخاوفي في هذا الخصوص في ظل 
ت�����راوح س��ع��ر ال��س��ه��م ح��ت��ى اآلن عند 
امل���س���ت���وي���ات ال��س��ع��ري��ة ال���ت���ي ط��رح��ت 

لاكتتاب.

خسائر املشتقات
ل��� »الخليج« أن  ب��رأي��ك كيف يمكن    • 

يتعافى من أزمته بشكل نهائي؟

- عن طريق أمرين، األول أن يحصل 
التي  الجهات  ال��دي��ون من  البنك على 
املالية  املشتقات  في خسائر  تسببت 
وفقا لألصول، وأعتقد أنه على البنك 
متابعة تحصيل هذه األموال بالطرق 
ل��زم  ال��ق��ان��ون��ي��ة إذا  ال���ودي���ة أو ح��ت��ى 
األم��ر ذل��ك، واألم��ر الثاني في ح��ال أن 
ت���م إن���ش���اء ص���ن���دوق م���ن ق��ب��ل ال���دول���ة 
ملساعدة البنوك في مواجهة األصول 
مثل  »ال��خ��ل��ي��ج«  سيستفيد  امل��ت��ع��ث��رة 
غ��ي��ره م���ن ال��ب��ن��وك ف���ي ال��ت��خ��ل��ص من 

مخاوف القروض املتعثرة.
 • وف������ي ح������ال ع������دم ت���ح���ق���ق ه���ذي���ن 

االعتبارين؟
- سيأخذ مسار العاج وقتا أطول، 
وه���ن���ا ال أق���ص���د »ال��خ��ل��ي��ج« ف��ح��س��ب، 

ولكني أقصد القطاع املصرفي كله،
»ال��خ��ل��ي��ج«  إدارة  أن  ت��ع��ت��ق��دون  ه��ل   •  

تسير في االتجاه الصحيح؟
ب���ات���خ���اذ  ب������دأ  ال���ب���ن���ك  أن  أع���ت���ق���د   -
ال����خ����ط����وات ال���س���ل���ي���م���ة خ����اص����ة ب��ع��د 
تشكيل مجلس إدارة جديد، لكن أمام 
عدم تحفيز االقتصاد بشراء األصول 
أط��ول  فترة  البنوك  ستأخذ  املتعثرة 

من الازم للعاج.
ت��ع��ت��ق��د أن »ال��خ��ل��ي��ج« مضطر   • ه���ل 

لزيادة رأسماله مرة ثانية؟
- في رأيي الشخصي جميع البنوك 
أم���وال���ه���ا.  رؤوس  ل�����زي�����ادة  م���ع���رض���ة 
أعتقد  األزم���ة، وال  ت��داع��ي��ات  ملواجهة 
أن يكون »الخليج« مستثنى من هكذا 

ضرورة.
 •  وف���ي ح���ال إق����رار زي����ادة رأس��م��ال 
ت���زال���ون  ال��ب��ن��ك ه���ل س��ت��س��اه��م��ون أم ال 

مترددين؟
- ه��ذا يعتمد ف��ي امل��ق��ام األول على 
السعر امل��ت��داول وظ���روف ال��س��وق في 

ذلك الوقت؟
السعر والوقت مناسبني   • وإذا كان 
هل ستكون مساهمتكم بشكل منفرد أم 

بالتنسيق مع »الوطنية العقارية«؟
»الوطنية  ل���  ليس  علمي  -  حسب 
ال��ع��ق��اري��ة« م��ل��ك��ي��ة م��ب��اش��رة ف���ي بنك 

الخليج.

عصر النهضة
 • رك��زت��م ف��ي حديثكم أكثر م��ن مرة 
ال��دول��ة ف��ي مواجهة األزم���ة هل  على دور 
ت��ع��ت��ق��دون أن ال��ك��وي��ت أخ��ف��ق��ت ف���ي ه��ذا 

الدور؟
أن���ن���ي ح��زي��ن  إل����ى  أش���ي���ر  أن  أود   -
أن  نقرأ  فعندما  الكويت،  على وض��ع 
الكويت تخلفت عن الركب في معظم 
الكثير من  املجاالت واملرافق ونسمع 
خصوصا  طحن  دون  م��ن  الضجيج 
من الداخل، وأعتقد أن الدولة لم تقم 
اآلن، حتى  ح��ت��ى  امل���ط���ل���وب  ب����دوره����ا 
أن����ه ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ج��ي��ل��ن��ا ال�����ذي ع��اص��ر 
النهضة في الكويت ورأى كيف كانت 
والسبعينات  الستينات  في  الكويت 

م���ن أك���ث���ر ال������دول ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ت��ط��ورا 
وح����ض����ارة وت��ع��ل��ي��م��ا وف���ك���را ي����رى أن 
الكويت تحولت اآلن إلى أكثر البلدان 
أغلب  في  الخليجية تخلفا وتراجعا 
امل��ج��االت، لدرجة أن هناك من يصف 
والبخيلة  الغنية  بالعجوز  ال��ك��وي��ت 
ب��ال��ص��رف ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه��ا وح��ت��ى على 
نفسها، وربما كما يقول البعض انها 
ال ت��ع��رف كيف ت��ص��رف ه��ذه األم���وال، 
وه���ذا أح���د أس��ب��اب تخلفها، وأق��ص��د 
ه���ن���ا ال�����ص�����رف امل�����وج�����ه إل������ى أم���اك���ن���ه 
ال��ك��وي��ت  أرى  ف��ع��ن��دم��ا  ال��ص��ح��ي��ح��ة، 
متخلفة في جميع مرافقها ومتراجعة 
ف��ي دورة عملها وإدارات��ه��ا وتعطلت 
حتى  تنميتها  وت��ع��ث��رت  مشاريعها 
عجزت مؤسساتها وتقهقر تعليمها 
ل��درج��ة أن جامعة ال��ك��وي��ت ب��ات��ت من 

املتخلفن في التعليم.
 •  وب���رأي���ك م���ن امل���س���ؤول ع���ن ه��ك��ذا 

وضعية متردية؟
-  أن�����ا أل���ق���ي ب���ال���ل���وم األك����ب����ر ع��ل��ى 
معظم  بيدها  ألن  التنفيذية  السلطة 
ال���ص���اح���ي���ات، وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��رق��ل��ة 
النيابية فكلنا نفهم أن كل من النواب 
ل���دي���ه أج��ن��دت��ه وم��س��اع��ي��ه ل��ل��ح��ص��ول 
م���ك���اس���ب ش���ع���ب���وي���ة، وه�������ذا أس���ل���وب 
معه  تتعايش  أن  يتعن  نمطي  عمل 
األن���ظ���م���ة ال���دي���م���وق���راط���ي���ة، ل���ك���ن ف��ي 
ال��ن��ه��اي��ة م��ن ل��دي��ه امل��ي��زان��ي��ة وال��ق��درة 
اإلدارات هو  م��ن  ال��ع��رم��رم  وال��ج��ي��ش 

الحكومة.
وب���اخ���ت���ص���ار ع�����دم وج������ود ص��ان��ع 
ق��������رار ج��������ريء ع����ل����ى ات�����خ�����اذ ق��������رارات 
أحوالنا،  ت��ردي  وراء  تنموية سريعة 
ان  من معطيات هكذا وضعية  ولعل 
ه��ن��اك م��س��ؤول��ن ح��ك��وم��ي��ن ق��ائ��م��ن 
دكاكن  إل��ى  لجأوا  رأس عملهم  على 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ش���ه���ادات، 
وأنا التقيت بعض هذه القيادات في 
الدولة، وهنا الخطورة فعندما يتعثر 
املناصب  الكفاءات عن  تبعد  التعليم 
القيادية ويأتي هؤالء، فاملشكلة أننا 
تركنا كل ما يجب علينا عمله وتركز 
اهتمامنا بأمور هامشية سفسطائية 
مثلما فعل قدماء اليونان الذين كانت 
فيما  لغزو خارجي  بادهم تتعرض 
امل��اك ذكرًا  هم يتجادلون عن ماهية 
أم أن��ث��ى وه��ل ب��إم��ك��ان إدخ���ال الجمل 

من سم الخياط أم ال !
ال���ك���وي���ت دول�������ة م���دن���ي���ة م��ح��ك��وم��ة 
ب���ال���دس���ت���ور وال���ق���ان���ون وال ي��ج��ب أن 
ال��دي��ن)،  الرهبان وش��ي��وخ   ) يحكمها 
فالدين لله والوطن للجميع، ومن ثم 
يجب أن نكون دولة حضارية مواكبة 
للعصر، خصوصا وإننا دولة ليست 
بمترامية األطراف ومتباعدة وكثيفة 
السكان وفقيرة حتى يئن مواطنوها 
م����ن ش����ح امل����ي����اه وان���ق���ط���اع ال��ك��ه��رب��اء 
والرعاية الصحية املتخلفة والتعليم 
املتقهقر. وكل ذلك لألسف يأتي في ظل 

وج��ود قطاع خ��اص ح��ي وق���ادر على 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ت��ط��ورات وامل��ت��غ��ي��رات، 
الحكومين  مسؤولينا  أن  وال��غ��ري��ب 
إال وي��ت��ح��دث��ون  ف���رص���ة  ي���ف���وت���ون  ال 
ع���ن أه��م��ي��ة االق��ت��ص��اد ودور ال��ق��ط��اع 
ال����خ����اص ف����ي اس���ت���ق���ط���اب امل��س��ت��ث��م��ر 
األج���ن���ب���ي رغ����م أن���ه���م ل���م ي��س��ت��ط��ي��ع��وا 
الوطني.  املستثمر  توطن  اآلن  حتى 
ول���ذل���ك ه��ن��اك م��ف��ارق��ات ع��ج��ي��ب��ة غير 
م���ف���ه���وم���ة ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ج��ي��ل��ن��ا ال�����ذي 
ع��اص��ر ع��ص��ر ال��ن��ه��ض��ة ف��ي ستينات 
وسبعينات القرن املاضي، هذا الجيل 
امل����خ����ض����رم، ع���ل���م���ا ب���أن���ن���ي ل���س���ت م��ن 
كبار السن، إال أنني أرى بلدا مغلقا، 
وت���ج���ارت���ه ك���اس���دة ف���ي ال���وق���ت ال���ذي 
ن����رى ف��ي��ه م���ن ح��ول��ن��ا ب���ل���دان���ا ت��دش��ن 
املتقدمة  العلمية  واملعاهد  القطارات 
املتحضرة وهذه الدول كنا نساعدها 
ف���ي ال��س��ت��ي��ن��ات ون��ف��ت��ح ل��ه��ا امل����دارس 

واملستشفيات.

صالحيات كبرى
 •  لكن هناك من يرى انه رغم وجود 
اال  الحكومة  ي��د  ف��ي  ال��ك��ب��رى  الصالحية 
اي  تعطل  النيابية مقابلها  التحركات  أن 

إجراء حقيقي من املمكن ان يتخذ؟
- ال اعتقد، فمجلس األم��ة ال يمنع 
الحكومة من بناء مستشفيات حديثة 
أو تحديث التعليم أو بناء شبكة طرق 
متقدمة وشبكات الكهرباء أو غيرها 
من املشاريع التنموية، ضمن األصول 
امل��ت��ب��ع��ة، وال اع��ت��ق��د أن ال��ح��ك��وم��ة لو 
قامت بانتفاضة كبيرة إلص��اح هذا 
امل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����ال ب���رن���ام���ج زم��ن��ي 
م���ح���دد وآل����ي����ة واض����ح����ة وم��س��ؤول��ي��ة 
م����ح����ددة وم���ح���اس���ب���ة ع���ل���ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ستواجه مواقف الصد النيابية التي 

نراها حاليا.
للخروج من  الكويت  تحتاج  م���اذا    •  

موقعها املتراجع خليجيا؟
-  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف���ي ج��م��ي��ع م��راف��ق 
ال���دول���ة م��ع ان��ت��ف��اض��ة ل��ق��رار سياسي 
ج���������ريء وق�����������ادر ع����ل����ى ت������ج������اوز ه����ذا 
ال��ت��خ��ل��ف وت��خ��ص��ي��ص م��ع��ظ��م م��راف��ق 

خدمات الدولة.

حوافز تنشيطية
 • ب��ع��د م����رور 5 أش��ه��ر ع��ل��ى تطبيق 
ق���ان���ون ت��ع��زي��ز االس���ت���ق���رار امل���ال���ي كيف 

تنظرون إليه اآلن؟
-  قانون دفاعي جيد للسوق، إال انه 
لم يتضمن أي حوافز تنشيطية تدعم 
مرحلة التصحيح في األسواق، وهذا 
العاملية  الحكومات  إل��ي��ه  انتبهت  م��ا 
ال����ص����رف، ووص���ل���ت  م����ن  ال���ت���ي زادت 
ميزانيات التحفيز حسب إحصائيات 
صندوق النقد الدولي إلى 12 تريليون 
االقتصادات، في حن  لتحفيز  دوالر 
أن الكويت  ليس فقط لم تخصص أي 
على  ب��ل  االق��ت��ص��اد  لتحفيز  ميزانية 

العام  االن��ف��اق  قلصت  تماما  العكس 
في ميزانيتها، علما بأن بعض الدول 
التي زادت إنفاقها االستثماري خال 
األزمة وبالذات في مؤسساتها املالية 
ب���دأت ال��ت��خ��ارج اآلن م��ن اس��ت��ث��م��ارات 
ك��ب��ي��رة م��ن وراء ذل��ك  أرب���اح���ا  محققة 
االستثمار فضربت بذلك عصفورين 
اق��ت��ص��اده��ا من  أن��ق��ذت  بحجر، حيث 
ج��ه��ة وح��ق��ق��ت ع���ائ���دًا رب��ح��ي��ًا ل��ل��م��ال 
العام من جهة ثانية، ولعل ذلك يؤكد 
أن األم������ن االق����ت����ص����ادي واج������ب ع��ل��ى 
عن  تبخل  أال  عليها  ويتعن  ال��دول��ة 

دعم اقتصادها.
 •  برأيك ماذا كان يمكن ان يخرج من 

بني يدي فريق املحافظ ولم يخرج؟
- اعتقد ان الفريق قام بدور وعمل 
اجراء دفاعي، وادى بعض الدور لكنه 

لم يحفز االقتصاد.

لعالج األزمة
 •  ماذا تقترح؟

-  اقترحت وال أزال أردد بضرورة 
إن������ش������اء ص������ن������دوق خ��������اص م������ن ق��ب��ل 
ال���دول���ة ل��ش��راء األص����ول امل��ت��ع��ث��رة في 
ال����ق����ط����اع امل����ص����رف����ي ب����ه����دف ت��ح��ق��ي��ق 
األم����ن االق���ت���ص���ادي، وف��ق��ا إلج�����راءات 
أه��ل االخ��ت��ص��اص، على أن يقوم هذا 
ال��ص��ن��دوق ب��إع��ادة بيع ه��ذه األص��ول 
ب��ع��د ال��ت��ع��اف��ي. م��ع ال��ت��أك��ي��د ان���ه يجب 
اإلس��راع في معالجة تداعيات األزمة 
م����ن خ�����ال ه�����ذه ال���خ���ط���وة وخ���ط���وات 
أخ��رى، إلع��ادة النشاط التمويلي في 
التمويل  ان  امل��ص��رف��ي ح��ي��ث  ال��ق��ط��اع 
يعد العنصر األكثر أهمية في دوران 
ال���ع���ج���ل���ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، خ���ص���وص���ا 
التخلف،  في  كافية  م��دة  اننا قضينا 
العاج يحتاج  ان  أؤك��د  ان  أود  وهنا 
إل�����ى اس����ل����وب س����ري����ع، وم�����ن األف���ض���ل 
ان ي���ك���ون م���ن خ����ال ه��ي��ئ��ة م��ش��اري��ع 
ك���ب���رى ت��س��ت��ط��ي��ع ت���ج���اوز اإلج������راءات 
ال��روت��ي��ن��ي��ة. ك��م��ا أن م��ن األم����ور التي 
األزم��ة،  لعاج  التوقف عندها  يتعن 
أسعار الفائدة في الكويت، التي تعد 
األعلى مقارنة بمعدالت دول الخليج 
وال���ع���ال���م، وال���غ���ري���ب أن����ه رغ����م ت��وج��ه 
جميع االس��واق إلى تخفيض اسعار 
الفائدة إلى مستويات منخفضة جدا، 
ال ت�����زال ال���ك���وي���ت ت��ح��ت��ف��ظ ب��م��ت��وس��ط 
أس��واق  بعض  يتجاوز  فائدة  أسعار 
ال���ع���ال���م ب��ن��ح��و 6 أض�����ع�����اف، ف��ف��ائ��دة 
ال�����دوالر أق���ل م���ن ن��ص��ف ف���ي امل��ئ��ة في 
الوقت الحالي بينما فوائد الدينار ال 

تزال عند ثاثة في املئة.
 •  رب��م��ا ه��ن��اك م��ن ي��داف��ع ع��ن توجه 
محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ص��ب��اح ال����ى ع����دم خفض 
مستويات الفائدة إلى املعدالت األميركية 
وغيرها من األسواق املنخفضة جدا بأن 
موقفه ي��أت��ي إلح���داث ت���وازن ب��ني أسعار 
االئتمان واإلي��داع، واملحافظ نفسه اشار 
التوزان في  في مؤتمر سابق إلى اهمية 

هكذا عالقة؟
إل�����ى  ال������ف������ائ������دة  خ����ف����ض����ت  واذا   -
م���س���ت���وي���ات م���ق���ارب���ة م����ن م��س��ت��وي��ات 
االس��واق العاملية برأيك أين سيذهب 
البنوك  أن  ب��أم��وال��ه��م؟ كما  امل��ودع��ون 
الفائدة  أس��ع��ار  ل��ن تخسر بتخفيض 
ك��ون��ه��ا ت��ح��ص��ل ه���ام���ش ت���ح���رك ف��وق 
األس������ع������ار، وف������ي امل���ج���م���ل س��ت��س��اه��م 
خ�����ط�����وة ال����ت����خ����ف����ي����ض ف������ي ت��ش��ج��ي��ع 
االقتصاد على النمو وتقليل التكلفة 

على الشركات املتعثرة.

الدولة »مجّيمة«
قال املطوع: »من يصعد على اي سطح مرتفع في 
وجه  فسيرى  وي��س��رى  يمنة  ويلتفت  الكويت  مدينة 
عاصمة الكويت الذي ال يعكس أبدا ما لدى الدولة من 
قدرات حقيقية فالعاصمة ليست جميلة على اإلطالق، 
خصوصا وهو يرى »الشبرات« واملساحات الشاغرة... 
ال��ع��م��ران  وأي����ن  ل��ل��ع��اص��م��ة،  التجميلية  امل��ش��اري��ع  أي���ن 
املنسق«؟ وأشار إلى منطقة شرق في العاصمة على 
سبيل امل���ث���ال، ح��ي��ث ان��ه��ا م��وق��وف��ة ع��ن ال��ع��م��ران منذ 
نحو 5 سنوات تحت حجة دراسة املخطط الهيكلي ! 
وعلى امتداد املنطقة ال نجد ما يميزها اال بنك الكويت 

املركزي وبرج احمد وما بينهما مجرد أطالل »وين ما 
تطقها عوجه« حسب املثل الكويتي.

واض�����اف امل���ط���وع ان ال���دول���ة »م��ج��ي��م��ة« ول��ع��ل خير 
في  الكبيرين  والتباين  التناقض  ذل��ك  على  ي��ؤك��د  م��ا 
الدولة، مبينا انه في الوقت الذي تعاني فيه الشركات 
ملوظفيها  اق��ام��ات  عمل  مشكلة  م��ن  واملنتجة  العاملة 
وتواجه كثيرا من التعقيدات البيروقراطية، نسمع في 
ال��وق��ت واآلخ���ر اكتشاف اش��خ��اص لديهم  ب��ني  املقابل 
لهم نشاط تجاري  ان يكون  االق��ام��ات من دون  آالف 

حقيقي!

حريص على التواصل 
مع الجامعة األميركية 

في بيروت

بعيد إج����راء »ال�����راي« ال��ح��وار م��ع امل��ط��وع 
مباشرة غادر ) ابو خالد( البالد إلى بيروت 
األميركية  للجامعة  االدارة  اجتماع  لحضور 
ف���ي ب���ي���روت ب���اع���ت���ب���اره ع���ض���وا ف���ي ال��ل��ج��ن��ة 
الجامعة،  االعمال في  االستشارية في كلية 
م��ؤك��دًا ح��رص��ه على ال��ت��واص��ل م��ع الجامعة 

باعتبار انه تعلم الكثير من جامعة بيروت.



 •  ع��ودة م��رة ثانية إل��ى »ب��ي��ان« م��اذا 
يعني العام 2009 لكم؟

-  ام����ت����داد ل�����ألزم�����ة... واع���ت���ق���د ان���ه 
ل����و ك����ان����ت ه����ن����اك م���ع���ال���ج���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
لاقتصاد لكانت هناك فرص ممتازة، 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ش��رك��ة ن��ح��ن ل���م نتعثر 
كان   2009 وباختصار  تأثرنا،  ولكن 

صعبًا على الجميع.
 • ... وماذا عن 2010؟

ف��ي��ه  ي���ت���ع���اف���ى  ان  امل���رت���ق���ب  م����ن    -
الكويتي،  ال��ع��امل��ي وك��ذل��ك  االق��ت��ص��اد 
وان كان تعافي األخير بوتيرة أبطأ، 
وبالنسبة للشركة اذا حفز االقتصاد 
مثل  »ب���ي���ان«  ع���ام ستستفيد  ب��ش��ك��ل 
غ����ي����ره����ا م�����ن ال�����ش�����رك�����ات ف�����ي ج��م��ي��ع 

القطاعات.
 •  ه��ل ت��ع��ت��ق��دون ان ات��ح��اد ش��رك��ات 
في  منه  املطلوب  ب��ال��دور  ق��ام  االستثمار 

األزمة لدعم القطاع؟
- ال، لم يقم بدوره بالشكل الكافي.

 •  وم��اذا كان من املفترض ان يفعله 
ولم يفعله؟

ش�����رك�����ات  ات��������ح��������اد  أن  اع�����ت�����ق�����د   -
االس��ت��ث��م��ار وك��ذل��ك ات��ح��اد امل��ص��ارف 
وغ���رف���ة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة ج��ه��ات 
ق��ام��ت ب����دور م��ت��واض��ع خ���ال األزم����ة، 
ح��ي��ث ل���م ي��ك��ن ل��ه��ا دور م����دوي ح��ول 
ال���خ���اص، فتقديم  ال��ق��ط��اع  م��ط��ال��ب��ات 
امل����ذك����رات وح���ض���ور االج���ت���م���اع���ات ال 
يكفي، واألمر يتطلب أكثر مما قامت 

به هذه الجهات بكثير.
 • ع��ل��ى س��ي��رة »ال���غ���رف���ة« ه���ل ت��ن��وون 

الترشح في االنتخابات املقبلة؟
- ال... أنا قضيت 12 عاما في خدمة 
»ال��غ��رف��ة«، وعملت خ��ال ه��ذه الفترة 
العزيز الصقر  امل��رح��وم عبد  العم  مع 
امل���رح���وم عبد  أي���ض���ا  ال��ف��اض��ل  واألخ 
الناهض،  واألخ سعد  الخالد  ال���رزاق 
وقدمت ما استطعت خال تلك الفترة 

وي��م��ك��ن ال��ق��ول إن��ن��ي »اك��ت��ف��ي��ت«، وان 
ك��ن��ت ال اب���خ���ل ب��ت��ق��دي��م رأي�����ي ع��ن��دم��ا 
أس�����أل ح����ول أي م��س��أل��ة اق��ت��ص��ادي��ة، 
الخاص  القطاع  اب��ن  أنني  خصوصا 

»ابا عن جد«.

السرية املصرفية
ل��م  ال���ك���وي���ت  ي�����رى أن   •  ه���ن���اك م����ن 
ت��ك��ن ش��ف��اف��ة خ����الل األزم������ة ف��ك��ث��ي��ر من 
املديونيات ال تزال غير معلنة حتى اآلن... 

هل توافقون على هذا الرأي؟
- النظام املصرفي الكويتي يعطي 
ن���وع���ًا م���ن ال���س���ري���ة، ل��ك��ن ف���ي امل��ج��م��ل 
اتفق مع مبدأ إعان القطاع املصرفي 
عن إجمالي قيم مديونياته املتعثرة، 
بهدف أن تقوم الدولة بشرائها على 
ان ت��ع��ي��د ب��ي��ع��ه��ا م����رة أخ����رى ع��ن��دم��ا 

تتحسن أوضاع السوق.

خالف »الخليج«
ال���ف���ت���رة امل���اض���ي���ة بعض   •  ش���ه���دت 
القابضة«،  و»الخليج  »ب��ي��ان«  بني  التوتر 
ال��خ��الف في  اي��ن يمكن ان يأخذكم  إل��ى 

هذا الخصوص؟
-  أود ان أشير في هذا الخصوص 

إلى ان »بيان« من مؤسسي »الخليج 
ال�����ق�����اب�����ض�����ة« م������ع »ب�����ي�����ت ال���ت���م���وي���ل 
ال���خ���ل���ي���ج���ي«، وم��م��ث��ل��ن��ا ف����ي م��ج��ل��س 
ال��ط��ري��ق امل���ح���دد له  اإلدارة ح���اد ع���ن 
مما استدعى استقالة باقي ممثلينا 
بعد أن ح��اول��ن��ا م��ن دون ف��ائ��دة حث 
املجلس على تصحيح مواقفه ولكن 

لألسف لم يتم االستجابة ملطالبنا.
 •  اذا كان ممثلكم في مجلس االدارة 
الخالف، وم��ادام  األمير هو سبب  أحمد 
ت��م��ث��ي��ل��ه ف���ي ال��ش��رك��ة ع���ن ط��ري��ق أس��ه��م 
بسحب  ت���ق���وم���ون  ال  مل�����اذا  اذًا  »ب����ي����ان«، 

ممثلكم وتغلقون هذا امللف؟
- كتبنا بالفعل إلى وزارة التجارة 
وال����ص����ن����اع����ة ف�����ي ه������ذا ال�����ش�����أن، ل��ك��ن 

الوزارة لم تستجب لطلبنا.

من دون اتفاق
التمويل  ل��م تخاطبوا »بيت   •  ومل���اذا 

الخليجي« لحشد صوته معكم؟
-  فعلنا ذلك بالفعل، لكن لألسف 
ل���م ن��ص��ل إل����ى ح���ل أو ات���ف���اق م��ع��ه��م، 
وب���ح���ك���م األغ���ل���ب���ي���ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع��ون 
ل���م نستطع  اإلدارة  م��ج��ل��س  ف���ي  ب��ه��ا 
ال�����ح�����ال ف���ل���ذل���ك ت��ق��دم��ن��ا  أن ن���ص���ل���ح 

باستقالتنا من هذا املجلس.
 •  ف��ي ظ��ل ات��ف��اق »ال��ت��ج��ارة« و»بيت 
ال��ت��م��وي��ل ال��خ��ل��ي��ج��ي« ع��ل��ى ت��أي��ي��د أح��م��د 
م���وق���ف���ك���م  ب�������أن  ت����ف����ك����رون  أال  االم������ي������ر 
ال  ربما  االدارة  مجلس  من  باالنسحاب 

يمثل الرأي الصواب؟
ال���س���ؤال  ه�����ذا  ع���ل���ى  أرد  -  دع���ن���ي 
»الخليج  تشتري  عندما  باستفسار، 
امل��غ��رب مملوكة  م��ن  أرض��ًا  القابضة« 
»بيت التمويل الخليجي« وهذا أمر  ل�
ذلك؟  يعني  م��اذا  بامليزانية...  مذكور 
وكيف لكبار املساهمن في الشركة أن 
يبيعوا ل� »الخليج القابضة« مساهمة 
م��واف��ق��ة  أو  ع���ل���م  ل���ه���م دون  م��م��ل��وك��ة 

مسبقة من الجمعية العمومية.
ت��س��اه��م��وا  ان  امل���م���ك���ن  م����ن  ه����ل    •  
ف�����ي زي���������ادة رأس�����م�����ال »ب����ي����ت ال���ت���م���وي���ل 

الخليجي«؟
في  ملكية  أي  لدينا  فليس  ال...    -

»بيت التمويل الخليجي«.
 •  ب��ع��د م���وق���ف »ال����ت����ج����ارة« و»ب��ي��ت 
ال���ت���م���وي���ل ال��خ��ل��ي��ج��ي« م������اذا ت��ب��ق��ى ل��ك��م 
ف���ي خ��الف��ك��م م���ع ممثلكم ف���ي »ال��خ��ل��ي��ج 

القابضة«؟
- س����ن����وض����ح وج����ه����ة ن����ظ����رن����ا ف��ي 

للشركة  املرتقبة  العمومية  الجمعية 
نجحنا  واذا  ال��ج��اري،  الشهر  نهاية 
في إقناع املساهمن سنعيد تشكيل 
لم  وان  ج���دي���د،  م���ن  اإلدارة  م��ج��ل��س 
ن��س��ت��ط��ع ف��ن��ك��ون ق���د ب��ل��غ��ن��ا م��وق��ف��ن��ا 

للجميع فالكل مسؤول عن قراره.
 •  في الفترة األخيرة تقلص الحديث 
عن »دار الظبي« إلى الحدود التي دفعت 
البعض إلى السؤال أين هي »دار الظبي« 

وماذا عن آخر تطوراتها االستثمارية؟
- الشركة تملك أراض��ي من أفضل 
األراضي في إمارة ابو ظبي، واملشكلة 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ش���رك���ة م���ث���ل غ��ي��ره��ا 
ف��ي  ق����دم����ا  ن���م���ش���ي  واآلن  ال���ت���م���وي���ل، 
عمليات  على  للحصول  امل��ف��اوض��ات 

التمويل املناسبة.
 • وكم النسبة املستهدفة؟

ت��ب��دأ م���ن 50 م��ل��ي��ون دوالر وم��ا   -
فوق.

 • ... واذا تأخر التمويل؟
مع  امل��ش��اري��ع،  ستتأخر  بالطبع   -
اإلشارة إلى ان األصول موجودة، وال 

توجد ديون تذكر على الشركة.
 •  لكن هناك م��ن يهمس ب��أن تأخر 
ت���م���وي���ل م���ش���اري���ع ال���ش���رك���ة ي���رج���ع إل���ى 
إصراركم على البحث عن مقاول بشكل 
م��ن��ف��ص��ل ع��ل��ى امل���م���ول وه�����ذا م���ا ي��ؤخ��ر 

التنفيذ؟
- بالعكس أن��ا أب��ح��ث ع��ن االث��ن��ن، 
وامل�����ف�����اوض�����ات ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

الجبهات.
»دار  ل���ب���ي���ع  ع�������رض  ه�����ن�����اك  ه������ل   •  

الظبي«؟
-  ال يوجد عرض معن.

 •  واذا تقدم احد املستثمرين بعرض 
لشراء مساهمتكم هلى توافقون؟

-  ال يوجد لدينا ما يمنع بيعها 
إذا كان السعر املقدم مغريا.

ه��ل  ال����ظ����ب����ي«  »دار  ع�����ن  ب���ع���ي���دا    •  

ه��ن��اك م��ف��اوض��ات ل��ل��ت��خ��ارج م��ن اي من 
أصولكم؟

للتخارج  مفاوضات  نعم، هناك   -
م����ن اح�����د اص���ول���ن���ا وه�����و ع����ب����ارة ع��ن 

شركة غير مدرجة.
 •  ما رأي��ك فيما ي��ردده البعض بأن 

»بيان« ال تملك هيكال إداريا؟
- بالعكس تماما، فالشركة تتمتع 
ب��أف��ض��ل ال��ه��ي��اك��ل االداري���������ة، وه��ن��اك 
وج�������وه ك���ث���ي���رة ف����ي ال����ش����رك����ة، اال ان 
»بيان« ال تحب »املزيكة« مثل بعض 
الشركات، فهي ال تتحدث اال اذا كان 

هناك ما يدعو إلى الحديث.
 •  ان��ت��م ممن ت��ع��رض��وا إل��ى ال��ص��دام 
اح���د  ت�������داول  ب��س��ب��ب  ال����س����وق  إدارة  م����ع 
ادعته  م��ا  منكم حسب  بتوجيه  أق��ارب��ك 
ال���ب���ورص���ة ع��ل��ي��ك��م ع���ل���ى س���ه���م »ب���ي���ان« 
وتحول الخالف إلى القضاء م��اذا تقول 

أمام هكذا إجراء؟
- ان��ا م��ع ت���داول أع��ض��اء مجالس 
اإلدارات مع اإلعان عن ذلك مسبقا. 
ففي كثير من دول العالم املتحضر 
اإلدارة  م���ج���ال���س  أع�����ض�����اء  ت���������داول 
مسموح ب��ه م��ع اإلع���ان املسبق، إال 
ف��ي ال��ك��وي��ت، األم���ر مختلف ق��وان��ن 
ت���م���ن���ع،  وإدارة  ت���س���م���ح  وق�������������رارات 
وخافي مع »البورصة« السابقة في 
إدارة  ملوقف  يعود  الخصوص  ه��ذا 
»ال��ب��ورص��ة« من مطالبتي لها ومن 
خ����ال م��وق��ع��ي ف���ي ذل����ك ال���وق���ت في 
رئاسة اللجنة املالية لغرفة التجارة 
ط��ال��ب��ت ب��إن��ش��اء ه��ي��ئ��ة س����وق امل����ال، 
فاعتبروا موقفي تدخا في عملهم، 
فاستغلوا شراء احدى بناتي كمية 
ق��ل��ي��ل��ة ج�����دًا م����ن األس����ه����م ووج���ه���وا 
ال��ق��ان��ون علمًا  ل��ي االت��ه��ام بمخالفة 
بأنني قد أخذت أحكاما نهائية من 
محكمة التمييز برأتني من كل هذه 

التهم.
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املطوع متحدثًا للزميل رضا السناري

»الصندوق الكويتي«
يعيق مشروع 

القطار!

ك���ش���ف امل�����ط�����وع ع�����ن رواي������ة 
اخبره بها صديق، يشير فيها 
إل��ى ان��ه عندما ت��م ال��ش��روع في 
ال��ث��ان��ي للصندوق  امل��ب��ن��ى  ب��ن��اء 
ال���ك���وي���ت���ي ف����ي م���وق���ع���ه ال��ق��دي��م 
مقابل غرفة التجارة والصناعة 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات عندما  ف���ي أوائ�����ل 
الصندوق  ف��ي  ال��ق��ائ��م��ون  تلقى 
كتابا من بلدية الكويت يطالبهم 
ب���ض���رورة إرج����اع امل��ب��ن��ى ع��ددا 
من األمتار إلى الخلف، وبررت 
ال��ب��ل��دي��ة ف��ي ذل���ك ال��وق��ت طلبها 
املقترح  بتصميمه  امل��ب��ن��ى  ب���ان 
قد يعيق مرور مشروع القطار 
امل��ق��ت��رح ف��ي ذل���ك ال��وق��ت! فأين 

نحن اآلن من القطار املوعود؟

الكويت األكثر تأثرا 
واألقل تعافيا رغم أنها 

ليست سببا في األزمة
ق������ال امل�����ط�����وع ان������ه رغ������م ان 
ال����ك����وي����ت ل���ي���س���ت س���ب���ب���ا ف��ي 
األزم��ة اال انها من اكثر الدول 
مشيرا  تعافيا،  وأق��ل��ه��ا  ت��أث��را 
إلى ان جميع بورصات الخليج 
ب��وت��ي��رة  ف���ي 2009  ت��ح��س��ن��ت 
أس�������رع وأك����ب����ر م����ن ال���ك���وي���ت، 
وال��س��ب��ب، ح��س��ب رأي����ه، غياب 
ال��واع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  االدارة 
اتخاذ  على  وال��ق��ادرة  الجريئة 
ق��رارات غير شعبوية ملعالجة 
املطوع  ان  اال  األزم��ة،  تداعيات 
يعتقد جازمًا أن لدى الكويت 
ك���ل االم��ك��ان��ي��ات ل��ت��خ��ط��ي كل 
ه��ذه ال��ع��ث��رات متى م��ا وج��دت 
واإلدارة  ال����ص����ادق����ة  االرادة 
ال���ق���ادرة وامل��س��ت��ن��ي��رة وال��ق��رار 

السياسي الجريء.

»بيان« اقترحت صانع السوق
قبل توني بلير بـ5 سنوات

اب��دى املطوع في حديثه تعجبا كبيرا حول موقف 
ادارة البورصة التي سارعت بتأييد مقترح توني بلير 
و»املستشارون العامليون« حول مقترح وجود صانع 
س��وق ف��ي ال��ك��وي��ت، وبالطبع امل��ط��وع ال ي��رف��ض وج��ود 
ص��ان��ع س��وق ف��ي »ال��ب��ورص��ة«، فهو م��ن اش��د مؤيديه 
لتحقيق  االوق�����ات  ك��ل  ف��ي  ل��ل��س��وق  امل��ؤم��ن��ني بأهميته 

التوازن، اال ان وجه غرابته من موقف ادارة »البورصة« 
التي لو رجعت إلى دفاترها حسب قوله لوجدت هذا 
املقترح مطروحا عليها من »بيان« منذ سنوات، حيث 
تعيد  م��ن 3 وزراء وه��ي  اك��ث��ر  ال��ش��رك��ة على  تعاقبت 
الجواب في كل مرة  ليأتيها  املقترح،  عليهم طرح هذا 

بان »البورصة« رافضة من دون مبرر.

»نعم تأثرنا لكننا لم نتعثر«

لدينا مسؤولون حكوميون قائمون على عملهم 
من حملة الشهادات الصادرة من »الدكاكني«

2009 امتداد لألزمة
 ونتعافى العام املقبل إذا تعافى االقتصاد

• مخاوفي من األوضاع وراء ترددي
      حول املساهمة في زيادة رأسمال »الخليج«

• جميع البنوك معرضة لزيادة رؤوس أموالها 
ملواجهة تداعايات األزمة و»الخليج« ليس 

استثناء

• النواب ال يمنعون بناء مستشفيات أو تحديث 
التعليم إذا شاءت الحكومة التنمية

• »قانون االستقرار« دفاعي ال يتضمن أي 
حوافز تنشيطية و»فريق املحافظ« قام 

بدوره لكنه لم يحفز االقتصاد

• اللوم على السلطة التنفيذية... ينقصنا قرار 
سياسي جريء وقادر على تجاوز هذا التخلف

• الكويت دولة مدنية محكومة بالدستور وال 
يجب أن يحكمها »الرهبان« وشيوخ الدين

• النظام املصرفي يعطي نوعًا من السرية 
لكن اتفق مع اإلعالن عن إجمالي مديونيات 

القطاع املتعثرة

• مفارقات عجيبة لجيلنا الذي عاصر النهضة 
      في الستينات والسبعينات أن يرى الكويت بلدا مغلقا

• بلدان كنا نساعدها في السابق تدشن القطارات 
واملعاهد العلمية املتحضرة

• اتحادا شركات االستثمار واملصارف و»الغرفة« 
قاموا بدور متواضع خالل األزمة

• قضيت 12 عاما في »الغرفة« وال أنوي الترشح 
في االنتخابات املقبلة... »اكتفيت«




