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االستثمار السياسي فاشل فاشل فاشل

املاجد: البد من مساندة شركات االستثمار 
املقترضة من الخارج لضمان عدم إفالسها

كتب باسم رشاد

ق�����ال م���دي���ر ع�����ام ش���رك���ة االس���ت���ث���م���ارات ال��وط��ن��ي��ة 
يوسف املاجد ان اإلع��ام أصبح من أه��م االدوات 
ال��ت��ي ت��وص��ل رس��ال��ة ال��ى املجتمعات وال��ش��ع��وب. 
وأك��د خ��ال جلسة العمل الصباحية م��ن مؤتمر 
اإلع���������ام االق�����ت�����ص�����ادي ن����اق����ل ل���ل���خ���ب���ر أم ص���ان���ع 
للحدث والتي كانت بعنوان االع��ام االقتصادي 
دبلوماسية وشراكة التنمية أكد، أن كل التجارب 
اث��ب��ت��ت ف��ش��ل ال��ت��دخ��ل ال��س��ي��اس��ي ف���ي االس��ت��ث��م��ار 
وان الخلط ما بني االثنني قد أدى الى فشل ذريع. 
وتحدث املاجد عن معطيات االزمة املالية العاملية 
ال��ى ان الحكومة االميركية على  الراهنة مشيرًا، 
سبيل املثال تدخلت منذ بداية االزمة في تحركات 
سريعة على كل املستويات ملواجهة االزمة ومنع 
تفشيها االمر الذي أدى الى نوع من االحتواء لها 

وعدم استفحالها.

تحركات رسمية

وع��ل��ى صعيد منطقة الخليج ودور االع����ام في 
ال��ت��ح��رك مل��واج��ه��ة االزم�����ة ق����ال امل���اج���د ان منطقة 
ال��خ��ل��ي��ج وال���ك���وي���ت ب��ش��ك��ل خ����اص ل���م ت��ت��ع��اط مع 
االزم���ة اع��ام��ي��ًا كما ح��دث ف��ي االت��ح��اد االوروب���ي 
او ال���وي���ات امل��ت��ح��دة. وأوض�����ح امل���اج���د ان االع���ام 
ل��ازم��ة بالشكل الصحيح  ي��ت��ع��رض  ل��م  ال��ك��وي��ت��ي 
االمر الذي اخر التحركات الرسمية لتتاول االزمة 
م����ع امل��خ��ت��ص��ني م����ن ن���اح���ي���ة وم�����ن ن���اح���ي���ة اخ����رى 
ف���ي ت��ف��اع��ل��ه��ا م���ع امل��ج��ت��م��ع ال����ذي ت��ض��رر ب��ص��ورة 
م��ب��اش��رة وغ��ي��ر م��ب��اش��رة، فيما خ��رج امل��س��ؤول��ون 

بتصريحات تؤكد ان االقتصاد حر وان االقتصاد 
الكويتي أمام اخطبوط كبير فلو طاحت الشركات 

فسيتبعها مشكات اجتماعية كبرى.
كما أكد ضرورة تحرك االعام في املرحلة الراهنة 
بصورة واعية ملواجهة االزمة املالية والتحديات 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ك��وي��ت م���ش���ددًا، على 
ض��������رورة ان ي����ق����دم االع��������ام ف����ك����رًا ورأي��������ا واع���ي���ا 

وموضوعيًا  ومسؤوال.
وأض����اف ان امل��ش��ك��ل��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ل��ي��س��ت مشكلة 
س��وق مالي وأس��ه��م وان��م��ا ازم��ة اق���راض وتمويل 
ع��امل��ي��ة ل��ه��ا ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ش��ت��ى م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة، 
م��ش��ي��رًا ف���ي ه���ذا ال���ش���أن ال���ى ان ح��ج��م االق���ت���راض 
الخارجي لشركات االستثمار الكويتية بلغ 3.2 
ب��اي��ني دوالر م��ق��اب��ل 2.2 ب��ل��ي��ون ح��ج��م االق���راض 

الداخلي.
كما دعا الى ضرورة مساندة شركات االستثمار 
املقترضة م��ن ال��خ��ارج ف��ي ح��ال ع��دم تجديد مدد 
االق��راض لضمان ع��دم افاسها وبالتالي انهيار 

االقتصاد الخاص.

املزاج الشخصي

امل���ا  ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة ش���رك���ة  وق������ال 
امل���ا ان  ال��ع��امل��ي��ة للتمويل واالس��ت��ث��م��ار ع��ب��دال��ل��ه 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وخ��اص��ة ال��ص��ح��اف��ة امل���ق���روءة ان 
جاز لنا ان نقول بانها مقصرة في تقديم خدمات 
اخ���ب���اري���ة ب���ذل���ك امل���س���ت���وى ف����ي ال�������دول االج��ن��ب��ي��ة 
وخاصة الواليات املتحدة بل انها كثيرًا تخضع 
اخبارها وتحلياتها للمزاج الشخصي لبعض 
املحررين أو الصحافيني أو ان يكون املحرر لديه 

ع��اق��ات شخصية م��ع أص��ح��اب ال��ش��رك��ات وم��اك 
االس��ه��م وب��ال��ت��ال��ي ف��ان��ن��ا ل��ن ن��ق��رأ تحليا دقيقا 
م��دع��وم��ًا ب���االرق���ام واالح��ص��ائ��ي��ات، الف��ت��ا ال���ى ان 
ان��ه��ي��ار س���وق االوراق امل��ال��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت خ��ال 
شهر رمضان املبارك لم نقرأ األسباب الحقيقية 

لانهيار وهبوط االسهم بهذه الطريقة.
وق���ال امل���ا ان���ه يعتقد ان ال��ص��ح��اف��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
لم تقم بدورها كما يجب في الكثير من االزم��ات 
االقتصادية في الكويت واعتقد ان البعض يرجع 
الى ان املعلومات تكون غير متوافرة للصحافي 
ال��ص��ح��ف اال ان  م��وض��ح��ا ان تقصيرا م��ن ج��ان��ب 
املسؤولية تقع على الجانب الحكومي الذي سعى 
الى الدفاع عن مشروع املصفاة الرابعة من خال 
مقابلة خاصة في تلفزيون الكويت في حني انها 
اهملت ال��ب��ورص��ة ول��م ن��ر م��س��ؤوال ف��ي البورصة 

يقول لنا »شنهو صاير وين رايحني«.
وزاد انه من املستغرب في ديرتنا وفي صحافتنا 
ان����ن����ا ف�����ي اغ����ل����ب ال����ص����ح����ف ال���ك���وي���ت���ي���ة ال ن��ج��د 
ال��ش��ؤون النفطية فهل يعقل  ف��ي  املحرراملختص 
اننا دول��ة نفطية ونعتمد على النفط وال يوجد 
ل��دي��ن��ا م��ح��رري��ن م��ت��خ��ص��ص��ني، اال م���ان���در ول��ذل��ك 
ف��ي القضايا النفطية خ��اص��ة ف��ي مشروع  فاننا 
امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة ل��م ن��ق��رأ ت��ق��ري��را نفطيا يوضح 
ل��ن��ا اه��م��ي��ة امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ص��راع 
ال��س��ي��اس��ي واالق���ت���ص���ادي ع��ل��ى امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة 
ب��ل ان ال��وض��ع ل��م يختلف ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
وقد شهدنا تدهور االسهم لبعض الشركات في 

االوراق املالية في الكويت »البورصة«.
وق����ال اس���ت���اذ االق���ت���ص���اد ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت د. 

ري�����اض ال���ف���رس: ت��ل��ع��ب امل��ع��ل��وم��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
دورا كبيرا في زعزعة او ترسيخ استقرار القطاع 
املالي س��واء االس��واق او املؤسسات املالية، فشح 
ي��ول��د االش���اع���ات بشقيها االي��ج��اب��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
امل��ؤس��س��ات الحكومية  ال��س��ل��ب��ي، وي��ج��ب ع��ل��ى  او 
ممارسة دور فاعل في توفير املعلومة املطلوبة 
س������واء ك���ان���ت ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���س���ي���اس���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
او ب��أن��ش��ط��ة ال���ش���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة، ف��ال��ك��ث��ي��ر من 
االشاعات تتعلق بما ستقدم عليه الحكومة في 
حالة وج��ود ازم��ة م��ا، م��ا يخلق حالة م��ن اللبس 

ح���ول ال��ن��واي��ا ال��ح��ك��وم��ي��ة، وي��ف��ت��ح امل��ج��ال واس��ع��ا 
ل��ل��ت��ك��ه��ن��ات ال��ت��ي ق���د ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا م��ج��م��وع��ات 
من املستثمرين ذات العاقة بمتخذي القرار في 
ال��ح��ك��وم��ة الف��ت��ا ال����ى ان االش����اع����ات ت��ت��س��رب بني 
ال���ش���رك���ات ب��س��ب��ب ع����دم وج����ود م��ع��اي��ي��ر واض��ح��ة 
للشفافية، واالشاعة تستخدم للتكسب التجاري 
من خال قدرة البعض على استغال مالديهم من 
ف��ي الحصول على اص��ول جيدة بأقل  معلومات 
من قيمتها العادلة او التخلص من اصول رديئة 

بأسعار مرتفعة.

املال: الحكومة 
دافعت عن 

املصفاة الرابعة 
وأهملت البورصة

الفرس: ضخ 
الباليني سيؤخر 

انفجار فقاعة 
األسعار واملهم 
هو تعزيز الثقة

{

املاجد واملليفي واملال والفرس في مؤتمر اإلعالم االقتصادي

وزير التجارة املصري: قمة الكويت االقتصادية خطوة »محورية«
الرياض - »النهار« 

رأى وزير التجارة والصناعة املصري رشيد محمد رشيد أن 
القمة االقتصادية العربية التي ستعقد في يناير في دولة 
الكويت ستكون خطوة محورية في زيادة العمل الجماعي 
العربي على املستوى االقتصادي والتجاري واالستثماري. 
وق����ال رش��ي��د م��ح��م��د رش��ي��د خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ص��ح��اف��ي ال���ذي 

ال��ري��اض »إن اقتصاد  ف��ي  ف��ي مقر السفارة املصرية  عقده 
السعودية ومصر هو األكبر في املنطقة وبالتالي عليهما 
دور كبير في تحديد كيفية التعامل مع هذه األزمة من خال 
عمل عربي جماعي سيتحدد في القمة االقتصادية العربية 
التي ستعقد في يناير في دول��ة الكويت«.  وع��ن مضمون 
ال��رس��ال��ه ال��ت��ي سلمها ال���وزي���ر رش��ي��د إل���ى خ���ادم الحرمني 
أك��د وزي��ر التجارة  ب��ن عبدالعزيز  الشريفني امللك عبدالله 

امل��ص��ري أن ه���ذه ال��رس��ال��ة ب��داي��ة ل��ح��ل األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة 
وال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني االق��ت��ص��ادي��ن ال��س��ع��ودي وامل���ص���ري ن��ظ��رًا 
ألهميتهما وهناك توجه لتنسيق الجهود على املستوى 
ال���دول العربية  العربي حيث سيتم التنسيق م��ع ع��دد م��ن 
امل��ت��ح��دة ودول���ة قطر ودول��ة  منها دول���ة اإلم����ارات العربية 
ال���ك���وي���ت وس��ل��ط��ن��ة ع���م���ان وم��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ب���اإلض���اف���ة 
ال��دول  ل��دول أخ��رى مؤكدًا »أن هناك رغبة لتنسيق جهود 

إل��ى موقف مشترك يحمي مصالحها«.  العربية للوصول 
وأك��د أن ال��ه��دف م��ن امل��ش��اورات وال��ل��ق��اءات التي عقدها مع 
ال���وزراء واملسؤولني واملستثمرين في السعودية  ع��دد من 
يكمن ف��ي أن ي��ك��ون ه��ن��اك وض���وح ف��ي ال��رؤي��ة ف��ي التعاون 
ب���ني امل��م��ل��ك��ة وم��ص��ر مل��واج��ه��ة األزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وأن 
ت��ح��دي��د منظومة  ف��ي  ي��ك��ون للمملكة وم��ص��ر دور أس����اس 
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة مل��واج��ه��ة األزم�����ة. وأك��د 

وزي��ر التجارة والصناعة املصري رشيد محمد رشيد أن 
زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية جاءت بتكليف 
امل��ص��ري محمد حسني م��ب��ارك لتسليم خ��ادم  م��ن الرئيس 
ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز رس��ال��ة 
خ��ط��ي��ة م����ن ال���رئ���ي���س امل����ص����ري. وق������ال »ت�����م خ�����ال امل��ق��اب��ل��ة 
الحديث عن الفترة املقبلة من التعاون الثنائي في املجاالت 

االقتصادية بني البلدين«.

املليفي: الحكومة عليها االستفادة من الثورة اإلعالمية

قال النائب أحمد املليفي عضو مجلس 
األم��ة الكويتي خ��ال كلمته التي شارك 
ب��ه��ا ف���ي م��ؤت��م��ر »اإلع�������ام االق���ت���ص���ادي 
ناقل للخبر أم صانع للحدث« ان انعقاد 
ال��راه��ن ج��اء مناسبًا  املؤتمر في الوقت 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن األزم������ة امل���ال���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة 
وم����ا ل��ح��ق ب��االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي ج���راء 
هذه األزمة. وشدد املليفي على ضرورة 
ي��رك��ز اإلع���ام على توعية الجمهور  ان 
ب����األزم����ة وت���داع���ي���ات���ه���ا ع��ل��ى االق��ت��ص��اد 
الوطني، كما حدث في الواليات املتحدة 

والغرب.

وأض������اف امل��ل��ي��ف��ي خ����ال ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ي 
ت���رأس���ه���ا ف���ي امل���ؤت���م���ر ب���ع���ن���وان اإلع����ام 
ان���ه يمكن  االق��ت��ص��ادي ش��راك��ة التنمية 
ال��ق��ول ان اإلع���ام ص��ان��ع للحدث وناقل 

للخبر في آن واحد.
ال��ى الحكومة  كما وج��ه املليفي رس��ال��ة 
ب������ان ت��س��ت��ف��ي��د م����ن ال�����ث�����ورة اإلع���ام���ي���ة 
ال����ح����ال����ي����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق أه����������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

املنشودة.
ك��م��ا أش����اد امل��ل��ي��ف��ي ب���ال���دور ال����ذي لعبه 
اإلعام في تنوير األفكار وتنمية الوعي 

االقتصادي لدى املتلقني.
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