
بناء عل���ى رغبة جنوم 
قناة س���كوب ف���ي متابعة 
مباراة األزرق مع إندونيسيا  
ضمن التصفي���ات املؤهلة 
آس���يا،  كأس  لنهائي���ات 
وكذلك املباراة احلاسمة بني 
منتخبي مصر واجلزائر في 
تصفي���ات كأس العالم، مت 
تأجيل استضافتهم الى باچر 
األحد بدال من اليوم السبت. 
وسيحل جنوم سكوب محمد 

طالل السعيد واحمد الفضلي وبوعيده وبداح الهاجري وأنور مال اهلل ضيوفا على »األنباء« 
في ديوانيتها باچر االحد من الس���اعة اخلامسة وحتى السابعة مساء حيث سيتحدثون 
عن برامجهم واصدائه���ا والنجاحات التي حصدوها خالل الفترة املاضية وعن خططهم 
املستقبلية. اعزاءنا القراء سيكون جنوم »سكوب« معكم على الطرف اآلخر على هواتف 

»األنباء«: 24830979- 24830805- 24830322، داخلي: 131-318.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جلسات التأمل تخفف األلم.

ـ على هذا المعدل نحن نحتاج مائة عام من التأمل!
إيران تستخدم تكنولوجيا النانو الستحداث األراضي.

ـ صار عندهم »نووي« و»نانو«.. واحنا مشغولين بالموسيقى والشيشة!
أبواللطفواحد

دروس من أزمة بنك الخليجلنترك السياسة ونتحدث قلياًل عن االقتصاد

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

النفط في أفضل احواله، وفائض امليزانية يتجاوز 
5 ملي���ارات دينار – ال دوالر – في 6 اش���هر فقط بينما 
تعاني اكبر واغنى دول العالم من عجوزات ضخمة في 
ميزان مدفوعاتها، واالنفاق العام احمللي الذي تستفيد 
منه الشركات املساهمة الكويتية بلغ رقما قياسيا غير 
مس���بوق في تاريخ الكويت للسنوات اخلمس القادمة 

حسب برنامج عمل احلكومة.. املأكولة املذمومة!
> > >

ومع ذلك كله فالبورصة الكويتية – اقدم بورصات املنطقة – في اس���وأ 
حاالتها حتى مقارنة بالدول املجاورة والعربية دون ان يسأل احد عن سبب 
االخفاق ومحاولة معاجلته، واحلقيقة كما نراها ان سبب الكارثة هو »فقدان 
الثقة« الكامل في سوق املال الكويتي وبالطريقة التي تدار بها املليارات في 

البورصة حيث ال حسيب وال رقيب اال ذمم بعض االدارات.. املخرومة!
> > >

لذا ال ميكن ارجاع الثقة بالس���وق كي يصبح مالذا آمنا للمس���تثمرين 
احملليني واالجانب، ضمن مش���روع »كويت املركز املالي« دون سن قوانني 
وتش���ريعات طال انتظارها متنع نهب الش���ركات وسلب اموال املساهمني 
اآلمنني من قبل بعض االدارات املتالعبة بعد ان حتول الفساد العام من املال 
العام الى املال اخلاص وبات جيب الش���عب الكويتي مثقوبا من اجلانبني 

دون »احم« أو »دستور« أو تشريع.. يحميه ويذود عنه!
> > >

ومن االمور التي تساهم في زعزعة الثقة بالسوق – بقصد او بدونه – 
ما تصدره بعض اجلهات االقتصادية وتنش���ره الصحف من ارقام قروض 
الش���ركات املساهمة دون ان حتللها ومتايز بينها حيث ال توجد شركة في 
»العالم اجمع« ال تقترض الجناز مشاريعها واعمالها، واحملك هو هل لديها 
تدفقات نقدية مستقبلية لسد تلك القروض أم ال؟! واالمر كذلك مع تسليط 
الضوء االعالمي على اخلسائر التي منيت بها الشركات الكويتية وهو امر 
مؤقت عانت منه »جميع« الشركات العاملية والعبرة هي بالقدرة على التعافي 

من عدمها، وهو ما يجب ان يصاحب نشر ارقام القروض واخلسائر.
> > >

آخر محطة: 1- لالس���ف.. في ظل االوضاع االقتصادية ش���ديدة الس���واد 
والقتامة اصبح امل كثير من صغار وكبار املستثمرين هو في ازمة سياسية 
»حادة«، تنتهي بحل املجلس واصدار حزمة تشريعات اقتصادية منشطة 

تعيد الثقة للبلد وللسوق.
2- احد الدروس »التاريخية« التي ميكن تعلمها من االوضاع االقتصادية 
القائمة هو: اذا شّرقت االدارات الكويتية »الذكية« فغّرب، وان اشترت فبع 
وان باعت فاشتر فقد فاق »اخلداي« و»قلة الذمة« الكويتية بكثير ما لدى 

اآلخرين.
3- عودة للموس����يقى، ثبت علميا ان العزف على االالت املوس����يقية 
يشغل جزأي الدماغ – ان وجد بالطبع – االمين وااليسر فيصبح ممارسها 
متفوق����ا في الرياضيات والفيزياء واملواد العلمية، ال في احلفظ دون فهم 

للمعاني!
4- واملزيد عن املوسيقى غذاء الروح، يستخدم علماء النفس البشريون 
– وحتى البيطريون – املوسيقى الهادئة للعالج وتخفيف الكآبة والغضب 
واحلنق الذي يؤدي ال���ى التدمير والتفجير، وعجبي ممن يود ان تصبح 
الكويت على شاكلته.. متعصبة، حانقة، غاضبة، حزينة، »ترى مو ناقصني 

واللي فينا كافينا وزيادة«!

قال السيد ميشال العقاد، الرئيس 
التنفيذي لبنك اخلليج:

- عندما ربح البنك أمواال سهلة من 
املشتقات فقد تركيزه.

- صار وضعنا مع عميل املشتقات 
مثل قيام شركة تأمني بقلب املعادلة، 
بدال من أن تؤمن على العميل، اشترت 
منه بوليصة لتحصل منه على التأمني، 
بالنظ����ر ال����ى أن حج����م املخاطر في 
املشتقات أكبر بكثير من قدرة العميل 
على تغطية االنكشاف، الذي صار من 

نصيب البنك فقط.
البنك متويالت لش����ركات  - قدم 
أجنبية رغم أنه ليس بنكا عامليا وال 

إقليميا، ملاذا؟
- انكش����افنا على مجموعة سعد 
والقصيب����ي كبير جدا، وق����د جنبنا 

املخصصات الالزمة لها.
- املفاوضات مع الشركات الكويتية 
املتعثرة أسهل من األخرى وأعتقد أنه 
خالل األش����هر القليلة القادمة يتوقع 
اتفاقي����ات متوازنة م����ع الدائنني، ما 
يساعدنا على حترير بعض املخصصات 
في ض����وء التقدم ف����ي تنفيذ خطط 

التسويات.
- من أبرز مشاكل بنك اخلليج عدم 
وضوح الس����لطات في منح االئتمان 
التي قد تكون ألسباب شخصية بحتة 
ال مؤسسية، وقد التحقت بالبنك بعد 
األزمة ب� 9 أش����هر وأعمل على وضع 
خطوط فاصلة ف����ي الصالحيات، مع 
حتمل مس����ؤولية القرار اذا ش����ابته 

مخالفة.
ه����ذه مالحظات جي����دة على أداء 
واحد من أكبر البن����وك احمللية الذي 
مر بأزمة عاصفة وحظي بعناية جيدة 
من الس����لطات الرقابية ساعدته على 
اجتيازها بالنظر الى أن الوحدات املالية 
مترابطة، وهذا يشمل البنوك وشركات 
االستثمار التي ارتبطت بها مدخرات 
األلوف م����ن املوطنني، وأيضا البنوك 
الدائنة وأحيانا املالكة لبعضها، ما يجعل 

املعاجلة املتزنة 
واجب����ا محتما، 
الباب  مع بق����اء 
مفتوحا حملاسبة 
املتجاوزين، بغير 
ألوف  معاقب����ة 
بترك  املواطنني 

أي من تلك الوحدات تس����قط، وجتر 
اجلميع وراءها.

لقد استفاد بنك اخلليج من األزمة 
� حس����ب العقاد � بإع����ادة النظر في 
مس����ألة التركيز على األرباح قصيرة 
األجل، وهذا يفتح النقاش حول متويل 
مشاريع البنية األساسية، مثل »مشروع 
ايكوي����ت«، الذي يحق����ق اليوم لبيت 
التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني 
مداخيل جيدة منذ عام 1997 وبش����كل 
منتظم، ناهيك ع����ن منافعه القتصاد 
الدولة وتوفير فرص العمل للمئات من 
الشباب في مختلف التخصصات، قل 
مثل ذلك عن مشاريع مماثلة في قطاعات 
النفط والنقل واخلدمات بشكل عام، التي 
حتقق للمصارف فرصا آمنة، متكنها 
من حتويل تلك التمويالت الى أوراق 
مالية تصدر به����ا صناديق لعمالئها، 
كما حدث في متويل »ايكويت« األمر 
الذي يقلل من اجتاه الناس الى سوق 

القمار الرسمي »البورصة«.
كلمة أخيرة: هذه بعض أوجه التشابه 

بني القمار والبورصة:
1 - التعويد على الكس����ل وتوقع 

الربح السريع، الوهمي.
2 - إضعاف الق����وة العقلية التي 
تتح����رى أب����واب ال����رزق وتبدع في 

العمل.
3 - اإلفالس املالي هو األرجح في 

احلالتني.
4 - نفس����ية االثنني تتسم بامليل 
إلى االستدانة بشكل مستمر يصل إلى 

االستجداء.
5 - الطريقت����ان تورثان تفش����ي 

العداوة والبغضاء بني الناس.

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
علي احمد علي العوضي � 60 عاما � الرجال: القصور 
� ق3 � ش5 � م17، ت: 97613365، النس���اء: 

الظهر � ق1 � ش6 � م73 � ت: 66221315.
خالـد هايف عواد اخلرفشـي العازمـي � 38 عاما � 
الرجال: الصباحية � ق2 � ش2 � م641 � ت: 
97853222 � 99835536، النساء: الصباحية 

� ق2 � ش14 � م254 � ت: 23617117.
فاطمة محمد املسلم ارملة عبداهلل محمد حسن 
املس���لم � 78 عاما � الرجال: املنصورية � 
حسينية آل ياسني � ت: 97327300، النساء: 
الش���عب � ق3 � شارع عبداهلل الروضان � 

م43 � ت: 99506772.
نـزال مطلق فهد ابا القلـوب � 72 عاما � الرجال: 
العمري���ة � ق3 � ش1 � م11 ديوان خلف أبا 
القلوب � ت: 99024156، النساء: الرابية � 

ق4 � ش5 � م22 � ت: 24713714.

مشعل حسني محمد الزعابي � 35 عاما � الرجال: فهد 
االحمد � ق2 � ش219 � م9 � ت: 99644189، 
النساء: س���لوى � ق10 � ش2 � م544 � ت: 

.94046656
ناهي عذبي عبداهلل الداغـر � 63 عاما � الرجال: 
الرميثية � مسجد مقامس � ت: 66023848، 
النساء: الفردوس � ق1 � ش1 � ج4 � م55 � 

ت: 66658537.
هنادي محمد عيسى صالح الغريب � 41 عاما � الرجال: 
الدسمة � ق3 � ش55 � م1 � ت: 94086668، 
النس���اء: العمرية � ق3 � الش���ارع االول � 

م14.
عيدة سالم محمد الغريب � ارملة عبداهلل سعد 
محمد الغريب � 64 عاما � بيان � ق11 � ج6 
� م27 � ت: 66114088 � 60005200 � الدفن 

بعد صالة العصر.

بوعيده

أنور مال اهلل

أحمد الفضلي

بداح الهاجري

محمد طالل السعيد

ألو نجوم قناة سكوب.. إلى األحد

مواقيت الصالة والخدمات ص 18


