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 االمير الوليد بن طالل مع زوجته االميرة اميرة الطويل 

 اليورو يسجل تقدما ملحوظا على حساب الدوالر

 «الوطني»: الدوالر يواصل التراجع

 دول الخليج تصرف النظر عن إعفاء 
األسمنت والحديد من الرسوم الجمركية

 قال بنك الكويت 
الوطنــي فـــــي 
ه  يـــــــــــر تقر
األسبوعي حول 
الدوالر  ان  العاملية  النقد  أسواق 
واصل تراجعه خالل األســـبوع 
املاضي وســـط تكهنات بشـــأن 
برنامج التخفيف الكمي، ووسط 
هذه األجواء سجل اليورو تقدما 
ملحوظـــا على حســـاب العملة 
األميركية خالل األسبوع مستفيدا 
مـــن إعـــالن مجلـــس االحتياط 
الفيدرالـــي عزمـــه علـــى إطالق 
برنامج شراء األصول وكذلك من 
قرار البنك املركزي األوروبي عدم 
اتخاذ املزيد من إجراءات حتفيز 

النشاط االقتصادي.
  وقد بـــدأت العملة األوروبية 
التداول بسعر ١٫٣٩٤٧ دوالر في 
مطلـــع األســـبوع وارتفعت في 
األيام الالحقة لتصل إلى ١٫٤٢٨٢ 
دوالر اخلميس املاضي، وهو أعلى 
مستوياتها خالل األسبوع، لكنها 
تخلت عن معظم مكاسبها اجلمعة 
املاضية بعد اإلعـــالن عن أرقام 
العمالة في الواليات املتحدة والتي 

جاءت أفضل مما كان متوقعا.
  أما اجلنيه االســـترليني فقد 
العملة  قدم عرضا قويـــا مقابل 
اخلضـــراء، حيث افتتح بســـعر 
١٫٦٠٣٨ دوالر في بداية األسبوع 
وارتفـــع إلى ١٫٦٢٩٩ دوالر، وهو 
أعلى مستوياته لألسبوع وجنح 
في االحتفاظ مبعظم مكاسبه حيث 
أقفل في نهاية التداول يوم اجلمعة 

على ١٫٦١٨٢ دوالر.
  من جهة أخرى، جرى تداول 
الني الياباني ما بني ٨١٫٥٨ و٨٠٫٤٠ 
ينـــا/ دوالرا، وأقفل فـــي نهاية 
األسبوع على ٨١٫٢٥ ينا/ دوالرا، 
في حني أدى قرار بنك االحتياط 
االسترالي رفع سعر الفائدة إلى 
الـــدوالر األســـترالي من  متكني 
اختراق حاجز التعادل مع الدوالر 
األميركي ليصل إلى ١٫٠١٨٣ دوالر، 
وهو أعلى مستوياته لألسبوع، 
قبل أن يقفل بسعر ١٫٠٦٠١ مساء 

اجلمعة املاضية.

  الكشف عن «التخفيف الكمي ٢»

  في هذه األثناء، كشف مجلس 
الفيدرالي عن برنامج  االحتياط 
الذي كانت  الكمـــي»  «التخفيف 
األســـواق تترقبه باهتمام بالغ، 
وذلك فـــي اجتماع املجلس خالل 
األسبوع، وجاء اإلعالن متوافقا 
مع توقعات األسواق، حيث التزم 

 الســــعودية ـ يو.بي.آي: كشفت مصادر خليجية 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي صرفت النظر عن 
اقتراح إعفاء بعض مواد البناء وباألخص األسمنت 
وحديد التســــليح املســــتورد من الرسوم اجلمركية 
املقدم من الكويت وذلك خالل اجتماع لوزراء املالية 

واالقتصاد في دول املجلس عقد اول من أمس.
  ونقلت مصادر صحافية امس ان القرار جاء بعد 
دراسة املقترح بشكل أوسع من قبل اللجنة املختصة 
في األمانة العامة ملجلس التعاون وأخذ مرئيات الدول 

األعضاء التي رأت عدم جدوى األخذ باملقترح خاصة 
بعد استقرار أسعار األسمنت واحلديد بشكل ملحوظ 
في أسواق دول املجلس وتراجع حدة الطلب على تلك 

املواد في الفترة األخيرة.
  وأضاف املصدر ان «هذا األمر دعا الكويت إلى سحب 
مقترحها الذي تقدمت به قبل خمسة أشهر تقريبا وهي 
الفترة التي شهدت زيادات مفاجئة طرأت على أسعار 
األسمنت واحلديد وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية 

وعاملية في ظل الزيادة في الطلب عليها». 

الصندوق مبوجبه بشراء سندات 
اخلزينة مبعدل ٧٥ مليار دوالر 
شهريا حتى يونيو ٢٠١١ وخصص 

لذلك ٦٠٠ مليار دوالر.
  والحظ «الوطني» ان االقتصاد 
األميركي أضاف ٨٧٤٫٠٠٠ وظيفة 
منذ بداية السنة وأن القطاع اخلاص 
قد خلق أكثر من مليون وظيفة، 
لكن هذا األداء اإليجابي يأتي بعد أن 
كان االقتصاد قد خسر أكثر من ٨ 
ماليني وظيفة منذ عام ٢٠٠٨، على 
الرغم من النمو اإليجابي للوظائف 
مازال معدل البطالة عند مستواه 
البالغ ٩٫٦٠٪ للشهر الثالث على 
التوالي، وهو ما كان متوقعا من 

األسواق.

  نمو قطاع الخدمات

  ســـجل قطاع اخلدمـــات في 
الواليات املتحدة أسرع معدل منو 
منذ ٣ أشهر، األمر الذي يعني أن 
مسيرة التعافي االقتصادي باتت 
تبدي قوة متزايدة حتى في الوقت 
الذي يواصل فيه البنك املركزي 

انتهاج سياسة نقدية متراخية.
  وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة 
التوريد لغير اإلنتاج الصناعي، 
أي لقطاعات اخلدمات التي تشكل 
حوالي ٩٠٪ من االقتصاد، من ٥٣٫٢ 
نقطة في سبتمبر إلى ٥٤٫٣ نقطة 

في أكتوبر املاضي.

  «المركزي األوروبي»

  وذكر التقرير ان البنك املركزي 
األوروبي قرر اإلبقاء على ســـعر 
الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 
مستوى الـ ١٫٠٠٪، وصرح رئيس 
البنك، جان ـ كلود تريشيه، بأن 
البنـــك املركزي ينوي التمســـك 
باستراتيجيته احلالية حتى بعد 
أن اتخذ مجلس االحتياط الفيدرالي 
إجراءات إضافية لتخفيف سياسته 

النقدية.
   وقد اســـتمر معـــدل تعافي 
قطاع اخلدمـــات مبنطقة اليورو 
في التباطؤ خـــالل أكتوبر، فقد 
انخفض مؤشـــر مديري الشراء 
لقطاع اخلدمـــات من ٥٤٫١ نقطة 
إلى ٥٣٫٣ نقطة في الشهر نفسه، 
وهو أدنى مســـتوى لهذا املؤشر 
منذ شهر فبراير، واستمر التباين 
الواضح بني معـــدالت النمو في 
الـــدول املختلفة ضمـــن منطقة 
اليورو، ففي حني اليزال النمو في 
هذه املنطقة يعتمد بدرجة عالية 
على فرنسا وأملانيا، سجل الناجت 
احمللي اإلجمالي مزيدا من التراجع 
في إسبانيا، ولم يكن هناك أي منو 
يذكر في كل من إيطاليا وإيرلندا.  
وانخفض املؤشر املركب ملديري 
الشراء في منطقة اليورو والذي 
ميثل قياسا أشمل لنشاط القطاع 
اخلاص ويضم قطاعي اخلدمات 
واإلنتاج الصناعي، إلى ٥٣٫٨ نقطة 
في أكتوبر، وهو أدنى مســـتوى 
له منذ ٨ أشـــهر. وألن هذا الرقم 
اليزال أعلى مـــن ٥٠ نقطة، فإنه 
يدل على حتقيـــق النمو في كال 
القطاعني، لكنـــه يدل أيضا على 
أن معدل النمو يتباطأ باستمرار 
وميكن أن يصـــل باالقتصاد إلى 
تقلص الناجت احمللي اإلجمالي في 
القريب. كما فاجأ بنك  املستقبل 
االحتياطي االســـترالي األسواق 
برفع سعر الفائدة النقدية الرئيسي 
بـ ٢٥ نقطة أســـاس، من ٤٫٥٠٪ 
إلى ٤٫٧٥٪ وهو أعلى مستوى له 
املركزي  البنك  منذ عامني، وبرر 
هـــذه اخلطوة بالقـــول إن النمو 
االقتصادي في أســـتراليا سوف 
يتســـارع خالل الســـنة القادمة 
مدفوعا باالستثمارات في مجاالت 
التجارة والتعدين وارتفاع أسعار 

السلع. 

 قطاع الخدمات األميركي يسجل أسرع معدل نمو منذ ٣ أشهر

 تقرير 

 الجينات والمكان والوقت
  سر نجاح الوليد بن طالل 

 دور الزوجة

 القيادة ال يمكن تدريسها 

 أفلست مرتين

 «استطعت التعلم من أخطائي وهفواتي. 
عندما يسألني الناس ما هو سبب جناحي 
واحلمد هللا، أقول لهم ثالثة أسباب: اجلينات 
املناسبة واملكان املناسب والوقت املناسب. 
وإذا نقص احدها فال ميكن النجاح. اجلينات 
املناســـبة واحلمد هللا. املكان املناسب هو 
اململكة العربية الســـعودية، فلو كنت في 
بلد فقير ملا جنحت. والوقت املناسب، لو 

بدأت العمل في عام ١٩٣٢ ملا جنحت». 

 «قلت لها تخرجـــي في اجلامعة وافعلي 
ما ترغبني في القيام به. ســـواء في األعمال 
التجاريـــة أو العمل اخليري أو كربة منزل، 
فلتفعـــل ما تريد القيام به. ال أســـتطيع أن 
أعطي لها احلق في متكني نفســـها، ثم أملي 

عليها ما تريد القيام به».

 «يتوجب على القائد أن يكون ذكيا ويجب 
عليـــه أن يعرف إلى أيـــن يتجه ويجب أن 
تكون لديه إدارة وحسن أداء. عليك أن تعرف 
توجهاتك وأهدافك. ال ميكنك القول ان ال شيء 
ميشي معك! قد ال ميكنك الوصول إلى حلمك، 
ولكن يجب أن يكون لديك هدف. بصراحة، 
ال أعتقد أن القيادة ميكن تدريســـها، بعض 
النـــاس يولدون ليكونوا قادة ويولد بعض 

الناس ال ليكونوا قادة». 

 «أعتقد أن الشخص الذي درس وتخرج 
وبـــدأ العمل في أي مجال يجب أن يكون له 
هدف. بعدما تخرجت في الواليات املتحدة، 
بدأت مبكتب صغير تبلغ مساحته ١٠٠ متر 
مربع، ولم يكن لدي ســـوى ثالثة موظفني. 
كنت أعرف أنه علي أن أبدأ في مكان ما. لقد 
بدأت مببلغ ٣٠ ألف دوالر وأفلســـت بعد ٦ 
أشهر. ثم عدت إلى والدي وأعطاني ٣٠٠ ألف 
دوالر وأفلست بعد سنتني. ثم في املرة الثالثة 
ذهبت إليه لكنه قال: انتهى األمر أيها األمير. 
لذلك قمت برهن منزلي لدى البنك ومن ثم 
بعد ذلك وفقني اهللا وأقلعت بعد محاولتني 

غير ناجحتني واحلمد هللا». 

 األميرة أميرة الطويل: الحلول الضحلة هي أكبر الحواجز أمام حل مشكلة الفقر
ــعبيا  ــمو األميرة أميرة الطويل دورا ش  لعبت صاحبة الس
ــاط العامة على  واجتماعيا متناميا وازدادت إطالالتها في األوس
مدى السنتني املاضيتني، حيث رافقت األمير الوليد في رحالته 
العاملية ملقابلة حكام وقادة الدول، وملعاينة املناطق الفقيرة حول 
العالم، وبصفتها نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طالل 
اخليرية، تقود عددا كبيرا من قضاياها. في أول مقابلة صحافية 
لها على اإلطالق، تكشف األميرة عن رؤيتها املستقبلية وتشير 

إلى التحديات التي عليها أن تتخطاها لتحقق أهدافها.
  كانت املفاجأة األولى موافقتها على إجراء املقابلة، فاألميرة 
ــري مقابالت أبدا. وما حاجتها إلى املقابالت؟ كونها نائبة  ال جت
رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية، بإمكانها 
أن تترك الكلمة للنتائج احملققة، فاملؤسسة كانت السباقة، بكل 

ما للكلمة من معنى.
  تقول األميرة: أرغب في أن أنقل الصورة احلقيقية للنساء 
في اململكة العربية السعودية. نحن لسنا مجرد نساء يغطيهن 
األسود من رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن وميشني خلف الرجال. 
ــن ال نتعرض للقمع في منازلنا ونبكي طوال الوقت. هذه  ونح

الصورة ال متثلنا، صدقوني فنحن لسنا هكذا.
  وتضيف سموها شارحة: «أنا أؤمن بعدة قضايا. صحيح أن 
عدم القدرة على القيادة يزعج النساء هنا ويزعجني شخصيا 
إال أنه ليس سببا يدعوني لالكتئاب. هذا األمر يزعجني قليال، 

ولكنني أعتبر أنه ثمة قضايا أهم وأكبر كالتعليم مثال».
  والسؤال احملوري هو كم ستستغرق عملية التغيير، وماهي 
ــمو األميرة  ــرعتها. وبخصوص هاتني القضيتني، تؤكد س س

ــن التقدم على  ــرعة وأنها واثقة م ــرة أنها راضية عن الس أمي
املدى الطويل.

ــاب، وهكذا فإن األمور في عام ٢٠١٠ هي    «أنا مع اجليل الش
ــنوات. األمور صارت أسهل  ــهل مما كانت عليه قبل ١٠ س أس
بالنسبة لي ألن غالبية الشعب السعودي هم من جيل الشباب، 
وهناك اآلن هذه احلركة اجلديدة. لدينا اآلن اإلنترنت ووسائل 
ــترى التغيير،  ــبل الوصول إلى العالم. س اإلعالم ومنلك كل س
ــتغرق وقتا».  ــنوات، التغيير سيس غير أنه لن يحدث في ٥ س
وتضيف األميرة «بالنسبة لنا فإن الدفع باجتاه التحديث بهذه 
السرعة الكبيرة، قد يتسبب بإحلاق األذى. ونحن ال نريد هذا 
ــي من العوملة وأن نترك  ــر. علينا أن نأخذ اجلانب اإليجاب األم
ــلبي. أنا مقتنعة بالطريقة التي يحدث فيها التغيير  اجلانب الس
حاليا. نعم في الواقع نحن نرى التغيير، ونتوقع التغيير. وأنا 
ــاب، أن التغيير، إذا لم يحصل  أعلم عندما أنظر إلى اجليل الش
ــيحدث بكل تأكيد  ــنوات املقبلة، فانه س خالل ال ٥ أو ال ١٠ س

خالل ال ١٥ سنة املقبلة».
  ومع األمير الوليد فإن األميرة أميرة، جالت كل أنحاء القارة 
األفريقية تقريبا، وهي على الرغم من رغبتها في املساعدة، فإنها 
ــري،  ــى دراية بالهيئات، فليس هناك نقص في الكادر البش عل
ــا ليس هناك نقص في املنظمات التي تريد أن تقيم عالقات  كم
ــة الوليد بن طالل اخليرية، بهدف وحيد هو الربح  مع مؤسس

الشخصي.
ــن التي زرتها، أنت  ــت الكثير من الفقر في األماك   «لقد رأي
ــح ما لم تكن موجودا هناك،  ــتطيع إطالق احلكم الصحي ال تس

ــن عندما أذهب إلى  ــدر حكما من املرة األولى. ولك وأنا ال أص
ــياء، هناك بعض  ــتطيع أن أرى األش املكان، وأراقبه جيدا، أس
األشخاص الذين كنت أكن لهم االحترام، وهذا االحترام يزداد 

بعد أن أقابلهم».
  وتضيف األميرة أميرة قائلة «ال نريد أن تتم سرقة ولو ١٠٠٠ 
دوالر فقط من املساعدات التي نقدمها. هل حتدث أشياء سيئة؟ 

اجلواب نعم انها حتدث، لكننا نحاول أن مننع حدوثها».
ــى اآلن الكثير من احلواجز التي    إذن، هل اليزال هناك حت
متنع احلد من الفقر؟ جتيب األميرة «احللول الضحلة، هي أكبر 
احلواجز أمام حل مشكلة الفقر. أنا أكره احللول الضحلة التي 
تعطي فقط األموال وسلل الغذاء. أنت بحاجة لتعليم الناس كيفية 
ــمكة، عليك أن  ــم املالية. وبدال من أن تطعمهم س إدارة موارده
تعلمهم كيف يصطادون سمكة، هذه مشكلة أكبر. نحن شركاء 
ــع أناس متخصصني، ومع منظمات، غير أن األزمات الكبرى  م

جتد احلل في احللول العميقة والطويلة املدى».
  ومادام أن املوضوع األساسي الثاني ملؤسسة الوليد هو تعزيز 
ــرعان ما تدخل في األمور  ــوار بني األديان، فإن األميرة س احل
ــة، وبشكل خاص العالقات بني املسلمني واملسيحيني.  احلساس
غير أن األميرة أميرة مستعدة جيدا لذلك، ولديها وجهات نظر 
مباشرة. فهي تتفق مع األمير الوليد على أن بناء املسجد يجب 
أال يكون قريبا من موقعي مركز التجارة العاملي في نيويورك، 
وهو ما يعرف باسم «غراوند زيرو»، وذلك لنفس األسباب التي 
ــول ان على احلكومات  ــا األمير الوليد غير أنها تق حتدث عنه

ووسائل اإلعالم أن تتخذ دورا قياديا أكبر. 

 الوليد بن طالل: االقتصاد العالمي خرج من العناية المركزة 
وما يزال يتنفس.. لكنه في أزمة عميقة

ــاذا عن األقوال التي راجت حول   م
ــط لبناء  ــاعدتكم في متويل خط مس
ــع انهيار  ــن موق ــرب م ــجد بالق مس
ــل هذا  ــورك.. ه ــي نيوي ــني ف البرج

صحيح؟ 
  اسمحوا لي أن أحتدث عن ذلك، 
وأوضح األمور معك ألول مرة، لقد 
ســــمعت ورأيت الكثير من األخبار 
التي تربطني بهــــذه القضية، وهذا 
كله غير صحيح. نحن لم منول هذا 
املشــــروع. أنا أقول إنني ضد بناء 
املسجد في هذا املكان بالذات، وسأقول 
لك ملاذا، لسببني: أوال وقبل كل شيء، 
يتوجب على الداعمني ملشروع بناء 
املسجد أن يظهروا االحترام لسكان 
مدينة نيويــــورك، وليس محاولة 
إعادة اجلرح وذلك بوضع مســــجد 
بجوار موقع أحداث ١١ سبتمبر. فيما 
أن اجلــــرح ما يزال يتعافى ال ميكن 
القول: دعونا نعود إلى حيث كنا قبل 
األحداث. لذلك أنا ضد بناء املسجد 
هناك احترامــــا لهؤالء الناس الذين 
تضرروا هنــــاك. واألهم من ذلك أن 
املسجد ليس في أفضل موقع للبناء، 
فاملســــجد يجب أن يكون في مكان 
محترم وال ميكن أن يتم بناؤه إلى 
جانب حانة أو ناد للتعري، أو في حي 
ذي سمعة سيئة. لذا فإنني شخصيا 
ضد بناء املسجد في ذلك املكان. أنا 
أؤمن بأن املسيحيني لديهم احلق في 
بناء الكنائس في املكان الذي يريدونه 
ولليهود احلق في بناء املعابد حيث 
يريدون وكذلك املسلمون لهم احلق في 
بناء املساجد في املكان الذي يريدونه. 
ولكن يتوجب مراعاة واحترام سكان 
نيويورك الذين تضرروا بشدة، فمدة 
١٠ سنوات فترة قصيرة عندما يتم 

التحدث عن التاريخ.
  ويهدف سموه لبناء عالقات أفضل 
بني الشرق والغرب، ليس فقط من 
خالل حتســــني طرق احلوار، ولكن 
أيضا بعدد ال يحصى من املبادرات 
التي كان قد أشرف عليها شخصيا. 
لكنه أول من يعترف بأن األمور لم 
تتحسن كثيرا منذ أحداث ١١ سبتمبر، 
ويقارن بني أحداث اليوم مبا جرى بعد 
نهاية احلرب العاملية الثانية «بعد 
انهيار أملانيا النازية لم تعد األمور 
إلى طبيعتها بني القوى املتحاربة فورا 
بل أخــــذت الكثير من الوقت لتعود 

األمور الى وضعها الطبيعي».
ــنة لتضميد    إذن هل يلزمنا ٣٠ س

جراح ١١سبتمبر؟
  رمبا نعم.. فــــإن اجلراح عميقة 
جدا. ما أحاول قوله أنه مضى عقد 
من الزمان اآلن، وأرى أن األمور تسير 
في طريق صعب. لم تتحسن األوضاع 
بشــــكل كبير لكنها لم تزدد سوءا. 
الســــلبيني  الناس  وميكن مالحظة 
الذين ال يريدون أن يتحسن مجرى 

األمور.
  واملعركة ليست فقط في العالم 
العربــــي. ميكنك أن تقرأ العديد من 
املقاالت حول اإلساءة ملكانة النساء 
فــــي الغــــرب أيضــــا، والواضح أن 
املشــــكلة أكثر ظهورا في منطقتنا. 
ولكن ال عالقة لذلك باإلسالم، ألنك 
إذا اطلعت على اإلسالم احلقيقي في 
عهد النبي محمد ژ والناس الذين 
جاءوا من بعده، فإنك ستجد أن النساء 
يعاملن مثل الرجال. لقد تخلفنا في 
العقــــود الثالثة املاضية حيث متت 
معاملة النساء كمواطنات من الدرجة 

الثانية».
ــار في هذه  ــل ميكن االنتص   إذا ه

املعركة حقا؟
  إذا قارنــــا الوضــــع احلالي مبا 
كان عليه منذ ٢٠ عاما فســــتالحظ 
حتسنا كبيرا. ويظهر ذلك في تسلم 
سيدات عربيات ملناصب وزارية في 
أجزاء كثيرة من العالم العربي. ففي 
السعودية، وللمرة األولى، مت تعيني 
سيدة في منصب نائب وزير التربية 
والتعليم، لذلــــك فإنه توجد بعض 

اخلطوات التي يجري اتخاذها.
  أنا بطبيعتي أكثر اندفاعا، وأفهم 
وأقــــدر خطوات امللــــك عبداهللا بن 
عبدالعزيز إذ يحاول امللك أن يعبر 
عن نبض الناس، فالسرعة تسير في 
احلد األقصى املمكن لها، وأنا اتفق مع 
 Diane Sawyer ذلك. وقد قابلت من قبل
على قناة ABC في أميركا وسألتني 
عــــن قضايا املرأة، فقلت لها: مع كل 
االحترام للواليات املتحدة، فإنه لم 
يسمح للســــيدات بالتصويت هناك 
حتى عام ١٩٢٢. وحتى الستينيات 
لم يكن يسمح للسود بالذهاب إلى 
األماكن التي يرتادها البيض. لذلك 

دعونا نتذكر ذلك أيضا.
  كما ان القيام بأعمال اخلير واجب 
بالنســــبة لي. فاإلسالم حض على 
خمس فرائض، واحدة منها هي الزكاة. 
إذا كنت في أوروبا وال تدفع الضرائب 
فستذهب إلى السجن. وفي اإلسالم 
تعاقب أيضا. فالزكاة مثل الصالة أو 

الصوم بالضبط.
   فاإلسالم ال يشجع بل يأمر بشكل 
أقوى من نظام الضرائب في الواليات 
املتحدة. إن اإلسالم دين رائع بشكل 
ال يصدق، لكن لألسف يتم استغالله 

من عدد قليل من الناس.
  وبعد أن بلغ سموه اآلن من العمر 
٥٥ عاما، ال يزال يقضي قدرا متزايدا 
من الوقت في أعماله اخليرية، وقد 
وجه كبار املسؤولني التنفيذيني إلدارة 
كل من إمبراطورية أعماله ومؤسسته 
اخليرية، في حني أنه يتخذ أسلوب 
إدارة بيــــل غيتس في االثنتني على 
حد سواء. ومن الواضح أن املؤسسة 
اخليرية من بني كل أعماله يعطيها 

اهتماما خاصا.
  كما أود أن يذكر اسمي أنه رجل 
أحدث فرقا وعمل على حتسني حياة 
أكبر عدد من النــــاس قدر اإلمكان، 
ميكنك بناء املباني العالية واملدارس 
واملستشفيات، لكن في نهاية املطاف 
ما يهم هو كيــــف مت تغيير نوعية 

حياة الناس.
  ال يزال األمير واضعا إصبعه على 
نبض االقتصاد أكثر من الكثير من 
كبار رجال األعمال. لقد زادت أرباحه 
بفضل الزيادة في إيرادات الشركات، 
في حني أنه ازداد اهتماما بوســــائل 
اإلعالم أيضا كما أنه رفع حصته في 
News Corp التابعة لروبرت مردوخ 
إلى ما نســــبته ٧٪، ويخطط أيضا 
إلطالق قناة أخبار خاصة في الشرق 
األوسط. وهذا ال يعني أنه يعتقد أن 
األزمة املالية قد خفت. لكنه يرى في 
هذا الركود فرصة كبيرة للمستثمرين 

وله أيضا.
  إن الركود قد انتهى تقنيا، لكنه 
في واقع األمر لم ينته. إن االقتصاد 
العاملي خــــرج من وحــــدة العناية 
املركــــزة، وال يزال يتنفس لكنه في 
أزمة عميقة. نحن لم ننته من املشكلة، 
ولكننا لسنا في ورطة عميقة. عندما 
تكون نسبة البطالة في أوروبا ٨٪، 
وفي الواليات املتحدة ٩٪، ال تستطيع 

أن تقول ان األمور على ما يرام.
ــوف من ركود  ــن، هل هناك خ   لك

مضاعف يلوح في األفق؟
  ال أعتقــــد أن مجلس االحتياطي 
االحتادي سيسمح بحدوث ذلك، فهم 
يضخون الكثير من األموال، وأعتقد 

أننا سنخرج من هذا الركود.
  وكونه ميلك حصــــة كبيرة من 
أسهم البنوك، فإنه يصر على أنه ال 
ميكن إلقاء لوم األزمة على البنوك 
بشــــكل كامل. إنها أزمة الرأسمالية 
التي وجهت إلى حدودها بعد انهيار 
الشيوعية واالشتراكية، وأعتقد أن 
هناك نوعا من الغطرسة في النهج 
الرأسمالي، فالرأسمالية متر اآلن بأزمة 

كبيرة. وهذا مؤشر مهم.
  هل يشعرون اآلن باليقظة؟

  من األفضل لهم أن يتنبهوا. فإذا 
لم ينبههم هذا بعد فلن ينبههم شيء 

آخر».
ألكثر  ــتقبل  املس ــل  يحم ــاذا    وم

شخصية عربية مشهورة في العالم؟
  يتحدث عن الدخول في مشاريع 
مهمة، في حني ما يزال ينظر عن كثب 
على وضع األسواق املالية في العالم 
بحثا عــــن اإلجناز املقبل. لم يتغير 
روتينه على مــــدى العقود الثالثة 
املاضيــــة كثيرا، ينام من الســــاعة 
العاشــــرة صباحا،  اخلامسة حتى 
ويعمل باستمرار على مدار الساعات 

الـ ١٩ املتبقية من اليوم. 

 اعداد: منى الدغيمي
  يعتبر صاحب السـمو امللكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود، ومن دون أي منازع، 

أشهر رجل عربي في العالم وأكثرهم نفوذا وثراء.
  وقد بنى سليل األسرة السعودية احلاكمة، مبجهود شخصي ما عكف يبذله على مدى العقود الثالثة 

األخيرة، إمبراطورية تبلغ قيمة استثماراتها املنتشرة في مختلف أصقاع األرض مليارات الدوالرات.
  ولم يتوان، إلى جانب ذلك كله، عن تقدمي هبات ومساعدات بلغت قيمتها ٣ مليارات دوالر، ليصبح 

بذلك أحد أكثر أصحاب األيادي البيضاء عطاء حول العالم.
  في مقابلة نـادرة أجرتها مجلة «ارابيان بيزنس» معه في مخيمه الصحراوي الذي يبعد ٨٠ كلم عن 
العاصمة الرياض، كشـف األمير الوليد بن طالل عن التحديات وتطلعاته املستقبلية، وعن اعتماده 

أسلوب املواجهة املباشرة واحلازمة في الرد على منتقديه ومهاجميه. و فيما يلي تفاصيل احلوار: 

 لن أبلغ القمة يومًا فمن يبلغ القمة يبدأ تلقائيًا باالنحدار والتراجع وهذا غير مقبول لدي

 في حوار صريح مع «ارابيان بيزنس» وسط الصحراء

 فخور بأن يكون لدي أعداء ألنني سأدافع عما أؤمن به بشراسة


