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فقدت شركة »أجيليتي« عقدا بـ 2 مليار دوالر، يرتفع 
تدريجيا الى 6 مليارات لصالح شـــركة »أنهام« ومقرها 
في دبي، لتزويد اجليش األميركي في العراق والكويت 
واألردن بالطعام والشـــراب على خلفية اتهام احلكومة 
األميركية لشركة »أجيليتي« بالغش وتزوير الفواتير، 
ويقضي االتفاق مبنح شـــركة »اجيليتي« مهلة 6 أشهر 
لنقل اخلدمات منها الى »أنهام«، وقد ترافق ذلك مع عدم 

فوز شـــركة الرابطة الكويتية أيضا بعقد مماثل، مـــا أدى الى هبوط قاس 
للمؤشـــر تبلغ قيمته النقدية 888 مليون دينار، وكان سوق األسهم قد بنى 
على األخبار األولية لهذا العقد مضاربات سعرية شملت مع هذا السهم أسهما 
أخرى، والنتيجة هي حتقق خســـائر كبيرة حتملها صغار املساهمني الذين 
يســـهل استدراجهم حتت تأثير اإلشـــاعات وأيضا »ضغط الطمع ونسيان 
املاضي«، وفي ظل بطء حركة اجلهة املختصة ملواجهة اإلشاعات ورصد بيع 
كبار املساهمني ألسهمهم قبل ظهور النتائج الرسمية للصفقة األميركية، وأهم 
من ذلك كله غياب البدائل االستثمارية اآلمنة في مشاريع حقيقية بعيدة عن 

أسلوب املقامرة، »يا فوق يا حتت«.
ما يهمنا في هذه املســـألة ـ إضافة الى ما ذكر ــ هو الســـمعة التجارية 
للكويـــت، فاالتهام بالغـــش والتزوير الذي قد ينتهي بشـــركة »اجيليتي« 
للموافقة على دفع 750 مليون دوالر كتسوية، ميثل ضربة لسمعة الكويت 
العريقة في ســـوق النقل واألمانة التي اشتهر بها هذا البلد على مر أجيال، 
وتأتي هذه الضربة في وقت تتهيأ فيه الكويت لتكون »مركزا اقليميا ماليا 
ولوجستيا« من خالل إنشائها ميناء بوبيان لإلفادة من موقعها اجلغرافي.. 
الخ، واذا كانت شبهة غير مؤكدة قد طالت شابا تعرض مبوجبها الى هجوم 
عنيف انتهـــى به إلى االنتحار ـ كما يقال ـ فما الوضع مع شـــركة اعترفت 
بالتهمة عبر تلك التسوية الباهظة؟! ولو أننا حتركنا محليا على وقع تلك 
احلادثة واتخذنا اجراء محليا، فهل كان صغار املســـاهمني سيقعون في فخ 
العقود الفاشـــلة التي ســـبقها اتهام أميركي ما يعني حكما استحالة إسناد 

مهام جديدة الى هذه الشركة؟
 »الدرس الكبير« موجه للشركات التي تضع بيضها في سلة واحدة وتبني 
كل شيء على عقد قد تخسره في أي حلظة، أي توزيع املخاطر، وهل أسست 
الشركة أنشطة موازية باإلفادة من فترة الرواج ملساعدتها في حال انحسار 
عصر العقود املليارية؟ بالعربي الفصيح، استطاعت شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« أن تنوع املخاطر باجتاهها اإلقليمي )األردن ـ البحرين ـ السعودية( 
ثم الدولي )افريقيا( بقيادة اإلداري الناجح د.سعد البراك الذي انتبه الى أن 
االعتماد على السوق احمللي في الكويت سينتهي بأعمال الشركة الى التقلص 
مع فتح باب التراخيص، فتحرك بشكل مبكر، وحصدت الشركة نتيجة هذه 
اإلستراتيجية الناجحة التي أفادت جميع املساهمني، صغارا وكبارا، وحتى 
عندما تعثرت احملاولة األولى للبيع وتراجع سعر السهم التزم كبار املساهمني 
بالشراء بقيمة دينارين ممن يرغب في البيع رغم أنهم غير ملزمني قانونا، 

أين هذا كله مع ما حدث في شركتي أجيليتي والرابطة؟ 
إن »هيئة ســـوق املال« مدعوة ملواجهة أول حتد تقابله، وإذا فشلت في 
املراجعة الكاملة لهذا امللـــف فلن تعدو أن تكون هيئة »خلق وظائف« مثل 

كثير من األجهزة الكثيرة عدمية النفع في هذا البلد.
كلمة أخيرة: سئل رئيس وزراء تركيا )أردوغان( عن النجاحات االقتصادية 
في بالده وجتاوز تركيا لفترة تعثر اقتصادي متكرر، فأشار الى جيبه العلوي 
قائال: »لو ان هذا اجليب مليء – يقصد الفساد االداري - فلن نستطيع محاربة 

الفساد«، أي أن نظافة اليد هي املدخل لتحقيق أي جناح.

من االمور التي اعتدناها حتى الثمالة 
في الكويت االخطاء الفادحة في التشاريع 
واملشاريع وعدم االستماع ملن يحذرنا من 
احلفر حتى نقع فيها على رؤوسنا وندفع 
بعدهـــا ثمن ذلك الســـقوط املؤلم ونقول 
»آه لقـــد كانت هناك اذن حفرة عميقة في 
الطريق« والغريب اننا نرجع سريعا لصمم 
آذاننا عمن يحذرنا من السقوط في احلفر 
الالحقة حتى نســـقط مرة اخرى وهكذا 

يستمر املشوار.
> > >

طمأنة الناس عبر ضمان سنوات العمل 
القليلة بالقطاعات املزمع خصخصتها، او 
اعطاء سنوات خدمة اعتبارية او حتى مزايا 
مالية كلها تصب في مصلحة كبار السن ممن 
هم على حافة التقاعد ولكن ماذا عن صغار 
ومتوســـطي السن وهم القطاع االكبر في 
الدولة؟ وماذا ستنفعهم وحدها تلك السنوات 

القليلة التي ستنقضي سريعا؟!
> > >

ان على الدولة وقد اغلق باب التوظيف 
اال قليال للشباب والرجال الكويتيني عبر 
مشروع اخلصخصة املقبل حيث ال يوجد 
بصيـــص امل في ان القطاع اخلاص الذي 
ستؤول اليه ملكيات القطاعات اخلدماتية 
او املستثمر االجنبي سيفتح باب التوظيف 
لهـــؤالء املواطنني، ان تبادر بخلق قوانني 
وتشـــريعات فاعلة تكســـر االحتكارات 
الرسمية وغير الرسمية وتخلق آالف الفرص 
مللكية املشروعات الصغيرة مضمونة الربح 
والتي تدر دخوال اكثر بعشرات املرات من 
رواتب احلكومة ورواتب الشركات املساهمة 
اخلاصة ومن ثم ستحيل الكويتي من موظف 

الى مالك وخالق للوظيفة.
> > >

ان الشاب الكويتي ال يستطيع هذه االيام، 
وعلى سبيل املثال ال احلصر، ان يفتح محال 
يدر عليه آالف الدنانير كل شهر يقوم خالله 
بوضع عمال يستبدلون تواير السيارات، 
او بيـــع خضار بســـوق اخلضار او خلق 
شركات للنقل او الدخول ألسواق التجزئة او 
مقاوالت بناء الڤلل او تشطيبها ..الخ، بسبب 
احتكار تلك القطاعات من جاليات تفلس، 
حتت سمع وبصر احلكومة الرشيدة، كل 
من يحاول الدخول لتلك االنشطة مضمونة 

الربح والدخل.
> > >

واحلـــال كذلك مع 
اجلمعيـــات التعاونية 
انشـــطة  التـــي متنح 
افرعهـــا ال للشـــباب 
الكويتي املســـتقل بل 
لشـــركات حتتكر تلك 
االنشطة والتي يعرف 

البعض منها كيف يدفع الرشاوى لالدارات 
الفاسدة من حتت الطاولة للحصول على 
االفـــرع، ومثـــل ذلك ضـــرورة ان تكتفي 
الوكاالت الكبرى لالنشـــطة املختلفة من 
مطاعم والكترونيات وسيارات ومحطات 
وقود ..الخ، بأخذ نســـبتها املالية املقررة 
من البيع وافســـاح املجال، كما يحدث في 
الدول االخرى للمواطنني للمشـــاركة في 
االفرع والتجزئة، فكل فرع هو مشـــاركة 
بني الشركة او الوكالة األم ومواطن حتى 

تعم الفائدة ويربح اجلميع.
> > >

كمـــا يجب منـــع االحتـــكار واالغراق 
والتفتيت اي منع الـــوكاالت الكبرى من 
البيـــع املباشـــر الذي قضـــى على فرص 
الشـــباب في فتح محـــالت لبيع التجزئة 
عبر عمليات االغراق واالحتكار، كما يجب 
العمل التدريجي لتحويل االسواق املركزية 
للجمعيات التعاونية، التي تفتتت ارباحها 
املاليينية الى مبالغ زهيدة ال يستفيد منها 
احد، الى اسواق مركزية متنافسة ميلكها 
افراد او شركات عائلية صغيرة )ال مساهمة( 
كي تصبح كذلك موارد رزق آلالف الكويتيني 
اآلخرين وميكن احلصول على اموال التمويل 
من قـــروض البنوك حتى ال تصبح حكرا 

على االثرياء وللموضوع صلة.
> > >

آخر محطة: اســـوأ حجة استمعت لها في 
محاربة اخلصخصة هـــي الكالم املدغدغ 
وغير املفيد القائـــل: ان اخلصخصة هي 
»بيع للدولة« وإنها تعني ان يعمل الناس 
»صبيان« لدى التجار، فبئس الكالم احملرض 
هذا! فهل سمع عاقل مبن يصف من يعمل 
في شركات سوني او مرسيدس او جنرال 
موتورز بأنه »صبي« لدى مالك االســـهم 
فيها؟! بودنا من بعض »لوردات« مجلس 
االمة ان يجعلوا من التجار الوطنيني قدوة 
لهم بدال من مهاجمتهم، وان يتبرعوا بجزء 
من ثروتهم كحالهـــم العمال اخلير وبناء 

االجنحة في املستشفيات ..الخ.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
إسرائيل تقرر إطالق قناة باللغة العربية موجهة للعرب فقط.

ـ ألول مرة سنهزم إسرائيل ألن قناتهم ستضيع بين 362 قناة فضائية 
عربية مخصصة للرقص والغناء!

جرس إنذار حريق مستشفى الجهراء صار له أسبوع يدق كل ساعة مرتين.
 ـ مو يا تصلحونه يا تصرفون بدل »خرعة« حق المرضى والموظفين

أبواللطفواحد في المستشفى.

البقاء هلل
بدر ناصر سليمان مناع الرشيديـ  43 عاما 
ـ الرابية ـ ق4 ـ ش3 ـ م24 ـ ت: 

66500092 ـ 24763488.
عبداهلل مسلم فهد الرشيديـ  29 عاماـ  
الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج4 ـ م11 

ـ ت: 67006639.
عبدالعزيز محمد طريخم الشمريـ  20 عاما 
ـ الرجال: بيان ـ ق11 ـ الشـــارع 
األولـ  ج2ـ  م35ـ  ت: 65166099 
ـ 66265559ـ  النساء: بيانـ  ق11 
ـ الشارع األول ـ ج8 ـ م43 ـ ت: 

.25392517
نـورة مصلح هريـس العصيمـي، زوجة 
حمود عيد ناشـــر بن ســـوادة 
العصيمي ـ 77 عاما ـ القرين ـ 
ق1ـ  ش40ـ  م82ـ  ت: 99405885 

ـ 99000204.
مطلق شـاهر محمد العتيبي ـ 68 عاما ـ 

صباح السالم ـ ق11 ـ ش2 ـ م1 
ـ ت: 66552220 ـ 99924555 ـ 
الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
مـالك محسـن عبدالكـرمي املنصـور ـ 8 
سنوات ـ الفردوس ـ ق4 ـ ش1 

ـ ج7 ـ م13 ـ ت: 66226066.
سعود عبداهلل العنبريـ  90 عاماـ  الرجال: 
مشـــرف ـ ق4 ـ ش8 ـ م28 ـ ت: 
66589966 ـ النساء: كيفان ـ ق5 ـ 
ش52ـ  م12ـ  ت: 24849033ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
مرزوقة مطلق عبدان بن أبحار الرشيدي، أرملة 
نزال ضيدان بن أبحار الرشـــيدي 
ـ 75 عامـــا ـ الرجال: الدوحة ـ ق4 
ـ ش األول ـ م17 ـ ت: 99441341 ـ 
النساء: الصليبخات ـ ق4 ـ ش114 

ـ م43 ـ ت: 99071332.
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محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

درس موجع للشركات وتحٍد مهم للدولة كلمات في الخصخصة
ُكّتاب صفحة آراء

لماذا الخطوط التركية ضد توجه الحكومة التركية؟
بقلم د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

مشاريع شبه ضائعة
بقلم علي جابر الصباح

الشخصانية وأخواتها
بقلم علي القالف

طالبنا.. وتعلم اللغة اإلنجليزية
بقلم سامي الخرافي

طلبة الكويت في الخارج
بقلم مسعود النومس العنزي

ص17


