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 السلة االقتصادية 

 ٤٠٥٫٣ ماليين دينار إجمالي قيمة عمليات 
البيع التي قام بها المستثمرون األفراد في يناير

 أشار تقرير الشال إلى حجم 
التداوالت خالل شهر يناير وذلك 
من خالل تقرير أصدرته، الشركة 
الكويتية للمقاصة حول «حجم 
التداول في الســـوق الرســـمي 
طبقا جلنســـية املتداولني»، عن 
شهر يناير ٢٠١١ واملنشور على 
املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
لالوراق املالية، وافاد التقرير بان 
االفراد ال يزالون اكبر املتعاملني اذ 
استحوذوا على ٤٧٫٧٪ من اجمالي 
قيمة االسهم املبيعة و٤٣٫٨٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املشتراة، فقد 
باع املســـتثمرون االفراد اسهما 
بقيمة ٤٠٥٫٣ ماليني دينار، كما 
اشتروا اسهما بقيمة ٣٧٢٫٩ مليون 
دينار، ليصبحوا بذلك املستثمرين 
االكثر بيعا وبحصيلة قاربت ٣٢٫٤ 

مليون دينار.
  واستحوذ قطاع املؤسسات 
والشركات على ٢٥٫١٪ من اجمالي 
قيمة االسهم املشتراة و٢٢٫٣٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املبيعة، وقد 
اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 
٢١٣٫٤ مليون دينار، في حني باع 
اسهما بقيمة ١٩٠ مليون دينار، 

ليصبح صافـــي تداوالته االكثر 
شـــراء وبحصيلة قاربت ٢٣٫٤ 

مليون دينار.
  وثالث املساهمني في سيولة 
السوق هو قطاع حسابات العمالء 
(احملافظ)، فقد اســـتحوذ على 
٢١٫٦٪ من اجمالي قيمة االســـهم 
املشـــتراة، و٢١٫٤٪ من اجمالي 
قيمة االسهم املبيعة، وقد اشترى 
هذا القطاع اســـهما بقيمة ١٨٣٫٧ 
مليون دينار، في حني باع اسهما 
بقيمة ١٨١٫٩ مليون دينار ليقارب 
صافي تداوالته شراء ١٫٨ مليون 

دينار.
  وآخر املساهمني في السيولة 
قطاع صناديق االســـتثمار فقد 
استحوذ على ٩٫٥٪ من اجمالي 
قيمة االسهم املشتراة و٨٫٦٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املبيعة وقد 
اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 
٨٠٫٦ مليون دينار، في حني باع 
اسهما بقيمة ٧٣٫٤ مليون دينار، 
ليقارب صافي تداوالته شراء ٧٫١ 

ماليني دينار.
  ومـــن خصائـــص ســـوق 
الكويت لالوراق املالية استمرار 

كونهـــا بورصة محلية فقد كان 
اكثر  الكويتيون  املســـتثمرون 
املتعاملـــني فيهـــا، اذ اشـــتروا 
اسهما بقيمة ٧٨١٫٩ مليون دينار، 
مستحوذين بذلك على ٩١٫٩٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املشتراة، في 
حني باعوا اســـهما بقيمة ٧٦٨٫٨ 
مليون دينار، مستحوذين بذلك 
على ٩٠٫٤٪ مـــن اجمالي قيمة 
االســـهم املبيعـــة ليبلغ صافي 
تداوالتهم شراء نحو ١٣٫٢ مليون 

دينار.
  وبلغت نسبة حصة املستثمرين 
اآلخرين من اجمالي قيمة االسهم 
املبيعة نحو ٦٫٨٪، اي ما قيمته 
٥٧٫٦ مليون دينار في حني بلغت 
قيمة اسهمهم املشتراة نحو ٤٥٫٤ 
مليون دينار اي ما نسبته ٥٫٣٪ 
من اجمالي قيمة االسهم املشتراة 
ليبلغ صافي تداوالتهم بيعا نحو 

١٢٫١ مليون دينار.
  وبلغت نسبة حصة املستثمرين 
من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
من اجمالي قيمة االسهم املبيعة 
نحـــو ٢٫٩٪ اي مـــا قيمته ٢٤٫٣ 

مليون دينار. 

 رؤية لـ ٥٠ عامًا قادمة
 محطات إدارية (٣) 

 بداية نهنئ الكويت وأميرها 
وأهلها مبرور خمسني عاما على 
االستقالل، وإن شاء اهللا ملزيد 
من التقدم واالزدهار والتطور، 
لعل من املناسب هنا أن نطيل 
التفكير فيما لنـــا وما علينا 
بعد اخلمســـني عاما، وما هي 
رؤيتنا للمستقبل للخمسني 
عاما املقبلة، لقد حققت الكويت 
عدة أهداف بعد اكتشاف الثروة 

النفطية، أهمها:
  ـ احملافظة على اســـتقالل 
الكويت ودعم وجودها على 
املســـتوى اإلقليمي والعربي 

والدولي.
  ـ بناء دولة الرفاهية من خالل: 

  توزيع الثروة من خالل عدة قنوات: 
  ـ التثمـــني الذي بلغ ما يعـــادل ٥٠٠٠ مليار 
دينار منذ بداية استخدامه إلزالة البيوت القدمية 

وإحالل املدن احلضارية واحلديثة مكانها.
  ـ توفيـــر الوظائـــف العامـــة للمواطنـــني 

الكويتيني.
  ـ رفع مستوى الدخل ليصل إلى أعلى دخل 

في العالم.
  ـ احلرية االقتصادية وحرية التجارة.

  بناء الدولة احلضارية وتنمية اإلنسان من 
خالل التالي:

  ـ التنمية البشرية ووصول الكويت إلى أعلى 
درجة في التنمية البشرية على مستوى العالم 

العربي.
  ـ اخلدمات الصحية املجانية ووصول معدل 
أعمار الكويتيني منذ الوالدة إلى ٧٧ عاما، وتوفير 
عدة مستشـــفيات، باإلضافة إلـــى العالج في 

اخلارج.
   ـ التعليـــم املجاني وتوفير ٧٧٠ مدرســـة 
والقضاء على األمية، بينما في العالم العربي 

أكثر من ١٠٠ مليون أمي.
  ـ بنـــاء املدن احلديثة، واخلدمات احلضرية 
املتطورة من طرق، ونقل، ومواصالت، وخدمات 

بريدية.
  ـ توفير اخلدمات السكانية، وإعطاء قروض 
حسنة ٧٠ ألف دينار، باإلضافة إلى البيوت أو 

القسائم احلكومية املدعومة.
  ـ توفير الدعم على أعلى املستويات ليصل 

في ميزانية ٢٠١٠ إلى ٤ مليارات دينار.
  ـ توفيـــر اخلدمـــات األمنيـــة علـــى أعلى 

مستوى.
  ـ بناء مؤسسات حكومية متميزة مثل: مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، هيئة شـــؤون القصر، 
الصندوق الكويتي للمساعدات اخلارجية، الهيئة 

العامة لالستثمار، األمانة العامة لألوقاف.
  ـ تعزيز الدميوقراطية وجو احلريات واإلعالم 

املتميز.
   والقصد هنا أننا اســـتطعنا أن نبني دولة 
الرفاهية، ولكن مع املرحلة القادمة نحن بحاجة 
إلـــى رؤية جديدة، وفلســـفة جديـــدة تواكب 
املســـتجدات احلضارية املعاصرة، وأن نقوم 

ببناء جديد للدولة قائم على التالي: 
  ـ بناء دولة إنتاجية، وإيجاد مصادر بديلة 

للدخل النفطي.
  ـ بناء اإلنسان الكويتي املنتج واملبدع ولديه 
روح التحدي والقدرة على مواجهة األزمات، وذلك 
من خالل إعادة هيكلة نظام التعليم لدينا وبناء 
أهداف جديدة له تتجـــاوز قضية محو األمية 
نحو اجلودة فـــي التعليم ومقابلة احتياجات 

االقتصاد.
  ـ إعادة سياسة الهجرة لدينا ووقف استيراد 
العمالة الهامشية والتركيز على العمالة املعرفية 
الذكية املنتجة واالعتماد على التكنولوجيا بدال 
من القوى البشرية، وبناء مؤسسات مستقلة لديها 

القدرة على إدارة سياسة الهجرة والعمالة.
  ـ بناء قاعـــدة اقتصادية إنتاجية من خالل 
العقاري،  القطاع الصناعـــي، والقطاع  تنمية 
الترفيه والسياحة، وقطاع االستثمار  وقطاع 
والبنـــوك وكســـر االحتكار وإتاحـــة الفرص 
للمنافســـة وربط االقتصاد باألهداف القومية 
للدولة وأهمها استيعاب العمالة الكويتية في 
القطاع اخلاص، ومساهمة القطاع اخلاص في 
تنمية إيرادات الدولة، وأن تقوم عالقة القطاع 
اخلاص مع املجتمع علـــى تبادل املصالح وما 

.value added relation يسمى
  ـ االستمرار في الرعاية االجتماعية املتميزة 
والسكانية وإيجاد وسائل جديدة لتوفير الرعاية 

السكنية للمواطنني.
  ـ إعادة بناء املؤسسات العامة 
وهيكلتها بناء على إستراتيجية 
الدولة، واإلنتاجية، والعدالة 

الوظيفية.
إعـــادة بنـــاء قوانـــني    ـ 
املدنية بنـــاء على  اخلدمـــة 
الفلسفة اجلديدة للدولة في 
اخلدمات العامة، وإلغاء مفهوم 
الوظيفة املضمونة والترقيات 
احلتمية، وبناء الوظائف على 
الوصف الوظيفي، والتخطيط 
االستراتيجي، ووضع أنظمة 
لتعيـــني وتدريـــب وتقييم 
القياديني قائمة على القدرة على 
حتقيق األهداف والنتائج والقدرة على اإلدارة، 
ووضـــع أنظمة احلوافز التي حتقق اإلنتاجية 
واإلبداع، ورعاية اإلبداع والتميز... وغيرها من 

األنظمة اإلدارية احلديثة في هذه اجلوانب.
   واملقصود أننا بحاجة إلى فلســـفة جديدة 
في إدارة بلدنا تضمن لنا االســـتمرار في دولة 
الرفاهية وجتنبها األزمات النفطية والسياسية 
واالقتصادية، وتضمن لنا استمرار أبنائنا في 

التمتع بالرفاهية التي طالتنا.

  شكرًا وزير البلدية

  لقد كتبت سلسلة مقاالت حول إعادة اختراع 
البلدية، والتي توظف األنظمة احلديثة في إدارة 
البلدية وتعيـــد هيكلتها وفق آخر التطبيقات 
اإلدارية، ولقد القـــت هذه املقاالت وهللا احلمد 
إقباال كبيرا وردود فعل طيبة، وكنت في زيارة 
لوزير البلدية، فطلب مني مشكورا عمل عرض 
تقدميي إلعادة اختراع البلدية لقياديي البلدية 
واملدير العـــام والعاملني في قطـــاع التطوير 
اإلداري، وقمت فعـــال بعمل العرض التقدميي 
بحضور الوزير ورعايتـــه وبحضور قياديي 
البلدية والصحافة احمللية والتلفزيون اللذين 
نشكرهما على التغطية، كما أشكر السيد أحمد 
املنفوحي ـ الوكيل املساعد للتطوير اإلداري ـ 
على حسن استجابته لكل ما يطرح في تطوير 
البلدية ودعمه، وال أنســـى م.عبدالكرمي الزيد 
على دعمه إلجنـــاح محاضرة إعادة االختراع، 
ونتمنى أن تقوم البلدية باســـتيعاب مفاهيم 
إعادة االختراع اإلدارية احلديثة برعاية د.فاضل 
صفر، كما نتمنى أن يحذو بقية الوزراء حذو 
وزير البلدية فـــي تبني كل ما هو جـــديد في 

اإلدارة.

  الثورة العربية ثورة اقتصادية بالدرجة األولى

   يعيش العالـــم العربي أياما تاريخية غير 
مسبوقة في التغيير بقيادة شباب العالم العربي، 
وتغيير األنظمة الدكتاتورية واملستبدة والظاملة، 
وجدير بالذكر أن العالم العربي يزخر بالثروات 
التي ال حدود لها، فهو مخزن تاريخي للحضارات 
القدمية وقبلة العالم كله، وميلك العالم العربي 
ثروات نفطية وغـــازا طبيعيا، وثروات مائية 
غير مســـبوقة، ومع ذلك يعاني العالم العربي 
من اجلهل والتخلف والفقر واحلاجة ويعتمد 
على املســـاعدات األجنبية، فهناك ١٠٠ مليون 
أمي، و١٠٠ مليون أخرى ال يجدون وظائف، أما 
اخلدمات الصحية والسكانية واخلدمات العامة 
األخرى فحدث وال حرج، فالكوارث الطبيعية 
مثل األمطار الغزيرة والفيضانات تعتبر وباال 
علـــى املواطن العربي بســـبب غياب اخلدمات 
احلضرية، كما يحتل العالم العربي في أغلب دوله 
على مؤشرات الفساد العاملية الدرجات الدنيا، 
ويكفي أن نعرف أن الصومال هي الدولة األخيرة 
في العالم في الشـــفافية وفي انتشار الفساد 
وهذه اإلدارة السيئة للثروات جعلت الشباب 
والشعوب العربية تفتح صدورها من أجل املوت 
وأمام الدبابات والرصاص لتغيير هذه األنظمة 
الفاســـدة، واليزال منظر فتح خزنات الرئيس 
التونســـي املخلوع ماثلة أمـــام عيني، فبينما 
يحرق أبوعزيزي نفسهـ  ملهم الثورة العربيةـ  
بسبب قطع رزقه من أزالم النظام متتلئ خزنة 
بن علي مبئات املاليني من العمالت األوروبية 
واألميركية والذهب، فال حول وال قوة إال باهللا.. 
فلنا أن نتصور هل ستثور الشعوب العربية 
لو كان هناك حســـن إدارة، ووظائف متوافرة، 
وتعليم، ورعاية صحية، ومدن حضارية، ورعاية 
سكنية؟! بالطبع ال، فاالقتصاد هنا هو احملك 
فالقدرة على إدارته تعني دولة الرفاهية والرضا 

الشعبي األبدي. 

 بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

 بنسبة ارتفاع قاربت ١٦٧٫٩٪ وبمقدار ٤٧٫١ مليون دينار مقارنة بـ ٢٠٠٩

 «الشال»: ارتفاع إيرادات التشغيل لبنك الخليج 
  بنحو ٥١٫٥ مليون دينار وراء تحقيق أرباحه في ٢٠١٠

تقريــــر   تنــــاول 
االقتصادي  الشال 
النتائج  األسبوعي 
املالية لبنك اخلليج 
عن السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ حيث أرجع التقرير السبب الرئيسي 
لتحقيق األرباح البالغة ١٩٫١ مليون دينار 
مقابل خسائر قاربت ٢٨٫١ مليون دينار 
في عام ٢٠٠٩ أي بنســــبة ارتفاع قاربت 
١٦٧٫٩٪ مبقــــدار ٤٧٫١ مليــــون دينار الى 
ارتفاع إيــــرادات التشــــغيل بنحو ٥١٫٥ 
مليون دينــــار أي بنحو ٣٩٫٤٪ وصوال 
الى ١٨٢٫٢ مليون دينار مقارنة بـ ١٣٠٫٧ 
مليون دينار، في عام ٢٠٠٩، ويعزى سبب 
ذلك االرتفاع الى ارتفاع صافي إيرادات 
الفوائد بنحو ١٣٫٧ مليون دينار كويتي، 
أي مبا نسبته ١٥٫٣٪، وصوال الى ١٠٣٫٤ 
ماليني دينار، مقارنة بـ ٨٩٫٦ مليون دينار، 
في عام ٢٠٠٩، وحتقيق صافي أرباح من 
التعامالت بالعمالت األجنبية واملشتقات 
بلغ نحو ٣٣٫٧ مليــــون دينار، أي أعلى 
بنحو ٢٤٦٫٦٪ أي مبا قيمته ٢٣٫٩ مليون 
دينار عن مستوى مثيلتها احملققة في عام 
٢٠٠٩ والبالغــــة نحو ٩٫٧ ماليني دينار، 
وارتفعت أيضا، حصيلة بيع استثمارات 
متاحة للبيع مبا نسبته ٩٨٫٨٪ وصوال 
الى نحو ٢١٫٦ مليون دينار مقارنة بنحو 

١٠٫٩ ماليني دينار في عام ٢٠٠٩.
  وانخفض متوســــط تكلفــــة الفائدة 

املدفوعة مبا نسبته ١٫٩٪، في عام ٢٠١٠، 
مقارنة بنحو ٢٫٧٪، في عام ٢٠٠٩، وتراجع، 
أيضا، متوسط الفائدة املقبوضة، والذي 
بلــــغ نحو ٤٫٧٪، في عــــام ٢٠١٠، مقارنة 
بنحو ٥٪، في عام ٢٠٠٩، وتراجع اجمالي 
مصروفات الفوائــــد بنحو ٣٥٫٢٪، وهو 
تراجع أعلى من مثيله اخلاص بإجمالي 
ايرادات الفوائد البالغ نحو ١٣٫٥٪، األمر 
الذي أدى الى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد 
بنحو ١٥٫٣٪، حيث بلغ نحو ١٠٣٫٣ ماليني 
دينار في عام ٢٠١٠، مقارنة بـ ٨٩٫٦ مليون 
دينار في عام ٢٠٠٩، وتشير االرقام كذلك 
الى انخفاض طفيف في نســــبة مخاطر 
السيولة الى نحو ١٠٥٫٩٪، بعد ان كانت 
قد بلغت نحو ١٠٦٫٩٪ في نهاية عام ٢٠٠٩، 
وبلغ معــــدل مخاطر الفائدة نحو ٠٫٩٥٣ 
مرة، وهو أدنى قليال من مستوى مثيله 

في عام ٢٠٠٩، الذي بلغ ٠٫٩٢١ مرة.
  ومن جهة أخرى، تراجعت جملة أصول 
البنك ما قيمه ١٤٤٫١ مليون دينار، لتبلغ 
٤٥٩٩٫٨ مليون دينار، تقريبا، وهو تراجع 
تقارب نسبته ٣٪، مقارنة بجملة أصول 
بلغت ٤٧٤٣٫٩ مليون دينار في عام ٢٠٠٩، 
بينما ارتفعت نسبة األصول احلكومية 
(سندات خزينة وسندات البنك املركزي) 
من اجمالي أصول البنك، لتصل الى نحو 
١٨٫١٪ بعد ان كانت ١٦٪ في عام ٢٠٠٩، اذ 
بلغت جملة هذه األصول نحو ٨٣١٫٥ مليون 
دينار مقارنة بنحو ٧٥٨٫٧ مليون دينار، 

في العام الذي سبقه ٢٠٠٩، ويعزى ذلك 
الى ارتفاع سندات بنك الكويت املركزي 
بنحو ٣٧٫٦ مليون دينار وصوال الى نحو 
٣١٠٫١ ماليني دينار، مقابل ٢٧٢٫٥ مليون 
دينار، في العام الذي ســــبقه، كما ارتفع 
بند أذونات وسندات خزينة بنحو ٣٥٫٣ 
مليون دينار لتبلغ ما يقارب ٥٢١٫٥ مليون 
دينار في عام ٢٠١٠ متجاوزة مستوى عام 
٢٠٠٩، حيث كانت قيمتها قد بلغت آنذاك 

نحو ٤٨٦٫٢ مليون دينار.
  وتراجعت محفظة القروض والسلف، 
(قروض البنــــوك والعمالء) بنحو ٧١٫٩ 
مليون دينار، وصوال الى ٣٢٠٣٫٢ ماليني 
دينار في عام ٢٠١٠ (ومتثل نحو ٦٩٫٦٪ 
من اجمالي أصول البنك) – وهو االجتاه 
العام لنمو االئتمان املصرفي نفســــه – 
مقارنــــة بـ ٣٢٧٥ مليون دينار، في العام 
٢٠٠٩ (ومتثل نحــــو ٦٩٫٦٪ من اجمالي 
أصول البنك)، أما فيما يتعلق بإجمالي 
قيمة القروض غير املنتظمة فقد تراجع 
الى نحو ٦٤١٫٩ مليون دينار. وبلغ حجم 
مخصصاتها نحــــو ١٧٣٫٩ مليون دينار) 
مقابل نحو ١١٤٨٫٦ مليون دينار، في عام 
٢٠٠٩ (وحجم مخصصاتها نحو ٤٨٣٫٩ 
مليون دينار)، ونتج عن ذلك حتســــن 
ملستوى مخاطر االئتمان، والتي تراجعت 
نسبتها الى نحو ١٩٪، قياسا بنحو ٣٠٫٦٪، 
في عام ٢٠٠٩، وارتفعت نسبة مخاطر رأس 
املال (التمويل) بنحو طفيف، حني بلغت 

هذه املخاطر نحو ٧٫٦٪، بعد ان كانت قد 
بلغت ٧٫٣٪ في عام ٢٠٠٩.

  ويشير حتليل البيانات املالية للبنك 
الى ان معدل العائد على حقوق املساهمني 
(ROE) قد بلغ نحو ٤٫٧٪، مقارنة بسالب 
١٢٫٦٪ فــــي عــــام ٢٠٠٩، كذلك بلغ معدل 
العائد على أصــــول البنك (ROA) نحو 
٠٫٤١٪، مقارنــــة بســــالب ٠٫٥٨٪ في عام 
٢٠٠٩، وقد ســــجل العائد على رأســــمال 
البنــــك (ROC) نحو ٧٫٦٪، مقارنة بنحو 
ســــالب ١١٫٢٪، في عام ٢٠٠٩، وقد أعلن 
البنك نيته عدم توزيع أرباح للعام الثالث 
على التوالي، في حني بلغت ربحية السهم 
الواحد (EPS) نحو ٨ فلوس، وهي أعلى 
من مستوى ربحية السهم احملققة في عام 
٢٠٠٩، والبالغة نحو سالب ١٢ فلسا، أما 
بالنسبة الى مضاعف السعر على القيمة 
الدفترية للسهم (P/B) فقد بلغ نحو ٣٫٥ 
مرات، وهو اعلى (أســــوأ) من مستوى 
مثيله لعام ٢٠٠٩، والذي كان قد ســــجل 
١٫٨ مرة، نتيجة ارتفاع القيمة الرأسمالية 
للبنك بنحو ٩٠٪ مقارنة بارتفاع بلغ ٠٫٧٪ 
إلجمالي حقوق املساهمني، في عام ٢٠١٠، 
مقارنة بنهاية عام ٢٠٠٩، ويظل أمرا طيبا 
ان يجتاز البنك أزمة رئيسية كانت األكبر 
على مستوى القطاع املصرفي احمللي، وان 
يســــتطيع ان يعكس أداءه نحو االجتاه 
املوجب، وان يســــتمر في سياسة البناء 

أمام اغراءات توزيع األرباح. 

 تداوالت نشطة للمستثمرين األفراد في يناير 

 مقر بنك اخلليج 

 سيدخلون سوق العمل خالل ٢٠ عامًا

 ٥١٪ من سكان الكويت 
  دون سن ٢٢ سنة

ــال ان صفحة «مشروع احلكم» قد طويت وفتحت   ذكر تقرير الش
ــتثناء تركيا  ــي كل املنطقة احمليطة بنا، باس ــروع الدولة ف صفحة مش
وماليزيا، اللتني بدأتا مشروع الدولة مبكرتني، ولن نسمع بعد اليوم ما 
ــؤولون محليون وإقليميون وعدد من املفكرين الكبار ممن  كرره مس
ــروع البناء  خانهم التحليل بأن دميوقراطية الكويت نزقة ومعطلة ملش
والتنمية. الواقع أن أحدا لن ينتقد في املستقبل جتربة الكويت، ومعظمهم 
سيتمنى أن ينحصر اخلالف داخل بلده في نطاقه العلني، وأن يستمر 
احلوارـ  مهما بلغت سخونتهـ  داخل سلطات البلد الدستورية. املؤذي 
واملؤلم، هو ان تغيير القناعة باستحالة استقرار مشروع احلكم والوهم 
بأفضليته، بدعوى تسريع البناء وضمان سالمته، قد استغرق نصف 
قرن ـ وهو وقت طويل وثمني ـ لنكتشف كم هو هش ذلك األمن، وكم 

هو بناء قابل للسقوط في حلظة.
ــوق هذه املقدمة لسببني، ليس أي منهما تخطئة اآلخرين، اذ لم    نس
ــرورة ان حتقق الكويت  ــك مهما، أولهما: تكرار الدعوة الى ض يعد ذل
سبقا في الرسملة االرادية على مشروع الدولةـ  كما ذكرنا في تقريرنا 
السابق ـ وثانيهما وهو األهم، حاليا: كيف نقرأ ما حدث حولنا، بشكل 
ــر سنوات أو عشرين سنة، قبل أن  صحيح، حتى نتجنب ضياع عش
ــة برميل باروده،  ــش ذلك الكيان الذي بدأنا صناع ــف كم هو ه نكتش
ــام حولنا، تقول انها جاءت مفاجئة  فالقراءة الصحيحة لالحداث اجلس
ــن والبحث والتحليل ودول الغرب  لكل حكومات املنطقة وأجهزة األم
املتقدمة، حتى، واألهم أنها لم حتدث بقيادة القوى السياسية التقليدية، 
بل بقيادة شباب واعني ملا يحدث في العالم حولهم، ومتمكنني من مفاتيح 
ــرقة الكبار ملستقبلهم، أي  عصر التكنولوجيا وخائفني، بصدق، من س

وظائفهم وتعليمهم وصحتهم واحتياجاتهم الضرورية.
ــكان حتت سن اخلامسة والعشرين    ففي مصر، نحو ٥٠٪ من الس
(٢٥ سنة) ـ وهو حال كل دول املنطقة ـ وقد أيقن هؤالء الشباب أن ال 
ــتقبل لهم ان استمر إهدار موارد البلد بالطريقة التي كانت تتعامل  مس
ــابقة، وقرروا مواجهة أقوى جهاز أمن مركزي في  وفقها احلكومة الس
املنطقة العربية. ومنذ تلك االحداث، ومراكز البحث تقوم بالتركيز على 
ــن التحليل والتنبؤ  ــة «الدميوغرافية» لكل بلد، حتى تتمكن م الطبيع
ــادم من االحداث، فاملوارد البد أن توجه لبناء الدولة وليس حلماية  بالق
مشروع احلكم. والكويت، بسبب مشروع الدولة القدمي، في مأمن من 
ــؤولون إما ضعاف القدرة أو  التطورات العنيفة حولها ولكن لديها مس
فاسدون ويريدون شراء كراسيهم، ببيع الدولة أو دفعها الى حالة حادة 

من عدم االستقرار في املستقبل.
  ففي الكويت، نحو ٥١٪ من السكان دون سن الثانية والعشرين (٢٢ 
سنة)، سيدخل منهم الى سوق العمل خالل العشرين سنة املقبلة، نحو 
ــاب  ضعف عدد العاملني في احلكومة، حاليا، أو نحو نصف مليون ش
وشابة، وتعليم هؤالء وتدريبهم ضعيفان، ورغم ذلك يروج مسؤولون 
كبار لشراء ود مؤقت، ببذل العطايا. ما يحدث حاليا هو مزاد علني تعيس 
وخطر لزيادات االجور والكوادر وإلغاء الفواتير والقروض، أي سياسة 

«أنا من بعدي الطوفان»، وهو بيع ملستقبل الشباب بثمن بخس.

 النفط الكويتي يسجل ١٠٦٫٨٩ دوالرات للبرميل
البترول   قالـــت مؤسســـة 
الكويتية امس ان سعر برميل 
النفط الكويتي وصل الى ١٠٦٫٨٩ 
دوالرات في تداوالت أمس اجلمعة 
بعد ان بلغ فـــي تداوالت أمس 
األول مستوى ١١٠٫٥٧ دوالرات 

للبرميل.
النفط    وتواصـــل أســـعار 
ارتفاعها بســـبب تصاعد حدة 
االضطرابات التي تشهدها ليبيا 
التي تعتبر مـــن أهم مصدري 
العالم  النفـــط على مســـتوى 
الى تقلص  يـــؤدي  الذي  األمر 
االمدادات النفطية الســـيما ان 
النفطية  معظم صادرات ليبيا 
البحر  الى دول شـــمال  تذهب 

املتوسط وأوروبا عموما.
  وأظهر التقرير االســـبوعي 
لوكالـــة الطاقة األميركية الذي 
ارتفاعا في  أمـــس االول  صدر 
مخزون النفط بقيمة ٠٫٨ مليون 

األميركية عند مستوى ٣٤٦٫٧ 
مليون برميل اال أن احداث ليبيا 
غطت على التأثير السلبي لهذا 

التقرير على أسعار النفط. 

برميل مقارنة بالقراءة السابقة 
التـــي بلغت قيمتها ٠٫٩ مليون 
برميل لتصل مخزونات النفط 
الواليـــات املتحدة  فـــي  اخلام 

 تقـرير 


