
فرز ماراثوني استمر ١٤ ساعة لـ ١١٤٠٤ أصوات من أصل ١٥٦٥٢ سحبوا بطاقات االنتخابات بنسبة حضور قياسية بلغت ٧٤٪

تضامن «األسرة» منع االختراق
انتخابات غرفة التجارة والصناعة «النصفية» للعام ٢٠٠٨

طالل جاسم اخلرافي على االكتاف يشاركه خالد ومرزوق الغامن فرحة االنتصارعلي ثنيان الغامن محاطا بأبنائه مرزوق وفهد وخالد الغامن ويبدو محمد الفجي عقب إعالن فوز قائمة األسرة االقتصادية باالنتخابات

قبلة من مرزوق الغامن على رأس والده عقب احتالله املركز األول باالنتخابات

عبداهللا المال احتياط أول باحتالله المركز الثالث عشـر بـ ٤٨٣٤ صوتًا ومعصومة العلي في المرتبة الـ ٢١ بـ ١٤١١ في أول مشـاركة نسائية

علي الغانـم احتل المرتبة األولى بــ ٧٤١٩ صوتًا تاله أسـامة النصف بـ ٧١٣٧ وعصـام البحر بـ ٧٠٤٥ وطالل جاسـم الخرافي بـ ٧٠٢٣ 

جلنتا االشراف واملساندة خالل املؤمتر الصحافي املوسع لالعالن عن نتائج االنتخابات

عبدالرحمن احلوطي أثناء فرز األصواتعبداهللا املال جاء كاحتياط اول وسط فرحة مؤيديه

١٧٠ ورقة باطلة جاءت إما «بيضاء» أو «غير مطابقة لشـروط التصويت» وسط انتخابات وصفت بـ «النزيهة»

الفجي: إستراتيجية «األسرة االقتصادية» للمرحلة المقبلة تركز على االرتقاء باالقتصاد لبلوغ «المركز المالي»

زكي عثمان - فواز كرامي
عاطف رمضان

انتخابات  جــــاءت نتائــــج 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
النصفيــــة لهذا العــــام والتي 
جرت اول من امس واستمرت 
عملية فرز االصوات فيها ملدة 
١٤ ساعة لتثبت من جديد جناح 
«االسرة االقتصادية» من خالل 
جناحها بالكامل وبنسبة ١٠٠٪ 
دون وقوع اي مفاجآت وهو ما 
يشير الى ان تضامن «األسرة» 
وقف حائال ضــــد اي محاولة 

اختراق.
فقد استطاع رئيس الغرفة 
الســــابق علي ثنيان الغامن ان 
يحتــــل الترتيب االول بجدارة 
في اقوى انتخابات تشــــهدها 
الغرفة في تاريخها، حيث قام 
بالتصويت ١١٤٠٤ ناخبني من 
اصل ١٥٦٥٢ ناخبا قاموا بسحب 
بطاقات التصويت وبنســــبة 
حضور بلغت ٧٤٪ وبذلك تكون 
النسبة الكبرى في التصويت 

على مر تاريخ الغرفة.
واثبتــــت قائمة «األســــرة 
انها  االقتصادية» مــــن جديد 
االقــــوى، فبالرجوع قليال الى 
النصفية لنفس  االنتخابــــات 
املجموعــــة والتي جرت قبل ٤ 
سنوات وحتديدا في ٢٠٠٤/٢/١٢ 
سنجد ان القائمة جنحت بنسبة 
٩٢٪ بعد ان اســــتطاع املرشح 
املستقل احمد القضيبي وحده 
اختراق القائمة التي كانت تضم 
كال مــــن: علي الغــــامن، عصام 
البحر، اسامة النصف، دبوس 
الدبوس، عبداللطيف الشايع، 
عبداهللا احلميضي، خالد اخلالد، 
اليوســــفي، عبدالسالم  عادل 
العوضي، محمد الفجي وعبداهللا 

البعيجان.
في حني جاءت انتخابات نفس 
الدورة االخيرة  املجموعة في 
التي جرت اول من امس وظهرت 
نتائجها فــــي اليوم التالي من 
انعقادها وبعد ماراثون طويل 
من فرز االصوات، لتشهد جناح 
بالكامل  «االسرة االقتصادية» 
بعد ان دعمت صفوفها بخروج 
كل من خالد اخلالد، عبدالسالم 
العوضي، وعبداهللا البعيجان 
ليحل بدال منهم احمد القضيبي، 
عيسى الكندري وطالل جاسم 
اخلرافي واحملافظة على باقي 
تشــــكيلها وبالتالــــي حافظت 
القائمـــــــة علــــى قوتهــــا من 
جديد رغــــم حالــــة االختراق 
احملدودة التي متت لها قبل ٤ 

سنـــوات.
هذا، وقد متيزت االنتخابات 
االخيرة للغرفة بتنافس شديد 
بني قائمتي «االسرة االقتصادية» 

التي مت اختيارها  لالنتخابات 
من قبل فريق عمل كلف بعمل 
هــــذه املهمة مــــن قبل مجلس 
االدارة في اجتماعه املنعقد في 
٩ ديســــمبر ٢٠٠٧ ومبساندة 
اللجنة املساندة التي اختارتها 
الهيئة العامة للغرفة املنعقدة 

في ٢٤ مارس املاضي.
انه جرت  وذكر احلوطــــي 
انتخابات الدورة احلالية ملجلس 
ادارة الغرفة وقد فاز ١٢ عضوا 
ميثلون نصف األعضاء، مشيرا 
الى انه استمرت عملية االقتراع 
من الساعة الـ ٨ صباحا «أول من 
امس» وحتى الساعة الـ ٨ مساء 
«أمس» حيث بلغ عدد األصوات 
التي شاركت في االقتراع ١١٤٠٤ 
أصوات فقط واعتبر ١٧٠ صوتا 
«باطــــال» لفقدانها لشــــروط 
املدونة والتصويت بطرق غير 

صحيحة.

انتخابات نزيهة

وفي االطار ذاته قال الفائز 
ضمن قائمة األسرة االقتصادية 
فــــي تصريح  الفجي  محمــــد 
صحافي ان االنتخابات جرت 
في جو دميوقراطي، واصفا اياها 
بأنها انتخابات نزيهة وقد أثنى 

عليها جميع احلضور.
واشاد الفجي باجلهود التي 
بذلها ممثلو اللجان االشرافية 
واملساندة الذين كانوا سببا في 
خروج هذه االنتخابات بالشكل 

املرضي للجميع.
ولفت الفجي الــــى ان هذه 
الدورة لم تتكرر سابقا اال في 
عام ١٩٩٢ من حيــــث الفخامة 

والكثافة.
واســــتطرد قائال: لقد تقبل 
«االخــــوان» املنافســــون هذه 
النتيجة برحابة صدر وروح 
رياضية ونتمنى ان نكون عند 
حســــن ظن ناخبينا واألسرة 
االقتصاديــــة ونكــــون ايضا 
عنــــد ثقة من حملنــــــا هـــذه 

األمانــة.
االســــتراتيجية  وعــــن 
املستقبلية لقائمة األسرة أفاد 
الفجي انهــــا تتركز على امور 
متعــــددة منها العمــــل بجدية 
للرقي باقتصادنــــا وبغرفتنا 
حتى تواكب الغــــرف العاملية 
بأسرها في تطلعاتها لالقتصاد 
احلر، الفتا الى ان الغرفة تسعى 
ألن تكون الكويت مركزا ماليا 
الشــــرق  وجتاريا في منطقة 

االوسط.
املال قال  وعن هيئة سوق 
الفجي: مما ال شك فيه ان الهيئة 
لها دور استشــــاري مهم ولقد 
سمعت انه سيكون لها هذا الدور 

احليوي بعد اقرارها.

صوتا، وفــــي املركز الـ١٦ جاء 
فاروق الزماني بحصوله على 
٣٠٨١ صوتا، وحصل على املركز 
الـ١٧ محمد البراك حيث حصد 
٣٠٠٨ اصوات، وجاء في املركز 
الـــــ١٨ محمد كاكولي بحصوله 
على ٢٩٨٩ صوتا، وفي املركز 
الـ١٩ جاء عبدالعزيز السعدون 
بحصوله علــــى ٢٩٧٩ صوتا، 
اما احمد احلريتي فقد جاء في 
املركز الـ٢٠ بحصوله على ٢٥٨٧ 
صوتا، وفي املركز الـ٢١ جاءت 
معصومة العلي حيث حصدت 
١٤١١ صوتــــا، وفي املركز الـ٢٢ 
جاء زكي العثمان بحصوله على 
١٠٧٧ صوتا، وفي املركز الـ٢٣ 
جاء وليد احمد يعقوب يوسف 

بحصوله على ٣٩٧ صوتا.

إعالن النتائج

وقــــد اعلن رئيــــس جلنة 
االشراف على انتخابات غرفة 
جتــــارة وصناعــــة الكويــــت 
عبدالرحمــــن احلوطي خالل 
املؤمتــــر الصحافي الذي عقده 
امــــس، عن نتائــــج انتخابات 
الدورة الـ٢٤ ملجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت حتت 
اشــــراف «اللجنة االشرافية» 

و«الغرفة» و٤ مستقلني بإجمالي 
٢٣ مرشــــحا وهــــو االكبر في 
تاريخ الغرفة في حني تنافس 
١٨ مرشحا في انتخابات الدورة 
السابقة التي جرت قبل عامني 
و٢٠ مرشحا في انتخابات الدورة 
قبل املاضية والتي جرت قبل 

٤ سنوات.
الفرز  وقد اظهــــرت عملية 
وجود ١٧٠ ورقة باطلة بسبب 
عدم مطابقتها لشروط التصويت 

او وجودها «بيضاء».

النتائج الكاملة

وقد اسفرت نتائج انتخابات 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
امس عن فــــوز رئيس مجلس 
ادارة الغرفة السابق علي الغامن 
بحصوله على ٧٤١٩ صوتا ضاربا 
الرقم القياسي للمرة االولى منذ 
انشاء الغرفة بكسره حاجز الـ٧ 

آالف صوت.
واحتل املرتبة الثانية اسامة 
النصف بـ٧١٣٧ صوتا، وجاء في 
البحر  الثالث عصام  الترتيب 
الذي حصــــد ٧٠٤٥ صوتا، اما 
طالل اخلرافي فقد جاء في املركز 
الرابع بحصولــــه على ٧٠٢٣ 
املركز اخلامس  صوتا، وفــــي 

جاء د.عادل اليوسفي من خالل 
حصوله على ٦٩٣٧ صوتا، في 
حني احتل عبداهللا الشايع املركز 
السادس بحصوله على ٦٨٧٣ 
الســــابع  صوتا، وفاز باملركز 
عبــــداهللا احلميضــــي بـ٦٨٢٨ 
الثامن فاز  صوتا، وباملركــــز 

طارق املطوع بـــــ٦٨١٣ صوتا، 
وجاء دبوس الدبوس في املركز 
التاسع بـ٦٨٠٩ اصوات، واملركز 
العاشر كان من نصيب احمد 
القضيبي بفوزه بـ٦٥٧٢ صوتا، 
وفي املركز احلادي عشر جاء 
محمد الفجي بـ٥٨٨١ صوتا، اما 

املركز الثاني عشر واالخير فقد 
فاز به عيسى الكندري بحصوله 

على ٥٦١٤ صوتا.
وفــــي املركز الثالث عشــــر 
«االحتياطي» االول جاء عبداهللا 
املال «مســــتقل» حاصدا ٤٨٣٤ 

صوتا.

وبذلك حسمت االنتخابات 
بخــــروج قائمــــة «الغرفــــة» 

واملرشحني املستقلني.
وفي املركز الـ١٤ جاء عبداهللا 
البعيجان بحصوله على ٣٦٣١ 
صوتا، وجاء بدر الوقيان في 
املركز الـ١٥ بحصوله على ٣٢٤٥ 

(محمد ماهر)

الجمعة
اقتصاد٤ أبريل ٢٠٠٨  


