
املجموع
األوراق املجمعة من اللجان 
والتي أقرتها جلنة اإلشراف

اللجنة ٦ اللجنة ٥ اللجنة ٤ اللجنة ٣ اللجنة ٢ اللجنة ١ االسم الترتيب

٧٤١٩ ١٨ ١٤٤١ ٥٩٠ ٧٥٥ ٥٧١ ٢٢١٦ ١٨٢٨ علي محمد ثنيان الغامن ١

٧١٣٧ ٣٠ ١٣٩٢ ٥٣٤ ٦٨١ ٥٢٨ ٢١٧٧ ١٧٩٥ اسامة محمد يوسف النصف ٢

٧٠٤٥ ٣٠ ١٣٨٠ ٥٥٨ ٦٥٤ ٥٥٦ ٢٠٨٤ ١٧٨٣ عصام محمد عبدالرحمن البحر ٣

٧٠٢٣ ١٩ ١٣٧٨ ٥٦٧ ٧١٠ ٥٤٦ ٢٠٧٧ ١٧٢٦ طالل جاسم محمد اخلرافي ٤

٦٩٣٧ ٣٦ ١٣٤٥ ٥٦١ ٦٨٦ ٥١٣ ٢٠٨٧ ١٧٠٩ د. عادل عيسى حسني اليوسفي ٥

٦٨٧٣ ٢٨ ١٣١٥ ٥٥٠ ٦٦١ ٥٠١ ٢١١٧ ١٧٠١ عبداهللا عبداللطيف علي الشايع ٦

٦٨٢٨ ٢٥ ١٣٠٠ ٥٠٩ ٦٣٦ ٥٣٠ ٢٠٦٦ ١٧٦٣ عبداهللا سعود عبدالعزيز احلميضي ٧

٦٨١٣ ٣٢ ١٣٧٤ ٥٤٦ ٦٨٣ ٥٣١ ١٩٦٣ ١٦٨٤ طارق بدر سالم املطوع ٨

٦٨٠٩ ٢٠ ١٢٤٣ ٥٩٧ ٦٦٧ ٥٨٥ ٢٠٢١ ١٦٧٦ دبوس فيصل غامن الدبوس ٩

٦٥٧٢ ٢١ ١٢٨٦ ٥٠٨ ٦٣٦ ٤٨١ ١٩٥٩ ١٦٨١ احمد سليمان احمد القضيبي ١٠

٥٨٨١ ١٧ ١٠٤٠ ٤٦٧ ٥٦٤ ٤٦٠ ١٨٥٨ ١٤٧٥ محمد حمود زامل الفجي ١١

٥٦١٤ ١٣ ١١٠١ ٤٨٣ ٥٧٢ ٤٣٥ ١٥٧٨ ١٤٣٢ عيسى احمد محمد الكندري ١٢

٤٨٣٤ ٢٣ ٩٣٨ ٤٥٢ ٥٢١ ٣٣٥ ١٥٠٨ ١٠٥٧ عبداهللا جنيب عبداهللا املال ١٣

٣٦٣١ ٢١ ٥٩٩ ٣٧٨ ٤٦٢ ٣٣٤ ١٠٣٧ ٨٠٠ عبداهللا محمد سعود البعيجان ١٤

٣٢٤٥ ٢٢ ٥٢١ ٣٥٨ ٣٧٨ ٣٥٦ ٨٦٦ ٧٤٤ بدر عبدالوهاب سليمان الوقيان ١٥

٣٠٨١ ١٥ ٥١٢ ٣٩٢ ٣٦١ ٣٢٠ ٧٨٠ ٧٠١ فاروق عبداهللا زماني ١٦

٣٠٠٨ ١٢ ٥٤٨ ٣٢٢ ٣٦٧ ٣٠٥ ٧٨٨ ٦٦٦ محمد صالح محمد عبدالعزيز البراك ١٧

٢٩٨٩ ١٦ ٥٦٤ ٣٣٥ ٣٣٨ ٣٤٠ ٧١٠ ٦٨٦ محمد عبدالرضا عبداهللا كاكولي ١٨

٢٩٧٩ ٢٠ ٥٤٥ ٣٢٤ ٢٩٦ ٣٠٨ ٧٣٧ ٧٤٩ عبدالعزيز احمد عبدالعزيز السعدون ١٩

٢٥٨٧ ١٣ ٤٤٠ ٢٧٦ ٣٠٤ ٢٩٥ ٦٢٦ ٦٣٣ أحمد نصار محمد احلريتي ٢٠

١٤١١ ٨ ٢٩٠ ١٩٤ ١٧٤ ١٠٧ ٣٣٦ ٣٠٢ معصومة عبداهللا عبداللطيف علي ٢١

١٠٧٧ ٤ ٢٤٢ ١٣٩ ١٤٤ ٨٧ ٢٧٤ ١٨٧ زكي عبداهللا العثمان ٢٢

٣٩٧ ٥ ٧٣ ٦٤ ٣٨ ٤٠ ٩٥ ٨٢ وليد احمد يعقوب يوسف ٢٣

انتخابات غرفة التجارة والصناعة «النصفية» للعام ٢٠٠٨

بدت على وجه رئيس الغرفة 
علي الغامن دموع الفرح بعد فوزه 
في االنتخابات، مقدما الشكر جلميع 
من شـــارك في هذه االنتخابات 

وجميع رجاالت االقتصاد.
وقال في تصريح صحافي عقب 
اعالن النتائج: ان هذه االنتخابات 
تعتبر سابقة للمرة االولى تشهدها 
الكويت، معربا عن شكره لوسائل 
االعالم احمللية التي نقلت احداث 

االنتخابات للمجتمع الكويتي.
واشـــار الـــى ان االنتخابات 
اتسمت بالدميوقراطية وان االسرة 
االقتصادية للمرة االولى حتصل 
على هذا العدد من االصوات، وان 
هذا احلـــدث املهم يعتبر مفخرة 

ألهل الكويت.
الغامن بجهود جلنتي  واشاد 
«االشراف واملساندة» ومبستوى 
التنظيم ورجال االمن من وزارة 
الداخلية وفريـــق الغرفة الذين 
كانوا ســـببا حقيقيا في ظهور 
هذه االنتخابات باملظهر احلضاري 

املشرف.
واســـتطرد قائال: اقدم جزيل 
الشـــكر لرئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ ناصر احملمد ولوزير 
الداخلية على هذه املســـاهمات 
الفّعالة واملســـتوى العالي الذي 

حظي به رجال االمن.
واشار الى ان االعداد الكبيرة 

الغانم يشيد بالحكومة وأهل الكويت ويصف 
قائمة «األسرة» بالفرسان للوصول للنتائج المشرفة

علي الغامن متلقيا التهاني مبناسبة فوزه باالنتخابات

التي شاركت في االنتخابات دليل 
على ثقة هؤالء الناخبني بالغرفة 

ومجلس االدارة.
واكـــد ان االنتخابات ال تخلو 
من مشاحنات لكن االمور سارت 
بشكل طبيعي وانتهت االنتخابات 

بسالم.

ومضى قائال: لوال تكاتف قائمة 
االسرة االقتصادية ملا ربحت، كما 
ان العمل الذي قاموا به في السابق 
خلدمة الغرفة «بالنسبة لإلخوان 
اجلدد» هم فعال فرسان للوصول 
لهذه النتائـــج، لقد اجتازوا هذه 
احلملة ووصلوا لهذه النتائج لثقة 

اهل الكويت ورجال االقتصاد بهم، 
وقد كنا مطمئنني لهذه االنتخابات 
ملعرفتنا بهذا البلد واحلماس الذي 
بدا خالل االنتخابـــات واالقبال 
الكبير علـــى التصويت، خاصة 
ان الناخبني ارادوا ان يبدوا فعال 

ثقتهم مبجلس االدارة.

قالت املرشحة املستقلة في انتخابات غرفة جتارة وصناعة 
الكويت معصومة العلي في تصريح خصت به «األنباء» ان اجمالي 
نســـبة االصوات التي حصلت عليها وهي ١٤١١ صوتا افتخر بها 
واعتبرها فوزا فعليا الني قررت الدخول في هذه االنتخابات في 
١٠ مارس املاضي وهي فترة قصيرة جدا اذا ما قورنت بنســـب 
اآلخرين الذين حصلوا على اصوات، واعتبرها نسبة جيدة جدا 
وانا راضية عنها وتشـــجعني للدخول في انتخابات الغرفة في 

الدورة املقبلة.
واضافت العلي ان هذه االنتخابـــات ممتازة وراقية، معربة 
عن املها في ان تكون انتخابات مجلس االمة املقبلة بنفس هذا 

النهج التي انتهجته الغرفة..
وحول رؤيتها عن سبب عدم دخولها الي قائمة من القائمتني 
قالت العلي: سبب عدم دخولي الي قائمة بالرغم من انه عرض 
علي ذلك من قبـــل احدى القائمتني الني لم اعرف االشـــخاص 
املنتسبني لهاتني القائمتني، اما خالل الفترة املقبلة فسأكون على 
اتصال مباشر مع الغرفة واالعضاء ولدي مطلب ساقدمه للغرفة 
بتعديل اوضاع التجار في الكويت من حيث املعامالت وغيرها 

وكل ما يتعلق بالتجارة التي تعاني منها.

معصومة علي لـ «األنباء»:
سأخوض انتخابات الغرفة المقبلة

قال الفائز من قائمة االســـرة االقتصادية اسامة النصف: ان 
هذه االنتخابات جاءت كما متنيناها اما عن االنتقادات فالنتائج 
حسمت املوضوع واعادت الثقة لنا وليس هناك انسان كامل، كلنا 
لدينا اخطاء ومن يعمل ال بد ان يخطئ، ولكن الســـعي لتحقيق 

االهداف امر مهم.
واضاف النصف اننا جميعا في الوسط الدميوقراطي نعمل من 
اجل خدمة القطاع االقتصادي ونتمنى ان نحقق في املستقبل الغايات 
التي نصبوا اليها مثل هيئة ســـوق املال ومشاريع اخلصخصة 
والـ«P.O.T» وحل مشاكل االراضي والقسائم الصناعية، مشيرا 

الى ان هذه االمور مهمة.
ولفت الـــى ان االنتخابات كانت مبنزلـــة عرس دميوقراطي 
والتنظيم الداخلي كان منسقا ولم تكن هناك مشكالت وخصوصا 

خالل عملية الفرز.
وقال ان عمليات الفرز اليدوي هي التي اخرت اعالن النتائج، 
معربـــا عن امله في العودة مرة ثانيـــة للفرز االلكتروني خالل 

االنتخابات املقبلة.

النصف: نتطلع لهيئة سوق المال 
والخصخصة والقسائم الصناعية

لقطات من االنتخابات
> رئيس مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت احلالي 
علي الغامن يسجل الرقم القياسي للمرة األولى منذ انشاء الغرفة 

بكسر حاجز الـ ٧ آالف صوت ويحصل على ٧٤١٩ صوتا.
ــتراكات في  ــجلوا اش > ١٢٠ ألف رجل أعمال «صاحب عمل» س
ــم تراكمي وهم اصحاب  ــها وحتى اآلن وهذا رق الغرفة منذ تأسيس

اعمال «فّعالون وغير فّعالون».
الـــون بالغرفة عددهـــم ٣١ ألف  > أصحـــاب األعمـــال الفعَّ

شخص.
ــم الـ ٢٦ ألف  ــى اآلن جتاوز عدده ــتراكاته حت ــدد اش > من س

صاحب عمل.
> من ســـحب بطاقات انتخابات لغـــرض االنتخابات نحو 

١٥٦٥٢ شخصا.
> من أدلى بصوته بلغ عددهم ١١٤٠٤ أشخاص.

> ١٧٠ صوتا في قائمة االصوات الباطلة غير املطابقة للشروط 
املنصوص عليها.

ــى الكندري  ــي حصل عليها عيس ــني األصوات الت ــارق ب > الف
ــداهللا املال «االحتياطي»  ـــ ١٢ من الناخبني وبني عب ــب املركز ال صاح

٧٨٠ صوتا.
> املرشحة املستقلة معصومة العلي تؤكد لـ «األنباء» دخولها 
انتخابات الغرفة املقبلة وتعرب عن فخرها بحصولها على ١٤١١ 
صوتا خالل فترة قياسية جدا قررت فيها دخولها االنتخابات.

> تأخير عمليات فرز االنتخابات جلريانها بالطرق اليدوية 
هذه الدورة.

البحر: فوز يثلج الصدور
سبقته منافسة شديدة

عصام البحر

ذكر الفائز ضمن قائمة 
االسرة االقتصادية عصام 
النتائج  البحر ان هــــذه 
ان  جيــــدة، معربــــا عن 
القائمة االقتصادية  فوز 
يثلج الصدور. واشــــاد 
البحر كذلــــك بالترتيب 
والتنظيــــم واالمن خالل 

االنتخابات.
وذكر ان القائمة ستعمل 
بجدية خالل الفترة املقبلة 
الكويت بالنسبة  خلدمة 

للقوانني االقتصادية.
واشار الى ان املنافسة 
فــــي هــــذه االنتخابــــات 
كانت شــــديدة وتتســــم 
بالدميوقراطيــــة، كما ان 
ادلوا بوجهات  الناخبني 

نظرهم عبر التصويت.

أرقام لها داللتها
قال مدير عام غرفة التجـــارة والصناعة احمد الهارون، في 
تصريح جانبي للصحافيني، ان ١٢٠ الف صاحب عمل ســـجلوا 
اشتراكاتهم في الغرفة منذ تأسيسها حتى اآلن، مشيرا الى ان هذا 
الرصيد تراكمي لكن ليس كل هؤالء (اصحاب االعمال) فعالني، 

فالفعالون في حدود ٣١ الف شخص.
واضاف ان من ســـددوا اشتراكاتهم من اصحاب االعمال اآلن 
جتاوز عددهم ٢٦ الف شـــخص خالل العام احلالي، الفتا الى ان 
من ســـحبوا بطاقات انتخابات لغرض االنتخاب حوالي ١٥٥٠٠ 
شخص والذين سجلوا وادلوا بأصواتهم يقدر عددهم بـ ١١٤٠٤ 

اصوات.
واشـــار الى ان هذا الرقم قياســـي كما ان نتائج االنتخابات 

قياسية لـ «املرة االولى» منذ انشاء الغرفة.
وحـــول رؤيته عن قانونية وجوده داخل قاعة االقتراع، قال 
الهارون: انا كنت موجودا داخل القاعة بحكم القانون، فمن ينظم 
عملية االنتخابات اذن؟ فجهاز الغرفة مسؤول عن ذلك، وكيف 
يكون موظفو الغرفة موجودين بالداخل وانا «مسؤولهم» اكون 

غائبا عنهم؟! فهذا وضع طبيعي.

جلنة اإلشـــراف على االنتخابات ضمت كال من: عبدالرحمن 
احلوطي (الرئيس)، وفاء القطامي (نائب الرئيس)، اعتدال العيار، 
جاسم الصقر، صالح الرشيدي، طالل البشر، عبدالفتاح معرفي، 

عبداهللا املطيري، وعيسى العيسى.
فيما ضمت جلنة املساندة كال من: أحمد السرحان، أنس الفالح، 
حســـن اجلدي، صفاء الهاشم، عبدالعزيز الدغيشم، عبدالعزيز 

الوزان، فريد الفوزان، ممدوح الشمري، وهشام الشارخ.

لجنتا اإلشراف والمساندة

معصومة علي

محمد كاكولي

عبداهللا املال

زكي العثمان

اظهرت انتخابات الغرفة النصفية 
عدة مؤشرات ايجابية جاء في مقدمتها 
التوافد الكبير من اعضاء الغرفة الذي 
بلغ ما نسبته ٧٤٪ للمرة االولى، كما 
افرزت االنتخابات جناح املرشحني 
املستقلني في مزاحمة الكبار، حيث 
جنح عبداهللا املال في احتالل املركز 
الثالث عشر ليكون احتياطي اول، 
كما اثبتت مشاركة املرأة للمرة األولى 
من خالل املرشـــحة معصومة علي 
انها لم تكن على ســـبيل الدعاية، 
حيث احتلـــت املركز الـ ٢١ متقدمة 
على مرشحني هما زكي العثمان الذي 
جاءت مشاركته للمرة األولى لتشير 
الى انه في «الطريق الصحيح» خالل 
السنوات املقبلة ووليد يوسف الذي 
احتل املركز االخير، كما اســـتطاع 
محمد كاكولي ان يحجز لنفسه موقعا 
باحتالله املركز الـ ١٨ بني سباق الـ 

٢٣ مرشحا.
وقد جاء خروج املرشـــحني من 
قائمـــة الغرفة واملســـتقلني بروح 
رياضية، فيمـــا وصف علي الغامن 
يصف رجال قائمة االسرة االقتصادية 
الفائزة بـ «الفرسان» لوصولهم لهذه 

النتائج املشرفة.

..والرابحون 
أيضًا

صناديق االقتراع ممتلئة بأوراق التصويت

الجمعة
٤ ابريل ٢٠٠٨   اقتصاد


