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أجواء هادئة في انتخابات التجديد النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت

علي الغامن مصوتا

النائب السابق محمد الصقر وعلي الغامن

..وضرار الغامن مصوتا ويبدو عمران حيات..وأحمد بهبهاني متوجها لالدالء بصوته

..وطالل اخلرافي يضع ورقة التصويت  فيصل املطوع وعبد الفتاح معرفي خالل التصويت

»الغرفة« في ُعرسها الديموقراطي 
..إقبال كثيف وتطلعات لغدٍ أفضل 

كثيفا. وبني اخلالد أن الغرفة س���تكمل مس���يرتها حتى بعد دخول 
أعضاء جدد.

واشار الى أنها سيكون لها دور أكبر خالل الفترة املقبلة لتتماشي 
مع تطور األوضاع االقتصادية، وحركة التنمية املقبلة التي أعلنت 

عنها احلكومة.
ولفت الى أن جميع القوانني املقدمة لتجديد قانون الغرفة متوافقة 
م���ع املبدأ العام، ولكن هناك مواضيع مهمة يجب أن يتم أخذ جميع 
اآلراء فيها، لتكون متوافقة مع املصلحة العامة، مشيرا الى أن هناك 
ض���رورة ان تكون جميع اآلراء متوافقة الجناز قانون يغطي جميع 

اجلوانب.

الغنام: خدمة التنمية

من جانبه أعرب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة عبدالعزيز الغنام، 
أحمد عبدالعزيز الغنام عن متنياته بنجاح تلك املرحلة من انتخابات 
غرفة جتارة وصناعة الكويت السيما أنها املؤسسة الوحيدة الباقية 

للقطاع اخلاص في الكويت.
وأضاف أن املرحلة املقبلة تتطلب تضافر جهود اجلميع من أجل 
خدمة التنمية في الدولة، الس���يما أن القطاع اخلاص مبا ميثله من 
مؤسسات وشركات كبرى ميثل العمود الفقري لالقتصاد الوطني.

الصقر:ممارسة ديموقراطية

م���ن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر ان املناسبة جيدة ملمارس���ة الدميوقراطية في غرفة 
التجارة والصناعة ومشهود بدور الغرفة في خدمة االقتصاد الكويتي 

خالل السنوات الفائتة.

السلمي: جهود الغرفة واضحة

وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة نائب العضو املنتدب في شركة 
االستش���ارات املالية الدولية »ايفا« صالح السلمي ان جهود الغرفة 
واضحة وملموس���ة، متمنيا أن تتمكن من حتقيق أهدافها املرجوة 

لدعم االقتصاد الكويتي.
وأضاف أن من يفتري على الغرفة بانها ال تقدم لالقتصاد الكويتي 
م���ا هو مرجو منها، فعليه بتقدمي الدليل، الفتا الى ان كل االتهامات 
املقدم���ة ضد الغرفة باطلة، ويجب على من يطلق هذه االتهامات ان 
تكون لديه القدرة على عرض ما لديه من مستندات وادلة على هذه 

االتهامات.

الكويت تعيش اليوم عرس���ا اقتصاديا توارثناه منذ تأس���يس 
الغرف���ة، موضح���ا أن اإلقبال على التصوي���ت يدل على حرص 
املقترعني مش���يدا بالتنظيم الذي قامت به جلنة اإلش���راف على 
االنتخابات واصفا إياه بأنه تنظيم يفوق املمتاز. وحول أهداف 
وطموحات األس���رة االقتصادية للفترة املقبلة، أكد املال أن هذه 
األهداف س���تكون حتت مظلة العمل اجلماعي لوضع األولويات 
ودفع عجلة التنمية خاص���ة في ظل وجود حتديات كبيرة أمام 
الغرفة. وعن قان���ون غرفة التجارة والصناعة الذي ش���هد في 
املرحلة السابقة تصعيدا كبيرا بخصوصه قال املال: ان هذا األمر 
يجب أن يترك للمشرعني، مبديا تقديره واحترامه جلميع وجهات 
النظر مهما كانت النتيجة، مؤكدا على عدم نسيان اجنازات هذه 
املؤسس���ة العريقة وصمودها خالل أزمات عديدة وخاصة أزمة 

حماية الدميوقراطية والدستور.

العبد اهلل: إعداد جيد

وفي اإلطار ذاته أش���اد رئيس مجلس إدارة املجموعة السورية 
العربية املشتركة رعد العبداهلل بالتنظيم واإلعداد اجليد لالنتخابات، 
وفي الس���ياق نفس���ه أشاد عضو جلنة اإلش���راف على االنتخابات 
جاسم عبدالعزيز الصقر بانتخابات الغرفة واصفا إياها بأنها عرس 
دميوقراطي يقام في ظل أجواء انتخابية هادئة. وأكد على أن جتربة 
االنتخابات بالغرفة تعد جتربة فريدة من نوعها على مستوى الكويت 
وحبذا لو يحتذى بها على صعيد انتخابات مجلس األمة، مشيرا الى 
أن عدد الذين تس���لموا بطاقات االنتخاب حتى الساعة السابعة من 

صباح االنتخاب بلغ 7185 ناخبا.

الشرهان: وقت الذروة 

بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة القابضة وليد الشرهان 
ان عملية تنظيم االنتخابات بلغت حدودا ممتازة ستظهر آثارها وقت 
ذروة االنتخابات، مضيفا أنه لم يصوت ملجموعة بعينها بل انه قام 
بالتصويت ملن يرى أنه األكفأ مبن فيهم املستقلون. وطالب الشرهان 
الغرفة بضرورة العودة للع���ب دورها البارز املعهود وخاصة بعد 
الزوبعة األخيرة التي أثيرت حولها، مؤكدا أن إقرار القانون اجلديد 
س���يضع النقاط على احلروف وس���يبرز الدور التنموي احلقيقي 
للغرفة. وقال ان االنتقادات األخيرة التي أثيرت كانت سياسية ألن 
من ينتقد بقصد اإلصالح ال يسلك هذا الطريق أما أن يشطب تاريخ 
عام���ر باالجنازات فهذا أمر غير منطقي، مضيفا أن اإلصالح ال يأتي 

أبدا عن طريق النقد غير البناء.

العبار: أجواء ديموقراطية

بدوره قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة الصناعات 
االستهالكية عبداهلل العبار ان االنتخابات احلالية جتري في ظل أجواء 
دميوقراطية ومنظمة وسلس���ة، واستبعد العبار أن يخترق أي من 
املرشحني املستقلني قائمة األسرة االقتصادية، وحول احلملة األخيرة 

التي شنت على غرفة التجارة قال العبار انها حملة غير مبررة.

الخرافي: إقبال جيد

من جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة اخلليجية املغاربية 
القابضة وعضو مجلس إدارة الغرفة طالل اخلرافي ان اإلقبال على 
االنتخابات جيد واحلضور من الصباح الباكر مميز وتواجد اجلميع 

للمشاركة املميزة.

القطامي: فخورة

بدورها قالت مرشحة الغرفة عن قائمة األسرة وفاء القطامي انها 
س���عيدة بالتجربة هذه وتتمنى تق���دمي خدمة مضافة للغرفة وهي 

فخورة بأنها أول امرأة تشارك في ادارة الغرفة. 

العصيمي: نبارك مسبقا لالسرة

من جانبه قال رئيس جلنة التثمني ونزع امللكية في الدولة منصور 
العصيمي ان انتخابات الغرفة هذا العام منظمة بصورة أفضل مما 
كانت عليه بعد عام 1992، وأعلن مباركته لالسرة االقتصادية بقوله: 

»نهنئ األسرة االقتصادية بالفوز منذ اآلن« . 

الحميضي: لغط غير قانوني

إلى ذلك أش���اد عضو مكتب الغرفة عبداهلل احلميضي بالتنظيم 
االنتخابي، واإلقبال اجليد، مؤكدا على أن االنتخابات قانونية وصحيحة 
بنس���بة 100%، وأن قانون الغرفة لع���ام 59 ال يوجد ما يعيبه، وأن 

اللغط الذي أحيط به غير قانوني.

الخالد: دور أكبر

بدوره قال مرش���ح األس���رة االقتصادية خالد مشاري اخلالد ان 
العملية االنتحابية خالل الساعات األولى لم تشهد اقباال كبيرا خالل 
الفترة الصباحية، مش���يرا الى أن الفترة املسائية شهدت حضورا 

فواز كرامي ـ عاطف رمضان
قال رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن 
أن انتخابات التجديد النصفية للغرفة هذا العام التي أجريت أمس 
قد متت في ظل أوضاع مختلفة عما كانت في السابق، مشيرا إلى أن 

نسبة اإلقبال كانت ممتازة.
حديث الغامن جاء خالل تصريح للصحافيني على هامش س���ير 
عملي���ة انتخاب الختيار 12 عضوا لعضوي���ة مجلس إدارة الغرفة. 
وأوضح الغامن انه يتوقع ان يتم استدعاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة 
خالل األس���بوع املقبل من قبل اللجنة املالية ملجلس األمة ملناقشة 
مش���اريع القوانني املقدمة اليها. وحول رؤيته عن الوضع القانوني 
والدستوري للغرفة وما أثير حوله في وسائل اإلعالم خالل الفترة 
األخيرة وحتت قبة البرملان أفاد الغامن بأن هناك قوانني كثيرة قدمت 
بخصوص الغرفة بدءا بالقانون الذي أعدته الغرفة نفس���ها مرورا 
بالقانون الذي قدم من قبل النائب حسن جوهر وكذلك القانون الذي 
قدمه النائب علي الراشد والقانون الذي قدمته احلكومة. واستطرد 
الغامن قائال: »أتوقع ان يتم اس���تدعاؤنا خالل األس���بوع املقبل من 
قبل اللجنة املالية ملجلس االمة ملناقشة هذه القوانني وكلنا أمل في 
ان يتم تفهم وجهة نظرنا وأوضاع البالد السياس���ية والدور الرائد 
ال���ذي لعبته الغرفة على امتداد اكثر من 51 عاما«. وزاد قائال: »كلي 
أمل وثقة ان يتوصل أعضاء مجلس األمة الى قانون جديد يتناسب 
مع االقتصاد الكويتي ومستجداته وتطوراته ودور الغرفة كصرح 
اقتصادي هام وما أثير من زوبع���ة حولها اكبر دليل على جناحها 

وصحة النهج الذي تسير عليه«.
اليوسف: صرح وطني

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة أف����كار ورئيس مجلس 
اإلدارة السابق لبنك الكويت الصناعي صالح اليوسف إن الغرفة تعتبر 
صرح����ا وطنيا مهما يجب أن نحافظ عليه خاصة أن الكويت كانت بلدا 
جتاري����ا قبل أن تكون بلدا نفطي����ا وأعرب عن أمله في أن يقوم أعضاء 
الغرفة بتدارك أي سلبيات أو مثالب شابت قانونية الغرفة ومشروعيتها 
ودس����توريتها وذلك في ظل القانون اجلديد. وأشار اليوسف إلى أنه ال 
يجوز جتاهل الدور الفاعل للغرفة التي تدعم القطاع اخلاص في مسيرة 
التنمية، مؤكدا أن وجود القطاع اخلاص يحد من هيمنة احلكومة على 

االقتصاد وهو ما ميثل أحد اختالالت االقتصاد الكويتي.
المال: عرس اقتصادي

بدوره قال مرش���ح قائمة األسرة االقتصادية عبداهلل املال ان 

الغانم: سيتم استدعاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة خالل األسبوع المقبل لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة 

المال: »األسرة االقتصادية« ستركز على وضع األولويات ودفع عجلة التنمية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الغرفة 

اليوسف: »الغرفة« صرح وطني يجب أن نحافظ عليه والكويت دولة تجارية قبل أن تكون بلدًا نفطيًا

طالل الخرافي: اإلقبال على االنتخابات جيد والحضور من الصباح الباكر مميز

السميط يشيد 
بالفرز اآللي 

قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة بيت االستثمار 
العاملي بدر السميط اننا 
ننتظر هذا اليوم في كل 
دورة كي نختار من ميثلنا 
بالغرفة، مشيدا بالعناصر 
التي وفرتها  التنظيمية 
جلن���ة اإلش���راف على 
االنتخابات حيث تسير 
االنتخابات منذ الساعات 
األول���ى في ظ���ل أجواء 
هادئة، مش���يدا بعملية 
الف���رز اآللي التي يتوقع 
أن تتم بصورة سريعة.

بوخمسين يطالب »الغرفة« 
باالهتمام بقانون العمل الجديد

قال رئيس مجموعة بوخمس����ني جواد بوخمسني أن 
العملية االنتخابية تسير بشكل جيد، مؤكدا على أهمية 
دور الغرفة ف����ي دعم توجه قيام مرك����ز مالي وجتاري 
بالكوي����ت، باإلضافة الى أنها له����ا دور كبير في حتريك 

العجلة االقتصادية.
 وأوضح بوخمسني أن أي قوانني لم يكن للغرفة دور 
فيها تعتبر غير كاملة، حي����ث أن رأي الغرفة يعبر عن 
رأي القطاع اخل����اص، باإلضافة الى أنها تقوم مبراجعة 

القوانني واألنظمة في كل القطاعات. 
وطالب بضرورة أن تولي الغرفة اهتمامها الى قانون 
العمل اجلديد، وإجراء تعديالت عليه، كونه ال يتماش����ى 
مع توجه جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وجتاريا 

عامليا.

النصف: »الغرفة« بمنزلة 
الدرع الواقية لالقتصاد 

ب���ني عضو مجل���س ادارة 
الغرفة أسامة النصف أن الغرفة 
دائما هي درع حماية االقتصاد 
الكويتي، وتساعد على استقرار 
األوضاع االقتصادية، مشيرا 
الى أن مس���اعي الغرفة نحو 
التطوير هي حماية لالقتصاد 

الكويتي.
وأعرب النصف ع���ن أمل���ه 
ف���ي  في ضرورة اإلس������راع 
إق���رار قانون الغرفة، ودع��م 
القط������اع اخل���اص من أحل 
العمل على تنفي���ذ متطلبات 
أقرتها  الت���ي  التنمية  خط���ة 

احلكوم����ة. ..وجواد بوخمسني مدليا بصوتهبدر السميط يدلي بصوته
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وفاء القطامي متوسطة عدداً من ناخبات الغرفة 

الهارون: »الغرفة« البد أن يكون
لها دور في إبداء الرأي

العنجري: انتخابات العام 
..بوجود العنصر النسائي

ذكر رئيس جلنة اإلش���راف على االنتخاب���ات عبدالوهاب الهارون 
ان غرفة جتارة وصناعة الكويت ومنذ تأسيس���ها س���نة 1959 وهي 
تنتهج النهج الدميوقراطي وتعتمد على التفاف األس���رة االقتصادية 
وقطاع األعمال جميعا حول هذه الهيئة التي متثلهم وتعمل لتحقيق 
مصلحتهم أمام األجه���زة احلكومية وأمام أي حتدي لتطوير التجارة 

والصناعة في الكويت.  
وأوضح الهارون انه عندما متت مناقش���ة التقرير اإلداري واملالي 
للغرفة تقرر اختيار س���بعة أعضاء من اعض���اء اجلمعية العمومية 

كأعضاء مساندين لإلشراف على االنتخابات.  
وقال ان املطلوب من الغرف���ة على الدوام ان تكون ذات دور فاعل 
وكبير وأساسي في إبداء الرأي وإعطاء املشورة والعمل على الضغط 
على اجلانب احلكومي لتعدي���ل القوانني أو تنظيمها، وتبني التجربة 
السابقة أن للغرفة دورا على الدوام مبا لديها من خبرة طويلة وخبراء 

متخصصني. 

النفيسي: توزيعات »زين« األكبر في المنطقة
دخول المراجعين للتصويت كان ميسراً وسهالً

اشار نائب رئيس مجلس إدارة زين عبدالعزيز 
النفيسي الى أن دخول املراجعني للتصويت كان 

ميسرا وسهال. 
 واضاف انه ألول م����رة جن����د أن غرف االقت���راع 
ليس عليها ازدحام رغم االقبال اجليد وهذا دليل 

على حسن التنظيم، متمنيا التوفيق للجميع. 
وبعيدا ع����ن انتخابات الغرفة والتصويت قال 

النفيسي انه بعد انتهاء الدراسة من قبل املشتري 
بهارتي أصبحت صفقة زين افريقيا ملزمة للطرفني 
ودفع املبالغ خالل أيام والتوزيعات ستكون فوق 

املمتازة.
 وس����تكون زين م����ن أكبر الش����ركات توزيعا 
في املنطقة م����ن حيث التوزي����ع النقدي لألرباح 

النقدية.

الجوعان: الدماء الجديدة  إضافة للغرفة
أشار مرشح الغرفة االقتصادية 
فهد اجلوعان ان من سيحظى بالفوز 
في هذه االنتخابات سيكون عليه 
جهد كبي���ر خالل الفت���رة املقبلة 
في متابعة خط���ة التنمية املقبلة، 
مؤكدا على ضرورة ان حتاط هذه 
اخلطة بتشريعات وقوانني تسهل 

من تطبيقها.
وأوضح اجلوعان أن الفترة املقبلة 
ستشهد تغييرات كبيرة لدور الغرفة 

متاشيا مع التطور الكبير الذي طرأ 
على كل القطاعات مؤخرا، مشيرا الى 
أنه مع دخول دماء جديدة للغرفة 

الن ذلك سيشكل إضافة لها.
وطالب بضرورة أن تصاحب اخلطة 
التنموية املقبلة تعديالت وتشريعات 
جديدة على كل األصعدة، باإلضافة الى 
ضرورة أن يتم توفير مراكز تدريبية 
لتدريب وتأهيل القطاع اخلاص على 

تنفيذ هذه اخلطة.

المتنافسون
قائمة األسرة

خالد عبداهلل حمد الصقر
أنس خالد ناصر الصالح

حسني علي اخلرافي
عبدالرحم���ن  خال���د 

املضاحكة
خالد مشاري اخلالد

ساير بدر محمد الساير
ضرار يوسف الغامن

عبداهلل جنيب املال
محم���د  عبدالوه���اب 

الوزان
فه���د يعقوب يوس���ف 

اجلوعان
وفاء أحمد القطامي

وليد خالد حمود الدبوس

المستقلون

خ��ال���د ع�ب�دال�ه���ادي 

املطيري
عبدالرض���ا  محم���د 

كاكولي

ب�در ع�وض ال�ع�ت�ي�بي
ول�يد أحمد القبندي

المنسحبون

حسن العاطفي

الوزان: انتخابات »الغرفة« عرس اقتصادي 
قال رئي���س مجلس اإلدارة والعضو املنت���دب في بنك الكويت 
الدولي وعض���و مجلس إدارة الغرفة عبدالوه���اب الوزان ان يوم 
االنتخابات من األيام املش���هودة في الكويت ألنه عرس اقتصادي 
لتجار الكويت حيث يصوتون الختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة 

التجارة والصناعة.

وأكد على ان االنتخابات تتمتع بالشفافية العالية وان املرشحني 
منعوا من دخول قاعة التصويت كما ان هناك جلنة محايدة قامت 
بتنظيم كل اإلجراءات االنتخابية، وعلى ذلك جند ان حركة االنتخابات 
في ه���ذا اليوم جيدة بوجود اكثر م���ن 7 آالف بطاقة انتخابية مت 

سحبها.

حسن العاطفي انسحب
قبل بدء االنتخابات

أعلن املرشح املستقل النتخابات غرفة التجارة والصناعة احملامي 
حسن راشد العاطفي عن تعليق ترشيحه النتخابات الدورة احلالية 
متهيدا خلوضها في الدورة املقبلة عازيا سبب تعليق ترشيحه الى 

حتفظه على بعض االجراءات في الغرفة.
وبذلك انخفض عدد املرشحني املستقلني الذين خاضوا االنتخابات 

الى 4 اضافة الى قائمة االسرة التي ضمت 12 عضوا.

قالت مدير عام ش���ركة اجلزيرة العقاري���ة نبيلة العنجري، 
ان االنتخاب���ات احلالية تختلف عن االنتخابات في العام الفائت 
بوجود املرشحة السيدة وفاء القطامي، ممثلة للعنصر النسائي 
في الغرفة، مضيفة أن هذا األمر كان مهما خاصة وأن دول اخلليج 
كاململكة العربية السعودية واالمارات قد سبقتنا في هذا املجال 

حيث كان للنساء متثيل كبير في الغرف التجارية بها.

وفاء القطامي أول 
مرشحة لالنتخابات

شكل خوض سيدة 
األعمال وفاء القطامي 
انتخابات مجلس ادارة 
الغرف���ة أمس اضافة 
مهم���ة لالنتخاب���ات 
على مستوى املشاركة 

النسائية.
وبدا اجلميع أمس 
القطامي  متعاطفا مع 
الت���ي تتمت���ع بكافة 
املواصفات الالزمة من 
كفاءة وخبرة لالرتقاء 
الغرف���ة في  بعم���ل 
املرحلة املقبلة خاصة 
وأنها ليست بغريبة 
عن أوساط األعمال في 

الكويت.

)أحمد باكير - محمد ماهر - سعود سالم( إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفية للغرفة  

عبد الوهاب الوزان خالل عملية التصويت

..ومبارك الساير يدلي بصوته

..و أحمد الزبن عقب االنتهاء من االدالء بصوتهعبداهلل نجيب المال مصوتا


