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أجواء هادئة في انتخابات التجديد النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت

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.
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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.
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عبد الوهاب الوزان خالل عملية التصويت

..ومبارك الساير يدلي بصوته

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


