
ح��������ض��������رت ت������ل������ك األج���������������������واء ف���ي 
تصريحات أرك���ان »ال��غ��رف��ة«، اذ قال 
غ��رف��ة  ف����ي  االدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
تجارة وصناعة الكويت علي الغانم 
ان »االنتخابات النصفية لهذا العام 
ت����ج����رى ف�����ي ظ�����ل أوض���������اع م��خ��ت��ل��ف��ة 
ع��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ج��رى ب��ه��ا في 
االقبال  السابق ومع ذلك فإن نسبة 

كانت ممتازة«. 
وب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���وض���ع ال���ق���ان���ون���ي 
والدستوري للغرفة وما أثير حوله 
ف�����ي وس�����ائ�����ل االع����������ام وت����ح����ت ق��ب��ة 
ال��ى ان هناك  ال��ب��رمل��ان، أش���ار الغانم 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ق���وان���ن ال���ت���ي ق��دم��ت 
القانون  ب��دءًا من  الغرفة  بخصوص 
ال����ذي أع���دت���ه ال��غ��رف��ة ن��ف��س��ه��ا م���رورًا 
ب��ال��ق��ان��ون ال���ذي ق���دم م��ن ق��ب��ل عضو 
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن جوهر  مجلس األم���ة 
وآخ���ر م��ن ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ال��راش��د 

ومن قبل الحكومة أيضًا. 
وت��وق��ع ال��غ��ان��م ان ي��ت��م اس��ت��دع��اء 
ممثلي الغرفة خال االسبوع املقبل 
املالية ملجلس األمة  اللجنة  من قبل 
 ان يتم 

ً
ملناقشة ه��ذه ال��ق��وان��ن، آم���ا

تفهم وجهة نظرها وأوض��اع الباد 
السياسية والدور الرائد الذي لعبته 
ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ام���ت���داد اك���ث���ر م���ن 100 

سنة.
وأش�����ار ال��غ��ان��م ال����ى ان����ه ك��ل��ه أم��ل 
وث��ق��ة ب���ان ي��ت��وص��ل اع��ض��اء مجلس 
االم�����ة ال����ى ق���ان���ون ج���دي���د ي��ت��ن��اس��ب 
مع االقتصاد الكويتي ومستجداته 
ك��ص��رح  ال���غ���رف���ة  ودور  وت����ط����ورات����ه 
اق��ت��ص��ادي م��ه��م، مضيفًا ان م��ا اثير 
م��ن زوب��ع��ة ح���ول ال��غ��رف��ة اك��ب��ر دليل 
التي  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى نجاحها وص��ح��ة 

تسير عليه.
بدوره، أشار رئيس لجنة االشراف 
ع����ل����ى االن����ت����خ����اب����ات ع����ب����د ال����وه����اب 
الهارون الى انه كما جرت العادة منذ 
أكثر من خمسن سنة، منذ تأسيس 
عام  الكويت  وصناعة  ت��ج��ارة  غرفة 
تنتج  االق��ت��ص��ادي��ة  واالس������رة   1959
النهج الديموقراطي، ويلتفت قطاع 
االعمال جميعًا حول هذه املؤسسة 
التي تمثلهم وتعمل على مصلحتهم 
أم�������ام األج�����ه�����زة ال���ح���ك���وم���ي���ة وأم������ام 
ال��ت��ج��ارة  ب��ت��ط��وي��ر  أي ش���يء يتعلق 
ال��ك��وي��ت. معتبرًا ان  وال��ص��ن��اع��ة ف��ي 
االنتخابات في الغرفة ستمر بهدوء 
واألم��������ور م��س��ه��ل��ة ج������دًا. ول�����ن ي��ك��ون 

هناك أي عراقيل أو مشاكل. 
امل���ط���ل���وب  ال�����ه�����ارون ان  وأض��������اف 
م��ن الغرفة دوم���ًا ان ت��ك��ون ذات دور 
ف���اع���ل وك���ب���ي���ر وأس����اس����ي ف����ي اب�����داء 
ال��رأي وتقديم املشورة والعمل على 
ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال���ج���ان���ب ال��ح��ك��وم��ي 
لتعديل القوانن أو تنظيمها، وتبن 
من التجربة السابقة ان للغرفة دورا 
معتبرا ع��ل��ى ال����دوام ب��م��ا ل��دي��ه��ا من 
متخصصن.  وخبراء  طويلة  خبرة 
التنفيذية  ال��س��ل��ط��ت��ن  ب���ان  م��ض��ي��ف��ًا 
والتشريعية تلجآن دومًا الى الغرفة 
ل���اس���ت���ف���ادة م����ن رأي����ه����ا ف����ي ج��م��ي��ع 

مشروعات القوانن االقتصادية. 
وقال رئيس مجموعة بوخمسن 
ال���ع���م���ل���ي���ة  ان  ب����وخ����م����س����ن  ج�����������واد 
االن���ت���خ���اب���ي���ة ت���س���ي���ر ح���ال���ي���ا ب��ش��ك��ل 
جيد، مؤكدا على أهمية دور الغرفة 
ف����ي دع�����م ت���وج���ه ق���ي���ام م���رك���ز م��ال��ي 
جاري بالكويت، باالضافة الى انها 
ت��ح��ري��ك العجلة  ف���ي  ك��ب��ي��ر  ل��ه��ا دور 

االقتصادية.
وأف��������اد ب�����ان أي ق����وان����ن ل����م ي��ك��ن 
حيث  كاملة،  غير  فيها  دور  للغرفة 
ان رأي الغرفة يعبر عن رأي القطاع 
ال��خ��اص، ب��االض��اف��ة ال���ى ان��ه��ا تقوم 
ب��م��راج��ع��ة ال���ق���وان���ن واالن���ظ���م���ة في 
هي  ان  ال��ى  منوها  القطاعات،  كافة 
امل��م��ث��ل ال��رس��م��ي ل��ل��دول��ة ف���ي جميع 

املحافل الدولية.
وطالب بضرورة  ان تولي الغرفة 
اهتمامها الى قانون العمل الجديد، 
واج�������������راء ت�����ع�����دي�����ات ع����ل����ي����ه، ك���ون���ه 
الكويت  ت��وج��ه جعل  م��ع  اليتماشى 

م��رك��زا م��ال��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا وت��ج��اري��ا 
عامليا.

ادارة شركة  رئيس مجلس  وق��ال 
بنك  ادارة  م��ج��ل��س  ورئ���ي���س  أف���ك���ار 
ال���ك���وي���ت ال��ص��ن��اع��ي س��اب��ق��ًا ص��ال��ح 

ال��غ��رف��ة تعتبر صرحًا  ال��ي��وس��ف  ان 
عليه  ان نحافظ  وطنيا مهما يجب 
خاصة ان الكويت كانت بلدا تجاريا 
ق��ب��ل ان ت���ك���ون ب���ل���دا ن��ف��ط��ي��ا وأع����رب 
عن أمله في ان يقوم أعضاء الغرفة 

بتدارك أي سلبيات أو مثالب شابت 
ق���ان���ون���ي���ة ال����غ����رف����ة وم���ش���روع���ي���ت���ه���ا 
ودستوريتها وذلك في ظل القانون 

الجديد.
وأش�����ار ال���ى ان���ه ال ي��ج��ب تجاهل 

ال������دور ال���ف���اع���ل ل��ل��غ��رف��ة ال���ت���ي ت��دع��م 
ال������ق������ط������اع ال��������خ��������اص ف��������ي م����س����ي����رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة، م���ؤك���دا ان وج����ود ال��ق��ط��اع 
الحكومة  م��ن هيمنة  ي��ح��د  ال��خ��اص 
ع��ل��ى االق��ت��ص��اد وه���و م��ا يمثل أح��د 

اختاالت االقتصاد الكويتي.
التثمن ونزع  وق��ال رئيس لجنة 
امللكية في الدولة منصور العصيمي 
ان االن��ت��خ��اب��ات ه���ذه ال��س��ن��ة منظمة 
بصورة أفضل مما كانت عليه بعد 
لاسرة  مباركته  وأع��ل��ن   ،1992 ع��ام 
االق��ت��ص��ادي��ة واص��ف��ًا م��ا أث��ي��ر اخيرا 
ان  الغرفة بقوله  انتقادات تجاه  من 

هذا ال يعدو كونه هراء سفهاء.
الغرفة  ادارة  وق��ال عضو مجلس 
أسامة النصف ان الغرفة دائما هي 
ال��ك��وي��ت��ي،  االق���ت���ص���اد  درع ح���م���اي���ة 
وت���س���اع���د ع��ل��ى اس���ت���ق���رار األوض�����اع 
الى ان مساعي  االقتصادية، منوها 
ال��غ��رف��ة ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر ه���و ح��م��اي��ة 

لاقتصاد الكويتي.
وعبر عن أمله في ضرورة االسراع 
في اقرار قانون الغرفة، ودعم القطاع 
العمل على تنفيذ  أج��ل  الخاص من 
متطلبات خطة التنمية التى أقرتها 

الحكومة.
ال��رئ��ي��س التنفيذي  أث��ن��ى  ب����دوره، 
الطائرات   لتأجير  االف��ك��و  ف��ي شركة 
التنظيم  عمليات  على  ال��زب��ن  اح��م��د 

امللحوظة للعملية االنتخابية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ط����ال ال��خ��راف��ي 
ان االق���ب���ال ع��ل��ى االن���ت���خ���اب���ات جيد 
والحضور من الصباح الباكر مميز 
املميزة  للمشاركة  الجميع  وت��واج��د 
وت���ف���اع���ل ال���غ���رف���ة وم���ش���اك���ل ال��غ��رف��ة 
واعتقد ان اليوم عرس ديموقراطي.

ادارة  رئيس مجلس  نائب  واف���اد 
زين عبد العزيز النفيسي ان دخول 
امل���راج���ع���ن ل��ل��ت��ص��وي��ت ك����ان م��ي��س��را 
وسها خصوصا في وضع القوائم 
في الورقة االنتخابية بشكل منفصل 
ي��س��ه��ل ع��ل��ى امل��ق��ت��رع ات���خ���اذ ال���ق���رار. 
وأض����اف ان���ه ل��ل��م��رة األول����ى ن��ج��د ان 
غ��رف االق��ت��راع ليس عليها ازدح���ام 
ان  وق���ال  للجميع  ال��ت��وف��ي��ق  متمنيًا 

قانون الغرفة الجديد سيضع حدًا.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ل��ش��رك��ة  امل����ن����ت����دب  ال���ع���ض���و  االدارة 
ال��ص��ن��اع��ات االس��ت��ه��اك��ي��ة ع��ب��دال��ل��ه 
العبار ان االنتخابات الحالية تجري 
في ظل أجواء ديموقراطية ومنظمة 
وس���ل���س���ة. وح�����ول ال��ح��م��ل��ة االخ���ي���رة 
التجارة قال  التي شنت على  غرفة 

العبار انها حملة غير مبررة.
م��ن جانبه، أع���رب رئ��ي��س مجلس 
ال����ع����زي����ز  ع����ب����د  مل����ج����م����وع����ة  االدارة 
ال��غ��ن��ام، أح��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��غ��ن��ام 
عن تمنياته بنجاح تلك املرحلة من 
ان��ت��خ��اب��ات غ���رف���ة ت���ج���ارة وص��ن��اع��ة 
ال���ك���وي���ت الس���ي���م���ا وان����ه����ا امل��ؤس��س��ة 
ال��خ��اص  للقطاع  املتبقية  ال��وح��ي��دة 

في الكويت.
وأضاف ان املرحلة املقبلة تتطلب 
ت��ت��ض��اف��ر ج���ه���ود ال��ج��م��ي��ع م���ن أج��ل 
ال��دول��ة، السيما  ف��ي  التنمية  خ��دم��ة 
يمثله  وب���م���ا  ال���خ���اص  ال��ق��ط��اع  وان 
من مؤسسات وشركات كبرى يمثل 

العمود الفقري لاقتصاد الوطني.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي��س مجلس 
ط���ال  ل���ل���ف���ن���ادق  اي���ف���ا  ش���رك���ة  ادارة 
جاسم البحر ان العملية االنتخابية 
ت���س���ي���ر ب����س����ام وس����ه����ول����ة وت��ت��م��ي��ز 
ب��االن��س��ي��اب��ي��ة وال���ح���ض���ور امل��ت��زاي��د 
م���ن ق��ب��ل ال��ن��اخ��ب��ن، م��ش��ي��رًا ال����ى ان 

الحضور كان جيدًا.
وأضاف ان الغرفة بادرت بتقديم 
مسودة قانون في عام 2004 وليس 
ال��ن��واب، الفتًا ال��ى ان ال��دول��ة عليها 
أع��ب��اء وم��ت��ط��ل��ب��ات ك��ث��ي��رة ي��ج��ب ان 
ال��غ��رف��ة  ب���ه���ا مل���س���اع���دة دور  ت���ق���وم 
مطالبًا  االق��ت��ص��ادي��ة،  العملية  ف��ي 
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الغانم مدليًا بصوته

• طالل البحر: »الغرفة«
أول من طلب تعديل القانون...   

وخطة التنمية تتطلب وقتًا 
أطول لتنفيذها

• عبد الوهاب الهارون: 
دور الغرفة فاعل   

في تقديم املشورة االقتصادية   
الغانم يتابع النتائج مساء مع عدد من فاعليات »الغرفة«

ضوابط لشفافية العملية االنتخابية

التتمة ص 43

فوز كاسح في االنتخابات التكميلية 
يؤكد االلتفاف حول »الغرفة«

الشرعية بالصندوق

• اإلقبال تجاوز حسابات املنافسة وأثبت التفاف 
القطاع الخاص حول صرحهم  

| كتب رضا السناري وكارولين أسمر 
وحسين كمال وإبراهيم فتيت |

ال���ت���ق���ت »األس���������رة« م����ج����ددًا ف����ي »ال����غ����رف����ة«. وك���ان���ت 
االدارة  مجلس  أعضاء  لنصف  التكميلية  االنتخابات 
االل��ت��ف��اف ح��ول غرفة  »ال��ت��ج��ار« على  لتالقي  مناسبة 
ت���ج���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت، م���ن خ���الل ال���ف���وز ال��ك��اس��ح 
لقائمة األسرة االقتصادية، والذي كان محسومًا سلفًا، 
بسبب عدم تمكن من خسروا االنتخابات قبل عامني 

من اعادة الكرة وتشكيل قائمة مقابلة.
واق���ت���ص���رت امل���ن���اف���س���ة ع���ل���ى ع�����دد م����ن امل��رش��ح��ني 
املنفردين، الذين خدم حضورهم في تشكيل الصورة 
التنافسية الديموقراطية لالنتخابات من دون ان يشكل 
ذل���ك أي ان��ت��ق��اص م��ن االل��ت��ف��اف ش��ب��ه االج��م��اع��ي ال��ذي 
حظيت به قائمة األسرة االقتصادية من مجتمع القطاع 

الخاص الكويتي.
ولعل املؤشر األهم الذي حملته االنتخابات لم يكن 
ما كان  بقدر  »األس���رة«،  لقائمة  املحسوم سلفًا  الفوز 
في حجم املشاركة التي فاقت جميع التوقعات، قياسًا 
على ان االنتخابات لم تكن تحظى باألجواء التنافسية 
ال��ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��س��اب��ق��ة، وحتى 
أرب��ع س��ن��وات، حني  التي سبقتها قبل  االنتخابات  في 

دخل الى مجلس ادارة »الغرفة« أربعة من الشباب الذي 
ضخوا فيه دماء شابة ونشطة.

امل��رش��ح��ني املستقلني بعيدة ج��دًا عن  أرق���ام  وظ��ل��ت 
آخر الفائزين من قائمة »األسرة«، التي تصدر أرقامها 
أن��س خ��ال��د ال��ص��ال��ح ب��� 4990 ص��وت��ًا، م��ن أص��ل 6219 
ال��ق��وي من  أدل���وا بأصواتهم. ول��وح��ظ االل��ت��زام  مقترعًا 
جانب املقترعني لصالح »األسرة« بالقائمة كاملة، وهذا 
ما دل عليه تقارب األصوات التي حصل عليها أعضاء 

القائمة.
وفسر كثيرون االقبال على العملية االنتخابية بانه 
االقتصادي  الصرح  بان  األم��ر  الى من يعنيهم  رسالة 
 لتطلعات 

ً
الذي تمثله »غرفة التجارة«، باعتبارها ممثال

القطاع الخاص، ال يمكن القفز على موقعها وشرعيتها، 
ال م��ن خ��الل أالع��ي��ب انتخابية كما ج��رى قبل عامني، 
وال من خالل حمالت اعالمية سياسية لالنتقاص من 

قانونيتها ودستوريتها.
وم����ع ال���ف���وز ال��ك��ام��ل ل��ق��ائ��م��ة األس�����رة االق��ت��ص��ادي��ة، 
ادارة غرفة تجارة وصناعة  ان مجلس  يرى متابعون 
الكويت، بأعضائه الجدد وأولئك الذين تم انتخابهم قبل 
عامني، قد حاز دفعًا معنويًا وشرعيًا كبيرًا، من شأنه 
التي انبرت  ان يخفت األص��وات االعالمية والسياسية 

للتهجم عليها في األسابيع املاضية.

فوز »األسرة«:

عدد األصواتاألسرة االقتصادية

4991أنس خالد ناصر الصالح

4896ساير بدر الساير

4896عبدالله نجيب املا

4862خالد عبدالله الصقر

4771ضرار يوسف أحمد الغانم

4681وفاء أحمد عبدالعزيز القطامي

4676فهد يعقوب يوسف الجوعان

4556خالد مشاري خالد الزيد الخالد

4544عبدالوهاب محمد الوزان

4506وليد خالد حمود الدبوس

4492حسن علي الخرافي

4283خالد عبدالرحمن عبدالعزيز املضاحكة

عدد األصواتاملستقلون

1681محمد عبدالرضا عبدالله حسن كاكولي

860خالد عبدالهادي األشرم املطيري

738بدر عبداملنعم العتيبي

641وليد أحمد القبندي

218حسن راشد محمد العاطفي


