
ال��ن��واب وال��ح��ك��وم��ة ب���دور أك��ب��ر في 
العملية االقتصادية وقال ان الغرفة 
م��ن ال��ج��ه��ات غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة التي 
تتخذ مواقف جيدة بجانب القطاع 
ال����خ����اص، داع���ي���ًا األع����ض����اء ال��ج��دد 
أداء  لتطوير  التحرك  الى مزيد من 

الغرفة خال الفترة املقبلة.
وط��ال��ب ال��ب��ح��ر ال��ج��ه��ات املعنية 
ب����س����رع����ة ت����ط����وي����ر خ����ط����ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا وط������رح امل���ش���اري���ع ب��م��ا 
ينعكس ايجابًا على أداء االقتصاد 
الدولة  دور  يكمل  مما  ع��ام،  بشكل 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���ق���ط���اع ال���خ���اص، 
م���ش���ي���دًا ب��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وم�����ا ل��ه��ا 
م����ن دور ف����ع����ال ف����ي دف������ع ال��ع��ج��ل��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة ل��ل��ب��ل��د خ����ال ال��ف��ت��رة 
امل��ق��ب��ل��ة، اال ان����ه أش����ار ال����ى ان ه��ذه 
الخطة الطموحة قد ال يتم تنفيذها 
ف���ي ال��خ��م��س س���ن���وات امل���ح���ددة لها 
الن��ه��ا ت��ح��ت��اج ال���ى وق���ت أط����ول من 

ذلك.
وأع��������رب ال���ب���ح���ر ان ت��م��ن��ي��ه ب���ان 
الخطة  تنفيذ  ف��ي  الحكومة  تسرع 
القطاع  الكافية بمشاركة  بالسرعة 
الخاص،  مضيفًا ان سرعة تنفيذها 
س��ي��ك��ون ل���ه م������ردود اي���ج���اب���ي على 

القطاع الخاص والدولة بشكل عام، 
وع���ن ال��ق��ص��ور ف��ي ب��ع��ض ال��ق��وان��ن 
التي تعاني منها الغرفة قال البحر 
ان الغرفة ال تمانع في أي تعديات 
اذا ك���ان ي��ش��وب��ه��ا ال��ق��ص��ور، داع��ي��ًا 
ال��غ��رف��ة ب����دور أك��ب��ر الس��ت��م��رار أداء 

بالشكل املناسب.
ال��خ��ط��ة  ت���ن���ف���ي���ذ  ال������ى ان  ول����ف����ت 
ال��ك��وي��ت م��رك��زًا  ال��ت��ن��م��وي��ة لتصبح 
تكاتف  يتطلب  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ي  م��ال��ي��ًا 
جميع الجهات الحكومية والخاصة 

من أجل تنفيذ ذلك الطموح.
بدوره، قال عضو املجلس االعلى 
ان  معرفي  موسى  سابقا  للبترول 
االن��ت��خ��اب��ات منظمة وه��ادئ��ة وم��ن 
خ���ال ت��اري��خ ال��غ��رف��ة امل��ش��رف نجد 
ان��ه��ا م��ن أه��م اع��م��دة ال��دول��ة والتي 
ساهم االب���اء واالج���داد م��ن خالها 
ف��ي ب��ن��اء االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي، الفتا 
الى ان الغرفة على مدار ال���50 عاما 
امل��اض��ي��ة ك����ان ل��ه��ا دور اق��ت��ص��ادي 
وس��ي��اس��ي م��ه��م ع��ل��ى م����دار م��راح��ل 

ن��م��و ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ف���ي ال��ك��وي��ت 
وكان لها مساهمة فعالة في تفعيل 

الحالة السياسية بالباد.
ت���ج���ار  وأك��������د م����ع����رف����ي ان ع����ل����ى 
ال���ك���وي���ت ان ي���ح���اف���ظ���وا ع���ل���ى ه���ذا 
ال����ص����رح االق����ت����ص����ادي ال���ك���ب���ي���ر م��ع 
االس����ت����م����رار ف����ي دع���م���ه���م ل��ل��غ��رف��ة، 
مقبلة على  ال��ك��وي��ت  ان  خ��ص��وص��ا 
وتحتاج  التنموية  خطتها  تنفيذ 
الى  ال��خ��اص، مشيرا  ال��ق��ط��اع  الراء 
ان الهجوم الذي تم شنه من بعض 
وسائل االعام على اداء الغرفة كان 
ال���ه���دف م��ن��ه ت��ه��م��ي��ش دور ال��غ��رف��ة 
االي���ج���اب���ي ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��دي��م 
امل����ق����ت����رح����ات ال����خ����اص����ة ف�����ي خ��ط��ة 

التنمية .
م��ع��رف��ي ان دور رئيس  وأوض����ح 
غ����رف����ة ال����ت����ج����ارة وال����ص����ن����اع����ة ه��و 
دع�������م أع����ض����ائ����ه����ا م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 
االق����ت����ص����ادي����ة ال����دول����ي����ة م����ن خ���ال 
اس��ت��ق��ب��ال ال��وف��ود ال��دول��ي��ة وت��ب��ادل 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ف���ي أه����م ال��ق��ض��اي��ا 
االق������ت������ص������ادي������ة، ب������االض������اف������ة ال�����ى 
القطاع  ال��ى وجهات نظر  تقديمها 
ال�����خ�����اص ف�����ي امل����ش����اك����ل ال���دخ���ل���ي���ة 
االقتصادية للحكومة واملسؤولن، 
وليست منوطة بالدور االجتماعي 
ي��ط��ال��ب بهما  ال�����ذي  ال��ت��رف��ي��ه��ي  أو 

بعض التجار.
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االنتخابات إلتفاف حول مؤسسة »الغرفة«

الغانم: الزوبعة حول قانون »الغرفة« دليل نجاحها
املال: »الغرفة« ساهمت

في حماية الديموقراطية والدستور

ق�����ال م���رش���ح ق���ائ���م���ة االس�����رة 
االق���ت���ص���ادي���ة ع���ب���دال���ل���ه امل�����ال ان 
أه�����������داف وط�����م�����وح�����ات االس�������رة 
االق����ت����ص����ادي����ة ل���ل���ف���ت���رة امل��ق��ب��ل��ة 
س���ت���ك���ون ت���ح���ت م���ظ���ل���ة ال��ع��م��ل 
ال���ج���م���اع���ي ل����وض����ع االول�����وي�����ات 
خصوصًا  التنمية  عجلة  ودف���ع 
ف��ي ظ��ل وج���ود ت��ح��دي��ات كبيرة 
أم��������ام ال����غ����رف����ة. وح��������ول ق���ان���ون 
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ق��ال 
ي���ج���ب أن  امل�������ال، إن ه������ذا األم�������ر 
تقديره  مبديًا  للمشرعني  يترك 
النظر  لجميع وجهات  واحترامه 
أن  م��ؤك��دًا  النتيجة.  ك��ان��ت  مهما 
من الضروري جدًا عدم نسيان 
العريقة  ان��ج��ازات ه��ذه املؤسسة 
ووق��وف��ه��ا خ���الل أزم�����ات ع��دي��دة 
الديموقراطية  خصوصًا حماية 

والدستور.
عبد الله املال بعد إدالئه بصوته

جانب من عمليات الفرز

نبيلة العنجري: التمثيل النسائي
ميزة االنتخابات هذه السنة

وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام ش��رك��ة ال��ج��زي��رة ال��ع��ق��اري��ة نبيلة ال��ع��ن��ج��ري، ان 
الفائت بوجود  العام  االنتخابات في  الحالية تختلف عن  االنتخابات 
املرشحة السيدة وفاء القطامي، ممثلة للعنصر النسائي في الغرفة، 
خصوصًا لو قارنا الكويت مع دول الخليج كاململكة العربية السعودية 

واالمارات التي كان للنساء تمثيل كبير في الغرف التجارية.
ولكن وج��ود هذه السيدة ام��را كبيرا »ونصل متأخرين خير من 
ان ال نصل ابدا«، وهي خطوة مباركة ونتمنى من اعضاء الغرفة ان 
امل��رأة في مجلس ادارتها ولجانها، الن هناك تقصيرا  ب��دور  يهتموا 

واضحا من خالل عدم تمكني املرأة في مثل هذه املناصب.
وأرجعت العنجري هذا التقصير الى كال الجانبني سواء من ناحية 
غرفة التجارة او النساء املرشحات انفسهن، قائلة »ان الغرفة أهملت 
ال��ذي ك��ان مغيبا من غير قصد »غافلة«، مشيرة  الجانب االع��الم��ي 
الى ان تمكني املرأة في أي مجال دليل على االرتقاء الى االفضل في 

املجتمع.
وفي ما يتعلق بدور الغرفة تجاه االقتصاد الكويتي، قالت العنجري، 
االقتصادية  القضايا  م��ن  الكثير  ف��ي  الغرفة  بدعم  اث��ن��ان  يختلف  ال 
التنمية  االقتصادية في دعم  للقوى  اكبر  ب��دور  والسياسية، مطالبة 
الن ما نراه االن من تراجع لدور القدوة في جميع املجاالت في الكويت 

بسبب شعورهم باليأس.

مشاركة نسائية قوية ترشيحًا وانتخابًا

القطامي: فخورة باملشاركة
في مجلس إدارة الغرفة

ق��ال��ت امل��رش��ح��ة إل���ى مجلس إدارة »ال��غ��رف��ة« ع��ل��ى ق��ائ��م��ة األس���رة 
ان��ت��خ��اب��ات غرفة  ب��خ��وض  إن��ه��ا سعيدة  القطامي  االق��ت��ص��ادي��ة وف���اء 
 تقديم خدمة مضافة للغرفة وهي فخورة 

ً
التجارة والصناعة متمنية

كونها أول امرأة تشارك في أداء الغرفة.

... وللموائد نشاطها

صالح السلمي: من يفتر
فعليه تقديم الدليل ضد »الغرفة«

ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س االدارة ن��ائ��ب ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ف��ي شركة 
االستشارات املالية الدولية )ايفا( صالح السلمي ان جهود الغرفة واضحة 
وملموسة وتمنى ان تتمكن من تحقيق اهدافها املرجوة لدعم االقتصاد 

الكويتي.
وأضاف ان من يفتر على الغرفة بانها ال تقدم لالقتصاد الكويتي ما 
املقدمة  االتهامات  ان كل  الى  الدليل، الفتا  هو مرجو منها، فعليه تقديم 
لديه  تكون  ان  االتهامات  ه��ذه  يطلق  من  على  ويجب  باطلة،  الغرفة  ضد 

القدرة على عرض ما لدية من مستندات وادلة على هذه االتهامات.
الغرفة  وأك��د في تصريح عقب ادالئ��ه بصوته في االنتخابات ان دور 
مهم وال نريد أي اتهامات باطلة تعكر صفو عمل الغرفة الذي يعكس في 

النهاية صورة االقتصاد الكويتي.

السميط: املجتمع االقتصادي الكويتي
ينتظر هذا اليوم الختيار ممثليه

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستثمار العاملي بدر السميط ان 
املجتمع االقتصادي الكويتي ينتظر هذا اليوم في كل دورة الختيار ممثليه 
وفرتها  التي  التنظيمية  بالعناصر  والصناعة، مشيدًا  التجارة  في غرفة 
لجنة االش��راف على االنتخابات في الغرفة حيث سارت االنتخابات منذ 

الساعات االولى في ظل أجواء هادئة.

عصام الصقر: 
ممارسة ديموقراطية

قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام الصقر ان املناسبة 
جيدة ملمارسة الديموقراطية في غرفة التجارة والصناعة ومشهود بدور 

الغرفة في خدمة االقتصاد الكويتي خالل السنوات الفائتة.
وتمنى الصقر عقب ان أدلى بصوته في االنتخابات، ان تواصل الغرفة 
نشاطها االقتصادي الذي تقوم به خالل املرحلة املقبلة. وقال »نأمل من 
بالنسبة  املهمة  مسيرتها  ف��ي  الغرفة  خ��دم��ة  على  يعملوا  ان  املرشحني 

للدولة«.

رئيس الغرفة:

40 دقيقة
استغرقها الفرز

أظ�����ه�����رت غ����رف����ة ال���ت���ج���ارة 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ت��ق��ن��ي م���رة أخ���رى، 
ال�����ف�����رز  ي�����س�����ت�����غ�����رق  ل��������م  إذ 
االل���ك���ت���رون���ي ل��ل��ن��ت��ائ��ج أك��ث��ر 
م��ن 40 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط. وك��ان��ت 
ال��ن��ت��ائ��ج ت��ب��ث م��ب��اش��رة على 
امل���وق���ع االل���ك���ت���رون���ي ل��ل��غ��رف��ة، 
بتحديث لحظي. وخالل اليوم 
االن��ت��خ��اب��ي، ك���ان امل��وق��ع يبث 
تسلموا  ال��ذي��ن  ل��ع��دد  تحديثًا 
وع��دد  االن��ت��خ��اب��ي��ة  بطاقاتهم 

الذين اقترعوا فعليًا.

23 ورقة اقتراع
رفضها القارئ اآللي

رفض القارئ اآللي 23 ورقة 
اقتراع فقط، في حني قرأ 6196 
ورق���ة اق��ت��راع. واس��ت��غ��رق الفرز 
ال��ي��دوي ل����أوراق ال��ت��ي رفضها 
ال�����ق�����ارئ اآلل�������ي ن���ص���ف ال���وق���ت 
الذي تطلبه الفرز اآللي لأوراق 

املتبقية!
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• كلي ثقة بأن 
يتوصل مجلس 
األمة إلى قانون 

»الغرفة«  جديد لـ
يتناسب مع االقتصاد 

ومستجداته 
وتطوراته

• أتوقع أن تستدعينا 
اللجنة املالية 

األسبوع املقبل ألخذ 
رأي »الغرفة« بما هو 
مطروح من مشاريع 

واقتراحات

أح����م����د ع����م����اد وم����ره����ف 

ح����وري����ة وأس����ع����د ع��ب��دال��ل��ه 

وجال معوض ير:
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ت


