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ازدح�����م�����ت غ����رف����ة ت����ج����ارة وص���ن���اع���ة 
ال���ك���وي���ت أم�����س ب��ش��ي��وخ��ه��ا وش��ب��اب��ه��ا 
كلهم  التكريم،  يستحقون  ممن  ال���رواد 
اجتمعوا تحت مسيرة واحدة عنوانها 
ال��ع��ط��اء امل��س��ت��م��ر، ف��ف��ي اح��ت��ف��ال اقامته 
»الغرفة« بمناسبة مرور 50 عاما على 
ان���ش���ائ���ه���ا ب���رع���اي���ة وح����ض����ور ص��اح��ب 
ال���س���م���و ام����ي����ر ال����ب����اد ال���ش���ي���خ ص��ب��اح 
االح�����م�����د ال����ص����ب����اح ال����رئ����ي����س ال���ف���خ���ري 
ال��رواد  تكريم  تم  إنشائها،  للغرفة منذ 
جميعهم  والحالي،  األول  الرعيلني  من 
وقفوا امام الحضور من قيادات الدولة 

املختلفة حتى من رحل منهم.
ووص��ل سمو امير ال��ب��اد ال��ى مكان 
الحفل ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف من 
صباح امس حيث استقبل بكل حفاوة 
وت��رح��ي��ب م��ن قبل رئ��ي��س غ��رف��ة تجارة 
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ي م��ح��م��د ثنيان 

الغانم واعضاء الغرفة.
وش����ه����د ال���ح���ف���ل س���م���و ول������ي ال��ع��ه��د 
ال��ج��اب��ر الصباح  ن���واف االح��م��د  الشيخ 
ورئ���ي���س م��ج��ل��س االم�����ة ج���اس���م محمد 
الخرافي وكبار الشيوخ وسمو الشيخ 
ن��اص��ر املحمد االح��م��د ال��ص��ب��اح رئيس 
لرئيس  االول  والنائب  ال���وزراء  مجلس 
م��ج��ل��س ال�������وزراء وزي����ر ال���دف���اع ال��ش��ي��خ 
ج��اب��ر امل���ب���ارك ال��ح��م��د ال��ص��ب��اح ووزي���ر 
شؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ 
ال��ص��ب��اح وك��ب��ار املسؤولني  علي ج���راح 
الوطني  الحفل بالنشيد  بالدولة. وبدأ 

ثم تاوة ايات من الذكر الحكيم.
وت����م ع����رض ف��ي��ل��م ع���ن اه����م م��ح��ط��ات 
على  القائمون  واه���دى  الغرفة.  مسيرة 
بهذه  ال��ى سموه  تذكارية  الحفل هدية 
امل��ن��اس��ب��ة. ث��م ق��ام سمو االم��ي��ر بتكريم 
الغرفة  ادارة  مجلس  واع��ض��اء  رؤس����اء 

السابقني والحاليني. 
»العاقة بني الكويت والتجارة عاقة 
وج���ود وك��ي��ان وع��اق��ة ن��س��ب وق���راب���ة«، 
هكذا حا لرئيس مجلس إدارة الغرفة 
علي محمد ثنيان الغانم وصف العاقة 
بني الكويت والتجارة، حيث استهل هذه 
املناسبة بالقول »خبرت تكاليف الحياة 
عقودا سبعة وتزيد، فما عرفت موقفا 
الهيبة، وال م��ررت بلحظات  بمثل ه��ذه 
»ه��ذه  ان  التهيب«، واض���اف  ه��ذا  بمثل 
امل��ن��اس��ب��ة أغ��ل��ى وأن����در م��ن أن اعيشها 
م���رت���ني، وال��ك��ل��م��ة ف���ي ح���ض���رة ص��اح��ب 
السمو امير الباد، وبوجود اهل الحل 
وال��ع��ق��د واالق��ت��ص��اد. وال��ح��ض��ور، ليس 
ال��دار  أه��ل  الكريم م��ن  الرعيل  فقط ه��ذا 
وضيوفهم االخيار، بل نحن- ايضا- في 
حضرة الراحلني... إال عن الفكر والقلب 
وال��ح��ن��ني، ون��ح��ن - اي��ض��ا- ف��ي حضرة 
التاريخ، ظل الزمان على املكان، وشاهد 
ال����ص����دق ال����ع����ي����ان، ع���ل���ى ص���ل���ة ال��ن��س��ب  

والقرابة بني الكويت والتجارة«.
وب����ني ال��غ��ان��م ان »ال���ع���ت���وب« ع��ن��دم��ا 
اناخوا رحلهم اقصى شمال الخليج، لم 
يفعلوا ذلك حبا بنهر يزرعون ضفافه، 
وال ارت���ي���اح���ا ل������دوح ي��ق��ط��ف��ون ث���م���اره، 
وال اط��م��ئ��ن��ان��ا ل��ج��ب��ل ي���أم���ن���ون م����اذه، 
ب���ل اخ����ت����اروا، وط��ن��ا ل��ه��م، ه����ذه االرض 
املعجونة رمالها باشعة الشمس، النهم 
ت��ج��اري،  م��وق��ع  عبقرية  فيها  اكتشفوا 
به  وينتهي  البحر،  انفتاح  ع��ن��ده  ي��ب��دأ 
الصحراء، ليكون جسرا يربط  انسياح 
ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة وم���ا وراءه�����ا، وب��اد 
الشام وما بعدها، بخط تجاري ال أكفأ 
وال أرح����ب. م��ش��ي��را إل���ى ان ال��ع��اق��ة بني 
نشاط  عاقة  ليست  والتجارة  الكويت 
معيشي وك��ف��ى، ب��ل ه��ي ارت��ب��اط وج��ود 
السكان  سجية  ف��ي��ه  انسجمت  وك��ي��ان، 
امل��ك��ان، وتبلورت من خاله  مع طبيعة 
اهم سمات املجتمع الكويتي، من ريادة 
ون����ج����ادة، وت����واص����ل وت���ك���اف���ل وس��م��اح 
وان��ف��ت��اح، وه����ذا االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بني 
ال���ك���وي���ت وال����ت����ج����ارة، ه���و ال�����ذي اع��ط��ى 
ال�����دول�����ة ش����ع����اره����ا: ص����ق����را ص����ح����راوي 
ال������رش������اق������ة، ي�����ف�����رد ج���ن���اح���ي���ه ل��ي��ح��م��ي 
السفينة رمز التجارة، وهو الذي جعل 
غ���رف���ة ت����ج����ارة وص���ن���اع���ة ال���ك���وي���ت اول 
ات��ح��اد مهني ع��ل��ى م��س��ت��وى االق��ت��ص��اد 
ال���وط���ن���ي، واك���ب���ر م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
امل��دن��ي، وه���و ال���ذي ج��ع��ل م��ن مؤسسي 
ال���غ���رف���ة رج������ال وط�����ن ق���ب���ل ان ي��ك��ون��وا 
اصحاب عمل، وكفانا بهذا كله تفسيرا 
الحتفائنا بهم، وكفانا بهذا كله تبريرا 

العتزازنا بانجازهم.
واوضح الغانم انه لئن كانت مبررات 
العاقة  تنبثق من  الحفل وابعاده  هذا 

الوثيقة بني الكويت والتجارة، فان اول 
بالتعبير عن  يتمثل  واهدافه  مقاصده 
الوفاء لألوفياء، واالقرار بالفضل الهل 
ال��ف��ض��ل، ال���رج���ال ال�����رواد ال���ذي���ن تحلوا 
برشاد الرأي وبعد الرؤية، فبادروا إلى 
تأسيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، 
ورف��ع��وا بناءها على اس��س راس��ي��ة من 
امل��ش��ورة،  ومصداقية  املنطلقة،  وطنية 
ودي����م����وق����راط����ي����ة  ال�������ح�������وار،  ادب  وم�������ن 
الغرفة   رواد  تكريم  ان  ال��ق��رار. موضحا 
ام��س ليس وقفا على ع��دد م��ح��دود من 
ال���رج���ال، ب��ل ينطلق م��ن ه���ؤالء ال��رم��وز 
جيل  ه��و  بكامله،  جيل  على  لينسحب 
العسر  ع��ان��ى  ال���ذي  امل��خ��ض��رم  النهضة 
فكد وج��د وصبر، وع��اش اليسر فوفى 

وعف وظفر.
واض��اف: »احتفاؤنا اليوم ال نقصد 
به اشخاصا لذاتهم، رغم اعتزازنا بهم 
ومعرفتنا بتميزهم، بل هو احتفاء بما 
يمثلونه من قيم اصيلة ومبادئ نبيلة، 
فالكلمة عقد والوعد عهد، وكسب املال 
جهد ووسيلة، وانفاقه ثقافة وفضيلة، 
وال���ح���ري���ة، ض��م��ان ل��ح��ق��وق االخ���ري���ن ال 
ت����ج����اوزا ع��ل��ي��ه��ا، وال���وط���ن���ي���ة، االل���ت���زام 
بقضايا ال��وط��ن ال ام��ت��ي��ازا ف��ي ث��روت��ه، 
واالن���ف���ت���اح، ث��ق��ة ب��ال��ع��ق��ي��دة وال�������ذات، ال 
نكّرم  إذ  باآلخر.ونحن  وانبهارا  تغربا 
ج��ي��ل ال��ن��ه��ض��ة ون���ق���ّر ب��ف��ض��ل��ه، ال ن��ذك��ر 
ال��ت��اري��خ ب��ه��دف ت���ك���راره، ب���ل تحريضا 
الوطنية،  الشخصية  تكوين  في  فاعا 
امل���ؤم���ن���ة وال����ح����رة وال������ق������ادرة.وال نطيل 
االت��ك��اء على امل��اض��ي ورواده ه��رب��ا من 
استنهاضا  ب��ل  وت��ح��دي��ات��ه،  امل��س��ت��ق��ب��ل 
ل��ل��ه��م��ة، واس��ت��ل��ه��ام��ا ل���روح االم����ة. الننا 
ال��ت��راث ال تكمن  ان اهمية  ن���درك تماما 
بدعوى  وقوالبه  نصوصه  تجميد  ف��ي 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه، ب���ل ت��ت��ج��ل��ى ف���ي صقل 
ج�����وه�����ره، ث����م ت��ف��ع��ي��ل��ه وال����ب����ن����اء ع��ل��ي��ه، 
انطاقا منه وتكاما معه، وتجاوزا له 

باالستناد اليه«.
وق������ال ال���غ���ان���م: »ل���ي���س ف����ي وس���ع���ي، 
ول��ي��س ف���ي ال���وق���ت ات���س���اع، الن اع���رض 
بكفاية ووضوح مسيرة خمسني عاما، 
بكل ما حفلت به من تطورات واحداث، 
وب��ك��ل م��ا سجلته م��ن م��واق��ف وان��ج��از. 
ولكني استسمحكم عذرا بوقفة قصيرة 
اشعر اني مدين بها لكل اعضاء الغرفة 
دون اس��ت��ث��ن��اء، واش��ع��ر ان���ي م��دي��ن بها 
بشكل خاص إلى صاحب السمو الشيخ 
حفظه  الصباح  الجابر  االحمد  صباح 
ال���ل���ه ورع�������اه، رئ���ي���س ال���غ���رف���ة ال��ف��خ��ري، 
التي  والتقدير  الشكر  كلمة  ت��ؤك��د  كما 
الغرفة  مجلة  من  االول  العدد  تصدرت 

في سبتمبر 1960«.
واض������اف: »ج�����اء ق���ي���ام غ���رف���ة ت��ج��ارة 
وص���ن���اع���ة ال���ك���وي���ت ف���ي خ��ض��م م��رح��ل��ة 
ال��ت��ح��والت وال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رى، بعيد 
دخ����ول ال��ك��وي��ت ن����ادي ال�����دول امل��ص��درة 
للنفط، مما وضعها، فور مولدها، امام 
ه��دف��ني كبيرين ف��ي آن واح����د، اول��ه��م��ا، 
املساهمة في تنظيم االقتصاد الجديد، 
الناضبة  النفطية  الثروة  تكون  بحيث 
ج�����س�����رًا ن����ح����و اي�����ج�����اد ب���ن���ي���ة ت���ن���م���وي���ة 
مستدامة. وثانيهما، العمل على ايجاد 
قطاع خ��اص وطني ق��وي، يستطيع ان 
يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وان 
ي��ق��وده��ا ب��ك��ف��اءة واق��ت��دار، بما ينسجم 
باهدافها  ويلتزم  الدولة،  توجهات  مع 

ورقابتها«.
الغرفة سعت طوال  ان  الغانم  واف��اد 
إل���ى تحقيق اك��ب��ر تقدم  خ��م��س��ني ع��ام��ا 
م��م��ك��ن ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق ه���ذي���ن ال��ه��دف��ني. 

ووج��دت مساعيها، دائما وط��وال هذه 
امل������دة، ت���ع���اون���ا ك��ب��ي��را م���ن ال��ح��ك��م وك��ل 
املواطنني  ومن  الدستورية،  مؤسساته 
غير  امل��دن��ي.  مجتمعهم  منظمات  وك��ل 
ان اع��ت��ب��ارات ك��ث��ي��رة، واح���داث���ا محلية 
وخ��ارج��ي��ة ع��دي��دة، جعلت م��ن تحقيق 
درج�����ة ك��اف��ي��ة م���ن ال���ه���دف���ني امل���ذك���وري���ن 
ك��ث��ي��رًا من  ان  غ��ي��ر س��ه��ل��ة، مبينا  مهمة 
الجهود والتجارب أصابت حظا طيبا 
من النجاح، ولم تحظ تجارب وجهود 
اخ��رى ب��درج��ة كافية م��ن التوفيق. غير 
تجاه  كبير  ب��اع��ت��زاز  تشعر  ال��غ��رف��ة  ان 
ك����ل م���ح���اوالت���ه���ا وم���س���اه���م���ات���ه���ا دون 
اس��ت��ث��ن��اء، الن��ه��ا - وب��ص��رف ال��ن��ظ��ر عن 
درج����ة ن��ج��اح��ه��ا - ات��س��م��ت ب��االخ��اص 
واالساس  املهني،  واالحتراف  الوطني، 
ال��ع��ل��م��ي امل���وض���وع���ي. وق����د ن���ال���ت ه��ذه 
الجهود حقها من االنصاف، حني جاءت 
ال����دراس����ات ال��ح��دي��ث��ة، ول��ج��ه��ات دول��ي��ة 
وآرائها  الغرفة  لرؤية  مصداقا  عديدة، 
وم��واق��ف��ه��ا ع��ل��ى م���دى ن��ص��ف ق���رن. كما 
نالت هذه الجهود حقها من االنصاف، 
م����ن خ�����ال ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
مشاريع القطاع الخاص الكويتي التي 
تقف شامخة في مختلف ارجاء الوطن 
ال��ع��رب��ي، وت��م��ت��د خ���ارج���ه إل���ى اف��ري��ق��ي��ا 

وآسيا، ومعظم الدول املتقدمة.
واشار الغانم  إلى انه كان للغرفة منذ 

في  الفاعلة  املساهمة  ش��رف  تأسيسها 
بناء التشريعات االقتصادية، وكان لها 
دور كفؤ في معالجة كثير من القضايا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت��ص��اص��ه��ا. وق���د ال��ت��زم��ت 
ف����ي ك����ل ن���ش���اط���ات���ه���ا ه�����ذه ب��م��ن��ط��ل��ق��ات 
رئ��ي��س��ي��ة اه��م��ه��ا، ال��ح��ري��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
العادلة،  املنافسة  وتشجيع  امل��س��ؤول��ة، 
ورف����������ض االح������ت������ك������ار ب����ك����اف����ة اش����ك����ال����ه 
ان  الحقيقة. مضيفا  احتكار  واخطرها 
ال��غ��رف��ة، ستبقى ت��ذك��ر ب��اع��ت��زاز وفخار 
ف��ت��رة احتال  جهدها وج��ه��اده��ا خ��ال 
النظام العراقي البائد، حني استطاعت 
- ب��ف��ض��ل م����ن ال����ل����ه، وب���ت���ع���اون ال���غ���رف 
ال���ت���ع���اون  ف����ي دول م���ج���ل���س  ال��ش��ق��ي��ق��ة 
ف��ي دب��ي  م��ك��ات��ب  ت��ف��ت��ح  ان   - الخليجي 
واب����وظ����ب����ي، ع���م���ل���ت م����ن خ���ال���ه���ا ع��ل��ى 
انقاذ ملفاتها وسجاتها، وعلى حفظ 
السجل التجاري لدولة الكويت، وعملت 
على تسلم بضائع اعضائها التي جرى 

تفريغها في موانئ الخليج، وتسليمها 
الصحابها. كما قامت بتمثيل مجتمع 
االع����م����ال ال���ك���وي���ت���ي وق���ض���اي���ا ال��ك��وي��ت 

العادلة في املحافل الدولية.
وقال الغانم ان القضية التي اولتها 
ال��غ��رف��ة اه��ت��م��ام��ه��ا ال��ك��ام��ل ه���ي قضية 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ب��ك��ل م��ا ي��ض��م��ه ه���ذا التعبير 
م�����ن ت�����دري�����ب وت����أه����ي����ل وم����ت����اب����ع����ة، الن 
التعليم بالنسبة للكويت قضية مثلثة 
االب��ع��اد، فهو - اوال - امل��دخ��ل الرئيسي 
ولرفع  العمالة،  هيكل  اختال  ملعالجة 
واالق����ت����ص����ادي.  االداري  االداء  ك����ف����اءة 
وه�����و - ث���ان���ي���ا - ال���ض���م���ان���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ل��دي��م��وق��راط��ي��ة ال ت��ت��ن��اق��ض ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
م����ع ذات����ه����ا وم�����ع ش������روط اس���ت���م���راره���ا، 
وال ت���ت���ع���ارض م��م��ارس��ت��ه��ا م����ع ح��رك��ة 
ثالثا   - والتعليم  والتحديث.  االص��اح 
- شرط اساسي للحرية بكل تجلياتها، 
فالجهل والحرية ال يجتمعان، وغياب 

اشكاله  م��ن  شكل  الصحيحة  املعلومة 
االمية. واذا كانت االمية سابقا هي عدم 
القدرة على القراءة والكتابة، فهي اليوم 
ع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع تقنية 

املعلومات، وهي غدا غياب االبداع.
اق�������ّرت  ال����غ����رف����ة  ان  ال����غ����ان����م  واف����������اد 
للخريجني  دراس��ي��ة  لبعثات  برنامجا 
ب��م��ع��دل خ��م��س��ة مبعوثني  ال��ك��وي��ت��ي��ني، 
ك���ل ع����ام اب����ت����داء م���ن ال��س��ن��ة ال���دراس���ي���ة 
املقبلة. وذلك لنيل درجة املاجستير في 
مجاالت تتعلق باالقتصاد واالستثمار 
البرنامج  ه���ذا  ل��ي��ك��ون  االع���م���ال.  وادارة 
راف��دا ومكما لجهود مركز عبدالعزيز 
ال���ص���ق���ر ل���ل���ت���دري���ب، ال�������ذي ي���ع���م���ل م��ن��ذ 
ث��م��ان��ي س���ن���وات ع��ل��ى ت��أه��ي��ل ال��ش��ب��اب 
الوطني للعمل الحر والعمل في القطاع 

الخاص.
ان  ال��ق��وم��ي، فبني  الصعيد  ام��ا على 
ال��غ��رف��ة ال��ت��زم��ت ب��امل��ش��روع االق��ت��ص��ادي 
ع��م��ي��ق  ادراك  م�����ن  ان����ط����اق����ا  ال����ع����رب����ي، 
اله��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل االق��ت��ص��ادي ال��ع��رب��ي، 
ب��اع��ت��ب��اره ه��دف��ا ت��ف��رض��ه امل��ص��ال��ح قبل 
امل����ش����اع����ر، وت���ف���رض���ه ض���������رورات األم����ن 
واالمان قبل حساب االرباح والخسائر، 
وف���ي اع���ت���ق���اده، ان م���ا ي��ح��ب��ط ج��ه��ودن��ا 
ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة ل���ي���س ع���ي���ب���ا ف�����ي ال���ن���واي���ا 
االتفاقات  ف��ي  وال��ن��ف��وس، وليس غيابا 
وال���ن���ص���وص، ب���ل ه���و ظ���اه���رة اخ��ت��اف 
املمارسة  التطبيق، وابتعاد  النص عن 
ع��ن امل��ب��دأ، وان��ف��ص��ام ال��ق��ول ع��ن الفعل، 
وه���ذا م��ا يجب ان ن��ت��ص��ارح ون��ت��ع��اون، 
ل��وض��ع ن��ه��اي��ة ل��ه ف��ي دول��ن��ا كلها دون 
اس����ت����ث����ن����اء، وع����ل����ى ك����اف����ة امل���س���ت���وي���ات 

الرسمية واألهلية دون ابطاء.
ون����وه ال��غ��ان��م إل����ى ان غ��رف��ة ت��ج��ارة 
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ت��ش��ع��ر بفخر 
ك��ب��ي��ر الن��ه��ا ت��ش��رف��ت ب��ت��م��ث��ي��ل ال��ق��ط��اع 
ال�����خ�����اص ال����ع����رب����ي، وم���خ���اط���ب���ة ق�����ادة 
االم�����ة ف���ي ق��م��ت��ه��م االق���ت���ص���ادي���ة مطلع 
اليوم قلق عميق  ال��ع��ام، يعاودها  ه��ذا 
ق���رارات  ال��ب��طء املعيق ف��ي تنفيذ  ج���راء 
ال����ق����م����ة، خ����ص����وص����ا م�����ا ت���ع���ل���ق م��ن��ه��ا 
ب��م��ع��ال��ج��ة ظ��اه��رت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، 
اطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  طليعتها  وف���ي 
االحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب 
حفظه الله لتمويل املشاريع الصغيرة 
التنموي  ب��دوره��ا  لتقوم  وامل��ت��وس��ط��ة، 

االقتصادي واالجتماعي.
واوض�������ح ان اح���ت���ف���ال غ���رف���ة ت���ج���ارة 
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت ب��ال��ذك��رى الخمسني 

ل��ت��أس��ي��س��ه��ا، ام����ر ي���دع���و ل���اع���ت���زاز وال 
ري������ب، ل���ك���ن ال ي���ع���دو ك���ون���ه ات���ف���اق���ا م��ع 
ت��ق��ال��ي��د امل��ؤس��س��ات ال��ت��ل��ي��دة، وات��س��اق��ا 
م��ع م��ك��ان��ة ال��غ��رف��ة ال��ع��ت��ي��دة. وان تكرم 
رواده��ا  الكويت  تجارة وصناعة  غرفة 
وم����ؤس����س����ي����ه����ا، الم�������ر ط����ي����ب وال ش����ك، 
الن  وامل��أل��وف،  املعتاد  يتجاوز  ال  لكنه 
تقليد  الفضل،  اله��ل  الكويتيني  ع��رف��ان 
متواصل م��ع��روف. ام��ا م��ا يعتبر بحق 
ام���را رائ��ع��ا واستثنائيا وغ��ي��ر م��أل��وف، 
فهو ان يصبح هذا االحتفاء التكريمي 
م���ه���رج���ان���ا وط���ن���ي���ا ي���ح���ض���ره وي����رع����اه، 
ح���ض���رة ص���اح���ب ال���س���م���و ام���ي���ر ال���ب���اد 
عن  القيادة  ذروة  ال��ل��ه، تصحبه  حفظه 

يمينه ويسراه.
واض�������اف ان م����ا ي��ع��ت��ب��ر ب���ح���ق ام����را 
نادرا غير مسبوق، هو ان يصبح حفل 
إليه  يتوافد  قوميا،  ل��ق��اًء  ه��ذا،  التكريم 
اق���ط���اب االق���ت���ص���اد ال���ع���رب���ي، ب��ح��م��اس��ة 
الزميل املشوق،  ال��ص��دوق، واق��ب��ال  االخ 
فاذا املناسبة- وطنيا- تجسيد الشعب 
تأكيد  قوميا-  املناسبة-  واذا  والحكم، 

للتكامل العربي.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، اش������اد رج�����ل االع���م���ال 
االماراتي واحد الشخصيات الخليجية 
التي قدمت الكثير للشعب الكويتي ابان 
بالنهضة  املاجد  االحتال جمعة  فترة 
الشاملة لدولة الكويت التي لم  تقتصر 
بل  االق��ت��ص��ادي فحسب  الصعيد  ع��ل��ى 
االجتماعية  االص��ع��دة  مختلف  شملت 
اصبحت  حتى  والثقافية،  والسياسية 
الكويت اليوم صرحا ثقافيا وحضاريا 
وبيئة لألعمال واملال فضا عن وصفها 
مركز اسناد لكل قوى الخير في العالم.

وق�������ال ان غ����رف����ة ت�����ج�����ارة وص���ن���اع���ة 
الكويت ساهمت على مدى نصف قرن، 
م��س��اه��م��ة ف��اع��ل��ة ف��ي تعميق ال��ع��اق��ات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ب��ي��ن��ي��ة ب���ني دول����ة ال��ك��وي��ت 
ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال����ت����ع����اون  م���ج���ل���س  ودول 
فلقد شاركت  والعالم.  العربية  وال��دول 
الغرفة في جميع اجتماعات ومؤتمرات 
غ����رف دول امل��ج��ل��س وات���ح���اده���ا وك���ان 
لها دور رائد في تعزيز خطى التكامل 
االقتصادي الخليجي، اما على الصعيد 
انها حرصت على  إل��ى  العربي  فأشار 
العام  االت��ح��اد  ف��ي  الفعالة  مشاركاتها 
ل��ل��غ��رف ال��ع��رب��ي��ة ال س��ي��م��ا دوره������ا في 
ال��خ��اص وتشجيع حركة  ال��ق��ط��اع  دع���م 
االس���ت���ث���م���ار ال���ع���رب���ي. وع���ل���ى امل��س��ت��وى 
ال��ع��امل��ي، ش��ارك��ت ال��غ��رف��ة ف��ي مؤتمرات 
واجتماعات املنظمات الدولية املختلفة، 
ل���ه���ا دور م����رك����زي ف����ي ت��ح��ق��ي��ق  وك�������ان 
مطالب دول مجلس التعاون الخليجي 
والدول العربية والدول النامية في هذه 

املنظمات.
واض��������اف امل����اج����د ان غ����رف����ة ت���ج���ارة 
وص���ن���اع���ة ال���ك���وي���ت ب���ات���ت وب��خ��ب��رت��ه��ا 
الطويلة على مدى خمسني عاما تعبر 
ت��ع��ب��ي��را ص���ادق���ا ع���ن م���رئ���ي���ات ال��ق��ط��اع 
ال��خ��اص وم��واق��ف��ه وتطلعاته ف��ي اط��ار 
الكويتي  ال��وط��ن��ي  االق��ت��ص��اد  مصلحة 
ب��وص��ف��ه��ا م��م��ث��ل��ة ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع بشتى 
نحتفل  اذ  وان��ن��ا  ومؤسساته.  انشطته 
تجارة  لغرفة  الذهبي  باليوبيل  ال��ي��وم 
وص����ن����اع����ة ال����ك����وي����ت، ي����ح����دون����ا االم�����ل 
ب�����أن ت��ب��ق��ى ال���غ���رف���ة ف����ي ق���ل���ب االح������داث 
والتطورات محافظة على دورها الفاعل 
اك��ث��ر م��ن اي وق���ت م��ض��ى، ال سيما في 
ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه االقتصاد 
ال���ع���امل���ي ف����ي ظ����ل االزم�������ة االق���ت���ص���ادي���ة 

العاملية الراهنة.
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سمو األمير وولي العهد يتوسطان مقدم الحضور

»الغرفة« احتفلت بمرور 50 عاما على إنشائها
برعاية وحضور سمو أمير البالد

• »الغرفة« تبتعث
سنويًا 5 خريجني 

لنيل املاجستير
في االقتصاد 

واالستثمار
وإدارة األعمال

ابتداء من العام املقبل

• غاية االحتفال
تكريم الرجال الذين 

أقاموا الغرفة
على وطنية املنطلق 

والغاية والوسيلة

• تكريم جيل بكامله
عانى العسر فجد وكد 

وصبر وعاش اليسر 
فوفى وعف وظفر

• االنفتاح ثقة
بالعقيدة والذات
ال تغربا وانبهارا 

باآلخر والوطنية 
التزام بقضايا الوطن 

ال امتيازا في ثرواته

• أهمية التراث ليست
في حفظ نصوصه 

وقوالبه بل باالنطالق 
منه والبناء عليه 

وتجاوزه
باالستناد إليه

• الدراسات الدولية
أنصفت الغرفة 

وأيدت رؤيتها وآراءها
... نرفض االحتكار 

بكل أشكاله وأخطرها 
احتكار الحقيقة

املال: رواد »الغرفة« 
وصلوا الكويت بالشرق والغرب 

ق��ال رج��ل االع��م��ال عبد الله املال 
ان اح��ت��ف��ال ال��غ��رف��ة ي��أت��ي ف��ي الوقت 
وامل��ك��ان امل��ن��اس��ب��ن، خ��ص��وص��ا وان 
رواده���������ا ال����ذي����ن ي���ج���رى ت��ك��ري��م��ه��م 
ال���ظ���روف الصعبة  اس��ت��ط��اع��وا رغ���م 
ت��ح��وي��ل ال���ك���وي���ت إل����ى م���رك���ز م��ال��ي 
وص��ل��وا م��ن خ��الل��ه ال��ش��رق بالغرب 
واس����ي����ا ب���اف���ري���ق���ي���ا. واوض��������ح امل���ال 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى دور رواد  ان���ه ي��ت��ع��ن 
ال��غ��رف��ة واه��ل��ه��ا ف��ي االس���ه���ام بدعم 
ادرك��وا  ان  بعد  االقتصادية،  الحياة 
ان ال���ت���ج���ارة ع���ص���ب ال���ح���ي���اة، وم���ن 
ث��م تكريمهم ي��أت��ي ف��ي اط���ار  الحق 
وال�����واج�����ب ف����ي االع�����ت�����راف ب���دوره���م 

عبد الله املالالتجاري واالقتصادي في الكويت.

درع تكريمية لرئيس مجلس األمة

الغانم: عالقة وجود 
وكيان ونسب وقرابة
بني الكويت والتجارة

الشمالي: إسقاط القروض 
انتهينا منه وليس أمامنا 
إال تعديل »املعسرين«

أك�������د وزي���������ر امل�����ال�����ي�����ة م��ص��ط��ف��ى 
ال���ش���م���ال���ي ع���ل���ى م���وق���ف ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ث��اب��ت م��ن ملف اس��ق��اط ال��ق��روض، 
م���ش���ددا ع��ل��ى ان رف��ض��ه��ا الس��ق��اط 
القروض لن يتغير مهما واجهت من 

ضغوط نيابية.
وق��������ال ال���ش���م���ال���ي ع���ل���ى ه���ام���ش 
اح��ت��ف��ال ال��غ��رف��ة ام����س ان »اس��ق��اط 
ال������ق������روض ش������يء ال ي���ح���ك���ى ع���ن���ه، 
وت��م االن��ت��ه��اء م��ن��ه، ول��ي��س امامنا اال 
ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ص��ن��دوق امل��ع��س��ري��ن، 
مبينا ان الحكومة ال تمانع من زيادة 
رأسمال الصندوق بما يتناسب مع 

الحاجة لهكذا توجه«. أنس الصالح مكرمًا

»الغرفة«  مساهمة فاعلة • املاجد: لـ
في تعميق العالقات التجارية البينية
بني الكويت والخليج والعرب والعالم

لفتة تكريم أميرية للعم محمد عبد الرحمن البحر

... وللعم ناصر الساير


