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الغانم يحيي أنصاره  )تصوير: حسن يونس(
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النصف يتحدث للزميل باسم رشاد 
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البحر: النصر لألسرة االقتصادية 
{

االزدحام على التصويت استمر حتى الساعة 8 مساء 

{

الغانم يعدل العقال وخلفه طالل الخرافي ومرزوق الغانم

{

قائمة األسرة تتابع عملية الفرز

نتائج انتخابات غرفة التجارة

اللجنة - 6اللجنة - 5اللجنة  - 4اللجنة - 3 اللجنة - 2اللجنة - 1االسمم
األوراق املجمعة من 
اللجان والتي أقرتها 

لجنة اإلشراف
املجموع

182822165717555901441187419علي محمد ثنيان الغانم1

179521775286815341392307137أسامة محمد يوسف النصف2

178320845566545581380307045عصام محمد عبدالرحمن البحر3

172620775467105671378197023طالل  جاسم محمد الخرافي4

170920875136865611345366937د. عادل عيسى حسني اليوسفي5

170121175016615501315286873عبدالله عبداللطيف علي الشايع6

176320665306355091300256828عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي7

168419635316835461374326813طارق بدر سالم املطوع8

167620215856675971243206809دبوس فيصل غانم الدبوس9

168119594816365081286216572أحمد سليمان أحمد القضيبي10

147518584605644671040175881محمد حمود زامل الفجي11

143215784355724831101135614عيسى أحمد محمد الكندري12

10571508335521452938234834عبدالله نجيب عبدالله املال13

8001037334462378599213631عبدالله محمد سعود البعيجان14

744866356378358521223245بدر عبدالوهاب سليمان الوقيان15

701780320361392512153081فاروق عبدالله زماني16

666788305367322548123008محمد صالح محمد عبدالعزيز البراك17

686710340338335564162989محمد عبدالرضا عبدالله كاكولي18

749737308296324545202979عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز السعدون19

633626295304276440132587أحمد نصار محمد الحريتي20

30233610717419429081411معصومة عبدالله عبداللطيف علي21

1872748714413924241077زكي عبدالله العثمان22

8295403864735397وليد أحمد يعقوب يوسف23

موظف »الغرفة« يتعدى على محرر »راهنلا« 
ويجامل صحيفة على حساب باقي الصحف

ق�������ام أح�������د م����وظ����ف����ي ال�����غ�����رف�����ة ب����ال����ت����ع����دي ع��ل��ى 
الصحافيني اثناء دخولهم الغرفة عندما طلبوا 
ب�����ان ت���ت���م م���س���اوات���ه���م ب����اح����دى ال���ص���ح���ف ال��ت��ي 
سمح لها بالدخول الى قاعات الفرز دون باقي 

الصحف في نوع من التمييز.
وق���د رف���ض امل���وظ���ف ال����ذي ادع����ى ان���ه ع��ض��و من 
لجنة االشراف رغم انه اسمه لم يذكر في الكشف 
الخاص بلجنتي االشراف واملساندة ودخولهم 
ق��ام هذا  وعندما استنجد الصحافيون باالمن 
امل��دع��ي االش����راف بالتعدي على محرر  امل��وظ��ف 
جريدة »النهار« عندما احتج على عدم املساواة 
ق��ائ��ال »ان���ت غير محترم ان م��ا ي��ق��ال ع��ن وج��ود 

ك���ذب« وط��ل��ب م��ن موظفي  ب��ال��داخ��ل  صحافيني 
االمن للغرفة طرد جميع الصحافيني إلى خارج 
الغرفة ما جعلهم يحتجون علی ه��ذه املجاملة 

الفاضحة.
وقد تم االتصال بالسيد علي الغانم الذي اعتذر 
م��ؤك��دا ان��ه غير م��س��ؤول عما يحدث ف��ي اللجنة 
االنتخابية وانهامسؤولية الحوطي، ف��ي حني 
ح��اول الحوطي هاتفيا نفي األم��ر بعدم وجود 
اي ص��ح��اف��ي��ني ف��ي ال���داخ���ل وام����ام اص����رار باقي 
ت��واط��ؤًا م��ن الغرفة لصالح  ب��ان هناك  الصحف 
احدى الصحف تراجع قائال انه سيقوم باخراج 

صحافي الصحيفة.

{

الصحافيون بعد طردهم من الغرفة

املال على األعناق رغم الهزيمة
فور خروج عبدالله نجيب املال من قاعة الفرز الساعة 
7 ص��ب��اح��ا ام���س ق���ام ان���ص���اره بحمله ع��ل��ى األك��ت��اف 
وهتفوا له الستطاعته املنافسة وحصوله على املركز 
ال��ث��ال��ث ع��ش��ر ب��� 4834 ص��وت��ا وك���ان اق���رب املنافسني 

للدخول الى قائمة االثنى عشر. ورغم عالمات الحزن 
التي بدت على وجهه اال انه اثنى على انصاره مؤكدا 
ان���ه س��ع��ى ل��خ��دم��ة ال��ت��ج��ار وق����ّدم اق��ص��ى ج��ه��وده في 

الحملة االنتخابية.

الفجي والنصف إماما صالة الفجر
ف��ي ص��الة الفجر التي  ق��ام محمد الفجي بامامة املصلني 
أقيمت في غرفة التجارة وبعد انتهاء الصالة حدث تجمع 
ق��ام اسامة النصف بامامتهم للصالة  جديد من املصلني 

ايضا.

في أطول عملية انتخابية استغرقت نحو 30 ساعة وسط حضور جماهيري كبير

»األسرة« يد واحدة على قمة »الغرفة«

كتب باسم رشاد

اختتم العرس االنتخابي لغرفة التجارة باعالن 
فوز قائمة األسرة االقتصادية بكامل اعضائها 
لتكمل االسرة املسيرة االقتصادية دون اختراق 
واص��ب��ح��ت ي����دًا واح�����دة ع��ل��ى ال��ق��م��ة ب��ع��د اط���ول 
معركة انتخابية استمر الفرز فيها على مدار 

16 ساعة كاملة.
ورغ������م ال���ش���ائ���ع���ات ال���ت���ي ت�������رددت ع����ن اخ���ت���راق 
ق��ائ��م��ة االس����رة وان��ه��ا ب���دأت ف��ي االن��ه��ي��ار اال ان 
ال��واق��ع اث��ب��ت ان��ه��ا ق��وي��ة بما تضمه م��ن اسماء 
ال��ف��وز املستحق  استطاعت التكاتف وتحقيق 
ب��اج��م��اع ال��ح��ض��ور وس���ط ان��س��ح��اب��ات متتالية 
من املرشحني ومندوبينهم على مدار الساعات 
ال��ع��ش��ر االول����ى ح��ي��ث ش��ه��دت ال��س��اع��ات االول���ى 
ألم���س ان���ط���الق ش��ائ��ع��ات ع���ن س��ي��ط��رة ع��ب��دال��ل��ه 
نجيب املال على االنتخابات واحتالله القمة ما 

ادى الى انطالق االفراح وسط انصاره.
الفجر بدأ  الثالثة قبل  الساعة  ولكن مع بداية 
الحضور واملندوبون في التساقط على االرض 
م���ن االره������اق وال���ت���ع���ب ب���ل ان ب��ع��ض��ه��م اض��ط��ر 
للنوم على املمر االمامي للغرفة وبعضهم نام 
على املقاعد ورغم هذا االره��اق اال ان االقاويل 
ت�������رددت ب����ني ال���ح���ض���ور ال��ك��ب��ي��ر ع����ن ال��ص��ع��ود 
ال�����ص�����اروخ�����ي الس�������رة االق����ت����ص����ادي����ة واخ����ف����اق 
»امل��ال« واستمرت  الغرفة وصعود نجم  قائمة 
ل��ف��ت��رات طويلة حتى ج���اءت اح��دى  ال��ش��ائ��ع��ات 

امل��ال وقالت التباعهم »مافيش  مؤيدي نجيب 
نصيب«.

ورغم ذلك استمر اتباع »املال« في انتظار حدوث 
املعجزة وان يفوز املال ولكن تأتي الرياح بما ال 
تشتهي السفن مع خ��روج علي الغانم وعصام 
البحر واسامة النصف وسط اتباعهم معلنني 

فوزهم باالنتخابات.
وأك���د رئ��ي��س لجنة االش����راف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ح��وط��ي ف��ي امل��ؤت��م��ر الصحافي 
ال��ذي عقد ظهر أم��س ان ال���دورة 24 النتخابات 
ال��غ��رف��ة ش��ه��دت م��ش��ارك��ة 11404 أع��ض��اء وك��ان 
هناك 170 صوتًا باطلة في الوقت الذي سحب 
بطاقات االنتخاب نحو 15500 استمارة الفتا 
ال��ى ان االنتخابات س��ارت في جو ديموقراطي 
من جميع املرشحني فلم يحدث اي شيء يعكر 

صفو االنتخابات.
وأع���ل���ن ال���ح���وط���ي ف����وز اع���ض���اء ق��ائ��م��ة االس����رة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ض��م ع��ل��ي ال��غ��ان��م واس��ام��ة 
ال��ن��ص��ف وع���ص���ام ال��ب��ح��ر وط����الل ال��خ��راف��ي ود. 
ع��ادل اليوسفي ود. عبدالله الشايع وعبدالله 
ال��ح��م��ي��ض��ي وط����ارق امل��ط��وع ودب����وس ال��دب��وس 
واح����م����د ال��ق��ض��ي��ب��ي وم���ح���م���د ال���ف���ج���ر وع��ي��س��ى 
امل��رش��ح عبدالله نجيب املال  الكندري واختيار 

ليكون احتياطي الغرفة في الدورة 24.
وعن حدوث أزمة في فرز نحو 50 بطاقة بسبب 
التصويت عليها بعالمة »اكس« بدال من »صح« 
ق���ال ال��ح��وط��ي ان ه���ذه االش��ك��ال��ي��ة ع��رض��ت على 

اللجنة الرئيسة وأي استمارة تكون متكاملة 
ال��ى االوراق واذا ح��دث بعض االخطاء  تضاف 
ال��ل��ج��ان الفرعية يتم عرضها على اللجنة  ف��ي 

الرئيسة.
وزاد ان التأخير الذي شهدته عملية الفرز يعود 
البالغ عددها 114004  الى كثرة عدد االص��وات 
ال��ف��رز كانت  ال���ى ان عملية  ب��االض��اف��ة  أص���وات���ًا 
ال��ى حدوث  آلية ما ادى  بطريقة يدوية لم تكن 
حالة من البطء مؤكدًا ان عملية الفرز اشاد بها 
الجميع ولم تحدث اي اعتراضات من املرشحني 

وصارت جميع االمور على ما يرام.
وق���د ش��ه��دت االن��ت��خ��اب��ات خ����روج رئ��ي��س غ��رف��ة 
ال��ت��ج��ارة ع��ل��ي ال��غ��ان��م وس���ط ان���ص���اره ورس��م��ت 
ع����ل����ى وج�������ة اب����ت����س����ام����ة ال����ن����ص����ر ب����ع����د ان ق��ب��ل 
 ان ه��ذه 

ً
م����رزوق ال��غ��ان��م وب��ع��ض ان��ص��اره ق��ائ��ال

االن���ت���خ���اب���ات ص�����ارت ف���ي ج���و دي���م���وق���راط���ي لم 
ت��ش��ه��ده ال���غ���رف���ة م���ن ق��ب��ل والق�����ت االن��ت��خ��اب��ات 
اه��ت��م��ام��ًا م��ن ج��م��ي��ع االط�����راف االق��ت��ص��ادي��ة في 
ال��ح��دث مفخرة بالنسبة  الكويت م��ا جعل ه��ذا 
للجميع باالضافة الى املستوى العام الذي قام 
به رجال االمن مشيرا الى ان االمور سارت بكل 
يسر وسهولة وديموقراطية حيث بلغت االعداد 
املشاركة من خالل سحب االستثمارات ما يفوق 
13 الف استمارة وهو ما يؤكد اهتمام االسرة 
االقتصادية وثقتها الكبيرة في مجلس االدارة 

خاصة اننا حققنا الكثير مما دعينا له.
ووجه الغانم رسالة شكر الى شركات االستثمار 
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عبدالرحمن الحوطي

الغانم: شركات 
االستثمار لعبت

دورًا بارزًا في خروج 
العرس االنتخابي

في أبهى صورة

النصف: ال نريد 
استراتيجيات

بل قوانني الخصخصة 
وB.O.T وهيئة سوق 

املال

البحر: الكويت مقبلة 
على قوانني ومنافسة 

شديدة وتحتاج
إلى العمل املشترك 

لصالح الكويت


