
حرص الناخب
• م��ن امل��اح��ظ ف��ي ال��ف��ت��رة االخ��ي��رة 
الناخبني الرق��ام قياسية  اع��داد  ارتفاع 

في رأيك ما السبب وراء ذلك؟
- ال���ت���وع���ي���ة، اض����اف����ة ال�����ى ت���زاي���د 
اهمية دور »ال��غ��رف��ة« ف��ي االص��اح 
االق������ت������ص������ادي، وح���������رص ال���ن���اخ���ب 
على التغيير واالص��اح بما يخدم 
ق���ض���اي���اه، وم����ا ح����دث ف���ي ال������دورات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال���ث���اث امل��اض��ي��ة لفت 
اهتمام البعض الى اهمية انتخابات 
ال���ى جانب  »ال��غ��رف��ة«، ه���ذا بالطبع 
بعض االم��ور االخ��رى، والتى يأتي 
منها حرص بعض املرشحني على 

الحفاظ على مراكزهم املتقدمة.
• وه����ل ت��ع��ت��ق��د ان ع����دد امل��رش��ح��ني 
»ال����غ����رف����ة« وم���ا  م����واك����ب اله���م���ي���ة دور 
تعليقك على انسحاب احد املرشحني؟

- الباب مفتوح. واعتقد ان العدد 
انسحاب  ع��ن  ام���ا  امل��رش��ح طبيعي، 
اح��د االع��ض��اء ف��ال��وض��ع ال يختلف 
االم��ة،  انتخابات مجلس  عن  كثيرا 
فهناك بعض االخوان قد ينسحبون 

السباب خاصة.

املرة األولى
ت��ت��رش��ح  ت���ف���ك���ر ف����ي ان  ل����م  • مل�������اذا 
ضمن قائمة سواء من خال تشكيلها 
القوائم  احد  الى  االنضمام  أو  بالكامل 

املطروحة؟
- ان����ا اف��ض��ل ان ي��خ��ت��ار ال��ن��اخ��ب 
ق��ائ��م��ت��ه، ف��م��ن امل��م��ك��ن ان ال���ت���زم مع 
قائمة ما لكنني اعتقد ان عدم نجاح 
اكثر من عضو في القائمة ال يمثل 
 لهذه االعضاء فقط انما يمثل 

ً
فشا

 للقائمة كلها، كما ان هذه املرة 
ً
فشا

األول��ى اترشح فيها، وف��ي الحقيقة 
ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك م��ان��ع ان ات��رش��ح مع 
فضلت  حدثت  لظروف  لكن  قائمة، 

.
ً
ان اظل مستقا

عروض لالنضمام
• ه������ل ه�����ن�����اك ق����ائ����م����ة م������ا دع���ت���ك 

لانضمام اليها؟
- ال���ك���ل ي���رغ���ب ف���ي دع����م ق��ائ��م��ت��ه، 
وبالنسبة لي اتحدث عن اليوم فانا 
مستقل، وما حدث في املاضي حدث 
وان ك���ان���ت ه���ن���اك ع�����روض ط��رح��ت 
ع���ل���ي ف��ل��م��ن ق���دم���ه���ا ج���زي���ل ال��ش��ك��ر 
ان  ف��ي، وم��ا يهمني االن  على ثقته 
دعوة للناخب الختيار قائمته، فمن 
اف��ك��اره ورؤي��ت��ه  م��ع��ه  ينجح تنجح 
واط���روح���ات���ه، ول���ذل���ك ي��ج��ب ان يتم 
املميزة  االف��ك��ار  على  بناء  االختيار 
ول����ي����س ع���ل���ى االم���������ور ال��ش��خ��ص��ي��ة 

والعائلية.
• ما رأيك في خيار شراء االصوات 
امل���رش���ح���ني  ب���ع���ض  ي�����ت�����ردد ان  ال��������ذي 
اك��ب��ر ع��دد ممكن من  ال��ي��ه لحشد  لجأ 

االصوات ؟
- اسمعها للمرة األولى؟

• ه��ل ان��ت مستعد ل��و ع��رض عليك 
ان ت���س���دد رس�����وم ب��ع��ض امل��ش��ت��رك��ني 

ع��ل��ى  ت���ح���ص���ل  ان  م���ق���اب���ل  ت����واف����ق  ان 
اصواتهم؟

- ه���ل ت��ع��ت��ق��د ان االن����س����ان ال���ذي 
لديه محل ولديه موظف على االقل 
وي���س���دد رس���وم���ا ل��ل��ب��ل��دي��ة وغ��ي��ره��ا 
م����ن ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة االخ�����رى 
اشتراك  يدفع  ان  عليه  الصعب  م��ن 
الغرفة، وان كانت مثل ه��ذه االم��ور 
تحدث بالفعل فانا ال احب ان افكر 
ال��ن��وع م��ن التعامل  ف��ي��ه��ا، الن ه���ذا 
وغ����ي����ره م���م���ا ي���ت���م ع����ن ط���ري���ق دف���ع 
االم�������وال م��ث��ل��م��ا ي���ح���دث ف���ي بعض 
ال����ج����ه����ات س�������وف ي����ه����دم ال����ك����وي����ت، 
مصلحة  على  تأكيد  بكل  وسيؤثر 
الباد، مع العلم ان من يرضى على 
نفسه ان يدفع له اآلخرين اشتراكه 
ع��ل��ي��ه االي��ف��اج��أ ع��ن��دم��ا ي��ج��د نفسه 
س��ق��ط م���ن اه��ت��م��ام��ات م���ن س����دد له 
ف��ي اق����رب م��وق��ف ي��ح��ت��اج ال��ي��ه بعد 

االنتخابات.

تفاءل بالخير
• لكن اليس من املمكن ان تؤثر على 

حملتك االنتخابية مثل هذه الوسائل؟
- ب��ال��ط��ب��ع م���ن امل��م��ك��ن ان ت��ؤث��ر، 
ول���ك���ن ان ح����دث ذل����ك ف��س��أدخ��ل في 
االن��ت��خ��اب��ات وان����ا ع��ب��دال��ل��ه نجيب 
امل�����ا وان خ���رج���ت م��ن��ه��ا س���أخ���رج 
اي���ض���ا وان�����ا ع��ب��دال��ل��ه ن��ج��ي��ب امل���ا، 
وفي النهاية انا خضت االنتخابات 
ول���دي اف��ك��ار واط���روح���ات واح���ب ان 
ات�����رك ب��ص��م��ة ب��ي��ض��اء ش��ب��اب��ي��ة من 
خال جهة اجتماعية لها دور فعال 
ف���ي امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي ب��م��س��اع��دة 
االخرين، وفي هذا السياق استذكر 
نصيحة اخ قال لي: »تفاءل بالخير 
ت�����ج�����ده وم��������ع ذل��������ك م������ن امل����ف����ت����رض 
اح��ت��ي��اط��ات��ه، حتى  ان يتخذ  ل��ل��م��رء 
ال ي��ك��ون ل���ه ف���ي ح����ال ع����دم ن��ج��اح��ه 
اثار اكثر سلبية«، فهذه اجتهادات 
وامل��ن��ت��خ��ب��ون ي��ص��وت��ون ب��ن��اء على 

قناعتهم وبما يناسبهم.
• كل مرشح له قضية يسعى دائما 
ل��ح��ل��ه��ا ف���ي ح����ال ف�����وزه ف��م��ا ال��ق��ض��ي��ة 
االس���اس���ي���ة ال���ت���ي س��ت��ك��ون ع��ل��ى رأس 
اهتمامتكم مشاكل املستثمر الصغير 

ام ملف املستثمر الكبير؟
- امل��رش��ح م��رش��ح ال��ج��م��ي��ع، وم��ن 
امل��م��ك��ن ان ي���ك���ون ارض������اء ال��ج��م��ي��ع 
على  لكن  تحقق،  ان  يمكن  ال  غ��اي��ة 

االقل يجب ان يكون املنتخب ممثا 
فنحن  اوال،  ي��أت��ي  اي��ه��م��ا  للجميع، 
ن����خ����دم ح���س���ب االس����ت����ط����اع����ة، وم���ن 
جميع  العضو  يتبنى  ان  املفترض 
الصغير  م��ع  س��واء  املمكنة  الحلول 

او الكبير.
• ول���و اردن����ا ال��ت��ح��دي��د م��ا االول��وي��ات 
التي ستكون على رأس جدول اعمالكم 

في حال فوزكم في االنتخابات؟
- اس���ت���ح���داث ل��ج��ن��ة ع���ق���اري���ة في 
ل��ح��ل مشكلة  »ال���غ���رف���ة«، وال���س���ع���ي 
ندرة االراضي الصناعية للمستثمر 
ال����ص����غ����ي����ر، وت����ش����ج����ي����ع امل����ش����اري����ع 
الصغيرة، فاذا كان املستثمر الكبير 
ي��ت��ح��دث دائ��م��ا ع��ن امل��ض��اي��ق��ات، اال 
انه يستطيع ان يذهب الى الخارج 
ترحب  االس���واق  ويستثمر وجميع 
بها، وه��ذا اليعني انني غير مهتم 
بهذه الفئة، اال ان تشجيع املشاريع 
ال��ص��غ��ي��رة وال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى ام��ر 
ض����������روري ح����ت����ى الت����������ذوب ف�������وارق 
ال��ط��ب��ق��ات االج���ت���م���اع���ي���ة، وي��ت��ح��ول 
امل���ج���ت���م���ع ال����ك����وي����ت����ي ب���ف���ض���ل ذل����ك 
ال����ى ش��ري��ح��ت��ني ال��ف��ق��ي��رة وال��غ��ن��ي��ة 
ف��ق��ط م��ن دون وج���ود طبقة وسطة 
املجتمعية،  التركيبة  على  تحافظ 
في  رغ��ب��ت  عندما  الحكومة  ان  كما 
املشاريع  تشجيع  ق��ال��ت  التشجيع 
ال��ص��غ��ي��رة، وه����و م���اي���ك���رس اه��م��ي��ة 

هذه الطبقة.
• وماذا عن ملف خاف مجموعة ال� 

61 وادارة السوق؟
- في الحقيقة انا غير مطلع على 
البورصة وخافاتها بشكل  فنيات 
كبير، وانا مؤمن بان »اعطي الخبز 
»الغرفة« لجان عدة  لخبازه«، وفي 
م���ن���ه���ا م����اه����و م���خ���ص���ص ل��ق��ض��اي��ا 
السوق، ومثل هذه اللجان ليس من 
اه��ت��م��ام��ات��ي ان اك���ون ع��ض��وا فيها، 
فمن الضروري ان يدلي املرء بدلوه 
ف����ي االم��������ور ال����ت����ي ي���ع���رف���ه���ا ب��ش��ك��ل 
واس��ع، وليس في كل شي ملجرد ان 
ي��ك��ون ل��ه ح��ض��ور اس��م��ي، م��ع العلم 
ان ذل���ك ال ي��ع��ن��ي ان��ن��ي غ��ي��ر معني 
ال��ى حلول  التوصل  ف��ي  باملساعدة 
ملثل هذه امللفات، سواء ان كان ذلك 
ع����ن ط���ري���ق االس���ت���م���اع ال�����ى ج��م��ي��ع 
ال���ق���اءات م���ع االط����راف  اآلراء وع��ق��د 
ذات ال��ص��ل��ة ف���ي م��ح��ال��ة ل��ل��ت��واص��ل 

والتقريب بني جميع االطراف.

عبدالله نجيب املا
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بني في مقابلة مع »الراي« أن »الغرفة« جهة مؤثرة في صناعة القرار رغم دورها االستشاري

املال: املضايقات التي يتعرض لها االقتصاد
وراء ترشحي النتخابات غرفة التجارة

•  استحداث لجنة 
جديدة معنية 

بالقطاع العقاري 
على رأس اهتماماتي

• استقبال وتوديع 
»الغرفة« للوفود 

نشاط جيد وله 
ثماره اإليجابية لكنه 

غير مفيد بالنسبة 
للمستثمر الصغير

• شراء األصوات 
وغيره من الوسائل 

املالية غير 
املشروعة تساهم 

في هدم الكويت

• صاحب األجندة 
التطويرية ستكون 

له بصمة ايجابية من 
خالل عضويته في 

هذه املؤسسة

• اختياري لصور 
الرعيل األول في 
حملتي االنتخابية 

بهدف توفير 
املعلومات التوعوية 
عن املاضي املشرف

• أنا غير مطلع على 
مجريات األمور 

     في البورصة وأؤمن 
في خالف مجموعة 

الـ 61 مع إدارة 
السوق »باعطاء 

الخبز لخبازه«

|   كتب - رضا السناري    |

قال مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب املا ان 
االقتصاد يتعرض لكثير من املضايقات في قطاعاته املختلفة في 
وقت هناك تصور الن تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في 
املنطقة، وبني انه فكر في الترشح ل� »الغرفة« منذ 6 سنوات تقريبا، 

لكن لظروف ما تأجل الترشيح حتى دورة 2008.
واوض���ح امل��ا ف��ي حديث م��ع »ال����راي« أن��ه ورغ��م أن دور »الغرفة« 
اس���ت���ش���اري اال ان��ه��ا ج��ه��ة ت��ت��م��ع ب��ث��ق��ل��ه��ا ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ل��ف��ات 
ان  التطويرية  االجندة  للشخص صاحب  املمكن  ومن  االقتصادية، 
الوطني من خال عضويته  تكون له بصمة ايجابية في االقتصاد 
ف����ي ه�����ذه امل���ؤس���س���ة، ب��ف��ض��ل دوره�������ا امل����ؤث����ر ف����ي ص���ن���اع���ة ال���ق���رار 
االقتصادي، مشيرا الى أن فرصة النجاح للكثير من املرشحني في 
هذه االنتخابات بسيطة جدا بسبب املضايقات التي يلقاها البعض، 

سواء في سحب البطاقات أوتجديد الرخص وغيرها من االجراءات 
التى تخلو من الساسة في التعامل.

بالقطاع  معنية  تكون  لجنة جديدة  استحداث  ان  ال��ى  امل��ا  ولفت 
ف��وزه،  ح��ال  في  رأس مساعيه  على  »الغرفة« سيكون  في  العقاري 
العديد  ان تفعل  القطاع يمكن  بهذا  لجنة تكون معنية  »فمن خ��ال 
من القضايا التطويرية في السوق العقارية«. موضحا انه في حال 
فوزه لن يكون كما يعتقد البعض في جهة وبقية االعضاء في جهة 
ان��ه سيحرص في  ان��ه مرشح مستقل، مؤكدا على  باعتبار  اخ��رى 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا ف��ي برنامجه  ح���ال ف���وزه ع��ل��ى تنفيذ جميع االف��ك��ار 
يلتقي من  املعلقة على كاهله، وعندما  االمانة  االنتخابي وسيؤدي 
ال��دورة املقبلة سيعرض عليه جميع امللفات التي اثارها  رشحه في 
س���واء ال��ت��ي ن��ف��ذت او ال��ت��ي رف��ض��ت، وس��ي��ك��ون ال��ش��اه��د على كامه 
الساح االعامي الذي سيستخدمه في حال اعطاء صورة واضحة 
للناخبني عن مجريات االمور حول كل ملف يعطل من دون اسباب.

للوفود نشاط جيد وله  »الغرفة«  ان استقبال وتوديع  املا  وق��ال 
الحقيقة غير مفيد  ف��ي  لكنه  ع��دي��دة،  ف��ي قطاعات  االيجابية  ث��م��اره 
اقتصادية بسيطة ال  لديه مطالب  ال��ذي  العادي  للمستثمر  بالنسبة 
تتجاوز تسهيل االجراءات في الجمارك او وزارة التجارة والصناعة 
وغيرها من االمور التي يتمنى من »الغرفة« ان تكون حاضرة معه 
في حملته  االول  الرعيل  لصور  اختياره  أن سبب  وب��ني  حلها،  في 
املاضى  ع��ن  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  توفير  ب��ه��دف  ج���اءت  االنتخابية 

املشرف ل� »الغرفة« والذي يجهله الكثير.
واكد املا أن خيار شراء االصوات وغيره من الوسائل املالية غير 
من  املعامات  لتمرير  الجهات  بعض  في  تستخدم  التي  املشروعة 
شأنه ان يهدم الكويت، الفتا الى انه غير مطلع على مجريات االمور 
في البورصة لكن ذلك اليعني انه غير معني بقضايا السوق ومنها 
خاف مجموعة ال� 61، اال انه يؤمن »باعطاء الخبز لخبازه«، وفي ما 

يلي تفاصيل الحوار:

• ف��ي ال��ب��داي��ة ن���ود ان ن��ت��ع��رف على 
األس���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت��ك��م ال����ى ال��ت��رش��ح 

النتخابات »الغرفة«؟
- ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ه���ي ام�����ور ع���دة، 
ب���ع���ض���ه���ا  م�����ش�����اك�����ل  ح����������دة  زادت 
خصوصا في الفترة املاضية، ومن 
هذه املشاكل التي دفعتني للترشح 
ف����ي االن����ت����خ����اب����ات ن�������درة االراض�������ي 
الصناعية، وكذلك استخراج رخص 
هناك  وق��ت  في  الصناعية  القسائم 
ت���ص���ور الن ت���ت���ح���ول ال���ك���وي���ت إل���ى 
م��رك��ز م��ال��ي وت���ج���اري ف��ي املنطقة، 
ورغ������م ان ال���ص���ن���اع���ة وغ���ي���ره���ا م��ن 
القطاعات االقتصادية االخرى تعد 
اال  القومي  للدخل  الفقري  العمود 
ال��ك��ث��ي��ر من  ان���ه ف��ي الحقيقة ه��ن��اك 
االقتصاد  لها  يتعرض  املضايقات 
في قطاعاته املختلفة وعلى رأسها 
قررت  هنا  وم��ن  الصناعي،  القطاع 

خوض انتخابات »الغرفة«.
بالتحديد وهناك  »ال��غ��رف��ة«  ومل���اذا   •
م���ؤس���س���ات اخ�����رى ي��م��ك��ن��ك��م ال��ت��رش��ح 
فيها ذات قرار وال يقتصر دورها على 

تقديم الرأي فقط مثل »الغرفة«؟
»ال����غ����رف����ة«  دور  ي�����ك�����ون  رب�����م�����ا   -
استشاريا فعا، لكن يجب اال ننسى 
انها جهة تتمع بثقلها في التعامل 
م������ع امل�����ل�����ف�����ات االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وم����ن 
امل��م��ك��ن ل��ل��ش��خ��ص ص��اح��ب االج��ن��دة 
ل�����ه ب��ص��م��ة  ت����ك����ون  ال���ت���ط���وي���ري���ة ان 
من  الوطني  االقتصاد  ف��ي  ايجابية 
املؤسسة،  ه��ذه  ف��ي  خ��ال عضويته 
ف����اذا ك��ان��ت »ال��غ��رف��ة« م��ؤس��س��ة نفع 
ع��ام اال ان دوره���ا مؤثر ف��ي صناعة 
ال��ق��رار االق��ت��ص��ادي، وه��ن��اك العديد 
م���ن االم���ث���ل���ة ال���ت���ي ت��ش��ه��د ع��ل��ى ذل��ك 
رغ����م ح���دي���ث ال��ب��ع��ض ع��ل��ى ان دور 
املاضية  الفترة  في  تراجع  »الغرفة« 
هذه  الحقيقة  وف��ي  ال��س��اب��ق،  مقابل 
الخصوصية كانت من اهم االسباب 

التي دعتني للترشح.

قراري إصالحي
• وملاذا لم تفكر في السابق خوض 
االنتخابات خصوصا وان املضايقات 
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا االق���ت���ص���اد ليست 
ول���ي���دة ال���ي���وم اذ ان���ه���ا ت��م��ت��د ل��س��ن��وات 

طويلة؟
لخوض  حماسي  الحقيقة  ف��ي   -
االن���ت���خ���اب���ات ل��ي��س ول���ي���د ال��ل��ح��ظ��ة، 
»الغرفة«  ل�  الترشح  في  فكرت  فانا 
منذ 6 سنوات تقريبا، لكن لظروف 
ما لم اترشح في السابق، وفي دورة 
2008 رأيت انه الوقت املناسب لهذه 
ه��ذا  ف���ي  اش���ي���ر  ان  ال���خ���ط���وة، واود 
ال��خ��ص��وص ال���ى أن ق����راري ف��ي ذل��ك 
اصاحي وليس طمعا في النجاح، 
ال��ن��ج��اح ملجرد  فلو كنت اط��م��ع ف��ي 
اتقدم  اال  املفترض  ك��ان من  النجاح 
في هذه الدورة، السيما وان فرصة 
النجاح في هذه االنتخابات بسيطة 
ج�����دا، ح��ي��ث وح���س���ب م���اي���ت���ردد عن 
بعض املرشحني ان هناك مضايقات 

يلقاها البعض.
ال���ت���ي  • وم��������ا اه��������م االط���������روح���������ات 
س��ت��ع��م��ل��ون ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف����ي ح���ال 

نجاحكم في االنتخابات؟
ل����ج����ن����ة ج�����دي�����دة  اس������ت������ح������داث   -
ت���ك���ون م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري، 
»ال���غ���رف���ة« ل��دي��ه��ا ل��ج��ان م��ت��ع��ددة  ف����
تخص الصناعة والبورصة والنقل 
وغيرها من اللجان االقتصادية من 
عقارية،  لجنة  لديها  يكون  ان  دون 
رغم أن العقار يعد من اهم القطاعات 
النفط،  بعد  الباد  في  االقتصادية 
ومن خال لجنة تكون معنية بهذا 
القطاع في »الغرفة« يمكن ان تفعل 
العديد من القضايا التطويرية في 

السوق العقارية.

ضمانات محددة
• ف���ي ح����ال ف���وزك���م م��اض��م��ان��ات��ك��م 
ب��اق��ي اع���ض���اء املجلس  ي���واف���ق  ف���ي ان 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج��ك��م االن��ت��خ��اب��ي 

املستقل؟
- ان�����ا اؤم������ن ب�����أن ي�����دا واح�������دة ال 
تصفق، والتوجد ضمانات محددة، 
واود ان اش��ي��ر ف��ي ه���ذا ال��ش��ان ال��ى 
أن��ه ف��ي بعض زي��ارات��ي االنتخابية 
س���ئ���ل���ت م�������اذا س��ت��ف��ع��ل ض����د ب��اق��ي 

االعضاء ؟ فأجبت انا لست ضدهم، 
تكون جميع  ان  املعقول  م��ن  فليس 
اط��روح��ات��ي ض��د ج��م��ي��ع االع��ض��اء، 
ك��ون��ي ان���ا م��س��ت��ق��ل، وان ح���دث ذل��ك 
بالطبع س��ي��ك��ون ه��ن��اك خ��ط��أ، فمن 
امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه ف���ي اي م��ج��ل��س ان 
ال��ع��ض��و ي��أخ��ذ ب��ع��ض االط���روح���ات 
وي��ت��خ��ل��ى ع���ن ب��ع��ض��ه��ا خ��ص��وص��ا 
وان����ه����ا اط�����روح�����ات ع���ام���ة ول��ي��س��ت 

شخصية.
الذي  الناخب  برأيك كيف ستقنع   •
له  قدمته  عما  يسألك  عندما  اخ��ت��ارك 
ف��ي ال����دورة امل��اض��ي��ة ع��ن االف��ك��ار التى 
وعدته بتنفيذها ولم تنفذها أو التي لم 
العديد من  تنفذ غالبيتها مثلما يفعل 

املرشحني؟
- اط����روح����ات����ي س����اح����رص ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ط��رح��ه��ا وال��س��ع��ى وراء 
وب��ذل��ك اك���ون ادي���ت االم��ان��ة املعلقة 
ع�����ل�����ى ك�����اه�����ل�����ي، وف���������ي ح���������ال ع�����دم 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا ال���س���اح االع��ام��ي 
ال��س��ن��وات املقبلة  م���وج���ود، وخ����ال 
ستكون لدي قائمة مما تمت عليه 
امل��واف��ق��ة وم��ا ل��م ي��واف��ق عليه، وفي 
ه����ذه ال��ح��ال��ة ل���ن اخ��ج��ل ف���ي ت��ق��دي��م 
ه��ذه القائمة وش��رح االس��ب��اب وراء 
ت���ع���ط���ي���ل ب���ع���ض���ه���ا، وك�����م�����ا اش�����رت 

الساح االعامي سيكون شاهدا.

ثمار ايجابية
• م�������ارأي�������ك ف����ي����م����ا ي�����������ردده ب��ع��ض 
امل��رش��ح��ني ب��ان دور »ال��غ��رف��ة« اقتصر 

فقط على استقبال وتوديع الوفود؟

اع���ت���ق���د أن اس���ت���ق���ب���ال وت���ودي���ع   -
ال�����وف�����ود ن����ش����اط ج���ي���د ول������ه ث���م���اره 
االي��ج��اب��ي��ة ف��ي ق��ط��اع��ات ع���دة، لكنه 
ال��ح��ق��ي��ق��ة غ��ي��ر م��ف��ي��د بالنسبة  ف���ي 
للمستثمر العادي الذي لديه مطالب 
اق����ت����ص����ادي����ة ب���س���ي���ط���ة ال ت���ت���ج���اوز 
او  الجمارك  االج���راءات في  تسهيل 
وغيرها  والصناعة  التجارة  وزارة 
من االمور التي يتمنى من »الغرفة« 
ان ت��ك��ون ح���اض���رة م��ع��ه ف���ي حلها، 
ف���ال���ي���وم اي ت��ك��ت��ل ال ي���ق���وم ب����دوره 
ل��ي��س ل��ه اي اه��م��ي��ة، وم���ن املفترض 
ان ت��خ��دم »ال��غ��رف��ة« ج��م��ي��ع ال��ت��ج��ار 
الكبار وال��ص��غ��ار، وم��ع ذل��ك اود ان 
اؤكد على دور »الغرفة« الذي يشهد 
ع��ل��ي��ه ال���ت���اري���خ ب��ب��ص��م��ات ع���دي���دة، 
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ف��ت��رة االخ���ي���رة 
وما يدعيه بعض املنتسبني في ان 
»الغرفة« لم يكن لها دور في بعض 
االم�����ور، ف��ان��ا الاؤي����د ه���ذه ال��وج��ه��ة، 
ف��رب��م��ا ت��ك��ون »ال��غ��رف��ة« ق��ص��رت في 
بعض االم��ور السباب معينة، ومن 
املفترض ان نسمع لجميع االراء في 
اال ننسى  ال��خ��ص��وص وعلينا  ه��ذا 
ان ه��ن��اك بصمات ع��دة ل��� »ال��غ��رف��ة« 
ف����ي ال���ت���ط���وي���ر االق����ت����ص����ادي ال����ذي 
شهدته ال��ب��اد ف��ي اآلون���ة االخ��ي��رة، 
ق���ض���اي���ا امل��س��ت��ث��م��ر وال������� ب����ي او ت��ي 
وغيرها  ال��ض��ري��ب��ة  ق��ان��ون  وتغيير 
م���ن امل���ل���ف���ات، ول���ذل���ك ال ي��ن��ب��غ��ي ان 
ن���ه���در ح����ق ه�����ذه امل���ؤس���س���ة مل��ج��رد 
ان ل��ه��ا ع��ي��وب��ا ون��ن��س��ى ال��ح��س��ن��ات، 
ك��م��ا ان امل���واط���ن ه���و ال����ذي ي��خ��ت��ار، 

ك��ل عامني  فالتجديد  ال��ف��رص��ة  ول���ه 
وه����ن����اك ت���ق���ري���ب���ا 21 ال�����ف م��ش��ت��رك 
جدد اشتراكه السنوي من اصل 36 
وهناك  االخ��ت��ي��ار  يستطيعون  ال��ف��ا 
11 ال��ف��ا س��ح��ب ب��ط��اق��ات��ه، ف���اذا ك��ان 
ف��ال��ق��رار له،  التغيير  ي��ري��د  ال��ن��اخ��ب 
فهذا  »الغرفة«  يلمن  فا  اخطأ  وان 
يلوم نفسه،  ان  ام��ر صحيح وعليه 
م����ع ال���ع���ل���م ان ت����وزي����ع االت���ه���ام���ات 
وج��ود  ف��ي  ام��ر طبيعي  بالتقصير 

اكثر من فريق.
• ف����ي ال����دع����اي����ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ال��ت��ى 
ط��رح��ت��م��وه��ا ع��رض��ت��م ص���ورا للرعيل 
مل��اذا  »ال��غ��رف��ة«  ادارة  م��ن مجلس  االول 
اتجهتم الى هذا الخيار ومن اين جاءت 

الفكرة ؟
- ف����ي ال����واق����ع ه���ن���اك ال���ع���دي���د م��ن 
امل���واط���ن���ني ال ي���ع���رف���ون ال��ك��ث��ي��ر ع��ن 
م���اض���ي »ال����غ����رف����ة«، وم����ن ه��ن��ا ج��أت 
ال���ف���ك���رة ب����ه����دف االي�����ض�����اح وت���وف���ي���ر 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���وع���وي���ة ع���ن امل��اض��ي 
امل��ش��رف. ام��ا عن مصدر الفكرة فهي 
م��ن ل��ج��ن��ة م��خ��ت��ص��رة م��ك��ون��ة م��ن 10 
ش���خ���ص���ي���ات م�����ن ج���م���ي���ع االط���������راف، 
واثنني  االصدقاء  اثنني من  تتضمن 
من االهل، واثنني من االخوال واثنني 
م���ن االخ������وان ال��خ��ارج��ني وك��ل��ه��م من 
االعمار التي لها خبرة طويلة جبلتها 
السنني، فاسلوبي في التعامل مع اي 
انتخابات هو الشورى، وقد تم طرح 
االعامية،  اللجنة  على  الفكرة  ه��ذه 
ف��اق��ت االس��ت��ح��س��ان وت��م��ت امل��واف��ق��ة 

عليها باالغلبية.

اختيار أعضاء »الغرفة«
كان يتم بالتزكية في السابق

قال املا انه في السابق كان عدد الناخبني في انتخابات »الغرفة« اليتجاوز 
بالتزكية، فلم يكن هناك احد يرغب فيها  الفا، وك��ان اختيار االعضاء يتم 
تغير  الكويت  ال��ذي شهدته  االق��ت��ص��ادي  النمو  وبعد  اآلن  ام��ا  كبير،  بشكل 
الوضع، وباتت »الغرفة« تمثل اهمية خاصة، كونها تعد احد اهم ادوات الحل 

والتطوير االقتصادي.

ترشحي لم يكن من باب حب املراكز
اكد املا ان ترشحه لم يأت من باب حب املراكز والوجاهة، فمن يرغب 
ام��وال��ه في  في ان يكون له مركز من املمكن ان يحقق ذل��ك عبر استثمار 
شركات في البورصة، وفي مقابل ذلك يحصل على مناصب رئيسية في 

هذه الشركات.

الفرز اآللي أفضل
تمنى املا ان يكون في كل انتخابات الكويت فرز آلي، ويرى ان الفرز 
بنظام الكمبيوتر يعطي مؤشرات اولية عن النتيجة، ويوفر الوقت والدقة 
في وقت واحد، كما انه ال يوجد ما يمنع امام من يشك في النظام ان يطلب 
الخليجي  والعالم  عامة  العربي  العالم  في  فنحن  اليدوي،  بالفرز  االع��ادة 

تحديدا لدينا عقدة ثقة في بعض املحايدين املشرفني على االنتخابات.

اتاحة املعلومات
مثل مجلس األمة

دعا املا الى ضرورة 
ات���������اح���������ة امل������ع������ل������وم������ات 
االن��ت��خ���ابية ع���ن »الغرفة« 
من عدد مشتركني وغير 
امل��ش��ت��رك�����������ي��������ن،ل��ل��ج��م��ي��ع، 
مثلما يتاح امل����ع����لوم����ات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي مجلس 
االم�����������ة، م��ش��ي��را ال����ى أن��ه 
عندما تسأل اي شخص 
في الخارج عن »الغ���رفة« 
ع������ن ع��������دد امل����ش����ارك����ني 
املعلومة،   يملك  ال  تجده 
وت��ك��ون االج��اب��ة ب��أرق��ام 
على  ف��ل���دينا  متفاوت���ة، 
س��ب��ي��ل امل��ث��������ال 11 ال��ف 
م���س���دد الش��������������ت��راك��ات��������ه 
ال������ف   36 اص�����������ل  م���������ن 
شركة في 2006، ولذلك 
ت��������������ع��������ل�����������ن  ان  ي���ن���ب���غ���ي 
امل��ع��ل��وم��ات بشكل  ه����ذه 
ش���فاف وم��ت��عارف عليه 

لل���جميع.

)تصوير نور هنداوي( املا متحدثا للزميل رضا السناري    
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العامـة العاديـة وغير العادية
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