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نقل عن أحد القريبني من »قائمة الشيخ« التي خسرت 
انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت أول من أمس، أنه 
قال قرابة الساعة السادسة مساء »خسرنا«، عندما عرف أن 
عدد املقترعني تجاوز حساباته. أحد الظرفاء علق ساخرًا 
بالقول »ربما ألنه وجد أن عدد املقترعني تجاوز ضعف ما 

اشترته القائمة من أصوات!«
قد يكون هذا التعليق كاريكاتوريًا في تضخيمه للواقع، 
لكن ق���راءة األرق����ام مهمة غ���داة ان��ق��ش��اع ال��غ��ب��ار االنتخابي 
ملعرفة كيف فكر العقل الذي أدار »معركة الشيخ« في غرفة 

التجارة.
أظهرت النتائج أن الفائز األول، رئيس الئحة »األسرة« 
علي الغانم حصل على 7419 صوتًا، أي ما يساوي 65 في 
املئة من األص���وات، وه��و أعلى رق��م وأعلى نسبة يحصل 
عليها م��رش��ح ع��ل��ى اإلط����اق ف��ي ت��اري��خ غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة، 
م��ن��ذ أن ح��ص��ل ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ل��ل��غ��رف��ة امل���رح���وم عبد 
ال��ع��ام 1992. بهذا  ف��ي  ال��ع��زي��ز الصقر نحو 5600 ص��وت 
املعنى ي��ك��ون ال��غ��ان��م ق��د دخ��ل ت��اري��خ »ال��غ��رف��ة« والحياة 
من  كواحد  العريض،  الباب  من  الكويت  في  االقتصادية 

أكثر الشخصيات تأثيرًا ورمزية.

وب���ال���ط���ب���ع ال ي��م��ك��ن م���ق���ارن���ة م����ا ح���ص���ل ع��ل��ي��ه ال��غ��ان��م 
م���ن أص�����وات ب���األص���وات ال�������3600 ال��ت��ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا أول 

الخاسرين من القائمة األخرى.
وب����ل����غ م����ت����وس����ط م�����ا ح���ص���ل���ت ع���ل���ي���ه »ق����ائ����م����ة األس�������رة 
الغرفة  إدارة  مجلس  مقاعد  اكتسحت  التي  االقتصادية« 
ال���12، التي جرى التنافس عليها، هو 6812 صوتا، مقابل 
أن  يعني  م��ا  ال��ش��ي��خ(،  )قائمة  الغرفة  لقائمة  3074 ص��وت��ا 
»ق��ائ��م��ة األس����رة« حصلت على 60 ف��ي امل��ئ��ة م��ن األص���وات، 
مقابل  28 في املئة لقائمة الشيخ. بالطبع، ال يمكن تفسير 
ذلك إال بأنه حالة من االلتفاف حول »الغرفة« بكل ما تمثله 
من دور في الحياة االقتصادية الكويتية، منذ ما قبل اقرار 

الدستور الكويتي في العام 1962.
فما الذي تحمله هذه األرقام من دالالت؟

»الغرفة« جمعت »أسرتها«... وأنصفتها
ل��ع��ل م���ن ح��س��ن��ات امل��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي شهدتها 
»ال��غ��رف��ة« ان أب��ن��اءه��ا ال��ت��ف��وا حولها وح��م��وا دوره����ا، حني 
لغايات  فيها  تقحم  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة  أب��ع��اد  للجميع  ات��ض��ح 
ب��ع��ي��دة ع��ن االق��ت��ص��اد. وه���ذا االل��ت��ف��اف أع���اد ت��أك��ي��د أب��ع��اد 
تأسيسية ف��ي وج��ود »ال��غ��رف��ة«، وم��ا يحمله م��ن مضامني 

ترتبط بدور أهلها وأخاقهم.
قد  الشيخ«  »قائمة  التي طرحتها  العناوين  كانت  وإذا 
نأت عن األولويات االقتصادية، التي كانت محل جهد جدي 
م��ن »ال��غ��رف��ة« ف��ي السنوات املاضية، بعيد ع��ن ال��ض��وء في 
غالب األحيان، فإن الفوز الكامل لقائمة »األسرة« وبالفارق 
الشاسع الذي ظهر أعطى شهادة للغرفة على كل ما تابعته 
والتشريعي،  اإلداري  اإلص���اح  م��ن  اقتصادية،  ملفات  م��ن 
إلى تطوير سوق املال. وكان آخر ثمار ذلك إقرار التعديات 

على قانون الضريبة.
وهذا اإلنجاز األخير يعطي نموذجًا لطريقة  »الغرفة« 
إنها كانت تعمل منذ س��ن��وات على إيضاح  إذ  العمل،  ف��ي 
ال��ل��ب��س ال���ذي وق��ع��ت ف��ي��ه وزارة امل��ال��ي��ة ف��ي تفسير ق��ان��ون 
الضريبة، على نحو جعلها تطالب وكاء البيع الحصري 
ملختلف السلع بتحصيل الضريبة »املجنونة« من موكليهم، 
ولم يكن هذا الجهد ظاهرًا في اإلع��ام، لكن املطلعني على 
ما يجري بني املكاتب وال���وزارات يعرفون كم من املذكرات 
ت��ن��ق��ل��ت ب���ني »ال���غ���رف���ة« ووزارة امل��ال��ي��ة وال��ح��ك��وم��ة ول��ج��ان 

مجلس األمة إلى أن صدر التعديل األخير إلى العلن.

فشل استثارة العصبيات
م��ن��ي��ت س��ي��اس��ة اس��ت��ث��ارة ال��ع��ص��ب��ي��ات ب��ف��ش��ل ذري����ع في 

االنتخابات األخيرة، ولم ينجح الوتر الذي بدأ العزف عليه 
منذ االن��ت��خ��اب��ات النصفية امل��اض��ي��ة قبل ع��ام��ني ف��ي جذب 
اآلذان الصاغية. ويمكن استذكار الشعارات التي روج لها 
أحد أعضاء »الغرفة« الذين انتخبوا قبل عامني عن ضعف 
وج��ود مرشحني  وع��دم  الخارجية،  املناطق  أبناء  مشاركة 
يمثلونهم. وت��واص��ل��ت ه��ذه الحملة ب��ش��ع��ارات ج��دي��دة في 
االنتخابات األخيرة حملت لواء »صغار التجار«، مع وعود 
بإعادة النظر باللوائح لتخفيض رسوم اشتراكاتهم، وما 

شابه ذلك.
مع  الحملة، خصوصًا  ه��ذه  فشل  أثبتت  الوقائع  أن  إال 
وج����ود أك��ث��ر م���ن م��رش��ح ع��ل��ى ق��ائ��م��ة »األس�������رة« م���ن أب��ن��اء 
الكندري،  وعيسى  الفجي  محمد  مثل  الخارجية،  املناطق 
وان ي��ك��ون رئ��ي��س ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي ال��غ��ان��م ي��رف��ض ه���ذا ال��ف��رز 
»الراي« إلى أن »هؤالء املرشحني  بني الكويتيني، ويشير ل�
ه��م م��ن أع��ض��اء األس���رة منذ س��ن��وات طويلة، ولهم دوره��م 
األس��اس��ي، ووج��وده��م مع »األس���رة« طبيعي لكونها تضم 

جميع أطياف الشعب الكويتي«.
وم����ن ح��س��ن��ات ال��ت��ج��رب��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ف���ي »ال���غ���رف���ة« أن 
ال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى أس������اس ق��ب��ل��ي ل����م ي���ك���ن م���اح���ظ���ًا، ب����ل إن 
اعتبارات مختلفة تمامًا حكمت توزع األصوات، وحبذا لو 

تعمم التجربة على انتخابات مجلس األمة.

البعيجان الخاسر األكبر
ف��ي مجلس  البعيجان عضوًا  الله  ك��ان عبد  قبل عامني 
إدارة غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة، وع��ض��وًا ف��ي »األس����رة االق��ت��ص��ادي��ة«، 
وبعد انتخابات التجديد النصفي، رشحت »األسرة« هال 
مشاري املطيري لتجدد له في منصبه كنائب أول لرئيس 
مجلس اإلدارة. يومها بدا أول أحام الزعامة لدى البعيجان، 
الذي خرق اإلجماع وترشح في وجهه، ونال ثاثة أصوات 

غير صوته، منها بالطبع صوت ناصر املطير.
ل��م ي��ع��رف م��ا إذا ك��ان املطير ق��د دف��ع��ه إل��ى تلك الحركة 
ال��ح��ب��ال« بدأ  يومها، لكن م��ا ه��و م��ع��روف أن »اللعب على 
يظهر بعد ذل��ك، وك��ان كبار »األس��رة« يغضون الطرف عن 
ذل����ك، إل���ى أن ج���اء م��ن ي��داع��ب أح����ام ال��ب��ع��ي��ج��ان بالشهرة 
والقيادة والزعامة، ويغريه بأن يكون رئيس الئحة مدفوعة 

التكاليف واألصوات.
أغرت اللعبة البعيجان فكشف أوراقه ووضع كل بيضه 
ف��ي سلة »ال��ش��ي��خ«، ول��م ينتبه أن كلفة ال��خ��س��ارة ف��ي هذه 
ال��ح��ال ت��س��اوي ال��خ��روج م��ن ط��م��وح��ات ال��ب��روز ف��ي ال��ش��أن 
العام، فيما الربح فيها ال يساوي أكثر من لعب دور »ممشة 

زفر« لتابع آخر للشيخ.
املفارقة هنا أن البعيجان اكتشف ذلك حينما كان القطار 
قد فاته، لكنه حاول استعادة املراكب التي أحرقها بعد أن 
ت���رك »األس������رة«، وع��م��ل م��ن وراء جماعته ع��ل��ى م��د جسور 

تصالح من تحت الطاولة، لكنه قوبل بالرفض.
ولعل هذا ما زاد من توتر البعيجان في األي��ام األخيرة 
األخ��اق  ع��رف  ف��ي  م��ع��ت��ادة  وجعله يتصرف بطريقة غير 
التهم  تلفيق  وب��دأ  امل��خ��اف��ر،  ف��ي  دع���اواه  التجارية، فكثرت 
بالتزوير، وبات ال يظهر إال مع »بادي غاردز« في األماكن 

العامة، إلى أن كانت الخسارة املذلة.
... خسر البعيجان كل شيء.

... واملطير أيضًا
ال��وج��ه اآلخ����ر ل��ل��خ��س��ارة مثلها ن��اص��ر امل��ط��ي��ر، امل��ف��ت��ول 
العضات والسليط اللسان، وهو عضو حالي في مجلس 
إدارة »الغرفة«، ح��اول لعب دور »ال��ع��راب« للقائمة قبل أن 
ق��ادر  إن��ه  ب��أن يقال عنه  »ال��ش��ي��خ«، وحلم  يستحوذ عليها 
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قراءة في نتائج انتخابات دخلت فيها السياسة من النافذة وخرجت من الباب

»الغرفة« ملت شمل »األسرة«... فماذا بعد؟

• قائمة »األسرة« حصلت 
     على 60 في املئة 

     في املتوسط... مقابل
     28 في املئة لقائمة »الشيخ«

• »الغرفة« التفت حول
     »األسرة« بعد اتضاح

        أهداف إقحام السياسة
         في انتخاباتها

• البعيجان أكبر الخاسرين
     ... واملطير تبخرت

      أحالمه 

مرزوق الغانم يقبل رأس والده »شيخ التجار« بعد انتهاء الفرز

التتمة ص37

الحوطي أعلن فوز »قائمة األسرة«:
لم يعترض أحد على عمليات الفرز

اس���دل ال��س��ت��ار ام���س ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة ت��ج��ارة وصناعة 
الكويت في دورتها ال�24، والتي وصفت بانها االقوى منذ تأسيس 

الغرفة قبل اكثر من اربعني عاما.
وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا ف��ق��د ف����ازت ق��ائ��م��ة االس�����رة االق��ت��ص��ادي��ة 
بالكامل، بعكس بعض التوقعات التي كانت تحدثت عن اختراقات 
ممكن ان تحصل على قائمة االسرة وهو االمر الذي لم يتحقق، 

وتم تسجيل ارقام غير مسبوقة بعدد املقترعني.
من  االكبر  الشريحة  االقتصادية  االس��رة  قائمة  واستقطبت 
الناخبني الذين تزاحموا منذ الصباح وحتى نهاية الوقت املحدد 
امس  م��ن  اول  م��س��اء  م��ن  الثامنة  ال��س��اع��ة  االق��ت��راع عند  لعملية 
االربعاء، مع مالحظة االقبال الشديد من النساء على صناديق 
على  االش��راف��ي��ة  اللجنة  عقدته  مؤتمر صحافي  وف��ي  االق��ت��راع. 
االنتخابات عند الساعة 12.20 بعد ظهر امس اعلن رئيس اللجنة 
عبد الرحمن ابراهيم الحوطي اسماء الفائزين بانتخابات الغرفة 

وعدد االصوات التي حصل عليها كل مرشح.
واثناء  اش��خ��اص،  بلغ 11404  فعليا  املقترعني  ع��دد  ان  وب��ني 
ال��ف��رز ت��م اع��ت��ب��ار 170 ورق���ة ب��اط��ل��ة ملخالفتها ال���ش���روط، وه��ذه 
االوراق اما بيضاء واما فيها اشارات او وضع فيها اكثر من 12 
اللجنة اع��ادة فرز الي صندوق،  انه لم يطلب من  اسما ، مؤكدا 
وعملية الفرز تمت بيسر وسهولة، وقال ان االنتخابات وعمليات 
ال��ف��رز ك��ان��ت نقية 100 ف��ي امل��ئ��ة ول��م تسجل اي اع��ت��راض��ات او 

عملية تزوير.

الهارون: وجودي  في مكان االقتراع 
ال يخالف قوانني الغرفة

ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي غ��رف��ة ت��ج��ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت احمد 
ال��ذي��ن س��ح��ب��وا ب��ط��اق��ات  »ال����راي« ان ع���دد املنتسبني  ل����� ال���ه���ارون 
ال��ف منتسب  االق��ت��راع بلغ 15600 شخص، م��ن اص��ل نحو 26 
سدد اشتراكاته، من اصل 31 الف منتسب الى الغرفة ممن يطلق 
عليهم اعضاء فعالني في حني اجمالي عدد املنتسبني الى الغرفة 
من جميع الفئات يبلغ نحو 120 الف منتسب منذ انشاء الغرفة 

وحتى االن.
ولفت ال��ه��ارون ال��ى ان ه��ذه امل��رة االول��ى التي تصل فيها اع��داد 
ال���ى ه���ذا امل��س��ت��وى ال��ق��ي��اس��ي إذ ل��م يسبق ان سجلت  امل��ق��ت��رع��ني 
انتخابات الغرفة هذه االعداد، مضيفا انها املرة االولى التي يصل 

فيها عدد املقترعني ملرشح واحد الى مستوى ال� 7 االف صوت.
وردا على س��ؤال ع��ن اشكالية ح��ض��وره داخ��ل مكان االق��ت��راع 
التي اث��اره��ا بعض املرشحني ق��ال ال��ه��ارون ان وج��وده داخ��ل هذا 
املكان ال يخالف القانون او النظام الداخلي للغرفة، كونه موظفا في 

الغرفة ومن واجبه ان يتواجد مع موظفيه داخل مكان االقتراع.

البحر: ترتيب غير مسبوق
من اللجنة اإلشرافية ورجال 

الداخلية
م��ن جانبه، ق��ال م��رش��ح االس���رة االق��ت��ص��ادي��ة ع��ص��ام محمد 
عبد الرحمن البحر ان »االسرة االقتصادية« ستكون في خدمة 
الكويت، مشيرا الى ان النتائج التي انتهت اليها االنتخابات كانت 

جيدة.
وعن املنافسة قال انها كانت شديدة وديموقراطية والناخبون 
ك��ان يتوقع نجاح قائمة االس��رة  ان��ه  ال��ى  ق��ال��وا كلمتهم، مشيرا 
االقتصادية، وما حصل يثلج الصدور. واشاد البحر باداء اللجنة 
االشرفية والترتيب الذي قامت به اللجنة، كما اشاد بدور رجال 
وزارة الداخلية الذين عملوا على تسهيل عملية االنتخابات في 

سابقة ال مثيل لها في دولة الكويت.

النصف: الله يعينا على خدمة الكويت
النصف  اسامة  االقتصادية  االس��رة  قائمة  عن  املرشح  ام��ا 
فقد قال ان النتيجة التي كنا نريدها تحققت ولله الحمد ونقول 

»هارد لك« للذين لم يحالفهم الحظ،
 واض��اف »كلنا في هذا العرس الديموقراطي نعمل لخدمة 
املستقبل  ان نحقق في  ونتمنى  الكويتي،  االقتصادي  القطاع 
االهداف التي يتطلع اليها القطاع االقتصادي« سواء ما يتعلق 
بإنشاء هيئة سوق املال ومشاريع الخصخصة وال بي او تي 
الصناعية، منوها  والقسائم  السكنية  االراض��ي  وحل مشكلة 
بأن هذه االمور كانت دائما تطرح من قبل الغرفة، اضافة الى 
ام��ور اخ��رى تهم قطاع االع��م��ال في الكويت، وق��ال »الله يعينا 

على خدمة الكويت واقتصادها«.
وب��س��ؤال��ه ع��ن االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي وج��ه��ت ال���ى ال��ق��ائ��م��ة ق���ال ان 
الرد على تلك االنتقادات جاء عبر النتيجة التي خلصت اليها 
االن��ت��خ��اب��ات، لكنه اس��ت��درك ب��ال��ق��ول ان ذل���ك ل��ي��س م��ع��ن��اه اننا 
كامالن بال اخطاء، حيث ان الذي يعمل ال بد ان يخطئ، وقال 
لو كانت االنتقادات التي وجهت لنا صحيحة ملا حصلنا على 
هذه الثقة وهذا الفوز الذي قال انه سيكون في خدمة االقتصاد 

الوطني. 

الفجي: استراتيجية الغرفة تنمية البلد
وتحويله مركزا تجاريا وماليا

في  اننا  الفجي  االقتصادية محمد  االس��رة  قائمة  ق��ال مرشح 
االنتخابات  ان  الى  مشيرا  يعيشها،  ان  يتمنى  الكل  ديموقراطية 
جرت بكل شفافية، والكل يتطلع الى املستقبل وان يرقى بالعمل 

االقتصادي في البلد.
واشار الى انه عضو في مجلس ادارة الغرفة منذ العام 1992، 
مؤكدا ان الغرفة تتطلع باستمرار الى ان تدفع بالوضع االقتصادي 
وان يكون حرا، والعمل من اجل ان تتحول الكويت الى مركز مالي 
وتجاري في املنطقة، مضيفا ان الغرفة لها استراتيجيتها وتعمل 

بشفافية عالية لتنمية البلد وجلب مستثمرين اجانب.
ولفت الفجي ردا على سؤال الى ان دور الغرفة استشاري، لكن 
لها تأثيرها ايضا، من خالل دعم القطاع الخاص والنهوض بنمو 
تتبناها  التي  بالقرارات  الرقي  على  العمل  وكذلك  البلد،  اقتصاد 

الغرفة. 

النتائج النهائية النتخابات الغرفة
اللجنة 6اللجنة 5اللجنة 4اللجنة 3اللجنة 2اللجنة 1االسمم

األوراق املجمعة من اللجان  
املجموعوالتي أقرتها لجنة االشراف

182822165717555901441187419علي محمد ثنيان الغانم1

179521775286815341392307137أسامة محمد يوسف النصف2

178320845566545581380307045عصام محمد عبدالرحمن البحر3

172620775467105671378197023طال جاسم محمد الخرافي4

170920875136865611345366937د. عادل عيسى حسني اليوسفي5

170121175016615501315286837عبدالله 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

10571507335521452938234834عبدالله نجيب عبدالله املا13

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
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