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الصحافيون خالل 15 ساعة بعد إقفال الصناديق... يومان ال ليل بينهما

ليلة الفرز الطويل
|   كتب رضا السناري   |

ل��ص��ح��اف��ي ان يميز  أي���ن  م���ن 
عقارب الساعة وهو في انتظار 
م���ع���ل���وم���ة ق�����د ت���م���ر م�����ن ام���ام���ه 
ق��د ال يالحظها غيره  ب��س��رع��ة، 
من الحضور، خصوصا اذا كان 
م��ن امل��م��ك��ن رص���د ش��ي��ف��رة ه��ذه 
املعلومة بني انصار كل مرشح، 
مبتسمة  ال��وج��وه  تجد  فعندما 
جيد،  االداء  ان  ت��ع��رف  ان  عليك 
اما اذ كان االنسحاب مبكرا من 
االنتظار كما فعلت قائمة  قاعة 
ال��ش��ي��خ ف��ل��ي��س ع��ل��ي��ك ان تجهد 

نفسك في معرفة النتيجة.
ع����ل����ى  م�������������رت  س��������اع��������ة   15
نتائج  ان��ت��ظ��ار  ف��ي  الصحافيني 
ان���ت���خ���اب���ات ال��ت��ج��دي��د ال��ن��ص��ف��ي 
الكويت  وصناعة  تجارة  لغرفة 
ال�24، الكل يبحث عن رقم يبني 

عليه فرضيته. 
ب������دأت ال���ل���ح���ظ���ات االول�������ى م��ن 
الفرز قرابة الساعة 8.20 مساء، 
بعد حضور كثيف من الناخبني 

ل���ل���م���رة االول���������ى ع���ل���ى االط������الق 
»ال��غ��رف��ة«  تأسيس  منذ  تقريبا 
حيث قارب عدد املقترعني 11.4 
الف صوت، قالوا كلمتهم في 6 

صناديق.
كان الصحافيون في الخارج 
يدركون أن يومًا آخر قد بدأ بعد 
ال���ذي  ب��األص�����������������وات  اإلدالء  ي���وم 
اس��������������ت��م��ر 12 س���اع���ة، ل��ك��ن من 
دون أن يفصل بني اليومني ليل 
في  الصحافيي�����ن  جميع  ون��وم. 
الخ����ارج بانت����ظ����ار الس���ماح لهم 
بالق����رب من  باملرور والجل����وس 
ك��ان��وا شهودا  ال��ص��ن��ادي��ق، فهم 
انت�����خابية وصفها  على معركة 
ب��ع��ض امل��رش��ح��ني ب��ال�����������ش��رس��ة، 
ل��ك��ن ال���ري���اح ت���أت���ي اح��ي��ان��ا بما 
ال ت��ش��ت��ه��ي ال��س��ف�����ن. ف���االب���واب 
م���وص�������������������دة ام�������������������ام ال��ج�����������م��ي��ع 
وال����دخ������������������������ول ف����ق����ط الص����ح����اب 

التوكيالت.
ال بأس في االنتظار خارجا، 
واس����ت����رج����اع االح���������داث. وط����رح 
ال����س����ؤال، م�����اذا ي��م��ك��ن ل��ل��ن��اخ��ب 

ان ي��ف��ع��ل وه�����و ي��ن��ظ��ر إل�����ى 23 
قائمتني  على  موزعني  مرشحا 

و4 مستقلني؟
ص���وت ق��ري��ب ي���ن���ادي. علينا 
ن���أك���ل���ه،  ن���ب���ح���ث ع�����ن ش������يء  ان 
ف��ي��ب��دو ان���ه���ا س��ت��ك��ون ل��ي��ل��ة من 
ألف ليلة. لعل وجه الزميل الذي 
كثيرا  يختلف  ال  بالجوار  يقف 
ع���ن وج�����وه ب��ق��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي��ني، 
امل��ت��رددي��ن ب��ات��خ��اذ ال��ق��رار »ه��ل 
ن���ؤخ���ر اص������دار ال���ج���ري���دة حتى 
تخرج النتائج، اما علينا االنتظار، 

ك���م���ا ف���ع���ل ج����م����وع ك���ب���ي���رة م��ن 
املشاركني في االنتخابات بهذه 
ال��ق��وا باجسادهم  ال��ذي��ن  ال��ل��ي��ل��ة، 
ال��ت��ع��ب ج���راء  ع��ل��ى االرض م���ن 
ص�����والت�����ه�����م وج������والت������ه������م ف���ي 

استقبال الناخبني«.
م����ن اخ�����ر امل���م���ر امل���م���ت���د ام����ام 
»ال�������غ�������رف�������ة« ت������خ������رج اص���������وات 
يتحرك  ب��ش��رى،  لعلها  غنائية، 
ال���ص���وت  وراء  ال���ص���ح���اف���ي���ون 
الشباب  م��ن  ان مجموعة  ل��ي��روا 
املساندة لقائمة االسرة يعبرون 
يتراجع  ب��امل��وق��ف.  تفاؤلهم  ع��ن 
الجميع ألماكنهم الرقابية حيث 
ي���ت���خ���ذ ك�����ل ص���ح���اف���ي خ��ن��دق��ًا 
يجلس فيه ليراقب االوضاع عن 
ك��ث��ب، ل��ع��ل��ه ي��خ��رج ب��م��ع��ل��وم��ة أو 
اشارة يحقق من خاللها سبقًا 
ص��ح��اف��ي��ًا ل���ج���ري���دت���ه، وه�����ا ه��م 
امل��ص��ورون في انتظار االش��ارة 
م����رش����ح، الل���ت���ق���اط  اي  ل����خ����روج 

صورة املانشيت.
 ي����م����ر ال������وق������ت س����ري����ع����ًا وال 
الست  ف��ال��ل��ج��ان  للعجلة،  داع���ي 

ب��م��ق��دوره��ا ال���ف���رز ب��م��ع��دل ال��ف 
ص����وت ف��������ي ال���س���اع���ة، وه����و ما 
اذا  طويل،  االنت����ظار  ب��أن  يبشر 
ال����بؤبؤين  اغ����الق  م��ن  م��ان��ع  ال 
ق��������������ل��ي��ال، واالت�����ك�����اء ف����ي م��ق��ع��د 
ي��ت��ح��ق��ق  أن  ال����س����ي����ارة وع���س���ى 
ال���ح���ل���م وي�����خ�����رج االع���������الن ع��ن 

النتائج مبكرًا.
في  ال��ف��ج��ر  أذان  يعلو ص���وت 
الجوار ليبدأ يوم جديد، لم ينته 
سابقه، كانت الصورة بدأت في 
االنجالء كما يجلي صبح اليوم 
الجديد رويدًا، تعرف أنه آت قبل 
ت������رى ش���م���س���ه. خ��ص��وص��ًا  أن 
»ال���������راي«  اس���ت���ط���اع���ت  ان  ب���ع���د 
الوصول إلى الداخل، فالفضول 
ال��ص��ح��اف��ي ال ي��ض��اه��ي��ه ش��يء 
والحرص على السبق غريزة ال 

يمكن التغاضي عنها.
مندوبي  بني  السير  اثناء  في 
املرشحني تتكشف حقائق عدة، 
ف��ال��ك��ل ي��ت��ح��دث ب��ص��وت خافت 
ع���ن امل�����ؤش�����رات، وم����ن ال��ص��وت  
»التنهيتة« التي قد ترافق حديث 

ال��ب��ع��ض ت��ت��ض��ح ال���ص���ورة اك��ث��ر 
واك����ث����ر، ال���ي���اف���ط���ات ال����زرق����اء او 
ب��م��ع��ن��ى ادق م��ن��دوب��ي »االس����رة 
دائمة،  ف��ي حركة  االق��ت��ص��ادي��ة« 
ومن الواضح ان الحركة النشطة 
فلنبدا  البأس  مؤشرات«،  لديها 

السؤال

- ماذا عن آخر النتائج؟ 
- مني حضرتك؟ 

- ص����ح����اف����ي م�����ن »ال������������راي«. 
ت���ف���������������ض���������������ل ه��������ل ه���������������ن�������������������اك 

م���ؤش����رات؟
- انت شايف قدامك الحضور، 
وم���ن ل��م ت��ج��ده ام��ام��ك عليك ان 

تعرف انه انسحب قبل ان يسمع 
نتيجته...

 يتسارع الوقت ويبدأ الضوء 
ف���ي ال���ب���زوغ وام�����ام ذل���ك تقترب 
امل�������ؤش�������رات اك����ث����ر واك�����ث�����ر م��ن 
االعالن عن فوز قائمة، انتظرت 

.
ً
الصبح طويال

لحظة بداية الفرز
• داعمو »قائمة 
     الغرفة« ودعوا

     مبكرًا و»األسرة«
     انتظرت الصبح

      لتحتفل

البحث عن معلومات
ح���رص ات���ب���اع ك���ل م��رش��ح ع��ل��ى ان ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ك��م االك���ب���ر من 
ال��ى وصف  املعلومات عله يصل  ه��ذه  ب��ني  م��ا  تقاطع  لعمل  املعلومات 
ق��ري��ب م��ن الحقيقة مل��ا وص��ل��ت ال��ي��ه عمليات ال��ف��رز ال��ت��ي ام��ت��دت حتى 

صباح اليوم التالي.
االم���ر ذات���ه م��ارس��ه ج��م��وع الصحافيني ح��ي��ث ت��ن��اف��س ال��زم��الء كل 
لصالح صحيفته من اجل الحصول على خيوط ملعلومات داخلية عن 
ما وصلت اليه العملية داخل اللجان الست، فيما تسابق محررو بعض 
تلك  الى مسؤولي  املعلومات بشكل سريع  الصحف من اجل ايصال 

الصحف عله يحصل على اشادة او مقولة »الله يعطيك العافية« .

مفارقات صحافية
ه��رب االع��الم��ي��ون م��ن ممثلي الصحف ووس��ائ��ل االع���الم س��واء 
فضائيات او وكاالت انباء من جو الترقب الدخول في احاديث جانبية 
كل مجموعة تتفق في الفكر واآلراء اخذت جانبًا الستغالل الساعات 
من خالل الحديث عن املفارقات التي شهدهت يوم االنتخابات من 
جانب اضافة الى املواقف املضحكة التي قد يتعرض لها الصحافي 
ات��ص��االت مسؤولي  ت��وال��ت  فيما  فعالية سابقة،  او  مناسبة  اي  ف��ي 
ادارات التحرير و االقسام االقتصادية في الصحف الكويتية تحديدا 
للنشر فكافة  ليس  ت��رق��ب الي ج��دي��د  الشمس وس��ط  حتى ش���روق 
ال��ت��أك��د م��ن صحة  ب��ه��دف  . ول��ك��ن  الصحف تقريبًا طبعت ووزع���ت 

التوجه الذي سلكته منذ ليلة امس.

العبو الكرة ... حضروا
ل��وح��ظ وج���ود ع���دد م��ن م��س��ؤول��ي ال���ن���وادي ال��ك��وي��ت��ي��ة ال���ى جانب 
والسابقني خالل معظم  الحاليني  القدم  مجموعة من مشاهير كرة 
الوقت املخصص لالقتراع كل يجامل اصدقاءه واحباءه، سواء من 
املرشحني او من اقاربهم. فها هي عادات الشعب الكويتي االصيل، 
وامل���رؤوس  امل��س��ؤول  والصغير  الكبير  يتكاتف  ال��ك��ل  الحاجة  وق��ت 

ولكن لهدف سام يخدم وطنهم الحبيب.

ورشة إلعادة األمور إلى نصابها بعد االنتخابات

كل يرقص على لياله
الغرفة  تراقص عدد من الحضور  خارج ساحة االنتظار خارج 
وذلك في ساعة متأخرة من مساء ليلة االنتخابات على وقع ظهور 
اي ب����وادر اي��ج��اب��ي��ة ل��ص��ال��ح امل��رش��ح��ني ك��ل ح��س��ب م��ا ي��ه��وى.ول��ك��ن 
قائمة  الع��ض��اء  واملنتخبني  امل��وال��ني  لصالح  كانت  االخ��ي��رة  الرقصة 
الفرح  صيحات  وظهرت  الفرص  تزايد  حيث  االقتصادية.،  االس��رة 
خصوصا بعد التأكد شبه النهائي من النتيجة التي اعلنت رسميا 

عند الثانية عشرة ظهر اليوم الثاني.

مسؤولو شركات مدرجة
حضر ع��دد م��ن رؤس���اء وم��دي��ري بعض ال��ش��رك��ات امل��درج��ة في 
سوق الكويت ل��الوراق املالية سواء استثمارية او عقارية او خدمية 
ايضا ذل��ك ال��ى مقر االنتخاب ك��ل يدعم امل��رش��ح ال��ذي يقتنع ب��ه من 
الحديث وسط  ف��ي  ال��رق��ي  ح���وارات متطورة بشكل صاحبه  خ��الل 
جو من املرح بعيدًا عن ضغوط املكاتب .  ومن ضمن هؤالء رئيس 
اجيليتي  ادارة  رئيس مجلس  و  الخرافي  ناصر  الخرافي  مجموعة 
طارق السلطان ورئيس الوطنية العقارية جميل السلطان الى جانب 
شركة  ع��ام  م��دي��ر  و  معرفي  الفتاح  عبد  العقارية  التجارية  رئ��ي��س 
االس��ت��ث��م��ارات الوطنية ي��وس��ف امل��اج��د ورئ��ي��س امل��رك��ز امل��ال��ي ض��رار 
الغانم ورئيس منشآت العقارية بدر بوراشد وغيرهم من الفعاليات 

االقتصادية واملالية في الكويت.

البحث عن الطعام
ع��ق��ب ج����والت وص�����والت ل��ل��م��ح��رري��ن وم��م��ث��ل��ي وس���ائ���ل االع���الم 
امتدت حتى الساعات االول��ى من يوم االع��الن عن النتيجة النهائية 
لالنتخابات  جاءت جولة من ونع ارخ لتفرض ذاتها على نفسياتهم 
ذل��ك في ظل  الجميع عن  ، فقد انشغل  الطعام  البحث عن  اال وه��ي 
ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ع��ل��وم��ات تحسبا م��ن وق���وع اي م��ع��ل��وم��ة م��ؤث��رة من 
الحصيلة النهائية لكل منهم، ولكن الغريب هو ما فوجئنا به أثناء 
البحث عن مطعم او كافيه في شوارع العاصمة باء بحثنا بالفشل 
الى  التغطية  فلم تكن ضالتنا متوافرة او متاحة وانما ظلت خارج 
الذي  الجانبية  املقاهي  اح��د  ال��ى  ام��ل عندما توجهنا  ان ظهر بريق 
اوشك عماله على اسدال ستاره وبعد مفاوضات توصلنا الى اتفاق 
لتجهيز وجبة سريعة، تناولناها وعدنا الى ساحة الترقب مجددًا...

 عالء السمان

الغانم حقق أعلى عدد  ونسبة  من األصوات  
في تاريخ »الغرفة« بنسبة 65 في املئة

على إنجاح الئحة بأكملها.
يبدو أن املطير أخطأ حني »قاس مع الفارق«، فهو كان 
ق��د نجح قبل ع��ام��ني ون���ال يومها 3150 ص��وت��ًا، وح��ل في 
املركز الرابع، على الرغم مما نالها من تشطيب من ناخبي 
قائمة األسرة، التي كان عضوًا فيها )بحكم العرف القاضي 
ومتمردًا  واليتهم(  املنتهية  األعضاء  من  القائمة  بتشكيل 
عليها في الوقت عينه. كان واضحًا حينها أن املطير ومن 
وراءه أخذوا من »قائمة األسرة« ولم يعطوها صوتًا واحدًا، 
ولم تكن القائمة متماسكة ألنها تشكلت يومها بالعرف، ال 

بالتجانس واالتفاق بني أعضائها.
قاس املطير على تلك التجربة ليعتقد أن بإمكانه أن 
إلى  يكون عرابًا لقائمة، يكون رئيسها »ممشة زف��ر«، 
حني مجيء دوره بعد عامني إلى الصدارة. وإال كيف 
)قبل  أع��ض��اء،  بثمانية  امل��ع��رك��ة  خ��وض  تفسير  يمكن 
انسحاب دهداري( وليس ب� 12، لو لم يكن املطير يحلم 
ب��خ��وض امل��ع��رك��ة ب��ع��د ع��ام��ني ع��ل��ى رأس ق��ائ��م��ة تكمل 

األغلبية؟.
إال أن ما حصل لم يكن في حسبان املطير. دخل »الشيخ« 
على الخط، فتحول إلى مجرد تابع للشيخ، خصوصًا وأن 

هذا لألخير »فضل سابق« عليه في أمور كثيرة.

املطير 2006... الشيخ 2008
ق��ب��ل ع��ام��ني، ح��ل امل��ط��ي��ر ف��ي امل��رك��ز ال���راب���ع، بنيله 3150 
ص���وت���ًا م���ن أص����ل ن��ح��و 7300 ص����وت ن���زل���ت ف���ي ص��ن��دوق 
االقتراع. وقيل يومها الكثير عن الطريقة التي حصل بها 
املطير على هذا العدد. وكان هذا واحدًا من املعطيات التي 
ضللت حسابات »الشيخ« حني قرر خوض املعركة. فاملطير 
أن تصنع أي ش��يء، فكان  الفلوس  أن بإمكان  ربما يعتقد 
خاض »الشيخ« معركة قائمة، بالطريقة التي خاض فيها 

املطير معركته كمرشح منفرد.
ب���ني امل��ح��ط��ت��ني ت��غ��ي��رت أش���ي���اء ك��ث��ي��رة، أه��م��ه��ا ال��ط��ري��ق��ة 
املختلفة التي تعاطت بها »األسرة االقتصادية« مع املعركة، 

فتغيرت أسس تشكيل القائمة.
ونتيجة ذلك بدت واضحة؛ بني العام 2006 و2008 ارتفع 
ال��ع��ام 2006 إل���ى 11400 في  ع���دد امل��ق��ت��رع��ني م��ن 7300 ف��ي 
العام 2008، أي بزيادة 56 في املئة، في حني أن متوسط ما 
نالته »قائمة الشيخ«  )3074 صوتًا( سجل تراجعًا عن عدد 

األصوات التي نالها املطير )3154 صوتًا(.

املال عرف كيف يخسر ويبقى ناجحًا
ق���دم ت��رش��ح ع��ب��د ال��ل��ه امل���ا إل���ى ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س إدارة 
»الغرفة« الوجه املشرق للمنافسة الديموقراطية، كنقيض 

للوجه اآلخر من املنافسة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن���ه ك���ان امل��رش��ح ال��وح��ي��د ال��ق��ري��ب من 
خ��رق »قائمة األس���رة«، ف��إن التعاطي بينه وب��ني أعضائها 
كان وديًا للغاية، وقدم نموذجًا مضيئًا عن أخاق التجار 

ورجال األعمال من أهل الكويت.
 على أن التنافس الديموقراطي ليس 

ً
وأعطى ذلك دليا

ب��اب��ه، وترشح  م��ن  البيت  دائ��م��ًا سببًا للتنافر. فاملا دخ��ل 
كمستقل، وظل على مسافة من الجميع، بقرار ذكي، حفظ 

فيه موقعه القريب فكريًا ونفسيًا من »قائمة الغرفة«.
امل��ا على »قائمة  ل��ذل��ك، فتقدم  وج���اءت النتيجة ص��دى 
الشيخ« بأكملها، بكل ما حشدت من طاقات وقدرات مادية، 
داعميه. وليس  قبل  ثناء وتشجيعًا من منافسيه  وحصد 
 أن ي��ك��ون امل���ا ه���و ال��ع��ض��و االح��ت��ي��اط ام����ام »ق��ائ��م��ة 

ً
ق��ل��ي��ا

التي   4800 ال���  األص���وات  وأن  خصوصًا  بأكملها،  الشيخ« 
نالها تفوق من حيث العدد ما ناله الفائز األول قبل عامي 

أنس الصالح، والذي حصد حينها نحو 4100 صوت.

معصومة... نجحت
امل��رش��ح��ة معصومة  ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ش��ك��ل��ت 
العلي نجاحًا ال يمكن تجاهله. فالسيدة التي كانت أول 

ال��غ��رف��ة، برغم  إدارة  إل��ى عضوية مجلس  ام���رأة تترشح 
أن األم����ر ل��م ي��ك��ن م��م��ن��وع��ًا ف��ي أي وق���ت م��ض��ى، حصلت 
على 1411 صوتًا بأقل اإلمكانات التي يمكن أن تتوافر 

ملرشح.
وزعت معصومة منشوراتها بنفسها، ولم يمكن لها أي 
من البوفيهات الباذخة، ولم تنضو في أي قائمة، ولم يكن 
حولها أي »بودي غاردز« من أصحاب العضات، بل كانت 
هي وبعض من رفيقاتها، وحصلت على ما يقارب نصف 
األصوات التي حصلت عليها أسماء بارزة مثل عبد العزيز 
أحمد السعدون ومحمد كاكولي ومحمد الحريتي ومحمد 

البراك وفاروق زماني!

... ماذا بعد؟
لعل »قائمة األس��رة« تدرك أن فوزها الكاسح ال يعفيها 
م��ن امل��راج��ع��ة ال���دوري���ة، وه���ي ق��د أح��س��ن��ت صنعًا إذ فعلت 
أشياء مهمة وباتت  املاضيني. تغيرت  العامني  ذل��ك خ��ال 
»الغرفة« أكثر مبادرة، وفي ملف مطالب مجموعة »ال�61« 
مثال على أن »الغرفة« باتت تملك زمام املبادرة في كل شأن 

يعني االقتصاد واالقتصاديني.
إال أن ذلك ال يقلل من أهمية العناية في وضع األجندة 
مقاربتها  »ال��غ��رف��ة«  على  كثيرة  عناوين  ثمة  املستقبلية. 
تحت أبواب كثيرة، بدءًا بالعاقة مع السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، ومرورًا بمقاربة دورها »النقابي« كممثل ألهل 
االق��ت��ص��اد، ودوره���ا االس��ت��ش��اري املنطلق م��ن ق��اع��دة »أه��ل 

االقتصاد أدرى بشؤونه«.
ثمة عنوان آخر يخص »الغرفة« نفسها يتعلق بأبنائها، 
النظر بنظام االنتخاب؟ وه��ل يجدر  إع��ادة  لزامًا  ب��ات  هل 
حجمها؟  بحسب  للشركة  التصويت  في  أكبر  وزن  إعطاء 
وك��ي��ف السبيل إل��ى إدم���اج ص��غ��ار التجار أك��ث��ر ف��ي نشاط 

»الغرفة«، إلقفال الباب أمام املتاجرة باسمهم؟
وق����د ت���ك���ون ت��ج��رب��ة ال��س��ن��ت��ني امل��اض��ي��ت��ني ق���دم���ت م��ث��ااًل 
»األع��م��ام«  ب��ني  ل��ل��ت��واؤم  التهنئة عليه،  »ال��غ��رف��ة«  تستحق 
والشباب في مجلس إدارة واح��د، وليس أدل على ذلك من 

( في يوم االنتخاب!
ً
نشاط أنس الصالح )مثا

فرحة »شبابية« بطالها مرزوق الغانم وطالل الخرافي عصام البحر متحدثًا للصحافيني بعد إعالن النتائج

أرقام ومؤشرات بني 2006 و2008

أشاد بأخالق املال وترشح معصومة

رئيس »الغرفة«: متفائل بإقرار تشريعات
منها »هيئة السوق« بعد انتخابات »األمة«

غرفة  بانتخابات  االق��ت��ص��ادي��ة  األس���رة  قائمة  ف��وز  غ���داة 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة، زار رئ��ي��س ال��غ��رف��ة ع��ل��ي ث��ن��ي��ان الغانم 
»الراي« أمس، وقد بدت اثار النهار االنتخابي الطويل ونتائجه 
لم  ال��ذي  الجوال  البسمة وهاتفه  تفارقه  لم  ال��ذي  على وجهه 

يكف عن استقبال املهنئني بالفوز.
وقد صرح الغانم في جلسته بديوانية »الراي«، ان الغرفة 
املقبل الختيار  الثالثاء  الفوز،  بعد  األول  اجتماعها  ستعقد 

منصب مجلس أعضاء الغرفة.
بالعملية  الغانم  أش��اد  امل��ح��ارب«،  »استراحة  وف��ي جلسة 
 
ً
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��ت��ي ج���رت أول م��ن أم���س، ق��ائ��ال
انها املرة األولى التي تجرى بهذا الحجم، ومنوهًا باملستوى 
العالي من التنظيم بمساهمة فعالة في لجنة االش��راف على 
م��دع��اة  ال��ت��ي تحققت ه��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  ان  االن��ت��خ��اب��ات، مضيفًا 

افتخار للجميع.
املرشح  بها  يتمتع  التي  العالية  ب��األخ��الق  الغانم  وأش���اد 
عبدالله املال، مؤكدًا ان عالقة مستقبلية ستجمعه مع الغرفة 

وان التعاون بينهما سيظل قائمًا.
كما أشاد ايضًا بمشاركة املرشحة معصومة العلي في 
االنتخابات والتي نالت عددًا »ال بأس به من االصوات« وهي 

»الشاطرة« التي خاضت االنتخابات بروح معنوية عالية.
وقد وصفها بأنها نموذج من سيدات الكويت املحترمات 
وان��ه��ا على درج���ة عالية م��ن األخ����الق. مشيرًا ال��ى ان��ه يؤيد 
امل���س���اواة ب��ني ال��رج��ل وامل�����رأة، ل��ذل��ك ف��ق��د رف���ض ف��ي ال��س��اب��ق 
الكويتيات  األعمال  بعض سيدات  به  تقدمت  كانت  اقتراحا 
لتأسيس مجلس سيدات أعمال، ألنه ال يريد أي تفرقة بني 

الرجل واملرأة.
وتابع الغانم انه متفائل بمجلس األمة املقبل، الذي يتوقع 
ان يصدر الكثير من التشريعات العالقة ومنها هيئة »سوق 
امل��ل��ف��ات »للمتابعة«  ال��ك��ث��ي��ر م��ن  أم����ام  »ال��غ��رف��ة«  امل����ال« وأن 
واكمال املسيرة التي بدأتها الغرفة منذ وقت طويل، وأهمها 

التشريعات االقتصادية وقانون الضريبة الذي عدل أخيرًا.
ال��ذي قدمته  وك��ان الغانم قد شكر في وقت سابق الدعم 

 على األكتاف
ً
املال محموال

الغانم للمال: أنت ناجح
ونريد االستعانة بخبرتك

ق���راب���ة ال��س��اع��ة ال���راب���ع���ة ف���ج���رًا، ك��ان��ت ص���ورة 
نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت قد 
ف��ي إمكان  إل��ى ح��د بعيد، وك��ان الشك  اتضحت 
اخ���ت���راق الئ��ح��ة األس����رة االق��ت��ص��ادي��ة منحصرا 
ب��اس��م واح���د ه��و ع��ب��د ال��ل��ه امل���ال. ف��ي ذل���ك ال��وق��ت، 
صدف أن التقى املال برئيس الغرفة علي الغانم، 
الذي كان ال يزال هناك متابعًا للفرز. وكما حصل 
بتقديم  املال  بادر  االنتخابي،  اليوم  تكرارًا خالل 
»العم أبو مرزوق«، رئيس الالئحة التي  احترامه ل�

يسعى املال لخرقها!
تناهى إلى مسامع القريبني كيف أثنى الغانم 
التنافسية، وق��ال  امل��ال وعلى روح��ه  أخ��الق  على 
له »يا ولدي، سواء نجحت أو خسرت أنت ناجح 
من  االستفادة  ونريد  النتيجة،  عن  النظر  بغض 
بها  سيقوم  التي  واملشاريع  اللجان  في  خبرتك 

مجلس اإلدارة الجديد«.

تتمة المنشور ص36

الغانم في ديوانية »الراي«

الحكومة ورئيس مجلس الوزراء للعملية االنتخابية وبجهود 
رجال األمن.

والحظ األع��داد التي شاركت في االقتراع والتي وصلت 
الى 16 الف صاحب رخصة، ما يدل على االهتمام الكامل 
العالية لدى  الكويتية والثقافة  في قلب االس��رة االقتصادية 

االقتصاديني الكويتيني.
الفرسان  من  »االس���رة« ملجموعة  قائمة  الغانم  ووص��ف 

قادوا الحملة التي أوصلت لهذه النتيجة.

لقطات
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