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لقطة جماعية ملجلس اإلدارة مع مسؤولي االدارات املختلفة في الغرفة

مجلس »الغرفة« يعيد تشكيل هيئة مكتبه برئاسة علي الغانم
بالتزكية واإلجماع والصقر نائباً أول للرئيس والوزان نائباً ثانياً والحميضي أمين الصندوق الفخري ووفاء القطامي أول سيدة بالمجلس منذ 51 عاماً

االجتماع األول للمجلس عقب انتخاب نصف أعضائه بحث الجهود الرامية إلصدار قانونها الجديد
الغانم مرحباً باألعضاء الجدد وفاء القطامي وساير بدر الساير وعبداهلل المال: لن ننسى جهود ناصر الساير وهالل المطيري 

أنس الصالح وعبداهلل املال »يدا بيد« عقب إعالن فوزهما وسط االحتفاالت

النتائج النهائية لعملية التصويت على الشاشة مرزوق الغامن وعبدالوهاب الهارون خالل عملية االنتخابات وفاء القطامي أول سيدة مبجلس إدارة الغرفة تتلقى التهاني من نبيلة العنجري

جانب من عملية الفرز اآللي لالنتخابات .. وخالد اخلالد وسط فرحة أنصاره عبداهلل املال متلقيا التهاني بعد حصوله على عضوية الغرفة للمرة األولى

ناصر الساير متلقيا حتيات األعضاء احلاليني واجلدد بـ »الغرفة« عقب انتهائه من عملية التصويت

جلنة اإلشراف واللجنة التنفيذية النتخابات الغرفة في لقطة تذكارية

من أجواء االنتخابات
 حس����مت نتيجة االنتخابات في 
النصف س����اعة األولى م����ن الفرز 

اآللي.
ــى االنتخاب  ــال متزايد عل  إقب
ــاعات األولى وحتى إقفال  منذ الس
ــتثناء فترة  صناديق االقتراع باس

الظهيرة.
 لوح���ظ ان املنافس���ة ف���ي 
الدورة احلالية أخف من الدورة 

السابقة.
ــاهم التنظيم اجليد لعملية   س
االنتخابات  ــهيل  تس في  االقتراع 
ــة ملوظفي  ــة اجلهود احلثيث نتيج

الغرفة.
 احتل عبداهلل املال املركز الثالث 
ضمن قائمة األسرة االقتصادية في 
الدورة احلالية بعد أن كان منافسا 

قويا لها في الدورة السابقة.

عق����د مجل����س ادارة غرفة 
الكويت اول  جتارة وصناعة 
اجتماعاته بتشكيلته اجلديدة 
صباح امس وذلك عقب اعالن 
نتائج الدورة ال� 25 النتخاب 

نصف اعضاء املجلس.
وقد أعاد املجلس بالتزكية 
واالجماع تشكيل هيئة مكتبه 
على النحو اآلتي: علي محمد 
ثنيان الغامن � رئيسا ملجلس 
اإلدارة، خالد عبداهلل الصقر 
النائ����ب األول للرئي����س،   �
الوزان  عبدالوه����اب محم����د 
الثان����ي للرئيس،  النائ����ب   �
عبداهلل س����عود احلميضي � 
أمني الصندوق الفخري، وليد 
خالد حمود الدبوس � نائب أمني 
الصندوق الفخري، أسامة محمد 
يوسف النصف � عضو هيئة 
املكتب، وعصام محمد البحر � 

عضو هيئة املكتب.
كما أعاد املجلس تش����كيل 
جلانه الدائمة الست: العضوية 
والع����رف التجاري، الصناعة 
والعمل، التجارة والنقل، املالية 
العامة  واالستثمار، املشاريع 
العالقات  واإلس����كان، وجلنة 

اجلدير بالذك����ر ان رئيس 
الغرفة علي الغامن قد استهل 
الدورة اجلديدة ولرئاس����ته 
بتهنئ����ة جميع الفائزين بثقة 
مجتمع األعمال الكويتي التي 
يحمل جتديدها وتأكيدها في 
بال����ذات مدلوالت  الوقت  هذا 
كثيرة مهم����ة، وبعد ان رحب 
باألعضاء اجلدد، وفاء القطامي، 
ساير الس����اير وعبداهلل املال، 
تقدم الغامن بالعرفان واالمتنان 
للزميلني الفاضلني ناصر محمد 
الساير وهالل مشاري املطيري، 
اللذين آثرا عدم الترشيح بعد 
خدمة طويلة لالقتصاد الكويتي 

وغرفته.
وشك�ر رئ�ي�س الغ�رف�ة ك�ل 
ال�م�رشح�ني دون اس�ت�ث�ن�اء 
ك�م�����ا ش����كر كل م����ن أدل����ى 
بصوته، ووجه شكرا خاصا 
للصحافة ووس����ائل اإلعالم، 
وأعرب عن سعادته مبشاركة 
امل����رأة الكويتي����ة في مجلس 
ادارة الغرف����ة ألول مرة علما 
ان الغرفة ومنذ تأسيسها عام 
1959، أعطت املرأة حق االنتخاب 

والترشيح.

العامة واإلعالم، على ان جتتمع 
كل جلنة النتخاب رئيس����ها 

ومقررها.

قانونها اجلديد، الذي تأمل ان 
يأتي تطويرا عصريا لقانونها 
احلالي، بحيث يساعد الغرفة 

يص����ادف اليوم ايضا منطلق 
العم����ل بها حتقيق����ا للرؤية 
االقتصادية واالس����تراتيجية 

وقد بحث املجلس في هذا 
االجتماع ايضا آخر مستجدات 
جهود الغرفة الرامية الى صدور 

والقطاع اخلاص الوطني الذي 
متثله على دعم جهود التنمية 
وتنفيذ اخلطة التنموية التي 

لصاحب السمو األمير بتحويل 
ال����ى مرك����ز مالي  الكوي����ت 

وجتاري.

)أحمد باكير(


