
يحمل وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي دكتوراه في 
القانون الدولي من جامعة الس��وربون عام 1994، وماجستير 
في القانون االقتصادي تخصص دولي من جامعة بورجوني 
في فرنسا عام 1988، وليسانس احلقوق والشريعة من جامعة 

الكويت عام 1985. 
وشغل العلي منصب مفوض هيئة اسواق املال في الفترة من 
س��بتمبر 2010 حتى فبراير 2012، ومديرا لإلدارة القانونية 
في غرفة جت��ارة وصناعة الكويت م��ن نوفمبر 1997 حتى 

فبراير 2007.
كما ش��غل العلي عضوية مجلس التظلمات االس��تئنافي في 
سوق الكويت لألوراق املالية من اكتوبر 2005 حتى سبتمبر 

2010، وعضوية فريق اعداد مش��روع قانون هيئة اس��واق 
امل��ال، وترأس العلي فريق اعداد الالئح��ة التنفيذية للقانون 

رقم 7 لعام 2010.
وش��غل العلي ايضا منصب امني عام مركز الكويت للتحكيم 
التجاري في غرفة جتارة وصناعة الكويت من عام 2000 حتى 
2010، وعضوية محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية من 
عام 1999 حتى 2010، وعضوية مجلس التحكيم الدولي لدى 
غرف��ة التجارة الدولية من 1999 حتى 2010. كما ترأس العلي 
هيئة التحكيم في عدة قضايا حتكيم دولية ومحلية الى جانب 
مشاركته كمحكم فرد أو عضو هيئة حتكيم في قضايا مختلفة 

فضال عن كونه محاضرا ومدربا في مجال التحكيم.

العلي في سطور 

حدثنا عن اجلانب 
االجتماعي في 

حياتك سواء قبل 
أو بعد تسلمك 
وزارة التجارة 

والصناعة؟
٭ هناك جانب اجتماعي 
لدي قبل أن أصبح وزيرا 
للتج���ارة والصناعة، 
لك���ن حاليا ليس لدي 
وقت فراغ ملمارس���ة 
حيات���ي االجتماعية، 
فأجندت���ي أصبح���ت 
زاخرة سواء بحضور 
جلسات مجلسي األمة 
وال���وزراء، باإلضافة 
االجتماع���ات  إل���ى 
املتعددة للجان وإعداد 
القوانني والتشريعات 
اجلديدة بجانب تعديل 
القدمية  التش���ريعات 
وحتديثها أو تطويرها 
مبا يتماشى مع العصر 
احلديث وكذلك اصدار 
اللوائح التنفيذية لهذه 

القوانني.
كما ان أجندتي تضمنت 
انطالق خدم���ات األون 
الواحدة  الين، والنافذة 
الت���ي تض���م جه���ات 
الوزارة في  متعددة مع 
مكان واحد، واملراجعة 
الش���املة لإلج���راءات 
وال���دورة املس���تندية 
الوزارة  لكل قطاع���ات 
ابتداء بقطاع الشركات 
الربط اآللي  وانط���الق 
مع الويب في العالمات 
التجاري���ة، وانط���الق 
الصندوق الوطني لرعاية 
املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة حيث انطلقت 
أعماله رسميا في تاريخ 
أكتوب���ر 2015 وبدأ   27
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كامل.
كما تضمنت أجندتي 
الئح���ة قان���ون جهاز 
حماية املنافس���ة وبدأ 
التعي���ني ف���ي هيئة 
املنافس���ة، ودخ���ول 
شركات عاملية للكويت 
من خالل قانون هيئة 
االستثمار املباشر »اي 
بي ام وهواوي وجنرال 
اليكترك« فالش���ركات 
الثالث أسست شركات 
مملوكة لهم بنسبة %100 
وفق نظام االستثمار 

املباشر.
كما أن أجندتي تضمنت 
م���ا ي��خ���ص هيئ���ة 
الصناع���ة وع�����ودة 
الب���دء  الروح لها مع 

في التوسع���ات. 
وأيضا هناك قطاعات 
في الوزارة حتتاج مني 

الدوام في شهر 
رمضان املبارك؟

٭ كالع���ادة ف���ي ش���هر 
رمض���ان املب���ارك يكون 
الدوام كاملعتاد منذ فترة 
الصب���اح، لكن قد نتأخر 
في اخل���روج من الوزارة 
في نهاية الدوام، ففي أيام 
كثيرة نص���ل البيت قبل 

اإلفطار بفترة قليلة.

ما الفرق بني العمل 
خالل شهر الصوم 

وبباقي شهور السنة؟
٭ الدوام في شهر رمضان 
املبارك أش���عر فيه بأني 
خفي���ف، بالرغ���م من ان 
ساعات الدوام بالنسبة لي 
ال تختلف كثيرا عن باقي 

متابعة، مثل سوق الكويت 
املالية، وغيرها  لألوراق 
من اجله���ات احلكومية 

األخرى. 
وهناك مؤمترات جتارية 
تعقد خارج الكويت، ووفود 
جتارية أيضا تزور الكويت 
الزميلة  ال���وزارات  م���ن 
باخلارج التي لها عالقات 
تبادل جتاري وصناعي 
مع الكويت س���واء كانت 
دوال اجنبية أو عربية أو 

خليجية. 
فكل ما س���بق يستحوذ 
على جميع وقتي وال مجال 
عندي ملمارس���ة حياتي 

االجتماعية كالسابق.

طبيعة الدوام 

ماذا عن طبيعة 

السنة. وبالنسبة  شهور 
لليالي شهر رمضان تكون 
مختلفة متام���ا عن باقي 
ليالي الشهور من السنة 
حيث متتاز بانها تكون في 
اول الشهر لصلة األرحام 
واألصدقاء، وفي آخر الشهر 
للعبادة، وذلك يختلف عن 

باقي شهور السنة.

ذكريات رمضان

حدثنا عن ذكرياتك 
مع شهر رمضان 

املبارك؟
٭ حني كن���ا صغارا كان 
شهر رمضان املبارك يأتي 
في فصل الصيف، وكنا ال 
ننام اال بعد صالة الفجر. 
اما خالل ش���هر رمضان 

املبارك حاليا فال بد أن أنام 
الساعات،  وقتا كافيا من 
حتى أمتكن من احلضور 
ملكتبي ف���ي مقر الوزارة 
وأكون نشيطا خالل فترة 
العمل طوال النهار. وأفضل 
ان اش���رب الش���اي بعد 
اإلفطار مع أفراد أسرتي، 
وهو يعتبر الوقت الوحيد 
تقريبا الذي اجتمع فيه مع 
األسرة في برنامج شهر 
رمض���ان املب���ارك بعدما 
أصبحت وزيرا للتجارة 

والصناعة.
رمضان بالخارج

هل لك ذكريات 
مع شهر رمضان 

املبارك خارج 
الكويت؟

البعثة  ٭ خالل سنوات 
الدراسية، قضيت اكثر من  
رمضان في فرنسا، وكان 
أول رمضان خالل السنة 
الدراسية االولى حيث كنا 
الفرنسية،  اللغة  ندرس 
وكان يتزامن شهر رمضان 
املبارك آنذاك مع بداية شهر 
مايو. وكان النهار يطول 
كلما تقدم الش���هر، حتى 
الساعة  أذان املغرب  بلغ 
9:45 مساء تقريبا، ومع 
تقدم ايام الشهر كنا نشعر 
بأن فترة العصر تتضاعف 
حيث ت���زداد فترة النهار 
يوما بعد يوم، وكان النهار 
الدراسي  طويال، واليوم 
ايضا طويل، صباحا وبعد 
الظهر، وكان ذلك يزيد من 

طول فترة اليوم.

ما الوجبة املفضلة 
لديك خالل الشهر 

الفضيل؟
٭ الوجبة املفضلة لدي في 
اإلفطار »تشريب رقاق«، 
حتى لو كانت طوال ايام 
اللقيمات  أما  الشهر كله، 

فأفضلها في احللو. 
وأشرب كوب الشاي بعد 
اإلفطار بفت���رة وجيزة، 
عادة محبب���ة لكن لو لم 

اشرب الشاي فال ضير.

ما الرياضة املفضلة 
لكم؟

٭ لم اكن من مش���جعي 
الرياضية في اي  األندية 
وقت من مراحل حياتي، 
وأحتمس فقط ملباريات 
الوطني. لكن  منتخبن���ا 
اضط���ر احيانا وال أمانع 
في مشاهدة املباريات حني 
يتحمس أوالدي ألنديتهم 
وانا جال���س معهم وهم 
يصرون على مش���اهدة 

املباريات.

عندما كنت 
صغيرا كنا 

ال ننام اال بعد 
صالة الفجر.. 

أما األن فأنام 
وقتا كافيا 

لممارسة 
عملي 
صباحًا

د.يوسف العلي: 
»تشريب رقاق« وجبتي المفضلة باإلفطار.. 
والحلو لقيمات

وزير التجارة والصناعة يتحدث لـ »األنباء« عن حياته اليومية بالشهر الفضيل

افتقدت 
كثيرًا الجانب 

االجتماعي بعد 
انشغالي بمهام 

الوزارة

لم أكن 
من مشجعي 

األندية الرياضية 
لكني أتحمس فقط 

لمباريات منتخبنا 
الوطني

لدي ذكريات 
جميلة مع رمضان 

في فرنسا خالل 
سنوات البعثة 

الدراسية

أجتمع بأسرتي 
فقط وقت اإلفطار 

بسبب ضغوط 
العمل 

ليالي رمضان 
تمتاز بصلة األرحام 

واألصدقاء والعبادة

د.يوسف العلي متحدثا للزميل عاطف رمضان  

عاطف رمضان

يبدأ وزير التجارة والصناعة د.يوسـف العلي عمله في شهر رمضان املبارك نشيطا كعادته، فقد تسلم العلي حقيبة »التجارة« في 24 مايو 2015 
قبيل شـهر الصوم املاضي بفترة قليلة. يفتح الوزير العلي قلبه لـ »األنباء« في حوار صحافي ركزنا من خالله على اجلانب االجتماعي، وكيفية توفيق 

أبوحمد بني عمله والعبادة خالل الشهر الفضيل.
رمبا تكون جتربة الصوم خالل شهر رمضان املبارك حاليا أسهل بكثير على الوزير من العام املاضي، حيث تزامن دخول الشهر الفضيل 
في العام املاضي مع بداية تسلمه هذه الوزارة الكبيرة ذات الـ 7 قطاعات املختلفة املتمثلة في »الشؤون القانونية، والرقابة وحماية 
املسـتهلك، والشـركات والتراخيص التجارية، والفنية وتنمية التجارة، واملنظمات الدولية والتجارة اخلارجية، والدعم الفني 

والتخطيط، واملالية واإلدارية«.
فقد كان العلي خالل شهر رمضان املاضي يعيش مرحلة التعرف على قياديي وموظفي الوزارة، وجتميع املعلومات عن 
جميع قطاعاتها كونها كانت جديدة بالنسبة للوزير. وبالرغم من ان هذه احلقيبة الوزارية كانت 
جديدة على أبوحمد إال أنه متكن من اإلملام بها خالل فترة وجيزة ألن لديه اإلمكانات التي 
تساعده على حل مشكالتها. ولم يتأثر الوزير النشيط بالصيام حيث يعطي كل شيء 
حقه من صوم او عبادة وعمل. ويفصل العلي ما بني أسرته والعمل حيث يقول: »في 

العادة ما ادخل األسرة في مشاكل العمل«، وفيما يلي تفاصيل احلوار:
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