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حتت رعاية

معايل وزير ال�شئون االجتماعية والعمل

الفريق / د. حممد حم�سن العفا�سي
ي�شـــــــــر 

اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني
دعوتكم حل�شور

افتتاح �سوقها اخلريي احلادي والثالثون
وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء يوم االأحد املوافق 2009/10/25

مبقر اجلمعية الكائن بحويل ـــ �شارع القاهرة

خلف كلية الدرا�شات التجارية بنني

علمًا باأن ال�شوق اخلريي ي�شتمر ملدة اأ�شبوعني 

تليفون: 22631277 - 22631510

الخرافي: إن كنا نريد مصلحة المواطنين فالبد من معالجة شروط »المعسرين«
المحمد: تفاءلوا بالخير تجدوه وسنتعاون لما فيه خير الكويت

رئيس مجلس األمة أقام عشاًء على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان احلضور من النواب والوزراء خالل العشاء الذي أقامه اخلرافي على شرف أعضاء السلطتني 

الرئيس جاسم اخلرافي مرحبا بسمو الشيخ ناصر احملمد 

حديث باسم بني الشيخ أحمد الفهد ومرزوق الغامن ود. علي العمير ود. بادي الدوسري

املستشار حسني احلريتي وناجي العبد الهادي

أجواء التفاؤل بادية على حوار يجمع دليهي الهاجري ود. محمد البصيري ومخلد العازمي ود. فاضل صفر

أياد اخلرافي ومرزوق اخلرافي وبدر اخلرافي وأنور اخلرافي في استقبال أعضاء السلطتني

الشيخ أحمد الفهد ود. معصومة املبارك وخلف دميثير وفيصل الدويسان 

الوزيران د. هالل الساير وأحمد الهارون في حديث على هامش عشاء السلطتني 

)هاني الشمري(

حسين الرمضان
متنى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أن يستمر اجلو األخوي بني 
أعضاء السلطتني في عملهم خالل الدورة البرملانية املقبلة حتى يستطيعوا 
أن ينجزوا من خالل هذه الروح والتنسيق فيما بينهم، وأضاف اخلرافي 
عقب العشاء الذي أقامه في ديوانه مساء أمس على شرف أعضاء السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية أن اللقاء لم يتناول أي نقاش بش����أن مواضيع 
جدول األعمال أو ما س����يطرح على املجلس ولك����ن متت إتاحة الفرصة 
لبعض النواب واطالع البعض اآلخر على نيتهم للترشح لبعض اللجان 

البرملانية، وغير ذلك لم يكن هناك أي شيء تنسيقي.
وبسؤاله عن البش����رى التي زفها وزير املالية مصطفى الشمالي عن 
توصل السلطتني التفاق بشأن القروض، قال اخلرافي ال يوجد مجال ألؤكد 

أو أنفي هذا اخلبر ولكن النقاش����ات التي متت في هذا اللقاء هي نقاشات 
فردية وليس هناك مجال ملعرفة التوجه الصحيح، مؤكدا في الوقت ذاته 
على أننا إن كنا نريد فعال أن نخدم املواطن وننجز ش����يئا ملصلحته فال 
ميكن أن نخرج إال من خالل معاجلة صندوق املعسرين من خالل تعديل 

الشروط التي كانت تفرض على املستفيدين منه.
وأضاف رئيس مجلس األمة: حتى نبقى محافظني على العدالة ومعاجلة 
املشكلة باحلل الذي أعتقد أنه السبيل األسرع للخروج من هذا املوضوع 
بطريقه ترضي املواطن الذي يريد النتيجة، مبينا أن هذا األمر ال يتحقق 
إال من خالل املعاجلة الصحيحة بتعاون احلكومة واملجلس اللذين يشكالن 
وجهني لعملة واحدة. وش����دد على أننا ال ميكن أن نتوصل إلى نتيجة إال 
من خالل التنس����يق فيما بيننا وبني احلكومة في حني أن فرض القوانني 

من خالل التصويت س����يأخذ وقتا طويال وسيتضرر منه املواطن. وعن 
الطلب املقدم لعقد جلسة خاصة للقروض، جدد اخلرافي تأكيده أن الطلب 
لن يقدم في جلسة االفتتاح، وإمنا سيعرض في اجللسة التالية، وبالتالي 
إذا وافق املجلس على حتديد جلسة 17 نوفمبر ملناقشة قضية القروض، 
فسيتم نقاشها، متمنيا أال يتم عقد أي جلسة خاصة من دون تنسيق بني 
الس����لطتني، حتى ال يكون النقاش ملجرد النقاش فقط، ويحبط املواطن. 
من جانبه، قال س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد »نحن 
متفائلون ببداية دور االنعقاد وكل عام واجلميع بخير وأهم شيء خدمة 
الكويت واحملافظة عليها، مضيفا »وأقول للجميع يد واحدة وتعاون تام، 
وتفاءلوا باخلير جتدوه«. من جانبه أعلن وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري أن احلكومة ستحضر اجللسة االعتيادية في ال� 

17 من الشهر املقبل، مبديا تفاؤله بدور انعقاد مفعم باحليوية والنشاط. 
وقال البصيري في تصريح للصحافيني على هامش مأدبة العش����اء: إن 
احلكومة قدمت برنامج عملها وخطة التنمية، األمر الذي أدى إلى رس����م 
خارطة الطريق بني السلطتني، ومن جانب آخر أشاد بدعوة رئيس املجلس 

واعتبرها مناسبة اجتماعية اللتقاء أعضاء السلطتني.
من جانبه وبنبرة تفاؤل واضحة قال وزير املالية مصطفى الشمالي: 
»وصلنا إلى تفاهمات مع النواب بشأن القروض وكل أمور اخلالف ستحل«. 
وأضاف الشمالي »أمتنى أن تتكرر هذه اللقاءات وأن جنتمع في مثل هذه 
االجتماعات الودية كلما أتيحت الفرصة، فنحن كلنا في قارب واحد ونعمل 
من أجل الكويت وهنا تسقط كل األجندات. مشيرا إلى أن أعضاء السلطتني 

ناقشوا خالل اللقاء مختلف القضايا التي تهم الكويت.
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البصيري: الحكومة ستحضر جلسة القروض ومتفائلون بدور انعقاد نشطالش�مالي: وصلنا إل�ى تفاهمات م�ع النواب في قضي�ة القروض


