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الصيفي مبارك الصيفي يباركرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في غبقة الشيخ أحمد الفهد د.بدر الشريعان يهنئ بالشهر الفضيل

سعد الفرج مباركاالشيخ خالد البدر مهنئا 

الشيخة نعيمة األحمد وبعض احلاضرات يقدمن التهاني

الشيخ أحمد الفهد مرحبا مبحمود حيدر

الشيخ مبارك الدعيج يقدم التهانيعبدالعزيز الغنام مباركا السفير العراقي د.محمد حسني بحر العلوم في غبقة الفهد ويبدو الشيخ دعيج اخلليفة

الزميل عدنان الراشد مباركاتهنئة بالشهر الفضيل عبداهلل الفارس مباركا

م.عبدالعزيز الكليب والشيخ طالل اخلالد يقدمان التهاني للفهد

أسامة أبوالسعود
»البلد عند الفهد.. شيوخ ووزراء ونواب وسفراء ومسؤولون، 
مواطنون ووافدون، رياضيون وسياسيون وفنانون وإعالميون، 

الكل جاء يحتفي بغبقة الفهد«.
»اهلل يدمي هذا التواصل وهذه عالقة الش����عب الكويتي املتميز 
بأواصره اجلميلة« بهذه الكلمات عبر رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي عن مشاعره في الغبقة الرمضانية التي أقامها نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية 
وزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد مساء امس االول 

بقاعة الراية وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
صاحب الدعوة الشيخ احمد الفهد قال في تصريحات للصحافيني 
عقب الغبقة »نحن في هذا الش����هر الفضيل نس����أل اهلل تعالى أن 
يتقبل عبادتنا وصيامنا وصالتنا وقيامنا، وان يعيده على االمة 
االس����المية والعربية ودولتنا احلبيبة الكوي����ت باخلير واليمن 

والبركات«.
وتابع الفهد: »هلل احلمد جرت العادة في هذا الوطن الغالي ان 
يتصل بهذا الش����هر الكرمي عادات محببة وتراث موروث، نحرص 
جميع����ا على تأكيدها وتثبيتها واالس����تمرار فيها، ونحن في هذا 
اليوم في هذه اللقاءات االجتماعية وصلة الرحم وعادة القرقيعان 

في الكويت«.
وأض����اف الفهد: »أهل الكويت ش����رفوني اليوم بكل فئاتهم من 
مجتمع مدني وسياس����يني واقتصادي����ني وفنانني واعالميني وكل 
مجاالت هذا الوطن � كعادة � كويتية محببة جلمع هؤالء االصدقاء 

واألحبة من االخوة في مختلف املجاالت واالجتاهات«.
وأردف الفهد قائال: أنا شخصيا أعجز عن الشكر عن هذه املشاعر 
الفياضة وعلى حضورهم، وأش����عر بالفخر في نفس الوقت بأن 

عادة الكويتيني ال تنتهي ولكن تدعم وتستمر.
وتابع قائال: نقول للجميع كل عام وأنتم بخير، ونخص صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء واحلكومة 
الكويتي����ة ومجلس االمة وأعضاءها والش����عب الكويتي وجميع 

سينتصرون«.
من جانبه، قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان: عودنا 
الشيخ احمد الفهد على هذه االمسية الطيبة واستقباله للمواطنني، 

وال شك انها فرصة طيبة لاللتقاء باألصدقاء فكل الشكر له.
وأعلن الشريعان عن صرف مكافأة شهر لكل العاملني في احملطات 
بنظام النوبة، والذين عملوا خالل فترة الصيف بال انقطاع ودون 
احلصول على اجازات، الفتا الى ان الوزارة ستخاطب ديوان اخلدمة 
املدنية، مشيرا الى ان هناك موافقة على 2800 موظف، مضيفا ان 

هذه املكافأة املالية ال توفيهم حقهم وما بذلوه من جهود جبارة.

وضع االنتاج

وحول وضع االنتاج حاليا قال: نحن مرتاحون، خاصة انه كان 
هناك تخوف من التوزيع، اال انه وبفضل اهلل انقضى النصف االول 

من رمضان بال مشاكل.
وحول آخر ما توصلت اليه محطة الزور قال: الكرة في ملعب 
اجلهاز الفني للمبادرات، وهناك جلنة مش����كلة برئاس����ة الفتوى 
والتشريع وعضوية الوزارة واجلهاز الفني ومت دعوتهم الجتماع 
يوم االحد املاضي، الفتا الى ان الالئحة التنفيذية جاهزة وان اجلهاز 
س����يتولى بعد ذلك طرح احملطة، معربا عن أمله أال تتأخر كثيرا، 

الفتا الى ان الوزارة ترحب بأي فرصة إلشراك القطاع اخلاص.
ومن جهته أشاد الوكيل املس����اعد للتخطيط ونظم املعلومات 
بوزارة الدفاع الش����يخ فهد جابر العلي بالغبقة الرمضانية التي 
أقامها الشيخ أحمد الفهد، مضيفا: »اشكر أخي الشيخ أحمد الفهد 
على هذا التجمع الطيب الذي عودنا إياه كل عام في شهر رمضان 
ش����هر التوبة واملغف����رة، فتالقي هؤالء االخ����وة واالفواج من كل 
ناحي����ة وجهة من الكويت هو خير تأكي����د على وحدتنا الوطنية 
والتالحم والنس����يج الكويتي الذي نراه اليوم حتت راية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

الوافدين في أرض الكويت، ونتمنى من اهلل العلي الكرمي ان يتقبل 
صالتنا وصيامنا وقيامنا، خاصة أننا مقبلون على العشر األواخر 
وهي العشر اخلاصة بالقيام، ونتمنى من اهلل ان يتقبل طاعتنا.. 

وعادة ما تنقطع.

وردا على سؤال حول أزمة الرياضيني ومتى تنتهي هذه االزمة، 
قال الفهد: الرياضيون بروحهم الرياضية العالية تعودوا دائما أن 

يقبلوا بكل التوجهات وسينتصر الرياضيون في النهاية.
وردا على سؤال من هم الرياضيون الذين يقصدهم قال: »الذين 

الفهد: أهل الكويت شرفوني بكل فئاتهم
خالل غبقة حاشدة لنائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية بقاعة الراية

الج�اراهلل: ال صحة لالتهامات العراقية باس�تيالئنا على ميناء عراقي
والكوي�ت الس�عودية  بي�ن  للح�دود  ترس�يم  إع�ادة  أي  توج�د  وال 
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د.حسن جوهر مهنئارئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ علي اجلراح حلظة وصولهما حلضور غبقة الفهد

حضور حاشد في غبقة الفهد

الزميل فرج ناصر يقدم التهاني

فيصل الدويسان مباركاالزميل فارس السلمان وجنله أسامة يقدمان التهاني خلف دميثير يقدم التهاني

محمد العبيد وعلي الهيفي والزميل أسامة أبوالسعود الزميل منصور الهاجري مباركا

نورية السداني تقدم التهاني لنائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

الشيخ أحمد الفهد يتلقى التهاني من بعض املهنئات

عبدالعزيز البابطني وجناله يباركان

عدنان املطوع يقدم التهاني

مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك«.

ومن جانبه قال رئيس االحتاد الكويتي للجودو الشيخ خليفة 
عبداهلل اجلابر: »هذه مناس����بة طيبة وجميلة. ففي كل عام يجمع 
الشيخ أحمد الفهد الرياضيني ونحن أيضا االقتصاديني في الغبقة 

الرمضانية، نتمنى التوفيق للجميع وكل عام وانتم بخير«.
وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري قال: 
»نحن في شهر رمضان الفضيل أعاده اهلل على اجلميع بالرحمة 
واملغفرة والعتق من النيران للمسلمني جميعا، وهذه مناسبة طيبة 
لنا ككويتيني وأيضا كقياديني بان نرى هذا اجلمع من كل أطياف 
املجتمع بدعوة كرمية من نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 

االقتصادية الشيخ أحمد الفهد«.
وتابع الكندري: »هذه مناسبة طيبة ان نلتقي بإخواننا القياديني 
في كل وزارات الدولة، واالخوة املواطنني في هذا الش����هر الكرمي، 
ونش����كر الشيخ أحمد الفهد على هذه الدعوة الكرمية، خاصة انها 
تأتي متزامنة مع اخلطة السنوية للوزارة واهتمام الدولة وقياداتها 

ومجلس األمة بتنفيذ اخلطة السنوية وبرنامج عمل احلكومة«.
وتابع الكندري قائال: »منذ أكثر من 30 سنة ال توجد لدينا خطة 
وألول مرة تكون لدينا خطة س����نوية وخطة خمس����ية وبالتالي، 
فه����ذا اجلمع فرصة للقاء اخواننا املس����ؤولني وتبادل األفكار في 
كيفية إس����راع اخلطى لتنفيذ اخلطة السنوية واخلطة اخلمسية 

في الدولة«.
وبالنسبة للجديد في مشروع امليكنة قال الكندري »أجنزنا أكثر 
من 30% من أصحاب العمل، واآلن أصبح هناك ربط كامل بيننا وبني 
وزارة الداخلية وربط آلي م����ع املعلومات املدنية، واليوم – أمس 
األول – كان هناك اجتماع برئاسة وزير التجارة أحمد الهارون وكل 
املعنيني من ديوان اخلدمة برئاسة محمد الرومي وعلي الشريدة 
وكيل وزارة التجارة والوكالء املساعدين ومدير عام البلدية متهيدا 

اجلمع الكبير الذي حضر لتهنئة الش����يخ أحمد الفهد ولبوا هذه 
الدعوة وهو تعبير واضح جدا على محبتهم للش����يخ أحمد الفهد 
وهو أمر ليس بغريب ان يتواجد هذا العدد الكبير من الناس لتلبية 
هذه الدعوة وجتس����يد معاني احملبة والوفاء التي يستحقها دائما 

الشيخ أحمد الفهد.

ترسيم الحدود

وردا على سؤال حول اعادة ترسيم احلدود بني السعودية والكويت 
قال اجلاراهلل »ال توجد أي إعادة لترس����يم احلدود بني السعودية 
والكويت، فاحلدود واضحة ومرّسمة ولكن هناك صيانة لعالمات 

حدودية مثبتة وموجودة، وبالتالي ليس هناك ترسيم حدود بيننا 
وبني األشقاء في اململكة العربية السعودية، فاحلدود محددة ومثبتة 

ومرّسمة، وكل ما مت القيام به هو صيانة العالمات احلدودية«.
وردا على ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم عن اتهامات عراقية بأن 
الكويت اس����تولت على ميناء عراقي رد اجلاراهلل بالقول »ال يوجد 
اطالقا مثل هذا األمر لم نستول على أي شيء ال ميناء وال غيره«.

وعن املخاوف الكويتية بعد تشغيل مفاعل بوشهر أكد وكيل وزارة 
اخلارجي����ة »ان قرب هذا املفاعل م����ن الكويت هو ما يدعونا للقلق 
والتخوف من أي احتماالت مستقبلية وقد تكون هناك تداعيات ال 

نريدها، سواء للمفاعل أو ألصدقائنا في إيران أو للمنطقة ككل«.

للربط الكامل مع وزارة التج����ارة، واذا مت هذا الربط مع التجارة 
والبلدية فإن احللقة قد اكتملت«.

وردا على سؤال حول تخفيض اعداد دخول العمالة الى الكويت 
هذا العام عن األعوام الس����ابقة نفى الكندري ذلك بالقول »ال، أبدا، 
فأرقامنا هي ذات أرقام السنة املاضية، فحتى اآلن دخل البالد 47 
ألف ش����خص بتصريح عمل وهناك ش����هريا 1000 زيارة جتارية 

والرقم مقارب ألرقام العام املاضي«.
وبالنس����بة للمغادرون نهائيا قال الكندري »املغادرون نهائيا 

حتي اآلن بلغ عددهم 26 ألفا، وهذا مقارب للعام املاضي«.
وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل أعرب عن سعادته بهذا 

الخرافي: اهلل يديم هذا التواصل.. وهذه عالقة الشعب الكويتي المتميز بأواصره الجميلة
الكندري: 47 ألف شخص دخلوا البالد بتصاريح عمل وهناك شهريًا 1000 زيارة تجارية والمغادرون نهائيًا 26 ألفًا حتى اآلن في 2010
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