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 الخرافي «للمعاقين».. خّليكم على األمل

 في رده حول توقعاته بتطبيق قانون املعاقني في سؤال 
مت طرحه من طرف زميل من ذوي االحتياجات اخلاصة، قال 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي: نحن سعداء بظهور هذا 
القانون أكثر منكم، ونأمل أن تستفيدوا منه، واحمدوا اهللا 
على صدوره، فالنوايا كلها حسنة وال تشككون.. وخليكم 
على األمل. مشيرا الى ان اجلميع متحمس لتنفيذ اإلجراءات، 

أما إذا كان هناك أي تقصير فنحن نحاول أن نعاجله. 

 الخرافي: علينا أن نعمل من أجل الكويت واستقرارها  ونحافظ على ثقة المواطن بنا
 في االحتفال بالذكرى الـ ٣٩ لعيد مملكة البحرين الوطني

ة خاصة  محمـد الصبـاح: الكويـت والبحريـن شـعب واحـد يفصلهمـا البحـر وتبقـى للمملكـة معـزَّ

 بشرى الزين
  أكد رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي 
على العمل من أجل الكويت والحرص على 
استقرارها.واضاف الخرافي لدى مشاركته 
في االحتفال الذي أقيم مساء أول من أمس 
في فندق شيراتون بمناسبة العيد الوطني 
الـ ٣٩ لمملكة البحرين: حكمتي أن نقوم 
بما نحن مكلفون به ونحافظ على الثقة 

التي منحنا إياها المواطن الكويتي.
  كمـــا أعـــرب الخرافي عن ســـعادته 
للمشاركة في هذا االحتفال معبرا عن تهانيه 
وتبريكاته للبحرين ملكا وحكومة وشعبا 
متمنيا مزيدا من التقدم واالزدهار ودوام 
األمن واالستقرار.كما أشار الى التعاون بين 
برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، 
التي  الدوريــــة  مشـــيدا باالجتماعـــات 
تنظم في هذا اإلطار.ومن جهتــــه شـــدد 
نائب رئيس الوزراء ووزيـــر الخارجية 
الشيخ د.محمـــد الصباح على قوة العالقات 
األخوية التي تجمع أبناء الشعب الواحد 
في الكـــويت والبحرين، مضيفا بالقول 
«دائمـــا نقول إننا شـــعب واحد يفصلنا 

البحر».
  وذكر الشيخ د.محمد الصبـــاح بزيارته 
الى البحرين لدى ترؤســـه وفد الكويت 
في اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية – 

البحرينية األسبـــوع الماضي والتي رافقها 
لقاؤه جاللة الملك حمـــد بن عيسى حيث 
شارك أهل البحرين االحتفال باألعيـــاد 
الوطنية، مشيـــرا الى انه ليست هناك أعياد 
بحرينية أو كويتية بل أفراح خليجية، الفتا 
الى حضور سفراء دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وحرص سفير مملكة البحرين 
الشيــــخ خليفة آل خليفة على دعوتهم 
ومشاركتهم لـــه في قطع كيكة االحتفال 

منوها بهذه العادة متمنـيا ان يستمر هذا 
الرابط بين أبناء الخليج مؤكدا انه «تبقى 

للبحرين معزة خاصة».
  من جانبه نـــوه سفير مملـكة البحرين 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بالعالقـــات 
التاريخيـــة المتجـــزرة التي تربط بين 
الى  البحرين والكويت الشقيقة، مشيرا 
انها تبلغ أزهى عصورها في عهد جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة الفتا الى 

انها تجسد تاريخا طويال من األخــــوة في 
أسمى معانيها وتعتبر نموذجا يحتذى به 
في العالقات، مضيفا ان جميع المفردات 

السياسية أضحت عاجزة عن وصفها.
  وأشاد آل خليفة بما تقدمه الكويت من 
دعم ومساندة لجهود التنمية االقتصاديــــة 
في مملكــــة البحرين حرصا على تعزيز 
العالقـــات مع الكويت في ضوء ما يربط 

الشعبين والقيادتين من صالت وثيقة.
  كما أعرب السفير البحريني عن تهانيه 
الخالصة الى مقام جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بهذه المناسبة الوطنية 
التاســـع والثالثين  العيد  التي تصادف 
لمملكة البحرين والى صاحب السمو رئيس 
مجلس الوزراء خليفة بن سلمان والى وليد 
العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد والى شعب البحرين داعيا المولى 
عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المجيدة 
وقد تحقق المزيد من  الرقي والتقدم في 
ظل قيادة البحرين الرشـــيدة معبرا عن 
أمنياته للكويت ان تنعم باألمن واألمان 
في ظل القيـــادة الحكيمة لباني نهضتها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ومســـاندة ولي عهده سمو الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد. 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واللواء الشيخ أحمد اخلليفة يهنئان السفير الشيخ خليفة آل خليفة    

 حديث بني السفير العراقي والقائم باألعمال اإليراني الشيخ فهد سالم العلي وسفيرا األردن واملغرب يهنئون الشيخة هيا بنت إبراهيم حرم السفير البحريني وكرميتها تتوسطان السفيرة األميركية وحرم السفير العماني

 السفير السوري مهنئا 

 الشيخ د.محمد الصباح والسفير السعودي وسفيرا اإلمارات وعمان والشيخ علي اجلابر يشاركون السفير البحريني في قطع كيكة االحتفال

(سعود سالم)  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والسفير االماراتي خالل االحتفال   الشيخ جابر العبداهللا والشيخ احمد اجلابر مهنئني الشيخ فيصل السعود مهنئا  

 آل خليفة: عالقات األخوة البحرينيةـ  الكويتية نموذج يحتذى وبلغت أزهى عصورها في عهد الملك حمد بن عيسـى

 عبدالعزيز الغنام ود.عبدالرحمن الغنيم


