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اقتراح���ا برغب�����ة  الطبطبائ���ي 
طال����ب في��������ه: بإع��ادة رصف 
شوارع كيف�����ان الداخلية لتحسني 
احلال���ة املرورية داخ���ل منطقة 

كيفان.

يغادر البالد مساء اليوم عضو الشعبة 
البرملانية في مجلس األمة النائب صالح عاشور 
متوجها الى العاصمة االيرانية )طهران( وذلك 
للمشاركة في اجتماع اللجنة السياسية ملجلس 
برملان آسيا املقرر انعقاده خالل الفترة من 

12 الى 14 من الشهر اجلاري.

الطبطبائي إلعادة رصف 
شوارع منطقة كيفان الداخلية

عاشور يشارك في اجتماع اللجنة 
السياسية لمجلس برلمان آسيا

أسيل: َمن وقفوا بشراسة ضد حقوق المرأة السياسية 
يطالبون اليوم بإقرار حقوقها المدنية واالجتماعية

كامل، موضحة أن أبرز التعديالت على قانون اخلدمة املدنية 
أن الكويتية املتزوجة من غير كويتي التي ال يتقاضى زوجها 

عالوة اجتماعية أو عالوة أوالد متنح هي هذه العالوات.
وفيما يخص قانون التأمينات االجتماعية قالت اس����يل إن 
اللجنة طالبت بتوحيد ش����رائح النساء، مشيرة إلى أن قانون 
التأمينات االجتماعية يفرق بني النس����اء الكويتيات واألرامل 
واملطلقات واملتزوجات م����ن غير كويتي، مضيفة أن االقتراح 
الذي تقدمنا به في اللجنة يوحد بني جميع الش����رائح، بحيث 
نخاطب املرأة فق����ط، الفتة إلى أن 84% من دخل الدولة يذهب 
إلى الرواتب هذا قبل إقرار الكوادر والزيادات املالية، موضحة 
إل����ى أننا قدمنا مزايا أكثر للمرأة في قانون التأمينات، وحول 
قانون الرعاية السكنية، أكدت العوضي أن حاجة املرأة للسكن 
أكثر بكثير من حاجتها ملائتي دينار ش����هريا، مشيرة إلى أننا 
قدمنا تعديالت مهمة على القانون املوجود من بينها أن تعطى 
املرأة املطلقة أو املتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء »ولد أو 
بنت« سكنا مالئما، موضحة أن القانون احلالي يعطي الرجل 
الصالحية في أن يقدم الطلبات للحصول على سكن، مضيفة 
أن اللجنة قدمت تعديالت على هذا القانون بوجوب جواز قبول 
طلب الزوجة أو املطلقة أو احلاضنة للحصول على املنزل أو 
السكن وتسلمه نيابة عن رب األسرة، مشيرة إلى أن كثيرا من 
النواب يعترضون على هذا التعديل باعتبار أن ذلك تدخل في 

صالحيات رب األسرة. 
وعن الكويتية املتزوجة من غير كويتي قالت اسيل إن اللجنة 
قدمت تعديال على قانون الرعاية السكنية يقضي بتشكيل جلنة 
لفض املنازعات بني الزوجني برئاس����ة أحد القضاة حلفظ حق 
الزوجة في الس����كن الذي وفرته لها الدولة وهو السكن الذي 

متنحه الدولة لألسرة.
واضافت إن اللجنة قدمت تعديال مهما يختص بالكويتية 
املتزوج����ة من غير كويتي حيث طلبنا من وزارة الداخلية ردا 
مكتوبا على إعطاء أبناء الكويتية إقامة دائمة، وأن تكفل الكويتية 
زوجها غير الكويتي وإعفاء أبناء الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي من رسوم اخلدمات الصحية على اإلطالق وليس حينما 
يبلغ احلادية والعشرين من العمر ودخولهم املدارس احلكومية 
املجانية، مش����يرة إلى أن وزارة التربية سترد علينا في هذه 
املطالب����ات، مبينة أن اللجنة اقترح����ت تبوؤ املرأة للمناصب 

القيادية بنسبة 30% شرط اخلبرة.
واس����تغربت اس����يل من بعض األصوات التي تش����ير إلى 
تأخر اللجنة في إجناز قانون املرأة، مؤكدة أن قانون احلقوق 
االجتماعية واملدنية للمرأة منذ العام 2001 ويلومنا على عدم 
إقرار القانون خالل 9 أش����هر، مضيفة أن قوانني املجلس كلها 
متأخ����رة ولم يتكلم أحد إال عن تأخر جلنة ش����ؤون املرأة في 

إقرار قانون املرأة.

احلري����ة في أن جتلس في املنزل وتربي أبناءها ولكن من غير 
املنطق����ي أن نطالب الدولة بأن توفر رواتب أو منحا للنس����اء 
مقابل جلوسهن في املنزل، الفتة إلى أن ذلك فيه متييز واضح 
وصارخ ضد الرجل وهذا املطلب فيه تش����جيع واضح للنساء 
بعدم االنخراط في العمل، موضحة أن 70% من جامعة الكويت 
من النس����اء فكيف أصرف كل هذه األموال الطائلة على تعليم 

اإلناث ثم بعد ذلك يجلسون في املنازل؟
وشددت على »أننا حينما دخلنا إلى املجلس لم ندخل لننصف 
املرأة على حساب الوطن ولكننا دخلنا لكي ننصف النساء من 
التش����ريعات التي تهدر حقوقها«، مشيرة إلى أن قانون املرأة 
فيه اقتراحات على قانون اخلدمة املدنية من بينها إعطاء املرأة 
إجازة وضع مل����دة 70 يوما بدال من 60 وإجازة 
أمومة أصبحت واجبة بعدما كانت جوازية في 
املاضي، كما أعطيت املرأة املرضعة تخفيضا في 
دوامها ملدة ساعتني إلرضاع طفلها، وكشفت عن 
اقتراح قدمته اللجنة بإلزام مؤسسات الدولة التي 
تزيد فيها النساء العامالت عن 100 بإنشاء دور 

للحضانة كي تستطيع املرأة رعاية أبنائها. 
وأشارت إلى أن التعديالت التي قدمتها جلنة 
شؤون املرأة على قانون اخلدمة املدنية وازى بني 
دور املرأة كأم ومواطنة وموظفة وكذلك في تنظيم 
سوق العمل، موضحة أن اللجنة وضعت مادة 
مهمة في قانون اخلدمة املدنية وهي مرافقة الزوج 
أثناء البعثات الدراسية بحيث حتصل على راتب 

دانيا شومان
اكدت مقررة جلنة شؤون املرأة البرملانية د.أسيل العوضي 
ان من وقف بشراس����ة ضد حقوق املرأة السياسية في السابق 
يقف اآلن وبقوة ليطالب بإقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 

لها مشيرة إلى أن هذا األمر يأتي ملصالح انتخابية بحتة.
وأوضحت أس����يل أن هناك أهدافا سياسية وراء التشويه 
املتعمد للجنة املرأة البرملانية تأتي من معارضة لوجود املرأة 

في البرملان.
وشددت اسيل خالل احللقة النقاشية التي نظمتها جمعية 
اخلريجني مس����اء امس االول في مق����ر اجلمعية حتت عنوان 
»حقوق املرأة االجتماعية واملدنية« على تقبل أعضاء اللجنة 

جلميع اآلراء.
وعن هضم حقوق املرأة قالت إنه ألول مرة في تاريخ الكويت 
السياسي يكون ضمن أعضاء جلنة املرأة البرملانية 4 نائبات 
يقمن بتشريع القضايا التي تخص املرأة، مشيرة إلى أن املشرع 
هض����م حقوق املرأة في بعض القضايا ألكثر من أربعة عقود، 
مضيفة أن هناك 18 مشروع قانون في جلنة املرأة اآلن، مشيرة 

إلى أنه منذ نحو سنة ونحن ندرس هذه املشاريع.
وأضافت أن هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بقانون خاص 
باملرأة: األولى تطالب بقانون خاص على غرار قانون املعاقني 
والطفل، لكن وجهة النظر الثانية التي تبناها أعضاء اللجنة 
ترى أن تكون املرأة شريكا حقيقيا في التنمية وليست قاصرا 
وال حتتاج إلى قانون خاص بها خصوصا أنه ال ميكن تشريعيا 
أن نضع قانونا شامال، لذا قررنا في اللجنة أن نقدم تعديالت 

على التشريعات القائمة وبعض البنود.
وقالت اس����يل إن االقتراح بإعطاء املرأة راتبا شهريا مقابل 
جلوسها في املنزل هو اقتراح غير منطقي ولم تتم املوافقة عليه 
في اللجنة، مشددة على أنها ستقف بشدة ضد هذا املطلب، ألن 
الراتب يجب أن يعطى مقابل عمل، مشيرة إلى أن املرأة لها كل 

خالل حلقة نقاشية نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس األول 

)متين غوزال( د.أسيل العوضي خالل حديثها في احللقة النقاشية 

اخلرافي مترئسا اجتماع رؤساء برملانات ومجالس النواب والشورى في دول مجلس التعاون في اسطنبول أمسالرئيس اخلرافي يتلقى هدية تذكارية من رئيس البرملان التركيالرئيس جاسم اخلرافي متوسطا رؤساء برملانات ومجالس النواب والشورى في دول مجلس التعاون

الصواغ: ما إجراءات مواجهة غالء األسعار؟

أبورمية: ما عدد الجامعات العربية واألجنبية؟

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال 
لوزير التجارة احمد الهارون أكد 
فيه ان للدور الذي تقوم به وزارة 
التجارة والصناعة أهمية قصوى 
في تلمس حاجات املواطنني كافة 
سواء جتار أو مستهلكون، وذلك 
للدور اإلداري املهم الذي تقوم به 
الوزارة سواء باعطاء التراخيص أو 
الوكاالت أو احملافظة على األسعار 

للمستهلكني.
التي  وتس����اءل: ما االجراءات 
اتخذته����ا الوزارة ملواجهة ظاهرة 
الوزارة  غالء األسعار؟ هل قامت 
بعمل دراس����ة لهذه الظاهرة؟ هل 
قامت الوزارة بضبط أي من التجار 
أو املستوردين الذين قاموا برفع 
أسعار أي من املواد؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم، أرجو تزويدنا بنسخة من 

هذه املخالفات وهل قامت الوزارة 
باتخاذ أي اجراء حيال املخالفني؟ 
هل قامت الوزارة باالستمرار في 
دراس����ة حاجة املواطنني للمواد 
الوزارة  التموينية؟ وه����ل قامت 
بإضافة أي م����ن املواد التموينية 
منذ توليكم الوزارة الى اليوم؟ هل 
قامت الوزارة بإلغاء أي من املواد 

التموينية للمواطنني؟

وجه النائب د.ضيف اهلل أبورمية سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء 
فيه: أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
ق����رارا وزاريا رقم 2010/144 بتاريخ 23 مارس 2010، 
يقضي مبادته األولى بتحديد أعداد الطلبة الكويتيني 
املقيدين في أي معهد معتمد أو جامعة معتمدة عربية 
أو أجنبية موصى بها لدى الوزارة بحيث ال يزيد على 
50 طالبا بكل كلية، متسائال: كم بلغ عدد اجلامعات 
والكليات واملعاهد العربية واألجنبية املعترف بها لدى 
وزارة التعلي����م العالي؟ مع تزويدي مبا يثبت ذلك. 

وكم بلغ عدد الطلبة الكويتيني الدارسني باجلامعات 
والكليات واملعاهد العربية واألجنبية املعتمدة لدى 
وزارة التعليم العالي خالل العام الدراسي 2010/2009، 
سواء املبتعثون على نفقة الدولة أو الدارسون على 
نفقته����م اخلاصة؟ وكم بلغ ع����دد الطلبة الكويتيني 
الدارسني باجلامعات والكليات واملعاهد سواء املبتعثون 
عل����ى نفقة الدولة او على نفقتهم اخلاصة منذ العام 
الدراسي 2007/2006، حتى تاريخ اإلجابة عن السؤال؟ 
وما الشروط والضوابط التي من خاللها يتم حتديد 

أسماء الطلبة ال� 50 للدراسة باجلامعة والكليات؟

د.سلوى اجلسار

الجسار: نهنئ الطلبة بقرار مجلس الجامعات 
الخاصة تخفيض نسبة التحويل بين الكليات

هنأت رئيسة اللجنة التعليمية البرملانية في مجلس األمة النائبة د.سلوى 
اجلسار الطلبة والطالبات في اجلامعات اخلاصة تخفيض نسبة التحويل 
ب���ني الكليات داخل الكويت وذلك بعد اعتماد مجلس اجلامعات اخلاصة 
لقرار تخفيض النسبة كشرط من شروط التحويل. وقالت د.اجلسار في 
تصريح صحافي ان هذا القرار والذي سيعمل به بداية الفصل الدراسي 
2011/2010 اعتمد نسبة 2.76 نقطة شرطا للتحويل بدال من 3 نقاط والتي 
كانت في الس���ابق، مشيدة بهذه اخلطوة التي ستصب بال أدنى شك في 
مصلحة الطلبة وتتيح له���م حرية التحويل وفق التخصص، مبينة ان 
ارتفاع اعداد الطلبة الذين يلتحقون في الكليات واملعاهد اخلاصة حتم 
وج���ود اصدار قرارات تواكب هذه األعداد وتذلل جميع العراقيل أمامهم. 
من جانب آخر، ذكرت د.اجلس���ار ان اللجنة التعليمية ستعقد اجتماعها 
يوم اخلميس املقبل وذلك بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

ملناقشة اقرار قانون انشاء هيئة االعتماد األكادميي وجودة التعليم. 

»التعليمية البرلمانية« تبحث الخميس قانون إنشاء هيئة االعتماد األكاديمي 

الخرافي: السياسات االستيطانية للحكومة اإلسرائيلية وممارساتها العنصرية 
ضد الشعب الفلسطيني مصدر للتوتر في الشرق األوسط وتهديد للسالم

عايض البرازي ـ موفد مجلس األمة ـ إسطنبول
قال رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ان السياسات االستيطانية 
للحكومة االسرائيلية وممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني 
لم تكن وليدة هذه اللحظة او نتاج هذه املرحلة وكانت وستبقى مصدرا 
للتوتر في الشرق االوسط وعامال يهدد االمن والسلم العامليني، مضيفا 
ان هذه السياسات واملمارسات تواصلت وازدادت ضراوة وقسوة، واذا لم 
تواجه مبوقف اسالمي ودولي رادع وحازم فانها ستتحول الى مسلسل 
متواصل من اإلبادة والتصفية، ان التحذير مبنأى عن هذا املوقف ستكون 

نتائجه محدودة على ارض الواقع.
واض����اف اخلرافي، في كلمته التي ألقاها في االجتماع االس����تثنائي 
املفت����وح العضوية للجنة التنفيذية الحتاد مجالس الدول االعضاء في 
منظمة املؤمتر االسالمي الذي افتتح امس في مدينة اسطنبول التركية 
برعاية رئيس الوزرءا التركي رجب طيب اردوغان، اننا مطالبون جميعا 
مبوقف حازم جتاه املمارسات االسرائيلية وان يكون نتاج هذا املؤمتر 
موقفا اسالميا موحدا تتم ترجمته بقرارات واجراءات تلتزم بها الدول 

االسالمية وتعمل على تنفيذها ومتابعتها.

ارتياح

واعرب اخلرافي عن ارتياحه وس����عادته الهتم����ام جمهورية تركيا 
ودعمها للقضية الفلسطينية ولقضايا األمة اإلسالمية، وهو دعم يحظى 
بكل تقدير من الدول اإلس����المية، فالشعب الفلسطيني يعيش في هذه 
املرحلة ظروفا وأوضاعا صعبة، ويتعرض ملخطط إسرائيلي استيطاني 
متطرف تقوم بتنفيذه احلكومة اإلسرائيلية بتجاوز صارخ للشرعية 
الدولية ومبادئ عملية السالم، ودون أي اعتبار للمناشدات املتواصلة 
من املجتمع الدولي لوقف سياسة االستيطان والهدم واالستحواذ التي 
متارسها في االراضي الفلسطينية احملتلة، والشك أن خطورة ذلك جتعل 
من هذا االجتماع استثنائيا ومهما، وأهميته تتوقف على قدرتنا جميعا 
في الوصول إلى موقف إس����المي متضام����ن وفعال، ننتقل به من حالة 

االستنكار والشجب إلى دائرة الفعل والتأثير.
واضاف اخلرافي: إن املسألة هنا ال تتعلق فقط بتجاوز إسرائيل ألسس 
ومبادئ عملية السالم، فتلك لم تلتزم بها إسرائيل أصال منذ بدايتها، لكن 
املسألة اليوم هي مسلسل التصفية الذي بدأت تتضح مالمحه ومتارسه 

حكومة إس����رائيلية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني واألماكن املقدسة 
اإلسالمية، وما يتضمنه من مخطط خللق أمر واقع يضع مدينة القدس 
حتت السيطرة اإلسرائيلية، وهو ما يش����كل انتهاكا صارخا للقرارات 

الدولية وأسس عملية السالم، وهو ما يرفضه عاملنا اإلسالمي.
وطالب اخلرافي املجتمع الدولي مبوقف رادع وحازم جتاه املمارسات 
اإلس����رائيلية العدوانية، فإن مطالبتنا لن تكون لها أرضية صلبة في 
ظل االنقسام املؤسف الذي تشهده الساحة الفلسطينية، وفي ظل غياب 
موقف إس����المي متماسك وفعال. والبد من اإلشارة هنا، وبكل صراحة، 
إلى أن اخلالف الفلسطيني � الفلسطيني قد أحلق ضررا بالغا باملوقف 
الفلسطيني وبإجنازات الشعب الفلسطيني عبر تاريخه النضالي الطويل 
لنيل حقوقه املشروعة، كما سبب إحراجا كبيرا للموقفني العربي واإلسالمي 
في املجتمع الدولي. واوضح اخلرافي ان مبادرة جمهورية مصر الشقيقة 
وجهودها لتحقيق املصاحلة الفلس����طينية حظيت بتقدير ودعم عربي 
ودولي، وكانت والتزال فرصة ثمينة للقادة الفلسطينيني لتوحيد الصف 
الفلسطيني. وما لم يتحمل القادة الفلسطينيون مسؤوليتهم في وضع 
حد حلالة االنقسام والفرقة، وحتقيق املصاحلة الفلسطينية، فإن املوقف 
الفلسطيني سيشهد مزيدا من التراجع سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنا 
باهظا له، وسيسجل التاريخ ذلك على القادة الفلسطينيني. وأضاف: كما 
أود أن أشير كذلك، وبكل صراحة أيضا، إلى أن تدني مستوى التنسيق 
بني الدول اإلس����المية، وعدم وحدة وصالبة املوقف اإلس����المي بش����أن 
قضايا العالم اإلس����المي، والقضية الفلسطينية على وجه اخلصوص، 
سيؤدي إلى نفس النتائج، ورمبا إلى ما هو أسوأ عاقبة، خصوصا في 
ظل ما أسهمت فيه احلرب على اإلرهاب من تشويه في املوقف اإلسالمي، 

وتشويش على دور الدول اإلسالمية في املجتمع الدولي. 
واعتب����ر اخلراف����ي ان اجتماع االحتاد البرملان����ي الدولي األخير في 
العاصمة التايلندية كان مؤش����را من مؤش����رات عديدة يجدر التوقف 
عنده����ا. إذ تضمنت مب����ادرة مجلس االمة الكويت����ي التي تقدم بها من 
خالل املجموعة العربية بندا إضافيا طارئا بشأن مساهمة البرملانات في 
التصدي لالنتهاكات اإلس����رائيلية في القدس الشريف وأماكن العبادة، 
الذي هو محور اجتماعنا هذا اليوم، إال أن تلك املبادرة، لألسف الشديد 
لم حتصل على مساندة كامل املجموعة اإلسالمية، وذلك رغم ما للدول 

اإلسالمية من ثقل في ذلك االجتماع.

ودعا اخلرافي الى أن يس����هم هذا االجتماع املهم في تصحيح املسار، 
وتتمخض عنه نتائ����ج وخطوات عملية على صعيد حتقيق املصاحلة 
الفلسطينية، وعلى صعيد تفعيل املوقف اإلسالمي في مواجهة املمارسات 
اإلس����رائيلية التي بلغت ذروتها في الس����نوات األخيرة دون رادع من 
املجتمع الدولي ودون موقف حازم من الدول اإلسالمية. وقال اخلرافي: 
إنها ملناسبة سارة أن يعقد هذا االجتماع على أرض هذا البلد الصديق، 
وأغتنم هذه الفرصة ألؤكد عمق العالقات التي تربط الكويت بجمهورية 
تركيا، كما أعبر باسمي ونيابة عن وفد مجلس األمة عن خالص التقدير 
جلمهورية تركيا، رئيس����ا وحكومة وشعبا، على كرم الضيافة وحسن 
الوفادة، وخالص الشكر لألخ محمد علي شاهني رئيس اجلمعية الوطنية 
التركية الكبرى وجلميع أعضائه����ا على تنظيم هذا االجتماع، وأمتنى 
ملداوالته كل توفيق وجناح. مضيفا أنه يجب أال يقتصر بيان اسطنبول 
الذي سيصدر من هذا االجتماع على عبارات الشجب والتنديد، بل يجب 
ان يتقدم بنا خطوة الى األمام مبوقف إسالمي موحد تتم ترجمته بقرارات 
وإجراءات تلتزم بها الدول اإلس����المية وتعمل على تنفيذها ومتابعتها، 
كما يؤكد كذلك على مسؤولية املجتمع الدولي، وبشكل خاص الواليات 
املتحدة األميركية واالحتاد األوروبي، في وضع حد للممارسات اإلسرائيلية 
العدوانية ضد الش����عب الفلس����طيني. وجدد اخلرافي شكره وتقديره 
»جلمهورية تركيا الصديقة على اهتمامها ودعمها لقضايا األمة اإلسالمية، 
ولرئيس وأعضاء اجلمعية الوطنية التركية الكبرى على استضافة هذا 

االجتماع الذي أمتنى له ولكم جميعا التوفيق والنجاح«.
دور تركيا

أعرب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن امله في ان تواصل تركيا 
دورها في دعم قضايا العرب واملسلمني وان تكون عونا لهم في حل اي 
اشكاالت تعترض طريقهم، السيما ان لها دورا اقليما وعامليا، مشيرا الي 
ان الكل يدرك اهمية الدور الذي تقوم به تركيا جتاه القضية الفلسطينية. 
واضاف اخلرافي � اثناء لقائه رئيس البرملان التركي محمد علي شاهني 
� ان الكوي����ت ترتبط بعالقات تاريخية راس����خة مع تركيا وتعتز بهذه 
العالقة املتوطدة باستمرار والتي يسعى اجلانبان لتقويتها وزيادتها، 
الفتا الى دور تركيا الداعم للكويت مس����تذكرا دورها في حرب حترير 
الكويت عام 1990.  وقال اخلرافي ان تركيا مهيأة ملزيد من التعاون مع 

دولة الكويت ملا لعالقتهما السياس����ية واالقتصادية من متيز ورسوخ 
وباالمكان ان تصل الى اعلى الدرجات من التعاون على كافة االصعدة، 
داعيا الى دور اكثر تقاربا فيما بني مجلس االمة والبرملان التركي. ودعا 
اخلرافي تركيا ان تسعى بثقلها السياسي الذي تتميز به الى لعب دور 
اكبر واشمل حلل القضية الفلسطينية على اسس من العدالة واملساواة 
وأن تعني جمهورية مصر العربية في الس����عي اليجاد دولة فلسطينية 

تكون القدس عاصمتها.
من جانبه، قال رئيس البرملان التركي محمد علي ش����اهني ان للكويت 
عالقة متميزة مع تركيا وما الزيارات املتبادلة بني البلدين الصديقني اال داللة 
واضحة على متانتها وقوتها، مشيرا الى الدور الذي يقوم به صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد على الصعيد السياسي في تقوية العالقات 

الثنائية وسعيه الدؤوب حلل اي اشكاالت تواجه العرب واملسلمني.
واستقبل اخلرافي رئيس البرملان العراقي اياد السامرائي الذي نقل 
له آخر التطورات على الساحة السياسية في العراق، مشيرا الى متانة 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني. وقال اخلرافي على هامش اللقاء 
ان ال����كل يتابع باهتمام االوضاع ف����ي العراق ويأمل ان حتل االمور في 
القريب العاجل الن في استقرار العراق استقرار البنائه وللمنطقة ككل، 
مشيرا الى ان التفاهم والتحاور في شان االمور العالقة ميكن ان يزيل كل 
االشكاالت. ومتنى اخلرافي ان يوفق االخوة في العراق الصالح االمور 
فيما بينهم وان نرى في القريب العاجل حال مرضيا جلميع االطراف وان 

يعود العراق للعب دوره في املنطقة ألن في هذا استقرارا لها.
بدوره قال رئيس البرملان العراقي اياد السامرائي ان اخلرافي يدعم 
توحيد العراقيني لصفوفهم واس����تقرارهم مشيدا بالعالقات التي تربط 
بني البلدين الشقيقني ومحاولتهما معا اجتياز أي خالفات طارئة ميكن 
حلها بالتفاهم فيما بينهما. كما استقبل اخلرافي رئيس مجلس الشورى 
باجلمهورية االسالمية االيرانية على الريجاني والوفد املرافق له. وجرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل زيادتها 
وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية. وكان اخلرافي قد 
ترأس االجتماع اخلليجي البرملاني بصفته رئيس الدورة احلالية الحتاد 
مجالس الش����ورى والوطني والنواب واالم����ة في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وبحضور رؤساء الوفود اخلليجية املشاركة في 

االجتماع االستثنائي.
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