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النجيفي أعرب عن شكره وتقديره للكويت أميراً وحكومة وشعباً على حفاوة االستقبال مشيدا بالروابط التاريخية بني البلدين الشقيقني

اخلرافي: علينا االبتعاد عن عرقلة تنمية العالقات الكويتية - العراقية

حسني بحر العلوم.

رئيس المجلس هنأ تونس

كما بعث رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي ببرقيتي تهنئة 
الى كل من رئيس مجلس النواب 
التونسي باإلنابة الصبحي القروي 
ورئي���س مجلس املستش���ارين 
باإلنابة املكي العلوي في اجلمهورية 
التونسية، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالدهما.

املرافقة للوفد  الش���رف  بعثة 
النائب حس���ني احلريتي وكل 
من األعضاء: م���رزوق الغامن، 
د.يوسف الزلزلة، د.روال دشتي، 
ناج���ي العبداله���ادي، عدنان 
املطوع، خلف دميثير وعدنان 
عبدالصمد، واألمني العام ملجلس 
األمة عالم الكندري، وسفيرنا 
لدى اجلمهورية العراقية اللواء 
علي املؤمن وسفير اجلمهورية 
العراقية ل���دى الكويت محمد 

األمة جاس���م اخلرافي وجميع 
أعضاء املجلس لزيارة جمهورية 

العراق.
اللق���اء مت تبادل  وفي ختام 
الهداي���ا التذكارية ثم اصطحب 
اخلرافي الوفد الضيف في جولة 

مببنى مجلس األمة.
حضر اللق���اء نائب رئيس 
الرومي  مجلس األمة عبداهلل 
وأمني السر علي الراشد ومراقب 
املجلس د.علي العمير ورئيس 

التي جتمع البلدين الش���قيقني 
الع���راق على  ومؤك���دا حرص 
اقامة عالقات مع الكويت قائمة 
على االحترام املتبادل واملصالح 
املشتركة، مبينا ان زيارته والوفد 
املرافق له تأت���ي في هذا االطار 
الذي يفع���ل الدور البرملاني في 
دعم اجلهود احلكومية الساعية 
لتنمية وتطوير العالقة الثنائية 
مع الكويت، حيث وجه في هذا 
السياق الدعوة لرئيس مجلس 

وفي ختام حديثه كرر اخلرافي 
شكره لرئيس وأعضاء وفد مجلس 
العراق���ي على زيارتهم  النواب 
للبالد، مؤكدا عمق ومتيز العالقات 
االخوي���ة التي ترب���ط البلدين 

الشقيقني.
من جانبه، أعرب النجيفي عن 
ش���كره وتقديره للكويت أميرا 
وحكومة وش���عبا على حفاوة 
االس���تقبال وك���رم الضياف���ة، 
التاريخية  مش���يدا بالرواب���ط 

السمو األمير والرئيس العراقي 
التي استطاع البلدان من خاللهما 
جتاوز الظ���روف الصعبة التي 
مرت بهما، مشددا على ضرورة 
التع���اون واالبتع���اد عن كل ما 
من شأنه عرقلة جهود االصالح 
في تنمية العالقات التي توجت 
بإنشاء اللجنة الثنائية املشتركة، 
مشيرا الى وجوب حصر نقاش 
جميع املواضيع الثنائية في هذه 

اللجنة.

استقبل رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي في مكتبه أمس 
رئيس مجل���س النواب العراقي 
أس���امة النجيفي والوفد املرافق 

له.
اللقاء  وأكد اخلرافي خ���الل 
في مع���رض ترحيب���ه بالوفد 
الضي���ف ح���رص الكويت على 
تنمية وتطوير العالقة املتميزة 
التي تربط البلدين الش���قيقني، 
مش���يدا بجهود وحكمة صاحب 

اخلرافي والنجيفي على منصة املجلس أثناء جولة الوفد العراقي في مجلس األمة الرئيس جاسم اخلرافي وأسامة النجيفي الرئيس جاسم اخلرافي وأسامة النجيفي أثناء جلسة املباحثات الرسمية

يقدّم بعد استجوابي »الشعبي« و»الوطني« من محور واحد

هايف والطبطبائي: استجواب احملمد بعد إخالله باتفاقية 
الدفاع املشترك مع دول مجلس التعاون اخلليجي

النائب���ان د.ولي���د  أعل���ن 
الطبطبائي ومحمد هايف انهما 
سيتقدمان باستجواب الى سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد على خلفية قرار 
احلكومة ايقاف ارس���ال قوات 
مش���اركة ف���ي درع اجلزيرة 
البحرين، مشيرين  ملس���اندة 
الى ان اس���تجوابهما سيكون 
بعد االستجواب املزمع تقدميه 
م���ن كتلة العم���ل الوطني الى 
الشيخ أحمد الفهد، وأيضا بعد 
املزمع تقدميه من  االستجواب 
كتلة العمل الشعبي الى سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
د.ولي���د  النائ���ب  وق���ال 
الطبطبائي انه عطفا على اعالن 
النائب محمد هايف امس االول 
في التجم���ع املناصر للبحرين 
انه س���يتقدم باس���تجواب مع 
الى س���مو رئيس  الطبطبائي 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
التنمية  احملمد، تباحثت كتلة 
واإلص���الح ه���ذا الش���أن مع 

االستجواب يتعلق بالتردد وعدم 
ارس���ال قوات كويتية ملساندة 
البحرين، مشيرا الى ان شذوذ 
الكوي���ت في ه���ذا االجتاه عن 
التي  أشقائها من دول اخلليج 
أرسلت قوات الى البحرين ُيعد 
اخالال باتفاقية مجلس التعاون 
اخلليجي في شأن الدفاع املشترك 

وخاصة املادة الثالثة.
من جانبه، أكد النائب محمد 
هايف ان ملف استجواب سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناص���ر احملمد متضخ���م فيما 
يتعلق باألض���رار التي وقعت 
من قرارات احلكومة وجتاهلها 
وتس���اهلها في عالقاتها بدول 

مجلس التعاون.
وأش���ار الى ان قرار ايقاف 
قوات درع اجلزيرة وعدم السماح 
لها باالستجابة الى دعوة درع 
اجلزيرة لالنضمام جاء كالقشة 
التي قصمت ظهر البعير في ملف 
رئيس مجلس الوزراء واضراره 

بالعالقات اخلليجية.

احلكومة بالعالقات الكويتية � 
اخلليجية.

وأض���اف د.الطبطبائي ان 

النائب محمد هايف وخلصت 
الى قرار تقدمي اس���تجواب الى 
رئيس الوزراء يتعلق بإضرار 

محمد هايف ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم أثناء اجتماعهم أمس

الصيفي والزلزلة: استجوابنا للساير مؤجل بعد التنسيق
مع »الوطني« و»الشعبي« ليقدم قبل جلسة 3 مايو املقبل

أعلن النائبان د.يوسف الزلزلة 
والصيفي مب����ارك الصيفي عن 
تأجيل تقدمي اس����تجوابهما الى 
وزير الصحة د.هالل الساير الى 
ما بعد مناقشة استجوابي العمل 
الوطني للشيخ احمد الفهد وكتلة 
العمل الشعبي لس����مو الشيخ 
ناصر احملمد، وسيكون ذلك قبل 
اربعة ايام على جلس����ة 3 مايو 
حتى يتم ادراج االستجواب على 
جدول أعمال اجللسة، وذلك بعد 
الكتلتني  التنسيق واالتفاق مع 

البرملانيتني.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
مبشاركة النائب الصيفي مبارك 
الصيفي مبجلس األمة امس بعد 
التنس����يق مع االخوان في كتلة 
العم����ل الش����عبي وكتلة العمل 
ارتأين����ا تأخير تقدمي  الوطني 
االستجواب من اجل اعطاء الفرصة 
للكتلتني لتقدمي استجوابهما بعد 
ان اعلنت كتلة العمل الوطني انها 
ستقدم استجوابها اليوم ويناقش 
في جلس����ة الثالثاء بعد القادم، 
كذلك كتلة العمل الشعبي التي 
اعلنت تقدميه في 19 ابريل فضال 

ومن اجل اتاحة الفرصة للنواب 
التي  لالطالع عل����ى املعلومات 
ستكون في محاور االستجواب 

الثالثة.
الزلزلة على زمالئه  ومتنى 
الن����واب الذي����ن يرغب����ون في 
تقدمي اس����تجواب ان يكون بعد 
اس����تجوابهم، حتى تتسنى لهم 
مناقشته واطالع النواب على ما 

يتضمنه من جتاوزات.
من جهته، قال النائب الصيفي 
مبارك الصيفي ان امللف الصحي 
ملف هام لكل من يعيش على ارض 
هذا الوطن، سواء من املواطنني او 
املقيمني، ووصف الوضع الصحي 
في الكويت باملتردي، بالرغم من 
تنبيه وزير الصحة اكثر من مرة 
والتدرج في اس����تخدام االدوات 
السيما العديد من االسئلة التي 
وجهها النواب الى د.الساير حول 

جتاوزات الوزارة.
وشدد على ان الساير لم يضع 
اي حلول ملعاناة املرضى وأهاليهم 
املستمرة، ولدينا محاور جاهزة، 
انه سيتحدث خالل  الى  مشيرا 
املالي  االس����تجواب عن احملور 

والتعاقدات اخلارجية.

وكش����ف الزلزلة ان����ه لهذه 
االس����باب مت االتفاق على تقدمي 
االستجواب قبل جلسة 3 مايو 
بأربعة ايام حتى يدرج على جدول 
اعمالها وحتى تأخذ البيانات التي 
حصلنا عليها حقها في العرض، 

عن ان استجوابنا لوزير الصحة 
د.هالل الس����اير ب����ه العديد من 
املعلومات التي تصعب مناقشتها 
في جلسة واحدة مع استجواب 
آخر، بالرغم من اننا انتهينا من 

اعداد محاوره.

د.يوسف الزلزلة والصيفي مبارك الصيفي يتحدثان في مجلس األمة أمس

الغامن: »العمل الوطني« لم ولن تفكر
في سحب أو التراجع عن استجواب الفهد

الدقباسي يترشح لرئاسة البرملان العربي

العمل الوطني تصوت وتتخذ 
موقفه���ا م���ن أي قضية وفق 
قناعات أعضائها وليس وفق 
نهج املس���اومات الت���ي اعتاد 
عليها من روج لشائعات وجود 
صفقة بني كتلتي العمل الوطني 
والشعبي، وأضاف، هذه شائعات 
معلومة املصدر ونعرف من يقف 
وراءها لالساءة سواء للكتلة 
املقدمة لالس���تجواب أو لكتلة 
التي اتخذت  الش���عبي  العمل 
موقف���ا داعما لهذه املس���اءلة 
وفق قناعات اعضائها بوجاهة 

وأحقية تقدميها.

اخلرينج واعلن النائب اخلرينج 
عن اجم���اع البرملان على عزل 
رئيسة البرملان هدى بن عامر 

»ليبيا«.
واضاف اخلرينج ان هناك 
ع�����ددا م����ن ال���دول تقدمت 
البرملان  بالترش���ح لرئاس���ة 
ولكن الكويت رش���حت ممثال 
عنها وهو النائب علي الدقباسي 
املرشح االقرب لرئاسة البرملان 
ومن املقرر ان تعقد غدا الدورة 
العادية االولى للبرملان ومناقشة 

مشروع ميزانية البرملان.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

أكد النائ���ب مرزوق الغامن 
ان كتلة العمل الوطني لم ولن 
تف�كر ب�أي ح���ال من االحوال 
ف���ي س���ح��ب أو التراجع عن 
ال�م�زمع تقدميه  االست�جواب 
الوزراء  لنائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتص��ادية ووزير 
ال�ت�ن�م�ية والش�ؤون االسكانية 
الذي  الف�ه��د  الش����يخ اح��مد 
سيتم تقدميه في موعده الذي 
الكتل���ة في وقت  أعلنت عنه 

سابق.
الغامن ف���ي تصريح  وقال 
صحافي يوم أم���س: ان كتلة 

ش���اركت الكويت بوفد من 
اعضاء مجل���س االمة اعضاء 
البرملان العربي في اجللس���ة 
الطارئة للبرملان والتي تعقد 
العامة جلامعة  االمان���ة  مبقر 
الدول العربية ملناقشة التطورات 
العربية  واالحداث باملنطق���ة 
خاصة ف���ي تون���س ومصر 

وليبيا.
وض���م الوف���د النائب علي 
العازمي  الدقباس���ي ومخل���د 
ورئي���س جلنة السياس���ات 
اخلارجي���ة مبجل���س االم���ة 
وعضو البرملان العربي مبارك 

مرزوق الغامن

علي الدقباسي

»التنمية واإلصالح«: ندعم االستجوابات باستثناء مساءلة الساير
أعلن النائب د.فيصل املسلم 
أن كتلة التنمية واإلصالح تدعم 
جميع االستجوابات املعلن عنها 
اجلادة باس����تثناء االستجواب 
املزمع تقدمي����ه لوزير الصحة 

د.هالل الساير، بسبب معلومات 
خطيرة وردت الى الكتلة.

وق����ال املس����لم ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده في مجلس األمة 
أمس ان كتلة التنمية اجتمعت 

أمس وحددت مواقفها من قضايا 
عدة، واجتمعت مع النائب محمد 
هايف فضال عن اجتماعها بأعضاء 
كتلة العمل الشعبي وكذلك كان 
هناك حوار مع االخوة في كتلة 

الوطني. واضاف املسلم  العمل 
»إننا نؤيد حرية اختيار احملاور 
وتوقيت االستجواب لكل األطراف، 
معلنا ان كتلة التنمية ستشارك 
في استجواب النائبني محمد هايف 

ووليد الطبطبائي بشكل أساسي، 
وس����يعد الحقا وه����و بعنوان 
»اضرار هذه احلكومة بعالقات 
الكويت ودول مجلس التعاون، 

واضرارها لالمن القومي«.


