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السبيعي يشارك في افتتاح الدورة 25 لتنفيذية »البرملاني العربي«

الرئيس الغامن مع رئيس الوزراء العراقي د.عادل عبداملهدي الرئيس مرزوق الغامن مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي الرئيس العراقي د.برهم صالح مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الغامن: الكويت تتطلع إلى عراق آمن ومستقر ومزدهر 
ومهتمون بالعمل على تعزيز التعاون مبا يصب في مصلحة الشعبني

استقبل رئيس اجلمهورية 
العراقيــة د.برهم صالح في 
قصر الســام ببغــداد أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والوفد البرملاني املرافق 
له، وذلك مبناســبة الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها الغامن 

للعراق.
وفــي بداية اللقــاء، نقل 
العراقــي  الغــامن للرئيــس 
حتيــات صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ومتنياتــه مبزيد من التقدم 
واالزدهار للعراق، فيما حمل 
الرئيس برهم صالح بدوره 
الرئيس الغامن نقل حتياته 
وتقديره لسمو أمير الباد.

وجرى خال اللقاء التأكيد 
على عمق ومتانة العاقة بني 
البلدين الشقيقني واستعراض 
القائمــة  عاقــات التعــاون 
بينهما وســبل النهوض بها 

إلى آفاق أرحب وأوسع.
اللقــاء وكيــل  وحضــر 
الشــعبة البرملانيــة النائب 
راكان النصــف، وأمني ســر 
النائــب د.عــودة  الشــعبة 
الرويعــي، وأمــني صندوق 
الشعبة النائب محمد الدالل، 
النائــب  الشــعبة  وعضــو 
د.خليــل عبداهلل، وســفير 
الكويــت لدى العراق ســالم 
الزمانان، واألمني العام ملجلس 
األمة عام الكندري إضافة إلى 
عدد كبير من أعضاء البرملان 

العراقي.
وفي الســياق ذاته، عقد 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
أمــس  الغــامن فــي بغــداد 
مباحثات رسمية مع رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد 
احللبوسي، وذلك مبناسبة 
الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الغــامن والوفد البرملاني 

املرافق له للعراق.
وجرى خــال املباحثات 
التعاون  استعراض عاقات 
بني الكويت والعراق وسبل 
تعزيزهــا وتطويرها في كل 
املجاالت خصوصا في اجلانب 

البرملاني.
كما تطرقت املباحثات الى 

من جانبه، أكد الغامن خال 
املباحثات تطلع الكويت الى 
عراق آمن ومستقر ومزدهر، 
مشددا على أهمية العمل على 
تعزيز التعاون بني اجلانبني 
مبــا يصــب فــي مصلحــة 
الشعبني العراقي والكويتي.
مــن جانــب آخــر، التقى 
الرئيس الغامن رئيس مجلس 
القضاء األعلى في جمهورية 
العراق فائق العبودي، وذلك 
الرسمية  الزيارة  مبناســبة 
التي يقوم بها الغامن والوفد 
البرملاني املرافق له للعراق.

وجرى خال اللقاء تبادل 
وجهــات النظــر حــول عدد 

بني الكويت والعراق.
وأكد اجلانبــان ضرورة 
التعجيل فــي حل ومعاجلة 
كل امللفــات التــي ميكــن ان 
تعوق عملية تسريع إنشاء 
شراكات اقتصادية وجتارية 
بني اجلانبني تصب في صالح 
الشعبني العراقي والكويتي.
كمــا ناقــش االجتماع ما 
الساحتان اإلقليمية  تشهده 
والدولية من قضايا وملفات 
ساخنة وتطورات سياسية 

واقتصادية متسارعة.
وكان رئيــس مجلــس 
العراقــي محمــد  النــواب 
احللبوســي أقام في بغداد 

مــن األمــور والقضايــا ذات 
القانونية  الصلة باجلوانب 
الــى جانــب  والدســتورية 
التأكيــد على أهميــة تبادل 
اخلبرات بــني اجلانبني بهذا 

اخلصوص.
واجتمع الرئيس الغامن مع 
رئيس الوزراء العراقي د.عادل 
عبداملهدي، وذلك مبناســبة 
الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الغــامن والوفد البرملاني 
املرافــق له للعــراق. وبحث 
اجلانبان خال االجتماع جملة 
من املوضوعات والقضايا التي 
من شأنها ان حتقق مزيدا من 
التطور في عاقات التعاون 

وحضرهــا مــن اجلانب 
الشــعبة  الكويتــي وكيــل 
النائــب راكان  البرملانيــة 
النصف، وأمني سر الشعبة 
النائــب د.عــودة الرويعى، 
الشــعبة  وأمــني صنــدوق 
النائب محمد الدالل، وعضو 
الشــعبة النائــب د.خليــل 
عبــداهلل، وســفير الكويت 
لدى العراق سالم الزمانان، 
واألمني العــام ملجلس األمة 

عام الكندري.
وكان الغــامن قــد وصــل 
والوفد البرملاني املرافق له إلى 
العاصمة العراقية بغداد أمس 
في زيارة رســمية تستغرق 

امــس مأدبــة غــداء علــى 
شــرف رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد املرافق 
له، وذلــك بحضور رئيس 
العــراق د.برهم  جمهورية 
الــوزراء  صالــح ورئيــس 

د.عادل عبداملهدي.
كمــا حضــر املأدبــة من 
اجلانب العراقي رئيس مجلس 
القضاء األعلى فائق زيدان، 
والنائب االول لرئيس مجلس 
النواب حسن الكعبي، ونائب 
رئيس مجلس النواب بشير 
حداد، ورئيس مجلس النواب 
السابق سليم اجلبوري، وعدد 
من أعضاء البرملان العراقي.

يوما واحدا تلبية لدعوة من 
رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد احللبوسي، وذلك ضمن 

جولة تشمل األردن.
وكان في استقبال الغامن 
لدى وصوله رئيس البرملان 
العراقــي محمد احللبوســي 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
النائب عبداهلل اخلربيط وعدد 
من أعضاء البرملان وســفير 
الكويــت لدى العراق ســالم 
الزمانان وسفير العراق لدى 

الكويت عاء الهاشمي.
وعقب زيارة بغداد، توجه 
الغــامن الــى األردن لزيــارة 
مخيمات الاجئني السوريني 
والفلســطينيني علــى مدار 
يومني، ومن ثم املشاركة في 
أعمال املؤمتر الـ ٢٩ لاحتاد 
البرملاني العربي املقرر عقده 
هنــاك يومــي 3 و4 مــارس 
املقبل، حيث سيلقي كلمة وفد 
الكويت أمام املؤمتر الذي يقام 
حتت عنوان »القدس العاصمة 

األبدية لدولة فلسطني«.
وكان الرئيــس الغامن قد 
توجه على رأس وفد برملاني 
إلى العاصمة العراقية بغداد 
في زيارة رســمية تستغرق 

يوما واحدا.
الغــامن  وكان فــي وداع 
علــى أرض املطــار نائــب 
رئيس مجلس االمة عيســى 
الكندري، ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
العفاسي،  املستشــار د.فهد 
وسفير األردن لدى الكويت 
صقر أبو شتال والقائم بأعمال 
الكويت  العراق لدى  سفارة 

محمد احلسيني.
ويضــم الوفــد البرملاني 
إضافة للغامن، كا من وكيل 
الشــعبة البرملانيــة النائب 
راكان النصــف، وأمني ســر 
النائــب د.عــودة  الشــعبة 
الرويعــي، وأمــني صندوق 
الشعبة النائب محمد الدالل 
وأعضــاء الشــعبة النــواب 
احلميــدي الســبيعي وعلي 
الدقباسي ود.خليل عبداهلل 
أبل واألمني العام ملجلس األمة 

عام الكندري.

عقد في بغداد مباحثات رسمية مع الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والتقى رئيس مجلس القضاء األعلى

الرئيس العراقي د.برهم صالح ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ود.عودة الرويعي ومحمد الدالل وراكان النصف ود.خليل عبداهلل وعالم الكندري في لقطة تذكارية

اخلطــوات الواجب اتخاذها 
جتــاه العديــد مــن امللفات 
البلدين  التي تهم  والقضايا 
الى جانب آخر التطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وأعرب احللبوسي خال 
املباحثات عن الشكر واالمتنان 
ملواقف الكويت أميرا وحكومة 
وبرملانا وشعبا الداعمة للعراق 
سواء في حربه ضد اإلرهاب 
او دعم العملية السياسية في 
العــراق او على صعيد ملف 
إعادة اإلعمــار، مؤكدا تطلع 
العــراق الى مزيد من تعزيز 
عاقات الشراكة مع اجلانب 

الكويتي.

شــارك عضو اللجنة التنفيذية للشــعبة 
البرملانية النائب احلميدي السبيعي في افتتاح 
الدورة ٢5 للجنة التنفيذية لاحتاد البرملاني 
العربــي، واملنعقدة ضمن أعمــال املؤمتر ٢٩ 
لاحتاد الذي يستضيفه مجلس النواب األردني 

في العاصمة األردنية عمان.
ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة تقرير 
األمــني العام لاحتاد البرملانــي العربي حول 
تنفيذ قرارات املؤمتر ٢7، واملؤمتر ٢8 الطارئ 
لاحتاد، وأنشطة األمانة العامة لاحتاد منذ 
انعقاد الدورة ٢4 حتى انعقاد الدورة ٢5 للجنة 

التنفيذية لاحتاد.

وســتبحث اللجنة تقارير اللجان املتعلقة 
بجائزة التميز البرملاني العربي وتقرير اللجنة 
املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لاحتاد 
وتقريــر اللجنة اخلاصة بالفريــق القانوني 

املنبثق عن اللجنة التنفيذية لاحتاد.
يذكر ان وفدا من الشــعبة البرملانية يضم 
النائبني د.عودة الرويعي واحلميدي السبيعي 
واألمني العام ملجلــس األمة عام الكندري قد 
وصل إلــى العاصمة األردنية عمان الســبت 
املاضي للمشاركة في أعمال الدورة اخلامسة 
والعشرين للجنة التنفيذية لاحتاد البرملاني 

احلميدي السبيعيالعربي.

العدساني يسأل عن خطة »الصحة«
لتجهيز الكوادر الطبية

عسكر التخاذ اإلجراءات الالزمة
إلصالح وصيانة طرق اجلهراء والفروانية

ريــاض  النائــب  وجــه 
العدساني ســؤاال إلى وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
الصباح قال في مقدمته: نصت 
املادة ١١ من الدستور »تكفل 
الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الشيخوخة أو املرض أو 
العجــز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحيــة«. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١ - يرجــى تزويدي بخطة 

النائــب عســكر  تقــدم 
العنزي باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: شــهدت اآلونة 
األخيــرة ازديــاد شــكاوى 
االفراد وعــدم قيام اجلهات 
املختصة مبهامها في أعمال 
صيانــة الطرق والشــوارع 
فــي محافظتــي اجلهــراء 
والفروانيــة، ويشــمل ذلك 
اإلضاءة واالرشادات املرورية 
والعامــات األرضيــة على 
الرغم من كونها أهم عناصر 
السامة املرورية ملساهمتها 

الكوادر  الوزارة في جتهيز 
الطبية وموعد مراحل تشغيل 
مدينة اجلهراء الطبية شاملة 

اخلدمات الطبية.
٢ - ما مدى صحة أن هناك 
نقصــا في الكــوادر الطبية 
في مركز القيروان الصحي، 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
فيرجى تزويدي بإجراءات 
الــوزارة ملعاجلة املوضوع 

مرفق معها املدة الزمنية.
3 - يرجى تزويدي مبوعد 
تشــغيل املراكــز الصحيــة 

فــي حتديــد معالــم الطرق 
وتوضيح حركة السير 

وانسيابيتها، وغير خاف 
ما ميكن أن يؤدي إليه ذلك 
الدور السلبي من ارتفاع في 
عدد احلوادث املرورية، وما 
يسببه ذلك من خطورة على 
أرواح وسامة األفراد، االمر 
الــذي يقتضي وضع حلول 
استراتيجية وتنفيذية ونظم 
متابعــة ملعاجلــة مشــاكل 
الطــرق وتنفيــذ إجــراءات 
الســامة حفاظا على أمنهم 

التاليــة متضمنــا جميــع 
اخلدمات الطبية:

٭ الدسمة
٭ الرميثية )اجلديد(

4 - مت افتتاح مركز الرحاب 
الصحي فــي بداية الســنة 
احلاليــة وذلك بعد تأهيله، 
هل مت توفير جميع اخلدمات 
الطبية في املركز حسب خطة 
الــوزارة إذا كانــت اإلجابة 
بالنفــي يرجــى تزويــدي 
باملوعد واإلجراءات ملعاجلة 

املوضوع.

وتطبيقا للمــادة 8 الواردة 
في دســتور الكويــت التي 
تنص على أن تصون الدولة 
دعامــات املجتمــع وتكفــل 
األمن والطمأنينــة وتكافؤ 
الفــرص للمواطنني. ونص 
االقتراح على ما يلي: »اتخاذ 
اإلجــراءات الازمة إلصاح 
الطرق والشوارع  وصيانة 
وعمل اإلضاءة واالرشادات 
املرورية والعامات األرضية 
فــي محافظتــي اجلهــراء 

والفروانية«.
عسكر العنزيرياض العدساني

الغامن أثناء وصوله إلى بغدادرئيس مجلس األمة والوفد املرافق له أثناء مغادرتهم وفي وداعهم عيسى الكندري ود.فهد العفاسي


