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سياسة

عجلة اال�ستجوابات تدور ّ
جمدد ًا و 4وزراء
على قائمة امل�ساءلة

 بغداد /حممد �صباح
عادت عجلة اال�ستجوابات الربملانية �إىل
الدوران بع ��د عدة �أ�شهر م ��ن "ال�سبات"،
�إذ �أكمل ��ت جلن ��ة اال�ستجواب ��ات مراجعة
طلبات ال�ستجواب  4وزراء و�أحالتها �إىل
رئا�س ��ة جمل�س النواب .وحددت االخرية
بدوره ��ا الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن ال�شه ��ر
اجلاري موعد ًا مل�ساءل ��ة عدد من الوزراء
حتت قبة الربملان.
و�ستب ��د�أ عملي ��ة اال�ستج ��واب ل ��وزراء
الزراع ��ة واالت�ص ��االت والتعلي ��م العايل
والكهرباء من مطلع اال�سبوع املقبل على
ان تختت ��م نهاي ��ة ال�شهر اجل ��اري بعد ما
مت تدقيق ملف ��ات هذه الطلبات ومراجعة
الأ�سئلة من قبل جلنة اال�ستجوابات.
و�أقال جمل�س الن ��واب ،ال�صيف املا�ضي،
وزي ��ر الدف ��اع خال ��د العبي ��دي نهاي ��ة �آب
ع ��ام  .2016ويف ت�شرين االول من العام
املا�ض ��ي�ُ ،صوّ ت عل ��ى �إقالة وزي ��ر املالية
هو�شيار زيباري.
و�شه ��د العام املا�ض ��ي ،ا�ستجواب رئي�س
هيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت يف �آذار
املا�ض ��ي .كما �شه ��د �شهر ني�س ��ان املا�ضي
عمليت�ي�ن ال�ستج ��واب وزي ��رة ال�صح ��ة
ورئي�س جمل�س مفو�ضية االنتخابات.
وحدد جمل�س الن ��واب ،يف �آذار املا�ضي،
مواعي ��د ال�ستج ��واب  4وزراء بالإ�ضافة
اىل رئي�س الوقف ال�شيعي.
و�سي�ست�أن ��ف جمل� ��س الن ��واب الي ��وم
الثالث ��اء جل�سات ��ه بع ��د عطل ��ة ا�ستم ��رت
لأك�ث�ر م ��ن �أ�سب ��وع .و�ص ��وت جمل� ��س
الن ��واب ،نهاي ��ة ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي،
على متديد ف�صله الت�شريعي الأول لل�سنة
الت�شريعية الثانية  30يوما ،عازيا قراره
اىل �ض ��رورة ت�شري ��ع بع� ��ض القوان�ي�ن
املهمة.
وبح�سب م�ص ��در برملاين مطلع على ملف
اال�ستج ��واب حت ��دث لـ(امل ��دى) ،مف�ض�ل�ا

رئي�س جمل�س
الن ّواب يبد�أ زيارة
�إىل وا�شنطن

ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن هويت ��ه ،ف ��ان "جلن ��ة
اال�ستجواب ��ات الربملاني ��ة راجعت ملفات
اال�ستج ��واب لعدد من الطلب ��ات وت�أكدت
م ��ن ا�ستيف ��اء �أربع ��ة م ��ن ه ��ذه امللف ��ات
لل�شروط ،ومتت �إحالتها �إىل هيئة رئا�سة
الربمل ��ان الت ��ي ح ��ددت الأ�سب ��وع الأخري
م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ال�ستج ��واب ه�ؤالء
الوزراء يف الربملان".
و�ش ّكل ��ت رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب ،مطلع
الع ��ام اجل ��اري ،جلن ��ة خا�ص ��ة لدرا�س ��ة
طلبات اال�ستجوابات التي يقدمها نواب.
وتت ��وىل اللجن ��ة مهم ��ة فح� ��ص طلب ��ات
 بغداد /املدى
غ ��ادر رئي�س جمل�س النواب �سليم
اجلب ��وري� ،أم� ��س ،متوجه� � ًا اىل
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية ،يف
�إط ��ار زي ��ارة ت�ستغ ��رق ع ��دة ايام
بهدف بحث امل�ستجدات ال�سيا�سية

التغيري واجلماعة
الإ�سالم ّية :حكومة
م�ؤقتة لإدارة املفاو�ضات

اال�ستج ��واب والت�أك ��د م ��ن ا�ستيفائه ��ا
ال�شروط القانونية.
و�ضع جمل� ��س النواب تعليم ��ات �صارمة
ت�سببت بعرقلة عمليات اال�ستجواب التي
يتبناها نواب منع� � ًا لعمليات اال�ستهداف
ال�سيا�سي ب�ي�ن الكتل .وتل ��زم التعليمات
م ��رور طل ��ب اال�ستج ��واب بالدائ ��رة
القانوني ��ة ث ��م �إحالت ��ه اىل جلن ��ة خا�صة
تقوم بدورها بتحويله اىل هيئة الرئا�سة
للبت بالطلب.
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در الربمل ��اين املطل ��ع ان
"ه� ��ؤالء ال ��وزراء الذي ��ن �سيح�ض ��رون
و�آخر تطورات الو�ضع االقليمي.
وذكر بي ��ان ملكت ��ب رئي�س جمل�س
الن ��واب ،اطلع ��ت علي ��ه (امل ��دى)
ام�س� ،أن "رئي�س جمل�س النواب،
�سلي ��م اجلبوري ،غ ��ادر العا�صمة
بغ ��داد متوجه ��ا اىل الوالي ��ات
املتح ��دة االمريكي ��ة يف زي ��ارة

لال�ستج ��واب ،هم كل من وزي ��ر الزراعة،
واالت�ص ��االت ،والكهرب ��اء ،والتعلي ��م
الع ��ايل" ،م�ؤك ��دا ان "هيئ ��ة الرئا�س ��ة
�ستتف ��رغ يف الأ�سب ��وع االخريمن ال�شهر
احلايل للبت بهذه اال�ستجوابات".
وكان رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �سلي ��م
اجلب ��وري اعل ��ن ،مطل ��ع ت�شري ��ن الثاين
اجل ��اري ،وجود طلب ��ات ال�ستجواب عدد
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف الربمل ��ان و�ستتم يف
الأ�سبوع الأخري من هذا ال�شهر.
يف ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أك ��د مق ��رر جمل� ��س
الن ��واب النائ ��ب ني ��ازي معم ��ار �أوغل ��و

ر�سمية ت�ستغرق عدة �أيام".
وا�ض ��اف البي ��ان "م ��ن املق ��رر ان
يلتق ��ي اجلب ��وري برئي�س جمل�س
الن ��واب االمريك ��ي ب ��ول راي ��ان
وم�س� ��ؤويل االدارة االمريكي ��ة
لبح ��ث االو�ض ��اع يف الع ��راق
واملنطق ��ة والق�ضايا ذات االهتمام

�أن "عملي ��ة اال�ستجواب ��ات �ستب ��د�أ م ��ن
ي ��وم ال�سب ��ت الق ��ادم و�ست�شم ��ل �أربع ��ة
وزراء مت ��ت مراجع ��ة ملفاته ��م م ��ن قبل
جلنة اال�ستجوابات الت ��ي دققت الأ�سئلة
واملتعلقات بكل العقود.
ويق ��ول اوغل ��و ،يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
ام� ��س ،ان "الف�ص ��ل الت�شريع ��ي احل ��ايل
�سي�شه ��د ا�ستج ��واب عدد م ��ن امل�س�ؤولني
التنفيذيني بعد جدولة مواعيد ح�ضورهم
اىل الربمل ��ان و�ستب ��د�أ م ��ن ي ��وم ال�سب ��ت
الق ��ادم وت�شمل �أربع ��ة وزراء" ،الفتا �إىل
ان "عدد طلب ��ات اال�ستج ��واب املوجودة

امل�شرتك".و�أ�ش ��ار مكت ��ب رئي� ��س
الربمل ��ان اىل انه "�سيلقي عدد ًا من
املحا�ض ��رات يف املعاه ��د ومراكز
البح ��ث االمريكي ��ة ،لإلقاء ال�ضوء
عل ��ى االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة يف
العراق والتحديات التي تهدد �أمن
وا�ستقرار املنطقة".

بارزاين :ننتظر ر ّد بغداد لبدء املفاو�ضات
ب�ش�أن الق�ضايا العالقة

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب بح�ضور العبادي
لدى جلنة اال�ستجواب ��ات ت�صل �إىل �ستة
طلبات ا�ستجواب".
بدوره ��ا ت�ؤكد النائبة هدى �سجاد ،ع�ضو
ائتالف دولة القان ��ون ،ان "الربملان حدد
يل ي ��وم  11م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل موعدا
ال�ستج ��واب وزي ��ر االت�ص ��االت ح�س ��ن
الرا�شد بعد ان ا�ستكملت طلب ا�ستجوابي
لكل ال�شروط والإجراءات القانونية".
وتو�ض ��ح �سج ��اد لـ(امل ��دى) ان "طل ��ب
ا�ستجواب ��ي عر� ��ض عل ��ى جلن ��ة
اال�ستجواب ��ات من ��ذ �شه ��ر ني�س ��ان
املا�ض ��ي" ،مبينة ان "اللجن ��ة ت�ضم عددا

م ��ن امل�ست�شاري ��ن القانوني�ي�ن والفني�ي�ن
الذي ��ن راجع ��وا الأ�سئل ��ة وامللف ��ات
املتعلق ��ة باال�ستج ��واب" .و�أك ��دت ان
"جزءا م ��ن اال�ستجواب يركز على ملف
(�سيمف ��وين ارثلنك) اخلا� ��ص با�ستثمار
الكاب ��ل ال�ضوئي لإحدى �ش ��ركات القطاع
اخلا�ص".
وتعزو ع�ضو دولة القانون �أ�سباب ت�أخري
ا�ستجوابه ��ا اىل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب م�ش�ي�رة بالتحدي ��د اىل النائ ��ب
الأول لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب هم ��ام
حمودي.
وتابعت النائبة هدى �سجاد "ا�ست�ضافتني
جلن ��ة اال�ستجوابات على مدار ثالثة �أيام
يف �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي وا�ستمع ��ت �إىل
االدل ��ة الت ��ي تقدم ��ت به ��ا لتدقي ��ق ملف
ا�ستج ��واب وزي ��ر االت�ص ��االت" ،م�ؤكدة
انه ��ا ا�ستح�صل ��ت موافقة كل م ��ن رئي�س
جمل�س الن ��واب �سليم اجلبوري والنائب
الثاين �آرام ال�شيخ حممد.
وت�ؤك ��د ه ��دى �سج ��اد ان "الربمل ��ان �أبلغ
وزي ��ر االت�ص ��االت ح�س ��ن را�ش ��د مبوعد
ا�ستجوابه".
وتن�ص امل ��ادة (/61ثامنا) م ��ن الد�ستور
عل ��ى ان ملجل� ��س الن ��واب "�سح ��ب الثقة
م ��ن �أحد الوزراء بالأغلبية املطلقة ،ويُعد
م�ستقي�ل� ًا من تاري ��خ قرار �سح ��ب الثقة،
وال يج ��وز طرح مو�ض ��وع الثقة بالوزير
�إال بن ��ا ًء عل ��ى رغبته� ،أو طل � ٍ�ب موقع من
ا�ستجواب
خم�س�ي�ن ع�ضو ًا� ،إث ��ر مناق�شة
ٍ
موج ٍه �إليه ،وال ي�صدر املجل�س قراره يف
الطل ��ب �إال بع ��د �سبعة �أي ��ام يف الأقل من
ت�أريخ تقدميه".
كما تن�ص (املادة  )85من النظام الداخلي
ملجل� ��س الن ��واب عل ��ى ان "يق ��دم طل ��ب
توجي ��ه اال�ستج ��واب كتاب ��ة �إىل رئي� ��س
املجل� ��س موقع ًا م ��ن طال ��ب اال�ستجواب
مبوافق ��ة خم�س ��ة وع�شرين ع�ض ��و ًا على
الأقل".

ً
أ�سبوعا
وفد برملاين �إىل ال�سعوديّة يف زيارة ت�ستغرق �

نن�سق مع
اخلارج ّية العراق ّيةِّ :
الريا�ض ّ
حلل �أزمة لبنان

جدد رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين� ،أم�س الإثنني ،اال�ستعداد لبدء احلوارات مع بغداد
ب�ش�أن الق�ضايا اخلالفية ،م�شريا اىل �أن االطراف الكردية �ستجتمع خالل االيام املقبلة لتقدمي رد حول قرار
املحكمة االحتادية ب�ش�أن اال�ستفتاء.و�أكد �أن احلكومة االحتادية مل تك�شف لغاية الآن عن موقفها ب�ش�أن ا�ستئناف
املفاو�ضات.و�أ�صدرت املحكمة االحتادية العليا يف الـ 6من ال�شهر احلايل تف�سرياً للمادة االوىل من الد�ستور ب�ش�أن
ق�ضية ا�ستفتاء �إقليم كرد�ستان ،مبينة عدم وجود فقرة قانونية يف الد�ستور العراقي جتيز او ت�سمح باالنف�صال.
 بغداد /املدى
وقال نيجريفان ب ��ارزاين ،خالل
م�ؤمت ��ر �صحفي عق ��ده يف اربيل
وتابعته (املدى)�" ،إننا �سنجتمع
م ��ع االطراف ال�سيا�سي ��ة الكردية
قريب� � ًا و�سرن�س ��ل رد ًا ر�سمي� � ًا
للمحكم ��ة االحتادي ��ة بخ�صو�ص
اال�ستفت ��اء" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"اله ��دف م ��ن عقد جول ��ة جديدة
م ��ن املفاو�ض ��ات م ��ع الأط ��راف

ال�سيا�سية بالإقليم هو حل الأزمة
بني بغداد و�أربيل".
وب�ش� ��أن ا�ستئن ��اف املفاو�ض ��ات
بني بغداد و�أربي ��ل� ،أكد بارزاين
"نح ��ن م�ستع ��دون للح ��وار م ��ع
بغ ��داد على وف ��ق الد�ستور لكننا
مل نتل � ّ�ق رد ًا منهم حت ��ى الآن ومل
نح�ص ��ل على موع ��د �أو قبول من
بغداد ب�ش�أن ب ��دء التفاو�ض حتى
الآن" ،مثمن� � ًا يف الوق ��ت ذات ��ه
"جهود الواليات املتحدة وحثها

عل ��ى �إج ��راء احل ��وار لك ��ن حتى
الآن مل يح ��دد �أي ج ��دول زمن ��ي
لبدء املفاو�ضات".
وح ��ول تخ�صي�ص ��ات الإقليم من
موازنة ع ��ام � ،2018أ�شار رئي�س
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان اىل ان
"احل�ص ��ة املحددة لكرد�ستان يف
املوازنة ال ت�س ��د رواتب حمافظة
واحدة" ،م�شريا �إىل �أن "م�سودة
قانون ميزانية  2018هي الأ�سو�أ
على االطالق".

و�ش ��دد نيجريف ��ان ب ��ارزاين
عل ��ى "�ض ��رورة الت ��زام الع ��راق
بتخ�صي� ��ص  %17م ��ن �إي ��رادات
املوازنة لكرد�ست ��ان وفق االتفاق
املربم م�سبق ًا والذي ال يزال �ساري ًا
حت ��ى �إج ��راء �إح�صاء �س ��كاين"،
الفتا �إىل �أن "البي�شمركة جزء من
املنظوم ��ة الع�سكري ��ة يف العراق
وق ��د �أثبت ��ت جدارته ��ا يف حربها
�ضد داع�ش".
واعت�ب�ر رئي�س حكومة كرد�ستان

البت بـ 4دعاوى ّ
االحتاديّة تعتزم ّ
�ضد ا�ستفتاء الإقليم
 بغداد /املدى
ت�ستع� � ّد املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا مطل ��ع
اال�سب ��وع املقب ��ل للنظ ��ر ب� �ـ 4دع ��اوى رفعت
�ض ��د اال�ستفتاء ال ��ذي �أجراه �إقلي ��م كرد�ستان
يف �أيل ��ول املا�ض ��ي .واك ��دت �إ�شع ��ار ممثلية
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ببغ ��داد ملرت�ي�ن وبانتظ ��ار
�إعادة التبليغ للب ��ت بد�ستورية اال�ستفتاء من
عدمها.
وقال �أيا�س ال�ساموك ،املتحدث با�سم املحكمة
يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن "املحكمة
االحتادية العليا حددت يوم الـ 20من ت�شرين
الث ��اين احلايل ،موع ��د ًا للنظ ��ر يف الدعاوى
االرب ��ع املقامة من املدعني �ض ��د املدعى عليهم
من امل�س�ؤول�ي�ن عن عملية اال�ستفتاء يف �إقليم

كرد�ستان".و�أ�ض ��اف ال�سام ��وك �أن "املحكمة
�أ�شع ��رت ممثلي ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان يف بغداد
لإج ��راء عملي ��ة التبليغ و�إع ��ادة ورقة التبليغ
مبلغ ��ة وفق القانون" ،م�شريا اىل ان املحكمة
"�أك ��دت عل ��ى ذل ��ك ملرت�ي�ن وبانتظ ��ار اعادة
التبليغ ليت�سنى للمحكمة البت بد�ستورية �أو
عدم د�ستورية اال�ستفتاء".
وك�شف النائب الكردي زان ��ا �سعيد ،لـ(املدى)
م�ؤخرا ،ان "احلكوم ��ة املركزية تنتظر نتائج
الب ��ت ب�أرب ��ع دع ��اوى مرفوعة �أم ��ام املحكمة
االحتادية تتعل ��ق بد�ستورية اال�ستفتاء الذي
�أج ��راه �إقلي ��م كرد�ست ��ان" ،مبين� � ًا �أن "اثنتني
م ��ن هذه الدع ��اوى مقدمتان م ��ن قبل جمل�س
ال ��وزراء ،باال�ضاف ��ة اىل دعوي�ي�ن اثنت�ي�ن
�أقامهما نائبان".
و�أ�ض ��اف النائب الكردي ب� ��أن "هذه الدعاوى

قدم ��ت ع ��ن طري ��ق املدع ��ي الع ��ام للمحكم ��ة
االحتادي ��ة الت ��ي �ست�ص ��در ق ��رار ًا يتعل ��ق
بد�ستورية اال�ستفتاء خالل الفرتات املقبلة".
وكان جمل� ��س الق�ضاء قد �أ�ص ��در قرار ًا والئي ًا
مين ��ع �إجراء اال�ستفتاء قبل �إجرائه يف ايلول
املا�ضي.
و�أ�ص ��درت املحكم ��ة االحتادي ��ة ،م�ؤخ ��ر ًا،
تف�س�ي�را للم ��ادة االوىل من الد�ست ��ور ،منعت
مبوجب ��ه انف�ص ��ال �أي �إقلي ��م او حمافظة عن
البالد.
ج ��اء ذلك رد ًا عل ��ى طلب من جمل� ��س الوزراء
بتف�س�ي�ر املادة الأوىل م ��ن الد�ستور .وتن�ص
امل ��ادة الأوىل عل ��ى �أن "جمهوري ��ة الع ��راق
دول ��ة احتادي ��ة واح ��دة م�ستقل ��ة ذات �سيادة
كامل ��ة ونظ ��ام جمه ��وري نياب ��ي برمل ��اين
دميوقراطي".

ان "تعام ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة
يف الواق ��ع وم ��ا ورد يف م�شروع
املوازن ��ة وهيئ ��ة الإع�ل�ام
وال ��وزارات االحتادي ��ة يفن ��د ما
تدعي ��ه بغ ��داد م ��ن حر�صه ��ا على
تطبيق الد�ستور".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،دع ��ت حرك ��ة
التغي�ي�ر واجلماع ��ة اال�سالمي ��ة
الكرد�ستاني ��ة� ،أم� ��س الإثن�ي�ن،
اىل ت�شكي ��ل حكوم ��ة م�ؤقت ��ة
لإدارة ح ��وار ناجح مع احلكومة
املركزية.
وقالت حرك ��ة التغيري واجلماعة
اال�سالمي ��ة الكرد�ستاني ��ة ،يف
بي ��ان م�ش�ت�رك عق ��ب اجتم ��اع
احلزب�ي�ن عق ��د يف ال�سليماني ��ة،
�إن "االجتم ��اع بح ��ث االو�ض ��اع
ال�سيا�سي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان
والع ��راق واملرحلة احلرجة التي
مير بها الإقليم نتيجة ال�سيا�سات
اخلاطئة ل�سلطات كرد�ستان".
و�أك ��د احلزب ��ان الكردي ��ان
املعار�ض ��ان "�ض ��رورة التعام ��ل
مب�س�ؤولي ��ة مع املرحل ��ة احلالية
ب�ش ��كل �أن يتلم� ��س املواطن ��ون
تغي�ي�رات جذرية" ،و�ش ��ددا على
"�ضرورة ت�شكيل حكومة م�ؤقتة
لإدارة ح ��وار ناجح مع احلكومة
املركزية والعمل من �أجل حت�سني
االو�ض ��اع املعي�شي ��ة للمواطن�ي�ن
وتوف�ي�ر روات ��ب املوظف�ي�ن
واال�ستع ��داد لإج ��راء انتخاب ��ات
نزيه ��ة بعي ��دة ع ��ن التدخ ��ل
احلزبي".

 بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة اخلارجية العراقية� ،أم�س ،عن
تن�سي ��ق بني بغداد والريا�ض وبريوت لإيجاد
احلل ��ول لالزمة اللبنانية بع ��د ا�ستقالة رئي�س
احلكومة �سعد احلريري.
وق ��دم احلري ��ري ا�ستقالت ��ه م ��ن العا�صم ��ة
ال�سعودي ��ة الريا� ��ض ،عازي� � ًا ذل ��ك اىل وجود
حم ��اوالت الغتياله من قبل �أذرع تابعة لإيران
عل ��ى حد قول ��ه .ودفع ��ت تلك التط ��ورات اىل
املزي ��د م ��ن الت�صعي ��د وتب ��ادل االتهامات بني
�إي ��ران م ��ن جه ��ة وال�سعودي ��ة وبع� ��ض دول
اخلليج.
وق ��ال �أحم ��د حمج ��وب ،املتح ��دث با�س ��م
اخلارجي ��ة العراقية� ،إن "بغ ��داد تتوا�صل مع
ال�سعودي ��ة ولبنان حل ��ل الأزم ��ة الناجمة عن
�إعالن رئي�س الوزراء اللبناين �سعد احلريري
ا�ستقالته من الريا�ض".
و�أك ��د حمج ��وب خ�ل�ال م�ؤمتر �صحف ��ي عقده
ام� ��س ،ان "الع ��راق يح ��اول التو�ص ��ل اىل
معاجل ��ة االزمة من خ�ل�ال عالقاته التي يتمتع
بها مع ال�سعودية ولبنان".
وب�ش� ��أن زي ��ارة وزي ��ر اخلارجي ��ة �إبراهي ��م
اجلعف ��ري اىل قط ��ر� ،أ�ش ��ار املتح ��دث با�س ��م
اخلارجي ��ة �إىل �أنه ��ا "ناق�ش ��ت جمل ��ة ملف ��ات
ونتج عنه ��ا التوجيه بفتح �سف ��ارة قطرية يف
العراق" ،م�ؤكد ًا �أن "اخلارجية العراقية تقف
على م�سافة واحدة من اجلميع وحتر�ص على
التوا�صل مع اجلميع حلل الأزمات".
يف �سي ��اق ذي �صلة ،يبد�أ الي ��وم الثالثاء وفد
برملاين زي ��ارة ر�سمية اىل ال�سعودية ت�سغرق

اجلعفري مع اجلبري يف لقاء �سابق
�أ�سبوع� � ًا وتهدف �إىل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين.
وق ��ال رئي� ��س جلن ��ة ال�صداق ��ة العراقي ��ة
ال�سعودية ،النائب ح�سن �شويرد� ،إن "اللجنة
�شكل ��ت وف� �دًا م ��ن خمتل ��ف اللج ��ان والكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة يف الربمل ��ان ،للب ��دء بزي ��ارة �إىل
ال�سعودية ،الثالثاء ،ت�ستمر �أ�سبوع ًا".
و�أ�ض ��اف �شوي ��رد ،يف ت�صري ��ح �صحف ��ي ،ان
"الزي ��ارة �ستت�ضم ��ن توطي ��د العالق ��ات م ��ع
جمل� ��س ال�شورى ال�سع ��ودي ،و�إعالن ت�شكيل
جلن ��ة ال�صداق ��ة ال�سعودي ��ة العراقي ��ة ،بهدف
التع ��اون ب�ي�ن ممثل ��ي ال�شع ��ب م ��ن البلدي ��ن
وت�سهيل عمل احلكومات".
و�أك ��د ع�ض ��و جلن ��ة العالق ��ات اخلارجي ��ة
الربملاني ��ة ان "الر�ؤية اجلدي ��دة يف ال�سيا�سة
ً
خمطط ��ا له ��ا م ��ن قب ��ل جلن ��ة
العراقي ��ة كان
العالق ��ات اخلارجية النيابية ،منذ بدء الدورة
الربملانية يف العام ."2014
ً
وم ��ن امل�ؤم ��ل ان يلتق ��ي الوفد الزائ ��ر كال من
ويل العه ��د ال�سع ��ودي حمم ��د ب ��ن �سلم ��ان،
ووزيراخلارجي ��ة ع ��ادل اجلب�ي�ر ،ورئي� ��س
جمل�س ال�شورى عبد لله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شي ��خ ،بح�س ��ب ت�صريح ��ات مل�ص ��ادر
مطلعة.
و�أج ��رى رئي� ��س الوزراء حي ��در العبادي ،يف
الـ 23من ال�شهر املا�ضي ،زيارة اىل ال�سعودية
على ر�أ� ��س وفد م ��ن امل�ست�شاري ��ن والوزراء.
و�أ�سف ��رت الزي ��ارة ع ��ن التوقيع ر�سمي� � ًا على
املجل� ��س التن�سيق ��ي بني الع ��راق وال�سعودية
بح�ض ��ور وزير اخلارجي ��ة االمريكي ،ريك�س
تيلر�سون.

