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السفيرة نبيلة المال تحضر حفل استقبال أقامته األكاديمية البحرية البلجيكية

حضرت سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا نبيلة املال 
وامللحق العسكري في بروكسل املقدم سعد احلريتي 
حفل استقبال اقامته األكادميية البحرية في بلجيكا 
على منت ناقلة املروحي���ات »جان دارك« في ميناء 

زيبروج.
وأش���ارت مصادر في السفارة ل� »كونا« الى انه 
تواج���د على منت ناقلة »جان دارك« وهي س���فينة 

تدريب من األكادميية البحرية الفرنسية النقيبان 
الكويتيان حس���ن أحمد الريس وزيد خالد العنقة، 
الفتة في الوقت نفس���ه الى تواج���د متدربني غير 

فرنسيني.
وكان من بني الضيوف وزير الدفاع البلجيكي بيتر 
دي كرمي ومع���اون امللك وقائد البحرية البلجيكية 

العميد جان بول روبينز وعدد من السفراء.

د.محمد احلويلة

عادل الصرعاوي

ناجي العبد الهادي يكرم احدى املشاركات في معرض »صنع يدي«

حسني احلريتي مستقبال د.اياد السامرائي

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة التدريبية

علي الدقباسي وحسني مزيد يتوسطهم سفيرنا الشيخ جابر الدعيج مع بعض اعضاء مجلس النواب االيطالي علي الدقباسي وصالح عاشور وغامن امليع وسفيرنا الشيخ جابر الدعيج في مبنى مجلس النواب االيطالي

الدعيج: زيارة ناجحة تدل على عمق العالقات الكويتية- اإليطالية
أكد س��فيرنا لدى جمهورية ايطاليا الش��يخ 
جابر الدعيج أن زيارة وفد مجلس األمة الناجحة 
للبرملان االيطالي تع��د دليال على عمق العالقات 
الكويتية - االيطالية ورغبة الكويت في توطيدها 
على جميع املستويات. وقال الشيخ جابر الدعيج 
في تصريح ل� »كونا« امس ان زيارة وفد مجموعة 
الصداقة البرملانية الثانية مبجلس األمة التي تأتي 
بعد زيارة صاحب الس��مو االمير الشيخ صباح 
االحمد ضمن سلسلة من الزيارات الهامة استهلها 
سمو رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر املاضي 
»امن��ا تدل على رغبة الكويت في تعميق الروابط 
مع جمهورية ايطاليا الصديقة«. ونوه الدعيج مبا 
تتمتع به ايطاليا مبا لها من وزن وقوة سياس��ية 
واقتصادية وعس��كرية من تأثي��ر داخل أوروبا 
وعلى املس��توى الدولي بجان��ب ما تتمتع به من 

أفضلية خاصة لدى الدول العربية بفضل دورها 
النش��ط في حوض املتوس��ط والشرق األوسط 
وسعيها للتقارب مع بلدانها. وأوضح الدعيج أن 
هذه العوامل باالضافة الى موقعه ايطاليا تس��هل 
للدول العربية التفاهم معها كبوابة مهمة ورئيسة 
الى أوروب��ا لنقل اآلراء واألفكار ووجهات النظر 
العربية. ورأى من هذا املنطلق أن توالي الزيارات 
املهمة التي ش��هدتها العاصمة االيطالية هذا العام 
والعام املاضي جاء لترسيخ العالقات بني الكويت 
وايطاليا على املستويات السياسية واالقتصادية 
والثقافية والعلمية والصحي��ة وكذلك البرملانية 
وفي جميع االجتاهات األخرى مبا يعود باملنفعة 
ويحقق املصالح املش��تركة للبلدين والش��عبني 

الصديقني.

العبدالهادي: حياة المعاقين ستشهد تغييرًا
بعد تطبيق قانون ذوي االحتياجات الخاصة

الدقباسي: حرص كويتي على تجنيب المنطقة ويالت الحروب
عاشور: لمسنا حرص اإليطاليين على تطوير العالقات الثنائية

حترير الكويت« مؤكدا أن الزيارة 
تعد ناجحة بكل املقاييس.

ومن جهته أكد النائب شعيب 
املويزري أن الزيارة كانت موفقة 
حيث أتاح����ت الفرصة للتعرف 
على نائب رئيس مجلس النواب 
االيطال����ي وعل����ى رئيس جلنة 
الش����ؤون اخلارجي����ة ورئيس 
البرملانية  مجموع����ة الصداق����ة 
االيطالية � الكويتية حيث متكن 
من بحث القضايا التي تهم البلدين 
وسبل استثمار عالقات الصداقة 
البرملاني����ة في تدعي����م التعاون 

االقتصادي والسياسي.
وقال املوي����زري ان مباحثات 
الوفد في البرملان االيطالي تطرقت 
كذلك ال����ى املوضوعات املتعلقة 
التركيز  باس����تقرار املنطقة مع 
على اجلوان����ب األمنية وعالقات 
الكويت مع دول اجلوار وخاصة 
العراق وايران وكيفية دعم هذه 
العالقات واالستفادة من العالقات 
الكويتية � األوروبية في تعزيز 
استقرار املنطقة احليوية واملهمة 

بالنسبة للعالم.
وبدوره أكد أمني سر مجلس 
األمة وعضو مجموعة الصداقة 
البرملانية دليهي الهاجري أهمية 
دور وفود الصداقة البرملانية في 
تدعيم عالقات التعاون بني مجلس 
األمة وأصدقاء الكويت في أوروبا 
والعالم االس����المي وباقي الدول 
منوها ال����ى أن الزيارة الناجحة 
الن����واب االيطالي أمس  ملجلس 
أتاحت الفرصة ملناقش����ة قضايا 

املنطقة واملسائل الثنائية.
وقال الهاجري ان الوفد بحث 
الدعم لتفعيل وجتسيد  توفير 
نتائج الزيارة التي قام بها صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد الى أوروبا وايطاليا قبل 
أسبوعني وذلك بالعمل على ضوء 
خطى وتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد آمال 
أن تؤتي جهود مجموعة الصداقة 
البرملاني���ة ثمارها املرجوة في 

هذا الصدد.

واقتصاد وشعب وحكومة بتعزيز 
ه����ذه املصالح من خ����الل تقدمي 
التوصيات واالستفادة من وجهات 
النظر واخلب����رات البرملانية في 

البلدان الدميوقراطية املتقدمة.
واكد أن مباحث����ات الوفد في 
روما كانت فرصة لتناول جوانب 
بالغة الفائدة واملالحظات املهمة 
التي »سيجري نقلها الى الزمالء 
في احلكومة مبا يحقق املصالح 

املتبادلة«.
من جانبه أشاد نائب رئيس 
وفد مجموعة الصداقة البرملانية 
النائب صالح عاشور باحلفاوة 
والترحيب احل����ار الذين القاهما 
الوف����د الكويتي خ����الل الزيارة 
الناجحة ومبس����توى املناقشات 

اجلادة واملفيدة.
وقال عاشور »لقد ملسنا حرصا 
في البرملان االيطالي على العمل 
من أج����ل تطوي����ر العالقات بني 
ايطاليا والكويت على املستوى 
التجاري واالقتصادي والبرملاني«، 
مش����يرا الى ان اجتماعات الوفد 
كانت مناسبة للتأكيد على »اننا 
ما زلنا نذكر مساهمة ايطاليا في 

فرانشيسكو كولوتشي ومجموعة 
من أعضاء اللجنة »مفيدة ومثمرة 

للصالح املشترك«.
وفيما اش����ار الى أهمية دور 
البرملان األوروبي النش����ط على 
صعيد السياسة واحملافل الدولية 
والى أهمي����ة وزن ايطاليا داخل 
االحتاد األوروبي وبرملانه ملا لها 
كدولة كبيرة ومؤسسة لالحتاد من 
تأثير ملموس، أوضح أن أنشطة 
مجموعة الصداقة البرملانية تنطلق 
من هذه احلقائق لتوطيد العالقات 
البرملانية الكويتية � األوروبية، 
آمال أن توفق الزيارة في حتقيق 
هذه األه����داف الت����ي تصب في 

مصلحة الكويت.
وحول دور مجلس األمة في 
توطيد عالقات الصداقة الكويتية � 
االيطالية، قال الدقباسي ان املجلس 
بصفته التشريعية يوصي بتعزيز 
عالقات الكويت مع شركائها مبا 
يحقق املصالح الكويتية واملشتركة 
في اطار الواقع الدولي القائم على 

تبادل املصالح واملنافع.
وأوض����ح أن املجل����س يدفع 
نحو كل ما يخدم الكويت كدولة 

في هذا الس����ياق، أكد موقف 
الكويت املؤيد لقرارات الشرعية 
الدولية وتطبيقها على جميع دول 
املنطقة مبا فيها اسرائيل وايران 
واملطالبة باخالء منطقة الشرق 
األوسط من األس����لحة النووية، 
مش����يرا الى أن الوف����د وجد من 
اجلانب االيطالي جتاوبا وتفهما 

لهذه املواقف اجلادة والبناءة.
واشار الى أنه مت كذلك التركيز 
العراقيل  على املطالبة بتذلي����ل 
أمام حصول املواطنني الكويتيني 
على تأشيرات السفر الى ايطاليا 
التس����هيالت  وأوروب����ا وتقدمي 
جلذب املس����تثمرين والسائحني 

الكويتيني.
الدقباسي زيارة وفد  واعتبر 
مجلس األمة الذي رافقه سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ جابر الدعيج 
لقص����ر »مونتش����يتوريو« مقر 
مجلس الن����واب االيطالي، حيث 
اجتمع مع نائب رئيس املجلس 
أنطوني����و ليونى ورئيس جلنة 
الش����ؤون اخلارجية س����تيفانو 
ستيفاني ورئيس جلنة الصداقة 
البرملاني����ة االيطالية � الكويتية 

اك����د النائب علي الدقباس����ي 
النجاح التام للزيارة التي قام بها 
وفد مجموعة الصداقة البرملانية 
الثاني����ة مبجل����س األمة ملجلس 
النواب االيطالي والتي اختتمت 
امس ومت خاللها مناقشة جتاوز 
العقبات أمام سفر الكويتيني الى 
أوروبا. وقال النائب الدقباس����ي 
� ال����ذي يرأس الوفد في تصريح 
ل� »كونا« � ان الزيارة جاءت في 
اطار اهتم����ام مجلس األمة بدفع 
عجلة التعاون البرملاني الكويتي 
� االيطال����ي في خدم����ة املصالح 
املشتركة، مشيرا الى أن املباحثات 
تناولت عددا من املوضوعات كما 
شملت البرملان األوروبي لتعزيز 
العالقات البرملانية الثنائية وحشد 
الدعم لقضايا الكويت في احملافل 
الدولية. وذكر الدقباسي أن الوفد 
طرح عددا من القضايا التي تسهم 
في التقدم بالعالقات الكويتية - 
االيطالية شملت امللف االقتصادي 
على وجه اخلصوص وذلك على 
هدى الزيارة املهمة التي قام بها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد والتي جرى التركيز فيها 
على تطوير التع����اون التجاري 

واالقتصادي.
وقال »انن����ا ندفع خالل هذه 
اجلولة البرملانية من أجل حشد 
الدعم ملواقف الكويت العادلة في 
الدولية بش����أن تطبيق  احملافل 
جميع القرارات الدولية ذات الصلة 
بحق����وق الكويت وعلى رأس����ها 
الغزو وقضايا  التعويضات عن 
رئيسية أخرى«. وذكر أن مناقشات 
الوفد في البرملان االيطالي دارت 
حول طبيعة األجواء والتطورات 
داخل املنطقة مبا عكس االهتمام 
الذي  املشترك باستقرار املنطقة 
الكويت عل����ى تعزيزه  حرصت 
وجتنيب املنطقة ويالت مزيد من 
احلروب التي عانت منها طويال 
عبر االلت����زام بتطبيق توصيات 
منظمة الطاقة الدولية والقرارات 
الدولية بش����أن املل����ف النووي 

االيراني.

جداول املعاقني.
وأض���اف: ان الفضل األكبر 
اق���رار قانون  املهم في  والدور 
املعاقني يرجع لوسائل اإلعالم 
املختلف���ة بس���بب رعايته���ا 
واحتضانها الكثير من األنشطة 

التي تهتم بأمور املعاقني.
وأش���ار ال���ى ان اقامة مثل 
هذه املعارض تساعد على كسر 
النفس���ي بني املعاقني  احلاجز 
واألسوياء وتعمل على دمجهم 
في املجتمع، داعيا احلكومة الى 
ان تكون سباقة في اقامة االنشطة 
التي تساعد املعاقني على االندماج 

مع ذويهم األصحاء.

العبداله���ادي كنا  وأوضح 
نتوقع م���ن احلكومة ان تكون 
سباقة في قانون املعاقني وفي 
احساسها مبعاناة املعاق ولكن 
املجتمع كان الس���باق في ذلك 
ألن املجتمع الكويتي كان يحس 
مبعاناة تلك الفئة قبل احلكومة 
لذا كانت املبادرة منه في املطالبة 

بقانون املعاقني.
وبني انه خالل ايام س���يتم 
تطبي���ق قانون املعاقني اجلديد 
وبالتالي ستشهد حياة املعاقني 
تغيي���را كبي���را وملحوظا في 
مختلف النواحي لألفضل، مبينا 
ان األولوية اآلن تتطلب تنقيح 

بشرى شعبان
أكد النائب ناجي العبدالهادي 
انه من الطبيعي اال تنفض الدورة 
البرملانية احلالية اال بعد االنتهاء 
من املوازنة اجلديدة، مبينا انه 
من احملتمل تأجيل فض الدورة 
البرملاني���ة حل���ني االنتهاء من 

املوازنة اجلديدة.
جاء ذلك خالل افتتاحه املعرض 
األول لذوي االحتياجات اخلاصة 
حتت شعار »صنع يدي« الذي 
نظمته مجموعة ش���باب اخلير 
مس���اء اول من امس في مجمع 
البستان واملقام ملدة ثالثة أيام 
حتت رعاية النائب العبدالهادي 
الذي قام بدوره بتكرمي عدد من 
املش���اركني م���ن املعاقني وممن 

ساهموا في اقامة املعرض.
وردا على س���ؤال عن نتائج 
اجتماع طوارئ كهرباء 2007 قال 
العبدالهادي ان نتائج هذه اللجنة 
س���رية ال يحق لي تسريب اي 
من قراراتها حفاظا على سرية 

املعلومات.
وطالب كل من لديه معلومات 
سواء من اعضاء مجلس األمة او 
من افراد املجتمع الكويتي تقدميها 
ملجلس األمة م���ن اجل املصلحة 
العامة للكوي���ت واحملافظة على 
مقدراته���ا، موضحا ان من تثبت 
ادانته ستتم احالته الى احملكمة.

توقع تمديد دور االنعقاد الحالي لحين االنتهاء من الميزانية العامة

وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية اختتم زيارته إلى إيطاليا

الحويلة يشيد بنتائج جولة صاحب السمو 
في مصر وسورية واألردن ولبنان

السامرائي: مصيرنا واحد ونرغب
في تطوير العالقات الثنائية مع الكويت

رئيس مجلس النواب العراقي وصل إلى البالد في زيارة رسمية

مركز »ديكم« يختتم دورة تدريبية
للجهات الحكومية بالتعاون مع »الخدمة المدنية«

آالء خليفة 
اختتم مركز »ديكم« لالستش���ارات والتدريب 
ورشة عمل بعنوان »التدريب ترف أم استثمار؟« 
والتي نظمها ديوان اخلدمة املدنية مبشاركة العديد 
من اجلهات احلكومية في الدولة، حيث حاضر فيها 
اخلبير االستراتيجي د.احمد بوزبر الذي أكد على 
ضرورة إعادة النظر في مفهوم التدريب وحتويله 
من مجرد أداة منطية للتنمية البشرية في املنطقة 
إلى أداة منهجية معتمدة تهدف إلى إحداث التغيير 
في أداء املنظمة أو اجلهة، وذلك من خالل التغيير 
في سلوك األفراد وإتاحة الفرص إلجراء حوارات 

علمية وعملية ملناقشة فن التدريب اليومي.
وشدد د.بوزبر، خالل الدورة، على أن وظيفة 
التدريب هي هو مساعدة العمالء واملؤسسات التي 
تتلقى التدريب على حتقيق أهدافها اإلستراتيجية 
وان يحدث نقلة نوعية في مستويات األداء، مؤكدا 
على أهمية التطوير املس���تمر لألفراد واملنظمات 
لتحقيق األهداف املرجوة والذي ال يتحقق إال عن 
طريق التدريب املس���تمر، وصناعة كوادر جاهزة 

ل���دى املنظمات لتقوم بهذه املهم���ة لتلبية حاجة 
سوق العمل إلى مدربني أكفاء.

هذا وتسلم املشاركيون في ورشة »التدريب ترف 
أم استثمار؟« شهادة اجتياز الدورة والتي متكنهم 
من رفع معدل سلوكهم الوظيفي سواء العاملون 

في املؤسسات احلكومية أو القطاع اخلاص.
يذكر أن املركز وضع عدة استراتيجيات مهمة 
في عدة مؤسس���ات حكومية وخاصة مثل الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، كما يتجه املركز حاليا 
نحو وضع استراتيجيات متطورة في املؤسسات 
احلكومية وكذلك اجلامعات س���واء احلكومية او 

اخلاصة.
اجلدير بالذك���ر ان د.احمد بوزبر يقدم العديد 
من البرامج ومنها على س���بيل املثال التعامل مع 
الديكام  الوظائف بأس���لوب  اجلمهور وتوصيف 
وتخطيط القوى العامل���ة واتخاذ القرارات وحل 
املش���كالت باالضافة الى التخطيط االستراتيجي 
ومهارات البح���ث العلمي وبناء فرق العمل وبناء 

ادارة االجتماعات.

الصرعاوي: الدعوات لحل مجلس 
األمة غير مألوفة وخارج إطار الدستور

لسعي سموه الدائم نحو التضامن 
العربي منذ أوائل مس���ؤولياته 

السياسية.
وطالب احلويلة كل املسؤولني 
في الدولة مبتابعة نتائج جولة 
صاحب السمو األمير وتفعيل كل 
االتفاقيات التي متت بني الكويت 
وتلك ال���دول أثناء الزيارة األمر 
الذي سيعطي الكويت دور الريادة 
والتأكيد على انها جزء مهم وفاعل 
كما كانت وستظل بإذن اهلل على 
املستوى العربي واإلسالمي اضافة 
الى ما تتمتع به من احترام وتقدير 

على املستوى الدولي.
وعن نتائج الزيارة التي قام 
بها احلويلة برفقة رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ومجموعة من 
زمالئه النواب مؤخرا الى ايران قال 
احلويلة اننا قد طرحنا في تلك 
الزيارة كل األسئلة التي تشغل بال 
املواطن بالكويت جتاه العالقة مع 

ايران بكل شفافية ووضوح.

بعض املعوقات في أي مرحلة من 
املراحل وعلينا بحث سبل إزالة 
هذه املعوقات وأن هذه الزيارة 
تعد استكماال ومتابعة للزيارة 

املاضية.
الوفد  وكان ف���ي اس���تقبال 
الش���رف  الضيف رئيس بعثة 
املرافقة النائب حسني احلريتي 
واألمني العام ملجلس األمة عالم 
العام املساعد  الكندري واألمني 
للشؤون املالية حميدي ضاحي 
وعدد من كبار املسؤولني باألمانة 

العامة ملجلس األمة.

أشاد مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويلة بنتائج اجلولة 
التي قام بها صاحب السمو األمير 
مؤخرا في كل من مصر وسورية 
واألردن ولبنان وقال احلويلة ان 
جولة سموه جاءت في وقت حتتاج 
األم���ة العربية ملزيد من التالحم 
والتعاضد وتنسيق املواقف ضد 
األخطار التي تهددها سواء على 

املستوى اإلقليمي أو الدولي.
واضاف احلويلة ان صاحب 
الس���مو األمير وما يتمتع به من 
إحساس عميق باملسؤولية جتاه 
األمة العربية واإلسالمية إضافة 
الى حنكته وخبرته الديبلوماسية 
العريقة أضفى على هذه اجلولة 
أبعادا عديدة لعل أهمها إحساس 
القادة العرب والشعوب العربية 
التواصل والتنس���يق  بأهمي���ة 
فيما بينهم األمر الذي س���يكون 
له مردود كبي���ر على األصعدة 

العربية كافة.

وصف النائب عادل الصرعاوي 
اطالق دعوات نيابية النتخابات 
برملانية مبكرة بالدعوة الصريحة 
حلل املجل����س منتقدا مثل هذه 
املألوفة على  الدع����وات غي����ر 
احلياة الدميوقراطية في الكويت 

خلروجها عن اطار الدستور.
وقال الصرعاوي في تصريح 
للصحافيني ال ميك����ن ان نفهم 
الدعوات اخلاصة بإجراء انتخابات 
مبكرة وعدم الرغبة في استكمال 
املدة الدستورية ملجلس األمة اال 
انها دعوات صريحة حلل البرملان، 
الفتا الى ان مث����ل هذه الدعوة 
هي طبيع����ة احلال غير مألوفة 
على احلي����اة الدميوقراطية في 
الكويت كونه����ا دعوات نيابية 
خارج اطار نصوص الدستور. 
وأضاف الصرعاوي ان املادتني 
102 و107 من الدستور هما من 
الدس����تورية حلل  اآللية  يحدد 
مجلس األمة، مشيرا الى ان نص 
املادة 102 يقضي بأنه: »ال يتولى 
رئيس مجلس الوزراء اي وزارة 
وال يطرح موض����وع الثقة به، 
ومع ذل����ك اذا رأى مجلس األمة 
بالطريقة املنصوص عليها في 
املادة السابقة عدم امكان التعاون 
مع رئيس مجلس الوزراء، رفع 
األمر الى رئيس الدولة، ولألمير 
في هذه احلالة ان يعفي رئيس 
مجلس ال����وزراء ويعني وزارة 
جديدة، او ان يحل مجلس األمة«، 
ومفاده����ا ان احلل بيد صاحب 

وصل البالد مساء امس رئيس 
مجلس الن���واب في اجلمهورية 
العراقية د.إياد السامرائي والوفد 
املراف���ق له في زيارة رس���مية 

تستغرق خمسة أيام.
النواب  وقال رئيس مجلس 
العراقية د.إياد  في اجلمهورية 
الس���امرائي في تصري���ح له، 
تس���عدني ه���ذه الزي���ارة إلى 
الكويت الشقيقة بناء على دعوة 
من رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي، وهذه الزيارة تأتي رغبة 
في توثي���ق العالقة بيننا وبني 
مجلس األمة الكويتي حيث تعد 
بداية لسلسلة من الزيارات الى 
برملان���ات دول مجلس التعاون 

اخلليجية.
وأش���ار الس���امرائي إلى أن 
مصيرنا واحد والبد من استمرارية 
التشاور بيننا في جميع القضايا 
البعض  املش���تركة مع بعضنا 
ونشكر هذا االهتمام الذي يوليه 
اإلخوة في الكويت بالعراق بداية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي يبدي كثيرا من 
االهتمام بالشأن العراقي وحرصه 
على استقرار األوضاع وتقدمها 
في العراق، وسمو رئيس الوزراء 

وذكر احلويلة بأنه وبصفته 
نائ���ب رئيس جلن���ة الصداقة 
الكويتية – السورية واألردنية 
مل���س أثناء الزيارة التي قام بها 
النواب  ومجموعة م���ن زمالئه 
مؤخرا لكل من األردن وسورية 
مدى ما يتمتع به سموه من مكانة 
الدول نظرا  وتقدير لدى تل���ك 

الوزراء كما توطدت  والس���ادة 
العالقة بيننا وبني مجلس االمة 
السابقة  الزيارة  الكويتي خالل 

ونأمل في تطوير هذه العالقة.
وأضاف السامرائي أن الرسالة 
التي يحملها س���واء في زيارته 
الس���ابقة أو احلالية للش���عب 
الكويتي هي أنه البد من تنمية 
العالقات  وتعمي���ق وتوثي���ق 
بني الش���عبني ويأت���ي ذلك من 
خ���الل اس���تمرارية التواص���ل 
القضايا على مس���توى  وبحث 
من املصارح���ة وإذا كانت هناك 

الس����مو األمير في حال قدم طلب 
»عدم تعاون« مع رئيس مجلس 
الوزراء اثر تقدمي اس����تجواب له 
يرفع األمر فيه لصاحب الس����مو 
األمير الذي له احلق في ان يعفي 
رئيس مجلس الوزراء او ان يحل 

البرملان.
وق����ال الصرع����اوي: أما املادة 
107 فتن����ص عل����ى ان »لألمير ان 
يحل مجلس األمة مبرسوم يبني 
فيه أس����باب احلل، على اال يجوز 
حل املجلس لذات األس����باب مرة 
أخرى، واذا حل املجلس وجب اجراء 
االنتخاب����ات للمجلس اجلديد في 
ميعاد ال يتجاوز شهرين من تاريخ 
احلل فإن لم جتر االنتخابات خالل 
املدة يسترد املجلس املنحل  تلك 
كامل سلطته الدستورية ويجتمع 
فورا كأن احلل لم يكن ويس����تمر 
في أعماله الى ان ينتخب املجلس 

اجلديد«.


