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الدقباســـي  6  النائب علي   وّجه 
سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد حول عدد اسماء 
العاملني غيـــر الكويتيني ممن مت 
توظيفهم بالوزارة سواء على بند 
التعيني الرسمي على  او  املكافآت 
ان يتضمن الكشـــف اآلتي: تاريخ 

التعيني، واملؤهل العلمي، واملسمى 
الوظيفي، وهل مت احلصول على 
موافقة اجلهـــات املختصة خالل 
اعـــاله لتعيني  املذكورة  الفتـــرة 
لـــدى وزارتكم  الكويتيني  غيـــر 
يرجى تزويدي بنســـخة من كتب 

املوافقة. 

 الدقباسي للخالد: كم عدد غير الكويتيين في وزارة الداخلية

 الحمود: خاطبنا «التعليم العالي»في مصر لتأجيل 
اختبارات الطلبة الكويتيين

 ناقشت مع «الميزانيات» الحسابات الختامية للوزارة 

التربية   أوضحــــت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان الوزارة خاطبت وزارة 
التعليم العالي في مصر من اجل 
تأجيل اختبارات الطلبة الكويتيني 
هناك. مشيرة الى انه سيتم أخذ 
الظروف التي حدثت في مصر بعني 
االعتبار، فيما يخص احتســــاب 
فترة االبتعاث. وقالت د.احلمود في 
تصريح للصحافيني مبجلس األمة 
امس: «ان جلان التعاقد اخلارجي 
سواء في مصر او تونس كان من 
املفترض توجهها الى هناك في شهر 
مارس، ونأمل ان يسود الهدوء قبل 
هذا املوعد، السيما ان مصر تعد 
مصدرا مهما للكفاءات التدريسية، 
مشيرة الى وجود خطة بديلة من 
خالل ذهاب جلان الى دول اخرى 
مثل األردن ولبنان، في حال تعذر 
خروج اللجان األصلية الى القاهرة 

وتونس».
  وأضافت د.احلمود: «اننا فتحنا 
باب التعاقد احمللي امام الكفاءات، 
وهناك حــــوار بيننا وبني ديوان 
العناصر  اخلدمة لالستفادة من 

احمللية»، وردا على سؤال حول 
التعاقد مع البدون قالت احلمود: 
التعاقد احمللي  «سيتم فتح باب 

رمبا في ذلك البدون».
  ومــــن جهــــة اخــــرى، بينت 
د.احلمــــود انهم خاطبــــوا وزير 
التعليم العالي في مصر من اجل 
تأجيل اختبارات الطلبة الكويتيني 
في مصر بسبب األوضاع هناك، 
متمنية ان يعود االســــتقرار الى 
مصر التي تعد قلب العروبة وان 
تكون هناك األمور على ما يرام.

  وعلــــى صعيد آخر، أشــــادت 

احلمود باجتماع جلنة امليزانيات 
امس الــــذي مت خالله مناقشــــة 
احلسابات اخلتامية لوزارة التعليم 
العالي، ومت الرد على املالحظات 

التي أثارتها اللجنة.
  وردا على سؤال بشأن موقفها 
من دعوات الطلبة في مصر بعدم 
الفتــــرة احلالية من  احتســــاب 
ضمن فتــــرة االبتعاث، وأجابت: 
«انها ظــــروف قاهرة، ولدينا في 
البعثات ما نسميه بأحكام الظروف 
القاهرة، وســــيتم أخذها في عني 

االعتبار». 

 د.موضي احلمود لدى اجتماعها في جلنة امليزانيات امس 

 النائب محمد هايف خالل اجتماعه مع احملاميني االميركيني املدافعني عن املعتقلني 

 طالب العفاسي بإنهاء المشكلة ذات الطابع اإلنساني 

 البراك: أطفال في إدارة الحضانة العائلية محرومون 
من الحصول على المكرمة األميرية

 الطبطبائي لتوزيع المتبقي من وجبات 
المدارس على الفئات المحتاجة

 الصرعاوي يسأل الروضان عن األمانة العامة لمجلس الوزراء
ــا إلى وزير الدولة  ــؤاال برملاني  وجه النائب عادل الصرعاوي س
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء نصه كالتالي: يرجى 

تزويدي باالتي:
ــؤون اإلعداد واملتابعة  ــيرة الذاتية لألمني العام املساعد لش   الس
باألمانة العامة ملجلس الوزراء منذ  بداية عمله باألمانة العامة مبجلس 

الوزراء حتى تاريخ ورود السؤال.
ــاعد  ــة باللجان وفرق العمل التي كلف بها األمني العام املس   قائم
لشؤون اإلعداد واملتابعة منذ ٢٠٠٨/٤/١ حتى تاريخ ورود السؤال مع 
ــخة من القرارات الوزارية واإلدارية املؤيدة ونسخة من تقارير  نس

تلك اللجان.
  كشف تفصيلي بقيمة املكافآت التي صرفت لألمني العام املساعد 
ــؤون االعداد واملتابعة منذ ٢٠٠٨/٤/١ حتى تاريخ ورود السؤال  لش
محددا به اسم اللجنة أو فريق العمل أو حتت أي مسمى آخر وقيمة 

املبالغ املصروفة لكل  منها على حدة.
  نسخة من جميع القرارات الوزارية واإلدارية الصادرة باسم األمني 
ــؤون اإلعداد واملتابعة ممثال لألمانة االمة ملجلس  العام املساعد لش
الوزراء باجلهات األخرى احلكومية وغير احلكومية منذ ٢٠٠٨/٤/١ 

حتى تاريخ ورود السؤال. 

 قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا 
ــاء في مقدمته «تقدم رياض  برغبة ج
ــدارس املرحلة االبتدائية  االطفال وم
ــة للطلبة ونظرا لوجود  وجبات يومي
ــات زائدة يوميا، وخصوصا في  وجب
االيام التي يتغيب فيها عدد كبير من 
الطلبة، كما ان بعض الطلبة يستغني عن 
بعض مكونات الوجبة السباب متعددة، 
وينتج عن ذلك توافر كمية كبيرة من 
اليومية يستحسن  الوجبات  فوائض 
ــتفادة منها بتقدميها الى الفئات  االس
التي تكون في حاجة ماسة إليها». وجاء 
ــيق  نص االقتراح كالتالي: يتم التنس
مع جلان الزكاة املوجودة مبنطقة كل 
مدرسة لتوزيع الوجبات الزائدة على 

الفئات التي تكون في حاجة اليها. 

البراك  النائب مســــلم   كشف 
النقــــاب عن مشــــكلة انســــانية 
خطيــــرة تواجــــه اطفــــال ادارة 
احلضانــــة العائلية فــــي وزارة 
الشــــؤون االجتماعيــــة ممن لم 
يحصلوا على اي اوراق رسمية 
حتى اآلن. واكد البراك في تصريح 
للصحافيني امس ان هؤالء االطفال 
معرضون الى احلرمان من فرحة 
احلصول علــــى املكرمة االميرية 
بسبب عدم دخولهم حتى اآلن في 
الوثائق الرسمية. واشار الى ان 
الذين حتتضنهم  هؤالء االطفال 
بعض االسر الكويتية يواجهون 
معاناة حقيقيــــة وصعوبات في 
العالج والتعليم، داعيا الى انهاء 
الروتني احلكومي الذي يحول دون 
حصولهم على اجلنسية الكويتية. 
وتساءل البراك هل يعقل ان يكون 
هؤالء االطفال املوجودون حاليا 
في احلضانة العائلية وعند بعض 
األسر الكويتية بال أوراق وثبوتات 
رسمية وال هوية وال شيء يؤكد 
انهم كويتيون. واشار البراك الى 
الى  ان هؤالء االطفال معرضون 

احلرمان من املنحة االميرية التي 
منحها صاحب السمو االمير الى 
كل ابناء الشعب الكويتي بسبب 
عدم حصولهم على املســــتندات. 
وتساءل ايضا هل يعقل ان يحرم 
الذين حتتضنهم  هؤالء االطفال 
بعض االســــر الكويتية من هذه 
املنحة بحجة عدم حصولهم على 
االوراق الرســــمية وقد وصلتني 
الشأن؟ وتساءل مجددا:  في هذا 
هل من املعقول ان يحدث هذا في 

دولة نسميها اآلن دولة الكترونية 
وهي عاجزة عن توفير املستندات 
املطلوبة علما ان الدولة ال تقدم 
للعوائــــل التــــي حتتضن هؤالء 
االطفال اي مساعدة مالية او راتب 
شهري رغم ان الدولة هي املسؤولة 
عنهم. وأشار الى ان العوائل التي 
حتتضن هؤالء االطفال يعانون 
مشاكل ال حصر لها فهم يواجهون 
صعوبة في تطعيمهم او ادخالهم 
املدارس بسبب عدم وجود اثباتات 
رسمية لهم. وذكر انه حتى حضانة 
االطفال ال يستطيع االهالي ادخال 
هؤالء االطفال اليها بســــبب عدم 
وجود هذه االوراق. ومتنى البراك 
الشــــؤون االجتماعية  من وزير 
والعمل د.محمد العفاسي الذي ال 
اشك في دوره االنساني ان يبادر 
بشكل ســــريع ويعطي تعليماته 
إلنهاء هذه املشكلة خصوصا انه 
هو املسؤول عنهم بعد اهللا سبحانه 
وتعالى. ودعــــا البراك الى انهاء 
اجراءات صرف املنحة االميرية لهم 
وصرف البطاقات املدنية وجوازات 

السفر واجلنسية. 

 مسلم البراك  

 جانب من احلضور  النائب د.جمعان احلربش ومطلق السويط ود.عايد املناع خالل الندوة 

 عادل الصرعاوي   د.وليد الطبطبائي  

 الرئيس األميركي وعد بإطالق سراحهما ولم يوف بوعده

 هايف: ممارسات تتنافى مع حقوق اإلنسان
  يتعرض لها الكندري والعودة في «غوانتانامو»

 ناشد النائب محمد هايف رجال 
األعمال والتجار في الكويت دعم 
هيئة الدفاع مـــن احملامني الذين 
يتولـــون الدفاع عـــن املعتقلني 
الكويتيني في غوانتانامو، مشيرا 
الى ان املعتقلـــني فايز الكندري 
وفوزي العودة قد بيعا من قبل 
املرتزقة في أفغانستان مقابل حفنة 

دوالرات وانهما ليسا إرهابيني.
  جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أمس اخلميس بحضور 
املدافعني عن  احملامني االميركان 
املعتقلـــني ومبشـــاركة احملامي 

الكويتي عادل  العبدالهادي.
  وأوضح هايـــف ان هذه تعد 
التي يقوم بها  السادسة  الزيارة 
احملاميان االميركان الى الكويت.

  الفتا الى ان ابناء الكويت الذين 
قبض عليهم في أفغانســـتان قد 
ذهبوا الى اعمال التجارة وبعضهم 

لتقدمي املساعدات االنسانية.
  وأضاف هايف مستنكرا تباطؤ 
اجلانـــب االميركـــي حـــول هذه 
القضية، السيما ان املعتقلني قد 
تعرضوا للعديد من املمارســـات 
التي تتناقض مع حقوق االنسان 
حتى وصل االمر الى كسر يد فوزي 

العودة.
الرئيـــس االميركي  ان    وقال 
أوباما قد وعد بأن ينهي مســـألة 
هؤالء املعتقلني، اال انه حتى اآلن 
لم يوف بهذا الوعد، مشيرا الى انه 
يخشى من ان يصدر قرار بإيداع 
ابناء الكويت بالسجن املؤبد مدى 

احلياة.

الكندري يعيـــش في قفص منذ 
عشر ســـنوات ولن يتم ادعاؤه 
بجرمية ولم يستطيع اثبات برأته 
ويعيش مـــع اخلوف باالحتجاز 
الدائم والنهائي خاصة ان الرئيس 
اوباما اعلن أن ذلك سيكون القانون 

السائد في البالد.
  وهذا يعني ان هناك اشخاصا ال 
يتم االفراج عنهم ابدا حتى يلقوا 
حتفهـــم وطالب جميع الشـــعب 
التوقيع على  الكويتي بضرورة 
العريضة اخلاصـــة بالدفاع عن 
الكندري واملتواجدة على املوقع 
االلكتروني، مشيرا الى ان احملامي 
عادل العبدالهادي يقوم باستخدام 
امواله اخلاصة في هذه القضية.

  ومن جانبه استغرب احملامي 
العبدالهـــادي بان حتتفل  عادل 
الكويت في هذا الشـــهر باحلرية 
واالســـتقالل وابنائهـــا مكبلون 
بالسجون االميركية دون محاكمة 
اتهامـــات صريحـــة  او  عادلـــة 

لديهم.
الكويتية    وطالب احلكومـــة 
بالضغط على احلكومة االميركية 
بسرعة االفراج عن ابناء الكويت، 
مبينا (العبدالهادي) انه ليس من 
املعقول ان يكون هناك محامون 
اميركان مكلفني من قبل الپنتاغون 
بالدفاع والســـعي على احلكومة 
الكويتية بأن تتدخل لالفراج عن 
ابنائها احملتجزين في غوانتانامو، 
مشـــددا على ضرورة الدعم من 
احلكومة ورجال األعمال ونواب 

األمة لهذه القضية. 

أبناء الكويت االميركان أنفسهم في 
حني ان احلكومة الكويتية مازالت 

متارس دورها بخجل وحياء.
  بدوره، قال احملامي االميركي 
الري وينجر انه يقوم بتمثيل فايز 

الكندري منذ ثالثة أعوام.
السادســـة  الزيارة    وان هذه 
للكويـــت وفي كل مـــرة يلتقي 
النائبـــان محمد هايـــف ووليد 

الطبطبائي.
  واضاف ان هذه الزيارة سيقوم 
من خاللها بعقـــد اجتماعات مع 
اعضاء احلكومة الكويتية حملاولة 
توضيح ما يحدث داخل غوانتانامو 
الهل الكويت بحيث يستطيعون 
ان يدرســـوا بانفسهم ما يحدث 

ويتدخلون بدورهم في األمر.
  واوضح احملامي ان موكله فايز 

الشـــعبي، وذلـــك للمطالبة بفك 
أسر املعتقلني من أبناء الكويت، 
وان هناك حملة توقيعات ستبدأ 
بالتعاون مع موقع جتمع ثوابت 

األمة.
  اضافة الى لقاءات مع التجمعات 
الشعبية واجلهات احلكومية في 

هذا الصدد.
  واســـتطرد هايـــف مبينا ان 
املعتقلـــني فـــي غوانتانامو لهم 
حق علـــى احلكومة والشـــعب 
الكويتي بضرورة دعم قضيتهم 
االنســـانية وأال ننسى في خضم 
املعارك السياسية باالنشغال عن 
الدور االنساني، خاصة ان الشعب 
الكويتي يتميز بدوره اخلير في 
الى  العالم، مشـــيرا  جميع دول 
انه من الغريب ان يتبنى قضية 

  مبينا ان هذه القضية أساءت 
لسمعة أميركا.

  وكشـــف هايف ان املعتقلني 
فـــي غوانتانامـــو اليزالون دون 
محاكمـــة، وان ذلك ينطوي على 
قضية خطيرة تخرج على القوانني 
واالعراف الدولية، متسائال: كيف 
تزعم أميركا انها صديقة للكويت 
وان بينهما معاهدات واتفاقيات 
وتعاونا في شتى املجاالت، ومع 
ذلك يظل أبناء الكويت معتقلني 
الســـجون االميركية دون  فـــي 

محاكمة.
التحرك    وطالـــب بضـــرورة 
الشعبي واحلكومي في هذا االجتاه، 
مشـــيرا الى انـــه مت االتفاق مع 
احملامي عادل عبدالهادي واحملاميني 
االميركيني على ضرورة التحرك 

 نواب: تأجيل الجلسات باطل والهدف منه حماية وزير الداخلية
 خالل الندوة التي أقامها الصالون البرلماني في ديوانية السويط

 رشيد الفعم
  أكد النائب جمعان احلربش ان 
ما حدث من تأجيل للجلسات كان 
له سوابق قامت بها احلكومة أولها 
رفع احلصانة عن النائب فيصل 
املسلم وكانت ٣ جلسات والسبب 

هو تعطيل احلكومة للمجلس
  وأشار احلربش في الندوة التي 
البرملاني حول  أقامها الصالــــون 
تعطيل اجللسات الى ان احلكومة 
هي من تتعمد تعطيل اجللســــات 
الى رئيــــس املجلس  باالضافــــة 
جاسم اخلرافي بعد التصويت على 
امليزانيات ويحرص على إنهاء دور 
االنعقاد بالرغم من وجود قوانني 

مهمة لم يتم التصويت عليها.
   وأوضــــح انه نهج جديد افقد 
الشعب الكويتي الرقابة والتشريع 
الفتا الى ان التأجيل األخير الذي 
حدث به اشــــكال الئحي وهو ان 
رئيس املجلس قدم طلب التأجيل 
أثناء الرســــائل الواردة ولم تنته 
الرسائل ومن بني تلك الرسائل قال 
ان هناك طلبا لتأجيل اجللســــات 

وهو ليس لديه طلب.
  وأضاف البد من الرئيس ان يدير 
اجللسة حسب الالئحة، فالصورة 
الصحيحة هو ان يكون هناك مؤيد 
ومعارض للتصويت على التأجيل 
ومن بعد ذلك يتم التصويت وهذا 
لم يحدث وكان من املمكن ان يأجلوا 
الداخلية حسب  استجواب وزير 
طلب الوزيـر أسبوعني ومن دون 
اســــتفزاز، الفتــا الــى ان كســــر 
الالئحــــة وما يحــدث اســــتفزاز 
ملشــــاعر الناس مبينا ان شــــباب 
الســــور اخلامس يقولــون انهــم 
سيحضرون جلسة ٨ فبراير ونحن 

تعاملنا وفق الدستور وان نعمل 
في وطــــن واحد الفتا الى اننا في 
نظام من خليط نادر في وجوده 
فــــي العالــــم، فاحلكومــــة جاءت 
بالنصف بني صالحيات صاحب 
السمو ومجلس األمة ونحن أمام 

وضعية قانونية فريدة.
  وبّني ان تعطيل املجلس مضر 
ولكن املجلس سيد قرارته فاملجلس 
موجود و٦٥ عضو والرئيس واحد 

ومن صوت هم األغلبية.
  واضــــاف نحن نريــــد االجناز 
ونريد حتقيق شيء واحلكومة ال 
احملها، ألن من مصلحتها تأجيل 
اجللسات مبينا أنه يحمل تعطيل 
اجللســــات ألعضاء مجلس األمة 
واألغلبيــــة النيابية تريد ترحيل 

  وطالب بتغيير احلكومة وتغيير 
النقد  املنهج وأال يتجاوز اإلعالم 
البناء الــــى التجريح وما يحصل 

خطر على الكويت وأهلها.
  من جهتــــه قال األمــــني العام 
للصالون البرملاني مطلق السويط 
ان االحترام لكل القنوات والدستور 
الــــرأي والرأي اآلخر  كفل حرية 
حتى وان كانــــت بعض القنوات 
سارت مبنهج آخر مشيرا الى اننا 
أمــــام أمرين ما بني نواب يقولون 
ان التأجيل دستوري وآخر يقول 
غير دستوري فنحن بحاجة الى من 
يفقهنا لهذا الشيء وان كنت ال أمتنى 
ان يعطل املجلس فهناك جلان لم 
تعقد ولو مرة فهناك لبعض أعضاء 

مجلس األمة أجندة معينة.

محمد املطيري سياسات حكومية 
واضحة وليس جديدة.

  وأكد ان هذه السياسة ستجعل 
البلــــد بانحدار وعلــــى الناس ان 
يعرفــــوا مــــن حضر اجللســــات 
ومن غاب ولكن في النهاية نحن 
بحاجة الى حــــوار وما حصل ان 
احلكومة تفكر في مصلحتها فقط 
فهناك قضايــــا كاملعاقني واملرئي 
واملســــموع والرياضة لم تطبق 
وأيضا قضايا البطالة حتتاج الى 

وقت لنتدارسها.
  وتساءل الدقباسي انه في حال 
عــــدم حضور جلســــة ٨ اجلاري 
وغيــــاب احلكومة هــــل معناه ان 
املجلس تعطل شهرين مؤكدا ان 
احلكومة تعتقد ان اآلخرين خصوم 

سنحضر ألن اجللسة قائمة.
  ولفت الى ان احلكومة وصلت 
لالســــتبداد بالتعاون مع بعض 
لهــــا والناس  املوالــــني  النــــواب 
سيحضرون جلســــة ٨ اجلاري، 
فاملشــــهد السياســــي ســــيئ جدا 
وهناك حالة غضب شديد وخالل 
٣ السنوات األخيرة أصبحت هناك 

فتنة في املجتمع.
  وذكر ان احلكومة اقامت فتنة 
فهناك وســــائل إعالم تقف معهم 
بشكل ســــاذج وتشــــويه متعمد 
وشتائم موضحا ان ما حدث من 
تأجيل اجللســــات هو حلقة من 
حلقات اإلحباط ونحن نعتقد ان 
البلد بحاجة ملبادرة من السلطة 

لتصحيح األوضاع. 

اجللسات وعطلت أعمال السلطة 
التشريعية واملادة ٨٥ تنص على أال 
يقل دور االنعقاد عن ٨ شهور وال 
يجوز فض الدور اال بعد التصديق 

على امليزانية.
  بدوره أكد النائب علي الدقباسي 
ان ما يحصل من تأجيل اجللسات 
هــــو تكتيــــك حكومــــي لتأجيل 
اســــتجواب وزيــــر الداخلية وما 
حصل ليس بجديــــد مضيفا انه 
الســــنوات املاضية  خالل األربع 
الدولة شهدت تعطيل للمشاريع 
و٦ حكومات و٣ مجالس وخاللها 
عطل املجلس من ٤ الى ٥ أشــــهر 
وهذه سياســــة حكومية خاطئة، 
فالقمع الذي حصل بالصليبخات 
والكارثــــة التي حصلت للمواطن 

   من جانبــــه دعا د.عايد املناع 
الى تقبل الرأي والرأي اآلخر وال 
ينبغي علينا تصنيف الفضائيات 
الفتا الى ان هناك قنوات فضائية 
ستغير مسارها الى الوطنية مضيفا 
أنه ليس سياســــيا من مصلحتنا 
ان تؤجل جلسة واحدة وينبغي 
تقبل األداة الدستورية، فاملطلوب 
العمل بشكل موضوعي، فالقضية 
ليســــت مع احلكومة ومن ضدها 
والبعض من النواب مع احلكومة 
ولكن ال عذر للحكومة في غيابها 
النائب  عن سقوط احلصانة عن 
فيصل املســــلم فكان املطلوب من 
احلكومة هو احلضور وعلينا ان 

نناقش قضايانا وفق الدستور.
   وأكــــد ان هنــــاك معايير في 

ونحن لســــنا كذلك، فنحن ممثلو 
الوزراء في حال  أمة وسنحاسب 
تقصيرهم فالقضايا املختلفة التزال 
النهاية  الى جلسات وفي  حتتاج 
تلزمنــــا األغلبية. ولفــــت الى ان 
احلكومة هي من شجعت اإلعالم 
الفاسد على ضرب الوحدة الوطنية 
فهي لم تفعل القانون فهناك قضايا 
أخرى عطلتها احلكومة وتأخرت 
مصالح الدولة وكل نائب يتحمل 
مسؤولياته مشددا على ضرورة 
إيجاد حكومــــة جديدة ومصلحة 
الكويت تقتضي ان نقول احلقيقة 
واحلكومة عطلت مصالح الدولة 

وتعمل بنظام احملاصصة.
  من جانبه أكد اخلبير الدستوري 
أســــتاذ القانون بجامعة الكويت 
د.محمــــد املقاطــــع أن «تأجيل أو 
تعطيل إرجاء عقد جلسات مجلس 
األمة ال يكــــون بقرار من املجلس 
وإن حصل ذلــــك فهو مخالف من 

الناحية الدستورية».
  وأوضح قائال: «وفقا للدستور 
واملادة ١٠٧ منه فإن جلسات مجلس 
األمة ال يتم تأجيلها إال مبرســــوم 
التأجيل  أميري وال تتعدى فترة 
شهرا وال حتسب ضمن مدة دورة 
االنعقاد السنوي الذي يجب أال تقل 

مدته عن ثمانية أشهر».
   وبــــّني املقاطــــع «صحيح ان 
البرملان ســــيد قــــراره ولكن عند 
الدســــتورية تبطل هذه  احلدود 
القاعدة فهــــو ال يحق له اخلروج 
عن الدستور وال يستطيع تأجيل 
اجللسات وبإمكانه حتديد جلسة 
ملناقشــــة قضيــــة معينــــة إمنــــا 
التأجيــــل والتعطيــــل فليس من 

اختصاصاته». 
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