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قدم احملامي سعود السبيعي دراسة قانونية 
حول اخلالف على اختصاصات احملكمة الدستورية 
وجاء فيها: يثار التس���اؤل في مدى االختصاص 
التفس���يري للمحكمة الدستورية وحق احلكومة 
في اللجوء الى طلب تفسير بعض النصوص في 
حال االختالف والتنازع في معنى النص ومفهومه 
عند التطبيق وهل يعتبر اللجوء لطلب التفسير 

نوعا من أنواع التنقيح؟
وس���بب طرح التساؤل هو تقدم احلكومة إلى 
احملكمة الدستورية بطلب تفسير املواد 50 و100 
و111 و163 من الدس���تور وذلك لبيان مس���ؤولية 
رئيس الوزراء السياسية على ضوء تقدم بعض 
أعضاء مجلس األمة ب� 8 اس���تجوابات ضد سمو 
رئي���س الوزراء في فت���رات متعاقبة خالل أدوار 

انعقاد مجلس األمة، مبنية على أن تلك االستجوابات شابتها عيوب 
ومخالفات دس���تورية بش���أن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء 
الدستورية احملددة حصرا في مواد الدستور مبا ال يجوز معه ألي 
عضو مبجلس األمة إهدارها أو االلتفات عنها مبناس���بة ممارسته 

لوسائل الرقابة البرملانية.
لبيان ذلك نسلط الضوء على طبيعة اختصاص احملكمة الدستورية 

وسوابق القرارات الصادرة في طلبات التفسير.
أوال: اختصاص احملكمة الدستورية:

تنص املادة 173 من الدس���تور على انه »يع���ن القانون واجلهة 
القضائي���ة التي تختص بالفعل في املنازعات املتعلقة بدس���تورية 
القوانن واللوائح، ويبن صالحياتها، واإلجراءات التي تتبعها ويكفل 
القانون حق كل من احلكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك اجلهة 

في دستورية القوانن واللوائح«.
وفي حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم دستورية قانون أو الئحة 
يعتبر كأن لم يكن وقد جاء باملذكرة التفسيرية من الدستور لنص 
املادة 173 »اثر الدستور أن يعهد مبراقبة دستورية القوانن واللوائح 
إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه املهمة 
الكبيرة ب���دال من أن يترك ذلك الجتهاد كل محكمة على حدة مما قد 
تتعارض اآلراء في تفسير النصوص أو يعرض في القوانن واللوائح 
للشجب دون دراسة ملختلف وجهات النظر واالعتبارات. فوفقا لهذه 
املادة يترك للقانون اخلاص بتلك احملكمة الدستورية املجال إلشراك 
مجلس األمة بل احلكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي 
في الدولة وهم األصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح 

ألحكام القوانن وفي مقدمتها الدستور قانون القوانن«.
وبناء على ذلك النص الدستوري الذي أحال للمشرع العادي إصدار 
القانون الذي يبن ويحدد اجلهة التي تتولى الفصل في دس���تورية 

القوانن واللوائح وصالحياتها.
فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء احملكمة الدستورية 
ونص في املادة األولى منه على أن »تنشأ محكمة دستورية تختص 
دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في املنازعات 
املتعلقة بدستورية القوانن واملراسيم بقوانن واللوائح وفي الطعون 
اخلاصة بانتخاب أعضاء مجلس األمة أو بصحة عضويتهم ويكون 

حكم احملكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر احملاكم«.
لذلك فاختصاص احملكمة الدس���تورية وفق���ا للمادة األولى من 

القانون رقم 14 لسنة 1973 ينحصر في ثالثة أمور:
1- تفسير النصوص الدستورية.

2-  املنازعات املتعلقة بدستورية القوانن واللوائح.
3- الطع���ون اخلاصة بانتخاب أعض���اء مجلس األمة أو صحة 
عضويتهم. وتنص املادة الرابعة من القانون على أن ترفع املنازعات 

إلى احملكمة الدستورية بإحدى الطريقتن اآلتيتن:
أ � بطلب من مجلس األمة أو مجلس الوزراء.

ب � إذا أرادت إحدى احملاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع.

ثانيا: قرارات التفسير السابقة للمحكمة تؤكد 
حقها الدستوري األصيل في التفسير:

لقد سبق للمحكمة الدستورية أن أكدت حقها 
الدستوري في تفسير مواد الدستور في قرارات 
س���ابقة كانت مطروحة عليه���ا وردت فيها على 
االعتراضات املقدمة في حينها من مجلس األمة في 
شأن اختصاصها بطلب التفسير وذلك مبناسبة 
نظرها للطلب رقم 1985/1، لتفسير الصادر بجلسة 
1985/6/29 املق���دم من احلكومة. والذي جاء فيه: 
»ان احملكمة الدستورية إمنا تباشر الطلب عندما 
يقدم لها من احلكومة أو من مجلس األمة لتفسير 
نص دستوري معن الستجالء معانيه ومقاصده 
لوجود لبس أو غموض لدى كل سلطة في كيفية 
تطبيقه وأعمال أثره وتباين اآلراء واألفكار حول 
ذلك وليس بالزم أن يصل األمر إلى حد اخلالف احملتدم أو املنازعة 
باملعنى املعروف في قانون املرافعات إذ في ذلك قيد لم يتضمنه نص 
املادة األولى من قانون إنشاء احملكمة بل يكفي أن يدور حول نص 
دستوري أكثر من رأي على نحو يضم معه أعمال حكمه سواء فيما 
بن مجلس األمة واحلكومة أو في داخل أي منها يسوغ معه االلتجاء 
إلى احملكمة الدس���تورية لتجليه الغموض احلاصل في هذا املجال، 

وذلك ضمانا لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره«.
وكذلك في الطلب رقم 1986/3 تفسير الصادر بجلسة 1986/6/14 
والذي جاء فيه »إذا كانت الفترة األولى من املادة )173( من الدستور 
قد جرى نصها على أن »يعن القانون اجلهة القضائية التي تختص 
بالفصل في املنازعات املتعلقة بدس���تورية القوانن واللوائح« وإذا 
كان من مقتضى التفسير حتري القصد التشريعي والنزول من ظاهر 
النصوص إلى مكنوناتها بغية التعرف على فحواها احلقيقي وأنه 
عل���ى هدى هذه املعاني فإنه بتمحيص عب���ارة )املنازعات املتعلقة 
بدستورية القوانن واللوائح( يبن أنها تضمن في مدلولها ونطاقها 
املنازعة في فهم النص الدستوري مما يعني اختالف الرأي في معاني 
النص ومراميه وعلى ذلك فإن املنازعة الدس���تورية التي أش���ارت 
إليها املادة 173 من الدس���تور ليست قاصرة على مجرد الطعن في 
دستورية تشريع ما وإمنا تتسع لتشمل تفسير النص الدستوري 
بصورة مس���تقلة ذلك أن طلب تفس���ير نص دستوري إمنا يحمل 
في ثناي���اه وجود منازعة حوله وتبيان وجهات النظر فيما تعنيه 
عباراته ويكفي في هذا الش���أن أن ي���دور حول النص أكثر من رأي 
عل���ى نحو يفهم معه أعمال حكمه س���واء فيما بن اجلهات املعنية 
)مجلس األمة واحلكومة( أو في داخل أي منهما يسوغ معه االلتجاء 
الى اجلهة القضائية املختصة لتجلية غموضه وذلك ضمانا لوحدة 

التطبيق الدستوري«.
ثالثا: األهمية العملية للتفس���ير: ان اللجوء للتفس���ير في حال 
االختالف في الرأي على معاني بعض النصوص ال يعني تنقيحا للنص 

بل الكشف عن مقاصد ومعاني النص وليس اإلقصاء ملفهومه.
وما يؤكد أن في املمارس���ة العملية بعض املنازعات في تفسير 
بعض النصوص هو جلوء مجلس األمة سنة 1996 والذي كان يرأسه 
النائب أحمد السعدون لطلب التفسير من احملكمة الدستورية بشأن 
تفسير املادة )92( من الدس���تور لبيان وجه احلقيقة في املقصود 
باألغلبي���ة املطلق���ة للحاضرين في حكم هذه امل���ادة وذلك نتيجة 
اخل���الف بن األعضاء في انتخاب رئيس املجلس حينذاك عندما مت 
فرز األصوات بن املتنافس���ن على الرئاسة حصل األول على )30( 
صوت���ا بينما اآلخر حصل على )29( صوتا مع وجود ورقة بيضاء 

بن مجموع أوراق التصويت التي أودعت وعددها )60( ورقة.
لذلك فإن جلوء احلكومة أو املجلس لتفس���ير بعض النصوص 
ال���ذي يثار في فهمها بعض اخلالف في وجهات الرأي ال مناص منه 
إال بالتقدم لطلب التفسير للجهة صاحبة االختصاص وهي احملكمة 
الدستورية وفقا للدستور ولقانون إنشائها وذلك حتى تستقر معه 

العملية السياسية.

 »التعليمية« تقّر زيادة عالوة الطلبة
 إلى 200 دينار والمتزوجين إلى 350

»الخارجية« توافق على اتفاقية االزدواج 
الضريبي بين الكويت وغوايانا

دراسة قانونية للسبيعي: للمحكمة الدستورية
 الحق في تفسير النصوص الدستورية

الرومي: عالقة مصر بالكويت وثيقة سياسياً وثقافياً واقتصادياً

املكافأة االجتماعي����ة واملكافأة 
التشجيعية الى 200 دينار )بدال 

من 100 دينار(.
  من جهة اخرى طالب مقرر 
جلنة شؤون التعليم واالرشاد 
البرملانية النائب د.محمد احلويلة 
احلكومة بسرعة تنفيذ االقتراح 
الذي اقرته اللجنة التعليمية امس 
في اجتماعه����ا واملتعلق بزيادة 
مكافأة الطالب غير املتزوج الى 
200 دينار والطالب املتزوج إلى 

350 دينارا.
وق����ال د.احلويل����ة ان ه����ذا 
االقتراح يأتي في ظل احساس 
اللجنة ب����أن املكاف����أة احلالية 
للطلبة ال تف����ي بالغرض وانه 
حان الوقت لزيادة مكافآت الطلبة 
حتى نوفر لهم الدعم الكافي الذي 
يساعدهم على التحصيل العلمي 
من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 
الزيادة ستساهم لتحقيق  هذه 
االعباء املالية عن اس����ر الطلبة 
مؤكدا أن ه����ذه الزيادة ملكافآت 
الطالب مستحقة خصوصا في 
ظل ما يشهده العالم من ارتفاع 

كبير في االسعار.
وشدد على ضرورة أن تقدم 
املقترح  احلكوم����ة بدعم ه����ذا 
كما شدد على أهمية استعجال 
إدراج ونظر ه����ذا املقترح على 
جدول أعمال مجلس األمة متهيدا 

إلقراره.

والتدريب الى هيئة مس����تقلة، 
ومناقشة قانون التعليم اخلاص. 
كما وجه دعوة إلى أعضاء اللجنة 
التشريعية في مجلس االمة الى 
سرعة استعجال احالة مكافآت 
اعضاء الهيئة التعليمية في وزارة 
التربية، حيث قدمت اللجنة املالية 
اقتراحا بتعديل رواتبهم مرفقا 
بجدول بهذا التعديل منذ قرابة 3 
اشهر والى اآلن اليزال في اللجنة 

التشريعية.
وفيما يلي املذكرة التفسيرية 
اللجنة:  أقرت����ه  الذي  لالقتراح 
نظرا الرتفاع تكاليف املعيشة 
الكويت وتصاعدها نتيجة  في 
ارتفاع االس����عار بشكل مطرد 
ورغبة ف����ي التخفيف من كاهل 
اولياء أمور الطلبة وتش����جيعا 
الدارس����ن س����واء في  البنائنا 
جامعة الكويت أو في اجلامعات 
اخلاصة بالكويت وكذلك طلبة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على استكمال دراستهم 
الراحة  اجلامعية في جو م����ن 
النفسية وابعادهم عن الضغوط 
املالية التي قد تؤثر في حتصيلهم 

العلمي.
فقد أعد هذا االقتراح بقانون 
زيادة املكافأة الشهرية للطالب 
الكويتي املتزوج من كويتية الى 
300 دينار )بدال من 250 دينارا(، 
وكذلك زيادة احلد األدنى ملقدار 

اللجن����ة  أم����س  اجتمع����ت 
التعليمية في مجلس األمة وقال 
النائب جمع����ان احلربش بعد 
االجتماع إن اللجنة ناقشت عدة 
اقتراحات مقدمة وقد مت االتفاق 
على االقتراح املقدم من النواب 
د.ولي����د الطبطبائي ود.فيصل 
املسلم ود.جمعان احلربش بشأن 
املوافقة على زيادة مكافأة الطلبة 
في جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب من 
100 إلى 200 دينار وكذلك زيادة 
مكافأة الطالب املتزوج إلى 350 
دينارا، مضيفا ان اللجنة قد رأت 
زيادة مكافأة الطالب املتزوج إلى 
350 دينارا رغم أن االقتراح املقدم 

كان 300 دينار.
واض����اف ان اللجن����ة قررت 
توجيه دعوة إلى وزيرة التربية 
واملستشار الثقافي الكويتي في 
جمهورية مصر العربية ملناقشة 
اوضاع الطلبة الدارسن في مصر 
وما صادفها من تعطيل للدراسة 
بس����بب االحداث اجلارية هناك 
وكيفية ايجاد حلول للمشكالت 

الدراسية التي يواجهونها.
اللجنة  أن  وكشف احلربش 
ق����ررت توجيه دع����وة لوزيرة 
التربية وأركان الوزارة ملناقشة 
االقتراح املقدم في هيئة االعتماد 
االكادميي وكذلك حتويل الهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 

قال رئيس جلنة الش����ؤون اخلارجية مبجل����س األمة النائب مبارك 
اخلرينج ان اللجنة وافقت على مشروع القانون اخلاص باالتفاقية بن 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية غوايانا لتجنب االزدواج الضريبي 
ومنع التهرب املالي املتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال، الفتا 
الى ان هذا س����يحقق مزيدا من التعاون االقتصادي والتجاري املتبادل 
ب����ن البلدين الصديقن. وأضاف اخلرينج في تصريح صحافي له بعد 
اجتماع اللجنة انها اس����تكملت نقاش املوضوعات املدرجة على جدول 
أعمالها، السيما ما يخص االتفاقيات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب الدولي، 
حيث ستستكمل مناقشتها بهذا الشأن في اجتماعات اللجنة املقبلة، حيث 

تهدف من ذلك الى مزيد من الدراسة والتدقيق على هذه االتفاقيات.

وجهت الدعوة إلى الحمود لمناقشة أوضاع الدارسين في مصر

مبارك اخلرينج

سعود السبيعي

د. محمد البصيريعبداهلل الرومي

نواب يثّمنون سحب الحكومة طلب تفسير بعض مواد الدستور:
ينزع فتيل أزمة ويدعم التعاون بين السلطتين

املعارضة النيابية واالعالمية التي 
وصف����ت خط����وة احلكومة بغير 

احملمودة وغير املرغوب فيها.
واضاف احلريتي في تصريح 
له عقب اعالن احلكومة: س����حب 
الطلب على كل االحوال خطوة جيدة 

حتسب لصالح احلكومة.
انه  البراك  النائب مسلم  وأكد 
لم يسمع عن صدور قرار رسمي 
الوزراء بسحب طلب  من مجلس 
احلكومة اخلاصة بتفسير نصوص 
الطلب  دستورية، معتبرا ان هذا 
هدف����ه حماي����ة وحتصن منصب 

رئيس الوزراء من املساءلة.
وقال البراك في تصريح له أمس 
»تواردت أنباء بشأن سحب احلكومة 
طلب تفسير مواد دستورية، والى 
اآلن لم يصدر رأي حكومي، وإمنا 
ما صدر هو بيان عن نائب رئيس 
مجلس األمة عبداهلل الرومي، وفي 
كل االحوال نثمن كل اجلهود التي 
بذلت في هذا االجتاه، ومن بينهم 

اجلهد الذي قام به الرومي«.
القضية  ان  الب����راك  واعتب����ر 
احلالية تؤكد أننا نتعامل مع حكومة 
عبثية، امتد عبثها الى الدستور، من 
خالل طلب تفسير أربع مواد تتعلق 
برئيس الوزراء، بهدف خلق حماية 
شخصية ملنصبه، بعد أن شعر بأن 
االمور بدأت تضيق عليه جتاه تلك 
املمارسات اخلاطئة، وعدم قدرته 
على ادارة الدول����ة، والدور الذي 
يلعبه بدءا من املالحقات السياسية 
وانتهاء مبلفات التنمية التي فشل 

فيها فشال ذريعا.
وطال����ب البراك ب����أال نناقض 
أنفس����نا، معتبرا ان محور الفشل 
في البلد أداء رئيس الوزراء، الذي ال 
يجوز أن يكون الشعب حقل جتارب 
لنجاحه، وأحتداه أن يكون هناك 
ملف اس����تطاع حتقيق شيئا فيه 
بشأن التنمية، مشيرا الى ان الشيخ 
العام  املال  ناصر احملمد استخدم 
كوسيلة لتغطية تكاليف هوايته 
اخلاصة ب� »الس����يارات الفارهة«، 
من خالل إنشاء متحف للسيارات 

الفارهة.

ان احلكومة بحاجة الى دراسة اي 
موضوع من شأنه توتير العالقة 
بن السلطتن دراس����ة جدية مع 

مستشاري احلكومة.
وشكر املال نائب رئيس مجلس 
االمة عبداهلل الرومي على مبادرته 
بطل����ب احلكوم����ة س����حب طلب 
تفسير نصوص دس����تورية كما 
شكر احلكومة وعلى رأسها سمو 
رئيس الوزراء على استجابته لهذا 
الطلب، متمنيا عدم تكرار مثل هذه 
العالقة بن  التي تزعزع  القضايا 

السلطتن.
من جهته اش����اد النائب ناجي 
العبد الهادي بقرار احلكومة بسحب 
طلبها  من احملكمة الدستورية بشأن 
تفسير بعض مواد الدستور، مشيرا 
ان املرحل����ة احلالية تتطلب  الى 

تغليب صوت العقل.
وقال العبد الهادي في تصريح 
ام����س ان املرحلة احلالية تتطلب 
تغليب صوت العقل كما اعتقد ان 
طلب احلكومة بشأن تفسير بعض 

مواد الدستور في غير محله.
من جانبه، اكد رئيس اللجنة 
التشريعية النائب حسن احلريتي 
ان قرار احلكومة بس����حب طلبها 
املقدم الى احملكمة الدستورية جاء 
من باب التعاون، بعد ان ملس����ت 

 أصدر رئي��س مجلس األم��ة باإلنابة النائب 
عب��داهلل الرومي بيانا قال فيه: لقد تابعنا باهتمام 
بالغ الثورة الشعبية املجيدة في جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، ملا ملصر حكومة وشعبا من مكانة 

خاصة في قلوب الكويتيني جميعا.
فطيلة العقود املاضية كانت ملصر مواقفها املبدئية 
وسياستها الواضحة اقليميا ودوليا، إزاء قضايا 
الشعب الكويتي. وجتلى ذلك في أبهى صورة ابان 
العدوان العراقي الغاشم، حيث كان موقف مصر 
الى جانب احلق الكويتي منذ ان بدأ العدوان وإلى 

ان من اهلل على الكويت بنعمة التحرير.
ان عالقة الكويت بجمهورية مصر الش��قيقة 

كانت دائما قبل استقالل الكويت وبعده وحتى اآلن، 
عالقة وثيقة سياسيا وثقافيا واقتصاديا، وكان دعم 
مصر للكويت في جميع املجاالت عميقا ومخلصا 
ال يبتغي غير خير الكويت وأهلها. واليوم ومصر 
تستقبل عهدا جديدا نسأل اهلل ان يسبغ عليها وعلى 
شعبها نعمة األمن واالستقرار. وستكون الكويت 
دائما الى جانب مصر وشعبها العظيم، واثقني من 
قدرته على جتاوز هذه املرحلة التاريخية احلرجة 
بكل عزم واقتدار، وعلى احملافظة على قوة مصر 
ومكانتها الرائدة في الساحتني االقليمية والدولية. 
فأمن مصر أمن للعرب جميعا واستقرارها استقرار 

لشعوب املنطقة كلها.

املشتركة«.
واشاد عدد من اعضاء مجلس 
األمة بسحب احلكومة الطلب الذي 
تقدمت به للمحكمة الدس����تورية 
لتفسير بعض مواد الدستور مثمنن 
مبادرة رئيس مجلس االمة باالنابة 

عبداهلل الرومي.
النائ����ب صالح املال  وطال����ب 
الت����أزمي واحتدام  بتجاوز عالقة 
العالقة بن الس����لطتن التنفيذية 
والتش����ريعية، متمنيا في الوقت 
نفسه على احلكومة ان تقوم بدراسة 
اي خطوة تنوي القدوم عليها من 

كافة اجلوانب مسبقا.
واضاف املال في تصريح له امس 

التط����رق خالل اللق����اء الى طلب 
احلكوم����ة تفس����ير بع����ض مواد 
الدس����تور وما عب����ر عنه رئيس 
مجلس االم����ة باالنابة من الرغبة 
بسحب هذا الطلب وقد تفهم سمو 
رئيس مجلس الوزراء ذلك ووعد 
بعرض ه����ذه الرغبة على مجلس 
الوزراء في اجتماعه املقرر اليوم 
والنظر فيه انطالقا من مبدأ التعاون 
والتنسيق بن املجلس واحلكومة 
ملعاجلة اوجه االختالف بينهما في 
شأن تفسير بعض مواد الدستور 
وذلك ضمن حرص الطرفن على 
التعاون املنشود  تدعيم وتفعيل 
بينهما في ما يخدم االهداف الوطنية 

قال نائب رئيس مجلس األمة 
النائب عبداهلل الرومي انه خالل 
اللق����اء الذي مت أم����س بينه وبن 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بشأن الطلب املقدم من 
احلكومة بتفسير املواد )50 و100 
و1/100 و111 و163( من الدس����تور، 
احملدد لنظره جلسة 21 من الشهر 
اجلاري، طلب منه العدول عن هذا 
الطلب، وأضاف »ال يسعني اال ان 
اثمن بكل تقدير استجابته لذلك، 
وتوجه احلكومة نحو ترك طلب 
التفسير، السيما ان املسائل التي 
وردت به، بعضها سبق للمحكمة 
الدستورية ان تناولته في قرارات 
س����ابقة، وبعضها اآلخر يتناول 
نصوصا دس����تورية ال يش����وبها 
الغموض، وتوجه احلكومة نحو 
ترك هذا الطلب بال شك في االجتاه 
الصحيح، ويدل على حرصها على 
التعاون مع مجلس األمة وأعضائه، 
وهو ما نرجو ان يسود العالقة بن 

املجلس واحلكومة.
من جهته اعلن وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
الرسمي باسم احلكومة  والناطق 
د.محمد البصيري ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
تفهم رغبة رئي����س مجلس االمة 
باالنابة عبداهلل الرومي بسحب طلب 
التفسير الذي تقدمت به احلكومة 
للمحكمة الدستورية في شأن بعض 
مواد الدستور ووعده سموه بعرض 
هذه الرغبة على مجلس الوزراء في 

اجتماعه امس.
وقال الوزير البصيري ل� »كونا« 
ان س����مو رئيس مجلس الوزراء 
التقى ام����س رئيس مجلس االمة 
باالنابة ومت خالل اللقاء استعراض 
كل االمور املتعلقة بشؤون مجلس 
االمة والس����بل الكفيل����ة بتطوير 
التعاون والتنس����يق بن املجلس 
واحلكومة لتسريع وتعظيم االجناز 
ف����ي مختلف املج����االت وامليادين 
وكل ما من شأنه خدمة املصلحة 

العامة.
واضاف »وفي ه����ذا االطار مت 
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