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احلكومة لم تقدم تعديالت على قانون التعاونيات وهيئة العمل على وشك االنتهاء

العفاسي: للوزير املستجوب
 اتخاذ املوقف املناسب ملواجهة استجوابه

أك���د نائب رئي���س الوزراء 
ووزير الش���ؤون االجتماعية 
والعم���ل ووزير العدل د.محمد 
العفاسي ان الدستور والالئحة 
هما املسطرة التي سيتم من خاللها 
التعامل مع االستجوابات املقدمة 
العضاء احلكومة، مشددا على ان 
احلكومة لن تتخلى عن حقوقها 

الدستورية والقانونية.
واض���اف ف���ي تصريح الى 
الصحافيني عقب حضوره اجتماع 
جلنة الظواهر السلبية البرملانية 
ام���ا احلكومة فأعلنت في وقت 
س���ابق انها لن تتعامل مع اي 
استجواب غير دستوري، وانها 
فوضت الوزير املستجوب التخاذ 
املوقف من مواجهة استجوابه 
طبقا لنصوص الدستور والالئحة 

عن حل النزاعات التي تتم بني 
العاملني وارباب العمل«.

وقال »ان كانت هناك حاجة 
النشاء محاكم عمالية فسنفعل 
ذل���ك، فنحن حريص���ون على 
حل املش���اكل العمالية بالطرق 

القانونية«.
وح���ول ما انتهت اليه هيئة 
العمل اجلديدة، اوضح العفاسي 
ان هذه الهيئة على وشك االنتهاء، 
مش���يرا الى ان مجلس اخلدمة 
املدنية ازال البعثة الكبيرة امام 
انشائها واملتمثلة في املوافقة على 

الهيكل التنظيمي للهيئة.
وقال »نتوقع احالة 4 مواد 
تتعلق بالهيئة الى مجلس االمة 
االسبوع املقبل، لتباشر عملها 

بعد موافقة مجلس االمة«.

احملال الى املجلس، ومت االتفاق 
مع اللجن���ة الصحية املختصة 
عليه، واذا ما قدم بعض النواب 
تعديالت وهذا حقهم فسندرسها«، 
مش���ددا على اهمية حسم هذا 
القان���ون خ���الل دور االنعقاد 

اجلاري.
وق���ال »نحن متمس���كون 
بالقان���ون ال���ذي احلن���اه الى 
املجل���س، لكننا نرح���ب بأي 
تعديالت، وستتم دراستها داخل 
املجلس، ونأمل في املوافقة على 
ما مت حمسه مع اعضاء اللجنة 

الصحية«.
وس���ئل عن انش���اء محاكم 
خاصة للعمالة فأجاب »ال علم لنا 
بهذا املوضوع، لكن قانون العمل 
اجلديد يتضم���ن مواد تتحدث 

الداخلية ملجل���س األمة، وبناء 
على رأي املستشارين واللجان 
املختص���ة، مؤك���دا ان من حق 
الوزير املس���تجوب اتخاذ قرار 
املواجهة، او اللجوء الى احملكمة 
الدستورية او اللجنة التشريعية 

البرملانية.
وردع���ا على ق���رار احملكمة 
االدارية ال���ذي ألغى قراره في 
شأن نقابة االطباء، قال العفاسي 
»ان اح���كام احملكمة حجة على 
اجلميع، ونحن سنقرأ حيثيات 
احلكم، وسيكون هناك استئناف 

لهذا احلكم«.
وعن قانون التعاونيات الذي 
اقره املجلس في مداولته االولى، 
اوضح العفاسي ان احلكومة لم 
تقدم اي تعديل على مشروعها 

د.محمد العفاسي

البراك: 21 نائبًا وقعوا على طلب إلغاء قرار نقل احملررين البرملانيني من مكانهم بالقاعة

»الشعبي« ترفض إحالة االستجوابات
 لـ »الدستورية« أو »التشريعية« أو »السرية«

أكد النائب مسلم البراك على 
تقدمي املقترح بإلغاء قرار مكتب 
املجلس بتغيير مكان اإلعالميني 
والصحافيني والذي وقعه واحد 
وعش���رون نائبا، مشددا على 
رفض كتلة العمل الشعبي الى 
ال���الءات األربعة م���ن منطلق 
قناعاته���ا والت���ي تختص في 
االستجوابات، مبينا أنه سيتم 
فتح ملف التحقيق في قضيتي 
اإليرانيني باملخدرات واإلجهاض 
من جديد ف���ي جلنة الداخلية 
والدفاع بعد ص���دور حكم له 
نهائي برف���ض دعواهم عليه، 
موضحا ان جلنة حماية االموال 
العامة امهلت مسؤولي الديوان 
األميري وديوان سمو ولي العهد 
فترة لإلجابة عن التس���اؤالت 
املطروحة من قبل أعضاء اللجنة 

وديوان احملاسبة.
املقترح  البراك بشأن  وقال 
النظر في  إع���ادة  ف���ي  املقدم 
ق���رار مكت���ب املجل���س فيما 
يتعلق باالعالميني ووجودهم 
في الطاب���ق األول من القاعة، 
والذي ال���ى اآلن ال أعلم مبرر 
هذا القرار، ففي أبعاد سكرتارية 
النواب رمبا أن يكون نوعا من 
التنظيم والنائب إذا أراد يذهب 
للقاء السكرتارية في اخلارج، 
مؤكدا على ع���دم وجود مبرر 
لنقل االعالميني وتغيير مكانهم 
في القاع���ة فاإلعالمي وجوده 
في مكانه السابق وباستخدامه 
حلاس���تي السمع والبصر أمر 
ضروري جدا لنقل احلدث كما 
يجب أم���ا في امل���كان اجلديد 
املخصص لهم سيفقدون حاسة 

النظر عن قرب.
وب���ني البراك أن���ه مت عمل 
ق���رار مكتب  اقت���راح بالغاء 
املجلس وإعادة االعالميني الى 
مكانهم الطبيعي السابق وعلى 
املجلس عمل التنظيم والضوابط 
وهم في مكانهم السابق، موضحا 
ان هذا االقتراح وقع عليه واحد 

لرفع هذا التقرير وتوصياته الى 
مجلس االمة وهذا ما سنقوم به 
املقبلة باذن  القليلة  األيام  في 

اهلل.
وحول اجتماع جلنة حماية 
األموال العامة الذي عقد اليوم 
)أمس( قال البراك التقينا مع 
مجموعة من املس���ؤولني في 
الديوان األميري وديوان ولي 
العه���د وديوان رئيس مجلس 
الوزراء، مبينا ان هناك بعض 
املعلومات غير املتوافرة لديهم 
وطلبا مهلة من الوقت فتم اعطاء 
الدي���وان االميري  مس���ؤولي 
مهلة اس���بوعني وطلبنا منهم 
ان تكون كل البيانات املطلوبة 
منهم في االجتماع الذي سيعقد 
بعد اس���بوعني وتكون كاملة 

مبستنداتها.
وزاد البراك ان هناك مبالغ 
معينة غي���ر معروفة الى اآلن 
وهي في األساس مسجلة على 
برنامج ديوان سمو ولي العهد 
وهي فعليا موجودة في الديوان 
الطلب  انه مت  األميري، مؤكدا 
اليوم وبشكل مباشر من األخ 
ناص���ر النخيالن وعبدالعزيز 
اس���حاق حيث ال يوجد لديهم 
تفاصيل كثيرة ومستندات حول 
التساؤالت التي طرحت، فلذلك 
مت اعطاؤهم مهلة اس���بوعني 
لتقدمي هذه البيانات واالجابة 
عن كل التس���اؤالت املطروحة 
وكذلك بع���ض املعلومات غير 

املكتملة.
وأضاف البراك مت منح بعض 
املسؤولني في ديوان سمو ولي 
العهد مهلة اس���بوع لالجابة 
النهائية عن التس���اؤالت التي 
طرحت مدعمة باملس���تندات، 
متمنيا ان تكون التحقيقات التي 
في جلنة حماية االموال العامة 
خالل اسبوعني قد انتهت القرار 
التقارير بش���كل نهائي تقرير 
الى  تلو اآلخر متهيدا لرفعهم 

مجلس االمة بإذن اهلل.

والنواب سيتقدمون بهذا الطلب 
وسيصوتون عليه فهذا األمر 
يرجع لك���م، مضيفا انا أعرف 
انتم ال تستطيعون عمل شيء 

للخرافي إعالميا.
من جانب آخ���ر بني البراك 
العمل الشعبي لديها  ان كتلة 
قناعات مبا يخص االستجوابات 
املق���ررة على ج���دول اعمال 
التحويل  اجللسة وهي رفض 
أو  التشريعية  أو  للدستورية 
السرية أو التأجيل وهذا موقف 
معلن من كتلة العمل الشعبي 
منذ فترات طويلة، مؤكدا دفاع 
اعضاء الكتلة عن هذه القناعات 

والالءات االربعة.
وقال البراك اليوم صدر لي 
حكم من محكمة االس���تئناف 
اليوم فيم���ا يخص االيرانيني 
»علي ومحمد حداد فتحي الهي« 
والذي حتدثت عنهم في مجلس 
االمة وقدمت املستندات وبعد 
ذلك صرحت وحول موضوعهم 
الداخلي���ة والدفاع  الى جلنة 
كلجنة حتقيق وبدورها رفعت 
تقريره���ا للمجلس وهو اآلن 
موجود على ج���دول األعمال، 
الفترة  موضحا انه طول هذه 
التقاضي والذي  كان بانتظار 
كان محاولة لتأخير هذه املسألة 
ولكن بعد صدور احلكم األولي 
برفض طلبهم واآلن اتى حكم 
محكمة االستئناف اليوم ليؤكد 

هذا الرفض.
وشكر البراك القضاء العادل 
وكرر شكره الى االستاذ احملامي 
ثامر اجلدعي وبعد صدور هذا 
احلكم من محكمة االستئناف 
طلب البراك من احملامي اجلدعي 
القانونية  ان يتخذ االجراءات 
املناسبة بحق الشخصني، مشيرا 
الى ان األمر اصبح متاحا له بأن 
يطلب من األخوة النواب وفي أي 
جلسة ان يتم استعجال مناقشة 
تقرير جلنة الداخلية والدفاع 
عمن طرحت اسماؤهم متهيدا 

وعشرون نائبا وكل من يعرض 
عليه ه���ذا املقترح من النواب 
لم يرف���ض التوقيع على هذا 
الطلب وقد أبدوا اس���تعدادهم 
للتصويت باملوافقة أثناء عرضه 

على املجلس.
ومتنى الب���راك من رئيس 
مجلس األمة عرض هذا الطلب 
في جلس���ة »الي���وم الثالثاء« 
قائال: نعرف ان مكتب املجلس 
له مس���ؤولياته ولكن مجلس 
األمة ميلك أن يتخذ أي قرار حتى 
وإن كان يخص قرارا أتى عن 
طريق مكتب املجلس وبالتالي 
إن شاء اهلل سنتقدم بهذا الطلب 

من بداية اجللسة.
كالم���ه  الب���راك  ووج���ه 
املتواجدي���ن في  لالعالمي���ني 
الذي عقده،  املؤمتر الصحافي 
بأنه إذا كنتم تشعرون بضير 
هذا القرار يجب عليكم أن تعبروا 
عن ذلك او رفضكم لهذا القرار، 
وأنا أخشى إذا أنتم االعالميني 
والصحافيني تقبلتم هذا األمر، 

مسلم البراك في مجلس األمة  )متني غوزال(

الدويسان يتوقع إحالة استجوابي رئيس الوزراء 
والفهد إلى اللجنة التشريعية

الغامن: إحالة االستجواب إلى »التشريعية« تالعب وعبث
أكد النائ���ب مرزوق الغامن 
ان استجواب الوزير الفهد غدا 
)اليوم( سيكون راقيا ومباشرا، 
الفتا الى انه سيكشف العديد 

من احلقائق.
وأوضح الغامن في تصريح 

صحافي ان إحالة االستجواب 
الى »التش���ريعية« او جتزئة 
احملاور يعد تالعبا وعبثا ويدل 
على ان الوزير املس���تجوب ال 
ميلك القدرة على الرد، متمنيا ان 
يصعد الوزير املنصة وان يفند 

امام النواب والشارع الكويتي 
محاور استجوابه.

ووجه الغامن رسالة للنواب 
قائال: »على كل نائب ان يتحمل 
مسؤوليته ألن الش����عب واع 
ويفقه ويت�����ابع وسيكونون 

أمام م���رأى ونظر الن����اخبني 
الذي���ن أوكلوهم مس���ؤولية 

التمثيل«.
مشددا على ضرورة تقييم 
االس���تجواب وعرضه، وكذلك 
الى طرفي  النظر  الردود دون 

املنصة.
الغ���امن تصريحه  وخت���م 
بالقول: »بإذن واحد أحد سنكون 
أنا والصرعاوي جاهزين غدا 
لكش���ف كل احلقائق للشعب 

الكويتي«.

توقع النائب فيصل الدويسان 
ان يكون للجنة التشريعية »الكعب 
األعلى« في حس����م االستجوابني 
املدرجني على جدول اعمال جلسة 
اليوم، داعيا في الوقت ذاته النواب 
امللوحني باستجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء على خلفية االفراج 
عن احد املساجني الى عدم التفرقة 
في التعامل م����ع احلاالت املفرج 
عنها، مشيرا الى ان من بني املفرج 
عنهم من أطلق النار على القوات 

األميركية في جزيرة فيلكا.
الدويسان في رده على  وقال 
اليه  سؤال بش����أن ما س����تؤول 
مناقش����ة االس����تجوابني املقدمني 

ان العفو األمي����ري لم يفّرق بني 
شخص وآخر.

ومتنى على النواب أال يفرقوا 
في التعامل مع احلاالت التي شملها 
العفو األميري، مؤكدا ان املعلومات 
املتوافرة تشير الى ان الشخص 
املثار بشأنه االستجواب لم يتورط 
في قتل اي شخص وأخذ جزاءه.

وأضاف: أما بالنسبة ملن يقول 
إن هذا العفو جاء بعد زيارة وزير 
خارجية ايران فأنا أعتقد ان األمر 
ملتبس عليهم لألس����ف السيما 
ان العفو ش����مل 8 اشخاص ومن 
بينهم من أطلق النار على القوات 

األميركية.

تفجيرات املقاهي الشعبية بعدم 
التفرق����ة في التعامل في احلاالت 
املفرج عنه����ا، موضحا ان العفو 
األميري لم يفرق بني احلاالت املفرج 
عنها وال عالق����ة له بزيارة وزير 

اخلارجية اإليراني.
وأوضح انه بحسب ما قرأناه 
في الصحافة فإن املفرج عنهم 8 
أش����خاص ومنهم الشخص الذي 
أطلق النار على القوات األميركية 
في جزي����رة فيلكا فلماذا التفرقة 
والتلويح باستجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء بس����بب شخص 
افرج عنه ولم يقتل اي انس����ان 
بحس����ب معلوماتنا، مشددا على 

الوزراء،  لس����مو رئيس مجلس 
ونائ����ب رئيس ال����وزراء ووزير 
التنمية واالسكان: »أتوقع ان يكون 
للجنة التشريعية الكعب األعلى، 
وان تكون مثار اهتمام اجلميع«، 
متمنيا على اجلميع الهدوء وعدم 
التسبب في رفع اجللسة مهما كانت 
النتائج، مشيرا الى اننا نريد ان 
يك����ون املجلس منتجا مع وجود 
العديد م����ن القضايا التي تنتظر 

املناقشة.
من جانب آخر، طالب الدويسان 
النواب امللوحني باستجواب سمو 
رئي����س مجلس الوزراء بس����بب 
االف����راج ع����ن اح����د املتهمني في 

فيصل الدويسان

احلريتي: دفعت والرومي بعدم اختصاص 
»الدستورية« في تفسير االستجوابات

»الدستورية« تؤّجل النظر في تفسير 
استجواب رئيس الوزراء

احلكومة استندت إلى حكم صادر عام 2006

قال النائب حسني احلريتي انه ونائب رئيس 
مجلس األمة فوضا م���ن قبل رئيس املجلس 
باحلضور امام احملكمة الدس���تورية للترافع 
عن وجهة نظر مجلس االمة فيما يتعلق بطلب 
احلكومة التفسير بخصوص االستجواب املقدم 
من قبل النائبني احمد السعدون وعبدالرحمن 
العنج���ري حيث حدد له ام���س وقد حضرنا 

احملكمة وترافعنا شفويا.
وق���ال احلريتي في تصري���ح للصحافيني 
وطلبنا طلبني احدهما الدفع بعدم اختصاص 
احملكمة الدستورية بنظر طلب التفسير والطلب 
اآلخر هو عدم قبول هذا الطلب لوجود سابقة 

فصل في هذا املوضوع في عام 2006.
دفاع احلكومة استند الى اختصاص احملكمة 

أجّلت احملكمة الدستورية أمس برئاسة 
املستشار فيصل املرش���د النظر في الطلب 
املقدم من احلكومة بتفسير استجواب رئيس 
الوزراء جللسة 19 يونيو املقبل، وذلك بناء 

على طلب دفاع احلكومة لالطالع والرد.
وترافع عن املجلس نائب رئيس مجلس 
األمة عبداهلل الرومي وبني أن احلكومة حتاول 
تهميش دور مجلس األمة بلجوئها للمحكمة 
الدستورية في اس���تجواب رئيس الوزراء، 
واملق���دم من قبل النائبني أحمد الس���عدون 

وعبدالرحمن العنجري.
وأضاف الرومي في مرافعته أمام احملكمة 
الدستورية أن احملكمة غير مختصة بالنظر 
في تفسير االستجواب، معتبرا أن ذلك تنقيح 

لنصوص مواد الدستور.
وبني أنه ال يجوز للمحكمة الدس���تورية 
التع���رض أو التصدي الس���تجواب رئيس 
الوزراء، وأن ذلك مبنزلة هروب من املواجهة 
أو الرقابة، طالبا حجز طلب استجواب رئيس 

الوزراء للحكم.
من جهته قال النائب حسني احلريتي إن 
إحالة اس���تجواب رئيس الوزراء للمحكمة 
ل���دور مجلس  الدس���تورية ميثل إضعافا 

األمة.
بدوره، وفي مرافعته اعتبر محامي احلكومة 
جمال اجل���الوي، أن اللج���وء إلى احملكمة 
الدس���تورية هو حق أصيل للحكومة، وأن 
من اختصاص احملكمة الدس���تورية تفسير 

مواد الدستور.
وأضاف اجلالوي: إن طلب التفسير املقدم 
للمحكمة الدستورية جاء إلزالة اخلالف بني 
احلكومة ومجلس األمة مما يجعل التعاون قائم 
على أساس متني من الشرعية الدستورية.

جدي���ر بالذكر أن املجلس وافق في وقت 
سابق على طلب احلكومة حتويل استجواب 
رئيس الوزراء إلى احملكمة الدستورية وعدم 
تقدميه قبل مرور س���نة مم���ا يعني عمليا 
تفريغ الدستور من أهم أدواته الرقابية وهي 

االستجواب.
وقالت احلكومة في طلب تفس���ير املواد 
املذكورة انه وعلى سند من القول ان مجلس 
الوزراء يتقدم بهذا الطلب عمال بأحكام القانون 
رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء احملكمة الدستورية 
واملادتني )1 و2( من مرس���وم إصدار الئحة 

احملكمة الدستورية بطلب التفسير اآلتي:
الفقرة األولى:

تفسير املواد أرقام )100 و123 و127( واملواد 
املرتبطة بها من الدستور التي جرت نصوصها 

على النحو اآلتي:
أوال: نصوص مواد الدستور محل طلب 

التفسير والنصوص املرتبطة بها:
1- نص املادة )100( من الدستور: »لكل 
عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات 
عن األمور الداخلة في اختصاصهم. وال جترى 
املناقشة في االستجواب إال بعد 8 أيام من يوم 
تقدميه على األقل، وذلك في غير االستعمال 

وموافقة الوزير«.
ومبراع���اة حكم املادت���ني 100 و102 من 
الدس���تور، يجوز أن يؤدي االستجواب إلى 

طرح موضوع الثقة على املجلس.
2- ن���ص امل���ادة )12( م���ن الدس���تور: 
»يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، 
ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع 
تنفيذها ويشرف على سير العمل باإلدارات 

احلكومية«.
3- نص املادة )127( من الدستور: »يتولى 
رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات املجلس 
واإلشراف على تنسيق األعمال بني الوزارات 

املختلفة«.

وعلى احلكم السابق الذي صدر عام 2001 وحينما 
مت تقدمي مذكرة مجلس األمة طلبت احلكومة 

االطالع واالجل للرد على مذكرة املجلس.
وحول ما اذا كان حكم احملكمة الدستورية 
لصال���ح احلكومة ام املجلس بني احلريتي ان 
حكم احملكمة عام 2006 كان فيه اكثر من رأي، 
وحسب نظر احلكومة في ذلك الوقت فإن الطلب 
كان مقدما على وزير اما اآلن فالطلب مقدم على 

رئيس الوزراء.
النهاي���ة س���نحترم رأي احملكم���ة  ف���ي 

الدستورية. 
وعن توقعاته جللسة اليوم قال احلريتي 
امامنا جلس���ة فيها اس���تجوابان وإلى اآلن ال 

نعرف ماذا سيحدث في اجللسة.

4- نص املادة )130( من الدستور: »يتولى 
كل وزير اإلش���راف على ش���ؤون وزاراته، 
ويقوم بتنفيذ السياس���ة العامة للحكومة 
فيها، كما يرسم اجتاهات الوزارة ويشرف 

على تنفيذها«.

الفقرة الثانية
مبررات طلب التفسير: بتاريخ 2011/5/10 
تقدم كل من السادة نواب مجلس األمة أحمد 
عبدالعزيز السعدون وعبدالرحمن العنجري 
باستجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء 

يتكون من 4 محاور هي:
1- االدعاء بالفشل في تأسيس الشركات 
املس���اهمة العاملة الت���ي تضمنتها اخلطة 
االمنائية للسنوات 2011/2010 – 2014/2013 
لتنفيذ املشروعات التنموية االستراتيجية 

والقائدة للخطة.
2- االدعاء بالتفريط ف���ي أمالك الدولة 
العقارية والتنازل عنها ومتليكها بشروط 
وإجراءات ال تتفق وأحكام الدستور والقوانني 
املعمول بها وعدم اتخاذ االجراءات الكفيلة 

باسترداد حقوق الدولة.
3- االدعاء بته���اون احلكومة في القيام 
مبسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها 
في املال العام في شركة »زين« باعتبار الدولة 

املساهم األكبر بنسبة بلغت %27.618.
4- االدعاء بفش���ل احلكومة في االلتزام 
باش���تراطات التص���رف بالتعويضات عن 
خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل 
البيئة عالوة على فشلها باتخاذ االجراءات 
الالزمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث 

البيئي.
ونظرا ألنه بدراس���ة االستجواب املشار 
اليه يبني انه يخالف احكام الدستور وذلك 
لتضمنه موضوعات تخرج عن االختصاص 
الدستوري لس���مو رئيس مجلس الوزراء 
فضال عن ان موضوعات االستجواب جميعها 
س���ابقة على تشكيل احلكومة احلالية التي 
صدر بتشكيلها املرسوم رقم 143 لسنة 2011 
بتاريخ 2011/5/8 وقدم االستجواب بتاريخ 
2011/5/10 وقبل ان يباشر سمو رئيس مجلس 

الوزراء اختصاصاته.
وحرص���ا من مجلس الوزراء على إيجاد 
تفسير واضح ألحكام الدستور يزيل اخلالف 
حول تفسير مواد الدستور املشار اليها فيما 
بعد والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما، وان 
تكون ممارسات االستجواب منضبطة بأحكام 

الدستور والالئحة الداخلية ملجلس األمة.
فقد اص���در املجل���س قراره رق���م 600 

التالي:
تكليف ادارة الفتوى والتش���ريع بإعداد 
طلب الى احملكمة الدستورية لتفسير املواد 
)100 و123 و127( من الدستور واملواد املرتبطة 

بها.
واختتمت احلكومة طلب تفس���ير املواد 
املشار اليها بانه كان تقدمي مجلس الوزراء 
لطلب التفس���ير املاثل الى احملكمة املوقرة 
إلزالة هذا اخلالف والتباين في اآلراء حول 
تفسير املواد )100 و123 و127( من الدستور 
وما يرتبط بها من نصوص دستورية اخرى 
وبقان���ون الالئحة الداخلي���ة ملجلس األمة 
لتصدر قرارها الفاصل فيها حتى تلتزم به 
جميع الس���لطات العامة في الدولة، ضمانا 
لوحدة التطبيق واس���تقراره، سواء داخل 
كل س���لطة فيها أو فيما بينها، حتى تكون 
حقوق وواجبات كل من اعضاء الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذية محددة وواضحة، 
مما يجعل التعاون بينها قائما على أساس 

متني من الشرعية الدستورية

عبداهلل الرومي وحسني احلريتي أثناء دخولهما إلى املجلس أمس

نتمنى عرض الطلب 
املتعلق باإلعالميني 

في جلسة اليوم


