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 يعتـــــذر النائــــب 
د.حسن عبداهللا جوهر 
عن استقبال رواد ديوانه 
وذلك مبناســـبة شهر 

احملرم احلرام. 

 جوهر يعتذر 
  عن عدم 

 بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي   استقبال رواد ديوانه
ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس 
النواب شاي شيد شوب ورئيس مجلس 
الشيوخ براسوبسوك بونديش في مملكة 
تايلند، وذلك مبناســـبة العيد الوطني 

لبلدهما. 

 الخرافي هّنأ نظيريه 
  في تايلند بالعيد الوطني

 يعتذر النائب عدنان املطوع من رواد 
ديوانيته لعدم استقبالهم خالل شهري 

محرم وصفر.
  ويعاود املطوع استقبالهم بعد ذلك 

مساء األحد من كل اسبوع. 

 المطوع يستقبل رواد ديوانه
   بعد محرم وصفر

 نواب أكدوا عزمها الحضور إليقاع األعضاء في فخ سياسي وأخرون شككوا في نواياها  

 هل ستحضر الحكومة جلسة «الحصانة» اليوم ؟! 
 التزال قضية رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم محل جدل 
دستوري وقانوني خصوصا في 
ظل ترقب اجللسة اخلاصة املقرر 
عقدها اليوم للتصويت على تقرير 
اللجنة التشريعية الذي رفض طلب 

رفع احلصانة عن املسلم.
  وقد توالت االحــــداث بدءا من 
مســــاء امس األول جــــراء الندوة 
اجلماهيرية التي دعا لها جتمع نواب 
«إال الدستور» بديوان النائب أحمد 
السعدون حيث أوصلوا رسائل عدة 
للحكومة سيتم األخذ بها تباعا في 
حال عدم حضور السلطة التنفيذية 
جلسة اليوم.ويبقى السؤال قائما، 
هل ستحضر احلكومة جلسة اليوم 

أم ال؟!

  معلومات

   وفي هذا الســــياق قال النائب 
مسلم البراك ان هناك معلومات شبه 
مؤكدة عــــن نية احلكومة حضور 
جلسة اليوم بتمثيل ضعيف من 
خالل وزير واحد، موضحا انها بدأت 
جتري اتصاالتها مع بعض النواب 
لتغييبهم عن اجللسة حتى تفقد 

نصابها القانوني.
  وأضاف البــــراك في تصريح 
صحافــــي ان احلكومة تريد تكرار 
سيناريو اجللســــتني املاضيتني، 
مخاطبا النواب: أرجو من النواب 
ان ينتبهوا حتى ال يقعوا في الفخ 
احلكومي بتحميلهم ســــبب عدم 
انعقــــاد هذه اجللســــة التاريخية 
وعليهم إفشــــال مساعي احلكومة 
وإحباطها وهي التي اعتادت على 

تفريغ الدستور واإلساءة له.

  ٢٨ نائبا

  من جانبه قــــال النائب مبارك 
الوعالن ان رســــالة ٢٨ نائبا امس 
األول في نــــدوة «إال الدســــتور» 
املقتــــرض ان تكــــون وصلت الى 
احلكومة ويجب عليها قراءة الرسالة 
وأن تفهم الرســــالة املوجهة إليها 
بشكل واضح إذا كانت فعال تنشد 

التعاون.
  وأضــــاف الوعالن في تصريح 
صحافي: ان مســــيرة التعاون بني 
الســــلطتني ال ميكن ان تكتمل اال 
بتعاون الســــلطتني التشــــريعية 
والتنفيذية، مبينا، ان رسالتنا امس 
األول كانت موجهة الى احلكومة والى 
بعض النواب الذين لم يحضروا 
جلستي الثالثاء واالربعاء املاضيتني، 

وغدا (اليوم) ال يوجد اعذار.

  غير دستوري

  و طالب الناشط السياسي احملامي 
حمدان العازمي نواب البرملان برفض 
طلب رفع احلصانــــة عن النائب 
فيصل املسلم النه مخالف ملا نص 
عليه دستور البالد في مادتيه ١٠٨ 
و١١٠ حيث اجازتا للنائب احلديث 
عما يشاء حتت قبة البرملان وجلان 
املجلس عن االمور والقضايا التي 
تهم شؤون الدولة، وبالتالي فإن 
القضية املطلوب فيها رفع احلصانة 
عن النائب تخالف ما جاء به دستور 
البــــالد وكذلك الالئحــــة الداخلية 
ملجلس االمة في املادة ١٨ التي أكدت 
عدم مؤاخذة اي نائب ميثل االمة 
على ما يقوله ســــواء كان ذلك في 

جلسات املجلس العامة او في اللجان 
املختلفة النه اتى للذود عن حقوق 
الشعب الكويتي ومصاحله من خالل 

سلطته التشريعية والرقابية.
  وانتقد احملامي حمدان العازمي 
في تصريح صحافي ظواهر النكوص 
فــــي الدميوقراطية الكويتية التي 
يتعمد البعض ان يزج بها بني فترة 
واخرى والتي اصبحت ابرز مسببات 
انعدام االجناز البرملاني في الكويت، 
ومن هنا تعطلت مسيرة التنمية 
وتعطلت معها مصالح املواطنني 
الكرام على جميع االصعدة، مؤكدا 
ان مثل هذه اخلالفات بني السلطتني 
يجب اال حتدث بعد مرور اكثر من 
اربعة عقود على العمل النيابي في 

الكويت حققت خاللها تقدما حضاريا 
يفتخر به الشــــعب الكويتي امام 
الشعوب االخرى، واليوم يتطلع بكل 
شغف ان يستمر التقدم احلضاري 
والتنموي والرأي الفكري املستنير 
بعيدا عن املعوقات خصوصا التي 
اصطنعها البعض لتعطيل املسيرة 
وحتقيق املزيد من االجنازات التي 

يستحقها املجتمع الكويتي.
  وقال آمل ان يتــــم رفض رفع 
احلصانة عن النائب املسلم من قبل 
البرملان كي يسدل الستار على مثل 
هذه االمــــور الثانوية التي تعطل 
مســــيرة املجلس التشريعي الذي 
انتخبه املواطنون بارادة حرة من 
اجل ان يســــهم في تطوير بلدهم 

بالشكل املطلوب. واصدر التجمع 
الكويتي املستقل بيانا بشأن طلب 
رفع احلصانة البرملانية جاء فيه: 
يتابع التجمع الكويتي املســــتقل 
مسار االحداث وتطورات املواقف 
بشأن طلب رفع احلصانة البرملانية 
عن عضــــو مجلس االمة د.فيصل 
املســــلم املقدم من النيابة العامة، 
ويعــــرب التجمع عن قلقــــه ازاء 
الشحن السياسي والتصعيد في 
معاجلة هذا املوضوع، وما ميكن ان 
يتمخض عنه ذلك من توتر وتأزمي 
في عالقة احلكومة مع مجلس االمة 
في وقت اشــــد ما تكون فيه البالد 
حاجة الى استقرار عالقة التعاون 
بني السلطتني، وتوحيد جهودهما 

للمضي قدما في معاجلة االولويات 
الوطنية.ويؤكد التجمع ان االساس 
في الدســــتور هو تشــــييد نظام 
مؤسسي دستوري يعزز التوافق 
السياسي ويتم في اطاره معاجلة 
االختالف واخلالف في اطار نظام 
دميوقراطي تعددي حتكمه القواعد 
الدستورية ويسوده القانون، وذلك 
بهدف تكريس االداء السياسي البناء 
وتعزيز االستقرار واالمن والوحدة 
الوطنية، والبد من احلرص على 
ترســــيخ هذا االســــاس في الفكر 

واملمارسة في العمل الوطني.
  والتجمع اذ يؤكد رفضه التام ألي 
مساس بالدستور او التضييق على 
احلريات او احلجر على عضو مجلس 

االمة في ممارسة دوره الرقابي او 
فيما يبديه من آراء وافكار، واذ يدعو 
اجلميع الى احترام دولة املؤسسات 
وسيادة القانون، فإنه يؤكد على 
انه ال احد فوق القانون واجلميع 
سواسية امامه، املواطن واملسؤول، 
ويرى التجمع ان حالة التصعيد 
التي حتيط بطلب رفع احلصانة ال 
مبرر لها، وال ينبغي ان يعالج هذا 
املوضوع في هذا املناخ من التصعيد 
والتشــــدد فــــي اآلراء واملواقــــف، 
وخارج االطر املؤسسية والقنوات 
الدستورية.ان املسألة هنا ليست 
االصطفاف ضد او مع رفع احلصانة، 
ولكنها مسألة تهمة تنقيح الدستور 
التي يجلد بها الرأي اآلخر في كل 
اختالف بالرأي او نزاع دستوري 
كهذا وهو ما ال يستقيم مع املمارسة 
الدميوقراطية البناءة، فاالصل في 
معاجلة اخلالف بني السلطتني بشأن 
النصوص الدســــتورية ال يكون 
بتبادل االتهامات، بل بالرجوع الى 
جهة االختصاص ـ السلطة القضائية 
املختصة ـ لدرء اي تفســــير لتلك 
النصوص حتتمه السياسة، فتفسير 
النصوص الدســــتورية في حالة 
النزاع واالختالف اذا لم تتواله اجلهة 

القضائية املختصة فإنه يقع دائما 
حتت شبهة التنقيح غير الدستوري، 
وهذه الشبهة ميكن ان تقع بوعي 
او دون وعي، بقصد او دون قصد، 
من السلطة التنفيذية ومن السلطة 
التشريعية كذلك نتيجة ممارسة 
اختصاص ليس من صالحياتهما 
وتختص به السلطة القضائية في 
حل النزاعات الدستورية، فشبهة 
التنقيح غير الدستوري قد ال تلقي 
بظاللها على موقف احلكومة في 
طلب رفع احلصانة وامنا كذلك قد 
تشمل مجلس االمة الذي ميارس 
اختصاصا ال يقع ضمن صالحياته، 
وهو تفسير النص الدستوري في 
موضوع احلصانة مما قد يوقعه في 
محظور جتاوز دالالت النص وما 

قصده املشرع الدستوري.
  اننا في التجمع الكويتي املستقل 
اذ نستغرب هذا الزخم السياسي 
واالعالمي املصاحــــب الزمة رفع 
احلصانة، فإننا ندعو نواب االمة 
للبعد عن االجتهادات الشخصية 
وحتكيم العقل واحلكمة واملصلحة 
الوطنية، واذا كان هناك خالف على 
مدى دستورية طلب رفع احلصانة 
فمــــن البديهي ان تكــــون احملكمة 
الدســــتورية هي اجلهة الوحيدة 
املنوط بها سلطة الفصل في ذلك، 
والتصعيد السياسي واالعالمي لن 
يحل املشكلة ولكن سيزيد من حدة 
االحتقان بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية ويعزز من حالة التنافر 
بينهما في وقت نحن احوج ما نكون 
فيه للتعاون والعلم املشترك لدفع 
عجلة التنمية واجناز مشروعاتها 
كواقع ملموس يشعر به املواطن.

  وفــــي اخلتام ال يســــعنا اال ان 
ندعو اجلميع لدعم دولة املؤسسات 
وســــيادة القانون للخــــروج من 
هذا املــــأزق وتفعيل دور احملكمة 
الدســــتورية كجهة فصل في هذا 
املوضوع، متمنني ان تشهد الفترة 
املقبلة تعاونا دستوريا بناء بني 
السلطتني يقود نظامنا الدستوري 

الى بر االمان. 

 د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف في مجلس األمة امس  مسلم البراك وخالد الطاحوس اثناء خروجهما من مكتب الطاحوس   (متين غوزال) 

 البغلي: طلب رفع الحصانة عن المسلم ليس بشأن ما أبداه تحت قبة المجلس
 أصدر احملامي علي البغلي بصفته محاميا عن بنك برقان بيانا عن رفع 
ــلم، جاء فيه: سادت االوساط الشعبية  احلصانة عن النائب د.فيصل املس
ــمية في الكويت وطغت االحاديث عن موضوع رفع احلصانة عن  والرس
د.فيصل املسلم عضو مجلس االمة على خلفية شكوى بنك برقان جراء 

افشاء اسرار بنكية محمية مبوجب قانون النقد وبنك الكويت املركزي.
ــواء من بعض  ــرات والندوات من العضو ومؤيديه س ــدت املؤمت   وعق

اعضاء مجلس االمة او املواطنني.
  وكانت احاديث العضو ومؤيديه – في هذا الشأن يشوبها اخللط املتعمد 
والتفسير والتأويل بغير حق لطلب احملكمة من مجلس االمة املوافقة على 
رفع احلصانة عن العضو من عدمه ذلك ان العضو ومؤيديه يحاولون ان 
يدخلوا في روع املواطنني ما يراه ويرونه هم على غير احلقيقة وجتييش 
اجلماهير ضد احلكومة وتغذية االحتقان لدى اجلماهير مبا سيعود ببالغ 

األثر السيئ على البالد.
  وفي هذا املقام نود ان نوضح احلقائق اآلتية:

  ١- اخللط املتعمد بني موضوع اجلرمية املقدم بشأنها العضو د.فيصل 
ــو مجلس االمة فيما يبديه من  ــلم وموظف البنك وبني حصانة عض املس

اقوال وآراء حتت قبة البرملان.
ــتراك في جرمية افشاء اسرار    ذلك ان التهم املوجهة للعضو هي االش

ــون النقد وبنك الكويت  بنكية واحملمية مبوجب قان
املركزي – ويتمثل هذا االفشاء – في قيام موظف البنك 
باالستيالء دون وجه حق وخيانة االمانة – واالستيالء 
على مستند بنكي (الشيك) واخلروج به من البنك دون 

اذن او مسوغ قانوني.
  ثم قام بتسليمه الى العضو – والذي تقبله منه – 
ــريعي – ان  وكان حريا به وهو عضو باملجلس التش
يعلم وهو علم مفترض ان صورة الشيك قد حتصل 
ــروع ومتثل  عليها من موظف البنك بطريق غير مش
جرمية يعاقب عليها القانون، األمر الذي يعني ان تسلم 
العضو الشيك من موظف البنك واالطالع على محتواه 
ــرار بنكية من قبل املوظف واشتراك  هو افشاء الس
ــو كان هذا االتفاق الحقا  ــاق مع العضو حتى ل باالتف

الرتكاب املوظف للجرمية.
  ٢- طلب رفع احلصانة – والذي طلبته احملكمة – ليس بشأن ما ابداه 
العضو حتت قبة مجلس االمة من اقوال – وحسب كما سبق بيانه – بل ان 
ما ابداه حتت قبة مجلس االمة والتقول على سمو رئيس مجلس الوزراء 
بشأن هذا الشيك كان موضوع شكوى جزائية من قبل سمو رئيس مجلس 

الوزراء ومت رفع احلصانة عن العضو ومتت محاكمته 
وقضي ضده بالغرامة.

  ٣- ما يزعمه العضو ومؤيده ان طلب رفع احلصانة 
ــتور غير صحيح بل ان طلب  وهو اعتداء على الدس
رفع احلصانة بناء على طلب احملكمة حملاكمته جراء 

ارتكاب جرمية إفشاء أسرار بنكية.
ــيك من  ــلم صورة الش   ٤- النائب العضو قد تس
ــواه واحتفظ به ـ  ــك ـ واطلع على محت موظف البن
واستعمله وليس أدل على ذلك من انه قدم في بادئ 
األمر صورة الشيك خلوا من اسم املستفيد األمر الذي 
يعني انه قام بنسخ الصورة التي حتصل عليها وقام 
مبحو اسم املستفيد ثم بعد ذلك وبعد تطور األحداث 

قام بنشر الصورة.
  ٥- إصرار العضو على اإلضرار بالبنك وهو مؤسسة 
ــبان ان عند حصوله على صورة  مالية مؤثر في االقتصاد الوطني بحس
الشيك واالطالع على محتواه لم يتبني له ان الشيك صادر من ديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء حتى يدعي ان ما أبداه ابتغاء الصالح العام.
ــلطة التشريعية ان يكون أول    ٦- كان حريا بالعضو وهو عضو بالس

ــرض احلائط، وأال تدفعه  ــون، ال مخالفته، والضرب به ع ــني للقان الطائع
اخلصومة الى االعتداء على القانون واإلضرار مبؤسسة مالية كبرى، وكان 
األولى به تسليم موظف البنك الى السلطات املعنية باجلرم املشهود، ال ان 
يوافقه ويشاركه ما ارتكب من جرم، ومن املعلوم ان الدليل املستمد بطريق 

غير مشروع أو متحصل من جرمية ال يعول عليه وال يؤخذ به.
ــير املعوج لطلب رفع احلصانة،    ومن ذلك، فإن اخللط املتعمد والتفس
والزج باحلكومة في هذا األمر دون مسوغ من الواقع أو القانون، والتقول 
بغير حق ان طلب رفع احلصانة ميثل اعتداء على الدستور، يعد جتنيا من 
قبل العضو ومؤيديه به، كون اجلرمية املراد رفع احلصانة عنه بشأنها هي 
االشتراك في إفشاء أسرار بنكية، وليس ملا أبداه حتت قبة مجلس األمة، 

وهو حق لبنك برقان الذي تعرض ألضرار جسيمة جراء هذا الفعل.
ــكوى جزائية ضد  ــر قيام العضو بالتقدم بش ــن اجلدير بالذك   ٧- وم
رئيس مجلس إدارة بنك برقان على خلفية نشره لبيان استنكاري ملا قام 
به العضو واالشتراك في جرمية إفشاء أسرار بنكية قضي فيها بالبراءة، 
ــس أمة ضد فرد أو  ــكاوى حالل إذا كان من عضو مجل ــل تقدمي الش فه
مؤسسة، ولكنه يصبح حراما وتعديا على الدستور إذا قدم الشكوى فرد 
ــة متضررة من تصرفات أو أقوال منسوبة لعضو من أعضاء  أو مؤسس

املجلس خاصة إذا كانت جرمية مشهودة وواضحة للعيان؟! 

 «التشريعية»: منح المرأة المتزوجة
 الدقباسي: إلى اآلن ال نعلم بحضور الحكومة الجلسة من عدمه  حق التقاعد بعد خدمة ١٠ سنوات 

  المويزري: الحكومة حّولت البرلمان إلى مجلس تخليص معامالت

 خالل ندوة نظمها تجمع «شباب ألجل الدستور» مساء أمس 

  عادل الشنان
  أكد النائب علي الدقباســـي أن 
احلكومـــة لم تبلغنـــا بحضورها 
اجللســـة، متنبئا بحـــدوث أزمة 
سياســـية في حال عدم حضورها 
اجللســـة، باإلضافة إلى مصادمة 
نيابية حكومية واملتأثر منها الكويت، 
واملتسبب فيها احلكومة.وأضاف 
خالل جتمع شباب ألجل الدستور: أن 
هناك خيارات متعددة وواضحة في 
حال عدم حضور احلكومة اجللسة، 
موضحا أنه ليس من أنصار التهديد 
والوعيد، ولكـــن من أنصار الدفع 
باجتاه مصلحة الكويت.وأبدى أسفه 
قائال: ان احلكومة تعمل على توتير 
العالقة بني السلطتني، وتدفع باجتاه 
املواجهات، وهذا مؤشر على سنوات 
من األزمات التي تؤثر ســـلبا على 
التنمية واإلصالحات.ولفت إلى أن 
سياسة احلكومة استفزازية وسيعود 
البلد الى نفس حالة االضطرابات 
الســـابقة، مطالبا أعضاء مجلس 

األمة بالتحول إلى قالع بشـــرية 
حلماية الدستور.ودعا الدقباسي 
احلكومة الى التعاون مع املجلس، 
ونزع فتيـــل األزمة، إلعادة األمور 
إلى ما كانـــت عليه، وتعود البالد 
إلى اجلادة التي اختارتها الكويت 
وهي اإلصالح والعمل.من جانبه 
أكد النائب شعيب املويزري أن كل 
أزمة مرت بها البالد كان للدستور 
الدور الرئيســـي في اخلروج منها 
وجتاوزها وأن رفع احلصانة عن 
أي نائب بسبب ممارسته النيابية 
التي كفلها له الدســـتور أمر غير 
مقبول وغير دســـتوري وال يحق 
ألي أحد التصويت عليه من األساس، 
مشيرا الى ان البالد أصابها بالء قوى 
الفساد التي حتاول ضرب الدستور 
بعـــد أن نهبت املال العام وجعلت 
املواطنني يسعون للواسطة بهدف 
نيل حقوقهم.وأضـــاف املويزري 
أن بعـــض التيارات تقوم بتغليب 
مصالح التيار على املصلحة العامة 

وما يحدث في قاعة عبداهللا السالم 
مناف متاما ملا يحدث خلف الكواليس 
من تبدل لألشـــكال واآلراء كما ان 
احلكومة حولت البرملان الى مجلس 
«مناديب» تخليص معامالت التي 
هي باألساس حقوق للمواطنني ولكن 
الفساد حال دون نيلهم إياها، معبرا 
عن شديد أسفه ألسلوب احلكومة 

في الهدم أكثر من البناء من خالل 
محـــاوالت تفريغ الدســـتور من 
محتواه، اســـتخدام بعض وسائل 
األعالم الفاسد جلعل املواطن يعيش 
في جو مزيف مناف للحقيقة.وشدد 
املويزري علـــى أن رغم االختالف 
فـــي الـــرأي أال أن اجلميـــع يتفق 
على الثوابت الدينية مع اختالف 

املذاهب والتمسك باألسرة احلاكمة 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
والتمسك بالشعب الكويتي عامة 
واحملافظة علـــى تكاتفه وتعاونه 
وتآلفـــه وحماية احملبة التي جبل 
عليها من ذوي النفوس الضعيفة 
الذين يسعون لبث الفرقة ومتزيق 
الوحدة الوطنية، مؤكدا أنه فوجئ 
بخبر ضرب املرشح السابق محمد 
اجلويهل خـــالل الندوة املقامة في 
ديوان الســـعدون حيـــث كان من 
املفترض اللجوء للقانون مبا اننا 
في دولة قانون ومؤسسات قادرة 
على فض اخلالفات من خالل القضاء، 
مشيرا الى أهمية التحرك السلمي 
على املستوى الشـــعبي للتعبير 
عـــن رأي الشـــعب الكويتي بهذه 
احلادثة ومتمسكا باملثل الشعبي 
«ربع تعاونوا ماذلـــوا» وموجها 
دعوة إلشـــعال أضواء السيارات 
صباحا للتعبير عن الرفض للوضع 

احلاصل. 

 مكتب المجلس وافق على تقرير لجنة األولويات
 عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه الدوري ظهر أمس  
برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وحضور 
اعضاء املكتب.وقال أمني سر املجلس علي الراشد في 
تصريح صحافي له عقب االجتماع ان مكتب املجلس 
وافق على التقرير املقــــدم من فريق عمل االولويات 
وتقرر إحالته إلى املجلس، مضيفا ان املجلس وافق 
على عدد من الزيارات اخلارجية من حيث املبدأ على 

أن يحدد موعدها الحقا بالطرق الديبلوماسية.
  وبني الراشــــد ان مكتب املجلس اجتمع مع وزير 
األشغال د.فاضل صفر ووكيل وزارة االشغال وممثلني 
عن الشركة املنفذة ملشروع املبنى امللحق باملجلس، 
حيث مت اســــتعراض العمل في املبنى للوقوف على 
اســــباب التأخير في تسليمه باملوعد احملدد ووضع 

احللول املناسبة لها. 

 أعلن رئيس اللجنة التشــــريعية النائب حسني 
احلريتي موافقة اللجنة على اقتراح بقانون يقضي 
بتعديل قانون التأمينات االجتماعية في شــــأن منح 
املرأة املتزوجة حق التقاعد بعد خدمة ١٠ سنوات في 

حال توفي زوجها وكان لديها ابناء قصر.
  وأوضح احلريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا في شأن 
تعديل قانون التأمينات االجتماعية جلهة منح عالوة 

األبناء دون حتديد حد أقصى لعددهم.
  وأشــــار احلريتي الى أن اللجنة نظرت في اربعة 
طلبات للنيابة العامة في شأن رفع احلصانة النيابية 
عن النواب دليهي الهاجري وحسني القالف ومسلم 
البراك ومبارك الوعالن.ولفت الى ان اللجنة استمعت 
الى اقوال النائــــب البراك بعد ان وجهت الدعوة الى 

جميع النواب املعنيني الفتا الى ان البراك ادلى برأيه 
في الطلب الذي استند الى شكوى االيرانيني اللذين 
اتهماه باإلساءة اليهما امام اهلهما.وأوضح احلريتي ان 
اللجنة انتهت الى رفض طلب رفع احلصانة عن البراك 
باعتبــــار ان هناك كيدية في الطلب كون النائب أثار 
القضية في املجلس ولم يفصح عن اسماء الوافدين.

ونوه الــــى ان اللجنة وافقت على رفع احلصانة عن 
النائب مبارك الوعالن في الشــــكوى املرفوعة ضده 
من قبل محامي النائب حسني القالف.من جانب آخر، 
عبر احلريتي عن اســــفه حلادثة االعتداء على محمد 
اجلويهل محمال وزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث 
من اعتداء ألنه كان يفترض من رجال االمن املتواجدين 

انقاذه منذ الوهلة األولى.

 علي الدقباسي  شعيب املويزري 

 علي البغلي 
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