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15 نائبًا يطلبون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة احتجاز ضابطين 
بعقوبة انضباطية جراء القبض على شاب وفتاة بفعل فاضح

هايف: قضايا الفساد بوزارة الداخلية تطيح بالوزير ووكيل الوزارة.. واألمر ال ينحصر في استجواب الوزير

مخلد العازمي حسني احلريتيمحمد هايف مسلم البراك

الحريتي: ما مناسبة قيام وزارة الداخلية بحبس ضابطي الشرطة؟
وجه النائب حسني احلريتي سؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد جاء فيه: طالعتنا بعض الصحف بقيام وزارة الداخلية 
بحبس ضابطني مبخفر سلوى حبس���ا انضباطيا لتصرفهما 

باملخالفة للوائح الشرطية حال ضبطهما احدى القضايا.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

ما مناسبة قيام وزارة الداخلية بحبس ضابطي الشرطة، وما 
االجراءات التي ق���ام بها الضابطان مبخالفة القانون واللوائح 
الش���رطية االنضباطي���ة مما تس���بب في اتخاذ ه���ذا االجراء 

قبلهما؟
وهل مت سؤال الضابطني في حتقيق البداء دفاعهما قبل اتخاذ 
هذا االجراء، ومن هو الذي اصدر امر احلبس ومدى صالحيته 

القانونية في اتخاذ هذا االجراء؟
وما االج���راءات القانونية التي مت اتخاذها قبل املتهمني في 
القضية التي قام الضابطان بضبطها وما نوعية القضية والتصرف 

النهائي بشأنها؟
يرجى تزويدي مبا مت في هذا الشأن.

عق����د 11 نائبا امس اجتماعا في مكتب النائب محمد هايف في 
مجلس األمة ملناقشة األحداث األخيرة املتعلقة بوزارة الداخلية 
خلصوا خالله إلى تقدمي طلب نيابي لتشكيل جلنة حتقيق في 
احلوادث األمنية األخيرة املنسوبة للوزارة يطرح مع بداية دور 

االنعقاد املقبل وقع من 15 نائبا.
وفي هذا االطار دعا النائب محمد هايف سمو رئيس مجلس 
الوزراء إلى التدخل وايقاف الفساد في وزارة الداخلية الذي يرعاه 
الوزير ووكيل ال����وزارة، خصوصا في قضية الضابطني اللذين 

زج بهما في السجن رغم انهما قاما بتأدية واجبهما.
وق����ال هايف في مؤمتر صحافي عقده امس في مجلس األمة: 
»ان الداخلية باتت ترعى رؤوس الفساد، بدال من ان ترعى األمن 
في البالد، واملستغرب ان الداخلية حتاسب الضباط الذين يؤدون 
عملهم على أكمل وجه، بدال من مكافأتهم، واألنكى ان الضابطني 
اللذين قاما بواجبهم����ا في القضية االخالقية االخيرة يزج بهما 
في السجن، ويطلق س����راح املجرمني الذين خرجوا عن الهوية 

االسالمية، واساءوا إلى بلدهم«.
وذكر هايف: »ان استشراء الفساد في وزارة الداخلية يندى له 
اجلبني، خصوصا بعد تتابع القضايا االخالقية، شارحا: في البدء 
كانت قضية شرم الشيخ، وتلتها قضية الشرطي والشرطية في 
مخفر النقرة، ومع ذلك تتستر »الداخلية« على أي قضية من هذه 
النوعية، وقبل أن يفتر الوهج ملعت في االفق قضية الضابطني 
اللذين قبضا على جرمية اخالقية، واحملزن ان االوامر صدر بزجهما 
في الس����جن، رغم انهما قاما بواجبهما. واستغرب هايف: »بيان 
وزارة الداخلية التضليلي الكاذب الذي جاء ردا على االحتجاج 
النيابي على تفشي الفساد، فقد حاولت الوزارة تضليل الشارع، 
وإيهام وسائل اإلعالم بأن الضابطني حجزا لذهابهما في دورية 
واحدة، ولكن املستندات الرسمية دحضت ادعاء الداخلية. وكذبت 
البيان الذي لم يتحر الدقة، فالكتب الرس����مية التي سجلت في 
التحقيق تفيد بأن الضابطني حجزا لعدم تنفيذهما أوامر الرؤساء، 
واإلجراء وّقع عليه مدير عام مديرية أمن حولي، متس����ائال: من 
نصدق اآلن، اإلجراء الذي وقع����ه املدير، ام البيان الكاذب الذي 

أصدرته وزارة الداخلية.
وأفاد هايف: ان الفس����اد والتخبط أصبحا حتت سمع وبصر 
وزير الداخلية ووكيل الوزارة، وحتت رعايتهما ايضا، ولم تتوقف 
القضايا األخالقية عند هذا احلد، فقد نشرت جريدة »الراي« أمس 
قضية الضابط الذي استغل وظيفته، وارتكب جرمية مؤسفة، 
وقام رجال األمن بدورهم بالقبض على املجرم الذي ينتمي الى 
وزارة الداخلية، وما يثير الدهشة ان الضابط الذي وجد متلبسا 
أشهر سالحه في وجوه رجال األمن، ومع ذلك لم يصدر حتى هذه 
اللحظة أمر بإلقاء القبض على املجرمني ومحاسبتهم، وال ريب ان 
هذه القضايا تسيء الى سمعة وزارة الداخلية، وكان من املفترض 
ان تنأى الوزارة بنفسها عن رعاية الشرذمة التي ترعى الفساد، 

الطبطبائي ومحمد هايف وخالد العدوة وحس����ني مزيد وفالح 
الصواغ ود.علي العمير ود.فيصل املس����لم طلبا لتشكيل جلنة 

حتقيق برملانية استنادا ألحكام املادة 114 من الدستور.
وجاء ف����ي الطلب: لئن كانت املادة الثامنة من الدس����تور قد 
نصت عل����ى ان »تصون الدولة دعام����ات املجتمع وتكفل األمن 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني« فإن الدولة عبر وزاراتها 
ومؤسس����اتها واجهزتها املختلفة وفي املقدمة منها جهاز االمن 
وقوة الشرطة، معنية بأداء هذا الواجب الدستوري وتنفيذ هذه 

املهمة املقدسة.
ولقد تابع الرأي العام الكويتي بقلق واستياء ما تداولته وسائل 
اإلعالم من معلومات منشورة حول الواقعة املتصلة بإحالة اثنني 
من ضباط الشرطة الى السجن بناء على تعليمات مدير عام امن 

وتتس����تر عليه، مؤكدا ان هذه القضايا تطيح بالوزير والوكيل 
وقيادات فاسدة بالوزارة، وال ينحصر األمر في استجواب وزير 
الداخلية، فعلى رئيس الوزراء ان يوقف الفساد والتدهور اللذين 

يرعاهما وزير الداخلية ووكيله.
وطلب هايف من أعضاء جلن����ة الداخلية والدفاع البرملانية 
االسراع في فتح ملف القضية مع الوزير ووكيله والقيادات التي 

ترعى الفساد والتضليل والكذب على الشارع الكويتي.

طلب تشكيل لجنة التحقيق

وفي هذا اإلطار قدم النواب مس����لم البراك وخالد الطاحوس 
وعلي الدقباس����ي وشعيب املويزري ومبارك الوعالن ود.ضيف 
اهلل ابورمية وعبدالرحمن العنجري ود.جمعان احلربش ود.وليد 

محافظة حولي بعد قيامهما بأداء واجبهما في حفظ االمن وذلك 
بضبط اثنني من املتهمني في قضية فعل فاضح مبنطقة س���لوى 
مساء يوم الثالثاء 21 سبتمبر 2010، حيث تعرضا خالل قيامهما 
بواجبهما الى االهانة والتهديد من املتهمة في القضية املس���جلة 
في مخفر شرطة سلوى حتت رقم 2010/294 وما زاد االمر سوءا 
ذلك التبرير غير املقنع لقرار حبس الضابطني، الذي أورده كتاب 
مدير إدارة االعالم االمني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميد محمد هاشم الصبر ونشرته صحيفة »الراي« في عددها 
املرقم 11407 الصادر يوم اجلمعة 24 سبتمبر 2010 على الصفحة 
35، حيث جاء في البند رابعا منه: »متت معاقبة الضابطني قانونيا 
»عقوبة انضباطية« بسبب مخالفتهما األوامر العسكرية والتعاميم 
الصادرة بخصوصها.. حيث إنهما خرجا من املخفر على دورية 
واحدة وهذا يعد مخالفة، كما انهما تركا املخفر من دون ضابط ولم 
يتصال مبدير عام مديرية امن محافظة حولي رغم إبالغهما بذلك 
من قبل رئي���س املخفر اكثر من مرة بضرورة االتصال للوقوف 
على تفاصيل القضية ومعرفة مالبس���اتها الستكمال االجراءات 
القانونية اال انهما لم ميتثال لألمر ما عرضهما للمساءلة انضباطيا، 
وقد مت إبالغ وكيل وزارة الداخلية لش���ؤون االمن العام بفحوى 

القضية ومحاكمة الضابطني«.
واملؤسف أكثر هو ما نشرته وسائل االعالم من معلومات لم يتم 
نفيها عن اتصاالت اجراها عدد من مسؤولي وزارة الداخلية باحملقق 

واملخفر للتدخل في سير التحقيق في الواقعة املضبوطة.
انطالقا مما تقدم فإننا نحن املوقعني ادناه استنادا الى املادة 
114 من الدستور وللمادة 147 من الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
نقترح تشكيل جلنة حتقيق برملانية مكونة من خمسة اعضاء 
ينتخبها املجلس لتتولى التحقيق في طبيعة دوافع قرار مدير 
عام امن محافظة حولي بحبس الضابطني، اللذين قاما بواجبهما 
املهني؟ وما السند القانوني لذلك القرار؟ وعما اذا كان مدير عام 
امن محافظة حولي او سواه من مسؤولي وزارة الداخلية قد حاول 
التدخل في سير التحقيق او التأثير على مجرياته؟ وما اذا كانت 
قد جرت ممارسة ضغوط ما على الضابطني بعد قيامهما بضبط 
الواقعة سواء قبل احتجازهما او اثنائه او بعد اخالء سبيلهما من 
احلجز؟ وما اإلجراءات، التي اتخذتها الوزارة للتثبت من سالمة 
قرار مدير عام امن محافظة حولي؟ وكذلك االجراءات املتخذة في 
التعامل مع ما نشرته وسائل االعالم من معلومات ووقائع تتصل 
مبا تعرض له الضابطان؟ ومدى صحة البيانات ودقة املعلومات 
الواردة في كتاب مدير ادارة االعالم االمني، الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العميد محمد هاشم الصبر الذي نشرته صحيفة 
»الراي« في عددها املرقم 11407 الصادر يوم اجلمعة 24 سبتمبر 
2010 على الصفحة 35؟ وكشف ما يتعلق باملوضوع من مالبسات 
وذل����ك على ان تقدم جلنة التحقيق البرملانية تقريرها خالل 90 

يوما من تاريخ تكليفها.

مخلد: هل حققت »الداخلية« في واقعتين ُمورست فيهما الرذيلة والفحشاء؟
وجه النائب مخلد العازمي س����ؤاال لوزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد جاء فيه: طالعتنا الصحف بقيام 
ضابطني بضبط شاب وفتاة بداخل احدى السيارات في 
مكان عام مبنطقة سلوى ميارسان الرذيلة )الفحشاء( 
فاقتاداهما الى مخفر ش����رطة س����لوى متهيدا لتحرير 
محضر بالواقعة، إال ان وزارة الداخلية بدال من مكافأة 
الضابطني على نشاطهما وقيامهما بواجبهما في حفظ 
األمن والقضاء على الفساد، أمر مسؤول كبير في وزارة 
الداخلية باإلفراج عن املتهمني بفعل فاضح علني وطلب 
من الضابطني عدم حترير محضر بالواقعة وعندما لم 
ينصاعا ألوامره مت عقابهما بإدخالهما الس����جن ملدة 3 

أيام.
كما طالعتنا الصحف أيضا بأن ضابط شرطة وعريفا 

ضبطا مجموعة من الشباب والفتيات وهم في حالة سكر 
بداخل احدى الڤيالت )ق11 � منطقة سلوى( يحتسون 
اخلمر ويزاولون الرذيلة والفحشاء وعندما تصدى لهم 
أفراد قوة الشرطة أخرج أحد الشبان وهو رائد من قوة 
الشرطة مسدسه وطلب من زميله الضابط خلع مالبسه 
العسكرية والعودة ملشاركتهم في الرذيلة وقضاء سهرة 
حمراء، وعندما أبى الضابط والعريف ذلك وهما القيام 
بواجبهم����ا وضبط الواقعة أخرج الرائد مسدس����ه من 
جيبه وهدد العريف بإطالق النار عليه، وعندما اتصل 
ضابط الشرطة برؤسائه في شرطة حولي � مدير املخفر 
ومدير أمن حولي � لم يردوا عليه هاتفيا بل ان مسؤوال 
كبيرا طلب منه العودة الى مكتبه وعدم إقحام نفسه في 
متاهات ونصحه بعدم اإلبالغ عن الواقعة وحترير محضر 

بذلك، كما أصدر مدير أمن حولي أوامره بعدم حترير أي 
قضية إال بالرجوع إليه شخصيا..والسؤال:

1- ما مدى صحة هذين اخلبرين؟
2- ه����ل قامت وزارة الداخلي����ة بإجراء حتقيق في 
هات����ني الواقعتني ورقمهما إن وجد وعن ماذا أس����فرت 
التحقيق����ات وفي حالة عدم حتري����ر محاضر عن هذه 

الواقعة اإلفصاح عن سبب ذلك؟
3- من املسؤول الكبير بالشرطة الذي حضر الى قوة 
شرطة سلوى وأفرج عن املتهم وشريكته بارتكاب فعل 
فاضح علني ورتبته وسبب تدخله باإلفراج عن املتهمني؟ 
وهل يدخل ذلك في اختصاصه الوظيفي واملكاني وهل 
اتخذت في حقه أي إجراءات )من حتقيق وغيره( ملخالفته 
مهام وظيفته واإلخالل بها لقيامه بإخالء سبيل متهمني 

بفعل فاضح وعدم حترير محضر عن هذه الواقعة؟ وهل 
هذا يتفق مع توجيهات الشرطة املكلفة بحفظ األمن؟

4- ما سبب معاقبة الضابطني اللذين ضبطا الواقعة 
بإدخالهما السجن ملدة 3 أيام؟ وهل صدر منهما ما يبرر 
ادخالهما السجن؟ وملصلحة من ادخالهما السجن رغم 
انهما كانا يقومان بواجبهما الوظيفي بأمانة وش����رف 
حال ان هذا التصرف يس����يء إلى رجال الشرطة ويفقد 

الثقة بوزارة الداخلية؟
5- وملاذا ل����م يحرر محضر ض����د املتهمني بالفعل 
الفاضح والكش����ف عن اس����ميهما وهل لديهما سوابق 
مماثلة؟ وفي حالة وجودها إيضاح أرقام هذه القضايا 
وهل لديهما عالقات مشبوهة برجال الشرطة كائنا من 

كان فليوضح اسمه؟

وفي الواقعة الثانية:
1- اإلفصاح عن اسم رائد دالشرطة الذي كان بداخل 
الڤيال بسلوى ومعه النساء السكارى الالئي كن يقضني 
ليلة حمراء والذي هدد قوة الشرطة بإطالق النار عليهما 

من مسدسه عند محاولتهما ضبط الواقعة؟
2- الكش����ف عن أسماء املس����ؤولني بشرطة حولي 
وبيان سبب عدم الرد هاتفيا على قوة الشرطة والذين 
نصحوا الضابط والعريف بالعودة الى مكانهما وعدم 
حترير محضر عن هذه الواقعة باملخالفة للقوانني ونظام 
الشرطة، وعدم إدخال نفسيهما في متاهات بثنيهما عن 

أداء وظيفتهما والكشف عن رتب هؤالء؟
3- وهل أصدر مدير أمن حولي قرارا بعدم حترير 

أي قضية أو تسجيلها إال بالرجوع اليه شخصيا؟

المسلم: ما السياسة الحكومية تجاه الدين الكويتي على العراق؟
قدم النائب د.فيصل املس���لم سؤاال لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد جاء 
فيه: يثار بني احلني واآلخر في اإلعالم املرئي 
واملسموع واملكتوب، احمللي منه والعاملي، كالم 
كثير حول الديون الكويتية على العراق، فبني 
رأي يطالب بإلغاء الدين بشكل كامل وآخر يدعو 
إلعادة جدولته وثالث يدعو إليجاد آليات بديلة 
لس���داده نقدا وغيرها من األطروحات، ونظرا 
ألهمية هذا الدين الذي هو في النهاية مال عام 
وكل كويتي مطالب بالدفاع عنه كما تنص املادة 
17 من الدستور الكويتي »لألموال العامة حرمة، 
وحمايتها واجب على كل مواطن«، وبحكم موقعنا 

كممثلي للشعب الكويتي أقسمنا على الذود عن 
»أمواله« وفقا للمادة 91 من الدستور، واستنادا 
لنص املادة 99 من الدس���تور »لكل عضو من 
أعضاء مجلس األمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة الستيضاح األمور 
الداخلة في اختصاصهم..« والتي فسرتها املذكرة 
التفسيرية باآلتي »األسئلة املنصوص عليها في 
هذه املادة إمنا توجه الى رئيس مجلس الوزراء 

عن السياسة العامة للحكومة..«.
وجاء في سؤاله: ما السياسة العامة للحكومة 
في التعامل م���ع الدين الكويتي على العراق؟ 
وهل مت اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن؟ مع 

تزويدي بنسخة من جميع واملراسالت والوثائق 
اخلاصة بهذا الشأن.

كما وجه سؤاال لوزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: تعاني منطقة خيطان � 
ومازالت � من مشاكل مزمنة كان للبلدية الدور 
األكبر في حدوثها، وجاء في سؤاله: ما القرارات 
أو الدراس���ات اخلاصة مبنطقة خيطان التي 
أصدرها اجلهاز التنفيذي لوزارة البلدية منذ 
2006/1/1 مع بيان أسباب صدورها وما مت تنفيذه 
منها؟ مع تزويدي بنس���خة من تلك القرارات 
أو الدراس���ات، وما القرارات اخلاصة مبنطقة 

د..فيصل املسلمخيطان التي أصدرها املجلس البلدي.

إنشاء إدارة لشؤون حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا ألهمية 
مجال حقوق اإلنس����ان وتعاظم دوره في الس����احتني احمللية والدولية 
وانعكاس ذلك على س����معة الكويت، ل����ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
إلنشاء إدارة لشؤون حقوق اإلنس����ان بوزارة الداخلية تلحق مباشرة 
مبكتب وزير الداخلية تختص هذه اإلدارة باألمور التالية: تلقي االلتماسات 
والش����كاوى عن أوضاع حقوق اإلنسان من املواطنني واملقيمني، وإبداء 

الرأي في قرارات اإلبعاد اإلداري قبل رفعها لوزير الداخلية.

عبدالصمد يقدّم ورقة عمل في ندوة بتركيا حول إعداد الميزانيات
دعا رئيس جلن����ة امليزانيات 
النائب عدنان  األم����ة  في مجلس 
عبدالصمد الى تشجيع مؤسسات 
املجتمع املدني على املشاركة في 
إعداد امليزانيات العامة واالستعانة 

بخبراتها في هذا املجال.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها 
النائ����ب عدن����ان عبدالصمد في 
الثالثة من ندوة »الدور  اجللسة 
املتغير للبرملانات في إعداد املوازنة 
والرقابة عليها« التي نظمها احتاد 
مجالس الدول االعضاء في منظمة 
املؤمتر االس����المي بالتعاون مع 
البرملان التركي في مدينة افيون 
التركية على م����دار االيام الثالثة 
املاضية. وتطرق النائب عبدالصمد 
الذي ترأس وفد جلنة امليزانيات الى 
الندوة الى دور مؤسسات املجتمع 
املدني في إعداد امليزانيات العامة 
وتطويرها في دول منظمة املؤمتر 
االسالمي والعالم الثالث وقال ان 
دورها في هذا الشأن محدود بسب 
ضعف تأثيرها في النظام السياسي 
في هذه الدول قياسا الى نظيراتها 
في الدول الغربية العريقة في مجال 

الدميوقراطية. وأضاف ان النواحي 
الفنية واملهنية في امليزانيات العامة 
وصعوبة اس����تيعاب تفاصيلها 
وتعقيداتها تعد احدى األس����باب 
التي تدفع معظم مؤسسات املجتمع 
املدني الى الع����زوف عن متابعة 
مسائل امليزانيات باستثناء بعض 
اجلمعيات املهنية املعنية باألمور 
املالية مثل جمعيات احملاس����بني 
واالقتصاديني وحماي����ة األموال 
العامة. وأوضح ان من األس����باب 
األخرى ه����و ان اهتمام كثير من 
مؤسسات املجتمع املدني ال يتجاوز 
اختصاصاته����ا الت����ي ق����د تكون 
اجتماعية او ثقافية او انسانية مثل 
جمعية البيئة او حقوق االنسان 

وغيرها من اجلمعيات النفعية.
وذك����ر ان لبع����ض منظمات 
املجتمع املدني تأثيرا غير مباشر 
فيما يتعلق باملسائل املالية العامة 
العامة،  للدولة وإعداد امليزانيات 
ويتمثل ذلك في دعم بعض املرشحني 
املرتبطني بها في االنتخابات العامة 
النقابات  او  العمال  مثل احتادات 
إذ ان وصولهم للبرملان من شأنه 

وجعلها متاحة ملؤسسات املجتمع 
املدني من شأنه ان يشجعها على 
التفاعل مع عملية إعداد امليزانيات 
كما يشجعها على املساهمة في هذه 
العملية بش����رط ان يتم تبسيط 
عرض أرق����ام امليزانية كي يكون 
باالمكان استيعابها من جانب غير 
املتخصصني وقال ان عرض امليزانية 
العامة في الكويت متاح امام اجلميع 
ومنشور في وسائل االعالم املختلفة 
واملواقع االلكترونية عوضا عن ان 
جلسات مناقشة امليزانية العامة 
في البرملان تنقل عبر التلفزيون 
الرس����مي. وأضاف ان اجلمعيات 
املالية املتخصصة بقضايا امليزانية 
العامة في الكويت دأبت على عقد 
ندوات ومؤمت����رات لتنوير الرأي 
العام بشأن مسائل املالية العامة 
وامليزاني����ات من منظور مهني او 
عام. وخلصت ورقة العمل املقدمة 
الى اهمية استعانة اللجان املالية 
املختصة في البرملان ومنها جلنة 
امليزاني����ات بخبرات مؤسس����ات 
املجتمع املدني عند مناقشة املسائل 
املالية وبخاصة املتعلقة بامليزانية 

ان يساهم في حتقيق برامج هذه 
املنظمات.

وأشار الى ان الكويت بوصفها 
منوذجا لهذه التأثيرات اذ متكنت 
جمعيات مهنية من ايصال بعض 
املرش����حني املرتبطني بها الى قبة 
البرمل����ان ما س����اهم ف����ي تطوير 
العام����ة، وكذلك عمل  امليزاني����ة 
بعض اللج����ان البرملانية األخرى 

ذات العالقة القريبة.
واعتبر ان نشر أرقام امليزانية 

العامة للدولة والرقابة عليها.
وكانت هذه اجللسة املختصة 
بدور مؤسسات املجتمع املدني قد 
ناقشت أوراق عمل اخرى مقدمة 
من وفود برملانية مش����اركة في 
الندوة بشأن دور هذه املؤسسات 
العامة  امليزاني����ات  في تطوير 
وكذلك فكرة وجود تشريعات 
قانوني����ة حت����دد العالق����ة بني 
املؤسسات والبرملانات الى جانب 
زيادة مبدأ الش����فافية في إعداد 

امليزانيات والرقابة عليها.
وش����اركت في ه����ذه الندوة 
وف����ود برملانية م����ن نحو 28 
دولة عض����و في احتاد مجالس 
منظمة املؤمتر االس����المي من 
بينها 11 دولة عربية وبلغ عدد 
احلضور في جلس����اتها األربع 
نحو 500 ش����خص من ضمنهم 
برملانيون ومسؤولون تنفيذيون 
وأكادميي����ون متخصصون الى 
جان����ب ممثل����ني ع����ن االحتاد 
األوروبي الذين عرضوا جتارب 
دولهم في مجال إعداد امليزانيات 

والرقابة عليها.

عدنان عبدالصمد


