6

االثنين 2010 / 11 / 8 :م  -الموافق  / 2:ذو الحجة 1431 /هـ  -العدد ()1529

)Monday - 8 Nov. 2010 - Issue: (1529

استطالع

املشرتك
يجهض الحوار
ناصر محمد العطار ٭
¿ رغم الأ�صوات وال�صرخات املنذرة بالأخطار التي
تهدد العامل ب�أ�سره وبلد الإميان واحلكمة باعتباره بات
و�أ�صبح هدفاً للأ�شرار وم�سرحاً جلرائمهم وفتنهم
وم�ؤامراتهم ..ومع كل ذلك تبدو ال�صورة قامتة جراء
ت�صرفات نافذي �أح��زاب اللقاء امل�شرتك والذين مل
ت�صح �ضمائرهم حتى اللحظة ومازالوا يف غمرتهم
ُ
متجاهلني ورمبا قا�صدين لأفعالهم يف حمل معاولهم
والرتب�ص بالوطن حتى يقع فري�سة للفراغ الد�ستوري
و�سلب ال�شعب حقه يف ت�سيري �ش�ؤونه بنف�سه ليحكمه
�أ�صحاب امل�شاريع وال��والءات ال�ضيقة ،ولأن �أبناء
�شعبنا يدركون خطورة املوقف ويلم�سون املعاناة
ويعون �أن الفتنة وال�شر ي�سري حتت م�سرحيات
وحلقات احل��وارات ال�سف�سطائية لق�ضايا ظاهرها
الرحمة وباطنها العذاب ..وال جند من بد يف �سبيل
�أداء فر�ض العني للدفاع عن الوطن ومكا�سبه مبتدئني
باللني واحل�سنى ا�ستجاب ًة لأوامر اهلل ونبي الب�شرية
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لدعوة نافذي
امل�شرتك �أن يرحموا الطفل والأم وال�شيخ الذين ُت�سلب
�أقواتهم و ُيقتل �أرباب عي�شهم و�أن ينظروا مل�ستقبل �أكرث
من ع�شرة ماليني طالب وطالبة وكافة ابناء ال�شعب
 ..فيكفوا عن افتعال الأزم��ات ..و�أن ال يفوتوا بعد
اليوم �ساعة يف �سبيل جندة الوطن ومتكني ال�شعب
من التحرر من م�شاريع الو�صاية وممار�سة حقوقه
الد�ستورية.
�إن ال�شعب عرف حقيقة ا�سباب وم�سببات ما حدث
ويحدث له من قبل امل�شرتك ومن ذلك:
 ان امل�شرتك هو املت�سبب يف �إجها�ض احل��وارعلى مدى عام ون�صف مت خاللها تلبية كافة مطالبهم
وا�ستيعاب ال���ـ 36تو�صية ال�����ص��ادرة ع��ن البعثة
الأوروب��ي��ة ح��ول االنتخابات الرئا�سية واملحلية
2006م وما �أ�ضيف �إليها وفقاً للتقارير املعدة �سلفاً
ومنها التو�صية التي ت�ضمنت �إلغاء حق الت�صويت يف
االنتخابات الرئا�سية يف �إطار الدائرة الواحدة للوطن،
وان كان مكفو ًال د�ستور ًا وقانوناً ويف جميع بلدان
العامل الدميقراطي والتي جتيز االقرتاع من على ظهر
ال�سفن اينما وجدت يف البحار واملحيطات ..ثم �أمل يكن
من ظهر علناً ومن على قبة الربملان هم نافذو امل�شرتك
وحتديد ًا يف جل�سة جمل�س النواب بتاريخ  18اغ�سط�س
2008م يوم نكث تعهداتهم بتقدمي مر�شحيهم لع�ضوية
اللجنة العليا لالنتخابات اىل جمل�س النواب لإعادة
ت�شكيلها بعد توقف عملها لأكرث من �ستة �أ�شهر..؟! تلى
ذلك �إجها�ض امل�شرتك مل�شروع التعديالت على قانون
االنتخابات التي �صيغت و�صوت عليها مادة مادة.
 �أمل يكن خما�ض احل���وارات وال��ت��ن��ازالت تلوالتنازالت املقدمة من امل�ؤمتر جت��اوزت اتفاق 23
فرباير 2009م..؟
وجند �أن البند الثاين من االتفاق قد خ�ص�ص وبن�ص
�صريح لإعادة طرح التعديالت على قانون االنتخابات
اىل جمل�س النواب لإقراره ،يلي ذلك ما ت�ضمنه البند
الثالث من �إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات وفقاً
للقانون ،و�أنه اىل اليوم مل يتم ولو بن�سبة  %1لل�سري
بهما نحو التطبيق و�أن الق�صد منهما هو �إبطال �أعمال
اللجنة العليا لالنتخابات يف �إجراء مراجعة وتعديل
جداول الناخبني 2008م والتي متت وفقاً للد�ستور
والقانون ومن قبل جلان �شكلت من الرتبويني ،وباملثل
ما يتعلق بتعديالت قانون االنتخابات وك��ل هذه
املمار�سات هدفها �إعاقة �إجراء االنتخابات النيابية
يف موعدها ابريل 2011م والو�صول بالبالد اىل فراغ
د�ستوري وم�ؤ�س�سي ،وح�شد وت�ضليل الر�أي العام
الداخلي واخلارجي للوقوف ب�صفهم يف �سبيل �إعاقة
االنتخابات.
وادعاء امل�شرتك بعدم ا�ستيعاب تو�صيات البعثة
الأوروب��ي��ة ..ادع��اء ك��اذب يف حني انهم املت�سببون
الرئي�سيون دون غريهم ولأكرث من مرة.
�أما الق�ضية الثالثة وذلك ما ت�ضمنه البند االول من
اتفاق فرباير 2008م واملتعلق بالتعديالت الد�ستورية
بهدف تطوير النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي فقد ق�صد
امل�شرتك منه ما مل يكن بح�سبان حتى ال�شياطني ،حيث
حتولت العبارة املطاطية التي �صيغت مب�سمى تنقية
االج��واء لت�صبح �شبحاً يهدد ويق�ضي على جميع
مكا�سب الوطن ويعيده �إىل الأزمنة الغابرة واملظلمة
واع�ل�ان ع��ودة اال�ستبداد والإذع����ان لال�ستعمار
وال�شتات والتمزق فكر ًا وهوية و�أر���ض �اً ،وع��ودة
امل�شاريع وال��والءات ال�ضيقة ال�ساللية واملناطقية
واملذهبية ،ومن خالل هذه العبارة �أوقدت نريان فنت
التمرد يف �صعدة لتعلن احلرب ال�ساد�سة ويالتها ومن
خاللها ا�شعلت نريان احلرابة و�إتالف املمتلكات العامة
واخلا�صة يف بع�ض املناطق حتت النزعة ال�شيطانية
املن�ضوية على ذراع ق�ضايا لي�س لها ا�سا�س.
وهكذا متكن نافذو امل�شرتك من فر�ض �شروطهم على
الدولة حتى �أخلي �سبيل املجرمني بدعوى عودتهم
للحوار ..ويف االخري مطالبة احزاب امل�شرتك بت�أجيل
االنتخابات ورف�ض مبادرة فخامة رئي�س اجلمهورية
للم�شرتك بت�شكيل حكومة وطنية من امل�ؤمتر و�أحزاب
امل�شرتك يف «ق�سمة �ضيزى» وذلك قبل االنتخابات
النيابية 2011م وبعدها بغ�ض النظر عن خيار ال�شعب
وملن مينح ثقته يف �صناديق االقرتاع وان كان هذا هدفاً
جمي ًال للرئي�س القائد للم ال�شتات وتوجيه اجلهود
للت�صدي للخطر اخلارجي �إال �أن تلك اجلهود للأ�سف
مل تلق قبو ًال من نافذي امل�شرتك ..فالعامل ب�أ�سره ومنذ
فجر �أول يوم للدميقراطية جعل خياره حلل ق�ضاياه
تقدم املعار�ضة بطلب الدعوة النتخابات مبكرة ال
املطالبة بت�أجيلها كما ت�سعى �أحزاب امل�شرتك لذلك مبا
يجعل من �صوت ال�شعب مق�صد كل االحزاب و�أ�سا�ساً
لتمثيله يف ال�سلطة النيابية ..واال�شد غراب ًة وعجباً �أن
ترف�ض �أحزاب امل�شرتك هذه املبادرة �أي�ضاً.
ترى ما �سيكون الآتي من �أعوان ال�شر بعد �أن رف�ضوا
الو�صول لل�سلطة بالتقا�سم..؟!۹
٭ رئي�س دائرة ال�ش�ؤون القانونية

قيادات حزبية لـ«امليثاق»:

االنتخابات حق دستوري للشعب ..وليست هِـ َبـة من األحزاب

¿ بداي ًة يقول القيادي البارز يف حزب البعث
العربي اال�شرتاكي عبدالرحمن مهيوب :القاعدة
الأ�سا�سية للعمل ال�سيا�سي هي الدميقراطية التي
ترتكز ب�شكل رئي�سي على االنتخابات احلرة
واملبا�شرة و�أي �إخالل بهذا النهج يعد خروجاً
على ال�شرعية الد�ستورية وال�سيا�سية وعلى
القانون وم��ا يرتتب عليه من اختالالت داخل
املنظومة ال�سيا�سية يف الوطن ..و�أكد �أن الرتاجع
عن االنتخابات �أو الت�أجيل �إمنا هو خروج النظام
ال�سيا�سي القائم اىل حالة فراغ د�ستوري ودخول
الوطن يف متاهة وهوة �سحيقة و�صراعات ال �آخر
لها.
و�أ���ض��اف مهيوب :مهما تكن اخل�لاف��ات بني
الأحزاب فعليها �أن تغلب م�صلحة الوطن العليا
فوق كل اعتبارات حزبية �ضيقة ..الفتاً اىل �أن
اللقاء امل�شرتك �أوهمنا خالل الفرتة املا�ضية �أنه
مع احل��وار ودخلنا معه يف ح��وارات طويلة مل
تخرج ب�شيء ملمو�س يو�صلنا اىل تقريب وجهات
النظر وجتنيب البلد املخاطر التي حتدق به..
و�أ���ض��اف لقد ظل امل�شرتك يتهرب من احل��وار
بحجج وذرائع واهية �سوا ًء بتعديل الد�ستور �أو
ب�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات وغريها
من املطالب التعجيزية ،هروباً من اال�ستحقاق
االنتخابي ،ورغم التنازالت التي يقدمها امل�ؤمتر
ال�شعبي و�أح��زاب التحالف الدميقراطي �إ ّال �أن
امل�شرتك ك��ان كل ي��وم يختلق ذرائ��ع وحججاً
جديدة العاقة االنتخابات من �أجل الو�صول اىل
فراغ د�ستوري ..وت�ساءل عبدالرحمن مهيوب:
اذا كان امل�شرتك حري�صاً على تر�سيخ النهج
الدميقراطي والو�صول اىل ال�سلطة فلماذا يتهرب
من االنتخابات التي تعد ال�سبيل الوحيد للو�صول
اىل ال�سلطة كما هو معمول به يف كل انحاء العامل..
معترب ًا امل�شرتك تكت ًال غري متجان�س خالف كل
قواعد اللعبة ال�سيا�سية املتعارف عليها يف انحاء
العامل.
و�شدد القيادي البعثي على �ضرورة �إج��راء
االنتخابات الربملانية يف � 27أبريل 2011م..
م�شري ًا اىل �أن هذا اال�ستحقاق �شعبي ود�ستوري
ولي�س من حق امل�ؤمتر �أو �أي حزب يف ال�ساحة
الرتاجع عنه خالفاً لإرادة ال�شعب يف اختيار
ممثليه يف الربملان.
مب ّيناً �أن اللقاء امل�شرتك يدرك �أنه �أ�صبح ال
يحظى ب�أية �شعبية بعد �أن وقف م�ساند ًا للتمرد
احلوثي يف �صعدة واحلراك االنف�صايل وعنا�صر
القاعدة ويبحث عن امل�بررات الواهية لتربئة
�أعداء الوطن من الأعمال اخلارجة على القانون،
الأم��ر ال��ذي يف�سر هروبه من احل��وار ..وقال:
هذه اجلماعات تدعو اىل العودة للعهد الإمامي
واالنف�صال ومع ذلك مل ن�سمع بياناً يدين فيه
امل�شرتك �أفعالهم ..ب��ل على العك�س يتباكى
عليهم عندما تقوم الدولة بردعهم طبقاً للقانون
والد�ستور ناهيك عن التقارير الكاذبة التي تُرفع
من قبله للخارج واملنظمات الدولية لت�شويه
�سمعة الوطن ..وختم مهيوب حديثه بالقول:
ن�أمل �أال نرتاجع عن امل�ضي نحو اجن��از هذا
اال�ستقحقاق و�إ ّال �سنقع يف �شراك هذه الأحزاب
التي تراهن على ادخ��ال البلد يف متاهة نحن يف
غِ َنى عنها.
تحركات مشبوهة
اىل ذل��ك يقول الأم�ين العام امل�ساعد للحزب
ال�سبتمربي ع��ب��داهلل �أب��و غ��امن :لقد ك��ان ق��رار
امل�ؤمتر ال�شعبي العام و�أحزاب التحالف الوطني
ال��دمي��ق��راط��ي يف ال�سري ل�ل�إع��داد لالنتخابات
و�إجرائها يف موعدها يوم � 27أبريل 2011م قرار ًا
حكيماً بكل املقايي�س ..و�أ�ضاف :نعلم �أن �أحزاب
اللقاء امل�شرتك ال تريد االنتخابات لإدراكها �أنها لن
حتقق هدفها يف احل�صول على الأغلبية والو�صول
لل�سلطة وبالتايل �سعت للت�أجيل واملماطلة بحجة
احلوار من �أجل الو�صول اىل فراغ د�ستوري تكون
نتائجه وخيمة على البالد ..الفتاً اىل �أن التحركات

رئيس نقابة املهن الطبية يدعو املنظمات
املدنية ملحاربة اإلرهاب
¿ �أكد الدكتور ح�سني ال�سراجي -رئي�س املكتب
التنفيذي للنقابة العامة للمهن الطبية الفنية-
املقابلة على الدور الكبري الذي ت�ضطلع به النقابات
املهنية والعمالية يف الت�صدي للأعمال الإرهابية
والتخريبية التي ت�ستهدف املجتمع اليمني «�أمنه
و�سالمته واقت�صاده ووحدته وعقيدته».
ودعا ال�سراجي يف ت�صريح له مع «امليثاق» كافة
النقابات واملنظمات املدنية اىل حتمل م�سئوليتها
وتوظيف تواجدها ومكانتها يف �أو�ساط املجتمع يف
التنبه ملخاطر الأعمال الإرهابية والتدمريية التي
تقوم بها بع�ض العنا�صر اخلارجة على قيم اال�سالم
واملجتمع اليمني واالن�سانية جمعاء.

وا�شار ال�سراجي اىل �أن النقابات املدنية تكاد
تكون املعني الأول يف دعم م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية
واللوج�ستية والرتبوية والثقافية وذلك للت�صدي
لكل دعاة االرهاب ومروجي الكراهية والتخريب
والقتلة الذين -كما قال -يحاولون جادين جعل
ال�شعب اليمني -ال�سمح اهلل� -صوما ًال �أو افغان�ستان
�أخرى.
وق��ال :ال�شك ب ��أن امل�سئولية الوطنية تتطلب
�أن يعمل اجلميع من �أبناء هذا الوطن على دحر
الإرهابيني وك�شفهم وتعريتهم يف الداخل واخلارج..
والت�أكيد للعامل ب�أن اليمن بلد احل�ضارة واحلكمة
والت�سامح واخلري والأمن وال�سالم۹.

¿ أكدت عدد من القيادات الحزبية في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
على ضرورة اجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها المحدد .وقالوا إنها
استحقاق شعبي ودستوري ال يجب التفريط فيه ،معتبرين التأجيل الذي تدعو
إليه أحزاب المشترك انتهاكاً للدستور وإلغاء الحق الديمقراطي والتفافاً على
حق الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان..
الفتين الى أن التأجيل سوف يدخل البلد في فراغ دستوري وسيترتب على
ذلك صراعات ،الجميع في غِنَى عنها.

عارف الشرجبي

امل�شبوهة وامل�شاكل القبلية التي حت��اول تلك
الأحزاب �إثارتها يف اجلوف هذه الأيام �إمنا هي
جزء من �سيناريو خطر �أُعد خارج الوطن لتمزيقه
عرب زج القبيلة يف �صراعات مع الدولة اىل جانب
دعمهم للحراك االنف�صايل والتمرد احلوثي
والقاعدة ..مث ّمناً موقف ال�شيخ ال�شائف الذي
دعا قبائل بكيل وحثهم على ردع اخلارجني على
النظام والقانون وحماية اال�ستحقاق الدميقراطي
املزمع اجرا�ؤه يف � 27أبريل املقبل.
وحذر �أبو غامن من الرتاجع عن امل�ضي نحو

مهيوب

االن��ت��خ��اب��ات باعتبارها ح��ق�اً لل�شعب ح�سب
الد�ستور ،وال يحق لأي طرف من اطراف اللعبة
ال�سيا�سية الت�أجيل �أو الرتاجع عنها مهما كانت
احلجج والذرائع.
املشرتك والطوفان
م��ن جانبه ي��ق��ول �أم�ي�ن ع��ام ح��زب االحت��اد
الدميقراطي للقوى ال�شعبية �سعيد ال�شرعبي:
�إن القرار الذي اتخذته احزاب التحالف الوطني
للم�ضي نحو االنتخابات يف � 27أبريل املقبل كان

�أبو غامن

ال�شرعبي

العزيبي

عضو قيادة حزب البعث :على األحزاب تغليب مصلحة الوطن على ما عداها
األمني العام املساعد للتنظيم السبتمربي :املشرتك يهرب من االنتخابات خوفاً من تكرار الهزيمة
أمني عام اتحاد القوى الشعبية :مساندة املشرتك لإلرهاب أفقدته شعبيته!!
رئيس الدائرة السياسية لحزب التحرير :االنتخابات حق للشعب ال يجب التفريط بها
األمني العام املساعد للوحدة الشعبية :تأجيل االنتخابات انقالب على الديمقراطية

موقع «األسرة والتنمية» على شبكة االنرتنت
وت��ط��وي��رات
¿ ت��زام��ن��اً مع
ج�������ذري�������ة
احتفائها ب�إطفاء
ع��ل��ي��ه متكن
ال�شمعة ال�سابعة
زائ���������ره م��ن
م������ن ع���م���ره���ا
ت�صفحه بي�سر
احلافل بالعطاء
و�سهولة..
الإع���ل���ام�������ي
مت���ن���ي���ات���ن���ا
الهادف اطلقت
ل�����ل�����زم��ل��اء يف
جملة «الأ�سرة
املجلة التوفيق
وال��ت��ن��م��ي��ة»
والنجاح وعلى
لقرائها وجمهورها يف كل مكان
م��وق��ع��ه��ا االل���ك�ت�روين اجل��دي��د على ر�أ�سهم رئي�س التحرير الزميل عماد
�شبكة االنرتنت ،بعد ادخال تغيريات ال�سقاف۹.

�صائباً وال ينبغي الرتاجع عنه ،ون َّبه اىل عامل
الوقت الذي �أ�صبح ق�صري ًا ويوجب البدء الفوري
للتح�ضري لهذا اال�ستحقاق ال�شعبي ..م�ؤكد ًا �أن
التجارب ال�سابقة مع �أح��زاب امل�شرتك اثبتت
�أنه مياطل ُوي�س ّوف بحجج غري واقعية للتهرب
من االنتخابات واي�صال البلد اىل فراغ د�ستوري
ليعيث بعد ذلك ف�ساد ًا يف الأر�ض وتنكي ًال باحلرث
والن�سل ..وقال ال�شرعبي :مازال الباب مفتوحاً
�أمام امل�شرتك �سوا ًء بامل�شاركة يف الإعداد والتهيئة
لالنتخابات �أو للحوار حول �أي �أم��ور خالفية،
باعتبار احلوار خيار ًا مطروحاً يف كل الأحوال
قبل �أو بعد االنتخابات.
م�ضيفاً � :أن تهرب امل�شرتك من االنتخابات
ناجت عن ادراكه ب�أنه �سوف يخرج بخفي حنني
ير�ض غروره ال�سيا�سي الذي يفوق �شعبيته
ومل ِ
التي ت�ضاءلت ب�سبب م�ساندته للحراك االنف�صايل
والتمرد احلوثي واعمال التقطع والقتل بالهوية،
الأمر الذي يتوجب على قواعده اعادة النظر يف
هذا املنزلق الذي �أدخل امل�شرتك نف�سه فيه ويريد
جرجرة البلد �إليه ،حتت قاعدة «�أن��ا وبعدي
الطوفان» ..داعياً قواعد امل�شرتك االنت�صار
للنهج الدميقراطي عدم ال�سماح لأهواء �شخ�صية
باغتيال جتربة �شعبنا الدميقراطي و�سلب �إرادته
احلرة.
عني الصواب
من جانبه يقول الدكتور �صالح حممد العزيبي
رئي�س الدائرة ال�سيا�سية بحزب جبهة التحرير:االنتخابات حق لل�شعب ال يجب التفريط به �أو
ت�أجيله ب�أية حجة ..واذا كانت الأحزاب حترتم
ارادة ال�شعب فما عليها �إ ّال امل�ضي نحو االنتخابات
مهما كانت النتائج خميبة للآمال لهذا احلزب �أو
ذاك فهذه هي قواعد اللعبة ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف :لقد قبل ال�شعب عملية التمديد على
م�ض�ض لعامني ..واذا �أ�صرت الأح���زاب على
متديد �آخر ف�إن الربملان �سيفقد �شرعيته القانونية
والد�ستورية وي�صبح اع�ضا�ؤه عباره عن موظفني
لدى الأحزاب ولي�سوا ممثلني لل�شعب ..م�شري ًا
اىل �أن ال�سري نحو االنتخابات عني ال�صواب وهو
حق د�ستوري و�شعبي ال يحق للأحزاب التفريط
ب��ه و�إ ّال اع��ت�برت الأح����زاب ه��ي التي اغتالت
الدميقراطية و�صادرت حق ال�شعب باختيار
ممثليه.
و�أك��د حزب جبهة التحرير �أن��ه �سوف يدخل
االنتخابات مناف�ساً للم�ؤمتر ال�شعبي العام وبقية
الأحزاب ولي�س كحليف.
وحذر من �أي متديد للربملان لأن ذلك يعد غلطة
قاتلة �ستدخل البلد يف نفق مظلم يدمر كل �شيء
و�أولها الأح��زاب نف�سها التي �ست�صبح يف حكم
املنحلة ناهيك عن الدخول يف نزاع د�ستوري وما
�سيرتتب عليه من م�شاكل ال ح�صر لها.
ليس ً
هبة
اىل ذلك يقول �شوقي زيد -الأمني العام امل�ساعد
حلزب الوحدة ال�شعبية� :إجراء االنتخابات يف
موعدها قانوين ود�ستوري ولي�س هبة من هذا
الطرف �أو ذاك ،ومن يرتاجع عن خو�ض هذا
اال�ستحقاق امنا يرتاجع عن النهج الدميقراطي
والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
الفتاً اىل �أن ت�أجيلها والتمديد للربملان احلايل
التفاف على الد�ستور وانقالب على الدميقراطية
وارادة ال�شعب الذي من حقه التم�سك ب�إجراء
االنتخابات يف موعدها ..و�أكد �أن حزب الوحدة
ال�شعبية �سوف يدخل االنتخابات ب�شكل منفرد
مبر�شحني يف العديد من الدوائر االنتخابية
منوهاً اىل �أن التحالف مع امل�ؤمتر ال يعني �أن
ن�صبح جزء ًا منه.
داع��ي �اً ك��اف��ة اع�ضاء احل���زب واملواطنني
لاللتفاف م��ع القيادة ال�سيا�سية يف اجن��اح
االنتخابات يف املوعد املحدد مهما غرد البع�ض
خارج ال�سرب۹.

دورتان يف مكافحة الفساد وإدارة مياه الريف بلحج
لحج « -امليثاق»  -وحيد الشاطري
¿ تختتم -غ���د ًا -مبحافظة حل��ج ال��دورة
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ت��دري��ب جمموعات
اال�ستماع يف جمال ال�شفافية ومكافحة الف�ساد.
وق��ال االخ م��راد احلو�شبي من�سق ال��دورة
التي تعقد بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد� :إن خم�سني �شاباً و�شابة
�سيتعرفون خ�لال �أرب��ع��ة �أي��ام على ع��دد من
املوا�ضيع ح��ول التعريف بالهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد م��ن حيث التكوين وع��دد
ا لأع�ضاء ون��وع الق�ضايا املجرمة والف�ساد
وا�سلوب مكافحته والعمل الطوعي وال�شخ�صية

املميزة.
منوهاً اىل �أن��ه �سيتم مناق�شة احللول لأهم
امل�شاكل ودور ال�شباب يف مكافحة الف�ساد.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ب���د�أت ال�سبت مبحافظة
حلج ال��دورة التعريفية التدريبية جلمعيات
م�ستخدمي مياه ال�شرب الريفية يف املجال
املايل واملحا�سبي والتي ينظمها م�شروع املياه
وال�صرف ال�صحي للمناطق الريفية مب�شاركة
( )18حما�سباً م��ن م��دي��ري��ات حبيل اجلرب
واملقاطرة ويهر وامل�ضاربة ور�أ���س العارة
يتلقون خاللها حما�ضرات حول حتليل الو�ضع
الراهن للم�شاريع وامل�شاركة والتخطيط املايل
وكيفية �إعداد املوازنة لذلك۹.

