
¿ بدايًة يقول القيادي البارز يف حزب البعث 
العربي اال�شرتاكي عبدالرحمن مهيوب: القاعدة 

االأ�شا�شية للعمل ال�شيا�شي هي الدميقراطية التي 

ترتكز ب�شكل رئي�شي على االنتخابات احلرة 

واملبا�شرة واأي اإخالل بهذا النهج يعد خروجاً 

على ال�شرعية الد�شتورية وال�شيا�شية وعلى 

القانون وم��ا يرتتب عليه من اختالالت داخل 

املنظومة ال�شيا�شية يف الوطن.. واأكد اأن الرتاجع 

عن االنتخابات اأو التاأجيل اإمنا هو خروج النظام 

ال�شيا�شي القائم اىل حالة فراغ د�شتوري ودخول 

الوطن يف متاهة وهوة �شحيقة و�شراعات ال اآخر 

لها.

واأ���ش��اف مهيوب: مهما تكن اخل��الف��ات بني 

االأحزاب فعليها اأن تغلب م�شلحة الوطن العليا 

فوق كل اعتبارات حزبية �شيقة.. الفتاً اىل اأن 

اللقاء امل�شرتك اأوهمنا خالل الفرتة املا�شية اأنه 

مع احل��وار ودخلنا معه يف ح��وارات طويلة مل 

تخرج ب�شيء ملمو�س يو�شلنا اىل تقريب وجهات 

النظر وجتنيب البلد املخاطر التي حتدق به.. 

واأ���ش��اف لقد ظل امل�شرتك يتهرب من احل��وار 

بحجج وذرائع واهية �شواًء بتعديل الد�شتور اأو 

باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات وغريها 

من املطالب التعجيزية، هروباً من اال�شتحقاق 

االنتخابي، ورغم التنازالت التي يقدمها املوؤمتر 

ال�شعبي واأح��زاب التحالف الدميقراطي اإاّل اأن 

امل�شرتك ك��ان كل ي��وم يختلق ذرائ��ع وحججاً 

جديدة العاقة االنتخابات من اأجل الو�شول اىل 

فراغ د�شتوري.. وت�شاءل عبدالرحمن مهيوب: 

اذا كان امل�شرتك حري�شاً على تر�شيخ النهج 

الدميقراطي والو�شول اىل ال�شلطة فلماذا يتهرب 

من االنتخابات التي تعد ال�شبيل الوحيد للو�شول 

اىل ال�شلطة كما هو معمول به يف كل انحاء العامل.. 

معتربًا امل�شرتك تكتاًل غري متجان�س خالف كل 

قواعد اللعبة ال�شيا�شية املتعارف عليها يف انحاء 

العامل.

و�شدد القيادي البعثي على �شرورة اإج��راء 

االنتخابات الربملانية يف 27 اأبريل 2011م.. 

م�شريًا اىل اأن هذا اال�شتحقاق �شعبي ود�شتوري 

ولي�س من حق املوؤمتر اأو اأي حزب يف ال�شاحة 

الرتاجع عنه خالفاً الإرادة ال�شعب يف اختيار 

ممثليه يف الربملان.

مبّيناً اأن اللقاء امل�شرتك يدرك اأنه اأ�شبح ال 

يحظى باأية �شعبية بعد اأن وقف م�شاندًا للتمرد 

احلوثي يف �شعدة واحلراك االنف�شايل وعنا�شر 

القاعدة ويبحث عن امل��ربرات الواهية لتربئة 

اأعداء الوطن من االأعمال اخلارجة على القانون، 

االأم��ر ال��ذي يف�شر هروبه من احل��وار.. وقال: 

هذه اجلماعات تدعو اىل العودة للعهد االإمامي 

واالنف�شال ومع ذلك مل ن�شمع بياناً يدين فيه 

فعالهم.. ب��ل على العك�س يتباكى  اأ امل�شرتك 

عليهم عندما تقوم الدولة بردعهم طبقاً للقانون 

والد�شتور ناهيك عن التقارير الكاذبة التي ُترفع 

من قبله للخارج واملنظمات الدولية لت�شويه 

�شمعة الوطن.. وختم مهيوب حديثه بالقول: 

ناأمل اأال نرتاجع عن امل�شي نحو اجن��از هذا 

اال�شتقحقاق واإاّل �شنقع يف �شراك هذه االأحزاب 

التي تراهن على ادخ��ال البلد يف متاهة نحن يف 

ِغَنى عنها.

تحركات مشبوهة
اىل ذل��ك يقول االأم��ني العام امل�شاعد للحزب 

ال�شبتمربي ع��ب��داهلل اأب��و غ��امن: لقد ك��ان ق��رار 

املوؤمتر ال�شعبي العام واأحزاب التحالف الوطني 

ال��دمي��ق��راط��ي يف ال�شري ل��الإع��داد لالنتخابات 

واإجرائها يف موعدها يوم 27 اأبريل 2011م قرارًا 

حكيماً بكل املقايي�س.. واأ�شاف: نعلم اأن اأحزاب 

اللقاء امل�شرتك ال تريد االنتخابات الإدراكها اأنها لن 

حتقق هدفها يف احل�شول على االأغلبية والو�شول 

لل�شلطة وبالتايل �شعت للتاأجيل واملماطلة بحجة 

احلوار من اأجل الو�شول اىل فراغ د�شتوري تكون 

نتائجه وخيمة على البالد.. الفتاً اىل اأن التحركات 

امل�شبوهة وامل�شاكل القبلية التي حت��اول تلك 

االأحزاب اإثارتها يف اجلوف هذه االأيام اإمنا هي 

جزء من �شيناريو خطر اأُعد خارج الوطن لتمزيقه 

عرب زج القبيلة يف �شراعات مع الدولة اىل جانب 

للحراك االنف�شايل والتمرد احلوثي  دعمهم 

والقاعدة.. مثّمناً موقف ال�شيخ ال�شائف الذي 

دعا قبائل بكيل وحثهم على ردع اخلارجني على 

النظام والقانون وحماية اال�شتحقاق الدميقراطي 

املزمع اجراوؤه يف 27 اأبريل املقبل.

وحذر اأبو غامن من الرتاجع عن امل�شي نحو 

االن��ت��خ��اب��ات باعتبارها ح��ق��اً لل�شعب ح�شب 

الد�شتور، وال يحق الأي طرف من اطراف اللعبة 

ال�شيا�شية التاأجيل اأو الرتاجع عنها مهما كانت 

احلجج والذرائع.

املشرتك والطوفان
م��ن جانبه ي��ق��ول اأم���ني ع��ام ح��زب االحت��اد 

الدميقراطي للقوى ال�شعبية �شعيد ال�شرعبي: 

اإن القرار الذي اتخذته احزاب التحالف الوطني 

للم�شي نحو االنتخابات يف 27 اأبريل املقبل كان 

ه اىل عامل  �شائباً وال ينبغي الرتاجع عنه، ونبَّ

الوقت الذي اأ�شبح ق�شريًا ويوجب البدء الفوري 

للتح�شري لهذا اال�شتحقاق ال�شعبي.. موؤكدًا اأن 

التجارب ال�شابقة مع اأح��زاب امل�شرتك اثبتت 

اأنه مياطل ُوي�شّوف بحجج غري واقعية للتهرب 

من االنتخابات واي�شال البلد اىل فراغ د�شتوري 

ليعيث بعد ذلك ف�شادًا يف االأر�س وتنكياًل باحلرث 

والن�شل.. وقال ال�شرعبي: مازال الباب مفتوحاً 

اأمام امل�شرتك �شواًء بامل�شاركة يف االإعداد والتهيئة 

لالنتخابات اأو للحوار حول اأي اأم��ور خالفية، 

باعتبار احلوار خيارًا مطروحاً يف كل االأحوال 

قبل اأو بعد االنتخابات.

م�شيفاً: اأن تهرب امل�شرتك من االنتخابات 

ناجت عن ادراكه باأنه �شوف يخرج بخفي حنني 

ومل ير�ِس غروره ال�شيا�شي الذي يفوق �شعبيته 

التي ت�شاءلت ب�شبب م�شاندته للحراك االنف�شايل 

والتمرد احلوثي واعمال التقطع والقتل بالهوية، 

االأمر الذي يتوجب على قواعده اعادة النظر يف 

هذا املنزلق الذي اأدخل امل�شرتك نف�شه فيه ويريد 

جرجرة البلد اإليه، حتت قاعدة »اأن��ا وبعدي 

الطوفان«.. داعياً قواعد امل�شرتك االنت�شار 

للنهج الدميقراطي عدم ال�شماح الأهواء �شخ�شية 

باغتيال جتربة �شعبنا الدميقراطي و�شلب اإرادته 

احلرة.

عني الصواب
من جانبه يقول الدكتور �شالح حممد العزيبي 

-رئي�س الدائرة ال�شيا�شية بحزب جبهة التحرير: 

االنتخابات حق لل�شعب ال يجب التفريط به اأو 

تاأجيله باأية حجة.. واذا كانت االأحزاب حترتم 

ارادة ال�شعب فما عليها اإاّل امل�شي نحو االنتخابات 

مهما كانت النتائج خميبة لالآمال لهذا احلزب اأو 

ذاك فهذه هي قواعد اللعبة ال�شيا�شية.

واأ�شاف: لقد قبل ال�شعب عملية التمديد على 

م�ش�س لعامني.. واذا اأ�شرت االأح���زاب على 

متديد اآخر فاإن الربملان �شيفقد �شرعيته القانونية 

والد�شتورية وي�شبح اع�شاوؤه عباره عن موظفني 

لدى االأحزاب ولي�شوا ممثلني لل�شعب.. م�شريًا 

اىل اأن ال�شري نحو االنتخابات عني ال�شواب وهو 

حق د�شتوري و�شعبي ال يحق لالأحزاب التفريط 

ب��ه واإاّل اع��ت��ربت االأح����زاب ه��ي التي اغتالت 

الدميقراطية و�شادرت حق ال�شعب باختيار 

ممثليه.

واأك��د حزب جبهة التحرير اأن��ه �شوف يدخل 

االنتخابات مناف�شاً للموؤمتر ال�شعبي العام وبقية 

االأحزاب ولي�س كحليف.

وحذر من اأي متديد للربملان الأن ذلك يعد غلطة 

قاتلة �شتدخل البلد يف نفق مظلم يدمر كل �شيء 

واأولها االأح��زاب نف�شها التي �شت�شبح يف حكم 

املنحلة ناهيك عن الدخول يف نزاع د�شتوري وما 

�شيرتتب عليه من م�شاكل ال ح�شر لها.

ليس هبًة
اىل ذلك يقول �شوقي زيد -االأمني العام امل�شاعد 

حلزب الوحدة ال�شعبية: اإجراء االنتخابات يف 

موعدها قانوين ود�شتوري ولي�س هبة من هذا 

الطرف اأو ذاك، ومن يرتاجع عن خو�س هذا 

اال�شتحقاق امنا يرتاجع عن النهج الدميقراطي 

والتداول ال�شلمي لل�شلطة.

الفتاً اىل اأن تاأجيلها والتمديد للربملان احلايل 

التفاف على الد�شتور وانقالب على الدميقراطية 

وارادة ال�شعب الذي من حقه التم�شك باإجراء 

االنتخابات يف موعدها.. واأكد اأن حزب الوحدة 

ال�شعبية �شوف يدخل االنتخابات ب�شكل منفرد 

مبر�شحني يف العديد من الدوائر االنتخابية 

منوهاً اىل اأن التحالف مع املوؤمتر ال يعني اأن 

ن�شبح جزءًا منه.

داع��ي��اً ك��اف��ة اع�شاء احل���زب واملواطنني 

لاللتفاف م��ع القيادة ال�شيا�شية يف اجن��اح 

االنتخابات يف املوعد املحدد مهما غرد البع�س 

خارج ال�شرب.۹

قيادات حزبية لـ»امليثاق«:

االنتخابات حق دستوري للشعب.. وليست هـِبـَة من األحزاب
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¿  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 انتهاكًا للدستور وإلغاء الحق الديمقراطي والتفافًا 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 

العزيبيال�شرعبيمهيوب اأبو غامن

عضو قيادة حزب البعث: على األحزاب تغليب مصلحة الوطن على ما عداها

األمني العام املساعد للتنظيم السبتمربي: املشرتك يهرب من االنتخابات خوفًا 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

رئيس نقابة املهن الطبية  يدعو املنظمات 
املدنية ملحاربة اإلرهاب

¿ اأكد الدكتور ح�شني ال�شراجي -رئي�س املكتب 
التنفيذي للنقابة العامة للمهن الطبية الفنية- 

املقابلة على الدور الكبري الذي ت�شطلع به النقابات 

املهنية والعمالية يف الت�شدي لالأعمال االإرهابية 

والتخريبية التي ت�شتهدف املجتمع اليمني »اأمنه 

و�شالمته واقت�شاده ووحدته وعقيدته«.

ودعا ال�شراجي يف ت�شريح له مع »امليثاق« كافة 

النقابات واملنظمات املدنية اىل حتمل م�شئوليتها 

وتوظيف تواجدها ومكانتها يف اأو�ساط املجتمع يف 

التنبه ملخاطر االأعمال االإرهابية والتدمريية التي 

تقوم بها بع�س العنا�شر اخلارجة على قيم اال�شالم 

واملجتمع اليمني واالن�شانية جمعاء.

وا�شار ال�شراجي اىل اأن النقابات املدنية تكاد 

تكون املعني االأول يف دعم موؤ�ش�شات الدولة االأمنية 

واللوج�شتية والرتبوية والثقافية وذلك للت�شدي 

لكل دعاة االرهاب ومروجي الكراهية والتخريب 

والقتلة الذين -كما قال- يحاولون جادين جعل 

ال�شعب اليمني -ال�شمح اهلل- �شومااًل اأو افغان�شتان 

اأخرى.

وق��ال: ال�شك ب��اأن امل�شئولية الوطنية تتطلب 

اأن يعمل اجلميع من اأبناء هذا الوطن على دحر 

االإرهابيني وك�شفهم وتعريتهم يف الداخل واخلارج.. 

والتاأكيد للعامل باأن اليمن بلد احل�شارة واحلكمة 

والت�شامح واخلري واالأمن وال�شالم.۹

ناصر محمد العطار ٭

¿  رغم االأ�شوات وال�شرخات املنذرة باالأخطار التي 
تهدد العامل باأ�شره وبلد االإميان واحلكمة باعتباره بات 

واأ�شبح  هدفاً لالأ�شرار وم�شرحاً جلرائمهم وفتنهم 

وموؤامراتهم.. ومع كل ذلك تبدو ال�شورة قامتة جراء 

ت�شرفات نافذي اأح��زاب اللقاء امل�شرتك والذين مل 

ت�شُح �شمائرهم حتى اللحظة ومازالوا يف غمرتهم 

متجاهلني ورمبا قا�شدين الأفعالهم يف حمل معاولهم 

والرتب�س بالوطن حتى يقع فري�شة للفراغ الد�شتوري 

و�شلب ال�شعب حقه يف ت�شيري �شوؤونه بنف�شه ليحكمه 

اأ�شحاب امل�شاريع وال��والءات ال�شيقة، والأن اأبناء 

�شعبنا يدركون خطورة املوقف ويلم�شون املعاناة 

ويعون اأن الفتنة وال�شر ي�شري حتت م�شرحيات 

وحلقات احل��وارات ال�شف�شطائية لق�شايا ظاهرها 

الرحمة وباطنها العذاب.. وال جند من بد يف �شبيل 

اأداء فر�س العني للدفاع عن الوطن ومكا�شبه مبتدئني 

باللني واحل�شنى ا�شتجابًة الأوامر اهلل ونبي الب�شرية 

�شيدنا حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم لدعوة نافذي 

امل�شرتك اأن يرحموا الطفل واالأم وال�شيخ الذين ُت�شلب 

اأقواتهم وُيقتل اأرباب عي�شهم واأن ينظروا مل�شتقبل اأكرث 

من ع�شرة ماليني طالب وطالبة وكافة ابناء ال�شعب 

.. فيكفوا عن افتعال االأزم��ات.. واأن ال يفوتوا بعد 

اليوم �شاعة يف �شبيل جندة الوطن ومتكني ال�شعب 

من التحرر من م�شاريع الو�شاية وممار�شة حقوقه 

الد�شتورية.

اإن ال�شعب عرف حقيقة ا�شباب وم�شببات ما حدث 

ويحدث له من قبل امل�شرتك ومن ذلك:

- ان امل�شرتك هو املت�شبب يف اإجها�س احل��وار 

على مدى عام ون�شف مت خاللها تلبية كافة مطالبهم 

وا�شتيعاب ال����36 تو�شية ال�����ش��ادرة ع��ن البعثة 

االأوروب��ي��ة ح��ول االنتخابات الرئا�شية واملحلية 

2006م وما اأ�شيف اإليها وفقاً للتقارير املعدة �شلفاً 

ومنها التو�شية التي ت�شمنت اإلغاء حق الت�شويت يف 

االنتخابات الرئا�شية يف اإطار الدائرة الواحدة للوطن، 

وان كان مكفواًل د�شتورًا وقانوناً ويف جميع بلدان 

العامل الدميقراطي والتي جتيز االقرتاع من على ظهر 

ال�شفن اينما وجدت يف البحار واملحيطات.. ثم اأمل يكن 

من ظهر علناً ومن على قبة الربملان هم نافذو امل�شرتك 

وحتديدًا يف جل�شة جمل�س النواب بتاريخ 18 اغ�شط�س 

2008م يوم نكث تعهداتهم بتقدمي مر�شحيهم لع�شوية 

اللجنة العليا لالنتخابات اىل جمل�س النواب الإعادة 

ت�شكيلها بعد توقف عملها الأكرث من �شتة اأ�شهر..؟! تلى 

ذلك اإجها�س امل�شرتك مل�شروع التعديالت على قانون 

االنتخابات التي �شيغت و�شوت عليها مادة مادة.

- اأمل يكن خما�س احل���وارات وال��ت��ن��ازالت تلو 

التنازالت املقدمة من املوؤمتر جت��اوزت اتفاق 23 

فرباير 2009م..؟

وجند اأن البند الثاين من االتفاق قد خ�ش�س وبن�س 

�شريح الإعادة طرح التعديالت على قانون االنتخابات 

اىل جمل�س النواب الإقراره، يلي ذلك ما ت�شمنه البند 

الثالث من اإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات وفقاً 

للقانون، واأنه اىل اليوم مل يتم ولو بن�شبة 1% لل�شري 

بهما نحو التطبيق واأن الق�شد منهما هو اإبطال اأعمال 

اللجنة العليا لالنتخابات يف اإجراء مراجعة وتعديل 

جداول الناخبني 2008م والتي متت وفقاً للد�شتور 

والقانون ومن قبل جلان �شكلت من الرتبويني، وباملثل 

ما يتعلق بتعديالت قانون االنتخابات وك��ل هذه 

املمار�شات هدفها اإعاقة اإجراء االنتخابات النيابية 

يف موعدها ابريل 2011م والو�شول بالبالد اىل فراغ 

د�شتوري وموؤ�ش�شي، وح�شد وت�شليل الراأي العام 

الداخلي واخلارجي للوقوف ب�شفهم يف �شبيل اإعاقة 

االنتخابات.

 وادعاء امل�شرتك بعدم ا�شتيعاب تو�شيات البعثة 

االأوروب��ي��ة.. ادع��اء ك��اذب يف حني انهم املت�شببون 

الرئي�شيون دون غريهم والأكرث من مرة.

 اأما الق�شية الثالثة وذلك ما ت�شمنه البند االول من 

اتفاق فرباير 2008م واملتعلق بالتعديالت الد�شتورية 

بهدف تطوير النظامني ال�شيا�شي واالنتخابي فقد ق�شد 

امل�شرتك منه ما مل يكن بح�شبان حتى ال�شياطني، حيث 

حتولت العبارة املطاطية التي �شيغت مب�شمى تنقية 

االج��واء لت�شبح �شبحاً يهدد ويق�شي على جميع 

مكا�شب الوطن ويعيده اإىل االأزمنة الغابرة واملظلمة 

واع���الن ع��ودة اال�شتبداد واالإذع����ان لال�شتعمار 

وال�شتات والتمزق فكرًا وهوية واأر���ش��اً، وع��ودة 

امل�شاريع وال��والءات ال�شيقة ال�شاللية واملناطقية 

واملذهبية، ومن خالل هذه العبارة اأوقدت نريان فنت 

التمرد يف �شعدة لتعلن احلرب ال�شاد�شة ويالتها ومن 

خاللها ا�شعلت نريان احلرابة واإتالف املمتلكات العامة 

واخلا�شة يف بع�س املناطق حتت النزعة ال�شيطانية 

املن�شوية على ذراع ق�شايا لي�س لها ا�شا�س.

 وهكذا متكن نافذو امل�شرتك من فر�س �شروطهم على 

الدولة حتى اأخلي �شبيل املجرمني بدعوى عودتهم 

للحوار.. ويف االخري مطالبة احزاب امل�شرتك بتاأجيل 

االنتخابات ورف�س مبادرة فخامة رئي�س اجلمهورية 

للم�شرتك بت�شكيل حكومة وطنية من املوؤمتر واأحزاب 

امل�شرتك يف »ق�شمة �شيزى« وذلك قبل االنتخابات 

النيابية 2011م وبعدها بغ�س النظر عن خيار ال�شعب 

وملن مينح ثقته يف �شناديق االقرتاع وان كان هذا هدفاً 

جمياًل للرئي�س القائد للم ال�شتات وتوجيه اجلهود 

للت�شدي للخطر اخلارجي اإال اأن تلك اجلهود لالأ�شف 

مل تلق قبواًل من نافذي امل�شرتك.. فالعامل باأ�شره ومنذ 

فجر اأول يوم للدميقراطية جعل خياره حلل ق�شاياه 

تقدم املعار�شة بطلب الدعوة النتخابات مبكرة ال 

املطالبة بتاأجيلها كما ت�شعى اأحزاب امل�شرتك لذلك مبا 

يجعل من �شوت ال�شعب مق�شد كل االحزاب واأ�شا�شاً 

لتمثيله يف ال�شلطة النيابية.. واال�شد غرابًة وعجباً اأن 

ترف�س اأحزاب امل�شرتك هذه املبادرة اأي�شاً.

 ترى ما �شيكون االآتي من اأعوان ال�شر بعد اأن رف�شوا 

الو�شول لل�شلطة بالتقا�شم..؟!۹

٭ رئي�س دائرة ال�شوؤون القانونية

املشرتك
 يجهض الحوار

موقع »األسرة والتنمية«  على شبكة االنرتنت
¿ ت��زام��ن��اً مع 
احتفائها باإطفاء 

ال�شمعة ال�شابعة 

م������ن ع���م���ره���ا 

احلافل بالعطاء 

االإع�������الم�������ي 

الهادف اطلقت 

جملة »االأ�شرة 

وال��ت��ن��م��ي��ة« 

لقرائها وجمهورها يف كل مكان 

م��وق��ع��ه��ا االل���ك���رتوين اجل��دي��د على 

�شبكة االنرتنت، بعد ادخال تغيريات 

وت��ط��وي��رات 

ج�������ذري�������ة 

ع��ل��ي��ه متكن 

زائ���������ره م��ن 

ت�شفحه بي�شر 

و�شهولة..

مت���ن���ي���ات���ن���ا 

ل�����ل�����زم�����الء يف 

املجلة التوفيق 

والنجاح وعلى 

راأ�شهم رئي�س التحرير الزميل عماد 

ال�شقاف.۹

دورتان يف مكافحة الفساد وإدارة مياه الريف بلحج
 لحج - »امليثاق« - وحيد الشاطري

¿ تختتم -غ���دًا- مبحافظة حل��ج ال��دورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ت��دري��ب جمموعات 

اال�شتماع يف جمال ال�شفافية ومكافحة الف�شاد.

وق��ال االخ م��راد احلو�شبي من�شق ال��دورة 

التي تعقد بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية العليا 

�شاباً و�شابة  ن خم�شني  اإ الف�شاد:  ملكافحة 

�شيتعرفون خ��الل اأرب��ع��ة اأي��ام على ع��دد من 

املوا�شيع ح��ول التعريف بالهيئة الوطنية 

التكوين وع��دد  م��ن حيث  الف�شاد  ملكافحة 

االأع�شاء ون��وع الق�شايا املجرمة والف�شاد 

وا�شلوب مكافحته والعمل الطوعي وال�شخ�شية 

املميزة.

منوهاً اىل اأن��ه �شيتم مناق�شة احللول الأهم 

امل�شاكل ودور ال�شباب يف مكافحة الف�شاد.

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ب���داأت ال�شبت مبحافظة 

حلج ال��دورة التعريفية التدريبية جلمعيات 

م�شتخدمي مياه ال�شرب الريفية يف املجال 

املايل واملحا�شبي والتي ينظمها م�شروع املياه 

وال�شرف ال�شحي للمناطق الريفية مب�شاركة 

)18( حما�شباً م��ن م��دي��ري��ات حبيل اجلرب 

واملقاطرة ويهر وامل�شاربة وراأ���س العارة 

يتلقون خاللها حما�شرات حول حتليل الو�شع 

الراهن للم�شاريع وامل�شاركة والتخطيط املايل 

وكيفية اإعداد املوازنة لذلك.۹


