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الكندري: تشكيل جلنة لوضع
آلية عمل بني »العدل« و»احملامني«

»الكويتية« نظمت ندوة
»الكشف املبكر ينقذ احلياة«

الشباب والرياضة: توفير كل 
االمكانيات لصقل مواهب الشباب

»الكويت ـ ست احلبايب«
في منتزه الشعب اجلمعة

»نحو أداء تربوي شرعي طموح«
لتطوير »السراج« ودور القرآن

الراغبون في تأشيرة فرنسا عليهم 
التقدم بطلبها قبل وقت كاف

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملامني الكويتية 
بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل املستش����ار راش����د 
احلماد. وصرح رئيس اجلمعية احملام����ي خالد الكندري بأنه 
قد مت االتفاق في هذا االجتماع على تشكيل جلنة مشتركة بني 
وزارة العدل وجمعية احملامني للوقوف على اي عمل يتم االتفاق 

عليه وبيان آلية تنفيذها فيما بني 
الوزارة واجلمعية ومتابعة اخلطة 

املتفق عليها.
وذكر ان االجتماع متخض ايضا 
عن اتفاق على إيقاف عمل ضباط 
الدعاوى بوزارة العدل وهذا بطلب 
مقدم من جمعية احملامني على ان 
يسند ما يقومون به من عمل الى 
جمعية احملامني ليقوم به محامون 
متخصص����ون في اع����داد صحف 
الدع����اوى وتأصيلها من اجلانب 
القانوني املطلوب حسب موضوع 
الدعاوى املطروح على القضاء هذا 

من جانب ومن جانب آخر يجب على احلكومة الوقوف مع القطاع 
اخلاص وذلك ملجابهة اتفاقية اجلات.

كم����ا طرح في االجتماع موضوع تنفيذ األحكام واإلجراءات 
املتعلقة بها في إدارة التنفيذ وكيفية التعامل مع الزمالء احملامني 
واملراجعني مبا ييس����ر عملهم ودون اي معوق����ات، كما طالب 
مجلس اإلدارة بتوفير استراحة للمحامني في مبنى نيابة حولي 

واجلهراء والرقعي.
وكذلك تفعيل عمل اللجنة املش����كلة بني الوزارة واجلمعية 
كما مت التط����رق الى طلب مجلس االدارة اعادة نظر في جتديد 
احلبس في قصر العدل واع����ادة محكمة الرقعي حيث ان قرار 
النقل يعوق عمل احملامني ويشتت حضورهم بني جتديد احلبس 
مبحكمة الرقعي وبني محكمة اجلنايات بقصر العدل، كما طالب 
مجلس اإلدارة بالعمل على سرعة طباعة األحكام القضائية وعدم 
تأخيرها لتقدمي الطعون في موعد مناس����ب متضمنة صحيفة 
الطعن على األسباب القانونية الواجب ابداؤها ثم ذكر رئيس 
مجلس اإلدارة موضوع املرافق القضائية في احملاكم وحاجتها 
للتوسعة مبا يتالءم مع حجم وطبيعة العمل فيها مع زيادة عدد 
املوظفني في اجلدول عن العدد املوجود حاليا والذي نراه غير 
مناسب مع حاجة العمل الى املزيد من املوظفني. وختم احملامي 
الكندري حديث����ه مؤكدا ان إدارة اجلمعي����ة ال تدخر جهدا في 
سبيل اعالء شأن مهمة احملاماة ورفعة شأنها وان ادارة اجلمعية 
ستقدم مذكرة شارحة تتضمن بيان جميع املعوقات وحلولها 
بالنسبة لكل من املتقاضني والزمالء احملامني. وقد تضمن وفد 
جمعية احملامني الكويتية كال من رئيس اجلمعية احملامي خالد 
الكندري وعضوية نائب الرئيس وس����مي الوسمي وامني السر 
ناصر الكريوين وامني الصندوق محمد طالب وشريان الشريان 
وحمود املطوع اعض����اء مجلس اإلدارة لبحث اوضاع احملامني 

وبحث افضل السبل التي تيسر عملهم الذي يقومون به.

ينظم منتزه الشعب الترفيهي بالتعاون مع شركة فور ميديا 
يوم اجلمعة املقبل مهرجان ترفيهي للمواطنني واملقيمني مبناسبة 

عيد االم بعنوان »الكويت � ست احلبايب«.
وقال مدير منتزه الش����عب الترفيهي علي دشتي ان انشطة 
املهرجان ستبدأ بعد صالة اجلمعة ليستمتع االطفال بااللعاب 

املتوفرة في املنتزه ومن ثم يبدأ 
حفل خ����اص باالطف����ال ثم حفل 
جماهيري كبي����ر يتخلله االغاني 
الوطنية الكويتية واالغاني اخلاصة 

باالم واالسرة.
واوضح دش����تي ان املهرجان 
س����يحمل عنوان »الكويت � ست 
احلبايب« وقال ان املشاركني فيه 
سيستمتعون بالكثير من الفقرات 
واملفاجآت باالضافة الى السحوبات 
على جوائز قيم����ة باإلضافة الى 
الكويتية  التراثي����ة  الفعالي����ات 

ومسابقات ترفيهية.
وبني ان املنتزه يقيم هذا املهرجان بالتعاون مع شركة فور 
ميديا احتفاال بعيد االم الفتا الى ان مناسبة عيد االم تأتي هذا 
العام وس����ط االحتفال باالعياد الوطنية بصورة غير تقليدية 
ومبناسبة اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت ومرور 20 عاما على 
التحرير وخمس����ة أعوام على تولي صاحب السمو امير البالد 
مقاليد احلكم في البالد ما يجعل لهذه املناسبة وقعا خاصا هذا 
العام. ولفت دشتي الى ان اختيار شعار املهرجان »الكويت � ست 
احلبايب« نظرا الن الكويت هي االم للجميع سواء للمواطنني او 

حتى املقيمني الذين حتتضنهم هذه االرض الطيبة.
واشار دشتي الى ان منتزه الشعب الترفيهي يشهد في الفترة 
احلالية تطورات كبيرة وسيستمر في املستقبل بتنظيم املهرجانات 
الترويحية التي تدخل البهجة على العائالت وباالخص في ايام 

العطل بعد عناء ومشقة اسبوع حافل بالعمل.
وبني ان املهرجان ممتد بعد صالة اجلمعة وحتى احلادية عشرة 
مساء الفتا الى انه من الفقرات التي ستقدم لالطفال خالل احلفل 
فقرات )الساحر واملاريونت والفتوة واالرجوز والتنورة( كما 
سيتم الرسم على الوجوه لالطفال مجانا وسيتم توزيع الهدايا 

على االطفال مع تنظيم مسابقات طريفة وبسيطة بينهم.

عقدت وزارة االوقاف مؤمترا صحافيا مبناسبة املؤمتر التربوي 
األول »نحو اداء تربوي شرعي طموح« الذي تنظمه ادارة السراج 
املنير في الفترة من 3/28 الى 2011/3/30 في فندق الش���يراتون 
حتت رعاية نائب مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
واالوقاف وجاء املؤمتر الصحافي بحضور كل من وكيل وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الف���الح ووكيل الوزارة املس���اعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية عبداهلل براك ومدير ادارة 
الس���راج املنير عبداهلل الكندري 
الدراسات االسالمية  ادارة  ومدير 
محمد العم���ر. وقد افتتح املؤمتر 
بكلمة من د.عادل الفالح بني فيها 
ان املؤمت���ر يهدف الى تطوير اداء 
كل من ادارة السراج املنير ودور 
القرآن الكرمي وادارة التنمية االسرية 
حيث ان االدارات الثالث تتبع قطاع 
الكرمي والدراسات  القرآن  شؤون 

االس���المية بالوزارة، ودورهم االساسي وهو االهتمام بالتعليم 
التربوي والشرعي ورعاية الناشئة والدارسني من خالل املراكز 
التعليمي���ة التربوية التي حتتضن االبناء الناش���ئة من البنني 
والبنات بهدف تنش���ئتهم التنشئة الصحيحة من خالل اكساب 

مهارات احلياة وحسن السلوك وحتقيق التفوق والنجاح.

في خط���وة مبكرة ملواجهة كثرة طلبات الس���فر الى 
فرنسا خالل فترة الصيف والتي تكون مزدحمة بطلبات 
التأشيرات، طالبت السفارة الفرنسية الراغبني في احلصول 
على تأش���يرة دخول الى فرنسا بتقدمي ملفات شخصية 
كاملة خالل الوقت احملدد تتضمن جميع املستندات املطلوبة 
وذلك الى ش���ركة القبس اسوركس، لكي يتم التعامل مع 
هذه الطلبات على امت وجه، كما تذكر السفارة الفرنسية 
ان طلبات اذن العمل اخلاص���ة باخلدم )طلب واحد لكل 
ش���خص او طلبان في حاالت استثنائية( يستلزم مدة 3 

اسابيع.
كما انه يجب تقدمي طلب تأشيرة الدخول الى فرنسا 
قبل اسبوعني من موعد السفر وثالثة اسابيع للخدم، كما 
انه باالمكان تقدمي طلب تأشيرة الدخول قبل ثالثة اشهر 

على االكثر من موعد السفر.

خالد الكندري

علي دشتي

د.عادل الفالح
نظمت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ندوة تثقيفية 
عن فوائد الكشف املبكر الدوري للثدي بعنوان »الكشف 
املبكر ينفذ احلياة« وذلك بالتعاون مع عيادة نور الهدى 

كرماني لألشعة والسونار.
وقالت رئيس فريق االتصاالت في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية رجاء الروضان ان سرطان الثدي يحظى 
بأهمية كبرى تستلزم تضافر اجلهود من أجل ما يطرحه 
هذا املرض من حتديات متس املجتمع بأسره، مشيرة إلى 
أن الدراسات أظهرت وجود العديد من األمراض التي ميكن 
معاجلتها إذا مت الكش���ف املبكر عليها وأن سرطان الثدي 
أحدها، وأشارت الروضان إلى أن تنظيم »الكويتية« لهذه 
الندوة يأتي في إط���ار رعايتها للحملة الوطنية ملكافحة 
سرطان الثدي األمر الذي يعكس التزام املؤسسة بدورها 

االجتماعي والصحي لدى موظفيها.
من ناحيتها قالت رئيسة وحدة التشخيص اإلكلينيكي 
في مستش���فى الصباح د.نور الهدى كرماني أن مثل هذه 
الندوات تزيد من الوعي عند النساء لتجنب مخاطر هذا 
املرض في وقت مبكر وان الهدف من هذه الندوة هو املساهمة 
في التقليل من عدد النس���اء الالتي يتم تشخيص املرض 
لديهن في مراحل متأخرة وبالتالي زيادة عدد الناجيات 
من اإلصابة باملرض، وأوضحت د.كرماني أن عوامل عدة 
تساهم في احتمال اإلصابة بسرطان الثدي منها التقدم في 
العمر والسمنة املفرطة واملشروبات الكحولية والتدخني 
وهي من العوامل املس���اعدة في اإلصابة باملرض، مبينة 

ضرورة إجراء الفحوصات املبكرة للثدي.
وأضافت د.نور الهدى كرمان���ي بأنه ميكن للمرأة أن 
تتف���ادى اإلصابة باملرض من خ���الل تغيير منط احلياة 
والقيام باألنشطة الرياضية واحملافظة على الوزن املثالي 
واالبتع���اد عن التدخني واملش���روبات الكحولية، مؤكدة 
أن املس���ؤولية األولى في اإلصابة بس���رطان الثدي تقع 
عل���ى عاتق املرأة التي يجب أن يك���ون لها دور توعوي 
حتى في نطاق أسرتها واملجموعة احمليطة بها. واعتبرت 
 د.كرماني أن مثل هذه الندوات والوعي يساعدان على إجراء
الفح���ص الذات���ي بكفاءة وجتن���ب اإلصاب���ة مبثل هذا 

املرض.

اقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن برنامج 
عمل احلكومة للخطة االمنائية االولى لتعزيز املش���اركة 
املجتمعية لالس���رة والشباب الكويتي املعرض الشبابي 
التراثي االول »التراث الكويتي االصيل واملشاريع الشبابية 
الكويتية الصغيرة« حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة الشيخ طالل الفهد واناب عنه نائب 
املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب وحضره مدير 
ادارة الهيئات الش���بابية في الهيئة طالل احلسون، مدير 
ادارة املكتب الفني لقطاع الش���باب عبداهلل عبد الرسول 

واعضاء الهيئة وذلك في ممر املارينا مول.
وباملناس���بة قال يعقوب ان الهيئة حترص دائما على 
دعم االنشطة الش���بابية خاصة التي تس���اهم في نشر 
الثقافة واحملافظة على احياء العادات والتقاليد الكويتية 
االصيلة وابراز املوروث التاريخي للتراث الوطني، معربا 
عن س���عادته القبال الشباب من اجلنسني على املشاركة 
التي تساهم في احلفاظ على املاضي ودعم مواهب الشباب 

وابراز قدراتهم االبداعية.
وقال ان الهيئة العامة تسعى لتوفير جميع االمكانيات 
والوس���ائل لصقل املواهب الشبابية وتعزيز روح الوالء 
واالنتماء الوطني والسعي نحو اجناح عمل احلكومة للخطة 
االمنائية االولى الهادفة الى تعزيز املش���اركة املجتمعية 
لالسر الشبابية، متمنيا ان يتم انشاء مقر خاص لالنشطة 

احلرفية.
اجلدير بالذكر ان املعرض ملدة ثالثة ايام يتضمن عددا 
من االعمال احلرفية التراثية التي قام الشباب باعدادها.

لميس بالل  ٭

رجاء الروضان مع د.نور كرماني خالل الندوة

)كرم ذياب( جاسم يعقوب خالل جولة في املعرض  

أكدوا في ندوة نظمتها جمعية الشفافية ضرورة اإلسراع في معاجلة أي خلل

سياسيون وقانونيون: اعتماد الدائرة الواحدة سيقضي
على الواسطة واحملسوبية والبد من مفوضية عليا لالنتخابات

احتياجات سوق العمل ومحققة 
بالوقت ذاته اعلى املعايير العاملية 

لالعتماد االكادميي.
ومن جانبه قال رئيس قسم علم 
احلاسوب د.بدر البديوي ان اللقاء 
بكم مف���رح وكان البد ان يحدث 
منذ زم���ن لكي نتناقش ونتبادل 
االفكار املعلوماتية احلديثة مواكبة 
للتطور السريع الذي يحدث من 

حولنا.
وبني البدي���وي ان الهدف من 
هذا التواص���ل ان يكون له االثر 
الفاعل في سد الفجوة ما بني قسم 
اكادميية  علم احلاسوب كوحدة 
وبني س���وق العمل واحتياجاته 
وحتدياته فم���ن خالل التواصل 
م���ع اخلريجني نطم���ح ان نلبي 
االحتياجات وحتديات س���وقي 
العمل احمللي واالقليمي ومواكبة 
اجتاهاتهما وتطوراتهما املستقبلية 
وان نعم���ل مع خريجينا يدا بيد 

لبلورتها.
سعود المطيري  ٭

عام 1987.
وعبرت شعيب عن فخرها بهذا 
اليوم وامللتقى االول الذي يجمع 
اخلريجني باالساتذة ولكي نتناقش 
باالجن���ازات التي حققوها خالل 
مزاولتهم لس���وق العمل، قائلة: 
ان ه���ؤالء اخلريجني س���اهموا 
في بن���اء املجتمع املعلوماتي في 
وطننا احلبيب وسخروا وسائل 
التكنولوجي���ا احلديثة لتطوير 
وتقدمي مختلف اخلدمات، مؤكدة 
انه ال يخفى على اي شخص يعمل 
في هذا املجال ان الكويت حققت 
خالل العقود املاضية طفرة كبيرة 
في خدمات االتصال واملعلوماتية 
التي طالت جميع جوانب حياتنا 

اليومية واملهنية.
واختتمت شعيب كلمتها قائلة 
ان هذا امللتقى سيكون بداية انطالقة 
حقيقية ملزيد من االجنازات في علم 
احلاسوب وسيكون بداية التواصل 
بني القسم وخريجيه وذلك من اجل 
تطوير برامج علم احلاسوب لتلبي 

اقامت كلي���ة العلوم بجامعة 
الكويت امللتق���ى االول خلريجي 
قسم علم احلاسوب حتت رعاية 
عميدة كلية العلوم د.نادية شعيب 
وبحضور عدد كبير من االساتذة 

واخلريجني في القسم.
واكدت شعيب ان كلية العلوم 
ادركت اهمية علم احلاسوب منذ 
الع���ام 1972 عندما وافق مجلس 
التخصص  اجلامعة على اضافة 
وذلك بن���اء على اقتراح د.مبارك 
العبي���دي عمي���د الكلية في ذلك 

الوقت.
واوضحت شعيب ان التطور 
املعلوماتي والتكنولوجي في خدمة 
املجتمعات يدفعنا الى االستمرار 
واملواكبة في تطوير علم احلاسوب 
وذلك ألهمية الدور الذي يقوم به 
هذا العلم، كما اوضحت ان الكلية 
بدأت بتقدمي برنامج علم احلاسوب 
واالحصاء في مطلع الثمانينيات 
من الق���رن املاضي ومن ثم بدأت 
بتقدمي برنامج علم احلاسوب في 

د.نادية شعيب متوسطة اخلريجات

خالل امللتقى األول خلريجي القسم

شعيب: التقدم املعلوماتي يدفعنا ملواكبة تطور »احلاسوب«

الفيلي: املواطنة 
حتتاج إلى تنمية في 
نفوس اجلميع كونها 

أهم عناصر األمن 
اإلستراتيجي ألي دولة

املقاطع: البد
من السماح بإشهار 

األحزاب للوصول
إلى نتائج إيجابية

املليفي: نحتاج 
لنظام انتخابي جديد 
بعد الردة السياسية 
التي أثرت على أداء 

املجلس

البديوي: أمتنى
أن يكون هذا امللتقى 

بداية االستعانة بخبرات 
قسم احلاسوب

في تطوير املشاريع 
املعلوماتية

ان تقوم به ه����ذه الهيئة كتعزيز 
فكرة املواطن����ة الصاحلة، اضافة 
الى ط����رح فكرة تنظي����م الدائرة 
الواحدة على استحياء، وان كان 
هذا املقترح تطرق الى استقاللية 
الهيئة التي ستشرف على العملية 

االنتخابية.
وزاد: من األولى إعالن وإشهار 
األحزاب السياسية حتى تؤدي الى 
نتائج ايجابية وفقا الئتالفات منظمة 
تعمل وفق آلية شمولية، موضحا 
الس����لطة واملؤسسات  ان تداول 
الشعبية والنظام االنتخابي هي 
ادوات اخلروج من املأزق السياسي 
الذي نعيشه، الفتا الى ان الدائرة 
الواحدة هي العالج الوحيد لهذه 
األوضاع، وان مخرجات الدوائر ال� 5 
لم تكن مجدية كما هو حال الدوائر 
ال� 25. بدوره قال األمني العام للمنبر 
الدميوقراطي عبداهلل النيباري: ان 
جميع الدول العربية مبا فيها الدول 
اخلليجية التي تنوعت فيها آلية 
احلكم ب����ني نظام األفراد والقيادة 
العسكرية، بدأت تشهد اإلصالح 
والتغيير حتى أصبحنا أمام ظاهرة 

جديدة.
البالد  وأضاف: هن����اك بعض 
متتلك دساتير قد يشوبها بعض 
املالحظات مما يستدعي العمل على 
تطوير احلياة السياسية في هذه 
البالد والدساتير من خالل زيادة 

الوعي الدميوقراطي.
ولف����ت الى ان طريق����ة الفرز 
احلالي����ة معرضة لألخطاء كونها 
وصلت الى أرق����ام كبيرة، ولهذا 
فإن الواجب على املفوضية وضع 
آلية جديدة تضمن حق كل مرشح 
باإلضافة الى ضرورة سرعة إعالن 

النتائج التفصيلية لالنتخابات.
حمد العنزي  ٭

احلديثة في احلمالت االنتخابية 
وذلك بهدف تسهيل هذه احلمالت 
اثناء العملية االنتخابية، الفتا الى 
ان اإلشكالية احلقيقية ليست في 
عدد الدوائر ب����ل في آلية تطبيق 
النظام، مشيرا الى احلاجة الى وقفة 
حقيقية توضح فكرة االرتباط بني 
املواطن والنظام وهو ما سيقودنا 
الى نظام الدائرة الواحدة والذي ال 
ميكن ان يحدث اال من خالل تأصيل 

املواطنة واألهلية السياسية.
من جانبه قال النائب السابق 
الى  املليفي: نح����ن بحاجة  احمد 
نظام انتخابي جدي����د بعد الردة 
السياس����ية التي انعكست آثارها 
على أداء مجلس األمة، واننا بحاجة 
الى عملية جراحية كاملة تخلصنا 
من هذا الوضع، الفتا الى ان هذا لن 
يكون اال من خالل الدائرة االنتخابية 
الواحدة ومن ثم النظام االنتخابي 

املتكامل.
واشار الى انه على كل ناخب 
املش����اركة في اختيار 50 مرشحا 
الواس����طة  عملي����ة  لتتالش����ى 
واحملسوبية، مبينا ان نظام القوائم 
هو ما نحتاجه خالل املرحلة املقبلة 
حتى تكون هناك أغلبية برملانية 
ميكن ان تتعام����ل معها احلكومة 
بسهولة ويسر باإلضافة الى ضرورة 
تقنني مصاريف وموازنات احلمالت 
االنتخابية، حتى ال تنحصر العملية 
االنتخابية في التجار وتصعب على 

من سواهم.
من جانبه قال استاذ القانون 
العام بكلية احلقوق د.محمد املقاطع: 
ان هذا املقترح املقدم من جمعية 
الشفافية يتطلب منا اإلشادة مبا 
جاء به من هيئة مختصة مبراقبة 
االنتخابات، وان كان خلط بعض 
األمور ليس م����ن صلب ما يجب 

أكد ع����دد م����ن السياس����يني 
والقانونيني املش����اركني في ندوة 
الش����فافية على ضرورة  جمعية 
العمل بنظام الدائرة الواحدة وذلك 
للقضاء على الوساطة واحملسوبية، 
مشيدين في الوقت ذاته مببادرة 
جمعية الشفافية الكويتية بتقدمي 
اقتراح قانون إلنشاء الهيئة العامة 
لالنتخابات، مؤكدين ضرورة النظر 
في إصالح الوضع خاصة في ظل ما 
تشهده البلدان العربية واخلليجية 

من إصالحات.
ج����اء ذلك خالل الن����دوة التي 
نظمته����ا اجلمعية مس����اء أمس 
األول وشارك فيها كل من عبداهلل 
النيباري، وأحمد املليفي، ومحمد 
املقاطع، ود. محمد الفيلي، وصالح 

الغزالي.
واستهلت الندوة بكلمة للغزالي 
اش����ار خاللها الى ان دستور 62 
والدميوقراطية الكويتية أثبتا اننا 
متيزنا عن الدول احمليطة وان كنا 
نريد املزيد لكيال نقر اننا في وضع 

معكوس.
التجرب����ة  ان  وأض����اف 
الدميوقراطية الكويتية مضي عليها 
50 عاما وشهدت حل مجلس االمة 
4 مرات حال دستوريا وشهدت تلك 
الفترة تعديالت وزارية مبعدل مرة 

كل سنة ونصف السنة.
وزاد ان املادة السادسة تتكلم 
عن ان نظ����ام احلكم دميوقراطي 
في ح����ني لم تش����رح ماهية هذه 
الدميوقراطي����ة، لذا ف����إن النظام 
الدميوقراط����ي احلقيقي يجب ان 
ادارة احلكم  يقوم عل����ى امي����ان 
بالدميوقراطية واملواطنة الصاحلة 
ومجتمع مدني، فإذا اجتمعت هذه 
األضالع ستكون احلياة ذات طابع 
دميوقراطي، وان كانت الكويت هي 
األولى في الدميوقراطية في املجتمع 
اخلليجي، اال انها تبقى األخيرة في 

الفساد وتفشيه.
بدوره قال استاذ القانون العام 
في كلية احلقوق د.محمد الفيلي 
ان املجتم����ع الكويتي يحتاج الى 
قانون إلع����الن املفوضية العامة 
لالنتخاب����ات لس����ببني اولهما ان 
احملكم����ة الدس����تورية تب����ني ان 
االنتخابات هي وسيلة املواطن في 
ممارسة املواطنة من خالل اإلدالء 

باألصوات في عملية االقتراع.
وأضاف ان املواطنة حتتاج الى 
تنمية في نفوس اجلميع كونها أهم 
عناصر األمن االس����تراتيجي ألي 
دولة، ولهذا نحن بحاجة الى جهاز 
دائم يتابع هذه العملية، مش����يرا 
انه ال ميكن ألي نظام ان يتأكد من 

استقاللية قرار الناخب.
وبني ان هناك حاجة تستدعي 
ضرورة االستفادة من التكنولوجيا 

جانب من املشاركني في ندوة جمعية الشفافية


