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الوحدة الوطنية في الصالون اإلعالمي اليوم
يستضيف الصالون اإلعالمي في الثامنة 
من مساء اليوم االثنني عددا من الشخصيات 
الكويتية العامة من نواب وكّتاب وصحافيني 
وإعالميني وكل املهتمني بالشأن الكويتي من 
أجل مناقشة عدد من املوضوعات واملسائل 
املتصلة بقضية الوح���دة الوطنية وكيفية 
حتقيقها وحتويلها من مجرد قضايا مطروحة 
للنقاش إلى آليات حقيقية يستطيع املواطن 
الكويتي أن يتلمسها حقيقة واقعة على األرض. 
وذلك في املقر املؤق���ت للصالون اإلعالمي 
باليرموك ق 4 الشارع األول منزل رقم 36. 

وتأتي هذه الندوة من ندوات الصالون في 
أعقاب التوتر الذي ش���هده مجلس األمة في 
جلسته األخيرة، وقد اعتبر األمني العام لهيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي ماضي اخلميس ان 
هذه الندوة تعتبر فرصة حقيقية لتقريب 
وجهات النظر وتعريف الرأي العام بخطورة 
انشقاق الصف وتأثيره املدمر على الوطن 
واملواط���ن جميعا، كما أنه���ا فرصة لتالقي 
وجهت النظر وتقريبها من أجل إعالء مصلحة 
الكويت فقط ودون غيرها فوق كل مصلحة 

سواها.

العربي، واملعهد مؤسسة عاملية 
يش���ارك فيه���ا 27 دولة من 
مختلف القارات، مقره العاصمة 
السويدية ستوكهولم، ويعنى 
بتطوير الدميوقراطية ونزاهة 

االنتخابات في العالم.
ويؤكد املعهد في أدبياته أنه 
يراقب الدميوقراطية ويساعد 
ف���ي تطويرها وال يعمل على 
فرضها أو تصديرها، كما يعنى 
بتقدمي اخلبرة واملشورة في 
طريق���ة إج���راء االنتخابات 
بشفافية ونزاهة وفعالية ملن 
يرغب، كما يراقب االنتخابات 

ملن يقبل بإشرافه عليها.
الذي أنشئ  ويضم املعهد 
العام 1995 في عضويته الدول 
التالية: أس���تراليا وبلجيكا 
وبوتس���وانا وبارب���ادوس 
وكندا وتشيلي وكيب فيردي 
وكوستاريكا والدمنارك وأملانيا 
وفنلندا والدومينيكان وغانا 
والهند وموريشوس واملكسيك 
ومونغوليا وناميبيا وهولندا 

يعنى بنزاهة االنتخابات ويضم 27 شخصية عاملية

بن طفلة مستشاراً عن اخلليج العربي 
في »املعهد العاملي للدميوقراطية« 

والنرويج وبيرو والبرتغال 
أفريقيا والس���ويد  وجنوب 
وسويسرا وأورغواي واليابان 

)عضو مراقب(.
ال���ذي  ويض���م املعه���د 
العام وكيل وزارة  سكرتيره 
خارجية النرويج السابق فيدار 
هليغسني مجلسا استشاريا 
من خبراء ومسؤولني دوليني 
من بينهم رئيس���ة تش���يلي 
السابقة ميش���يل باشيليت 
الهندي  ووزي���ر اإلحص���اء 
مانوهار سينجيل وأعضاء في 
البرملانات األوروبية والهندية 
والكندي���ة وأميركا الالتينية 
وأفريقيا واليابان، وللمعهد 
مكات���ب ف���ي دول أوروبية 
وأفريقية وفي كندا وأميركا 

اجلنوبية وآسيا.
يذكر أن د.سعد بن طفلة 
أستاذ بجامعة الكويت وكاتب 
ومحلل سياسي وكان وزيرا 
لإلعالم ويجيد عددا من اللغات 

العاملية احلية.

اخت���ار املعه���د العامل���ي 
وتنظي���م  للدميوقراطي���ة 
االنتخابات )IDEA( د.س���عد 
ب���ن طفلة عضوا مبجلس���ه 
االستشاري عن منطقة اخلليج 

د. سعد بن طفلة


