
الجمعة 13 نوفمبر 2009   9محليات
القناعي يؤكد المكانة المتميزة للصحافة الكويتية على جميع المستويات

وزير الكهرباء السوري أشاد بمؤتمر »الكهرباء« الذي تستضيفه الكويت األحد

انشاؤهما بني مصر والسعودية 
بحي����ث يصبحان خط ربط ينفذ 
بني السعودية ومصر وخطا ينفذ 
بني السعودية واالردن باستطاعة 

1500 ميغاواط لكل منهما.
وع����ن االقتراح����ات لتطوير 
مشروع الربط الكهربائي العربي 
الشامل قال: انه نظرا ألهمية هذا 
االمر البد من توفير التمويل الالزم 
إلجراء دراسات جدوى اقتصادية 
وفنية معمقة لتوسيع قدرات توليد 
الكهربائية  النظم  ونقل وتوزيع 
العربية. واش����ار في هذا االطار 
الى ضرورة االخ����ذ في االعتبار 
مصادر الطاقة املتوافرة فيها سواء 
كانت تقليدية ام متجددة والطلب 
املتوقع عل����ى الطاقة الكهربائية 
فيها خالل العقود الثالثة القادمة 
ش����ريطة ان تنجز الدراسات من 
العربية وبالتعاون  الكوادر  قبل 
مع مكاتب استش����ارية عاملية ما 
سيتيح الفرصة لتطوير وتعزيز 
اخلبرات العربية في هذا املجال. 
وأكد ضرورة وضع البدائل املختلفة 
واملخطط العام االمثل للتوس����ع 
في شبكات الربط الكهربائي بني 
الدول العربية كافة من احمليط الى 
اخلليج )مستوى التوتر ومحطات 
التحويل ومحطات القومي والتمويج 
وخطوط وكيبالت النقل وغيرها 

من املستلزمات الفنية(.

الكهربائية خاصة عندما تكون 
الدراسات واخلبرات متنوعة 

ودقيقة.
وأوضح ان املؤمتر سيناقش 
املواصفات والقياسات العاملية 
التي تطرح للتطوير عليها من 
خالل تقدمي الدراسات واوراق 
العمل املطروحة باملؤمتر والتي 
تنتج عنها قرارات تخدم هذا 

املجال.

ناشد رئيس جمعية احملامني 
احملامي عمر العيس���ى أعضاء 
مجلس األمة واحلكومة ضرورة 
إجناز مش����روع قانون تعديل 
أحكام قان���ون تنظيم القضاء 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 
1999/32 بجميع بنوده وذلك 
نظرا لسمو رس���ال��ة القضاء 
وعل���و مرتبته إذ ال ميك��ن أن 
تتحقق رسالة القضاء السامية 
إال إذا تواف���رت له���ا وس���ائل 
االستقالل من الناحيتني املالية 
واإلدارية وفي هذا املشروع ما 
يحق���ق هذه االس���تقاللية من 
تخصي���ص ميزاني���ة خاصة 
مبرفق العدالة تش���رف عليها 
أمانة عامة مشكلة من عدد كاف 
من اإلداري���ني والفنيني ذوي 
اخلب���رة في النواح���ي املالية 
واإلدارية حتت إشراف مجلس 
القض���اء األعلى مب���ا ال ميس 
املكان���ة القضائية أو ينتقص 

من هيبتها.
وقال رئيس جمعية احملامني 
إن مشروع القانون قد بني كيفية 
ادارة امل���وارد املالي���ة الالزمة 
لذلك مبا يتفق واللوائح املالية 
ومجلس اخلدمة املدنية حتقيقا 
القضاء وعدم  ملبدأ استقاللية 
تدخل الس���لطة التنفيذية في 
أم���وره. وأكد العيس���ى ان ما 
القانون بشأن  أورده مشروع 
الرعاي���ة الصحية  صن���دوق 

منوط باملجلس األعلى للقضاء 
بعيدا عن الس���لطة التنفيذية 
وفي هذا م���ا يضمن حيادهم 
الكامل عند أدائهم لتلك الرسالة 

السامية.
ودعا الرئيس أعضاء املجلس 
املوق������ر ال�����ى ان يجتمعوا 
جميعا عل���ى كلمة رجل واحد 
أال وه�����ي املوافق���ة على ذلك 
املش������روع انضم���اما منهم 
الى جانب اخوانه����م أعضاء 
الس���لطة القضائي���ة ارتقاء 
الى أعلى  الكويت���ي  باملجتمع 
الدرج���ات وللوصول الى قمة 
العدل واحل���ق السيما ان معظم  
وسائر دول العالم قد نصت على 
القضاء وحص���انته  استقالل 
إميانا بثقل املسؤولية املل���قاة 
على عاتق القضاء وحساس�ية 
ذلك املنصب فحرصت على ان 
يك��ون القضاء مستقال في جميع 
ش���ؤونه عن باقي السلط���ات 
بالدول���ة لك���ي يس���تطيع ان 
يؤدي رسالته متحليا بالتجرد 
والن���زاهة والقوة ال يش���غل 
ذهن���ه اي ش���يء غير حتقيق 
الع����دل وإرس���اء دعائمه وال 
يخش���ى في ذلك لومة الئم أو 
قه�����ر الس���لطة ألنه مك���فى 
وينع���م بجمي���ع األس���باب 
التي تعينه على أداء واج���به 
بالتال���ي ضمانة  ويك�������ون 

جلمي���ع الناس.

واالجتماعية اخلاص بأعضاء 
القضائية يع�زز هذه  السلطة 
االستقاللية فيكون رجل القضاء 
في ذلك احملراب العظ����يم ناسكا 
وعاكفا عل���ى قضايا الناس ال 
يش���غله إال إيجاد احللول ملا 
يعرض عليه ومتجردا عن كل ما 
يشغل ذهنه عن أداء ذلك الواجب 
املقدس واهبا حياته وصحته 
وفكره ملا ولي ع��ليه وصوال 
لتحقيق العدل وإيصال احلق 
ألصح����اب���ه وفي ذلك تقوية 
حلصانته وهيبته، فاملشروع 
املق��ترح قد كفل في جميع بنوده 
ألعضاء الس���لطة القض���ائية 
في جميع مناحيهم الضمانات 
الالزمة لصيانة مكانتهم الرفيعة 
وتوفير االستق���الل الكامل لهم 
يجعل كل ما يتعلق بشؤونهم 

مختلف املناطق النائية.
وقال ان مواجهة الطلب املتوقع 
على الكهرباء خالل العقدين املقبلني 
يس����تدعي االستثمار في منشآت 
كهرباء جديدة، اال ان ذلك يتطلب 
مبالغ كبيرة قد ال يتمكن العالم 
العربي من توفيرها االمر الذي قد 
ي����ؤدي الى نقص امدادات الطاقة 
الكهربائي����ة وعدم الق����درة على 
او االتفاق  الطلب عليها  مواجهة 
على قطاع الكهرباء على حساب 
القطاعات احليوية االخرى كالصحة 
والتعليم وتطوير القوى البشرية 
وفي كلتا احلالت����ني يعتبر ذلك 
خسارة كبيرة لالقتصاد واملجتمع. 
وشدد الوزير كيالي على ضرورة 
ان تتعاون الدول العربية في مجال 
الكهربائي  الربط  توسيع قدرات 
بني النظم الكهربائية العربية من 
احمليط الى اخلليج للتخفيف من 
حجم االستثمارات التي سيجري 
توظيفها في قطاع الكهرباء العربي 

خالل العقود القادمة.
اقتراح كانت قد  الى  واش����ار 
تقدمت به بالده الى مجلس وزراء 
العرب املعنيني بشؤون الكهرباء في 
االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
امكانية  بشأن ضرورة دراس����ة 
تعديل اسلوب الربط بني مجموعة 
الربط اخلليجي ومجموعة الربط 
السباعي من خالل اخلطني املزمع 

غازية وبخارية.
وأوض���ح ان املش���اركني 
سيس���تفيدون م���ن اخلبرات 
واالوراق العلمية من خالل ايجاد 
مصادر بديلة للوقود والبدائل 
الطاقة الشمسية وطاقة  مثل 

الرياح والطاقة الذرية.
اما د.محمد العجمي فقال ان 
مثل هذا املؤمتر له خصوصية 
فيما يتعل���ق مبجال الصيانة 

واالجتماعي. واضاف كيالي الذي 
كان يتحدت عن اهمية مش����روع 
الذي  الكهربائي اخلليجي  الربط 
سيناقش في قمة مجلس التعاون 
اخلليجي في ديس����مبر املقبل ان 
العالم العربي شهد خالل العقود 
املاضية منوا كبيرا في الطلب على 
الطاقة الكهربائية زاد في معدله 
على نسبة 5% س����نويا. وتوقع 
ان يس����تمر الطلب عل����ى الطاقة 
الكهربائية بالنمو مبعدالت عالية 
وذلك لعدة اسباب اهمها معدالت 
النمو الس����كاني العالية وازدياد 
التحضر والتوجه نحو التصنيع 
وارتفاع مستوى املعيشة وازدياد 
الطلب على حتلية املياه والتوسع 
بشبكات توزيع الكهرباء لتشمل 

أحمد كيالي

عدنان الراشد أحمد بهبهاني

عمر العيسى

جانب من االجتماع اخلتامي للمكتب الدائم الحتاد الصحافيني العرب

سيساهم في وجود ربط بنظام 
املشروعات وعرض خلبرات 

وجتارب هذه الدول.
بدوره اكد د.عصام العوضي 
ان هذا النوع م���ن املؤمترات 
التي سيتم  العلمية  واألوراق 
طرحها فيه ستس���اهم بشكل 
كبي���ر م���ن محط���ات القوى 
الكهربائية والتي يقوم عملها 
على آلي���ات واجهزة مواردها 

الطاقة الكهربائية بني جميع الدول 
العربي����ة. وفي رده على س����ؤال 
حول مح����اور ومواضيع املؤمتر 
الذي يس����تمر 3 ايام، قال الوزير 
السوري ان املؤمتر الذي يصاحبه 
املعرض السادس لصناعة املعدات 
والتجهيزات الكهربائية في الوطن 
العربي سيتطرق الى قضايا جديدة 
ومفيدة منها اطالة عمر احملطات 
واالنظمة الكهربائية واستراتيجيات 
الكهربائية  اعادة تأهيل االنظمة 

وطرق تنفيذها.
واضاف ان املؤمتر الذي تنظمه 
وزارة الكهرباء واملاء مبش����اركة 
مجلس ال����وزراء العرب املعنيني 
الكهرباء سيبحث كذلك  بشؤون 
االساليب احلديثة للتقييم والفحص 
الشامل واملفاضلة بني االستبدال 
واالستمرار في صيانة االنظمة، 
الى طرق تطوير صناعة  اضافة 
املقاوالت واالستثمارات الهندسية 
في الدول العربية في مجال اعادة 
تأهيل وتطوير االنظمة الكهربائية 
وخصخصة اعمال اعادة التأهيل. 
وقال وزير الكهرباء السوري في 
رده على سؤال حول اهمية ربط 
النظ����م الكهربائية لتلبية الطلب 
على الطاقة الكهربائية، ان توفر 
الطاقة الكهربائية بكميات كافية 
ومبواصف����ات مالئمة يعتبر امرا 
ضروري����ا للنم����و االقتص����ادي 

خالل هذه املؤمترات خاصة انها 
تقوم على أسس علمية.

م���ن جانبه قال د.اس���امة 
النس���يم ان املؤمتر ذو أهمية 
بالغة خاصة انه على مستوى 
رس���مي وستس���اهم قراراته 
التي سيتم اتخاذها في ايجاد 
حلول تخدم املجال الذي يتم 
النقاش فيه ووجود عدة دول 
مشاركة وعلى املستوى الرسمي 

القاهرة ـ خديجة حمودة
الكويت  أكد رئيس وف���د 
العامة  الى اجتماعات األمانة 
الدائ���م الحت���اد  واملكت���ب 
الصحافي���ني فيصل القناعي 
املكان���ة املتميزة التي حتظى 
به���ا الصحافة الكويتية على 
املستويني اإلقليمي والدولي.

وقال القناعي في تصريح ل� 
»كونا« عقب مشاركته الليلة 
قبل املاضية ف���ي اجتماعات 
األمانة العامة واملكتب الدائم 
الحتاد الصحافيني العرب ان 
»ما حصل���ت عليه الصحافة 
الكويتي���ة من مكان���ة على 
مستوى الشرق األوسط يعد 
فخ���را للصحاف���ة العربية«، 
مشيرا الى ما أبداه املشاركون 
في تلك االجتماعات من رسائل 
التي  فخر واعت���زاز باملكانة 

تبوأتها الصحافة الكويتية.
وحول االجتماع���ات قال 
الذي يشغل منصب  القناعي 
أمني سر جمعية الصحافيني ان 
االجتماعات شهدت مناقشات 
ايجابية ومتيزت باملصارحة، 
الس���يما فيما يتعلق بتقرير 
احلريات الصحافية في الوطن 

العربي.
واضاف ان تلك املناقشات 
ش���هدت ط���رح العدي���د من 
االقتراحات من قبل املشاركني 
حول تقرير احلريات من بينها 
ان تق���وم كل نقابة وجمعية 
صحافي���ة بإص���دار تقري���ر 
سنوي عن احلريات الصحافية 

اكد وزير الكهرباء الس����وري 
احمد كيالي اهمية املؤمتر الثاني 
لصناعة الطاق����ة الكهربائية في 
الوطن العربي الذي تس����تضيفه 
الكويت االحد املقبل حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
ودع����ا كيالي ف����ي تصريح ل� 
»كونا« صانعي القرار واملعنيني 
بشؤون الكهرباء في الدول العربية 
الى ايجاد افضل احللول لتخفيض 
تكاليف االنتاج واعادة هيكلة قطاع 
الكهرباء والس����عي ال����ى مواكبة 

التطورات العاملية.
وق����ال ان تلبي����ة الطلب على 
الطاقة الكهربائية تتطلب املزيد من 
توظيف االستثمارات الرأسمالية 
السواء اضافة  والتشغيلية على 
الى تب����ادل اخلبرات بني مختلف 
الدول العربية والعاملية فضال عن 
ضرورة االنفاق املالي الكبير لرفع 
املس����توى الفني جلميع العاملني 
في قطاع الكهرب����اء. وأكد اهمية 
تبادل االفكار في املؤمتر للخروج 
بتوصيات جماعية قابلة للتطبيق 
في جميع الدول العربية معربا عن 
استعداد بالده للتعاون والتنسيق 
املشترك مع االش����قاء العرب في 
مختلف املجاالت، وخاصة مجال 
الكهرباء للوصول الى نتائج فعالة 
وتوصيات تعمل على تكامل اسواق 

أكادميي���ون في كلية  قال 
الهندس���ة في جامعة الكويت 
ان مؤمت���ر »اقتصادات تأهيل 
وتطوي���ر الطاقة الكهربائية« 
املق���رر االحد يعتب���ر فرصة 
حيوي���ة للنقاش بني اصحاب 
الع���رب وتبادل  االختصاص 
اخلب���رات فيم���ا بينهم وبني 

اخلبراء العامليني.
وأوض���ح د.محمد الصفار 
ل� »كون���ا« ان املؤمتر يعتبر 
ذا اهمي���ة بالغة كونه يتطرق 
الى صناعة الطاقة الكهربائية 
وتطوير مجال الطاقة خاصة 
ان مثل ه���ذه املؤمترات تضم 
محاور وأوراق عمل متنوعة 
الباحثني واملتخصصني  تفيد 

في هذا املجال العلمي.
واضاف الصفار ان األهم من 
هذا أن يكون املؤمتر حتت مظلة 
وزارة الكهرباء واملاء وهي جهة 
حكومية ألن مجاالت االستفادة 
منها تكون اوسع واشمل وكثير 
من املشاريع التي مت تنفيذها 
واالستفادة منها انطلقت من 

اتحاد الصحافيين العرب.. 15 عضوًا لألمانة العامة لمدة 4 سنوات

كيالي: تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية تحتاج
لمزيد من توظيف االستثمارات الرأسمالية والتشغيلية

أكاديميون: مؤتمر تأهيل الكهرباء فرصة للنقاش 
بين أصحاب االختصاص العرب

أكد انه ال يمكن ان تتحقق رسالة القضاء السامية إال بالموافقة عليه

المشـروع المقترح يكفل ألعضاء السلطة القضائية االستقالل الكامل

العيسى: نناشد السلطتين التوافق على إنجاز
مشروع قانون تعديل أحكام تنظيم القضاء

»الزراعة«: صرف المواد العلفية المدعومة 
للشهور من نوفمبر 2009 إلى مارس 2010

أصدر رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا يتم مبوجبه في مادته األولى صرف 
املواد العلفية املدعومة للمربني للشهور املتبقية 
من الس����نة املالية احلالية 2010/2009 )نوفمبر 
2009 الى نهاية مارس 2010( وذلك وفقا للجدول 

املرفق:

كما نص القرار في مادته الثانية على تثبيت 
قيمة دعم األع����الف املقررة وفقا للجدول الوارد 
بامل����ادة األولى من هذا الق����رار وذلك عن الفترة 
املتبقية من الس����نة املالي����ة احلالية 2010/2009 
)من نوفمبر 2009 الى نهاية شهر مارس 2010( 
على أن يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات ناجتة 

عن سعر البيع.

د. محمد عبد الغفار الصفارد. محمد العجميد. عصام العوضيد. أسامة النسيم

لديها.
وطالب القناعي بان تكون 
هناك مصداقية في تلك التقارير 
الواردة من النقابات واجلمعيات 
الصحافية غير ان هذه التقارير 
لن تخضع لتصنيفات او ترتيب 
بني ال���دول العربية وذلك من 
اجل إعطاء معلومات صحيحة 
عن مدى ما هو متاح لديها من 

حريات صحافية.
وأشار الى وجود مطالبات من 
قبل املشاركني في االجتماعات 
بعق���د ن���دوة دولي���ة لبحث 
موضوع احلريات الصحافية 
تضم خبراء عرب���ا وأجانب، 
مبينا ان البيان اخلتامي الذي 
سوف يصدر عن االحتاد اليوم 
سيشمل قضايا متعددة أهمها 

حرية الصحافة العربية.
الكويتي  الوف���د  ويض���م 
القناعي أمني  ال���ى  باالضافة 
صندوق جمعية الصحافيني 
عدنان الراش���د وجاسم كمال 
ودهيران أب���ا اخليل وفاطمة 
حسني اضافة الى عبداحلميد 
الدع���اس، كم���ا يش���ارك في 
االجتماع���ات رئيس جمعية 
الكويتية احمد  الصحافي���ني 
بهبهاني بصفته نائبا لرئيس 

االحتاد العربي للصحافيني.
وكان املكتب الدائم الحتاد 
الصحافيني قد اختتم أعماله 
وأصدر توصيات���ه على عدة 
محاور: ففي نطاق عالقة احتاد 
الصحافي���ني العرب باالحتاد 
الدولي للصحافيني وس���ائر 

املنظمات اإلقليمية والدولية، 
أكد احتاد الصحافيني العرب من 
جديد رغبته في احلفاظ على 
عالقات وثيق���ة ومتكافئة مع 
االحتاد الدولي وسائر املنظمات 
الدولية األخ���رى تقوم على 
التنسيق املشترك الذي يحترم 
دور احتاد الصحافيني العرب 
في املجال العربي وال يتجاوزه، 
ورفض اي محاوالت تستهدف 
او  املس���اس مبكانة االحتاد، 
الترويج لفكرة تعدد التنظيمات 
النقابي���ة الصحافية في البلد 
الواحد، والتزام االحتاد الدولي 
بضرورة التشاور والتنسيق 
املشترك فيما يخص نشاطه 
في الوط���ن العربي وااللتزام 
باالتفاقيات املوقعة التي تنظم 
التعاون املش���ترك مع احتاد 
الصحافي���ني الع���رب في هذا 
املجال، كما تؤكد كل النقابات 
العربية التي ترتبط بعالقات مع 

مساندة دور احتاد الصحافيني 
العرب كي يق���در على القيام 
مبهامه الصعبة على الساحة 
الت���ي تخلص في  العربي���ة 
تبصير ال���رأي العام العربي 
باملخاط���ر والتحدي���ات التي 
تواجهه واالرتفاع مبس���توى 
ادراكه وفهمه للظروف الصعبة 
التي حتاصره وتعزيز الوحدة 
الوطنية داخل كل قطر عربي 
وانهاء عوامل القسمة والتشرذم 
الي���أس  ومقاوم���ة مش���اعر 
واالحباط التي تتغلغل داخل 
الرأي الع���ام العربي وحصار 
التي  الطائفية  الفتنة  مخاطر 
يتم تصديرها الى عاملنا العربي 
ونشر مفاهيم احلداثة والتنمية 
والدميوقراطية وتعزيز مكانة 
العربي  ف���ي املجتم���ع  املرأة 
واحلفاظ على مشاعل التنوير 
ف���ي وج���ه اف���كار والتخلف 
والتعص���ب التي تزحف على 

عاملنا العربي.
ويجدد املكتب الدائم موقف 
الثابت م���ن قضية  االحت���اد 
التطبيع مع العدو الصهيوني، 
وهو اذ يدين جميع محاوالت 
التطبيع التي حاولت احتراق 
الص���ف العربي فإن���ه يدعو 
النقابات العربية الى التصدي 
الى جميع اس���اليب وجميع 

اشكال هذا التطبيع.
الع���ام  ويهن���ئ االحت���اد 
للصحافيني العرب اللبنانيني 
الوحدة  بتش���كيل حكوم���ة 
الوطنية بع���د انتظار طويل، 

ويتمن���ى ان توفق في عملها 
كفريق عم���ل متجانس يقود 
البالد الى االستقرار السياسي 
واالمني واالقتصادي، ويؤيد 
اجله���ود التي يبذلها الرئيس 
ميشال سليمان من اجل ترسيخ 
الوح���دة الوطني���ة وتوطيد 
دعائمها، وسعيه بكل الوسائل 
الى حترير مزارع شبعا وتالل 
كفر شوبا، وحمل اسرائيل على 
وقف خروقاته���ا للقرار رقم 
1701 الصادر عن مجلس االمن 

الدولي.
ويب���دي املكت���ب الدائ���م 
الكويت  ارتياحه حلص���ول 
على املركز االول في احترام 
احلري���ات الصحافية للعام 
الس���ادس عل���ى التوالي في 
املنطقة واملركز رقم 60 على 

مستوى العالم.
العام  ويتق���دم االحت���اد 
العرب بعميق  للصحافي���ني 
شكره لالمانة العامة جلامعة 
الدول العربية لدعمها لالحتاد 
العام للصحافيني العرب في 
التدريبية  ال���دورات  اقام���ة 
لالحتاد، كما يتطلع االحتاد 
ملس���اهمة قوية م���ن جانب 
االمانة العامة للجامعة العربية 
للمس���اهمة ف���ي عقد مؤمتر 
الفلس���طينيني،  للصحافيني 
ويفوض املكتب الدائم رئيس 
االحتاد في توجيه رسالة شكر 
الرئيس محمد حس���ني  الى 
مبارك على رعايته الجتماعات 

الصحافيني العرب.

االحتاد الدولي ضرورة التزام 
االحتاد الدولي بهذه املبادئ في 
تعامله مع احتاد الصحافيني 
العرب باعتباره املدخل الشرعي 
للتعاون في املنطقة، والتزام 
العرب  احت���اد الصحافي���ني 
باحترام الشرعية وعدم التدخل 
في الشأن الداخلي ألي منظمة 
نقابي���ة عربي���ة إال ان يكون 
دوره جسر مصاحلة وحوار 
ترتضيه كل األطراف، ويؤكد 
احتاد الصحافيني العرب دعمه 
ومساندته جلمعية الصحافيني 
البحريني���ة ومجلس إدارتها 
املنتخب في وجه كل محاوالت 
تعطيل وجتميد أعمالها ويدعم 
إجراءاتها املطابق���ة للقانون 

والنظام األساسي.
احلفاظ على مساحة حرية 
الرأي والتعبير التي اصبحت 
عرض���ة للت���آكل بص���ورة 

مستمرة.

وتنفيذا لقرار املؤمتر العام 
احلادي عش���ر، وافق املكتب 
الدائم على: تعديل املادة 31 من 
النظام االساسي لالحتاد العام 
للصحافيني العرب على الشكل 
التالي: تتألف االمانة العامة من 
خمسة عشر عضوا ينتخبهم 
املؤمتر العام لالحتاد باالقتراع 
السري من بني اعضائه ملدة 4 
سنوات تنتهي بانعقاد املؤمتر 
التالي وانتخاب اعضاء االمانة 
العامة اجلدد، ويشترط على 
الترشح  كل عضو يرغب في 
العامة في  لعضوية االمان���ة 
االنتخابات التي ينظمها املؤمتر 
ان يدل���ي بتوكيل مكتوب من 
النقاب���ة القطرية التي ينتمي 
اليه���ا على اال يتجاوز توكيل 
ل���كل نقابة  واحد بالنس���بة 

باستثناء نقابة دولة املقر.
ويكتسب العضو املنتخب 
الش���رعية  العامة  في االمانة 

االنتخابي���ة الت���ي ال ميك���ن 
الغاؤه���ا او تعديلها اال بقرار 

من املؤمتر.
تعدي���ل الفق���رة )ب( من 
النظام االساسي لالحتاد على 

الشكل التالي
يج���وز لالمان���ة العام���ة 
الدع���وة  لالحت���اد توجي���ه 
الدورية  حلضور اجتماعاتها 
واالستثنائية لنقيب واحد او 
اكثر وال يك���ون لغير اعضاء 
العامة املنتخبني حق  االمانة 
التصويت او الترشيح ويحق 
لهم عدا ذلك املشاركة في النقاش 
والتداول في مختلف القضايا 
التي تكون مدرجة في جدول 

اعمال االجتماعات.
ودعا االحت���اد احلكومات 
العربية ومنظم���ات املجتمع 
املدن���ي العرب���ي واالحتادات 
النوعي���ة املتخصصة حتت 
الى  العربية  مظلة اجلامع���ة 

السعر المدعوم الجديد للكيس لباقي الشهور المتبقية السعر المدعوم )الحالي( للكيس بالدينارالبند
من السنة المالية 2010/2009

2.4901.600شعير

3.1702.500ذرة

2.3002.300شوار

2.1001.500م. أبقار

2.1001.500م.األغنام

2.1001.500م. ابل


