
االحد 23 يناير 2011   7محليات
نقابة »نفط الخليج« أشادت بدور مجلس إدارة الشركة في إرساء حق طال انتظاره

زّف بشرى للمعاقين بإقرار هيئتهم سن التقاعد المبكر للذكور 20 واإلناث 15 عامًا

خالل اجتماع لجنة التدريب والتطوير في الكويت 25 و26 الجاري

في حلقة نقاشية يحضرها البراك اليوم

الجمعية استعرضت إنجازاتها في الملتقى الرابع

تزكية مجلس إدارة جمعية الصحافيين

ينطلق 24 الجاري ويستمر 3 أيام 

العسكر: إقرار ميزة السيارات للموظفين  الكويتيين 
في »الخفجي« يعزز مكتسبات العاملين بالشركة

العازمي: تخفيض فترة االنتظار للبيت الحكومي 
5 سنوات لإلعاقة الشديدة وثالث للمتوسطة

دواوين الرقابة والمحاسبة الخليجية تناقش
نظام جودة األعمال والتقارير الرقابية

يستضيف ديوان احملاسبة أعمال االجتماع التاسع عشر 
للجنة التدريب والتطوير بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
مجلس التعاون خالل الفترة من 25 الى 26 اجلاري، وذلك 
لتعزيز أوجه التعاون في مجال التدريب وتطوير العاملني 

بدواوين املراقبة واحملاسبة في املنظومة اخلليجية.
سيناقش املجتمعون خالل لقائهم تقرير األمانة العامة 
عن البرامج التدريبية لعام 2010 والذي يتضمن البرامج 
املنفذة ف����ي عام 2010 وهي »ورش����ة العمل حول تطبيق 
الدليل االسترش����ادي لقياس التأثيرات املالية لتوصيات 
الدواوين« والذي قام بتنفيذه ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
مبملكة البحرين الشقيقة، و»ورشة العمل حول موضوع 
إس����تراتيجية االتصال والتواصل ب����ني األجهزة الرقابية 
واألطراف اخلارجية«، وقد قام بتنفيذه ديوان احملاس����بة 
بدولة قطر الش����قيقة، وبرنامج »دراسة وتقييم املشاريع 
التنموي����ة ومتابعة تنفيذها« والذي ق����ام بتنفيذه ديوان 

احملاسبة في الكويت.
وس����يبحث االجتماع مشروع خطة التدريب لعام 2011 
والبرامج التدريبية املقترحة من دواوين احملاسبة اخلليجية، 
حيث قام ديوان احملاسبة في الكويت بتقدمي مقترح إقامة 
ورش����ة عمل حول »متابعة وتفعيل املالحظات والتقارير 

الصادرة عن الدواوين«، وبرنامج تدريبي بعنوان »نظام 
ضمان جودة األعمال والتقارير الرقابية لدواوين املراقبة 
واحملاسبة«، كما قدم ديوان احملاسبة بدولة اإلمارات العربية 
املتح����دة عدة مقترحات منها »برنام����ج الرقابة املالية من 

منظور احلوكمة املؤسسية«.
وكذلك مناقشة مقترحات ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
مبملك����ة البحرين منها »برنامج املعايير الدولية لألجهزة 
العليا للرقابة«، ومقترحات ديوان املراقبة العامة باململكة 
العربية الس����عودية مثل »برنامج عالقة األجهزة الرقابية 
مع إدارة املراقبة الداخلية باألجهزة احلكومية« وبرنامج 
»إعداد ومراجعة تقارير األداء«، إضافة إلى مقترحات جهاز 
الرقابة املالية بس����لطنة عمان مثل برنامج »الرقابة على 
اخلصخصة«، ومقترحات ديوان احملاسبة بدولة قطر مثل 

برنامج »التخطيط االستراتيجي للرقابة«.
 كما س����يعالج االجتماع املالحظات التي ظهرت حول 
ضعف املش����اركة في مس����ابقة مجلس التعاون للبحوث 
والدراسات في مجال الرقابة واحملاسبة، ودراسة مقترحات 
ومالحظات األمانة العامة عليها وفقا لقرار جلنة الوكالء 
في اجتماعها العاشر، وكذلك اعتماد نتائج املسابقة الثانية 
ملس����ابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال 

الرقابة واحملاس����بة، باإلضافة إلى بحث موضوع تطوير 
استمارات تقييم البرامج التدريبية.

وسيتطرق إلى تكليف جلنة التدريب والتطوير بإعداد 
تقرير دوري يش����مل الصعوب����ات واملعوقات التي تواجه 
التدريب والسبل املقترحة للتغلب عليها، وكذا االجنازات 
املتحققة خالل الس����نة وفقا لقرار رؤس����اء الدواوين في 

اجتماعهم الثامن.
وسيس����تعرض االجتماع مقترحات دواوين احملاسبة 
بدول مجلس التعاون، حيث س����يقدم ديوان احملاسبة في 
الكويت تقريرا ح����ول الصعوبات واملعوقات التي تواجه 
جلنة التدريب واالجنازات املتحققة، وموضوعا حول البدائل 
املقترحة إلنشاء مركز تدريبي للعاملني بالدواوين، باإلضافة 
للمناقشة مقترحات ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبملكة 
البحرين باستخدام التعلم االلكتروني في دواوين الرقابة 
واحملاسبة، ورفع التوعية في مجال املعايير الدولية لألجهزة 
العلي����ا للرقابة، ومقترح ديوان املراقب����ة العامة باململكة 
العربية الس����عودية مثل موضوع تأهيل وتدريب مدربني 
جدد من منسوبي الدواوين، ومقترح جهاز الرقابة املالية 
للدولة بسلطنة عمان املتعلق بتنفيذ حلقات عمل أو ندوات 

مستمرة حول »خطط وبرامج الفحص الرقابية«. 

الكويت تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 43 
 القاهرة ـ هناء السيد 

تشارك الكويت بأجنحة مميزة لعدد من 
وزارات الدولة منها وزارة االعالم واالوقاف 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب 
في معرض القاهرة الدولي في دورته ال� 43 
املقرر افتت����اح فعالياتها 26 يناير اجلاري 
وتنف����رد االجنحة الكويتي����ة باالصدارات 
التي تتحدث عن تاريخ الكويت السياسي 
واالقتصادي وعالقات الكويت بالدول كما 
يحتوى جناح وزارة االعالم على عدد من 
الصور والبوسترات عن الكويت قدميا وسفن 
الصيد وابراج الكويت كما تضم االجنحة 
ع����ددا من الكتب واالصدارات التي تتحدث 
عن مسيرة الكويت الثقافية واعداد ملجلة 
»العربي«، كما يضم جناح وزارة االوقاف 
عددا من املوسوعات اخلاصة بشؤون واحكام 
الوقف في االسالم والتي تتميز بها الكويت 
كذلك اص����دارات وزارة االوقاف في العديد 

من القضايا الفقهية ويتميز جناح املجلس 
الوطني للثقافة واالداب والفنون بعدد من 
االصدارات التي يحرص على اقتنائها القارئ 
العربي ومنها سلسة تاج العروس« وغيرها 
من االصدارات وتشارك في املعرض الذي 
يقام للمرة األولى بقاعة املؤمترات 17 دولة 
عربية و12 دولة اجنبية وبلغ عدد الناشرين 
631 ناشرا ميثلون 29 دولة ومتت استضافة 
الصني لتكون ضيف ش����رف املهرجان هذا 

العام.
وأكد وزير الثقافة املصري فاروق حسني 
أن الدورة الثالثة واألربعني ملعرض القاهرة 
الدول����ي للكتاب التي تنطلق في التاس����ع 
والعشرين من يناير املقبل متثل نقلة جذرية 
في عمر هذا املعرض العريق الذي يعد األقدم 
في املنطقة العربي����ة، وأحد أكبر معارض 
الكتاب في العالم وقال ان املعرض سوف 
يتم تنظيمه في مرك����ز املؤمترات الدولية 

في مدينة نصر، وليس في مكانه التقليدي 
الذي اعتاد عليه الزوار في أرض املعارض 
مدينة نصر، التي تخضع ملشروع تطوير 
حاليا، مش����يرا الى أن انتقال املعرض الى 
مركز املؤمترات لعدة س����نوات يصب في 
صالح اخلروج مبع����رض يتفق واملعايير 

الدولية للمعارض. 
واضاف حسني ان الوزارة وفرت جميع 
اإلمكانات، وتذلل كل العقبات مع الوزارات 
األخرى من أجل تنظيم معرض يليق باسم 
مصر، وباسم هذا املعرض الذي خرجت من 
رحمه كل مع����ارض الكتاب العربية، وفى 
هذا اإلطار مت االتفاق مع املهندس رش����يد 
محمد رش����يد وزير الصناع����ة والتجارة 
لتعاون األجهزة املعنية في كلتا الوزارتني 
املع����رض، خاصة فيم����ا يتعلق،  إلجناح 
باالرتقاء مبس����توى اخلدمات، التي تقدم 

لزوار املعرض. 

من جانبه ق����ال رئيس الهيئة املصرية 
العامة، للكتاب د. محمد صابر إن نقل املعرض 
الى قاعة املؤمترات ميثل حتديا نسعى ألن 
نكون أهال له، مشيرا الى أن املعرض سوف 
يقام على مسطح 40 ألف متر مربع مابني 
صاالت مغطاة ومنطقة عرض مكش����وف 
وسوف يستمر املعرض حتى التاسع من 
فبراير، وحتل فيه الصني كضيف ش����رف 

املعرض.
ويقام على هامش املعرض برنامج ثقافي 
وفني يخدم جمي����ع األعمار، خالل ندواته 
ومحاضراته، وأمسياته، وقال ان احملاور 
األساسية للنشاط الثقافي سوف تكون حول 
املواطنة، واالحتفاء مبصريني جنحوا وبرزوا 
في اخلارج أمثال العالم الكبير فاروق الباز 
وم. هاني عازر الذي صمم ونفذ أكبر محطة 
للقطارات في أوروبا ف����ي برلني، والعالم 

الكبير د. أحمد زويل.

 بشرى شعبان
زف رئيس الن����ادي الكويتي للمعاقني 
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
املعاقني مهدي العازمي بشرى جلموع املعاقني 
وذويهم باالعتماد النهائي واملوافقة على عدد 
من مواد القانون اجلديد رقم 2010/8 ومنها 
منح حق التقاعد لولي امر املعاق من الذكور 
من خدم عشرين عاما وخمس عشرة سنة 

ألولياء االمور من اإلناث.
وأكد العازمي في تصريح للصحافيني بعد 
مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لشؤون 
املعاقني انه متت املوافقة على تخفيض عدد 
سنوات الطلب اإلس����كاني للمعاقني اعاقة 
شديدة وأولياء امورهم خمس سنوات وهذا 

يعني اذا السوي يستحق منزال بعد عشر 
سنوات يكون املعاق في هذا البند يستحق 
بعد خمس سوات من تقدمي الطلب اما املعاق 
اعاقة متوس����طة فتم تخفيض مدته ثالث 
س����نوات اي اذا حصل السوي على املنزل 
بعد عشر سنوات يس����تحق املعاق اعاقة 

متوسطة بعد سبع سنوات.
وكشف العازمي ان مجلس ادارة الهيئة 
العامة لشؤون االعاقة وافق على االستعانة 
بسائق أو خادم بصرف مبلغ شهري للمعاق 
اعاقة شديدة 150 دينارا اما االعاقة املتوسطة 
فاملبلغ 100 دينار لنفس الس����بب كما متت 
املوافقة على مخصص شهري للمرأة التي 
ترع����ى معاق����ا اعاقة ش����ديدة مببلغ 300 

دينار.
وأشاد العازمي بتفهم رئيس هيئة شؤون 
املعاقني د.جاسم التمار وجهوده امللحوظة 
ف����ي تفعيل قانون املعاق����ني بجميع مواده 
بأس����رع وقت ممكن وهذا واضح جليا لكل 
من يقوم بزيارة ملقر الهيئة وخير دليل على 
ذل����ك اقرار اربعة امور مهمة للمعاق وولي 
امره س����واء فيما يخص التقاعد املبكر او 
احلصول على الس����ائق او اخلادم ملساعدة 
املع����اق اضافة الى تخفيض فترة االنتظار 
للبيت احلكومي ومنح املرأة مخصصا شهريا، 
كل هذه امور تستحق ان نشيد مبن سعى 
لها ليتم اقرارها وت����رى النور على ارض 

الواقع بعد طول انتظار.

راتب شهري لألم التي ترعى معاقًا إعاقة شديدة بمبلغ 300 دينار باإلضافة إلى 150 للسائق أو الخادم 

إدارة  صرح رئيس مجلس 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليج فالح العسكر بأن 
يوم حصول العامل على حق من 
حقوقه أو ميزة متنحها الشركة 
له هو يوم عيد جلميع العاملني 
بالشركة، وقال ان وجود ممثل 
شرعي للعمال يتفهم مطالبهم 
واحتياجاتهم ويذود عن حقوقهم 
ومكتسباتهم الوظيفية لهو من 

أولويات العمل النقابي.
وق���د قامت إدارة الش���ركة 
الكويتية لنفط اخلليج بإصدار 
تعميم ي���وم 19 اجلاري مبنح 
العاملني  الكويتي���ني  املوظفني 
بعمليات اخلفجي املش���تركة 
ش���اغلي الدرجات 25 فما فوق 
ميزة السيارات وهي ميزة عينية 
عبارة عن سيارة تقديرا منها 
ملوظفيها وأسوة بزمالئهم في 
باقي قطاعات الشركة ونظائرهم 

في القط���اع النفطي تاركة لهم 
اخليار فلهم التمتع بهذه امليزة 
أو االس���تمرار في صرف بدل 

املواصالت.
ورحب العسكر بهذا القرار، 
الش���ركة  إدارة  مثمنا جه���ود 
وتفاعلها مع مطلب النقابة في 

إرساء حق طال انتظاره.
وأض���اف ان ه���ذا الق���رار 
ق���د جاء بعد مس���اعي مجلس 
النقابة احلثيث���ة واملتواصلة 
مع إدارة الشركة للوصول إلى 
الغاية املرجوة وهي إقرار هذه 
امليزة ملستحقيها من املوظفني 
الكويتي���ني بعلميات اخلفجي، 
مشيرا إلى ان مساعي النقابة قد 
جاءت من واقع إميانها بأهدافها 
وحق هذه الفئة من املوظفني في 

هذه امليزة.
العسكر قائال ان  واستطرد 
النقابة ممثلة في مجلس إدارتها 

تسير بخطى ثابتة ومدروسة 
من أجل الوص���ول إلى الهدف 
املنشود لتحقيق كل ما هو في 

صالح املوظفني بوجه عام.
وزف العسكر البشرى السارة 
بهذه املناس���بة مهن���أ زمالءه 
املوظفني على الدرجات املستحقة 

للميزة، مؤكدا جلميع املوظفني 
شاغلي الدرجة 24 بأن النقابة لم 
تدخر جهدا في سبيل مساواتهم 

بزمالئهم بهذه امليزة.
ودعا العسكر جميع املوظفني 
لبذل املزيد من اجلهد إلعالء اسم 
الكويت في هذه املنطقة والعمل 
مع أشقائهم السعوديني يدا بيد 
من أجل مصلحة الشركتني في 

آن واحد.
وتوجه رئيس النقابة بالشكر 
إل���ى رئيس مجلس  والتقدير 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
الكويتية لنف���ط اخلليج بدر 
اخلشتي على دوره األساسي في 
املوافقة على صرف هذه امليزة 
ملس���تحقيها والشكر موصول 
جلميع من كان له صلة مباشرة 
أو غير مباش���رة ف���ي تعزيز 
مكتسبات العاملني في الشركة 

الكويتية لنفط اخلليج.

وف���ي اخلتام أكد العس���كر 
ان النقابة ل���م تدخر جهدا من 
العاملني  أجل السعي ملصلحة 
بالش���ركة على وج���ه العموم 
س���واء في املكتب الرئيسي أو 
الوفرة واخلفجي الن  عمليات 
الهدف واحد وهو راعية مصلحة 
العاملني بالش���ركة وحتس���ني 
أحوالهم املادية واالجتماعية في 
جميع أمورهم وهذا هو الهدف 
الذي اقسم اخوانهم في النقابة 

عليه.
التف���اف اجلمعية  وقال ان 
العمومية ح���ول ممثليهم هو 
القوة التي تدعمنا في مطالبنا 
وان الصراحة والشفافية مطلوبة 
وان أب���واب النقاب���ة مفتوحة 
آملني  اآلراء،  للتواصل وتبادل 
تعاون اجلميع في حتقيق املزيد 
من االجنازات الت���ي هي وفاء 

لوعودنا.

العسعوسي: جائزة سالم العلي للمعلوماتية
تسلط الضوء على مستقبل االتصاالت

»المكتبات«: عدم وجود مسمى وظيفي
ألمين المكتبة يحتاج إلى حلول

البذال: مؤتمر وحدة الخليج سيقّيم
 تجربة دول»التعاون« و تحديات الوحدة

كشف المنسق العام لمؤتمر 
وحدة الخليج والجزيرة العربية 
فهد الب���ذال »ان المؤتمر الذي 
الجاري سيش���هد  ينطلق 24 
العدي���د من الن���دوات وورش 
العمل خالل أيام���ه ال� 3 التي 
يديرها ويش���ارك فيها نخبة 
من السياس���يين والمفكرين 
الخليجيين والعرب«، موضحا 
»ان المؤتم���ر يحتوي على 4 
ندوات و3 ورش عمل وأغلب 
المش���اركين في هذه الندوات 
م���ن دول الخلي���ج العرب���ي 

والي�من«.
البذال ف���ي تصريح  وقال 
صحافي »ان اليوم األول للمؤتمر 
سيش���هد انطالق المؤتمر من 
الراعي  خالل كلمة س���يلقيها 
الرسمي للمؤتمر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تليه 
كلمة للمنس���ق العام ثم كلمة 
خاصة بالضيوف التي يلقيها 
نيابة عنهم األمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبدالرحمن 

العطية«.
وأضاف: »ان الندوة األولى 
س���تكون تحت عنوان تقييم 
تجربة مجلس التعاون الخليجي 

وتناقش 3 محاور وهي نظرة 
تاريخية نقدي���ة لمج�����لس 
دول التع���اون الخلي����ج���ي، 
والمح���ور الثان���ي مناقش���ة 
التعاون  إنج�������ازات مجلس 
الثالث  الخل����يجي، والمحور 
التي تواجه  العوائق  مناقشة 
التع���اون الخليجي«  مجلس 
الفت���ا الى ان الن���دوة الثانية 
تحت عنوان األدلة الش���رعية 
والواقع�����ية للوحدة وتناقش 
3 محاور، األول األدلة الشرعية 
المن����شودة والثاني  للوحدة 
الواقعية  المب���ررات  يبح���ث 
للوح���دة والمح���ور الثال���ث 

يبحث المنطلقات المش���تركة 
للوحدة«.

وأشار البذال الى ان الندوة 
الثالثة ستبحث التحديات التي 
تواجه وحدة الخليج وش���به 
الجزي���رة العربي���ة من خالل 
التحديات السياسية والتحديات 
والتحدي���ات  االقتصادي���ة 
االجتماعية، كما ستبحث الندوة 
الرابعة واألخي���رة نماذج من 
الوحدوية من خالل  التجارب 
تجرب���ة الوالي���ات المتح���دة 
المتح���دة وتجربة  األميركية 
االتح���اد األوروب���ي وتجربة 

االتحاد الماليزي.
المؤتمر يحتوي  ان  وتابع 
على 3 ورش عمل، األولى تحت 
عنوان الوحدة أوال أم اإلصالحات 
السياسية واالقتصادية وأيهما 
يؤدي الى اآلخر والثانية تحت 
الدولية  عن���وان االتفاقي���ات 
ومس���تقبل الوحدة والورشة 
الثالث���ة واألخي���رة تح������ت 
عنوان البرامج العملية للوحدة، 
مشيرا الى ان البيان الختامي 
س���ينطلق من خطوات عملية 
تكون أساسا لنشر ثقافة الوحدة 
الكونفدرالية في شبه الجزيرة 

العربية.

املكتبات  أقام���ت جمعي���ة 
واملعلوماتية الكويتية امللتقى 
الراب���ع لها في مق���ر اجلمعية 
حيث افتتح اللقاء نائب رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية عبدالعزيز 
السويط باستعراض اجنازات 
اجلمعية خالل الفترة املاضية، 
ومت توزيع ورقة لألعضاء بهذا 
اخلصوص ومتت مناقش���تها، 
كذل���ك مت ط���رح العدي���د من 
هموم املكتبيني والعاملني في 

مج���ال املكتب���ات واملعلومات 
مثل املعوق���ات التي يتعرض 
لها أمني مكتبة املدرسة وعدم 
تفعي���ل بع���ض القوانني التي 
التي  حتفظ حقوقه واألسباب 
جتعل من املكتبة مكانا غير فعال 
ومناقشة تفاصيل العمل املهني 
وطرق تطويره وبنائه، كذلك مت 
التطرق الى ما متت مناقشته في 
الندوة السابقة وهو مادة املكتبة 
والبحث أساس املناهج وكيفية 

وضع احللول التي ترتقي الى 
مستوى املش���تغلني في مجال 
املكتبات واملعلومات، كذلك مت 
استعراض مشكلة عدم وجود 
مس���مى وظيفي ألمني املكتبة، 
وتباحث األعضاء كيفية وضع 
احللول لها، وفي نهاية هذا امللتقى 
مت تقدمي بعض االقتراحات من 
األعضاء الت���ي مت أخذها بعني 
االعتبار ملناقش���تها وحتقيقها 

في أقرب وقت ممكن.

أمناء  صرح عضو مجلس 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية صالح العسعوسي 
بأن الجائزة ستعقد في الساعة 
السابعة من مس���اء اليوم 23 
الج���اري ف���ي صالة س���لوى 
بالمارينا الحلقة النقاشية الثالثة 
من ملتق���ى المعلوماتية الذي 
يعد أحد أنشطة مسار التنمية 

المعلوماتية في الجائزة.
وبي���ن ان موض���وع هذه 
الحلق���ة ه���و »االتصاالت في 
الكويت والوطن العربي: الواقع 
والطموح« بهدف تسليط الضوء 
على واق���ع التقانة االتصالية 
في الكوي���ت والوطن العربي، 
اليه  الذي وصلت  والمستوى 

قياس���ا بما وصل���ت اليه في 
العالم المتق���دم، والطموحات 
المس���تقبلية الت���ي تتطل���ع 

التطبيقات  اليها، ومس���توى 
االلكتروني���ة الت���ي نتوق���ع 
تحقيقها في السنوات الخمس 
المقبلة.وأض���اف ان ضي���ف 
هذه الحلقة س���يكون العضو 
المنت���دب والرئيس التنفيذي 
لش���ركة االتصاالت المتنقلة � 
زين السعودية د.سعد البراك 
الحلقة نخبة  وسيحضر هذه 
م���ن المختصي���ن والمهتمين 
الرقمية  باالتصاالت والتقانة 
حيث تجرى نقاشات وحوارات 
مستفيضة حول موضوع الحلقة 
تلخص في ورقة عمل موثقة 
ل���كل مختص  لتكون مرجعا 
أو مهت���م بالرقمي���ة والتقانة 

االتصالية.

أغلق مساء يوم الخميس الماضي باب الترشيح 
لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية 
للعاملين المقبلين وتقدم للترشيح جميع أعضاء 
مجلس االدارة الحالي ولم يتقدم غيرهم مما يعني 

فوزهم بالتزكية من دون إجراء انتخابات.
وقد أعرب أمين السر العام لجمعية الصحافيين 
الكويتية فيصل القناعي عن ش����كره نيابة عن 
رئيس وأعضاء مجلس االدارة للجمعية العمومية 
على هذه الثقة الكبيرة والمسؤولية التي منحها 
أعضاء الجمعية لمجلس االدارة لمواصلة عمله 

وتأدية رس����الته لخدم����ة الصحاف����ة الكويتية 
والصحافيي����ن والمحافظة عل����ى كيان جمعية 
الصحافيين وشخصيتها االعتبارية واستقالليتها 
واعتدالها وسعيها الدائم للمحافظة على الحرية 

المسؤولة.
وس����يعقد مجلس االدارة اجتماعا ظهر اليوم 
يعتمد فيه اسماء المجلس الجديد الذي يتكون 
من: أحمد بهبهاني وفيصل القناعي وعدنان الراشد 
وفاطمة حسين وعبدالحميد الدعاس ودهيران أبا 

الخيل وجاسم كمال.

صالح العسعوسي

فيصل القناعي عدنان الراشد أحمد بهبهاني

مهدي العازمي

فالح العسكر

فهد البذال


