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العنزي إلعادة النظر في شروط مكافأة 
نهاية الخدمة للعامالت بـ »المحاسبة«

طالب رئيس نقابة العاملني بديوان احملاسبة 
العنزي رئيس ديوان احملاس���بة  د.ممدوح 
بإعادة النظر في شروط صرف مكافأة نهاية 
اخلدمة للزميالت العامالت بديوان احملاسبة 
الت���ي مت اقرارها في الفت���رة املاضية. وأكد 
العنزي على ضرورة ان تنسجم هذه املكافأة 
مع ما ميز به املش���رع العامالت الكويتيات 

من مدة لنهاية اخلدمة، حيث ان صرف هذه 
املكافأة يتطلب خدمة 30 عاما جلميع العاملني 
بديوان احملاس���بة. وش���دد العنزي على ان 
عدم إعادة النظر في ش���روط صرف املكافأة 
وإنصاف الزميالت العام���الت بالديوان هو 
إجحاف ونكران لدورهن البارز واملش���هود 
له من اجلميع في احلف���اظ على املال العام 

واملثبت في التقارير الرقابية التي يصدرها 
ديوان احملاسبة. وأوضح العنزي ان النقابة 
ستتحرك خالل األيام القليلة القادمة إليضاح 
أهمية هذا األمر على الس���ادة أعضاء اللجنة 
العليا بديوان احملاسبة وعلى االخوة أعضاء 
مجلس األمة لتبني هذا املوضوع وإلنصاف 

الزميالت العامالت بالديوان.

شخصيات كويتية تطالب بالسماح 
لمكتب الجزيرة بمعاودة عمله

أص����در مجموعة م����ن اإلعالميني 
والسياسيني والقانونيني وشخصيات 
مدنية امس بيانا صحافيا طالبوا فيه 
احلكومة الكويتية بإلغاء قرار إغالق 
مكتب قناة اجلزي����رة الفضائية في 
الكويت، والسماح ملكتب قناة اجلزيرة 
في الكويت مبعاودة عمله، وجاء فيه: 
ندعو نحن املشاركني في إصدار هذا 
البيان احلكومة الكويتية ممثلة في 
وزارة اإلعالم إلى السماح ملكتب قناة 
اجلزيرة الفضائية مبعاودة عمله في 
الكويت انسجاما مع كون الكويت إحدى 

منارات احلرية في املنطقة، وتأكيدا على أن استقرار النظام السياسي 
في الكويت من الصالبة مبكان ما يجعله ال يخشى أي تغطية إعالمية.  
إن تس����ليط الضوء على ما يحصل في أي بلد من أحداث ليس سوى 
نقل لألحداث كما هي بس����لبياتها وإيجابياتها، كما أن س����ماح الدول 
مبثل هذه التغطيات واالستفادة منها عبر التعامل الذكي معها يعتبر 
أحد أهم املؤش����رات التي يقاس بها مدى إميان الدول بالدميوقراطية 
وحرية التعبير وحرية الصحافة، وهو ما ينعكس الحقا بشكل إيجابي 
في تقارير منظمات »مراس����لون بال حدود« ومراقبة حقوق اإلنسان 
وغيرهما من املنظمات التي طاملا أشادت في تقاريرها السنوية بنهج 

احلكومة الكويتية اإليجابي في مجال احلريات الصحافية.
 قناة اجلزيرة وغيرها من القنوات لديها من البدائل ما يتيح لها 
نقل ما يحصل في الكويت من أحداث إلى العالم، ولهذا فقرار تعطيل 
مكتبها قد يحرم اجلهات في الكويت من فرص ش����رح وجهة نظرها 

في هذه األحداث.
 إن ق����رار اغالق أي مكتب لقناة فضائي����ة لم يعد مؤثرا في عالم 
تسوده الرقمية وتنتقل فيه األخبار بسرعة الضوء ولهذا ومن منطلق 
إمياننا بأن قرار اغالق مكتب قناة اجلزيرة مت وفق ظروف استثنائية 
رمبا لم تتح وقتا للتفكير باإلجراء األمثل، ندعو احلكومة الكويتية 
إلى املوافقة عل����ى إعادة العمل ملكتب قناة اجلزيرة في الكويت وفقا 
للمعطيات التي أوضحناها في هذا البيان.  هذا وتفضلوا بقبول أطيب 
التبريكات للشعب الكويتي وحلضرة صاحب السمو أمير البالد وسمو 
ولي عهده األمني مبناسبة عيدي االستقالل والتحرير، وذكرى جلوس 

صاحب السمو األمير على سدة احلكم.
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