
االربعاء 9 مارس 2011   17محليات

الشيخ جابر املبارك متوسطا نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والعقيد سعود اخلرازالشيخ جابر املبارك مستقبال أعضاء الوفد اإلعالمي

الزمالء احمد بهبهاني وفيصل القناعي وعدنان الراشد ومندوب الشؤون صالح الرباح 

التصويت على التقريرين املالي واإلداري

المبارك: دور مهم لممثلي وسائل اإلعالم في تعزيز عالقات الكويت بالدول الشقيقة

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك أهمية دور ممثلي وس����ائل االعالم الكويتية في تعزيز عالقات 

الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ جابر املبارك وفدا اعالميا قام مؤخرا 
بجولة شملت زيارات لدول مجلس التعاون اخلليجي ولبنان وسورية 
وذلك على هامش احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية التقى خاللها عددا 
من القيادات السياس����ية والعسكرية في هذه الدول للتعبير عن امتنان 
شعب الكويت للدور الذي قامت به الدول الشقيقة والصديقة في حترير 

الكويت من براثن االحتالل العراقي.
وثمن الشيخ جابر املبارك مبادرة الوفد االعالمي الكويتي في القيام 
به����ذه اجلولة وق����ال ان تزامنها مع فترة احتف����االت الكويت بأعيادها 
الوطنية عكس حرص الشعب الكويتي على استذكار دور الدول الشقيقة 

والصديقة التي ساندت احلق الكويتي وآزرته في محنته.
وأكد ان حرصه عل����ى دعم مثل هذه الزيارات امنا يعبر عن قناعته 
بأنها متثل مظهرا حضاريا من مظاهر الديبلوماسية الشعبية الكويتية 
وتش����كل أحد روافد متتني وتوثيق عالقات الكويت بالدول الش����قيقة 

والصديقة.
وحث الش����يخ جابر ممثلي وس����ائل االعالم احمللي����ة على احلرص 
على ضرورة االس����تمرار في هذه الزي����ارات مبينا ان هذا التواصل ينم 
عن أصالة الش����عب الكويتي ومشاعر الوفاء منه ألهل الوفاء من الدول 

الشقيقة والصديقة.
من جانبه عبر رئيس الوف����د االعالمي ورئيس جمعية الصحافيني 
احمد بهبهاني عن شكر وتقدير أعضاء الوفد لدعم النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع لهذه اجلولة.

وقال بهبهاني انه كان لتعاون السفارات الكويتية ومكاتبها العسكرية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وس����ورية ولبنان أثر بالغ في جناح 
تل����ك اجلوالت مبينا ان هذا التعاون انعكس كذلك على حجم الترحيب 
الذي قوبل به الوفد ومستوى اللقاءات التي حظي بها من كبار القيادات 
في الدول التي شملتها زياراته. واكد ان مبادرة الوفد االعالمي الكويتي 
وجدت صدى طيبا لدى القيادات وكبار املسؤولني في الدول التي زارها 
والذين عبروا من جانبهم عن تقديرهم ملكانة الصحافة الكويتية واعتزازهم 

بالروابط الوثيقة ومبشاعر احملبة التي جتمعهم بالكويت.

استقبل الوفد اإلعالمي الذي قام بجولة على عدد من الدول العربية للتعبير عن االمتنان بجهودها في تحرير الكويت

عمومية »الصحافيين« اعتمدت 
التقريرين المالي واإلداري للعام 2010

بهبهانــي رئيسـًا والقناعـي 
أمينـًا للسـر والراشد لـ »الصندوق«

اعتمدت اجلمعية العمومية العادي���ة جلمعية الصحافيني 
باإلجماع التقريرين اإلداري واملالي ملجلس اإلدارة عن عام 2010 
في االجتماع الذي عقد مساء يوم االثنني 2011/3/7 مبقر اجلمعية 

بالشويخ وقد حضر عن جمعية الصحافيني كل من:
رئيس مجلس اإلدارة احمد بهبهاني، أمني السر العام فيصل 
القناعي، امني الصندوق عدنان الراشد، وعن وزارة الشؤون كل 
من مراقب ادارة اجلمعيات االهلية صالح الرباح واملستش���ار 
القانوني حس���ني علي واحملاس���ب ب���إدارة اجلمعيات االهلية 

عبداللطيف املسيري.
وقد بدأ االجتماع في الساعة السادسة مساء بحضور 19 من 
اعضاء اجلمعية العمومية ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني 
مت تأجيل االجتماع ملدة نصف ساعة حسب املادة 29 من النظام 
األساسي ثم انعقدت اجلمعية العمومية بحضور 25 عضوا من 

الزمالء الصحافيني.
وقد مت التصويت باعتماد التقريرين اإلداري واملالي بأغلبية 

احلضور.
وكان قد عقد قبل اجتماع اجلمعية العمومية العادية اجتماع 
للجمعية العمومية غير العادية لبحث مقترح تعديل بعض مواد 
النظام األساس���ي ونظرا لعدم اكتمال النصاب فقد تقرر إلغاء 
االجتماع وحتويل االمر لوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل 

وتوجيه الدعوة لالجتماع في موعد يحدد فيما بعد.
وبعد نهاية االجتماع تقدم رئيس وأعضاء اجلمعية بالشكر 
ألعضاء اجلمعية العمومية على ثقتهم مبجلس اإلدارة واعتمادهم 
التقريرين اإلداري واملالي كما وجه الش���كر لوزارة الش���ؤون 

االجتماعية والعمل.
وعقب االجتماع اجتمع مجلس اإلدارة ومت توزيع املناصب 

حسب التالي:
أحمد يوسف بهبهاني � رئيس مجلس اإلدارة

فيصل مبارك القناعي � امني السر العام
عدنان خليفة الراشد � امني الصندوق

فاطمة حسني العيسى � عضو مجلس اإلدارة
عبداحلميد خلف الدعاس � عضو مجلس اإلدارة

جاسم محمد كمال � عضو مجلس اإلدارة
دهيران مرمح ابا اخليل � عضو مجلس اإلدارة

أقرت توزيع المناصب الجديدة


