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بهبهاني: العمل في الحقل الصحافي بحاجة إلى حرية ومسؤولية
الراشد: الصحافة العربية تواجه ملفات شائكة تتطلب فترات زمنية لحلها

اختتم املكتب الدائم واألمانة 
العامة الحتاد الصحافيني العرب 
اجتماعاتهما  في القاهرة، معربني 
عن ارتياحهما الحتفاظ الكويت 
باملركز األول في احترام احلريات 
الصحافية وحصولها على املركز 
الـ 60 على مستوى العالم بحسب 
تقرير منظمة »مراســــلون بال 

حدود«.
وأكد املكتــــب الدعوة لدعم 
الفلسطيني وسورية  الشعب 
ولبنان في اســــتعادة اجلوالن 
واألراضي احملتلــــة إلى جانب 

بعض التوصيات املهنية.
ووافق على تعديل املادة 31 
من النظام األساســــي لالحتاد 
العرب على  العام للصحافيني 
ان تتألف األمانة العامة من 15 
العام  عضوا ينتخبهم املؤمتر 
لالحتاد باالقتراع الســــري من 
بني اعضائه ملدة أربع سنوات 
تنتهي بانعقــــاد املؤمتر التالي 
وانتخاب األعضــــاء اجلدد في 

األمانة العامة.
وقد أشاد نائب رئيس احتاد 

الصحافيني العرب أحمد يوسف 
بهبهاني مبا تتمتع به الصحافة 
الكويتيــــة »من حرية ال حدود 
لها« مؤكدا ان العمل في احلقل 
الى حرية  الصحافي بحاجــــة 

ومسؤولية.

وأعرب بهبهاني عن أمله في 
القــــرارات األهداف  ان »حتقق 
املرجوة منها وان تنفذ بأسرع 
وقت«، مشــــددا على ضرورة 
ان تكون هناك دورات لتنمية 
املهــــارات الصحافيــــة جلميع 

النقابات العربية وذلك في مقر 
االحتاد بالقاهرة.

من جهتــــه، رأى عضو وفد 
الى اجتماعات املكتب  الكويت 
الدائم واألمانــــة العامة الحتاد 
الصحافيــــني العــــرب عدنــــان 

الراشــــد في تصريح لـ »كونا« 
ان »الصحافــــة العربية تواجه 
حاليا العديد من امللفات الشائكة 
والتي حتتاج الى فترات زمنية 

حللها«.
وأعرب الراشد الذي يتولى 

منصب أمــــني صندوق جمعية 
الصحافيني الكويتية عن »ثقتنا 
الكبيرة فــــي قدرة قيادة احتاد 
الصحافيني العرب على التعامل 
مع هــــذه القضايــــا« داعيا الى 
ضرورة ان ينصب العمل خالل 

الفترة املقبلة على تنمية موارد 
االحتاد املالية وزيادة األنشطة 
املهنيــــة والصحافية لشــــباب 

الصحافيني العرب.
وأثنى الراشد على ما تقوم 
به قيــــادة احتــــاد الصحافيني 

العرب في »اجناح االجتماعات 
السنوية ســــواء كانت لألمانة 
العامة أو للمكتب الدائم، إضافة 
الى ما تقدمه نقابة الصحافيني 
املصرية من مختلف التسهيالت 
واالمكانيات إلجناح االجتماعات 
منذ انتقال االحتاد الى القاهرة 

عام 1996«.
وضم الوفد الكويتي أمني سر 
جمعيــــة الصحافيني الكويتية 
الوفد فيصل  بصفته رئيــــس 
القناعي وأمني صندوق جمعية 
الراشــــد  الصحافيــــني عدنان 
وعضوية كل من فاطمة حسني 
الدعاس وجاسم  وعبداحلميد 

كمال ودهيران أبا اخليل.
ومن جانب آخر، أقام سفيرنا 
لــــدى القاهرة د.رشــــيد احلمد 
مأدبــــة غداء على شــــرف وفد 
جمعية الصحافيني املشارك في 
اجتماعات املكتب الدائم الحتاد 
العــــرب، حضرها  الصحافيني 
الوزير األســــبق بدر احلميدي 
واملستشــــار بســــفارتنا عمر 

الكندري.

سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد الحمد احتفى بوفد جمعية الصحافيين
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