
الثالثاء 27 اكتوبر 2009   15محليات
استضافته »األنباء« وسيعقد دوريًا وانبثقت عنه لجنة متابعة

االجتماع التشاوري األول لرؤساء تحرير الصحف اليومية يوصي بإنشاء اتحاد للناشرين

الزمالء عبداحلميد الدعاس ورضا الفيلي ومثنى الفريج ود. بركات الهديبان وعماد بوخمسني الزميل احمد اجلاراهلل متوسطا الزميلني وليد النصف ويوسف خالد املرزوق

الزميل يوسف خالد املرزوق متحدثا ويبدو الزميالن الشيخ خليفة العلي ويوسف اجلالهمة الزمالء سعود السبيعي وعبداحلميد الدعاس ورضا الفيلي

الزمالء د. محمد الرميحي وعبدالرحمن العليان وعماد بوخمسني ود. بركات الهديبان الزمالء رؤساء حترير الصحف في صورة للذكرى الزمالء وليد النصف وفيصل القناعي وراشد الرويشد ونبيل اخلضر وتركي االنبعي

الحاضرون
حضر االجتماع التشاوري األول رؤساء حترير الصحف 
اليومية )اسماء الصحف بالترتيب الهجائي(: يوسف خالد 
املرزوق رئيس حترير »األنباء«، د.محمد الرميحي رئيس 
حترير »أوان«، مثنى الفريج رئيس حترير »احلرية«، يوسف 
اجلالهمة رئيس حترير »الراي«، سعود السبيعي رئيس 
حترير »الرؤية«، أحمد اجلاراهلل رئيس حترير »السياسة«، 
نبيل اخلضر املدير العام ومدير حترير »الشاهد«، د.بركات 
الهديبان رئيس حترير »الصباح«، عبداحلميد الدعاس رئيس 
حترير »عالم اليوم«، وليد النصف رئيس حترير »القبس«، 
عبدالرحمن العليان رئي����س حترير »كويت تاميز«، عماد 
بوخمسني رئيس حترير »النهار«، رضا الفيلي نائب رئيس 
حترير »النهار« ونائب املدير العام، تركي األنبعي مستشار 
رئيس حترير »الوسط«، الشيخ خليفة علي اخلليفة رئيس 
حترير »الوطن«، فيصل القناعي رئيس جمعية الصحافيني 
باإلنابة، راشد الرويشد رئيس حترير »كونا«، عدنان الراشد 

املدير العام ونائب رئيس حترير »األنباء«.
اعتذر عن عدم احلضور كل من: خالد الهالل رئيس حترير 

»اجلريدة«، عبداحلسني السلطان رئيس حترير »الدار«.

عقد رؤس����اء حترير الصحف اليومية مساء أول من أمس االجتماع 
التشاوري األول في مقر جريدة »األنباء« تلبية لدعوة رئيس حتريرها 

الزميل يوسف خالد املرزوق.
وقرر املشاركون في االجتماع تشكيل فريق عمل سداسي مكون من 
الزمالء أحمد اجلاراهلل، د.محمد الرميحي، الشيخ خليفة العلي اخلليفة، 
عدنان الراشد، يوسف اجلالهمة وسعود السبيعي لتدارس األفكار واآلراء 

التي طرحها رؤساء التحرير.
وأب����رز املوضوعات الت����ي طرحت للت����دارس والتباحث كانت على 

النحو التالي:
< بحث موضوع إشهار احتاد الناشرين، حيث كلف الفريق بدراسة 

مشروع إشهار هذا االحتاد ومناقشة نظامه األساسي.
< تكليف الفريق مبقابلة املختصني في الس����لطة القضائية بش����أن 

الدعاوى التي ترفع على املؤسسات الصحافية بشكل عام.
< تدارس االجتم����اع التعديالت املقترحة عل����ى قانون املطبوعات 

والنشر وقانون املرئي واملسموع.
< تكليف الفريق بحث موضوع تخصيص مواقع جديدة للمؤسسات 

الصحافية مع اجلهات املختصة في الدولة.
< أكدوا على املس����ؤولية االجتماعية امللق����اة على عاتق الصحافة 

الكويتية.
مالحظة: االجتماع املقبل لرؤساء التحرير في جريدة »السياسة« في 

النصف األول من شهر ديسمبر.

)هاني الشمري(الزمالء رؤساء حترير الصحف اثناء اجتماعهم في الـ »األنباء«


