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رؤساء التحرير: ملتزمون باالحترام الكامل لقوانين الدولة
ونظامها الديموقراطي ودستورها ووحدة شعبها

بدعوة من رئي���س حترير الزميلة 
»النهار« الزميل عماد بوخمس���ن عقد 
رؤساء حترير الصحف لقاء تشاوريا 
في مقر جريدة »النهار« حضره ممثلون 
عن الصحف ناقشوا خالله جملة أمور 
بينها التنس���يق فيما بينهم بشأن ما 

يتصل بالوحدة الوطنية.
وأصدر املجتمعون في ختام اللقاء 

بيانا فيما يلي نصه:
يؤكد رؤساء حترير الصحف الكويتية 
املوقعة على هذا البيان التزام مؤسساتهم 
الصحافية واإلعالمية املبدئي والثابت 
باحملافظة على الوحدة الوطنية، ورفضها 
الكامل ل���كل ما يثير الف���ن الطائفية 
والقبلية والفئوي���ة بن ابناء املجتمع 
الكويتي الذي جبل على روح التسامح 

وقبول االختالف.
كم���ا يحّم���ل املوقع���ون احلكومة 
مس���ؤولية تطبي���ق القوانن على كل 
مخالف لها والتصدي لألعمال املثيرة 
للفتن���ة قبل وقوعها وتفش���يها، وفي 
هذا الس���ياق يرفض املوقعون حتميل 
امللتزمة تبعات ما  الوطنية  صحافتنا 
يرتكب من إساءات ومغالطات متررها 

بعض وس���ائل اإلعالم غير املسؤولة، 
امللتزمة ليس���ت  الوطنية  فالصحافة 
بحاج���ة مل���ن يذكرها مبس���ؤولياتها 
الوطنية وحرصها على متاسك املجتمع 

ووحدته.
كما يحّمل املوقعون بعض اعضاء 
مجلس األمة مس���ؤولية اث���ارة الفن 
وتهييج الرأي العام حول قضايا مذهبية 
وفئوية خالفية من أجل مكاسب انتخابية 

شخصية.
فإثارة هذه النع���رات واالختالفات 
املذهبية والطائفية لن تؤدي إلى حسمها 
فليس في مثل ه���ذه الصراعات رابح، 
فاجلميع خاسرون وال أدل على ذلك من 
جتارب شعوب املنطقة والعالم أجمع.

التزام  وفي اخلتام يؤكد املوقعون 
مؤسساتهم الصحافية واحترامها الكامل 
الدميوقراطي  الدولة ونظامها  لقوانن 
ودستورها ووحدة شعبها، معتبرين 

تنوع املجتمع مصدر قوة ومتاسك.

الصحف الموقعة:
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جانب من اللقاء رئيس حترير »النهار« الزميل عماد بوخمسني

حديث بني رئيس حترير »النهار« الزميل عماد بوخمسني ومدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني بحضور الزميل رضا الفيلي

ترحيب برئيس حترير »عالم اليوم« الزميل عبداحلميد الدعاس

نائب رئيس حترير »النهار« ومدير حتريرها الزميالن رضا الفيلي وحسني الفضلي

الزمالء يوسف اجلالهمة ود.بركات الهديبان وسعود العنزي

حديث بني رئيس حترير »القبس« الزميل وليد النصف ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني

ترحيب بنائب رئيس حترير »الوسط« الزميل تركي األنبعي

رئيس جمعية الصحافيني الزميل أحمد بهبهاني

اجتمعوا في مقر الزميلة »النهار« بدعوة من رئيس تحريرها ودعوا الحكومة إلى تطبيق القوانين لمنع الفتنة

شكرًا لـ »النهار«
ليس جديدا أو غريبا 
احلرص التام من الزميلة 
»النهار« ورئيس حتريرها 
الزميل عماد بوخمسن على 
الوحدة الوطنية، ف� »النهار« 
مشهود لها اختيارها نهج 
االعتدال واحترام الثوابت 
والعمل على تعزيز الوحدة 

الوطنية.
والدع���وة إلى اجتماع 
رؤساء التحرير اخلميس 
املاض���ي لبح���ث س���بل 
املش���اركة ف���ي التخفيف 
من حدة التوتر واألجواء 
املش���حونة التي واجهتها 
البالد، كانت دعوة هادفة 
تستحق الزميلة »النهار« 
والقائمون عليها كل الشكر 

والتقدير.
»األنباء«

من أجواء اللقاء
< ناقش احلاضرون فكرة وضع ميثاق ش��رف تلتزم به الصحف في 
مواجه��ة األحداث الطائفية واملذهبية ولكن اتفقوا في النهاية في ظل غياب 
عدد من الصحف الزميلة عن االجتماع، على االكتفاء ببيان يتضمن التأكيد 
على رفض حتميل وسائل اإلعالم احمللية مسؤولية الشحن الطائفي، وانه 
بح��ال وجود مخالفات م��ن بعض اجلهات فإن احلل ه��و تطبيق القانون 

عليها وليس إلقاء اللوم على اجلميع.
< توجه رئيس جمعية الصحافين الزميل أحمد بهبهاني في كلمته 
بالشكر الى جريدة »النهار« على مبادرتها ودعوتها، وأكد ان جمعية 

الصحافين لديها ميثاق شرف متكامل، داعيا الى التزام اجلميع به.

< دع��ا رئي��س حتري��ر »النهار« الزمي��ل عماد بوخمس��ني إلى عقد 
اجتماعات ش��هرية تنسيقية لرؤساء التحرير بناء على ما مت االتفاق عليه 
ف��ي االجتم��اع األول لهم الذي دع��ا اليه رئيس حتري��ر »األنباء« الزميل 

يوسف خالد املرزوق ومتابعة اجلهود إلشهار احتاد مالك الصحف.
< ش����دد رئيس حترير »عالم اليوم« الزميل عبداحلميد الدعاس 
على ان احلل ليس في االمتناع عن النشر ألن نقل احلقيقة والوقائع 
واجب على الصحافة، وامنا في اإلحساس باملسؤولية واحترام القانون 
الذي تقع مسؤولية تطبيقه على احلكومة في حال وجود أي مخالفات 

وبتطبيق القانون لن نواجه أي مشاكل.

الحضور
فيما يلي اسماء احلضور الى جانب صاحب 
الدعوة رئيس حترير »النهار« الزميل عماد 
بوخمسن ورئيس جمعية الصحافين الزميل 
أحمد بهبهاني بحسب ترتيب أحرف أسماء 

الصحف:
ـ »األنباء«: مدير التحرير محمد احلسيني.

ـ »اجلريدة«: مساعد مدير التحرير سعود العنزي.
ـ »احلرية«: رئيس التحرير مثنى الفريج.

ـ »الراي«: رئيس التحرير يوسف اجلالهمة.
ـ »الصباح«: رئيس التحرير د.بركات الهديبان.

ـ »عالم اليوم«: رئيس التحرير عبداحلميد الدعاس.
ـ »القبس«: رئيس التحرير وليد النصف.

ـ »الوسط«: نائب رئيس التحرير تركي األنبعي.
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