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دارين العلي 
اض����اءت الزميلة »النهار« مس����اء امس األول في 
فندق الكراون بالزا ش����معتها الثالثة احتفاال مبرور 
ثالث س����نوات من العطاء بحضور عدد من السفراء 
والديبلوماس����يني والسياسيني ممثلني عن الصحف 
ووسائل اإلعالم احمللية وفنانني باإلضافة الى الزمالء 
العاملني في الصحيفة. وأع����رب راعي احلفل جواد 
بوخمسني عن سعادته باحلضور الذي ميثل مختلف 
الطبقات والفئات مما ي����دل على ان »النهار« حققت 
احد اهدافها وهو استقطاب القراء من مختلف الفئات. 
وعبر عن ترحيبه باحلضور وخاصة الفنانني الذين 
يحملون هموم الناس ويصورون املاضي واحلاضر 
متمنيا عليهم وضع النقاط على احلروف في بعض 
املواقف الت����ي ال متت للمجتم����ع الكويتي بصلة اذ 
يجب على اجلميع ان يحاف����ظ على الكويت بكل ما 

أوتي من قوة.

حب الوطن

وأكد أن صحيفة »النهار« اسس����ت بهدف رسالة 
معينة وهي حماية الوحدة والوطنية وتعزيز حب 
الوطن وواجبها نقل هذه الرسالة ألن األوطان ال تبنى 
بالعمارات وامنا بالثقة واحملبة وحكم املشاركة والرأي 

السديد والدميوقراطية.
وانتقد بوخمسني املزايدات التي تصدر عن البعض 
مطالبا اجلميع بتحمل املسؤولية وليكن كل واحد من 
افراد الشعب راعيا مسؤوال عن رعيته معتبرا ان من 
يخطئ بحق رجل عمل اكثر من 60 س����نة في خدمة 
الوطن فهو يعمل ضد مصلحة الوطن مشيرا الى ان 
هذا الكالم ليس مطالبة باملدح ب����ل باالنتقاد البناء 

الذي يوصل الى نتيجة افضل.
ولفت الى ان اختيار افضل الكوادر لقيادة صحيفة 
»النهار« هدفه خدمة قضايا الوطن واملواطن ألن الوطن 

هو األساس والكويت باقية وكلنا زائلون.

محاسبة الذات

وألقى نائب رئيس التحرير الزميل رضا الفيلي 
كلمة الصحيفة قائال ان »االحتفال مبرور ثالث سنوات 
يضعنا على مقعد التفكر والتأمل والتجرد ومحاسبة 
الذات« معتبرا ان مهنة الصحافة بحاجة الى كل ذي 
عقل راشد وضمير حي وسلوك مستقيم مشيرا الى 

ان القناعة املوجودة لدى »النهار« بان االستمرار في 
حتمل دورها ومهمتها هو مبثابة األمانة التي يحملها 
االنسان على عاتقه الفتا الى انها وضعت احلق والصدق 
نبراس����ا لها قائال: »وضعنا نبراس احلق والصدق 
نصب اعيننا وضمائرنا وتلك كلها مش����كاة وميزان 

وبوصلة لنا ال نضلها وال نتجاوزها«.
واش����ار الى انه عندما بدأت الصحيفة بالصدور 
شاعت تصورات وتوقعات متسرعة تنبأت بتصنيف 
»النهار« على انها ستكتس����ي لون����ا واجتاها معينا 
وستكون مرآة ملالكها واستطاعت ان تثبت باملمارسة 
والتوجه����ات واألحداث عكس تلك التنبؤات ش����كال 
ومضمونا فكانت مواقفها صريحة وثابتة وليس����ت 
زئبقية وجسدت رؤية وقناعة مالكها بأنهم كويتيون 
حقيقيون حتى النخاع وان مبدأهم وهدفهم الكويت 

اوال في كل األحوال.

جريدة كل الكويت

واك����د ان مواقف »النهار« نابعة من حرصها على 
خطها الوطني منذ اليوم األول لصدورها الفتا الى ان 
ثوابتها هي انها جريدة كل اهل الكويت بكل اطيافهم 
وخلفياتهم وتوجهاتهم وان تعمل وجتاهد من اجل 
الوطن واملواطن وحترص على ترسيخ وحماية الثوابت 
الوطني����ة الكويتية ورفع رايتها واس����مها عاليا بني 

األمم والشعوب.
وترك الفيلي للقراء مسألة احلكم والتقييم ملسيرة 
عطاء »النهار« على امتداد السنوات الثالث املاضية 
س����واء من ناحية التحرير او تناول الشأن الكويتي 
واخلليج����ي والعربي والدولي معرب����ا عن اعتقاده 
ان الصحيفة اس����تطاعت ان حتق����ق متيزا بارزا في 
الشأن احمللي واالقتصاد والثقافة واملجتمع والفنون 
والرياضة والش����ؤون احمللية باإلضافة الى صفحة 
املقاالت والكاريكاتير عدا عن نظم املعلومات والتصوير 
والتنفيذ واإلخراج والتوزيع والتسويق وهي قوات 
داعمة ومس����اندة ومحركة آلليات صدور الصحيفة 

بشكل متجدد ومتنوع. 
واعرب الفيلي عن افتخار واعتزاز »النهار« بالثقة 
العالية من الصحف الزميلة ملا حتقق من التئام لرؤساء 
التحري����ر وفزعة للوطن، الذي كانت نتيجته اصدار 
البيان املوحد فيما يع����زز الوحدة الوطنية ويحمي 

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز وعيسى الذوادي وعماد بوخمسني وحسني الفضليبنية ووحدة اهل الكويت.

عميد السلك الديبلوماسي عبداألحد إمباكي والسفير الصومالي أبو بكر عبدالقادر شيخ يتوسطان الزميلني عبدالستار ناجي ومرمي عبدالرزاق

العميد محمد هاشم الصبر وعماد بوخمسني والشيخ دعيج اخلليفة وجواد بوخمسني ومحمد جابر وعباس تقي

سالي القاضي ونورهان

الفنان داود حسني مع النجمني محمد الرمضان وحسني املهدي

د.هيلة املكيمي وزوجها

)محمد ماهر(جواد بوخمسني متوسطا الفنانني جاسم النبهان وداود حسني وأحمد السلمان وإبراهيم الصاللمدير التحرير الزميل محمد احلسيني مع وليد الريان ووليد كنفاني وأسامة عبداهلل 

سنوات
.. و»النهار« تواصل إشراقها

نائب رئيس حترير »النهار« رضا الفيلي جواد بوخمسني متحدثا للحضور

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني والسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز يقطعون كيكة احلفل وسط حضور ديبلوماسي وإعالمي

»كويت بوست« اإلنجليزية و »النهار« الفضائية قريباً
قال نائب رئيس حترير الزميلة »النهار« الزميل رضا الفيلي:  ال شك أننا نواجه 
منافسة كثيفة وحتديات متزايدة لكنها مقبولة ونعتبرها اسبابا ايجابية ملزيد من 
التفاعل والتطوير واإلبداع على الس���احة الصحافية، مستعرضا بعض ما اجنزته 
الصحيفة الفتا الى وجود اجن���از وتواصل مهني يعود على اجلميع بالفائدة وهو 
مشروع احتاد الناشرين مالك الصحف اليومية واملساهمة في مشروع اعادة النظر 
في قانون املطبوعات والنشر وقانون املرئي واملسموع في مجلس األمة والسعي من 

خالل جمعية الصحافيني الكويتية لإلسراع بتحقيق ميثاق الشرف الصحافي.
وعن مش���اريع دار النهار للطباعة والنش���ر والتوزيع حتى نهاية العام احلالي 
وقدوم العام اجلديد، لفت الى صدور الصحيفة اليومية اإلجنليزية »كويت بوست« 
واط���الق قناة النهار الفضائية متمنيا ان يتم التعاون مع مختلف الصحف احمللية 
للتحول الى تش���كيل بنية صناعة الصحافة االعالم واالعالن على مستوى الدولة 
في خضم الطموحات والتطلعات الى مستقبل واعد لتحقيق حلم ان تصبح الكويت 

مركزا ماليا واقتصاديا عامليا واستمرار تنفيذ خطط التنمية.


