
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير إخباري: اللجنة الرباعية للشرق األوسط تفتقر إلى التناغم.

ـ .. والشرق األوسط بأكمله يعاني من »النشاز« السياسي منذ 50 عاما.
العجيري: »سّبق السرايات« جاءت بـ »الكآبة«.

ـ و»سّبق االستجوابات« ما راح تجيب لنا غير »اإلحباط«.
أبواللطفواحد

كتب النائب الفاضل حسن جوهر مقاال قبل أيام أسماه »إنصاف 
النصف«، ابتعد فيه كما نرى عن جوهر القضية التي تناولناها 
وتناوله���ا معنا بعض الزمالء حول ما طرحه حتت قبة البرملان 

وركز في املقابل على قضايا فرعية ال صلة لها مبا كتب.
> > >

ومما ذكره الزميل بومهدي نصا »استقواء بعض املسؤولني 
على رأس أهم مؤسس���تني جامعيتني بوسائل اإلعالم وعدد من 

الكتاب«، واحلقيقة انني ش���خصيا ال أعلم أين يقع مكتب مدير اجلامعة كما لم أزر 
»التطبيقي«، في حياتي إال مرة أو مرتني قبل إثارة القضية القائمة، واعتقد ان األمر 
كذل���ك مع الزم���الء اآلخرين ممن لم يكونوا بحاجة ألن يس���تقوي بهم أحد لنصرة 
احلق وانتقاد االس���تقواء باحلصانة البرملاني���ة من أي نائب كان للطعن دون بينة 

في اآلخرين.
> > >

وما استش���هد به د.حسن جوهر بعد نقده ما أسماه استقواء املسؤولني باإلعالم 
وكتاب األقالم، هو أمر ميكن ان يستش���هد به ضده ال معه، ونعني لقاءه بجمع من 
الكتاب واإلعالميني في ديوان أحد الزمالء األفاضل لطرح قضايا اجلامعة والتعليم، 
وواض���ح ان بعض من التقيتهم في ديوانية املعطش من زمالء أعزاء قد ال يوافقني 
الرأي في كل ما أكتب واطرح كما انني في املقابل قد ال أوافقه الرأي في كل ما يطرحه 

ويكتبه سواء في قضية التعليم أو غيرها دون أن يفسد ذلك للود قضية.
> > >

وعودة ألصل القضية وهو عدم القبول بطعن د.حس���ن جوهر في شهادة مدير 
التطبيقي، وهو العالم بصدور حكم من محكمة التمييز لصاحله ضد من طعن دون 
حق في شهادته، كما لم جند من املالئم احلديث عن الكفاءة الصحية ملدير اجلامعة 
دون بينة أو ش���هادة تثبت عدم كفاءته أو أهليته ملمارس���ة عمله وهو أمر لو ُترك 
جزافا جلاز الطعن في أغلب املسؤولني في الدولة حيث ندر وجود كويتي ال يعاني 

من األمراض املزمنة كالسكر والضغط وغيرها.
> > >

وأعتقد ان األخطر فيما ذكره الزميل الفاضل حس���ن جوهر في رده هو طلبه أن 
يتم استفتاء في اجلامعة ملعرفة صحة األداء وسالمة القرارات اإلدارية واألكادميية 
وهو العالم بأن أمرا كهذا ال يعمل به في جامعات العالم – عدا، لرمبا، اللجان الشعبية 
العاملة في اجلامعات الليبية – التي تأخذ بالكفاءة الفنية ال بالتوجهات الشعبوية 
مع مالحظة اننا لو أدخلنا نظام االس���تفتاء لضاع���ت املعايير األكادميية ولفاز في 
االستفتاء األكثر مجاملة وتفريطا في املستوى العلمي ممن سيقبل اقتراحات مدمرة 
مثل اس���تثناء أبناء الدكاترة من نس���ب القبول! تتبقى قضية أخرى اعترضنا ولم 
يرد عليها وهي عملية القفز على املادة 50 من الدستور والتدخل في أعمال السلطة 

التنفيذية املناط بها حصرا تعيني من يقود العمل في اجلامعة والتطبيقي.
> > >

آخر محطة )1(: في الثمانينيات وابان النزاع الرياضي احمللي قيل ان الكويت ترشو 
احلكام وقد ُحرمنا بعد ذلك القول من كثير من البطوالت بس���بب شدة احلكام معنا 

حتى ال يتهموا بقبول الرشاوى املزعومة.
)2( التنابز والطعن في الش���هادات حتت قب���ة البرملان وعلى صفحات الصحف 
سيكون له – كحال الرياضة – أفدح الضرر على أبنائنا الطلبة في جامعات اخلارج 
حيث سيشد عليهم الدكاترة حتى ال يتهموا مبنح الدرجات والشهادات الزائفة كما 
س���تؤثر تلك الدعاوى على التقييم األكادميي ملؤسس���اتنا العلمية، فمن سيحترم 
مؤسس���ات تعليمية يتم الطع���ن في أهلية القائمني عليها م���ن قبل أهل الدار ممن 

يفترض أن يكونوا أول املدافعني عنها؟!

د.جوهر والبعد عن الجوهر

محطات

البقاء هلل
بدر ناصر محمد الهويدي � 82 عاما � الرجال: الفيحاء 
� ق6 � ش63 � م9 � ت: 55577762 � 99076854 
� النساء: الفيحاء � ق6 � شارع األدريسي � م15 

� ت: 99387999 � 99686308.
عذبي مشعل جزاع العنزي � 26 عاما � الرجال: السرة � 
ق4 � ش2 � م19 � ت: 99008410 � النساء: قرطبة 

� ق4 � ش1 � ج1 � م18.
جنود عبداهلل سعود وقيان العجمي � 12 عاما 
� أم الهيمان � ق4 � ش5 � م24 � ت: 66299942 

.65050290 �
أحمد مبارك حمـاد الزايد العازمي � 18 عاما � الرجال: 
الدس���مة � ق6 � ش���ارع األنب���اري � م23 � ت: 
99466414 � النس���اء: القادسية � ق8 � ش80 

� م5.
فاطمـة أحمـد علـي الكنـدري، زوج���ة عبدالعزيز 
يوس���ف الصديقي � 55 عاما � الرجال: ديوان 

الكنادرة � الشعب � ت: 99051590 � 25524270 
� النس���اء: صباح الس���الم � ق4 � ش6 � م37 � 

ت: 99529090.
مزنة صالح محمد الريش، أرملة حماد عبداهلل الضبيبي 
� 74 عام���ا � الرجال: اليرموك � ق4 � الش���ارع 
الثالث � م11 � ج1 � ديوان الريش � ت: 99742241 
� 25317015 � النساء: الزهراء � ق5 � ش515 � م7 

� ت: 25242043 � الدفن التاسعة صباحا.
صبيحة سبهان ناصر علي، أرملة يوسف محمد جاسم 
احملميد � 68 عاما � الرجال: الدس���مة � مسجد 
النقي � ت: 97905001 � النس���اء: العدان � ق2 � 

ش47 � م18.
مرزوقة محمد ناصر احلريتي، أرملة مفلح فرحان النامي 
� 79 عام���ا � الصباحي���ة � ق2 � ش7 � م200 � 
ت: 99649555 � 23611777 � الدف���ن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة والخدمات   ص 10

سامي عبداللطيف النصفالصفحة األمنية ص6
samialnesf1@hotmail.com

ضبط وافد عربي أساء استخدام الـ »يوتيوب«

طّيار سكران لرجال النجدة: أسوق طيارة
وأنا شارب.. ما تبوني أسوق سيارة!

حطّ بسالم في نظارة مخفر السالمية

عبداهلل قنيص
ل���م يكن يتصور وافد عربي أن عبثه على موقع ال� »يوتيوب« س���يؤدي في النهاية 

إلى القبض علي���ه وإحالته إلى جهات االختصاص، 
بع���د أن دأب وألكثر من 6 أش���هر عل���ى بث مقاطع 
مسيئة جدا لش���خصيات سياسية محلية وعربية، 
بل وبث مقاطع مخلة باحلياء تطول في تصويرها 

شخصيات عامة.
ووفق مصدر أمني ف���إن رجال األمن في منطقة 
األحمدي استقبلوا شكوى بخصوص بعض من تلك 
املقاطع على ال� »يوتيوب« ووجدت الشكاوى طريقها 
إلى املتابعة، حيث أجرى رجال األمن حترياتهم حول 
شخصية من يقف وراء تلك املقاطع التي وجدوا أن 
عددها يبلغ 10 مقاطع ڤيديو مت تركيبها والتعليق عليها 
بشكل يسيء كما اكتشفوا انها صادرة من الكويت، 

خاصة ان التعليقات لصاحب املقطع تشير الى انه موجود داخل البالد، واوضح املصدر 
ان بعض تلك املقاطع حققت نسبة مشاهدة عالية جدا مقارنة باملقاطع الشبيهة.

ونفى املصدر ان يكون التحرك لتعرض صاحب املقاطع للشخصيات احمللية والعربية 
بالنقد، بل السبب وراء التحرك فعليا كانت االساءة لعدد من األشخاص املعروفني بالقذف 
والش���تم العلني مستغال بذلك موقع ال� »يوتيوب« 
لتشويه س���معة فتيات ايضا وهو األمر الذي عجل 

بالتحرك لوقف عبث صاحب املقاطع.
واوضح املصدر ان احدى الش���كاوى وردت من 
عائل���ة فتاة قائال: ليس م���ن عادتنا ان نتحرك ضد 
املواقع السياس���ية، بل اننا ال نتحرك إال في وجود 
دعوى، ولكن ان تتحول حرية استخدام االنترنت او 
ال� »يوتيوب« حتديدا الى التعرض لس���معة فتيات 

فهنا نتحرك وفق هذه الشكاوى.
ومضى املصدر بالقول: بواسطة استخدام التقنيات 
احلديثة وبعد اس���تصدار اذن من النيابة العامة مت 
رصد رقم الهاتف املستخدم في حتميل تلك املقاطع 
على ال� »يوتيوب« وعليه قام رجال األمن بالقبض على من يقف وراءها وهو وافد عربي 

عشريني ومتت إحالته الى جهات االختصاص.

هاني الظفيري
»أنا أس���وق طائرة وأنا شارب.. ما تبوني أس���وق سيارة وأنا 
سكران«، بهذه اجلملة واجه مواطن يعمل طيارا رجال جندة حولي 
امس األول بعد ان أوقفوه بس���يارته التي كان يترنح بها على طول 
الطريق الفاصل بني الساملية والرميثية، وقال مصدر امني انه على 
الرغم من هذه اجلملة »الغريبة« ومهنة املواطن التي نقدرها كونه 
طي���ارا إال ان هذا لم مينع رجال جندة حول���ي من إيقافه ونقله في 
الدورية، حيث أودع نظارة الس���املية بتهمة الس���كر في مكان عام 

والقيادة حتت تأثير الكحول.
واضاف املصدر ان رجال جندة حولي الحظوا س���يارة تسير في 
الطريق الفاصل بني الس���املية والرميثية في وقت متأخر من مساء 
أول من امس وبشكل يثير الريبة، حيث كان صاحبها ينتقل بها من 
أقصى اليمني الى أقصى الش���مال، ليق���وم على الفور رجال النجدة 
بإيقاف السائق الذي تبني انه مواطن وكان خارج نطاق التغطية متاما، 
وبالتحقق من بياناته تبني انه يعمل طيارا وعندما سأله احد رجال 
النجدة »معقولة طيار؟«، أجابه املواطن: »اي نعم طيار وبعدين انا 
أسوق طيارة وأنا شارب ما تبوني أسوق سيارة« وعليه متت إحالة 

املواطن الطيار الى مخفر الساملية وسجلت في حقه قضية.

تعّرض بالشتائم لشخصيات سياسية محلية وعربية... وقام بالتشهير بفتيات

مواطنون يؤدون العرضة خارج صالة التشريفات احتفاء بفوز الفرسان الثالثة

الشاعر ناصر ثويني العجمي حامال البيرق

البيرق.. حط رحاله في الكويت
فرسان األمة في مقدمة مستقبلي فرسان الشعر الثالثة

طوال فترة برنامج شاعر املليون في نسخته 
الرابعة«.

من جانبه قال احلاصل على املركز الثاني 
الشاعر فالح املورقي: »ان الكويت وهلل احلمد 
التزال قادرة على إجناب املبدعني وحصول 
زميلي وصديقي ناصر على لقب البيرق هو 
نصر لي أنا شخصيا وهو نصر للكويت في 
اكبر محفل للشعر في الوطن العربي وما حققه 
ناصر وكذلك األسيمر بوصولنا إلى املراكز 
اخلمسة األولى هو اجناز يحسب للكويت، 
واه���دي الفوز ملقام صاحب الس���مو األمير 
وملقام س���مو ولي العهد وجلميع الكويتيني 

بهذا االجناز املشرف«.
أما سلطان األسيمر فلم يخف سعادته أمام 
املئات الذين كانوا في استقباله مع زميليه، 
قائال: »انها فرحة حقيقية، وهذا الش���عور 
بالفرح والذي ملسناه منذ وصولنا لهو دليل 
على ان املواهب اإلبداعية التزال بخير، وأحب 
ان اهنئ صاحب السمو األمير بهذا اإلجناز 
وأهدي كذلك فوزي وف���وز زميلي باملراكز 
املتقدمة الى س���مو ولي العهد وإلى جميع 

املواطنني«.
)التفاصيل ص11(

ولي العهد وجلميع أبناء الشعب الكويتي، فما 
حققته يحسب للكويت كلها وال يحسب لي 
شخصيا، واشكر جميع من ساندني ودعمني 

حسين الشمري ـ هيثم السويط
»بيرق الشعر حط رحاله في الكويت« كان 
هذا لسان حال مئات األشخاص الذين امتألت 
بهم صالة التشريفات في املطار في استقبال 
»شاعر املليون« الشاعر ناصر ثويني العجمي 
وزميليه الشاعر فالح املورقي الذي حل ثانيا 
في مسابقة »شاعر املليون« والشاعر سلطان 

األسيمر رابعا وعن جدارة.
وكان في مقدمة مستقبلي فرسان الشعر 
الثالثة النائب���ان د.محمد احلويلة وم.خالد 
الطاحوس وعدد من وجهاء القبائل وس���ط 

حشود قدر عددهم بنحو 3 آالف شخص.
وهنأ النائب م. خالد الطاحوس عموم الشعب 
الكويت����ي معتبرا فوز الش����اعر ناصر ثويني 
العجمي بلقب شاعر املليون وزميليه املورقي 

واالسيمر فوزا جلميع شعراء الكويت.
هذا وبدأ االستقبال لفرسان الشعر بعرضة 
امتدت لنحو الساعة احتفاء باالجناز الكبير 
الذي حققه الش���اعر ناصر ثويني العجمي 

وزمياله املورقي واألسيمر.
وحلظة وصوله الى ارض املطار قال »شاعر 
املليون« ناصر ثويني العجمي: »ما حققته 
)محمد ماهر(النائبان م. خالد الطاحوس ود. محمد احلويلة في مقدمة املستقبلني ويتوسطهما عضوي جلنة حتكيم شاعر املليون د. غسان احلسن وسلطان العميميأهديه ملقام صاحب السمو األمير وملقام سمو 

شاعر املليون محموال على االكتاف حلظة وصوله وفي اإلطار البيرق يرفرف عاليا في ساحة املطار 


