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ال نري���د التطرق إلى املاض���ي، وال معرفة على 
من تقع مس���ؤولية التأخير في افتتاح ستاد جابر 
واألخطاء الواضحة فيه، فما يهمنا اآلن ويهم الوسط 
الرياضي هو افتتاح الستاد والذي سيكون بإذن اهلل 
في أكتوب���ر من هذا العام وهو التاريخ الذي حدده 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل، فاملطل���وب من اللجنة املنظمة وعلى رأس���ها 
وزير اإلعالم ومبعاونة وزير الشؤون سرعة تشكيل 
اللجان مع الهيئة العامة للشباب وتخصيص امليزانية 
املطلوبة لالحتفال مبا يليق مبن يحمل هذا الستاد 
اس���مه، لتأخذ الوقت الكافي لترتيب حفل االفتتاح 
باالش���تراك مع وزارة التربية واجلهات احلكومية 

األخرى املشاركة.
نتمن���ى للجميع التوفيق في مهمتهم، وصعوبة 
مهمة اللواء فيصل اجلزاف لتجاوز أخطاء املاضي 
وتصحيح املمكن منه، وتأجيل باقي املالحظات الى 
ما بعد حفل االفتتاح لتتحقق رغبة الرياضيني في 
دخول هذا الس���تاد لتكتمل فرحته���م وترى النور 

أمنيتهم التي طالت وهم جالسون على مدرجاته.
> > >

إعالن الخصوم

حدا لإلشكاليات التي يفتعلها اخلصوم في الدعاوى 
التي تنظره���ا احملاكم مما يش���كل واقعا مرا على 
القضاة، نظرا لكثرة القضايا العالقة، وكذلك بالنسبة 
للمواطنني الذين يعانون من إطالة أمد التقاضي في 
الدعوى التي قد تس���تمر سنوات لعدم متام إعالن 
للخصم بسبب التعذر في الوصول حملل إقامة معروف، 
فإن���ه يبقى اإلعالن عن طريق الصحف احمللية هو 
احلل األمثل اسوة بالعديد من الدول املجاورة التي 
تنتهج هذا األسلوب، حيث يتم إعالن اخلصوم عن 
طريق النشر متضمنا كافة البيانات سواء فيما يتعلق 
بإعالن األحكام أو املطالبات القضائية األخرى، مع 
حتديد مدة زمنية يتسنى من خاللها للخصم تقدمي 
دفاعه وحتقيق مب���دأ املواجهة بني اخلصوم، ومن 
ناحي���ة أخرى قطع الطريق عل���ى الذين يتذرعون 
بعدم متام اإلع���الن والعلم بواقعة التقاضي ورغم 
أن املشرع الكويتي قد أجاز في نص املادة )2/188( 
من قانون اإلج���راءات اجلزائية والتي تنص على: 
»ويعلن احلكم الغيابي لشخص احملكوم عليه، فإن 
لم يتيسر ذلك سلم اإلعالن في محل إقامته ملن يوجد 
من أقاربه أو أصهاره الس���اكنني معه أو ملن يوجد 
من أتباعه، فإن لم يوج���د منهم أحد، أو امتنع من 
وجد عن تس���لم اإلعالن، نشر اإلعالن في اجلريدة 
الرس���مية وألصق في أمكنة بارزة في اجلهة التي 
فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله في أي 

مكان يرى نشره فيه«.
> > >

من وحي القلم

للرج���ال مواق���ف وعند املواق���ف ال جتد بعض 
الرجال، وهذا هو احلال مع بعض الرجال في جميع 

املواقف.
من يرد النجاح فعليه االعتماد  على النفس وليس 
على أكتاف اآلخرين ألن النجاح بالغش والتحريف 

سينكشف لتكون هزمية الغشاش شر هزمية.
إن فرحت في يومك فال تنس آخرتك، فهي النتيجة 
احلتمية ألفعالك في دنياك، فكن صادقا مع اهلل ومع 

نفسك ومع اآلخرين.
باستطاعة اإلنسان املرتفع أن يرفع من دونه إليه، 
وال يستطيع األخير أن يسحب املرتفع إليه، ليظل 
املرتفع محلقا، ويظل اآلخر مستلقيا، تلك هي احلقيقة 

الثابتة التي ال ميكن جتاهلها أو نكرانها.
> > >

ما يسمى بكذبة أبريل هي الكذبة التي ال تتعدى 
ساعات قليلة ليتم الكشف عنها، أما الكذبة البيضاء 
فهي التي من املفترض أال تضر وال يتأثر من يتلقاها، 
أما الكذبة التي انتش���رت في الن���دوات واللقاءات 
اجلماهيري���ة والت���ي أبطالها كث���ر دون أن يعرف 
مستمعوها ومشجعوها حقيقتها وحقيقة من رواها 
فهي الكذبة التي ال يعرف لها اسم ألنها أكبر من ان 
يستوعبها أي اسم، اللهم إنك تكفينا شر هذه الصفة 

ومن ميارسها وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
> > >

شكرا ملن وقف مع احلق وساند القانون، وشكرا 
ملن دحض الظلم وشكرا ملا عارض مبوضوعية من 
باب االختالف بالرأي ال يفسد للود قضية، وشكرا 
ملن شارك إلبداء وجهة نظره مبوضوع االزدواجية 
أو ألي موضوع آخر يه���م الوطن واملواطن، إال أن 
الش���كر يقف عند هذا احلد، وال يش���مل من حتدث 
بلغة غير التي أفهمها ولم أتعلمها، ألن الدروس التي 
نهلتها من جامع���ة جابر األحمد طيب اهلل ثراه لم 
يتعلمها غيري من أي مدرسة أخرى، مع احترامي 
واعتزازي بجميع شرائح املجتمع الكويتي، آمال من 
األخوة النواب والكّتاب االبتعاد عن االنحدار باللغة، 
واجلميع أخوة وأهل وطن واحد ال تفصل بيننا إال 

مسافات الطرق.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

ستاد جابر

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

التغيير هو أحد سنن اهلل الكونية وتعبير مميز 
عن حرك���ة دائمة تكتنف املخلوقات، وميثل في حد 
ذاته نقطة حتول من واقع نعيشه إلى حالة منشودة 
تتجاوز السلبيات املعاصرة، والرغبة في التغيير هي 
السبب املباشر لتطور احلياة وتقدمها، فلوال التغيير 
ما انتقلنا من اجلمل إلى الطائرة ومن احلمام الزاجل 
للبري���د اإللكتروني ومن العداد البدائي للكمبيوتر، 
وبالرغم من كل ذلك جند أن اإلنس���ان في كل زمان 
ومكان يخش���ى التغيير ويتوجس منه خيفة وذلك 
الرتباطه باملستقبل الذي هو هاجس اإلنسان األكبر، 
وصدق من قال »اإلنسان عدو ملا يجهل«. قرأت كتاب 
أنتوني روبنز »أيقظ املارد الكامن« والذي يعتبر وصفة 
لتجاوز هواجس اخلوف من التغيير من خالل تعلم 
املوازنة بني االلتزام بالثوابت واستيعاب املتغيرات، 

فما أحوجنا للعم روبنز هذه األيام.
حالة غير مبررة من اللغط تسيطر على الشارع 
السياسي الكويتي قسمته ما بني مؤيد ومعارض لفكرة 
تعديل الدستور. بداية علينا أن نقر أن الدستور عقد 
بني احلاكم واحملكوم وضع بإرادة مشتركة، وبالتالي 
ال يجب تغييره إال بإرادة مشتركة أيضا، مع الوضع 
في االعتبار أنه ليس كتابا مقدسا ولكنه نص وضعي 
من صنع اإلنسان يحتاج ألن يتطور مع املتطلبات 
اجلديدة للمجتمع ومواكبة املستجدات على الساحة 
باإلضافة إلى أن املش���رع الدس���توري حدد إمكانية 
تعديله ما عدا ما مي���س صالحيات األمير ومبادئ 

احلرية واملساواة.
الدستور الكويتي باملقارنة بالدول األخرى وضع 
ع���ام 1962، أي منذ 48 عاما أضف���ت عليه نوعا من 
القداسة االجتماعية جعلته مبنأى عن التعديل مما 
أصابه بحالة من اجلمود يعجز بسببها عن مواجهة 
التحديات على الساحة السياسية، في حني جند أن 
الدستور األميركي أدخلت عليه التعديالت 24 مرة، 
وكذلك الدستور الفرنس���ي احلالي الذي مت وضعه 
قبل الدستور الكويتي ب� 4 سنوات أدخلت عليه 10 

تعديالت كان آخرها في العام 2008. 
التعديل الدستوري ليس سبة في جبني املشرع 
ولكنه أمر محمود وخصوصا إذا اتسق مع الضوابط 
التي وضعها املش���رع وتضمنها النص الدستوري 
وبالتالي فإن إعادة النظر في بعض مواد الدس���تور 
بني احلني واآلخر ليست خطيئة ولكن ضرورة ملحة 

لتالفي السلبيات التي أظهرتها التجربة العملية.
في رأيي أن املطالبة بتعديل الدستور مسؤولية 
مجتمعية يجب أن تتوافر لها عناصر عدة أهمها التوعية 
بفاعلية التغيير كضرورة، املواءمة السياسية، سمو 
الهدف والبعد عن املتاجرة بامللفات املصيرية، حتديد 

مواضع اخللل والقدرة على استشراف املستقبل.
> > >

ولنا كلمة: قال أحد الفالسفة »ال تسأل احلوائج 
غير أهلها، وال تس���ألها في غير حينها، وال تسأل ما 

لست له مستحقا فتكون للحرمان مستوجبا«
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

فوبيا التعديل

علي القالف

من ثقب الباب

بدأ احلديث عن اخلصخصة 
في اآلونة االخيرة يأخذ طابعا 
جديا وعمليا، فبعد ان انتهت 
مرحلة الكالم واالقوال، بدأت 

مرحلة التنفيذ واالفعال.
وكما نعلم جميعا ان نواب 
مجل���س االم���ة واملواطنني 
انقس���موا الى فريقني حيال 

هذا القانون، فمنهم من رأى فيه انه سرقة وبيع للبلد 
ملجموعة من »التجار« الذي���ن ميلكون املال والنفوذ، 
وسيقسم املجتمع الى طبقات بل فيه مخالفة دستورية 
صريحة، في حني رأى آخرون ان هذا القانون هو املنقذ 
واملخلص مما تعاني���ه البالد من حالة ركود وتدهور 

اقتصادي.
ان ما يحز في النف���س ان الكل اصبح يتحدث عن 
اخلصخصة، ويدلي بدلوه فيها، واصبح هذا القانون 
حديث الناس في كل وقت، يأكل ويشرب معهم، بل ان 
احلديث عن اخلصخصة توسع اكثر واكثر، وبدأ هناك 
حديث عن خصخصة، فكل ش���يء في الكويت اصبح 
جاهزا برسم اخلصخصة، ابتداء من اصغر جهة، حتى 
اكبر مؤسسة في البلد، الكل يتحدث عنها، سواء كان 
موافقا عليها او معارضا لها، واصبح كل من ال يعجبه 
امر او قرار او تصرف موظف ما في اي جهة حكومية 
يقول على الف���ور، »يبا خصخصوها وريحونا، ترى 

ملينا من هالسوالف والروتني اململ«.
ففكرة اخلصخصة رغم انها في الكويت قد انطلقت 
الى مرحلة التنفيذ في هذه االيام اال ان هناك الكثير من 
التس���اؤالت لدى الشارع الكويتي ومنها: عدم املعرفة 
الكاملة بقانون اخلصخصة، واذا حتولت هذه الوزارة الى 
قطاع خاص هل عملية الترقي الى منصب اعلى تتم وفق 
ضوابط معينة ام على هوى مجلس االدارة؟ وكذلك يسأل 

املواطن الكويتي: هل احلقوق 
املالية في ظ���ل اخلصخصة 
ستكون مضمونة، وهل تعيني 
الكويتي يت���م وفق ضوابط 
اخلدمة املدنية ام يتم حسب 
القطاع اخلاص ويتم  حاجة 
اس���تبداله بعمالة رخيصة؟ 
الكويتي يريد رؤية  املواطن 
واضحة مستقبلية وشفافية واضحة، الن هذا التحول 

ليس باالمر السهل وغير معتادين عليه.
ما نريد ان نشير اليه بل نؤكد عليه هو اال نتسرع 
في حكمنا على قانون مهم وحيوي وانه من الضروري 
دراس���ة القانون جيدا وبعناية قب���ل تطبيقه والعمل 
ب���ه، وحبذا ان نأخ���ذ رأي املتخصصني في هذا االمر، 
ال ان نسلق القانون سلقا كغيره من بعض القرارات، 
التي اتخذت ثم ثبت فشلها، فقانون اخلصخصة ليس 
عملية »سلق بيض«، يعرفها كل من ال يجيد ابجديات 
فن الطبخ، بل هو قانون يحتاج الى ذوي اختصاص 
وخب���رة ودراية واطالع على جت���ارب دول اخرى في 
هذا املوضوع، وال نترك القانون يلعب به كل من هب 
ودب ويتحدث عنه وكأنه »أب���و العريف« يعرف كل 
شيء ابتداء من »سلق البيض«، وانتهاء بقانون كبير 

كقانون اخلصخصة.
آخر الكالم: كل الشكر والتقدير لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود على التقائها مبديري 
ومديرات املراحل املختلفة لالستعدادات للعام الدراسي 
2011/2010 وكان لقاء مثمرا وناجحا، والشكر موصول 
ايضا الى الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
على ما بذلته من جهود في تطبيق سياسة اجلودة التي 

كانت لها آثار ايجابية على العملية التعليمية.
Samy-elkorafy@hotmail.com

أبدأ مقالتي بخير الكلمات 
من كتاب اهلل عز وجل )لئن 
ش���كرمت ألزيدنكم(، والشكر 
واجب علين���ا للعميد محمد 
هاشم الصبر مدير إدارة اإلعالم 
األمني والناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية، وقبل أن نقول 
ملاذا؟ وكيف؟ ومتى؟ دعوني 

أسرد لكم أحداث وأسباب الشكر للعميد محمد الصبر، 
في مساء يوم األربعاء املاضي ومع صدور عدد »األنباء« 
ليوم اخلميس، كنت جالسة مع أسرتي، فجاءني اتصال 
هاتفي من رقم ال أعرف���ه وبالرغم من هذا قمت بالرد 

على املتصل.
 وكان هذا احلوار:

 نعم من معي؟
فرد املتصل: أوال آسف على االتصال في ذلك الوقت، 

معاك محمد الصبر.
باستغراب رددت: منو محمد الصبر؟ أي خدمة؟

العميد محمد الصبر وكنت أرغب في بيانات املرأة 
صاحبة الش���كوى املذكورة في مقالتك املنشورة في 

»األنباء« غدا.
عسى ما شر؟

أبدا عشان نعرف كيف نساعدها، أو إذا أمكن تتصلني 
بها وتطلبني منها أن حتض���ر لي غدا ويا ريت تكون 

عندي على الساعة التاسعة لكي نحل مشكلتها.
إن شاء اهلل.

انتهت املكاملة وأنا في حالة من الدهشة واالستغراب 
ألن الساعة لم تكن جتاوزت العاشرة مساء، فكيف قرأ 
املقالة؟ ومتى؟ أما ملاذا فال أقدر أن أقولها ألنها واجب 

كل مسؤول غيور على عمله 
ووطنه، وهذا ما وجدته في 
العميد محمد الصبر فهو الرجل 
املناس���ب في املكان املناسب 
العسكرية  نعم، فمن صفات 
االلتزام واالنضب���اط، ومن 
صفات اإلعالمي املتميز سرعة 
اإلجن���از ومواكب���ة األحداث 
واالعتماد على النفس وهذا هو العميد محمد الصبر، 

وأعتقد أنني وجدت الرد على كل من كيف؟ ومتى؟ 
أما الشكر الذي وجدته من املرأة صاحبة الشكوى 
التي وردت في مقالتي يوم اخلميس املاضي، فتلك كانت 
كلماتها عندما حدثتني: في بادئ األمر أتوجه بالشكر 
جلريدة »األنباء«، أما عن مقابلتي فذهبت وجلست مع 
العميد الصبر وسمع شكواي وقام بتوجيهي للجهات 
املعنية في وزارة الداخلية لكي أضمن حقي وأقدر أن 
أحيا حياة كرمية دون إهانة أو شعور بالظلم، وبالفعل 
ذهبت للجهات املعنية وقدمت الش���كوى وأنتظر الرد 

أو الفعل من قبلهم. 
 وها نحن نتقدم بالشكر للعميد محمد هاشم الصبر 
وجميع العاملني في إدارة اإلعالم األمني على ما يبذلونه 
من عطاء لراحة املواطنني وحتقيق األمن والطمأنينة 
ف���ي دولتنا الكويت واحلفاظ على الترابط األس���ري، 
وننتظر من اجلهات املعنية مبشكلة تلك املرأة أن تقوم 
بإنصافها وإعادة احلق ألصحابه ووقف من يحاولون 

جتاوز القانون عند حدهم.
> > >

كلمة وما تنرد: )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(
atach_hoty@hotmail.com

بين الخصخصة 
وسلق البيض

سامي الخرافي

جرس

كل الشكر لمدير
 اإلعالم األمني

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


