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الرحيم  الرحم���ن  بس���م اهلل 
)وميكرون وميكر اهلل واهلل خير 

املاكرين( ڈ.
أيام صدر حكم احملكمة  منذ 
الدستورية بعدم دستورية الفقرة 
األخيرة من القانون رقم 5 لسنة 
2007 وهذا يعني عودة الشيخ 
طالل الفه���د الى منصبه وعمله 

كنائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي متت 
إقالته من هذا املنصب منذ ثالث سنوات حينما قرر وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل بصفته إعفاء الشيخ طالل من منصبه.
وكان لقرار عودة الش���يخ طالل الفهد ملنصبه ردود أفعال 
واسعة في الوسط الرياضي وعمت األفراح العديد من األماكن 
ابتهاجا بعودته إلى منصبه الذي هو احق به من اي ش���خص 
آخر، فهو الرجل املناسب في املكان املناسب، وقد عبر الشارع 
الرياضي عن فرحته بهذه العودة احلميدة لرجل طاملا يكن له 
الكثير والكثير من االحترام واحلب فهو القائد الذي يقود كل 

سفينة يتحرك بها الى بر األمان.
وهذا احلكم التاريخي ان دل على شيء فإمنا يدل على نزاهة 
القضاء والعدالة الكويتية في انصاف اصحاب احلقوق وكذلك 
ردة الفع���ل التي نتجت عن هذا احلكم امن���ا تدل على ما كان 
يش���عر به كل من يعمل في احلركة الرياضية من ظلم وجور 
عل���ى الرياضة من اجل ابعاد عدد من القيادات الرياضية التي 
حققت العديد من النجاح���ات الكبيرة واإلجنازات التاريخية 

وفي مقدمة هؤالء الناجحني الشيخ طالل الفهد.
وكعادته أعاد القضاء الكويت���ي النزيه احلق ألهله وبعث 
باالرتياح والتفاؤل في الوسط الرياضي، فقد كان أول الغيث 
قطرة فه���ا هو احلكم ببطالن قرار ح���ل مجلس ادارة كل من 
نادي الش���باب الرياضي ونادي الفحيحيل الرياضي وعودة 

املجالس الشرعية لتسلم االندية ومباشرة 
عملهم وكذلك عودة الشيخ طالل ملنصبه 
كنائب مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، مما يعطي الشارع الرياضي 
دفع���ة قوية من األمل في أن تعود باقي 
مجالس إدارات األندية املنحلة ملباشرة 

عملها في أنديتها.
الرياضة الكويتية تعاني الكثير والكثير 
من التخبط والقرارات غير السليمة ومن الدالئل على ذلك عندما 
متت احالة د.فؤاد الفالح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
سابقا للتقاعد وإبعاده عن منصبه بالهيئة ثم تقرر احملكمة عودته 
ملنصبه بالهيئة بعد إلغاء قرار التقاعد، وهذا ان دل فإنه يدل على 
سوء التخطيط والتخبط الذي تعاني منه احلركة الرياضية في 
بلدنا احلبيب من اصحاب قرار ليسوا على مستوى املسؤولية أو 

اخلبرة والدراية بشؤون الرياضة.
كل هذه دالئ���ل على ان هناك العديد من األخطاء اإلدارية التي 
ارتكبها ويرتكبها املس���ؤولون مبا فيها إساءة استخدام السلطة 
وابتعادهم عن احليادية بالوقوف إلى جانب طرف واحد ضد طرف 
آخر مما يعد منافيا لكيان الهيئة العامة للشباب والرياضة كونها 
مؤسسة رياضية يفترض فيها احلياد على الدوام، فمن املالحظ ان 
هناك من يس���عى الى تدمير احلركة الرياضية ملصالح شخصية، 
فهناك مسؤولية كبيرة تقع على بعض األشخاص يتحملون فيها 
تدهور احلركة الرياضية في الكوي���ت، وهناك من يريد الهيمنة 
والسيطرة على احلركة الرياضية ضاربا عرض احلائط بالقوانني 

الشرعية التي حتكم احلركة الرياضية.
إن ه���ذا البلد ال يتحمل املزيد م���ن األزمات والصراعات وعلى 
املس���ؤولني عن الرياضة النأي بها بعيدا عن املعترك السياس���ي 

وعدم استغاللها لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية.
alialrandi@hotmail.com

أهدى لنا الزميل العزيز د.عبيد 
الهاجري رئيس مجلس  س���يف 
االستش���اري إلم���ارة الش���ارقة 
بدولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
كتابا بعنوان »سرد الذات« والذي 
كتبه وألفه الشيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة 
وعضو املجلس األعلى الحتاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث يوثق فيه تاريخ أهله وبلده، على 
مدى تسعة وعشرين عاما، وقد اصدر هذا الكتاب عام 2009.

وفي احلقيقة لفت نظري في هذا الكتاب موضوع وقضية يتم 
تناقلها وتداولها في مختلف وسائل االعالم اخلليجية والعربية 
والدولية حول قضية جزيرة أبوموسى بني دولة اإلمارات وشاه 
إيران املقبور احلاكم قبل 30 س���نة في ذلك الوقت، قبل انطالق 

الثورة اإلسالمية في إيران.
يقول الشيخ د.سلطان القاسمي إن قضية أبوموسى تتسارع 
إليجاد حل بني الش���يخ خالد بن محمد القاس���مي حاكم الشارقة 
وشاه ايران، وكان »سير وليام لوس« املبعوث البريطاني اخلاص 
بخصوص مس���تقبل جزيرة أبوموسى قد امت اعداد البيان الذي 
سيرتب وضع جزيرة أبوموسى منذ مايو عام 1971، لكن التزمت 

االيراني عطل النقاش.
ويضيف د.القاسمي ان الش���يخ خالد بن محمد القاسمي قام 
في تاريخ 18 أغسطس س���نة 1971 بإرسال رسائل جلميع ملوك 
ورؤساء الدول العربية مبينا فيها ما توصلت إليه بريطانيا مع 

إيران بشأن وضع اجلزيرة.
وينقل د.القاسمي أن الشيخ خالد بن محمد القاسمي لم يتلق 
ردودا على رس���ائله إال من عدد م���ن الزعماء هم: الرئيس جعفر 
النميري رئيس جمهورية السودان، والذي بارك االتفاق من طرفه، 
كما انه تلقى رسالة من امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية، والتي كان فحواها بأنه ينبغي ان حتل 
املشكلة حال س���لميا مع ايران، اما امللك حسني ملك االردن فكان 
رده بأن االردن سيبذل كل جهد ممكن لتحسني العالقات العربية 
� االيرانية أما عبداخلالق حسونة االمني العام للجامعة العربية 
� آن���ذاك � فق���د كان رده ان تقوم احلكوم���ات العربية باالتصال 

باحلكومة االيرانية.
ويقول ايضا د.القاس���مي في مضمون كتابه »سرد الذات« إن 
الش���يخ خالد بن محمد القاس���مي كلفه بنقل صورة من رسالة 
امللك فيصل الى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم ابوظبي، 

فس���لمته صورة من رسالة امللك فيصل، 
وابدى عدم رضاه ع���ن الترتيبات حول 

جزيرة أبوموسى.
ويشير الى ان املوضوع ارتفعت وتيرته 
في األول من ش���هر نوفمبر 1971، حينما 
نشرت جريدة اخلليج، املؤسسة على يد 
األخوين: ترمي ب���ن عمران، وعبداهلل بن 
عمران، واملرخصة بالشارقة، والتي يتم 
طبعها في الكويت، حيث مت نش���ر اجزاء من املباحثات السرية 
الدائرة بني الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة و»سير 
وليام لوس« املبعوث البريطاني اخلاص بخصوص مستقبل جزيرة 
أبوموسى، وكذلك تصريحات الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وفي 
الصفحة األولى من تلك اجلريدة: حيث ورد: أن الشيخ خالد رفض 
بشدة االقتراح املقدم من »سير وليام لوس« املبعوث البريطاني 

اخلاص بخصوص مستقبل جزيرة أبوموسى.
ويؤكد الش���يخ د.سلطان القاسمي انه طلب من وزارة اإلعالم 
في الكويت مصادرة عددها األول في نوفمبر والذي مت طبعه وقد 

حدد بأربعة آالف نسخة ومت اعدامه.
وقد تناقلت وكاالت األخبار واألنباء اخلبر، ومت نشره ثانية في 
جريدة »اخلليج« مرة ثانية، هنا انزعج »سير وليام لوس« من 
اخلبر وقام باالتصال بالشيخ خالد بن محمد القاسمي، واخذ يلح 
عليه بإلغاء ترخيص جريدة »اخلليج« مباشرة، كان رد الشيخ 
خالد ان اتخاذ هذا القرار س���تنتج عنه مشكالت داخلية وامنية، 
وتعهد بأن اجلريدة لن تنشر اي مقاالت عن ابوموسى »هذا من 
عندي وافهمي يا جارة الكالم لكم« واخيرا كتب السيد عبداهلل بن 
عمران بصفته رئيس التحرير رسالة بتاريخ العاشر من نوفمبر 
سنة 1971 للشيخ خالد بن محمد القاسمي يتعهد فيها بعدم نشر 

اي شيء عن املباحثات اجلارية حول اجلزر العربية )يتبع(.
وفي املقالة القادمة سأنقل لكم االتفاقية التي متت بني الشيخ 
خالد بن محمد القاس���مي حاكم الشارقة واحلكومة اإليرانية في 
نوفمبر 1971 كما يرويها الش���يخ د.س���لطان بن محمد القاسمي 

حاكم الشارقة احلالي.
فاكه�ة الكالم: كتاب »س���رد الذات« للمؤلف الشيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي، يروي قصة شاب تربى على الوطنية وترعرع على 
املبادئ القومية الوحدوية، حتى إذا ما دب اخلالف بني الطوائف، 
وتناثرت تلك املبادئ من صدور الرجال، متسك بالعقيدة التي ال 

تنتزع من القلوب.
Aliku1000@yahoo.com

طالل الفهد الشامخ

علي الرندي

من الديرة

الشيخ سلطان القاسمي 
يسرد قصة »أبوموسى« )2-1(

د. بدر نادر الخضري

لمسات

من يستمع إلى تصريحات الساسة 
األميركيني حول تعنت اسرائيل ورفضها 
التقيد مبطالب البي���ت األبيض وقف 
عملية االستيطان في األراضي احملتلة 
يجد انها مطاطة وال تتناسب مع مسلكي 
اللذين تنتهجهما  العصيان والتحدي 
اسرائيل مع حليفتها الكبرى وصاحبة 
الفضل عليه���ا لكنها مع ذلك صريحة 
وواضحة في التأكيد على أمر واحد هو 
متانة العالقة التي تربط بني اسرائيل 
والوالي���ات املتحدة والت���زام األخيرة 
بأمنه���ا كما جاء على لس���ان املتحدث 
باس���م البيت األبيض روبرت غيبس 
من أن )اخلالف بني أميركا وإس���رائيل 
حول خطط االستيطان اليهودي ال تغير 
التزام الواليات املتحدة بأمن إسرائيل( 
رغم أن املوضوع يتعلق بخرق اسرائيل 
لشروط عملية الس���الم وليس له اي 
عالقة بأمنها، ه���ذه التصريحات التي 
السياس���ة  الب���وح بخطورة  تتفادى 
اإلس���رائيلية على املصالح األميركية 
في املنطقة العربية واإلسالمية يقابلها 
موقف اكثر صراحة ووضوحا باح به 
عسكري هو اجلنرال ديڤيد بترايوس 
قائد القيادة االميركية الوسطى أمام جلنة 
استماع في مجلس الشيوخ حيث قال: 
ان التوترات بني اسرائيل والفلسطينيني 
متثل حتديات واضح���ة لقدرتنا على 
الدفاع عن مصاحلنا في املنطقة، وأن 
النزاع يزيد من املشاعر املعادية للواليات 
الواليات  املتحدة بسبب فكرة محاباة 
املتحدة إلسرائيل، وأن الغضب العربي 
بسبب القضية الفلسطينية يحد من قوة 
وعمق الشراكات االميركية مع احلكومات 
والشعوب في املنطقة ويضعف شرعية 
العربي،  العالم  ف���ي  األنظمة املعتدلة 
كما أفاد بأن تنظيم القاعدة وغيره من 
اجلماعات املسلحة تسعى الى استغالل 
الغضب العربي، وأن النزاع يعطي ايران 
نفوذا في العالم العربي من خالل حماس 
وحزب اهلل ف���ي لبنان، يبدو اجلنرال 
بترايوس من خالل تصريحاته اجلريئة 
انه أكثر حرصا على املصالح األميركية 
من ساسته فهو يشعر بأن محاباة بالده 
إلسرائيل لن تساعد قواته في حتقيق 
اهدافها العسكرية في مناطق الصراع 
القاعدة وطالبان في أفغانس���تان  مع 
وباكس���تان والع���راق ويجعل مهامها 
اكثر صعوبة وهو استنتاج دقيق من 
شخصية عس���كرية ترى األمور أكثر 
وضوحا على أرض الواقع من ساسة 
قابعني بعيدا عنها وحتكمهم جماعات 
اللوب���ي الصهيوني صانعة القرار في 
واشنطن، يذكرني اجلنرال بترايوس 
بالرئيس األميركي السابق والقائد األعلى 
لقوات احللفاء في احلرب العاملية الثانية 
دواي���ت ايزنهاور الذي اجبر قوات كل 
من بريطانيا وفرنسا واسرائيل على 
االنسحاب من السويس بعد عدوانهم 
الثالثي على مصر عام 1956 ألن احتاللهم 
لها يع���رض مصالح الواليات املتحدة 

للخطر.

بترايوس أكثر حنكة من ساسته

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

في وزارته قياديون أمضوا في اخلدمة أكثر من 35 
عاما وال يس���تطيع أن يحرك طرف »غترة« أي منهم، 
خاصة ذلك القيادي الذي دائم���ا ما يدعي أنه »رفيج 
الرئيس«، وحتفل وزارته بعش���رات املناقصات التي 
حتتاج الى عالج فوري وإعادة تشخيص بل إن معظمها 
يجب ان حتال إلى »العناي���ة املركزة« وعرضها على 
»كونسولتو« من ديوان احملاسبة لتقييم حالتها املالية 
ومعرفة مدى مطابقته���ا للقوانني، بل إن على ديوان 
احملاس���بة أن يقف عند جملة »مصدر وحيد« والتي 
ال تس���تخدم إال في مناقصات هذه الوزارة، واخلاصة 
مبناقصات شركات األدوية التي تبيع أدويتها بأسعار 

مبالغ فيها وبشكل فاحش ومخيف.
الوزير الطبيب االس���تاذ اجلامعي د.هالل الساير 
ترك كل هذه الهموم التي ذكرتها أعاله وراء ظهره، أو 
لعله تظاهر بأنها غير موج���ودة، وطالب في اتصال 
هاتفي أحد قياديي وزارته األسبوع املاضي بأن يقوم 

ب� »تفنيش« موظفة تعمل كأمينة مكتبه.
تخيلوا معي، وزير »هد« كل مشاكل وزارته وبالويها، 
لينهي خدمات مواطنة كويتية، أما السبب فهو ان الوزير 
يعتقد أن تلك املوظفة »املسكينة« هي التي ألبت عليه 
أحد أعضاء مجلس األمة الذي وجه إليه سؤاال برملانيا 

األسبوع قبل املاضي حول عدد موظفات مكتبه.
وحقيقة ال ألوم النائب على سؤاله، فموظفات مكتب 
الوزير أغلبهن خارج نط���اق تغطية قرارات اخلدمة 
املدنية، أم���ا كيف مت تعيينهن وملاذا ومتى وحتت أي 
ذريعة؟ فالبركة بالواسطة، وقرارات تعيينهن تشهد 

بذلك.
ال أفهم سر هذه االنتقامية � املبالغ فيها � في إنهاء 
خدمات موظفة يعتقد الوزير أنها سربت معلومة إلى 

نائب مجلس أمة ليوجه بها سؤاال.
ويا سيدي الفاضل وعزيزي الطبيب د.هالل الساير، 
لو أن كل وزير في الكويت قام »بتفنيش« كل موظف 
أرس���ل رسالة إلى عضو مجلس أمة كشكوى أو تظلم 

ألصبح نصف موظفي الكويت بال عمل.
ما فعلته لم يفعله أي وزير من قبلك في الكويت، 
واملوظف���ة كانت في رحلة عالج م���ع والدتها ومتلك 
مرضيات تثبت أنها التزال على رأس عملها حتى قرار 

»تفنيشها« الذي ينتظر أن توقعه معاليك.
Waha2waha@hotmail.com

أعتقد ان اثارة بعض القضايا التي متس الكويت 
واتهام البعض بعدم الوالء او التشكيك في االنتماء 
الوطني من االمور احلساسة، وطرحها في هذا التوقيت 
يثير تس���اؤالت كثيرة. فما يث���ار حول مزدوجي 
اجلنسية ومدى والئهم للكويت واعطاء املوضوع 
اكبر من حجمه والتلوي���ح بالتهديد به، كل ذلك ال 
يص���ب في مصلحة الكويت، وبالتدقيق في حتليل 
االمور جند ان ذلك يحدث فتنة نحن في غنى عنها، 
خاصة اننا نعيش في وسط اقليمي مليء بالتناقضات 
والصراعات، ومتنيت ان يكون من بيننا فارس ميلك 

الشجاعة ملواجهة هذه االزمة املفتعلة.
وقد اثلج صدري عندم���ا طالعت تصريحات 
الرجل الشجاع، خاصة انه من االسرة احلاكمة، انه 
الشيخ احمد صباح السالم عندما اكد ان التطرق 
الى قضية ازدواج اجلنسية يأتي إلشغال الناس عن 
قضية مجموعة من االشخاص مت جتنيسهم اخيرا 
بغير وجه حق، وان هذا ما كشف عنه تقرير جلنة 
الشيخ ثامر اجلابر الذي كلف بدراسة املوضوع، 
موضحا انه ال فرق بني املواطنني، ومش���ددا على 

ان الوحدة الوطنية ال خالف عليها.
ويأتي تصريح الش���يخ احمد صباح السالم 
ليضع النقاط على احلروف في مواجهة ما يثار 
حول مزدوجي اجلنسية، منصفا اياهم بان والءهم 
للكويت تعكسه االعداد املسجلة منهم في كشوف 
االلتحاق باملقاومة واجليش الكويتي ابان فترة 
االحتالل الغاشم، وان ما تضمنه هذا التصريح هو 
رد واضح على كل من يشكك في والئهم، ويكشف 
عن حقائق بدال من التالعب والتدليس باحلقائق 
في محاولة للتغطية على ما تشهده وزارة الداخلية 
حاليا من تخبط في سياسة التجنيس والتقاعس 

في هذا املوضوع.
وال اعتقد ان هذا الطرح واالثارة يتناس���بان 
مع االوضاع احمللي���ة واالقليمية والدولية التي 
حتيط بنا، وما قد يحدث���ه ذلك من فتنة واثارة 
تضر بالصالح العام مقابل خدمة مصالح خاصة 
محدودة، كما أعتقد ان رجاالت الكويت لديهم من 
الش���جاعة الكثير التي تؤهلهم حلسم مثل هذه 
القضايا في وقتها، وهذا ما يعكسه تصريح الشيخ 
احمد صباح الس���الم بحبه واخالصه وحرصه 
على مصلحة بلده الكويت، وليحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
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