
يذكر الكابنت العراقي مازن وهو قبطان رحلة 
اجلامبو العراقية البوينغ 747 التي ضربتها املقاومة 
الكويتية ظهر ي���وم االربعاء 1990/10/3 تفاصيل 
تل���ك الرحلة املثيرة، حيث يذكر ان الرحلة كانت 
من نوع COMPI أي حتمل في الكابينة الرئيسية 
الثلثني ركابا والثلث األخير للش���حن، والطائرة 

موجودة اآلن في احدى العواصم العربية.
> > >

تأخر اقالع الرحلة نصف ساعة من الكويت انتظارا لوصول ثلة من 
كبار املسؤولني الصداميني من ضمنهم السكرتير اخلاص لصدام حسني 
الذي كان يحمل رسائل هامة من محافظ الكويت آنذاك اجلزار علي حسن 
املجيد، وكان الركاب في أغلبيتهم العظمى حسب قول الكابنت من كبار 
العس����كريني وقلة من جتار املسروقات )شهادة هامة تثبت ان املقاومة 
الكويتية لم تستقصد ركابا مدنيني أبرياء كما أشيع( اما احلمولة فكانت 

جميعها من املسروقات التي نهبت دون وجه حق من الكويت.
> > >

أقلعت الطائرة من املمر الش���مالي ولم تص���ل الى ارتفاع 80 قدما 
حتى اصاب صاروخ املقاومة األول الذي أطلق من فوق س���طح إحدى 
عمارات الفروانية قلب احمل���رك رقم 3 فدمره متاما، وتاله على الفور 
صاروخ آخر أص���اب الغطاء اخلارجي للمحرك رقم 4 فتم ايقافه ولم 
تستطع الطائرة، التي أصاب الرعب الشديد قلب ركابها، العودة للكويت 
خشية التعرض للمزيد من صواريخ املقاومة فاضطر الكابنت للتوجه 
للبصرة، إال ان األوامر الرئاسية وصلت بالتوجه مباشرة لبغداد حتى 
مع تعطل احملركني 3 و4 بسبب أهمية الركاب وأهمية الرسائل وكذلك 

أهمية املسروقات!
> > >

كان من النتائج املباش���رة لذلك العمل املقاومي املجيد ان س���قطت 
أكذوبة قب���ول الكويت باالحتالل، او ان الطاغية علي حس���ن املجيد 
)الكيماوي( اس���تطاع ان يخضع الكويت لرغبات���ه وأوامره، كما مت 
اغالق مطار الكويت منذ تلك اللحظة أمام املالحة الصدامية فصعبت 
عملية ترحال قادته وجنوده وس���رقاته حتى حتررت الكويت فأعيد 

العمل سريعا باملطار.
> > >

شريط ذلك العمل الذي قامت به املقاومة الكويتية موجود في األرشيف 
وميكن ان تعرضه احدى احملطات الفضائية وتستضيف طرفي احلدث 
اي رجال املقاومة الكويتية وكابنت الطائرة كشهود للعصر، وفي هذا 
السياق بودنا ان تطلق افالم املقاومة الكويتية للعلن وان يكرم من قام 

بها وتدون شهادتهم للتاريخ فهذا ما تقوم به دول العالم أجمع.
> > >

آخ�ر محط�ة: )1( بودنا ان يس���تضاف كذلك الطي���ارون الكويتيون 
العسكريون واملدنيون )طيارو »الكويتية«( الذين ساهموا في حرب 

حترير الكويت لسماع شهادتهم للتاريخ.
 )2( حادث الطائرة العراقية مس���جل بطريقة مغلوطة ضمن احد 
اشهر كتب حوادث الطيران املسمى »AVIATION DISASTERS« ص222، 
حيث يذكر ان الطائرة العراقية هي من نوع اليوشن 76 وانها حتطمت 
بع���د ان أصابتها املقاومة الكويتية بصاروخ أرض � جو مما نتج عنه 

قتل جميع ركابها البالغ عددهم 130.

تبادلت رسائل الكترونية 
مع ش����اب كويتي يطلق على 
نفسه اسم »صحراوي«، وكانت 
بداية املراسلة احتجاجه على 
ما أكتب����ه عن حتديث مفهوم 
املواطنة ورفضي لعبارة »أبناء 
القبائل«، وفي آخر رسالة عبر 
الصحراوي ع����ن غضبه من 
قيام الدولة بإنش����اء املتحف 
البح����ري ألنها بذلك تتجاهل 

تاريخ البادية.
يبدو أن رخ����اوة املعرفة 
الوطنية في هذه البالد تدفع 
البعض قس����را نحو املمانعة 
والتش����بث باخلصوصي����ة 
االفتراضية. فهذا الش����اب لم 
يدرك بعد أن االمجاد البحرية 
التي حققها الكويتيون ملك له 
ايضا، ول����ه حق االعتزاز بها 
الذين  كمثل جميع املصريني 
يفخرون بتاريخ الفراعنة، ذلك 
أن تاري����خ الدول ملك جلميع 

مواطنيها.
االمجاد البحرية الكويتية 
أمس����ت تاريخا، وما عاد أحد 
قادرا على فعل ما فعله البحارة 
القدماء مبن فيهم احفاد اولئك 
البحارة، وان كان حفيد البحار 
العتيق يفخر بذلك املجد، فلهذا 
الشاب »صحراوي« احلق في 
االنتماء له����ذا التاريخ املاجد 
الذي جعل من بالده »سوبر 

ماركت« املنطقة بأسرها.
ان جتاه����ل أهمية نش����ر 
الوطنية« أضعف  »املعرف����ة 
الثقاف����ة الكويتي����ة االصيلة 
الثقاف����ة املختلفة.  لصال����ح 
والنتيج����ة.. ش����اب كويتي 
يتمترس في املمانعة ويرفض 

االعتزاز بتاريخ بالده.

شهادة كابتن عراقي بحق المقاومة الكويتية هذا بحرك يا صحراوي

محطات السايرزم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية توقع »مذكرة تفاهم« مع اإلكوادور.

� وقعوا مذكرة تفاهم مع شعوبكم أوال ثم وقعوا مع دول ما وراء أعالي البحار!
دراسة طبية: تاريخ ميالدك يحدد مدى نجاحك الرياضي.

� على چذيه الظاهر كل الالعبين في منتخبنا مولودين بسنة »كبيسة«.
أبواللطفواحد

س�امية نافع امني حس�انني � زوجة ابراهيم شاهني الدشتي � 53 عاما � الرجال: 
الدس����مة � مسجد النقي � ت: 97444338، النساء: الرميثية � ق4 � ش46 � 

م46 � حسينية ام خليل.
جميلة محمد العميري العازمي � ارملة رشيد عبداهلل حبيليص العازمي � 67 عاما � 
الصباحية � ق4 � ش4 � م528 � ت: 66547444 � 99885999 � 99722313.

عل�وان م�رزوق عويد الش�مري � 55 عاما � الف����ردوس � ق8 � ش واحد � م10 � ت: 
.55325244 � 55096127

بندر سعود محمد الرفاع املطيري � 19 عاما � الرجال: الفردوس � ق5 � ش واحد � 
ج9 � م6 � ت: 99080900، النساء : االندلس � ق3 � ش3 � م164.

عبداهلل علي محمد هادي اشكناني � 81 عاما � الرجال: مسجد االمام حسن � بيان � 
ت: 99655868، النساء: الروضة � ق5 � ش58 � م2 � ت: 22552151 � الدفن 

التاسعة صباحا.
جاس�م يوس�ف صالح الوشمي � 31 عاما � الرجال: اليرموك � ق4 � ش االول � م1 � 
ديوان الوش����مي � ت: 99084888 � 99455535، النساء: مبارك الكبير � ق6 

� ش20 � م2 � ت: 66987378.
خالوي عبداهلل عبدالرحمن الشمالي � 71 عاما � الرجال: اشبيلية � ق4 � ش419 � م7 

� ت: 99400571، النساء: الرابية � ق1 � ش40 � م2 � ت: 66905000.
س�كينة فتح اهلل اس�فنديار � ارملة موسى حس����ني عباس البلوشي � 68 عاما � 
الرجال: حسينية البلوش � اجلابرية � ت: 99725152، النساء:  الرقة � ق6 

� ش16 � م663 � ت: 23944159 � الدفن التاسعة صباحا.
جواهر عباس قلي قش�قائي نزاد � زوجة عبدالرضا عيس����ى بوحسن � 53 عاما � 
الرجال: حسينية املشموم � املنصورية � ق2 � ش25 � م8 � ت: 97845353، 

النساء: بيان � ق11 � ش االول � ج5 � م45 � ت: 66662904.
نوري احمد عيس�ى الس�عد � 58 عاما � الرجال: ديوان النوري � العديلية � ق2 � 
ش عبداهلل النوري � ت: 22524881، النساء:  اجلابرية � ق9 � ش101 � م140 

� ت: 25317017 � الدفن التاسعة صباحا.
نورة س�لمان عامر العتيبي � 42 عاما � صباح الس����الم � ق9 � ش2 � ج3 � م65 � 
ت: 66610698 � 25517384 � 99487991 � الدفن التاس����عة صباحا مبقبرة 

صبحان.
عوي�دة مصبح عمار احلريجي، زوجة فالح مب����ارك الردنان العنتري � 45 عاما � 

اجلهراء � العيون � ق1 � ش15 � م60 � ت: 99183553 � 66734198.

البقاء هلل

قرأت منذ فترة سؤاال ألحد النواب 
»حفظ����ه اهلل« يطلب في����ه من وزير 
الداخلية أن يخبره برد رسمي كم عدد 
أفراد وضباط وزارة الداخلية؟ وأين 
يعمل كل واحد منهم؟ وما دوره حتديدا 

وساعات عمله؟
ولم يتبق إال أن يس����أل: ما احلالة 

االجتماعية لكل واحد منهم؟ وإذا كانت اإلجابة بأنه متزوج 
فمن زوجته؟ وكم عدد أبنائه؟ وأين يدرس هؤالء األبناء؟ 
مع حتديد أسمائهم وأعمارهم ونوع احلفاضات املستخدمة 

لهم!
وأنصحه بأن يقدم لوزير الدولة سؤاال يسأله عن عدد 
املوظفني الكويتيني في وزارات الدولة وأعمارهم وطبيعة 

وظائفهم.
ومن حقه كنائب مؤمتن على األمة ان يعرف كل مواطن 
»وين« يداوم؟ ومتى يصحو من النوم؟ وهل يأخذ »شور« 

في الصباح أم في املساء؟
نائب آخر طلب من وزير اإلعالم كل تسجيالت اإلذاعة من 

عام 1991 إلى اليوم! مع نسخة من كل عمل وكم مدته؟
وأنصحه بأن يطلب كذلك قيمة املكافآت التي صرفت من 
وزارة اإلعالم لكل عمل؟ وكم سعر الدقيقة؟ وملاذا يكون أجر 

املذيع او املذيعة الفالنية كذا واألخرى أو اآلخر كذا؟
وما مقاييس الش����عبية واجلمالي����ة لديكم؟ وهل تقوم 

الوزارة مبسح واقعي لذلك أم ال؟
نائب ثالث س����أل عن كل العقود التي أبرمت في الهيئة 

العامة لالستثمار منذ سنة الطبعة وحتى يومنا هذا.
وأنصحه بأن يسأل وزير املالية كم فلسا صرف مكافأة 
ملوظفي الهيئة منذ أن أسست وحتى يومنا هذا؟ وما املبررات؟ 
واس����م كل من اس����تفاد، وعمره، وطوله، وعرضه، ونوع 

سيارته.
ونائب رابع يسأل وزير املالية عن قروض البنوك منذ 
ع����ام 2007 الى اليوم، وكم ع����دد املقترضني ونوع القرض 
واس����م صاحب القرض وقيمة الق����رض ومتى وأين وملاذا 

وقع القرض؟
وكم نسبة املتعثرين واملستعسرين؟ وملاذا؟ وكم نسبة 
الفائدة في عام 2007؟ وكم هي في عام 2008 شهر أغسطس؟ 
وهل كانت في يوم 10 س����بتمبر 2009 الساعة 10.30 مساء 

كما هي في يوم 7 أكتوبر الساعة 7 الصبح؟
وأقترح، مادامت األمور »فوضة«، ان يسأل أحدهم وزير 
البلدية عن عدد حبات املطر التي نزلت في الوفرة خالل الشهر 

املاضي مقارنة بالعبدلي، وأسباب الفرق )أستغفر اهلل(!
يا جماعة، الس����ؤال دور رقابي خطي����ر ومهم، »حرام« 

يتحول ألداة استهزاء وانتقام ليس إال..

»فوضة« في األسئلة

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

أهل القانون

المحامي عبد المجيد خريبط: 
المواطنة أمر سيادي تقرره الدولة

 بعد األخذ بالمتغيرات السكانية واألمنية
ص 29

مختارون ومناطق

مختار الخالدية سالم الحسينان: المنطقة
 تعاني من االزدحامات بسبب الجامعة.. 

 والمركز الصحي بحاجة إلى مواقف
 ص 24

مواقيت الصالة والخدمات ص41


