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املخي�م  ورس�وم  تأم�ن  دين�ارا   350
هالسنة.

تقرير: كل ش�يء ممك�ن ومتوقع في الش�رق 
األوسط.

٭ مو بعي�د باچر تفرضون على اللي ميش�ي 
في البر.. كل خطوة بعشرين فلس!

٭ تقرير مطاط ولكنه لألسف ينطبق على املنطقة 
حرفيا!

واحد أبواللطف

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة
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رماح

سعد المعطش

نواخذة »اإلعالم«

saad.almotish@hotmail.com

ال ينكر النقلة النوعية والنجاحات املتتالية لوزارة اإلعالم 
إال الذين يكرهون النجاح ويحاولون التقليل منه، وهم من 

تنطبق عليهم مقولة »مكسر مجاديف« ألنهم ال يريدون 
لسفينة النجاح أن تستمر، ورمبا حاول بعضهم خرقها 

مبهاجمة اإلعالم الرسمي.
 أحتدث عن امللتقى اخلليجي وجناحه الذي شهد له جميع 

من حضره أو تابعه من خالل التلفزيون أو اإلذاعة، فقد 
كان وكيل اإلعالم اخلارجي طارق املزرم شعلة من النشاط 

و محمد البداح وموظفو اإلعالم اخلارجي جتدهم أمامك في 
كل حلظة وكانوا أحد أسباب النجاح.

وسأتكلم عن دور رجال ونساء لهم الفضل الكبير في 
ظهور التلفزيون بشكل مشرف نفخر به جميعا، ودعوني 

أسرد لكم قصة أي عمل درامي تشاهدونه على شاشة 
التلفزيون ولتتأكدوا أنه يستحق لقب »تلفزيون العائلة«.
تبدأ القصة بأن يتقدم كاتب العمل أو املنتج بطلب إجازة 
املسلسل ورقيا الى قطاع املطبوعات والنشر الذي تتولى 
مسؤوليته السيدة الفاضلة منيرة الهويدي وحينها عليك 

أن تنتبه الى أنها لن جتيز عملك ان كان به ما يسيء لآلداب 
العامة، وفي حال أجيز النص ورقيا وبدأت التصوير، فإنك 

ستجد مدير اإلنتاج السيد خالد الرشيدي لك باملرصاد حني 
تفكر في أن تصور ما يتعرض للثوابت الوطنية أو املساس 

بأخالقيات املجتمع الكويتي التي ال يفرط فيها أبدا، ولن 
يرى عملك النور حتت أي عذر فقد جبل البعض أن يخرج 

عن النص املكتوب بحجة أن يجوز له ما ال يجوز لغيرة 
وخصوصا من األسماء الكبيرة.

ومبا أننا نتكلم عن جناح اإلعالم فإنني لن أغفل دور 
د.هيلة املكيمي الوكيل املساعد للبحوث والتطوير في ذلك 

النجاح وجهدها الواضح واملميز في تطوير قطاعات الوزارة 
ودور مستشار الوزارة زميلنا الصحافي د.زهير العباد، 

وسأكون ظاملا لنفسي حني أنسى وكيل قطاع األخبار 
فيصل املتلقم والنقلة النوعية في برامجنا السياسية التي 

اتضحت مصداقيتها من خالل ما نشهده فيها.
وحتما فإن املتابع للتلفزيون سيشاهد أمرا لم نتعود 

عليه على الشاشة وهو اإلعالنات وهذا األمر لم يحصل 
إال بفضل اهلل ومن ثم بجهد محمد العواش وكيل الوزارة 

لإلعالن التجاري ومن الطبيعي أن كل تلك القطاعات حتتاج 
الى شخص ينسق بينها ماليا وإداريا، وهذا ما تصدى له 

وكيل املالية واإلدارية محمد الشمري الذي يقوم بعمله على 
أكمل وجه دون كلل أو ملل.

هناك قطاع لم أغفل عنه لكنني جعلته في آخر املقال 
من مبدأ مقولة »ختامها مسك« وهو قطاع اإلذاعة الذي 

يتصدى له الشيخ فهد املبارك وهو الرجل الذي أعاد الى 
اإلذاعة عهدها الذهبي الذي كانت تفتقده منذ زمن فهو 

»مسك الوزارة«.
كل تلك النجاحات اإلعالمية لم تأت بطريق املصادفة، لكن 

هناك نواخذة يقودون تلك السفينة ويوجهون زمالءهم 
لتطبق رؤية سمو رئيس الوزراء لإلعالم املتطور وهم: 

وكيل الوزارة صالح املباركي والوزير الشيخ سلمان 
احلمود.

أدام اهلل من شجع النجاحات في أي مكان بالدولة، وال دام 
من يريد ثقب سفن النجاح. 

السايرزم

صالح الساير 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

قلما جند شخصا قانعا 
مبعيشته، حيث ان الكثيرين 
يسعون للهروب من واقعهم 
عبر أشكال وطرق مختلفة، 

منها السلبي كتعاطي 
املخدرات، ومنها اإليجابي 

كممارسة الرياضة بغية 
احلمية وتغيير واقع اجلسد 

املخنوق بأرطال الشحوم. كما 
نرصد »الهروب من النقاش« 

الذي يجيده السياسيون وقت 
الضيق، وهناك هروب مالزم 
للحماقة يدعى »الهروب إلى 
األمام« فعوضا عن فضيلة 

التراجع عن اخلطأ يبالغ 
األحمق وتأخذه العزة باإلثم.

>>>
قيل إن اإلنسان حيوان 

ناطق أو عاقل، والصحيح ان 
اإلنسان حيوان فار وهارب. 

فللهروب فضل على البشرية 
التي مارست الفرار منذ 

األزل عبر هجرات متكررة 
نشرت احلضارات في أصقاع 

الكوكب. وكان لفرار العلماء 
اليهود من هتلر فضل على 

تقدم علوم كثيرة. أما الكاتب 
الروسي تولستوي فقد حاول 

الهروب من زوجته مرارا، 
حتى أنه فعلها بعد أن جتاوز 
الثمانني عاما وكانت احملاولة 

األخيرة بعد أن توفي في 
طريق الهروب!

>>>
في مجلة العربي عدد 

سبتمبر، كتب الناقد املصري 
محمد حنفي مقاال بعنوان 

»هيتشكوك.. اإلنسان بوصفه 
طريدة« ذكر فيه »ان هذا 

املخرج اإلجنليزي يؤمن بأن 
املهمة األساسية لإلنسان 
على األرض تنحصر في 

الهروب« وأضاف حنفي أن 
»فيلم »الطيور« هو العمل 

الذي تتحقق فيه بشكل مثالي 
رؤية هيتشكوك عن اإلنسان 

بوصفه طريدة«.
>>>

املفارقة في الفيلم أن الطيور 
التي هاجمت البشر ليست 

من النسور أو العقبان 
أو سواها من اجلوارح 

الكواسر، بل هي طيور عادية 
مساملة كالعصافير والغربان 
والنوارس. ويعتبر املسلسل 

التلفزيوني »هارب من األيام« 
صفحة مضيئة في تاريخ 

الدراما املصرية، وأختم بقول 
تعرفه العرب جيدا »الهروب 

نصف املرجلة«!

اإلنسان حيوان.. فار

البقاء هلل

يأيتها النفس  
املطمئنة  ارجعي   إلى 

ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي

بقايا املذنّب هالي التزال تسبح في مداره منذ عام 1986

اجلمعان: »هالي«  سيقترب  من األرض في 2061
قال الفلكي خالد عبداهلل 
اجلمع����ان وعض����و املنظمة 
الدولية للشهب والنيازك ان 
زخات من الش����هب ستدخل 
الغ����الف اجلوي خالل األيام 
املقبلة من الشهر اجلاري، ومن 
املتوقع أن تبلغ ذروتها مساء 
يوم الثالثاء 21 أكتوبر وحتى 
فجر يوم األربعاء املوافق 22 
أكتوبر اجل����اري، مبعدل 20 
شهابا بالس����اعة خالل فترة 
 )peak of activity( ال����ذروة
ويطل����ق على هذه الش����هب 
»ش����هب اجلباريات«، والتي 
تنطلق من كوكب����ة اجلبار 
)Orionids(، ويتس����بب في 
حدوثها مخلفات مذنب هالي 
)Halley( الذي مر بالقرب من 

األرض في فبراير 1986 وفق 
مداره الذي يبلغ 75.3 سنة.

وذكر اجلمعان أن مذنب 
هالي الذي سيقترب من األرض 
في عام 2061 هو سبب هذه 
الزخات من الشهب عندما خلف 
وراءه املاليني من احلبيبات 
الغبارية والصخور الصغيرة 
واجلليد مش����كلة حزاما في 
مداره حول الش����مس أثناء 
عبوره األخير، ومع تقاطع تلك 
املخلفات في مدارها مع األرض، 
تتج����ه الى األرض بس����بب 
اجلاذبي����ة األرضية فتدخل 
الغ����الف اجلوي، فينتج عن 
دخولها حرارة عالية تنصهر 
بها تلك الصخور كليا وتتحول 
إلى رماد نتيجة احتكاكها في 

الغالف اجل����وي ويظهر لها 
بريق لثوان مع����دودة أثناء 

احتراقها.
الفلكي  وه���ذا املش���هد 
الطبيعي متكرر خالل هذه 
الفترة من كل عام، وذكر أنه 
ال توجد عالقة ما بني هذه 
الشهب واملجموعة النجمية 
التي حتمل الزخات الشهابية 
أس���ماءها فالشهب ظاهرة 
حتدث ف���ي الغالف اجلوي 
األرضي، بينما املجموعات 
النجمية تبعد عنا العشرات 
بل املئات واآلالف من السنوات 
الضوئي���ة، حي���ث يطلق 
الفلكيون اس���ما لكل زخة 
شهابية هو اسم املجموعة 
 )constellation( النجمي���ة

التي حتت���وي على النقطة 
اإلشعاعية )Radiant( للزخة 
الش���هابية أو املنطقة التي 
تنطلق منها الشهب ظاهرا 
للراصد من األرض، مؤكدا 
أهمية رصد هذه الشهب في 
املناطق املظلمة والبعيدة عن 
زحف التلوث الضوئي حتى 

ميكن مشاهدتها بوضوح.
واجلدير بالذكر أن املنظمة 
الدولية للشهب والنيازك تقوم 
برصد وتوثيق زخات الشهب 
بالتعاون مع أعضائها حول 
العالم، جلم����ع أكبر قدر من 
املعلومات، لعمل الدراسات 
والبحوث لتحديد مصادر تلك 
الش����هب وأعدادها ومواعيد 

دخولها الغالف اجلوي.

محطات

سامي عبداللطيف النصف 

إشكالية كلفة 
النفط واحلروب!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

أمران أعتقد أن على االقتصاديني شرحهما 
بشكل صحيح للساسة واإلعالميني 

واملواطنني في منطقتنا كونهما من األمور 
التي تفهم بشكل خطأ متاما حتى من قبل 
كثير من املختصني، ونعني كلفة احلمالت 
العسكرية الغربية وكلفة انتاج النفط في 

الغرب، فكثيرا ما نسمع على سبيل املثال 
ان كلفة حرب اخلليج الثانية او حترير 

العراق عام 2003 او احلملة على »داعش« 
مبئات مليارات الدوالرات، فنذهل ونعجب 

ونقول إن ذلك كفيل وحده بإفالس التحالف 
الغربي، وهو ما يجعل بعض املدافعني 

عن الطغاة واملتطرفني املستهدفني بتلك 
احلروب يفخرون بتلك االرقام ويدعون انهم 

يتسببون في اإلضرار باالقتصاد الغربي، 
وتلك كذبة اخرى سائدة، بينما احلقيقة هي 

على العكس من ذلك.
>>>>

فالكلفة األغلب في تلك احلروب )الكلفة 
الثابتة( مدفوعة اصال في الغرب على شكل 

قيمة صنع واستهالك طائرات وبوارج 
ومعدات كانت ستحسب في ميزانياتهم 

حتى لو لم تشارك تلك املعدات في احلروب، 
واحلال كذلك مع ذخائر تصنع في الغرب 

ولها تاريخ انتهاء، فلو لم تستخدم في 
احلرب لوجب إما التخلص منها بتدميرها 

وإما استخدامها في مناورات بالذخيرة 
احلية، ومتتد كلفة احلرب الى حساب رواتب 
عشرات ومئات آالف العسكريني والطيارين 

والفنيني املشاركني، وهي مبالغ ستدفع 
كذلك سواء قامت احلروب او لم تقم، وتتأتى 
الفائدة االقتصادية بقيام احللفاء االقليميني 

بدفع جزء كبير من تلك الكلفة اضافة الى 
تكفل هؤالء احللفاء بكلفة »املصاريف 

املتغيرة« للحروب وأهمها وقود الطائرات 
وزيوت اآلليات للحروب التي هي للعلم مكان 

جيد الستخدام االسلحة اجلديدة وبديل 
ممتاز للمناورات والتدريبات العسكرية 

املعتادة كل عام، لذا فالكلفة املالية احلقيقية 
ليست على الدول التي تصنع االسلحة 

واملعدات وتطير الطائرات وحتشد اجليوش، 
الكلفة هي على من يدفع كلفة احلرب ثم 

يدفع الحقا كلفة إعمار ما دمرته احلروب 
كحال دولنا!

>>>>
قضية الفهم اخلطأ للكلفة متتد كذلك لكلفة 
استخراج النفط في الغرب سواء في بحر 

الشمال في اوروبا باألمس او النفط احلجري 
في اميركا اليوم والغد، وهي كلفة حقيقية 
ضخمة في »بداية« عمليات االستكشاف 
اال ان تلك الكلفة ال يصح ان تعتبر كلفة 
»دائمة« ومستمرة نبني عليها تصوراتنا 
املستقبلية ألسعار اهم سلعة لدينا وهي 

النفط، فنضع حدودا دنيا لالسعار مدعني 
ان الغرب لن يقبل بأسعار اقل منها كي ال 

يخسر، واحلقيقة ان اغلب تلك الكلفة العالية 
حقيقية في السنوات االولى اال ان كلفة 

االنتاج تنخفض بعد ذلك كثيرا الن املعدات 
واالنابيب قد دفع ثمنها بالكامل، ويستطيع 
الغرب كذلك حتمل اسعار نفط متدنية كونه 
عكسنا ال يبيع النفط الذي ينتجه خاما، بل 

يبيعه منتجات مكررة ومصنعة فيحصل 
من البرميل النفطي ما ال نحصله من اسعار 

مضاعفة للمنتجات واملشتقات النفطية!
>>>>

آخر محطة:  نفهم ان تتأثر االسواق املالية 
واسعار االسهم اخلليجية مبدئيا بانخفاض 

اسعار برميل النفط، اال ان هذا التأثير النفسي 
يجب اال يستمر حتى لو استمر انخفاض 

اسعار النفط، فكثير من البنوك والشركات 
املختلفة لن تقفل ابوابها، بل ستبقى تعمل 

وتربح، فالقضية مرتبطة بأداء الشركات في 
اسواقها احمللية والعاملية وليس بسعر النفط 
بشكل مباشر، والداللة اجللية على الفصل 

التام بني االثنني ان هناك عشرات ولرمبا 
مئات الشركات انخفضت او حتى أفلست 
في االسواق املالية اخلليجية حتى في عز 

ارتفاع اسعار النفط لسنوات طوال، والذي لم 
يستطع ان يغطي على سوء ادائها، اضافة الى 
ما هو معروف من ان عجز ميزانيات الدول، 

وعلى رأسها الواليات املتحدة وحتى كثير 
من الدول الفقيرة، لم مينع من وجود اسواق 

نشطة واسعار اسهم تتصاعد في اسواقها 
املالية دون ربط هذا بذاك.

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد: 9.07 
صباحا � 10.20 مساء.

أدنى جزر: 3.27 
صباحا � 7.10 مساء.

حالة الطقس

حار نس���بيا م���ع ظهور 
بعض الس���حب والرياح 
جنوبية شرقية سرعتها 

من 18 الى 20 كم/س.
العظمى: 36 
الصغرى: 23

4.32 الفج��ر  
5.52 الش��روق 
11.33 الظه��ر 
2.48 العص��ر  
5.14 املغ��رب 
6.31 العش��اء 

تابعونا وتواصلوا معنا
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لقط�ة اليوم

اقلب الصورة
»انعكاس البحر واملدينة«، كان يفترض أن يكون هذا عنوان اللقطة ولكن.. اقلب الصورة فس�تجد أنها متشابهة في احلالتن، لقطة 

رصدتها عدسة الزميل قاسم باشا للعاصمة من اجلهة األخرى للجون.

عبدالعزيز طارش الظاهر ـ 77 عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق3 
ـ ش الثالث ـ م51 ـ مقابل نادي اجلهراء ـ ت: 99023031 

ـ 99650768.
عبداهلل نعمه محمد القالف ـ 81 عاما ـ الرجال: الدعية ـ 

مسجد البحارنة ـ ت: 99504016 ـ النساء: الدسمة ـ ق3 
ـ ش الرشيد ـ م43 ـ ت: 99545016.

شيخة عودة املجرن، أرملة محمد عبدالرحمن التركي ـ 64 
عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق4 ـ ش40 ـ م6 ـ ديوان محمد 

ناصر املنيخ ـ ت: 66288255 ـ 99398858 ـ النساء: 
الدسمة ـ ق6 ـ ش63 ـ م7 ـ ت: 22532247 ـ 99740885 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
صباح سلمان داوود الربيعي، أرملة إبراهيم عبداهلل الفرحان ـ 

78 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ديوان الفرحان مقابل النزهة 
ـ ت: 99992066 ـ 25312344 ـ النساء: السرة ـ ق4 ـ 

ش7 ـ م15 ـ ت: 22510175.
محمد عبداهلل محمد النوري ـ 76 عاما ـ الرجال: العديلية ـ 
ديوان النوري ـ ق2 ـ ش عبداهلل النوري ـ م23 ـ ت: 
99642003ـ النساء: اجلابرية ـ ق9 ـ ش106 ـ محمد 

عبداحلي البناي ـ م26 ـ الدفن التاسعة صباحا.


