
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ما الفرق بين االتحاد االوروبي واالتحاد العربي »المقترح«؟

ـ تماما كالفرق بين سيارة جديدة بمحرك 8 سلندر ودراجة هوائية مستهلكة!
 »الشؤون« للمواطنين: اشتروا المواد الغذائية قبل رمضان قبل ان تزيد االسعار.

ـ  وليش ما تقولون هالنصيحة حق جيرانكم وزارة التجارة عشان يتحركون ويضبطون 
أبواللطفواحدالسوق.
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كثيرا ما نقرأ في سجالت املخافر التي تتحفنا بها بعض 
الصحف »... ومت تسجيل قضية تغيب فتاة«.. وأحيانا يتم 
التفصيل في اخلبر »ومت العثور على الفتاة في شقة برفقة 
شاب«، وفي أحيان أخرى تتحول املسألة الى »وأبلغت الفتاة 
احملقق بأن الشـــخص الذي واعدها قد أخذها الى مزرعة 
وتناوب عليها أصدقاؤه«.. وقصص كثيرة ال تقصر تلك 
الصحف في نقلها من سجالت املخافر الطالع الناس عليها، 
وقد تطور موضوع التغيب ليصل الى ترك األســـرة أثناء 
قضاء إجازتها في اخلارج، ما أدى الى حتول األمر الى خبر 
مثير استهوى الصحف جميعا، حيث مت تعميم أوصافها 
كونها حتت السن القانونية في تلك البالد وميكن مساءلة 

الطرف اآلخر عن العالقة معها.
صحيح هذه حوادث فردية، ولكنها في تزايد وليســـت 
فـــي تناقص أو محدودية، وإذا كان من مهام ادارة التربية 
األســـرية في وزارة الشـــؤون تقييم ودراسة أسباب هذه 

احلاالت، فيمكننا محاولة مساعدتها مبا يلي:
1 - تعيش بعض األسر في حالة شبه انفصال ذهني مع 
أبنائها، ال تعايش متغيراتهم النفسية من الطفولة الى سن 
املراهقة ثم الشباب اجلامح وما يعانيه من هزات سلوكية 
مع تغير اجلانب اجلســـماني والوجداني والسلوكي، لكل 

عمر على حدة.
2 - يعتقـــد كثير من اآلباء أن توفيـــر العيش الكرمي 
ألســـرته هو في اجلانب املادي من مسكن ومأكل وملبس، 
ويغفل عن أهمية مرافقة االبن أو االبنة، يترك هذه املهمة 
متاما لألم، هي املســـؤولة وحدها، في حني أنه في ســـن 
معينة تزداد حاجة األبناء الى األب من الناحية النفسية، 
وكثيرا ما كان أســـاس عالقة الفتاة بصديق هو تعويض 
البرود العاطفي - وليس اجلنسي - الذي تعاني منه منذ 
نشأتها في بيت مير فيه األب كالشبح، يدخل، يأكل، ينام، 

يخرج، بيوت فندقية.
3 - في مثل هذه األجواء يســـهل على شباب منحرف 
اختراق هذه البيوت، وقد سهل »االنترنت« املهمة لهم، فمهما 

تباعدت املســـافات بني الفتاة والشاب، 
حتى إن كان في الطرف اآلخر من الكرة 
األرضية، فإن بإمكانها أن تتعرف عليه، 
وأن تقع في شباكه بسهولة، وبالذات 

في سن املراهقة.
4 - يزداد األمـــر تعقيدا في بعض 
املدارس التي توفر أجواء حتول التغريب 

الى هدف وأمنية، وال تخبر تلك املدارس الفتى وال الفتاة بأن 
للغرب محاسن ومساوئ، مثلما للشرق محاسنه ومساوئه، 

و»العاقل« هو من يأخذ أفضل ما عند االثنني.
5 - عدم تقدمي التربية الدينية بالشـــكل الســـليم »قم 
«...... »قومي صلي« اجلواب »حاضر يبه، حاضر ميه«..  صلِّ
وقد ال يتجاوز األمر هذه الكلمات الى التطبيق، املوضوع 
يحتاج الى رفقة، قدوة، تربية باملوقف واحلدث، ال بالقول 
واحلث فقط، فقد يكون األب مع ابنه جالســـني في سيارة 
ينتظـــران وجبة من مطعم، ويشـــاهدان أطفاال يدخنون، 
ويكون هذا موضوع حوار فرضه لقاء عابر، ورمبا تكون 
األم مع ابنتها في الســـوق فتشاهد فتاة تتحدث مع شاب 
من وراء أسرتها، فتنفتح فرصة حلوار بّناء، انها التربية 
باحلدث واملوقف، ال باألوامر اخلالية من الروح، فإن »ابراء 

ذمة بغير اجناز املهمة... ال يبرئ الذمة«.
أيتها البيوت انتبهي، أيها املربون في املدارس تيقظوا، 
فقد سلمتكم األســـر أغلى ما عندها، وأشركتكم في شيء 
قد تنجحون فيه أكثر من األسرة نفسها، ففي عمر معني ال 
تؤثر األسرة مثلما يؤثر املجتمع احمليط بها، و»املدرسة« 

هي أقوى مكوناته.
كلمـة أخيـرة: نأمل من الصحافة التي يســـتفيد بعضها 
من ســـجالت املخافر، في التســـويق، أن متارس دورا في 
التوعيـــة، مثلما تفعل بعضها ـ مشـــكورة ـ في التوعية 
الصحية، والقانونية، وغيرها، عبر صفحات متخصصة 
وكّتاب مميزيـن، مع أطيب التمنيات بالســـالمة والعافية 

للجميع.

س )1( هـــل كانت الكويت قط جزءا من العراق أو من والية 
البصرة أو حتى تابعة للدولة العثمانية؟

- احتفظت الكويت باستقاللها منذ اللحظة األولى إلنشائها 
قبل ما يقارب 4 قرون، ودالالت ذلك األمر كثيرة ومتعددة فالدول 
التي تتبع الدولة العثمانية كانت االستانة تعني الوالة عليها ملدد 
محددة ثم تنقلهم أو تعزلهم، ولم تكن تسمح قط بحكم وراثي 
)كحكم آل الصباح( في اي والية تابعة لها، لذا لم حتكم اســـرة 
الوالـــي واالمير محمد علي مصر إال بعد اســـتقاللها عن الدولة 
العثمانية، ومن الدالالت االخرى جلوء الهاربني من حكم الدولة 
العثمانية الى الكويت ورفض الدولة العثمانية تسجيل ممتلكات 
الشيخ مبارك في البصرة التي اشتراها من سعدون باشا كونه 
ال يحمل »التبعية العثمانية«، ومثل ذلك رفض الكويت مد خط 
ســـكة حديد االســـتانة ـ بغداد ـ البصرة عبر اراضيها ولو كنا 
والية تابعة للبصرة ملا استطعنا رفض مد ذلك املشروع احليوي 

للدولة العثمانية وحليفتها االمبراطورية األملانية.
> > >

س )2( هل في فتح موضوع تبعيـــات الدولة العثمانية ما 
يفيد اجلار الشقيق العراق؟

- علـــى العكس من ذلك متاما فالعـــراق ليس وريثا للدولة 
العثمانية بل هو من موروثاتها ولو فتح ذلك امللف لوجب على 
تركيا الوريث الشرعي لتلك الدولة ان تسترد املوصل وتستعيد 
العراق بأكمله كونه كان يحكم حتى عقود مضت من شماله الى 
اقصى جنوبه بوالة اتراك وعثمانيني. وللمعلومة ال احد يتكلم 
خارج العراق قط عن ممتلكات االمبراطوريات التي تفككت بعد 

احلربني العامليتني األولى والثانية او ادعاء وراثتها.
س )3( هـــل كانت احلدود الكويتية ـ العراقية غير معروفة 
او غير محددة قبل صدور قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بعد 

غزو عام 90؟
- احلقيقـــة ان تلك احلدود املعروفة قد حددت واعترف بها 
العراق منذ اتفاقية 1913/7/26 بني حقي باشا ممثل الدولة العثمانية 
التابـــع لها العراق ووزير اخلارجية البريطاني الســـير ادوارد 
غراي الذي مثل مصالح الكويت طبقا التفاقية 1899 املعقودة بني 

بريطانيا العظمى والكويت وقد نص االتفاق 
باملادة اخلامسة منه على ان ميارس شيخ 
الكويت اســـتقالله في املناطق التي يشكل 
اقصى شمالها خور الزبير وتضم جزر وربة 
وبوبيان وفيلكا.. إلخ، كما اعاد العراق بعد 
اســـتقالله عام 1930 اعترافه بتلك احلدود 
عام 1932 وتقدم بذلك االعتراف كوســـيلة 

لدخولـــه عصبة األمم التي كانت تشـــترط حتديد حدود الدول 
الراغبة في االنضمام اليها.

> > >
س )4( هـــل ســـبق أن حـــددت األمم املتحـــدة بـــني بلدين 

جارين؟
- األمم املتحدة وقواتها املكونة من 16 دولة والتي غلب عليها 
االميـــركان هي من حدد احلدود الفاصلة بني كوريا الشـــمالية 
واجلنوبية عند خـــط عرض 38 درجة بعد غزو األولى للثانية 
عام 1950 وانتهاء احلرب في 1953/7/27. عندما خلقت األرض لم 
تخلق معها حدود للدول، لذا جلأت الدول بعد استقاللها الى األخذ 
بطرق عدة إلنهاء مثل تلك االشـــكاليات كقبول الدول االفريقية 
باحلدود التي خلقها االستعمار، وجلوء البعض الى محكمة العدل 
الدولية، لذا فال خطأ على االطالق من تعميم التجربة الكويتية 
ـ العراقية الناجحة على مشاكل احلدود العربية االخرى، حيث 
مازالت احلدود بني الشقيقتني املغرب واجلزائر مغلقة منذ عقود، 
كما اثار قبل مدة الرئيس الســـوداني قضية حاليب مع مصر، 

وهناك اشكاالت احلدود السورية ـ اللبنانية.. إلخ.
> > >

آخـر محطة:  آخـــر حدود يجوز للبعض في العراق الشـــقيق 
احلديث عنها هي احلدود الكويتية ـ العراقية كونها حددت من 
قبل جهات محايدة في وقت حـــددت فيه حدود العراق بالدول 
األخرى بقرار منفرد من قبل صدام حسني اضطرته اليه ظروف 

حربه على األكراد أو حربه على إيران أو غزوه للكويت. 
للمعلومة: رفضت الكويت استغالل احلرب العراقيةـ  اإليرانية 

كحال غيرها لفرض خط حدود جديد عليه.

ب مراهقة تغيُّ أسئلة امتحان مقرر العراق وأجوبتها

مواقيت الصالة 
والخدمات ص 32

براءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة 
القاهـــرة ـ أ.ش.أ: قضت محكمـــة النقض في 
جلســـتها املنعقدة امس ببـــراءة عضو مجلس 
الشـــعب السابق د.هاني ســـرور رئيس مجلس 
إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية وبقية 
املتهمني في قضية أكياس الدم امللوثة وعددهم 6 
متهمني بينهم شقيقته نيفان سرور، حيث قضت 
احملكمة بنقض احلكم الصادر عن محكمة جنايات 
القاهـــرة في نوفمبر من العـــام املاضي بإدانتهم 
جميعا ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بني السجن 

ثالث سنوات واحلبس ستة أشهر.
ويعـــد احلكم الصادر في جلســـة امس حكما 
نهائيا وباتا في القضية بعد أن تداولتها محكمتا 
جنايات قضت األولى ببراءة جميع املتهمني، غير 
أن النيابة العامة طعنت على احلكم أمام محكمة 
النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى 
لتصدر محكمة اجلنايات الثانية حكمها بإدانة جميع 
املتهمني الذين طعنوا أمام محكمة النقض للمرة 

هاني سرورالثانية فأصدرت حكمها ببراءتهم جميعا.

في نيوزيلندا.. ينفسون
 عن غضبهم بتحطيم السيارات!

ـ يو.بـــي.آي:  ولنغتـــون 
ينفس كثيـــرون عن غضبهم 
وإحباطهم بطرق مختلفة لكن 
النيوزيلنديني وجدوا طريقة 
أخرى للقيام بذلك تتمثل في 

اختيار سيارة وحتطيمها.
وذكر تلفزيون نيوزيلندا 
أمس أن أهالي مدينة ولنغتون 
املركز السياسي للبالد ينفسون 
عن غضبهم بتحطيم السيارات 
مبطارق ثقيلة ثم يرشـــونها 
بالطالء كشكل من أشكال الفن. 
ويطلب أحيانا من الناس حتطيم 
سيارة وتزيينها كمنحوتة فنية 

لعرضها أمام اآلخرين.
وقال الفنان جيمس أر.فورد 
»ميثل ذلك ذروة التدمير اخلالق 
إذا أحببـــت«، مشـــيرا إلى أن 
الناس يعبـــرون عن غضبهم 

بشكل مختلف.
وأضاف ان البعض يشتري 
ســـيارات رخيصة الثمن من 
أجل حتطيمها »وللتخلص من 
اإلحباط« الذي يشعرون به. 

إعصار كونسون يقتل أكثر من 67 في الفلبين والصين
بكني ـ  ا.ف.پ: قتل ما ال يقل عن 67 شـــخصا اثر هبوب اعصار 
كونسون على الفلبني وجنوب الصني، حتديدا على جزيرة هاينان 
الســـياحية حيث تراجعت قوته الى عاصفة مدارية باتت متوجهة 
الـــى ڤيتنام. ودمر االعصار الذي خلف مـــا ال يقل عن 65 قتيال في 
الفلبـــني، االف املنازل وتســـبب في غرق عشـــرات املراكب واقتالع 
االشجار التي ادى سقوطها الى مصرع اشخاص وقطع االتصاالت. 
وحذرت ســـلطات الفلبني من ان احلصيلة قد تكـــون افدح الن 87 
شـــخصا مازالوا في عداد املفقودين بعد ان ضرب االعصار الثالثاء 
املاضي جزيرة لوسون والعاصمة مانيال بقوة فاجأت اخلبراء. وفي 
الصني وحتديدا في جزيرة هاينان الســـياحية، خلف االعصار ما ال 
يقل عن قتيلني مســـاء امس االول اثر سقوط لوحات اعالنية على 
ما افاد مســـؤول محلي ملركز تفـــادي االعاصير لفرانس برس. وقد 
اجلت الســـلطات نحو اربعني الف شـــخص من املناطق احملتمل ان 
تكون خطيرة. وبثت قناة سي.ســـي.تي.ڤي الرسمية صورا مرعبة 
للجزيرة التي عصفـــت بها رياح عاتية وامطار غزيرة. واكد املركز 
الوطني الصيني لالرصاد اجلوية ان كونســـون حتول الى عاصفة 

مدارية وانه متوجه االن الى شمال ڤيتنام.
وجرت عمليات انقاذ امس بعد غرق عدة مراكب ڤيتنامية بسبب 
عواصف قوية قبالة جزر كسيشـــا جنوب شـــرق هاينان في بحر 
الصني اجلنوبية كمـــا افاد مكتب هاينان للشـــؤون البحرية الذي 
نقلت تصريحاته وكالة انباء الصني اجلديدة ولم يحدد املكتب عدد 

الضحايا.

»الموناليزا« تبوح بأسرارها

لوحة »املوناليزا«

باريـــس ـ أ.ف.پ: باحـــت لوحـــة 
»املوناليزا«، و6 بورتريهات أخرى رسمها 
ليوناردو دافينشـــي، بأسرار جديدة 
بفضل حتاليل علمية كشفت مكونات 

كل طبقة من الطالء وسماكتها.
فقد وضعت فـــي اللوحات طبقات 
رقيقة جدا مـــن األلوان للتخفيف من 
بعض اخلطوط ولالنتقال من الظل الى 

النور على مستوى الوجه.
التحاليل اجلديدة، التي أجراها فريق 
بقيادة فيليب والتر من مختبر مركز 
األبحاث والترميم في متاحف فرنسا، 
التدرجات في  تظهر كيفية حصـــول 

االلوان في اللوحات.
  وشملت التحاليل 7 لوحات منسوبة 
الـــى ليوناردو دا فينشـــي مع تركيز 

الباحثني على الوجوه.

ولتحديـــد مكونات وســـماكة كل 
طبقة على مستوى تسعة وجوه، من 
بينها وجه املوناليزا، استخدم الفريق 
مقياسا للطيف الالصف يعمل باألشعة 

السينية.
وطريقـــة التحليل الكيميائية هذه 
التي ال تتطلب أخذ عينات من اللوحة، 
تقضي بإنارة منطقة في اللوحة باألشعة 
السينية ومن ثم التقاط أشعة أخرى 

»الصفة اكس« تصدرها املادة.
اللوحـــات عدة  واســـتخدمت في 
تقنيـــات تتميز بطبقـــات رقيقة جدا 
ألوان شـــفافة وطبيعة  مع استخدام 
التدرجات  الصباغ واملكمالت، إلجناز 
على مستوى الوجه. وفي حالة األلوان 
الشفافة استخــدمت عدة طبقات غير 

ظاهرة للعني املجردة.


