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والسلوڤاكية(، وهناك بال مبالغة جتد »مدن الينابيع الطبيعية« 
التي تعال����ج مختلف االمراض وجتد ايضا واحات من التقاليد 
والصحة والعافية، مس����احات خضراء ومياه عذبة ذات معادن 
ومركبات هيدروجينية وكاربونية وصوديومية وفلوريد وفي 
درجات حرارة مختلفة تصل الى 39 درجة مئوية وهي بالفعل 
جتدد لك الدورة الدموية وتبع����د عنك كل االمراض العصبية 
النك راح تش����عر بالراحة حتى انك تشعر بالفعل انه قد خف 
ضغط دمك وراح����ت منك كل االلتهابات ويصفو مخك ويذهب 

ألم عظمك.
واهلل انني صادق جربت شركة الصوان لعدة سنوات لم اجد 

ما ينغص علي سفرتي بل أجده اآلن واجبا وأنا اكتبه.

السائح العربي

الس����ائح العربي هناك او في املري����خ اهتمامه االول يكون 
»االكل حالل وال حرام«؟ م����ا انت يا حبيبي قادم من بلدك لهم 
وتعرف ومتيقن متاما انهم يأكلون اخلنزير ويشربون احملرمات، 
)فليش( لم تؤذي مستقبليك بهذه االسئلة االستعباطية؟! اسأل 

أكو )في( مطعم عربي؟!
طبعا ش����وفوا املرأة اول سؤال لها وهي قادمة للعالج: »چم 

تبعد العاصمة؟ فيها موالت واسواق للمشتريات«؟!
االجنبي القادم من اخلارج اول ما يأخذ خريطة البلد ويسأل 
ع����ن املركز االعالمي وميارس رياضته ق����در االمكان بعيدا عن 
السيارة واحنا اول سؤال: في سائق خاص لو سمحتوا؟ املصيبة 
في املمارس����ات مرة دخلت فندق واال طوش����ه وصراخ وجتمع 

شالقصة؟،
س����ائح عربي من اخلليج العربي )ذابح( تيس! أو خروف 

صغير! اين في بانيو احلمام في غرفته اخلاصة!
زين شلون دخل فيه وكيف صعده اهلل اعلم؟

واس����أل مرافقي، قال: نعم ميارس����ون هذا 
ويذبحون احيانا دجاجا في حديقة املصح؟
طبعا الس����ائح الكويتي ال يسافر في 

رمضان ابدا وهذه نعمة وهلل احلمد.

بشتاني

من احب االماكن ال����ى قلبي مدينة 

بشتاني الواقعة على ضفاف نهر الفاه وشعارهم جميل »رجل 
يكسر العصاة« ويستعد ملواصلة حياته، وهذا دليل على تفوقهم 

الطبي.
ما يلفت النظر لهذه املدينة التي زرتها 3 مرات انها حتتوي 
على اكبر عدد من املستشفيات واملصحات املتخصصة بالعالج 
الطبيعي من اجل التداوي واالس����تجمام والتمتع مبا في املياه 
املعدنية احلارة والفوارة الكبريتية من فوائد، اضافة الى »الطني 

االسود« الذي اذا المس بشرتك انعشك ودغدغك.
ما يلفت النظر ايضا املنتزهات وهذه الغابات اجلميلة املنسقة 
باالش����جار والورود واالزهار والنباتات والطيور، واجلميل ان 
كل املمرات في املدينة مربوطة مبركز املدينة ما يجعل املرضى 

يلتقون على الطرقات فتتداخل الصور واالشكال.
ولعل ما ش����هر مدينة بشتاني انها اختصت مبعاجلة اآلالم 
الروماتيزمية والظهر )الديسك( والشلل النصفي وأبو رعاش وابو 

الوجوه والسمنة وتخسيس الوزن وآالم املفاصل والركب.
الكويتيون زاروا بشتاني منذ الستينيات ومازالوا هم الزبائن 

الصيفيني لهذه املدينة.

ألترا

في يوم ماطر، اخذت السائق ميرو وخرجت من فندق 
غراند هوتلز في نوفمبر 2002 والبلدة تبعد عن بشتاني 
حوالي 3.5 ساعات اكثر من 260 كيلومترا وعبر جبال ألترا 
وفوق 2000 متر فوق سطح البحر وصلت ألترا اجلميلة 

املنعزلة وكأنها خلقت وسط محيط اخضر ال حد له.
كان املطر رذاذا زاد املنظر جماال، وميرو احلبيب ماسك 
السكان ودايس 120 وس���ط قرى ومدن وجبال وسهول، 
كانت درجة احلرارة تت���راوح بني 16 و 18 درجة مئوية، 
ولفت نظري في البلدة انها تخلو من اي سائح عربي 
واشجارها من االرز كأنها حتميها بسور دائري 

جميل في االفق.
ما اجمل منظر البحيرة العظيمة القادمة 
من نهر الفاه الذي تهدر مياهه وكأنها شالل ال 
ينتهي ابدا ومياه باردة جدا عذبة، حتى اني 

وضعت فيها »عنبا تفطر من البرودة«.
املطاعم هنا وهناك، وهدوء مع نوعية 
الس���ائحني الذين قدموا للهدوء والعالج 
في آن واحد بعيدا عن صخب املدينة، لقد 
ذكرني ضبابها مبريخ الكويت وغطيطة 
لبنان وشابورة السلطنة، عليكم بألترا 

فإنها واحة هدوء خضراء.

Karlovy Vary كارلوفي فاري

هذه هي املدين���ة التي إن زرتها 
حتلم بها واسألوا أخي احلبيب خالد 
القبندي � بوط���الل � ما أجملها من 
مدينة تترك فيك أثرا ال ينسى 

م���ن جمالها األخاذ ومتكنها من احتواء قلبك واثرها على 
صحتك.

أنشئت مصحات كارلوفي فاري للعالج الطبيعي حوالي 
سنة 1350 بأمر من امللك التشيكي وقيصر روما كارل الرابع، 
وتقع في الشريط الغربي من األراضي التشيكية في الوادي 
العميق لنهر تيبال الصغير، على ارتفاع يتراوح بني 380-

644م فوق سطح البحر، ويوجد في كارلوفي فاري مطار دولي، 
وهي أكبر وأهم مصحات للعالج الطبيعي في كل اجلمهورية 
التشيكية ويزورها الزبائن من جميع قارات العالم، وحتيط 
باملدينة األشبه باملتحف وبشوارعها ذات األشجار املصففة 
على اجلانبني، طبيعة جبلية رومانسية، وعبر غابات التالل 
والروابي املكسوة باألشجار متتد كيلومترات من الطرقات 
الغابية التي توفر للزائر ما ال يحصى من النزهات واجلوالت 
الرائعة ومناظر بانورامية حمليط املنتجع اجلميل، وكارلوفي 
فاري فوق ذلك مدينة للمهرجانات واملؤمترات، ومس���رح 
للعديد من الفعاليات ذات األهمية الدولية التي يس���تطيع 
الزائر خاللها االلتقاء بتش���كيلة متنوعة من الشخصيات 
الشهيرة من شتى أنحاء املعمورة، ويضاف الى بريق احلياة 
االجتماعية واإلقامة ألغراض العالج الطبيعي واالستجمام 
في حمامات كارلوفي فاري االنتاج التقليدي لزجاج »موسر« 
الكريستالي واخلزف في دفوري وستارا رولي، ومنذ زهاء 
قرنني تزيد من ش���هرة كارلوفي فاري صناعة مش���روب 
كارلوفارس���كا بيخيروفكا احمللي، وانت���اج وتوزيع مياه 
ماتوني املعدنية الواسعة الشهرة، وانتاج رقائق بسكويت 
كارلوف���ي فاري األصيلة، ومن الهداي���ا التذكارية احملببة 
للسياح جند ايضا تلك املصنوعة من أحجار ينابيع املياه 

املعدنية احلارة القوية االندفاع.
تبقى كل هذه املصحات املختلفة في هذه الدول رهينة 
ميزانيتك »قرق���ش بيزاتك كل الن���اس خالنك« أمتنى ان 
حتصلوا على فرصة زيارة هذه املدن الذهبية كي حتققوا 
حلما على األقل واحدا انك في يوم زرت دولة وحظيت مبا 
ترغب فيه من عالج بعيدا عن مستشفياتنا التي قد حتولك 
من راغب في العالج الى راكض مهرول الى أقرب مستشفى 
خاص أو أقرب مكتب طيران للسياحة وانصحك بالصوان.. 
س���الم أمتنى ان تكون االستراحة حازت رضاكم. وتذكروا 

عسرك في وطنك أطيب من يسرك في غربتك.

آخر الكالم

٭ يحت���ل الكويتيون كل املصح���ات بجدارة في كل الدول 
فهم في النهار في املصحات لتخس���يس الوزن وفي الليل 
في املطاعم والكافيهات ومشاوي ترجع الكيلو املنقوص. 

عشرة! وهلل احلمد.
٭ النس���اء الكويتيات عندما يحللن مصحا يحولنه بحمد 
اهلل الى ديوانية تقدم كل أشكال الدعم اللوجستي لألطباء 
املعاجل���ني الذين يقدمون لهم أجمل البرامج الطبية والتي 
تهدمها »اللقيم���ات لقمة القاضي���ة« او الرهش والدالبيل 
والعصيدة والشينالي واملموش واملعدس وآخرتها مچبوس 

الفقع.. خووش رچيم!
٭ أكثر شعب يستخدم »كروت الهواتف« حتى صرنا السوق 

السوداء لكل شعب نزورهم وبتفوق ال مثيل له!
٭ اكتب عبارة »دجاج وحلم حالل« 
وقدم اخلنزير يصدقوك ولن جتد 
مكانا ألحد في مطعمك حتى انني 
وجدت »لدينا سمك ذبح بالطريقة 

اإلسالمية«!
ومع استهالل الوداع بعد هذه الرحلة 

وعد مني باجلديد والتجديد.

إجازة 
صيف 

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

يا كويتي.. تبي تسافر؟

الن »ول����د بطني يعرف رطني« أي يع����رف لهجتي ولغتي 
اخاطبه واقول له: بدأت حرارة الصيف تولع وتش����ب صح يا 

احلبيب؟
ركبك ومفاصلك تعورك )توجعك(؟

كرشك صار مترين أمامك وتقوس الظهر؟
عظامك وأطرافك وجسمك اصابها الوهن؟

رقبتك )تطقطق( أي تسمع لها صوتا؟
فيك خمول وكسل وتبي مساج على كيف كيفك؟ أنا عندي 

احلل.
تعال معي الى هذه »االستراحة« وراح انقلك الى هناك بعيدا 

عن »الديار« الى العالج الطبيعي.
هناك تخصص مو »تعلم فينا« هناك يبه »سنع« أول شيء 
يس����تقبلونك من وإلى املطار في سياراتهم ويقومون بخدمات 
الترجمة وغرفهم فندقية 5 جنوم ووجباتهم الساعة 6 الفطور، 
والس����اعة 12 الغدا، والساعة 6 العش����ا، ولك ان تختار برنامج 
التخسيس أو طب معاجلة اخلشونة والدسك أو العمود الفقري 
والركبتني، وهناك خدمة طبية شفتها تختص باجللطات الدماغية 

)الفالج( وما ينتج عنه من تراخ ويحتاج الى تدريب.
هناك حمامات العالج الطبيعي، اضافة الى ما تش����اهده من 
فعاليات ثقافية في بشتاني وكاروفي فاري ماريا نسكي الزكي 

ويا خيموف وتيبليتسه.

ڤيينا

اجعل دائما »ڤيينا« محطتك للذهاب والعودة النها أجمل املدن 
األوروبية ونقطة ارتكازك للوجهة التي تقصدها في سفرك.

٭ ما يلفت النظر حقا في ڤيينا هو حجم املباني وطريقة بنائها 
وما يلف هذه املباني من رسوم ونقوش ومتاثيل ويبهرك شكل 

ونوعية الطراز املختار.
٭ شوارع ڤيينا فسيحة وواسعة ومتناسقة من حيث اصطفاف 
املباني والزراعة التي تزين هذه الش����وارع بتناسقها وألوانها 
وانسيابية هذا الشارع رغم كثرة السيارات وأحجامها إال أنهم 
ال يعان����ون مما نعاني من حيث كارثي����ة األزمة املرورية التي 

وصلنا اليها »نحن« بكل أسف في الكويت.
٭ الحظت ان كثيرا من اجلدران في جميع ضواحي ڤيينا قد امتدت 

لها »شخبط شخابيط« معقولة »جماعتنا« وصلوا هناك؟
٭ وأنا أسير في بعض الشوارع الحظت ان اغطية املناهيل ذهبية 
وهنا ضحكت ولرمبا من شاهدني قال في نفسه من هذا االبله 
الضاحك؟ ولكنني في حقيقة األمر كنت اتس����اءل لو اصحابنا 
»البنغال« الذين يعملون في الكويت ويتفنون في سرقة مناهلينا 

شافوا هذه االغطية الذهبية ماذا كانوا سيفعلون؟
٭ في التعامل هم أقرب الشعوب الى األملان، ان لم يكونوا من 
نفس االصول والطباع، ليسوا ودودين كما معازيبنا »األميركان«.. 

شعب ودود غير »مبوز«.

مدن متخصصة

ما في أجمل من املدن التي انفكت من املنظومة االش����تراكية 
يوم كان االحتاد السوفييتي مسيطرا عليها وتهاوت مع حدوث 
»البروتسليكا« وانهار االحتاد السوفييتي املاركسي لتلحق هذه 

الدول بأوروبا.
مصحات هذه الدول مثل بش����ن في 

سلوڤاكيا وكارلوفي فاري بالتشيك 
وغيرهما الكثير هي بالفعل مالذات 
آمنة في الع����الج الطبيعي في 
اجلمهوري����ات )التش����يكية 

الكويتيون مولعون بالسفر، وهذه حقيقة لرمبا تعود بهم الى زمان اجدادهم وآبائهم، يوم كانوا يسافرون بالستة اشهر من الكويت 
الى الهند والنيبار وزجنبار والبصرة، الكويتيون اذا اقبل الصيف زادت رغبتهم في الس�فر سواء بالكاش او بالسلف! بالسيارة او 

بالطائرة او بالصاروخ!
الكويتيون هم شعب يسافر حتى باالقساط، واسألوا مكاتب السفر والسياحة، وصحائف الدعاوى في احملاكم!

الكويتيون »قوم مكاري« يسافرون يعني يسافرون، عاد أين ووين؟ اهلل اعلم، املهم اجازة على كيف كيفك.
الكويتيون كل منهم له حسبته، القليل يسافر »فل بورد«، شامل التذاكر والفنادق، والبعض يدور شقة ومعاه الريوق والغدا والعشا يحمل »ماجلة كاملة«!

الكويتيون هم الشعب السندبادي االوحد في العالم »يصرها« حق يوم السفر )اي يوفر فلوسه على مدى اشهر كي يصرفها في شهر(!
»االستراحة« اليوم نوعية تتحدث عن »اجازة صيفية« هي موضع اهتمام املواطن واملقيم، وان كان هناك مواطن »كحيان« ال يستطيع ان يسافر وايضا مقيم مثقل بالديون 
وااللتزامات. اذن، االستراحة ملن يستطيع ان يسافر ويستفيد منها غير املسافر، وعلى العموم تبقى ما في انسان اال وجرب السفر في اجازة او مهمة او رحلة عمل.

اجمل االجازات هي التي يخطط لها الذاهب اليها، واالجمل ان تكون اسرية الكل يشارك فيها.

انا شخصيا احب ان اقضي االجازة في الطبيعة واملنتجعات الطبية ألنها هي االجمل في نظري، وهناك خاصة النساء يفضلن املوالت 
والتسوق هنا وهناك، ألن هذه خاصية نسائية )الشراء(، غير ان هناك رجاال ايضا يشاركون املرأة هذا املطلب ويتفقون معها.

انا احب البلدان ذات الطابع اخلاص مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة، وامتنى زيارة مدينة القدس واملسجد االقصى املبارك 
والقرى الفلسطينية.

ولو خيرت في املنتجعات الخترت بش�تاني او كما نسميها نحن »بشتني«، او العاصمة براق، بالفعل اجليل املخضرم من امثالي 
يتذك�رون بحنني جمهورية تشيكوس�لوڤاكيا املوحدة والت�ي ظلت ملدة 74 عاما مندمجة حتى مت انفصالهما في العام 1993 عقب اس�تفتاء ش�عبي اختار فيه 

السلوڤاكيون ان يكونوا دولة مستقلة. »االستراحة« اليوم راحة سياحية وهمسة صيفية قبل دخول رمضان وعقب انتهاء االمتحانات.
ما رأيكم ان آخذكم في جولة صيفية، انقلكم الى جمال الطبيعة واجلبال واخلضرة واملنتجعات واملياه احلارة والينابيع الباردة واالبتسامات املشرقة عبر منتجعات 

خالبة حتتضنها طبيعة خضراء وكوادر مدربة متخصصة في الطب التلطيفي؟ خاصة كارلوفي فاري.
حتب ترافقني؟ اربط حزام االمان، ودعنا ننطلق لنعيش اجواء العالج الطبيعي، الذي نحن احوج ما نكون اليه، وعلى بركة اهلل نبدأ:


