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Kumusta ka هي كلمة فلبينية تعني »كيف احلال«، 
والسؤال هنا ملاذا استخدمت هذه الكلمة في مقالتي؟ 
وملن أقولها؟ وملاذا أخص بها جلنة الظواهر السلبية؟ 
وقبل ذلك سأس���رد لكم قص���ة حدثت لي، ومن خالل 
روايتي لكم س���تعرفون من بني السطور من أقول له 

وأخصه ب� »كيف احلال«.
أثناء رجوعي من مهمتي الرسمية إلى أرض الكويت 
وعند جلوسي في قاعة رجال األعمال »اهلل يخلي لنا 
خير الكويت« في مطار الدولة املضيفة رأيت أحد األفراد 
)...( يجل���س مع فتاة تنتمي إل���ى دولة الفلبني وأنا 
هنا لست بصدد التدخل في احلياة الشخصية ألنني 
أحترم اخلصوصية الشخصية لكل فرد، كما أعرف أن 
دستورنا يكفل ذلك من خالل مادة 30 والتي تنص على 
ان: »احلرية الش���خصية مكفولة«، ولكن ما أزعجني 
هو أن ذلك الفرد قام بوضع هوية الدولة واستخدامها 
ليتمكن من الدخول إلى القاعة مع صديقته لتوديعها 
وهنا أقول للمسؤولني وأخص جلنة الظواهر السلبية 

في مجلس األمة »كيف احلال«؟
إن كل فرد كويتي س���واء كان رجال أو امرأة عندما 
يخرج في مهام رسمية أو ميثل الكويت خارجها البد ان 
يكون سفيرا للدولة، أي البد أن يظهر بصورة مشرفة 
تعكس اجلانب اإليجابي للكويت، وهنا يكمن السؤال: 
هل من حق ذلك الفرد أن يستخدم هوية الدولة لتوديع 
أي شخص غير رس���مي أو إجناز أمر ما له والدخول 
للقنوات احلكومية غير الكويتية ممثال باسم الكويت 
إلجناز أغراض شخصية ألناس غير منتمني للدولة؟ 
ال أخفي عليكم أنني عندما ش���اهدت ذلك املش���هد 
التراجيدي تأملت على بالدي الكويت وما يحدث خارجها 
باسمها، خاصة أن هذه ليست أول واقعة حتدث خارجيا 
بهذا الشكل، فباألمس القريب قام اثنان من أفراد الدولة 
في س���فارتنا لدى البلد الذي كنت فيه بالتعدي على 
بعضهما بالض���رب وكنا أضحوكة أمام اآلخرين، فإذا 
جلسنا نحصد ونرصد تلك الوقائع التي حتدث باسم 
الكويت فسنجد الكثير من املواقف املؤملة، ولكن السؤال 
هنا: ما العقوبة التي وقعت على هؤالء؟ اإلجابة: لألسف 
فقط التجميد واألس���باب كثيرة أهمها الواسطة التي 

وضعت وجمدت.
إن الكويت أعزت جميع أبنائها سواء كانوا في اخلارج 
أو في الداخل ولكن لألس���ف يوجد بعض األشخاص 
الذين ال يراعون اسم الكويت ويردون اجلميل بأفعال 
مشينة تسيء للكويت وش���عبها، وسؤالي هنا لذلك 
الفرد ومن يش���ابهه في أفعاله: هل تلك الفتاة ستقوم 

معك مبثل ما فعلته عندما تزور بالدها؟
كلمة وما تنرد: إن الكويت في أعينكم وتاج على رأسكم، 
فكما توجتكم سفراء لها خارج الكويت البد أن حتافظوا 
على ذلك الشرف من خالل أفعالكم وأقوالكم. واهلل من 

وراء القصد.
atach_hoty@hotmail.com

ف���ي الكويت وحدها يظهر في ه���ذه األيام العجب 
العج���اب من الظواهر التي »تنس���ف« القانون وبكل 
»أريحية« حيث ال سلطة على سلطة التجاوزات وكسر 
أبجديات مؤسسات الدولة، ففي الكويت وحدها توجد 
هذه الظاهرة وهي جلوء الشركات الكبرى والصغرى 
كذل���ك الى تخزين املواد والس���لع التي تتاجر بها في 
سراديب املناطق السكنية، حيث اندهشت قبل أيام من 
تزايد هذه الظاهرة فال يكاد يخلو شارع في مناطق مثل 
صباح الناصر وأشبيلية وعبداهلل املبارك من وجود 
ناقالت البضائع التي جتوب الشوارع إلفراغ حمولتها 
ضاربني بذلك عرض حائط األمن والس���المة يحركهم 
الدافع غير املس���ؤول من قبل أصحاب البيوت والڤلل 
في البحث عن ايجار مادي ألي سبب كان حتى لو كان 
بتأجير سرداب منزله كمخزن ملواد يجهلها وقد تكون 

ذات تأثير خطر.
وحقيق���ة األمر ان هذه الظاه���رة حتتاج الى وقفة 
جادة من قبل جلنة اإلزاالت »املشهورة« التي اقتلعت 
الدواوين واحلدائق وكل ما كانت تصفه بأنه تعديات، 
فهل متلك هذه اللجنة الس���لطة لبس���ط القانون على 
»املخازن الس���كنية« وإبعاد آث���ار الرعب التي حدثت 
ألحد منازل منطق���ة عبداهلل املبارك وراحت ضحيته 
نفوس بريئة بعد تخزين مواد خطرة في سرداب أحد 
املنازل من قبل ش���ركة ال هم لها اال تخفيض التكلفة 

املادية للتخزين.
وهل يجتهد أعضاؤنا الرقابيون لسّن قانون مينع 
ه���ذه الظواهر التي أكاد أجزم بأنه���ا ال حتدث اال في 
الكويت، ومينعون انتش���ارها وتغليظ العقوبة على 
الش���ركات املخالفة لهذا القرار، فيا س���ادة وببساطة 
لقد أصبحت سراديب املناطق السكنية مكانا لتخزين 
البضائع والتي ُيجهل ماهيتها وكذلك أصبحت مصانع 
مصغرة لتغليف الس���لع والشاحنات جتوب املناطق 

السكنية يوميا فهل هذا وضع بلد متمدن.
أمتنى ان جتد هذه الدعوة استجابة صريحة من قبل 
أعضاء األمة والبلدية وجلنة التعديات إليقاف »مهزلة« 
املخازن السكنية اآلخذة في االنتشار في دولة هدمت 

دواوينها واقتلعت حدائقها بحجة املخالفة.
botafra@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي

 Kumusta ka
يا لجنة الظواهر السلبية

محلك سر

موسى أبوطفرة المطيري

المخازن السكنية

حادث وحديث

 الفجور في الخصومة.. وأثره 
على المستوى السياسي للبالد

المحامي رياض الصانع

رأي

للخصومة ش���رف يعد من ثوابت قيمنا العربية، كما 
يقول اهل االختصاص، فشرف اخلصومة يعني ترك الباب 
مفتوحا لرأب صدع اخلالف وردم هوة الشقاق، والشرف 
ان فقد ف���ي اخلصومة فلن جند للخصومة نهاية وال ألي 
مشكلة عالقة حال، وان حتلى به اخلصوم فستكثر نقاط 
االتف���اق والتقارب بينهم، ومن ل���م يقدر منهم على جمع 
الفضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل، فاخلصومة البد منها 
بني الناس، ولكن اذا تركت لشهوات املتخاصمني واهوائهم 
ولم توضع لها حدود ولم تراع فيها آداب كانت مصدر شر 

مستطير وفساد كبير.
فالس���احة السياس���ية في الكويت واحيانا حتت قبة 
البرملان وصل فيه���ا االمر الى حد الفجور في اخلصومة، 
وذلك ألن اسلوب التعاطي بني بعض الساسة في الكويت 
لم يكن موجودا من قبل، واس���باب ذلك ان بعض الساسة 
يعتقدون ان التطاول والتعدي يزيدان من شعبية النائب، 
وهو امر اصبح »ال ينطلي« على ابناء الش���عب الكويتي 
الذين اصبحوا اكثر وعيا على املستوى السياسي ويفهمون 
جيدا ويفرقون بني النائب املعتدل واملتهور في اس���لوب 

التعاطي مع االمور.
فأس���لوب الصراخ والتعدي والفج���ور في اخلصومة 
كلها امور ال يه���دف اصحابها الى املصلح���ة العامة امنا 
»يصرخون« حلس���اب مصلحتهم الش���خصية، فصاحب 
احلق دائما هادئ ألنه ي���درك انه صاحب حق اما مرتفع 
الصوت والدائم الصراخ فيدرك جيدا ان صوته لن يسمع 

اال بهذه الطريقة.
والفج���ور في اخلصومة بات فعال ظاهرة في التعاطي 
السياس���ي فيما بني الساس���ة بعضهم بعضا، وهذا ألننا 
اصبحنا نفتقد لغة احلوار التي استبدلنا بها ثقافة سلبية 
قائمة على التطاول والتعدي ومحاولة تسفيه اآلخر والنيل 
منه ال لش���يء اال الختالفنا معه في وجهات النظر، بحيث 
بتنا نعامله كعدو، وهو ما اسميه »حجة الفاشل«، واؤكد 
ان ما يحدث حتت قبة البرملان من جتاوزات لبعض النواب 
او ما نسميه بالفجور في اخلصومة يستند الى حصانتهم 
البرملانية التي تعطيهم احلق في قول وفعل ما يشاؤون 
اال انن���ي اقول انه اذا كان هذا هو مفهوم احلصانة فيجب 
رفضه جملة وتفصيال، خصوصا ان شعبنا اصبح متابعا 
جيدا ملجريات ما يحدث على الساحة السياسية في البالد، 
مشيرا الى ان املفهوم احلقيقي للحصانة املمنوحة للنائب 
هو ان ميارس حقوق���ه دون اخلروج على منظومة القيم 

واالخالقيات التي حتكم املجتمع.
واطالب بانه على اصحاب الفكر والرأي الراجح في املجتمع 
ضرورة التصدي ملثل هذه السلوكيات وان يكون لهؤالء 
دور ايجابي في وسائل االعالم بهدف طغيان لغة احلوار 
اله���ادئ العاقل على غيرها من اللغات االخرى، ويجب ان 
يتوافر االساس الذي يفترض ان يحكم التناول السياسي 
ملختلف القضايا في الكويت بعيدا عن لغة الصراخ والتعدي، 
كما اطالب وسائل االعالم بأنواعها بضرورة ان يكون لها 

دور فعال فيما اسميه بتهذيب ثقافة احلوار.
وامتنى في النهاية ان يدرك اجلميع ان االصل في ايصال 
الرس���الة ايا كانت هو مقارعة احلجة باحلجة بعيدا عن 
التطاول والتعدي اللذين نراهما حتت قبة البرملان ويعتبران 
من االم���ور املرفوضة جملة وتفصيال باعتبار ان الفجور 
في اخلصومة وما وصلت اليه احلالة السياسية في البالد 

من االمور دخيلة على شعبنا وال تنطلي عليه.

كتب الكثيرون قبلي عن 
الجمعيات التعاونية ودورها 
في خدمة المجتمع ورسالتها 
األساس���ية وانكروا عليها 
التجاري  المس���ار  اتخاذها 
الربحي فقط في أعمالها وكأنها 
مؤسس���ات تجارية تسعى 
وتهدف لكسب األرباح بعيدا 

عن فكرة التعاون االجتماعي الرائدة التي أوجدت من أجلها، 
 غير أن تلك الكتابات واآلراء لم تحرك ساكنا على مستوى 
الجهاز الحكومي الذي يرى ممارس���ات تلك الجمعيات 
مبتعدة عن أهدافها دون ان يعمل على تعديل مسارها، 
كما أن تلك الكتابات لم تغير مسلك الجمعيات نفسها 
حيث اس���تمرت تمارس التجارة بكل أبعادها وتبحث 
عن الربح وال ش���يء غير الربح ب���كل صوره وأبعاده 
متناسية المبدأ التعاوني وفكرته الرائدة التي أقيمت 
على أساسها تلك الجمعيات وغدا مجلس اإلدارة األكفأ 
ه���و من يحقق أعلى ربح للجمعية أيا كانت وعلى هذا 
األساس تتم المنافسة في االنتخابات وليس على أساس 

الخدمات.
ولننظر على سبيل المثال إلى إعالن احدى الجمعيات 
التعاونية بشأن طرح بعض المواقع للتأجير لنكتشف 
ش���يئا غير مفهوم بتاتا يثير التساؤل ليس عن فعل 
الجمعية فقط بل عن دور وزارة الش���ؤون أيضا، فقد 
أعلنت الجمعية بتاريخ 2010/2/25 في الصحافة المحلية 
عن رغبتها في تأجير بعض األنش���طة داخل الس���وق 
المركزي وحددت المس���احات واألسعار الشهرية على 
النح���و التالي: 5 أمتار مربع���ة لمكتبة صوتية بمبلغ 

100 دينار، و... متر مربع 
لبيع الذرة بمبلغ 60 دينارا، 
ومت���ر مربع واح���د لبيع 
بطاقات االتصاالت بمبلغ 
900 دينار. باهلل عليكم أي 
منطق يحكم هذه األسعار 
القيمة  وكيف تم تحدي���د 
اإليجارية وه���ل في األمر 
تنفيع ألشخاص معينين واي تعاون ينتج من ذلك بل 
أي خدمة تقدمها الجمعية لسكان المنطقة وهي تساهم 
في غالء األسعار بل تدعمه وترعاه برفعها قيمة اإليجار 
من غير معيار واضح من 20 دينارا للمتر المربع الواحد 

الى 900 دينار لنفس المساحة بنفس الموقع؟!
 وقبل ذلك سلكت جمعية اخرى نفس المسلك مما أدى 
المس���احات االس���تثمارية داخ���ل س���وقها   لبق���اء 
المركزي خالية فترة طويلة وذلك بسبب القيم االيجارية 
المبالغ فيها للمواقع االس���تثمارية والغريب واألدهى 
في األمر ان هذه األسعار تأتي بمعرفة وموافقة وزارة 
الش���ؤون وهي المعني األول والمسؤول الرئيسي عن 
القطاع التعاوني كما أوضح ذلك إعالن جمعية جليب 

الشيوخ.
ان ما يمكن ان نقوله انه ال قطاع تعاونيا لدينا وال 
فلسفة تعاونية وهذه ان وجدت فإنما على الورق فقط 
فالكل يمارس التجارة ويهدف الى الربح والربح الفاحش 
خاصة عند مالحظة تفاوت األسعار من جمعية ألخرى 
لنفس الس���لعة ومن نفس المورد ايضا، ولكم اهلل يا 

مساهمين ويا زبائن.
mw514@hotmail.com

ه���ل ميكننا اكتش���اف 
النظر إلى  أمراضنا مبجرد 

وجوهنا في املرآة؟
وهل هناك شفرة بصرية 
للوجه تكشف لنا املشاكل 

الصحية للجسم؟
يذكر »د. ماو شينغ ني« 
� اخصائي الطب الصيني- 

في مقال له قرأته على موقع »ياهو هيلث« إنه وفقا 
للطب الصيني، فإن الوج���ه هو نافذة على الصحة، 
واملناطق اخلمس للوجه وهي: اجلبهة، األنف، الذقن، 
واخلدان األمين واأليسر، تعطي دالئل على ما يجري في 
أجسامنا، وتبلغنا باالختالالت التي قد جتري بداخله، 
وإن كل جزء من الوج���ه يعكس عنصرا مختلفا من 
شبكة العناصر اخلمسة عند الصينيني وهي: النار، 
األرض، املياه، املعادن، واخلشب، والتي بدورها تتوافق 

مع مجموعة معينة من أجهزة اجلسم.
وبحسب الطب الصيني التقليدي، فإن اجلبهة تقابل 
عنصر الن���ار، وهي ترتبط بكل من: القلب، واألمعاء 
الدقيقة، لذا فعند رؤية احمرار في اجلبهة، أو تغير في 
لون األوعية الدموية الصغيرة، فإن ذلك ميكن أن يشير 
إلى وجود مشكلة في القلب، وغالبا ما ميكن التنبؤ 
بالنوبة القلبية في حالة وجود زرقة مائلة للخضرة 
على اجلبهة، يرافقها خفقان في القلب، ودوخة، وضيق 

في التنفس، ووخز أو ألم في الذراع اليسرى.
أم���ا األنف فإنه يقابل عنصر األرض، وهو يرتبط 
بكل من: املعدة والبنكرياس والطحال، وعادة ما تظهر 
أعراض اخللل الداخلي في هذه األجهزة على ش���كل 
بثرة على طرف أو جانب األنف، ما يعني اننا نعاني 
من عس���ر الهضم، أو اإلمساك، أو اإلسهال، وغالبا ما 
يكون طعامنا غير الصحي هو سبب املشكلة، كما قد 
يعني ظهور تكسير للشعيرات الدموية، أو احمرار عبر 
جسر األنف، وجود قلق مفرط وإجهاد كبير، يحتاج 
إلى االسترخاء، والتأمل للتخلص من التوتر الزائد. 
أما منطقة الذقن فإنها تقابل عنصر املياه، وترتبط 
بكل من: الكلى واملثانة، باإلضافة إلى ارتباطها أيضا مع 

نظام الهرمونات والغدد، لذا 
فعند مالحظة بقع داكنة 
اللون على اجللد حول الفم 
والذقن، فإن ذلك قد يشير 
إلى مش���اكل في الكلى أو 
املثانة، كما أن وجود حب 
الشباب بكثرة حول الذقن 
رمبا يدل على عدم التوازن 
الهرموني، الذي قد يكون مقرونا بعدم انتظام الدورة 
لدى النساء، أو أعراض في البروستاتا لدى الرجال، 
كما أنه من الضروري النظر إلى املنطقة الصغيرة فوق 
الشفاه، فعند وجود خطوط أفقية أو عيوب أو تلون 
في هذه املنطقة، قد يكون ذلك إشارة إلى مشكلة عقم 

ناجتة عن التهاب في بطانة الرحم، أو ورم ليفي.
ويقابل اخلد األمين عنص���ر املعدن، وهو مرتبط 
بالرئة، واألمعاء الغليظة، وتظهر املشاكل فيهما على 
شكل تلون، أو عيوب في هذه املنطقة، كما أن ظهور 
حب الشباب اخلفيف، أو التقشر، أو االحمرار قد يعني 
قرب اإلصابة بالب���رد، أو وجود أمراض في الرئة أو 

اجلهاز التنفسي.
ويقابل اخلد األيسر عنصر اخلشب، وهو مرتبط 
بالكبد واملرارة، ويدل ظهور تكسير للشعيرات الدموية، 
أو احمرار خاصة بجوار جسر األنف، على احتقان نتيجة 
سموم أو التهاب في الكبد، ويشير تورم األوردة، أو 
الطفح اجللدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، كما يشير 
اصفرار اجللد حتت العني اليسرى إلى وجود حصى في 
املرارة، أو ارتفاع الدهون الثالثية، أو الكوليسترول، 

في الكبد واملرارة.
وفي اخلتام يؤكد د. ماو أن تعلم هذه الطرق البصرية 
ال يعني القدرة على تأكيد أي استنتاجات دون مالحظة 

األجزاء األخرى من اجلسم. 
أخيرا بعد أن ذكرت املعلومات السابقة لصديقتي 
وجدتها في الي���وم التالي جتلس قلق���ة أمام املرآة، 
وتتفحص وجهها بدقة، خوفا من وجود تغيرات، قد 

تشير إلى إصابتها بأمراض خطيرة.
dmadooh@yahoo.com 

د.محمد القزويني

 مساحات لإليجار 
في الجمعية التعاونية

رأي

دالل عبدالرزاق مدوه

تعّرف على وجهك 
وأسراره

زوايا كلمة


