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نعرف أن لكل ش���يء نهاية، فالعمر ينتهي وإن طال مداه ووصل 
بن���ا ألرذل العمر والعقل ينته���ي بصدمة تصل به جلنون أو خرف 
وصوال للزهامي���ر، والعمل البد أن يأخذنا يوم���ا للتقاعد، واحلب 

لظروف عديدة قد ينتهي بفراق.
هك���ذا هي حال احلياة من صحة ملرض ومن جناح لفش���ل ومن 
تواص���ل النقطاع، والعكس قد يك���ون وبقاء احلال من احملال ولكل 
شيء نهاية قد تكون سعيدة وقد يحيط بها نوع من األحزان املعلنة 
وغير املعلنة، واملطلوب أن نبتسم وأن نتفاءل خيرا وأن نظن حسنا 
فيما هو آت أو نصبر الصبر اجلميل والذي س���نؤجر عليه وتظهر 

نتائجه في حل املشكلة التي نحن نعاني منها.
النهايات مختلف���ة لكنها واقع والنهايات أم���ر حتمي فال يوجد 
مخلوق خالد أو ب���اق لألبد، ودورنا أن نوقن بذلك وأن نكون دائما 
على اس���تعداد للنهاية حتى وان كانت غير متوقعة حتى ال نصدم 

وبالتالي تكون معاناتنا أكبر.
في صغرنا كنا نظن أن���ه لن تكون هناك نهاية لعالقاتنا مع كل 
األط���راف التي نتعامل معها من أصدقاء وأقارب وأحبة وزمالء، كنا 
نظن أن هذه العالقات ستدوم لألبد ولن تنتهي يوما لذا فلطاملا بكينا 
وعانينا من الفراق لكن مع مرور الزمن خاصة حني نفقد أحد والدينا 

ندرك حلظتها أن ال شيء يستمر وكل إلى مآل.
ح���ني توفي الوالد � رحمه اهلل � قال لي عمي ال تبكي فهذه بداية 
الصدمات وبداية النهايات، اليوم هذه النصيحة ننقلها لألبناء، فالنهاية 
حتمية لكل شيء والنهاية واقع، الكل مير به وان عانينا اليوم فالبد 
أن ننس���ى غدا وكل جرح مرده للنسيان وكل ألم البد أن يخف يوما 

ليصل هو اآلخر للنهاية وإال ما سمي اإلنسان باإلنسان.
كل ما أمتناه للجميع الصحة والعافية فال يوجد أقسى من نهاية 
الصحة وال أقسى من نهاية حياة ابن أو ابنة فاللهم متم علينا نعمة 

السمع واألبصار ما أحييتنا واللهم ال تفجعنا في أبنائنا.
لكن يظ���ل األمل واإلميان قويني وتظ���ل قناعتنا باهلل وبأنه لن 

يصيبنا إال ما كتبه اهلل لنا.
Kalematent@gmail.com

تزعم وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير مئات اآلالف من حبوب 
اليود للمواطنني وهذا من باب الوقاية أو حتسبا ألي تسرب إشعاعي 
من مفاعل بوش���هر النووي، ويعتقد الكثير من املواطنني أن وزارة 
الصحة قامت مش���كورة بالقضاء على جميع املخاوف التي تنتاب 
املواطنني في حالة حدوث تس���رب إشعاعي من مفاعل بوشهر، لكن 
احلقيقة ال تقتصر على حماية الغدة الدرقية من اليود املشع فحسب 
من خالل تناول حبة اليود فاألشعة النووية تنقسم الى ثالثة اقسام 

وهي: 
.A4 أوال: أشعة ألفا التي ميكن صدها من خالل سماكة ورقة

ثانيا: أش���عة بيتا وميكن صدها من خالل س���ماكة تقدر بقطعة 
خشب أو حائط.

ثالثا: أشعة جاما وهي األخطر على االطالق فيمكنها اختراق ستة 
أمتار من الرصاص.

وهذه األشعة ميكن إدراكها من خالل أجهزة االستشعار االشعاعي، 
أما احلواس اخلمس فإنها ال تس���تطيع ادراكها وميكن لهذه األشعة 
قتل اإلنسان، وهذا األمر يعتمد على عمر املصاب وكمية اإلشعاع التي 
ميتصها اجلسم، فمنهم من يلقى حتفه في احلال ومنهم خالل دقائق 
أو أيام أو شهور وهذا طبعا بعد معاناة طويلة مع اآلالم املبرحة، أما 
آلية هذه األضرار البيولوجية لألش���عة النووية فتعتمد على تغير 
الشحنات الكهربائية اخلاصة بالعناصر املوجودة في أنسجة اجلسم، 
كما أنها تقوم بحقن اخلاليا احلية بطاقة مفرطة وهذا يعني تغيير 
منط سرعة التفاعالت الكيميائية القياسية في جسم اإلنسان والتي 
تهدف إلى جتديد اخلاليا وتعزيزها في اجلسم إضافة إلى ذلك جند أن 
هذه األشعة تقوم بتغيير ميكانيكية االنزميات وركائزها، أما أطوال 
جسيمات ألفا فهي قصيرة وتتميز بسرعة االمتصاص من قبل الغالف 
اجلوي لكنها مؤذية وضارة في حالة استنشاقها أو هضمها أما إشعاع 
بيتا فسيكون ضارا عند املسافات البعيدة عن موقع اإلشعاع وهذا 
النوع من اإلشعاع له القدرة على اختراق األنسجة احلية والتسبب 
في حروق بالبش���رة كما أن دخول واحد غرام من هذا اإلشعاع الى 

املعدة كفيل بإصابتها بالسرطان.
واألشعة النووية لها القدرة الفائقة على تفتيت الكروموسومات 
داخل كل خلية ولها دور فعال في تشويه األجنة من خالل تأثيرها 
املباشر على الصفات الوراثية DNA إذ أن لها القدرة على إحداث تغيير 
كبي���ر في التركيب الكيميائي للجين���ات احلاملة للصفات الوراثية 
ويعتمد التش���وه على مقدار املسافة بني الشخص ومصدر اإلشعاع 
واألش���عة النووية لها القدرة على قطع مس���افات بعيدة خصوصا 

فوق سطح البحر.
ومن الناحية العلمية جند ان الغدة الدرقية ليست املتضرر الوحيد 
في جس���م اإلنس���ان بل إن اجلهاز اللنفاوي والغدة الدرقية والغدة 
التناسلية ونخاع العظم هي أكثر األنسجة تضررا من اإلشعاع في 
جسم اإلنسان، أما األنسجة األقل حساسية لإلشعاع فهي اجللد والعظام 
واجله���از العصبي لذلك ميكننا بأن الق���ول إن التخدير املوضوعي 
للرأي العام من قبل وزارة الصحة وخالل التزود بحبة اليود ليس 
إال محاولة مضحكة لتدليل الغدة الدرقية على حساب بقية أعضاء 
اجلس���م والتي لن تكون مبأمن من خطر األش���عة النووية، وأرجو 
من وزير الصحة أن يعيد النظر في مش���روع حبة اليود ويستبدله 
بحملة توعوية ثقافي���ة لتعريف املواطن بطرق الوقاية املدنية من 
األش���عة النووية وأنا مستعد ملساعدته في ذلك إعالميا وثقافيا إن 

أراد ذلك حقا.

في بداية املقال أود أن أتقدم 
بالشكر الكبير ل� »ستاربكس« 
املوجود في فندق النخيل، والذي 
أحبب���ت اجللوس فيه بش���كل 
أسبوعي، وذلك للقراءة وكتابة 
املقاالت، حي���ث أنني أعتقد أن 
املكان املريح يعتبر جزءا أساسيا 
في التأثير عل���ى نوع وجودة 

الكتابة، وما أن أدخل إلى املقهى إال وأرى املوظفني الذين 
يلبس���ون املئزر وبالكويتي »املريول« األخضر باإلضافة 
إلى صورهم وهم يقومون بتنظيف شواطئ البحر وإزالة 
املخلفات املتروكة نتيجة نقص القيم لدى الذي تركها وذهب، 
وقبل ذلك استمتع هو وعائلته ثم رمى بها على الشواطئ 
والطرقات، أو صور موظفني ستاربكس وهم يجلسون في 
إحدى املدارس ومشاركتهم التالميذ بكل االنشطة بإبتسامة 
صادقة، وال تنسى االبتسامة والترحيب لدى دخولك املقهى 

والعمل بروح الفريق الواحد من قبلهم.
وقد قام جوزيف أ. ميشال بتأليف كتاب قيم جدا حول 
»جتربة مقاهي س���تاربكس«، حيث إن هذا الكتاب يقوم 
بوضع املجاهر الكاشفة والفاحصة على طريقة وإجراءات 
العمل لدى املقهى، وذلك وفقا خلمسة مبادئ، وعندما تطبق 
أي شركة هذه املبادئ فأعتقد أن النجاح سيكون حليفها، 
بل وقادرة أن حتول العمل العادي إلى عمل استثنائي كما 
فعلت »س���تاربكس«، لكن شريطة وجود رؤية مثل التي 
كانت لدى املدير السابق لستار بكس ورئيسها احلالي عندما 
قال: ما الذي سيحصل لو أخذنا جودة النب في ستاربكس 
ودمجناها بسحر املقاهي األوروبية ورومانسيتها؟ وقد قالت 
مجلة »فورتشون« أن ستاربكس من الشركات »األكثر جذبا 
لإلعجاب« ومن أفضل رؤساء العمل، أما مجلة »بيزنيس 
ويك« ذكرت أن س���تاربكس من أج���ود املاركات العاملية، 
ومجل���ة »بيزنيس أثيكس« تضعه���ا على الئحتها ألكثر 

الشركات املس���ؤولة اجتماعيا 
في كل سنة.

التي حتول  املب���ادئ  وهذه 
الع���ادي إلى اس���تثنائي التي 
ذكرها املؤلف هي، املبدأ األول: 
اعتبرها ملكك، حيث أن هناك 
التصرف  هيكال باسم أساليب 
اخلمسة وهي، كن مرحبا وأصيال 
ومراعيا ومطلعا ومعنيا، ومن أجل التركيز على هذه املفاهيم 
قامت الش���ركة بإعداد كتيب صغير يسمى كتيب »املئزر 
األخضر« ويحتوى على أفكار ملموس���ة حول العالقات 
مع الزبائن بالعطاء والتواص���ل والتفاعل معهم، واملبدأ 
الثاني: كل شيء يهم، فكل شيء مهم في مجتمع األعمال، 
وعندما تفكر أن ش���يئا غير مهم كن جاهزا للغرق، وهذه 
التفاصيل من صميم عمل ستاربكس، من البيئة احملسوسة 
وجودة املنتج واألولويات والتعدد الثقافي مرورا بكوب 
القهوة حي���ث يتم التركيز عل���ى أدق التفاصيل، واملبدأ 
الثالث: فاجئ ورفه، حيث تس���عى إدارة ستاربكس إلى 
إيجاد وابتكار وسائل لتطبيق الرفاه الشخصي للزبائن 
واملوظفني على حد س���واء، وهذا س���يؤثر بالتأكيد على 
املجتم���ع واألرباح، واملبدأ الراب���ع: اعتنق املقاومة، وكما 
يقول الش���اعر األملاني هنريك أن اإلنسان »ال يستفيد من 
املديح إال عندما يقدر االنتقاد«، واالنتقاد قيمة أساس���ية 
وله دور كبير، ومتر املقاومة بسلس���ة من املهارات التي 
تس���مح للموظفني مبواجهة املصاعب التي حتل عليهم، 
واملبدأ اخلامس: اترك بصمة، واملشاركة االجتماعية لدى 

ستاربكس خير مثال على ذلك.
يقول كني بالنش���ارد »بفضل جناح ستاربكس الكبير 
واملستمر، سيستحوذ هذا الكتاب على اهتمام كل شخص. 
إن املبادئ التي ركز عليها عزيزة على قلبي، وأوصي بها 

اجلميع«.

القدر  أنزلناه في ليلة  )إنا 
وما أدراك م���ا ليلة القدر ليلة 
القدر خير من ألف شهر تنزل 
املالئكة والروح فيها بإذن ربهم 
من كل أمر سالم هي حتى مطلع 

الفجر( »القدر 1: 5«
يأتي الليل بسكونه وها نحن 
نتناول القرآن الكرمي بني أيدينا 

ونقرأ منه في هدوء وس���كينة، وهنا يستيقظ الضمير 
الفكري بعد صفاء العقل من مشاغل الدنيا ويبقى القرآن 
الكرمي هو الصديق لنا في خلوة النفس لنتحسس منه 
أبعاد وجود اإلنس���ان، نعيش دقائق متتد إلى ساعات 
جميلة إلى مطلع الفجر وعند انتهائها يثور س���ؤال في 
أنفسنا يشبه البركان وهو: ما احلكمة من شهر رمضان 

املبارك؟ 
ورمضان هو ش���هر اخلير واالقت���راب من اهلل أكثر 
من خالل كثرة الصدقات والزكاة وتواصل صلة الرحم 
وإطعام املس���كني والعفو وطلب املغفرة من اهلل وقيام 
الليل وكثير من األفع���ال كنا نقوم بها باألمس القريب 

أما اليوم فماذا أصبح؟ 
ينتظر اجلميع رؤية هالل رمض���ان وقبل االنتظار 
واإلعالن تكون النسوة قد قمن بتجهيز قائمة املشتريات 
الرمضانية س���واء كانت أواني منزلية أو سلعا غذائية 
»تقولون قاعدين في مجاعة يعني باملختصر املفيد الراتب 
في خبر كان« وهنا نستنتج أن عنصر الصدقات أصبح 
قليال ومن احملتمل انعدامه والسبب واضح »عشان البطن 

والتفشخر في غبقات احلرمي«.
يهل علينا الش���هر الكرمي وتب���دأ التهاني من خالل 
املسجات الهاتفية، فاليوم أصبح الهاتف اخلليوي يؤدي 
دور اإلنسان فباألمس كان الصائم يذهب لذويه ليبارك 

ويهنأ بالشهر الفضيل أما اليوم 
»فمس���ج وعممه على اجلميع 

خوش صلة رحم«. 
باألمس كانت موائدنا تشتهر 
باألكالت القدمية مثل اجلريش 
والهريس والتشريب واحللو 
بعد الكل يعرفه مالنا غنى عنه 
اللقيمات وكل هذا كان يطبخ 
في البيت، ويا »حالت ميعة احلرمي في املطبخ عش���ان 
الفطور«>، بس اليوم صار كله »تيك أوي« والس���بب: 
محد فاضي عش���ان يتابعون املسلسالت التلفزيونية 
والبرامج »ال وربعنا اإلعالميون هالسنة خلو لكل مواطن 

مسلسل اهلل املستعان«!
خلص أول أسبوع من شهر رمضان وأصبح اجلماعة 
معس���كرين أمام التلفزيون للمتابع���ة مع القيام بعمل 
جدول للغبقات الرمضانية والتجهيز للقرقيعان، وطبعا 
كل واحد و»فناتكه« عشان يظهر باملظهر الالئق له بني 
الطبقات، بس السؤال: في اجلدولة وعمل القائمة للغبقات 
والقرقيعان هل تذكرمت يا جماعة اخلير زكاة رمضان؟ 
 وصلنا للعشر األواخر ميكن اجلماعة تتذكر الشهر 
الكرمي »وين تتذكر والزحمة عامرة في الشوارع عشان 
هدوم العيد وصحون احللو عش���ان أول أيام العيد وال 
اللى قاعد يفكر وين يبون يس���افرون في هذي االجازة 

وال وال وال.. اهلل يرحمنا«.
> > >

كلمة وما تنرد: أخصص كلمتي إلى بيت الزكاة الذي 
إلى اآلن نشهد ما يقدمه لبعض األسر املتعففة من أهل 
الكويت في ذلك الشهر، عساكم على القوة وليس بجديد 

عليكم. 
atach_hoty@hotmail.com

عبدالعزيز الكندري

ستاربكس..
قصة نجاح

وجهة نظر

د.نرمين يوسف الحوطي

تأمالت رمضانية

محلك سر

ال يوجد مواطن في البلد ضد تطبيق 
القانون، ألن احترام القوانني من صفات 
الشعوب املتحضرة وعندما تتجول في 
أي دولة فإنك تتعرف على ثقافة الشعب 
وتطوره من خ����الل احترامه للقوانني 
احمللية ولكن في تلك الدول املتحضرة 
يتم إصدار القوانني وتطبيقها بعد عمل 
دراسات مستفيضة ووفق معايير محددة 
ودون أي استثناءات وعلى عكس ما هو 
حاصل لدينا في الكويت فإن جرافات 
جلنة اإلزالة عندما تتحرك في مناطقنا 
اجلميلة وتدك كل منظر جمالي ابتداء 
من احلدائق اجلميلة واألسوار واألبواب 
احلديثة وحتى مظالت السيارات والتي 
تقي س����يارة املواطن من حرارة اجلو 
القاسي لم تسلم من التدمير أيضا وما 
ان تخرج آليات ومدرعات جلنة اإلزالة 
من املنطقة التي كانت جميلة ومنوذجية 
حتى تترك وراءها الدمار الشامل وكأن 
املنطق����ة تعرضت إلى قصف جوى أو 
زلزال ال س����مح اهلل وكذلك فإن بيوت 
اهلل لم تسلم من جلنة اإلزالة بحجة أنها 
مخالفة مع العلم أننا في بلد إس����المي 
ووجود هذه املساجد تخدم كبار السن 
والعجزة وشيدت على أيدي احملسنني 
وكأن التجاوزات محصورة في السكن 
اخلاص فقط وال توجد أي جتاوزات لدى 
الش����ركات واملصانع والتي لها أضرار 
أكبر وأخط����ر من الناحي����ة الصحية 
واالجتماعية واألمني����ة فأغلبها تعمل 
بال تراخي����ص أو دون أن تكون هناك 
اشتراطات لألمن والسالمة، هذا بخالف 
الض����رر االجتماعي واألخالقي فبعض 
هذه املصانع والش����ركات تقوم بإيواء 
املخالفني من العمالة الوافدة والهاربني 
من األجهزة األمنية من خالل إسكانهم في 
هذه املصانع وكان يجب على احلكومة 
أن تبدأ مبن هو أخطر على البلد فهذه 
األوكار أخطر على الدولة من ديوانية 
مواطن أو مظلة يحمي بها سيارته أو 
درج خارجي ال يتع����دى بضعة أمتار 
من حدود العقار والتي ال تش����كل أي 
خطورة على األمن العام في الدولة وهذا 
ال مينع من أن يكون هناك تنظيم مدروس 
للمناطق السكنية وتشجيع املواطنني 
على املشاركة في إظهار الوجه املشرق 
واجلميل لبلدنا احلبي����ب وذلك وفق 
معايير محددة وهذا ي����ؤدى بالنهاية 
إلى ثقافة احترام القانون لدى املواطن 
والذي لن يتحقق إال بقوانني مدروسة 

ومنطقية.
Soud2002-@live.com 
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