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العنصرية مذهب قائم على التفرقة ما 
بني البشر حسب أصولهم وألوانهم!

أقلعت الطائرة وامرأة بيضاء متضايقة 
جدا ألنها كانت جتلس بجانب رجل أسود 

)خال( بالطائرة!
ضغطت على زر املضيفة التي قدمت 
إليها مسرعة فقالت لها: من الواضح أنك ال 
ترين الوضع الذي أنا فيه، لقد أجلستموني 
بجانب )رجل أسود( وأنا ال أوافق أن أكون 
بجانب شخص مقرف، عليكم توفير مقعد  

بديل لي وعلى وجه السرعة!
ردت عليها املضيفة بكل أدب: اهدئي 
سيدتي كل املقاعد في هذه الرحلة ممتلئة 
تقريبا، لكن دعيني أبحث عن مقعد خاٍل!
غابــت املضيفة لعدة دقائق ثم عادت، 
وقالت لها: ســيدتي كما قلت لك لم أجد 
مقعدا واحدا خاليا في كل الدرجة السياحية، 
لذلك أبلغت الكابنت فأخبرني بأنه ال توجد 
أيضا أي مقاعد شــاغرة في درجة رجال 
األعمال، لكن يوجد مقعد واحد خال في 

الدرجة األولى املمتازة!
وقبل أن تقول )الســيدة احملتجة( أي 
شــيء، أكملت املضيفة كالمها: ليس من 
املعتاد في شــركتنا أن نسمح لراكب من 
الدرجة السياحية بأن يجلس في الدرجة 
األولى املمتازة، لكن وفقا لهذه الظروف 
االستثنائية فإن الكابنت يشعر بأنه من غير 
الالئق أن نُرغم أحدا على أن يجلس بجانب 
شخص مقرف لهذا احلد، والتفتت املضيفة 
نحو الرجل األســود، وقالت: سيدي هل 
ميكنك أن حتمل حقيبتك اليدوية وتتبعني، 
فهناك مقعــد ينتظرك في الدرجة األولى 

املمتازة!
في هذه اللحظة فقط ذهل الركاب الذين 
العنصري  )املوقف  يتابعون هــذا  كانوا 
بدايتــه وصفقوا بحرارة  البغيض( منذ 
املباشر  لتأديبهما غير  للكابنت واملضيفة 

للسيدة البيضاء املغرورة املتغطرسة!
قصة من )امليديا( فيها )عنصرية جائرة(!

ورد واقعي من )كابنت ومضيفة( يصلح 
درسا وِعبرة!

عنطزة كلمة أصلها تركي وهي تعني في 
اللغة العربية التكبر، ومتعنطز أي متكبّر!

٭ ومضة: أمتنى من كل عربي ومسلم وبلغته 
يوّصل رسالة الى اليهود في إسرائيل بأن 

يكفوا عن )العنصرية املغرورة(!
كلنا نتذكر جنوب افريقيا كيف طغى 
البيض على الســود حتى أسقط حكمهم 

)نيلسون مانديال(!
تشير كل مظاهر العنصرية في إسرائيل 

العرب، فاجلدران  أنها مستمرة ضد  إلى 
مليئة بعبــارات العنصرية وأقلها عبارة 

)املوت للعرب(!
نحن نعرف أن املجتمع اإلسرائيلي يعج 
بكل مظاهر العنصرية املوجهة من اليهود 
البيض لــكل اليهود من أصول عربية أو 

السود القادمني من الفالشا!
اليهود  وعنصريتهم أيضا ضد حتى 

املسيحيني!
تبقى احلقيقة: عنصرية إسرائيل محمية 
بالقرار األميركي واألوروبي فهل تتحرك 
الشعوب لقبر هذه العنصرية اإلسرائيلية 

اجلائرة؟
٭ آخر الكالم: العنصرية )داء خبيث( إذا وصل 
أرضا حولها الى خراب ونزاع، ولهذا يشار 
اليوم بقوة الى العنصرية اإلسرائيلية جتاه 
أهلنا في فلســطني في غزة والقطاع أو 

سكان 1948 وكل أرضنا احملتلة!
٭ زبدة احلچي: نحمد اهلل أننا في املجتمع 
الكويتي ال منارس هــذه العنصرية وال 
نقبلها، وإن حصلت فهي من )جهال(، وعبر 
التاريخ توحــد أهل الكويت ضد أعدائهم 
في )حُلمة واحدة جامعة( حتى ان النظام 
العراقي الصدامي سّخر مئات األلوف من 
مرتزقته وجالوزته وعصاباته ولم يستطع 
أن يفّرق بني الشعب الكويتي يوم قدمنا 
أبناءنا أسرار القبندي وأحمد قبازرد وعدنان 
اخللف وفوزي علي املال وسناء الفودري 
وعبداحلميد الفزيع وسعاد احلسن وغيرهم 

من شهدائنا األبرار، رحمهم اهلل جميعا.
بأن  اعتقاد  العنصرية هي  باختصار، 
هناك فروقا وقــدرات جلماعة أو عرق، 
وبالتالي تبرير الكبر والطاووسية والُعجب 

لفرد أو جماعة أو طائفة!
العنصرية مقيتة ومدمرة مرتبطة بالعرق 
واالثنية ولها أشكال وتطبق أحيانا بشكل 
مستبد وهي مرض يصيب العقل ويفقده 
رشده وصوابه.. لعل دعوتنا اليوم ومعي 
القراء الكرام لنبذ هذه العنصرية اللعينة، 
ولنكن جميعا أبطاال بانتصارنا عليها وعلى 
من يأمر بها وميارســها، وديننا يعلمنا 
وهلل احلمــد )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم: 

احلجرات 13(.
ال عنصرية في اإلسالم، وكل الضجيج 
حولها قادم لنا من اخلارج، رأس العنصرية 

اليوم الكيان اإلسرائيلي!
ال للعنصرية بكل أشكالها، فلقد عانت 
الدول والشعوب من دائها العضال ومازالت.. 

لألسف هنا وهناك.. فلنحاربها!
..في أمان اهلل.

ومضات

العنطزة »العنصرية«!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الكندري أول طبيب كويتي يحصل
على الزمالة من كوريا اجلنوبية

رابطة السكر: الكلوكوفاج دواء آمن

العقيد  حصل اجلراح 
أحمــد  د.عبدالرحمــن 
الكنــدري رئيــس قســم 
جراحــة مــخ وأعصــاب 
وعمود فقري في مستشفى 
جابــر للقوات املســلحة 
الكوريــة  الزمالــة  علــى 
 Wooridul في مستشــفى 
Spine Hospital، ليصبح 
بذلــك اول طبيب كويتي 
يحصل على زمالة جراحة 
املناظيــر للعمود الفقري 
من كوريا اجلنوبية، ملا له 

من نقلة فريدة من نوعها في عالم الطب 
عامــة وجراحة العمــود الفقري خاصة، 
حيث قــام بنقل علــم وتقنيــة املناظير 
اجلراحية احلديثة التي تغني عن إجراء 
العمليات اجلراحية التقليدية وما يتبعها 
من أعراض بغنى عنها، وبذلك باستخدام 
منظار بواسطة كاميرا ال يتجاوز سمكها ٧ 
مم يتم ادخالها بالعمود الفقري بأكثر من 
اجتاه من مخارج األعصاب حتت تخدير 
موضعي بجرح بســيط اليتجاوز ١ سم 
وبوقت وجيز ال يتجاوز النصف ساعة، 
وهذا ما مييزه عــن العمليات اجلراحية 
التقليديــة التي يســتخدم بهــا التخدير 
العام وما يلحقه من مشاكل واضرار قد 

تصيب أصحاب املشــاكل 
الصحيــة كمرضى القلب 
الســكر  والكلى ومرضى 
الذين قد يصابوا بالتهاب 
اجلرح وهــذا ال ميكن ان 
يحدث عند اجراء العملية 
باملنظار بسبب صغر حجم 
اجلــرح والثقــب الذي ال 
يتجــاوز ١ ســم، كمــا ان 
املريض ال يحتاج الى أخذ 
مســكنات عقلية قوية ما 
بعد العملية كون ان األلم 
يكون بنسبة بسيطة جدا 
ميكن السيطرة عليه باملسكنات العادية، 
وفي بعض احلــاالت تعتبر من عمليات 
جراحة اليوم الواحد، ومما هو جدير بالذكر 
احلاالت التــي يجرى بها تقنية املناظير 
هي اخلشونة والديسكات خاصة املتقدم 
منها بالعمر، وحاالت الضغط العظمي على 
األعصاب، وكذلك إزالة االكياس املتواجدة 
في داخل قناة العمود الفقري، باإلضافة 
الى العمليات املتقدمة من اخلشونة التي 
حتتاج الى تثبيت فقرات مع تركيب دعامة. 
ان هــذا اإلجناز والعلــم والبحث مبا هو 
جديد في عالم الطب ونقل أحدث وأفضل 
التقنيات العاملية الى الكويت بأيدي أطباء 

كويتيني يعتبر مفخرة للكويت.

حنان عبداملعبود

قال استشــاري الغدد 
الصماء والسكر ورئيس 
رابطة الســكر الكويتية، 
الغــدد  برنامــج  مديــر 
الصماء والســكر د.وليد 
الضاحي إن بعض الصحف 
احمللية نشرت خبرا عن 
دواء الســكر املعــروف 
الكلوكوفاج ويسمى أيضا 
املتفورمــني، الفتا إلى أن 
اخلبر تضمن نداء عاجال 

ملرضى الســكري يحـــذرهم من تناول هذا 
الدواء ألنه يحـــقن بفـــــئران التجارب 
من أجل تنشـــــيط السرطان، مشـــيرا 
إلى أنه لألســف ذلك يجانــب الصواب، 
والرســالة في اخلبر خطــأ ولها عواقب 

غير محمودة.
وزاد أن اخلبر احلقيقي متصل مبادة 
NDMA وهي مادة عرف عنها أنها ممكن 
أن تسبب الســرطان إن وجدت بكميات 
كبيرة في احليوانات وتستخدم لألغراض 

البحثية. توجد هذه املادة 
بكميــات ضئيلــة جدا ال 
تصل إلى حــد اخلطورة 
في كثير من املستحضرات 
ومنهــا األدوية املســماة 
)املصنعــة  باجلنيســة 
من شركات غير الشركة 
األصليــة( وهنــاك عــدة 
أدوية جنيسة سحبت من 
قبل لهذا السبب منها أدوية 
ضغــط وأدوية حموضة 
املعــدة وال زال مصرحــا 
الستخدام األدوية األصلية 

منها في الكويت والعالم.
وأضاف ان الكلوكوفاج له منافع كثيرة 
للجسم قد يكون منها عكس ما جاء باخلبر 
املغلــوط وهــي أن دواء الكلوكوفاج قد 
يكون مضادا للســرطان كما هو معلوم 
مــن عدة أبحاث منشــورة تقارب الـ ٢٠ 
بحثا، لذلك على املرضى عدم وقف دواء 
الكلوكوفــاج ومتابعــة الطبيب املعالج 
ألخذ اإلجابة عن أي تساؤالت والرجوع 

دائما للمراجع املعتمدة.

في جراحة املناظير للعمود الفقري

العقيد د.عبدالرحمن الكندري

د.وليد الضاحي 

)قاسم باشا( ملشاهدة الڤيديواملستشار د.فهد العفاسي وماجد املطيري وكبار الضيوف يتقدمون املشاركني في منتدى الكويت للشفافية 

املطيري: األجهزة الرقابية مطالبة بالتكيف 
مع املستجدات لتواصل أداء مهامها بكفاءة

عادل الشنان

نظم ديوان احملاسبة برنامجا تدريبيا 
بعنوان »التدقيق علــى القطاع النفطي« 
صباح أمس ويستمر حتى يوم ١٢ ديسمبر 
اجلاري مبشاركة وفد من جمهورية ڤيتنام. 
وعلى هامش البرنامج، قال الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات 
فــي ديــوان احملاســبة عصــام املطيري: 
يســرني اليوم ونحن نلتقــي بالبرنامج 
التدريبي حول موضــوع »التدقيق على 
القطاع النفطي« أن أرحب بالوفد الڤيتنامي 
في بلدهم الثاني الكويت والذين ســعدنا 
باستضافتهم لعمق العالقات التاريخية بني 
البلدين الصديقني، مؤكدا على استمرارية 

التعاون بني اجلهازين الكويتي والڤيتنامي 
تفعيــال التفاقية التعاون املبرمة في عام 
٢٠٠٩ والتي من املقرر جتددها خالل الفترة 
القادمة، حيث سلطت الضوء على تبادل 
اخلبرات واملعلومات الفنية في كافة مجاالت 
التدقيق املختلفة وعلى وجه اخلصوص 
القطاع النفطي. وتابع املطيري أن حضور 
اليوم ما هو إال تأكيد على اإلميان الراسخ 
بأهمية تسليط الضوء على كل اجلوانب 
املتعلقــة بالتدقيق علــى القطاع النفطي 
من خــالل االطــالع علــى ادلــة التدقيق 
وبرنامج idea، مؤكدا أن األجهزة الرقابية 
مطالبة بالتكيف مع الظروف واملستجدات 
ومواكبتها كي حتافظ على مكانتها وتقدمها 

ومواصلة أداء مهامها بكفاءة.

»احملاسبة« يجدّد اتفاقية التعاون مع ڤيتنام في األيام القادمة

ملشاهدة الڤيديوعصام املطيري واملشاركون في االجتماع             )متني غوزال(

عاطف رمضان

أقامــت جمعية الشــفافية 
منتــدى الكويــت للشــفافية 
الثامن حتت شــعار »حوكمة 
القطــاع العــام«، وذلك حتت 
رعاية صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد، في 
فندق جي دبليو ماريوت قاعة 
اجلهراء خالل الفترة من 8 و٩ 

اجلاري.
وقال ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
- وزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة املستشار 
فهــد العفاســي فــي تصريح 
صحافــي إن املنتــدى يناقش 
موضوع تنمية أدوات احلوكمة 
في القطــاع العام، وهو هدف 
احلكومــة الرشــيدة لعناصر 
مواجهة الفساد اإلداري واملالي، 
مضيفا ان تواجد مؤسســات 
العــام واخلــاص  القطاعــني 
ومؤسســات مجتمــع مدنــي 
ومنظمات دولية أمر مهم ألنها 
عناصر تتكامل ملواجهة الفساد.

ولفت إلى ان املنتدى يزخر 
بالكفاءات املمتازة التي تعتبر 
إضافــة حقيقيــة ليــس على 
املســتوى الدولي فقط ولكن 
أيضا للمنتدى، مشــيدا بدور 
جمعية الشــفافية في تنظيم 
املنتــدى وتفاعلها مع قضايا 

املجتمع بشكل عام.

معاجلة الترهل
وفي كلمــة اللجنة العليا 
ألقاهــا  املنظمــة للمنتــدى، 

عنها بصراحة ووضوح من 
احلكومة نفسها.

ان  املطيــري  وأضــاف 
اعترافنا مبشاكلنا واحلديث 
عنهــا يعتبر مظهــرا صحيا 
وحضاريا يفرض علينا وضع 
احللول للمشاكل، مشيرا إلى 
أننا نحتاج إلى اتخاذ القرار 

العتماد احلوكمة.
ومن أجل حتسني الشفافية 

التعيني في الوظائف القيادية 
وفق معايير الكفاءة وتطوير 
الكويتيــة  الدميوقراطيــة 
لتحسني ترتيب الكويت في 
املؤشرات املعنية بهذا اجلانب 
مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة 
العامة للدميوقراطية وإقرار 
اقتراح قانون شفافية مجلس 

األمة ونزاهته.
كما طالب املطيري بالسماح 
للمجتمع املدني بالعمل بحرية 
في دعم جهود تعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد وإشراكه في 
رؤية الكويت ٢٠35 وانضمام 
الكويت إلى عدد من املبادرات 
الدولية املعنية بالشــفافية 

ومكافحة الفساد.
بدورهــا، قالــت رئيســة 
منظمــة الشــفافية الدوليــة 
ديليا روبيو ان على احلكومات 
والقطاع اخلاص ومؤسسات 
املجتمع املدني العمل ملواجهة 
التحديات ومكافحة الفســاد 
الذي يعتبر مؤثرا على التنمية 
البشــرية إضافة إلى عالقته 
بالتأثير السلبي على املجتمع.
وأضافت ان األموال التي 
تذهــب من املــال العــام لها 
تأثيرات على حتقيق التطلعات 
في التنمية املســتدامة وأنه 
من دون معاجلة الفســاد لن 
تتحقق اي شفافية أو نزاهة 
مطلوبة لرفــع الثقة، مبينة 
أن ما تقوم به بعض القيادات 
السياسية التي فقدت ثقتها 
لــدى املجتمع من اســتخدام 
الفســاد  اإلعالنــات ملكافحة 

امر غير كاف.

والنزاهــة، طالــب املطيري 
بإقــرار قانون إنشــاء جهاز 
احلوكمة وإقرار قانون تعارض 
املصالح وقواعد السلوك العام 
وفق املعايير الدولية وإقرار 
قانون الشفافية وحق االطالع 
على املعلومات واإلسراع في 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز الشــفافية والنزاهة 
ومكافحة الفساد وإقرار قانون 

رئيــس جمعيــة الشــفافية 
أن  أكــد  املطيــري  ماجــد 
مؤسســاتنا العامة ال تعمل 
بشــكل جيــد وتتعامــل مع 
القضايا امللحــة بردة الفعل 
وال يوجد لديها منهج استباقي 
وخطة استراتيجية للتعامل 
مع األحــداث الطارئــة، وان 
اجلهود احلكوميــة ملعاجلة 
الترهل اإلداري يتم احلديث 

العفاسي: تنمية أدوات احلوكمة ملواجهة الفساد
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ألول مرة في الكويت

على هامش املنتدى، قال رئيس جمعية 
الكاريكاتير الزميل محمد ثالب إن اجلمعية 
تشــارك في إقامة معــرض للكاريكاتير 
في منتدى الشفافية، مشيرا الى ان هذه 
املشاركة هي األولى مع جمعية الكاريكاتير 
وان هــذا التعاون من شــأنه يعمل على 

إجناح هذا املنتدى.
وأضاف ثالب ان جمعية الكاريكاتير 

قدمت مجموعة من أعمالها عن الشفافية 
ومحاربة الفســاد وكثير من األمور التي 

تهم الكويت.
وقال إن املعرض يشارك فيه اكثر من 
٢٠ فنان كاريكاتير كويتيا مما يصب في 
صالح التعاون املشترك بني جمعيات النفع 
العام، معربا عن شكره جلمعية الشفافية 

الكويتية للتنظيم الرائع للمنتدى.

عبدالكرمي العبداهلل

التربية  شــكلت وزارة 
جلنة وطنية بالتعاون مع 
وزارة الصــــحة والهيئــة 
العامــة للغــذاء والتغذية 
للرقابــة واإلشــراف على 

التغذية املدرسية.
وتختص اللجنة بتقييم 
الوضــع احلالــي للتغذية 
املدرسية في جميع املراحل 
الدراسية بهدف الوقوف على 

التحديات وإيجاد احللول 
املناسبة وتقدمي التوصيات 
للجهات املعنية لعمل الالزم، 
واعتماد الضوابط والشروط 
الالزمــة لضمــان ســالمة 
املقدمة  الوجبــات  وصحة 

في املدارس. 
كما تختص بوضع نظام 
وآليــة املتابعــة اليوميــة 
للمقاصــف  والدوريــة 
املدرســية لضمان االلتزام 
والضوابــط  بالشــروط، 

املعتمــدة ومتابعــة تنفيذ 
النظــام، وتســهيل مهمــة 
املفتشــني لعمــل الرقابــة 
والتفتيــش على املقاصف 
املدرســية حســب النظــم 
املتفــق عليهــا، ودراســة 
مــن  الــواردة  التقاريــر 
التعليميــة ومن  املناطــق 
املفتشــني والتعــرف على 
واملعوقــات،  اإلجنــازات 
واتخاذ اإلجراءات املناسبة 
بشــأنها، وتنظيــم لقاءات 

ودورات فنية لبناء قدرات 
القائمني على نشاط املقصف 
املدرســي بالتعــاون مــع 
اجلهات املعنية، فضال عن 
تنظيــم حمــالت إعالميــة 
الطلبــة بشــأن  لتوعيــة 
التغذيــة الســليمة ومنط 
احلياة الصحــي بالتعاون 
مع اجلهات املعنية اإلشراف 
على تنفيذ مبادرة املدارس 
التغذيــة واعتماد  صديقة 

نتائج التقييم.

معرض كاريكاتير ضمن فعاليات املنتدى

)قاسم باشا( الوزير د.فهد العفاسي مع الزميل محمد ثالب في معرض الكاريكاتير 


