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في املواقف واألحداث اجلسام تظهر قدرات 
الرجال!

«جاســم» من األسماء املميزة في التاريخ 
الكويتي، وكذلك عندنا اسم مميز في الكويت 

«قاسم».
يبقى هناك من يســمى جاسم أو قاسم 

وكالهما كاسم خير ولهما معان ودالالت!
(جاسم) اســم علم مذكر من أصل عربي 
معناه ضخم اجلسم والشجاع الذي ال يخاف 
أحدا، بينما (قاســم) هو حسن الوجه املجزي 

في العطاء!
عرفت (جاسم) كولي أمر عندما كنت أدرس 
اللغة العربية في مدرسة صقر الشبيب االبتدائية 
بقيادة شــيخ النظار أستاذي ومعلمي املربي 
محمد عبدالرحمن الفارس، أطال اهللا في عمره 
في صحة وعافية، كانــت الفترة في أواخر 
السبعينيات وبداية الثمانينيات عندما قابلت 
(ولي أمر) في مقتبل العمر، ســمعته الطيبة 
تسبقه، وقال: «أستاذ يوسف ولدي (معاذ) لي 
العظم ولك اللحم صافي»، وتكرر هذا من جنله 
الثاني مهلهل وهما من أحب طالبي لتفوقهما 
وأدبهما كلما وجدتهما فــي احلياة ناجحني 
دعوت لهما بظهر الغيب، من خيرة من علمت.

وتدور األيام والشهور ويزداد قربي من 
(جاسم) وهو يحمل هموم األمة عن ألف رجل 

ورجل!
كلما مر وقت من الزمــان ازداد إعجابي 
بشيخي (جاسم) فتاريخه كله جرأة وشجاعة 
وعلم وانتصار للحق أينما وجد وللمظلومني!

هو محبوب من اجلميع ملساعدته اجلميع 
واحترامه للكبير وعطفه على الصغير والتزامه 

األدب اجلم مع محدثيه ومخالفيه.
ميتلك طموحا ال حد له، والدليل إجنازاته 
الدعوية والوقفية، وألنه محب للنجاح والتفوق 

أجنز وكان دائما في املقدمة.
يتسم بروح مرحة رغم صرامته، ألنه ميلك 

قلبا كبيرا في تعامله مع اجلميع.
هو ملتزم بأسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة 

الكرمية وهو فخرها.
ما شــاء اهللا، رزقــه اهللا ذكاء حادا، ألنه 
الثقافة واملعرفة وله وفاء  باألساس متســع 
عجيب ملشايخه وأساتذته ومعلميه وأصحابه.

محب للعمل الدعوي حد اإلدمان وكذلك العمل 
اخليري والتطوعي وقد حضرت مؤخرا حفل 
تكرميه فكان صاحب هذه القيم هو: شيخنا 
الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسني (أبومعاذ) 
املربي الذي عرفته قاعات الدرس واحملاضرات، 
أستاذ الثقافة اإلسالمية والشريعة اإلسالمية في 
جامعة الكويت، عضو جلنة املناهج ملادة التربية 

اإلسالمية في وزارة التربية والتعليم العالي.

٭ ومضة: نحن اآلن أمام إنســان غير عادي 
يحمل املؤهالت الدراسية وله الكثير من الكتب 
واملؤلفات وتاريخه يصعب حصره في العمل 

الدعوي واخليري والتطوعي.
قامة كويتية شامخة في اإلجنازات الكويتية 
الدعوية واخليرية والتطوعية ومسيرة عطرة 

زاخرة بالعطاء اإلنساني.
في زمن العوملة واألخطار احملدقة باحلضارة 
اإلسالمية ال أرى (تقاعد) أستاذنا جاسم، أطال 

اهللا في عمره، ومكانه مستشار في الدولة.

٭ آخر الكالم: أرسل لي باألمس رسالة شكر على 
كتابي الروهنيغا هي تاج على رأســي ووسام 

على صدري.
وأنا أقول له ما قاله املأمون: «الرجال ثالثة: 
رجل كالغذاء ال يُستغنى عنه، ورجل كالدواء 
يحتاج إليه حيناً، ورجل كالداء ال يحتاج إليه أبدا».

وأنت أفضل الرجال من تواضع رفعه وعلم 
قدره وقبول عند الناس وأمتنى أن تســتمر 
بعطائك اإلنساني الالمحدود، وجزاك اهللا خيرا 

عما قدمت.

٭ زبدة احلچي: سرني جدا حضوري حفل تكرميه 
في جمعيــة اإلصالح االجتماعي برعاية نائب 
رئيس مجلس األمة األخ العزيز محمد املطير 
الذي قال انه عرف (الياسني) معلما ومربيا في 
ميادين الدرس والفكر والدعوة وقامة شامخة 

من قامات العمل اخليري الكويتي.
أما أســتاذنا القدير الشيخ د.خالد مذكور 
املذكور فلقد أبكى اجلميع بكلمته املعبرة عن 
وفاء عميق متبادل مــع املكرَّم صاحب الهمة 
العالية الشيخ د.جاسم محمد مهلهل الياسني، 
أطال اهللا عمره، وكيف ساهم كثيرا في مهمات 
العمل الوطني إبان االحتالل العراقي الغاشم، 
وكانت كلمة (أبو معاذ) فعال مسك اخلتام، ذكر 
إخوانه الذين عملــوا معه في الدعوة والعمل 
اخليري. وشهد احلفل عروض أفالم تسجيلية 
عن مسيرة (أبو معاذ) وأيضا الوقف اخليري.

أعجبني حضور (قدامى جمعية اإلصالح) 
وتألق عريف احلفل وقام شباب العالقات العامة 
بإضفاء أجواء إميانية أخوية على احلفل، وجزاهم 

اهللا خيرا، همة وابتسامة!
الياسني، أحد  الشيخ جاسم محمد مهلهل 
الشخصيات الدينية واخليرية والتطوعية التي 
نفخر بها وشــكرا (أبا معاذ) على هذا الكتاب 

الذي أعتز به وتسلم!
.. في أمان اهللا.

ومضات

جاسم!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

النعيمي لـ «األنباء»: ندعو الرجال فوق ٥٠ عامًا
إلى إجراء الفحص املبكر لـ «البروستاتا»

خالل ورشة عمل في «القسطرة العالجية اإلشعاعية» نظمها قسم الطبيعة اإلشعاعية مبركز الكويت ملكافحة السرطان

(محمد هاشم)د.مشاري النعيمي مع احلضور في املؤمتر د.مشاري النعيمي مكرما د.شيخة العبيدلي 

عبدالكرمي العبداهللا

نظم قســم الطبيعة اإلشــعاعية 
مبركــز الكويــت ملكافحة الســرطان 
ورشة عمل في «القسطرة العالجية 
اإلشعاعية». وقال رئيس قسم الطبيعة 
اإلشــعاعية مبركــز الكويت ملكافحة 
الســرطان د.مشــاري النعيمــي في 
تصريح لـ «األنباء» إن ورشة العمل 
في «القسطرة العالجية اإلشعاعية»، 
تختص بعــالج أمراض الســرطان، 
خاصة األكثر انتشــارا بــني الرجال 
مثل «ســرطان البروستاتا» واألكثر 
انتشــارا بني النســاء مثل «سرطان 
الثدي والرحم». وذكر أن الورشة تأتي 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، وتهدف الى تدريب العاملني 
في هذا املجــال على احدث التقنيات 
في العالج اإلشــعاعي التداخلي مثل 
استخدام جهاز إشعاعي خارجي يسلط 
أشــعة عالية الكثافة الــى الورم، أما 
النوع الثاني، فهو اإلشعاع الداخلي، 
وذلك عبر زرع بذور إشعاعية داخل 
الورم لتدمير اخلاليا السرطانية دون 
اإلضرار باخلاليا املجاورة للورم، علما 
أنها اكثر فعالية وأكثر دقة في العالج.
وشــدد د.النعيمــي علــى إجراء 
الفحص املبكر لـ «البروستاتا»، خاصة 
للرجــال فوق ٥٠ عاما مما يؤدي إلى 

أعلى النسب في جناح العالج.
وعن اليوم العاملي للفيزياء الطبية، 
نــوه د.النعيمي إلى أن دور الفيزياء 

الطبي مهم جــدا، والذي يعمل خلف 
الكواليــس مــع األجهــزة واملعــدات 
والبرامــج ورصــد إحداثيات األورام 
وتخطيط العالج اإلشــعاعي، عالوة 
علــى التأكد من جــودة األجهزة قبل 
العــالج، فضال عن ســالمة العاملني 

واملرضى باإلشعاع.
بدورهــا، أكــدت رئيــس وحــدة 
الفيزيــاء للعالج اإلشــعاعي مبركز 
الكويت ملكافحة الســرطان د.شيخة 
العبيدلي على أن ورشة العمل شملت 
التخطيــط العالجي وضبط اجلودة 
لنــوع من أنواع العالج اإلشــعاعي، 
والذي يعرف باسم العالج اإلشعاعي 

الداخلي.
وبينت أن هناك مشاركات في هذه 

الورشــة عبر محاضريــن من أملانيا 
والسعودية والبحرين، مشيرة إلى أن 
الورشة تستمر لـ ٣ أيام وستناقش 
أحدث تطورات التكنولوجيا في مجال 
العالج اإلشــعاعي الداخلي، وسيتم 
التركيز علــى أورام «عنــق الرحم» 

و«البروستاتا».
بدوره، أكد د.ســعد الدليجان من 
مستشفى امللك فيصل التخصصي في 
اململكة العربية السعودية ان املنطقة 
اخلليجية والعربية بحاجة إلى مثل 
تلك الدورات ملا لها من أهمية قصوى 
في إعطاء عالج سحري ألورام السرطان 
والذي يرفع من نســب التشافي من 
ســرطان الرحم إلى نحو ٩٠٪ إذا مت 

استخدامه بالطرق الصحيحة.

أبل لـ «األنباء»: ضبط أشخاص ميارسون مهنة طبية دون ترخيص في الساملية
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت مديرة إدارة التراخيص الصحية في وزارة 
الصحة د.سعاد أبل، عن رصد أعضاء التفتيش في اإلدارة 
بالتعاون مع اللجنة الثالثية، ممثلة بـ «مباحث اإلقامة» 
و«الهيئة العامة للقوى العاملة»، مخالفات جســيمة 
لمستوصف في منطقة السالمية، حيث تبين ممارسة 
أشــخاص مهنة طبية غير مرخصة في المستوصف 
ووجود عمالة غير مرخصة للعمل في المجال الطبي 
يمارســون إجراء تجميليا بــدور غير مرخص العمل 

فيه من إدارة التراخيص الصحية.

وذكــرت في تصريح خاص لـــ «األنباء»، انه تمت 
إحالة المـخـالـفين إلى الجهات الـقـانونـية المختصة، 
كما ستتم إحـالـــة صـاحـــب المـسـتـوصف والمدير 
الطبي الى جهاز المـــسؤولية الطبية للتحقـــيق في 

المخالفات.
وأهابت د.أبل بالمراجعين في القطاع الطبي األهلي 
التأكد من حصول مزاولي المهنة على ترخيص المزاولة 
الصــادر مــن إدارة التراخيــص الصحيــة والتحقق 
منــه عــن طريــق موقــع وزارة الصحــة اإللكتروني 
لالســتعالم عــن طبيــب أو مؤسســة عبــر الرابــط:

/https://medlic.moh.gov.kw/SearchDocWebد.سعاد أبل

ملشاهدة الڤيديو


