
محليات
اخلميس ٥ يناير ٢٠٢٣

07

الرفاعي لـ «األنباء» عن ظروف اعتقاله
في تونس: تعامل السلطات كان راقيًا

عبداهللا الراكان

عاد إلى البالد فجر أمس 
األربعاء الداعية املقرئ محمود 
الرفاعي قادما من تونس بعد 
توقيفه هناك بسبب مشاركته 
في حفل ديني لتكرمي حفظة 
القرآن الكرمي، حيث كان في 
استقباله جمع تقدمهم النائب 
د.حمد املطر وذوو الرفاعي، 
باإلضافة إلــى مجموعة من 

املواطنني.
ولدى وصوله إلى أرض 
الوطــن، أكــد الرفاعــي في 
أن  لـــ «األنبــاء»  تصريــح 
ســبب ســفره لتونس كان 
حلضور حفل لتكرمي طلبة 
حفظة القــرآن الكرمي إللقاء 
كلمه حتفيزية وتشجيعية 
على احلفظ واإلتقان للتالوة 
والتجويــد، مضيفا انه قبل 
موعــد احلفل بســاعتني مت 
إلغــاؤه واســتدعاء اجلهــة 
املنظمة وأيضا مت استدعاؤه 
للتحقيق من قبل السلطات 

التونسية.
وأوضح انــه مت اعتقاله 
يــوم اخلميس املاضي فيما 
مت اإلفراج عن يوم االثنني، 
الفتا إلى أن التأخير باإلفراج 
عنه كان بسبب إجازة رأس 
السنة امليالدية، مشيرا في 

األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد وإلى رئيس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح وإلى 
وزيــر اخلارجيــة الشــيخ 
ســالم العبداهللا ولسفيرنا 
في تونس منصــور العمر 
الــذي كان أول املهنئني فور 

إطالق صراحه.
تفاعل الشعب الكويتي

بدوره، قال النائب د.حمد 
املطــر انــه يعــرف الداعية 
محمود الرفاعي منذ ٣٥ عاما 
وهــو خادم لدينــه وحافظ 
ومعلم للقرآن الكرمي، مشيرا 

مؤكدا ان تعامل الســلطات 
كان  التونســية  األمنيــة 
راقيا جدا لإلنصاف، مؤكدا 
ان الشعب التونسي شعب 
عظيم ونكن له كل احترام، 
لكن التعســف فــي اعتقال 
الشيخ محمود الرفاعي أمر 

مؤسف.
بدوره، قال عبدالرحمن 
العوضي من أقرباء الرفاعي 
اننا فوجئنا باعتقال الداعية 
محمــود الرفاعــي الــذي ال 
أعرف عنه إال كل خير وهللا 
احلمد أفرج عنه بفضل اهللا 
وبجهود السلطات الكويتية 
الشــعب  ودعــاء وتعاطف 

الكويتي.

إلــى ان ســفره لتونس هو 
القــرآن وحتفيظه،  لتعليم 
مضيفا ان الشــيخ محمود 
الرفاعي ميثل حالة من الدعاة 
احلقيقيــني الذين يخدمون 
كتــاب اهللا عز وجل وأيضا 
هو مدرب حلفاظ كتاب اهللا، 
موضحا ان تفاعل الشــعب 
الكويتي ومؤسسات املجتمع 
املدني هو خيــر دليل على 
مكانة الشخص وحب الناس 

له.
وأضــاف املطر ان جهود 
وزارة اخلارجيــة الكويتية 
واضحــة ومقــدرة خاصــة 
ما يتعلــق مبتابعة اعتقال 
الرفاعي،  الشــيخ محمــود 

الداعية الكويتي وُمحفِّظ القرآن أكد أن تأخر اإلفراج عنه كان بسبب عطلة رأس السنة امليالدية

.. وأخرى على يدهقبلة على جبني الرفاعي لدى وصوله

النائب د.حمد املطر مع الداعية محمود الرفاعي وعدد من ذويه ومستقبليه في مطار الكويت  (أحمد علي)

الوقت نفسه إلى أن تعامل 
الســلطات التونســية معه 

كان راقيا.
وأضاف الرفاعي أن حب 
الشــعب الكويتــي للقــرآن 
الكــرمي ونشــره وجائــزة 
الكويــت الدوليــة لتحفيظ 
القــرآن خير دليل على ذلك 
وأصبحــت فــي كل بيــت 
كويتي، سائال املولى عز وجل 
ان يثيــب كل من شــارك أو 
تفاعل أو تعاطف معه أثناء 
اعتقاله، متابعا: هللا احلمد 
واملنة على عودتي للكويت 
ساملا واحلمد هللا أني كويتي.

كما تقدم الرفاعي بالشكر 
اجلزيــل لصاحــب الســمو 

الشـعب الكويتـي محب للقـرآن الكرمي ونشـره وجائـزة الكويـت الدولية لتحفيظـه خير دليـل على ذلك
املطـر: أعـرف الرفاعي منذ ٣٥ عامـًا خادمًا لدينـه وحافظًا ومعلمًا للقـرآن وهو حالة من الدعـاة احلقيقيني

احلياة مليئة بالقصص والعبر واحلكم 
وأكثرها فيها إفادة!

في أحد األيام، أراد الرئيس األميركي 
نيكسون أن يقرأ عن (اإلسالم) فطلب من 
املخابرات األميركية أن تعد له بحثا في ذلك 
املوضوع، وبالفعــل نفذوا أوامره، ولكن 
بحثهم كان طويال بعض الشيء، فطلب من 
مستشاره روبرت كرين أن يقرأ البحث 

ويختصره له.
وبالفعل قرأ روبرت البحث، ثم ذهب 
يحضر ندوات ومحاضرات إسالمية ليتعرف 

أكثر على املوضوع.
وما هي إال أيام حتى دوى خبر إسالم 
«روبرت كرين» في أرجاء الواليات املتحدة 

األميركية بالكامل!
املستشــار روبرت كرين حصل على 
دكتوراه في القانون العــام، ثم القانون 
الدولي ثم أصبح رئيسا جلمعية هارفارد 
للقانون الدولي ومستشارا للرئيس األميركي 
نيكسون للشؤون اخلارجية، ويعتبر أحد 
كبار الساسة األميركيني القانونيني ومؤسس 
مركز احلضارة والتجديد في أميركا، ويتقن 
ست لغات حية، وقد التقى في حياته املفكر 

الفرنسي جارودي وأسلم عقب اللقاء.
سمى نفسه (فاروق عبداحلق) تأسيا 
بسيدنا عمر بن اخلطاب (الفاروق) ے

إلعجابه بسيرته وأقواله وأفعاله وشخصيته 
الفذة.

- يقول د. فاروق عبداحلق عن إسالمه: 
بصفتي دارسا للقانون فقدت وجدت في 
اإلسالم كل القوانني التي درستها، وأثناء 
دراستي في جامعة هارفارد ملدة ٣ سنوات 
لم أجد في قوانينهم كلمة (عدالة) ولو مرة 
واحدة! هذه الكلمة وجدتها في اإلســالم 

كثيرا!
- يقــول: كنا في حوار قانوني، وكان 
معنا أحد أساتذة القانون من اليهود، فبدأ 
يتكلم ويخوض في اإلســالم واملسلمني، 
فأردت أن أسكته، فسألته: هل تعلم حجم 

قانون املواريث في الدستور األميركي؟
- قال: نعم، أكثر من ثمانية مجلدات.

- فقلت له: إذا جئتك بقانون للمواريث 
فيما ال يزيد على عشــرة سطور، فهل 

تصدق أن اإلسالم دين صحيح؟
- قال: ال ميكن أن يكون هذا.

فأتيت له بآيــات املواريث من القرآن 
الكرمي وقدمتها له، فجاءني بعد عدة أيام 
يقول لي: ال ميكن لعقل بشري أن يحصي 
كل عالقات القربى بهذا الشمول الذي ال 
ينسى أحدا، ثم يوزع عليهم امليراث.. هذا 
العدل الذي ال يظلم أحدا، ثم أســلم هذا 

الرجل اليهودي!

٭ ومضة: لقد توفي هذا السياسي األميركي 
احملنك وهو على ملة اإلسالم عن عمر يناهز 
(٩٢) عاما، وفي الثمانينيات انشرح قلبه 
لإلسالم فأعلن إسالمه وأطلق على نفسه 
اسم فاروق عبداحلق وقد خدم اإلسالم، 
وله أطروحات مهمة في هذا السياق، فلقد 
شارك في املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد 
اإلســالمي في أميركا الشمالية املعروفة 
اختصــارا بـ ISAN، وعقد في الفترة من 
٢٩-٨ إلى ١-٩-١٩٨٦ مبدينة انديانا بوليس، 
وقد وجه اللوم والنقد إلى الغرب لنظرته 
املنحازة والقاصرة جتاه اإلسالم وطرح 

عدالة قضية فلسطني.
ولد د. فاروق عبداحلق في ٢٦ مارس 
١٩٢٩م وتوفي في ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ في عز 

انتشار وباء كورونا كوفيد-١٩.

٭ آخر الكالم: قصة الدكتور روبرت كرين 
(فاروق عبداحلق) حتتاج منا إلى أن نتداولها 
لنوصل أن اإلسالم أعظم دين على وجه 

األرض.

٭ زبدة احلچي: واضح أن هناك إهماال متعمدا 
من اإلعــالم األميركي رغم أنه رجل تبوأ 
مكانة رفيعة في بالده خاصة أنه متخصص 
بالقانــون، وحتول إلى الدفاع عن حقوق 
املسلمني، ودفاعه كان مركزا على القضية 
الفلسطينية. تعرض روبرت إلى اإلهمال 
املتعمد وعلينا أن نحيي ذكراه ألنه خدم 

اإلسالم ونشره.
رحم اهللا عبدك د. فاروق عبداحلق، ولنا 
في أبنائه الـ ٥ ذكرى متجددة إن شاء اهللا.

في أمان اهللا..

ومضات

قصة روبرت كرين!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وزارة شؤون األمة: صرف بدل اإلجازات للكويتيني 
وتسكني الوظائف اإلشرافية الشاغرة

عبدالكرمي العبداهللا

قــال وكيــل وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
د.أحمــد الهيفــي إن الوزارة 
انتهت من صرف بدل رصيد 
اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة 
للموظفــني الكويتيني، حيث 
مت إيداع مبالغ هذا البدل في 
حسابات املوظفني، وذلك بعد 
االنتهاء من إجراءات الصرف 
في ضوء الشروط القانونية 
املنصوص عليها في مرسوم 
نظام اخلدمة املدنية وقرارات 

لـ«اإلجازات»، ومت رفع كشوف 
الدفعــة األولــى إلــى البنــك 
املركزي متهيــدا إليداعها في 
حســابات املوظفني في أقرب 

وقت.
وذكــرت مصــادر صحية 
لـ «األنباء» انه جار التدقيق 
على كشوف بقية القطاعات 
املركزية واملناطق  واإلدارات 
الصحية متهيدا لصرفها تباعا 
بعد االنتهاء من التدقيق عليها 
من قبل مراقبة شؤون املوظفني 
التابعة لديوان اخلدمة املدنية 

خالل األسابيع املقبلة.

الصلة بشــروط شــغل هذه 
الوظائف، وقد بادرت الوزارة 
إلــى تســكني هــذه الوظائف 
وإصدار القرارات اخلاصة بها 
فور موافقة مراقبي شــؤون 
التوظــف التابعــني لديــوان 
اخلدمة املدنية على مشاريع 
هذه القرارات التي مت إعدادها 
بعد إجراء املفاضالت القانونية 
املنصوص عليها في قرارات 

مجلس اخلدمة املدنية
 مــن جانب آخر، اعتمدت 
وزارة الصحة صرف الدفعة 
األولــى مــن البــدل النقــدي 

الدفعة األولى من البدل النقدي لـ «اإلجازات» في «الصحة» بحسابات املستحقني

د. أحمد الهيفي

مجلس اخلدمة املدنية املتعلقة 
بذلك، وعرض مشاريع قرارات 
الصرف للموظفني املستوفني 
للشروط على مراقبي شؤون 
التوظــف التابعــني لديــوان 
اخلدمــة املدنيــة العتمادهــا 
واملوافقة عليها، ومن ثم إصدار 
قرارات الصرف وإحالتها إلى 

اجلهات املختصة للصرف.
أن  د.الهيفــي  وأضــاف 
الــوزارة انتهــت أيضــا مــن 
تســكني الوظائف اإلشرافية 
لقــرارات  وفقــا  الشــاغرة 
مجلس اخلدمــة املدنية ذات 

احلسيني لـ «األنباء»: إجراء ٢٠ عملية نسائية دقيقة
عبر املنظار ثالثي األبعاد في مستشفى اجلهراء

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت رئيســة قســم النســاء والــوالدة في 
مستشفى اجلهراء د.حنان احلسيني، عن إجراء 
٢٠ عملية نسائية عبر املنظار ثالثي األبعاد حلاالت 
مختلفة مثل استئصال الرحم الكلي باملنظار وإزالة 
التلفيــات الرحمية، فضال عــن عمليات البطانة 

املهاجرة التي تعتبر من العمليات الصعبة واملعقدة.
وبينت د.احلسيني في تصريح لـ«األنباء»، أن 
هذا جاء على هامش ورشة عمل عن عمليات مناظير 
النســاء والتوليد نظمها قسم النســاء والوالدة 
مبستشفى اجلهراء مبشاركة البروفيسور الزائر 
هيمنت كانوجي أستاذ جراحات النساء والتوليد في 
الهند. وبينت أن املنظار الثالثي األبعاد يعتبر من 

األجهزة احلديثة التي تتميز بعرض الصور برؤية 
أفضل لألعضاء واألنســجة داخل البطن، منوهة 
بأنها متكن اجلــراح من مالحظة أدق التفاصيل، 
علما انه تســتخدم نظارات خاصة لهذه التقنية، 
كما تتميز أيضا بتكبير الصورة وحتقيق أفضل 
النتائــج بأقل املضاعفات في مثــل هذه النوعية 

من العمليات.

خالل ورشة عمل نظمها قسم النساء والوالدة

الطاقم الطبي املشاركد.حنان احلسيني خالل إجراء إحدى العمليات

د.فهد اإلبراهيم لـ «األنباء»: نصف سكان 
األرض مصابون بجرثومة املعدة

شدد على أن منظمة الصحة العاملية صنفتها على أنها البكتيريا األكثر انتشاراً في العالم

د. فهد اإلبراهيم

أسامة أبوالسعود

أكد استشــاري أمراض اجلهــاز الهضمي 
والكبد والطبيب املتخصص في عالج تقرحات 
القولون املزمنة ومرض كرونز د.فهد اإلبراهيم 
أن نصف سكان األرض تقريبا مصابون بالتهاب 
جرثومة املعدة أو اجلرثومة الهضمية، األمر 
الــذي جعــل البكتيريا احللزونيــة بيلوري 
هــي البكتيريــا األكثــر انتشــارا فــي العالم 
(Helicobacter pylori)، وقــد أدرجتها منظمة 
الصحة العاملية على أنها بكتيريا مســرطنة 

أو أحد مسببات سرطان املعدة.
وقال د.االبراهيم فــي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» انه اذا كان لديك إحساس متكرر 
بالقــيء والغثيــان وعســر الهضــم او لديك 
إحســاس باالمتالء والشــبع على الرغم من 
عدم تنــاول الكثير من الوجبــات فقد يكون 
السبب هو «جرثومة املعدة املسببة اللتهاب 

وقرحة املعدة». 
وأوضح د.فهد اإلبراهيم أن بكتيريا بيلوري 
احللزونية قد تنتقل من شخص آلخر عن طريق 
تلوث فموي - برازي حيث ينتقل إلى الفم من 
خالل الطعام أو األيدي غير النظيفة وذكر أنها 
أيضا مــن املمكن أن تنتقل عن طريق تناول 
اخلضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدا، أو 
نتيجة استقرار البكتيريا في إمدادات املياه.

وذكر د.فهد اإلبراهيم أنه من املمكن إصابة 
أي شــخص بالقرحة الهضمية وفي أي عمر، 
حتى في مراحل الطفولة إال أنها أكثر حدوثا 
فــي البالغني في منتصف أعمارهم، ونســبة 
اإلصابة بها عند الذكور هي نفسها عند اإلناث.

وأشار د.فهد اإلبراهيم الى أنه عند اإلصابة 
بجرثومة املعدة يشعر املصاب بألم خفيف أو 
حارق في البطن عندما تكون املعدة فارغة، مثل: 
بني الوجبات، أو في منتصف الليل كما ميكن 
أن يستمر هذا األلم لبضع دقائق أو لساعات.
وذكــر د.اإلبراهيم أنه قد تظهر في بعض 
األحيان األعراض األخرى مثل التجشؤ املفرط 
والشعور باالنتفاخ والغثيان وحرقة املعدة 
واحلمى، باإلضافة الى فقدان الشهية وفقدان 
الوزن غيراملبرر وألم البطن وأحيانا تورمه 
والشــعور باحلرقة في منطقة البطن العليا 
ويزداد ألم البطن واحلرقة في ساعات الليل 

ويزداد األلم عندما تكون املعدة فارغة.
كما أضاف د.فهــد اإلبراهيم انه مع مرور 
الوقت ميكن أن تالحظ ظهور أعراض تتطلب 
احلصول على مساعدة طبية فورا مثل الشعور 
بالتعب الشديد دون سبب، ألم حاد في املعدة 
وظهور دم في البراز وشحوب البشرة وصعوبة 
فــي البلع وأيضا براز أســود أو قيء أســود 

ومشاكل في التنفس وفقر الدم.
وأضاف قائال «واستكماال ألعراض جرثومة 
املعدة مع استشاري اجلهاز الهضمي واملناظير 
ال بد من ذكر أضرار جرثومة املعدة النفسية، 
التي تتضمن القلق واالكتئاب». وحذر د.فهد 
اإلبراهيم من جتاهل أعراض جرثومة املعدة 
ألن عدم عالج جرثومة املعدة بالشكل الصحيح 
قد يســبب مضاعفات خطيرة منها القرحة، 
حيث تسبب بكتيريا امللوية البوابية تدمير 
البطانة الواقية للمعدة واألمعاء الدقيقة، األمر 
الذي يسمح ألحماض املعدة بتكوين قرحة. 
ونبــه د.فهد اإلبراهيم الى أن جرثومة املعدة 
تســبب تهيج املعدة الــذي يؤدي الى التهاب 
بطانة املعدة، كما أن البكتيريا امللوية البوابية 
تعد من عوامل خطر اإلصابة بسرطان املعدة.

وذكر د.فهد اإلبراهيــم أن من أهم الطرق 
الوقائيــة التي حتميك من اإلصابة بجرثومة 
املعــدة، غســل اليديــن دائما عند اســتخدام 
املرحــاض قبــل تنــاول الطعام، ومــن املهم 
تعليــم أطفالنا كيفية غســل اليدين وجتنب 
تناول الطعام واملشروبات غير النظيفة وعدم 
تناول الطعام غير املطهو جيدا. وأوضح د.فهد 
اإلبراهيم أنه في حال استمرار الغثيان لفترة 
طويلة يلــزم عناية طبية عاجلــة والتوجه 
للطبيــب املختــص واحلصول علــى العالج 

املناسب.

ملشاهدة الڤيديو

اجلرثومـة تنتقـل من شـخص آلخر عن طريـق التلـوث الفموي 
عدم عالج جرثومة املعدة بالشكل الصحيح قد يسبب مضاعفات خطيرة


