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الكندري: اختبار ٥٧٠٠ من حفظة كتاب اهللا في املسجد الكبير
أسامة أبوالسعود

أعلن مراقب شؤون القرآن 
الكرمي عبداللطيف الكندري أن 
عدد حفاظ كتاب اهللا باملراكز 
الدراســات  إلدارة  التابعــة 
القــرآن  اإلســالمية وعلــوم 
حملافظتــي العاصمة وحولي 
بلغ ٣٢٠٠ حافــظ، بينما بلغ 
عدد احلافظات ٢٥٠٠ حافظة 
ميثلن ١٦ مركز دار قرآن كرمي.
فــي  الكنــدري  وقــال 
تصريحات لـــ «األنباء» على 
الــدورة  هامــش اختبــارات 
الشــتوية ٨٧/٢٠٢٢ التي تقام 
في مسجد الدولة الكبير حاليا 
انه مت تخصيص عدد كاف من 
اللجــان الســتقبال احلافظني 
الــدورة،  لهــذه  واحلافظــات 
حيث بلغ عدد اللجان ٢٠ جلنة 

حتكيم في هذه االختبارات.
وأشار الكندري الى انه متت 
تهيئة ٤٠ محكمة و٣ مشرفات 
الختبار احلافظات، وذلك في 
سعي اإلدارة لتخريج مجموعة 
من احلافظات املتمكنات ألحكام 
التجويد وتعاليم القرآن الكرمي 
والتي تقام بشــكل دوري في 
نهايــة كل دورة، وتخدم هذه 
االختبــارات كال مــن القارئ 

الصغير - وحلقات القرآن.
وتوجه الكندري بالشــكر 
ملدير إدارة املسجد الكبير علي 

الدولة الكبير فهد املعتوق ان 
وزارة األوقــاف وفرت جميع 
التجهيزات الختبارات الطالب 
في مسجد الدولة الكبير، مشيرا 
إلى ان إقبال الطالب في الدورة 
الربيعية يكون أكبر بكثير من 
الطالب في الــدورة الصيفية 
نظرا ألن اجلميع متواجد في 
الكويت حاليا في ظل األجواء 
اجلميلة التي تتمتع بها البالد 
بخالف فتــرة الصيــف التي 
يسافر فيها العديد من الطالب 
مع ذويهم في اإلجازة الصيفية.

وأشــار املعتــوق إلــى ان 

وحولي افتتحــت العديد من 
مراكز حتفيظ القرآن اجلديدة 
وهو ما ساهم في زيادة اإلقبال 

على احللقات.
وأشــاد املعتــوق بالــدور 
بــه  يقــوم  الــذي  الكبيــر 
مراقب شــؤون القرآن الكرمي 
عبداللطيف الكندري بتوفير 
األجواء اإلميانية الستشــعار 
الطالب بأهمية تلك االختبارات 
والتنافس املتميز بينهم، ولذلك 
كان اختبــار مســجد الدولــة 
الكبير أفضل من اإلدارات وأي 
أماكن أخرى الختبار الطالب 

شداد على الدعم الكبير الذي 
يقدمه املســجد عبر استقبال 
طالب احللقات وأولياء أمورهم 
وعقد االختبــارات في أجواء 
إميانيــة متميــزة، كما شــكر 
إدارة اللجــان القائمــة علــى 
تنظيم االختبارات لتعاونهم 
الدائم واملستمر لتوفير وتهيئة 
التجهيــزات املطلوبة خلدمة 
حفظــة وحافظات كتاب اهللا، 
سائال املولى عز وجل التوفيق 

والسداد للجميع.
ومن جهتــه، أعلن رئيس 
جلان االختبارات في مســجد 

اإلقبــال علــى حفــظ كتــاب 
اهللا واالختبــارات كبير جدا 
بفضل اهللا ولم مينعهم املطر 
مــن احلضــور لالختبــارات 
في املســجد الكبير، الفتا إلى 
أن الــوزارة تداركت املشــاكل 
املزيــد  ووفــرت  الســابقة 
مــن أعضــاء جلــان التنظيم 
واالختبارات الســتيعاب كل 
هــؤالء الطــالب خــالل فترة 

االختبارات.
وأوضح ان إدارة شــؤون 
الكــرمي والدراســات  القــرآن 
اإلسالمية مبحافظتي العاصمة 

وجميعها اختبارات إلكترونية 
دوي اي تدخل بشري.

وعن أعــداد الطــالب قال 
لـــ ٣٢٠٠ املعتــوق وصلنــا 

طالب مت اختبارهم في حلقات 
حتفيظ القران حتى اآلن، داعيا 
جميع أولياء أمور الطالب إلى 
االستفادة من اجلهود الكبيرة 
التي توفرهــا وزارة األوقاف 
والكويت ورعايتها لكتاب اهللا 
واملبادرة بتسجيل أبنائهم في 
احللقات وتنشئتهم التنشئة 
الصاحلة على حفظ كتاب اهللا 

عز وجل.

في ختام الدورة الشتوية باملراكز التابعة إلدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن حملافظتي العاصمة وحولي

عدد من حفظة القرآن الكرمي خالل االختبارات جانب من االختبارات

فهد املعتوق مع الزميل أسامة أبوالسعودعبداللطيف الكندري وعلي شداد

عدد من احلافظات لكتاب اهللا

عبداللطيف الكندري

الصالح: جدل حول إعطاء تطعيم الڤيروس 
احلليمي البشري HPV بسبب األعراض اجلانبية

«الشؤون»: حظر جمع التبرعات النقدية بجميع 
أشكالها وااللتزام بالوسائل املرخصة واآللية

حنان عبداملعبود

صرح أمني عام االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
د.خالــد الصالح بأن هناك 
نصف مليون حالة إصابة 
جديدة كل عام بالڤيروس 
احلليمي البشري HPV، وأن 
٧٩٪ منهــا تقع فــي البالد 
الفقيــرة. جــاء هــذا خالل 
الورشة التي أقامها االحتاد 
حتــت شــعار «حاجيــات 
التطعيم الوطني في الكويت 

لڤيــروس احلليمي البشــري بــني توصيات 
منظمة الصحــة العاملية وتغيــرات املجتمع 
وضغط شــركات األدوية»، مبينا ان الورشة 
ناقشت سرطان عنق الرحم الذي يعتبر أحد 
أهم مسببات الوفيات لدى النساء في العالم.

وقال د.الصالح: أظهرت الدراسات أن تطعيم 
HPV مينــع ٩٠٪ من عدوى الڤيروس، و٧٠٪ 
من ســرطان الرحم، و٨٠٪ من سرطان القناة 
الشرجية، و٦٠٪ من سرطان املهبل، الفتا إلى 
ان منظمة الصحة العاملية أوصت بتقدمي لقاح 
الڤيروس احلليمي البشري كجزء من اللقاحات 
الروتينيــة في جميع الــدول التي تزيد فيها 
اإلصابة على ٤ لكل ١٠٠ ألف نسمة. وأضاف: 

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنميــة املجتمعية أن ادارة 
اجلمعيات واملبــرات اخليرية في الوزارة 
تعمــل على االنتهاء من وضــع الترتيبات 
واإلجراءات الالزمة لتنظيم املشروع ٢٠ جلمع 
التبرعات لشهر رمضان املقبل وفقا للضوابط 
اخلاصة التي يتعني على اجلمعيات اخليرية 

املرخص لها جمع التبرعات االلتزام بها.
وأكــدت املصادر ان من ابرز الشــروط 
حظــر جمــع التبرعات النقدية ســواء في 
املقرات أو األماكن العامة وغيرها والتشديد 
على االلتزام بجمع التبرعات عبر استخدام 
الوسائل املرخصة املنصوص عليها بالئحة 
تنظيم جمــع التبرعات الصــادرة بالقرار 
الوزاري «١٢٨/أ» لسنة ٢٠١٦ وتعديالته وهي 
الـ «كي نت» والـ «أونالين» واالستقطاعات 
البنكية والتطبيقات اإللكترونية بالهواتف 
الذكية وأجهزة اجلمع اإللكتروني والرسائل 

النصية التابعة لشركات االتصال.
وأوضحت املصادر أن من الشروط أيضا 
حظر جمع التبرعات بأي شكل من األشكال 
في األماكــن غير املرخصة فــي املجمعات 
التجارية والساحات العامة إال بعد احلصول 

«تبلغ معدالت الوقوع في الهند ٩٩ حالة لكل 
١٠٠ ألف نسمة وفي تشيلي وكولومبيا ٧٧ حالة 
لكل ١٠٠ ألف نسمة، أما عن معدالت الوقوع في 
دول اخلليج من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢، فقد اتضح 
أن معــدل الوقوع في الكويــت يبلغ ٢٫٦ لكل 
١٠٠ ألف نســمة، أما التطعيم الذي يؤخذ بعد 
اإلصابة فدوره محدود جدا. وأشار د.الصالح 
إلى أن الدراسات أشارت إلى أن هذا اللقاح ليس 
خاليــا من املضاعفــات وبينت أنه من بني ٢٣

مليون مستخدم للقاح هناك ١٢٫٥٪ حدثت لهم 
أعــراض جانبية من بينهم ٦٪ لديهم أعراض 
خطيرة تســتلزم دخول املستشــفى، ومازال 

اجلدل مستمرا حول إعطاء الطعم.

على املوافقة من الوزارة مع ضرورة االلتزام 
باألماكن واألوقات احملددة لها من اجلهات 
احلكومية املعنية والتي يتم تعميمها على 
اجلمعيات اخليرية قبل بداية الشهر الفضيل، 
مع التركيز على ضرورة التزام اجلمعيات 
باســتخدام احلســابات البنكيــة اخلاصة 
باجلمعية فقط واملعتمدة من قبل الوزارة 
وإصدار البطاقة التعريفية ملندوبيها وإبراز 
الهوية الشــخصية لفريق وزارة الشؤون 
وكتابة تاريخ التبرع واســم املتبرع وكل 
البيانات بوضوح الى جانب االلتزام بإعطاء 
نسخة من االســتقطاع بعد انتهاء تدوين 
البيانات لكل متبرع ونســخة من الـ «كي 
نت» بعد انهاء عملية السحب وكتابة املبالغ 
املسجلة في االستقطاع باألرقام واحلروف.

وشــددت املصادر على ضــرورة التزام 
اجلمعيات في عملها وفق األنظمة األساسية 
للجمعية والتي مت اشهارها وفقها، متوقعة 
ان يكون املشروع جاهزا ومكتمل العناصر 

مع بداية مارس املقبل.
وعلى صعيد آخر، كشــفت املصادر ان 
هناك تدويرا شــامال وفــي جميع قطاعات 
الــوزارة جار دراســته ويطــول الوظائف 
االشــرافية وكافــة املســميات االشــرافية 

وباألخص رؤساء االقسام.

أكد أن «الصحة العاملية» توصي بإعطائه كجزء من اللقاحات الروتينية

الوزارة حددت شروط اجلمع للمشروع ٢٠ اخلاص برمضان

د.خالد الصالح متحدثا للحضور

اإلبراهيم: مضاعفات صحية خطيرة لـ «اإلمساك املزمن» 

الزعبي: األمراض املزمنة غير املعدية املسبب الرئيسي 
ألغلب املضاعفات الصحية.. والتوعية تسّهل الوقاية منها

أسامة أبوالسعود

أكد زميل كلية أمراض اجلهاز الهضمي األميركية 
والكنديــة استشــاري اجلهــاز الهضمي ورئيس 
اجلهاز الوطني للكشف املبكر عن سرطان القولون 
د.فهد اإلبراهيم أن اإلمساك املزمن يحدث نتيجة 
لعدم اإلخراج لفترات زمنية طويلة، ويؤدي عدم 
عالجه لفترات طويلة إلى حدوث أضرار شديدة.

وقال د.فهد اإلبراهيم إنه قد يرافق اإلمساك بعض 
العالمات التي تستدعي القلق وتشكل خطرا على 
صحة اإلنســان وهذه العالمات تتمثل في وجود 
براز داكن اللون أو دم في البراز، وهذا يشير الى 
حدوث نزيف باجلهاز الهضمي، والشــعور بألم 
شــديد في البطن يرافق اإلمســاك، مما يدل على 
اإلصابة ببعض احلاالت الصحية الشــديدة التي 
تتطلب جراحة حللها، ومن أشهرها: التهاب الزائدة 
الدودية، التهاب الفتق املختنق، التقيؤ، انحشار 
البراز والذي يشــمل برازا صلبا وجافا يعلق في 
املستقيم ومينع البراز اآلخر من املرور، وتعد هذه 
احلالة الطبية طارئة وتستدعي تدخل الطبيب.

وأضاف أن من األعراض التي تتســبب أيضا 
بخطورة اإلمساك قلة حركة األمعاء إذ تشير حركة 
األمعاء األقل من ٣ مرات باألســبوع حلالة طبية 

قال مديــر إدارة األمراض 
املزمنة غيــر املعدية بوزارة 
الصحة د.حمــود الزعبي إن 
األمراض املزمنة غير املعدية 
الرئيســي ألغلــب  املســبب 
املضاعفــات الصحية ومتثل 
عبئــا اقتصاديــا وصحيــا 
واجتماعيــا علــى املجتمــع، 
مشيرا إلى أنه يسهل الوقاية 
منهــا بالتوعيــة ومكافحــة 

أسبابها.
وقال الزعبي في تصريح 
صحافي علــى هامش إطالق 

وبني أن من أسباب اإلمساك املزمن تناول أدوية 
الضغــط، واألدوية املضــادة للنوبات ومضادات 
التشنج وقد تؤدي أمراض األمعاء األكثر خطورة، 
أو االضطراب الهيكلي إلى بداية اإلمساك املزمن.

وحتدث عن املضاعفات واألضرار الناجمة عن 
اإلمساك املزمن والتي تشمل زيادة خطر اإلصابة 
بالبواسير وزيادة خطر اإلصابة بالشق الشرجي 
وهو متزق بســيط في األنســجة املبطنة لفتحة 
الشــرج، حيث يحدث هذا التمــزق نتيجة تكرار 
محاولة إخراج البراز، وحدوث هبوط املستقيم، 
إذ يســبب تكرار محاولة إخراج البراز واإلجهاد 
املستنفذ فيه متددا في املستقيم مبقدار قليل، مما 

يؤدي إلى بروزه إلى خارج فتحة الشرج.
وأشار الى أن هناك العديد من الطرق التي ميكن 
من خاللها الوقاية من حدوث أضرار اإلمساك املزمن، 
منها شرب كمية كبيرة من املاء على مدار اليوم، 
تنــاول األطعمة الغنية باأللياف مثل الفاصوليا، 
واخلضراوات، والفواكه، التحكم بالضغط النفسي 
والعوامــل التي تزيد منه، إنشــاء جدول منتظم 
للتبرز وخاصــة بعد تناول الطعام، وممارســة 
التماريــن الرياضية بانتظــام، ناصحا من لديه 
إمساك مزمن باملتابعة الطبية وإجراء الفحوصات 

ومن أبرزها منظار القولون.

األمــراض املزمنــة باإلضافة 
الى ماراثون ســنوي سيقام 
بالتعــاون مــع الهيئة العامة 
للرياضــة في فبرايــر املقبل 

بحديقة الشهيد.
وأشــار د.الزعبــي إلى أن 
احلملــة تتضمن ٤ أســابيع 
توعوية هي أسبوع عن «مرض 
السرطان» وأسبوع «أمراض 
القلب» وأســبوع عن «مرض 
السكر» وأسبوع عن «الصحة 
النفسية» إلى جانب ٤ ورش 
عمل للعاملني في هذا املجال.

األمراض املســبب الرئيســي 
ألغلب املضاعفات.

وأكــد د.الزعبــي ضرورة 
رفع مســتوى الوعي بأهمية 
منط احلياة الصحي من خالل 
ممارسة الرياضة واتباع النظام 
الغذائي السليم واالبتعاد عن 
التدخني وكذلك التعريف بأهم 
األمراض املزمنة وطرق الوقاية 

منها ومن مضاعفاتها.
وقــال إن احلملة تتضمن 
فعاليات كثيرة منها معارض 
وأنشــطة عــن الوقايــة مــن 

أكد أن انتفاخ املعدة املؤلم مع اإلمساك داللة على انسداد خطير في األمعاء

أكد أنها تشكل عبئاً اقتصادياً وصحياً واجتماعياً ويجب مكافحة أسبابها

د.حمود الزعبي

لقطة تذكارية مع عدد من املشاركني  (محمد هاشم) جولة على األجنحة املشاركة باملعرض

خطيرة وخصوصا إذا كان الشخص يأكل بانتظام، 
الفتا إلى أن انتفاخ املعدة املؤلم مع اإلمساك داللة 
على انسداد خطير في األمعاء، وقد يدل على حالة 
صحيــة أخرى، مثل فرط منو البكتيريا املعوية، 
متالزمة القولون العصبي وغالبا ما تكون بعض 
األمراض ســببا في اإلمساك املزمن، مثل أمراض 
في القولون كسرطان القولون، وبعض احلاالت 
الطبيــة مثل مرض الســكري واضطرابات الغدة 

الدرقية، ومرض باركنسون أو احلمل.

الوطنيــة للوقايــة  احلملــة 
مــن األمــراض املزمنــة التي 
تنظمها إدارة تعزيز الصحة 
برعاية وزير الصحة د.أحمد 
العوضي: إن احلملة تأتي في 
إطــار اخلطة االســتراتيجية 
للوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية، موضحا 
أن احلملة بعنوان «التوعية 
باألمراض املزمنة غير املعدية» 
وتهدف الى إبراز أهمية الوقاية 
مــن األمــراض املزمنــة غير 
املعدية والتأكيد على أن هذه 

«مناء اخليرية» سّيرت قافلة 
طبية إلى الصومال

في إطار حمالتها اإلغاثية ملتضرري اجلفاف في الصومال، 
تواصل «منــاء اخليرية» بجمعية اإلصالح االجتماعي توفير 
خدمات صحية مجانية للمنكوبني في مخيمات النزوح واملناطق 
الريفية البدوية املتأثرة باجلفاف التي ال تتوافر فيها خدمات 
صحيــة. وقال مديــر إدارة اإلغاثة في «منــاء اخليرية» خالد 
الشــامري إن عدد املرضى واملصابني الذين مت توفير خدمات 
صحية لهم من القافلة الطبية التي أطلقتها «مناء اخليرية» بلغ 
أكثر من ١٠٠٠ شــخص، مشيرا إلى أن القافلة اشتملت على ٧

تخصصات طبية، حيث إن املناطق التي شملتها القافلة ال يوجد 
بها إال طبيب واحد وهو ممارس عام، لذا كان اإلقبال كبيرا.

املعتـوق: جهـود كبيـرة توفرهـا الكويـت ووزارة األوقـاف حلفظ كتـاب اهللا ورعايـة حفظتـه واختيار 
املسـجد الكبيـر ألداء االختبـارات يشـعر الطالب بأجـواء إميانيـة كاملة ويدفعهـم ملزيد مـن التنافس

تدوير مرتقب لكافة الوظائف اإلشرافية تطول جميع القطاعات


