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صالح الغامن سليمان معرفي

ناصر العمار

د.هالل الساير ود.موضي احلمود خالل املؤمتر الصحافي

طالب برنامج اللغة االجنليزية املكثف في اجلامعة األميركية في الكويت زيارة فريق جلنة اعتماد برامج اللغة االجنليزية للجامعة األميركية 

اتخاذ إجراء قانوني بحق إحدى الفضائيات

 العمار لـ »األنباء«: لجنة متابعة العمل الخيري تجتمع غدًا
بشرى شعبان

اعل���ن مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ناصر العمار ان جلنة املتابعة امليدانية للعمل اخليري 
ستعقد اجتماعها الثالث لشهر رمضان املبارك غدا 
لبحث التقارير ال���واردة من قبل الفريق امليداني 
املنبثق من اللجن���ة واملكلف مبتابعة عمل تنفيذ 

املشروع السادس جلمع التبرعات النقدية.
وقال، في تصريح ل���� »األنباء«، ان اهم نقطة 
على جدول االعمال اتخاذ االجراء القانوني الالزم 
بحق احدى القنوات الفضائية الستمرارها في جمع 
التبرعات عبر برنامج تلفزيوني مباشر دون موافقة 
الش���ؤون مع العلم بان الشؤون قامت مبخاطبة 
وزارة االعالم في هذا الشأن قبل ان تتخذ اي اجراء، 
لكن لالسف القناة الفضائية استمرت في عملها، 

وهنا نهي���ب باملواطنني الى عدم التبرع عبر هذه 
الوسائل خاصة غير املرخصة.

واشار العمار الى ان اللجنة ستتطرق ملناقشة 
التزام اجلهات اخليرية املسموح لها بجمع التبرعات 
النقدية واملستثناة من قرار مجلس الوزراء بالقرارات 
املنظمة والقوانني، موضحا ان االدارة تتلقى تقارير 
يومية من الفريق اال ان االجتماع االسبوعي يأتي 
لبحث االبعاد واملسببات التي دعت بعض اجلمعيات 
اخليرية واللجان التابعة لها الستخدام الوسائل 

غير املسموح بها والذي يعرضها للمخالفة.
واكد العمار ان فريق العمل مس���تمر في عمله 
حتى نهاية ش���هر رمضان املب���ارك في اجلوالت 
التفتيشية وامليدانية ملتابعة مشروع جمع التبرعات 

النقدية.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان اللجنة 
اخلاصة مبتابعة العمل اخليري سجلت خالل شهر رمضان املبارك 

لهذا العام اعلى نسبة مخالفات في تاريخ العمل اخليري.
واضاف���ت: نؤكد انه لم تس���لم اي جمعية خيرية من اجلمعيات 

املسموح لها بجمع التبرعات أو احدى اللجان التابعة لها اال سجلت 
بحقها مخالفة، موضحة: نستطيع القول انه خالل االسابيع الثالثة 
الفائتة وصلت املخالفات الى ما يقارب 400 مخالفة منها جمع تبرعات 
بايصاالت غير مختومة، جمع تبرعات في اماكن غير مس���موح بها، 

جمع مالبس ومواد عينية.

فريق متابعة العمل الخيري يسجل أكثر من 400 مخالفة

أعلنت اجلامعة األميركية في 
الكويت أمس عن حصول برنامج 
اللغ����ة االجنليزي����ة املكثف على 
االعتماد الدولي من جلنة اعتماد 
اللغة االجنليزية ومقرها  برامج 

الواليات املتحدة.
وقالت مديرة ومؤسسة برنامج 
اللغة االجنليزية املكثف في اجلامعة 
األميركي����ة في الكويت مارغريت 
كوم����ب »يعد هذا إجن����ازا هائال 
ليس فقط للجامعة األميركية في 
الكويت التي تعد اجلامعة الوحيدة 
التي حصلت على االعتماد الدولي 
لبرنامج اللغة اإلجنليزية املكثف 
في الكويت، بل أيضا ملهنة تدريس 
اللغة االجنليزية كلغة ثانوية«، كما 
أضافت »نحن فخورون بحصولنا 
على االعتم����اد الدولي من جلنة 
اعتماد برام����ج اللغة االجنليزية 
ونعلم بأن طلبتنا سوف يقدرون 
هذا االجناز الذي حصلنا عليه من 
قبل منظمة معترف بها دوليا في 
مجال منح االعتمادات«، وقد أسس 
برنامج اللغة االجنليزية املكثف 
سنة 2004 ويلعب دورا أساسيا 
الطلبة للدراس����ة  في حتضي����ر 

اجلامعية.
وعلى مدى عامي 2007 و2008، 
قام برنامج اللغة االجنليزية املكثف 
بإجراء دراسة ذاتية شملت جميع 
إدارات وخدم����ات اجلامعة، وأعد 
تقرير الدراس����ة الذاتي����ة ليقدم 

إلى جلن����ة اعتم����اد برامج اللغة 
االجنليزية، وقد أرسلت جميع مواد 
البرنامج إلى متخصصني دوليني 
املواد، وقد اختيروا  في مراجعة 
من قبل جلنة اعتماد برامج اللغة 
االجنليزية، كما أجرى فريق من 
املقيمني الدوليني زيارة ميدانية في 
فبراير 2009 وتضمنت مراجعة 
احلسابات املالية وتقييم خدمات 
الطلبة ومسح جلميع اإلجراءات، 
بناء عل����ى ه����ذه العملية وعلى 
تقرير الفريق منح برنامج اللغة 
االجنليزية املكثف االعتماد الدولي 

ملدة خمس سنوات.
وقالت رئيسة اجلامعة األميركية 
في الكويت د.مارينا توملا شيفا إن 
برنامج اللغة االجنليزية املكثف 
يستحق املديح واالحترام الكبير 
حلصوله عل���ى االعتماد الدولي 
من جلن���ة اعتم���اد برامج اللغة 
االجنليزية، وأضافت »أن جلنة 
اعتماد برام���ج اللغة اإلجنليزية 
قد أنشأت خصيصا في الواليات 
املتحدة لضمان التطبيق العاملي 
ملعايير أكادميية عالية في مجال 
تعليم اللغة االجنليزية املكثف، كما 
أن إتقان اللغة االجنليزية أصبح 
أكثر ض���رورة للنجاح في عاملنا 
اليوم خاصة للنجاح في احلصول 
على درجة جامعية معترف بها 

دوليا«.
وتابعت: اجلامعة األميركية في 

الكويت هي مؤسسة حديثة اإلنشاء 
ويع����د حصولها عل����ى االعتماد 
الدولي لبرامجها التأسيسية للغة 
االجنليزية ش����هادة على االلتزام 
األكادميي ونوعية املناهج األكادميية 

وهيئتنا التدريسية املمتازة.
وأضاف����ت ش����يفا أن منحنا 
االعتم����اد الدول����ي األعلى ملدة 5 
سنوات من البداية هو ليس فقط 
دليل عل����ى ثقة جلن����ة االعتماد 
بنوعية برنامجن����ا وإمنا إميانا 
بق����درة اجلامع����ة األميركية في 
الكويت على احلفاظ على نوعية 
عالية من التعليم وتطوير أدائها 
ملصلحة طالبنا. اجلامعة األميركية 
في الكويت هي املؤسسة التعليمية 
الثانية التي حتصل على االعتماد 
من جلن����ة اعتماد برام����ج اللغة 
اإلجنليزية على مس����توى دول 

املنطقة والشرق األوسط.
وزادت: تأسست جلنة اعتماد 
اللغة االجنليزية من قبل  برامج 
متخصصني في اللغة اإلجنليزية 
لتكون مؤسس����ة متخصصة في 
منح االعتمادات في عام 1999 ويقع 
مقرها في مدينة اليكساندريا في 
والية فرجينيا. وهدفها الرئيسي 
هو حتس����ني نوعية تعليم اللغة 
االجنليزية وفق معايير مقبولة. 
وجتري اللجنة اختبارات للحصول 
على االعتماد في الواليات املتحدة 

األميركية ودوليا.

مطابق للمعايير الدولية الممتازة أكاديمياً وإدارياً

 الجامعة األميركية: اعتماد برنامج اللغة اإلنجليزية دوليًا

قالوا لـ »األنباء«: إن األمر لم يصل لمشابهته بالطاعون

دعاة يرفضون فتوى النجيمي: ال يجوز إيقاف الدراسة 
إال بوصول »إنفلونزا الخنازير« إلى درجة الوباء

ان تقرر من مجلس االمة ومجلس 
الوزراء، أما الفتوى فهي اجتهاد 

غير ملزم.
ويرى الداعي����ة احمد الكوس 
ال����ى ولي األمر  وجوب الرجوع 
بالتشاور مع أهل العلم والثقات 
واملختص����ني من الصحة وهي ما 
تس����مى نوازل فقهية ويقول ان 
مرض انفلونزا اخلنازير ال يقاس 
على مرض الطاعون الذي يتفشى 
بس����رعة كما ان املرض لن يصل 
الى وباء يحصد االرواح بسرعة 
ومع احترامي ل����رأي د.النجيمي 
اال انه يجتهد ولكن ال يصل األمر 

الى التحرمي.
وزاد: وأرى ان على ولي األمر 
تخوي����ل وزارة الصحة ومجلس 
الوزراء ليقرروا اخلطر ومداه على 
البالد وعلى املدارس ولكن ان يفتي 
البعض ويقيس هذا املرض على 
مرض الطاعون فهو ما يس����مى 
قياسا مع الفارق فهو قياس غير 
متوازن واملسائل الطبية يجب اال 
نتسرع فيها ويجب ان نرجع الى 
اهل الطب كما كان يفعل علماؤنا 
كابن باز الذي كان يتش����اور مع 
االطباء في كل مسألة قبل ان يصدر 
لها الفتوى كم����ا يجب ان تطرح 
هذه املسائل في حلقة نقاشية او 
ندوة أو في مجمع فقهي حتى ال 
يكون الرأي احاديا يخالف اآلخر 
فيتشاورون فيما بينهم وهذا هو 

االفضل.

يؤخذ أو يترك

ويضيف الداعية صالح الغامن 
ان مثل هذه النوازل يستحسن ان 
يتم البت فيها بالتعاون بني اهل 
الفتوى وصناع القرار من الوزارة 
املعنية بذلك ولولي األمر أن يأخذ 
مبا يراه مناس����با وله ان يناقش 
خبراء الشريعة فرمبا افتاه بعضهم 
بجواز تأجيل الدراسة او االستمرار 
فيها حلديث الرسول ژ »ال عدوى 
وال طيرة« خاصة ان الوزارة اقرت 
بامكان الوقاية من هذا املرض وان 

هناك تراجعا فيه.

الناس  الوباء مهل����ك ويقتل  ألن 
ونح����ن ن����رى اصاب����ات طفيفة 
مبرض انفلونزا اخلنازير ال تكاد 
تذكر، ونحن نعيش في دولة مع 
االس����ف نرى جهة تسن القوانني 
)مجلس األم����ة( واجلهة االخرى 
التنفيذية )احلكومة( كل جهة منها 
جلان مختصة ومع ذلك ال جتتمع 
اجلهتان ويقرروا، اما التصريحات 
التي نسمعها انه اذا وقع املرض في 
فصل اخلريف فسنغلق لفصول 

الدراسة فهذا غير منطقي.
واضاف د.معرفي: واما حديث 
الرسول ژ عن وباء الطاعون اذا 
نزل ف����ي ارض.. فهذا املرض لن 
يصل الى درجة الطاعون لنبني 
عليه حكمن����ا، ولكن القرار الذي 
يج����ب ان يتخ����ذ ال اتخذه انا بل 
البد ان يجلس اهل احلل والعقد 
ويقرروا هذا األمر، وارى ان املسألة 

ليس فيها حد فاصل.
ويؤكد د.معرف����ي ان ما قاله 
د.محمد ب����ن يحيى النجيمي هو 
اجتهاد منه ولي����س ملزما، وما 
توصل اليه من خالل ظاهر األدلة، 
لكن نقول: ما ينطبق عليه حديث 
الرس����ول ژ هو حالة انتش����ار 

الوباء.
وقال: هناك مسألة قابلة للنقاش 
في جلنة ممثلة في مجلس االمة 
من الصحة والتربية يتناقشون 
ويصلون الى قرار واملسألة مازالت 
مطروحة على بساط البحث ويجب 

على الطاعون كما ذكر فانه قياس 
ليس في موضعه، كما ان النصوص 
التي استدل بها د.النجيمي كلها 
صحيحة ولك����ن هل انزالها على 

املناط فيه صحيح؟
ارى ان في ذلك نظرا فاملصاب 
بانفلونزا اخلنازير يعالج خالل 3 
او 4 ايام وهذا فيه مبالغة، اما ان 
يصدر فتوى انه ال يجوز شرعا 
بدء الدراسة مع انتشار انفلونزا 
اخلنازير فلست معه، ولم يستفت 
اه����ل العلم احد من املس����ؤولني 
واملختصني في الصحة وان كان 
هناك بعض الن����واب يضغطون 
عليه����م واقول التقدي����ر لوزارة 
الصحة ونح����ن نثق بان عندهم 
حرصا على صح����ة الناس اكثر 
من حرصنا، فهل هم استفتوا اهل 
العلم؟ هل استفتوا جلنة الفتوى لم 
يحضر لنا احد ولم يسألنا فتوى 
في ذل����ك، لذلك فإن اجلزم باملنع 
ال يجوز اال اذا ابلغنا املختصون 
ان املرض خطير جدا على االبناء 
وعلى املجتمع هنا فالشريعة متنع 
الضرر بل توجب منعه، والدليل 
على ذلك املساجد مليئة باملصلني 
واحلرم يص����ل عدد املصلني فيه 
في العشر االواخر الى مليونني، 

فأين اخلطر؟
ويتفق د.سليمان معرفي بكلية 
الش����ريعة والدراسات االسالمية 
مع رأي الداعية املس����باح في ان 
االمر ل����ن يصل الى درجة الوباء 

ليلى الشافعي
اثارت فتوى د.محمد بن يحيى 
العالي  النجيمي االستاذ باملعهد 
للقضاء السعودي واخلبير مبجمع 
الفقه االسالمي الدولي ردود علماء 
الشرع في الكويت حول فتواه انه 
غير جائز شرعا بدء الدراسة مع 
انتشار انفلونزا اخلنازير والذي 
استند في فتواه الى عدة اسباب 
اولها ان العلماء اجمعوا على ان 
كل ما يؤدي للضرر فان اجتنابه 
واجب وان فعله حرام مس����تندا 
لقوله تعالى )وال تقتلوا انفسكم ان 
اهلل كان بكم رحيما(، وقوله تعالى 
)وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة( 
ولعموم قول����ه ژ »ال ضرر وال 
ضرار« كما استند في فتواه الى 
ان املرض معد وان����ه صار وباء 
معديا، كما ل����م تتوافر االمصال 
الوقائية اخلاصة بالڤيروس حتى 
اآلن، مشيرا الى ما ذكرته وزارة 
العاملية بذل����ك، ومؤكدا  الصحة 
ان درء املفاس����د مقدم على جلب 
املصالح، وحول هذه الفتوى كان 

هذا الرد:

ال يجوز تأخير الدراسة

رئيس جلنة الفتوى في جمعية 
احياء التراث االسالمي الداعية ناظم 
املسباح يؤكد ان انفلونزا اخلنازير 
لم يصل الى حد من اخلطورة ولم 
يدق املختصون في وزارة الصحة 
ناقوس اخلطر حتى نصدر مثل 
هذه الفتاوى وقال: مع احترامي 
لرأي د.محمد بن يحيى النجيمي 
واجته����اده فان قي����اس انفلونزا 
اخلنازير مبرض الطاعون وغيره 
من االمراض املهلكة املعدية ليس 
بهذه اخلطورة وكما سمعنا فإن 
هذا امل����رض كغيره من االمراض 
االخرى بل ان االنفلونزا العادية 

اكثر خطورة منه.
واضاف: واذا رأى اولياء االمور 
بعد تش����اورهم مع املختصني ان 
هناك ضررا فلولي االمر ان يتخذ 
قراره الن االمر منوط باملصلحة، 
اما قياس د.النجيمي هذا املرض 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
الس����ابق  التزمت في  الكويت  ان 
بتوصيات منظمة الصحة العاملية، 
فيما يختص بآلية اغالق املدارس 
أو تأجيل الدراسة، مشيرا الى انها 
ستلتزم بتوصيات املؤمتر االقليمي 
لدول الشرق االوسط الذي سيعقد 
بالقاهرة اليوم وغدا، ومشيرا الى ان 
االجتماع سيحضره مندوبون من 
وزارتي الصحة والتربية، وكذلك 
جامعة الكوي����ت وان التوصيات 
التي ستخرج عنه سيتم تطبيقها 

كسابقاتها.
وبني الس����اير خ����الل املؤمتر 
ال����ذي عق����د صباح  الصحاف����ي 
امس في وزارة الصحة بحضور 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وقياديي 
الوزارتني، ان بيان منظمة الصحة 
العاملية بشأن تعطيل املدارس أو 
اغالقها في حال اصابة 1% من السكان 
باملرض، مما يعني اصابة اكثر من 

40 الف شخص، هو ما لم يحدث 
لدينا، مؤكدا ان بيان منظمة الصحة 
العاملية بهذا الش����أن يقول »متثل 
الق����رارات اخلاصة بإمكانية غلق 
املدارس اثناء اجلائحة والتوقيت 
للقيام بذلك وتعتمد على الظروف 
احمللية، وال ميكن ملنظمة الصحة 
العاملية تقدمي توصيات محددة في 
هذا اخلصوص ميكن تطبيقها في 
جميع االماكن، وميكن مباشرة غلق 
املدارس كتدبير استباقي يرمي الى 
احلد من انتش����ار املرض في تلك 
املباني وانتشاره منها الى املجتمع 
احمللي عموما، كما ميكن ان يكون 
غلق املدارس من تدابير االستجابة 
في حال ارتفاع مستويات تغيب 

الطالب والعاملني«.
واضاف د.الس����اير ان هناك 5 
شركات عاملية تعمل على تصنيع 
اللقاح الذي تعاني نقصا فيه كل 
دول العال����م، موضحا ان الوزارة 
طلبت 45 الف جرعة من اللقاح كانت 
في السابق تكفي ل� 22 الف شخص 

بواقع جرعتني للشخص الواحد، 
اال ان نظاما جديدا للعالج يعطي 
نتائج بنسبة 98% وميكن اعطاء 
الشخص جرعة واحدة فقط. وتابع 
بقوله: هناك 100 الف لقاح اخرى 
سنتس����لمها نهاية العام احلالي، 
مبينا ان كثيرا من الشركات تقدمت 
بعقود تشترط عدم مسؤوليتها 

ان يتم االستعداد لهذا العام مبكرا 
العطاء املساحة الكافية من الوقت 
الجناز االعمال املطلوبة واالنتهاء 
منها في املوعد احملدد، وخاصة كما 
تعلم����ون ان كثيرا من املتطلبات 
يرتبط حتقيقها مع جهات حكومية 
ومؤسسات اخرى، ومع هذا فقد مت 
حتقيق الهدف الذي سعينا من اجله 
بتكاتف وت����آزر جميع القطاعات 
بالوزارة، وقد سعينا لتوفير كل 
املتطلبات لبدء عام دراسي جديد 
من الكتب، وأثاث الفصول، واجهزة 
التكيي����ف، والب����رادات، واجهزة 
التقنيات التربوية، والقوى البشرية 
الالزم����ة م����ن وظائ����ف تعليمية 
وادارية وجتهيز املدارس اجلديدة، 
اعم����ال الصيانة  واالنتهاء م����ن 
اجلزئي����ة واجلذرية في كثير من 
املدارس وتوفير العيادات املدرسية 
بالتعاون الوثيق والتنس����يق مع 
وزارة الصحة املدرس����ية والتي 
بلغ عددها 120 عيادة موزعة على 

املناطق التعليمية املختلفة.

وذكر الساير ان الوزارة طلبت 
مليوني لقاح من عدة شركات مت 
حجز 45 الف لقاح مبدئيا و100 الف 
آخر العام احلالي وستصل الكميات 
كل شهر حتى استيفاء الكمية كاملة، 
مشيرا الى ان االولوية في صرف 
العقار ستكون أوال للحجاج وجميع 
العاملني في القطاع الصحي وكل 
شرائح االمراض املزمنة واالكثر 
عرضة ملضاعف����ات املرض. وفي 
االطار ذاته أعل����ن وزير الصحة 
د.هالل الساير عن الوفاة السادسة 
مبرض انفلونزا اخلنازير ملواطنة 
تبلغ من العمر 53 عاما في مستشفى 
الفروانية. وأضاف د.الس����اير ان 
املواطنة ادخلت املستش����فى قبل 
نح����و 4 أيام وكان����ت تعاني من 
حرارة وأعراض التهاب في اجلهاز 
التنفسي، مش����يرا الى انها كانت 
تعاني فشال كلويا وضغطا وسكرا. 
التربية  من جانبها، قالت وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود: حرصت وزارة التربية على 

عن االعراض اجلانبية للعقار في 
حال استخدامه، وهو ما ترفضه 
الفتوى والتشريع لتوقيع  ادارة 
العقد ألن الدواء غير مجرب ومن 
اجلائز ان تكون هناك مضاعفات 
له وهو ما يدعو الش����ركات التي 
العقود الخالء مسؤوليتها  تضع 

جتاه أي اعراض.

)محمد ماهر(

وزير الصحة كشف عن حالة وفاة سادسة لمواطنة تبلغ من العمر 53 عامًا في مستشفى الفروانية

الساير: ملتزمون بتوصيات مؤتمر القاهرة وطلبنا مليوني لقاح إلنفلونزا الخنازير
»الديوان« استاء من العويش بسبب اإلجازة

عدم اصطحاب الصغار للصالة بالمسجد الكبير

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر موثوقة ان ديوان اخلدمة 
املدنية أبدى اس���تياءه الشديد، بسبب تصريحات مدير 
إدارة الصحة العامة د.راشد العويش حول اعطاء اجازة 
لألم التي لديها طفل مصاب بڤيروس انفلونزا اخلنازير 7 
أيام مدفوعة األجر. وبّينت املصادر ان هذه القرارات يتم 
اصدارها من قبل رئيس املجلس األعلى لديوان اخلدمة 
املدني���ة، وهذا ما لم يحدث، مما وضع الديوان في حرج 

شديد حيث لم يصدر قرار بهذا الشأن.

أوصى ممثل ادارة الطوارئ الطبية باملسجد الكبير ناصر 
النجار املصلني بإحضار س���جادة خاصة بهم للحفاظ على 
صحتهم وعدم التزاحم أثناء الدخول واخلروج من املسجد، 
ومساعدة اللجان املشاركة خلدمة املصلني، ناصحا اياهم بعدم 
اصطحاب األطفال، مشيرا الى ان األطفال وكبار السن وأصحاب 

األمراض املزمنة معرضون أكثر من غيرهم للعدوى.


