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 مساعد العطية

 أكدوا أن على الحكومة ان تتخذ االجراءات الالزمة للحفاظ على صحة المواطنين 

 أكاديميون لـ «األنباء»: تأجيل الدراسة قرار فني ال يجوز استغالله في السياسة
 مصادر مطلعة أكدت أن عدد الموقعين على الطلب وصل إلى ٢٥ نائباً  

 الخرافي: لم أتسلم حتى اآلن طلب عقد دورة 
طارئة عن إنفلونزا الخنازير

 الخضري: المدارس ليست 
لتجمع  الوحيد  المكــان 
الطلبة ونستغرب مطالـبة 
باالستقـالة الصحـة  وزير 

 بهبهاني: أيام الـدراسة 
هـي  الكــويـت  فـي 
األقـل عالميــًا فكيف 
سنـعـوض الـطلـبـة

التأجـيل   الظفـيري: 
قـــرار احــتـرازي 
مطــلـوب حـتـى 
ال تـقـع الكــارثـة

على   الـوهـيـــب: 
تصـدر  أن  الحكومـة 
قـرارهــا بنـاء على 
اآلراء وليس  الوقائـع 

املختصون، وألي نائب يرغب 
في حضور االجتماع.

  من جانبـــه، أعلن رئيس 
اللجنة الصحية النائب سعد 
اخلنفور انه سيوجه الدعوة 
الى النواب كافة وإلى وزيري 
الصحـــة والتربيـــة د.هالل 
الســـاير ود.موضي احلمود 

 سامح عبدالحفيظ
  بني رئيـــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي انه لم يتسلم 
حتى هذه اللحظة طلب عقد 
دورة طارئة ملناقشة مرض 
انفلونزا اخلنازير، الفتا الى ان 
هناك اجتماعا للجنة الصحية 
البرملانية سيعقد الثالثاء املقبل 
ملناقشة القضية، وسيحضر 
االجتماع وزيرا الصحة د.هالل 
التربية  الســـاير ووزيـــرة 
د.موضي احلمود، والدعوة 
مقدمة للنواب كافة، ملن يرغب 
في احلضور، ومناقشة األمر 

مع الوزيرين.
  وقال اخلرافي في تصريح 
للصحافيـــني: اما بخصوص 
فهنـــاك  البيئـــي،  امللـــف 
اللجنة  اجتمـــاع ســـتعقده 
البرملانيـــة األحد  البيئيـــة 
املقبل وســـيحضره الوزراء 

حلضور اجتماع تعقده اللجنة 
الثالثاء املقبل، وذلك ملناقشة 
انفلونزا اخلنازير  انتشـــار 
والوقوف على مدى جاهزية 
وزارة الصحـــة ملواجهة هذا 
املرض، ومدى استعداد وزارة 
الدراسي  العام  التربية لبدء 

اجلديد.
  وأضاف ان الدعوة ستوجه 
الى النواب كافة، معربا عن امله 
في حضور االعضاء ملناقشة 
الوزيرين الســـاير واحلمود 
في اجراءات الوزارتني، والرد 
النيابية  على االستفسارات 

والشعبية في هذا الشأن.
  وفـــي هذا اإلطـــار علمت 
«األنباء» ان ٢٥ نائبا وقعوا 
على طلب عقد اجللسة الطارئة 
ملناقشة قضية مرض انفلونزا 
اخلنازير على ان يقدم الطلب 

ألمانة املجلس الحقا. 

 د.بدر اخلضري 

 جاسم اخلرافي 

 د.محمد الوهيب د.عواد الظفيري د.بهيجة بهبهاني

 محمد هالل الخالدي
  ال شك أن قرار تأجيل الدراسة 
في املدارس احلكومية واخلاصة 
أصبح يشكل هاجسا في كل بيت 
ولدى كل مسؤول في وزارة التربية 
ووزارة الصحة بشكل خاص، فاألمر 
يتعلق مبستقبل أبنائنا من جهة 
وبحياتهم من جهة أخرى، وحسم 
قرار تأجيل الدراســــة اليزال في 
البحث من قبل املسؤولني،  طور 
وســــط تخوف من أولياء األمور 
الذين قرر بعضهم من تلقاء نفسه 
تأجيل إرســــال أبنائهم للمدرسة 
بغض النظر عن قرارات احلكومة 
من جهة وقرارات بعض الدول التي 
حسمت املوضوع وقررت تأجيل 
الدراسة إلى حني التأكد من قدرتها 
على معاجلة املرض أو احلد من 
انتشاره، وما بني الضغط الشعبي 
والنيابــــي وصوت املختصني في 
القرارات  وزارة الصحة تتأرجح 
وتراقب النظرات ما ستسفر عنه 
األيام املقبلة بهذا الشأن من جهة 
اخرى. الى ذلــــك، حذر كثير من 
األكادمييــــني من تســــييس هذه 
القضية التي وصفوها بأنها قضية 
فنيــــة بحتة ال حتتمــــل الصراع 
واالستغالل السياسي كونها تتعلق 
بحياة البشر ومستقبلهم، وطالبوا 
احلكومة باعتماد توصيات وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العاملية 
فقط كونها اجلهة املختصة، مؤكدين 
أن على أعضــــاء مجلس األمة أال 
يتدخلوا بهذه القضية ويفرضوا 
آراءهم كونهم غير مختصني بالطب 
وإجراءات السالمة، كما حذروا من 
تساهل احلكومة وترددها في اتخاذ 
القرار الســــليم بصورة حاسمة، 
مشيرين إلى أن هناك عددا كبيرا 
من املدرسني الوافدين ينتظرون 
قرار احلكومة ليرتبوا أوضاعهم 
بناء على هذا القرار وبالتالي يجب 
حسم املوضوع بفترة كافية حتى ال 
حتدث أي ربكة وتتضارب القرارات 
ومصالح الناس. وفي هذا اإلطار 
اســــتطلعت «األنباء» آراء بعض 
األكادمييــــني حول قــــرار تأجيل 
الدراسة حيث أجمعوا على أنه قرار 
فني ال يحتمل التسييس وينبغي 
أخذ الرأي العلمي املتخصص من 
أصحاب الشــــأن فقط وفيما يلي 

اآلراء:
  في البداية، قال أستاذ الفلسفة 
بجامعة الكويت د.محمد الوهيب 
أن على احلكومة أن تأخذ بزمام 
املبادرة وال تنتظر إجراءات الدول 

والتدريب د.بدر اخلضري فاعتبر 
مطلب تأجيل الدراسة غير معقول، 
وقال ان من يطالب بتأجيل الدراسة 
بحجة أن املدارس تعد أماكن جتمع 
لعدد كبيــــر من الطلبة فعليه أن 
مينع كذلك جتمع الناس في املساجد 
واألسواق واألماكن العامة حيث انها 
تعتبر أيضا أماكن لتجمع عدد كبير 
من البشر وفرصة النتشار املرض 
بينهم، وأضاف د. اخلضري أن قرار 
تأجيل الدراســــة يعتمد بالدرجة 
األولى على توصيات وزارة الصحة 
فهي اجلهة الوحيدة املخولة بتحديد 
مدى احلاجة إلى التأجيل أو عدم 
التأجيل، ونستغرب تدخل بعض 
النواب في هذه املســــألة وكأنهم 
أطباء ويعرفون أكثر من املختصني 
بوزارة الصحة. وأضاف أن نسبة 
انتشار املرض في الكويت وعدد 
حــــاالت الوفاة بســــبب ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير التزال األقل بني 
بقية دول العالــــم، كما أن وزارة 
الصحة تقدم تقارير أســــبوعية 
عن املرض وحاالت اإلصابة بكل 
شفافية، واستغرب د. اخلضري 
مطالبة عدد مــــن أعضاء مجلس 
األمة وزير الصحة باالستقالة قائال 
انها مطالبة غريبة فما عالقة وزير 
الصحة هل هو سبب املرض أم أن 
الڤيروس ابتالء من اهللا عز وجل، 
ثم إن هذا الوباء وباء عاملي موجود 
في كل دول العالم، فهل على جميع 
وزراء الصحة في العالم أن يقدموا 

استقاالتهم؟ 

األخــــرى، ومن غيــــر املعقول أن 
تستمر قرارات احلكومة بطريقة 
ردود األفعــــال والتعامل مع وباء 
إنفلونزا اخلنازير يجب أن يكون 
في إطاره الفني البحت وبعيدا عن 
السياسة، وأضاف أن اجلهة املعنية 
بهذا األمر هي وزارة الصحة فهذا 
موضوع فني يجب أن تراعي فيه 
احلكومة الوقائع والبيانات وعدد 
احلاالت املصابة ومدى انتشــــار 
الڤيروس ومدى فاعلية إجراءات 
الوقاية منه، فهل هي كافية للحد 
من انتشاره بني طلبة املدارس وهل 
نحن مستعدون فعال للتعامل مع 
املرض في حال انتشاره بصورة 
كبيرة بني األطفال بصورة خاصة؟ 
وأكمل أن حتديد الوضع واالمكانات 
واإلجابة عن هذه األسئلة هي من 
اختصاص وزارة الصحة بالدرجة 
األولى وبنــــاء على الوقائع فقط 
يفترض أن تتخذ احلكومة قرارها 
بتأجيل الدراسة أو عدم التأجيل، 
املهــــم أن يصدر القــــرار بصورة 
حاسمة ومببادرة من احلكومة بناء 
على الوقائع فقط وعدم تسييس 
املوضوع فإن كانت االستعدادات 
كافية فال مانع من مواصلة الدراسة 
مع أخذ االحتياطات واالجراءات 
املناسبة وأهمها الفحص األسبوعي 
للطلبة وأما إذا كانت االستعدادات 
واالمكانــــات غير كافية فاألفضل 
الدراسة حفاظا  التريث وتأجيل 
على أرواح أبنائنا الطلبة والعاملني 
فــــي املــــدارس، املهم أن حتســــم 

احلكومة هذا األمر، خاصة أن هناك 
عددا كبيرا من املعلمني الوافدين 
ينتظرون قرار احلكومة بهذا الشأن 

لترتيب أوضاعهم بناء عليه.
  ومن ناحيته، قال عضو هيئة 
التدريــــس في جامعــــة الكويت 
ورئيس حزب األمة د.عواد الظفيري 
بأن قرار تأجيل الدراسة سيكون 
قرارا ســــليما وال داعي للمكابرة، 
أبنائنا  بــــأرواح  فاألمر يتعلــــق 
الطلبة وخاصة األطفال مشــــيرا 
إلــــى أن املــــدارس تعتبر مناطق 
جتمعات وبيئة خطيرة النتشار 
املرض بني عدد كبير من الصغار 
وبالتالي البد من تأجيل الدراسة 
إلى حني اتخاذ االجراءات الوقائية 
الدواء بكميات  السليمة وتوفير 
كافية، وأضــــاف د.الظفيري أننا 
حتى اآلن غير متأكدين من توفير 
الكميات الكافية من الدواء ونعتقد 
أن مستشفى األمراض السارية لن 
يتمكن مــــن التعامل مع احلاالت 
املصابــــة في حالة انتشــــاره بني 
الطلبة بصورة كبيرة، وقد الحظنا 
كيــــف مت حتويل بعض املصابني 
بڤيــــروس إنفلونزا اخلنازير من 
مستشفى األمراض السارية لعدم 
قدرته على اســــتيعاب هذا العدد 
الكبير من املصابني مما أدى إلى 
تفاقم املشكلة وانتشار املرض بني 
األطباء واملمرضني ومرضى آخرين 
في تلك املستشــــفيات ألنها غير 
مهيأة للتعامل مع هذا الوباء وال 
متلك إجراءات كافية لعزل املصابني. 

وأكمل د.عواد الظفيري بأننا ندعو 
احلكومة إلــــى اتخاذ قرار تأجيل 
الدراســــة كقرار احترازي سليم 
فالدراسة ميكن تعويضها الحقا 
ولكن الصحة وحياة البشر ال ميكن 

تعويضها.
  أما العميد املســــاعد للشؤون 
الطالبية وأســــتاذة علم األحياء 
بكلية التربية األساسية د.بهيجة 
بهبهاني فقالت بأن موضوع وباء 
انفلونزا اخلنازير موضوع فني 
بحت ووزارة الصحة هي اجلهة 
املخولة باحلديــــث عنه وتقرير 
اإلجراءات السليمة التي يفترض 
أن تطبــــق، وعلينــــا جميعا أن 
نستمع ملا يقوله املختصون في 
هــــذا املجال وعلــــى احلكومة أن 
تتخذ قراراتها بخصوص تأجيل 
أو عدم تأجيل الدراسة بناء على 
توصيــــات وزارة الصحة وليس 
آراء النــــاس أو ضغوط النواب، 
وأضافت د. بهبهاني أن ما يشغل 
بالي في حال اتخــــذت احلكومة 
قرار تأجيل الدراســــة هو مسألة 
تعويض الطلبة عن أيام الدراسة 
التي ستفوتهم، وأشارت إلى أننا 
في الكويت نعتبر من أقل الدول في 
العالم في عدد الساعات الدراسية 
والوقت لدينــــا محدود جدا، فإذا 
تأجلت الدراســــة كيف سنعوض 

هذه األيام؟غير معقول
  أما رئيس قســــم تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 «الصحة»: تسجيل ٢٦٤ إصابة بإنفلونزا الخنازير خالل أسبوع

 حنان عبدالمعبود
  اكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
املســـاعد للصحة العامة رئيس 
البرنامج الوطني ملكافحة السمنة 
د.يوسف النصف ان السمنة هي 
احدى القضايـــا الصحية املهمة 
باملجتمـــع، فهـــي ام االمراض، 
وهي الطريـــق الذي يوصل الى 
التي  معظم االمـــراض اخلطرة 
يعاني منهـــا املجتمع، واضاف، 
خالل املؤمتر الصحافي الذي اقيم 
بوزارة الصحة بحضور اخصائيي 
العائلة باملناطق  التغذية وطب 
الصحية املختلفة وتناول االنشطة 
التي نظمها اعضاء جلنة مكافحة 
السمنة خالل شهر رمضان، انه 
الدراسات التي متت  وفقا آلخر 
بوزارة الصحة عن طريق حصر 
وحتديد عوامل اخلطورة ثبت أن 
انتشار الســـمنة بنسبة من ٦٠ 
إلى ٨٠٪ في املجتمع الكويتي مما 
يتطلب وضع اخلطط والبرامج 
التي حتد من انتشار هذا املرض، 
فهي الطريق إلى أمراض السكر 
والضغط وآالم املفاصل والكثير 
من األمراض األخرى، باالضافة 
إلى ذلك حينما جاء املرض اجلديد 
ڤيروس H١N١ ثبت أنها تشـــكل 
أحد عوامـــل اخلطورة لإلصابة 
بهـــذا املرض، ولدينـــا حالة من 
حاالت الوفاة مصابة بالســـمنة 
وبعض احلـــاالت املوجودة في 
العنايـــة املركـــزة أيضا من هذا 
املرض، لذا فهـــو مرض خطير 
يحتاج إلى تضافر اجلهود، لنشر 
الوعـــي والثقافة الصحية للحد 

من انتشاره.
  ومـــع وجود شـــهر رمضان 
وثقافته الغذائية، هناك سوء فهم 
جتاه هذا الشهر أنه بالرغم من 
كونه شهر الصوم اال أنه هناك عدم 

تنظيم بالغذاء واالكثار من املواد 
الغذائية من نشويات وحلويات 
مما يزيد من الوزن لدى الكثير 
من الناس. ولهذا فان أعضاء جلنة 
مكافحة الســـمنة برعاية وزارة 
الصحة قامت بوضع برنامج في 
شهر رمضان وأنشطة باملجمعات 
التجارية واملناطق الصحية ولهذا 
مت عقـــد هذا املؤمتر لتســـليط 
الضوء على هذه األنشطة وكذلك 
املطبوعـــات التي متت طباعتها 
الطـــالع اجلمهـــور عليها. ومن 
جانبها قالت اختصاصية التوعية 
الصحية وعضو برنامج مكافحة 
السمنة د.آمال اليحيى ان البرنامج 
يهدف إلى زيادة وعي املواطنني 
واملقيمني حول أســـس التغذية 
السليمة وتقدمي النصائح الصحية 
املناسبة من خالل تواصل فريق 
متخصص من البرنامج الوطني 
ملكافحة الســـمنة وزيادة الوزن 
بالتعاون مع اللجنة التنسيقية 
ملكافحة الســـمنة فـــي الرعاية 
الصحية األولية وادارة التغذية 
واالطعام، بحيـــث يقدم الفريق 
املكون مـــن اطباء واختصاصي 

تغذيـــة واختصاصـــي توعية 
وتثقيـــف صحي، االرشـــادات 
الصحيـــة املعتمدة فـــي مجال 
احملافظة علـــى الصحة والوزن 
واالجابة عن تســـاؤالت الزوار 
التغذويـــة والصحية. وأضافت 
ســـتقدم مجموعة من اخلدمات 
الصحية أهمهـــا قياس مكونات 
اجلسم ومعرفة محتوى اجلسم 
من الدهون، وحتديد مؤشر كتلة 
اجلســـم وقياس ضغـــط الدم، 
وتقدمي النصائح الطبية املناسبة، 
وتوزيـــع االصـــدارات اجلديدة 
البرنامج وتشـــمل  التي أعدها 
كتيب حول محتويات األطعمة 
املختلفة من السعرات احلرارية، 
ومطوية خاصة بأثر الصيام على 
الصحة ونصائـــح للصائمني، 
وملف خـــاص بتغذية املراهقني 
«اليافعني» ومشاكلهم التغذوية. 
ومن جهتها بينت استشاري طب 
العائلة وعضو البرنامج د.هدى 
الدويسان أن األنشطة ستقام في 
خمس مناطق صحية بالكويت 
هي حولي والفروانية والفحيحيل 

واجلهراء والكويت. 

 النصف: الكثيرون يفهمون شهر رمضان 
بشكل خاطئ في التعاطي غذائيًا

 أعلنــــت وزارة الصحة أمس 
تســــجيل ٢٦٤ إصابــــة جديــــدة 
بانفلونــــزا اخلنازيــــر في البالد 
خالل األسبوع اجلاري متراجعا 

عن األسبوع الذي قبله.
  وقال وكيل الوزارة املســــاعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
والناطق الرسمي باسم د.يوسف 
النصف لـ «كونا» ان عدد تسجيل 
احلاالت تراجع مقارنة باألسبوع 
املاضــــي مبينــــا ان إجمالي عدد 
احلاالت التي مت تسجيلها في البالد 
منذ ابريل املاضي بلغ ١٣٣٦ معظمها 
حاالت بسيطة شفيت متاما. وذكر 
ان الوزارة تتبع توصيات وإجراءات 
منظمة الصحــــة العاملية ومركز 
مراقبة األمراض بالواليات املتحدة 
األميركية داعيا املواطنني واملقيمني 
الى االلتزام باإلرشادات الوقائية 
للحد من انتشار العدوى باملرض. 
وشــــدد د.النصف على ضرورة 
غســــيل األيدي بانتظام وتغطية 

املوســــمية كارتفاع درجة حرارة 
اجلســــم ألكثر مــــن ٣٧٫٨ درجة 
مئوية والتهاب البالعيم (احتقان) 
وانســــداد األنف أو الزكام إضافة 
البرودة والصداع  إلى الشــــعور 
واإلرهاق ومشاكل في املعدة (قيء 
أو اسهال شديد) وفقدان الشهية 
التنفس. وحول  مع صعوبة في 
فترة حضانة الڤيروس قال انها 
تتراوح بني يوم واحد وســــبعة 
أيام وفي املتوســــط تكون أربعة 
أيام إال ان املدة التي يبقى املصاب 
خاللها حامال للڤيروس وميكنه 
نقل العدوى غيــــر محددة حتى 
اآلن. وعــــن الفئات األكثر عرضة 
لإلصابة باملرض أشار الى األطفال 
حتت سن اخلامسة وكبار السن 
فوق اخلمسينيات والذين يعانون 
من نقص املناعة او املعرضني لها 
الى املصابــــني باألمراض  إضافة 
املزمنة واملستعصية مثل (أمراض 

القلب والسكري) واحلوامل. 

من خالل نشرات ارشادية إضافة 
الى إنشــــاء ٧٠ جلنة صحية في 
املناطق السكنية ملواجهة مرض 
انفلونزا اخلنازير التي سيشترك 
في عضويتها مديرو املدارس في 
املنطقة ومسؤولون من اجلمعيات 
التعاونيــــة. كما باشــــرت وزارة 
الصحة بوضــــع لوحات إعالنية 
إعالميــــة ذات أحجام مختلفة في 
الشوارع للتوعية باملرض وأرسلت 
٢٠٠ ألف رسالة للتعريف باملرض 
والوقاية منه. وســــجلت الكويت 
حتى يوم امس أربع حاالت وفيات 
بانفلونزا اخلنازير آخرها لطفلة 
تبلغ من العمر عامني ونصف توفيت 
في وحدة العناية املركزة لألطفال 
في مستشفى الصباح. وقال رئيس 
قسم الصيدلة مبستشفى االمراض 
السارية الصيدلي مساعد العطية  
في لقاء مع «كونا» ان مؤشــــرات 
وأعراض املرض شبيهة باألعراض 
املعتــــادة للحمــــى واالنفلونــــزا 

األنف والفم عند الكحة أو العطس 
والتزام الراحة واستشارة الطبيب 
عند الشعور بأعراض االنفلونزا 
وجتنب االختالط باآلخرين سواء 
فــــي الديوانيات أو املســــاجد أو 
انتهاج  األسواق. وأكد د.النصف 
وزارة الصحة مبدأ الشفافية الكاملة 
في اإلعالن عن احلاالت انطالقا من 
إميانها بحق املجتمع في املعرفة 
وبدور اإلعالم كشــــريك رئيسي 
للوزارة في التوعية باملرض وطرق 

الوقاية منه.
الوفيات    يذكر ان عدد حاالت 
التي مت تســــجيلها في البالد بلغ 
أربــــع حاالت كانــــوا يعانون من 
أمراض أخرى إضافة الى انفلونزا 
اخلنازير. ومن الفئات األكثر عرضة 
لإلصابة بهذا املرض األطفال دون 
خمس سنوات واحلوامل إضافة 
الى املصابني بأمراض مزمنة مثل 
داء السكري والربو وذوي املناعة 
املنخفضة. وتعد التوعية الصحية 

واتباع التعليمات التي تصدر من 
الســــلطات الصحية حول مرض 
انفلونزا اخلنازير من األمور التي 
تساهم في احلد من اإلصابة باملرض 
والوقاية منه. وباشرت العديد من 
الوزارات في الكويت ومنها وزارة 
الصحة ووزارة التربية بحمالت 
توعية باملرض وسبل الوقاية منه 

 (أسامة البطراوي)  د.يوسف النصف ود.آمال اليحيى خالل املؤمتر الصحافي

 مزيد: نؤيد طارئة «الخنازير» ونستغرب تهاون الحكومة في التصدي للمرض

 السهلي: على «التربية» تأجيل العام الدراسي للمدارس الحكومية والخاصة

 أعلن النائب حسني مزيد تأييده لـ «طارئة» 
انفلونزا اخلنازير مستغربا التهاون احلكومي 
في التصدي للمرض الذي انتشر بشكل كبير، 
ومع ذلك التوجد اجــــراءات احترازية تبرهن 
على االهتمام احلكومي. وقال مزيد في تصريح 
للصحافيني: «ان مجلس الوزراء تقع على كاهله 
مسؤولية احملافظة على ارواح الناس» ونحن 
نطالب احلكومة باعالن استنفار يليق باحلدث، 
فمن غير املعقول  ان هناك ارواحا ازهقت، ووزارة 
الصحــــة من ال تتحرك كما ينبغي، فحتى هذه 

اللحظــــة، لم نلحظ قيام وزير الصحة بأي رد 
فعل يضعنا جميعا في دائرة احلدث.

  وذكر مزيد «ان تأجيل العام الدراسي بات 
ضرورة ملحة، وعلى وزارة التربية ان تشرع 
في اتخاذ اجراءاتها بهذا اخلصوص، السيما ان 
آخر الوفيات كانت طفلة صغيرة، ما يدحض 
ما ذكر في بيانــــات وزارة الصحة ان املتوفني 
كانوا يعانون قبل اصابتهم بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير من امراض اخرى مثل ضيق التنفس، 

ومشاكل في الرئتني». 

 طالـــب رئيس جمعيـــة املعلمني عايض 
السهلي بتأجيل العام الدراسي في كل املراحل 
ســـواء في املدارس احلكومية او اخلاصة، 
مشيرا الى ان انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
اصبح ازمة ليس في الكويت وحدها ولكن 

في العالم اجمع.
  وحذر السهلي في تصريح صحافي من 
املكابرة في هذا االمر اخلطير الذي ال مجال 
فيه للتجربة وتساءل هل ننتظر ان حتدث 
اصابات بهذا املرض وتنتشـــر بني التالميذ 
في املدارس حتى تلتفت الوزارة الى ضرورة 
تأجيل العام الدراسي، مشيرا الى ان بعض 

الدول املجاورة في منطقة اخلليج قد اجلت 
بدء العام الدراسي بها ومنها سلطنة عمان.
  وقال ان على وزارة التربية تأجيل العام 
الدراســـي خصوصـــا في ظل تزايـــد اعداد 
االصابـــات بهذا املرض حيث وصلت حاالت 
الوفيات بسببه الى اربعة حاالت حتى هذه 

اللحظة.
  وذكر الســـهلي اننا ال ميكـــن ان ننتظر 
نتائـــج ال يعلمهـــا اال اهللا، ميكن ان حتدث 
خالل انتظام الدراسة، مشيرا الى ان احملافظة 
على صحة ابنائنا التالميذ والتلميذات اهم 

من اي شيء.   الرفاعي لـ «األنباء»: الدراسة بـ«التطبيقي»  في موعدها واتخذنا إجراءات السالمة  
 محمد هالل الخالدي

  أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي أن الدراســــة في جميع كليات ومعاهد الهيئة ســــتبدأ في 
موعدها املقرر بدون تأجيل، وأضاف في تصريح خاص لـ «األنباء» ان 
إدارة الهيئة قد كلفت عميد كلية العلوم الصحية د.فيصل الشريفي 
وعميــــدة كلية التمريــــض د.فاطمة الكندري للتنســــيق مع وزارة 
الصحة ووزارة التربية بشــــأن إجراءات السالمة في كليات الهيئة 
ومعاهدها، وكذلك متابعة اســــتعدادات الهيئة الستقبال الطلبة في 
العام الدراسي اجلديد بعد التأكد من سالمة جميع إجراءات الوقاية 
والتوعية من مخاطر انفلونزا اخلنازير وطرق انتشــــاره ووسائل 
احلماية واحلد من انتشاره سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس 

والتدريب والعاملني في الهيئة.
  ومن جانبه أكد عميد كلية العلوم الصحية د.فيصل الشــــريفي 
في تصريح خاص لألنباء أن إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب وعلى رأســــها مدير عام الهيئة د.يعقــــوب الرفاعي تدرك متاما جدية هذا 
املوضوع وأهمية اتخاذ االجراءات الالزمة والسليمة للتعامل معه خاصة أن الهيئة 
حتتضن أكبر قاعدة شبابية في البالد حيث يصل عدد املسجلني حوالي ٤٥ ألف طالب 
وطالبة، وأضاف ان الدراسة في جميع كليات ومعاهد الهيئة ستكون في موعدها بعد 
عيد الفطر الســــعيد. كما أكد د. الشريفي أنه مت االتصال مع إدارة الصحة الوقائية 

بوزارة الصحة للتنســــيق حول اإلجراءات التي ستطبق مع بداية 
العام الدراســــي اجلديد حيث مت االتفاق علــــى البدء بحملة توعية 
واسعة تشمل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملني 
بالهيئة وتتضمن بروشورات وملصقات وبوسترات ورسائل توعية 
حول ڤيروس انفلونزا اخلنازير H١N١ وطرق الوقاية السليمة منه 
والوســــائل الصحيحة للتعامل مع احلاالت التي تكتشف، ال سمح 
اهللا، وأكمل ان هذا املرض يعتبــــر وباء عامليا ووزارة الصحة هي 
املعنية باتخاذ التدابير السليمة للتعامل معه ونحن بدورنا سنطبق 
كل االجراءات التي تقترحها منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة 
وســــنتعامل بجدية وحرص كبيرين خاصة أن أعداد املصابني في 
الكويت في تزايد، وأضاف أننا نتعامل مع شــــريحة شبابية واعية 
وهــــم أيضا من أكثر فئات املجتمــــع مقاومة لهذا الڤيروس ونعول 
كثيرا على وعي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب للتعامل 
بطريقة مسؤولة وواعية مع هذا الوباء، كما أكد د.فيصل الشريفي 
أن هناك إجراءات متفقا عليها مع وزارة الصحة للتصرف السريع في حال اكتشاف 
حاالت إصابة بني الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس حيث سيتم إيقاف الطالب املصاب 
وعزله عن بقية الطلبة وكذلك إيقاف عضو هيئة التدريس أو التدريب عن العمل في 
حالة إصابته حلني متاثله للشــــفاء، وسيتم إرسال أي حالة تكتشف إلى مستشفى 

األمراض السارية بالتعاون مع وزارة الصحة. 

 إرسال أي حالة مصابة إلى «السارية» بشكل فوري

 د.يعقوب الرفاعي


