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5 هنأ النائب سعد اخلنفور اململكة العربية السعودية ملكا 
وحكومة وشعبا بسالمة وجناة صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن نايف مس����اعد وزير الداخلي����ة من حادث االغتيال 
اآلثم الذي تعرض له مس����اء أمس م����ن أحد عناصر القاعدة. 
وقال اخلنفور: »لقد آملنا في الكويت اخلبر الذي بثته وكاالت 
األنباء بش����أن تعرض صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
نايف حملاولة اغتيال آثمة، ولكن اراد اهلل س����بحانه وتعالى 

لسمو األمير النجاة والسالمة متمنيا له طول العمر والصحة 
والعافية.

وأثنى اخلنفور على جهود األمير محمد بن نايف في خدمة 
وطنه ودينه حيث انه لم يتوان في مساعدة احملتاجني وايجاد 
مناخ أمني جيد بفضل متابعته املستمرة جلهود رجال األمن 
السعودي داعيا املولى العلي القدير ان تنعم اململكة العربية 

السعودية وجميع دول املنطقة بأألمن واألمان.

الخنفور يهنئ السعودية بسالمة األمير محمد بن نايف

بعد تزايد حاالت الوفيات وعدم قدرة »الصحة« على التعامل مع القضية

نواب يطالبون الحكومة بضرورة عقد »طارئة« لمناقشة »إنفلونزا الخنازير« 
بني البرملان واحلكومة والبعد عن 
التصيد في املاء العكر بالنس����بة 
لوزيري التربية والصحة، مشددا 
على ضرورة ان يكون احلل جماعيا 
ومشتركا بني املجلس واحلكومة.

وأكد ان مناقشة ذلك األمر في 
جلس����ة علنية أمر واجب، داعيا 
احلكومة الى االلتزام مبا نص عليه 
الدستور في هذا اجلانب وان تتعاون 
مع املجلس. من جانبه، أكد النائب 
د.ضيف اهلل بورمية ضرورة عقد 
دورة استثنائية ملناقشة انفلونزا 
اخلنازير، موضحا ان األمر أصبح 
خطرا للغاية خصوصا بعد اقتراب 
فصل الشتاء وهو الوقت املوسمي 
لنقل الڤيروسات بنشاط وحيوية. 
وقال بورمية ان اعداد املصابني بدأت 
تزداد يوما بعد يوم وأيضا بدأت 
تظهر حاالت وفيات بس����بب هذا 
املرض في اآلونة األخيرة وبشكل 
ملحوظ، مما يتطل����ب عقد دورة 
اس����تثنائية ملناقشة هذه القضية 
وحتميل احلكومة مسؤولية احلفاظ 
على حي����اة املواطنني والوافدين، 
واطالع املجلس على االجراءات التي 
س����تتخذها احلكومة بهذا الصدد، 
وعرض خط����ة احلكومة ملكافحة 
هذا الوباء وانتش����اره خاصة ان 
هذه القضية ال تخص فقط وزارة 
الصحة امنا هناك وزارات أخرى 
يجب ان تك����ون لديها خطط مثل 
وزارة التربية. وقال بورمية: يجب 
على وزيرة التربية ان تتفهم مدى 
خطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره 
بني الطلبة صغار السن خصوصا 
ان األطفال لديهم ضعف في املناعة، 
مناش����دا وزيرة التربية اال تتأخر 
في تأجيل العام الدراسي من أجل 
ابنائنا محمال  احلفاظ على حياة 
وزيرة التربية مس����ؤولية انتقال 
العدوى بني الطلبة فيما لو أصرت 
على ان يكون العام الدراس����ي في 

موعده.

وس����تكون هناك اقتراحات وآراء 
نيابية ملواجهة هذا اخلطر، متمنيا 
ان تكون هناك مواجهة مش����تركة 

وشدد الطاحوس على ضرورة 
عقد تلك اجللسة اخلاصة اليجاد 
املزيد م����ن الش����فافية والتعاون 

الوزير توضيح هذا األمر وكذلك 
ماهية استعدادات وزارة التربية وما 

مدى التنسيق بني الوزارتني.

ينتشر بس����رعة كبيرة، مبينا ان 
النواب يريدون معرفة استعدادات 
واج����راءات ال����وزارة فيجب على 

دع����ا غير نائب ال����ى ضرورة 
عقد جلس����ة اس����تثنائية خاصة 
ملناقشة قضية انفلونزا اخلنازير 
الصح����ة  وزارة  واس����تعدادات 
واجراءاتها ملواجه����ة هذا املرض 
اخلطي����ر وتداعياته م����ن حاالت 

الوفيات التي حدثت أخيرا.
وطالب النواب بضرورة حضور 
احلكومة وايجاد حلول مشتركة 
وجماعية بني املجلس واحلكومة 
ملواجهة املرض واحلد منه، وفي هذا 
السياق، قال النائب د. علي العمير: 
ان هذه القضية مهمة جدا لتزايد 
عدد الوفيات ف����ي اآلونة األخيرة 
واحتمال ارتباط املرض مبوس����م 
العمرة واحلج، مبينا ان هناك رأيا 
آخر بأن تناقش هذه القضية في 
اللجنة الصحية ويدعى لها النواب 
واملختصون ويكون هناك تبادل 
لآلراء االمر الذي قد ال يتوافر في 
اجللسة لكثرة من يحاول تسجيل 
املواق����ف ومحدودية الوقت الذي 
ال يستطيع فيه النائب ابداء رأيه 
فضال ع����ن التوصيات التي تأخذ 
وقتا طويال في الدورة املستندية في 
ظل عدم وجود اقتراحات بقوانني 

ستناقش في اجللسة.
وبني العمير ان التجمع السلفي 
مازال يدرس الرأيني اال انه سيدفع 
بأحدهما والذي سيوفر نقاشا جيدا 
للموضوع، موضحا انه س����يدفع 
باجتاه مناقش����ة املوضوع داخل 

اللجنة الصحية.
من جانبه، ق����ال النائب خالد 
الطاح����وس ان اهمي����ة طلب عقد 
اجللسة اخلاصة ملناقشة انفلونزا 
اخلنازير تكمن في امرين وهما عدم 
تسييس هذا املرض وتأجيل الدوام 
الدراسي للطلبة. ودعا الطاحوس 
في تصريح خاص ل� »األنباء« الى 
ان حتضر احلكومة اجللسة الطارئة 
وتبلغ املجل����س بإجراءات وزارة 
الصحة ملواجهة هذا املرض الذي 

»حدس« اختارت الصانع أمينًا عامًا
وتستعد إلطالق قناة فضائية

تشكل وفدا للقيام بجوالت على مسؤولي الدولة

موسى أبوطفرةـ  ماضي الهاجري
اختارت احلركة الدستورية االسالمية )حدس( 
امس النائب السابق د.ناصر الصانع امينا عاما 

لها خلفا لألمني العام السابق د.بدر الناشي.
وقالت مصادر من احلركة ل� »األنباء« انه ترشح 
للمنصب ثالثة هم النائب السابق د.ناصر الصانع 
والوزير السابق محمد العليم ومدير ادارة الدراسات 
االس���المية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

محمد العمر. 
واش���ارت املصادر الى ان »حدس« س���تصدر 
بيانا الحقا حول نتائج اجتماعها الذي عقد ظهر 

امس.
واوضح���ت  ان اجلمعية العمومية س���تدعى 
الجتماع اليوم حيث ستتم متابعة تقرير اللجنة 
املكلفة بدراسة وضع احلركة ومتابعة مسيرتها، 

وكذلك املستجدات على الساحة السياسية. 
وكش���فت املصادر ان احلركة تستعد الطالق 
قن���اة فضائية حيث يتم االع���داد لذلك على قدم 
وساق وستكون القناة سياسية دينية توعوية 

اجتماعية ذات طرح ثقافي.
واشارت الى ان من املستجدات التي ستتبناها 
احلركة عقب انتخابات االمني العام تشكيل وفد 
سياسي رفيع املستوى من كوادر احلركة للقيام 
بجوالت على مس���ؤولي الدولة وعلى التيارات 
السياسية ودور النش���ر االعالمية وذلك العادة 
بناء احلركة شعبيا وتقريب وجهات النظر فيما 
تتطلبه املرحلة املقبلة من عمل يصب في الصالح 

العام للدولة.

د.ضيف اهلل بورمية خالد الطاحوس د.علي العمير سعدون حماد

حماد يقترح إيقاف الدراسة بجميع المراحل التعليمية 
وتوزيع المقرر على أقراص مدمجة

قدم النائب س���عدون حماد اقتراحا برغبة جاء فيه: حرصا على 
صحة وأرواح املواطنني، ونظرا للمعدل السريع النتشار وباء مرض 

.)H1N1( انفلونزا اخلنازير
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة ان يتم إيقاف الدراس���ة بجميع 
املراحل التعليمية حلني اكتمال اس���تعدادات وزارة الصحة للتعامل 

.)H1N1( مع مرض انفلونزا اخلنازير
وتش���كل جلنة من مدرسي وزارة التربية إلعداد جميع املقررات 
الدراسية جلميع املراحل التعليمية على اسطوانات مدمجة )CD( على 
ان توزع على جميع الطالب واملدرس���ني بجميع املراحل التعليمية، 
واضاف: بالنسبة لطالب الكليات واملعاهد التطبيقية النظرية يتم 
اعداد جميع املقررات الدراس���ية مشروحة من قبل اساتذة اجلامعة 
والكليات واملعاهد التطبيقية املنوط بهم تدريس املواد الدراس���ية، 

على اسطوانات مدمجة )CD( على ان توزع على جميع الطالب.
وبالنسبة للطالب بالكليات واملعاهد التطبيقية العلمية يتم توزيع 
اليوم الدراس���ي على مدار اليوم بحيث يقل عدد الطالب الى أقصى 
درجة في كل محاضرة تعليمية، مع منع التجمعات الطالبية بصفة 

نهائي���ة داخل الكليات واملعاهد التطبيقي���ة. وزاد في اقتراحه: يتم 
تخصيص قنوات تعليمية متخصصة غير مش���فرة جلميع املراحل 
التعليمية تقوم ببث شروحات تفصيلية للمناهج على شكل حصص 
يومية � ملا س���بق وضعه على اسطوانات مدمجة )CD( على ان تتم 

إعادتها بشكل مبرمج يوميا مع اعالن أوقاتها.
ويتم حتديد أوقات معينة بالقنوات التعليمية كحصص مراجعة 
يتم فيها استقبال مكاملات هاتفية من الطلبة لتوضيح بعض املفاهيم 
وح���ل بعض املس���ائل التي قد يصعب فهمها عل���ى بعض التالميذ 

والطالب، مع استقبال ذلك على الهواء مباشرة.
ويكون دور املدارس والكليات واملعاهد إشرافيا ويتم حتديد اوقات 
معينة ملراجعة طلبة املراحل التعليمية للمواد املختلفة بشكل مبرمج، 
بحيث ال تكون هناك كثافة في احلضور ويتم تقليل عدد الطالب في 

كل غرفة، وذلك لتوضيح ما قد يصعب على التالميذ فهمه.
ويتم عمل االختبارات الالزمة لكل مرحلة بش���كل مبرمج ايضا 
وبالتناوب طوال اليوم لتقليل اعداد الطالب في اوقات االختبارات، 

وتتم مساعدة الطلبة مبنحهم درجات املشاركة الشفوية الكاملة.


