
 3  محليات  الجمعة  ٤  سبتمبر  ٢٠٠٩   

 الرئيس السوري بشار األسد خالل لقائه مبعوث صاحب السمو األمير املستشار محمد أبو احلسن 

 صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام سان مارينو بمناسبة العيد الوطني

 مبعوث األمير سّلم الرئيس األسد رسالة حول العالقات بين البلدين:
  تطابق كويتي ـ سوري في وجهات النظر تجاه مشاكل العالم العربي

 دمشق - هدي العبود: 
  قام مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد املستشار بالديوان االميري محمد أبواحلسن 
بتسليم رسالة خطية من سموه الى الرئيس بشار 
األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات األخويـــة املتميزة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وســـبل تعزيزها مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
  وأكد مبعوث صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح االحمد املستشار في الديوان االميري محمد 
ابواحلسن امس ان هناك تطابقا في وجهات النظر 
بني ســـورية والكويت إزاء املشـــاكل التي تواجه 

العالم العربي.
  جاء ذلك في تصريح أدلى به ابواحلسن عقب 
لقائه الرئيس السوري بشار األسد حيث نقل اليه 

رسالة من صاحب السمو األمير.
  وقال: «تشـــرفت بلقاء الرئيس السوري بشار 
األسد حامال رسالة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد تتعلق باستكمال املهمة التي سبق 
ان جئت في وقت ســـابق وتتعلق بسبل تطوير 

العالقات الثنائية بـــني البلدين الى ما هو أفضل 
من املستوى اجليد احلالي».

  واضاف ان الرسالة تتعلق كذلك بتبادل الرأي 
حول العديد من املشاكل التي تواجه العالم العربي 
والدور الســـوري النشط في هذه األمور والرؤية 

الكويتية لهذه األمور.
  وأكد «ان هناك تطابقا في وجهات النظر وعزما 
مشتركا لتطوير العالقات الكويتيةـ  السورية الى 
آفاق جديدة». من جانبه اعرب الرئيس السوري 
بشار االســـد عن تقديره الكبير حلرص صاحب 
السمو االمير الشـــيخ صباح االحمد على تطوير 
العالقات السورية ـ الكويتية ومواصلة التشاور 
والتنســـيق بني البلدين مبا فيه مصالح البلدين 

واالمة العربية.
  وذكر بيان رئاسي ان ذلك جاء خالل لقاء الرئيس 
االسد مبعوث صاحب السمو االمير املستشار في 

الديوان االميري محمد ابواحلسن.
  واوضح البيان ان الرئيس االسد تسّلم رسالة من 
سمو االمير تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وســـبل االرتقاء بها وآخر املستجدات 

في الشرق االوسط. واشار الى ان الرئيس االسد 
حّمل بدوره املستشار في الديوان االميري رسالة 
شـــفوية الى صاحب السمو االمير تتعلق برؤية 
سورية ازاء تطورات االوضاع في املنطقة. وكان 
مبعوث صاحب السمو األمير وصل فجر امس الى 
العاصمة السورية دمشق حامال رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الى الرئيس بشار األسد رئيس 

اجلمهورية العربية السورية الشقيقة.
  وكان في استقباله على ارض املطار مدير ادارة 
املراسم بوزارة اخلارجية السورية د.عبداللطيف 

الدباغ.
  الى ذلك، بعث صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى ماسيمو سنسي 
حاكم عام جمهورية سان مارينو الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

 وصلوا إلى البالد لتلقي العالج بناء على أمر صاحب السمو

 السهالوي: توزيع الجرحى والمصابين العراقيين 
  على مستشفيات منطقة الصباح الصحية

٤٤٣ إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير ترفع عدد الحاالت إلى ١٧٧٩ ونسبة الشفاء بلغت ٩٩٪  
٩٩٪ من حاالت االصابة املسجلة 
حتى اآلن وان هناك حاالت شفيت 
متاما دون مراجعة املرافق الصحية 
كما هــــو احلال فــــي دول العالم 
املختلفــــة وان الوضع الصحي ال 

يدعو للقلق.
انهــــا تتبع توصيات    وذكرت 
واجراءات منظمة الصحة العاملية 
ومركز مراقبة األمراض بالواليات 
املتحدة األميركية، داعية املواطنني 
واملقيمني الى االلتزام باالرشادات 
الوقائية للحد من انتشار العدوى 
باملرض. وشددت الوزارة في بيانها 
على ضرورة غسل األيدي بانتظام 
وتغطية األنف والفم عند الكحة أو 
العطس والتزام الراحة واستشارة 
الشــــعور بأعراض  الطبيب عند 
االنفلونــــزا وجتنــــب االختالط 
باآلخريــــن. وأكــــدت انتهاج مبدأ 
الكاملة في االعالن عن  الشفافية 
احلاالت انطالقا من اميانها بحق 
املجتمع في املعرفة وبدور االعالم 
كشريك رئيسي للوزارة في التوعية 

باملرض وطرق الوقاية منه.
  ومــــن الفئات األكثــــر عرضة 
لالصابة بهذا املرض األطفال دون 
خمس سنوات واحلوامل اضافة 
الى املصابني بأمراض مزمنة مثل 
داء السكري والربو وذوي املناعة 

املنخفضة. 

 حنان عبدالمعبود
  قال وكيل وزارة الصحة املساعد 
للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ان ٢٥ عراقيا وصلوا البالد لتقي 
العالج بناء على أمر من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بنقلهم للكويت لتلقي العالج نتيجة 
اصابتهم في التفجيرات الدامية التي 

ضربت العاصمة بغداد اخيرًا.
  واضاف السهالوي في تصريح 
صحافي ان املصابني يعانون من 
جروح في الوجه وحروق واصابات 
في اجلمجمــــة والفك، اضافة الى 
جروح عميقة في الرأس واصابات 
في الرقبة وجــــروح في الصدر، 
مشيرا الى انه ســــيتم توزيعهم 
على مستشفيات منطقة الصباح 
الصحيــــة. وذكــــر ان مركبــــات 
للطــــوارئ الطبيــــة تواجدت في 
املطار العســــكري لنقل املصابني 
العراقيني الى مستشفيات ابن سينا 
والرازي والبابطني والصباح اضافة 
الى مستشفى زين لالنف واالذن 
واحلنجرة ومركز البحر للعيون. 
من جانبه قال مدير ادارة الطوارئ 
الطبية د.فيصل الغامن انه بناء على 
املكرمة االميرية املباركة ومساهمة 
من الكويــــت لتخفيف العبء عن 
االشــــقاء العراقيني ورفع املعاناة 
عن املصابني في العمليات االرهابية 

االخيرة تقرر استقبال ٢٥ مصابا 
في التفجيرات االرهابية التي حدثت 
في العراق ومت ارسال طائرة اخالء 
طبي ووفد مكون من االطباء ووفد 
طوارئ طبية لالشراف على عملية 
نقــــل املصابني الى مطار الكويت، 
مشيرا الى ان ٢٥ سيارة اسعاف 
مجهزة و٥٠ فني طوارئ طبية قاموا 
بنقلهم الى مختلف املستشفيات.

  واشــــار الغامن الى ان ١٣ حالة 
الــــى مستشــــفى البابطني  نقلت 
للتجميل وعالج احلروق وحالتني 
الى مستشــــفى زين وحالتني الى 
مستشفى الرازي وثالث حاالت الى 
مركز البحر وخمس حاالت الى قسم 

اجلراحة مبستشفى الصباح.

  ومــــن جانبه قال رئيس مركز 
البابطني د.احمد الفضلي ان املركز 
استقبل ٨ جرحى رجال وخمسة 
نساء من املصابني العراقيني الذين 
وصلوا الى البــــالد بناء على امر 
مــــن صاحب الســــمو االمير وان 
االستعدادات الستقبالهم اجريت 
لعالجهم في املركز، مشــــيرا الى 
وجود استشــــاري فرنسي وصل 
مؤخرا للمركز لفحص واالطالع على 
حاالت مرضى حريق اجلهراء، ذاكرا 
ان الطبيب الفرنسي متخصص في 
عالج احلروق واثارها واطلع على 
كل املرضى حيث اشاد باالجراءات 
التي قام بهــــا اطباء املركز وابدى 
ارتياحه للعمليــــات التي اجراها 

االطباء للمرضى.
  من جهــــة اخرى أعلنت وزارة 
الصحــــة أمــــس تســــجيلها ٤٤٣ 
اصابة جديدة بانفلونزا اخلنازير 
في البالد خالل اســــبوع معظمها 
اصابات خفيفة لم تتطلب الدخول 

للمستشفى.
  وقالت الوزارة في بيان صحافي 
خصت به «كونا» ان اجمالي عدد 
احلاالت التي مت تسجيلها في البالد 
منذ ابريل املاضي بلغ ١٧٧٩ معظمها 

حاالت بسيطة شفيت متاما.
  وطمأنــــت املواطنني واملقيمني 
بالقــــول انه من خــــالل متابعتها 
الوضع الصحي واملراقبة الوبائية 
لالنفلونزا فإن نسبة الشفاء بلغت 

 خالد العودة

 املستشار علي الضبيبي  

 بيان عاكوم
  كشف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
العودة ان وفـــدا كويتيا  خالد 
متخصصا زار واشـــنطن منذ 
ايام تنفيذا ألحد طلبات االدارة 
االميركية لتقييم املعتقلني في 

غوانتانامو،
فـــي اتصال  العودة    وقـــال 
هاتفي مـــع «األنبـــاء» ان هذا 
الوفد هو جزء من الفريق الذي 
عمل على انشاء املركز التأهيلي 
ويضم متخصصني في النواحي 
النفســـية وغيرها. وتابع: بناء 
علـــى طلـــب االدارة االميركية 
الوفد واشنطن والتقى مع  زار 
الدفاع  املســـؤولني في وزارات 
الى  واخلارجية والعدل. ولفت 
انهم اآلن انتقلوا الى غوانتانامو 
للقاء ابنائنا، وذلك بعد زيارتهم 

 مؤمن المصري
  أكد رئيس إدارة التنفيذ بقصر 
العدل املستشــــار علي الضبيبي 
املالية قامت  لـ«األنباء» أن وزارة 
بتحويل مبلغ املكرمة األميرية إلدارة 
التنفيذ بقصر العدل أمس بعد أن 
اســــتجابت لطلب اإلدارة بسرعة 
حتويلها لصرف املكرمة األميرية 
لضحايا حريق «العيون». وأوضح 
املستشار الضبيبي ان املبلغ الذي مت 
حتويله هو أربعمائة وسبعون ألف 
دينار بواقع عشرة آالف دينار ألسرة 
كل ضحية من ضحايا احلريق املؤلم. 
وأضــــاف أن إدارة التنفيذ بقصر 
العدل قد اتخذت إجراءاتها لسرعة 
صرف هذه املبالغ ملستحقيها بدءا 
من يــــوم األحد املقبل. وأضاف أن 
فريق العمل قد اجتمع أمس ملناقشة 
املستجدات في عمل أعضاء الفريق، 
مؤكدا أن اإلدارة العامة للتنفيذ قد 
حصلت على كشــــوف من اإلدارة 
العامــــة لألدلــــة اجلنائية بجميع 
حاالت الوفاة ومت تســــلم بيانات 
كاملة مــــن وزارة الصحة بحاالت 
اإلصابات والوفاة. وأكد الضبيبي 
أن هناك اجتماعا آخر ألعضاء فريق 
العمل يوم االثنني املقبل ملتابعة ما 
يســــتجد من أمور والوقوف على 
أي مشــــكلة قد تواجه مستحقي 
املكرمة من صرف مستحقاتهم أو 
أي مشكلة قد تصادف آلية العمل 

القاضية وبحثنا في رفع  حكم 
اســـتئناف واتفقنـــا على ذلك 
لوجود قواعد قانونية جتعلنا 
في وضع جيد جدا في احتمال 

كسب القضية.
  واضاف العودة: القاضية في 
حكمها اعتمدت على ما ادلى به 
فوزي العودة خالل التحقيقات 
والتي نشك في مصداقيتها ألنها 
اجريت حتت الضغط والتعذيب 

واتباع طرق غير انسانية.
  اال انه جدد احترامه للقضاء 
االميركي ألنه امللجأ الذي سعينا 
اليه ونقبل به وسنســـتمر في 
مطالباتنـــا مـــن خـــالل اروقة 
احملكمة. وعما اذا كان ســـيؤثر 
احلكم على عملية اطالق املعتقلني 
قال: ال توجد عالقة ما بني االحكام 
الفيدرالية وليست الرافد الرئيسي 

لعملية االفراج من عدمه. 

أن قسم حصر الوراثة التابع إلدارة 
التوثيقات الشرعية قد قام بتقدمي 
جميع مســــتندات حصر الوراثة. 
موضحــــا أن اجتماع فريق العمل 
أمس تضمن اثنني من مســــؤولي 
القســــم، معربا عن شكره ملوظفي 
قسم حصر الوراثة على اجلهد الذي 
بذلوه في سبيل االنتهاء من حصر 
الوراثة للمتضررين من احلادثة 
بسرعة ودقة. كما عبر املستشار 
الضبيبــــي عن شــــكره لوزارتي 
الصحة والداخليــــة على حضور 
اجتماعات فريق العمل والتزامهم 
التام جتاه هذه املهمة التي كلفوا 
بها. وقرر أنه من املتوقع بدء صرف 
مبالغ املكرمة يــــوم األحد املقبل. 
من ناحيتها قررت رئيســــة قسم 
احلسابات الشخصية باإلدارة العامة 
للتنفيذ ســــناء اللوغاني أن عدد 
احلاالت التي تقدمت في اليوم األول 
بلغ خمس حاالت بينما في اليوم 
الثاني (أمس) فقد بلغ ثماني حاالت 
من جنســــيات مختلفة (كويتية ـ 

سعودية ـ بدون).
الورثة  إحــــدى  أن    وأضافــــت 
عراقية اجلنسية موجودة خارج 
البالد وقد صدرت تعليمات رئيس 
اإلدارة العامة للتنفيذ املستشــــار 
علي الضبيبي بحجز نصيبها حلني 
حضورهــــا أو حضور وكيل عنها 
لتسلم حقها في املكرمة األميرية. 

سفارتنا في واشنطن ولقائهم 
كذلك مع احملامني الطالعهم على 
آخر التطورات، مشـــيرا الى ان 

الوفد سيعود االحد املقبل.
  اما بخصوص حكم القاضية 
على املعتقل فوزي العودة علق 
خالد العودة بالقول: نحن نحترم 

على صرفها. وفي ســــؤال عما إذا 
كانت هناك مشاكل بالنسبة لصرف 
مبالغ املكرمة ألسر الضحايا من فئة 
البدون، أجاب بأنه ليســــت هناك 
أي مشكلة بالنسبة لهم، حيث ان 
اإلدارة قامت بتسجيل إقرارات بعدد 
الورثة بالنسبة للبدون من خالل 
بالغات الوالدة أو شهادات امليالد أو 
أي إثبات قانوني. مضيفا: عليهم أن 
يتقدموا لنا مبا يفيد أحقيتهم في 
صرف املكرمة وعلينا نحن التنفيذ. 
وأضاف املستشار الضبيبي أن عددا 
من مســــتحقي املكرمة قد تقدموا 
بطلبات الصرف أمس وناشد كل 
من تقدم بالطلــــب أن يحضر إلى 
اإلدارة العامة للتنفيذ لتسلم مبلغ 
املكرمة األميرية. وأوضح الضبيبي 

 العودة لـ «األنباء»: وفد كويتي بحث 
  في واشنطن أوضاع معتقلينا في غوانتانامو

 الضبيبي لـ «األنباء»: «المالية» حّولت مبلغ 
المكرمة األميرية لضحايا حريق «العيون»  

 رايس: خروج العراق من الفصل السابع
  سيناَقش بمجلس األمن في الوقت المناسب

 األمم املتحدة ـ كونا: قالت املندوبة األميركية 
لألمم املتحدة سوســـن رايس امـــس ان محاولة 
العراق اخلروج من الفصل الســـابع قضية تهم 
مجلس األمن الدولي مضيفة انها ســـتناقش في 

املجلس بالوقت املناسب.
  وأوضحت رايس التي تـــرأس بالدها الدورة 
احلالية ملجلس األمن الدولي ردا على سؤال من 
«كونا» ان القضية العراقية مازالت ضمن أجندة 
مجلس األمن الدولي للشـــهر الرابع على التوالي 
مضيفة «ان هذه القضية تبقى محل اهتمام ألعضاء 
مجلس األمن الدولي وســـيتم بحثها في الوقت 

املناســـب الذي فيه يكون الوضع مالئما الجراء 
نقاشات بناءة وحتقيق اجناز».

  وشرحت موقف بالدها احلالي من هذه القضية 
حيث قالت «وجهة نظرنا هي اننا نريد العمل مع 
العراق واألعضاء األخرين في مجلس األمن الدولي 
للتأكد من ان وضـــع العراق حتت مجلس األمن 
الدولي والفصل السابع ال يتطابق مع حقائق اليوم 

التي نعيشها وتعارض املاضي ايضا».
  وحول الوضع اإليرانـــي أوضحت رايس ان 
املصلحة األميركية كانت ومازالت هي منع ايران من 
احلصول على قدرات تصنيع األسلحة النووية.

 شملت إلغاء الحفالت والتجمعات وتجهيز غرف عزل داخل الدور

 «الشؤون»: خطة طوارئ لحماية 
  نزالء دور الرعاية من إنفلونزا الخنازير

 بشرى شعبان
  كشــــف مصدر مســــؤول في وزارة الشؤون عن 
اجتماع عقد أمس األول ضم الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية باإلنابة جمال الدوسري ومديري 
إدارات دور الرعاية االجتماعية أطلع خالله الوكيل 
املســــاعد مديري اإلدارات على خطــــة عمل القطاع 
االحترازية الطارئة حلماية النزالء من خطر االصابة 

بوباء انفلونزا اخلنازير.
  وبني املصدر ان الــــوزارة وضعت خطة وقائية 
متكاملة حلماية النــــزالء تضمنت أوال إلغاء جميع 
احلفالت واالحتفاالت ومشاركة النزالء في أي حفل 
أو نشاط سواء داخل الدور أو خارجها، كما انه وعمال 
بقرار وزارة التربية القاضي بتأجيل الدراسة لرياض 
األطفــــال واحلضانات ومــــدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصة حتى نهاية نوفمبر فإن دور الرعاية أعلنت 

التزامها بهذا القرار. وبالتالي ال يتم استقبال األبناء 
املعاقني الذين يستفيدون من اخلدمة النهارية (ملركز 
اخلدمــــة النهارية) ومركز التدخــــل املبكر لألطفال 
املعاقني، ومركز التأهيل املهني للمعاقني الى جانب 
عدم السماح لنزالء اإلدارات في خدمة اإليواء بالذهاب 
في اجازات اســــبوعية أو زيارات اســــرية وتنظيم 
استقبال أولياء أمورهم وفق برنامج وقائي يضمن 

عدم ادخال الڤيروس الى دور الرعاية.
  وأضاف املصدر كما تقوم الوزارة بتجهيز غرف 
عزل داخل كل دار من دور الرعاية االجتماعية وفي 
جميع االدارات حتسبا لعزل أي حالة ميكن ان تتعرض 
لالصابة. وان يتم تزويد خدمة النزيل بالتجهيزات 
الالزمة لتوفير احلماية لهم لعدم نقلهم العدوى الى 
داخل الدور، وان تتولى مجموعة مختصة زيارة أماكن 
سكن هذه العمالة وتعقيمها حرصا على سالمتهم. 

 «التربية»: إصابة طالبة بالصف الخامس في إحدى المدارس الخاصة

 نقل وافدة آسيوية لـ«السارية»
   هاني الظفيري

  نقلت وافدة آسيوية من نظارة مخفر الروضة الى مستشفى االمراض 
الســــارية بعد اصابتها مبرض انفلونزا اخلنازير وفق املؤشرات التي 
ظهرت عليها، وقال مصدر أمني ان حالة من الذعر حلت بالضباط واالفراد 
واحملتجزين في مخفر الروضة جراء اكتشاف اصابة اآلسيوية، هذا وطلب 
من افراد املخفر وضع كمامات، كما طلب منهم االسراع الى املستوصف 

في حال ظهور اعراض شبيهة باعراض مرض انفلونزا اخلنازير.
  

  اتفاقية تعاون بين «الصحة»  وكلية الجراحين اإليرلندية
  يعقد وكيــــل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهــــادي مع عميد كلية 
اجلراحني امللكية االيرلندية اتفاقية تقوم على التدريس والتدريب العلمي 
بغرض التحضير الجتياز جميع امتحانات شــــهادة عضوية كلية طب 
االسنان التابعة لكلية اجلراحني امللكية االيرلندية في طب االسنان. حيث 
سيحضر توقيع االتفاقية كل من الوكيل املساعد لشؤون طب االسنان 
يوســــف الدويري وعميد كلية طب االسنان في جامعة الكويت د.جواد 
بهبهاني وكذلك مدير برنامج الدراسات العليا احمللية في طب االسنان 
من وزارة الصحة د.عصام زعتر، وتســــاهم هذه االتفاقية على توثيق 
العالقــــات الكويتية ـ االيرلندية من اجلانب الصحي وتبادل املعلومات 

واخلبرات بينهم من اجل تطوير الوضع الصحي بالدولة. 

 احدى املصابات العراقيات  بعد نقلها إلى احد املستشفيات الكويتية  د.خالد السهالوي

ــاف حالة اصابة لطالبة   اعلنت وزارة التربية عن اكتش
كويتية مبرض انفلونزا اخلنازير في الصف اخلامس في 
ــدى املدارس اخلاصة واكد مدير ادارة العالقات العامة  اح
ــق الطوارئ املركزية في  ــالم التربوي ورئيس فري واالع
وزارة التربية محسن ابورقبة انها في اليوم الثاني من بدء 
الدراسة حتديدا اخلميس املاضي وفي اطار الكشف الطبي 
اليومي للمدرسة بواسطة جهاز مقياس احلرارة حيث لوحظ 
ارتفاع درجة حرارة الطالبة مما استدعى من الطاقم الطبي 
نقلها لغرفة العزل كإجراء احترازي ومت االتصال بذويها، 

وقد قام ولي االمر بنقل ابنته الى املستشفى حيث مت اجراء 
الالزم للتأكد من اصابتها بانفلونزا اخلنازير بعد ذلك قامت 
ادارة املدرسة باالتصال بولي امر الطالبة لالستفسار عن 
حالة الطالبة وقد اكد والدها ان وزارة الصحة قامت بإجراء 
الفحص الطبي وتبني اصابتها مبرض انفلونزا اخلنازير 
H١N١. واكد ابورقبة ان ادارة املدرسة قامت بإبالغ اولياء 
االمور وتوعيتهم مبا حصل ومت اخذ االجراءات الوقائية 
ــية  ــات وزارة الصحة كما ان العملية الدراس وفق تعليم

منتظمة وبلغت نسبة احلضور ٨٥٪.

  واضاف ابورقبة ان ادارة املدرسة قامت بتطهير وتعقيم 
الصف ومت ابالغ وزارة الصحة مؤكدا ان املدرسة تضم ٤ 
ممرضات اضافة الى طبيبة وغرف عزل صحية واتبعت 
تعليمات وزارة الصحة في كيفية التعامل مع احلالة املصابة 
ــفاء العاجل لتعود لاللتحاق بزميالتها  التي نتمنى لها الش
بعد ان تتماثل للشفاء وان حالتها الصحية مستقرة اآلن، 
ــتتم اعادتها الى املدرسة بعد تقدمي تقرير طبي يفيد  وس
ــزا اخلنازير معتمد من وزارة  ــا من مرض انفلون بخلوه

الصحة. 


