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الكمامات حماية للطالبات داخل الفصل

أولياء األمور لـ »األنباء«: لو كان األمر بيدنا لمنعنا أبناءنا من الذهاب للمدارس
أكدوا تخوفهم من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير وتحوله إلى وباء

ندى أبو نصر
وس����ط تخوف أولياء األمور من مرض 
انفلونزا الخنازير مع بدء الدراس����ة جالت 
»األنباء« على بعض المدارس الخاصة لمعرفة 
آراء بعض اولياء األمور ومدى تخوفهم من 
ارسال ابنائهم الى المدرسة وعن اإلجراءات 
المتخذة من قبل الم�دارس لحماية الطلبة.
في البداية اكدت أم محمد وهي ولية أمر 
طالب في المرحلة المتوسطة انها متخوفة 
جدا من هذا المرض وتعارض بشدة افتتاح 
المدارس قبل وصول أي نوع من اللقاحات 

التي تحمي من هذا المرض.
وزادت أنه ل����و بيدها أن تمنع ابنها من 
الذهاب إلى المدرسة لمنعته من خوفها عليه 
ولكن في الوقت نفسه نخشى أن يفوته الكثير 
من الدروس التي س����تؤثر على مستقبله 

الدراسي وسيتأخر عن رفاقه دراسيا.
ومن جهته����ا أوضحت وال����دة الطالبة 
عائشة ان هناك سيطرة على طالب المرحلة 
المتوسطة النهم على وعي اكثر من طالب 
المرحلة االبتدائية الذين هم في سن صغيرة 
وغي����ر قادرين على تقبل فك����رة انه يجب 
االنتباه عل����ى تصرفاته أثناء الدوام وعدم 
االقتراب من أي طالب ربما تظهر عليه بعض 
عوارض االنفلونزا وبخاصة أن اغلب الطالب 
يصابون باالنفلونزا مع اقتراب فصل الشتاء 
وألن طالبا واحدا قادر على أن ينقل العدوى 

إلى بقية زمالئه.
فكيف في ح����ال انفلونزا الخنازير التي 
تش����به االنفلونزا العادية والتي أصبحت 

تهدد العالم بأكمله.
أما وال����دة الطالب علي فأكدت أنه يجب 
على األهل الحرص على اوالدهم وتحذيرهم 
ولكن يجب التوكل على اهلل وعدم الخوف 
كثيرا ألن في بعض األحيان الحرص الزائد 
يسبب لالطفال عقدة نفسية قد تؤدي إلى 

عزلهم عن اصحابهم.
ومن جهتها قالت ولية أمر أخرى »أنا من 
جهتي حذرت ابنتي كثيرا واعطيتها المناديل 
المعقمة الستعمالها، خالل فترة الدوام وقبل 
التي  المأكوالت  الطعام واعطيتها جمي����ع 
تحتاجه����ا لكي ال تضطر ال����ى أن تقف في 

الطابور لتشتري.
وزادت: انه يج����ب على جميع المدارس 
ان يكون لديها عي����ادات مجهزة ألي طالب 
مريض واخطار أهله بع����دم احضاره الى 

المدرسة حتى يتعافى.
كما تمنت من أولياء األمور اآلخرين اال 
يحضروا ابناءهم الى المدرسة في حال شعروا 
بعوارض االنفلونزا حرصا على سالمتهم 

ومراعاة للطالب اآلخرين.
ومن جانبها أكدت والدة الطالب حمد: انه 
يجب عدم االس����تهتار بهذا المرض ألنه في 
حال عدم وجود لقاح له س����ينتقل بسرعة 
بين الطالب النه����م االكثر عرضة للعدوى 
من غيرهم وبخاصة انه في الفصل الواحد 

يوجد عدد كبير من الطلبة.
وقالت ما قرأناه وس����معناه في وسائل 
اإلع����الم زادنا قلق����ا وخوفا عل����ى أطفالنا 
واصبحن����ا غير راغبين في ارس����الهم الى 
المدرس����ة ونود تأجيل الدراسة الى حين 
اكتشاف لقاح يعمم على المدارس لحماية 

الطالب من المرض.
بينما ولية أمر الطالبة هدى قالت: انا لست 
مكترثة كثيرا لهذا المرض واعتبر انه هناك 
الكثير من الش����ائعات وبخاصة ان وسائل 
االعالم ضخمت كثيرا االشياء وجعلت الناس 
يقلقون مع انه في كل عام يظهر مرض جدد 
ويثير ضجة كانفلونزا الطيور وقبلها جنون 
البقر وغيرها من االمراض التي لو ستؤخذ 
جميعها بعين االعتبار لما كان انسان جرؤ 

ان يخرج من منزله.

المهنا: نجاح الخطة المرورية نتاج
التدرج اإلجباري في بدء العام الدراسي 

السير في المناطق الداخلية.
وأشار اللواء المهنا الى ان من 
شأن االلتزام بالتدرج في بدء اليوم 
الدراسي سواء للطالب في مختلف 
المراحل التعليمية او بالنسبة الى 
العالي  الجامعات والتعليم  طلبة 
ان ينعكس ذلك ايجابا على حركة 
السير طوال ايام الدراسة، مشيرا 
ال���ى انه ليس هناك اي اش���كالية 
من ان يدخل الطالب الى مدارسهم 
بش���كل متدرج منذ السابعة حتى 
الثامنة والنصف وبالتالي خروجهم 
يجب ان يتدرج ايضا من الثانية 
عشرة والنصف حتى الثانية من 

بعد الظهر.
واش���ار اللواء المهن���ا الى ان 
الطي���ران العم���ودي كان له دور 
اماكن  الى  الدوري���ات  في توجيه 
االختناق���ات المروري���ة وتحديد 
س���بب هذه االختناقات وبالتالي 
معالجتها الفتا الى ان االدارة العامة 
للتحقيقات قامت مشكورة بتوفير 
كوادر من المحققين في س���يارات 
متنقلة لتس���جيل القضايا بشأن 
حوادث مروري���ة حدثت في وقت 

الذروة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
عزا المشرف العام على خطة بدء 
العام الدراسي الجديد وكيل وزارة 
الداخلية المس���اعد لشؤون األمن 
العام اللواء ثابت المهنا نجاح الخطة 
المرورية وعدم وجود االختناقات 
التدرج  ال���ى  المعه���ودة كل عام 
االجباري في بدء العام الدراس���ي 
نتيجة م���رض انفلونزا الخنازير 
مؤكدا ان هذا التدرج اسهم في عدم 

رصد االختناقات المرورية.
واعرب اللواء المهنا في اتصال 
هاتفي مع »األنب���اء« عن امله ان 
تس���تمر وزارة التربية والتعليم 
العالي في الت���درج في بدء اليوم 
الدراس���ي وال���ذي يترت���ب عليه 
ايضا التدرج ف���ي خروج الطالب 
من مدارس���هم، مشيرا الى ان هذه 
االجراءات او المطالبات سبق وطالب 
بها في االعوام الماضية ولكن لم 
تقم وزارة التربي���ة بتطبيق هذا 

المقترح.
ان  المهن���ا  الل���واء  واض���اف 
التي تشهدها مختلف  االنسيابية 
الطرقات باس���تثناء طرق محددة 
مثل طريق الم��ط���ار والفرواني�ة 
والضجيج وشارع جمال عبدالناصر 
كان ايضا ج�����راء جهود كبي��رة 
بذلتها نحو 250 دورية امني��ة من 
مخت��لف القطاعات االمنية قام�ت 
باالش�����راف عل���ى تطبيق خطة 
وزارة الداخلية والتي اشرف عليها 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 

الرجيب.
واش���ار الى ان ل���كل قطاع من 
قطاعات وزارة الداخلية وهي المرور  
العام  الشاملة واالمن  والدوريات 
واالدارة العامة للتحقيقات كان له 
دور في هذه الخطة التي تم تنفيذها 
بنجاح الفتا الى ان المرور اوكل إليه 
المرورية  التعامل مع االختناقات 
على الطرقات الرئيسية بمشاركة من 
الدوريات الشاملة كما قامت آليات 
العام بتنظيم حركة  وأفراد االمن 

بمشاركة 250 دورية والطيران العمودي ومحققين

المحلية اخلميس
25 ديسمبر 2009

55
التربوية االثنين

28  سبتمبر 2009

6
درهم وقاية خير من قنطار عالج

اك���دت االخصائية االجتماعية رندة ان درهم وقاية خير من 
قنطار عالج وان املدرسة اتخذت جميع االجراءات الالزمة وزودت 
العي���ادة الطبية بجميع املس���تلزمات الالزم���ة كما انها فصلت 
االس���تراحة بني الصفني االول والثاني والثالث والرابع واوقفت 
مقصف املدرس���ة حاليا مع تأمني جمي���ع متطلبات الطالب من 
مأك���والت وغيرها في فترة االس���تراحة، كما مت ايقاف الطابور 

الصباحي في الوقت الراهن خشية على الطالب.


