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اضافة الى دورها الكبــير في تبادل 
اخلبرات واالستفادة منها في تطوير 

اخلدمات الصحية في البالد.
  الى ذلك اكد وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي امس اهمية 

الوزارة  املركزية في  االدارات  دور 
فــــي االرتقاء باخلدمــــات الصحية 
في البالد. ونفــــى العبدالهادي في 
تصريح صحافي نية الوزارة عمل 
اي تدوير في االدارات املركزية خالل 

الفترة احلالية داعيا وسائل االعالم 
الى استسقاء االخبار من مصاردها 
الرسمية. وذكر ان الوزارة تسعى 
الــــى تطبيق الالمركزيــــة واعطاء 
صالحيــــات اكبر ملديــــري املناطق 

الصحية واملستشفيات واالدارات 
املركزية لتطوير العمل فنيا واداريا 
ومعاجلة اوجــــه القصور ومكامن 
اخللل لتحقيق االنتاجية املرجوة.

  وقال ان هناك اجتماعات بصفة 

 حنان عبدالمعبود
   أعلنــــت وزارة الصحــــة امس 
تسجيل حالة وفاة ثامنة بڤيروس 
«اتــــش ١ ان ١» لطفل كويتي يبلغ 
من العمر تسعة اشهر كان مصابا 
بالتهاب في عضلة القلب واختالل في 

التمثيل الغذائي وتأخر بالتطور.
  وقالت الوزارة ان الطفل املتوفى 
ادخل في حالة حرجة ومت اخضاعه 
للرعايــــة املكثفة بوحــــدة العناية 
الالزم  املركزة ومت اعطاؤه العالج 
واالدويــــة املضادة للڤيروســــات 
لكن املنيــــة وافته صباح امس في 

مستشفى الفروانية.
الــــوزارة عن خالص    واعربت 
املتوفى  العزاء واملواســــاة السرة 
وذويه ســــائلة املولى عز وجل أن 

يلهمهم الصبر والسلوان.
  يذكر ان الطفل ســــبق ان راجع 
عدة مستشفيات كان اخرها يوم امس 
االول ومت ادخاله الى وحدة العناية 
املركزة ومتت محاولة اسعافه من 
اضطراب ضربات القلب الذي كان 
يعاني منه. وتعد حالة الوفاة الثامنة 
التي يتم تسجيلها بالكويت منذ بداية 
االعالن عن ظهور حاالت انفلونزا 
«اتش ١ ان ١» وكان اصحابها يعانون 
امراضا اخرى في حني متاثلت معظم 
حاالت االصابات املسجلة للشفاء 
حيث بلغت نســــبة الشفاء من هذا 

املرض في البالد ٩٩٪.
  ومــــن الفئــــات األكثــــر عرضة 
لالصابة من جانب آخر اعلنت وزارة 
الصحة امس ان وفدا طبيا بريطانيا 
يزور عددا من املستشفيات العامة 
والتخصصية لالطالع على مستوى 

اخلدمات املتاحة فيها.
الوكيــــل املســــاعد    واوضــــح 
الطبية املساندة د.قيس  للخدمات 
الدويري لـ «كونا» مبناسبة زيارة 
وفد مستشــــفيات «ان.اتش.اس» 
البريطانيــــة احلكومية ان الوزارة 
تدرس امكان ادارة احد املستشفيات 
العامة في الكويــــت من قبل ادارة 

اجنبية لفترة زمنية محددة.
  وذكــــر الدويــــري ان الوفد زار 
مستشفى الصباح والرازي للعظام 
ومركز حسني مكي جمعة المراض 
السرطان ومستشــــفى ابن سينا، 
مشــــيرا الى ان اخلبــــراء الزائرين 
اجتمعوا مع مديري املستشفيات.

  واضاف ان الوفد الزائر سيقوم 
باعداد تقرير مفصل حول الوضع 
احلالــــي للمستشــــفيات التي قام 
بزيارتها وستتم مناقشة تصورهم 
خالل زيــــارة وزير الصحة د.هالل 

الساير لبريطانيا الشهر املقبل.
  واشار الى ان هذه الزيارات تعمل 
العالقات الصحية  على تنشــــيط 
الكويتية مع املراكز الصحية العاملية 

دورية لتطوير آلية العمل في الوزارة 
واملرافــــــــق الصحيــــة والنهوض 
املقــ-دمة  باخلدمــــات الصحيــــة 
للمواطنني واملقيمني. يذكر ان وزير 
الصحة د.هالل الساير قــد اصـــدر 
اخـــيرا قرارا قضى بعـمل تدويـــر 
واســـع لعدد من مديــري املناطق 
الصحية واملستشفيات التابعة لها. 
كما اعلنت وزارة الصحة انها اعدت 
املدارس بدول  كتابا جديدا لطالب 
مجلس التعاون اخلليجي يدور حول 
املفاهيم الصحية التي تساعد على 
تبني السلوكيات الصحية وحتسني 
الصحة. وقال وكيل وزارة الصحة 
املســــاعد لشــــؤون الصحة العامة 
النصــــف للصحافيني  د.يوســــف 
عقب استقبال وزير الصحة د.هالل 
الســــاير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبدالهــــادي للجنة حترير كتاب 
«حقائق للحيــــاة» ان الكتاب يأتي 
تنفيذا ملبادرة اليونيسيف وقرارات 
مجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون. وذكر النصف ان اللجنة 
قدمت أول نسخة من الكتاب لوزير 
الصحة وسيتم ادراجه ضمن املناهج 
والبرامج املدرسية بدول املجلس 
ليكون رافــــدا أساســــيا للتثقيف 

الصحي للطلبة والطالبات.
  وأوضح ان الكتاب يوفر معلومات 
مهمة عن الصحة العامة والتي تساعد 

الطالب على تكوين املعرفة الالزمة 
لتبني السلوك الصحي في حياته مبا 
يساعد على احلد من انتشار األمراض 

بجميع أنواعها بني األفراد.
  وقال د.النصف ان الكتاب اجلديد 
يهدف الى رفع املســــتوى املعرفي 
الصحي للطالــــب كما يعد مرجعا 
مفيدا لألسرة بأكملها حول األسس 
الصحيــــة في احملافظة على صحة 

االنسان ومنع انتشار األمراض.
  واشار الى ان الكتاب يتكون من 
١٣٠ صفحة على شكل ثمانية فصول 
مقسمة تغطي اجلوانب ذات األولوية 
لصحة اليافعني ناقال اشادة الوزير 
باجلهد املبذول على اعداد هذا الكتاب 
القيم. وأوضح ان الفصل االول من 
الكتاب يتضمن التعريف بتغييرات 
فترة املراهقة وأهم املشاكل في حني 
يتضمن الفصل الثاني األســــاليب 

واألمناط احلياتية.
الثالث  الفصل    بينما يتطــــرق 
لصــحــــة الفم واألســــنان والرابع 
االمــــراض املعدية وطرق  حـــول 
الوقايــــة منهــــا واخلامــــس حول 
األمراض املزمنــــة غير املعدية في 
حني يتحدث الفصل الســــادس عن 
االعاقة ومعدالتها والســــابع حول 
السالمة من احلوادث واالسعافات 
ويتناول الفصل االخير صحة البيئة 

وكيفية احملافظة عليها. 

 كان مصابًا بالتهاب في عضلة القلب واختالل في التمثيل الغذائي وتأخر بالتطور

 «الصحة»: تسجيل وفاة ثامنة بإنفلونزا الخنازير لطفل كويتي عمره ٩ أشهر
 العبدالهـادي: ال نية لعمـل أي تدوير باإلدارات المركزية في «الصحة» خالل الفترة الحالية ونسـعى إلعطاء صالحيات أكبر لمديري المناطق الصحية والمستشـفيات

الحالـي وضعهـا  حـول  مفصـل  تقريـر  إلعـداد  سـينا  وابـن  جمعـة  مكـي  حسـين  ومركـز  والـرازي  الصبـاح  مستشـفى  زار  بريطانـي  وفـد   الدويـري: 

 د.محمد العفاسي علي حسن

 ابراهيم البغلي

 د. هالل الساير  د. إبراهيم العبدالهادي  د. يوسف النصف  د. قيس الدويري 

 فحص وقائي ألحد الطلبة 

نفـــوس اجيال املســـتقبل، 
الذي  الزمن  خاصة في هذا 
طغت عليـــه املادة واصاب 
بعضنا ما اصاب البشرية من 
احتياج الى من يذكرها بهذه 
املعاني، مؤكدا ان هذا االحتفال 
يتماشى مع مجتمعنا احملافظ 
واحلريص على توقير الكبير 
ورعايته انطالقا مع قيمنا 
الطيبة وعاداتنا  االسالمية 
الكامل  االصيلـــة، وامياننا 
بأن البشرية لم تعرف من 
صور الرحمة ما عرفته في 
ظل االسالم، وهي رحمة من 
الرحمن يستظل بها  فيض 
كل الناس، واملسنون اولى 
الناس بها، مســـتذكرا قول 
رسول اهللا ژ: «ليس منا 
من ال يرحم صغيرنا ويعرف 

حق كبيرنا».
البغلـــي عن    وحتـــدث 
البار،  انشطة جائزة االبن 

الفتـــا الى ان اللجنة العليا 
للجائزة برئاسة مدير ادارة 
رعاية املسنني علي حسن 
ستعقد مؤمترا صحافيا خالل 
االيام القليلة املقبلة لالعالن 
عن اسماء الفائزين باجلائزة 
لهذا العام وكذلك اعالن اسماء 
الشـــخصيات  املكرمني من 
املجتمعية التي ال تتوانى في 
خدمة املجتمع، على ان يكون 
احلفل اخلتامي للجائزة يوم 

٢٠ اكتوبر اجلاري.
  واعرب البغلي عن شكره 
الى وزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي لتفضله بقبول 
رعايـــة احلفـــل اخلتامي 
للجائزة، مؤكدا ان ذلك يعزز 
الشراكة مع القطاع اخلاص، 
ويعكس حرص املسؤولني 
في الدولة على االهتمام بكل 
ما يتعلـــق بالرعيل االول 
باعتبارهم املاضي اجلميل 

واحلاضر املشرق.
  ووعد البغلي بأن يتسع 
نطاق اجلائزة العام املقبل 
لتشمل انشطة جديدة اعدتها 
اللجنة العليا بعناية خلدمة 
توجه اجلائزة لالنتشـــار 
عربيا ودولي، الفتا الى ان 
التجديد املستمر في برنامج 
اجلائزة يصـــب في خدمة 
هدفها الرئيسي املتمثل في 
زيـــادة الترابط بـــني افراد 

املجتمع. 

 اعلن راعي جائزة البغلي 
لالبن البار ابراهيم البغلي عن 
فخره واعتزازه بتعاونه مع 
وزارة الشؤون االجتماعية 
في مجال خدمة كبار السن، 
الفتا الى ان هـــذا التعاون 
يأتي في اطار الشراكة بني 
القطاعني احلكومي واخلاص 
لتقدمي اخلدمات املجتمعية 
جلميع فئات املجتمع سواء 
جلهة مســـاعدة كبار السن 
عرفانا لهم وجلهودهم في 
الوطن وبناء اجيال  خدمة 
املستقبل، او توعية الشباب 
البر بهذه  والنشء بأهمية 
الفئـــة واالرتقاء باخلدمات 
املقدمة لها انطالقا مما امرنا 
به ديننا احلنيف امتثاال لقول 
اهللا عز وجل: (وقضى ربك 
أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
احســـانا، إما يبلغن عندك 
الكبر احدهما او كالهما فال 
تقل لهما أف وال تنهرهما وقل 
لهما قـــوال كرميا، واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني 

صغيرا).
ان  البغلـــي    واضـــاف 
االحتفـــال باليـــوم العاملي 
لرعاية املسنني الذي يصادف 
بداية اكتوبر من كل عام يؤكد 
العرفان والوفاء لكبار السن 
وابراز دورهم املهم في بناء 
املجتمع وترسيخ قيمه في 

 شكر وزير الشؤون لرعايته الحفل الختامي للجائزة

 البغلي: مؤتمر صحافي خالل أيام لإلعالن
  عن الفائزين بجائزة االبن البار لهذا العام

 بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

 العفاسي: تطوير سياسات الرعاية لذوي اإلعاقة من المسنين
  حسن: نأمل إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لكبار السن

 بشرى شعبان
   اعلن وزير الشؤون االجتماعية 
والعمـــل د.محمد العفاســـي ان 
الكويت مبؤسســـاتها املختلفة 
تعمـــل من خالل تطبيق برنامج 
االيواء على تقدمي اخلدمة والرعاية 
الشاملة لكبار السن الذين ال عائل 
لهم او من عجزت اسرهم عن تلبية 

احتياجاتهم.
  واضاف العفاســـي في كلمة 
مبناسبة اليوم العاملي للمسنني 
الذي يصادف اليوم اخلميس ان 
الكويت حتتفل بهذا اليوم الذي 
خصصتـــه منظمة االمم املتحدة 
ليكـــون يوما عامليـــا حتتفي به 

جميع الدول.
  واشار الى ان الدستور حرص 
على املساواة واملعونة في حالة 
الشيخوخة او املرض او العجز 

عن العمل جلميع املواطنني.
  وذكـــر انـــه مت تطبيق نظام 
الرعاية املنزلية املتنقلة للمسنني 
منذ عـــام ١٩٩٨ وهو نظام يعمل 
على تقدمي اخلدمات االجتماعية 
والنفســـية والصحية واالرشاد 
الديني والغذائي لكبار السن في 
منازلهم وبني ذويهم وذلك حفاظا 

على كرامة املسنني.
  واوضـــح ان عـــدد احلاالت 
النظام بلغ  املســـتفيدة من هذا 
٢٦٠٠ في جميع محافظات الدولة 
الفتا الى ان الكويت تعد من الدول 
املتقدمة عربيا واقليميا ودوليا 
من حيث وضع السياسات املعنية 

رعاية املسنني اناشد أخا املسنني 
وكل الفئات اخلاصة وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي الذي لم يبخل 
يوما في دعم قضايا املسنني وكل 
الفئات اخلاصة اعادة تشكيل هذه 
اللجنة، مشيرا الى انه رفع مذكرة 
بهذا الشـــأن الى الوكيل املساعد 
لقطاع الرعاية االجتماعية الذي 
الوزارة  الى وكيل  رفعها بدوره 
ابدى كل  الـــذي  الكندري  محمد 

جتاوب مع املذكرة.
  وكشـــف حســـن عن انتهاء 
جلنة تقييم جائـــزة االبن البار 
من عملها وحددت الفائزين الذين 
سيتم االعالن عنهم وحتديد احلفل 
اخلـــاص بتوزيع اجلوائز خالل 
مؤمتر صحافي للراعي الرسمي 
للجائزة االسبوع املقبل، ومتنى 
السنة اجلديدة  حسن ان حتمل 

كل تطور لكبار السن. 

اليوم العاملي للمسنني ان اعادة 
تشكيل هذه اللجنة والتي تشكلت 
عـــام ٢٠٠٣ مبوجب قرار وزاري 
تعزز مكانة كبار السن في مختلف 
اجلوانب وهذه اللجنة حدد القرار 
مســـؤوليتها بوضع خطة عامة 
للمســـنني وتعمل علـــى تنفيذ 
القرارات الدولية والعربية اخلاصة 
في رعاية كبار الســـن ومتابعة 
اســـاليب الرعايـــة لهـــذه الفئة 
واعداد التقارير الوطنية للمسنني 
واقتراح اجراء الدراسات واالبحاث 
اخلاصة بهـــم وجمع املعلومات 
الى  واالحصائيـــات باالضافـــة 
االطالع على جتارب الدول االخرى 

ونشر الوعي االجتماعي.
  واضاف حســـن ان تشـــكيل 
هذه اللجنة اوصت بنشأتها كل 
املؤمترات الدولية والعربية، وانا 
من موقع مســـؤوليتي في ادارة 

املتنقلة وانشـــاء مراكز الرعاية 
والتأهيل والتدريب املتخصصة 

لكبار السن.
  وعبـــر عـــن الشـــكر للدعم 
التـــي  واملســـاندة واملســـاهمة 
تلقتها الوزارة من جميع اجلهات 
واملؤسسات احلكومية واالهلية في 
دعم رسالتها جتاه رعاية املسنني 
ملا له من اهمية في حتقيق االهداف 

املنشودة للوزارة.
العاملني في    واشـــاد بجهود 
الوزارة وادارة رعاية املســـنني 
وبعطائهم املتواصل ومساهمتم 
الفاعلة في خدمة ورعاية وتأهيل 

املسنني.
  من جانبه متنـــى مدير ادارة 
رعاية املســـنني علي حســـن ان 
الوطنية  اللجنة  يعاد تشـــكيل 
العليا لرعاية كبار السن، وقال 
في تصريح صحافي مبناســـبة 

بالتعامل مع الشيخوخة اذ ادرجت 
وزارة الشؤون برنامج عملها فيما 
يخص خدمة ورعايـــة وتأهيل 
املسنني ضمن االطار العام خلطة 

التنمية اخلمسية للكويت.
  واضاف انه ســـيتم من خالل 
الرعاية  اخلطة تنفيذ سياسات 
املتعلقة  والتنميـــة االجتماعية 
باملســـنني كدعم وتطوير آليات 
شـــبكة االمان االجتماعي حتى 
تكون اكثر مرونة في االستجابة 
للتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

في ظروف االزمة االقتصادية.
  واكد اهمية العمل على تطوير 
سياسات الرعاية لذوي االحتياجات 
اخلاصة من املســـنني وحتقيق 
الســـن  الدمج االجتماعي لكبار 
مع تقـــدمي اخلدمات املتخصصة 
للمسنني وتطوير اغراضها وزيادة 
القائمة على اخلدمة  الفرق  عدد 

 تشكيل اللجنة 
ــا، الوكيل  ــؤون رئيس ــكل اللجنة من وكيل وزارة الش  تش
ــاعد لقطاع الرعاية االجتماعية نائبا للرئيس وعضوية كل  املس
ــؤون القانونية،،  ــنني ممثال عن قطاع الش من مدير ادارة املس
ــل لالمانة العامة لالوقاف، وممثل لكل من وزارات الصحة  ممث
ــم  ــرف قس والداخلية واالعالم والهالل االحمر الكويتي ومش

خدمة الرعاية املنزلية في ادارة املسنني مقررا. 

  اعلن مدير املبيعات والتسويق في شركة دناتا 
الكويت للسياحة والسفر مناور الشمري ان السياحة 
العالجية اصبحت ظاهـــرة عاملية ميكن ان يصل 

حجمها الى نحو ٤٠ مليار دوالر في ٢٠١٠.
  واكد الشمري في تصريح لـ «كونا» مبناسبة 
تنظيم الشـــركة بالتــعاون مع هيئة الســـياحة 
الكورية زيارة ملسؤولني كويتيني لكـــوريا اجلنوبية 
لالطالع على اخلدمات الصحية واملستشفيات فيها 
اهمية الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الســـياحة 

الطبية.
  وذكـــر ان الكثير من دول العالـــم اجتهت الى 
االهتمام بالسياحة العالجية والعمل على تنميتها 
نظـــرا لزيادة حجم الطلب عليهـــا وكثرة الفوائد 
االقتصاديـــة الناجتة عنها مشـــيرا الى احتاللها 
مركزا متقدما بني بقية االمناط السياحية االخرى 
حيث جاءت باملركز الثالث بعد السياحة الترفيهية 
وسياحة االعمال وســـجلت نسبة ١٠٪ من جملة 

حركة السياحة العاملية.

  وقال الشـــمري ان الكثير من الدول االسيوية 
كتايلند والهند وكوريا وسنغافورة اصبحت تنافس 
أميركا والدول االوروبية التي تستحوذ على نصيب 
االسد في عالج القادمني من اخلارج من خالل التطور 
التكنولوجي والذي يقابله رخص تكاليف العالج 

مقارنة مع الدول الغربية.
  واضاف ان الســـياحة الصحيـــة تعد احد اهم 
مصادر الربح كما انها تعد صناعة واعدة في الدول 
الصناعية بصفة عامة ومن املتوقع ان ينمو حجم 
ســـوق الســـياحة الطبية العاملي الى اكثر من ٧٠ 

مليارا في ٢٠١٢.
  وقال الشـــمري ان الدراسات تتوقــع ان يرتفع 
عدد االشـــخاص الذين يقــبلون على الســـياحة 
العالجية الى ٤٠ مليــون شـــخص في ٢٠١٠ بعد 
ان وصل الى ١٩ مليون شـــخص فـــي عام ٢٠٠٥ 
ومـــن املتوقع ان تصل درجة التنافســـية في هذا 
املجال من ٨٠ الى ٩٠٪ امام الواليات املتحدة والدول 

االوروبية. 

 الشمري: السياحة العالجية يمكن أن يصل 
حجمها إلى نحو ٤٠ مليار دوالر بحلول ٢٠١٠

 استقبلت الكلية االسترالية 
في الكويت فصلها االول من عامها 
الدراســـي اجلديد ٢٠١٠/٢٠٠٩، 
وتزامنا مع انتشار الوباء السائد 
الذي اجتـــاح العالم واملعروف 
بڤيروس انفلونزا اخلنازير شنت 
الكلية االســـترالية في الكويت 
حملتها التوعوية الضخمة في 
سبيل مكافحة هذا الوباء بتطبيق 
اجراءات احترازية للوقاية من 
انتقال العدوى، وذلك عن طريق 
توزيع املعقمات بكميات كبيرة، 
اضافـــة الى توفيـــر الكمامات 
الواقيـــة وتوزيع املنشـــورات 
والكتيبات االرشـــادية واقامة 
التوعوية والتي  احملاضـــرات 
تتركز علـــى كيفية الوقاية من 
هذا املرض، للحماية من ناقوس 
اخلطر الذي يهدد العالم، وتأتي 
هـــذه اخلطـــة الوقائية ضمن 
توصيات وزارة الصحة بتعزيز 
اجراءاتهـــا االحترازية في كل 

املدارس واجلامعات احلكومية 
واخلاصة من اجل ضمان صحة 
وســـالمة الطلبـــة، واحلد من 
مخاطر انتشار هذا املرض، ومن 
حرص الكلية في سبيل تعزيز 
دورها بارتقاء الرعاية الصحية 
لتواكب الكلية االســـترالية في 
الكويت مجمل االحداث العاملية 
من خـــالل اتخـــاذ كل التدابير 
واالحتياطات الوقائية، اذ تناشد 
الكلية االسترالية جميع  اسرة 
الطلبة والعاملني فيها على حد 
سواء، ضرورة التعاون واالبالغ 
عن اي اشتباه باالصابة، حتى 
يتسنى للجهات الطبية املختصة 
احتواء حالـــة االصابة، وعند 
االشـــتباه في اي حالة مصابة 
بالعدوى مع مضاعفات اخرى 
كالزكام والســـعال او حتى في 
ارتفاع درجة احلرارة ســـيتم 
احالة الطالـــب او املوظف الى 
مركز الرعايـــة الصحية داخل 

الكلية للكشـــف عليه من قبل 
اطبـــاء وممرضني متخصصني 
املـــرض، وعند ثبوت  لتفادي 
العدوى، سيتم  احلالة باصابة 
نقـــل الطالب فـــورا الى اقرب 
مســـتوصف او مستشفى تابع 
لـــوزارة الصحـــة العامة، كما 
ناشدت اسرة الكلية ايضا الكشف 
على جميع من جاور اي حالة 
اصابة اما بالفحص الفوري او 
اللجوء الى اقرب املراكز الصحية 
للتشخيص والعالج، ومن ضمن 
االجـــراءات االحترازيـــة ايضا 
التواصل مع طلبـــة وموظفي 
الكلية عن طريق رسائل البريد 
االلكتروني وكذلك املوقع الرسمي 
للكلية لنشـــر آخر املستجدات 
واملعلومات عن هذا الوباء، سعيا 
من اجل ضمان سير العمل في 
الكلية باالضافة الى تأمني املناخ 
الصحـــي للحياة اجلامعية مبا 

فيها االنشطة الطالبية.

 «األسترالية» أطلقت خطتها للوقاية من «إنفلونزا الخنازير» ٤٠ مليون شخص يقبلون عليها 

ــة امس انه مت صرف   اعلنت وزارة الصح
ــار على اخلطط االحترازية  نحو ٤ ماليني دين
والوقائية ملواجهة ڤيروس (اتش١ ان١) املعروف 

باسم انفلونزا اخلنازير.
ــاعد للشؤون    واوضح وكيل الوزارة املس

ــي تصريح  ــماوي ف ــاح العس ــة عبدالفت املالي
ــغ مت صرفها من  ــذه املبال ــني ان ه للصحافي
ــار والتي  ـــ ٥ ماليني دين ــة املقدرة ب امليزاني
ــة مكافحة  ــوزراء للجن ــا مجلس ال خصصه
ــزا اخلنازير بالتعاون مع وزارة التربية  انفلون

والتعليم العالي. وذكر العسماوي انه مت توفير 
معقمات وأدوات تطهير وادوات طبية مختلفة 
ــدارس وزارة التربية اضافة الى جتهيز  في م
ــزة بالطواقم الطبية  ــية مجه ١٢٠ عيادة مدرس

وبجميع املستلزمات واألجهزة الطبية. 

 العسماوي: ٤ ماليين دينار تكلفة خطط الوقاية من إنفلونزا الخنازير


