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 السيطرة تحت« الضنك ُحمى: »جدة محافظ

  علي مطير جدة:
جدة، أمس، مع وزراء الصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية  محافظ ناقش األمير مشعل بن ماجد

باإلنابة، والمياه والكهرباء، وأمين جدة، قضية ارتفاع معدالت اإلصابة بمرض حمى الضنك. واطلع على 
خطة الوزارات في هذا الشأن بعد أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة انتشار 

 عليه.المرض والقضاء 

وقال األمير مشعل إن هناك متابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين، والوقوف على آخر اإلحصاءات 
والنسب والدراسات التي وضعت للحد من انتشار مرض حمى الضنك، ورفع التوصيات واالحتياجات 

  والمتطلبات التي تساعد الجهات المختصة للقضاء على انتشار المرض.

ن ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أ»كارثيا«مشعل في حديث مع الصحافيين أن يكون الوضع واستبعد األمير 
أعداد المصابين في جدة لم تتعد المئات في الوقت الذي هي فيه باآلالف في دولة مثل سنغافورة. غير 

د إضافية جدة أكد أن هذا األمر ال يعني التراخي بقدر ما يعني المسؤولية الكاملة في بذل جهو  محافظ أن
  كي تصبح جدة خالية من المرض في أقصر مدة زمنية، من دون أن يشير إلى تحديد فترة محددة لذلك.

ة جدة، وجود عدد من المشاريع والبرامج التي هي محافظ من جهة أخرى، أكد المهندس عادل فقيه، أمين
في مكافحة البعوض الناقل لحمى  في انتظار الموافقة على تنفيذها من أجل تمكين األمانة من القيام بدورها

الضنك. وأبان المهندس فقيه أن تلك البرامج هي على مستويين؛ عاجل ومتوسط األجل، وتشتمل على 
برامج للمكافحة والتوعية وبرامج أخرى للتقصي من أجل استكشاف الحشرات، فيما ترتكز البرامج 

المستنقعات والمياه السطحية، في إشارة من  متوسطة األجل على معالجة المشاكل الجذرية المسببة لوجود
  أمين جدة لبعض البحيرات الراكدة التي يُعتقد أنها أحد أهم أسباب وجود البعوض في جدة.

فبراير (شباط) الماضي، لمدة شهر كامل عن  ١١وكانت وزارة الصحة السعودية قد أطلقت حملة في 
المراكز التجارية، وتوزيع المطبوعات على كافة مركزا صحيا وجوالت ميدانية على المدارس و ٤٢طريق 

المنشآت الصحية وغير الصحية، إضافة لعدد من الوسائل اإلعالمية واإلعالنية ولوحات الطرق 
  والشوارع، قال عنها منظمو الحملة إنها األضخم على مستوى البالد.

تدلة كونها تحب األماكن المع» البرنسيسة«يذكر أن البعوضة التي تسبب حمى الضنك، والتي تسمى شعبيا 
    والعيش في الظل، اكتشف أول ظهور لها في السعودية بداية التسعينات الميالدية.

 

 

  


