
الجمعة 12 مارس 2010   3محليات
أكد خالل اجتماع استثنائي ثقته بديوان الخدمة في بحث جميع مقترحات الجهات الحكومية إلقرار امتيازات أو مطالب مالية

كشف عن تحرك ديبلوماسي على أعلى مستوى الستعادة العودة والكندري

مجلس الوزراء:  8 قرارات لضمان تنفيذ الخطة التنموية دون معوقات
واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد جميع وسائل اإلضراب واالمتناع عن العمل

العودة لـ »األنباء«: ملف معتقلينا على رأس جدول 
أعمال زيارة محمد الصباح لواشنطن خالل أسبوعين

الكويت والبحرين: احترام سيادة دول الجوار
 وعدم التدخل في شؤونها  الداخلية

رئيس وزراء البحرين أشاد بدور القطاع الخاص في دعم التعاون مع الكويت

أكد بيان صحافي صدر مبناسبة 
اختتام زيارة صاحب السمو امللكي 
األمي����ر خليفة بن س����لمان رئيس 
ال����وزراء مبملكة البحرين  مجلس 
الرسمية الى الكويت عمق الروابط 
التاريخي����ة والعالق����ات االخوي����ة 
املتمي����زة والوثيق����ة القائم����ة بني 
البلدين وش����عبيهما الشقيقني وما 
يجمعهما من تاريخ ومصير مشترك 
ومصالح مش����تركة. فيما يلي نص 
البيان الصحافي: جتسيدا للروابط 
التاريخية والعالقات االخوية املتميزة 
والوثيقة القائمة بني مملكة البحرين 
والكويت وشعبيهما الشقيقني قام 
صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان رئيس مجلس الوزراء مبملكة 
البحرين بزيارة رسمية الى الكويت 
وذلك تلبية لدعوة كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد. وقد استقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد أخاه 
صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن س����لمان رئيس مجلس الوزراء 
مبملكة البحرين حيث نقل الى سموه 
حتيات حضرة صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين ومتنياته لسموه بالصحة 
والسعادة وللكويت الشقيقة مزيدا 
من التقدم واالزدهار. وأكد صاحب 
السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان 

رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين 
على زيادة حجم التعاون بني البلدين 
في املجاالت كافة السيما على الصعيد 
االقتصادي والتجاري واالستثماري 
ومبا يعبر ويعكس املستوى املتميز 
له����ذه العالقات ويلب����ي طموحات 
وتطلعات الشعبني في الوصول بها 

الى آفاق أرحب وأوسع.
وفي ج����و س����ادته روح املودة 
واالخاء الذي يعكس عمق العالقات 
التاريخية املتميزة القائمة بني البلدين 
وما يربطهما وشعبيهما الشقيقني من 
وشائج القربى والصالت احلميمة 
ترأس صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن س����لمان رئيس الوزراء 
اجلانب البحريني في جلسة املباحثات 
الرسمية البحرينية � الكويتية فيما 
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اجلانب الكويتي، 
حيث اظهرت ه����ذه املباحثات روح 
االخوة والتفاه����م والثقة املتبادلة 
والتنسيق والتش����اور القائم على 
العمل املشترك بينهما ملا فيه خير 
البلدين. ونوه صاحب السمو امللكي 
األمير خليفة بن سلمان بالدور البارز 
للكويت الشقيقة ومساهمتها الفاعلة 
في دعم مشاريع التنمية في مملكة 
البحرين، مشيدا سموه كذلك بالدور 
الذي يضطلع به القطاع اخلاص في 
البلدين لتس����ريع وتيرة التعاون 

بينهما وعبر الدخول في مشروعات 
مشتركة تعود بالفائدة على اجلانبني.

وعلى صعيد العمل اخلليجي املشترك 
أش����اد صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن س����لمان رئيس الوزراء 
مبواقف الكويت الش����قيقة الداعمة 
ملسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ومسارعتها لتفعيل االتفاقيات 
والقرارات التي تتوافق عليها دول 

املجلس.
وأكد صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن سلمان ثقته بان رئاسة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد لل����دورة احلالية للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون ومبا ميلكه 
من حكمة ودراية ستسهم في تعزيز 
املسيرة اخليرة ملجلس التعاون ملا 
فيه رخاء ورفاهية ش����عوب دوله.

ونوه سموه بالديناميكية التي تتمتع 
بها رئاسة الكويت للدورة احلالية 
ملجلس التعاون م����ن خالل العمل 
على تنس����يق مواقف دول املجلس 
جتاه تعزيز مسيرة العمل املشترك 
وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون 
وتنس����يق جهودها في التعامل مع 
دول اجلوار االقليمي القامة عالقات 
طبيعية قائمة على حس����ن اجلوار 
واحترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية وكيفية العمل 

الديبلوماسي حلل النزاعات.

الجاراهلل تسّلم أوراق اعتماد 3 سفراء

ديوان الخدمة: 3082 مواطنًا 
ومواطنة سجلوا بنظام التوظيف

بينهم 1208 من الذكور و1874 من اإلناث

تس����لم وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح أمس 
نس����خة من أوراق اعتماد سفراء كل من اجلمهورية التونسية 
مصطفى باهيه وجمهورية البرازيل االحتادية روبرتو عبداهلل 
وجمهورية األرجنتني خورخ����ي عمر انطونيو وذلك بحضور 
مدير إدارة الوكيل السفير فيصل املشعان ومدير إدارة املراسم 

السفير ضاري العجران.
كما استقبل وكيل وزارة اخلارجية جان رينيه جيان سفير 
اجلمهورية الفرنسية حيث استعرض اللقاء جانبا من العالقات 
الثنائي����ة كما مت بحث الزيارة املرتقبة لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى فرنسا، وكذلك مت التطرق الى 

بعض األمور ذات االهتمام املشترك.

قال ديوان اخلدمة املدنية ان 3082 مواطنا ومواطنة سجلوا 
بنظام التوظيف اآللي املتبع لدى الديوان منذ فتح باب التسجيل 

في 5 مارس اجلاري حتى اليوم.
واوضح مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات العامة بالتكليف 
في الديوان راتب العريفان في تصريح صحافي امس ان 1208 
من الذكور و1874 من االناث سجلوا بالنظام مشيرا الى أن نظام 
التس����جيل مفتوح على مدار الساعة حتى منتصف ليل يوم 19 

مارس اجلاري.
واكد العريفان ضرورة التزام املواطنني باملواعيد التي حددت 
لهم من خالل نظام التسجيل اآللي خالل الفترة الصباحية أثناء 

الدوام الرسمي في الديوان.
ودعا كل الذين لديهم كتب من املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون األسرى الى مراجعة 

ادارة االختيار في الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم.

 بيان عاكوم
اللجنة الشعبية  اعلن رئيس 
ألهال����ي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن زيارة سيقوم بها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى الواليات املتح����دة االميركية 
املقبلني حيث  خالل االس����بوعني 
سيلتقي كبار املسؤولني، مشيرا 
الى ان ملف املعتقلني سيكون على 
رأس املوضوعات التي سيناقشها 
معهم. وبني العودة ان هناك حتركا 
ديبلوماس����يا على أعلى مستوى 
الستعادة املعتقلني فوزي العودة 
وفايز الكندري وذلك بعد تراجع 
احلكوم����ة االميركية عن وعودها 
للكوي����ت باط����الق املعتقلني في 
الى  الش����هرين املاضيني، مشيرا 
ان اسباب التراجع التي صرحت 
بها اميركا واهية وامنا األس����باب 
احلقيقية هي اس����باب سياسية 
داخلية حيث استس����لمت االدارة 
الكونغرس  االميركية لضغ����وط 
وتراجعت عن وعودها، مشيرا الى 
ان االدارة االميركية تلجأ لقرارات 
على اجلهة التي يس����هل عليها ان 
تتراجع فيها والكويت مصنفة من 
اجلهات السهلة لالدارة االميركية 
بحيث تعتبرها »الطوفة الهبيطة« 
وذلك بسبب مواقف كثيرة اتخذتها 

اميركا وتساهلت احلكومة الكويتية 
ف����ي ردود االفعال دون احلصول 

على مصلحة مماثلة.
ولذلك أهاب العودة باحلكومة 
والقيادة الديبلوماس����ية ان تقوم 
بوقفة حازمة في هذا اجلانب حتى 
ال تتكرر األمور وحتى تعيد أميركا 
حساباتها في التعامل مع الكويت 
وان يكون لها ص����وت عال يبني 

مكانة الكويت ودورها.
وبالعودة الى مبررات اجلانب 
االميركي قال العودة: لألسف ادعت 
االدارة االميركية ان معتقلينا قاموا 
اال  بتصرفات استفزازية ومقلقة 
ان هذه االدعاءات واهية ومت الرد 
عليها من قبل سفيرنا في واشنطن 

والذي اكد للجانب االميركي ان هذه 
االمور غير مقنعة، مشيرا الى ان 
الدليل على ان ابناءنا لم يقوموا 
بعمل اس����تفزازي ه����و ارتداؤهم 
الل����ون »الكاكي« وال����ذي يعني 
انهم متعاونون على عكس اللون 
البرتقالي الذي يلبسونه للمزعج 

او غير املتعاون بالنسبة لهم.
ورأى العودة ان حادث النيجيري 
الذي حاول تفجير طائرة اميركية 
ألقى بظالله على االدارة االميركية 
وجعلها ترضخ للضغوط وبالتالي 
تع����ود عن قراره����ا باالفراج عن 

معتقلينا وبعدم اغالق املعتقل.
وشدد العودة في ختام حديثه 
على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة 
في هذا االطار امام االدارة االميركية 
خصوص����ا ان الكويت وقفت الى 
السابقة  اميركا في حربها  جانب 
السقاط النظام العراقي وحتتضن 
قواتها، متمنيا من االدارة االميركية 
ان يكون هن����اك تبادل للمصالح 

الكبرى والصغرى مع الكويت.
واعتبر العودة كالم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح عن اطالق 
املعتقلني هو املفتاح الرئيسي الذي 
تنطل����ق منه احلملة السياس����ية 
التي سيقودها  والديبلوماس����ية 

الفهام اميركا دور الكويت.

الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد واحمد الهارون وروضان الروضان ود. محمد البصيري خالل االجتماع سمو رئيس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء

خالد العودة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
استثنائيا صباح امس في قصر 
الس���يف برئاسة س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
وصرح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
بأن هذا االجتم���اع قد خصص 
ملتابع���ة اخلط���وات التنفيذية 
خلطتي التنمية متوسطة األجل 
واخلطة السنوية حيث استمع 
املجل���س الى ع���رض تفصيلي 
قدمه كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الفه���د ورئيس  الش���يخ أحمد 
األداء احلكومي  جهاز متابع���ة 
الش���يخ محمد العبداهلل وأمني 
عام املجل���س األعلى للتخطيط 
والتنمي���ة د.ع���ادل الوقيان مت 
خالله ش���رح اخلطوات التي مت 
اتخاذه���ا في املج���ال التنفيذي 
للخطتني التنموية والس���نوية 
وذلك انس���جاما مع مقتضيات 
القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار 

قانون اخلطة التنموية.
وقد شرحا للمجلس مضامني 
مشروعات اخلطة وعددها 798 
مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 
4.788 ملي���ارات دين���ار منه���ا 
املشروعات الداعمة واملشروعات 
النمطي���ة واملراح���ل التنفيذية 

الجنازها وبرامجها الزمنية.
واطلع املجلس على تصورات 
العامة للمجلس األعلى  األمانة 
للتخطيط والتنمية في ش���أن 
جتسيد مضامني قانون اخلطة 
والس���يما فيما يتصل مبتابعة 
التنفيذ وضمان حسن األداء وفق 
أعلى درجات الشفافية والوضوح 
في جميع االجراءات واخلطوات 
وحتقيق التنس���يق األمثل بني 
اجلهات املعنية وصوال الجناز 
اخلطة على النحو األكمل وحتقيق 

غاياتها وأهدافها الوطنية.
وأكد س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء أهمية ه���ذا املوضوع 
احليوي منوها باجلهود التي بذلت 
في اعداد اخلطة ونظام متابعة 
التنفيذ املقترح على النحو الذي 
قدمت به وحث سموه الوزراء على 
ضرورة تقدمي كل العون والدعم 
الجناز اخلطة وتنفيذ مشروعاتها 
ودفع مسيرة التنمية في البالد 
فيما يعود باخلير والرفاه على 
الوط���ن واملواطنني، وقد أصدر 

املجلس قراره التالي: 
أوال: تكليف جه���از متابعة 
األداء احلكومي بالتنس���يق مع 
العامة للمجلس األعلى  األمانة 
للتخطيط والتنمية بإعداد نظام 
شامل ملتابعة تنفيذ اخلطة لدى 
اجلهات احلكومية وفق األسس 
واملعايير والضوابط التي نص 
عليها القانون رقم 2010/9 بإصدار 
اخلط���ة التنموي���ة 2010/2011 � 

.2013/2014
ثانيا: تكليف اجلهات احلكومية 
وفقا لنظ���ام املتابع���ة املعتمد 

العامة  ثامنا: تق���وم األمانة 
للمجل���س األعل���ى للتخطيط 
والتنمية بالتع���اون مع جهاز 
متابع���ة األداء احلكومي بتقدمي 
تقرير الى مجل���س الوزراء كل 
ثالثة اشهر في شأن سير عملية 
التنفيذ ومعوقاتها وأوجه القصور 
التي تعوقها وس���بل معاجلتها 

وازالتها.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن 
أمله وثقته في أن تس���هم هذه 
الق���رارات في حتقي���ق االجناز 
التنموية  املطلوب للمشروعات 
التنموية  ومضام���ني اخلط���ة 
وحتقي���ق غاياته���ا الوطني���ة 

املنشودة.
كما استعرض مجلس الوزراء 
ما يتردد حول تهديد وحتريض 
من قبل بعض العاملني في بعض 
األجهزة احلكومية احليوية للقيام 
باضراب عن العمل بهدف الضغط 
الجبار اجلهات املعنية على تلبية 
مطالب مالية أو غيرها من املزايا 
الوظيفية. وحرصا من مجلس 
الوزراء على حتمل مسؤوليته في 
االلتزام بأحكام القانون ومراعاة 
مقتضيات املصلحة الوطنية فانه 
يؤكد رفضه القاطع جلميع وسائل 
االض���راب واالمتناع عن العمل 
أو التهديد بها ومحاوالت فرض 
األمر الواقع خالفا ملا جبل عليه 
املجتمع الكويتي من التزام احلوار 
املوضوع���ي الواعي واملنضبط 
في اط���ار الدس���تور والقانون 
ومقتضي���ات املصلح���ة العامة 
ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من 
اضرار باملصالح العليا ومبصالح 
املواطنني وقد قرر مجلس الوزراء 
تكليف جميع اجلهات احلكومية 
مبباش���رة االجراءات القانونية 
املناس���بة في مواجهة مثل هذه 
املمارسات املرفوضة ومحاسبة كل 
من يتسبب في تعطيل املصالح 
احليوية للب���الد واتخاذ جميع 
الكفيلة  التدابير واالستعدادات 
بتسيير مصالح املواطنني وعدم 
عرقلتها وذلك تفعيال ألحكام املادة 
»26« من الدس���تور التي تنص 
العامة خدمة  الوظائف  أن  على 
وطنية تناط بالقائمني بها وكذلك 
املادة 24/2 من مرس���وم قانون 
اخلدمة املدنية والفقرة األولى من 
املادة 27 منه.وفي هذا الصدد فإن 
مجلس الوزراء اذ يعبر عن تفهمه 
للعديد من املقترحات التي تقدمت 
بها اجلهات احلكومية املختلفة 
القرار امتيازات أو مطالب مالية 
أو غيرها ليؤكد ثقته بأن مجلس 
اخلدمة املدنية )جهة االختصاص( 
س���يولي اهتمام���ه بجميع تلك 
املقترح���ات وان تأخذ حقها من 
الدراسة املوضوعية الوافية وفقا 
القانونية  للقنوات واالجراءات 
الصحيح���ة التي حتقق العدالة 
واالنصاف للجميع مبا يعينهم 
أداء األعمال واملسؤوليات  على 
املناط���ة بهم ومب���ا يتوافق مع 
التنموية  البرام���ج واخلط���ط 
املعتم���دة وما تقضيه املصلحة 

العامة.

باس���تيفاء النم���اذج والوثائق 
الفنية مش���تملة على اخلطوات 
التفصيلية لكل مشروع وحتديد 
املشرف العام واملشرف الفني في 
كل جهة واملناط بهما مسؤولية 
تنفيذ املشروعات اخلاصة بهذه 

اجلهة.

ثالثا: تكليف مجلس الوكالء 
بدراس���ة ومعاجلة الصعوبات 
واملعوقات التي تبرز أثناء التنفيذ 
الجناز املش���روعات ضمن اطار 

البرنامج الزمني املعتمد لها.
رابعا - تكليف األمانة العامة 
للمجل���س األعل���ى للتخطيط 

والتنمي���ة بتش���كيل فرق عمل 
متخصصة القتراح املشروعات 
املطلوبة لتحقيق السياس���ات 
املركبة في اخلطة وذلك بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة 

املالية.
 خامس���ا: تكلي���ف مجلس 

اخلدمة املدنية بوضع آلية تقييم 
شاغلي الوظائف القيادية حول 
مدى االلت���زام بتنفيذ ومتابعة 
اخلطة السنوية متضمنة أسس 
ومعايير اختيارهم للوظائف التي 
يرشحون لتوليها وذلك متهيدا 

العتمادها من مجلس الوزراء.

سادسا: تكليف الهيئة العامة 
لالستثمار بالتنسيق مع الوزارات 
واجلهات احلكومية املعنية باتخاذ 
االجراءات الالزمة النشاء الشركات 
املناط بها تنفيذ بعض املشروعات 

وفقا لالطار القانوني السليم.
سابعا: تكليف وزارة االعالم 

بالتنس���يق مع اجلهات املعنية 
باعداد خط���ة لتوجيه اخلطاب 
االعالم���ي فيما يتص���ل بتنفيذ 
املواطن���ني  اخلط���ة وتوعي���ة 
مبضامينها وانعكاساتها االيجابية 
في تطوير اخلدمة ودعم التنمية 

في البالد.

حيدر: رفع توصية لمجلس الوزراء بمنع استيراد وتصنيع »الفوم«

العنزي لـ »األنباء«: تزوير عبوات إزالة األصباغ 
وتلميع السيارات وترويجها كـ »فوم« لالحتفاالت الوطنية

 دارين العلي
أسفر االجتماع التنسيقي الذي عقد في الهيئة العامة للبيئة 
مع وزارة الداخلية امس عن كشف حقائق خطيرة عن »الفومات« 
التي استخدمت أثناء االحتفاالت باألعياد الوطنية لعل أبرزها ان 
الكثير من العبوات التي استخدمت كانت عبارة عن فوم يستخدم 
في تلميع السيارات وإزالة األصباغ وقد وضع عليها ملصقات 

مزورة لترويجها جتاريا واستخدامها في االحتفاالت.
وقال مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة م.محمد العنزي 
في تصريح ل� »األنباء« ان االجتماع الذي حضره الوكيل املساعد 
لش����ؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي سيتكرر األسبوع 
املقبل بحضور وزارة التجارة والبلدية واإلدارة العامة لإلطفاء 
والهيئة العامة للصناعة بهدف استصدار توصية مبنع تداول 
واستيراد وتصنيع املادة اخلاصة بالفوم ومصادرة كل الكميات 
املوجودة في البالد.ولفت الى ان املواد املوجودة في الفومات 
املزورة تدخل ف����ي تركيباتها مواد خطيرة على اجللد والعني 
واالستنش����اق وبعض املواد املسرطنة وقد مت استخدامها من 
بعض املس����تهترين س����واء من املروجني والتجار او من قبل 
األشخاص الذين اس����تخدموها مع علمهم مبا حتويه، ما أدى 
ال����ى إحداث أضرار بالصحة العامة، وذكر العنزي ان هناك ما 
يقارب املليوني عبوة كانت موجودة في البالد من الفوم خالل 
شهر فبراير مت رصد دخول 700 ألف عبوة خالل عامي 2009 
و2010 والداخلية صادرت الكمية نفسها فضال عن الذي يصنع 
في الداخل، مش����يرا الى الرقابة الشديدة التي تفرضها الهيئة 
حاليا على املصنع الذي ينتج هذه السلعة التي حتوي بعض 
املواد الس����امة كالبنزين والفورملديهايد والتي تعتبر ضارة 

جدا لو استخدمت في غير موضعها.
وأشار الى ان هناك عددا من املواد املصرح بدخولها الى البالد 
كالعبوات اخلاصة بتلميع السيارات وإزالة األصباغ الستخدامها 

في الغرض املستوردة من أجله وليس ملمارسة الغش التجاري 
وترويجها من قبل بعض التجار كمواد لالحتفال، ما يتطلب من 
البلدية والتجارة تشديد الرقابة لوقف هذه املخالفات ومعاقبة 

املسؤولني عن أذى الناس.
من جانب آخر، أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي 
حيدر ضرورة العمل على اتخاذ قرار بوقف استيراد وتصنيع 

علب الرغوة )الفوم( ملا لها من أضرار على صحة اإلنسان.
وقال حيدر في تصريح ل� »كونا« امس بعد اجتماع الهيئة مع 
وزارة الداخلية ان مظاهر االحتفاالت بالعيد الوطني والتحرير 
»اتخذت منحى مستغربا فلم تعد سوى شباب يطوفون بشارع 
اخلليج والشوارع األخرى ويرمون الناس بالرغوة التي تسببت 

بإحلاق األذى بالكثيرين«.
وأكد أهمية رفع توصية الى مجلس الوزراء التخاذ قرار مبنع 
اس����تيراد وتصنيع تلك املادة في الكويت، مشيرا الى السموم 

التي حتتويها وتؤثر في صحة اإلنسان.
وقال ان مستشفى البحر للعيون شهد خالل أيام االحتفاالت 
الوطنية اكتظاظا بسبب اإلصابات التي تعرض لها الكثيرون 
نتيجة اس����تخدام رغوة الفوم، مبين����ا انها حتتوي على مواد 
كيميائي����ة ضارة، ما يس����بب خطرا على الع����ني اذا ما دخلت 

اليها.
وأوضح انه من األعراض التي تتس����بب بها الرغوة احلكة 
وإثارة الدموع وإصابة العني، السيما ان هذه املواد الكيميائية 
تتفاعل وتصبح مواد كيميائية ثانوية وأكثر حساسية داعيا 

الى اتخاذ كل التدابير ملنعها وتداولها.
من جهته، أكد الوكيل املساعد لشؤون األمن العام في وزارة 
الداخلية اللواء خليل الش����مالي حرص الوزارة على س����المة 
املواطن����ني واملقيمني في الكويت داعي����ا الى وقف تداول علب 

الفوم ملا تسببه من أضرار صحية على اإلنسان.
وقال الشمالي ان االحتفاالت بالعيد الوطني والتحرير تعد 
تعبيرا صادقا لفرح����ة املواطنني، داعيا الى ان يكون التعبير 
عن هذه املشاعر في حدود قواعد القانون لضمان عدم اخلروج 

عن التقاليد واألعراف واألجواء الصحية.
وأعرب عن أسفه الزدياد رواج تلك املواد في األعياد الوطنية، 
مؤكدا أهمي����ة التوعية من كل اجلهات املعنية بخطورة الفوم 
واألضرار الصحية التي تتسبب بها.وأشار الى اكتشاف الكثير 
من العلب املغشوشة إذ مت ضبط بعضها حتمل ملصقات غير 
صحيحة، تش����ير الى انها للتسلية في حني انها ليست سوى 

مواد تنظيف مت غشها.
وذكر ان رش هذه الرغوة على األوجه واألعني أو على اجللد 
قد يصيب الش����خص بأمراض ال حتمد عقباها، مشيرا الى انه 
مت خالل فترة األعياد مصادرة 30 ألف كرتون من علب الفوم 

وكميات كبيرة من األلعاب النارية.

م.محمد العنزيعلي حيدر


