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الرباط � كون���ا: جدد مدير 
العربي بوزارة  الوط���ن  ادارة 
اخلارجي���ة الس���فير جاس���م 
الكويت لقضية  املباركي دعم 
فلس���طني ومس���اندة الشعب 
الفلسطيني وسلطته برئاسة 
محمود عباس مؤكدا مواصلة 
الدعم حتى قيام دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس الشريف.
وشدد في كلمته أمام االجتماع 
األفريقي لألمم املتحدة املعني 
بقضية فلسطني والذي اختتم 
امس في الرباط على ضرورة 
حتم���ل األمم املتح���دة كام���ل 

مسؤولياتها جتاه قضية السلم واألمن في منطقة 
الشرق األوسط السيما األعضاء الدائمني مبجلس 

األمن الذين دعاهم الى القيام بدورهم كامال.
وأوضح ان اس���تخدام لغ���ة ناعمة وعدمية 

املعن���ى فيما يتعل���ق بأعمال 
العدواني���ة وغير  اس���رائيل 
املتمثلة باالحتالل  الش���رعية 
والضم واالستيطان ومحاولة 
تبس���يط ذلك وتسطيحه امنا 
يبع���ث برس���ائل خاطئة في 
إيجاد احلل املنشود فضال عن 
تشجيع إس���رائيل على املزيد 

من التعنت.
املباركي باألصدقاء  وأهاب 
واألشقاء في أفريقيا إلى تعزيز 
الفلسطينية،  دعمهم للقضية 
مشيدا بجهود العاهل املغربي 
امللك محمد السادس رئيس جلنة 
القدس خلدمة هذه املدينة املقدسة وسكانها العرب 
الفلس���طينيني ومجددا ثقة الكويت في رئاسة 
جاللته لهذه اللجنة اإلسالمية ودعمها لقيادتها 

وجهودها والتعاون معها.

جاسم املباركي

الكويت عّزت الكونغو وبوتفليقة

الحماد وصل اليمن لتوقيع اتفاقية تفاهم 
وافتتاح مجمع المرحوم عبداهلل العثمان

في االجتماع األفريقي لألمم المتحدة بالرباط

الكويت تجدد دعمها الشعب الفلسطيني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس جوزيف كابيال رئيس 
جمهورية الكونغ���و الدميوقراطية الصديقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
انفجار صهريج الوقود الذي وقع في شرق العاصمة 
وأودى بحياة وإصابة العش���رات، متمنيا سموه 

للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.
ومن جهة أخرى، بعث صاحب الس���مو األمير 

الش���يخ صباح األحمد ببرقي���ة تعزية الى أخيه 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الش���قيقة عبر فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
شقيقه د.مصطفى بوتفليقة سائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وان يلهم فخامته واألس���رة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

وصل نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
الى صنعاء ام����س للتوقيع على 
التنفي����ذي التفاقية  البرنام����ج 
التفاه����م املوقع����ة ب����ني وزارتي 
األوقاف الكويتي����ة واليمنية في 

وقت سابق.
وقال املستشار احلماد ل� »كونا« 
عقب وصول����ه الى مطار صنعاء 
الدولي في زيارة لليمن تس����تمر 
عدة أيام انه سيطلع على جتربة 
األوقاف وشؤون الدعوة واإلرشاد 

اليمنية.
وأضاف انه س����يقوم بافتتاح 
مشروع مجمع املرحوم عبداهلل 
عبداللطيف العثمان بصنعاء الذي 
تبرع بإقامته ورثته بإشراف بيت 
الرحمة  الزكاة وتنفي����ذ جمعية 
العاملية والذي يعتبر أحد املشاريع 
التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها 

في اليمن.
وسيشارك املستشار احلماد 
في مهرجان التواصل اليمني الذي 
يشمل تخريج كوكبة من حفاظ 
كت����اب اهلل من طالب »مش����روع 
الشفيع لتعليم القرآن الكرمي« الذي 

تنظمه وزارة األوقاف اليمنية.
من جهته ق����ال وزير األوقاف 
القاضي حمود  اليمني  واإلرشاد 
الهتار ل� »كونا« ان زيارة املستشار 
احلماد والوفد املرافق له تأتي في 
إطار العالقات املتميزة بني اليمن 
والكويت في مختلف املجاالت كما 
أنها ستعزز التعاون املشترك بني 
البلدي����ن ومبا يخدم مصاحلهما. 
وأشاد الوزير الهتار بتطور وتنامي 
العالقات بني البلدين الش����قيقني 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د والرئيس اليمني 

علي عبداهلل صالح. 

املستشار راشد احلماد لدى وصوله إلى اليمن وفي استقباله وزير األوقاف واإلرشاد اليمني القاضي حمود الهتار 

خالل جولة صحافية نظمها اتحاد الصناعات لزيارة 4 مصانع في منطقة الشعيبة الغربية بشأن قضية االنبعاثات

صفر: سنستفيد من تقنية القنوات العميقة في الصرف الصحي 

الشارخ: الديموقراطية الكويتية مادة ثرية للدراسة واستخالص العبر
 اشاد مدير املعهد الديبلوماسي السفير 
عبدالعزيز الشارخ باحلالة الدميوقراطية 
الكويتية معتبرا انها مادة ثرية للدراسة 

واستخالص العبر.
جاء موقف الشارخ في اتصال هاتفي مع 
»كونا« حيث يترأس وفد الكويت ملؤمتر 
املجموعة الدميوقراطية الدولية الذي يعقد 

حاليا مبدينة كراكوف الپولندية.
واكد السفير الش����ارخ خالل االتصال 
الهاتفي اهمية اشاعة ثقافة الدميوقراطية بني 
الشعوب على اعتبار انها تأتي سباقة للعمل 
البرملاني موضحا انه توجد في بعض دول 
العالم برملانات دون ان يكون لها من العمل 
الدميوقراطي احلقيقي اال االسم مشيرا الى 
ان حالة الكويت الدميوقراطية متثل مادة 

ثرية للدراسة واستخالص العبر.
وقال الش����ارخ انه تط����رق في مداخلة 
له باملؤمتر الى الوضع في الكويت حيث 

اوضح ان����ه بالرغم من 
ضمان الدستور الكويتي 
التامة بني  للمس����اواة 
املواطنني دون استثناء و 
قيام املرأة الكويتية بدور 
بارز بكل جوانب احلياة 
الوطني����ة والتنموي����ة 
بالبالد »إال انها لم تنل 
حقوقها السياسية اال في 
شهر مايو 2005 حيث اقر 
البرملان قانون احلقوق 

السياسية للمرأة«.
واضاف انه قال خالل 
املداخلة »كنتيجة لهذا 

التطور فقد تولت املرأة املنصب الوزاري 
الول مرة ودخول اربع سيدات يحملن جميعا 
شهادة الدكتوراه من اجلامعات األميركية 

الى البرملان الكويتي العام املاضي«.

واوض����ح الس����فير 
الش����ارخ ان ما يجعل 
التجربة الكويتية جديرة 
بالدراسة »انه بالرغم من 
ان املرأة في الكويت لم 
تنل حقوقها السياسية 
حتى مايو 2005 فانها 
لم حت����رم من احلقوق 
االخرى االمر الذي مكنها 
دائما من ممارسة دورها 
في املجتمع واملشاركة 

في تنمية البالد«.
وتابع قائال »اما فيما 
يتعلق بالعالمة الفارقة 
االخرى في التجربة الكويتية فتتمثل في 
ان القيادة السياس����ية في الكويت سبقت 
الكثير من البرملانيني الكويتيني في الدعوة 
الى اقرار احلقوق السياسية للمرأة بل ان 

امير الكويت الراحل الشيخ جابر االحمد 
الصباح طيب اهلل ثراه بادر باصدار مرسوم 
اميري في العام 1999 مبنح املرأة الكويتية 
كامل حقوقها السياسية اال ان ذلك املرسوم 
رفض من قب����ل العديد من اعضاء مجلس 

االمة«.
اال انه اعرب ع����ن اعتقاده ان »النواب 
الذين عارضوا في السابق منح املرأة حقوقها 
السياسية عملو وفقا لتصوراتهم وقناعاتهم 
حول موقف اغلبية ناخبيهم جتاه موضوع 

املرأة«.
وقال الش����ارخ انه دعا خالل مداخلته 
املجموعة الدميوقراطية الدولية ان تولي 
اهتماما اكبر مبوضوع نشر واشاعة ثقافة 
الدميوقراطي����ة في العالم حتى تنتش����ر 
املمارس����ة الدميوقراطية على النحو الذي 
تبتغيه هذه املجموعة التي تتشرف الكويت 

باالنتماء لها.

صناعيون: قرارات إغالق بعض المصانع ألحقت بنا خسائر مالية فادحة

سنغافورة � كونا: اطلع وزير 
االش����غال العام����ة ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لش����ؤون 
والوف����د املرافق عل����ى اخلبرات 
والتكنولوجي����ا  والتقني����ات 
املستخدمة في محطة »شان جي« 
السنغافورية ملعاجلة مياه الصرف 

الصحي.
وقال د.صفر امس عقب اجلولة 
ان����ه يأمل ف����ي زي����ادة العالقات 
الكويتية � السنغافورية لالستفادة 
من خبراتهم في مجال معاجلة املياه 
وخاصة فيما يتعلق باس����تخدام 
القنوات العميقة الستيعاب مياه 

الصرف الصحي.
واشار الى انه ميكن من خالل 
استخدام االعماق الضخمة للصرف 
الصحي تفادي س����كب هذه املياه 
في البحر عند حدوث خلل مبينا 
ان محطة »ش����ان جي« تستخدم 
اعماقا تصل ال����ى 60 مترا حتت 

سطح االرض.
واضاف ان الكويت ممثلة في 
وزارة االشغال تستخدم احملطات 
الصغيرة واملركزية مش����يرا الى 

 عاطف رمضان
أعرب صناعيون عن استيائهم 
لقرارات الهيئ���ة العامة للبيئة 
إلغالق مصانعهم بسبب بعض 
املالحظات املتعلقة باالشتراطات 
البيئية، مشيرين إلى أن التكلفة 
التي قد تنجم جراء إغالق مصانع 
القطاع اخلاص تكمن في خسائر 
القطاع  مالية مباشرة يتكبدها 
اخل���اص تقدر مئات املاليني من 

الدنانير.
ف���ي البداي���ة أك���د العضو 
املنتدب للشركة الكويتية للمواد 
احلفازة جليل ششتري ان %20 
من استثمار مصنع الشركة مت 
إنفاقه ملعاجلة االنبعاثات الغازية 
والسائلة، مشيرا إلى أن مصنع 
الشركة عليه مالحظات من الهيئة 
العامة للبيئة وليس مخالفات.

وتوقع شش���تري أن حتقق 
الشركة أرباحا غير جيدة للعام 
2010  لفق���دان س���وق مهم لدى 
البترول  الش���ركة مع ش���ركة 

الوطنية.
وذكر شش���تري ان الشركة 
حققت مبيعات قدرها 8.8 ماليني 
دينار بصاف���ي أرباح قدره 137 
ألف دين���ار للعام 2009 مقارنة 
مببيعات قدرها 11.8 مليون دينار 
بصافي أرباح بلغ 900 ألف دينار 

للعام 2008.
من جانبه أكد رئيس مجلس 

واس���تطرد قائال: منذ عامني 
بدأن���ا نصنع مراس���ي في قطر 
والبحرين ولدينا مش���روع في 

جيزان بالسعودية.

»الكويتية إلنتاج الزيوت«

وفي السياق نفسه، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة الكويتية إلنتاج الزيوت 
انه  الناصر،  والشحوم عبداهلل 
من األضرار التي قد تترتب على 
القطاع الصناعي اذا ما استمرت 
بع���ض اجله���ات احلكومية في 
اتخاذ قرارات »غير مدروس���ة« 
في ح���ق الصناعي���ني حتجيم 
مستويات االستثمار داخل البالد، 
مما ينعكس سلبا على اقتصاد 

الدولة.
وأض���اف الناصر ان التكلفة 
التي قد تنجم جراء إغالق مصانع 
القطاع اخلاص تكمن في خسائر 
القطاع  مالية مباشرة يتكبدها 
اخلاص تقدر بعشرات املاليني من 
الدنانير ان لم تكن مبئات املاليني 
وكذلك خسائر غير مباشرة تكمن 
في تقلص االستثمار في الدولة 
مما ينجم عنه انعدام او تقلص 
فرص العمل للكويتيني وهجرة 
رؤوس األموال إلى خارج الدولة 
واعتماد الدولة بشكل كبير على 
االستيراد وما في ذلك من محاذير 

إستراتيجية على الدولة.

اإلدارة والعض���و املنت���دب في 
الشركة األولى لصناعة احلديد 
أحمد اخلرافي ان مصنعه يعتمد 
بشكل رئيسي على التصدير الى 
األسواق اخلارجية بنسبة %90، 
مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة 
أعطت املصنع بعض املالحظات 
املتعلقة بالبيئة الداخلية للمصنع 

وليس اخلارجية.
وأشاد اخلرافي بالتقرير الذي 
مت رفعه من قبل اللجنة البيئية 
ف���ي مجلس األمة ال���ى مجلس 
الوزراء وذلك لتعيني شركة بيئية 

خارجية كجهة محايدة إلظهار 
األرقام احلقيقية املتعلقة بقضية 

»االنبعاثات«.

صناعة الفيبر غالس

وفي اإلط���ار ذاته أفاد املدير 
العام في مصنع جاس���م محمد 
الفيبر غالس  العماني لصناعة 
جاسم العماني بأن الروتني من 
املعوقات الرئيسية التي تواجه 
الصناعيني في الكويت، مشيرا إلى 
أن املصنع يتكلف نتيجة تعطيل 
العمالة لديه حوالي 750 دينارا 

يوميا كأج���ور ورواتب عاملني 
فضال عن غرامات التأخير التي 
التأخر  يتكبدها املصنع نتيجة 
في تنفيذ املش���اريع في فترات 
التوقف، فضال عن ذلك التأخير 
في تس���ليم املنتجات مما يفقد 

املصنع مصداقيته مع العمالء.
وبني العماني ان تكلفة الشحن 
تفوق تكلفة املنتج حاليا، كاشفا 
عن عقود أبرمتها الش���ركة مع 
وزارة التربية لتصنيع احلقيبة 
التعليمية للمرحلتني االبتدائية 

واملتوسطة.

توجه دول العالم الى اس����تخدام 
قن����وات ضخم����ة حت����ت باطن 

االرض.
وبني ان محطة »ش����ان جي« 
تس����تخدم تقني����ات عالية جدا 
واج����راءات احتياطية ش����بيهة 
باالجراءات املوجودة في الكويت 
مبينا انها تس����تخدم احتياطات 
اكثر من ناحية املعدات والتقنيات 

املوجودة في سنغافورة.
واوض����ح ان زيارته للمحطة 
بهدف نق����ل االف����كار والتجارب 
الكوي����ت  ال����ى  الس����نغافورية 
لالستفادة وجتنب وقوع مشاكل 
في املستقبل في عمليات معاجلة 

الصرف الصحي.
واشار الى ان وزارة االشغال 
العامة تس����تعني بنفس الشركة 

التي تستش����يرها السلطات في 
سنغافورة لعمل محطات الصرف 
الكويت  ان  الصحي لديهم. وبني 
ممثلة في وزارة االشغال وضعت 
مخططا هيكليا كامال ملياه الصرف 
الصحي حتى عام 2030 مشيرا الى 
وجود عدد منها ضمن مش����اريع 

برنامج العمل احلكومي.
واضاف ان توجه وزارة االشغال 

في املستقبل هو تسليم محطات 
الصرف الصحي الى القطاع اخلاص 
لكي تكون هناك سرعة ومرونة 
في معاجلته����ا خاصة مع ازدياد 
الكثافات السكانية وكثرة استخدام 
املياه. وقال في رده على سؤال ان 
كانت مياه الصرف الصحي املعاجلة 
صاحلة للشرب ان املعني في هذا 
االمر هما الهيئ����ة العامة للبيئة 
ووزارة الصحة مبينا ان الوزارة 
تقوم باستخدامها في عمليات الري. 
وبني ان استخدام املياه املعاجلة 
من الصرف الصحي في عمليات 
الري مجد جدا مش����يرا الى تزايد 
الطلب عليها من املزارع وعمليات 
ري الطرق السريعة والهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
رافق الوزير د.صفر في زيارته 
الى محطة »شان جي« اضافة الى 
الوفد املرافق له سفير الكويت لدى 
سنغافورة عبدالعزيز العدواني.

يذكر ان الوزير د.صفر يقوم 
الى سنغافورة  بزيارة رس����مية 
للمشاركة في »قمة املدن« و»اسبوع 
املياه الدولي« سنغافورة 2010. 

د.فاضل صفر خالل جولة في محطة »شان جي«

الصالح: اتفاقية تعاون حول 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي

القريني يؤكد وأبل تنفي وجود ڤيروس
يهاجم العين أو إحصائيات دقيقة للمراجعين

 حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة مجالس أقسام العيون في مركز 
البحر للعيون د.نادية أبل، انه ال توجد إحصائيات 
دقيقة عن أعداد املرضى واملراجعني للمركز.وأضافت 
أبل في تصريح صحافي ان الڤيروسات موجودة 
بشكل دائم وموسمي، مثلما هو احلال مع ڤيروس 
االنفلونزا، وال يعن���ي احمرار العني انها مصابة 
بڤيروس، وال ميك���ن البت في هذا إال عبر إجراء 

فحص مخبري.
وقال���ت أبل: »ان حوادث مرك���ز البحر تخدم 
الكويت بالكامل، فاألعداد التي تصل بشكل عادي 
كبيرة، وال ميكن الوق���وف على العدد الصحيح 

إال عب���ر إحصائيات دقيقة تعتم���د على امللفات 
للمراجعني«.

وكان طبيب قسم احلوادث في املركز د.طالل 
القريني قد أكد أن ڤيروس )اللينو ڤيروس( يكثر 
خالل فترة تقلبات اجلو والغبار مبينا ان اعراض 
االصابة به تكون على ش���كل احمرار ش���ديد في 
العني مصاحب بنزول دموع بشكل مستمر. واشار 
القرين���ي الى ان الڤيروس يصيب جميع االعمار 
وتتراوح فترة حضانته بني خمسة ايام واسبوعني 
محذرا من انه شديد العدوى ومشابه لالنفلونزا 
بكل انواعها ويتعني على املصاب به لزوم الراحة 

التامة من اجل التحكم في اعراضه.

القاهرة � كونا : أشاد االمين 
الع���ام لالتح���اد الخليجي 
لمكافحة الس���رطان د.خالد 
الكويت  الصال���ح بجه���ود 
»الرائ���دة« والمتواصلة في 
مج���ال مكافح���ة االمراض 
الس���رطانية عربيا ودوليا 

السيما سرطان الثدي.
جاء ذلك في تصريح ادلى 
ب���ه د.الصال���ح على هامش 
اتفاقية تعاون أمس  توقيع 
مع المكتب االقليمي لمنظمة 
العالمية لش���رق  الصح���ة 
المتوسط حول الكشف المبكر 

لسرطان الثدي.
واكد د.الصالح الذي يش���غل ايضا منص���ب رئيس رابطة 
االورام الكويتية أهمية االتفاقية التي وقعها اليوم كممثل عن 
دول مجلس التعاون الخليجي م���ع المدير االقليمي للمنظمة 
د.حسين الجزائرلي مشيرا الى ان االتفاقية تهدف الى التوعية 
بأهمية الكش���ف المبكر عن سرطان الثدي ورفع نسبة الوعي 

حول الفحص الذاتي لهذا المرض.

د.خالد الصالح

السفير عبدالعزيز الشارخ

جولة الصحافني في مصنع العماني

المطيري: إدراج البحث العلمي في خطة التنمية 
دليل على أهميته وميزانية الدعم متواضعة جدًا

غ����ادة احلبيب � كونا: يعتبر 
البحث العلمي ركيزة أساسية في 
منو الدول وتقدمها وركنا رئيسيا 
من أركان التخطيط االستراتيجي 

خاصة على املدى الطويل.
ومن هنا أخذ البحث العلمي 
مكانة خاصة في اخلطة االمنائية 
للكوي����ت )2010-2014( حي����ث 
احت����وت اخلطة وألول مرة على 
العلمي  محور خاص بالبح����ث 

وخطوات تعزيزه في الكويت.
هذا االهتم����ام وهذه األهمية 
أكدها مدير معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري الذي قال 

ف����ي لقاء مع »كونا« ان ادراج محور البحث العلمي 
ف����ي خطة التنمية دليل على أن الدولة بدأت تعطي 

البحث العلمي األهمية التي يستحقها.
وأوضح د.املطيري ان محاور خطة التنمية اخلاصة 
بالبحث العلمي عرضت على املعهد ومتت دراستها من 
قبل كوادره ومت وضع التعديالت واملقترحات عليها 

ثم ارسلت الى األمني العام لبرنامج 
اخلطة االمنائية د.عادل الوقيان 
الذي رحب بالتعاون مع املعهد في 
اجلانب البحثي من اخلطة واعتمد 
مقترحات املعهد ليصبح البحث 
العلمي محورا منفردا ومهما في 
خطة التنمية.وحول ما ورد في 
اخلطة من بند انشاء مجلس أعلى 
للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في 
الكويت أكد د.ناجي املطيري ان 
وجود مثل هذا املجلس مهم جدا 
كونه سيشكل املظلة التي تندرج 
حتتها كل األنشطة والسياسات 

البحثية في الدولة.
وأضاف ان املجلس األعلى للعلم والتكنولوجيا 
متى ما أنشئ فانه سوف يتبع احدى اجلهات العليا 
في الدولة ما مينحه سلطة في توجيه سياسة البحث 
العلمي في البالد سواء في معهد األبحاث أو اجلامعة 
أو التعليم التطبيقي أو أي جهة تهتم بالبحث العلمي 

داخل الكويت.

د.ناجي املطيري

»الراشد للحساسية« يستقبل أكثر من 200 
حالة يوميًا معظمها من أمراض الربو والجيوب

اوضح مركز الراشد للحساسية 
ان املركز يس����تقبل اكثر من 200 
حالة يوميا يعاني معظمها امراض 
الربو واجليوب االنفية بس����بب 
موجات الغبار التي تشهدها البالد 

في الوقت احلاضر.
وق����ال استش����اري ام����راض 
احلساس����ية د.ناصر االحمد ان 
موجات الغبار ترف����ع من اعداد 
مرض����ى احلساس����ية التي تعد 

م����ن اكثر االمراض انتش����ارا في 
الكويت والتي تصيب نحو %40 

من املواطنني واملقيمني.
وذكر االحمد ان موجات الغبار 
تؤثر بش����كل سلبي على مرضى 
احلساسية بشكل خاص واالصحاء 
بشكل عام داعيا اياهم الى جتنب 
اخلروج من املنزل في هذه االجواء 
مع التأكد من احكام اغالق االبواب 
الكمامات  والنوافذ واس����تخدام 

الطبية السميكة على الوجه خارج 
املنزل والتي تضمن عدم تسرب 
ذرات الغبار واحملسسات املختلفة.
ودعا االحمد كذلك الى استخدام 
اجلرعات الدوائية االحترازية قبل 
اخلروج من املنزل س����واء كانت 
بخاخات للتنف����س او لالنف او 
قطرات للعني او حبوب للحساسية 
مع مراعاة اغالق النوافذ والفتحات 

اخلارجية للسيارة.


