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المؤتمر الخليجي الثاني لصحة اليافعين يناقش تأثر المراهقين بالبيئة والمجتمع

)أسامة البطراوي(جانب من املؤمتر الصحافي للمؤمتر

حنان عبد المعبود 
عرفت منظمة الصحة العاملية املراهقة بأنها الفترة 
العمرية ما بني السنة العاشرة والتاسعة عشرة أما 
فترة الشباب فهي الفترة ما بني اخلامسة عشرة حتى 
الرابعة والعشرين. كما يعد األطفال واملراهقون من 
أهم املوارد األساس����ية والرئيسية للتنمية البشرية 
واالجتماعية واالقتصادية للدول »بهذه الكلمات بدأت 
مدير ادارة تعزيز الصحة د. عبير البحوه كلمتها التي 
قالتها في املؤمتر الصحافي الذي أقيم بقاعة االجتماعات 
بوزارة الصحة لإلعالن عن املؤمتر اخلليجي الثاني 
لصحة اليافعني – مجلس وزراء الصحة بدول مجلس 
التعاون – والذي يقام حتت عنوان صحة اليافعني بني 
الواقع واملأمول بفندق شيراتون الكويت في الفترة 
من 13 إلى 15 أكتوبر اجلاري. وحضر املؤمتر كل من 
مراقب تعزيز الصحة د. حن����ان بدر، والطبيبة في 

ادارة تعزيز الصحة د. وفاء الشايجي.
 وأضافت ان املراهقني مجموعة متباينة وحساسة 
وشديدة التأثر بالبيئة واملجتمع وغالبا ما يوجدون 
في املدارس واجلامعات وق����د يكونون خارجها من 
املتزوجني واملوظفني أو العاطلني عن العمل، ويفتقد 
الكثي����ر من املراهق����ني البيئة الت����ي تدعم تطورهم 
النفس����ي واالجتماعي واجلس����دي كما يؤثر اإلعالم 
واإلنترنت والوضع االقتصادي واالجتماعي في الوضع 
الصحي للمراهقني، ولنقص املعلومات والتدريب بني 
بعض الفئات مثل أولياء األمور واملدرسني ومقدمي 
الرعاي����ة الصحية دور في عدم حتقيق صحة أفضل 

للمراهقني.
ولهذا فقد أجمعت دول مجلس التعاون اخلليجي 
على ضرورة ضمان توفر اخلدمات الصحية الوقائية 
والعالجي����ة، والتعزيزية، والتأهيلية عالية اجلودة 
واملس����تجيبة حلاجات الشباب العضوية والنفسية 
واالجتماعية بدول مجلس التعاون اخلليجي مبشاركة 
جميع األطراف املعنية بصحة الشباب من مؤسسات 
حكومية وأهلية ومنظمات محلية ودولية. وتنفيذا 
لتوصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 

باالهتمام بصحة اليافع����ني ليعني صحة املراهقني، 
فإنه حتت رعاية وزير الصحة د.هالل مساعد الساير 
حتتضن الكوي����ت املؤمتر الثان����ي لصحة اليافعني 
والشباب ،ويهدف املؤمتر الذي يرأس اللجنة املنظمة 
العليا له الوكيل املساعد لشؤون التخطيط واجلودة 
د. وليد الفالح، إلى تعزيز صحة اليافعني والشباب 

في دول مجلس التعاون 
وأضافت البحوه اتفقت دول مجلس التعاون على 
استخدام لفظ اليافعني ليعني املراهقني. كما بينت أن 

املؤمتر يضم عدة محاور وهي:
 � ع����رض واقع صحة اليافع����ني في دول مجلس 

التعاون.
� ع����رض عوامل اخلطورة الت����ي تؤثر في صحة 

اليافعني والشباب.
� عرض جت����ارب دول مجلس التعاون في مجال 

تعزيز صحة اليافعني والشباب 
� دور املؤسس����ات احلكومية وغير احلكومية في 

مجال تعزيز صحة اليافعني والشباب.
� دور وسائل اإلعالم في مجال تعزيز صحة اليافعني 

والشباب.
 وعن املواضيع املطروحة للمؤمتر قالت إنها تضم 
عدة موضوعات منها املسح الصحي لصحة املدارس في 
دول مجلس التعاون والدول التابعة ملنظمة الصحة 
العاملية، واملسح التغذوي الصحي لصحة املدارس، 
والصحة النفسية لليافعني والشباب، وطرق التعامل 
مع اليافعني والشباب، كذلك السلوكيات املختلفة في 
تعامل اليافعني مع غيرهم من املجتمع، واالضطرابات 
اجلنس����ية أو اضطرابات الهوية اجلنسية لليافعني 
أيضا هناك موضوع ظاهرة العنف واالصابات لدى 
اليافعني، والتدخني كم����ا قامت ادارة تعزيز الصحة 
بعمل الكثير من الكتيبات اخلاصة بصحة اليافعني مثل 
كتب: العنف لدى اليافعني، التدخني، النشاط البدني، 
العدوان االلكتروني لدى اليافعني، تغذية اليافعني، 
املكمالت الغذائية واملنش����طات، نصيحة للوالدين، 

التعامل مع املراهق وغيره من الكتب.

البحوه: ورش عمل عن التغذية والتدخين 
تستهدف العاملين في الحقل التعليمي

أشاد بالتوجه الحكومي إلنشاء مبان خضراء صديقة للبيئة

ذلك على جميع املباني احلكومية 
واملناطق السكنية. واشار حيدر 
الى ان املبان����ي الصديقة للبيئة 
او ما يع����رف باملباني اخلضراء 
تتمي����ز بعدة صفات للتوفير من 
اس����تخدام الطاق����ة وبالتالي من 
انبعاثات الغازات السامة كاستخدام 
الكافية دون اس����تهالك  االضاءة 
كميات كبيرة من الكهرباء كما يتم 
تزويدها بعوازل للحرارة تخفف 
من استهالك التكييف ويستخدم 
في بنائها الطابوق املستدام وكذلك 
توضع فيها انظمة خاصة لتغيير 
الهواء ذاتيا وكل ذلك يساهم بشكل 
كبير في تخفيف استهالك الطاقة 

واحلفاظ على البيئة.

حيدر بالتوجه الذي اعلن عنه وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان 
في مؤمتر الطاق����ة الذي نظمته 
كلية الهندس����ة امس االول حول 
انش����اء املباني الصديقة للبيئة، 
مؤكدا ان ذلك من االمور احملبذة 
والتي تس����اهم بش����كل كبير في 
حماية البيئة، مشيرا الى ان معظم 
املباني اجلديدة التي ينشئها القطاع 
العالية  اخلاص وابرزها االبراج 
كلها مبان خضراء صديقة للبيئة 
وموفرة للطاقة. ولفت حيدر الى 
انه قد متت مراعاة ان يكون املبنى 
اجلديد للهيئة العامة للبيئة الذي 
يبنى حالي����ا على الدائري الرابع 
صديق����ا للبيئ����ة، متمنيا تعميم 

اخذ العينات من مختلف الشواطئ 
الفتا الى ان األمور تسير من حسن 
الى احسن. وفي سياق آخر اشاد 

الكابنت علي حيدر

عبدالعزيز الرومي

البيولوجية والكيميائية مازالت 
مستمرة، الفتا الى ان نتائج العينات 
التي تأخذها الهيئة العامة للبيئة 
ومعهد الكويت لالبحاث العلمية 
ووزارة االشغال تشير الى ان %90 
من السواحل التي كانت متضررة 
باتت اآلن نسبة التلوث فيها ضمن 
املعدالت املسموح بها دوليا بعد ان 
انخفضت الى مستوياتها الطبيعية 

استجابة للمعاجلة.
ولف����ت ال����ى ان االماكن التي 
مازالت ملوثة والتي تشكل 10% من 
مجمل املناطق التي اصابها التلوث 
قد انخفضت نسبة امللوثات فيها 
بشكل ملحوظ عما كانت عليه في 
السابق مؤكدا ان الهيئة مستمرة في 

دارين العلي
الهيئة  كشف نائب مدير عام 
العامة للبيئة الكابنت علي حيدر 
في تصريح ل� »األنباء« عن توجه 
لدى وزارة األش����غال لزيادة عدد 
التناك����ر التي تنقل مياه الصرف 
الصحي من محطة مشرف بهدف 

تخفيف الضخ الى البحر.
وقال حيدر ان جميع املعنيني 
مبعاجلة مشكلة مشرف يضغطون 
بهذا االجتاه به����دف التقليل من 
نسبة املياة امللوثة امللقاة في البحر 
لكي تتمكن فرق املعاجلة من امتام 
عملها، خصوصا ان هناك بقعا في 
البحر مازالت تعاني من التلوث.
اعم����ال املعاجل����ة  ان  واك����د 

90% من الس�واحل انخفضت نسب التلوث فيها إلى المعدالت المسموح بها دوليًا

حيدر ل� »األنباء«: توجه لزيادة عدد تناكر نقل مياه 
الصرف الصحي من »مشرف« لوقف ضخها إلى البحر

ديوان المحاسبة يعرض تجربته في الرقابة المسبقة
خالل اجتماع وكالء دول مجلس التعاون المقبل

ش����ارك ديوان احملاس����بة في 
االجتم����اع ال� 9 للجن����ة الوكالء 
بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي في الفترة 
م����ن 4 إلى 5 اكتوبر 2009 والذي 
شهدته مدينة مسقط بسلطنة عمان 
مبشاركة ممثلي دواوين املراقبة 
واحملاسبة في الدول االعضاء الست 
وترأس االجتماع نائب رئيس جهاز 
الرقابة املالية للدولة بسلطنة عمان 

ناصر بن حمود الرواحي.
وقد شارك الديوان في االجتماع 
الديوان  بوف����د ترأس����ه وكي����ل 
عبدالعزيز الرومي وعضوية مدير 
الدولية فيصل  املنظم����ات  ادارة 
االنصاري واستهدف هذا االجتماع 
التي  مناقشة بعض املوضوعات 
س����يتم طرحها في اجتماع جلنة 
الرؤس����اء املقرر عقده في الفترة 
م����ن 24 إل����ى 25 اكتوبر اجلاري 

مبسقط.
واقر املجتمعون جدول االعمال 
التالية وهي تقرير  وفقا للبنود 
الدليل  ال����وكالء  متابعة جلن����ة 
االسترش����ادي لقياس التأثيرات 
املالي����ة لتوصي����ات دواوي����ن 
احملاس����بة واملراقبة املالية بدول 
التعاون، اس����تراتيجية  مجلس 

اتص����ال وتواصل ب����ني االجهزة 
الرقابية واالطراف اخلارجية، قيام 
الدواوين مبهام الرقابة املالية على 
كل التصرفات املالية وامليزانيات 
واحلس����ابات اخلتامية واللوائح 
املالي����ة لالمان����ة العامة ملجلس 
التع����اون وكل الوحدات التابعة، 
مش����روع جدول اعمال االجتماع 
الثامن الصحاب املعالي رؤس����اء 
الدواوين، ما يستجد من اعمال، 
وبناء على اقت����راح وكيل ديوان 
احملاس����بة بالكويت باضافة عدد 
من املوضوعات لتعرض كحلقة 
نقاش في اجتماعات جلنة الوكالء 
لالس����تفادة منها وه����ي الرقابة 
املسبقة، الرقابة على االداء، تفعيل 

مالحظات الدواوين.
وخل����ص االجتم����اع الى عدد 
من الق����رارات والتوصيات وهي 
كالتال����ي اوال: فيما يخص تقرير 
متابعة جلنة الوكالء فقد اطلعت 
اللجنة على تقرير االمانة العامة 
اللجان  املتضمن مجمل نش����اط 
املرتبطة باعمال دواوين املراقبة 
واحملاس����بة خالل هذا العام وقد 
عبر املجتمعون عن شكرهم للدور 

الذي تقوم به هذه االدارة.
ثانيا: مت االتف����اق على ادراج 

الدلي����ل االسترش����ادي لقي����اس 
التأثيرات املالية لتوصيات دواوين 
احملاس����بة واملراقبة املالية بدول 
مجلس التعاون والذي اعده ديوان 
الرقابة املالية في مملكة البحرين 
وذلك بعد اخ����ذ التعديالت التي 
اقترحت وعرض بصيغته النهائية 
ضمن مشروع جدول اعمال اجتماع 
رؤساء الدواوين القادم التخاذ القرار 
املناسب بشأن اعتماده مع االخذ في 
االعتبار اهمية ادراج املوضوعات 
التدريبية السنوية.  البرامج  في 
ثالثا: ناقش املجتمعون مسودة 
اس����تراتيجية اتص����ال وتواصل 
بني االجه����زة الرقابية واالطراف 

اخلارجية وشكرت اللجنة ديوان 
احملاسبة بدولة قطر على جهده في 
هذا الصدد، ومت االتفاق على ادراج 
هذا املوضوع في البرامج التدريبية 
السنوية التي تقدمها جلنة التدريب 
والتطوي����ر للعامل����ني لدواوين 
احملاس����بة واملراقبة كما اوصت 
اللجنة بعرض هذه االستراتيجية 
بصيغتها النهائية ضمن مشروع 
جدول اعم����ال رؤس����اء دواوين 
احملاسبة واملراقبة القادم والتخاذ 
القرار املناس����ب بشأن اعتمادها. 
رابعا: بحث االجتماع املقترح املقدم 
من ديوان احملاسبة بالكويت بشأن 
العامة  مراجعة حسابات االمانة 
والوح����دات التابعة لها ومت رفع 
املقبل  هذا املوضوع لالجتم����اع 
التوصية مبشاركة  للرؤساء مع 
دواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
املجل����س بعضوية جلنة الرقابة 
املالي����ة واالداري����ة املكلفة مبهام 
املالية  التصرف����ات  الرقابة على 
لالمانة العام����ة ملجلس التعاون 

والوحدات التابعة بها.
اتف����ق املجتمعون  خامس����ا: 
على وضع مشروع جدول اعمال 
االجتماع الثامن لرؤساء الدواوين 
متضمنا عددا م����ن البنوك وهي 

الدليل  العام����ة،  تقري����ر االمانة 
االسترش����ادي لقياس التأثيرات 
املالية لتوصيات دواوين احملاسبة 
والرقاب����ة املالية ب����دول مجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية، 
اس����تراتيجية اتص����ال وتواصل 
بني االجه����زة الرقابية واالطراف 
املقترح عن  التصور  اخلارجية، 
مجاالت التبادل املشترك العتماده، 
الرقابة  املشاركة بعضوية جلنة 
املالية واالدارية املكلفة مبراجعة 
حس����ابات االمانة العامة ملجلس 

التعاون وما يستجد من اعمال.
سادسا: فيما يتعلق باقتراح 
وكيل ديوان احملاس����بة بالكويت 
باضافة عدد من املهام واملوضوعات 
لتع����رض كحلق����ة نقاش����ية في 
اجتماعات جلنة الوكالء لالستفادة 
منها وهي الرقابة املسبقة، الرقابة 
عل����ى االداء، تفعي����ل مالحظات 
الرقابة املسبقة  الديوان، وبشأن 
فقد اتفق املجتمعون على ان يقوم 
ديوان احملاسبة بالكويت باعداد 
الرقابة  عرض حول جتربته في 
املسبقة على ان يعرض في اجتماع 
جلنة الوكالء املقبل، ومناقشة مدى 
االس����تفادة من هذه التجربة في 

مجاالت عمل الدواوين.

لجنة برئاسة السفير رزوقي إلدخال
اللغة العربية في منظمة التجارة

الكويت: زيادة نصيب الدول النامية 
وتخفيضها للدول المتقدمة أمر غير مقبول

 قرر مجلس السفراء العرب في جنيڤ تشكيل جلنة برئاسة 
املندوب الدائم للكويت لدى االمم املتحدة السفير ضرار رزوقي 
لوضع البرامج التنفيذية الدخال اللغة العربية كإحدى اللغات 

العاملة في منظمة التجارة العاملية.
واكد مجلس السفراء العرب في بيان صحافي اهمية اعتماد اللغة 
العربية في الوقت الذي تستعد فيه منظمة التجارة العاملية لعقد 
املؤمتر الوزاري للدول االعضاء في جنيڤ في نهاية نوفمبر املقبل 
العطاء قوة الدفع االخيرة الجناز »جولة الدوحة« للمفاوضات 

التجارية املتعددة االطراف.
وأوضح مصدر ديبلوماس���ي مطلع ان اعتماد اللغة العربية 
سيعطي املجموعة العربية سندا اضافيا للمشاركة بشكل اكثر 
فعالية في هذه اجلولة وفي املداوالت اخلاصة بهذه املرحلة احلرجة 
من املفاوضات. وتضم اللجنة في عضويتها سفراء املغرب ومصر 
وتونس واالمارات العربية املتحدة واالردن وستبحث سبل اعتماد 
اللغة العربية كلغة رسمية اسوة باللغات االجنليزية والفرنسية 

واالسبانية في املنظمة الدولية.

 قالت الكويت ان اقرار اي زيادات في نصيب الدول النامية على 
اساس ان تقابلها تخفيضات في نصيب الدول املتقدمة في ميزانية 

االمم املتحدة أمر ال ميكن القبول به.
وذكر الديبلوماسي فهد الظبيري في كلمة له ضمن وفد الكويت 
الدائم لدي االمم املتحدة امام اللجنة اخلامسة التابعة للجمعية العامة 
لالمم املتحدة الليلة قبل املاضية في دورتها ال� 64 خالل مناقشتها ل� 
»جدول االنصبة املقررة لقسمة نفقات االمم املتحدة« ان االزمة املالية 
واالقتصادية الت����ي اجتاحت العالم مؤخرا أدت الى حدوث زيادات 
ف����ي نصيب بعض الدول النامية ومنها الكويت قابلتها تخفيضات 

في نصيب الدول املتقدمة النمو.
واضاف انه لم يكن للدول النامية اي دور في حدوث تلك االزمة 

التي كادت تؤدي الى انهيار النظام املالي الدولي.
وأوضح ان توافر االرادة السياس����ية للدول االعضاء في تسديد 
التزاماتها املالية بالكامل وفي الوقت احملدد ودون ش����روط من اهم 
العوامل التي تسمح للمنظمة باالستمرار في اداء مهامها وان اميان 
الكويت بدور املنظمة احليوي يجعلها تواصل الوفاء بجميع التزاماتها 

املالية بالكامل وفي الوقت احملدد.
ونوه الظبيري بنظام خطط التس����ديد املتعددة السنوات مبينا 
انه سيس����اهم بفاعلية في اظهار رغبة ال����دول بالوفاء بالتزاماتها 

جتاه االمم املتحدة.

تتقدم ب�صادق العزاء من

اآل بهمن الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

اأرملة املرحوم/ خمتار اأ�صد عبداهلل بهمن

احلاجة/ مع�صومة بهمن حممد بهمن

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

البناي: زيادة وعي هيئات اإلذاعات  العربية بالتدريب
 اك���د مدير ادارة التخطي���ط والتطوير بوزارة 
االعالم د.فيصل البناي اهمية انعقاد امللتقى الدولي 
للتدريب في دمشق العام املقبل بهدف االعداد للرؤية 
االس���تراتيجية للتدريب واخلاصة باملركز العربي 
للتدريب االذاعي والتلفزيوني التابع الحتاد اذاعات 
الدول العربية. وقال ل� »كونا« عقب مشاركته في 
االجتماع اخلامس للهيئة االستشارية للمركز العربي 
للتدريب االذاعي والتلفزيوني الذي استمر ملدة يومني 
ان االجتم���اع أوصى بضرورة زيادة وعي الهيئات 
االعضاء للتدريب ودور املركز في رفع مستوى التأهيل 
املهني للعاملني في الهيئات العربية.  وذكر ان الهيئة 

االستشارية اشادت في اجتماعها باجلهود املبذولة 
من االحتادات واملنظمات ومراكز التدريب املتعاونة 
مع املركز العربي للتدري���ب االذاعي والتلفزيوني 
في مجال تنفي���ذ خططه التدريبي���ة واثرائها من 
قبل احتاد االذاعات االوربية وقناة فرنسا الدولية 
وغيرهما.  واشار الى انه مت االتفاق خالل االجتماع 
على تغيير تسمية الهيئة االستشارية لتصبح )الهيئة 
االستراتيجية للتدريب( لدى املركز العربي وذلك 
للتأكيد على دورها فى رسم االستراتيجات العامة 
للمركز مع احلفاظ على مهامها ووظائفها كما جاء 

فى قرار تأسيسها.


