
السبت 12 يونيو 2010 3محليات

ق��ال مدير ادارة املراس��م والعالقات العامة 
مبجلس االمة جمال الدغيش��م ان رئيس جلنة 
الصداقة البرملانية االذربيجانية � الكويتية النائب 
اك��رم عبدالالييف والوفد املرافق له س��يصل 
البالد اليوم السبت في زيارة رسمية سيلتقي 
خاللها رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي. وقال 

الدغيشم ان رئيس اللجنة سيلتقي ايضا وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون وس��يحضر 
جانبا من جلسة مجلس االمة وسيلتقي بأعضاء 
جلنة املرأة واالسرة مبجلس االمة. كما سيلتقي 
برئيس واعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت، 

وسيقوم بزيارة الى املركز العلمي.

أكد أن خطر الكساد االقتصادي الدولي أحد التداعيات

تزكية عاشور نائبًا لرئيس لجنة
بحث األزمة المالية في جمعية برلمانات آسيا

صالح عاشور

كواالملب���ور � كون���ا: عقدت 
اللجن���ة الفرعية حول تداعيات 
االزم���ة املالي���ة العاملي���ة على 
اقتصادات ال���دول االعضاء في 
جمعية برملانات اسيا اجتماعها 
في العاصمة االندونيسية جاكرتا 
امس اذ مت اعتماد البنود املدرجة 

على جدول االعمال.
وألقى رئيس مجلس النواب 
ف���ي اندونيس���يا مرزوقي علي 
كلمة افتتح بها اعمال االجتماع 
ثم متت تزكي���ة رئيس اللجنة 
سينارتو من اندونيسيا في حني 
متت تزكية النائب صالح عاشور 

نائبا للرئيس.
وأوضح بيان صادر عن الوفد 
الكويتي املش���ارك ان االجتماع 
العام  اس���تعرض تقرير االمني 
جلمعية برملانات اس���يا والذي 
تن���اول قضي���ة االزم���ة املالية 
العاملية وتأثيرها على دول اسيا 
وفي اماك���ن مختلفة من العالم 
والتوقعات بنم���و االقتصادات 
العاملية بنسبة 2.4% خالل العام 

احلالي.
وأيد عاشور في كلمة ألقاها 
في االجتماع اقتراح ممثل البرملان 
التركي بتضمني البيان اخلتامي 
الدولي بالعمل  مطالبة املجتمع 
من اجل رفع احلصار عن قطاع 
غزة وادان���ة االعمال االجرامية 
االسرائيلية ضد اسطول احلرية 
التي كان من ضحايها مواطنون 
أت���راك قتلوا على ي���د اجلنود 

االسرائيليني.

البطال���ة واملش���اكل  مع���دالت 
االجتماعية وتفاقم الفقر.

وقال عاش���ور »ان اجتماعنا 
هو حوار الهدف منه البحث عن 
حلول للحد من تداعيات االزمة 
االقتصادية واملالية العاملية على 

في الش���رق االوسط تسهم في 
متويل مشاريع وبرامج تنموية 

في الدول النامية.
واض���اف عاش���ور ان عدد 
التي قدمها الصندوق  القروض 
منذ انشائه في عام 1961 بلغ 777 
قرضا بقيمة تفوق 4.3 مليارات 
دينار اس���تفادت منها 203 دول 
الزراعة  موزعة على قطاع���ات 
والنقل والطاقة والصناعة واملياه 
والصرف الصحي واالتصاالت 

وبنوك التنمية.
ولفت الى قرارات قمة الكويت 
االقتصادية التي عقدت في يناير 
من ع���ام 2009 ملواجهة االزمة 
املالي���ة العاملي���ة والتي تطالب 
باتباع سياس���ات نقدية ومالية 
تعزز قدرة الدول على مواجهة 
تلك االزمة وتدفع نحو املشاركة 
الفاعلة في اجلهود الدولية لضمان 
االستقرار االقتصادي فضال عن 
بح���ث تفعيل دور املؤسس���ات 

املالية.
وذكر ان دولة الكويت حكومة 
وبرملانا سارعت الى احتواء االزمة 
املالي���ة العاملية من خالل تقدمي 
مشروع قانون من احلكومة الى 
البرملان باسم قانون االستقرار 
االقتصادي بهدف احلفاظ على 
االقتصاد الوطني من خالل تشريع 
قانون ضمان الودائع في البنوك 
وكذلك تقدمي تس���هيالت مالية 
لشركات االستثمار في مجاالت 
االنتاج واملال بحيث تتمكن من 

احلفاظ على اصولها املالية.

العاملية والتي متثل  االس���واق 
الوقوف  حتديا خطيرا يتطلب 
بشكل جماعي السيما بني الدول 
اآلسيوية بش���كل خاص ودول 

العالم بشكل عام«.
وش���دد على أهمية تنسيق 
اجلهود اآلسيوية ملواجهة االزمة 
احلالية واخلروج منها بأقل تكلفة 
ممكنة وتوظيفها ملصلحة توطني 
االستثمارات اآلسيوية وتوجيهها 
نحو االصول املنتجة مع حتسني 
التج���ارة بني دول اس���يا وفق 
املعايير واألسس العاملية وحترير 
جت���ارة اخلدمات ف���ي مجاالت 
النقل واملواصالت واالتصاالت 
وتخصي���ص نس���ب كافية من 
اس���تثمارات صناديق التنمية. 
واس���تعرض جتربة الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
الذي يعتبر اول مؤسسة امنائية 

البرمل���ان  واش���اد بجه���ود 
االندونيسي وحسن استضافته 
واالعداد والتنظيم لهذا املؤمتر 
وبجهود االمانة العامة جلمعية 
برملانات آسيا التي وصفها بأنها 
حثيثة ومتميزة في تفعيل نشاط 

جمعية برملانات آسيا.
وبني ان تداعيات االزمة املالية 
العاملية التي اندلعت في عام 2007 
عندما بدأت ازمة القروض العقارية 
التي تغطي جزءا من رأس املال في 
سوق العقار في الواليات املتحدة 
األميركية كان لها تأثير سلبي 
كبير على ثقة املس���تثمرين في 
النظام املالي ما يلقي بظالله على 
مسيرة التنمية االقتصادية في 

جميع انحاء آسيا.
الكس���اد  واعتب���ر أن خطر 
االقتصادي الدولي أحد تداعيات 
ارتفاع  الى جانب  املالية  االزمة 

الدغيشم: رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
األذربيجانية ـ الكويتية يصل اليوم

طالل املطيريصادق معرفي

حذر من أن استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ يؤدي إلى اشتداد المرض أو حدوث الوفاة

البحوه: إنفاق 10-40%  من ميزانية »الصحة« على األدوية

د.عصام البحوه

حنان عبدالمعبود
حذر رئيس مكتب اخلدمات 
الصيدالنية ورئيس مركز السموم 
في منطق���ة العاصمة الصحية 
د.عصام البحوه من اآلثار املترتبة 
على استعمال األدوية بشكل غير 
مالئم، والتي ينتج عنها التسبب 
في إحلاق الضرر مبستخدم تلك 

األدوية وإهدار املوارد.
وذكر د.البحوه في تصريح 
صحاف���ي حول بع���ض اآلثار 
املترتبة على ظاهرة استعمال 
األدوية بشكل غير مالئم، على 
هامش النشرة السنوية ملنظمة 
الصحة العاملية، أن من تلك اآلثار 
»مقاومة اجلراثيم لألدوية«، الفتا 
إل���ى أن اإلفراط في اس���تخدام 
املضادات احليوية يسهم في زيادة 
مقاومة اجلراثيم لألدوية وزيادة 
عدد األدوية التي تفقد جناعتها 
في ع���الج األم���راض املعدية، 
مش���ددا على انه يتعذر القيام 
بكثير من اإلجراءات اجلراحية 
واملعاجلات اخلاصة بالسرطان 
إل���ى املضادات  اللج���وء  دون 

احليوية ملكافحة العدوى، مؤكدا 
على ان ظاهرة املقاومة تسبب 
إطالة األمراض ومتديد فترات 
املكوث في املستشفى، »وميكنها 
أن تؤدي إلى الوفاة في بعض 
األحيان«، مشيرا إلى أن تكاليفها 
السنوية كبدت ما يناهز من 4 
إلى 5 مليارات دوالر في الواليات 
املتحدة األميركية، و9 مليارات 

يورو في أوروبا.
وقال: انه من تلك التفاعالت 
الدوائية الضارة واألخطاء الطبية 
الناجمة عن اس���تعمال األدوية 
بشكل غير مالئم، اشتداد املرض 
وزيادة املعاناة وحدوث الوفاة، 
مشيرا الى ان التقديرات العاملية 
تشير إلى أن التفاعالت الدوائية 
الضارة تكلف ماليني الدوالرات 
امل���وارد، الفتا  كل عام وضياع 
الى انه يتم إنفاق 10% إلى %40 
من امليزانيات الصحية الوطنية 
انه ميكن  على األدوية، مضيفا 
أن يؤدي نزوع الناس إلى شراء 
األدوية من أموالهم اخلاصة إلى 
فرض أعب���اء مالية فادحة على 

األف���راد وأس���رهم، وإذا لم يتم 
وصف األدوية واستعمالها بشكل 
صحيح، فإن مليارات الدوالرات 
م���ن األموال العام���ة واخلاصة 

ستضيع ال محالة.
وزاد: انه قد يتسبب اإلفراط 
في استخدام اإلمدادات الدوائية 
احملدودة في نضوب مخزونات 
األدوية أو ارتفاع أسعار األدوية 
بشكل ال ميكن حتمله مما يؤدي 
إلى اهتزاز ثقة املرضى، مضيفا 

أن نقص احلصائل الصحية أو 
تدني مستواها نتيجة استعمال 
األدوية بشكل غير مالئم يسهم 

في احلد من ثقتهم أيضا.
انه يت���م وصف أكثر  وذكر 
من 50% من األدوية أو توزيعها 
أو بيعه���ا بطرق غي���ر مالئمة، 
مشيرا إلى أن نصف املرضى ال 
يتعاط���ون أدويتهم على النحو 
الصحيح، مضيفا انه وأكثر من 
50% من مجموع البلدان ال تنفذ 
الالزمة  السياسات األساس���ية 
لتعزيز اس���تعمال األدوية على 
نحو رشيد، مؤكدا على انه يتم 
في البلدان النامية عالج أقل من 
40% من املرضى في القطاع العام 
القطاع اخلاص وفق  و30% في 
دالئل إرش���ادية سريرية، الفتا 
إلى ان تقديرات منظمة الصحة 
العاملية تشير إلى أنه يتم وصف 
أكثر م���ن 50% م���ن األدوية أو 
توزيعه���ا أو بيعها بطرق غير 
مالئمة، مشيرا الى ان من بعض 
املشكالت الشائعة تعديد األدوية 
)استعمال عدد كبير من األدوية(، 

واإلفراط في استعمال املضادات 
احليوية واحلقن، وعدم وصف 
الدالئل اإلرشادية  األدوية وفق 
الذاتي  الس���ريرية، والتطبيب 
غير املناسب، الفتا الى انه وفي 
البلدان النامية ال يتم في مرافق 
الرعاية الصحية األولية توفير 
العالج املضاد لألمراض الشائعة 
سوى ألقل من 40% من املرضى 
في القطاع العام و30% في القطاع 

اخلاص.
ولفت د.البحوه الى أن أقل من 
60% من األطفال املصابني بإسهال 
حاد يتلقون املعاجلة القائمة على 
أمالح اإلمهاء الفموي، الفتا الى ان 
أكثر من 40% من األطفال يتلقون 
مضادات حيوية غير ضرورية، 
مضيفا انه ال يتم إعطاء املضادات 
احليوية املناسبة لعالج االلتهاب 
الرئوي إال لنحو 50% إلى %70 
من املصابني بهذا املرض، و%60 
من املصابني بالعدوى الڤيروسية 
التي تصيب الس���بيل التنفسي 
العلوي يتلقون مضادات حيوية 

بشكل غير مالئم.

الدعيج تفقد مكتب »كونا« في باريس:
االستفادة من أحدث الوسائل لنقل الخبر

الكويت: واثقون من قدرة العراق
على إرساء الديموقراطية وسيادة القانون

جنيڤ � كونا: اعربت الكويت امس عن ثقتها 
بقدرة العراق على ارساء الدميوقراطية واحلكم 
الرشيد وسيادة القانون واملساواة للتصدي لكل 

التحديات التي من شأنها أن تضعف وحدته.
وأكد عضو وفد الكويت الدائم لدى االمم املتحدة 
في جنيڤ صادق معرفي في كلمة بالده أمام مجلس 
حقوق االنسان في اطار التقييم الدوري الشامل 
مللف حقوق االنس���ان في العراق »تفاعل العراق 
بكل جدي���ة مع التوصيات التي وردت اليه اثناء 
عملية املراجعة الدورية الشاملة بقبول العديد من 
التوصيات وخاصة تلك املتعلقة باالمتثال للقانون 

االنساني الدولي والقانون الدولي«.
وأوضح ان العراق »عانى من حقبة مريرة مليئة 
باالنتهاكات االنسانية من جراء نظام صدام حسني 
البائد في العراق والت���ي طالت الكويت أيضا اذ 
عاش شعب العراق ولسنوات طويلة في ظل نظام 
حكم ديكتاتوري مارس اساليب العنف خارج اطار 
القضاء بشكل واسع وشهدت تلك احلقبة أبشع 

جرائم التعذيب واالعدام دون محاكمة«.
كما بني ان العراق »قام بالعديد من اجلهود بغية 
تعزيز احلريات االساسية وحماية حقوق االنسان 

بعد سقوط النظام البائد وذلك من خالل ترسيخ 
ونشر ثقافة حقوق االنسان والتصدي آلفة االرهاب 

الذي خلقه نظام صدام حسني الفاسد«.
من جانب آخر أش���ادت الكويت بقبول ايران 
بالعديد من التوصيات الت���ي وردت اليها اثناء 
املراجعة الدورية الشاملة لها امام مجلس حقوق 
االنسان وخاصة تلك املتعلقة مبواصلة جهودها 
لتحسني سياس���اتها وبرامجها لالرتقاء بوضع 
املرأة والفتي���ات وحماية األطفال مبن فيهم ذوو 

االعاقة.
وقال الس���كرتير األول بالوفد الدائم للكويت 
في جنيڤ ط���الل املطيري في كلمة الكويت أمام 
املجلس ان ايران بذلت جهودا مضنية في تعزيز 
حقوق االنسان حيث ابدت تعاونا مع آليات حقوق 
االنسان للتصدي لكل التحديات التي تواجهها في 
ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
املدنية والسياسية. واضاف املطيري  واحلقوق 
ان قبول ايران بتوجيه دعوة دائمة الى املقررين 
اخلاص���ني لزيارتها يؤكد على تفاعلها وتعاونها 
اجلاد مع التوصيات التي روجت لها من الفريق 

العامل املعني باملراجعة الدورية الشاملة.

أشادت بقبول إيران توصيات مجلس حقوق اإلنسان في المراجعة الدورية الشاملة

الشيخ مبارك الدعيج خالل جولته في مكتب »كونا« في باريس بحضور أعضاء املكتب

باريس � كونا: قام رئيس مجلس االدارة املدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج بزيارة تفقدية ملكتب الوكالة في باريس.

واطلع الشيخ الدعيج الذي يقوم بزيارة رسمية 
الى فرنسا تستمر اربعة ايام على رأس وفد على 
سير العمل في املكتب واالحتياجات الالزمة لتسهيل 

عملية التعامل مع االخبار.
واستمع الشيخ مبارك الدعيج من مدير مكتب 
»كونا« بباريس الزميل طالل الكندري الى شرح حول 
وضع املكتب واوضاع املوظفني وتلبية احتياجاتهم 

مبا يسهم في رفع مستوى الوكالة.
وشدد على اهمية تنوع االخبار لتشمل جميع 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية  املجاالت 
وغيرها اضافة الى اعداد التقارير واالهتمام بالصور 

لدعم املواد االخبارية.
واكد ضرورة االس���تفادة من احدث الوسائل 
التقنية لتحقيق السرعة في نقل اخلبر الى املقر 
الرئيسي في الكويت الثراء نشرة »كونا« االخبارية 

وغيرها من اخلدمات.
وتقيم وكالة الصحافة الفرنس���ية مأدبة غداء 

على شرف رئيس مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
االنب���اء الكويتية )كونا( الش���يخ مبارك الدعيج 

والوفد املرافق.
ومن املقرر ان يجتمع الشيخ الدعيج اليوم مع 
رئيس مجلس ادارة وكالة الصحافة الفرنس���ية 
املدير التنفيذي امانويل هوغ حيث س���يتم بحث 

سبل تعزيز التعاون بني الوكالتني.
وس���يطلع الشيخ الدعيج والوفد املرافق على 
نظام »كونا« لدى وكالة الصحافة الفرنسية وايضا 

االطالع على النظام االحتياطي املساند اجلديد.
ويضم الوفد املرافق لرئيس مجلس االدارة املدير 
العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( نائب رئيس 
التحرير للشؤون الدولية سعد العجمي ورئيس 

قسم العالقات الدولية عصام الرويح.
يذكر ان وكالة االنباء الكويتية ترتبط بالعديد 
من اتفاقيات التعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية 
منذ عام 1997 كان آخرها توقيع اتفاقية في الكويت 
خالل ش���هر ابريل املاضي لتنفيذ نظام احتياطي 
مس���اند ل� »كونا« لضمان استمرارية عملها دون 

توقف او انقطاع.

أكد أن دول التعاون تدعم جهود منظمة العمل الدولية في مجال حماية األطفال

العفاسي: حماية األطفال من استغاللهم في األعمال الشاقة

د.محمد العفاسي والسفير ضرار الرزوقي خالل االجتماع

جنيڤ � كونا: أكدت دول مجلس التعاون 
اخلليجي أمام املؤمتر السنوي ملنظمة العمل 
الدولية انها على قناع���ة تامة بضرورة 
مواصلة املنظمة عملها ملواجهة التحديات 
املاثلة أمام دول العالم لبلوغ مستويات 
أفضل السيما في قضية استخدام االطفال 

في االعمال الشاقة.
ج���اء ذلك في البيان املش���ترك للدول 
اخلليجية حول التقرير العاملي املخصص 
هذا العام لتغطية املبدأ الثالث من املبادئ 
األساسية في العمل املتعلق بالقضاء الفعلي 
على عمل األطفال الذي القاه وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي باسم 

دول املجلس.
وأعربت دول املجلس في الكلمة التي 
القاها العفاسي الذي يرأس الدورة احلالية 
لوزراء الش���ؤون االجتماعية والعمل في 
دول مجلس التعاون اخلليجي »اننا نرتكز 
على قيم راسخة في منظومتها االجتماعية 
واالخالقية وبنائها التشريعي انطالقا من 
سماحة الدين االسالمي احلنيف وتراثها 

احلضاري االنساني العظيم«.
وأض���اف الوزي���ر العفاس���ي ان دول 
املجلس أرست سياساتها ورؤاها وبلورت 
برامجها عل���ى حماية الطف���ل من النبذ 
واالذالل أو االس���تغالل ودعمت أس���س 
بناء االسرة وتعزيز دورها وحمايتها من 
عوامل الضعف والتفكك وتوفير الرعاية 
ألفرادها واحاطته���ا بالضمانات الداعمة 
حلقوقها وتوفي���ر اخلدمات التي تعينها 
على تنشئة أطفالها تنشئة سليمة وصحية 
عبر حتسني مستواها املعيشي مبا مينح 

الطفل الفرصة لتنمية شخصيته وقدراته 
ومواهبه وخلق املواطن املبدع احلر في 

اختياراته وتوجهاته.
وتابع قائال »وانطالقا من تلك املبادئ 
انضمت دول املجلس الى االتفاقية الدولية 
حلقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة 
وصدقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 
182 بشأن حظر أسوأ اشكال عمل األطفال 

السياس���ات واجلهود  اثمرت تلك  حيث 
خل���و دول املجلس من اس���تغالل الطفل 
بطرق منافية للقيم واألخالق واألعراف 

واالتفاقيات الدولية«.
وأوضح أن تلك السياسات قد دعمت 
مبنظومة متكاملة من التشريعات املتقدمة 
التي تعالج وتسد أي منافذ لوقوع الطفولة 
حتت طائلة احلاجة واحلرمان مضيفا أن 

هذه التش���ريعات »حظرت عمل األطفال 
وكفلت توفير التعليم االساسي ورسخت 
نظم الرعاية والضم���ان االجتماعي التي 
قدمت احلماية لرب األسرة وافراد العائلة 
في حالة الشيخوخة واملرض أو العجز عن 

العمل أو اليتم أو الترمل«.
كما أشار الوزير العفاسي الى أن تلك 
السياسات قد أرس���ت القواعد القانونية 
الت���ي جترم أي افعال ضارة يتعرض لها 
الطفل ومتس سالمته اجلسدية والنفسية 
واالخالقية واملعنوي���ة وكفلت حقه في 
احلصول على أعلى مستوى من الرعاية 
الصحية والتربي���ة االجتماعية والعيش 
الالئق واحلماية من االس���تغالل وسوء 

املعاملة.
وأوضح أمام املؤمتر أن تشريعات ونظم 
العمل في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وضعت احكام���ا تفصيلية لتنظيم عمل 
األحداث وتوافقت التعديالت التي اجرتها 
دول املجلس على نظم وتشريعات العمل مع 
االتفاقيات الدولية املعتمدة بشأن الدخول 
في س���ن العمل وحظر أسوأ أشكال عمل 

األطفال.
وفي هذا السياق أشار الوزير العفاسي 
الى أن دول مجلس التعاون اخلليجي تساند 
وتدعم كل جهد مخلص ينشد ويهدف الى 
حماية كل أطفال العالم وكذلك اجلهود التي 
تقوم بها منظم���ة العمل الدولية ملؤازرة 
العديد من الدول النامية غير القادرة على 
تلبية احتياجات ش���عوبها التنموية في 
سبيل حماية الطفل والقضاء على جميع 

أشكال عمل األطفال.

رجب الرفاعي

صرح رئيس نقابة العاملني 
باالدارة العامة للطيران املدني 
رجب الرفاعي بأنه سيتم عقد 
لقاء غدا األحد 13 اجلاري، مع 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة ووزير املواصالت د.محمد 

البصيري.
وذلك لبحث وايجاد حلول 
البدالت  عاجلة بخص���وص 
واملزايا املالية ملوظفي الطيران 
املدني والتي جاءت كشوفها 
للطيران املدني بشكل منقوص 
عن اجلداول التي قدمتها النقابة 

لديوان اخلدمة املدنية.
ان  الرفاع���ي  وأض���اف 
الى االضراب  النقابة ستلجأ 

املالية بالشكل املطلوب التي 
من خاللها س���يحصل جميع 
املوظفني على حقوقهم وليس 

كما اقر مؤخرا.
وق���ال الرفاع���ي ان هناك 
مبلغا محدد ومرصودا لتلك 
البدالت واملزايا املالية، ولكن 
مت حجب احد الكشوف في آخر 
الوقت، واننا كنقابة سنطالب 
مبحاسبة كل من تسبب في 
هذا االحباط واملعاناة ملوظفي 
الطيران املدني عند اعالن بدالت 
ومزايا مالية مخالفة متام���ا 
عن اجل������داول التي قدمتها 
النقاب���ة لدي���وان اخلدم���ة 

املدني��ة.
عن العمل اذا ل���م يتم ايجاد 
حلول وإقرار البدالت واملزايا 

العاملون بالطيران المدني: سنلجأ لإلضراب
في حال عدم إقرار البدالت والمزايا المالية


