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ندعو األطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام التزاماتهم اإلنسانية

العتيبي :لن ندخر جهداً في دعم المساعي المبذولة لمعرفة مصير مفقودينا
جددت الكويت الت�أكيد على �أنها
مل ول��ن تدخر �أي جهد يف دعم
امل�ساعي املبذولة يف �سبيل معرفة
م�صري املفقودين الكويتيني م�شيدة
بالتوجه والرغبة اجل��ادة لدى
العراق يف الوفاء بكل التزاماته
الدولية املتبقية جتاه الكويت
على النحو املطلوب.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة
جمل�س الأم���ن ح��ول الو�ضع يف
ال��ع��راق وال��ت��ي القاها مندوب
الكويت الدائم لدى االمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي م�ساء
�أم�س الأول.
وجدد العتيبي ا�ستعداد الكويت
التام لتقدمي الدعم وامل�ساندة
ل��ت����سري��ع وت��ي�رة ت��ن��ف��ي��ذ تلك
االل��ت��زام��ات ال��ت��ي ن�صت عليها
قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
و�أثنى على ما تقوم به البعثة
والأم��م املتحدة يف جميع انحاء
العراق من خالل تقدمي امل�شورة
دع��م��ا للجهود الوطنية التي
تقودها احلكومة العراقية الرامية
�إل��ى بناء م�ستقبل واع��د للعراق
بدءا من تهيئة الظروف املواتية
لتحقيق االم��ن واال�ستقرار فيه
وم����رورا بتلبية االحتياجات
االن�سانية واال�سا�سية لل�شعب
العراقي ال�شقيق.
كما �أثنى على اجلهود املبذولة
لتهيئة االر�ضية املنا�سبة للتعايف
وحتقيق التنمية امل�ستدامة واعادة
اعمار العراق م�ؤكدا ا�ستمرار دعم
الكويت الكامل وتعاونها مع

البعثة االممية والفريق القطري
من اجل اجناز مهامهم على �أكمل
وجه.
وقال العتيبي« :نرى �أنه �آن االوان
للعراق لكي ي�ستعيد عافيته
من بعد ما �شهده خالل ال�سنوات
الأخ�يرة من اح��داث م�ؤملة خالل
ت�صديه وحماربته ملا ي�سمى تنظيم
الدولة اال�سالمية «داع�ش» وجتدد
الكويت يف الوقت ذاته ت�ضامنها
مع العراق قيادة وحكومة و�شعبا
يف دحر االرهاب وتر�سيخ الوحدة
الوطنية العراقية مع احلفاظ على
ا�ستقالله و�سيادته ووحدة و�سالمة
ارا�ضيه».
و�أع���رب العتيبي ع��ن الأم���ل �أن
ي�ستمر العراق بتعاونه البناء
يف �إطار اللجنة الثالثية واللجنة
الفنية املنبثقة عنها بقيادة
مقدرة من قبل اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر من خالل �سعيها
لإجناز م�س�ؤولياتها لإغالق ملف
هذه الق�ضية االن�سانية على النحو
املطلوب.
�إلى ذلك ،دعت الكويت الأطراف
الليبية الى �ضبط النف�س واحرتام
ال��ت��زام��ات��ه��م مب��وج��ب القانون
االن�ساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان وعدم ا�ستهداف
امل��دن��ي�ين وامل��ن�����ش��آت املدنية
م���ؤك��دة �أه��م��ي��ة تغليب احللول
ال�سلمية القائمة على احلوار ونبذ
العنف وانه ال حل ع�سكري ًا لهذه
الأزمة.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة

جمل�س الأم��ن ح��ول ليبيا م�ساء
�أم�س الأول ،والتي �ألقاها مندوب
الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي.
وقال العتيبي «مل يكن خافيا على
�أحد حجم الزخم الإقليمي والدويل
ال��داع��م جل��ه��ود الأم���م املتحدة
عند حتديده لزمان ومكان عقد
امل�ؤمتر الوطني اجلامع الذي طال
انتظاره وال��ذي �أتى بعد جوالت

• من�صور العتيبي متحدث ًا

عديدة وجهود متوا�صلة لبعثة
الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا من
خالل لقاءاتها املكثفة مع العديد
من املكونات والفاعليات الليبية
على مدى �أكرث من عام».
و�أ���ض��اف ان ذل��ك �أت���ى م��ن �أجل
�ضمان توافر ال�رشوط ال�رضورية
الكفيلة ب�إيجاد حل فاعل ودائم
للأزمة التي دخلت عامها التا�سع
وب�����ص��ورة ت��ق��ود �إل���ى التو�صل

بفوز المنديل به لمدة  4سنوات

الخميس :الكويت تحصد مقعداً في المجلس التنفيذي
لتخصص العالج الكهربائي

كتب �صالح الدهام:
ح�صدت الكويت مقعدا لع�ضوية
املجل�س التنفيذي لتخ�ص�ص
«العالج الكهربائي» يف االجتماع
الإقليمي الذي عقد يف امل�ؤمتر
العاملي للعالج الطبيعي يف
جنيف ،وال��ذي ينظمه االحتاد
العاملي للعالج الطبيعي كل
عامني ،حيث فازت ع�ضو جمعية
العالج الطبيعي د.مرمي املنديل
باملقعد ملدة � 4سنوات.
وه��ن ��أت رئي�س اجلمعية هناء
اخل��م��ي�����س د .م���رمي املنديل
ب��ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى م��ق��ع��د يف
املجل�س التنفيذي لتخ�ص�ص
العالج الكهربائي يف االجتماع
الإقليمي على هام�ش امل�ؤمتر

العاملي للعالج الطبيعي يف
جنيف ،م�شرية ال��ى �أن دور
املجل�س التنفيذي يتمثل يف
اجن��از العديد من الأم��ور التي
تخدم التخ�ص�ص كو�ضع خطة
عاملية �شاملة للإرتقاء بطريقة
ا�ستخدام الأج��ه��زة الكهربائية
العالجية مبا ي�ضمن فاعليتها
و�سالمة املري�ض وامل�ستخدم
م��ع��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة لت�صحيح
بع�ض املفاهيم اخلاطئة فيما
يتعلق بهذا التخ�ص�ص وو�ضع
�سيا�سات منهجية للتوا�صل
مع الإ�صدارات العلمية ل�ضمان
جودة ما يتم ن�رشه من درا�سات
واب��ح��اث يف تخ�ص�ص العالج
الكهربائي لتقدمي الأدلة العلمية
والإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ال���ق���ادرة على

هناك بعض المالحظات على المعيار الصادر لجمعية المحاسبين والمراجعين

العتيبي :نسعى إلى سد الثغرات
في تطبيق ركن الزكاة
كتب فار�س عبد الرحمن:
�أو�ضح رئي�س الهيئة ال�رشعية يف
بيت الزكاة د .خالد العتيبي ب�أن
الأم��ان��ة العامة لق�ضايا الزكاة
املعا�رصة التابعة للهيئة ال�رشعية
يف بيت الزكاة تهدف �إل��ى متهيد
ال�سبيل و�سد الثغرات يف تطبيق
ركن الزكاة ليقع هذا الركن العظيم
م��وق��ع��ه ال�صحيح وب��خ��ا���ص��ة يف
التطبيقات ذات اجلوانب االقت�صادية
واملحا�سبية ،ومن �أجل هذه املهمة
فقد تفرغت الأمانة العامة لندوات
ق�ضايا ال��زك��اة املعا�رصة لبحث
ودرا���س��ة املع�ضالت االقت�صادية
واملحا�سبية لل�رشكات ،وقد �أجنزت
لهذا الغر�ض كتاب «دليل الإر�شادات
حل�ساب زكاة ال�رشكات» وقد بد�أت
الأمانة العامة لتنفيذ هذه املهمة
ببحث ق�ضايا تطبيق الزكاة منذ
االجتماع الت�أ�سي�سي للأمانة العامة
املنعقدة يف الكويت بتاريخ � 7صفر
 1404هـ ال��ذي يوافق � 30سبتمرب
1987م ،تنفيذا ل��ق��رار امل�ؤمتر
الأول املنعقد يف الكويت بتاريخ
 29رجب  1404هـ الذي يوافق 30

• مرمي املنديل مع امل�شاركني يف االجتماع االقليمي

اثبات �أهمية ا�ستخدام الأجهزة
الكهربائية يف عالج العديد من
الأمرا�ض والإ�صابات حيث انها
تعترب �أح��د الطرق امل�ستخدمة
لتخفيف الأمل وتقوية الع�ضالت
وتقليل الورم والإلتهابات.
واكدت على م�شاركة امني �صندوق
اجل��م��ع��ي��ة ع��ب�ير العجيل يف
االجتماع الإقليمي الذي عقد اي�ضا
على هام�ش امل ��ؤمت��ر العاملي
للعالج الطبيعي ،وذل���ك يف
تخ�ص�ص �صحة املر�أة يف جمموعة
«�صحة امل��ر�أة» لتمثيل جمموعة
الدول يف قارة �آ�سيا منذ عام 2015
وذلك مع عدد من ممثلي دول �أخرى
عديدة مثل بريطانيا� ،سنغافورة،
ا ليا با ن  ،ا ل�صني  ،ا لأ ر جنتني ،
ا�سرتاليا ،تايوان ،والواليات

لت�سوية �سيا�سية حترتم الثوابت
الوطنية الليبية.
وا�شار العتيبي الى ان املجتمع
الدويل كان يتهي�أ لعقد امل�ؤمتر
ال��وط��ن��ي ب��ع��د ت��ف��اع��ل جمل�س
الأمن مع هذه الدعوة من خالل
اعتماده للبيان ال�صحفي الذي
رح��ب ب��ع��زم الأط����راف الليبية
امل�شاركة الفاعلة واالنخراط
اجل��اد بفعاليات ه��ذا امل�ؤمتر

املتحدة االمريكية والعديد من
دول العامل.
واف����ادت ب����أن دور املجموعة
الإقليمية يف تخ�ص�صات خمتلفة
ومنها �صحة املر�أة يتمحور حول
ال��وق��وف على �آخ��ر امل�ستجدات
والأبحاث وامل�شاريع التي تخدم
التخ�ص�ص باال�ضافة لتحديد خطة
عاملية �شاملة للإرتقاء مبجال
�صحة املر�أة مبا ي�ضمن فاعليتها
وحت�سني جودة اخلدمات العالجية
املقدمة.
ومن خمرجات االجتماع الأخري
يف جنيف تغيري امل�سمى احلايل
الى «�صحة املر�أة واحلو�ض» مع
وجود فكرة م�ستقبلية الحقة ل�ضم
�صحة كل من الرجل والطفل �ضمن
املجموعة.

وق��ي��ام الأم�ي�ن ال��ع��ام �أنطونيو
غوتريي�س بزيارة �إل��ى كل من
طرابل�س وبنغازي بغر�ض تهيئة
الظروف املالئمة.
واو���ض��ح ان املجتمع ال���دويل
ح��ث تلك الأط����راف على �ضمان
امل�شاركة وال��ق��ب��ول بالنتائج
املتوخاة اال انه تفاجا باندالع
املواجهات امل�سلحة يف حميط
وداخل العا�صمة الليبية طرابل�س
خالل الأ�سبوع الأول من �شهر �أبريل
املا�ضي.
واكد العتيبي �رضورة العمل على
التعاطي وب�شكل بناء وملمو�س مع
الدعوات واجلهود التي تقودها
بعثة االم���م املتحدة يف ليبيا
للوقف ال��ف��وري لإط�ل�اق النار
وخف�ض الت�صعيد الع�سكري وكذلك
على �أهمية التعاون مع جهودها
الد�ؤوبة وذلك لتوفري ال�ضمانات
الالزمة لعقد امل�ؤمتر الوطني
اجلامع.
وب�ين ان امل��ؤمت��ر الوطني يعد
فر�صة تاريخية حقيقية لطي
�صفحة املا�ضي ال��ذي ا�ستنزف
ث��روات ومقدرات ال�شعب الليبي
�إ���ض��اف��ة ل��ك��ون��ه ب��واب��ة واع���دة
مل�ستقبل �أف�ضل ي�ضمن معاجلة
ج���ادة للت�صدعات واخل�لاف��ات
وح��ال��ة ال��ت����شرذم واالنق�سام
امل�ؤ�س�سي التي ع�صفت يف امل�شهد
الليبي دون �إق�صاء �أو تهمي�ش لأي
مكون من مكونات املجتمع.
وتطرق العتيبي ال��ى «التنامي
امل��ل��ح��وظ ل��ل��ب���ؤر الإره��اب��ي��ة

• خالد العتيبي

�أبريل 1984م ،و�إميان ًا من الأمانة
العامة بق�ضايا
 الزكاة املعا�رصة وب�رضورة العلم
بهذا الركن قبل تطبيقه� ،إذ �أن العلم
قبل القول والعمل ،ف�إن كتاب «دليل
الإر�شادات حل�ساب زكاة ال�رشكات»
ه��و املعتمد ل���دى ب��ي��ت ال��زك��اة
حل�ساب زكاة ال�رشكات ،وقد حاز
عناية كبار العلماء و املخت�صني من
فقهاء واقت�صاديني وحما�سبني يف
جميع بالد العامل ،حتى �شغل من

مهملة خالل أبريل

ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف بلدية الكويت عن
الإجنازات التي حققتها �إدارة النظافة العامة و ا�شغاالت
الطرق بفرع بلدية حمافظة اجلهراء خالل �شهر ابريل
املا�ضي م�شرية ال��ى رف��ع 128193مرت ًا مكعب ًا من
الأنقا�ض واملخلفات �إلى جانب توزيع وا�ستبدال 981
حاوية .ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة العامة
و �إ�شغاالت الطرق بفرع  بلدية حمافظة اجلهراء فهد
القريفة �أن مراقبة النظافة العامة قامت برفع 128193
مرت ًا مكعب ًا من الأنقا�ض و املخلفات  ،وتوزيع و ا�ستبدال
 981حاوية  ،وحترير و توجيه 845خمالفة بالإ�ضافة

�إلى و�ضع 491انذارا املن�ش�آت خمالفة و�سيارات مهملة.
و�أ�شار القريفة الى �أن مراقبة �إ�شغاالت الطرق قامت
ب�إجناز 93معاملة �إ�شغال طريق ت�ضمنت الإف��راج عن
56مركبة ،وا���ص��دار 27ترخي�ص ا�ستغالل م�ساحة ،
10تراخي�ص لربادات ومرطبات و�شواية دجاج �إلى جانب
رفع � 110سيارات مهملة الفت ًا الى حت�صيل ر�سوم بلغت
 15634دينار ًا .و دعت �إدارة العالقات العامة اجلمهور
االت�صال على اخلط ال�ساخن �أو التوا�صل عرب ح�ساب
البلدية يف مواقع التوا�صل االجتماعي يف حال وجود �أي
�شكوى تتعلق بالبلدية و�سيتم التعامل معها على الفور

«كان» وقعت اتفاقية تعاون مع «أكاديمية هايدو»
وقعت احلملة الوطنية للتوعية
مبر�ض ال�رسطان «ك��ان» اتفاقية
ت��ع��اون م�����ش�ترك م��ع �أكادميية
«ه���اي���دو» ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وذل��ك
لتعزيز التعاون بني اجلانبني
فيما يخ�ص التوعية م��ن خالل
الأن�شطة الريا�ضية ،وبحيث
تكون الأكادميية الذراع الريا�ضية
لتنفيذ الأن�شطة الريا�ضية حلملة
«كان».
ووقع االتفاقية من جانب احلملة
د .ح�صة ال�شاهني ،ع�ضو جمل�س
الإدارة والهيئة التنفيذية ،بينما
وقعها من جانب الأكادميية مديرها
عبدالله ال�صالح ،وبح�ضور ع�ضو
اللجنة التنفيذية يف احلملة
د�.إميان ال�شمري.
وبهذه املنا�سبة �أو�ضحت د .ح�صة

ال�شاهني� ،أن «كان» ت�سعى خالل
الفرتة املقبلة للتو�سع يف الأن�شطة
الريا�ضية التي تنظمها على مدار
العام ،والتي تهدف من خاللها
�إلى ن�رش الوعي ال�صحي واحلث
على ممار�سة الريا�ضة واتباع
منط حياة �صحي ،ومن ثم ارت�أت
احلملة توقيع اتفاقية تعاون
مع �أكادميية «هايدو» الريا�ضية
لتكون ال��ذراع الريا�ضية لتنفيذ
الأن�شطة الريا�ضية التي تقرها
اللجنة التنفيذية بحملة «كان»
وت��ك��ون م��وج��ه��ة ل��ل�����ش��ب��اب من
اجلن�سني.
وذك���رت ال�شاهني �أن االتفاقية
تت�ضمن �أن تكون حملة «ك��ان»
الراعي الرئي�سي للأكادميية ،ف�ض ً
ال
عن االتفاق على عمل ا�سرتاتيجية

للأن�شطة الريا�ضية التي �ستقوم
بها احلملة بالتعاون مع االكادميية
والتي تت�ضمن م�ؤ�رشاتها و�أخذ
موافقة كال الطرفني عليها� ،إ�ضافة
�إلى العمل على التعاون مع جهات
�أخرى مثل الهيئة العامة للريا�ضة
واجل���ام���ع���ات والأك���ادمي���ي���ات
والكليات واملعاهد من �أجل عمل
دورات تدريبية معتمدة يقدمها
�أطباء ومدربون خمت�صون تر�شحهم
حملة «كان» ويعطى امل�شاركون
�شهادات معرتف بها ،وتكوين
فريق ريا�ضي ي�شارك يف جميع
الأن�شطة الريا�ضية التي ينفذها
الطرفان.
من جانبه قال مدير الأكادميية
عبدالله ال�صالح� ،إن حملة «كان»
ل��ط��امل��ا دع��م��ت الأك��ادمي��ي��ة يف

عمر الهيئة قرابة ع�رش �سنني بحث ًا
ودر�س ًا وق��رارات ون��دوات ملناق�شة
مواد هذا الدليل حتى اكتمل بناء
حلمته و���س��داه ،فكان ه��ذا الثوب
العلمي الر�صني.
وقد �أمت بيت الزكاة عقد  26ندوة و
ع�رش م�ؤمترات على مدى  30عام ًا،
تناولت ق�ضايا الزكاة املعا�رصة
بحث ًا وتدقيق ًا ودرا�سة ،ال �سيما يف
جمال املحا�سبة واملعايري ال�رشعية
التي ت�سهل على املحا�سبني ح�ساب
زكاة ال�رشكات.
و�أ�ضاف العتيبي �أن الهيئة ال�رشعية
لبيت الزكاة اطلعت على املعيار
ال�صادر ع��ن جمعية املحا�سبني
وامل��راج��ع�ين و�أب���دت مالحظاتها
عليه ،ومل يتم اعتماده من قبلها،
و�أن املعمول به واملعتمد لدى بيت
الزكاة هو كتاب دليل الإر�شادات
حل�ساب زكاة ال�رشكات ،املعتمد
من ندوات ق�ضايا الزكاة املعا�رصة
ومن الهيئة ال�رشعية لبيت الزكاة،
وال��ذي يقوم بيت الزكاة م�شكور ًا
بطباعته وتوزيعه على املخت�صني
وامل��ه��ت��م�ين مب��ح��ا���س��ب��ة زك���اة
ال�رشكات.
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تهدف إلى اتباع نمط حياة صحي

العديد من الأن�شطة والفعاليات
خالل الفرتات املا�ضية� ،سواء يف
البطوالت الرم�ضانية �أو الدوري
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ه��واه والتمارين
الريا�ضية ،و�أن االتفاقية ت�أتي
تتويج ًا لهذا التعاون ،وبهدف
تو�سيع جم��االت التعاون ليعود
بالنفع على املجتمع الكويتية
ككل.
ومتنى ال�صالح �أن تكون هذه
االتفاقية بداية طيبة لتعاون �أكرب
خالل ال�سنوات املقبلة من خالل
دعم البطوالت الريا�ضية للفئات
العمرية املختلفة من ذكور و�إناث
و�صغار و�شباب وحتى كبار ال�سن،
وذل���ك ن��ظ��ر ًا لأه��م��ي��ة الريا�ضة
ودوره��ا يف متتع الإن�سان بحياة
�صحية �سليمة.

واملتمثلة بزيادة وترية العمليات
التخريبية الن�شطة لتنظيم داع�ش
الإرهابي والذي ا�ستغل الأو�ضاع
الأم��ن��ي��ة احل��ال��ي��ة يف توجيهه
ل�رضبات �إره��اب��ي��ة يف ع��دد من
املناطق الليبية يف الفقهاء و�سبها
وحقل زلة النفطي».
ور�أى ان «تلك العمليات الإرهابية
ت�ستوجب من جمل�س الأمن �إدانتها
وتقدمي الدعم ال�لازم لل�سلطات
الليبية املخت�صة ملواجهة هذا
التحدي املهدد للأمن واال�ستقرار
الإقليمي والدويل».
وج���دد العتيبي دع��م��ه للجهود
ال��ت��ي يبذلها املمثل اخلا�ص
للأمني العام ورئي�س بعثة الأمم
املتحدة للدعم يف ليبيا لتي�سري
عملية �سيا�سية ليبية �شاملة وفق
خطة الأم��م املتحدة مع تفهم ما
ذكره ب�أن توافر ال�رشوط الأمنية
هو �رشط رئي�سي لعقد امل�ؤمتر
الوطني مقدرا جهوده الد�ؤوبة يف
هذا اجلانب.
وح��ث جميع الأط��راف الليبيني
على �أهمية التحلي بروح العمل
القائم على الرغبة يف الت�سوية
ال�سيا�سية ال�سلمية واالنخراط
ب�شكل جدي وبناء يف ال�رشوط
الفنية والت�رشيعية وال�سيا�سية
والأم���ن���ي���ة ال��ل�ازم����ة ووف���ق
التفاهمات ال��ت��ي مت التوافق
عليها يف ب��اري�����س وبالريمو
و�أب��وظ��ب��ي لإج����راء انتخابات
�شفافة و�شاملة و�سلمية لبناء
ليبيا موحدة وم�ستقرة.

• �أثناء توقيع االتفاقية

