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أبوالغيط في الكويت 
6 ديسمبر

القاهـــرة ـ د.ب.أ: يقوم 
وزيـــر اخلارجية املصري 
احمـــد أبوالغيـــط بجولة 
خليجية مهمة بعد اجازة 
عيد االضحى مباشرة تشمل 
دولـــة االمـــارات العربية 
املتحدة والكويت وسلطنة 

عمان والبحـرين.
وقال مصدر في وزارة 
اخلارجيـــة املصريـــة ان 
ابوالغيط سيستهل جولته 
بزيـــارة دولـــة االمارات 
العربيـــة املتحـــدة فـــي 
املقبل  الشهر  اخلامس من 
الجراء مشاورات مع نظيره 

االماراتي.
ابو  ان  واضاف املصدر 
الغيط ســـيغادر االمارات 
الكويت في  الـــى  متوجها 
الشـــهر  الســـــــادس من 
املقبـــل ليـــرأس اجلانب 
املصـــري فـــي اجتماعات 
اللجنة املصريةـ  الكويتية 

املشتركة.
واردف املصـــدر ان ابو 
بــــعد  الغيط سيــــتوجه 
الـــى ســـلطنة عمان  ذلك 
اللجنة املصرية  لرئاســـة 
العمانية املشــــــتركة،   -
واشار املصدر ان ابوالغيط 
ســـيختتم جـــولتـــه في 
الســـابع من الشهر املقبل 
البحريـــن حيث  بزيـــارة 
سيرأس اجلانب املصري في 
اجتماعات اللجنة املشتركة 

املصرية ـ البحرينية.
وستقوم اللجان املشتركة 
التي  بتقييم املشـــروعات 
مت تنفــــيذهـــا وبحث اي 
معوقات صادفت عدم تنفيذ 
املشروعات االخرى بجانب 
التوقــيـــع علـــى عدد من 
التعاون لتعزيز  اتفاقيات 
العالقـــات بني مصر وهذه 

الدول.

»العفو الدولية« تدعو أعضاءها لمخاطبة
السلطات الكويتية إلطالق سراح الجاسم

اصدرت منظمة العفو الدولية اجراء عاجال طالبت 
فيه اعضاءها في شتى انحاء العالم مبخاطبة السلطات 
الكويتية ودعوتها الى االفراج فورا عن الكاتب واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم واحملتجز في املباحث اجلنائية 
بسبب قضية رفعها ضده رئيس الوزراء. وفيما يلي 

نص االجراء العاجل الذي اصدرته املنظمة:
مت اعتقال الصحافي الكويتي محمد عبدالقادر اجلاسم 
وهو االن في مكتـــب التحقيقات اجلنائية في مدينة 
الكويت في 22 نوفمبر اجلاري بسبب قيامه في جلسة 
خاصة عقدها في اكتوبر 2009 بانتقاد رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ ناصر احملمد الصباح، ولهذا 
نعتبر اجلاسم من سجناء الرأي. اجلاسم رفض االجابة 
عن اســـئلة النه لم يكن على علم باسباب استدعائه، 
وفي اليوم نفســـه مت ارســـاله الى مكتب التحقيقات 
اجلنائية والذي يخضع حتت سيطرة وزارة الداخلية 
حيث رفض اجلاسم مرة اخرى للرد على االسئلة الن 
اسباب اعتقاله لم تكن واضحة. ومت احتجاز اجلاسم 
هناك الطالق ســـراحه بكفالة مت تعيينها بالف دينار 

من توجيه اي تهمة محددة وفقط قيل له انه مت رفع 
دعوى ضد محمد عبدالقادر اجلاسم، اجلاسم يتردد انه 
ذكر في جلسة خاصة عقدت في الديوانية في منزل في 
18 اكتوبر انه يعتقد ان رئيس الوزراء غير قادر على 
قيادة البالد، واجلاســـم قام بانتقاد عدد من القرارات 
املثيـــرة للجدل التي اصدرها رئيس الوزراء، كما قام 
اجلاسم بانتقاد عدد االنتخابات التي جرت في الكويت 
منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء. يرجى كتابة 
رسائل على الفور باالجنليزية والعربية او بلغتكم االم 
لدعوة السلطات الى االفراج فورا عن محمد عبدالقادر 
اجلاسم الذي اعتقل النتقاده تصريحات ادلى بها رئيس 
الوزراء فهو فـــي تصريحاته لم يحرض على العنف 
وهو محتجز ملجرد ممارسته السلمية للحق في حرية 
التعبير. اعتقال محمد عبدالقادر اجلاسم يشكل خرقا 
اللتـــزام الكويت الدولي في دعم حربية التعبير على 
النحـــو املبني في املادة 19 مـــن العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياســـية )العهد الدولي( والتي 

تعتبر الكويت دولة طرفا فيه.

د. فاضل صفر 

أحمد أبوالغيط

وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل يوقع االتفاقية الصحية الشيخ د.محمد الصباح موقعا إحدى االتفاقيات

رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واعضاء الوفد املرافق

على أن تكون معتمدة من أحد المراكز اإلسالمية ومصدقة من سفاراتنا بالخارج

صفر: »شهادة ذبح إسالمي« شرط
السماح بدخول إرساليات اللحوم والدواجن

وقنصليات الكويت أو ما ميثلها، 
وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 
92/21 في شـــأن الئحة األغذية 
املـــادة 14 والقرار الوزاري رقم 
2006/111 في شأن الئحة املسالخ 
البلدية  املادة 22 وكذلك إعالن 

رقم 99/101.
فيما يتعلق بالتصديق على 
الذبح االســـالمي من  شـــهادة 
قبل وزارة األوقاف والشـــؤون 
االسالمية: نفيدكم بأن تطبيق 
االقتراح قد يكون من خالل جلنة 
مشكلة من اجلهات ذات العالقة 
وهي جهات تشريعية ورقابية 
وتنفيذيـــة مثل »الهيئة العامة 
للصناعة، بلدية الكويت، وزارة 
التجارة، وزارة الصحة، معهد 
األبحاث العلمية، وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية«.
علمـــا بأن اللجنـــة الفنية 
الدائمة التابعة للهيئة العامة 
للصناعة واملمثل فيها اجلهات 
ذات االختصاص التالية »بلدية 
الكويت، وزارة الصحة، معهد 
الكويـــت لألبحـــاث العلمية، 
وزارة التجارة، غرفة التجارة 
والصناعة« قامت بإعداد مشروع 
مواصفتني خليجيتني األولى 
»األغذية احلالل واالشتراطات 
العامة اجلزء األول« والثانية 
»اشـــتراطات جهـــات اصدار 
شهادات األغذية احلالل وشروط 
الثاني«، ومت  اعتمادها اجلزء 
اخطار منظمة التجارة العاملية 
WTO من قبـــل الدولة املعدة 
إدارة املواصفات  )الكويـــت( 
واملقاييـــس باالنتهاء من تلك 
املواصفات إلبـــداء الرأي كما 
هو متبع ووردت املالحظات 
من الواليات املتحدة األميركية 
واستراليا ومت الرد عليها بعدها 
مت اعتمـــاد املواصفـــة األولى 
كمواصفة خليجية وجار اعتماد 

املواصفة الثانية.

وما شابهها من قرارات تصدر 
عن األجهزة املعنية بالدولة.

هذا كما تقترح اإلدارة العامة 
للجمارك انـــه عند صدور مثل 
هذا القانون أو القرار ان يعطى 
املستورد فترة ال تقل عن ثالثة 
أشهر للعمل بالقانون أو القرار، 
وذلك خشية وجود ارساليات 

مصدرة وفي طريقها للكويت.
ورد وزير األشـــغال ووزير 
الدولـــة لشـــؤون البلدية على 
اقتراح النواب اخلمسة بخصوص 
حظر استيراد اللحوم ما لم تكن 
مصحوبة بشهادة ذبح إسالمي 
وقال: بالنسبة حلظر استيراد 
اللحوم ما لـــم تكن مصحوبة 
بشهادة »ذبح اسالمي« صادرة 
من أحد املراكز اإلسالمية املعتمدة 
باخلارج ومصدقـــة من وزارة 
األوقاف والشـــؤون االسالمية 

بالكويت.
نفيدكم بـــأن البلدية ممثلة 
بإدارتي األغذية املستوردة وإدارة 
املســـالخ ال تســـمح باإلفساح 
والتصريـــح على ارســـاليات 
اللحـــوم والدواجـــن بجميـــع 
أنواعهـــا ومنتجاتها ما لم تكن 
مصحوبة بشهادة ذبح اسالمي 
صادرة من االحتادات واملراكز 
االسالمية ومعتمدة من سفارات 

موسى أبوطفرة
أعلنت اإلدارة العامة للجمارك 
انه »ال مانع لديها في شأن حظر 
اســـتيراد اللحوم مـــا لم تكن 
مصحوبة بشهادة »ذبح إسالمي« 
صادرة عن املراكز اإلســـالمية 
املعتمـــدة باخلـــارج ومصدقة 
من وزارة األوقاف في الكويت، 
واشترطت اإلدارة العامة للجمارك 
لتنفيذ ذلك ان يصدر مثل هذا 
القرار من اجلهة املختصة وهي 
وزارة التجارة أو بلدية الكويت 

أو وزارة األوقاف.
إعالن اجلمارك جاء ردا على 
كتـــاب جلنة الشـــؤون املالية 
واالقتصادية في مجلس األمة 
والتي رغبت في معرفة وجهة 
نظر اإلدارة في اقتراح بقانون 
مقدم من النواب سعدون حماد 
ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل 
املسلم ود.جمعان احلربش وفالح 

الصواغ.
وقالـــت اإلدارة انهـــا تقوم 
التي تصدر  القـــرارات  بتنفيذ 
عن اجلهات املعنية في الدولة، 
وذلك بالتعميم على جميع املنافذ 
واملناطق اجلمركية وذلك بالتأكد 
من توافر مثل تلك املســـتندات 
واالفراجات من اجلهة املختصة 
وذلـــك قبـــل توثيـــق املعاملة 
اجلمركية والفسح عن البضاعة. 
ومنها على سبيل املثال وليس 

احلصر ما يلي:
1 ـ وزارة الداخليـــة: فيمـــا 
يتعلـــق باملوافقـــات اخلاصة 
باأللعاب النارية واألسلحة وما 

في حكمها.
2ـ  وزارة اإلعالم: فيما يتعلق 
باملطبوعات واملصنفات الفنية 

وما في حكمها.
3ـ  بلدية الكويت: فيما يتعلق 

باألغذية.
4ـ  وزارة الصحة: فيما يتعلق 

باألدوية وما في حكمها.

شهدا توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء بحث مع نظيره اإليطالي
العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية

مذكرة تفاهم بشأن الطيران املدني 
بني البلدين وقعها عن اجلانب 
الكويتي رئيس الطيران املدني 
فواز الفرح وعن اجلانب االيطالي 
مدير عام العالقات الدولية في 
الهيئة القومية للطيران املدني 

ألدو سانسوني.

مبجال الصحة والعلوم الطبية 
وقعها عن اجلانب الكويتي وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
وعن اجلانب االيطالي فيرتشو 
فاتســـيو نائب وزيـــر الصحة 

والعمل والرعاية االجتماعية.
املناســـبة  كما وقعت بهذه 

االيطالية وقعهـــا عن اجلانب 
الكويتـــي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وعن اجلانب 
االيطالي وزير اخلارجية فرانكو 

فراتيني.
الثانية  وتتعلق االتفاقيـــة 

ومكافحة االرهاب.
وحضر سمو رئيس الوزراء 
ورئيس الوزراء االيطالي سيلفيو 
اتفاقيتني  ابرام  بيرلســـكوني 
تقضـــي االولى بانشـــاء جلنة 
مشـــتركة للتعاون بني حكومة 
الكويـــت وحكومة اجلمهورية 

روماـ  كونا: عقد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد بعد ظهر امس في العاصمة 
االيطالية روما جلسة عمل مع 
رئيس وزراء جمهورية ايطاليا 
سيلفيو بيرلسكوني بحضور 

اعضاء الوفد املرافق لسموه.
وخالل االجتماع الذي تخللته 
مأدبة غداء اقيمت على شـــرف 
سموه والوفد املرافق له، جرى 
بحـــث العالقـــات الثنائية بني 
الكويـــت وايطاليا في املجاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
وسبل تطوير هذه العالقات مبا 
فيه مصلحة البلدين والشعبني 

الصديقني.
ومت في االجتماع استعراض 
القضايـــا االقليميـــة والدولية 
الراهنة وموقف كل من البلدين 
منها وفي مقدمتها عملية السالم 
في الشـــرق االوســـط واحالل 
االســـتقرار في العراق واالزمة 
العاملية  املاليـــة االقتصاديـــة 

»الجمارك« ال تمانع في تطبيق اقتراح النواب حماد والطبطبائي 
والمس�لم والحربش والصواغ ش�رط صدوره م�ن جهات مختصة


