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مديرو جمارك »التعاون« يجتمعون   في الكويت اليوم المهري يشيد بفتوى خامنئي عن أم المؤمنين
 عادل الشنان

أعلن مدير اإلدارة العامة للجم����ارك إبراهيم الغامن عن 
انطالق االجتماع اخلليجي التاسع والثالثني ملديري عموم 
اجلمارك بدول اخلليج اليوم ملناقشة تطورات العمل مبركز 
املعلومات اجلمركية وإرساليات البريد وآلية التنسيق بني 
دول مجلس التعاون في اجتماعات مديري عموم اجلمارك 
االقليمي����ة والدولية، فضال عن االتفاقات الدولية في مجال 
النقل البري للبضائع وعضوية مجلس التعاون في منطقة 
اجلمارك العاملية.وقال الغامن ان املقاصة اجلمركية سيكون 
لها جانب في توحيد اإلج����راءات بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل االجتماع الذي س����يعقد غدا، حيث سيكون 
هناك ربط آل����ي فيما يتعلق بهذا اجلانب، مش����يرا الى ان 
االجتماع ايضا س����يناقش توصيات جلنة النظام املبسط 
لتعيني كود لكل س����لعة وإدخالها في نظام احلاسب اآللي 
ملعرف����ة بيان اذا ما كان يترت����ب عليها ضريبة أو منع وما 

يلحقها من إجراءات.

أصدر وكيل املرجعيات الشيعية 
في الكويت س���ماحة السيد محمد 
باقر املهري بيانا قال فيه ان فتوى 
س���ماحة آية اهلل العظمى مرشد 
الس���يد علي  الثورة االس���المية 
خامنئي حول احت���رام الصحابة 
وزوجات الرسول ومنع التعرض 
لهم عب���رت عن جوهر اإلس���الم 
الصحي���ح، وقطعت الطريق على 

مثيري الفتنة.
وفيما يلي نص بيان املهري:

ان ما قاله سماحة آية اهلل العظمى 
املرجع الديني الكبير مرشد الثورة 
االسالمية اإلمام السيد علي خامنئي 
أطفأ نار الفتنة وأخمد نيران احلقد 

والبغضاء وأوج���ب األمن واألمان 
واالس���تقرار والهدوء والس���كينة 
واالطمئن���ان وأغل���ق االبواب على 
مثيري الفتنة ومؤججي نار الفتنة 
املذهبية وال حجة بعد ذلك للجماعات 
املتعصبة واملتشددة التي تفتش عن 

حجة وذريعة الثارة الفنت.
واض���اف امله���ري: ان االم���ام 
اخلامنئي دام ظله ميثل نقاء االسالم 
وصفاءه وُيعبر عن جوهر االسالم 
االصيل وحقيق���ة الدين احلنيف 
وهذه الفتوى الشريفة احدث وارفع 
الفتاوى  وأرقى وأعلى مس���توى 
ف���ي الفترة االخي���رة حيث حرم 
سماحته النيل من رموز اخواننا 

السنة فضال عن اتهام زوج النبي 
ژ مبا يخل بشرفها بل هذا األمر 
ممتنع على نساء االنبياء، خصوصا 
سيدهم الرس���ول األعظم ژ، فال 
عذر للمس���لمني بعد هذه الفتوى 
العظيمة وعليهم االلتزام بحبل اهلل 
والتمس���ك بالعروة الوثقى وعدم 
االساءة الى رموز السنة والشيعة 
بل عدم االساءة إلى جميع الرموز 
املقدسة اسالمية كانت او مسيحية 
ونحن في الوقت الذي نؤيد تأييدا 
كامال ما قاله سماحة االمام اخلامنئي 
نطلب م���ن اخواننا الهدوء وعدم 
إثارة الفتنة واإلساءة إلى الشيعة 
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