
محليات
االربعاء 21 ديسمبر 2011

02
مقابل إطالق سراح اليحيى واملاجد

الرومي: ال صفقة بني الكويت وإيران
لإلفراج عن شبكة التجسس

نفى مدير إدارة آســـــيا في 
وزارة اخلارجيـــة الكويتيـــة 
الســفير محـــمد الرومي وجود 
أي صفــقة بني الكـــويت وإيـــران 
تتعلق باإلفــراج عن املتهمني في 
التجــسس اإليرانية  شــبــكة 
مقابل اإلفـــراج عن الكويتيني 
عادل اليحـــيى ورائــد املاجــد 
اللذين احتجزتهما طهران 36 
يومـــا وأطلقتهمـــا قبل ثالثة 

أيام.
وقال الرومي في تصريحات 
له ردا على تصريحات إيرانية 
عن وجود صفقــة تبادل »إن 
هناك اختالفـــا بني القضيتني، 
حيـــث ان اليحــيى واملـــاجـد 
ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة 

التجسس كما  وليس بغرض 
أشيع، أما قضية شبكة التجسس 
اإليرانيـــة فهي معروضة أمام 
القضاء الكويتي املشـــهود له 
بالنزاهة واملصداقية والعدالة، 
وهـــو الذي ســـيصدر احلكم 

فيها«.
وكان نائب وزير اخلارجية 
اإليراني لشـــــؤون الشـــــرق 
األوســـط وافريقيا حســـــني 
عبداللهـــيان أعلن أمس االثنني 
الكويتية وعدت  أن السلطات 
باإلفـــراج قريبا عن اإليرانيني 
احملتجزين في الكويت، واصفا 
إليهـــم  االتهامـــات املوجهـــة 

بـ »الواهية«.
وأشـــار في تصريح نقلته 

أمس وكالة األنبـــاء اإليرانية 
إلـــى لقائه  الرســـمية »ارنا« 
األخيـــر بنائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، قائال إنه أعرب عن أمله 
في إطالق ســـراح احملتجزين 
اإليرانيني فـــي الكويت، وذكر 
أن اخلالد وعد بإطالق سراحهم 

قريبا.
وأضـــاف أنه بعـــد الطلب 
الذي تقدم به وزيــر اخلارجية 
التي  الكويتي واملشـــــاورات 
أجراهـــا مع وزيـــر اخلارجية 

اإليراني.
ونظـــرا للعالقـــــات بـــني 
البلدين، مت اإلفراج عن املعتقلني 
الكويتـيني بعد أخذ ضمانات 

قبل تســـليمهما إلى السلطات 
الكويتية.

واضاف أن »إيران ال ميكنها 
أن تقبل بوجود بعض رعاياها 
محتجزين فـــي الكويت بتهم 

واهية«. 
وأضـــاف عبداللهيـــان أن 
عملية اإلفراج عن الكــويتيني 
احملتجزيـــن في إيـــران كانت 
مبادرة عمليـــة جتاه اجلانب 
الكويتي لكي يقـــوم بإجــراء 
مماثل واإلفراج عن اإليرانــيني 
احملتجزيـــن فـــي الســـجون 

الكويتية.
اليحيـــى واملاجد  وقال إن 
»قاما بأعمال مخالفة للقانون 

في إيران«.

الشطي يقيم دعوى قضائية ضد 
اخلطيبني الوصيص والسالم وجلنة 

الوظائف حققت مع خطيب الصباحية
أكدت مصادر خاصة لـ »األنباء« ان احملامي خالد الشطي أقام دعوى 
قضائية ضد اخلطيبني فـــي وزارة األوقاف زيد الوصيص ونواف 
السالم لتناولهما أمورا متس العقيدة الشيعية والعتبات املقدسة خالل 
اخلطب الشهيرة التي كانت سببا في ايقافهما 4 أشهر عن اخلطابة. 
وأشـــارت املصادر الى ان مخفر األحمدي قدم طلبا رسميا الى مدير 
إدارة مساجد األحمدي صباح أمس ملثول 
الشيخني السالم والوصيص أمام جهات 
التحقيق بناء على الشكوى املقدمة ضدهما 
من احملامي خالد الشطي وقامت اإلدارة 
مبخاطبة وكيـــل وزارة األوقاف التخاذ 
الالزم بهذا الشأن. على صعيد متصل، 
كشفت مصادر أخرى لـ »األنباء« ان جلنة 
الوظائف الدينية حققت أمس مع خطيب 
مسجد مبارك شنار بالصباحية والذي 
تتهمه بعض اجلهـــات ايضا بالتعرض 

للمذهب الشيعي ومعتنقيه في البالد.
أسامة أبوالسعود احملامي خالد الشطي ٭

أكـــد رئيس اللجنة االستشـــارية العليا للعمل علـــى تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور ان زيارته مؤخرا الى ليبيا بصحبة 
العالمة د.يوسف القرضاوي كان لها أثر عظيم في تثبيت الليبيني الذين 
اشتاقوا لرؤية د.القرضاوي بينهم، حيث كانت مناسبة لاللتقاء باآلالف 
من أبناء الشعب الليبي من خالل خطبة اجلمعة التي ألقاها د.القرضاوي 
مبدينة بنغازي وكذلك مقابلة رئيس املجلس 
الوطني االنتقالي املؤقت املستشار مصطفى 
عبداجلليل ورئيس الوزراء د.عبدالرحيم 
الكيب. وأشـــار د.املذكور الـــى انه خالل 
اللقاء مع كبار املســـؤولني الليبيني ناقش 
د.القرضاوي سبل فتح فرع لالحتاد العاملي 
لعلماء املسلمني في ليبيا وكذلك التنسيق 
املشترك بشأن عدد من القضايا اإلسالمية 
املهمـــة وبصفة خاصة قضايـــا االقتصاد 
اإلسالمي والتعليم الديني وإحياء اجلامعات 
التي أماتها نظـــام معمر القذافي، كجامعة 
البيضاء واجلامعة السنوسية، كما تضمن 
اللقاء بحث دور املساجد في تخريج الوعاظ 
واخلطباء مبا يعيد ليبيا الى ما كانت عليه قبل ان يسيطر عليها القذافي، 
حيـــث أخفى القذافي ليبيا طوال 42 عاما وقد عادت اآلن حرة أبية تعيد 
مجدها وأصالتها وهو ما حلظناه من تلهف الليبيني في بنغازي وطرابلس 
الى تطبيق الشـــريعة اإلســـالمية وما يقيم العدل واحلرية واملســـاواة 
في ســـائر أنحاء املجتمع. حول استقبال املجلس االنتقالي الليبي لوفد 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني أكد د.املذكور انه كان استقباال حافال ما 
يعكس مدى تقدير أبناء الشعب الليبي للعلم والعلماء. واشار د.املذكور 
الى ان الدعوة جاءت من اللجنة االستشارية للمجلس االنتقالي الليبي 
لرئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني د.يوسف القرضاوي ووفد االحتاد 
والذي ضم رئيس االحتاد وكال من: األمني العام د.علي محيي الدين القرة 
داغي، واعضاء مجلس األمناء من الكويت: د.خالد املذكور، ومن باكستان 
د.عبدالغفار عزيز، ومن قطر د.عبدالرحمن احملمود، ومن ليبيا الشيخ 
سالم الشـــيخي، وأعضاء االحتاد د.احمد احلمادي من قطر، ومن ليبيا 
الشيخ رئيس املبروك ومن مصر الشيخ عبدالسالم البسيوني ود.أكرم 
كســـاب ود.وليد أبوالنجار ومن املغرب د.املختار األحمر، ورافق الوفد 

املدير التنفيذي لالحتاد د.موالي رشيد.
ليلى الشافعي  ٭

يعقد اليـــوم اجتماع طارئ للجنة الدائمة للنظم والسياســـات 
الزراعية لدول مجلس التعاون حيث صرح نائب املدير العام لشؤون 
الثروة النباتية م.فيصل الصديقي والذي ســـيترأس االجتماع بأنه 
سيتم بحث ومناقشة عدد من املواضيع ذات االهمية لدول املجلس 
وعلى رأسها انشاء مركز لدراسات االمن الغذائي واملائي بدول املجلس 
بهدف تكثيف اجلهود نحو تعزيز االمن الغذائي واملائي كونهما من 
اهم املشكالت اجلوهرية التي تواجه دول املجلس في الوقت احلالي، 
الى ذلك سيقوم املركز بتقييم هذه املشكلة ومن ثم وضع السياسات 

املناسبة ملواجهتها.
مؤكدا ان الكويت ســـتدعم انشـــاء هذا املركز الهميته في ايجاد 
احللول املناسبة لتوفير االمن الغذائي لدول املجلس وسد احتياجاتها 

من املواد الغذائية.
واضاف: بجانب ذلك سيتناول االجتماع دراسة تطوير احملاصيل 
الزراعية املســـتوطنة وكيفية مســـاهمة االنتاج الزراعي في الدخل 
القومي كما ســـيناقش االجتماع الغاء رســـوم احلجر الزراعي على 
املنتجات النباتية وكذلك مناقشـــة الرسوم املقترحة في الالئحتني 
التنفيذيتني لقانون نظام املبيدات وقانون نظام االسمدة ومحسنات 

التربة والنظر في امكانية تخفيض هذه الرسوم.

د. خالد املذكور

املذكور: الليبيون متلهفون لتطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية مما يقيم 

العدل واحلرية واملساواة في املجتمع

»الزراعة«: اجتماع طارئ للسياسات 
الزراعية لدول مجلس التعاون


