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حذر عض���و املجلس 
البل���دي عب���داهلل فه���اد 
العنزي م���ن نتائج عدم 
حتمل وزارت���ي الداخلية 
والتجارة ملس���ؤولياتهما 
جتاه ما نش���ر في احدى 
الصحف من ظواهر سلبية 
في بعض االماكن واختالط 
اجلنسني بصورة غير الئقة 
وخادشة للحياء في الكويت 
انه بلد  والذي عرف عنه 

مسلم ومحافظ.
ان  العن���زي  وق���ال 
احلكوم���ة عليه���ا القيام 
بكل ما من شأنه وقف مثل 
هذه املمارسات ومحاسبة 

القائم���ني عليها حفاظا عل���ى التقاليد والقيم 
املجتمعية، وتأصيال للقيم اإلس���المية للدين 
احلنيف، في ظل ما أنعم علينا به املولى - عز 
وجل - من نعم كثيرة، علينا مقابلتها بالشكر 
والطاعة والبعد ع���ن احملرمات، والضرب بيد 
من حديد على كل من تسول له نفسه االساءة 
الى هذا البلد، والتأكيد على انه يجب على كل 
من يقي���م على تراب هذا البلد احترام العقيدة 

االسالمية.
وأضاف العنزي ان ما نشر في الصحف هو 
امر خطير في حال صحته، وهو نتيجة لغياب 
هيبة القانون وعدم محاسبة املخطئ وهو ما 
يجب وضع حد له والقضاء على هذا التسيب 
والفساد مهما كان مصدره او سطوة القائمني 
عليه، مؤكدا ان على االخوة اعضاء مجلس االمة 
واحلكومة التكاتف ملواجهة مثل هذه الظواهر 

الدخيلة على هذا املجتمع 
املسلم، ومطالبا بتفعيل 
دور البرامج الدينية وزيادة 
جرعتها، والقيام بدور أكبر 
للدعاة في نشر الفضيلة 
والتمسك بها اتقاء لغضب 

اهلل عز وجل.
الى ان  العنزي  وأشار 
استفحال ظاهرة الشقق 
املفروشة التي يتم تأجيرها 
بالساعة يجب التصدي له 
ووضع الضوابط الالزمة 
للرقابة عليها، ومنع ضعاف 
النفوس من استغاللها فيما 
حرم اهلل سبحانه وتعالى، 
خاصة وانها اصبحت متأل 
البلد واإلعالن عنها ميأل الصحف، وهي غائبة 
متام���ا عن رقابة الدولة ممثلة في أجهزتها في 
وزارتي الداخلية والتجارة، مش���ددا انه حان 
الوقت للقيام بالدور املنوط بهاتني الوزارتني 
في مكافحة مثل هذه الظواهر الدخيلة على هذا 
املجتمع، وحفاظا على ابنائنا وبناتنا من امثال 

مثل هذه املوجات الالأخالقية.
وأكد العنزي على ان���ه مطلوب من جميع 
مؤسس���ات املجتمع املدني وجمي���ع الهيئات 
التعاضد فيم���ا بينها لبيان التأثير املدمر ملثل 
هذه الظواهر التي بدأت في االنتشار، وحتى ال 
تصبح في يوم من األيام كأنها أمر عادي، خاصة 
ونحن نتعرض ملوجات مختلفة من الثقافات 
الوافدة التي تريد تغريب هذا املجتمع، والقضاء 
على الفضيلة التي تربينا ونشأنا عليها خالل 

تاريخ الكويت الطويل.

الشيخة فريحة األحمد

فريحة األحمد تستنكر تواجد البارات وأوكار الدعارة
استنكرت رئيس���ة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية لألس���رة املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
وجود بارات وم���اله وأوكار للدعارة داخل بعض 
املطاعم وذكرت ان اصحاب هذه املطاعم لم يقدموا 
على فعلتهم الشنيعة اال في غياب الرقابة من وزارة 
التجارة صاحبة التراخيص التجارية ومفتش���ي 
البلدية ووزارة الداخلية مما جعلهم يتمادون في 
جعل مطاعمهم اوكارا ملمارس���ة الرذيلة والفساد، 
واس���تغربت الش���يخة فريحة األحمد حدوث هذا 
األمر الش���نيع في بلد األخالق والعادات احلميدة 
وفي ظل وجود قوانني رادعة متنع ارتكاب الرذيلة 
حسبما نص عليه دس���تور الكويت ملقية اللوم 
على اجلهات املختصة بضبط السلوكيات الشاذة 

واآلداب املخالفة.

وطالبت الشيخة فريحة األحمد وزارة الداخلية 
املعنية مبحاربة أوكار الدعارة واألماكن املشبوهة 
مبطاردة ومالحقة اصحاب هذه املطاعم والعاملني 
فيه���ا مهما كانت منزلته���م ومكانتهم وحتويلهم 
للنيابة العامة للتحقيق في نش���ر الرذيلة وجلب 
اخلمور وبنات الهوى وتوفير اماكن اللقاءات احملرمة 
ومصادرة املضبوط���ات وحتذير باقي املطاعم او 
الفنادق املتورطة او املشبوهة او اصحاب العقارات 
والعمارات للتأجير اليومي واألسبوعي والشهري 
دون ضابط قانوني ومراقبة مس���تمرة ألصحاب 
هذه الش���قق، كما طالبت وزارة التجارة بسحب 
تراخيص كل محل او مطعم او مجمع متارس فيه 
هذه السلوكيات املنحرفة او حتويل ممارسة املطاعم 

الى اوكار للفساد والكسب غير املشروع.

داخل بعض مطاعم الكويت

الديحاني: توقيع عقد 
مشروع الصبية إنجاز 

للعاملين في »الكهرباء«

الهاجري: نطالب 
وزير الداخلية بحماية 

مواقف المعاقين

اشاد رئيس نقابة العاملني 
الكهرباء واملاء فايز  بوزارة 
الديحاني باجلهود التي بذلها 
واليزال يبذلها العاملون في 
مختل���ف قطاع���ات الوزارة 
في سبيل خدمة بلدهم ومن 
اجل تأمني استمرارية مرفقي 

الكهرباء واملاء.
وطال��ب الديحاني مجلس 
املدني���ة بض��رورة  اخلدمة 
االلتف��ات للمط��الب العمالية 
وذلك بعد رفعه���ا م��ن قبل 
الوزارة واقرارها من ديوان 
اخلدم���ة املدنية ك���ون ذلك 
يعد حق���ا اصي��ال للعاملني 
في مقاب��ل اجلهود املضنية 
املبذول���ة من قبله���م والتي 
ال تق�����ارن مع جهات اخرى 
بالدول�����ة تتمت��ع مبميزات 
تف�����وق م��ا ه�����و ممنوح 
بال���وزارة والت���ي تعتب���ر 
وزارة فنية خدماتية حتوي 
العديد من املنشآت احليوية 

بالبالد.
واوض���ح الديحان���ي ان 
توقي��ع عقد مشروع الصبية 
يع�����د اجن���ازا للعامل�����ني 
بال���وزارة وان ذلك اتى بعد 
جهود حثيثة من قبلهم حيث 
ان املش���روع يع���د من اكبر 
املشاريع التنموية في البالد 
وسيع��زز الطاق��ة االنتاجي��ة 
الكهربائية بطاقة  للشبك��ة 

.2000 MW �مضافة تقدر ب

بشرى شعبان
أشاد امني السر العام في 
الرياضي  الكويت���ي  النادي 
للمعاق���ني ش���افي الهاجري 
بدعم وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ووقوفه الى جانب 
ابنائه وبناته املعاقني واصداره 
عددا من القرارات املهمة في 
تنظيم عمل املجلس االعلى 
للمعاقني في تسهيل االجراءات 
التي تخص هذه  للمعامالت 

الفئة.
واش���اد الهاجري بجهود 
الداخلي�����ة وعل���ى  وزارة 
الداخلي��ة  رأس���ها وزي�����ر 
الش���ي��خ جاب�����ر اخل��الد 
ومتابعت���ه الدائمة لقضاي��ا 
املعاقني، خاصة في تسهي��ل 
االجراءات في قس���م وزارة 
الداخلي��ة الذي افتتحه في مقر 
الن��ادي لتسهيل االجراءات في 
معامالت املعاقي��ن املختلف��ة 
م��ن جتديد رخ��ص القي��ادة 
الس���ي��ارات  ودفاتر ملكية 
وج���وازات الس���فر، حي��ث 
وج�����دوا جم��ي���ع اعمالهم 
تنج�����ز ف��ي م���كان واحد، 
متمنيا من وزير الداخلية ان 
يصدر تعليماته لرجال املرور 
في حماي���ة مواقف املعاقني 
في االس���واق واجلمعي��ات 
التعاوني���ة ووزارات الدولة 
وعدم ترك تلك السيارات دون 
حسيب أو رقيب، وهذا رج��اء 
م���ن االبناء لوالده���م واننا 
نعي متام���ا اهتمامه بأبنائه 

املعاقني.

الرشيد يتحدث عن واقع اإلعالم الكويتي
في أولى جلسات الصالون اإلعالمي غدًا

يباشر الصالون االعالمي، 
امللتقى  وهو اح���د انش���طة 
االعالمي العربي، اولى جلساته 
في الساعة الثامنة من مساء غد 
مستضيفا وزير االعالم السابق 
د.أنس الرشيد والذي سيتحدث 
عن واق���ع االع���الم الكويتي 
وعن التحدي���ات التي تواجه 
الكويتية  املؤسسة االعالمية 
على مختلف االصعدة، وذلك 
في مق���ر الصالون املؤقت في 
منطقة اليرموك قطعة 4 الشارع 

االول منزل رقم 36.
وجاءت فكرة هذا الصالون 
م���ن خ���الل ح���رص امللتقى 
االعالمي العربي على تأصل لغة 
احلوار واملناقشة بني االعالميني 
الكويتيني ومن اجل مناقشة 
االمور املهمة والقضايا امللحة 
التي تفرض نفسها على الساحة 
الكويتية، بحي���ث يكون هذا 
الصالون آلية جديدة وفعالة 
آليات احلوار االعالمي  ضمن 

البناء.
العام للملتقى  واكد االمني 
العرب���ي ماض���ي  االعالم���ي 
اخلميس ان الصالون االعالمي 
سيكون مبنزلة ندوة اسبوعية 
يتم م���ن خاللها اس���تضافة 
شخصيات كبيرة وذات ثقل 
اعالم���ي وسياس���ي وثقافي 

وفكري من كل اطياف املجتمع 
الكويتي، وسيتم طرح قضية 
اسبوعية للمناقشة وابداء اآلراء 
والتحليل م���ن اجل الوصول 
الى رؤية عامة نس���تطيع من 
خالله���ا ترتي���ب األولويات 
الوطنية، وايضا نستطيع ان 
نستخدم االدوات الدميوقراطية 
االستخدام االمثل خلدمة هذا 
البلد، والدعوة مفتوحة جلميع 
الزمالء االعالميني للمشاركة 

في هذا الصالون.
ال���ى  وأش���ار اخلمي���س 
ان الصال���ون االعالم���ي هو 
احد االنش���طة االس���بوعية 
التي سيؤس���س له���ا امللتقى 
العربي كنش���اط  االعالم���ي 
مستمر ومتماش مع االحداث 

الداخلية، وحتى  واملتغيرات 
املتغيرات واالحداث اخلارجية 
التي لها عالقة وتأثير مباشر 
وغير مباشر على الكويت، وانه 
سيكون جتمعا كبيرا لالعالميني 
والصحافيني واصحاب الرأي 
الكويت، مما يساعد على  في 
الكويتية في  الس���احة  اثراء 
جميع االجتاهات ومن مختلف 

الزوايا.
ومتنى اخلميس ان يخرج 
الذي  هذا الصالون بالش���كل 
يرضينا جميع���ا وأن يؤدي 
دوره املأم���ول منه في خدمة 
الكويت وشعبها، وان يكون 
خطوة ايجابية نحو حتقيق 
البلد سياس���يا  االفضل لهذا 

وثقافيا واجتماعيا.

الخميس: ندوة أسبوعية تستضيف شخصيات كبيرة

د.أنس الرشيد

م.عبداهلل فهاد

ماضي اخلميس

فهاد: ال نقبل أن تكون الكويت
البلد المسلم مكانًا للفساد األخالقي

طالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها والمحافظة على القيم واآلداب


