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 نواب الـ 5: على الحكومة تنفيذ توصيات لجنة البيئة البرلمانية
وعلى »الهيئة« تفعيل دورها الرقابي في »أم الهيمان«

خالل ندوة »ماذا بعد إغالق المصانع؟« 

)أسامة البطراوي(سعدون حماد وخالد العدوة ود.محمد احلويلة خالل ندوة »ماذا بعد إغالق املصانع«؟

)سعود سالم(محمد هايف مع املتحدثني في الندوة

وعلى ذلك يتم نقلها بشكل مباشر، 
باالضافة الى تسعة عشر مصنعا 
صنفت على انها متوسطة الضرر، 
فأوصي بنقلها على مدى االعوام 
التقرير لم  ان  المقبلة، كاش����فا 
الش����عيبة  يقتصر على منطقة 
الغربية فقط بل شمل المنشآت 

النفطية المجاورة.
التوصيات  ان  العنزي  وذكر 
التي رفعت الى مجلس الوزراء 
كاآلتي: انه يجب نقل كل الصناعات 
الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل 
الثقي����ل والمؤثرة على  البيئي 
الس����كنية، والبداية  المناط����ق 
تكون بس����تة مصان����ع وحددت 
باالس����ماء، والتوصية االخرى 
وهي يجب تشكيل لجنة عاجلة 
تقدم خالل ش����هرين الى مجلس 
الوزراء بدائل لمنطقة صناعية 
اخرى غير منطقة الشعيبة، حيث 
تنقل لها هذه المصانع، واحد اهم 
هذه التوصيات هو عدم توطين 
المنطقة  ف����ي  صناعات جديدة 
وتشجير المنطقة الفاصلة بين 
منطق����ة ام الهيم����ان والمصانع 
بصفة عاجلة وتحويل مس����ار 
قوافل سيارات الشحن واالرتال 
العس����كرية بعيدا عن المنطقة، 
ويت����م ذل����ك قبل ش����هرين من 
افتتاح طريق االرتال العسكرية 
وتحويل كل هذه القوافل الى هذا 

الطريق.

جهات رسمية

واضاف: الزام الجهات الرسمية 
بعدم اص����دار اي تراخيص ألي 
منشآت دون اخذ موافقات الهيئة 
العامة للبيئة وعدم الموافقة على 
اي توس����عات ضم����ن المصانع 
ف����ي منطقة  الموج����ودة حاليا 
الش����عيبة وتخصي����ص ه����ذه 
المنطقة فقط للصناعات الصغيرة 
والمتوسطة والصناعات الحرفية 
باالضاف����ة الى الزام المنش����آت 
الصناعي����ة بتقيي����م انبعاثاتها 
من خالل جهازها الفني، مشيرا 
الى اننا ايضا اوصينا بانش����اء 
صندوق االلتزام البيئي لمساعدة 
المصانع غير القادرة على االيفاء 
بالتزاماتها البيئية حتى تتمكن 
ولحين نقله����ا من هذه المنطقة 
من تخفيف انبعاثاتها واضرارها 

على هذه المنطقة.
واوضح العنزي: تطرقنا الى 
موضوع مرادم النفايات وتأهيلها، 
الكويت  وبالفعل باشرت بلدية 
بطرح مناقص����ة عاجلة لتأهيل 
مرادم النفايات بكل ارجاء البالد 
ومنها مردم ميناء عبداهلل والزام 
كل شركات القطاع النفطي باعداد 
البيئي  ال����دوري  برامج للرصد 
الهواء والمياه الجوفية  لجودة 
والتربة ومستويات الضوضاء 
وايضا تطرقنا الى خطوط الضغط 
العالي وتأثيرها على هذه المنطقة 
وباشرت بالفعل وزارة الكهرباء 

والماء فعليا بأعمال نقل وازاحة 
العالي، وبدأت  خطوط الضغط 
بعدة مناطق في الكويت، وستكون 
احدى ه����ذه المناطق منطقة ام 

الهيمان.
وبي����ن ان����ه من االج����راءات 
الفحص  الموص����ى بها اج����راء 
والمسح الصحي لقاطني المناطق 
الجنوبية وباشرت وزارة الصحة 
للب����دء بأعمال  حاليا بخطوات 
المسح الطبي وايضا تم اصدار 
توصية من خالل مجلس الوزراء 
الموقر الى وزارة الصحة للسماح 
لقاطني المناطق الجنوبية وعلى 
االخص ضاحية علي صباح السالم 
باالس����تفادة من المستشفيات 
التي تتب����ع القطاع النفطي مثل 
مستشفى ش����ركة نفط الكويت 
المناسبة  اآللية  ويتم اآلن عمل 

لتطبيق هذا القرار.
وافاد العنزي بانه من خالل 
هذه الجه����ود لم نتوقف عند ما 
ذكرت فقط، بل مارسنا حقنا في 
الهيئة العامة للبيئة بالكامل وقمنا 
بتحري����ر المخالفات في الحملة 
االخيرة ورفعنا التوصيات وتمت 
المباش����رة في تنفيذ االجراءات 
القانوني����ة تج����اه المخالفي����ن 
ونح����ن نج����رؤ عل����ى تطبيق 
القانون ونحن س����عداء بإغالق 
هذه المصان����ع ونؤكد على انه 
سيمدد االجراء اذا لم تلتزم هذه 
البيئية  الشركات باالشتراطات 
الس����ليمة ونقولها بكل ألم فهذه 
االجراءات تقاعس عنها السابقون 
في الفترات الماضية ويجب ان 

يتم فتح تحقيق فيها.

أعداء التنمية

واضاف واتهمنا ايضا من قبل 
البعض بأننا اعداء للتنمية فإذا 
كانت ه����ذه التنمية هي تلويث 
للبيئة فنعم نحن اعداؤها ونحن 
اع����داء اي تنمية ال تحقق االمن 
والصحة والرخ����اء للمواطنين 
ونشكر دعم رئيس مجلس الوزراء 
والنائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء على الثقة والدعم ونقول 
للجميع امنحونا الفرصة الكافية 

ومن ثم حاسبونا على عملنا.
وفي ختام الندوة قال المنظم 
عبداهلل محمد ضويان بعد قرارات 
افكر  المجلس األعلى للبيئة لم 
جديا في تطبيقها حيث اننا نسمع 
اآلن بإغالق المصانع ونقلها من 
الغربية حيث  منطقة الشعيبة 
بدأت اللجنة بتنفيذ التوصيات 
إنني تأكدت شخصيا من  حيث 
اغالق هذه المصانع ونأمل تطبيق 
جميع القرارات والتوصيات في 
ه����ذا االتجاه. وم����ن جهته، قال 
الناش����ط البيئ����ي م.عبدالهادي 
البيئة لتفعيلها  العجمي نشكر 
القرارات ونطالب باالستمرار في 
تطبيق الخطط البيئية المطروحة 

ومتابعتها.

بيئ����ي في فترة ال تتجاوز ثالثة 
أشهر.

7 - لقد ج����اءت التوصيات 
خلوا من اي اش����ارة للمنشآت 
النفطية الت����ي تعد احد مصادر 
التلوث البيئي ذات الحمل البيئي 

الثقيل.
8 - ان تق����وم الهيئة العامة 
للبيئة باالش����راف على شركات 
النف����ط لجع����ل تلك المنش����آت 
والمصافي صديقة للبيئة والحد 

من انبعاثاتها.
9 - التوصية بإجراء مس����ح 

صحي وبيئي عاجل.
10 - تبين للجنة انه بالرغم 
من رصد مبل����غ 750 ألف دينار 
للعم����ل على تش����جير المنطقة 
المنكوب����ة، اال انه لم يتم تنفيذ 
ذلك المشروع المتعلق بالتشجير 
ولم تتلق اللجنة أي رد من الجهات 
المسؤولة حول تلك المبالغ التي 

تم رصدها.
وأوضح حماد انه فيما يخص 
التش����جير، فقد تقدمت بسؤال 
للنائ����ب االول لرئي����س مجلس 
ال����وزراء وجاءني الرد كما يلي: 
ان هناك العديد من االسباب التي 
حالت دون تشجير الموقع اهمها 
عدم تسليم المنطقة حتى اليوم 
من قبل البلدية والمجلس البلدي 
والهيئة العامة للزراعة من اجل 
البدء في تش����جيرها وهو االمر 
الذي دفع وزارة المالية الى سحب 
الكالم  المشروع، وهذا  ميزانية 
كان في السابق، وأما االن فقد تم 
توقيع هذا المشروع وتم رصد 

الميزانية الالزمة له.
التوصيات  وتابع: ومن أهم 
هو اما ان تزال المنطقة السكنية 
بالكامل أو المصانع المخالفة التي 
البيئية  لم تلتزم باالشتراطات 
فورا وفق ما تراه الحكومة أقل 
كلفة عليها واالخذ بعين االعتبار 
النتائج العالمية المتخصصة التي 
تتوصل اليها الشركات التي تمت 
االشارة اليها، ومن هذه التوصيات 
ايضا ان توصي اللجنة بأن تنظم 
الهيئ����ة العامة للبيئة بالتعاون 
مع وزارة االعالم برامج توعية 
وارش����اد بيئي موجهة لس����كان 
منطقة علي صباح السالم وعموم 

مناطق الكويت.
وذكر النائب س����عدون حماد 
اس����ماء المصانع االثني عش����ر 
المغلقة ومنها: 1 - الشركة االولى 
لصناعة الحديد، 2 - شركة الكويت 
لصناعة المواد العازلة )كيمكو(، 3 
- الشركة الكويتية النتاج الزيوت 
والشحوم، 4 - الشركة الحديثة 
للهندسة والمقاوالت، 5 - مصنع 
الصناعات الوطنية لمواد البناء، 
6 - مصنع شركة كيربي الكويت 
للمباني الحديث����ة، 7 - مصنع 
جاسم العماني للفيبرجالس، 8 - 
مصنع شركة االنظمة الخرسانية، 
9 - المصنع الوطني للصناعات 

صحيا حيث اننا س����نجتمع مع 
وزير النفط ونطلب منه تنفيذ 
ما جاء بالتقرير بان يتم الموافقة 
على عالج اهالي ام الهيمان في 
مستشفيات شركة النفط، مشيرا 
الى اننا سنضع وزير النفط امام 
مسؤولياته اذا لم ينفذ العقد الذي 
وقعه م����ع الهيئة العامة للبيئة 
بعشرين مليون دينار لتركيب 

فالتر لمصافي النفط.
وتابع: فالهيئة العامة للبيئة 
في الس����ابق كانت متخاذلة جدا 
الي����وم اصبحت بادارة  ولكنها 
جديدة فيها فرس����ان يناضلون 
ويكشفون المدمرات البيئية ونريد 
منها ايض����ا ان تقوم بالتفتيش 
على المنشآت النفطية حيث اننا 
س����ندعمها بهذا االتجاه. ولفت 
العدوة الى اننا اآلن حققنا نجاحا 
وهو اغالق 12 مصنعا وسنطالب 
بالغاء التراخيص بحال التمادي 
رغم انف المتنفذين الصناعيين 
الذين ل����م يبالوا بس����كان هذه 

المنطقة.
النائب د.محمد  وبدوره قال 
الحويلة اننا عندما رأينا ان هناك 
تهديدا لصحة االنسان في منطقة 
ام الهيمان اخترنا طريق المساءلة 
السياسية ان لم تتحرك وتعالج 
الوضع المتردي، فصحة الناس 
ه����ي الخط االحم����ر واي محور 
يجب ان ينطلق من خالل االمن 

الصحي.

المناطق المجاورة  واسعة على 
الم الهيمان.

وقال ان����ه حرصا من االدارة 
الجديدة في الهيئة العامة للبيئة 
القانون ولش����رح  على تطبيق 
المشكلة البيئية في هذه المنطقة 
بشكل شفاف ودون اي التفاف او 
تضليل، حرصنا على ان تكون 
الحملة مختلفة عما سبقها، الفتا 
الى انه تم خالل الحملة الكشف 
على 57 منشأة صناعية وحوى 
فريق التفتيش اكثر من اربعين 
ضابطا بيئيا متخصصا، حيث 
تم جمع اكثر من 200 عينة وتم 
الى عدة  تقس����يمها وتصنيفها 

عينات.

تقرير

واشار العنزي الى انه تم االخذ 
بعين االعتبار ان يتمتع التقرير 
باالسلوب العلمي متالفين كل ما 
كان يحدث في السابق، حيث اخذت 
التوصيات بمسطرة واحدة، حيث 
انه يتم تطبيق اللوائح والقوانين 
على المصانع المخالفة، مؤكدا ان 
الهم الذي كنا نحمله هو اال تكون 
الحمالت التفتيشية الحالية كما 

كانت في السابق.
ولف����ت ال����ى ان اح����د اه����م 
التوصيات التي اتخذتها الهيئة 
العامة للبيئة هي نقل المصانع 
ذات االحمال الثقيلة على البيئة 
والتي صنفت بعدد ستة مصانع، 

وأوضح: فنحن لس����نا اعداء 
للتنمية وليس لدينا اي خصومة 
م����ع الحكومة ولن نت����ردد في 
اس����تخدام ادواتنا الدس����تورية 
لمعالجة اي تقاعس من اي جهة 
حكومية فقد جعلنا الملف البيئي 
من ضم����ن اهتماماتنا، مبينا ان 
االخوة في الهيئة العامة للبيئة 
تقاعسوا في فترات سابقة ويجب 
عليه����م ان ينطلقوا م����ن الذات 

الصالح الخلل.
وأضاف الحويلة: وهذه رسالة 
للحكومة فيجب عليها ان تقوم 
بمتابعة كل هذه التوصيات التي 
س����تصدر قريبا م����ن المجلس 
بمعالجة الوض����ع البيئي لكيال 
نكون مرغمين على معالجة األمر 
الدستورية ورسالتي  باالدوات 
الصحاب المصانع الذين دمروا 
البيئة: سيكون لنا وقفة حيال ما 
تقومون به فخسائركم ال تساوي 

ما يخسره المواطنون.
وكان في بداية الندوة قد تحدث 
مدير ادارة البيئة الصناعية في 
العام����ة للبيئة م.محمد  الهيئة 
العنزي الذي اشار الى ما قامت 
به الهيئ����ة بناء على تكليف من 
ال����وزراء بتقديم  قبل مجل����س 
تقرير بيئي ع����ن الوضع القائم 
في منطقة علي صباح الس����الم 
)ام الهيمان( والمصانع المجاورة 
لها، موضح����ا انه من خالل هذا 
االمر قامت الهيئة بحملة تفتيشية 

الجلدية، 10 - ش����ركة الصايغ 
لصناعات البولوتولين.

ومن جانبه قال النائب خالد 
العدوة: نؤكد على انه الول مرة 
بتاريخ الكويت يخرج علينا تقرير 
حكومي ب����ان المصانع التي تم 
تخصيصها من قبل الهيئة العامة 
للصناعة مخالفة بيئيا حيث ان 
منها ستة مصانع ذات احمال ثقيلة 
ال حل لها اال بترحيلها من المنطقة، 
مؤكدا على اننا وصلنا الى مفترق 
طرق بان يتم وضع هذه المصانع 
في مناطق نائية حدودية، واما ان 
تزال المصانع او تثمن منطقة ام 
الهيمان ويتم توطينهم في منطقة 

نظيفة بيئيا.

أعداء الحكومة

وأض����اف: نحن لس����نا اعداء 
للحكوم����ة ب����ل رقب����اء عليه����ا 
ونحاس����بها إذا كان هن����اك اي 
تراخ منها في مواجهة المتنفذين 
وسنصوت على هذا التقرير الذي 
سيطرح على المجلس وستكون 
الحكومة ملزمة بالتوصيات فيه 
ففي الكوي����ت لدينا ترد صحي 
وليس لدينا سوى مستشفى واحد 
في المنطقة وهو ال يستطيع ان 
يستوعب 300 ألف نسمة بحال 

تم تطويره.
وبي����ن الع����دوة ان الحكومة 
متراخي����ة وانجازه����ا متواضع 
ويجب ان يعوض اهالي ام الهيمان 

دارين العلي
مازالت قضية اغالق المصانع 
ف����ي منطقة الش����عيبة الغربية 
القريبة م����ن ام الهيمان تتفاعل 
بق����وة، فبعد التوصي����ات التي 
اصدرتها لجنة البيئة في مجلس 
االمة كان البد من رأي ش����عبي 
س����طرته الندوة الشعبية التي 
دعا اليها عضو لجنة ام الهيمان 
البيئية م.عبداهلل ضويحان تحت 
عنوان »ماذا بعد اغالق المصانع؟« 
مساء امس في ضاحية علي صباح 

السالم.
الندوة التي شارك فيها النواب 
سعدون حماد ود.محمد الحويلة 
وخالد العدوة اعتذر عن حضورها 
النائب خالد الطاحوس، وشهدت 
مطالبة حثيثة من النواب بضرورة 
تنفيذ الحكومة للتوصيات التي 
اقرتها اللجنة البيئية باالضافة الى 
تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة 
المصانع والوضع  في مراقب����ة 

البيئي في جميع انحاء البالد.
النائب سعدون حماد قال: نحن 
عايش����نا قضية التلوث البيئي 
في ام الهيمان منذ فترة طويلة، 
وقد تبنينا الدفاع عن اهالي هذه 
المنطقة المنكوبة، وهنا سأطلعكم 
على ما وصلت اليه اللجنة البيئية 
وقد ت����م التصوي����ت عليه يوم 
االربعاء الماضي، وكان الهدف ان 
تكون البيئة نظيفة في ام الهيمان، 
حيث صوتنا على مادة فحواها 
اما ان تزال منطقة ام الهيمان او 

تزال المصانع المخالفة.

توصيات

واض����اف: ه����ذه التوصيات 
هي:

1 � يجب ان تكون التوصيات 
الهيئة  مش����تركة بين كل م����ن 
العامة للصناعة والهيئة العامة 

للبيئة.
2 � يجب ان تكون التوصيات 
واضح����ة ال لبس فيها ودون اي 
غموض وان تكون الحلول لتلك 
الكارثة البيئية عاجلة وناجعة.
العامة  بالهيئ����ة  � ين����اط   3
للبيئة اع����داد تقارير عن جميع 
المخالفة لالشتراطات  المصانع 
البيئية وارس����الها فورا للهيئة 
العامة للصناعة التخاذ االجراءات 

القانونية ضدها.
4 � ان تق����وم الهيئ����ة العامة 
الرقابة وتفعيل  للبيئة باحكام 

القانون.
5 � تفعيل المادة 41 من قانون 

الهيئة العامة للصناعة.
6 � تلتزم الهيئة العامة للبيئة 
بتوفير االجهزة المتطورة على 
الكوادر م����ا يمكنه����ا من رصد 
البيئي����ة ومعالجتها  الملوثات 
على أن تتم االس����تعانة بمكاتب 
استش����ارية محلية أو خارجية 
الش����ركات  وتكلي����ف اح����دى 
المحايدة لمس����ح  المتخصصة 

هايف: محاسبة الوزراء واجبة في ظل المماطلة واالنفالت
فرج ناصر

قال النائب محمد هايف ان بعض شركات االتصاالت 
مت���ادت في املخالفات الى حد وضع بحث من العلماء 
واملشايخ يوضح الشركات املباحة التي يجوز املساهمة 
فيه���ا وهو ما قد يحصل في االي���ام املقبلة، قائال ان 
الندوة مبثابة دق ناقوس اخلطر لهذه الشركات سواء 
في الوقوع في احملرم او اخلس���ارة احملققة اذا اجته 

املجتمع اجتاها مغايرا.
واضاف هايف: خالل ندوة عن املخالفات الشرعية في 
بعض شركات االتصاالت انصح ادارات هذه الشركات 
الى االستماع جيدا الى ما يطرح فقد يلجأ املجتمع الى 
احملاسبة القانونية والسياسية وقد يلجأ الى اسلوب 
آخر وهو توجيه الش���ارع الى عدم املساهمة في هذه 
الشركات، السيما ان بعض هذه الشركات تشهد انفالتا 
اخالقيا غير محدود وهو امر ال ميكن ان نسكت عنه 

ونقف مكتوفي االيدي.
وتابع »اذا كان هناك حلم في التعامل مع الوزراء 
السابقني فان احللم لن يستمر على ذلك في ظل املماطلة 
واالنفالت وعدم تطبيق القوانني وهو امر ليس بجديد، 
الس���يما ان املوضوع قد طرح على الوزراء السابقني 
والوزير احلالي د.محم���د البصيري فقد وجهنا عدة 
اس���ئلة وتصريحات توضح خطورة هذا االمر ولكن 
م���ا تزال وزارة املواصالت في تباطؤ جدا وان وجدنا 

تعاونا على شكل فردي.
وطالب هايف ان تكون هناك محاسبة فعلية مع االخذ 
بتوجيهات مدير الرقابة حول ان الرسائل غير مراقبة 
وحتتاج الى ضبط ومع ذلك الوضع لم يتحرك وهو 
امر ال ميكن السكوت عنه، مضيفا حتدثت مع الوزير 
احلالي البصيري م���ع مجموعة من النواب للوقوف 

حول هذه املمارسات وضرورة ضبطها.
وأكد ان اعضاء مجلس االمة عليهم مسؤولية في 
محاسبة اي وزير تقاعس عن عمله فشركات االتصال 
معنية باجتاهني االول في الرس���ائل وغرف الدردشة 
واالخرى في شركات االنترنت السيما ان ما حتدث عنه 
االخوة من مخالفات يعتبر جزءا قليال من ممارسات 

بعض الشركات خاصة ان هناك رسائل تصلنا يندى لها 
اجلبني فقد وصلت بعض الرسائل الى حد الوقاحة.

وقال ان تلك الش���ركات وقعت على احترام عادات 
وتقالي���د البلد، موضحا ان وزي���ر املواصالت معني 
بالدرجة االولى وبعض ادارات الشركات معنية ايضا 
بضبط شركاتهم السيما انهم ال يرضون بهذا االنفالت 
والتكسب املادي على حساب االخالق فيجب ان يكون 
حتركهم س���ريعا في هذا االم���ر وان حتيا الغيرة في 

قلوبهم على مجتمعهم.

شركات اإلنترنت

واس���تطرد هايف ان بعض الشركات قد احترمت 
الدول االخرى من ناحية العقود التي منعت بعض تلك 
اخلدمات فضال عن التزام ش���ركات االنترنت ببعض 
العقود واالنظمة التي حتكم التعامل مع الدول اخلليجية 
اال انها في املقابل لم حتترم ما يقدم لها من تسهيالت 
حكومية، مضيفا ان استمرت هذه الشركات على تلك 
االمور فستكون هناك خطوة الحقة في محاسبة الشركات 
ورصد تعامالتها ورفع قضايا عليها وكذلك محاسبة 
وزير املواصالت الذي نقدره ولكن لن نتس���اهل في 
اس���تمرار الوضع على ما هو عليه خاصة ان مذكرة 
مدير الرقابة يج���ب ان تفعل في ظل وجود ضوابط 

وعقوبات يجب أن تضعها وزارة املواصالت.
وبني ان كون بعض ادارات الشركات هي من اسماء 
معنية ال يعني انها خارج املساءلة او الرقابة واحملاسبة 
فنحن ام���ام وزير املواصالت ال���ذي يجب ان يطبق 
القوانني بحذافيرها مع وج���ود عقوبات رادعة ولن 

نتساهل في ذلك.

مراسالت

م���ن ناحيته قال رئيس جتم���ع الفضيلة د.طارق 
الطواري ان الندوة تأتي للمصاحلة، السيما اننا راسلنا 
اغلب شركات االتصاالت وذلك النها شركات مساهمة 
وكل مواطن يساهم فيها ويكون هدف االنسان في كثير 

من االحيان ان يتحصل على مكاسب وارباح.

من جهته قال مدير عام شركة املستشار الشرعي 
الدولي د.رياض اخلليف���ي ان احلديث عن املخالفات 
الشرعية في بعض شركات االتصاالت ال شك حديث 
غاية في االهمية ويأتي في صياغة الثقافة الشرعية 
التي بدأت متتد وتتجر الى نسبة من مجتمعنا الكرمي 
وبالتالي عند التحديث عن النظام العام فإننا نتحدث 
عن االبعاد االس���المية والتطبيق في الواقع ولوحظ 
ان رقعة العالم االس���المي بدأت تنم���و لديها الثقافة 

الشرعية في املعامالت التجارية.

تكسب سياسي

من جانبه قال االمني العام املس���اعد لرابطة علماء 
املسلمني د.عبداحملسن املطيري انه ليس القصد من 
هذه الندوة التكس���ب السياسي ولكن نرجو النصح 
لالمة فهي ندوة ومحبة وليس���ت للتش����هير وتتبع 

االخطاء.
واك���د املطيري نحن نهدف ال���ى االصالح لالخوة 
القائمني على الشركات ونحن معهم ونريد لهم الكمال 
واالبتعاد عن االخطاء، الس���يما اننا ال ننكر اخلدمات 
التي توفرها للناس لكن اردنا تصحيح اخلطأ وتعديل 
املسار، علما انه متت مراسلة كثير من االخوة القائمني 
على الشركات وتذكيرهم باالخطاء ولكن بعد ان عجزنا 

اردنا توصيل الرسالة، السيما ان املنكرات كثيرة.
واضاف املطيري ان رس���ائل امليسر والقمار بدأت 
تتوزع على بعض مشتركي بعض الشركات وقد وجدنا 
12 مخالفة ش���رعية وقانونية، مطالبا هذه الشركات 
بتصحي���ح اخلطأ واالبتعاد عم���ا يغضب اهلل طلبا 
للحالل وبعدا عن احلرام خاصة ان رزق اهلل ال يؤتى 
مبعصية اهلل بل متحق املعصي���ة الرزق وال تبارك 
في���ه، قائال ان بلدنا الطيب يس���تحق منا ان نحفظه 
بطاع���ة اهلل واالبتعاد عن املعصية فضال عن تعزيز 
القيم واالخالق، الس���يما ان هذه املخالفات الشرعية 
توجب على اللجان الشرعية واملجاميع الفقهية اعادة 
النظر في حكم املساهمة في هذه الشركات فان بعض 

املخالفات كفيلة بتحرمي ذلك.

أثناء ندوة عن بعض المخالفات الشرعية لدى بعض شركات االتصاالت
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