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خالل حفل أقامته حمالت احلج الكويتية تكرمياً للوزير ولـ »األوقاف« لدورهما في إقرار قانون احلج والعمرة اجلديد

الصانع: لن نسمح بوجود أي فكر متطرف أو متشدد في مركز الوسطية

الدولة لرعاية  مؤسس���ات 
احلجاج واملعتمرين وعلى 
رأسها مجلس الوزراء املوقر 
وجميع اعضاء مجلس االمة، 
كم���ا اتقدم اليهم بالش���كر 
اجلزي���ل على دعمن���ا بهذا 
املجال واصدار قانون احلج 

والعمرة.
وتاب���ع الوزي���ر موجها 
حديثه الصحاب حمالت احلج 
قائال: نحن واياكم ش���ركاء 
في خدمة ضيوف الرحمن، 
وهي مس���ؤولية كبيرة ملن 
ش���رفه اهلل بالعمل في هذا 
املجال، فلتتضافر اجلهود 
لالرتقاء باخلدمات التي تقدم 
لضيوف الرحمن ولنحرص 
على تقدميها بافضل االساليب 
وارقاها حتى يتس���نى لهم 
القيام بأداء مناسكهم على 
الوجه االكم���ل، وال يخفى 
عليك���م ان االس���تعدادات 
الت���ي تقوم بها  املتواصلة 
الوزارة تستمر طوال العام 
ويتم فيها تالفي اي سلبيات 

وتعزيز االيجابيات.
وأض���اف قائ���ال: امتنى 
ان تكون جاهزيتكم عالية 
كامل���ة  واس���تعداداتكم 
الستقبال موس�م احلج هذا 
العام لضمان تقدمي افضل 
وارقى اخلدمات وفق اعلى 
املعايي���ر كما اعدكم بتقدمي 
الدعم الكام���ل والالمحدود 
للقيام مبهامكم على الوجه 
االكمل، لنسعى نحن واياكم 
لتقدمي هدفنا النبيل ورسالتنا 
الس���امية خلدم���ة ضيوف 

الرحمن.
وفي اخلتام، وجه الصانع 
الشكر للجنة حمالت احلج 
الكويتية على جهودها في 
إقامة هذا احلفل داعيا اهلل � 
عّز وجّل � ان يدمي عليها نعمة 
االمن واالمان واالستقرار على 
بلدنا احلبي���ب الكويت في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو ولي عهده 
االمني الشيخ نواف االحمد 

� حفظهما اهلل.
من جانبه، وجه رئيس 
جلنة حمالت احلج الكويتية 
فوزي الدويسان الشكر لوزير 
االوقاف يعقوب الصانع على 
دعمه الق���رار قان�ون احلج 
والعمرة مثمنا ال�دور الكبير 
الذي تبذله وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية في 
امام  العقبات  تذليل جميع 
حمالت احلج الكويتية لتقوم 
بدوره���ا الرائ���د في خدمة 

ضيوف الرحمن.
وقال الدويسان: ان مثل 
ه�ذا الل�قاء يع�بر بش���ك��ل 
رائ�����ع عن م���دى التعاون 
املتميز بني وزارة االوقاف 
واصح���اب حم���الت احلج 
الكويتية والذي يدفعنا دائما 
الى التميز والرقي في مستوى 
اخلدم���ات لصالح ضيوف 
الرحمن من حجاج بيت اهلل 

احلرام من الكويت.

العالقة مع جميع شركائنا 
في املجاالت املتعددة«.

وأضاف قائال »وال يفوتني 
ان اتقدم اليكم بالشكر اجلزيل 
على ما تقومون به في خدمة 
ضيوف الرحمن وتقدمي افضل 
اخلدمات والتي تتيح لهم اداء 
مناسكهم على الوجه االكمل، 
كما اهنئكم على النجاحات 
التي حققتموها في مواسم 
احلج الس���ابقة السيما في 
موس���م احلج االخير حيث 
كان موسما متميزا بجميع 
املقاييس والذي اتسم بالهدوء 
والطمأنينة والراحة حلجاج 

دولة الكويت«.

تذليل جميع العقبات

وتابع الصانع قائال »كما 
اهنئك���م بص���دور القانون 
رقم 1 لس���نة 2015 لتنظيم 
حم���الت احل���ج والعمرة 
الوزارة خالل  حيث عكفت 
الفترة املاضية على صياغته 
واعداده بالش���كل املطلوب 
والذي يالمس حاجة اصحاب 
الكويتية  حم���الت احل���ج 
ويذلل جميع العقبات، حيث 
يكفل قيام اصحاب حمالت 
احل���ج بواجباته���م كاملة 
نحو احلج���اج واملعتمرين 
بالنسبة ألداء مناسك احلج 
والعمرة عل���ى اكمل وجه، 
وفقا ملا تقضي به الشريعة 
االسالمية، وتوفير وسائل 
السالمة والراحة للحجاج 
واملعتمرين من وقت قيامهم 
م���ن دولة الكوي���ت وحتى 

عودتهم للبالد«.

الحمالت الوهمية

وأردف وزي���ر االوقاف 
القانون  »كما س���يحد هذا 
من احلمالت الوهمية وغير 
املرخص���ة حي���ث ضاعف 
القانون العقوبة وش���ددها 
لتصل ال���ى عقوبة احلبس 
مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة 
ال تزيد ع���ن 50 الف دينار 
كويت���ي او بإح���دى هاتني 

العقوبتني«.
واستطرد قائال: ان صدور 
قان���ون احلج والعمرة يدل 
على اهتمام خاص من جميع 

االوقاف االخ رومي الرومي 
الشأن، وأؤكد على  في هذا 
انه ان كانت هناك مصلحة 
في هذا الشأن عبر القانون 
اجلدي���د س���نتواصل م���ع 
امر  اصحاب احلمالت واي 
اط���ار املصلحة  يصب في 
العامة لضيوف الرحمن لن 

نتوانى في االهتمام به.
اقامة ه���ذا احلفل  وعن 
والتواصل مع اصحاب حمالت 
احلج الكويتية، قال الصانع: 
»مم���ا يثلج الصدر ان ترى 
وزارة االوقاف تقوم مبجهود 
يتعلق مبشروع قانون احلج 
والعمرة ويأت���ي اصحاب 
حم���الت احلج والعمرة من 
كل مكونات املجتمع الكويتي 
اثر  وحتتفي بك، فه���ذا له 
معنوي كبير وتشعر بأنه 
ال ي�وج���د جدار بينك وبني 
االخوة في حم���الت احلج 
وكذلك االشخاص العاملون 
على حمالت احلج والعمرة 
وما يقومون به من دور كبير 

خلدمة ضيوف الرحمن«.
وأضاف الصانع التقدير 
املعنوي والتكرمي يشعرنا 
بالسعادة وهو شيء كبير 
بالنسبة لنا بان ما نقوم به 
من مجه���ود متواضع وهو 
لي���س منة ولكن���ه واجبنا 
ك���وزارة وكحكومة، ولكن 
ايضا عملية التقدير والتكرمي 
لها اثر معنوي حتى لقطاع 
شؤون احلج بوزارة االوقاف، 
وبالفعل هذا ما جبلنا عليه 
في دول���ة الكويت وهذا ما 
نتمن���اه وم���ا نتوقعه من 
اصحاب حمالت احلج فلهم 

جزيل الشكر واالمتنان.
وكان الوزير الصانع قد 
ألقى كلمة بهذه املناسبة قال 
فيها »باسمي وباسم جميع 
العاملني في قطاع احلج اتقدم 
اليكم بالشكر اجلزيل وعظيم 
االمتنان عل���ى هذه الدعوة 
الكرمية، وهذا ان دل فامنا 
يدل عل���ى العالقة املتميزة 
بني اصح���اب حمالت احلج 
الكويتية والعاملني في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
- قط���اع احل���ج، وهذا ما 
نسعى اليه دائما من توثيق 

وزير العدل البريطاني ومع 
وزير العدل الهولندي وذكرت 
انه ال ميكن ملقتضيات حسن 
س���ير العدالة ان تكون أي 
دولة مالذا آمنا لسراق املال 
العام، وليس من املتصور 
هذا االمر، ونحن ال نتكلم عن 
موضوع يتعلق باحلريات 
أو مواضي���ع من املمكن ان 

نختلف عليها«.
واستطرد الصانع قائال: 
»نحن نتكل���م عن مجرمني 
العام  املال  يقومون بسرقة 
فلي���س من املقبول ان نرى 
داخ���ل دول���ة الكويت احد 
سراق املال العام أو اخلزينة 
البريطانية، وكذلك ليس من 
املقبول ان نرى احد سراق 
املال الع���ام من الكويت في 
بريطاني���ا خاصة أن لدينا 
عالقة تاريخية مع بريطانيا 
امت���دت جذوره���ا إلى 200 

سنة«.
وأضاف: »بالتالي يجب أن 
تكون لدينا عالقة قضائية 
تعاونية امنية في هذا املجال 
وبالفعل، اخ���ذوا هذا االمر 
على محمل اجلد وس���نقدم 
اآلن مذك���رات ونبعثها الى 
اإلخوة في وزارة اخلارجية 
حتى تكون هناك آلية عمل 
يتم رسمها وخارطة طريق 
بني الكويت وبريطانيا وايضا 

بني الكويت وهولندا«.
وأوض���ح الصان���ع ان 
العمل على مكافحة االرهاب 
ب���ني البلدين يحت���اج الى 
البلدين  متخصصني م���ن 
وهذا م���ا ذكره وزير العدل 
بأن���ه كل���ف  البريطان���ي 
املتخصص���ني لديه في هذا 
اجلانب، ونحن ايضا قمنا 
بدورنا بتكليف املتخصصني 
حتى تتم كتابة املذكرات التي 
تخص هذا الشأن ونصل الى 

نقاط االلتقاء.

فتح المجال لزيادة حجاج 
الحمالت

وفيما يخص فتح املجال 
حلم���الت احلج لزيادة عدد 
حجاجها، قال الصانع: كان 
لدي لقاء س���ابق مع مدير 
مكتب شؤون احلج في وزارة 

أسامة أبوالسعود

أك���د وزير العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع أنه 
يسعى إلى تطبيق القانون 
والتعامل مع اجلميع مبسطرة 
واحدة، مشددا على انه لن 
يسمح بوجود فكر متشدد او 
غلو في الطرح داخل مركز 

الوسطية.
الوزي���ر الصانع  وتابع 
في تصريحات للصحافيني 
على هام���ش حفل التكرمي 
ال���ذي أقامته حمالت احلج 
الكويتية تكرمي���ا للوزير 
الصانع ول���وزارة األوقاف 
لدوره���م في إق���رار قانون 
احلج والعمرة، والذي أقيم 
مس���اء ام���س األول بفندق 
البدع  املوفنبيك مبنطق���ة 
بحضور وكيل وزارة األوقاف 
املساعد للعالقات اخلارجية 
واحلج خليف األذينة ومدير 
الرومي:  إدارة احلج رومي 
»يجب أن نبتعد عن الغلو في 
التفكير والغلو في الطرح وال 
ميكن ان يكون هذا حتت كلمة 
الوس���طية، وبالتالي الفكر 
التكفيري او الفكر املتطرف 
املتش���دد ال ميكن ان يكون 
ولن نسمح به في داخل هذا 

املركز«.
وتابع قائال: »لذلك عكفت 
مع زمالئي في وزارة االوقاف 
على ان تكون الرؤى واالهداف 
كلها مبنية على اساس فكرة 
الوس���طية وليس ادل على 
ذلك من طرحنا الستراتيجية 
العليا،  الوسطية واللجنة 
وكما تعلمون وزعناها على 
اعضاء مجلس االمة ومجلس 
الوزراء وكافة مؤسس���ات 
املدن���ي، وايضا  املجتم���ع 
اميانا منا اصدرت تعليمات 
لالمني العام للوس���طية م. 
فريد عمادي وقلت له ايضا 
ان الصحافة واالعالم لهما 
دور كبير، وهذه املس���ودة 
التي تقدمنا بها تعتبر مبدئيا 
مس���ودة وضعت كخارطة 
طريق، البد ان يكون لالعالم 
دور كبير ليضعنا في السكة 

الصحيحة«.
واضاف قائال: »وبالتالي 
س���توزع لكاف���ة وس���ائل 
االعالم من صحافة وتلفزة 
وفضائي���ات وكل وس���ائل 
ال���ذي  الكويت���ي  االع���الم 
شأنه شأن كافة مؤسسات 
املجتمع املدني لعلنا اغفلنا 
شيئا لم نضعه في مشروع 

الوسطية«.

سراق المال العام

وح���ول زيارته األخيرة 
للمملكة املتح���دة وهولندا 
ومش���روع اتفاقيات تبادل 
املجرمني وسراق املال العام، 
قال الصانع: »اجلولة كانت 
ناجحة بكل املقاييس وكان 
هناك اهتمام كبير من قبل 
املسؤولني في وزارة العدل 
البريطاني���ة، وحتدثت مع 

 الوزير الصانع وأحمد القراوي ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ علي املكيمييعقوب الصانع ورومي الرومي وخليف األذينة وعدد من أصحاب حمالت احلج

درع تقديرية من أصحاب حمالت احلج للوزير الصانع

..ودرع تكرميية إلى خليف األذينة تكرمي رومي الرومي

سنقدم مذكرات 
لوزارة اخلارجية 
لتكون خارطة 

طريق بني الكويت 
وبريطانيا وهولندا 
في تبادل سراق 

املال العام 
واإلرهابيني

قانون احلج 
اجلديد سيحد من 
احلمالت الوهمية 

وغير املرخصة

مضاعفة عقوبة 
احلمالت الوهمية 
لتصل إلى احلبس 
مدة ال تزيد على 

سنة وغرامة ال تزيد 
على 50 ألف دينار 

أو بإحدى هاتني 
العقوبتني

بدء تدوير »العدل« اخلميس للخبراء 
والدخيل لإلدارية واملالية

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب الصانع قرارا 
وزاريا بتدوير وكالء مساعدين بوزارة العدل، ونص القرار 
الوزاري بتكليف فيصل عبداهلل اخلميس وكيال مس����اعدا 
لشؤون اخلبرة والتحكيم وخالد محمد الدخيل وكيال مساعدا 
للشؤون اإلدارية واملالية. وبحسب مصادر خاصة ل� »األنباء« 
يأتي القرار كبداية للتدوير املتوقع أن يقوم به الوزير الصانع 

في كل من وزارتي العدل واألوقاف قريباً.

»األوقاف« تساند »الداخلية« 
في حملة »معاً جنمع السالح«

أسامة أبوالسعود

من أجل املس����اهمة في حشد التأييد الشعبي والرسمي 
لاللتزام بالقانون ومساندة رجال وأجهزة األمن في جمع السالح، 
للقضاء نهائيا على ظاهرة أخطار األسلحة غير املرخصة وما 
تؤدي إليه من مخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره وسالمة 

األرواح واملمتلكات، قامت 
وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مبساند وزارة 
الداخلية ومشاركتها في 
حملتها الوطنية جلمع 
والذخائ����ر  األس����لحة 
واملفرقعات حتت شعار 

»معا جنمع السالح«.
وقال وكي����ل وزارة 
األوقاف املساعد لشؤون 
املساجد د.وليد الشعيب 
إن الوزارة تشارك في هذه 
احلملة مشاركة فعالة من 
شأنها املساهمة بشكل 

إيجابي في إجناحها، انطالقا من دورها الوطني ورسالتها 
املجتمعية. وقال الشعيب في تصريح صحافي: لقد مت إصدار 
تعميم موجه إلى أئمة وخطباء املساجد يدعوهم ويلزمهم 
بتخصيص خطبة يوم غد اجلمعة املوافق 6 اجلاري للحديث 
عن حملة جمع السالح وحث املصلني على املساهمة في هذه 
احلملة، والتنبيه على أخطار األسلحة غير املرخصة، وأيضا 
تناول هذه املواضيع في الدروس اليومية وخطب اجلمعة، 

وذلك طيلة فترة احلملة والتي متتد ل� 4 أشهر.
وأوضح إن الوزارة عممت اخلطبة التي أعدتها جلنة إعداد 
اخلطب بالوزارة حتت عنوان »مخاطر حمل السالح« على 
جميع مسaاجد الكويت وألزمت األئمة واخلطباء بها، حتى 

تعم الفائدة وتتحقق األهداف املنشودة منها.
وتوضح اخلطبة إن من الفساد الذي بدأ يظهر وينتشر 
في مجتمعاتنا اليوم ظاهرة انتش����ار السالح بأيدي الناس 

الذين استغلوه ألغراض خاطئة ومدمرة.
وجاء في خطبة يوم غد اجلمعة: إن النصوص الشرعية 
الصحيحة والصريحة حذرت من مخاطر السالح والعبث 
به حتى ولو على س����بيل املزاح، فكيف مبن يصيب ويقتل 
به األبرياء. وأردفت قائلة: إن حلمل السالح وانتشاره بني 
أيدي الس����فهاء واملجرمني والعابثني عواقب وخيمة وآثار 
جسيمة، فهو مخالفة ألمر اهلل وأمر رسوله ژ وولي األمر 
الذي  أُمرنا بطاعته، مش����يرا إلى أن ذلك فيه إرهاب للناس 
وترويع لآلمنني وإيذاء للمؤمنني. وذكرت اخلطبة: إن إحصائية 
مركز البحوث في وزارة الداخلية كش����فت أن مخافر البالد 
سجلت 27 ألف جرمية متنوعة خالل العام 2013، وأظهرت 
اإلحصائية أن اجلرائم الواقعة باالعتداء على النفس بلغت 
128جرمية، مؤكدة أن هذا العدد يعد ضخما بالنسبة لدولة 
مثل الكويت. وأشارت إلى أن هذه احلوادث املتكررة املروعة 
سببها حمل الس����الح والتهاون في ذلك، ووقوعه في أيدي 
عابثة ال حتس����ن استخدامه وفي أيدي شباب صغار أو من 
في حكمهم ممن ال يحسبون حساب العواقب وإمنا هي من 

باب الشهرة واملفاهيم اخلاطئة.

د.وليد الشعيب

عدد من أصحاب حمالت احلج الكويتية خالل احلفل


