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خالل لقاء مفتوح أكد أنه يتعامل مع اجلميع مبسطرة القانون وأشاد بتعاون السلطتني في إقرار 50 تشريعاً متميزاً

الصانع في جمعية الصحافيني: لوال تعاون السلطتني ما حققنا »ثورة تشريعية«

الدين���ي وكيفي���ة جتديده 
بالص���ورة التي تتناس���ب 
مع جمال اإلس���ام وما فيه 
م���ن معان جميل���ة، كما ان 
من املب���ادرات التواصل مع 
الطاب في اجلامعات، وكذلك 
الرصد املعلوماتي للدعاوى 

املتطرفة.
املبادرات  وتابع: وم���ن 
املهم���ة تضم���ن املناه���ج 
الدراس���ية قيم الوسطية، 
التربية مش���كورة  ووزارة 
قطعت شوطا كبيرا في هذا 
املجال، وكذلك وزارة األوقاف 
أقرت تعديل بعض مناهجها، 
حي���ث مت إقرار تعديل مادة 
العقيدة والتي ستدرس العام 
املقبل، وضمت املادة كيفية 
التعامل مع احلكام وقضية 

التكفير.
وذك���ر عمادي ان اللجنة 
الفكر  س���اهمت في نش���ر 
الوسطي في السجون خاصة 
لدى ما يطلق عليهم اس���ود 
اجلزيرة وهم 18، خرج منهم 
3 بانتهاء األحكام، وأغلبهم 
ان لم يكن كلهم استفادوا من 
الدورات التي طبقت عليهم منذ 
6 أشهر، مستدركا ان املبادرات 
ش���ملت زيارة الديوانيات 
اخلاصة بالش���باب، وإنتاج 
األفام الوثائقية ورس���ائل 
لألطفال، وإعداد الفاش���ات 
التلفزيوني���ة وغيرها من 

املبادرات اإلعامية.

خطة قصيرة وطويلة املدى 
ملكافحة التطرف واإلرهاب، ثم 
رفعنا هذه املبادرات ملجلس 
ال���وزراء وحرصنا على ان 
متتاز مبميزات مهمة وهي 
االبتعاد عن اإلسهاب اإلمائي 
وأن تكون مبادرات مشروعات 

عمل ملواجهة هذا اخلطر.
الوثيق���ة  وأض���اف ان 
الوطنية لنش���ر الوسطية 
اعتمدت على 3 محاور مهمة 
وهي أوال اجلانب التوجيهي 
وحتته 24 مبادرة وتتفرع 
منها مجموع���ة كبيرة من 
برامج العمل، والثاني اجلانب 
اإلعامي وتندرج حتته 14 
مب���ادرة والثالث���ة اجلانب 
اخلاص باألم���ن املجتمعي 
األوق���اف  وزارة  دور  ألن 
هو تعزيز األمن املجتمعي 
ووضعنا حتته 10 مبادرات، 
الوثيقة  الى ان ه���ذه  الفتا 
اعتمدت على حتقيق الشراكة 
املؤسسية بن كافة املؤسسات 
في الدولة، فهذه قضية تهم 

املجتمع بأكمله.
وأش���ار عم���ادي الى ان 
الشباب هم الشريحة األكبر 
ويتنازع عليها اجلميع من 
قوى اخلير او قوى الش���ر 
مثل داعش وغيرها، والشباب 
هم أكثر قبوال لآلراء، وأغلب 
مبادراتنا موجهة للشباب، 
مش���يرا ال���ى ان م���ن أهم 
املب���ادرات جتديد اخلطاب 

احلريات من املمكن ان تنساق 
وراء فكر إقصائي مارس في 
السابق محاباة اآلخر مبا ال 
ميكن من تطبي���ق القانون 

مبسطرة واحدة«.
وأضاف قائا: »وقطعنا 
آلية  شوطا كبيرا ووضعنا 
لتطبيق القانون سترضي 
اجلمي���ع، وأنا ال أحاس���ب 
ش���خصا على ما يحمله من 
فكر او توجه سياسي ولكن 
أحاسبه على جتاوزه للقانون 
او استغاله وظيفته في خدمه 
فكره وهو ما يخالف القانون«. 
وأكد انه يطبق القانون على 

اجلميع دون اي محاباة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
العدل باإلنابة بدر الزمانان 
إجناز العديد من املش���اريع 
التي متس اخلدمات للمواطنن 
عبر تدشن الرسائل النصية 
التي تص���ل للمواطنن عند 
تنفيذ اي وكالة ألي شخص 
يتم التواصل معه سواء في 
إلغائها او تنفيذها، موضحا 
انه مت فت���ح مكاتب بوزارة 
اإلسكان للربط اإللكتروني مع 
وزارة العدل لتقدمي اخلدمات 
للمواطنن الراغبن بالرعاية 
الس���كنية دون مراجعتهم 

للوزارتن.
الزمانان انه مت  وأضاف 
الربط إلكتروني���ا مع بنك 
االئتمان لاستعام من خال 
وزارة العدل عن ماك العقارات 
والوكاالت وسريانها، كما مت 
االتفاق على فتح مكتب للهيئة 
العام���ة للمعلومات املدنية 
لتطبيق التوقيع إلكترونيا، 
السيما للمحامن عبر عمل 

الوكالة عن بعد.
ولفت الزمانان الى تشكيل 
فريقن من العدل واملعلومات 
اللمس���ات  املدني���ة لوضع 
األخيرة على مشروع التوقيع 
اإللكتروني، مبينا انه مت الربط 
مع البلدية لتبيسط اإلجراءات 
وبانتظار البلدية إلنهاء العمل 
به وتفعيل اخلدمة، إضافة الى 
ربط سجل الوفيات حتى ال 
تستخدم أي وكاالت سابقة 

بعد الوفاة.
وزاد بقول���ه: نري���د أي 
ش���خص يدخل على موقع 
وزارة الع���دل ليعرف قيمة 
العقار وأسعار املتر واملنطقة 
واي خدم���ات أخرى في هذا 
اجلان���ب، إضاف���ة لوجود 
شاشات في احملاكم يستطيع 
اي شخص ان يتعرف على 
احلك���م م���ن خ���ال الرول 

اإللكتروني.
الزمان���ان ان  وأوض���ح 
وزارة الداخلية طلبت الربط 
م���ع وزارة العدل ومت قطع 
شوط في هذا اجلانب، كذلك 
هناك ربط آخر مع السفارات 
باخلارج لاستعام عن اي 
شخص من خال توفير كل 
املعلومات أمام وزارات الدولة 
في إطار احلكومة اإللكترونية، 
حيث مت تدريب موظفن من 
اخلارجية على هذه البرامج 

اإللكترونية.
وذكر انهم يعملون على 
الربط اإللكتروني مع وزارة 
الشؤون للتراسل اإللكتروني 
مع دول اخلليج ملتابعة بعض 
النساء املطلقات في الكويت 
إال انها متزوجة باخلارج ما 
يتطلب متابعة بيان احلالة 
االجتماعي���ة ألي ش���خص 

باخلارج.
وبدوره، قال وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية 
العليا  العام للجنة  واألمن 
لتعزيز الوسطية فريد أسد 
عمادي ان قضية الوسطية 
أولينا  التط���رف  ومكافحة 
له���ا اهتمام���ا بالغ���ا جدا، 
حيث ش���هدنا قبل عدة أيام 
احلادث املؤسف على مسجد 
الصادق وهذا جعلنا نضع 

مختلف مؤسسات املجتمع 
األخرى في نشر الوسطية، 
مشيرا إلى أن شعار الوزارة 
اآلن هو »األمة الوسط«، حتى 
تكون رسالتنا للجميع بأن 
األوقاف بعيدة كل البعد عن 
الغلو والتط���رف واألفكار 

املتشددة.
وبن ان هناك إستراتيجية 
لتطبيق الوسطية في وزارة 
األوقاف، م���ن خال اللجنة 
العليا للوسطية بالوزارة، 
مطالبا بتضافر جميع جهات 
الدولة م���ع هذه اللجنة مبا 

فيهم القطاع اخلاص.
وف���ي رده على س���ؤال 
للزميل عدنان الراشد حول 
ما يحمله بعض قيادات وزارة 
األوقاف م���ن فكر متطرف، 
قال الوزير الصانع: »نحن 
في بلد حرية، وهذه احلرية 
لها جانبان إيجابي وسلبي 
وقدرنا في الكويت ان البعض 
قد يفهم هذه احلرية مبفهوم 
ال يتفق مع احلرية احلقيقية 
التي نص عليها الدستور«.

وتاب���ع قائ���ا: »وه���ذه 

الناجزة.
وب���ن أن قانون محكمة 
األسرة قانون نوعي يصب 
في مصلحة حماية األسرة 
والطفل، لذل���ك فإن محكمة 
األسرة تعد مركزا ملباشرة 
قضايا األحوال الشخصية، 
مثل احلضانة والنفقة وغيرها 

من األمور األخرى.
وأش���ار إل���ى أن قي���ادة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
ساهمت في نقل احلكومة نقلة 
نوعية ف���ي حتقيق العديد 
من اإلجنازات والتشريعات 
الت���ي تصب ف���ي مصلحة 

املواطنن.
إل���ى أن وزارة  ولف���ت 
األوق���اف تعن���ى باألم���ن 
املجتمعي، موضحا ان دور 
وزارة األوقاف ليس مقصورا 
على خدمة املساجد وبيوت 
اهلل وهو ش���رف نعتز به، 
ولكن يجب أن تكون لدينا 
رؤية مختلفة تتعلق بكيفية 
نش���ر الفكر الوسطي وعدم 
الغلو والتطرف، بحيث تكون 
األوقاف اجلهة التي تساعد 

أسامة أبوالسعود

أشاد وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسامية 
يعق���وب الصان���ع بتعاون 
التش���ريعية  الس���لطتن 
والتنفيذية خ���ال العامن 
األخيرين وإجنازهما العديد 
من اإلجنازات، موضحا انه 
مت إجناز أكثر من 50 تشريعا 
متميزا تصب في دفع عجلة 
التنمية، مؤكدا انها تشريعات 
نوعية غير مسبوقة وتعد 

نقلة نوعية في الكويت.
وأض���اف الصانع خال 
اللقاء املفتوح الذي عقد ظهر 
أمس في جمعية الصحافين 
أن وجود التعاون احلكومي- 
النيابي يصب في املصلحة 
العامة، الفتا إلى أن نهاية دور 
االنعقاد احلالي ال يجب أن 
متر م���رور الكرام من حيث 
حتقيق اإلجناز في س���بيل 

خدمة الوطن واملواطنن.
واستعرض الصانع عددا 
من اإلجنازات التي حتققت 
في وزارتي العدل واألوقاف 
والشؤون اإلس���امية منذ 
توليه حقيبة الوزارتن وأبرز 
م���ا مت التوصل له من إقرار 
ملشاريع القوانن التي اعتمدها 
مجلس األمة مؤخرا، متابعا: 
ومن مثل هذه املشاريع على 
سبيل املثال وليس احلصر 
مشروع الربط اإللكتروني 
مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية للتوقيع اإللكتروني 
الذي س���يقر قريبا، وكذلك 
مشروع الربط اإللكتروني 
الع���دل والهيئة  بن وزارة 
العام���ة للرعاية الس���كنية 
وبنك االئتمان بهدف معاجلة 
مشكلة بطء الدورة املستندية 
التي كان يعاني منها املواطن 

سابقا.
وأش���ار الصانع إلى أن 
ثمة إجنازات عديدة حتققت 
ف���ي وزارة الع���دل ومنه���ا 
إجن���از املعامات إلكترونيا 
واإلسراع بالدورة املستندية 
للقضية، عن طريق الوسائط 
اإللكتروني���ة وذل���ك بهدف 
العدال���ة  تطبي���ق ش���عار 

الوزير يعقوب الصانع ود.بدر الزمانان وفريد أسد عمادي ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل اللقاء                                                                                           )محمد هاشم(

ال أحاسب شخصًا 
على ما يحمله 

من فكر أو توجه 
سياسي ولكن 

أحاسبه عن جتاوزه 
للقانون

نتعاون مع هيئة 
املعلومات املدنية 

لتنفيذ التوقيع 
اإللكتروني ضمن 

خطوات احلكومة 
اإللكترونية

الزمانان: »العدل« 
ربطت إلكترونيًا 

مع مختلف جهات 
الدولة للتسهيل 
على املواطنني 
وحفظ حقوقهم

عمادي: الشباب 
هم الشريحة 

األكبر ويتنازع عليها 
اجلميع من قوى 

اخلير أو قوى الشر

الوزير يعقوب الصانع

من احلضور في اللقاء 


