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انتقدت النائبة د.أسيل العوضي قرار مجلس الوزراء القاضي 
بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق في شأن مزايا التقاعد للعسكريني 
في اجليش ووزارة الداخلية واحلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء، 
مبينة ان قرار التمديد تس����بب في ظلم العديد من القيادات التي 

تقاعدت العام املاضي بغرض االستفادة من املهلة احملددة سلفا.
وقالت العوضي في تصريح صحاف����ي لها امس: قرار مجلس 
الوزراء جاء لينسف الغرض والهدف من مزايا التقاعد للعسكريني، 
اذ كان يهدف الى افس����اح املجال للقيادات الوسطى باعتالء سلم 
القي����ادة وتقدمي مزايا للقيادات العلي����ا للتقاعد حتى تكون هناك 
دورة وظيفية حقيقية في القوات املسلحة، السيما اجليش، اال ان 
صدور قرار التمديد بعد عام من انتهاء املهلة املاضية جاء مبنزلة 
الصدمة للعس����كريني من القيادات الوس����طى ممن قرروا التقاعد 
واالستفادة من هذه القرارات. ولفتت العوضي الى ان هناك أزمة 
حقيقية في اجليش تتركز في تشبث القيادات العليا مبناصبها مما 
يحرم العديد من القيادات الوس����طى من تبوؤ املناصب العليا، اذ 
رفض العديد من القيادات العليا التقاعد العام املاضي واالستفادة 
من املزايا وظلوا في مناصبهم، مما حدا القيادات الوس����طى على 
التقاعد بس����بب عدم وجود جدوى لالس����تمرار باجليش في ظل 
تش����بث القيادات العليا مبناصبها وف����ي ظل وجود هذه احلوافز 

التي تدفعهم للتقاعد املبكر.

معنويات القوات المسلحة

وأشارت العوضي الى خطورة استمرار هذا الوضع على معنويات 
العاملني في القوات املس����لحة، مع اص����رار بعض القيادات العليا 
على البقاء في مناصبهم، مبينة ان القيادات الوس����طى لو علمت 
ان هناك متديدا لفترة املزايا املمنوحة للتقاعد ملا تقاعدت وتركت 
عملها، ومنهم العديد من الضباط ممن لهم خبرة كبيرة وامكانيات 
وطاقات تركوها ليتقاعدوا ويستفيدوا من املميزات، فتعرضوا اآلن 
للظل����م بعد قرار مجلس الوزراء االخير، اذ تبني انه كان بإمكانهم 
االستمرار في عملهم وخدمة وطنهم لثالث سنوات اخرى ومن ثم 

التقاعد واحلصول على نفس املزايا.
وطالب����ت العوضي جلنة الداخلية والدف����اع البرملانية يبحث 
املوض����وع مع النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك والوقوف على خلفياته، مبينة انها وجهت 
اس����ئلة الى كل من وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء ملعرفة تفاصيل القرار والدوافع إلقراره.
وقد وجهت أسيل سؤاال لوزير الدفاع جاء فيه:

نظرا ملا تس����بب فيه قرار مجلس الوزراء العام املاضي بشأن 
مزايا التقاعد املمنوحة للعس����كريني من تسرب كبير في القيادات 
الوسطى في اجليش والشرطة واحلرس الوطني، رغم ان هدفه كان 
تشجيع القيادات العليا للتقاعد إلفساح املجال للقيادات الوسطى 
بتسلم زمام قيادة القوات املسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء 
االخير بتمديد فت����رة مزايا التقاعد مبنزل����ة الصدمة للعديد من 
القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خالل الفترة السابقة 

لالستفادة من تلك املميزات.
لذا وبناء على ما تقدم، يرجى موافاتي بالتالي:

عدد العسكريني املتقاعدين من اجليش ممن هم دون رتبة لواء 
ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد، مع بيان رتبهم ومراكز عملهم 

قبل التقاعد وتاريخ التقاعد.
وعدد العس����كريني املتقاعدين من اجليش برتبة لواء وما فوق 
ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد مع بيان رتبهم ومراكز عملهم 

قبل التقاعد وتاريخ التقاعد.
كما وجهت س����ؤاال لوزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد جاء 

فيه:
نظرا ملا تس����بب فيه قرار مجلس الوزراء العام املاضي بشأن 
مزايا التقاعد املمنوحة للعس����كريني من تسرب كبير في القيادات 
الوسطى في اجليش والشرطة واحلرس الوطني رغم ان هدفه كان 
تشجيع القيادات العليا للتقاعد الفساح املجال للقيادات الوسطى 
بتسلم زمام قيادة القوات املسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء 
األخي����ر بتمديد فت����رة مزايا التقاعد مبثاب����ة الصدمة للعديد من 
القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خالل الفترة السابقة 

عن القرار السابق ومتديده بعد ان قدم ما يقارب ال� 90% من ضباط 
القيادات الوسطى تقاعدهم التزاما بالتاريخ الرسمي للقرار، وذلك 
على الرغم من التأكيدات والتعهدات احلكومية السابقة بالتعاون 
والتنسيق مع اللجنة البرملانية التي قامت بناء على تكليف مجلس 
االمة لها باالنتهاء وامتام جميع اجلوانب الفنية واالدارية واآلثار 
املترتب����ة على ق����رار التمديد، وذلك من خ����الل عقدها للعديد من 
االجتماعات التي استمرت طوال فترة العطلة البرملانية الصيفية، 
وقد حذرت في تقريرها النهائي من خطورة واضرار متديد العمل 
بقانون التحفيز الى ما بعد موعده الرسمي الذي ينتهي مع نهاية 

شهر ديسمبر املقبل.
واش����ار د.احلربش الى ان اتخاذ مجلس الوزراء قراره االخير 
بالتمديد لفئة محدودة من القيادات العسكرية دون النظر او االهتمام 
بالغالبي����ة العظمى من الضباط والعس����كريني ضاربا بتوصيات 
وتقرير جلنة الداخلية والدفاع عرض احلائط، قد اوقع الكثير من 
الضرر على القيادات الت����ي مت إخراجها من اخلدمة وفق القانون 
املذكور، خاصة ان وزارة الدفاع على سبيل املثال قد حددت بداية 
ش����هر نوفمبر اجلاري موعدا نهائيا لكل م����ن يرغب في التقاعد 
وفق امتيازات قانون التحفيز، كما ان قرارات احلكومة في الكسر 
واالس����تثناء ومتديد العمل بالقوانني سيؤدي حتما الى اضعاف 
الثقة بأي قرار حكومي في املس����تقبل وسيدفع كثيرا من احلاالت 
اخلاضعة لهذه القوانني الى عدم االلتزام بها وعدم تنفيذها بسبب 
تكرار االستثناءات والتمديد لكل قانون، مشددا على انه اذا كانت 
هن����اك اي حاجة فعلي����ة للتمديد لبعض القي����ادات فمن الواجب 
وانطالق����ا من مبدأ التعاون توضيح جميع مبرراتها ملجلس االمة 
وجلانه البرملانية املختصة وان يكون قرار التحفيز واضحا عند 
ص����دوره في معاجلة مثل هذه احل����االت ولم تكن هناك اي حاجة 
لتكريس مبدأ التفرقة والتمييز بني ابناء املؤسس����ات العسكرية 
والذي جاء قرار متديد العمل به داللة واضحة على التخبط وعدم 
وضوح الرؤية عند اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية تتعلق بأجهزة 
وقطاعات مهمة وحساسة، كما انه رسخ مبدأ التفرقة في املرحلة 
املس����تقبلية خاصة في ظل وجود قيادات ضمنت حصولها على 
امتيازات قانون التحفيز واس����تمرارها بالعمل ملدة ثالث سنوات 
وعملها مع قيادات ال يشملها القرار خالل هذه الفترة ومت حرمانها 
من احلصول على هذه االمتيازات رغم استيفائها لشروط التقاعد 

والتحفيز خالل فترة متديد القرار اجلديدة.

قرار التمديد

واكد د.احلربش على ان قرار التمديد جاء كمثال صارخ وواضح 
على غياب الرؤية احلكومي����ة وبرهن على حالة التعنت والتفرد 
في اتخاذ القرارات غير املدروس����ة وغي����اب العدالة والتفرقة بني 
القيادات املدنية والقيادات العسكرية بالدولة، ولعل رفض متديد 
العمل بقرار تشجيع تقاعد الوكالء والوكالء املساعدين في وزارات 
الدولة خير دليل على ذلك والذي مت متديد العمل به لفترة خمسة 
شهور فقط ولم يتم متديده نهائيا، ولكن استثناء بعض القيادات 
العسكرية جاء على نحو مختلف متاما، مشيرا الى ان تقرير جلنة 
الداخلية والدفاع شدد على ضرورة ان تقر احلكومة بصورة سريعة 
تعديل اوضاع االفراد العسكريني بشكل دائم من خالل اغالق باب 
مطالباتهم املستمرة منذ سنوات دون جدوى فيما يتعلق باحتساب 
عالواتهم الش����هرية ضمن مرتباتهم التقاعدية، متس����ائال اذا كان 
مجلس الوزراء يسعى القرار مبدأ العدالة واملساواة فلماذا لم يتم 
صرف بدل عالوة اخلطر للعس����كريني بوزارة الدفاع اسوة ببقية 
املؤسسات العسكرية االخرى وذلك رغم وجود القرار اخلاص بها 
منذ س����نتني، مؤكدا في ختام تصريحه أنه بصدد توجيه اسئلة 
برملانية لرئي����س مجلس الوزراء والوزراء املعنيني حول الدوافع 
واملبررات احلقيقية بشأن قرار التمديد رغم عدم عدالته وحتميله 
لكلفة مالية اضافية على ميزانية الدولة، وما الدراسات التي اعدتها 
كل جهة معنية للتمديد وكذلك اس����باب عجز مجلس الوزراء عن 
حس����م تنفيذ قرار صرف بدل اخلطر ب����وزارة الدفاع وهل خالف 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع وزير املالية 
مبرر او سبب رئيسي لتعطيل مصالح جزء مهم من ابناء الشعب 

الكويتي وحرمانه من حقوقه املالية والقانونية؟

لالستفادة من تلك املميزات.
لذا وبناء على ما تقدم يرجى موافاتي بالتالي: عدد العسكريني 
املتقاعدين من وزارة الداخلية ممن هم دون رتبة لواء ممن استفادوا 
من قرار مزايا التقاعد مع بيان رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد 
وتاريخ التقاعد، وعدد العسكريني املتقاعدين من وزارة الداخلية 
برتبة لواء وما فوق ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد مع بيان 

رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد وتاريخ التقاعد.

مزايا التقاعد

كما سألت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
نظرا ملا تسبب فيه قرار مجلس الوزراء العام املاضي بشأن مزايا 
التقاعد املمنوحة للعسكريني من تسرب كبير في القيادات الوسطى 
في اجليش والش����رطة واحلرس الوطني رغ����م ان هدفه كان في 
تشجيع القيادات العليا للتقاعد الفساح املجال للقيادات الوسطى 
يتسلم زمام قيادة القوات املسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء 
االخي����ر بتمديد فت����رة مزايا التقاعد مبثاب����ة الصدمة للعديد من 
القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خالل الفترة السابقة 

لالستفادة من تلك املميزات.
لذا وبناء على ما تقدم، يرجى موافاتي بالتالي:

اسماء اعضاء اللجنة الرباعية املكونة من ممثلني عن الداخلية 
واجليش واحلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء واملكلفة باعداد 
التوصيات ملجلس الوزراء بشأن مزايا التقاعد للعسكريني مع بيان 
مراكزهم الوظيفية ورتبهم العس����كرية ان وجدت وما التوصيات 
الت����ي اقرتها اللجنة ومت رفعها ملجل����س الوزراء؟ وما تاريخ رفع 
التوصي����ات؟ برجاء تزويدي بنس����خة طبق االصل من توصيات 

اجلهات املمثلة باللجنة وتقريرها النهائي.
وه����ل رفعت اللجنة توصياتها اثناء فترة العمل األولى مبزايا 
التقاعد للعسكريني )العام املاضي(؟ في حال االجابة بااليجاب، ملاذا 
تأخر مجلس الوزراء في اقرار التوصيات او النظر فيها رغم رفع 
التوصيات في وقت مبكر، األمر الذي دفع العديد من العس����كريني 

للتقاعد دون العلم بفترة التمديد؟
والرجاء تزويدي بنس����خة من قرار مجل����س الوزراء اخلاص 
باعتماد مزايا التقاعد للعسكريني الصادر العام املاضي باالضافة 

الى نسخة من قرار التمديد.

تناقض مستمر

من جانبه انتقد النائب د.جمعان احلربش التناقض املس����تمر 
وغياب مفهوم العدالة في القرارات احلكومية حتى اصبح س����مة 
ونهجا في العمل احلكومي، مبينا ان اهم شروط وركائز اي قرار 
هو دعم مبدأ العدالة واملساواة بني ابناء الشعب الكويتي، ويجب 
لتحقيق ذلك التطبيق الفعلي لكثرة التصريحات احلكومية والوعود 
الشفهية فقط على ارض الواقع، مشيرا بهذا الشأن الى عدم تعاون 
احلكومة وتدني مستوى االلتزام واملصداقية من بعض املؤسسات 
العسكرية خالل تعاملها مع جلنة الداخلية والدفاع البرملانية بشأن 
مترير العمل بقان����ون التحفيز على التقاعد ما يعد دليال واضحا 
ودامغا على تعمد احلكومة عدم التعاون مع مجلس االمة، وتفردها 
بتفصيل قراراتها، مما يؤكد تراجع احلكومة الواضح وغير املبرر 

أسيل: قرار تمديد مزايا التقاعد للعسكريين ظلم للقيادات الوسطى
الحربش: القرار خالف توصيات اللجنة البرلمانية وأضرّ بالقيادات

مبارك الوعالن

سالم النمالنشعيب املويزري

د. جمعان احلربش د. أسيل العوضي

الوعالن يستقبل المهنئين
بعد صالة العيد مباشرة

يستقبل النائب مبارك الوعالن 
املهنئني بعيد األضحى املبارك، 
وذلك بديوانيته باألندلس من 
بعد صالة العيد مباشرة وحتى 

صالة الظهر.
وقد وج���ه الوعالن التهنئة 
لصاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد والش���عب الكويتي 
الكرمي وأعضاء السلطتني بهذه 
املناسبة الكرمية، داعيا اهلل ان 
الكويت وأهلها  يعيدها عل���ى 
واملقيم���ني على أرضها باخلير 

واليمن والبركات.

وجه النائب س���الم النمالن 
س���ؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الس���اير ق���ال في���ه: ان مركز 
األسنان التخصصي مبستشفى 
العدان يعاني من نقص شديد 
في الهيئة التمريضية والكادر 
الطبي باملركز، م���ا يؤدي الى 
ازدحام شديد للمواطنني ويؤثر 
على العمل باملركز على اعتبار 
انه يخدم ش���ريحة كبيرة من 
املواطنني، طالبا تزويده بعدد 
الهيئة التمريضية والكادر الطبي 

املوجود باملركز؟

هايف تساءل عن إجراءات الحكومة ضد األبواق المضللة

حزب األمة يدعو الحكومة إلى وقف 
كل السياسات المناهضة للحريات

النمالن: ما أسباب نقص العاملين 
بمركز األسنان في العدان؟

قال ح���زب االمة ف���ي بيان 
اصدره امس: ان ما تتعرض له 
احلريات العامة في الكويت من 
سياسات حكومية مناهضة لها 
تتمثل ف���ي رفع دعاوى واحالة 
لتحقيقات داخلية لعدد من الكتاب 
والناشطني أبدوا آراءهم في قضايا 
عامة وش���خصيات عامة بحكم 
وظائفه���م العامة وفي مقدمتهم 
الوزراء، ليعتبر مؤشرا  رئيس 
خطيرا على االنحدار العام الذي 
تسير فيه احلياة السياسية في 
الكويت وعلى عدم التزام احلكومة 
باملبدأ الدستوري اخلاص بحرية 
الرأي والتعبير الذي أقره الدستور 
الكويتي في املادة 36 التي نصت 
عل���ى ان »حرية الرأي والبحث 
انس���ان  العلمي مكفولة، ولكل 
حق التعبير عن رأيه ونش���ره 
الكتابة أو غيرهما«،  أو  بالقول 
كما ان النق���د والرقابة من قبل 
أفراد الشعب أو من ميثلهم ملن 
يتول���ى الوظائ���ف العامة حق 
مكفول وفقا للمادة 6 التي نصت 
على ان »نظام احلكم في الكويت 
دميوقراطي، السيادة فيه لالمة 
مصدر السلطات جميعا، وتكون 
الوجه  الس���يادة على  ممارسة 
املبني بهذا الدس���تور«، وال شك 
انه ال ميكن ممارسة هذه السيادة 
املقررة للشعب الكويتي في ظل 
التزام اجلميع بالنصوص  عدم 
الدستورية  واملبادئ واحلقوق 

املكتسبة.

ل���ذا فإن ح���زب االمة يدعو 
احلكومة الى اطالق س���راح من 
مت احتجازه بسبب قضايا رأي 
كاحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
الداخلية  التحقيق���ات  ووق���ف 
للموظفني الذين قاموا بواجبهم 
الدستوري كالسيد فيصل اليحيى. 
كما يدعو حزب االمة مجلس االمة 
الى القيام بواجبه الدستوري في 
حماية احلقوق واحلريات العامة 
للش���عب الكويتي والعمل على 
وقف هذه السياسات احلكومية 
ومحاسبة املسؤولني عنها وفقا 
لالدوات الدستورية التي منحها 
الدستور الكويتي ملجلس االمة، 
وفي مقدمته���ا طرح الثقة بهذه 
احلكوم���ة من خالل االعالن عن 
ع���دم التعاون معه���ا النتهاكها 
الكويتي بسياسات  الدس���تور 

مناهضة للحريات العامة.
من جانبه، قال النائب محمد 
هايف تعليقا على احتجاز الكاتب 
الصحاف���ي محم���د عبدالقادر 
اجلاسم: »إذا كانت هناك إجراءات 
قانونية ضد بعض من أبدوا آراء 
وانتقادا للحكومة أو رئيس���ها 
وصلت الى حد االحتجاز، فأين 
تلك االجراءات من األبواق التي 
مازالت تضلل الشارع الكويتي 
وتثي���ر الف���ن والت���ي أعطيت 
أكبر من قدرها في االس���تقبال 
والظهور؟«. وأضاف متسائال: 
»فهل هذه سياس���ة املس���تقبل 

للدولة البوليسية؟!«.

دانيا شومان 
أكد النائب علي الراشد ان احلديث عن 
إعطاء املرأة ألي من حقوقها املسلوبة السيما 
السياس���ية منها ف���ي املجتمعات العربية 
تصاحبه���ا ردود أفعال س���لبية وعنيفة 
الى جانب وجود الرفض االجتماعي لتلك 
احلقوق، مس���تعرضا تاريخ حقوق املرأة 
املدنية والسياس���ية في الكويت منذ حق 
التعليم حتى حق العمل ومن ثم احلقوق 

السياسية.
واش���ار الراش���د في ندوة »أين املرأة 
من حق القضاء؟« التي نظمتها اجلمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية مساء امس 
األول ف���ي مقر اجلمعي���ة والتي حتدثت 
فيها النائب د.معصومة املبارك واحملامية 
نضال احلميدان واحملامية ذكرى الرشدي 
وبحضور النائب د.سلوى اجلسار ان هناك 
آراء تنتقص من الدين اإلسالمي وسماحته، 
مقدم���ا ورقة عمل عن حق املرأة في تولي 
منص���ب القضاء والتي ل���م يرد بها نص 

قرآني واضح وصري���ح يحرم نيلها هذه 
املهنة السامية.

وحتدث عن اخل���الف الفقهي في هذه 
املس���ألة، مش���ددا على ان الرسول ژ لم 
يعط املرأة أو الرجل منصب القضاء وذلك 
لكونه كان يقضي بني الناس بنفسه، مبينا 
ان الرس���ول اعطى املرأة مرتبة أعلى من 
القضاء وهي حق الفتوى، مدلال على ذلك 
باحلديث الشريف »خذوا نصف دينكم من 
هذه احلميراء« أي الس���يدة عائشة رضي 
اهلل عنه���ا، مؤكدا ان القضاء هو من يلجأ 
ال���ى الفتوى في كثير من االحيان بخالف 
الفتوى التي ال تلجأ الى القضاء وحتتكم 

للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة.
وبني الراشد مختلف اآلراء الفقهية في 
هذا السياق، مؤكدا ان املذهب احلنفي يعطي 
املرأة حق القضاء في غير احلدود واجلنايات 
وان الطبري يعطيها احلق كامال، مش���يرا 
الى اجتهاد الداعية د.يوسف القرضاوي في 
اعطائها جميع احلقوق في القضاء وغيره 

دون ان تأخ���ذ منصبا يجتمع عليه عموم 
الدولة االسالمية، مؤكدا  املسلمني كوالية 
ان مذهب االمام مالك أعطاها حق الوصاية 
والوكالة، مشددا على ان حق التشريع يفوق 
حق القضاء في املكانة، موضحا ان القضاء 
ما هو إال استناد لألحكام وتطبيقها سواء 

كان هذا خاصا باملرأة أو الرجل.
وذكر ان الرس���ول ژ كان يستش���ير 
زوجاته وابرزهم أم س���لمة حتى سميت 
مستش���ارة الرسول، كما عرج على سيرة 
الفاروق عمر بن اخلطاب ÿ حني امتدح 
رأي املرأة في احد األمور الش���رعية وقال 
مقولته املش���هورة: »اصابت امرأة واخطأ 
عمر«، مبينا ان الفاروق ولى الشفاء بنت 
عبداهلل بن عدي املخزومية القضاء واسند 
اليها منصب والية السوق اي وزير البلدية 

في وقتنا احلالي.
واستشهد الراشد بالدستور الكويتي الذي 
ال مييز بني الرجل واملرأة في توليهم املناصب 
العامة والقضائية، مؤكدا ان قانون القضاء 

لم يفرق بني اجلنسني وقال »ان املادة 20 
من القانون تؤكد ان يكون التعيني حملكمة 
التمييز من رج���ال القضاء ولم يقل لغير 
هذا املنصب كلمة رجال مع وجود ش���بهة 
دستورية في ذلك الى جانب منصب النائب 
العام«، مؤكدا ان هذه املادة تعزز من وجود 

املرأة في املناصب القضائية األخرى.
وم���ن جانبها أكدت النائب د.معصومة 
املبارك ان زج الدين اإلس���المي في قضية 
تولي املرأة منصب القضاء أمر يجب حتييده، 
مبينة ان الشريعة االسالمية منهج الكويت 
ال���ذي يحترمه جميع الن���واب، مؤكدة ان 
ش���ريعة اإلسالم س���محاء وال متنع املرأة 
من تولي منصب القضاء، مش���يرة الى ان 
األصل في األمور اإلباحة ما لم يوجد نص 
قرآني صريح وواضح في حترمي ذلك األمر 

والسيما منصب القضاء للمرأة.
وذكرت املبارك ان غالبية الدول االسالمية 
وحتى اخلليجية تتول���ى فيها املرأة هذا 
املنصب والذي يعتبر هو عمق اآلية الكرمية 

)املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر( وان 
القض���اء ما هو إال أمر مبعروف ونهي عن 
منكر، واش���ارت الى ان نسبة النساء في 
سلك القضاء في املغرب 18% ب� 550 قاض 
امرأة وفي مصر يصل عددهن الى 42 أما في 
البحرين فهناك 3 نساء وفي اإلمارات اثنتان، 
مشيدة بتصريح فيصل املرشد الذي يقول 

بجواز دخول املرأة لسلك القضاء.
وأوضحت احملامية نض���ال احلميدان 
ان قضية تولي املرأة ملنصب القضاء هي 
قضية حقوق وعدالة، مؤكدة ان املادة 29 
من الدس���تور متنع التمييز بني املواطنني 
بس���بب اجلنس، مؤكدة على دور احملكمة 
الدس���تورية في هذا اجلانب ضاربة مثاال 
بقضية استخراج جواز السفر للمرأة التي 

أقرتها »الدستورية« مؤخرا.
وبينت ان املادة 19 من قانون القضاء ال 
متيز بني املرأة والرجل، مؤكدة ان منصب 
القضاء في جميع الدول في العالم والسيما 

األوروبية منها مر بشد وجذب حتى نالته 
وتقلدته امل���رأة، موضحة ضرورة وجود 
قرار سياسي يدفع بهذه املسألة الى االمام 
وذلك لعدم وجود مانع شرعي او قانوني 
وان مس���ألة حرمانها من هذا احلق عبارة 

عن اهواء شخصية.
ومن جانب آخر تطرقت احملامية ذكرى 
الرشيدي الى عدم قبول اوراق خريجة كلية 
احلقوق شروق الفيلكاوي والتي تنطبق 
عليها جميع الشروط املطلوبة لوظيفة باحث 
قانوني مبتدئ علما بان جميع قوانني اخلدمة 
املدنية ال متنعها من ذلك، األمر الذي أدى 
الى اخطار وكيل وزارة العدل بذلك والذي 
كان رده سلبيا لوقفه طلبها الوظيفي مع 
اقتصاره على الذكور، واشارت الى رفعها 
لدع���وى ادارية للطعن ف���ي القرار مبينة 
ضرورة تواؤم القرارات والدستور، مشددة 
على ضرورة الدفع بهذه املسألة سياسيا 
لعدم وجود املبرر الش���رعي او القانوني 

الذي يقف حائال بني املرأة والقضاء.

خالل ندوة نظمتها الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بعنوان »أين المرأة من حق القضاء؟« مساء أمس األول

الراشد: ال نص قرآنيًا صريحًا يحّرم نيل المرأة منصب القضاء
معصومة: زج الدين في قضية تولي المرأة منصب القضاء يجب تحييده

المويزري: العيد فرصة لتهدئة النفوس ولنحافظ على النعمة
النائ���ب ش���عيب  توج���ه 
املويزري بخال���ص الته���نئة 
مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبارك الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس ال���وزراء وإلى رئيس 
وأعضاء مجل���س األمة، وإلى 
الكويت جميعا واملقيمني  أهل 

الطيب���ة، متمنيا  على أرضها 
به���ذه املناس���بة ان يعيد اهلل 
العيد عل���ى اجلميع بالصحة 
والعافية، وأن يعم اخلير على 

األمة اإلسالمية.
وقال املويزري في تصريح 
صحافي: إنني أسأل اهلل سبحانه 
وتعالى ان يحفظ الكويت وأهلها 

من كل مكروه، وان يتم علينا 
نعمة األمن واألمان ويكفينا شر 
الفن، وتابع قائال: ان هذه فرصة 
عظيمة لنتذكر جميعا اننا في 

نعمة كبيرة.
ويج���ب علين���ا جميعا ان 
نحاف���ظ عليها ول���ن يتحقق 
ذل���ك اال بتمس���كنا بتعالي���م 

ديننا احلنيف واحملافظة على 
وحدتنا الوطنية. وتابع قائال: 
إن االحتفال بهذه االيام املباركة 
وبعي���د االضحى ه���ي فرصة 

لتهدئة ما في النفوس.
مؤكدا انه من اجل الكويت 
وأهلها يق���ول ذلك، متمنيا ان 
تكون املرحل���ة املقبلة مرحلة 

اس���تقرار وتع���اون لتحقيق 
مصال���ح الش���عب، مؤكدا انه 
من دون تع���اون مخلص بني 
اجلميع فلن يتحقق اي اجناز، 
وأعلن املويزري انه سيستقبل 
املهنئني صباح يوم عيد االضحى 
املب���ارك بديوانيته في منطقة 

الفردوس.


