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العتل: «االعتماد املهني» يلبي متطلبات سوق 
العمل ويسهم بتعديل التركيبة السكانية

أكدت جمعية املهندســني حرصها على 
التعاون مع جمعية املعلمني إلجناح مبادرة 
االســتعانة باملهندسني لســد الشواغر في 

السلك التدريسي بوزارة التربية.
وقال رئيس اجلمعية م.فيصل العتل: 
سعدنا بلقاء أمني سر جمعية املعلمني سعد 
الشــمري وعضو مجلــس اإلدارة عبداهللا 
هديــان لشــرح أهمية هذه املبــادرة لدعم 
التوجهات احلكومية لسد النقص في سلك 
التعليم، ونشكر اإلخوة في اجلمعية على ما 
أبدوه من استعداد لتدريب وتأهيل املهندسني 

الراغبني بالعمل التدريسي مجانا.
وأكــد العتل حرص «املهندســني» على 

التعــاون في املجــاالت املهنية األخرى مع 
جمعية املعلمني، الفتا إلى أنه قد مت تقدمي 
شرح موسع للضيوف حول مشروع االعتماد 
املهنــي لغير الكويتيــني والذي تقدمت به 
اجلمعية في وقت ســابق والقــى اهتماما 
رســميا ألهميته في دعم تعديل التركيبة 
السكانية وتوفير عمالة ماهرة ومبؤهالت 
تلبي احتياجات السوق ملختلف املهن في 
الكويت، وسنتعاون مع «املعلمني» في نقل 
آليــات االعتمــاد املتبعة للمهندســني غير 
الكويتيني، وسنســخر كل إمكاناتنا لدعم 
عمل اإلخــوة في جمعية املعلمني وتعزيز 

التعاون معهم مبختلف املجاالت.

شكر «املعلمني» على استعدادها لتدريب املهندسني الراغبني بالعمل في التدريس

م.فيصل العتل خالل استقباله سعد الشمري وعبداهللا هديان

وقفة احتجاجية لدعم التحاق املرأة بالسلك العسكري:
التاريخ يشهد لها باإلجنازات العظيمة في شتى املجاالت

أريج حمادة لـ «األنباء»: الكويتية موجودة في احلرس و«الداخلية» فما مينع وجودها في اجليش؟

خالد العنزيم.حمد الفواز

النومـس: يجب أن يشـمل السـلك العسـكري الرجال والنسـاء معًا
الفواز: نأمل أن يكون هناك دعم أكبر للنساء في «الدفاع» وباقي الوزارات
العنـزي: املـرأة نصف املجتمـع ولهـا دور مبختلف مناحـي احلياة

آالء خليفة

أكــد عدد من الناشــطات 
الكويتيات على حق املرأة في 
االلتحاق بالسلك العسكري، 
الفتات الى ان التاريخ يشهد 
للمرأة الكويتية باإلجنازات 
واالنتصارات العظيمة ومنها 
الشهيدات واألسيرات اللواتي 
قدمــن أرواحهن فداء لتراب 
الوطن خالل االحتالل العراقي 

للكويت عام ١٩٩٠.
جــاء ذلك خــالل الوقفة 
االحتجاجيــة التــي نظمتها 
عدد من الناشطات في ساحة 
اإلرادة أمــام مجلــس األمــة 
صباح أمس لدعم حق املرأة 

في االلتحاق باجليش.
في البداية، قالت رئيسة 
مجموعة حتديات القانونية 
احملاميــة أريــج حمــادة ان 
وجودهــا بســاحة اإلرادة 
للتأكيد علــى حق املرأة في 
االلتحاق بالسلك العسكري، 
مشيدة مبوقف وزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
والذي انتصر للمرأة بالسماح 

لها بااللتحاق باجليش.
وأضافــت حمــادة فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء»: من 
تقاليدنا وقيمنا غرس الروح 
الوطنيــة في نفوس الذكور 
واإلناث والدفاع عن الوطن 
دائما، وفيما يخص الفتاوى 
الشــرعية فهناك الكثير من 
الدول التي سبقتنا في ذلك 
ســواء عربيــة أو خليجية، 
مؤكدة ان النساء لعنب دورا 
بارزا في الغزوات اإلسالمية 
والصحابيــات شــاركن في 
الســيف،  القتــال وحملــن 
موضحة ان رسولنا الكرمي 
ژ لــم مينــع النســاء مــن 
املشاركة معه في الدفاع عنه.
املــرأة  ان  وأوضحــت 
التحقت بالعمــل في وزارة 
احلــرس  وفــي  الداخليــة 
الوطني وال يوجد ما مينع من 
تواجدها بالسلك العسكري، 
مستغربة من الذين يقبلون 
بوجــود املرأة فــي احلرس 

هذه الوقفة لتســجيل موقف 
في الدفاع عــن حقوق املرأة، 
النســاء يتمتعن  مؤكــدة ان 
بالكفاءة والقدرة على خوض 
أي مجال والتاريخ يشهد لها 
بذلك، معربة عن أسفها بالنظر 
للمرأة الكويتية في انها غير 
قادرة على الدفاع عن نظيراتها 
وتترك جميع األمور للرجال 
قائلــة: «ليــس لنــا غنى عن 
الرجل ولكننا أخوات الرجال 

ونكمل بعضنا البعض».

املهندس املعماري حمد الفواز 
الذي أكد دعمه للمرأة في حقها 
بااللتحاق بالسلك العسكري 
كما نالت حقوقها السياسية.

وأشار الفواز في تصريح 
لـ «األنباء» الى ان املرأة قدمت 
العديد من التضحيات وخير 
شــاهد على ذلك إســهاماتها 
خــالل االحتــالل العراقــي، 
وهناك العديد من الشهيدات 
واألســيرات اللواتــي فدين 
الوطن بأرواحهن مثل أسرار 
القبندي ووفاء العامر وسناء 
الفودري وغيرهن، فدخول 
العسكري  الســلك  النســاء 
ال ميتهــن مــن كرامتهن، بل 
بالعكــس فاملــرأة الكويتية 
لديها من الكفاءة والقدرة التي 
تؤهلها خلوض أي مجال من 

مجاالت العمل.
وزاد: هناك نساء التحقن 
بالعمل العســكري في دول 
خليجيــة مثــل الســعودية 
واإلمــارات، مؤكــدا تأييــده 
لوزيــر الدفاع آمال ان يكون 
هناك دعم اكبر للمرأة سواء 
في «الدفاع» أو بقية وزارات 
الدولة، ولدينا حتفظ على أداء 
ودور جمعيــات النفع العام 
حاليا، ونتمنى ان يكون لها 
تأثير أكبر في توحيد اجلهود 

ملدنية الدولة.
نصف املجتمع

بدوره، شدد املواطن خالد 
العنزي على ان املرأة نصف 
املجتمــع ولها دور كبير في 
مختلف مناحــي احلياة وال 
ميكن االستغناء عنها، معلنا 
تأييده التام لتواجدها بالسلك 
العسكري، السيما ان املرأة 
لديها من القدرة والكفاءة ما 

يؤهلها لذلك.
وذكر العنزي ان التاريخ 
الكويتيــة  يشــهد للمــرأة 
بالــروح الوطنيــة ولنا في 
شهيدات وأسيرات االحتالل 
العراقي خير مثال وأســوة 
حسنة مقترحا االستفادة من 
أبناء الكويتيــات في العمل 

العسكري.

املرأة  النومــس:  وتابعت 
الكويتية تشرف جميع احملافل 
ووجودها في السلك العسكري 
شرف للكويت والبد ان يشمل 
الســلك العســكري الرجــال 
والنساء متسائلة: ما اإلشكالية 
فــي ان تقف املــرأة الكويتية 
للدفاع عن وطنها؟، واألصوات 
الرافضة لدخولها هذا املجال 
جتامــل بعــض األشــخاص 
الذين يدعمــون الرجال فقط 
ويريدون تهميش دور املرأة 
والدليل على ذلك وصول ٥٠ 
نائبا من الرجال ملجلس األمة 
دون أي متثيــل للمرأة حتت 
قبة عبداهللا الســالم، مؤكدة 
تشجيعها ومساندتها للمرأة 
في املطالبــة بحقوقها كاملة، 
موجهة جزيل الشكر والتقدير 
لوزير الدفاع النتصاره حلقوق 

املرأة.
تضحيات كبيرة

وتواجــد خــالل الوقفــة 
االحتجاجية بساحة اإلرادة 

(ريليش كومار) أريج حمادة وسارة النومس وشوق العميري خالل الوقفة االحتجاجية في ساحة اإلرادة  

الوطنــي للدفــاع عنهم وال 
يقبلونها للدفاع عن الوطن، 
«فهنــاك نواب وصلــوا إلى 
قاعة عبداهللا السالم بأغلبية 
اليــوم  نســائية يســعون 
حلرمان املرأة من حقهن في 
االلتحاق بالسلك العسكري».

أخوات الرجال

من جانبهــا، ذكرت نائب 
رئيــس جمعيــة الكاريكاتير 
سارة النومس انها تشارك في 

ملشاهدة الڤيديو

نقابة «القوى العاملة» هنأت املوسى 
بعودته إلى العمل وبراءته من املخالفات

بشرى شعبان

هنأت نقابة العاملني في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
مدير عام الهيئة أحمد املوسى 
بعودته إلى عملة بعدما أثبت 
تقرير املستشارين براءته من 
جميع املخالفات املوجهة إليه.
وأعــرب رئيــس النقابة 
عبداهللا املطيري عن تفاؤله 
لعودة املوسى إلى منصبه ملا 
يصب في صالح الهيئة نحو 
التطوير واالرتقــاء بعملها 

استنادا خلبرته في حتقيق اإلجنازات املطلوبة.
وأشار املطيري الى أن عهد املوسى شهد 
نقلة نوعية على مستوى أعمال الهيئة وتعزيز 
ميكنتها، مما ساهم في ارتفاع ايراداتها املالية، 
الفتا الى أن «القوى العاملة» تعد من الهيئات 

املستقلة التي تدر على الدولة 
مئات املاليني وأصبحت في 
فتــرة قصيــرة مــن أفضل 

اجلهات حتقيقا لإليرادات.
وأشــاد بجهود املوسى 
تطويــر  فــي  امللموســة 
الهيئــة وتنظيم  منظومة 
سوق العمل وميكنة جميع 
اإلجراءات واخلدمات املقدمة 
منذ أن مت إطالق اخلدمات 
اإللكترونيــة فــي ينايــر 
٢٠٢١ وذلك لنحو ٩٥٪ من 
اخلدمات دون احلاجة إلى 
مراجعــة اإلدارات املختصة، مشــددا على 
دوره في تطوير أداء موظفي الهيئة والذي 
انعكس باإليجاب على اخلدمات، وذلك بإقامة 
الــدورات التدريبيــة املكثفة فــي مختلف 

التخصصات.

عبد اهللا املطيري


