
ع��ق��دت جمعية اإلص����اح االجتماعي 
جمعيتها العمومية العادية، مساء  أمس 
األول، مبقرها الكائن مبنطقة الروضة 
، وذل����ك مل��ن��اق��ش��ة واع��ت��م��اد التقريرين 
امل��ال��ي واإلداري ع��ن الفترة املنتهية في 
2020/12/31 ، وذل��ك  بحضور رئيس 
مجلس اإلدارة د.خالد مذكور املذكور واألمني 
العام هشام عيسى العومي واملدير العام 
محمد عبد الرحيم ، ومدير إدارة اجلمعيات 
واملبرات بوزارة الشؤون االجتماعية  عبد 
العزيز العجمي ، وعبدالكرمي السمدان 
ممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق 

احملاسبي ) أرنست ويونغ (.
وقد افتتح رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
د.خالد املذكور  االجتماع مرحباً باحلضور  
وممثلي وزارة الشؤون االجتماعية ومكتب 
التدقيق احملاسبي ، وقد بدأ نقاش احلضور 
حول التقريرين املالي واإلداري وقد كلن  
رؤساء قطاعات وأمانات اجلمعية بأسئلة 
واستفسارات احلضور ، حيث جرى نقاشاً 
فاعاً يدل على حرص األعضاء على مناقشة 
جوانب التقريرين في أجواء ودية ، وتفاعل 
كبير مع البيانات ال��واردة فيهما باإلضافة 
إلى تقدمي احلضور العديد من االقتراحات 
حول دور اجلمعية في قضية مسلمي الهند 
، وموضوع تطوير معرض الكتاب ، وغيرها 
من املوضوعات التي تهتم بجوانب تطوير 

العمل االجتماعي واخليري  
وف��ي ختام أعمال اجلمعية العمومية، 
وجه رئيس مجلس اإلدارة التهنئة ألعضاء 
اجلمعية على اعتماد التقريرين املالي 
واإلداري، متمنياً دوام التوفيق والسداد 
ألعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء القطاعات 
وجميع العاملني في حتقيق رؤية ورسالة 
اجلمعية وأهدافها املتعلقة بالنفع العام 

للمجتمع الكويتي الكرمي .
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عمومية »اإلصالح االجتماعي« تعتمد  التقريرين املالي واإلداري

ريا�ض عواد 

أك����دت وزارة ال��دف��اع إن تطوع العنصر 
النسائي في اخلدمة العسكرية ج��اء وليد 
دراس��ات سابقة ومت تفعيلها بناء على دعم 
وتوجيهات نائب رئيس مجلس ال��وزراء 

وزيرالدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
ولفتت ال����وزارة ف��ي بيان مت��ت تاوته 
ف��ي مستهل مؤمتر صحفي عقدته، أم��س، 
إل��ى ص��دور ق��رار وزاري رق��م 657 لسنة 
2021 وفقا الحكام قانون رق��م 32 لسنة 
1967 وت��ع��دي��ات��ه ال����ذي ي��ج��ي��ز تطوع 
العنصر النسائي وااللتحاق بشرف اخلدمة 
العسكرية لرتبة ضباط اختصاص وضباط 
صف وأفراد.وأوضحت أنه مت قبول تطوع 
العنصر النسائي في التخصصات الطبية 
والطبية املساعدة والتخصصات الفنية 
وفقا الحتياجات اجليش، مبينة أن شروط 
تطوع العنصر النسائي مطابقة لشروط 
ت��ط��وع العسكريني. وع��ن م��راح��ل وموعد 
التسجيل أفادت الوزارة، بأنه سيتم اإلعان 
عن فتح تطوع العنصر النسائي في نهاية 
العام اجلاري ومن ثم التسجيل )أوناين( 
وإرس���ال رس��ال��ة نصية أو إمييل للمعني 
لتقدمي املستندات وأخ��ي��راً تتم إج���راءات 
القبول والفحص األمني والطبي واملقابلة 
الشخصية، مبينة أن��ه من املتوقع القبول 
ودخ���ول ال���دورات ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام املقبل. 
وأش���ارت إل��ى أن م��دة التدريب وامل��ق��ررات 
واملناهج الدراسية وآلية احلضور في الدورة 
يتم حت��دي��ده��ا وف��ق��ا للتخصصات املعلن 
عنها مع التأكيد بأنها متشابهة مع الدورات 
املقررة للعسكريني واستبعاد ما ال يتماشى 

مع الطبيعة اخلاصة للعنصر النسائي.
وش��ددت ال��وزارة على أنه ستكون هناك 
معلمات من العنصر النسائي يقمن بتدريب 

وتعليم املتطوعات للمواد التي تستوجب ان 
يكون املعلم واملدرب من العنصر النسائي مع 

مراعاة اجلانب الشرعي والعادات والتقاليد.
وقالت ال��وزارة في املؤمتر الصحفي: إن 
الهدف األول هو تعيني العنصر النسائي 
العامل حالياً في وزارة الدفاع بحيث يتم 
تطوعهن للعمل باجليش، بينما الهدف 
الثاني هو إعان التطوع لكل الكويتيات وفقاً 
لشروط محددة للتطوع والعمل في اجليش 

الكويتي في التخصصات املذكورة.
وذك���رت أن العنصر النسائي يستحق 
روات����ب ف��ي اجل��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي مشابهة 
ومتطابقة م��ع روات���ب وب���دالت وع���اوات 

العسكريني، الفتة إلى أنه يجري العمل على 
حتديد التخصصات واالعداد املطلوبة وفقاً 

الحتياجات اجليش.
من جانبه أش��اد معاون رئيس األرك��ان 
العامة للجيش، اللواء الركن الدكتور خالد 
الكندري، بدور املرأة الكويتية في دعم الدولة 
بحالة السلم واحل��رب واألزم��ات الطارئة، 
مستذكراً دورها الكبير أثناء الغزو الغاشم 
وال��ت��ي سطرت م��ن خاله ماحم بطولية 
وكانت جزءاً من املقاومة املسلحة وشاركت 
بالعمليات القتالية وقدمت تضحيات ومنهن 
شهيدات وأسيرات واملشاركة باملظاهرات 
السلمية املناهضة ل��ل��ع��دوان على دول��ة 

الكويت.
وأض���اف ال��ك��ن��دري، أن امل���رأة الكويتية 
س��اه��م��ت أي��ض��ا ب����إدارة أزم���ة )ك��ورون��ا( 
إل��ى جانب الرجل معربا عن ترحيبه بها 
إل��ى ج��ان��ب دور أشقائها العسكريني في 
اجليش الكويتي كعنصر فعال بكل املجاالت 

التخصصية واالدارية.
وذك��ر ان��ه مت االستعانة بتجارب دول 
مجلس التعاون اخلليجي في تعيني العنصر 
النسائي ب��ال��ق��وات املسلحة، مشيراً إلى 
اص���دار اململكة العربية السعودية ق��رار 
تعيني وتطوع العنصر النسائي في اجليش 
السعودي حيث متت االستفادة مما وصلوا 

إليه في التجربة من خ��ال القيام بدراسة 
متكاملة م��ن الناحية الفنية واالداري����ة 
والقانونية ف��ي سبيل توفير احتياجات 
اجل��ي��ش الكويتي م��ن العنصر النسائي 
نظرا للحاجة املاسة لسد االحتياجات من 

التخصصات الفنية.
واستعرض الكندري بعض التخصصات 
التي تتطلب وجود عنصر نسائي كاخلدمات 
الطبية والطبية امل��س��ان��دة وف��ي احل��رس 
األم���ي���ري وم��ف��ت��ش��ات ل��ل��ق��ص��ور األم��ي��ري��ة 
وحماية شخصيات للوفود النسائية الزائرة 
والتخصصات الفنية الهندسية والتقنية 
واإللكترونية للمنشآت العسكرية وساح 
اإلش���اره وال��دف��اع اجل��وي وال��ق��وة اجلوية 
والتخصصات اإلدارية للهيئات املتخصصة.

م��ن جهته ل��ف��ت رئ��ي��س ف���رع ال��ش��ؤون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة العقيد رك���ن ح��ق��وق��ي دك��ت��ور 
محمد العنزي إلى ص��دور القرار رقم 657 
لسنة 2021 بناء على نصوص وأحكام 
القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن اجليش 
وتعدياته ب��ج��واز القبول والتعيني في 
اجل��ي��ش الكويتي لكل الكويتيني ال��ذك��ور 

واإلناث وفقا للشروط.
وأشار العنزي إلى أن الدستور الكويتي 
نص في املادة 41 على أن “لكل كويتي احلق 
ف��ي العمل وف��ي اختيار نوعه” كما نص 
في امل��ادة 157 على “السام ه��دف الدولة 
وسامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن 

وهي جزء من سامة الوطن العربي الكبير«.
وبني أنه تسري على املواطنات الكويتيات 
اللواتي يتم تعيينهن في اجليش مجموعة 
من احلقوق والواجبات الوظيفية منها مثا 
احلقوق الوظيفية في ال��رات��ب وال��ع��اوات 
وال��ب��دالت واحل��ق ف��ي األوس��م��ة واألن���واط 
العسكرية واحلق في مدد اخلدمة املطلوبة 

للتقاعد واحل���ق ف��ي الترقية واحل���ق في 
التعويض عن االصابة بالعمل والتعويض 
ع��ن احل��رائ��ق وف��ق��ا للضوابط املنصوص 

عليها.
وأش��ار إل��ى أن��ه يطبق على املعينني من 
العنصر النسائي في احليش كل العقوبات 
املقررة على العسكريني باستثناء العقوبات 
ال��ت��ي تتنافى م��ع طبيعتهن مثل السجن 

العسكري أو احلجز.

ثالث مراحل
م��ن ناحيته ق��ال مدير مديرية التعبئة 
العقيد الركن ط��ارق الصبر: إنه مت حتقيق 
ث��اث مراحل األول��ى هي تسجيل الشباب 
الكويتي ب��ش��رف اخل��دم��ة العسكرية في 
الوحدات املقاتلة واملرحلة الثانية تسجيل 
الكويتيني وأبناء الكويتيات كجنود مهنيني 
حسب املهن املطلوبة لسد النقص في وحدات 

اجليش من الذين لديهم حرف مهنية.
وذك���ر أن املرحلة الثالثة ه��ي تسجيل 
العنصر النسائي في مجال اخلدمات الطبية 
واخل��دم��ات العسكرية امل��س��ان��دة موضحا 
أن املرحلة الرابعة هي تسجيل أبناء حملة 
إحصاء 1965 وما قبل وأبناء العسكريني 
واجلنود املهنيني الذين لديهم حرف مهنية 

والتي سيتم اإلعان عنها الحقاً.
وأض���اف الصبر أن��ه يتم ح��ال��ي��اً تنفيذ 
املرحلة الثالثة اخلاصة بالعنصر النسائي 
ليتم فتح ب��اب التسجيل للتطوع بشرف 
اخلدمة العسكرية في شهر ديسمبر املقبل، 
الفتاً إل��ى أن��ه سيكون التسجيل عن طريق 
املوقع اإللكتروني الرسمي ل��وزارة الدفاع 
ب��ح��ي��ث يتضمن ال���ش���روط وامل��س��ت��ن��دات 

املطلوبة.

املتحدثون خال اجلمعية العمومية
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الكندري: املرأة الكويتية ساهمت بإدارة أزمة »كورونا« إلى جانب الرجل

الدفاع: تطوع العنصر النسائي في اخلدمة العسكرية جاء وليد دراسات سابقة

جانب من املؤمتر الصحفي

قامت جلنة التعريف ب��اإلس��ام بتسليم 70 
حقيبة دعوية إل��ى قطاع الرعاية االجتماعية 
ب��وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية، بهدف 
تعريف نزالء دور الرعاية اخلاضعني إلشراف 
ال��وزارة من اجلاليات املختفة بالدين اإلسامي، 

وفضائله.
جاء ذلك خال زيارة وفد من اللجنة إلى الوكيل 
املساعد للقطاع مسلم السبيعي، ومراقب إدارة 
التوعية واإلرشاد طارق القطان، حيث ضم الوفد 
كاً من املدير العام للجنة إبراهيم البدر، ورئيس 

قسم العاقات العامة واإلعام أحمد الضويحي.
وق���ال ال��ب��در: إن ال��ل��ق��اء ت��ط��رق إل��ى تعزيز 
وتوسيع نطاق التعاون في مجال التوعوية 
واإلرش��اد، وتعريف اجلاليات من غير الناطقني 

بالعربية ب��اإلس��ام، مب��ا يعزز ال��وع��ي الديني 
واملجتمعي.

وأض��اف بأن احلقائب التي سلمتها اللجنة، 
هي حقائب متعددة الفوائد، حيث تقدم محتويات 
احلقيبة ص��ورة موجزة وشاملة وميسرة عن 
الدين اإلسامي وجماله وأخاقه، وذلك بشتى 

اللغات.
وأعرب البدر عن شكره لوزارة الشؤون على 
دعمها لبرامج وأنشطة جلنة التعريف باإلسام، 
ول��ك��ل م��ن ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د مسلم السبيعي، 
واملراقب طارق القطان، وجميع العاملني بالقطاع 
الذين أبدوا الترحيب واالستعداد الكامل لتنمية 
الشراكة بني ال��وزارة واللجنة، مبا يعود بالنفع 

على املجتمع.

دعوية  حقائب  توزع  باإلسالم«  »التعريف 
الرعاية« »نزالء  لـ  اللغات  مبختلف 

جانب من اللقاء

اللواء الركن الدكتور خالد الكندري

جانب من احلضور اإلعامي 
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جانب من احلضور

»إحياء التراث« تقيم محاضرة »يا عبادي« وبرنامج »أفتوني«
ال ي���زال امل��وس��م الثقافي في 
جمعية إحياء التراث اإلسامي 
مستمراً وح��اف��ًا بالكثير من 
األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 
تنظمها من خال جلان والدعوة 
واإلرش�����اد ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وم��ن 
تلك الفعاليات التي ستقيمها 
اليوم الثاثاء محاضرة يقيمها 

فرع اجلمعية في منطقة صباح 
الناصر بعنوان: ) يا عبادي ( 
وسيحاضر فيها الشيخ د. نواف 
السريحي بعد ص��اة امل��غ��رب ، 
وستبث عبر حساب الفرع على 

. S_N_TURATH تويتر
وف��ي م��ب��ادرة شرعية تهدف 
خل��دم��ة ك��ل م��ن يطلب الفتوى 

العاجلة في ما يعرض له أطلقت 
جمعية إحياء التراث اإلسامي 
برنامجاً للفتاوى وال���رد على 
اس��ت��ف��س��ارات اجل��م��ه��ور وف��ق 
ج��دول ثابت تطرحه اجلمعية 
لنخبة من الشيوخ يومي االثنني 
واجلمعة م��ن ك��ل أس��ب��وع حتت 
شعار )أفتوني(، ويتم من خاله 

استضافة ش��ي��وخ وع��ل��م��اء من 
داخل الكويت للرد على املسائل 
ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��ُك��ل على 
املواطنني واملقيمني بشكل مباشر 
 ،alriadah-q8 وعلى حساب
وسيكون لقاء االثنني مع الشيخ 
د. ع��ل��ي ال��وس��م��ي، وذل����ك بني 

صاتي املغرب والعشاء .


