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خليجيات ومواطنات لـ «العامل» :يوم المرأة الكويتية..
وسام شرف وإعتراف بجهودها وإنجازاتها

وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية هند ال�صبيح و ال�شيخة لطيفة الفهد يف م�ؤمتر املر�أة الكويتية
ماجدة �أبو املجد

العـامـل

�أك��دت العديد م��ن اخلليجي��ات ان امل��ر�أة الكويتي��ة ت�ستحق
تخ�صي���ص يوما لالحتفال بها من كل ع��ام متوجهات بال�شكر
للمر�أة الكويتية ملا حققته من اجنازات وا�ضحة على ال�صعيدين
االقليم��ي واملحل��ي وماتركتهى م��ن ب�صمة متمي��زة يف كافة
املجاالت .
وج��اء ذلك خالل م�ؤمتر يوم امل��ر�أة الكويتية الذي �أقيم يف 16
مايو  2017حتت �شعار «املر�أة عطاء وبناء» ونظمته جلنة �ش�ؤون
املر�أة مبجل�س ال��وزراء برئا�سة ال�شيخة لطيفة الفهد وبرعاية
ح�ض��رة �صاح��ب ال�سم��و �أمري الب�لاد ال�شيخ �صب��اح االحمد
اجلابر ال�صباح ومثلته يف احل�ضور وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعم��ل وزيرة الدول��ة لل�ش�ؤون االقت�صادية هن��د ال�صبيح .و
مت م��ن خالل امل�ؤمتر تكرمي ال�شيخ��ة لطيفه الفهد بعدد من
الدروع وال�شهادات من عدة دول خمتلفة على م�ستوى العامل.
ومتن��ت العديد م��ن الن�ساء حتدي��د يوما للم��ر�أة اخلليجية
ملناق�شة ما حققته من اجنازات وجناحات ي�شهد لها التاريخ.
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 بداية قالت م�ست�ش��ارة التنمية الب�ش��رية وهيكلية وتنظيمات امل�ؤ�س�ساتد�.سعاد زيد الزيد حتتفل الكويت كل عام بيوم املر�أة الكويتية  ،ولقد خ�ص�ص
يوم  16مايو لالحتفالية ب�إجنازات و�إ�س��هامات املر�أة �سواء كانت االجتماعية
�أو ال�سيا�سية �أواالقت�صادية،
وتخ�ص��ي�ص ي��وم لالحتف��ال باملر�أة ي��دل على االح�ترام العام ،وح��ب املر�أة
واالع�تراف بجميع جهودها و�إجنازاتها الفعالة التي ت�ساهم يف حتقيق نه�ضة
املجتمعات.
و�أ�ضاف��ت« :يف يوم امل��ر�أة يجب ان نبذل ق�صارى جهدن��ا للتغلب على التحيز
املرت�س��خ ،ودعم امل�ش��اركات وجميع الأن�ش��طة التي تعزز مفهوم امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومتكني املر�أة يف كافة املجاالت».
م�ستقبل باهر
 وم��ن جانبها �أعتربت مدير ع��ام منطقة العا�صم��ة التعليمية ومن�سقجلنة �ش�ؤون املر�أة مبجل�س الوزراء بدرية اخلالدي ان االحتفالية بيوم املر�أة
الكويتية و�س��ام على �ص��در كل كويتية الننا نعتز بدور املر�أة الكويتية ويجب ان
تك��ون كل االيام احتفال بها ولكن تخ�ص��ي�ص يوم واحد للم��ر�أة نعتربه فخرا
لن��ا ككويتيات فهذ1ا اليوم يظهر مدى حر�ص املر�أة الكويتية وم�س��اهمتها يف
تطوي��ر بلدها و�أعتقد انه ب��دون املر�أة لن تكون التنمية فم�ش��اركة املر�أة �أمرا

