�سعاد الزيد:
فاطمة املحرزي:
علينا ان جنتهد لتمكني املر�أة يف ن�شكر ال�شيخة لطيفة جلهودها
كافة املجاالت
الوا�ضحة ب�ش�أن املر�أة

املواق��ع و�س��يكون لها دور اكرث متي��زا يف التنمية
االجتماعية ال�شاملة على م�ستوى اخلليج والعامل
العربي.
متكني املر�أة
 ومن جانبها قالت مديرة دائرة �ش���ؤون املر�أةب��وزارة التنمي��ة االجتماعية ب�س��لطنة عمان
جميل��ة بنت �س��امل ان متكني امل��ر�أة �س��واء يف
الكوي��ت او يف �س��لطنة عمان ل��ه دور فاعل ومهم
يف امل�س��اهمة بالتنمي��ة امل�س��تدامة التي ال تكتمل
اال من خالل تعاون �ش��قي املجتمع املر�أة والرجل
الفت��ة اىل �أهمية متكني امل��ر�أة يف كافة املجاالت
ال�سيا�سية واالجتماعية.
ور�أت بنت �س��امل ان املر�أة الكويتية قطعت �شوطا

كب�يرا واثبتت جدارته��ا بجميع املج��االت حيث
جنح��ت كوزيرة ونائب وكذلك ب��رزت بقوة على
ال�ساحة اخلليجية مبينة ان املر�أة العمانية كانت
�سباقة بالتمكني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
و�أ�ش��ارت اىل ان هن��اك �ص��ناديق عمانية تدعم
امل��ر�أة وتق��دم له��ا قرو�ض��ا مي�س��رة وتوف��ر لها
التدريب وامل�ساندة ما وفر فر�صة للمر�أة العمانية
لكي تعمل من املنزل وت�ساهم يف التنمية.
جتارب ناجحة
 وم��ن جهتها ع�برت مدي��رة �إدارة االت�صالمبعه��د الدوح��ة ال��دويل للأ�س��رة ام��اين
الدو�سري عن فخرها مب�ش��اركة املر�أة الكويتية
احتفاليتها التي تعترب فر�ص��ة لتب��ادل اخلربات
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�ض��روريا فهي �ش��ريكة للرجل وبالفعل لن يرتقي
املجتمع �إال مبعرفة دور املر�أة .
وع��ن م��ا حققته امل��ر�أة يف جمال التعلي��م �أكدت
اخلال��دي ان التعلي��م يعت�بر من املج��االت التي
�أثبت��ت فيها املر�أة الكويتي��ة ريادتها ملا تركته من
ب�صم��ات وا�ضح��ة يف هذا املج��ال بالإ�ضافة �إىل
تبو�أه��ا العديد من املنا�ص��ب التعليمية .و �شغلت
املر�أة منا�صب وزارية هامة كمن�صب وكيلة وزارة
وامل��ر�أة الكويتية لها دور وا�ضح يف التعليم وتربية
الن�شء�أك�ثر من الرجل وخا�صة يف مرحلة ريا�ض
االطفال واملرحلة االبتدائية جميعهن معلمات .
وتوقع��ت اخلالدي م�س��تقبل باهر للم��ر�أة ونظر
لك��ون املر�أة الكويتية رائ��دة يف املجتمع اخلليجي
ف�س��يكون له��ا دورا متمي��زا يف تنمي��ة املجتم��ع
وارتقائه.
جناحات متوا�صلة
 ونوه��ت م�ست�ش��ار وزي��ر العم��ل والتنمي��ةاالجتماعية ل�ش�ؤون الرعاية يف اململكة العربية
ال�سعودية لطيفة بنت �سليمان �أبو بنيان بالدور
الذي تقوم به جلنة �ش���ؤون امل��ر�أة التابعة ملجل�س
ال��وزراء الكويت��ي ودعمها لأدوار امل��ر�أة مبختلف
التخ�ص�صات واملواقع يف وزارات الدولة املختلفة.
وتوقع��ت ان ت�ش��هد الف�ترات املقبل��ة مزيدا من
النجاح��ات للم��ر�أة الكويتية بعد ان و�ص��لت اىل
مراك��ز متقدم��ة وت�س��اوت م��ع الرج��ل مبختلف

�أماين الدو�سري:
نتمنى حتديد يوم للمر�أة
اخلليجية ملناق�شة جناحاتها

