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بدرية اخلالدي:
املر�أة الكويتية اثبتت
جدارتها يف جمال التعليم
بب�صمة وا�ضحة
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ب�ين دول اخلليج يف جميع املج��االت التي تخ�ص
املر�أة.
وثمن��ت خط��وة الكوي��ت بتحدي��د ي��وم للم��ر�أة
الكويتي��ة متمنية حتدي��د يوم للم��ر�أة اخلليجية
يف احتفالية تناق�ش جناحات املر�أة على م�س��توى
دول اخلليج وت�ستعر���ض التجارب الناجحة مما
ي�ساهم يف تبادل اخلربات.
ا�ضافة لتاريخ املر�أة
 وم��ن جانبه��ا ع�برت مدي��رة ادارة امل��واردالب�ش��رية باالحت��اد الن�س��ائي الع��ام بدول��ة
االمارات العربية فاطمة املحرزي عن �سعادتها
بامل�شارك��ة با�س��م بالدها مل��ا يحمله ه��ذا اليوم
م��ن معان جميل��ة للمر�أة عل��ى امل�ستويني العربي
والعامل��ي وم��ا يحمله من ا�ضاف��ة وا�ضحة لتاريخ
املراة العربية.

وا�ضاف��ت املح��رزي «�سعدن��ا مبكت�سب��ات املر�أة
الكويتي��ة يف كاف��ة املج��االت واتوق��ع املزي��د من
النجاح واثبات الذات» قائلة ان هذا لي�س بغريب
فه��ي �صاحبة ب�صمة يف كافة املجاالت ال�سيا�سية
واالجتماعي��ة واالقت�صادي��ة وه��ي اي�ض��ا االم
الناجحة والزوجة ال�صاحلة.
 وم��ن جانبه��ا اعرب��ت الوكي��ل امل�س��اعدلتكنولوجيا املعلومات يف وزارة العدل الكويتية
هب��ة العبداجللي��ل ع��ن فخره��ا بامل�شاركة يف
يوم املر�أة الكويتي��ة للعام الثاين م�ؤكدة ان االمر
مدع��اة فخر واعت��زاز للمر�أة الكويتي��ة املنا�ضلة
التي عملت وتعمل يف خدمة بلدها.
واعت�برت العبداجلليل ان االحتف��ال بيوم املر�أة
الكويتي��ة احتف��ال للكويت ب�أ�سره��ا �شاكرة �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد اجلابر ال�صباح
عل��ى دعمه للمر�أة حتى و�صل��ت اىل ما هي عليه
ومتمنية ان يكون ابناء الكويت جميعا عند ح�سن
ظن �سموه يف التقدم بالكويت نحو م�صاف الدول
املتقدم��ة املتطورة.وتقدم��ت املح��رزي بال�شك��ر
لل�شيخ��ة لطيفة الفهد رئي�سة جلن��ة �ش�ؤون املر�أة
جلهوده��ا الوا�ضحة ب�ش�أن املر�أة وتخ�صي�ص يوم
لالحتفال بها .
اجنازات وا�سعه
 وعلى �صعيد مت�صل �أكدت رئي�س مكتب جلنةال�ش���ؤون اخلارجي��ة قط��اع اللج��ان مبجل�س
الأمة جن��ود الغربللي ان املر�أة الكويتية حققت
اجنازات وا�سعة يف كافة قطاعات الدولة ،و�أثبتت
وجودها يف �شتى املجاالت .
وذك��رت الغربللي انها عق��ب توليها امل�س�ؤولية يف
عمله��ا كان عليه��ا اثبات نف�سها ك�إم��ر�أة واثبات
جدارته��ا يف العم��ل و�أنه��ا بالعزمي��ة والإ�صرار
�أ�ستطاع��ت التغلب عل��ي العديد م��ن التحديات
التي واجهتها.
و�أ�ش��ارت �إىل �أهمي��ة تعزيز دور امل��ر�أة الكويتية
ومتكنها ب�شكل �أو�س��ع يف كافة املنا�صب القيادية
التي مازالت حكرا على الرجال .ودعت الغربللي
كاف��ة فئات املجتمع اىل الوقوف اىل جانب املر�أة
متمنية لها املزيد من النجاح والتميز.
وطالب��ت الغربللي امل��ر�أة الكويتية يف ي��وم املر�أة
ب��ان تتعهد ببذل ق�ص��ارى جهدها متمنية تعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني كي ت�صل املر�أة �إىل مراكز
�صنع القرار وت�ستطيع بذل املزيد من الطاقات .

