الصبيح :زيادة ملحوظة في أعداد الكويتيات
بسوق العمل

نهى املن�صور:
املر�أة الكويتية منبع
العطاء ومازالت تعطي
واجهه اقت�صادية
 وم��ن جانبه��ا �أك��دت رئي�س جلنة امل�ش��اريعال�صغ�يرة واملتو�سطة باجلمعي��ة االقت�صادية
الكويتي��ة نه��ى عبد العزي��ز املن�ص��ور انه من
الطبيعي تخ�صي�ص ي��وم للمر�أة الكويتية من كل
عام النه��ا منبع العطاء �أعط��ت الكثري ومازالت
تعطي.
ولفتت املن�صور �إىل �ضرورة االنتباه �إىل ماحققته
امل��ر�أة الكويتية من �إجن��ازات مطالب��ة بت�سليط
ال�ضوء �أكرث على �صاحبات الإجنازات الكويتيات
مم��ن ي�ساهم��ن يف تغيري امل�ستقب��ل االقت�صادي
والعلم��ي واالجتماع��ي وه�ؤالء ه��ن القدوة جليل
امل�ستقبل .
و�أ�ش��ارت املن�ص��ور �إىل ان امل��ر�أة الكويتية �أثبتت
وجوده��ا ومتيزه��ا من خ�لال موقعه��ا الوزاري
ومث��ال عل��ى ذل��ك الوزيرة هن��د ال�صبي��ح التي
كلف��ت بحقبة وزارية ثانية بعد ان �أثبتت جناحها
ولفت��ت اىل ان هن��اك �سي��دات �أعم��ال كويتيات
لديه��ن ب�صم��ة اقت�صادية وا�ضح��ة ومنهن على
�سبي��ل املثال �شيخة البحر ومها الغنيم ،وغريهن
ممن ميثلن الواجهة االقت�صادية الناجحة لدولة
الكويت .
وع�برت املن�ص��ور ع��ن �شكره��ا واعتزازها بكل
ام��ر�أة كويتي��ة ت�ساه��م يف االرتق��اء بالكوي��ت
وتخطيها املرحلة القادمة اقت�صاديا واجتماعيا .
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ك�شف��ت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعي��ة والعمل وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية هند ال�صبيح� ،أن
«الإح�صاءات الر�سمية ت�شري �إىل وجود ما يزيد على  55كويتية ي�شغلن وظائف قيادية يف الدولة
بدرجة وكيل وزارة �إىل وكيل م�ساعد» ،م�شرية �إىل �أن «هذه الأعداد مر�شحة للزيادة ،من خالل
القاعدة الأكرب ملديرات الإدارات الكويتيات يف خمتلف الوزارات».
وقال��ت ال�صبي��ح ،يف ت�صري��ح �صحايف ، ،عل��ى هام�ش ح�ضوره��ا االحتفال الثاين بي��وم املر�أة
الكويتي��ة ،بالإنابة عن �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،والذي تنظمه جلنة �ش�ؤون املر�أة
التابع��ة ملجل�س ال��وزراء� ،إن «اجلهود امل�ضنية املبذولة من امل��ر�أة الكويتية توجت بح�صولها يف
ماي��و  2005على حقوقها ال�سيا�سية يف الرت�ش��ح واالنتخاب ،مبر�سوم �صادر عن الأمري الراحل
ال�شي��خ جاب��ر الأحمد ،لي�ؤكد �أهمية دورها وتقديرا لعطائها ،لتك��ون �شريكا فاعال و�أ�سا�سيا يف
تنمية وبناء املجتمع».
وبين��ت ال�صبي��ح �أن «هناك زيادة ملحوظ��ة يف �أعداد الكويتيات ب�سوق العم��ل عموما والقطاع
احلكوم��ي خ�صو�ص��ا ،حيث بلغت �أعداد العامالت يف القط��اع احلكومي  161329كويتية بن�سة
 79.2يف املئ��ة م��ن �إجم��ايل العاملني» ،مبينة �أن «�إجم��ايل �أعداد الكويتي��ات العامالت بوزارة
الرتبية بلغ � 65ألف موظفة ،مقابل � 11ألفا من الرجال».
و�أك��دت حر���ص «الكويت عل��ى �إ�شراك امل��ر�أة يف و�ضع اخلط��ط التنموي��ة ،وامل�شاركة يف �صنع
واتخ��اذ القرار ،وتفعيل دورها يف منظمات املجتمع املدين» ،م�ش�يرة �إىل �أن «الرعاية ال�سامية
الحتفالي��ة يوم املر�أة الكويتية تعك�س اهتمام القيادة ال�سيا�سية بدور املر�أة املجتمعي ،واحلر�ص
عل��ى متكينه��ا يف مراكز �صن��ع القرار» ،الفت��ة �إىل �أن «الكويت تعهدت بتنفي��ذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة العاملية الـ  ،17ومن بينها الهدف اخلام�س املتعلق بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني».
وقال��ت ال�صبي��ح �إنه «رغم كل املكا�سب الت��ي حققتها املر�أة الكويتية خ�لال ال�سنوات املا�ضية،
ف�إنه��ا ال ت��زال تتطلع �إىل املزيد ،و�صوال �إىل الغايات املثلى للم�شاركة الفعالة يف خطط التنمية،
حتى يكون عطاء املر�أة موازيا ملا حت�صل عليه من مكا�سب».
و�أ�ضاف��ت �أن «االحتفالي��ة فر�صة للت�أمل يف التقدم املحرز والدعوة �إىل التغيري وت�سريع اجلهود
ال�شجاع��ة الت��ي تبذلها الن�ساء ،وما ي�ضطلع��ن به من �أدوار ا�ستثنائي��ة يف �صنع تاريخ بلدانهن
وجمتمعاته��ن ،ف�ضال عن كونه تعبريا عن االحرتام العام والتقدي��ر للمر�أة» ،م�ؤكدة �أن «املر�أة
الكويتي��ة �صاحب��ة دور �أ�سا�س��ي يف كويت املا�ض��ي واحلا�ض��ر وامل�ستقبل ،وح�صل��ت على �أعلى
ال�شهادات العلمية ،وتقلدت �أرفع املنا�صب».

