نعيمة احلاي:
 60يف املئة من خريجي
جامعة الكويت من
الفتيات يقدن العمل
التنموي بجدارة

م .مي امل�سعد:
مقومات التحدي
واال�صرار دفعت املراة
للنجاح وخو�ض
التجارب ال�صعبة

م .زينب القرا�شي:
ع�شرات املهند�سات
يعملن يف حمطات
الكهرباء ويحققن
اجنازات رائدة

م .خالدة ال�سامل :مل يعد هناك اي معوقات �أمام املراة والنماذج رائدة يف كافة املجاالت
واو�ضحت ال�سامل ان املراة يف جميع االعمال خا�صة املهن ال�شاقة
حتتاج اىل العديد من املقومات اول هذه املقومات م�ساندة ودعم
ال��زوج واال�س��رة لها لتحقيق الت��وازن فيما بني العمل واال�س��رة،
لكنه��ا يف جميع االحوال اذا توافرت لها الفر�ص فهي وبال �ش��ك
قادرة على �ص��نع املعجزات والتف��وق يف جميع ما يناط اليها من
مهام وم�س���ؤوليات فهناك على �س��بيل املثال العديد من امل�شاريع
التي تنفذها وزارة اال�شغال العامة يف جماالت الطرق واالن�شائية
وغريها جتد املهند�سة الكويتية تقود هذه امل�شاريع بقدرة واقتدار
ب��ل وحتقق طفرات كربى داخل هذه امل�ش��اريع مبا لديها من قوة
وعزمية وا�صرار وهبها اهلل اياه .
وا�ض��افت ال�س��امل ان هن��اك العديد م��ن الظروف التي ال�ش��ك
�ساعدت املراة على التفوق يف جماالت العمل ال�سيما املهن ال�شاقة
اهمها زي��ادة الثقافة والوع��ي املجتمعي والنظ��رة التي اختلفت
للم��راة ،االمر االخر زيادة ن�س��ب املراة املوج��ودة يف اجلامعات
خا�ص��ة الكليات العلمية التي تخرج االطباء واملهند�سني وغريها
من هذه الكليات االخرى التي تخرج اعداد كبرية من اخلريجات.

 املهند�سة زينب �سلمان قرا�شي ..رئي�سة « مهند�سونبال حدود – الكويت»
قال��ت :كان��ت املر�أة الكويتية دائما م�ش��اركة يف املجتمع املهني  ،وظهر هذا
الدور جليا بعد �أن زاد الوعي وارتفعت ن�س��بة الن�س��اء املتعلمات يف املجتمع،
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العامـــل

 املهند�سة مي امل�سعد ..مهند�سة م�شروع ج�سر ال�شيخجابر االحمد (و�صلة ال�صبية)
�أو�ضحت �أن املراة الكويتية ا�ستطاعت وبجدارة �أن تثبت للجميع
جدارته��ا يف �ش��تى املج��االت وامليادي��ن ال�س��يما املهن ال�ش��اقة
فنحن نرى االن ع�ش��رات املهند�سات على �س��بيل املثال ت�شاركن
يف م�ش��اريع تنموية ك�برى تعول عليها الدول��ة يف حتقيق التنمية
والنه�ض��ة ال�شاملة يف جميع املجاالت .فاملر�أة ب�شكل عام ،واملر�أة
الكويتية ب�ش��كل خا�ص يدفعها التحدي والإ�صرار لإثبات كفاءتها
يف جم��ال املهن ال�ص��عبة التي ظلت حكرا عل��ى الرجال لفرتات
طويل��ة ،وهلل احلمد يف دولة الكويت �أخذت املر�أة فر�ص��ها كاملة
�س��واء يف جمال املهن ال�شاقة �أو ال�سيا�س��ة وو�صلت لقبة الربملان
واملنا�ص��ب الوزارية العليا و�أثبتت كفاءتها وجناحها ،وهذا يثبت
وج��ود الوعي املجتمع��ي الكبري يف الكويت بدور امل��ر�أة واهميته،

عالوة على ذلك حر�ص املر�أة نف�س��ها على حتقي��ق ذاتها واحلر�ص على
التعليم والتعلم من خالل امل�ؤ�س�سات العلمية ،فلدينا مئات اخلريجات �إن
مل يكن االالف من الكليات العلمية وغريها .ويف م�ش��اريع وزارة اال�شغال
العامة على �س��بيل املثال �أثبتت املر�أة �أنه لي�س هناك �أي معوق لكي حتقق
جناحات كبرية �إ�س��وة بالرجل  .و�أو�ض��حت امل�س��عد ان امل��راة لديها من
املقومات ماي�ؤهلها للعمل يف كافة املجاالت وامليادين مبا لديها من ارادة
وح��زم وخربات علمية وغريها من املقومات االخرى فلقد انتهت النظرة
ال�س��لبية والقدمية للمر�أة بف�ضل التعليم والثقافة التي يتمتع بها املجتمع
الكويتي .
وذكرت امل�س��عد �أن املر�أة الكويتية تعترب �ش��ريك �أ�سا�س��ي يف ما ت�ش��هده
الكويت حاليا من تنمية ونه�ض��ة و�سي�س��جل لها التاريخ هذا الدور الرائد
والوطني.

