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أكدت خالل رعايتها املؤمتر واملعرض الثاني للمرأة أن الفتاة في اجلامعة تشكل ثالثة أرباع أعداد الطلبة وحتتل دائمًا مراكز التفوق

رشا الصباح: املرأة الكويتية شاركت في كل ميدان و اقتحمت مختلف مجاالت 
العمل فكانت منوذجًا مشرفًا في اجلد والصدق وااللتزام واألداء املثمر

املرأة منها تواف����ر البيئة املالئمة 
لقيام قيادات نسائية فاعلة ودراسة 
السبل الكفيلة لفتح املجاالت للمرأة 
إلبراز مهاراتها وقدراتها واستثمار 
فرص التع����اون وتبادل اخلبرات 
بني القيادات النسائية املشاركة في 
هذا املؤمتر كل من مجاله، وكذلك 
املتميزة  النسائية  تبني املشاريع 
من خالل التدريب وتوفير الفرص 

املالئمة.
من جهتها، قالت عريفة املؤمتر 
آالء الصقعبي: ان املرأة في العصور 
القدمي����ة واحلديث����ة، خاصة في 
املجتمعات االسالمية، سطرت أسطرا 
من نور في جميع املجاالت، حيث 
كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة 
وأديب����ة وفقيهة ومحاربة ورواية 

لألحاديث النبوية الشريفة.
وقالت: والى اآلن مازالت املرأة 
في املجتمعات االسالمية تكد وتكدح 
وتساهم بكل طاقاتها في رعاية 
بيتها وأفراد أسرتها، فهي األم التي 
تقع على عاتقها مسؤولية تربية 
االجيال القادمة، وهي الزوجة التي 
تدير البيت وتوجه اقتصادياته، 
وهي بنت أو أخت أو زوجة، وهذا 
يجعل الدور الذي تقوم به املرأة 
في بناء املجتم���ع دورا ال ميكن 
إغفال���ه أو التقليل م���ن أهميته، 
ولكن قدرة املرأة على القيام بهذا 
الدور تتوقف على نوعية نظرة 
املجتمع إليها واالعتراف بقيمتها 
ودورها في املجتم���ع، ومتتعها 
بحقوقه���ا، خاصة م���ا نالته من 
تثقيف وتأهي���ل وعلم ومعرفة 
لتنمية ش���خصيتها وتوس���يع 
مداركها، وم���ن ثم ميكنها القيام 
مبسؤولياتها جتاه أسرتها، وعلى 
دخول ميدان العمل واملشاركة في 

مجاالت اخلدمة العامة.
واختتمت كلمتها قائلة: هذه هي 
املرأة املس����لمة هذه هي املرأة التي 
يفتخر بها املجتمع والتي س����طر 
التاريخ اجنازاته����ا، وها هي اآلن 
تدخل في ش����تى ميادي����ن احلياة 
وتس����اهم في دفع عجل����ة التقدم 
والتطور بعلمها وثقافتها، هنيئا 
لك أيتها املرأة فأنت مدرسة بتربيتك 
لألجيال القادمة، وأنت ثروة لهذا 

املجتمع باملساهمة في تنميته.
آالء خليفة  ٭

االجتماعي ودور املرأة الفعال في 
تطوير الفك����ر واألدب من خاللها، 
وسيتم تقدمي دورات وورش عمل 
في مجال تنمية املشاريع الصغيرة، 
حيث سيقام بشكل مواز للمؤمتر 
معرض يشمل املشاريع النسائية 
الكويتية بهدف دعم املرأة الكويتية 

في سوق العمل.
الفتا الى أن رسالة املؤمتر تؤكد 
املشاركة في خطة التنمية للدولة 
من خالل التركيز على تطوير املرأة 
الكويتي����ة لتحقيق طموحاتها في 
املجال االقتص����ادي، وإبراز أهمية 
التكنولوجي����ا  أدوات  اس����تخدام 
التواصل  احلديثة، خاصة مواقع 
االجتماعي كوس����يلة للعمل احلر 
وترويج الفكر، كما بينت العبداجلادر 
أن رؤي����ة املؤمتر تركز على امرأة 
بأدوار متكاملة.. ألسرة مترابطة.. 

مجتمع متوازن.
أما بالنسبة ألهداف املؤمتر فهي: 
الرصد والتقييم واملتابعة املستمرة 
ألدوار املرأة وتقدمها في كل املجاالت، 
تشجيع التعاون وتبادل املعلومات 
النس����ائية،  بني مختلف اخلبرات 
باالضافة الى تشجيع انخراط املرأة 
بسوق العمل وتكرمي كل من ساهمت 

في بناء املجتمع وتركت بصمة.
وزادت العبداجلادر قائلة: يناقش 
املؤمتر قضايا أساس����ية في مجال 

ولفتت قائل����ة: فاملرأة الزوجة 
وامل����رأة األم لهما دوران فاعالن ال 
ميكن أن تس����تغني احلياة عنهما، 
فللم����رأة أثرها الكبير على عملية 
التنمية في جميع مجاالتها سواء 
أو  أو االجتماعي����ة  االقتصادي����ة 
املرأة  الثقافية والفكرية، ذلك ألن 
تستطيع أن تترك آثارا كبرى في 
شتى املجاالت، ما علينا إال أن نوفر 
لها الفرص والبيئة املناسبة حتى 
منهد له����ا الطري����ق نحو حتقيق 
أدوارها بش����كل متكامل مبا يعود 
بالنفع على الوطن بالدرجة االولى 

والسير بعجلة التقدم.
متابع����ة: ال نغفل هنا عن دور 
الرج����ل في بناء الوط����ن وعمارة 
األرض واحملافظ����ة على متاس����ك 
األسرة واملجتمع، مبا قدره اهلل عز 
وجل من تقسيم طبيعي بني وظيفة 
الرج����ل ووظيفة املرأة، مؤكدة أنه 

بسواعد النساء يكتمل البناء.
وع����ن فك����رة املؤمت����ر، قالت 
العبداجلادر:  هو ملتقى نس����ائي 
اقتصادي ثقاف����ي اجتماعي يبرز 
دور املرأة وما تقوم به من جهود 
حثيثة تس����تهدف االرتقاء بالفكر 
وتعزي����ز من����ط حياة وس����لوك 
الكويتية في سبيل حتقيق  املرأة 
طموحاتها وتنمية الوطن، كما يلقي 
الضوء على أهمية وسائل التواصل 

ومستقبلها.
وأضاف����ت: ف����إذا كان اله����دف 
األساس����ي من التنمية هو سعادة 
البش����ر وتلبية حاجاتهم، فاملرأة 
تك����ون في املقدمة ملا تنفرد به من 
خصائ����ص متيزها باعتبارها األم 
والبنت واألخ����ت والزوجة، وهي 
بهذا االعتبار تشكل محورا أساسيا 
للتنمي����ة مبا حتمل����ه من وظائف 
اجتماعي����ة فري����دة، ف����إذا نظرنا 
انس����انا نشطا في  اليها بوصفها 
عملية التنمية، لوجدنا الثبات في 
شخصيتها، واالطمئنان في قلبها، 
واألمل باملستقبل في وجودها مبا 
متنحه للمس����يرة االجتماعية من 
طاقة كبرى، وتهيئ لها كل مقومات 

املسيرة الصاحلة.

كثيرة في املستقبل واختارت بوعي 
وادراك ش����عار املؤمتر لهذا العام 
تؤكد وجتسد عمق مشاركة املرأة 
الكويتية وأصالتها في بناء وطنها 
وارس����اء قواعد انطالقه الى آفاق 
التقدم بخطى راسخة في ظل قياداته 

الرشيدة.
من ناحيتها، ذكرت نائب رئيس 
املرأة  التنفيذية لش����ؤون  الهيئة 
ورئيسة املؤمتر الثاني للمرأة عبير 
التنمية أصبحت  ان  العبداجلادر، 
متثل مطلبا ملحا وأساس����يا لكل 
املجتمع����ات املعاص����رة، وذلك ملا 
تنطوي عليه من مضامني اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية مهمة، 
وأيضا ملا ينتج عنه����ا من نتائج 
حاسمة في حاضر هذه املجتمعات 

قوة أمر إشهاره حتى يضطلع بدوره 
ومهامه بفاعلية مضاعفة ونشاط 
أكب����ر، معبرة عن اعتزازها باملرأة 
ودورها فيم����ا حققته الكويت في 
ماضيها وحاضرها وفيما تستشرفه 

من مستقبلها.
ولفتت الى ثقتها الكبيرة في ان 
هذا الدور كان وسيظل أحد األعمدة 
الرئيسية في نهضتها التي تسهم 
فيها على كل صعيد بفكرها وعطائها 

ومشاركتها.
وأوضحت ان املرأة في وطننا 
حتظى مبكانة وتقدير مستمدين 
من قيمنا ومن األعراف الس����ائدة 
في مجتمعنا وقد جاء الدس����تور 
الكويتي ليؤكد هذه املكانة، فنص 
على املساواة الكاملة في احلقوق 
والواجبات بني املواطنني نس����اء 
ورجاال وفي ظل هذه املساواة أظهرت 
الكويتية مواهبها وشاركت  املرأة 
في كل مي����دان وحظيت بفرصتها 
في التعليم حتى وصلت الى أعلى 
الدرج����ات في س����لمه، واقتحمت 
مختلف مج����االت العم����ل فكانت 
منوذجا مشرفا في اجلد والصدق 

وااللتزام واألداء املثمر.
واختتمت د.رشا الصباح كلمتها 
قائلة: ان املرأة اجلامعية التي قامت 
بتنظيم هذا املؤمتر، والذي سيقوم 
بتنظيم مؤمترات نسائية جامعية 

أكدت املستشارة بديوان رئيس 
مجلس الوزراء د.رشا الصباح ان 
املرأة الكويتية اجلامعية مثال حي 
املواطنة  وجتسيد ملموس ملعنى 
العميق للوطن  الصاحلة والوالء 
والتطلع الى ما هو أعلى، نظرا ملا 
تتمتع به من وعي ونشاط وسعة 
اطالع وتفاعل م����ع قضايا الوطن 
والس����عي الدؤوب لرفعته واعالء 

شأنه.
جاء كالم الصباح خالل رعايتها 
وحضورها املؤمتر واملعرض الثاني 
للم����رأة الذي نظمت����ه جلنة املرأة 
بالهيئة التنفيذية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت واملقام حتت شعار 
»بسواعد النساء يكتمل البناء« مساء 
أمس األول بحضور رئيس الهيئة 
التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت بدر نشمي ونائب الرئيس 
عبدالعزيز الصقعبي واعضاء جلنة 

املرأة بالهيئة التنفيذية.
وقال����ت د.رش����ا ان الفتاة في 
جامع����ة الكوي����ت تش����كل ثالثة 
أرباع أع����داد الطلبة وحتتل دائما 
مراكز التفوق املتقدمة في ش����تى 
التخصصات العلمية وهذه الفتاة 
التي تفخر ويفخر معنا الوطن بها، 
مطالبة اآلن أكثر من أي وقت مضى 
مبواصلة العطاء واملضي قدما في 
وضع قضايانا الوطنية حتت مجهر 
البحث والدرس للوصول الى احللول 
الناجعة للمشكالت املختلفة التي 

تواجه الوطن.
ولفتت الصباح الى ان االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت تأسس قبل 
ان تؤسس جامعة الكويت وقد كان 
ل����ه مواقف وطنية مش����هودة في 
تاريخنا املعاصر مشددة على انه 
قد آن األوان إلقرار القانون بإشهاره 
حتى يس����تطيع مواصلة مسيرته 

الوطنية بصورة رسمية.
وأشارت الى ان التوجه السائد في 
مختلف دول العالم يجعل ملؤسسات 
املجتمع املدني فيها االعتبار بقدر 
ما لها من نشاط وتأثير في صياغة 
الرأي الع����ام وتوجيهه، مؤكدة ان 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت مبا له 
من نشاط ملموس ومواقف وطنية 
مش����هودة يعد من أبرز مؤسسات 

املجتمع املدني الكويتي.
متابعة: ومن هنا فإننا ندعم بكل 

درع االستاذة بيبي خالد املرزوق تسلمته الزميلة عفاف مختار  )كرم ذياب(

تكرمي عبير العبداجلادر

هيا الزيان تتسلم تكرمي اميان احلميدان

تكرمي نادي سيدات األعمال

هند الناهض تتسلم درع تكرمي مها الغنيم

د.رشا الصباح في جناح »األنباء« د.رشا الصباح وجولة داخل املعرض

تكرمي محفظة متويل النشاط احلرفي واملشاريع الصغيرة

د.رشا الصباح وبدر نشمي وعبدالعزيز الصميعي وعبير العبداجلادر في مقدمة احلضور د.رشا الصباح تلقي كلمتها في احلفلد.رشا الصباح وسمية امليمني خالل افتتاح املعرض

املكرمون في املؤمتر
كرم املؤمتر عددا من الشخصيات النسائية ممن صنعن بصمة 

وتركن أثرا وسرن في خطوات ثابتة نحو الهدف وحققن ما وصلن 
اليه رغم التحديات، وكن سفيرات يحملن اسم الكويت عاليا 

في شتى املجاالت وهن: بيبي املرزوق، اميان احلميدان، م.منار 
احلشاش ومها الغنيم.

آن األوان إلقرار قانون 
بإشهار احتاد الطلبة 

حتى يستطيع مواصلة 
مسيرته الوطنية 

بصورة رسمية

املرأة في وطننا 
حتظى مبكانة وتقدير 
مستمدين من قيمنا 

واألعراف السائدة 
في مجتمعنا


