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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعل��ن وزارة الكهرب��اء وامل��اء للمواطن��ن الكرام باأنها �س��تقوم 

باإج��راء ال�سيان��ة ال�سرورية ملحط��ات التحوي��ل الثانوية يف 

حمافظ��ة مب��ارك الكب��ر، مم��ا �سيرتت��ب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

و�صكـــرًا

الوقترقم حمطة التحويل العنوانالتاريخاليوم

القرين قطعة 2012/3/117االحد

القرين قطعة 7

حمطة 6 قطاع ف

حمطة 8 قطاع ف

من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

القرين قطعة 2012/3/127االثنني

القرين قطعة 7

حمطة 7 قطاع ي

حمطة 10 قطاع ف

من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

القرين قطعة 2012/3/137الثالثاء

القرين قطعة 7

حمطة 11 قطاع ي

حمطة 13 قطاع ف

من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

القرين قطعة 2012/3/147االأربعاء

القرين قطعة 7

حمطة 14 قطاع ف

حمطة 17 قطاع ف

من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

القرين قطعة 2012/3/157اخلمي�س

القرين قطعة 7

حمطة 19 قطاع ف

حمطة 21 قطاع ر

من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

حمطة 4 قطاع بالقرين قطعة 2012/3/174ال�صبت
من ال�صاعة 6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 12.00 ظهرًا

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

اجلمعية الطبية الگويتية
نيابة عن أطباء الگويت

يتقدمون  ب�ضادق العزاء وخال�س املوا�ضاة اإىل

آل الغـيـث الگـرام
لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

الدگتور 
 حسني علي محمد الغيث
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تنظم الهيئة العامة للبيئة املعرض التوعوي 
البيئي يومي 20- 21 اجلاري في فندق جي دبليو 
ماريوت، والذي يندرج ضمن أنش����طة »الشهر 
البيئي« الذي تنظمه مجموعتا »إدارة« و»فيجن« 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، في الفترة من 20 اجلاري وحتى 26 أبريل 
2012، وبالتعاون مع األمم املتحدة بهدف نش����ر 
رس����ائل توعوية وغرس التوعية البيئية لدى 

اجلميع واطالق رسالة التخضير في البالد. 
وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس، 
في فندق جي دبليو ماريوت بحضور مدير عام 
ش����ركة إدارة لتنظيم املعارض واملؤمترات هند 
الصبيح ومدير إدارة الصحة والسالمة في شركة 
ايكويت للبتروكيماويات فيصل مال اهلل، ومدير 
عام ش����ركة داو كيميكال جمال العتال ، واملمثل 
املقيم املساعد في األمم املتحدة مبارك العدواني، 
ومدير العالقات التجارية بالشركة املتحدة لصناعة 
احلديد، واملدير اإلقليمي لشركة الوطنية للتنظيف 
مؤيد الشوا قال إن الهدف الرئيسي من املعرض 
هو نش����ر الثقافة البيئية من خالل مجموعة من 
الفعاليات بهدف ايصال هذه الرسالة الى جميع 
الفئات العمرية.  وأوضح املضحي أن الهيئة العامة 
للبيئة لديها تطلعات كثيرة لتوصيل رس����الة 
بيئية إلى املجتم����ع الكويتي بضرورة االهتمام 
بالبيئة في جميع توصياتها، السيما أن الهيئة 
بدأت تطبق القانون على اجلميع من دون محاباة، 
لتصبح الكويت في مصاف الدول األولى املهتمة 
بالشأن البيئي.  وأشار املضحي إلى أن من املهام 
الرئيس����ية للهيئة توصيل رسالة مهمة مفادها 
ضرورة احملافظة على البيئة، وذلك يأتي من خالل 
نشر الوعي البيئي على نطاق واسع، السيما أن 
الوعي البيئي لدى املجتمع مازال يعاني النقص، 
لذا فإن الهيئة تسعى إلى نشر الثقافة البيئية بني 

أفراد املجتمع بهدف نشر بيئة صحية.
وذكر املضحي أن املعرض البيئي يأتي ضمن 
انشطة حملة »الشهر البيئي«، الفتا إلى أن الفكرة 
جاءت في إطار االهتمام املتواصل الذي توليه الدولة 
حلماية البيئة منذ أكثر من 3 عقود من الزمان، 
وللعالقة الوثيقة التي ترب����ط البيئة والتنمية 
بوجه عام، خاصة أن التنمية املستدامة هي واحدة 
من أهم األهداف التي تسعى الدول على اختالف 

مواقفها ومذاهبها االقتصادية لتحقيقها.
من جهتها أكدت مدير عام شركة إدارة لتنظيم 
املعارض واملؤمترات هند الصبيح على ضرورة 
تعزيز مفاهيم الوعي البيئي لدى أفراد املجتمع 
بدءا من األطفال بهدف غرس مفاهيم احلفاظ على 
البيئة وربطها بالنواحي الشرعية واملسؤولية 
الوطنية إضافة إلى املشاركة املجتمعية الفعالة 
لهيئة البيئة وإبراز أهمية البعد البيئي في التنمية 
املس����تدامة. وأضافت أن فعاليات الشهر البيئي 
تهدف أيضا إلى حتديد مكانة االهتمام البيئي في 
الكويت على صعيد املؤسسات احلكومية واخلاصة 
واألهلية، فضال عن التحفيز الدائم والتش����جيع 

املس����تمر ألصحاب األعمال البيئية املتميزة من 
خالل تكرمي املؤسسات البيئية املعتمدة.

ولفتت الصبيح إلى انه س����تتم إضافة حدث 
ساعة األرض »EARTH HOUR« إلى أنشطة الشهر 
البيئي، والذي يهدف إلى رفع مس����توى الوعي 
البيئي لدى عامة أفراد املجتمع بالتغيرات املناخية 
وتأثيراتها احلالية واملستقبلية على احلياة في 
الكرة األرضية، كما يبرز الكويت عامليا كدولة مهتمة 
بالبيئة واحلفاظ عليها، موضحة أن املشاركة في 
هذه الفعالية ستكون بتنظيم الفريق التطوعي 

الكويتي لالحتباس احلراري.
وأشارت الصبيح إلى أن الشهر البيئي سيشتمل 
كذلك على مجموعة من املسابقات في املدارس وهي 
لتدوير الورق والبالستيك وكذلك مسابقة األلعاب 
على جهاز االيباد في جناح الشهر البيئي املتنقل 
في املجمعات التجارية فضال عن وضع حاويات 
في اجلمعي����ات التعاونية مخصصة للبطاريات 
التالفة ومنتهية الصالحية، مشيرة إلى أن ذلك 
س����يتم بالتعاون مع اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة وكل هذه املسابقات واألفكار هي من نتاج 
جهود متطوعي اجلمعية، الفتة إلى أن اجلمعية 
تول����ي اهتماما كبيرا في احلفاظ على البيئة من 
خالل حرصها على املشاركة في جميع األنشطة 
املهتمة بالبيئة وذلك حلماية البيئة من التلوث 
وضمان س����المة املجتمع من أي تأثيرات بيئية 
سلبية.  بدورها قالت أمني عام اجلمعية الكويتية 
حلماي����ة البيئة وجدان العقاب ان لدى اجلمعية 
البيئية العديد من األفكار الرائعة والشيقة التي 
حتتك بشرائح املجتمع املختلفة والتي هي نتاج 
فريق اجلمعية الذين يبذلون جهدا كبيرا في ابتكار 
األفكار والرسائل املتطورة جلميع فئات املجتمع 

من اجل زيادة الوعي البيئي لديهم.
وبني أن األنش����طة التي س����يقوم بها الفريق 
املتطوع من اجلمعية البيئية تشمل مسابقة تدوير 
الورق وهي ستكون للمرحلة االبتدائية وسيتم 
تطبيق هذه املسابقة في 18 مدرسة تقريبا على 
أن يقوم الطلبة ف����ي املدراس لتجميع أكبر عدد 
ممكن من الورق لتدويره، حيث س����يقوم فريق 
متطوع من اجلمعية البيئية بجمع هذه الكميات 
من الورق لتدويرها، موضحة انه ستتم مكافأة 

الطالب الذي يقدم أكبر كمية من الورق.
وأضافت أنه س����يقام كذلك مسابقة لتدوير 
البالستيك للمرحلة املتوسطة في 18 مدرسة أيضا 
ستكون هناك مسابقة أخرى للمرحلة الثانوية 
وذلك عن أفضل ڤيديو مصور عن البيئة وستكون 
مدته 5 دقائق تقريبا حيث سيتم التسجيل في 
هذه املسابقة من خالل املوقع االلكتروني املخصص 
لهذه املسابقة. الفتة الى أنه ستتم التصفية بني 
املتسابقني الذين سيتم تقسيمهم على 5 مجموعات 
وستوزع اجلوائز على الفائزين من املراكز الثالثة 
األولى في كل مجموع����ة وتبلغ 15 فائزا وفائزة 
حيث س����تقدم لهم جوائز قيمة للفائزين وهي 

أجهزة آيباد.
دارين العلي   ٭

د.صالح املضحي وهند الصبيح ووجدان العقاب خالل املؤمتر

الهيئة تطلق املعرض البيئي 20 اجلاري 

املضحي: »البيئة« تطبق القانون  على اجلميع
أكدوا أن الكادر أقر من مجالس اإلدارة التابعة للمؤسستني

أساتذة اجلامعة والتطبيقي يلوحون بشل املؤسسات 
التعليمية في حال لم يقر كادرهم ومزاياهم املالية

عقدت جمعي����ة اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت ورابطة 
اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي 
مؤمترا صحافيا مش����تركا حول 
»جتاهل مجل����س اخلدمة املدنية 
ملطالب اعضاء هيئة التدريس في 

اجتماعه األخير«.
وأكد رئي����س جمعية اعضاء 
هيئ����ة التدريس بجامعة الكويت 
الظفيري ان كادر اعضاء  د.عواد 
هيئ����ة التدريس بجامعة الكويت 
والتطبيقي أقر من مجالس االدارة 
التابعة لهاتني املؤسستني، وحري 
باجلهات املسؤولة اقرار الكادر كما 
هو مقر من قبل اجلامعة والتطبيقي، 
الفتا الى ان ما نطالب به مبني على 
دراسات علمية وأكادميية قائمة 
على مع����دالت التضخم والتغير 
االقتص����ادي، وجامعة الكويت ال 
الكويتيني  تقتصر على األساتذة 
فحسب وامنا على الوافدين أيضا 
الذين ينشدون املميزات والكوادر 
املالية ويختارون من بني جامعات 
املنطقة. وبنينّ الظفيري ان جامعة 
اإلمارات وجامعة قطر متنحان مزايا 
مالية افضل م����ن جامعة الكويت 
وهناك فجوة ف����ي الرواتب بيننا 
وبينهم حتى ان راتب عضو هيئة 
التدريس املتقاعد بقطر يفوق راتب 
عضو هيئ����ة التدريس على رأس 
عمله في جامعة الكويت مع العلم 
ان مع����دالت التضخم في الكويت 
األعلى في املنطقة ويبلغ 28% بينما 

بقطر %23.
وأضاف د.الظفيري: ليس من 
االنصاف في ظ����ل هذه الفوائض 
املالية الت����ي تتمتع بها الدولة أال 
يحصل أعضاء هيئة التدريس على 
حقوقهم، معلن����ا: نحن منلك كل 

راتب يساوي راتب األساتذة الذين 
قاموا بتعليمه وتدريسه، مشيرا الى 
ان الدولة قصرت في التعليم وقام 
األساتذة بدور وطني في استيعاب 
الطلبة والكثافة الطالبية املوجودة. 
بدوره، نقل أمني سر رابطة اعضاء 
هيئة التدريس بالتطبيقي د.احمد 
احلنيان رس����الة استياء من قبل 
األساتذة فيما يتعلق بالرواتب حيث 
يشعرون بالنقص والظلم في ظل 
الكوادر التي متت املوافقة عليها في 
اجهزة الدولة األخرى، وقال أخشى 
ان يكون هذا االستياء حجر عثرة 
أمام تقدم الدولة في تطور التعليم 
وبناء جامعات جديدة ألن األساتذة 
احلاليني هم الذين سيس����اهمون 
مستقبال في بناء وانشاء جامعات 

جديدة. 
وكش����ف نائب رئيس جمعية 
اعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة 
الكويت د.علي بومجداد عن وجود 
حاالت استقاالت من قبل األساتذة 
بجامع����ة الكويت بس����بب تدني 
الرواتب واملزايا املالية مقارنة مع 
جامعات املنطقة وجهات ومؤسسات 
حكومية في البالد وأيضا ضعف 
اإلقبال من قبل الطلبة املتميزين 
على البعثات لذات السبب. وأوضح 
عض����و الهيئ����ة االدارية جلمعية 
اعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة 
الكويت د.عواد الغريبه انه »مضى 
على مطالبنا عام ونصف العام في 
ديوان اخلدمة املدنية ولم يطرح 
ضمن جدول األعمال«،  الفتا الى 
ان الكادر الذي نريده معد بناء على 
دراسات علمية كما ان الكادر أقر 
من مجلس ادارة اجلامعة ومجلس 

ادراة التطبيقي.
لميس بالل  ٭

مشتركا بني جمعية اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت ورابطة 
اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي 
في هذا االطار ألن الهموم واحدة 

ومهام العمل واحدة.
وقال رئيس رابطة اعضاء هيئة 
التدريس بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب د.معدي 
أقر بقنوات  ال����كادر  ان  العجمي: 
رسمية في مجالس ادارة اجلامعة 
والتطبيق����ي بحضور ممثلني من 
ديوان اخلدم����ة املدنية ومبوافقة 
باإلجماع، ونتمنى ان تعكس هذه 
املوافقة موافقة أخرى في مجلس 
اخلدمة املدنية، مردفا: نحن لن نقبل 
ان نحصل على حقوق منقوصة 
وه����ذا الكادر ل����م يوضع إال وفق 
دراس����ات علمية. وتابع العجمي: 
ال يعقل ان طالب حديث التخرج في 
مجال احلقوق أو الهندسة يعمل في 
احدى اجلهات وبالدولة يحصل على 

الوسائل التي حتقق لنا ما نصبو 
اليه وكي نحص����ل على حقوقنا 
ولكن نحن ننظر ملصلحة الطلبة 
وملكانتنا في املجتمع واجلمعية 
العمومية فوضتنا بكل اخلطوات 

مبا فيها االضراب.
وأعرب د.الظفي����ري عن أمله 
ان يت����م اقرار ال����كادر بالصورة 
التي أقرتها جمعية اعضاء هيئة 
التدريس، راجيا من احلكومة ان 
تهتم بالتعليم وباألساتذة وال تدفع 
بهم نحو أساليب أخرى للحصول 
على حقوقهم كالتصعيد واالعتصام 
واالضراب وان تعامل األس����اتذة 

بأسلوب يليق بهم.
وتاب����ع د.الظفيري: نتمنى أال 
نلجأ الى وسائل يتم بها حتقيق 
مطالبنا كاالضراب واالعتصام وعدم 
الدرجات ألننا كما ذكرت  تسليم 
مفوضون من اجلمعية العمومية، 
موضحا ان هناك تنسيقا وتعاونا 

د.عواد الظفيري ود.معدي العجمي ود.أحمد احلنيان ود.علي بومجداد ود.عواد الغريبة خالل اللقاء

الدويهيس يستنكر حترير املخالفات باسم رؤساء اجلمعيات

الكويت ملساعدة الدول املتأخرة في مجال تأمني السكن الالئق للعائالت
جنيڤ � كونا: طالبت الكويت 
أمس كل الدول واملنظمات الدولية 
ذات الصلة امام مجلس حقوق 
االنسان بتقدمي املساعدات الفنية 
للدول املتأخرة في مجال تأمني 

السكن الالئق للعائالت.
وقال السكرتير الثالث بوزارة 
الكويتية عبدالعزيز  اخلارجية 
الظفيري في كلمة الكويت ضمن 
احلوار التفاعلي مع مقرر مجلس 

حقوق االنسان اخلاص املعني 
بالسكن الالئق ان هذا النداء يأتي 
للحد من ظاهرة التشرد األسري 
التي تعانيها بعض األس���ر في 
بلدان مختلفة نتيجة عدم توفير 
سكن الئق ومالئم للعيش فيه.

وأكد الظفيري قناعة الكويت 
بأهمية ما ورد في التقرير الذي 
قدمته املق���ررة اخلاصة املعنية 
بحق السكن الالئق امام الدورة ال� 

19 ملجلس حقوق االنسان املنعقدة 
في جنيف حاليا السيما حق املرأة 

في السكن الالئق.
الكوي���ت اولت  ان  وش���رح 
اهتماما كبيرا لهذا املجال وذلك من 
خالل انشاء مؤسسة عامة للرعاية 
السكنية تعمل على توفير الرعاية 

السكنية جلميع األسر.
وأكد ان التشريعات الكويتية 
اخلاصة بالسكن تقر بحق الرعاية 

السكنية للمرأة الى جانب توفير 
الدولة للسكن املالئم لألسرة.

وب���نينّ ان القوانني الكويتية 
املعمول بها ف���ي مجال الرعاية 
الس���كنية تنص بشكل واضح 
عل���ى أن وثيقة الس���كن تكون 
ال���زوج والزوجة وهو  باس���م 
تأكيد على حق املرأة بالتساوي 

مع الرجل.
وق���ال ان الكويت تنظر الى 

املرأة كمكون أساسي من مكونات 
التركيبة االجتماعية في الدولة 
حيث صدر قانون املرأة االسكاني 
في ع���ام 2011 نظرا لضروريات 

العيش الكرمي لكل امرأة.
وأش���ار الى ان هذا القانون 
يوفر للمرأة التي ال متلك سكنا 
خاصا بها حق السكن الالئق سواء 
كانت مطلق���ة أو أرملة أو غير 

متزوجة.

أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهيس أن اجلمعيات التعاونية 
التزال تعاني من املشاكل املترتبة 
على اس���تمرار مفتش���ي بلدية 
الكويت في اتباع ذات االسلوب 
في حتري���ر املخالفات ضد تلك 
اجلمعيات، اذ التزال تلك املخالفات 
حترر باسماء رؤساء اجلمعيات 
التعاونية بصفاتهم الشخصية 
والتي الشك تسبب لهم الكثير من 
املعاناة نتيجة ملا يتعرضون له 
من مالحقة في أشخاصهم وعلى 
أماكنهم وتعطيل مصاحلهم بل 
ومنعهم من السفر، وقد يصل األمر 
الى تعرضهم ملثل هذه املالحقة 
حتى بع���د انتهاء عضويتهم أو 

جاءت صريحة في هذا الشأن؟
الدويهيس  واختتم د.حسني 
تصريحه موجها نداءه ومناشدته 
لبلدية الكويت وجميع املسؤولني 
املعنيني بالدولة ممن لهم صلة بهذا 
املوض���وع لتبني هذه املعضلة، 
وذلك بدراستها دراسة مستفيضة 
وتقصي آثارها وسلبياتها على 
مسيرة العمل التعاوني في البالد، 
ومن ثم العمل على حلها بالصورة 
التي تتفق مع القوانني والتعاميم 
ذات الصلة، ووضع حد ملعاناة 
رؤساء اجلمعيات وما يواجهونه 
بسبب تلك املخالفات من مالحقات 
ميكن أن تستمر إلى ما بعد انتهاء 
عضويتهم بجمعياتهم على نحو 

ما سبق ذكره.

مخالفات اجلمعيات، على الرغم من 
أنه سبق ملدير عام بلدية الكويت 
إصدار تعميم إداري رقم 2005/13 
بتاريخ 2005/9/13 يلزم جميع 
املوظفني العاملني بإدارات البلدية 
واملكلفني بتحرير املخالفات طبقا 
لقانون البلدية واللوائح الصادرة 
تباعا له، عن���د حترير محاضر 
املخالف���ات اخلاصة باجلمعيات 
التعاونية االستهالكية، أن حترر 
بحق رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
التعاونية بصفته املمثل القانوني 
لها وليس بشخصه وذلك تطبيقا 
ألحكام التعميم اإلداري رقم 93/26 
الصادر بتاريخ 1993/10/4، فما 
الذي مينع هؤالء املفتش���ني من 
تطبيق هذه التعاميم خاصة وأنها 

عملهم بجمعياتهم.
وأشار د.حس���ني الدويهيس 
إلى أنه على الرغم من أن مشكلة 
التي حترر بالصفات  املخالفات 
الشخصية لرؤساء اجلمعيات وما 
يترت���ب عليها من األضرار التي 
تلح���ق بهم، تعد واحدة من أهم 
املشاكل املزمنة التي تواجه حركتنا 
التعاونية االستهالكية، فان جميع 
اإلدارات السابقة باالحتاد قامت 
ببذل جهود مشكورة حلل هذه 
املشكلة مع اجلهات املعنية بالدولة 
إال أن هذه اجلهود لم تسفر عن 

شيء وظلت املشكلة قائمة.
وأبدى د.الدويهيس دهشته 
إلصرار مفتشي البلدية على اتباع 
نفس األسلوب القدمي في حترير 

د.حسني الدويهيس

التيار التقدمي إلقرار 
قانون  مكافحة العنف ضد النساء 

وقانون أحوال شخصية يواكب العصر
أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا أمس مبناسبة 
يوم املرأة العاملي هنأ فيه نساء الكويت، معربا عن 
تضامنه مع قضايا املرأة ودعمه ملتطلبات النهوض 

بدورها. وقال التيار في بيانه: من املؤسف أن 
يأتي يوم املرأة العاملي في هذه السنة بعد أن 
فقدت املرأة الكويتية في االنتخابات األخيرة 

والتشكيل الوزاري اجلديد متثيلها النيابي داخل 
مجلس األمة ومشاركتها في عضوية مجلس 
الوزراء، ما يعد خسارة فادحة على مستوى 

التمكني السياسي للمرأة الكويتية وميثل تراجعا 
عما سبق حتقيقه من تقدم في هذا املجال.

وطالب »التيار التقدمي الكويتي« مجلس األمة 
واحلكومة بسن تشريعات مستحقة من بينها 

قانون مكافحة العنف ضد النساء، وقانون أحوال 
شخصية عادل يواكب العصر، وتفعيل االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء واألطفال 
مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، 
باإلضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها 
مساعدة النساء الكويتيات العامالت على اجلمع 

بني مهامهن العائلية وعملهن في املجتمع، وضمان 
حقوق الطفولة واألمومة، وتوفير دور احلضانة 
خصوصا ألطفال النساء العامالت، وتخصيص 

مراكز لالستشارات األسرية، ومعاجلة املشكالت 

النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات 
املتزوجات من غير الكويتي.

من جانبها، تقدمت جلنة املرأة بنقابة العاملني 
بوزارة التربية بأسمى التهاني جلميع النساء في 
الكويت خاصة العامالت بوزارة التربية، متمنني 

لهن دوام الصحة والرفعة واالزدهار في املجالني 
املهني واألسري.

وقالت ايضا انه من أعظم ما ترك لنا القرن 
العشرون مفهوم التنمية الشاملة الذي تفاوت 

تطبيقه بني دول العالم ولكنه أصبح من بني 
األسس الثابتة لقياس تقدم املجتمعات ودليال على 

ان التنمية أصبحت متثل مطلبا ملحا وأساسيا 
لكل املجتمعات املعاصرة وذلك ملا تنطوي عليه من 
مضامني اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 
وايضا ملا ينتج عنها من نتائج حاسمة في حاضر 

هذه املجتمعات ومستقبلها.
وقالت انه مازالت املرأة الى اآلن في املجتمعات 
احلديثة تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها في 

رعاية بيتها وأفراد أسرتها فهي األم التي تقع على 
عاتقها مسؤولية تربية األجيال املقبلة وهي الزوجة 

التي تدبر البيت وتوجه اقتصاديا وهي االبنة 
واألخت وهذا يجعل الدور الذي تقوم به املرأة في 

بناء املجتمع دورا ال ميكن إغفاله أو التقليل من 
خطورته.


