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ريا�ض عواد 

انطلقت صباح ام��س االثنني 
فعاليات املؤمتر الثاني إلدارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
ح���ول ال�����دور امل��ه��ن��ي للباحث 
االجتماعي والنفسي في مواجهة 
ال��ع��ن��ف امل���درس���ي حت��ت شعار 
»م����دارس آم��ن��ة« ب��رع��اي��ة وزي��ر 
التربية ووزي��ر التعليم العالي 
وحضور ممثل راعي املؤمتر وكيل 
وزارة التربية د. هيثم األث��ري 
ورئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد ونائب 
رئيس اللجنة العليا ومدير إدارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
ف��ي��ص��ل األس���ت���اذ وال��ب��اح��ث��ني 
االجتماعيني والنفسيني وعدد من 

مسئولي التربية.
وخ���ال امل��ؤمت��ر أك���د الوكيل 
امل��س��اع��د ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
واألن��ش��ط��ة فيصل املقصيد أن 
الدور الذي تقوم به وزارة التربية 
ه��و مت��ك��ني ال��ش��ب��اب وإع��داده��م 
للمستقبل ليكونوا ال��ي��د التي 
تساند الكويت وترفد مسيرتها 
نحو التقدم والرقي، مشيرا بأن 
االستفادة من البحث العلمي يشكل 
الوسيلة املثلى إلع���داد اخلطط 
التعليمية والتربوية والعمل على 
تنفيذها. وأشار املقصيد أن املؤمتر 
اخلليجي األول في العام 2005م 
وال����ذي ج���اء حت��ت ش��ع��ار »معا 
نرتقي.. بالعملية التربوية« حول 
اخل��دم��ة االجتماعية والنفسية 
والتعليم كان مؤكدا على أهمية 
البحث العلمي في كافة مجاالت 

احلياة بشكل ع��ام وف��ي العملية 
التعليمية بشكل خ��اص، وك��ان 
شاهدا على السياسية التي تسير 
على نهجها وزارة التربية منذ 
نشأتها. وأضاف املقصيد أنه نظرا 
لواقع املجتمع املدرسي واحلاجة 
امل��ل��ح��ة ل��ت��وف��ي��ر ح��ل��ول ملشكلة 
العنف الطابي، واستمرارا للنهج 
العلمي الذي اتبعته في مؤمترها 
األول، ارتأت وزارة التربية ممثلة 
بقطاع التنمية التربوية- إدارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
تنظيم مؤمترها الثاني بعنوان » 
ال��دور املهني للباحث االجتماعي 

وال��ن��ف��س��ي ف��ي م��واج��ه��ة العنف 
املدرسي« حتت شعار » مدارس 
آمنة« ليشكل خطوة ج��ادة للحد 
من انتشار العنف في املدارس، من 
خال إتاحة الفرصة أمام الباحثني 
ل��دراس��ة املشكلة واستيضاح 
أسبابها ومن ثم البحث عن احللول 
املناسبة، وذل��ك باالستفادة من 
كافة اإلمكانيات املتاحة واخلبرات 
العلمية املتوفرة ليس في وزارة 
التربية فحسب، بل في الكثير من 
املؤسسات احلكومية ومؤسسات 
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وامل��ؤس��س��ات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة، معلقا أن ال��ش��راك��ة 

املجتمعية باتت من أنحج السبل 
ملواجهة املشكات عامة ومواجهة 
املشكات االجتماعية منها على 

وجه اخلصوص.
كما ذك��ر أن وزارة التربية 
س��ع��ت إلش������راك ال���ع���دي���د من 
املؤسسات املدنية، وفتحت املجال 
أمام جميع الراغبني في املشاركة 
وتقدمي اجلهد في سبيل االرتقاء 
ل��أف��ض��ل وامل��س��اه��م��ة ف��ي دف��ع 
عجلة التنمية والتطور، متمنيا 
للمشاركني التوفيق والنجاح 
وشاكرا احلضور على االهتمام 
ال���ذي يعكس حتمل املسئولية 

وت��ق��ب��ل ال����واج����ب امل��ج��ت��م��ع��ي 
والوطني.

ومن جهته أوض��ح مدير إدارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
فيصل األس��ت��اذ أن دور املدرسة 
احلديثة لم يعد قاصرا على كونها 
مؤسسة تعليمية وإمن��ا تخطت 
ذلك لتصبح مؤسسة تعليمية ذات 
وظيفة اجتماعية ترتبط ارتباطا 
وثيقا ومباشرا باملجتمع ومطالبه 
املختلفة، معلقا أن م��ن أه��داف 
اخل��دم��ة االجتماعية والنفسية 
املدرسية مساعدة امل��درس��ة على 
أداء وظ��ائ��ف��ه��ا وال��ق��ي��ام برصد 

الظواهر واملشكات التي تواكب 
ال��ن��م��و داخ���ل املجتمع الطابي 
لتعمل على معاجلتها من خال 
وض��ع احللول املناسبة وحتديد 

أسلوب تطبيقها.
ك���م���ا أوض������ح أن ل��ل��خ��دم��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة دورا 
ه��ام��ا ف��ي مساعدة ال��ط��اب بنبذ 
القيم واالجتاهات الغير السوية 
وت���دع���ي���م االجت����اه����ات وامل��ث��ل 
والفضائل السليمة وتعمل على 
إكسابهم القيم الفاضلة البناءة 
التي جتعل منهم أجيال منتجة 
وفعالة مبينا أن العنف الطابي 

يعتبر من املشكات املدرسية التي 
تتداخل وتتشابك بها العديد من 
ال��ع��وام��ل، التي تتطلب مواجهة 
ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة م���ن جميع 
فئات املجتمع، وم��ا ه��ذا املؤمتر 
إل��ى ترجمة عملية ل��ذل��ك. وق��ال 
األستاذ: »إننا ندرك أهمية إعداد 
مثل هذه املؤمترات العلمية ذات 
الطابع املهني للخدمة االجتماعية 
والنفسية، وه��ي تشكل فرصة 
مهمة ل��ت��ب��ادل اآلراء واحل���وار 
واملشاركة من جميع املختصني 
بالعناية ب��ال��ن��شء وسامته، 
وهي تثري العمل وتدفعه نحو 

االرت��ق��اء والتميز وجني الثمار 
لصالح األبناء، وبالتالي صاح 
مجتمعنا.« وتقدم بالشكر اجلزيل 
والثناء لكل من دعم وساهم في 
إع���داد وتنفيذ ه��ذا امل��ؤمت��ر من 
قيادي وزارة التربية والعاملني 
في اخلدمة االجتماعية والنفسية 
داعيا إلى املضي قدما في إعداد 
مثل ه��ذه امل��ؤمت��رات مب��ا يعود 
بالنفع على وطننا الغالي. وقد مت 
تكرمي ممثل راع��ي املؤمتر وكيل 
وزارة التربية د. هيثم األث��ري 
والتجول في املعرض املقام على 

هامش املؤمتر.

د. هيثم األثري يفتتح املعرض املرافق

انطالق فعاليات مؤمتر »الدور املهني للباحث االجتماعي والنفسي«

املقصيد: »التربية« تعمل على متكني الشباب وإعدادهم للمستقبل

 يستعرض جتربة األمانة واملؤسسات اخليرية ورموز العمل اخليري الكويتي

اجلالهمة: امللتقى الوقفي الرابع 
والعشرون »العمل اخليري مناء للعالقات 

الدولية« يفتتح االثنني املقبل
أكد األمني العام لأمانة العامة 
لأوقاف  محمد  اجلاهمة انطاق 
امللتقى الوقفي الرابع والعشرين 
ي��وم االث��ن��ني 18 اجل���اري حتت 
ش��ع��ار »العمل اخل��ي��ري.. مناء 
ل��ل��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة« برعاية 
كرمية من سمو ولي العهد الشيخ 
ن����واف األح���م���د، ح��ي��ث تستمر 
فعالياته على مدار يومني بفندق 
الريجنسي، ملناقشة موضوع 
ال��ع��م��ل اخل��ي��ري وال����دور ال��ذي 
يلعبه في تعزيز العاقات بني 
ال��دول من خ��ال جتربة األمانة 
العامة لأوقاف وجتارب بعض 
امل��ؤس��س��ات الرسمية واألهلية 
اخليرية الكويتية األخرى ورموز 

العمل اخليري الكويتي.
وأوض���ح اجلاهمة أن احمل��اض��رات وال��ن��دوات 
واجللسات احلوارية التي تعقد في امللتقى وتنطلق 
م��ن م��ح��اوره األرب��ع��ة تتسم بالشمولية جلميع 
أنشطة العمل اخل��ي��ري الكويتي، حيث تضمن 
احملاضرة األولى بعنوان العمل اخليري سفير األمم، 
ثاثة موضوعات مهمة هي مفهوم العمل اخليري 
وأدواره الدولية، والكويت مركز العمل االنساني، 

والدبلوماسية اخليرية.
مشيرا إلى أن امللتقى يستعرض بعض التجارب 
ال��دول��ي��ة املهمة ف��ي م��ج��ال العمل اخل��ي��ري ل��دول 
كالسويد وبنغاديش واليمن، كما يتضمن امللتقى 

إب��راز  لنماذج خيرية ملهمة، من 
رم��وز العمل اخل��ي��ري الكويتي 
الذين كان لهم دورا مميزا جنبا 
إل���ى ج��ن��ب م��ع ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 
املؤسسي في تعزيز اسم الكويت 

كمركز للعمل اإلنساني.
وثمن اجلاهمة جهود العاملني 
ف���ي امل��ؤس��س��ات واجل��م��ع��ي��ات 
اخل��ي��ري��ة الكويتية احلكومية 
واألهلية والتي تعد عامة بارزة 
ف��ي س��اح��ات العطاء اإلنساني 
بفضل جهودها التي تندرج كجزء 
م��ن ال��واج��ب اإلن��س��ان��ي ل��دول��ة 
الكويت، حيث يستعرض امللتقى  
الواقع املشرف واآلف��اق املشرقة 
ل��ن��م��اذج م���ن ه���ذه امل��ؤس��س��ات 
كالهيئة اخل��ي��ري��ة االس��ام��ي��ة 
العاملية، وجمعية الرحمة العاملية واألمانة العامة 

لأوقاف.
وب��ني اجلاهمة أن امللتقى يحفل بتنوع كبير 
للمشاركني والضيوف من مختلف دول العالم بهدف 
إث��راء ندواته ومحاضراته وجلساته النقاشية، 
حيث يتشرف امللتقى بضيوف ومشاركني من الدول 
الشقيقة والصديقة ومنها: دولة قطر، وجمهورية 
مصر العربية، وجمهورية اجلزائر، وجمهورية 
اليمن، واجلمهورية العربية السورية، وجمهورية 
باكستان، وجمهورية بنغاديش، باإلضافة إلى 

كبار املشاركني والضيوف من دولة الكويت.

محمد اجلاهمة

»الصحة«: مؤمتر الرعاية 
الصحية يحقق تطلعات 

الوزارة التطويرية 
 

    أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس االثنني بدء العمل قريبا 
بتطبيق النظام الصحي اجلديد ليتوافق مع االه��داف والغايات 
العاملية للتنمية املستدامة مبا يتناسب مع تطلعات الوزارة ورؤية 

الكويت الصحية حتى عام 2035.
 وقالت مديرة ادارة الرعاية الصحية االولية في ال��وزارة 
الدكتورة رحاب الوطيان ل� )كونا( مبناسبة االعان عن املؤمتر 
الرابع للرعاية الصحية املقرر عقده ما بني 17 و19 ديسمبر 
اجلاري ان الوزارة وضعت اللمسات الفعلية للبدء بالعمل على 

تنفيذ تلك التطلعات.
 وذكرت ان التطلعات جاءت متسقة مع رؤية منظمة الصحة 
العاملية التي ترتكز على الوقاية ونشر التوعية عن عوامل 
االختطار املسببة لامراض املزمنة غير املعدية واملرتبطة بشكل 

كبير بأمناط احلياة اليومية.
 واش��ارت الى حرص ال��وزارة على تنفيذ رؤيتها الرامية الى 
توافق النظام الصحي احلديث مع االه��داف والغايات العاملية 
للتنمية املستدامة والتركيز على متتع اجلميع بأمناط حياة 
صحية جلميع االع��م��ار م��ؤك��دة ان الكويت مهيأة لتنفيذ تلك 

التطلعات خاصة بعد ان واكبت التقنيات التكنولوجية احلديثة.
 واضافت ان مؤمتر الرعاية الصحية يهدف الى توعية اجلمهور 
بأهمية املشاركة باالنتقال من النظام الصحي القدمي الى النظام 
الصحي اجلديد ضمن الرؤية التي اعتمدتها الوزارة والتي بدأت 

تفعيلها وتطبيقها تدريجيا.
 ولفتت ال��ى اهمية امل��ؤمت��رات وامل��ع��ارض ف��ي نشر رسالة 
ال��وزارة من خال توعية املجتمع باهمية املرحلة املقبلة مشيرة 
الى مشاركة عدد كبير من املؤسسات والشركات في املؤمتر الذي 

سيعرف باملرحلة املقبلة واهميتها لصحة املواطنني واملقيمني.

»السالم اخليرية« تقيم 
مشاريع متنوعة خارج وداخل 

الكويت ملساعدة احملتاجني 
 أعلنت جمعية السام لأعمال االنسانية واخليرية عن إطاق 
مرحلتها الثانية الغاثة مسلمي الروهينغيا داخل بورما حيث مت 

افتتاح 1000 منزل في منطقة ستوي في اقليم اراكان.
وقال املدير العام جلمعية السام لأعمال االنسانية واخليرية 
الدكتور نبيل العون أمس االثنني ل� )كونا( أن وفدا من اجلمعية 
قام برحلة الى بورما حيث مت افتتاح 1000 منزل في منطقة 
ستوي في إقليم أراكان مشددا على ان هناك حاجة ماسة وعاجلة 
لتوفير وبناء 3000 منزل إضافي في هذه املنطقة الستيعاب املزيد 

من الجئي ونازحي الروهينغيا.
وأكد ان اجلمعية ماضية في استكمال مخططاتها وجهودها 
الهادفة إلى بناء قرية متكاملة واستكمال بناء 5000 منزل بكافة 
اخل��دم��ات من آب��ار وم��راك��ز تعليمية وم��راك��ز صحية ومساجد 
تهدف إلى استقبال النازحني واملهاجرين والتخفيف من عذابهم 

ومعاناتهم إلى أن يتم لهم الرجوع إلى ديارهم.
من جانب اخر قال العون ان طائع شاحنات محملة باملساعدات 
الكويتية التي مت جمعها في وقت سابق من الشهر املاضي وصلت 
إلى مبتغاها وبدأت جمعية السام اخليرية بتوزيع محتوياتها 
على األخوة السوريني في منطقة إدلب داخل سوريا من أجل تقدمي 

االعانة الازمة لهم وتوصيل مساعدات احملسنني من أهل الكويت.
وأض����اف ان امل��س��اع��دات شملت مخيم )ال�����دراج( ومخيم 
)النعيمية( ومخيم )أم توينة( في ريف إدل��ب وتضمنت مواد 
غذائية ومابس وبطانيات ومت��ور موضحا ان مناطق أخرى 
ستشملها املساعدات الكويتية في األي��ام املقبلة لتوزع مختلف 

شرائح وفئات الشعب السوري.
وفي سياق آخر أعلن العون عن طرح مشروع )دينارك يعينك( 
بهدف مساعدة األسر املتعففة داخل الكويت ممن تعذر عليهم دفع 
الرسوم الدراسية مشيرا الى ان هذا املشروع يسهم في مساعدة 
الطلبة على إبقائهم في مقاعدهم الدراسية من خال التبرع بدينار 
واح��د فقط داعيا الى دعم مشاريع اجلمعية الهادفة للوصول 

لشرائح مختلفة من احملتاجني في الباد.
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جانب من احلضور

فريق »تراحم«  يفتتح مشاريع إغاثية لالجئني السوريني باألردن 
افتتح فريق )تراحم( التطوعي 
الكويتي التابع للهيئة اخليرية 
اإلسامية العاملية الكويتية أمس 
االثنني عددا من املشاريع اإلغاثية 
»النوعية« لاجئني السوريني في 
األردن. وقال رئيس الفريق ناصر 
البسام ل� )كونا( ان الفريق قام 
بافتتاح عدد من املراكز واملشاريع 
اإلغاثية واإلنسانية التي يشرف 
على تنفيذها بالتعاون مع جمعية 

املركز اإلسامي اخليرية األردنية.
وأض���اف أن��ه مت افتتاح مركز 
الدعم النفسي لأطفال في مركز 
مخيم )غرة( للخدمات املجتمعية 
واملشغل اإلنتاجي ومراكز لتقدمي 
اخلدمات لأسر السورية الاجئة 
ف��ي مناطق )السلط( و)الرمثا( 

و)سحاب(.
وأوض�����ح أن امل���رك���ز ي��ه��دف 
إل��ى ت��ق��دمي ال��ع��اج��ات حل��االت 
االضطراب النفسي لدى األطفال 
جراء أزمة اللجوء وذلك على يد 
متخصصني في اإلرشاد النفسي 
كان الفريق قد أعدهم وأهلهم عبر 
إشراكهم بدورة تدريبية وبرامج 

مكثفة خال العام احلالي.
وذكر البسام أنه ومن منطلق 
تنمية مجتمعات الاجئني مت 
أي��ض��ا اف��ت��ت��اح دورة ت��أه��ي��ل 
وتشغيل ال��س��وري��ني الباحثني 

ع��ن عمل ف��ي أح��د امل��راك��ز حيث 
ج��رى التباحث م��ع املشاركني 
م��ن الاجئني ع��ن األع��م��ال التي 
ت��ن��اس��ب��ه��م لتعينهم ع��ل��ى سد 

حاجاتهم املعيشية.
واش����ار ال���ى زي����ارة ق���ام بها 

ال���ف���ري���ق خ����ال ج���ول���ة على 
مشاريعه التي يشرف عليها الى 
م��رك��ز يضم ج��رح��ى ومصابني 
س��وري��ني حيث مت تقدمي الدعم 
ال��ازم واملساعدات لهم ولأسر 

السورية في محافظة )جرش(.

وبني أن الفريق قام على مدى 
ثاثة أيام بتوزيع طرود غذائية 
تضم م��واد أساسية م��ن السلع 
على األسر السورية الاجئة في 

مختلف املناطق األردنية.
وأك��د البسام ح��رص الفريق 

وبتوجيهات من اإلدارة العليا 
للهيئة اخل��ي��ري��ة اإلس��ام��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى دع���م األوض����اع 
اإلن��س��ان��ي��ة ل��اج��ئ��ني مبختلف 
جوانبها مشددا على استمرار 
الفريق بتنفيذ ب��رام��ج اإلغاثة 

»النوعية« السيما لشريحتي 
ال��ن��س��اء واألط���ف���ال ف��ي األردن 

واملنطقة.
وأوض���ح أن ال��ف��ري��ق يسعى 
إلح�����داث ت��غ��ي��ي��ر ف���ي احل��ال��ة 
النفسية واالجتماعية لاجئني 
السوريني عبر تأهيل املتطوعني 
م��ن ال��ك��وي��ت أو دول اخلليج 
األخرى »ليصبحوا داعني للسام 

وناشرين للقيم اإلنسانية«.
من جانبه قال مدير البرامج 
ف��ي جمعية امل��رك��ز اإلس��ام��ي 
األردنية فواز مزرعاوي ل)كونا( 
إن اجل��م��ع��ي��ة معنية بتفعيل 
شراكاتها اخليرية والتنموية مع 
اجلهات الداعمة خارجيا وداخليا 
ومنها الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية ممثلة بفريق )تراحم( 
التطوعي. وأكد مزرعاوي سعي 
اجلمعية وش��رك��ائ��ه��ا لتعزيز 
حجم املنجز اخليري في التمكني 
اخلدمي والتنموي في املناطق 
األردنية ذات احلاجة املاسة ملثل 

هذه اخلدمات واملشاريع.
وك��ان فريق )تراحم( تأسس 
عقب ان���دالع األزم���ة السورية 
عام 2012 ويهدف إلى مساعدة 
ال��اج��ئ��ني ال��س��وري��ني ب���األردن 
وتركيا فيما مت فتح باب التطوع 

فيه في عام 2014.

جانب من توزيع املساعدات

جامعة الكويت تفتتح أعمال ملتقى 
»الطفولة واملرأة نحو فهم وعالج ووقاية« 

افتتحت كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة ال��ك��وي��ت ص��ب��اح أم��س 
االثنني امللتقى الثقافي الرابع حتت 
عنوان )الطفولة واملرأة نحو فهم 
وعاج ووقاية( ويستمر حتى ال 

13 من الشهر اجلاري.
وينظم مركز دراسات وابحاث 
امل��رأة بالكلية امللتقى بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية العليا حلماية 
الطفل بوزارة الصحة حتت رعاية 
عميد الكلية االستاذ الدكتور حمود 

القشعان.
وأك�����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
االجتماعية االستاذ الدكتور حمود 
القشعان في تصريح صحفي على 
هامش االفتتاح ان فعاليات امللتقى 
تهدف الى توعية املجتمع وطرق 
التعامل احلسن مع املرأة والطفل 
ملعرفة املشاكل ال��ت��ي تواجههم 

وكيفية عاجها.
وأش��ار القشعان ال��ى ان عاج 
مشاكل الطفل يكمن في مسؤولية 
الوالدين وكيفية القيام بواجبهم 
االسري اجتاه األبناء مضيفا ان ال 
ميكن عاج مشكلة الطفل اال بتغير 

البيئة التي خلقت املشكلة.
وبني ان بخل العواطف واحلنان 
من قبل بعض اآلب��اء وايضا عدم 
إعطاء الوقت الكافي لاسرة من 
اهم األسباب في خلق املشاكل لدى 
األطفال لذلك يتعلق بعض األطفال 
باخلدم في املنزل كونهم يقضون 

معهم معظم الوقت.
وب���ني ان امل�����رأة ل��ه��ا ح��ق��وق 

وواجبات الى جانب مسؤوليتها 
ف���ي ت��رب��ي��ة األط���ف���ال وم��ع��رف��ة 
امل��ش��ك��ات ال��ت��ي ق��د يعاني منها 
اطفالها كونها األقرب اليهم مشيرا 
ان الكلية تعمل على التعاون مع 
اجلهات املختلفة بالدولة في دور 
تكاملي لتوعية املجتمع في طرق 

حل تلك املشكات.
واكد القشعان ان كلية العلوم 
االجتماعية لها دور أكادميي ودور 
مجتمعي يهتم مبامسة مشاكل 
املجتمع وتقدمي احللول املناسبة 
لها من خال اخلبرات األكادميية 
من داخ��ل وخ��ارج اجلامعة داعيا 
املهتمني بقضايا امل���رأة والطفل 
االستفادة من اخلبرات املشاركة 

في فعاليات امللتقى.

من جهتها قالت مديرة مركز 
دراس��ات وابحاث امل��رأة في كلية 
العلوم االجتماعية الدكتورة لبنى 
القاضي ان فعاليات امللتقى تأتي 
ضمن الفعاليات املناهضة للعنف 

ضد املرأة والطفل.
وبينت ال��ق��اض��ي م��دى أهمية 
ت��ن��اول امل��وض��وع على مستوى 
اجل���ام���ع���ة ك�����ون ان ال���ط���اب 
وال��ط��ال��ب��ات ه��م ام��ه��ات ورج��ال 
املستقبل مم��ا يحتم توعيتهم 
ب��امل��ش��ك��ات ال��ت��ي ق��د تواجههم 
وكيفية حلها بالتسامح واحترام 

الطرف االخر.
وذك����رت ان ج��ل��س��ات امللتقى 
ستناقش مواضيع متعددة مع 
أدباء ومختصني للحد من الظواهر 
السلبية ال��ت��ي ن��راه��ا باملجتمع 
والتي تنعكس على االسرة والطفل 

بشكل كبير.
واض��اف��ت ان فعاليات امللتقى 
تتضمن للمرة االول���ى التعبير 
ب��ال��رس��م م���ن خ����ال رس��وم��ات 
طلبة امل���دارس واب��ن��اءن��ا م��ن فئه 
التوحد بعنوان ) ال للعنف ضد 
امل���رأة والطفل ( حيث ستشارك 
الرسومات في املسابقة اإلقليمية 

للرسومات في بيروت.
وذك���رت ان الفعاليات تضم 
جلسة عن االدم��ان وم��دى تأثيره 
السلبي على االس���رة واملجتمع 
مبشاركة جهات في الدولة للعمل 
بشكل جماعي لارتقاء باالسرة 

كونها نواة املجتمع.

الدكتور حمود القشعان


