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مهرجان «أم الخير  »2018رسم البهجة على وجوه العائالت في المحافظة

محافظ األحمدي :ضرورة نبذ الظواهر السلبية خالل االحتفاالت الوطنية

• ال�شيخ فواز اخلالد وكبار ال�ضيوف باحلفل الغنائي ب�أم اخلري

عا�شت حمافظة الأحمدي �أج��واء من البهجة والفرحة الغامرة
خالل مهرجان «�أم اخلري  »2018الذي نظمته حمافظة االحمدي
�أم�س االول �ضمن برنامج احتفاالتها باالعياد الوطنية وبح�ضور
ح�شد من ال�شيوخ واملختارين والوجهاء وكبار م�س�ؤويل املحافظة
و�رشكة نفط الكويت ،وم�شاركة �آالف االفراد من عائالت املواطنني
واملقيمني الذين امتلأ بهم اال�ستاد الريا�ضي مبدينة الأحمدي.
ووجه حمافظ الأحمدي ال�شيخ فواز اخلالد ال�شكر �إلى داعمي
االحتفاالت ،مثمنا جهود �أع�ضاء اللجنة العليا لإحتفاالت
املحافظة ،واللجان الفرعية واجلهات امل�شاركة الر�سمية
والأهلية والتطوعية ،م�ؤكدا حر�ص املحافظة يف كل �أن�شطتها على
ادخال ال�سعادة والبهجة يف نفو�س اجلميع ور�سم الإبت�سامة على
وجوههم من خالل فعاليات هادفة ،داعيا الله �سبحانه �أن يدمي
�أعيادنا وكويتنا احلبيبة واحة �أمن وامان وا�ستقرار يف ظل قيادتنا

•  ...وخالل جولة مبعر�ض امل�رشوعات ال�صغرية

الر�شيدة.
و�أ�ضاف :موعدنا م�ساء اجلمعة املقبل مع ثالث فعالياتنا هذا
العام وهي احلفل الغنائي ال�ساهر مب�شاركة الفنانة الكبرية نوال
الكويتية والفنان القدير عبدالله الروي�شد والفنان ال�شعبي با�سم
الردهان والفنان جابر الكا�رس من اململكة العربية ال�سعودية،
كا�شفا عن فعالية جديدة هذا العام �سيتم تنظيمها يومي  25و26
فرباير احلايل وهي قيام الفريق التطوعي باملحافظة بتوزيع
احللوى على املحتفني يف مناطق ال�شاليهات وحث اجلميع على
انتهاج العادات االيجابية يف احياء االحتفاالت ،ونبذ الظواهر
ال�سلبية خالل االحتفاالت واملتمثلة يف ر�ش الفوم واملياه وغريها
من ال�سلوكيات التي التن�سجم مع روح املنا�سبات الوطنية
العزيزة ،واال�ستعا�ضة عنها بتبادل الورود واحللوى وغريها.
ونوه اخلالد الى �أن املهرجان �شهد تفاع ً
ال متميزا من كافة العائالت

امل�شاركة �سواء من املواطنني او املقيمني وبروح وطنية عالية
و�سعادة غامرة من اجلميع ،وذلك علي مدي الفعاليات الرتاثية
والتوعوية
والرتويحية والغنائية املتنوعة التي �شهدها االمر الذي مثل
م�ؤ�رشا للنجاح ،مثمنا جهود كل من �شارك من اجلهات الر�سمية
واالهلية والتطوعية يف تنظيم و�إعداد هذا املهرجان الذي يزداد
متيزا من عام الى �آخر.
و�أعرب اخلالد عن االرتياح لتغطية ان�شطة املهرجان الهتمامات
خمتلف افراد اال�رسة وكل ال�رشائح العمرية خا�صة االطفال حيث
وبالتعاون مع منظمة «مهند�سون بال ح��دود مت تا�سي�س ركن
خا�ص للطفل والذي �ضم � 6أجنحة لالن�شطة التفاعلية والرتفيهية
والتوعوية ا�ضافة الى العديد من امل�سابقات ،عالوة على ق�سم
خا�ص للألعاب الريا�ضية والهند�سية ،والت�صوير ،ور�سم

األمم المتحدة تشيد بإسهامات الكويت
في تعزيز برنامجها للمستوطنات البشرية
�أ���ش��ادت ال��ق��ائ��م ب ��أع��م��ال رئي�س
مكتب االم���م امل��ت��ح��دة لربنامج
امل�ستوطنات الب�رشية يف دول
اخلليج العربية �أم�ي�رة احل�سن
بالإ�سهامات التي تقدمها الكويت
لتعزيز عمل الربنامج.
وق���ال���ت ع��ل��ى ه��ام�����ش املنتدى
احل�رضي الدويل املنعقد ماليزيا
�إن «ب��رن��ام��ج الأم�����م املتحدة
للم�ستوطنات الب�رشية نظم العديد
من الربامج والأن�شطة مع جهات
حكومية يف الكويت ال�سيما املجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية».
و�أ�ضافت �أن الأم��م املتحدة لديها
��شراك��ات م��ت��ع��ددة م��ع احلكومة
الكويتية على جميع امل�ستويات
ال�سيما فيما يتعلق بق�ضايا التح�رض
واملدنية مبا يف ذلك �ش�ؤون ال�شباب
وحق املر�أة وال�سياحة واالقت�صاد
والبنية التحتية واملحافظة على
البيئة.
و�أ�شارت �إلى �أن الكويت لديها بنية
حتتية ق��وي��ة وتعترب م��ن ال��دول
امل�ستقرة يف الأمور الإ�سكانية �إلى
جانب دول اخلليج العربية وبع�ض
الدول العربية مو�ضحة �أن كل دولة

عربية لها �أولويات يف اال�ستدامة
احل�رضية.
وبينت «�أن التحديات امل�شرتكة
التي تواجه الدول العربية تتمثل
يف ق�ضية الالجئني �سواء كانوا
مهجرين داخل الدولة �أو الجئني يف
اخلارج بدواعي احلرب» ،مو�ضحة
�أن ال��ت��ح��دي يكمن يف توطينهم
و�إيجاد م�ساكن لهم دون االخالل
بتقدمي االحتياجات للمواطنني.
ولفتت احل�سن الى �أن برنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية
يحاول �إيجاد حلول مالية وتوفري
م�شاريع خا�صة لتلك الدول مفيدة
ب�أن الربنامج الأممي يقدم من جانب
�آخر للدول العربية امل�ستقرة دعما
من خالل تنظيم �أن�شطة وفعاليات
ت�شمل ور����ش ال��ع��م��ل وال����دورات
التدريبية للمتخ�ص�صني و�صناع
القرار.
وعلى اجلانب الكويتي حيث مقر
مكتب الأم���م امل��ت��ح��دة لربنامج
امل�ستوطنات الب�رشية يف دول
اخلليج العربية قالت احل�سن �إن
«املكتب يويل اهتماما كبريا بت�سخري
طاقات ال�شباب الكويتي ال�سيما يف

• �أمرية احل�سن

الهند�سة املعمارية واملدنية».
و�أ���ض��اف��ت �أن «امل��ك��ت��ب ا�ستفاد
ب�شكل كبري من �شباب املهند�سني
ال��ك��وي��ت��ي�ين يف ت�صميم بع�ض
�أن�شطة الأمم املتحدة ومنها منظمة
«مهند�سون بال حدود» يف الكويت»
م�شرية �إلى �أن «املكتب يقيم دورات
وور�ش عمل علمية وعملية لل�شباب
الراغبني يف العمل التطوعي من
خالل و�ضع الأولويات والبحث عن
م�صادر التمويل».

ويف هذا ال�صدد �أو�ضحت امل�س�ؤولة
الأممية �أن ال�شباب يف دول اخلليج
العربية ميثلون  % 60من ن�سبة
ال�سكان قائلة «�إنهم يعتربون طاقة
�إبداعية مهمة تخدم عملية التنمية
امل�ستدامة وحتقق �أج��ن��دة 2030
التي �أقرتها الدول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة وكذلك الأجندة احل�رضية
اجلديدة .»2016
وح��ول املنتدى احل�رضي الدويل
املقام يف ماليزيا �أك��دت احل�سن
�أنه يكت�سب �أهميته لأنه ي�أتي بعد
�أ�سابيع من تعيني مدير تنفيذي
ج��دي��د ل�برن��ام��ج الأم���م املتحدة
للم�ستوطنات الب�رشية كما ي�أتي
بعد �إعادة هيكلة الأمم املتحدة وفقا
للأجندة احل�رضية اجلديدة للتنمية
امل�ستدامة.
وذكرت �أن املنتدى القادم �سيعقد
بعد عامني يف �أول مدينة عربية
وه��ي �أب��وظ��ب��ي الإم��ارات��ي��ة حيث
عر�ضت حكومة الإم��ارة ا�ست�ضافته
يف ن�سخته العا�رشة مفيدة ب�أن دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ترتجم
فعليا �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
م�شاريعها احل�رضية.

بمشاركة نخبة من األطباء المتخصصين من داخل الكويت وخارجها

«مستشفى الجهراء» :مؤتمر مستجدات
طب األطفال في مارس المقبل
�أعلن رئي�س ق�سم االطفال يف م�ست�شفى اجلهراء فهد العنزي ،ان الق�سم �سينظم يف
مار�س املقبل م�ؤمتره الدويل الثالث حتت عنوان «�أحدث امل�ستجدات بالأمرا�ض
ال�شائعة عند الأطفال» حتت رعاية وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح.
وقال ان امل�ؤمتر الذي ي�شارك فيه نخبة من الأطباء املتخ�ص�صني من داخل
الكويت وخارجها يت�ضمن  30حما�رضة متخ�ص�صة يف طب الأطفال وامل�ستجدات
العلمية يف هذا ال�ش�أن ا�ضافة الى عدد من الور�ش العلمية.
وا�ضاف ان امل�ؤمتر الذي يعقد يف التا�سع من مار�س املقبل �سيناق�ش يف جل�ساته
املتنوعة التي ت�ستمر يومني �أحدث امل�ستجدات العلمية يف ميدان طب االطفال
والتطورات العلمية يف جمال التقنيات امل�ستخدمة يف الك�شف عن االمرا�ض
وا�ساليب الت�شخي�ص والعالج.
وذكر ان امل�ؤمتر يهدف الى االطالع على التطورات احلا�صلة يف ميدان طب
االطفال واالحتكاك باخلربات العاملية امل�شاركة فيه واال�ستفادة من نتائج
الدرا�سات العاملية املحكمة وتبادل املعرفة واملعلومات حول التطبيقات
وامل�ستجدات احلديثة يف طب االطفال.
واو�ضح ان نخبة من االطباء الكويتيني الذي يتولون رئا�سة اق�سام الأطفال يف

م�ست�شفيات وزارة ال�صحة وغريهم من املتخ�ص�صني يف طب الأطفال �سيحا�رضون
يف امل�ؤمتر عن املو�ضوعات املتخ�ص�صة ا�ضافة الى عدد كبري من االطباء من
دول خليجية وعربية وعاملية ممن يحظون ب�سمعة كبرية يف هذا املجال.
وقال العنزي ان م�شاركة االطباء العامليني املتخ�ص�صني يف هذا امل�ؤمتر ت�ساهم
يف زيادة خربات جميع االطباء امل�شاركني واال�ستفادة من التجارب املتميزة
التي �ستعر�ض يف اجلل�سات واالطالع على امل�ستجدات املطبقة يف طب االطفال
والتطور العاملي احلا�صل يف الدول املتقدمة.
وافاد ب�أن معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية «كيمز» �سيمنح الأطباء امل�شاركني
يف امل�ؤمتر وور�ش العمل  23نقطة طبية تعليمية م�ضيفا ان امل�ؤمتر �سيكون
جمانا بالكامل وهو امل�ؤمتر الوحيد الذي يتميز بهذه ال�سمة من بني كل
م�ؤمترات الأطفال يف منطقة اخلليج العربي.
وا�شار الى التن�سيق والتعاون القائم يف تنظيم امل�ؤمتر مع م�ست�شفى �سدرة
القطري الذي يعترب االح��دث واالك�بر يف منطقة ال�رشق االو�سط ا�ضافة الى
اال�ستفادة من التقنيات التي ي�ستخدمها هذا امل�ست�شفى والنتائج التي تو�صلت
الها الدرا�سات العلمية التي اجراها املتخ�ص�صون فيه .

مؤتمر طبي دولي ينطلق  15الحالي

العروج 22 :إصابة جديدة بسرطان الحنجرة
واألحبال الصوتية سنوي ًا
كتب �صالح الدهام:

قال ا�ست�شاري الأنف والأذن واحلنجرة
مب�ست�شفى الفروانية ورئي�س املومتر
ح��م��ود ال��ع��روج ان ع���دد امل�صابني
ب�رسطان احلنجرة والأحبال ال�صوتية
يف الكويت بلغ  22حالة جديدة لكل
عام مبعدل انت�شار بلغ  2.9لكل 100
�ألف ن�سمة وفقا لآخر اح�صائيات مركز
الكويت ملكافحة ال�رسطان املوثقة
مبنظمة ال�صحة العاملية.
جاء ذلك يف ت�رصيح �صحايف مبنا�سبة
الإعالن عن امل�ؤمتر الطبي الدويل الخر
امل�ستجدات الطبية بجراحة احلنجرة
والأحبال ال�صوتية الذي �سيعقد خالل
يومي  15و 16احلايل مب�شاركة خليجية
وعاملية.

وقال العروج ان هذه امل�ؤمترات �ستكون
لها ب�صمة وا�ضحة لتطوير منظومة
الرعاية ال�صحية واال�سهام بتدريب
و�صقل خربات الأطباء الكويتيني من
خالل االطالع على �آخر ما تو�صل اليه
الطب بهذا التخ�ص�ص.
و�أ�ضاف ان امل�ؤمتر الذي �سي�ستعر�ض
�آخر تقنيات ت�شخي�ص وعالج �أمرا�ض
احلنجرة والأح��ب��ال ال�صوتية يندرج
�ضمن قائمة م�ؤمترات تعتمدها الوزارة
ك��أح��د الركائز الأ�سا�سية للنهو�ض
باخلدمات ال�صحية وفق ر�ؤية تنموية
طموحة.
وبني العروج الذي يرت�أ�س امل�ؤمتر ان
اللجنة العلمية انتهت من فرز الأوراق
والبحوث امل�شاركة بامل�ؤمتر م�ؤكدا
اختيار  20ورقة وبحث علمي من ا�صل

 40ورقة مقدمة متثل خمتلف طرق عالج
وت�شخي�ص �أمرا�ض احلنجرة والأحبال
ال�صوتية .واكد ان امل�ؤمتر الذي ي�شارك
فيه �أحد ع�رش ا�ست�شاريا زائرا ميثلون
دول ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
و�أ�سرتاليا وكندا وتركيا واململكة
العربية ال�سعودية والإمارات والكويت
�سيقدمون اكرث من  20حما�رضة و�أربعة
ور�ش عمل علمية وحلقتي نقا�ش.
و�أو�ضح ان من �أهم املحا�رضات التي
�ستناق�ش خ�لال الفعاليات منها ما
يتعلق ب����اورام احل��ن��ج��رة احلميدة
وا�ستخدام الليزر يف ع�لاج �رسطان
احلنجرة وط��رق العالجات الدائمة
ل�شلل الأحبال ال�صوتية عن طريق زراعة
دعامة للحبل ال�صوتي وعالج ت�ضيقات
احلنجرة والق�صبة الهوائية وال�صدمات

• جانب �آخر من ركن الأطفال

التي تتعر�ض لها احلنجرة نتيجة
احلوادث.
وقال العروج ان املحا�رضات �ستناق�ش
�أي�ضا �أ�سباب ت�شنجات الأحبال ال�صوتية
وطرق عالجها با�ستخدام البوتوك�س
وم�شاكل ال�صوت بعد عملية ا�ستئ�صال
الغدة الدرقية وم�شاكل ال�صوت عند
�أ�صحاب املهن ال�صوتية وكبار ال�سن
و�أ�سباب الكحة املزمنة و�سبل عالجها.
و�أ�ضاف ان معهد الكويت لالخت�صا�صات
ال��ط��ب��ي��ة «ك��ي��م��ز» �سيمنح االط��ب��اء
امل�سجلني بامل�ؤمتر  15نقطة �ضمن
برنامج التعليم الطبي امل�ستمر و23
نقطة للم�شاركني بور�ش العمل م�شريا
�إلى ان امل�ؤمتر �سي�صاحبه معر�ض طبي
ي�ستعر�ض �آخر التقنيات التكنولوجية
والأجهزة الطبية.

الللوحات التعبريية وق�سم ملهند�س امل�ستقبل ا�شتمل على جتارب
		
هند�سية عملية و�رشح مب�سط للهند�سة.
يذكر �أن مهرجان «�أم اخلري  »2018حظي مب�شاركات ر�سمية واهلية
وتطوعية فاعلة يف مقدمتها �رشكة نفط الكويت،امل�رشوعات
ال�صغرية،متحف ال�سيارات التاريخية القدمية،املقاهي ال�شعبية،
معهد الكويت للأبحاث العلمية،اللجنة الكويتية للريا�ضات
اجلوية ،فريق الكويت للطائرات الورقية ،فريق مهند�سون بال
حدود،فريق البوم الكويتي ،فريق الري�ش احل�سا�س «تربية طيور
الببغاء النادرة» ،ح�ضانة حامل امل�سك ،مبادرات تراثية كويتية
قدمية ،ابداعات ذوي االحتياجات اخلا�صة،فريق اجلمالة «الهجن
املدللة»،فرقة القرب املو�سيقية وفرقة العر�ضة  -وزارة الدفاع -
الفرقة النحا�سية املو�سيقية  -وزارة الداخلية ،واختتم فعالياته
بفقرة فنية للفنانني حمد القطان وعبدالله الفيلكاوي.

تأكيداً لما نشرته «الشاهد»

النجار :لجنة لبحث تطبيق البصمة
في المدارس
كتبت نورهان رم�ضان:
ت�أكيد ًا ملا ن�رشته «ال�شاهد» يف عدد �سابق حول ت�شكيل جلنة
ثالثية تت�ألف من ديوان اخلدمة ووزارتي املالية والرتبية لبحث
مو�ضوع تطبيق الب�صمة يف املدار�س و�آلية العمل بها ،اكد الوكيل
امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية بوزارة الرتبية ورئي�س اللجنة الثالثية
يو�سف النجار لـــ «ال�شاهد» �أن اللجنة �شكلت منذ عدة �أيام وكان
�أول اجتماع لها يوم اخلمي�س املا�ضي مو�ضح ًا انها �ستعمل على
درا�سة املو�ضوع من كافة جوانبه بهدف تذليل العقبات �أمام تطبيق
الب�صمة يف املدار�س.
جدير بالذكر �أن الهدف من ت�شكيل اللجنة هو العمل على و�ضع
الآلية املنا�سبة لتوفري املبالغ املالية املطلوبة لتنفيذ م�رشوع
تركيب اجهزة الب�صمة يف املدار�س حيث تخطى املبلغ الأويل لأجهزة
الب�صمة � 800ألف دينار ،باال�ضافة الى بحث املعوقات التي تواكب
تطبيقها وتذليل هذه العقبات �أمام العاملني يف املدار�س.

• يو�سف النجار

المطيري :يرسخ قيم اإلنسانية داخل المجتمع

انطالق المشروع الوطني لتوعية
العمالة المنزلية «بريرة»

املجتمع الكويتي ،وتفعيل
كتب �أحمد يون�س:
قيم الت�آزر بني مكوناته».
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ن��ائ��ب
�أطلقت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
رئي�س امل�رشوع عيد ال�شمري،
الإ�سالمية ،امل�رشوع الوطني
�أن «وزارة الأوق���اف �أطلقت
لتوعية العمالة املنزلية
يف ع��ام  2005م امل�رشوع
«ب�����ري�����رة» ال������ذي ي��ه��دف
ال��وط��ن��ي لتوعية العمالة
�إلى رعاية حقوق وواجبات
املنزلية ،بحيث يخت�ص
العمالة املنزلية مبا يحقق
امل����شروع بتوعية العمالة
الأم��ن املجتمعي وي�سهم يف
املنزلية ،مع احلر�ص على
التعاون والتكافل  ،وذلك
التوا�صل والتن�سيق الفعال
مب�شاركة جمع غفري من رواد
مع كافة االطراف ذات العالقة
جممع «ذا جييت مول».
بالعمالة املنزلية».
و�أك���د رئ���ي�������س امل�����ش�روع
و�أك��د ال�شمري �أن امل�رشوع
عبداحلميد امل��ط�يري� ،أن
ي�����س��ع��ى �إيل �إي���ج���اد �أط���ر
العمالة املنزلية حا�رضة
• عبداحلميد املطريي
وممار�سات تطبيقية ميكن من
ب���ق���وة يف امل��ج��ت��م��ع��ات
اخلليجية ويتقوى ح�ضورها يف البيئة املحلية خاللها حتقيق الفائدة لكافة �أ�صحاب امل�صالح
ذات العالقة بالعمالة املنزلية �سعي ًا �إلى
ب�شكل متزايد ،الفتا �إلى �أنه مل يعد بالإمكان
التعامل مع املو�ضوع ب�أ�ساليب فردية عفوية مراعاة اجلانب الإن�ساين :من خالل بيان تكرمي
مرتوكة لتقدير الأ�شخا�ص» ،م��ؤك��دا حر�ص الله عز وجل للإن�سان فوق باقي املخلوقات،
ال���وزارة على الإ�سهام ب��دور �إيجابي يف هذا اجلانب االجتماعي وذلك يف �إبراز قيم املجتمع
امليدان املتداخل يف طبيعته و�أثره وم�ستقبله ،الكويتي وعاداته باال�ضافة �إلى اجلانب الأخالقي
ون�رش قيم التعاون والتفاهم والأخوة الإن�سانية وال�سلوكي من خ�لال غر�س الأخ�لاق احلميدة
داخل املجتمع الكويتي ،وتر�سيخ الأ�س�س التي وت�صحيح ال�سلوكيات اخلاطئة.
يقوم عليها الواجب ال�سلوكي والأخالقي بني و�أ���ش��ار ال��ى �أن امل����شروع يهدف �إل��ى تعريف
املواطنني جتاه خمتلف مكونات املجتمع مبا وتر�سيخ املفاهيم املتوافقة م��ع املجتمع
الكويتي ل��دى العمالة املنزلية ،والتوعية
ي�ضمن التوازن ويحقق اال�ستقرار.
وبني �أنه «انطالقا من قيم الريادة وامل�ؤ�س�سية بالقيم الإ�سالمية املبنية على التكافل والكرامة
التي حتكم عمل ال����وزارة م��ن خ�لال خطتها الإن�سانية باال�ضافة الى رعاية حقوق وواجبات
اال�سرتاتيجية العامة ،فقد ت�أكد لديها �أن مما العمالة املنزلية مبا يحقق الأمن املجتمعي
�سيعجل بالتعامل الإيجابي مع خمتلف امللفات وي�سهم يف التعاون والتكافل.
املتعلقة بالعمالة املنزلية �أن يكون هناك وبني �أن ركائز امل�رشوع من خالل عمل الإ�سالم
�إطار م�ؤ�س�سي ي�أخذ على عاتقه حتقيق التوعية على حفظ كرامة الإن�سان ،ورف��ع من قدرها،
ال�شاملة لتلك الفئات التي اختارت الإقامة داخل واعتربها �أ�سا�س التعامل بني الأفراد واجلماعات
والدول واحل�ضارات ،م�ضيفا ان «تنوع وظائف
الأ�رس الكويتية».
و�أ�ضاف �أن الوزارة �أجنزت جمموعة من الأن�شطة النا�س واعمالهم دليل تكامل الإن�سانية ،ولي�س
م�سوغا لإحل��اق الأذى بطائفة �أو حتقريها �أو
والفعاليات بهدف التوا�صل مع فئة العمالة
املنزلية ،توجيها وتوعية وتر�شيدا ،الفتا �أن �إهمال م�شاعرها ،م�ؤكدا انه ال يكتمل �شعور
«الوزارة ارت�أت �أن تتوج تلك اجلهود بالدعوة العمالة املنزلية بكرامتها �إال بالتعاون مع
�إل��ى تبني امل�رشوع الوطني لتوعية العمالة كفالئها عرب برامج توعوية وم�شاريع تثقيفية
ال ي�سبق انخراطها ت�أهيلية ت�ستهدف تلك ال�رشيحة املجتمعية
املنزلية «ب��ري��رة» ت�أهي ً
يف املجتمع ،ويكون عونا لها على حتمل والتي يزداد عددها عاما بعد عام ،وتزداد معه
امل�س�ؤولية الرتبوية واخلدماتية من �أجل دعم امل�شكالت الناجتة عن �ضعف تدبريها لو�ضعها
فر�ص التوا�صل الهادف �إلى حتقيق التوازن داخل النف�سي والثقايف واالجتماعي».

