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االثنني ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

سلوى اجلسار تقدم ورقة عمل: املشاركة السياسية للمرأة 
الكويتية بني التطور الدميوقراطي والتحديات االجتماعية

بدعوة من االحتاد النسائي 
العام األردني مت توجيه دعوة 
باحلضور واملشاركة لالحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية 
الذي تترأســه الشيخة فادية 
السعد، حلضور امللتقى العربي 
الثانــي للبرملانيات  اإلقليمي 
العربيات والذي ينظمه االحتاد 
لهذه السنة بالتعاون مع احتاد 
األكادمييــني والعلماء العرب 
ومركــز املواطنــة وجمعيــة 
حتــت  الدوليــة  الشــؤون 
عنوان «املشــاركة النســائية 
في البرملانات العربية»، وذلك 
في يومي األربعاء واخلميس 
١٥ و١٦ سبتمبر، عبر تطبيق 
«زووم»، حيث يأتي هذا امللتقي 
في ظروف مهمة وحيوية متر 

الستعراض ما تقدمه احلكومات 
والبرملانات في تعزيز مكانة 
املرأة العربيــة، والعمل على 

تعزيز متثيلها النيابي.
ولعــل ظــروف جائحــة 

السياســية للمــرأة الكويتية 
بــني التطــور الدميوقراطــي 
االجتماعيــة،  والتحديــات 
وذلك في اجللســة الثالثة في 
أعمال امللتقى من يوم األربعاء 
١٥ اجلــاري. ويتقــدم االحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية 
بالشــكر اجلزيــل لالحتــاد 
النسائي األردني على تنظيم 
امللتقــى وإتاحــة الفرصة في 
مشــاركة نخبة مــن اخلبراء 
العربيــة  فــي دول املنطقــة 
واخلليجيــة، ونحن على ثقة 
ان جلســات امللتقى ستخرج 
مببادرات وبرامــج عمل ذات 
بعد مهم خلدمة قضايا النساء 
العربيات في املنطقة. نتمنى 

للجميع التوفيق والسداد.

«كورونا» التي تواجه العالم 
اليوم قد عززت من املمارسات 
الفاعلــة التي التــزال تقودها 
النساء في تقدمي كل ما يسهم 
في رفاهية مجتمعاتهم بهدف 
اســتدامة املســتقبل، ونحــن 
نتطلــع ألن يخــرج امللتقــى 
بعــدد مــن التوصيــات التي 
سنعمل على حتقيقها بصورة 
تهدف إلى التوسع في التمكني 
النسائي في جميع املؤسسات 

احلكومية والبرملانية.
وقد مت ترشــيح د.سلوى 
اجلســار النائب الســابق في 
مجلــس األمة ممثلــة االحتاد 
النسائي الكويتي في املشاركة 
فــي أعمال امللتقــي في تقدمي 
ورقة عمل بعنوان: املشاركة 

خالل امللتقى العربي اإلقليمي الثاني للبرملانيات العربيات عبر «زووم» ١٥ اجلاري

د. سلوى اجلسارالشيخة فادية السعد

بها املنطقة العربية واإلقليمية 
تتطلب تضافر اجلهود إلبراز 
مبادرات النساء العربيات التي 
تتحقــق في مجــاالت عديدة، 
واالستمرار في إتاحة الفرص 

مستشفى السيف يحقق إجنازًا الفتًا باستئصال ورم كبير
إجناز طبي مميز سجله 
مستشفى السيف يوم األربعاء 
املاضي بإجراء عملية جراحية 
كبيرة تكللت بالنجاح أجرتها 
استشارية النساء والتوليد 
د.عزة علي مسلم مت خاللها 
استئصال ورم كبير (بحجم 
٢١ ســم) مــن علــى مبيض 
مريضة عزباء بوزن ٢٫٥٠٠ 
كــم، وبالرغم مــن صعوبة 
العملية إال أن د.عزة متكنت 
وبخبرتهــا الكبيــرة خــالل 
ساعة واحدة من استئصال 
الورم كامال وسليما من دون 
أي مضاعفات أو حاجة إلى 

نقل دم للمريضة.
وكانت املريضة قد راجعت 
مستشــفى السيف بشكوى 
ألم في اسفل البطن وزيادة 
في حجم البطن، ولدى إجراء 
ســونار للبطن تبني وجود 
ورم كبيــر يغطــي الرحــم، 
وبإجراء التصوير الشعاعي 
بالرنــني املغناطيســي تبني 
وجود الــورم على املبيض 
األيسر بحجم ١٨ سم، وكان 
يبدو زيادة كبيرة في احلجم 
الوقــت، وبإجراء  مع مرور 
األورام  مجســات  حتليــل 
تبني أن الورم طبيعي ولكن 

والصعوبة في العملية كانت 
بإخراج ورم بهذا احلجم من 
البطن من دون جرح األمعاء 
مع احلــرص الشــديد على 
عدم انفجــاره داخل البطن 
وخروج السوائل املوجودة 
داخله، ألن ذلك كان سيؤدي 

والتجهيزات احلديثة والكادر 
الطبي املميز في مستشــفى 
السيف كان له دور كبير في 
جناح عملية بهذه الصعوبة.

من جهته، عبر املدير العام 
الســيف  الطبي ملستشــفى 
د.محمود دشتي عن سعادته 
العمليــة  وفخــره بنجــاح 
وأشاد بخبرة وكفاءة د.عزة 
والفريق الطبي املشارك في 
العملية، وأكد أن مستشفى 
السيف بإمكاناته املتطورة 
وخبرات كوادره الطبية قادر 
على إجراء أصعب العمليات 
وأكثرهــا تعقيدا، وأن إدارة 
املستشــفى حريصــة دوما 
على توفير كافــة التقينات 
والتجهيزات الطبية وتوفير 
الكوادر الطبية ذات اخلبرات 
الطبية  العاليــة والســمعة 
لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 

مبستوى عاملي.
وأشــار د.دشــتي إلى أن 
إدارة املستشفى تتابع وضع 
املريضة بشكل مكثف وعن 
قرب، مؤكدا أن تقارير األطباء 
بينــت أنهــا بحالــة صحية 
ممتازة ومتنى لها نيابة عن 
أسرة مستشفى السيف متام 

الشفاء العاجل.

ملضاعفــات خطيــرة مثــل 
التهاب في الغشاء البريتوني 
والتصاقات واحتمال حدوث 
تسمم في الدم واملفروض في 
هذه احلالة فتح البطن بشق 
عمــودي، ولكــن العتبارات 
جمالية وطبية وحرصا على 
عضالت البطن مت اتخاذ القرار 
بالفتح بشــكل أفقي مشابه 
لعمليات الوالدة القيصرية.

ونظرا لوجود التصاقات 
الــورم واألمعــاء مت  بــني 
التعامل بحــذر معها إلزالة 
هذه االلتصاقات باستخدام 
تقنيــات خاصــة إلخــراج 
الورم الذي بلغ ٢١ سم، كما 
اضطررنــا إلى اســتئصال 
املبيــض األيســر الذي كان 
قد حتــول بكامله إلى ورم، 
وفي اليوم التالي كان وضع 
املريضة ممتازا والوظائف 
احليوية تعمل بشكل كامل 
ومتكنت من املشي في ممرات 

اجلناح.
وأشــارت د.عــزة إلى أن 
إجــراء عمليــة صعبة كهذه 
العمليــة وبنجاح كامل يعد 
مفخرة ملستشــفى الســيف 
ونوهــت إلــى أن اإلمكانات 
الطبيــة والتقنيــة الكبيرة 

د.عزة علي بعد جناح العملية واستئصال الورم من املريضة

البــد من التدخــل اجلراحي 
الستئصاله.

التجهيــز للعمليــة  ومت 
التخديــر  أطبــاء  وأخــذ 
باحلســبان احتمال احلاجة 
لنقل الدم خالل العملية ومت 
جتهيز وحدات كافية من الدم، 

«الصحة» تطلب كشوف العاملني في احملاجر إلضافتهم
في تعديل األيام املستحقة لـ «الصفوف األمامية»

عبدالكرمي العبداهللا

يبدأ مركز تطعيم جسر 
جابر اعتبارا من اليوم وملدة 
اسبوع بتطعيم املستحقني لـ 
«اجلرعــة الثانية» من لقاح 
فايــزر، وذلــك للمواطنــني 
واملقيمني ممن لديهم موعد، 
بواقع ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ موعد 
يوميا. ويستقبل مركز جسر 
جابر للتطعيم أعدادا كبيرة 
بهدف تسريع وتيرة التطعيم 
والوصول للمناعة املجتمعية 

بأقرب وقت.
وفي سياق متصل، طلبت 
وزارة الصحة كشوف العاملني 
في «احملاجر الصحية» خالل 

ملكافآت الصفــوف االمامية 
وحتديــث الكشــوف، وذلك 
اسوة بالعاملني في املناطق 

الــوزارة واملناطق  قطاعات 
الصحية واالدارات املركزية 
واحملاجــر الصحية ســرعة 
تســليم الكشــوف، على أن 
تعتمد من الرئيس املباشر او 
املدير املسؤول، وذلك متهيدا 
لرفعها علــى موقع الوزارة 
االلكتروني للبدء قريبا في 
التعهــدات ملكافآت  توقيــع 
الصفوف االمامية «أونالين».
وكانت وزارة الصحة قد 
خاطبــت املناطــق الصحية 
واالدارات املركزيــة خــالل 
االسبوع املاضي لتزويدهم 
بأسماء العاملني خالل الفترة 
التي مت تعديلها من ٢٤ فبراير 

حتى ٣١ مايو.

الصحية واالدارات املركزية 
الذين متــت مخاطبة مراكز 
عملهم خالل االسبوع املاضي 

لضمهم إلى التعديل.
وبينت مصــادر صحية 
مطلعــة، فــي تصريــح لـــ 
«األنباء»، أن اضافة اســماء 
العاملــني فــي احملاجــر في 
التعديل جــاء نتيجة ندبهم 
مــن مراكز عملهــم االصلية 
للعمــل باحملاجــر ممــا ادى 
إلى عدم اضافة اسمائهم في 
الكشــوف اخلاصــة مبراكز 
عملهم االصليــة لتواجدهم 

في العمل باحملاجر.
وأفادت املصادر بأن وزارة 
الصحــة طلبت مــن جميع 

ً مركز تطعيم جسر جابر يستقبل متلقي اجلرعة الثانية من لقاح «فايزر» ملدة أسبوع بواقع ٤٠٠٠ شخص يوميا

إقبال كبير من املواطنني واملقيمني على تلقي اللقاح في مركز جسر جابر

الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ 
مايو إلضافتهم ضمن تعديل 
الــوزارة لأليــام املســتحقة 

دعوة جميع قطاعات «الصحة» لسرعة تسليم الكشوف لرفعها على املوقع اإللكتروني لبدء توقيع التعهدات «أونالين» قريبًا

«التربية»: تعليق ٢٥٪ من الدروس املقررة 
في املواد الدراسية بالفصل األول

تطبيق التقييم التحصيلي لـ «املتوسطة» و«الثانوية» 
بواقع ٤٠٪ للفصل األول و٦٠٪ للفصل الثاني

عبير الشهاب: «برنامج راسخات» يسلط الضوء 
على العلوم الشرعية بطريقة أكادميية

عبدالعزيز الفضلي

تكثف وزارة التربية جهودها من خالل 
متابعة وعمل التواجيه الفنية وقطاع املناهج 
على تنفيذ اخلطة الدراسية على أكمل وجه 
ومبا هو مفيد ألبنائنا الطلبة وحتصيلهم 

العلمي في العام الدراسي اجلديد.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنبــاء»، أنه نظرا لقصــر فترة الفصل 
الدراســي األول ســيتم تخفيــف املنهــج 
الدراسي، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق ما 

يقارب ٢٥٪ من الدروس املقررة في املنهج 
الدراســي لكل املواد الدراسية التي سيتم 

تدريسها للطلبة في الفصل األول.
وأوضحــت املصادر أنه مع بداية العام 
الدراسي، والذي سينطلق األسبوع املقبل 
بدوام اإلدارات املدرسية، سيتم إبالغ مديري 
املــدارس بتعليق بعض الــدروس وليس 
إلغاؤهــا، الفتــة إلى انها لــن تلغى ولكن 
لضيق الوقت سيتم تعليقها وإعادتها العام 
املقبل كما هي، متمنية عاما دراسيا ناجحا 

ألبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.

عبدالعزيز الفضلي

تدرس وزارة التربية نحو تطبيق التقييم 
التحصيلي في املرحلتني املتوسطة والثانوية 
للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع ٤٠٪ للفصل 
الدراسي األول و٦٠٪ للفصل الثاني، متضمنة 
درجات املشاركة واألنشــطة واالختبارات 

القصيرة.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن انه 
سيتم اعتماد اآللية قريبا بالتعاون بني قطاعي 
التعليم العام والبحوث التربوية واملناهج 
على أن تدون في الدليل اإلرشادي للعودة 
والذي من املرجح أن يعتمد األربعاء لإلدارات 
املدرسية واألسبوع املقبل للطلبة، مشيرة 
إلى أن املنهج الدراســي ســيوزع بناء على 
أنصبة كل مادة وعدد الساعات املخصصة 
لهــا، حيث ســيتم حذف الــدروس املكررة 
والتمارين اإلضافية وتقليل احملتوى الكمي 
في شرح املفاهيم دون املساس بالتسلسل 
البنائي التراكمي «املعارف واملهارات» التي 

تبقى مترابطة من الصف األول حتى الصف 
الثاني عشر.

وأضافت املصادر أن وزارة الصحة قدمت 
لنا الدليل اإلرشــادي الصحــي، فيما قامت 
وزارة التربية بإعداد الدليل الفني وقد وصلت 
الوزارتــان إلى مراحل متطــورة من الفهم 
املشترك وفي إدراك آلية التعليم ومسارها 
الصحيح، مؤكدة تفهمها اآلن لكثير من األمور 
التي كانت غائبة عنها في اجلانب التعليمي 
خــالل بدء األزمــة مثل تبــادل األدوات في 
الفصل وحاجة املعلم إلى تصحيح الدفاتر 

وغيرها من األمور االضطرارية.
وأوضحت املصادر أن ممثلني عن الوزارة 
ناقشوا مع قياديي «التربية» بعض اجلوانب 
املهمة خالل العودة الى الدراسة وآلية تطبيق 
االشــتراطات الصحية ومــدى توافر غرف 
العــزل في كل مدرســة وجتهيــز العيادات 
الطبية وتزويدها باحتياجاتها، الفتة إلى أن 
األمور مطمئنة جدا ونسب االستعداد للعام 
الدراسي وصلت إلى مراحل متطورة جدا.

افتتح نادي مداد التابع 
لقسم الفقه وأصوله في 
كلية الشريعة والدراسات 
اإلســالمية - جامعــة 
الكويت، برنامجه العلمي 
األكادميي اجلديد «برنامج 
راســخات»، وذلــك يوم 
األربعــاء ١ اجلاري، عبر 
برنامج «زووم»، برعاية 
العميد املساعد للشؤون 
الطالبية د.مطلق اجلاسر، 

الــذي قدم الشــكر لنادي مــداد، كونه رافدا 
علميا لكلية الشريعة في التأصيل العلمي، 
وألقى كلمة ترحيبية بالطالبات املشتركات، 

مؤكدا أهمية البرنامج.
وبعدها قامت مديرة البرنامج، واملشرفة 
العامة لنادي مداد الطالبي، د.عبير الشهاب، 
بالتعريف بالبرنامج وشــرحه بالتفصيل، 
موضحة مراحله، وأجابت عن جميع األسئلة 
واالستفسارات الواردة عن البرنامج، مؤكدة 
أهمية «برنامج راسخات» في تسليط الضوء 
على العلوم الشرعية بطريقة أكادميية، حيث 
يشتمل على برامج وأنشطة علمية متنوعة 
إلعداد كوادر علمية من صفوة طالبات العلم 
الشــرعي العاملات بالقرآن الكرمي والســنة 
النبوية وعلومهما، وإكســابهن ملكة فقهية 

لتفسير وحتليل األحكام والفتاوى.

وأكدت أن الغاية من 
«برنامج راسخات»، هي 
تخريج نخبة مختارة لها 
رسالة واضحة، ودور بارز 
في نشر العلم الشرعي، 
وتنشئة األجيال بوسطية 
واعتدال، وبرؤية فريدة 
تسهم بحرفية وإتقان في 
إعداد فقيهات راســخات 
أصوليــا، بفهم صحيح 
للكتاب والسنة، من خالل 
رسالة تعليمية شرعية عصرية، تسهم بخلق 
نخبة من العاملات املتقنات املؤصالت علميا 

واملدركات واقعيا واملؤثرات مجتمعيا.
«برنامــج  ان  د.الشــهاب  وأوضحــت 
راســخات»، مــن أهدافه املســاهمة بتعزيز 
األساس الوجداني، وذلك بغرس قيم اإلميان 
واملســؤولية جتاه الدين واألمــة والوطن، 
وتأصيــل حــب العلــم وطلبه فــي نفوس 

الطالبات.
وخالل حفل االفتتاح ألقت املشرفة العلمية 
على مشــروع «برنامج راســخات» د.إميان 
املرزوق كلمة مبينة أهمية البرنامج وغايته 
والفوائد التي ستجنيها الطالبات املشتركات، 

في الدين والدنيا واآلخرة.
وشــاركت في «برنامج راســخات»، من 

داخل وخارج الكويت ٤٠٠ طالبة تقريبا.

نظمه نادي مداد التابع لقسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة

البديح: تزايد أعداد اجلرائم وانتشار املظاهر 
السلبية يتطلب أن تعاون اجلميع وحزم «الداخلية»

شدد احملامي أحمد حمد 
البديح على أهمية احلفاظ 
على األمن املجتمعي داخل 
الكويــت وعلــى ضــرورة 
توحيد اجلهــود وتكاملها 
بــني اجلهــات احلكوميــة 
املعنية من وزارات وهيئات 
بقطاعاتها املختلفة من جهة 
كوزارات الداخلية والتربية 
والتعليم العالي والصحة 
والشؤون واألوقاف، بحيث 
تقوم كل منهــا بواجباتها 
املتعلقــة بطبيعــة عملها 

والتنســيق مع اجلهات األخــرى حملاربة 
اجلرمية والظواهر السلبية.

وأوضح البديح أن هناك تزايدا في أعداد 
اجلرائم وانتشــار بعض املظاهر السلبية 
الغريبة علــى مجتمعنــا وعاداتنا وقيمنا 
والتــي البد من التصــدي لها والوقوف في 
وجهها ومعاقبــة مرتكبيها من خالل إنفاذ 
روح القانــون ومراقبــة تلــك الظواهر مع 
العمل على وضع اخلطط لعالجها وجتنيب 
األبناء الوقوع في براثنها، كانتشار املخدرات 
والتعاطي واملشاجرات والعنف بني الشباب 

وغيرها.
وطالب البديح وزارة الداخلية باحلزم 
أكثر وبوضــع اســتراتيجية وخطة عمل 
ملراقبة كل من ميكن أن تســول له نفســه 
العبث باألمن املجتمعي وإدخال املمنوعات 
واملؤثرات العقليــة وترويجها لتصل إلى 

يقعــون  الذيــن  أبنائنــا 
ضحيــة وفريســة ســهلة 
لهــؤالء املجرمني وضعاف 
النفوس الباحثني عن الربح 
على حساب صحة وسالمة 
أبنائنــا ووطننا، وأن تتم 
مراقبة األماكن التي يرتادها 
الشباب وكذلك التنسيق مع 
وزارة الصحة ملتابعة حاالت 
اإلدمــان وأيضا مع اإلدارة 

العامة للجمارك.
البديــح: نحــن  وقــال 
إلى  العودة  مقبلون علــى 
املدارس وكذلك للجامعات واملعاهد بشكل 
مباشر وبالتالي يجب علينا االستفادة من 
ذلك ومــن التربويني الذيــن قد يالحظون 
أي تغيرات ســلوكية علــى األبناء وتقدمي 
النصح واإلرشاد لهم، إضافة إلى ما ميكن أن 
يقوم به األهل من توعية ومتابعة ألبنائهم 
وعــدم اخلوف أو احلرج من عرضهم على 
املتخصصني في حال استدعى األمر ذلك ألن 
عالج أي مشكلة يكون أكثر سهولة في البداية 
وحتى ال تســتفحل األمور وتزداد تعقيدا 
وتصل إلى حاالت ال ميكن السيطرة عليها 
أو قد تنجــم عنها كوارث وجرائم، وأيضا 
للتواصل مع اجلهات املعنية لتقوم كل منها 
بدورها من إرشاد وتوعية وصحة وغير ذلك 
للحفاظ على سالمة أبنائنا وبناتنا، وعلينا 
كأولياء أمور أن نضع مصلحة أوالدنا فوق 

أي اعتبار مبد يد العون لالختصاصيني.

طالب مبتابعة األبناء مع عودتهم للمدارس واجلامعات

أحمد البديح

العتيبي: ١٥٠٠ استشاري واختصاصي مبؤمتر اجللدية والتجميل 
تنطلــق أعمــال مؤمتــر 
الشــرق األوســط  ومعرض 
الســادس لألمراض اجللدية 
وطب التجميــل يوم ٢٣ من 
الشــهر اجلــاري فــي فندق 
انتركونتيننتــال فيســتفال 
ستي مبدينة دبي حتت رعاية 
جائزة الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم.
وحول هــذا املؤمتر، قال 
عضو اللجنة املنظمة للمؤمتر 
استشاري األمراض اجللدية 
العتيبي في  د.محمد فيحان 
تصريح صحافي، إن املؤمتر 
سيشــارك فيــه ممثلون عن 
العامليــة  منظمــة الصحــة 
واملفوضية السامية لشؤون 

األردن وسورية وبريطانيا، 
أملانيــا، فرنســا واليونــان 
وأميركا، وكندا، واملكســيك، 
وأيضا من الصني، وماليزيا 

كمــا ســيناقش العديــد من 
أوراق العمل والبحوث التي 
تتعلق بجائحة «كوفيد -١٩» 
وعالقتها باألمراض اجللدية 
والعالجات واألدوية الطبية 

والتجميلية.
وبني العتيبي أنه سيعقد 
علــى هامش املؤمتر جلســة 
تشــاورية ملديــري التدريب 
وورش عمل لألمراض اجللدية 
في مجلس التعاون اخلليجي 
لتوحيد اجلهود ولتبادل اآلراء 
وتكاملها، مختتما بأنه سيكون 
هناك يــوم كامل الجتماعات 
جمعيات جراحات التجميل في 
الوطن العربي ضمن فعاليات 

املؤمتر.

والهند، مشيرا إلى أن البرنامج 
العلمي في املؤمتر ســيطرح 
١٦٢ محاضــرة علميــة و٤٣ 
ورش عمــل وإضافــة إلى ١٣ 

ندوة علمية.
وذكر أن املؤمتر سيناقش 
أهم املســتجدات فــي مجال 
األمراض اجللدية والتجميل 
خاصة العالجات البيولوجية 
الصدفيــة  مــرض  لعــالج 
واإلكزميا البنيوية من خالل 
آخــر األبحــاث والدراســات 
العلمية التي تتعلق مبرض 
الصدفيــة والثعلبــة وأيضا 
اإلكزميــا البنيويــة وأيضــا 
فــي  الليــزر  اســتخدامات 
العالجــات اجللدية املختلفة 

سيقام مبشاركة ٤١ دولة من ٢٣ إلى ٢٥ اجلاري في دبي ويتضمن ١٦٢ محاضرة و٤٣ ورشة و١٣ ندوة

د.محمد العتيبي

الالجئني كجــزء من برنامج 
العطــاء الــذي أطلقه مؤمتر 
«ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي 
بالعمــل والعطــاء بني أطباء 
األمراض اجللدية والتجميل 
العربية  ورؤساء اجلمعيات 
والعامليــة. وأضــاف أنه من 
املتوقع حضور اكثر من ١٥٠٠ 
استشاري واختصاصي من 
تخصــص األمراض اجللدية 
والتجميــل ومــن مختلــف 
التخصصات الطبية املختلفة 

األخرى.
وبني العتيبي أن هناك عددا 
من املتحدثــني خالل املؤمتر 
من مختلف دول العالم مثل 
مصر، املغرب، اجلزائر، لبنان، 


