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 هي أقىي إًث» هؤجور يشهداى بٌها جاهعة ورئيس القليىبية هحافظ

 «الوخدرات

  بٌها طالب هع بالحٌسيق الوخدرات هخاطر هي للحىعية حوالت:  عبدالحلين

 الشباب سحهدافبئ بل الحقليدية بالحروب يعد لن الوجحوعات هدم:  الوغربً

 صححهن وجدهير

 واجبنا من نوأ  القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء/ الدكتور أكد
 مكافحة في األمنية األجيزة بمساعدة المحافظة تقوم أن

 بأسباب والبحثية العممية الدراسات خالل من واإلدمان المخدرات
 .مواجيتيا وسبل انتشارىا وأماكن لممخدرات التعاطي

 والتى المخدرات من قوىأ نتأ مؤتمر مشاركتو خالل  ذلك جاء
 بنيا جامعة رئيس عمالبأ القائم - المغربي حسين/ الدكتور بحضور بنيا جامعة نظمتو

 .والتعاطى دماناإل مكافحة صندوق مدير - عثمان عمرو/ والدكتور
 السموم لعالج متكامل مركز إنشاء  بنيا جامعة  مع بالتنسيق جارى نوأ المحافظ واضاف
 .اإلدمان ومكافحة

 طبقاً  عالي مستوى عمى نشاؤهإ يتم سوف الجديد المركز نأ القميوبية محافظ وقال
 من النوع ىذا إلى ماسة حاجة في الذين المحافظة أىالي لخدمة العالمية لممواصفات

 .أيضاً  المجاورة الدلتا لمحافظات المميزة الطبية الخدمة ىذه سيقدم أنو كما الطبية الخدمة
 الندوة ىذه أن بنيا جامعة رئيس بأعمال القائم - المغربي حسين/ الدكتور أكد جانبو من

 والتعاطي االدمان مكافحة وصندوق القميوبية محافظة مع بالتعاون الجامعة تنظميا التي
 عن معبراً  دمان،اإل بمخاطر ككل والمحافظة الجامعة شباب وتحصين توعية ليإ تيدف

 لتقديم عبدالحميم عالء/ الدكتور في ممثمة والمحافظة الجامعة بين الوثيق بالتعاون سعادتو
 .المحافظة ألىالي مميزه مجتمعيو خدمو

 21 ليإ 01 من العمرية الفئة تستيدف أن يجب دماناإل مكافحة أن المغربي وأضاف
 ليإ مشيراً  جديد، لكل التجربة حب وىي معينو بخصائص تتميز الفئو ىذه أن حيث سنو

 .دمانلإل األولي الطريق فيو التدخين بمخاطر التوعية أىمية
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 في دماناإل بمخاطر لمتوعية سفير بنيا جامعة في طالب كل يكون بأن المغربي وطالب
 أفضل بصوره معاً  التواصل عمي قادره الواحده ريةالعم الفئة أن موضحاً  ومجتمعو، أسرتو

 .الجامعة طالب من عميو نعمل أن يجب ما وىو غيرىا من
 ليا التصدي من البد التي الحيوية القضايا من دماناإل قضية أن المغربي/ الدكتور وأكد

 أن إلي مشيراً  كبيرة، لخطوات المجتمع تقدم في يساىم عالجيا أن حيث صحيحة، بصورة
 المجتمعات شباب بيدم أصبح لكنو الحروب خالل من كان كما يعد لم المجتمعات ىدم

 . المجتمعات تمك ليدم األولي النواة أنيا حيث بينيم اإلدمان ثقافة ونشر المستيدفة
 أن والتعاطي، اإلدمان مكافحة صندوق مدير - عثمان عمرو/ الدكتور أكد جانبو من

 عمى ترتكب التى الجرائم من% 97 في الرئيسي السبب ىي المخدرات مانإد مشكمة
 ىي األدوية استخدام ساءةإ أن إلى مشيراً  المخدرات، تأثير تحت ترتكب الجميورية مستوى

 حاالت نتشارإل الخطورة مالمح وأخطر أىم من وىي لإلدمان، االنجراف أسباب أحد
 .الشباب بين دماناإل

 رابطة مع بالتعاون بالقميوبية مدرسة 011 بـ توعوية قافمة إنطالق سيتم أنو عثمان وأضاف
 بالصندوق اإلدمان عالج

 القائم - البيطار ايمان/ الدكتورة من كل فييا تحدث كممات المؤتمر شيد اخرى ناحية من
 التربية، بكمية النفسية الصحة استاذ - بدر سماعيل/ إوالدكتور الطب، كمية عميد بأعمال

 فيمم وعرض ببنيا البشري الطب بكمية الشرعي الطب قسم رئيس - عدلي نرمين/ والدكتورة
 .المخدرات تعاطي بخطورة لمتوعية


