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فتح تهنئ شعبنا بالميالد المجيد 
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - أكدت حركــة التحرير الوطني 
الفلســطيني فتح بقاء فلســطين ارضا  مقدســة  والمكان 
اآلمــن للقاء المؤمنين في العالم، ومنطلقا لنشــر رســالة  

السالم والمحبة. 
 وهنأت الحركة الشعب الفلسطيني واألمة العربية بمناسبة 
عيــد الميــالد المجيد، واعتبــرت االحتفــال واألعيــاد بهذه 
المناســبة تعبيرا عن ارادة الشعب الفلسطيني  ومعه وكل 

المؤمنيــن في العالم بالعيش في  حرية وأمان واســتقالل 
وسالم  وسيادة. 

وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية االعالم والثقافة 
والتعبئة الفكرية، أمس، بمناسبة عيد ميالد السيد المسيح 
المجيــد: «اننا ونحن نحتفل مع شــعبنا  وكل المؤمنين في 
العالم بهذه المناسبة فإننا نؤكد على حقه المتجذر منذ فجر 
التاريخ في ارض وطنه المقدسة فلسطين التي شهدت والدة 

السيد المسيح ورسالة السالم والمحبة التي حملها للعالم. 
ودعت فتح في بيانها الشــعوب والدول المحبة للسالم وكل 
المؤمنيــن في العالم للضغط علــى حكومة دولة االحتالل 
اســرائيل لاللتزام بالقــرارات والقوانيــن الدولية، وتمكين 
شــعبنا من الحرية واالســتقالل والســيادة، ما سيمكن كل 
المؤمنين في العالم من ممارسة طقوسهم الدينية والتحرك 
بحرية في االماكن المقدسة، كما كفلتها القوانين الدولية.

عيسى عبد الحفيظالذاكرة الوفية

«زهدي محمود عامر»
مــن مواليد قرية كفر قليل قضــاء نابلس عام 1943م، 
درس المرحلة االبتدائية واالعدادية في مدارس نابلس، 
ثم انتقلت االسرة على قطاع غزة حيث استقر بهم المقام 

في مدينة رفح بسبب عمل والده في السكة الحديدية.
انهى دراسته الثانوية عام 1961م، في مدرسة فلسطين 
الثانوية وبعدها التحق بالدراســة الجامعية في القاهرة 
وحصــل على شــهادة البكالوريــس في االقتصــاد عام 
1964م، ثــم حصل على شــهادة الهندســة الميكانيكية 
تخصص انتاج عام 1970م، وأكمل دراســة الماجســتير 
عــام 1975م، ثم اكمل دراســته لنيل شــهادة الدكتوراه 

عام 1977.
غادر إلى جمهورية اليمن الديمقراطية عام 1972م، حيث 
عمل مدرســا في حضرموت ثم عمل مهندساً في وزارة 
الصناعة ورئيساً لقسم التخطيط والدراسات االقتصادية 
في مركز التنمية الصناعية التابع لمنظمة األمم المتحدة 
ثم أصبح مستشاراً لوزير الصناعة حيث مثل الوزارة في 
اللجنة االقتصادية لغرب آسيا والمنظمة العربية للعلوم 

اإلدارية.
تفــرغ للعمــل فــي حركة فتح عــام 1978م، بنــاء على 
طلب من األخ الشــهيد أبو جهاد واللواء ســعد صايل وتم 
اســتدعاؤه للقطــاع الغربي حيــث عمل رئيســاً للدائرة 
االقتصاديــة لمؤسســة أبناء الشــهداء وكذلك مســؤوالً 
للدائرة االقتصادية في مكتــب األرض المحتلة (القطاع 

الغربي).
انتقل لالقامة في عمان بعد توقيع االتفاقية المشــتركة 
بيــن المنظمة واألردن وعين ممثالً للجنة الفلســطينية 

األردنية مندوباً عن المنظمة.
عام 1985م، عين مديراً عاماً لدائرة شؤون الوطن المحتل 

ومستشاراً للرئيس الراحل ياسر عرفات.
خالل االنتفاضة األولى عام 1987م، كان أحد المشرفين 
عليها وكان اتصاله الدائم مع القيادة الوطنية الموحدة في 

الضفة وقطاع غزة.
تــزوج من ســيدة يمنية ولكن ســلطات االحتالل رفضت 
منحها إذناً بالدخول إلى فلسطين، ورزق منها ثالث فتيات 

كلهن تخرجن بدرجة علمية عالية.
كان اهتمامه منصباً على التوثيق الفلســطيني وخاصة 
الجانبيــن االقتصــادي واالجتماعي منذ بدايــة االحتالل 
عــام 1948م، وتصحيــح المعلومات الخاطئــة التي كان 
ينشرها المؤرخون االسرائيليون، فقد كان متابعاً لالبحاث 
والدراســات في الدوريات ومراكــز االبحاث خاصة باللغة 
االنجليزية ويترجمها إلى اللغة العربية ثم يرد عليها بعد 

ذلك في الدوريات والنشرات المختلفة.
عاد بعد اتفاق اوسلو، لكن أسرته لم تتمكن من الدخول، 
تم تعيينه محافظاً لشــمال غزة وبقي حتى وافته المنية 

في 2001/2/28م، وكان في قمة عطائه.
ترجل الفارس اخيراً تاركاً يصماته على كل المواقع التي 

عمل فيها.
رحم اهللا شهداءنا واسكنهم فسيح جنانه.

وانا هللا وانا إليه راجعون

بيت لحم: انطالق االحتفاالت بأعياد الميالد المجيدة
بيــت لحم - الحياة الجديــدة - وصل المدبر 
الرســولي للبطريركية الالتينية في القدس 
واألراضي المقدســة، رئيس األساقفة بيير 
باتيستا بيتساباال، بعد ظهر أمس، إلى مدينة 
بيــت لحم، آتيــا من القــدس المحتلة، متبعا 
تقليــدا قديما يخص احتفــاالت أعياد الميالد 

المجيدة.
وبوصوله إلى بيت لحم، بدأت رسميا احتفاالت 
عيد الميالد وفق التقويم الغربي، اذ كان في 
استقباله رجال الدين والشخصيات الرسمية 
والفعاليات الشــعبية وقــادة األجهزة األمنية 

في المحافظة.
أمــس،  صبــاح  اســتقبل،  بيتســاباال  وكان 
المهنئين بالعيد في مقر البطريركية الالتينية 
في باب الخليــل، حيث قدم مخاتير الطوائف 

المسيحية المختلفة التهاني له.
وانطلق موكب بيتساباال من القدس نحو بيت 

لحــم، وتوقف قرب دير مار الياس، حيث كان 
في اســتقباله رئيس بلديــة بيت جاال نقوال 
خميــس وعدد مــن أعضاء المجلــس البلدي 
وغيرهم، ثم اســتكمل مساره إلى بيت لحم 
ليســتقبل على مدخلها قرب قبة راحيل من 
قبل رؤساء بلديات المنطقة وممثلي المجتمع 
المحلي، ليعاود االنطــالق إلى مفرق العمل 
الكاثوليكــي وبدايــة شــارع النجمة المســار 
التقليــدي للبطاركــة، ومــن هنــاك تقدمت 
الموكب الفرق الكشــفية موكبه إلى ســاحة 
المهــد، حيث كانــت مجموعات مــن الرهبان 
تنتظره على بالط كنيسة المهد، التي دخلها 

في أجواء من الفرح واألبهة.
وترأس بيتســاباال، صلوات في مغارة المهد، 
تمهيــدا لقداس منتصف الليل، في كنيســة 
القديسة كاترينا الذي حضره الرئيس محمود 

عباس.

وخصــص بيتســاباال، الصــالة فــي قــداس 
منتصف الليل، لهذا العام لألطفال والعائالت 

والمسنين والمرضى والمهمشين
ويتم االحتفال في كنيســة المهد، هذا العام 
مع انتهاء مرحلة جديدة من مراحل ترميمها، 
حيث كشف عن مساحة واسعة من فسيفساء 
األرضية التي تعود إلى زمن بناء الكنيسة في 
القرن الرابع الميالدي على يد الملكة هيالنة 
وابنها قســطنيطن، وأنهــى المرممون أيضا 
تنظيــف وترميم األعمدة الحمــراء في قاعة 
بين العمدان، والكشف عن أيقونات ورسومات 
جديــدة عليها أخفتها قرون من تراكم الغبار 

واألوساخ.
وقالت وزيرة السياحة واآلثار رلى معايعة بان 
بيت لحم، هي قبلة الســياح األولى في أعياد 
الميالد المجيدة، وان فلسطين ترسل للعالم 
رسالة سالم ومحبة، وبقاء ووجود، رغم كل 

الصعاب والعراقيل.
ووجه رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، 
مــن امــام كنيســة المهــد، رســالة تهنئــة 
للمحتفلين بعيد الميالد، ليس في فلسطين 
فقــط وإنما في جميع العالم، متمنيا أن يحل 
الســالم علــى فلســطين وعلى كافــة أنحاء 

المعمورة.
وشــهدت مدينــة بيت لحــم تعزيــزات أمنية 
وشرطية، لتأمين االحتفاالت، فيما تم إحداث 
تغييرات علــى حركة المركبات والناس لمدة 
يــوم واحد فقط، من اجــل إنجاح االحتفاالت 

بالميالد.
وتحتفــل بيت لحم ثالث مــرات بعيد الميالد 
المجيــد، حيــث ستشــهد المدينــة احتفاالت 
الطوائف األرثوذكسية بالمناسبة في السابع 
من الجــاري، بينما تحتفل الطوائف االرمنية 

بالعيد في الثامن عشر من الشهر المقبل.

بدء المسيرات والصلوات في كنيسة المهد امس ايذاناً بأنطالق اعياد الميالد المجيدة.                           (عدسة: عصام الريماوي)

المؤتمر يوصي بإنشاء مراكز حكومية مجانية للتوعية والمعالجة من آفة المخدرات

جامعتا القدس المفتوحة واالستقالل والنيابة العامة تنظم مؤتمراً وطنيا حول المخدرات 
أريحــا - الحيــاة الجديــدة - تحت رعايــة فخامة 
رئيس دولة فلسطين  محمود عباس «أبو مازن»، 
نظمت جامعتا «القدس المفتوحة» و»االستقالل»، 
والنيابة العامة، أمس، وبالشراكة مع إدارة مكافحة 
المخدرات التابعة لجهاز الشرطة، وجمعية أصدقاء 
الحياة لمكافحة المخدرات، والجمعية الفلسطينية 
للعلوم الجنائية، مؤتمــراً بعنوان: «آفة المخدرات 

في فلسطين: الواقع وسبل المواجهة».
وعقد المؤتمر في مســرح الشــيخ هــزاع بن زايد 
في جامعة االســتقالل بأريحا، وعبر نظام الربط 
التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) مع جامعة القدس 
المفتوحة في قطاع غزة، وذلك بمساهمة من بنك 

اإلسكان.
افتتح المؤتمر بتــالوة عطرة من القرآن الكريم، 
ثم الســالم الوطني الفلسطيني، فقراءة الفاتحة 
على أرواح الشــهداء، بحضــور ممثل رئيس دولة 
فلســطين، وزير الحكم المحلي د. حسين األعرج، 
والنائــب العام في دولة فلســطين د. أحمد براك، 
ورئيــس جامعة االســتقالل أ. د. صالح أبو إصبع، 
ورئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة أ. د. يونس 
عمرو، والعقيد عبد اهللا عليوي مدير دائرة مكافحة 
المخــدرات فــي جهــاز الشــرطة، ود. إيــاد عثمان 
رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات، 
وممثلين عن القوى الوطنية واإلسالمية، وأعضاء 
من مجلس أمناء جامعتي «االستقالل» و»القدس 
المفتوحــة»، وعدد مــن القضاة وأعضــاء النيابة 
العامــة، وضباط وأفــراد إدارة مكافحة المخدرات، 
ونواب رئيسي الجامعتين، وعمداء الكليات، ومديري 

الفروع والدوائر والمراكز.
وأوصى المشــاركون في البيان الختامي للمؤتمر 
الــذي قــرأه د. نظــام صالحــات، بضرورة إنشــاء 
مراكز حكومية مجانية للتوعية والمعالجة من آفة 
المخدرات، وتحديداً في شــمال الضفة وفي قطاع 
غزة، والعمل على إنشاء مؤسسة عقابية عالجية 
تقــوم بمعالجــة وإعــادة تأهيــل المحكومين من 

متعاطي المخدرات.
وأكــدت التوصيــات كذلــك علــى ضــرورة وضــع 
آليــة لفــرض الرقابــة علــى المناطــق الحدودية 
والقدس المحتلة، والتشديد على تعاون المواطنين 
ومؤسســات المجتمع مــع إدارة مكافحة المخدرات 
لمواجهــة زراعــة النباتــات المخــدرة واالتجار بها 

والترويج لها.

األعرج: جهود حكومية لمكافحة الظاهرة
شكر وزير الحكم المحلي د. حسين األعرج، ممثل 
ســيادة الرئيــس محمود عباس (أبو مــازن) راعي 
المؤتمــر، في كلمتــه بافتتاح المؤتمــر، جامعتي 
«القدس المفتوحة» و»االستقالل» والنيابة العامة 
في فلســطين على تنظيم هذا المؤتمر وإخراجه 

للنــور، ثــم نقل تحيــات  الرئيس محمــود عباس 
ورئيس الوزراء د. رامي الحمد اهللا للقائمين على 
المؤتمر الذي يعبر عن مسؤولية عالية في التصدي 

لهذه اآلفة التي تهدد مجتمعنا.
وأضــاف األعرج أن جهــوداً كبيرة تبذل اســتكماالً 
لتوجيهات من الرئيس والحكومة للعمل من خالل 
مؤسســات الدولة المدنيــة واألمنية للتصدي لهذا 
الخطر الداهم، ســواء من خالل بناء منظومة من 
التشــريعات والقوانيــن الرادعــة أو تطوير ســبل 
مكافحة المخدرات للوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة 

ووأدها.
وأشــار إلى أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات 
أسهم في وضع حد لهذه اآلفة ومحاربتها، وكذلك 
تشكيل سيادة األخ الرئيس للجنة العليا لمكافحة 

المخدرات.
وشــدد على أن هذه الظاهرة تنتشر خصوصاً في 
المناطق المصنفة (ج) وفي محيط القدس، لذلك 
«علينــا العمــل بكل جــد من أجل وضــع حد لهذه 
الظاهرة»، داعياً األسر والمعلمين والمعلمات كافة، 
ومؤسســات المجتمــع المدني، من أجــل التوعية 
واإلرشــاد والمعالجة وتوفير المــوارد إلنجاح هذه 

الخطط.

براك: المخدرات باتت ظاهرة
مــن جانبه، قــال د. أحمد براك، النائــب العام في 
دولة فلســطين، إن المخــدرات باتت ظاهرة تهدد 
كل أسرة وكل فرد فلسطين، منوهاً إلى أنها باتت 
تشــكل خطــورة على األســرة والمجتمع ومصالح 
الدولة بأمنها وبمستقبلها. وأضاف: «نجتمع جميعاً 
لمحاربة هذه الظاهــرة ومواجهتها وعقد الندوات 

والمؤتمرات اإلقليمية الخاصة بذلك».
وقــال إن فلســطين لم يكــن فيها قانــون ينظم 
محاربة المخدرات، بل مجموعة تشريعات مبعثرة 
غير قــادرة على مواجهة هــذه الظاهرة وتحقيق 
الــردع، لذلك أصدر فخامــة الرئيس قراراً بقانون 
(18 لعــام 2015) لمكافحة المخــدرات والمؤثرات 
العقلية تضمــن إجراءات مختلفــة، ومنذ صدوره 
تبين نتيجة للتطبيق العملي العديد من اإلشكاليات 
المتمثلــة في ارتفاع قضايا ضبط المخدرات حتى 
أصبحــت ظاهرة ال يســتهان بها، لذلــك تم إجراء 
تعديــل آخر على القــرار بقانــون، ليلبي مطالب 

مكافحة تلك اآلفة.
وبين أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات القيمة، 
كونه يتناول مواضيع علمية وعملية ومواضيع ذات 
صلة تســهم فــي وضع رؤية لمواجهــة المخدرات 

وسبل توعية المجتمع لمحاربة تلك الظاهرة.
 ونوه البراك إلى أنه نتيجة للتحري تبين أن معظم 
تجــار المخدرات يلجــأون إلى اســتئجار بيوت في 
مناطق (ج) التابعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، 

وتســجيلها لصالــح شــخصيات تحمــل الجنســية 
اإلســرائيلية بهــدف الهروب من مراقبــة األجهزة 

األمنية الفلسطينية.

د. عمرو: المخدرات شكل 
من أشكال العدوان على شعبنا

مــن جانبه، قال د. عمــرو إن «آفة المخدرات بدأت 
تنهش فئة الشــباب الفلســطيني، ونلتقي اليوم 
في معالجــة آفة خطيرة تعاني منهــا المجتمعات 
جمعاء، بما فيها المجتمع الفلســطيني، كأداة من 
أدوات العدوان اإلسرائيلي على مجتمعنا، ما يوجب 
على مؤسساتنا تضافر جهودها وتكاملها في سبيل 
التغلب على هذه الظاهرة»، الفتاً إلى ضرورة دعم 
الصحة الوقائية والصحة النضالية لشعبنا لتشكيل 

جبهة متينة لمكافحة هذه اآلفة. 
وأكد أنه يعــول على توصيات المؤتمر بأن تخرج 
عميقــة وموضوعيــة وقابلــة للتنفيــذ، موصيــاً 
القائميــن علــى المؤتمــر بالتركيز على األســرة 
والتربيــة والتعليــم، ألن ظاهرة المخــدرات باتت 
تنتشــر بين طلبة المدارس الذيــن يحتاجون كل 
الدعــم والتوجيــه الممكنيــن كونهم فــي مرحلة 

حساسة جداً وفي سن التجربة واالندفاع.
وأوضــح د. عمرو أن جامعــة «القدس المفتوحة» 
ونظيرتها «االســتقالل» بادرت للعمل على إقامة 
هــذا المؤتمــر، فهو يعالج المســألة مــن مختلف 
جوانبها، ويســهم في توفيــر معلومات وتوصيات 
لصنــاع القــرار تســهم فــي التصدي لهــذه اآلفة 

بشكل فاعل.

أبو إصبع: ارتفاع في مؤشرات متعاطي المخدرات
إلــى ذلك، قــال د. صالح أبو إصبــع رئيس جامعة 
االســتقالل، إن عدد قضايا المخدرات ارتفعت في 
الســنوات الثالث الماضية، وعدد المضبوطين في 
تزايــد، الفتاً إلى اإلحصــاءات الصــادرة عن إدارة 
مكافحــة المخــدرات، التي أظهــرت أن (%43) من 
المضبوطين لــدى إدارة مكافحة المخدرات، وفقاً 
إلحصائيــة 2017م، هم مــن الفئة العمرية (18-

25) سنة.
وأشــار أبــو إصبع إلى أن «هــذه القضايا هي جزء 
مما يقوم بــه الباحثون، وننتظر من هذا المؤتمر 
أن يخرج بتوصيات علمية اســتناداً إلى التوصيات 

التي تقدم».

عليوي: المخدرات جريمة منظمة برعاية االحتالل
فــي كلمته، تحدث العقيد عبــد اهللا عليوي، مدير 
دائــرة مكافحة المخــدرات في الشــرطة، إن هذا 
المؤتمر هو األول من نوعه المتعلق بآفة المخدرات، 
مشــيراً إلى أن المخدرات مشكلة عالمية تتأثر بها 
كل المجتمعات، و»نحن في فلسطين نشهد تنامياً 

في التعاطي والزراعة واالتجار بالمواد المخدرة».
وقــال إن وجــود قــرار بقانــون لمعالجة مشــكلة 
المخــدرات لعــب دوراً فــي محاربتهــا، وأضــاف: 
«عــام 2018 شــهدنا نقطــة تحــول فيمــا يتعلق 
بالمعلومــات االســتخباراتية الخاصــة بمكافحــة 
المخدرات»، مبيناً أن االحتالل وراء عملية توســيع 
دائرة زراعة المخدرات في فلسطين، ولذلك تشكل 
المســتوطنات مرتعاً لهؤالء التجار، باإلضافة إلى 

كونها جسماً سرطانياً.
وأوضــح عليوي أن االســرائيليين يرحلون جريمة 
المخدرات إلينا مستفيدين من ضياع األدلة الجنائية، 
فالممــول غالبــاً يحمــل الجنســية اإلســرائيلية، 
والحاضن الستنبات المواد المخدرة غالباً فلسطيني.

وقال إن مفهوم األمن القومي الفلســطيني يتأثر 
بآفــة المخــدرات، فقد تراجعــت الســلة الغذائية 
الفلســطينية لصالــح زراعــة وتجــارة المخدرات، 
وهو ما يؤثر على األمن القومي الفلســطيني في 

جوانب عديدة.
وبيــن أن قــرارات من محاكــم الجنايــات الكبرى 
خرجــت من أجل تحقيق الردع والزجر فيما يتعلق 
بالمخــدرات، و»نحــن نعد بأن مشــكلة المخدرات 
ستنتهي كما انتهت مشــكلة السيارات المسروقة 
والمشــطوبة، وعلينــا حمايــة قيمنــا ومجتمعنــا 
والتركيــز على أولوياتنا في الخالص من االحتالل 

والتحرر».
وبين أن مؤشرات جريمة المخدرات أصبحت كبيرة، 
وهذا يعني أنها ترقى إلى الجريمة المنظمة، و»أنا 
أتوقع من المؤتمر أن يخرج بنتائج وتوصيات تدخل 
في رسم السياسات الحكومية، كل فيما يخصه في 

إطار مكافحة المخدرات».

د. عوض: جهود لمدة ستة أشهر
 في التحضير للمؤتمر

من جانبه، قال د. حســني عــوض، رئيس اللجنة 
التحضيرية، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي 
بجامعة القدس المفتوحة: «من أجل تحقيق أهداف 
المؤتمر، فقد عملت اللجنتان التحضيرية والعلمية 
بجد واجتهاد طوال ســتة أشــهر لإلعــداد له، فقد 
حرصت على استقطاب العلماء والباحثين والخبراء 

والمختصين في مجال مكافحة المخدرات وآثارها 
المختلفة واإلدمان عليها، لتبادل األفكار والمعارف 
والتجارب، وقد بلغ عدد ملخصات األبحاث المقدمة 
للمؤتمر (81) ملخصاً، قبل منها (66)، وفق معايير 
اتســمت بالشــفافية والموضوعية، وقد تســلمنا 
(43) بحثاً كامالً، قبل منها بعد إخضاعها للتحكيم 
العلمي الرصين (28) بحثاً وورقة علمية، وهي التي 

تضمنها برنامج المؤتمر».
وأوضــح أن المخدرات باتت ظاهــرة خطيرة، ذلك 
أن األرقام الرســمية تشير إلى ضبط مواد مخدرة 
بقيمة (60) مليون شيقل خالل العام الجاري، وهو 

ما يعد مؤشراً خطيراً.
وبين د. عوض أن المؤتمر بأبحاثه وأوراقه العلمية 
يعالج ســتة محاور رئيسة، أولها «دور مؤسسات 
المجتمــع المدنــي فــي الوقايــة مــن المخدرات 
وعالجهــا»، وثانيها يتناول «واقــع آفة المخدرات 
في المجتمع الفلســطيني وآثارها على األســرة 
والمجتمع وســبل الوقاية منها وعالجها»، وثالثها 
جاء بعنــوان «دور الخطاب الديني والمؤسســات 
الدينيــة والتربويــة واالجتماعيــة فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات»، ورابعهــا «األســباب والدوافــع 
واآلثار االجتماعية والنفســية والصحية لظاهرة 
المخدرات»، ويتناول الخامس «الواقع التشريعي 
والقانوني لتجريم المخدرات في فلسطين ودور 
أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها»، أما المحور 
السادس فيتناول «تجارب وطنية وإقليمية ودولية 

في مكافحة المخدرات». 
وأضاف د. عوض أن المؤتمر تضمن ســت جلسات 
مت وفــق أهداف  وزعــت علــى ثــالث قاعــات نظّ

المؤتمر ومحاوره.
وتخلل المؤتمر في جلسته االفتتاحية فليم قصير 
أعدته فضائية القدس التعليمية لتســليط الضوء 
على ظاهرة المخدرات في فلسطين وأثرها على 
الفرد والمجتمع. وتولى عرافة الجلسة االفتتاحية 
للمؤتمر هشام زيادة. وجاء المؤتمر مزوداً بترجمة 

للغة اإلشارة قدمتها أسماء الخطيب.
وشكر د. عوض أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة 
العلمية ممثلة برئيســها من جامعة االستقالل د. 

نظام صالحات


