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مناطق

�أكثر من � 700سيدة جمعتهن جمعية نور في لقاء �صباحي
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رندة بري :ال دين للإرهاب وال مذهب والمرحلة ت�ستدعي من الجميع ا�ستنها�ض القدرات
ّ
والتجذر في منظومة العزة والكرامة والأ�صالة
حب الوطن
مارلين حردان� :شعبنا م�سكون بف�ضيلة ّ
انبعث نورها فأضاء المنطقة الجنوبية المحرومة .هي جمعية نور
للرعاية الصحية واالجتماعية التي نجحت على مدى السنوات الثماني
عشرة التي مضت على تأسيسها ،في تحقيق الكثير من النجاحات
واإلن���ج���ازات ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت م��ن أج��ل��ه��ا .ت��م��يّ��زت الجمعية بنشاطاتها
واهتماماتها المتن ّوعة ،وشملت إنجازاتها مجاالت التربية والصحة
ومشاكل المجتمع والقضايا االجتماعية واالهتمام بالمرأة ،فكانت خير
دليل على أهدافها السامية.
أق��ام��ت جمعية ن��ور للرعاية الصحية واالجتماعية برعاية عقيلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،رندة عاصي بري ،لقاء صباحيا ً في
فندق الحبتور ـ هيلتون ـ صالة اإلمارات (سن الفيل) ،يعود ريعه لدعم
محترف نور للتراث (الكفيْر).
حضر الحفل ع��دد م��ن عقيالت ال���وزراء وال��ن��واب ،وعقيلة السفير
السوري في لبنان فيروز عبد الكريم علي وجمع من رئيسات الجمعيات
وسيدات من ك ّل المناطق اللبنانية اللواتي تجاوز عدده ّن  700سيدة.
افتتح اللقاء بمعرض محترف نور للتراث ،وع��رض فيلم عن نشاطات
الجمعية.

مارلين حردان

وألقت رئيسة الجمعية مارلين أسعد حردان كلمة شرحت فيها أهمية العمل
االجتماعي في لبنان عموما ً والجنوب خصوصاً ،ودور جمعية نور في هذا
المجال.
وقالت« :الجنوب هو الحرف األول في أبجدية لبنان ...في البدء تع ّمدت
تفجر ينبوع المقاومة
أرضه بالعطاء والبطولة والتحدي .من إرادته الصلبة ّ
ال��ه��ادر ،وم��ن ام��ت��داده الفلسطيني تعانق الزيتون بالزيتون ،والبرتقال
بالبرتقال ،والعطر بالعطر ،واجتمع الجنوب بجنوب الجنوب في وجه
العدوان واالحتالل وإرهاب الدولة المنظم .فما أعذب المياه التي تروي فيه
مساحات الكرامة بشاطئ الناقورة ،ومصلّبا ً بصخور شبعا ومالحم جبل
عامل».
يجسد مشهد الوحدة في بلد منقسم،
وتابعت ح��ردان« :لقاؤنا اليوم
ّ
وينبض بشرايين لبنان الواحد ولو تن ّوع هوى القلب وتباين الخفقان...
فنحن اليوم مئات من النساء اآلتيات من مختلف المناطق ،يمثلن مختلف
الشرائح في شعبنا المسكون بالفضيلة الكنعانية المثلى التي س ّموها
إثماً .إنها فضيلة حب الوطن والتعلّق باألرض والتج ّذر في منظومة العزة
والكرامة واألصالة».
واستشهدت حردان بقول لمؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي
الزعيم أنطون سعاده في كتابه نشوء األمم« :إنّ الوطن وبريته هما أسمى
عناصر ه��ذه الظاهرة االجتماعية ـ النفسية التي ندعوها القومية ،وإنّ
المصالح ال تتعدّد وتتعيّن إالّ في المجتمعات الراقية وفي هذه المجتمعات
تتحدّد المصالح و ُتو ّلد جمعيات معينة .والمصالح وجمعياتها تتميّز وتتن ّوع
بحيث تجعل وحدتها أت ّم وأوضح».
وأضافت« :نحن في جمعية نور ال نتغ ّنى بالسنوات الثماني عشرة التي
مضت على تأسيس الجمعية .صحيح أننا نعت ّز بالجهد الذي بذلناه على مدى
عقدين حافلين باألحداث واإلنجازات ،إال أننا نفرح بموقعنا الذي يتع ّزز في
وسط أهلنا األحباء ،ألنّ هدفنا العمل االجتماعي الذي يع ّزز للجنوبيين أمنهم
االجتماعي ،ألنّ الجنوب الحبيب بوابة االستقرار لك ّل لبنان ،وألنّ المطلوب في
رسالة الجمعيات المعنية بالحقل اإلنمائي صمود الجنوبي في أرضه ،وبقاؤه
في حقله ومدرسته وبيته ومؤسسته ،مواطنا ً عزيزا ً رافع ال��رأس موفور
الكرامة».
وتابعت« :وفي سياق اهتمامنا المتواصل بوضع الجنوب الحبيب ،أو ّد أن
أوجه تحية مودة وتقدير إلى السيدة رندة بري التي هي على رأس الجمعيات
ملحة ومق ّومات صمود ،أؤكد أنّ هذه الجمعيات
التي تسدّد للجنوبيين حاجات ّ
بما فيها جمعية نور هي مؤسسات إسهام وإسناد ال تح ّل مح ّل الدولة ،ولكنها
تمارس قيمة العطاء للجنوب الذي يجب أن يعطى أولوية وطنية واجتماعية
واقتصادية ،ألنّ الدفاع عن الجنوب هو دفاع عن ك ّل لبنان بك ّل شرائحه
وأطيافه ومناطقه».

استنهاض القدرات كافة لتعزيز مناخات االنفتاح والتالقي والحوار والوحدة
واالعتدال والتعب ألن لبنان بحاجة إلى قدرات الجميع كي يبقى وطنا ً نهائيا ً
لجميع أبنائه .ون ّوهت ب ّري بالدور اإلنمائي لجمعية نور الخيرية.

تكريم طالب حاصبيا

وتخلل اللقاء تكريم طالب من ثانوية حاصبيا الرسمية بفوزهم بالمرتبة
األولى في التراث اللبناني .كما تميّز اللقاء بعزف للفنانة سميرة رياشي على
الكمان ،وغناء تراثي للفنان ناصر مخول.

شهادات

ووجهت حردان تحية إلى الجيش اللبناني المدافع عن الوطن ،وتحية إلى
ّ
المقاومة الرابضة على أرض الجنوب .كما وجهت تحية إلى أهلنا الصامدين
في أرضهم ،الذين يحتضنون الجيش والمقاومة.
كما حيّت راعي الجمعية ،ابن الجنوب األبي وسليل زرعه المبارك رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان .وختمت كلمتها
بالقول« :ليكن لنا تطلّع واثق بأنّ الجزء المتب ّقي من ترابنا الغالي تحت
االحتالل سيتح ّرر في غد قريب حيث ترتفع رايات النصر في ك ّل مكان من

تدريب حرا�س المحم ّيات على تنظيم
محا�ضر �ضبط بحق مخالفي قانون ال�صيد
ّ
نظمت المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي ـ هيئة
األرك��ان ـ شعبة التدريب ،بنا ًء على طلب وزارة البيئة،
دورة تأهيل لحراس المحميات الطبيعية في لبنان في
معهد قوى األمن الداخلي ـ الوروار على مدى عشرين يوماً،
وذلك تطبيقا ً لقانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580
نص في مادته الثامنة عشرة على
تاريخ  2522004الذي ّ
ما يلي« :في ما عدا عناصر قوى االمن الداخلي وحراس
االحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة ،يعطى بصورة
استثنائية ،وفقط من أج��ل تطبيق أحكام ه��ذا القانون
حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى
المراجع المختصة :حراس المحميات الطبيعية شرط أن
يكونوا حائزين إفادة تأهيل صادرة عن المجلس االعلى
للصيد البري» .وبناء على قرار وزير البيئة رقم 1/199
تاريخ « 2012/10/3تنظيم محاضر ضبط من قبل
حرس المحميات الطبيعية لمخالفي أحكام نظام الصيد
نص في المادة الثانية منه :يقدّم رئيس
البري» ،الذي ّ
لجنة المحمية أو من ينوب عنه طلبا ً إلى وزارة البيئة
للحصول على إف��ادة تأهيل لحراس المحمية الطبيعية
التي يديرها مرفقا بمستندات عدة محددة في هذه المادة

بينها أن يكون قد شارك بنجاح في دورة التأهيل حول
كيفية تنظيم محاضر الضبط المنظمة من قبل معهد قوى
االمن الداخلي.
وشارك في ال��دورة عن محمية أرز الشوف الطبيعية:
عباس نمر ،حسام غانم ،إيهاب العباني ،معين كليب،
شوقي زيدان وسامر زيدان .عن محمية بنتاعل الطبيعية:
إيلي طوبيا مرهج ،عن محمية حرج إهدن الطبيعي :إدوارد
الدويهي ،عن محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة
رامكين الطبيعية :عصام محمد صيداوي ورم��زي علي
شاهين .وعن محمية غابة أرز تنورين الطبيعية :جورج
سركيس ،مالك حبيب جوج حنا وشليطا طانيوس .وعن
محمية شاطئ صور الطبيعية :أحمد مصطفى سقالوي،
منير ابراهيم قرنيش ووسيم حسين النويري ،وعن محمية
وادي الحجير الطبيعية :خليل عبد االمير عطوي.
وت��ن��اول��ت ال���دورة ال��م��واد التالية :كتابة االف���ادات
والطلبات ومحاضر ضبط المخالفات ،الضابطة االدارية،
نظام الموظفين ،قانون أص��ول المحاكمات الجزائية،
واجبات االفراد في أطر تنظيم المحاضر ،التنظيم االداري
والقضائي ،ورياضة بدنية.

«م�صان» يحتفل بذكرى ت�أ�سي�سه
محمد أبو سالم
أقام مركز «مصان لذوي االحتياجات
اإلضافية» احتفاال ً بعنوان« :تراب ومي
أرض بالدي» ،لمناسبة مرور عشرين
سنة على تأسيسه ،بحضور رئيس
ات��ح��اد بلديات ص��ور عبد المحسن
الحسيني ،نائب رئيس بلدية صور
ص�لاح ص��ب��راوي ،م��دي��رة العالقات
العامة في مؤسسات اإلم��ام الصدر
الدكتورة مها أبو خليل ،رئيس جمعية
راب��ط��ة إن��ع��اش ال��ق��رى محمد جعفر
ش��رف ال��دي��ن ،وع��دد م��ن الفاعليات
االجتماعية والتربوية ،وممثلين عن
الكتيبة اإليطالية وحشد من األهالي.
ق���دّم االح��ت��ف��ال أط��ف��ال «م��ص��ان»
بلوحة فنية رائعة بإشراف المبدع
ابراهيم األمين ،ثم كانت كلمة لمركز
«م��ص��ان» ألقاها الحسيني ،وتمنى
فيها ال��خ��ي��ر لجميع اللبنانيين،
لمناسبة ق��دوم شهر رم��ض��ان ،وأن
يَهدي الله السياسيين ليتعاونوا
من أج��ل مصلحة لبنان ،ويتنازلوا
عن مصالحهم الشخصية ،ويشعروا
بالشعب وحاجاته لكي نتخلص من
الدوامة التي نعيشها.
وت��س��اءل« :لماذا ال نريد انتخاب
رئيس للجمهورية ،وأن يكون لدينا

أرضنا وفضائنا ومياهنا ،وإنّ غدا ً لناظره قريب».

بري

وألقت بري كلمة توجهت في مستهلها بالتحية إلى شهداء الجيش والقوى
األمنية الذين يقدّمون أنفسهم قرابين كي يبقى الوطن .كما توجهت بالتعازي
لذوي الشهداء الذين يسقطون بفعل اإلرهاب التكفيري ،معتبرة أن اإلرهاب
والتكفير ال دين لهما وال مذهب ،الفتة إلى أن المرحلة تستدعي من الجميع

جاز على م�سرح «ال�صفدي الثقافي»

شهد مسرح «مركز الصفدي الثقافي» احتفالية موسيقى وفرح شكلت متنفسا ً
لمحبي الجاز من طرابلس ،بتنظيم من المعهد الفرنسي في طرابلس بالتعاون
مع مؤسسة الصفدي ،إذ قدّم عازف األكورديون دانيال ميل وعازف التشيللو
إيريك لوغنسوارث ،برنامج جاز من ّوعاً ،عزفا فيه أروع المقطوعات الموسيقية
العالمية.
مرحبا ً بالحضور ومؤكدا ً
افتتح الحفل مدير المعهد الفرنسي إتيان لويس ّ
أهمية الرسالة اإلنسانية للموسيقى ،شاكرا ً لمؤسسة الصفدي تعاونها الدائم
في كافة المجاالت الثقافية والتربوية ،وخصوصا ً في عيد الموسيقى ،العيد
العالمي ،ال��ذي له محطته السنوية في لبنان عموما ً وفي «مركز الصفدي
الثقافي» في كل عام.
يشار إلى أن العازف ميل بصدد اإلعداد أللبوم يتضمن معزوفات ألغنيات
فيروز وباربرا ،وقد رافق أهم المغنين األكثر شهرة أمثال :باربرا ،جاك هيغلن،
كلود نوغارو ،وهو ملحن ومؤ ّد ويلعب كل أنواع موسيقى الجاز والموسيقى
البرازيلية وله مؤلفاته الخاصة .وقد حاز جائزة مؤتمر نزع السالح على
معزوفته «بعد المطر».
أما لوغنسوارث ،فانضم إليه في هذا الحفل ،إذ شكل معه إضافة نوعية
وجميلة ،في قطعتين عالميتين ،قدماها معاً ،واستمتع بها الجمهور الذواق
لموسيقى الجاز والموسيقى الغربية.

محا�ضرة في �صور عن الأطفال والإنترنت
ميزانية نناقشها ،وأن يكون لدينا
عدالة اجتماعية؟» ،الفتا ً إلى ضرورة
وج���ود مستشفى ح��ك��وم��ي لرعاية
المحتاجين ،وم��ؤس��س��ات شعبية
أخرى يحتاجها المواطنون.
وأشاد بإدارة «مصان» باعتبارها
المؤسسة الرائدة التي تقوم بأشرف
وأنبل األعمال أال وهي العمل الخيري،
فقد ع��رف علي ش��رف الدين بالعمل
البلدي كما عرفه بالعمل االجتماعي
متمنيا ً له المزيد من التقدم.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،وج��ه تحية تقدير
لجهود الكتيبة االيطالية المتواجدة في
كل مناسبة وتساعد في كل األعمال.

ثم كانت كلمة للكتيبة اإليطالية
ألقاها ممثل القطاع الغربي بوللي،
أش��ار فيها إلى العمل المتواصل لهم
منذ  2006حتى اآلن ،من أج��ل دعم
المجتمع المحلي ،وق��د أخ��ذ مركز
«مصان» حيّزا ً كبيرا ً من اهتمامهم
لمساعدته ،ودعمه اللذين سيستمران
بهما طيلة فترة وجودهم.
وك��ان��ت كلمات شكر م��ن األه��ال��ي
لمركز «مصان» ولعلي شرف الدين.
ثم قدّم أفراد المركز باقة ورود لشرف
الدين عربون محبة وتقدير لجهوده،
وقدّم الحسيني درعا تقديرية لشرف
الدين ِباسم بلدية صور.

أقامت «جمعية التكافل لرعاية الطفولة» ،بالشراكة مع المجلس األعلى
للطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية ،وضمن فعاليات حملة «غيابكم
ضدكم» ،محاضرتها حول سالمة األطفال على اإلنترنت بالتعاون مع بلدية
صور و«جمعية التضامن صور» في ملعب صور البلدي ،بحضور ممثلين
عن الجمعيات األهلية واألندية الرياضية والثقافية ومجموعة من األطفال
وأهاليهم.
وقدّمت أمين عام المجلس األعلى للطفولة الدكتورة ريتا كرم مداخلة،
تناولت فيها األبعاد اإليجابية والسلبية الستخدام االنترنت ،وأهمية غرس
الوعي لدى األطفال بالتعامل مع الوسائل الحديثة ،ودور األهل في الرقابة
األبوية نحو أبنائهم ،وكذلك المؤسسات والمدارس التي تهتم بشؤون الطفل.
واختتمت محاضرتها ببعض الخطوات التي ستتم تجاه هذا الموضوع من قبل
الوزارة باستصدار قوانين لحماية الطفل والتعاون مع شركة االتصاالت للعمل
على بطاقات خاصة للطفل حيث تراقب لتعقب المستغلين ،وكذلك التعاون مع
البلديات لتغريم المقاهي وغرف الدردشة الذين ليس لديهم مراقبة أو الذين
يستغلون األطفال.

ولما كانت الجمعية متعددة النشاطات ،فقد كانت اإلشادة بها وبرئيستها
متعدّدة الجوانب ،من المسؤولة في قسم عالقات هيئة دعم المقاومة اإلسالمية
غزوة الخنسا أبو زينب التي أكدت أنّ جمعية نور بمثابة نور لمنطقة الجنوب،
ال سيما لمنطقتي حاصبيا – مرجعيون ،مشدّدة على أنّ الجمعية برئاسة
السيدة حردان التي تبذل جهدا ً كبيرا ً يشهد لها أنها كانت السباقة لمساعدة
المنطقة المحرومة والتي قضت من االحتالل «االسرائيلي» ،إنمائياً ،اجتماعيا ً
وتربوياً.
من جهتها أكدت السيدة فيفيان غانم أنّ ما تحققه جمعية نور من إنجازات
يستدعي الفخر ،ال سيما أنها تعمل بطريقة مميّزة للبنانيين عموما ً وللجنوبيين
خصوصاً ،وفي مختلف المجاالت.
أما مديرة مدرسة راهبات القلبين األقدسين األخت ريتا عون فأعربت عن
تقديرها للسيدة مارلين حردان الهتمامها باألطفال وإدخالها البهجة والسرور
إلى قلوبهم ،ال سيما ما تقوم به خالل عيدي الميالد ورأس السنة ،مشدّدة على
أنّ الجمعية هي نور ألطفال الجنوب.
(تصوير :أكرم عبد الخالق)

«الأمن الداخلي» تحتفل باليوم العالمي للمخدرات:
التحديات �أ�ضحت خطيرة ّ
وتهدد المجتمع
أحيت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ،اليوم العالمي لمكافحة
المخدرات الذي يصادف في السادس
والعشرين من شهر حزيران من كل
سنة ،وبهذه المناسبة قامت بتوزيع
ملصق تعريفي ونشرة مطوية من
إنتاج المكتب العربي لالعالم األمني
على قطعات ق��وى األم��ن الداخلي،
وت��ت��ض��م��ن ال��ن��ش��رة رس��ال��ة ألمين
عام مجلس وزراء الداخلية العرب
الدكتور محمد بن علي كومان ،قال
فيها« :في السادس والعشرين من
شهر حزيران من كل سنة ،تحتفل
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة لمجلس وزراء
الداخلية العرب مع األسرة الدولية
باليوم العالمي لمكافحة المخدرات،
ال��ذي يع ّد مناسبة هامة لمراجعة
الجهود وتقويم األداء في مواجهة هذه
المعضلة ،وفرصة سانحة للتذكير
بحجم المآسي والفواجع التي تخلفها
هذه اآلفة القاتلة ،والتوعية حول بما
تلحقه من أض��رار جسيمة صحية
واجتماعية واقتصادية ليس بالفرد
فحسب ،بل بالمجتمعات البشرية
في كل أرجاء المعمورة.
ل��ق��د ش��ه��دت ت��ج��ارة ال��م��خ��درات
تطورا ً سريعا ً خالل السنوات القليلة
ال��م��اض��ي��ة ،مستفيدة م��ن التطور
التكنولوجي المتسارع ،خصوصا ً
ف��ي م��ج��ال االت���ص���االت واالع��ت��م��اد
المتزايد على نظم المعلومات وشبكة
اإلنترنت ،وأصبح ترويج المخدرات
غير مقتصر على الوسائل التقليدية،
ب��ل ت��ط��ور وأخ���ذ منحى ج��دي��دا ً من
خالل المواقع االلكترونية وشبكات
ال��ت��واص��ل االجتماعي ال��ت��ي ت��روج
لجميع أنواع المخدرات ،بما في ذلك
الترويج لألعشاب المخدرة على أنها
أعشاب طبية تساعد في تحسين
المزاج وتنشيط الذاكرة».
وأض����اف« :إن ال��ت��ح��دي��ات التي
نواجهها اليوم كبيرة ومتشعبة ،ال
بل باتت تمثل خطرا ً محدقا ً يواجه
المجتمعين ال��ع��رب��ي وال���دول���ي،
خصوصا ً أن العصابات الدولية
أخ���ذت ت���زداد ق��وة بسبب األرب���اح
الهائلة التي تجنيها من تجارة هذه
السموم القاتلة ،مستغلة في ذلك
االنفالت األمني الذي تشهده بعض
مناطق العالم ،وإزاء بعض ال��دول
إلب��اح��ة بعض ال��م��واد ال��م��خ��درة أو
التساهل في إنتاجها وتعاطيها».
ورأى أن��ه «على رغ��م اإلن��ج��ازات

الرائدة التي تحققت في نطاق مجلس
وزراء الداخلية العرب والنجاحات
الكبيرة التي سطرتها األجهزة األمنية
العربية في مواجهة المخدرات ،فإنه
من الضروري االستمرار في مضاعفة
الجهود ،ليس من الجهات المعنية
بمكافحة المخدرات فحسب ،بل من
كل منظمات المجتمع المدني ووسائل
اإلع��ل�ام المختلفة وال��م��ؤس��س��ات
التربوية ورج���ال ال��دي��ن وغيرهم،
إلذكاء الوعي العام بمخاطر المخدرات
من خالل عقد فعاليات متنوعة من
مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش
عمل ودورات تدريبية ومحاضرات
إرشادية ومعارض توعوية وبرامج
إعالمية متخصصة».
وأوض�����ح أن���ه «م���ن ال���ض���روري
أيضا ً أن يرافق هذه الجهود إنشاء
م��ش��اري��ع ت��ن��م��وي��ة م��س��ت��دام��ة في
المناطق التي تعاني بسبب إنتاج
المواد المخدرة وتشجيع الزراعات
البديلة ،ما يعوض المداخيل الكبيرة
التي يجنيها سكان تلك المناطق من
األعشاب المخدرة.
ولنجاعة هذه الجهود ،ال بد أيضا ً
من تطوير التشريعات والقوانين بما
يتالءم مع المستجدات التي طرأت
على إنتاج وترويج بعض المخدرات
والمؤثرات العقلية ،لكون القصور في
الجانب القانوني المتعلق باستخدام
أنواع من المخدرات قد أثر بشكل أو
بآخر على سبل مكافحتها في أحيان
كثيرة.
وف��ي ه��ذه المناسبة أي��ض�ا ً ال ب ّد
لنا أن نشد على أي���ادي أجهزتنا

األمنية وكافة الجهات ذات العالقة،
لبذل المزيد من الجهد والعمل ،ال
على خفض ال��ع��رض والطلب غير
المشروعين على المخدرات فحسب،
بل أيضا ً على إزالة األضرار المتأتية
م��ن استهالكها بالتوسع ف��ي بناء
مصحات العالج من اإلدمان ،ومراكز
الرعاية الالحقة وإعادة التأهيل».
وق���ال« :ال يسعنا ف��ي ه��ذا اليوم
إال أن ندعو ك��ل م��واط��ن عربي إلى
توخي ال��ح��ذر حتى ال يقع فريسة
لتجارة المخدرات ،وأن نحض كل
أسرة عربية على حماية أبنائها من
االنجراف وراء اإلغراءات الزائفة التي
تدمر حياتهم وتقضي على مستقبلهم،
وعلى إبعادهم عن التفكير في اإلقدام
على تجربة التعاطي ،فنجاح الوقاية
م��ن ال��م��خ��درات يعتمد ف��ي األس��اس
على ال��دور الرقابي والتربوي الذي
تمارسه األسرة في تحصين أبنائها
وتنشئتهم التنشئة السليمة وتربية
الوازع الديني واألخالقي لديهم».
وختم« :أملنا كبير في أن يشكل
ه��ذا ال��ي��وم فرصة لتحقيق المزيد
من التوعية على أخطار المخدرات
وت��ح��ص��ي��ن ال��ب��ش��ري��ة م��ن ال��دم��ار
والهالك الذي تسببه ،وأن يكون أيضا
ح��اف��زا ً لحشد كل الجهود ،األهلية
والحكومية ،اإلقليمية والدولية،
لمواجهة هذه المعضلة والحد منها
في ظل تعاون إيجابي بناء يستمد
ق��وت��ه وش��رع��ي��ت��ه م��ن طبيعة آف��ة
المخدرات العابرة للحدود التي ال
تفرق بين دول��ة وأخ��رى وال تقتصر
مآسيها على مجتمع دون آخر».

