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عائلة العبدالهادي
يتقدمــــــون

بجزيــل ال�شكــر وعظيــم االمتنـــان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

يف وفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�سامل عثمان عبدالرحمن العبدالهادي
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا

اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

خطة توعوية في الحرس الوطني للوقاية من المخدرات

التوعي���ة مالءمتها  في خطة 
ملختلف مس���تويات منتسبي 
احلرس الوطني والتنسيق مع 
اجلهات املعنية داخل احلرس 

وخارجه.
واضاف العقيد محمد فرحان 
الى  عبداهلل ان اخلطة تهدف 
وقاية منتس���بي احلرس من 
املخدرات وابعادهم عنها وعن 
مصادرها وتوعيتهم مبخاطرها 
واضرارها، باالضافة الى تنمية 
الوازع الديني لديهم عن طريق 
خطباء وائمة املساجد في فرع 
العالق���ات العام���ة والتوعية 

مبديرية التوجيه املعنوي.

وندوات في املواقع الرئيسية 
للحرس الوطني مثل معسكر 
التحرير  الصمود ومعس���كر 
العام���ة للحرس  والرئاس���ة 
الوطني ومعسكر كاظمة يحاضر 
فيها متخصصون وخبراء في 

هذا املجال.
وذكر مدير مديرية التوجيه 
املعنوي ان احلرس بصدد اعداد 
بروشورات وبوسترات توعوية 
تتن���اول تعري���ف املخدرات 
وانواعها ومخاطرها واضرارها 
على الفرد واملجتمع وحترميها 
دينيا واثارها في تدمير األسرة 
وتفكيكها، مشيرا الى انه روعي 

خالل املوسم احلالي 2011-2010، 
الى تزويد احلرس  باالضافة 
الوطني ببروشورات التوعية 
اخلاصة بالوقاية من املخدرات 
لتوزيعها على منتسبي احلرس 

الوطني. 
واوضح العقيد محمد فرحان 
عبداهلل ان احل���رس الوطني 
ممثال مبديرية التوجيه املعنوي 
ومديرية األمن العسكري شارك 
العاملي  بالي���وم  في االحتفال 
ملكافحة املخدرات، مشيرا الى ان 
خطة احلرس الوطني للوقاية 
من املخدرات تعتمد على عدد من 
احملاور، اهمها تنظيم محاضرات 

في اطار حرصها على توعية 
وتثقي���ف منتس���بي احلرس 
الوطني في شتى املجاالت اعدت 
التوجيه املعنوي في  مديرية 
احلرس الوطني خطة توعوية 
عن املخدرات واضرارها على 
الف���رد واملجتم���ع بعن���وان 

»املخدرات آفة العصر«.
واكد مدير مديرية التوجيه 
الوطني  املعنوي في احلرس 
العقيد محمد فرحان عبداهلل 
ان خطة التوعية من املخدرات 
انطلق���ت بتوجيه���ات قيادة 
احلرس الوطني ممثلة برئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ 
س���الم العل���ي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد ومبتابع���ة من وكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي، مشيرا الى انه مت عقد 
عدد م���ن اللقاءات مع اجلهات 
والهيئات املعنية، ومن بينها 
اللجن���ة الوطنية للوقاية من 
املخدرات ومقابلة األمني العام 
للجنة د.احمد السمدان من قبل 
رئيس ف���رع العالقات العامة 
املقدم عادل صالح  والتوعية 
الفريج وركن أول عالقات عامة 
الرائد جهيم حمد صالح واالتفاق 
عل���ى اقام���ة ن���دوة توعوية 
ملنتسبي احلرس الوطني عن 
املخدرات في كل فترة تدريبية 

تهدف لوقاية منتسبي الحرس وتوعيتهم بمخاطرها

املشاركون في خطة التوعية

الظفيري: الكويت وإيران ترتبطان بمصالح إستراتيجية
وطهران جزء ال يتجزأ من منظومة االستقرار اإلقليمي

تعتب���ر من اكبر املدن الدينية في 
العال���م اجمع وثان���ي اكبر املدن 
االيرانية اذ يبلغ عدد سكانها 2.5 
مليون نسمة وتستقبل 25 مليون 
زائر من انحاء العالم سنويا. وذكر 
»ان عدد ال���زوار الذين يقصدون 
مدينة مش���هد املقدسة من خارج 
ايران يتراوح عددهم بني مليون 

و200 الف زائر سنويا«.
من جانب����ه اعرب نائب رئيس 
الوفد  التحرير ومنس����ق زي����ارة 
االعالم����ي الزميل عدنان الراش����د 
للمسؤوليني االيرانيني في املدينة عن 
الشكر اجلزيل على حفاوة االستقبال 
والروح الطيبة »التي ملسناها منذ 

وصولنا وحتى اآلن«.
وقال الراش����د »ان زيارة الوفد 
االعالمي ل� »مش����هد« هذه املدينة 
املباركة تأتي لتعزيز العالقات بني 
الكويت وايران السيما في املجاالت 
االعالمية والثقافية ولزيادة التواصل 

الشعبي ايضا بني البلدين«.

اما النائب د.يوس���ف الزلزلة فقد 
اعتبر زيارة الوفد االعالمي اليران 
جتسيدا لعالقات الصداقة واحملبة 
بني الكويت وايران »وهي عالقات 
قدمية وراس���خة حترص القيادة 
الكويتي���ة عل���ى تعزيزها البعد 

احلدود«.
بدوره اشاد نائب رئيس بلدية 
محافظة »خراس���ان«  علي حامد 
بالعالق���ات االيرانية - الكويتية 
الكويتي  الوفد  قائال »ان زي���ارة 
االعالمي ملدينة »مشهد« هي فرصة 
لتعزي���ز العالقات ب���ني البلدين 
اجلارين الشقيقني«. ورحب حامد 
في كلمة له هنا امس االول مبناسبة 
زيارة الوفد االعالمي الكويتي ملدينة 
)مش���هد( باجلمهورية االسالمية 
االيرانية وقال مخاطبا اياه »اننا 
نرحب بكم اجمل ترحيب ونتمنى 
لكم طيب االقامة«. وقام بعد ذلك 
بتقدمي حملة مختصرة للوفد عن 
مدينة )مش���هد( وقال »ان املدينة 

مش����هد - إي����ران - كونا: اكد 
سفيرنا لدى ايران مجدي الظفيري 
اهمية زيارة وفد النخبة االعالمية 
الكويتي ملدينة »مشهد« االيرانية 
حيث سيكون لها آثار ايجابية على 

العالقات الكويتية - االيرانية.
وقال السفير الظفيري الذي كان 
على رأس مستقبلي الوفد االعالمي 
لدى وصوله مطار مشهد في تصريح 
ل� »كونا« وتلفزيون الكويت ان هذا 
النوع من الزيارات السيما بني النخب 
االعالمية والصحافي����ة والثقافية 
له نتائج ايجابي����ة على العالقات 

الثنائية.
واكد ان الكوي����ت تؤيد وتدعم 
هذا الن����وع من التواصل الس����يما 
مع دولة مث����ل ايران »التي تربطنا 
معها مصالح استراتيجية وحيوية 
وهي جزء ال يتج����زأ من منظومة 
االستقرار االقليمي«. وتابع السفير 
الظفيري قائ����ال »لذلك من املهم ان 
نتواصل حتى تكون هناك ارضية 

كبيرة للتفاهم ونتفادى سوء الفهم 
للكثير من االمور«. واعتبر زيارة 
الوفد االعالمي الذي يتكون من 50 
شخصية اعالمية بارزة من املؤسسات 
االعالمية الكويتية املقروءة واملرئية 
واملسموعة ملدينة »مشهد« »فاحتة 
لزيارات عديدة اليران وستؤتي ثمارا 
جيدة على مس����توى العالقات بني 
البلدين ونأم����ل ان تتكرر في اكثر 
من مناس����بة وفى اكثر من مكان«. 
من جانبه قال االكادميي واالعالمي 
د.عايد املناع تعليقا على هذه الزيارة 
»اتينا هنا لنؤكد للعالم اجمع أننا 
ككويتيني نسيج واحد من كل الفئات 
االجتماعية وال متييز بيننا ونحرص 

على تعزيز عالقتنا مع جيراننا«.
واعتبر املناع ان التعاون ما بني 
الش���عوب االسالمية املجاورة هو 
العالقات  الوسائل لتعزيز  افضل 
الس���يما في اجلوانب االقتصادية 
والثقافية »وزيارتنا الى ايران هذه 
تاتي لتعزيز هذا اجلانب واحلرص 

على نقل الص���ورة االيجابية عن 
ايران«. واوض���ح ان زيارة الوفد 
االعالمي »تأت���ي لتأكيد احلرص 
الكويتية  العالق���ات  على تعزيز 
االيراني���ة والرغبة ف���ي االلتقاء 
باملس���ؤولني وصناع الرأي العام 
في ايران وبطوائف من الش���عب 
االيراني الس���يما املثقفني منهم«. 

أكد أن زيارة الوفد اإلعالمي ستؤثر إيجاباً على العالقات بين البلدين

السفير مجدي الظفيري

محمد املطيري خالل ترؤسه وفد الكويت

الكويت: على إسرائيل وإيران التعاون مع »الوكالة الذرية«
األمم املتحدة � كونا: دعت الكويت اسرائيل لالنضمام 
فورا الى معاهدة حظر انتش����ار األس����لحة النووية 
واخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات 

التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها املستشار في وفد الكويت 
الدائ����م لدى األمم املتحدة محمد فيصل املطيري أمام 
الدورة العادية ال� 65 ل� )جلنة نزع الس����الح واألمن 
الدولي( التابعة للجمعية العامة هنا الليلة املاضية. 
وطالب املطيري اسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة 
الشرق األوسط التي لم تنضم بعد الى معاهدة حظر 
انتشار األسلحة النووية والوحيدة في املنطقة التي 
متتلك أسلحة نووية في حتد لقرارات الشرعية الدولية 
باالنضمام فورا الى املعاهدة وبإخضاع كافة منشآتها 
النووي����ة لنظام الضمانات التاب����ع للوكالة الدولية 
للطاق����ة الذرية. واعتبر أن املوقف االس����رائيلي من 
املعاهدة »سيوفر الذرائع واألسباب لدول أخرى المتالك 
السالح النووي مما يدخل املنطقة في فوضى أمنية 

لها انعكاساتها السلبية اخلطرة«.
وفيما يخ����ص البرنامج النووي االيراني أوضح 
املطيري »أن دولة الكويت ليس����ت ببعيدة جغرافيا 
عن املفاعل النووي املعني في حال حدوث تسربات 
نووية نتيجة عوامل طبيعية« في اش����ارة الى احد 

مفاعالت مدينة )بوشهر( في ايران.
وأكد أنه من حق الدول كافة ودون متييز مبا فيها 
ايران في انتاج واستخدام الطاقة النووية السلمية 
واجراء بحوث علمية في هذا املجال »بيد أن التعاون 
م����ع الوكالة الدولية للطاق����ة الذرية وحل اخلالفات 
عن طريق احلوار والتع����اون لتعزيز الثقة مطالب 
مهم����ة لطمأنة دول املنطق����ة واملجتمع الدولي حول 
طبيعة تلك البرامج وفقا ملتطلبات الوكالة ولقرارات 

الشرعية الدولية«.
وأعرب املطيري عن التفاؤل ازاء التطورات اجلارية 
في مجال نزع السالح وعن األمل في أن يعقد املؤمتر 

الدولي النووي في موعده املقرر عام 2012.

ودعت الكويت احد رجاالتها البررة برحيل 
»الكاتب الكبير« محمد مس����اعد الصالح الذي 
وافته املنية بعد صراع مع املرض عن عمر يناهز 
ال����� 75 عاما قضى معظمها في عالم الصحافة. 
وخيم احلزن على األوساط الصحافية والثقافية 
والفكري����ة بعد رحيل الكاتب الصحافي الكبير 
محمد مساعد الصالح. ويعد الفقيد محمد مساعد 
الصالح من اش����هر كت����اب وصحافيي الكويت 
والعالم العربي على مدى نحو نصف قرن اثرى 
خالله����ا الصحافة الكويتية والعربية بكتاباته 
في شتى مناحي احلياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
وكان لقلمه الساخر صوالت وجوالت جذب 
اليه املاليني من القراء وساهم في صنع وجدان 
اجيال واجيال حتى اصب����ح من اعالم الكتاب 
واملفكرين ولم يبخل على قرائه ومحبيه بأفكاره 
وكتاباته حتى في احرج واعصب مراحل حياته 

واثناء املرض الذي انهكه في ايامه االخيرة.
واكد وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك 
ان الكويت فقدت احد رجاالتها البررة برحيل 
»الكاتب الكبير« محمد مساعد الصالح الذي وافته 

املنية اول من امس بعد صراع مع املرض.
وقال الشيخ فيصل املالك، في بيان امس، ان 
الكاتب الصالح ابن من ابناء الكويت املخلصني 
وأحد اع����الم الصحافة الكبار ومفكر واديب له 
آراؤه املعروفة واملشهودة. واضاف ان االسرة 
الصحافي����ة واالعالمية في الكويت فقدت علما 
من اعالمها وقلما حرا شجاعا لم يأل جهدا في 
خدمة الكويت وقضاياها على املستوى احمللي 

والعربي والدولي.
واشار الشيخ فيصل املالك الى ان الفقيد له 
كتابات قيمة ومعتبرة كان يحرص الكثيرون 
عل����ى متابعتها ملا متثله من رأي س����ديد وفكر 
مس����تنير وقول صادق. وق����ال ان الراحل كان 
رجال من رجال القان����ون امتهن مهنة احملاماة 

وكان مناصرا للحق ومدافعا عن القضايا التي 
يؤمن بها وفي مقدمتها قضايا الكويت.

واعرب الشيخ فيصل املالك عن حزنه العميق 
واخلسارة الكبيرة لوفاة املرحوم الكاتب محمد 
مس���اعد الصالح، متمنيا ان يتغمده اهلل عز 
وجل برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 
ب���دوره، اعتبر رئيس مجل���س االدارة املدير 
العام ل� »كونا« في تصريح صحافي امس ان 
الفقيد كان من ابرز الكتاب والصحافيني الذين 
تركوا بصمات واضحة سيظل التاريخ يذكرها 
ويتوقف عندها كثيرا. واكد الشيخ الدعيج ان 
رحيل محمد مساعد الصالح يعد خسارة كبيرة 
للصحافة الكويتية بعد ان ساهم في تطويرها 
من خالل توليه رئاسة حترير جريدة الوطن 
وتأسيس���ها، كما ت���رأس جمعية الصحافيني 
الكويتية وشغل عضويتها في مجلس االدارة 

لسنوات طويلة.
ولفت الى ان كتابات الفقيد واسهاماته الفكرية 
واالدبية في ش����تى املناحي ستظل خالدة تنير 
طريق االجيال املقبلة الطامحة الى النهل من معني 

ال ينضب الستشراف طموحات املستقبل.
وكان وزي����ر النفط واالعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل اكد في بيان له اهمية الدور الذي قام 
به الكاتب املرحوم محمد مس����اعد الصالح في 
تطوير الصحافة الكويتي����ة، واصفا اياه بأنه 

»احد اعمدة الصحافة الكويتية«.
بدورها، نعت هيئة امللتقى االعالمي العربي 
وفاة الكاتب الكبير محمد مساعد الصالح الذي 
وافت����ه املنية عن عمر يناهز ال����� 76 عاما بعد 
معاناة مع املعرض. واعرب امني عام هيئة امللتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس عن بالغ حزنه 
لرحيل الفقيد الكبي����ر والذي وصفه بعلم من 
اعالم الصحافة والقانون وشخصية وطنية ال 
يختلف عليه����ا احد كرس جهده ووقته وقلمه 

خلدمة وطنه.

المالك: الكويت فقدت برحيل 
الصالح أحد رجاالتها البررة

الدعيج: رحيل الصالح خس�ارة كبي�رة للصحافة الكويتية

الراحل محمد مساعد الصالح الشيخ مبارك الدعيج الشيخ فيصل املالك

الباللي: انطالق »بشائر الخير« للوقاية
من المخدرات أول الشهر المقبل

حقق����ت جناحا متمي����زا وتفوقا 
النظريات  ملحوظا على س����ائر 
املادية في اعادة تأهيل املدمنني، 
حيث تصل نسبة اقالع املدمنني 
عن املخدرات وفق هذه النظرية 
في بعض االحيان الى 80% بينما 
ال تتجاوز هذه النسبة في أعرق 
املصحات العاملية 13% وفي املقابل 
تشكل نسبة انتكاسة املدمنني )أي 
عودتهم الى عالم االدمان( عامليا 
نحو 95% في حني ال تتجاوز هذه 
النسبة بني التائبني الذين ترعاهم 

جمعية بشائر اخلير ال� %20.

النظرية االميانية التي تنتهجها 
جمعية بش����ائر اخلير في عالج 
املدمنني منذ تأسيس����ها قبل 17 

سنة.
واكد الباللي ان جتربة البشائر 
الرائدة ساهمت بشكل كبير في 
توبة أكثر م����ن 400 مدمن ممن 
أقلعوا ع����ن املخدرات وس����ائر 
املس����كرات وجنحت ف����ي احياء 
ال����وازع الدين����ي لديهم، وغرس 
القيم واملفاهيم االسالمية، وفتح 

باب االمل والرجاء امامهم.
وأشار الى ان النظرية االميانية 

ينطلق مؤمتر »بشائر اخلير« 
االول مطلع الشهر املقبل بحضور 
نخب����ة من املؤسس����ات العربية 
واالجنبية املتخصصة في معاجلة 

املخدرات.
وقال رئيس جمعية »بشائر 
اخلي����ر« عبداحلمي����د البالل����ي 
ان املؤمت����ر يع����د فرص����ة مهمة 
الدولية  التجارب  الس����تعراض 
في عالج املدمنني واعادة تأهيلهم 

نفسيا واجتماعيا.
واضاف في تصريح صحافي 
عبداحلميد البالليامس ان املؤمتر سيستعرض كذلك 


