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تحت شعار »دور جهات الدعم والمساندة في الوقاية من اإلدمان على المؤثرات العقلية«.. ويتضمن ورش عمل

»بشائر الخير« أطلقت مؤتمرها األول برعاية صاحب السمو
الحم�اد: 80% نس�بة نج�اح الجمعي�ة ف�ي ع�اج المدمني�ن وراءه�ا جه�ود جبارة

البال�ي: نطم�ح للخ�روج إل�ى العالمي�ة لنق�ل الخي�ر للجميع د.حاتم علي: نق�در إنجازات »بش�ائر الخير« في تأهي�ل المدمنين
ليلى الشافعي

الع���دل ووزير  عبر وزي���ر 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد عن سعادته 
باحلضور الحتفال جمعية بشائر 
اخلير ممثال لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وقال في 
حديث للصحافيني لدى حضوره 
افتتاح مؤمتر بشائر اخلير االول: 
رأيت ما لم اكن اتوقعه من اجلهد 
الذي تبذله هذه اجلمعية اسأل 
اهلل لها التوفيق، وهذه اجلهود 
اجلبارة التي استطاع املشرفون 
على هذه اجلمعية ومبا يقومون 
به ان يصلوا الى نس���بة تفوق 
ال� 80% في شفاء املدمنني وهي 
نسبة عالية اذا قورنت بالنسب 
الكويت، وتابع:  العاملية خارج 
هذه النسبة تش���جع املواطنني 
على ان يساندوا هذه اجلمعية 
ويعينوها عل���ى تأهيل هؤالء 
الشباب التائبني، الن هذه اآلفة 
في هذا الزمان تكاد تقضي على 
كثير من الشباب لوال فضل اهلل 
سبحانه وتعالى ثم جهود االخوة 
في هذه اجلمعية وما يبذلونه مع 
اجله���ات املختصة النقاذ هؤالء 
املدمنني، ولوال هذه اجلهود لكان 
االمر اشد مما نشاهده ونعلمه 
من االحصائيات واحملاكم وفي 
اجلهات االمنية هن���ا بالكويت 
فأدعو اهلل تعالى لهم بالتوفيق 
وان يهدي شبابنا في هذا الوطن 
في ظل قيادة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

أعمال وإنجازات

من جانبه اك���د ممثل مكتب 
االمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية لدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي القاضي د.حامت علي 
ان اعم���ال واجن���ازات جمعية 
بش���ائر اخلير تعمق الشراكات 
ب���ني منظمات املجتم���ع املدني 
خلدمة هدف نبيل وهو معاونة 
املجتمعات على التخلص من آفة 
االدمان التي تصيب مجتمعاتنا 
بضرر مزمن ال يزول اال اذا امتدت 
االي���ادي البيض���اء وتضافرت 
اجلهود بني املنظمات احلكومية 
وغير احلكومية لتقدمي اخلدمات 
الصحي���ة واالجتماعية الالزمة 

للعالج واعادة التأهيل.
وقال يشرفني في هذا احلفل 
ان انق���ل لكم حتي���ات الرئيس 
التنفيذي ملكت���ب االمم املتحدة 
املعن���ي باملخ���درات واجلرمية 
يوري فيدوتوف ومتنياته لكم 

بالتوفيق ف���ي حتقيق االهداف 
السامية املرجوة من هذا اجلمع، 
كما اتقدم باالصالة عن نفس���ي 
وبالنيابة عن زمالئي من اخلبراء 
والعاملني مبكتب االمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي بجزيل 
االمتنان على منحنا هذه الفرصة 
التي نثمنها للمشاركة في انشطة 
مؤمتر جمعية بشائر اخلير، وما 
تقوم به من جهود والتي نتقدم 
فيها باعتبارنا هيئة االمم املتحدة 
املعني���ة بتطبيق االطار العاملي 
ملكافحة املخدرات والوقاية منها 
بحس���بان ان مكتبنا هو اجلهة 
احلاضنة التفاقيات االمم املتحدة 

املتعددة ملكافحة املخدرات.
واضاف: من هذا املنطلق نثمن 
الت���ي تبذلها اجلمعية  اجلهود 
الس���مو األمير  برعاية صاحب 
الشيخ صباح األحمد، وهي في 
الواقع اجلهود التي تأتي في ذات 

املستوى الوطن مع العمل على 
ربط هذه الهيئات واملراكز مع باقي 
البرامج الدولية واالقليمية ذات 
الصل���ة لضمان تبادل اخلبرات 
الذي  البرنامج  والتجارب وهو 
استفادت منه العديد من الدول 
من داخل وخارج املنطقة العربية 
والذي نأمل ان تكون مشاركتنا 
هذه هي باكورة ملشاركة الكويت 
وجمعي���ة بش���ائر اخلي���ر في 
برنامجنا الدولي هذا الذي يرحب 

بهذه املشاركة ويثمنها.
وشكر تلك الدعوة وان نضع 
ما لدين���ا من خب���رات مقارنة 
وسياسات واستراتيجيات مجربة 
خلدم���ة اهدافك���م النبيلة التي 
تس���خر قدرات مكتبنا خلدمتها 

متى طلب منا ذلك.

درة الخليج

الداعية  وقال رئيس املؤمتر 
عبداحلميد الباللي: بعد التحرير 

االطار الذي يدعمه مكتبنا على 
الوطنية واالقليمية  املستويات 
والدولي���ة من منطل���ق ادراكنا 
العمل على  الراس���خ لضرورة 
سبل الوقاية والتوعية وتوفير 
البدائل قبل العمل على دعم االطر 
القانوني���ة القائم���ة على املنع، 
ونحن في هذا نعمل مع العديد 
من املؤسسات احلكومية وغير 
احلكومية في دول شتى السيما 
العديد من دول مجلس التعاون 
اخلليجي وندخل ف���ي هذا الى 
شراكات استراتيجية مع منظمات 
االمم املتحدة املختلفة، على سبيل 
املثال البرنامج املشترك مع منظمة 
الى  العاملي���ة والهادف  الصحة 
الوطنية العادة  الق���درات  بناء 
التأهيل من املخدرات واحلد من 
استخدامها والطلب عليها بتوفير 
برامج الوقاية والتوعية والعالج 
الشاملة بالتعاون مع كال الطرفني 
احلكومي وغير احلكومي على 

بأيام قالئ���ل التقيت مع بعض 
االصدقاء نتجاذب احلديث عما 
آلت اليه درة اخلليج من خراب 
ودم���ار، وم���ا اصاب االنس���ان 
الكويت���ي ومن كان يعيش على 
ارضها من اجلنس���يات االخرى 
من خسائر، وجرنا احلديث الى 
ضرورة املساهمة مع الدولة في 
اعادة الكويت الى سابق عهدها بل 
وافضل، وذلك من خالل ما منلك 
من خبرات تربوية واجتماعية.

واستطرد: لم نختر اعادة بناء 
العقار الذي حطمته آلة احلرب، 
بل اخترنا مهمة اصعب من ذلك 
بكثير وهي اعادة بناء االنسان 
الذي تأث���ر بآفة املخدرات اثناء 
الغزو هروبا من ويالت احلرب، 
فوقع فيما هو اشد من احلرب، 
ودمرت فيه تلك اآلفة ما لم تدمره 

حروب الدنيا بأسرها.
لم نكن نتصور عندما بدأنا 
املسيرة هذا الكم من العوائق في 

طريقنا، وعلى الرغم من ذلك كنا 
نشاهد امامنا واثناء عملنا اشجارا 
تورق، وزهورا تتفتح، مما هون 
علينا املصاعب، وزادنا عزمية 

على املضي في هذا الطريق.
وتابع البالل���ي: كنا ومازلنا 
نعي���ش مرحلة ب���كاء االمهات 
ابنائهم  اآلباء على فقد  واحزان 
وعلى ما حل ببيوتهم من ظالم 
ومخ���اوف وقل���ق واضطراب 
ومس���تقبل مجهول تتحكم به 
اصابع خفية تس���اوم االرواح 
باالموال والنتيج���ة ان اصبح 
هؤالء االباء واالمهات كمن يأتيه 
املوت من كل مكان وما هو مبيت 
يتجرع م���رارة القلق وهو يرى 
ابنه املدمن ينزوي رويدا رويدا 
ثم تنقطع االنفاس بجرعة زائدة، 
كنا ومازلنا نبكي معهم ونفرح 
معهم عندما يعودون الى الطريق، 
وبني هذا وذاك كنا نتحمل االذى 
منهم، ومن غيرهم، ليس مقابل 
مال مرصود، وال منصب موعود، 
بل ابتغاء وجه اهلل، وفرحا بعودة 
االبتسامة مرة ثانية السر غابت 
عنهم سنني طويلة، ودعاء ام او 
زوجة لنا، وهو ما ال يعادل اموال 

الدنيا ومناصبها.
وزاد: نسوق لكم البشرى، فإن 
النبتة الصغيرة الذي غرسناها 
عام 1993 منت وصارت شجرة 
كبي���رة، وما ه���ذا املؤمتر الذي 
تشرفنا برعاية صاحب السمو 
االمي���ر ل���ه اال جان���ب من هذه 
الشجرة التي بدأت تؤتي اكلها، 
ومتتد فروعها في العالم اجمع، 
حيث يش���اركنا في هذا املؤمتر 
اهلنا من دول اخلليج، ومن دول 
عربية ودوال صديقة، كايطاليا 
وبلجيكا وهولندا وسويس���را 
واسبانيا واستراليا ودول آسيوية 
كبرى كالهند، انهم جاءوا لالطالع 
على شجرة كويتية هي »بشائر 
اخلير« واطالعنا على غرس���هم 

الذي غرسوه في بالدهم.
وتابع: نس���وق لكم بشارة 
اخرى، وهي مفخرة لكل كويتي، 
ان جمعية بشائر اخلير تخطت 
النس���ب العاملية في النجاح مع 
هذه الفئة الى نسبة غير مسبوقة 
عامليا، فقد بلغت نسبة النجاح 
لديه���ا مع املدمن���ني 80% بينما 
النسب العاملية في اعرق املصحات 
لم تتجاوز 13.2% مما جعلنا نطمح 
الى اخلروج م���ن االقليمية الى 
العاملية، لنقل هذا اخلير الى دول 
العالم، كما هو ديدن اجدادنا الذي 

دأبوا على حب اخلير للغير.

كبار احلضور في افتتاح املؤمتراملستشار راشد احلماد متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

إحدى الزهرات تقدم فقرة حول عالج املدمن

الهيئة الخيرية تنفذ مشروع األضاحي 
في 60 دولة إحياء للسّنة النبوية

ش����رعت الهيئة الخيرية االسالمية العالمية في 
تنفيذ مشروع االضاحي للعام الهجري الحالي داخل 
الكويت، وفي 60 دولة حول العالم، انطالقا من كونها 
سّنة نبوية مؤكدة وعبادة مشروعة في أيام النحر، 
ويتوقع ان تستفيد من المش����روع عشرات اآلالف 
من االسر الفقيرة. وقال مدير عام الهيئة د.سليمان 
شمس الدين ان أسعار االضاحي من الغنم لهذا العام 
تتفاوت من دولة الى اخرى، ففي الكويت يبلغ سعر 
االضحية 38 دينارا للخروف االسترالي و60 للمهجن 
و75 للمحلي، أما في قارة أوروبا فتتراوح أس����عار 
االضاحي من الغنم بين 42 و65 دينارا، مشيرا الى 
ان قيمة االضحية من الغنم في قارة أميركا الجنوبية 
تبلغ 45 دينارا. وأضاف: أما أسعار االضاحي من الغنم 
في قارة آسيا فتتراوح بين 25 و70 دينارا، وفي دول 

قارة افريقيا تتراوح االسعار بين 15 و70 دينارا. ولفت مدير عام الهيئة 
الى ان كثيرا من االس����ر المحتاجة داخل الكويت تستفيد من مشروع 

االضاحي، حيث يتم توزيع كوبونات عليهم لتسلم 
االضاحي ابتداء من ثاني أيام عيد االضحى. وأكد ان 
الهيئة اعت��ادت تنفي��ذ مش����روع االضاحي سنويا، 
بهدف احياء سنة المصطفى ژ، وترسيخ قيم التكافل 
االجتماعي وإدخال الفرح والسرور على قلوب االسر 
الفقيرة، السيما ان بعضها قد ال يتذوق اللحم على 
مدار العام بس����بب ضيق ذات اليد. ودعا مدير عام 
الهيئة المحس����نين الكرام الى اغتنام هذه المناسبة 
المباركة لالسهام في هذا المشروع السنوي بغرض 
إدخال البسمة والسرور على قلوب الفقراء والتوسعة 
على أوالدهم بمناسبة عيد االضحى المبارك، امتثاال 
لقول اهلل تعالى: )لن ينال اهلل لحومها وال دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
اهلل على ما هداكم وبش����ر المحسنين( سورة الحج 
37. كما دعا اهلل س����بحانه وتعالى أن يجزيهم على صنائع معروفهم 

خيرا، وان يكتب لهم األجر والمثوبة، ويبارك في أرزاقهم.

د.سليمان شمس الدين

)كرم ذياب(عبداحلميد الباللي يلقي كلمته

خواطر متضامن 
مع »البشائر«

- جميل ورائع حفل 
افتتاح مؤمتر البشائر 
األول، أبدع فيه الشيخ 
البالل���ي  عبداحلمي���د 
وكوكبته االنكش���ارية 
الذين تخطوا كما هائال 
من املشكالت ال يعلمه 
إال اهلل في سبيل عقد 
هذا املؤمتر احلاشد الذي 
خرج م���ن احمللية الى 
الوفود  العاملية بدليل 
املشاركة وكلمة ممثل 

األمم املتحدة.
� رقاع الدعوة وحضور احلفل أرجعاني الى اكثر من 
20 سنة ماضية يوم دعا الشيخ بوخالد الى تشكيل 
فريق يدرس واقع الش���باب الكويت���ي بعد ان أدمن 
املخدرات نتيجة االحتالل العراقي وقد جنح في تكوين 
رؤيته وكانت »جلنة بش���ائر اخلير« وحتولت اليوم 

الى جمعية بشائر اخلير.
� احلقيقة أعتز وأفتخر وأتش���رف بأنني كنت من 
األوائل املقتنعني بهذه اجلمعية املباركة ورس���التها 
وأدوارها ويكفي وبلغة األرقام انها استطاعت عالج 
أكثر من 15 ألف مدمن وان أس���لوب عالجها حق����ق 
80% م���ن النجاح وفق اإلحص���اءات العاملية مقارنة 

مبثيالتها.
� حلوة مجموعة املطبوعات التي قدم�����ت للحضور 
خاصة »ابني مدمن ما العم���ل؟« وكتي����ب النظرية 
اإلميانية، وكتيب برنامج العالج اإلميان�����ي وه���ذه 
مراجع لكل محتاج ملعرفة جوانب من قضايا اإلدمان 
أعاذك���م اهلل منه���ا وحف���ظ أجيالنا من ه���ذا الوباء 

القاتل.
� شكرا لعائلة الصانع الكرام، أصحاب فندق ريجنسي 
لدعمهم الدائم للعمل اخلي���ري وأوالد وبنات عائلة 
بوناشي على مشاركتهم في هذه الفزعة وما هي غريبة 

على أهل الكويت هذه املساندة والنخوة.
والشكر موصول ملئات اآلالف من املتبرعني واملتبرعات 
الكرام الذين عرفوا ان أفضل الصدقات ما يعود ريعه 
على صناعة اإلنسان وبنائه وشكرا كثيرا للمذيع املتألق 

دائما احملب للخير أخي األستاذ علي حسن.
� مسك اخلتام لوالدنا العود على رعايته ودعمه لهذا 
املؤمتر األول ولشيخنا نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية وزير العدل واألوقاف املستشار 

راشد احلماد.
� جميل أن حتلم واألجمل ان يتحقق حلمك وان����ي 
ألقبل رأس أخي وشيخي عبداحلميد الباللي، ال����ذي 
حول احللم الى احلقيقة »ص���رح حضاري« مفخرة 
للكويت واألمة اإلس���المية برمتها على أمل ان يدرس 
كنظري���ة هذا املنهج اخلاص ب�»البش���ائر« إن ش���اء 

اهلل.

بقلم: يوسف عبدالرحمن


