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د.عدنان احلمود

غالف الكتاب

خلد مؤلف مسيرة الكاتب محمد 
مساعد الصالح بكتاب حمل عنوان 
»شهادات وسيرة حياة« سلط فيه 
الضوء على املقاالت والكتابات التي 
كان يتميز بها الفقيد الصالح الذي 

توفي في أكتوبر املاضي.
وقال املؤلف أنور الياسني في 
ان الصالح اس����تحق لقب  كتابه 
األستاذ باملمارس����ة والكتابة فقد 
كان أستاذا في احملاماة والصحافة 
وترك ارثا من القيم والسلوكيات 

يصعب ان ميحى او ميوت.
وأض����اف ان الكات����ب الراحل 
اخل����ص للمهنة والقلم كإخالصه 
لعمله ف����ي احملاماة حيث لم تكن 
كلماته تغيب عن قرائه اال لسبب 
قهري ولم يكن يتخلف عن مكتبه 

اال ملرض او سفر.
وبنينّ الياسني ان الكتاب يجمع 
سيرة الصالح كما تناولتها الصحافة 
ووسائل االعالم ويقدمها الى القارئ 
بصورتها الشاملة سواء ما كتب 
عنه او كما حتدث عن نفس����ه في 

لقاءات صحافية وتلفزيونية.
وأضاف ان الكتاب يحتوي على 
عدد من الصور التي تعكس جوانب 
حياته األس����رية وأعماله الفكرية 
واجلوائز التي حصل عليها وحفالت 
التكرمي التي أقيمت له والنشاطات 
التي ق����ام بها حتى ي����وم الوداع 
األخير. يذك����ر ان الكاتب الراحل 
علم من أعالم القانون وشخصية 
وطنية وت����رأس حترير صحيفة 
الوطن منذ انش����ائها ع����ام 1962 
وصحيفة الهدف منذ انشائها ونال 
عدة جوائز بينها جائزة الصحافة 

العربية في دبي.

العامة للشباب  الهيئة  أعلنت 
والرياضة ان اليوم هو آخر موعد 
للتسجيل في مسابقتها التوعوية 
بشأن مضار املخدرات ضمن حملتها 
الى  الهادفة  الثاني����ة  االعالمي����ة 
التثقيف جتاه هذه اآلفة اخلطيرة 
التي بدأت مطلع فبراير اجلاري.

وقال مدير ادارة اإلعالم والنشر 
توفيق العيد في تصريح صحافي 
ان اللجنة املش����رفة على احلملة 
التي حتمل عنوان »مصيرك قرارك« 
رص����دت جوائز قيم����ة للفائزين 
باملسابقة التي تشترط تقدمي فيلم 
قصير او )فالش( توعوي يخدم 

هذه القضية املهمة.
وأضاف العيد ان اللجنة حددت 
أعمار املشتركني في املسابقة حتت 
س����ن 30 عاما لتكري����س الهدف 
األساسي من احلملة باستهدافها 
فئة الش����باب، الس����يما من طلبة 

املدارس واجلامعات.
وذكر ان احلملة تش����مل أيضا 
تنظي����م محاضرات ف����ي املدارس 
واملعاه����د واجلامعات احلكومية 
واخلاصة وكذلك للشباب املمارس 
الرياضي����ة  لبع����ض األنش����طة 
والشبابية والفتية التابعة للهيئة 
فضال عن تنظيم بعض األنشطة 
في عدد م����ن املجمعات التجارية 

املنتشرة في احملافظات ال� 6.
واكد ان من أهداف احلملة أيضا 
تصحيح نظ����رة املجتمع ملرض 
اإلدمان وكيفية التعامل مع املدمنني 
التخلص من هذه  الذين يريدون 
اآلفة واملتعافني منهم ايضا عبر مد 
جسور التعاون واملودة بني الشباب 
مبختلف شرائحهم وتنمية روح 
اإلبداع لديهم واكتشاف مواهبهم 

ودعمها ورعايتها.
يذك����ر ان ه����ذه املرحلة تأتي 
استكماال للمرحلة األولى للحملة 
التي أقيمت العام املاضي واستقطبت 
عددا كبيرا من املتطوعني الشباب 
من اجلنسني ضمن برنامج شمل 
عددا من الزيارات امليدانية للمراكز 

العالجية واجلهات املعنية.

الياسين يخّلد مسيرة 
محمد مساعد الصالح

»الشباب«: اليوم آخر موعد 
للتسجيل في المسابقة 

التوعوية لمضار المخدرات

الحمود مرشح لمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
ترشح باحث كويتي ملنصب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ومقرها 
ابوظبي وهو أعلى منصب يحصل عليه خليجي على مستوى العالم في مجال الطاقة. 
وقال املرش����ح د.عدنان احلمود ل� »كونا« ان الوكالة املذكورة مت انشاؤها في يناير 
2009 وتض����م في عضويتها 150 دولة بينها الكويت اال ان عدد الدول املصادقة على 
املعاهدة يبلغ 56 دولة فقط وهي التي س����تصوت باالجماع على الترش����يح ملنصب 

املدير العام للوكالة.

وأضاف د.احلمود الذي ش����غل منصب نائب املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية لشؤون األبحاث مدة 29 عاما ان الوكالة معنية مبهام مشابهة ملهام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ولكنها تركز بش����كل اكبر على الطاقات املتجددة مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح وطاقة االنهار وطاقة احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة احليوية 
وطاقة املد واجلزر وغيرها. وأكد احلمود ان ترشيحه جاء بناء على خبرته واجنازاته 
احمللية والدولية في مجال الطاقة، حيث انه عضو في املنظمة الدولية لطاقة الرياح 

وعضو في اللجنة العاملية للطاقة الشمسية وعضو في منظمة املستشارين العاملية 
للطاقة ومقرها كندا وله 24 ورقة علمية و20 تقريرا علميا وشارك في تأليف كتابني 
في مجال الطاقة. وقال ان الترشيح للمنصب سيتم خالل اجتماعات ستبدأ في مقر 
الوكال����ة بابوظبي في الفترة من 2 لغاي����ة 5 ابريل املقبل. يذكر ان د.عدنان احلمود 
هو من مؤسس����ي دائرة الطاقة الشمس����ية في معهد الكويت لألبحاث العلمية الذي 

عمل فيه منذ عام 1976.

سيكون أعلى منصب يحصل عليه خليجي على مستوى العالم في مجال الطاقة


