
المحلية االثنين
4  يناير 2010

2
»غطاوي جديدة« للسيار

املؤرخ الشعبي ومستشار جلنة التراث 
البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي 
ثامر ابراهيم السيار صدر عنه اجلزء الثامن 
من سلسلة »غطاوي جديدة بعبق من ماضي 
الكويت« وهي السلسلة املتميزة في مجال 
األلغاز الشعبية »الغطاوي« التي حرص من 
خالله���ا على توثيقها بصفتها فنا من فنون 

الش���عبي، وأحد املوروثات األدبية  التراث 
للمجتمع الكويتي.

وقد جاءت السلسلة الثامنة من »الغطاوي« 
بقالب جديد عرف من خاللها السيار العديد من 
املواقع واألعمال والعادات واملقتنيات الكويتية 
القدمية، مدعومة برسومات توضيحية من 

رسم جنله الفنان التشكيلي حامد السيار.

املقدم سعيد الهاجري يلقي محاضرته

اللجنة الوطنية وغراس يقيمان سلسلة محاضرات توعوية في مدارس التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية

الهاجري: آفة المخدرات كالموت ال تعرف غنيًا أو فقيرًا والتدخين بداية الطريق 
استكماال ملسيرة اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات واملشروع 
التوعوي الوطني للوقاية من املخدرات »غراس« واللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات وبالتنس����يق مع وزارة التربية أقيمت عدة 
محاضرات توعوية علمية في بعض املدارس للتوعية من كل ما 
حتمله آفة املخدرات من تدمير نفسي وجسدي وأسري من شأنه 
أن ينخر في جس����د الكويت وأبنائه، بالتعاون مع اخصائيني في 
مكافحة وإصالح مدمني املخدرات بوزارة الداخلية ووزارة الصحة 

ومستشفى الطب النفسي وغيرها من الوزارات والهيئات.
وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة الرعاية الالحقة التابعة لإلدارة 
العامة للمؤسس����ات اإلصالحية بوزارة الداخلية املقدم س����عيد 
الهاجري إن املش����روع التوعوي الوطن����ي للوقاية من املخدرات 

»غراس« له دور كبير في توعية الش����باب واملجتمع من مخاطر 
س����واء عن طريق احلمالت أو الندوات أو عن طريق قناة غراس 

املتخصصة أو عن طريق الصحف.
وأضاف خالل احملاض����رة التي أقامتها اللجن����ة الوطنية في 
مدرسة نوفل ابن احلارث املتوسطة بنني مبنطقة الرقة بأن وزارة 
الداخلية تتعاون مع مشروع غراس واللجنة وتشاركهم الندوات 
لنشر التوعية بني شباب املجتمع حيث يقومان بدور تكاملي من 

اجل حماية الشباب من براثن املخدرات. 
وبني الهاجري أن املؤسس����ات اإلصالحية في وزارة الداخلية 
تطبق فلسفة اإلصالح حتت تعليمات وزير الداخلية بحيث يتم 
إصالح التائب من خالل برنامج مدروس في إدارة الرعاية الالحقة 

ممثلة في اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية حيث تقوم مبتابعة 
ودراسة سلوك النزالء من مدمني املخدرات الذين يفرج عنهم قبل 
قضاء مدة العقوبة ويطلق عليه اإلفراج الشرطي وهذا معمول به 
في الكويت وقطعت فيه ش����وطا كبيرا، مؤكدا أن برنامج الرعاية 
الالحقة في الكويت حقق جناح����ا كبيرا في إصالح أعداد كبيرة 

من مدمني املخدرات.
وب����ني الهاجري للطلبة أن آفة املخدرات كاملوت ال متيز الغني 
أو الفقير موضحا أن التدخني بداية الطريق ألنه يتبعه اخلمر ثم 
املخدرات، موضحا أن إدمان املخدرات له أسباب عدة من أهمها قلة 
الوعي لدى الش����باب وكذلك رفقة السوء وضعف الوازع الديني 

وانتشار التدخني واخلمور.

اجلزء الثامن من سلسلة »غطاوي«
ثامر السيار


