
الثالثاء  28  يوليو  2009   15محليات
15 أغسطس آخر موعد للمشاركة

أكثر من 4 آالف مشارك في مسابقة اإلسراء والمعراج اإللكترونية

أكدت ادارة الثقافة االسالمية في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية سعيها احلثيث في سبيل اجناز خططها الثقافية 
والفكرية الطموح، والتي تعزز من القيم واملثل والفضائل 
وتغرس اسس ومبادئ الشراكة املجتمعية الواعية والواعدة 
عبر ما تبثه من فكر ومنهج يدعم احلس ويخاطب الذوق 
والوجدان س���عيا منها لتحقيق غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي االس���المي القادر على استحداث كل ما هو جديد 
ومتميز وشيق عبر مواكبة املواسم الدينية ومبا يتناسب 
معها من انشطة وبرامج ثقافية وتوعوية موجهة للجمهور 
الكرمي، وعلى اختالف الش���رائح واالعمار. جاء ذلك عقب 
اعالن االدارة عن استمرار انشطة مسابقة االسراء واملعراج 
الثقافية االلكترونية الدولية للعام الهجري 1430ه� والتي 

تأتي ضمن انشطة االدارة خالل موسم االسراء واملعراج 
وخطوة فاعلة في شراكة هادفة.

وبينت االدارة ان االقبال اليزال يتضاعف على املشاركة 
باملسابقة من قبل اجلمهور الكرمي من داخل وخارج الكويت، 
حيث تبني آخر االحصائيات عن مش���اركة اكثر من 4000 
شخص باملسابقة، ان هذا العدد قابل للزيادة نظرا الستمرار 

فتح باب املشاركة باملسابقة حتى 15 اغسطس.
من اجلدير بالذكر ان االدارة قامت برصد جوائز مالية 
كبرى تقدر بقيمة 10 آالف دينار كويتي ستوزع على 100 
فائز بواق���ع 100 دينار كويتي لكل فائ���ز يتم اختيارهم 
بواس���طة القرعة االلكترونية من داخل وخارج الكويت، 
واضافت االدارة انها س���عت من خالل اسئلة املسابقة الى 

تعريف اجلمهور املسلم برحلة االسراء واملعراج والشمائل 
احملمدي���ة اجلليلة والتبصير مبآث���ره ژ ومتثل اجواء 
العبر والعظات واملآثر اجلليلة، واستعراضا لهذه الرحلة 
املبارك���ة في وقفات معبرة لعم���وم العبرة واملوعظة مع 
االستفادة من املعلومة الشرعية الصحيحة عبر أسئلتها 
ومجموعة من االسئلة ذات االختبارات املتعددة التي تربط 

املسلم بدينه.
ودعت االدارة في ختام بيانها الصحافي اجلمهور الكرمي 
الى التفاعل والتواصل مع انش���طتها الثقافية وذلك عبر 
التواصل واملش���اركة الفعالة في املس���ابقة، والتي ميكن 
االطالع عليها من خالل زيارة املوقع الرسمي لالدارة على 

شبكة االنترنت.

رصد جوائ�ز مالية بقيمة 10 آالف دينار توزع على 100 فائ�ز يتم اختيارهم بالقرعة

وفد إعالمي يغادر اليوم إلى البحرين وحفل شعبي للجنة التراث

نواخذة وشباب الكويت والبحرين 
مارسوا الغوص الفعلي في هيرات الصياد
حصيلة المحار مناسبة وعملية فلقه تبدأ اليوم 
والغوص الفعلي مستمر بش�كل يومي حتى الغد

الفطرية ومحافظ محافظة احملرق وادارة خفر 
الس���واحل الى جانب س���فارتنا في البحرين، 
وستشتمل انش���طة احلفل على تقدمي الفنون 
البحري���ة الى جانب مؤمت���ر صحافي لرئيس 
الن���ادي البحري اللواء فهد الفهد يش���رح من 
خالله تفاصيل الرحلة وعرض حصيلة احملار 

وتكرمي اجلهات املشاركة.
وفي االطار نفس���ه، تواص���ل جلنة التراث 
استعداداتها إلقامة مراسم »الدشة« ملغاصات 
الكويت وهي املراسم الرسمية لرحلة الغوص 
التي ستقام بحضور وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي ممثال عن صاحب 
السمو األمير، وستقام الساعة الثامنة والنصف 
صباح بعد غد اخلميس على س���احل النادي، 
فيما ستش���مل هذه املراسم وكاملعتاد مغادرة 
سفن الغوص ساحل النادي متوجهة الى هيرات 
منطقة اخليران في الكويت، وسط احتفال شعبي 
وجهت من خالله الدعوة للشخصيات الرسمية 
واجلهات املعنية والهيئات الديبلوماسية وألهالي 
النواخذة واملجدمية والبحرية من شباب الغوص 

واجلمهور بصفة عامة حلضوره.

مارس نواخذة الغوص واملجدمية والبحرية 
من السيوب والغاصة املشاركون في رحلة احياء 
ذكرى الغوص احلادية والعشرين التي ينظمها 
النادي البحري الرياضي الكويتي حتت رعاية 
صاحب السمو األمير في الفترة من 23 اجلاري 
وحتى 8 اغسطس املقبل، الغوص الفعلي كما كان 
في املاضي في »هيرات منطقة الصياد« مبملكة 
البحرين والتي يتواجد فيها احملار بشكل مكثف، 
فيما كانت احلالة اجلوية وحالة البحر ال بأس 
بها، االمر الذي ساعد الغاصة على امتام عملية 
الغوص التي امتدت من الصباح الباكر وحتى 
ما بعد صالة العصر، حيث عادت جميع السفن 

بسالم الى بندر الغوص في فرضة البحرين.
وش���اركت مجموعة من الشباب البحريني 
اش���قاءهم الكويتيني في الغوص الفعلي الذي 
اشرف عليه مستشار الرحلة النوخذة خليفة 
الراشد وبالتعاون مع رئيس جلنة التراث علي 
القبندي ومش���رف عام رحلة الغوص يوسف 
النجار الى جانب النوخذة عبدالرحمن املناعي، 
وهو من البحري���ن، ومت خالل عملية الغوص 
توجيه النواخذة والشباب وارشادهم في الوقت 
الذي كانت فيه حصيلة احملار مناسبة، وستبدأ 
عملية »فلق احملار« أي فتحه اعتبارا من صباح 
اليوم فيما ستس���تمر عملية الغوص الفعلي 

بشكل يومي حتى الغد.
من جانب آخر، يغادر البالد صباح اليوم وفد 
اعالمي من وسائل الصحافة واالعالم الكويتية 
لتغطية جانب من انشطة الرحلة، وذلك في رحلة 
برية تنظمها جلنة العالقات العامة واالعالم في 
النادي ومبساهمة مشكورة لشخصية محلية 
حتملت تكاليف رحلة الوفد االعالمي من حسابها 
اخلاص من منطلق حرصها على دعم هذا النشاط 
الوطني، وسيقوم الوفد بتغطية انشطة احلفل 
الشعبي الذي ستقيمه اللجنة املنظمة لرحلة 
الغوص التابعة للنادي البحري مساء اليوم في 
القرية التراثية باملنامة، بحضور رئيس النادي 
اللواء فهد الفهد وتش���ارك في���ه فرقة الفنون 
البحرية التابعة للجنة التراث وشباب الغوص، 
فيما وجهت الدعوة حلضور احلفل الى عدد من 
الشخصيات في وزارة الثقافة واالعالم والهيئة 
العامة حلماية الثروة البحرية والبيئية واحلياة 

النوخذة خليفة الراشد

الشباب مارسوا الغوص الفعلي في هيرات البحرين


