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ناد بيئي طبيعي صيفي للناشئين في الجمعية الكويتية لحماية البيئة

اصدرت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة بيانا جاء فيه: 
انطالقا من اهدافها في احملافظة على البيئة واهتمامها بالنشء 
وتكريس الثقافة البيئية وتنمية الوعي البيئي لديهم مبا 
يسهم في غرس حب البيئة وحب الوطن، والتطوع وملء 
فراغ النشء وبخاصة في فترة العطلة الصيفية ومساعدتهم 
على التفكير في ايجاد احللول ولو البس���يطة للتخلص 
من النفايات، فقد انشأت اجلمعية ناديا بيئيا صيفيا في 

مقرها لذوي الفئة العمرية من سن 6 حتى 11 سنة لالوالد 
ومن سن 6 حتى 13 سنة للبنات، وذلك يوميا من الساعة 
الرابعة والنصف حتى الثامنة والنصف مساء في الفترة 
 Do Something From« :من 8/2�2009/8/14 وذلك حتت شعار
Nothing« وذكرت انها تستقبل الرغبات في مقرها في الفترة 
من 26 اجلاري حتى اغسطس من الساعة اخلامسة حتى 

الثامنة والنصف مساء.

من أجواء الحفل
حضر احلفل عدد كبير من الش���خصيات  

الرسمية في البحرين الى جانب عدد من 
الشخصيات الديبلوماسية تقدمهم سفيرنا الشيخ 
عزام الصباح وسفراء اململكة العربية السعودية 

واجلزائر والسنغال.

 كم���ا ش���هد احلفل حض���ورا الفتا لع���دد من 
الديبلوماسيني االجانب.

قدم د.عادل الزياني هدية تذكارية الى اللواء  
الفهد كانت عبارة عن مجسم كبير لسفينة غوص 
كما ق��دم خرائط بحرية نادرة متث��ل ابرز مواقع 
»الهي��رات« في اخللي���ج العربي، كم��ا قدم هدية 

مماثلة الى السفير الكويتي الشيخ عزام الصباح.

قام اللواء الفهد ورئيس جلنة التراث في النادي  
البحري علي القبندي بتقدمي دروع تذكارية الى 
اجلهات املشاركة في رحلة الغوص مبملكة البحرين 
والى س����فيرنا، كم���ا قدم درعا خ������اصة الى ملك 

البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة.

اللوح��ات والفق��رات الفنية التي قدمها ش��باب  
الغوص وفرقة الفنون الش��عبية البحرينية نالت 

اعجاب وتفاعل احلضور.

الوف����د االعالمي الكويتي الذي جاء عن طريق  
البر وصل الى البحرين قبل نصف ساعة من 
اقامة احلفل وقد توجه الى قاعة احلفل بعد ربع ساعة 

من وصوله الى السكن.

اليوم دشة الغواصين إلى مغاصات الكويت

الزياني: اصطفاف سفن الغوص الكويتية في المحرق داللة على التقارب الخليجي

وس���ط مش���اعر حملت عبق 
اليامال وفنون  املاضي، وم���وال 
التراث البحري، وفي اجواء اخوية 
العالقات بني  معبرة، اكدت عمق 
االشقاء في دول مجلس التعاون 
بش���كل عام، والكويت والبحرين 
بشكل خاص، اقيم مساء امس االول 
في قاعة الراية بفندق اخلليج في 
البحرين احتفال شعبي كبير في 
اطار انش���طة احي���اء الذكرى ال� 
21 التي ينظمه���ا النادي البحري 
الرياضي الكويت���ي حتت رعاية 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صب���اح االحمد، وش���ملت للمرة 
البحرين  االولى مغاصات مملكة 
وبالتعاون مع الهيئة العامة حلماية 
الثروة البحرية والبيئية واحلياة 
الفطرية مبملكة البحرين الى جانب 

وزارة الثقافة واإلعالم.
الزياني  حضر احلفل د.عادل 
ممثل الشيخ عبداهلل بن حمد بن 
عيس���ى آل خليفة رئيس الهيئة 
العامة حلماية الث���روة البحرية 
والبيئية واحلياة الفطرية وسفيرنا 
البحرين الشيخ عزام  في مملكة 
الصباح الى جانب سفير اململكة 
العربية السعودية وسفير اجلزائر 
البحرين،  الس���نغال في  وسفير 
الى جانب حضور رئيس النادي 
البحري الرياضي الكويتي اللواء 
فهد الفه���د ورئيس جلنة التراث 
البحري في النادي البحري علي 
القبندي وحشد كبير من املدعوين، 
فيما اشتملت فقرات احلفل على 
كلمة للدكتور الزياني رحب فيها 
الكويتي  باحلضور وبالش���باب 
املشارك في رحلة الغوص ونقل 
حتيات الش���يخ عبداهلل بن حمد 
قائ���ال: انه ملن حس���ن الطالع ان 
الكويتية  الغوص  تصطف سفن 
في احملرق وما تعنيه هذه اللفتة 
الطيبة من داللة معنوية جلميع 
مواطني اململك���ة، حيث التاريخ 
يرجع بن���ا الى ال���وراء ليذكرنا 
بتجارة الغوص التي كانت تنطلق 
من احمل���رق وتنتهي اليها في كل 

موسم.

عالقة ازلية

واض���اف د.الزيان���ي: ان من 
يقل���ب النظر ملي���ا في صفحات 
تاريخ اخلليج العربي تتضح له 
العالقة األزلية، والتقارب األسري 
بني ش���عوب اخلليج، وانتماؤهم 
لكيانهم املش���ترك وغير املجزأ، 
وان البح���ر عنص���ر ورابط هذه 
العالقة وكيانه���ا، ونحن جميعا 
ندرك متاما ان ما قام به ش���باب 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
من احي���اء لتراث الغوص وآدابه 
وفنونه، لهو مبادرة تستحق منا 
جميعا الثناء والتقدير ملا يتوجب 
علينا جميعا في هذه املنطقة احلذو 
جتاه تفعيل ومساندة ومباركة هذه 
املبادرة والسعي لتعميمها ليتم 
التواصل ب���ني األجيال في محفل 

تراثي راق.
وأشاد د.الزياني بجهود وزارة 
الثقافة واإلعالم في مملكة البحرين 
وجهود وزيرة الثقافة الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة في احملافظة 

على التراث.
ثم ألقى رئيس النادي البحري 
الل���واء فهد الفهد كلم���ة أكد فيها 
أهمية رحل���ة الغوص ملا حتظى 
به من رعاية سامية، وكونها تأتي 
استكماال الهتمام صاحب السمو 
األمير ف���ي احياء التراث البحري 
اآلب���اء واألجداد،  وتخليد ذكرى 
وغرس املعان���ي والقيم احلميدة 
في نفوس األبناء وتأكيد الروابط 
التاريخية التي جتمع أبناء دول 

مجلس التعاون.
وقال اللواء الفهد ان من حسن 
الطالع ان تكون اول رحلة غوص 
ينظمها النادي خارج الكويت في 
مغاصات مملكة البحرين ووسط 
تعاون كبير واهتمام واس���ع من 
قبل اجلهات احمللية لتعكس هذه 
الرحلة عم���ق العالقات األخوية 
التاريخية بني الكويت والبحرين 

قيادة وحكومة وشعبا.
واختتم اللواء الفهد كلمته معبرا 
عن شكره العميق مللك البحرين 
وولي عهده االمني واجلهات املعنية 
في اململك���ة للجهود الطيبة التي 
بذلت إلجناح هذا االحتفال الوطني 

الكبير.
ثم ألقى سفيرنا في البحرين 
أكد  الش���يخ عزام الصباح كلمة 
فيه حرص صاحب السمو األمير 
علي دعم األنشطة الوطنية، وأشار 
الى ان لرحالت الغوص معانيها 
ودالالتها التي ارتبط بها أبناء دول 

مجلس التعاون.
واختتم السفير عزام الصباح 
كلمته مش���يدا بجه���ود اجلميع 
في تنظي���م هذه الرحلة الوطنية 

املميزة.
وعقب ذلك مت تبادل تس���ليم 
الدروع التذكارية وتكرمي اجلهات 
املشاركة، فيما قدمت جلنة الفنون 
التراث  التابع���ة للجنة  البحرية 
البحري في النادي البحري وفرقة 
البحرين للفنون البحرية وصالت 
وفنونا بحري���ة للتراث البحري 
البحري اس���تحوذت  النادي  في 
على إشادة اجلميع. هذا وقد اقام 
سفيرنا حفل غداء على شرف الوفد 

املشارك.
وفي اإلطار ذاته، حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وبحضور وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محم���د 
العفاسي تقام في متام الساعة ال� 
8.30 صباحا اليوم مراسم »دشة 
الغواصني« ال���ى هيرات الكويت 
مبشاركة ما ال يقل عن 120 شابا 
موزعني بني نواخ���ذة ومجدمية 
وبحارة، ومبشاركة 6 سفن غوص 
مهداة من سمو األمير الراحل الشيخ 

جابر األحمد.
وستش���مل مراس���م »الدشة« 
التي س���تقام على ساحل النادي 
الش���باب  الس���املية مثول  ف���ي 
املشاركني في رحلة الغوص امام 
منصة الشرف ثم السالم الوطني 
ثم ت���الوة آيات من الذكر احلكيم 
يتوجه بعد ذلك النواخذة والغاصة 
من الش���باب الى منصة الشرف 
للتسليم على ممثل صاحب السمو 
األمير ومن ثم التوجه الى األهالي 

الذين سيتواجدون على الساحل 
لتوديعهم ومن ث���م التوجه الى 
س���فن الغوص حس���ب يزواتهم 
البحري���ة«، لتبدأ  »مجموعاتهم 
مرحلة املغادرة الى هيرات الغوص 
مبنطقة اخليران، فيما س���يؤذن 
املؤذن أذان الصالة خالل انطالقة 
السفن وهي عادة كانت متبعة في 
املاضي ومع بداية رحلة الغوص 
ويهدف منها التكبير واالستهداء 

والتوكل على اهلل تعالى.

النواخذة والمجدمية

وسيش���ارك في رحلة هيرات 
الكويت التي يشرف عليها نائب 
رئيس جلنة التراث محمد الفارسي 
ومشرف الرحلة النوخذة عبدالوهاب 
الربيع���ان ع���دد م���ن النواخذة 
واملجدمية وعلى النحو التالي: بوم 
»بيت التمويل الكويتي«: ويضم 
»يزوة« بيت التمويل الكويتي وهم 
مجموعة الغاصة بقيادة النوخذة 
أحمد العمي���ري واملجدمية احمد 
ابوطالب وصقر الفيلكاوي ويوسف 
الفيلكاوي وعلي الشويرد، بتيل 
»مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«، 
الكويت  ويضم »يزوة« مؤسسة 
للتقدم العلم���ي بقيادة النوخذة 
عبداهلل الف���ارس واملجدمية فهد 
حجي وعبدالعزيز العنزي ومشعل 

الظفيري.
البترول  سنبوك »مؤسس���ة 
الكويتية«: ويضم »يزوة« مؤسسة 
البترول الكويتية بقيادة النوخذة 
احمد رجب واملجدمية عبدالعزيز 
احلملي ونايف العنزي، سنبوك 
»اليلهمي«: ويضم »يزوة« طاحوس 
الطاحوس بقيادة النوخذة ثويني 
الثويني واملجدمية مشاري البلوشي 
وأحمد احلساوي وناصر الظفيري، 
اجلالبوت »فرحة«: ويضم »يزوة« 
احمد اخلش���تي بقيادة النوخذة 
صباح الشمري واملجدمية يعقوب 
ابوطالب ويوسف بوشهري، شوعي 
»بيت التمويل الكويتي«: ويضم 
الكويتي  التمويل  »يزوة« بي���ت 
بقيادة النوخ���ذة حمود احلربان 
واملجدمية محم���د الغاربي وفهد 

سالم.

الرعاية والدعم

وقد حظيت رحلة الغوص الى 
هيرات الكويت والتي ستختتم 8 
اغس���طس املقبل من خالل إقامة 
مراسم »يوم القفال« برعاية ودعم 
كل م���ن بيت التموي���ل الكويتي 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومؤسسة البترول الكويتية، ودار 
اخلليج لالستش���ارات الهندسية 
ومجموع���ة بودس���تور لتأجير 
التكنولوجيا  السيارات، وشركة 
احلديثة لتعبئة مياه الشرب )مياه 
األب���راج(، وش���ركة تعبئة مياه 
الروضتني وشركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية وشركة األسماك 
الكويتية املتحدة الى جانب جمعية 
الشرق التعاونية وجمعية القادسية 
التعاونية وجمعية الدسمة وبنيد 
الدعية  التعاونية وجمعية  القار 
التعاونية وعضو مجلس االدارة 

علي القطان.

الزياني والصباح والفهد خالل االحتفال الشعبي برحلة احياء الغوص د. عادل الزياني والشيخ عزام الصباح واللواء فهد الفهد يستعرضون رحلة شباب الغوص

تكرمي النادي البحريبوم تذكاري هدية من النادي البحري للدكتور عادل الزياني


