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المجلس الوطني يقيم معرضًا آلخر المكتشفات األثرية في الكويت 2
يقيم املجل���س الوطني للثقافة والفنون واالداب يوم االحد املقبل 
معرضا آلخر املكتش���فات األثرية في الكويت ضمن أنشطة مهرجان 
»صيفي ثقافي 4« ويس���تمر 10 ايام.وقال املجلس ان املعرض يضم 
آخر املكتش���فات األثرية للبعثات االجنبي���ة العاملة في الكويت منذ 
ع���ام 2004 إلى عام 2009 والتي ابرم���ت معها اتفاقيات تعاون خالل 

السنوات املاضية.
وينقسم املعرض إلى قس���مني: األول يضم املكتشفات األثرية في 

جزيرة فيلكا والتي شارك في كشفها الفرق السلوفاكية والدامناركية 
والفرنسية واليونانية بالتعاون مع الفريقني اخلليجي والكويتي.

أما القس���م الثاني من املعرض فيضم آخر املكتشفات األثرية في 
منطقة الصبية وحتديدا في املدافن الركامية وشارك في اعمال التنقيب 
فيها البعثتان الپولندي���ة واخلليجية بالتعاون مع الفريق الكويتي 
حيث عثر على جرة فخارية تعود إلى األلف الرابع قبل امليالد اضافة 

الى عدد كبير من األصداف وأدوات الزينة واخلزف.

في إطار مراسم الدشة إلحياء ذكرى الغوص الحادية والعشرين

العفاسي: صاحب السمو حريص على االستمرار في إحياء تراث الغوص 
6 سفن غادرت ساحل النادي البحري إلى هيرات الخيران

)أحمد باكير(النواخذة واملجدمية يستعدون لالبحار

قبلة وداع على رأس إحدى األمهات

البحارة حلظة انطالق إحدى السفن

 طفلة حضرت مع والدها لوداع شقيقها

املشاركون في رحلة الغوص يصطفون متهيدا لالنطالق حتضير إحدى السفن

 دموع الوداع

د.محمد العفاسي واللواء فهد الفهد يودعان النواخذة

إحدى السفن تبحر نحو اخليران

 شد إحدى السواري

د.محمد العفاسي متوسطا اللواء فهد الفهد والفريق عبداهلل الفارس خالل مغادرة السفن إلى هيرات اخليران

 حمد العنزي
بحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ممثال عن 
صاحب السمو االمير، انطلقت صباح امس من ساحل النادي البحري في 
الساملية ست سفن غوص وعلى متنها نواخذة ومجدمية وشباب الغوص 
متجهة الى هيرات اخليران ملمارسة الغوص الفعلي كما كان في املاضي 
وذلك في اطار انشطة مراسم الدشة لرحلة احياء ذكرى الغوص احلادية 
والعشرين التي ينظمها النادي البحري حتت رعاية صاحب السمو االمير 
في الفترة من 23 اجلاري الى 8 اغسطس املقبل، وهي الرحلة التي اشتملت 
وللمرة االولى على مغاصات هيرات مملكة البحرين الشقيقة برعاية زين، 
وبدأت اخلميس من االسبوع املاضي الى جانب هيرات الكويت التي بدأت 
يوم امس.حضر مراسم الدشة الى جانب الوزير د.العفاسي محافظ حولي 
الفريق عبداهلل الفارس ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة 
جاس����م يعقوب ومدير العالقات العامة في الهيئة عبداحلميد الشخص 
ومدير ادارة التس����ويق واالعالم في بيت التمويل الكويتي فهد املخيزمي 
ونائب مديرة ادارة العالقات العامة مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف العبدالكرمي وعدد من الشخصيات املدعوة الى جانب رئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد وامني السر العام خالد الفودري واعضاء مجلس 
االدارة وحشد من اهالي النواخذة واملجدمية والبحرية املشاركني في رحلة 

مغاصات الكويت والبالغ عددهم 120 شابا.
استهلت املراسم بالسالم الوطني ثم آيات من الذكر احلكيم، عقبها قام 
املشاركون في الرحلة يتقدمهم نائب رئيس جلنة التراث محمد الفارسي 
ومستشار الرحلة ومسؤول فرقة الفن البحري ثامر السيار ومشرف رحلة 
الغوص الى الكويت النوخذة عبدالوهاب الربيعان واالداري عباس حيدر 
والنواخذة واملجدمية والبحرية بالسالم على ممثل صاحب السمو االمير 
وكبار احلضور لتوديعهم، ثم التوجه الى الساحل لتوديع اهليهم ومن 
ثم ركوب سفن الغوص الست وهي املهداة من سمو االمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد لتشق بعد ذلك هذه السفن عباب البحر متجهة الى مغاصات 
اخليران وسط اجواء بحرية معتدلة الى حد ما اال ان الغبار كان له حضوره 
القوي خالل هذه الفترة، ومع مغادرة آخر سفينة من هذه السفن ساحل 
النادي اذن امل����ؤذن آذان الصالة وفق عادة كانت متبعة في املاضي ومع 
بداية رحلة الغوص ويهدف منها التكبير واالستهداء والتوكل على اهلل 
تعالى.وفي تصريح صحافي، اش����اد ممثل صاحب السمو االمير الوزير 
د.العفاسي برحلة الغوص ومبا شاهده من لوحة تراثية رائعة، مشيرا 
ال����ى ان هذا التراث اصيل ومن الواجب ان نحافظ عليه ونغرس مفاهيم 
العمل اجلاد في نفوس الشباب وتعليمهم الصبر واجللد، السيما ان احوال 

الطقس احلارة والرطبة ستكون احد مفاهيم الصبر والتحمل.
وقال ان صاحب الس����مو االمير حريص على االستمرار في احياء هذا 
التراث، خاصة ان هذا الدعم يأتي تأكيدا على حب وتطلع سموه الى غرس 
العلم واملعرفة في الشباب، مشددا على ان وزارة الشؤون تولي اهتماما 
بالغا بهذا العنصر )الش����باب(، كما ان الن����ادي البحري لم يأل جهدا في 
توفير جميع االمكانيات الرامية الى اجناح الرحالت البحرية خاصة رحلة 

الغوص لهذا العام التي انطلقت الول مرة الى هيرات البحرين.
وزاد ان تاريخ الكويت مشابه متاما لتاريخ بقية دول مجلس التعاون، 
حيث الغوص والبحث عن اللؤلؤ وحتمل اآلباء واالجداد شظف العيش، 

وها نحن اليوم نغرس تلك القيم واملثل واملعاني في نفوس ابنائنا.
من جانبه، اشار رئيس النادي اللواء فهد الفهد الى ان رحلة الغوص 
كانت ومازالت وستبقى من ابرز االنشطة التراثية املعبرة والتي حتظى 
برعاية ابوية كرمية من قبل صاحب السمو االمير واستكماال لتوجيهات 
صاحب السمو االمير باهمية وضرورة متسك الشباب مباضيهم وتراثهم 
وبتخليد ذكرى الرعيل االول واس����تلهام العبر واملعاني من تضحياتهم، 
كم����ا انها حتظى باهتمام ش����عبي واعالمي كبير.كما اش����اد اللواء الفهد 
بدور وسائل الصحافة واالعالم وباملؤسسات والشركات املساهمة وعلى 
رأسها بيت التمويل الكويتي وشركة زين التي رعت رحلة البحرين الى 
جانب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية ودار 
اخلليج لالستشارات الهندسية ومجموعة بودستور لتأجير السيارات 
وشركة التكنولوجيا احلديثة لتعبئة مياه الشرب )مياه ابراج( وشركة 
تعبئة مياه الروضتني وشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية وشركة 
االسماك الكويتية املتحدة الى جانب جمعية الشرق التعاونية وجمعية 
القادسية التعاونية وجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية وجمعية الدعية 
التعاونية وعضو مجلس االدارة علي القطان والشخصية الوطنية التي 

تكفلت بتغطية تكاليف رحلة االعالميني الى مملكة البحرين.


