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لتسلم المبالغ الخاصة بتركاتهم

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين لمراجعة »التنفيذ« 

»اإلبداعات«: رسم جدارية بعنوان »كويتنا.. بحبنا نرسمها«
تعتزم شركة االبداعات الصغيرة االحتفال بذكرى االستقالل والتحرير 
وذلك برس����م جدارية بعنوان »كويتنا.. بحبنا نرس����مها« وتسجيلها 
مبوسوعة غينيس لالرقام القياس����ية، وصرحت املدير العام لشركة 
االبداعات الصغيرة سمية الواليتي بأن الهدف من هذا النشاط هو فتح 
قنوات ابداعية لالطفال والشباب في التعبير عن حب الوطن للشباب 
وتوجي����ه اهتماماتهم وطاقاتهم وحتويل فوضى الرس����م على جدران 
املباني الى جدارية ف����ي جتميل حوائط املباني وحتويلها الى لوحات 
فنية جميلة. واوضحت الوالياتي ان النشاط سيكون على ثالث مراحل 
األولى تسجيل االس����ماء حيث ان فريق العمل بالشركة سيتواجد في 
مجمع األڤنيوز بجانب السينما في الفترة من اليوم وحتى 31 اجلاري 
وذلك لتسجيل الراغبني في املش����اركة بهذا النشاط ومفتوح لالطفال 

والشباب وذوي االحتياجات اخلاصة من عمر 4 سنوات وحتى 18 سنة، 
اما املرحلة الثانية فسوف تكون رسم اجلدارية في الغرفة الزجاجية 
ف����ي مجمع األڤنيوز في الفترة من 3 الى 7 فبراير وذلك بعد ان يتلقى 
املشاركون تدريبا عمليا لفنون الرسم على يد الفنان التشكيلي املعروف 
عادل املشعل، وفي املرحلة االخيرة تعرض اجلدارية للجمهور في الفترة 

من 24 فبراير الى 28 منه في مجمع األڤنيوز.
وفي اخلتام ش����كرت الوالياتي ادارة مجمع األڤنيوز الستضافتهم 
ورعايتهم لهذا النش����اط الوطني االبداعي وش����ركة »فيفا« لرعايتهم 
والعمل بروح الش����راكة الجناح هذا النشاط التجاري ليساهم في رفع 
اسم الكويت عامليا وبالوقت نفسه يعمل على تنمية مهارات وابداعات 

االطفال والشباب.

العنزي: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 
وتالوته تنطلق 11 مارس وتستمر 10 أيام

دعت وزارة العدل ورثة املتوفني 
التالية اسماؤهم كويتيني وغير 
كويتيني او الدائنني للمتوفني الى 
مراجع���ة االدارة العامة للتنفيذ 
ال���دور االرضي  الع���دل  بقصر 
قس���م التركات غرف���ة رقم 149 
املبالغ املوجودة  وذلك لتس���لم 
ل���دى االدارة اخلاصة بتركة كل 
من ه���ؤالء املتوف���ني او من له 
دي���ن عليهم. واهاب���ت الوزارة 
بالورث���ة والدائنني الى س���رعة 
املب���ادرة بالتوجه لتس���لم تلك 
املستحقات حتى ال تضطر االدارة 
الى اتخ���اذ االجراءات القانونية 

الالزم���ة حيالها، وستس���تقبل 
املراجع���ني يوميا خالل  االدارة 
ايام الدوام الرس���مي ابتداء من 
الساعة الثامنة وخمس واربعني 
الس���اعة  دقيق���ة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا مصطحبني معهم 
املستندات الثبوتية اخلاصة بكل 
منهم، وفيما يلي اسماء املتوفني: 
ماهر محم���د عبداجلواد ودخيل 
عبداحملس���ن فريح وبدر ناصر 
الريش وعسير عبداملولى شاكر 
وفاضل جاد عواد ومحمد صالح 
حسن وفخرية علي العطار وخالد 
هايف العازمي وسلطان جهنكير 

نور عالم ومحمد جهذكير حاجي 
جالل وعبدالعزيز هادي ومحمد 
عبدالعزيز هادي سلوى ومسير 
جبر حمد الشمري وسعد سعيد 
زوبكي ومصبح مبارك سحلول 
وطالل احمد ساير الساير ونرجس 
احمد موسى وسهيلة عبدالوهاب 
ش���مرين وحمدان مفلح سعيد 
وحطرية حم���ود ضحى واحمد 
راشد الرشيد ومرمس عيد فالح 
اخلضيري وناصر محمد اخلضير 
وحمدي محمود عيسواي وفقير 
احمد نور وذي���ب مطر العنزي 
وطاهر موس���ى ومحمد س���عد 

العنزي وه���زاع مزعل الصالل 
ومنذر الزهي���ر وعبداحلي مهنا 
العبداحل���ي وفهد عبداحملس���ن 
الطريحي ومحمدي رضوان حسن 
عبدالعزي���ز وفتح محمد جياند 
ومكية سعيد العبداهلل وابراهيم 
الكندري ونادية  محمد حس���ن 
راشد سعيد العلي وليلية فالح 
مطلق ومحمد جواد عبدالرسول 
وصقر سعود عبدالعزيز بشارة 
وعبدالرحمن يوسف عبدالرحمن 
النويشري  وعلي خلف س���الم 
وعلي حجي جاسم محمد الشمالي 

وعبدالنبي احمد احمد.

صرح رئيس جلنة النظم اآللية جلائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي ابراهيم 
العنزي التي تقام حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد بأنها س���تبدأ 
أنشطتها 11 مارس املقبل وتستمر ملدة عشرة 

أيام.
وقد عرض العنزي اهداف اجلائزة ورؤيتها 
التي تؤكد مكانة الكويت كدولة رائدة في خدمة 
القرآن الكرمي وانتقاء املتميزين من أهل القرآن 
ورعايتهم واحملافظة عليهم واالستفادة من 
خبراتهم في هذا املجال سواء كانوا اشخاصا 
أو مؤسس���ات أو مش���اريع تقنية ليس في 
الكويت فحسب ولكن على املستوى العاملي. 
وب���ني العنزي ان اجلائزة تتكون من أربعة 
فروع وهي كالتالي: الفرع االول: حفظ القرآن 

الكرمي كامال مع التجوي���د، والفرع الثاني: 
حفظ القرآن الكرمي بالقراءات السبع، والفرع 
الثالث: التالوة والترتيل، أما الفرع الرابع: 
جائزة افضل مش���روع تقني خلدمة القرآن 

الكرمي في احلفظ والتالوة والقراءات.
ووجه العنزي دعوة من خالل تصريحه 
الصحافي ألصحاب املشاريع التقنية والتي 
تقدم خدماتها حلفظ القرآن الكرمي وتالوته 
وقراءاته من جميع دول العالم، وذلك بالتقدم 
للتسجيل في اجلائزة من خالل الفرع الرابع 
والذي يخص املشاريع التقنية، وقد قسم الى 

ثالثة أنواع كالتالي:
النوع االول موقع الكتروني، والنوع الثاني 
تطبيق الكتروني، أما النوع الثالث فجهاز 

الكتروني.

وقد رصدت اللجنة العليا للجائزة جوائز 
مالية قيمة للفائزين في االنواع الثالثة.

وح���ث العن���زي اصح���اب املش���اريع 
واملؤسسات على نيل ش���رف املنافسة في 
هذا احلفل واملهرجان القرآني الضخم الذي 
تنظمه الكوي���ت احلبيبة متمثلة في وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية.

الموقع اإللكتروني

وأوضح العن���زي ان اجلائزة لها موقع 
 http://www.kuwaitprize.org الكترون���ي 
على الش���بكة العنكبوتية مل���ن أراد املزيد 
من املعلومات لكي يتمكن من املش���اركة أو 
التزود مبعلومات معين���ة في اي فرع من 

فروع اجلائزة االربعة.

أكد أنه يوثق حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الكويت القديم والمعاصر

إياد الخرافي: سنقدم الدعم لتصوير فيلم »تحية من األعماق ألسالفي الغواصين«
في الغوص على اللؤلؤ في الكويت، وسيزور 
متحفا بدبي يشتمل على جناح هام مخصص 
لتراث وتقاليد اس���تخراج اللؤلؤ من البحر 
وس���يلتقي باتريك في جولت���ه اخلليجية 
ش���خصيات مرموقة مثل الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم حيث سيتبادل معهم وجهات 
النظر حول عدة مسائل هامة من بينها حالة 
احمليطات، وعالقة االنسان بهذه املساحات 
املائية الشاس���عة التي تعتبر من العناصر 

احليوية لبقائه.
وقال: س���يتيح الفيلم الوثائقي املقترح 
اقتفاء أثر باتري���ك في هذه الرحلة املثيرة، 
انطالقا من التحضيرات التمهيدية وانتهاء 
الغوص املختلفة، مرورا بلقاءات  بعمليات 
ثرية من الناحية اإلنس���انية، وصور أخاذة 
ملتقطة حتت امل���اء ومناظر طبيعية تأخذ 

اللباب. 
وقال، ان مدة الشريط 90 دقيقة وقد تصل الى 
110 دقائق، ومدة الصيغة املعدة للتلفزيون 52 
دقيقة وسيكون باللغات الفرنسية واإلجنليزية 
واليوناني����ة والعربية، وترجم����ات مكتوبة 
على الش����ريط وتعليقات صوتية وستنجز 
45% من الفيلم باليونان وخاصة في جزيرة 
كاليمنوس، في حني ستصور 50% منه باإلمارات 
والكويت والبقية ببلجيكا حيث يعيش باتريك، 
ومن املزمع عرض هذا الش����ريط الذي هو من 
إنتاج »فاهانا برودوكس����يون« باالشتراك مع 
التلفزي����ون البلجيكي عب����ر العالم من خالل 
قنوات البث التلفزيون����ي ومن بينها قنوات 
التلفزيون العمومي الفرنسي )فرانس تلفزيون( 
والتلفزيون البلجيكي )إي تي ڤي( والتلفزيون 
البلجيكي الناطق بالفرنسية )آر تي بي اف( 
وقناة ڤي. آر. تي. وتلفزيون بي بي سي وقناة 
كنال بلوس الفرنسية وقناة اجلزيرة الوثائقية 
وقناة آر تي الفرنسية - األملانية وقناة سكاي 
تي-ڤي وقنوات ديسكفري تشانال وهستوري 
تشانال وناشيونال جيوغرافك وراي احلكومية 
االيطالية و»آي. آر.دي« وقلوبو وغيرها من 

القنوات.
وق���ال: يتضم���ن الفريق التقن���ي الذي 
سيس���اهم في اجناز الفيلم وفريق الغوص 
ف���ي كل من الكويت واإلم���ارات عناصر من 
بلجيكا وفرنسا باالضافة الى تقنيني محليني 
حوالي 8 أش���خاص على امتداد فترة تدوم 
14 يوما، أما في اليونان فسيتضمن الفريق 
بلجيكيني وفرنسيني ويونانيني وايطاليني: 
حوالي 12 شخصا على امتداد فترة تصل الى 
22 يوما في جزيرة كاليمنوس، الفتا الى ان 
امليزانية احملددة ف���ي الوقت احلالي بلغت 
431 ألف ي���ورو، الفتا الى ان الفيلم يتناول 

3 زوايا مهمة.

على الغوص وذلك في سياق املساعي التي 
تب���ذل للحفاظ على ه���ذا العنصر الهام من 
مكونات التراث التقليدي اخلليجي، وستكون 
هذه اجلولة اخلليجية لباتريك مناسبة الطلعنا 
عل���ى إضافاته في مج���ال الغوص بحبس 
األنفاس، وس���يكون ذلك مناسبة للتعرف 
عن كثب عل���ى التقنيات التي يتبعها خالل 
الغوص ومن بينها تقنية مقاومة ضغط املاء 

على طبلتي أذنيه في األعماق السحيقة.
آثار األسالف

بدوره قال املخرج العاملي بيتر دي مولدر، 
قب���ل 3 آالف عام من ميالد املس���يح مارس 
السومريون الغوص في مياه اخلليج العربي 
الستخراج اللؤلؤ، وفي سنة 480 قبل امليالد، 
لعب الغواص اإلغريقي سكيلياس دي سيكون 
دورا حاسما في انتصار اإلغريق على الفرس 

في معركة ساملي البحرية.
وفي يونيو 2005 أحرز الغواص باتريك 
موسيمو سبقا عاليا عندما تخطى ألول مرة 
أعمق نقطة بلغها اإلنسان في مجال الغوص 
بحبس األنفاس وهي حد ال� 200 متر، ويعتزم 
باتري���ك خوض جتربة جدي���دة تتمثل في 
تقصي آثار أسالفه في مجال الغوص بحبس 
األنفاس الذين مارسوا وطوروا هذه التقنية 
م���ن الغوص منذ غابر الزمان، ما أتاح لهذه 

الرياضة القصوى أن تنمو وتزدهر اليوم.
وأضاف، من بني هؤالء األسالف كبار السن 
من صيادي اللؤلؤ في اخلليج العربي وجامعي 
االسفنج في جزيرة كاليمنوس اليونانية، التي 
تعتبر مهد تقنية الغوص بحبس االنفاس في 
أوروبا ومن خالل اللقاءات الفريدة من نوعها 
التي سيجريها باتريك، سيعرفنا أكثر على 
فن الغوص الذي ميارسه بكل براعة وتفوق 
وعلى جتربته اإلنسانية الشخصية في هذا 

املجال ومسيرته املتفردة.
تراث األجداد

وأضاف: سيلتقي باتريك في هذا السياق، 
في كل م���ن كاليمنوس وأثينا وبروكس���ل 
والدوحة ودبي وأبوظبي والكويت مجموعة 
من العلماء واملختصني ف���ي علم األجناس 
واألعراق واآلثاريني املهتمني باآلثار املغمورة 
وأهل االختصاص في هذه التقنية التقليدية 
من تقنيات الغوص وس���يجرب باتريك في 
الكويت وقطر واإلم���ارات تقنيات الغوص 
التي يتبعها صيادو اللؤلؤ وسيبحر على منت 
مراكبهم الشراعية املعروفة بالبوم، ويتبادل 
معهم الرأي ويشاطرهم جتربته ومقاربته في 

مجال الغوص بحبس األنفاس.
كما سيحضر جتربة إحياء تراث األجداد 

والوقوف وجها لوجه مع ذاته.
مؤكدا ان باتريك سيسعى خالل هذه اجلولة 
أيضا إلى بحث فرضي���ة »تبادل« اخلبرات 
والتقنيات في مجال الغوص بحبس األنفاس، 
الذي قد يكون مت بني ب���الد ما بني النهرين 
وبالد اإلغريق في حدود األلفية الثانية قبل 

امليالد.
كما سيهتم أيضا بالطريقة التي يتوخاها 
كبار السن من غواصي اللؤلؤ لتدريب الناشئة 

اجنازات بقدر ما أصبح يدرك أن سعيه الدؤوب 
للتفوق على ذاته وجتاوز حدوده وطاقاته 
الش���خصية، إمنا يجعله يغوص في أعماق 
ذاته ويدفعه نحو طرح تس���اؤالت لم يكن 

يتصورها أبدا. 
وانطالقا من هذا يصبح الغوص بحبس 
األنفاس أكثر من مجرد رياضة ويتحول الى 
جتربة إنسانية عميقة تتيح له إضافة الى 
سبر أغوار البحر وعظمته، سبر أغوار نفسه 

العاملي بالكويت وتاريخها باعتبارها من أقدم 
املناطق التي شهدت عمليات الغوص.

وأشار املنفوحي الى دور فريق الغوص 
الكويتي وما حققه من اجنازات واكتسبه من 
خبرات جعلت منه فريقا علميا فريدا يقوم 

بدوره احلقيقي في خدمة الكويت وأهلها.
من جانبه قال رئيس فريق الغوص الكابنت 
طالل السرحان: شهدت األربعة أشهر األخيرة 
عمليات اتصال واسعة مع املخرج العاملي دي 
مولدر للتنس���يق لعمل فيلم وثائقي يوثق 

تاريخ الغوص احلر في العالم، 
وأض���اف: يقوم املخرج دي مولدر حاليا 
بانتاج واخراج فيلم وثائقي بعنوان »حتية 
 Waving at »من األعماق ألسالفي الغواصني
my ancestors الذي يوثق تاريخ الغوص احلر 
ف���ي العالم منذ القدم مرورا بحقبة الغوص 
على اللؤلؤ في اخللي���ج ومراحل تطورها 
إلى رياضة عاملية يتصدرها بطل العالم في 
الغوص احلر باتريك موسيمو الذي تخطى 
ألول مرة أعمق نقطة يبلغها اإلنس���ان في 
مجال الغوص بحبس األنفاس وهي حد 209 

أمتار.
و قال ان املخرج دي مولدر سيقوم بالتعرف 
ومعاينة مواقع التصوير واالعداد لزيارته 
القادمة للكويت في ش���هر يونيو 2010 مع 
بطل العالم للغوص احلر باتريك موسيمو 
لتوثيق تاريخ الغوص في الكويت من حقبة 
الغ���وص على اللؤلؤ إلى جتارب واجنازات 
فريق الغوص الكويتي ف���ي حماية البيئة 

البحرية.
وقال السرحان، ان استقبال الفريق للمخرج 
يأتي من منطلق حرص الفريق على رفع اسم 
الكويت عاليا في احملافل الدولية والعاملية من 
خالل توثيق تاريخ واجنازات أجدادها وأبنائها 
الغواصني، وكون الفريق أيضا املمثل الرسمي 
لرياضة الغوص في الكويت بعد اعتماده دوليا 
لذلك م���ن االحتاد العربي للغوص واالحتاد 

الدولي للغوص في نوفمبر 2009.
واضاف أن بطل العالم في الغوص احلر 
باتريك موسيمو سيجرب في الكويت تقنيات 
الغوص التي اتبعه���ا الكويتيون قدميا في 
صيد اللؤلؤ، وسيبحر على منت سفن الكويت 
الشراعية ويتبادل مع الرعيل األول من الغاصة 
الرأي ويشاطرهم جتربته في مجال الغوص 
بحبس األنفاس. كما سيزور متحف الكويت 
البحري الذي يشتمل على جناح هام مخصص 
لتراث وتقاليد استخراج اللؤلؤ من البحر، 
مشيرا الى ان باتريك موسيمو غواص حقق 
العديد من األرقام القياسية العاملية في مجال 
الغوص بحبس األنفاس، وبقدر ما كان باتريك 
ميضي قدم���ا في إحراز النجاحات وحتقيق 

دانيا شومان
أعلن رئيس مجلس ادارة النادي العلمي، 
نائب رئيس االحت���اد العربي للغوص اياد 
اخلرافي، عن اس���تضافة الن���ادي للمخرج 
البلجيكي بيتر دي مول���در، وتقدمي الدعم 
اللوجس���تي له لتصوير فيل���م »حتية من 
األعماق  ألسالفي الغواصني« والذي يوثق 
حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الكويت القدمي 
واملعاصر في مجال الغوص، ويشارك فيه بطل 

العالم في الغوص احلر باتريك موسيمو.
وقال اخلرافي في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
مساء أمس األول: عندما تقدمت ادارة البيئة 
البحرية التابعة للنادي بفكرة الفيلم الذي يوثق 
حقبة تاريخ الغوص احلر في عدد من املناطق 
ومنها منطقة اخلليج، وملست اهتمام فريق 
الغوص الكويتي بالفكرة وضرورة املشاركة 
فيها بحيث يكون لهم دور في تسليط الضوء 
على تاريخ الغوص في الكويت، ورغبتهم في 
أن يكون للكويت بصمة موثقة تاريخيا عن 
الغوص، لذا ارتأت ادارة النادي املوافقة علي 

الفكرة نظرا ألهميتها تاريخيا. 
وأش���ار الى وج���ود تعاون م���ع النادي 
البحري الرياضي، ويتمثل في القيام بتصوير 
عدد من مش���اهد الفيلم أثناء رحلة الغوص 
السنوية التي تنظمها ادارة التراث البحري 
بالنادي إلحياء تراث اآلباء واألجداد في مجال 
الغ���وص والبحث عن اللؤلؤ، باإلضافة الى 
الدعم الذي سيقدمه فريق الغوص بخبراته 

واجنازاته.
بدوره قال األمني الع���ام للنادي م.أحمد 
املنفوحي ان النادي العلمي وحسب اخلطط 
التي وضعت من قبل ادارته، بهدف االرتقاء 
مبس���توى النادي واخلروج به من احمليط 
الداخلي احمللي الى احمليط العربي والعاملي، 
كان حصول رئيس النادي اياد اخلرافي على 
منصب نائب رئيس االحتاد العربي للغوص، 
والذي جاء ضمن خطط النادي الطموح نحو 
العاملية ليكون له دور بارز، مستذكرا تزكية 
الدول العربية باإلجماع خالل مشاركتهم في 
املعرض الدولي لالختراعات العام املاضي، 
لنقل مقر االحتاد العربي لألندية العلمية الى 

النادي العلمي الكويتي.
وأكد سعي النادي ليكون له دور ومناصب 
تنفيذية في جميع االحتادات العربية والدولية، 
الفتا الى ان تواجد املخرج العاملي واستضافة 
الن���ادي العلمي له، تأتي في هذا الس���ياق، 
ولتحقيق هدف هام وهو توثيق تاريخ الغوص 
والذي ارتبط مع الكويت ارتباطا وثيقا كونه 
كان مصدر الدخ���ل الوحيد والتجارة األول 
في الس���ابق، مشيرا الى ان ما شجعهم على 
املشاركة في هذا الفيلم هو اهتمام هذا املخرج 

بيتر دي مولدر م.أحمد املنفوحي اياد اخلرافي
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- طالل السرحان رئيس فريق الغوص 

الكويتي.
- جمعة خليفة بن ثالث: مؤلف موسوعة 
»الغوص الستخراج اللؤلؤ« اإلمارات العربية 

املتحدة.
- فرج بوت��ي احمليربي مدير جمعية 
الغوص باإلم��ارات – اإلم��ارات العربية 

املتحدة.
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باليس��ترا مخت��ص ف��ي  - د. س. 
فيزيولوجيا اجلهاز العصبي وفي الغوص، 

دان بلجيكا.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

» فاهلل خري حافظًا وهو اأرحم الراحمني «

^

تهنئة
يتقدمون

باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكـات

اإىل �سمو رئي�س احلر�س الوطني

الشيخ/ سالم العلي السالم الصباح
لعودته �ساملًا معافى بعد رحلته العالجية باخلارج

والتي تكللت وهلل احلمد بالنجاح وال�سفاء

�سائلني اهلل اأن يحفظ �سموه من كل مكروه 

واأن ميده بال�سحة والعافية لتكملة هذه امل�سرية اخلرية

واأن يدمي عليه نعمته و�سالمته 

عر�بي عبد�لغني �ل�شمري  و�أوالده


