
االحد 11 ابريل 2010   33خدمات

بعض سفن الغوص خالل مشاركتها في مسيرة التراث البحري

أشار إلى أن ضيق الوقت والميزانية حاال دون إمكانية تنظيم رحلة خليجية مصاحبة

الفهد: رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 22
ستقام تحت رعاية األمير في الفترة من 15 حتى 24 يوليو

أشار رئيس النادي البحري الرياضي 
الل���واء فهد الفهد الى ان صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد تفضل كعادة 
سموه األبوية الكرمية برعاية رحلة إحياء 
ذكرى الغوص الثانية والعش���رين التي 
ستنظمها جلنة التراث البحري في النادي 
خالل الفترة من 15 وحتى 24 يوليو املقبل 
مبشاركة جميع سفن الغوص املهداة من 
قبل سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
الى جانب السفن املهداة من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وذك���ر اللواء الفه���د ان رحلة الغوص 
املقبلة ستكون محصورة فقط مبغاصات 
الكويت على خالف رحلة العام املاضي التي 
شملت مغاصات مملكة البحرين الشقيقة 

الى جانب مغاصات الكويت، وان النادي 
كان يتطلع الى تنظيم رحلة مصاحبة الى 
أي من دول مجلس التعاون الشقيقة أسوة 
برحل���ة العام املاضي اال ان ظروفا عديدة 
حالت دون ذلك، خصوص���ا فيما يتعلق 
بضيق الوقت م���ع انتهاء فترة اختبارات 
الطلبة في نهاية يونيو ودخول شهر رمضان 
املبارك في 11 أغسطس، الى جانب احلاجة 
الى ضرورة توافر امليزانية املالية الكافية 

لتنظيم الرحلة املصاحبة.
وأعرب اللواء الفهد عن اعتزاز النادي 
التي حتظى  الس���امية  وتقديره للرعاية 
بها رحلة الغوص من قبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد، مشيرا الى 
ان التراث البحري الكويتي سيبقى محاطا 

بأروع معاني التقدير واالعتزاز من خالل 
االهتمام الكبير الذي يوليه س���مو األمير 
الدائمة بض���رورة احملافظة  وتوجيهاته 
على التراث وإبراز صور املاضي وتخليد 
ذكرى اآلباء واألجداد، وتعزيز روح الوفاء 
والوالء في نفوس الشباب، والتأكيد على 
مدى اعتزاز وارتباط أبناء اجليل احلاضر 
بتراث هذا الوطن العزيز ومباضيه والتعبير 
عن عرفانهم لتضحي���ات اآلباء واألجداد 
واستلهام العبر واملعاني والقيم احلميدة 
التحمل والصبر والتعاون واالعتماد  في 
على النفس والتوكل على اهلل س���بحانه 
وتعالى دائما، والتأكيد على عمق الروابط 
اخلليجية املشتركة بني أبناء اخلليج في 

املاضي واحلاضر. اللواء فهد الفهد
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