
االحد 6 يونيو 2010 13محليات
تقام تحت رعاية صاحب السمو من 15 وحتى 24 يوليو المقبل

»البحري«: بدء التسجيل لرحلة 
إحياء ذكرى الغوص الـ 22 اليوم

عباسي: الكويت سّباقة عربيًا
في تحرير شبكة االتصاالت النقالة

قال املتخصص في مجال االتصاالت واإلعالم جواد جالل عباسي 
أمس ان الكويت كانت سباقة على مستوى العالم العربي في مجال 
حترير شبكة االتصاالت النقالة. وأضاف ان جتربة دول مجلس التعاون 
اخلليجي في مجالي االتصاالت واالعالم تعد جتربة متقدمة حتقق 
من خاللها الشبكات ربحية عالية، مبينا ان سوق خدمات االتصاالت 
واالنترنت في ه���ذه الدول تعد االعلى عربيا، وان خدمة الش���بكة 
العنكبوتية فيها تغطي بني 50 و60% من السكان، ما يجعل انتشار 
خدمة »احملتوى« في هذه الدول االكبر عربيا. وأضاف ان نسبة انتشار 
خدمات الهاتف النقال في دول مجلس التعاون اخلليجي تتراوح بني 
120 و130% من السكان. وكان عباسي قد اعلن في مؤمتر صحافي هنا 
اليوم عن أنشطة املؤمتر السابع لوسائل االعالم واالتصاالت الذي 
يبدأ في العاصمة االردنية عمان يوم االثنني املقبل مبشاركة حوالي 
500 مشارك ميثلون قطاعي االتصاالت واالعالم. وقال ان املشاركني 
الذين ميثلون 22 دولة سيناقشون على يومني مواضيع متخصصة 
حول اثر دعم وسائل االعالم واالتصاالت والنمو املتزايد في القطاعني 
في العالم العربي، مشيرا الى ان عدد القنوات الفضائية التلفزيونية 
املجانية في العالم العربي بلغ عند نهاية العام املاضي 487 قناة، وان 
عدد مس���تخدمي االنترنت وصل الى 44 مليون مستخدم، وان عدد 
خطوط الهاتف النقال بلغ خالل هذه الفترة 265 مليون مس���تخدم. 
وأكد عباسي أهمية املؤمتر في تسليط الضوء على دور االتصاالت 
واالعالم والدمج بينها على توس���يع التجارة االلكترونية وخدمات 
احلكومة االلكترونية واحملتوى وخدمات القيمة املضافة واخلدمات 
املندمجة. وعن املشاركة الكويتية في املؤمتر قال عباسي ان رئيس 
مجلس ادارة زين السعودية سعد البراك سيكون متحدثا رئيسيا في 
املؤمتر. ومجموعة املرشدون العرب املتخصصة في مجال األبحاث 
ومقرها االردن أعدت 1875 تقريرا حول أسواق االتصاالت واالعالم في 
العالم العربي وتقدم خدماتها حلوالي 560 شركة عاملية وإقليمية.

تبدأ جلنة التراث البحري في 
الرياضي اعتبارا  البحري  النادي 
من اليوم وحتى 24 يونيو اجلاري 
استقبال الشباب الكويتي الراغبني 
في االشتراك في رحلة احياء ذكرى 
الغوص الثانية والعش���رين التي 
س���ينظمها النادي حت���ت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في الفت���رة من 15 الى 24 
يوليو املقبل وستكون محصورة 
فقط مبغاصات الكويت على خالف 
رحلة العام املاضي التي ش���ملت 
مغاصات مملكة البحرين الى جانب 
مغاصات الكويت. واش���ار رئيس 

جلنة التراث علي القبندي الى ان باب االش���تراك مفتوح للشباب الذين 
ال تقل اعمارهم عن 15 عاما وال تزيد على 20 عاما ويس���تثنى االقل سنا 
ليكون تبابا في حالة وجود احد ذويه ضمن املشاركني، ووفق االمكانات 
املتاحة وموافقة اللجنة، ويش���ترط على الراغب في االشتراك ان يكون 
كويتيا وان يجيد الس���باحة اجادة كاملة وان يكون متفرغا تفرغا كامال 
لفترة التدريب وفترة اقامة انشطة رحلة الغوص، كما يشترط احضار 
موافقة ولي االمر والكشف الطبي وصورتني شمسيتني وصورة للبطاقة 
املدنية على ان يلتزم كل مشارك االلتزام الكامل بالتعليمات الصادرة له 
من االش���راف او النواخذة واملجدمية، والطاعة الكاملة لهذه التعليمات 
والتواجد دائما مع مجموعة »اليزوة« وعدم تركها اال بعد االستئذان من 
النوخذة. وذكر القبندي ان من شروط االشتراك ايضا االلتزام بارتداء الزي 
اخلاص بإحياء ذكرى الغوص وهو »االيزاز والفانلة البيضاء وشورت اسود 
سادة« اثناء املعسكر التدريبي والغوص، وااللتزام بحالقة شعر الرأس 
لدرجه واالمتناع الكامل عن التدخني اثناء املعسكر التدريبي والغوص، 
الى جانب االلتزام بجميع النظم واللوائح اخلاصة بالنادي وعدم مخالفتها 

واتباع جميع تعليمات اللوائح التنظيمية داخل النادي.

علي القبندي

رحلة الغوص ستقام في الفترة من 15 إلى 24 يوليو املقبل

الوصيص: نسعى لحفظ شبابنا من 
رفقاء السوء خالل العطلة الصيفية

ليلى الشافعي
اعلن رئيس الهيئة االدارية في 
جمعية احياء التراث االسالمي فرع 
الصباحية عل����ي الوصيص بدء 
التسجيل في مركز اجليل الصالح 
الصيفي لرعاية الناشئة من سن 
7 الى 12 س����نة اعتبارا من تاريخ 
امس حتى السابع عشر من الشهر 
اجلاري. وبني ان انش����طة املركز 
ستبدأ 26 اجلاري وتستمر حتى 
29 يوليو املقبل، موضحا ان الهدف 
من انشاء املركز االستفادة العلمية 
واالخالقية وحفظ اوالدنا من الفراغ 
القاتل الذي يعانون منه في الفترة 
الصيفية ليكون����وا في ايد امينة 
من املختصني في املجال التربوي 
خالل هذه العطلة الطويلة. واوضح 
الوصيص ان املركز يحتوي على 
برامج عديدة ومتنوعة من تعليم 
القرآن الكرمي وجتويده، ودروس 
ف����ي االخ����الق والتربي����ة وتعلم 
فن����ون مهارات احلي����اة، وكيفية 
الى  الوضوء والصالة، باالضافة 
برامج ترفيهية ورحالت اسبوعية 
ومفاجآت اخرى في انتظار اوالدنا. 
وحث الوصيص اولياء االمور على 
املس����ارعة في تس����جيل ابنائهم، 
الن الع����دد محدود جدا خاصة ان 
القائمني على املركز اعدوا اخلطط 

لعدد معني حتى نستطيع في نهاية 
املدة ان نقدم املنفعة املرجوة منه 
ومت وض����ع تلك املناه����ج املقررة 
لتدريسها باملركز بعد اجتماعات 
عديدة واستش����ارات مع عدد من 
املتخصصني. واكد الوصيص ان 
التسجيل باملركز سيحفظ ابناءنا 
املشاركني من رفقاء السوء الذين 
يلتقون بهم خاصة خالل العطلة 
الصيفية وس����وف يت����م التركيز 
في املركز على تعليم املش����اركني 
وسطية الدين االسالمي واعتداله 
وانه دين الس����ماحة وليس دين 
التطرف والغلو كما يصفه بعض 

احلاقدين على هذا الدين.

علي الوصيص


