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م.أحمد الغامن

تكريم متطوعي جائزة
سالم العلي للمعلوماتية غدًا

اعلن مجلس امناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
ان احلفل السنوي لتكرمي االعضاء املتطوعني في جلان اجلائزة وفرق 
عملها في عامها التاسع، سيقام حتت رعاية وحضور وزير النفط وزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل، تقديرا ملا بذلوا من جهود، وتشجيعا 
لكل عمل تطوعي وجمعي يخدم قضايا املعلوماتية والتقنية االتصالية 
في كويتنا احلبيبة ووطننا العربي الكبير، وذلك في الساعة السابعة 
مساء غد على مسرح وصالة سلوى صباح االحمد ـ املارينا ـ شارع 

اخلليج العربي.
ويعد العمل التطوعي واجلمعي ركيزة اساسية من ركائز العمل 
في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية اميانا منها 
بالدور الذي ينهض به هذا العمل على املستوى االجتماعي والوطني 
والعربي، وما يشيعه من روح التكافل والتعاون بني االفراد ومؤسسات 
املجتمع املدني، ويأتي تكرمي االخوة واالخوات املتطوعني واملتطوعات 
تثمينا لدورهم الفاعل في نشــــاطات اجلائزة والنتائج املتميزة التي 
حققتها في دورتها التاسعة. اجلدير بالذكر انه قد تعاون مع اجلائزة 
»17« جهة حكومية ومدنية ذات صلة مبجاالت اجلائزة، كما بلغ عدد 
املتقدمــــني للتطوع في اجلائزة هذا العــــام 282 متطوعا من الكويت 
والوطن العربي، منهــــم 153 متطوعا من الكويت، و129 متطوعا من 
الوطن العربي، وقد شكل هذا التجمع منظومة تعاونية تهيئ لبيئة 

معلوماتية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

»البحري« يعلن أسماء النواخذة المشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص

أعلنت جلنة التراث البحري في النادي 
البحري الرياضي اسماء النواخذة الشباب 
املشاركني في رحلة احياء ذكرى الغوص 
الثانية والعشرين التي سينظمها النادي 
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد في الفترة من 15 الى 24 
يوليو اجلاري، مبشــــاركة جميع سفن 
الغــــوص وما ال يقل عن 180 شــــابا من 
شباب الغوص، وقد مت اختيار النواخذة 
مبوجب مشــــاركاتهم السابقة ومتتعهم 
باخلبرات الكافية التي تتيح لهم قيادة 
سفن الغوص وادارة العاملني فيها والقدرة 
على مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم 

خالل رحلة الغوص.
والنواخــــذة الذين مت اختيارهم وهم 

املناطــــون بقيادة ســــفينة الغوص هم: 
محمــــد النجار، ثوينــــي الثويني، خالد 
الصباح، حامد السيار، حمود احلربان، 
عقيل اشكناني، عبدالوهاب احلملي، احمد 
العميري، احمد رجب، يوسف الكندري، 
مشاري البلوشي، عبدالعزيز احلملي، حمد 
السعيد، غامن القالف، عبداهلل الفارس، 

وصالح العوضي.
من جانبه، أشار رئيس النادي باالنابة 
م.احمد الغامن الى ان رحلة احياء ذكرى 
الغوص الثانية والعشرين ستشهد تكرمي 
قياديني بارزيــــن لهما أياديهما البيضاء 
وعطاءاتهما الكبيرة في دعم جهود النادي 
وأنشــــطته بشكل عام ونشــــاط التراث 
البحري ورحالت الغوص بشكل خاص 

وهما وكيال وزارة الشؤون االجتماعية 
الســــابقني عبدالرحمن يوسف  والعمل 
املزروعي والشيخ دعيج اخلليفة املالك 
الصباح، وأضــــاف ان هذا التكرمي يأتي 
في اطار حرص النادي على تقدمي كل ما 
ميكن تقدميه من ملسات الوفاء والعرفان 
ملن ســــاهم في دعم مسيرته بشكل عام 
وانشــــطة التراث البحري بشكل خاص 
وان النادي سيبقى يحفظ للشيخ دعيج 
واملزروعي دورهما الكبير واملؤثر فيما 
وصلت اليه فعاليات التراث من متيز وما 
وصل اليه النادي من مكانة كبيرة يشهد 
لها اجلميع. واضــــاف م.الغامن انه وفي 
اطار االنشطة احلافلة للنادي في مجال 
التــــراث البحري، فإن املهتمني في مجال 

التراث والبحر والتاريخ على موعد السبت 
املقبل مع تنظيم جلنة التراث البحري في 
النادي سباق ذكرى معركة الرقة البحرية 
السابعة عشرة لسفن الغوص الذي سيقام 
حتت رعاية رئيس مجلس االدارةـ  مدير 
عام مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
حمد عبداللطيف الفــــالح احياء لذكرى 
معركة الرقــــة البحرية التي حدثت عام 
1783 وهي التي متثــــل جزءا من تاريخ 
وتراث الكويت وتعبر عن روح التعاضد 
والتعاون بني أبناء الكويت ووقوفهم خلف 
أميرهم الشيخ صباح االول في أشد احملن 
الى جانــــب التأكيد على ما يتمتعون به 
من خبرة ودراية بحرية متميزة مكنتهم 

من االنتصار على بني كعب.

يقيم السبت المقبل سباق الرقة لسفن الغوص تحت رعاية »الكويتية«

الرحلة ستشهد تكريم عبدالرحمن المزروعي ودعيج الخليفة القياديين البارزين في دعم أنشطة النادي


