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حل مشكلة وسائل النقل لخدمات »الشؤون« اليوم

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
مشكلة توفير سيارات النقل للوزارة وخصوصا 
قطاع الرعاية االجتماعية تنتهي هذا األسبوع. 
وأش���ار الى انه سيتم اليوم توقيع عقد توفير 
السيارات خلدمات الوزارة مع ثالث شركات شاملة 
توفير الباصات لنقل املعاقني واملسنني باالضافة 

لتوفير الصيانة الش���املة وذلك خالفا للعقد 
السابق الذي كان محصورا في شركة واحدة ولم 
يتضمن بندا خاصا بالصيانة األمر الذي أوجد 
املشكلة التي عانت منها الوزارة فترة طويلة. 
وبرر املصدر أسباب تأخير توقيع العقد لعدم 
قيام الشركات بتوفير الضمان املالي املفترض 

وضعه بالبنوك قبل اجراء التوقيع.

في مؤتمر صحافي عّبر فيه عن أسفه واستغرابه لمشاركة 3 جمعيات تعاونية فقط من أصل 70

القبندي: رحلة إحياء ذكرى الغوص ستشهد أكبر مشاركة 
لسفن الغوص وعدد النواخذة والمجدمية والشباب

حمد العنزي
أقامت جلنة التراث البحري 
في الن���ادي البحري الرياضي 
مؤمترا صحافيا استعرضت من 
خالله آخر االستعدادات لرحلة 
احياء ذك���رى الغوص الثانية 
والعشرين التي سينظمها النادي 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في الفترة 

من 15 وحتى 24 اجلاري، وشارك 
في املؤمتر عضو مجلس ادارة 
الن���ادي ورئيس جلنة التراث 
عل���ي القبندي ومش���رف عام 
رحلة الغوص النوخذة يوسف 
النجار الى جانب عضو اللجنة 
االستش���ارية النوخذة خليفة 
الراشد ومسؤول الفرقة البحرية 
ثامر السيار ومنسق الشؤون 

االدارية في اللجنة عباس حيدر 
والنوخذة عبدالوهاب الربيعان 
من اللجن���ة الفنية، الى جانب 
النواخذة الشباب املشاركني في 

الرحلة.
وأكد القبندي في مس���تهل 
املؤمتر أهمي���ة رحلة الغوص 
التي تأتي اس���تكماال للرعاية 
الكرمية من قبل صاحب السمو 
األمير وتوجيهات سموه الكرمية 
باستمرارية اقامتها ملا حتمله من 
معان وطنية سامية في تخليد 
اآلباء واالجداد وتعزيز  ذكرى 
ارتباط أبن���اء اجليل احلاضر 
الوطن  والش���باب بتراث هذا 
العزيز ومباضيه واس���تلهام 
العب���ر واملعاني من تضحيات 
الرعيل  اآلب���اء واالجداد م���ن 
االول، ورب���ط التراث البحري 
باملعاني واملثل الوطنية وتعميق 
الوفاء والوالء واالنتماء  روح 
العزيز وللروابط  الوطن  لهذا 
التاريخية مع ابناء دول مجلس 
التع���اون اخلليجي الى جانب 
كون الرحلة تأتي تلبية لرغبة 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 

األحمد.
القبندي الى جديد  وتطرق 
رحلة هذا املوسم قائال ان من 
أب���رز ما في رحلة ه���ذا العام 
الرحلة بأكبر مشاركة  تنظيم 
في عدد س���فن الغوص، حيث 
ستشارك 15 سفينة من ضمنها 
املهداة  سفن الغوص اجلديدة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد، وه���ي كبيرة 
احلجم ومصنعة في االمارات 
الى جانب جميع السفن املهداة 
من سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد وجميع هذه السفن 
تنوعت ما بني )بوم � جالبوت 
� بتيل � شوعي � سنبوك( كما 
أكبر  الرحلة مشاركة  ستشهد 
عدد م���ن النواخذة واملجدمية 
والبح���ارة وتأهي���ل نواخذة 
ومجدمة جدد بعد ان استكملوا 

الدورة التدريبية بنجاح.
وذكر القبندي ان 190 شابا 
كويتيا تتراوح أعمارهم بني 8 
سنوات و 20 عاما سيشاركون 
ف���ي رحلة هذا الع���ام، وقد مت 
ادخالهم في معس���كر تدريبي 
ألكثر من شهر في مقر النادي 
ويقوم بتدريبهم نواخذة شباب 
من الذين س���بق لهم املشاركة 
في رحالت الغوص وبإشراف 
جلنة استشارية من رجال البحر 

والنواخذة الكبار.
القبن���دي  واس���تعرض 
ف���ي املؤمتر انش���طة الرحلة، 
مش���يرا الى ان مراسم الدشة 
املقبل  ستقام صباح اخلميس 
فيما س���يقام االحتفال الكبير 
ملراسم يوم القفال 24 اجلاري 
الرحلة  اط���ار  وس���تنظم في 
رحلة للصحافيني واالعالميني 
ال���ى بندر اخلي���ران، وذكر ان 

نواخذة وشباب الغوص سبق 
لهم ان شاركوا مؤخرا في أنشطة 
الغوص على اللؤلؤ الذي اقيم 
في اطار انشطة مهرجان قطر 
البحري وقد كانت مشاركتهم 
متميزة اثارت اعجاب اجلميع.
وحول اسباب عدم مشاركة 
دول مجلس التعاون في رحلة 
الغ���وص وتنظي���م رحلة الى 
دولة خليجية أس���وة برحلة 
العام املاضي التي شهدت رحلة 
ملغاصات مملكة البحرين، أشار 
القبندي الى ان النادي يتطلع 
الى هذه املشاركة، ولكن هناك 
ظروفا خارجة عن ارادته حتول 
دون ذل���ك خاصة فيما يتعلق 
الى  الوق���ت واحلاجة  بضيق 
توفير ميزانية مناسبة تغطي 
التكاليف عالوة على ما يتعلق 
بضرورة اتخاذ اجراءات رسمية 

مسبقة.
القبندي عن تقدير  وأعرب 
الن���ادي للجهات املؤسس���ات 
الداعم���ة وعلى رأس���ها بيت 
التمويل الكويتي بصفته شريكا 
استراتيجيا وبنك اخلليج الذي 
يشارك الهتمامه الكبير في مجال 
البحر والتراث واالنشطة الوطنية 
الى جانب املشاركة املتميزة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومؤسسة البترول الكويتية ودار 
اخلليج لالستشارات الهندسية 
ومجموعة بودس���تور لتأجير 
السيارات وشركة التكنولوجيا 
احلديثة لتعبئة مياه الش���رب 
)مياه االبراج( وشركة تعبئة 
مياه الروضتني وشركة مطاحن 
الدقي���ق واملخاب���ز الكويتية، 
الكويتية  وش���ركة االس���ماك 
الس���اي���ر  املتح���دة ومصنع 

للمرطب��ات.
كما أش���اد مبشاركة كل من 
التعاونية  القادس���ية  جمعية 
وجمعية الدس���مة وبنيد القار 
التعاوني���ة وجمعي���ة الدعية 
التعاونية واملساهمة التي قدمها 
عضو مجلس ادارة النادي علي 
القطان، فيما أعرب في الوقت 
نفسه عن أس���فه واستغرابه 
الشديدين ملشاركة ثالث جمعيات 
تعاوني���ة فقط م���ن أصل 70 
جمعية، مع ان األنشطة وطنية 

وحتظى برعاية سامية.
وعبر القبن���دي عن تقدير 
النادي واعتزازه ايضا بالتفاعل 
الكبير من قبل وسائل الصحافة 
واالع���الم احمللي���ة والقنوات 
العديد من  الفضائية وتعاون 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية وبلدية الكويت.
وف���ي اخلتام، اس���تعرض 
مش���رف ع���ام جلن���ة التراث 
النوخذة يوس���ف النجار أبرز 
مراحل التدريب في املعس���كر 

التدريب لشباب الغوص.

إحياء تراث اآلباء واألجداد في النادي البحري

جانب من النواخذة الشباب

)محمد ماهر(علي القبندي يتحدث وبجانبه النواخذة خليفة الراشد ويوسف النجار وعبدالوهاب الربيعان وثامر السيار


