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حمد العنزي
حتت رعاية صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
وبحض���ور وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاس���ي، تنطلق صباح اليوم 
رحلة احياء ذكرى الغوص الثانية 
والعش���رين التي تنظمها جلنة 
التراث البحري في النادي البحري 
الرياضي الكويتي خالل الفترة من 
15 الى 24 يوليو اجلاري مبشاركة 
ما ال يقل عن 190 ش���ابا موزعني 
بني نواخذة ومجدمية وبحارة، 
حتملهم خمس عش���رة سفينة 

غوص، خمس منها سفن كبيرة احلجم مهداة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وعشر 
سفن أخرى مهداة من سمو األمير الراحل الشيخ 

جابر األحمد.
وس���تنطلق رحلة الغوص من خالل االحتفال 
مبراسم »دش���ة الغواصني« التي ستقام في متام 
الس���اعة الثامنة والنصف صباحا على س���احل 
النادي في الساملية وستشتمل على امتثال الشباب 
املشاركني في رحلة الغوص امام منصة الشرف ثم 
تالوة آيات من الذكر احلكيم يعقب ذلك رفع علم 
الكويت ايذانا ببدء رحلة الغوص يتوجه بعد ذلك 
النواخذة والغاصة من الشباب الى منصة الشرف 
للتسليم على ممثل سمو األمير، ومن ثم التوجه الى 
االهالي الذين سيتواجدون على الساحل لتوديعهم 
ومن ثم التوجه الى سفن الغوص حسب يزواتهم 
)مجموعاتهم البحرية( لتبدأ مرحلة املغادرة الى 
هيرات الغوص مبنطقة اخليران، فيما سيؤذن املؤذن 
اذان الصالة خالل انطالقة السفن، وهي عادة كانت 
متبعة في املاضي مع بداية رحلة الغوص والهدف 
منها التكبير واالستهداء والتوكل على اهلل تعالى. 
وكانت جلنة التراث البحري أنهت اس���تعداداتها 
للرحلة من خالل اقامة املعسكر التدريبي وسباق 
ذكرى معركة الرقة البحرية لس���فن الغوص في 
الوقت الذي مت فيه تأهيل نواخذة ومجدمية جدد 

من الشباب لقيادة سفن الغوص والبحرية. 
من جانبه، أشار رئيس النادي اللواء فهد الفهد 
الى ان رحلة احياء ذكرى الغوص س���تبقى حدثا 
وطنيا خليجيا مميزا ومتثل أبرز االنشطة الوطنية 
في مج���ال احياء التراث البحري على املس���توى 

احمللي واخلليجي، وقد حظيت 
سنويا وبش���كل خاص بشرف 
الرعاية االبوية الكرمية من قبل 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، وج���اءت رعاية صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد من واقع حرص س���موه 
على استكمال هذا النهج الوطني 
البارز، واملض���ي قدما في احياء 
الت���راث وإبراز ص���ور املاضي 
وتخليد ذك���رى اآلباء واالجداد، 
الى جانب انها تأتي انطالقا من 
دور النادي في مجال احياء التراث 
البحري والتأكيد على مدى اعتزاز 
وارتباط أبناء اجليل احلاضر والشباب بتراث هذا 
الوطن العزيز ومباضي���ه والتعبير عن عرفانهم 
لتضحيات اآلباء واالجداد واستلهام العبر واملعاني 
والقي���م احلميدة في التحم���ل والصبر والتعاون 
واالعتماد على النفس والتوكل على اهلل سبحانه 
وتعالى دائما وربط التراث البحري باملعاني واملثل 
الوطنية وتعميق روح الوفاء والوالء واالنتماء لهذا 
الوطن العزيز وللروابط التاريخية مع ابناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وأشار الى ان النادي وعلى امتداد رحالت الغوص 
السابقة حرص كل احلرص على ابراز هذه الرحلة 
بش���كل مميز وباملشاركة الواسعة وبتقدمي كل ما 
يساهم في حتقيق االهداف الوطنية، وان رحلة هذا 
العام س���تكون ايضا مميزة، حيث ستكون االكبر 
مشاركة في عدد سفن الغوص من خالل مشاركة 
15 س���فينة واالكبر مشاركة في عدد من النواخذة 
واملجدمية والبحارة من خالل مشاركة 190 شابا.

وأشاد اللواء الفهد باجلهات واملؤسسات الداعمة 
وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي بصفته شريكا 
استراتيجيا وبنك اخلليج ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ومؤسسة البترول الكويتية ودار اخلليج 
لالستشارات الهندسية ومجموعة بودستور لتأجير 
السيارات، وشركة التكنولوجيا احلديثة لتعبئة 
مياه الش���رب )مياه االبراج( وشركة تعبئة مياه 
الروضتني وشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
وشركة االسماك الكويتية املتحدة ومصنع الساير 
للمرطبات، الى جانب جمعيات القادسية والدسمة 
وبنيد القار والدعية التعاونية ومس���اهمة عضو 

مجلس ادارة النادي علي القطان.

الجبر: عدم المساواة في رواتب 
عمال التنظيف سيزيد اإلضرابات

حذر رئيس احتاد ش����ركات 
التنظيف علي اجلبر من تفشي 
ظاهرة االضرابات من قبل عمال 
التنظيف بسبب عدم  ش����ركات 
املساواة في الرواتب والتي تعكس 
حالة من الغنب بسبب وجود فئات 
من عمال التنظيف تتفاوت أجورها 
القدمية  العق����ود  احداها عل����ى 
وتعمل برات����ب 40 دينارا وفق 
قرار مجلس الوزراء رقم 1/843 
بتاري����خ 2008/8/4 وفئة أخرى 
تعمل وفق قرار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل اجلديد حول 
زيادة احل����د األدنى لراتب عمال 

النظاف����ة من 40 إلى 60 دينارا ش����هريا وذلك وفق العقود احلكومية 
اجلديدة. واعرب اجلبر في بيان صحافي عن أسفه بأن العقود سارية 
املفعول وتلك التي ستحددها جهات حكومية لن تطرأ عليها أي زيادة 
في أجور العمالة من 40 دينارا الى 60 دينارا األمر الذي سيخلق فئات 
في سوق عمالة التنظيف تتفاوت أجورها األمر الذي سيخلق بالضرورة 
ويترتب عليه حالة من تذمر فئة ستبقى رواتبها كما هي دون تعديل 
ويؤدي الى ح����دوث اضرابات عامة كما حدث في عام 2008 عندما مت 
زيادة رواتب عمالة وزارة الصحة دون غيرهم مما يعني انه ما أشبه 
األمس بالبارحة وقال اجلبر انه ال أحد من مسؤولي شركات التنظيف 
يتمنى حدوث مثل هذه احلوادث. وقال رئيس االحتاد انه على الرغم 
من ان عروض مشاريع النظافة بالدولة ترتكز في التقييم على األجور 
التي تش����كل أكثر من 50% من ميزانية املشاريع وما يتصل أيضا من 
تقييم معايير اجلودة احلديثة في تكنولوجيا معدات التنظيف املتطورة 
ونظم االدارة واملهارات اال ان هناك إشكاليتني تتعلقان في واقع األمر 
بتقييم عروض مشاريع النظافة، األولى تتعلق بالتواضع الكبير في 
حجم اإلنفاق على مشاريع عقود النظافة احلكومية واألخرى تتصل 
باحلساسية املفرطة في تقييم عروض الشركات األمر الذي خلق حالة 
من الضعف في اتخاذ قرارات جريئة من ش����أنها النهوض مبستوى 
أداء الشركات ومستوى النظافة بالبالد. ودعا الى تبني معايير فنية 
ومالية جديدة للنهوض مبستوى األداء العام كما يحدث اآلن من قبل 
توجه وزير األشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر حيال مشاريع 

عقود البلدية اجلديدة التي تشارك فيها 17 شركة وطنية.

علي اجلبر

اللواء فهد الفهد

190 شابًا يجسدون صور الوفاء للتراث في رحلة إحياء ذكرى الغوص

النادي البحري: »دشة الغواصين« اليوم

أنواع وأسماء السفن والنواخذة والمجدمية المشاركين في رحلة الغوص

المجدميالنوخذةاسم السفينةنوع السفينةم
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