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وكيل »الشؤون«  ينصح المواطنين: 2
أسرعوا بشراءاحتياجات رمضان تجنبًا للغالء 

قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري على هامش مراسم الدشة 
ان الوزارة على اتصال دائم مع احتاد اجلمعيات التعاونية واجلهات احلكومية ذات الصلة 
ملراقبة األس���عار في شهر رمضان، مشيرا إلى ان اجلمعيات شرعت في إقامة املهرجانات 
التس���ويقية، وأهاب الكندري بجميع املستهلكني إلى عدم التأخر في شراء حاجاتهم من 

السلع الرمضانية ألن التزاحم سيؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثم زيادة السعر.

)كرم دياب( النوخذة خليفة الراشد مع عدد من الشباب املشاركني في الرحلة  

فريق العالقات العامة لـ »بيتك« أحد الشباب يطبع قبلة على رأس والدته قبيل »الدشة«

مجموعة من الشباب املشاركني في الرحلة أمام بوم »بيتك« وداع مع متنيات بسالمة العودة

اللواء فهد الفهد محمد الكندري

الفهد: دعم »بيتك« لرحلة الغوص  
يمثل شراكة إستراتيجية

»البترول« تشارك في رعاية الرحلة

أش���اد رئيس مجل���س إدارة النادي البحري 
الكويتي اللواء متقاعد فه���د الفهد بجهود بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« في اهتمامه بشريحة 
الشباب والذين ميثلون املستقبل للوطن، مشيرا 
إلى أن دعم »بيتك« للعام الثاني على التوالي في 
رحلة إحياء ذكرى الغوص الثانية والعش���رين 
برعاية أبوية من حضرة صاحب الس���مو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح متثل 
شراكة استراتيجية في سبيل حفظ هذا التراث 

الوطني والذي نشأ عليه آباؤنا وأجدادنا.
وأوضح الفهد في تصريح صحافي مبناسبة 
انطالق���ة رحلة الغوص لهذا الع���ام أن ما قدمه 
»بيتك« خالل الع���ام املاضي من دعم ال محدود 
للرحل���ة هو أحد العوامل الرئيس���ية لنجاحها 
حي���ث لم يكتف »بيتك« فق���ط بتوفير اجلانب 
املادي ملستلزمات الرحلة بل ساهم أيضا في رفع 
معنويات املشاركني من الشباب والنواخذة من 
خالل إقامة حفل تكرمي خاص بهم، مش���يرا إلى 
أن األنشطة االجتماعية والرياضية ال تستطيع 
وحدها الظهور بالشكل املطلوب من دون مشاركة 
القطاع اخلاص واحلكومي أيضا في دعمها، مشيرا 
إلى أن »بيتك« تقدم مببادرة لتنظيم حفل تكرمي 

للمشاركني في ختام الرحلة.
وأضاف أن ه���ذه الرحلة متيزت بزيادة عدد 
املشاركني من 120 إلى 190 من الشباب الكويتيني 
الراغبني في جتربة عناء اآلباء واألجداد في رحالت 
الغوص والتجارة وأعمارهم تبدأ من سن الثامنة 
أي في س���ن مبكرة، مش���يرا إلى أن ارتفاع عدد 
املشاركني تطلب منا جتهيز 15 سفينة للمرة األولى 

في تاريخ إحياء هذه الذكرى الغالية.
وأش���ار الفهد إلى أن مس���اهمات »بيتك« في 
إجناح أنشطة النادي البحري الكويتي لم تكتف 
فقط بهذه املناسبة بل قام بتكرمي أبطال العالم 
الذين مثلوا منتخب الكويت في بطولة الدراجات 
املائية وحققوا مراكز متقدمة ومشرفة السم دولة 
الكويت، وهو ما يؤكد اهتمام »بيتك« بدعم بعض 

مجاالت الرياضة.

كعادتها السنوية شاركت مؤسسة البترول الكويتية في 
رعاية رحلة احياء ذكرى الغوص الثانية والعشرين التي 
انطلقت صباح امس.وبهذه املناسبة صرح العضو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واالعالم 
الشيخ طالل اخلالد بان رعاية املؤسسة السنوية لهذا احلدث 
املهم تأتي من منطلق اميانها العميق بضرورة احملافظة على 
التراث وتواصل االجيال، ومن اميانها بالعنصر البشري 
وخاصة جيل الشباب الذي يحتاج الى تدعيم خبراته من 
ــتلهامه لقيم االجداد واآلباء املتمثلة في تعميق  خالل اس
ــا العزيز، كما تأتي  ــاء والوالء واالنتماء لوطنن روح الوف

ــة لرحلة احياء ذكرى الغوص من منطلق  رعاية املؤسس
ــؤوليتها االجتماعية جتاه مؤسسات املجتمع املدني  مس
عامة واملؤسسات التي ترعى الشباب خاصة.واضاف اخلالد 
ان رحلة احياء ذكرى الغوص ستبقى حدثا وطنيا مميزا 
الرتباطها بتاريخ الكويت والبرازها صورا من املاضي مبا 
حتمله من تضحيات وقدرة على التحمل والصبر واالعتماد 
على النفس والتعاون الوثيق بني ابناء الوطن الواحد، وتلك 
القيم هي ما ورثه الكويتيون من االجداد واآلباء، وهي ما 
ــاء اآلن ابرازه من منطلق عرفانهم باجلميل  يحاول االبن

جليل وضع اللبنات االولى ملجد الكويت.

 حمد العنزي
انطلقت صباح أمس أنش����طة 
رحلة ذكرى الغوص ال� 22 التي 
تنظمها جلنة التراث البحري في 
النادي البحري الكويتي الرياضي 
خالل الفترة من 15 الى 24 اجلاري 
مبشاركة ما ال يقل عن 190 شابا 
موزعني بني نواخ����ذة ومجدمية 
وبحارة حتملهم 15 سفينة غوص، 
5 منها سفن كبيرة احلجم مهداة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، و10 أخرى مهداة من 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
ومن ثم بدأت مراسم الدشة برفع 
عل����م الكويت إيذان����ا ببدء رحلة 

الغوص.
هذا وثمن وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
الدور الفعال اإليجابي الذي يقوم 
به النادي البحري في تنظيم رحلة 
الغوص، مؤكدا على انها جتس����د 
تاريخ اآلباء واألجداد الذين افنوا 
أعمارهم منذ سنوات طويلة برغم 

الصعاب واحملن التي عاشوها.
وأضاف الكندري على هامش 
مراسم »الدشة« ان الشعب الكويتي 
حتدى الصعاب من خالل ركوب 
البحر والرح����الت التي يقوم بها 
أهل الكويت خالل 4 شهور بالسنة 

الكرمي،  العيش  للحصول عل����ى 
مش����يرا الى ان أبناءن����ا الغاصة 
تش����ملهم رعاية كرمية من قبل 
صاحب الس����مو األمير وبرعاية 
إدارة النادي البحري حرصا على 

إقامتها سنويا.
العام  الكن����دري ان هذا  وأكد 
شهد عددا غير مسبوق من السفن 
املشاركة في الرحلة خالل الرحالت 
املاضية، باإلضافة إلى تدريب 190 
ش����ابا على مدى ش����هر كامل مما 
يساهم في حفظ التراث الكويتي 
األصيل وتعليم الش����باب اجللد 

والصبر واالستفادة مما كان يقوم 
به آباؤه����م وأجدادهم والرحالت 
الشاقة التي كانوا يغوصون فيها 
بحثا ع����ن اللؤلؤ والتي جعلتهم 
يجوبون البحار من اخلليج وحتى 

القارة األوروبية.
من جانبه عبر محافظ حولي 
الفريق متقاعد عبداهلل الفارس عن 
سعادته بحضور دشة الغواصني، 
موضحا ان ه����ذه الرحلة متعبة 
حيث يتحمل الشباب ملدة 10 أيام 
مسؤولية أنفس����هم ويعتمدون 
القيم  عليها، مؤكدا أهمي����ة هذه 

لشبابنا في الوقت احلالي.
وأضاف ان رحلة إحياء ذكرى 
الغوص ستبقى حدثا وطنيا مميزا 
يجسد ابرز األنشطة الوطنية في 
مجال إحياء التراث البحري على 
املس����تويني احملل����ي واخلليجي، 
الس����يما ان هذه الرحلة حظيت 
برعاية أبوية من صاحب السمو 

األمير.
من جهته تقدم رئيس النادي 
البحري اللواء متقاعد فهد الفهد 
بالشكر لوزارة الشؤون والهيئة 
العامة للشباب والرياضية وجميع 

اجلهات التي ساهمت في دعم هذه 
الرحلة، متمنيا ان تكون هذه الرحلة 
ناجحة بكل املقاييس خاصة انه 
تشارك فيها 15 سفينة على متنها 

190 شابا من مختلف األعمار.
وأش����ار الفهد إل����ى أن النادي 
البحري على امتداد رحالت الغوص 
الس����ابقة يحرص على إبراز هذه 
الرحلة في أبهى صورها من خالل 
تقدمي كل ما يس����اهم في حتقيق 
األهداف الوطنية، مؤكدا في الوقت 
ذاته ان هذا العام شارك فيه عدد 

غير مسبوق من السفن.

190 شابًا بدأوا رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 22 على متن 15 سفينة

 »الدشـة«


