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إحجز تذكرتك مع طريان اجلزيرة ببطاقات فيزا واربح!
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إحجز تذكرتك مع طريان اجلزيرة ببطاقة فيزا االئتمانية أو بطاقة فيزا للمشرتيات، واربح 
فرصة الدخول يف السحب األسبوعي على قسائم سفر بقيمة 200 دوالر أمريكي. سوف 
أغسطس   10 وحتى  يونيو   20 من  ابتداًء  متتالية  أسابيع   8 طيلة  أسبوعيًا  السحب  يجري 

2010. سارع للحجز اآلن، ففرص الربح وفرية مع طريان اجلزيرة!

• أي عملية شراء لتذاكر الدرجة السياحية ببطاقتك فيزا تخّولك الدخول يف السحب ملرة واحدة
• أي عملية شراء لتذاكر درجة رجال األعمال ببطاقتك فيزا تخّولك الدخول يف السحب ملرتني

• أي عملية شراء ببطاقة فيزا برمييوم االئتمانية تخّولك الدخول يف السحب ملرات عديدة

إحجز اآلن
 jazeeraairways.com
 تفضل بزيارة مكاتب
طريان اجلزيرة أو وكيل سفرك
إتصل على 177
تطبق الشروط واألحكام

سفن الغوص وصلت إلى بندر الخيران 
وحصيلة اليوم األول محدودة

السفير الصومالي: نشكر الكويت حكومة وشعبًا 
لتوفيرها كل سبل الرعاية لطالبي العلم

أشار رئيس جلنة التراث في النادي البحري 
الرياض���ي علي القبندي الى أن جميع الس���فن 
املش���اركة ومن عليها من النواخذة واملجدمية 
والش���باب املش���اركني في رحل���ة إحياء ذكرى 
الغوص الثانية والعشرين التي ينظمها النادي 
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم����د وصلت بسالم إلى بندر اخليران بالرغم 
من التحديات العديدة الت���ي واجهها النواخذة 
وش���ب������اب الغوص بس���بب احلالة اجلوية 
الصعب������ة واجتاه الري���ح إلى جانب ارتفاع 
مس���توى األمواج ومعدالت احلرارة والرطوبة 

في نفس الوقت.
وأضاف القبندي أن س���فن الغوص والبالغ 
عددها 15 س���فينة ويقودها عدد من النواخذة 

الش���باب وصلت إلى بندر الغوص ويقصد به »املرس���ى« في 
وقت متأخر عقب رحلة امتدت إلى أكثر من 12 ساعة وهي التي 
قد بدأت رحلتها خالل حفل مراسم »الدشة« التي أقيمت صباح 
اخلميس املاض���ي بحضور وكيل وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري ممثال عن صاحب السمو األمير ومحافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس ومدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باإلنابة عصام جعفر وعدد من الشخصيات املدعوة إلى 
جانب رئيس النادي البحري اللواء املتقاعد فهد الفهد وأعضاء 
مجلس اإلدارة وحشد من أهالي النواخذة واملجدمية والبحرية 

املشاركني في الرحلة.
وذكر القبندي أن النواخذة واملجدمية والبحارة وهم جميعا 
من الشباب أبلوا البالء احلسن في التعامل مع متطلبات »الدشة« 

ووضعوا في اعتبارهم كافة االحتماالت مبا فيها 
أوضاع البحر غير املستقرة وحاالت اجلو السيئة، 
وقد اس���تطاعوا أن يؤكدوا قدراتهم وكفاءتهم 
واستفادتهم الكاملة من التدريبات املسبقة التي 
نظمتها جلنة التراث من خالل املعسكر التدريبي 
بإشراف مستش���ار الرحلة النوخذة املخضرم 
خليفة الراش���د واملش���رف العام للجنة التراث 
النوخذة يوس���ف النجار ومسؤول فرقة الفن 

البحري ثامر السيار.  
وحول بدء ممارس���ة الغ���وص الفعلي ذكر 
القبندي أن ممارس���ة الغوص بدأت اعتبارا من 
يوم أمس األول ف���ي منطقة النقع البحرية في 
هيرات اخليران وذلك عقب فترة استراحة محدودة 
استغلها النواخذة واملجدمية والبحرية لترتيب 
موقع إقامتهم في بندر الغوص مبنطقة اخليران إلى جانب جتهيز 
سفنهم وصيانة األضرار احملدودة التي حلقت ببعضها، وقد كانت 
حصيلة الصيد من احملار محدودة جدا بس���بب التيارات املائية 
القوي���ة التي صعبت مهمة الغواصني في البحث عن احملار إلى 
جانب ضعف مس���توى الرؤية في املاء خاصة أن عملية البحث 
عن احملار تت���م بصورة تقليدية كما كان���ت في املاضي ودون 

االستعانة بأية وسائل حديثة. 
واختتم القبندي تصريحه معبرا عن ثقته الكاملة بحصيلة 
صيد وفيرة في رحلة الغوص لهذا العام التي متثل أكبر رحلة 
غوص نظمها النادي من حيث عدد سفن الغوص املشاركة وعدد 
الشباب والنواخذة واملجدمية والذين يتملكهم احلماس الكبير 

في إجناح الرحلة وحتقيق أهدافها الوطنية النبيلة.

القبندي: الغوص تم في النقع البحرية في هيرات الخيران

خالل حفل الجالية الصومالية لتكريم خريجي الجامعات والثانوية العامة

سفن الغوص في طريقها إلى هيرات اخليران

علي القبندي

كوكبة من متفوقي أبناء اجلالية الصومالية وفي اإلطار السفير عبدالقادر أبوبكر ملقيا كلمته

لميس بالل
احتفل احتاد الطلبة الصوماليني بالكويت بخريجي اجلامعات 
والثانوية العام���ة من أبناء اجلالية الصومالية بحضور س���فير 
الصومال لدى الكويت عميد الس���لك الديبلوماسي العربي � عميد 
السلك الديبلوماسي باإلنابة عبدالقادر أمني شيخ أبوبكر في صالة 

الزمردة مساء أمس.
وفي كلمة له خالل احلفل عبر السفير ابوبكر عن دواعي سروره 
لتحقيق الهدف املنشود واالسمى بالنجاح الباهر الذي هو نتاج جهود 
الطلبة وأولياء االمور ووطننا الثاني، مؤكدا ان تلك اجلهود اثمرت 
جناح كوكبة من ابنائنا من خريجي اجلامعات واملعاهد التطبيقية 
والثانوية العامة بتفوق واقتدار. وأضاف: لم نكن لنحتفل ولم يكن 
يتحقق لنا هذا النجاح الباهر لو لم توفر لنا الكويت العزيزة كل 
سبل الرعاية الكرمية واجلو املريح، لذا فمن الواجب علينا جميعا 
ان نتقدم اوال وقبل كل شيء بالشكر للكويت الشقيقة وعلى رأسها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد على الرعاية الكرمية 
للجالية وسفارتنا، الفتا الى ان دعم الكويت لسفارة الصومال ما 

هو إال دعم للصومال وللجالية بصفة خاصة.
وزاد السفير الصومالي: »للحق والتاريخ نسجل هذه الوقفة وهذا 
الدع���م االخوي املتواصل واملقدم من قبل هذا البلد العزيز واهلهم 
الكرام إنها وقفة اخوية ال ينس���اها الشعب الصومالي خاصة في 
الظروف احلالية، ألن خير ما يقدمه إنس���ان ألخيه اإلنسان او بلد 
آلخر هو املساعدة واملساهمة في بناء الرجال وأساس هذا البناء هو 
العلم واملعرفة، وهذا هو ما قدمته لنا الكويت مشكورة. وقال: ال شك 
ان الطالب املتفوق اتى من بيت مسؤول ويشعر أهله باملسؤولية 
جتاهه، األم املسؤولة هي التي توفر البنها او البنتها اجلو املناسب 
لتحقيق النجاح واألب املس���ؤول هو ال���ذي يعمل ويجتهد لتقدمي 
الكثير من االحتياجات له���ذا البيت، لذا فإن هذا النجاح هو هدية 
لألبوين الكرميني على جهود الس���نني وسهر الليالي الطويلة على 
راحة هؤالء األبناء سواعد احلاضر وبناء املستقبل. وأشاد السفير 
ابوبكر بأنشطة الطلبة الصوماليني قائال: رأينا فيهم احلب الواضح 
لوطنهم كما ملسنا فيهم الوفاء اخلالص لهذا البلد، وهكذا وجدنا فيما 
بينهم روح التعاون والعمل كفريق واحد خلدمة اجلالية واحلرص 
البالغ للحفاظ على الس���معة الطيبة لبلده���م كي تظهر دائما في 
ابهى صورة واجمل حلة متمنيا ان يكون هذا شعارا للحفاظ على 
هذه الروح الوطنية والنبيلة واالبتعاد عن كل ما يضر بس���معتنا 
وسمعة بلدنا العزيز. واخيرا شكر السفير احتاد الطلبة على اعداد 
وتنظيم هذا احلفل الرائع وعلى كل من ساهم في إجناحه ماديا كان 
أو معنوي���ا من اعيان اجلالية ومن كل فرد من اجلالية الصومالية 
بالكويت، وبعض شركات التحويل الصومالية، كما شكر الصحافة 
التي تقف دائما الى جانب الصومال في تغطية اي حدث متعلق به 
وتش���جيعا لكل األنشطة اخلاصة بالرعايا الصوماليني على ارض 

الكويت وعلى انشطتي اخلاصة في السلك الديبلوماسي.
واختتم احلفل بتكرمي الطلبة من قبل الس���فير ابوبكر وس���ط 

فرحة اولياء االمور.


