
السبت 24 يوليو 2010   11محليات
جيل الحاضر يجسدصور الماضي وذكريات اآلباء واألجداد

قفال الغواصين اليوم واحتفال شعبي كبير في النادي البحري
الغان�م: نجاح رحالت الغوص ال يقاس بحصيلة المحار أو اللؤلؤ بقدر الش�عور بأهمية المحافظة على التراث وتلبية الرغبة األميرية الس�امية

يشهد ساحل النادي البحري الرياضي 
الكويتي عصر اليوم السبت اختتام أنشطة 
رحلة إحياء ذكرى الغوص الثانية والعشرين 
التي نظمها الن���ادي البحري حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في الفترة من 15 إل���ى 24 يوليو اجلاري 
مبش���اركة ما ال يقل عن 190 شابا موزعني 
ما بني نواخذة ومجدمي���ة وبحارة، ومن 
خالل استخدام 15 س���فينة غوص خمس 
منها مهداة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وعشر سفن مهداة من سمو 

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد.
وستختتم أنشطة الرحلة بإقامة مراسم 
»القفال« أو ما يسمى بقفال الغواصني وسط 
احتفال شعبي كبير ينقله تلفزيون وإذاعة 
الكويت على الهواء مباش���رة، حيث تبدأ 
املراسم من خالل عودة جميع سفن الغوص 
إلى ساحل النادي بدءا من الساعة الرابعة 
والنصف وعلى متنها النواخذة واملجدمية 
الرحلة  الشباب املشاركون في  والبحرية 
فيما ترفرف على سواريها أعالم الكويت، 
وعقب وصول السفن تباعا يترجل النواخذة 
والبحرية منها حاملني عدتهم ومحصولهم 
من احملار في الوقت الذي يكون فيه األهالي 
الش���اطئ، ثم يتوجه  باس���تقبالهم على 

النواخ���ذة واملجدمي���ة 
إل���ى األماكن  والبحارة 
املخصصة له���م مقابل 
الش���رف حسب  منصة 
مجموعاتهم  تقس���يمة 
)يزواتهم( لتبدأ بعد ذلك 
عملية عرض محصول 
ث���م عملية  احملار ومن 
فتح احملار أو ما يسمى 
ب� »الف���الق« في الوقت 
الذي تش���ارك فيه فرقة 
البحري  النادي للتراث 
بتقدمي بعض العروض 
إلى أن  البحرية  الفنون 

تنتهي عملية »الفالق« ليتوجه املشرف العام 
والنواخذة واملجدمية والبحرية إلى ممثل 
صاحب السمو األمير لعرض حصيلة اللؤلؤ 
فيما ستختتم مراسم »القفال« باصطفاف 
جميع املش���اركني في الرحلة أمام منصة 
الشرف لتبدأ مراسم إنزال علم الكويت من 
قبل مجموعة من الغاصة ليتم تسليمه إلى 
ممثل صاحب السمو األمير إيذانا بانتهاء 

موسم الغوص. 
وكان���ت رحلة الغوص قد بدأت صباح 
يوم 15 يوليو اجلاري من خالل مراس���م 

»الدش���ة« التي حضرها 
وكيل وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل محمد 
الكندري وعدد من  علي 
واشتملت  الشخصيات 
عل���ى االحتف���ال برفع 
إيذانا ببدء  الكويت  علم 
موسم الغوص ومن ثم 
مغادرة س���فن الغوص 
النادي متوجهة  ساحل 
إل���ى »هي���رات« منطقة 
اخليران وه���ي األماكن 
الذي يكث���ر فيها وجود 
احمل���ار لتم���ارس هناك 
عملية الغوص الفعلي على امتداد أسبوع 
كامل وبنفس األسلوب والطريقة التقليدية 
 القدمية التي كان ميارس���ها الرعيل األول.

من جانبه أكد نائب رئيس النادي م.أحمد 
الغامن على أهمية األخذ مبا جاء في الكلمة 
السامية التي وجهها صاحب السمو األمير 
إلى النواخذة وشباب الغوص بقوله: »أيها 
الشباب.. متسكوا بالتراث األصيل، فأنتم 
متثلون جيل اآلباء واألجداد الذين سطروا 
تاريخ الكويت وماضيها العريق« مشيرا الى 
أن هذه التوجيهات السامية حتمل في طياتها 

الكثير الكثير من املعاني الوطنية الداعية إلى 
تخليد ذكرى اآلباء واألجداد وإلى ضرورة 

احملافظة على التراث والتمسك به.
وأض���اف م. الغامن أن جن���اح رحالت 
الغوص التي ينظمها النادي سنويا ال يقاس 
بحصيلة احملار أو اللؤلؤ بقدر الش���عور 
بأهمية احملافظة على التراث وتلبية الرغبة 
األميرية السامية، وإلى تعزيز ارتباط أبناء 
اجليل احلاضر والشباب بتراث هذا الوطن 
العزيز ومباضيه واستلهام العبر واملعاني 
من تضحيات اآلب���اء واألجداد من الرعيل 
األول. وأعرب عن اعت���زاز النادي الكبير 
بشرف الرعاية السنوية من قبل صاحب 
السمو األمير لرحلة الغوص وما حظت به من 
اهتمام شعبي وإعالمي واسع ومن دعم من 
قبل العديد من الوزارات واملؤسسات والبنوك 
ووسائل الصحافة واإلعالم، فيما هنأ شباب 
الغوص وأهاليهم بالعودة امليمونة مشيدا 
في الوقت نفسه بجهود القائمني على جلنة 
التراث البحري في النادي لتهيئة الشباب 
وتدريبهم على حتمل الصعاب والظروف 
املناخية والبحرية الصعبة وغرس اخلصال 
الطيبة في نفوسهم من خالل تعلم الصبر 
واالنضباطية في السلوك واالعتماد على 

النفس واحترام من هم أكبر سنا منهم.

اليوم تعود سفن الغوص إلى ساحل النادي

شباب الغوص جسدوا صور املاضي

هوامش عن رحلة الغوص
  يقصد ب� »القفال« عودة سفن الغوص من رحلة 
الغوص وانتهاء موس����م الغوص، وهي تسمية قدمية 
ومعروفة في الكوي����ت ودول مجلس التعاون، وغالبا 
ما يقيم األهالي احتفاالت ش����عبية على الشاطئ عند 
عودة الس����فن بعد غياب طويل يزيد على 3 أو 4 أشهر 
تقريبا وقد ميتد لفترة أطول.  وكانت »الدشة« ويقصد 
بها بدء موس����م رحلة الغوص وكذلك »القفال« حتدد 
من قبل إمارة الغوص، وكما هو معروف بأن للغوص 
أنواعا عديدة منها الغوص الرسمي أو ما يسمى بالعود 

وغوص اخلاجنية والردة والرديدة.
 وجه النادي البحري الدعوة لألهالي وذوي الغواصني 
الستقبال أبنائهم على ساحل النادي مع أهمية ارتداء األبناء 
واألطفال واألمهات واآلباء للمالبس الشعبية حتى يتسنى 
تعزيز مالم��ح اللوحة املعبرة عن املاضي وعن اس��تقبال 

الغاصة من قبل ذويهم. 

 حرص رئيس النادي اللواء فهد الفهد على متابعة 
أوضاع وأنشطة الرحلة أوال بأول إلى جانب نائبه م. 
أحمد الغامن وأمني الس����ر العام خالد الفودري ورئيس 
جلنة العالقات محمود أبو القاس����م، فيما الزم رئيس 
جلنة التراث علي القبندي ومس����اعده محمد الفارسي 
شباب ونواخذة الغوص منذ بدء الرحلة وحرصا على 
التواجد معهم في الوقت الذي بذل فيه املش����رف العام 
للجنة التراث النوخذة يوس����ف النجار جهودا مميزة 
وملموسة كانت محل كل التقدير والثناء، شاركه فيها 
مستشار الرحلة النوخذة خليفة الراشد ومسؤول فرقة 
التراث البحري ثامر السيار واملنسق اإلداري في جلنة 
التراث عباس حيدر ومس����اعد املشرف العام النوخذة 
عبدالوهاب الربيعان وذلك لتهيئة كل س����بل النجاح 

للرحلة وحتقيق أهدافها املرجوة.
 عب��ر النادي البحري عن ش��كره للجهات الداعمة 

لرحلة الغوص وهي: بيت التمويل الكويتي بصفته شريكا 
استراتيجيا وبنك اخلليج ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومؤسس��ة البترول الكويتية ودار اخلليج لالستش��ارات 
الهندسية ومجموعة بو دستور لتأجير السيارات وشركة 
التكنولوجي��ا احلديثة لتعبئة مياه الش��رب )مياه األبراج( 
وشركة تعبئة مياه الروضتني وشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية وشركة األسماك الكويتية املتحدة ومصنع الساير 
للمرطبات، إلى جانب جمعيات القادسية والدسمة وبنيد القار 
والدعية التعاونية ومساهمة عضو مجلس إدارة النادي علي 
القطان. وثمن النادي بالتقدير واالعتزاز االهتمام الذي حظت 
به الرحلة من قبل الديوان األميري، ومن قبل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، 
ومن قبل وزارة الشؤون والداخلية والصحة واملواصالت 
واإلعالم وبلدية الكويت ومنتزه اخليران ووسائل الصحافة 

واإلعالم والقنوات والفضائية ووكاالت األنباء.

م.أحمد الغامن

في ختام المخيم الكشفي العربي الـ 29 في مدينة مبارك للتعليم

العريان ل� »األنباء«: تشكيل لجنة للمشاركة
في المخيم الكشفي العالمي في السويد أغسطس المقبل

القسم القنصلي بسفارتنا لدى 
القاهرة املستشار مشعل املنصور 
ان ملتق���ى احلركات الكش���فية 
الترابط  املختلفة يجسد معنى 
العربي���ة وانفتاحها  الدول  بني 
على بعض مشيدا بأهمية دور 
املخيمات الكشفية العربية التي 
تع���د منوذجا ممي���زا للوحدة 
العربية وتعكس اس���مى صور 
العمل العربي املشترك. وقال ان 
الكويت لم تبخل يوما على احلركة 
الكشفية بش���كل عام وجمعية 
الكشافة الكويتية بصورة خاصة 
بأي دعم او مس���اندة لها للقيام 
بدورها، مشيرا الى املكانة التي 
حتظى بها الكشافة الكويتية بني 

مثيالتها في الدول العربية.
واكد املنصور اهتمام سفارة 
الكويت في القاهرة وعلى رأسها 
الس���فير د.رشيد احلمد برعاية 
الكويتية  الكشافة  وفد جمعية 
طوال فترة مشاركته ضمن انشطة 
املخيم الكشفي العربي وتقدمي كل 
ما من ش���أنه اجناح املهمة التي 
تسعى اجلمعية الى حتقيقها من 

وراء هذه املشاركة.
واكد رئيس املنظمة الكشفية 
العربية عاط���ف عبد املجيد ان 
الكشافة الكويتية من احلركات 
الكشفية املتميزة والتي حترص 
على املشاركة في جميع االنشطة 
واملخيمات مشيدا بدعم القيادة 
السياسية واميانها بالدور الذي 

تقوم به الكشافة.

القاهرة � هناء السيد
ثمن رئيس جمعية الكشافة 
الكويتية د.جعفر العريان الدعم 
الذي يقدمه صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد والقيادة 
الكش����فية  السياس����ية للحركة 
املهم  الكويتية واميانهم بالدور 
الذي تقوم به باالضافة الى كونها 
مصنعا للرجال ورافدا من روافدا 
التعلم واملعرفة، جاء ذلك في ختام 
أنش����طة املخيم الكشفي العربي 
ال����� 29 الذي اقيم مبدينة مبارك 
للتعليم. واعلن العريان في لقاء 
خاص ل� »األنباء« عن تش����كيل 
جلن����ة تعمل على قدم وس����اق 
للتجهيز لالستعداد واملشاركة في 
املخيم الكشفي العاملي الذي يقام 
في السويد اغسطس 2010 حيث 
تشارك جمعية الكشافة بأكبر عدد 
من الكش����فيني مشيدا مبا ميلكه 
كشافو الكويت من مهارات وقدرات 
في مجال احلركة الكشفية، مشيرا 
الى ما يتميز به الشباب الكويتي 
من نشاط وعطاء بارزين خالل 
انشطة املخيمات الكشفية املختلفة 

العربية والعاملية. 
واوضح ان الوفد املشارك ضم 
الكش����فية  اللجنة  نائب رئيس 
العربي����ة ونائب رئيس جمعية 
الكشافة االسبق سلطان املفتاح 
ومن اجلمعية 30 كشافا وعددا 
من القادة هم: هاش����م املوسوي 
ولي����د املال ويوس����ف الطراروه 
وحسن صالح وسلطان مفتاح 

لدولهم والنهوض مبجتمعاتهم من 
خالل العطاء والعمل.

وذكر العري����ان ان االحتفالية 
العدي����د من االنش����طة  ضم����ت 
االستعراضية الغنائية املعبرة عن 
تراث كل دولة عربية وفلكلورها 
الش����عبي وموروثه����ا التاريخي 
معربا عن شكره اجلزيل للمنظمة 
العربي����ة واجلمعية  الكش����فية 
الكشفية املصرية على تنظيم هذه 

االحتفالية العربية املميزة. 
وردا على س���ؤال ل� »األنباء« 
ح���ول اجلديد في اس���تراتيجية 
الكشافة الكويتية اوضح انه مت 
تش���كيل جلان من رواد احلركة 
الكش���فية العادة امجاد احلركة 
التي كانت عليها في  الكش���فية 

الستينيات.
من جانب���ه اوض���ح رئيس 

وعبداجلادر كرم ومنصور احملمد 
وفؤاد البلوشي ومحمد الباطني.
ان اهمية  الى  العريان  واشار 
هذه االنش����طة تكم����ن في حجم 
العربية واالجنبية في  املشاركة 
املخيم الكشفي العربي واملتمثلة في 
15 وفدا كشفيا من الدول العربية 
و35 وفدا من الدول االجنبية فضال 
عن تزامن تلك االنشطة العربية 
مع عقد اللقاء الدولي ال� 13 لتبادل 
الثقافات والتعرف على احلضارات 

الذي شاركت فيه الكويت.
وبني العريان ان هذه التظاهرة 
العربية بني كشافة الدول العربية 
لها العديد من املعاني السامية اهمها 
اظهار مدى التالحم والتكاتف بني 
ش����باب الدول العربية مبا يخدم 
أه����داف وتطلعات ش����باب االمة 
العربية في حتقيق التقدم واخلير 

د.جعفر العريان متحدثا للزميلة هناء السيد

)ناصر عبدالسيد(د.جعفر العريان متوسطا بعض املشاركني في املخيم الكشفي العربي


