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)كرم ذياب(شباب الغوص يتوسطهم النوخذة خليفة الراشد لدى وصولهم وفي انتظارهم ذووهم

بيت التمويل من الداعمني لرحلة الغوص

حصيلة اللؤلؤ

محمد الكندري مصافحا النوخذة خليفة الراشد

سفن الغوص لدى عودتها أمسشباب الغوص خالل فلق احملار

حمد العنزي
باليباب والورود اس���تقبل 
األهال���ي أبناءهم العائدين من 
رحلة الغوص ال� 22 خالل مراسم 
القفال التي اقامها النادي البحري 
ضمن أنشطة رحلة إحياء ذكرى 
الغوص التي نظمها خالل الفترة 
من 15وحتى 24 اجلاري برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وقد بلغت 
الرحل���ة 600 لؤلؤة  حصيلة 
تنوعت بني قماشة وسحتيت 

وحصبات.
وأعرب ممثل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح األحمد 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل محم���د الكندري عن 
س���عادته الس���تقبال شباب 
الغوص املشاركني في الرحلة 
ال� 22 التي أقيمت حتت رعاية 
سامية من صاح��ب السمو االمير 
إلحياء ذك���رى اآلباء واألجداد 
الذي���ن ضرب���وا أروع معاني 
التضحية والتفاني في البحث 
عن الرزق، مشيرا الى ان الرحلة 
هذا العام متيزت عن نظ��يراتها 
ف��ي ال���س���ابق ب��وجود اكبر 
ع���دد من الشباب املش���اركني 
من مخ���تلف األعمار فضال عن 
مشاركة كبيرة من السفن التي 

بلغت 15 سفينة.
إلى ان  الكن���دري  وأش���ار 
احلصيلة التي جلبها الغاصة من 
خالل هذه الرحلة هي االكبر من 
حيث كميتها، مما ميثل إجنازا 
كبيرا يحس���ب للمشاركني في 
الرحلة والقائمني عليها، الفتا 
املقبل سيش���هد  العام  ان  الى 
احتفاال كبيرا مبناس���بة عيد 
االستقالل ال� 50 ومرور 20 عاما 
على حتري���ر البالد من الغزو 
الغاشم التي ستتزامن مع رحلة 

الغوص في العام املقبل.
وأوض���ح ان أهمية الرحلة 
تأتي من كونها حتقيقا لرغبة 
صاحب السمو األمير وتوجيهاته 
السامية باستمرارية إقامة هذه 
الرحلة التي حتمل معان وطنية 

األجي���ال والتأكي���د على ربط 
التراث البحري باملعاني واملثل 
الوطنية وتعميق روح الوفاء 
وال���والء لهذا الوط���ن العزيز 
وروابطه التاريخية، الفتا إلى ان 
رحالت الغوص السابقة أثبتت 
جناحها وحتقيقه���ا لألهداف 
التفاعل  املنش���ودة من خالل 
الرسمي والشعبي واإلعالمي 
الكبير الذي دفع األش���قاء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الى متابعة رحالت الغوص التي 
ينظمها النادي البحري الكويتي 

باهتمام كبير
ومن جهته، أكد أمني س���ر 
النادي البحري خالد الفودري 
العام جيدة  ان حصيلة ه���ذا 
جدا مقارنة بالرحالت السابقة 
بالرغم من الصعوبات واألمور 
الفنية التي واجهت هذه الرحلة 
من نقص في قلة احملار وذلك 
بس���بب الصيد اجلائر مؤكدا 
إبالغه الهيئ���ة العامة للثروة 
السمكية بهذا األمر، وان النادي 
على استعداد تام للتعاون معهم 
للقضاء على تلك املشكلة، الفتا 
الى ان ادارة النادي اس���تعدت 
للرحلة اس���تعدادا جيدا وذلك 
من خ���الل إدخال املش���اركني 
في معسكر تدريبي ألكثر من 
ش���هر ونصف في مقر النادي 
بإشراف جلنة استشارية من 
رجال البحر والنواخذة الكبار 
الذين استمدوا دعمهم املباشر 
من اجلهات احلكومية الرسمية 

والشعبية.
وفي اإلطار ذاته أكد محافظ 
حولي الفريق املتقاعد عبداهلل 
الفارس ان الرعاية الس���امية 
لصاحب الس���مو األمير زادت 
من جناح هذا االحتفال الذي يقام 
سنويا برعاية سموه خاصة ان 
هذه الرحلة ش���جعت الشباب 
والنواخذة والغواصة املشاركني 
على االنخراط في هذا احلدث، 
مشيرا الى ان األعداد املشاركة 
في هذا العام زادت عن األعوام 

السابقة.

إلعادة إحياء املناطق التي قل 
فيها احملار بهدف توقيف الصيد 
اجلائر الذي أدى الى خلو بعض 

املناطق من احملار القيم.
وأشار القبندي إلى ان رحلة 
الغوص تهدف إلى التأكيد على 
أهمية التراث البحري وضرورة 
احملافظة عليه وغرس صوره 
ومعاني���ه احلميدة في نفوس 

سامية في تخليد ذكرى اآلباء 
واألجداد وتعزيز ارتباط أبناء 
اجليل احلاضر بتراث هذا الوطن 

العزيز.
ومن جانب���ه أعلن رئيس 
جلنة التراث البحري بالنادي 
علي القبندي عن توجه إلحياء 
مش���روع مش���ترك مع الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 

القـفــال: الحصيلة 600 لؤلؤة
تنوعت بين قماشة وسحتيت وحصبات


