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لقطة تذكارية إلياد اخلرافي مع فريق الغوص خالل احلفل أمس األول

الخرافي: أثر إيجابي للرحلة السابعة الستكشاف 
حطام السفن الغارقة في البحر األحمر

دانيا شومان
أع����رب رئيس مجل����س إدارة 
الن����ادي العلمي إياد اخلرافي عن 
اليه  اعتزازه وفخره مب����ا وصل 
الغ����وص وم����ا حققه من  فريق 
إجنازات طوال السنوات املاضية، 
الى ان استطاع ان يخرج مدربني 
على مس����توى عاملي من احلرفية 

واإلتقان.
جاء ذلك من خالل احلفل الذي 
أقيم مساء امس األول مبقر النادي 
لتكرمي املشاركني في برنامج البعثة 
االستكشافية السابعة الستكشاف 
حطام الس����فن الغارقة في البحر 
األحمر بجمهورية مصر العربية، 
وأعرب اخلرافي عن بالغ سعادته 
مبا حققه فريق الغوص من إجنازات 
تس����جل له، الفتا الى ان الرحلة 
األخيرة جعلته ينظر الى الفريق 
بصورة مختلفة، بعدما حققوه من 

إجناز وما اكتسبوه من خبرات.
وثمن اخلرافي دور متطوعي 
مركز التدري����ب وما يقدمونه من 
جهود تطوعية س����اهمت وبشكل 
كبير ف����ي إجناح خط����ط املركز 
التطويرية، مؤكدا ضرورة تكريس 
التطوعي وأهميته  العمل  مفهوم 

في إجناح أي نشاط.

أساس قوي

وأض����اف: نحن س����عداء مبا 
يحققه الفريق وما يبذله من جهود 
لبناء أساس قوي له واالستعانة 
باخلبرات الداخلية لتطوير نفسها 
وغيره����ا، الفتا الى ان ذلك مبعث 
فخر ألسرة النادي العلمي، متقدما 
الشكر للمكرمني، ومؤكدا  بجزيل 
ان قوة الفري����ق تكمن في تالحم 
أعضائ����ه، وهو ما ملس����ته خالل 
الرحلة االستكش����افية في البحر 
األحمر وعلى مدى 7 أيام متيزت 
بالتعاون وروح الفريق الواحد، ما 
كان له بالغ األثر في جناح الرحلة، 
معربا عن أمله في استمرارية هذه 
الروح داخل الفريق إليصال الرسالة 

بصورة أوضح.
الرحل����ة  ان  ال����ى  وأش����ار 
االستكشافية كان لها األثر اإليجابي 
في اكتشاف عدد كبير من السفن 
التعرف  الغارق����ة، ومت  البحرية 
على تاريخ تلك الس����فن وكيفية 

الغرق وكيفية التعامل معها، الفتا 
الى ان إحدى السفن كانت سفينة 
روزلي التي لم يتم توثيقها قبل 
الفريق  التاريخ، واس����تطاع  هذا 
التوثي����ق وتصوير لقطات  اآلن 
نادرة لها في أعماق البحر وعلى 
عمق 42 مترا، الفتا الى أهمية هذا 
التوثيق الذي يعد األول من نوعه 

على مستوى العالم.
بدوره، قال رئيس فريق الغوص 
الكويتي ومدير إدارة البيئة البحرية 
الكابنت طالل الس����رحان، ان حفل 
التكرمي اليوم هو لشباب الفريق 
الذين عملوا طوال الفترة املاضية 
على تطوير املهارات، الفتا الى ان 
مركز الغوص توسع نشاطه على 
مستوى الكويت، بعد ان كنا نسافر 
للتدريب في املراك����ز اخلارجية، 
أصبح املركز اآلن يقوم بهذا الدور 
وبعد ان كان لدى الكويت من 6 الى 
7 مدربني فقط، اآلن أصبح لدينا 
عدد كبير م����ن املدربني الذين مت 
تخريجه����م في املركز، اضافة الى 
توافر عدد كبير من الغواصني بعد 

ان كانوا عملة نادرة.
وأشار الى انه بناء على خطة 
محكمة مت وضعها وبدعم من إدارة 
املركز  العلمي، اس����تطاع  النادي 
اعتماد ع����دد كبير م����ن املدربني 
وعلى س����بيل املثال مت هذا العام 
فقط اعتماد 10 مدربني وهم شباب 
كويتيون من أبناء النادي، إضافة 

الى تنامي األعداد وتطوير املهارات، 
ورفع مستوى األداء في الغوص، 
واس����تطاع كسر احلاجز وأصبح 
يس����تطيع النزول ألي أعماق بال 
مش����اكل، وأصبح له الصدارة في 
التدريب  الكويت على مس����توى 
والتعليم وتطوير مهارات الغوص، 
واستطاع اآلن بدال من تخريج 10 
غواصني في السنة، أصبح يخرج 

مئات الغواصني سنويا.
وأش���ار ال���ى ان املركز يعمل 
وفقا ملعايير وأس���س عاملية في 
التدري���ب والتعليم، الفتا الى ان 
أكبر  العمل جار إلحداث تطوير 
وتطورات أفضل، ليضاهي فرق 
الغوص العاملية، الفتا الى ان فريق 
التابع للنادي  الكويتي  الغوص 
العلم���ي هو أول من قام بتوثيق 

سفينة روزلي بشكل محترف.
وقال ان���ه مت تنظيم البعثة 
االستكشافية على نظام السفاري 
اي ان اعضاء البعثة كانوا على 
منت يخت بطول 120 قدما مجهز 
بكامل األجهزة ومعدات الغوص، 
باإلضاف���ة ال���ى طاق���م بحري 
متخصص ليلب���ي حاجة مهمة 
البعثة االستكشافية على مدى 6 
أيام متواصلة في البحر األحمر 

ومبشاركة 23 غواصا.
وبني السرحان ان هذه السنة مت 
التوجه الى منطقة البحر األحمر 
الى  الغردقة، مشيرا  وبالتحديد 

انه مت تصمي���م برنامج وجدول 
خاص للبعثة حرص على مشاهدة 
ما يدور خلف الكواليس بالنسبة 
ملواقع الغوص التي مت اختيارها 
بعناية خصوصا في شبه جزيرة 

سيناء.
البعثة  ان  وأوضح السرحان 
ركزت مواقع الغوص على السفن 
الغارقة ف���ي هذه املنطقة وتعلم 
االع���دادات وامله���ارات اخلاصة 

بالغوص على احلطام.

روح التعاون

وأضاف السرحان ان الرحلة 
االستكشافية عملت على تعزيز 
روح التعاون فيما بني الغواصني 
من خالل بث روح الفريق الواحد 
س���واء فوق امل���اء أو حتت املاء، 
وكذلك نشر الوعي البيئي وتبادل 
اخلبرات بني الغواصني، األمر الذي 
سيعمل على نشر الوعي البيئي 
وإبراز أهمية احلياة البحرية في 

النظام البيئي احليوي.
وأشار الى ان الرحلة جمعت 
نخبة من الغواصني أعضاء الفريق 
الذين يتمتعون بسنوات طويلة 
من اخلبرة، وتأتي ضمن خطته 
العديد من  التي تشمل  السنوية 
األنشطة والبرامج التدريبية، التي 
تهدف الى إثراء معلومات الغواص 
من خالل استكشاف مواقع جديدة 
والتع���رف على بيئ���ات بحرية 

متنوعة، لذلك فإننا نحرص كل 
احلرص على اخلروج في مثل هذه 
البعثات االستكشافية ملا يعود من 
الفائدة العلمية والعملية للغواص 
وتعزيز مهاراته خالل مسيرته مع 

هواية الغوص.
من جانبه، أش���ار مدير مركز 
التي  التط���ورات  ال���ى  الغوص 
اليه  يش���هدها املركز وما وصل 
العمل من حيث احلرفية واملهارة 
واجلودة املطلوب���ة في تخريج 
الغواصني، الفتا الى انه مت ادراج 
نظام اجل���ودة ليضمن املركز ان 
يستفيد الطالب قدر املستطاع من 
الدورة التدريبية التي شارك فيها، 
الفتا الى ان التركيز لم يكن على 
العدد وإمنا على املهارة، الفتا الى 
انه خالل هذا الع���ام مت تخريج 
210 منتسبني لبرنامج محو األمية 
و178 غواصا حتى اآلن ومت منحهم 

رخص الغوص.
وأشار الى ان التركيز لم يكن 
فقط على الغواصني، وإمنا على 
االسعافات األولية، حيث مت تخريج 
30 منتسبا في دورة االسعافات 
األولي���ة 90% منهم ال عالقة لهم 
بالغوص، الفتا الى ان املركز يقدم 
حاليا العديد من الدورات التدريبية 

واملستمرة على مدار العام.
وفي اخلتام مت تكرمي احملتفى 
به���م وتوزيع ش���هادات التقدير 

عليهم.

أشاد بإنجازات فريق الغوص وثّمن دور متطوعي مركز التدريب

المطيري: »األبحاث« يستثمر 70 مليون دينار
في الطاقات المتجددة والبديلة خالل 4 سنوات

 نعم�ل عل�ى إنج�از مش�اريع الحدائ�ق التكنولوجي�ة 
والمبنى المستدام سيكون صديقاً للبيئة ويعتمد أحدث التقنيات

الحضري����ة بمعه����د الكوي����ت 
العلمي����ة د.ضاري  لألبح����اث 
العجمي الى أهمية هذا الحدث 
الذي س����يقام للمرة األولى في 
الشرق األوسط، موضحا الدور 
الذي قامت به اللجنة التنظيمية 
من خالل تش����كيلها لعدة فرق 
لمتابعة أعمال المؤتمر وتسهيل 
استقبال ضيوف الكويت وضمان 
أفضل السبل لراحتهم، الفتا الى 
التنظيمية حرصت  اللجنة  ان 
على تحديث المعلومات بالموقع 
االلكتروني بشكل مستمر، حيث 
قام عدد كبير من ضيوف الكويت 
بالتسجيل ودفع رسوم المؤتمر 
عن طريق الموقع االلكتروني ما 
الفعالة  المشاركة  سهل عملية 

للمؤتمر.
وبدوره أشار رئيس اللجنة 
العلمي����ة للمؤتم����ر والباحث 
العلمي بدائ����رة تقنيات البناء 
والطاقة د.أحمد المال الى ان عدد 
األوراق العلمية المشاركة بلغ 
90 ورقة علمية سيتم طرحها 
ومناقشتها على مدى 3 أيام في 
الفترة من 26 إلى 28 الجاري، 
الفتا الى تقسيم المؤتمر الى 18 
جلسة علمية بحيث تضم كل 
جلسة من 5 إلى 6 محاضرات 
علمية يحاضر فيها نخبة من 
الخب����راء والمختصين  أب����رز 

العالميين.

العام. وتوجه المطيري بجزيل 
الشكر الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر المحمد 
لتفضله برعاية أعمال المؤتمر ما 
أعطى أهمية مميزة للمؤتمر على 
المستويين الداخلي والخارجي، 
الطاقة  منوها بانضمام وزارة 
األميركية كراع رئيسي للمؤتمر 
والتي تتمتع بخبرة واسعة في 
برامج وأبحاث تحسين كفاءة 
الطاقة وتحفيز استخدام الطاقة 
المتجددة والبديلة في المباني، 
ما من ش����أنه اث����راء المحتوى 

العلمي للمؤتمر.

كفاءة الطاقة

وذكر ان المؤتمر سيقام تحت 
شعار »تطبيقات كفاءة الطاقة 
من أجل تنمية مستدامة« للتأكيد 
على أهمية تطبيق المخرجات 
المهمة لهذا المؤتمر على أرض 
الواقع للمساهمة بالتحول نحو 
المستدام  العمراني  التخطيط 
للمدن الجديدة نظرا للميزانيات 
التي رصدت للخطة  الضخمة 
الطموح����ة للكويت  التنموية 
خالل السنوات الخمس القادمة 
إلنشاء العديد من المدن السكنية 

والتجارية والصناعية.
ومن جانبه، أش����ار رئيس 
اللجن����ة التنظيمي����ة للمؤتمر 
ومدي����ر ادارة البيئة والتنمية 

دارين العلي
أعلن مدير عام معهد الكويت 
لألبح����اث العلمي����ة د.ناج����ي 
المطيري ان المعهد سيستثمر 
70 مليون دينار أي ما يعادل ربع 
مليار دوالر في الطاقات المتجددة 
والبديلة خالل السنوات األربع 

المقبلة.
واش����ار المطي����ري خ����الل 
الذي عقده  المؤتمر الصحافي 
صباح أمس لإلعالن عن انعقاد 
الدول����ي العاش����ر  »المؤتم����ر 
الطاقة في  لتحسين استخدام 
المباني« خالل الفترة من 24 إلى 
28 الجاري، الى ان المعهد يقوم 
الحالية بتنفيذ  المرحلة  خالل 
عدد من المشاريع التي تتعلق 
بالطاق����ات المتجددة والبديلة 
ومن بينه����ا المبنى الذي يقوم 
بتأسيسه بالتعاون مع مكتب 
صال����ح القالف لالستش����ارات 
الهندسية، الفتا الى ان المبنى 
المستدام سيكون صديقا للبيئة 
ويعتمد عل����ى أحدث التقنيات 
التي تستخدم في اعادة التدوير 
وسيحتوي على زراعة عمودية 
وأحواض لألس����ماك وسيكون 
مبنى متكامال وفريدا من نوعه 

في المنطقة.
وبين ان المعهد يعمل حاليا 
على مش����اريع تسمى الحدائق 

التكنولوجية.
ولف����ت الى مش����اركة أكثر 
من 100 باحث ومتخصص من 
خارج الكويت يمثلون 26 دولة 
حول العالم، اضافة الى مشاركة 
أكثر من 150 متخصصا ومهتما 
من داخ����ل البالد في أنش����طة 
المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون 
مع مختبر أنظمة الطاقة التابع 
لجامعة تكساس A&M األميركية، 
مبين����ا ان المؤتمر دولي يعقد 
سنويا، وسبق ان استضافته 
دول متقدمة كفرنسا والمانيا 
المتحدة االميركية،  والواليات 
مشيرا الى أن الكويت هي أول 
دولة في منطقة الشرق األوسط 
تستضيف أعمال المؤتمر لهذا 

معلنًا عن عقد مؤتمر لتحسين الطاقة في المباني بين 24 و28 الجاري

)سعود سالم(د.ناجي املطيري متحدثا في املؤمتر الصحافي
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اإعــــالن
تقدم : 1- يحيى يو�سف املرتوك

           2- حممد يحيى املرتوك )كويتيا اجلن�سية(

اأ�سحاب �سركة القـــــــروان للأجهزة واملعدات 

العلميـــــــة /ذ.م.م  . بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

بـــــــوزارة التجـــــــارة:  خروج ال�سريـــــــك : يحيى 

يو�ســـــــف املرتوك من ال�سركـــــــة ودخول �سركاء 

جـــــــدد. تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�سركــــة 

ـــــــن ذات م�سوؤولـــيــــــة حمـــــــدودة اإىل تو�سية  مـ

ب�سيطـــــــة.  يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم 

للإدارة املذكورة خلل �ستون يومًا من تاريخ 

ن�سر العلن باعرتا�ض خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606


