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 م.مجبل املطوع يكرم وليد الفاضل بوم «فتح اخلير» شامخ في موقعه باملركز العلمي   (قاسم باشا)

 وليد الصقعبي شعار املهرجان  وليد جاسم

 محمد الدعاس 

 منوذج للبوم هدية من نوخذة صغير

 «فتح الخير» بوم شامخ في المركز العلمي

 جاسم: كرنڤال «هال فبراير ٢٠١١» بانوراما في حب الكويت

 الدعاس: مجمع الدبوس يستقبل أول أنشطة «هال فبراير ٢٠١١»
 أكد رئيس جلنة التســــوق 
في اللجنة العليا ملهرجان هال 
الدعاس ان  ٢٠١١ محمد  فبراير 
هناك ٦ مجمعات جتارية على 
الكويت ستستقبل  مســــتوى 
أنشطة مهرجان هال فبراير ٢٠١١ 
في دورته الـ ١٢ التي ستشــــهد 
العديد من األنشطة الترويحية 

والتسويقية.
  وأكد الدعــــاس في تصريح 
صحافــــي للجنــــة اإلعالميــــة 
ملهرجان هال فبرايــــر ٢٠١١ انه 
التجارية  مت اختيار املجمعات 
بعناية لتشمل غالبية محافظات 
الكويت، الفتا الى ان املجمعات 
ستشــــهد إقامة أنشــــطة فنية 
وثقافية ومسابقات وعروض 
شائقة ستجذب كل أفراد األسرة، 

خاصة األطفال.
  وزاد الدعــــاس ان املهرجان 
سيســــاهم في تنشيط احلركة 
االقتصاديــــة وإنعــــاش قطاع 

التجارة الداخلية والتسوق في 
احملال املشــــاركة في املهرجان، 
حيــث سيتـــم منح املشترين من 
هذه احملالت كوبونات ستدخل 
السحب على العديد من اجلوائز 
القيمة التي تبلغ قيمتها مليون 
دوالر، حيث سيتم توزيع سيارة 

Chevrolet cruze ٢٠١١ يوميا.
  وأشــــار الدعاس الى ان أول 
املجمعات التي ستستقبل أنشطة 
الدبوس في  املهرجان مجمــــع 
الفحيحيل، وذلك خالل الفترة من 
٢٩ اجلاري الى ٢ فبراير املقبل 
وسيتم نقل األنشطة على الهواء 
مباشرة على القنوات التلفزيونية 

احمللية والفضائية.
  ومــــن جانبه، دعــــا عضــو 
العليــــــا ورئيــس  اللجنــــــة 

اللجنــة اإلعالميــة ملهرجــان 
هــــال فبرايــــر ٢٠١١ وليد محمد 
الصقعبي املواطنيــن والوافدين 
حلضور األنشطــة التي ستنطلق 
الدبــــــوس والتــي  في مجمع 
ســــتكــون نوعيــة وستكــون 
عنصــر جــذب ألهالي محافظة 
األحمدي بوجه عام والفحيحيل 

بوجه خاص.
  وأكــــد الصقعبــــي على ان 
هــــذه األنشــــطــة مت إعدادهــــا 
بعناية فائقــــــة جلــذب املزيد 
من احلضــــور ملتابعة الفقرات 
االحتفالية، باالضافة الى التسوق 
واالســــتفادة من اخلصومات 
والعروض التي سيتم تقدميها 
على هامش املهرجان في دورته 

الـ ١٢. 

 طرح خطة التنمية يساهم في تغيير الوجه الحضاري للكويت
 أكد عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة 
اإلعالمية ملهرجـــان هال فبراير ٢٠١١ وليد 
الصقعبي ان اختيار اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان شعار «حلوة يا كويت» ليكون 
عنوانها في دورته الـ ١٢ لم يأت من فراغ 
بل لتزامنه مع االحتفاالت مبرور ٥٠ عاما 
على استقالل البالد و٢٠ عاما على حترير 
الكويت وخمسة اعوام على تولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد مسند 
االمارة.

  وباركت اللجنة العليا ملهرجان هال فبراير 
٢٠١١ لصاحب السمو االمير مرور خمسة 
اعوام على توليه سدة احلكم شهدت فيها 
البالد منوا في جميع القطاعات اقتصاديا 
الى طرح  وسياسيا واجتماعيا باإلضافة 
خطة التنمية التي ستساهم في تغيير الوجه 

احلضاري للبالد خالل فترة وجيزة عبر 
حزمة من املشاريع التنموية التي ستتم 

إقامتها خالل اربعة اعوام.
  واكد الصقعبـــي ان «هال فبراير ٢٠١١» 
في دورته احلالية يسعى الى التأكيد على 
املعاني الوطنية وإنعاش احلياة االقتصادية 
ووضع الكويت على اخلريطة السياحية 

والتسويقية. 

٢٠١١ فــــي دورتــــه الـــــ ١٢ هي 
شركة زين وشــــركة يوسف 
أحمد الغامن وصفاة هوم واكس 

 جنح كرنڤال هــــال فبراير 
٢٠١١ في استقطاب االنظار من 
خالل احلضــــور اجلماهيري 
الــــذي فاق عشــــرات  الكبير 
آالف مــــن املواطنني واملقيمني 
تابعوا انشطة الكرنڤال وذلك 
على مدار اكثر مــن ٥ ساعات، 
العائالت من  حيث توافــــدت 
املواطنــــني واملقيمني والزوار 
اخلليجيني والعرب ملشــــاهدة 
املسار وعروض الفرق الشعبية 
احمللية واخلليجية منذ ساعات 

الصباح.
  واثنى املنسق العام ملهرجان 
هال فبراير ٢٠١١ وليد جاســــم 
علــــى احلضــــور اجلماهيري 
الكبير الذي حققه كرنڤال هال 

فبراير ٢٠١١ في شــــارع سالم 
املبــــارك والــذي كــان االكبــر 
علــى مــدار الــدورات االحــدى 
عشــرة للمهرجــان، موضحا ان 
كرنڤــال االفتتــاح اصبــح عرسا 
ترفيهيا وسياحيا واجتماعيا 
يطلــــق البهجــــــة والبســــمة 
والسعادة على احلضور الكبير 
الذي حضر ملتابعة االنشــــطة 
قبل صــــــالة الظهر، الفتا الى 
ان إشادة احلضور بالكرنڤال 
أثلج صدور اللجنة املنظمة لهال 
فبراير ٢٠١١ واكد ان مهرجان هال 
فبراير ٢٠١١ خطا خطوات كبيرة 

وحقق جميع أهدافه.
  وأشار جاســــم الى أن أهم 
الرعــــاة ملهرجان هــــال فبراير 

ومؤسســــة اخلطوط اجلوية، 
واحتــــاد أصحــــاب الفنــــادق 
الكويتية للخدمات  والشركة 

السياحية. 
  وشدد جاسم على ان اللجنة 
العليا سعت للخروج بالكرنڤال 
في ابهى صورة بشكل مرتب يعبر 
عن الكويت بتراثها وتقاليدها 
وبحاضرها ومستقبلها خاصة 
انه يتزامن مع احتفاالت الكويت 
بعيد استقاللها ٥٠ والعيد ٢٠ 
للتحرير ومرور خمسة أعوام 
على تولي صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد األحمد 

مقاليد احلكم.
  من جانبه، قال عضو اللجنة 

واذاعة الكويت إلى جميع دول 
القنوات  الى  العالم باإلضافة 
الفضائيــــة ســــواء احمللية او 
العربية او العاملية ما ســــاهم 
في إظهار الصورة احلضارية 
للكويــــت باإلضافة الى وكالة 
االنباء الكويتية (كونا) بقيادة 
رئيس مجلــــس االدارة املدير 
العام الشــــيخ مبــــارك دعيج 
الصباح والتي تلعب دورا بارزا 
في جناح انشطة املهرجان في 

دورته الـ ١٢.
  وزاد الصقعبــــى ان هــــذه 
الصورة اجلميلــــة للكرنڤال 
لم تكن لتخــــرج لوال اجلهود 
املتواصلة لرجال األمن بقيادة 
وزير الداخلية الفريق متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد حيث بذل 
رجال االمن جهودا كبيرة منذ 
الســــاعات األولى مــــن النهار 
حيث استطاعوا تأمني الشارع 
وتوفير األمن واألمان جلميع 
املواطنني واملقيمني باإلضافة 
املواقف للسيارات  إلى توفير 
املــــرور في  وتيســــير حركة 
الشوارع احمليطة بالكرنڤال. 
باإلضافة إلى وزارات الصحة 

العليا ورئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ وليد 
محمد الصقعبي ان احلضور 
الذي تابع  الكبير  اجلماهيري 
الكرنڤال في شارع سالم املبارك 
فاق التوقعات في االقبال وكان 
دليال واضحا على ان أهل الديرة 
يبحثون عن الفرح واالبتسامة 
في ظل الضغوطات احلياتية 
اليومية، مثنيا على احلضور 
الكبير وتلبيتهم  اجلماهيري 
لدعوة اللجنة العليا حلضور 

انشطة الكرنڤال.
  واثنى الصقعبي على اجلهود 
التي بذلتها اجلهات املشاركة في 
الكرنڤال وفي مقدمها الشركات 
الراعية وجمعيات النفع العام 
والعديد من اجلهات الشعبية 
باإلضافة إلى السفارات، مشيدا 
باجلهود املضنية التي بذلتها 
وزارة اإلعالم الكويتية والذي 
كانــــت لتعليماتهما دور كبير 
في إبراز انشطة املهرجان وفي 
مقدمها كرنڤــــال االفتتاح من 
خالل تسخير اإلمكانيات كافة 
لتصوير الكرنڤال ونقله على 
الهواء مباشرة عبر تلفزيون 

والكهرباء وإدارة املطافئ والى 
كل من ســــاهم في إجناح هذا 

الكرنڤال.
  وأوضح الصقعبي ان هذا 
احلضــــور اجلماهيري الكبير 
لكرنڤال االفتتاح القى باملزيد من 
املسؤولية على عاتق اللجنــة 
العليا للمهرجان في املرحلــة 
املقبلة من خالل بذل املزيــد من 
املجهودات لإلعــالء مـن شــأن 
مهرجان «هــــال فبرايــر٢٠١١» 
مــــن أفضل  ليكــــــون واحدا 
املهرجانات التي تقام في املنطقة 
والشرق األوسط، الفتا إلى ان 
هذا النجاح يكشف عن اجلهود 
املضنية التي بذلتها اللجنة من 
خالل اإلعداد اجليد للمهرجان.  
واختتــــم الصقعبي تصريحه 
بأن «اللجنــــة العليا» لـ «هال 
فبراير٢٠١١» قامت بإعداد برنامج 
متكامل سيرضي جميع األذواق 
والفئات مبا يضمه من برامج 
جديدة، كاشفا عن أجمل معاني 
ابتسامة  التي رسمت  الفرحة 
فرح على وجه الكويت، وعلى 
وجوه احلضور ســــواء كانوا 

أطفاال أو كبارا. 

 دانيا شومان
  تزامنا مع االحتفاالت بالذكرى اخلمسني الستقالل الكويت ومرور 
عشرين عاما على التحرير ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مسند اإلمارة ومن فوق سطح البوم التاريخي في حوض السفن 
الشراعية للمركز العلمي احتفل املركز العلمي صباح أمس مبرور ١٠ 
سنوات على جناح فريق الغوص الكويتي في عملية تعومي وسحب 

بوم «فتح اخلير» من الدوحة الى املركز العلمي.
  وقال رئيس فريق الغـــوص الكويتي وليد الفاضل: «متكن فريق 
الغوص الكويتي من تعومي وسحب بوم «فتح اخلير» التاريخي في 
غرة رمضان عام ١٤٢٠هـ/ ٨ ديســـمبر ١٩٩٩ وبجهد امتد ٤٠ يوما من 
العمل الشاق وبأيدي الشباب الكويتي بفريق الغوص وضمن مهمة 
وطنية وبتكليف مباشر من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مضيفا 
ان «بوم اخلير» هو البوم األصلي الشامخ الوحيد املتبقي في حقبة ما 

قبل اكتشاف النفط، حيث تعرف بأنها سفينة شراعية من نوع «بوم 
ســـفار» التي تبحر الى مياه اخلليج العميقة، مشـــيرا الى ان من قام 
ببنائها هو علي عبدالرسول عام ١٩٣٨ لصالح التاجرين محمد ثنيان 

الغامن وثنيان ثنيان الغامن، الفتا الى ان بناءها استغرق ٦٠ يوما.
  وأضاف الفاضل: «بلغت تكلفة بناء السفينة حوالي ١٧٫٦٠٠ روبية 
وهي مصنوعة من األخشاب الهندية وتزن ١٠٠ طن دون حمولة، كما 
بلغ طول قاعدتها (البيص) ٢٠ مترا وعرضها ٨ أمتار وتبحر بسرعة 

١٣ عقدة.
  وقـــال: «فتح اخلير» كانت تبحر في طريقها الرئيســـي من الهند 
الى افريقيا ألغـــراض نقل البضائع وتبلغ حمولتها حوالي ٢٢٦ طنا 
تقريبا وكانت أصنافها من متور تنقلها السفينة من الكويت ملقايضتها 

بالشاي في الهند وباألخشاب في افريقيا.
  وتابع: تســـتغرق مثل هذه الرحالت ما يقارب الـ ٧ أشـــهر كانت 

تتوقف السفينة أثناءها في عدد من املوانئ املختلفة.
  وبرغبـــة أميرية ســـامية جلب البوم من أحـــد املوانئ اخلليجية 
الى الكويت بعد ان تعرف عليها الباحث الكويتي د.يعقوب يوســـف 
احلجي، مضيفا: في عام ١٩٩٩ كلفت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وهي املالكة للبوم الفريق لسحبه من الساحل الى البحر بهدف نقله 
الى مرســـاه األخير في املركز العلمي مبنطقة رأس األرض بالساملية 

ليصبح متحفا يبرز عمق وعبق املاضي الكويتي األصيل.
  وجاهـــد الفريق إلجناح هذه العملية نظـــرا خلطورة بيئة العمل 
حيث ان غاطس السفينة ١١ قدما وعمق الساحل ٧ أقدام اال ان غواصي 

الفريق قادوا العمل بنجاح وهللا احلمد.
  وبعد انتهـــاء مهمة فريق الغوص الرائعـــة، مت تكليف فريق من 
البحارة وعلى رأسهم علي البشر الرومي بإجناز آلة بوم «فتح اخلير» 

ليصبح مكتمال وجاهزا للزيارة.

  وقـــال الفاضل: وبافتتاح املركز العلمي في ٢٠٠٠/٤/١٧ اصبح بوم 
«فتح اخلير» أحد أهم املرافق التي يقصدها زوار املركز العلمي، وقد 
حرص املركز العلمي على إبرازه بالصورة التي تليق مبكانته التاريخية 
الكبيرة، وعلى تزويد طلبة املدارس والزوار باملعلومات الوافية عنه. 
ان هذا البوم الذي يتّوج ممشى املركز العلمي يعتبر دّرة ال تقدر بثمن 

وعالمة من عالمات التاريخ األصيل.
  وهذا اإلجنـــاز يتذكره اليوم فريق الغـــوص بفرحة كبيرة نظرا 
المتزاج العمل التطوعي مع املؤسسات الرسمية احلكومية، ويضاف 
الى جملة اإلجنـــازات البيئية والوطنية التـــي حققها الفريق خالل 
مســـيرته املباركة وحصوله على التكرمي احمللـــي والدولي، معاهدا 
اجلميع باالســـتمرار إلجناز كل ما هو خير للكويت وبيئتها وحامال 
الراية الثقافية التوعوية من أجل املساهمة في توعية النشء والشباب 

لهذا احلدث التاريخي الكبير. 

 الفاضل: البوم درة ال تقدر بثمن وعالمة من عالمات التاريخ األصيل

 االحتفال بمرور ١٠ سنوات على تعويمه وسحبه من الدوحة إلى المركز

 الصقعبي: الحضور الضخم لالفتتاح حّملنا مسؤوليات كبيرة

 الصقعبي دعا المواطنين والوافدين لالستفادة من سحوبات وعروض المهرجان


