
 5  محليات  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ 

 الفريق املشارك في استكشاف األنابيب القدمية

 أحد األنابيب املكتشفة في البحر

 أحد أعضاء الفريق يربط بعض املخلفات لسحبها

  فريق الغوص يستكشف 
  موقعًا ألنابيب نفطية قديمة

 متكن فريق الغوص في املبرة التطوعية من عمل كســـح شامل 
ألنابيب نفطية قدمية متتد من ساحل املنقف حتى مسافة ١٣٠٠ متر 
في عرض البحر وبعمق ١٨ مترا حتت املاء، وذلك بالتعاون مع شركة 
البترول الوطنية الكويتية وجلنـــة اإلزالة التابعة ملجلس الوزراء 

ومجموعة «حافظوا على الكويت نظيفة».
  وقال مســـؤول املشـــاريع البيئية بالفريق محمود اشكناني في 
تصريح صحافي امس ان هذا املشـــروع يأتي ضمن اخلطة الشاملة 
لتنظيف ساحل املنقف والتأكد من حالة األنابيب النفطية وموقع نهاية 

امتدادها التي ترجع الى حقبة بدايات تصدير النفط الكويتي.
  وبني اشكناني أن الفريق قام بتوثيق ومتابعة أنابيب النفط من 
الســـاحل حتى انتهاء القاع الرملية وبداية قاع الترسبات الطينية 
الرخوة عنـــد عمق ١٨ مترا ودرجة حرارة ٥٫١٤ درجة مئوية امتدت 
مسافة ١٣٠٠ متر من الساحل حتى الوصول الى عرض البحر وعند 
رسو السفن العمالقة. وأضاف أن الفريق الحظ أن األنابيب متهالكة 
لقدمها، وأن بعض قواعدها اخلرســـانية محطمة كما شـــاهد بعض 
األســـماك النافقة في القاع أثناء الكسح كما شاهد منو بعض أنواع 
املرجـــان، مبينا ان بعض حاالت املرجان املصـــاب باالبيضاض لم 
تتعاف رغم برودة املاء. وذكر أشكناني أن فريق الغوص يساند أي 
جهة تعمل من أجل حماية البيئة البحرية والســـاحلية، معربا عن 

شكره للجهود احلكومية واألهلية في هذا املجال.  

 ضمن أنشطة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املقدمة الى فئة الشباب تنظم إدارة الهيئات الشبابية 
التابعة للهيئة املسابقة احمللية األولى لإلنشاد 
الوطنيـــة واالجتماعية والثقافية  في املجاالت 

والعلمية ومجال جتويد القرآن الكرمي.
  وقال رئيس قسم األنشطة املتخصصة يوسف 

السعيدي ان هذه املسابقة تهدف الى تنمية مواهب 
الشـــباب في مجال اإلنشـــاد الذي أصبح مطلبا 
طبيعيا للشباب للتطلع لإلبداع والتميز والتسابق 
في إبراز األصوات اجلميلة وميدانا مهما من ميادين 
التنافس، كما انها مجال للتعبير عن حب الوطن 
وغرس الوالء واالنتماء الوطني من خالل األشعار 

التي تتحدث عن حب الوطن وقيمته في النفوس 
ووجوب الدفاع عنه والعمل على تنميته.

  وعن املســـابقة، قال الســـعيدي انها تتعلق 
باهتمامات الشباب واجتاهاتهم التي تتوزع بني 
الديني والوطني واالجتماعـــي والفني وغيره 

من املجاالت.

  وأهاب الســـعيدي بالشـــباب للمسارعة في 
اإلشتراك باملسابقة من خالل مقار التسجيل مبقر 
الهيئة فـــي الرقعي، الدور الرابع، ادارة الهيئات 
الشبابية (صباحا) وقســـم األنشطة والبرامج 
بالدعية جوار االحتاد الكويتي لكرة اليد (بالفترة 

املسائية). 

 «الشباب والرياضة» تنظم مسابقة اإلنشاد األولى

   الموقـع علـى عمـق ١٨ متـرًا 
الكويت جنـوب  متر   ١٣٠٠ وطـول 


