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خالل حفل توزيع المكرمة األميرية للمشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 30

اجلبري: القيادة السياسية حريصة على إحياء املوروث الشعبي البحري

عادل الشنان

أكــد وزير اإلعــام ووزير 
الشــباب  لشــؤون  الدولــة 
محمد اجلبري حرص القيادة 
السياسية على إحياء املوروث 
الشعبي البحري إلبقائه حاضرا 

في الوجدان والذاكرة.
وأعرب الوزير اجلبري في 
تصريح صحافي مســاء أمس 
األول عــن اعتزازه وتشــرفه 
باحلضــور نيابــة عــن ممثل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، في حفل 
توزيع املكرمة األميرية السامية 
للنواخذة واملجدمية والبحارة 
املشاركني في رحلة إحياء ذكرى 

الغوص الـ 3٠.
وقال إن رحلة الغوص وعلى 
مدى سنواتها الثاثني املاضية 
اكتســبت حضــورا مهما على 
الســاحتني احمللية واإلقليمية 
لتصبح مناسبة ينتظرها جميع 
املهتمني وتعاقب عليها أبناؤنا 
جيا بعد جيل مبشاركة سفن 

الفهد في كلمة خال احلفل إن 
إحياء ذكرى الغوص تنطلق من 
الدور الوطنــي الكبير للنادي 
في مجال إحياء التراث البحري 
وتأتي امتدادا للدعم الكبير الذي 
يحظى به النــادي من القيادة 
السياســية فــي تخليد ذكرى 
اآلباء واألجــداد لتبقى صورة 

حية في النفوس.
وأشــاد الفهد بالدعم الذي 
حظــي به النادي من الوزارات 
التــي ســاهمت  واملؤسســات 
فــي إجنــاح فعاليــات الرحلة 

والداعمــة وعلى رأســها بنك 
البترول  اخلليــج ومؤسســة 
وشركة املطاحن وشركة مياه 
الروضتــني، واجلهات األخرى 
املساهمة في دعم الرحلة ودعم 

فعاليات التراث.
وكانت رحلة إحياء ذكرى 
اختتمــت   3٠ الـــ  الغــوص 
فعالياتها في ٢6 يوليو املاضي 
ونظمها النادي البحري حتت 
رعاية صاحب الســمو األمير 
وتعنى بإحياء التراث األصيل 
لدى اجليل اجلديد اســتذكارا 

مهداة من صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، وسمو 
الشــيخ جابر  الراحل  األميــر 

األحمد، طيب اهلل ثراه.
الشــكر اجلزيل  وعبر عن 
لرئيــس النــادي البحري فهد 
الفهــد وأعضاء جلنــة التراث 
البحري بالنــادي وإلى جميع 
املشــاركني ملا بذلــوه من جهد 
وما حققوه من إجناز في رحلة 

الغوص.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
النادي البحري الرياضي فهد 

وإلى وســائل اإلعــام احمللية 
واخلارجية التي كان لها الدور 
الكبير واملميز فــي إبراز هذه 
الرحلــة التــي حتيــي ذكــرى 
اآلبــاء واألجــداد مــن الرعيل 
األول وتؤكد مدى اعتزاز جيل 
احلاضر بذكراهم وبتراث هذا 
الوطن العزيــز. وتوجه الفهد 
بالشكر إلى وزير اإلعام ووزير 
الشباب محمد اجلبري، وللهيئة 
العامة للرياضة وعلى رأسها 
مديــر عــام الهيئــة د.حمــود 
فليطــح، وكل اجلهات الراعية 

وتقديرا حلياة اآلباء واألجداد 
املؤسســني الذين عانوا لبناء 
هذا الوطن وسط حياة صعبة 

وشاقة.
وشــارك في الرحلــة التي 
اســتمرت أســبوعا ٢٢٩ شابا 
من الكويت والبحرين والذين 
أبحــروا على ظهر ١3 ســفينة 
وتوزعوا ما بني نواخذة )ربابنة 
السفينة( واملجدمية )مساعدو 
الربــان( والغاصــة والســيب 
)الذيــن يســحبون الغواص( 

وغيرهم من البحارة.

محمد اجلبري يسلم درع تكرمي النوخذة غامن القالف
اللواء فهد الفهد يسلم الوزير محمد اجلبري حصيلة 

الرحلة من اللؤلؤ

رحلة الغوص 
أصبحت مناسبة 
ينتظرها اجلميع 
ويتعاقب عليها 
أبناؤنا جياًل بعد 

جيل

ني
أسماء املكرم

أواًل: وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد الجبري

ثانيًا: الجهات والشركات الراعية والداعمة
٭ الهيئة العامة للرياضة

٭ بنك اخلليج ـ راع باتيني
٭ مؤسســة البترول الكويتية ـ راع 

رسمي
٭ شــركة مطاحــن الدقيــق واملخابز 

الكويتية
٭ معرض الكويت الدولي

٭ شركة تعبئة مياه الروضتني
٭ مركز ســيرين لألنظمــة الغذائية 

الصحية
٭ شركة لينس للدعاية واإلعام

٭ محــــــمد عبـــــدالرضا كاكولــي 
لألقمشة

٭ مصمم األزياء نواف البدر
٭ عيادة لــو لوتس اكلينــك د.خالد 

الكندري
٭ فريق اكسبو )محمد علي كمال(

٭ خالد املليفي

ثالثًا: جهات وشخصيات مساهمة في دعم 
فعاليات التراث

٭ راشــد حمود حمادة )نائب رئيس 
ادارة االماك في املارينا مول(

٭ عبدالرحمن مشاري العريفان )مدير 
نادي املارينا لليخوت(

٭ محمد حمد بن حسني )رئيس فرقة 
بن حسني(

رابعًا: سفراء كان لهم حضورهم واهتمامهم
٭ ســفير الواليات املتحدة االميركية 

لورانس سيلفرمان
٭ سفير استراليا مايكل دافنبورت

٭ سفير بريطانيا جوناثان غيلبرت

خامسًا: اإلداريون والمنظمون
اإلداريون

٭ ثامر ابراهيم بن علي السيارـ  نوخذة 
استشاري

٭ حامد ثامر ابراهيم السيارـ  مشرف عام
٭ عباس عبدالرزاق احليدر ـ منسق

٭ عبدالوهــاب عبــداهلل عبدالرحمن 
الربيعان ـ نوخذة

٭ صالح عبداهلل الكندري ـ نوخذة
٭ ثويني علي ثويني الثوينيـ  نوخذة

مساعدو إداريي اللجنة
٭ جواد محمد كرم

٭ نافل عدنان بويابس
٭ يوسف الفيلكاوي

٭ عبدالعزيز سعود احلملي
٭ عبدالوهاب جابر الفيلكاوي

٭ تكــرمي النوخذة املميــز لهذا العام 
والذي ســيكون امير غــوص الرحلة 
املقبلة مبســمى »السردال«: النوخذة 

غامن حسني القاف

النوخذة ويزواتهم
٭ فهد فيصل عبدالرحمن الكندري

٭ خليفة يوسف راشد بورسلي
٭ سعد فيصل عبدالرحمن الكندري

٭ عبداهلل علي ثويني الثويني
٭ عثمان جاسم البغلي

٭ علي عبدالرزاق علي الرومي
٭ مشعل احمد سعدون ياسني

٭ غامن حسني سويد القاف
٭ صالح علي احمد العبدالهادي

٭ علي زكي مبارك املبارك
٭ فراس علي حسني اخلشتي

٭ فهد فؤاد احمد الصيخان
٭ احمد عبدالرحيم عبدامللك رجب

أعضاء فرقة لجنة التراث البحري
٭ يوسف البلوشي 

٭ ابراهيم ناصر املشيطي
٭ عبداهلل محمد بن حسني

٭ حمد محمد بن حسني
٭ عبداحملسن املريخي

٭ سعد مطر العنزي
٭ مشعل عبدالرحمن القصير

٭ عبداهلل عبدالرحمن القصير

مصورو لجنة التراث البحري
٭ بشاير القطان

٭ عبدالرحمن احلشاش

٭ شيخة العجيل
٭ غازي قفاف

٭ جناح النسيم
٭ سعود العصفور

٭ فاطمة خليفة
٭ هاشم الشماع

٭ جميلة العنزي

الحرفيون وأصحاب المقتنيات
٭ ابراهيم الفيلكاوي

٭ علي بن حيدر
٭ وليد الناشي
٭ كامل القاف

٭ علي محمد الصايغ

فريق إكسبو للمعارض التراثية والحرفية 
اليدوية

٭ سعود عبدالعزيز فهد
٭ محمد علي حسن دشتي

٭ خالد حسن محمد احلدب
٭ حسني خليل سيد القاف

٭ يوسف يعقوب خضر املسباح

٭ احمد محمد عبداهلل الرويح
٭ علي محسن حسني اجلعفر

٭ عبداللطيف محمد مختار الشطي

تكريم مسابقة اجمل مظهر عام لسفن 
رحلة إحياء ذكرى الغوص

فئة السفن الكبيرة
٭ املركز االول: النوخذة غامن حسني 

القاف
٭ املركــز الثانــي: النوخــذة احمــد 

عبدالرحيم رجب
٭ املركز الثالث: النوخذة فراس علي 

اخلشتي

فئة السفن الصغيرة
٭ املركز األول: النوخذة غامن حسني 

القاف
٭ املركــز الثانــي: النوخــذة أحمــد 

عبدالرحيم رجب
٭ املركز الثالث: النوخذة فراس علي 

اخلشتي

جانب من احلضور  )عادل سالمة(


