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حتت شعار )خليجنا واحد.. مصيرنا 
واحــد( تنطلق اليوم مراسم )الدشة( 
إيذانا ببدء رحلة إحياء ذكرى الغوص 
الـ29 على اللؤلؤ مبشاركة ما ال يقل عن 
200 شاب كويتي تتراوح أعمارهم بني 
14 و 20 عاما و13 سفينة إحياء لذكرى 

اآلباء واألجداد.
 وتعد رحلة الــغــوص التي ينظمها 
النادي البحري الرياضي الكويتي سنويا 
عــامــة متميزة متثل أبـــرز الفعاليات 
الوطنية في مجال إحياء التراث البحري 
على املستوى احمللي واخلليجي والعاملي 
وفــرصــة لتذكير الشباب مبــا كــان كان 
يقدمه اآلبـــاء واألجــــداد مــن تضحيات 
فــي سبيل توفير حياة كرمية ألهلهم 

ووطنهم.
 وحظيت الــرحــلــة بــشــرف الرعاية 
األبوية الكرمية من قبل األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد واستكملت باهتمام 
ورعاية سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد كما حظيت باالهتمام الرسمي 
والشعبي واإلعامي الكبير على أوسع 

نطاق.
 وتقام هذه الرحلة حتت رعاية سمو 
أمير الــبــاد وتستمر حتى الثالث من 
أغسطس املقبل بحضور وزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالة خالد الروضان ومشاركة أربع 
سفن مهداة من سمو األمير وتسع سفن 
مهداة من األمير الــراحــل الشيخ جابر 

األحمد.
 وقد امتهن أهل الكويت قدميا الغوص 
على اللؤلؤ في رحلة نحو مجهول البحر 
ــاع اخلليج بحثا عــن الـــرزق حينها  وق
تسلح اإلنسان الكويتي بــإرادة العازم 
وصبر املقتدر مما مكنه من التفوق في 
أخــطــر املــهــن لتوفير عيشه ومواجهة 

متطلبات حياة ذلك الزمان.
 ورغم مشقة املهنة فإن ركوب البحر 
كان الوسيلة التي تؤمن حياة اإلنسان 
الكويتي ألنها مصدر الرزق الوحيد الذي 
عرفه أهل الكويت عن طريق احملصول 
الــذي يجنونه مــن اللؤلؤ طــوال فترة 

الرحلة والتي متتد أربعة أشهر.
 وخــال تلك الرحلة الطويلة يتعزز 
ــارات الصبر وقــوة  ــه ـــرواد الــرحــلــة م ل
التحمل والطاعة ألوامر )النوخذة( وهو 
قــائــد السفينة كما يكتسبون فضائل 

جديدة كالتعاون والتآخي بني البحارة.
 ومعظم أهــل الكويت األوائــل ركبوا 
البحر وغــاصــوا فــي أعماقه يجمعون 
احملار على أمل العثور على حبات اللؤلؤ 
مبختلف أحجامه إال أن الغاية في )دانة( 

أو )قماشة(
 وكان اللؤلؤ )الدر الذي يستخرج من 
داخل احملــار( عصب االقتصاد الكويتي 
ــذاك إذ تختلف في األحــجــام والشكل  آن
فالكبير منها يسمى دانــة أو حصباة أو 
جوهرة والصغير منها يسمى قماشة 
ومن أشهرها دانة عمر الياقوت وجوهرة 

بن مدعج.
 وتتجسد أهمية وأهــــداف رحــات 
ــة وحــمــاس  ــب ــي تــعــزيــز رغ ــوص ف ــغ ال
ــور املــاضــي مبا  الــشــبــاب فــي إحــيــاء ص

تشمله مــن صــعــوبــات ومشقة وربــط 
التراث البحري باملعاني واملثل الوطنية 
من خال مشاركة أبناء الشهداء وتعميق 
روح الوفاء والوالء واالنتماء لهذا الوطن 
العزيز وللروابط التاريخية مع أبناء 
دول مجلس الــتــعــاون اخلليجي كما 
تتجسد برسم صــور معبرة رائعة عن 

ماضي هذا الوطن العزيز وتراثه التليد.
ــادي الــبــحــري الرياضي  ــن  وكـــان ال
الكويتي قد بدأ مشواره في تنظيم رحات 
الغوص عــام 1986 وانطلقت الرحلة 
األولى بخمس سفن غوص وفرتها وزارة 
ــدى األمــيــر الراحل  اإلعـــام بعد ذلــك أه
الشيخ جــابــر األحــمــد طيب الــلــه ثــراه 
ورغبة منه في توسيع قاعدة مشاركة 
الشباب الكويتي بالرحلة سبع سفن 

غوص جديدة مصنعة في الكويت.
 وبذلك وصل مجموع سفن الغوص 
املشاركة في الرحلة الثانية التي أقيمت 
في العام التالي إلى 12 سفينة فيما مضى 
الــنــادي ينظمها سنويا بتوسع ودعــم 

كبيرين وبرعاية كرمية سامية.
 وتوقفت رحلة الغوص خال الغزو 
العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس 
عام 1990 في حني كان النادي يستعد 
لتنظيم الرحلة اخلامسة حيث مت تدمير 
جميع سفن الغوص املــهــداة من األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد طيب الله 

ثراه.
 وعقب حترير الباد وفــي أغسطس 
عــام 1993 عــاد الــنــادي مــن جديد إلى 
نشاطه في هــذا املجال الوطني الكبير 
بعد أن نظم أول رحلة غوص هي الرحلة 
اخلامسة له وبسفينة واحدة مقدمة من 
أحد رجال البحر النوخذة رجب علي ثم 
في عام 1994 أهدى األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد رحمه الله النادي ست سفن 
غوص جديدة وبديلة عن السفن التي مت 

تدميرها خال االحتال العراقي.
 ومع توفر سفن الغوص بدأ النادي 
يشق مــشــواره بخطى واســعــة فــي هذا 
املجال ومببادرات وطنية جديدة مع كل 
رحلة غوص ينظمها في حني كان شباب 
الغوص ورجال البحر ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة النادي يتشرفون عقب كل 
رحلة غــوص مبقابلة سمو أمير الباد 
الستعراض كل مجريات الرحلة واألخذ 

بتوجيهات ونصائح سموه.
 ومتثل رحات الغوص التي ينظمها 
النادي عموما بالرعاية األميرية السامية 
أبلغ امتداد ملسيرة مباركة ونهج األصيل 
في إحياء تراثنا البحري وغرس معانيه 
وعبره في نفوس الشباب وفــي تخليد 

ذكرى الرعيل األول من اآلباء واألجداد.
ــرص الـــنـــادي عــلــى أن تكون  ــح  وي
رحلة كل عام متميزة مبعانيها النبيلة 
وأهدافها الوطنية الواسعة ومضامينها 
الهادفة وهي حتمل أسمى معاني الوفاء 
والعرفان لألمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد طيب الله ثراه ولسمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد رعاه الله على ما 
يحظى به النادي من دعم ورعاية السيما 
في شــرف تنظيم هــذا النشاط الوطني 

الكبير.

200 شاب مبشاركة ما ال يقل عن 

مراسم »الدشة« تنطلق اليوم إيذانا ببدء رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ29 

إحياء رحات الغوص للبحث عن اللؤلؤ للتذكير مباضي الكويت

الغوص للبحث عن اللؤلؤ

الــــــرحــــــلــــــة تـــــــذكـــــــر الــــــشــــــبــــــاب مبــــــــا قـــــــدمـــــــه اآلبـــــــــــــــاء واألجــــــــــــــــــــداد مــــــــن تــــضــــحــــيــــات
تــقــام حتــت رعــايــة ســمــو أمــيــر الــبــاد وتــســتــمــر حــتــى الــثــالــث مــن أغــســطــس املقبل

املشاركون في رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ28


