
تنطلق رح��ل��ة اح��ي��اء ذك��رى 
الغوص السنوية اليوم اخلميس 
حتت رعاية صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
مدشنة عامها الثاثني في تأكيد 
ثابت ومتواصل على أهمية تراث 

الكويت البحري.
 والرتباطها الوثيق بصفحات 
ن��اص��ع��ة م���ن ت���اري���خ ال��وط��ن 
وتضحيات اآلباء واألج��داد يعيد 
أبناء الكويت عاما بعد آخر إحياء 
ذك��رى رحلة ال��غ��وص وال��ت��راث 
البحري مبشاركة سفن مهداة من 
سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعاه ومن األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح طيب 

الله ثراه.
 وحتظى رحلة إح��ي��اء ذك��رى 
الغوص السنوية ال��ذي تنظمها 
جلنة التراث البحري في النادي 
ال��ب��ح��ري ال��ري��اض��ي الكويتي 
وتستمر إلى 26 يوليو اجلاري 
برعاية واهتمام سمو أمير الباد 
ملا لها من األثر العميق في تعزيز 
رغبة وحماس الشباب في إحياء 
ص��ور املاضي بكل ما حتمله من 
صعوبات ومشقات وجتسيدا 
للصور الرائعة واملعبرة عن تراث 

الوطن.
 وم���ارس أه��ل الكويت قدميا 
مهنة الغوص على اللؤلؤ مبا فيها 
من مشقة وسفر طويل وأخطار 
سعيا ل��ل��رزق وم��واج��ه��ة شظف 
العيش ضاربني من خالها أمثلة 
خالدة على قوة بأسهم وعزميتهم 
وإص��راره��م على مواجهة قسوة 
احلياة السيما أن مهنة الغوص 
كانت كأي مهنة أخ��رى تتعرض 
لفترات من االزده��ار وأخ��رى من 

الكساد.
 ول��ع��ل م���ن أف��ض��ل س��ن��وات 

ازدهار مهنة الغوص على اللؤلؤ 
ما شهدته الكويت في ثاثينيات 
القرن املاضي إذ كان الكويتيون 
يخرجون للغوص ف��ي مواسم 
محددة على ظهر سفن خشبية 
ش��راع��ي��ة ت��ن��وع��ت مسمياتها 
على حسب أشكالها وأحجامها 
فمنها )ال���ب���ق���ارة( و )ال��ب��وم( 

و)اجل���ال���ب���وت( و)ال��س��ن��ب��وك( 
و)ال��ش��وع��ي( التي كانت تنتقل 
في رحاتها الستخراج اللؤلؤ 
الثمني من )مغاص( إلى آخر ومن 
)هير( إلى )هيرات( أخرى بحثا 
عن )الدانة( و)القماش( األبيض 

النقي.
 وكان موسم الغوص الرئيسي 

يبدأ في شهر مايو كل عام ويطلق 
عليه )الدشة( وينتهي أواخر شهر 
سبتمبر ب )القفال( أو )ال��ردة( 
وهناك مواسم أخ��رى أقصر في 
املدة الزمنية تسمى )اخلاجنة( أو 

)باكورة(.
 وعرف عن أهل الكويت قدميا 
قوة البأس والقدرة على التحمل 

واخلبرة في أمور البحر لذا كان 
الغواص الكويتي يخوض غمار 
البحر رغ��م أه��وال��ه مرتديا فقط 
)الشمشول( وهو سروال قصير 
أسود ويضع على انفه )الفطام( 
وهي قطعة صغيرة مصنوعة من 
عظام الساحف يبلغ طولها نحو 
اصبع ملنع تسرب الهواء من رئة 

الغواص أو دخول املياه إليها.
 ولعل قوة التحمل عند أجدادنا 
كانت تظهر جلية في مواجهتهم 
أخ��ط��ار ال��ب��ح��ر وال��غ��وص على 
ال��ل��ؤل��ؤ ومنها ان��ق��ط��اع نفسهم 
وخروجهم في اللحظة األخيرة 
من أعماق البحر بحالة غيبوبة 
تسمى )السنا( أو انفجار طبلة 

األذن ب��س��ب��ب ض��غ��ط األع��م��اق 
القوي كما كانوا يصابون ببعض 
األم�������راض اجل���ل���دي���ة ك��م��رض 
)السمط( ال��ذي ي��ؤدي الى تعفن 
اجللد وظهور الطفح والقروح 
ع����اوة ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��م خطر 

أسماك القرش.
 واعتمد أهل الكويت قدميا على 

النجوم ملعرفة الطرق البحرية 
واجتاهاتها وكانوا يقيسون عمق 
البحر ويتعرفون على نوع التربة 
باستخدام قطعة مستطيلة من 

الرصاص تسمى )البلد(.
 وبدأ النادي البحري مشواره 
ف���ي ت��ن��ظ��ي��م رح����ات ال��غ��وص 
السنوية منذ عام 1986 بخمس 
س��ف��ن خشبية وف��رت��ه��ا وزارة 
اإلع��ام تلتها سبع سفن أخرى 
هدية من األمير ال��راح��ل الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح عام 
1987 رغبة منه رحمه الله في 
توسيع املشاركة الشبابية في 
ال��رح��ات ليصل ب��ذل��ك مجموع 
السفن املشاركة في رحلة الغوص 

الى 12.
 ث��م ج���اء االح��ت��ال ال��ع��راق��ي 
ل��ل��ك��وي��ت ع���ام 1990 لتتوقف 
رحلة الغوص اخلامسة التي كان 
النادي البحري يستعد لتنظيمها 
إذ مت تدمير جميع سفن الغوص 
آن����ذاك ف��ت��وق��ف��ت ال��رح��ل��ة حتى 
ع��ام 1993 عندما ع��اود النادي 
استئناف أنشطته من جديد وعلى 
رأسها احياء رحلة الغوص على 
اللؤلؤ السنوية والتي متت في 
أغسطس من العام ذاته وبسفينة 
خشبية واحدة مقدمة من النوخذة 

رجب علي.
 وفي عام 1994 أه��دى األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح ال��ن��ادي البحري سفن 
غوص جديدة وأيضا أهدى سمو 
أمير الباد سفنا أخرى إلى النادي 
ال��ب��ح��ري م��ا مكنه م��ن مواصلة 
جهوده في تنظيم رحات الغوص 
سنة بعد سنة لتتسع املشاركة 
الشبابية هذا العام بواقع 200 
شاب بكل ما يعنيه ذلك من ربط 
باملعاني الوطنية وتخليد ذكرى 

األجداد وتكرميهم.
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“الهباب والشونة” جانب من فعاليات 

حتت رعاية سمو أمير البالد

رحلة إحياء ذكرى الغوص تنطلق اليوم.. في عامها الثالثني
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ريا�ض عواد 

اح��ت��ف��ل��ت س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة مصر 
العربية في الكويت بالذكرى السادسة 
والستني لثورة الثالث والعشرين من 
يوليو وذل��ك ب��دع��وة م��ن السفير ط��ارق 
القوني والسيدة حرمه بقاعة التاج في 

فندق امليلينيوم.
أق��ي��م احل��ف��ل بحضور وزي���ر ال��دول��ة 
لشئون مجلس األم���ة ووزي���ر اإلع��ام 
الكويتي باإلنابة عادل اخلرافي ومشاركة 
محافظ الفروانية الشيخ فيصل املالك 
الصباح ونائب وزير اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله والشيخ صباح الناصر  
وأعضاء البعثة الدبلوماسية املصرية 
تتقدمهم قنصل مصر ال��ع��ام السفيرة 
هويدا عصام ، والعميد يحيى الصمدي 

امللحق العسكري املصري في الكويت
كما حضر احلفل عدد من السفراء منهم 
عميد السلك الدبلوماسي ف��ي الكويت 
سفير جمهورية السنغال عبداالحد 
ام��ب��اك��ي والسفير األم��ري��ك��ي والسفير 
اإلماراتي  وعدد من امللحقني العسكريني 
األجانب والعرب ورجال األعمال وكبار 
الشخصيات العامة الكويتية واملصرية 
لتقدمي التهاني والتبريكات جلمهورية 
مصر العربية بهذه املناسبة  وبحضور 
أعضاء الكنيسة القبطية بالكويت وأبناء 
اجلالية املصرية في الكويت والصحافة 
واإلع��ام مؤكدا علي عمق العاقات بني 

البلدين. 
واوض���ح السفير ط��ارق القوني في 
كلمته ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��اق��ات املصرية 
الكويتية على كل املستويات الرسمي منها 
والشعبي الفتا إلى دفء هذه العاقات 
ال��وط��ي��دة وال��ت��ي متثلت ف��ي العديد من 
الزيارات املتبادلة بني القيادة السياسية 

في البلدين. 
كما أكد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير االعام باالنابه عادل اجلارلله 
اخل��راف��ي ع��ن عمق العاقات الكويتيه 
امل��ص��ري��ه التاريخية وال��راس��خ��ة التي 
يرعاها صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د حفظة ال��ل��ه والرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي وقال اهنئ 
مصربذكري 66 لثورة يوليو املجيدة 
وانقل تهاني القيادة السياسية بالكويت 
م��ن حضرة صاحب السمو أمير الباد 
والقيادة السياسية الكويتيه والشعب 
الكويتي ف��ي ه��ذ املناسبه واع��ت��ق��د ان 
الروابط املصرية الكويتية تفوق الكلمات 
وان اغلب الشعب الكويتي مرتبط مبصر 

ومصر مرتبطة بالكويت
وسال الدم املصري والكويتي في اكثر 

من موقعة. 
وفي تصريح صحفي قال نائب وزير 
اخلارجية ا خالد اجلارالله ان مشاركتنا 
الشقاءنا ف��ي مصر تعبير ع��ن حرصنا 
علي ع��اق��ة متميزة اخ��وي��ة متواصله 
ومستمرة مع االشقاء في مصر بحضور 
هذه املناسبة الوطنية الهامة بالنسبة 
ملصر التي نشعر فيها بالسعاده والفخر 
ون��ش��ع��ر بخصوصية ه���ذه املناسبة 
بالنسبة لنا بالكويت خصوصا انها متثل 

ثورة 23 يوليو بكل ما متثله هذه الثورة 
من مشاعر وطنية البناء مصر وأبناء 

االمه العربية جميعا.
وأل��ي��ك��م ن��ص كلمة س��ع��اد السفير 

املصري طارق القوني:
وق��ال السفير املصريفي كلمته التي 
القاها ف��ي ه��ذه املناسبة “ُيشرفني أن 
نحتفل سوياً اليوم بالذكرى السادسة 
والستني لثورة الثالث والعشرين من 
يوليو املجيدة... تلك الثورة التي أّذنت 
ببدء حقبة جديدة فى تاريخنا املعاصر 
حيث أع��ادت تقدمي مصر للعالم كفاعل 
وش��ري��ك نشط ال ي��دخ��ر ج��ه��دا لتحقيق 
األم���ن واالس��ت��ق��رار ال��دول��ي��ني.... ث��ورة 
مثلت مصدر إلهام للعديد من ال��دول في 
محيطيها ال��ع��رب��ي واألف��ري��ق��ي، وامتد 
تأثيرها إلى العالم بقرار سياسي مستقل 
وس��ي��اس��ات تسعى إلح����داث ال��ت��وازن 
املنشود في عاملنا، مع دعم حق الشعوب 
فى تقرير مصيرها وحتقيق نهضتها دون 

احتال أو استغال.
واض��اف القوني إن مصر اليوم هي 
امتداد لذلك التغيير الشامل ال��ذي أتت 
ب��ه ث��ورة يوليو وم��ا أرس��ت��ه م��ن دعائم 
ل��دول��ة راس��خ��ة بعد أن أع���ادت صياغة 
عاقة املواطن بوطنه من خ��ال مبادئ 
تقوم على العدالة االجتماعية ومشاركة 
املواطنني ف��ى بناء دولتهم ونهضتها، 
وتأسيس جيش ق��وي يحمي م��ق��درات 
الدولة ويقف رادعاً لكل محاوالت املساس 

بأمنها وسيادتها.
واش���ار ال��ق��ون��ي ال��ى أن االح��ت��ف��االت 
بثورة يوليو مصحوبة بأكثر من مناسبة 

سعيدة، فمنذ أسابيع قليلة احتفلت مصر 
ببدء الفترة الرئاسية الثانية للسيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جتديد 
الشعب الثقة بسيادته ف��ى استحقاق 
انتخابي كان محل إشادة من قبل املتابعني 
ومبشاركة أكثر من 24 مليون مواطن 
داخل مصر وخارجها، كما أن احتفاالتنا 
تأتي متزامنة مع الذكري اخلامسة لثورة 
الثاثني م��ن يونيو 2013 التى قامت 
بتصحيح امل��س��ار بعد أن سعت قوى 
الظام إلى اختطاف إرادة الشعب وتهديد 
وح��دت��ه ب��ل وال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى دور مصر 

احملوري إقليميا ودولياً.

واض���اف ال يخفى على أح��د م��ا مرت 
ب��ه مصرنا الغالية م��ن حت��دي��ات خال 
السنوات املاضية والتي زاد من جسامتها 
محيط إقليمي غير مستقر، واره���اب 
يتربص بأمن الوطن ومصاعب اقتصادية 
غير مسبوقة، غير أن م��ا حققناه من 
إجنازات خال فترة وجيزة يدعو للفخر، 
وهي إجن��ازات ما كانت لتتم إال باجلهود 
االستثنائية للقيادة السياسية، مدعومة 
بشعب صلب وبرجال القوات املسلحة 
وال��ش��رط��ة ال��ب��واس��ل املستعدين دائ��م��اً 

للتضحية والعطاء.
واك��د القوني على أن م��ا يتحقق من 

نتائج يوما بعد ي��وم ُيثبت أننا منضي 
فى الطريق الصحيح وتشهد على ذلك 
التقديرات اإليجابية للمؤسسات الدولية 
حول كفاءة برنامج االصاح االقتصادي، 
كما تتوالى امل��ؤش��رات ع��ن حتسن أداء 
االقتصاد بتحقيق امل��وازن��ة العامة أول 
فائض مبدئي منذ 15 عاماً للعام املالي 
2018/2017، وارتفاع احتياطي النقد 
األجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 44.3 
مليار دوالر، فضاً عن القفزات الكبيرة 
ف��ي استكشافات ال��غ��از وال��ب��ت��رول مع 
حقل ٌظهر للغاز وغ��ي��ره��ا، إض��اف��ة إلى 
حتسن مؤشرات السياحة وإيرادات قناة 

السويس، وخلق املزيد من فرص العمل ال 
سيما فى إطار املشروعات القومية الكبرى 
ب��إن��ش��اء امل���دن اجل��دي��دة وف��ى مقدمتها 
العاصمة اإلداري���ة والتحديث املستمر 

للبنية التحتية. 
غير أن م��ا ت��ق��دم ال يعنى أن َنركن 
إل��ى ال��راح��ة، ف��ا زال أمامنا الكثير من 
العمل كي نصل للهدف الذي نطمح إليه 
-وال��ذي حدد معامله السيد الرئيس في 
خطاب التنصيب- باستكمال بناء دولة 
حديثة مع إعطاء أولوية لقطاعي التعليم 
وال��ص��ح��ة، واإلس����راع بخطى اإلص��اح 
على جميع املستويات بجانب التصدي 
للمخاطر األمنية التي حتيط بالدولة، 
م��ع إن��ش��اء شبكة متكاملة م��ن برامج 
احلماية االجتماعية. وق��ال القوني منذ 
سبعٍة وخمسني عاماً تأسست العاقات 
الدبلوماسية الرسمية بني بلدينا بعد نيل 
دولة الكويت استقالها مباشرة، ولكن 
سبق ذلك التاريخ سجل حافل وممتد من 
التعاون الثقافي والتعليمي وزي��ارات 
متبادلة للنخب السياسية والتنويرية 
في كا البلدين، كما تاه تكاتف وتاحم 
حلد امتزاج الدماء في األوقات العصيبة 
من تاريخهما مثلما شهدنا في بطوالت 
أبنائهما املشتركة ف��ي ح��رب��ي أكتوبر 

1973 وحترير الكويت 1991.
ولقد كانت السنوات األخ��ي��رة جلية 
للعيان على مستوى العاقات االخوية 
الوطيدة بني مصر والكويت، فا تنسى 
مصر ق��ي��ادة وحكومة وشعبا املواقف 
امل��ق��درة حلضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة 

الكويت الداعمة ملصر واختيارات شعبها، 
كما لم ينقطع التواصل املكثف بني البلدين 
من أجل إع��ادة االستقرار للمنطقة وحل 
أزماتها مدعوما بتقارب في وجهات النظر 
يصل حلد التطابق في رؤى البلدين حيال 

القضايا اإلقليمية والدولية.
احلضور الكرمي،

لقد انقضت قرابة 8 شهور على تسلمي 
مهام عملي فى دولة الكويت الشقيقة لم 
أشعر خالها أنا وحرمي بأي غربة فيها 
بل ولدينا إحساس حقيقي بأنها بلدنا 
الثاني، وال يعود ذل��ك للغة وال��ع��ادات 
والثقافة املشتركة فقط، وإمن��ا للدفء 
الصادق في التعامل من جانب األخ��وة 
الكويتيني على كافة املستويات، وما 
ُيكنونه م��ن مشاعر طيبة جت��اه مصر 

وشعبها.
كذلك فقد ثبت لي أن العاقة بني البلدين 
ال تعرف حدودا أو قيود، وليس أدل على 
ذلك الزيارات املتبادلة للمسئولني منذ عام 
2014، والتي بلغت خمس زيارات أميرية 
ورئاسية ثنائية أخرها زيارة سمو األمير 
ملصر في 2015 وزي��ارة السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي للكويت في 2017 
ناهيك عن عشرات ال��زي��ارات ال��وزاري��ة 
ودون الوزارية، ووصول حجم التبادل 
التجاري بني البلدين إلى ما يزيد عن 3 
مليار دوالرا، وك��ون الكويت ثالث أكبر 
مستثمر عربي وراب��ع أكبر املستثمرين 
األجانب في مصر، إضافة إلى احتضان 
دول��ة الكويت جلالية مصرية تأتى فى 
املرتبة الثانية بني اجلاليات األجنبية، 
ورغ��م أن ه��ذه العاقات تعد منوذجية 
ألي رئيس بعثة دبلوماسية إال أنها تخلق 
حتدياً فى دفعها إلى آفاق أرحب خاصة 
في املجال االقتصادي ال��ذى أرى أن��ه لم 

يصل بعد إلى ما يرضى طموح اجلانبني.
وط��ال��ب القوني م��ن أع��ض��اء البعثة 
الدبلوماسية لبذل كل اجلهد والتفاني 
ف��ي أداء عملكم ك��س��ف��راء ملصر ك��ٌل في 
مجاله، كما أُثمن حرصكم على استمرار 
التواصل م��ع ال��وط��ن األم، وأق���ول أنكم 
بتصدركم جلالياتنا في اخلارج تصويتاً 
في االستحقاقات االنتخابية املختلفة 
وأخرها االنتخابات الرئاسية في مارس 
املاضي ٌتثبتون أن دعم الوطن ال يكون 
ب��ال��ش��ع��ارات، وإمن��ا ب��االن��خ��راط البّناء 
في قضاياه وهمومه، كما أود أن أنقل 
لكم تقدير احلكومة املصرية ومتابعتها 
عن كثب ملا يهم اجلالية من موضوعات 
وحرصها على تذليل أية صعوبات أمامها، 
وأن أنقل أيضاً أنقل لكم ما أملسه من إشادة 
م��ن قبل املسئولني الكويتيني بدوركم 

املقدر في تنمية الكويت.
واخ��ت��ت��م ال��ق��ون��ي كلمته ب��االش��ارد 
بالعاقات  الوطيدة بني دول��ة الكويت 
وجمهورية مصر العربية ف��ي جميع 
االص���ع���دة وامل���ج���االت وال��ت��ي جسدها 
ه��ذا احل��ف��ل م��ن خ��ال احل��ض��ور الكرمي 
للمشاركة وتقدمي التهنئة  هنيا الشقانا 
ف��ي جمهورية مصر العربية بالعيد 
القومي وهذه االحتفالية لذكري 66 لثورة 

يوليو املجيدة.

قطع كيكة االحتفال

بحضور وزير اإلعالم باإلنابة عادل اخلرافي

السفارة املصرية بالكويت حتتفل بالذكرى الـ66 لثورة يوليو 

جتهيزات رحلة الغوص
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السفير القوني متوسطا أعضاء البعثة الدبلوماسية

السفير القوني واجلارالله ومحافظ الفروانية
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