
واص��ل��ت امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات الكويتية 
األس��ب��وع امل��اض��ي نشاطها امل��ت��ج��دد ف��ي دعم 
جهود إعادة االعمار وتقدمي املساعدات االغاثية 
واالنسانية باملنطقة ف��ي ظ��ل اش���ادات دولية 
متعددة بخطواتها ف��ي ه��ذا امل��ج��ال خاصة ما 

يتعلق باليمن.
 فمن جانبه أثنى مفوض االمم املتحدة السامي 
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي على التضامن 
اإلنساني املتواصل ال��ذي تقدمه دول��ة الكويت 
للمفوضية ملا له من اثر بالغ في التخفيف من 

معاناة املتضررين من االزمات والكوارث.
 واك��د غ��ران��دي في تصريح ل� )ك��ون��ا( عقب 
اجتماعه مع مندوب الكويت الدائم لدى االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية االخ��رى في جنيف 
السفير ج��م��ال الغنيم دور الكويت كإحدى 
اجلهات اإلنسانية الرئيسية املانحة في املنطقة 

والعالم.
 وأضاف ان املفوضية ممتنة لقيادة الكويت 
وحكومتها وشعبها لكرمهم ال��ث��اب��ت جتاه 
النازحني قسرا سواء كانوا من طالبي اللجوء أو 
الالجئني أو النازحني داخليا وممن هم بحاجة 

ماسة إلى الدعم«.
 واوض��ح ان االجتماع مع السفير الغنيم قد 
تناول دعم الكويت لبرامج املفوضية اخلاصة 
باليمن اذ من شأن هذا الدعم الذي جاء في الوقت 
املناسب أن ميكن املفوضية على نحو واسع من 
التخفيف من معاناة األشخاص املتأثرين بإحدى 

أسوء األزمات في العالم.
 وذك���ر غ��ران��دي ان��ه “سيكون للمساهمة 
الكويتية أث��ر مباشر على ح��ي��اة ك��ل ه��ؤالء 
وظ��روف��ه��م املعيشية حيث أن��ه��ا ستوفر لهم 
امل��س��اع��دة واحل��م��اي��ة اإلنسانية امل��ب��اش��رة في 
وقت يستمرون فيه بإظهار عزمية راسخة في 
مواجهة إحدى األزمات اإلنسانية األكثر إحلاحا 

في املنطقة«.
 بدوره أكد املدير العام للجنة الدولية للصليب 
االحمر بيتر ماورر في تصريح مماثل ل)كونا( 
عقب لقاء عقده مع الغنيم اهمية الدعم الذي 
تقدمه الكويت لبرامج اللجنة في اليمن واصفا 
اياه بانه “ذو اهمية كبرى للتعامل مع االزمة 

الصحية في اليمن الذي مير بظروف صعبة«.
 وقال ماورر ان “دولة الكويت دائما تقدم مثاال 
يحتذى به في التعامل مع االزمات االنسانية من 
خالل دعمها لبرامج اللجنة والسيما في اليمن” 
مشددا على ان ذلك الدعم ميكن اللجنة من تنفيذ 
مشروعات توفير املياه الصاحلة للشرب وتهيئة 
الصرف الصحي ورعاية النازحني مما يؤدي الى 

استقرار االوضاع نسبيا في اليمن.
 واك����د ان ال��ل��ج��ن��ة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى احل��ي��اد 
واملصداقية ف��ي جميع برامجها السيما تلك 
املعنية مبناطق الصراعات والتوتر مشيرا الى 

تقدير الكويت لهذا الدور الذي تقوم به اللجنة.
 م��ن جانبه ق��ال السفير ان م���اورر سيقوم 

بزيارة قريبا ال��ى دول��ة الكويت الج��راء مزيد 
من املشاورات حول الدعم الكويتي املخصص 

لبرنامج اللجنة في مناطق الصراعات والتوتر.
 من جهته أكد املستشار االول في قسم تطوير 
البرامج والشؤون االنسانية في منظمة األغذية 
والزراعة لالمم املتحدة )فاو( رودريغو فينيت 
ل)كونا( عقب اجتماعه أيضا مع السفير الغنيم 
ان الدعم الكويتي ملشروعات املنظمة اخلاصة 
باليمن يساهم ف��ي توفير حلول للمشكالت 
ال��زراع��ي��ة ال��ط��ارئ��ة وحت��س��ني األم���ن الغذائي 

والتغذية في اليمن.
 وقال ليفنيت ان اليمن يواجه اليوم واحدة 
من اسوأ حاالت نقص الغذاء في العالم والتي 
جعلت 75 باملئة م��ن سكان اليمن يعتمدون 
على مساعدات البرنامج للحصول على غذائهم 

االساسي السيما.
 واضاف ان الدعم الكويتي سيساعد املزارعني 
من خ��الل التدخالت التي تشمل إع��ادة تأهيل 
ق��ن��وات ال���ري وت��ع��زي��ز ط��رق احل��ص��اد املائي 
التقليدية وإدارة املياه وتطبيق برنامج النقد 
مقابل العمل لدى األسر الفقيرة والتخفيف من 
مخاطر الفيضانات وتشجيع امل��زارع��ني على 
استخدام أراضيهم لزراعة نوعني من احملاصيل 

بدال من نوع واحد.
 كما اكد ان الدعم الكرمي الذي قدمته الكويت 
ضروري جدا لبناء قدرات املجتمعات الريفية في 

اليمن على الصمود.
 م��ن جانبه ق��ال الغنيم ان ه��ذه املساهمة 
الكويتية تفتح ب��اب��ا ج��دي��دا ف��ي العالقة بني 
دولة الكويت ومنظمة )ف��او( لتسريع اجلهود 

اإلنسانية ملساعدة األشقاء في اليمن.
 وأوض���ح ان ال��ه��دف ال��ع��ام لهذه التدخالت 
االنسانية هو حتسني األمن الغذائي والتغذية 
وتقليص الفقر في املناطق الريفية وتعزيز قدرة 
اليمن على إدارة املخاطر والتهديدات في القطاع 

الزراعي واالستجابة لها.
 على صعيد متصل أع��رب��ت منظمة األمم 
املتحدة للطفولة )يونيسف( عن شكرها لدولة 
الكويت على “استمرار تقدميها الدعم السخي 
والنموذجي لألطفال في الشرق األوسط” مثمنة 

املساهمة الكويتية للمنظمة أخيرا بقيمة 59 
مليون دوالر أمريكي لدعم األطفال في اليمن.

 وعلق السفير الغنيم في تصريح ل)كونا( 
على االجتماعات التي عقدها مع مناقشة خطط 
مشاركة الكويت في برامج املنظمة الدولية 
للهجرة واللجنة ال��دول��ي��ة للصليب االحمر 
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة االغ��ذي��ة 
والزراعة لألمم املتحدة )فاو( ومفوضية االمم 
املتحدة لشؤون الالجئني للتعامل مع االزم��ة 
اليمنية بالقول ان العمل االنساني الكويتي 
يحظى بتقدير كبير من رؤساء ومدراء منظمات 
االمم املتحدة واملنظمات الدولية االخ��رى ذات 

الصلة.
 وأوض��ح ان دول��ة الكويت تسعى من خالل 
ال��ت��ع��اون م��ع املنظمات ال��دول��ي��ة ال��ى تخفيف 
املعاناة عن الشعب اليمني اذ تهدف من التعاون 
مع منظمة الصحة العاملية للتخفيف من انتشار 
وباء الكوليرا وإع��ادة بناء البنية الصحية في 

اليمن.
 واضاف ان دولة الكويت تسعى من التعاون 
مع منظمة )فاو( الى التخفيف من آثار املجاعة 
عن طريق تطوير قطاع الزراعة الفتا الى تعاون 
الكويت مع اللجنة الدولية للصليب ملواجهة 

التداعيات االنسانية مبناطق الصراع في اليمن.
 وق��ال املسؤول الكويتي ان ب��الده تتعاون 
ايضا مع مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ومنظمة الهجرة الدولية للتعامل مع انعكاسات 

الهجرة والنزوح في اليمن.
 وقال السفير الغنيم ان “املشاركات الكويتية 
تأتي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله وفي إطار تعهدات الكويت مبؤمتر 
دع��م اليمن عقد ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي مبقر األمم 

املتحدة في جنيف«.
 واع���رب ع��ن االم��ل ف��ي ان يسهم ه��ذا الدعم 
بتخفيف املعاناة االنسانية وس��د النقص في 
االحتياجات اإلنسانية للشعب اليمني ومنها 
مجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية 

حتتية دمرها الصراع.
 وف���ي األردن ق���ال م��دي��ر امل��ك��ت��ب اإلقليمي 

لليونيسف ملنطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
افريقيا في العاصمة عمان خيرت كاباالري في 
تصريح صحفي إن “الكرم الكويتي املثالي” 
يتماشى م��ع االل��ت��زام��ات التي مت التعهد بها 
إذ ساهمت ال��ك��وي��ت منذ ع��ام 2013 بتقدمي 
أكثر من 200 مليون دوالر أمريكي إلى منظمة 
)يونيسف( ما يجعلها “إحدى أكبر اجلهات 
املانحة لعمل املنظمة من أجل األطفال في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.
 وأض���اف ك��اب��االري أن )يونيسف( ترحب 
باملساهمة الكويتية األخيرة لدعم األطفال األكثر 
هشاشة في جميع أنحاء اليمن والذين تضرروا 

بسبب “تراجع التنمية والنزاع القاسي«.
 وأوض����ح أن امل��س��اه��م��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة “غير 
مشروطة” وستستخدمها املنظمة للوصول 
إل��ى األط��ف��ال احملتاجني ممن يعانون أوضاعا 
صعبة في جميع أنحاء اليمن مبا فيها الوقاية 
من األمراض مثل الكوليرا وتقدمي الدعم لألطفال 
للحصول على التعليم واملياه والصرف الصحي 

وخدمات التغذية واحلماية.
 وق��ال “لقد أثبتت الكويت م��رة أخ��رى أنها 
صديقة ألطفال املنطقة وأنها تلتزم مببادئ 
الشراكة اجليدة” الفتا إلى أن الكويت ساهمت 
في عمل املنظمة من أجل األطفال بسخاء على 
مر السنني مبا في ذلك ما قدمته ألطفال سوريا 

والعراق.
 كما تركزت املساعدات التي قدمتها الهيئات 
الكويتية خالل األسبوع املنتهي أمس اجلمعة 
ف��ي مصر واألراض���ي الفلسطينية ومنغوليا 
واشتملت على جوانب اغاثية ومساعدات ودعم 

جلهود االعمار والبنية التحتية.
 ففي مصر قدم املكتب الكويتي للمشروعات 
اخل��ي��ري��ة ال��ت��اب��ع لبيت ال��زك��اة تبرعا ماليا 
جلمعية االورم��ان اخليرية قيمته 4ر6 مليون 
جنيه مصري )نحو 358 ألف دوالر أمريكي( 
للمساهمة في بناء 94 منزال للفقراء وااليتام 

بقرى صعيد مصر.
 وق���ال رئ��ي��س املكتب الكويتي اسماعيل 
الكندري في تصريح ل)كونا( ان التبرع عبارة 
عن )شيكني( االول مقدم من املتبرع الكويتي 

صالح ال��غ��امن وقيمته 115ر2 مليون جنيه 
مصري )3ر118 أل��ف دوالر( لبناء 32 منزال 

للفقراء وااليتام في قرية سوهاج.
 واض��اف ان التبرع االخ��ر مقدم من جمعية 
النجاة اخليرية الكويتية بقيمة 285ر4 مليون 
جنيه )7ر239 أل��ف دوالر( لبناء 62 منزال 

للفقراء وااليتام في ثالث من قرى صعيد مصر.
 واعرب الكندري عن الشكر ملثل هذه االعمال 
اخليرية التي تساهم في مساعدة احملتاجني 
وال��ف��ق��راء وتعزيز ال��ت��ع��اون ال��دائ��م وال��رؤي��ا 
املستقبلية للمتبرعني وحتقيق اه��داف العمل 
اخليري واالنساني في مصر. من جانبه قال 
رئيس جمعية االورمان اخليرية اللواء ممدوح 
شعبان في تصريح مماثل ل)كونا( ان التبرعات 
سيتم توجيهها لبناء 94 مسكنا للفقراء وااليتام 
في سوهاج وبعض قرى الصعيد “بدءا من هدم 

البيوت اللبنية حتى تشييد املسكن بالكامل«.
 واوض���ح شعبان ان ه��ذه املشاريع ستتم 
بالتنسيق مع املكتب الكويتي “وسيتم ارسال 
تقارير بشكل مستمر ال��ى املكتب ع��ن مراحل 

اجناز الوحدات السكنية«.
 وأثنى على دور املكتب الكويتي في التنسيق 
الدقيق في تيسير وتنفيذ املشاريع اخليرية 
موجها الشكر لكل اهل الكويت الكرماء واملتبرعني 
لرفع املعاناة عن املواطن املصري الفقير والعمل 
على توفير حياة وبيئة صحية واجتماعية 

أفضل له.
 كما قدم املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية 
بالقاهرة تبرعا ال��ى املعهد القومي ل��ألورام 
اجلديد )500500( بقيمة مليون جنيه مصري 
)56 ألف دوالر( لدعم اخلدمات الصحية التي 

يقدمها املعهد.
 وق��ال الكندري ان التبرع ج��زء من خمسة 
ماليني جنيه )280 ألف دوالر أمريكي( تقدم بها 
احملسن الكويتي فؤاد الغامن من اجل املساهمة 
ف��ي دع��م وتطوير مجالي التعليم والصحة 

مبصر.
 من جانبه أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
املعهد القومي ل��ألورام اجلديد الدكتور جابر 
نصار في تصريح مماثل ل)كونا( عن سعادته 

بهذه “اللفتة االنسانية اخليرية” التي قدمها 
احملسن الكويتي فؤاد الغامن للمعهد.

 وأك��د نصار ان )500500( مشروع قومي 
كبير يضيف لعالج االورام في الوطن العربي 
كله وليس ف��ي مصر فقط ألن��ه يحتوي على 
1012 سريرا و60 غرفة عمليات ال��ى جانب 
600 عيادة خارجية مشددا على ان )500500( 
“سيساهم في القضاء على مرض السرطان في 

العالم العربي«.
 وأع���رب ع��ن الشكر لبيت ال��زك��اة الكويتي 
وللشعب الكويتي االنساني “الذي يعطي دون 

تفرقة«.
 وف��ي األراض����ي الفلسطينية اع��ل��ن وزي��ر 
األش��غ��ال العامة واإلس��ك��ان الفلسطيني مفيد 
احلساينة عن املوافقة على صرف مبلغ مليوني 
دوالر امريكي ضمن املنحة الكويتية ألعمال 
التأهيل والتطوير للبنية التحتية في احملافظات 

اجلنوبية في قطاع غزة.
 واع���رب احلساينة ف��ي ب��ي��ان صحفي عن 
الشكر باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء رامي احلمد الله لدولة الكويت 
وس��م��و األم��ي��ر الشيخ ص��ب��اح االح��م��د اجلابر 
الصباح واحلكومة الكويتية والشعب الكويتي 

على دعمهم للفلسطينيني.
 كما شكر احلساينة ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى دعمه 

ومساندته ألبناء الشعب الفلسطيني.
 وفيما يتعلق مبنغوليا وق��ع الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية اتفاقية 
الرصيد املتبقي من املنحة رقم )31( بني منغوليا 
والصندوق بقيمة 059ر1 مليون دينار كويتي 
)نحو 5ر3 مليون دوالر ألمريكي( لالسهام 
في متويل مشروع مطار اندورخان اجلديد في 

محافظة هنتي.
 وقال الصندوق في بيان صحفي إن مشروع 
م��ط��ار ان���دورخ���ان ي��ه��دف إل���ى دع���م التنمية 
االقتصادية واالجتماعية إلقليم هنتي عبر توفير 
البنية التحتية الالزمة للنقل اجلوي متوقعا أن 

يستكمل املشروع في 30 يونيو عام 2021.
 وأوض���ح أن امل��ش��روع يشمل ك��ل األع��م��ال 
الالزمة لتشيد املطار من خالل بناء املدرجات 
وأنظمة االتصاالت ومحطات الكهرباء اخلارجية 
وم��ع��دات املراقبة وامل��الح��ة اجلوية فضال عن 
اخلدمات االستشارية الالزمة لالشراف على 

تنفيذ األعمال كافة.
 وذك��ر الصندوق أن��ه سبق وق��دم حلكومة 
منغوليا أربعة قروض لتمويل مشروعات في 
قطاعات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 9ر23 
مليون دينار )نحو 9ر78 مليون دوالر( فضال 
عن تقدمي معونتني بقيمة 433 ألف دينار )نحو 
4ر1 مليون دوالر( لتمويل إع���داد دراس��ات 
اجل���دوى الفنية واالق��ت��ص��ادي��ة ومت دمجهما 

بقرضني لذات املشروعني.
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دعمًا جلهود إعادة اإلعمار باملنطقة

الهيئات الكويتية تواصل نشاطها املتجدد في تقدمي املساعدات اإلنسانية 

تسليم شيك كويتي جلمعية األورمان املصرية
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جانب من النشاطات اخليرية

كبرى أهمية  ذو  اليمن  ف��ي  الصحية  األزم���ة  م��ع  للتعامل  الكويت  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  م���اورر: 
ف��ي��ن��ي��ت: ال���دع���م ال��ك��وي��ت��ي ال���ك���رمي ض������روري جل��ع��ل امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ف��ي��ة ف���ي ال��ي��م��ن ص��ام��دة
ل�»يونيسف« دوالر  مليون   200 م��ن  أكثر  بتقدمي   2013 منذ  ساهمت  الكويت  ك��اب��االري: 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي غ��زة ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��أه��ي��ل  ال��ك��وي��ت��ي��ة  امل��ن��ح��ة  احل��س��اي��ن��ة: ص���رف م��ل��ي��ون��ي دوالر ض��م��ن 

رحلة الصحافيني تنطلق مساء اليوم من النادي البحري لتغطيتها

رحلة الغوص ال�30 تواصل فعالياتها من اخليران 
ريا�ض عواد 

أوضحت اللجنة االعالمية بالنادي 
البحري الرياضي ردا على ما تداوله 
البعض على وسائل التواصل االجتماعي 
من عرض احد الفيديوهات ألحد الشباب 
حيث قال التوضيح الذي وصل للجريدة 
أن  هؤالء الشباب  الصغار الذين شاركوا 
من بني 200 واحد من اشقائهم الكويتيني 
من البحارة املشاركني في رحلة غوص 
سابقة التي ينظمها  ال��ن��ادي البحري 
سنويا حتت رعاية صاحب السمو أمير 
البالد حفظه الله ورع��اه  الشيخ صباح 
األح��م��د اجل��اب��ر الصباح - وألن هذي 
املجموعة الصغيرة من ال 200 يقومون 
النواخذة بتدريبهم على اعمال ثانية في 
الغوص مثل تنظيف السفينة او مساعدة 
السيوب الن أجسامهم م��ا تساعدهم 

يكونون غاصة وال سيوب ..
وأض��اف التوضيح أننا نفتخر بهم 
ألنهم رج��ال مبعنى الكلمة وتركوا كل 
م��ج��االت ال��راح��ة والترفيه  .. وه��ؤالء 
ال��رج��ال فضلوا ي��ش��ارك��ون ف��ي رحلة 
كلها تعب ومشقه وفيها مخاطر وأكثر 
من شهر وه��م في البحر او على اليال 
واحل�����رارة ق��د ت��ص��ل ال���ى  50 وط��وز 
ورطوبة ويشتغلون بكل همة وحماس 
ليلبون رغبة سمو امير البالد بإحياء 
ذكرى املاضي والتأكيد على اعتزاز اجيال 

الكويت مباضي آبائهم وأجدادهم .

وفي إطار فعاليات رحلة إحياء ذكرى 
ال��غ��وص الثالثني ال��ت��ي تنظمها جلنة 
ال��ت��راث البحري ف��ي ال��ن��ادي البحري 
الرياضي حتت رعاي�ة س�مو أمير البالد 
خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن  19 إل��ى 26 يوليو 
اجل���اري ، ب��اش��ر ال��ش��ب��اب امل��ش��ارك��ون 
ف��ي الرحلة م��ن ال��ن��واخ��ذة واملجدمية 
والبحرية مهامهم منذ صباح يوم أمس 
األول اجلمعة في الغوص الفعلي كما كان 
في املاضي عقب وصولهم إلى مغاصات 
منطقة اخل��ي��ران ،وذل���ك  بعد مراسم » 
الدشة « التي أقيمت صباح ي��وم أمس 
األول على ساحل النادي في الساملية ، 
بحضور وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
األمة عادل مساعد اخلرافي  ممثال لسمو 
أمير البالد ،  ورئيس النادي البحري 
اللواء فهد الفهد وأمني السر العام خالد 
الفودري وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة  
وأحمد فهد األمير ممثال عن بنك اخلليج 
بصفته الراعي البالتيني ، إلى جانب عدد 

من واملدعويني وأهالي الشباب
وقد صرح رئيس جلنة التراث علي 
القبندي إلى أن جميع السفن املشاركة 
وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 13 سفينة ، وصلت 
بسالم إلى بندر الغوص مساء يوم أمس 
األول بعد رحلة كانت فيها مستقرة 
ومناسبة ، واستطاع النواخذة الشباب 
الذين قادوا السفن جتاوز كافة املراحل 
ب��دءا من انطالقتهم من ساحل النادي 

حتى وصولهم إل��ى بندر ال��غ��وص في 
منطقة اخليران ، وهو املكان الذي ترسو 
به السفن ، وقد أب��دوا مهارتهم الفائقة 
ومكاناتهم املتميزة ف��ي ق��ي��ادة السفن 
فيما كان لبقية العاملني على السفن من 
املجدمية والبحرية حماسهم وجتاوبهم 
م���ع ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����االت الصعبة 
وال��ط��ارئ��ة وحت��م��ل األج����واء املناخية 

وحالة البحر غير املستقرة .
وأض���اف القبندي إل��ى أن الغوص 
الفعلي للرحلة بدأ من صباح يوم أمس 
اجلمعة ف��ي ه��ي��رات » اخل��ي��ران « وهي 
املناطق التي يكثر فيها احملار  ، وإن حالة 
الطقس كانت غير مستقرة بعض الشيء 
مع ارتفاع معدل احلرارة  صاحبها رياح 
نشطة وغبار خفيف ،إال أن النواخذة 
وش��ب��اب ال��غ��وص كانت لديهم الرغبة 
واحلماس الكاملني للغوص ، وبإشراف 
النوخذة حامد ثامر السيار مشرف عام 
جلنة التراث ورحلة الغوص ، إلى جانب 
مشاركة النوخذة الكبير عبدالرحمن 
املناعي من البحرين ومستشار اللجنة 
الفنية الباحث في التراث الشعبي ثامر 

السيار .
وذك��ر القبندي أن ال��غ��وص الفعلي 
سينظم بشكل يومي من الفترة الصباحية 
حتى املسائية فيما سيكون يوم اخلمبس 
املقبل موعدا لعودة جميع السفن إلى 
ساحل ال��ن��ادي حيث ستقام م��راس��م » 

القفال « عصرا في إطار احتفال شعبي 
كبير .

من جانب آخر تعتزم جلنة العالقات 
العامة واإلعالم في النادي تنظيم رحلة 
إعالمية إل��ى بندر ال��غ��وص باخليران 
يوم بعد غد اإلثنني وستوجه من خاللها 

ال��دع��وة إل��ى ك��اف��ة وس��ائ��ل الصحافة 
الصحافة واإلعالم واحملطات الفضائية 
للمشاركة في الرحلة ملتابعة فعاليات 
الرحلة عن كثب ، وس��وف تبدأ الرحلة 
الساعة اخلامسة والنصف عصر من 
مقر النادي بالساملية وم��ن ثم التوجه 

برا إلى منطقة اخليران ، وخالل تواجد 
الوفد في بندر الغوص وهو املوقع الذي 
ترسو فيه كافة سفن الغوص املشاركة 
في الرحلة سيقيم الشباب املشاركون 
في الرحلة حفال شعبيا احتفاء بالوفد 
ال��ذي سيرافق فجرا سفن الغوص عند 

توجهها إلى هيرات ومغاصات منطقة 
اخل���ي���ران مل��ت��اب��ع��ة مم��ارس��ة الشباب 
للغوص التقليدي عن كثب وملعايشة 
الظروف التي يعيشها ّه��ؤالء الشباب 
وهم يرسمون لوحة معبرة عن ماضي 

آبائهم وأجدادهم.

النواخذة والشباب في طريقهم لسفنهم في مراسم »الدشة« علي القبندي

القبندي: اخلميس املقبل موعد عودة جميع السفن إلى ساحل النادي مبراسم »القفال«


