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طالب المواطنين باحترام القانون والنظام

الظفيري :مجلس األمة سند لألمير في مواقفه السياسية
هنأ عضو مجلس االمة منصور
الظفيري صاحب السمو امير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح االحمد
مبناسبة م��رور  8سنوات على
توليه مقاليد احل��ك��م بالبالد
وب��ذك��رى العيد الوطني وعيد
التحرير.
واك����د ع��ل��ى ان ج��ه��ود سموه
واضحة في رف��ع اس��م الكويت
عاليا ً وجعلها دول��ة عصرية
ترعى العلم والعلماء وانها دولة
دميقراطية ودائما ً يسعى سموه
الى ترسيخ هذا املبدأ بني ابناء
الشعب.
وق��ال ان سموه أكد للشعب ان

ال��ق��ائ��د ال ميكنه ان ينجح اال
ب��ت��ع��اون شعبه معه تعاونا ً
حقيقياً ,مناشدا ً املواطنني ان
يجعلوا مصلحة ال��وط��ن قبل
مصلحتهم وان ي��ت��ج��اه��ل��وا
منافعهم ال��ذات��ي��ة ف��ي سبيل
مصلحة اجلميع وان يحترموا
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام ويحرصوا
على مصلحة الوطن وممتلكاته
واجنازاته.
وأك������د ال���ظ���ف���ي���ري ع���ل���ى ان
س��م��وه دائ��م��ا ً ميتلك احلكمة
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ف��ي االزم���ات
وحلها وليس غريبا ً عليه فهو
عميد الدبلوماسية واستطاع

• منصور الظفيري

س��م��وه م���ن خ��ل�ال مم��ارس��ت��ه
وتربعه على قمة الدبلوماسية
ان يرسم السياسة اخلارجية

للبالد وعالقاتها بالدول العظمى
واملنظمات الدولية واستطاع ان
يرعى مصالح الشعب ويحميها
داخل وخارج الكويت.
وال يخفى على اجلميع ان سموه
دائ��م �ا ً ص��اح��ب القلب الرحيم
وصاحب امل��ب��ادرات االنسانية
فهو دائما ً يقف الى جانب الدول
في االزم��ات وجهوده واضحة
عندما رع��ى سموه مؤمترا ً من
اج��ل س��وري��ة وشعبها وجمع
ال��ت��ب��رع��ات ون��اش��د امل��واط��ن�ين
واملقيمني مبساعدة هذا الشعب
وكذلك وقوفه الى جانب مصر
في ازمتها والتقتصر جهوده

حمالت عالجية لزيارة المرضى
المسنين في المنازل
دعا النائب يعقوب الصانع الى عقد حمالت
عالجية منظمة دورية يقوم بها إخصائيون
طيبون يعاونهم فنيون وإداري���ون تكون
مهمتها عمل زيارات ميدانية للمنازل ،وذلك
لتقدمي اخلدمات الصحية املمكنة واملتاحة
لكبار السن دون احلاجة الى نقلهم الى دور
العالج أو املستشفيات أو املراكزالصحية ما
دامت حالتهم الصحية أو العمرية ال تسمح
بذلك.
جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس
األمة وقال فيه :انطالقا من األصل الدستوري
املقرر بنص املادة  11من الدستور والذي يؤكد
على كفالة الدولة املعونة للمواطنني في حالة
الشيخوخة أو امل��رض أو العجز عن العمل

• فيصل الشايع

وجه النائب فيصل الشايع سؤاالً
ال��ى وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون
التخطيط والتنمية قال فيه :أصدرت
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
في يوليو ع��ام  1977ق��رارا ً بحل
ن��ادي االستقالل وتصفية امواله
ألس��ب��اب ت��دع��ي ال����وزارة مخالفة
ن��ادي االستقالل لقانون االندية
وجمعيات النفع العام ،وذلك على
الرغم مما كان ميثله نادي االستقالل
في ذلك الوقت من اهمية ألعضائه
ومنتسبيه في فترتي الستينات
والسبعينات من القرن املاضي منذ
انشائه مطلع الستينات ،لذا يرجى
بيان اسباب حل ن��ادي االستقالل
وتصفية أم��وال��ه ،واستفسر :هل

ت��وج��د جمعيات نفع ع��ام قائمة
حاليا خالفت ق��ان��ون اجلمعيات
وفقا للمخالفات التي مت على اثرها
حل وتصفية نادي االستقالل؟ وهل
يوجد جمعيات نفع ع��ام خالفت
القانون رقم « »24لسنة  1962في
شأن االندية وجمعيات النفع العام؟
وما عدد مخالفات تلك اجلمعيات،
وما االج��راءات التي قامت الوزارة
ب��ات��خ��اذه��ا ل��ت��ل��ك امل��خ��ال��ف��ات ان
وجدت؟ يرجى تزويدي مبحاضر
تلك املخالفات واملستندات الدالة
على ذلك؟
وقال :في حالة عدم اتخاذ الوزارة
ألية اجراءات حيال تلك املخالفات،
فهل هناك نية التخاذ اجراءات مثلما
اتخذت مع نادي االستقالل؟

عاشور :آن األوان إلحياء الخطوط الكويتية
أشاد النائب صالح عاشور مبوقف
احل��ك��وم��ة اجل���دي���د ح����ول ملف
اخلطوط اجلوية الكويتية معتبرا ً
إياها ناقالً وطنيا ً ينتقل من دولة
إلى دولة رافعا ً علم الكويت وليس
شركة خاصة تسعى إلى الربحية.
وقال عاشور انه آن األوان أن نعيد
الثقة بجميع العاملني باخلطوط
اجلوية الكويتية من خالل احياء
الناقل الكويتي س��واء باستئجار
طائرات أو ش��راء طائرات جديدة
حتى تنافس بقية الشركات العاملة
في مجال الطيران.
وأض����اف :الب��د ان ن��ذك��ر اجلميع

ب��أن اخلطوط الكويتية كانت من
أبرز شركات الطيران العاملة في
املنطقة من خالل اخلدمات املتميزة
التي تقدمها ،الفتا ً إلى أن احلسابات
اخلتامية قبل الغزو العراقي تشير
إلى ربحية الشركة ،ويعود تراجع
املؤسسة إلى حتميلها أعباء اعادة
إعمارها بعد التحرير علما ً بأن جميع
قطاعات الدولة حتملت احلكومة
إعادة أعمارها .وأكد فخره واعتزازه
بالشباب العامل باملؤسسة ،متمنيا ً
أن تعيد احلكومة إلى املجلس قانون
اخلصخصة لتعود املؤسسة مجددا ً
ناقالً وطنياً.

تقدم النائب أحمد مطيع باقتراح إلنشاء
مكتبات مركزية في جميع احملافظات على
أن تكون مزودة بقواعد البحث واحلاسوب
وتكنولوجيا املعلومات.
وق��ال في اقتراحه :من واق��ع حرصنا على
النهوض بالعملية التعليمية ف��ي البالد
وم��س��اع��دة أب��ن��ائ��ن��ا ف��ي جميع مراحلهم
التعليمية ،وحلتمية التأقلم واالستعدادات
لكل ما هو جديد من امل��ع��ارف والتقنيات
احلديثة باعتبارها اح��دى أه��م مقومات
احلضارة ومسايرة للعصر الذي نعيشه وال
ضير من االستفادة من جتارب بعض النماذج
العربية في هذا الصدد ولنبدأ من حيث انتهى
اآلخ���رون ،ولتحقيق نهضة تعليمية ،مع
أهمية إيجاد جسور من التواصل بني املعلم
وطلبته ،ل��ذا فإنني أقترح إنشاء مكتبات
مركزية في جميع محافظات الكويت.

• يعقوب الصانع

الشايع يستفسر عن أسباب حل
وتصفية نادي االستقالل

• صالح عاشور

ووق���وف���ه إل���ى ج��ان��ب ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ف��ح��س��ب ب��ل ام��ت��دت
إل��ى اوس��ع من ذل��ك ال��ى جميع
دول العالم وه��و دائ��م �ا ً واب��دا ً
مبادر لدعم القضايا العربية
واالسالمية اميانا ً من سموه بأن
معاناة اي عربي او مسلم تشكل
معاناة ألهل الكويت الذين جبلوا
على حب اخلير والتفاني في دعم
ومساندة احملتاجني.
واك��د الظفيري على ان مجلس
االمة دائما ً وابدا ً يساند سموه في
كل مواقفه السياسية ,ومتنى ان
يتمتع سموه بالصحة والعافية
وطول العمر.

مطيع يطالب
بمكتبات مركزية
في جميع المحافظات

الصانع اقترح استحداثها لخدمة من يصعب نقلهم إلى المستشفيات

وتوفير خدمات التأمني االجتماعي واملعونة
االجتماعية والرعاية الصحية ،باعتبار ان
ذلك من املقومات األساسية للمجتمع ،وكذلك
ما قررته املادة  25من االعالن العاملي حلقوق
االنسان من ان لكل شخص حقا في مستوى
معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له
وألسرته.
وأضاف :وإذ إنه يقع على الدولة مسؤولية
ضمان أال يحرم أي من مواطنيها من التمتع
بالصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها ،وإذ
إن هناك فئات من املواطنني قد يصعب نقلهم
أو حتركهم من منازلهم الى دور العالج أو
املستشفيات نظرا لسوء حالتهم الصحية أو
لتقدمهم في السن.

صندوق في مؤسسة التأمينات
إلقراض المتقاعدين المحتاجين

دعا النائب عسكر العنزي الى
انشاء صندوق باملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية يكون
مخصصا ملنح ق��روض ميسرة
للمحتاجني من املتقاعدين ،على
ان ي��ك��ون ال��ق��رض حسن دون
احتساب فائدة كما هو معمول به
ببيت الزكاة ،وذلك ملرة واحدة،
على أال تتجاوز قيمة القرض
«عشرة آالف دينار» وذلك وفقا ً
للشروط والقواعد التي يضعها
مجلس ادارة املؤسسة ملنح هذه
القروض وضمان استردادها.
ج��اء ذل��ك ضمن اق��ت��راح برغبة
قدمه الى مجلس األمة وقال فيه:
نظرا ً ألن العديد من املتقاعدين
مي��رون بأزمات مالية ملواجهة
حاجاتهم املعيشية أو لتزويج

• عسكر العنزي

أبنائهم أو لترميم مساكنهم،
وم���ا ال���ى ذل����ك ،وال ي��ج��دون
سبيالً للخروج من ضائقتهم

اال بااللتجاء الى االقتراض من
البنوك التي ترهقهم بشروط
م��ن��ح��ه��م ال���ق���روض امل��ط��ل��وب��ة
وف���وائ���ده���ا امل��رت��ف��ع��ة ال��ت��ي
ي��ض��ط��رون لقبولها ع��ن ك��ره
حتت ضغط احلاجة والعوز ثم
ال يلبثون ان تضطرب حياتهم
بسبب مشاكل مالية ال ق��درة
لهم للتغلب عليها وتيسيرا ً
على املتقاعدين الذين يتقاضون
معاشات تقاعدية من املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
م���ن ذوي ال���دخ���ل احمل�����دود،
وللتخفيف عنهم من الظروف
املادية الصعبة التي يتعرضون
لها ،لذا فإنني أتقدم باالقتراح
برغبة امل��ذك��ور بعرضه على
مجلس األمة.

المرافق وافقت على قانون
هيئة االتصاالت
قال رئيس جلنة املرافق النائب عادل اخلرافي إن اللجنة اجتمعت امس
مع اجلهات احلكومية املمثلة في وزارة املواصالت ملناقشة اقتراح بقانون
بشأن الهيئة العامة لالتصاالت.
واضاف :إنه مت اقرار هيئة االتصاالت في االجتماع ,مؤكدا ً ان اجلهات
احلكومية واخلاصة تقدمت مبقترحاتها وتصوراتها الى اللجنة ومت
مناقشتها جميعاً.
وتابع استعرضت اللجنة في اجتماعها مواد القانون بحضور خمسة من
اعضاء اللجنة وقد مت اعتمادها بالكامل وجار اآلن اعداد الصياغة النهائية
لعرضها على مجلس االمة في الرابع من الشهر املقبل.
وبني ان قانون االتصاالت سيكون طفرة على مستوى اداة االتصاالت
التكنولوجية في الكويت من حيث اش��راك القطاع اخل��اص مبثل هذه
املشاريع.

• عبدالله العدواني

اشاد النائب عبدالله العدواني بالدور
ال��ذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون
ال��زراع��ة ومديرها ال��ع��ام جاسم البدر
من خالل دعم العديد من املشاريع التي
تتعلق باألمن الغذائي احليواني منه
والزراعي .
وقال ان جهود البدر في الهيئة العامة
ل��ل��زراع��ة ف��ي ك��اف��ة م��ج��االت ال��زراع��ة
وتربية احليوانات واضحة وملموسة,
داع��ي��ا ال��ى دع��م االستراتيجية التي
ت��س��ي��ر عليها ال��ه��ي��ئ��ة وال��ت��ي جعلت
م���ن ع��م��ل��ه��ا وج��ه��ده��ا ام�����را ً واض��ح��ا
ال يخفى للعيان.

الحريجي يطالب الحكومة بإيجاد
بديل لزيادة عالوة األوالد

أوض��ح رئيس مجلس األم��ة باإلنابة سعود احلريجي أنه
يأمل من احلكومة أن تقدم البديل لعالوة األوالد حتى يتسنى
للمجلس مناقشته في اجللسة املقبلة.
وقال في تصريح للصحافيني :على احلكومة أن تقدم البديل
بشأن ع�لاوة األوالد مبا يتوافق مع غالء املعيشة وقناعات
النواب حتى ال ندخل في سجاالت تؤدي إلى طريق مسدود
حول هذا املوضوع.
وأضاف :إن املجلس وافق على تأجيل مناقشة التقرير اخلاص
بزيادة عالوة األوالد حتى تتمكن احلكومة من تقدمي البديل
مشيرا ً إلى أن احلكومة طلبت مهلة شهر لهذا ب��ادر املجلس
بالتعاون معها للوصول إلى توافق حول املوضوع.
في سياق آخر أش��اد احلريجي بإقرار جلنة املرافق العامة
لقانون هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الذي سيدرج على
ج��دول أعمال املجلس ،مؤكدا ً بأنه من القوانني املهمة التي
تواكب التطور احلاصل في مجال تكنولوجيا االتصاالت وثورة
املعلومات.

اإلعالم بدأت تسكين الوظائف
اإلشرافية واإلدارية
كتبت ماجدة سليمان:
أكد وكيل وزارة اإلعالم صالح املباركي
أن ال���وزارة ب��دأت في تسكني الوظائف
اإلشرافية واإلدارية وانتهت في هذا الشأن
من قطاعي اإلع�لام اجلديد والتخطيط
على أن يتم االنتهاء من كل القطاعات في
شهر مارس املقبل.
ج��اء ذل��ك خ�لال متثيله وزي���ر اإلع�لام
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان احلمود في ازاح��ة الستار عن
نصب تذكاري في مقر وزارة اإلعالم ظهر
أمس وذلك تخليدا ً لذكرى شهداء اإلعالم
بحضور ع��دد من أعضاء مجلس إدارة
مكتب الشهيد وأبناء الشهداء.
وقال ان تدشني هذا الصرح يأتي بالتزامن
مع احتفال الكويت باألعياد الوطنية،
حيث انه البد من أن يتم استذكار أبناء
الكويت بكافة فئاتهم ومنهم شهداء وزارة
اإلعالم الذين ندعو لهم بالرحمة ونفخر
بأبنائهم الذين يحملون مسيرة آبائهم
الذين حفرت أسماؤهم بالنور في قلوب

ضمن اقتراح برغبة قدمه عسكر إلى مجلس األمة

• عادل اخلرافي

العدواني أشاد بدور هيئة الزراعة في دعم األمن الغذائي

انتهت من قطاعي اإلعالم الجديد والتخطيط وتكمل البقية خالل مارس

كل الكويتيني.
وأض���اف :لقد سجلت اس��م��اء الشهداء
بأحرف من ن��ور ،ل��ذا حاولنا من خالل
هذا النصب اجلليل ال��ذي ميثل خريطة
الكويت وعليها بصمة الشهيد تخليد
ذكراهم العطرة ،وفي هذه املناسبة نتقدم
بالشكر ملكتب الشهيد الذي يؤدي اعماله
اجلليلة طوال السنوات املاضية ونتمنى
ان تدوم افراح الكويت بقيادة سمو امير
البالد.
من جانبه اعتبر وكيل وزارة اإلع�لام
امل��س��اع��د ل��ش��ؤون التلفزيون يوسف
مصطفى ت��دش�ين ه��ذا النصب تخليدا ً
لذكرى كوكبة من شهداء وزارة اإلعالم
وت��أك��ي��دا ً ل���دور ش��ه��داء وزارة اإلع�لام
وشهداء الوطن على التضحية الكبيرة
التي قدموها في سبيل رفعة هذا الوطن
ومن أجل احلفاظ على سمعته وحتريره.
مثنيا ً على ج��ه��ود مكتب الشهيد في
التعاون مع جهات ال��دول��ة في تشييد
صروح لشهداء الوزارات لتكون عالمات

محليات

وش��واه��د قيمة وذات رسالة ملن يأتي
بعدهم من عاملني في وزارات الدولة.
من جانبه ،تقدم الوكيل املساعد بوزارة
اإلع�لام الشيخ فهد الصباح بالتهنئة
إل��ى سمو األمير الشيخ صباح األحمد
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
واحل��ك��وم��ة والشعب مبناسبة عيدي
االستقالل و التحرير ،وق��ال ان شهداء
الكويت يستحقون الكثير  ،فقد ضحوا
بالغالي والنفيس ف��ي سبيل الوطن،
ضحوا بأرواحهم اخل��ال��دة في قلوبنا
جميعا ،معبرا عن سعادته بصرح شهداء
وزارة اإلع�لام ،هذا الصرح ال��ذي يعبر
عن وزارة اإلعالم ممثال بخريطة الكويت
وعليها بصمة الشهيد ،وأض��اف قائال:
بهذه املناسبة الغالية ال يسعنا سوى
القول لكم اجلنة يا شهداء الكويت.
بدوره قال مدير إدارة التكرمي في مكتب
الشهيد ناصر القبندي ان مكتب تكرمي
الشهداء يعكف على تكرمي الشهداء من
خالل الصروح التي تساهم في تخليد

ذكراهم وما هو إال حق بسيط للشهداء.
وأض��اف ان تكرمي الشهداء ينقسم إلى
قسمني ،القسم األول هو من خالل إنشاء
صرح شهيد لكل مجموعة ،فعلى سبيل
املثال مجموعة شهداء ال���وزارات تضم
صرحا ً لكل وزارة وعلى األخيرة أن تختار
املكان املناسب لشهدائها .ويقوم مكتب
الشهيد بإنشاء هذا الصرح وتصميمه وقد
أقمنا واحدا ً في مجمع الوزارات وبعض
الصروح توزعت على عدد من اجلمعيات،
ونعمل اليوم على وضع صرح في وزارة
الداخلية ،أما القسم الثاني فهو عبارة عن
صرح عام يشمل جميع الشهداء وسيتم
الكشف عنه في األيام القليلة املقبلة في
حديقة الشهيد ،وسيكون بالشكل الذي
يليق بالكويت وأهلها وشهدائها.
وأع���رب أب��ن��اء ال��ش��ه��داء ع��ن سعادتهم
بتخليد ذكرى آبائهم متوجهني بالشكر
إلى القيادة احلكيمة وإلى مكتب الشهيد
على حرصهم على تخليد ذكرى الشهداء،
مؤكدين أنها وسام على صدورهم.

وأضاف ان هيئة الزراعة تسعى جاهدة
إلى تفعيل استثمارات القطاع اخلاص في
النشاط الزراعي واحليواني وتشجيع
األفراد والشركات الوطنية املتخصصة
بتهيئة الظروف املناسبة لإلنتاج من
خالل تقدمي الدعم املباشر وغير املباشر
لها وتوفير القسائم الزراعية واملنافذ
التسويقية وغيرها من التسهيالت التي
ميكن أن تساعد هذه الشركات على زيادة
إنتاجها وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمة
القطاع الزراعي في الدخل وزيادة القيمة
املضافة لالقتصاد الوطني.
ودعا العدواني البدر وقيادات الهيئة إلى

وضع دعم األع�لاف وتعدد مراكز بيعه
في عني االعتبار ,ألن ذلك دعم لإلنتاج
الوطني من اللحوم ,مشيرا إلى ان عليهم
تسهيل حصول أصحاب «احل�لال» على
األع�لاف املدعومة وم��ن مراكز متعددة
ف��ي مختلف مناطق ال��ك��وي��ت وتلمس
احتياجاتهم املتعددة بصفتهم رافدا ً من
روافد األمن الغذائي.
ورأى أهمية عمل الهيئة على تشجير
البالد وزي��ادة املساحات اخلضراء ,ألن
ذل��ك له انعكاس بيئي ,وسيساهم في
خفض التلوث والغبار ويعطي منظرا
جماليا ملناطق الكويت .

التميمي تداعيات معركة الرئاسة
عادت إلى الساحة بحلة جديدة

• عبدالله التميمي

قال النائب عبدالله التميمي
ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ان
هناك من يزايد سياسيا على
وضع واستقرار البلد ،وهناك
من الثوريني من يسعى الى
ال��ت��ك��س��ب االن��ت��خ��اب��ي على
حساب البلد ،ومناحي احلياة
ف��ي ال��ك��وي��ت ال تتحمل أي��ة
مزايدة ،ونحن ضد البحث عن
املصالح احلزبية والفئوية
على حساب مصلحة البلدي.
وأكد التميمي ان هناك مشاكل
يعاني منها البلد ،وال ضير

في ذلك ،ولكن نحن نستغرب
م��ن خ��ل��ق امل��ش��اك��ل وت���أزمي
البلد ،مستغربا الدخول في
م��ش��اك��ل ،وال ري���ب أن���ه أم��ر
ي��ن��دى ل��ه اجل��ب�ين ،وك��ف��ان��ا
تشرذما ،لنتق الله في البلد،
وهناك مشاكل ورثناها من
املجالس السابقة ،اآلن نحن
نتصدى لها.
وأش���ار التميمي ال��ى جتدد
ت���داع���ي���ات م��ع��رك��ة ك��رس��ي
ال��رئ��اس��ة ال��ت��ي ع���ادت م��رة
أخرى بحلة جديدة.

جمعية المهندسين تبدأ اليوم التسجيل
لبرنامج تدريبي حول قيادة القوارب
أعلنت جمعية املهندسني
عن اقامة برنامج تدريبي
للحصول على رخصة قيادة
القوارب ،هو األول من نوعه
وي��ه��دف ال��ى رف��ع مستوى
الوعي لدى اجلمهور بأهمية
احلصول على هذه الرخصة
م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ،ما
سيوفر امل��زي��د م��ن ش��روط
االم��ن والسالمة للمواطنني
وخاصة مرتادي البحر.
رئ���ي���س وح�����دة ال��ت��ح��ك��ي��م
ال��ب��ح��ري ال��ت��اب��ع��ة لغرفة
الكويت للوساطة والتحكيم
ال��دول��ي باجلمعية وال��ذي
سيقوم بتدريب املسجلني
بالبرنامج عبداألمير الفرج
قال :انه ميكن للراغبني في
امل��ش��ارك��ة التسجيل مبقر
الغرفة في جمعية املهندسني
اعتبارا من اليوم وحتى يوم
انطالق البرنامج ،مضيفا أن
البرنامج سيستمر أربعة

• عبداألمير الفرج

أيام وسيحصل املتدرب على
شهادة تأهيل للحصول على
رخصة قيادة قارب بحري.
وأوض�������ح أن امل���ت���درب�ي�ن
سيتعرفون خ�لال الفترة
ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى األنظمة
املستخدمة في عملية اإلبحار
كنظام  GPS - VHFذ RAD

وال���ق���واع���د ال��دول��ي��ة ملنع
التصادم البحري ،اإلرشادات
واألن�����وار امل��س��ت��خ��دم��ة في
البحر وداللة تلك اإلشارات
أثناء عملية اإلبحار ،شرح
أن���واع املخالفات البحرية
والتعرف على كيفية تفادي
ال���وق���وع ف��ي��ه��ا ،إج����راءات
الطوارئ البحرية ،مضيفا
أن امل���ت���درب�ي�ن سيتلقون
أيضا شرحا وافيا وعمليا
عن كيفية استخدام طفاية
احل��ري��ق وجتهيز احلبال
ومعدات البحر.
وأضاف الفرج :أن الهدف من
الدورة هو متكني املتدرب من
حتديد امل��واق��ع على أجهزة
امل�لاح��ة البحرية ،واإلمل���ام
باملهارات العملية في كيفية
الدخول واخلروج من املمرات
واملضائق املائية ،والتعرف
على اإلطار القانوني للعمل
داخل البيئة البحرية.

