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بدء المعسكر التدريبي لشباب الغوص اليوم واختبارات للتأكد من قدرتهم على المشاركة

تواصل جلنة التراث البح���ري في النادي البحري 
الرياضي استعداداتها املكثفة لرحلة احياء ذكرى الغوص 
الثانية والعشرين التي سينظمها النادي حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في الفترة 
من 15 وحتى 24 يوليو املقبل مبشاركة 10 سفن غوص 
مهداة من صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد وستكون 

محصورة فقط مبغاص���ات الكويت على خالف رحلة 
العام املاضي التي شملت مغاصات مملكة البحرين الى 

جانب مغاصات الكويت.
واشار نائب رئيس جلنة التراث البحري في النادي 
محمد الفارس���ي الى ان ش���باب الغوص سينخرطون 
اعتب���ارا من اليوم األحد في املعس���كر التدريبي الذي 
سيقام في مقر النادي، وسيتم من خالله التدريب على 

اجلوانب النظرية والعملية الى جانب تدريبات اللياقة 
البدنية وان اختبارات ستقام للشباب الختيار املتأهلني 
منهم للمشاركة في الرحل�ة وللتأك���د من م���دى قدرة 
هؤالء الشباب على التأقلم مع األجواء الصعبة لرحلة 
الغوص وحرارة اجلو وحتمل املس���ؤولية وفي مدى 
االلت���زام الكامل بلوائح الرحل���ة وتعليمات النواخذة 

واجلعدية واملجدمية.

واضاف الفارس���ي ان اللجن���ة سبق له���ا ان أقام���ت 
دورة تدريبي������ة ابت����داء م���ن مارس املاضي لتأهيل 
النواخذة )النوخذة: قائد السفينة( واجلعدية )اجلعدي 
– مساعد قائد السفين�ة( واملجدمية )املجدمي – رئيس 
البحارة( وهم جميع��ا من الش���باب البح���ارة الذين 
سب���ق لهم املشاركة في رح���الت الغ��وص املاض��ية 

محمد الفارسيواملؤهلني للمناصب.

بدر املطر

غدير السابج

دعا رئيس جمعية السالمة 
املروري���ة بدر املط���ر املواطنني 
واملقيمني الى توخي احلذر خالل 
سفرهم برا اثناء العطلة الصيفية 
مطالبا اجلمي���ع بتوفير جميع 
سبل السالمة املرورية من فحص 
السيارة بشكل تام وتغيير قطع 
الغيار املستهلكة وخاصة اطارات 

السيارات والكوابح »الفرامل«.
وشدد في تصريح صحافي 
عل���ى ان فترة الصيف تش���هد 
اكبر معدالت للحوادث املرورية 
وخاصة على الطرق الس���ريعة 
مؤكدا ان بعض قائدي السيارات 
ال يهمهم ان يصلوا ساملني بقدر 
وصولهم مبكرا الى الوجهة التي 
يرغبون الس���فر اليها وهو امر 
خطير، مشددا على ضرورة اخذ 
اكبر قدر ممكن من الراحة ليتمكن 
قائد السيارة من الوصول بسالمة 
اهلل الى وجهته املنشودة. وطالب 
املطر اآلباء واالمهات بعدم ترك 
س���ياراتهم الى ابنائهم الصغار 
حيث تشير االحصائيات الى وقوع 
عدد غير قليل من احلوادث جراء 
قيادة اطفال ومراهقني السيارات 
دون رخصة قيادة وخاصة في 
فترة الصيف. واشار املطر الى 
ان االستراتيجية املرورية حذرت 
من تفاق���م االزمة املرورية التي 
تكلف آثارها خزانة الدولة اكثر 
من »95 مليار دوالر اي ما يوازي 
27 مليارا و430 مليون دينار« 
خالل الس���نوات العشر املقبلة، 
اي نحو 6% من الناجت الوطني 
االجمالي سنويا. واشار الى ان 
الكويت � بحسب االحصائيات 
الرسمية � تعاني من وفاة نحو 
200 مواطن واصابة 6 آالف سنويا 

جراء حوادث الطرق.

اللجن����ة  أعلن����ت مدي����رة 
النس����ائية في جمعية اإلصالح 
الس����ابج عن  االجتماعي غدير 
اس����تقبال 25 طالبة للعمل في 
مختلف إدارات اللجنة بالتعاون 
مع خط����ة برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة لتش����غيل الطلبة خالل 
فترة الصيف، مش����يرة الى ان 
اللجنة حرصت على املشاركة 
في استقطاب الشباب وتدريبهم 
وتأهيله����م للعمل ف����ي القطاع 
اخلاص والتعرف على مجاالت 
العمل اخليري والتنموي، وذلك 
إميانا من اللجنة بدور الشباب 
في اإلجناز والبناء، إذ تباش����ر 
الطالبات العمل في مقر اللجنة 
بالشامية بدءا من اليوم وحتى 
27 يوليو املقبل. وقالت السابج 
في تصريح صحافي ان اللجنة 
تسعى نحو تفعيل طاقات الشباب 
في العمل وغرس روح املسؤولية 
فيهم ضمن خطة البرنامج لدمج 
ف����ي األطر  الكويتي  الش����باب 
املختلفة لس����وق العمل وإعادة 
توجيه طاقاتهم الفتية، كما كان 
جلهد هذه البرامج انعكاس����ات 
إيجابية على املستويات املعيشية 
واالجتماعية والنفس����ية لدى 

الشباب الوطني.

المطر: وفاة 200 
مواطن سنويًا بسبب 

حوادث الطرق

اللجنة النسائية تستقبل 
25 طالبة اليوم للعمل 

خالل الصيف


