
المحلية االحد
18 يوليو 2010

2
الرميحي يعود للكتابة في »مجلة الكويت«

في اطار س���عيها املتواصل الس���تقطاب كبار الكت���اب الكويتيني 
والعرب، اعلنت »مجلة الكويت« ان د.محمد الرميحي سيعود لكتابة 
مقال شهري فيها اعتبارا من العدد املقبل. واكد مدير حترير املجلة علي 
غازي العدواني ان املجلة التي تصدر شهريا عن وزارة االعالم، مستمرة 
في التواصل مع املزيد من الكتاب البارزين الذين مت االتفاق مع العديد 
منهم على موافاتها مبقاالت شهرية متنوعة، مشيرا الى ان »الكويت« 
تهدف من خالل حرصها على توسيع دائرة كتابها الى تدعيم جسور 

التواصل بني االجيال املبدعة على مستوى الوطن العربي واستثمار 
التفاف املثقفني حول املجلة وتوجهها املرتكز على افساح املجال حلوار 
ثقافي خالق. ووعد العدواني بأن تواصل املجلة اطالع قرائها على كل 
ما هو جديد ومنس���جم مع كل التوجهات الفكرية املعاصرة، موضحا 
انها استكتبت منذ مطلع العام احلالي كتابا مميزين منهم: د.سليمان 
الش���طي، والشاعرة س���عدية مفرح، ود.عبدالعزيز املقالح، والكاتبة 

السورية كوليت بهنا، اضافة الى آخرين من كتاب املجلة الدائمني.

شكر ثقة القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتجديد له مديرًا للمؤسسة

صباح جابر العلي: »الموانئ« قادرة على استيعاب متطلبات المشاريع التنموية

عبر مدي����ر عام مؤسس����ة املوانئ 
الكويتي د.صباح جابر العلي عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي عهده االمني 
الش����يخ نواف االحمد وس����مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ومجلس 
الوزراء على ثقتهم الغالية بالتجديد له 
في منصب املدير العام للمؤسسة ملدة 

4 سنوات مقبلة.
وبهذه املناسبة قال د. صباح جابر 
العلي: »يسعدني ويشرفني نيل تلك الثقة 
خلدمة الكويت في احد ثغورها الهامة 
التي يعتمد عص����ب االقتصاد الوطني 
عليه من خالل املوانئ البحرية الثالثة 

الشويخ والشعيبة والدوحة«.
كم����ا تق����دم د.صباح جاب����ر العلي 
بالشكر الى وزير شؤون مجلس االمة 
ووزير املواص����الت د.محمد البصيري 
الذي يتس����م بدماثة اخللق واحلزم في 
القرارات التي يتخذها واضعا مصلحة 
البالد واملؤسسة والعاملني اوال ومشيدا 
البصيري والنائب االول  الوزير  بدور 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح والقضاء الكويتي 
العادل ومجلس االم����ة املوقر في دعم 
حقوق العاملني في املوانئ فيما يتعلق 

بالكادر واملكافآت.
واشاد د.صباح جابر العلي بالتعاون 
القائم واملستمر مع عدد من املؤسسات 
احلكومية في مقدمتها وزارة الداخلية 
ممثلة في ادارة امن املوانئ وامن املنشآت 
وخفر السواحل وأمن الدولة واملباحث 

واملنافذ واالدارة العامة لالطفاء واالنقاذ 
البحري وكذلك الهيئة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة وفريق الغوص 
الكويتي والن����ادي العلمي اضافة الى 
ديوان احملاسبة وجلنة الفتوى والتشريع 
وديوان احملاسبة وجمعيات النفع العام 
املهندس����ني وجمعية  وخاصة جمعية 
الش����فافية وجمعية احملام����ني ومعهد 

االبحاث.

األرباح

واس����تعرض د.صباح جابر العلي 
مسيرة املؤسسة منذ نشأتها واجلهود 
التي بذلها املديرون الس����ابقون ومنهم 
د.ابراهيم مكي والكابنت عبداهلل النيباري 
ود.علي السالم مضيفا ان موانئ الكويت 
جنحت في التحول من اخلسارة الى الربح 
خالل السنوات القليلة املاضية وحققت 
اجمالي ارباح خ����الل الفترة من العام 
1997/1996 حتى العام 2010/2009 قدرت 
ب� 311.5 مليون دينار مقارنة بخسارة 
بلغ مجموعها خالل السنوات من 1986 

الى 1996 حوالي 67 مليون دينار.
واش����ار الى حدوث قفزة في احجام 
املناولة خالل االعوام العشرة االخيرة 
الى جانب اعادة تأهيل البنية االساسية 
وبدء خطط طموحة للتطوير وحتسني 
البيئة املناسبة لعمل االدارات التشغيلية 

االساسية.
ولفت الى ان املؤسسة رغم انعكاسات 
االزمة االقتصادية العاملية على جميع 
القطاعات العاملية التي شهدها العالم خالل 

عامي 2009/2008 فقد حققت صافي ارباح 
عن السنة املالية 2010/2009 املنتهية في 
31 مارس املاضي قدره 33 مليون دينار 
فيما بلغ اجمالي عدد السفن القادمة الى 
موانئ املؤسسة الثالثة 9654 سفينة في 
حني وصل اجمالي البضائع املناولة 29.1 
مليون طن وبلغ عدد احلاويات املكافئة 

املناولة 841.625 حاوية.
واش����ار الى ان كفاءة اعمال مناولة 
البضائع واحلاويات في املوانئ ارتفعت 
الس����نوات االخيرة  بشكل كبير خالل 
حيث بلغت 35 مليون طن مقابل طاقة 
تصميمية قدرها 21.5 مليون طن وهذا 
مفاده ان املوانئ اصبحت تعمل مبا يفوق 
الطاقة التصميمية لها حيث تبلغ الطاقة 
القصوى مليناء الشويخ نحو 9 ماليني 
طن والطاقة التصميمية مليناء الشعيبة 
12 مليون ط����ن وميناء الدوحة حوالي 

نصف مليون طن.
واش����ار ال����ى ان املؤسس����ة اثبتت 
جدارتها في االزم����ات خصوصا خالل 
ح����رب حترير العراق حيث نقلت اكبر 
كمية عتاد عسكري منذ انتهاء احلرب 
العاملية الثانية وجنحت في اجناز عملية 
اس����تبدال القوات االميركية املتواجدة 
في العراق بشكل س����لس وفي الوقت 
احمل����دد دون حدوث اي اضرار بل دون 
التجارية  البضائع  تأثر حركة مناولة 
املختلفة في املوان����ئ ونالت على ذلك 
شهادة تقدير من قوات التحالف بسبب 

أدائها املتميز.
 ولفت إلى أن املؤسسة متكنت من 

مازالت منظورة أمام مجلس الوزراء.
وب����ني أن تطبيق نظام جديد إلدارة 
املناولة في املوانئ ترتب عليه العديد 
من اإليجابيات أهمها إلغاء االحتكار في 
عمليات التفريغ والتحميل وحل مشاكل 
تأخر السفن وتلف البضائع وتضررها 
وكذلك تقليل دور املؤسسة في الرقابة 
التفريغ  اليومية على السفن ومشاكل 
للتركيز على اس����تراتيجيات وخطط 

التطوير.

البيئة

وعن أنش����طة احلفاظ على البيئة 
قال د.صباح جابر العلي ان املؤسس����ة 
قامت بتعزيز وتكثيف عمليات مكافحة 
التلوث البحري بالزيت سواء في احلاالت 
الطارئة  أو في احل����االت  االعتيادي����ة 
باستخدام املزيد من زوارق كشط الزيت 
وأجهزة كشف الزيوت وحواجز محاصرة 

الزيوت املترسبة واملواد املاصة.
وأشار إلى قدرة املؤسسة على مواجهة 
احلاالت الطارئة خصوصا فيما يتعلق 
مبواجه����ة األوبئة واألم����راض املعدية 
باعتبارها أحد املنافذ الرئيسية للبالد 
مشيرا إلى أن املوانئ تعتمد على العديد 
من اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي 
قامت بتطبيقها خالل فترات انتش����ار 
األم����راض كال� »س����ارس« و»انفلونزا 
اخلنازير« وكذلك تلك املتعلقة باملواشي 
واألغنام املستوردة مثل احلمى القالعية 

وحمى الوادي املتصدع.
وبشأن فريق الغوص باملؤسسة أشار 

د.صباح جابر العلي إلى أنه حقق العديد 
من اإلجن����ازات منذ عام 1990 جتاوزت 
أكثر من 2300 عملية غوص وحوالي 6 
آالف ساعة عمل النتشال لنشات وزوارق 
وساحبات وسيارات وتريالت ويخوت 
وقطع بحرية وألغام وكرينات وبضائع 
مبجم����وع أوزان تصل إلى 3 آالف طن 
فيما مت إنشاء وافتتاح مدرسة للتدريب 
على الغوص والقطع اللحيم حتت املاء 
حيث أجنزت ع����دة دورات للموظفني 
وأبنائه����م لتأهيل املزيد من الغواصني 

الكويتيني.

إشادات

وقال ان املؤسسة حظيت بثقة العديد 
من اجلهات العاملية واحمللية وفي مقدمتها 
االمم املتحدة عندم����ا مت اعتماد موانئ 
الكويت من قب����ل برنامج النفط مقابل 
الغذاء املطبق مع العراق كما أكدت املنظمة 
البحرية الدولية )IMO( والتي تعد أعلى 
وأهم جهة عاملية في هذا املجال التزام 
موانئ الكوي����ت التام باملدونة الدولية 
 )ISPSCODE( ألمن السفن ومرافق امليناء
املضافة إلى االتفاقية الدولية لس����المة 
األرواح )SOLAS( وكذلك أشادت املنظمة 
البحرية عبر  البيئة  االقليمية حلماية 
وفدها الزائر للكويت باجلهود التي تقوم 
بها مؤسس����ة املوانئ الكويتية في هذا 
اإلطار فيما حصلت املؤسس����ة مؤخرا 
على املرك����ز األول كأكثر املؤسس����ات 
احلكومية من حيث الشفافية من قبل 

جمعية الشفافية.

وأكد د.صباح جابر العلي اهتمامه 
بش����كل بالغ بتأهيل العنصر البشري 
وخصوصا الكوادر الوطنية من خالل 
برامج التدريب املتنوعة واملستمرة لرفع 
إنتاجية العمالة وزيادة مساهمتها في 
خطط التطوير التي تنتهجها املؤسسة 
موضحا أن املؤسسة أنفقت أكثر من 7 
ماليني دينار عل����ى برامجها التدريبية 
خالل 4 سنوات فقط فيما اعتمدت أسلوب 
املوظف الشامل وأن املؤسسة بدأت في 
تطبيقه قبل سنوات وجنحت خاللها في 
رفع إنتاجية العمالة داخل املؤسسة مما 
ساهم بش����كل كبير في سد النقص في 
الوظائف الفنية التي جنمت عن وقف 
التعيينات في املؤسسة منذ عام 1995 
وتطبيق سياسة التكويت بإحالل العمالة 
الوطنية محل العمالة األجنبية الفتا إلى 
أن نسبة العمالة الوطنية تعد األكبر بني 
املؤسسات احلكومية حيث بلغت %100.  
واختتم بأن املؤسسة أهلت عددا كبيرا 
من عمالتها الوطنية من خالل البرامج 
التدريبي����ة املكثفة والت����ي ركزت على 
التدريب التحويلي من الوظائف اإلدارية 
إلى الوظائف الفنية النادرة ذات القيمة 
املضافة العالية والتي يحتاجها القطاع 
اخلاص بكثافة وهي ليس����ت متوافرة 
بالقدر الكافي في الس����وق احمللي فيما 
اعتمدت سياسية تعد األولى من نوعها 
بتش����كيل جلان من خبراء وأكادمييني 
من الدول العربية واخلليجية الشقيقة 
لتقييم العاملني س����واء في املناولة أو 

اإلرشاد البحري وغيرهما.

تلبية متطلب����ات فورة البناء واإلعمار 
التي تش����هدها مختلف مناطق الكويت 
وتنفيذ العديد من املشروعات الكبرى 
من خالل املساعدة في تسهيل استيراد 
االسمنت واحلديد واآلليات وكل متطلبات 
االعمار والبناء مؤكدا قدرة الكويت على 
استيعاب املتطلبات املقبلة مع وقع إقرار 
اخلطة التنموية وخطط الكويت للتحول 

ملركز مالي وجتاري عاملي.
 وتابع بأن املؤسسة بدأت في إشراك 
القطاع اخلاص في أعمال املناولة منذ 
حوالي 25 عاما وكانت جتربة ناجحة 
أتاحت خالل الس����نوات املاضية فرصا 
متزايدة ملش����اركة القطاع اخلاص في 
أنش����طة متنوعة مشيرا إلى أن قضية 
تخصيص أعمال املوانئ بش����كل كامل 

طائر اخلرشنة املتوجة الكبيرة

الطيور تفرخ في جزيرة كبر

د.صباح جابر العلي

جمعية الطيور: أول رصد للخرشنة المتوجة الكبيرة
تفرخ في جزيرة كبر منذ عام 1987

منتهى الفضلي � كونا: أعلنت 
جمعي���ة الطيور امس ان فريقا 
منها رصد للمرة األولى منذ عام 
1987 طيور »اخلرشنة« املتوجة 
الكبيرة وهي تفرخ في جزيرة 

كبر.
وق���ال رئي���س اجلمعي���ة 
الس���رحان ان  م.عبدالرحم���ن 
جمعية الطيور الكويتية نظمت 
رحلة جلزيرة كبر في السادس 
من الش���هر اجلاري شارك فيها 
19 عضوا من اجلمعية ملعاينة 
أعداد الطيور املفرخة في جزيرة 
كبر ومت خاللها اكتشاف تفريخ 
اخلرش���نة املتوجة الكبيرة في 
هذه اجلزيرة وهو اول رصد منذ 

عام 1987.
وأفاد بأن أول تسجيل لتفريخ 
اخلرش���نة املتوجة الكبيرة في 
الكويت يعود الى تاريخ 11 يونيو 
1905 عندما زار الس���ير برسي 
كوكس جزيرة كبر وجمع منها 

بيضتني لهذا الطائر.
الس���رحان ان أعضاء  وقال 
اجلمعية رص���دوا 7 أزواج من 
اخلرش���نة املتوجة الكبيرة في 
اجلزيرة 3 منها حتضن أعشاشها 
التي حتتوي على بيضة واحدة 
والبقي���ة كانت التزال في حالة 

التزاوج وبناء العش.
وأضاف انه وجدت أعشاش 
الكبيرة بني  اخلرشنة املتوجة 
أعش���اش اخلرش���نة املتوجة 
الصغيرة واملسافة بني األعشاش 
ال تزيد على 30 سنتيمترا وهذان 
النوعان من اخلراشن ميتازان 
ببناء أعشاش متقاربة جدا بحيث 
يكون أفراد املستعمرة متالصقني 
جدا وال يحدث بينهما اي عراك 

او تعد على اآلخر.

األعش���اش التي احت���وت على 
بيضتني بنحو %1.

وأضاف انه بس���بب األمطار 
الغزيرة منا ش���جر الس���ويداء 
بحجم كبير وازدادت أعداده، ما 
هيأ بيئة مناس���بة لتفريخ هذا 
الطائر فبلغت أعداد هذا الطائر 
في هذا العام نحو 4 آالف طائر 
وباملقارنة بالعام 2009 فقد كانت 
أعداده 2200 فقط اي بزيادة قدرها 

.%82
وتطرق الى اخلرشنة املتوجة 
الصغيرة قائال انها تبني أعشاشها 
في مجموعات متوسطة الى كبيرة 
حيث احتوت الكبيرة منها على 
140 عشا هذا العام وبكثافة عالية 
اذا كانت األعشاش متقاربة جدا 
ومبسافة 15 سنتيمترا بني العش 
واآلخر وغالبا ما يحتوي العش 
على بيضة واح���دة، ونادرا ما 
توجد بيضتان ومن خالل هذه 
الطيور  اعداد  الرحلة مت تقدير 

املفرخة وكانت 500 طائر.
وأك���د الس���رحان ان البيئة 
وتنوع الكائنات فيها تعتمد على 
نظام متوازن خلقه اهلل تعالى 
فأشجار الس���ويداء في جزيرة 
كبر هي البيئة املفضلة للخرشنة 
امللجمة فتحتها تبني أعشاشها 
ومع زيادة أعداد هذه األش���جار 
ازداد ع���دد الطيور املفرخة هذا 
العام ف���ي حني ان قل���ة أعداد 
الطي���ور الكبي���رة املفرخة في 
جزيرة بوبيان مرتبطة بقلة أعداد 
شجر األشنان فهو الوحيد الذي 
يتحمل أعشاش الطيور الكبيرة 
الرمادي  كأبوملعقة والبلشون 
والغرنوق األسود، حيث جندها 
الواحدة لقلة  تتقاسم الشجرة 

شجر األشنان في اجلزيرة.

وذك���ر الس���رحان انه متت 
مالحظة تأث���ر اجلزيرة بكمية 
أمطار وفيرة فكانت ش���جيرات 
الس���ويداء املعمرة تنمو بأعداد 
وأحج���ام كبيرة وه���ي البيئة 
املناس���بة لتفريخ اخلرش���نة 
امللجمة، مش���يرا الى ان وجود 
النباتات احلولية اجلافة بكثرة 
في هذه اجلزيرة هذه السنة وفر 
غطاء مريحا من أشعة الشمس 
خصوصا للفراخ التي تترك العش 
مباشرة بعد نهوضها وتستقر 
حتت الشجيرات وتنتظر قدوم 

الوالدين إلطعامها السمك.
وقال انه مت رصد نحو 3 آالف 
طائر للخرشنة بيضاء اخلدين 
مفرخ خالل رحلة السنة أما في 
السنة املاضية فكانت األعداد ألفني 
فقط وفراخ هذا النوع تنتش���ر 
في اجلزيرة فرادى وتس���تخدم 
النباتات احلولية اجلافة كغطاء 
يحميه���ا من أش���عة الش���مس 
ومينعها من هجوم الطيور من 
األنواع األخرى عليها وقد توافر 

العشب الكثيف اجلاف بكثرة هذا 
العام ومبساحات كثيرة مقارنة 

بالعام املاضي.
وأك���د ان جزيرة كبر تعتبر 
املعقل األخير للخرشنة امللجمة 
للبق���اء عل���ى قيد احلي���اة في 
الكويت، ففي السابق فرخت في 
جزيرة بوبيان وجزيرة عوهة 
وجزيرة أم املرادم »لكن لألسف 
خالل هذه الرحلة ش���وهدت 6 
طيور منها مقتولة عبثا ببنادق 
الصيد )الشوزن( والنزال نطالب 
بوقف هذا العبث برفع أس���عار 
طلقات الش���وزن على األقل الى 

نفس أسعار دول اخلليج«.
وقال السرحان ان اخلرشنة 
امللجم���ة تض���ع بيضها حتت 
أش���جار الس���ويداء في جزيرة 
كبر على الرمال ودون بناء عش 
وأحيانا عندما يكون العش بني 
الشجيرات تضع بعض األعواد 
لتبني عشها وقد وجد األعضاء 
ان أغلب األعشاش يحتوي على 
بيضة واحدة ومت تقدير نسبة 

علي العدوانيد.محمد الرميحي

  نجحن�ا في تخصيص بعض قطاعات المؤسس�ة من�ذ 25 عامًا ومل�ف الخصخصة بالكامل أم�ام مجلس الوزراء 
.. والمؤسس�ة تحول�ت م�ن الخس�ارة إل�ى الربح وحقق�ت 311.5 ملي�ون دين�ار أرباح�ًا صافية خ�ال 14 عامًا
  33 ملي�ون دين�ار صاف�ي أرب�اح المؤسس�ة ع�ن الس�نة المالي�ة 2010/2009 رغ�م األزم�ة العالمي�ة 


