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جانب من إفطار الصائمني في أحد املساجد في منطقة أبو احلصانية

»الموانئ« تشارك في دعم خطة التنمية بتسهيل دخول الواردات اإلنشائية المطلوبة
صباح جابر العلي شكر القيادة السياسية على تجديد الثقة به مديراً لمدة 4 سنوات

عبر مدير عام مؤسسة املوانئ الشيخ د.صباح 
جابر العلي عن خالص ش���كره لصاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد وولي عهده االمني 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لتجديد الثقة به لدورة جديدة 

في املؤسسة مدتها 4 سنوات.
واثنى الشيخ د.صباح جابر العلي في تصريحه 
الصحافي على النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير املواصالت 

د.محمد البصيري شاكرا ثقتهما الغالية.
واوضح ان هذه الثقة التي دعمته ستكون مبنزلة 
دافع قوي له في املرحلة املقبلة ملزيد من العطاء 
والعمل الصادق، مشيرا الى دور مؤسسة املوانئ في 
املرحلة املقبلة تلك املرحلة التاريخية التي ستسجل 

في تاريخ الكويت بعد ان شهدت والدة خطة الدولة التنموية، حيث 
من املتوقع ان تشارك املؤسس����ة في مساندة وجناح اخلطة وذلك 
عبر تسهيل دخول الواردات االنشائية املطلوبة بكثافة خالل املراحل 
االولى من اخلطة، عالوة على تطبيق جزء من مشاريع اخلطة التي 

ستتضمن عمليات جتديد وتوسعة للموانئ الكويتية.
وكش���ف الش���يخ د.صباح جابر العلي عن احدث احصائيات 

املؤسسة والتي تؤكد االستقرار االيجابي العداد 
الس���فن املفرغة واحململة في موانئ املؤسس���ة 
منذ بداية الع���ام احلالي 2010، رغم اس���تمرار 
تداعيات االزمة املالية العاملية، وكانت املفاجأة 
ان تظهر ضمن ارقام االحصائية نسب منو في 
اعداد هذه السفن في االشهر االخيرة، وهو االمر 
الذي يعود الى ارتفاع كميات الواردات من املواد 
االنش���ائية املتزايدة كاحلديد واالسمنت والتي 
ارتفعت معدالت استيرادها في االشهر االخيرة 
بش���كل ملحوظ، مما يظهر في النهاية النشاط 
االقتصادي للمش���اريع التنموية وبداية عصر 

جديد من املشاريع واالنشاءات.
واستطرد متحدثا عن حركة السفن املفرغة 
واحململة في ميناءي الشويخ والشعيبة والتي 
شهدت اس���تقرارا وصفه بأنه ايجابي خالل االشهر الست االولى 
من العام احلالي 2010 حيث بلغ عددها 1210 سفن مقارنة ب� 1237 
سفينة مت التعامل معها خالل الفترة نفسها من العام املاضي 2009، 
موضحا ان استقرار احجام التفريغ والتحميل في املوانئ يعكس 
اس���تقرار العمليات التجارية للدولة وهو ما يعد ايجابيا في ظل 

الظروف التجارية املتراخية في كل دول العالم.

الشيخ د.صباح جابر العلي

يوسف عبدالرحمن: توزيع وجبات اإلفطار على 12 مسجدًا
في أبوالحصانية و150 عامالً يشرفون على 4 آالف صائم

الوجبات الساخنة الى املساجد 
مضيفا ان العمل يبدأ يوميا من 
صالة الفجر ويستمر حتى صالة 

املغرب.
من جهته، قال املشرف العام 
على منطقة حولي والساملية خالد 
علي ان شهر رمضان املبارك يشكل 
مناس���بة خاصة ومتميزة الهل 
الكويت للتواصل وفعل اخلير 
للصائمني احملتاجني طوال شهر 
اخلير وذلك من خالل تقدمي وجبة 

افطار يوميا الى الصائمني.
واضاف ان التحضيرات حلملة 
موائد االفطار التي تتواصل منذ 
خمس سنوات بدأت قبل حلول 
شهر رمضان املبارك بشهر حيث 
مت االعداد والتجهيز وشراء املواد 
الغذائية على ان يتم اعداد الطبخ 
والتحضير في املطبخ الرئيسي 
التابع للمنطقة بشكل يومي طيلة 

الشهر.
واوضح ان ع���دد الصائمني 
الذين يتناولون وجبة االفطار 
في خيمة حولي وخيمة الساملية 
وصل الى 800 صائم توزع عليهم 
الوجبات من قبل املتطوعني خدمة 

لراحة الصائمني.

واحدة من موائد احملس���نني من 
اهل الكويت.

وذكر انه في هذا العام سيتم 
استقبال زكاة الفطر في مسجد هيا 
االبراهيم في منطقة ابواحلصانية 
من قبل احملسنني ليتم توزيعها 

على احملتاجني.
من جانبه، قال رئيس فريق 
ف���ي منطقة  التطوعي  العم���ل 
ابواحلصانية خالد ش���ميس ان 
مشروع ابواحلصانية يعد االكبر 
في الكويت ال���ذي يقدم الطعام 
الى احملتاجني، موضحا  ساخنا 
ان كل خمسة اشخاص يجلسون 

حول الطبق الرئيسي.
واوضح ان الطعام الذي يقدم 
للصائمني بشكل يومي متنوع 
ويش���مل وجبة األرز باللحم او 
بالدجاج او بالسمك وتقدم الوجبة 
بشكل يومي لنحو 4000 صائم 

اضافة الى االسر املتعففة.
وقال ان االس���بوع االول من 
العمل يكون من اش���د اللحظات 
صعوبة ف���ي تنظيم العمل ألنه 
يتم التنس���يق م���ع 150 عامال 
اضافة الى الطباخني والسواقني 
وارش���ادهم الى كيفية توصيل 

من خالل مشاركة املساهمني من 
قبل اهل اخلير من التجار وكبار 
السن سواء كانوا رجاال ونساء 
وحتى االطفال، موضحا ان احد 
املتبرعني قدم هذا العام 70 الف 
دينار للمساهمة في شراء االطعمة 

الفطار الصائمني.
واضاف ان موائد الرحمن في 
الكويت تعتب���ر ظاهرة مألوفة 
من مظاهر الش���هر الكرمي التي 
تنتشر في عموم ساحات املساجد، 
حيث يقبل عليها غير املقتدرين 
من جنسيات مختلفة على مائدة 

وصل الى 4000 صائم يش���رف 
عليه���م 150 عام���ال ومتطوعا 
وخمس���ة طباخ���ني اضافة الى 
وجود عدد من س���يارات النقل 
لنقل الطعام من املطبخ الرئيسي 

الى املساجد التابعة لهم.
واكد ان االستعدادات الكاملة 
تتم قبل دخول رمضان بش���هر 
فيتم شراء جميع املواد الالزمة مع 
توفير املطبخ واملخزن واختيار 
العمالة املأجورة اضافة الى تعيني 

الطباخني لطهي الطعام يوميا.
وب���نينّ ان موائد الرحمن تتم 

تعد موائد الرحمن في الكويت 
أحد املظاهر املألوفة في ش���هر 
الك���رمي، حيث حتظى  رمضان 
بدعم كرمي من احملسنني في جميع 

انحاء البالد.
وقال عدد من املشرفني على 
ه���ذه املوائد � ف���ي تصريحات 
متفرقة ل� »كونا« � ان هذه املوائد 
تنتش���ر منذ مدة طويلة في كل 
الكويت ويشرف عليها  مناطق 
عدد من املتطوعني بهدف تقدمي 
خدمة متميزة للصائمني تتناسب 

مع اهمية هذا الشهر املبارك.
الع���ام  واوض���ح املش���رف 
على افط���ار الصائم في منطقة 
ابواحلصانية يوسف عبدالرحمن 
ان مش���روع افطار الصائم في 
املنطق���ة يدخل عامه العاش���ر 
ويعتب���ر االكبر م���ن نوعه في 
الكويت ألنه يساهم في توزيع 
الطعام يوميا على 12 مس���جدا 
موزعة عل���ى مناطق الفنطاس 
واملهبولة والقرين وابواحلصانية 
والرميثية وحولي واملنصورية 

وجابر العلي.
واضاف عبدالرحمن ان العدد 
االجمالي للصائم���ني هذا العام 

أكد أن أحد المتبرعين قدم 70 ألف دينار لشراء األطعمة

خالد شميس يوسف عبدالرحمن

مبادرة إعالن حماية الشعاب المرجانية تقّلل
األضرار في الجزر الشمالية والجنوبية

بشرى الزين
أكد املشاركون في ورش���ة عمل أقيمت صباح 
أمس في بيت األمم املتحدة وبرعاية برنامج األمم 
املتحدة االمنائي أهمية حماية الش���عاب املرجانية 
والبيئة البحرية من اآلثار السلبية لنشاطات االنسان 

وللكائنات التي تعيش عليها وبقربها.
وانطالقا من مس���اندته للرؤية االستراتيجية 
البيئية للكويت واملتمثلة في التكامل بني حماية صحة 
االنسان وحتقيق اهداف االستدامة االيكولوجية، 
فقد حرص برنامج االمم املتحدة االمنائي على تقدمي 
الدعم ملبادرة اعالن حماية الشعاب املرجانية والبيئة 
البحرية التي أطلقها مدير عام ايكو لالستشارات 
البيئية د.علي خريبط واخلبير في شؤون الشعاب 
املرجانية د.شاكر الهزمي، ومشاركة الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس���مكية والهيئة العامة للبيئة 

ووزارة الصحة.
وأوضح املشاركون انه مت جمع وتعاون جميع 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية، وباألخص مراكز 
الغوص العاملة في الكويت من أجل حماية الشعاب 
املرجانية والبيئة البحرية، حيث مت االتفاق على 
توقيع املبادرة مبشاركة فريق سنيار ومركز العمل 
التطوعي واملركز الكويتي للغوص واألنشطة املائية 

واألكادميية الكويتية للغوص والسباحة.
وق���ال مدير عام ايكود د.عل���ي خريبط ان هذا 
االهتمام بهذه املبادرة يكمن في حماية البيئة البحرية 
للتقليل من األضرار في اجلزر الشمالية واجلنوبية 
التي حتوي هذه الش���عاب والتي أصبحت مقصدا 
للغواصني والسياح من جميع دول العالم. نظرا لكون 
هذه الشعاب املرجانية جزءا ال يتجزأ من التنوع 

البيولوجي ومركزا مهما لتكاثر الكائنات البحرية، 
مشيرا الى انه من أهم ما جاءت به املبادرة هو ضرورة 
مراجعة مراكز الغوص في الكويت إلجراءاتها فيما 
يتعلق بتوعية الغواصني بعدم اإلضرار بالشعاب 
املرجانية وبيان الثغرات في التطبيق، وضرورة أن 
تقوم مراكز الغوص بتحديد أحد األعضاء أو أكثر 
من ذوي اخلبرة الفنية ليكون/ يكونوا متواجدين 
في جميع الرحالت البحرية مع الغواصني من اجل 
ضمان تعاملهم مع الش���عاب املرجانية والكائنات 
البحري���ة وبيئتها والبيئة البحرية بش���كل بيئي 
مستدام، والتنسيق بني اجلهات احلكومية ومراكز 
الغوص وش���ركات املعدات البحرية من اجل منع 
بيع معدات الغوص واحلراب البحرية ملن ال يحمل 

ترخيصا باستخدام مثل هذه املعدات.
ومن جهته أوضح اخلبير في شؤون الشعاب 
املرجانية د.شاكر الهزمي ان األحوال اجلوية القاسية 
ت من تنوع البيئة البحرية، حيث يوجد 35 نوعا  حدنّ
من الشعاب املرجانية مقارنة مع الشعاب املرجانية 

في استراليا التي تبلغ 500 نوع.
ودعا الهزمي الى نش���ر الوعي للمحافظة على 
التنوع لتأسيس شواطئ نظيفة تزيد من الثروة 

السمكية والنشاط السياحي.
وبدوره قال خبير األرصاد اجلوية عيسى رمضان 
ان املناخ له تأثير مباشر على البيئة البحرية، مشيرا 
الى ان عمليات الرصد اجلوي املائي التي تنقلها 26 
محطة بحرية تساهم في رصد املشاكل التي ترتبط 
بالتغيرات األخيرة التي تؤثر على البيئة البحرية 

من هجرة األسماك.

بيت األمم المتحدة استضاف ورشة عمل حول البيئة البحرية

)كرم ذياب( د.علي خريبط وعيسى رمضان ود.شاكر الهزمي خالل ورشة العمل 

حركة األشهر الستة األولى في 2009 ـ 2010 في ميناءي الشيوخ والشعيبة
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