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الخالد اطلع على المنظومة األمنية الشاملة 
لحماية المنشآت الحيوية في البالد

قام رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد امس بزيارة 
الى منطقة الش���عيبة لالطالع 
على املنظومة األمنية الشاملة 
التي مت تدشينها مؤخرا من قبل 
اللجنة التنسيقية العليا حلماية 

املنشآت احليوية للبالد.
وقام الش���يخ محمد اخلالد 
بجولة ميدانية على عدة نقاط 
باملنطقة استمع خاللها بايجاز 
عن املنظومة األمنية الشاملة.

ورافق الشيخ محمد اخلالد 
اللجنة  أثناء اجلول���ة رئيس 
العلي���ا حلماية  التنس���يقية 
املنشآت احليوية الشيخ ثامر 

العلي وأعضاء اللجنة.
كما اس���تقبل الشيخ محمد 
اخلالد مبكتبه س���فير اململكة 
الب���الد فرانك  ل���دى  املتحدة 

بيكر.
اللق���اء  حي���ث مت خ���الل 
العالقات  اس���تعراض وبحث 

الثنائية بني البلدين الشقيقني 
باالضافة ال���ى آخر التطورات 
واملس���تجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
كما اس���تقبل نائب رئيس 
الش���يخ  الوطني  جهاز األمن 
ثام���ر العل���ي ام���س مبكتبه 

سفير اس���تراليا لدى الكويت 
غل���ني مايلز. مت خ���الل اللقاء 
العالقات  اس���تعراض وبحث 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
باالضافة ال���ى آخر التطورات 
واملس���تجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.

التقى السفير البريطاني

الشيخ ثامر العلي

مؤشر الكهرباء يوضح التدرج في األحمال من 10812 إلى 10732 ميغاواط في أوقات الظهيرة أمس

الشيخ محمد اخلالد

م.أحمد املنفوحي ود.آدم املال ومشعل املنصوري خالل اللقاء

زين الدين: العمل على مدار اليوم 
بنادي اليخوت في الصيف

أعلن مدير عام منتزه اخليران 
احد اهم املرافق التابعة لشركة 
املشروعات السياحية عدنان زين 
الدين عن استمرار فترات العمل 
ومواعيد التشغيل بنادي اليخوت 
التابع للمنتزه طوال 24 ساعة 
يوميا على مدار االسبوع، وذلك 
خالل املوس����م الصيفي اجلاري 
ابتداء من يوم اخلميس املوافق 17 
يونيو اجلاري وحتى نهاية شهر 
اكتوبر املقبل. يأتي ذلك من اجل 
التسهيل على نزالء املنتزه ورواده 
وتقدمي افضل اخلدمات واالرتقاء 
مبستوى العمل بالنادي، باالضافة 

ايضا الى االقبال الشديد على املنتزه خالل شهور 
الصيف احلالية واالشغال الدائم لرواد واعضاء نادي 
اليخوت باملنتزه من محبي ارتياد البحر و»احلداق« 
حتديدا، وعودتهم في أوق����ات متأخرة ومختلفة. 
واكد زين الدي����ن ان ادارة املنتزه ال تألو جهدا في 
تقدمي اخلدمات وتسخير كل االمكانات لزوار ونزالء 
املنتزه، وكذل����ك العمل على زيادة القدرة والكفاءة 

جلميع مرافق املنتزه املسخرة 
لرواده طوال العام، وعلى وجه 
اخلصوص نادي اليخوت الذي 
يضم عددا ضخما من املراس����ي 
ويس����تقبل العديد من االعضاء 
في مختلف االوقات من الصباح 
وحتى املساء من محبي البحر 
وهواة الصيد و»احلداق«. ويعد 
ذلك حتقيق����ا ألهداف ش����ركة 
التي  املش����روعات الس����ياحية 
توليها االداة العليا أهمية كبرى 
في سبيل تقدمي افضل اخلدمات 
سواء الس����ياحية أو الترفيهية 
والترويحية أو الرياضية وغيرها، 
وتعمل على تفعيلها بهدف رسم البسمة على وجوه 
املواطنني واملقيمني على حد سواء. وفي سبيل حتقيق 
اهداف الشركة، تقوم ادارة منتزه اخليران بالتفاعل 
مع رواده ونزالئه وحترص على املشاركة الفعالة مع 
أنشطتهم ومناسباتهم واالرتقاء مبستوى اخلدمات، 
الفتا الى حرص ادارة املنتزه على حياة رواده واحلفاظ 

على سالمتهم في وقت اقامتهم باملنتزه.

ابتداًء من 17 الجاري حتى نهاية أكتوبر 2010

عدنان زين الدين

المنفوحي: بدء دورات الصيف بالنادي العلمي 26 الجاري
دانيا شومان

أعل���ن األمني الع���ام للنادي 
العلم���ي م.احم���د املنفوح���ي، 
عن االس���تعدادت اجلارية لبدء 
دورات صي���ف 2010 في جميع 
إدارات النادي، والتي ستنطلق 
أنشطتها في 26 اجلاري، معلنا 
ب���دء عملي���ة التس���جيل أمس 
ومحدودية األماكن، داعيا اجلميع 
الى االسراع في التسجيل، الفتا 
الى ان الدورات اخلاصة بإدارة 
زهور املستقبل بدأت منذ التاسع 
والعش���رين من الشهر املاضي 

وشهدت اقباال كبيرا.
وأشار املنفوحي في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مساء أمس 
األول لإلعالن عن بدء التسجيل، 
إلى ان النشاط الصيفي إلدارات 
النادي لهذا العام تنوع ليغطي 
كل املي���ول والرغب���ات، حيث 
شمل أنشطة وهوايات وبرامج 
ودورات علمية متنوعة مت خاللها 
مراعاة التطوير والتحديث مبا 
يفيد أبناءنا في مختلف الفئات 
العمرية في أجواء علمية ورعاية 
حقيقي���ة ومتابعة مس���تمرة 
بإشراف وتوجيه وتدريب لفئة 
املدربني املتخصصني ذوي  من 
كفاءات علمية عالية باالضافة إلى 
البرامج املصاحبة الترفيهية منها 
والترويحي���ة والتي تنوعت ما 
بني الرحالت واملسابقات الثقافية 
والرياضية املختلف���ة، اضافة 
إلى مركز علمي امياني ودورات 

والبيئة البحرية وادارة الغوص 
والتصوير الفوتوغرافي ومركز 
أبحاث النحل والكش���افة، الفتا 
إلى ان الن���ادي أصبح أحد أهم 
الصروح العلمي���ة التي ترعى 
الن���شء والش���باب بالكويت 
وأصبح ل���ه مكانة ب���ارزة في 

احملافل الدولية.
وأضاف ان انشطة الدورات 
العام، حتتوي  له���ذا  الصيفية 
على أكثر من 50 ورشة علمية 
مختلفة لألعمار من 4 إلى 18 عاما 
من اجلنسني تشمل العديد من 
التخصصات التي ترضي جميع 
األبناء، بهدف استغالل  رغبات 
أوقات الف���راغ لديهم مبا يعود 
بالنفع  عليه���م وعلى بلده���م 
والفائدة والنأي بهم عن األفكار 
الدخيلة على املجتمع الكويتي، 
وذلك في أجواء علمية تعليمية 

الغوص والسباحة واالسعافات 
األولي���ة، منوها مبا ش���هدته 
دورات الع���ام املاضي من اقبال 
غير مسبوق، حيث تعدى عدد 
املشاركني 3500 مشارك ومشاركة 
األمر الذي يؤكد جناح البرامج 
ومدي االستفادة منها وحرص 
أولياء األمور على مشاركة أبنائهم 

بالنادي وبرامجه ودوراته.
النادي يس���ير  ان  وأوضح 
وفقا خلطط علمية مدروس���ة 
مت اعداده���ا ووضع مجموعات 
متنوعة من الدورات واألنشطة 
والبرامج العلمية بتنوع هادف 
لتفتح أمام منتس���بي الدورات 
آفاقا حديثة من املعارف والعلوم 
والنش���اطات والهواي���ات بكل 
ادارات النادي التي تضم املركز 
الرئيسي وادارات الفتيات وزهور 
املستقبل وعلوم الفلك والطيران 

وترفيهية محببة إلى األبناء.
ولفت إلى ان النادي يسعى 
إلى اعداد الدورات الهادفة اخلاصة 
بالفترة الصيفية والتي يكون 
فيها متسع من الوقت والفراغ، 
وذلك لش���غل هذه األوقات من 
خالل احتضان األبناء واالبتعاد 
بهم عن األماكن التي قد يستغلون 
فيها والتأثير عليهم بتلك األفكار 
القيم  التي باتت تهدد  الدخيلة 
والعادات والتقالي���د األصيلة 
للمجتمعات االسالمية والعربية. 
وأشار إلى ان ادارة النادي اكتفت 
هذا العام بعمل دورتني بدال من 
ثالث دورات، نظرا لقدوم شهر 
املبارك بداية ش���هر  رمض���ان 
اغسطس، لذا مت اعداد الدورات 
بصورة شاملة لتغطي البرنامج 
العلمي الذي مت وضعه اضافة إلى 
البرنامج الترفيهي، مؤكدا حرص 

النادي على استقطاب هذه الفئة 
بشكل صحي مع توفير مشرفني 
على أعلى مس���توى من املهنية 
واحلرفية، ومناهج معتمدة تعود 

عليهم بالنفع والفائدة.
وأوضح املنفوحي ان النادي 
يتحمل مسؤولية كبيرة، خاصة 
بعد ثناء حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
أداء النادي واجنازاته ووصوله 
إلى العاملية، الفت���ا إلى ان هذا 
الثناء حمل إدارة النادي جهودا 
مضاعفة إلظهار نشاطات النادي 
بالشكل الذي يليق بهذا الثناء.

بدوره قال مدير النادي د.آدم 
املال إن مثل هذه البرامج الهادفة 
متثل أهمية كب���ري خاصة في 
العالم اآلخر  ظل االنفتاح على 
والفضاء املفتوح بفضل الثورة 
املعلوماتي���ة وم���ن هنا وجب 
أخ���ذ احليطة واحل���ذر وخلق 
األجواء املالئمة لش���غل وأقات 
الشباب، خاصة ان هناك  فراغ 
عددا كبيرا يظل بالساعات أمام 
شاشات أجهزة احلاسوب دون 
رقابة من األس���رة، الفتا الى ان 
مثل ه���ذه البرامج من ش���أنها 
ش���غل وقت كاف لدى الشباب 
بحيث ال يجد الفرصة أو وقت 
الفراغ الذي يجعله يلجأ إما إلى 
الشبكة املعلوماتية أو اخلروج 
إلى األسواق واملجمعات واالتيان 
بتصرف���ات ال تلي���ق بعاداتنا 

وأخالقنا اإلسالمية.

أعلن بدء التسجيل ومحدودية األماكن

المؤشر الكهربائي تجاوز »الحمراء« بـ 10820 ميغاواط.. والتيار انقطع عن بعض المناطق
الشريعان: 98% من إنتاج البالد الكلي استهلك.. والوزارة قامت بما عليها وال تمتلك عصا سحرية

دارين العلي
انقطع التيار الكهربائي أمس عن عدة مناطق 
بينها بعض قطع منطقتي القادسية واجلهراء القدمية 
لساعات ما دفع عددا من النواب إلى مطالبة وزارة 

الكهرباء واملاء بسرعة التحرك ملعاجلة الوضع.
هذا وكان املؤشر الكهربائي اكتسح أمس املنطقة 
احلمراء نافذا الى أعماقها وضاربا عرض احلائط 
بتوقعات الوزارة بأال يتخطى احلمل األقصى 10700 
ميغاواط لهذا العام وذلك في موسم الذروة األقصى 

أي شهري يوليو وأغسطس.
ولك���ن احلمل األقص���ى إذ بلغ أم���س 10820 
ميغاواط بعد ارتفاع درجات احلرارة الى ما فوق 
ال� 49 درجة مئوي���ة أي بزيادة 120 ميغ�����اواط 
عما تتوقع���ه الوزارة وبف���ارق ضئي����ل ج����دا 
عن اإلنتاج الكلي للبالد ال���ذي يبلغ نحو 11000 
ميغ����اواط أو أكثر بقليل، هذا الواق�����ع كان سببا 
الستنف�����ار جميع قياديي الوزارة وفنييها وعل����ى 

رأس���ه����م وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
الذي عق�����د اجتماعات مكثفة مع القياديني ووكيل 
الوزارة الذي توجه مباش�����رة الى مركز املراقبة 
والتحكم الرئيسي ملتابع�����ة مختلف األمور عن 
كثب واصدار توجيهاته، وعقب اجتماعاته حتدث 
الوزير الشريعان الى وسائل اإلعالم معلنا ان %98 
من اإلنتاج الكهربائي للبالد مت استهالكه ي����وم 
امس أي ان 2% فقط كان متواف�����را من الكهرباء 

وهو ما يفصلنا عن القطع املبرم����ج.
وبالرغم من ذلك رأى وزير الكهرباء ان ما تبثه 
وس���ائل اإلعالم حول إمكانية اللجوء الى القطع 
املبرمج يعتبر »إرهابا فكريا« ولكنه أكد في الوقت 
نفسه ان »ثقافة اإلسراف« موجودة لدى املواطن 
وان القطع املبرمج مرهون باالستهالك السليم أي 

وفق احلاجة دون إسراف.
وردا على املشككني بعمل الوزارة أكد انها قامت 
مبا عليها »ونحن ال منلك عصا س���حرية وعلى 

املواطنني حمل األمانة«.
وقال الشريعان ان السنة املقبلة ستشهد دخول 
املرحلة األولى من محطة الصبية وإنشاء احملطات 
يحتاج الى وقت من س���نة الى 3 سنوات، مؤكدا 
ان الوزارة قامت مبا عليها بهذا اخلصوص ولكن 

الثمار لن جتنى قبل 2011 املقبل.
ووجه رسالة الى وسائل اإلعالم مطالبا إياها 
بنشر ثقافة االستهالك السليم وعدم نشر »الهلع« 
بني الناس، مؤكدا ان جميع الوحدات تعمل بكامل 
قدرتها في ظل درجة حرارة سجلت أمس 49 درجة 

حيث بلغ االستهالك 10820 ميغاواط.
وبني الش���ريعان انه مت التواصل والتنسيق 
مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة التي أبدت 
تعاونا مع الوزارة وخفضت من استهالك منشآتها 
في وقت الذروة، الفتا الى ان هذه اجلهود ستستمر 
خصوصا ان الطلب املتزايد على الكهرباء سيستمر 
خالل املرحلة املقبلة ألن درجات احلرارة املتوقعة 

خالل األيام املقبلة مماثلة لدرجة حرارة اليوم.
ويدل���ل هذا الواقع على ان القطع املبرمج بات 
حتما عل���ى األبواب فمهما بلغ���ت التطمينات إال 
ان الوقائع تشير الى ارتفاع كبير في االستهالك 
جتاوز كل التوقع���ات وبالتالي فإن التوقع بعدم 
اللجوء الى القطع املبرمج غير ثابت وهذا ما دعا 
قياديي الوزارة الى مناشدة املستهلكني خفض حجم 
االس���تهالك في أوقات الذروة عبر رسائل هاتفية 
احداها أرسلت الى الصحافيني من الوكيل املساعد 
ملركز املراقبة والتحكم م.علي الوزان لفت فيها الى 
ان »األحمال سجلت أمس رقما قياسيا جديدا لليوم 
الثاني على التوال���ي بلغ 10810 ميغاواط متعديا 
هذه املرة احلمل األقصى املتوقع لهذا العام بفارق 
110 ميغاواط أي بزيادة 8.5% عن احلمل األقصى 
الذي سجل لصيف العام املاضي حيث بلغ 9960 
ميغاواط« مناشدا املستهلكني »خفض االستهالك 

في وقت الذروة«.

أتوقع استمرار الطلب المتزايد على الكهرباء في األيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والقطع المبرمج مرهون 
باالستهالك السـليم و»ثقافة اإلسراف« موجودة لدى المواطن وعلى وسـائل اإلعالم عدم نشر »الهلع« بين المستهلكين

ضارباً عرض الحائط بتوقعات الوزارة أال يتخطى الحمل األقصى 10700 ميغاواط هذا العام

م.على الوزان د.بدر الشريعان


