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م.علي الوزان د.بدر الشريعان الشيخ أحمد الفهد

»البيان« تتناول مجموعة 
من المواضيع األدبية 

في عددها الجديد
البيان  تناول���ت مجل���ة 
الصادرة ع���ن رابطة األدباء 
الكويتي���ة في عددها األخير 
لشهر أغسطس مجموعة من 
املواضيع األدبية والثقافية 

املتنوعة. 
وناقش مل���ف »البيان« 
حتت عنوان »األدب والسياسة 
2« موضوعني األول عنوانه 
»املثقف والس���لطة الدوارد 
سعيد« حملمود حنفي ابوقورة 
واآلخر بعنوان »بني صوت 
الش���اعر وس���وط احلاكم« 

للدكتور حسن فتح الباب.
واستكملت د.ليلى السبعان 
في هذا العدد اجلزء الثاني من 
دراس���تها حول »عرار وفهد 
العسكر..دراس���ات لغوي���ة 

نقدية«. 
وناقش د.محمد فؤاد نعناع 
في باب »الق���راءات« رواية 
»املجتمع والعصر« لفولفانغ 
يس���كه فيما بحثت د.فوزية 
زوباري جتاذبات الذات واآلخر 
في رواية »اصوات« لسليمان 

فياض. 
العدد مقاال  كما تضم���ن 
كتب���ه عبداهلل احل���امت عن 
الشاعر عبداهلل الفرج بعنوان 
»بني الفصحى والعامية« فيما 
قدم سعيد بوكرامي ترجمة 
للقاء م���ع احلاصل���ة على 
جائزة نوبل لألدب عام 2007 
األديبة والروائية البريطانية 
دوريس ليسينغفي ب� »باب 

احلوار«.

دارين العلي
الوكيل املس���اعد لشؤون  اكد 
املراقبة ومراكز التحكم في وزارة 
الكهرباء وامل���اء م.علي الوزان ان 
ال���وزارة تنتظر موافق���ة ديوان 
احملاسبة على توقيع عقد البصمة 
الذي تبلغ تكلفته حوالي 876 الف 
دينار شاملة 152 موقعا مع كاميرات 

مراقبة مثبتة فوق االجهزة.
ولفت م.ال���وزان الى انه خالل 
االيام القليلة املاضية مت تسجيل 
ارتفاع في االس���تهالك واالحمال 
القصوى خالل فترة الذروة، الفتا 
الى ان ذلك مرده عودة املسافرين 
قبل شهر رمضان املبارك. واوضح 
ان ثبات درج���ات احلرارة ضمن 
املعدالت املعتادة يساهم في عدم 
رفع االحمال الى مستويات ال ميكن 
التحكم بها اس���وة مبا حصل في 
منتصف يونيو املاضي، مشددا على 
ان ارتفاع االحمال يرتبط ارتباطا 
وثيقا بارتفاع درج���ات احلرارة 
باالضافة الى تعاون املستهلكني عبر 
االلتزام بالترشيد. ومتنى م.الوزان 
من جميع املستهلكني الترشيد في 
اس���تهالكهم، خاصة مع بدء شهر 
رمضان املبارك، معربا عن تفاؤله 
باستقرار الوضع الكهربائي خالل 
الشهر الكرمي بوجود اكثر من 11200 
ميغاواط كإنتاج كلي للبالد حاليا 
بانتظار وحدة الصبية التي ستدخل 
اخلدمة خالل اليومني املقبلني والتي 
ستضيف بني 260 و300 ميغاواط 
الى الشبكة مما سيسمح بوجود 

احتياطي مطمئن.

زيارة الفهد إلى »الصبية«

في س���ياق منفصل، كش���فت 
مصادر ف���ي وزارة الكهرباء واملاء 
عن زيارة مرتقبة سيقوم بها غدا 
نائ���ب رئيس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  االس���كان ووزير 
الفهد لتفقد  التنمية الشيخ احمد 
مشروع محطة الصبية والوقوف 
على املراحل التي مت اجنازها يرافقه 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ووكيل الوزارة م.احمد اجلس���ار 

وعدد من الوكالء املس���اعدين في 
الكهرب���اء. واوضحت املصادر ان 
الزيارة تأتي ضمن اطار الزيارات 
التي يقوم بها الشيخ احمد الفهد 
لالطالع على سير املشاريع التي 
تضمنتها خطة التنمية والوقوف 
على ما مت اجنازه من اعمال للبرهنة 
على ان مشاريع خطة التنمية تسير 
في اجتاهها الصحيح حسب اجلداول 

الزمنية احملددة لها.
واضافت ان جدول الزيارة التي 
سيحضرها ايضا عدد من مسؤولي 
الشركة املنفذة للمشروع سيتضمن 
ش���رحا مفصال للخطوات التي مت 

اجنازها، وكذل���ك اخلطوات التي 
املقبلة،  س���تتبعها خالل املرحلة 
مؤكدا ان تنفيذ مش���روع تطوير 
وتعزي���ز محط���ة الصبية توليه 
ال���وزارة اهتماما بالغ���ا ملا له من 
اهمية قصوى تتمثل في دعم الشبكة 
مبا يقدر بحوالي 2000 ميغاواط 
ستكون كفيلة لتلبية احتياجات 
العمرانية واالسكانية  املش���اريع 

املزمع تنفيذها قريبا. 
من جهة اخرى، قال مصدر مطلع 
في الوزارة ان نس���بة التحصيل 
ال���ى اربعة آالف  اليومي تص���ل 
دينار، مشيرا الى ان قطاع شؤون 

املس���تهلكني مس���تمر في تطوير 
آليات التحصيل من خالل الدراسات 
واستطالع آراء املستهلكني لتحقيق 
ايجابيات املشروع وتفادي سلبياته 
للوص���ول الى اعتماد الوس���يلة 
الوحيدة للتحصيل في املستقبل 
والتخلص من الط���رق التقليدية 
املتبعة حاليا في الوزارة، موضحا 
ان الوكيل املساعد لقطاع شؤون 
املس���تهلكني م.جاس���م اللنقاوي 
يشرف ش���خصيا على التحصيل 
اآللية  االلكتروني ملا وجدته هذه 
من قبول وتشجيع من قبل مجلس 

الوزراء.

الوزان: ننتظر موافقة »المحاسبة« على مناقصة »البصمة« 
وارتفاع حجم االستهالك مع عودة المسافرين

الفهد يزور »الصبية« غدًا مع الشريعان ووكالء »الكهرباء«

)محمد ماهر( درجة احلرارة سجلت 49 درجة ظهر أمس  

)كرم ذياب( رواد الشاطئ يتابعون بقع الزيت املنتشرة على الرمال 

)أسامة البطراوي( بقع الزيت على شاطئ املنقف 

حيدر: عمليات تنظيف شاطئ المنقف 
مستمرة طوال 24 ساعة

الصعوبة تكمن في الصخور التي يعلق بها النفط

دارين العلي
أكد نائب مدي���ر عام الهيئة العامة للبيئ���ة ورئيس اللجنة 
الوطنية ملكافحة التلوث البحري الكابنت علي حيدر ان عمليات 
تنظيف الشاطئ املمتد من املنقف الى الكوت املتضرر من حادثة 
التس���رب النفطي األخيرة جتري على قدم وساق ملدة 24 ساعة 
مبس���اعدة اخلبراء الذين قدموا مساء امس األول من البحرين 
مبوجب اتفاقية بني مؤسسة البترول وإحدى الشركات العاملية 

املتخصصة.
ولفت حيدر الى ان األمور تس���ير من حس���ن الى أحسن في 
عملية املعاجلة، مشيرا الى ان الصعوبة في التنظيف تكمن في 

الصخور التي يعلق بها النف���ط، مؤكدا ان الفريق العامل على 
التنظيف والذي يضم املؤسس���ات املعنية املختلفة يبذل جهدا 

كبيرا إلزالة جميع الشوائب العالقة.
وكان حيدر قد قام مساء أول من أمس بجولة جوية على منت 
مروحي���ة تابعة لوزارة الدفاع للتأك���د من خلو املياه من البقع 
النفطية جراء تسرب حوالي 10 براميل نفط من إحدى مضخات 
الشحن على الرصيف اجلنوبي، داحضا الشكوك واملخاوف من 
وصول هذه البقع الى محط���ات حتلية املياه، مؤكدا انها كانت 
بعيدة عنها كل البعد، مؤكدا انه مت ش���فط الكمية بأكملها عبر 

شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الوطنية.
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