
بدعٍم من جمعية إحياء التراث 
اإلس��ام��ي بالكويت مت اختتام 
فعاليات املخيم الطبي اجلراحي 
املجاني لعمليات اللوز واللحمية 
وال��ب��واس��ي��ر والفتق واخل��ت��ان، 
وال����ذي أش��رف��ت عليه جمعية 
احلكمة اليمانية اخليرية بعدن 

)اليمن(.
وه������ذا امل���خ���ي���م أق���ي���م ف��ي 
مستوصف احلصيني بعدن، 
وحظي بتدشني رسمي من مدير 
مكتب الصحة ب��ع��دن الدكتور 
جمال خدابخش، واستمر ملدة 
)3( أسابيع، وشهد إجراء )210( 
عمليات جراحية للمرضى من 
األس��ر الفقيرة، تكللت جميعها 

بالنجاح.
 وتوزعت العمليات اجلراحية 

ب���واق���ع )100( ع��م��ل��ي��ة ل��وز 
وحلمية، و )50( عملية ختان، 
باإلضافة إلى )30( عملية فتق 
ومثلها للبواسير، واستفاد منها 
املرضى من أبناء محافظات عدن، 

حلج، أبني، والضالع.
 وأش���اد مدير مكتب الصحة 
العامة والسكان ف��ي ع��دن عند 
تدشني املخيم، داعياً إلى تكاتف 
جهود اجلميع إلجن��اح املخيم، 

والذي حتقق فعاً.
 كما قدم شكره اجلزيل لدولة 
الكويت أميراً وحكومًة وشعباً 
، واجل��ه��ة ال��داع��م��ة ل��ه جمعية 
إح��ي��اء ال���ت���راث اإلس���ام���ي في 
الكويت، وك��ذا جمعية احلكمة 
– ع��دن اجلهة املنفذة ، وإلدارة 

مستوصف احلصيني.

 فيما أث��ن��ى امل��دي��ر التنفيذي 
جلمعية احلكمة بعدن محمد عبد 
الواسع على الدعم املتواصل من 
جمعية إحياء التراث اإلسامي ، 
والذي مّثل رافًدا من روافد العطاء 
وال��ن��م��اء خل��دم��ة أب��ن��اء الشعب 

اليمني.
 كما تقدم عبد الواسع بالشكر 
جلميع االختصاصيني واإلداريني 
لتعاونهم وإسهامهم في إجناح 
ه���ذا امل��خ��ي��م ال��ط��ب��ي اجل��راح��ي 
امل��ج��ان��ي، وإل���ى جميع موظفي 
اجلمعية بعدن، متمنياً لهم كل 

التوفيق والنجاح .
 من جانبه أك��د مدير اللجنة 
االجتماعية بفرع جمعية احلكمة 
بعدن علي الدويل على أن هذه 
امل��خ��ي��م��ات ت��ق��دم دع��ًم��ا صحًيا 

مل��رض��ى م��ئ��ات األس���ر الفقيرة 
واحملتاجة، وتعمل على التخفيف 
من معاناتهم في ظل هذه األوضاع 

الصعبة التي تعيشها الباد.
 فيما عبر املرضى وذويهم عن 
امتنانهم وشكرهم اجلزيل على 
هذه اللفتة الكرمية التي لم تعد 

غريبة على أهل الكويت.
وح��ض��ر ت��دش��ني املخيم عند 
انطاقه م��دي��رة مكتب الصحة 
ال��ع��ام��ة وال���س���ك���ان مب��دي��ري��ة 
املنصورة ، ومدير مكتب الصحة 
مبديرية دار سعد ، ومن جمعية 
احلكمة مدير العاقات العامة 
واإلع��ام علي الشيباني، وجمٌع 
م��ن أه��ال��ي امل��رض��ى، وامل��رض��ى 
املستفيدين من املخيم اجلراحي 

املجاني.

وقعت الهيئة العامة للبيئة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ع ب��رن��ام��ج األمم 
املتحدة للبيئة )اليونيب( أمس 
األربعاء مذكرة تعاون في عدد 
من القضايا البيئية منها تغير 
امل��ن��اخ والتصحر وال��ع��واص��ف 
الرملية واملواد الكيميائية وإدارة 

النفايات. 
  وقال مدير عام الهيئة ورئيس 
مجلس إدارت��ه��ا الشيخ عبدالله 
األحمد في كلمة له عقب التوقيع 
إن امل��ذك��رة ت��ه��دف إل��ى حتسني 
ال��وض��ع البيئي ف��ي ال��ب��اد عبر 
ال��ت��ع��اون م��ع املنظمات األممية 

املختصة بهذا الشأن.  
 وأض���اف األح��م��د أن امل��ذك��رة 
تشتمل على عقد اجتماعات مكثفة 
تعزز القدرات الفنية والبشرية 
والوعي البيئي واإلدارة البيئية 
في االتفاقيات الدولية اخلاصة 

بهذا الشأن عبر تنظيم ال��دورات 
واملشاريع واألنشطة املشتركة 

لاستفادة من اخلبرات العاملية.
   وذك���ر أن امل��ذك��رة تتضمن 
أيضا العمل على إن��ش��اء مركز 
إقليمي للمناخ وإن��ش��اء جهاز 
مساند للعمل البيئي في الكويت 
ما يسهم بشكل إيجابي في تنمية 
العمل البيئي، مبينا أن مدة مذكرة 
التعاون سنتان وسيتم جتديدها 
الحقا.   وأكد أن للكويت إجنازات 
كبيرة وقفزة نوعية في العمل 
البيئي مشيرا إلى أن هذا التعاون 
سيساعد على تطوير عمل الهيئة 
من أج��ل تطبيق أه��داف التنمية 
املستدامة والتعاون مع املجلس 
األعلى للتخطيط واستمرار العمل 

مع اجلانب األممي.
   وأف���اد أن م��ذك��رة التعاون 
ستسفر ع��ن م��ش��اري��ع متعلقة 

بتغير املناخ ومكافحة التصحر 
والتعامل مع النفايات وزي��ادة 
الغطاء األخضر وزي��ادة الوعي 

البيئي في املجتمع. 
  من جانبه قال املدير واملمثل 
اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة 
ب��غ��رب آس��ي��ا س��ام��ي دمي��اس��ي 
في كلمة مماثلة إن ه��ذه املذكرة 
تعد خطوة أول��ى لاتفاق على 
برنامج عمل يتم تنفيذه خال 
عامني لتحسني الوضع البيئي 
في الكويت.   وأض��اف دمياسي 
أن الهيئة العامة للبيئة الكويتية 
حريصة وج��ادة في التعامل مع 
القضايا البيئية املختلفة، الفتا 
إلى عقد االجتماعات بني الطرفني 
حت��ت مظلة االتفاقية للتشاور 
حول إنشاء مركز متخصص في 

الباد.
   وأكد أهمية التعاون في ضوء 

التحديات البيئية املتضخمة 
التي تواجهها املنطقة منذ العقد 
املاضي، الفتا إلى أن هذا التعاون 
ي��ؤك��د ال��ت��زام الطرفني بحماية 
البيئة وامل��ض��ي ق��دم��ا ب��ج��دول 

األعمال البيئي في الباد.
   وأشاد دمياسي بدور الكويت 
القيادي في احملافل الدولية عبر 
التزامها بأكثر من 20 اتفاقية 
بيئية متعددة األط���راف، مبينا 
أن هذه املذكرة من شأنها حتقيق 
األه��داف احمل��ددة في إط��ار رؤية 

)كويت جديدة 2035(.
   ول��ف��ت إل���ى وج���ود مشاكل 
بيئية إقليمية ت��ف��رض نفسها 
على الكويت، مبينا أن حلها ال 
يعتمد على الدولة فقط، بل يجب 
زي���ادة التوعية وال��ت��ع��اون من 
أجل بيئة أفضل وملصلحة الوطن 

واإلنسان.

األحمد: تهدف إلى حتسني الوضع البيئي في البالد عبر التعاون مع املنظمات األممية املختصة 
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ذك��ر رئيس اللجنة املنظمة ملؤمتر 
م���ؤمت���ر ال���ك���وي���ت األول ل��ل��ش��ب��ك��ات 
الكهربائية ال��ذك��ي��ة  ورئ��ي��س جمعية 
املهندسني الكويتية املهندس فيصل 
العتل ،أن اللجنة اعتمدت التوصيات 
املقرة من اللجنة العلمية للمؤمتر  الذي 
نظمته اجلمعية بالتعاون مع شبكة 
األوروب��ي��ة اخلليجية للطاقة برعاية 
وزي��ر الكهرباء وامل���اء ال��دك��ت��ور خالد 
الفاضل يومي 30 و 31 أكتوبر املاضي، 
موضحا أن التوصيات ت��ؤك��د حاجة 
الكويت إلى 38 جيجاوات بحلول العام 
2026 بينما ق��درة محطات ال���وزارة 
ال��ب��ال��غ ع��دده��ا اآلن 20 م��ح��ط��ة 19 

جيجاوات. 
وأوض���ح العتل أن اجلمعية ومن 
خال نتائج هذا املؤمتر ترى أنه لزاما 
عليها التنويه إلى ضرورة مواجهة هذا 
التحدي ال��ذي يستلزم مضاعفة إنتاج 
الكهرباء ، الفتا إلى أن اللجنة العلمية 
برئاسة الدكتور بدر الطويل دعت في 
توصياتها املقدمة إل��ى اجلمعية  إلى 
ايجاد  حلول حديثة تساهم في جعل 
ح��رك��ة إج����راءات “تخطيط وتصميم 
وإج��راءات الترسية والتنفيذ” حملطات 
تسير بشكل أكثر حرفية وجودة وبوقت 
مناسب م��ن خ���ال  ال��ت��وج��ه نحو فكر 
الطاقة احلديث وال��ذي تعتبر منظومة 

الشبكة الذكية جزء ا مهما منه. 
ووج���ه ال��ع��ت��ل ال��ش��ك��ر إل���ى اللجنة 
العلمية برئاسة الدكتور بدر الطويل 
وإلى الباحثني املشاركني على تقدميهم 
هذه التوصيات، كما أثنى على مشاركة 
ودع����م رئ��ي��س ل��ل��ش��ب��ك��ة اخلليجية 
األوربية للطاقة النظيفية فرانك ووترز 
وال���ى  مسؤولة ال��ع��اق��ات السياسية 
وممثلة سفارة االحت��اد األورب��ي إيرينا 
غوساسينكو والسفراء وممثلي البعثات 
األوربية حلرضهم على املشاركة وتقدمي 

الدعم لهذا املؤمتر . 
وب��دوره قال رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر الدكتور بدر: إن املؤمتر حقق 
أه��داف��ه العلمية واملعرفية من خال 
ما نتجت عنه اجللسات العلمية من 
طرح مواضيع مهمة تستحق االهتمام 
واالس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، وق��ام��ت اللجنة 
بتحديد أهم التوصيات التي ترفعها 
ال��ى اللجنة املنظمة ول��راع��ي املؤمتر 
وزي��ر الكهرباء وامل��اء الدكتور خالد 
الفاضل وإلى مدير الشبكة األوروبية 
اخلليجية للطاقة النظيفة فرانك ووترز 
ولكل الباحثني املهتمني. مضيفا أن 
ه��ذه التوصيات هي خاصة األوراق 

العلمية واملشاركة الثرية لنحو  من 
قبل 35 باحثا ومختصا ميثلون أكثر من 
ستة عشرة دولة منها اململكة املتحدة 
وكندا وأملانيا وفرنسا واليونان وتركيا 
والهند والصني باإلضافة للمشاركني 
العرب من السعودية وعمان واإلمارات 

ومصر واملغرب واجلزائر.
وذكر الطويل أن التوصيات متثلت 
مبا يلي : استطاعت وزارة الكهرباء 
ب��إن��ش��اء 20 محطة ت��ول��ي��د للطاقة 
الكهربائية منذ نشأتها وحتى اآلن 
بقدرة تصل إل��ى 19 جيجاوات. وأن 
البلد بحاجة متوقع أن حت��ت��اج 38 
جيجاوات من الكهرباء عند حلول عام 
2026، وذلك يعني أن وزارة الكهرباء 
وامل��اء حتتاج أن تعزز محطات بسعة 
تعادل سعة “العشرون احملطة” التي 
مت إن��ش��اؤه��ا خ��ال م��ا ي��ق��ارب ستون 
عاما ولكن هذه املرة بفترة قليلة جدا 
ال تتجاوز سبعة أع���وام وه��و حتدي 
وط��ن��ي استراتيجي. تبني م��ن خال 
ال��دراس��ات أن وزارة الكهرباء امل��اء 
حت��ت��اج سبعة أع���وام إلن��ش��اء محطة 
توليد كهربائية واح��دة وتعتبر هذه 
املدة جدا عالية وستكون عائقا كبيرا 
في حتقيق تطلعات الوطن املستقبلية، 
وه���ذه امل���دة ال تتناسب م��ع مشاريع 
العالم احلديث وتستحق أن يقرع لها 
ج��رس اإلن���ذار إلي��ج��اد حلول حديثة 

ت��س��اه��م ف��ي ج��ع��ل ح��رك��ة إج����راءات 
“تخطيط وتصميم وإجراءات الترسية 
والتنفيذ” حملطات تسير بشكل أكثر 
حرفية وج��ودة وبوقت مناسب. وهذا 
لن يتحقق إال بالتوجه نحو فكر الطاقة 
احلديث والذي تعتبر منظومة الشبكة 

الذكية جزء مهما منها.
وأض�����اف ال��ط��وي��ل أن ال��ت��وص��ي��ة 
الثانية، نوهت الى قيام وزارة الكهرباء 
واملاء مببادرة نوعية جميلة في تطبيق 
نظام املعلومات اجلغرافية لكثير من 
خطوط التوزيع واألح��م��ال في كثير 
من املناطق في الكويت، وتعتبر هذه 
خ��ط��وة جميلة ومهمة ف��ي الشبكات 
الكهربائية. واألهم من ذلك هو االنتهاء 
 GIS منها ب��أس��رع م��ا ميكن لتطبيق
على جميع اخلطوط واألحمال املتنوعة 
وكذلك تطبيقها على املشاريع احلديثة 
أوال بأول بل وجعلها في بنود الوصف 
التصميمي والتنفيذي. وتطبيقها 
أيضا على مشاريع الطاقة املتجددة 
سواء كانت بحجمها الكبير “محطات 
التوليد” أو حتى لو كانت بحجمها 
الصغير كالتي تكون في أسطح املباني، 
لكون املعلومات اجلغرافية تساهم 
بشكل مباشر وفعال في إدارة منظومة 
الكهرباء من ناحية التطوير والصيانة 

وغيرها.
وأض����اف رئ��ي��س اللجنة العلمية 

للمؤمتر أننا وح��ول استخدام أح��دث 
التقنيات احلديثة  التي حتسن الشبكة 
الكهربائية وتساهم في جتانس منظومة 
الكهرباء خاصة بعد تعدد أنواع مصادر 
الطاقة املتجددة املختلفة خاصة الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية فإننا نشير 
إلى أن هذه الطاقة ستصبح منتشرة في 
كثيرة من املباني واملنشآت في الكويت 
قريبا، حيث بينت ال��دراس��ات العلمية 
املعروضة في املؤمتر أن جت��ارب كثير 
م��ن ال���دول نتج عنها أن رب��ط مصادر 
الطاقة املتجددة في الشبكة الكهربائية 
يتطلب حت��دي��د أم��اك��ن املناسبة التي 
تستجيب لطبيعة أداء الطاقة املتولدة 
منها كونها مصادر معرضة للتغير مع 
تغير الطقس وبالتالي سيؤثر سلبا 
على تغير ديناميكية الطاقة في خطوط 
الشبكة قد يصل حلد التأثير الكبير في 

القطع الكهربائي. 
وذكر الطويل ، أن الدراسات املقدمة 
في املؤمتر أوضحت أيضا أن العدادات 
الذكية جزءا مهما في منظومة الكهرباء 
احلديثة، وه��ي خطوة مهمة قامت بها 
وزارة الكهرباء واملاء، ولكن الدراسات 
بينت أن العدادات الذكية فريسة سهلة 
لاعتداء اإللكتروني بسبب تصميمها 
التجاري. وأوضحت الدراسة أن منطقة 
اخلليج العربي تعتبر ميدانا خصبا في 
االع��ت��داء اإللكتروني وال��ذي قد يسبب 
كوارث مستقبا في حالة عدم االنتباه في 
اجلانب احلماية اإللكترونية املتخصصة 
والتي ال تزال دون الطموح لكي جتعل 
ال��ع��دادات الذكية قوية مبواجهة هذه 

التحديات. 
وأض������اف، أن ك��ث��ر م���ن األوراق 
العلمية امل��ق��دم��ة أوض��ح��ت أي��ض��ا أن 
احللول والتقنيات احلديثة في عمليات 
تنظيف األلواح الكهروضوئية وكذلك 
استخدام “الدرونز” في كشف األعطال 
في خطوط النقل وطرق مساهمتها في 
معاجلة األع��ط��ال خاصة في األماكن 
ال��وع��رة. وك��ل ه��ذه احل��ل��ول ممكن أن 
تساهم في فعالية األعمال في الكويت 
وال��وزارة في حالة كان للوزارة جهة 
من ضمن منظومتها تختص في قطاع 
األبحاث والتطوير بشكل موسع وكبير 
يساهم في تشخيص التحديات التي 
تواجهها الوزارة ومن ثم يقوم القطاع 
بتوجيه القطاع التعليمي والتجاري 
س���واء بشكل مباشر أو غير مباشر 
ب��امل��ب��ادرة ف��ي امل��س��اه��م��ة مبعاجلة 
التحديات التي تواجهها البلد والوزارة 

بشكل فعال. 

أك����دت ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام 
ل��ل��م��وارد واإلع�����ام ف���ي بيت 
ال��زك��اة ك��وث��ر امل��س��ل��م أن بيت 
ال��زك��اة وكعادته دائ��م��ا سباقا 
ف��ي تطبيق التكنولوجيا في 
إجن���از امل��ع��ام��ات إلكترونيا، 
فوفر ملراجعيه كل السبل املمكنة 
لراحتهم وإجن���از معاماتهم 
بكل سهولة وي��س��ر س���واء من 
خ��ال موقعه اإلل��ك��ت��رون��ي أو 
مكتب خدمة املواطن أو من خال 
ص���االت امل��راج��ع��ني ، وم��ن هذا 
املنطلق ومن خال توجه الدولة 
لتطبيق وإقرار قانون املعامات 
اإللكترونية وجدنا أن��ه لزاما 
علينا أن نكون من السباقني في 
تطبيق هذه اخلدمات التي تسهل 
على املواطنني إجناز معاماتهم 

من أي مكان وفي أي وقت .
وأضافت املسلم  أن املشروع 
أش����رف ع��ل��ي��ه ق��س��م احل��ك��وم��ة 
اإللكترونية في بيت ال��زك��اة ، 
ومن خاله سيتم تسجيل جميع 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت ح��س��ب ج��دول 
معد لذلك ، وقد بدأ اليوم األول 
بتسجيل التوقيع اإللكتروني 
ل����إدارة  العليا م��ن م��دي��ر عام 
ونواب وم��دراء ومسؤولي بيت 
الزكاة ، حيث كان عدد املسجلني 

في اليوم األول 63 شخص.
وأش��ارت املسلم إن التوقيع 
اإلل���ك���ت���رون���ي ه����و ش���ه���ادة 
إلكترونية يتم حتميلها على 
البطاقة الذكية جلميع املوظفني 
س���واء ك���ان ك��وي��ت��ي اجلنسية 
أو غير كويتي لاستفادة من 
اخلدمات اإللكترونية املقدمة من 
القطاعات احلكومية واجلهات 
الرسمية في دولة الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي .
وأوض�����ح�����ت امل���س���ل���م إن 
استخدامات التوقيع اإللكتروني 
متعددة ومنها : إجناز املعامات 
اإللكترونية مع توفير حماية 
للبيانات الشخصية لصاحب 
املعاملة ، واستخدام التوقيع 
اإللكتروني ف��ي توقيع معظم 
امل��س��ت��ن��دات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة من 
ع��ق��ود وات��ف��اق��ي��ات ومعامات 
مع إمكانية تشفيرها ، وكذلك 
تستطيع أن تقوم باملراسات 
بالبريد اإللكتروني وإضافة 
توقيعك املعتمد على الرسالة 
إثباتاً أنك فعلياً من أرسل هذه 

الرسالة.
وبينت املسلم أن هناك العديد 
من اجلهات احلكومية والرسمية 
في الدولة قامت باعتماد التوقيع 

اإللكتروني إلجن��از املعامات 
ال��رس��م��ي��ة دون احل��اج��ة إل��ى 
امل��راج��ع��ة الشخصية ومنها : 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
، املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ، وزارة العدل ، بنك 
االئتمان الكويتي ، باإلضافة إلى 

بعض البنوك األخرى.
وأشارت املسلم  إألى أن بيت 
الزكاة يدعم كل توجه يساهم 
ف��ي التخفيف والتيسير على 
املواطنني واملقيمني ، ويساهم 
في دعم مسيرة االقتصاد ودفع 
عجلة التنمية ، وحتى نواكب 
رك���ب ال��ت��ق��دم امل��ت��اح��ق ال��ذي 
يزداد يوما بعد يوم ، ولتصبح 
دولتنا الكويت مثاال يحتذى بني 
دول العالم في مواكبة التطور 
مثلما أصبحت مشعا ومنوذجا 
لألعمال اخليرية واإلنسانية ، 
وال متر مناسبة إال ويذكر فيها 
اس��م ال��ك��وي��ت أم��ي��را وحكومة 
وشعبا مب��ا تقدم وتساهم به 
ف���ي ال��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن م��ع��ان��اة 
الشعوب الفقيرة وممن تعرضوا 
للحروب وال��ك��وارث، والسبق 
في استضافة املؤمترات الدولية 
املانحة للتخفيف م��ن املآسي 

اإلنسانية.

أشاد بتوصيات اللجنة العلمية ملؤمتر الشبكات الكهربائية الذكية 

2026 حتٍد كبير 38 جيجاوات من الكهرباء في  العتل: إنتاج 

م. فيصل العتل

»بيت الزكاة« يبادر إلى تسجيل التوقيع 
اإللكتروني إلجناز املعامالت احلكومية 

تطبيق التوقيع اإللكتروني

د. بدر الطويل 
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