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خالل افتتاح مؤمتر الكويت التاسع ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية

العبدالله: استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية أصبح واجبا وليس اختيارا

عمرو شيخ العرب
قال الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية ملستخدمي نظم 
املعلومات اجلغرافية الشيخ أحمد العبد الله ان املجموعة 
تأسست بهدف النشر والتوعية بأهمية ثقافة نظم املعلومات 
اجلغرافية ودورها في بناء حياة أفضل لكافة أفراد املجتمع، 
الفتا الى أن املجموعة منذ تأسيسها في عام 2003 اتخذت 
على عاتقها مسؤولية العمل اجلاد املدعم بأبحاث ودراسات 
علمية دقيقة ومتطورة عن علم املكان، مع املنظمات غير 
الربحية وعدد كبير من املؤسسات والهيئات والشركات في 
القطاعني احلكومي واخلــاص بغية حتقيق املنفعة العامة، 
خصوصا فــي الــوقــت احلــالــي حيث استخدام تكنولوجيا 
املعلومات اجلغرافية GIS ضــرورة وواجــب وليس خيارا 
ــدول التي تبنت مبدأ  ميكن االستغناء عنه، وقــد جنحت ال
االبتكار والنظرة املستقبلية باالستناد الى علوم املعلوماتية 
اجلغرافية في التطور واللحاق بالقطار العاملي الذي يسير 
بسرعة هائلة نحو التقدم واالزدهـــار في كافة ومختلف 
النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية 
والصحية والبيئية بينما تخلفت وتراجعت الدول التي تقاوم 

التغيير االيجابي باالعتماد على العالم الرقمي.
وأضــاف العبد الله في كلمة ألقاها بحفل افتتاح مؤمتر 
الكويت التاسع ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية، 
الذي تنظمه املجموعة الكويتية ملستخدمي نظم املعلومات 
اجلــغــرافــيــة ) KGUG( حتــت شــعــار » نظم املعلومات 
اجلغرافية تخطيط وتنمية »، بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات كشريك حكومي، وشركة »أوبن وير« 
كشريك استراتيجي وهي املوزع احلصري لشركة »إزري« 
فــي الكويت، والهيئة العامة للمعلومات املدنية كراعي 
بالتيني، بعد اعتماد املجموعة الكويتية ملستخدمي نظم 
املعلومات اجلغرافية من قبل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ارتفع عدد أعضائها من سبعة أعضاء مؤسسني الى 
سبعني عضو، مشيرا الى أن املجموعة منذ تأسيسها وعلى 
مدى سنوات عملها األربعة عشر أقامت تسع مؤمترات محلية، 
وشــاركــت في تنظيم ثالثة مــؤمتــرات اقليمية ودولــيــة في 
الكويت ومسقط وامارة أبوظبي. وكشف العبد الله عن زيادة 
وارتفاع معدالت االقبال على استخدام تقنيات وتطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية في الكويت خالل اخلمسة 
وثالثني سنة املاضية حتديدا منذ عام 1994وحتى عام 2017 
اجلاري، مؤكدا استمرار الزيادة واالقبال على نظم املعلومات 
اجلغرافية ) ) GIS في السنوات القادمة، ملا لها من أثر بالغ 

وكبير على تطور املجتمعات االنسانية وحتضرها.
وتابع العبد الله مستعرضا أبرز االجنــازات والبصمات 
للمجموعة الكويتية ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية 
خــالل سنوات عملها االربــعــة عشر، والتي من أهمها نشر 
وطباعة قاموس مبصطلحات نظم املعلومات اجلغرافية 
وكافة العلوم املرتبطة بها لتكون متاحة للمستخدمني، 
والعمل على دعم مقترح إنشاء قطاع أو مركز وطني لنظم 
املعلومات اجلغرافية بغية توحيد اخلريطة القاعدية 
األساسية لدولة الكويت، وإصــدار قاموس موحد للبيانات 
املكانية يخدم كافة مؤسسات الدولة لتسهيل عملية التبادل 
البيني للمعلومات املكانية، اضافة الى بناء قاعدة معلوماتية 
جغرافية آلية متكاملة تخدم جميع أجهزة الدولة القائمة على 
دعم القرار مبا فيها اجلهاز التشريعي والتنفيذي، وتنظيم 
دورتني من مسابقة حتت عنوان » األطفال يرسمون العالم 
» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تهدف الى توعية 

األطفال بأهمية علم املكان وضرورته للحياة.
واختتم العبد الله بــدعــوة اجلمهور الــى املشاركة في 
فعاليات مؤمتر الكويت التاسع ملستخدمي نظم املعلومات 
اجلغرافية ووالــتــعــرف على املستجدات فــي علم املكان 
واالستفادة من اخلبرات واألبحاث والدراسات التي سيقدمها 
نخبة مــن الباحثني واالكــادميــيــني واخلــبــراء فــي املجاالت 
املختلفة لتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، مشددا على 
ــة الكويت لإلستفادة  ضـــرورة إصـــدار ونشر خريطة دول

منها على كافة املستويات التقنية والبحثية، وأهمية إنشاء 
شبكة وطنية ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية فى 
الدولة لتكون بوابة لتبادل اخلبرات واالستشارات الفنية 
والتقنية، والعمل على بناء شبكة خليجية لتبادل اخلبرات 
وتعاون علمي وبحثي ما بني املتخصصني بأنظمة املعلومات 
اجلغرافية بــدول مجلس التعاون اخلليجي.، مشددا على 

ضرورة تبادل املعلومات من قبل وزارات الدولة عن طريق 
السحابة اإللكترونية. من جانبه أعرب املدير العام للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات املهندس قصي الشطي عن 
سعادته البالغة باملشاركة في افتتاح هذا املؤمتر التاسع 
ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية الــذي ينطلق من 
ــة الكويت ويناقش أهــم املواضيع التى تهم الكويت  دول

وأكثرها حيوية وضرورية في تعزيز مشاريع التخطيط 
والتنمية في جميع مؤسسات الدولة احلكومية والقطاع 
اخلــاص عبر تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية، مشيرا 
الى أن ا املؤمتر يعكس الواقع الذي نعيشه بالكويت في ظل 
التحديات اإلقتصادية والتنموية.  وأضــاف نظرا إلهتمام 
دولــة الكويت بتقنية نظم املعلومات اجلغرافية وحرصها 

على توحيد اجلهود احلكومية والتنسيق فيما بينهم ورفع 
أدائهم باستخدام أفضل التقنيات احلديثة لنظم املعلومات 
ــوزراء املوقر قــرار رقم )5(  اجلغرافية فقد اصــدر مجلس ال
لسنة 2012 بإعادة تشكيل جلنة تنسيق وتسيير وطنية نظم 
املعلومات اجلغرافية )Steering Committee( برئاسة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات وعضوية )17( جهة 
حكومية وأهلية وجمعية النفع العام وذلــك لتفعيل آلية 
عمل املشروع الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية وتكاملها 
بني اجلهات احلكومية وتوصيلها ببعض من خالل شبكة 
الكويت للمعلومات واالســتــفــادة منها،ومن اختصاصات 
اللجنة تولي كل ما من شأنه بوضع وتوحيد معايير البنية 
التحتية واملواصفات الفنية القياسية جلميع جهود نظم 
املعلومات اجلغرافية على مستوى مؤسسات الدولة وذلك من 
خالل مهام محددة أهمها اعتماد مواصفات اخلرائط القاعدية 
االساسية لدولة الكويت، والتنسيق واالتفاق على اسس أمن 
املعلومات اجلغرافية، وأخيرا بناء توصيف معلوماتي مكاني 
Spatial Metadata(( للمعلومات اجلغرافية شامال وضع  ٍ
 ،)Data Dictionary( قاموس مصطلحات وبيانات موحد
مؤكدا على أن اللجنة الوطنية لتنسيق وتسيير وطنية نظم 
املعلومات اجلغرافية وفــرق العمل الفنية تبذل قصاري 
جهودها إلجناز هذا املشروع الوطني الذى تكمن في عناصر 
عــدة أهمها الشمولية في تنظيم وإدارة ونقل املعلومات 

املتعلقة باملكان، والنطاق كونها على مستوى الدولة ككل.
واستعرض الشطي املخرجات اخلمس األساسية للمشروع 
وهي أوال إنشاء خريطة قاعدية أساسية ومواصفاتها لدولة 
الكويت، وثانيا إقامة نظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا 
املعلومات وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية إلنتاج 
وحفظ وتبادل البيانات واملعلومات املكانية والوصفية على 
املستوي الوطني، وثالثا توفير البيانات املعلوماتية املكانية 
والوصفية وتسهيل وصولها إلى صانع القرار فى مختلف 
أجهزة الدولة وقطاع املستثمرين وعموم املواطنني، وتوسيع 
مجاالت استخدامها ورفع مستوي االستفادة منها، ورابعا 
توفير اآللية التي متكن من حتقيق االستفادة الفعالة من 
مخرجات نظم االستشعار عن ُبعد التخاذ القرار املناسب من 
أجل املشاريع التنموية.وخامسا ترشيد األنفاق على مستوى 

الدولة في مجال معاجلة وإدارة ونقل املعلومات املكانيه.
واختتم بالتأكيد على أن هذا املشروع الوطني سوف يحقق 
نقلة نوعية في هذا القطاع تتمثل في توحيد الرؤيا وتبادل 
األفكار حول سبل تعزيز وابراز دورها املهم واحليوي على 
مختلف قطاعات الدولة، وحتقيق رؤية أمير البالد في حتويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري.
بدوره قال املدير العام لشركة » أوبن وير » املهندس إياد 
عرب إن الكثير من القرارات تعتمد على املعلومات املستنتجة 
من البيانات املكانية من حيث الكم والنوع، ولهذا أصبحت 
نظم املعلومات اجلغرافية أداة مهمة خاصة في التحليل 
املكاني واالحصائي وإعداد التقارير والدراسات التي تساعد 
متخذي القرارات في اتخاذ قراراتهم، مشيرا الى أن قوة أية 
مؤسسة في نظم املعلومات اجلغرافية تقاس بقوتها البشرية 
في هذا املجال لذلك تهتم » اوبن وير » بوضع برامج للتدريب 
وتنمية املقدرات الذاتية للقوة البشرية ملواجهة املتغيرات في 
مجال املعلومات اجلغرافية، والتي سيتم الكشف عن أهمها 
وأبرزها في مؤمتر الكويت التاسع ملستخدمي نظم املعلومات 
اجلغرافية من خالل نخبة من املدربني واخلبراء املعتمدين 
دوليا مبجاالت عدة وثيقة الصلة باملعلوماتية اجلغرافية من 
أهمها الشبكات العامة وشبكات الطرق، والتخطيط العمراني، 
وادارة االزمات والكوارث، وحماية البيئة، واعداد اخلرائط 

وحتديثها والتطبيقات العقارية واألمنية.
واختتم عرب حديثه باالشارة الى إنه من املتوقع أن يجذب 
املؤمتر ما يقارب ال400 مابني زائر مهتم أو مختص في نظم 
ــدول املجاورة.  املعلومات اجلغرافية من دولــة الكويت وال
بــاإلضــافــة إلــى العديد مــن اجلــهــات الرسمية والشركات 

اخلاصة.

وقعت الكلية االسترالية في الكويت 
اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية 
مهندسي أستراليا، لتصبح مبوجبها 
الكلية االسترالية في الكويت الشريك 
الرئيسي للمؤسسة فــي دول منطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا، باالضافة 

الى قبرص وتركيا.
وقــد شهد مقر الكلية االسترالية في 
مشرف مراسيم توقيع االتفاقية بحضور 
رئيس مجلس أمناء الكلية السيد عبد 
الله الشرهان ورئيس الكلية البروفسور 
ـــالوي، ورئــيــس جمعية  ـــب ــام زع ــص ع

مهندسي أستراليا السيد جون مكنتوش.

وذكر العميد املشارك بكلية الهندسة 
الدكتور محمد غيث ان اتفاقية الشراكة 
املوقعة تعد اخلطوة األولى في تاسيس 
ــة جلمعية مهندسي  ــي ــدول الـــفـــروع ال
أستراليا فــي الكويت والـــدول االخــرى 

باملنطقة.
وأشار د.غيث الى ان الكلية االسترالية 
ستتعاون مع جمعية مهندسي استراليا 
ــادرات املشتركة التي  ــب نحو اصـــدار امل
تخدم كال من املجتمع والــدولــة، وذلك 
بهدف االرتقاء بجودة ومفاهيم الهندسة 
ــط، حيث يتضمن ذلك  في الشرق االوس
التعاون إقــامــة املــؤمتــرات واستضافة 

املتحدثني املــرمــوقــني مــن جميع انحاء 
العالم، وتــدريــب الــكــفــاءات فــي الكلية 
واملنطقة وكذلك احلضور الرقمي عبر 
االنترنت في املنطقة، وشدد د. غيث على 
ان اتفاقية الشراكة تلك متثل أهمية كبرى 
للكلية حيث ان اهدافها ال تقتصر على 
خدمة املهندسني العاملني في املنطقة، بل 
تعتبر ايضا مبثابة محفز للتطوير املهني 

لطلبة الهندسة بالكلية األسترالية.
وتابع د. غيث تصريحاته مؤكدا ان 
جمعية مهندسي استراليا في املنطقة 
ســيــكــون مـــن شــأنــهــا الــتــســهــيــل على 
املهندسني املهنيني غير االستراليني 

تطوير مساراتهم الوظيفية واحلصول 
على اعــتــراف بخبراتهم مــن قبل هيئة 
هندسية مــرمــوقــة، حتى يتسنى لهم 
االلــتــحــاق باجلمعية واحلــصــول على 

االعتماد منها.
واختتم د. غيث تصريحاته مشيرا 
الــى ان الكلية االسترالية فــي الكويت 
ـــاز )توقيع  ــذا االجن تفتخر بتحقيق ه
اتفاقية الشراكة( وتتطلع الى العمل مع 
املهندسني املهنيني واملؤسسات الهندسية 
االقليمية، وكذلك الشركات والهيئات 
احملــلــيــة لتحقيق مــصــلــحــة املجتمع 

الهندسي في املنطقة.

الكلية »األسترالية« توقع اتفاقية شراكة 
استراتيجية  مع جمعية مهندسي أستراليا

مركز صباح األحمد يستقبل خبيرًا 
عامليًا في قسطرة القلب األحد املقبل

ريا�ض عواد 

فــي اطـــار الــتــعــاون بــني وزارة الصحة واجلــامــعــات 
واملستشفيات العاملية لتبادل اخلبرات وتدريب األطباء 
احملليني بالكويت على أحدث الطرق العالجية في مختلف 
التخصصات أعلن مركز صباح األحمد للقلب عن استضافة 
رئيس اجلمعية البريطانية لقسطرة القلب، رئيس قسم 
قسطرة القلب في مستشفى ساينت توماس ومستشفى 
لندن بريدج بروفيسور أمراض القلب التداخلية د.ساميون 

ريدوود،
وسيقوم دكتور ريــدوود بفحص املرضى من أصحاب 
احلاالت املعقدة، ومن املقرر أن تبدأ الزيارة من يوم األحد 

املقبل وتستمر حتى اخلميس املوافق 6 من أبريل 2017.
وقــد أعلن مركز صباح األحمد للقلب عن فتح املجال 
أمام املرضى من هذا التخصص ملن يرغب في املراجعة مع 
الدكتور ساميون ريدوود بالتقدم الى املركز، حلجز موعد 

بعد التوجه الى قسم اإلستقبال في املركز..

الشيخ أحمد العبدالله متحدثا

ال����������ش����������ط����������ي: امل������������ؤمت������������ر ي�������ع�������ك�������س ال��������������واق��������������ع ال��������������������ذي ن������ع������ي������ش������ه ف������������ي ال�������ك�������وي�������ت

لقطة جماعية للمشاركني في حفل توقيع االتفاقية

يوسف الغريب يقترح إعادة صبغ املطبات االصطناعية 
املنتشرة في »سلوى« و»الرميثية« و»الساملية«

ريا�ض عواد 

 اقترح عضو املجلس البلدي يوسف الغريب إعادة 
صبغ املطبات االصطناعية املنتشرة في منطقة سلوى 
والرميثية والساملية باللون األبيض املعتاد من قبل 
اجلهات املسئولة. وقال الغريب تفتقر املطبات الصناعية 
املوجودة في طرقات مناطق سلوى والرميثية والساملية 
إلى وجود أصباغ توضح وجودها، والبد من إعادة صبغ 
املطبات االصطناعية املنتشرة في املنطقة باللون األبيض 

املعتاد من قبل اجلهات املسئولة.
وأضاف الغريب أن وجود هذه املطبات بشكلها احلالي 
يشكل خطورة حيث ال ميكن ملرتادي الطريق رؤيتها وقد 

تتسبب بحوادث عديدة.
وأغلب تلك املطبات غير ملونه وغير واضحة وال توجد 
عالمات إرشادية توضح وجود تلك املطبات في الطرقات 

الداخلية للمنطقة.

د. ساميون ريدوود

يوسف الغرّيب

ارت���������ف���������اع م��������ع��������دالت اإلق���������ب���������ال ع�����ل�����ى اس�������ت�������خ�������دام ت�����ق�����ن�����ي�����ات وت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ات ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا امل������ع������ل������وم������ات اجل�����غ�����راف�����ي�����ة

م. قصي الشطي

العبدالله يتقدم احلضور


