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ريا�ض عواد 

اف��ت��ت��ح��ت وزي������رة ال���ش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
للشؤون  االقتصادية هند الصبيح 
اجتماعات مجلس إدارة منظمة 
العمل العربية في دورت��ه ال 89 . 
وأعربت  الوزيرة الصبيح في كلمة 
ألقتها عن فائق شكرها على الثقة 
التي منحت لها لتحمل مسؤولية 
رئ��اس��ة املجلس ف��ي فترة واليته 
اجلديدة، متمنية من الله عز وجل 
أن يعينها  على النهوض بأعباء 
ه��ذه املهمة واستحقاقاتها، و أن 
يوفقنا في إدارة هذا االجتماع الهام 
وحتقيق اآلمال املعقودة عليه مبا 
ي��خ��دم أه���داف املنظمة وغاياتها 
املُتركزة في خدمة قضايا العمل 
وال��ع��م��ال و أط����راف اإلن��ت��اج في 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وال��ت��وص��ل إلى 
قرارات وتوصيات عملية وملموسة 
تساعد في ترسيخ عمليات احلوار 
االجتماعي و املشاركة مبا يساعد 
على حتقيق السلم االجتماعي و مبا 
يحافظ على االستقرار االقتصادي 

في الوطن العربي.
م��ت��وج��ه��ة بالتهنئة ل��ك��ل من  
عثمان الريس و م��ازن املعايطة 
- النتخابهما نائبني للرئيس عن 

فريقي أصحاب االعمال والعمال. 
معربة عن تقديرها للمدير العام 
ملنظمة العمل العربية فايز املطيري 
على جهوده املتميزة في تطوير 
األداء باملنظمة بشكل ع��ام وعلى 
اإلعداد اجليد ألعمال هذا االجتماع 

بشكل خاص.     
وش��������ددت ال���ص���ب���ي���ح ع��ل��ى 

أهمية ه��ذا  االج��ت��م��اع، باعتباره 
أول اجتماع يعقده املجلس في 
تشكيلته اجل��دي��دة واألول أيضاً 
منذ انعقاد ال���دورة )45( ملؤمتر 
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث أن أه��م 
مهام املجلس ه��ي متابعة تنفيذ 
ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع��ن املؤمتر 
ف��ي دورات���ه املختلفة واإلح��اط��ة 

بكافة اإلج���راءات املتخذة حيالها 
واملساعدة في تذليل العقبات التي 
تعترض مراحل التنفيذ، هذا إضافة 
إلى البنود واملوضوعات األخرى 
التي سينظرها املجلس و التي 
تضمنها جدول األعمال املعروض 
أمامكم و الذي سيتطرق إلى النظر 
ف��ي قضايا مختلفة وال��ت��ي منها 

إستكمال تشكيل جلنة احلريات 
النقابية ، وجلنة شؤون عمل املرأة 
وغيرها من البنود الفنية األخرى 

ذات الصلة بعمل املنظمة. 
وأكدت على ضرورة تكاتف كل 
اجلهود وتسخير كافة اإلمكانيات 
جلميع األطراف الفاعلة في الوطن 
ال��ع��رب��ي للمساعدة ف��ي جت��اوز 

ه���ذه األوض�����اع ل��ل��دف��ع بعجلة 
التنمية مب��ا ي��ع��ود بالنفع على 
االق��ت��ص��ادي��ات العربية ويسهم 
في مواجهة  األزم��ات وخاصة في 
قضايا حيوية تتصل بتشغيل 
الشباب واحلد من الفقر والتخفيف 
م���ن ح���دة ال��ب��ط��ال��ة املُستفحلة 
و حتقيق التنمية املستدامة في 

الوطن العربي، من خالل االهتمام 
بتنمية املوارد البشرية وتدريبها 
، وت��ع��زي��ز دور ري����ادة األع��م��ال 
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
، مع التأكيد على أهميه دور املرأه 
العاملة العربية واالهتمام بتوفير 
امل��ع��ل��وم��ات واإلح���ص���اءات حول 

أسواق العمل العربية. 

وأض��اف��ت: نؤكد على وقوفنا 
ال��ك��ام��ل وال���ش���ام���ل وامل��س��ت��م��ر 
ومساندتنا للقضية الفلسطينية 
ف��ي م��واج��ه��ة مخططات الكيان 
الصهيوني، حتى ي��ن��ال شعبنا 
العربي الفلسطيني استقالله و 
متكينه من إقامة دولته على كامل 
ترابه الوطني وعاصمتها القدس 
ال��ش��ري��ف، ليتمكن م��ن حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ونشر السالم االجتماعي وليعم 

السالم على كافة شعوب املنطقة.
ب��دوره استعرض املدير العام 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ف��اي��ز 
املطيري أهم البنود الذي يتطرق 
املؤمتر ملناقشتها ومنها استكمال 
تشكيل جلنة احل��ري��ات النقابية 
وجلنة شؤون عمل املرأة العربية 
2020/2018 مب��ك��ت��ب العمل 
العربي باإلضافة ملناقشة تقرير 
نتائج أعمال الدورة 102 للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي  مؤكدا 
على دأب منظمة العمل العربية 
على تسخير كافة امكانياتها في 
دعم القضية الفلسطينية  قضية 
ك��ل ع��رب��ي ف��ي احمل��اف��ل اإلقليمية 
والدولية ملساندة صمود الشعب 

الفلسطيني.

انتخبت رئيسًا ملجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته اجلديدة    
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ريا�ض عواد 

بدأت الهيئة العامة للمعلومات 
امل��دن��ي��ة العمل مب��ش��روع املسح 
عالي الدقة وذلك باستخدام أحدث 
التقنيات ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، حيث 
يهدف هذا املشروع لعمل خريطة 
عالية ال��دق��ة HD Map لكافة 
مناطق دول��ة الكويت باستخدام 
 )Lidar(  ت��ق��ن��ي��ات ال���ل���ي���زر
والتصوير بكاميرات متخصصة 
ذات دق���ة ع��ال��ي��ة. ح��ي��ث س��وف 
يتم حتديث قواعد بيانات نظم 
املعلومات اجلغرافية وإن��ش��اء 
خريطة عالية الدقة للدولة مما 
يسهم بتوفير البيانات لتطبيقات 
الهيئة املختلفة مثل برنامج كويت 
فايندر وإتاحتها في نفس الوقت 
للجهات احلكومية املختلفة والتي 

حتتاجها في أعمالها املختلفة.
وذكر مدير عام الهيئة العامة 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل��دن��ي��ة مساعد 
العسعوسي أن ه���ذا امل��ش��روع 
يعتبر من املشاريع الرائدة على 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م خ��ص��وص��ا أن 
م��ن ي��ق��وم ب��ه ه��و جهة حكومية 
وب��ك��وادر وطنية وليس شركة 
خاصة، كما أن مثل هذه املشاريع 
تستهدف  في العادة تنفيذها على 
مدينة أو جزء منها بينما يهدف 
هذا املشروع لتغطية كامل أجزاء 

الدولة.
وأش���ار العسعوسي إل��ى أن 
الهيئة قد قامت باستثمار اخلبرات 

التي استفادت منها خالل قيامها 
مب���ش���روع ال��ت��ص��وي��ر احمليطي   
)StreetView(  في التخطيط 
لتنفيذ ه���ذا امل��ش��روع ح��ي��ث مت 
اختيار أفضل البرامج والتقنيات 
لتنفيذه بأيادي و خبرات كويتية 
حت��ت إش���راف وتوجيه خبرات 
متخصصة وذل��ك لترسيخ ونقل 
املعرفة واخل��ب��رات لهذا الكادر 
الوطني،حيث ذكر أن فريق العمل 
على هذا املشروع يضم فريق من 
عشرة أشخاص موزعني ما بني 
العمل على تشغيل األجهزة وجمع 

البيانات ومعاجلتها.
وأض��اف العسعوسي أن نوع 
ودقة البيانات التي سوف ينتجها 
امل��ش��روع تعد ذات أهمية كبيرة 
وميكن استخدامها في كثير من 
املجاالت التي تخدم جهات الدولة 
املختلفة، حيث تعمل تلك التقنية 
ع��ل��ى م��س��ح ال���واق���ع وحت��وي��ل��ه 
إل��ى ص��ورة رقمية عالية الدقة 
وبالشكل الذي يسمح للمختصني 
ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا ف���ي م��ج��االت��ه��م 

املختلفة.
 واستعرض العسعوسي آلية 

عمل تقنية امل��ش��روع م��ن خالل 
البيانات التي مت جمعها وعرض 
إم��ك��ان��ي��ات استخدامها ف��ي اخذ 
القياسات بشكل مباشر وعرض 
البيانات بشكل ثالثي اإلبعاد. 
وق��د ذك��ر العسعوسي ان الهيئة 
قد قامت بتجهيز مركبة خاصة 
بالهيئة مجهزة ب��أح��دث أجهزة 
 )Lidar( املسح باستخدام تقنية
وال��ت��ي تستخدم أج��ه��زة الليزر 
عالية الدقة. حيث ذكر ان اجلهاز 
يعد أول جهاز من نوعه في دولة 
الكويت لتصبح الكويت اةل دولة 

تقوم بتشغيله.
 وذكر العسعوسي أن من أهم 
م��خ��رج��ات ه��ذا امل��ش��روع القيام 
ب��إن��ش��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات حديثة 
وعالية الدقة للمباني في دولة 
الكويت باالضافة ال��ى إمكانية 
اس��ت��خ��الص ال��ب��ي��ان��ات اخلاصة 
بالشوارع واألرصفة واألشجار 
واإلش��ارات املرورية و اللوحات 
االع��الن��ي��ة و غ��ي��ره��ا م��ن معالم 
الطريق ألكثر من 95 ن��وع يقوم 
النظام بالتعرف عليها بشكل 

تلقائي و بدقة تصل الى 5 ملم.
 كما أشار العسعوسي إلى أن 
الهيئة س��وف تعمل على اتاحة 
البيانات عند جهوزيتها جلهات 
الدولة التي حتتاجها بالصورة 

التي تناسبها.  
كما أكد العسعوسي على أهمية 
حت��دي��ث ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات بشكل 
دوري، حيث ق��ال ان الهيئة قد 
قامت بشراء التجهيزات والبرامج 
اخل��اص��ة بجمع وم��ع��اجل��ة هذه 
البيانات وس��وف تقوم بعملية 
املسح بشكل دوري من خالل كادر 
الهيئة، وان هذا املشروع هو بداية 
لسلسلة من املشاريع التي تهدف 
إل��ى خلق ب��ي��ان��ات عالية الدقة 
والتي حتتاجها الدولة في ضوء 
جهودها لتحقيق رؤية سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد في 
جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

وحتقيق رؤية الكويت 2035.

باستخدام أحدث التقنيات 

»املعلومات املدنية« تطلق مشروع املسح عالي الدقة

جانب من املؤمتر 

محافظ »األحمدي« بحث مع سفير قطر 
العالقات الثنائية والتعاون املشترك

الشيخ فواز اخلالد  مستقبال السفير القطري

  استقبل محافظ األحمدي الشيخ ف��واز اخلالد 
في مكتبه بديوان عام احملافظة أمس سفير دولة 
قطر الشقيقة اجل��دي��د ل��دى دول���ة ال��ك��وي��ت بندر 
ب��ن محمد العطية حيث ج��رى التعارف وتبادل 
األحاديث الودية التي تناولت العالقات االخوية 
التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي 
البلدين الشقيقني وُسبل تعزيزها اجماالً، وآفاق 
تطوير التعاون املشترك وت��ب��ادل اخل��ب��رات على 
مستوى نظم اإلدارة احمللية وعلى صعيد احملافظات 

واملناطق علي نحو اخلصوص .

 وأك���د اخل��ال��د خ��الل اللقاء تقديره ومتنياته 
بالتوفيق للعمل املشترك البناء للبلدين علي 
الصعيدين الثنائي وضمن منظومة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، متمنياً تناميه وتطوره مبا 
يحقق املصلحة املشتركة ويلبي الطموحات علي 
الُصعد كافة .   ومن جهته أعرب العطية عن امتنانه 
حلفاوة استقبال اخلالد، مثمناً الرعاية التي حتظى 
بها البعثة الديبلوماسية القطرية ومواطنو دولة 
قطر على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم 

الكويت.

فريق الغوص يرفع أربعة أطنان
من املخلفات في سواحل اخليران

رفع املخلفات

أعلن فريق ال��غ��وص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية رف��ع أرب��ع��ة أط��ن��ان مخلفات 
بالستيكية ع��ن س��واح��ل اخل��ي��ران ضمن مشروع 

البرنامج الوطني حلماية البيئة البحرية.  
وقال مسؤول العمليات البحرية بالفريق وليد 
الشطي ل� )كونا( أمس إن رفع تلك املخلفات التي 
مصدرها الرواد جاءت حفاظا على البيئة البحرية 

وكائناتها وجلعل الساحل نظيفا بشكل دائم.  
 وأوض���ح الشطي أن الفريق استغل انحسار 
ماء البحر لرفع املخلفات بسرعة وسهولة مبينا 
ان سواحل اخليران اجلديدة التي أنشئت أخيرا 
وحتتوي على خلجان تعد من املشاريع التنموية 
الكبيرة بالكويت ما يتطلب وضع خطة حكومية 

للمحافظة عليها.  
 وأضاف ان )اخليران( تعد من السواحل البيئية 

املهمة نظرا لتمتعها بالكثير من احلياة الفطرية كما 
تعتبر محمية طبيعية لالسماك والكائنات فيها 

متمنيا تشديد الرقابة على هذه السواحل.  
 وذكر أن أضرار النفايات البالستيكية املنتشرة 
في محيطات العالم أجمع تعد أكبر معضلة تؤثر 
سلبا على احلياة البحرية وتنوعها البيولوجي 
مبينا أن األمم املتحدة أطلقت ج��رس ان��ذار بشأن 
احلياة البحرية التي تواجه ضررا ال ميكن إصالحه 
بسبب ماليني األطنان من النفايات البالستيكية التي 

ينتهي بها املطاف في البحار كل سنة. 
  وأكد الشطي استمرار الفريق في حمالت تنظيف 
السواحل بالتعاون مع جهات حكومية ومنها بلدية 
الكويت والشركة الكويتية لنفط اخلليج إضافة إلى 
املتطوعني ومنظمات املجتمع املدني معربا عن شكره 

جلميع الداعمني لهذا العمل البيئي.

»األشغال« نظمت حملة
تبرع بالدم ملوظفيها 

جانب من حملة التبرع بالدم

نظمت وزارة االشغال العامة أمس حملة 
التبرع بالدم السادسة مببنى وزارة االشغال 
ال��ع��ام��ة ف��ي منطقة ج��ن��وب ال��س��رة، وذل��ك 
استمرارا لتعاونها مع بنك ال��دم املركزي 
وال��ت��ي ه��دف��ت م��ن خاللها إل��ى رف��ع حالة 
الوعي بأهمية التبرع بالدم إلنقاذ حياة 
اآلخرين بشكل عام وبني موظفيها على وجه 
اخلصوص، وذلك حتت مظلة استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة جتاه 

دعم القطاع الصحي.
وق��د الق��ت احلملة إق��ب��اال كبيرا م��ن قبل 
موظفيها الذين توافدوا للمساهمة والتبرع 

بالدم على مدار يوم كامل وبتواجد بنك الدم 
، والذين قاموا بتقدمي بعض االستشارات  
للموظفني واإلج���اب���ة ع��ن استفساراتهم 
املتعلق���ة بالتبرع بالدم والصحة العامة 

وغيرها.
حيث تعتبر هذه احلملة جزءا من سلسلة 
األنشطة السنوية التي تنظمها ال���وزارة 
ملوظفيها لتحفيزهم على العطاء وتشجيعهم 
لإلقبال على األنشطة النبيلة التي تخدم 
املجتمع، باإلضافة إلى نشر الثقافة الصحية 
بينهم بأحدث الوسائل والطرق وإشراكهم 

فيها على مدار العام.

تنطلق األحد املقبل ومتنح  املتدرب اسم املستخدم وكلمة العبور إلى النظام 

السلمان: ورش تدريبية تساعد 
املكاتب الهندسية على إصدار 

تراخيص اإلطفاء عبر اإلنترنت 
دع��ا رئيس احت��اد املكاتب الهندسية 
وال��دور االستشارية الكويتية املهندس 
بدر السلمان أعضاء االحتاد إلى االسراع 
والتسجيل للمشاركة في تدريب ممثلي 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية 
على اخلدمات اإللكترونية لإلدارة العامة 

لإلطفاء . 
وذكر السلمان أنه  لقد مت التنسيق بني 
االحت��اد و اإلدارة العامة للإلطفاء لعقد  
ورش تدريبية للتدريب على استخدام 
النظام اإللكتروني لإلدارة العامة لإلطفاء 
إلجناز معامالت املشاريع التي تقوم بها 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية ، موضحا أن أول هذه الورش 
التدريبية سيعقد يوم األحد املقبل مبركز 

نظم املعلومات باالدارة  العامة لالطفاء . 
وأضاف السلمان أن الورش ستتواصل 
تباعا حتى يتم تدريب كافة املرشحني 
من املكاتب،مشيرا ال��ى أن م��دة الورشة 
التدريبية نحو ساعة واحدة  حيث سيتم 
عقد ورشتني تدريبيتني األولى من الساعة 
التاسعة الى العاشرة صباحا والثانية من 
العاشرة والنصف وحتى احلادية عشرة 
والنصف وأن عدد املشاركني في كل ورشة 

سيكون 12 مهندسا ومهندسة . 
وأك��د السلمان أن ت��وزي��ع املرشحني 
سيتم حسب أولوية التقدمي وأن��ه ميكن 
لكل مكتب ترشيح مهندس واحد  حلضور 
هذه الورشة مقابل رسم اشتراك رمزي  
يسدد مبقر االحتاد قبل الورشة ، مضيفا 
أن االحتاد سيقوم برفع قوائم املجموعات 
ل���إلدارة العامة لإلطفاء لتحضير رمز 
 User ID and( املستخدم وكلمة العبور

Password( والتي ستمنحها االدارة 
العامة لالطفاء فقط للمكاتب أو ال��دور 

االستشارية املشاركة في هذه التدريبية . 
 ولفت رئيس االحت��اد أن أهمية هذه 
اخلطوة التي ستتيح للمكاتب الهندسية 
وال��دور االستشارية املشاركة احلصول 
على رم��ز مستخدم وكلمة ع��ب��ور الى 
النظام اإللكتروني وإجن��از معامالتها 
ل��دى االدارة ال��ع��ام��ة ل��الط��ف��اء ، مشيدا 
بتجاوب املسؤولني في  االطفاء مع االحتاد 
واالسراع باجناز هذه املرحلة من املكننة 
على ال��وص��ول ال��ى اص���دار التراخيص 

املطلوبة للمشاريع الكترونيا. 

م.بدر السلمان 


