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أكد األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الدكتور خالد مهدي أن دولة الكويت 
ج���ادة ف��ي استقطاب ال��ت��ج��ارب العاملية في 
مجاالت الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية، 
مشيرا إل��ى اهتمام املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية بهذه اجلوانب وتعميق الدخول إلى 

الثورة الصناعية الرابعة .
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور 
مهدي خالل رعايته ندوة الذكاء االصطناعي في 
إط��ار التجربة التايوانية التي ينظمها مركز 
الكويت للسياسات العامة في األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بحضور 
عدد كبير من ممثلي القطاعني العام واخلاص 

ومنظمات املجتمع املدني .
وأش��ار مهدي إل��ى أن دول��ة الكويت لديها 
البنية التحتية األساسية التي تؤهلها إلى 
إحراز تقدم تكنولوجي والوصول الى املستوى 
األع��ل��ى ال���ذي يعتمد على حتليل البيانات 
وكيفية استخدام الذكاء االصطناعي في تطوير 
القطاعات الصناعية واالستثمارية الفتا ان 
القطاع اخل��اص ف��ي الكويت متطور ويشهد 
تطورا كبيرا في مجال استخدام الروبوتات 
والصناعات املبنية على تكنولوجيا ابحاث 

الفضاء في وكالة ناسا .
وق����ال: إن ال��ه��دف م��ن ه���ذه احمل��اض��رات 
االستفادة من كل ماهو جديد في مجال وضع 
السياسات العامة وال��ث��ورة التكنولوجية 
واالق��ت��ص��اد املبني على املعرفة، مشيرا إلى 
أن احمل��اض��رة تتعلق بأمر مهم وه��و الذكاء 
االصطناعي الرتباطه باالقتصاد املبني على 
املعرفة حيث ترتكز خطة التنمية في الكويت 

على هذا اجلانب .
وذك��ر مهدي أن مركز الكويت للسياسات 
العامة ف��ي االم��ان��ة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية مير في مرحلة جديدة من 
التطور حيث يحرص على استضافة خبراء 

في مجاالت عديدة ح��ول العالم احدها اليوم 
مجال الذكاء االصطناعي من منظور التجربة 

التايوانية في مفاهيم االبتكار .
وأكد أننا ونحن نقوم حاليا باعداد اخلطة 
االمنائية الثالثة والتي نركز فيها على سياسة 
االبتكار واالقتصاد املبني على املعرفة باعتباره 
اقتصاد ينقل املجتمعات م��ن االع��ت��م��اد على 
مصدر وحيد الى تنويع املصادر واالقتصاد 
مشيرا الى ان محاضرة اليوم ركزت على الذكاء 
االصطناعي واملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وان��ت��اج امل��ع��ارف والصناعات مثل الروبوت 
وانتر نت االشياء والبيانات املتضخمة مشيدا 
في ه��ذا الصدد بالتجربة التايوانية في هذا 

املجال والتي تعتبر غنية جدا في هذا املجال .
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د م��دي��ر ع���ام معهد أث��ري 

لألبحاث والتكنولوجيا ف��ي ت��اي��وان دكتور 
فينسينت وين شينج فينج في تصريح صحفي 
عقب مشاركته في ندوة الذكاء االصطناعي ان 
دولة الكويت ودول العالم ميكنها حتقيق هذه 
التكنولوجيا من خالل ثالث عناصر هي اخلبرة 
وجودة البيانات ومقومات التكنولوجيا مشيرا 
الى ان الكويت هي اول دولة في الشرق االوسط 
تسعى حملاولة االستفادة من تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي . وذك��ر أن التحول الى تطبيقات 
وتكنولوجيا ال��ذك��اء االصطناعي له العديد 
من اجلوانب االجتماعية والثقافية والعلمية 
مشيرا الى اننا في تايوان حاولنا االستفادة 
من هذه التكنولوجيا لتعويض النقص احلاد 
في العمالة مشيرا الى ان دول��ة الكويت واي 
دولة في العالم ميكنها االستغناء عن مايقارب 
%50 من العمالة اذا ما طبقت تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي بشكل متكامل وتتفاوت النسبة في 
املجاالت املتنوعة .

ولفت إلى أن دولة الكويت بإمكانها حتقيق 
النجاح املطلوب في مجال تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي خالل اقل من سنة طاملا تتوفر لديها 
البنية التحتية التكنولوجية واخلبرة البشرية 
وه��ن��اك تطبيقات ق��د تستغرق ع��دة سنوات 
لتنفيذها واطالقها على مستوى جتاري مضيفا 
ان م��ج��االت تكنولوجيا ال��ذك��اء االصطناعي 
متعددة ومنها اجهزة فحص املنتجات لضمان 
اجل��ودة وتصنيع الروبوتات لالستخدامات 

الصناعية املختلفة .
وأش����ار إل���ى ان م��وض��وع ال���ن���دوة يركز 
على التجربة التايوانية ف��ي مجال الذكاء 
االصطناعي وتشتمل على ث��الث جوانب هي 

خطة عمل تايوان والسياسة احلكومية لتطوير 
تكنولوجيا ال��ذك��اء االصطناعي واالهتمام 
بالقدرات البشرية في هذا املجال واطالق برامج 
جتريبية على مستوى تنفيذي واستغالل 
االستثمارات العاملية في تايوان فيما ميكنها من 

التحول الى تكنولوجيا الذكاء االصطناعي .
وأض����اف ب���أن احمل���اض���رة  اش��ت��م��ل��ت على 
استعراض بعض االمثلة التطبيقية في مجال 
الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات اخلارقة 
في هذا املجال وتعزيز التعلم العميق وصناعة 
االمتتة واستعرض مزايا تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي في الكويت، مشيرا إلى أن احلكومة 
التايوانية ب��دات ف��ي ه��ذا امل��ج��ال منذ سنتني 
ومنر مبرحلة تنفيذية وخطة عمل مدتها أربع 

سنوات.

خالل ندوة نظمها »التخطيط« عن »التجربة التايوانية« 

مهدي: الكويت جادة في استقطاب التجارب العاملية 
مبجاالت الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية 

جانب من احلضورد. خالد مهدي و د. فينسينت وين شينج فينج

بالتعاون مع جمعية الراسخون في العلم 

النشمي: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
تدشن دوراتها العلمية للفصل الدراسي الثاني 

دشنت كلية الشريعة والدراسات 
اإلس���الم���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
وبالتعاون مع جمعية الراسخون 
ف��ي العلم اخليرية بعض دورات��ه��ا 
العلمية للفصل ال��دراس��ي الثاني 
2019/2018م باإلعالن عن تنظيم 
دورتني علميتني األولى في شرح ألفية 
ابن مالك في النحو والصرف والثانية 
في شرح ألفية احلافظ العراقي في 
ع��ل��وم احل��دي��ث ب��داي��ة م��ن 3 فبراير 

القادم وحتى األول من مايو 2019م.
وذك��ر العميد املساعد للتخطيط 
واالس��ت��ش��ارات وال��ت��دري��ب الدكتور 
ي��اس��ر النشمي أن كلية الشريعة 
وال��دراس��ات اإلسالمية سبق لها أن 
وق��ع��ت م��ذك��رة تفاهم وت��ع��اون مع 
جمعية الراسخون في العلم اخليرية 
والتي نصت على التعاون بني الطرفني 
في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية 
لتأهيل طلبة العلم وتعزيز تدريس 

العلوم الشرعية.
وأض�����اف ال��ن��ش��م��ي أن ت��دري��س 
علوم العربية وع��ل��وم احل��دي��ث من 
أعظم ال��وس��ائ��ل لفهم م��راد الله في 

ال��ق��رآن ال��ك��رمي وف��ه��م م���راد رسوله 
صلى الله وعليه وسلم، مشيرا إلى 
أن دورة ش��رح ألفية اب��ن مالك في 
النحو والصرف تهدف إلى فهم اآليات 
القرآنية وألفاظ األح��ادي��ث النبوية 
وتقومي اللسان عند النطق والبنان 
عند الكتابة وإحياء اللغة العربية 
الفصيحة، أم���ا  ت��ق��دمي دورة شرح 
ألفية العراقي في علوم احلديث تهدف 

إل��ى معرفة صّحة م��ا نتعّبد ب��ه من 
أحاديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم، وأن يكون طالب العلم وطالب 
الشريعة ق���ادراً على متييز املقبول 
واملردود من حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. وأن 

يكتب منهجية في توثيق األخبار.
ولفت النشمي إلى أن ألفية ابن مالك 
في النحو والصرف وألفية العراقي 
في علوم احلديث من املتون العلمية 
الشهيرة والتي يندرج تدريسها في 
الكويت، وأن الكلية وبالتعاون مع 
جمعية الراسخون وضعت برنامجا 
زمنيا لتدريس هذين املتنني خالل 
سنتني دراسيتني )2020-2019( 

وبواقع ستة فصول دراسية.
واجلدير بالذكر أن هذه ال��دورات 
ستعقد في كلية الشريعة قاعة املذكور 
املجاورة ملسجد الكلية ويوجد مكان 

مخصص للنساء حلضور الدورة.
علما ب��أن دورة ألفية العراقي 
ستعقد يومي األحد والثالثاء من كل 
أسبوع، ودورة ألفية ابن مالك ستعقد 
يومي اإلثنني واألربعاء من كل أسبوع 

من الساعة 7.30-9.30 مساًء.  

د. ياسر النشمي

طالبات من جامعة الكويت يحرزن املركز األول مبسابقة 
االبتكار في البطولة العربية الثانية عشر للروبوت

حصلت جامعة الكويت على املركز 
األول في مسابقة االبتكار في البطولة 
العربية الثانية عشر للروبوت التي 
تقيمها اجلمعية العربية للروبوت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د 
للموهبة واإلب���داع، وذل��ك مبشروع يد 
ال��ع��الج الطبيعي م��ن ق��س��م الهندسة 
الكهربائية في كلية الهندسة والبترول 
للطالبات سارة الشمري وهيا احلمدان 

حتت إشراف الدكتور صالح الشمالي.
 وأفادت الطالبات بأن املشروع الفائز 
يد العالج الطبيعي هو عبارة عن  جهاز 
مصمم لتسهيل طريقة العالج الطبيعي 
بدال عن الطرق التقليدية املستخدمة وذلك 
عن طريق أداء متارين العالج الطبيعي 
لليد بطريقة آمنة وسهلة، وأيضا يقوم 
اجلهاز بإعطاء تقييم للمرونة ملعرفة 
م��دى حتسن احلالة قبل وبعد العالج، 
كما يقوم اجلهاز بحفظ السجل الطبي 

للمريض باستخدام الرقم املدني.
 وبينت الطالبات الهدف من املشروع 
وهو تسهيل عملية إعادة التأهيل )العالج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي( مل��رض��ى ال��ش��ل��ل النصفي 
وتصلب اليد حل��االت الغيبوبة وذل��ك 

بتقنية حديثة وم��ت��ط��ورة إل��ى جانب 
حتسني كفاءة العالج واملستوى الصحي 

للمجتمع. 

وتوجهت الطالبات بكلمة شكر لكل 
من ساهم في إجناح املشروع خصوصا 
ملشرف املشروع الدكتور صالح الشمالي 

واملهندسة م��رمي الفضلي مثمنني دور 
جامعة الكويت في توفير البيئة املناسبة  

لالبتكار واإلبداع.
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»البيئة« و»العمل التطوعي«: 
إجراءات قانونية ضد مخربي 

احملميات الطبيعية
أك��دت الهيئة العامة للبيئة ومركز العمل التطوعي 
الكويتيان أول أمس حرصهما على تطبيق م��واد القانون 
رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق كل من يتجاوز بنوده ال سيما املتعلقة 

باحملميات الطبيعية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن اجلهتني للتحذير من 
االختراقات التي تشهدها محمية )صباح األحمد( الطبيعية 
الواقعة في منطقة الصبية من قبل بعض األشخاص ما 
يتسبب في تدهور وتخريب البيئة الفطرية وإتالف الغطاء 

النباتي لها.
ووفقا للبيان دعت اجلهتان املواطنني واملقيمني إلى عدم 
االقتراب من احملميات الطبيعية واالل��ت��زام ببنود قانون 

حماية البيئة “جتنبا للمساءلة القانونية”.
وأوضح أنه “سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل 
من تعدى على محمية صباح األحمد الطبيعية” والتي متثل 
مخزونا استراتيجيا للكائنات النباتية واحليوانية وتعمل 

على إعادة إحياء التنوع البيولوجي في البالد.
يذكر أن احملمية قائمة منذ عام 1987 حتت إشراف مركز 
العمل التطوعي وتبلغ مساحتها 330 كليومترا مربعا ومت 
إعالنها بحسب ق��رار املجلس األعلى للبيئة رق��م 7 لسنة 

.2016
وتستهدف احملمية ت��وط��ني احل��ي��وان��ات والنباتات 
امل��ه��ددة باالنقراض واحملافظة على الصفات الطبيعية 
للبيئة الكويتية وتعد أكبر النظم اإليكولوجية األرضية 
إذ مت تخصيصها كمحمية ذات أهمية طبيعية تضاريسية 

وبيولوجية.
وتشتمل على جرف صخري يرتفع إلى 116 مترا عن 
املسطحات الطينية الساحلية وما يرتبط بها من املستنقعات 

املاحلة والكثبان الرملية على جون الكويت.

نفذتها »تدقيق ومتابعة« خدمات البلدية بالفروانية

16 محل 6  مخالفات بعد الكشف على  بلدية »الفروانية« حررت  
 أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة الفروانية ممثلة في النوبة ) ب( بتنفيذ 
جولة تفتيشية مبنطقة الفروانية للتأكد من إلتزام 
احمل��الت بلوائح ونظم البلدية مشيرة إل��ى اجلولة 

أسفرت عن الكشف على 16   محل .
وأوض��ح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية بفرع بلدية احملافظة ناصر مرزوق الرشيدي 
ب��أن اجل��ول��ة التفتيشية ال��ت��ي  نفذتها النوبه )ب( 
مبراقبة احملالت واإلعالنات مبنطقة الفروانية أسفرت 
عن حترير 6  مخالفات متنوعة متثلت في إقامة إعالن 
ب��دون ترخيص وإضافة إع��الن آخر ب��دون ترخيص 
وإقامة إعالن بترخيص منتهي وعدم وضع الترخيص 

في مكان بارز وذلك بعد الكشف على  16 محال .
وش���دد ال��رش��ي��دي على أص��ح��اب احمل���الت التقيد 
باالشتراطات واللوائح التي تضمنتها الئحة احملالت 
واإلعالنات مشيرا إلى أن املفتشني واملفتشات التابعني 
لإلدارة سيتصدون للتجاوزات واملخالفات باتخاذهم 
اإلج��راءات القانونية بحق املخالفني وذلك من خالل 
حمالتهم التفتيشية املفاجئة و املتواصلة مؤكدا على 
أنها ستشمل كافة املناطق باحملافظة ، للتأكد من مدى 

إلتزام احملالت بتراخيص اإلعالنات .
من جانبها دعت إدارة العالقات العامة املواطنني 
واملقيمني التعاون مع األج��ه��زة الرقابية  للحد من 
املظاهر غير احلضارية من خالل تصوير أي شيء 
سلبي يتعلق بالبلدية  وإرساله عبر حساب البلدية 
مبواقع التواصل االجتماعي @kuwmun مؤكدة 
على إنه سيتم التعامل مع إستفساراتهم وشكاواهم 

حترير مخالفةعلى الفور. التأكد من األوراق الثبوتية

فينج: الكويت أول دولة في الشرق األوسط تسعى 
االصطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  م��ن  ل��الس��ت��ف��ادة 


