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ينطلق غدًا بتنظيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجائزة سالم العلي للمعلوماتية

عايدة السالم ترعى ملتقى »وعد الذكاء 
– احلاضر واملستقبل« االصطناعي 

 برعاية الشيخة ع��اي��دة سالم العلي رئيس 
مجلس أم��ن��اء ج��ائ��زة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية يفتتح يوم غد االثنني ملتقى )وعد 
الذكاء االصطناعي – احلاضر واملستقبل( الذي 
تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي باالشتراك 
مع جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، 
وبدعم من السفارة األمريكية في الكويت، وذلك في 
جامعة الكويت في الفترة من 11/19 إلى 11/21، 
وذلك بحضور سفير الواليات املتحدة األمريكية 
ل��دى دول��ة الكويت ل��ورن��س سيلفرمان، ومدير 
جامعة الكويت األستاذ الدكتور حسني األنصاري، 
وجمع غفير من األكادمييني والباحثني ورؤس��اء 

وممثلي اجلهات املشاركة.
ومن املتوقع أن يتفضل كل من الشيخة عايدة 

سالم العلي راعية امللتقى 
 والدكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي بإلقاء كلمة في حفل االفتتاح.
وتعمل على تنظيم هذا امللتقى جلنة مشتركة 
من املؤسسة واجل��ائ��زة برئاسة الدكتورة أمينة 
ف��رح��ان، رئيس قسم الفيزياء جامعة الكويت، 
وتضم في عضويتها من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي كال من: الدكتورة ليلى املوسوي، والدكتور 
محمد قاسم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومن جائزة سمو الشيخ سالم العلي 

الصباح للمعلوماتية كال م��ن: الدكتور عبدالله 
املطوع رئيس مختبرات الذكاء الصناعي بقسم 
هندسة الكمبيوتر، والدكتور فيصل العبيد أستاذ 
مساعد بقسم الدراسات التجارية في كلية الهندسة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
واملهندس بسام جايد الشمري نائب رئيس اللجنة 

املنظمة العليا.
ويأتي ه��ذا في ظل إستراتيجية الشراكة بني 
املؤسسة واجل��ائ��زة ملبياً رؤي��ة صاحب السمو 
الشيخ صباح األح��م��د أمير ال��ب��الد وق��ائ��د العمل 
اإلنساني في جعل الكويت مركزاً مالياً وجتارياً 

وتقنياً متقدماً.
ويتمحور ه��ذا امللتقى ح��ول ت��ط��ورات الذكاء 
االصطناعي في العالم، وما نتج عنه من تقنيات 
تخدم اإلنسانية، وذل��ك لالستعداد للمستقبل 
بالتركيز على املهارات والقدرات الالزمة للتعامل 
مع تلك التقنيات، وتهيئة املناخات املناسبة التي 
تشجع الشباب على اإلبداع واالبتكار في هذا املسار 

الذي أخذ طريقه إلى االنتشار والتوسع.
ويشارك في جلساته ستة من املتحدثني العامليني 
وستة آخرين من دولة الكويت، وميكن التسجيل 
في جلسات هذا امللتقى عن طريق املوقع اإللكتروني 
www.kfas.(( ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي

org  لتحصيل الفوائد املرجوة من املتحدثني.

بحضور الشيخة عايدة سالم العلي 
رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية واملهندس 
ع��ل��ي ال��ي��وح��ة األم���ني ال��ع��ام للمجلس 
ال��وط��ن��ي للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب 
وسعد نقيمش العنزي مدير معرض 
الكويت ال��دول��ي للكتاب، وجمع غفير 
م��ن امل��دع��وي��ن وال��زائ��ري��ن شهد جناح 
اجل��ائ��زة ف��ي معرض الكويت الدولي 
للكتاب )43( ع��دة ن��ش��اط��ات ثقافية 
ت��وع��وي��ة م��ن م��ح��اض��رات ومسابقات 
في مجال الذكاء االصطناعي، معتمدة 
على التواصل والتفاعل مع اجلمهور 
مبا يزودهم مبعلومات ومهارات تقنية 
تفيدهم في حياتهم العملية والعلمية 
واالجتماعية، إضافة إلى التقنيات التي 
عرضتها اجلائزة في اجلناح كنماذج من 
تطبيقات الذكاء االصطناعي كالروبوتات 

ونحوها.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح أدل����ت به 
فاطمة ال��س��ري منسق جناح اجلائزة 
ف���ي امل���ع���رض، م��ض��ي��ف��ة أن ال��ت��وع��ي��ة 
الثقافية ون��ش��ر امل��ع��رف��ة ال��ذك��ي��ة من 
أه����داف ج��ن��اح اجل���ائ���زة ف��ي معرض 
الكتاب، فقد أصبحت هذه املعرفة مهمة 
ف��ي زم��ن ال��ث��ورة الصناعية الرابعة، 
ومنافسة منتجات الذكاء االصطناعي 

من روب��وت��ات وس��ي��ارات ذاتية القيادة 
وغيرها للمنتجات األخرى، وفي ظل ذلك 
يعمل جناح اجلائزة وفق عدة محاور، 
من أهمها عرض مخترعات هذا الذكاء، 
وتقدمي محاضرات تبرز أهميته ودوره 

في خدمة اإلنسانية، وإج��راء مسابقات 
تقدم كثيراً من املعلومات ذات الصلة 
بذلك الذكاء، مع منح الفائزين جوائز 
فورية تشجيعاً وحتفيزاً على املشاركة 

والتفاعل واإلفادة املتوخاة.

وبينت األس��ت��اذة فاطمة أن اجلناح 
شهد تفاعالً جماهيرياً مع ما مت تقدميه 
من محاضرات، مما يدعو إل��ى التفاؤل 
بتحقيق ما نصبو إليه في جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية. 

وفي التفصيل ذكرت األستاذة فاطمة أنه 
ق��دم��ت ي��وم اجلمعة ث��الث محاضرات 
كانت األول��ى بعنوان: )تعريف الذكاء 
االصطناعي(، ومتحورت حول تعريف 
ال��ذك��اء االصطناعي ونشأته وتطوره 

واستخداماته وتطبيقاته، وف��وائ��ده 
االجتماعية، واالقتصادية، والفرق بينه 

وبني الذكاء اإلنساني وتأثيراته.
وقدم هذه احملاضرة الدكتور عبد الله 
املطوع احلاصل على درجتي املاجستير 

وال��دك��ت��وراه ف��ي مجال احل��اس��ب اآلل��ي 
بالذكاء االصطناعي واألنظمة اخلبيرة 
من جامعة سيراكيو في نيويورك، وهو 
رئيس مختبرات ال��ذك��اء االصطناعي 
بقسم هندسة الكمبيوتر، وعضو في 
جمعية املهندسني األمريكية التخصصية 
IEEE وع���ض���و ج��م��ع��ي��ة احل��اس��ب 

األمريكية.
واحملاضرة الثانية كانت بعنوان )أثر 
تعلم الروبوت على تنمية مهارات الطلبة 
في املدارس، قدمها املهندس جاسم محمد 
علي، وهو مدرب روبوت مبركز الروبوت 
الكويتي، أما احملاضرة الثالثة فكانت 
بعنوان )ال��ذك��اء االصطناعي وتعلم 
اآلل��ة( للدكتور عبدالله املطيري، ومما 
يبهج النفس التجاوب والتفاعل املميز 
م��ع احمل��اض��ري��ن مم��ا ك��ان مثار اهتمام 
وم��ش��ارك��ة م��ن احل���ض���ور، وبخاصة 

الشباب.
واختتمت السري تصريحها بالدعوة 
إلى زي��ارة جناح اجلائزة والتفاعل مع 
أنشطته التوعوية، واالطالع على أحدث 

مخترعات الذكاء االصطناعي.
وقد كرمت الشيخة عايدة سالم العلي 
ك��ال م��ن املهندس علي اليوحة وسعد 
العنزي واحملاضرين الثالثة راجية لهم 

كل توفيق وسداد.

جناح جائزة سالم العلي للمعلوماتية في معرض الكويت الدولي للكتاب يشهد نشاطات ثقافية متنوعة

السري: تفاعل جماهيري كبير مع محاضرات الذكاء االصطناعي

.. وتكرم علي اليوحةالشيخة عايدة سالم العلي تتابع األنشطة الثقافية

يشكل إضافة مهمة للمكتبة الكويتية 

سعاد الصباح تصدر كتابًا توثيقيًا بعنوان
»الكويت في عهد عبدالله بن صباح«

أص����درت ال��ش��ي��خ��ة ال��دك��ت��ورة سعاد 
الصباح كتابا يعد األول م��ن ن��وع��ه في 
املكتبة الكويتية يوثق مرحلة عهد حاكم 
الكويت اخلامس الشيخ عبدالله بن صباح 

الصباح أي بني عامي 1866 و 1892.
وق��ال��ت دار س��ع��اد ال��ص��ب��اح للنشر 
والتوزيع في بيان صحفي أمس السبت إن 
الكتاب املعنون )الكويت في عهد عبدالله بن 
صباح الصباح( يشكل إضافة مهمة جلهود 
توثيق تاريخ الكويت ويسلط الضوء على 
فترة لم يتم بحثها سابقا علما أنها مرحلة 

مفصلية.
وجاء في مقدمة الكتاب بقلم الدكتورة 
س��ع��اد ال��ص��ب��اح أن “الشعوب تستمد 
م��ن تاريخها عناصر قوتها ومتاسكها 
االجتماعي وإرادتها املشتركة في مواجهة 
الصعاب والشدائد ومن أجل ذلك اهتممت 
بالكتابة عن الشخصيات التي أث��رت في 
تاريخ الكويت فأصدرت كتابني أحدهما عن 
عبدالله مبارك الصباح والثاني عن والده 
الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع 
ثم هذا الكتاب عن الشيخ  عبدالله بن صباح 

الصباح احلاكم اخلامس للكويت”.
وت��وض��ح ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب العالقة 
الوثيقة التي جمعت بني أهل الكويت حكاما 
ومحكومني وأن حكم الكويت اتسم بروح 
التشاور والتسامح وهو ما أعطى لتاريخها 

نكهة خاصة متيزت بها عن اآلخرين.
وس��ل��ط��ت ال��دك��ت��ورة س��ع��اد الصباح 
الضوء في املقدمة على موضوع الكتاب أي 
شخصية وجتربة الشيخ عبدالله بن صباح 
الصباح ال��ذي عرف باسم عبدالله الثاني 

وأنه أحد الشيوخ الذين استمر حكمهم مدة 
طويلة أسوة باحلكام الثالثة األوائل وهم 
جده األكبر الشيخ صباح بن جابر مؤسس 
الكويت ال��ذي حكم م��دة 24 عاما وجنله 
الشيخ عبدالله األول ال��ذي حكم 38 عاما 
والشيخ جابر بن عبدالله األول الذي حكم 
45 عاما واشتهر باسم جابر العيش لكرمه 
وجوده في حني والده الشيخ صباح الثاني 

اقتصرت فترة حكمه على سبع سنوات.
وذك���رت أن امل��راس��الت الدبلوماسية 
البريطانية أشارت إلى حكام الكويت األوائل 
أحيانا بلقب )شيخ الكويت( وأحيانا أخرى 

بلقب )شيخ القرين( وكان الشيخ عبدالله 
هو آخ��ر من أشير إليه باللقبني واستقر 
تعبيرا )شيخ الكويت( و)مشيخة الكويت( 
في السجالت البريطانية ابتداء من عام 

.1871
ولفتت إلى أن فترة حكم الشيخ عبدالله 
كانت مليئة باألحداث والتقلبات واحلروب 
ف��ي املنطقة مشيرة إل��ى تصاعد ال��دور 
البريطاني وإب���رام بريطانيا ع��ام 1861 
اتفاقية مع عدد من املشيخات العربية في 
منطقة اخلليج لضمان نفوذها فيها والتي 

عرفت باتفاقية الساحل املتصالح.

وبينت ال��دك��ت��ورة س��ع��اد الصباح أن 
السنوات األول��ى من حكم الشيخ عبدالله 
كانت امتحانا قاسيا للحاكم اجلديد ومثلت 
حتديا ف��ي مواجهة املصاعب وال��ك��وارث 
الطبيعية فكان ع��ام 1867 ع��ام الهيلق 

والذي تعرضت فيه الكويت ملجاعة كبرى.
ومت��ن��ت أن حت��م��ل ه���ذه ال��ص��ف��ح��ات ما 
يضيف ج��دي��دا ملعرفة الشباب الكويتي 
بتاريخ بالدهم وما يزيد من تقديرنا جميعا 
للدور ال��ذي قامت به األجيال الرائدة في 
وض��ع األس��اس لتقدم الكويت قبل ظهور 

النفط.

غالف الكتاب

جمعية املتقاعدين أقامت اللقاء 
الشهري وأطلقت جلنة املرأة الكويتية

أش��ادت الناشطة االجتماعية د. غ��ادة الدويلة في 
ال��دور الكبير التي تقوم به جمعية املتقاعدين في 
استمرارية عطاء املتقاعدين واملتقاعدات في كافة 
املجاالت  املختلفة، للمساهمة في بناء البلد من خالل 
االستفادة من خبراتهم، مثمنة الدور الالفت الذي يقوم 

به بهذا اجلانب املشروع الوطني للمتقاعدين.
وأضافت الدويلة خالل في تصريح صحفي أثناء 
اللقاء الذي جمعها في اجلمعية الديوانية الشهرية 
ل��ن��ادي واح���ات ف��ي امل��ش��روع الوطني للمتقاعدين 
برعاية وحضور الشيخة أم ركان الصباح الرئيس 
الفخري لفريق نخبة الكويت التطوعي، بحضور 
سعاد احلميان، إلهام الغريب، إلى جانب د. صالح 
العبداجلادر رئيس امل��ش��روع الوطني للمتقاعدين 
ونائبه د. ع��دن��ان احل���داد، العقيد د. م��ب��ارك فالح 
العازمي، د. عمران أبل، الناشطة االجتماعية رواية 
الكندري وع��دد من سيدات املجتمع الكويتي، وشهد 
اللقاء تدشني جلنة املرأة الكويتية، ومناقشة عدد من 
األفكار وال��رؤى املختلفة التي تنصب في دعم املرأة 

الكويتية قبل وبعد قرار التقاعد.
وذكرت الدويلة أن احلضور ناقشوا أيضا عدد من 
املشاريع الصغيرة والتطوعية، إلى جانب العمل في 
االستفادة من خبرات النساء املتقاعدات في الكثير من 
األعمال االجتماعية والوطنية، الفتا إلى أن تلك اللجنة 
ستكشف املزيد من مشاريعها خ��الل الفترة القليلة 
املقبلة من خالل تفعيل الشراكة املجتمعية بالتعاون 
مع عدة جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، وتخلل 
اللقاء كلمة للدويلة إلى جانب كلمة ألقاها د. عدنان 
احلداد، والذي حتدث عن أهمية وأهداف املؤمتر الثالث 

للمتقاعدين جلميع الفئات التقاعدية، وكلمة للعقيد 
د. مبارك العازمي، ومحاضرة عن فن االزمات وكيفية 

احلفاظ على األمن واالمان للمواطنني.

غادة الدويلة

حظر القيام بأي أعمال تتسبب بإتالف أو تدهور البيئة الطبيعية 

18 موقعًا موسم التخييم يبدأ اليوم في 
شمال وغرب وجنوب البالد

ي��ب��دأ الكويتيون ال��ي��وم األح���د موسم 
التخييم في تقليد سنوي يحفل بالكثير من 
اجلمالية والشغف املرتبط بالنزوع إلى 
الطبيعة واملناخ الرائع واجتماع األسر 
واألحبة من خالل نصب خيامهم في البر 
طلبا للراحة وال��ه��دوء بعيدا ع��ن روت��ني 

احلياة اليومية وتعقيداتها.
وي��ح��رص امل��واط��ن��ون على إح��ي��اء هذه 
العادة السنوية ملا فيها من متعة للكبار 
وال��ص��غ��ار ينطلق فيها املخيمون نحو 
الطبيعة والتمتع بجمال الطقس األخ��اذ 
في مثل هذه الفترة من السنة وكسر روتني 
احلياة اليومية فضال عن توفير األج��واء 

الترفيهية لألطفال.
وحت���رص اجل��ه��ات املعنية ف��ي البالد 
على توفير شتى السبل إلجن��اح موسم 
التخييم ال��ذي ميتد حوالي أربعة أشهر 
ومنها امل��س��اح��ات ال��واس��ع��ة للمواطنني 
لضمان عدم تالصق املخيمات إضافة الى 
إقامة ثالثة مواقع للخدمات العامة تشمل 
نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة 

من مواقع التخييم.
وه��ذا العام ح��ددت بلدية الكويت 18 
موقعا مبساحة بلغت 616 كيلومترا 
مربعا موزعة في شمال وغ��رب وجنوب 
البالد وبإمكان الراغبني بالتخييم تقدمي 
طلب ترخيص للمخيم عبر موقع البلدية 
اإللكتروني ودفع الرسوم والتأمني املتعلق 

بذلك.
ومبقتضى ذلك سيتم منع إقامة املخيمات 

في غير املواقع احمل��ددة وفقا لالحداثيات 
ال���واردة باملخططات املعتمدة ويستطيع 
صاحب الطلب معاينة األرض قبل طلبها 
للتأكد من صالحيتها للتخييم خصوصا 
لناحية عدم وجود جتمعات لألمطار فيها 
بعد الهطوالت الغزيرة في البالد خالل 

األيام الثالثة املاضية.
وسيسمح لصاحب الطلب تقدمي طلب 
مبساحة 1000 متر مربع كحد أقصى على 
أن يقوم بسداد الرسوم املستحقة للبلدية 
وقدرها 50 دينارا )نحو 150 دوالرا( ال 
يتم استردادها فضال عن سداد 300 دينار 

)نحو ألف دوالر( كتأمني مؤقت يتم اتخاذ 
إج����راءات اس��ت��رداده��ا بعد نهاية موسم 
التخييم على أن يلتزم باستخراج شهادة 
نظافة مخيم من اإلدارة املتخصصة بعد 

موافقة الهيئة العامة للبيئة.
ويحق للهيئات والشركات وال��وزارات 
وامل��ؤس��س��ات واجل��ه��ات احلكومية أيضا 
احلصول على ترخيص مخيم مبوقع واحد 
لكل جهة على أال يتجاوز خمسة آالف متر 
مربع ويتم الترخيص عن طريق اللجنة 
وفقا لالجراءات املتبعة.ومنعت اجلهات 
املعنية هذا العام استخدام األلعاب النارية 

بجميع أشكالها داخ��ل مناطق املخيمات 
وشددت على االبتعاد عن خطوط الضغط 
العالي مبساحة ال تقل عن 100 متر من 
اجلانبني إضافة إل��ى االبتعاد عن الطرق 
الدائرية ومباني اخل��دم��ات العامة وعن 
ح���دود امل��ن��ش��آت العسكرية وع��ن ح��دود 
احمل��م��ي��ات الطبيعية وم��ح��ط��ات ال��وق��ود 
واملنشآت النفطية وأي مشاريع أخ��رى 

خاصة بالدولة.
كما حظرت القيام بأي أعمال يكون من 
شأنها إتالف أو تدهور البيئة الطبيعية أو 
اإلضرار باحلياة البرية أو املساس بقيمتها 
اجلمالية ومنعت إقامة أي منشأة ثابتة 
مب��واد البناء اإلنشائية او عمل أس��وار أو 
سواتر ترابية لتحديد املخيم أو جتريف 

التربة أو إجراء أي حفر في األرض.
كما مينع تبليط املخيم باالسفلت أو 
األسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة 
أو تسويتها باملكائن واآلليات الثقيلة وال 
يسمح بوجود اآلليات اإلنشائية في أماكن 
التخييم إلى جانب عدم إلقاء النفايات بكافة 
أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية 
وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها 
في األماكن احملددة من البلدية وفي املواعيد 

املعلن عنها.
وبيئيا أيضا يحظر صيد أو قتل أو إمساك 
أو املساس بجميع الكائنات الفطرية البرية 
أو بصغارها أو بيوضها أو أعشاشها أو 
مالجئها كما حتظر ممارسة الرعي داخل 

مناطق التخييم.

التخييم تقليد سنوي يحفل بالكثير من اجلمالية والشغف
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