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د.محمد الفارس: الكويت سارعت باالعتماد على االبتكار ضمن خطة التنمية ٢٠٣٥

رباب اجلوهري ـ باهي أحمد

أمــس فعاليــات  انطلقــت 
املؤمتر االفتراضي العاملي الثاني 
لدعم منظومة االبتكار والذكاء 
االصطناعــي والتكنولوجيــا 
وريــادة األعمــال، وذلك حتت 
رعايــة وزيــر النفــط ووزيــر 
د.محمــد  العالــي  التعليــم 
الفــارس، وبتنظيم من شــركة 
«ايكوسيســتم» لالستشــارات 
اإلداريــة، وبرئاســة د.هنادي 
املباركي، حيث تســتمر أعماله 
حتــى ١٨ اجلاري عبــر منصة 
الــذكاء االصطناعــي، ويشــهد 
املؤمتر حضور ومشاركة أكثر 
من ٣٠٠ خبير من ٣٠ دولة حول 
العالم، وذلك بهدف تبادل الرؤى 
العاملية  املستقبلية والتجارب 

الناجحة.
وفي كلمته بافتتاح املؤمتر، 
قال وزير النفط ووزير التعليم 
العالــي د.محمــد الفــارس، إن 
الكويت سارعت في االعتماد على 
استراتيجيات االبتكار، في ظل 
ما يشهده العالم من منو سريع 
في مجال العلوم والتكنولوجيا، 
ويأتــي ذلك متاشــيا مع خطة 
الدولة التنموية لعام ٢٠٣٥ في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 
واقتصادي قائــم على املعرفة 
واالبتــكار، مــن خــالل وضــع 
اآلليات واألطر لتطوير السياسة 
العامة لالبتكار بالتنســيق مع 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية، مما لتلك 
االستراتيجيات من نتائج مذهلة 
فــي حتقيــق اقتصــاد مبتكر، 
وريادي قائم على التكنولوجيا.
وأشــار د.الفــارس، راعــي 
املؤمتر في كلمته، إلى ضرورة 
وأهمية االستثمار في االبتكار، 
ملــا لذلــك مــن دور فعــال فــي 
تعزيز اإلبداع البشري واإلنتاج 
االقتصــادي، عــن طريق تبني 
مناذج االبتكار والتكنولوجيات 
الناشئة، التي تساعد في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
ان مــا أشــعرنا  وأضــاف: 
بالفخر واالعتزاز هو تشــجيع 
الكويت عملية االبتكار والذكاء 
االصطناعي والتكنولوجيا لدى 
مواطنيها، حيث يشــير مؤشر 
االبتــكار العاملــي لســنة ٢٠٢١ 
الى حتســن ترتيــب الكويت ٦ 
مراكز عن العام املاضي في مجال 
االبتكار لدى الشباب الكويتي، 
ويأتي ذلك نتاجا لدعم مؤسسات 
التعليــم، وجامعــة  وهيئــات 
الكويت، واجلامعات والكليات 
اخلاصة، وكذلك جمعيات النفع 
العام كاجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعــني واالبتــكار والنادي 
العلمي الكويتي لروح االبتكار 
التكنولوجــي لدى الطالب، من 
خالل ما نشــهده من تســجيل 
أبنائنا لبراءة االختراع، وابتكار 
طرق علمية حديثة في معاجلة 
مشــكالت أو مجــاالت علميــة 
وتكنولوجيــا ســواء أكان ذلك 
في مجال العلوم الطبية أوالعلوم 
الهندسية أو غيرها من العلوم، 
باإلضافة إلى فوزهم في العديد 
من املنافسات احمللية والدولية 

في مجال االختراع واالبتكار.
فــي  د.الفــارس  وأكــد 
كلمتــه على حتمية اســتخدام 
االبتكار فــي التعليم من خالل 
االستعانة بتطبيقات وتقنيات 
الذكاء االصطناعــي، والتعليم 
علــى  القائــم  التكنولوجــي 
االبتكار، مما سيســهم بال شك 
بشــكل فعال في حتسني جودة 
التعليــم واالرتقــاء باملنظومة 
التعليميــة، تبعــا للمقاييــس 
العاملية للتعليم، من خالل تقييم 
وتقوية القدرات االبتكارية نحو 
النمو االبتكاري املستدام، ورفع 
املؤشرات التعليمية واالبتكارية 
على املستويني احمللي والعاملي.

من جانبه، قال سفير مملكة 
البحريــن فــي ســلطنة عمان 
د.جمعة الكعبي: يعاني العديد 

الذكاء االصطناعــي ملصلحتها 
واالستفادة من تطبيقاته على 
الوجه األمثــل لتحقيق أهداف 
التنمية التكنولوجية املستدامة.

وقال ان الثورة التكنولوجية 
أدت الى تغيير حياتنا بسرعة 
هائلــة، ممــا غير بشــكل كبير 
الطرق التي تعمل وتتعلم بها، 
مشيرا الى ان الذكاء االصطناعي 
مير بنمو هائل وإيجاد تطبيقات 
جديــدة فــي عــدد متزايــد من 
القطاعــات ومنهــا الصحيــة 

والتعليمية والتجارية.
في السياق ذاته، قال عضو 
مجلس اإلدارة للعالقات الدولية 
ـ مركــز قطر الدولــي للتوفيق 
والتحكيــم د.ثاني بــن علي آل 
ثانــي إن العالم يشــهد عملية 
تطور مســتمرة منــذ أمد بعيد 
في مجال التكنولوجيا والذكاء 
االصطناعــي، وهــو األمر الذي 
اتفق معه كثير من االقتصاديني 
علــى أن العالم في خضم ثورة 

اقتصادية رقمية.
الــى إن لالبتــكار  واشــار 
والتكنولوجيا أثرا بالغا في بناء 
وتطوير اخلطط اإلستراتيجية 
االقتصاديــة واملالية لالقتصاد 
الوطني مما ينعكس باإليجاب 
بنهاية املطاف على املســتويني 
احمللي والدولي، ويساهم فضال 
عن ذلك في منو االقتصاد العاملي 
بوتيرة أسرع وحتقيق أهداف 
التنمية املســتدامة للدول وهو 
األمــر الذي كان ومــازال عامال 
وسيســتمر أساســيا فــي دفع 

االقتصاد العاملي إلى األمام.
وأكد ان لالبتكار دورا فعاال 
فــي تطوير وبنــاء املجتمعات 
املزدهــرة كمــا له أثــر بالغ في 
التطور الطبي والصحي في عاملنا 
املعاصر، حيث ان ما شهده العالم 
من تطور فــي املجاالت الطبية 
وصناعة الــدواء يعود الفضل 
فيه بعد اهللا عز وجل لالبتكار 

والتطور التكنولوجي.

حتويل مفهوم االبتكار الى عمل 
وثقافة مؤسسية فعالة ودائمة 
وذلك لتحفيز النشاط االقتصادي 

في مجتمعاتنا اخلليجية.
وقالت بنت محمد إن األمتتة 
نظام يعتمد على القواعد التي 
حتورهــا البرمجة والتي تتبع 
التسلســل املنطقــي املعــروف 
ســلفا، والــذكاء االصطناعــي 
مبنزلــة تعليم اآللة اســتنتاج 
ذلــك، والســؤال: هــل ســيحل 
الذكاء االصطناعي مقام املعلم؟ 
املعلم ســيكون دائمــا موجودا 
ألن وجــود اآللــة ال يغنــي عن 
وجوده فهو عمــاد التعليم من 
الناحية العلمية والتربوية وله 
دور لــن تتمكن اآللة من القيام 
به فال غنى عن البعد اإلنساني 
واالتصال البشــري بشكل عام 
حتــى تتم العمليــة التعليمية 
بنجــاح وفاعليــة. ولفتت الى 
ان الذكاء االصطناعي يســاعد 
على مهام التدريس األساسية، 
إذ سيشكل قفزة مهمة باالرتقاء 
بجودة التعليم وتوفير العديد 
مــن التطبيقات املهمــة، ومنها 
احملتــوى الذكــي الــذي يعنى 
التعليميــة  الكتــب  بتحويــل 
التقليدية الى كتب ذكية وثيقة 
التعليميــة،  الصلــة بالغايــة 
ITS Intel- وأنظمة التعليم الذكي

ligent Tutoring Systems وتقنية 
 Virtual Reality الواقع االفتراضي
Augmented Re- والواقع املعزز
ality وتقنية الواقع االفتراضي 
(VR) عبارة عن محاكاة تفاعلية 
تتيح للمستخدم فرصة خوض 
جتارب مختلفــة والذهاب الى 
أماكن مختلفــة وهو في منزله 
ويكون جزءا من هذه التجربة 
فيمكنه مــن التنقــل والتفاعل 

واالندماج بشكل كلي.
ترسيخ مكانة اإلمارات

من جهتها، أكدت الشــيخة 
د.علياء القاسمي عزم اإلمارات 
على ترســيخ مكانتهــا كمركز 
للذكاء االصطناعي والتكنولوجيا 
ومشاريع املستقبل في مختلف 
املجاالت، وقد بدأت بذلك من خالل 
الوصول إلى الفضاء، مستشهدة 
برحلة رائد الفضــاء اإلماراتي 
هــزاع املنصــوري إلــى محطة 
الفضاء الدولية ومهمة اإلمارات 
إلى املريخ، واالهتمام اإلماراتي
الكوانتــم»  بـــ «كمبيوتــرات 
الهائلــة والواعــدة  وقدراتهــا 
مســتقبال في مجاالت البرمجة 
واحلوسبة والتشفير وغيرها.

من جانبــه، قال مدير عام 
مكتب براءات االختراع باألمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول 
العربيــة عبــداهللا  اخلليــج 
املــزروع ان منظومة االبتكار 
والذكاء االصصناعي وريادة 
فئاتهــا  األعمــال مبختلــف 
ومســتوياتها والتشــريعات 
املنظمــة لها  تعتبــر من أهم 
ادوات تعزيز اصــول امللكية 
الفكريــة وغيرها من االصول 
للدول، ما سيقود باقتصادها 
الى االقتصاد املعرفي مبا يحقق 

االستدامة املنشودة.

وقــال آل ثانــي إن ريــادة 
األعمــال محرك أساســي لدفع 
االقتصــاد وحتســني  عجلــة 
األوضاع االقتصادية في السوق 
احمللي كما لها دور فعال في خلق 
فرص العمل واالبتكار وتنمية 
املجتمع ورفع مستوى معيشة 
أفــراده ودفــع وتعزيــز عجلة 
البحث والتطوير مما ينعكس 
باإليجاب في نهاية املطاف على 

االقتصاد الوطني للدول.
وأشــار إلــى ان الشــركات 
الصغيرة واملتوســطة احلجم 
تساهم بنســبة ما يقارب ٤٥٪ 
من التوظيف فــي االقتصادات 
النــاجت  الناشــئة و٣٣٪ مــن 
االجمالي احملل وذلك وفقا آلخر 
إحصائيات صادرة من قبل البنك 
الدولي. واضــاف: على صعيد 
دولــة قطــر، جنــد أن التقارير 
الصادرة في السنوات االخيرة 
وضعتها في املرتبة األولى عربيا 
والثالثة عامليا في أنشطة ريادة 
األعمال، كذلك شغلت دولة قطر 
املركز التاسع عامليا في متويل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
حسب تقرير تقرير التنافسية 

العاملية (٢٠١٨).
الرئيــس  بدورهــا، قالــت 
األعلى ملؤسســة املرأة العربية 
سمو األميرة دعاء بنت محمد، 
إن حتفيز النشــاط االقتصادي 
فــي دول العالــم ومجتمعاتنا 
اخلليجية على وجــه التحديد 
التركيــز علــى  الــى  يحتــاج 
أدوات متكني االقتصاد الثالث: 
االبتكار، ريادة األعمال، والذكاء 
االصطناعي، فهي تعتبر أضالع 
مثلث الوصول إلى الهدف وهو 
تنمية العنصر البشري وبالتالي 
البطالــة والتمكــني  معاجلــة 
االقتصادي والتنمية االجتماعية 
واالقتصادية املستدامة، فالعالم 
يشــهد طفرات كبيــرة في هذه 
املجاالت كأثر طبيعي جلائحة 
كورونا، مما يستدعي بالضرورة 

خالل انطالق املؤمتر االفتراضي العاملي الثاني لدعم منظومة االبتكار والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا وريادة األعمال.. بتنظيم د.هنادي املباركي وبحضور ٣٠٠ خبير من ٣٠ دولة

سمو األميرة دعاء بنت محمد

د.جمعة الكعبي

الشيخة د.علياء القاسمي د.هنادي املباركي

الشيخ د.ثاني بن علي آل ثاني

د.محمد الفارس

من ســكان العالم من التوســع 
احلضري بعد النمو املتزايد في 
عدد السكان مما يشكل ضغطا 
علــى البنــى التحتيــة املادية 
واالجتماعيــة للمدن ويشــكل 
عبئا على اخلدمات األساســية 
التي حتــدد صالحيــة العيش 
املــدن. واضاف:  ورفاهيته في 
يعيش أكثر من نصف ســكان 
العالــم اليــوم في املــدن، ومن 
املتوقع ان تصل النسبة إلى ٧٠٪ 
بحلول عام ٢٠٥٠ وفقا لتقرير 
صادر عن األمم املتحدة، ومتثل 
املدن أكثر من ٧٠٪ من انبعاثات 
الكربــون في العالم و٦٠ ـ ٨٠٪ 
من اســتهالك الطاقة، وقد أدى 
التحضر الســريع الى حتديات 
أخرى مثل الفوارق االجتماعية 
وازدحــام املرور وتلوث الهواء 
وما يرتبط بها من قضايا صحية، 
باإلضافة الى زيادة في كميات 
املخلفات املنزلية وزيادة الضغط 
على املرافق العامة مثل املدارس 
والبنية التحتيــة وعدم كفاية 
املــوارد والطاقة وعــدم وجود 

املسكن املالئم.
التنمية املستدامة

شــدد الكعبــي على منوذج 
جديد للمدن يســتجيب ملبادئ 
التنميــة املســتدامة وحتقيــق 
ارتبــاط  أهدافهــا مــن خــالل 
التحضر بأبعاد التنمية املستدامة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والبيئة في صورة املدن الذكية 
جتمع بني أســس تقنية تعتمد 
علــى تكنولوجيــات االتصــال 
واملعلومــات وأســس بيئيــة 
وأخــرى اجتماعيــة. وطالــب 
الدول وخاصــة الدول العربية 
بضــرورة مواكبــة التحــوالت 
العاملية في عصر التكنولوجيا 
الرابعة،  والثــروة الصناعيــة 
وأهمية االســتجابة للتحديات 
التي تنتج عــن تطبيقات هذه 
التكنولوجيا في مجال تسخير 

محمد احلسيني: «األنباء» تولي أهمية كبيرة 
بدعم االبتكار ضمن منظومة وآليات عملها

الرعاة الرئيسيون للمؤمتر
٭ شركة ايكوسيستم لالستشارات اإلدارية 

وبتنظيم خاص من د.هنادي املباركي.
٭ مجلة ريادة األعمال اخلليجية.

٭ املعهد العربي للتخطيط.
٭ املجلة اخلليجية تكنوبارك.

٭ مسرعة األعمال اخلليجية.
٭ وزارة الشباب والرياضة.

٭ مجلة بريق الدانة.
٭ الغرفة التجارية العربية البريطانية.

قــال مديــر التحريــر 
الزميــل محمــد بســام 
احلسيني، في كلمة ألقاها 
باسم «األنباء» نيابة عن 
رئيــس التحرير الزميل 
يوسف خالد املرزوق: «في 
البداية نود ان نحيي وزير 
النفــط ووزيــر التعليم 
العالــي د.محمد الفارس 
وجميع املشاركني باملؤمتر 
االفتراضي العاملي الثاني 
لدعــم منظومــة االبتكار 
االصطناعــي  والــذكاء 
والتكنولوجيــا وريــادة 
الــذي تنظمــه  االعمــال 
د.هنادي املباركي رئيسة 
املؤمتر واملؤسس لشركة 
ايكوسيستم لالستشارات 
االقتصادية، متمنني لكم 

كل التوفيق والنجاح».
وأضــاف احلســيني 
«نولــي اهمية كبيرة في 
الصحافة وفي «األنباء» 
حتديــدا بدعــم االبتكار 
والــذكاء االصطناعــي، 
وذلــك ضمــن منظومــة 
وآليــات عملنــا منذ عدة 
ســنوات وفي العديد من 
التــي نقدمها  اخلدمــات 
للقــراء واملتابعــني مــن 
استخدام هذه التقنيات».

حتقيق النمو االقتصادي

وشـــــــدد احلســيني 
على ان االبتــكار والذكاء 
االصطناعــي هما الطريق 
لتحقيق النمو االقتصادي 
والرخاء والتنمية للدول 
واالقتصــادات واألخذ بها 
نحو التقــدم والنماء، لذا 
الدول اخلليجية  وضعت 
علــى عاتقها تنفيذ برامج 
الرقمي  متطورة للتحول 
في خطوة نحو حتســني 
جــودة األعمال وتســهيل 
حيــاة النــاس واالرتقــاء 
بها، وحتقيق أعلى معدالت 
اجلودة والشفافية، وذلك 
عبر اســتخدام املنهجيات 
احلديثة في مجال التحول 
الرقمي والذكاء االصطناعي 
وإنترنت األشياء وغيرها 
من التقنيات احلديثة التي 
تعمل على حتول شــامل 
لــكل العمليــات احلياتية 
إلى املنظومة الرقمية دون 
حواجز مادية أو زمنية أو 

مكانية.
وأضاف «أصبح التحول 
الرقمي الذكي بوابة التغيير 
احلقيقــي لتحقيق أقصى 
قيمــة مضافــة لالقتصاد 
ولتسريع اآلثار االجتماعية 
واالقتصاديــة على جميع 
املستويات، حيث سرعت 
تلك التقنيات في حتويل 
اخلدمــات التقليديــة إلى 
خدمات إلكترونية حديثة 
مع تطوير أساليب تقدميها 

واخلــاص وبأقــل تكلفة 
مالية لتحســني وتعزيز 

أداء العمليات».
وأضاف «نظرا لتسارع 
وتيرة التطور التكنولوجي 
ينبغي عقد شراكات عاملية 
وخليجيــة فعالــة لتبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة 
في مجاالت التحول والذكاء 
االصطناعي وريادة األعمال، 
البشرية  الكوادر  وتدريب 
على التعامل مع التقنيات 
املختلفة التي من شأنها دعم 
االبتكار وتســهيل األعمال 
ودمج التكنولوجيا الرقمية 
في جميــع املجاالت، حيث 
ســيكون التحــول الرقمي 
التغييــر  بوابــة  الذكــي 
احلقيقــي وحتقيق أقصى 

قيمة مضافة».
وفي ختام كلمته، قال 
احلسيني «أود أن أعبر عن 
خالص تقديري للســادة 
منظمي املؤمتر، ومن هنا 
نشــدد علــى أهمية رفع 
مستوى تعلم واكتساب 
املهارات وتشجيع األجيال 
الشــابة على  الكويتيــة 
استخدام التقنيات احلديثة 
واالرتقاء مبستوى اإلنتاج 
اإللكترونــي خللق بيئة 
عمل رقمية تدعم اإلبداع 

والتميز».

أكد أن االبتكار والذكاء االصطناعي هما الطريق لتحقيق النمو االقتصادي ورخاء وتنمية الدول

مدير حترير «األنباء» الزميل محمد بسام احلسيني

للمســتخدمني، وتشــير 
اإلحصــاءات فــي الكويت 
إلى وجود حتسني وتغيير 
فــي مســتوى اخلدمــات 
احلكوميــة اإللكترونيــة 
املقدمــة، ســواء من حيث 
اجلــودة أو العدد، ويأتي 
هذا التحســن متاشيا مع 
الكويت  توجهات حكومة 
في هذا اجلانب، واهتمامها 
امللحــوظ بقطــاع تقنيــة 
املعلومــات ومــا يرتبــط 
به من جوانــب كالتحول 
الرقمي، الــذي اتضح عن 
طريــق «رؤيــة الكويــت 
اجلديدة ٢٠٣٥»، التي ركزت 
علــى هذا القطــاع بجعله 

إحدى أهم ركائزها».
حقبة جديدة

وفي خضــم األحداث 
العاملية املتســارعة، قال 
اليوم  احلســيني «نقف 
على أعتاب حقبة جديدة 
من التطور التكنولوجي 
الذي يحمل فرصا واعدة 
لكل القطاعات في الكويت، 
فاالبتكارات الرقمية تتيح 
إمكانيــات هائلــة وغير 
مسبوقة لتحقيق التقدم 
واالزدهار وإحداث حتول 
ونقلة واسعة في العمليات 
اخلاصة بالقطاعني العام 

نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة 
من التطور التكنولوجي.. حتمل فرصًا 

واعدة بجميع القطاعات

نشدد على أهمية دعم األجيال 
الكويتية الشابة.. وخلق بيئة عمل 

رقمية تدعم اإلبداع

د.ثاني آل ثاني: قطر حتتل املرتبة األولى عربيًا والثالثة عامليًا في أنشطة ريادة األعمالد.جمعة الكعبي: الذكاء االصطناعي يحمل فرصًا ليس لها حدود لتنمية املجتمعات والدول
الشيخة د.علياء القاسمي: اإلمارات عازمة على ترسيخ مكانتها كمركز للذكاء االصطناعياألميرة دعاء بنت محمد: السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالذكاء االصطناعي لتحسني جودة احلياة

د.هنادي املباركي: االقتصاد الرقمي يعّزز خلق 
فرص العمل واستمرارية الشركات بالسوق

أعربت رئيســة املؤمتر واملؤسس لشركة 
«ايكوسيستم» لالستشارات االقتصادية د.هنادي 
املباركي عن ســعادتها ملشاركة أكثر من ٣٠٠ 
خبير من ٣٠ دولة في هذا املؤمتر الدولي وهم 
يحتفلون بأسبوع ريادة األعمال العاملية بالتزامن 
مع مؤمترنا الذي يســعى الى تعزيز منظومة 

االبتكار وريادة األعمال. 
وقالت: يشرفني أن ألقي كلمة االفتتاح بهذا 
املؤمتر املهم، وأشكر الشيوخ واألمراء والوزراء 
والديبلوماسيني املتميزين املشاركني باملؤمتر، 
وفي مقدمتهم وزير النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس، واألميرة دعاء بنت محمد من 
الســعودية، ورائدة العمل املجتمعي وخبيرة 
التنمية االجتماعية الشيخة د.علياء القاسمي من 
اإلمارات، ورئيس مركز قطر للتحكيم الدولي 
الشيخ د.ثاني بن علي آل ثاني من قطر، وسفير 

مملكة البحرين في عمان د.جمعة الكعبي.

وأشارت إلى أن معظم البلدان متضي 
قدما نحو االقتصاد الرقمي لتحقيق خرائط 
الطريق واألهداف االستراتيجية اخلاصة بها، 
موضحة أن االبتكار مبنزلة استثمار طويل 
األجل للتكنولوجيا املستدامة ذاتيا والنمو 
الذكي لتسويق التكنولوجيا وخلق فرص 
العمل التي تــؤدي إلى النمو االقتصادي 
املستدام والتنويع كتشكيل القرن احلادي 
والعشرين، حيث أدركت معظم احلكومات 
في جميــع أنحاء العالــم أهمية التنويع 
االقتصادي من خالل إنشاء برامج االقتصاد 
احلديث مثل برامج االبتكار وريادة األعمال، 
وبرامج املسرعات واحلاضنات، وبرامج نقل 
التكنولوجيا وتسويقها كمحرك قوي للنمو 
االقتصادي الرقمي، وخلق فرص العمل، 
وارتفاع معدل البقاء للشركات في السوق، 

فضال عن القيمة املضافة للنمو الذكي.


