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زايدة يعـلن االحتاد العـام للتعـاون عن ايجار الـواجهة  الثـانية لـبناية االحتـاد با
العلنيـة فعلى الراغب احلـضور الى مقر االحتاد الكـائن في الباب الشرقي مدخل
شـارع اخلـلـفـاء في الـسـاعـة احلـاديـة عـشـر من صـبـاح يـوم االربـعاء 2018/5/2 
ئة ـستمسكات الـرسمية والتامـينات القانونـية بنسبة 20با مستـصحب معهم ا
ـزايـدة اجـور الـنشـر واالعالن من الـقـيـمـة الـتـقـديـريـة ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

ئة  والداللية بنسبة  2با
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وت )  (كل نفس ذائقة ا
صدق الله العلي العظيم 
ببـالغ احلـزن واالسى تلـقيـنـا نبـأ وفاة مـراقب احلسـابات

رحوم  واحملاسب القانوني ا
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ولى واساة الى عـائلته داع ا  نـتقدم بأحر الـتعازي وا
القديـر ان يسكنه فسـيح جناته ويلـهم اهله وذويه الصبر

والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون 

 ÆÆÆ ÂuŠd*« ¡U b « s  nOH
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ان عبد الـكر حميـد) طلبا يروم ـدعي (ا قدم ا
فـيه تـبـديل (لـقب) من (الـعـلـنـجي) الى (الـطـائي)
فـمن لـديه اعـتـراض عـلـى الـدعـوى مـراجـعـة هذه
ـديريـة خالل مدة اقـصاها (خـمسـة عشـر يوما) ا
ادة وبعكسه سوف ينـظر بالدعوى وفق احكام ا
(٢٢) من قـانون الـبطاقـة الوطنـية رقم  (٣) لـسنة
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محافظة ذي قار 
جلنة البيع وااليجار 
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بـالـعـودة إلى عام 1959اسـتـخـدم الـذكاء
االصـــطــنـــاعي مـن خالل مــجـــمـــوعــة من
بـهرة حلل مشكـلة سابقة اخلـوارزميات ا
كـــان قــد طــال أمــدهــا فـــفي ذلك الــوقت
ــات الـهــاتـفــيـة بــ األمـاكن ــكـا كــانت ا
الـــبــعــيــدة مـــصــحــوبـــة بــصــدى صــوت
ــتـحـدث الــذي يـعـود ثـانــيـة إلـيـه كـلـمـا ا

حتدث.
لـعـبت تـلك اخلـوارزمـيـات دورا مـهـما في
إصـالح األمر من خالل معـرفة مـتى تكون
اإلشـــارة الـــقـــادمــة مـــطـــابـــقــة لـإلشــارة
. الـصــادرة ومن ثم مـسـحـهـا الـكـتـرونـيـاً
كــــان احلل في غـــايــــة األنـــاقـــة ومـــازال

مستخدماً حتى يومنا هذا.
كــانت هــذه اآلالت تـســتــخـدم نــظــامـا من
اخلــوارزمـيــات يــعـرف اخــتـصــاراً بـاسم
ـرة األولى الـتي "مـاداالين". وكـانت تـلك ا
يـسـتـخـدم فـيـهـا الـذكـاء االصـطـنـاعي في

مكان العمل.
لــقــد بــات من الــوارد الـيــوم عــلى نــطـاق
ــزودة واسع أن أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر ا
بــالــذكــاء االصــطــنــاعي قــادمــة لــلــقــيــام
بــوظــائـفــنـا. وســوف تــتـمــكن من إنــهـاء
ـــطـــلـــوب إجنـــازه عـــلـى مــدى الـــعـــمل ا

األسبوع قبل أن تتناول إفطارك.
وهـي ال حتـتـاج إلى اسـتـراحـة قـهـوة أو

راتب تقاعدي أو حتى إلى النوم.
ورغـم أنه ســــيـــوكـل إلى اآللــــة الـــقــــيـــام
ـسـتـقبل إال بـالـعـديـد من الـوظـائف في ا
ـدى الــقــصــيــر عــلى األقل من أنـه عـلـى ا
ـتـطـورة سـتـعمل األرجـح أن هذه اآلالت ا

معنا جنباً إلى جنب.
أربـعـة مـراهـقـ يـقـدمـون اخـتـراعـات قـد

تغير العالم
مــا الـذي نـتــعـلــمه من سـتــيـفن هــوكـيـنغ

للنجاح في أعمالنا?
هل اقـتـربـنـا من تـطـويـر أقـمـار صـنـاعـية

تتحكم في أحوال الطقس?
ــبـهــرة عـلى عــلى الــرغم من اإلجنـازات ا
ا فيـها القدرة ـهن  صـعيد الـعديد من ا
عــلى وقف الـتــزويـر قـبـل أن يـقع ورصـد
مـرض الـسرطـان بـدقة إال أنه حـتى أكـثر
آالت الـذكاء االصطـناعي في هذه األيام ال

تملك ما يقترب من الذكاء العام لإلنسان.
ؤسسـة مكنــــــــــزي لعام وحـسب تقريـر 
ـتـوفرة 2017  فـإنه مع الـتـكـنـولـوجـيـا ا
ئة من ـكن فقط أن تصـبح خمسـة في ا
الـوظـائف آلـيـة بـشـكل كـامل لـكن  60في
كن أن تـؤدي أجهزة ـئة من الـوظائف  ا

الروبوتات ما يقرب من ثلث مهامها.
ــهم أن نــتـــذكــر أنه لــيـس جــمــيع ومـن ا
الـروبوتات تسـتخدم الذكـاء االصطناعي
ـنع هـذه كــمـا أن نـفس الــقـصـور الــذي 
اآلالت الـتي تسـتخدم الـذكاء االصـطناعي
من الـسيـطرة عـلى العـالم سيـجعل مـنها

أيضاً شركاء عمل مثيرين لإلحباط.
ـئـة من يــتـوقع مــكـنـزي أن خــمـسـة فـي ا
ــكن أن تـصــبح آلـيــة بـشـكل الــوظـائف 
ئة من ـستـقـبل لكن  60فـي ا كـامل في ا
ـــــكن أن تـــــؤدي أجــــهــــزة الـــــوظــــائف 

الروبوتات ما يقرب من ثلث مهامها.
لـذا قــبل أن نـراهن عـلى غـيـاب شـمـسـنـا
كـبشر في أماكن العمـل نعرض فيما يلي
عرفتها فيما بعض القواعد التي حتتاج 
يــتـــعــلق بــالــعــمـل مع زمالئك اجلــدد من

الروبوتات.
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فـي حــــدود الــــوقـت الــــذي كــــان نــــظــــام
"مــاداالين" لــلـذكــاء االصــطـنــاعي يــحـدث
دى ـات الهاتـفية بـعيدة ا كا ثـورة في ا
كـان الفيلسوف الـبريطاني اجملري مايكل
بـوالني يـفـكـر مـلـيـاً فـي الـذكـاء الـبـشري.
ـــكن لـــبـــعض وقـــد أدرك أنه بـــيـــنـــمـــا 
ــهـارات مــثل اسـتــخـدام قــواعـد الــلـغـة ا
ــكن الـــدقــيــقـــة أن تــقـــسم إلى قــواعـــد 
شـرحـهـا لـآلخـرين إال أن كـثـيـراً مـنـهـا ال

كن تقسيمه أو جتزئته.
ا يـسمى القدرات ـكن للبـشر القـيام  و
الـضـمـنيـة دون إدراك كـيفـيـة حدوث ذلك.
ويـشمل ذلك الـقدرات العـمليـة مثل ركوب
دراجـة و إعــداد الـعـجـ وكـذلك الـقـيـام
همات. ولألسف إذا ستوى أعلى من ا
كـنـنا لم نـعـرف مـثل هذه الـقـواعـد فال 
فـارقة تـعلـيـمهـا للـكمـبيـوتر. وهـذه هي ا
الــتي يــتـحــدث عــنـهــا بــوالني. وبـدالً من
مـحـاولـة إجـراء هـنـدسـة عـكـسـيـة لـلـذكاء
الـبشري حاول علـماء الكمبـيوتر التغلب

شكلة بتطوير ذكاء اصطناعي عـلى تلك ا
لـلـتفـكيـر بـطريـقة مـخـتلـفة تـمـاماً تـعتـمد
علومات بدالً من فيها على البيانات أو ا

األفكار.
يـقـول ريتش كـاروانا كـبـيرالـباحـث في
ا مـؤسـسـة مـيـكـروسـوفت لـألبـحـاث: "ر
خـطـر ببـالك أن الـطريـقة الـتي يـعمل بـها
الـذكاء االصطناعي هي أننـا نفهم البشر
ومن ثـم نبـني الذكـاء االصطـناعي بـنفس

." الطريقة تماماً
ويــضــيف: "لــكن األمــور لـم حتـدث بــتــلك
الـطـريقـة". وهـو يضـرب مـثالً بالـطـائرات
الــــتـي اخــــتــــرعت قــــبل وقـت طــــويل من
امـتالكـنـا فـهمـاً تـفـصيـلـيـاً للـطـيـران لدى
الــطـيـور ولـذلك امـتــلـكـنـا ديـنــامـيـكـيـات
طـيــران مـخـتـلـفـة. ومع ذلك لـديـنـا الـيـوم
طـائرات بإمـكانهـا التحـليق أعلى وأسرع

من الطيور.
ثـال أعـد مـوقع فيـسـبوك وعـلى سـبـيل ا
تـدريبـا لبرنـامجه اخلـاص بالتـعرف على
الـوجه والـذي يـعـرف باسـم "ديب فيس"
لـلتـعرف عـلى مجـموعـة من أربعـة مالي
صــورة تـقــريـبـا. وعـن طـريق الــنـظـر إلى

صـور مـوسـومـة أو مـكـتـوب عـلـيهـا اسم
نـفس الـشـخص تمـكن ذلك الـبـرنامج في
ــزاوجـة بــ الـوجـوه نــهـايــة األمـر من ا
ئة بـطريقة صـحيحة في حوالي  97في ا

من األوقات.
ــتــوفــرة لــبــرامج الــذكــاء إن الــعــوامـل ا
االصـطناعي مثل "ديب فـيس" جتعل منها
جنـــــومـــــا صـــــاعــــدة فـي ســـــمــــاء وادي
الـسليـكون وهي تتـغلب علـى مختـرعيها
في قــيــادة الــســيــارات والــتــعــرف عــلى
كتوبة من الـصوت وترجمة النـصوص ا
لـغة ألخـرى وبالطـبع وضع عالمات على
الــصـور. ويــتـوقـع أن تـخــتـرق مــثل هـذه
سـتـقبل الـبـرامج مـجاالت مـتـعددة فـي ا
بـدايـة من الرعـاية الـصـحيـة إلى النـشاط
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فـهذه األجهزة ترتكب األخطاء أيضا لكن
عـلـومات يـعني فـكـرة أنهـا تـستـنـد إلى ا
كن أن تـرتكب أخطـاء فادحة مثل أنـها 
ـرة الـتي استـنتج فـيـها بـرنامج آلي أن ا
سـلـحــفـاة مـطـبـوعـة بـخـاصـيـة الـطـبـاعـة

ثالثــيـة األبـعــاد هي بـنـدقــيـة.يـحـاول كي
جـاي الـبالغ  19عـامـاً وهـو أفضل العب
ـة بــشـري في الــعـالم لــلـعــبـة "غــو" هـز
بــرنـامج الــذكـاء االصـطــنـاعي "ألــفـا غـو"
أثـنـاء مبـاراة تتـطلب حتـديـا في التـفكـير
ـكـنه الــعـمـيــقـفــهـذا الـبــرنـامج مـثـال ال 
الـتـفكـير بـطريـقة عـمـليـة ألنه يفـكر وفـقا
ـاط محـددة وفي هذه احلـالة تـعتـمد أل
ـاط البصرية هنـا على البكسل (وهو األ
أصــغــر عــنــصــر مــنــفــرد في مــصــفــوفـة

الصورة الرقمية).
ونـتيجة لذلك فإن تغيير بكسل واحد في
ــكن أن يــؤدي إلى صــورة مـن الــصــور 

مثل هذا الفشل في التعرف عليها.
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ــشــكـــلــة األخـــرى في الــذكــاء تـــتــمــثـل ا
ــفــارقــة الـتـي حتـدث االصــطــنــاعي في ا
عـنهـا بوالني. فألنـنا ال نـفهم تـمامـاً كيف
تــتـعــلم أدمــغـتــنـا قــمــنـا بــجـعل الــذكـاء
. االصــطـنــاعي يـفــكـر مــثل اإلحـصــائـيـ
ـــلك اآلن فـــكــرة ـــفـــارقـــة هي أنـــنـــا  وا
مــحـدودة جـداً عــمـا يـجــري داخل أدمـغـة

الــذكــاء االصـطــنــاعي. ونــطـلق عــلى ذلك
الــوضع في الـعـادة "مــشـكـلــة الـصـنـدوق
األســود" ألنه عــلى الـرغـم من مـعــرفـتــنـا
ـعـلـومـات أو الـبـيـانـات الـتي نـغـذيـها بـا
لـلروبـوت ونرى النـتائج الـتي تصدر عن
ذلـك فـإنـنــا ال نـعــرف كـيف يــتـوصل ذلك

الصندوق الذي أمامنا لهذه النتائج.
ويـقول كاروانا: "وهـكذا فإن لديـنا نوعان
من الـذكاء الذي ال نفهمه حقاً". فمثل هذه
الـشبكات العصبية اآللية ال تملك مهارات
كـنهـا أن تشـرح لك ما لـغـوية ولـذلك ال 
اذا. وكما هو احلال في كل الذي تفعله و
أجـهـزة الـذكـاء االصطـنـاعي فـإنـهـا ليس
توفرة نطق ا لـديها القدرة على الفهم وا

لدى اإلنسان.
قــبل عــدة عـقــود قــام كـاروانــا بـتــطــبـيق
بـرنـامج لـلـذكاء االصـطـنـاعي عـلى بعض
الـبـيانـات الـطبـية. وشـمل ذلك أشـياء من
رضية ونتائجها وكان قـبيل األعراض ا
وت الذي الـهدف هو حساب مـدى خطر ا
ــريض في يــوم مـعـ قــد يـتــعـرض له ا

ــكـن لألطــبــاء اتــخــاذ تــدابــيـر بــحــيث 
وقائية.

وكـان يبدو أن األمور تسـير على ما يرام
إلى أن الحـظ طالب في جامعة بيتسبيرغ
ذات لـيـلـة شـيـئـاً غريـبـاً. فـقـد كـان يـعالج
نـفس الـبـيـانـات سطـراً بـسـطـر عن طريق
قــواعــد خـوارزمــيـة أكــثــر بـســاطــة لـكي
يتمكن من قراءة منطقها في عملية اتخاذ
الــقــرار. وكـانت إحــدى الــقـراءات تــقـول:
"الــربـو جـيـد بـالـنــسـبـة لك إذا كـان لـديك
الـتـهاب رئـوي". لكن األطـباء تـعجـبوا من
مـــثـل هـــذا اخلـــطـــأ وقـــالــــوا إنه يـــجب

إصالحه.
فـالـربو يـشكل عـامالً خطـيراً في اإلصـابة
بـاإللتهـاب الرئوي حيث أن كالهـما يؤثر
. ولن يـعـرف األطــبـاء عـلى عــلى الـرئـتــ
ــاذا تــعــلــمت اآللــة هـذه وجه الــتــأكــيــد 

القاعدة.
ومع زيـادة االهـتـمـام بـاسـتـعـمـال الـذكـاء
ـصــلـحـة الـعــامـة يـسـاور االصــطـنـاعي 
الـقلق العديد من اخلبراء في هذا اجملال.
فــقـد فـرض االحتــاد األوروبي هـذا الـعـام
تـشريعات جديدة تعطي األفراد احلق في

احلـصـول عـلى تـفـسيـر لـلـمـنـطق الـكامن
وراء قرارات أجهزة الذكاء االصطناعي.
وفي غـضون ذلك تـعكف الـذراع البحـثية
لـلـجـيش األمـريـكي وهي وكـالـة مـشاريع
ـتـقـدمـة (داربـا) عـلى الـبـحث الـدفـاعـيـة ا
اســتـثـمـار  70مــلـيــون دوالر في بـرنـامج
جــديـد لـتــفـســيـر وشـرح قــرارات أجـهـزة

الذكاء االصطناعي.
"في اآلونـة األخـيـرة يـوجد حتـسن كـبـير
في مــدى دقـة هـذه األنــظـمـة" كــمـا يـقـول
ـشـروع في ديـفـيـد غـانـيـنغ الـذي يـديـر ا
داربـا. ويـضيف: "لـكن الثـمن الذي نـدفعه
لـــذلك هـــو أن هـــذه األنــظـــمـــة في غـــايــة
اذا توصي الـتعقيد لدرجـة أننا ال نعرف 
اذا تـقوم بحركـة معينة بـشيء مع أو 

في لعبة من األلعاب".
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هــــنــــاك قـــــلق مــــتــــزايـــــد من أن بــــعض
ـا تخفي انحـيازات غير اخلـوارزميات ر
مـقصودة مثل العنصـرية والتمييز على
ـثـال في أسـاس اجلـنس. فـعـلى سـبـيل ا
اآلونـــة األخـــيــرة كـــلـــفت بـــرمـــجــيـــة من
ـشورة حـول ما إذا الـبرمـجيـات بتـقد ا
ـدان ــرجح أن يــعـيــد اجملــرم ا كــان من ا
ـــة فــكــانت ـــارســة اجلــر الـــكــرة في 
شـورة جاءت مـضاعـفة في الـنتـيجـة أن ا
قـــســوتـــهــا بـــخــصـــوص ذوي الــبـــشــرة

السوداء.
األمـــر كـــله يــتـــعـــلق بـــكــيـــفـــيـــة تــدريب
ـنظـومات الرقـمية. فـإذا كانت البـيانات ا
الـتي غذيت بـها األجـهزة سـليـمة وخـالية
من الـشـوائب فـإن قـراراتـهـا سـتـكون في
الـغالب سـليـمة. لـكن عـادة هنـاك حتيزات
بــشـريـة مـوجــودة أثـنـاء عــمـلـيــة تـغـذيـة

علومات. ا
ـكن الـوقـوف وأحـد األمـثـلـة الـصـارخـة 
عليه بسهولة في خدمة "غوغل" للترجمة
فـكما أشار أحد الـعلماء في مجـلة ميديام
ــاضي إذا أردت تـــرجــمــة "هــو الـــعــام ا
ـرض. هي طـبيـبـة" من اإلجنلـيـزية إلى
الـلــغـة اجملـريـة ثم أعـدت تـرجـمـتـهـا إلى
اإلنـكليزية ستكون النـتيجة التي تعطيها

رضة. هو طبيب". اخلوارزمية: "هي 

لــقــد  تـــدريب اخلــوارزمــيــة عــلى نص
مــكـــون من حــوالي تــريـــلــيــون صــفــحــة
إنــتـــرنت. ولــكن كل مـــا تــســتــطــيع هــذه
ـاط الــبـرامج فـعـله هـو أن تــعـثـر عـلى أ
مـحددة من قبـيل أن األطباء على األرجح
ـــمــرضـــ عــلى يـــكــونـــوا ذكــوراً وأن ا

. األرجح يكون إناثاً
ـكـن أن يـتـسـلل وهــنـاك طـريــقـة أخـرى 
مـنها االنحيـاز من خالل الوزن. فكما هو
احلــال لــدى الــبــشــر يــقــوم زمالؤنــا من
روبــوتـات الـذكـاء االصـطـنــاعي بـتـحـلـيل
ـعلومـات (البيانـات) عن طريق "وزنها" ا
أي احلـكم على الـقضـايا واالعـتبارات من

حيث كونها أكثر أو أقل أهمية.
ـــا تــقــرر خــوارزمـــيــة مــا أن الــرمــز ور
الــبـريـدي لـشــخص مـا له عالقـة بــنـسـبـة
ـالـي أو الـبــنــكي وهــو أمـر اعــتــمــاده ا
ـتــحـدة ويـتم عن يــحـدث في الــواليـات ا
طــريــقـه الــتــمــــــــــــيــيــز ضــد األقــلــيــات
الـعـرقـيـة الـتي تـمـيل لـلـعـيش في أحـياء

فقيرة.
وهــذا ال يــتــعـلـق فـقـط بـالــعــنــصــريـة أو
الـتـمـييـز عـلى أسـاس اجلنس. وسـيـكون
هـنـاك أيـضـاً تـمـيـيـز لم يـكن يـخـطر عـلى
عـضلـة بشـكل جيد الـبال. ويـشرح هـذه ا
اخلـبـيـر االقـتـصـادي دانـيـال كـاهـنـيـمان
احلـاصل على جـائزة نـوبل والذي قضى
حـــيـــاته في دراســـة االنـــحــيـــازات غـــيــر
الـعـقالنـيـة في الـذهن الـبـشـري وذلك في
مـقـابلـة مع مدونـــــــــــة "فـريكـونومـيكس"

عام 2011.
يـــقــول كـــاهــنــيـــمــان: "طـــرق االســتــدالل
بــطــبـيــعــتـهــا اخلــاصـة ســيــنـتج عــنــهـا
انـحيـازات وهذا األمـر صحـيح بالـنسـبة
لإلنـسـان وآللـة الـذكـاء االصـطـناعـي لكن
االسـتـدالل بالـنـسـبة لـلـذكاء االصـطـناعي
ليس بالضرورة هو االستدالل البشري".
الـروبوتات قادمـة وسوف تغيـر مستقبل
الـــعـــمل إلى األبـــد. لــكـن إلى أن تـــصــبح
قـريبة الشبه أكثر باإلنسان فهي ستكون
بـحـاجتـنـا لـلوقـوف بـجانـبـها. لـكن يـبدو
بــــــشــــــكل ال يــــــصــــــدق أن زمالءنــــــا من
الـروبوتات سيـحسنون من الـطريقة التي

نظهر بها أمام اآلخرين.
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