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اآلن 
بضغطة زر

ميكنك تصفح مجلة املجرة
من خالل أجهزة التابلت والهواتف النقالة 

ما عليك سوى أن تدخل إلى موقع 
النادي العلمي الكويتي على اإلنترنت

أو تقوم مبسح الكود
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كلمة

النادي العلمي..  “فتوات« وعطاء

منــذ أكثــر مــن ثــاث عقــود التحقــت بقســم الطيــران فــي النــادي العلمــي، انبهــرت 
ــذي  ــم ال ــا، وعطاءه ــي تدريبن ــن عل ــاء والقائمي ــؤولين واألعض ــة المس ــل بعبقري كطف
شــكل حالــة اجتماعيــة متميــزة وفريــدة صــارت محــل تقديــر عمــوم الكويتييــن آنــذاك .

اليــوم.. ومــن موقــع المســؤول المؤتمــن علــي شــبابنا الواعــد فــي النــادي العلمــي، 
ووجدتنــي أطابــق بيــن ســمات هــذه الشــخصيات، وســمات شــخصيات الفتــوات 
ــهامة  ــار والش ــل واإليث ــوظ؛ النب ــب محف ــات نجي ــر رواي ــم عب ــن عرفته ــة اللذي اإليجابي
والمــروءة، وهــي ذات الســمات التــي اتصــف بهــا مفهــوم الفتــوة فــي تاريخنــا العربــي.

النــادي العلمــي جديــر بتســميته نــادي الفتــوة فــي المقــام األول، نظــرًا لمــا حققــه 
ــة  ــه مكان ــذي منح ــه ال ــة، بعطائ ــي خاص ــة، واالجتماع ــي عام ــتوى الوطن ــى المس عل
مرموقــة بيــن قطاعــات المجتمــع ومؤسســاته، وبفاعليــة الشــخصيات التــي تقــف وراءه 
والكــوادر الوطنيــة المتطوعــة المتعاقبــة جيــا بعــد جيــل مــن أبنــاء ومديــري إداراتــه 

ــة. المختلف
هــؤالء المتطوعــون صــاروا نجومــًا تحمــل وتنشــر ســمات الفتــوة، وبهــم اقتديــت 
ــوا  ــى أن أصبح ــس إل ــادي باألم ــاء الن ــوا أبن ــذ أن كان ــرون، من ــدي الكثي ــدي ويقت وأقت

ــد والمســتقبل.  ــادة الغ ــوم، وهــم ق مســؤولين الي
لقــد اســتحقوا مكانتهــم اإلجتماعيــة بجــدارة، بمــا امتلكــوا مــن مكتســبات متراكمة 
منحتهــا لهــم مســيرتهم الطويلــة الممتــدة لعقــود وســنوات فــي أقســام النــادي 

ــزات. ــابقات ومنج ــارض ومس ــراتٍ ومع ــاتٍ ومؤتم ــطته، إداراتٍ ومنتدي وأنش
ــى  ــم إل ــال، بإنضمامه ــي الب ــر ف ــم يخط ــاٍل ل ــي مج ــوم ف ــون الي ــم يخوض ــا ه وه
ــة  ــات الثقاف ــر أدبي ــرس ونش ــو غ ــات نح ــائرة بثب ــرة«، الس ــة »المج ــر مجل ــرة تحري أس
العلميــة الرصينــة والصحيحــة بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع الكويتــي، وبيــن الناشــئة 
والشــبان علــي وجــه الخصــوص، كمــا دأبــت طيلــة ســتة وثاثيــن عامــًا مــن مســيرتها 

ــة. الصحافي
ــري  ــادة ومســؤولين ومدي ــر، بمــا تضــم مــن ق إن إشــادتي بتكويــن أســرة التحري
ــر  ــا توف ــد علومهــم ومعارفهــم، وم ــع مــن تلمســي شــخصيًا لقواع ــادي، تنب إدارات الن
لديهــم مــن خبــرات وتجــارب، كلٌّ فــي مجالــه، ســتثري صفحــات المجلــة بموضوعــات 
ــم  ــه بأنه ــه مطلق ــن قناع ــه وع ــاس نفس ــًا، وباإلحس ــًا وعلمي ــتوى، معرفي ــة المس رفيع
ســيقدمون مآثــر ومناقــب فــي الصحافــة العلميــة التربويــه ممــا يهتــدي بهــا غيرهــم، 
لتســتمر وتتواصــل مســيرة مجلــة »المجــرة« لعقــود وســنوات طويلــه بكــم. . وب 

ــي ــادي العلم ــوات« الن »فت

طالل جاسم اخلرايف



خالد الحسن:
الكويت دولة 

اختراعات
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المسابقة العلمية األگبر في الگويت للطالب والطالبات دون المرحلة الجامعية
)بحث علمي - تصميم هندسي(

انضم إلى عــــالم المبدعين وشارگ معنا

مســـــابقة الگــويت للعــــلوم والهـــــندسة

فرصتك لتمثل الكويت في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة
Intel International Science and Engineering Fair (ISEF)

22 مجااًل علميًا للمنافسة وأكثر من 66 جائزة

برعاية تنموية من

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

للتخطيط والتنمية

بالتعاون مع 

وزارة الرتبية

بدعم من

بتنظيم من
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مناسبات

وحرصــت ادارة المجــرة علــى مواكبــة أحــدث التطــورات العلميــة فــي 
مختلــف المجــاالت مــع االهتمــام باســتقطاب الشــباب مــن أبنــاء النادي 
العلمــي وتعزيــز اســهاماتهم لمزيــد مــن التطــور واحــداث نقلــة 

ــي تتناولهــا  شــهريا. ــع الت ــار والمواضي ــة فــي األخب نوعي
وســوف ياحــظ القــارئ أيضــا عمليــات التجديــد والتطويــر المســتمرة، 
ــادى  ــس ادارة الن ــرص مجل ــا ح ــو م ــدد، وه ــذا الع ــي ه ــدا ف وتحدي
العلمــي وادارة المجــرة ، الذيــن تعاقبــوا منــذ صــدور عددهــا األول فــي 
العــام 1980 وحتــى اآلن حيــث مــرت بعمليــات تطويــر واســعة علــى 
مــدى تاريخهــا لتواكــب التطــورات التــي يشــهدها العالــم مــن حولنــا.

ــامية  ــة الس ــة األميري ــل الرعاي ــق اال بفض ــذا أن يتحق ــن له ــم يك ول
للنــادي العلمــي وحــرص ســموه علــى دعــم أبنــاء الكويــت مــن 
أعضــاء النــادي مــن المبتكريــن والمخترعيــن والمبدعيــن فــي مختلــف 

التخصصــات العلميــة ومواكبــة أحــدث التطــورات.
ولــم تحقــق  هــذه النجاحــات بمفردهــا بــل بمســاندة ودعــم 
مــن شــركاء النجــاح وزارات الدولــة ومؤسســاتها التــي حرصــت علــى 
االشــتراك وتقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي ولــوال هــذا الدعــم مــا 

اســتطاعت  تحقيــق مــا وصلــت اليــه.

نشر الثقافة العلمية
ــة  ــوزارة الخارجي ــال ل ــم والفع ــدور الداع ــى ال ــير إل ــن أن نش ــد م والب
ــس  ــس مجل ــب األول لرئي ــد النائ ــاح الخال ــيخ صب ــها الش ــى رأس وعل
ــي  ــاح المعــرض الدول ــل افتت ــذي حضــر حف ــة ال ــر الخارجي ــوزراء وزي ال
ــا عــن صاحــب الســمو  ــي الشــرق األوســط ممث ــات ف األول لاختراع
اميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد فــي العــام 2007 ، وتعاونهــا 
المثمــر مــن خــال ارســال الكتــب الرســمية للمشــاركة فــي المعــرض 
شــرح  فــي  والتوســع  األوســط  الشــرق  فــي  لإلختراعــات  الدولــي 
اهميتــه، ودعمهــا المباشــر لمجلــة  ودعــم انشــطتها والــذي 
كان لــه االثــر الكبيــر فــي تطورهــا والقيــام بدورهــا فــي نشــر الثقافــة 
ــر ابوابهــا. ــادي للمشــاركة فــي تحري العلميــة واســتقطاب اعضــاء الن

وزارة الدفاع .. واالختراعات
ــذ  ــت من ــي حرص ــاع والت ــتراتيجي وزارة الدف ــريك االس ــى الش وال ننس
ــر  ــدور األكب ــم ال ــذا الدع ــكان له ــرة ف ــة المج ــم مجل ــى دع ــنوات عل س
ــي  ــة الت ــار العلمي ــن األخب ــة م ــر وجب ــا وتوفي ــتمرارية صدوره ــي اس ف
تصــب فــي تثقيــف الشــباب علميــا لمواكبــة احــدث التطــورات العلميــة 

والتكنولوجيــة.

تحتفل بعيد
 ميالدها الـ

احتفلت مجلة  الصادرة عن النادي العلمي الكويتي في ديسمبر الماضي بذكرى 
مرور 36 عاما على صدور عددها األول لتكون لسان حال اداراته المتنوعة والتي تدخل 

بعددها الجديد الذي بين أيديكم عامها الـ 37 في ثوب أنيق يواكب أهم األحداث 
العلمية. فمنذ 36 عاما وبعد رحلة بحث وتفكير ودراسة في محاولة لمطاردة عالمات 
االستفهام التى كانت متداولة وقتها حول عدم وجود مجلة علمية رصينة، ال لتتابع 
وتنشر أخبار النادي وأنشطته فحسب، بل وتسهم بفعالية في نشر الثقافة العلمية  

للقارئ الكويتى والخليجي بشكل عام.

36

الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

الشيخ صباح الخالد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

غالف العدد األول من المجرة

دعم الفت لوزارة الخارجية ووزيرها الشيخ صباح الخالد و لم تحقق
 نجاحها منفردة بل بمساندة شركاء النجاح وزارات الدولة ومؤسساتها

الرعاية األميرية للنادي العلمي دعمت العطاء
 المتواصل في نشر الثقافة العلمية 

شركاء النجاح..شكرا لدعمكم

وعلــى مــدى 36 عامــا مضــت حرصــت  وهــي الصــوت 
الصــادح باســم النــادي العلمــي الكويتــي علــى ان تقــدم وجبــة 
شــيقة مــن أحــدث األخبــار العلميــة فــي مختلــف التخصصــات اضافــة 
الــى نقــل صــورة تفاعليــة ألنشــطة وبرامــج النــادي العلمــي الــذي 

حــرص دائمــا وبتوجيهــات مــن القيــادة السياســية علــى االهتمــام 
ــباب. ــشء والش بالن

واســتطاعات  ان تجــد لنفســها مــكان جيــد فــي قطــاع مهم 
وزارة الدفاع الداعم الرئيسي في استمرارية صدور لتكــون المجلــة العلميــة األولــى مــن نوعهــا فــي دولــة الكويت.

| ميرفت عبد الدايم
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حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 
الصبــاح بدعــم الشــباب وتأهيلهــم للمشــاركة غــي عمليــة التنميــة. 

الداخلية الشريك األكثر فاعلية
ونســتذكر هنــا الــدور الرائــد والبــارز لــوزارة الداخليــة التــي حرصــت 
منــذ ســنوات علــى دعــم أنشــطة النــادي العلمــي بشــكل عــام 
ومجلــة  بشــكل خــاص مــن منطلــق خدمــة ابنــاء الكويــت 
ودعــم أنشــطتهم العلميــة فكانــت الشــريك األكثــر تفاعــا مــع 
مســابقة ميكانيــكا الســيارات واألنظمــة المروريــة منــذ انطاقتهــا 
وحتــى اآلن وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تصــب فــي خدمــة أهــداف 
النــادي التــي مــن أجلهــا انشــئ الســتقطاب األبنــاء فــي أجــواء 

ــة. ــة تفاعلي علمي
خــال  مــن  للنــادي  دعمهــا  تواصــل  الداخليــة  وزارة  ومازالــت 
ــي  ــة والت ــكا الســيارات واالنظمــة المروري رعايتهــا مســابقة ميكاني
وصلنــا الــى دورتهــا الرابعــة والعشــرين وينظمهــا النــادي العلمــي 
الكويتــي بالتعــاون مــع وزارتــي التربيــة والداخليــة بدعــم مــن 

ــي . ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي مؤسس
وتأتــي رعايــة وزارة الداخليــة لتؤكــد وتبرهــن علــى اهتمامهــا 
بأبنــاء الكويــت أوال وبالقضيــة المروريــة وبآثارهــا وانعكاســاتها 
االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة األمــر الــذي يتطلــب مواجهــة 

ــا.. ــة له ــول ناجع ــوغ حل ــة لبل ــر تقليدي غي
ــاح  ــي نج ــببا ف ــة كان س ــم وزارة الداخلي ــا إن دع ــو قلن ــغ ل وال نبال
ــال  ــرين خ ــة والعش ــا الرابع ــي دورته ــت ف ــي إنطلق ــابقة الت المس
ــز  االيــام الماضيــة والــى مــا وصلــت اليــه مــن مكانــة رفيعــة تتمي

ــا. ــاندتها له ــا ومس ــال دعمه ــن خ ــا م به
 كمــا ان انطاقــة المســابقة األولــى فــي العــام 1987 والتــي 
وطالبــة  طالبــا   80 بنحــو  ضئيلــة  طابيــة  مشــاركة  شــهدت 
ــات  ــق نجاح ــا ان تحق ــة له ــة وزارة الداخلي ــل رعاي ــتطاعت بفض اس
يشــار إليهــا بالبنــان حيــث بلــغ عــدد المشــاركين فيهــا العــام 
الماضــي نحــو 3900 مــن مختلــف المــدارس الثانويــة مــن البنيــن 
والبنــات واصبحــت مــن أقــوى المســابقات وأكبرهــا علــى مســتوى 

ــة. ــك الرعاي ــل تل ــعا بفض ــاال واس ــهد اقب ــت وتش الكوي
وصقــل  بالشــباب  الهتمامــه  تتويــج  الداخليــة  وزارة  رعايــة  إن 
ــتفادة  ــى االس ــم عل ــدة تعينه ــارات جدي ــابهم مه ــم واكس مواهبه
مــن وقــت الفــراغ فــي عمــل ايجابــي يعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة 
اضافــة الــى دعــم مجلــة  مــن خــال تغطيــة أنشــطة 

المســابقة.

وزارة الشؤون ودعم المشاريع الشبابية
وعندمــا نتحــدث عــن شــركاء النجــاح ال ننســى ان نشــير بــكل اعــزاز 
إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 
ــن  ــح التــي دائمــا مــا كانــت تعل ــد الصبي ــرة هن ــى رأســها الوزي وعل
وبشــكل فعــال وعملــي دعمهــا للشــباب مــن مختلــف االعمــال وفــي 
كل التخصصــات ونراهــا وهــي ترعــى الفعاليــات الشــبابية التــي 

ــت. ــة الكوي ــل لدول ــتقبل أجم ــح مس ــم مام ترس
ــة  ــرة الدول ــل وزي ــة والعم ــؤون االجتماعي ــرة الش ــدت وزي ــد أك فق
للشــؤون اإلقتصاديــة هنــد الصبيــح مــرارا وتكــرارا، حــرص الحكومــة 
ــز  ــطة، وتحفي ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــاب المش ــم أصح ــى دع عل
الشــباب لانخــراط فــي مثــل هــذه المشــروعات، وأن التوقعــات 
تشــير إلــى أن هــذه المشــروعات ســتكون خــال الســنوات المقبلــة 
قاطــرة للنمــو االقتصــادي محليــا واقليميــا ودوليــا، مــا اســترعى 
ــي  ــادة الوع ــتهدف زي ــي تس ــركات الت ــم التح ــة لدع ــاه الحكوم انتب
بأهميتهــا. وهــي ايضــا مــن أكــدت حــرص وزارة الشــؤون علــى 

د. هند الصبيح وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلقتصادية.

الشيخ سلمان الحمود وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
وم. أياد الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي السابق.

مناسبات

الصبيح أحد رعاة الفعاليات الشبابية التي ترسم
   مالمح مستقبل أجمل للكويت

الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح 
نائب رئيس مجلس  الوزراء ووزير الداخلية.

بعد تجديدها وتطويرها ..
العدد الجديد يبرز أهم أنشطة النادي

سلمان الحمود: الشباب عنصر مهم في تقدم األمم ورقيها

فقــد كانــت لمشــاركات وزارة الدفــاع فــي مختلــف أنشــطة النــادي 
وتحديــدا فــي معــرض االختراعــات الــذي ينظمــه النــادي ســنويا 
األثــر البالــغ فــي تحقيــق الغايــات واألهــداف الراميــة الــى المســاهمة 
فــي نشــر الثقافــة العلميــة بيــن فئــات المجتمــع، والعمــل علــى 
ــي  ــبين ف ــدى المنتس ــة ل ــاءة العلمي ــي والكف ــتوى العلم ــادة المس زي
ــبة،  ــة المناس ــة العلمي ــة البيئ ــة ورعاي ــة، وتهيئ ــات المختلف التخصص
والمســاهمة فــي اكتشــاف ميــول المنتســبين وتوجيههــا التوجيــه 
الســليم، خصوصــا أن احــد ابنائهــا ســتظل ذكــراه عطــرة وراســخة فــي 
األذهــان باختراعــه الــذي شــارك بــه فــي معــرض االختراعــات الدولــي  
األول فــي الشــرق األوســط فــي العــام 2007، وهــو وكيــل وزارة الدفــاع 
ســابقا المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ صبــاح الناصــر الــذي فاجــأ 
الجميــع بمشــاركته وحضــوره وفــوز اختراعــه )الســاعة المخصصــة 
لحــكام كــرة القــدم(. وال ننســى الــدور المميــز والداعــم لــوزارة الدفــاع 
ــد  ــي العدي ــاركة ف ــا والمش ــف تخصصاته ــبابية بمختل ــطة الش لألنش
مــن الفعاليــات التــي تعــود بالنفــع علــى أبنــاء الكويــت تلبيــة لدعــوة 

رعاية الشباب
وال يفوتنــا ان نشــير الــى الــدور الرائــد لــوزارة االعام وفــي مقدمتها 
وزيــر اإلعــام ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب الشــيخ ســلمان صبــاح 
الســالم الحمــود الصبــاح الــذي يــرى ان تطــور المجتمعــات مرهــون 

بتوفيــر الرعايــة والدعــم الكامليــن للشــباب.
ــاح  ــيخ صب ــاد الش ــر الب ــمو أمي ــرص س ــدد ح ــذا الص ــي ه ــد ف وأك
وإيائهــا  الشــباب  قضايــا  دعــم  علــى  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
االهتمــام البالــغ مشــيرا الــى ان مــا يعكــس ذلــك توجيهــات ســموه 
ــرة  ــة المشــروعات الصغي ــة ورعاي ــي لتنمي ــدوق الوطن بإنشــاء الصن

ــي. ــار كويت ــاري دين ــغ ملي ــال يبل ــرأس م ــطة ب والمتوس

وبيــن الشــيخ ســلمان فــي أكثــر مــن مناســبة  أهميــة اســتثمار 
ــى أن  ــا إل ــع الفت ــي المجتم ــة ف ــباب الريادي ــات الش ــات وإبداع طاق
ــدول« وعنصــرا  ــي ال ــث ف ــح »هــو القطــاع الثال قطــاع الشــباب أصب

ــا. ــم وارتقائه ــدم األم ــي تق ــا ف مهم

دور مميز لوزارة الداخلية في دعم أنشطة النادي العلمي لخدمة الشباب الكويتي
 ومسابقة ميكانيا السيارات واألنظمة المرورية هي األبرز



89

العدد 410 - يناير 2017 - السنة 37العدد 410 - يناير 2017 - السنة 37

صــوت النــادي العلمــي الكويتــي الصــادح، وهــي هي 
ــدد  ــدر الع ــة ص ــة عام ــة ثقافي ــهرية علمي ــة ش مجل

األول منهــا فــي شــهر ديســمبر عــام 1980، 
ــرأس  ــة، وي ــة والثقافي ــب العلمي ــم بالجوان وتهت
ــادي العلمــي. تحريرهــا رئيــس مجلــس إدارة الن

أكثــر مــن 5000  يتــم طباعــة وتوزيــع   ¿
سياســة  مــع  تمشــيًا  وذلــك  شــهريًا  نســخة 
القــراء  االنتشــار والطلبــات عليهــا مــن قبــل 
والمؤسســات والجهــات المختلفــة وهــي فــي 

الويــب.  عالــم  إلــى  طريقهــا 
أبــواب  مجموعــة  مــن  المجلــة  تتكــون   ¿
 64 علــى  وتحتــوي  متنوعــة  وأقســام  ثابتــة 
ــطة  ــات واألنش ــع الفعالي ــي جمي ــة، وتغط صفح
ــادي العلمــي  ــي إدارات وأقســام الن ــم ف ــي تت الت

العاقــة.  ذات  الجهــات  وبعــض  الكويتــي 
بالشــباب  االهتمــام  علــى  وإداراتهــا  المجلــة  تحــرص   ¿
الكويتــي ورعايتهــم مــن خــال إجــراء اللقــاءات معهــم وبخاصــة 
أعضــاء النــادي العلمــي ممــن لديهــم المواهــب واإلبداعــات 
المختلفــة والمتنوعــة خصوصــًا الموجوديــن بصفــة دائمــة فــي 

واإلدارات.  األقســام 
¿ كما تهتم المجلة بصفة خاصة بنشر الموضوعات 

والمواهــب واللقــاءات مــع البراعــم الصغــار مــن الناشــئة 
ــادي  ــن الن ــة م ــات واضح ــزة وإبداع ــطة متمي ــم أنش ــن له الذي
العلمــي وتحتويهــم إلظهــار تلــك اإلبداعــات، 
وتقــوم بإجــراء لقــاءات مــع الشــباب الكويتــي 
مــن المخترعيــن ونشــر اختراعاتهــم ســواء مــن 
أبنــاء النــادي أو مــن خارجــه، وتســهل مهــام 
ــي  ــت ف ــي الكوي ــدارس ف ــة الم ــن طلب ــر م الكثي
وتنشــر  بهــم،  الخاصــة  العلميــة  المشــاريع 
ذات  واألبحــاث  المفيــدة  العلميــة  الدراســات 
ــتفيد  ــة ليس ــة والبيئي ــي العلمي ــة بالنواح العاق
كل  وتغطــي  وتســاير  وتواكــب  القــراء،  منهــا 
والتكنولوجيــة  العلميــة  والتطــورات  األحــداث 
ــة،  ــة والدولي ــى الســاحتين العربي المرصــودة عل
وتخصــص مســاحات إعانيــة علــى صفحاتهــا 
اإلعانــات  نشــر  فــي  ترغــب  التــي  للجهــات 
ــارض  ــي المع ــارك ف ــا تش ــة، وأيض ــق المجل ــن طري ــة ع المدفوع
والفعاليــات الوطنيــة وغيرهــا التــي تنظمهــا إدارات النــادي مثــل 
المواســم الثقافيــة والنــدوات والمحاضــرات، وتجــري لقــاءات مــع 
بعــض المســؤولين العلمييــن واألكاديمييــن وأصحــاب القــرار 
والمختصيــن فــي معظــم وزارات ومؤسســات وهيئــات دولــة 

الكويــت الحكوميــة واألهليــة وخارجهــا. 

 تبوأت المرتبة األولى في استقطاب
النشء والشباب وإبراز مواهبهم

مناسبات

د. محمد الفارس وزير التربية ووزيرالتعليم العالي.

ــة  ــى اآلن، اضاف ــة حت ــنوى بالمجل ــتراك الس ــال االش ــن خ ــاص م خ
الــى التعــاون الكبيــر مــن خــال المشــاركة فــي فعاليــات ومســابقات 
ــد  ــدور الرائ ــى ال ــان ال ــير بالبن ــى ان نش ــة. وال ننس ــادي العلمي الن
والمميــز لــوزارة التربيــة التــي تضــع ضمــن اولوياتهــا رعايــة الشــباب 
فــي اطــار االســتراتيجية العامــة للدولــة وفتــح قنــوات التواصــل مــع 
الشــباب بمختلــف تخصصاتهــم تلبيــة لدعــوة حضــرة صاحب الســمو 
اميــر البــاد الشــيخ صبــاح االحمــد بدعــم الشــباب وانشــطتهم 
بمختلــف تنوعاتهــا، فهــي دائمــا وأبــدا مــا تؤكــد فــي كل المناســبات 
ــة تفرضهــا  ــع وضــرورة حضاري ــى الجمي ــا عل ــح واجب ان التطــور أصب
التطــورات العلميــة والمعرفيــة وثــورة المعلوماتيــة واالتصــاالت 
الشــاملة، وان التدفــق العلمــي والمعرفــي والتكنولوجــي يمثــل تحديا 
ويفــرض التنافــس علــى المجتمعــات لارتقــاء بالمخرجــات التربويــة 
وإحــداث نقلــة نوعيــة موازيــة ومســتمرة. فهــا هــم طــاب وطالبــات 
والتــي  العلميــة  المســابقات  فــي  بفاعليــة  يشــاركون  الكويــت 
ــة  ــم العالمي ــن ث ــة وم ــاحة العربي ــى الس ــا ال ــن خاله ــون م ينطلق
ــا شــك  ــي ب ــة، والت ــل العلمي ــي اهــم المحاف ــت ف ــة الكوي ــع راي ورف
ــة. ــي للمجل ــوى العلم ــراء المحت ــمة الث ــة دس ــة تحريري ــا وجب تعطين

تعاون كبير وبناء ومستمر لوزارة التربية 
من خالل المشاركة في فعاليات ومسابقات النادي العلمية

ــاد مــن خــال اســتحداث وحــدات  ــر الب ــذ توجيهــات ســمو أمي تنفي
إداريــة غايتهــا رعايــة المشــروعات الصغيــرة فــي مختلــف القطاعــات 
الحكوميــة، فضــا عــن إيــاء الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة اهتمامــا 
كبيــرا بهــذه المشــروعات، وإن الــوزارة بــكل جهاتهــا الخمــس تعمــل 
لخدمــة الشــباب الكويتــي ودعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
للنهــوض باقتصــاد البــاد. وأكــدت أن لــدى الــوزارة فــي خطــة 
التنميــة 11 مشــروعا يدعــم الصناعــات التحويليــة، مشــيرة الــى 
ان »الشــؤون« تســعى جاهــدة للمضــي فــي تنفيــذ وإنجــاز تلــك 
المشــاريع وأخذهــا مــن المســتويات الدنيــا الــى المســتويات العليــا.

وزارة التربية .. دعم متواصل
ــون مــن  ــه وال يزال ــة فالشــكر ال يكفــي لمــا يقدمون ــا وزارة التربي ام
بشــكل  ولمجلــة   عــام  بشــكل  النــادي  دعــم ألنشــطة 
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حوار

ــل  ــر المقب ــن يناي ــي ال 16 م ــينطلق ف ــرض س ــح ان المع واوض
الشــهر ذاتــه بدعــم مــن  ال 19 مــن  وتســتمر فعالياتــه حتــى 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وبمشــاركة خليجيــة وعربيــة 
وعالميــة واســعة مؤكــدا انــه يعــد فخــر لدولــة الكويــت وتأكيــدا علــى 

ــاء  ــم والعلم ــة العل ــي رعاي ــد ف ــا الرائ دوره
والمبتكريــن.

واشــار الــى االنطاقــة األولــى للمعــرض 
ــي جــاءت فــي اطــار  ــر 2007 والت فــي أكتوب
حــرص النــادي العلمــي علــى ضــرورة اقامــة 
ــم  ــدول العال ــارض أســوة ب ــل هــذه المع مث
المتقــدم بهــدف صقــل موهبــة المخترعيــن 
مــن  بزمائهــم  واحتكاكهــم  الكويتييــن 
ــاك  ــم خاصــة وان هن ــة انحــاء دول العال كاف
فــي دول  تقــام بصفــة ســنوية  معــارض 
وتبنــي  المخترعيــن  إلحتضــان  العالــم 
الجديــدة.  واكتشــافاتهم  اختراعاتهــم 
واكــد انــه مــن هــذا المنطلــق كان علــى 

النــادي العلمــي ان يخــرج بفكــرة جديــدة مبتكــرة بغــرض احتضــان 
بزمائهــم  واحتكاكهــم  وطنهــم  فــي  الكويتييــن  المخترعيــن 
ســواء مــن دول الخليــج أو العربيــة أو االجنبيــة. وبيــن ان النــادي 

ــام  ــن كل ع ــت م ــذا الوق ــل ه ــي مث ــم ف ــار العال ــط أنظ ــح مح اصب
ــى  ــابقة ليحظ ــه الس ــي دورات ــرض ف ــة للمع ــات المتتالي ــد النجاح بع

باهتمــام بالــغ مــن كل مخترعــي العالــم.
                          احتضان للمخترعين

من جانبه قال عضو اللجنة العليا المنظمة 
يوسف الحمد ان من أهم األسباب التي 
دعت لضرورة تنظيم المعرض الدولي 

لاختراعات في الشرق األوسط هو التسويق 
لاختراعات الكويتية اذ ان المخترع 

الكويتي في السابق ال يجد من يحتضنه 
ويتبنى ابتكاره أو يطوره ليدخل الى مرحلة 
التسويق ويطبق على أرض الواقع لذا جاءت 

فكرة تنظيم المعرض سنويا تحت شعار 
)لقاء المستثمرين بالمخترعين(.

ــرض  ــرى للمع ــزة الكب ــاف ان الجائ واض
عنــد انطاقتــه األولــى كانــت 10 االف دوالر 
وتــم زيادتهــا بعــد ذلــك لتصبــح 15 ألــف دوالر وخــال احتفــال النادي 
ــام  ــي ع ــرض ف ــة المع ــى انطاق ــوام عل ــة اع ــرور خمس ــبة م بمناس
ــادي العلمــي قيمتهــا  ــزة اخــرى باســم الن ــم اســتحداث جائ 2012 ت
10 االف دوالر مســاهمة منــه لتحقيــق المزيــد مــن الدعــم والتشــجيع. 

برعاية سمو أمير البالد

اعلن عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي التاسع لالختراعات في الشرق األوسط 
أوس النصف عن انطالق المعرض في نسخته التاسعة في ال16 من الشهر المقبل.

وقال النصف في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا ان الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للمعرض الدولي لالختراعات في الشرق األوسط 

تؤكد اهتمام سموه باإلبداع والمبدعين في البالد والوطن العربي.
واضاف ان رعاية سموه للمعرض منذ انطالقته وحرصه المتواصل على دعم أبناء الكويت 

عامة وأعضاء النادي العلمي الكويتي من الموهوبين والمبدعين خاصة »تضعنا أمام 
مسؤولية كبيرة إلنجاح هذا الحدث العلمي العالمي الكبير”.

| أيمن فهمي

م. أوس النصف: 
المعرض يؤكد 

دور الكويت 
الرائد في رعاية 
العلم والعلماء 

والمبتكرين
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خبرة متراكمة
بدوره، قال عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض د. محمد الصفار، 
انه نتيجة للخبرة المتراكمة للنادي العلمي في تنظيم المسابقات 

والمعارض العلمية، قرر مجلس إدارته استحداث إدارة جديدة تعني 
بتنظيم المسابقات والمعارض العلمية بصورة ممنهجة ومدروسة 
حتى تأتي بالهدف المراد منها، مشيرًا إلى ان هذه اإلدارة تسمى 

إدارة المسابقات العلمية ودورها التنسيق والمتابعة لجميع المعارض 
والمسابقات العلمية التي ينظمها النادي، ومساعدة مجلس إدارة 

النادي في انجاز المهام لتنظيم هذه الفعاليات العلمية.

ــم 3  ــًا بتنظي ــوم حالي ــة تق ــابقات العلمي ــاف ان إدارة المس وأض
فعاليــات علميــة أكبرهــا المعــرض الدولــي لإلختراعــات فــي الشــرق 
والهندســة وهــي  للعلــوم  الكويــت  األوســط، وكذلــك مســابقة 
المســابقة التــي تعنــي بالبحــث العلمــي واإلبتــكار وتســتهدف الطلبــة 
ــكا الســيارات  ــة، ومســابقة ميكاني ــة الجامعي ــات دون المرحل والطالب
واألنظمــة المروريــة التــي تســتهدف أيضــًا طلبــة وطالبــات المرحلــة 
الثانوية.وبخصــوص تنظيــم المعــرض الدولــي التاســع لإلختراعــات 
فــي الشــرق األوســط، قــال د. الصفــار ان هنــاك العديــد مــن اللجــان 
التــي تعمــل حاليــًا علــى قــدم وســاق مــع إدارة المســابقات العلميــة 
ليظهــر المعــرض بالشــكل الــذي يليــق باســم دولــة الكويــت، مبينــًا 
ان هــذه اللجــان بــدأت أعمالهــا وتحضيراتهــا لهــذا المحفــل العلمــي 
ــر  ــال نوفمب ــم خ ــذي أقي ــابق ال ــرض الس ــاء المع ــذ انته ــر من الكبي
2015 حيــث بــدأت بمراســلة الجهــات الحكوميــة والجامعــات ومراكــز 
اإلختراعــات واألنديــة العلميــة مــن مختلــف لــدول العالــم ودعوتهــا 
للمشــاركة فــي المعــرض. وبيَّــن ان المعــرض الدولــي لإلختراعــات 
ــي  ــات ف ــرض لإلختراع ــر مع ــي أكب ــر ثان ــط يعتب ــرق األوس ــي الش ف
العالــم بعــد معــرض جنيــف الدولــي، مشــيرًا إلــى هنــاك تعــاون وطيد 
بيــن النــادي العلمــي ومعــرض جنيــف، الفتــًا إلــى حــرص العديــد مــن 
ــي  ــدول الت ــدد ال ــًا ان ع ــه، مبين ــم للمشــاركة في مخترعــي دول العال

قامــت بالتســجيل حتــى اآلن عبــر الموقــع اإللكترونــي للمعــرض 
بلــغ 35 دولــة، وعــدد المخترعيــن المتقدميــن 300 مخترعــًا، وعــدد 

ــًا. ــات 350 اختراع اإلختراع
ــيتم  ــة وس ــداد نهائي ــت أع ــة ليس ــداد الحالي ــى ان األع ــار إل وأش
اإلعــان عــن األعــداد النهائيــة قبــل انعقــاد المعــرض حيــث ان 
متقدمــًا  مســبوق،  غيــر  اقبــااًل  حاليــًا  تشــهد  التســجيل  عمليــة 
بالشــكر والتقديــر إلــى وزارة الداخليــة لتقديمهــا كافــة التســهيات 
ــهيل  ــاركين، وتس ــن المش ــول للمخترعي ــمات الدخ ــتخراج س ــي اس ف
ــم هــذا الحــدث العلمــي العالمــي  ــي تنظي ــادي العلمــي ف مهمــة الن
وحــول عمليــة تقييــم اإلختراعــات المشــاركة، قــال د. الصفــار ان 
المعــرض يضــم لجنــة تحكيــم علــى مســتوى عــال مــن الخبــرة فــي 
مجــال تحكيــم اإلختراعــات يترأســها ديفيــد فاروقــي أحــد أعضــاء لجنة 
تحكيــم معــرض جنيــف الدولــي، وتضــم اســاتذة مختصين مــن حملة 
شــهادة الدكتــوراه أغلبهــم مــن العامليــن فــي الهيئــات والجامعــات 
العلميــة الحكوميــة الكويتيــة مثــل جامعــة الكويــت،  والهيئــة العامــة 
ــة،  للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، ومعهــد الكويــت لإلبحــاث العلمي
ــراء  ــت إلث ــارج الكوي ــن خ ــن م ــض المُحكمي ــوة بع ــى دع ــة إل إضاف

ــم.  ــة التحكي عملي
وبيّــن ان هنــاك معاييــر وضوابــط يتــم النظــر إليهــا فــي تحكيــم 
اإلختراعــات منهــا مــدى أهميــة اإلختــراع والفئــة التــي يخدمهــا فــي 
المجتمــع، مشــيرًا إلــى انــه بعــد تقييــم اإلختراعــات المشــاركة بنــاًء 
علــى مجموعاتهــا العلميــة يتــم اختيــار الفائزيــن وتوزيــع جوائــز 
ــات  ــة فعالي ــي نهاي ــام ف ــم يق ــل تكري ــي حف ــة ف ــرض المختلف المع
ــن  ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــام ف ــرض كان يق ــر ان المع ــرض. وذك المع
ــده  ــر موع ــررت تغيي ــرض ق ــة للمع ــة المنظم ــام، إال ان اللجن كل ع
ــح  ــر ومن ــاالت هــا فبراي ــع احتف ــًا م ــر ليكــون متزامن ــى شــهر يناي إل
فرصــة أكبــر للمشــاركين مــن كافــة دول العالــم لمشــاركة الكويــت 
فــي احتفاالتهــا بأعيادهــا الوطنيــة واإلســتفادة مــن الفعاليــات التــي 

ــى هامــش هــذه اإلحتفــاالت. تقــام عل

يوسف الحمد: نهدف إلى احتضان المخترعين الكويتيين
 وتسويق اختراعاتهم

د. محمد الصفار: نعمل على قدم وساق ليظهر المعرض بالشكل 
الذي يليق باسم الكويت

ــيارات  ــكا الس ــابقة ميكاني ــي مس ــي الكويت ــادي العلم ــق الن أطل
واألنظمــة المروريــة ال25 التــي تنظــم بالتعــاون مــع وزارتــي التربيــة 
ــة  ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــة نائ ــة وبرعاي والداخلي

الشــيخ خالــد الجــراح الصبــاح.
وقــال األميــن العــام المســاعد فــي النــادي والرئيــس التنفيــذي 
المســابقة  إن  صحافــي  تصريــح  فــي  الجمعــة  علــي  للمســابقة 
المقامــة بدعــم مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي إحــدى أقــدم 
ــا  ــام بيوبيله ــذا الع ــل ه ــادي ويحتف ــا الن ــي ينظمه ــابقات الت المس

ــي. الفض
ــام  ــت ع ــابقة كان ــى للمس ــة األول ــة أن االنطاق ــاف الجمع وأض
1987 بمشــاركة طابيــة لــم تتعــد 80 طالبــا وطالبــة وأصبحــت 
ــة الكويــت  ــى مســتوى دول اآلن مــن أقــوى المســابقات وأكبرهــا عل

ــة. ــة العربي ــتوى المنطق ــى مس ــا عل ــن نوعه ــدة م وفري
وأوضــح أن النــادي أقــام اليــوم لقــاء تنويريــا لمعلمــي ومعلمــات 
الدراســات العمليــة مــن مختلــف المناطــق التعليميــة بــوزارة التربيــة 
بخصــوص إطــاق هــذه المســابقة حيــث تســاعد هــذه الــوزارة فــي 
تنميــة قــدرات ومهــارات الطلبــة وزيــادة حصيلتهــم فــي منهــج 
لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  المروريــة(  )التوعيــة  العمليــة  الدراســات 

ــج. ــذه المناه ــي له ــق العمل للتطبي
ــدى  ــروري ل ــي الم ــادة الوع ــى زي ــدف إل ــابقة ته ــر أن المس وذك
ــيارة  ــص الس ــال فح ــض أعم ــى بع ــم عل ــا وتدريبه ــاركين فيه المش
وصيانتهــا وتعريفهــم بقوانيــن ونظــم المــرور المتبعــة فــي الكويــت 
ومؤسســات الدولــة ذات العاقــة وأهميتهــا وطــرق االســتفادة منهــا 

ــال  ــن خ ــدة م ــات الجدي ــن الصداق ــى تكوي ــل عل ــن العم ــا ع فض
ــز روح التنافــس الشــريف. ــاءات الشــبابية وتعزي اللق

ــن  ــام م ــذا الع ــا ه ــابقة كله ــات المس ــة أن فعالي ــن الجمع وبي
ــة للفــرق المشــاركة بــدأت فــي  ــات النهائي ورش التدريــب و التصفي
ورشــة الميكانيــكا بالنــادي 12 ديســمبر الجــاري وتســتمر حتــى 
ــة  ــة الثانوي ــات المرحل ــل وتســتهدف طــاب وطالب 16 مــارس المقب
بالمــدارس الحكوميــة وأنفســهم بمــدارس التعليــم الخــاص )بنيــن 

ــي. ــد الدين ــة والمعه ــة واألجنبي ــات( العربي وبن
وأوضــح أن برنامــج المســابقة هــذا العــام يشــتمل علــى محــاور 
ــاء تبديــل إطــار الســيارة والفحــص  عــدة هــي الســرعة واإلتقــان أثن
الفنــي وشــروط األمــن والمتانــة والتعــرف علــى العامــات المروريــة 

والمعلومــات الفنيــة العامــة.
وأشــار الجمعــة إلــى محوريــن آخريــن تــم تخصيصهمــا لمــدارس 
ــيارة  ــرك الس ــزاء مح ــع أج ــب قط ــارات تركي ــا مه ــط وهم ــن فق البني

واســتبدال الفرامــل )الســفايف(.
ــة  ــة والداخلي ــي التربي ــالة وزارت ــق رس ــابقة تحق ــن أن المس وبي
والنــادي فــي تنشــئة جيــل واع مــدرك لــكل الجوانــب والمخاطــر 
المتعلقــة بالمــرور وقــادر علــى تحمل المســؤولية وتجنب المشــكات 

ــاء قيادتهــم للســيارة. المختلفــة التــى تطــرأ أثن
ــزة  ــادي مســتمر فــي طــرح المســابقات الممي ــى أن الن ولفــت إل
التــي تخــدم النــشء والشــباب مــن الجنســين وتنمــي قدراتهــم 
ليكونــوا قادريــن علــى المنافســة فــي المحافــل العلميــة المحليــة أو 

ــة. ــة والدولي اإلقليمي

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

انطالق مسابقة 
ميكانيكا السيارات 

واألنظمة المرورية الـ 25

المعلمون خالل اللقاء التنويري
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 نــود ان نتعــرف علــى قصــة 
اختــراع “قلــم المكفوفيــن” أو “برايلر”؟

ان  منــذ  العلمــي  بالنــادي  التحقــت 
كان عمــري 12 عامــًا، وكان النــادي ينظــم 
ــاح  ــعد الصب ــة الس ــابقة فادي ــنويًا مس س
وزارة  مــع  بالتعــاون  للفتيــات  العلميــة 
التربيــة، وترشــحت فــي عــام 2003 ألمثل 
التــي  المســابقة  هــذه  فــي  مدرســتي 
حملــت عنــوان “العلــم يتحــدى اإلعاقــات”، 

ووقتهــا كنــت صغيــرة وال أعــي جيــدًا مــا 
يــؤول إليــه هــذا العنــوان، وكانــت ضمــن 
زيــارات  تنظيــم  المســابقة  فعاليــات 
أكثــر مــن جهــة تقــدم  إلــى  ميدانيــة 
الرعايــة والخدمــة لــذوي اإلعاقــة للتعــرف 
علــى حياتهــم واحتياجاتهم وســلوكياتهم 
العلميــة  الحلــول  وضــع  فــي  والتفكيــر 
لمعالجــة مــا يعانــون.  وكمــا يقولــون إن 
ــي  ــن عم ــكان اب ــراع” ف ــة أم االخت “الحاج

معاناتــه  وشــاهدت  المكفوفيــن،  احــد 
بعينــي وتألمــت ألجلــه بعــد ان ابــدى 
رغبتــه فــي عــدم الدراســة، وعندمــا ســألته 
ــن  ــه م ــده تؤلم ــاب ان ي ــبب أج ــن الس ع
“المســمار”  التقليــدي  القلــم  اســتخدام 
بســبب المجهــود الــذي يبذلــه مــن أجــل 
ــاب  ــة والته ــه الرجف ــبب ل ــب ويس ان يكت
أوتــار أصابــع اليــد، حيــث إنــه يحتــاج إلــى 
الضغــط بأصابــع اليــد للكتابة بوســاطته.

تظــن  األولــى  للمــرة  شــاهدته  لــو  “برايلــر”..  أو  المكفوفيــن”  قلــم 
اختــراع  الحقيقــة  فــي  ولكنــه  قلــم،  بــه  عــادي  بــوك”  “نــوت  انــه 
المكتــب  مــن  اختــراع  بــراءة  شــهادة  علــى  حاصــل  مشــرف  كويتــي 
الكتابــة. علــى  المكفوفيــن  يســاعد  االختــراع،  لبــراءات  األميركــي 
اســتطاعت  الطموحــة،  الكويتيــة  للشــابة  مشــرف  نمــوذج  ضيفتنــا 
الدوليــة..  العلميــة  المحافــل  فــي  الكويــت  دولــة  وعلــم  اســم  رفــع 

لــكل  خصبــة  أرضــًا  ســتظل  الكويــت  ان  علــى  حــي  مثــال 
اإلنســانية. لخدمــة  يســعى  وعلــم  وعطــاء  وجهــد  فكــر 
وبالرغــم مــن ان “الحاجــة أم االختــراع” إال انــه ال يشــترط ان تحتــاج 
الشــيء حتــى تخترعــه، يكفي فقــط ان تشــعر بحاجة اآلخريــن لتقدم 
علــى عمــل يفيــد اإلنســانية، وهــذا مــا ينطبــق علــى ضيفــة حوارنــا 
المخترعة الكويتية الشــابة شــيخة أنــور الماجد، للتحــدث بالتفصيل 
عــن اختراعهــا “قلــم المكفوفيــن” وطريقــة اســتخدامه ومميزاتــه.

شيخة الماجد..
ذهبمخترعة كويتية من

| أيمن فهمي

ــتخدام  ــي اس ــف ف ــي الكفي ــن عم ــر اب تعث
المســمار دفعنــي البتــكار قلــم المكفوفيــن

مخترعون

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان الحمود الصباح مكرما شيخة الماجد لحصولها 

على ذهبية معرض اإلختراعات النسائي الدولي
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ــت  ــذي تم ــم ال ــذا القل ــون ه ــى ان يك عل
صناعتــه بمخرطــة النــادي العلمــي منتجــا 
ــد  ــواق، وهلل الحم ــي األس ــرح ف ــا للط قاب
تمــت عمليــة التطويــر ، وهــو اآلن بشــكله 
النهائــي، بعــد اتمــام عمليــة تصنيعــه 
كمنتــج كويتــي فــي هولنــدا، فهــو عبــارة 
عــن “نــوت بــوك” يحملــه المكفــوف ومعه 
قلــم ولــوح كتابــة مصغــر وأوراق مخصصة 
للكتابــة بطريقــة “برايــل”، وتــم تجربتــه 
علــى أكثــر مــن مــن شــخص مكفــوف 
فــي هولنــدا، وجــاءت نتائجــه مذهلــة، 
ونــال إعجــاب فــاق الوصــف وحقــق صــدى 
الجــدوى  دراســات  تجــرى  واآلن  كبيــرا، 

ــواق.  ــه باألس ــة لطرح االقتصادي
التخفيف عن المكفوفين

 هــل طمــوح المختــرع فقــط 
ــراع؟ ــراءة اخت ــى ب ــول عل الحص

بالتأكيــد ال.. ففكــرة اختراعــي مــن 
ــوف  ــن المكف ــف ع ــاءت للتخفي ــة ج البداي
علــى  الحصــول  منهــا  الهــدف  وليــس 
بــراءة االختــراع فقــط، طموحــي وهدفــي 
األســمى ان يســتخدمه جميــع المكفوفيــن 
بمختلــف أنحــاء العالــم كــي يســاعدهم 
يشــعرون  وال  العمليــة  حياتهــم  فــي 
ــم  ــم كأنه ــوا حياته ــص ويمارس ــأي نق ب

أشــخاص طبيعيــون.

 دائمــًا يذهـــــلنا الشــــــباب 
الكويتــي بإبداعاتهــم لكــن لألســف 
ــورق  ــى ال ــات عل ــذه اإلبداع ــي ه تنته

ــط؟ فق
الكثيــر مــن االخــــتراعات  هنــــــاك 
فكرتهــا فريــدة روائعــة ولكــن صعبــة 
وتكلفتهــا  الواقــع  أرض  علــى  التنفيــذ 
ــوع  ــى ن ــك عل ــف ذل ــة، يتوق ــون باهظ تك
ــم  ــي “قل ــة اختراع ــي حال ــا ف ــراع، أم االخت
المكفوفيــن” فاألمــر مختلــف تمامــًا حيــث 
ومــواده  وبســيطة  مبتكــرة  فكرتــه  إن 
ــذ ، كل  ــهل التنفي ــف وس ــة التكالي رخيص
هــذه األمــور تجعلــه يــرى النــور وتســتفيد 

ــًا.  ــرة عالمي ــس صغي ــة لي ــه فئ من

مــن  البــد  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
ــوط  ــة المن ــات كاف ــن الجه ــتفادة م االس
وعــدم  واالبتــكار  اإلبــداع  رعايــة  بهــا 
راودتــك  وإذا  مراجعتهــا،  فــي  التــردد 
وتجربتــي  بهــا،  تســتهين  ال  فكــرة  أي 
ــي  ــت بدايت ــك فكان ــى ذل ــل عل ــر دلي أكب
احتضــن  الــذي  العلمــي  النــادي  فــي 
مــن خالــه  نفســي  موهبتــي وطــورت 
ونفــذت فكرتــي فــي ورشــه. كذلــك مركــز 
ــى  ــداع تبن ــة واإلب ــد للموهب ــاح االحم صب
االختــراع و قــام بــكل مــا هــو مطلــوب إلى 
أن وصــل القلــم علــى مــا هــو عليــه اآلن، 
يبذلــون  المركــز  علــى  القائميــن  فــإن 
ــل  ــم تحوي ــى يت ــعهم حت ــي وس ــا ف كل م
ــح أن  ــي تصل ــة الت ــكار الكويتي ــع األف جمي
تكــون اختراعــات إلــى منتجــات، ولكــن 
كمــا قلــت لــك ان هــذا األمــر يتوقــف علــى 
ــى  ــه عل ــكان تطبيق ــه وام ــراع نفس االخت

الواقــع.  أرض 

شــارك  اختراعــك  ان  نعلــم   
فــي معــارض عــدة.. حدثينــا عــن هــذه 
حصــل  التــي  والجوائــز  المشــاركات 

عليهــا؟
فــي  شــاركت   2014 ديســمبر  فــي 
المعــرض الدولــي الســابع لاختراعــات 
ينظمــه  الــذي  األوســط  الشــرق  فــي 
النــادي العلمــي وحصلــت علــى الميداليــة 
ترشــيحي  تــم   2015 وفــي  البرونزيــة، 
مــن قبــل مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة 
واإلبــداع للمشــاركة فــي “اكســبو ميــان 
2015” وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الدولــة 
لشــؤون الشــباب ووزارة اإلعــام الكويتيــة 
الشــباب  ومبــادرات  مشــاريع  إلبــراز 
الكويتــي. ووفقــت فــي الحصــول علــى 
الميداليــة الذهبيــة وجائــزة تميــز مــن 
ــات  ــائي لاختراع ــي النس ــرض الدول المع
الــذي أقيــم فــي كوريــا الجنوبيــة فــي 
ــر  ــم وأكب ــد أه ــو أح ــي وه ــو الماض يوني
وتــم  عالميــًا،  المتخصصــة  المعــارض 
 )TIIA( منظمــة  قبــل  مــن  تكريمــي 
التايوانيــة كــون اختراعــي يعــد مــن أبــرز 
المعــرض  فــي  المشــاركة  االختراعــات 

وحصلــت علــى الميداليــة الذهبيــة، وهــذه 
المشــاركة جــاءت لتمثيــل الكويــت فــي 
المعــرض وتــم ترشــيحي مــن قبــل مركــز 
ــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع ووزارة  صب

الدولــة لشــؤون الشــباب.
ردود األفعال

 ومــاذا عــن ردود األفعــال التــي 
ــا اختراعك؟ حققه

ــة جــدًا،  ــال رائع هلل الحمــد ردود األفع
ولــدى مشــاركتي فــي معــارض االختراعات 
الدوليــة الجميــع كان مســتغربًا ومذهــول 
واســتطعنا  وقيمتــه،  االختــراع  مــن 
توصيــل رســالة للعالــم أجمــع مفادهــا أن 
الكويــت قــادرة علــى المنافســة، وبهــا 
مخترعــون يضاهــون مخترعــي الغــرب، 
ولدينــا كفــاءات وعقــول مفكــرة، ألن هناك 
الكويــت  ان  حســبانها  فــي  تضــع  دوال 

ليــس بهــا اختراعــات وال مخترعــون.
وعلــى الجانــب المحلــي حقــق اختراعي 
ــة  ــرا لدرج ــدى كبي ــن” ص ــم المكفوفي “قل
ان الكويــت كلهــا تعرفــت عليــه، نظــرًا 
اإلعــام  ووســائل  اإلنســانية،  لقيمتــه 
المقــروءة والمرئيــة والمســموعة ســلطت 

ــع. ــر مــن رائ ــه بشــكل أكث الضــوء علي
الفتاة الكويتية 

 البعــض يشــكك فــي قــدرة 
ــه؟ ــن علي ــف تردي ــة كي ــاة الكويتي الفت

الفتــاة الكويتيــة ليســت أقــل مســتوى 
ــر،  ــخص آخ ــن أي ش ــدرة م ــاءة أو ق أو كف
لهــا  اتيحــت  متــى  تبــدع  أن  تســتطيع 
الفرصــة والقــت الدعــم، اإلنســان عليــه ان 
ــه  ــد دائمــًا ويكــون لدي يطمــح فــي المزي
ثقــة فــي اهلل عــز وجــل وثقــة فــي نفســه 

ــه. وقدرات
كلمة أخيرة؟

ال مجــال لليــأس، وكل مــن دعمنــي 
وتكلــم بالخيــر عنــي وســاندني كان أكبــر 
تشــجيع لــي، وكل الشــكر لمجلــة المجــرة 
المواهــب  ابــراز  فــي  دائمــًا  الســباقة 
علــى  الضــوء  وتســليط  الكويتيــة 

الكويتيــة. اإلبداعــات 

النادي العلمي احتضن موهبتي والتحقت بالنادي وعمري 12 عاما

أفكــر  جعلتنــي  األمــور  هــذه  كل 
“مليــون مــرة” فــي ايجــاد طريقــة مبتكــرة 
ودون  بســهولة  الكتابــة  ليســتطيع 
ــي ال  ــه ك ــي عن ــف النفس ــاة، والتخفي معان
يشــعر بانــه ال فــرق بينــه وبيــن اإلنســان 
كانــت  التــي  اآلالم  وتــزول  الطبيعــي، 
ــتطيع  ــده ويس ــل ي ــي مفاص ــه ف ــدث ل تح
األمــور  هــذه  كل  دراســته،  اســتكمال 
ســبب والدة الفكــرة التــي هــي عبــارة عــن 
ابتــكار “قلــم المكفوفيــن” الــذي قــررت 
ان يكــون بنفــس شــكل القلــم التقليــدي 
ولكنــه أســهل فــي االســتخدام وشــكله 
وحجمــه مناســبان، وبمجــرد ان يســتعمله 
ــط  ــق الضغ ــن طري ــة ع ــة العادي بالطريق
عليــه مــن أعلــى بوســاطة أصبــع اإلبهــام 
ــن دون  ــهولة وم ــكل س ــة ب ــب الورق تثق

ــاة.  معان
طريقة عمله

 نريــد ان نتعــرف أكثــر علــى 
طريقــة عمــل واســتخدام هــذا القلــم؟

مــن المعـــــروف ان المكـــــــفوفين 
باســتخدام  “برايــل”  بطريقــة  يكتبــون 
قلــم عبــارة عــن مســمار ولــوح كتابــة 
بــه مربعــات عــدة وكل مربــع عبــارة عــن 
حــرف، وطريقــة الكتابــة وشــكل الحــروف 
يختلــف تمامــًا عــن كتابــة وشــكل الحــروف 
ــون  ــة تك ــن فالكتاب ــخاص الطبيعيي لألش
بقلــم خــاص والحــروف عبــارة عــن نقــاط 
علــى اللوحــة المخصصــة لذلــك، يجســها 

الشــخص المكفــوف ويعــرف مدلولهــا، 
وللعلــم كتابــة اللغــة العربيــة بطريقــة 
“برايــل” تكــون الكتابــة مــن اليســار إلــى 
اليميــن، وفــي اإلنجليزيــة مــن اليميــن 

ــار. ــى اليس إل
الكتابــة  المكفــوف  يريــد  وعندمــا 
يضغــط  التقليــدي  قلمــه  باســتخدام 
بجميــع أصابــع يــده بقــوة علــى لــوح 
ــة المخصصــة  ــى يثقــب الورق ــة حت الكتاب
ــا  ــل”، فعندم ــروف “براي ــراز ح ــة إلب للكتاب
يكتــب فقــرة كاملــة يســبب لــه ذلــك 
يتطلــب  واســتعماله  المتاعــب،  بعــض 

اســتخدام قــوة اصابــع اليــد كلهــا. 
بابتــكاره  قمــت  الــذي  القلــم  أمــا 
يشــبه بشــكله الخارجــي القلــم العــادي 
ــر الحجــم،  فهــو ســهل االســتخدام وصغي
حملــه  المكفــوف  الشــخص  ويســتطيع 
فــي أي مــكان، وبمجــرد ان يتــم الضغــط 
عليــه مــن أعلــى بواســطة أصبــع اإلبهــام 
تثقــب اللوحـــــــة بســهولة فهو مـــــــزود 
)بســبرينغات( تقــوي قــوة الضغــط، ومــن 
ــودة  ــد موج ــوة الي ــب ق ــروف ان أغل المع
ــداًل مــن ان يســتخدم القــوة  باإلبهــام فب
ــتخدم  ــا، ال يس ــه كله ــق اصابع ــن طري ع
ســوى أصبــع اإلبهــام فقــط، وأصبحــت 
الكفوفيــن  قلــم  باســتخدام  الكتابــة 
“برايلــر” أســرع وأســهل فهــو مناســب 
لألطفــال أو كبــار الســن علــى حــد ســواء، 

ــة  ــية والعملي ــة النفس ــن الناحي ــح م ومري
والجســدية. 

مــا المراحــل التــي مــر بهــا 
اختراعــك حتــى وصــل إلــى مرحلتــه 
األخيــرة المتطورة..أقصــد المســاعدات 
التــي قدمــت لــك إلنجــاز هــذا االختراع؟
كثيــرًا  اســتفدت  لــك،  ذكــرت  كمــا 
لتنفيــذ اختراعــي خــال التحاقــي بالنــادي 
مســابقة  فــي  ومشــاركتي  العلمــي 
ــات  ــة للفتي ــاح العلمي ــة الســعد الصب فادي
بالنــادي، التــي كانــت تضــم مشــرفين 
مــن  عــال  مســتوى  علــى  ومهندســين 
مشــروعاتنا  علــى  لإلشــراف  الكفــاءة 
حتــى تخــرج بالصــورة المشــرفة، وقــد 
ومســاندة  بمســاعدة  اختراعــي  نفــذت 
كان  الــذي  الحســن  خالــد  المهنــدس 
ــه  ــدى حماس ــروعي وأب ــى مش ــرف عل يش
الكبيــر وتشــجيعه لــي إلنجــاز الفكــرة، 
ــع  ــاج وتصني ــل إلنت ــور الكام ــع التص ووض

المكفوفيــن. قلــم 
وبالفعــل تــم اجــراء أكثــر مــن تجربــة 
بمخرطــة النــادي العلمــي، ووقتهــا كانــت 
المــرة األولــى فــي حياتــي التــي اســتخدم 
اهلل  بفضــل  ووفقــت  المخرطــة،  فيهــا 
ومســاعدة ومســاندة النــادي العلمــي فــي 
ــى بعــد  انجــاز الفكــرة فــي صورتهــا األول
محــاوالت عــدة بعضهــا كانــت ليســت 
ــع  ــم تصني ــى ان ت ــة إل ــاءة المتوقع بالكف

ــه.  ــي ل نمــوذج أول
بعــد ذلــك وفــي عــام 2008 بالتحديد، 
ــة  ــي لرعاي ــب الكويت ــق المكت ــن طري وع
ــل  ــم عم ــي ت ــادي العلم ــن بالن المخترعي
الــازم نحــو تســجيل فكــرة االختــراع فــي 
االختــراع  لبــراءات  األميركــي  المكتــب 
علــى  وحصلــت  اهلل  وفقنــي  ان  إلــى 
بــراءة االختــراع عــام 2008 تحــت رقــم 

.)Us.7,412,914 B2(

ــاح  ــز صب ــن دور مرك ــاذا ع  وم
ــداع؟ ــة واإلب ــد للموهب األحم

ــب  ــاء مكت ــع انش ــام 2010 وم ــي ع ف
صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع بــدأ 
اختراعــي يدخــل مرحلــة التطويــر، والعمل 

مخترعون

يعقوب الصانع  وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية السابق  يستمع لشرح شيخة الماجد
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ــة  ــة الغرق ــات مــن القطــع البحري ــق أن ينتشــل المئ اســتطاع الفري
ــار  ــي اط ــارات. وف ــباك واإلط ــات والش ــن المخلف ــة م ــات هائل وكمي
العمــل الجــاد والدائــم، تواصلــت أعمــال فريــق الغــوص الكويتــي 
بهــدف تقديــم المســاعدة لدولــة الكويــت كمعنييــن بالتلــوث 
بـــ 25  الفريــق بــدأ أعمالــه  البيئــي، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
غواصــًا مــن الهــواة المؤهليــن الذيــن يمتلكــون رخصــا دوليــة فــي 
الغــوص، وخــال فتــرة وجيــزة زاد عــدد أعضــاء الفريــق إلــى أعــداد 
ــخصية،  ــه الش ــتعمال أدوات ــه باس ــق عمليات ــدأ الفري ــة، وب مضاعف
ــا  ــرة م ــك مــن الخب ــح يمتل ــوم أصب ــاذ البســيطة، والي وطــرق اإلنق
ــد  ــم. ولق ــي العال ــرف ف ــوص محت ــق غ ــدي أي فري ــى تح ــه إ ل يؤهل
خاطــر أعضــاء الفريــق بحياتهــم بالغــوص فــي الميــاه الملوثــة 
بالنفــط حيــث الرؤيــة شــبه المنعدمــة خاصــة فــي المســاحات 
المزروعــة باألســاك الشــائكة واأللغــام البحرية واألنقــاض الطافية، 
وبالرغــم مــن كل هــذه العوائــق تمكــن الفريــق مــن انتشــال أكثــر 
مــن 172 ســفينة ويخــت يفــوق وزنهــا 6350 طنــًا، وتحتــوي علــى 
أكثــر مــن 40 ألــف جالــون مــن النفــط الضــار. وبالرغــم مــن وجــود 
ــق  ــل، إال أن الفري ــدوام كام ــم ب ــي وظائفه ــون ف ــن يعمل متطوعي
ــاذ،  ــات النجــدة واإلنق ــن فــي عملي كــرس نفســه لمســاعدة اآلخري
هدفهــم مــن ذلــك الحفــاظ علــى فريــق وطنــي يمكــن اللجــوء إليــه 
فــي الحــاالت البحريــة الطارئــة والكــوارث، ويدخــل ضمــن برامجــه 
اســتزراع الشــعاب االصطناعيــة، والحــد مــن التلــوث الــذي تســببه 
الســفن، ولقــد قــام هــؤالء بتحويــل الهوايــة إلــى مهنــة فــي خدمــة 

ــت. ــب الكوي ــم الحبي وطنه
جوائز عدة

علــى  العلمــي  بالنــادي  الكويتــي  الغــوص  فريــق  وحصــل 
العديــد مــن الجوائــز مــن بينهــا جائــزة مــن األمــم المتحــدة خــال 
االحتفــال بمــرور 50 عامــًا علــى تأســيس المنظمــة، وكذلــك حصــل 
علــى شــهادتين مــن األمــم المتحــدة نظيــر جهــوده التطوعيــة فــي 
مجــال البيئــة البحريــة، وكذلــك تــم اختيــار فريــق الغــوص الكويتــي 

مــن قبــل لجنــة الخبــراء الدولييــن، وذلــك بفضــل اإلنجــازات التــي 
حققهــا الفريــق فــي مجــال تنظيــف البيئــة البحريــة الكويتيــة مــن 
األنقــاض التــي خلفهــا الغــزو العراقــي، وتشــرف الفريــق بالحصــول 
علــى تكريــم خــاص مــن أميــر البــاد الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد 
الجابــر الصبــاح رحمــه اهلل. ويتلقــى فريــق الغــوص تدريباتــه داخــل 
مركــز تدريــب الســباحة والغــوص بالنــادي العلمــي وهــو مــن 
ــل  ــب وتأهي ــي تدري ــي ف ــى المســتوى الدول ــز المعتمــدة عل المراك
ــامة،  ــن والس ــر األم ــى معايي ــه أعل ــق في ــث تُطب ــن، حي الغواصي
ــث  ــة مــن حي ــة طيب ــة ودولي ــة واقليمي ــا يحظــى بســمعة محلي كم
اإلمكانــات والتجهيــزات إذ يحــوي فصــوال دراســية مجهــزة بأحــدث 
بالمعــدات  المجهــزة  البحريــة  والقــوارب  التعليميــة  الوســائل 

ــة. الخاص
المركز األول

وحصــل المركــز مؤخــرًا علــى المركــز األول فــي عــدد المتدربين 
علــى مســتوى دولــة الكويــت، وتــم رفــع تصنيــف المركــز إلــى مركــز 
تدريــب خمــس نجــوم مــن منظمــة بــادي، وضمــن مســاهمة مركــز 
التدريــب فــي حمايــة البيئــة والشــعاب المرجانيــة فــي العالــم، 
البيئــة  حمايــة   100% المركــز  باعتمــاد  بــادي  منظمــة  قامــت 

ــة. ــعاب المرجاني والش
تطوير الخدمات

وضمــن خطــة النــادي العلمــي الكويتــي لتطويــر الخدمــات 
المقدمــة لمنتســبي المركــز وتســهيل األعمــال التــي يقوم بهــا، قام 
مدربــو المركــز بإعــداد وتجهيــز غرفــة خاصــة لتعبئــة اإلســطوانات 
ــدة  ــز معتم ــن بالمرك ــدت دورات مدربي ــًا عق ــادي، وأيض ــل الن داخ
ــر  ــى تقدي ــًا عل ــز أيض ــي المرك ــل مدرب ــادي، وحص ــة ب ــن منظم م
ــار  ــتضافة اختب ــى اس ــة إل ــة، إضاف ــعافات آولي ــن اس ــدرب مدربي م
مدربيــن منظمــة بــادي العالميــة، واســتضافة نــدوة تحديثــات 
منظمــة بــادي العالميــة، وتنظيــم الرحــات االستكشــافية، وتنظيــم 

ــوص. ــباحة والغ ــي الس ــة ف ــدورات المتخصص ال

غوص

فريق الغوص الكويتي
ملحمة وطنية

تأســس فريــق الغــوص الكويتــي بهــدف المشــاركة فــي 
إعــادة إعمــار الكويت بعــد تحريرها عــام  1991 مــن العدوان 
ــم  ــة بيئته ــي حماي ــت ف ــاء الكوي ــن أبن ــة م ــي، ورغب العراق
البحريــة بــدأت ملحمــة جديــدة مــن المالحــم الوطنيــة 
فــي الخامــس والعشــرين مــن ديســمبر 1991، حيــن أعلــن 
ــي  ــي الكويت ــادي العلم ــة بالن ــة البحري ــة البيئ ــاء رابط أعض
التــي تأسســت ســنة 1985 عــن والدة أول فريــق غــوص 
وطنــي فــي البــالد حمــل اســم الكويــت وفــاًء وحبــًا وتقديــرًا 
ــه اســم “فريــق الغــوص الكويتــي”  ــق علي منهــم لهــا فأطل
وضــع علــى عاتقــه القيــام بأعمــال االنتشــال واإلنقــاذ، 
اعمارهــا. وإعــادة  الكويتيــة  البحريــة  البيئــة  وتأهيــل 

تأسس بهدف المشاركة في إعادة إعمار الكويت 
وتأهيل البيئة البحرية و خبراته تؤهله لتحدي أي فريق في العالم

واالنتشــال عمليــة تعنــى برفــع القطــع البحريــة والمخلفــات الغارقــة 
ــة  ــة الماح ــة حرك ــًا لحري ــة وضمان ــة البحري ــة للبيئ ــر، حماي ــي البح ف
الماحــة فيهــا، ويعتبــر فريــق الغــوص الكويتــي أول مــن بــدأ عمليــات 
االنتشــال المنظمــة فــي دولــة الكويــت، ويســتخدم الفريــق لهــذا 
ــرة، وقــد  ــرة والكبي ــة وأجهــزة الرفــع الصغي الغــرض الحقائــب الهوائي

| محمد الراشد
    إدارة البيئة البحرية

صورة تذكارية قديمة ألعضاء فريق الغوص الكويتي
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غوص

جندي: المدربون الكويتيون يحرصون
على االطالع على آخر مستجدات عالم الغوص

 

النادي العلمي يستضيف 
أكاديمية »بادي«
للتدريب المتقدم

لتدريب مدربي ومرشدي الغوص الكويتيين

الخباز: ناقشنا التطورات والتقنيات 
والبرامج الجديدة في عالم الغوص

الكويتــي  العلمــي  النــادي  اســتضاف 
المتقــدم  للتدريــب  )بــادي(  أكاديميــة 
تقدمهــا  التــي  التدريــب  برامــج  احــد 
 )PADI( منظمــة بــادي العالميــة للغــوص
المنظمــات  كبــرى  مــن  تعتبــر  والتــي 
وأشــهرها فــي اصــدار رخــص الغــوص 
دوليــًا  المعتمــدة  الــدورات  وتنظيــم 
العالميــة  الجــودة  لمعاييــر  وفقــًا 
وذلــك  المتدربيــن،  ســالمة  وضمــان 
اإلقليمــي  التدريــب  مستشــار  بحضــور 
وبمشــاركة  جنــدي،  فــراس  بالمنظمــة 
الغــوص. ومرشــدي  مدربــي  مــن   15

وفــي تصريــح صحافــي بهــذا الخصــوص، قــال مديــر مركــز تدريب 
الســباحة والغــوص وعضــو فريــق الغــوص الكويتــي بالنــادي 
ــادي  ــة ب ــاز، ان أكاديمي ــاري الخب ــن مش ــن الكابت ــدرب المدربي م
للتدريــب المحتــرف تأتــي ضمــن سلســلة البرامــج التدريبيــة التــي 
تســتهدف مدربــي ومرشــدي الغــوص الحاصليــن علــى دورات 
ومســتويات احترافيــة، ولديهــم خبــرات عاليــة فــي التدريــب، 
مضيفــًا ان برنامــج األكاديميــة ناقــش أمــورا عدة تهــم الغواصين 
المحترفيــن ومــن أهمهــا التطــورات والتقنيــات والبرامــج الجديــدة 
المتقــدم. التدريــب  فلســفة  وكذلــك  الغــوص،  عالــم  فــي 

المدربيــن  اســتهدف  األكاديميــة  برنامــج  ان  وأضــاف 
ــيرًا  ــب، مش ــدة للتدري ــات جدي ــى تقني ــول عل ــدين للحص والمرش

إلــى ان برنامــج األكاديميــة اشــتمل علــى جزئيــن، نظــري وآخــر 
عملــي عبــارة عــن ورش عمــل داخــل حــوض مركــز تدريــب الســباحة 
الخبــرات بيــن  والغــوص، وفيــه تــم عــرض للمهــارات وتبــادل 
ــدورات  ــذ ال ــة تنفي ــة، وطريق ــع الغــوص المحلي ــي مواق ــن ف المدربي
ــم  ــج ت ــال البرنام ــه خ ــى ان ــًا إل ــع، الفت ــذه المواق ــي ه ــة ف المتقدم
ــا  ــي تتناوله ــدة الت ــارات الجدي ــض المه ــاذ وبع ــرق اإلنق ــرض ط ع
ــى ان  ــاز ال ــن الخب ــن. ولفــت الكابت احــدث دورات الغــوص للمحترفي
المركــز خــال الفتــرة المقبلــة ســينتقل بالغواصيــن والمدربيــن 
ــاري   ــتوى المه ــع المس ــًا لرف ــر تخصص ــة أكث ــى مرحل ــن إل الكويتيي
لديهــم، واســتحداث دورات تخصصــات للمدربيــن حتــى يصلــوا إلــى 
المســتويات االحترافيــة، خصوصــا ان الســوق الكويتــي متعطــش 
للــدورات التــي تطرحهــا منظمــة )بــادي( العالميــة التــي تتمتــع 
بمســتوى تعليمــي أكاديمــي واحترافــي، وتقديــم جــودة تدريــب 
ــوق  ــي الس ــة ف ــا األفضلي ــا يمنحه ــا، مم ــن بدوراته ــة للملتحقي عالي

الكويتية. 
مــن جانبــه، أكــد مستشــار التدريــب اإلقليمــي بمنظمــة )بــادي( 
ــوص  ــي الغ ــتهداف مدرب ــى اس ــة عل ــرص المنظم ــدي، ح ــراس جن ف
فــي الشــرق األوســط ضمــن برامجهــا، مضيفــًا انهــا تطــرح المــواد 
التعليميــة والبرامــج التدريبيــة التــي تتنــاول التطــورات الجديــدة 
ــا  ــع مدربيه ــا لجمي ــوص وتوفيره ــب الغ ــاليب تدري ــرق وأس ــي ط ف
ومنتســبيها بلغــات عــدة، مشــيرًا إلــى ان هــذه المــواد والبرامــج 
متوافــرة بـــ 10 لغــات عالميــة أساســية، وتأتــي اللغــة العربيــة 
ــي  ــوص ف ــم الغ ــى ان عال ــًا إل ــية، الفت ــات األساس ــن اللغ ــن ضم م
ــي  ــن اجمال ــراوح 40 % م ــوظ ت ــكل ملح ــو بش ــي ينم ــم العرب العال
ــه لهــذا الســبب اتجهــت  ــًا أن ــًا، موضح ــة الغــوص عالمي نمــو صناع
ــة  ــة العربي ــون اللغ ــن يتحدث ــن الذي ــف المدربي ــى توظي ــادي( إل )ب
ليســاهموا فــي تصميــم المــواد التعليميــة والبرامــج التدريبيــة 
باللغــة العربيــة، »واآلن المنظمــة لديهــا 4 موظفيــن يتحدثــون 

اللغــة العربيــة وجميعهــم مدربــو غــوص محترفــون”. وحــول مهــارات 
ــن  ــدي ان المدربي ــال جن ــن، ق ــوص الكويتيي ــدي الغ ــي ومرش مدرب
الكويتييــن يحرصــون علــى االطــاع علــى اخــر المســتجدات فــي عالــم 
الغــوص، ويحرصــون أيضــًا علــى المشــاركة فــي البرامــج التدريبيــة 
التــي تنظمهــا المنظمــة، منوهــًا إلــى ان أكاديميــة )بــادي( للتدريــب 
المتقــدم ليــس البرنامــج التدريبــي األول الــذي يشــاركوا فيــه، انمــا 
شــاركوا مــن قبــل فــي عــدة برامــج تدريبيــة نظمتهــا )بــادي(، 
ــان  ــة ف ــات األكاديمي ــال فعالي ــاتهم خ ــن نقاش ــظ م ــن الماح »وم
مســتوى خبراتهــم جيــد، ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة البيئــة البحريــة 
فــي الكويــت والتــي غالبــًا تكــون الرؤيــة فيهــا صعبــة نوعــًا مــا ممــا 

اكسبهم خبرات أكبر في مجال الغوص«. 
وبيَّــن الجنــدي ان أعلــى مســتوى تدريــب متقــدم تطرحــه 
)بــادي( هــو مســتوى مــدرب مدربيــن غــوص ونســبة  منظمــة 
ــاوز الـــ 1 %  ــة ال تتج ــبي المنظم ــن منتس ــة م ــذه الرتب ــن ه الحائزي
ــابقين  ــن الس ــال العامي ــت خ ــة الكوي ــم، ودول ــتوى العال ــى مس عل
أصبــح لديهــا مدربــا مدربيــن كويتييــن وصــا الــى هــذا المســتوى 
ــن  ــرا جــدًا فــي عــدد المدربي ــاك نمــوا كبي ــًا ان هن المتقــدم، مضيف
ــام  ــى ان الع ــيرًا إل ــت، مش ــي الكوي ــن ف ــتويات المدربي ــدد ومس الج
ــت،  ــي الكوي ــادي ف ــن ب ــي اعــداد مدربي ــاد دورت الجــاري شــهد انعق
والعــام الماضــي تــم عقــد دورتيــن أيضــًا، وتجــاوز عــدد الممتحنيــن 
لهــذه الــدورات الـــ 35 مدربــًا، وأرســلت المنظمــة طاقــم مختبريــن 
مــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة، وهــذه مؤشــرات كبيــرة علــى 
ــة  ــة بــدول خليجي ــرًا جــدًا مقارن ــة الكويــت تشــهد نمــوًا كبي أن دول

أخرى. 
ــت  ــة الكوي ــه دول ــذي تولي ــر ال ــام الكبي ــدي باالهتم ــاد جن وأش
ــدًا  ــرة ج ــة منبه ــال: »ان المنظم ــة، وق ــة البحري ــن بالبيئ والغواصي
ــون  ــه الغواص ــوم ب ــذي يق ــي ال ــود البيئ ــة والمجه ــة البيئي بالثقاف

ــة”. ــة البحري ــى البيئ ــاظ عل ــون للحف الكويتي

شرح عملي لطرق اإلنقاذ والمهارات الجديدة

المشاركون في صورة جماعية يحملون
شهادات أكاديمية بادي للتدريب

الكابتن فراس جندي خالل ورشة العمل
| أيمن فهمي ضمن البرنامج التدريبي لألكاديمية
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جهود متميزة أكسبت أعضاء الفريق خبرات عديدة

طيران

سلطان العنزي
إدارة علوم الطيران

ــران الشــراعي التابــع  ومــن هــذا المنطلــق شــارك فريــق الطي
ــي  ــات المشــروع الوطن ــي فعالي ــرا ف ــي اخي ــادي العلمــي الكويت للن
لرعايــة البيئــة البحريــة والــذي حمــل شــعار )بحرنــا يســتاهل( حيــث 
قــدم الفريــق مشــاركات متعــددة وجهــودا متميــزة فــي المشــاركة 
ــات  ــاركة الجه ــف بمش ــم التنظي ــث يت ــواطئ حي ــف الش ــي تنظي ف
ــاطئ  ــي الش ــاور ه ــة مح ــى ثاث ــه عل ــب تخصص ــرى كل حس االخ
ــر  ــغ األث ــه بال ــا كان ل ــرة، م واالعمــاق المتوســطة واالعمــاق الكبي

ــات المشــروع. فــي انجــاح فعالي
والمشــروع الوطنــي لرعايــة اليبئــة البحريــة هــو مشــروع 
تطوعــى يهــدف بالدرجــة األولــى إلــى أهميــة ترســيخ ونشــر الوعــي 
الثقافــي للمحافظــة علــى البيئــة البحريــة ومحاولــة إعــادة تأهيــل 
البيئــة البحريــة بتجميــع الطاقــات والجهــات المســؤولة عــن ذلــك 

ــة المشــروع . تحــت مظل
ــة  ــة البحري ــة البيئ ــي لرعاي ــروع الوطن ــة المش ــن أهمي وتكم
ــة  ــزر الكويتي ــواحل والج ــى الس ــة عل ــى المحافظ ــدف ال ــذي يه ال
ــى  ــوال ال ــة وص ــط مدروس ــر خط ــة عب ــا الفطري ــة مكوناته وحماي
بيئــة نظيفــة خاليــة مــن االضــرار والملوثــات هــو مشــاركة العديــد 
مــن وزارات الدولــة ومؤسســاتها وجمعيــات النفــع العــام مــن 

ــة. ــة البحري ــى البيئ ــاظ عل ــو الحف ــي ه ــق وطن منطل
ــل  ــن قب ــددة م ــل متع ــى مراح ــروع ال ــيم المش ــم تقس ــد ت وق
اللجنــة المنظمــة شــارك فيهــا فريــق الطيــران الشــراعى الكويتــى 
التابــع للنــادى العلمــى وبمواقــع متفرقــة حســب خطــة زمنيــة تــم 
ــواطئ  ــف ش ــون بتنظي ــام المتطوع ــث ق ــبقا حي ــا مس ــداد له اإلع
وانتشــال  بتنظيــف  المشــاركة  الغــوص  مراكــز  وقامــت  الجــزر 
ــة  ــة البحري ــرة بالبيئ ــات المض ــواد والمخلف ــة والم ــواع البحري األق
المحيطــة بالجــزر وذلــك فــي إطــار حــرص وزارات وجهــات الدولــة 
ــق  ــي فري ــًا ف ــى ممث ــى الكويت ــادى العلم ــا الن ــة خصوص الحكومي

ــة . ــة البيئ ــى حماي ــي عل ــراعي الكويت ــران الش الطي
والغــرض مــن هــذه الحمات تنظيــف الجــزر الكويتيــة ألن ذلك 
ســيكون لــه مســتقبل ومــردود صحــي واجتماعــي لمرتــادي الجــزر 
ــروع  ــة للمش ــة المنظم ــس اللجن ــتطاع رأي رئي ــواطئ، وباس والش
بــدر العبيــد عــن إمكانيــة مشــاركة فريــق الطيــران الكويتــى التابــع 
ــم  ــع عل ــة ورف ــرة والموافق ــب بالفك ــام بالترحي ــى ق ــادى العلم للن

الكويــت وشــعار )بحرنــا يســتاهل( فــوق الجــزر.
وال شــك ان الرحلــة كان لهــا األثــر الطيــب فــي اكســاب الفريــق 
المشــارك خبــرات عديــدة مــن خــال العمــل الجماعــي بــروح 
ــى  ــق المشــاركين إل ــل أعضــاء الفري ــم نق ــث ت ــق الواحــد حي الفري
ــق يخــوت شــركة سلســان وزوارق  ــودة بهــم عــن طري الجــزر والع

ــواحل. ــر الس خف
وقــم تــم التنســيق لتوفيــر مــكان مجهــز ألعضــاء الفريــق 
ووضــع معداتهــم داخــل الجزيــرة  وايضــا التنســيق مــع وزارة 
الداخليــة )العمليــات الرئيســة وخفــر الســواحل والطيــران العمودى( 

فريق الطيران 
الشراعي يشارك 

في فعاليات 
المشروع 

الوطني

تلعب البحار والمحيطات دورًا مهما وحيويا في حياة اي كائن حي، 
كونها تغطي أكثر من %70 من سطح المعمورة، ولها الدور األكبر 

واألهم في المحافظة علي التوازن البيولوجي لكوكب األرض، اضافة الى 
انها مصـــدر مهم للغذاء والطاقة ومـــــورد للميـــاه العذبة ومصدر 

للعديد من الثروات المعـــــدنية والنباتيــــة المختلفة وسبيل للنقـــل 
والمواصالت ومجال للترفيه والسياحة. وال شك ان حماية البيئة البحرية 
والحفاظ على ثرواتها مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية 

والمجتمعية من اجل الحفاظ عليها واستدامتها لألجيال القادمة.

ممثال للنادي العلمي لحماية البيئة البحرية والحفاظ على ثرواتها

»بحرنا 
يستاهل«
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طيران

المردود الصحي واالجتماعي لمرتادي 
الجزر والشواطئ أهم أهداف الحمالت

ــك  ــق وذل ــران الفري ــاء طي ــر أثن ــد بالبح ــر زوارق تتواج وتوفي
لألمــن والســامة، مــع توفير مســاحة كافيــة بالجزيــرة لطيران 
بطائراتهــم  شــاركوا  الفريــق  أعضــاء  بــأن  علمــًا  الفريــق 
البراموتــور )PARAMOTOR( لســهولة النقــل والحركــة .

وقــد شــارك فــي المرحلــة األولــى التــي شــملت جزيــرة ُكبر 
كل مــن الطياريــن محمــد الصقــر ومشــعل ســند وســالم ذيــاب 
ــدة و  ــد الوهي ــزي وولي ــن ســلطان العن والمســاعدين األرضيي

محمــد الكنــدري والمصــور فيصــل الدرويــش.
ــرادم  ــرة أم الم ــملت جزي ــي ش ــة الت ــة الثاني ــا المرحل ام
فشــارك فيهــا كل مــن الطياريــن محمــد الصقــر  ومحمــد 
ســنافي، والمســاعدين األرضييــن احمد عبدالســام  وســلطان 
العنــزى وخالــد العميــرى ومحمــد الكنــدري واحمــد الزامــل 
ــش   ــل الدروي ــق فيص ــور الفري ــوري ومص ــن الن ــد المحس وعب

ــث. ــة بوغي ــق حليم ــورة الفري ومص
وقــد شــكلت الجهــات المشــاركة ملحمــة وطنيــة النجــاح 
ــي  ــي الكويت ــادي العلم ــن الن ــت كا م ــي ضم ــروع والت المش
ــر  ــران الشــراعي، واإلدارة العامــة لخف ــق الطي ــي فري ــا ف ممث
ــة،  ــوارئ الطبي ــري، وإدارة الط ــاء البح ــواحل، وإدارة اإلطف الس
ووزارة اإلعــام، وبلديــة الكويــت، والهيئــة العامــة للبيئــة 
ــز  ــة مــن مراك ــة ، ومجموع ــت لألبحــاث العلمي ومعهــد الكوي

ــوص. ــرق الغ وف
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انشاء المرصد الفلكي
بعــد تأســيس النادي العلمــي بعاميــن فــي عــام 1977 حــدث 
لقــاء بيــن الدكتــور صالــح العجيــري أميــن عــام النــادي العلمــي، 
ــي  ــري، وف ــم مرصد العجي ــر باس ــد كبي ــاء مرص ــرح إنش ــم ط وت
عــام 1980 قــام ســمو األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد 
ومؤسســة  العلمــي  النــادي  ثراه بتكليــف  اهلل  الصبــاح طيــب 
الكويــت للتقــدم العلمــي بتكريــم صالــح العجيــري وبعدهــا 
تبلــورت فكــرة إنشــاء مركــز علــوم الفلــك واألرصــاد الجويــة 
ــرف أمام  ــن منطقة مش ــد م ــره الجدي ــي مق ــي ف ــادي العلم بالن
ــها  ــد يرأس ــاء المرص ــة إلنش ــت لجن ــادس ، وتكون ــري الس الدائ
د. صالــح العجيــري ، وقــد عقــد اجتماعهــا األول بالنــادي العلمــي 
 )58( االجتمــاع  وفــي   .1981.03.03 الموافــق  الثاثــاء  يــوم 
تحقــق فيــه هــذا اإلنجــاز الكبيرعندهــا وجــه العجيــري جهــده مــع 
جهــود النــادي إلنشــاء هــذا المركــز الكبيــر وتــرك المركــز الــذي 

أعــد إلنشــائه فــي منطقة األندلس حيــث تحقــق أملــه فــي بنــاء 
مرصــد كبيــر جدًا بمنطقــة الخليج وإنشــاء ذلــك المركــز العلمــي 
لعلــوم الفلــك واألرصــاد والجويــة.  وقــام األميــر الراحــل الشــيخ 
ــاح المرصــد  ــراه حينهــا بافتت ــاح طيــب اهلل ث جابــر األحمــد الصب
رســميًا فــي 15 ابريــل عــام 1986 م  مــع الدكتــور صالــح العجيري 
تكريمــًا واعترافــًا لــدور العجيــري فــي نشــر العلــم وبنــاء جيــل مــن 
العلمــاء . وقــد شــارك فــي االفتتــاح وزيــر األوقــاف محمــد الجســار 

ــة الجســار. ــرة للمرصــد د. هال ــى اول مدي ــة ال ــذاك اضاف حين
إدارة المرصد

ــس  ــاء مجل ــن أعض ــة م ــن لجن ــد م ــون إدارة المرص    وتتك
ادارة النــادي العلمــي واعضــاء مــن رابطــة علــوم الفلــك واعضــاء 
مــن مؤسســة مجلــس ادارة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

ــة.  ــإلدارة بالشــؤون المالي وهــي الجهــة الداعمــة ل

نشأت فكرة تكوين مرصد فلكي داخل دولة الكويت في أواخر 
الستينات من القرن الماضي من جانب الدكتور صالح العجيري أحد 

علماء الفلك في العالم وقرر البدء في إنشاء هذا المرصد على نفقته 
الخاصة، وتم التوجه إلى الواليات المتحدة األمريكية لشراء األدوات 
الالزمة النشاء المرصد كالقبة الفلكية الخاصة والتليسكوبات ثم 
استمر في السفر الى كل من أنجلترا وسويسرا لتجميع األدوات 

الخاصة بعمليات الرصد الفلكي. 

سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد 
افتتحه في إبريل 
1986

فلك

مرصـــده ثروة علمية وفكرته نشأت
في ستينيات القرن الماضي 

| بدر العميرة
إدارة علوم الفلك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://astronomy.ksclub.org/index.php/-mainmenu-sp-208244037/ujari-observatory?task=view&id=32
http://astronomy.ksclub.org/index.php/-mainmenu-sp-208244037/ujari-observatory?task=view&id=32
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تطوير المرصد
تــم تطويــر مرصــد العجيــري فــي عــام 2007 م  حيــث 
نجــح فريــق العمــل مــن انجــاز اول نظــام تحكــم آلــي مغلــق 
ــا .  ــورت محلي ــا ط ــتخدام تكنولوجي ــط وباس ــرق االوس ــي الش ف
ــادي  ــق ان »الن ــم مطل ــذاك جاس ــروع أن ــد المش ــرح قائ ــد ص وق
العلمــي الكويتــي قــد دخــل مرحلــة جديــدة ، فنحــن انتقلنــا 
مــن اســتغال التكنولوجيــا الــى خلــق وتصديــر التكنولوجيــا 
الفلكيــة« مشــيرا بذلــك الــى تكنولوجيــا INDI والتــي اســتخدمت 
فــي تطويــر المرصــد ، وهــي  التكنولوجيــا  نفســها التــي تعتمــد 

عليهــا العشــرات مــن المراصــد العالميــة فــي عملهــم اليومــي.  
ــة  ــم الكتروني ــة تحك ــاء لوح ــى بن ــد عل ــر المرص ــتمل تطوي واش
ــة  ــة لكاف ــة وصيان ــة الدق ــة عالي ــاس زاوي ــتخدام ادوات قي واس
ملحقــات المرصــد .   يذكــر ان مرصــد العجيــري مــزود بمنظاريــن 
ــد  ــتخدمان لرص ــر ، ويس ــف مت ــا نص ــر كل منهم ــيين قط أساس
وتصويــر اجــرام المجموعــة الشمســية باالضافــة الــى المجــرات 
والمجموعــات النجميــة والســدم بــكل انواعهــا. وكان ذلــك قبــل 
الزحــف العمرانــي والــذي ادى الــى اكتســاح التلــوث الضوئــي 
والــذي حــد مــن  مقــدرة المرصــد علــى رصــد االجــرام الخافتــة. 

نبذة عن العالم الكبير
ــي  ــي ف ــم فلك ــم عال ــو أه ــو 1920 وه ــي 23 يوني ــد ف ــري ول ــح العجي ــد صال ــح محم صال
ــدوات  ــات والن ــب والمؤلف ــة والكت ــاث العلمي ــن األبح ــه كثيرم ــن رواد نهضتها,ل ــت وم الكوي
والمحاضــرات فــي المراكــز العلميــة المتخصصــة وشــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي المحلي
شــجعه والــده علــى حــب هوايتــه وســافر إلــى مصــر عــام 1945 والتحــق بجامعــة الملــك 
فــؤاد األول ودرس فــي مدرســة اآلداب والعلــوم _كليــة االآداب وكليــة العلــوم حاليا_جامعــة 
القاهــرة ونجــح بتفــوق  ثــم توجــه الــى مدينــة المنصــورة فــي دلتــا مصــر واســتكمل دراســته 
الفلكيــة وحصــل علــى شــهادة علميــة تفيــد بتخصصــه فــي علــم الفلــك مــن االتحــاد الفلكــي 

المصــري أكتوبــر 1952 .

من أقواله: مازلت تلميذا أتلقى علوم الفلك حتى اآلن

مكوناته
    و أهــم مكونــات مرصــد العجيــري منظــار مرصــد العجيــري 
ويتكــون مــن خمســة تلســكوبات بقاعــدة واحــدة مــن النظــام 
الشــوكي ، لــكل تلســكوب وظيفــة خاصــة فــي الرصــد الفلكــي ، 

وهــي كالتالــي: 
Schmidt- ۹ المنظــار األساســي وهــو مــن النــوع العاكــس

Cassegrain وتبلــغ قطــر مرآتــه نصــف متــر ويصــل وزنــه 
ــان وهــو خــاص لرصــد الكواكــب الســيارة واالجــرام  ــى 9 أطن ال

ــدة.  ــماوية البعي الس
۹ منظــار التصويــر 20 بوصــة مــن نــوع شــميت وهــو خــاص 

للتصويــر الفلكــي. 
۹ منظار 6 بوصات لرصد الشمس والبقع الشمسية . 

الشمســية  اللهــب  ألســنة  لرصــد  بوصــات   6 منظــار   ۹
 . الشمســي  والنشــاط 

۹   منظار 6 بوصات لتصوير القمر والكواكب الامعة . 
الموجــود  التلســكوب  ماتــم رصــده بوســاطة  ابــرز  مــن 
فــي  الفلــك  هــواة  قبــل  مــن  هالــي  مذنــب  كان  بالمرصــد 
الخامــس والعشــرين مــن شــهر اكتوبــر لعــام 1985 م وقــد 
تــم رصــده قبــل االفتتــاح الرســمي للمرصــد، وتــم تصويــره 
بوســاطة التلســكوب شــميدت كاســجرين عنــد اقترابــه الشــهير 
مــن األرض وكان فــي مجموعــة الثــور وقــد كان ســبقا علميــا فــي 
تصويــر هــذا المذنــب فــي منطقــة الخليــج بالكامــل وتــم عــرض 
الصــور علــى ســمو األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح 
ــوف  ــوف والكس ــرة  الخس ــد ظاه ــك رص ــاح . وكذل ــل االفتت بحف
ــدد  ــور ع ــي حض ــمس ف ــام الش ــار أم ــب عط ــور كوك ــك عب وكذل
مــن طــاب المــدارس واعضــاء الفلــك بالنــادي العلمــي الكويتــي. 
كمــا تــم رصــد وتصويــر اجــرام المجموعــة الشمســية باالضافــة 
ــا.  ــكل انواعه ــدم ب ــة والس ــات النجمي ــرات والمجموع ــى المج ال
وكان ذلــك قبــل الزحــف العمرانــي والــذي ادى الــى اكتســاح 
التلــوث الضوئــي والــذي حــد مــن  مقــدرة المرصــد علــى رصــد 

ــة . ــرام الخافت االج

التلسكوبات ترصد الكواكب السيارة واألجرام السماوية البعيدة

فلك

سمو الشيخ ناصر المحمد وعالم 
الفلك د. صالح العجيري مع يوسف 

الحمد عضو مجلس اإلدارة 

سمو الشيخ ناصر المحمد وأياد الخرافي يكرمان د. صالح العجيري 

http://astronomy.ksclub.org/index.php/club-members?task=view&id=50
http://astronomy.ksclub.org/index.php/-mainmenu-sp-208244037/ujari-observatory?task=view&id=32
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د. الصفار: "المسابقات العلمية"

اإلدارة حاجة ملحة وضرورية لجني الثمار ونشاطاتها العلمية 
تخضع لضوابط محددة لضمان المهنية والشفافية

تمشيا مع أهداف النادي العلمي الكويتي وتحقيقا ألغراضه الرامية إلى نشر الوعي العلمي والثقافة 
العلمية بين الشباب الكويتي ونتيجة للعقبات التي واجهت مسابقة الكويت للعلوم والهندسة والسلبيات 

التي تم تلمسها من خالل المشاركة في مسابقة انتل للعلوم- الوطن العربي ومعرض إنتل الدولي للعلوم 
والهندسة كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء إدارة  تعنى بالمسابقات سميت إدارة المسابقات العلمية، هذا ما 
أكده الدكتور محمد عبدالغفار الصفار األستاذ بكلية الهندسة جامعة الكويت وعضو مجلس إدارة النادي 

االستشاري الذي كلف بإدارة المسابقات العلمية من مجلس إدارة النادي بدءا من 2014/9/8. جهده الوافر  
ووقته الذي يقضيه بين جنبات النادي يستحقان اإلشادة شعلة من النشاط لديه العزم وإرادة التغيير 

بقوة.. التقته المجرة في حوار سريع ليعرفنا دور اإلدارة وأهم أهدافها وأبرز أنشطتها.

قــال الصفــار إن إدارة المســابقات العلميــة التــي تشــرف 
ــابقة  ــى مس ــراف عل ــم واإلش ــى التنظي ــدف إل ــا ته بإدارته
الكويــت للعلــوم والهندســة ومســابقة ميكانيــكا الســيارات 
واألنظمــة المروريــة واإلشــراف علــى تنظيــم المعــرض 
الدولــي لاختراعــات فــي الشــرق األوســط . وأوضــح الصفــار 
أن إقامــة دورات تدريبيــة علــى مهــارات البحــث العلمــي 
ــى مــدار العــام  ــة عل ــادي ومدرســي وزارة التربي ألعضــاء الن
الدراســي مــن ضمــن أهــداف اإلدارة، كذلــك إقامــة مخيــم 
صيفــي للتدريــب علــى مهــارات البحــث العلمــي والتصميــم 
الهندســي للطلبــة والمدرســين وأوليــاء األمــور والمهتميــن 

بالبحــث العلمــي فــي المجتمــع.
ــم  ــة لتنظي ــط دقيق ــع ضواب ــه تض ــى أن إدارت ــار إل وأش
المســابقات  مــن  المخرجــات  اختيــار  عمليــة  وتســهيل 
ــا  ــة عربي ــل العلمي ــي المحاف ــت ف ــل  الكوي ــة لتمثي العلمي

وإقليميــا ودوليــا.

وذكــر الصفــار أن إدارة المســابقات العلميــة تخضــع 
ــادي لضوابــط  ــي يقيمهــا الن ــة الت ــع أنشــطتها العلمي جمي
ــث  ــل بحي ــي العم ــفافية ف ــة والش ــان المهني ــددة لضم مح
ــن  ــت أي م ــابقة تح ــة اي مس ــرى إقام ــق ألي إدارة أخ ال يح
مجــاالت المســابقات التــي تشــرف عليهــا اإلدارة للفئــة 
العمريــة دون 18 ســنة وفــي حــال رغبــة إحــدى اإلدارات 
ــة  ــة العمري ــف عــن الفئ ــة تختل ــة عمري ــة مســابقة لفئ إقام
عــرض  يتــم  والهندســة  للعلــوم  الكويــت  لمســابقة 
المســابقة المقترحــة علــى إدارة المســابقات العلميــة إلبــداء 

ــا. ــى إقامته ــة عل ــا والموافق ــرأي فيه ال

قــال  إدارتــه  بهــا  تعنــى  التــي  المســابقات  وعــن 
ــكارات (  ــي ) ابت ــم الهندس ــي والتصمي ــث العلم ــا البح إنه

واالختراعــات.

ــية  ــة التنافس ــات العلمي ــى أن الفعالي ــار إل ــار الصف وأش

مسابقات علمية

ممثلة الكويت
 في المحافل الدولية

ــر  ــاك الكثي ــة وهن ــابقات علمي ــات أو مس ــارض اختراع ــى مع ــم إل تقس
مــن الفعاليــات العلميــة الشــبابية تقــام خــارج الكويــت عربيــا وإقليميــا 

ــت  ــل الكوي ــا لتمثي ــة فيه ــاركة بجدي ــروري المش ــن الض ــا وم ودولي
تمثيــا بــارزا ومشــرفا.  وعــن أهميــة المشــاركة فــي المســابقات اكــد 
ــاج أفــكار إبداعيــة وتســاعد  أنهــا تدعــم القــدرات الوطنيــة فــي إنت

علــى تنميــة مواهــب وقــدرات شــبابنا بما يســاهم ويخــدم االزدهار 
والتنميــة المســتدامة وشــدد علــى أنــه لتحقيــق األهــداف يجــب 

أن تكــون الفعاليــات العلميــة الكويتيــة خصوصــا المقامــة 
تحــت مظلــة النــادي العلمــي منظمــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

ــاركة  ــا المش ــق له ــي يح ــة الت ــة  العمري ــا أن الفئ موضح
فــوق.   ومــا  مــن 10ســنوات  هــي  المســابقات  فــي 

ــة الســامية لحضــرة  صاحــب  ــار الرعاي وثمــن الصف
الســمو اميــر البــاد للشــباب وتنميــة قدراتهــم 

آباؤهــم  بــدأه  مــا  ليكملــوا  اإلبداعيــة 
وأجدادهــم لتبقــى رايــة الكويــت خفاقــة 

ــام  ــة. وفــي الخت فــي كل المحافــل الدولي
أكــد الدعــم والرعايــة اللذيــن يتلقاهمــا 

مــن رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء 
العلمــي  النــادي  إدارة  مجلــس 

الحكوميــة  المؤسســات  مطالبــا 
وغيــر الحكوميــة بتقديــم الدعــم 
الصفــار  وأشــار   للمتميزيــن. 
الــذي  إبــداع  برنامــج  إلــى 
يتبنــاه النــادي العلمــي ونبــرزه 

ــة .. ــطور التالي ــي الس ف

ثمن الرعاية السامية للشباب وتنمية قدراتهم اإلبداعية 
وأثنى على الدعم الذي يتلقاه من مجلس إدارة 

النادي العلمي
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البرنامج الوطني لرعاية
الباحثين والـمبتكرين الشباب

من النطق السامي »إن أغلى ثرواتنا هم  أبناؤنا وأفضل 
استثماراتنا االستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم«

البرنامج يوفر الدعم للمبدعين
 لبناء وتنمية وطنهم

انطالقا من حرص حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ورعايته واهتمامه بشباب الكويت 

ودعمه ومساندته للعلم والعلماء والباحثين والمخترعين 
وهو القائل في نطقه السامي » إن أغلى ثرواتنا هم 

أبناؤنا، وأفضل استثماراتنا االستثمار في تنمية قدراتهم 
ومهاراتهم، فهم محور أي تنمية وغايتها ووسيلتها، 

والتنمية الحقة هي التي تتخذ من االنسان محورا 
ومن العلم سبيال ومن اإلخالص دافعا، وأكبر أمنياتي 
وتطلعاتي بناء اإلنسان الكويتي وتنمية قدراته ليكون 

قادرا على بناء وتنمية وطنه« تأتي الحاجة إلى تبني 
برنامج وطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب 

نتيجة للتحديات التي تواجههم في الحصول على الدعم 
المناسب في مجالي البحث العلمي واالبتكار ومن أهمها 
وأبرزها عدم توافر الدعم المادي واألكاديمي والتنموي 
لألنشطة العلمية لفئة الشباب دون المرحلة الجامعية 

وعدم وجود جهات حكومية أو غير حكومية ترعى  
أنشطتهم بشكل جدي، ومن خالل تجربة النادي العلمي 

الكويتي في إدارة وتنظيم مسابقة الكويت للعلوم 
والهندسة لسنوات عدة تبين أن هناك كثيرا يمكن 

القيام به في هذا المجال.

أن  الكويتــي  العلمــي  النــادي  يتطلــع 
ــت  ــة الكوي ــى دول ــداع ف ــج إب ــون برنام يك
ورائــدًا  مميــزًا  وطنيــًا  علميــًا  مشــروعا 
للطلبــة دون المرحلــة الجامعيــة فــي مجالــي 
البحــث العلمــي واالبتــكار علــى أن تقــوم 
النــادي  فــي  العلميــة  المســابقات  إدارة 

بإدارتــه واإلشــراف عليــه.
أهداف  »إبداع«

يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء بيئــة اإلبــداع 
االزدهــار  يخــدم  بمــا  ودعمــه  وتطويــره 
والتنميــة المســتدامة فــى الكويــت مــن 
ــاج  ــي إنت ــة ف ــدرات الوطني ــم الق ــال دع خ
األفــكار اإلبداعيــة وتوفيــر الدعــم الــازم 
للمبدعيــن لتنميــة قدراتهــم فــي المجــاالت 
ــر  ــى توفي ــة إل ــة إضاف ــة والتكنولوجي العلمي
شــريحة  اهتمــام  تشــبع  تنافســية  بيئــة 
ــاف  ــن واكتش ــباب المبدعي ــن الش ــة م مهم
لديهــم  العلميــة  والملــكات  المواهــب 
مــع تقديــم جوائــز فــي مجــاالت اإلبــداع 
ــل المشــرف  ــق التمثي ــى يتحق ــة حت المختلف
الدوليــة  المحافــل  فــي  الكويــت  لدولــة 

متميــزة. بمشــاركات 
أنشطة البرنامج 

والبرنامج يشــمل أنشــطة 
للعلــوم  الكويــت  مســابقة 
 + )مســابقة  والهندســة 
تدريبيــة  ودورات  معــرض( 
البحــث  مهــارات  علــى 
العلمــي الممنهــج والتصميــم 
فــي  والمشــاركة  الهندســي 

بعــض الفعاليــات العلميــة التــي تقــام خــارج 
العــام. مــدار  علــى  الكويــت 

إدارة المسابقات العلمية 
ــادي  ــي الن ــة ف ــابقات العلمي إدارة المس
العلمــي الكويتــي صاحبــة فكــرة برنامــج 
مــن  ومتميــزا  مهمــا  دورا  تلعــب  إبــداع 
إنهــا  حيــث  المتنوعــة  أنشــطتها  خــال 
وورش  تدريبيــة  دورات  بتنظيــم  تقــوم 
إلــى  تهــدف  العــام  مــدار  علــى  عمــل 
البحــث  مهــارات  علــى  الشــباب  تدريــب 
العلمــي الممنهــج والتصميــم الهندســي 
للمشــاركة  يحتاجونهــا  التــي   ) )االبتــكار 

ــة  ــوم والهندس ــت للعل ــابقة الكوي ــي مس ف
ــارج  ــة خ ــة والتكنولوجي ــارض العلمي أو المع
مدربيــن  اإلدارة  وتســتضيف  الكويــت 
اختصاصييــن مــن شــركة إنتــل العالميــة 
ــدورات والــورش يقومــون  ــذه ال ــة ه إلقام
ــرفين  ــات والمش ــاب والطالب ــب الط بتدري
والمشــرفات الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة 
واإلقليميــة  المحليــة  المســابقات  فــي 
والدوليــة ويحصــل جميــع المشــاركين علــى 
شــهادة مشــاركة ) إتمــام دورة ( مــن شــركة 
الــدورات  هــذه  وتقــدم  العالميــة  إنتــل 

مجانــًا.

مسابقات علمية
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 عملتم فترة طويلة بالنادي العلمي.. 
حدثنا عن هذه الفترة؟ 

ــذ عــام 1986 – أي  ــادي العلمــي الكويتــي من ــا عضــو بالن أن
منــذ 30 عامــًا – منــذ بدايــة هــذه الفترة أسســنا رابطة الســيارات 
والدراجــات الناريــة، وتشــرفت بــأن اكــون احــد مؤسســي هــذه 
الرابطــة بالنــادي، وخدمــت فيهــا منــذ تأسيســها ولمــدة 9 
ســنوات، وفــي بدايتهــا كانــت امكاناتهــا متواضعــة جــدًا إال أننــا 
اســتطعنا ان تكــون مؤسســة بطريقــة حرفيــة وأنظمــة دوليــة، 
ــم  ــباب وتدريبه ــع الش ــا بتجمي ــة قمن ــذه الرابط ــال ه ــن خ وم
ــن  ــا م ــد هدفن ــة فق ــة المروري ــكا واألنظم ــون الميكاني ــى فن عل
خالهــا علــى القضــاء علــى الســلبيات مثــل االســتهتار والرعونــة 

ــى أرواح البشــر. ــى الطــرق حفاظــًا عل عل
وعنــد تولــي الشــيخ فهــد اليوســف رئاســة مجلــس إدارة 
النــادي العلمــي اختارنــي للعمــل فــي إدارة النــادي، فشــغلت 
ــر  ــر، بعدهــا مدي ــر إدارة المناهــج والتطوي منصــب مســاعد مدي
إدارة الورشــة اإلنتاجيــة، ثــم توليــت إدارة المركــز الرئيســي 
بالنــادي الــذي يعتبــر مركز التدريب األساســي بالنســبة للشــباب، 
وإدارة ورشــة المشــاريع العلميــة، وإدارة المشــاريع والمعــارض، 
ــادي. وال  ــة بالن ــإلدارة الداخلي ــرًا ل ــت مدي ــرة عمل ــدة قصي ولم
يخفــى علــى أحــد ان النــادي العلمــي هــو متعــة مســيرتي، ولــه 
الفضــل فــي صقــل وتنميــة مواهبــي، ومــن خالــه اســتطعت ان 

أخــرج مــا فــي داخلــي مــن أمــور فنيــة وتكنولوجيــة وهندســية، 
وعنــد تدريبــي لمنتســبيه اســتفدت كثيــرًا مــن ورشــه وأقســامه 

ــة.  ــذ مشــاريعي العلمي ــي تنفي ــي ســاعدتني ف ــه الت وإمكانات

 ومــاذا عــن مســابقة ميكانيــكا الســيارات واألنظمــة 
المروريــة التــي ينظمهــا ســـــنويًا النــادي العلمــي وتوليتــم 

فيهـــــا رئاســــــة اللجـــنة التنفيذية؟
انطلقــت مســابقة ميكانيــكا الســيارات واألنظمــة المروريــة 
عــام 1987 بعــد انضمامــي للنــادي بعــام واحــد فقــط، وتشــرفت 
ــتمرة  ــابقة مس ــد المس ــيها، وهلل الحم ــن مؤسس ــون م ــأن اك ب
إلــى اآلن وتنظــم ســنويًا بالنــادي بدعــم مــن مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وبالتعــاون مــع وزارتــي التربيــة والداخليــة، 

ــة. ــة التنفيذي واشــغل فيهــا منصــب رئيــس اللجن

ــة آالف  ــة الثقافي ــة الفني ــابقة العلمي ــذه المس ــدمت ه وخـــ
الطــاب والطالبــات فــي ميكانيــكا الســيارات وأعطالهــا واألمــور 
ــة  ــة المروري ــن واألنظم ــك القواني ــا وكذل ــة به ــة المتعلق الفني
المعمــول بهــا فــي البــاد وأمــور األمــن والســامة، وتعتبــر مــن 
ــت  ــي الكوي ــا ف ــن نوعه ــدة م ــة الفري ــابقات العلمي ــوى المس أق
الــذي  والثقافــي  العلمــي  والمفهــوم  الســتمراريتها  نظـــــرًا 

ــا.  ــاركون فيه ــه المش ــل علي يحص

النادي العلمي متعة  مسيرتي وورشه ساعدتني 
في تنفيذ مشاريعي العلمية  

حوار

مستشار برنامج المخترعين
بمركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

الكويت     
دولة اختراعات

 خالد الحسن:

نشأ في أسرة صناعية ودخل مجال الميكانيكا 
مبكرا واصقل موهبته بالتحاقه بالكلية 
الصناعية وأكمل تعليمه األكاديمي 
في الواليات المتحدة والتحق 
بسالح  الطيران.دراسته 
وعمله مرتبطان 
بالتكنولوجيا 

وحبه ومتعته،شغل عشقه 
الكثير من المناصب آخرها عمله   
مستشارا لبرنامج  المخترعين بمركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع.شارك في تأسيس 
رابطة السيارات والدراجات الهوائية وينتسب 
للنادي منذ ثالثين عاما ولديه 12 شهادة 
براءة اختراع مسجلة في أميركا وأوروبا. يسعى 
بقوة لتصنيع وتسويق االختراعات الكويتية، 
متفائل أن الكويت ستصبح في المستقبل دولة 
اختراعات.   
وإلى تفاصيل الحوار 

| أيمن فهمي
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يتــم تصنيــع نمــاذج االختراعــات األوليــة فــي الخــارج ســواء فــي 
هولنــدا أو الصيــن، ألننــا نحــرص جيــدًا ان تكــون هــذه النمــاذج 
منفــذة بطريقــة احترافيــة ومتطــورة. وفــي الحقيقــة هنــاك 
بعــض االختراعــات الكويتيــة القويــة ترتقــي ألن تكــون عالميــة، 
ــا لاســتفادة مــن  ــركا وأوروب ــي أمي ــى تســجيلها ف ونحــرص عل
ــد  ــان يج ــر ب ــز جدي ــدان، والمرك ــذه البل ــة له ــواق التجاري األس

مســتثمرا أو مُصنعــا لهــذه االختراعــات.
معوقات

تســجيل  فــي  واجهتكــم   هــل هنــاك صعوبــات 
االختراعــات حتــى الحصــول علــى شــهادة بــراءة االختــراع؟

نحــن فــي عجلــة التطــور والتقــدم، وبدأنــا فــي تســجيل 
ــز  ــتروني للمركـــــ ــع اإللكــــ ــق الموق ــات عــن طري االختراعــــــ
)On Line( وقــد وضعنــا هــذه الخدمــة ليســتطيع المختــرع 
تســجيل اختراعــه ســواء كان موجــودا داخــل الكويــت أو خارجهــا 
ألن الســرعة مطلوبــة بهــذا الخصــوص خوفــًا مــن تــوارد أفــكار 
ــن أو ان الفكــرة تتعــرض للســرقة، ومــن  ــد اآلخري مشــابهة عن
المشــكات التــي واجهتنــا بخصــوص هــذا األمــر  ان بعــض 
المخترعيــن يجــد صعوبــة خــال اســتخدام الموقــع اإللكترونــي 
حيــث ان امكاناتهــم العلميــة متواضعــة.  ومــن المشــكات 
ــاك بعــض المخترعيــن ال يجيــدون كتابــة وتحليــل  ايضــًا ان هن
الشــرح الختراعاتهــم حتــى يعطيهــا القيمــة المطلوبــة وابرازهــا 

ــا. ــح فكرته وتوضي

ــات  ــال االختراع ــي مج ــق ف ــا تحق ــون عم ــل راض  ه
ــة؟ الكويتي

عليــك ان تتخيــل ان مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع 
هــو المركــز الوحيــد والفريــد مــن نوعــه علــى مســتوى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، يعمــل علــى رعايــة المخترعيــن 
ــاء،  ــى الي ــف إل ــن األل ــم م ــادي له ــي والم ــم الفن ــم الدع وتقدي
ــق  ــن طري ــون ع ــات يك ــجيل االختراع ــرى تس ــدول األخ ــي ال فف
ــات  ــجل االختراع ــات وال تس ــق الجامع ــن طري ــارة أو ع وزارة التج
عالميــًا كمــا نقــوم بــه بمركــز صبــاح األحمــد.  وفــي بدايــة 
األمــر كان عمــل المركــز تســجيل االختراعــات فقــط، انمــا تطــور 
العمــل اآلن وأصبــح المركــز يضــم أقســاما عــدة منهــا المختــص 
لتقييــم  ولجنــة  الهندســي،  وللرســم  االختراعــات،  بفحــص 
االختراعــات، باإلضافــة إلــى قســم تطويــر االختراعــات الــذي 
ــم  ــى قس ــاوة عل ــة، ع ــة األولي ــاذج الصناعي ــل النم ــوم بعم يق

ــي  ــى التأن ــام إل ــذه األقس ــي كل ه ــل ف ــاج العم ــويق، ويحت التس
ــاذن اهلل. ــام ب ــدم لألم ــى نتق ــوة حت ــوة بخط خط

 ماذا تعني لك عبارة “صنع في الكويت”؟
إذا اســتطاع المختــرع تنفيــذ اختراعــه وتصنيعــه فــي الكويــت 
ــض  ــنرى بع ــل س ــب العاج ــي القري ــًا، وف ــا جميع ــر لن ــذا فخ فه
ــر  ــًا لتطوي ــع فــي الكويــت، فنحــن شــكلنا فريق االختراعــات تصن
االختراعــات وتصنيعهــا – كمــا ذكــرت لــك – وهــذا الفريــق قطــع 
ــاذج  ــإن النم ــة ف ــر، ولألمان ــذا األم ــي ه ــام ف ــرًا لألم ــوطًا كبي ش
ــة  ــاذج الصناعي ــي النم ــز تضاه ــل ورش المرك ــع داخ ــي تصن الت
ــة  ــا عملي ــن، أم ــركا والصي ــا وأمي ــي أوروب ــة ف ــة المصنع األولي
تصنيــع االختراعــات علــى المســتوى التجــاري فابــد ان يتــم 

ــة. ــدول الصناعي ــى ال ــوء إل اللج

 بــكل تأكيــد إن مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة 
واإلبــداع ال يعمــل بمفــرده فالبــد ان تكــون هنــاك جهــات 
رعايــة  بهــا  المنــوط  الجهــات  تــرى  كيــف  مســاندة.. 

المخترعيــن فــي الكويــت وهــل تقــوم بدورهــا؟
الجهــة الوحيــدة التــي تتعــاون معنــا بقــوة هــي معهــد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة بســبب ان لديــه ورشــا علــى كفــاءة 
ونحــن  وأكاديمييــن،  وباحثيــن  متخصصيــن  ويضــم  عاليــة 
نســتعين ببعــض الجهــات العلميــة والفنيــة لاســتفادة مــن 
خبراتهــم، ولألســف التعــاون مــع الجهــات متواضــع جــدًا، وال 
ــاد  ــارج الب ــات خ ــع االختراع ــذ وتصني ــد ان تنفي ــى أح ــى عل يخف
ــة  ــة المهاري ــرات الوطني ــه الخب ــاج إلي ــا نحت ــة، وم ــف للغاي مكل

المدربــة.

 نعلــم ان لديــك العديــد مــن االختراعــات.. وقبــل ان 
ننهــي حوارنــا نــود ان تلقــي الضــوء عليهــا؟

لــدي 12 شــهادة بــراءة اختــراع عالميــة مســجلة فــي اميــركا 
وأوروبــا وموثقــة فــي وزارة التجــارة والصناعــة وهــذه االختراعــات 
تأتــي فــي مجــاالت عــدة هندســية وتكنولوجيــة، وبعضهــا لهــا 
نمــاذج أوليــة صنعــت فــي هولنــدا والصيــن وأخــرى فــي الكويت، 
ــا  ــز به ــي اعت ــات الت ــن االختراع ــويق.  وم ــا للتس ــر دوره وتنتظ
ــوى  ــن أق ــو م ــع وه ــن المصان ــن مداخ ــوث م ــل التل ــاز تقلي جه
االختراعــات مــن وجهــة نظــري، ومشــروع كاســحة المعــادن 
الــذي شــاركت بــه فــي معــرض جنيــف الدولــي لاختراعــات 

ــة. ــة الذهبي ــى الميدالي وحصــل عل

أحذر الموهوب والمبدع من الغرور واإلحباط والمعلومات المفصلة مطلوبة 

وقــد بــدأت المســابقة بمشــاركات طابيــة ضئيلــة لــم 
ــة واآلن تســتقبل مــا يقــارب 3600  ــًا وطالب تتجــاوز الـــ 80 طالب
ــدارس  ــف م ــن مختل ــة م ــة الثانوي ــن المرحل ــة م ــب وطالب طال

الكويــت الحكوميــة واألهليــة والخاصــة 
والمعهــد الدينــي. 

عالم االختراعات
ــم  ــم بعال ــن ارتباطك ــاذا ع  وم

االختراعــات؟
لرعايــة  الكويتــي  بالمكتــب  عملــت 
المخترعيــن منــذ تأسيســه فــي آواخــر عــام 
1999 وكان بدعــم مــن مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي، وكنــت مســاعدًا للدكتــور 
عمــر البنــاي الــذي كان يشــغل منصــب 
العلمــي  النــادي  إدارة  مجلــس  عضــو 
ــل  ــى ان انتق ــه إل ــل في ــتمررت بالعم واس
ليصبــح مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة 
ــت  ــة الكوي ــز مؤسس ــد مراك ــداع اح واإلب
للتقــدم العلمــي، أنشــئ فــي مايــو 2010 
صاحــب  حضــرة  مــن  ســامية  بمبــادرة 
مجلــس  ورئيــس  البــاد  أميــر  الســمو 
ــي  ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي ادارة مؤسس
الشــيخ صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح، 
يقــوم باكتشــاف ورعــــــاية المتميزيــن 
والموهوبيــن والمبدعيــــــن مــن أبنــاء 
ــة  ــر البيئ ــال توفي ــن خ ــت م ــة الكوي دول
و المنــاخ المائميــن علــى النحــو الــذي 
ــم،  ــم وإبداعاته ــم و مواهبه ــرز تميزه يب
المائمــة  الفــرص  وإتاحــة  وتنميتهــا 
لتحويــل أفكارهــم إلــى إبداعــات ملموســة. 
وخطــط  اســتراتيجية  وهنــاك 
موضوعــة للعمــل بالمركــز، وبــه إدارتــان 
وقطــاع  االبتــكار  قطــاع  همــا  مهمتــان 
الموهبــة معنيتــان بأمــور التدريــب وكل 

ــار  ــب مستش ــغل منص ــه أش ــداع، وفي ــة واإلب ــص الموهب ــا يخ م
برنامــج المخترعيــن وهــو المســؤول عــن البوابــات الثــاث فــي 
إدارة قطــاع االبتــكار، األولــى وهــي التســجيل، والثانيــة التطويــر 

التســويق. والثالثــة 
المبدعون الكويتيون

ــف  ــات.. كي ــم االختراع ــى عال ــرى إل ــرة أخ ــودة م  ع
ــن؟ ــن الكويتيي ــرى المبدعي ت

ال أريــد ان اكــون مبالغــــــًا فــي الحكــــم علــى إبداعــات 
المخترعيــن الكويتييــن، وتقييمهــا مــن وجهــة نظــري انهــا 
اختراعــات جيــدة جــدًا، وفــي الحقيقــة المخترعيــن فئــات عمريــة 
ــددة  ــاالت متع ــات ومج ــة، وتخصص مختلف
منهــا الكترونيــة أو تكنولوجيــة أو طبيــة أو 
ــة  ــزة الصناعي ــرول واألجه ــال البت ــي مج ف
وكذلــك األدوات المنزليــة، والمخترعيــن 
أيضــًا مســتوياتهم التعليميــة متفاوتــة 
العــادي والمتوســط  المســتوى  فمنهــم 

ــي.  ــوق العال ــي وف والعال
المختــرع  يكــون  ان  األفضــل  ومــن 
ذا اختصــاص وأن يكــون االختــراع فــي 
يهمنــا  األمــر  وهــذا  تخصصــه،  مجــال 
معلومــات  لديــه  يكــون  بحيــث  كثيــرًا 
جيــدًا  ويعــي  اختراعــه  عــن  مفصلــة 
وملــم بــه ومــاذا أضــاف، ومطلــع علــى 
التعامــل  االختراعــات المشــابهة، وآليــة 
ــب  ــى الجان ــدًا، وعل ــهلة ج ــون س ــه تك مع
أفــكار  لديهــم  مخترعيــن  نــرى  اآلخــر 
ــا  ــا، وهن ــي تطبيقه ــرون ف ــة ويتعث مكتوب
تكــون عمليــة التســجيل صعبــة نوعــًا مــا، 
ألنــه مــن المفتــرض ان يدلــي صاحــب 
الفكــرة بكافــة تفاصيــل اختراعــه حتــى 
ــى  ــق عل ــجيل أو التطبي ــا التس ــم عمليت تت

األمثــل. الوجــه 

المخترعيــن  مــن  الكثيــر   
معــارض  فــي  شــاركوا  الكويتييــن 
تــرى  كيــف  دوليــة..  اختراعــات 
ــه  ــادت ب ــا ج ــة وم ــات الكويتي االختراع
ــات  ــة باختراع ــة مقارن ــول الكويتي العق

المتقدمــة؟  الــدول 
بالمكتــب  عملنــا  بدايــة  فــي 
كانــت  المخترعيــن  لرعايــة  الكويتــي 
االختراعــات المشــاركة متواضعــة جــدًا مــن حيــث النمــوذج 
ــد  ــاح األحم ــز صب ــي مرك ــا اآلن ف ــب”، إنم ــي “البروتوتاي الصناع
ــر،  ــا قســم تطوي ــًا، لدين ــر مختلف ــح األم ــداع أصب ــة واإلب للموهب
ــت لألبحــاث  ــًا باالســتعانة بمعهــد الكوي ــع النمــاذج محلي ونصن
ــن  ــل م ــق عم ــًا فري ــا أيض ــز، ولدين ــي ورش المرك ــة أو ف العلمي
المهندســين الشــباب اســتطاعوا تنفيــذ النمــاذج التــي قــد تفــوق 
ــى هــذا الشــيء  ــادرون عل ــا “فنحــن ق مثيلتهــا المصنعــة بأوروب
ــا  ــتطع توفيره ــم نس ــات ل ــر امكان ــاج األم ــد”. وان احت وهلل الحم

تدريبي شبابا 
كويتيين مراكزهم 
العلمية مرموقة 
وسام على صدري

حوار
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ــل  ــارس وابري ــر وم ــهر فبراي ــي ش ــه ف ــة الكركدي ــم زراع تت
ــار  ــج الثم ــر ونض ــد التزهي ــًة عن ــئ خاص ــو داف ــى ج ــاج ال ، ويحت
ــل  ــع، وتفض ــر بالصقي ــي تتأث ــة الت ــات الحساس ــن النبات ــو م وه
ــه  ــح زراعت ــرف وتنج ــدة الص ــة جي ــي الخصب ــي االراض ــه ف زراعت
فــي معظــم األراضــي، يتــم حــرث األرض قبــل الزراعــة وإضافــة 
الســماد ثــم تقلــب التربــة ثانيــًة قبــل وضــع البــذور، وتتــم زراعــة 
البــذور متباعــدة مســافة 30 ســم فــي جــور بعمــق 4 ســم ويتــم 
وضــع 3-5 بــذرات فــي كل جــورة ثــم تغطــى وتــروى األرض، يتم 
ــات  ــور النب ــن ظه ــهر م ــال ش ــورة خ ــكل ج ــات ب ــف النبات تخفي
ــة )الخــف( ومــن الضــروري التخلــص مــن  وتســمى هــذه العملي
ــماد  ــة الس ــم اضاف ــهر، تت ــارة كل ش ــة الض ــائش الطفيلي الحش
بعــد شــهر ونصــف الشــهر فــي المرحلــة االولــى للتســميد وتليها 
المرحلــة الثانيــة بعــد شــهر ونصــف الشــهر مــن المرحلــة االولــى 
ويوضــع الســماد متباعــدًا عــن ســاق النبــات علــى بعــد 3-4 ســم، 
ــد  ــى عن ــة األول ــن الري ــبوع م ــي اس ــد حوال ــه بع ــروى الكركدي ي
زراعتــه ثــم يــروى بعــد ذلــك علــى فتــرات تتوقــف علــى نوعيــة 
ــادة المــاء  ــه حســاس لزي ــث إن الكركدي ــة الجــو حي ــة وحال الترب
وال يحتــاج الــى كميــات كبيــرة ، علمــًا بــأن المــاء الزائــد يــؤدي 
الــى وقــف نمــو النبــات وذبولــه واصابتــه باألمــراض والفطريــات 

ويجــب منــع الــري عنــد تمــام تكويــن األزهــار.
¿ أشــهر األمــراض التــي يصــاب بهــا نبــات الكركديــه هــي:  
المــن والبــق الديقــي والذبــول ويتــم التخلــص منهــا ومكافحتهــا 

بالمبيــدات العضويــة والكيميائيــة.
ــة  ــكأس الزهري ــه ألجــل اســتعمال ال ــات الكركدي ــزرع نب º  ي
منــه ويســتخدم فــي عــاج حــاالت المغــص واالســهال وكمطهــر 
لألمعــاء، خافــض لضغــط الــدم وعــاج أمــراض القلــب واألعصاب  
ــة  ــات الجلدي ــاج األورام وااللتهاب ــي ع ــتخداما ف ــه اس ــا ان ل كم
ويعتبــر مصــدرا مــن مصــادر فيتاميــن )ج( ويحتــوي علــى نســبة 
ــن  ــي تلوي ــتخدم ف ــي تس ــيانات الت ــادة  األنثيوس ــن م ــة م عالي

العديــد مــن المــواد الغذائيــة.
º  يحتــاج نمــو نبــات الكركديــه مــن 7-8 أشــهر مــن وقــت 
الزراعــة حتــى الحصــاد ويتــم جمــع الثمــار من شــهر نوفمبــر حتى 

ــات  ــد تســاقط البت ــث يجمــع المحصــول بع شــهر ديســمبر حي
وتضخــم الــكأس والمبيــض، ويكــون ذلــك فــي الصبــاح الباكــر 
عــن طريــق القطــف اليــدوي او باســتخدام آلــة حــادة، يتــم فصــل 
الكــؤوس مــن المبيــض وقــت الحصــاد وتتــرك لتجــف مــع مراعــاة 
التقليــب المســتمر ثــم تعبــأ فــي صناديــق مــن الكرتــون. تشــتهر 
زراعــة نبــات الكركديــه فــي المناطــق الحــارة واالســتوائية مثــل 
الهنــد وباكســتان ونيجيريــا والفلبيــن والســودان وأيضــًا مصــر.

º  تمــت تجربــة زراعــة نبــات الكركديــه فــي النــادي العلمــي 
الكويتــي فــي شــهر مــارس حيــث جُلبــت البــذور مــن جمهوريــة 
تحديهــا  فــي  المبهــر  نجاحهــا  اثبتــت  وقــد  العربيــة  مصــر 
ــادي  ــاعد الن ــد س ــديدة وق ــو الش ــرارة الج ــاف وح ــا للجف وتحمله
العلمــي الكويتــي فــي البحــث عــن النباتــات التــي تتحمــل الحرارة 
ــجلت  ــت، وس ــة الكوي ــة دول ــع ترب ــب م ــي تتناس ــاف والت والجف
نتائــج مميــزة فــي إنجــاح كثيــر مــن النباتــات ومنهــا الكركديــه 
كأحــد المشــاريع االقتصاديــة الناجحــة فــي الكويــت خــال فتــرة 
ــي  ــر الوع ــي نش ــي ف ــي الكويت ــادي العلم ــح الن ــف، ويطم الصي
الزراعــي مــن خــال إقامــة دورات للنــشء وتعليمهــم اســس 
الزراعــة خــال فتــرة الصيــف والمشــاركة فــي بعــض المهرجانــات 

ــة. ــرات الزراعي ــاء المحاض ــدارس واعط ــة الم ــتقبال طلب واس

مناخ الكويت 
مالئم لزراعته 

ويزرع في أشهر 
فبراير ومارس 

وأبريل الكركديه
في النادي العلمي

نجاح باهر لزراعة

ــادي العلمــي الكويتــي نجاحــا باهــرا فــي    نجــح الن
زراعــة نبــات الكركديه حيــث إن مناخ دولــة الكويت 
ــطته  ــالل أنش ــن خ ــادي م ــدف الن ــه ويه ــم ل مالئ
ــشء  ــة دورات للن ــي بإقام ــي الزراع ــر الوع ــى نش إل
والمشــاركة فــي المهرجانــات وإقامــة المحاضــرات.

والكركديــه نبــات حولــي شــبه شــجيري قليــل 
ــه ســيقان  التفريــع يصــل ارتفاعــه الــى  متريــن ل
مســننة  بســيطة  اوراق  ذات  محمــرة   خضــراء 
ــاق  ــى الس ــميكة عل ــا الس ــر ازهاره ــراف، تظه االط
وهــي ذاتيــة التلقيــح، عنــق الزهــرة قصيــر ولونــه 
احمــر داكــن، البــذور كلويــة الشــكل تتكــون داخــل 
كبيــرة. بأعــداد  الزهــرة  باطــن  فــي  كبســولة 

| يوسف الهندال

زراعة

قسم الزراعة
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المعلومــات  والفتيــات  البراعــم  إلكســااب  اإلدارة  برامــج 
يفيدهــم  بمــا  فراغهــم  أوقــات  لشــغل  علميــا  وتوجيههــم 
وينفعهــم فــي حياتهــم, وتنظــم الموســم الثقافــي العلمــي 
علميــة  تخصصــات  قــي  الربيــع  ودورات  الصيفيــة  والــدورات 
اختصاصيــون  عليهــا  يشــرف  ودوراتهــا  برامجهــا  مختلفــة, 
علميــون وتقــدم للفائزيــن فــي أنشــطتها جوائــز قيمــة تجفيــزا 

إلبداعاتهــم.
ــى  ــا عل ــتمل دوراته ــي وتش ــمها الثقاف ــت اإلدارة موس أطلق

تجــارب علميــة متنوعــة ســهلة وممتعــة. إن تدريــب المنتســبين 
ــي  ــدرج المرحل ــم باســتخدام الت ــادئ البحــث العلمــي يت ــى مب عل
المخطــط لــه ســلفا مــع التبســيط والتوضيــح وجعــل عمليــة 
البنــاء لعلمــاء المســتقبل تجنــى ثمــار هــذه التهيئــة صــورة أعمــق 

ــى االهــداف المطلوبــة.  فــي الحصــول عل
وبات واضحا أن دور إدارة علماء المســتقبل وخبراء المســتقبل 
)الفتيــات( لــم يعــد يقتصــر علــى نقــل المعلومــات والمعــارف إلــى 
الصغــار، وإنمــا أصبــح مــن الضــروري أن يوجــه المشــتركون فــي 

اختصاصيون 
علميون يشرفون 

على دوراتها 
وبرامجها

دوراتها تشمل 
تجارب علمية 

متنوعة هدفها الفكر 
اإلبداعي والنقد 

والتحليل

إدارة علماء المستقبل والفتيات في النادي العلمي الكويتي من 
اإلدارات الفاعلة وتهتم بالصغار من سن 7 سنوات والفتيات حتى 

السابعة عشرة من العمر تهدف برامجها الى توجيه منتسبيها نحو 
الفكر اإلبداعي والنقد والتحليل وتكتشف من خالل دوراتها المواهب 
والقدرات وتنميتها وصقلها وتهيئة البيئة العلمية ومهارات البحث 

العلمي ودوراتها تشمل تجارب علمية متنوعة وسهلة.

“علماء المستقبل والفتيات”..

| لطيفة الجمعة
إدارة علماء المستقبل والفتيات

منجم 
المواهب

اإلدارة تطلق موسمها الثقافي العلمي في تخصصات مختلفة

علماء املستقبل
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الزراعــة والنباتــات، علــوم الكمبيوتــر ومشــاريع الربــوت وبرامــج 
ــة  ــخ وصناع ــون الطب ــم وفن ــون الرس ــل فن ــة مث ــة  منوع ترفيهي
المســابقات  خــال  القيمــة  الهدايــا  للفتيات.وتقــدم  الحلــي 
المصاحبــة للــدورات التــي تتضمــن العديــد مــن الــورش العلميــة 
ــة  ــة لتلبي ــة وااللكتروني ــة والبحثي ــائل التعليمي ــزة بالوس المجه

ــي.   ــي التجريب ــات البحــث العلم ــات ومتطلب حاج
الــدورات والبرامــج حافلــة باألنشــطة العلميــة والثقافيــة 
والرياضيــة والترفيهيــة وتغطــي الميــول والرغبــات العلميــة 
ــر والتحديــث بمــا  المتنوعــة التــي تمــت خالهــا مراعــاة التطوي
ــة ومتابعــة  ــد مختلــف المراحــل العمريــة وســط أجــواء علمي يفي
مســتمرة لتطويــر المواهــب واالبــداع.إن  الــدورات والبرامــج 
العلميــة فــي إدارة علمــاء المســتقبل وخبــراء المســتقبل )الفتيات( 

يقدمهــا متخصصــون فــي المجــاالت العلميــة وفــي التعامــل مــع 
الفئــات العمريــة، و ذوي كفــاءة علميــة عاليــة يشــرفون علــى 
ــدورات والبرامــج وتطويرهــا إضافــة الــى متابعتهــم للبرنامــج  ال

ــة. ــدورات العلمي ــب لل ــادف المصاح ــي اله الترفيه
إن الــدورات فــي إدارة علمــاء المســتقبل والفتيــات تنــدرج فــي 
إطــار أهــداف النــادي الراميــة إلــى المســاهمة فــي نشــر الثقافــة 
ــادة المســتوى العلمــي  ــى زي ــي المجتمــع والعمــل عل ــة ف العلمي
المختلفــة  المنتســبين للتخصصــات  لــدى  العلميــة  والكفــاءة 
وتهيئــة ورعايــة البيئــة العلميــة المناســبة وتنميــة مهــارات 
البحــث العلمــي واســاليب حــل المشــكات لــدى المنتســبين 
وتدريبهــم علــى اســلوب البحــث والنقــد والتحليــل واالستكشــاف 

ــات. ــل واالختراع ــع البدائ ــول ووض ــاد الحل وايج

تقدم للفائزين في 
أنشطتها جوائز قيمة 

تحفيزا إلبداعاتهم

دورات إدارة علمــاء المســتقبل وخبــراء المســتقبل نحــو الفكــر 
ــكات  ــل المش ــل وح ــد والتحلي ــي والنق ــث العلم ــي والبح االبداع

وتعويدهــم علــى إجــراء التجــارب العلميــة 
الحقائــق  إدراك  إلــى  توصلهــم  التــي 
معارفهــم  تطويــر  فــي  واالســتمرار 
واالرتقــاء إلــى مســتويات أكثــر تقدمــا 
وكفــاءة فــي األداء فــي أي مجــال يعملــون 

ــإذن اهلل. ــتقبل ب ــي المس ــه ف ب
علمــاء  إدارة  ودورات  برامــج 
ــات(  ــراء المســتقبل )الفتي المســتقبل وخب
فــي النــادي العلمــي الكويتــي تهــدف إلــى 
ــار أوالد  ــدى الصغ ــراغ ل ــات الف ــغل أوق ش

ــى  ــر 8 ال ــن عم ــات م ــنوات والفتي ــى 7 س ــر 5 ال ــن عم ــات م وبن
17 ســنة  واكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم بغيــة تنميتهــا وأيضــا 

اســتقطابهم ومنحهــم مبــادرة العمــل التطوعــي واســتثمارها بما 
ــى االطــاع واكتســاب  ــد وطنهــم وتشــجيعهم عل يفيدهــم ويفي
والــدورات  البرامــج  وتعنــى  المعلومــات. 
الدينيــة  القيــم  وتعزيــز  العلــوم  بتوثيــق 
واألخاقيــة والتربويــة والوطنيــة والمســاهمة 
فــي اكتشــاف مواهــب المنتســبين وتوجيههــا 

بالشــكل الســليم.
وتنظــم  إدارة علمــاء المســتقبل )الفتيــات( 
الموســم  الكويتــي  العلمــي  النــادي   فــي 
الثقافــي العلمــي و الــدورات الصيفيــة ودورات 
ــات  ــي تخصص ــج ف ــدم برام ــي تق ــع والت الربي
مختلفــة مثــل المشــاريع العلميــة فــي الكيميــاء 
والفيزيــاء والبيولوجيــا والطاقــة البديلــة ، العلــوم المرحــة للصغار 
، التطبيقــات الحياتيــة  فــي الرياضيــات والهندســة،علوم الفلــك، 

علماء املستقبل

غرضها اكتشاف 
المبدعين وصقل 

قدراتهم وتوجيههم 
علميا

علي الجمعة األمين المساعد ولطيفة الجمعة مديرة إدارة الفتيات 
وعلماء المستقبل يتوسطا بعض منتسبي دورات اإلدارة 
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حلم  العلماء والباحثين   جوائز نوبل .. 

908 فائزين منذ انطالقها

بداية أكتوبر من كل عام تتجه األنظار إلى األكاديمية الملكية في 
العاصمة السويدية ستوكهولم، لمعرفة أسماء المتوجين بجائرة ألفريد 

نوبل، في ستة حقول معرفية ومجاالت إنسانية متنوعة هي الفيزياء، 
الكيمياء، الطب، األدب، السالم، واالقتصاد، مع اإلشارة إلى أن هذا األخير - 
االقتصاد - لم يكن ضمن المجاالت التي حددها نوبل للجوائز سنة 1895، 
ولم تتم إضافته إلى القائمة إال عام 1969، وباستثناء جائزة السالم التي 

تسلم في العاصمة النرويجية أوسلو، يتلقى بقية المتوجين جوائزهم في 
10 من ديسمبر الذي يصادف وفاة العالم نوبل في مملكة السويد.

| أيمن فهمي

تقرير

 نوبل الفيزياء
فــي 4 اكتوبــر الماضــي جــاءت ثانــي اعانــات الفــوز بجوائز 
نوبــل لهــذا العــام، إذ أعلنــت األكاديميــة الســويدية الملكيــة 
ــكان  ــد ثوليــس ودان ــة دافي ــوم، فــوز البريطانييــن الثاث للعل
ــاء  ــي الفيزي ــل ف ــزة نوب ــترليتز بجائ ــكل كوس ــن وماي هالداي
لعــام 2016،لينضمــوا إلــى قائمــة تضــم نحــو 200 عالــم 
وأديــب وشــخصية عالميــة فــازوا بالجائــزة منــذ بدايــة القــرن 
العشــرين.وقالت األكاديميــة  »إن العلمــاء الثاثــة كشــفوا 
ــم  ــى عال ــاب عل ــوا الب ــادة، وفتح ــدة للم ــكااًل جدي ــم أش للعال
ــة  ــر معــروف قبــل ذلــك«. واســتخدم العلمــاء الثاث ــد غي جدي
الرياضيــات لتفســير الســلوك الفيزيائــي الغريب للمــواد عندما 
تتخــذ أشــكااًل نــادرة مثلمــا يجــري فــي »الســوبر كونداكتــورز« 

ــاءة. ــة الكف أو الموصــات عالي
ــى  ــترليتز عل ــس وكوس ــن ثولي ــل العالمي ــز عم ــا رك بينم
ســلوك جزيئــات المــادة عندمــا تصبــح شــديدة التســطح 
لدرجــة أقــرب إلــى اعتبارهــا مــادة ذات بعديــن فقــط ال ثاثــة. 
مــن جانبــه، قــال العالــم نيلــس مارتنســن رئيــس لجنــة نوبــل 
»التقنيــات الحديثــة التــي نراهــا اليــوم ومنهــا الحواســيب 
الحديثــة تعتمــد علــى فهمنــا لطبيعــة المــواد المكونــة لهــا«.

نوبل الكيمياء

فــي 5 اكتوبــر الماضــي جــاء ثالــث اعانــات الفــوز بجوائــز 
ــه  ــف جني ــا 727 أل ــام وقيمته ــذا الع ــاء له ــي الكيمي ــل ف نوب
اســترليني،وفاز بهــا ثاثــة علمــاء عــن تطويرهــم »محــركات 
جزيئيــة، وهــم جــان بييــر ســوفاج وســير فريزيــر ســتودارت و 
برنــارد فيرينغــا، عــن تصميــم وتركيــب »آالت جزيئيــة« يمكن 
التحكــم بحركتهــا، وهــي بحجــم يقــل عــن حجــم الشــعرة آالف 
ــار  ــل عق ــان لنق ــم اإلنس ــل جس ــا داخ ــن دفعه ــرات، ويمك الم
ــق عــاج  ــال يمكــن تطبي ــى ســبيل المث ــه، وعل ــي بداخل دوائ

مباشــر علــى خايــا ســرطانية.
ــو  ــا النان ويمكــن أيضــا لهــذا المجــال الخــاص بتكنولوجي

ــة. ــم المــواد الذكي ــى تطبيقــات فــي تصامي أن يفضــي إل
وتعتــرف الجائــزة بنجــاح العلمــاء الثاثــة فــي الربــط 
ــوف  ــال أول ــره. وق ــيء وتصغي ــم أي ش ــات لتصمي ــن الجزيئ بي
رامســتروم، مــن لجنــة نوبــل: »اســتطاعوا )العلمــاء( الســيطرة 
علــى الحركــة علــى مســتوى الجــزيء«. وكثيــرًا مــا يشــار إلــى 
ريتشــارد فينمــان، عالــم الفيزيــاء المشــهور، بوصفــه الملهــم 

ــة. ــركات الجزيئي ــوم المح لمفه

نوبل الطب

رُشــح لجائــزة نوبــل للطــب أكثــر مــن 270 عالمــًا، وُتعــد 
أولــى جوائــز نوبــل التــي يُعلــن عنهــا ســنويًا، وتبلــغ قيمتهــا 
ــا ســويدية، اي مــا يعــادل نحــو  ــة ماييــن كورون ــًا ثماني حالي
930 ألــف دوالر، وقــد  فــاز بهــا لهــذا العــام العالــم اليابانــي 
يوشــينوري أوســومي حســبما أعلنــت األكاديميــة الملكيــة 
ــرًا  ــي، تقدي ــر الماض ــي 3 أكتوب ــة الســويدية ف ــي العاصم ف
ــة تكســير وإعــادة  ــى كيفي إلســهاماته فــي مجــال التعــرف عل
ــة التــي  ــا داخــل الجســم، وهــي النظري ــات الخاي ــاج مكون إنت
ــا«. وتمكــن أوســومي مــن  ــي للخاي ــر الذات تعــرف بـ«التدمي
تحديــد الجيــن المســؤول عــن تنظيــم عمليــة »االلتهــام 
الذاتــي« للخايــا وهــو مصطلــح طبــي حديــث يعبــر عــن 
إلــى  التالفــة وتحويلهــا  الدهــون واألجــزاء  التهــام خايــا 
مــواد عضويــة وإصــاح التلــف. ويُعــد عمــل أوســومي شــديد 
األهميــة للتعــرف علــى المشــاكل الجســدية التــي تســبب 
عــددًا مــن األمــراض الغامضــة مثــل الســرطان وباركنســون. 
ويســبب الخلــل فــي عمليــة »االلتهــام الذاتــي« العديــد مــن 

ــرف. ــا الخ ــن بينه ــيخوخة م ــن الش ــي س ــراض ف األم

 السالم واالقتصاد واألدب

فــي يــوم الجمعــة 7 أكتوبــر الماضــي، أعلنــت رئيســة لجنــة 
نوبــل للســام كاريــن كولمــان فايــف فــي العاصمــة النرويجية 
ــانتوس  ــل س ــوان مانوي ــي خ ــس الكولومب ــوز الرئي أوســلو، ف
بجائــزة نوبــل للســام 2016، تقديــرًا لجهــوده المبذولــة 
مــن أجــل إنهــاء الحــرب األهليــة المســتمرة منــذ مــا يربــو مــن 
50 عامــًا مــع حركــة »الفــارك« المتمــردة. وفــي العاشــر مــن 
الشــهر نفســه، منحــت جائــزة نوبــل فــي العلــوم االقتصاديــة 
التــي تبلــغ قيمتهــا 928 ألــف دوالر بالمناصفة بيــن كًل مــن 
العالميــن االقتصادييــن البريطانــي أوليفــر هــارت والفنلنــدي 
بينغــت هولمســتروم عــن إســهاماتهما  فــي نظريــة العقــود، 
لتصميــم  فكــري  أســاس  بنــاء  علــى  يقــوم  عملهمــا  وأن 
ــريعات  ــن تش ــدة، م ــاالت عدي ــي مج ــات ف ــات ومؤسس سياس
اكتوبــر   13 وفــي  السياســية.   الدســاتير  حتــى  اإلفــاس 
الماضــي، أعلنــت األكاديميــة الســويدية المانحــة لجائــزة 
نوبــل فــوز الموســيقار والمغنــي وكاتــب الكلمــات األميركــي 
بــوب دايــان بجائــزة نوبــل فــي األدب 2016 فــي قــرار 
مفاجــئ تهــزم فيــه الموســيقى األدب فــي ســابقة أولــى مــن 
نوعهــا حيــث نالهــا منــذ عــام 1901 ادبــاء ومبدعــون تنوعــت 
أعمالهــم بيــن الروايــة والشــعر والقصــة القصيــرة وحتــى 
الفلســفة والكتابــة الملتزمــة، فيمــا ال يعــرف عــن نوبــل انهــا 

ــم الموســيقى. ــى عال يمكــن ان تتجــاوز هــذه األقســام إل
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نوبل للجهالء والحماقة العلمية
يظهــر أن ألفريــد نوبــل فكــر فــي هــذا التقليــد الســنوي 
بعدمــا كابــد فــي مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار، حرصــًا 
منــه بهــذه المبــادرة علــى تقديــر الجهــود اإلنســانية 
كافــة،  والمعرفيــة  العلميــة  المجــاالت  فــي  المبذولــة 
وتشــجيعًا للباحثيــن لمــا فيــه الخيــر لمصلحــة التقــدم 
ــا  ــت عندم ــدر كان ــخرية الق ــر أن س ــري، غي ــور البش والتط
أطلــق البعــض ســنة 1991 مــا ســمي بجائــزة »إيــج نوبــل« 
أي جائــزة نوبــل للجهــاء أو للحماقــة أو الحماقــة العلميــة. 
وتمنــح كل عــام لألبحــاث العلميــة عديمــة المضمــون 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــدة منه ــى فائ ــن أدن ــة م والفارغ
ــام 2015  ــف اآلداب لع ــي صن ــن ف ــى أن المتوجي ــير إل نش
فــي هــذا الجائــزة هــم مــارك داينجميــن وفرانسيســكو 
ــاه«  ــة »ه ــافهم أن كلم ــد الكتش ــي أنفيل ــك ج ــرا وني توري

ــم. ــات العال ــي كل لغ ــودة ف موج

العرب ونوبل
¿ حصــاد العــرب مــن جوائــز نوبــل ضعيــف جــدًا، فــأول تتويــج كان مــع البريطانــي 
ــزة فــي مجــال الطــب مناصفــة مــع  ــى الجائ ــذي حصــل عل ر، ال ــر مــدوَّ ــان بيت مــن لبن

ــب. ــي المكتس ــل المناع ــافهما التحمي ــام 1969 الكتش ــت ع ــك بورن ــترالي فران األس
¿ وجــاء التتويــج الثانــي فــي مجــال الســام مــع الرئيــس المصــري أنــور الســادات 
عــام 1978، مناصفــة مــع الرئيــس اإلســرائيلي مناحيــم بيِجــن، عشــر ســنوات بعــد ذلك 
يأتــي دور العــرب فــي مجــال األدب هــذه المــرة، مــع األديــب العالمــي نجيــب محفــوظ، 
ســنتان بعدهــا منحــت الجائــزة للكيميائــي األمريكــي مــن أصــل لبنانــي إليــاس جيمــس 

خــوري، ألبحاثــه فــي تطويــره نظريــة ومنهجيــة التركيــب العضــوي. 
ــس  ــع الرئي ــام م ــال الس ــي مج ــددا، وف ــام 1994 مج ــرب ع ــزة للع ــود الجائ ¿ وتع
الفلســطيني ياســر عرفــات باالشــتراك، مــع كل مــن شــمعون بيريــز وإســحاق رابيــن لمــا 

بذلــوه مــن جهــود لتحقيــق الســام فــي الشــرق األوســط.
¿ ثالــث مصــري يتــوج بإحــدى جوائــز نوبــل كان عالــم الكيميــاء الراحــل أحمــد زويــل 
 ،)Femtosecond( ــة ــو ثاني ــال الفيمت ــي مج ــة ف ــه المعمق ــر أبحاث ــنة 1999، نظي س
وفــي أكتوبــر 2005نــال الدكتــور محمــد البرادعــي مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
»نوبــل« فــي الســام تقديــرًا لمجهوداتهــم فــي الحــد مــن انتشــار  األســلحة النوويــة.

¿ وأول امــرأة عربيــة تنــال جائــزة نوبــل كانــت اليمنيــة تــوكل كرمــان فــي مجــال 
ــة  ــيرليف رئيس ــون س ــن جونس ــن إلي ــع الليبيريتي ــتراك م ــام 2011، باالش ــام ع الس

ــوي.  ــا غوب ــة ليم ــطة المدني ــة، والناش الدول
ــك  ــي، وكان ذل ــام الماض ــزة الع ــرب جائ ــد الع ــددًا حص ــام مج ــال الس ــي مج ¿ وف
مــن نصيــب الرباعــي التونســي الراعــي للحــوار الوطنــي فــي تونــس والمســاهم فــي 

ــاد. ــي الب ــي ف ــال الديمقراط مسلســل االنتق

أقل المجاالت مشاركة
المجــاالت  أقــل  مــن  اآلداب  فــي  الجوائــز  تعــد 
مشــاركة بيــن الفائزيــن، إذ لــم تمنــح الجائــزة ألكثــر 
مــن شــخص ســوى خمــس مــرات فقــط، وتحتــل 
الصــدارة  اإلنجليزيــة  باللغــة  المكتوبــة  األعمــال 
ــه األدب  ــًا، يلي ــوع 27 عم ــج بمجم ــث التتوي ــن حي م
المرتبــة  الــذي حصــد 14 جائــزة، وفــي  الفرنســي 
الثالثــة نجــد األدب األلمانــي بإجمالــي 13 تتويجــًا، ثــم 

مــرة. اإلســباني 11  األدب 

المصادر: وكاالت األنباء - بي بي سي العربية - سكاي نيوز عربية 

فائز متوفى!
تاريخيــا ســلمت النســخة األولــى مــن هــذه الجائــزة ســنة 1901، 
ــن  ــم بي ــي، يقس ــغ مال ــة ومبل ــهادة وميدالي ــن ش ــارة ع ــي عب وه
المتوجيــن فــي حالــة التعــدد، دون أن تُشــترط المســاواة عنــد 

ــيم.  التقس
ومــن قوانيــن المســابقة أن يكــون الفائــز بهــا علــى قيــد 
الحيــاة، حتــى إن لجنــة جائــزة نوبــل الطــب اخترقــت هــذا القانــون 
ســنة 2011 مــع العالــم الكنــدي رالــف مارفــن ســتينمان، الــذي 
ــة فــوزه فــي 3 أكتوبر 2011علــى نصف جائــزة نوبــل  أعلنــت اللجن
فــي الطب للعــام  2011، “الكتشــافه الخليــة الشــجرية ودورهــا 
ــروس  ــي كل من ب ــة«، وتقاســم النصــف الباق ــي المناعــة التكيفي ف
ــل المناعــة  بوتلر وجــول هوفمــان »الكتشــافاتهما المتعلقــة بتفعي
ــد  ــدري أن ســتينمان كان ق ــم تكــن ت ــة ل ــر أن اللجن ــة«، غي الفطري
توفــي قبــل إعــان الجائــزة بثاثــة أيــام، أي فــي 30 ســبتمبر، 
جراء ســرطان فــي البنكريــاس, وقــد تســبب هــذا فــي بلبلــة، حيــث 
ــن،  ــزة للمتوفي ــح الجائ ــدم من ــى ع ــة نوبل عل ــص لوائح مؤسس تن
إال أن اللجنــة قــررت بعــد المداولــة عــدم تغييــر قرارهــا بمنــح 

ــليمة« ــة س ــذ »بني ــرار اتخ ــزة ألن الق ــتاينمان الجائ س

908 فائزين منذ انطالقها
ــدر  ــا يق ــوم م ــى الي ــا إل ــذ انطاقه ــل من ــة نوب ــت لجن منح
ــن  ــن بي ــن، موزعي ــه 908 فائزي ــا مجموع ــزة، فيم بـــ 580 جائ
ــاالت  ــي  مج ــرأة ف ــم 48 ام ــن بينه ــردًا، م ــة 881 ف 27 مؤسس
الجائــزة كافــة، هــذا وتبقــى نوبــل للســام أكثــر الجوائــز حجبــًا 
فــي مســيرة نوبــل، إذ حجبــت 19 مــرة، أوالهــا كانــت مــع انطاق 

ــنة 1972. ــا س ــى، وآخره ــة األول ــرب العالمي الح
رافضون لنوبل

الكثيــرون يعتــذرون عــن ترشــيحهم 
لنيــل إحــدى جوائــز نوبــل، خصوصــًا 
ــن  ــية م ــف سياس ــا مواق ــي له ــك الت تل
أن  يذكــر  التاريــخ  أن  غيــر  الجائــزة، 
متوجيْــن بهــا رفضــا تســلم الجائــزة 
بعــد إعــان فوزهمــا، وهمــا: الفيلســوف 
الــذي  ســارتر  بــول  جــان  الفرنســي 
 ،1964 ســنة  األدب  صنــف  عــن  فــاز 
والمفــاوض  الفيتنامــي  والسياســي 
الــذي أوقــف الحــرب هنــاك، لــو دوك ثــو 
الــذي فــاز عــن صنــف الســام مناصفــة 

مــع هنــري كســنجر عــام 1973.

أصغر وأكبر الفائزين
ــد الباكســتانية مــاال يوســف زي  تع
أصغــر متــوج بهــذه الجائــزة - مجــال 
الســام - الســنة مــا قبــل الماضيــة، 
بينمــا أكبــر المتوجيــن بهــا ســنا كان 
البولنــدي  االقتصــادي  نصيــب  مــن 
ليونــد  الجنســية  واألمريكــي  األصــل 
هوروفيتــش الــذي نالهــا عــام 2007 
وعمــره 90 عامــًا، بمعيــة األمريكييــن 
ميرســون  وروجــر  ماســكين  إيريــك 
ــات  ــم اآللي ــول تصمي ــم ح ــن نظريته ع

)Mechanism design(
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تحويــل  إلــى  تهــدف  إبداعيــة  عمليــة  االنتاج التلفزيونــي 
األفــكار  إلــى مجموعــة مــن الصــور واألصــوات، ووضعهــا في قالــب 
فنّي شــيّق ، بهــدف توصيلهــا إلــى جمهــور المشــاهدين ، والتأثيــر 
عليهــم. وهــذه العمليــة االبداعيــة تحتــاج إلــى تكاتــف خبــرات عــدة 
ــة  ــة االذاعي ــبة والهندس ــط والمحاس ــاالت االدارة والتخطي ــي مج ف
والديكــور  اإلضــاءة  والصوت وفنــون  أنواعــه  بــكل  والتصويــر 

ــوث. ــويق والبح ــرات والتس ــل والمؤث ــاج والتمثي ــاء والماكي واألزي
 االنتاج التلفزيونــي هــو الخطــوات المتعــددة التــي تــؤدي إلــى 
تحويــل فكــرة جيــدة إلــى مــادة مســجّلة )صوتيــًا وبصريــًا( تكــوّن 

فــي مجموعهــا مــادة / برنامجــًا  تلفزيونيــًا متكامــًا.
ويفتــرض فيمــن يقــوم بالعمــل التلفزيونــي] المنتــج[ التحلّـــي 

بمــا يلــي:

أوال: التخصــص وهــو ان يكــون كل شــخص بالفريــق الــذي 
يعمــل مختصــا بمجالــه ســواء كان التصويــر او اإلضــاءة او المونتــاج 

والجرافيكــس لقــدرة علــى التعامــل مــع الفريــق والعمــل معــه.
ــق  ــي وروح الفري ــل الجماع ــب العم ــل يتوج ــاز العم ــا: إلنج ثاني
ــق األهــداف وهــذا مــن اساســيات العمــل لكــي يظهــر   لكــي تتحق

ــدة. ــورة جي بص
ــداع  ــل واإلب ــة العم ــي جمالي ــاعد ف ــي تس ــة وه ــا: الموهب ثالث
ــة . ــورة جميل ــروع بص ــور المش ــي ظه ــرا ف ــل كثي ــري او العم الفك

رابعــا: الثقافــة العامــة عامــل اساســي الســتيعاب أنــواع األعمــال 

المصــورة وكيفيــة إخراجهــا وعلــى ســبيل المثــال مشــاريع اإلعانات 
تختلــف فــي اإلخــراج عــن مشــاريع تغطيــة الفعاليــات وكذلــك اعمــال 

اإلعانــات للتواصــل االجتماعي.
خامســا: الثقافــة المتخصصــة  وهــي الوســيلة المباشــرة للتطور 
ــتفادة  ــاال الاس ــه مج ــث تعطي ــة حي ــي المجموع ــرد ف ــي للف الذات
ــرة  ــم المثاب ــل، ث ــوق العم ــى س ــث عل ــة كل حدي ــرة لمواكب المباش

والرغبــة فــي التجديــد واالبتــكار.

مراحل االنتاج
· المرحلة األولى: التحضير واإلعداد و اإلنتاج

preparing for production    
· المرحلــة الثانيــة : مرحلــة مــا قبل االنتــاج / مرحلــة مــا قبــل 

pre-production or shooting التصويــر
production المرحلة الثالثة: مرحلة االنتاج / التصوير ·

editing المرحلة الرابعة: مرحلة المونتاج ·
· المرحلة الخـــامسة: مرحـــلة مابعد االنتـــــــاج

post-production 

المرحلة األولى: مرحلة ما قبل االنتاج /االعداد والتحضير 
preparing for production لإلنتاج

¿ تحديد الموضوع والفكرة ، وينبغي أن تكون الفكرة أصيلة 
ومشوّقة وتقدم شيئًا جديدا وخاقة ومبدعة وتدفع إلى التفكير 

يشتمل اإلنتاج التلفزيوني 
علىعوامل جمالية وفنية وإبداعية

تكنولوجيا

اإلنتاج التلفزيوني..
 صناعة الفن
واإلبداع

أدواته المؤلف والسيناريست والممثلون والفنيون ومهندسو 
التصوير والديكورات والماكياج وأحدث المعدات

اإلنتاج التلفزيوني صناعة تبدأ بالفكرة ثم النص األدبي ويتبعهما المعدون 
والممثلون والفنيون والديكورات واإلضاءة والماكياج والرسوم والتصوير والصوت 

 والمونتاج من خالل أجهزة وآالت ومعدات حديثة.
يلعب المال دورا مهما في اإلنتاج ولكن  هناك عوامل جمالية وفنية وإبداعية 

والعنصر األهم هو المخرج المسؤول عن مزج العناصر جميعا لتخرج في قالب فني 
مبدع للمشاهد يمتعه ويقنعه معا.

أحمد الشايجي
إدارة اإلستديو

http://www.forum.topmaxtech.net/t23950.html
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للمنتــج  والنهايــة  البدايــة  حــول  تصــوّر  من وضــع  يلــزم  مــا 
ــف  ــرد وكي ــرك األثر.الس ــي تت ــة الت ــة والخاتم ــة القوي الفني: البداي

يكــون: ســرد دائــري لولبي ســرد امتــدادي تطويــري

production المرحلة الثالثة : مرحلة االنتاج/ التصوير
خطوات االنتاج: تمر عملية االنتاج االذاعي )للراديو والتلفزيون( 

بعدة خطوات رئيسة هي:
• اختيار الموضوع والفكرة واعتماد آلية المعالجة البصرية

• إجراء البحث واستكمال هذه العملية 
• حصــر نتائــج البحــث وتوضيبهــا علــى شــكل محــاور وهــي التــي 

تقــرر أيــن ســيكون التصويــر فــي الميــدان أم في االســتوديو
• وضع السيناريو المبدئي / التوضيحي الصورة / الصوت

المتغيّر،الصورة،الصوت.الصورةالمطلوبة،مكان 
التصوير،الديكورات،المقابات، 2-3 كلمات في الثانية، تعليق، 

حوار ،موسيقى، مؤثرات صوتية.
ويجب االشارة الى ان السيناريو المبدئي ال يضمن ما يلي: 

نوع اللقطات / أحجامها/ زوايا التصوير/ كيفية االنتقال من 
لقطة إلى اخرى/ حركات الكاميرا.

وضع خطة االنتاج وتتضمن:
)1(  اسم البرنامج

)2(  موضوع البرنامج أو الحلقة
 )3( ناريخ العرض وزمن العرض الموعد

 )4( فريق العمل التلفزيوني
 )5( أسلوب المعالجة سيناريو توضيحي

 )6( التصريحات المطلوبة للتسجيل
)7( المقابات والضيوف 

 )8( االجهزة واألدوات المطلوبة لإلنتاج 

 )9(أمكنــة التســجيل )الميــدان أم االســتوديو( وكيفيــة الوصــول 
مكنة لأل

 )10( ميزانية البرنامج
التنفيــذي، والســتوري بــورد  أو  النهائــي  الســيناريو  ـ وضــع 
يتضمــن نــوع اللقطــة / حجــم اللقطــة/ زاويــة التصويــر/ زمــن 
التصويــر/ كيفيــة االنتقــال مــن لقطــة إلــى أخــرى/ حركــة الكاميــرا/ 

ــورد( ــتوري ب ــة )الس ــكل لقط ــة ل ــوم توضيحي رس

¿ التصويــر أو التســجيل: حســب نتائــج البحــث يكــون إمــا 
االســتوديو. فــي  أو  ميدانيــًا 

¿المونتــاج )الفــوري / واآلجــل(: وهنــا يكــون المونتــاج )فــي 
هــذه المرحلــة( فوريــا وعاجــا )أوف اليــن(

editing المرحلة الرابعة: مرحلة المونتاج
مرحلة األولى: مونتاج فوري أثناء التصوير اوف الين

مرحلة الحقة : مونتاج الحق آجل أون الين

خطوات المونتاج
logging مشاهدة ما تم تصويره في عملية تحطيب •

• تحديد اللقطات الصالحة فنيًا وموضوعيًا )مرتبطة بالفكرة
• اســتبعاد اللقطــات والتســجيات غيــر الصالحــة والتــي ال تخــدم 

)الفكرة(
• إعادة ترتيب اللقطات وفقًا للسيناريو الذي تم وضعه.

• إدخــال المشــاهد الضروريــة واألفــام والتســجيات التــي 
تخــدم البرنامــج أو الفيلــم أو الحلقــة.

post-production المرحلة الخامسة: مرحلة ما بعد االنتاج
تنظيم العروض والبث، ،الدعاية واإلعان، التسويق.

والتأمل، وتستحث المشاهد على سلوك أوفعل ما وتفي 
بالغرض وتائم الوسيلة اإلعامية.

¿ تخضع الفكرة لتعديات وتبديات وترتيب عناصر أو محاور 
وتنظيم تسلسل محتوياتها، وتحديد أهدافها بدقة.

¿ وضع تصوّرات الكيفية التي يتم تحقيق هذه الفكرة، أي 
األساليب الممكنة لتنفيذها.

¿ وضع تصوّر لإلمكانات المادية والبشرية والموارد المتوافرة 
النجاز الفكرة المشروع.

¿ تصميم شامل وعام للعمل.
¿ اجتماع المنتج مع أبرز مفاصل العمل والطواقم لمناقشة 

الفكرة )المخرج /الفنيون/ صاحب النص(
¿ توزيع المهام ، حسب التخصص

¿ التحقق من االنسجام داخل الفريق  وهو طاقم العمل 
االنتاجي.

¿ وضع تصوّر أولي لعناصر االنتاج:  العناصر األساسية 
idea والفكرة title المكوّنة للعمل التلفزيوني:ـ العنوان

 target والجمهور المستهدف realization والتنفيذ script والنص
.audience

المرحلة الثانية : مرحلة ما قبل االنتاج / مرحلة ما قبل 
pre-production or shooting التصوير

ــي  ــث ف ــة: البح ــوات التالي ــى الخط ــة عل ــذه المرحل ــتمل ه تش
ــخصية  ــي الش ــث ف ــي والبح ــيفي ، ميدان ــي ، أرش ــوع:  علم الموض
: محــور أســري / محــور مجتمعــي / محــور مهنــي، والمقابــات 
المطلوبــة : تحضيــر أســئلة شــامل، البحــث الميدانــي: داخلــي 
أو خارجــي / تحديــد أماكــن التصويــر/ تحديــد زوايــا التصويــر / 
حــركات الكاميــرا/ االبتعــاد عــن العشــوائية.ووضع الخطــة المبدئيــة 
ــر _  ــات التصوي ــة- أوق ــة وخارجي ــر داخلي ــن التصوي ــل:- أماك للعم

المخرج العنصر 
األهم في العمل 
الفني  والتحضير 

واإلعداد والتصوير 
والمونتاج أهم 

مراحله

تكنولوجيا
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ــم  ــي والتصمي ــث العلم ــا البح ــابقة هم ــاران للمس ــاك مس وهن
الهندســي.

المسار األول:
ــًا  ــا وفق ــد حله ــا بقص ــكلة م ــة مش ــو دراس ــي وه ــث العلم البح
لقواعــد علميــة دقيقــة، وهــو وســيلة لطــرح األســئلة واإلجابــة 
ــات  ــارب وإثب ــام بالتج ــة والقي ــق الماحظ ــن طري ــا ع ــة عنه العلمي
النتائــج، وبالتالــي هــو تفكيــر علمــي منظــم يقــوم بــه شــخص 
ــألة أو  ــأن مس ــي ش ــق ف ــي الحقائ ــل تقص ــن أج ــث( م ــمى )الباح يس
ــة  ــة علمي ــاع طريق ــث( باتب ــوع البح ــمى )موض ــة تس ــكلة معين مش
منظمــة تســمى )منهــج البحــث( بهــدف الوصــول إلــى حلــول مائمــة 
ــة  ــى المشــكات المماثل ــم عل ــج صالحــة للتعمي ــى نتائ للعــاج أو إل

ــا. ــة أو نفيه ــات الفرضي ــرض إثب ــث( بغ ــج البح ــمى )نتائ تس
أمــا المســار الثانــي فهــو التصميــم الهندســي ويهــدف إلــى 
ــث  ــا بحي ــرًا( وتنفيذه ــًا أو تطوي ــدة )إبداع ــرة جدي ــى فك ــل إل التوص
تصبــح أعمــااًل جديــدة، يمكــن تصنيعهــا وتســويقها، ويشــترط 

فــي الفكــرة أن تمثــل إضافــة ذات قيمــة، أي ذات منفعــة للمجتمــع 
البشــري. ويمكــن أن تكــون الفكــرة منتجــًا جديــدًا أو تقنيــة جديــدة 
أو خدمــة جديــدة، بغــرض تحســين الكفــاءة وفاعليــة األداء والميــزة 

ــر. ــج المبتك ــة للمنت ــة االقتصادي ــية والقيم التنافس
ومــن خــال اللقــاء والحــوار تــم الكشــف عــن الفــرق بيــن االختراع 
ــا  ــدة، أم ــرة الجدي ــد الفك ــة تولي ــراع عملي ــو أن االخت ــكار وه واالبت
ــدة  ــة جدي ــد أو عملي ــج جدي ــى منت ــل الفكــرة إل ــكار فهــو تحوي االبت
أو خدمــة جديــدة. فاالختــراع يعمــل علــى التأثيــرات الفنيــة فــي 
ــرات  ــق التأثي ــكار يحق ــن أن االبت ــي حي ــدة، ف ــرة الجدي ــد الفك تولي
االقتصاديــة فــي عمليــة تحويــل أكثــر أهميــة وهــي نقــل الفكــرة إلــى 

منتــج جديــد.
وعــدّد المحاضــر مجــاالت المســابقة التي تشــمل 22 مجــااًل هي: 
علــم الحيــوان، والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية، والكيميــاء الحيوية، 
والطــب الحيــوي والعلــوم الصحيــة، واألحيــاء الخلويــة والجزئيــة، 
والكيميــاء، وعلــم األحيــاء الحســابي والمعلوماتيــة الحيويــة، وعلــوم 

فعاليات

انطلقت بلقاءات تنويرية وستستمر حتى إبريل 2017

مسابقة الكويت للعلوم والهندسة ..

عالم المبدعين

 تزامنًا مع العام الدراسي الجديد انطلقت فعاليات مسابقة الكويت للعلوم والهندسة 
الخامسة التي ينظمها النادي العلمي الكويتي بإشراف إدارة المسابقات العلمية وبدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وستستمر حتى نهاية إبريل 2017. وكانت البداية لقاء مع 
معلمي ومعلمات وزارة التربية في الثاني والعشرين من سبتمبر، تاله لقاء تنويري للطالب 

والطالبات في الحادي عشر من أكتوبر والثالث عشر من أكتوبر ثم اللقاء األخير لمعلمي 
ومعلمات المدارس األجنبية. وتناولت اللقاءات شرحًا وافيًا عن فكرة المسابقة ومساراتها 

والفرق بين االختراع واالبتكار وأهم مجاالت المسابقة وحوافزها ومراحلها وأهدافها وشروط 
التسجيل والمشاركة فيها ويتبع كل لقاء اإلجابة عن استفسارات الحضور.

فكرة المسابقة أول المحاور التي تم توضيحها للحضور وهي تقديم مشروع علمي في أحد 
مجاالت العلوم والهندسة مبني على منهج البحث العلمي أو التصميم الهندسي )االبتكار(، 

مع عرضه ونتائجه باستخدام لوحة بمواصفات ومقاسات محددة.

"
"

د. محمد الصفار
إدارة المسابقات العلمية
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 أفكار المشاركين يجب أن تمثل إضافة قيمة ذات 
منفعة للمجتمع البشري

تشمل 22 مجااًل وجوائز عدة والفئة العمرية 
للمشاركة من 12 – 18 سنة

األرض والعلــوم البيئيــة، والنظــم المدمجة، 
وعلــوم  الكيميائيــة،  الطاقــة  وعلــوم 
ــية،  ــكا هندس ــة، وميكاني ــة الفيزيائي الطاق
والهندســة البيئيــة، وعلــوم المــواد، وعلــوم 
وعلــوم  الدقيقــة،  واألحيــاء  الرياضيــات، 
الذكيــة،  واآلالت  والروبوتــات  النبــات، 
الطبيــة  والعلــوم  النظــم،  وبرمجيــات 
المتعديــة. وأوضــح المحاضــر أهــم شــروط 
المســابقة وتتمثــل فــي أن يكــون المشــارك 
أو المشــاركة مــن الفئــة العمريــة )-12 18( 
http://( ســنة والتســجيل فــي المســابقة

ksef.ksclub.org(، ويمكــن للطلبــة )بنين 
وبنــات( المشــاركة فــي مشــروع واحــد فقط 
ــد  ــى أال يزي ــًا عل ــًا أو جماعي ســواء كان فردي
عــدد أفــراد المشــروع الجماعــي علــى اثنيــن 
ــي  ــة لكويتي ــاركات الفردي ــون المش وأن تك
ــاركات  ــون المش ــا تك ــط، فيم ــية فق الجنس
الجماعيــة لجميــع الجنســيات ولكــن بشــرط 
كويتــي  مشــارك  األقــل  علــى  يكــون  أن 

ــق. واحــد مــن ضمــن أعضــاء الفري
ــي  ــرف مدرس ــص مش ــب أن يُخص ويج
للمشــروع يعمــل فــي المدرســة نفســها، 
أكاديمــي  يخصــص مشــرف  أن  ويفضــل 
للمشــروع، يكــون حاصــًا علــى الدرجــة 
العلميــة المناســبة فــي المجــال العلمــي 

للمشــارك.
كذلــك يجــب تســليم مقتــرح المشــروع 
النهائــي  والتقريــر   )Project Proposal(
للمشــروع  )Project Final Report( فــي 
للجنــة  يتســنى  حتــى  المحــدد  الموعــد 

المراجعــة العلميــة مراجعتــه.
ومــن أهــم شــروط المســابقة أيضــًا 
فــي  المشــاركين  الطلبــة  وجــود  وجــوب 
المســابقة فــي يــوم التحكيــم شــخصيًا، 
لــم  مــن  للتحكيــم  يحضــر  أن  يجــوز  وال 
ــرًا  ــروع، وأخي ــي المش ــارك ف ــاهم أو يش يس
يجــب أن يكــون المشــروع مندرجــًا تحــت أي 
ــاء  ــة للمســابقة. وأثن مــن المجــاالت العلمي
اللقــاءات تــم تســليط الضــوء علــى حوافــز 

عمــل  ورش  حضــور  وأهمهــا  المشــاركة 
علــى مهــارات البحــث العلمــي والتصميــم 
ــن  ــن متخصصي ــد مدربي ــى ي ــي عل الهندس
مــن شــركة إنتــل العالميــة والحصــول علــى 
فــي  للمشــاركين  )فقــط  حضــور  شــهادة 
ــاريع  ــع المش ــادي لجمي ــم م ــابقة( ودع المس
المشــاركة، وحصــول جميــع المشــاركين فــي 
ــى شــهادة مشــاركة وحصــول  المســابقة عل
الفائزيــن ) طلبــة – مشــرفين ( علــى شــهادة 
ــزة  ــدارس الفائ ــول الم ــك حص ــر، كذل تقدي
فــي المســابقة علــى شــهادة شــكر وتقديــر.

وتشــمل الحوافــز أيضــا فرصــة للترشــح 
ــابقة  ــي مس ــت ف ــل الكوي ــاركة وتمثي للمش
إنتــل للعلــوم – الوطــن العربــي، وفرصــة 
للترشــح للمشــاركة وتمثيــل الكويــت فــي 
ــة  ــوم والهندس ــي للعل ــل الدول ــرض إنت مع
ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــنويًا ف ــام س ــذي يق ال
األمريكيــة باإلضافــة إلــى فرصــة للترشــح 
للمشــاركة وتمثيــل الكويــت فــي مســابقات 

ــرى. ــة أخ دولي
مراحــل  بتنــاول  المحاضــر  وقــام 
باللقــاء  تبــدأ  أنهــا  موضحــًا  المســابقة 
التأهيليــة  والورشــة  والتســجيل  التنويــري 
وتوجــد نســخة منهــا علــى موقــع المســابقة، 
ثــم تقديــم مقتــرح المشــروع وتنفيــذه بعــد 
ــه  ــي ل ــر النهائ ــم التقري ــم تقدي ــاره، ث اختي
ــي  ــر النهائ ــوذج التقري ــتخدام نم ــب اس ويج
للمشــروع الموجــود علــى موقــع المســابقة، 
ويتبــع ذلــك تجهيــز لوحــة العــرض التــي 
للمواصفــات  مطابقــة  تكــون  أن  يجــب 

المســابقة. موقــع  فــي  الموجــودة 
ــد  ــة وتع ــة النهائي ــام التصفي ــي الخت وف
هــذه المرحلــة التنافســية الثانيــة وتقــام مــن 
خــال معــرض فــي النــادي العلمــي الكويتــي 
المراكــز  باختيــار  التحكيــم  لجنــة  وتقــوم 
ــة،  ــة علمي ــن كل مجموع ــى م ــة األول الثاث
الثاثــة  المراكــز  اختيــار  ذلــك  بعــد  ثــم 
األولــى علــى جميــع المجموعــات العلميــة 

)الجوائــز الكبــرى(.

فعاليات
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ادارة التصويــر الفوتوغرافــي فــي النــادي العلمــي الكويتــي تفتــح 
ابوابهــا لــكل محبــي فــن التصويــر الفوتوغرافــي حيــث توجــد المتعــة 
فــي تعلــم احــدث اســاليب هــذا الفــن علــى ايــدي نخبــة مــن امهــر 
المدربيــن  والفائــدة و روح الفريــق الجماعــي، وتتنــوع انشــطة ادارة 
ــر  ــى تطوي ــدف ال ــاط ته ــن نش ــر م ــي اكث ــي ف ــر الفوتوغراف التصوي

مســتوى المصــور فــي شــتى  تخصصــات التصويــر الفوتوغرافــي.
ملتقى أسبوعي

تنظــم ادارة التصويــر الفوتوغرافــي ملتقــى اســبوعيا للمصوريــن 
وتســعى مــن خالــه إلــى مناقشــة المصوريــن آراءهــم و فــرز وتعديــل 
صورهــم وذلــك لتطويــر مســتوى التصويــر واالســتفادة مــن الخبــرات 

ــارات المتنوعة. والمه
وتســعى ادارة التصويــر الفوتوغرافــي الــى خلــق روح الفريــق  
ــادل  ــن و تب ــن المصوري ــاون بي ــة و التع ــورش العملي ــال ال ــن خ م

ــم .  ــرات بينه الخب
التصويــر  فنــون  بــكل  متنوعــة  عمــل  ورش  االدارة  تقــدم 
الفوتوغرافــي مــن ورش داخليــة بــاالدارة و ايضــا ورش عمــل خارجيــة 
أو رحــات تصويــر تخصصيــة مثــل تصويــر المجــرة او النجــوم او 

ــة.  ــاة البري ــور والحي الطي
المشاركة في المعارض

تنظــم ادارة التصويــر الفوتوغرافــي الكثيــر مــن المعــارض حيــث 
ــل  ــة  للتفاع ــق فرص ــزة لخل ــة الممي ــه الفني ــور بأعمال ــارك المص يش
المباشــر مــع الجمهــور  وايضــا تشــارك ادارة التصويــر الفوتوغرافــي  
بالتصويــر  المختصــة  والدوليــة  المحليــة  المعــارض  أهــم  فــي 

الفوتوغرافــي.
دورات تدريبية 

تقــدم ادارة التصويــر الفوتوغرافــي دورات تدريبيــة فــي مختلــف 
ــي  ــر الفوتوغراف ــيات التصوي ــواء كانــت  ألساس ــر س ــون التصوي فن

ــر  ــل تصوي ــر مث ــون التصوي ــن فن ــن م ــكل ف ــة ب أو دورات متخصص
البريــة,  التجــاري, الطيــور والحيــاة  الحيــاة الصامتــة,   , الطبيعــة 
الفاشــن واالســتوديو, علــى ايــدي مصوريــن محترفيــن ذوي خبــرات 

ــة.  فني
فنــون  جميــع  شــرح  إلــى  المقبلــة  االعــداد  فــي  وســنتطرق 
التصويــر الفوتوغرافــي لتتيــح للقــارئ الفهــم واالســتمتاع بتفاصيــل 

الفــن الفوتوغرافــي.
استوديو متكامل

توفــر ادارة التصويــر الفوتوغرافــي اســتوديو متكامــا مــن ادوات 
ــون  ــواع وفن ــة بأن ــور احترافي ــاط ص ــور التق ــح للمص ــات تتي و فاش
التصويــر كافــة وورشــا ودورات احترافيــة للمصوريــن المبتدئيــن 
االدارة  تســتضيف  حيــث  بالتصويــر  الفنيــة  مهاراتهــم  لتطويــر 

المصوريــن االختصاصييــن علــى المســتوى العالمــي .
قاعة المحاضرات 

المحاضــرات  قاعــة  فــي  تقــام  والــورش  المحاضــرات  جميــع 
ــز  ــر وتجهي ــادي  بتوفي ــام الن ــي  وق ــر الفوتوغراف ــي ادارة التصوي ف
ــات   ــر ومايكروفون ــة الازمــة مــن بروجكت ــع وســائل التكنولوجي جمي

للمحاضريــن وتســهيل مهاهــم المطلوبــة.
تصاريح المحميات.

تعتبــر الكويــت معبــرا للطيــور المهاجــرة فــي فتــرات معينــة 
ــح  ــر الفوتوغرافــي بإصــدار تصاري مــن الســنة و تقــوم ادارة التصوي
للمصوريــن  لتوثيــق الحيــاة البريــة و نــوادر ســلوكيات الطيــور 

المهاجــرة.
 وترحــب ادارة التصويــر الفوتوغرافــي فــي النــادي العلمــي  بمــن 
يريــد الحصــول علــى العضويــة والكثيــر مــن االمتيــازات والمشــاركة 
فــي جميــع انشــطة التصويــر وتطويــر مهاراتهــم علــى ايــدي نخبــة 

مــن أمهــر المصوريــن.

تمنح تصاريح دخول المحميات لتوثيق الحياة 
البرية ونوادر سلوكيات الطيور المهاجرة

»التصوير الفوتوغرافي« .. 

متعةفنيةعلمية

اإلدارة توفر استوديو بأدوات التصوير كافة وتقيم ورش عمل 
ودورات تدريبية على أيدي نخبة من أمهر المدربين

تصوير فوتوغرايف

تمثل ادارة التصوير الفوتوغرافي في النادي العلمي الكويتي مكتب االرتباط الذي 
يمثل دولة الكويت في االتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي الفني والذي تنصب 
اهتماماته في التصوير الفني ويجمع النادي العلمي جميع المصورين في الكويت 
الذين يحملون عضوية االتحاد الدولي تحت اسم واحد وهو الكويت الحبيبة و من 

مميزات هذه العضوية العالمية امكانية المشاركة في اكثر من ستين مسابقة 
دولية بصورة سنوية في جميع انحاء العالم كما يتيح االتحاد الدولي ألعضائه فرصة 

المشاركة في معارض التصوير الفوتوغرافي الفني في جميع ارجاء العالم، ومن 
أهدافها نشر المعرفة بأصول التصوير والوعي بين األعضاء للتعامل االحترافي 

وإظهار جمال الكويت في مختلف المجاالت.

يعقوب الكندري
إدارة التصوير الفوتغرافي

لقطة جماعية من أحدى ورش العمل
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يتميــز النحــل بأنــه أكثــر أنــواع الحشــرات نفعــا وفائــدة واشــهر 
أنواعــه نحــل العســل، فيــه شــفاء للنــاس كمــا ورد فــي القــرآن الكريم 
وورد فــي األحاديــث الشــريفة التــداوي بالعســل الــذي تختلــف أنواعــه 

حســب نــوع الغــذاء الــذي يتناولــه.
 النحــل مقيــاس للبيئــة حتــى إذا كنــت ممــن لــم تتــح لهــم 
فرصــة االحتــكاك بهــذا المجــال مــن قبــل فســتجد مــا يثيــر شــغفك 
حــول هــذا العالــم وتلــك المملكــة التــي تســمى مملكــة النحــل فهيــا 

ــا نحلــق فــي آفاقهــا لنكتشــف جوانبهــا معــًا . بن
النحلــة هــي حشــرة يكفيهــا فخــرًا ويكفينــا إقناعــًا بخصوصيتهــا 
أن لهــا فــي القــرآن ســورة باســمها وداللــًة علــى خصوصية التشــريف 
أن اهلل قــد أوحــى لهــا فقــد قــال جــلَّ وعــا فــي كتابــه الكريــم 
)وأوحــى ربــك إلــى النحــل أن اتخــذي مــن الجبــال بيوتــًا ومــن الشــجر 
وممــا يعرشــون ثــم كلــي مــن كل الثمــرات فاســلكي ســبل ربــك ذلــًا 
ــاس إن  ــه شــفاٌء للن ــه في ــفٌ ألوان يخــرج مــن بطونهــا شــرابٌ مختل

فــي ذلــك آليــًة لقــوم يتفكــرون( صــدق اهلل العظيــم .
وللنحــل ســلوكيات حيــرت وأدهشــت الكثيريــن منهــا أن النحــل 
مــن أنظــف الكائنــات علــى وجــه األرض فهــو ال يقضــي حاجتــه 
أبــدًا داخــل الخليــة بــل يطيــر إلــى خارجهــا، أيضــًا ال يعيــش النحــل 
ويســتقر فــي مــكان ال تتوافــر فيــه شــروط النظافــة بمعنــى أنــه إذا 
ــه  ــة فإن ــة كريه ــة ذات رائح ــط بالخلي ــكان المحي ــة الم ــت رائح كان
ــروط  ــن ش ــذا م ــكان وه ــذا الم ــتقر به ــكان وال يس ــن الم ــر م ينف
ــذات  ــى بهــا مصــدر إزعــاج وبال ــك المناطــق الت إنشــاء الناحــل، كذل
المناطــق القريبــة مــن الطــرق الســريعة والســر فــي ذلــك أن النحــل 
ــل  ــيارات النق ــببها س ــي تس ــة الت ــزازات األرضي ــدًا لاهت ــاس ج حس
ــر  ــا آخــر أكث ــه وفــي أول فرصــة يجــد فيهــا مكان الثقيــل ولذلــك فإن
ــًا  ــادئ، أيض ــكان اله ــذا الم ــى ه ــا إل ــة ويهجره ــرك الخلي ــدوءًا يت ه
ــة  ــة معين ــوزع بطريق ــرارة يت ــة الح ــاع درج ــد ارتف ــل وعن ــإن النح ف
ويبــدأ فــي عمــل تيــارات هوائيــة مســتخدما جناحيــه خروجــًا ودخــواًل 
ــتاء  ــل الش ــي فص ــا ف ــة، أم ــرارة الخلي ــة ح ــن درج ــض م ــى يخف حت
وعندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة فإنــه يتجمــع ويتقــارب ويبــدأ فــي 
تحريــك عضاتــه الصدريــة لتنتــج الحــرارة الازمــة للتدفئــة وبهــذا 
يتقــي شــر التقلبــات الحراريــة وتأثيراتهــا علــى خليتــه، وللنحــل طــرق 
فــي التفاهــم ولغــة التفاهــم عنــد النحــل إمــا بالرقــص وهــو للداللــة 
علــى مــكان المرعــى الجيــد ليرشــد زمــاءه إليــه أو بالطنيــن بجناحيه 
ــه مــن الرحــي،  ــد هبوطــه ويبشــره بحمولت ــة عن ــدل حــرس الخلي لي
أمــا بالنســبة لحــرس الخليــة فإنــه ال يتهــاون مــع أي غريــب يحــاول 
التعــدي علــى حرمــة خليتــه ويتعــرف النحــل علــى بعضــه بعضــا عــن 
طريــق رائحــة معينــة تفرزهــا ملكتــه ويكتســبها جميــع أفــراد الخليــة 
فمــن كان ال يحمــل هــذه الرائحــة فهــو حتمــًا ليــس مــن هــذه الخلية 
وهنــا يتــم التعامــل معــه، وأفــراد خليــة النحــل فــى منتهــى التعــاون 

فيمــا بينهــم فالشــغاالت األكبــر ســنًا تقــوم بتعليــم النحــل الحديــث 
مهامــه داخــل الخليــة وعنــد الطيــران فــإن كل نحلــة شــغالة تكــون 
مســؤولة عــن تعليــم مجموعــة مــن النحــات الصغيــرات وإرشــادها 
عــن كيفيــة القيــام بالعمــل خــارج الخليــة، ومــن العجيــب أن النحلــة 
تلــك الحشــرة الصغيــرة وعنــد خروجهــا للطيــران فــإن لديهــا جهــازا 
ــاه يتفــوق فــي دقتــه علــى أدق أجهــزة الجي.بــي.إس  وهبهــا اهلل إي
لدرجــة أننــا إذا حركنــا بــاب الخليــة مــن مكانــه ولــو قليــًا فــإن النحلة 
عنــد عودتهــا تظــل تطيــر عنــد المــكان القديم نفســه للبــاب متعجبة 
ــد عــن  ــى المــكان الجدي ــه وتســتدل عل ــر موجــود فــي مكان ــه غي أن
ــر أن  ــدان أو تضط ــة للفق ــا معرض ــا وإال فإنه ــة زمائه ــق رائح طري
تحــاول أن تنضــم ألي خليــة فــي الجــوار بعــد تنفيــذ وتقديــم فــروض 
الطاعــة والــوالء للملكــة الجديــدة . وأمــا عــن تركيــب جســمها وعمــل 
أعضائــه فهــو مــن صنــع الخالــق جــلَّ وعــا بديــع الســماوات واألرض 
ــن  ــوا وســيظلون يكتشــفون مــن حي ــوا ومازال ــاء كان ــم والعلم فالعل
ــن  ــه م ــا تنتج ــرة وم ــك الحش ــزات تل ــب ومعج ــب وغرائ ــر عجائ آلخ
منتجــات مختلفــة فهــي ال تنتــج العســل فقــط كمــا يعــرف معظمنــا. 
ــة لمنتجــات مملكــة  كمــا أظهــرت أبحــاث عــدة الخصائــص العاجي
النحــل يمكــن االســتفادة منهــا لعــاج بعــض األمــراض التــي وقــف 
ــي  ــراض الت ــة األم ــم ونوعي ــكم ك ــزًا، وسيدهش ــب عاج ــا  الط أمامه
يمكــن ألحــد منتجــات النحــل أن يعالجهــا وتتميــز تلــك الطــرق فــي 
العــاج بأنهــا إذا لــم تنفــع فهــى ال تضــر . عمومــًا فــإن مملكــة 
النحــل منظمــة جــدًا وكل فــرد فــي تلــك المملكــة لــه دور يقــوم بــه 
ــة الشــاغل هــو المحافظــة  بمنتهــى االتقــان والتفانــي فشــغل النحل
علــى بقــاء الطائفــة أو الخليــة فهــى العالــم الخــاص بهــم- مــن هــي 
ــون  ــاذا يفعل ــور، وم ــم الذك ــن ه ــغاالت وم ــن الش ــن ه ــة ، م الملك
داخــل المملكــة ومــا أدوارهــم وكيــف تــدار شــؤون تلــك المملكــة؟ 

تريــدون معرفــة هــذا تابعونــا فــي أعدادنــا المقبلــة.  

وهبها اهلل جهازا يتفوق في دقته على الجي.بي.إس

منوعات

خصوصية التشريف اإللهي
النحل..

مرهف الحس يهجر أماكن الضوضاء ويكره الروائح الكريهة

 النحــل حشــرة مــن الحشــرات غشــائية األجنحــة وظيفتهــا الرئيســة 
ــد  ــور وتوج ــح الزه ــمع وتلقي ــن الش ــى تكوي ــة إل ــل باإلضاف ــع العس صن
فــي أرجــاء العالــم كافــة. يوجــد أكثــر مــن عشــرين ألــف نــوع مــن 
ــش  ــل. ويعي ــورة النح ــي س ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــل وورد ذكره النح
ــات  ــرة ضمــن مجتمع ــدادا كبي ــوي أع ــك تحت ــكل ممال ــى ش ــل عل النح
خاصــة. مهمــة  النحــل  مــن  فــرد  كل  يمــارس  حيــث  ضخمــة 

مملكة كلها أسرار ومعجزات محمد عبد المقصود
إدارة النحل
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من مشاريعه 
تصنيع روبوت 
لجمع القمامة من 
دون تدخل يدوي

ــع  ــادن التاب ــة المع ــم هندس ــي قس ــادي العلم ــام الن ــن أقس وم
ــة  ــى تنمي ــوم بأنشــطة عــدة تهــدف إل ــوم ويق إلدارة الشــباب والعل
ــة  ــم اإلبداعي ــل مواهبه ــبين وصق ــه المنتس ــدى أعضائ ــارات ل المه
ومســاعدتهم علــى االبتــكار واالختــراع وتقديــم الدعــم الفكــري 

ــرج . ــاريع التخ ــذ مش ــي تنفي ــة ف ــة الهندس ــة كلي لطلب
ــروري أال  ــن الض ــة فم ــي الصناع ــدم ف ــن التق ــم ع ــا نتكل وعندم
نغفــل عــن قســم هندســة المعــادن الــذي يحــوي الرســم الهندســي 
والمعــدات  الكهربائــي  والمنشــار  والفريــزة  الخراطــة  ومكائــن 
المســاعدة وكل هــذه المعــدات موجــودة لديــه فــي النــادي العلمــي 
الكويتــي.  ومــن أهــم أنشــطة القســم وإنجازاتــه علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــوذج معدن ــع أول نم ــوا ا بتصني ــاءه  قام ــر أن أعض ــس الحص ولي
لبــرج التحريــر مــن األلمنيــوم الخــام وهــو األكبــر علــى مســتوى 
دولــة الكويــت وقــد اســتغرق تشــكيل البــرج ثاثــة أشــهر متواصلــة 

ــال  ــي مج ــون ف ــم المختص ــد يعل ــل. وق ــن العم ــاع ع ــن دون انقط م
هندســة المعــادن مــدى صعوبــة تشــكيل أعلــى جــزء فــي البــرج حيــث 
يكــون االتــزان الحركــي فــي أصعــب حالتــه ومــع ذلــك بفضــل اهلل ثــم 
بالتدريــب المســتمر لألعضــاء علــى مواجهــة هــذه الحــاالت قــد تــم 

ــى هــذه المشــكلة بنجــاح . التغلــب عل

ويســتمر التحــدي بيــن أعضــاء القســم للوصــول ألعلــى درجــات 
الدقــة فــي التنفيــذ والصعوبــة فــي األداء بتشــكيل اصغــر بــرج فــي 
الكويــت مصنــع مــن النحــاس ومــن الصعوبــات التــي واجهــت أعضــاء 
ــكيل  ــبة لتش ــط األدوات المناس ــكيل وضب ــذ تش ــد التنفي ــم عن القس
مجســم صغيــر بهــذا الحجــم وتــم التغلــب علــى هــذه المشــكلة 

ــب المســتمر.       ــم بالتدري بفضــل اهلل ث

ومــن أهــم أهــداف القســم تنميــة المهــارات لــدى العضــو 

ــم  ــياء ل ــه  أش ــه وتعليم ــة لدي ــب اإلبداعي ــل المواه ــب وصق المنتس
ــع  ــادن التاب ــة المع ــم هندس ــي قس ــادي العلم ــام الن ــن أقس ــر وم ي
ــة  ــى تنمي ــوم بأنشــطة عــدة تهــدف إل ــوم ويق إلدارة الشــباب والعل
ــة  ــم اإلبداعي ــل مواهبه ــبين وصق ــه المنتس ــدى أعضائ ــارات ل المه
ومســاعدتهم علــى االبتــكار واالختــراع وتقديــم الدعــم الفكــري 

ــرج . ــاريع التخ ــذ مش ــي تنفي ــة ف ــة الهندس ــة كلي لطلب
ــروري أال  ــن الض ــة فم ــي الصناع ــدم ف ــن التق ــم ع ــا نتكل وعندم
نغفــل عــن قســم هندســة المعــادن الــذي يحــوي الرســم الهندســي 
والمعــدات  الكهربائــي  والمنشــار  والفريــزة  الخراطــة  ومكائــن 
المســاعدة وكل هــذه المعــدات موجــودة لديــه فــي النــادي العلمــي 
الكويتــي.  ومــن أهــم أنشــطة القســم وإنجازاتــه علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــوذج معدن ــع أول نم ــوا ا بتصني ــاءه  قام ــر أن أعض ــس الحص ولي
لبــرج التحريــر مــن األلمنيــوم الخــام وهــو األكبــر علــى مســتوى دولــة 
ــة مــن  ــة أشــهر متواصل ــرج ثاث الكويــت وقــد اســتغرق تشــكيل الب

دون انقطــاع عــن العمــل.
وقــد يعلــم المختصــون فــي مجــال هندســة المعــادن مــدى 
صعوبــة تشــكيل أعلــى جــزء فــي البــرج حيــث يكــون االتــزان الحركــي 
ــم بالتدريــب المســتمر  ــك بفضــل اهلل ث ــه ومــع ذل فــي أصعــب حالت
ــى هــذه  ــب عل ــم التغل ــد ت ــى مواجهــة هــذه الحــاالت ق لألعضــاء عل

ــاح . ــكلة بنج المش
ويســتمر التحــدي بيــن أعضــاء القســم للوصــول ألعلــى درجــات 
الدقــة فــي التنفيــذ والصعوبــة فــي األداء بتشــكيل اصغــر بــرج فــي 
الكويــت مصنــع مــن النحــاس ومــن الصعوبــات التــي واجهــت أعضــاء 
ــكيل  ــبة لتش ــط األدوات المناس ــكيل وضب ــذ تش ــد التنفي ــم عن القس
مجســم صغيــر بهــذا الحجــم وتــم التغلــب علــى هــذه المشــكلة 

ــب المســتمر.       ــم بالتدري بفضــل اهلل ث
ومــن أهــم أهــداف القســم تنميــة المهــارات لــدى العضــو 
المنتســب وصقــل المواهــب اإلبداعيــة لديــه وتعليمــه  أشــياء لــم يــر 
مثلهــا مــن قبــل حيــث إن هندســة المعــادن مــن التخصصــات التــي 
ال تحصــل عليــه وعلــى العلــم التقنــي لديــه إال مــن خــال مؤسســات 
علميــة أو الجامعــات أو المعاهــد المتخصصــة ولذلــك كان هــدف 
القســم مســاعدة األعضــاء المتميزيــن فــي مجــال االبتــكار واالختــراع 
ــادن  ــة المع ــم هندس ــي قس ــم ف ــاريع لديه ــذ المش ــث تنفي ــن حي م

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــة الهندس ــة كلي ــري لطلب ــم الفك ــم الدع ــا تقدي وأيض
ــرج. ــاريع التخ مش

ويقــوم أيضــا القســم بتقديــم بعــض األفــكار مــن مشــاريع 
للعضــو  التحفيــز  أنــواع  مــن  كنــوع  الجــدد  لألعضــاء  مبتكــرة  
ــل  ــذه وح ــروع وتنفي ــم مش ــوم بتصمي ــف يق ــم كي ــب ليتعل المنتس
المشــاكل والمعوقــات أثنــاء التنفيــذ ومــن هنــا تكــون بدايــة انطــاق 
لمبتكــر جديــد يعتمــد عليــه فــي المســتقبل بــإدارة مشــاريع خاصــة أو 
توجيــه لانتســاب بإحــدى الكليــات المتخصصــة فــي نفــس المجــال 

ــة. ــة خاص ــا ذا موهب ــون مخترع أو ان يك
ــاليب  ــن أس ــم م ــل القس ــب داخ ــاء التدري ــو أثن ــتفيد العض  ويس
األمــن الصناعــي بجميــع أقســامه مــن حيــث الحفــاظ علــى المتــدرب 
ــتخدام  ــى اس ــب عل ــاة، والتدري ــدات والمنش ــن والمع ــم المكائ أوال ث
ذات  القدمــة  المقدمــة  وفــي  أنواعهــا  بجميــع  القيــاس  معــدات 
علــى  القيــاس  أدوات  وأدق  أهــم  مــن  يعتبــر  الــذي  الميكرومتــر 

اإلطــاق.
ــة  ــاس بدق ــتخدام أدوات القي ــن اس ــو م ــن العض ــد ان يتمك وبع
ــذه األدوات  ــى ه ــد عل ــي يعتم ــكيل الهندس ــك الن التش ــة وذل فائق
ــذ المشــاريع واألشــكال الهندســية ينتقــل  بشــكل رئيســي فــي تنفي
العضــو للعمــل بصــورة فعليــة وباحتــكاك مباشــر مــع المكائــن ومــن 
ــار  ــو وإظه ــارات العض ــراز مه ــد إلب ــل والجه ــوار العم ــدأ مش ــا يب هن

أجمــل مــا فيــه وهــو اإلبــداع. 
التشــكيل  مــن  مختلفــة  عمليــات  العضــو  يتعلمــه  مــا  وأول 
الهندســي وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر عمليــة الخــرط 
الجانبــي والخــرط الســطحي والخــرط الداخلــي والقــاووظ وعمليــات 

الثقــب المختلفــة وقطــع المعــادن. 

بعــد ذلــك يكــون العضــو مؤهــا لتشــكيل شــكل هندســي 
ــة معــدن واحــدة  ــي قطع ــر مــن شــكل متداخــل ف ــى أكث ــوي عل يحت
وبعــد التأكــد مــن قــدرة العضــو علــى تحقيــق الهــدف المرجــو ننتقــل 
ــر  ــرج التحري ــا ب ــن أبرزه ــمات وم ــض المجس ــذ بع ــة تنفي ــى مرحل إل
وأبــراج الكويــت، ثــم بعــد ذلــك يكــون العضــو مؤهــا لتنفيــذ 
مشــاريع علميــة مبتكــرة ذات أشــكال هندســية معقــدة تعتمــد 
باألســاس علــى التركيبــات الميكانيكيــة مثــال علــى ذلــك يقــوم 

 صنعوا أول نموذج لبرج التحرير على مستوى الكويت 

الداعم
الفكري 

لطلبة الهندسة

"هندسة المعادن"..

هندسة المعادن هي فرع من علم الجيولوجيا الهندسية 
وعلم في تفاعل اإلنسان مع األرض وتعنى بإنتاج المكونات 

المعدنية الستخدامها في المنتجات االستهالكية أو 
الهندسية ويشمل ذلك إنتاج وتشكيل السبائك والمعالجة 

الحرارية والسطحية للمنتج ويقوم مهندس المعادن 
بتحقيق معايير التصميم التي يحددها المهندس 

الميكانيكي مثل التكلفة والوزن والقوة وصالبة المقاومة 
للتآكل والتعب واألداء في درجات الحرارة القصوى.

م. احمد عبد الفتاح
إدارة العلوم والشباب

هندسة
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غــادر وفــد النــادي العلمــي ممثــًا لدولــة الكويــت فــي منافســات 
يعتبــر  والــذي  والتكنولوجيــا  للعلــوم  الدولــي  القاهــرة  معــرض 
إمتــدادا لمســابقة إنتــل للعلــوم - العالــم العربــي، التــي تســتضيفها 
العاصمــة المصريــة القاهــرة خــال الفتــرة مــن الـــ 15 إلــى 20 
ديســمبر الجــاري، وتســتهدف الطلبــة والطالبــات دون المرحلــة 

الجامعيــة.
ــذا  ــي ه ــابقة ف ــذه المس ــي ه ــادي ف ــد الن ــاركة وف ــي مش وتأت
ــى  ــة عل ــابقة علمي ــر مس ــد أكب ــذي يع ــي ال ــي العرب ــل العلم المحف
مســتوى العالــم العربــي بدعــم مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي، ويضــم الوفــد خمســة طلبــة وطالبــات مــن الحائزيــن علــى 
المراكــز األولــى فــي مســابقة الكويــت للعلــوم والهندســة التــي 

ــنويًا. ــي س ــادي العلم ــا الن ينظمه
بأربعــة مشــاريع  المســابقة  الكويتــي فــي  الوفــد  ويتنافــس 
علميــة هــي )جهــاز االستشــعار البيولوجــي للكشــف عــن فصيلــة 
الــدم البشــري( عــن مجــال علــوم الطــب الحيــوي والصحــة، ومشــروع 
)تشــخيص اورام اليــد باســتخدام  نظــام النطــاق( عــن المجــال 
نفســه، فضــًا عــن مشــروعا )بــرودة الحــرارة( و )مســاعد الزهايمــر( 

عــن مجــال االنظمــة المدمجــة والروبوتــات واالالت الذكيــة.  

النادي العلمي يشارك في معرض القاهرة 
الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2016

د. محمد الصفار يتوسط وفد النادي المشارك في مسابقة إنتل للعلوم 
ــس  ــر بوك ــرك جي ــه بمح ــي وتوصيل ــر الحلزون ــع الجي ــو بتصني العض
ــة  ــل الحرك ــة فتنتق ــرك بالبطاري ــل المح ــم توصي ــك يت ــد ذل dc وبع
مــن المحــرك للجيــر ثــم يقــوم الجيــر بــدوران البــوش المركــب عليــه 
فتكــون حركــة البــوش يمينــا ويســارا وممــا ســبق نحصــل علــى حركة 
عــن طريــق جيــر مصنــع بالكامــل داخــل القســم فيكــون هــذا الجيــر 
ــيء  ــى ش ــض عل ــوم بالقب ــا تق ــوت مث ــد روب ــروع لي ــن مش ــزءا م ج
وتحريكــه يمينــا ويســارا وقــس علــى مــا ســبق باقــي أجــزاء المشــاريع 

ــم.  ــل القس ــة داخ المصنع
ومــن مشــاريع القســم أيضــا مشــروع ربــوت لجمــع القمامــة  مــن 
ــا  ــات عندم ــله المهم ــع س ــوت بجم ــوم الروب ــدوي يق ــل ي دون تدخ
ــق  ــن طري ــة ع ــلة الممتلئ ــوت الس ــعر الروب ــة ويستش ــون ممتلئ تك
سنســور مركــب اعلــى الســلة يقيــس مســتوى القمامــة داخلهــا وبنــاء 
ــا  ــي حاملهــا  يمين ــى الســلة ويحــدد فتحت ــوت إل ــه يتوجــه الروب علي
ويســارا ثــم يدخــل ذراعــي الروبــوت داخــل الفتحــات المخصصــة لــه 
ــا او  ــذراع يمين ثــم يقــوم برفــع الســلة ألعلــى ثــم يقــوم بتحريــك ال
يســارا ليفــرغ الســلة داخــل الحاويــة المثبتــة خلــف الروبــوت لتجميــع 
المهمــات المجمعــة مــن الســال الموجــودة داخــل المبنــى وعندمــا 
تمتلــئ حاويــة الروبــوت يوجــد  سنســور مركــب أعلــى الحاويــة 
يقيــس مســتوى المهمــات داخــل الحاويــة فيرســل رســالة للمســؤول 
عــن جمــع القمامــة لتفريــع الروبــوت مــن محتــواه ولكــي نتمكــن مــن 
تصنيــع هــذا الروبــوت البــد ان يكــون لدينــا قطــع أساســية لتشــغيله 

.. فقــد تــم تصنيــع األذرع  مــن االســتيل علــى شــكل حــرف يــو ثــم 
تــم تثبيــت األذرع علــى قــرص مــن األلمنيــوم دائــري الشــكل مركــب 
علــى منزلــق لســهولة الحركــة لكــي يتمكــن مــن رفــع الســلة ألعلــى 
ــوم  ــرص األلمني ــى الق ــين عل ــت تش ــم تثبي ــم ت ــفل ث ــا ألس ورجوعه
ــد اتصــال  ــر بوكــس  عن ــى محــرك جي ــت عل ــه بمســنن مثب وتوصيل
ــة التشــغيل  ــار عــن طريــق  الدائــرة المخــزن عليهــا آلي المحــرك بتي
يقــوم المحــرك بالحركــة يمينــا ويســارا لرفــع األذرع ألعلــى وألســفل 
ثــم تثبيــت كل مــا ســبق ذكــره  علــى قــرص مــن األلمنيــوم مثبــت 
بداخلــه بــول برينــج لحركــة الــذراع بالكامــل يمينــا ويســارا ليتمكــن 
مــن تفريــغ الســلة الممتلئــة ولكــي نحصــل علــى حركــه دائريــة 360 
ــع  ــم فصــل العجــات عــن بعضهــا وقــت التصني ــوت يت درجــه للروب
بمعنــى يتــم عمــل جيــر خــاص بالعجلــة  اليمنــى وجيــر  خــاص 
بالعجلــة اليســرى ثــم توصيــل كل جيــر بمحــرك منفصــل عــن اآلخــر 
لكــي نحصــل علــى حركــة معاكســة يتمكــن مــن خالهــا  دوران 
ــع كل  ــم تجمي ــك يت ــد ذل ــة وبع ــارا و360 درج ــا ويس ــوت يمين الروب
ــات  ــركات واذرع وعج ــين ومح ــننات وتش ــن مس ــره م ــبق ذك ــا س م
وهيــكل وخــزان ثــم يقــوم األعضــاء بتجربــة الروبــوت ولقــد اســتفاد 
األعضــاء مــن هــذه التجربــة الشــيقة مــن علــوم التشــكيل الهندســي 
والتركيبــات الميكانيكيــة.  ويدعــو النــادي العلمــي الكويتــي  كل مــن 
ــت بســيطة أن يتقــدم باالنتســاب  ــكار أو فكــرة مهمــا كان ــه ابت لدي
ــه مــن أفــكار  ــى قســم هندســة المعــادن لكــي يحقــق كل مــا لدي إل
وتفريــع الطاقــة الفكريــة لديــه فــي مشــاريع تفيــده وتفيــد المجتمــع 

مســتقبا.

القسم يحتوي على معدات الرسم الهندسي 
ومكائن الخراطة والمنشار الكهربائي

هندسة
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ــي  ــى العلم ــي الملتق ــت، ف ــا للكوي ــي ممث ــادي العلم ــارك الن ش
العمانيــة مســقط  العاصمــة  الــذي اســتضافته  الرابــع  اآلســيوي 
ــا. ــة )9 - 25( عام ــة العمري ــن الفئ ــباب م ــتهدف الش ــرا، ويس مؤخ

ــام  ــن الع ــد األمي ــوص، أك ــذا الخص ــي به ــح صحاف ــي تصري وف
ــاركة  ــة مش ــة أهمي ــم الجمع ــي كاظ ــي عل ــادي العلم ــاعد بالن المس
العلميــة  التظاهــرة  فــي هــذه  للكويــت  العلمــي ممثــا  النــادي 
الكبيــرة التــي يتنافــس فيهــا الباحثــون الصغــار مــن قــارة آســيا 
ومختلــف دول العالــم بابتــكارات ومشــروعات علميــة، مــا يتيــح لهــم 
تبــادل الخبــرات واكتســاب المهــارات، باإلضافــة إلــى تزويدهــم بآخــر 

المســتجدات العلميــة.
غــادر وفــد النــادي العلمــي ممثــا للكويــت، للمشــاركة فــي 
العاصمــة  تســتضيفه  الــذي  الرابــع  اآلســيوي  العلمــي  الملتقــى 
العمانيــة مســقط خــال الفتــرة مــن 11 الــى 16 الجــاري، ويســتهدف 

ــا. ــة )9 - 25( عام ــة العمري ــن الفئ ــباب م الش
ــام  ــن الع ــد األمي ــوص، أك ــذا الخص ــي به ــح صحاف ــي تصري وف
ــاركة  ــة مش ــة أهمي ــم الجمع ــي كاظ ــي عل ــادي العلم ــاعد بالن المس
العلميــة  التظاهــرة  فــي هــذه  للكويــت  العلمــي ممثــا  النــادي 
الكبيــرة التــي يتنافــس فيهــا الباحثــون الصغــار مــن قــارة آســيا 

ومختلــف دول العالــم بابتــكارات ومشــروعات علميــة، مــا يتيــح لهــم 
تبــادل الخبــرات واكتســاب المهــارات، باإلضافــة إلــى تزويدهــم بآخــر 

المســتجدات العلميــة.
وأشــار إلــى أن النــادي العلمــي يمثــل الكويــت فــي هــذا الملتقــى 
ــد  ــو أحم ــريع( للعض ــل الس ــي )المتدخ ــة وه ــكارات علمي ــاث ابت بث
ــة(  ــد الميكانيكي ــروع )الي ــاء، ومش ــم الكيمي ــن قس ــد م ــور الراش أن
للعضــو جــراح يعقــوب البكــر مــن قســم الروبــوت، ومشــروع )صانعــة 
ــة،  ــم الخراط ــن قس ــر م ــماعيل بوجاب ــف إس ــو يوس ــوى( للعض الحل

ــر اهلل. ــن النص ــى عبدالرحم ــد عيس ــى إداري الوف ــة إل إضاف
وأشــار إلــى أن النــادي العلمــي يمثــل الكويــت فــي هــذا الملتقــى 
ــد  ــو أحم ــريع( للعض ــل الس ــي )المتدخ ــة وه ــكارات علمي ــاث ابت بث
ــة(  ــد الميكانيكي ــروع )الي ــاء، ومش ــم الكيمي ــن قس ــد م ــور الراش أن
للعضــو جــراح يعقــوب البكــر مــن قســم الروبــوت، ومشــروع )صانعــة 
ــة،  ــم الخراط ــن قس ــر م ــماعيل بوجاب ــف إس ــو يوس ــوى( للعض الحل

ــر اهلل. ــن النص ــى عبدالرحم ــد عيس ــى إداري الوف ــة إل إضاف
وفــي ختــام تصريحــه، أعــرب الجمعــة عــن تمنياتــه بــأن يحقــق 
وفــد النــادي العلمــي المراكــز المتقدمــة وحصــد الميداليــات الذهبية 
فــي هــذا المحفــل العلمــي الكبيــر لرفــع اســم ورايــة الكويــت. 2014.

3 ابتكارات علمية كويتية
في الملتقى العلمي اآلسيوي

وفد النادي العلمي المشارك في الملتقى العلمي األسيوي 
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