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طواشة العصر الحديث

الكويــت كانــت منــذ نشــأتها- وال زالــت- تؤكــد أن عقــول أبنائهــا مليئــة بالطاقــات 
واإلبداعــات، تواكــب عصــر العلــم والتقــدم، فآباؤنــا وأجدادنــا غاصــوا يف أعمــاق البحــار 

وخرجــوا باللؤلــؤ املكنــون.
إن املعــرض الدولــي التاســع لالختراعــات يف الشــرق األوســط، الــذي أقيــم مؤخــراً 
برعايــة ســامية مــن حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
الصبــاح- حفظــه اهلل ورعــاه- وتوجيهــات ســموه التــي كانــت الدافــع يف تطــوره وجناحاته 
ــى  ــى مــدار الســنوات العشــر؛ ليصبــح ثانــي أكبــر معــرض لالختراعــات عل املتتاليــة عل
مســتوى العالــم، واألكبــر يف منطقــة الشــرق األوســط، جعــل الكويــت قبلــًة للبحــث العلمــي 

واالختراعــات.
 واليــوم يأتــي النــادي العلمــي الكويتــي الــذي ســار علــى درب مــن ســبق، فــكان 
"طواشــة" العصــر احلديــث، ينتقــي آللــئ أبنــاء الكويــت ليراهــم العالــم وتســتفيد البشــرية 
ممــا يقدمونــه يف مجــاالت شــتى، فباتــت الكويــت احلديثــة عاصمــًة للثقافــة واإلنســانية 

والعلــم واالختراعــات.
ــاً  ــه، إقليمي ــذى ب ــي التاســع لالختراعــات منوذجــاً يُحت ــرض الدول ــد أعطــى املع لق
وعربيــاً ودوليــاً، بعــد أن متّكــن النــادي العلمــي مــن لقــاء املســتثمرين باملخترعــن، 
ــن  ــه بشــكل مباشــر، ومتّك ــة للمشــاركن في ــدرات املختلف ــراز املواهــب والق ــار وإب وإظه
النــادي العلمــي مــن أن يوحــد ويدمــج ســواعد املجتمــع املدنــي التطوعــي مــع القطاعــن 

العــام واخلــاص الــذي أمتنــى شــخصياً أن أراه يف كل قطاعــات وفعاليــات الدولــة.
وال أنســى دور شــركاء النجــاح البــارز واحليــوي، وجهودهــم يف إجنــاح فعاليــات 
املعــرض، ودعــم وتشــجيع العمــل التطوعــي واإلميــان بــه، فاألفــق بــال حــدود لتكــرار 
ــادي املتعــددة، واليــد ممــدودة مبســوطة دائمــاً، لدعــم  ــة النجــاح يف قطاعــات الن جترب

النــادي العلمــي والقائمــن عليــه يف اكتشــاف "آللــئ" أبنــاء الكويــت.

طالل جاسم الخرافي

email: ksec@ksclub.org

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
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 تحت رعاية صاحب السمو.. النادي العلمي يفتتح المعرض الدولي التاسع لالختراعات في الشرق األوسط 

الشيخ محمد العبداهلل: تجمع كبار المخترعين
من العالم في الكويت مبعث فخر واعتزاز

د. عبد اللطيف الزياني: االخترعات جاءت
لسد حاجات والكويت أثبتت مكانتها

حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح- حفظه اهلل ورعاه- افتتح 
النادي العلمي مساء يوم االثنني 16 يناير املاضي فعاليات املعرض الدولي التاسع لالختراعات يف الشرق 

األوسط واستمر حتى 19 منه مبشاركة 200 مخترع من 36 دولة قدموا 150 اختراعًا، وذلك بحضور ممثل 
صاحب السمو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل املبارك الصباح، واألمني العام ملجلس 
التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، ورئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض 

طالل جاسم اخلرايف، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، والوكيل املساعد للشؤون 
املالية واإلدارية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ منر فهد املالك الصباح، وبعض السفراء وممثلي البعثات 
الدبلوماسية يف الكويت، أما حفل اخلتام فكان بحضور وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود الصباح.

اســتقبل حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح 
األحمــد اجلابــر الصبــاح، حفظــه اهلل ورعــاه بقصــر بيــان رئيــس 
مجلــس إدارة النــادي العلمــي الكويتــي املهنــدس أحمــد عبــداهلل 
املنفوحــي، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة طــالل جاســم اخلــرايف، 

والســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة.
هــذا وقــد أشــاد ســموه رعــاه اهلل بأبنائــه وبناتــه من منتســبي 
الشــباب  مواهــب  لصقــل  وســعيهم  الكويتــي  العلمــي  النــادي 
والتطويــر مــن مهاراتهــم وتقــدمي كافــة الدعــم إلبــراز إجنازاتهــم 

ــق والســداد. ــم دوام التوفي ــا ســموه له ــة متمني العلمي
حضــر املقابلــة نائــب وزيــر شــؤون الديــوان األميــري الشــيخ 

علــي جــراح الصبــاح.
ــادي  ــس إدارة لن ــاء أعــرب رئيــس مجل ــح عقــب اللق ويف تصري
العلمــي واملديــر العــام لبلديــة الكويــت أحمــد املنفوحي عن التشــرف 
بلقــاء حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الفتــا إلــى دعــم ســموه 

املتواصــل ألبنائــه منتســبي النــادي العلمــي خصوصــا أن النــادي 
يســتضيف املعــرض التاســع لالختراعــات حتــت رعايــة ســموه.

وقــال املنفوحــي إن عــدد الــدول املشــاركة يف املعــرض بلــغ 
36 دولــة »حيــث عرضنــا أمــام حضــرة صاحــب الســمو آخــر 
االســتعدادات لهــذا احلــدث العاملــي الــذي يحظــى بدعــم ســموه 
ويتــم  لالختراعــات  عاملــي  معــرض  أكبــر  ثانــي  أصبــح  حتــى 
مــن خاللــه تبــادل اخلبــرات واحتــكاك املختــرع الكويتــي مــع 

املخترعــن حــول العالــم«.
وأعــرب عــن التقديــر للتوجيهــات التــي زودهــم بهــا ســمو 
األميــر ودعمــه معبــرا كذلــك عــن االعتــزاز بثنــاء ســموه علــى أداء 
البلديــة يف الفتــرة األخيــرة »وهــي أمانــة وتشــكل لنــا مزيــدا مــن 
الدعــم ونحــن نســير يف الطريــق الصحيــح ونتمنــى أن نكــون علــى 
قــدر هــذا الثنــاء ونعاهــد ســموه علــى االســتمرار يف هــذا اخلــط 

نحــو مزيــد مــن العــزة للكويــت«.

سمو أمير البالد استقبل
رئيس وأعضاء مجلس

إدارة النادي العلمي الكويتي

سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح خالل استقبال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي
املهندس أحمد املنفوحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة طالل جاسم اخلرايف وأعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ محمد العبداهلل ود. عبد اللطيف الزياني وطالل اخلرايف والشيخ منر الصباح يقصون شريط اإلفتتاح



89
العدد 411
فبراير 2017
السنة 37

العدد 411
فبراير 2017

السنة 37

ويف كلمــة لــه عقــب افتتــاح فعاليــات املعــرض، قــال ممثــل صاحــب الســمو وزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء الشــيخ محمــد العبــداهلل: »يشــرفني ان أمثــل صاحــب الســمو 
ــي التاســع لالختراعــات  ــاح املعــرض الدول ــزة، وافتت ــر البــالد يف هــذه املناســبة العزي أمي
يف الشــرق األوســط«، معربــاً عــن ســعادته ملــا شــاهده يف أركان املعــرض مــن اختراعــات 

وأفــكار جديــدة وخالقــة ملخترعــن كويتيــن وخليجيــن وعــرب ودوليــن.
ــة  ــج العربي ــدول اخللي ــاون اخلليجــي ل ــس التع ــام ملجل ــن األمــن الع ــه، ثّم ومــن ناحيت
احتضــان  يف  الكويــت  دولــة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  الزيانــي  اللطيــف  عبــد  الدكتــور 
االختراعــات واملخترعــن مــن كافــة أنحــاء العالــم، مشــيراً إلــى أن الكويــت أثبتــت مكانتهــا 
يف ذلــك األمــر، مشــيداً مبســتوى االخترعــات التــي جــاءت لســد حاجــات املجتمــع وتلبيــة 
متطلبــات الوقــت احلالــي، منوهــاً باندفــاع الشــباب نحــو اإلبــداع واالبتــكار وتســخير 

طاقتهــم خلدمــة دولهــم ومجتمعاتهــم وإثبــات قدرتهــم علــى العطــاء.
 ومــن جانبــه، أعــرب رئيــس اللجنــة العليــا املنظمــة للمعــرض طــالل جاســم اخلــرايف 
عــن ســعادته الفتتــاح املعــرض الدولــي التاســع لالختراعــات يف الشــرق األوســط مبينــاً أن 
دولــة الكويــت تســتحق بجــدارة أن تكــون عاصمــة للثقافــة والعلــم واالختراعــات وقــال: »إن 

املعــرض وهلل احلمــد اســتطاع حتقيــق هــذا األمــر«.
ــالد- حفظــه  ــر الب ــر حلضــرة صاحــب الســمو أمي ــدم اخلــرايف بالشــكر والتقدي وتق
اهلل ورعــاه- علــى رعايتــه الســامية للمعــرض منــذ انطالقتــه األولــى يف 2007، ممــا يؤكــد 

اهتمــام ســموه باإلبــداع واملبدعــن يف الكويــت ووطننــا العربــي.
ــة لشــؤون الشــباب الشــيخة الزيــن الصبــاح،  ــة وزارة الدول  ومــن جانبهــا، قالــت وكيل
إن املعــرض هــو فرصــة مميــزة للشــباب الكويتــي للمشــاركة فيــه، حيــث إن هنــاك الكثيــر 
ــة ومــد  ــى الرعاي ــه يف حاجــة إل ــة االختراعــات، ولكن ــك موهب ــي ميتل مــن الشــباب الكويت
يــد العــون لــه، مشــيرة إلــى أن املعــرض يتضمــن  الكثيــر مــن اخلبــرات احملليــة والعربيــة 

والعامليــة ممــا يتيــح للمخترعــن الكويتيــن فرصــة لكســب وتبــادل اخلبــرات.
ــوزارة التجــارة والصناعــة  ــة ب ــة واإلداري ــل املســاعد للشــؤون املالي ــال الوكي ــدوره، ق ب
ــد مبــا ال  ــالد للمعــرض تؤك ــر الب ــة ســمو أمي ــاح، إن رعاي ــك الصب ــد املال الشــيخ منــر فه
يــدع مجــاالً للشــك دعــم ســموه الــال محــدود ألبنائــه الشــباب عامــة واملخترعــن خاصــة.

 مــن جانبــه، قــال ممثــل مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي مديــر إدارة الثقافــة العلميــة 

باملؤسســة د.ســالم العبالنــي: ندعــم بدورنــا جميــع قطاعــات البحــث العلمــي يف دولــة 
الكويــت وجمعيــات النفــع العــام وعلــى رأســها النــادي العلمــي الكويتــي الــذي تربطنــا بــه 
ــى مــدى الســنوات الســابقة عبــر إدارة الثقافــة العلميــة يف املؤسســة،  عالقــات كثيــرة عل
مضيفــا أن الســر يف دعمنــا املتكــرر للمعــرض الدولــي لالختراعــات يف الشــرق األوســط 

هــو أن مــن ضمــن أهدافــه نشــر الثقافــة العلميــة بــن جيلــي الناشــئة والشــباب.
مــن ناحيتــه، أكــد املديــر التنفيــذي للعالقــات واالتصــاالت بشــركة االتصــاالت املتنقلــة 
»زيــن« وليــد اخلشــتي الــدور االجتماعــي للشــركة مــن خــالل دعــم معــرض االختراعــات 
منــذ عــدة ســنوات، مشــيرا إلــى اســتمرار هــذا الدعــم جلميــع األنشــطة العلميــة والبحثيــة 

باإلضافــة إلــى دعــم املشــروعات الصغيــرة.
ــة أحــد االختراعــات الشــبابية خــالل الســنوات  ــت برعاي ــن« قام ــى أن »زي وأشــار إل
الســابقة، مشــدداً علــى دور القطــاع اخلــاص يف تبنــي ودعــم هــذه االختراعــات وتســويقها 

طالل جاسم الخرافي: 
الكويت والوطن 

العربي يزخران 
بالمبدعين ولكن 
ينقصهم الدعم 

والتسويق

الشيخ نمر المالك الصباح:
ضرورة تبني القطاع 

الخاص لالختراعات 
بما يتناسب مع 
طبيعة أعمالهم

الشيخة الزين الصباح  ووليد اخلشتي يف حوار على هامش املعرضنائب رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي العلمي يف استقبال ضيوف املعرض

الشيخ محمد العبداهلل ود.عبداللطيف الزياني وطالل اخلرايف والشيخ منر الصباح ود. سالم العبالني ود.عمر البناي يف جناح مركز صباح األحمد للموهبة

الشيخة الزين الصباح:
الكثير من الشباب 

الكويتي يمتلك موهبة 
ولكنه في حاجة إلى 

الرعاية ومد يد العون له

د. سالم العبالني: 
ندعم جميع قطاعات 

البحث العلمي في 
الكويت وجمعيات 

النفع العام

وليد الخشتي:
»زين« تمد يد العون 
لجميع االختراعات 
المتميزة ال سيما 
التي تتوافق مع 
مجال االتصاالت
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مــن خــالل الرســائل والعنايــة الالزمــة مــن بــاب املســؤولية االجتماعيــة، مؤكــداً أن شــركة 
زيــن متــد يــد العــون جلميــع االختراعــات املتميــزة، ال ســيما االختراعــات التــي تتوافــق مــع 
عمــل الشــركة ســواء يف مجــال االتصــاالت أو الشــبكات.  وبــدوره قــال املديــر التنفيــذي 
ــت  ــح إن مشــاركة بي ــي يوســف الروي ــل الكويت ــت التموي ــات العامــة واإلعــالم يف بي للعالق
التمويــل يف املعــرض جــاءت انطالقــاً مــن املســؤولية املجتمعيــة للبنــك، مؤكــداً حــرص 
بيــت التمويــل علــى التواجــد يف مثــل هــذه الفعاليــات لتقــدمي الدعــم واملســاعدة للمواهــب 

الشــابة مبــا يعــود بالفائــدة عليهــم وعلــى ديرتنــا الكويــت.

عبدالوهاب الوزان: التكاتف والعمل ضروريان لكي ترى االختراعات النور 
وتأخذ طريقها نحو التصنيع والتسويق

يف خطــوة مهمــة لتحقيــق أهدافــه عقــدت جلســات مباحثــات بــن نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة النــادي العلمــي ورئيــس اللجنــة العليــا املنظمــة للمعــرض الدولي التاســع لالختراعات 
طــالل جاســم اخلــرايف وأعضــاء مجلــس إدارة النــادي العلمــي مــع نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت عبدالوهــاب الــوزان والوفــد املرافــق لــه وأيضــاً مــع 
اجلميعــة االقتصاديــة الكويتيــة واملســتثمرين ورجــال األعمــال ومســؤولي القطــاع اخلــاص 

الذيــن قامــوا بزيــارة املعــرض لالطــالع علــى كافــة االختراعــات املشــاركة.
الفــرص  بعــض  عــن  اإلعــالن  ســيتم  أنــه  عــن  الثانــي  اليــوم  مباحثــات  وأســفرت 
اإلســتثمارية ألعضــاء ومنتســبي غرفــة التجــارة والصناعــة مــن خــالل التواصــل املباشــر  
بــن النــادي العلمــي وغرفــة التجــارة والصناعــة واإلعــالن عنهــا يف املوقــع اإللكترونــي 

للغرفــة.
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت عبدالوهــاب محمــد 
الــوزان إن اإلنســان يشــعر بالفخــر عنــد رؤيــة إبداعــات العقــول الكويتيــة واخلليجيــة والعربيــة 
التــي أنتجــت هــذه األفــكار واالختراعــات، مؤكــداً ضــرورة التكاتــف والعمــل علــى أن تــرى هــذه 

ــق القطــاع اخلــاص. ــع والتســويق عــن طري ــا نحــو التصني ــور وتأخــذ طريقه االختراعــات الن

إياد جاسم الخرافي:
أشعر بالفخر للنقلة 

النوعية التي حققها 
المعرض في دورته 

الحالية

مهند الصانع:
المعرض مفخرة 

وعلينا ايجاد السبل 
لتقريب المسافات بين 

المستثمر والمخترع

أوس النصف: 
العديد من األفكار 

اإلبداعية
تحتاج لعقول 

استثمارية 
لتبنيها

أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة 
النـــادي العلمي الســـابق وعضو 
صبـــاح  مركـــز  إدارة  مجلـــس 
األحمـــد للموهبة واإلبـــداع إياد 
جاســـم اخلـــرايف، عـــن فخره ملا 
حققـــه املعـــرض بقوله: »أشـــعر 
بالفخـــر للنقلـــة النوعيـــة التـــي 
دورتـــه  يف  املعـــرض  حققهـــا 
مجلـــس  أن  مؤكـــداً  احلاليـــة«، 
احلالـــي  العلمـــي  النـــادي  إدارة 
جنـــح يف تطويـــر املعـــرض مـــن 
أكبـــر  عـــدد  مشـــاركة  حيـــث 
مـــن املخترعـــن عـــن الســـنوات 
هـــذا  أن  إلـــى  املاضيـــة، الفتـــاً 
العـــام شـــهد املعـــرض مشـــاركة 
مـــن   36 200 مختـــرع ميثلـــون 
كافـــة أنحـــاء العالم، مـــن بينهم 

كويتيـــاً. مخترعـــاً   32
ولفـــت إلـــى ان االختراعات 
املشـــاركة مت اختيارهـــا بعنايـــة 
مختصـــة،  جلنـــة  خـــالل  مـــن 
وهـــي مـــن افضـــل االختراعات 
للمشـــاركة،  تقدمـــت  التـــي 
الصناعيـــة  الشـــركات  مطالبـــاً 
املعـــرض  بزيـــارة  واملســـتثمربن 
االختراعـــات. علـــى  واالطـــالع 

قال أمن سر اجلمعية اإلقتصادية الكويتية مهند الصانع، 
اإلختراعات  دعم  على  حترص  اإلقتصادية  اجلمعية  ان 
املشاركة يف املعرض الدولي لإلختراعات يف الشرق األوسط، 
اختراعاتهم  لتنطلق  الكويتين  املخترعن  تشجع  على  وتعمل 
إلى السوق احمللي والعاملي وتعود الفائدة على املخترعن وعلى 
مع مجلس  ناقشت  اإلقتصادية  ان اجلمعية  وأضاف  الوطن. 
على  تعمل  التي  والوسائل  الُسبل  إيجاد  العلمي  النادي  إدارة 
تقريب املسافات بن املستثمر واملخترع، وحتقيق الغرض من 
املعرض وهو لقاء املستثمرين باملخترعن، الفتاً إلى ان املخترع 
إلختراعه  لتسويق  الرسمية  والقنوات  األدوات  إلى  يفتقر 
دعوات  ان اجلمعية وجهت  املستثمر، موضحاً  إلى  كي يصل 
واإلطالع  املعرض  زيارة  بضرورة  العمومية  اجلمعية  ألعضاء 

على اإلختراعات املشاركة.

أكــد عضــو اللجنــة العليــا املنظمــة للمعــرض الدولــي 
التاســع لالختراعــات يف الشــرق األوســط م.أوس النصــف، 
علــى  الكويتــي  العلمــي  النــادي  الكويــت ممثلــة يف  حــرص 
اســتقطاب املخترعــن مــن جميــع دول العالــم علــى أراضيهــا 
لعــرض ابــرز االختراعــات وتبــادل اخلبــرات والتجــارب فيمــا 
اخلبــرات  يصقــل  مبــا  واألجانــب  العــرب  املخترعــن  بــن 
واملهــارات االبتكاريــة. وأضــاف ان املعــرض ميثــل االنطالقــة 
منــذ  العامليــة  نحــو  والعربيــة  اخلليجيــة  لدولنــا  احلقيقيــة 
النجاحــات  بفضــل  اســتطاع  ان  بعــد  االولــى،  انطالقتــه 
ليقــف  واملعوقــات  احلواجــز  كل  يتخطــى  ان  املتتاليــة 
علــى أرضيــة صلبــة أهلتــه ألن يكــون ثانــي أكبــر معــرض 
لالختراعــات علــى مســتوى العالــم، ويكــون األداة األبــرز لرفــع 
اســم الكويــت يف احملافــل العامليــة، الفتــا إلــى أن العديــد مــن 

األفــكار اإلبداعيــة حتتــاج لعقــول اســتثمارية لتبنيهــا

الشيخ محمد العبداهلل ود. عبداللطيف الزياني وطالل االخرايف وجولة يف املعرض عبد الوهاب الوزان وطالل اخلرايف يستمعان لشرح احد املخترعني
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وحســن الضيافــة الكثــر مــن 36 دولــة جــاءت حلضــور املعــرض يف 
ــم بفضــل  ــاً اســتمرار املعــرض يف تقــدم وتفــوق دائ ــت، متمني الكوي
تعــاون اجلميــع، ســائال اهلل أن يــدمي نعمــة األمــن واالمــان والتقــدم 
واالزدهــار لدولــة الكويــت حتــت قيــادة حضــرة صاحــب الســمو 
أميــر البــالد وســمو ولــي العهــد، وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء، 
متقدمــاً بالشــكر لكافــة وســائل اإلعــالم علــى دعمهــا لهــذا املعــرض 

املهــم والناجــح والداعــم للمبتكريــن واملخترعــن.
للمعــرض  املنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الدولــي التاســع لالختراعــات طــالل جاســم اخلــرايف يف كلمتــه: 
»يســعدني باســمي وباســم النــادي العلمــي وأعضــاء اللجنــة العليــا 
املنظمــة للمعــرض الدولــي التاســع لالختراعــات بالشــرق األوســط 
ان أرحــب بكــم يف هــذا احلفــل، وأتقــدم بعظيــم الشــكر واالمتنــان 
األحمــد  الشــيخ صبــاح  البــالد  أميــر  الســمو  حلضــرة صاحــب 
اجلابــر الصبــاح لرعايــة ســموه الكرميــة للمعــرض وتوجيهاتــه التــي 

ــر« . ــر يف تطــور هــذا احلــدث العلمــي الكبي ــغ األث ــا بال ــت له كان
وثمــن اخلــرايف جهــود الكــوادر الشــبابية الوطنيــة مــن أعضــاء 
النــادي العلمــي الكويتــي التــي عملــت بجــد واجتهــاد وواصلــت الليــل 
ــرض  ــل التطوعــي ليخــرج املع ــى صــور العم ــار ليجســدوا أبه بالنه

بهــذا الشــكل املشــرف الــذي يليــق باســم دولــة الكويــت.
وتقــدم بالشــكر والعرفــان ملمثــل صاحــب ســمو األميــر معالــى 
وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون الشــباب الشــيخ ســلمان احلمود 

الصبــاح، وعلــى املجهــود الواضــح واملقــدر مــن وزارة اإلعــالم يف 
والشــكر  املعــرض،  فعاليــات  لكافــة  املميــزة  اإلعالميــة  التغطيــة 
أيضــاً لكافــة اجلهــات الراعيــة والداعمــة التــي كان لدعمهــا الــدور 
األكبــر يف إجنــاح فعاليــات املعــرض ويف مقدمتهــا مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي ومركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع، وشــركة 
زيــن وبيــت التمويــل الكويتــي وشــركة اخلليــج للكابــالت والصناعــات 
الكهربائيــة، وغرفــة التجــارة والصناعــة، والشــكر موصــول لألمانــة 
العــام  وأمينهــا  العربيــة،  لــدول اخلليــج  التعــاون  العامــة ملجلــس 
الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، ولــكل اجلهــود املخلصــة ألعضــاء 
اللجنــة العليــا املنظمــة، وكافــة وســائل اإلعــالم الكويتيــه واخلليجيــه 

والعربيــة لدورهــم املتميــز يف تغطيــة فعاليــات املعــرض.
ياســر  الكويــت  لــدى  املصــري  الســفير  أشــاد  ناحيتــه،  مــن 
مؤكــداً  املعــرض،  إليــه  وصــل  الــذي  الراقــي  باملســتوى  عاطــف 
ــادل  ــب وتب ــم األجان ــرب بنظرائه ــاء املخترعــن الع ــه يف التق أهميت

بينهــم. فيمــا  والتجــارب  اخلبــرات 
وثمــن دور القطــاع اخلــاص يف دعــم املعــرض كل عــام، وإتاحــة 
حتديــداً  والعــرب  واخلليجيــن  الكويتيــن  للمخترعــن  الفرصــة 
لالحتــكاك املباشــر مــع مخترعــي العالــم وتســليط الضــوء علــى 
االختراعــات  باحتضــان  االهتمــام  ضــرورة  مؤكــداً  اختراعاتهــم، 
ــة مــن خــالل  ــا العربي ــة املســتدامة ملنطقتن ــق التنمي ــة لتحقي العربي

التركيــز واالهتمــام بالبحــث العلمــي.

ــل صاحــب  ــي حضرهــا ممث ــرض الت ــات املع ــام فعالي ويف اختت
ــة لشــؤون  ــر الدول ــر اإلعــالم ووزي ــي وزي ــالد معال ــر الب الســمو أمي
الشــباب الشــيخ ســلمان الصبــاح قــال يف كلمــة لــه: تشــرفت اليــوم 
بتمثيــل حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد 
التاســع  الدولــي  املعــرض  فعاليــات  ختــام  يف  الصبــاح  اجلابــر 
لالختراعــات يف الشــرق األوســط، هــذا املعــرض حقــق مــن خــالل 
دوراتــه التســع تقدمــاً كبيــراً، وأصبــح املعــرض الثانــي علــى مســتوى 

ــي لالختراعــات. ــم بعــد معــرض جنيــف الدول العال
وأكــد أن صاحــب الســمو مــن الداعمن للبحــث العلمي واالبداع 
الشــبابي، الفتــاً إلــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه مؤسســة الكويــت 
ــة  ــاح األحمــد للموهب ــادي العلمــي ومركــز صب للتقــدم العلمــي والن

واإلبــداع، مضيفــاً أن هــذه املؤسســات اســتطاعت توفيــر منصــة 
وأصبحــت  األوســط،  والشــرق  العالــم  يف  للمخترعــن  ومرصــد 
الكويــت قبلــة لهــذا اجلانــب املهــم للبحــث العلمــي واالختراعــات 
ممــا يحقــق تطــوراً يف مجــال ريــادة األعمــال وتفعيــل دور هــذه 
االختراعــات يف التنميــة االقتصاديــة لوطننــا الغالــي الكويــت وكافــة 

دول العالــم.
شكر وتقدير

وتقــدم الشــيخ ســلمان احلمــود بالشــكر للجنــة العليــا املنظمــة 
املنظمــة خاصــة رئيســها ونائــب رئيــس النــادي العلمــي طالل جاســم 
اخلــرايف، وجميــع العاملــن باللجنــة املنظمــة علــى حســن التنظيــم 

النادي العلمي توج الفائزين بجوائز المعرض الدولي 
التاسع لالختراعات في الشرق األوسط

الشيخ سلمان الحمود: توفير منصة ومرصد للمخترعين 
جعل الكويت قبلة للبحث العلمي واالختراعات

الشيخ سلمان احلمود الصباح وطالل اخلرايف يف صورة تذكارية مع املخترعني الفائزين مبيداليات املعرض الذهبية والفضية والبرونزية الشيخ سلمان الصباح وطالل اخلرايف يتوسطان الفائزين باجلائزة الكبرى وجائزة النادي العلمي وجائزة معرض جنيف الدولي لإلختراعات
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املركز األول
قدرها 25 ألف ريال سعودي

فقد ذهبت إلى مجموعة مخترعني
 من اململكة العربية السعودية يضم 
د. رائد البرادعي ود.اناند سام بوس

 ود. محمد اجلمل ود.امين اجلوهري
 ود. عبدالرحمن االطرم

املركز الثاني
قدرها 15 ألف ريال سعودي

فقد ذهبت إلى املخترع القطري
محسن حسني أحمد الشيخ

املركز الثالث
قدرها 10 ألف ريال سعودي

فقد ذهبت إلى املخترعة اإلماراتية
وفاء عبداهلل البلوشي

جوائز مكتب براءات االختراع 
ملجلس التعاون لدول اخلليج

جائزة املنظمة العاملية حلماية 
امللكية الفكرية )الويبو(

بــارك املختــرع التونســي أنيــس صحبانــي 
حلمايــة  العامليــة  املنظمــة  بجائــزة  الفائــز 
املخترعــني  لــكل  )الويبــو(  الفكريــة  امللكيــة 
وميداليــات  جوائــز  علــى  حصلــوا  الذيــن 
املعــرض  يف  املشــاركني  املخترعــني  وكذلــك 
وأيضــًا الذيــن لــم يحالفهــم احلــظ يف الفــوز 
بجوائــز املعــرض، الفتــًا إلــى ان املعــرض شــهد 
مشــاركة مخترعــني قدمــوا اختراعــات مميــزة.  
وأوضــح ان اختراعــه الفائــز “احلــارس اآللــي 
وارســال  وتســجيل  تصويــر  للمنــازل” ميكنــه 
والكشــف  التحقــق  امكانيــة  مــع  مباشــر  بــث 

املنــزل.  بجانــب  أشــخاص  وجــود  عــن 

)IFIA( جائزة اإلحتاد الدولي للمخترعني
حصــدت الكويــت عبــر املختــرع د.عبداحملســن 
الصحــاف جائــزة االحتــاد الدولــي للمخترعني 
"IFIA" عــن اختراعــه "جهــاز لوضــع عالمــات 
اســتدالل عنــد اســتخدام األشــعة" وهــو عصــى 
بالســتيكية خفيفــة ذي طــول مناســب، متكــن 
حلمايتــه  كافيــة  مســافة  تــرك  مــن  الطبيــب 
يصــل  املباشــرة،  وغيــر  املباشــرة  األشــعة  مــن 
أجــزاء  علــى  وحتتــوي  ســم،   80 إلــى  طولهــا 
ميكــن رؤيتهــا بجهــاز األشــعة وعــن طريــق زر 
يف املقبــض ميكــن تفعيــل اجلــزء املســؤول عــن 
تــرك عالمــة حبريــة يف الطــرف اآلخــر املالمــس 

للمريــض. 

اجلائزة الكبرى
أعــرب الفائــز باجلائــزة الكبــرى للمعــرض التــي تبلــغ قيمتهــا 15 ألــف دوالر  أميركــي، املختــرع 
التونســي م.ســامي القطــاري عــن ســعادته بجائــزة املعــرض الكبــرى، مشــيرًا إلــى ان املعــرض تضمــن 
اختراعــات مميــزة ومثيــرة لالهتمــام، ولفــت إلــى ان املعــرض كان مميــزًا مــن حيــث التنظيــم. وبــني 
أفضــل يف  تأثيــر  ذات   3 باألوميغــا  غنيــة  الغذائيــة  املكمــالت  مــن  "إنتــاج سلســلة  هــو  اختراعــه  أن 
مقاومــة الكوليســترول"، الفتــًا إلــى انــه نظــرًا حلداثــة نشــاط تســمني ســمك الــن األحمــر يف تونــس 
ويف العالــم، ونظــرًا ألن بقايــا مناولــة هــذا الســمك ال متثــل إال مشــتقات دورة اإلنتــاج الرئيســية 
فــان عــدد الدراســات التــي اهتمــت باجلوانــب الفنيــة والبيولوجيــة لهــذا النشــاط ال يعتبــر كبيــرًا 
حيــث مــن املرجــح أن ال أحــدًا مــن الباحثــني قــد اهتــم إلــى اآلن بدراســة التركيبــة البيوكيميائيــة 
لهــذه البقايــا بغــرض تثمينهــا ممــا يؤكــد اصالــة هــذا العمــل الــذي أثبــت نتائجــه متيــز هــذه البقايــا 

بقيمتهــا الغذائيــة العاليــة.

جائزة النادي العلمي
ذهبــت جائــزة النــادي العلمــي الكويتــي التــي تبلــغ قيمتهــا 10 آالف دوالر إلــى مجموعة مخترعني 

 .”X life SOD Polyphenol“من تايوان عن اختراع "حتضير البوليفينول

جائزة معرض جنيف الدولي لإلختراعات
املختــرع  دوالر،  آالف   5 وقيمتهــا  الدولــي لالختراعــات  معــرض جنيــف  بجائــزة  الفائــز  أعــرب 
الفرنســي جوزيــه لودوفيــك بــورون، عــن ســعادته الغامــرة بحصولــه علــى هــذه اجلائــزة، وعــن اختراعــه 
قــال انــه عبــارة عــن “اداة حســابية لتعليــم الرياضيــات للذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعلــم” تقــوم 
بامتــام العمليــات احلســابية املعقــدة بســهولة، متمنيــًا ان يحالفــه احلــظ ويشــارك يف املعــرض الدولــي 

لالختراعــات يف الشــرق األوســط يف دورتــه املقبلــة.

الشيخ سلمان الصباح يكرم الفائز التونسي م.سامي القطاري باجلائزة الكبرى للمعرض

حضور دبلوماسي يف حفل اخلتام

الشيخ سلمان الصباح يكرم الفائزين بجائزة النادي العلمي بحضور طالل اخلرايف

الشيخ سلمان الصباح يكرم الفائز جائزة جنيف الدولي لإلختراعات بحضور طالل اخلرايف
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  »المجرة« ناقشت مجموعة من عمداء كلياتها بجامعات مختلفة  

الدراسات العليا والبحث العلمي
في دول مجلس التعاون الخليجي..

تحديات 
وتطلعات

دور ريادي
البدايــة قالــت فيهــا عميــد كليــة الدراســات العليــا 
بجامعــة الكويــت أ. د. فريــدة محمــد العوضــي: إذا كانــت 
اجلامعــات هــي قمــة الهــرم التعليمــي، فــإن الدراســات 
العليــا هــي رأس هــذه القمــة وهــي التــاج الــذي يعكــس 
الدراســات  وتعتبــر  ومســتواه،  ونوعيتــه  التعليــم  مكانــة 
العليــا أحــد أهــم املؤشــرات الدالــة علــى عراقــة اجلامعــات 
ومكانتهــا العلميــة، كمــا يعــد التفــوق يف الدراســة والبحــث 
همــا املؤشــر األقــوى، فطلبــة الدراســات العليــا ميثلــون 
ــر  ــة البشــرية للمجتمــع ومؤسســاته واملســتقبل املني التنمي
ــاء  ــه، لالرتق ــة واســتدامة حضارت ــا احلبيب ــم يف بالدن للعل
بشــتى أنــواع العلــوم والتكنولوجيــا فيــه، وتنميتــه يف جميــع 

املجــاالت.
أدت  لهــا  التابعــة  واألبحــاث  العليــا  الدراســات  ان  وأكــدت 
دوراً رياديــاً يف تقــدم العلــوم والتكنولوجيــا واإلنســانيات والثقافــة 
ــم  ــز مســتوى التعلي ــى تعزي ــك إل ــم، وأدت كذل ــى مســتوى العال عل
اجلامعــي بشــكل عــام لتتيــح مخرجــات ذات نوعيــة ومهــارات 

وقــدرات قياديــة خلدمــة التنميــة يف مجتمعاتهــا.
وأضافــت ان اجلامعــات اخلاصــة والقطــاع اخلــاص ســاهما 
بــدور ال يقــل أهميــة عــن اجلامعــات احلكوميــة بــل رمبــا أدت 
اســتراتيجية خططهــم احلــرة واملرنــة إلبداعــات بحثيــة وابتــكارات 
أكبــر، ورمبــا أتــت كنتيجــة طبيعيــة لتنــوع مصــادر التمويــل التــي 

حتصــل عليهــا ومرونــة السياســات والقــرارات التــي تتبعهــا.

أبحاث مبتكرة
لألبحــاث  الكويــت  جامعــة  مديــر  نائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
األســتاذ الدكتــور طاهــر الصحــاف: إن جامعــة الكويــت تولــي 
البرامــج العلميــة أهميــة كبيــرة، مشــيراً إلــى ان البحــث العلمــي يف 

جامعــة الكويــت بــدأ عــام 1979 مــع انشــاء مكتــب نائــب الرئيــس 
للبحــوث، مــن أجــل تعزيــز ودعــم واســتدامة أبحــاث أعضــاء هيئــة 

التدريــس يف العلــوم األساســية والتطبيقيــة.
وأوضــح انــه بعــد مــرور 36 عامــاً مت منــح )14.482( مشــروعاً 
و)2.708(   ،%  28.8 بنســبة  للعلــوم   )4.175( منهــا  للكليــات 
للهندســة والبتــرول بنســبة 18.7 %، و)4.254( للعلــوم الصحيــة 
بنســبة 29.4 %، و)3.345( لــآداب والعلــوم اإلنســانية بنســبة 

.%  23.1
وأضــاف انــه منــذ أن مت دمــج رســالة قطــاع األبحــاث يف 
رؤيــة جامعــة الكويــت لعوملــة األبحــاث، توجهــت جهــود القطــاع 
الدراســات  وطــالب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تشــجيع  إلــى 
العليــا نحــو إجــراء أبحــاث أصيلــة ومبتكــرة وذات جــودة 
ــب  ــى جان ــب إل ــا تتطل ــة، موضحــاً أن الدراســات العلي عالي
أعضــاء هيئــة التدريــس إجــراء البحــوث كجــزء مــن برامــج 
الدراســات العليــا اخلاصــة بهــم، وهــذا يحتــاج إلــى الدعــم 
املالــي، وبنــاًء عليــه قــام قطــاع األبحــاث بفتــح البــاب يف عــام 
2003 / 2004 لتقــدمي املنــح البحثيــة لطلبــة الدراســات 
العليــا بغيــة تســهيل الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف 

جامعــة الكويــت.
فئــة  إنشــاء  أنــه مت  إلــى  الصحــاف  الدكتــور  وأشــار 
متويــل حصريــة ملنــح الدراســات العليــا مــن أجــل دعــم 
ــا املســجلن يف  ــة الدراســات العلي ــة لطلب ــادرات البحثي املب
برامــج املاجســتير والدكتــوراه، الفتــاً إلــى أنــه مت تقــدمي 
عــام  يف  طالبــاً   )17( لـــ  العليــا  للدراســات  األولــى  املنــح 
2004 / 2005 منهــم )12( لطلبــة املاجســتير و )5( لطلبــة 
الدكتــوراه، ويف عــام 2015 / 2016 بلــغ عــدد منــح الدراســات 
العليــا املقدمــة لطــالب الدراســات العليــا )50( منحــة منهــا )39( 
للماجســتير و )11( للدكتــوراه، باإلضافــة إلــى )11( طلبــاً جديــداً 
تتــم  للدكتــوراه(  و1  للماجســتير   10( العليــا  الدراســات  ملنحــة 
ــة يف أبحــاث الدراســات  ــادة ثابت ــاً ممــا يســجل زي دراســتها حالي

تحقيقات

 د. فريدة العوضي 
الدراسات العليا 

واألبحاث مصدرا 
استدامة لتنمية 
البشرية ورسم 

حضارتها 
المستقبلية

 د. طاهر الصحاف 
 قدمنا المنح 
البحثية لطلبة 
الدراسات العليا 
إلجراء أبحاث 

أصيلة ومبتكرة 
وذات جودة عالية

أمين فهمي

يعــود الفضــل األكبــر يف حصــول اجلامعــات 
ــى املراتــب يف ســلم التصنيــف العاملــي  ــى أعل عل
وإلــى  بهــا،  العليــا  الدراســات  كليــات  إلــى 
هــذه  طلبــة  ينشــرها  التــي  املتميــزة  األبحــاث 
تعتبــر  إذ  أســاتذتهم؛  مــع  مشــاركة  الكليــات 
اجلامعــات  عصــب  العليــا  الدراســات  كليــات 
األبحــاث  تنبثــق  فمنهــا  الفقــري،  وعمودهــا 
وبهــا  العامليــة  االختراعــات  وبــراءات  العلميــة 

تصنيفهــا. يرتفــع 
الكويــت  جامعــة  تتبــوأ  أن  أردنــا  ولــو 
ــاون  ــس التع ــات دول مجل ــة خاصــة وجامع بصف
اخلليجــي بصفــة عامــة مراكــز متميــزة ضمــن 
اجلامعــات العريقــة، ال بــد مــن التركيــز علــى 
ــا االهتمــام اخلــاص  ــا وإعطائه الدراســات العلي
الــذي يســاعد يف تطويــر مخرجاتهــا، والعمــل 
يف  عائقــاً  تقــف  التــي  العقبــات  تذليــل  علــى 
القيــادة  عجلــة  لتبــوء  يؤهلهــا  ممــا  تطورهــا 
تزدهــر  وبذلــك  والنشــر،  العلمــي  البحــث  يف 
األبحــاث ويــزداد النشــر العلمــي إقليميــاً وعامليــاً 
املجتمــع. ويزدهــر  اجلامعــة  تصنيــف  ويرتفــع 

االســتقرار  عــدم  حالــة  تزايــد  ومــع 
االقتصــادي احمليــط مبنطقتنــا العربيــة، والنمــو 
الســكاني املطــرد فيهــا، يحتــم علينــا ضــرورة 
االهتمــام بالدراســات العليــا والبحــث العلمــي. 
حــول هــذا األمر، ناقشــت »املجرة« مجموعة 
ــا بجامعــات  مــن عمــداء كليــات الدراســات العلي
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي للوقــوف علــى 
التحديــات البحثيــة املشــتركة، وُســبل التكامــل 
بــن جامعــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
القضايــا  ومواجهــة  البشــرية  التنميــة  خلدمــة 
املشــتركة كقضايــا التنميــة والتكنولوجيــا والبيئة، 
واالســتفادة مــن خبراتهــم إلبــراز رؤى وآليــات 
الدراســات  ومســتقبل  مســيرة  تدعــم  جديــدة 
اخلليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  يف  العليــا 
وإيجــاد مصــادر دخــل متنوعــة لدعــم الدراســات 
العليــا واألبحــاث يف ظــل التحديــات االقتصاديــة 

والسياســية احمليطــة، فإلــى التفاصيــل:
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العليــا.
وأضــاف ان النشــاط البحثــي يف جامعــة الكويــت خــالل عــام 
2015 / 2016 ســجل )682( مشــروعاً مــن ضمنهــا )50( مــن فئــة 
املنــح البحثيــة للدراســات العليــا بنســبة 7.3 ٪، الفتــاً إلــى ان منــح 
البحــث العلمــي لبرنامــج الزمالــة مــا بعــد الدكتــوراه خطــوة أخــرى 
لتســهيل عمليــة توظيــف اخلريجــن اجلــدد مــن حملــة شــهادة 

الدكتــوراه يف املشــاريع البحثيــة.
ــة الدراســات  ــزة مشــروع طلب ــح »جائ ــم من ــه يت ــى ان واشــار إل
العليــا« ســنوياً كحافــز لطلبــة الدراســات العليــا املتميزيــن للقيــام 
ــة،  ــى أطروحاتهــم العلمي ــة املهمــة القائمــة عل باإلجنــازات البحثي
و)2(  للماجســتير   )4( منهــا  )6( جوائــز،  منــح  أنــه مت  مؤكــدا 
للدكتــوراه، للطلبــة الذيــن يتابعــون أبحــاث الدراســات العليــا بعــد 

التخــرج يف مجــاالت العلــوم والعلــوم اإلنســانية.
أفضل الفرص

العليــا  الدراســات  كليــة  عميــد  قــال  جانبــه،  مــن 
األســتاذ  عمــان  ســلطنة  يف  قابــوس  الســلطان  بجامعــة 
الدكتــور عبــداهلل بوســعيدي ان جامعــة الســلطان القابــون 
باعتبارهــا اجلامعــة احلكوميــة الرئيســية يف ســلطنة عمان 
ــذ ان  ــة اجلــودة من ــا عالي ــى تقــدمي دراســات علي ســعت إل
بكليــة   1992 عــام  يف  للماجســتير  برنامــج  أول  افتتــح 
التربيــة، مضيفــاً انهــا يف الوقــت احلالــي تقــدم برامــج 
متنوعــة يف مســتويات املاجســتير والدكتــوراه، باإلضافــة 
إلــى برامــج قليلــة يف دبلــوم الدراســات العليــا يف كليــات 

املختلفــة. اجلامعــة 
إدارة  أجــل  مــن  انشــأت  اجلامعــة  ان  وأضــاف 
عليهــا  أطلــق   2006 عــام  عمــادة يف  العليــا  الدراســات 

»عمــادة الدراســات العليــا«، وقــد أنيــط بهــا التعــاون مــع الكليــات 
إدارة برامــج الدراســات العليــا، وضمــان تنفيذهــا بالشــكل الــذي 

يحقــق اجلــودة لهــذه البرامــج.
وذكــر ان اجلامعــة ممثلــة يف عمادة الدراســات العليا والكليات 
املختلفــة تعمــل علــى تقــدمي أفضــل الفــرص للطلبــة لنيــل شــهادتي 
املاجســتير والدكتــوراه، ومــن ضمــن الفــرص املتاحــة للطلبــة املنــح 
املختلفــة التــي تشــمل منحــاً كاملــة )إعفــاء مــن الرســوم ومخصص 
شــهري(، ومنــح إعفــاء مــن الرســوم فقــط، وأخيــراً منــح مخصــص 

شــهري فقط.
والدكتــوراه،  املاجســتير  لطلبــة  املقدمــة  املنــح  وبخصــوص 
أوضــح الدكتــور عبــد اهلل بوســعيدي أن اجلامعــة تقــدم دعمــاً 
ماليــاً لبحــوث طلبــة الدكتــوراه يصــل إلــى 7 آالف ريــال عمانــي، 
ــوراه ملؤمتــر علمــي  ــة الدكت ــاً حلضــور طلب ــاً مالي ــدم دعم ــا تق كم
خــارج الســلطنة كمتطلــب للتخــرج، ناهيــك عــن الدعــم املتمثــل 
يف املصــادر الورقيــة واإللكترونيــة واملــواد واألدوات األخــرى التــي 

ــب. ــا بحــث الطال يتطلبه

وبــنَّ انــه علــى الرغــم مــن ذلــك كلــه إال انــه توجــد حتديــات 
باقــي  مثــل  مثلهــا  العليــا  الدراســات  يف  اجلامعــة  تواجههــا 
اجلامعــات يف املنطقــة، وخاصــة يف ظــل انخفــاض أســعار النفــط 
والتقلبــات االقتصاديــة املرتبطــة بذلــك، ومــن أمثلــة التحديــات 
ــات  ــة الكلي ــوراه وخاصــة لطلب ــة الدكت ــي لطلب تقــدمي الدعــم املال

العلميــة، وتقــدمي أنــواع املنــح املختلفــة.
وأكــد د. بوســعيدي ان جامعــة الســلطان قابــوس تعمــل يف 
الفتــرة احلاليــة علــى مراجعــة بعــض السياســات واملمارســات 
املرتبطــة بالدراســات العليــا التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن كفــاءة 
الدراســة يف البرامــج املختلفــة يف هــذا املســتوى، كمــا تعمــل علــى 
فتــح نوافــذ أخــرى لتمويــل طلبــة الدراســات العليــا مــن خــالل 
عمــل شــراكات مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي العامــة واخلاصــة.

رؤية اململكة 2030
بــدوره، قــال عميــد كليــة الدراســات العليــا بجامعــة امللــك 
ســعود باململكــة العربيــة الســعودية األســتاذ الدكتــور طــارق بــن 
صالــح الريــس: لقــد أصبــح معيــار جنــاح وتقــدم أيــة مؤسســة 
تعليميــة يقــاس باملســتوى العلمــي واألكادميــي والبحثــي خلريجيهــا 
ســوق  ومتطلبــات  تتــالءم  تطبيقيــة  مبهــارات  تســلحهم  ومــدى 
العمــل املعاصــر، وليــس بعــدد هــؤالء اخلريجــن أو بجرعــات 
احلفــظ والتلقــن ملقــررات بعيــدة عــن الواقــع العلمــي ومتطلبــات 

ســوق العمــل.
ــر  ــة أكث ــن املؤسســات التعليمي ــت ب وأضــاف ان املنافســة بات
حــدة ممــا كانــت عليــه يف العشــرين عامــاً األخيــرة، موضحــاً انــه 
لكــي تنافــس هــذه املؤسســات بكفــاءة فإنهــا حتتــاج إلــى أن تتميــز 
بخدماتهــا لضمــان رضــا عمالئهــا الداخليــن واخلارجيــن علــى 

حــد ســواء.
وأشــار إلــى ان اململكــة العربيــة الســعودية تواجــه حتديــات 

ــدول واملؤسســات  ــن ال ــى التنافســية ب ــم عل النظــام العاملــي القائ
العلميــة واالقتصاديــة وغيرهــا، مــن خــالل تأســيس آليــات قــادرة 
علــى مواجهــة املنافســة اجلــادة التــي متنحهــا مزايــا تنافســية 

ــادة. ــوح نحــو الري ــز والطم ــا التمي مســتدامة تضمــن له
أن  أكــدت   2030 اململكــة  رؤيــة  إن  الريــس  الدكتــور  وقــال 

االنفتــاح علــى التجــارة واألعمــال ســيمكن اململكــة مــن 
النمــو واملنافســة مــع االقتصاديــات املتقدمــة، واملســاعدة 
علــى زيــادة اإلنتاجيــة، والعمــل علــى حتســن بيئــة األعمــال 
املــدن  هيكلــة  وإعــادة  التعليميــة،  املؤسســات  ومنهــا 
االقتصاديــة، وتأســيس مناطــق خاصــة، وحتريــر ســوق 
الطاقــة مبــا يســهم يف رفــع تنافســيته، وســد الفجــوة بــن 

مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل.
 2030 للمملكــة  الطموحــة  الرؤيــة  ان  وأضــاف 
تســتهدف أن تصبــح خمــس جامعــات ســعودية علــى األقــل 
مــن أفضــل )200( جامعــة دوليــة بحلــول عــام 2030، 
مقارنــة  متقدمــة  نتائــج  إحــراز  مــن  الطــالب  ومتكــن 
تصنيــف  علــى  واحلصــول  الدوليــة  النتائــج  مبتوســط 

ــذي  ــل التعليمــي، األمــر ال ــة للتحصي متقــدم يف املؤشــرات العاملي
فــرض علــى جامعــة امللــك ســعود أن تعــزز ريادتهــا اإلقليميــة 
ودعــم رؤيــة اململكــة 2030، واحملافظــة علــى مــا وصلــت إليــه يف 
التصنيــف العاملــي ضمــن أفضــل اجلامعــات عامليــاً، ووضــع خطــة 
مســتقبلية يف ضــوء معاييــر التنافســية العامليــة يف مجــال التعليــم 
العالــي مبــا ميكنهــا مــن إحــراز مراكــز متقدمــة يف التصنيــف 
العاملــي. وأوضــح الدكتــور الريــس ان عمــادة الدراســات العليــا 
ــة اجلهــات املســؤولة عــن  ــي يف طليع ــك ســعود تأت ــة املل يف جامع
االرتقــاء باملســتوى البحثــي والعلمــي للجامعــة، وتعــد قــوة دافعــة 
نحــو الوصــول بهــا إلــى أهدافهــا، ممــا يجعلهــا دائمــة التفكيــر يف 
التحســن والتطويــر لتتوافــق مــع توجــه اجلامعــة اســتراتيجياً إلــى 
التركيــز علــى البحــث العلمــي وبرامــج الدراســات العليــا والتوســع 
ــات يف برامــج الدراســات  ــادة أعــداد الطــالب والطالب ــا، وزي فيه

العليــا مــن 10 ٪ إلــى 30 ٪ كأحــد أهــم أدوات هــذا الهــدف. 
حتديات وتصورات

من ناحيته قال عميد كلية الدراســات العليا بجامعة الشــارقة 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األســتاذ الدكتــور باســم ســليم 
عتيلــي: ان التعليــم العالــي يعتبــر مــن أهــم االســتثمارات يف املــوارد 
البشــرية وذلــك مــن أجــل مواجهــة التحديــات والصعوبــات التــي 

تواجههــا املجتمعــات يف ظــل العوملــة وتســارع وتيــرة التغييــر.
العربــي  عــام واخلليــج  العربــي بشــكل  العالــم  ان  واضــاف 
بشــكل خــاص شــهد طفــرة مــن حيــث عــدد اجلامعــات واملعاهــد 
العليــا اخلاصــة واحلكوميــة، ومــن حيــث عــدد برامــج الدراســات 
العليــا كذلــك، ونظــراً لقصــر مــدة التجربــة كانــت هنــاك جناحــات 

وإخفاقــات عقبــات وحتديــات. وأكــد أنــه ال بــد مــن وقفــة تأمــل 
واعــادة حســابات وتفحــص ملــا هــو عليــه احلــال بالدراســات العليــا 
باملنطقــة ووضــع تصــورات وحلــول للتحديــات احلاليــة واملســتقبلية 

كــي حتقــق هــذه البرامــج الغايــة املرجــوة منهــا. 

برامج مبتكرة
مــن جانبــه، قــال العميــد املســاعد لكليــة الدراســات العليــا 
بجامعــة اخلليــج العربــي مبملكــة البحريــن الدكتــور أحمــد محمــد 
بدورهــا  بالقيــام  تتطلــع  العربــي  اخلليــج  جامعــة  ان  النوبــي: 
كجامعــة إقليميــة خليجيــة تســاهم يف التصــدي للقضايــا التنمويــة 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي عــن طريــق برامجهــا املبتكــرة 
بقضايــا  العالقــة  ذات  والبحــوث  التعليــم  مجــال  يف  والفعالــة 
منطقــة اخلليــج العربــي، وتســعى إلــى احلصــول علــى ســمعة 

ومكانــة دوليــة مرموقــة.
ــا، أوضــح ان  ــة الدراســات العلي ــة لطلب وعــن البرامــج املقدم
كليــة الدراســات العليــا بجامعــة اخلليــج العربــي تقــدم برامــج 
يف التربيــة اخلاصــة يتــم مــن خاللهــا إعــداد الكــوادر القــادرة 
علــى تربيــة املوهوبــن، وذوي صعوبــات التعلــم، وذوي اإلعاقــة 
الذهنيــة والتوحــد، وكذلــك اعــداد االختصاصيــن القادريــن علــى 
تصميــم وتنفيــذ برامــج التعليــم والتدريــب عــن بعــد، الفتــاً إلــى ان 
الكليــة تضــم برامــج يف مجــاالت التقنيــة إلعــداد االختصاصيــن 
البيئــة  )تخصصــات  القاحلــة  واألراضــي  الصحــراء  علــوم  يف 
بــدون  الصحــراوي  االســتزراع  تقنيــات  الصحراويــة،  واملــوارد 
بعــد،  عــن  االستشــعارية  اجلغرافيــة  املعلومــات  ونظــم  تربــة، 
اإلدارة  التقنيــة،  إدارة  احليويــة،  التقنيــة  والهيدروجيولوجيــا(، 

البيئيــة وإدارة املــوارد املائيــة.
وأكــد الدكتــور النوبــي أن الكليــة تهتــم باجلــودة يف مناهجهــا 
التعليميــة وتســعى إلــى تطبيــق أســاليب منهجيــة متنوعــة وحديثــة 
بــن  الربــط  علــى  وتعمــل  البرامــج،  مختلــف  يف  الدراســة  يف 

تخصــص الــدارس وبــن ثقافتــه وعقيدتــه وبيئتــه املجتمعيــة.

 د. طارق الريس 
 الرؤية الطموحة 
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مسابقات علمية

وتهــدف املســابقة إلــى تشــجيع األجيــال اجلديــدة مــن طلبــة 
املــدارس بالعالــم العربــي علــى االبتــكار واإلبــداع يف مجــاالت العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وغيرهــا، وحتفيزهــم علــى 
دراســتها كتخصصــات رئيســية يف املســتقبل، حيــث تســعى املســابقة 
إلــى تهيئــة بيئــة علميــة متطــورة لدراســة تلــك املجــاالت باملنطقــة 
العربيــة، ومنــح الشــباب العربــي فرصــة ثمينــة كــي يتنافســون بلغتهــم 
األم، متهيــداً لتأهيلهــم للتنافــس يف تلــك املجــاالت العلميــة علــى 

ــي. املســتوى العامل
وال تقــف مســابقة إنتــل للعلــوم العالــم العربــي علــى كونهــا مجــرد 
منافســة بــن الطلبــة، بــل إنهــا جتمــع اآلبــاء واملعلمــن، والطــالب 
فعالياتهــا  خــالل  والشــركات  واملنظمــات  واملــدارس  والطالبــات، 
ــوم  املختلفــة لبنــاء مجتمــع االبتــكار ورفــع مســتوى الوعــي حــول العل
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وامللكيــة الفكريــة جنبــاً إلــى 

ــب مــع املنافســة. جن
هــذه  مثــل  فــى  املشــاركة  علــى  العلمــي  النــادي  حــرص  وقــد 
الطلبــة  اهتمامــات  إعــادة صياغــة  علــى  تعمــل  ألنهــا  املســابقات 
ملياديــن التعلــم، وتوفــر البيئــة التنافســية التــي تشــبع اهتمــام شــريحة 
مهمــة مــن املوهوبــن، وكذلــك تنمــي روح اإلبــداع لــدى الطلبــة يف 
املواهــب  اكتشــاف  والتكنولوجيــا، وتســاعد علــى  العلــوم  مجــاالت 
وامللــكات العلميــة، وتطــور مواهــب الطــالب عــن طريــق حثهــم علــى 

التعلــم والتطويــر الذاتــي عبــر التنافــس الشــريف.
سجل الكويت

ــي يف إطــار تشــجيع الطــالب  ــت يف املســابقة تأت مشــاركة الكوي
ــوم  ــى االهتمــام واالنضمــام إلــى املســابقات البحثيــة وبرامــج العل عل
لبنــاء  الطــالب  وإشــراك  الهندســية،  واالبتــكارات  والرياضيــات 

مجتمــع قائــم علــى العلــم املعرفــة.
وكانــت املشــاركة األولــى يف ديســمبر 2010 يف اإلســكندرية – 
جمهوريــة مصــر العربيــة، واملشــاركة الثانيــة كانــت يف ديســمبر 2011 

يف الشــارقة – دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ــة الكويــت يف دورة املســابقة التــي أقيمــت يف  وكمــا شــاركت دول
دبــي يف ديســمبر 2012، بـــ 10 طــالب وطالبــات باإلضافــة إلــى اثنــن 
مــن املشــرفن، وذلــك مــن أصــل 133 طالبــاً وطالبــة مــن 10 دول حيــث 

بلــغ عــدد املشــاريع 70 مشــروعا.
ويف أكتوبــر مــن العــام 2013 كانــت املشــاركة الرابعــة للنــادي 

باململكــة  أقيمــت  التــي  الــدورة  9 طــالب وطالبــات يف  بـــ  العلمــي 
األردنيــة الهاشــمية حتــت رعايــة امللكــة رانيــا العبــداهلل مبشــاركة 11 

ــة. دول
أحمــد  عبدالوهــاب  الطالبــان:  املســابقة  هــذه  يف  فــاز  وقــد 
عبدالوهــاب احلجــي، وحســن محمــد حســن الــوزان وحصــال علــى 
منحــة دراســة يف جامعــة الشــارقة، كمــا فــازت الطالبــة رانيــا مشــعل 

ســعد بوحمــد بـــ )املشــروع املتميــز(.
ويف شــهر نوفمبــر مــن العــام 2014 أقيمــت املســابقة يف دولــة 
قطــر الشــقيقة وقــام النــادي العلمــي بترشــيح 8 طــالب وطالبــات 
العلمــي  احلــدث  هــذا  الكويــت يف  دولــة  لتمثيــل  فيهــا  للمشــاركة 
4 مشــاريع علميــة مت اختيارهــا مــن املشــاريع  بـــ  الكبيــر  العربــي 
الفائــزة يف مســابقة الكويــت للعلــوم والهندســة التــي ينظمهــا النــادي 

العلمــي بدعــم مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي.
وقــد فــاز مشــروعان مــن الوفــد املشــارك همــا: تطبيــق املقصــف 
ــداهلل أميــن  ــن عب ــالج مــرض الســمنة للطالب املدرســي الصحــي لع
إبراهيــم األشــوك وناصــر صــالح الديــن ناصــر املشــعل، الــذي حصــل 
علــى جائــزة خاصــة، بينمــا حصــل مشــروع )Mr. Pollution( علــى 
املركــز الثانــي يف مجــال علــوم احلاســوب للطــالب ســليمان عــادل 
عبداحملســن التميمــي ويوســف عبــداهلل جاســم التــوره وعلــي صبيــح 

حســن الــوزان.
ويف دورتهــا السادســة التــي أقيمــت يف جمهوريــة مصــر العربيــة 
يف ديســمبر عــام 2015 مبشــاركة 112 طالبــاً وطالبــة قدمــوا 77 
مشــروعاً علــى مســتوى الوطــن العربــي، شــاركت دولــة الكويــت يف 
املســابقة متمثلــة يف النــادي العلمــي الكويتــي بدعــم مــن مؤسســة 

الكويــت للتقــدم العلمــي، بوفــد ضــم 9 طلبــة بعــدد 8 مشــاريع.
ــب طــالل حمــد  ــت بجائزتــن إحداهمــا للطال وقــد فــازت الكوي
صالــح الشــهاب الــذي فــاز باملركــز الثاني يف مجــال الطاقة الفيزيائية 
ــن  ــرق درجــات احلــرارة ب ــن ف ــة م ــد الطاق ــة تولي مبشــروعه إمكاني
الهــواء الســاخن واملــاء البــارد، كمــا فــاز الطالــب عبدالرحمــن رشــيد 
اجلاســم باملركــز الثالــث يف مجــال الهندســة البيئيــة مبشــروع إعــادة 

تدويــر اإلطــارات املســتعملة.
ويف شــهر ديســمبر مــن العــام املاضــي شــاركت دولــة الكويــت يف 
)معــرض القاهــرة الدولــي للعلــوم والتكنولوجيــا( الــذي يعــد امتــداداً 
ــة  ــم يف جمهوري ــي، وأقي ــم العرب ــوم العال ــل للعل ملســابقة ومعــرض إنت
ــة بالنــادي العلمــي وبدعــم أيضــاً مــن مؤسســة  مصــر العربيــة، ممثل

 ممثاًل بالنادي العلمي 

مشاركة علمية كويتية
في »إنتل للعلوم« العربية والعالمية

الدكتور محمد الصفار - إدارة املسابقات العلمية

مســابقة إنتــل للعلــوم العالــم العربــي هــي مســابقة ســنوية علــى مســتوى الوطــن العربــي، 
يشــارك فيهــا طــالب وطالبــات املرحلــة الثانويــة مــن جميــع أنحــاء العالــم العربــي، ويســتعرضون 
أبحاثهــم وابتكاراتهــم العلميــة يف 22 تخصصــاً علميــاً مختلفــاً، كمــا يتنافســون فيمــا بينهــم علــى 

عــدد مــن اجلوائــز النقديــة واملنــح الدراســية املتنوعــة.
تعتبــر مســابقة إنتــل للعلــوم العالــم العربــي الســنوية هــي النســخة اإلقليميــة مــن معــرض إنتــل 
ــم  ــا يف العال ــوم والهندســة والتكنولوجي ــر معــرض للعل ــد أكب ــذي يُع ــوم والهندســة ال ــي للعل الدول

للطلبــة دون املرحلــة اجلامعيــة.

المسابقة تسعى إلى تهيئة بيئة علمية 
متطورة لدراسة المجاالت العلمية 

بالمنطقة العربية

تجمع اآلباء والمعلمين والطالب 
والطالبات والمدارس والمنظمات 

والشركات لبناء مجتمع االبتكار

حصدت الكويت جوائز ومراكز عديدة 
على مدار السنوات الماضية في 

المسابقة

• يجب أن يجتاز المشروع لجان 
العرض واألمان والمراجعة العلمية 

ليتمكن من المشاركة
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الكويــت للتقــدم العلمــي مبشــاركة 11 طالبــاً وطالبــة.
وقــد فــازت الكويــت باملركــز األول علــى املعــرض فــى مجــال علــوم 
الطــب احليــوي والصحــة عــن مشــروع تشــخيص وقيــاس اخلصائــص 
البصريــة لتكيــس العقــد العصبيــة واألورام باســتخدام نظــام تصويــر 
التــردد العريــض ذو النطــاق احلــر )FNIR(، للطالــب خالد الهويشــل، 
وفــازت باملركــز الثانــي علــى املعــرض فــى مجــال علــوم الطــب احليــوي 
والصحــة الطالبــة زينــب بــدر النــكاس والطالبــة شــهد خليــل القــالف 

عــن مشــروع حتديــد فصيلــة الــدم باســتخدام الفوتونــات. 
كمــا فــازت الكويــت باملركــز الثالــث علــى املعــرض يف مجــال 
ــرودة  ــة عــن مشــروع ب ــات واآلالت الذكي ــة املدمجــة والروبوت األنظم
احلــرارة )OSO( للطالــب حســن طــارق حميــد اخليــاط، ومشــروع 

)مســاعد الزهاميــر( للطالبــة عاليــة خالــد مــرزوق.

أهداف املسابقة:
تشــجيع الطــالب علــى االهتمــام واالنضمــام إلــى برامــج العلــوم  •

الهندســية. واالبتــكارات  والرياضيــات 
إشــراك املجتمــع واألســر واملــدارس يف دعــم األطفــال والشــباب  •

ــي. ــم العرب ــة يف العال ــى املعرف ــم عل ــع قائ ــاء مجتم لبن
حتسن املهارات الشخصية للطالب يف العالم العربي. •
ــدان  • ــة بــن الصناعــة واجلامعــة واملجتمــع يف البل ــاء عالقــة قوي بن

ــة. العربي
التوســع يف انتشــار معــرض إنتــل الدولــي للعلــوم والهندســة يف  •

الشــرق األوســط مــن خــالل إجــراء معــرض إقليمــي يســتهدف معظــم 
ــة. ــدول العربي ال

خلــق حتالــف اســتراتيجي وشــراكة مــع املنظمــات الغيــر حكوميــة  •
واملنظمــات الغيــر ربحيــة يف الوطــن العربــي.

إكســاب الطــالب املزيــد مــن اخلبــرة واحلصــول علــى جــودة أعلــى  •
يف مســتوى املشــاريع املرشــحة مــن خــالل املعــارض احملليــة املقامــة 
فــى الــدول العربيــة املشــاركة يف نهائــي معــرض إنتــل الدولــي للعلــوم 

والهندســة الــذي يقــام ســنوياً يف الواليــات املتحــدة.
كســر حاجــز اللغــة لــدى الطــالب بإتاحــة الفرصــة لهــم للتنافــس  •

ــم بلغتهــم األم. ــة حيــث يكــون التحكي باللغــة العربي

ــم تتمكــن مــن املشــاركة يف  • ــي ل ــة للمشــاريع الت ــر فرصــة ثاني توفي
نهائــي معــرض إنتــل الدولــي للعلــوم والهندســة بالواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.
تعزيــز الثقــة يف ســن الشــباب العربــي بشــأن قــدرة حتويــل األفــكار  •

إلــى واقــع ملمــوس.

شروط املشاركة مبعرض إنتل للعلوم العالم العربي:
• أن يكون الطالب يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي.

العلميــة  واملراجعــة  واألمــان  العــرض  املشــروع جلــان  يجتــاز  أن   •
املشــاركة. مــن  ليتمكــن 

• ميكن للطالب املشاركة مبشروع فردي أو جماعي.
• ال يحــق للفريــق اجلماعــي تغييــر أعضــاء الفريــق يف أي مرحلــة مــن 

مراحــل املعرض.
• ممكــن أن يكــون مشــروع البحــث جــزءاً مــن دراســة موســعة أجنــزت 
املقــدم مت  اجلــزء  يكــون  أن  شــرط  متخصصــن  علمــاء  بواســطة 

بواســطة الطالــب.
• يتم حتكيم املشروعات طبقاً لقواعد املعارض الدولية.

• يحــق للطالــب أن يشــارك يف أحــد املجــاالت العلميــة للمعــرض 
فقــط.

• يف حالــة ثبــات الســرقة العلميــة أو التزويــر أو تلفيــق املعلومــات 
ــم  ــك، يت ــى ذل ــن دون اإلشــارة إل ــن آخري ــال لباحث أو اســتخدام أعم

ــرض. ــن املع ــاً م اســتبعاد البحــث نهائي

معايير اختيار املشروعات
يتــم اختيــار املشــروعات علــى أســس معاييــر عامليــة متفــق عليهــا 

وهي:
• سؤال البحث واملشكلة .

• التصميم واملنهجية.
• التنفيذ والبناء واالختبار وجمع البيانات.

• اإلبداع يف املشروع.
• تصميم ومحتوي لوحة العرض.

• املقابلة مع احملكم.

مسابقات علمية

»جلنــة  املتخصصــني  األكادمييــني  مــن  مجموعــة  تقــوم 
التحكيــم« بعمليــة التحكيــم خــالل املعــرض بنــاًء علــى احملتــوى 
العلمــي للمشــروع )منهــج البحــث العلمــي(، ومــا يظهــره الطالــب 

مــن معرفــة وإملــام بجوانــب بحثــه عنــد املقابلــة مــع احملكــم.
إلــى  لالنتقــال  املرشــحة  املشــاريع  باختيــار  اللجنــة  وتقــوم 

التحكيــم. معاييــر  علــى  بنــاًء  التاليــة  املرحلــة 

ويجب مراعاة ما يلي أثناء عملية التحكيم:
• أعضــاء جلنــة التحكيــم هــم مــن اخلبــراء الذيــن لديهــم خبــرات، 

فمــن املهــم االســتفادة مــن خبراتهــم وتقبــل مالحظاتهــم.
لــكل  البحــث  بقــراءة ملخــص  التحكيــم  أعضــاء جلنــة  يقــوم   •

املشــارك. الطالــب  مــع  املقابلــة  إجــراء  قبــل  مشــروع 
علــى  االطــالع  العــرض  يــوم  التحكيــم  جلنــة  ألعضــاء  يتــاح   •
املشــاريع مــن خــالل لوحــة العــرض ومدونــة البحــث كــي يتعرفــوا 

علــى املشــروع قبــل املقابلــة.

يركز احملكمون بصفة عامة على ما يلي:
• ما نفذه الطالب/ الطالبة يف السنة احلالية.

• مدى التزام الطالب/ الطالبة مبنهج البحث العلمي.
• تفاصيل ودقة البحث حسب توثيقه يف مدونة البحث.

وينظــر  أســلوب،  بأفضــل  التجريبيــة  اإلجــراءات  اســتخدام   •
احملكمــون إلــى البحــث املــدروس جيــدًا كمــا ينظــرون إلــى مــدى 
أهميــة املشــروع يف امليــدان اخلــاص بــه، ومــدى اجلديــة والدقــة 
والوقــت املبــذول علــى التجربــة وأن التصميــم مــن صنــع الطالــب.

• ال يهتــم احملكمــون باألحاديــث التــي حتفــظ عــن ظهــر قلــب 

بــل  احلاســوب،  يف  املســجلة  العــروض  أو  املعلبــة(  )اخلطبــة 
البحــث  حــول  الطالــب  مــع  احلديــث  بســاطة يف  بــكل  يرغبــون 
إلعطــاء القــرار حــول مــدى فهــم الطالــب للمشــروع مــن البدايــة 

النهايــة. حتــى 

جتب مراعاة النصائح التالية عند مناقشة احملكم:
ويفضــل  دقائــق  عشــر  املقابلــة  مــدة  تتجــاوز  ال  أن  يجــب   •
تخصيــص مــدة مــن 3 إلــى 5 دقائــق لتقــدمي شــرح عــن املشــروع 

احملكــم. أســئلة  عــن  لإلجابــة  املتبقــي  والوقــت 
• من املناسب جدًا ذكر سبب اختيار املشروع أثناء شرح املشروع.

• حــث الطالــب علــى اإلجابــة عــن أســئلة احملكــم بشــكل صــادق 
وكامــل.

التحيــة  يقــدم  وأن  املقابلــة  الطالــب  يبــدأ  أن  املهــم  مــن   •
. جيــدًا  أوليــًا  انطباعــًا  ليتــرك  نفســه  وتعريــف  للمحكمــني، 
• اســتخدام لوحــة العــرض واملشــروع كملحــق إضــايف أثنــاء شــرح 

املشــروع.
• املظهــر اخلارجــي والســلوك احلســن والــزي املناســب واحلمــاس 

يف عملــك كل ذلــك يتــرك أثــره يف احملكمــني.
• احملكمــون يف حاجــة إلــى معرفــة مــدى فهــم الطالــب للمبــادئ 
األساســية للعلــوم الكامنــة وراء مشــروعه أو مجــال املوضــوع. وإذا 
املشــروع  املمكنــة لألخطــاء يف  املصــادر  علــى حتديــد  قــادرًا  كان 

وكيفيــة تطبيــق النتائــج علــى أرض الواقــع.
مــن  واالســتفادة  واالســتمتاع  باالبتســام  الطالــب  ننصــح   •
الوقــت، إذ تعــد هــذه فرصــة لالحتــكاك بالعلمــاء واالســتفادة مــن 

خبراتهــم.
• إظهار احلماس للمشروع نفسه.

لجنة التحكيم

يف  العلميــة  التخصصــات 
ــوم العالــم  مســابقة إنتــل للعل
العربــي هــي نفــس املجــاالت 
يف  املســتخدمة  العلميــة 
معــرض إنتــل الدولــي للعلــوم 
 ،2016 لعــام  والهندســة 
تصنيفهــا  يهــدف  والــذي 
حتقيــق  إلــى  الشــكل  بهــذا 
جلنــة  بــن  أفضــل  تناغــم 
التحكيــم واملشــاريع املشــاركة 

املســابقة. يف 

1. علوم احليوان
2. العلوم اإلجتماعية والسلوكية

3. الكيمياء احليوية
4. الطب احليوي والعلوم الصحية

5. هندسة الطب احليوي
6. األحياء اخللوية واجلزيئية

7. الكيمياء
8. علم األحياء احلسابي والـمعلوماتية احليوية

9. علوم األرض والعلوم البيئية
10. النظم الـمدمجة

11. الطاقة: الكيميائية

12. الطاقة: الفيزيائية
13. ميكانيكا هندسية
14. الـهندسة البيئية

15. علوم الـمواد
16. علوم الرياضيات
17. األحياء الدقيقة
18. الفيزياء والفلك

19. علوم النبات
20. الروبوتات واآلالت الذكية

21. برمجيات النظم
22. العلوم الطبية الـمتعدية

مجاالت المعرض
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مخترعون

حوراء القالف..
مخترعة شابة
من طراز
وطني فريد

أمين فهمي

شــابة كويتيــة طموحــة تــدرس املايكــرو بولوجــي 
ــت،  ــة الكوي ــوم يف جامع ــة العل ــة بكلي ــة اجلنائي واألدل
نعومــة  منــذ  واالختراعــات  االكتشــافات  أحبــت 
أظافرهــا، التحقــت بالنــادي العلمــي منــذ أكثــر مــن 
12 عامــًا، وخطــت خطوتهــا األولــى يف طريــق عالــم 
االختراعــات عــام 2009، حيــث اجنــزت اختــراع »ســوار 
التنبيــه للوالديــن املعاقــني ســمعيًا«، وحصلــت علــى 
ــدة  ــا ع ــة. وكان الختراعه ــة وعاملي ــز محلي ــدة جوائ ع
املعاقــني ســمعيًا، إال  انــه يخــدم  مميــزات، فبجانــب 
ــتخدامه،  ــم اس ــاء ميكنه ــخاص األصح ــى االش ــه حت أن
وبالرغــم مــن صغــر ســنها إال أنهــا عضــوة يف اجلمعيــة 

األميركيــة للعلــوم الصوتيــة.
متنــت من وزارة التربية ان تعتمد املناهج الدراســية 
االبداعــي  التفكيــر  علــى  مدارســها  يف  تــدرس  التــي 
واعطــاء الفرصــة للطــالب والطالبــات للتفكيــر »خــارج 
الصنــدوق«، واحملاولــة إليجــاد حلــول للمشــكالت التــي 
يواجهونهــا.  انهــا املخترعــة الكويتيــة الشــابة حــوراء 
ــرة«  ــا لـــ »املج ــل فكره ــا قب ــت قلبه ــي فتح ــالف الت الق
العلمــي  بالنــادي  التحاقهــا  فتــرة  عــن  لتتحــدث 
املســتقبلية، والكثيــر مــن  واختراعاتهــا وطموحاتهــا 

املوضوعــات األخــرى، فإلــى التفاصيــل...

بداية نود التعرف على املخترعة حوراء القالف؟ 
العلــوم يف  القــالف- طالبــة بكليــة  حــوراء 

مايكــرو  تخصــص  أدرس  الكويــت،  جامعــة 
بيولوجــي وأدلة جنائية، وأحب االكتشــافات 
اهلل يف  ووفقنــي  العلميــة،  واالختراعــات 
اجنــاز اختــراع »ســوار التنبيــه للوالديــن 
عــدة  علــى  املعاقــن ســمعياً«، وحصلــت 

جوائــز محليــة وعامليــة.
بالنــادي  التحاقــك  فتــرة  عــن  حدثينــا 

العلمي الكويتي ودوره يف مساعدتك ودعمك؟
التحقــت بالنــادي العلمــي عــام 2004 يف ادارة 

الفتيــات، وأول قســم التحقــت بــه هــو قســم الكيميــاء، واســتفدت كثيــراً 
مــن اقســامه املختلفــة وورشــه املتعــددة، ومــن خاللــه اكتشــفت موهبتي، 
إذ ســاهم يف تنميــة ابتكاراتــي وتطويــر مهاراتــي ولــم يتوقــف ذلــك علــى 
فتــرة التحاقــي بالنــادي، بــل امتــد األمــر حتــى يف دراســتي اجلامعيــة 
الــدورات العلميــة املختلفــة التــي يقدمهــا، ومــن  وذلــك مــن خــالل 
خاللــه أيضــاً أحببــت العلــوم وخاصــة األحيــاء والكيميــاء، وكل هــذه 
األســباب تقــف وراء اختيــاري لتخصــص امليكروبيولوجــي يف اجلامعــة.  
ــل الشــكر  ــادي العلمــي لهــم جزي ــى الن وحقيقــة، فــان كل القائمــن عل
والعرفــان لتقدميهــم الدعــم واملســاعدة التــي احتجــت اليهمــا، وللنــادي 
العلمــي الفضــل الكبيــر بعــد اهلل ســبحانه وتعالــى ملــا وصلــت إليــه اآلن. 

بداية الطريق
من أين بدأِت الطريق إلى عالم االختراعات؟

بدايــة طريقــي إلــى هــذا العالــم كانــت منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، 
وبالتحديــد يف عــام 2009، مــن خــالل اشــتراكي يف مســابقة فاديــة 
ــادي  ــي كان ينظمهــا الن ــات التاســعة الت ــة للفتي ــاح العلمي الســعد الصب
العلمــي بالتعــاون مــع وزارة التربيــة، وكانــت فكــرة املســابقة تتطلــب 
ايجــاد أفــكار مبتكــرة للمشــكالت املختلفــة، وكانــت املســابقة وقتهــا 

علميــة  ومشــاريع  ابتــكارات  ايجــاد  حتــاول 
يشــهده  الــذي  البيئــي  التلــوث  مــن  حتــد 
مــن  واثنتــان  أنــا  وفقــت  وبالفعــل  العالــم، 
زميالتــي يف اجنــاز مشــروع خــاص بتقليــل 
التلــوث الضوضائــي يف الشــوارع. وهلل احلمــد 
حصــل مشــروعنا علــى املركــز الثالــث علــى 
مســتوى دولــة الكويــت، وتعتبــر هــذه املرحلــة 
األولــى  والبــذرة  احلقيقيــة  البدايــة  هــي 

النخراطــي يف هــذا العالــم.
ومــاذا عــن اختراعــك »ســوار التنبيــه للوالديــن 

املعاقــني ســمعيا«؟
عــن  عبــارة  ســمعياً«  املعاقــن  للوالديــن  تنبيــه  »ســوار  اختــراع 
جهازيــن الســلكين منفصلــن، األول علــى هيئــة ســماعة توضــع بالقرب 
املعاقــن  الوالديــن  باليــد أحــد  يلبســه  الطفــل، والثانــي ســوار  مــن 
ســمعياً، وعنــد بــكاء الطفــل أو إصــداره ألي صــوت تقــوم الســماعة 
بالتقاطــه وحتويلــه إلــى اهتــزاز وضــوء يف الســوار، وحســب احلالــة 

النفســية التــي ميــر بهــا الطفــل يعطــي اهتــزازاً وضــوءاً معينــاً.
فكرة وحاجة

من أين أتتك الفكرة؟ وما احلاجة التي جعلتك تفكرين يف اجنازها؟
حيــث  أســرتي،  يف  واجهتهــا  مشــكلة  خــالل  مــن  أتــت  الفكــرة 
إن واحــدة مــن أفــراد اســرتي هــي وزوجهــا يعانيــان إعاقــة »الصــم 
والبكــم«، وكنــت دائمــاً أفكــر كيــف ميكــن لهمــا ســماع صــوت طفلهمــا 
وهــو يبكــي؟ خصوصــاً أن الطفــل إذا بكــى لفتــرة طويلــة يســبب لــه ذلــك 

ــراع.  ــي فكــرة االخت ــا اتتن ــخ، مــن هن ــا امل ــاً يف خالي تلف
هل تؤمنني مبقولة »احلاجة أم االختراع«؟ وماذا متثل لك؟

بالطبــع، وهــذه املقولــة صحيحــة 100 %، فهــي توضــح مــا مــررت 
بــه مــن جتربــة وكيــف كانــت احلاجــة أمــاً الختراعــي، الــذي جــاء 

تطبيقــاً عمليــاً لهــذه املقولــة.

إحدى أفراد أسرتي وزوجها
يعانيان الصمم والبكم كانا

السبب في اختراعي 

»سوار تنبيه للوالدين المعاقين 
سمعيًا« حاز المركز الثاني عالميًا 
في مسابقة )Intel Isef(  بأمريكا

االختراع عبارة عن فكرة تراود 
الشخص ليحل مشكلة ما يواجهها

عضو النادي العلمي منذ 12 عامًا
و»األميركية للعلوم الصوتية«

صاحب السمو لدى استقباله املخترعة حوراء القالف
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أتمنى أن اشاهد )صنع في الكويت( 
بشكل أكبر في المستقبل القريب

الفتاة الكويتية تخطت الحواجز 
ووصلت للعالمية بانجازاتها 

النادي العلمي و«صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع« يقدمان كل
ما في استطاعتهما للتسهيل

على المخترعين الكويتيين

وليــس  يواجههــا،  مــا  مشــكلة  ليحــل  الشــخص 
مــن الضــروري ان يكــون االختــراع يف مجــال 

العمــل. أو  التخصــص 
اختراعاتــك  أحــد  لتبّنــي  عروضــًا  تلقيــِت  هــل 

كويتــي؟ منتــج  إلــى  وحتويلهــا 
ــك يف  ــى ان يحــدث ذل لألســف ال.. وأمتن

القريــب العاجــل.
 فخر وثقة

ماذا تعني لك عبارة »صنع يف الكويت«؟
تعنــي لــي الفخــر، وامتنــى أن اشــاهد هــذه العبــارة بشــكل أكبــر يف 

املســتقبل القريــب.
ما سمات املخترع الناجح؟

االصــرار علــى العمــل اجلــاد والثقــة بنفســه وأفــكاره، والبحــث عــن 
املشــكالت وايجــاد حلــول لهــا مبــا يرتقــي باملجتمــع ويعمــل علــى تطويــر 

احلياة.
كيف ترين الفتاة الكويتية.. هل حققت أهدافها ولبت طموحها؟

احلمــد هلل اننــا نعيــش يف وطــن يقــدر ويشــجع الفتــاة الكويتيــة 
علــى العمــل واإلجنــاز، وأرى حاليــاً ان الفتــاة الكويتيــة تخطت احلواجز 
ووصلــت للعامليــة باجنازاتهــا املتعــددة التــي ليــس هنــا مجــال لســردها.
 برأيــك.. هــل هنــاك تقصيــر مــن اجلهــات املنــوط بهــا رعايــة املخترعــني 

يف الكويــت؟
فالنــادي  احلالــي،  الوقــت  يف  تقصيــراً  هنــاك  ان  اعتقــد  ال 
العلمــي ومركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واالبــداع يقدمــان كل مــا 
ــة  ــر كاف ــن، وتوفي ــى املخترعــن الكويتي يف اســتطاعتهما للتســهيل عل
ــدءاً مــن  ــى اختراعاتهــم، ب االحتياجــات الالزمــة الســتكمال العمــل عل
دراســة الفكــرة حتــى تصنيــع النمــوذج األولــى لهــا وحصولهــا علــى 
شــهادة بــراءة اختــراع مــن مكاتــب بــراءات االختراعــات املعتمــدة، أي 

أنهمــا يقومــان مبســاعدة املخترعــن مــن األلــف إلــى اليــاء.

دعم وفرصة
وماذا تأملني منهم أكثر؟ 

االهتمــام باملخترعــن مــن الناحيــة املاديــة 
املــادي  فالدعــم  منهــم،  الشــباب  فئــة  خاصــة 
للشــباب قــد يكــون مــن أكبــر الصعوبــات أمامهــم. 

ماذا ينقص الكويت لتصبح دولة اختراعات؟
لكــن  شــيء،  ينقصهــا  الكويــت  ان  اعتقــد  ال 
ــى  أمتنــى ان تعتمــد املناهــج الدراســية يف املــدارس عل
فرصــة  واعطــاء  االبداعــي،  والتفكيــر  الذهنــي  العصــف 
للطالــب ان يفكــر »خــارج الصنــدوق« يف مــواده العلميــة، وهــذا األمــر 
يســاعد الطــالب كثيــراً علــى التفكيــر مبــا حولــه واحملاولــة اليجــاد 
حلــول للمشــكالت التــي يواجههــا، لــذا أمتنــى ان يؤخــذ هــذا األمــر 

بعــن االعتبــار وتبتعــد مناهجنــا عــن احلفــظ والتلقــن. 
إبداع

حدثينا عن خطوتك التالية واختراعاتك املستقبلية؟
أعمــل حاليــاً علــى تطويــر اختــراع جديــد ســيتم اإلفصــاح عنــه 
قريبــاً، ويأتــي هــذا االختــراع يف مجــال دراســتي ويســاعد الطــالب 
يف  املشــاركة  يف  ومســاعدتهم  اإلبداعــي  التفكيــر  علــى  والطالبــات 

العلميــة. املســابقات 
كلمة أخيرة تودين اضافتها بعيدًا عن قيد السؤال؟

الشــباب  وأنصــح  الســتضافتي،  العلميــة  املجــرة  مجلــة  أشــكر 
ان يثقــوا بأنفســهم واجنازاتهــم، وال يستســلموا لإلحبــاط حتــى ان 
تعرضــوا للفشــل يف محاوالتهــم األولــى، فــال يكــون ذلــك حائــط ســد 
أمامهــم يف اســتكمال مســيرتهم، لكــن عليهــم احملاولــة أكثــر مــن مــرة 
ــد مــن العمــل  ــا الكثيــر، والب ــوا ألهدافهــم، فالكويــت تســتحق من ليصل
واالجتهــاد يف كل املجــاالت وان يكــون هدفنــا رفــع اســم الكويــت عاليــاً 

يف كافــة احملافــل.

دراسة ومميزات
كيف مت اجناز هذا االختراع؟ وكم استغرقِت من الوقت؟

العلميــة  املســابقات  إدارة  مديــر  مبســاعدة  املشــروع  أجنــزت 
ــار، واملهندســة اميــان عاطــف  ــور محمــد الصف ــادي العلمــي الدكت بالن
جميــل، وقــد اســتغرق تنفيــذه عامــاً كامــاًل تقريبــاً، إذ تطلــب األمــر قبــل 
تنفيــذه عمــل دراســة علميــة بحثيــة ملعرفــة تــردد أصــوات األطفــال يف 

ــة. احلــاالت النفســية املختلف
ما املميزات التي قدمها اختراعك واجلديد عما هو موجود؟

لالختــراع عــدة مميــزات، فبجانــب انــه يخــدم فئــة املعاقــن ســمعياً 
وجــاءت فكرتــه خلدمــة هــذه الفئــة، إال أنــه حتــى األشــخاص األصحــاء 
Wi-(  ميكنهــم اســتخدامه، إضافــة إلــى انــه يعمــل بتقنيــة الــواي فــاي
Fi(، ويف املســتقبل ســأعمل علــى امكانيــة ان يكــون هنــاك برنامــج علــى 

الهواتــف الذكيــة يخــدم هــذا اجلهــاز .
مشاركات وجوائز

هــل شــاركِت مــن قبــل يف معــارض اختراعــات محليــة أو دوليــة أو أي 
أخــرى؟ مشــاركات 

نعــم، شــاركت يف عــدة مســابقات محليــة ودوليــة منهــا مســابقة 
فاديــة الســعد الصبــاح العلميــة للفتيــات التاســعة، ويف نفــس املســابقة 
يف دورتهــا احلاديــة عشــرة، وشــاركت يف عــام 2011 مبعــرض إنتــل 
للعلــوم والهندســة باالســكندرية الــذي يضــم املوهوبــن الشــباب مــن 
مختلــف الــدول العربيــة، ويف 2012 جــاءت مشــاركتي يف معــرض إنتــل 
للعلوم والهندســة بإمارة الشــارقة، ويف نفس العام شــاركت يف مســابقة 
إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة التــي تعتبــر أكبــر مســابقة علميــة علــى 
مســتوى العالــم ويشــارك فيهــا أكثــر مــن 1700 طالــب وطالبــة مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم. 
وماذا عن اجلوائز التي فزِت بها؟

وفقنــي اهلل يف احلصــول علــى املركــز الثالــث علــى مســتوى دولــة 
الكويــت يف مســابقة فاديــة الســعد الصبــاح العلميــة للفتيــات، وكذلــك 
ــوم  ــل للعل ــى مســتوى الوطــن العربــي يف مســابقة إنت املركــز الثالــث عل
والهندســة يف االســكندرية، كمــا فــاز اختراعــي بجائــزة أفضــل مشــروع 

علــى مســتوى الدولــة مــن نفــس املســابقة.
وعلــى املســتوى الدولــي حــاز 
اختراعــي »ســوار تنبيــه للوالديــن 
الثانــي  املركــز  ســمعياً«  املعاقــن 
علــى مســتوى العالــم يف مســابقة 
والهندســة  للعلــوم  الدوليــة  إنتــل 
)Intel Isef( بالواليــات املتحــدة 
عضــوة  اننــي  كمــا  االمريكيــة، 
للعلــوم  األمريكيــة  اجلمعيــة  يف 

الصوتية. 

أفكار وردود أفعال
وماذا عن اختراعاتك األخرى؟

ــكار، لكــن بســبب انشــغالي يف دراســتي  ــاً عــدة أف ــدي حالي ل
اجلامعيــة، لــم أمتكــن مــن تطبيــق أي مــن هــذه االفــكار، ومبشــيئة 
اهلل بعــد تخرجــي واالنتهــاء مــن الدراســة، ســيكون هنــاك الكثيــر 

مــن اإلفــكار التــي ســأعمل علــى اجنازهــا.
هــل مت طــرح أي مــن اختراعاتــك يف األســواق؟ ومــاذا عــن ردود 

األفعــال؟
يتــم العمــل حاليــاً علــى أن يكــون اختراعــي »ســوار تنبيــه 
األســواق  يف  طرحــه  يتــم  منتجــاً  ســمعياً«  املعاقــن  للوالديــن 
وذلــك مبســاعدة اجلمعيــة األميركيــة للعلــوم الصوتيــة، وهــذا 
ــج  ــى ان يطــرح املنت ــي أشــعر بالفــرح والفخــر، وأمتن األمــر يجعلن
باألســواق يف القريــب العاجــل خلدمــة أكبــر شــريحة ممكنــة مــن 

النــاس.
صعوبات

ابتكاراتهــم  تســجيل  يف  املخترعــني  تواجــه  التــي  الصعوبــات  مــا 
االختــراع؟ بــراءة  علــى  حصولهــم  حتــى 

ايجــاد فكــرة فريــدة مــن نوعهــا قابلــة للتطبيــق يعتبــر مــن 
ــرة  ــا وجــدت الفك ــرع، وطامل ــي تواجــه أي مخت أصعــب األمــور الت
بالطبــع قــد تكــون هنــاك بعــض الصعوبــات، ويتوقــف ذلــك علــى 
ومــن  الواقــع،  أرض  علــى  تنفيذهــا  وامكانيــة  الفكــرة  طبيعــة 
ــي قــد تواجــه املخترعــن هــي البحــث عــن وجــود  ــات الت الصعوب
فكــرة مشــابهة بأفكارهــم قبــل البــدء يف تنفيذهــا. وحاليــاً أصبــح 
التكنولوجيــا  البحــث بفضــل  الوضــع أســهل وأيســر يف عمليــة 
احلديثــة، وميكــن تســجيل أي أفــكار للحصــول علــى بــراءة اختــراع 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــدة وجدي ــرة ومفي ــت مبتك ــا كان طامل
كيــف اســتطعِت التنســيق بــني العمــل يف االختراعــات والدراســة؟ 

وهــل وجــدِت صعوبــة يف هــذا األمــر؟
تنســيق الوقــت هــو مفتــاح حلــل جميــع الصعوبــات التــي ممكــن 
ان تواجــه أي طالــب، لكــن مــن رأيــي األولويــة تكــون للدراســة ثــم 
لالهتمامــات والهوايــات واالختراعــات، والبــد مــن املوازنــة بــن كل 

هــذه األمــور.
 فكرة وأمنية

مــن  هــل  نظــرك..  وجهــة  مــن 
املختــرع  يقــدم  أن  الضــروري 
اختراعــه يف مجــال تخصصــه 

عملــه؟ أو 
االختــراع  ألن  طبعــاً..  ال 
تــراود  فكــرة  عــن  عبــارة 

مخترعون

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد واملخترعة حوراء القالف

تكرمي املخترعة حوراء القالف
يف ملتقى أنا القمة

بكلية التربية األساسية
يف أكتوبر املاضي
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BLACKMAG� الكاميــرات يف شــركة مــن  النــوع   صنــع هــذا 
IC DESIGN، وهــي شــركة تخصصــت يف انتــاج منتجــات تخــدم 

DAVIN� ــر ومــن اشــهر منتجاتهــا برنامــج ــة مــا بعــد التصوي  مرحل
CI RESOLVE، حيــث يعتبــر األول يف تصحيــح األلــوان، واملســتخدم 

الرئيســي يف تصحيــح ومعاجلــة األلــوان يف هوليــوود، وقــد اســتخدم 
يف أغلــب األفــالم الســينمائية التــي نراهــا يف وقتنــا احلالــي. ومــن 
هــذا املنطلــق مت اختــراع هــذا النــوع مــن الكاميــرات ليكــون متوافقــا 
 ، DAVINCI RESOLVE مــع البرنامــج الشــهير لتصحيــح األلــوان
وبــدأت بإنتــاج أول كاميــرا قبــل 4 ســنوات يف ســنة 2012 التــي 
 Blackmagicوأطلــق عليهــا اســم  NAB 2012 اعلــن عنهــا يف معــرض

.  Cinema Camera 2.5K

ضجة كبيرة
وقــد ســببت هــذه الكاميــرة ســببت ضجــة كبيــرة عندمــا اعلــن 
عنهــا بســبب جــودة ودقــة التصويــر واملميــزات الســينمائية التــي 
متيــزت بهــا، حيــث كانــت تقــارن ببعــض الكاميــرات الســينمائية 
ــرات   DSLRالســينمائية، وهــي  ــا مــن الكامي ــا البعــض بانه وصنفه
فئــة جديــدة، ولــم تصنــف علــى انهــا كاميــرا RAW، والســبب يف 
ذلــك هــو االختــالف الكامــل بــن النوعــن، حيــث حرصــت الشــركة 
ــح  ــع برنامــج تصحي ــق م ــة التســجيل لكــي تتواف ــى وضــع خاصي عل
األلــوان »دافنشــي ريزولــف«، وكذلــك قامــت الشــركة بتطويــر هــذه 
2.5K  الكاميــرا لكــي تدعــم التســجيل بجــودة تفــوق اجلــودة احلاليــة

الــى جــودة أعلــى بكثيــر التــي تســتخدم يف التصويــر الســينمائي 
وهــي  Full HD 1080، الــى ان توصلــت إلــى انتــاج اكثــر مــن فئــة مــن 

ــرات البــالك ماجيــك، وهــي:  كامي
الفئة السينمائية وعددها 5 كاميرات كالتالي :

الكبيــر  احلجــم  ذات   Blackmagic URSA 4.6K الكاميــرا 
وتصنــف علــى انهــا تســجل بأعلــى جــودة مــن كل الكاميــرات التــي 
انتجتهــا الشــركة وتســمى 4K وتوجــد كذلــك كاميــرا بنفــس احلجــم 
والشــكل ولكــن تختلــف بدعــم  صــورة اقــل حجــم بجــودة، وتســمى 

.Blackmagic URSA 4  هــذه الكاميــرة
ومت انتــاج كاميــرا بحجــم أصغــر مــن هــذه 
ــى أن تكــون بحجــم أخــف  الكاميــرا وصممــت عل
وأصغــر مــن الكاميــرات الكبيــرة لســهولة احلركــة 
ــا  ــق عليه ــة وأطل ــت احلرك ــا يف تثبي ــا، وتركيبه به
ــرا  ــك كامي اســم  Blackmagic URSA Min،  وكذل
 4.6K  أخــرى نفــس النــوع وتدعــم جــودة أقــل
وهــي Blackmagic URSA Mini 4K، حيــث تتميــز 
ايضــا بخاصيــة التصويــر بفرميــات عاليــة )120 
الكاميــرا  هــذه  تطويــر  بالثانيــة( وســيتم  فــرمي 
ــا يســمى  ــو م ــرمي وه ــر 180 ف ــى تصوي لتصــل ال

بالتصويــر البطــيء.

وكذلــك هنــاك عــدة كاميــرات مت انتاجهــا مســبقا وهــي أقــل 
يف املواصفــات مــن الكاميــرات التــي مت اســتعراضها واصغــر بكثيــر 

باحلجــم وهــي :
 • Blackmagic Production Camera 4K 
 • Blackmagic Cinema Camera    2.5K
 • Blackmagic Micro Cinema Camera
 • Blackmagic Pocket Cinema Camera

وهنــاك أيضــا فئــة أخــرة مــن الكاميــرات وتدعــم التصويــر 
التلفزيونــي وليــس الســينمائي مت انتاجهــا لتخــدم األجهــزة التــي 
مت انتاجهــا مــن شــركة بــالك ماجيــك ديزايــن ومــن ظمنهــا صناعــة 

كاميرتــن بفكــرة جديــدة 
الكاميــرا  وهــي     Blackmagic Micro Studio Camera 4K
ــزة  ــا بأجه ــي وميكــن تركيبه ــر التلفزيون ــا يف التصوي ــر حجم األصغ
الكريــن والتحكــم فيهــا عــن بعــد وتوصيلهــا 

يف جهــاز مكســر النقــل التلفزيونــي.

مواصفات رئيسية للكاميرات
سنســور ســوبر 35 وهــو السنســور   -

الســينمائي. التصويــر  يف  املســتخدم 
ــال شــتر« وتوجــد  ــة »اجللوب خاصي  -
بالكاميــرات الســينمائية فقــط وتختلــف عــن 
الكاميــرات األخــرى العاديــة التــي تســتخدم 
اخلاصيــة »الــرول شــتر« مثــل الكاميــرات 

  اخترعت لتتوافق مع برنامج DAVINCI RESOLVE الشهير لتصحيح األلوان 
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كاميرات
البالك
ماجيك

تكنولوجيا

أحمد الشايجي - إدارة االستديو

لفت انظارنا يف الفترة األخيرة كاميرات لم نسمع عنها من قبل،
وفجأة بدأت املقارنة لها مع الكاميرات املشهورة يف عالم التصوير السينمائي،

حيث تنوعت فيها التجارب بسبب دقة وجودة الصورة التي تعطينا
اياها هذه الكاميرا يف صناعة األفالم السينمائية.

من خصائص  
البالك ماجيك:

سنسور سوبر 35
»الجلوبال شتر«

التصوير بصيغة 
 RAW الراو

طفرة 
كبيرة

في عالم تكنولوجيا 
التصوير السينمائي
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تكنولوجيا
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الفوتوغرافيــة التــي تدعــم خاصيــة الفيديــو، ويتبــن الفــرق عنــد 
التصويــر املتحــرك حــن ال يكــون هنــاك ميــالن بالصــورة املتحركــة 
يف  شــتر  الــرول  عنــد  صحيــح  والعكــس  شــتر«،  »اجللوبــال  يف 

الكاميــرات العاديــة  .
ــارة عــن صــورة  ــراو RAW  وهــو عب ــة ال ــر بصيغ التصوي  -

ثابتــة حتتــوي علــى بيانــات الصــورة القادمــة مــن املعالــج 
لكــي  الذاكــرة  داخــل  وتخزينهــا  ضغطهــا  قبــل 

ــل  ــات التعريــض والتفاصي ــى بيان حتصــل عل
وااللــوان، وهــذه اخلاصيــة تعطــي احلريــة 

يف التصحيــح والضغــط مــن غيــر أي 
تأثيــر علــى الــوان الصورة األساســية.
بصيغــة  التصويــر  عنــد   -
ملــف  علــى  ســنحصل   Raw راو 
داخــل الذاكــرة يحتــوي علــى صــور 
صــور  وهــي  بالترتيــب  مرقمــة 
وهــذه   Cinema DNG بصيغــة 

وتعتــر  اجلــودة  عاليــة  الصيغــة 
الفرميــات  عــدد  عــن  الصــور  هــذه 

املســتخدمة أثنــاء التصويــر. علــى ســبيل 
املثــال عندمــا نســتخدم فــرمي يف الثانيــة 

فإننــا ســنحصل علــى 30 صــورة بالثانيــة وهذه 
الصــورة مجــردة مــن األلــوان يتــم تلوينهــا يف برامــج 

تصحيــح األلــوان، ولهــذا الســبب يكــون حجــم املعلومــات يف 
الذاكــرة كبيــراً جــداً ويكــون داخــل هــذا امللــف ملــف آخــر للصــوت 

. أيضــا  موجــود 

التخزيــن علــى قــرص فــالش SSD  وهــذه اهــم ميــزة   -
للحصــول علــى ســرعة تخزيــن ســريعة جــدا عنــد التصويــر يف 

.   RAW صيغــة 
الضوئــي  املــدى  الكاميــرات  هــذه  مييــز  مــا  وكذلــك   -
الديناميكــي ويصــل الــى Stop 15  ، وتعطيــك حتكمــاً كبيــراً 
ــى نقطــة ضــوء وأقــل نقطــة، وهــذه امليــزة  يف أعل
تتيــح للمصــور التصويــر وهــو يواجــه نقــاط 
الشــمس يف  مثــل ضــوء  ضــوء عاليــة 
ــة فحينمــا تواجــه  ــرات العادي الكامي
املشــهد  يصبــح  الشــمس  ضــوء 
أســود  لونــه  مالمــح  غيــر  مــن 
مــن  املنبعــث  اإلضــاءة  ولــون 
الــذي  الوحيــد  هــو  الشــمس 
يتبــن يف املشــهد، والعكــس يف 
الكاميــرات الســينمائية التــي 
تدعــم خاصيــة Stop 15 ميكــن 
أن يبــن املشــهد كامــال أعلــى 
نقضــة ضــوء ويتــدرج الضــوء الــى 
أن يصــل إلــى أقــل نقطــة ضوئيــة.

التــي   SDI ال  منافــذ   -
ال توجــد إال يف الكاميــرات الســينمائية 
والكاميــرات التلفزيونيــة لكــي تظهــر إشــارات 
لنقــل الفيديــو وميكــن تســجيله عــن طريــق مســجالت 
خارجيــة، وهنــاك منفــذ للعــرض ميكــن للمخــرج معرفــة بيانــات 

. التصويــر 

 Stop 15 خاصية
تمكن المصور من 

مواجهة نقاط ضوء 
عالية كالشمس
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زراعة

  لّقبه المختصون بـ »الذهب األسود الجديد«.. ويمكن تصنيعه في البيت   

»الكومبوست«
أفضل المواد العضوية لزراعة النباتات

يوسف الهندال -  قسم الزراعة

يســمع الكثيــر مّنــا عــن »الكومبوســت«، وفوائــده 
للنبــات، وطريقــة عملــه يف املنــزل. فمــا هــذه املــادة 
التــي اصبــح املختصــون يف الزراعــة يســمونها بالذهــب 

االســود اجلديــد.
الســبب لذلــك يرجــع لكــون الكومبوســت مــن افضــل 
املــواد العضويــة لزراعــة النباتــات، فهــو محســن للتربــة 
جنــح  ولقــد  للزراعــة،  الالزمــة  بالعناصــر  الفقيــرة 

ــة. ــم الزراع ــل قس ــا داخ ــي يف تصنيعه ــادي العلم الن
املخلفــات  وضــع  عــن  عبــارة  هــو  الكومبوســت 
العضويــة العاليــة بالكربــون والنيتروجــني، مــع بعضهــا 
ــة  ــرارة والرطوب ــة احل ــا )درج ــب له ــاخ مناس ــة من وتهيئ
ــل  ــذا التحل ــا. ه ــل طبيعي ــا لتتحل ــجني(، وتركه واالكس
مــن  ملكوناتهــا  تفتيــت  عــن  عبــارة  هــو  للمخلفــات 
املعــادن املوجــودة بهــا بشــكل يســهل للنبــات امتصاصهــا 
تكــون  ان  ميكــن  املخلفــات  هــذه  منهــا.  واالســتفادة 
حديقــة  يف  املتســاقطة  واألوراق  العشــب  قصاصــات 
بقايــا  احليوانــي،  الســماد  اخلشــب،  نشــارة  املنــزل، 
الطعــام اخلــاص بــك، وحتــى قصاصات الــورق كالصحف 
القدميــة. ليــس هــذا فحســب، فعمــل الكومبوســت يقوم 
فعليــًا بتعقيــم هــذه املــواد بقتــل البكتيريــا والفطريــات 
الضــارة، والتخلــص مــن بــذور احلشــائش غيــر املرغــوب 
فيهــا التــي تكــون عــادة موجــودة يف املخلفــات النباتيــة 
باســتخدام  الزراعــة  أن  إلــى  إضافــة  واحليوانيــة، 
الكومبوســت تقلــل مــن كميــة امليــاه املســتخدمة وذلــك 
طويلــة  لفتــرة  باملــاء  االحتفــاظ  بخاصيــة  لتمتعــه 

مقارنــة بالتربــة الزراعيــة التقليديــة.

السماد العضوي يحتوي 
على مجموعة كاملة 
من المغذيات النباتية 
األساسية الالزمة للتربة

الســبب الرئيســي لتحــول هــذه املخلفــات الــى كومبوســت 
يرجــع الــى بعــض األنــواع مــن البكتيريــا والفطريــات غيــر 
الديــدان،  مــن  معينــة  انــواع  ذلــك  مــن  واألفضــل  الضــارة، 
وخاصــة دودة االرض احلمــراء، التــي يصــل ســعرها الــى ربــع 

دينــار يف الســوق الكويتــي.
إنتاج الكومبوست على مستوى الدول

بــدأ كثيــر مــن الــدول متمثلــة بالقطاع اخلــاص او احلكومي 
فعليــا يف انتــاج الكومبوســت علــى نطــاق كبيــر وبشــكل جتــاري، 
وذلــك لتأثيــر هــذه الصناعــة علــى البيئــة بشــكل ايجابــي. 
فإضافــة ملــا ذكرنــاه مــن فوائــد الكومبوســت يف الزراعــة؛ فــإن 
لهــذه الطريقــة لتحليــل املخلفــات العضويــة فائــدة اخــرى وهــي 
التقليــل مــن انبعــاث غــازات غيــر مرغــوب فيهــا كغــاز امليثــان 
او غــاز ثانــي اكســيد الكربــون يف حالــة حــرق هــذه املخلفــات، 
النفايــات  كــب  اماكــن  الكريهــة يف  الروائــح  والتخفيــف مــن 

عــالوة علــى تقليــل مســاحات هــذه االماكــن.
وميكــن ألي شــخص ان يقــوم بعمــل الكومبوســت يف املنــزل، 
حيــث ان الطريقــة تعتبــر ســهلة الــى حــد مــا، وال حتتــاج الــى 
مســاحة كبيــرة، وهنــاك وســائل تتحــدث عــن تلــك العمليــة 

بالتفصيــل، وقــد قــام النــادي العلمــي باختيــار وصفــات ســهلة 
لعمــل الكومبوســت مــع نتائــج مذهلــة، فــكل مــا حتتــاج إليــه 
هــو تقليــب اخلليــط ورّيــه باملــاء مــن وقــت الــى آخــر ملــدة 
شــهرين تقريبــا. فجميــع املــواد العضويــة مثــل بقايــا األعشــاب، 
احلشــائش، أوراق األشــجار، بقايــا األســيجة، القــش، مخلفــات 
قابلــة  اخلضـــروات،  وخاصــة  املطبــخ  وبقايــا  احليوانــات، 
لتصنيــع األســمدة العضويــة، مــع العلــم أن البقايــا الكبيــرة 
احلجــم تتحلــل ببــطء مقارنــة بالبقايــا صغيــرة احلجــم الغضــة 

العصاريــة. 
املواد غير املناسبة لتصنيع )الكمبوست(

يجــب عــدم معاملــة كومــة الكمبوســت ككومــة للنفايــات، 
فــال يلقــى فيهــا املــواد الشــحمية وال بقايــا اللحــوم واألســماك، 
واحلشــرات  للزواحــف  جيــداً  جاذبــاً  تعتبــر  املــواد  فهــذه 
الطائــرة املزعجــة والضــارة للصحــة. ويجــب العلــم أن العظــام 
والبالســتيك يلزمهــا عــدة ســنوات لتتحلــل، يف حــن أن هنــاك 
ــداً.  ــل أب ــح ال تتحل ــوم والصفي ــق األملني ــل رقائ مــواد أخــرى مث
نفايــات أجهــزة التبريــد تكــون مغطــاة بطبقــة ملحيــة قابلــة 
ــك  ــا. كذل ــى بعــد حتلله ــة حت ــر ضــارة للترب ــي تعتب للتبخــر الت
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إليهــا للنمــو الصحــي والســليم. وإذا كانــت التربــة الرمليــة 
تفتقــر إلــى مغذيــات النبــات األساســية لتحيــا فإنــه عندمــا 
تســتخدم األســمدة بكميــات مناســبة تصبــح إلضافتــه آثــار 

ــة. ــة الترب ــى بني ــة األجــل عل ــة وطويل ــة فوري إيجابي
2. زيادة محتوى املغذيات

عندمــا تتجمــع املــواد املغذيــة يف كومــة ســماد تنتــج عمليــة 
حتلــل أســمدة أفضــل مــن أي وقــت مضــى.

ــكل بســاطة هــي  ــة؟ ب ــة للترب ــا هــي الشــبكة الغذائي إذاً م
مجموعــة مــن الكائنــات احليــة التــي تعيــش حياتهــا يف التربــة 
مــع الكائنــات الدقيقــة مثــل البكتيريا والفطريــات بجانب بعض 
احليوانــات مثــل اخلنافــس وديــدان األرض. وكل هــذه الكائنات 
احليــة ضروريــة للتربــة الســليمة وســيؤدي ذلــك إلــى حتســن 
غلــة احملاصيــل. باإلضافــة إلــى هــذا تقــدم املــادة العضويــة 
املــواد الغذائيــة احليويــة الالزمــة للتربــة اخلاصــة بــك كمــا 
أنهــا حتتــوي علــى بعــض العناصــر الالزمــة مثــل النيتروجــن، 
املنغنيــز  الدقيقــة مثــل  والبوتاســيوم واملغذيــات  والفوســفور 

ــد والزنــك. والنحــاس واحلدي
3. استخدام كميات أقل من املياه

إن حتســن بنيــة التربــة وزيــادة محتــوى املغذيــات تعمــالن 

علــى إنتــاج محاصيــل أكثــر صحيــة وأمــا تخصيــب التربــة 
لــك  يســمح  ممــا  التربــة  برطوبــة  االحتفــاظ  علــى  فيعمــل 
باســتخدام كميــات أقــل يف حديقتــك. مــع األخــذ يف االعتبــار 
بأمــر األســمدة العضويــة فهــي أفضــل جتهيــز للتربــة الثقيلــة 
لعقــد امليــاه ومقاومــة الضغــط واحلــد مــن التعريــة واجلريــان 
الســطحي. وتشــير البحــوث األخيــرة أيضــا إلــى أن إضافــة 
الســماد العضــوي إلــى التربــة الرمليــة ميكــن أن يزيــد مــن 
أفقيــاً  بالتحــرك  للميــاه  بالســماح  وذلــك  الرطوبــة  تشــتت 

باجتــاه النبــات.
 4. الوقاية من األمراض النباتية

تشــير بعــض األبحــاث إلــى أن تعامــل التربــة مــع الســماد 
العضــوي مييــل إلــى إنتــاج نباتــات بأقــل قــدر ممكن من مشــاكل 
اآلفــات، كذلــك يســاعد علــى مكافحــة األمــراض واحلشــرات 

التــي قــد تتوغــل وجتــد مــن التربــة الفقيــرة مــالذاً لهــا.
إن املخلوقــات املجهريــة )التــي تدعــو الشــبكة الغذائيــة 
مثــل  بهــا  العضويــة  املركبــات  حتلــل  إلــى  املنزليــة  للتربــة 
الســماد وبقايــا النباتــات ومبيــدات اآلفــات( تقــوم بحجــب 
ــة ممــا  ــك ملوث ــة بذل ــح الترب ــات وتصب ــى النب ــاء إل دخــول امل
يعنــي أن إضافــة الســماد العضــوي مفيــد حلديقتــك والبيئــة 

احمليطــة بهــا.

يجــب جتنــب اســتخدام بقايــا الزيــوت وأيضــا أوراق بعــض 
الزيتيــة مثــل شــجرة األرز الحتوائهــا علــى مــواد  األشــجار 

كيماويــة مثبطــة للنمــو.
تتعــدد فوائــد الســماد العضــوي حيــث يفضــل الكثيــر منــا 
اســتخدامه كوســيلة مفيــدة للتخلــص مــن النفايــات املنزليــة 
عشــرات  لــه  إن  حيــث  الزراعيــة  التربــة  يف  باســتخدامها 
االمتيــازات األخــرى فضــاًل عــن اســتخدام األســمدة الصناعيــة 
لتحســن جــودة التربــة ولكــن قبــل احلديــث عــن الفوائــد لنطلــع 

ــة اســتخدام األســمدة بصــورة صحيحــة. ــى كيفي عل
يكــون الســماد جاهــزاً لالســتخدام عندمــا يتحــول إلــى 
ــون  ــك ال يك ــة وهــو بذل ــع رائحــة ترابي ــن م ــي الداك ــون البن الل
متعفنــاً أو فاســداً وينبغــي أن تكــون درجــة حرارتــه النهائيــة 
نفــس درجــة حــرارة الهــواء اخلارجــي، وال يُفضــل تســخينه 
أو رفــع درجــة حرارتــه بــأي حــاٍل مــن األحــوال، وإذا حــدث 
مــن  تخــرج  األخــرى  واحلشــرات  األرض  ديــدان  وشــاهدت 
أماكنهــا بعــد وضــع الســماد فهــذا يعنــي أن درجــة حــرارة 
الســماد أقــل قليــاًل مــن درجــة حــرارة الهــواء اخلارجــي، أمــا 
إذا أطلــق رائحــة تشــبه األمونيــا فهــذا يعنــي أن درجــة حرارتــه 

مرتفعــة قليــاًل وأنــه ليــس جاهــزاً لالســتخدام بعــد.
بعــد ذلــك عليــك فقــط الســماح لــه باالســتقرار بالتربــة 
ملــدة 3 أســابيع علــى األقــل للتأكــد مــن أن عمليــة التحلــل قــد 

متــت. وينبغــي أن تنتبــه إلــى أنــه إذا متــت إضافــة مــواد متحللــة 
ــات  ــد تتنافــس مــع النبات ــا ق ــإن البكتيري ــة ف ــة للترب ــر كامل غي
للحصــول علــي النيتروجــن املوجــود بداخــل التربــة، وبذلــك 

لــن ينمــو النبــات بصــورة جيــدة.
فوائد السماد العضوي:

1 - حتسني بنية التربة
تختلــف بنيــة التربــة مــا بــن الرمــال والطمــي والطــن 
مــع اجلمــع بــن اجلزيئــات العضويــة املتحللــة مثــل الدبــال 
ــة جاهــزة للزراعــة. حيــث إن  والســماد العضــوي تصبــح الترب
التربــة ذات الهيــكل الصحــي تتيــح مجــاالً واســعاً للهــواء وامليــاه 
والطاقــة حيــث تصبــح خصبــة كمــا تســاعد إضافتــه علــى تربــة 
تبــادل  قــدرة  علــى معاجلــة احلموضــة وحتســن  حديقتــك 
األيونــات املوجبــة )CEC( بداخــل التربــة باإلضافــة إلــى زيــادة 

ــات. ــة الســتخدام النبات ــد العناصــر املغذي ــى عق ــا عل قدرته
ولكــن ملــاذا كل هــذا االهتمــام باألســمدة؟ إذا كان لديــك 
مشــكلة يف احلصــول علــى بعــض الفواكــة أو اخلضــروات أو 
ــة التــي تنمــو يف حديقتــك قــد يكــون الســبب يف  نباتــات الزين
ضعــف بنيــة التربــة. فقــط فكــر قليــاًل: إذا كانــت التربــة يف 
حديقتــك قاســية وشــبه طينيــة فيجــب علــي جــذور النبــات أن 
يكافــح مــن أجــل احلصــول علــى املــواد الغذائيــة التــي يحتــاج 

الكومبوست يقتل
البكتيريا والفطريات الضارة 

والتخلص من بذور الحشائش 
غير المرغوب فيها

ميكننا القول إن السماد العضوي 
يحتوي على مجموعة كاملة من 

املغذيات النباتية األساسية الالزمة 
للتربة، فاألسمدة العضوية تغنيك 

عن الكثير من املكمالت ومن أهم 
فوائدها أنها حتتوي على الكائنات 

املجهرية واملغذيات الدقيقة التي ال 
توجد يف أغلب األسمدة االصطناعية، 

كما أن مدة احتفاظ التربة بها تطول 
كثيرًا عن نظيرتها.

مجموعة كاملة من المغذيات

زراعة
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السـدم الكـونية..
سحابة جميلة وُجْرم كبير

في الفضاء الفسيح

والســدم أكبــر األجــرام املوجــودة يف املجــرة حيــث ان العديــد 
منهــا ميتــد لعشــرات أو ملئــات مــن الســنوات الضوئيــة، والســنة 
الضوئيــة هــي مــا يقطعــه الضــوء خــالل ســنة بســرعة 300 ألــف 

ــم / ث . ك
أنــواع الســــدم

تختلــف انــواع الســدم املمتــدة يف هــذا الفضــاء الســحيق إلــى 
عــدة انــواع هــي:

 Reflection Nebula السدمي العاكس
ــا مــن االســم ان الســدمي العاكــس هــو ســحابة مــن  يتضــح لن
ــاصاً بــه فنجــد أن ملعانــه  ــوءاً خـ الغبــار والغــاز الــذي ال يخلــق ضـ
نــاجت مــن خــالل انعــكاس الضــــوء القــــادم مــن النجــوم القريبــة 
ويتشــكل  يولــد  التــي  املناطــق  تلــك  وينتشــر يف  بــه.  واحمليطــة 
بهــا جنــوم جديــدة  حيــث يكــون الغبــار والغــاز هنــاك ســميكن 
وإضاءتهمــا مــن تلــك النجــوم الشــابة الســاطعة، فالنجــوم القريبــة 
ــن الغــاز  ــة تأي ــك الســحب ليســت ســاخنة مبــا يكفــي لعملي مــن تل

أو الغبــار لتلــك الســدمي ولكنهــا المعــة مبــا يكفــي جلعلهــا مرئيــة فينشــأ ســدمي االنعــكاس عندمــا ينتشــر الضــوء الصــادر مــن جنــم أو 
أكثــر وينعكــس عنــد مالقاتــه لســحابة غــاز وغبــار مجــاورة، ويكــون الضــوء املنتشــر مســتقطباً قليــال ولديــه طيــف مماثــل لتلــك الصــادرة 

ــة .  مــن النجــوم املضيئ
هــذا التحــول يف اللــون ينشــأ بســبب حجــم حبيبــات الغبــار احملتويــة علــى نســبة عاليــة مــن الكربــون يف تلــك الســحابة والدقيقــة 
جــدا تعكــس الضــوء ذا الطــول املوجــي األقصــر بكفــاءة أكثــر مــن املوجــات األطــول. ونتيجــة لذلــك فــإن الضــوء األزرق يتبعثــر وينتشــر 
ــون الســدم  ــا تك ــذه الســدم، وعــادة م ــز له ــون األزرق املمي ــة األطــول، ممــا يتســبب يف إعطــاء الل ــن املوجــات الضوئي ــر م بصــورة أكث

املنعكســة أقــل كثافــة مــن الســدم املظلمــة .

ياسر عـارف علي
إدارة علوم الفلك و الفضاء

الســدم عبــارة عــن ســحابة مــن الغبــار الكونــي 
اختلــف يف عمليــة تكوينهــا، فهنــاك نظريتــان 

لعلمــاء الفلــك فيهــا :
نتيجــة  تكونــت  انهــا  األولــى:  النظريــة 
نشــأت  وبعدهــا  نفســه  الكــون  خلــق  عمليــة 
ــحب  ــار األول وس ــة الغب ــون مكون ــذرات يف الك ال
الغــاز، وهــذا يعنــي أنهــا هــي املــادة األصليــة 

الكــون. لبدايــة 
مــن  معظمهــا  تكــون  الثانيــة:  النظريــة 

انفجــار أو مخلفــات جنـــوم قــد انفجــرت نتيجـــة 
والســــدم   . حياتهــا  ونهايــة  العمــر  يف  لتقدمهــا 

يف الكــون املمتــد تعتبــر مــن أجمــل األجــرام التــي 
تســبح يف الفضــاء بأشــكالها العمالقــة واملبهــرة بألوانهــا 

الرائعــة املنعكســة مــن إضــاءة النجــوم داخــل هــذا الغبــار 
واألخضــر  األحمــر  اللــون  منهــا  ونــرى  )الغيــوم(،  الكونــي 

واألزرق، وتختلــف تلــك األلــوان نتيجــة للعناصــر املتواجــدة يف كل 
ســدمي .

كما تعتبر السدم من كتل البناء األساسية لهذا الكون فهي حتتوي على 
العناصر التي يبنى منها النجوم، حيث تتكون من حوالي 90 ٪ هيدروجني وحوالي 10 ٪ من الهليوم و 0.1 ٪ من 

عناصر ثقيلة مختلفة مثل الكربون والنتروجني واملغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم واحلديد.
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: Dark Nebula السدمي املظلم
تتكــون تلــك الســدم مــن الغــاز والغبــار بكثافــة عاليــة  متنــع  مــرور إضــاءة 
النجــوم التــي تقــع خلفهــا وتلــك الســدم نــوع مــن أنــواع الوســط بــن جنمــن 

حيــث يوجــد يف الفضــاء بــن النجــوم . 
وتلــك املنطقــة املظلمــة أو تلــك الســدم املظلمــة هــي 
النجــوم  مــن  األخــرى  األجيــال  ميــالد  يتــم  التــي 
خاللهــا حيــث تنكمــش أجــزاء مــن ســحب املــادة 
ــداً.  ــة جنمــاً جدي ــة مكون حتــت فعــل اجلاذبي
حيــث تكــون درجــة حــرارة لــذرة النجــم 
ارتفاعــا  وتزيــد  منخفضــة،  املولــود 
املتجمعــة،  املــادة  كتلــة  بتزايــد 
وعندمــا تصــل كتلــة املــادة حــدا 
كتلــة  نصــف  مــن  أكبــر  معينــا 
ــون درجــة حــرارة  الشــمس تك
إلــى  ارتفعــت  قــد  باطنــه 
نحــو 10 ماليــن درجــة، أو 

يزيــد ووصــل الضغــط يف قلبــه إلــى 
درجــة عاليــة يكفــي البتــداء االندمــاج 
خاللــه  مــن  يتحــول  الــذي  النــووي 
فتــزداد  هيليــوم،  إلــى  الهيدروجــن 
درجــة حــرارة النجــم ويصــدر ضــوءا، 
املظلمــة  الســدم  تلــك  أشــهر  ومــن 
)املوضــح  احلصــان  رأس  ســدمي 

. بالصــورة( 
بقايا السوبرنوفا

Supernova Remnants

خــالل املراحــل التطوريــة األخيــرة حليــاة جنــم ضخــم يحــدث انفجــار جنمــي هائــل 
يفقــد فيــه النجــم غالفــه عنــد نهايــة عمــره ويقــوم بقذفــه يف الفضــاء، ويــؤدي ذلــك إلــى 
تكــون ســحابة كرويــة حــول النجــم مــن البالزمــا تكــون شــديدة اللمعــان، وســرعان مــا تنتشــر 
طاقــة االنفجــار يف الفضــاء وتتحــول إلــى أجســام غيــر مرئيــة يف وقــت قليــل جــداً يصــل لعــدة 
أشــهر فقــط، ويبــدأ مركــز النجــم يف االنهيــار علــى نفســه مكونــاً مــا يســمى بالقــزم األبيــض أو قــد 
يتحــول إلــى جنــم نيترونــي وهــذا اعتمــاداَ علــى كتلــة النجــم نفســه، ومــن أشــهر الســدم لبقايــا الســوبر 
نوفــا هــو ســدمي الســرطان )املوضــح بالصــورة( . ومــن أجــل تلــك األجــرام الســماوية الرائعــة واملميــزة يف 
الكــون املمتــد مت التقــاط وتصويــر بعــض مــن الســدم بواســطة إدارة علــوم الفلــك والفضــاء مــن ســماء الكويــت 
بالرغــم مــن التلــوث الضوئــي والبيئــي احمليــط باملــكان، فــكان الشــغف بحــب العلــوم الفلكيــة والظواهــر املميــزة هــو 

الدافــع لإلبــداع يف تصويــر ومعاجلةتلــك الصــور للســدمي. 

 Planetary Nebula السدمي الكوكبي
عندمــا يتقــدم النجــم يف العمــر وبعــد عمليــات حــرق الهيدروجــن وحتولــه إلــي الهليــوم 

ــا تصــل التفاعــالت  ــون حينه ــى األوكســجن والكرب ــدوره يتحــول إل ــذي ب ــزه ال يف مرك
النوويــة إلــى النهايــة يف مركــز النجــم، ويســتمر الهليــوم يف االحتــراق يف 

احلجــم  يف  ويكبــر  يتمــدد  يجعلــه  ممــا  للنجــم  اخلارجيــة  القشــرة 
وتصبــح الطبقــات اخلارجيــة للنجــم غيــر مســتقرة بســبب ذلــك، 

ــة، وبســبب  ــة قوي ــاح جنمي ــه يف شــكل ري ويفقــد النجــم كتلت
هــذا االختــالل يتــم هــروب اجلــزء املهــم مــن كتلــة النجــم 

مــن الطبقــة التــي متــددت ويبقــى قلــب النجــم ســاخناً 
جــدا ويصبــح جنمــاً صغيــراً يف مركــز الســدمي. 

ولكــن هــذا النــوع مــن الســدم عمــره قصيــر 
فقــد ال يتعــدى آالف أو عشــرات اآلالف مــن 

الســنن ثــم يتبــدد بعــد ذلــك، ويبــرد النجــم 
ويتحــول الــى قــزم ابيــض .

ليســت  الســدم  مــن  النــوع  هــذا   
لــه أي عالقــة بالكواكــب ولكــن ســبب 
يُــرى يف  بهــذا االســم ألنــه  تســميته 
الكواكــب،  مثــل  الصغيــرة  املناظيــر 
وقــد تكــون شمســنا بعــد 5 باليــن 
ســنة مجــرد ســدمي كوكبــي، كذلــك 
ان 95 % مــن النجــوم التــي نراهــا 
يف مجرتنــا درب التبانــة ســتصبح يف 
النهايــة ســدم كوكبيــة، وباقــي النجــوم 
ومــن  كســوبرنوفا  حياتهــا  ســتنتهي 
املوجــود  القــط  امثلتهــا ســدمي عــن 

. بعاليــه  بالصــورة 
Emission Nebula)  السدمي االشعاعي ) االنبعاثي

عندمــا يقتــرب اإللكتــرون مــن البروتــون يحــدث تولــد للطاقــة نتيجــة لتشــكيل 
ذرات الهيدروجــن، وتظهــر تلــك الطاقــة املتولــدة علــى شــكل ضــوء احمــر، حيــث ان هــذه 

العمليــة حتــدث لغالبيــة الــذرات داخــل الســدمي يف الوقــت نفســه فإنــه يظهــر باللــون االحمــر، 
والســدمي اإلشــعاعي هــو ســدمي المــع. 

وينشــأ هــذا الســدمي نتيجــة انبعــاث االشــعة فــوق البنفســجية مــن جنــم مــا ســاخن جــدا علــى 
ســحابة مــن غــاز الهيدروجــن، وحتــدث نتيجــة لذلــك عمليــة تأيــن للــذرات ) انتــزاع االلكترونــات مــن 

الــذرات(، وغالبــا مــا تكــون تلــك الســدم هــي مــن بقايــا توالــد النجــوم الضخمــة .
يعتمــد لــون الســدمي االشــعاعي علــى تركيبــه الكيميائــي ودرجــه تأينــه، واألكثــر شــيوعا يكــون أحمــر اللــون 

ويعــود ســبب ذلــك إلــى انتشــار الهيدروجــن بــن النجــوم، حيــث إن طاقــه تأينــه منخفضــة نســبيا، ولكــن إذا توافــرت 
طاقــة أكثــر وعناصــر أخــرى ســتتأين فــإن الســدمي قــد يبــدو بألــوان أخــرى مثــل األخضــر واألزرق . 

ويتكون معظم هذا السدم من 90 % من الهيدروجن، والبقية من الهليوم واالكسجن والنتروجن وعناصر أخرى.
ويعتبــر ســدمي اإلشــعاع األكثــر شــيوعا حيــث توجــد ســحابة مــن الغــاز بــن النجــوم تســيطر عليهــا ذرات الهيدروجــن احملايــدة 
وتتأيــن تلــك الــذرات مــن جنــم أو أكثــر فتبعــث تلــك النجــوم احلــارة والالمعــة جــدا كميــات كبيــرة مــن األشــعة فــوق البنفســجية الغنيــة 

بالطاقــة، ومنهــا ســدمي اجلبــار )املوضــح بالصــورة( .
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»علوم الفلك
والفضاء السماوية« 

التقطت الصور 
لبعض السدم الرائعة 
والمميزة في الكون 

إذا توافرت طاقة
أكثر وعناصر أخرى 

ستتأين فإن السديم 
يبدو بألوان مثل
األخضر واألزرق

شمسنا بعد 5 باليين سنة قد تكون مجرد سديم كوكبي
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يعتبــر تصويــر الطعــام فنــاً مــن فنــون التصويــر وينــدرج حتــت احليــاة الصامتــة، 
ــا املناســبة  ــار الزواي ــة اختي ــر األطعمــة وكيفي ــال ألســس تصوي وســأتطرق يف هــذا املق
لــكل طبــق وتوزيــع اإلضــاءة يف الصــورة، ولــن ننســى أيضــا اختيــار الطبــق اجلانبــي او 

ــة الصــورة. ــادة جمالي ــوان لزي ــة للصــورة وتنســيق األل العناصــر املكمل
اإلضاءة هي.. األساس  

ــق ففــي  ــى الطب ــة واجتــاه اإلضــاءة عل ــوع وكمي ــى ن تعتمــد كل صــورة عل
االهتمــام  يجــب  التصويــر  فنــون  مــن  نــوع  أي  او  الطعــام  تصويــر 

باإلضــاءة، ويوجــد مصــدران لإلضــاءة همــا اإلضــاءة الطبيعيــة 
)الشــمس( او إضــاءة الفالشــات بأنواعهــا، وبوجهــة نظــري 

الطبيعيــة  هــي  الطعــام  لتصويــر  املثاليــة  اإلضــاءة  ان 
)الشــمس(.

اضــاءة الشــمس مــن أفضــل االضــاءات لتصويــر 
الطعــام،  ويجــب اختيــار موقــع الكاميــرا والطبــق 
متســاوياً  الشــمس  اضــاءة  توزيــع  يكــون  بحيــث 
ومعتــدالً حتــى ال تكــون قويــة بالصــورة وتظهــر 
الظــالل بشــكل واضــح، ولكــن ميكــن التحكــم بقــوة 
اإلضــاءة والظــالل  مــن خــالل مشــتت الضــوء او 

العاكــس إلزالــة او تقويــة الظــل بالصــورة.
 ويف حــال اســتخدام الفــالش ســواء »الســتروب 
اليــت« او »الســبيداليت«  يفضــل الســوفت بوكــس 

ــة وموزعــة بالتســاوي بالصــورة  ــي اضــاءة ناعم ليضف
وايضــا  تشــبه حلــد مــا اضــاءة الشــمس. 

نــوع  باختــالف  يختلــف  بالصــورة  اإلضــاءة  توزيــع 
الطبــق فمثــال لتصويــر املنتجــات الشــفافة مثــل الزجــاج 

والعصائــر والعســل يفضــل اجتــاه اإلضــاءة مــن اخللــف ليبــرز 
تفاصيــل املنتــج. امــا اإلضــاءة االماميــة واجلانبيــة فتصلــح ألغلــب 

ــدا للعناصــر  ــدا جدي ــف بع ــق وتضي ــوان الطب ــرز أل ــاق وتب االطب
املــراد تصويرهــا. أيضــا املســافة بــن اإلضــاءة والطبــق 

ــة الضــوء بالصــورة. ــج حتــدد كمي او املنت
العدسات املناسبة 

بــؤري  بعــد  ذات  اســتخدام عدســة  يفضــل 
ثابــت مثــل العدســة 50 وذلــك لزيادة حــدة الصورة 
وصفائهــا وايضــا اســتخدام عدســة املاكــرو 100 
يف هــذا النــوع مــن التصويــر، نظــرا ملــا توفــره مــن 

ســهولة  أكثــر  املصــور  عمــل  مــن  مميــزات جتعــل 
ومنحــه فرصــة أكبــر لإلبــداع، كمــا أن هــذه العدســات 

التفاصيــل  علــى  التركيــز  إمكانيــة  للمصــور  تتيــح 
الصغيــرة للطبــق املــراد تصويــره مــع عــدم نســيان قدرتــه الكبيــرة علــى اإلضــاءة التــي 
تعتبــر الســالح األول ألي مصــور يف احلصــول علــى صــورة نقيــة وصافيــة بنســبة كبيــرة 

تصوير

 أساسه حسي والصعوبة تكمن  
 في توصيل المذاق والشم إلى الصور  

تصوير

الطعام
والشراب..

غير
اختيار الزاوية

المناسبة له أثر كبير 

لتصوير المنتجات في جودة اللقطة

الشفافة مثل 

الزجاج والعصائر 

والعسل يفضل 

اتجاه اإلضاءة من 

الخلف

حوراء بهزاد
ادارة التصوير الفوتوغرايف

البعــض  هــوس  األخيــرة  اآلونــة  يف  الحظــت 
التواصــل  وســائل  يف  واملشــروبات  الطعــام  بتصويــر 
االجتماعــي، إال أن البعــض منهــم يفتقــر لالحترافيــة 
التصويــر  بأســس  االعتبــار  بعــني  األخــذ  وعــدم 
الصــورة  جماليــة  لزيــادة  وقواعــده  الفوتوغــرايف 

أشــهى.  الطبــق  وجعــل 
إن اإلعجــاب بالطعــام واملشــروبات أساســه حســي، 
إلــى  والشــم  املــذاق  توصيــل  يف  الصعوبــة  وتكمــن 
الصــورة، لذلــك يجــب اســتغالل خــواص الرؤيــة يف 
ابــراز الهيئــة مثــل اللــون والبنيــة وتكويــن الصــورة 

العــرض.  الســيما 
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تصوير

مــع اســتخدام احلامــل الثالثــي لضمــان زاويــة الصــورة 
مــن االهتــزاز، واذا لــم تتمكــن مــن التحكــم باإلضــاءة 
ويف حــال تغييــر الزاويــة اللتقــاط صــورة اخــرى للطبــق.

الزاوية وتأثيرها يف الصورة  
إن زاويــة التقــاط الصــورة مــن األمــور املهّمــة يف 
مــن  عــدد  التقــاط  عليــك  أن  يعنــي  وهــذا  التصويــر 
الصــور ومــن زاويــا مختلفــة، إذ إن صــورة واحــدة للطبــق 
لــن تكــون كافيــة؛ والتقــط املزيــد مــن الصــور مــن زوايــا 
مختلفــة مــع مراعــاة تكويــن الصــورة مــع أن الفكــرة تظــل 
دومــا مفتوحــة لــكل أنــواع اإلبــداع واخليــال للحصــول 

ــدة. ــج جدي ــى نتائ عل
بعــض االطبــاق حتتــاج إلــى زاويــة معينــة إلظهــار 
جمالــه. علــى ســبيل املثــال ان كنــت تصــور كعكــة تتكــون 
التصويــر  يالئمهــا  فلــن  افقيــة  ملونــة  طبقــات  مــن 
مــن االعلــى حتــى تتضــح تفاصيــل الكعكــة، فيفضــل 
التصويــر بزاويــة درجــة 45 وذلــك لتشــابه درجــة الزاويــة 
مــع درجــة زاويــة العــن اثنــاء االكل حتــى تكــون الصــورة 

ــع.  ــى الواق أقــرب ال
من الزوايا احملببة لتصوير الطعام هي:

من االعلى 90 درجة •
زاوية 45 درجة •
عن قرب •
قطري •
امليالن لألمام •
امليالن للخلف •

مذكــورة  زاويــة  كل 
طبقــا  تالئــم  باألعلــى 
وتختلــف مــع اآلخــر وذلــك 

وتفاصيلــه. الطبــق  مالمــح  إلظهــار 
يف جميــع األحــوال، عليــك أن تــدرك جيــداً أن الختيــار 
ــر  ــذا اخت ــراً يف جــودة اللقطــة، ل ــراً كبي ــة املناســبة أث الزاوي
زاويــة التصويــر بعنايــة شــديدة وخــذ الوقــت الــكايف لذلــك 

مــع مراعــاة خلفيــة الصــورة وضمــان بســاطتها.
دعم الصورة بعناصر مكملة

إن التفكيــر يف مــا يُحيــط باملوضــوع الرئيســي لــه تأثيــر 
مهــم يف النتيجــة النهائيــة، مــن املهــم جــدا النظــر يف األلــوان 
مــن األطبــاق إلــى أدوات املائــدة )املالعــق، الســكاكن…( إلــى 

قمــاش الطاولــة او االرضيــة واخللفيــة.
وعــدم  املشــهد  تصميــم  يف  البســاطة  مراعــاة  وينبغــي 
تشــتيت املشــاهد عــن النظــر إلــى املوضــوع الرئيســي، واضافــة 
التــي  الطبــق  بعــض مكونــات  او  العناصــر اجلانبيــة  بعــض 

تضيــف جلمــال الصــورة وجتعــل املشــاهد يــأكل الطبــق بعينــه.
املكونــات التــي يتشــكل منهــا الطبــق املــراد تصويره ميكن 
اضافتهــا لتســهيل معرفــة مكونــات للطبــق وايضــا للحصــول 
علــى صــورة طبــق مثيــرة لالهتمــام ويتطلــب مــن املصــور أن 
يدمــج العنصــر األساســي يف الطبــق مــع باقــي العناصــر 

األخــرى الثانويــة املرافقــة وذلــك يف طريقــة بســيطة.
ــو كنــت تصــور طبــق باســتا كعنصــر اساســي يف  مثــال ل
الصــورة فيحبــب ان تضيــف اليــه بعــض العناصــر االساســية 
ــزان   ــة البارم ــل الفطــر وجبن ــة خاصــة مث ــه بعناي ــة ل املرافق
اإلضافــة املكونــات احلســية مثــل الليمــون والفلفــل او زيــت 
االلــوان  واختيــار  املناســبة  احملــارم  اضافــة  او  الزيتــون  
الدافئــة للخلفيــة او االرضيــة علــى حســب زاويــة التصويــر. 
ســر  فهــي  بالبســاطة،  املصوريــن  انصــح  اخلتــام  ويف 

الصــورة. جنــاح 

البساطة سر
نجاح الصورة
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النحل

ذنــا لنتعــرف معــاً 
قراءنــا األعــزاء.. أهــالً ومرحبــاً بكــم فــى لقــاء جديــد يأخ

ــرى مــاذا يوجــد فــى  ــا ن ــد مــن أســرار مملكــة النحــل. فدعون ــى ســر جدي عل

اء اليــوم .
لقــ

ل.. كثيــراً مــا نســمع هــذا املســمى الــذي يطلــق علــى جتمــع 
مملكــة النحــ

ــا،  ــع هــو محــل حديثن ــذا التجم ة، إذاً فه
ــ ــرف باخللي ــا يع ــّون م النحــل ليك

 يقــوم بهــذا الــدور 
ؤونها والــذي

وهــذه اململكــة البــد لهــا ممــن يديــر شــ

ــع أفــراد 
بإيحــاء مــن اهلل هــي امللكــة، فهــي ملكــة واحــدة، وهــي أم جمي

ضــع البيــض.
ــى و والقــادرة عل

ــة،  اخللي

وتخيلــوا فــإن هــذه امللكــة تضــع مــا بــن 600 و 1500 بيضــة، 

ــة  ــم ألن عمــر النحل ــوم الواحــد، نع الي
ــدد يف  ــذا الع جــأوا فه

وال تتفا

العاديــة نحــو 60 يومــاً.

ألفــراد داخــل اخلليــة الذيــن ينقســمون إلــى ملكــة 
إنــه تصنيــف ا

دة والباقــي أغلبــه مــن نــوع الشــغاالت، فيمــا أقــل عــددا داخــل 
واحــ

يــة فهــو مــن نصيــب الذكــور. 
اخلل

وعــودة إلــى حديثنــا عــن امللكــة، فوضــع هــذا العــدد مــن 

مهــا إيــاه .
البيــض يحتــاج إلــى ترتيــب وتنظيــم، ســبحان مــن عل

عيــة البيــض 
وهــب اهلل امللكــة القــدرة علــى التحكــم يف نو

أن  أوالً  يجــب  هــذا  كيــف  وملعرفــة 
بوضعــه.  تقــوم   

الــذي

ــي  ــاج تالق ــن احلــي هــو نت ــارئ أن الكائ ــزي الق ــرف عزي تع

عــدد معــن مــن الكروموســومات )التــي حتمــل الصفــات 

يوجــد  الكروموســومات  مــن  العــدد  وهــذا  وراثيــة(، 
ال

نصفــه عنــد الذكــر والنصــف اآلخــر عنــد األنثــى، وعنــد 

الكروموســومات يف  يكتمــل عــدد  حــدوث اإلخصــاب 

فــرد النــاجت عــن هــذه العمليــة .
ال

. وذكر قوي
حوصلة منوية.

أمــا يف النحــل وعنــد امللكــة فالوضــع عجيــب، ففي 

ــاء أن  ــة النحــل فوجــئ العلم ــب التشــريحي مللك التركي

اهلل وهبهــا داخلهــا حوصلــة منويــة متكنهــا مــن تخزيــن 

ت املنويــة حلــن احلاجــة .
تلــك احليوانــا

ــا  ــور وهن ــا الذك ــزاوج ويخــرج وراءه ــة للت ك
تخــرج املل

تطيــر امللكــة بســرعة ولألعلــى فــال يقــدر علــى اللحــاق 

ه ذكــر ذو صفــات 
بهــا ســوى الذكــر األقــوى، ومعنــى هــذا أنــ

ــة املنويــة 
وم بالتلقيــح، وهكــذا حتــى متتلــئ احلوصل

جيــدة فيقــ

ا تعــود امللكــة للخليــة كــي تســتقر وال تخــرج مجــدداً إال إذا 
وهنــ

يف النفــاد .
أحســت أن مخــزون تلــك احلوصلــة بــدأ 

ظام وترتيب اخللية
ن

ام والترتيب، 
يــة فهــو قمــة يف النظــ

أمــا عــن الوضــع داخــل اخلل

فامللكــة توجــه الشــغاالت لألعمــال التــي يجــب أن يقومــوا بهــا مــن 

ألبعــاد املطلوبــة، حيــث إن 
ســية باملقاســات وا

ــاء العيــون السدا
بن

امللكــة قبــل أن تضــع البيضــة داخــل العــن السداســية تدخــل رأســها 

 وتعقيــم، 
فــة وأبعــاد

داخلهــا كــي تــرى مــدى جاهزيتهــا لذلــك مــن نظا

زة فإنهــا 
ع فيهــا بيضــاً، أمــا إن كانــت العــن جاهــ

ال فإنهــا ال تضــ
وإ

ب رؤيــة امللكة 
تضــع بيضــة واحــدة فقــط يف كل عــن، تلــك البيضــة وحســ

 فــإذا كانــت اخلليــة بحاجــة للذكــور 
لكثافــة وعــدد كل نــوع داخــل اخلليــة،

. وللعلــم فــإن التخصيــب 
وضعــت امللكــة تلــك البيضــة بــدون تخصيــب

يحــدث أثنــاء خــروج البيضــة مــن بطــن امللكــة أي أن البيــض داخــل امللكــة 

كلــه غيــر مخصــب .

ـا إذا كانــت اخلليــة بحاجــة إلــى شــغاالت فــإن امللكــة تضــع بيضــة 
أمـ

بــة، إذاً الذكــر ينتــج مــن بيضــة غيــر مخصبــة أمــا الشــغالة فمــن بيضــة 
مخص

ــى امللكــة إذاً؟! ــن تأت ــة، مــن أي مخصب

  صنعها الخالق تبارك وتعالى في تنظيم ُمْحكم وأسرار عجيبة  

نوع الغذاء
هو الذي يتحكم 
في كون هذه 

النحلة ملكة
أم شغالة

الملكة داخلها 
حوصلة تمكنها 

من تخزين 
الحيوانات المنوية 

لحين الحاجة 

محمد عبداملقصود
إدارة النحل

مملكة النحل..

إدارة حازمة

بـ »ملكة« ُمّتوجة
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النحل

ضــاً، الفــارق هنــا والــذي يتحكــم فيمــا إذا 
امللكــة تأتــى مــن بيضــة مخصبــة أي

و نــوع الغــذاء، ففــي حالــة 
كان الــذي ســينتج عــن هــذه البيضــة ملكــة أم شــغالة هــ

 أيــام فقــط بغــذاء امللــكات، ويكــون 
ام اليرقــات أول ثالثــة

غالة يتــم إطعــ
الشــ

اليرقــة فتكــون التغذيــة علــى نــوع آخــر 
 فتــرة العمــر 

ت قليلــة أمــا باقــي
بكميــا

مــن الغــذاء يســمى خبــز النحــل .

ــرة  ل الفت
ــا طــوا ــم تغذيته ة فتت

ــج ملكــ ــة ولكــي تنت أمــا البيضــة املخصب

يرقيــة التــي متتــد مــن وضــع البيضــة وحتــى الفقــس 15 يومــا علــى غــذاء 
ال

RO (  فقــط.
YAL GEL

Y ( ت واملعــروف بـــ
امللــكا

غذاء ملكي

ن بروتينــات 
وســر هــذا الغــذاء امللكــي هــو انــه عبــارة عــ

نيــة والفوســفور 
مركــزة جــداً غنيــة باألحمــاض األمي

جلهــاز التناســلي 
ك املركبــات هــي مــا يحفــز ا

وتلــ

ــي يكــون  ل، وبالتال
ــدى امللكــة لينمــو ويكتمــ ل

هيئــاً لينتــج هــذا العــدد مــن البيــض، 
م

مــن  امللــكات  غــذاء  إنتــاج  ويتــم 

رأس   مؤخــرة  عنــد  موجــودة  غــدد 

يثــة الفقــس التــي 
الشــغاالت احلد

اليرقــات  ـة 
برعايـ ســوى  تقــوم  ال 

مبختلــف  والقيــام 
وإطعامهــا 

. اخلليــة  داخــل  األعمــال 

ــا يســمى  ــراز م م بإف
ــو ــة تق وامللك

ال  رائحــة  عــن  عبــارة  وهــو  بالفرمــون 

النحــل  ولكــن  شــمها،  البشــر  نحــن  نســتطيع 

ملكــة،  لــكل  املميــزة  هــي  الرائحــة  وهــذه  يســتطيع، 

ألفــراد تلــك اخلليــة، فطــوال الوقــت يتمســح 
وبالتالــي 

أفــراد اخلليــة يف امللكــة ليكتســبوا تلــك الرائحــة، فهــي 

ــي ال  ــة الت ــة، ألن النحل ــى اخللي ــور مــن وإل ت العب
كار

حتمــل تلــك الرائحــة هــي نحلــة غريبــة يجــب عــدم 

ح لهــا بالدخــول .
الســما

البيــض  ضــع 
امللكــة ت ومــن حكمــة اخلالــق أن 

ت أو امللــكات، 
املخصــب الــذى تخــرج منــه الشــغاال

وفــى ذلــك حكمــة هــي أنــه ويف حــال فقــدت امللكــة ألي 

ض اليرقــات حديثــة 
ف تقــوم الشــغاالت بإطعــام بعــ

ظــر

ة، وتقــوم 
الفقــس بغــذاء ملــكات حتــى تتكــون لديهــا ملكــ

فتقــوم بتغذيــة 
 إيــاه املبــدع، 

بذلــك بترتيــب بديــع علمهــا

ــة أخــرى، وهكــذا عــدد  داً يرق
ــوم وغــ ت الي

ــا ى اليرق
إحــد

ال بــأس بــه مــن اليرقــات وذلــك 

ألن أول ملكــة تخــرج مــن 

)العــن  امللكــي  البيــت 

بيرقــات 
اخلاصــة 

امللــكات وتكــون مميــزة 

وإذا  اخلليــة(  داخــل 

الصفــات  جيــدة  كانــت 

بوخــز  تقــوم  فإنهــا 

التــي  األخريــات  امللــكات 

ال زالــت داخــل البيــوت ولــم 

تفقــس بعــد وهــذا نــوع مــن أنــواع 

 . االنتخــاب 

اجلديــدة  امللكــة  تبــدأ  ذلــك  بعــد 

وللملكــة  اململكــة،  ومســؤوليات  مهــام  مبمارســة 

خلفهــا أينمــا ذهبــت، تنظفهــا وتطعمهــا، 
وصيفــات تســير 

ســنعرفه معــاً يف 
ــة، فذلــك مــا  كــور ودورهمــا، واحلضن

أمــا الشــغاالت والذ

. »املجــرة«  مجلتكــم  صفحــات  علــى  لقــاء  فإلــى  القادمــة.  داد 
األعــ

الذكر ينتج من 
بيضة غير مخصبة 
أما الشغالة فمن 

بيضة مخصبة
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كشافة

أن  جنــد  الطريقتــن  هاتــن  ويف 
نســبة  ضئيلــة مــن الدارســن هــي التــي 
يُســتخدم  ولذلــك  املوضــوع،  اســتوعبت 
علــى  الصغيــرة  املجموعــات  نظــام 
التدريبيــة،  الــدورات  فــى  نطــاق واســع 
ــة  ــك الطريق ــن تل ــاًل م ــر توصي ــا أكث ألنه
للدارســن  تتيــح  ال  التــي  التقليديــة 
فرصــة االشــتراك يف العمليــة التدريبيــة.

فيــه  يكــون  الــذي  الوقــت  ففــي 
العملــي  البيــان  عــارض  أو  احملاضــر 
متامــاً،  ســلبياً  الــدارس  يكــون  إيجابيــاً 
بإيجابيــة  يشــارك  ال  الــذي  والشــخص 
لــن يتعلــم ولــن يتــم ذلــك إال إذا ســاهم 
صغيــرة  مجموعــة  داخــل  الــدارس 

بنفســه. املعلومــات  علــى  للحصــول 
على سبيل املثال :

• يفهــم األشــخاص أســس ومبــادئ 
حركــة الكشــف إذا متــت مناقشــة هــذه 
بحريــة يف مجموعــة  واملبــادئ  األســس 
صغيــرة، علــى أن تكــون هــذه املناقشــة 

بعــد حديــث قصيــر مــن قائــد التدريــب.
• يصبــح األشــخاص أكثــر مهــارة يف 
مشــاريع الريــادة إذا اشــتركوا كمجموعــة 
يف بنــاء بــرج، علــى أن يتــم ذلــك بعــد بيــان 

عملــي يقدمــه قائــد التدريــب.
املجموعات الصغيرة

تتكــون املجموعــة الصغيــرة مــن أي 
عــدد، وأفضــل عــدد لهــا هــو مــن خمســة 
إلــى ثمانيــة أشــخاص، ويعمــل أعضــاء 
املجموعــة معــاً كفريــق لتحقيــق هــدف مت 
االتفــاق عليــه، إضافــة إلــى الطريقة التي 
ميكــن بهــا حتقيــق هــذا الهــدف وحتديــد 

دور كل منهــم خــالل هــذا العمــل.
تعريفــاً  التعريــف  هــذا  يبــدو  قــد 
معنويــاً، ومــن الســهل أن تصور خمســة أو 
ســتة أشــخاص يقومــون بتنفيــذ مشــروع 
مثــل : )مجموعــة مــن القــادة تتولــى بنــاء 
جســر علــى مجــرى مائــي وكلهــم أمــل يف 

النجــاح(.

ولكــن لكــي يتحقــق هــذا النجــاح ال 
بــد أوالً أن يتفــق أعضــاء املجموعــة كلهــم 
علــى تفاصيــل املشــروع الــذي يريــدون 

ــي: ــذه مــع مالحظــة اآلت تنفي
1 - ال ميكــن الوصــول الــى نتيجــة إذا لــم 

يقومــوا بهــذا العمــل بأنفســهم.
ــل  ــذ هــذا املشــروع قب 2 - ال ميكــن تنفي
املهــارات  أو  املعلومــات  علــى  احلصــول 

املطلوبــة للتنفيــذ.
عنــد  واضحــاً  ذلــك  يبــدو  ال  قــد 
مــن  مثــل: مجموعــة  مناقشــة موضــوع 
حركــة  ومبــادئ  أســس  تناقــش  القــادة 
الكشــف أو مشــكلة عالقــات بــن قائــد 
وأحــد أوليــاء األمــور، إال أنــه إذا ســارت 
املجموعــة باخلطــوات الســابقة فســتصل 

إلــى نتيجــة ســريعة وناجحــة.
املجموعــات  اســتخدام  مميــزات 

التدريــب  يف  الصغيــرة 
تعتبــر املشــاركة مــن أهــم العوامــل 
يف أي عمليــة تعليميــة، وفكــرة تقســيم 

تعــدت  التــي  الفئــة  هــم  الراشــدون 
االفتــراض  فــإن  ولــذا  البلــوغ،  مرحلــة 
عــن  للمعلومــات  اســتيعابهم  بحســن 
لــم  العملــي  والبيــان  احملاضــرات  طريــق 
عــن  املســؤولني  قبــل  مــن  مقبــواًل  يعــد 

العمليــات التدريبيــة وعلــى الرغــم مــن 
ــب  ــادة التدري ــن ق ــر م ــال زال الكثي ــك ف ذل
يســتخدمون  الكشــف  حركــة  فــى 
نطــاق  علــى  العملــي  والبيــان  احملاضــرة 

التدريــب. يف  واســع 

يتولــى شــخص فــى احملاضــرة توصيــل 
ــق  ــن طري ــن ع ــاس آخري ــى أن ــات إل املعلوم
احلديــث إليهــم، ويف البيــان العملــي يتولى 
شــخص تقــدمي عــرض يوضــح فيــه للنــاس 

كيــف يقومــون بــأداء عمــل مــا. 

 مساهمة الدارس داخلها أمر ضروري للحصول على المعلومات بنفسه 

وليد أحمد املال
ادارة الكشافة

استخدام المجموعات الصغيرة في تعليم الراشدين

بـ »الحركة الكشفية«
أعضاء المجموعة 

يعملون معًا 
كفريق لتحقيق 

هدف تم االتفاق 
عليه

فريق كشافة النادي العلمي يف لقطة تذكارية مع الشيخ سلمان احلمود
والشيخ منر الصباح ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي
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دور قائد الجلسة التدريبية

ــول مــع  ــم الحل ــك بتقدي ــى النشــاط: وذل الحــث عل
زوايــا، وحــل  عــدة  للمشــكلة مــن  النظــر  توجيــه 

مناســب لــكل زاويــة.
9

التأكــد مــن الوضــوح :وذلــك بالســؤال مــن أجــل 
إيضاحــات أو طلــب حقائــق أو معلومــات وكذلــك 

واألفــكار. اآلراء 
8

المحافظــة علــى اســتمرار المناقشــة باألســلوب 
الصحيــح الــذي يحقــق تغطيــة فهــم الموضــوع. 7

تســهيل عمليــة المناقشــة مــع التأكــد مــن فهــم 
المجموعــة للهــدف منها.

6

ــات الالزمــة للمناقشــة  ــر الترتيب التأكــد مــن توفي
)المقاعــد- اإلضــاءة- التهويــة… الــخ(.

5

التخطيــط الجيــد للحديــث وتحديــد الوقت المناســب 
إلعطــاء الفرصــة الكافية لتقديــم التقرير النهائي.

4

اإللمــام بأغــراض الفتــرة التدريبيــة واختيــار أفضــل 
طــرق التدريــب التــي تحقــق هــذه األغــراض مــع 
مراعــاة الوقــت المتــاح واإلمكانيــات الموجــودة.

3

تقديــم حديــث قصيــر عــن الموضــوع قبــل مناقشــته داخــل 
المجموعــة ممــا يســاعد علــى نجــاح الفتــرة التدريبيــة.

2

حســن اســتغالل العمل في المجموعات واالســتفادة 
مــن جميــع الطاقــات الموجودة فــي المجموعة. 1

كشافة

صغيــرة  مجموعــات  إلــى  الدارســن 
تســاعد حتمــاً علــى املشــاركة وال تقــل 
عــن هــذا العمــل أهميــة. حيــث إن كل 
دارس وفــرد يعــرف الكثيــر مــن األشــياء 
بعــض  يكتســب  جعلــه  ممــا  ويفهمهــا، 
املهــارات واخلبــرات، ولكــن هنــاك أشــياء 
أخــرى ال يعرفهــا وال يفهمهــا، كمــا أن 

هنــاك أشــياء لــم ميارســها بعــد.
وتبعــاً لذلــك فهــو ال يــزال تنقصــه 
هــذه  تختلــف  وقــد  معينــة،  احتياجــات 
احتياجــات  عــن  النوعيــة  االحتياجــات 
اآلخريــن يف املجموعــة الختــالف ظــروف 
أعضائهــا، فمــن املمكــن أن هنــاك جــزءاً 
ــة، وجــزءاً يعمــل  يعمــل فــى منطقــة ريفي
مــع أطفــال معوقــن، وجــزءاً ثالثــاً يعمــل 

بــدون مســاعدة الغيــر.
فالــدارس ميكــن أنــه يشــبع بعــض 
داخــل  التدريبيــة  احتياجاتــه  كل  أو 
أعضــاء  مســاعدة  نتيجــة  املجموعــات 
بــدوره  الــدارس  وهــذا  لــه،  املجموعــة 

يســتطيع بعــد ذلــك أن يقــدم مســاعدته 
التــي  اخلبــرة  واقــع  مــن  لآخريــن 
ســيكون  الطريقــة  وبهــذه  اكتســبها، 
ــم مــن مصــادر املجموعــة نفســها.  التعلي
وإذا كان هنــاك شــعور بالثقــة والرغبــة 
فــى املســاعدة بــن أفــراد املجموعــة؛ فإن 
الــدارس يســتطيع أيضــاً أن يعــوض بعض 
املوضوعــات التــي تشــغل بالــه، كوجــود 

مشــاكل فــى العمــل مثــل: »عــدم وجــود 
فتيــان كبــار يف فريقــه، أو وجــود عجــز 
يف ميزانيــة الفريــق«، فشــعور الــدارس 
املجموعــات  أعضــاء  بــن  باألمــن 
تلــك  عــرض  مــن  ميّكنــه  الصغيــرة 
طريــق  عــن  يحجــم  ولكنــه  املشــكالت، 
العــدد. كبيــرة  مجموعــة  يف  عرضهــا 

أكثــر  أو  واحــداً  هنــاك  وســنجد 
يســتطيع  املجموعــة  أعضــاء  مــن 
وبذلــك  املشــكلة  حــل  يف  مســاعدته 
ــرة مســاعدة  تســتطيع املجموعــة الصغي
األشــياء  بعــض  تعلــم  علــى  أعضائهــا 
خــالل  مــن  إليهــا  يحتاجــون  التــي 
املجموعــة نفســها. ويف بعــض األحيــان 
يحتــاج أعضــاء املجموعــة إلــى معلومــات 
ومهــارات مــن خــارج املجموعــة، ولذلــك 
املســؤول  بالقائــد  املجموعــة  تتصــل 
املخصــص  باملرشــد  أو  اجللســة  عــن 
للمجموعــة أو تبحــث عــن مصــدر آخــر 

حاجاتهــا. إلشــباع 

إن أي تغيير يحدث 
يف أحد العناصر 

باملجموعة، سيؤثر يف 
بقية العناصر، ومثال 

على ذلك:
1. إذا لم تكن املهمة 
واضحة فإن اختيار 

الطريقة الصحيحة 
سيكون صعبًا أو 

مستحيال، وسيشعر 
األعضاء باإلحباط يف 

تأدية العمل املطلوب 
منهم.

2. إذا لم تتوصل 
املجموعة إلى اتفاق على 
طريقة العمل فإن العمل 

لن يستكمل بطريقة 
صحيحة، وهذا سيؤدي 

إلى عالقات غير مستقرة 
بني أعضاء املجموعة.

3. وجود التنافس يف 
موقف سهل يجعل من 
الصعب على املجموعة 

أان تنظم نفسها، 
وبالتالي فلن تستطيع أن 

تستكمل العمل.

العالقات 
داخل 

المجموعة 

عدم االتفاق 
على طريقة 

العمل سيؤدي 
إلى عالقات غير 
مستقرة داخل 

المجموعة
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طيران

  هواية بدأ موسمها.. والنادي العلمي يدعمها  

الطيران الشراعي..
فئات متعددة وأجواء ساحرة

يتكون فريق 
»النادي العلمي 

للطيران الشراعي« 
من 30 عضوًا 

مجهزين ومدربين 
على أعلى 
المستويات

محمد احمد الصقر
إدارة علوم الطيران

يعتبــر النــادي العلمــي ســباقًا وداعمــًا لهوايــة الطيــران الشــراعي، حيــث إنــه فــى بدايــة دخــول 
ــق  ــن طري ــران ع ــم الطي ــدأ موس ــرارة يب ــات احل ــاض درج ــواء وانخف ــن األج ــع حتس ــتاء وم ــل الش فص

ــة. ــن األلعــاب األوملبي ــت ضم ــًا ودخل ــرت عاملي ــي انتش ــة الت ــك الهواي ــراعية، تل ــرات الش الطائ
ويضــم النــادي العلمــي فريقــًا كامــاًل، هــو فريــق »النــادي العلمــي للطيــران الشــراعي«، مكــون مــن 

30 شــخص ُمجهزيــن وُمدربــني علــى أعلــى املســتويات.

وينقسم الطيران الشراعى بالفريق إلى ثالث فئات هي كالتالي:
فئة البراموتور:

ــر،  ــق الظه ــة( حُتمــل عــن طري ــاز )ماكين ــارة عــن جه  وهــي عب
ويكــون بهــا هارنــس )كرســى( يحمــل الطيــار أثنــاء الطيــران مــن 
خــالل اجلــري علــى األقــدام وتتــم عمليــة الطيــران عــن طريــق 
الباراشــوت املعلــق يف الهارنــس. وتختلــف أنــواع املكائــن وقوتهــا 
وأشــكالها ملــا يناســب اختيــار الطيــار مــن املاكينــة والباراشــوت علــى 
ــدأ مــن  ــن فتب ــار. أمــا بالنســبة لقــوة املكائ حســب وزن وطــول الطي
 CC – 100 CC – 130 CC – 185 CC – 195 CC  - 200 80 (
CC - 230 CC -CC  250(  وحتمــل تلــك املكائــن األوزان مــن 80 
ــدأ  ــواع الباراشــوت تب ــار، وأن ــو بالنســبة للطي ــى 200 كيل ــو وحت كيل
 FT – 16 FT – 18 FT – 20 FT – 22 FT – 14 ( باألحجــام التاليــة

. ) 24 FT – 26 FT – 28 FT
فئة الترايك:

 وهــي الفئــة األعلــى علــى مســتوى فئــة الباراموتــور ويكــون 
ــالث  ــس )الكرســى( وتتكــون مــن ث ــى الهارن ــا عل ــار جالســاً به الطي
عجــالت ومثبــت بهــا احملــرك بقــوة )CC 270( ويعتمــد بهــا الطيــار 
علــى العجــالت الثــالث لدفعــه إلــى األمــام عــن طريــق قــوة احملــرك 

ورفعــه مــن خــالل الباراشــوت املثبــت بــأذرع قويــة ومتينــة حلمــل 
الطيــار وحــده، أو حمــل الطيــار مــع راكــب آخــر، ويكــون باجلهــة 
األماميــة للطيــار بوجــود كرســي آخــر. وهنــاك كذلــك أنــواع مختلفــة 
مــن الشــركات وبأشــكال وقــوة احملــركات علــى حســب طلــب الطيــار 
ــواع وأحجــام البراشــوتات يف  ــف أن ــه وتختل ــه ووزن ــا يناســب طول مل

ــي: ــور لتكــون األحجــام كالتال ــة الباراموت الترايــك عــن فئ
ــة الترايــك  ) FT – 39 FT – 41 FT – 42 FT 38 (  وحتمــل فئ
وتبــدأ بحــد أدنــى 160 كيلــو واحلــد األقصــى للشــخصن معــاً 360 

كيلــو غرامــاً .
 فئة الباورباراشوت )إنفنتي(:

وهــي أعلــى فئــة يف الطيــران الشــراعى باســتخدام الباراشــوت 
وتكــون نفــس آليــة فئــة الترايــك ولكــن بحجــم أكبــر وعجــالت وعربــة 
مــن  نوعــان  ( وهنــاك   CC  500  ( قــوة احملــرك  وتكــون  أضخــم 
أحجــام الباراشــوتات هــي:) FT – 500 FT 550( وحتمــل األوزان 
ســواء شــخصاً واحــداً مبفــرده أو شــخصن معــاً مــن 220 كيلــو 

ــاً. ــو غرام ــى 475 كيل وحت
ويدعــو فريــق النــادى العلمــي للطيــران الشــراعي فئــة الشــباب 
ــة  ــة وحتــدي الطبيع ــك الهواي ــق وممارســة تل ــى الفري ــام إل لالنضم

ــران باجلــو.  والطي
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أصبــح مــن الســهل يف هــذا الوقــت مــن العصــر احلصــول 
علــى تدريــب متخصــص حول اإلســعافات األوليــة؛ حيث تقدم 
العديــد مــن املنظمــات هــذا األمــر لنشــر الوعــي الصحــي لدى 

عامــة الناس.
واملســميات  الشــعارات  حيــث  مــن  املنظمــات  وتختلــف 
تقــدم واملهــارات،  التــي  املعلومــات  تتفــق مــن حيــث  ولكــن 

ومــن هــذه املنظمــات منظمــة مســتجيب 
  Emergency First Response الطــوارئ 
جمعيــة  تتبــع  بريطانيــة  منظمــة  وهــي 
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي ILCOR  وتقــدم 
هــذه الــدورة يف مركــز تدريــب الســباحة 
والغــوص، حيــث ميضــي املتــدرب ســت 
العنايــة  فيهــا  يتعلــم  دراســية  ســاعات 
للمصابــن  الثانويــة  والعنايــة  األوليــة 
البيــت،  مثــال  األماكــن  مختلــف  يف 
إلــخ،  املتنزهــات..  املــدارس،  العمــل، 
ــص  ــز للمشــاركن التراخي ــح املرك ومين
ــاج هــذه  املعتمــدة مــن املنظمــة. وحتت
بعــد  التجديــد  إلــى  التراخيــص 
إصدارهــا،  مــن  شــهراً   12 مــرور 
الطبيــة  للتطــورات  مواكبــة  وذلــك 
وإبقــاء  األوليــة  االســتجابة  حــول 
املشــارك علــى تطلــع وعليــم بهــذه 

. املســتجدات 
وقــد حمــل مركــز التدريــب منــذ 

تأسيســه علــى عاتقــه نشــر هــذا الوعــي 
مــن  املجتمــع  الصحــي جلميــع شــرائح 
خــالل تدريــب الغواصــن الــذي يطمحون 
للحصــول علــى رخصــة غــواص منقــذ، 
أكادمييــة  بطــرق  تدريبــه  يتــم  حيــث 
املتوقــع  احلــاالت  جميــع  مــع  للتعامــل 
مــن  الغــوص  رحــالت  أثنــاء  حدوثهــا 
ــة أو حــوادث غــوص، كمــا  حــاالت صحي
أنهــا تنمــي لــدى املشــارك الثقة يف نفســه 
وكذلــك املهــارات التــي اكتســبها خــالل 
الــدورة، ممــا ميكنــه مــن متييــز املتغيــرات 
الصحيــة علــى زمالئــه والتعامــل معهــا 

ــا هــو أســوأ. ــل حــدوث م قب
قيمة مستجيب الطوارئ

ويعتبــر مســتجيب الطــوارئ مــن أهــم العناصــر التــي مــن 
املمكــن أن يحافــظ علــى حيــاة اإلنســان أو يقلــل مــن احتماليــة 
اإلصابــة بعاهــة أو شــلل، حيــث يكــون هــو أول شــخص يتعــرف 

علــى املصــاب ويقــوم باإلبــالغ عــن مــكان وجــوده للمختصــن، 
كمــا يــزود املصــاب بضغــط اإلنعــاش القلبــي الرئــوي إن لــزم 

األمــر وهــو مــا يســاعد علــى جتنــب تفاقــم املشــكلة.
كذلـك يعتبـر مسـتجيب الطـوارئ هـو أول مـن يتعامـل مـع 
احلـاالت التـي حتتـاج إلى عنايـة ثانوية من أمراض، إصابات، 
كسـور وجـروح غيـر مهـددة للحيـاة ولكنهـا قـد تصبـح كذلـك 
يتعـرف  لذلـك  الوقـت،  مـرور  مـع 
كيفيـة  علـى  الـدورة  خـالل  مـن 
إذا  مـا  وحتديـد  األمـراض،  تقييـم 
الـي  للنقـل  بحاجـة  املصـاب  كان 
أقـرب مستشـفى، كمـا يتعـرف علـى 
الطرق السـليمة للتجبير باسـتخدام 
مـع  والتعامـل  احلديثـة،  الوسـائل 
النزيـف مبختلـف أنواعـه مـع كيفيـة 

اإلصابـات. تضميـد 
دور مركز التدريب

لــذا حــرص مركــز التدريــب 
علــى نشــر هــذا الوعــي ليــس 
الــدورات  خــالل  مــن  فقــط 
اســتقطب  بــل  للغواصــن، 
فئــات  جميــع  مــن  املشــاركن 
البيــوت  ربــات  مثــل  املجتمــع 
الدولــة  وزارات  يف  واملوظفــن 
مثــل وزارة التربيــة والتعليــم مــن 
مبختلــف  املــدارس  زيــارة  خــالل 
عمــل  ورش  وإقامــة  املســتويات، 
ــا  ــة، واملعلمــن واملعلمــات. كم للطلب
ــي  ــد دورات ملوظف ــز بعق ــوم املرك يق
ــة  ــوى الكهربائي ــد الق محطــات تولي
بــوزارة الكهربــاء واملــاء، إضافــة إلــى 
اخلاصــة  املعــارض  يف  املشــاركة 

العامــة. بالصحــة 
مـــن  نخبـــة  املركـــز  ويضـــم 
املدربـــن احملترفـــن ويعقـــد دورات 
متنوعـــة منهـــا دورة العنايـــة األوليـــة، 
دورة العنايـــة الثانويـــة، دورة عنايـــة األطفـــال، دورة جهـــاز مزيـــل 
الرجفـــان- وهـــو جهـــاز حديـــث خـــاص ملســـاعدة املصابـــن 
بالســـكتة القلبيـــة-، كمـــا أنـــه يعقـــد دورات املدربـــن بصفـــة 
مســـتمرة وهـــي دورة مدتهـــا يومـــان متكـــن املشـــارك القـــدرة 
علـــى عقـــد الـــدورات التدريبـــة بصفـــة مســـتقلة واســـتخراج 

الرخـــص للمنتســـبن مـــن نفـــس املنظمـــة.

ILCOR  التابعة لـ Emergency First Response تقدمها منظمة 

»مستجيب الطوارئ«
دورة تدريبية

للغواصين في النادي العلمي

المتدرب يمضي

6 ساعات دراسية 

يتعلم فيها العنايتين 

األولية والثانوية 

للمصابين بمختلف 

األماكن

الدارس يتمكن
من تقييم 

األمراض والتعامل 
مع الحاالت

مشاري اخلباز
مركز تدريب السباحة والغوص



5657
العدد 411
فبراير 2017
السنة 37

العدد 411
فبراير 2017

السنة 37

كمبيوتر

56
العدد 411
فبراير 2017
السنة 37

العدد 411
فبراير 2017

السنة 37

  منها االعتناء بالنفس والجلوس بالوضعية المناسبة  

طرق لتعلم 7
الطباعة

بسرعة 
واحتراف

هايك قصارجيان
ادارة تكنولوجيا املعلومات

احلديث عن تعلم الطباعة بسرعة واحترافية يجعل القارئ أول ما يخطر بباله هو  
الطباعة سواء كانت بالعربية أو باإلجنليزية، التي يف الغالب تكون بحفظ أماكن األزرار 

دون البحث عنها، إال أن هذا االعتقاد ليس صائبًا، وغالبًا ما يؤدي إلى اإلجهاد وعدم 
التمكن من الوصول الى األداء املطلوب يف الطباعة.

بســرعة  لغــة  بأيــة  الطباعــة  تعلــم  يف  يرغــب  مــن  علــى 
التاليــة: الوســائل  اتبــاع  واحتــراف 

تعلم كيفية الطباعة باللمس
الفكــرة بحــد ذاتهــا هــي عبــارة عــن وجــود منطقــة خاصــة 
ــك  ــة ميكن ــى لوحــة التحكــم وبفضــل هــذه اخلاصي ــع عل ــكل اصب ل
الطباعــة مــن دون النظــر الــى لوحــة التحكــم. فعلــى املتــدرب تعلــم 
كيفيــة حفــظ أماكــن األزرار عــن طريــق الذاكــرة العضليــة لألصابع.

اجللوس يف الوضعية املناسبة للطباعة
 عليــك اجللــوس بطريقــة مســتقيمة 

بالزاويــة  مبرفقيــك  بانحنــاء  واحتفــظ 
املناســبة، ومواجهــة الشاشــة بانحنــاء 
الــرأس قليــال لألســفل مــع احملافظــة 
ــى مســافة 45 - 70 ســنتيمتراً مــن  عل
عينيــك إلــى الشاشــة، واحملاولــة قــدر 

ــذراع،  اإلمــكان بعــدم تعريــض الكتــف، ال
وعضــالت الرســغ الــى أقــل إجهــاد ممكــن. 

وميكــن للمعصمــن ملــس الطاولــة أمــام لوحــة 
ــى  ــل وزن اجلســم ال ــدأ بتحوي ــم اب التحكــم، ث

املعصمــن ليســتريح عليهمــا.
 كيفية تعلم موضع الصف

 احــِن يديــك قليــال لتتناســب مــع وضعيــة 
األزرار )كمــا هــو موضــح بالصــورة( وذلــك 
بغــض  املناســب  مكانــه  يف  اصبــع  بوضــع 
مــكان  تعلمهــا  املطلــوب  اللغــة  عــن  النظــر 

نفســها.  هــي  األزرار 
تســمى   ;JKL و   ASDF األزرار  وضعيــة 
تبــدأ   )Home Position( املوطــن  بوضعيــة 
الطباعــة منهــا ودائمــا يتــم الرجــوع اليهــا. 
 J ميكــن املالحظــة بوجــود نفــور عنــد الــزر
و  F هــذا ليتــم التعــرف علــى مــكان األزرار 

مــن غيــر نظــر والرجــوع الــى وضعيــة الوطــن لبــدء الطباعــة مــن 
جديــد.

مخطط لوحة التحكم
 مخطــط لوحــة التحكــم امللونــة ميكنــك أن متيــز مــن خاللــه 
األزرار  بضغــط  وااللتــزام  أصبــع،  لــكل  املخصصــة  األزرار 
باألصبــع املخصــص لهــا، ودائمــا الرجــوع إلــى وضعيــة البدايــة 
لألصبــع )وضعيــة املوطــن(. فعنــد الطباعــة ميكنــك تخيــل أماكــن 
األحــرف، وحــاول االحتفــاظ بإيقــاع ثابــت لــكل »طرقــة« زر، 
وااللتــزام بالضغــط علــى زر الـــShift  دائمــا بواســطة 
اليســار،  الــزر  أو  اليمــن  للــزر  اخلنصــر  إصبــع 
يــد للضغــط علــى زر  واســتدخدام االبهــام ألي 

الفــراغ.
للوهلــة األولــى ســتظن بــأن هــذه الطريقــة 
غيــر مالئمــة، لكــن ال تتوقــف ابــداً ومــع الوقــت 

ستكتشــف بأنــك تطبــع بســرعة مالئمــة.
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حركة األصابع
ال تبحــث عــن األزرار بعينيــك بــل قم بالبحــث عنها بأصابعك 
حتــى الوصــول الــى وضعيــة املوطــن، مــع احلــد مــن حركــة اليــد 
واألصابــع فقــط للطباعــة والبحــث عــن األزرار، احتفــظ بيديــك 
لتفــادي اإلجهــاد وزيــادة ســرعة  املوطــن  قريبــة مــن وضعيــة 

الطباعــة.
الصغيــر  واألصبــع  اخلــامت  أصبــع  اعطــاء  يجــب  دائمــا 

غيرهمــا. مــن  أبطــأ  يعتبــران  ألنهمــا  أكبــر  اهتمامــاً 
سرعة الطباعة

ــل  ــم الطباعــة الســريعة، ب ــة تعل ــد بداي ــد نفســك عن ال جته
ابــدأ بالســرعة عندمــا تضغــط أصابعــك األزرار الصحيحــة مــن 

تلقــاء نفســها، خــذ وقتــك يف الطباعــة ألنــك ستشــعر بزيــادة 
ــا، ودائمــاً حــاول حفــظ  ســرعة الطباعــة مــن خــالل التقــدم به

الكلمــة بالكامــل أو باألحــرى كلمتــن ومــن ثــم طباعتهــا.
االعتناء بنفسك

ــد شــعورك بالتعــب أو الضجــر  خــذ قســطاً مــن الراحــة عن
وارتكابــك أخطــاء كثيــرة، وســيكون جهــدك مثمــرا أكثــر عندمــا 
ــا تقــوم بتعليمــك  ــر أنه ــي تخب ــر الت ــاك الكثي تكــون مرتاحــاً. هن
للطباعــة، لكــن إذا نظــرت جيــداً فســتجد أنهــا تتحــدث عــن نفس 
النقــاط الســابقة التــي يجــب اتباعهــا، لــذا اعــط نفســك الوقــت 
والتماريــن املناســبة وســتتمكن مــن الوصــول علــى األقــل الــى 

ــى األقــل. الطباعــة مبعــدل 40 أو 50 حرفــاً يف الدقيقــة عل

ضبط ظهر الكرسي بحيث متيل الى الوراء قليال فقط يف حن يتم دعم  •
ظهرك العلوي والسفلي.

استخدام الوسائد الهوائية أو وسادة صغيرة إذا لزم األمر. •

من الناحية املثالية ينبغي أيضا أن يكون ارتفاع املقعد بحيث تلمس  •
قدميك دائما االرض، والركبتن أقل قليال من الوركن. يف حال عدم ملس 

قدميك االرض احرص على استخدام مسند لهما.

إذا كان املقعد منخفض جدا استخدام وسادة اضافية. •

ضبط مساند بحيث تريح كتفيك. أما يف حال كانت املساند غير مفيدة،  •
فقم بإزالتها.

ارجع الوركن بقدر ما تستطيع عند اجللوس على الكرسي. •

إذا كنت تستخدم  •
طاولة ذات ارتفاع 

ثابت، اضبط ارتفاع 
املقعد ووضع لوحة 

املفاتيح بحيث عندما 
كنت تكتب يكون 

مرفقيك يف الزاوية 
الصحيحة واملعصمن 

يف نفس املستوى.

اضبط الشاشة يف  •
الوسط فوق لوحة 
املفاتيح. احرص 

على أن تكون أعلى 
الشاشة يف مستوى 

العن. ابعد عن 
الشاشة مبسافة 

٤٥ - ٧٠ سم.

الجلوس في الوضعية المناسبة للطباعة
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وكان لهــذا النشــاط البحــري قبــل ظهــور 
النفــط آثــاره العميقــة التــي انعكســت علــى 
مجتمــع الكويــت آنــذاك يف مختلــف جوانبــه 
وصاغــت توجهــه يف رحلــة بنائــه وأتاحــت لهم 
الرحــالت يف البحــر انفتاحــا علــى مجتمعــات 
وأفــكار جديــدة ومختلفــة فاكتســبوا مرونــة 

وتفتحــا ذهنيــا.
ومــن أجــل تعزيــز تلــك احلرفــة وإحيــاء 
واألجــداد،  اآلبــاء  مهنــة  البحــري  التــراث 
مقــررات  تدريــس  علــى  الكويــت  حرصــت 
تشــييده  مت  معهــد  يف  البحريــة  املالحــة 
معاهــد  ضمــن  الغــرض  لهــذا  خصيصــاً 
ــب  ــم التطبيقــي والتدري ــة العامــة للتعلي الهيئ
وهــو مركــز االتصــاالت واملالحــة اجلويــة.

قسم الدراسات البحرية
وعلــي املســتوى احلكومــي، فقــد تأســس 
عليــه  وأطلــق   1976 عــام  املالحــة  قســم 
ــد  ــع ملعه ــة وهــو تاب قســم الدراســات البحري
آنــذاك،  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 
ومنــذ إنشــاء هــذا القســم اخــذ علــى عاتقــه 
الفنيــة  الوطنيــة  الكــوادر  إعــداد  مســؤولية 
املدربــة للعمــل يف املجــال البحــري الــى أن مت 
دمجــه يف العــام 1986 مــع معهــد االتصــاالت 
مركــز  الــى  ليتحــول  والالســلكية  الســلكية 

االتصــاالت واملالحــة اجلويــة.
ويعتبــر قســم املالحــة مبجاليــه البحــري 
واجلــوي احــدى الدعائــم والركائــز التدريبيــة 
للحركــة املالحيــة والنشــاط املالحــي يف دولــة 
الكويــت، وهــو الشــريك األساســي يف مســمى 
يــدار  حيــث  واملالحــة،  االتصــاالت  معهــد 
 %  100 وطنيــة  كويتيــة  بســواعد  القســم 

ــارة . ــاءة وامله ــن الكف ــى درجــة م وعل
 امــا علــى مســتوى مؤسســات املجتمــع 
العلمــي  النــادي  دور  فيأتــي  املدنــي، 
الكويتــي الــذي اخــذ علــى عاتقــه نشــر 
الثقافــة العلميــة يف مجــال علــوم البحــار، 
وانطالقــا مــن الــدور الــذي يوليــه النــادي 
متمثــال يف ادارة البيئــة البحريــة لتثقيــف 
بــن  العلميــة  الثقافــة  ونشــر  األبنــاء 
علــى  االدارة  حرصــت  املجتمــع،  أفــراد 

تنظيــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة، اال 
انهــا ارتــأت توســيع دائــرة االفــادة لتشــمل 

ــاء  ــر مــن األبن العــدد األكب
فــكان هــذا املوضــوع الــذي 
النقــاط  أهــم  علــى  يركــز 
التــي يحتــاج إليهــا البحــار.

فن املالحة.. ما هو؟
يُعــرف فــن املالحــة بأنــه 
الســفينة  موقــع  إيجــاد  فــن 

وقيادتهــا بأمــان مــن مــكان إلــى 
آخــر. أمــا أنواعهــا فهــي مالحــة 

علــى  جتــري  التــي  ســاحلية: 
طــول الســواحل وعلــى بعــد ال يتجــاوز 20 
ميــال، واملالحــة املفتوحــة: وجتــري يف جميــع 
البحــار واحمليطــات وهــي إمــا مالحــة دوليــة 

أو مالحــة أهليــة.
أيــة  املالحــة  مبســاعدات  ويقصــد 
الســفينة  خــارج  معــدات  أو  أغــراض 
حتقيــق  أو  حتديــد  يف  املــالح  يســتخدمها 
أو  اآلمــن،  الســير  وخــط  الســفينة  موقــع 
ملســاعدته علــى جتنــب األخطــار والعوائــق 
املــالح  يهتــم  اإلبحــار  فأثنــاء  املالحيــة. 
أساســاً مبوقــع ســفينته بالنســبة للســاحل أو 
الضحــول واألخطــار األخــرى، ومــن الطبيعــي 
األرضيــة  العالمــات  باســتخدام  يقــوم  أن 
ــي أو  ــت أغراضــا واضحــة أو مبان ســواء كان
أنــوارا تعمــل كمؤشــرات لإلرشــاد والتحذيــر 
توفيــر  أن  شــك  وال  للســفينة.  بالنســبة 
ــة مــن األغــراض والعالمــات  سالســل متتالي
ــى اخلرائــط البحريــة سيســاهم  احملــددة عل
ــان  ــى اإلبحــار بأم يف مســاعدة املالحــن عل
امليــاه  يف 

القريبــة 
مــن الســاحل واملمــرات 

للمالحــة. الصاحلــة  املائيــة 
ونــود أن نفــرق بــن مصطلحــن كثيــراً 
مــا نخلــط بينهمــا، فاصطــالح مســاعدات 
واألغــراض  العالمــات  بــه  يقصــد  املالحــة 
املــالح  يســتخدمها  التــي  الســفينة  خــارج 
يف حتديــد موقــع الســفينة، أمــا اصطــالح 
مصطلــح  فهــو  املالحيــة  املســاعدات 
علــى  عــالوة  يتضمــن  حيــث  شــموالَ  أكثــر 
مســاعدات املالحــة املذكــورة ســابقاً األجهــزة 
واملعــدات املالحيــة املوجــودة داخــل الســفينة، 
بواجباتــه  القيــام  يف  املــالح  تســاعد  التــي 

املالحيــة.
أنواع مساعدات املالحة 

عالمــة أرضيــة وهــي العالمــة التــي تقــام 
علــى األرض بغــرض اإلرشــاد أو التحذيــر.

التــي  العالمــة  وهــي  نهاريــة  عالمــة 
فقــط. نهــاراً  منهــا  االســتفادة  ميكــن 

عالمــة ليلية وهــي العالمــة التــي ميكــن 
االســتفادة منهــا ليــاًل فقــط .

عالمــة جتنب وهــي عالمــة طبيعيــة أو 
منشــأة تســتخدم ملســاعدة الســفينة 

يف جتنــب خطــر معــن.
علــى  موقعــة  غيــر  عالمــة 
العالمــة  بهــا  ونقصــد  اخلريطــة 
غيــر املوقعــة علــى اخلريطــة بالرغم 
مــن إمكانيــة اســتخدامها ألغــراض 
يجــب  احلالــة  هــذه  ويف  املالحــة، 
حتديــد موقــع هــذه العالمــة بدقــة 
اســتخدامها. قبــل  اخلريطــة  علــى 

هيــكل  أو  بنــاء  وهــو  الفنــار 
ــي  ــم أساســاً لك ــر صم ــور كبي ــزود بن م
يســتخدم كمســاعد مالحــي. وتختلــف 
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  الكويت لها تاريخ عريق.. والمؤرخون أشادوا بنشاط النواخذة  

المالحة البحرية..
فن واتقان وقانون

يوسف محمد البدر -  إدارة علوم البيئة البحرية

للكويــت تاريخهــا العريــق يف مجــال البحــر، فقــد غــاص الكويتــي يف أعمــاق البحــار بحثــًا عــن اللؤلــؤ 
وجــاب البحــار يف ســفن صنعهــا بيــده واحتــرف صناعتهــا بدقــة متناهيــة، وقــام بنقــل البضائــع والتجــارة 
بــني موانــئ اخلليــج وإفريقيــا وســاحل الهنــد ووصــل قدميــا إلــى كولومبــو والبنغــال وجــزر الهنــد الشــرقية 
ــه  ــتهر ب ــذي اش ــري ال ــاط البح ــذا النش ــادتهم به ــون إش ــجل املؤرخ ــد س ــم. وق ــدان العال ــن بل ــد م والعدي
الكويتــي وارتبطــت بــه حياتــه اليوميــة وكان يتــرك بيتــه باألشــهر ليعــود محمــال باخليــرات، كمــا أشــاد 
كل مــن لــه عالقــة بالبحــر مبتانــة الســفن الكويتيــة وكثرتهــا، ورغــم الســلطة املطلقــة غيــر احملــدودة التــي 
متنحهــا التقاليــد البحريــة للنوخــذة فــإن روايــات التاريــخ وشــهادات البحــارة تطلعنــا علــى أن النوخــذة 

الكويتــي عامــة كان مثــال يف التمســك بالعــدل واألمانــة والصــدق.

النوخذة الكويتي 
 في 

ً
كان مثال

التمسك بالعدل 
واألمانة والصدق
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وإظهــار  عليهــا،  التــي  املالحــة  مســاعدات 
إشــارة كــود اإلشــارات الدوليــة التــي تنــص 
علــى » أنــا يف غيــر موقعــي الصحيــح«، كمــا 
ــر  ــاًل عندمــا تكــون مبحــرة أو يف غي تقــوم لي
موقعهــا الصحيــح بإظهــار األنــوار املنصــوص 
التصــادم  ملنــع  الدوليــة  القواعــد  عليهــا يف 

بالبحــار.
الشمندورة )العوامة(

مثبــت  عائــم  مالحــي  مســاعد  هــي 
مــن  كثيــرة  أنــواع  وهنــاك  باملخاطيــف. 
مختلفــة.  أغراضــا  تخــدم  الشــمندورات 
مســاعدات  أكثــر  الشــمندورات  وتعتبــر 
تــزود  املالحــة اســتخداماً يف العالــم، وقــد 
لتعمــل  معينــة  خصائــص  ذات  بأنــوار 
كمســاعد مالحــي ليــاًل، كمــا تطلــى بألــوان 
االغــراض  إلــى  لإلشــارة  مختلفــة  وطــرق 

أجلهــا. مــن  املثبتــة 
طرق املالحة

مالحــة بدائيــة: تعتمــد علــى املشــاهدات 
مثــل شــكل الســواحل واألجســام املشــاهدة 

وغيــر ذلــك.
مالحــة فلكيــة: وهــي اســتعمال األجــرام 
الســماوية مــن كواكــب وجنــوم ملعرفــة االجتــاه 

مثــل الشــمس والقمــر والنجــوم.
اســتعمال  تتمثــل يف  تقديريــة:  مالحــة 

اجتــاه الريــاح والتيــارات ملعرفــة االجتــاه وهــي 
تعتبــر مالحــة بدائيــة.

املالحــة بالراديــو: تتمثــل يف اســتعمال 
وهنــاك  املوقــع،  لتحديــد  الراديــو  جهــاز 
الطريقــة. بهــذه  ومختلفــة  كثيــرة  أنظمــة 

اإلشارات  الصوتية  أثناء  الرؤية  
احملدودة

هــي صفــارة  طويلــة  واحــدة تطلــق  علــى  
فتــرات  ال  تتجــاوز  دقيقتــن  تعنــي  أنهــا  
ســفينة  تعمــل  باحملــركات، وهــي  مبحــرة 
وتســتخدم  للتحذيــر  عنــد  االقتــراب  مــن  
منحنــى  يف  قنــاة  مثــاًل، وال  ميكــن  رؤيــة  
الســفن  يف  الطــرف اآلخــر  مــن  املنحنــى.
متبوعــة   واحــدة   طويلــة   وصفــارة  
ــرات   ــى  فت ــق  عل بصفارتــن  قصيرتــن تطل
ال  تتعــدى  دقيقتــن  تفيــد  بأنهــا  ســفينة  
أو قــارب  شــراعي، وصفــارة  طويلــة  واحــدة  
تطلــق  إشــارة  إنــذار علــى  ســبيل  املثــال 
تســتخدم  للســفن  القادمــة حــول  منحنــى 
أعمــى  غيــر  ظاهــر أو  ســفينة موجــودة، 
أكثــــــر  أو  قصيــرة  صفــارات  وخمــس 
ــى  تســتخدم يف حــاالت اخلطــر أو لتشــير إل
أنــك أســأت فهــم اإلجــراء املتخــذ أو لتعلمــك 
الــذي  باالعتبــار اإلجــراء  تأخــذ  لــم  بأنــك 

اتخذتــه الســفينة او القــارب اآلخــر .
األنوار املالحية:

نــور الصــاري: نــور ابيــض مســتمر مثبــت 
علــى خــط  منتصــف الســفينة، و ميكــن رؤيتــه 
مــن اي مــكان مــن مقــدم الســفينة وحتــى مــن 

خلــف خــط احلــزاء.
األنــوار اجلانبيــة: نــور أخضــر مســتمر 
للجانــب األميــن للســفينة ونــور أحمر مســتمر 
للجانــب األيســر لهــا، وميكــن رؤيتهمــا مــن 

مقــدم الســفن.

نــور املؤخــرة: نــور ابيــض مســتمر مثبــت 
بالقــرب مــن مؤخــرة الســفينة وميكــن رؤيتــه 

مــن اي مــكان مــن مؤخــر الســفينة.
قواعد منع التصادم

عندمــا تــرى ســفينة تظهــر نــورا أبيــض 
يف املنتصــف ونــورا احمــر علــى يســاره ونــورا 
آخــر اخضــر علــى ميينــه فهــذا يعنــي وضــع 
التقابــل مــع هــذه الســفينة، فعلــى كل منكمــا 
ــك يف  ــى اليمــن وذل ــر خــط ســيره إل أن يغي
ــة  وقــت مبكــر حتــى يتســنى لــكل طــرف رؤي

اإلجــراء الــذي مت اتخــاذه يف وقــت مبكــر.
واحــد فقــط  ابيــض  نــور  رؤيــة  وعنــد 
أو  أخــرى  لســفينة  تخــطٍّ  حالــة  فإنــك يف 
رمبــا تكــون راســية علــى البــاوره، ويف كلتــا 
ويجــب  الطريــق  إخــالء  عليــك  احلالتــن 
التحــرك بعيــدا عنهــا واملــرور مــن اي مــن 

جانبيهــا.   
وعنــد رؤيــة  نــور أبيــض وآخــر أحمــر 
لســفينة أخــرى فهــذا وضــع تقاطــع، ويجــب 
األخــرى،  للســفينة  الطريــق  إخــالء  عليــك 
وذلــك بتخفيــض الســرعة أو التوقــف متامــاً، 
وبالتالــي تســمح للســفينة األخــرى أن متــر 
مــن أمامــك، أو أن تغيــر خــط ســيرك إلــى 
جهــة اليمــن ومتــر أنــت مــن خلــف الســفينة 

األخــرى.   
أبيــض   نــور  مالحــي   رؤيــة   وعنــد  
فــإن  أخــرى  لســفينة   أخضــر   وآخــر  
الســفينة األخــرى  هــي  التــي  عليهــا  إخــالء  
ــك  احملافظــة   ــزم علي ــي  يل ــق، وبالتال الطري
علــى  ســرعتك  وخــط  ســيرك، ومــع  ذلــك  
عليــك أن تراقــب الســفينة األخــرى واتخــاذ 
اإلجــراء املناســب لتجنــب التصــادم إذا لــم 
تقــم تلــك الســفينة بعمــل املنــاورة وإخــالء 
الطريــق لســفينتك، فرمبــا قائــد الســفينة 

األخــرى يجهــل قوانــن منــع التصــادم.
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شــكل الفنــارات وفقــاً ملجموعــة مــن العوامــل 
مثــل موقعهــا وأهميتهــا النســبية ونــوع األرض 
ــاح املعرضــة  املقامــة عليهــا، ومــدى قــوة الري
لهــا، ونوعيــة اخللفيــة بالنســبة لهــا، واملســافة 

املطلــوب رؤيتهــا عليهــا.
األرض  علــى  الفنــارات  إنشــاء  وميكــن 
أو يف امليــاه غيــر العميقــة، ويســاعد شــكل 
الفنــار  منهــا  املنشــأ  املــواد  ونوعيــة  البنــاء 
وكــذا طريقــة طالئــه واأللــوان املســتخدمة 
يف الطــالء علــى التمييــز بــن هــذه الفنــارات 
األنــوار  خصائــص  تســتخدم  بينمــا  نهــاراً، 
بينهــا  التمييــز  يف  وألوانهــا  تظهرهــا  التــي 
ليــاًل. وعــادة مــا تُطلــى الفنــارات بلونــن علــى 

شــكل أحزمــة عرضيــة أو حلزونيــة.
املســافة  عــن  الفنــار  ارتفــاع  ويعبــر 
ــور ومســتوى  ــؤرة الن ــن مســتوى ب الرأســية ب
أو  الكبيــر  للمــدر  العالــي  املــاء  متوســط 
وفقــاً  وذلــك  عــال  مــاء  أعلــى  متوســط 
املــدر  بجــداول  املتوافــرة  للمعلومــات 

. للمنطقــة
العالمة املالحية )بيكون(

بصفــة عامــة يقصــد بالعالمــة املالحيــة 
أو  لإلرشــاد  كمؤشــر  تعمــل  عالمــة  أي 
التحذيــر، والعالمــة املالحيــة غالبــاً مــا تكــون 
ثابتــة )غيــر عائمــة( كمــا قــد تكــون مــزودة 
بنــور أو غيــر مــزودة بنــور، ويف هــذه احلالــة 

األخيــرة قــد يطلــق عليهــا عالمــة مالحيــة 
نهاريــة.

وتعتبــر الفنــارات وفقــاً للتعريــف الســابق 
عالمــات مالحيــة، إأل أنــه جــرت العــادة علــى 
املالحيــة  العالمــة  مصطلــح  يســتخدم  أن 
الصغيــرة  الهيــاكل  أو  للعالمــات  بالنســبة 

نســبياً.
خط االنطباق

وهـو مسـاعد مالحـي ثابـت )غيرعائـم( 
أكثـر  أو  مالحيتـن  عالمتـن  مـن  يتكـون 
يحـددان عنـد رؤيتهمـا مـن طبقتـن اجتاهـاً 
االنطبـاق  خطـوط  تـزود  مـا  وعـادة  معينـاً. 
بأنـوار بحيـث ميكـن اسـتخدامها ليـاًل، كمـا 
مـن  تيسـر  واضحـة  بأشـكال  أيضـاً  تـزود 
االنطبـاق  خطـوط  تسـتخدم  نهـاراً.  رؤيتهـا 
املالحيـة  املمـرات  بكثـرة يف حتديـد محـاور 
خاصـة يف حالـة تواجـد أخطـار مالحيـة غير 
تسـتخدم  كمـا  املمـر،  جانبـي  علـى  ظاهـرة 
املالحيـة. املمـرات  أيضـاً يف حتديـد حـدود 

سفينة الفنار 
تقــوم ســفينة الفنــار بنفــس عمــل الفنــار، 
ألنهــا  نظــراً  تأخــذ شــكل ســفينة  أنهــا  إال 
الفنــارات  بنــاء  يصعــب  أماكــن  يف  توضــع 
عائــم  مالحــي  كمســاعد  وتعمــل  بهــا. 
وتثبــت باملخاطيــف يف النقــاط املوقعــة علــى 

بهــا. اخلاصــة  اخلريطــة 

ذا  نــوراً  ليــاًل  الفنــار  ســفينة  تظهــر 
خصائــص معينــة يف أعلــى الصــاري، كمــا 
مقدمــة  يف  ملعانــاً  أقــل  آخــر  نــورا  تظهــر 
الســفينة لكــي توضــح اجتــاه مقــدم الســفينة، 
ومــن ثــم اجتــاه التيــارات البحريــة أو الريــاح، 
مثــل  املســاعدة  األجهــزة  ببعــض  وجتهــز 

الســلكية. منــارة  أو  الضبــاب  صفــارة 
وتقــوم ســفينة الفنــار خــالل فتــرة النهــار 
بإظهــار كــود اإلشــارات الدوليــة اخلــاص بهــا 
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك، أو عندمــا تقتــرب 

منهــا ســفينة يبــدو أنهــا لــم تتعــرف عليهــا.
أن  دائمــا  االعتبــار  يف  األخــذ  يجــب 
ســفن الفنــار عندمــا تكــون مســتقبلة علــى 
مخاطيفهــا، تكــون جنازيــر تلــك املخاطيــف 
طويلــة جــداً، وكنتيجــة لذلــك فــإن نصــف 
كبيــراً  يكــون  الفنــار  ســفينة  دوران  قطــر 
علــى  احملــدد  املوقــع  ويوضــح  نســبياً، 
اخلريطــة لســفينة الفنــار املوقــع التقريبــي 
ملخاطيفهــا. ويجــب مالحظــة أنــه يف حــاالت 
قــد  الفنــار  ســفينة  فــإن  الســيئ  الطقــس 
تتغيــر مواقعهــا دون أن يعــرف طاقمهــا ذلــك، 
ولذلــك يجــب علــى املالحــن عــدم االعتمــاد 
كليــاً علــى أن ســفن الفنــار حتتفــظ مبواقعهــا 
خاصــة  اخلريطــة  علــى  احملــددة  الدقيقــة 
أثنــاء ويف أعقــاب فتــرات الطقــس الســيئ.
وتقــوم ســفن الفنــار التــي تعلــم بأنهــا يف 
غيــر موقعهــا الصحيــح بإيقــاف عمــل جميــع 

مفاتيح الخرائط البحرية
باأللــوان  البحريــة  اخلرائــط  معالــم  متييــز  مت 
توزيــع  ومت  عليهــا،  التعــرف  عمليــة  لتســهيل 

كالتالــي: األلــوان 
الشــعاب  أو  البــر  لــون  ميثــل 

املرجانيــة.

ميثــل األعمــاق مــن صفــر إلــى 
٢٠م.

ميثــل األعمــال مــن ٢٠م إلــى 
٥٠م.

ميثل األعماق ألكثر من ٥٠م.



شباب وعلوم

 عناصره: القياس والمشغل الميكانيكي والعملية والحاكم 

نظام التحكم اآللي..
ماذا يعني؟!

م. محمد علي مصطفى
إدارة الشباب والعلوم

نظــام  هنــاك  يكــون  عندمــا 
مــا يعمــل آليــا فــإن أول مــا يتبــادر 
للذهــن هــو أن هنــاك وســيلة للتغذيــة 
اخللفيــة أو العكســية أو مــا يعــرف 
بالـــ Feed Back  وهــي إشــارة مــن 
إلــى  توصيلهــا  يتــم  النظــام  خــرج 
املتحكــم Controller لتعديــل وضعــه 
طبعــا  املطلــوب،  الهــدف  ليحقــق 
بخــالف مــا ميكــن االســتفادة منــه 
خدمــات  يف  اإلشــارة  هــذه  مــن 
 Recording التســجيل  مثــل  أخــرى 
البيــان  أو   Measuring القيــاس  أو 
.Analyzing ــل Monitoring أو التحلي

تعبــر  إشــارات  أمثلتهــا  ومــن 
التدفــق   ،Pressure الضغــط  عــن 
الرطوبــة   ،Level املســتوى    ،Flow

الكميــات  مــن  احلمضية...الــخ،  أو 
إلــى  التــي ميكــن حتويلهــا  الفيزيائيــة 
واألمبيــر  كالفولــت  كهربيــة  كميــات 
 Transducers باســتخدام ما يعرف بالـ
.Transmitters ومرســالت اإلشــارات
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العناصر األساسية لنظام التحكم اآللي
اذا راجعنــا الرســم املوضــح يف فســنالحظ أنــه 
توجــد بالدائــرة أربعــة عناصــر أساســية ألي نظــام 

آلــي ميكننــا تقســيمها كاآلتــي:
 Measurement القياس •

 Final Actuator املشغل امليكانيكي النهائي •
 The Process العملية •

 The Automatic controller احلاكم اآللي •
وفيما يلي شرح كل عنصر:

Measurement  القياس
احلاليــة  القيمــة  ملعرفــة  اخلــرج  قيــاس  يتــم 
ــط أو  ــل الضغ ــه مث ــم في ــم التحك ــذي يت ــر ال للمتغي
درجــة احلــرارة أو املســتوى...الخ ويســتخدم جهــاز 
قيــاس يحــول القيمــة الفيزيائيــة إلــى قيمــة كهربيــة 
ــم التعامــل  قياســية Standard Values ميكــن للحاك
 0to ــة أو القياســية ــم املعياري ــة القي ــن أمثل ــا م معه

التغيــر يف اإلشــارة  mA or 4-20 mA or 0-10v….etc 20 ويــدل 

ــراد  ــي ي ــة الت ــر يف القيمــة الفيزيائي ــى تغي ــة املقاســة عل الكهربي
ــا.  التحكــم فيه

والقيــاس عنصــر أساســي إلمتــام التحكــم لــذا يجــب أن 
يكــون جهــاز القيــاس معايــراً وليــس بــه أي خلــل وإال ســيتم اتخــاذ 
قــرارات أو إجــراءات مــن احلاكــم لــن تكــون معبــرة عــن احلقيقــة 

وســتؤدي إلــى خلــل وعــدم اســتقرار النظــام. 

Final Actuator  املشغل امليكانيكي النهائي
 Final actuator كل عمليــة ال بــد أن يكــون بهــا مشــغل نهائــي

وهــو اجلــزء امليكانيكــي الــذي يتــم التحكــم فيــه كهربيــا لعمــل 
  Feed Back signal التنظيــم أو التنغيــم لتغييــر القيمــة املقاســة
الســيرفو  محــركات  أمثلتهــا  ومــن  االســتقرار،  إلــى  للوصــول 

ومحــركات اخلطــوة... الــخ.
The Process  العملية

تختلــف مــن نظــام إلــى آخــر ومــن مجــال إلــى آخــر تبعــا 
للمنتــج منهــا وتتــدرج مــن عمليــات بســيطة مثــل التحكــم يف 
مســتوى الســوائل أو معــدل التدفــق للزيــوت يف املجــال الصناعــي 
إلــى عمليــات أكثــر تعقيــدا مثــل مــا يحــدث يف أبــراج التقطيــر يف 

مجــال البتــرول والبتروكيماويــات.
The Automatic controller احلاكم اآللي

وظيفتــه  احلاكــم  وهــو  األخيــر  العنصــر 
التحكــم يف العمليــة بنــاء علــى القيــم املطلوبــة 
والقيــم املقاســة بحيــث يحقــق الهــدف وهــو بقــاء 

القيــم املقاســة يف احلــدود املقبولــة.
املطلوبــة  القيمــة  مبقارنــة  احلاكــم  ويقــوم 
 reference value or Set point عليهــا  ويطلــق 
عليهــا  ويطلــق  املقاســة  القيمــة  مــع    value

 measured value or  feedback signal or true

تســمى  قيمــة  املقارنــة  نتيجــة  وتكــون    value

هــذا  أســاس  وعلــى   ،  Error اخلطــأ  قيمــة 
ــذي يصــل  ــم مــن اخلــرج ال اخلطــأ يعــدل احلاك
ــل هــذا اخلطــأ أقــل  ــي ليجع ــى املشــغل النهائ إل
مــا ميكــن ويكــون مثاليــا إذا أصبــح هــذا اخلطــأ 

الصفــر. يســاوي 
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الظاهرة الفلكية )األقترانات للكواكب والنجوم مع القمر(الوقتاليوم

اقتران كوكب املريخ  بالقمر ليبعد 2.8 درجة شمال القمر .01:08ص1

أقتران كوكب أورانوس بالقمر ويبعد مسافة 4.2 درجة قوسية شمال القمر08:13 ص2

استتار جنم الدبران خلف القمر وملعانه )0.87( ونسبة اكتمال القمر 70 %01:41 ص6

أستتار جنم  قلب األسد خلف القمر15:54 م11

اقتران جنم السماك األعزل مع القمر  ليبعد 6 درجات شمال القمر16:29 م17

اقتران جنم العقرب مع القمر  ليبعد 4 درجات شمال القمر01:38 ص19

أقتران كوكب زحل مع القمر ليبعد 3.3 درجة شمال القمر00:49 م21

اقتران كوكب نيبتون بالقمر ويبعد مسافة 0.2 درجة قوسية شمال القمر00:03 ص27

الظاهرة الفلكية )أطوار القمر(الوقتاليوم

التربيع األول لقمر جمادى األولى407:19

القمر يف طور البدر1103:33

دخول القمر يف شبة الظل 1103:46

التربيع األخير لقمر جمادى األولى1822:36

هالل شهر جمادي األخرة2717:58

أهم املجموعات النجمية التي ميكن رؤيتها خالل الشهر

هي من كوكبات دائرة البروج وأشهر جنومها الدبران ومجموعة الثريا  الثور

ويقع على دائرة االستواء السماوي وهو أشهر جنوم فصا الشتاءالصياد

وحتتوي على أملع جنوم السماء وهي جنمة الشعرى اليمانية الكلب األكبر

الظواهر الفلكية
فبراير 2017

إعداد: ياسر عارف علي ¦
الباحث الفلكي يف إدارة علوم الفلك والفضاء

إشراف: بدر حمود العميرة ¦
مدير إدارة علوم الفلك والفضاء

النادي العلمي الكويتي

Kuwt ScienceClub

KwtScienceClub

KwtScienceclub

Kuwait Science Club

almajarra@ksclub.orgwww.ksclub.org




