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الكويت »غير«
كويــت اليــوم، قــد يختلــف الكثيــرون حولهــا، يف مؤشــرات 
جناحاتهــا التقليديــة من الناحيتني: االقتصادية والسياســية، ما 
بني راٍض عنها، وبني من يريدها أفضل. وذاك هو حال الشعوب 
احليــة التــي تطمــح دائماً وتســعى نحــو األفضل، لكــن بالتأكيد 
يتفق عليها اجلميع يف العمل التطوعي؛ فالكويت كانت ومازالت 
مضرب األمثال يف العملني اخليري والتطوعي وعطاءات وأدوار 
منظمــات املجتمــع املدنــي، ويقينــي أن ذاك هو الرصيــد الدائم 
الذي مييزها وهو وقودها االجتماعي غير املؤطر الذي يستحيل 
احتســابه مبؤشــرات تقليديــة حيث تشــعر بها فقــط كهالة متيز 
الكويــت عــن غيرها، لذلك دائماً ما نســتغرب مــن ضيوف دولة 

الكويت وتعليقهم الدائم بأن »الكويت غير أو الكويتيني غير«. 
إنه االقتصاد اخلفي، الذي يجهل الكثيرون أهميته يف نهضة 
الشــعوب، حيــث متتلــك دولة الكويت مقومات احلــد األعلى منه 
وبــا منــازع، وال يقــل عن أهمية املؤشــرات الدوليــة املعروفة يف 
االقتصــاد واالســتقرار واألمــن إن لــم يكــن أهمها؛ فشــعوب با 
اقتصاد اجتماعي هي شعوب تضع قناعاً جميًا ظاهرياً، إال أنها 
فقيرة عملياً، هزيلة مضموناً، فحاجتنا إلى مؤشــرات ومقاييس 

هي اجلواب الغامض ملشاعر الغير جتاه الكويت وشعبها.
أخلصهــا، بــأن رصيــد دولــة الكويــت يف العمــل التطوعــي 
واملجتمع املدني ومشاركاته الواسعة يفوق ما يتخيله أو يستوعبه 

زائر ، فنماذجها كثيرة يف كل قطاع با نزاع أو رياء.
فكل شيء متميز حولنا يف الكويت هو نتاج دمج وانسجام 
العمــل املدنــي التطوعــي بالعمــل احلكومــي العــام منــذ بداية 
نشــأة الدولــة احلديثــة إلى يومنا هذا، ويف ذلك نســتذكر بكل 
فخــر تلــك املؤسســات التربوية واملــدارس النظامية من خال 
رواد قدموهــا ومميزيــن قادوهــا إلــى مؤسســات ســاهمت يف 
اســتدامتها، ولنــا يف مجــال الطــب ذات النمــوذج مــن اجتهاد 
متطوعني مهتمني بالشأن العام يف بدايات الدولة احلديثة إلى  

أطبــاء يف شــتى التخصصات، تألقوا محليــا وإقليمياً بحرفية 
ومهنية نفخر ونفاخر بهم. 

وأمــا عالــم املال واالقتصاد ورجــال األعمال فهم دائماً وإلى 
يومنــا رواد املبــادرات وخيــر مثــال لذلــك غرفة جتــارة وصناعة 
الكويت ووجاهة طرحها والتقدير الكبير الذي حتظى به خليجياً 

وعربياً، فمنتسبوها وأعضاؤها متطوعون. 
وجند مثاال آخر متميزاً للعمل اخليري يف العالم كله بشرقه 
وغربه الذي وصلته أيادي وإســهامات العمل التطوعي الكويتي، 
ومنهــم املغفــور له - بإذن اهلل - عبد الرحمن الســميط، والقارة 

السمراء شاهدة على أعماله وخير وتطوع أهل الكويت.
اما يف مجال الرياضة، فتتسم األنشطة الرياضية يف الكويت 
بالصبغــة التطوعيــة لكافة أنديتها التخصصيــة، فجميع أعضاء 
مجالــس إداراتهــا متطوعــون حتــي يف أصعب األوقــات جتدهم 
مبادريــن، إن املســؤولية االجتماعيــة ال تقــف عنــد هــذا احلــد؛  
فاجلمعيــات التعاونيــة والتأمينــات اإلجتماعيــة خيــر دليل على 
هــذا الفكر، مؤسســات لها دورهــا احليوي على مســتوى الدولة 

وأثرها كبير اجتماعياً واقتصادياً. 
 من املســتحيل ســرد وحصر أمثلة العمل التطوعي وظواهره 
يف الكويــت يف هــذا املقــال، ألنه أمــر يحتاج إلى مجلــدات تؤكد 
دوره وتتحدث عنه، ولكن با شك ما مييز دولة الكويت هو ذاك 
الرصيد الظاهر واخلفي يف العمل التطوعي، األمر الذي ميزها 
على مستوى الشعوب واألمم كافة، ودائماً ما تترك دولة الكويت 

ذكرى ومزيجاً من أحاسيس على زائريها وهلل احلمد.
 أســأل اهلل أن يبــارك لنــا يف كل مــن زاد مــن رصيــد 
اقتصادنا االجتماعي، أنتم عبارة عن محطات فخر واعتزاز 
بإجنازات مشــرقة، وما النادي العلمي إال مثال حي ومنوذج 
متميــز لهــذه االســتدامة علــى مــدار 4 عقــود مــن العطــاء 

املتواصل با كلل أو ملل.

طالل جاسم الخرافي
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»المجرة« ناقشت الباحثين في »الكويت لألبحاث العلمية«
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

التقصي الوبائي لألمراض..
بين تطبيق األبحاث 
والمكافحة والوقاية

عّرفت منظمة الصحة العاملية »الوباء« بأنه حالة انتشار ملرض معني، حيث 
تكون عدد حاالت اإلصابة أكبر مما هو متوقع يف مجتمع محدد أو مساحة جغرافية 

معينة أو موسم أو مدة زمنية، وقد يحدث الوباء يف منطقة جغرافية محصورة 
أو ميتد يف عدة دول، وقد يستمر لعدة أيام أو أسابيع، ورمبا يستمر لسنوات.

ويعد التقصي الوبائي من أهم خطوات جناح أي برنامج ملكافحة االوبئة 
والوقاية منها، حيث ال توجد دولة أو منطقة بالعالم ساملة من خطر األوبئة 
واألمراض املعدية، وهناك العديد من األوبئة التي واجهها العالم يف اآلونة 

األخيرة مثل انفلونزا اخلنازير، وانفلونزا الطيور، والكورونا واإليبوال، 
وسببت خسائر فادحة يف كل من القطاعات الصحية واالقتصادية. 

وأجنزت اجلهات العلمية يف الكويت، ومنها معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
العديد من الدراسات واألبحاث العلمية إليجاد جيل جديد من التقنيات للحد من 
انتشار األمراض الوبائية يف الكويت، وكشفت هذه الدراسات عن تقنيات حديثة متت 

جتربتها يف مختبرات املعهد منها طرق الكشف والتشخيص املبكر ملرض الُسل البقري، 
وهو مرض مستوطن يف مزارع الكويت، كما ان املعهد بدأ يستخدم اآلن ما يسمى 
باملعادالت الرياضية ملعرفة طريقة انتشار هذه املرض والبؤر وكيفية مكافحتها.

»املجرة« ناقشت الباحثني يف معهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، للتعرف على كيفية تطبيق التقنيات والطرق العلمية 

املبتكرة على أرض الواقع، وكذلك احملاوالت اجلادة للعمل على إيجاد طرق علمية 
للكشف السريع لهذه األمراض سواء التي تصيب احليوان وتنتقل إلى اإلنسان أو 

تصيب اإلنسان، والعمل أيضًا على ايجاد الطرق ملكافحة هذه األوبئة، وكيف تنتقل إلى 
اإلنسان؟ وأين البؤر التي تكون موجودة فيها، وأسباب انتشارها؟، فإلى التفاصيل:

أمين فهمي
إدارة العالقات العامة واإلعالم

تحقيق
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جيل جديد
البدايــة، قــال فيها مديــر إدارة العلــوم والتكنولوجيا يف مركز 
أبحــاث البيئــة والعلوم احلياتيــة مبعهد الكويت لألبحــاث العلمية 
الدكتــور ســمير الزنكــي، إن األمــراض الوبائية بدأت تنتشــر اآلن 
بشــكل كبيــر، وال توجــد دولــة أو منطقــة بالعالــم ســاملة من خطر 
األوبئة واألمراض املعدية والعابرة للقارات مثل انفلونزا اخلنازير، 
وانفلونزا الطيور، والكورونا واإليبوال، وهذه األوبئة واجهها العالم 
مؤخــراً، فكانــت نتائجهــا خســائر فادحــة يف كل مــن القطاعــات 
الصحية واالقتصادية على مســتوى العالم، ويعد التقصي الوبائي 
من أهم خطوات جناح أي برنامج ملكافحة االوبئة والوقاية منها.

وأضاف ان املعهد كجهة علمية لديه تواصل دائم مع اجلهات 
الرقابيــة يف دولــة الكويــت مثــل وزارة الصحــة أو الهيئــة العامــة 
لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية، للعمل على إيجاد طرق علمية 
للكشف السريع لهذه األمراض سواء التي تصيب احليوان وتنتقل 
إلــى اإلنســان أو التــي تصيب اإلنســان، والعمل أيضــاً على ايجاد 

الطرق ملكافحتها.
وعن دور معهد الكويت لألبحاث العلمية يف ايجاد جيل جديد 
من التقنيات للحد من انتشار األمراض األوبئة يف الكويت، أوضح 
الدكتور الزنكي ان املعهد انتهى من إجناز عدة دراســات للكشــف 
والتشــخيص املبكر ملرض الُســل البقري وهو مرض مســتوطن يف 
مــزارع الكويــت، وكشــفت هــذه الدراســات عن تقنيــات حديثة مت 
اجــراء عــدة جتــارب عليها يف مختبــرات املعهد، وســيتم تطبيقها 
بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيراً 
إلــى ان املعهــد بدأ يســتخدم اآلن ما يســمى باملعــادالت الرياضية 

ملعرفة طريقة انتشار هذه املرض والبؤر وكيفية مكافحتها.
وبســؤاله: هل هناك أمراض وبائية معينة يعمل معهد الكويت 
لألبحــاث العلميــة علــى التخلــص منهــا؟ أم انه يعمل علــى ايجاد 
احللــول التقنيــة للحــد مــن كل األمــراض الوبائية؟ أجــاب بأن كل 
األمــراض املنتشــرة اآلن يف القطــاع احليوانــي معروفــة، بعضهــا 
مســتوطن وبعضهــا يصيــب احليوانــات ألول مرة، مبينــاً ان هناك 
تواصا دائما مع الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية 
- متــى مــا وجدنــا ان هنــاك أوبئــة جديدة - ونعمــل على حتديث 
طرق الكشــف والفحص لهذه األوبئة، وهناك أوبئة مســتوطنة يف 
الكويــت، نعمــل على ايجاد احللــول لتقليل األثــر االقتصادي على 

املزارعني.

د. سمير الزنكي:
عصرنا الحالي يتميز 
بالثورة المعلوماتية 

التي تساعد على 
التنبؤ بخطر ظهور 

األوبئة ومدى 
انتشارها

الباحث العلمي يف مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية مبعهد الكويت لالٔبحاث العلمية الدكتورة سلوى عبداهلل املقاطع
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ولفــت إلــى أن عصرنــا احلالــي يتميــز بالثــورة احلاســوبية 
املعلوماتيــة التــي تســاعد على التنبــؤ بخطر ظهــور األوبئة ومدى 
انتشــارها على املســتوى احمللي واإلقليمي، كما تســاعد على فهم 
آلية انتشار األوبئة التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات املتعلقة 

يف تطبيق حملة مكافحتها والوقاية منها.

أجهزة متقدمة
مــن جانبهــا، قالــت الباحثــة العلميــة يف مركــز أبحــاث البيئة 
والعلوم احلياتية مبعهد الكويت لألبحاث العلمية الدكتورة ســلوى 
عبــداهلل املقاطع، إن اجليل اجلديد من تقنيات الكشــف اجلزيئي 
عــن مــرض الُســل البقري يف الكويــت يعتبر أول املشــاريع العلمية 
التــي أقيمــت عــن طريق معهــد الكويت لألبحــاث العلميــة، مبينة 
أنــه يف هــذا املشــروع اســتخدمت ألول مــرة يف الكويــت األجهــزة 
احلديثــة املتقدمة وطرق التدريــب التي حصل عليها باحثو املعهد 
مــن اجلامعات املرموقة مثــل جامعة مينيســوتا، واملراكز املتقدمة 
يف اســبانيا، واســتضاف املعهــد املستشــار العاملــي أندريس بيريز 
للتحدث عن قصص جناح الدول املتقدمة يف اســتخدام التقنيات 

احلديثة التي لم نستخدمها سوى اآلن يف الكويت.
وقالــت ان املعهــد بالتعاون مــع الهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثروة الســمكية مســتمر يف اجناز الدراســات للحد من انتشــار 
األمــراض الوبائيــة ومكافحتهــا، ونقــل خبــرات الــدول املتقدمــة 
وتطبيقهــا هنــا يف الكويــت، مضيفــة ان دور الباحثــني العلميــني 
هو االســتمرار يف طريقة الكشــف اجلزيئي حتى يتم منع انتشــار 
واســتيطان الُســل البقــري يف الكويــت، واحلد من اخلســائر التي 
يتكبدها أصحاب املزارع والتي ينتج عنها خسائر يف كل القطاعات 

الصحية واالقتصادية.
أنظمة ذكية

بــدوره، قــال املتخصــص يف علــم األوبئــة الباحــث العلمــي 
املشــارك يف مركــز أبحاث البيئة والعلــوم احلياتية مبعهد الكويت 
لألبحــاث العلميــة الدكتور محمد اخلميس: يعد التقصي الوبائي 

هو احلاجز  الوقائي األول ضد انتشــار أي وباء، مشــيراً إلى ان 
معهد الكويت لألبحاث العلمية أجنز مشروعا علميا بالتعاون مع 
الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية بخصوص اجليل 
اجلديــد مــن تقنيــات مراقبة األمــراض الوبائيــة يف الكويت، ومت 

تطبيق املشروع على مرض الُسل يف األبقار.
وأشــار إلى ان العمل األساســي يف املعهد يف هذا الشــأن هو 
ايجاد أنظمة ذكية تســاعد متخذ القرار يف حالة انتشــار أي وباء 
بالتعامــل معــه بالطريقــة العلمية الصحيحة، وما أســبابه، وكيف 
يتم التصرف يف وقت انتشار األوبئة وما السيناريوهات املتوقعة، 
ومــدى امكانية انتشــاره يف الكويت، يعقبهــا توفير احللول الذكية 

ملتخذي القرار حتى يتصرفون يف إدارة األزمات الوبائية. 
وبــنيَّ ان املعهــد اســتطاع تطويــر أنظمــة حديثــة ذكية ســيتم 
توفيرها خال العامني املقبلني للمعنيني بالصحة العامة يف دولة 

الكويت.
وبســؤاله: عــن مــدى التعــاون بــني معهــد الكويــت لألبحــاث 
العلميــة ووزارة الصحــة والهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية واجلهــات املعنية لتفعيــل هذه األنظمــة الذكية املطورة 
للكشــف عن األمــراض واألوبئــة وكيفية مكافحتها، قــال الدكتور 
اخلميس ان املعهد لديه برنامج إدارة أزمات، ومت تقدمي مشــروع 
األنظمــة الذكيــة التــي قام املعهد بتطويرها إلى مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي للحصول علــى التمويل الازم للمشــروع وتوفيره 

جلميع متخذي القرار.
وبســؤاله: هــل هنــاك دراســات طبقــت علــى أرض الواقــع 
للقضــاء أو احلــد من أمراض وبائية معينة، أجاب بأن واحدة من 
الدراســات العلمية التي تعتبر من أكبر األمثلة على دور األبحاث 
املهم يف القضاء على األمراض الوبائية واحلد من انتشــارها هي 
الدراســات واألبحــاث التــي اجريــت وطبقــت بالفعــل علــى أرض 
الواقــع لدى انتشــار فيروس اإليبــوال، مضيفاً انــه عندما حذرت 
منظمــة الصحــة العاملية انتشــار الفيــروس بصورة غيــر متوقعة، 
أجنــز الباحثــون يف أرقى اجلامعات العامليــة العديد من األبحاث 
التــي اســتخدموا فيها الطــرق الذكية يف التنبؤ بفيــروس اإليبوال 
ومناطــق انتشــاره، ومصــدره، واإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا 

لتفادي هذا الفيروس املميت. 

د. سلوى المقاطع:
مستمرون

في إنجاز الدراسات 
للحد من انتشار 

األمراض الوبائية 
ومكافحتها

د. محمد الخميس: 
التقصي الوبائي 

هو الحاجز  الوقائي 
األول ضد انتشار

أي وباء

تحقيق
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امُلسببات املرضية
ويف الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثروة الســمكية قابلت 
»املجــرة« الدكتــور يوســف ســعود العازمــي مــن قســم الوبائيــات 
واألمــراض املشــتركة بإدارة الصحــة احليوانيــة يف الهيئة، وكانت 
بدايــة احلديــث حــول اختصاصــات قســم الوبائيــات واألمــراض 
املُشتركة، حيث أوضح انه القسم املعني بدراسة إجراء املسوحات 
الوبائية املُســببات املرضية لألمراض، والتنســيق وإعداد التقارير 
 )FAO( والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مثــل  الدوليــة  للمنظمــات 

 .)OIE( واملنظمة العاملية لصحة احليوان
وأضاف ان الهيئة تعمل من خال قســم الوبائيات واألمراض 
املشــتركة بــإدارة الصحــة احليوانيــة على أخــذ العينــات احلقلية 
العشــوائية وُمتابعتهــا مــع املُختبــرات، وإصــدار النشــرة الوبائيــة 
الشــهرية، وتطبيــق قانــون داء الكلب عن طريق إعداد الســجات 
وحتصــني احليوانــات، والتنســيق املســتمر مــع جلنــة األمــراض 
املُشتركة وقسم الصحة الوبائية بوزارة الصحة، عاوة على إعداد 
البرامــج التوعويــة الصحيــة واإلرشــادية ذات الصلــة باألمــراض 
املُشــتركة مــن أجــل توعية املُربيني والطلبــة يف املدارس من خال 
البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة بالتنســيق مــع اإلدارات املعنيــة 
بالهيئــة، وكذلــك االشــتراك يف إصــدار قرارات حظر اإلســتيراد 

ورفع احلظر للحيوانات الواردة إلى الكويت.
وأوضح ان مكافحة مرض الُســل يف الفصيلة البقرية تتم عن 
طريق حتديد مكاني حقن ُمشــخص التيوبركلني البقري والطيري 
بوســط الرقبة من اجلهة اخلارجية على أن تكون املســافة بينهما 
)12- 15 ســم(، وبعــد حلــق وتطهيــر منطقتــي احلقــن يتم قياس 
ســمك اجللــد الطبيعي مبقياس اجللد )األدمة( وتُســجل القراءة، 
بعدها يُحقن )0.1 مم( من مشخص التيوبركلني البقري، ويُحقن 
)0.1 مم( مــن التيوبركلــني الطيــري بواســطة ســرجنة خاصــة 
)التيوبركلــني أو األنســولني( يف )أدمــة( جلــد الرقبــة يف األماكــن 
احمُلددة، ومن ثم يُقاس ُسمك اجللد بعد )72( ساعة من احلقن . 
وبخصوص نتائــــــج احلقن والتشخيص، قال العازمي إذا كان 
الفــرق يف ُســمك اجللــد قبــل وبعد احلقــن اخلــاص بالتيوبركلني 
البقــري مســاوي أو أقــل مــن الفــرق يف ُســمك اجللــد اخلــاص 
بالتيوبركلــني الطيــري تكــون النتيجــة ســالبة، وإذا كان الفــرق يف 

ُســمك اجللــد قبل وبعد احلقن اخلــاص بالتيوبركلني البقري أكثر 
مــن الفرق يف ُســمك اجللد اخلــاص بالتيوبركلني الطيري مبقدار 
)1 - 4 مم( تكون النتيجة ُمشتبه بها ويُعاد االختبار بعد شهرين، 
أمــا إذا كان الفــرق يف ُســمك اجللــد قبــل وبعــد احلقــن اخلــاص 
بالتيوبركلــني البقــري أكثــر مــن الفــرق يف ُســمك اجللــد اخلاص 
بالتيوبركلــني الطيــري مبقــدار أكثــر مــن  )4 مم ( تكــون النتيجة 

إيجابية.
وعــن تواصــل الهيئة مــع املزارعني يف حالة ظهــور أي حاالت 
ايجابيــة، أكــد انهــا تخطر املزارع التي ثبُت وجــود حاالت إيجابية 
بها من خال كتاب موجه للمزرعة يفيد بإيجابية األبقار بها حيث 
يتــم عزلهــا حلــني يتم التخلــص منها عــن طريق اإلعــدام والدفن 
الصحــي، أمــا احلاالت املُشــتبه بإصابتهــا فيتم توجيــه كتاب إلى 
املزرعة يُفيد بظهور حاالت ُمشتبه بإصابتها مبرض الُسل البقري 
وذلك لعمل الازم نحو عزل هذه احلاالت حلني يتم اختبارها مرة 

أخرى بعد )60( يوماً من اإلختبار األول.
وبسؤال د. يوسف العازمي عن اإلجراءات التي تتخذها الهيئة 
يف حالة ظهور حاالت إيجابية ويتم إعدامها، قال انه يتم تشــكيل 
جلنــة من أطباء قســم الوبائيــات واألمراض املُشــتركة وأخصائيه 
للقيــام بعمليــة اإلعــدام، حيث يتم إعــدام األبقــار املُصابة ودفنها 
دفناً صحياً بعد تغطيتها بطبقة من اجلير احلي، مضيفاً ان بعض 
احلــاالت يتم حتويلها إلــى إدارة املُختبرات البيطرية ألخذ عينات 
من األبقار التي مت إعدامها وذلك للتأكد من إيجابيتها، الفتاً إلى 
ان الهيئة تقوم بتعويض أصحاب املزارع بواقع )800 دينار( للبقرة 

الواحدة وذلك بعد إتافها إتافاً كامًا.
العــاج  ان  أوضــح  املصابــة  األبقــار  امكانيــة عــاج  وحــول 
يف احليوانــات غيــر مجــد اقتصاديــاً مــن حيــث ان املــرض مزمن 
بطبيعته، وضرورة إعطاء الدواء لفترات طويلة قد تصل إلى عدة 
شــهور أو ســنوات مع عدم إمكانية اجلزم بشفاء جميع احليوانات 
وإمكانية انتكاســتها بعد الشــفاء، إضافة إلى أن احليوان املُصاب 
يعتبــر مصــدر خطر علــى الصحة العامة خال تلــك الفترة لذلك 

يوصي بالتخلص الصحي من احليوانات املُصابة.

د. يوسف العازمي:
العالج

في الحيوانات
غير مجد اقتصاديًا 

إذا كان المرض 
مزمن بطبيعته

فحوصات مخبرية
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أكد أن المشاركات 
الكويتية فعالة 
ومميزة ويجب 

زيادة حجم عددها

إيهاب العناني:
النادي العلمي يعمل
على تقريب المسافات
في تحقيق اإلنجازات

أمين فهمي

بــدأ حياته العملية كمعلم 
التحــق  ثــم  إجنليزيــة،  لغــة 
بجامعــة جورجيــا األميركية 
علــى  احلصــول  ووفــق يف 
أســاليب  يف  دبلومــات 
التعلــم احلديثة، وحصل 
دراســات  علــى  أيضــاً 
عليا يف إرشــاد املعلمني 
إضافــة  ســناً،  األصغــر 
إلى شهادة لتعليم اللغات 
خارج حــدود بادها من 

اجلامعة األميركية. 
املؤهــات  هــذه  كل 
العلمية جعلته يلتحق للعمل 
إنتــل  برنامــج  يف  كمــدرب 
لألساســيات الــذي يهــدف إلى 
مســاعدة معلمي الفصول على انتهاج طريقة التعلم 
املتمركــز حول الطالب مــن خال دمج التكنولوجيا 
وأساليب التعلم القائم على املشروعات، إنه إيهاب 
العناني رئيس اجلمعية املصرية للعلوم والهندســة 
التي تدير معارض العلوم والهندسة يف كافة ربوع 
جمهوريــة مصــر العربيــة، وعضو مجلــس إدارة 
وأحد املؤسســني لرابطــة التربويني العرب التي 
تخــدم التربويــني مــن جميــع فئاتهــم يف بلدان 
العالم العربي، الذي التقته »املجرة« وكان معه 

هذا احلوار:

حوار
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زرت الكويــت للمــرة الثانيــة لتدريــب املشــاركني يف مســابقة الكويــت 
للعلــوم والهندســة.. كيــف تــرى مســتوى األفــكار التــي يشــارك بهــا 

طالب وطالبات الكويت؟
من واقع خبرتي الشخصية هي أفكار متميزة، فلقد عملت على 
تدريــب املعلمــني والطاب على البحــث العلمي املمنهج يف كل الدول 
العربيــة تقريبــاً، وشــاركت باحلضــور يف معــارض علميــة مختلفــة، 
ومــا وجدتــه ان األفــكار العلمية املميزة التــي تأتي يف كافة املجاالت 
العلميــة املختلفــة موجودة عند الكثيرين منهــم، ولكن ما يختلف من 
طالــب إلــى آخــر هو طريقة تطبيقها وتنفيذها يف مشــروع علمي أو 

تصميم هندسي على أرض الواقع. 
وما تتميز به مســابقات العلوم والهندســة هو تنوع األفكار فيها 
حيــث تضــم كافــة املجــاالت العلميــة والهندســية مثل األفــكار التي 
تقدم حلوالً يف الطاقة واملياه، وتسهيل معيشة الناس، وتقدمي حلول 
ملشــكات املرور، واألكل والشــرب، والطب واألمراض، فكل الطاب 

سواء يف الوطن العربي أو خارجه لديهم نفس األفكار.
ومســابقة الكويت للعلوم والهندســة لها ميزة قد تفتقرها معظم 
الــدول العربيــة، فقد اســتطاع النــادي العلمي الذي ينظم املســابقة 
إبــرام االتفاقيــات مــع كافة املؤسســات العلمية والبحثيــة مثل معهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة وجامعــة الكويــت والهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب وغيرهــا، وذلك خلدمة الطــاب واملعلمني يف 
اجــراء مشــاريع علميــة مبنيــة علــى البحــث العلمــي املمنهــج، وهذا 
التعــاون الفعــال لــه بالغ األثر يف تنفيذ املشــاريع العلمية على الوجه 

األمثل ويعمل على تقريب املسافات يف حتقيق اإلجنازات. 
صبر ودافعية

انطلقت مســابقة الكويت للعلوم والهندســة بالنادي العلمي يف عام 
2012.. هل عمر املسابقة له دور يف حتقيق اإلجنازات؟

بالطبع، فمســابقة إنتل الدولية للعلوم والهندســة بدأت يف عام 
1950، ويف مصــر مثــًا بدأت مســابقة انتل مصر للعلوم والهندســة 

يف عام 2005 ومت بذل جهود كبيرة من قبل القائمني عليها لتدريب 
املشــاركني فيهــا، إال انــه لــم يتحقــق الفــوز علــى مســتوى العالم إال 
بعــد مــرور 8 ســنوات أي يف عــام 2013، أما يف الكويــت فقد بدأت 
املسابقة منذ أربع سنوات فقط، وهذه الفترة قليلة نوعاً ما لتحقيق 
الفــوز مبيداليــة ذهبيــة أو احــراز مركــز متقــدم يف هــذه املســابقة 

الدولية العريقة.
نحــن بحاجــة يف البداية إلى فوز احد الطاب الذين يشــاركون 
بجائــزة حتى وان كانت ليســت من ضمن جوائــز املراكز األولى، ألن 
ذلك يعطي الدافعية للطلبة املشــاركني يف الســنوات التالية بتحقيق 

مراكز متقدمة. 
الفــوز يف مســابقة مبنيــة علــى البحــث العلمــي ليــس بالعمليــة 
السهلة، فاألمر يحتاج إلى صبر ودافعية، وما يعطي الدافعية - كما 
ذكرت لك - ان طالب يستطيع الفوز وهذا ما ننتظره، واعتقد ان ما 
حققته مصر خال 8 سنوات للفوز يعد وقتاً قياسياً، إال ان الكويت 
تســتطيع حتقيــق الفوز يف 6 ســنوات فقط بســبب اجلهــود اجلبارة 
املبذولــة يف املســابقة واالتفاقيــات التــي مت إبرامهــا مع املؤسســات 

العلمية البحثية يف الكويت.

الكويــت  مســابقة  يف  للمشــاركني  التدريبــي  البرنامــج  تقّيــم  كيــف 
للعلوم والهندسة؟ وما اجلديد الذي قدمتموه خالل البرنامج؟ 

العلــوم  مســابقات  يف  املتبــع  العلمــي  البحــث  علــى  التدريــب 
والهندســة يطــرح عــادة للمعلمــني، وخالــه يتم تعريفهــم على طرق 
االختيــار لطلبتهم الذين لديهم امللكة واملوهبة العلمية القادرين على 
ايجــاد األفــكار املبتكرة وتنفيذهــا، عاوة على تشــجيعهم وتدريبهم 

على طرق وأساسيات البحث العلمي املمنهج. 
وما حدث خال الدورات التدريبية الســابقة التي جاءت ضمن 
البرنامــج التدريبي املصاحب ملســابقة الكويت للعلوم والهندســة انه 
مت استهداف املعلمني واملعلمات، مما ينقل الصورة يف أذهانهم بأنهم 

إيهاب العناني خالل إحدى الدورات العلمية يف النادي العلمي
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حوار

هم املسؤولون عن اجراء األبحاث العلمية وتنفيذها، يف حني ان هذا 
الــدور منــوط بالطاب، لذا كان اإلصــرار يف هذه املرة ان تتم دعوة 
املعلمني مع طابهم حلضور فعاليات الدورة التدريبية على مهارات 
البحــث العلمي، كي يتعــرف املعلمون على قدرات طابهم وخلق نوع 

من الثقة يف امكانياتهم.
مهارات

يف نهايــة البرنامــج التدريبــي نظمتــم مســابقة عبــارة عــن معــرض 
مصغر ملسابقة العلوم والهندسة.. ماذا كان هدفكم من وراء ذلك؟

مت تنظيــم مســابقة بحــث علمــي مصغــرة جلميــع املشــاركني 
)معلمــني وطــاب( لتطبيــق مــا مت التدريــب عليــه، وكانــت املفاجأة 
ان الذين فازوا يف املســابقة مجموعة طاب وليســوا معلمني وذلك 
بتصويت كل املشــاركني يف الدورة، وهذا يعني ان املعلم عليه ان يثق 
يف قدرات الطاب وانهم يستطيعون، وهذا اجلديد الذي مت تطبيقه 

يف التدريب على البحث العلمي يف هذه الدورة. 

هل يصب التدريب كله يف تعريف املشاركني مبهارات البحث العلمي؟
الغرض من التدريب حتقيق عدة أهداف، إال ان الهدف األسمى 
منــه هــو نشــر ثقافــة البحــث العلمــي والتصميم الهندســي، وخال 
الــدورة مت تخصيــص جزء منها لتدريب املعلمني علــى كيفية اختيار 
الطالب الذي يقوم بالبحث العلمي، والذي يحمل املهارات والصفات 
التي تؤهله للقيام بهذا العمل على الوجه األمثل. كذلك دمجنا خال 
التدريــب األســاليب التربوية التــي جتعل املعلم يثير شــغف الطاب 
للمشــاركة وحتفيزهــم يف التفكيــر يف ايجاد املشــكات والتفكير يف 

وضع حلول لها. 
إضافــة إلــى ذلــك مت تدريب املعلمني على آليــات وقواعد تقييم 
املشــروعات العلمية، مع ان هذا األمر غير منوط باملعلمني إال أنهم 
عليهم ان يتقنوا هذه اآلليات حتى يتعرفوا على األســس واألســاليب 

املتبعة يف التقييم والتحكيم حتى يستطيعوا نقل الصورة لطابهم.
دعم واتفاقيات

برأيك ماذا ينقصنا لتحقيق الفوز بامليداليات الذهبية يف مسابقة 
انتل الدولية للعلوم والهندسة؟

نحتــاج إلــى ان يحقق احد الطاب الفوز يف هذه املســابقة التي 

تعــد أكبــر مســابقة بحثيــة علــى مســتوى العالــم، بعد ذلــك وخال 
املشــاركات املقبلــة ســنجد اربعــة مشــاركني أو أكثر يفــوزون ألن ما 
نحتــاج إليــه هــو التحفيز والقدوة واملثــل وخلق الثقة بأننا نســتطيع 
حتقيق الفوز، خصوصاً أن الكويت لديها مجموعة كبيرة من الطلبة 
الذيــن ميتلكون األفــكار وأيضاً اإلمكانيات والدعــم واالتفاقيات مع 

املؤسسات العلمية البحثية.
ما ينقصنا هو اقبال الطلبة على املشــاركة يف مســابقة الكويت 
للعلــوم والهندســة التــي تعتبر تأهيًا ملســابقة انتــل الدولية بأعداد 
كبيرة حتى نستطيع حتقيق الفوز، مع ان الفوز يف حد ذاته ليس هو 
الهدف، ولكن عندما يكون لدينا مثًا 1000 طالب يفكرون وينجزون 
مشــاريع علمية، منهم على األقل 100 مشــروع قابل للتطبيق ومنهم 
مــن يتأهــل للمشــاركة علــى املســتوى الدولــي، تكون لدينــا الفرصة 
للمشــاركة يف معــارض علميــة مختلفــة تعــود بالنفــع والفائــدة على 
الطــاب وتزيــد من خبراتهم وتبادل الثقافــات مع الطاب اآلخرين 

من مختلف أنحاء العالم. 

ملــاذا لــم يتــم طــرح اقامــة معــارض مصغــرة للعلــوم والهندســة داخــل 
مدارس الكويت؟ 

مت طرح هذا األمر، ولكن كل مدرســة ال يوجد بها العدد الكايف 
مــن املشــروعات العلميــة الازمــة إلقامة معرض علمــي، حيث البد 
ان ال تقل عدد املشــاريع عن 30 مشــروعاً حتى يتحقق الغرض من 
املعــرض وعمل مزج علمي بني املشــروعات، فهنــا يف الكويت معظم 
املدارس تشارك مبشروعني أو 3 مشروعات فقط، وعلينا ان ننتظر 
وســنرى معارض على مســتوى املدارس قريباً ان شاء اهلل إذا جنحنا 

يف نشر ثقافة البحث العلمي يف املدارس.
مشاركات فعالة

هل مدارسنا تقوم مبا هو كاف لنشر ثقافة البحث العلمي؟
مــا ينقصنــا لألســف هــو املعلــم املؤهــل واملــدرب علــى التعليــم 
اإلثرائــي واملهــاري والتطبيــق العملــي للمناهج الدراســية على هيئة 
مشروعات علمية، لكن لألسف طريقة التعليم داخل مدارسنا تعتمد 
على األســاليب التقليدية املعتمدة علــى احلفظ والتلقني فقط، دون 

التطبيق العملي ملا يدرسونه. 

عند ســؤاله عن طموحه املســتقبلي، 
أجــاب: أريــد يف كل عــام ان حتصل دولة 
عربية على احدى جوائز املسابقة الكبرى 
وحصد املراكز الثاثة األولى، اضافة إلى 
حصد مجموعة من اجلوائز اخلاصة التي 

تتعدى 500 جائزة يقدمها رعاة املسابقة، 
عاوة على املنح الدراســية التي أرى انها 
أكبــر وأفضــل جائــزة مــن وجهــة نظري. 
العالــم  الترتيــب علــى مســتوى  وجوائــز 
مقســمة من املركز األول حتى الرابع لكل 

مجــال علمــي واملســابقة لهــا 22 مجــاالً 
علميــاً أي ان مجموع اجلوائز 88 جائزة، 
مشــروع   1700 حوالــي  فيهــا  ويشــارك 
علمــي، إضافة إلى اجلوائز الكبرى األول 

والثاني والثالث على مستوى املسابقة. 

طموح إيهاب العناني المستقبلي
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كيــف تــرى املشــاركة الكويتيــة يف مســابقة إنتــل للعلــوم والهندســة 
العالم العربي؟

يتــم قيــاس املشــاركة على مســتوى الوطن العربــي من حيث 
الكم والكيف، واململكة العربية الســعودية تشــارك بأكبر عدد من 
املشروعات العلمية وأكبر وفد يحقق فوزا وذلك بسبب املشاركات 
الكثيرة، أما من حيث الكيف فنرى ان الكويت، وفلسطني واألردن 
حققت الفوز بالرغم من مشاركتها مبشروعات قليلة، فما يهمنا 
يف املشــاركة هــو احــراز مركــز على مســتوى املســابقة وال يهمنا 

اجلائزة املادية التي يفوز بها املشروع.
وأود هنا ان أشير إلى شيء مهم، نحن لم نحاسب دولة كاملة 
على اداء طالب لم يقدم املطلوب منه للفوز، فقد يخفق يف أمور 
اثناء التحكيم بالرغم من ان مشروعه قد يكون متميزا إال انه ال 
يستطيع ان يلم به أمام جلنة التحكيم، ودائما املشاركات الكويتية 
فعالــة ومميــزة ومــا ينقصنــا هــو زيــادة حجم عــدد املشــاركات، 
وكذلك علينا تشجيع الطلبة للمشاركة يف عدة مسابقات علمية، 
كــي يســتطيعوا اإلملــام مبشــروعاتهم ويتعرفوا على نقــاط القوة 
والضعف فيها واعادة صياغته بالشكل الذي يستطيع من خاله 
الفــوز يف عدة مســابقات، فكل معرض له أدوات وأســس حتكيم 

مختلفة. 

هل ما ذكرته ينطبق على املشاركة على املستوى الدولي؟ 
على املســتوى الدولي املنافسة تكون أصعب، ألننا ننافس يف 
مســابقة بــدأت منــذ 1950، وبالطبــع علينا عــدة محاوالت حتى 
نصل للفوز، صحيح ان مصر حققت املركز األول يف عام 2013، 
ويف عام 2014 حققنا املركز الرابع، لذا أود التأكيد على اننا يف 
الكويت بحاجة إلى عدد كبير من املشاريع ودعمها للمشاركة يف 

مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة لتحقيق الفوز.

مسيرة
حدثنا عن الدور الذي تقوم به شركة إنتل يف مجال البحث العلمي 

وتنظيم مسابقة إنتل آيسف؟
يف بداية األمر احتاج إلى ان أوضح بعض األمور، مســابقة إنتل 
آيســف أو مســابقة إنتل الدولية للعلوم والهندســة تنظمها مؤسســة 
 Society for Science and( أميركيــة غيــر هادفة للربــح تدعــى
public(، تقوم بدعوة الشــركات التجاريــة األهلية واخلاصة وأيضاً 
اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة لدعــم ورعايــة املســابقة ماديــاً، 
واملؤسســة كل 3 ســنوات تقــوم بتغييــر الشــريك إال ان شــركة انتــل 
اســتمرت يف دعم املســابقة لطرحها أكبر عطاء ســينتهي يف 2019، 
ويف 2020 احتمــال انتــل تســتكمل مســيرتها يف املســابقة أو تبحــث 

املؤسسة عن بديل آخر لدعم ورعاية هذه املسابقة العريقة.

وماذا عن املجاالت األخرى التي ترعاها شركة إنتل؟
بدأت انتل يف عام 1990 رعاية التعليم من خال تقدميها دورات 
للمعلمــني )Intel Teach(، ودورات حلــث الطــاب علــى التفكيــر 
)Intel Lab(، ودورات البحــث العلمي )Intel Isef(، وريادة وتطوير 
األعمال حيث تقدم دراسة جدوى للمشاريع االقتصادية والتجارية، 
ويف الوقت احلالي تتجه انتل إلى دعم مخترعي األجهزة الهندســية 

 .)Maker( بالتكنولوجيا احلديثة من خال مسابقتها املبتكرة

كلمة أخيرة تود اضافتها؟
بعد هذا املجهود املضني واجلبار الذي بذل يف فعاليات مسابقة 
الكويت للعلوم والهندســة أمتنى حضور حفل ختامها، وأمتنى أيضاً 
تســابق مختلــف اجلهــات على تقدمي الرعاية لهــا ألنها حدث علمي 
كبيــر، وعلــى الطــاب الذين لم يوفقوا يف املشــاركة حضور املعرض 
الذي يقام يف نهاية فعاليات املســابقة، ومناقشــة الطاب املشاركني 
حلدوث خلط لألفكار وزيادة أعداد املشاركني يف السنوات املقبلة.

مسابقات العلوم 
والهندسة تقدم 

حلواًل جيدة

الكويت تستطيع 
تحقيق الفوز في 
6 سنوات للجهود 

العناني يتوسط املشاركني يف دورة البحث العلميالجبارة المبذولة
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حازت براءة اختراع
لـ »إعادة تدوير 
التربة الملوثة 

بالنفط«
من أميركا

د. اسراء العيسى: 
الكوارث البيئية 
التي خّلفها 
الغزو العراقي 

استفزَّتني
للبحث عن حل

أمين فهمي

اســتفزها العــدوان العراقــي الغاشــم علــى 
دولــة الكويــت عــام 1990، ومــا خّلفــه من كوارث 
بيئيــة خطيــرة متثلــت يف حــرق املئات مــن اآلبار 
النفطيــة وتكويــن نحــو )600( بحيــرة نفطيــة نتج 
عنهــا أبخــرة خطــرة، ومــع هطــول األمطــار تغلغلــت 
هــذه امللوثــات إلــى طبقــات األرض، وســببت مشــكالت 
امليــاه اجلوفيــة يف بعــض األماكــن،  آبــار  كبيــرة، وتلوثــت 
فقامت بالسعي نحو تقدمي حلول لتلك املشكلة، متثلت يف دراستها »إعادة تدوير 
التربــة امللوثــة بالنفــط الســتخدامها يف مــواد بنــاء الطــرق« التــي حــازت بــراءة اختــراع مــن 
الواليات املتحدة األميركية. إنها النموذج املشــرف للمرأة الكويتية الدكتورة إســراء العيســى 
احلاصلة على بكالوريوس الهندســة والبترول من جامعة الكويت، ودرجتي املاجســتير والدكتوراه 
من جامعة مدينة نيويورك،وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت منذ 
عام 2005، إضافة إلى كونها أستاذًا مشاركًا يف قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت، والعميد املساعد للتخطيط والتطوير املهني، التي كان ملجلة املجرة هذا احلوار 

معها، فإلى التفاصيل:
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من أين بدأِت الطريق إلى عالم االختراعات؟
كمــا يقولــون "احلاجــة أم االختــراع"، وهذه املقولــة تنطبق على 
رحلتــي يف عالــم االختراعــات - فكمــا تعــرف - ان الكويــت مــرت 
بكارثــة بيئيــة تعــد األكبر على مســتوى العالم بســبب الغزو العراقي 
عــام 1990، وهــذه الكارثــة نتجــت بســبب انكســار أنابيــب النفــط 
واحتــراق اآلبار وغطت البحيرات النفطية األخضر واليابس، وصار 
عندنا تقريباً )616( بئراً نفطية مت حرقها، و)67( بئراً نفطية متت 
إســالتها و )99( بئــراً دمــرت بالكامــل، وبســبب هــذه الكارثة أصبح 
لدينا أكثر من )600( بحيرة نفطية أي ما يعادل )50( مليون برميل. 
ومــع طقــس الكويــت احلار نتجت عــن هذه البحيــرات النفطية 
أبخــرة خطــرة، ومــع هطول األمطــار - وان كانت بســيطة - تغلغلت 
هذه امللوثات إلى طبقات األرض، وســببت مشــكات كبيرة، وتلوثت 
آبــار امليــاه اجلوفية يف بعض األماكن، وقــد خصصت األمم املتحدة 
جــزءاً مــن خطتهــا ملعاجلــة املشــكات البيئيــة الناجتــة عــن هــذه 
امللوثــات، ومولت أبحاثاً ودراســات لوضع حلــول للبحيرات اخلطرة 
وكيفيــة معاجلتهــا والتخلــص من اآلثــار املترتبة عليها، ومت تشــكيل 
فريــق ملتابعة هذا األمــر، وكان معظمهم من احملامني واالقتصاديني 
الذيــن فكــروا يف املوضــوع مــن الناحيــة املالية أكثر منهــا بعدا بيئيا 

وتأثير هذه امللوثات على املدى الزمني الطويل.
اختبار وحتليل

بالنفــط  امللوثــة  التربــة  تدويــر  "إعــادة  مشــروعك  عــن  حدثينــا 
الســتخدامها يف مــواد بنــاء الطــرق" الــذي حاز مؤخرًا بــراءة اختراع 

من الواليات املتحدة األميركية؟
فكــرة هــذا االختراع تتلخص حول إعادة تدوير التربة امللوثة 
بالزيوت لاستفادة منها يف األسفلت املستخدم يف إنشاء الطرق، 
حيث يتم يف البداية اختبار وحتليل التربة للتوصل للنسبة املئوية 
للتلــوث يف التربة، وبعد غربلة النتائج يتم اختيار التربة املشــبعة 
من الزيوت حيث تتم اضافتها بنسبة ال تتجاوز 40 % من مجموع 
املــواد املســتخدمة يف صناعــة اإلســفلت املســتخدم يف إنشــاء 

الطرق.

قبــل األمم  مــن  املشــكلة  اللجنــة  الــذي قدمتــه  املقتــرح  ومــا احلــل 
املتحدة؟

احلل املقترح هو كشــط هذه الطبقات النفطية اليابســة املكونة 
علــى ســطح األرض وجمعهــا داخل حفــرة كبيرة يتــم عزلها بطريقة 

معينة.
كارثة ثانية

وأنتم كاختصاصيي بيئة كيف رأيتم هذا احلل؟ 
نحن كاختصاصيني نرى ان هذا العمل يعتبر كارثة ثانية إذ ينتج 
عــن هــذا احلل نقل امللوثــات من مكان إلى مكان آخر بدون ان يضع 
حلــوالً جذريــة لهــا، فهذه الطبقات النفطية تتســرب عبر مســامات 

التربة وتسبب تلوث خلزانات املياه اجلوفية. 
وأنا كنت جزءا من الفريق البيئي الذي تولى مهمة تقدير مكونات 
هــذه البحيرات النفطية، وكان عملــي مرتبطا بإجراء االحصائيات، 
ونحن كمهندســني صناعيني لدينا اآلليــات واألدوات التي نقارن بها 
بــني بدائل احللول من نواٍح مختلفة، وتســمى هــذه العملية باملقارنة 
املســتدامة مــن النواحــي البيئيــة واالجتماعيــة والصحيــة واملاديــة، 
ووجدنــا ان احلــل املقترح قد يكون مجديــاً من الناحية املادية ولكنه 

ضار بيئياً ألنه ينقل التلوث من مكان إلى آخر. 
واألدهــى مــن ذلــك انــه يقــرب التلــوث إلى آبــار امليــاه اجلوفية 
ألن احلفــرة أعمــق بخاف ان تكون على ســطح األرض وعلى املدى 

الزمني الطويل ستتنتج عنها ملوثات كبيرة. 

نعلــم ان الطبيعــة جتــدد حالها باســتمرار.. فهل من املمكن ان يكون 
لها تدخل يف حل هذه املشكلة؟

بالفعل نبات العرفج يتوغل يف التربة ويعمل على جتديدها كما 
جتدد الطبيعة حالها، كذلك جتدد مياه اخلليج نفسها كل 150 عاماً 
تقريباً ألنها مغلقة إلى حد ما، صحيح ان الدورة طويلة جداً ولكنها 
ممكن ان تتجدد على املدى الطويل، لكن ان يتم حصر هذه امللوثات 
يف منطقــة معزولــة ودفنها يف األرض فاننا بذلك قمنا بحرمانها من 

انها تعالج نفسها بنفسها.
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أقول للمرأة الكويتية: بيتك أواًل.. 
والمناسبات غير الضرورية تشتتِك 

درسنا شوارع الكويت 
والمواصفات المتبعة في 

»األشغال« لرصف الطرق والجسور 
وعمل القواطع الخرسانية
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حلول مستدامة
نريد ان نتعرف على الدور الذي قام به الفريق البيئي لوضع حلول 

لهذه املشكلة؟ 
هذا املشــروع بالنســبة لي كان شــيقا جداً، وشــاركت طلبتي كي 
يعيشــون هــذا املوضوع معــي، فأخذت مجموعة منهم مت تقســيمهم 
على فرق عمل منها ما له عاقة مبكونات البحيرات النفطية، وآخر 
لفحص التربة امللوثة وفكرنا يف ايجاد حلول مستدامة لهذه الكارثة 

الكبيرة. 
وكونــي تخصــص هندســة صناعيــة أتيت بأفــكار علميــة مبنية 
علــى دراســات ســابقة عاجلــت كــوارث مشــابهة ولكــن ليــس بنفس 
هــذا احلجم من التلوث الذي شــهدته الكويــت جراء الغزو العراقي، 
فلــم جند دراســة دقيقة عملية ميكن تنفيذها مباشــرة لوضع حلول 
لهذه الكارثة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً، وهذه األعوام جعلت 
مشــكلة البحيــرات النفطيــة تتفاقم بســبب حتول املــواد الكيميائية، 
كذلك مت اطفاء اآلبار احملترقة مباء مالح مما أثر على طبيعة املزيج 
النفطــي وعلــى خواصــه وعلى التربة التي أســفله، أضــف إلى ذلك 
األمطار وارتفاع درجة احلرارة الشديدة كلها حولت هذه البحيرات 
إلــى خلطــة غريبة غير متواجدة يف أي مــكان، خصوصاً ان الكويت 

تعد من أكثر دول العالم ارتفاعاً يف درجة احلرارة.

وماذا عن احللول التي توصلتم إليها؟ وما جدواها؟ 
تطرقنــا خــال دراســاتنا وأبحاثنــا إلــى عــدة حلــول منهــا ان 
حتــت البحيــرات النفطيــة كميات كبيرة مــن التربة الرمليــة امللوثة، 
وبحثنــا يف خصائصهــا ووجدنا انه من املســتحيل ان تســتخدم هذه 
التربــة يف عمليــات البنــاء، حيــث انها تؤثر يف صابــة املبنى وقوته، 
لــذا متــت جتربــة بدائل أخرى تســتخدم فيها التربــة الرملية امللوثة 
بخــاف البنــاء وال يتطلــب األمر تربــة رملية نظيفة، إلــى ان جاءتنا 
فكرة اســتخدام هذه التربة يف رصف الشــوارع واجلســور والقواطع 

اخلرسانية املوجودة يف الطرقات. 
وبالفعل درســنا شــوارع الكويت واملواصفات واملعايير املتبعة يف 
وزارة األشــغال العامــة يف رصــف الطرق واجلســور وعمــل القواطع 
اخلرسانية، ووجدنا ان الشوارع األسفلتية تتكون من أكثر من طبقة، 
ولرصفها نســتهلك تربة رملية ومشــتقات نفط يتم خلطهما بخلطة 
معينــة إلجــراء الرصف، وكأنك تلــوث األرض ولكنك مضطر، نفس 

مبدأ البحيرات النفطية ولكن على شكل شوارع. 
تركيبة جديدة

إذن ملاذ لم يتم استخدم التربة امللوثة يف عملية الرصف؟ 
بالفعل نحن استحســنا هذه الفكــرة، ووجدنا من احدى طبقات 
الشوارع هناك طبقة تسمى طبقة )The Wearing Layer( وفيها 
يتم استهاك تربة رملية بكميات كبيرة، وقمنا بتجربة التراب امللوث 
املوجــود حتــت البحيرات النفطيــة بديًا عن التربــة النظيفة، ولكن 
ليــس بنســبة 100 % ألننــا اجرينــا دراســات ووجدنا انه ال يتناســب 
مع مواصفات وزارة األشــغال، فقمنا بتغيير النســب بني كمية التربة 
الرمليــة امللوثــة وكذلــك احلصى واملاء ونســبة التــراب النظيف إلى 
التــراب امللــوث، إلى أن توصلنا إلى تركيبة جديدة هذه التركيبة هي 
بــراءة االختــراع، وهذه التركيبة من املمكن ان يتم التغير فيها مبا ال 

يتجاوز 40 % تربة رملية ملوثة والباقي البد ان تكون نظيفة.
وال يفوتني هنا أن أذكر أننا اجرينا العديد من اإلختبارات على 
التركيبــة التــي حصلنا عليهــا، وهذه اإلختبارات لهــا عاقة باجلهد 
والضغــط والقــوة والثبــات بحجــم الســامات، إلــى ان وصلنــا لهــذه 
التركيبــة التــي تطابقت مع املواصفات القياســية املعتمــدة يف وزارة 
األشغال لرصف الطرق والشوارع، وعلى هذا األساس منحت شهادة 

براءة االختراع.

وما املميزات التي قدمها هذا االختراع؟
االختراع ســاعدنا ليس فقــط يف التخلص من التربة امللوثة، بل 
قلل من اســتهاك التربة الرملية النظيفة، وال يخفى على أحد اننا 
يف الكويت نواجه مشــكلة كبيرة يف هذا األمر واســتهاكنا كبير جداً 
للتراب النظيف، ونستهلك أيضاً تربة رملية نظيفة من اإلمارات ألن 
طريقة تشــييد مبانينا يف الكويت كلها من اخلرســانة املســلحة التي 

تستهلك كمية كميات كبيرة من التربة الرملية النظيفة. 
ويف البلدان األجنبية ال يســتخدمون اخلرســانة املســلحة بنفس 
القــدر املســتخدم يف الكويــت، فمبانينــا تتحمــل أكثــر بكثيــر مــن 
اســتخدامنا فهــي مصممــة للتحمــل أكثر مــن عمرهــا االفتراضي، 
ونتيجــة لذلــك نســتهلك كميــات كبيــرة من التربــة الرمليــة النظيفة 
النافعــة للزراعة الغنيــة باحلصى الطبيعي الذي تنمو عليه النباتات 

الطبيعية، والذي يجب احملافظة عليه.
جتربة وتطبيق

هل شاركِت من قبل يف معارض اختراعات محلية أو دولية؟ 
توجهــي حاليــاً ليــس مجرد تســويق االختراع فحســب، بل أريد 

مخترعون

كشط الطبقات النفطية اليابسة 
المكونة على سطح األرض 

وجمعها داخل حفرة كبيرة.. 
كارثة أخرى!!

الهدف ليس فقط التخلص من 
التربة الملوثة بل تقليل استهالك 

التربة الرملية النظيفة
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ــم مــن محكمــني دوليــني أصحاب اختصــاص يف املواصفات  ان يحكَّ
اجليوتقنيــة للتربــة، وهل اختراعي يحتاج إلى املزيد من الدراســات 
لتطويــره، لذا قمت بنشــر تفاصيــل االختراع يف عدة مجات علمية 
محكمــة وحصلــت على الكثير من املاحظات اإليجابية بشــأنه، ومت 
عرضه يف مؤمترات علمية عاملية، ولم أقم باملشاركة يف أي معرض 

لاختراعات حتى اآلن بسبب هذا التوجه.
واآلن أنا على تقارب مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط 

الكويت لتجربة االختراع وتطبيقه على أرض الواقع.

وملاذا لم يتم طرحه على وزارة األشغال العامة؟
بســبب البيروقراطية العالية، فطريقة رصف الشوارع واجلسور 
تتــم عــن طريــق املناقصــات، وأنا هــديف ليــس الدخــول يف مناقصة 
فطريقتهم تختلف عما أريده، لكن يف مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ 
مشروعي أسهل ألن لديهم أصًا بعض املشاريع البيئية مثل البحيرات 
التــي تنتــج من املياه املتدفقة من اســتخراج النفــط، فعلى األقل نبدأ 
كنمــوذج أولــي يتم تطبيقه على الطرق املؤدية إلى البحيرات النفطية 
والوحــدات واملراكز البعيدة التابعة للحقــول النفطية وخصوصاً انها 
تعــد مــن أكثــر املناطــق التــي تعانــي التلــوث، لــذا اعتقــد ان البداية 
لتطبيــق املشــروع مع مؤسســة البتــرول الكويتية أســهل. وكما تعرف 
فإن تطبيق االختراع على أرض الواقع شــيء والتطبيق النظري على 
الورق شــيء آخر، فهذا االختراع ما زال فكرة مكتوبة على ورق وهو 
خاصــة جتــارب مخبريــة، ولكن باألخير علــى أرض الواقع التطبيق 
قد يكون مختلفا بسبب عوامل التعرية والطقس املتقلب، والسيارات 
ذات األوزان املختلفة اخلفيفة والثقيلة، فابد ان تتم جتربته ودراسة 
النتائــج التــي يحققها على أرض الواقع ومتابعتها على مدى ســنوات 

قبل طرحه وتنفيذه على الشوارع الرئيسية. 

أهداف وطموح
أنــِت منــوذج مشــرف للمــرأة الكويتيــة.. كيــف ترينهــا؟ وهــل حققــِت 

أهدافها ولبت طموحها؟
لكل شعب ايديولوجيته وماضيه الذي يشكل ثقافته، واملرأة الكويتية 
تعودت على حتمل املسؤولية منذ القدم، والدليل على ذلك عندما  كان 
الكويتيون يشــتغلون يف اســتخراج اللؤلؤ من البحر ويبدأ موســم الغوص 
منذ شــهر مايو الى شــهر ســبتمبر، فمن كان املســؤول عن تدبير األمور 
خــال هــذه الفترة؟ انها املرأة الكويتية التي كانت مســؤولة عن األســرة 
بكافة احتياجاتها. املرأة الكويتية مقدرة يف املجتمع وتعي جيداً حقوقها 
وواجباتهــا، ولكــن اعتقــد ان املــرأة ال تســتطيع احلصول على كل شــيء 
كونهــا ال تســتطيع انــا تعطي كامل طاقتها لعملها - وهذا شــيء إيجابي 
من وجهة نظري اخلاصة - ألن وقتها محدود وعملها األساسي أسرتها، 
فلو أعطينا املرأة القوة التي حتتاجها يف العمل واإلنتاج، علينا ان نعرف 
اننــا ال نســتطيع أن نعطيهــا وقت زيــادة إال أننا نأخذ من وقت أســرتها 
وأوالدها.  انتاج املرأة قد يتأخر بسبب شؤونها التي تختلف عن الرجل 
وليــس بســبب انهــا مرأة، واعتقــد برغم من اني عميد مســاعد يف كلية 
الهندسة والبترول ولكن يظل جناحي األساسي يف بيتي أوالً. ونصيحتي 
التــي اقدمهــا للمــرأة هي "بيتــك أوالً وإذا أردِت أن تنجزي أي أعمال ال 
يكون على حســاب وقت بيتك، بل وقت املناســبات االجتماعية العديدة 
غير الضرورية التي تشــتتك".  مشــكلة املرأة الكويتية تكمن يف األعباء 
االجتماعية خارج األســرة التي تلزم نفســها بها وتشــتيت وقت فراغها، 

عدا ذلك فان تكافؤ الفرص موجود. 

املخترعــة  قالــت  إخيــرة  كلمــة  يف 
د.إسراء العيسى: العلم والثقافة واألخاق 
والقيــم والديــن هــي األســاس، والشــيء 
الــذي نفتقــده يف الكويــت هــو ان تكــون 
املكتبــات العامــة متاحة يف كافــة املناطق 

باملســتوى الذي نــراه يف أوروبــا وأميركا، 
ينقصهــا  الكويــت  يف  العامــة  املكتبــات 
الكثير، مع انه مت اختيار عاصمة الثقافة 
اإلســامية 2016، أود ان اكون املســؤولة 
عــن مشــروع لتطويــر املكتبــات العامة يف 

الكويت، واضع يف كل منطقة مكتبة عامة 
تكــون بؤرة نشــاط املنطقــة أو الضاحية، 
وأجعلها أجمل مكان ممكن الذهاب إليه، 
املكتبــة أســاس الفكــر واإلبــداع واإلجناز 

وبستان اإلبداع والشغف.

العلم والثقافة واألخالق والقيم والدين هي األساس

عدم طرحي مشروعي
على وزارة األشغال بسبب 

البيروقراطية العالية.. والتعاون 
مع »البترول الكويتية« أسهل
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يقام في الفترة من 29 مارس- 2 أبريل بمشاركة أكثر من 40 دولة

معرض جنيف الدولي لالختراعات الـ 45

عالم الغد..
في 1000 اختراع

د. محمد الصفار
إدارة املسابقات العلمية

ُيطِلق معرض جنيف الدولي لالختراعات الـ 45 فعالياته يف الفترة من 29 مارس 
اجلاري وحتى 2 أبريل 2017، ويعد احلدث األكبر من نوعه يف العالم مبشاركة 
أكثر من 40 دولة، حيث يستفيد من امتيازات ودعم واسع النطاق ميكن منحها 

له، وقد أقيم معرض جنيف الدولي لالختراعات أول مرة يف عام 1972.

International
Exhibition
of Inventions
Geneva
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يحظــى املعــرض باهتمــام دولــي واســع إذ يقام حتــت رعاية 
املنظمــة العاملية للملكية الفكرية )WIPO(، وهي احملفل الدولي 
للخدمات والسياسة العامة واملعلومات والتعاون يف مجال امللكية 
الفكريــة، وتشــرف عليــه الوكالــة الدوليــة لبــراءات االختراعات 
التابعة لألمم املتحدة واحلكومة السويســرية ومدينة جنيف التي 
تعتبره أحد األنشطة املتميزة نظراً ألنه يجمع املخترعني وخبراء 

التسويق واإلنتاج من أكثر من 40 دولة حتت سقف واحد.
الـمجاالت املشاركة:

تصنف االختراعات يف الـمعرض وفقاً للمجاالت التالية:

1. الـــمجال A: الـــميكانيكا - احملــركات - اآلالت - األدوات - 
العمليات الصناعية - املعادن 

2.  الـمجال B: الساعات - املجوهرات 
3. الـــمجال C: علــوم احلاســوب - البرامــج - اإللكترونيــات - 

الكهرباء - وسائل اإلتصاالت 
4. الـــمجال D: املبانــي- الهندســة املدنيــة واملعماريــة- البنــاء- 

املواد- أعمال اخلشب 
5.  الـمجال E: الصرف الصحي - التهوية - التدفئة 

6. الـمجال F: األمن - اإلنقاذ - اإلنذار 
7. الـمجال G: املشغوالت احلديدية 

82 خبيرا ومختصا 
في لجنة تحكيم 

تقوم بتقييم 
جميع االختراعات 

وفقًا لضوابط 
ومعايير عالمية

احلاصل على اجلائزة الكبرى للمعرض الـ ٤٤ رئيس املعرض ورئيس جلنة التحكيم مع بعض الفائزين
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8. الـمجال H: األثاث - التصميم الداخلي 
9. الـمجال I: العلوم احمللية - أجهزة ومعدات املطاعم 

10. الـمجال J: األجهزة واملعدات التجارية والصناعية واملكتبية 
11.  الـمجال K: الزراعة - البستنة - احلدائق 

املعــدات   - والنســيج  الغــزل   - املابــس   :L الـــمجال   .12
واإلكسسوارات 

13. الـمجال M: الطب - العمليات اجلراحية - التجبير - املواد 
التي تعني ذوي االحتياجات اخلاصة 

14.  الـمجال N: البصريات - التصوير - التصوير السينمائي 
15. الـــمجال O: الوســائل التعليمية ومواد التدريس - األدوات 

املوسيقية - مواد الفن 
16.  الـــمجال P: النقــل - املركبــات - الســفن - إكسســوارات 

الطيران 
17. الـــمجال Q: األكل - املشــروبات - التجميــل - املــواد شــبه 

الطبية - النظافة الصحية 
18. الـمجال R: الرياضة - االستمتاع والتسلية 

19. الـمجال S: املستجدات العملية - الهدايا
20. الـمجال T: الدعاية - الطباعة - التعبئة 

والتغليف 

21.  الـمجال U: األلعاب - اللعب 
22.  الـمجال V: حماية البيئة - الطاقة 

وتستطيع كل من:
الشــركات التجارية، املخترعون والباحثون بصفة شــخصية، 
للدولــة،  واململوكــة  اخلاصــة  املعاهــد  اجلامعــات،  املختبــرات، 
واملروجــون  االختــراع  بــراءات  وســطاء  األخــرى،  واملنظمــات 
املاليــة  املنظمــات  املماثلــة،  والهيئــات  اجلمعيــات  لابتــكار، 
واخلدميــة، املنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة والدولية، من عرض 

أعمالها يف املعرض.
ثمار عرض األعمال

- حتويــل االســتثمارات اخلاصــة بــك إلــى الربــح من خال 
حماية وتطوير االختراع من خال التفاوض على تراخيص.

- مقابلــة وإجــراء اتصــاالت مثمــرة مــع املصنعــني والوكاء 
التجاريني واملروجني واملمولني واملستخدمني وأصحاب املشاريع، 
علــى الصعيديــن الوطني والدولــي، الذين يأتــون خصيصاً لهذا 

املعرض من العديد من البلدان.
- نشــر ثمار البحوث اخلاصة بــك لرجال األعمال الزائرين 
احملترفني والصحفيني واجلمهور عموماً من أجل تسريع قبولها 

يف السوق.
- تنظيم مؤمتر صحفي يعقد يف مقر املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )WIPO( يف جنيف، والتي سوف يحضره ممثلو وكاالت 

األنباء من البلدان املمثلة يف مختلف املنظمات الدولية.
كيفية ترشيح االختراعات للحصول على اجلوائز

هنــاك جلنــة حتكيــم دوليــة خاصــة باملعرض تتكــون من 82 
خبيــرا ومختصــا تقوم بتقييم جميــع االختراعات وفقاً لضوابط 
ومعاييــر عاملية. ويشــترط ألعضاء جلنــة التحكيم أن يكونوا من 
حملة الشهادات العليا ومن أصحاب اخلبرة العريقة يف مجالهم.

وبعــد توزيــع االختراعــات علــى مجــاالت املعرض التــي يبلغ 
عددهــا 22 مجــاال يتــم تقييــم كل اختراع من قبــل مجموعة من 
احملكمــني، ويحصــل االختراع على درجة معينة من مقياس 100 

درجة.
وميكن للمخترع أن يحصل على:

1. ميدالية ذهبية مع مرتبة الشرف.
2. ميدالية ذهبية.
3. ميدالية فضية.

4. ميدالية برونزية.
5. ال يحصل على ميدالية.

املوقع اإللكتروني ملعرض جنيف الدولي لاختراعات: 
http://www.inventions-geneva.ch/

45th 
InternationalExhibitionof InventionsGeneva

I

The world’s most important
29  March > 2  April 2017

www.inventions-geneva.ch

Under the patronage of the Swiss Federal Government, of the State, 

the City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization 

WIPO
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بفضــل كفــاءة ومكانة أعضاء جلنة التحكيــم، فاجلوائز التي 
مينحهــا املعــرض للمخترعــني تؤكــد وتعــزز مكانــة وجــدارة 
االختراعــات الفائــزة وتقــدم لهم فرصة كبيــرة يف احلصول 

على املستثمر، وتساعدهم كثيراً يف إنطاقتهم التجارية.
ومينح املعرض أكثر من 45 جائزة وهي كالتالي:

1. اجلائــزة الكبــرى ملعــرض جنيــف الدولــي متنــح ألفضــل 
اختراع باملعرض.

2. جائــزة اجلمهــور متنح بنــاًء على تصويت شــعبي من قبل 
زوار املعرض.

3. جائزة املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
4. جائزة مدينة جنيف.

5. جائزة اإلحتاد الدولي جلمعيات املخترعني الوطنية. 
6. جائزة الصحافة الدولية.

7. جائزة وزارة التعليم والعلوم الروسية.
8. جائزة املجلس البحثي الوطني يف تاياند.

9. جائزة الهيئة الوطنية للبحث العلمي واالختراع الرومانية.
10. جائــزة جمعية البيت الروســي للتعاون الدولي يف مجال 

العلوم والتكنولوجيا.
11. جائزة املعهد الوطني للملكية الصناعية - فرنسا.

12. جائــزة املكتب اإلســباني لبــراءات االختــراع والعامات 
التجارية.

13. جائزة اإلدارة العامة حملاربة التزوير - املكتب اإليطالي 
لبراءة االختراع والعامة التجارية.

14. جائزة معهد براءات االختراع التركي.
15. جائــزة احتــاد العلــوم والتكنولوجيــا » تكنوبول موســكو« 

- روسيا.
16. جائــزة وكالة الدولــة لاختراعات والعامــات التجارية 

الرومانية.
17. جائــزة االبتكار لشــركات مراكــز العلوم والتكنولوجيا يف 

هوجن كوجن.

18. جائزة جامعة بوليتكنك يف هوجن كوجن.
19. جائزة علي وهوما من اجلامعة النظامية يف بكني.

20.  جائزة إدارة اإلطفاء واإلنقاذ ملدينة جنيف.
21. جائزة نادي السيارات السويسري.

22. جائــزة روح املبــادرة والتــي متنح بواســطة دائرة مديري 
الشركة.

23. جائزة التصميم الصناعي.
24. جائزة جارسيا كابريريزو - إسبانيا.

25. جائزة احتاد مديري األعمال الشباب.
26.  جائزة شركة جروديسكي وشركاؤة - روسيا.

27. جائزة غرفة التجارة والصناعة يف فرنسا وسويسرا.
28. جائزة غرفة التجارة والصناعة اإليطالية لسويسرا.

29.  جائــزة لوتشــيان باغــا املقدمــة مــن جامعــة ســيبيو - 
رومانيا.

30. جائزة اجلامعة التقنية يف كلوج نابوكا - رومانيا.
31. جائزة املركز األوروبي لألبحاث التطبيقية.

32. جائزة املعهد األول للمخترعني والباحثني - إيران.
33. جائزة الوفد الصيني لاختراع واالبتكار.

34. جائزة الوفد الروماني للمعرض.

35. جائزة الوفد اإليطالي للمعرض.
36. جائزة الوفد األملاني للمعرض.

37. جائزة أركا اخلاصة الحتاد املخترعني - كرواتيا.
38. جائزة وفد تايبيه.

39. جائزة احتاد االختراعات التايواني.
40. جائزة االحتاد املاليزي للباحثني العلماء.

41. جائزة االحتاد الكوري لترويج االختراعات.
42. جائزة االحتاد الوطني جلمعيات االختراعات الفرنسية.

43. جائزة اجلمعية األملانية لاختراعات.
44. جائزة احتاد املخترعني واملبتكرين البولنديني.

45. جائزة االحتاد األوروبي للمخترعني.

الجوائز والمنح
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عناصره األهمية والتوتر والعنصر الجمالي والبساطة

التكوين السينمائي الجيد..

فن ودقة وإتقان

تكنولوجيا
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أحمد الشايجي - إدارة االستديو
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 Composition التكويــن او
باالجنليزيــة معنــاه: الطريقة التي 
يتــم فيهــا وضــع األشــياء مــع بعضها 
األجــزاء  أو جمعهــا، مجموعــة  البعــض 
والعناصــر التــي تكون شــيئاً ما، شــيء يكون 
ذا معنى جمالي او ضمني مبعنى ارسال رسالة 
جمالية تســتمتع بها العني او رســالة مبحتوى معني 

يستمتع بها العقل.
ويشــير الناقــد هاشــم النحــاس يف مقدمــه ترجمتــه 
لكتاب )التــــكوين يف الصــــورة الســــينمائية(، إلى أن الفن يف 
الصورة السينمائية، وإن اعتمد يف وجوده أصًا على توفر هذا 
التقــدم التكنولوجــي واســتيعاب املصــور إلمكانياتــه، فهــو يتجاوزه 
بتدخــل العامــل الذاتــي للمصور، ويحدد هذا العامــل قدرة املصور 
علــى التــذوق والتمييز واحلساســية يف التعامل مع وضــع الكاميرا 
وزاوية الرؤية واملنظور والنسب بني األبعاد واأللوان.. وما إلى ذلك 

من عوامل عديدة تفتح أمام املصور مجاالً واسعاً لاختيار.
ويختم النحاس مقدمته، بقوله: مجمل القول أن املصور اجليد 
هو الذي يحصل على الصورة املؤثرة، وال يتوفر له ذلك باستيعاب 
اإلمكانيــات اآلليــة وحدها وإمنــا يتجاوزها بالقــدرة على االختيار 
بــني البدائــل العديــدة ما هو أقــوى تعبيراً عن املوضوع، واكتســاب 
القــدرة علــى رؤيــة الواقــع مــن خــال القيــم الصوريــة، ومراعــاة 

املعاجلة الشاملة للموضوع.
ويصف مؤلف كتاب )التكوين يف الصورة السينمائية(، جوزيف 
ماشيللي، التكوين السينمائي، بأنه عملية ترتيب للعناصر املصورة 
يف وحــدة مترابطــة ذات كيــان متناســق، وتبــدأ عمليــة التكوين مع 

بداية حتديد موقع املمثل أو قطعة األثاث أو اإلكسسوار، واملطلوب 
عنــد حتديــد وضــع املمثلني وحركتهــم داخل املنظــر احلصول على 

أفضل تأثير ممكن لدى جمهور املشاهدين. 
ويتعلــق التكويــن بترتيــب العناصر املرئية داخــل الكادر، ويعمل 
التكويــن اجليــد على مســتويني، أوالً: يســمح بأن يتفاعــل املوضوع 
الذى يتم تصويره مع البيئة احمليطة به يف إطار السرد القصصي.
ثانيــاً: يســتطيع توصيل رســالة بصورة مســتقلة عــن الفعل يف 
القصــة، وذلــك عن طريقة وضع املوضوع الــذى يتم تصويره داخل 

الكادر.
وهذا املســتوى األخير يعمل من خال امكانياته املرئية البحتة 
مؤثــراً بطريقــة غير ملحوظة يف املتفــرج. ومن خاله تظهر القدرة 
الفنيــة احلقيقيــة، وليس من الضــروري أن يكون ذلك ممكناً يف كل 
لقطة. وقد يعبر ذلك املســتوى عن فكرة مســتقلة باألســاس، ولكن 

يجب طرحها من داخل سياق القصة.
وهنــاك العديــد مــن العناصــر التــي تدخــل يف تكويــن اللقطة، 
وعلــى الرغــم مــن أن حديثــي العهــد بصناعة الســينما رمبا يقعون 
يف خطــأ التعقيــد، إال أن املخــرج واملصــور احملترفــني يحتفظــان 
ببســاطة التكويــن؛ وال يحــاوالن إقحــام األفــكار يف كل عنصــر من 
عناصــره. فهنــاك مفاهيم مطلوبة ألساســيات التكوين اجليد، كما 
أن هناك أفكاراً أخرى ميكن أن يعبر عنها إذا ما ســنحت الفرصة 
لذلــك. وتتولد القدرة علــى تكوين اللقطات من خال الفهم اجليد 
ألساســيات هــذا التكويــن، وحتليــل األعمــال املوجــودة مــع اخلبرة 

العملية.
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هنــاك أربــع قواعــد أساســية للتكوين 
الســينمائى اجليد، أولها األهـميـــة، حيث 
يجــب أن يحتــوي الكادر دائماً على شــيء 
بعــض  القصــة، وهنــاك  مهــم ومؤثــر يف 
املخرجــني الذين يحافظــون على احلركة، 

أو الفعل الدرامي مستمراً داخل الكادر.
وعلــى الرغــم مــن أن تلــك الطريقــة 
تنطــوي علــى بعــض املغــاالة، غيــر أنه من 
الضــروري أن يكــون هنــاك جديــد علــى 

األقل يف كل لقطة جديدة .
والعنصرالثاني هو التـوتـــر، فيجب أن 
يبعــث التكويــن على نوع مــن التوتر، بغّض 
النظــر عن موضــوع التصوير، أو الفعل يف 
القصة، ويحدث ذلك التوتر حني ال يُسمح 
لعني املتفرج باالستقرار على عنصر واحد، 
حيــث تُدفع العني باســتمرار لانتقال بني 
ومــن  املتنافســـة،  أو  املتباينــة،  العناصــر 
خــال هــذا التوتــر يتــم توصيل املســتوى 

الثانى من القصة للمتفرج .
والثالث هو العنصـــر اجلمـــالي، فعلى 
الرغم من ضرورة أن تبعث طريقة التكوين 
التوتــر يف نفــس املتفــرج، إال أنــه يجب أن 
يكون أيضاً مرضياً من الناحية اجلمالية.

فمــن  البسـاطـــة،  عنصــر  وأخيــرا 
بســيطاً،  التكويــن  يكــون  أن  الضــروري 
تأثيــراً  يبعــث  املعقــد واملربــك  فالتكويــن 
محيــراً، ومربكاً يف عقل املتفرج. وال يعني 

هذا بالطبع أن يكون التكوين سطحياً . 

القواعد 
األساسية 

للتكوين

تكنولوجيا

المخرج والمصور 
المحترفين 

يحتفظان ببساطة 
التكوين وال 

يحاوالن إقحام 
األفكار في كل 

عنصر من عناصره
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أوال - األجسام :
هــو اجلســم اخلارجــي ألي عنصــر 
مــن عناصــر التكوين له مامــح محددة. 
ويشــمل ذلــك إمــا املوضــوع الــذى يتــم 
تصويــره، أو أية أشــياء يف مقدمة، أو يف 
خلفية الكادر. وحني تكون تلك األجســام 
قريبــة من بعضها البعــض، عندها ميكن 
التعامل معها على أنها جسم واحد، على 
شــرط أن ال يخل ذلك بالشكل اجلمالي. 
وميكن تنظيم تلك األجسام داخل الكادر، 
خللــق عناصر تكوينيــة أخرى كاخلطوط 

واألشكال واألمناط .

ثانيًا اخلطـوط : 
اخلط هو عنصر تكويني على شــكل 
طويــل وضيــق، وميكــن أن يشــتمل علــى 
شــكل واحــد، أو علــى عــدة أشــكال يف 
صــف واحــد، متاماً مثلما تظهر أســاك 

التليفون على طول الطريق.
وهناك ثاثة اســتخدامات للخطوط 
اجلمالــي،  لتأثيرهــا  إمــا  التكويــن:  يف 
للموضــوع  املتفــرج  اهتمــام  لتوجيــه  أو 
األساســي الذي يتم تصويــره، أو للتأكيد 
أو  املشــهد  وحساســية  أهميــة  علــى 

الشخصية. 
وتعطــي  املســتقيمة،  اخلطــوط 
إحساســاً بالقــوة والرجولـــة، واخلطــوط 
بالرقــة  إحساســاً  وتعطــي  املنحنيــة، 
واألنوثـــة، واخلطــوط الرأســية، وتعطــي 
بالقـــوة، واخلطــوط األفقيــة،  إحساســاً 
والســـام،  بالهــدوء  إحساســاً  وتعطــي 
إحساســاً  وتعطــي  املائلــة،  واخلطــوط 
واخلطــوط  والطاقـــة،  بالديناميكيــة 
املتوازيــة، التي تندمج يف نهايتها، وتعطي 

إحساسـاً بالعمـق

املصادر:
http://www.forum.topmaxtech.net/t337.html

العناصر 
المرئية 
للتكوين 
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تجربة ناجحة للنادي العلمي في زراعتها
لزراعة الطماطمالترب مناسبة جميع أنواع 
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اخلضــار  أنــواع  مــن  الطماطــم 
التــي تنتشــر زراعتهــا كثيــراً بســبب 
تعّدد استخداماتها وسهولة زراعتها، 
إذ ميكــن أكلهــا كمــا هــي، وميكــن أن 
حتســب مع الفواكه، وميكــن طبخها، 
وهــي مكــّون أساســي للســلطة، كمــا 
ميكن عصرها وعمل مرّبى الطماطم، 
وميكــن زراعتها بجميع أنواع التراب، 
ولكــن شــريطة أن تكون تربــًة عميقًة 

حتتفظ بنسبة رطوبة عالية.
وكان لقســم الزراعــة بالنــادي 

العلمــي الكويتــي جتربــة ناجــة مع زراعــة الطماطــم وغيرها 
مــن املزروعــات والتــي يحــرص النــادي علــى تثقيــف األبنــاء 
مــن اعضــاء النــادي على كيفيــة زراعتها وأوقــات الزراعة يف 
الكويــت مــن خــال البرامج والــدورات التدريبيــة التي يقمها 

قسم الزراعة.
وللمزيــد مــن املعلومــات التــي تفيــد كل مهتــم بالزراعــة 
حرصنــا علــى تقدمي بعــض املعلومــات الهامــة والتي حترص 
الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية على نشــرها 

بهدف التوعية الزراعية ومنهاموعد الزراعة:
 تــزرع الطماطــم بدولــة الكويت يف الفتــرة الواقعة ما بني 

شهر سبتمبر ونهاية شهر إبريل وتزرع يف عروتني.
األولــى: العــروة الشــتوية: من بداية ســبتمبر إلــى أكتوبر، 
والثانية: العروة الربيعية:وتزرع األشتال فيها من بداية يناير.

املنــاخ والتربــة :أفضــل درجــة حــرارة لنمــو الطماطــم ما 
بــني )21-29م( درجــة مئويــة وأفضل مدة إضــاءة حوالي 12 
ساعة يوميا، وتنجح زراعة الطماطم يف جميع أنواع األراضي 

بشرط جودة صرفها.
 إعداد األرض للزراعة: حترث 
األرض وتسمد باألسمدة العضوية 
مبعــدل 8-10م3 للدومن الواحد، ثم 
حتــرث مرة ثانية لتقليب األســمدة 
بالتربــة ثــم تقســم إلــى مصاطــب 

)خطوط( بعرض 100-120سم.
الزراعــة: حتــرث األرض جيدا 
مــع تســميدها باألســمدة العضوية 
)8-10م3(متــر  مبعــدل  املتخمــرة 
مكعــب للــدومن الواحــد ثــم تقســم 
إلــى مصاطــب ) خطــوط( عــرض  
املصطبة الواحدة )100-120ســم( 
وتــروى األرض بعد ذلك رية كدابة، 
وبعــد يــوم أو يومــني تعمــل حفــر 

صغيــرة بواســطة عصا ثــم تغرس 
فيهــا الشــتات بحيــث يغطــى كل 
اجلــذر وجــزء من الســاق ثم تثبت 
التربة حولها جيدا وتروىمباشــرة 
على أن تكون املســافة بني الشــتلة 

واألخرى من )40-50سم(.
 التســميد الكيمــاوي: تســمد 
الكيماويــة  باألســمدة  الطماطــم 
فوســفور   - )نتروجــني  املركبــة 
 )1-3-1( بنســبة  بوتاســيوم( 
للــدومن  جــرام  150كيلــو  مبعــدل 
الواحــد حيــث توضع الكمية على دفعــات، الدفعة األولى:بعد 

زراعة الشتات بأسبوعني أو ثاثة أسابيع.
والدفعة الثانية:عند التزهير تسمد بكمية مماثلة لألولى، 
والدفعــة الثالثة:عنــد عقــد الثمــار أي بعد حوالي أســبوعني 
مــن الثانية، والدفعــة الرابعة:بعد اجلمعــة األولى، ويجب ري 

النباتات بعد التسميد مباشرة.
النضج واحلصاد:

يبــدأ احملصــول يف النضج بعد نحو ثاثة إلى أربع أشــهر 
من زراعة الشــتات ويســتمر يف إعطاء الثمار ملدة شهرين أو 
ثاثة إذا كانت العوامل اجلوية مناسبة ويجمع احملصول على 
فتــرات مختلفــة مدتهــا من 3 - 5 أيــام يف الزراعة الربيعية و 
مــن 7-10 أيــام يف العــروة الشــتوية ويقــدر محصــول الدومن        
ب4-7طــن  وذلك حســب األصنــاف املزروعة وظــروف النمو 

واخلدمة.
 ثمــرة الطماطــم مــن الثمار الطرّيــة والقابلــة للتلف، لذا 
علينــا قطفهــا بلطٍف ووضعهــا بعبواٍت صلبة، فتكــون جاهزًة 
لاستهاك البشري، ويستمّر إنتاج ثمار جديدة ملّدة أكثر من 
شــهرين تقريباً، وذلــك إذا توّفرت 
الظــروف املناخّية املناســبة لنبات 
البندورة فإّن إنتاجها يكون غزيراً. 
تعــّرف  العلمــي  التطــّور  مــع 
اإلنسان على الزراعة احملمّية التي 
تتحايــل على الظــروف اجلوّية مع 
توّفر الري، لذلك تتواجد البندورة 
يف األســواق على مــدار العام، كما 
مّت تهجــني أصناف جديدة تختلف 
وأكثــر  احلّبــة،  مــن حيــث حجــم 
املناطــق إنتاجاً للبندوره يف األردن 
اســتخدام  يتــّم  إذ  األغــوار؛  هــي 
الوســائل احلديثــة يف الزراعة من 

حيث الرّي والزراعة احملمّية.
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آالف النجوم المتناغمة واإلضاءة سريعة 

سياحة فلكية
في مجموعتنا الشمسية

لو نظرنا إلى صفحة 
السماء يف ليًل مظلم يف 

اختفاء القمر وبعيدًا عن تلوث 
األضاءة التي متأل املدن حينها 
سنجد أنفسنا نسرح بخيالنا 

ونغوص يف عالم أخر بعيدًا عن 
الصراعات املوجودة فوق كوكبنا 

األرض سنجد اآلآلف من 
النجوم يف اشكالها املتناغمة 

وايضًا سنشاهد بعض الكواكب 
يف مجموعتنا الشمسية وقد 
يصادف دخول بعض الشهب 

إلى غالفنا اجلوي الذي 
يحيط بسطح كوكبنا ونشاهد 
تلك األضاءة السريعة التي 

طاملا تختفي سريعًا. إنه عالم 
الفضاء املمتد إلى ماشاء اهلل.

بدر حمود العميرة
إدارة علوم الفلك والفضاء
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ماهي املجموعة الشمسية
)Solar System(

هنــاك عــدة نظريــات لتكون املجموعــة الشمســية والتي من 
أبرزها النظرية الســدميية وهي نســبة إلى مصطلح )الســدمي(، 
وهو عبارة عن غيمة مكونة من الصخور والغبار الكوني وحتتوي 
علــى بعــض املعــادن مثل: احلديــد واألملنيوم، وظلت تلــك الغيمة 
لعدة آالف من الســنني واســتمرت يف الدوران حول نفســها حتت 
تأثير جاذبيتها اخلاصة مكونة بذلك سحابة أخرى أصغر حجما 
وأكثر كثافة أعطتها كتلة مركزية كونت الشمس يف بداياتها، وبعد 

مايني السنني دخلت األجرام الصخرية األقرب إلى الشمس يف 
تصــادم بينهــا أدى إلــى تكــون كواكــب صغيــرة ذات أشــكال غير 
منتظمــة إال أنهــا ولكونهــا كانــت ذات جاذبيــة فقد اســتمرت يف 
جــذب الكتــل الصخرية والغازات فســاعدها ذلك على اكتســاب 

أحجام أكبر ذات انتظام أكثر. 
ِري مِلُْســَتَقرٍّ  ُس جَتْ ــمْ قال تعالي يف محكم كتابة الكرمي: )َوالشَّ
ْرنَاهُ َمنَــاِزَل َحتَّى َعاَد  لََهــا َذِلــَك تَْقِديــُر الَْعِزيِز الَْعِليــِم، َوالَْقَمَر َقدَّ
ْمُس يَنْبَِغي لََها أَْن تُْدِرَك الَْقَمَر َوال اللَّيُْل  َكالُْعْرُجوِن الَْقِدمِي، ال الشَّ

َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف َفلٍَك يَْسبَُحوَن( يس 40-38
الشــمس عبــارة عن جنــم متوســط احلجم وتتكون الشــمس 
مثــل باقــي النجــوم مــن الهيدروجني كمكون أساســي ميثل 92 % 



28
العدد 412

مارس 2017
السنة 37

28
العدد 412

مارس 2017
السنة 37

فلك

ثمانية كواكب 
داخلية وخارجية 
تتبع مجموعتنا 

الشمسية 

مجرة درب التبانة 
هي جرم سماوي 
حلزوني الشكل له 

عدة أذرع

تقع المجموعة 
الشمسية على 
أحد أذرع المجرة 
ويسمى ذراع 

مجموعة الجبار 
النجمية

وخــال عملية إنتاج الطاقة تتحــول ذرة الهيدروجني إلى الهليوم 
والذي ميثل 7.8 % من مكونات الشــمس والباقي عناصر أخرى 
مثــل األوكســجني والــذي ميثــل 0.06 % والكربــون والكبريــت 
والنيتروجــني، وتهيمن الشــمس بقــوة جاذبيتها علــى حركة كافة 
أجرام املجموعة الشمسية من كواكب وتوابع وكويكبات ومذنبات، 
وهــي مصــدر كل مــن احلــرارة والنور على أســطح تلــك األجرام 
مبا تشــعه من طاقة، ويبلغ متوســط درجة حرارة سطح الشمس 
حوالــي 5500 درجــة مئويــة بالتقريــب ويف اللــب أو املركز ترتفع 

درجة احلرارة لتصل حوالي 14 مليون درجة تقريباً.
يبلغ قطر الشمس حوالي 1,392,684 كيلومتر وهو ما يعادل 
109 ضعــف قطــر األرض، وكتلتهــا 2×1030 كغــم وهو ما يعادل 

ثاثمائة ألف ضعف من كتلة األرض، وجاذبية الشمس تعادل 28 
مرة من جاذبية األرض. والشمس تشكل نسبة 99.86 % من كتلة 

كل املجموعة الشمسية.
عندمــا نتجــول بــني الكواكــب التابعة للشــمس والتي تشــكل 
مجموعتنا الشمســية ســنكون قد ابتعدنــا بخيالنا يف هذا الكون 

املمتد فنجد ثمانية كواكب تتبع مجموعتنا الشمسية:

الكواكب الداخلية: 
عطارد - الزهرة - األرض - املريخ. 

الكواكب اخلارجية: 
املشتري - زحل - أورانوس - نبتون.
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ولكــن نكتشــف اننا بالغوص داخل تلــك املجموعة أن طبيعة 
األربعــة كواكــب الداخليــة عبارة عن كواكــب صخرية بينما جند 
ان األربعــة اخلارجيــة هي كواكب غازية الزالت يف أطار التكوين 

والتشكيل.
 وباإلضافــة إلــى كواكــب املجموعــة الشمســية وأقمارهــا 
فــإن بداخــل تلــك املجموعة أعــداًدا هائلة من الكواكــب القزمة 
والكويكبات واملذنبات والنيازك، فهناك حزام من أجرام صغيرة 
نســبّيًا تــدور حــول الشــمس خــارج مــدار املريــخ، ويطلــق عليها 
اســم حــزام الكويكبــات التي يبلــغ قطر أكبرها حوالــي 920 كم 

وأصغرها يف حجم ذرات الغبار.
وبالنظــر مــن خارج غافنا اجلــوي احمليط بكوكبنا ســنجد 

أن تلــك املجموعــة الشمســية ماهــي اال عبارة عــن جزء صغيره 
يتواجــد علــى أطراف احد أذرع مجرتنــا درب التبانة أو الطريق 

.)Milky Way( اللبني
مجرتنــا درب التبانــة هــي جرم ســماوي حلزوني الشــكل له 
عــدة أذرع، ويوجــد فيــه من 200 إلى 400 مليــار جنم والتي من 
ضمنهــا الشــمس ومجموعتهــا، ومجــرة درب التبانــة لها عرض 
يقدر بحوالي 100 الف ســنة ضوئّية. لك ان تتخيل أنك تنطلق 
بســرعة الضــوء والتــي تقــدر 300.000 كم يف الثانيــة الواحدة 
فأنــك حتتــاج إلــى ألف ســنة لتقطــع عــرض مجرتنــا، املدهش 
واألكثر إثاره أن هناك املايني من املجرات يف هذا الكون املمتد 

إلى ماشاء اهلل.

مجرتنــا  عمــر  يكــون  قــد   
حديــث العهــد نســبيًا بالنســبة 
ألعمــار بعض املجــرات األخرى 
فيقدر عمر مجرتنا من 12- 1٤ 
مليار ســنة، وتدور حول نفســها 
دورة كل نحو 250 مليون سنه.

الشمســية  املجموعــة  تقــع 
علــى أحــد أذرع املجــرة ويســمى 
ذراع مجموعة اجلبار النجمية 
حامــل  ذراع  يوجــد  وأيضــًا 
رأس الغــول وهــو الــذراع الــذي 
حافــة  نحــو  مباشــرة  يجاورنــا 
القــوس  رامــي  وذراع  املجــرة، 
وهــو قريــب منــا من جهــة مركز 

املجرة.

مجرة
درب التبانة
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يجسد المصور من خالله أحاسيسه وأفكاره

الحياة الصامتة..
S t i l l  L i f e

عمل فني للعشاق

تصوير

نوع من أنواع التصوير الفوتوغرايف، من خالله يجسد املصور أحاسيسه وأفكاره 
ليجمعها يف عمٍل فني لعشاق هذا املجال الراقي من التصوير، فهو محور جميل 
جدًا جذب انتباهي عند دخولي مجال التصوير يف النادي العلمي منذ 6 سنوات.

أحببت هذا احملور كثيرًا مبا له من تأثير مميز على تفكير املصور ليبدع 
ولفت انتباه املشاهد، فعندما يقف طوياًل أمام محوٍر ُأطلق عليه مسمى احلياة 

الصامتة ليقول إنه عمٌل ينطق باحلياة فهذا بحد ذاته شيٌء مشجع ورائع.
فهذا احملور له طابع خاص جدًا يعتمد على ذوق املصور عند إبداعه بتكوين وترتيب 
املوضوع، فتصوير احلياة الصامتة بسيط جدًا وأدواته أيضًا بسيطة ومتوفرة يف كل مكان.

سوسن عبدالسيد 
إدارة التصوير الفوتوغرايف
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يتم التصوير غالباً داخل االستديو مع توزيع اإلضاءة بشكل متناسق على املوضوع، بحيث 
يبــرز لنــا جمــال العمل، وأيضاً يتــم اختيار اإلضاءة على رغبة املصــور وذوقه، فأحياناً تكون 

مــن اجتــاٍه واحد، وأحياناً مــن اجتاهات عّدة، وال يقتصر التصوير على االســتديو فقط، 
فباســتطاعتنا تصويــر هذا احملــور يف املنزل، املكتب، املطبخ، وأي مكان مســتعينني 

بإضاءات كثيرة منها ضوء الشمس وميكننا استخدام أدوات عديدة من حولنا مثل:
كــوب قهــوة- أزهــار- شــموع- 
كتــب- مزهريــات- فواكــه- أقــام 
التلويــن وغيرهــا- وأوراق ملونة أو 

أوراق مت تعتيقها، والكثير.
إليــه  نحتــاج  مــا  كل  فقــط 
هــو التكويــن والترتيــب والفكرة 
واإلضاءة وخلفية مناسبة ليكون 

الناجت عمًا جذاباً ومتناسقاً.
وكما يعلم املتخصصون فهو 
تصوير االشــياء الثابته الساكنة، 
حيــث تتكــون الصوره مــن عنصر 
واحــد او عــدة عناصرالبراز فكره معينه يف ذهن املصور، وغالبا ما يتم العمل 
علــى صــور الطبيعة الصامته داخل االســتيديو لتنســيق العناصــر واالضاءه، 
وهذا النوع من التصوير يســتخدم بكثره يف تصوير املنتجات التجارية للعمل 
االعانــي النهــا حتتــاج لدقة وعناية يف اختيار العناصر وتنســيقه يف تصوير 
احليــاة الصامتــه تعتبــر االضــاءه هي العنصــر االهم واالصعب وذلك بســبب 

تاثيرهــا علــى النتيجــه النهائية وابراز العمل بالشــكل املطلــوب، ويفضل دائماً 
اســتخدام اإلضاءة اللي يســهل التحكم بها، مثل )فاشات خارجية -كشافات ( 

استخدام اإلضاءات اخلارجية )الشمس( ويجب على من يريد ان يتقن هذا النوع 
من التصوير ان يشاهد اعمال مصورين آخرين ثم يقلدهم ثم يبتكر هو بنفسه.

واختيار األلوان يف الصوره هو من اهم االشــياء التي يجب ان يضعها املصور يف 
عني االعتبار حتى يصبح هناك تناسق بني اجزاء الصورة وحتى يصبح هناك اتساق 

وحتــى ال تشــتت عــني الشــخص الناظر للصورة ويشــعر باالنزعــاج، وملعرفة كيفية 
اختيار االوالن داخل اطار الصوره يجب ان يعرف املصور اوال خصائص كل لون، 
حتــى يســتطيع ان يحــدث التوازن بني االلــوان ويجب ان يعرف تقســيمة االلوان 

وفلسفتها وفيما يستخدم كل لون.
التكوينــات أيضــا مــن األمور املهمه يف نوعية تصوير احليــاة الصامته، فهي 
ليســة كتصويــر الطبيعــه حيث توجــد العناصر يف البيئه وما علــى املصور اال ان 
يختــار زاويــة ويلتقــط صــورة، ولكن احليــاة الصامته حتتاج الي عمــل تكوينات، 
فمــن املهــم جدا اختيار العناصر التي يتم تصويرها مع بعضها البعض، وميكن 

تصويــر عنصــر واحد فقــط ولكن يجب أن تكون العناصر متناســقه مع 
اخللفيه ويجب أن تختاروا الزواي األنسب للتصوير. 
ويف تصوير احلياة الصامته تعتبر االضاءه هي 

العنصــر االهم واالصعب وذلك بســبب تاثيرها 
علــى النتيجــه النهائيــة وابراز العمل بالشــكل 

ليكون الناتج عماًل 
جذاباً ومتناسقًا نحتاج 

للتكوين والترتيب 
والفكرة واإلضاءة 

وخلفية مناسبة
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تصوير

املطلــوب، النهــا مســؤوله بشــكل مباشــر عــن تغييــر املــزاج، واعطــاء 
الســياق، وتركيــز النظــر علــى اللقطــه او تركيــز االهتمــام على جزء 
معني. يف هذا املوضوع ساطرح بعض النصائح التي سوف تساعدك 
على التقاط صورة مميزه الى جانب انه يجب على املصور االطاع 
علــى االعمال التي ســبقته يف هذا املجــال لتكوين فكره الصورة او 
املنظر املطلوب والشــكل النهائي الذي يطمح له ومن األساســيات 
اســتخدم خلفيــات بســيطة والتــي تســاعدك بدورها علــى ابراز 
املوضــوع بشــكل افضــل، وهنا ميكن اســتخدام خلفيــات متنوعة 
)ورقية، قماش، حائط…( اال ان اخللفيات الورقية والقماش هي 
االفضل بســبب ســهولة التعامل وامكانية تغيير االلوان حســب 
املوضــوع، وايضــا ميكن اســتخدام اخللفيات املزخرفه بشــكل 

ناعم حتى التلفت االنتباه او النظر عن املوضوع االساسي.
من املهم جعل االضاءه متباينه يف الصورة وهذا يساعد 
علــى ابــراز املوضوع واضفــاء املزاج املطلوب علــى الصورة، 
وهنــا يجــب ان يكون تركيز مصدر االضاءه الرئيســي على 
املوضــوع ومصــدر اضــاءه اخــر علــى مــكان مختلــف مثل 
اخللفيــة، وليــس هنــاك اي شــرط او ضوابــط لنوعيــة 
االضاءة، ســواء كانت طبيعيــة او اصطناعية، الن اختيار 
نــوع االضــاءة يعتمد على الفكرة وعلــى النتيجة النهائية 

املطلوبة
العدسات املناسبة:
50mm / F1.8
F4 / 24-105

وأخيــراً: محــاور التصوير جميعها جميلة ولكلٍّ منهــا فن وذوق خاص، لكن 
محور احلياة الصامتة فهو وبا شك راق ومميز جداً.
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تصويــر احليــاة الصامتــة مــن املمكــن أن يكــون بســيط جداً 
ويســتخدام أدوات بســيطة، والننا نصور داخل االســتوديو، فلن 

نحتاج أدوات معقدة.
كمــا ميكننــا ان نصــور بكاميــرا مدمجة مع إضــاءة الغرفة 
مناســب  مــكان  هــو  نحتاجــه  مــا  وكل  بســيطة،  واخللفيــة 
للتصويرخلفيــات )قمــاش - ورق ملون ( االضاءة الطبيعية او 

اضاءة فاشات و العناصر التي نريد تصوريها.
ميكننا أن نســتخدم اشــياء من حولنا بسيطه ) مثل قلم، 
كــوب قهــوة، اعقاب الســجائر، و الفواكه او جريــدة، الفاز، 
االزهار( ونطلع بنتيجه احترافية والسبب ان االستوديو يف 
الغالــب صغير، كمــا نحتاج ترتيب العناصر وخيال واســع 
عــاوة على انوع العدســه املســتخدمه اذا كانت الكاميرا 
املســتخدمه من نــوع SLR وككل أنواع التصوير األخرى 
اإلضاءة تلعب دور كبير يف التصوير، وال يشترط إضاءة 
خاصة، ممكن أســتخدام إضاءة بســيطة.اال انه يفضل 
دائمــاً اســتخدام اإلضاءة اللي يســهل التحكم بها، مثل 
)فاشــات خارجيــة - كشــافات( وبــا شــك مــن املمكــن 

استخدام اإلضاءات اخلارجية )الشمس (.
بسيطةويستخدام أدوات أن يكون بسيط جدًا الصامتة من الممكن تصوير الحياة 

األدوات الالزمة
لتصوير الحياة الصامتة
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محمد عبداهلل راشد الطرموم
إدارة علوم الطيران

هوايات

بدأت في الكويت بمنتصف السبعينيات في النادي العلمي

السيارات الالسلكية..
هواية وتاريخ
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بــدأ تاريــخ الســيارات الاســلكية يف 
منتصف الســتينيات، حيث أنتجت شركة 
لغــرض  الســلكية  ســيارة  أول  مارديــف 
جتــاري يف أواخر الســتينيات مــن القرن 

املاضي، وقد حازت إعجابا كبيرا.
القــرن  مــن  الســبعينيات  أوائــل  يف 
األمريكيــة  الشــركات  دخلــت  املاضــي 
واليابانية يف التصنيع، ومت إنشاء االحتاد 
الســبعينيات،  منتصــف  يف  األمريكــي 
أمريــكا  يف  عالــم  بطولــة  أول  ونظمــت 
عــام 1977م، ثــم أنشــئ االحتــاد الدولي 
قــام  الــذي  1979م،  عــام  يف   IFMAR
بإنشــاء أربعــة احتــادات مصغــرة لــه يف 

أوروبا وأمريكا وآسيا وجنوب أمريكا.
أنواع السيارات الالسلكية
أواًل: من حيث الطاقة احملركة:

أ.السيارات التي تعمل على الوقود:
- مزودة مبحرك ذي شوطني وتعمل على 

البنزين أو النيتروميثان.

ب. السيارات التي تعمل على الكهرباء:
- مزودة مبنظم السرعات اإللكتروني.

- موتور كهربائي.
- بطارية.

ثانيًا: من حيث الفئات:
.OFF ROAD .أ
.ON ROAD .ب

ثالثًا: من حيث احلجم:
الاســلكية  الســيارات  أحجــام  تتنــوع   -

ويرمز لها باملقاييس:
)8/1 - 10/1 - 12/1 - 18/1(

هواية السيارات 
الالسلكية يف الكويت

بــدأت هواية الســيارا الاســلكية يف 
دولــة الكويــت مبنتصف الســبعينيات من 
القرن املاضي يف النادي العلمي الكويتي.
طريــق  عــن  ســباقات  تنظيــم  ومت 
الثمانينــات  منتصــف  يف  احملــات 

يف  الكبيــر  التطــور  وكان  والتســعينات، 
ســنة 2005 بعد إنشــاء مضمارين دوليني 
يف النــادي العلمــي الكويتــي مما أدى إلى 
ارتقــاء مســتوى الهواية يف الكويت وزيادة 

عدد املتسابقني.
ويف عــام 2008م مت االعتراف بدولة 
الكويت كعضو رســمي يف االحتاد الدولي 

.IFMARللسيارات الاسلكية

إجنازات الهواية
يشــارك فريق النادى العلمي الكويتى 
للســيارات الاســلكية ســنوياً يف بطولــة 
آســيا للســيارات الاســلكية حتت رعاية 
االحتاد اآلســيوى للســيارات الاســلكية، 
كل  العالــم  بطولــة  يف  أيضــاً  ويشــارك 

عامني.

املتسابق الدولي علي الفيلكاوي
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مشاركات النادي
في المحافل الدولية

أول مشــاركة دوليــة كانــت يف بطولــة آســيا   
عام 2009، وشــارك فيها: اوس النصف وعلي 
الشــيرازي وكيث نانس وجيمــس الكن ومحمد 
الفيلــكاوي  وعلــي  هــارت  وديفيــد  الطرمــوم 
ومحمد الهاجري ونواف العبدالرزاق وعبداهلل 
الشــهاب وناصــر الطرمــوم وجاســم اخلضيــر 

وعبدالعزيز دشتي.
أول مشــاركة يف بطولــة العالــم فكانــت عام   

وكيــث  النصــف  اوس  فيهــا:  وشــارك   2010
نانــس وجيمــس الكــن ومحمد الطرمــوم وعلي 
ومحمــد  العبدالــرزاق  ونــواف  الفيلــكاوي 
الهاجــري وعبدالعزيــز دشــتي وحســني صفــر 

ومشارى الطرموم.
أوس    فيهــا:  شــارك   2011 آســيا  بطولــة 

النصف ومشــاري الصالح ونــواف العبدالرزاق 
وطاهر أسد ومحمد الهاجري.

وشــارك املتســابق الكويتــي علــي الفيلكاوي   
واملتسابق التايلندي ترين ببطولة آسيا 2012.

بطولــة آســيا 2014 مباليزيــا شــارك فيهــا:   
ونــواف  الفــاح  وعبــداهلل  النصــف  أوس 
العبدالــرزاق وطاهــر أســد وعلــي الفيلــكاوي 
وبــدر بوشــهري ومحمد الطرمــوم وعبدالعزيز 

الشمري وناصر الفايز ومشاري الصالح. 
بطولــة العالــم 2014 بإيطاليا شــارك فيها:   

ونــواف  الصالــح  ومشــاري  الفيلــكاوى  علــي 
العبدالرزاق وطاهر أسد وعبداهلل الفاح.

بطولــة العالــم بالواليات املتحــدة األمريكية   
2016 شــارك الفريق بخمســة متسابقني وهم: 
وعلــي  الفيلــكاوي  وعلــي  العبدالــرزاق  نــواف 

الشيرازي وديفيد هارت وجيمس الكن.
بطولة الشرق األوسط للسيارات الاسلكية:   

مت تنظيــم بطولــة الشــرق األوســط للســيارات 
الاســلكية ألول مــرة علــى أرض الكويــت مــن 
28 وحتــى 30 ينايــر 2016 علــى حلبة مضمار 
النــادي العلمــي الكويتــي، مبشــاركة 5 دول من 

جميع أنحاء العالم.

هوايات

فريق النادي العلمي يف بطولة آسيا 201٤ يف ماليزيا

نواف العبدالرزاق وديفيد هارت وجيمس الكن وعلي الفيلكاوي وعلي الشيرازي يف بطولة العالم بأميركا 2016

طاهر أسد وفواز العبدالرزاق وعبداهلل الفالح ومشاري الصالح وعلي الفيلكاوي يف بطولة العالم 201٤ بإيطاليا



النحل ومنتجاته )١/2(

النحل ومنتجاته..
مصنع ربّاني

ِخِذي ِمَن  ْحِل أَِن اتَّ َك ِإَلى النَّ يقول اهلل تبارك وتعالى: ﴿َوأَْوَحى َربُّ

َمَراِت  ا َيْعِرُشوَن )68( ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثَّ َجِر َومِمَّ َباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ اجْلِ

ِك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف أَْلَواُنُه ِفيِه  َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِّ

ُروَن )69(﴾ »سورة النحل«. اِس ِإنَّ يِف َذِلَك آَلََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ِشَفاٌء ِللنَّ

أحمد الطرموم 
ادارة النحل
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نحل

لقد ذكر اهلل عز وجل النحل يف كتابه العزيز، فلنتعرف على 
النحل وأنواعه يف احلياة.

تسمية النحل
لقد سماه اهلل بهذا االسم ألنه سبحانه وتعالى أهدى للناس 
العســل والهديــة يف اللغة العربية تعني ِنْحلــة، فنقول: فان نحل 
فاناً نحلة، أي فان أهدى فاناً هدية، قال اهلل: ﴿َوآَتُوا النَِّساَء 

َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحلًَة﴾ »النساء: 4«.
نحــل العســل هــو املصنــع الربانــي يف تصنيعــه للكثيــر مــن 
املنتجــات بحجمــه الصغيــر املعقــد، ومــن املنتجات التــي تنتجها 
نحلة مباشرة من جسدها: العسل- الغذاء امللكي- شمع النحل- 

سم النحل.
وهنــاك منتجــات تقــوم النحلــة بجمعها وفرز مــواد تخرجها 
مــع لعابهــا تضيفهــا عليهــا لتزيد مــن فوائدهــا العاجيــة ورفع 
عاجيتهــا ملســتخدمها، وهي: حبوب اللقــاح والبروبليس )صمغ 

النحل- العكبر- الراتينغ(.
ولــكل منتــج من هــذه املنتجــات فوائد وخصائص ســنتطرق 
للحديث عنها يف سلســلتنا املتواضعة هذه حتى نســتطيع إيصال 

املعلومات للقراء واملهتمني عن هذا األمر لاستفادة منه.
النحلــة لهــا عــدة أنواع تفــوق الـ 20 ألــف نوع أو مــا يقاربها 
ومنها ما يعيش بشكل طوائف مجتمعية متكاملة ومنها ما يعيش 

حياة انعزالية فردية.
والنحــل يرجــع الى عــدة أصول، فهنــاك ثاثة أنواع رئيســة 
تندرج حتتها أنواع النحل، وهي تصّنف حســب »الســالة«، وهذه 

األنواع هي:

السالالت اإلفريقية
النحــل املغربــي: يُســّمى بنحــل »التليــان«، ويســتقّر يف بــاد 
املغــرب العربــي مــن املغــرب إلــى ليبيــا، وهــو نحل أســود اللون، 
وصغيــر احلجــم، وميتاز بقدرته إلى إنتاج عســل جّيد يف ظروف 

جوّية سّيئة. 
النحــل املصــري: يســتقر يف مصــر، ولونــه أصفــر مــع بعض 
الزغــب األبيض، وميتاز بقدرته علــى مقاومة األمراض، وقدرته 

العالية يف تلقيح األزهار. 

نحو 20 ألف نوع 
من النحل منها ما 

يعيش بشكل طوائف 
مجتمعية متكاملة

أو حياة انعزالية فردية
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نحل الكيب: هي اخلايا 
يف  تســتقر  التــي  النحليــة 
جنــوب إفريقيــا يف الســاحل 

الغربّي ملدينة »كيب تاون«.
النحــل اإلفريقــي: يوجد 
يف كّل قــاّرة إفريقيــا بشــكل 
عاّم، ويوجد ما بني الســنغال، 

وهــو  وزائيــر،  والنيجــر،  ومالــي، 
صغير جــداّ، وشــديد الشراســة، 

ويُلقب بالنحل القتل. 
السالالت األوروبّية

ذاتــه  وهــو  األســود:  النحــل 
النحل األملاني، وأصل سالته من 
شــمال قــاّرة أوروبــا، وميتــاز هذا 
النحــل بســواد لونه وكبــر حجمه، 
كمــا أّنه حــاّد الطبــاع، وقد تهّجن 
هــذا النوع مــن الســاالت بأنواع 

كثيرة من الساالت األخرى.
وشــمال  النمســا  جبــال  جنــوب  مــن  الكرنيولــي:  النحــل 
يوغســافيا، وهــو نــوع كبيــر احلجــم، ولونــه رمــادي، وهــو مــن 

النــوع الهادئ، وشــمعه ناصع 
البياض، وينتج العسل بكثرة.

النحل اإليطالي: إيطالي 
األصل، وميتاز بصغر حجمه، 
ولونــه أصفر ذهبــي، كما أّنه 
هــادئ الطبــاع وينتــج كميات 
جّيدة من العسل، ويعتبر أكثر 

أنواع النحل مقاومًة لألمراض. 
الساالت الشرقية

النحــل القوقــازي: يعيــش يف 
أعالي القوقاز، وشــكله قريب من 
النحــل الكرنيولي، ويُســّمى أيضاً 

بالّنحل السنجابّي. 
يعيــش  األناضولــي:  النحــل 
ويســتقّر يف تركيــا، وميتــاز بكبــر 
حجمــه ولونه األصفر، ويعيش يف 

خايا طينّية. 
يف  تعيــش  األرمنــي:  النحــل 

أرمينيا، وهي صفراء اللون، وشرسة، وتتحّمل البرد. 
النحــل القبرصــي: يُعتقــد أّنه هجني من الســالة الســورّية، 
والفلســطينّية، واإليطالّيــة، وهــو أشــبه بالنحل اإليطالــّي، ولونه 

نحل

النحل األسود تهجن 
من سالالت بأنواع 
عدة ويمتاز بسواد 
لونه وكبر حجمه
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أصفر، وشرس نوعاً ما. 
النحــل اليمنــي: يعيــش 
إفريقيــا،  قــاّرة  شــرق  يف 
آســيا  غــرب  يف  وكذلــك 
كالســعودّية، واليمــن، وهــذا 
النحل سيئ، وحجمه صغير. 
النحــل الســوري: وهو نحل 

يعيــش يف ســوريا ولبنــان، وهــو 
األشــبه باإليطالــي والقبرصي، 
ولونه أصفر، ويوجد منه نوعان: 
فالســيايف  والغنامــي،  الســيايف 
محارب شــرس والغنُامي مطيع 
ســهل االنقيــاد، ومــن الصعــب 
متييزهما من املظهر اخلارجي. 
والنحل الســوري صغير احلجم 
لونه أصفر، أرجله طويلة شديد 
للتطريــد وال  الشراســة، مييــل 
يجمع البروبوليس ولكنه نشــط 

يف جمــع الرحيــق، وتوجــد ثاثــة خطــوط باهتــة اللــون على 
الثاث حلقات البطنية األولى، وحواف األجنحة لونها أصفر.
النحــل الفلســطيني: يســّمى بنحــل األراضي املقّدســة، وهو 

يشبه النحل املصري والسوري يف بعض الصفات.
وهنــاك نوعــان من نحل العســل ذكراهما مؤلفــا كتاب )نحل 
العســل( الصديــق علــي خثيــم وعبــد الفتــاح الشــحروري مــن 

الصفحة 10 - 12 وهما:
النحــل العمــالق: يعتبــر هــذا النوع من النحل أكبر وأشــرس 
أنــواع النحــل ويعيش يف حالة برية وله منــط غريب ومختلف يف 

حياته، حيث جنده متراصاً يف 
صفــوف ســاكنة ولكنه يتحرك 
هجومــاً  ليشــن  ثــوان  خــال 
عنيفــاً عنــد حــدوث أي خطر 
وشــدة  قوتــه  علــى  معتمــداً 
لســعه مما يشكل خطورة على 

اإلنسان .
ويبني قرصــاً واحداً كبيراً يف 
الهــواء الطلق وتتــراوح أبعاده بني 
عرضــاً  مم   36 و  طــوالً  مم   60
و  مم   10 األعلــى  مــن  وســمكه 
من األســفل ســنتيمتراً واحد وقد 
يصل محصول العسل فيه إلي 80 

كيلو غراماً.
يف  العمــاق  النحــل  يســود 
الهند وباكستان وماليزيا والفلبني 
إنــه  كمــا  وســريانكا،  واليابــان 
املناطــق  يف  العيــش  يســتطيع 
اجلبليــة التــي قــد يصــل ارتفاعها إلــى 2000 متر فوق مســتوى 
ســطح البحــر، ورغــم أن هــذا النوع مــن النحل يعيــش يف حالته 
البرية إال أن إنتاج العســل منه يشــكل ما نســبته 60 - 70 % يف 
الهنــد، حيــث يتــم جمع العســل منه بطريقــة بدائيــة تعتمد على 
إشعال النار وإطاق الدخان إلبعاده عن أقراص العسل وبالتالي 
يتم جمع العســل، ويعتبر شــمع النحل العماق عالي اجلودة من 

حيث التركيب الكيميائية اخلاصة فيه.
النحل القزم: يعد هذا النوع من أصغر أنواع النحل املعروفة 
وأقدرهــا علــى حتمــل درجــات احلــرارة املرتفعة التــي قد تصل 
إلــى 50 درجــة مئويــة، ويتواجــد يف املناطق 
اآلســيوية  القــارة  جنــوب  مــن  املنخفضــة 
تايانــد  يف  الرئيســي  األصلــي  وموطنــه 
وماليزيا وأندونيســيا والهند وباكســتان كما 
أنــه متواجــد يف منطقة اخلليج بشــكل كبير 
مــن ســلطنة عمــان الــى العــراق وايضــا يف 

إيران.
يعيــش هذا النحل يف حالــة برية ضمن 
املجموعــات األخــرى مثــل النحــل العمــاق 
والنحــل الشــرقي، ويبني قرصــاً صغيراً يف 
الهــواء الطلــق ال يزيــد حجمــه علــى راحــة 
الكــف، وال يزيــد وزن العســل فيــه عن 500 
غرام، وال ميكن تربيته يف اخلايا مثل بقية 

األنواع األخرى، وشديد التطريد.

ثالثة أنواع رئيسية 
تندرج تحتها النحل 

هي اإلفريقية 
واألوروبية والشرقية
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إذا لم تحدد هدفك فقد تلقي بك الرياح في أي مكان

التخطيط..
أداة المؤسسات والجمعيات

التي تعرف أهدافها

يعتبر التخطيط أداة 
املؤسسات واجلمعيات 
التي تعرف أهدافها، 
وتعمل على دراسة 
مستقبلها، والتي 

تستخدم أسلوب التدرج 
»خطوة بخطوة« جلذب 
املتطوعني واملتفرغني 
بأسلوب فعال، وتصنع 

القرارات وتنفذها 
وتسيطر عليها.

وليد أحمد املال
ادارة الكشافة

كشافة

التخطيط االستراتيجي 
والتكتيكي والتنفيذ والمراجعة 

أساسيات عملية التخطيط 

األغراض ترتبط باألولويات 
وواقعية وقابلة للقياس
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تعريف التخطيط: 
هــو مجموعــة عمليات تؤمــن اجلمعية بها مســتقبلها وذلك بتحديد ما الذى تريــــد 

اجلمعيــــة حتقيقــــه، وكيف، ومتى، وحتققه.
ومــن خصائــص التخطيــط أنــه عمليــة شــاملة وليســت مجــرد مبادرة لشــخص أو 
مجموعــة، ومتكاملــة لتحقيــق أهــداف اجلمعيــة ويلبــي احتياجاتها وليســت مقترحات 
لألقسام واإلدارات، كما أنه مرن ويجب تعديله ملقابلة االحتياجات املتغيرة، إضافة إلى 
أنه ديناميكي يفتح الطريق ويوضح اخلطوط العريضة حول كيفية االستفادة من القوى 

البشرية واملوارد لتحقيق أغراض محددة.
اخلطوات الرئيسية يف عملية التخطيط

)1( التخطيط االستراتيجي
)2( التخطيط التكتيكي

)3( التنفيذ واملراجعة
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أواًل: التخطيط االستراتيجى:
ويتضمن اســتعراض أهداف اجلمعية )ما هي رســالتها؟ ما الذي تريد حتقيقه؟(- 
حتليــل املوقــف احلالــي للجمعيــة )مــا هي مصــادر قوتهــا ومواطــن ضعفهــا؟(- حتليل 
االجتاهــات خــارج اجلمعيــة فيما يتعلق برســالتها )ما هــي القضايا القائمــة؟ والفرص 
املتاحة؟ ما هو نشــاط الهيئات األخرى؟(- تصوراً ملســتقبل اجلمعية- وضع عدد محدد 

من األولويات على أساس أهداف محددة واضحة.
ويعــد التخطيــط االســتراتيجى مســؤولية مجلــس اإلدارة ورئيس اجلمعيــة ويتراوح 

مداه بني 2 و 5 أعوام.
ثانيًا: التخطيط التكتيكى:

هــو املرحلــة التخطيطيــة الرئيســية الثانيــة التــي تتم ســنويا ويشــارك فيهــا جميع 
اإلدارات واألقسام واملفوضيات يف اجلمعية حتت إشراف التنفيذيني ويتضمن:

حتديد األغراض اخلاصة باألولويات.  
حتديــد اخلطــوات التنفيذية )العمليات واألنشــطة( التى ســيتم تنفيذهــا يف مواعيد   

محددة مبعرفة األفراد أو املجموعات.
مراجعــة ومتابعــة وتوفير املوارد مبا يؤدي إلى حتقيــق األغراض اخلاصة باألولويات   

التى حتقق هدف اجلمعية.
ثالثًا: التنفيذ واملراجعة وتشتمل على:

إعــداد ميزانيــة علــى أســاس تقديــر التكاليف الازمــة لتنفيذ   
األغراض املوضوعة واملوارد املتوقعة.

مراجعــة التقــدم يف حتقيــق األغــراض وخطــوات التنفيــذ   
بصفة دورية مع إدخال التعديات الضرورية على اخلطوات 
التاليــة لكي تتناســب مــع التغييرات يف أداء األفــراد واملوارد 

املتاحة.
مراجعة أداء املسؤولني عن خطة العمل خال فترة زمنية   

)سنوية(.
حتديد األغراض  

الغــرض: هــو جملــة حتــدد النتائج املتوقــع حتقيقهــا، قابلة 
للقيــاس تنفــذ حتت مســؤولية األشــخاص أو اإلدارات خال فترة 

زمنية محددة.
وهناك نوعان من األغراض مرتبطان ببعضهما مع البعض:

أواًل: أغراض تأثيرية:
تقدمي مناهج جديدة للشباب من 14-17 عاما.

استخدام احلاسبات اآللية لتسجيل العضوية واحلسابات املالية.
ثانيًا: أغراض تنفيذية:

زيادة العضوية ملرحلة الكشاف املتقدم مبقدار 5 %.  
تعيني مفوض ملرحلة الكشاف املتقدم يف كل منطقة.  
اجتاه قوى لزيادة العضوية )هدف تنفيذي(.  
توفير القيادات املؤهلة تتناسب مع زيادة العضوية )هدف تأثيري(.  

كشافة
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صفات األغراض:
ترتبط باألولويات- واقعية- قابلة للقياس- محددة مبعرفة التنفيذيني- واضحة ملن 

سيتأثرون بها- ملبية لاحتياجات.
معايير تقييم إجناز األغراض

ضرورية: الفشل يف إجنازها غير مقبول.  
هامة: الفشل يف إجنازها سيمثل مشكلة خطيرة.  
متوسطة: الفشل يف إجنازها يجب أن يتم تبريره.  
أهمية أقل: الفشل يف إجنازها ال يهم بدرجة كبيرة.  

ويشــمل  احلالــى:  املوقــف  تقديــر  أوالً: 
تأهيلهــم،  ومســتوى  القيــادات  حصــر 
وحصر عدد املخيمات ومراكز التدريب.
املتوفــرة:  اإلمكانيــات  حتديــد  ثانيــاً: 
وتشــمل البشــرية- املوارد والتجهيزات- 

املالية واإليرادات-املصروفات.
ثالثــاً: حتديد االحتياجات: وتشــمل عدد 
القيــادات املطلوبة للمعاونة يف التدريب- 
عدد االجتماعات والندوات والدراســات 
الــازم  واملعــدات  األدوات  املطلوبــة- 
املطلوبــة- حتديــد  امليزانيــة  توفيرهــا- 

البدائل.
وتشــمل  األولويــات:  ترتيــب  رابعــاً: 
حاجات التدريب- أولويات التدريب.
املناســب:  الزمــان  اختيــار  خامســاً: 
وتشــمل األحــوال اجلويــة علــى مدار 
الســنة- األحــوال اجلويــة يف املناطق 

املختلفة.
سادســاً: املتابعــة والتقــومي: وتشــمل 
املتابعة والتقومي- املتابعة املســتمرة 
حتليــل  جــدول  اخلطــة-  لتنفيــذ 
تنفيــذه-  مــا مت  تقــومي  اخلطــة- 
البرنامــج الزمنــي 

للخطة.

خطــوات 
تصمـيم الخطة

هــي سياســة لهــا اثــر واضــح 
فــى املســتقبل والبــد أن تكون 

ذات هــدف واضــح ومحــدد، وأن 
الوضــع  بــني  الواقعيــة  علــى  تقــوم 

احلالــي واملطلوب تنفيذه، وأن تتصف 
باملرونــة ووجــود بدائــل، وأن تكــون شــاملة 

حتقق جميع االحتياجات.

تعـريف الخطة
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علماء المستقبل

يتيح النادي العلمي فيها فرصة االستطالع ومشاهدة المعلومات

الدورات العلمية لعلماء المستقبل
بيئة جاذبة ونسق تعليمي للصغار

لطيفة اجلمعة 
ادارة علماء املستقبل والفتيات
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تتميــز برامــج الــدورات العلميــة للصغار يف علمــاء وخبراء 
املســتقبل يف النادي العلمي الكويتي بوجود نســق تعليمي وبيئة 
جاذبة تتيح للمشــتركني الصغار فرصة االستطاع واالستفسار 
واملشــاهدة جلميــع املعلومــات واخلصائــص العلميــة مــن جهة، 
وفرصــة تكوين املفهوم واســتخدامه يف مواقف مختلفة متباينة 
مما ميكنه من اختبار املفهوم وإجراء التعديات املناســبة عليه 

من جهة أخرى.
كمــا يحــرص منهــاج العلــوم يف الــدورات العلميــة لعلمــاء 
املســتقبل على أن يكون املشــترك يف موقف املكتشــف ال موقف 
املتلقــي إذ يجابــه الطفــل مبوقــف يتحــدى تفكيــره ويولد عنده 
اســتثارة ذهنية وعليه أن يســتخدم مهارات التفكير العلمي من 
ماحظــة وتصنيــف بيانــات والنقــد واتخــاذ القــرار والتجريب 
بحسب ما يتطلبه املوقف وذلك ألجل جمع املعلومات املناسبة.

علمــاء  برامــج  يف  التجربــة  تعتبــر 
املســتقبل مــن أفضــل طرق االســتقصاء 
حيــث يســتطيع املشــترك وبتوجيــه مــن 
املــدرب أن يبلــور ويكــّون الفــروض وأن 
يقتــرح وينفــذ الطــرق واحللول املناســبة 

للفرضيات.
علمــاء  ودورات  برامــج  وتســاعد 
الكويتــي  العلمــي  النــادي  يف  املســتقبل 
املشــتركني الصغار يف اكتساب املعلومات 
واملهــارات والطرق واالجتاهــات العلمية 

بأساليب عدة منها:
أن  علــى  الصغــار  مســاعدة   -  1
العلــوم  مــع  مباشــرة  لهــم خبــرة  تكــون 
الكيميــاء  علــوم  مثــل  والتكنولوجيــا 

والفيزيــاء والفلــك واألحيــاء وعلــم احليوان والنبــات والزراعة، 
وهذه اخلبرة تتيح للمشترك التعرف على املواد من حوله وعلى 

احليوانــات والنباتات وجتعله يشــاهد ويعــرف كيف تعمل املواد 
وكيف تتفاعل مع ظروف أو مواقف معينة.

2 - إعطــاء الصغــار خبــرات متكــررة مببــدأ معــني فقــد 
ياحظون عاقات ســببية حيث يحدث شــيء ما ألن شيئاً آخر 
حدث قبله، شيء منهما يعتبر نتيجة لآلخر 
فيتدرب على أساليب حل املشكات والنقد 

العلمي بسن مبكرة. 
لكــي  للصغــار  الفرصــة  إتاحــة   -  3
يتعاملــوا مع هذه املواد واألدوات واألشــياء 

مباشرة باستخدام أسلوب املاحظة.
4 - البيئة اخلارجية للمشتركني علماء 
كثيــرة  تهيــئ مجــاالت  املســتقبل  وخبــراء 
لاكتشــاف، فأوراق األشــجار يتغيــر لونها 
والبــذور  ومتــوت وتتســاقط علــى األرض 
التــي يزرعهــا تكبــر وتنمــو والطقــس مــن 
حولــه يتغير وتتعاقب فصول الســنة والليل 

والنهار.
5 - يوفــر اجلو فرصــاً عديدة للنقاش 
فمثــًا األمطار تســقط من الســحب، كمــا أن البيئتني الداخلية 

واخلارجية للمكان فيهما مجاالت كثيرة لاكتشاف .
6- ميكن للمشــتركني »علماء وخبراء املســتقبل« أن يتعلموا 
إمكانيــة التنبــؤ باألحــداث أو النتائــج، وميكن أن يكــون اجتاهاً 

بحثياً لديهم.
7- مراعاة املشــاركة اإليجابية يف البرامج واألنشــطة التي 

تقدم لعلماء وخبراء املستقبل.
إن تعلــم العلــوم بالطريقــة االستكشــافية يف دورات وبرامج 
علمــاء وخبــراء املســتقبل يجعــل املعرفــة التــي يحصــل عليهــا 
الصغار تدوم لفترة أطول فعندما يواجه املشترك موقفاً يتحدى 
تفكيــره، ونســعى إلى أن يســتخدم مهارات االســتقصاء العلمي 
مــن ماحظــة وتصنيــف وجتربــة وأن يعيــد تنظيم مــا لديه من 
معرفة تنظيما ميكنه من اكتشــاف املفهوم او التعميم املناســب، 
فإن ذلك يزيد من دافعية املشــترك للتعلم، ويعزز املفاهيم التي 

سبق له تعلمها.

تتكون لدى النشء 
خبرة مباشرة بالعلوم 

والتكنولوجيا

الطفل يجابه موقفًا 
يتحدى تفكيره ويولد 
عنده استثارة ذهنية
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الغواصون في الكويت 
يفضلون فترة الشتاء 
لمشاهدة الدالفين 
والحيتان العابرة

الغوص
في المياه الباردة..

مغامرة
مليئة بالتحدي والمتعة

يعتبر الطقس من العوامل املؤثرة على منط حياة اإلنسان، حيث إنه يختلف من 
مكان إلى آخر يف مختلف البلدان حسب مواقعها اجلغرافية، ولهذا فإن هواية الغوص 
كان من الصعب ممارستها يف البلدان الباردة لعدم قدرة اإلنسان على حتمل الدرجات 

املنخفضة للماء، كما أن املاء ميتص احلرارة من جسم اإلنسان مبقدار 20 مرة أكبر من 
امتصاص الهواء للحرارة، وذلك ألن طريقة انتقال احلرارة يف املاء تعتمد علي التوصيل 
فيكون السائل مالمسًا للجسم، أما الهواء فيعتمد على اإلشعاع وهي طريقة أقل كفاءة.

مشاري اخلباز
مركز تدريب السباحة والغوص
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مــع ذلــك وبالتكنولوجيــا املتقدمة توصــل املصنعون 
إلى تصنيع بدالت وقاية من احلرارة تســمح للغواصني 
مبمارسة هواية الغوص على الرغم من التحديات التي  

تواجههــم والناجتة عن برودة املاء. وقد يتطلب ذلك احلصول 
على بعض التوجيهات من محترف الغوص وأحيانا لانتساب 
إلــى دورات خاصــة تؤهــل الغــواص للحصــول علــى مهــارات 
محــددة تتعلــق بســامة الغوص مثل االشــتراك بدورة غواص 
الســترة اجلافة، وتعقد هذه الدورة يف مركز تدريب الســباحة 
والغــوص يف فتــرة الشــتاء يف الكويت حيث تصل درجة حرارة 
ماء البحر الى 16 درجة مئوية، بل وتقل عن ذلك بكثير األمر 

الذي يجعل الغوص مليئاً بالتحدي واملغامرة واملتعة.
أنواع السترات 

 Wet النــوع األول: الســترات املبللة
Suit وهي الســترات األكثر شيوعاً من 
بني الســترات الواقية، وذلك ألنها توفر 
درجة من العزل واحلماية، وتأتي أيضاً 
املوديــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  يف 
تبعــاً لدرجــة العــزل التــي يحتــاج اليها 
يف  مفيــدة  يجعلهــا  وهــذا  الغــواص، 
ميــاه درجة حرارتهــا 10 درجات مئوية 

ودفؤها 30 درجة مئوية.
بفضــل  املبللــة  الســترات  تعزلــك 
مــادة النيوبريــن االســفنجية، ولكنك ال 
تظــل جافــاً، فاملــاء يتســرب إلى ســترة 
الغوص من حول املعصمني، والكاحلني، 
والرقبة، ثم ينحصر بالداخل، فيســارع 

جســمك إلــى رفــع درجــات حــرارة امليــاه احملصــورة، ويقلــل 
النيوبرين من سرعة فقدان احلرارة إلى حد كبير.

ولكي تعمل بالشكل الصحيح، يجب أن حتجز سترة الغوص 
املياه، وإذا كانت السترة فضفاضة بدرجة كبيرة جدا، فإن املياه 
تتدفــق للداخل واخلارج، ممــا يجعلها حتمل احلرارة معها، ويف 
حالة ما إذا كانت السترة ضيقة للغاية، فإنها تصبح غير مريحة. 
لذلك يجب على الغواص طلب املساعدة من محترف 
غــوص فيمــا يتعلق باحلصــول على 
املقاس املناسب عند 

اختيار سترة مبللة.
السترة  اختيار  يتم 
درجة  حسب  المبللة 
المــــــــراد  الحــــــــرارة 
فكلما  بها  استخدامها 

قلت درجة الحرارة المراد 
السترة  زاد سمك  بها  استخدامها 

السترة  سمك  ويصل  بالميليمتر  تقاس  حيث 
المبللة الى 7 ملم، وكلما زاد سمك السترة كان من الضروري 
على الغواص زيادة أثقال الرصاص لتمكنه من االنغمار في 
الماء حيث إن مادة النيوبرين تزيد من الطفو، وتعتبر هذه 
معقدة  صيانة  الى  تحتاج  وال  معقولة  كلفة  ذات  السترات 

تحتاج  بالماء وإنما  غسلها  ناحية  من  العناية  الى 
ومن  وتنشيفها  الحرارة  المعتدل 
ثم تخزينها في مكان ذي جو 

معتدل وغير رطب.
النــوع الثانــي: الســترات 
اجلافــة وهــي توفــر عــزالً 
حيــث  املــاء،  عــن  تامــا 
تبقــي اجلســم جافــا، كما 
اســمها.  مــن  واضــح  هــو 
وتتميز بســحابات خاصة مانعة 
للماء وســدادات، كمــا ان معظم 
أنواعهــا تغطــي اجلســم بأكمله 
مــا عدا الــرأس واليديــن، وهذه 
األعضــاء ميكــن حمايتهــا عبــر 
قلنســوة الســترة املبللة، وقفازين. 
حيــث يوفــر الهــواء املوجــود داخــل الســترة، وكذلــك املابس 
التي ترتديها حتت الســترة عزالً عن املاء وهذا يجعل الســترة 
اجلافــة اختيــارا أكثــر فعالية للغــوص يف املياه األكثــر برودة، 
فهــي تطيل الوقت الــذي تبقى خاله يف حالة ارتياح يف املياه 
األكثــر بــرودة مقارنــة بحوالــي 18 درجــة مئويــة، وتعتبر هذه 
السترات اخليار األساسي للغوص يف مياه أكثر برودة من 10 
درجــات مئويــة إال أنهــا مكلفة وحتتاج الى صيانة باســتمرار، 
حيث يجب احلفاظ على الســحابات مزيتة كما يتم اســتبدال 

السدادات حسب عمرها االفتراضي.
كمــا أن الغــواص بحاجــة للتعــرف علــى كيفية اســتخدام 
هــذا النوع من البدل من خــال تخصص غواص بادي البدلة 
اجلافــة والتــي تتكون مــن غوصة تعريفية يف حمام الســباحة 
يقوم املشارك باكتساب مهارات اختيار البدلة وكيفية ضبطها 
علــى اجلســم، كما يقوم باختيار األوزان النســبة التي تســمح 

على الغواص 
طلب المساعدة 

من محترف 
غوص للحصول 

على المقاس 
المناسب عند 
اختيار السترة
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لــه باالنغمــار وكيفية ضبط الطفــو وبعد أن يصقل هذه 
املهــارات يقــوم من خال رحلة البحــر بالغوص يف املياه 
املفتوحــة املاحلة ليختار مــن جديد األوزان التي تائمه 

وإعادة ما مت تطبيقه يف حمام السباحة. 
يفضلــون  الكويــت  الغواصــني يف  مــن  العديــد  إن 
الغــوص يف فتــرة الشــتاء حيــث تزيــد فــرص مشــاهدة 
الدالفــني واحليتــان العابــرة كمــا أن الضغــط يقل على 
أغلق املغاصات مما يجعل األسماك تشاهد بكثرة حول 
مســاكنها التــي فــرت منها خال موســم الصيف نتيجة 

زيادة أعداد مرتادي البحر .

الغوص الليلي
يعمــد الكثيــر مــن النــاس لزيــارة الغابــات واملتنزهــات 
بفتــرات زمنيــة مختلفــة ممــا يتيح لهــم الفرصة ملشــاهدة 
املخلوقــات والتعــرف على طباعهم خال فترات النهار كما 
يهتم البعض بالتعرف على طباع هذه املخلوقات يف فترات 
الليــل، األمر مماثل لدى الغواصــني فإن الغوص يف فترات 
النهــار مختلــف جــدا عنــه يف الليل، لذلك حتــرص منظمة 
بادي على تدريب الغواصني الترفيهيني على هذا النوع من 
الغــوص خاصــة أن له إجــراءات خاصة لألمن والســامة، 
كمــا أن املركــز يعقــد هــذه الــدورات خــال فتــرة الصيف 
لصقــل خبرات الغواصــني من خال التدريب اجليد وعقد 

الرحــات حتــت إشــراف مدربــني علــى خبــرة عاليــة مــن 
االحترافية لضمان سامة واستمتاع املشاركني.

ويرجع انتشــار هــذا النوع من الغوص ألســباب عديدة 
منهــا رغبــة املشــاركني بتجربــة كل مــا هــو جديــد، كما أن 
البعــض يفضــل مشــاهدة املخلوقــات البحريــة يف فتــرات 
الليــل وهــي ســاكنة يف ماجئهــا املرجانية مما يســمح لهم 
بالتقاط الصور حيث يســتمتع املصورون بإضافة فاشــات 
حتت مائية خاصة بالغوص تظهر ألوان األسماك واملرجان 
مــع خلفيــات مظلمة نتيجة عدم وصول الضوء إال للجســم 
الذي مت تصويره، كما أن البعض تكون له فرص الغوص يف 
فتــرات النهار صعبة بســبب االلتزام بأعمالــه اليومية فهم 
يفضلــون الغــوص يف الليــل حيث يســتطيعون توفير الوقت 

لذلك.
وترتكــز دورة الغــوص الليلــي علــى تدريــب املشــاركني 
علــى إجراءات األمن والســامة أثناء الليل، كأن يســتخدم 
املشــارك معدات مألوفة بالنســبة له حيث يســتطيع لبسها 
بســهولة وضبطها، وباســتخدام مصادر ضوء متعددة حتى 
يكــون لديهم مصدر ضوء أساســي، مصدر ضوء احتياطي 
ومصــدر ضوء وميض غالبا مــا يعطي ألواناً مختلفة متكن 
الغواصــني من التعرف على بعضهم البعض وذلك للحفاظ 
علــى مصــادر اضــاءة متنوعــة وبديلــة يف حال حــدوث أي 
أعطــال. ويتــم اســتعراض الطــرق الصحيحــة للتخاطــب 
باســتخدام هذه األضواء بسبب تعذر التخاطب باإلشارات 
اليدوية النعدام الرؤية خال فترات الليل، وألننا نســتخدم 
مصــدر ضــوء قــد يكــون مســلطا يف زاويــة محــدودة يجب 
علــى الغواصــني مراعــاة وجهتهــم كأن يقومــوا بتســليط 
الضــوء للقــاع أثناء النــزول لتجنب النزول علــى املرجان أو 
تســليطه للســطح أثناء الصعود لتجنــب االرتطام بالقارب، 
ولهــذه املصابيــح أنــواع مــن حيــث طريقــة العمــل البعــض 
منها مزود ببطاريات قابلة للشــحن وهي تعطي حدة ضوء 
أعلــى وبحاجــة لعنايــة خاصة، أما النوع الثانــي فهو املزود 
بالبطاريات غير قابلة للشــحن وهي بســيطة وسهل العناية 

بها كما أنها غير مكلفة.
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غالبــا مــا يكــون الغــوص الليلي أكثر حتفظًا من الغــوص يف فترات النهار لتجنب 
املالحة اخلاطئة حتت املاء أو تعدي احلدود القصوى املسموح بها للغوص الترفيهي، 
كمــا أن فــرق الزمالــة تكــون أقــل مــن فــرق الزمــالء يف فتــرات النهــار لتحســني التحكم 
باملجموعة، وينصح بالغوص يف أعماق ضحلة لتسهيل املالحة وإنهاء اجلولة يف حال 
حــدوث مشــاكل، كمــا أن الغــوص يف فتــرات الليــل قــد يتطلــب مــن الغــواص أن يرتــدي 
بدلــة غــوص مناســبة حلمايــة مــن البــرودة خاصــة أن درجــات احلرارة قــد تنخفض يف 
فتــرات الليــل وكذلــك مالبــس جافــة حتــى يرتديهــا بعد االنتهــاء من نشــاطاته املائية 

لكي يحافظ على درجة حرارة جسمه ويتجنب اإلصابة بالبرد. 

أمان الغوص الليلي

كمــا أن معــدات الغوص احلديثة مجهــزة بحيث تعطي 
وميــض بعد تســليط الضــوء عليها للتعرف علــى القراءات 
املهمــة كالتعــرف علــى مخــزون الهواء يف األســطوانة حتى 
يتجنــب الغــواص حــوادث انقطــاع الهــواء، أو التعرف على 
الوجهة من خال النظر للبوصلة حتت املائية وهي جميعها 

مصممة على أن تشع بعد تسليط الضوء عليها مما يساعد 
الغــواص علــى ســهولة النظــر، أمــا كمبيوتــرات الغــوص 
والســاعات املستخدمة لنفس الغرض فهي تضيء للغواص 
ليتمكن من معرفة العمق والوقت لتسمح له بالغوص ضمن 

احلدود املطلوبة.

دورة الغوص الليلي تدرب 
المشاركين على إجراءات 

األمن والسالمة أثناء الليل

كلما زاد سمك 
السترة على 
الغواص زيادة 
أثقال الرصاص 
لتمكنه من 
االنغمار في الماء
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استعادة الملفات المحذوفة من جهازك تمثل مشكلة كبيرة

كيف
تضمن
حماية

بياناتك؟

تعتبر عملية استعادة امللفات احملذوفة من جهازك مشكلة كبيرة عند بيع كمبيوترك 
اخلاص أو أي من ملحقاته املتعلقة بالذاكرة لشخص آخر، سواء كانت معلومات 

مالية حساسة، أوراق عمل، أو صور خاصة ُتستخدم يف عملية ابتزاز لك، فعلى األغلب 
أنك ال تريد أن يضع أشخاص أيديهم على هذه املعلومات واألشياء اخلاصة.

ولكن ميكنك أن تخطو خطوات مهمة حلماية معلوماتك، إن كنت ستتخلص 
.USB من كمبيوترك اخلاص، أو القرص الصلب اخلارجي أو شريحة الذاكرة

م. هايك قصارجيان 
إدارة تكنولوجيا املعلومات
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وســنأخذ جولة ســريعة نتعــرف فيها على األقــراص الصلبة 
وأنواعها، وما يحدث عند حذف امللفات.

أوالً: األقراص الصلبة امليكانيكية: وهي من املدرسة القدمية 
والنوع ذي الصفيحة املغناطيسية الدوارة، وما زالت تستخدم يف 
 SSD الكمبيوترات الشخصية. إن كان كمبيوترك ال يحتوي على
فإنــه يحتــوي على قرص صلــب ميكانيكي، وامللفــات التي متحى 
من هذه األقراص ميكن أن يتم استرجاعها. عندما حتذف ملفا 
مــن هــذا القرص الصلب، فإنه يضع ماحظة على امللف بأنه مت 
حذفه، حتى يتم استبدالها مبلف آخر يف املستقبل، بعض الناس 
بإمكانهم مسح القرص الصلب واسترجاع امللفات املوضوع عليها 

عامة مت احلذف.

ثانيــاً: محركات األقــراص الصلبة الداخلية: تســتخدم ميزة 
تســمى TRIM. فعنمــا حتــذف ملفــا مــن محــركات األقــراص 
الصلبــة الداخليــة، يخطــر نظــام التشــغيل القــرص الصلب بأن 
امللــف قد مت حذفه، وعندها ســيقوم بحــذف معلومات امللف من 

خايا الذاكرة.
تتــم هــذه العمليــة لتســريع األمور فإنه من األســرع تســجيل 
وتفريــغ اخلليــة لكن لديها امليزة التي تضمن بأن امللفات التي مت 

حذفها من الـSSD الداخلية ال ميكن استرجاعها.
ثالثــاً: محــركات األقــراص الصلبة اخلارجية: وتســتخدم الـ

TRIM للـSSD الداخلية. أي أنك إذا كان لديك SSD  خارجي 
وقمــت بتوصيلهــا الى جهاز الكمبيوتر عن طريــق الـUSB ، فالـ 
TRIM لــن يحــذف ملفاتــك. هــذا يعنــي بأنه امللفــات احملذوفة 

ميكــن اعادتهــا بســهولة من األقــراص اخلارجيــة SSD، وأيضا 
 ،SDكــروت الـ ،Flash Drives ميكــن اســترجاع امللفات مــن الـ

وجميع أنواع الوسائط املتحركة.
واآلن إن كان لديــك كمبيوتــر شــخصي ذو قــرص SSD فما 
عليــك إال إعادة تنزيل نظام التشــغيل إلزالة محتويات املعلومات 
وامللفــات. إن كان لديــك كمبيوتــر شــخصي بقــرص ميكانيكــي، 
فعليــك التأكــد مــن إزالــة معلوماتــك إزالــة تامــة من قبــل اعادة 
تنزيــل نظام التشــغيل. إن كان لديك قــرص خارجي فعليك إزالة 

معلوماتك إزالة تامة منه أيضا.

استعادة نظام التشغيل ويندوز 8
على مدار أعوام كان مهووســو املعلومات يســتخدمون برامج 
مــن شــركات ثانوية إلزالــة معلوماتهم مــن األقــراص امليكانيكية 
ألجهــزة كمبيوتراتهــم اخلاصــة إزالــة تامــة قبــل التخلــص مــن 
األجهــزة، ثم قدم ويندوز 8 وأضاف مؤخرا هذه اخلاصية جلعل 

إزالة التامة للملفات واستعادة نظام التشغيل أسهل.
اســتخدم خاصية اســتعادة النظام للويندوز 8 جلعل جهازك 
على حالته املصنعية، وســتتمكن من االختيار خاصية إزالة تامة 
للملفــات، حيث يقوم ويندوز مبــلء القرص امليكانيكي مبعلومات 
عشــوائية ومــن ثــم اســتعادة النظــام عليهــا، وبعدهــا ســتحصل 
علــى نظــام تشــغيل كاجلديد متامــا من دون أيــة معلومات ميكن 

استعادتها.

إزالة امللفات إزالة تامة وإعادة تنزيل ويندوز 7
ال يحتــوي ويندوز 7 على خاصية اإلزالة التامة مدمجاً معه، 
فــإن كنــت قد أعــدت تنزيــل وينــدوز 7 على كمبيوتــرك اخلاص 
باســتخدام القرص املرن اخلاص به أو خاصية اســتعادة املصنع 
لكمبيوترك اخلاص، فقرصك الصلب لن تتم إزالة املعلومات عنه 
إزالة تامة، ألن امللفات احملذوفة نظريا ميكن أن تتم استعادتها.
ولعــدم التعــرض ألخطــار فضــح املعلومــات لديــك ســتحتاج 
 Dariks Boot الســتخدام أدوات إزالــة املعلومــات التامــة مثــل
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and Nuke )DBAN( قبــل إعــادة تنزيــل الوينــدوز. هذه األداة 
ســتزيل ملفاتك ازالة تامة بنســخ ملفات عشــوائية على القرص 
الصلــب امليكانيكي. وإن كنــت تريد التخلص من قرصك الصلب 
أو كمبيوترك الشخصي فيكفي أن تزيل ملفاتك بهذه األداة، أما 
إذا كنت تريد إعطاء كمبيوترك الشــخصي ألحد آخر فســيتعني 

عليك تنزيل نسخة ويندوز.
وللعلــم فــإن برامج اإلزالــة التامة كـDBAN تقوم على نســخ 
ملفات عشوائية على كامل القرص لذا يجب أن يتم أخذ نسخ 

احتياطية من امللفات املهمة وملفات استرجاع النظام.

تنظيف األقراص اخلارجية
قم بتأدية إعادة تهيئة كاملة للقرص الصلب اخلارجي إلزالة 
امللفــات إزالــة تامــة. وألداء هــذه العمليــة، قــم بتوصيــل القرص 
الصلب اخلارجي الى كمبيوترك الشــخصي، وانقر باليمني على 

أيقونة القرص الصلب واختر إعادة تهيئة.
انتبــه لئــا تختــار إعــادة تهيئــة ســريعة ولكــن اختــر التهيئة 
بالطريقــة الكاملــة، فالتهيئة الســريعة لن تزيــل ملفاتك بالكامل 

من القرص الصلب اخلارجي.
كرر هذه العملية لكل قرص صلب خارجي تريد أن تزيل عنه 

امللفات إزالة تامة.
على نظام التشغيل ويندوز إكس بي فإن املعلومات من املمكن 
استعادتها حتى لو مت اختيار التهيئة الكاملة، وابتداء من ويندوز 
فيســتا، تقــول مايكروســوفت إن التهيئة الكاملــة للقرص الصلب 
ســيتم من خالها نســخ ملفات عشــوائية على معلوماتك ومن ثم 
ازالتهــا، ومن املمكن اســتخدام أدوات مســح املعلومــات التامة كـ 

CCleaner يتضمن أداة مسح تام .

برامج التشفير لحماية معلوماتك
قــم بتهيئــة تشــفير علــى قرصــك الصلــب إن كان 
بالــك مشــغوال كثيرا باســتطاعة أشــخاص الوصول الى 
معلوماتك املهمة، فالتشــفير يؤّمن كل ملفاتك، باإلضافة 
الى احلالية واحملذوفة. وباســتطاعتك متكني هذه امليزة 
مــن خــال ميــزة the BitLocler التــي تعمل على جميع 

أنظمة التشغيل وبإمكانها تشفير كامل القرص الصلب.
يجــب عليك تزويــد كلمة اعادة التشــفير لكي تتمكن 
مــن الوصــول الى ملفاتك. حتى لو لــم تزل ملفاتك ازالة 
تامة فإنه امللفات املسترجعة ستكون مشفرة وحتتاج الى 

كلمة سر لفتحها.
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مسح  تام للمساحة الفارغة
إن كنت قد أنزلت نســخة ويندوز مســبقا وال تريد أن تزيل 
ملفاتــك إزالــة تامــة ومــن ثم تنزيل نســخة الوينــدوز من جديد، 
ميكنــك اســتخدام أداة للمســح التــام للمســاحة الفارغــة، الذي 
ســتزيل أية آثار للمعلومات السابقة. كمثال CCleaner يتم من 

خاله املسح التام للمساحة الفارغة.
القيــام باملســح التــام للمســاحة الفارغة للقــرص الصلب ال 
يعتبــر احلــل األمثل، ولكن إن كان لديك معلومات مهمة لن تقوم 
بإزالتهــا CCleaner. فاإلزالــة الكاملة على كافة القرص أقوى 
ومجدية ألنه يتأكد من اإلزالة الكاملة لكل شيء من قبل أن يتم 

تنزيل أي نظام جديد عليه من الصفر.
كذلــك قــم بالتأكــد بنفســك مــن إمكانيــة اســتعادة ملفاتك 
احملذوفة، واســتخدم برامج اســتعادة امللفــات مثل Recuva مت 
 CCleaner انشــاؤه مــن قبل نفس األشــخاص املصممــني ألداة
وإن كانــت عمليــة إزالتــك مللفاتــك إزالــة كاملــة Recuva لــن 

يستطيع أن يجد شيئا. 

تدمير األقراص الصلبة
توجد طريقة ثانية حلماية امللفات املهمة، فعندما تقوم أي وزارة دفاع بالتخلص 
مــن أقراصهــا الصلبــة التــي حتتــوي على أكــواد إطــاق الصواريخ النوويــة، فهم ال 
يكتفــون بإزالــة امللفات إزالة تامــة، ال، إنهم يقومون بتدمير القرص الصلب وحتويله 
الى تراب بالرغم من أن القرص الصلب يعتبر صاحلاً ومن املمكن اســتخدامه لكن 

حماية هذه األكواد من الوقوع يف األيدي اخلاطئة أهم.
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يعتبر من األركان الغذائية األساسية لكثير من أنوع القشريات واألسماك

بحار الكويت مليئة باملرجان الذي يوجد يف املياه الصافية 
كمنطقة اخليران، ويف املناطق الدخلة كجزيرة بوبيان.

وينقسم املرجان الى قسمني:
األول: الصخري وهو الذي يبني هيكله من الكلس، والثاني: 

األملس وهو الذي ليس له هيكل ومن املمكن أن يبني له هيكاًل من 
مادة الكينت التي يتكون منها الشعر واألظافر يف اإلنسان.

حسني الصايغ
ادارة علوم البيئة البحرية
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يعتمد املرجان الصخري Zooxanthellae بجسمه على نوع 
مــن الطحالــب الذي يحتوي على املرجان لتوفير املكان اآلمن له، 
باملقابل تقوم هذه الطحالب بتحويل الطاقة الشمســية إلى سكر 
لتغذيــة نفســها واملرجان، ويتغذى املرجان مــن فصيلة النايديريا 
احليوانيــة على الطحالب والكائنات الصغيرة يف املاء وهو أقرب 

بالتسلسل إلى قناديل البحر.
اكتشــف العلمــاء 16 نوعــاً مــن املرجــان الصخــري يف ميــاه 
الكويت، وقد ســاهم فريق الغــوص الكويتي التابع للنادي العلمي 

خــال عشــرين عامــاً يف رقابــة وتوثيــق الشــعاب املرجانية حول 
جزيرتــي أم املــرادم وقــاروه، وأكــد أن الشــعاب املرجانية جتذب 
كثيــراً مــن أنــواع الســرطانات واألســماك وغيرهما مــن األحياء 

البحرية وتعيش يف توازن ايكولوجي.
توجــد عاقــة ايكولوجيــة بــني الشــعاب املرجانيــة وقنفــذ 
البحــر الــذي يوجــد منه نوعان أساســيان يعيشــان على الشــعب 
املرجانيــة عنــد جزيــرة قاروه وهمــا الرماي ذو الشــوك الصغير 
املشــهور بشــوكه الســام الطويل والشــيت التي تشــمل ايضا جنم 
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بيئة بحرية

البحر، وليس للقنفذ جنس معني فجســده يحتوي على بويضات 
وحيوانات منوية يطلقهما يف املاء عند تعرضه للخطر.

وفيما يتعلق بالرماي فإنه يفضل أن يعيش بأعماق ال تقل عن 
3 أمتــار ويتغذى علــى الطحالب التي تنمو على الرمل والصخر، 
كمــا أنه يســهل من منو املرجان فهو يســاعده علــى التخلص من 
الطحالــب التــي تقتلــه، ولذلك وجود الرماي يعتبر ركناً أساســياً 

لصحة الشعاب املرجانية.

أمــا الشــيت فهــو يفضــل أن يعيش على احلد الســاحلي إلى 
عمق 5 أمتار، وأسنانه متكنه من أن ياكل الصخر واملرجان.

ودور الشــيت يف التــوازن االيكولوجــي هــو أن يتخلــص مــن 
املرجان املريض لكي يتمكن املرجان الصحي من أن ينمو بكثافة 
وجودة عالية، حيث يعتبر الشيت من األركان الغذائية األساسية 
لكثير من أنوع القشــريات واألســماك ومنو املرجان يكون أســرع 

من إمكانية الشيت أن يتخلص منه.
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العجز بالتوازن
خــالل الســنوات املاضيــة زاد ضغــط 
التلــوث البيئــي علــى الشــعاب املرجانيــة 
باإلضافــة إلى حرارة املياه واألمراض التي 
قللت نســبة منو املرجان، ويف نفس الوقت 
ازداد صيــد األســماك والقشــريات التــي 
كانــت تــأكل الشــيت، وُفتح املجــال له ألن 

يتكاثر ويأكل الشعاب املرجانية.
دور  عــن  الــرأي  يف  اختــالف  يوجــد 
الشــيت يف التخلص من الشعاب املرجانية 
بــني العلماء، ولكــن الكل يتفــق أنه يوجد 

عجز يف امليزان.
وقد قام فريق الغوص بدراسة هجوم 
الشيت على املرجان وتبني أن هناك نوعني 
أساســيني، هما: الهجوم على جذع املرجان 
وعلــى أطــراف املرجــان كمــا يحصــل مــع 
اختفــاء املرجان مــن الســواحل البحرية، 
وتــآكل  بالتيــارات  تغيــرات  فقــد يســبب 
السواحل ويخفف نسبة األسماك وتتغير 
ايكولوجيــة البيئــة البحرية لذلك يجب 
احملافظــة علــى صحــة امليــاه ومنــع صيد 
األســماك حول الشــعاب املرجانية وعدم 
تكســير املرجان اثناء الغــوص، فاحملافظة 
الوحيــد  احلــل  هــي  امليــزان  هــذا  علــى 

للمحافظة على الشعاب املرجانية.

ضرورة المحافظة 
على صحة المياه 

ومنع صيد 
األسماك حول 

الشعاب المرجانية

وجود الرماي يعتبر 
ركناً أساسيًا لصحة 
الشعاب المرجانية
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الشباب والعلوم

يف الوقت الذي تدخل أجهزة 
اإلنسان اآللي )الروبوت( إلى 

حياتنا، قد تسرق أسرارًا تتعلق 
بحياتنا ال نريد أن يعرفها أحد، 

كما يقول خبراء يف مجالي 
فلسفة التكنولوجيا، وقوانني 

صناعة أجهزة الروبوت.
قد ال يكون ذلك هو املستقبل 

البائس الذي حذرنا منه ستيفن 
هاوكنغ، والذي ستتمكن فيه 

أجهزة الذكاء الصناعي من أن 
»تسطر نهاية اجلنس البشري« 

كما يرى، لكن ذلك يلقي الضوء 
على املخاطر غير املتوقعة لدخول 

أجهزة الروبوت إلى بيوتنا.

خالد رمضان
 إدارة الشباب والعلوم 

نحب أشكالها اإلنسانية ونميل لإلفصاح لها عن أسرارنا

الروبوت..
هل يكتب
نهاية
البشر؟!
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أما البرمجيات اخلبيثة، التي صممها مجرمون يف األساس، 
فهي اآلن منتشرة على مواقع التواصل االجتماعي، ويف كل مكان 

تقريبا على شبكة اإلنترنت.
علــى ســبيل املثــال، جــرى اختــراق تطبيــق املواعدة الشــهير 
»تينــدر« علــى أجهــزة الهواتف احملمولة مــرات عديدة من خال 
برمجيــات خبيثــة تظهــر على أنها أشــخاص حقيقيــون، وحتاول 
أن تخــدع املســتخدمني لفتح كاميرات هواتفهــم أو اإلفصاح عن 

معلومات متعقلة ببطاقات االئتمان اخلاصة بهم.
وبالتالــي ميكننــا القــول إن ذلــك ليــس مــن بــاب املبالغة إذا 
تخيلنــا أن مثــل هــذه البرمجيــات غيــر املوثوقة ميكــن أن تدخل 

قريبا إلى عاملنا امللموس.
ويف نفــس الوقت، هنــاك أدلة متزايدة توضح أن لدينا ميوال 
لإلفصاح عن أدق أســرارنا وأســوأها أيضا أمام أجهزة الروبوت 
املجســمة، تلــك التــي تتخذ شــكل إنســان، والتي قــد تخفي وراء 
وجوهها اللطيفة أكوادا أو شفرات تهدف إلى استغالنا. فكيف 

إذاً نحمي أنفسنا من مخاطر تلك األجهزة؟
لغات برمجة الروبوت

إن الروبوتــات الصناعيــة األولى هي عبــارة عن آالت يتحكم 
بها بواســطة احملركات، وعن طريق متحكمات منطقية مبرمجة، 

وقد برمجت األوامر عموماً عن طريق املستخدم.
إن لغــة MHI كانــت لغــة برمجــة الروبوتات األولــى، ومن ثم 
طورت إلى MIT خال الســنوات األولى من الستينات من القرن 
املاضي. وهي التي كانت تســتخدم يف احلاســبات األولى ومن ثم 
طورت هذه اللغة يف جامعة ستانفورد يف بداية عام 1970 بحيث 

.)ALGOL( اعتمدت على لغتي برمجة هما الباسكال وال
ومــن ثــم ظهــرت لغــة البرمجــة )VAL( و)VALII( يف عــام 
1984 التــي طورتهــا شــركة يونيميشــن احملــدودة. كمــا ظهــرت 
لغــة AML)A Manfacturing Language( يف عــام 1982 ثــم 
طورتها شركة IBM األمريكية. كما ظهرت لغة جديدة سميت ب 
AUTOMATIX طورها ماكدونيل دوغاس يف نهاية عام 1983 
والتي كانت تدعم مجموعة كبيرة من تطبيقات الروبوت التي قد 

تطور خال هذه الفترة.
أمــا بالنســبة للغــة )V+( فكانــت تعتبــر مــن لغــات برمجــة 
الروبوتات احلديثة وكانت لديها أكثر من مائة تعليمة يف برمجة 

هذه الروبوتات لتنفيذ حركات متعددة ومتتالية .
التحكــم بالروبــوت: إن أوامــر البرنامــج املطلــوب للتحكــم 
بالروبوت يجب أن تســيطر على حركة الروبوت وحتديد موقعه، 
واملســير والســرعة والتســارع وجتنــب أي عائــق. فمثــًا يف لغــة 

)V+( أوامر التحكم بالروبوت هي كما يلي :
MOVE : هــي حتريــك الروبــوت إلــى موقــع جديــد محــدد 

بالرمز .
APPRO: هــي حتريــك الروبــوت إلى موقع آخــر من موقع 

مســمى أي أنها حترك املؤثر النهائي أو األداة إلى املكان احملدد 
.Z بالرمز، ولكنه يبدأ بالقياس اعتباراً من نقطة على احملور

مستقبل الصناعه باستخدام الروبوت
أهم ما يســتوقف الشــخص يف الروبوت، خاصة فيما يتعلق 
مبســتقبل اســتخداماته هو الذكاء االصطناعي، فنحن جميعا ال 
نســتغرب عندما يقال لنا مثا إن الروبوت يســتخدم يف خطوط 
التجميــع يف صناعــة الســيارات، ولكن إضفاء صفــة الذكاء على 

الروبوت أمر فيه نظر.
وكمــا أنــه مــن الصعــب وضع تعريــف محدد للروبوت نفســه 
يصعــب أيضــا وضع تعريف للــذكاء االصطناعــي؛ وذلك ألنه يف 
النهاية يعني تزويد اآللة بخصائص التفكير البشري، أو صنع آلة 
حتمــل ذكاء اإلنســان، ويشــمل هذا التزويد القــدرة على تعلم أي 

شيء، مبا يف ذلك القدرة على االستنتاج، والقدرة على استخدام 
اللغة، والقدرة على تكوين األفكار األصلية.

وصنــاع الروبــوت بعيــدون جــدا عــن هــذا املســتوى، ولكنهم 
أحرزوا تقدما ملحوظا يف أنواع محدودة من الذكاء االصطناعي، 
ونعنــي بذلــك أن أجهــزة الذكاء االصطناعي اليــوم ميكنها تقليد 
بعــض خصائــص القــدرات الذهنية.. فاحلواســيب، على ســبيل 
املثــال، ميكنهــا حل بعــض املعضات يف حدود ضيقــة، ورغم أن 
تنفيذ مثل هذه احللول معقد جدا فإن فكرتها األساسية بسيطة 
جــدا. ففــي البداية يجمــع الروبوت أو احلاســوب احلقائق حول 
وضــع مــا عبر مجســات أو من إدخال بشــري، وبعــد ذلك يقارن 
احلاســوب هــذه املعلومــة بالبيانــات املخزنــة، ويحــدد املطلــوب 
مــن املعلومــة، ومــن ثم يفاضل بني قرارات عديــدة متنوعة ميكن 
اتخاذها بناء على املعلومات املجموعة، ويتنبأ بالقرار الذي ميكن 

أن يحقق أفضل النتائج.
واحلاسوب بالطبع يستطيع حل مسائل محدودة برمج على حلها 
وال ميلك قدرات حتليلية عامة، ومثالنا على ذلك حواسيب الشطرجن.
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وبعــض الروبوتــات احلديثة ذات قدرة محــدودة على التعلم، 
ومثــل هــذه الروبوتات ميكنهــا حتديد مــا إذا كان اتخاذ قرار ما 
)مثل حتريك ساق مثا( قد أعطى النتيجة املرجوة )إزالة عقبة 
مثــا( أم ال، حيــث يخــزن الروبــوت هذه املعلومة ويحــاول اتخاذ 
نفــس القــرار مرة أخرى عندما يواجه نفس الوضع. ومرة أخرى 
نقــول إن احلواســيب احلديثة تســتطيع أن تفعــل هذا يف حاالت 
محدودة جدا، وال تستطيع امتصاص أي نوع من املعلومات مثلما 

يفعل اإلنسان.

الروبوت »كيسمت«
وتتعلــم بعــض الروبوتات تقليد حركات اإلنســان، ومن أمثلة 
ذلــك جنــاح اليابــان يف تعليــم روبــوت الرقــص بعــرض حــركات 
الرقــص عليــه. وبإمكان بعــض الروبوتــات التواصــل اجتماعيا، 
وميثــل ذلــك الروبــوت كيســمت، الــذي ميكنــه التعــرف على لغة 
جســم اإلنســان وتغيــر نغمــة صوتــه والتجــاوب بناء علــى ذلك. 
وصانعــو كيســمت مهتمــون بكيفيــة جتــاوب اإلنســان، واألطفال 
بصفــة خاصــة، مع تغير نغمــة الصوت والتلميــح النظري، حيث 
ميكــن ملثــل هــذا املســتوى املتدني مــن التفاعل أن يكون أساســا 

لنظام تعلم بتقليد اإلنسان.
وقد ابتكر صانعو كيسمت وسيلة تشغيل غير تقليدية لتشغيل 
كيســمت وغيــره من الروبوتات املؤنســنة. فعوضــا عن توجيه كل 
حركات الروبوت باســتخدام حاســوب مركزي يســتطيع الروبوت 
التحكــم يف احلــركات البســيطة بحواســيب بســيطة. ويعتقــد 
املســؤولون عــن البرنامــج أن هــذا الروبوت ميثــل منوذجا دقيقا 
من الذكاء البشــري ألنهم يتحكمون يف كل احلركات أوتوماتيكيا 

ودون تدخل الذكاء البشري.
وأكبــر حتــد يواجــه الذكاء االصطناعي هو فهــم كيفية عمل 
الــذكاء الطبيعــي. فبناء الــذكاء االصطناعي ال يشــبه بحال بناء 
القلــب االصطناعــي، وذلــك ألن علمــاء الــذكاء االصطناعــي ال 
يعملــون وفــق منوذج بســيط ومحدد مثل القلــب. فهم يعلمون أن 
الدمــاغ يتكــون مــن بايني اخلايــا العصبية وأن اإلنســان يفكر 
ويتعلــم ببناء توصيــات كهربائية بني اخلايا العصبية املختلفة، 
ولكنهــم ال يعلمــون بدقــة كيــف تســاهم 
كل هــذه التوصيــات 

الحواسيب 
الحديثة

ال تستطيع 
امتصاص 

أي نوع من 
المعلومات 
مثلما يفعل 

اإلنسان
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يف  ســواء  التفكيــر،  عمليــة  يف 
مستوياته العليا أو الدنيا.

ولهــذا الســبب فــإن الكثير 
من أبحاث الــذكاء االصطناعي 
ما زالــت يف أطوارهــا النظرية، 
النظريــة  االفتراضــات  وتــدور 

حول كيفية التعلم والتفكير والهدف 
منهما، ويستخدم الروبوت يف اختبارات 

التحقق من صحة هذه االفتراضات.
ويركــز بعض خبــراء الروبوت على الروبوتات 

املؤنسنة لشعورهم بأن محاكاة الروبوت لإلنسان يف التفاعل مع 
اخلبرات احلياتية مهم يف تطوير الذكاء الشــبيه بذكاء اإلنسان، 
كمــا أنه يســهل التعامــل مع الروبــوت وبالتالي يســاعد الروبوت 

على التعلم.
فهــم  الروبوتــات وســائل معينــة يف  أن  وكمــا 
تشــريح جسم اإلنســان واحليوان فإن أبحاث 
الــذكاء االصطناعي مفيدة أيضا يف فهم 
كيفيــة عمــل الــذكاء الطبيعــي، وهــذا 
الهــدف يف رأي بعض خبــراء الروبوت 
هــو الهــدف النهائي الــذي يعمل ألجله 
صانع الروبوت. وبعض اخلبراء يتخيلون 
عاملــا يتعايش فيه اإلنســان جنبا إلى جنب 
مع اآلالت الذكية ويستخدم آالت أقل ذكاء يف 
األعمال اليدوية والرعاية الصحية واالتصاالت.
كذلــك يتوقــع العديــد مــن خبــراء الروبوت أن 
يحــول تطور صناعة الروبوت اإلنســان يف النهاية إلى 
كائــن مكمــل لآللــة. ويذهب آخــرون يف خيالهم إلى أبعد 
من ذلك، حيث يعتقدون بأن إنسان املستقبل ميكن أن يضع 

عقله يف روبوت.
ويف كل األحوال من املتوقع أن يؤدي الروبوت دورا كبيرا يف 
حياتنــا اليومية يف املســتقبل، ففي العقــود القليلة القادمة يتوقع 
أن يخــرج الروبــوت مــن عالــم 

الروبوت »كيسمت« 
يمكنه التعرف على 
لغة جسم اإلنسان 
وتغير نغمة صوته

أكبر تحدٍّ يواجه 
الذكاء االصطناعي 
هو فهم كيفية 

عمل الذكاء الطبيعي

املصانــع واملختبرات ويدخل 
حياة الناس اليومية بنفس 
الطريقــة التــي دخــل بهــا 
البيــوت  إلــى  احلاســوب 
يف ثمانينيــات وتســعينيات 

القرن العشرين.
إيجابيات الروبوت

احلفاظ على حياة اإلنسان.  
توفيــر التعــب واجلهــد عليــه، وخفــض مــن نســبة تعّرضــه   

لألمراض واإلصابات لدى العّمال.
إنتــاج منتجــات غاية يف الدّقة، وكذلك غاية يف الصعوبة، مثل   

السيارت.
توفيــر املــال، حيث إّن الروبوت يقلُّل من نســبة األيدي العاملة   

يف املصانع.
سلبيات الروبوت :

ليس لها قوة العقل البشري.  
ليست قابلة للتكيف.  
أكــد عــدد من الباحثــني ان االعتماد الكبير علــى الروبوت يف   

تســيير شــؤون حياتنا اليومية ميكن ان يتسبب يف حدوث أضرار 
لإلنســان يف املســتقبل، وهذا الضرر ميكن أن ينشــأ عن متاس 
الروبوت مع اإلنسان بشكل مباشر واصطدامه يف حال تعطل أي 

نظام استشعار لدى الروبوت. 
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