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ف���ي م���ج���االت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
والعلوم واالبتكار ،وبروز نشاطات
اق��ت��ص��ادي��ة ج��دي��دة ذات قيمة
م��ض��اف��ة ع��ال��ي��ة ق��ائ��م��ة عليها
تتطلب منا االستجابة السريعة
لمواكبة ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،من
خالل تطوير نظامنا التعليمي،
وت��ك��ري��س ال��ث��ق��اف��ة العلمية
واإلبداع واالبتكار بين النشء في
مجتمعنا ،وتوفير البيئة المالئمة
والحاضنة ل��ه��ا .ويسعدني أن
أعلن اليوم في هذه االحتفالية
عن إنشاء (مركز الكويت لالبتكار
الوطني) لدعم واحتضان ورعاية
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي م���ن ذوي
االبتكارات واالخ��ت��راع��ات البناءة
لتحويلها إلى مشاريع اقتصادية

“

“

إن التطورات الهائلة والسريعة

وتمكينهم من المساهمة في
قيادة مسيرة التنمية لتحقيق
ال���رؤي���ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 2035
واألهداف التنموية الوطنية لها.

من كلمة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
يف حفل ختام امل�شروع الوطني لل�شباب
(الكويت تفخر)
 13مار�س 2019

العدد التاسع عشر  -مارس 2019

1

4

قيمة العدد
التسامح
مجلة فصلية تصدر عن وكالة األنباء الكويتية (كونا)

صناعة السفن الشراعية..
إبداع كويتي خاض عباب البحار
والمحيطات

14

شخصية العدد
د .أحمد نبيل ..منظار طبي
عالمي بأيد كويتية

20

رئيسة التحرير
خالدة عيسى النوفل

أسرة التحرير
> عبداهلل بدران
> شريفة الوزان
> موسى أحمد
> إسراء علي
> عائشة العبيدان
> آمنة الشمري

تراثيات كويتية

6

مركز صباح األحمد للموهبة
واإلبداع ..منصة االبتكار وحاضنة
المخترعين

22

» :الكويت تزخر
		
الثالب لـ «
بمخترعين متميزين إقليميًا وعالميًا

28

عنوان المراسلة
وكالة األنباء الكويتية (كونا)
الشويخ  -قرب مبنى جمعية الهالل األحمر
Derisha.magazine@kuna.net.kw
www.kuna.net.kw

هاتف البدالة:
 - +965 2227 1800داخلي:

1214

مباشر:
+965 2482 3483

الزهيري..
غناء البحر و فن الطرب

8

النادي العلمي الكويتي ..ريادة
متميزة في تنظيم معرض
عالمي لالختراعات

36

“مجمع الشقايا” و “جسر جابر”..
باكورة إنجازات “كويت جديدة”

42

تصميم وإخراج

2

العدد التاسع عشر  -مارس 2019

العدد التاسع عشر  -مارس 2019

3

قيمة العدد

تهذيب النفس وتربيتها

التسامح
�إعداد � :شريفة الوزان
االخت�لاف ب�ين النا�س م��ن �أعظم الهب��ات الإلهي��ة� ،إذ يكمن اجلم��ال فيهم
باختالفه��م فكرا وروحا وقلبا و�ش��كال ،ال يخلق اهلل �ش��يئا عبثا ،بل يتجلى يف هذا
االخت�لاف �أرقى و�أروع احلكم الإلهي��ة ،ويت�ضح ذلك يف قوله تع��اىل }وجعلناكم
�شعوب��اً وقبائل لتعارف��وا{ ،وذلك لنتعارف ويكمل بع�ضن��ا بع�ضا ،ولرنتقي يف كل
جوان��ب حياتنا ،ثم تلتها �آية �أخرى مبا�ش��رة وهي } �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم {
�أي �إن �أعل��ى درجات االرتقاء والكمال الإن�ساين لن ي�ص��ل �إليها �إال من هو �صاحب
تقوى وخلق عظيم.
هن��ا نالحظ �أن االختالف يف الآية اقرتن بالأخ�لاق والتقوى� ،أي �إن الإن�سان
بطبيعت��ه الب�شرية املعجونة باخلري وال�ش��ر لن يدرك حقيقة وقيمة االختالف �إال
ح�ين و�صوله �إىل الر�شد الأخالقي ،وه��و �إدراك احلقائق املتعلقة باختالف الب�شر
وتقبله��ا ،وال�سعي �إىل احلفاظ على الأ�ص��ول امل�شرتكة بينهم والتجاوز عن اخلط�أ
باللني واحللم و�سعة ال�صدر.
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�إن الو�ص��ول �إىل ه��ذه الدرج��ة م��ن
الت�س��امح يحت��اج يف املق��ام الأول �إىل
تهذيب النف���س وتربيته��ا� ،إذ يكمن اخلري
يف �إ�ص�لاحها �أوال وكب��ح جماحه��ا ،لذلك
يجب على الإن�سان ال�سوي العاقل �أن يرتك
ال�صراعات واحلروب النف�سية مع الآخرين
ويلتفت �إىل نف�س��ه باقتالع خ�صاله ال�سيئة
منه ،فلنف�س��ه حق تق��ومي اعوجاجها وهي
�أوىل بذلك و�أح��ق من غريها « فطوبى ملن
�ش��غله عيبه ع��ن عيوب النا���س» وذلك لأن
الإن�س��ان عندما ي�صلح نف�س��ه �سي�ؤثر ذلك
يف حل م�ش��كالته بطريق��ة تكون �أكرث عدال
و�إن�ص��افا للط��رف املقابل ،لأن��ه لن يكون
حت��ت ت�أث�ير الغ�ض��ب الذي ق��د يعميه عن
�إدراك احلقائق.
سير األنبياء والصالحين

وجن��د يف �سري الأنبي��اء وال�صاحلني
�أن��ه عندما ت�سمح لهم الفر�صة للتغلب على
عدوه��م ف�إنه��م يتحركون م��ن موقع العفو
وال�صفح ع��ن جرائمه��م ال�سابقة ،وبذلك
يعمل��ون على تبديل �أ�شد الأعداء �إىل �أقرب
الأ�صدق��اء ،لأنهم ال يعي�ش��ون حالة الرغبة
يف الث���أر واالنتق��ام ،ب��ل يتحرك��ون عل��ى
م�ست��وى رد الإ�س��اءة باحل�سن��ة ،فهدفه��م
تربي��ة النفو���س وتهذيبه��ا وال�سري يف خط
ال�ص�لاح والهداية لإطف��اء الفتنة وال�شر .
وق��د عرب املوىل تعاىل عن ذلك بقوله « وال
ت�ستوي احل�سن��ة وال ال�سيئة ادفع بالتي هي
�أح�سن ف�إذا الذي بين��ك وبينه عداوة ك�أنه
ويل حميم».
كم��ا �أن ل�صفة احلل��م فوائد عظيمة
منه��ا �أنها ت��ورث الإن�سان الع��زة والن�صر
وال�ش��رف ،وه��ي دليل على عظم��ة النف�س
وقوة ال�شخ�صية ورجاح��ة العقل ،كما �أنها
ت�ساع��ده عل��ى ال�صم��ود �أم��ام امل�صاعب

والأزمات فال ينه��ار �أمامها لأنه متكن من
امت�لاك نف�سه وال�سيطرة على غ�ضبه ،كما
�أن ت�صفية النف���س واالبتعاد عن الأهواء ال
يقت�صر �أثرهما عل��ى �إ�ضفاء ال�صفاء على
القل��ب بل �إن لهما �أث��را �أكرب من ذلك وهو
�أنه يفجر العلم واحلكمة يف داخل الإن�سان.

إصالحها أوال وكبح

شفاء للروح

جماحها

التسامح يحتاج إلى
تهذيب النفس وتربيتها
إذ يكمن الخير في

وما يق��وي ف�ضيلة الت�سامح هو الإميان
واالت�صال الدائم باهلل وااللتزام بتوجيهاته،
لأن الت�سامح يعني �أن نرى عظمة املوىل يف
كل من حولنا ،فعندما يكون �سلوك الإن�سان
مرتبط��ا ب��اهلل فذلك �سيجعل م��ن �سالمة
عالقت��ه بالآخر و�سيلة م��ن و�سائل �سالمة
م�ص�يره عند املوىل تعاىل .وم��ن هنا تبد�أ
احلي��اة الطيب��ة لأن التحل��ي به��ذه القيمة
�شف��اء لل��روح وحترر م��ن ال�ش��ر وامل�شاعر
ال�سلبية والقلق واال�ضطراب الروحي الذي
قد يوقف عجلة احلياة ،ال�سيما �أن الب�شرية
اليوم يف �أم�س احلاج��ة �إىل قيمة الت�سامح
واالح�ترام املتب��ادل بني املختلف�ين ب�سبب
وجود التع�صب الذي ا�ستهلك طاقة النا�س
فيما ال طائل منه بدال من ت�سخريها ملا فيه
م�صلحة البالد و�إعمار الأر�ض.
ف���إذا حترك الإن�سان م��ن موقع «ادفع
بالت��ي ه��ي �أح�س��ن» �ست��ذوب الأحق��اد
والكراهي��ة كالثلج يف ال�صي��ف ،وتتخل�ص
الب�شري��ة من خطر احلروب وتقل اجلرائم
وتنفتح النفو�س على �أجواء املحبة والتعاون
والتكامل الإن�ساين واالجتماعي.
ح�س��ن اخلل��ق عب��ادة ويف العف��و لذة
ال جنده��ا يف االنتق��ام ،ق��ال تع��اىل « وما
خلقن��ا ال�سم��اوات والأر�ض وم��ا بينهما �إال
باحل��ق و�إن ال�ساعة لآتي��ة فا�صفح ال�صفح
اجلميل».

لصفة الحلم فوائد
عظيمة منها أنها تورث
اإلنسان العزة والنصر
والشرف وهي دليل على
عظمة النفس وقوة
الشخصية ورجاحة العقل
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�شرح الكلمات
ح�سب ورودها يف الن�ص

السالفة اللي مافيها
قصيدة ماهي اكيدة
يت�سامرالأولي�ين ب�شي�لات وغن��اوي ..كلماتها فيها
ق�ص���ص و حزاوي ..و كل �س�الفه �ص��ارت �إن كانت
زينه او �شينه ..توالتها �شيلة..
جات املواتر مانبي البعريي

باجلي�ش انا �صاح ما�شد �شاقه
�ألفني موتر جبتهم للم�سريي
كلهم (ابيوك) جدد ادقاقه

�إعداد  :عائ�شة العبيدان

ِتي َلـة

هي عبارة عن نوع من �أنواع اخلرز يلعب بها
الأطفال ،لها �ألوان و�أحجام عدة ولها م�سميات
كث�يرة منه��ا ال��روز ،وروز بوري�ش��ة ،والروز
ال�صيني.
والتيل��ة تعن��ي :الغط��اء ال��ذي تغطى به
قناين امل�شروبات الغازية التي ظهرت بالكويت

يف الأربعينيات واخلم�سينيات ،والتيلة هي ا�سم
القبع��ة التي يلب�سه��ا اليهود عندم��ا كانوا يف
الكويت.
وهن��اك �أهزوجة يتغنى به��ا الأطفال عند
مرور �شخ�ص اجنليزي بجانبهم يقولون فيها
(عنقريزي بوتيلة ع�ساه ميوت الليلة)

ديرتنا الكويت االوىل بكل �شي..فيها اول موتر د�ش

اخلليج ب�سن��ة  ،١٩١١حق ال�شيخ مب��ارك ال�صباح
ياب معاه دريول يعلمهم ال�سواقه الراكده وانبهروا
النا�س من هاملوتر  ..و�صار الكل يبي مثله..
وحتى التليفون و�صل الكويت من قبل � ١٠٠سنه واللي
يابه حممد ح�س�ين معريف �أكرب جتار الإلكرتونيات
حق دكانه عل�ش�ان يبا�شر فيه علوم �شغله �أول ب�أول
ويدق عل��ى عمال��ه وكان �ص��وت �سماع��ه التليفون
ق��وي جن�ه قاع��د جدامهم وم��ن عقبه��ا انت�شرت
التليفونات بالديره..وغنوا عنها غنايه :
الف رحمه على اللي جاب التليفون ...
نتكلم و امللأ ماي�سمعون ...
وكملوا ..
ا�س�ألو يف تليفونه ا�شكرث رقمه...
ودي اتكلم معاه واعرف ا�سمه...
يف خميلتي مطبوعة ر�سمه...

�أم��ا يف �سن��ه � 31ص��در مر�سوم م��ن ال�شي��خ �أحمد
اجلابر منع فيه لب�س الب�ش�وت كون��ه غايل ،ويكلف
عليه��م .النا���س ماعجبه��ا النهم يعتربون��ه لب�سهم
الوطن��ي ..ب�س اهو ي��دري ان لب�س��ة الب�شت �صارت
هّ ��م بالن�سبه لهم والدي��رة يف فرتة ك�ساد..وي�شوف
الل��ي عل��ى ق��د حال��ه متلفل��ف بب�ش��ت �ص��وف بعز
احل��ر ..والثاين الب���س ب�شت خفيف يتراره ب�أيام
املربعاني�ة  ..والل��ي ماعن��ده يلف له خ��ام �صوف
6
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ويداريها حت��ت ابطه جنها ب�ش��ت  ..وتالقيه اميع
بيزه على بيزه عل�شان ي�شرتي له ب�شت.

بداه��ا ال�شيخ وحا�شيت��ه  ..وقام ن��زل ال�سوق بدون
ب�شت ب���س عل�شان يراويه��م ان كبريهم ذب الب�شت
وي�س�وون �سواته ..ب���س ذب الب�شت ماي�از للنا�س
ومنه��م ال�شاعرابراهيم خالد الديح��اين اللي عرب
بهالق�صيدة
من يوم حكيات املدار�س مع الناد
و�شفت املواتر م�شيتها يف مكينة
وبان اجلويت وهبت النا�س به عاد
و�شفت الكالم حمرف عن يقينه
وقالوا على املودات و العامل تنزاد
عرفت ان الب�شت قد حان حينه
من يوم قالوا ذبة الب�شت تنزاد
و�شفت العرب يف ذبهم م�شتهينه
والنا�س موهاي�ن عليها قط الب�شوت كون هال�سالفة

�صارت على دخل��ة رم�ضان وعيد الفطر اللي النا�س
متع��وده انه��ا تكون �سكب�ة ورزة وتعاي��د بالب�شت..
وم�ستحي��ة �شل�ون اتع ّيد بدونه..اهن�ي فطن ال�شيخ
ورد عن قراره و�سمح لهم بلب�س الب�شوت.
غ�ير �سالفة الب�شوت ،تغنوا �أمهات قبل  ،يوم ا ْفتحت
�أول مديرية �شرطة الل��ي �سووها لتلبيه النجدة كون
احلرب العاملية الثانية كانت على الأبواب..عاد اللى
�سجل��وا بهاملديري��ة حول الثمان�ين واحد جهزوهم
به�دوم ع�سكري��ة و عطوه��م القواري..وكان��وا
يحم�سونهم بهال�شيلة:
ويلي على اللي انكتب �شرطي
وم�سجل ا�سمه باملديرية
ياليتني جنمة عقاله
وال حماحيل قاريه

َ�سالفة  :حكاية
�شيلة :التغني بال�شعر
مواتِر �:سيارات
البِعريي  :اجلمل
ا ْب ْ
يوك :ماركة �سيارة
َجدد ادْقاقه :جديدة -حجم واحد
د�ش  :دخل
َحقْ ِ :لـ
ياب :اح�ضر
ْ
دريوِل � :سائق
ال�سوا َقه :القيادة
الراكدة  :املتزنة
يَبي  :يريد
يَابه  :اح�ضره
َعلَ�شانْ  :لكي
عْ لو ْم :اخبار
ّجنه :ك�أنه
جِ دامهم � :أمامهم
ْ
ا�شكِرث  :كثري
الب�شوت – ب�شت  :زي �شعبي كويتي
اهو  :هو
يرتا َره  :ينتف�ض من خفته
امل َ ْربَعانية :موجه برد قار�ص ت�ستمر
 ٤٠يوم
يداريها  :يهتم
جنها:ك�إنها
ا مَِيّع  :يجمع
بيزة  :عملة كويتية قدمية
َذ ْب� :ألقى
ي�سوون  :يفعلون
�سواته :مثله
ما ياز  :مل يجز ،مل يعجب
ْح َكياّت  :حكايات
ا ُ
جلويتْ  :م�سحوق �أزرق لغ�سيل املالب�س
َه ّبتْ � :صرعة
املُودات :حوادث الع�صر
تنزاد :يف تزايد
موهَاين  :لي�س ب�سهل
َق َط  :ترك
�س ْك َبة ورزة  :مت�أنق
�شلون :كيف
اهني :من هنا
بهدوم  :مبالب�س
ُقواري  :دراجات هوائية
حَماحيل  :عجلة الدراجة
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الزهيري..
غناء البحر و فن الطرب
�إعداد  :خالدة النوفل
لطامل��ا عرف فن الزهريي عل��ى مدار العقود املا�ضي��ة با�ستخدامه من قبل
النهامة لإط��راب البحارة املوجودين على منت �سفن الغو�ص والتجارة يف
الكوي��ت واخلليج العربي ،وبتعبريه عن �آالمه��م و�آمالهم ،والتخفيف
من معاناتهم وم�شاق رحالتهم الطويلة.
وكانت الكويت الأك�ثر ت�أثرا بالزهرييات ،حيث حظي هذا الفن
بح�ضور قوي لي�صب��ح �أ�سا�س الغناء البحري يف فرتة الغو�ص
والبحث عن لقمة العي�ش الت��ي مار�سها البحارة على ظهر
ال�سف��ن يف رحالتهم الطويلة .وامت��د فن الزهريي عرب
الزمن لي�شمل معظم �سواح��ل اخلليج العربي ،منفردا
بلون��ه عن �أ�شع��ار البادي��ة ،ولي�ساه��م يف ن�شر ثقافة
اجتماعية تنبع من املجتمع وعاداته وتقاليده ،وتعرب
عن هموم �أبنائه و�آمالهم.

النهام والزهيريات

وق��ال الباحث يف الرتاث الكويتي عبداهلل
املر�ش��د يف لق��اء م��ع جمل��ة (
) �إن��ه مل
تك��ن تخلو �أي �سفين��ة تعرب اخللي��ج العربي من
نه��ام ي�ص��دح �صوت��ه بالزهريي��ات ،باعتبار �أن
ف��ن الزه�يري يع��د �أ�سا���س ال�شع��ر امل�ستخدم
يف النهم��ة ،وي�ستخ��دم �أي�ض��ا يف اليام��ال وفن
احلدادي ،م�ضيف��ا �أن النهام (مغن��ي ال�سفينة)
فرح��ان بوهيلة �سب��ق عبداهلل الف��رج يف نظمه
للزهرييات قدميا.
وتتن��وع الزهريي��ات (الت��ي تع��د فرعا من
ف��روع امل��وال) ب�ين ع��دة �أ�ش��كال ،حي��ث بد�أت
بالرباع��ي البغ��دادي ال��ذي ي�سم��ى (املروب��ع)
وي��وزن على �أربعة �أ�شطر ،ثم تطورت �إىل ال�شكل
اخلما�س��ي املع��روف بامل��وال الأع��رج (وي�سمى
بالكوي��ت التخمي���س حيث يبد أ� ب�شط��ر ق�صيدة
و�شط��ر يكتب��ه ال�شاع��ر حت��ى تنته��ي ال�شط��ور
اخلم�سة).
ث��م تطور ذلك الفن �إىل النوع الثالث وهو
الزهريي ال�سباعي ،واملوال النعماين ذو ال�سبعة
�أ�شط��ر ،وي�سم��ى ال�سباعي �أو امل�سب��ع ح�سب كل
منطق��ة ،وه��و الأكرث �شيوعا و�شه��رة يف الكويت
ومنطقة اخللي��ج� ،أما النوع الراب��ع فهو املتو�سع
واملعو�شر .
نظم الزهيري

ويف ه��ذا ال�سي��اق ق��ال الباح��ث يف الرتاث
الكويت��ي من�ص��ور الهاج��ري ملجل��ة (
)
�إن ف��ن الزه�يري ينظم عادة م��ن �سبعة �أ�شطر
متح��دة اللف��ظ خمتلفة املعن��ى ،تك��ون الثالثة
الأوىل على لفظة واحدة متكررة حتوي احلروف
نف�سه��ا� ،إال �أنها تت�ضمن تالعب��ا لفظيا وجنا�سا
ليك��ون لكل منه��ا معان كث�يرة ودالالت خمتلفة
جتع��ل �سامعه��ا ي�سعى �إىل ا�ستنب��اط اللفظة يف
نف�س توقيت نطق ال�شاعر لها.
8
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كزهريية لعبداهلل الفرج التي قال فيها:
ما لـوم انـا الدهـر لو جـرد �سكاكينـه
والهــم بهــواك مـا ونـت �سكاكينـه
حممل غرامي �شله وانحطت �سكاكينه
حمـد نظـر بي وعـظ
وبقيـت حمتـار
ٍ
والن�صـح ما جـاب قلـب املتيـم وعـظ
ا�صبحت ملجوم وا�صفق بكفي واع�ض
مثل اجلمـل لو طـاح كثـرت �سكاكينـه
بحيث تكون الأ�شطر الثالثة الثانية خمتلفة
ع��ن الأوىل ،ويقف��ل ال�شط��ر ال�ساب��ع (الرباط )
الذي يهتم ب�إبراز حكمة �أو قول م�أثور �أو خال�صة
جترب��ة مبث��ل لف��ظ ال�شط��ر الأول ،لك��ن نتيجة
العتماده��ا على اللفظ وال�سماع ف�إنه قد ي�صعب
كتابتها بنف�س درجة الو�ضوح عند التلفظ بها
وو�ص��ف عب��داهلل عبدالعزي��ز الدوي���ش
الزهرييات عندما ق��ال “ال�شعر ب�ستان فيه من
كل الأزهار �أ�شكال و�أل��وان و�أجنا�س ،يف حني �أن
الزهرييات لون واحد وجن�س واحد و�شكل واحد،
لك��ن يختل��ف �شذى العط��ر ونكه��ة املعنى الذي
يرتكه يف نف�س القارىء” .

الزهيري كان أساس
الغناء البحري في
الكويت خالل فترة
الغوص والرحالت
التجارية للبحث عن
لقمة العيش
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نسب الزهيري

فن الزهيري امتد عبر

أيضا إلى عائلة من

الزمن ليشمل معظم

السعودية تدعى آل

سواحل الخليج العربي

الزهير استوطنت

منفردا بلونه عن أشعار

منطقة الزبير في

البادية

العراق

ومن �أ�شهر م��ن كتب الزهرييات يف الكويت
من ال��رواد ومن يليهم هم عبداهلل الفرج ،ومال
ح�سني الع�سعو�سي ،وحمد الع�سعو�سي ،وعبداهلل
الدوي�ش ،والنهام �سع��د العبكل ،والنهام فرحان
بوهيل��ة ،وعي�سى القطامي ،وفهد بور�سلي ،وفهد
اخل�شرم ،وعبدالرحمن ال�ضويحي.
أول الناظمين

ساهم الزهيري في
نشر ثقافة اجتماعية
تنبع من المجتمع
وعاداته وتقاليده
وتعبر عن هموم أبنائه
وآمالهم
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تباينت الآراء حول �أول من نظم الزهرييات
(الت��ي تعد فرعا من ف��روع املوال) ،فريى معظم
م�ؤرخ��ي الأدب �أن بدايتها تع��ود �إىل ع�صر نكبة
الربامكة حني رثت �إحدى اجلواري الوزير جعفر
الربمك��ي ال��ذي قتل و�صل��ب ب�أمر م��ن اخلليفة
العبا�سي هارون الر�شيد.
ويرى �آخ��رون �أن املوال �أو املواليا كان قائما
قبل ذلك ،و�سمي هذا النمط من الرثاء وال�شعر
فيما بعد با�سم (املواليا) ،حيث ن�شطت الأو�ساط
ال�شعبي��ة يف ا�ستخدام��ه يف مرثياته��م وحت��ول
�إىل العامي��ة بع��د �أن كان بالف�صح��ى ،ثم تطور
م��ن ارتباط��ه يف بداياته بطابع احل��زن والآالم

وال�شكوى لي�شمل حاالت الفرح والغزل فيما بعد.
وعل��ى الرغم من االخت�لاف يف كون مدينة
بغ��داد هي حا�ضنت��ه الأوىل �أو مدين��ة وا�سط �أو
الزبري يف العراق ،ف�إن الثابت �أنه عراقي الن�ش�أة
قبل امت��داده وانت�شاره �إىل باقي املدن العراقية،
ومنها �إىل خارج العراق لتكون الكويت والبحرين
وقطر الأكرث ت�أثرا به.
اختالف المسميات

وال توج��د اختالف��ات يف الزهريي��ات يف
منطق��ة اخللي��ج ،ب��ل قد تك��ون موح��دة �إال من
اختالف��ات ب�سيط��ة ويف ع��دد حم��دود م��ن
الت�سمي��ات م��ن م��كان �إىل �آخر ،فبينم��ا يطلق
عليه��ا الزهريي��ة يف الكوي��ت جند �أنه��ا ت�سمى
�إ�ضافة �إىل ذلك باملوالة يف البحرين وقطر.
ويف عم��ان يطل��ق عل��ى ف��ن الزهريي��ات
ف��ن امل�سب��ع ،و�إن اختل��ف �أهل عم��ان يف كونهم
ي�ستخدمون��ه يف �شيالته��م ويف ف��ن امليدان ،يف
ح�ين ي�ستخدمه �أه��ل الكوي��ت والبحرين وقطر
يف �أغ��اين العمل البحرية كاحل��دادي واليامال.

وا�شتهر فن امل�سبع يف املنطقة ال�شرقية يف ُعمان
وحتديدا والية �صور وبع�ض مناطق الباطنة مثل
�صحار و�صحم وال�سويق.
كم��ا ا�شته��رت الزهريي��ات يف الب�ص��رة
والزب�ير وعن��د �أهل �ش��ط العرب �أك�ثر من �أهل
بغ��داد ،يف ح�ين تق��ل �شهرته��ا يف الإم��ارات
وال�سعودي��ة عدا �أه��ل جبيل كونه��م �أهل غو�ص
وبحر.
وعربي��ا يعد الزهريي املغن��ى فنا فولكلوريا
معروف��ا يف بع���ض ال��دول ،و�إن مل ميت��د �إىل كل
الدول العربية .وع��ادة ما ينظم فيها على �أربعة
�أ�شط��ر �أو يك��ون (خمم�سا) ولي���س �سباعيا لكن
حتت م�سميات خمتلفة.
فيع��رف ه��ذا الفن با�س��م املوالي��ا والزجل
ال�شامي واملوال ال�شرقاوي وال�شروقي يف مناطق
م��ن �سوريا ،وم��وال العتاب��ا وامليجان��ا يف لبنان
وفل�سطني والأردن ،واملوال البغدادي يف املغرب.
وو�ص��ل ه��ذا الف��ن �إىل م�ص��ر ع��ن طريق
ب�� ّر ال�شام ليطل��ق عليه فن ال�سبع��ات يف جنوب

ال�صعي��د� ،إال �أن طريقة غنائه تختلف عن املوال
الزهريي يف اخلليج.
نسبة الزهيري

اختلف��ت الآراء يف ت�سمي��ة (الزه�يري)
فمنهم من ن�سب��ه �إىل رجل ا�شتهر بح�سن نظمه
وغنائه له ي�سمى مال ج��ادر الزهريي من قبيلة
الزه�يرات ،يف ح�ين ق��ال �آخ��رون �إن الزهريي
يع��ود �إىل م��ا قب��ل ذل��ك الرج��ل ،ون�سب��وه �إىل
عائلة من ال�سعودية تدعى �آل الزهري ا�ستوطنت
منطقة الزبري يف العراق.
وق��ال الهاج��ري �إن �أول م��ن ا�شتهر بقول
الزهرييات ه��م عائلة �آل زه�ير ال�سعودية التي
هاج��رت �إىل الزب�ير ع��ام  1747م وا�ستق��روا
بتجارتهم هن��اك ،ليت�أثروا بـن��وع من ال�شعر يف
الع��راق ي�سم��ى (البوذي��ه) �إال �أنه��م زادوا عليه
ثالثة �أ�شطر لتن�سب الت�سمية لهم.
و�أو�ض��ح �أن (البوذي��ه) ن��وع م��ن ال�شع��ر
ينف��رد فيه �أهل العراق وبغ��داد يتكون من �أربعة
�أ�شط��ر على بحر الوافر ،خالف��ا للزهريية التي

لم تكن تخلو
أي سفينة تعبر
الخليج العربي من
نهام يصدح صوته
بالزهيريات
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انحسار الفن

وتقل�ص��ت م�ساح��ة انت�شار فن الزهريي
بع��د ظه��ور النف��ط والطف��رة االقت�صادي��ة
واندث��ار مهنة الغو�ص ،وفق م��ا ذكر الباحث
املر�ش��د ،الرتب��اط الزهريي��ات والنهم��ة
بالنهام��ة وب�أغ��اين العمل والبح��ر ،فانح�سر
ه��ذا الف��ن وخ��ف بريق��ه وق��ل املهتم��ون به
واملنظمون لفعتالياته.

فن الزهيري ينظم
عادة من سبعة أشطر
متحدة اللفظ مختلفة
المعنى تكون الثالثة
األولى على لفظة
واحدة متكررة
تنظم على بحر الب�سيط ،م�ضيفا �إن ال�شائع �أنها
�سمي��ت (بوذيه) النتهاء القفل يف ال�شطر الأخري
بحريف الياء والهاء (يه).
و�أ�ض��اف الهاج��ري �إن م��ن �أ�شه��ر م��ن
نظ��م ف��ن الزهريي م��ن تلك العائل��ة هو علي

با�شا يحي��ى الزهري املتوفى عام 1830م وعبد
ال��رزاق الزه�ير املتوفى ع��ام 1836م ومو�سى
الزه�ير ،مبينا �أن زهريي��ات الكويتي عبداهلل
الف��رج ( )1901-1836ج��اءت بعده��م وقبل
املال جادر الزهريي.

قصة زهيرية
للنه��ام فرحان بوهيلة زهريي��ة م�شهورة نظمها يف �إحدى رح�لات الغو�ص ،وتغنى
به��ا يف حماولة منه لإبالغ نوخذة ال�سفينة ب�أن زوجته احلامل توفيت هي ومولودها
�أثن��اء الوالدة� ،إذ و�صل �إليهم اخلرب قبل مغادرته��م �أحد املوانىء ودون �أن ي�ستطيع
�أح��د �إبالغه باخلرب ،فنظم حينها زهريية حاول م��ن خاللها �إبالغ النوخذة بالنب أ�
املحزن .وحينما �سمعها النوخذة فهم ق�صده فاجته بال�سفينة �إىل الكويت :

المتكررة تالعبا لفظيا
وجناسا ليكون لكل

يا اهلل يا الرحمن يايل عليه  .ال�صرب (ي�سرتجو لل�صرب)

منها معان كثيرة
ودالالت مختلفة

معاين املفردات :
12
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خلة  :الأحبة

�شروى  :مثل

عصر نكبة البرامكة أو
أنها هي الموال الذي
عرف بـ(المواليا)

دمعـي حتـدّر علـى وجنـاي همـــالـي (ينهمل)
وا�شوف دهـري يا بو عثمـان همـالـي ( هم يل)
يحـق لـي ا�سكـن الوديـان همــــــالـي (مهمل )
اختلفت اآلراء في

�أرابـع الـوحـ�ش وادعي مثلـهم وح�شــــــي (متوح�ش)
و�أخذ على الرا�س من رمل الرثى واح�شـي (يعب�أ)
وعقب ذيك املعزة �صـرت �أنا الوح�شـــــي (الغريب)

تسمية (الزهيري)
فنسبت إلى رجل
اشتهر بحسن نظمه

ا�صبحت مفجوع هم اهلـي وهـم مالــــي
هم االهل واملال)
( ّ

خذوا حبيبي وباحلرات خلّوين (باحل�سرة تركوين)

احلرات  :احل�سرة

بين من نسبها إلى

وقد كتب مال حمد الع�سعو�سي هذه الزهريية جت�سيدا لهذه الق�صة:

ال هم خذوين وال يف الدار  .خلوين (تركوين)

قالوا ت�صبرّ قلت ما بي � .صرب (طول البال )

من نظم الزهيريات

حتك��ى ق�ص��ة هذه الزهريية عن �صديق ب�صراوي للنوخذة �أبي عثمان الذي اعتاد الذهاب
�إىل الب�ص��رة للتجارة ،ومن ثم �إىل الهند  .فطل��ب ال�صديق الب�صراوي من النوخذة �أن يرافقه
يف �إحدى رحالته للهند على الرغم من حتذير النوخذه له من عناء ال�سفر وم�شاقه  .وحدث �أن
مر���ض هذا ال�صديق مر�ضا �شديدا ي�صعب معه عالجه و�إكمال الرحلة ،فاتفق البحارة على �أن
يرتك��وه يف اجلزيرة املقبلة مع بع�ض م��ن املاء والتمر على �أن يرجعوا له بعد �إمتام �صفقة الهند
ليقلوه �إن كتب اهلل له عمرا  .وتركوه يف جزيرة خالية ال ي�سكنها �أحد حتت ظل �شجره مع الزاد
واملاء .وجل�س النوخذة بقربه يائ�سا حزينا يطلب منه ال�سماح ال�ضطراره لأن يرتكه وحيدا حتى
عودته من الهند .فقال له ال�صديق ومن �سيدفنني �إن مت ،هل �س�أدفن نف�سي باحلياة ؟

�شروى العنب بالقدر يا اخللة  .خلوين (مل يقرتبوا مني)

تتضمن اللفظة

تباينت اآلراء حول أول

قصة زهيرية

يل خلة خلخلوا عظمي .وخلّوين (تركوين )

ظ ّليت من بعدهم �أجمع مرار  .و�صرب (�شراب مر املذاق)

وحالي��ا اقت�ص��رت ممار�س��ة الزهريي��ات
بال�ش��كل الغنائي عل��ى الأغ��اين ال�شعبية ،حيث
�أ�صبح��ت ترافق تقا�سيم �آل��ة العود يف ا�ستهالل
الأغ��اين وفا�ص��ل املق��ام يف فن ال�ص��وت الذي
ي�ؤدى يف بع�ض االحتف��االت الوطنية واملنا�سبات
الر�سمي��ة ،يف حني تقل�ص��ت ممار�ستها ب�شكلها
ال�شع��ري لقلة حمبي كتابته��ا و�إلقائها فاقت�صر
تعاطي��ه على حمبي ال�شع��ر الذين يعرفون قدره
وما له من مقام بارز يف ال�سابق.

معاين املفردات :

وجناي  :وجنتي

�أرابع � :أجال�س

ادعي � :أ�صري

وغنائه له يسمى مال
جادر الزهيري
عقب  :بعد
العدد التاسع عشر  -مارس 2019
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مهنة القالفة

صناعة السفن الشراعية

إبداع كويتي خاض عباب
البحار والمحيطات
�إعداد  :عبداهلل بدران
بعد �أن عاي�ش الكويتيون البحر وعا�شوا يف �شواطئه وا�سرتزقوا من خرياته� ،سعوا
�إىل التمي��ز يف بناء ال�سف��ن ال�شراعية ال�صغرية التي متخر عباب��ه لتنقلهم �إىل
املوان��ئ القريبة ،ث��م �إىل ال�سفن الكبرية التي ت�ش��ق طريقها نحو بالد بعيدة
متت��د على قارتي �آ�سيا و�أفريقيا ،لتح��ط رحالها يف الهند واليمن وزجنبار
وممبا�سا وغريها.
وهكذا �أخذت �صناعة ال�سفن يف الكويت (التي تعرف بالقالفة) ت�أخذ
�شيئ��ا ف�شيئا منحى الإبداع والتمي��ز ،وتنتقل احلرفة من جيل �إىل
�آخر ،ويظهر فيها عدد من ال�صناع املبدعني الذين �أتقنوا فنونها،
و�أدخل��وا �إليها تقنيات جدي��دة ،فعدلوا من �أنواعه��ا امل�ألوفة،
و�أ�ضاف��وا �إليها مزاي��ا عديدة لتك��ون �أكرث �أمان��ا ،ف�أ�ضحت
ال�سفن الكويتية متميزة بجودة ال�صنعة ودقة الإتقان.
وب��د�أت ال��دول املجاورة حتر���ص عل��ى اال�ستفادة من
امله��ارات الت��ي ميتلكها ال�صن��اع الكويتي��ون ،واجلودة
والإتق��ان اللذين متيزوا بهما ،فكانت ت�سارع �إىل �شراء
عدد من ال�سفن واالتفاق م��ع ال�صناع على �صناعتها
خ�صي�صا لهم ال�ستخدامها يف �أغرا�ض خمتلفة.
14
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يطل��ق لفظ (القاللي��ف) يف الكويت على
م��ن ي�صنع��ون ال�سف��ن ال�شراعي��ة الكب�يرة
وال�صغرية ،والقالف كمفردة يف اللغة العربية
تعني ال�شخ���ص الذي يق��وم ب�صناعة ال�سفن
اخل�شبي��ة وت�سوي��ة الأخ�ش��اب .وي�سم��ى كبري
القاللي��ف «�أ�ست��اذ» ويكون حت��ت �إمرته عدد
م��ن القاللي��ف يعمل��ون معه وي�ش��رف عليهم
ويق��وم بتوجيهه��م بحك��م خربت��ه يف �صناعة
ال�سفن ،وه��و مبنزلة مهند���س ال�سفينة الذي
ي�ضع ت�صميمها وخطوطها الرئي�سية بالفطرة
واملمار�س��ة .وال تقت�ص��ر وظيفت��ه عل��ى بن��اء
ال�سفن فح�س��ب ،فقد كانت ت�سن��د �إليه مهمة
�إ�صالحها ،و�أحيان��ا مرافقتها خالل رحالتها
الطويلة  ،ال�سيم��ا �إىل موانىء الهند و�أفريقيا
يف رح�لات التجارة ال�شتوي��ة التي كانت متتد
لتبلغ نحو ثمانية �أ�شهر � ،أو ت�سعة.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن القالف��ة عملي��ة
�شاقة ج��دا� ،إال �أن قالليف الكويت كانت لهم
�شهرته��م وا�سمهم يف ه��ذا املجال ،فقد كانوا
ي�صنع��ون ال�سف��ن الكب�يرة يف وق��ت ق�ص�ير
ن�سبي��ا ،ووفق �أحدث الط��رز و�أجودتها ،نظرا
�إىل امتالكهم اخلربة واملران ال�ضروريني.
وكانت تلك احلرفة تعد من احلرف
الرئي�سية يف الكويت باعتبار �أن موارد الرزق
كانت مرتبطة بالن�شاط البحري لل�سكان ،وهو
الن�شاط الأهم بالن�سبة لهم ،لأن ال�صحراء
تعد بيئة طاردة ب�سبب ق�سوة مناخها وندرة
مياهها ،فلج�أ معظم ال�سكان �إىل ال�شاطئ
وامتهنوا حرفا كثرية كحرفة الغو�ص و�صيد
الأ�سماك و�صناعة ال�سفن والتجارة والأ�سفار
وغ�يره��ا .وا�ستفاد القالليف من �صناعة
ال�سفن الهندية ،فقاموا بتطوير طراز ال�سفن
الكويتية حتى تالئم الأغرا�ض امل�ستخدمة
فيها .ونالت التعديالت الكويتية على ال�سفن
ثناء العديد من الرحالة الأوروبيني ومنهم

ال��رح��ال��ة ال��دمن��ارك��ي
ك��ار���س�تن نيبور خالل
زي���ارت���ه ل��ل��ك��وي��ت ع��ام
 1765والرحالة وليام
باجلريف عام  1862كما
ذكر املعتمد الربيطاين
دي��ك�����س��ون ع���ام 1912
�أن “�أح�ســــن ال�ســـفن
ال�شراعية يف اخلليج
تبنــــى يف الكويــــت”.
وت����ذك����ر امل�������ص���ادر
التاريخية �أن الكويتيني
�أتقنوا حرفة (القالفة)
قبل عام  1765ميالدية،
ث��م ت��درج��ت وازده���رت
كما ذكر �آنفا.
وكان��ت ال�سفــــــ��ن
تبن��ى حل�س��اب التج��ار
والنواخ��ذة الذي��ن ق��د
ي�أتون بالأخ�شاب واملواد
الالزمة من خ��ارج الكويت كالهن��د و�أفريقيا
وبال�ص��ل ال��ذي يطل��ون به ال�سف��ن من عدن،
النخفا�ض �أ�سعار اخل�شب عن الدول املجاورة.
ويختار ه�ؤالء الأ�ستاذ الذي �سيتوىل الإ�شراف
على �صناع��ة ال�سفينة املطلوب��ة ،ويقدمون له
املوا�صف��ات املختلفة م��ن حيث ن��وع ال�سفينة
وحجمه��ا ،ويطلب��ون من��ه �إح�ض��ار املجدمي
“املقدمي” والقاللي��ف وال�ضرابني والعمال
الالزم�ين ،وذلك بع��د حتديد الأج��ر اليومي
املطلوب دفعه لكل منهم ،ف�إذا مت االتفاق على
كل �شيء تبد�أ عملية �صنع ال�سفينة.
العماير واألخشاب

كانت ال�سفن ت�صنع يف مكان خا�ص ي�سمى
(عمارة) وجتمع على (عماير) .والعمارة �أر�ض
ف�ض��اء م�س��ورة م��ن ث�لاث جه��ات ومفتوحة
ناحي��ة البح��ر لإن��زال ال�سف��ن بع��د �صنعه��ا

مهنة صناعة السفن
(القالفة) في الكويت
كانت تنتقل من جيل
إلى جيل وتأخذ شيئا
فشيئا منحى اإلبداع
والتميز
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كبير القالليف

يعتمد بناء السفينة إلى

يسمى “أستاذ”

جانب األخشاب على

ويكون تحت إمرته

المسامير الحديدية التي

عدد من القالليف

كان يقوم بصنعها

يعملون معه

الحدادون في الكويت

ويشرف عليهم

أو تجلب من عبادان

ويقوم بتوجيههم

والهند

�إىل املي��اه .وكان موق��ع تل��ك العماي��ر ق��رب
موق��ع امل�ست�شفى الأمريي عل��ى وجه التقريب
امت��دادا حت��ى د�سمان .وم��ن �أه��م الأدوات
الت��ي ت�ستخ��دم يف �صناع��ة ال�سف��ن (املنقر)
ال��ذي ي�ستخ��دم يف نقر اخل�ش��ب ،و(القدوم)
ال��ذي ي�ستخدم لنح��ت اخل�ش��ب ،و(املن�شار)
ال��ذي ي�ستخدم لقطع الأخ�ش��اب ،و(املطرقة)
الت��ي ت�ستخ��دم ل��دق امل�سام�ير والأخ�ش��اب،
و(املج��دح) ال��ذي ي�ستخدم لثق��ب الأخ�شاب،
و(الرن��دة) الت��ي ت�ستخ��دم لتنعي��م اخل�ش��ب
(الف��ارة) ،و(الهندارة) الت��ي ت�ستخدم ل�ضبط
درج��ة زاوية امليل .و كان هن��اك �أي�ضا خيوط

وطبا�ش�ير ت�ستخ��دم لقيا�س �أط��وال اخل�شب
(البل��د) لقيا�س عم��ق املي��اه ،و�أدوات ب�سيطة
�أخرى يح�ص��ل عليها القالف م��ن احلداد �أو
ت�ستورد م��ن الهند وعب��ادان .ومل يكن هناك
وق��ت حم��دد لالنتهاء من بن��اء ال�سفينة؛ لأن
ذلك يتوقف على نوعها وحجمها وموا�صفاتها،
كم��ا يتوقف على ع��دد العم��ال القائمني على
�صنعه��ا الذي��ن يبلغون يف املتو�س��ط � 15أو 16
عام�لا .ومن العمال الذين يعملون يف �صناعة
ال�سف��ن هن��اك (املقدمي) وه��و امل�شرف على
عم��ال ال�سفينة ،وهناك (ال�ضراب) وهو الذي
ي��دق امل�سام�ير ،و(الوليد) وه��و ال�صبي الذي

يحمل الأخ�شاب ال�صغ�يرة ،و(املزوري) الذي
ي�ساع��د القاللي��ف فيكت�س��ب مهن��ة القالفة
خالل املمار�سة.
أخشاب السفن

واعتم��د الكويتي��ون يف بن��اء �سفنهم على
الأخ�ش��اب املختلف��ة الت��ي كان��وا يجلبونه��ا
م��ن الهن��د و�ش��رق �إفريقي��ا ،ف��كل �سفين��ة
ت�صن��ع كان��ت فري��دة يف ح��د ذاته��ا ،وال
ميك��ن �صن��ع ن�سخ��ة مطابق��ة له��ا متام��ا.
وت�أخ��ذ الأخ�ش��اب الت��ي تدخ��ل يف �صناعة
ال�سفن عدة م�سمي��ات و�أنواع .ويعد “ال�ساج”

�أه��م تل��ك الأخ�ش��اب ملرونت��ه الكب�يرة
وقدرت��ه الفائق��ة عل��ى التحم��ل .وكان يجلب
م��ن النيب��ار يف الهن��د وي�ستعم��ل يف و�ض��ع
جوان��ب ال�سف��ن و�سطوحه��ا و�أ�ضالعه��ا.
وتعرف الأ�ضالع الداخلية با�سم “ال�شالمني”
وت�صن��ع من خ�شب “�سبيط” ال��ذي ي�أتي من
ال�صوم��ال يف ح�ين ي�صنع “البي���ص”  -وهو
قاعدة ال�سفينة  -من خ�شب “اجلنكري” الذي
يتمي��ز بال�صالبة الكب�يرة واملتان��ة ال�شديدة
وي�أت��ي من النيبار �أي�ضا .واعتاد جتار اخل�شب
وربابن��ة ال�سفن عل��ى الذه��اب ب�أنف�سهم �إىل
�أماكن ت�صدير هذه الأخ�شاب النتقاء �أف�ضلها

من أهم األدوات التي
تستخدم في صناعة

السفن تصنع في

السفن (المنقر)

مكان خاص يسمى

و(القدوم) و(المنشار)

(عمارة) وهي أرض

و(المطرقة)

فضاء مسورة من

و(المجدح) و(الرندة)

ثالث جهات ومفتوحة

و(الهندارة)

ناحية البحر
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الكويتيين أتقنوا
حرفة (القالفة) قبل
عام  1765ميالدية ثم
تدرجت وازدهرت ونالت
ثناء الرحالة األوروبيين
الذين أشادوا بتميزها

اعتمد الكويتيون
في بناء سفنهم
على األخشاب
المختلفة التي
كانوا يجلبونها من
الهند وشرق إفريقيا
وأهمها الساج
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و�أجوده��ا ،و�شحنه��ا عل��ى ال�سف��ن ال�شراعية
�إىل الكوي��ت �أو �إىل غريها من موانئ اخلليج.
ويعتم��د بناء ال�سفين��ة �إىل جانب الأخ�شاب
عل��ى امل�سام�ير احلديدي��ة الت��ي كان يق��وم
ب�صنعه��ا احل��دادون يف الكوي��ت ،كم��ا كان
الكويتي��ون يجلبونها من عب��ادان والهند� .أما
الفتاي��ل فه��ي عبارة ع��ن خيوط م��ن القطن
ت�ستخ��دم يف �س��د الفراغ��ات املت�شكل��ة ب�ين
الأل��واح اخل�شبية ،وكان التج��ار يجلبونها من
دب��ي والهن��د� .أم��ا ال�شون��ة فكان��ت تتمثل يف
طالء الن�ص��ف الأ�سفل م��ن ال�سفينة ملقاومة
ملوحة املياه وذلك مبا ي�سمى بـ (ال�صل) الذي
يجل��ب من اليمن وه��و نوع من �أن��واع العوازل
مينع ت�س��رب امل��اء وي�ستخرج م��ن الأ�سماك،
وق��د يت��م �إك�س��اء الن�ص��ف الأ�سف��ل لل�سفينة
مب��ادة النحا���س الت��ي متن��ع ت���آكل الأخ�شاب
وت�سه��م يف مقاومته��ا لف�ترة طويل��ة .وكان
الكويتيون يجلبون ن�سيج ال�شراع “الغزل” من
البحرين والهن��د وكرات�شي� ،أما حبال ال�سفن
فكانت م�صنوعة من ليف جوز الهند وع�ساوة
النخي��ل ،وت�أت��ي على �ش��كل حزم �صغ�يرة �أو
كبرية من كلكتا يف الهن��د ،وت�ستخدم احلبال
يف تقوية ال�شراع وربطه.
أنواع السفن

م��ن �أن��واع ال�سف��ن ال�شراعي��ة الت��ي كانت
ت�صنع يف الكويت وت�ستخدم يف الغو�ص (البقارة
والبتي��ل واجلالب��وت وال�سنب��وك وال�شوع��ي

وب��وم الغو���ص) .وتعت�بر البق��ارة م��ن �أق��دم
ال�سف��ن الت��ي ا�ستخدم��ت يف رح�لات الغو���ص
عل��ى الل�ؤل�� ؤ� ويف النق��ل داخ��ل موان��ئ اخللي��ج
العرب��ي ،وترتاوح حمولتها ب�ين � 10إىل  30طنا.
�أم��ا البتيل فهي م��ن ال�سفن الأنيق��ة واجلميلة،
وعرف��ت ب�سرعته��ا وك�بر حجمه��ا ،وت�تراوح
حمولته��ا م��ا ب�ين � 20إىل  50طن��ا .وانقر���ض
ه��ذا الن��وع م��ن ال�سف��ن ع��ام  1940وه��و من
ال�سف��ن اخلليجي��ة القدمي��ة متو�سط��ة احلجم
ذات ال�شراع�ين وت�ستعم��ل يف رح�لات الغو���ص
عل��ى الل�ؤل�� ؤ� وتت�س��ع لنح��وي  80بح��ارا وم��ن
�أ�شهره��ا بتي��ل را�ش��د ب��ن �أحم��د الروم��ي.
وتع��د ال�سنب��وك من ال�سف��ن املتو�سطة احلجم
وت�ستخدم يف رح�لات الغو�ص .و تختلف �أحجام
هذه ال�سفينة ح�سب احلاجة وت�صنع حمليا ويبلغ
طولها نحو  60قدما وحمولتها من  60- 25طنا.
وتتمي��ز ال�سنب��وك الكويتي��ة ع��ن غريه��ا م��ن
“�سنابي��ك” اخللي��ج العرب��ي بوج��ود عم��ود
منح��ن للأعل��ى قلي�لا وتنته��ي
يف املقدم��ة
ٍ
بال�ساط��ور� .أما �أكرب �سنب��وك يف الكويت قدميا
فه��ي �سنب��وك اجلالهم��ة و�سمي��ت “من�صور».
وتعت�بر ال�شوع��ي م��ن �سف��ن الغو���ص املعروفة
قدمي��ا وتختلف �أحجامها ،فمنه��ا ما هو بحجم
الق��ارب ال�صغ�ير وت�ستخ��دم ل�صي��د ال�سم��ك
ق��رب ال�سواح��ل ،ومنه��ا م��ا يق��ارب حجمه��ا
حج��م ال�سنب��وك .وكث�يرا م��ا حت��ول ال�شوع��ي
�إىل �سنب��وك �إذا كان��ت كب�يرة .وم��ن �أ�شهره��ا
�شوع��ي �أحم��د العم��ران و�سمي��ت “العربان��ة».

�أم��ا �سفين��ة الب��وم في�ستخ��دم ال�صغ�ير
منه��ا يف الغو���ص وي�ستخ��دم املتو�س��ط منه��ا
للقطاع��ة �أم��ا الكب�ير منه��ا في�ستخ��دم يف
رح�لات التج��ارة لقط��ع املحيط��ات �إىل الهند
و�إفريقي��ا .وكان��ت �أك�بر ب��وم يف الكويت قدميا
لعب��داهلل بن نا�ص��ر بور�سلي و�سمي��ت “نايف».
وا�ستخدم��ت اجلالب��وت يف اخللي��ج العرب��ي
للغو�ص ،وانت�شر هذا النوع يف البحرين والكويت.
وترج��ع ت�سمي��ة جالب��وت �إىل اللغ��ة الإجنليزية
وتعن��ي ق��ارب النزهة .وكانت �أك�بر جالبوت يف
الكوي��ت قدمي��ا جالبوت حج��ي �سلي��م و�سميت
“�شاهين��ة” .وهن��اك من يق��ول جالبوت فهد
الطخيم وعرفت با�سم “ربدة”.
وهن��اك �سفن كان��ت ت�ستخ��دم يف نقل املاء
م��ن �شط الع��رب �إىل الكويت ب�سب��ب ندرة املياه
يف الكويت ،ومنها �سفينة (بوم املاء) التي ت�صمم
لنقل املاء ويك��ون بطن ال�سفين��ة (اخلن) مكونا
م��ن خزانات خا�ص��ة للماء .كذلك هن��اك �أنواع
خا�صة من ال�سفن يطلق عليها (الدوب) �ساهمت
يف املجه��ود احلرب��ي يف نقل العت��اد احلربي يف
احلرب العاملية الثانية.
أفول المهنة واندثارها

ح�ين يف��رغ عم��ال ال�سفين��ة م��ن بنائه��ا
يقومون بهدم جزء من “ر�صيف النقعة”  -وهي

املرا�س��ي ال�صغرية لل�سفن التي يحيط بكل منها
�سور من ال�صخور البحري��ة ل�صد الأمواج عنها
 املواجه��ة للبح��ر ا�ستع��دادا لتد�شينها ،وذلكيف احتف��ال كب�ير يهرع �إلي��ه الكويتي��ون من كل
ح��دب و�صوب للم�شاركة يف �إن��زال ال�سفينة �إىل
البح��ر .ويتم �إنزال ال�سفين��ة يف جو من التعاون
والأخ��وة والتعا�ض��د ،وتل��ك �سمة م��ن ال�سمات
الت��ي ا�شته��ر به��ا �أبن��اء الكوي��ت ،حي��ث كانت
تدفعهم النخ��وة للم�شاركة يف تد�ش�ين ال�سفينة
اجلدي��دة كما كان��ت تدفعهم مل���ؤازرة �أ�صحاب
ال�سفن يف رفعها ل��دى عودتها من �أداء مهمتها.
و�شه��د عام  1920بداية �أفول �صناعة ال�سفن يف
الكويت؛ نظرا �إىل توقف التجارة مع بادية جند،
حي��ث قل عدد ال�سف��ن امل�صنوعة يف تلك الفرتة
و�صغ��ر حجمه��ا .ث��م انتع�ش��ت �صناع��ة ال�سفن
مرة �أخرى لف�ترة حمدودة �إبان احلرب العاملية
الثاني��ة؛ نظ��را �إىل من��ع البواخ��ر م��ن �إح�ضار
الب�ضائ��ع �إىل اخللي��ج العرب��ي .وبع��د انته��اء
احل��رب العاملية الثانية تده��ورت حرفة الغو�ص
عل��ى الل�ؤل�� ؤ� والنق��ل البح��ري نظ��را الكت�شاف
الب�ترول يف الكوي��ت .ويف ع��ام  1950مل تبح��ر
�س��وى � 50سفين��ة �شراعية �إىل الهن��د .وتوقفت
كل ال�سف��ن عن ال�سفر يف بداي��ة ال�ستينيات من
الق��رن الع�شري��ن ،لكن �صنعت �أع��داد قليلة من
�سفن ال�صيد بعد �إ�ضافة املحركات �إليها.

من أنواع السفن
الشراعية التي كانت
تصنع في الكويت
وتستخدم في الغوص
والتجارة (البقارة والبتيل
والجالبوت والسنبوك
والشوعي والبوم)
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شخصية العدد
السيرة الذاتية

•ول��د يف ال�ساد���س م��ن ابري��ل ع��ام
.1988
•التح��ق بالربنام��ج الإثرائي لرعاية
املوهوب�ين ع��ام  1996وتخ��رج منه
عام  2006وكان الأول على دفعته.
•ابتع��ث �إىل �إيرلن��دا لدرا�سة الطب،
فالتحق ب�إح��دى املدار�س للح�صول
عل��ى الثانوية الإيرلندي��ة التي نالها
عام .2007
اهتمام عالمي

د .أحمد نبيل
منظار طبي عالمي بأيد كويتية
�إعداد  :عبداهلل بدران
م��ن مقاعد الطلبة املتميزين امللتحقني بالربنامج الإثرائي لرعاية املوهوبني
يف الكوي��ت� ،إىل مقاعد طلبة املاج�ستري يف الكلية الإمرباطورية يف لندن التي تعد
من �أه��م اجلامعات يف العامل ،كان��ت رحلة املخرتع الكويتي الدكت��ور �أحمد نبيل
) �أنه م��ا زال يف جعبته الكث�ير من الأفكار
ال��ذي ق��ال يف لقاء مع جمل��ة (
الإبداعية التي تنتظر خروجها �إىل النور.
د .نبيل لـ (

)“ :كان

شرفًا كبيرًا بالنسبة لي
أن يكرمني سمو أمير
البالد مع رسالة شخصية
من سموه أعتبرها دعمًا
ال يقدر بثمن”
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ومن رحم املعاناة ،ومن واقع عمله طبيبا يف امل�ست�شفى الأمريي بوزارة ال�صحة،
كان يالح��ظ �أن الأدوات اجلراحية مازالت ُتنظ��ف يدوياً مما يطيل وقت العملية
ال�سيم��ا �إذا كانت اجلراحة تتطلب ا�ستخدام املناظ�ير املختلفة ،حيث كان اجلراح
ي�ضط��ر �إىل ا�ستخ��راج املنظار من ج�سم املري�ض خ�لال العملية لتنظيف عد�سته
يدوي��اً و�إعادته مرة �أخرى ال�ستكمال العملية ،فواتته فك��رة ابتكار طريقة �أف�ضل
للتنظي��ف بهدف توفري الوقت وتقليل توت��ر اجلراحني ورفع م�ستويات ال�سالمة
�أثناء العملية والتقليل من خطر العدوى� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستفادة الطلبة من
امل�ؤ�شر العملي الداخلي الذي ي�ساعد اجلراحني على �شرح اخلطوات التي يقومون
بها .وكانت تلك الفكرة الإبداعية هي تنظيف عد�سة املنظار بطريقة �آلية من دون
احلاجة �إىل �إخراجها من ج�سم املري�ض.

وذلك العمل الإبداعي الذي ح�صل على براءة
اخ�تراع من مكتب ب��راءات االخ�تراع والعالمات
التجاري��ة يف الوالي��ات املتح��دة (،)USPTO
ومعاه��دة التعاون ب�ش�أن ال�براءات ( ،)PCTلفت
�أنظ��ار عدد م��ن كب��ار اجلراحني يف الع��امل ،ويف
مقدمته��م وزير ال�صحة الربيطاين ال�سابق اللورد
الربوفي�س��ور �آرا دارزي ،ال��ذي توا�صل مع الدكتور
نبي��ل وعر���ض علي��ه امل�شاركة كمتح��دث يف (قمة
االبت��كار) التي عقدت يف دي�سم�بر  2017بح�ضور
نخبة من املبدعني من كل �أرجاء العامل.
وكان��ت للدكت��ور نبي��ل م�شارك��ة فاعل��ة يف
برنامج (جن��وم العرب) ع��ام  2017حيث تناف�س
مع عدد كبري م��ن املبتكرين العرب للح�صول على
جائزة ذل��ك الربنامج الذي يعد الأ�شهر من نوعه
يف الوطن العربي ،وح�صل فيه على املركز الثاين.
جائزة ال تقدر بثمن

واجلائ��زة الكب�يرة الت��ي ال يقدره��ا بثم��ن
ه��ي ح�صول��ه عل��ى تك��رمي خا���ص م��ن ح�ض��رة
�صاح��ب ال�سمو �أمري البالد ال�شي��خ �صباح الأحمد
اجلاب��ر ال�صب��اح لف��وزه بـ(جائ��زة
التمي��ز والإب��داع ال�شباب��ي) يف
جمال تعزي��ز ال�صحة.ويقول
ع��ن تل��ك اجلائ��زة “كان
�شر ًف��ا كب ًريا بالن�سبة يل
ب���أن يت��م تكرمي��ي من
قب��ل ح�ض��رة �صاحب

ال�سم��و �أمري البالد .وق��د ت�ضمنت اجلائزة ر�سالة
�شخ�صي��ة م��ن �صاح��ب ال�سمو� ،أعتربه��ا دعم ًا ال
يقدر بثمن ،وم�صادقة من �سموه على عملي”.
و�أه��م م��ا ي�شغل ب��ال الدكتور نبيل ه��و ر�ؤية
االبت�سام��ة على وجوه النا�س ،وترك �أثر �إيجابي يف
حياته��م ،فيقول“ :من واجبن��ا م�ساعدة الآخرين
عل��ى حتقي��ق �أحالمهم ،م��ن امله��م �أن مي�شي كل
�شخ���ص بوترية تنا�سب��ه ،فحينه��ا ميكننا حتقيق
�إمكاناتنا احلقيقية”.

•يف عام  2008التحق بكلية الطب يف
جامع��ة القاهرة وتخ��رج منها عام
.2015
•ع�ين طبيب��ا يف وزارة ال�صح��ة عام
.2015
•يف ع��ام  2017ح�ص��ل عل��ى املركز
الثاين يف برنامج (جنوم العلوم) على
ال��ذي ي�سل��ط ال�ض��وء عل��ى �أه��م
االخرتاعات العربية.
•يف دي�سم�بر � 2017شارك كمتحدث
يف (قم��ة االبت��كار) الت��ي عقدت يف
لندن.
•تكرمي م��ن �سمو �أمري الب�لاد لفوزه
بـ(جائزة التمي��ز والإبداع ال�شبابي)
يف جمال تعزيز ال�صحة.
الذاتية
عل��ى جائزة
السيرةح�ص��ل
•يف ع��ام 2017
م��نعن
للمخرتعني)
جا�س��مال��دويل
(االحت��اد
مواليد
حمم��د ال�شهاب
•�صال��ح
اخ�تراع يف معر���ض ال�شرق
أف�ض��ل
�
الكويت عام 1924
•تلقىالأو�سط لالخرتاعات.

•يف ع��ام  2018قدم��ت الكلي��ة
الإمرباطوري��ة يف لن��دن ل��ه عر�ضا
لدرا�س��ة املاج�ستري فيه��ا يف جمال
االبتكارات اجلراحية.
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دور مؤسسة التقدم العلمي

و�إميان ًا منها بدور املوهوبني واملخرتعني
يف التنمية العلمية ،و�أن الدول الكربى تقا�س
مبدى ما ت�سهم فيه �أو تقتنيه من اخرتاعات،
ومبا متتلكه من عقول ت�سهم يف تطوير وتنويع
القاع��دة الإنتاجي��ة ،فق��د �أن�ش���أت امل�ؤ�س�سة
(املكتب الكويت��ي لرعاية املخرتعني) يف عام
 1999يف مقر النادي العلمي ،بهدف ت�شجيع
املخرتعني عل��ى التطوير واالبت��كار وحماية
ملكيته��م الفكرية عن طريق ت�سجيل براءات
االخ�تراع للم�شاري��ع الت��ي تق��دم للمكت��ب،
واتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة لت�سجيل تلك
امل�شاري��ع يف مكاتب املحاماة املتخ�ص�صة يف
الدول املراد الت�سجيل فيها.

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

منصة االبتكار وحاضنة المخترعين
�إعداد :عبداهلل بدران

بع��د ت�سع �سنوات من اجلهد والعطاء ،حتول مركز �صب��اح الأحمد للموهبة والإبداع من مركز �صغري
يف �إح��دى املناط��ق الداخلية �إىل منارة علمية ت�ض��م مدر�سة متميزة للموهوب�ين وف�صوال لهم يف كل
حمافظات الكويت ،ومن�صة حتت�ض��ن املبتكرين واملخرتعني ،وت�شجعهم على الإبداع والعطاء ،وحتلق
بهم �إىل �آفاق �إقليمية وعاملية.
ومن��ذ ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لذلك املركز يف ع��ام  ،2010وهو يحقق �إجنازا تلو �آخر،
�ساعيا نحو حتقيق �أهدافه التي �أن�شىء من �أجلها ،ون�شر ر�سالته يف املجتمع وت�شجيع الطاقات الكويتية
اخلالق��ة ،والأخ��ذ بيدها �إىل �آف��اق رحبة لتحقيق �أمنياته��ا وطوحاتها يف ت�سجيل ب��راءات االخرتاع
واالنتقال بها من جمرد فكرة �إىل تنفيذ عملي على �أر�ض الواقع ،ومنتج جتاري ي�سوق حمليا وعامليا.
وقد اهتمت امل�ؤ�س�سة منذ �إن�شائها يف عام  1976بدعم التنمية العلمية و�أن�شطتها املختلفة التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سات واجلهات العلمية يف دولة الكويت ،م�ساهمة منها يف ن�شر العلم والثقافة العلمية بني �أو�ساط
املجتم��ع من خالل تطوير العلوم والتكنولوجي��ا .وحر�صت امل�ؤ�س�سة على تنوع تلك الإ�سهامات يف دعم
التطوير العلمي والتكنولوجي والفكري ودعم م�شروعات البحث العلمي.
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وعندم��ا ازدادت �أع��داد املخرتع�ين
الكويتي�ين الذين �أثبت��وا جدارتهم من خالل
االخرتاع��ات العدي��دة الت��ي مت ت�سجيلها يف
مكاتب الرباءات العاملية ،واجلوائز واملراكز
املتقدم��ة التي حققوه��ا يف خمتلف املعار�ض
واملحافل الدولية ،ومواكبة لدعم وت�شجيع
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شي��خ �صب��اح الأحم��د اجلابر

أنشأت مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي
مركز صباح األحمد
للموهبة واإلبداع في

ال�صب��اح لل�شب��اب� ،أن�ش���أت امل�ؤ�س�سة (مركز
�صباح الأحمد للموهبة والإبداع) يف مايو عام
 2010ليك��ون من��ارة علمية تعن��ى باكت�شاف
ورعاي��ة املتميزين واملوهوب�ين واملبدعني من
�أبن��اء دول��ة الكوي��ت وا�ستثم��ار �إبداعاته��م
لأغرا���ض التنمية والو�صول بهم �إىل العاملية،
ورب��ط جه��ود ال�شب��اب بالتنمية م��ن خالل
توف�ير البيئ��ة واملن��اخ املالئمني عل��ى النحو
الذي يربز متيزه��م ومواهبهم و�إبداعاتهم،
وتنميته��ا و�إتاح��ة الفر�ص املالئم��ة لتحويل
�أفكارهم اىل �إبداعات ملمو�سة ،والعمل على
ا�ستغالل براءات االخرتاع �صناعي ًا وجتاري ًا،
مبا �سيعود بالنفع املادي والأدبي على املخرتع
والكويت على حد �سواء.

مايو عام  2010ليكون
حاضنة للمخترعين
والموهوبين

تأسس المركز ليكون
منارة علمية تعنى
باكتشاف ورعاية
المتميزين والموهوبين
والمبدعين الكويتيين
واستثمار إبداعاتهم
ألغراض التنمية
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بدوره��ا لك��ي ت�صب��ح اخرتاع��ات ملمو�سة،
يوفر املركز كل اخلدمات وو�سائل الدعم من
خ�لال برامج فرعية تتمثل يف حماية م�شروع
االخرتاع ،وتطوير م�شروع االخرتاع (النموذج
الأويل) ،وامل�شارك��ة يف املعار���ض وامل�سابقات
الدولية املتخ�ص�ص��ة ،وبرنامج ور�شة العلوم
التطبيقي��ة والت�صمي��م التقن��ي (التدري��ب
وتطوير م�شاريع االخرتاعات حملي ًا).

رسالة المركز
“المساهمة في بناء
مجتمع كويتي يدعم
ويرعى الموهوبين
والمبدعين ويستثمر
قدراتهم”

 .2برنامج احت�ض��ان ودعم االخرتاعات
واالبتكارات ال�ستثمارها جتارياً

يهدف المركز إلى تعزيز
ثقافة اإلبداع لدى أوساط
المجتمع ونشر الوعي
ورصد اإلمكانات اإلبداعية
المتميزة من فئات الناشئة
والشباب والكشف عنها
واحتضانها
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الرؤية والرسالة واألهداف

إدارة االبتكار

متثلت ر�ؤية املركز يف «�أن ي�صبح م�ؤ�س�سة
متمي��زة عاملي�� ًاُ ،تعن��ى برعاي��ة املوهوب�ين
واملبدعني م��ن �أبناء دولة الكوي��ت ،وا�ستثمار
�إبداعاته��م لأغرا�ض التنمي��ة ،والو�صول بهم
�إىل العاملي��ة» ،يف ح�ين ن�ص��ت ر�سالت��ه عل��ى
«امل�ساهمة يف بناء جمتمع كويتي يدعم ويرعى
املوهوبني واملبدعني وي�ستثمر قدراتهم».

تهتم �إدارة االبتكار بدعم ورعاية الأفراد
الكويتيني الذين يتقدمون بامل�شاريع والأفكار
االبتكاري��ة غ�ير التقليدية ،حي��ث يعمل على
ت�شجيعهم عل��ى التميز والإب��داع با�ستخدام
خمتلف اخلدم��ات وو�سائل الدعم كالتدريب
والتثقيف والتوعية وتعزي��ز ثقافة الإبداع يف
املجتم��ع ،وحتويل تلك الأف��كار واالخرتاعات
�إىل واقع عن طريق ت�سجيل براءات االخرتاع
للأفكار وامل�شاريع التي جتتاز معايري التقييم
املعتم��دة ،واتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة
لت�سجيل تل��ك امل�شاريع حلمايتها ،واحل�صول
على رق��م ت�سجي��ل �أو �شهادة ب��راءة اخرتاع
والت��ي جتتاز معايري التقيي��م املعتمدة دولي ًا،
ومن ثم ت�صنيعها وا�ستثمارها جتاري ًا.

�أم��ا �أه��داف املركز فهي رعاي��ة الأفراد
املوهوبني واملبدعني من �أبن��اء دولة الكويت،
وتعزيز ثقاف��ة الإبداع ل��دى �أو�ساط املجتمع
ون�ش��ر الوعي ،ور�ص��د الإمكان��ات الإبداعية
املتميزة من فئات النا�شئة وال�شباب والك�شف
عنه��ا واحت�ضانها ،وتطوي��ر اخلربات و�صقل
امله��ارات اخلا�ص��ة باملوهوب�ين واملبدع�ين،
والتوا�ص��ل م��ع امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة والعاملية
تركز �إدارة االبتكار يف املركز على
املعنية برعاية املوهوبني املبدعني ،وا�ستثمار ثالثة برامج ،هي:
الإبداعات الوطنية.
وي�سته��دف املرك��ز م��ن خ�لال الربامج  .1برنامج دعم ورعاية املخرتعني:

يه��دف �إىل تكوي��ن قاع��دة متك��ن م��ن
تطوير االخرتاعات واالبتكارات �إىل مبادرات
جتاري��ة وتقدمي الدع��م له��ا ،ليكتمل منوها
وت�صب��ح م�شروع�� ًا جدير ًا بالدع��م والتمويل
م��ن قب��ل �ش��ركات ر�أ���س امل��ال اال�ستثماري
و�ش��ركات اال�ستثمار الكويتي��ة .و�سي�ؤدي هذا
الربنام��ج �إىل دعم عملية تطوير امل�شروعات
النا�شئة  ،ب��دء ًا من الفكرة وانتهاء بالتطبيق
والرتويج التجاري.
 .3برنام��ج حوكمة منظوم��ة الإبداع يف
الكويت
يهدف هذا الربنام��ج �إىل متكني عملية
اتخ��اذ الق��رار املدرو�س��ة لدع��م االبت��كار
والعم��ل على التن�سيق ب�ين خمتلف اجلهات

أكاديمية الموهبة
يف ع��ام  2017حقق املرك��ز �أحد �أهم
�إجنازات��ه بافتت��اح �أكادميي��ة املوهب��ة
للمدار�س املتو�سط��ة والثانوية للبنني.
وبالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة ،توف��ر
الأكادميي��ة للط�لاب املوهوب�ين بيئة
�صحي��ة وم�شجع��ة لتطوي��ر مواهبهم
ومهاراتهم املعرفي��ة وتفوقهم العلمي.
وتعتزم م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
افتت��اح مدر�س��ة يف كل حمافظ��ة م��ن
حمافظات الكويت ال�ست.
و�إ�ضاف��ة �إىل الأكادميية اجلديدة،
الت��ي تتكون م��ن ع�شرة ف�ص��ول ت�ضم
 137طالبا موهوبا ،ارتفع عدد الف�صول
املتاحة للطالب��ات املوهوبات يف مدار�س
البن��ات يف ع��ام � 2017إىل  12ف�ص� اًًلا
ت�ض��م  162من املوهوب��ات .وتقوم هذه
الف�صول بتدري�س مناهج �إثرائية خا�صة
ُط�� ِّورت بالتعاون م��ع الرابطة الدولية
ملعلمي التكنولوجي��ا والهند�سة .ويقدم
الربنام��ج برامج تدريبي��ة للمدر�سني،
وفر�صا فريدة لتطوير قدرات مدر�سي
ً
ف�صول املوهوبني يف املدار�س احلكومية
يف الكويت ،وتنمية قدرات املتخ�ص�صني
يف التعليم ب�شكل عام يف وزارة الرتبية.
ويف ع��ام  ،2017على �سبي��ل املثال،
تلقى  55م��ن مدر�سي العلوم
والريا�ضي��ات يف

ف�ص��ول املوهوبني دورت�ين تدريبيتني
بعنوان «موا�صفات الطالب املوهوبني»
و«مدر�س الطالب املوهوبني» .وح�ضر
 252م��ن معلم��ي املدار���س احلكومية
يف الكوي��ت و 130م��ن ر�ؤ�س��اء الأق�سام
يف وزارة الرتبي��ة برام��ج تدريبي��ة
بعنوان «موا�صفات ومتطلبات الطالب
املوهوب�ين» .وتلق��ى ت�سع��ة معلم�ين
دور ًة تدريبي��ة م��ن �إع��داد الرابط��ة
الدولية ملعلمي التكنولوجيا والهند�سة
وتنظيمه��ا حت��ت عن��وان «تدري��ب
املدرب�ين»  ،وتلق��ى ت�سع��ة معلمني يف
ف�ص��ول املوهوب�ين تدري ًب��ا دول ًّي��ا يف
اخلارج.
وتكف��ل املرك��ز بتق��دمي الرعاية
للفري��ق الكويت��ي ال��ذي ناف���س يف
م�سابق��ة «�سم��ارت بري��ن» الدولي��ة
للح�س��اب الذهن��ي ،الت��ي �أُقيم��ت يف
تايالند يف ع��ام  .2017وه��ي م�سابقة
تتخلله��ا مناف�س��ات تعليمية وتدريبية
يف جماالت الريا�ضيات للطالب الذين
ت�تراوح �أعماره��م بني � 6سن��وات و18
�سنة ،وته��دف �إىل تطوير مهارات حل
امل�ش��كالت ل��دى الطلب��ة امل�شارك�ين.
وح�صل �ستة طالب كويتيني موهوبني
عل��ى املركزي��ن الأول والث��اين يف
م�ستوي��ات خمتلف��ة م��ن امل�سابق��ة يف
الريا�ضيات.

يه��دف �إىل ت�شجي��ع وحث الأف��راد على
والأن�شطة التي ينفذه��ا جميع �أفراد املجتمع
ً
م��ن املبدع�ين واملوهوب�ين يف جم��ال العلوم الإب��داع و االبت��كار� ،إميان��ا منه ب���أن املكون
والتكنولوجيا ،وجم��ال الفنون احلرفية ذات الب�ش��ري ميثل �أهم عوامل النجاح لأي ن�شاط
العالقة بالتكنولوجيا.
�إبداع��ي .ونظر ًا �إىل �أن ه��ذه الأفكار تتحول
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إدارة االبتكار تعمل على
تشجيع الطاقات الكويتية
على التميز واإلبداع
باستخدام مختلف
الخدمات ووسائل الدعم
كالتدريب والتثقيف
والتوعية

فئ��ة عن��د االنت�س��اب للربنام��ج وه��ذا
املعني��ة لت�سهي��ل ا�ستخ��دام امل��وارد املتاحة
يف دع��م املخرتعني واملبتكري��ن واملبادرين.
االعتم��اد عل��ى املقايي���س العلمية مينع
ومن املخرج��ات الأ�سا�سية املتوقعة من هذا
االختيار الع�شوائ��ي لالنت�ساب لربنامج
الربنامج ابتكار نظ��ام متكامل وعملي قادر
�أفراد الفئات.
على تقيي��م البني��ة التحتية ودع��م املراحل  .3تعريف م�سب��ق للمنت�سب وذويه ب�شروط
املبك��رة للم�شروعات التجاري��ة ،وو�ضع �أطر
الرعاية كمنت�سب�ين عند االت�صال الأول
ترتك��ز عل��ى ت�صني��ع من��اذج االخرتاعات
بينهم وبني املركز.
والتطبي��ق التج��اري للتكنولوجي��ات �أو
التقني��ات الت��ي تت��م امل�شارك��ة فيه��ا م��ع  .4التعه��د وااللت��زام ب�ش��روط املرك��ز
ولوائحه.
الآخري��ن ،وامل�شاركة يف �إقامة جمتمع علمي
(مرك��ز التكنولوجي��ا وحا�ضن��ات العل��وم  .5للمركز احلق يف �إبراز جهوده ما يتطلب
والتكنولوجيا).
الإف�ص��اح ع��ن هوي��ة وجه��ود منت�سبيه
مبختلف الو�سائل املتاحة.
السياسات العامة للمركز

برنامج حوكمة منظومة
اإلبداع يهدف إلى تمكين
عملية اتخاذ القرار
المدروسة لدعم االبتكار
وتسهيل استخدام
الموارد المتاحة في دعم
المخترعين
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تعت�بر ال�سيا�س��ات العام��ة للمرك��ز �أحد
�أوج��ه و�ض��ع الركائ��ز والقواع��د الرئي�سي��ة
للنظم واللوائح التي تنظم عمل املركز ،وهذه
ال�سيا�سات هي:
 .1الو�ص��ول �إىل الفئ��ات امل�ستهدفة�،إم��ا
عن طري��ق اجله��ات ذات العالقة،مثل
الأ�سر واملدار�س ،والأندية� ،أو من خالل
تقدم الفئ��ات امل�ستهدفة للمركز ب�صفة
�شخ�صية.
 .2االعتماد على املقايي�س العلمية الدقيقة،
واملعاي�ير املتعارف عليه��ا اخلا�صة بكل

تطوير
االختراعات
وتسويقها
م��ن الإجن��ازات الأخ�يرة للمركز
�أن��ه مت يف ع��ام  2017للم��رة الأوىل
من��ح براءة اخ�تراع لإح��دى اجلهات
املتعاون��ة م��ع املرك��ز ،وه��ي �شرك��ة
�إيكوي��ت للبرتوكيماويات ،الخرتاعها
�أداة �صناعي��ة جدي��دة تتمثل يف (داعم
الأجه��زة امل�ض��ادة لل�سح��ب بوا�سطة

 .6ميك��ن للمرك��ز النظر يف �إتاح��ة فر�ص
التفرغ للفئ��ات امل�ستهدفة ح�سب النظم
واللوائ��ح التي �سيتم و�ضعه��ا الحقا من
�سيا�سات منظمة لهذا الأمر.
 .7يتكف��ل املرك��ز مب�صروف��ات الربام��ج
ح�سب اللوائح والنظم املتبعة.
 .8يتكف��ل املركز بتذليل العقبات ال�صحية
والنف�سي��ة للفئات امل�ستهدفة ،لكي ي�ؤدي
دور الرعاي��ة احلق��ة .ويج��ب �أن يذل��ل
ال�صعوب��ات والعقب��ات الت��ي تعرت���ض
املتميزين من �إظهار متيزهم ،وقد تكون
احلال��ة ال�صحية �أو النف�سية �إحدى هذه
العقب��ات؛ لذلك ال بد م��ن وجود �أنظمة
تكف��ل للم�ستفيدين م��ن الرعاية �أحقية
العناية ال�صحية اجل�سمية والنف�سية.
 .9توفري الربامج والأن�شطة الثقافية وذلك
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
 .10تقدمي الدع��م واحلوافز وذل��ك للتفرغ
والإعارة خالل االلتحاق بالربنامج.
 .11يق��وم املرك��ز بر�سم �سيا�سات��ه لرعاية
الفئ��ات امل�ستهدف��ة على �ض��وء �أولويات
وا�ضح��ة وحم��ددة ملج��االت الإب��داع
والتمي��ز واملوهبة التي ي�سعى �إىل دعمها
واحت�ضانه��ا �أخ��ذ ًا يف االعتب��ار التدرج

الهيكل��ي وامل�ؤ�س�س��ي ال��ذي �سيم��ر فيه
املرك��ز للت�شغي��ل وذل��ك على م��ا �سيتم
توفريه من موارد مالية وب�شرية للمركز.
لذا ف�إن منهجية الدعم �ستتم على �ضوء
تلك الأولويات التي �سيتم حتديدها.
 .12من �أج��ل �ضبط وتنظي��م �آليات الدعم
للفئ��ات امل�ستهدف��ة فان��ه م��ن الأهمية
مب��كان �أن يكون ذلك م��ن خالل برامج
�أو �أن�شط��ة �أو م�شاريع حمددة ذات �صفة
م�ؤ�س�سية ( ك�أن يكون ن�شاط آ� �أو برناجم آ�
�ضم��ن وح��دة تنظيمية ) ،وذل��ك جتنب ًا
للدعم الف��ردي املبا�شر غ�ير امل�ضبوط
�إن مل تك��ن ل��ه لوائح ت�ضبط��ه وحتكمه
وتالفي�� ًا للتقدي��رات ال�شخ�صية البحتة
عند النظر يف احلاالت.
 .13الت�أكي��د على �أن جمي��ع الفئات العمرية
ميكنه��ا اال�ستف��ادة م��ن رعاي��ة املركز
وذل��ك ح�س��ب تطاب��ق كل فئ��ة لنم��ط
الربامج التي ينفذها املركز ( مبعنى �أن
الدعم هو لتنمية ورعاية �صفات �إبداعية
لأ�شخا�ص تندرج �إبداعاتهم �ضمن �أحد
برام��ج املركز الذي يت��م تنفيذه و�ضمن
ال�شروط وال�سيا�سات والقواعد املنظمة
لهذا الن�شاط بعينه).

الع�ص��ف املائ��ي) .وبل��غ ع��دد ب��راءات
االخ�تراع وامل�شروع��ات يف )32( 2017
ب��راءة اخرتاع ج��رى ت�سجيلها ،يف حني
جرى تقيي��م  52اخرتا ًعا كمنتجات لها
مقوم��ات املناف�س��ة جتار ًّي��ا  ،وهناك 24
منوذجا �أول ّياً ُط��ورت ُو�صنعت بالتعاون
ً
مع �ش��ركات دولي��ة خمتلف��ة واجلهات
ذات ال�صلة يف املرك��ز ،و�سبعة اخرتاعات
رعاه��ا ال�صن��دوق الوطن��ي لرعاي��ة
وتنمي��ة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
ت�سويق ًّيا.

و�أقام املركز حديثا �شراكة مع �شركة
�سيمن�س بهدف النهو���ض بالتكنولوجيا
ال�صناعي��ة يف الكوي��ت وتعزيز الأهداف
اال�سرتاتيجي��ة للمرك��ز ،ال �سيما فيما
يتعل��ق بن�شر ثقافة الإبداع يف القطاعني
ال�صناع��ي والتكنولوج��ي .وتوا�ص��ل
خمتربات (ف��اب الب) التابع��ة للمركز
توف�ير فر���ص للطلب��ة لتعل��م العلوم
وتنمي��ة مهاراته��م الفني��ة .ويف عا َمي
� ،2017-2016ش��ارك نح��و  890طال ًب��ا
يف دورات تدريبي��ة وور���ش عمل قدمتها
(ف��اب الب) ،مب��ا يف ذل��ك حما�ض��رات

مختبرات (فاب الب)
التابعة للمركز دربت
مئات الطلبة على
تصميم الروبوتات واألتمتة
والرياضيات واإللكترونيات
والذكاء االصطناعي
والفنون

ح��ول ت�صمي��م الروبوت��ات والأمتتة
والريا�ضي��ات والإلكرتونيات والذكاء
اال�صطناع��ي والفن��ون (�صناع��ة
اخل��زف) .و�أتاح��ت خمت�برات (فاب
الب) الفر�صة لـ  800معلم للم�شاركة
يف الربام��ج التدريبي��ة يف جم��االت
الريا�ضي��ات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستمر
املرك��ز يف �إدارة نادي النانو الذي يركز
عل��ى تعزيز معرف��ة ال�شباب يف جمال
تكنولوجيا النانو .وجنح املركز يف ن�شر
برنام��ج تكنولوجي��ا النان��و يف بع�ض
املدار�س احلكومية بالكويت.
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الشباب الكويتي
لديه أفكار وابتكارات
تسهم في قيادة

الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ..

مسيرة التنمية
وتعزيز دورها

تحويل األفكار المبدعة
إلى واقع يستثمر

الثالب لـ «			 »:

الكويت تزخر بأصحاب ابتكارات واختراعات
متميزة على المستويين اإلقليمي والعالمي
�إعداد مو�سى �أحمد

قال��ت رئي�سة جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية لدعم املخرتعني الدكتورة فاطمة �سامل الثالب
�إن الكويت تزخر ب�أ�صحاب ابتكارات واخرتاعات متميزة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وقد
�أثبتوا متيزهم وقدرتهم على املناف�سة العاملية يف خمتلف املجاالت ،ورفعوا ا�سم الكويت عالياً.
و�أ�ضاف��ت الثالب يف مقابلة مع جملة (
) �إن ل��دى ال�شباب الكويتي العديد من الأفكار
واالبت��كارات التي م��ن �ش�أنها امل�ساهمة يف قيادة م�س�يرة التنمية لتحقي��ق الر�ؤية امل�ستقبلية
حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح.
وذك��رت �أن ع��دد املخرتعني الكويتيني يبل��غ نحو  279خمرتع��اً ،و�أن عدد �شه��ادات براءات
االخ�تراع التي نالوه��ا يبلغ  ،424يف حني يبلغ عدد االخرتاعات الت��ي مت تطويرها  95براءة
اخرتاع.
ولفت��ت �إىل �أن اجلمعية حالياً يف مرحلة �إن�شاء مرك��ز متخ�ص�ص للمخرتع ي�ضم حتت لوائه
جمي��ع احتياجات املبدع واملبتكر الكويتي ،منذ بداية كتاب��ة الفكرة وحتى تطبيقها واحلماية
القانونية الالزمة ،ومن ثم عر�ضها وت�سويقها.

و�أكدت الثالب �أن االخرتاعات لي�ست قابلة للت�صنيع والتطبيق باملجمل ،بل �إن  %1فقط منها
قاب��ل للتطبيق ،وهذه ن�سب عاملية ،و�أن هذا املجال جديد ن�سبياً على الكويت ويحتاج �إىل بنية
حتتية من م�صانع و�أجهزة وور�ش وغريها .وفيما ي�أتي ن�ص املقابلة:
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* حب��ذا يف البداي��ة ل��و حتدثينن��ا عن
اجلمعية الكويتي��ة لدعم املخرتعني
ومتى مت انطالقها؟

رعاية متمي��زة ،وتعزز طموحه��م العلمي،
وت�ساعده��م يف حتوي��ل �أفكاره��م املبدعة
�إىل واقع ي�ستثمر.

 اجلمعي��ة الكويتي��ة لدع��م املخرتعني هيجمعي��ة نفع ع��ام �أ�شه��رت مبوج��ب قرار
وزاري ع��ام  2016به��دف االهتم��ام
باملخرتع�ين الكويتي�ين وتطويره��م يف
جم��ال االخرتاع ،مبا يحقق له��م وللكويت
مكان��ة مرموق��ة يف املجتمع��ات العلمي��ة
املتخ�ص�ص��ة ،واعتبار املخرتع الكويتي من
�أهم روافد االقت�صاد امل�ستقبلية.

مركز الكويت لالبتكار

* ما الر�ؤية التي انطلقت منها اجلمعية
وما الر�سالة التي حتاولون �إي�صالها؟
 �إن ر�ؤي��ة اجلمعية تتطلع �إىل �أن تكون كيان ًايحت�ضن املخرتع ويدعم��ه؛ لتحقيق �شغفه
العلمي وجعل��ه واقع ًا ي�صل ب��ه �إىل التميز
والعاملي��ة ،ونعمل على حتقيق ه��ذه الر�ؤية
من خ�لال ث�لاث مراحل �أواله��ا (مرحلة
الت�أ�سي���س) وثانيته��ا (مرحل��ة التنفي��ذ
والتطور النوعي) وثالثتها (مرحلة التميز).
�أما ر�سالة اجلمعية فه��ي الإ�سهام يف بناء
منظوم��ة وطني��ة للمخرتع�ين ،توف��ر لهم

* خالل �شهر مار�س �أعلن �سمو
الأمري ع��ن �إن�شاء “مركز
الكويت لالبتكار الوطني”
ما ر�أيك بهذا املركز؟
 لن �أخفي حقيقة �أن املخرتعنيبحاج��ة ما�س��ة له��ذا املرك��ز
الحت�ضانه��م وتبن��ي �أفكارهــــــ��م
املبدع��ة ،ولع��ل �إن�ش��اء املرك��ز �سيكمل
احللق��ة التي يفتقده��ا املخ�ترع الكويتي،
والتي تتعلق بتحويل اخرتاعه �إىل منتج على
�أر�ض الواقع ،حيث �سي�سهم املركز يف دعم
واحت�ضان ورعاية ال�شب��اب الكويتي املبدع
م��ن �أ�صح��اب االبت��كارات واالخرتاع��ات
وحتويلها �إىل م�شاريع اقت�صادية ومنتجات
عل��ى �أر�ض الواقع ،ومن ثم ف�إن لذلك دورا
كب�يرا يف حتقي��ق التنمي��ة االقت�صادية يف
الب�لاد .ه��ذا بالإ�ضافة �إىل وج��ود ت�صور
ور�ؤية وا�ضحة مكتوبة لدى اجلمعية لإن�شاء

لدينا  279مخترعًا
كويتيًا و 424شهادة
براءة االختراع و95
براءة اختراع تم
تطويرها
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الجمعية حاليًا
في مرحلة إنشاء
مركز متخصص
يضم احتياجات
المبدع والمبتكر
الكويتي

مثل ه��ذا املرك��ز بناء
على خ�برات وكفاءات
ال�شبــــ��اب الكويتــــي
املن�ضــــ��م للجمعيــ��ة،
وح�سب احتياجات الدولة
يف ه��ذا الع�ص��ر املبنـــ��ي
اقت�ص��اده على املعرفة واملعلومة
واالبتكار.
مجال االختراعات
جديد نسبيًا على
الكويت ويحتاج
إلى بنية تحتية
تتكون من مصانع
وأجهزة وورش
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* هل هن��اك �أرقام عن عدد املخرتعني
يف الكوي��ت وع��دد �شه��ادات ب��راءات
االخرتاع؟
 ع��دد املخرتعني الكويتيني  279خمرتع ًا،وع��دد �شه��ادات براءات االخ�تراع ،424
وع��دد االخرتاعات الت��ي مت تطويرها 95
براءة اخرتاع.
و�أري��د �أن �أذكر �أن ع��دد �أع�ضاء اجلمعية
بلغ � 107أع�ضاء منذ ت�أ�سي�سها عام 2016
ولغاية .2018

دعم المخترع الكويتي

* ما هو الدور ال��ذي تقوم به اجلمعية
لدعم املخرتع الكويتي؟
 يق��وم عم��ل اجلمعي��ة عل��ى املخ�ترعنف�س��ه ،م��ن خ�لال تطوي��ره وت�أهيل��ه
للم�ستوي��ات العاملية ،ويف ه��ذا اجلانب
قامت اجلمعي��ة خالل الف�ترة املا�ضية
بتنظيم عدة حما�ضرات ودورات وور�ش
يف خمتلف اجلوان��ب الت�أهيلية ،وتوقيع
اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من
اجله��ات احلكومي��ة والأهلية وجمعيات
النفع الع��ام لدعم املخرتعني الكويتيني
يف عدة جوانب ،ون�ش��ر الفكر الإبداعي
والتعريف باملخرتع�ين وت�سليط ال�ضوء
عليه��م ودعمه��م قانوني�� ًا حلماي��ة
�أفكارهم واخرتاعاتهم.

* هل قدمت اجلمعية �أي مبادرات لدعم
االخرتاعات واملخرتعني يف الكويت؟

* عقـ��د برتوكـــــ��والت م��ع
جهات تخدم املخرتع.

 قدم��ت اجلمعي��ة ،وه��ي حديث��ة العه��د(�سنت��ان من��ذ �إن�شائه��ا) العدي��د م��ن
املبادرات التي ت�صب يف م�صلحة املخرتع
منها:

* مب��ادرة مرك��ز متخ�ص�ص
لالخرتاع��ات ب�أنظمة عاملية
مت تقدميه لعدة جهات.

* م��ب��ادرة ت��ك��رمي املخرتعني الأط��ب��اء
وامل��خ�ترع�ين يف امل���ج���ال ال�صحي
وعددهم  33طبيب ًا وخمرتع ًا.
* مع�سكر املخرتع ال�صغري .2018
* من�صة املخرتعني يف �أكتوبر  2018يف
الأفنيوز ،حيث مت تقدمي املخرتعني
واخرتاعاتهم للجمهور.
* ع��دة ور���ش منها احلماية القانونية،
و�إب���راز االخ�تراع �إعالمي ًا ،وت�صوير
االخ���ت���راع وغ�ي�ره���ا م���ن ال���ور����ش
املتخ�ص�صة يف جمال االخرتاعات.

* د�شن��ت اجلمعي��ة ،بالتع��اون م��ع
وزارة الدول��ة ل�ش���ؤون ال�شباب ،واملعهد
العربي للتخطيط ،مبادرة «�إحنا غري»،
يف �شهر نوفمرب املا�ضي ،مت�ضمنة �أربع
ور�ش عمل مل�ساع��دة ال�شباب الكويتيني
املهتم�ين مبج��ال االبت��كار واالب��داع
واالخرتاع وتق��دمي الدعم الالزم لهم.
وهدفت املب��ادرة �إىل ن�شر وعي الإبداع
واالخرتاع��ات واملعرف��ة يف املجتم��ع
الكويت��ي ،ودع��م الق��درات الوطنية يف
�إنت��اج الأفكار الإبداعي��ة ،و�إيجاد رواد
من ال�شباب املبدع واملخرتع يف جماالت
العلوم والتقنية وكل املجاالت.

إنشاء (مركز الكويت
لالبتكار الوطني)
سيكمل الحلقة التي
يفتقدها المخترع
الكويتي
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الجمعية دشنت

بطاقة تعريفية

مبادرة «إحنا غير»

الدكتورة فاطمة الثالب:

لنشر وعي اإلبداع
واالختراعات والمعرفة

 -طبيب��ة �أطف��ال خريج��ة جامعةالكويت.

ودعم القدرات

 -تخ�ص�صت يف طب الأطفال منجامعة دبلن.

في المجتمع الكويتي
الوطنية

 -ح�صل��ت عل��ى دكت��وراه يفالهند�س��ة الطبي��ة م��ن جامع��ة
برونيل ،وكانت �أول طبيب عربي
يح�صل على هذا التخ�ص�ص.
تحديات ومعوقات

* ماه��ي �أبرز التحدي��ات التي تواجه
املخرتع الكويتي؟
 هناك الكثري م��ن التحديات التي تواجهاملخ�ترع ،لع��ل �أبرزها هو غي��اب الدعم
امل��ادي واملعن��وي ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ضعف
ثقافة املجتمع باالخرتاعات واملخرتعني
الكويتي�ين ،ورمب��ا �أدى غي��اب ت�سلي��ط
ال�ضوء على �أولئ��ك املخرتعني �إىل عدم
معرف��ة النا���س به��م ومب��ا يقدمونه من
اخرتاع��ات .وم��ن �أه��م التحدي��ات هو
تنفيذ الفكرة وت�سويقها.
غياب الدعم المادي

* ه��ل ال�شب��اب الكويت��ي ق��ادر على
االخ�تراع ودخ��ول املناف�ســــ��ات
العاملية؟

أبرز التحديات التي

 الكوي��ت تزخ��ر ب�أ�صح��اب ابت��كاراتواخرتاع��ات متمي��زة عل��ى امل�ستوي�ين
الإقليم��ي والعامل��ي ،وق��د �أثبت��وا متيزهم
وقدرتهم على املناف�سة العاملية يف خمتلف
املجاالت ،ورفعوا ا�سم الكويت عالي ًا.

والمعنوي وتنفيذ
الفكرة وتسويقها
تواجه المخترعين
الكويتيين
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وال�شب��اب الكويت��ي لدي��ه العدي��د م��ن
الأف��كار واالبت��كارات الت��ي م��ن �ش�أنها
امل�ساهم��ة يف قي��ادة م�س�يرة التنمي��ة
لتحقي��ق الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة حل�ض��رة
�صاح��ب ال�سم��و �أم�ير الب�لاد بتحوي��ل
الكوي��ت �إىل مركز م��ايل وجتاري عاملي
ور�ؤي��ة (كوي��ت جدي��دة  ،)2035و�أري��د
�أن �أ�ؤك��د �أن املخرتع الكويت��ي قادر على
املناف�س��ة العاملية ،فال ت��كاد تكون هناك
م�سابقة عاملية يف جمال االخرتاعات �إال
وجت��د �أن �أحد الفائزين كويت��ي ،ولدينا
ع��دد م��ن الأمثل��ة عل��ى ذلك ،مث��ل :د
عب��د املح�س��ن الرتكي ،و�شيخ��ة املاجد،
وجراح املطريي ،و�ص��ادق قا�سم وعادل
الو�صي���ص ونا�ص��ر اجليم��از والدكت��ور
�أحمد نبيل وغريهم من املخرتعني.
ولقد كانت هناك ب�صمات كويتية تركت
�أثر ًا كبري ًا يف ال�سوق العاملي لالخرتاعات
منها“ ،اخرتاع اخلتم الإلكرتوين” الذي
مينع تزوير الأخت��ام ،و�شاب �صمم �أكرب
حديق��ة متنقلة يف الع��امل تعمل بالطاقة

ال�شم�سي��ة و�صديق��ة للبيئ��ة ،وطفل فاز
يف جنيف باخ�تراع يحول بع�ض الغازات
امل�ض��رة للبيئ��ة �إىل بال�ستي��ك ،وطف��ل
كويت��ي �آخ��ر �صم��م اخرتاع�� ًا لتقلي��ل
احل��وادث يف االلتفاف��ات العك�سي��ة،
وغريها الكثري من االخرتاعات.
االستفادة من االختراعات

* خالل ال�سنوات املا�ضية ح�صل �أكرث
م��ن خم�ترع كويت��ي عل��ى جوائز
عاملية ،ما م�صري تلك االخرتاعات،
وه��ل مت اال�ستفادة منه��ا حملياً �أو
عاملياً؟
 من خالل عمل��ي يف جمال االخرتاعاتلأك�ثر م��ن � 20سن��ة �أح��ب �أن �أق��ول �إن
االخرتاعات لي�ست كله��ا قابلة للت�صنيع
والتطبي��ق ،ب��ل �إن  %1فق��ط منها قابل
للتطبي��ق ،وه��ذه ن�سب عاملي��ة ،هذا من
جه��ة وم��ن جه��ة �أخ��رى ه��ذا املج��ال
جدي��د ن�سبي�� ًا على الكوي��ت ويحتاج �إىل
بني��ة حتتية من م�صان��ع و�أجهزة وور�ش
وغريه��ا؛ لذل��ك ج��اءت فك��رة �إن�ش��اء

اجلمعية للم�ساهمة يف ت�سريع ن�شر الفكر
الإبداعي واالخرتاعات يف الكويت.
ومن��ذ �إن�ش��اء اجلمعي��ة ،واجلمي��ع ب��د أ�
يف احلدي��ث وعم��ل املب��ادرات املتعلق��ة
باالبت��كار واالخرتاع��ات ،وه��ذا م�ؤ�ش��ر
جي��د� .إنن��ا يف اجلمعية ن�س�ير باالجتاه
ال�صحي��ح للتعري��ف باملخرتعني وتنفيذ
اخرتاعاته��م وت�سويقه��ا ،وه��ذا ال ي�أتي
خ�لال فرتة ب�سيط��ة ،لك��ن بالتعاون مع
اجلهات الأخرى املخولة بالكويت لتنفيذ
االخرتاعات واالبت��كارات ،ونحن كجهة
جمتمعي��ة ت�سعى لتحقيق ذلك من خالل
ت�سليط ال�ضوء والتوجيه.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن هناك العديد
م��ن املنتجات الت��ي مت ت�صنيعها ونزلت
�إىل الأ�س��واق مث��ل املغ�سل��ة املتنقل��ة،
وم�سن��د الق��دم ،واحلقيب��ة املتع��ددة
اال�ستعماالت ،ومفت��اح الأبواب للطوارئ
وغريها من االخرتاعات التي قام �شباب
كويتي بتطويرها.

 �-أ�س�س��ت عي��ادات الطفل ال�سليميف منطق��ة اجله��راء ال�صحية،
ولنج��اح الفك��رة مت تعميمه��ا
على جميع املراك��ز ال�صحية يف
الكويت من  1996حتى الآن.
 �-أجن��زت بروتوك��والت لع�لاجالأطفال يف حاالت الطوارئ ومت
تعميمه��ا عل��ى وح��دات العناية
املركزة للأطفال.
 -ت��ع��م��ل ك��م��ح��ك��م دويل يفاالخ�تراع��ات منذ نحو ع�شر
�سنوات ،وهي �أول امر�أة خليجية
تعمل يف هذا املجال.
 �-أول طبي��ب عرب��ي يح�صل على�شهادة الهند�سة الطبية.
 -فازت ب�أعلى جائزة يف العامل يفجم��ال االخرتاع��ات يف معر�ض
�سيئول لالخرتاعات عام ،2006
وكانت �أول طبيب عربي يح�صل
على هذا التكرمي العاملي.
العدد التاسع عشر  -مارس 2019
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مستقبل االختراعات

* كيف تري��ن م�ستقبل االخرتاعات يف
الكويت ،وهل م��ن املمكن �أن تتحول
�إىل ا�ستثم��ارات ت�سه��م يف االقت�صاد
الوطني؟

الجمعية تسير وفق
استراتيجية محددة
وخطط عمل واضحة
وتعمل حاليا على
عقد الشراكات وإنشاء
مركز متخصص
للمخترعين

 يف امل�ستقب��ل القري��ب �ستك��ون ه��ذهاالخرتاعات رافد ًا من روافد االقت�صاد يف
الكوي��ت ،فنحن يف ع�ص��ر ي�سمى “ع�صر
االقت�صاد املعريف” ،وهذا االقت�صاد يعتمد
على املعلومة والفكرة ،ونحن منتلك �أفكار ًا
و�إبداعات ترتاوح بني �أ�شياء ب�سيطة و�أخرى
كب�يرة ،خ�صو�ص ًا يف جماالت االخرتاعات
الطبي��ة ،وهناك اخرتاع��ات ح�صلت على
جوائ��ز عاملية ،لذلك نتمن��ى �أن يكون �أحد
م�صادر الدخل يف الكويت هو اال�ستثمار يف
االخرتاع��ات .و�إن اال�ستثمار احلقيقي هو
متكني ال�شباب يف تنفيذ اخرتاعاتهم التي
ميك��ن تطبيقها ،وهذا �سيع��ود بالنفع على
املخرتع والدولة وتنمية االقت�صاد الوطني.

* حدثين��ا ع��ن �أب��رز اخلط��ط ل��دى
اجلمعي��ة خالل الف�ترة املقبلة ،وهل
هن��اك �أي مبادرات جدي��دة �أو برامج
متخ�ص�صة؟
 -اجلمعية ت�سري وف��ق ا�سرتاتيجية حمددة
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وخطط عمل وا�ضح��ة ،حيث مت التعريف
باجلمعي��ة وعق��د ال�ش��راكات يف املرحلة
الأوىل ،ونح��ن الآن يف املرحل��ة الثاني��ة،
الت��ي ت�ضم بالإ�ضافة �إىل عقد ال�شراكات
والتطوير للمخرتع ،مرحل��ة �إن�شاء مركز
متخ�ص���ص للمخ�ترع ي�ضم حت��ت لوائه
جميع احتياجات املبدع واملبتكر الكويتي،
من��ذ بداية كتابة الفك��رة وحتى تطبيقها
واحلماي��ة القانوني��ة الالزم��ة وم��ن ث��م
عر�ضها وت�سويقها.
ويق��وم فريق من اجلمعي��ة بتن�سيق ي�ضم
املخ�ترع وال�شرك��ة �أو اجله��ة الت��ي م��ن
املمك��ن �أن ت�ستخ��دم اخرتاع��ه ،ويت��م
عر�ضه��ا وتق��دمي خطة العم��ل للجهات،
وهذا من �أهم التحديات التي نعمل عليها
حالي ًا،
بالإ�ضاف��ة �إىل حتركنا يف ديوان اخلدمة
املدنية لإ�صدار بع�ض القوانني التي يحتاج
�إليها املخرتع من �إج��ازة علمية وغريها،
حتى يتوفر للمخ�ترع اجلو الذي ي�ساعده
على االبتكار .كما �أن هناك مبادرة قريب ًا
بالتع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ة الكوي��ت للتق��دم
العلم��ي ووزارة ال�شب��اب �ستعقد يف نهاية
�شهر �أبريل.

ومل تك��ن الن�سخ��ة احلادية ع�ش��رة التي
نظمه��ا الن��ادي له��ذا املعر���ض يف �أواخ��ر
يناير املا�ض��ي �سوى ا�ستم��رار لذلك التطور
ال��ذي �شه��ده املعر���ض ع�بر الن�س��خ الع�شر
ال�سابق��ة ،وت�أكي��د م��ن النادي عل��ى حر�صه
على متي��ز املعر�ض وحمافظت��ه على مكانته
العاملي��ة ،باعتب��اره ث��اين �أك�بر املعار���ض
املعني��ة باالخرتاع��ات اخلا�ص��ة مبنطق��ة
ال�ش��رق الأو�سط بعد معر���ض جنيف الدويل
لالخرتاعات.

...

ريادة متميزة في تنظيم معرض عالمي لالختراعات
�إعداد  :عبداهلل بدران

منذ �أن �أطلق النادي العلمي الكويتي (املعر�ض الدويل لالخرتاعات يف ال�شرق الأو�سط)
يف ن�سخت��ه الأوىل عام  ،2007حتت رعاية ح�ض��رة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صب��اح الأحم��د اجلابر ال�صب��اح� ،أخذ هذا املحف��ل العلمي العامل��ي ي�ستقطب
م�ش��اركات عاملي��ة عاما بع��د �آخر ،و ي�شه��د �إقباال الفتا م��ن املخرتعني
واملبتكري��ن ،وال�شركات املعني��ة با�ستقط��اب االخرتاعات احلديثة
واال�ستفادة منها يف منتجاتها املتنوعة.

وج��اءت االنطالق��ة الأوىل للمعر�ض يف
�أكتوب��ر  2007يف �إط��ار ا�سرتاتيجية النادي
و�أهدافه يف بناء وتطوي��ر ودعم بيئة الإبداع
والتميز للأفراد مبجال االخرتاعات و�أن�شطة
العل��وم والتكنولوجيا بغية حتقي��ق االزدهار
والتط��ور املن�شود ،وحر�ص النادي على �إقامة
مثل هذه املعار�ض �أ�سوة بدول العامل املتقدم،
بهدف �صق��ل مهارات املخرتع�ين الكويتيني
واحتكاكه��م بزمالئه��م املخرتعني الدوليني
من كل �أنحاء دول العامل ،خ�صو�صا �أن هناك
معار���ض تق��ام �سنوي��ا يف الع��امل الحت�ضان

املخرتع�ين وتبني اخرتاعاتهم واكت�شافاتهم
اجلديدة .وهك��ذا ا�ستمر الن��ادي يف تطوير
فكرته املبتكرة بغر���ض احت�ضان املخرتعني
الكويتيني يف وطنه��م واحتكاكهم بزمالئهم
�س��واء من دول اخللي��ج �أو ال��دول العربية �أو
الأجنبية.
ويه��دف النادي من املعر�ض �إىل دعم
املخرتعني لإنتاج وتنفي��ذ الأفكار الإبداعية،
وحتدي��د ال��رواد الذي��ن ميتلك��ون الإب��داع
واملوهب��ة يف العل��وم والتكنولوجي��ا ،وتق��دمي
الدع��م املعن��وي وامل��ادي للربام��ج واملراكز
اخلا�ص��ة باملوهوبني ،وتق��دمي الدعم املادي
والتقن��ي للمخرتع�ين الأف��راد ليتمكنوا من
تطوير اخرتاعاته��م ،وا�ستثم��ار االبتكارات
فردي��ا �أو بامل�شارك��ة م��ع �آخري��ن عن طريق
التن�سيق مع امل�ستثمري��ن �أو املعاهد واملراكز
العلمي��ة� ،س��واء املوج��ودة يف الكوي��ت �أو
خارجه��ا ح�س��ب جماالته��ا وتخ�ص�صاته��ا
بالعلوم والتكنولوجيا.

أشهر النادي
العلمي الكويتي
في  11أغسطس
عام  1974وهو إحدى
جمعيات النفع العام
التي تتبع وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل

جوائز مالية وتشجيعية

ويع��د املعر���ض ال��دويل لالخرتاع��ات
يف ال�ش��رق الأو�س��ط الأول م��ن نوع��ه الذي
يق��دم جوائز مالية وت�شجيعي��ة تفوق قيمتها
الإجمالي��ة � 50أل��ف دوالر ،م�ساهم��ة م��ن
الن��ادي العلمي يف حتقي��ق املزيد من الدعم
معرض االختراعات
والت�شجي��ع للمخرتع�ين .واجلائ��زة الكربى
يستقطب مشاركات
للمعر�ض تبلغ قيمتها � 15ألف دوالر ،وجائزة
النادي العلمي الكويتي � 10آالف دوالر ،عالمية ويشهد إقباال الفتا
وجائ��زة معر�ض جنيف من المخترعين والمبتكرين
الدويل لالخرتاعات
والشركات المعنية
باستقطاب االختراعات
الحديثة
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� 5آالف دوالر ،وجوائ��ز مكت��ب ب��راءات
االخرتاع ملجل���س التعاون اخلليج��ي � 50ألف
ريال �سع��ودي ،ع�لاوة على جائ��زة املنظمة
العاملي��ة للملكية الفكري��ة وايبو (،)WIPO
وجائزة االحتاد الدويل جلمعيات املخرتعني
ايفيا (.)IFIA

االنطالقة األولى
للمعرض كانت في
أكتوبر  2007في إطار
استراتيجية النادي لبناء
وتطوير بيئة اإلبداع
والتميز لألفراد بمجال
االختراعات
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ومن �أهم الأ�سباب التي دعت �إىل �ضرورة
�إقام��ة وا�ستم��رار املعر���ض خل��ق الفر���ص
اال�ستثمارية والت�سويق لالخرتاعات الكويتية
حتى ترى النور ،حيث �أ�صبح املخرتع الكويتي
يج��د حالي��ا من يحت�ض��ن ويتبن��ى ابتكاراته
�أو يطوره��ا ،لتدخ��ل �إىل مرحل��ة الت�صني��ع
والت�سويق والتطبي��ق على �أر�ض الواقع ،وجاء
�شع��ار املعر���ض الأخ�ير (لق��اء امل�ستثمري��ن
باملخرتعني) لتحقيق كل هذه الأمور.
واحل�ض��ور الكبري ال��ذي ي�شهده املعر�ض
يعك���س بو�ض��وح االهتم��ام ال��دويل ،وي�شكل
مفهوم��ا متمي��زا للإجن��ازات الت��ي نفذه��ا
الن��ادي العلمي واجله��ات الراعي��ة وفر�صة
كبرية لدع��م االخرتاعات وزي��ادة االهتمام
وتقدير الأف��كار وت�شجي��ع اال�ستثمار يف هذه
الأفكار واالخرتاعات وكذلك الأفراد.

وي�ض��م املعر���ض جلن��ة حتكي��م عل��ى
م�ست��وى عال من اخل�برة يف جمال حتكيم
االخرتاع��ات يرت�أ�سها رئي���س جلنة حتكيم
معر���ض جني��ف ال��دويل ديفي��د فاروق��ي،
وت�ض��م �أ�سات��ذة متخ�ص�ص�ين م��ن حمل��ة
�شه��ادة الدكت��وراه جميعه��م م��ن العاملني
يف الهيئ��ات واجلامع��ات العلمية احلكومية

الكويتي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل حمكم�ين من خارج
الكوي��ت لإث��راء عملي��ة التحكي��م .وهناك
معايري و�ضوابط يتم النظر �إليها يف حتكيم
االخرتاع��ات ،منها حداث��ة فكرة االخرتاع،
والإبداع يف االخرتاع ،ومدى قابلية االخرتاع
للت�سوي��ق ،و�أهمي��ة االخ�تراع ،والفئ��ة التي
يخدمها يف املجتمع.

رعاية سامية

ويف املعر���ض الأخ�ير ال��ذي ا�ست�ضاف��ه
النادي العلمي و�شارك فيه نحو  150خمرتعا
م��ن  43دول��ة� ،أكد ممث��ل �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صب��اح الأحمد اجلابر ال�صباح ،نائب
وزير �ش���ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ حممد
العب��داهلل املب��ارك ال�صب��اح ،حر���ص �سم��و
�أمري البالد على دع��م العديد من الفعاليات
العلمية امل�شابهة ،الت��ي لها عالقة باالخرتاع
واالبت��كار يف الكوي��ت ،مل��ا لالخرتاعات من
�أهمية يف تقدم الدول ورفعة �ش�أنها ،وحتقيقا
خلط��ة دول��ة الكوي��ت الت��ي ر�سمه��ا �سم��وه
والهادفة �إىل تنمية قدرات ال�شباب الواعد.
وق��ال ال�شيخ حمم��د «�إنه ل�شرف عظيم
�أن �أمث��ل ح�ض��رة �صاح��ب ال�سم��و يف حف��ل
خت��ام وتوزيع جوائز املعر�ض الدويل احلادي
ع�شر لالخرتاع��ات يف ال�شرق الأو�سط الذي
يقيمه النادي العلمي الكويتي برعاية �سامية،
و�شاهدن��ا اليوم تن��وع االخرتاع��ات ،وعددا
كب�يرا م��ن ال��دول الفائ��زة به��ذه اجلوائز.
�آملني �أن ت�ستمر ه��ذه الفعالية يف النمو ،و�أن
ت�شه��د ال�سنوات املقبلة �أع��داد ًا متزايدة من
املخرتعني».

الحضور الكبير الذي
يشهده المعرض
يعكس االهتمام
الدولي ويشكل
مفهوما متميزا
لإلنجازات التي نفذها
النادي والجهات الراعية
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المعرض يضم

المعرض الدولي
لالختراعات في الشرق

لجنة تحكيم على

األوسط يعد األول من

مستوى عال من الخبرة

نوعه الذي يقدم جوائز

في مجال تحكيم

مالية وتشجيعية تفوق

االختراعات يترأسها رئيس

قيمتها اإلجمالية

لجنة تحكيم معرض

 50ألف دوالر

جنيف الدولي

تعاون محلي وعالمي

وق��د ع��زز الن��ادي العلم��ي م��ن خ�لال
املعر���ض روح التعاون امل�ش�ترك بني قطاعات
الدولة كافة م��ن وزارات وم�ؤ�س�سات حكومية،
وعل��ى ر�أ�سها جمل���س ال��وزراء ،وغرفة جتارة
و�صناع��ة الكوي��ت ،وجمعي��ات النف��ع الع��ام
واملجتمع املدين ويف مقدمتها م�ؤ�س�سة الكويت

االنطالقة واألهداف

هناك معايير وضوابط
يتم النظر إليها في
تحكيم االختراعات منها
حداثة فكرة االختراع
واإلبداع فيه وقابليته
للتسويق
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عندم��ا ن��ادى الد�ست��ور الكويت��ي
باالهتم��ام بالن���شء والبح��ث العلم��ي
وحرية تكوي��ن اجلمعيات والنقابات كما
يف مواده التالية:
املادة (  : ) ١٠ترع��ى الدولة الن�شء
وحتمي��ه م��ن اال�ستغ�لال و تقي��ه م��ن
الإهمال و الأدبي و اجل�سماين و الروحي.
امل��ادة ( : )١٤ترع��ى الدول��ة العلوم
والآداب و الفنون و ت�شجع البحث العلمي.
املادة (  : )٤٣حرية تكوين اجلمعيات
والنقاب��ات على �أ�س���س وطنية و بو�سائل
�سليمة مكفولة وف ًقا لل�شروط و الأو�ضاع

للتقدم العلمي ،ومركز �صباح الأحمد للموهبة
والإب��داع ،واحت��اد ال�صناع��ات الكويتي��ة،
واجلمعي��ة االقت�صادية الكويتي��ة والعديد من
�شركات القط��اع اخلا�ص الت��ي تعترب �أن دعم
مث��ل هذه املبادرات هو دعم للتعليم واالبتكار.
وخالل ال�سنوات املا�ضية ونتيجة للدور الفعال
الذي يقوم به النادي العلمي الكويتي من غر�س

روح التطوع يف املجتمع ،ونظر ًا لو�ضوح �أهدافه
وا�سرتاتيجيات��ه ور�سالته ،فقد �أولت املنظمات
وامل�ؤ�س�سات الدولية املعنية باالخرتاع واالبتكار
ثقته��ا الكب�يرة ب��ه ،بع��د �أن تابعت ع��ن كثب
فعالياته وبراجمه و�أن�شطته املتعددة .وقد عمل
الن��ادي عل��ى توثي��ق العالقات وتوطي��د �أوجه
التع��اون مع ه��ذه املنظم��ات ،ومنه��ا املنظمة

العاملي��ة للملكي��ة الفكرية (الويب��و) ،واالحتاد
ال��دويل جلمعي��ات املخرتع�ين ،ومعر���ض
جني��ف الدويل لالخرتاع��ات ،ومكتب براءات
االخرتاع ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
واحت��ادات العل��وم والتكنولوجي��ا وجمال���س
الأبحاث الوطنية ووزارات التعليم والعلوم فـي
العديد من الدول.

التي يبينه��ا القانون و ال يج��وز �إجبار �أحد
على االن�ضمام �إىل �أي جمعية �أو نقابة.
ت�ضاف��رت جه��ود الكث�ير م��ن �أبن��اء
الكوي��ت املخل�ص�ين يف ت�أ�سي���س (النادي
العلمي) ليك��ون ح�صنا من ح�صون العلم
يف الكويت .و كانت نتيجة لهذه اجلهود هو
�إ�شه��ار النادي العلمي الكويتي يف احلادي
ع�شر م��ن �أغ�سط�س ع��ام  . 1974و يعترب
الن��ادي العلم��ي �إح��دى جمعي��ات النف��ع
العام ،فه��و منظمة غري ربحية تتبع وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية و العمل.
وفك��رة ت�أ�سي���س الن��ادي ج��اءت يف
�أذه��ان امل�ؤ�س�س�ين الأوائل بداف��ع الغرية
الوطني��ة والرغب��ة ال�صادق��ة يف خدم��ة

الأجي��ال القادم��ة ،و�إميان��ا منه��م ب���أن
ال��دول تقا���س مب��دى تقدمه��ا يف العل��وم
والتكنولوجي��ا ولي���س مب�ساحته��ا �أو ع��دد
�سكانها �أو ثرائها.
و يهدف النادي العلمي �إىل :
 -١رعاي��ة الأن�شط��ة العلمي��ة و ن�شر الوعي
العلمي.
 -٢العم��ل عل��ى رف��ع امل�ست��وى العلم��ي
بالتع��اون مع الأندية و الهيئات العلمية
املختلفة.
 -٣تهيئ��ة اجل��و املنا�سب لأع�ض��اء النادي
ل�شغل �أوق��ات الفراغ مبا يعود عليهم و
على بلدهم بالنفع.

 -٤توثي��ق و تعزي��ز روح الت�ضام��ن بني
�أع�ض��اء الن��ادي و �صق��ل املواه��ب
وتوجيهه��ا التوجي��ه ال�صحي��ح
ال�سليم.
 -٥اال�شرتاك يف امل�سابقات و املع�سكرات
و الندوات العلمية و تبادل الزيارات
و اخلربات مع الأندية العلمية.
وللنادي العلمي عدة فروع ،هي :
•املبن��ى الرئي�س��ي احل��ايل ( جن��وب
ال�سرة – �ضاحية الزهراء).
• ف��رع ال�ساملي��ة ( فري��ق الغو���ص
الكويتي).
•فرع الفنطا�س.
• فرع الوفرة.

المعرض األخير
الذي أقيم في يناير
الماضي برعاية سمو
أمير البالد شهد
مشاركة  150مخترعا
من  43دولة
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«مجمع الشقايا»

يف ي��وم  20فرباي��ر  2019افتتح��ت
برعاية �سامية من ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري الب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صب��اح املرحلة الأوىل مل�ش��روع (جممع
ال�شقايا للطاقة املتجددة).

في  20فبراير 2019
رعى سمو أمير البالد

وتع��ود فكرة امل�ش��روع �إىل عام 2009
عندم��ا مت طرحه كفكرة عل��ى �سمو �أمري
الب�لاد ،وكمق�ترح للتنفي��ذ ع��ام .2011
ث��م طرح امل�شروع ر�سمي��ا للتنفيذ يف عام
 2013بع��د عر�ضه على �سمو �أمري البالد؛
لتبد أ� رحلة التحول جتاه الطاقة املتجددة
الت��ي تعتم��د عل��ى الطاق��ة ال�شم�سي��ة
وم�صادر الرياح.

“مجمع الشقايا” و “جسر جابر”..
باكورة إنجازات “كويت جديدة”
�إعداد :مو�سى �أحمد
عق��ب االنتهاء م��ن �سرد الركائز ال�سب��ع التي ت�ضمنتها خط��ة التنمية (كوي��ت جديدة ،)2035
) يف هذه الع��دد و�أعدادها املقبلة �إىل امل�شاريع الت��ي مت �إجنازها يف تلك
�ستتط��رق جملة (
اخلطة ،و�أثرها الكبري يف خدمة الكويت ،و�إبراز وجهها احل�ضاري التنموي.
وت�سته��دف معظ��م امل�شاريع املدرجة يف خط��ة التنمية حتوي��ل الكويت �إىل مرك��ز �إقليمي رائد
ماليا وجتاري��ا وثقافيا وم�ؤ�س�سيا وذلك بحلول عام  ،2035كما تهدف �إىل تطوير البنية التحتية
وحتديثها لتح�سني جودة احلياة جلميع املواطنني.
وي�ستعر���ض هذا التقرير ،افتتاح املرحلة الأوىل من (جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة) ،ودوره يف
�إم��داد البالد بالطاقة النظيف��ة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع ا�سرتاتيجي مه��م �آخر هو م�شروع ج�سر
ال�شيخ جابر.
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وم�ش��روع جمم��ع ال�شقاي��ا للطاق��ة
املتج��ددة هو م�شروع م�ش�ترك بني معهد
الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء
واملاء ،ويعد من �أهم امل�شروعات التنموية
التي يعمل عليها املجل�س الأعلى للتخطيط
م��ن �أجل حتقي��ق ر�ؤية �سمو �أم�ير البالد
با�ستخ��دام امل�ص��ادر املتج��ددة للطاق��ة
بن�سب��ة  15يف املئة بحلول ع��ام  2030يف
الكويت.

فكرة امل�شروع
ترج��ع جترب��ة الكوي��ت م��ع الطاق��ة
املتج��ددة �إىل ثمانيني��ات القرن املا�ضي،
قبل �أن يتم �إدراج م�شاريع يف هذا القطاع
�ضم��ن اخلط��ة التنموي��ة للب�لاد يف عام
2010؛ تطبيق ًا للر�ؤي��ة الأمريية ال�سامية
بت�أم�ين  15يف املئة من الطلب املحلي على
الكهرب��اء با�ستخ��دام الطاق��ة ،و�ست�سهم
ه��ذه امل�شاريع �أي�ض�� ًا يف حتقيق وفر مايل

افتتاح المرحلة األولى
من مشروع (مجمع
الشقايا للطاقة
المتجددة)

بقيم��ة  2.46ملي��ار دوالر �أمريك��ي �سنوي ًا،
وكذل��ك يف احلف��اظ عل��ى �صح��ة الإن�سان
باحل��د م��ن انبعاث��ات غ��از ث��اين �أك�سي��د
الكربون.
ومت ت�صميم املجمع ليكون مبثابة حمطة
فريدة من نوعها على م�ستوى العامل ،حيث
ي�ضم مزيج ًا من تقني��ات الطاقة املتجددة
وخزان��ات الطاق��ة احلراري��ة ال�ضخم��ة،
بهدف احل�صول على �أق�صى كفاءة ممكنة
يف �إنتاج الكهرباء لكل مرت مربع بال�صحراء
الكويتية.
وباكتم��ال املجم��ع �سي��زود � 150أل��ف
وحدة �سكنية بالتي��ار الكهربائي على مدار
الع��ام ،و�سيحق��ق عوائ��د اقت�صادية كبرية

صمم مجمع الشقايا
ليكون بمثابة محطة
طاقة فريدة من
نوعها على مستوى
العالم
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يضم المجمع تقنيات

تحقيق عوائد

الطاقة المتجددة

اقتصادية كبيرة

وخزانات الطاقة الحرارية

نتيجة توفير

للحصول على أقصى

استهالك 12

كفاءة ممكنة في إنتاج

مليون برميل نفط

الكهرباء لكل متر مربع

مكافئ سنويًا

نتيج��ة توف�ير ا�ستهالك  12ملي��ون برميل نحو ث�لاث �سن��وات با�ستثناء ف�ترة الإعداد
نف��ط مكاف��ئ �سنوي�� ًا ،وتوف�ير � 10آالف والت�صميم و�أخذ املوافقات الر�سمية.
فر�صة عم��ل �أثناء تنفيذ امل�ش��روع و1200
و�ست�سهم املرحلة الأوىل ملجمع ال�شقايا
فر�صة عمل �أثناء الت�شغيل وال�صيانة.
للطاق��ة املتجددة بق��درة �إجمالية تبلغ 70
كما �أن للم�شروع مردود ًا بيئي ًا يتمثل يف
احلد من انبعاثات ث��اين �أوك�سيد الكربون
مبق��دار � 196أل��ف طن �سنوي�� ًا يف املرحلة
الأوىل ،و�ص��و ًال �إىل نحو  5ماليني طن بعد
انتهاء املرحلة الأخرية.

ميغ��اوات ت�ض��م  10ميغ��اواط تكنولوجي��ا
الألواح ال�شم�سية ،و 10ميغاوات تكنولوجيا
املراوح الهوائي��ة ،و 50ميغاوات تكنولوجيا
الطاقة ال�شم�سية احلرارية ،وب�سعة تخزين
طاقة حرارية ت�صل �إىل � 10ساعات.

وينت��ج عن هذا توفر مزي��د من فر�ص
افتتاح املرحلة الأوىل
العم��ل� ،إىل جانب امل��ردود البيئي للمجمع
ي�أت��ي افتت��اح املرحل��ة الأوىل من املجمع
الذي يتمثل يف احلد من انبعاثات غاز ثاين
م��ن �أ�صل �أربع مراحل التي ا�ستغرق تنفيذها
�أك�سيد الكربون.

باكتمال مجمع
الشقايا سيزود 150
ألف وحدة سكنية
بالتيار الكهربائي
على مدار العام
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و�سي�شهد املجمع تطور ًا �آخر عند تنفيذ عل��ى امل�ش��روع ،لي�صب��ح �إجم��ايل قدرته
املرحل��ة الثاني��ة من��ه املتمثل��ة يف م�شروع الإنتاجي��ة  4000ميغ��اوات كمحط��ة
(الدبدب��ة) بالتع��اون مع القط��اع النفطي مركزية.
الت��ي �سيت��م خالله��ا �إنت��اج نح��و 1500
الطاقة النظيفة
ميغاوات كهرباء.
بات��ت الكهرب��اء املنتج��ة م��ن ال�شم�س
وبالن�سبة للمرحلة الثالثة ،ف�إن هناك
والري��اح واقع�� ًا ملمو�س�� ًا بع��د �أن مت رب��ط
مباحث��ات جاري��ة ب�ين (معه��د الأبحاث)
م�شروع جمم��ع منطقة (ال�شقاي��ا) للطاقة
و(هيئ��ة ال�شراك��ة بني القطاع�ين) ووزارة
املتج��ددة بال�شبك��ة الوطني��ة للكهرب��اء
الكهرب��اء ،لت�صمي��م تلك املرحل��ة بقدرة
وتزوي��د البالد بنح��و  23ملي��ون كيلوات /
 1500ميغ��اوات بتكنولوجيا خمتلطة ،على
�ساعة يف �ستة �أ�شهر.
�أن يت��م و�صلها بال�شبك��ة الوطنية للكهرباء
والب��د م��ن الإ�ش��ارة �إىل دور القط��اع
يف (.)2026-2025
النفط��ي يف االبتكــ��ارات والتجـــــ��ارب
�أما املرحلة الرابع��ة مل�شروع ال�شقايا،
وا�ستخ��دام الطاق��ة البديل��ة� ،إذ �إن م��ن
فتجري درا�سات لإ�ضافة  1000ميغاوات
�أوائ��ل امل�شاريع يف جمال الطاقة املتجددة

توفير  10آالف فرصة
عمل أثناء تنفيذ
مشروع الشقايا
و 1200فرصة عمل
أثناء التشغيل
والصيانة
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جسر الشيخ جابر
مشروع هندسي
رائد يعد رابع أطول
جسر بحري على
مستوى العالم

يف الكوي��ت م�ش��روع (�س��درة  )500يف
منطق��ة (�أم قدي��ر) غ��رب الب�لاد ال��ذي
نفذت��ه �شركة نف��ط الكوي��ت ،ويعمل على
تولي��د  10ميغ��اوات م��ن الكهرب��اء م��ن
الطاق��ة ال�شم�سية يدخل ن�صفها يف �شبكة
الكهرباء العامة ،فيم��ا ي�ستخدم الن�صف
الآخر يف الرفع ال�صناعي من الآبار داخل
(�أم قدير).
و�سم��ي امل�ش��روع با�سم (�س��درة )500
لأنه يقلل من انبعاثات الكربون مبا يعادل
� 500أل��ف �شجرة على م��دار  25عام ًا هي
العم��ر االفرتا�ض��ي للم�شروع ال��ذي بلغت
كلفت��ه نح��و  30مليون دينار ،كم��ا �سيوفر
لل�شركة ما ي�صل �إىل � 500ألف برميل من
النفط على مدار  20عام ًا.

«جسر الشيخ جابر»

�ست�شهد الأيام املقبلة االفتتاح الر�سمي
مل�شروع (ج�سر ال�شيخ جابر) ،ذلك امل�شروع
العم�لاق ال��ذي �أعط��ى دالالت اقت�صادية
وتنموية ،ليتحول �إىل طريق يربط احلا�ضر
بر�ؤية (كويت جديدة).
ويتمثل امل�ش��روع يف ج�سر بحري بطول
 37كم تقريب ًا عرب ج��ون الكويت ،يبد�أ من
تقاط��ع الغ��زايل ال�سريع مع �ش��ارع جمال
عب��د النا�صر حتى طري��ق ال�صبية ال�سريع
�إىل مدين��ة ال�صبي��ة اجلدي��دة باجلان��ب
ال�شمايل للجون.
كم��ا �أن��ه يع��د �أح��د �أه��م امل�شروعات
العمالق��ة املدرج��ة �ضم��ن خط��ة الدول��ة
التنموية وه��و رابع �أطول ج�سر بحري على
م�ستوى العامل ،وي�سهم يف اخت�صار امل�سافة
ب�ين مدين��ة الكوي��ت العا�صم��ة ومنطق��ة

الحد من انبعاثات
ثاني أوكسيد الكربون
إلى نحو  5ماليين طن
بعد انتهاء المرحلة

ال�صبي��ة م��ن  104كيلوم�ترات تقطعه��ا
املركب��ات يف نح��و  90دقيق��ة �إىل 37.5
كيلومرت �أي �أقل من  30دقيقة.
وب��د�أت �أعم��ال تنفي��ذ م�ش��روع ج�سر
ال�شي��خ جاب��ر يف الثال��ث م��ن نوفمرب عام
 ،2013وينق�س��م �إىل جز�أي��ن :الأول
الرئي�س��ي وه��و (و�صل��ة ال�صبي��ة) بتكلف��ة
تبل��غ  738مليون دينار كويتي ،ي�شمل �إن�شاء
ج�س��ر طوله  27كيلومرتا بارتفاع منخف�ض
م��ع ج�سر رئي�سي مرتفع عرب املمر املالحي
بفراغ مالح��ي عر�ضه  120م�تر ًا وارتفاع
 23م�تر ًا مل��رور ال�سفن �إىل مين��اء الدوحة
الكويتي بعمر افرتا�ضي قدره  100عام.
ويت�ضم��ن اجلزء الث��اين طريق�� ًا بري ًا
(و�صلة الدوحة) طوله  4.7كيلومرت ،وي�شمل
خم�س��ة ج�س��ور علوي��ة بط��ول  725م�تر ًا
وج�س��را بحري��ا طول��ه  7.7كيلومرت ي�شمل
ثالث حارات مرورية وحارة للأمان يف كل
اجتاه بتكلف��ة  165.7ملي��ون دينار كويتي.
ويبد�أ اجل�س��ر البحري من مين��اء ال�شويخ
(املنطقة احلرة) ،ويعرب جون الكويت غرب ًا
ومير بجانب (جزيرة �أم النمل) لي�صل �إىل
منطق��ة الدوحة ثم يرب��ط بطريق الدوحة
ال�سريع.

ارتف��اع اجل�س��ر عن �سط��ح البح��ر بني 9
�أمتار و 23مرت ًا.
ويت�ضمن امل�شروع �أي�ض ًا �إن�شاء جزيرتني
ا�صطناعيت�ين ،الأوىل قرب مدينة الكويت
والثاني��ة ق��رب مدين��ة ال�صبي��ة؛ لتوف�ير
خدم��ات ال�صيان��ة والط��وارئ وحر���س
ال�سواح��ل �إىل جان��ب الطري��ق امل�ؤدية �إىل
�شاطئ ال�صبية بطول �ستة كيلومرتات.

حماية البيئة
�إىل جان��ب ذل��ك مل يغف��ل القائم��ون
عل��ى امل�ش��روع اجلان��ب البيئ��ي ،حيث يتم
تطبي��ق �أف�ضل التقنيات الإن�شائية من �أجل
حماية البيئة البحرية م��ع التقيد باملعايري
والأنظم��ة واللوائ��ح املعتم��دة ل��دى الهيئة
العام��ة للبيئة ،كما مت �إج��راء درا�سة بيئية
متكاملة حتت �إ�شراف الهيئة.

و�شملت الدرا�سة �إن�شاء م�شروع تعوي�ض
بيئي متكام��ل لل�شعب املرجاني��ة باملنطقة
وم�ستوطن��ات الربي��ان والأحي��اء البحرية
الت��ي ت�ساع��د على م��رور التي��ارات املائية
فيه��ا ،على �أن تكون امل��واد امل�ستخدمة فيه
م�صنعة من عنا�صر لي�س لها �أي ت�أثري على
البيئة البحرية ،ومت �إن�شاء هذه امل�ستوطنات
ومت بن��اء ج�سر ال�شي��خ جابر فوق �أكرث ونقل هذه الأحياء �إىل موطنها اجلديد.
وت�ضمنت الدرا�سة كذلك الرتكيز على
م��ن  1500دعام��ة يبل��غ عر���ض الواحدة
منه��ا نحو ثالثة �أمت��ار ،وقد ثب��ت بع�ضها العوامل امل�ؤث��رة على البيئة املحيطة ،حيث
على عم��ق  72مرت ًا يف قاع البحر ،ويرتاوح يت��م �أخذ قيا�سات تراكيز الغازات يف اجلو
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األخيرة

الجسر يختصر
المسافة بين الكويت
ومنطقة الصبية من
 104كيلومترات إلى
 37.5كيلومتر
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تم تطبيق أفضل
التقنيات اإلنشائية

والتحالي��ل البيولوجي��ة للكائن��ات الدقيقة
يف مياه البحر م��ن قبل خمتربات حكومية
معتمدة.

في جسر جابر لحماية

دالالت امل�شروع

البيئة البحرية مع

يحمل ج�س��ر ال�شيخ جاب��ر العديد من
ال��دالالت� ،أوالها �أنه ي�ص��ل مدينة الكويت
ب��ـ (ال�صبية) �أو م�ش��روع (مدينة احلرير)،
ليتج��اوز مفه��وم الطري��ق الوا�ص��ل ب�ين
موقع�ين جغرافي�ين اىل طري��ق يرب��ط
مدين��ة الكويت بكويت امل�ستقب��ل �أو (كويت
جدي��دة) ،يف ح�ين تتمث��ل الدالل��ة الثانية
بال�ش��وط الكب�ير الذي قطعت��ه الكويت يف
جم��ال التنمية بعد ت�سع �سنوات من �إطالق
�أوىل خططها.

التقيد بالمعايير
واللوائح المعتمدة
بيئيا

وتتلخ���ص ثال��ث دالالت ه��ذا امل�شروع
يف دخ��ول الكوي��ت يف املناف�س��ة العاملي��ة
م��ن جديد من خالل حتقي��ق �أرقام عاملية
يف جم��ال التنمي��ة االقت�صادي��ة ،وت�شيي��د
البن��ى التحتي��ة ،والتفوق عل��ى العديد من
دول الع��امل يف م�شاري��ع فري��دة وعمالقة،
حي��ث يعد اجل�سر راب��ع �أطول ج�سر بحري
يف الع��امل ،بح�سب هيئة الط��رق الكويتية،
و�شي��د وفق�� ًا لأح��دث و�أف�ض��ل املوا�صفات
واملعايري العاملية.
�أم��ا الداللة الرابع��ة فيمكن تلخي�صها
باجله��ود الكب�يرة الت��ي تقوم به��ا البالد

يف تعزي��ز موقعها عل��ى خريطة التناف�سية
العاملي��ة جل��ذب اال�ستثم��ارات الأجنبي��ة،
وذل��ك حتقيق�� ًا لركيزة االقت�ص��اد املتنوع
امل�ستدام يف خط��ة التنمية التي ت�سعى من
خالله��ا البالد �إىل حت�س�ين بيئة الأعمال،
وت�سهي��ل الإج��راءات املتعلق��ة بالتج��ارة
وتنويع م�صادر الدخل بعيد ًا عن النفط.
وي�ش��كل التزام��ن بني تد�ش�ين (ج�سر
ال�شيخ جابر) وت�أ�سي�س جهاز تطوير مدينة
احلري��ر (ال�صبي��ة) و(جزي��رة بوبي��ان)
الدالل��ة اخلام�س��ة لأهمي��ة ه��ذا امل�شروع
لتتكام��ل ال�ص��ورة التنموي��ة والهيكلي��ة لـ
(كوي��ت جدي��دة) كمرك��ز م��ايل وجتاري
�إقليم��ي ميتد م��ن (ميناء ال�شوي��خ) مرور ًا
ب��ـ (ج�س��ر جاب��ر) �إىل (مدين��ة ال�صبية)
�إىل (طري��ق احلري��ر) العامل��ي ،لتتالق��ى
ر�ؤي��ة الكويت جديدة م��ع (مبادرة احلزام
والطري��ق) ال�صيني��ة ،علم ًا ب���أن اجل�سور
البحرية الثالثة الأكرث طوال يف العامل تقع
جميعها يف ال�صني.
وي���ؤدي م�ش��روع (ج�س��ر جاب��ر) دور ًا
حموري ًا يف ا�ستكمال ر�ؤية الكويت اجلديدة
� ،2035إذ يع��د من امل�شاري��ع الكربى التي
تع��ول عليه��ا الدول��ة يف �إح��داث النه�ضة
املن�ش��ودة باملنطقة ال�شمالي��ة ،واملت�ضمنة
�إن�شاء مدن �سكنية ومناطق ا�ستثمارية من
�ش�أنها خلق م�صادر بديلة للدخل.

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

ﺧـﺒــــــﺮة أﻛــﺜـــــــﺮ ﻣـــﻦ  ٢٠ﻋــﺎﻣـــــــ
ﻓـــــﻲ ﻣــﺠـــــﺎل اﻟﺘــﺪرﻳـــــﺐ ا ﻋـــــﻼﻣﻲ
وﻧﺘﻌـــــﺎون ﻣـــﻊ ﺟﻤــﻴـــــﻊ اﳉﻬـــــﺎت
 ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ا ﻋﻼﻣﻴﺔ

@kuna_training
@kuna_training
www.kuna.net.kw
22271800
Ext.: 1823 - 1878 - 1540
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ktraining@kuna.net.kw
Kunatraining@gmail.com

تصوير :الزميل عبداهلل احملارب (كونا)

