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 د. مصطفى: كرئيس 
جلمعية دعم املخترعني، 

هل لديك اختراعات؟
 ٭ نعم، أنــا مخترعة ولدي 
عــدة بــراءات وحاصلة على 
عدة جوائز عاملية منها أربع 
بــراءات فــي اختــراع واحد 
لقيمته العلمية وهو الرضاعة 
لألطفــال الذيــن يعانون من 

الشفة األرنبية.

 كيف حصلت على 
هذه اجلوائز؟ ومن أي 

الدول؟
٭ شاركت في معرض سيئول 
لالختراعات وفزت باجلائزة 
الكبرى، وهذا املعرض يعتبر 
وجهة املخترعني، حيث يوجد 
على مستوى العالم مكانان إذا 
حصل املختــرع على جائزة 
في احدهما يكون اجنازا قويا 
وهما جنيڤ وسيئول. األخيرة 
توجد في كوريا وتســتقطب 
هذه الدولة ١٠% من اختراعات 
العالــم، وعندما نافســنا من 
الكويت كان هناك ألف اختراع 
من أصــل 36٠ مشــاركة من 
الدول، وفي هذا املعرض كنا 
ننافس باختراعني عام ٢٠٠6.
 وهذا املعرض كبير جدا، 
وحجــم املــكان فقــط الــذي 
يقومون فيه بإعالن النتائج 
كبير جدا ويعادل ثلث ملعب 
كرة قدم، وكان املكان ممتلئا 
هلل  واحلمــد  باملشــاركني، 
الكويــت حصلت على املركز 
األول وهــي أكبــر جائزة في 
املعرض ويتم إعطاؤها لثالثة 
أشخاص، وحينها فازت الدولة 
املضيفة كوريا، وأيضا فازت 
جامعــة في إندونيســيا عن 
طريق بروفيســور كان لديه 
فريــق عمل كامل يعمل معه، 
بينمــا نحن كان فريق العمل 
بسيط واستطعنا ان نتصدر 
باختــراع إلى اآلن لم يتطور 

أو يتم تصنيعه.

  د. منى: سمعنا 
ان أول اختراع لك 

كان«الرضاعة »لألطفال 
ذوي الشفة األرنبية، 

فهل هذا االختراع رأى 
النور ومتوافر حاليا 

في األسواق؟
ملوضــوع  بالنســبة  ٭   
فــي  خاصــة  االختراعــات 
العالــم العربــي يأخذ الكثير 
من الوقــت للتصميم، حاليا 
الفكرة مت تنفيذها واحلصول 
على البراءة ومت تطويره، مبا 
يعني حتويلــه من فكرة إلى 
تطبيق، وبالفعل مت تطبيقه 
وتصنيع عينتني لالستعمال 
وجنحــا ســواء بالشــكل أو 
التصميــم، واآلن نعمل على 
مرحلة التسويق. وهو ليس 
بالســهل خاصــة فــي الدول 
العربيــة، ألننــا حاليا نقوم 
بالبحث عن جهة تقوم بشراء 
هذا االختراع ألنه سيفيد عددا 

كبيرا من األطفال.

عالء: بالنسبة جلمعية 
املخترعني هل يتقدم 

لها عدد كبير من 
املبتكرين ام ان 

هذا العمل قليل في 
الكويت؟

 ٭ عدد املخترعني األفراد في 
الكويت في حدود 6٠٠ مخترع، 
وهنــاك جهات اخــرى تابعة 
للجامعة أو معهد األبحاث أو 
شركات البترول حيث هناك 
تركيز على مجــال االختراع 

واإلبــداع، ومــا الحظناه في 
الوقت احلالي أنه حتى األطفال 
بدأ يكون لديهم توجهه لإلبداع 
واالختــراع، ولكــن ال توجد 
البيئــة التي تقــوم بتعليمه 

كيفية القيام بهذه األشياء.

 نوف: اعتقد ان 
اجلمعية أنشئت من 

فترة قريبة، فهل انضم 
اليها عدد كبير منذ 

انشائها؟
٭ عمر اجلمعية حوالي سنة 
ونصف تقريبــا وخالل هذه 
الفتــرة مت تســجيل ١١٠ مــن 
األعضاء، وعضوية اجلمعية 
تنقســم إلى جزءيــن أعضاء 
مخترعني وأعضــاء داعمني، 
لذلك تسمى اجلمعية الكويتية 

لدعم املخترعني.

 ما الدور الذي يقوم به 
األعضاء الداعمون؟

 ٭ األعضاء الداعمون لديهم 
القدرة على مساعدة املخترع 
في عمل أبحاثه أو القيام بعمل 
مقدمة تعريفية له أو مساعدته 
فــي بالترجمــة، والحظنا أن 
من يســاعد تكون لــه عالقة 
باملخترع إما أمــه أو زوجته 
أو اخته أو بنته، ويكون لديهم 
الرغبة في املســاعدة، ونحن 
نتمنى أن ينتشــر هذا الفكر 

في املجتمع.

 عمر: هل اجلمعية تقوم 
بدعم املخترع في املجال 

الطبي فقط ام جميع 
الوجوه؟

 ٭ يوجد في اجلمعية جميع 
التخصصات ال ندعم جزئية 
واحدة من االختراعات ولكن 
نقوم بدعم كل األفكار، وأتذكر 
أن هناك سيدة تقدمت باختراع 
لــه عالقــة بــأدوات املطبخ، 
وهي إنسانه بسيطة وليست 
متخصصة ولكن كانت لديها 
فكرة تساعد بها باقي السيدات، 
وبالتالــي يوجــد لدينــا من 
البروفيســور في تخصصه 

إلى انسان عادي إلى طفل.
 فيوجد لدينا مجموعة من 
الشباب في مرحلة الدراسة في 
مدرسة حمد الرجيب، وهؤالء 
مت اكتشــافهم بعد فوزهم في 
معرض جنيــڤ بذهبية ومت 
تكرميهــم فــي اجلمعية بعد 
عودتهم وحاولنا أن نحتويهم. 
وهؤالء الشباب يقومون اآلن 
بتشغيل مدرســتهم بالطاقة 
هــم  وأجهــزة  الشمســية 
صنعوها، مبســاعدة اســتاذ 
عماد زين، وهو أستاذ كيمياء 
ورئيــس قســم اآلن، ويقوم 

هندسي، ويسوقها اشخاص 
وآخــرون  متخصصــون، 
يطورونها، ســيختلف األمر 
معــه متاما. ومثــال على هذا 
أيضــا انــه ميكــن أن يعطي 
طريقة إلطفاء حرائق البترول 
بالكامل خالل ســاعة، فلديه 
أفكار كثيرة، وكذلك هناك غيره 
من شبابنا لديهم أفكار متميزة، 
أحدهم لديه فكرة للري حتت 
األرض، لتقليــل صرف املياه 
وتقليل العمالــة، وذلك عبر 
جهاز حتكم ميد األرض باملياه 
التي حتتاجها، وتختلف الكمية 
من الشتاء إلى الصيف وفقا 

جلهاز مخصص لذلك.

 هذا يعني انه ليس 
هناك دعم؟

 ٭ هذه االبداعات اذا لم يكن 
هناك سيستم كامل الحتضانها 
فلن تنجح، ولألسف املخترع 
لدينا مثل من يترك بالصحراء، 
لكن في دول مثل فرنســا أو 
مثيالتها يقومون بعمل نظام 
كامــل للمخترع، مكان يدخل 
فيه يجري بحثــا هل الفكرة 
موجــودة أم ال، ثــم دراســة 
اجلدوى هل الفكرة مفيدة أم 
ال، بعدها يتجه إلى الهندسة، 
ثــم التنفيذ، وهكــذا، كله في 
نفس املكان. لذلك نأمل ولدينا 
الثقة في حكومتنا واجلهات 
اخلاصة أن يتم ذلك، ســواء 
حاليــا أو فيما بعــد، ألن هذا 
اجتاه كل الــدول حاليا، واذا 
لم نواكب املجتمع العاملي في 

هذا األمر فلن نستفيد.

 حسن: أنتم كجمعية 
لدعم املخترعني هل 

لديكم أفكار ميكن من 
خاللها تنمية ودعم 

االختراعات بشكل اكبر 
وأفضل حكوميا؟

 ٭ نعم، لدينا مقترح ونحن 
كجمعية دعم املخترعني، ميكن 
أن نعطيهم استراتيجية كاملة 
عــن املوضوع، هــذا املقترح 
مقدم للدولة لهذه الفئة التي 
قد تنفع الكويت في املستقبل، 
نقترح ان يتم تشــكيل جلنة 
فــي  للنظــر  متخصصــة 
االختراعات، بحيث تقوم هذه 
اللجنة بفلترة االختراعات على 
ان تشتريها الدولة، والدولة 
مبعرفتها وقدرتها ســتعرف 
كيفية وضع االختراع في أي 
مصنــع وأي مكان، ليشــكل 

مدخوال للكويت.
 مثال على ذلك املخترع أبو 
محمد قــام بعمل خطة كاملة 
ملشــكلة اإلطارات املستعملة 
وكيف ميكن استخدامها بشكل 

بدعمهم ومساعدتهم، ونحن 
بدورنا ساعدناهم في بعض 
األمور في معهد األبحاث، وهنا 
نشكر الدكتورة سميرة السيد 
عمر ودكتور مانع السديراوي، 
على دعمهــم لنا ولكل علماء 
الكويــت، ألن معهد األبحاث 
متعاونون جدا خصوصا مع 
األشخاص الذين لديهم الرغبة 

واملعرفة 

 أسيل: االختراع 
يحتاج دعما وتنبيا 
للمخترع وتصديقا 
ألفكاره، هل ترين 
الوضع القائم في 

الكويت من اجلانب 
األسري أو االفراد 
يدعم تنمية وتبني 

هذه األفكار لتظهر إلى 
النور؟

 ٭ عندما تقولني اختراعات، 
كثير من الناس ال تفهم ماهية 
املوضوع، والكويت دولة خير 
ورفاهية، والبعض يقول ليه 
أتعب وافكر واجهد نفســي، 
ولكن فــي االختراعات هناك 
عدة محاور البد من توافرها، 
مثل شباب اخترعوا وحصلوا 
على بــراءات وجوائز عاملية 
وعرفــوا عامليــا، ولكن على 
مســتوى الكويت، ما عليهم 
تســليط إعالمــي، باإلضافة 
إلــى أن تفكير الشــخص في 
االختراع كان حلاجة، وبالتالي 
يجــب تطبيق هــذه احلاجة، 
واالستفادة ماديا من االختراع.
 فاالختراع بسبب حجمه 
الكبيــر، يحتاج إلــى الكثير 
من اجلهود فــي البداية لكي 
نستطيع ان نقول اننا اجنزنا 
شيئا »االقتصاد املعرفي«،  اآلن 
نحن نعيش في عالم يسمى 
»االقتصــاد املعرفــي« وهــو 
املبني على الفكــرة واالبداع 
واالختراع، فاليوم ميكن شراء 
تلفــون وبعد شــهر جند انه 
متت إضافة خواص جديدة له، 
واذا ما وفرت لهذا الشــخص 
املعلومة اآلن، بعد شــهر لن 
تكــون مفيدة. مثال على ذلك 
أحــد املخترعني هو األســتاذ 
عبدالرضا الصفار، شــخص 
لديه القدرة العقلية لالبتكار 
بشــكل غير طبيعــي، عمره 
75 عاما، وال يســتخدم هاتفا 
مــن الهواتف الذكية احلديثة 
وال يعــرف فيهــا، ولكــن اذا 
عرض عليه مشــكلة، يعطي 
احلــل في نفــس الوقت، هذا 
الشخص اذا مت توفير البيئة 
املناســبة له وفريــق العمل 
املناسب يترجم ومتخصصني 
ينفــذون هذه األفكار بشــكل 

جمالي في الكويت، وهذا من 
األشــياء التــي نحتــاج إليها 

وميكن تطبيقها.

  مكتبة متنقلة وقاطرة معرفية 
إلهام: ما أحدث األمور 
التي تعملون عليها في 

الوقت احلالي؟
٭ اآلن نحن نعمل على شيء 
جديد اسمه )املكتبة العلمية 
املتنقلة(، حيث اغلب أطفالنا 
اآلن وحتى الكبار ال يقرأون، 

واملعرفة هي أساس االبداع.
  واملعروف دائما ان املكتبة 
نحــن نذهب لها، ولكننا اآلن 
كجمعية املخترعني، الحظنا 
أن القــراءة أصبحــت اقل في 
املجتمع بشكل عام، والقراءة 
العلمية على وجه اخلصوص 
قلت أكثر، بالرغم من ان املعرفة 
هي أساس االبداع واالبتكار. 
لذلك شباب اجلمعية فكروا في 
موضوع املكتبة املتنقلة، وهي 
أن تذهب املكتبة إلى الشخص 
لكي يقرأ، وحاليا قام الشباب 
بتصميمها وتطويرها بطريقة 
ممتازة جدا، ومت عمل مكتبتني 
واحــدة للكبــار واألخــرى 
للصغار، ويصاحبها شخصية 
من تصميمنا سميناها )فكور(.

 وهذا يعد جزءا من اخلطة 
االستراتيجية للجمعية بشكل 
عــام، والتي يعد جــزء منها 
ان البدايــة باملعرفة وبعدها 
التجربــة وبعدهــا التطبيق 
وبعدها التطوير، فكل تفكيرنا 
ينصب حاليا في اجليل القادم 
وهم أطفال الوقت احلالي الذين 
سيكونون في أماكن القيادة 
باملستقبل، لذلك باإلضافة إلى 
املكتبة املتنقلــة، نعمل على 
مشروع آخر لهم وهو »قاطرة 
االختراعات«، وهي ان تذهب 
هذه القاطرة إليهم سواء في 
اجلهات احلكومية أو اخلاصة 
أو حتــى لألفراد في البيوت،  
وهــذه القاطــرة مصممة مبا 
يتناســب مــع االشــتراطات 
املرورية في الكويت، ومقسمة 
إلى 3 أقسام، األول سيتضمن 
معرض مصغــر للمخترعني 
الكويتيني باحلجم الطبيعي، 
بحيــث أي شــخص يريد ان 
يعــرف عــن هــذا االختــراع 
يضغــط علــى زر لتعــرض 
لــه املعلومات عــن االختراع 
واملخترع باإلضافة إلى وجود 

بورشورات حول هذا األمر.
بعدهــا يدخــل الطفل إلى 
القســم الثاني وتطفأ إضاءة 
اجلزء األول، ويجد في القسم 
الثانــي شــرحا مثل مســرح 
بسيط كيف افكر في االختراع 
من خالل محاضرة سيقدمها 
احد الشــباب فــي اجلمعية، 
بعدها يدخل إلى اجلهة األخيرة 
تتضمن كيف ميكن للجمعية 
ان تســاعدهم، ثم يخرج من 

اجلهة األخرى للقاطرة.
 وقد راعينا في التصميم 
عدة نقــاط، أبرزها أن يكون 
صديقــا للبيئــة، وأن تعمل 
اإلضــاءة بالكامــل بالطاقــة 
الشمسية، ونحاول ان تكون 
األجهــزة صديقــة للبيئــة، 
باإلضافــة إلــى أن التصميم 
اخلارجــي يتماشــي مع فكر 
اجلمعية، وحلبنــا لصاحب 
السمو وتقديرنا له، وضعنا 
صورته بحيث إذا مرت طائرات 
أو سارت القاطرة في أي مكان 
يظهر علــم الكويت وصورة 
صاحــب الســمو كونه داعما 
كبيرا للشــباب، وهذا كنوع 

من الشكر لسموه.

د.فاطمة الثالب متحدثة للزميلة حنان عبد املعبود  )ريليش كومار(

حتى األطفال 
لديهم توجه

لإلبداع واالختراع 
ولكن ال توجد البيئة 
التي تقوم بتعليمهم 

كيفية القيام بهذه 
األشياء 

ندعم كل األفكار 
وال نكتفي بالصحية 
فقط فلدينا اختراع 

خاص باملطبخ 
وأعضاؤنا من 

البروفيسور إلى 
اإلنسان العادي 

والطفل

كّرمنا طالبًا 
مبدرسة حمد 

الرجيب يشغلون 
مدرستهم بالطاقة 
الشمسية وأجهزة 

هم صنعوها 
مبساعدة أستاذهم 

وفازوا في معرض 
جنيڤ بذهبية 

 حتديات وطموحات

 د.فاطمة الثالب في سطور

 حملة »إحنا غير«

في البداية كان لدينا أكثر من حتد، مثل إيجاد املقر، وترتيب 
البنى الداخلية وتقسيم العمل وايجاد املوارد للجمعية، وكانت 
هذه األمور مبنزلة حتد كبير جلمعية ناشئة، كون اعداد بسيطة 
جــدا تعمل فيها، لكن بفضل من رب العاملني، أن هذه الفئة في 
الكويت بالرغم من انهم ليس عليهم تســليط ضوء بالشــكل 
املناســب، ولكن مبجرد ان تذهبي إلــى أي جهة حكومية يتم 
تقديرك، ويتم التعامل مع املوضوع بشــكل جيد، ويحاولون 
تسهيل املوضوع.  لذلك في البداية كانت لدينا مرحلة التأسيس، 
واآلن نحن في مرحلة التطوير، ولدينا طموحات أكبر من حجم 
العمل الذي نقوم به حاليا، نحن نقوم حاليا بأنشطة ونتطور 
بشكل متســارع يتالءم مع فكر املخترعني. فأي نشاط نقوم 
به ال نقوم به القدر العادي، ألن لدينا ناســا مبدعني ومفكرين 
ويختصرون الوقت والفكر.  مثال على ذلك بعض اجلهات تطلب 
منا ان ننفذ لهم برنامجا عاديا، مثل ورشة، ولكن نحن ال نقبل، 
ألننا ال نريد اال شيئا مميزا، وقد طلب منا مجلس التعاون ورشة 
وندوة بخصوص القمة اخلليجية ولكننا قدمنا لهم تصورا آخر 
متميزا جدا، وسميناه )سدرة االبداع(، وهذه سننفذها ثالثية 
األبعاد مثل الهولوجرام اذا اســتطعنا حسب اإلمكانيات، كأننا 
نضع عليها املياه فتكبر وتتفرع مثل دول مجلس التعاون، كل 
ثمرة تعتبــر مخترعا عند الضغط عليه تخرج كافة املعلومات 
عن املخترع، وهذه حتتاج إلى جهد كبير وتكلفة مادية، ولكن 

هذه احدى النماذج من أعمالنا، أن نقدم شيئا مميزا.
 فالتطور الذي يقوم به الشــباب وفق اإلمكانات احملدودة 
املتوافرة لهم، فأنا اعتبره رائعا، واشكرهم واشكر الفريق الذي 
يعمل باجلمعية، على مجهوداتهم سواء مجلس اإلدارة أو الفريق 
الفني أو األمني املدير العام واملدير الفني، نقدم لهم الشكر على 
كل مجهوداتهم.  وفي النهاية أقول اننا نتمنى أن نقابل صاحب 
السمو، ويعرضوا على سموه اجنازاتهم على أرض الواقع، وهذا 
سيعطيهم دافعا كبيرا إلجناز املزيد واملزيد ويكونوا مثاال لباقي 
الشباب، كما نتمنى من اجلهات احلكومية أو اجلهات اخلاصة، ان 
كل جهة تتبنى واحدا فقط من املخترعني، وعلى ان يتم التبني 
بعد دراسة االختراع والتعرف عليه وتقييمه إذا كان يتماشى 
مع توجهاتهم وتطلعاتهم، وهم شباب ويحتاجون إلى كل الدعم 

املادي واملعنوي واإلعالمي.

٭ طبيبــة أطفال خريجة جامعة الكويت وتخصصت في طب 
األطفــال من جامعة دبلن، وبعد ذلك حصلت على دكتوراه في 
الهندسة الطبية من جامعة برونيل، وبعد ذلك دخلت في مجال 

االختراعات.
٭ عملت كمساعدة في عيادة الطب السليم في منطقة اجلهراء، 
ونظرا لنجاح الفكرة مت تعميمها على كل املراكز الصحية واآلن 

موجودة في كل املراكز الصحية.
 ٭ قامت بعمل بروتوكوالت لعالج لألطفال في حاالت الطوارئ 

واآلن أيضا مت تعميمه في كل املراكز الصحية.
 ٭ تعمل كمحكم دولي في االختراعات منذ عشر سنوات، وهي 

أول امرأة خليجية تعمل في هذا املجال.
 ٭ أول طبيب عربي يحصل على شهادة الهندسة الطبية.

 ٭ فــازت بأعلى جائزة في العالــم في مجال االختراعات في 
معرض ســيئول لالختراعات عــام 2006، واول طبيب عربي 

يحصل على هذا التكرمي العاملي.
 ٭ رئيس اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني حاليا، وكانت رئيس 
اللجنة االستشارية في مركز األمن االجتماعي التابع حملافظة 

اجلهراء سابقا، ومستشارة في بعض الشركات واجلهات.
 ٭ مخترعة ولديها عدة براءات وحاصلة على عدة جوائز عاملية 
منها أربع براءات في اختراع واحد لقيمته العلمية وهو الرضاعة 

لألطفال الذين يعانون من الشفة األرنبية.

 لدينا حملة تســمى »احنا غير« تنظمها اجلمعية بالتعاون 
مع وزارة الشباب، وهذه املبادرة حتتوي على 4 ورش، األولى 
ســتكون »أنا مبدع«، وســيقدمها األمني العام للجمعية وأحد 
املخترعني وهو األستاذ عارف العنزي، وسيتناول كيف يفكر 
الشخص كمبدع أو كمخترع ويقدم بعض األمور التي تساعد 
في التفكير والبدء باتخاذ خطوات صحيحة، سواء كان مبدعا 
أو في جانب االختراع، وكذلك ورشة »احلماية الفكرية«، وهذه 
جزئية مهمة جدا ملن يرغب في الدخول إلى هذا املجال، ليتعلم 
كيف يحمي فكرته وكيف يتم تسجيلها وإلى أين يذهب، وآخر 
يومني سيكون لدينا شيء يســمى »ديوانية االبتكار«، وهنا 
اردنــا ان تكون هناك ورش قائمــة وورش مفتوحة للنقاش 
وهذه اجلزئية األخيرة سيتم تطبيقها في الديوانية، وسيعرض 
املخترعون التحديات التي صادفوها وما هي نظرتهم وتوجهاتهم 

وطموحاتهم، وسيتم توزيع شهادات على حضور الورش.
 ونحن ندعو من خالل جريدة »األنباء« التي هي ســباقة 
في هذه األمور، ندعو املهتمني بهذا املجال سواء كبار أو شباب 
للحضور، وحتى األطفال الذين اكتشفنا ان لديهم بعض االبداعات.

 طبيبة أطفال ذات شخصية فريدة، فهي خريجة جامعة الكويت، تخصصت في طب األطفال من جامعة دبلن، حاصلت على دكتوراه في الهندسة الطبية من جامعة 
برونيل، وبعدها دخلت مجال االختراعات.  د.فاطمة الثالب رئيسة اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني، وهي ايضا أول امرأة خليجية تعمل في مجال الهندسة الطبية، نالت 

أكبر جائزة في العالم في مجال االختراعات في معرض سيئول لالختراعات 2006، واول طبيب عربي يحصل على هذا التكرمي العاملي، »األنباء« استضافتها في لقاء عبر 
الهاتف مع القراء تناولت خالله كيفية مشاركة االختراعات عامليا، والفرق بني الداعمني واملخترعني، وغيرهما من األمور التي استفسر عنها القراء فكانت هذه احملصلة:

حنان عبد المعبود

رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين أكدت أن شباب الجمعية صمموا مكتبة متنقلة للكبار وأخرى للصغار مع شخصية »فكور«

د.فاطمة الثالب لـ»األنباء«:
املخترعون األفراد في الكويت  نحو 600 مخترع

د. فاطمة الثالب تكرم أنوار الراشد على هامش فعالية »مخترع من بلدي«
م. خالد احلسن مكرما د. فاطمة الثالب بحصولها على براءة اختراع

جانب من تكرمي 33 مخترعا في املجاالت الصحية عن ابتكارها رضاعة األطفال ذوي الشفة األرنبية
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