
محليات
اخلميس ١١ فبراير ٢٠٢١

06

القطان لـ «األنباء»: الكويتية قادرة على املنافسة العاملية في االبتكارات العلمية

قدراتها وتسعى إلى تطوير ابتكارها 
وأن تتحلى بالصبر والعزمية واعتبار 
أي مشــكلة تواجهها حتديا لتحقيق 

حلمها.
أسلوب مبدع

من جهتها، قالت املخترعة الكويتية 
هبــة الهزاع صاحبة عــدة اختراعات 
منها ألعاب مثل card games واملسار 
املتحرك وكذلك املروحة املتحركة، إنها 
تتخذ لنفســها طريقة خاصة ملتابعة 
اإلجناز، حيث حترص على تعلم شيء 
جديد سنويا، ومحاولة ابتكار منتجات 
تســهم في تقدمي املســاعدة واحللول 
املناسبة ملشاكل معينة، مضيفة أنها 
حصلت على عدة جوائز، منها جائزة 
فكرة عظيمة من شركة زين، وامليدالية 
البرونزية في معرض جنيڤ العاملي 
لالختراعات، وأيضــا مت تكرميها من 

عدة وزارات منها وزارة الشباب. 
وعن اختراعها للمروحة املتحركة 
ملنع انســداد فتحات الصرف، ذكرت 
الهزاع أن قصته بدأت من شتاء ٢٠١٨ 
مع هطول األمطار وحصول تلف في 
املمتلــكات وتطلب املوضوع تكاليف 
هائلة إلصالح ما سببته شالالت املاء 
التي تدفقت إلى داخل غرفتها اخلاصة، 
وعنــد البحث عــن املشــكلة تبني أن 
أوراق الشجر وبعض النفايات أغلفت 
«بالوعة الصرف» فدرســت املشــكلة 
وبدأت بالبحث عن حل مناســب لها، 
وقد تطلب ذلك وقتا وجهدا كبيرين، 
إلــى أن توصلت الختــراع «املروحة 
املتحركة» بعد عمل عدة مناذج للتوصل 

إلى النموذج األفضل واألنسب.
وأضافــت أنها لم تتــردد في أخذ 
الالزمة من مهندســني  االستشــارات 
ومختصني، ما مكنها من ابتكار منتج 
املروحة املتحركة كمنتج كويتي بسيط 
يسهم في االهتمام بالبيئة عن طريق 
استخدام مواد معاد تصنيعها ومساعدة 
أصحاب األعمــال التجارية واملطاعم 
والشاليهات وغيرهم على جتنب انسداد 
فتحــة الصرف الصحــي عند هطول 

األمطار فيما بعد.
املخترعــات  الهــزاع  وشــجعت 
واملخترعني الكويتيني على االنضمام 
إلــى اجلمعية للحصول علــى الدعم 
واملساعدة من ذوي اخلبرات في طريق 
وصولهم لهدفهم وتسجيل اختراعاتهم 

وحتقيق طموحهم.
وخصــت املرأة والفتــاة الكويتية 
برسالة تشجيعية مفادها أن االبتكارات 
ليس بالضــرورة أن تكون «معقدة» 
أو «إلكترونية» حتــى يتم تصنيفها 
كاختــراع وليس بالضرورة أيضا أن 
تكون من «فئة جديدة» حتى تســمى 
مبتكــرة! إذ ميكن للمبتكر أن يحاول 
تطوير منتجات حالية ومتوافرة حتتاج 
إلى حتســني حتى يتوصل إلى شيء 
مفيــد ومميز من املمكــن أن يخدم به 

فئات عديدة.

واالبتكار م.فريحــة العنزي، حرص 
إثــراء املخترعــني  اجلمعيــة علــى 
واملخترعــات الكويتيــني مــن خــالل 
تبادل اخلبرات بني املخترعني القدماء 
واجلدد، ما يســاعد املخترعني اجلدد 
على االستفادة من خبرات القدامى في 
تسجيل اختراعاتهم واخلطوات األولى 
التي متكنهم من حفظ حقوقهم ومما 
يخدم أيضا تســاؤالت عدة لديهم في 
طريق تسجيلهم الختراعهم اخلاص، 
فاخلبرة هي نتاج لتجميع املعلومات، 
واملهارات تفيد املخترعني املبتدئني في 

تطوير قدراتهم.
وعــن جتربتهــا اخلاصــة، قالــت 
العنزي إنها ابتكرت منتجها اخلاص 
وهو صابون «املرة والشوفان»، وقد 
عملت على تطويره وتسويقه في أكثر 
من جمعية وتســجيله باسم شركتها 
اخلاصة في وزارة التجارة وحرصت 
علــى حفظ حقــوق امللكيــة الفكرية 

والصناعية اخلاصة بها.
وعن رســالتها التوعوية للشــابة 
الكويتية، قالت: على الفتاة أن تستفيد 
مــن إجنــازات غيرهــا وتتعلــم منها 
لتطويــر نفســها واألهــم أن تثق في 

بالتعاون مع جمعية الروضة وحولي 
والسفارة األميركية حملاولة اكتشاف 
أكبر قدر ممكن من مواهب فئة األطفال 
خاصة، ومت منحهم شهادات معتمدة 
تبرز موهبة الطفل في مجال معني ما 

يزيد من ثقته بنفسه.
وفيما يخص تســويق اختراعات 
املخترعــني وحتويــل ابتكاراتهم إلى 
منتجــات اقتصاديــة، فــإن اجلمعية 
حريصة على مساندة املخترع حلقيق 
حلمه وتســويق اختراعــه من خالل 
تواصلها مع عدة جهات محلية وعاملية، 
واجلمعيــة حاليا في طور بيع أربعة 
اختراعــات ســيتم التصريــح عنهــا 
في الوقت املناســب بعــد االنتهاء من 

االتفاقات.
القطان رســالة توعوية  ووجهت 
لــكل امرأة أو فتاة بضرورة الســعي 
املستمر وراء حتقيق حلمهن وحتدي 
جميع الصعوبــات والتحلي باإلرادة 

والعزمية لبلوغ الهدف.
تبادل اخلبرات

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة 
اجلمعيــة الكويتية لدعــم املخترعني 

تواجه املرأة والفتاة في ميدان العلوم 
واالختراعــات، قالــت القطان إن هذه 
الصعوبات تتركز في استخدام املعدات 
الثقيلة والدخــول في مجال املصانع 
والتصنيع أو وجود التصنيع خارج 
الكويت مما يضطر املخترعة إلى السفر، 
وهذا ال يتناســب أحيانــا مع ظروف 
بعض املخترعات، لكن هذا ال يقف عائقا 
أمام جناح وحتقيق طموح املخترعات 
اللواتي اعتبرتهن مثاال للمرأة املكافحة 
لتحقيق حلمها واملنافسة العاملية، فقد 
أثبنت براعتهن في هذا املجال على مدار 
سنوات طويلة وما زلن مستمرات في 
حتقيق العديد من اإلجنازات في العديد 

من املجاالت.
التعليميــة  املناهــج  أن  وذكــرت 
في الكويــت تخدم جــزءا وليس كل 
مواهــب الشــباب الكويتــي، كل على 
حســب موهبته، فهم يعتمدون على 
اجلانــب النظــري فقــط، واكتشــاف 
املوهبــة وتطويرهــا يتطلب اجلانب 
التطبيقي أو العملي أيضا، وهنا أتى 
دور اجلمعية في اكتشاف وتطوير هذه 
املواهب خالل السنوات الثالث املاضية 
من خالل النوادي الصيفية والربيعية 

وهي تتكون من مستشــارين وذوي 
خبرات في هذا املجال.

وتابعت القطان أن اجلمعية أخذت 
على عاتقها منذ تاريخ تأسيسها العمل 
على إجناز «قصة جناح لكل مخترع»، 
حيــث مير االختــراع مبراحل معينة 
ليصــل إلــى العاملية، وقــد حرصت 
اجلمعيــة هــذا العــام على تســويق 
االختراعات بشــكل فعلي وربطها مع 
جهات ومؤسســات حكومية وخاصة 
وعاملية ملساعدة املخترعني على حتقيق 
حلمهــم وتســجيل اختراعاتهــم، وال 
تقتصر مســاعدة اجلمعيــة على فئة 
الشباب فقط من املخترعني، بل تشمل 
فئات األطفال وكبار السن من املخترعني 
وكذلــك دعم االختراعــات التي تخدم 

كبار السن واحلاالت اخلاصة.
وأشادت القطان بإجنازات الشباب 
الكويتي في مجال العلوم واالختراع 
وخاصة الشــابات منهــم. في جميع 
املجــاالت كالطاقــة والتكنولوجيــا 
واملجالني الزراعي واألدبي واحلاصلني 
فيها على براءة اختراع وهذه اإلجنازات 

في تزايد وتطور مستمر.
وعــن التحديــات التــي ميكن أن 

ألني البيطار ـ العالقات العامة

أثبتــت املــرأة الكويتيــة متيزها 
وبراعتها في مجاالت عديدة منها العلوم 
واالختراعــات بتحقيقهــا إلجنــازات 
وابتــكارات مختلفــة ســجلت محليا 
وعامليــا، وحصلــت مــن خاللها على 
براءات اختراع مكنتها من إبراز مكانتها 
في املجتمع وحتقيق أهدافها مبساعدة 
اجلهات املعنية في هذا املجال، ومن أبرز 
هذه اجلهات اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني واالبتكار التي تتبنى مواهب 
وإجنازات الشــباب واألطفــال وكبار 
السن في املجتمع الكويتي ومتنحهم 
الدعم الكافي ملواصلة رحلة تسجيلهم 
البتكارهم اخلــاص وحتقيقهم احللم 
بدعم من متخصصني ومستشارين في 
مجال االختراعات ال يبخلون بتوفير 
كل العوامل املساعدة لتمكني املخترع 
من حتقيق فكرته على أرض الواقع.

هــذا، ما أكدته عضــوات اجلمعية 
الكويتية لدعــم املخترعني واالبتكار 
شــيخة القطان وم. فريحــة العنزي 
وهبة الهزاع في لقاء خاص مع «األنباء» 
حول إجنازات املرأة والفتاة الكويتية 
في عالم العلوم واالختراعات وقدرتها 
على حتقيق أهدافهــا وأهم املعوقات 
التي قد تواجههــا في طريق جناحها 

وبلوغها للهدف.
وخالل اللقاء، أكدت عضوات جمعية 
«املخترعــني» أن للجمعية دورا فعاال 
في تقدمي الدعم والوعي الكافي سواء 
كان فنيــا أو قانونيــا للمخترع حتى 
يتمكــن مــن حتقيق حلمــه، وتوفير 
ســبل التواصل الفعال بني املخترعني 
واملستثمرين حتى يرى االختراع النور 

على أرض الواقع.
وكانــت أهــم نصائــح عضــوات 
املخترعني ألي فتــاة تفكر في دخول 
مجــال االختــراع بــأن حتــرص على 
االستفادة من إجنازات غيرها وأن تثق 
بقدراتهــا وتتحلى بالصبر والعزمية 
والتحدي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 
أمينــة صنــدوق  بدايــة، قالــت 
اجلمعيــة الكويتية لدعــم املخترعني 
واالبتكار شــيخة القطــان إن مواهب 
الشــباب الكويتي عامة يتم اكتشافها 
عن طريق الورش التدريبية اخلاصة 
والتي يســتطيع الشخص من خاللها 
كشف موهبته، وبالنسبة للمخترعني 
منهم يتم بتســجيل بــراءة االختراع 
لهــم وتعتمد عامليــا، ويلتحق بعدها 
مباشرة باجلمعية التي يتركز دورها 
على تعزيز الوعي القانوني للمخترع 
وتعريفــه بالوجهــة الصحيحة التي 
تضمن له حفظا كامال حلقوقه الفكرية، 
ثــم ربطه بعد ذلك باملســتثمر اجلاد 
ملساعدته على تطوير اختراعه حتى 
يرى النور على أرض الواقع، ولتحقيق 
ذلك تنقسم مجموعة أعضاء اجلمعية 
إلى قســمني األول املخترعني والثاني 
النخبة وهي الفئة الداعمة للمخترعني، 

مبناسبة اليوم العاملي للفتاة واملرأة في ميدان العلوم.. أمينة صندوق جمعية املخترعني نصحت الفتيات املخترعات بالتحلي باإلصرار والعزمية لتحقيق أحالمهن

شيخة القطان وم. فريحة العنزي وهبة الهزاع مع الزميلة ألني البيطار منوذج للمروحة املتحركة ملنع انسداد فتحات الصرف

املخترعة هبة الهزاع م. فريحة العنزي شيخة القطان

تسـويق االختراعـات حتـى تتحـول ملنتجـات اقتصادية عبـر ربط املخترعـني مع املسـتثمريندور فّعـال للجمعية فـي دعم املختـرع فنيـًا وقانونيًا لتحقيـق أحالمهم علـى أرض الواقع
الهـزاع: أجنـزت اختراعـًا كويتيـًا مينـع انسـداد فتحـة الصـرف عنـد هطـول األمطارالعنـزي: علـى الفتـاة أن حتـرص علـى االسـتفادة من إجنـازات غيرهـا وتثـق بقدراتها

أصحاب مزارع في الوفرة يطالبون بفرع تسويقي مؤقت
محمد راتب

طالبت مجموعة من أصحاب املزارع في منطقة الوفرة طريق 
٥٠٠ محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد باملوافقة على إنشاء 
فرع مؤقت في املنطقة، وذلك لتلبية احتياجات األعداد الكبيرة 
من القاطنني والرواد. وفي هذا الصدد، قال عويس عايد السبيعي 
بالنيابة عن املطالبني، إن املنطقة كبيرة جدا وفيها أعداد هائلة 
من القاطنني وأصحاب املزارع الذين يتكبدون عناء الذهاب إلى 
خارج املنطقة للحصول على احتياجاتهم من املنتجات والسلع 
األساسية والغذائية ما يستدعي إيجاد فرع مؤقت يقوم بتلبية 

وتوفير ما يحتاجون إليه.

احلجيالن: نتبنى التوعية باتفاقية 
«العمل الدولية» للقضاء على العنف 

والتحرش في بيئة العمل
أكــد رئيــس االحتــاد 
الدولــي لنقابــات آســيا 
وأفريقيا سعود احلجيالن 
أهمية اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن القضاء على 
العنــف والتحــرش ٢٠١٩ 
(رقم ١٩٠)، الفتا إلى حق 
العمالة، خاصة النساء، في 
العمل في بيئة خالية من 

العنف والتحرش.
وأشار احلجيالن ـ في 
تصريح صحافيـ  أن تلك 
الظواهر الشاذة تؤثر سلبا 

على ماليني األشخاص حول العالم، داعيا الدول التي صادقت 
على االتفاقيــة البدء في اتخاذ خطــوات احلماية وتوفير 
البيئة القانونية الالزمة وإجراء التحسينات املالئمة لبيئة 
العمــل والدفع بها في االجتــاه الصحيح الذي يوفر األمان 

الوظيفي للعاملني من اجلنسني.
ولفت إلــى بعض التأثيـــــرات النفسيـــــة، الصحية، 
واالقتصاديــة للعنف والتحرش فــي عالم العمل، ما يؤثر 
علــى إنتاجيــة العمالــة، موضحا تفاقم هذه اآلثار بســب 
تداعيات أزمة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ١٩). وشدد 
احلجيالن على ضرورة تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني 
أوال في نشــر الوعي، وثانيا في تشكيل جبهة ضغط على 
احلكومات للتوقيع على االتفاقية وتطبيق كافة بنودها مبا 

يعود بالنفع على قطاع عريض من العمال.
وأوضح أن االتفاقية رقم ١٩٠ تعرف العنف والتحرش بأنه 
«نطاق من السلوكيات واملمارسات غير املقبولة أو التهديدات 
املرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، 
تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إحلاق ضرر جسدي، نفسي، 
جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس 
النوع االجتماعي»، ويشمل ذلك التنمر واملضايقة، وغيرها 
من األمور، مشــيرا إلى أن االتفاقيــة تقر بحق كل فرد في 
عالــم عمل خال من العنــف والتحرش، مبا في ذلك العنف 
والتحرش على أســاس النوع االجتماعــي، وتوفر حماية 
واســعة تنطبق على القطاعني العام واخلاص، واالقتصاد 

املنظم وغير املنظم، وفي املناطق احلضرية والريفية.
وكشــف احلجيــالن أن االحتــاد الدولي لنقابات آســيا 
وأفريقيا يتبنى نشر الوعي بأهمية اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشــأن القضاء علــى العنف والتحرش ٢٠١٩ (رقم 
١٩٠)، من خالل سلســلة من الفعاليات والزيارات ألعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين من الدول األعضاء في االحتاد.

سعود احلجيالن

ملشاهدة الڤيديو

عويس السبيعي


