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كأن  التشغيل؟  قيد  وتركتها  سيارتك  من  يومًا  نزلت  أن  حصل  هل 

قصدت أحد املتاجر للتسّوق السريع، أو توّجهت إىل ماكين�ِة الّسحب 

النقدّي ألحد البنوك، وما هي إاّل ثواٍن حىت وجدت سيارتك قد ُسرقت!

اآلن أصبح بإمكانك أن تقطع الطريق على ساريق السيارات، لكن كيف؟

الدّواسة،  عن  الوقود  يقطع  محفظتك،  يف  ُيوضع  صغرٍي  جبهاٍز 

فينطفئ الُمحّرك. وال يمكن تشغيل السيارة مجّددًا إاّل من خالل هذا 

اجلهاز. وهذا االبتكار سّجله املخرتع الُعمايّن هالل بن سالم السيايّب.

الشباب«  »مع  مجّلة  أجرت  واالخرتاع،  املخرتع  على  أكرث  للتعّرف 

هذه املقابلة:

- هل تعّرفنا أكرث إىل نفسك؟

وىل اخرتاعايت كانت عندما كنت يف 
ُ
أنا متخّصص يف كيمياء املعادن، وأ

الثاني�ة عشرة من عمري، وقد بَلغت إىل اليوم 52] اخرتاعًا.

-  ما الذي يدفعك إىل االخرتاع بشكل عاّم؟

متعّددة هي دوافع اإلبداع، تقودها الرغبة يف حتقيق أهداف ذاتّي�ة وأخرى 

معنوّية. لكن، تبقى أهداف »التصّدي للمشكالت« من أهّم الدوافع. 

-  ما الذي جعلك تهتّم بهذه الفكرة حتديدًا؟

أّن  ُمفاده  خربًا  اخلليجّية،  التلفازّية  القنوات  إحدى  يف  رأيت  لقد 

سرقات السّيارات يف إحدى دول اخلليج بلغت 650] سيارة يف غضون 

6 أشهر فقط. األمر الذي استفزين ودفعين إىل التفكري يف هذا االخرتاع.

- هل ُيمكن أن تعّرفنا أكرث إىل هذا االخرتاع؟

األوىل  ُتوضع  ومستقِبل.  ُمرِسل  شرحيتني،  من  يتكّون  جهاز  هو 

يعمل  السائق  نزول  بمجّرد  السائق.  محفظة  يف  واألخرى  السيارة  يف 

حتريكها،  وحاول  للسيارة  ما  لصٌّ  اقتحام  حال  ويف  الالسلكّي،  الّنظام 

ينطفىء الُمحّرك، وُيمنع فتح غطائه.

غري  وهو  دوالرًا.   60 سعره  يتجاوز  وال  حجمه،  بصغر  اجلهاز  يتمزّي 

قابل للتلف.

املخرتع العمايّن هالل بن سالم السيايّب 

152 اخرتاعًا منذ الثاني�ة     
عشرة من عمره
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- ما هي املّدة الي حتتاج إليها لتنفيذ اخرتاع كهذا؟

ابتكار،  أّي  آلّية  فكرة  تبلور  حسب  ختتلف  املّدة 

وكذلك حسب خربة الُمبتكر يف تنفيذ الفكرة وتصميم 

االبتكار، أّما بالنسبة يل فال تتعّدى شهرًا واحدًا.

- هل ثّمة اخرتاعات جديدة على الطريق؟

أخرى،  جديدة  اخرتاعات  ثالث  هناك  نعم 

التواصل  مواقع  على  صفحايت  على  سأعرضها 

االجتماعّي هذا العام.

- أال تكشف لقّراء مجّلتن�ا عن أحدها؟

ميموري«  »فالش  حبجم  جهاز  ثّمة  سرور،  بكّل 

لتقوية اإلرسال على الهاتف النقال.

إذ  السعودّية.  العربّي�ة  اململكة  يف  انتشارًا  األكرث  اجلرائم  قائمة  السّيارات  سرقة  تتصّدر 
 [[34 سرقة  عن   ،20[6 عام  السعودّية  الداخلّية  وزارة  عن  صدرت  إحصائّي�ة  آخر  كشفت 
الرياض،  مثل  الرئيسة،  املدن  يف  معظمها  وحدث  فقط،  )ين�اير(  الثاين  كانون  شهر  يف  سيارة 

والدمام، وجّدة، ومّكة املكّرمة.

كما أعلنت القيادة العاّمة لشرطة الشارقة يف آذار المايض من عام 7]20، عن إلقاء القبض 
على عصابة متخّصصة يف سرقة السّيارات باإلمارة. واجلدير ذكره أّن معظم املركبات املسروقة 

كانت قد ُتركت يف حالة تشغيل من قبل أصحابها عند تعّرضها للسرقة.

ويف حني تكرث التقارير عن حاالت سرقة وأخرى متعّلقة بإلقاء القبض على عصابات، إاّل أّن 
اإلحصاءات الرسمّية يف هذا السياق تغيب يف معظم الدول العربّي�ة.

فاطمة سلمان
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