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فعالياتنا القادمة 2014- 2013

منتدى جلف إنتليجنس قطر للبحث
والتطوير في مجال الطاقة 2014
 18مارس 2014
مجمع المراكز البحثية الجديد ،جامعة قطر
منتدى جلف إنتليجنس قطر للبحث والتطوير في مجال الطاقة يعتبر أحدث إضافةإلى سلسلة
منتديات جلف إنتليجنس والذي تم إنشاؤه من أجل تعزيز مساهمةقطاع الطاقة في رؤية قطر
2030إلنشاء اقتصاد مبني على المعرفة ومركزاً عالميا للبحوث والتطوير.

 6-5مايو 2014
قسم العلوم اإلنسانية  -كلية اآلداب والعلوم

علم التاريخ والدراسات البينية:
قديم في سياق عالمي جديد
أسلوب
ٌ
ٌ

 13فبراير 2014

السالمة الدوائية
في الرياضة
أسبيتار

 22 - 20يناير 2014

صحة

(برنامج فعاليات العلوم و
صحة اإلنسان)
قسم العلوم الصحية ،جامعة قطر

في هذا العدد

في هذا العدد
 //18قضايا بحثية:
خواطر جلية من النهضة
البحثية لعلماء األمة اإلسالمية
كلمة “إقرأ” أول كلمة نزلت في القران تشير على مدى اهتمام
االسالم بالعلم والدعوة الى البحث العلمي والدراسة والمعرفة.

 //22حوار مع باحث

د .آل خليفة“ :تركيزنا الحالي ليس على األنظمة الذكية بقدر ما هو
على المشاكل المرورية”.

 //27-28شركاؤنا في
المجتمع

 //10ملف العدد

 //34-37نجاحات بحثية

الجابري “ :هذا المشروع هو واحد من أهم المشاريع التي تعمل
بشكل كبير في مجاالت
عليها جامعة قطر والذي سيخدم قطر
ٍ
متعددة مستقب ً
ال.

د .أسماء آل ثاني“ :دعمنا لهذا المشروع البحثي يدعم رؤية الجامعة
ويعزز من شراكاتنا لمواجهة التحديات الصحية في المجتمع”.

 //40حوار مع موظف

إبراهيم علي الهيدوس“ :طبقت اختبارات عملية على بعض
المواد الهندسية في معظم البحوث في المركز وكتابة النتائج
والتحليالت على هيئة تقارير”.

الوقود الحيوي
 // 16أخبارنا

السيد عبد العزيز الخال ،مدير مسارك“ :سالمتك بداية لمشروع
أكبر يساعد في الحد من تشتيت انتباه السائقين أثناء القيادة
وتحسين السالمة على الطرق.

مجلة جامعة قطر للبحوث من إصدار مكتب البحوث في جامعة قطر – العدد الثاني ديسمبر 2013
رئيس التحرير :سيمــاء عبداهلل
العدد الثاني ديسمبر 2013

يشكر مكتب البحوث كل من ساهم في إصدار هذا العدد ،كما نرحب بأية مشاركات على البريد
اإللكترونيsymaa@qu.edu.qa :
جميع الحقوق محفوظة وال يجوز نسخ أو تصوير أي جزء من هذه المجلة أو حفظه أو نقله بأي
وسيلة مكتوبة أو الكترونية دون الحصول على إذن خطي مسبق من مكتب البحوث في جامعة
قطر .جميع البيانات واآلراء الموجودة تماشي آراء الكتاب وال تمثل بالضرورة آراء مكتب البحوث
في جامعة قطر.

ملف العدد

«الوقود الحيوي»
مستقبل قطر
األخضر

صورة الغالف
طحالب تحت المجهر ،شاتر ستوك إنك.

د.خليفة :مركز قطر لدراسات السالمة المرورية يسعى
ليكون الذراع البحثي للجنة الوطنية للسالمة المرورية

طوق نجاة إلبقاء المصابين بالنزيف
على قيد الحياة

ُ
طبعت على ورق معاد تدويره
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أخبارنا

أخبارنا

اطالق ثالثة مراكز بحثية
األولى من نوعها في
قطر
منتدى حواري ًا بحثي ًا يتناول الأهداف البحثية
ً
املن�صو�ص عليها يف الر�ؤية الوطنية وا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية .كما �ستدفع هذه املراكز �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة والباحثني واملتعاونني �إىل بذل جهدهم لتحقيق
�أهداف بحثية قيمة ُت ّلبي احتياجات املجتمع وتنه�ض
ب�سمعة كلية الآداب والعلوم كمنارة للتميز الأكادميي
واجلودة البحثي”

د� .إميان م�صطفوي
عميد كلية الآداب والعلوم

�أطلقت كلية الآداب والعلوم يف جامعة قطر ثالثة
بحثية متميزة تعترب الأوىل من نوعها يف قطر ،
مراكز ّ
وهي مركز التنمية املُ�ستدامة ومركز للعلوم الإن�سانية
واالجتماعية ومركز لدرا�سات اخلليج وذلك تر�سيخ ًا لدور
البحثية يف
الريادي يف دعم القدرات واجلهود
اجلامعة
ّ
ّ
للم�ساع الرامية �إىل تو�سيع نطاق �إجراء
املنطقة ودعم ًا
ِ
البحوث يف كلية الآداب والعلوم التي ُتعنى بتطبيق مبد�أ
البينية بني براجمها وتخ�ص�صاتها.
الدرا�سة
ّ
وتخت�ص هذه املراكز ب�إجراء درا�سات وبحوث تتناول
ّ
خمتلف الق�ضايا الهامة التي تتمحور حول مبادئ
التطوير الب�رشي واالجتماعي التي تت�ضمنها ر�ؤية
قطر الوطنية  2030والأهداف والقيم املذكورة يف
ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية على ح ّد �سواء.
ويتما�شى �إطالق املراكز البحثية املذكورة مع الأجندة
البحثية اخلم�سية للجامعة والتي تهتم ب�شكل رئي�سي
بدمج تلك امل�رشوعات البحثية التي ترتكز على �أربع
حماور وهي :الطاقة والبيئة واملوارد املُ�ستدامة ،التغري
والهوية وال�سكان وال�صحة ،املعلومات
االجتماعي
ّ
واالت�صال والتكنولوجيا.
ويف تعليقها على هذا االهتمام الكبري بالبحث العلمي،
قالت عميد كلية الآداب والعلوم د� .إميان م�صطفوي:
البحثية على اختالف تخ�ص�صاتها
“�ستخلق املراكز
ّ
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وبدوره قال م�ساعد عميد كلية الآداب والعلوم للأبحاث
والدرا�سات ال ُعليا د .حممد �أحمدنا“ :متتلك كلية الآداب
والعلوم ميزة تناف�سية يف املجاالت احليوية الثالث التي
تقوم على �أ�سا�سها املراكز اجلديدة .ويعترب �إن�شاء املراكز
حتول تدفعنا لتطوير قدراتنا البحثية
اجلديدة نقطة ّ
والنهو�ض بها �إىل م�ستويات �أف�ضل .كما �س ُت�ساهم املراكز
البحثية اجلديدة يف تعزيز التزامنا مبعاجلة التطورات
والتغريات التي تطر�أ يف املجتمع القطري واملنطقة
و�إيجاد حلول منا�سبة ُت�سهم يف تطور املجتمع وتق ّدمه
وازدهاره”.

خالل ُت�سليط ال�ضوء على منطقة اخلليج ب�شكل خا�ص
والرتكيز على مو�ضوعات رئي�سية ثالث :الطاقة
واالقت�صاد وال�ش�ؤون االجتماعية وال�سيا�سة .و�سيق ّدم هذا
املركز الدعم الكامل لربنامج ماج�ستري درا�سات اخلليج
يف كلية الآداب والعلوم والذي يعترب الأول من نوعه يف
العامل .وقد تنامت �شعبية هذا الربنامج ب�شكل كبري منذ
انطالقته الأوىل يف  2012وا�ستقطب العديد من اخلرباء
واملراقبني الإقليميني واملحليني الدوليني املخت�صني
بالق�ضايا الراهنة يف اخلليج والعامل العربي.

مت �إن�شاء مركز التنمية املُ�ستدامة انطالق ًا من ر�ؤية
وقد ّ
امل�س�ؤولني يف كلية الآداب والعلوم الرامية �إىل دعم
الأبحاث التي ُيجريها طلبة
برناجمي ماج�ستري ودكتوراه
ّ
العلوم البيئة والتي تتناول جوانب بيئية خمتلفة كاملياه
والأمن الغذائي واملحافظة على البيئة و�إدارة النفايات.
و�سيلعب هذا املركز دوراً هام ًا يف تفعيل كر�سي �أ�ستاذية
يف التنمية امل�ستدامة.
و�س ُيعنى مركز العلوم الإن�سانية واالجتماعية بت�سليط
ال�ضوء على �أربع حماور رئي�سية هي تعددية التخ�ص�صات
املعرفية .و�سيعمل
والتميز البحثي وامل�شاركة
والتعاون
ّ
ّ
املركز على ال ّدمج بني الأبحاث التي ُيجريها الطلبة
والباحثني يف برناجمي ماج�ستري اللغة العربية ودرا�سات
اخلليج ،بالإ�ضافة �إىل �أبحاث برنامج ماج�ستري الإعالم
املقرر انطالقته يف الكلية قريباً .و�ستويل �أبحاث املركز
اهتمام ًا بالغ ًا مبختلف الق�ضايا وال�ش�ؤون الراهنة يف
قطر واخلليج والعامل العربي كالثقافة والرتاث والهوية
وق�ضايا الأ�رسة واملُ�ساواة والأمن االجتماعي والعدالة
االجتماعية و�سيا�سات الإ�صالح والهوية والأدب واللغة
واالت�صاالت وو�سائل الإعالم االجتماعية واحلكم
وال�سيا�سة االجتماعية والتخطيطية والهجرة و�سيا�سة
العمل واجلرائم الدولية.
يخت�ص مبركز بحوث درا�سات اخلليج ،ف�سيويل
�أما فيما
ّ
هذا املركز اهتمام ًا بالغ ًا باخت�صا�صية البحوث من

د .حممد �أحمدنا:
م�ساعد عميد كلية الآداب والعلوم للأبحاث والدرا�سات ال ُعليا

تكاملي جنب ًا �إىل
و�ستعمل املراكز البحثية اجلديدة ب�شكلٍ
ّ
جنب مع غريها من املراكز البحثية والكليات والأق�سام
الأكادميية يف جامعة قطر ،الأمر الذي �سيخلق فر�ص
تعاونية فريدة بني اجلامعة وغريها من امل�ؤ�س�سات
ّ
والهيئات الأكادميية يف قطر واملنطقة والعامل.
ُيذكر �أن جامعة قطر �أطلقت خالل العامني املا�ضيني
مراكز بحثية تخ�ص�صية هي مركز الكندي ومركز درا�سات
ال�سالمة املرورية ومركز ريادة الأعمال لي�صل جمموع
املراكز البحثية التي حتت�ضنها كلية الآداب والعلوم �إىل
�ستة مراكز بحثية متميزة.

شركاؤنا في المجتمع

شركاؤنا في
المجتمع

جامعة قطر وقابكو
توقعان اتفاقية تفاهم

وقعت كل من جامعة قطر و�رشكة قطر للبرتوكيماويات
قابكو وثيقة تفاهم لطباعة كتاب حول التعليم
الهند�سي يف ال�رشق الأو�سط ،وفيما �ستقوم جامعة قطر
بتوفري الدعم الأكادميي والبحثي املطلوب للكتاب،
�ستقوم �رشكة قابكو بتمويل امل�رشوع.
وقع االتفاقية عن الطرفني كل من الدكتور مازن ح�سنة
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية ،والدكتور
حممد يو�سف املال نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة قابكو.
ويف تعليقه على هذه االتفاقية ،قال الدكتور مازن
ح�سنة “مما ال �شك فيه ب�أن هذا الكتاب �سي�ساهم يف
توثيق املمار�سات املتقدمة يف جمال التعليم الهند�سي
يف املنطقة �سواء داخل اجلامعات او القطاع ال�صناعي،
كما �سيكون له دور بارز يف الرتويج ملجال التعليم
الهند�سي يف منطقة ال�رشق االو�سط وت�سليط ال�ضوء عليه
�سعيا للتحول نحو اقت�صاد املعرفة والذي هو مطلب
العديد من الدول يف املنطقة.
و�أ�ضاف الدكتور ح�سنة “�سريكز الكتاب �أي�ضا على
عامل مهم يف ر�ؤية قطر الوطنية  2030وهو بناء
الإن�سان ،ومن هنا ي�أتي تركيزنا على تطوير �أداء
املهند�سني والذين �ست�ضطلع بهم مهام عديدة يف
امل�ستقبل ومن �أهمها بناء ودعم م�ستقبل الإقت�صاد
القطري”.
كما �أثنى الدكتور حممد يو�سف املال نائب رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�رشكة قابكو على
هذا الكتاب الفريد من نوعه وقال “هذه اجلهود البحثية
يف جمال التعليم الهند�سي هي جديدة من نوعها يف
املنطقة ،و�أعتقد �أن هذا الكتاب لن يدعم فقط الدرا�سة
والبحث يف هذا املجال فقط بل �سي�شكل عالمة فارقة
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ال �سيما و�أنه الأول
من نوعه يف املنطقة”.

من اليمني الدكتور مازن ح�سنة ،نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون االكادميية ،الدكتور حممد يو�سف املال ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة قابكو

وا�ضاف الدكتور املال “تفخر �رشكة قابكو لأن تكون
جزءا من هذا امل�رشوع ولها م�ساهمة يف حمتواه علم ًا
ب�أنه �سيوفر للطلبة والباحثني ر�ؤية ثاقبة للجهود
البحثية يف تعليم الهند�سة يف املنطقة ،ال �سيما و�أن
جامعة قطر وقابكو �رشيكان رائدان يف جمال التعليم
ويدعمان مبادرات عدة ومنها هذا الكتاب ،و�أثبتنا
�أنه مبقدورنا �أن نربهن على �أن جلهودنا دور كبري يف
�صناعة م�ستقبل البحث والتنمية وتعليم الهند�سة”.
وح�سب هذه االتفاقية ،تقوم �رشكة قابكو بتمويل
طباعة ون�رش كتاب حول تعليم الهند�سة يف ال�رشق
الأو�سط ،ويقوم على الكتاب كل من الدكتور مازن ح�سنة
نائب رئي�س جامعة قطر لل�ش�ؤون الأكادميية ،والدكتور
حممود عبدالواحد رئي�س وحدة املتطلبات املركزية

يف كلية الهند�سة والدكتور جيف فرويد ،وتتلخ�ص �أهم
مو�ضوعاته مبا يلي :الإبداع يف تعلم وتعليم الهند�سة،
التقييم واالعتماد ،تطوير املناهج ،ال�رشاكة بني
ال�صناعة وامل�ؤ�س�سات التعليمية لدعم تعليم الهند�سة.
�سيحتوي الكتاب �أي�ضا على ف�صلٍ متعلق بدور ال�صناعة
يف دعم الكفاءات الهند�سية و�سيقوم ب�إعداده طاقم
متخ�ص�ص من �رشكة قابكو .يعترب هذا الكتاب هو الأول
توقع �أن يكون م�صدرا للجهود
من نوعه يف املنطقة ،و ُي ُ
البحثية املبذولة يف هذا املجال.
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العدد الثاني ديسمبر 2013

شاركنا مسيرتنا واثري حياتك بالمعرفة.
احصل على نسختك اليوم مجان ًا من
مجلة جامعة قطر للبحوث.

العدد األوّل مايو 2013

 18حوار مع باحث
د .قتيبة :قطر تتأهب لتصدير تقنية
المعلومات قريب ًا

 26نجاحات بحثية

“مسارك” ريادة تكنولوجية تستقبل بها
قطر كأس العالم 2022

السالحف البحرية

تجد المالذ اآلمن
في السواحل
القطرية
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امسح رمز االستجابة السريعة أدناه بهاتفك
لالشتراك في مجلتنا الفصلية.
أو تفضل بزيارة موقعنا االلكتروني على:
qu.edu.qa/offices/research/quro.php

في العام  1991صدر قرار وزاري بمنع صيد الروبيان
في المياة القطرية
الصورة من :مركز الدراسات البيئية ،جامعة قطر
جميع الحقوق محفوظة.
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ملف العدد
الوقود الحيوي

«الوقودالحيوي»
مستقبل قطر
األخضر
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ملف العدد

“الوقود الحيوي” مشروع هام القى اهتمام ًا كبيراً من قبل مراكز
البحوث في مختلف أنحاء العالم ،بحث ًا عن طاقة متجددة وأقل
ضرراً على البيئة ،اختلفت مصادره بناءاً على الموارد الطبيعية
المتاحة في تلك الدول .وفي جامعة قطر القى هذا المشروع
اهتمام ًا ال يقل عن مثيله في مختلف مراكز البحوث حول العالم
تدعمه ثالثة جهات حكومية وهي جامعة قطر والخطوط
الجوية القطرية وواحة العلوم والتكنولوجيا.

مشروع الوقود
الحيوييتوافق
مع رؤية قطر
 2030إليجادبيئة
مستدامه

إن هذا المشروع ومثالئه من حيث المبدأ يتوافق مع رؤية قطر
الوطنية  2030إليجاد بيئة مستدامه ،حيث تعتمد فكرة المشروع
على إعادة تدوير غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث في الهواء
الطلق وغيره من المخلفات الصناعية في عملية إنتاج طاقة
يمكن استخدامها في العديد من المجاالت .لقد قام فريق
البحث بتوظيف الطحالب الدقيقة البحرية والبرية المعزولة من
البيئة القطرية كمصدر للوقود الحيوي والتي تعتبر من الموارد
الطبيعية ذات فوائد اقتصادية متعددة اذا أُحسن توظيفها في
مختلف المجاالت.
في السطور التالية تفاصيل هذا المشروع الواعد والذي
يكشف لنا أهدافه ونتائجه الباحث القطري حارب الجابري
مدير مشروع الوقود الحيوي بجامعة قطر.
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ملف العدد
�إىل �أين و�صل هذا امل�رشوع؟ وكيف تقيم هذه
املرحلة؟

الجابري:
«هذا المشروع واحد
من أهم المشاريع
التي تقوم بها
جامعة قطر والذي
بشكل
سيخدم قطر
ٍ
كبير في مجالت
متعددة مستقب ً
ال»

بد�أت املرحلة الأوىل يف نوفمرب  ،2010ويفرت�ض �أن
تنتهي يف دي�سمرب  ،2013حيث يعترب هذا امل�رشوع
واحد من �أهم امل�شاريع التي تقوم بها جامعة قطر
والذي �سيخدم قطر ب�شكلٍ كبري يف جماالت متعددة
م�ستقب ًال .بناءاً على نتائج املرحلة الأوىل مت حتديد
الأهداف واخلطة العملية للمرحلة التالية ،ويف واقع
الأمر �إن املرحلة الأوىل قد انتهت بالفعل ،ومت �إجناز
جميع �أهدافها ،ونحن ب�صدد تقدمي تقرير نهائي
بنتائجها للجهات الراعية للم�رشوع بالإ�ضافة اىل
خطة مقرتحة للمرحلة التالية.

ن�ش�أة امل�رشوع وهدفه الأ�سا�سي
ي�رشح اجلابري� :إن الهدف الأ�سا�سي للم�رشوع هو �إيجاد
طاقة بديلة نظيفة و�صديقة للبيئة وب�شكلٍ خا�ص
لقطاع الطريان يتم �إنتاجه حملي ًا من موارد طبيعية
متوفرة يف بيئتنا القطرية� .إن اخلطوط اجلوية القطرية
ك�رشكة رائدة يف جمال الطريان تدعم مثل هذا النوع
من امل�شاريع للم�ساهمة يف احلفاظ على نظافة البيئة
العامة خالل رحالتها حول العامل.
وللخطوط اجلوية القطرية مبادرات �أخرى يف هذا
املجال حيث كانت �أول خطوط طريان ت�ستخدم الغاز
امل�سال كوقود والذي يعترب �أقل �رضراً على البيئة
من الوقود امل�ستخدم حالي ًا وقد القت هذه التجربة
جناح ًا كبرياً .وجاء دور واحة العلوم والتكنولوجية
كجهة داعمة للتقنيات احلديثة واملبتكرة والتي تقوم
بتوظيف االمكانيات والطاقات الب�رشية املتاحة يف
داخل وخارج دولة قطر لتطبيق هذه التقنيات.
كما احت�ضنت جامعة قطر فكرة البحث يف هذا املجال
وتقدمت مبقرتح للم�رشوع عن طريق �أحد خرباتها
الربوف�سور مالكومل بوت�س من ق�سم العلوم البيولوجية
والبيئة كلية الآداب والعلوم .فجاءت م�شاركة الداعمني
لهذا امل�رشوع بن�سب متفاوتة ،ف�شاركت واحة العلوم
والتكنولوجيا بن�سبة  ،%60و�رشكة اخلطوط اجلوية
القطرية بن�سبة  ،%30وجامعة قطر بن�سبة .%10

�سبب اختيار الطحالب الدقيقة كم�صدر للوقود
احليوي
�إن املقرتح الذي تقدم به الربوف�سور مالكومل بوت�س
با�ستخدام الطحالب الدقيقة كم�صدر للوقود احليوي
كان مبني ًا على درا�سات م�سبقة ودالئل علمية وا�ضحة
حيث تنت�رش هذه الكائنات الدقيقة ب�شكلٍ كبري وطبيعي
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يف البيئة القطرية وحتيط بجميع �سواحل دولة قطر
كما �أن الظروف املناخية ت�ساعد ب�شكلٍ كبري يف �إنتاج
الكتلة احليوية من هذه الكائنات الدقيقة .بد�أت خطوات
املرحلة الأوىل للم�رشوع بجمع عينات من الطحالب
الدقيقة البحرية والربية من خمتلف البيئات القطرية،
ومن ثم مت عزلها وتنقيتها ،من خالل مراحل عديدة من
الزراعة يف �أو�ساط غذائية خمتلفة املحتوى وبلغ عدد
�أنواع هذه الطحالب الدقيقة �إىل  200نوع.
وي�ؤكد اجلابري �أن عدد �أنواع الطحالب الدقيقة يف
�شواطئ قطر �أكرث بكثري من ال�سالالت التي مت عزلها،
فقطر تتمتع بتنوع حيوي يف الطحالب الدقيقة ب�شكلٍ
كبري� ،إال �أن املائتي نوع كانت كافية للمرحلة الأوىل
و�سوف يتم عزل املزيد يف املراحل املقبلة.

�أبرز نتائج املرحلة الأوىل
تتمثل فكرة �إنتاج الوقود احليوي من الطحالب الدقيقة
يف ا�ستخال�ص املركبات الكيميائية الع�ضوية مثل
الدهون �أو الكربوهيدرات من الكتلة احليوية ومن
ثم حتويلها �إىل الديزل احليوي �أو الإيثانول احليوي
وكالهما ميكن حتويلة فيما بعد �إىل وقود للطريان.
كان الرتكيز يف املرحلة الأوىل على عزل �سالالت
خمتلفة من البيئة القطرية والتعرف عليها بتقنية
الت�سل�سل اجليني ومن ثم درا�سة الظروف املنا�سبة
لنمو هذه ال�سالالت كل على حدى ،ف�رسعة النمو
تعترب عامل مهم لنجاح فكرة امل�رشوع .كما مت
درا�سة ن�سبة �إنتاج املركبات الكيموع�ضوية ( الدهون
والكربوهيدرات) يف الكتلة احليوية لكل �ساللة من
ال�سالالت املعزولة .الهدف من هذه الدرا�سات هو �إيجاد
�ساللة لها القدرة على النمو ب�رسعة حتت الظروف
املناخية الطبيعية والتي يف نف�س الوقت لها قدرة
على �إنتاج �أعلى ن�سبة من املركبات الكيميائية.
بالفعل مت اختيار جمموعة من ال�سالالت ومن ثم �أجري
عليها اختبارات حتت الظروف املناخية الطبيعية
(جتارب خارجية) و�أظهرت هذه ال�سالالت قدرة عالية
على حتمل الظروف املناخية املختلفة يف البيئة
القطرية و�إنتاج ن�سبة عالية من املركبات الع�ضوية.
ولقد قام فريق البحث بدرا�سة ابتدائية لنظام عملية
زيادة حجم الكتلة احليوية ومت بنجاح زيادة احلجم
اىل  50,000لرت من الكتلة احليوية وبكثافة تزيد عن
 12جرام للمرت املربع الواحد .كما مت ا�ستخدام هذه
الكتلة احليوية يف �إنتاج الديزل احليوي والإيثانول
احليوي بكميات خمتربية .ويف الآونة الأخرية متكن
فريق البحث من �إنتاج نوع ثالث من الوقود عن طريق

ملف العدد

حتويل الكتلة احليوية بالكامل �إىل نفطٍ خام ميكن
ا�شتقاق مركبات كيميائية خمتلفة منه.
عالوة على ما ذكر فقد مت درا�سة قدرة بع�ض ال�سالالت
على تدوير بع�ض املخلفات ال�صناعية كم�صدر
لغذائها الأمر الذي يزيد من معدل �إنتاج املركبات
الكيموع�ضوية يف خاليا هذه الطحالب الدقيقة.

.املرحلة الثانية من امل�رشوع واخلطط امل�ستقبلية
بناءاً على املعطيات والنتائج من املرحلة الأوىل مت
و�ضع اخلطة للمرحلة الثانية والتي �سوف يتم الرتكيز
فيها على نظام عملية الإنتاج حيث �سيتم جمع جميع
العوامل املحفزة لزيادة الإنتاج والتي مت درا�سة كل
عامل منها على حدة يف املرحلة الأوىل يف نظام
بيولوجي هند�سي يتم من خالله زيادة حجم الكتلة
احليوية �إىل امل�ستوى الذي يجعل من امل�رشوع جمدي
اقت�صادي ًا خالل املراحل التجارية م�ستقب ًال.

جامعة قطر بصدد إنشاء
مركز أبحاث للطحالب
الدقيقة يضم بنك حيوي
لجميع سالالت الطحالب الدقيقة
التي تم عزلها من البيئة القطرية

وذكر اجلابري �أن جامعة قطر ب�صدد �إن�شاء مركز �أبحاث
للطحالب الدقيقة ي�ضم بنك حيوي جلميع �سالالت
الطحالب الدقيقة التي مت عزلها من البيئة القطرية.
كما �سوف يحتوي املركز على كل التقنيات املمكن
ا�ستخدامها يف �أبحاث الطحالب الدقيقة ،ومن ثم �سوف
يكون ذلك مدعاة لتو�سيع نطاق البحث على الطحالب
الدقيقة وامل�ساهمة يف جمالت �أخرى كمجال الأمن
الغذائي واملجال الطبي.
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ملف العدد

فريق عمل م�رشوع الوقود احليوي

املختربات واملرافق وفريق العمل للم�رشوع

تم إنشاء
محطة تجريبية
مصغرة في
مزرعة جامعة قطر
للبحوث لدراسة نمو
الطحالب الدقيقة
على نطاق واسع
وتحت الظروف
المناخية الطبيعية
خالل مختلف فصول
السنة
14
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خالل املرحلة الأوىل مت ت�أ�سي�س البنية التحتية
للم�رشوع فتم �إن�شاء ثالث خمتربات عالية اجلودة
جمهزة بتقنيات متقدمة تتنا�سب مع متطلبات
امل�رشوع كما مت �إن�شاء حمطة جتريبية م�صغرة يف
مزرعة جامعة قطر للبحوث لدرا�سة منو الطحالب
الدقيقة على نطاق وا�سع وحتت الظروف املناخية
الطبيعية خالل خمتلف ف�صول ال�سنة .كما ي�ضم
فريق العمل املكون من  25باحث خربات من خمتلف
اجلن�سيات وت�صل ن�سبة الباحثني القطريني  %40مت
تدريبهم على م�ستويات عالية ويتولون مهام رئي�سية
يف امل�رشوع.

�إيجابيات �أخرى للم�رشوع
بالإ�ضافة �إىل اجلوانب االقت�صادية لهذا امل�رشوع هناك
مميزات ذات �أهمية كبرية على امل�ستوى البيئي حيث
ي�ساهم امل�رشوع على تقلي ًال لأ�رضار البيئية الناجتة
من املخلفات ال�صناعية خالل �إعادة تدوير ثاين
�أوك�سيد الكربون املنبعث وبع�ض املخلفات ال�صناعية
و�إنتاج الطاقة عن طريق الطحالب الدقيقة.

الوقود احليوي �أقل تكلفة
وحول ما �إذا كان الوقود احليوي للطائرات الذي �سيتم
�إنتاجه من خالل الطحالب الدقيقة �أرخ�ص تكلفة من
الوقود امل�ستخدم حالي ًا يف الطائرات يقول الباحث
القطري حارب �أنه �سيتحدث عن هذا املو�ضوع بعد
نهاية املرحلة الثانية من هذا امل�رشوع ،حيث تركزت
املرحلة الأوىل فقط على اجلانب البيولوجي للم�رشوع،

�أما فيما يتعلق بتكلفة �إنتاج هذا الوقود احليوي ،فهذا
�سيتم بحثه يف املرحلة املقبلة والتي ن�سميها امل�صنع
التجريبي ،وهي �ستكون وحدة م�صغرة مل�صنع ننتج
فيها الوقود احليوي.

«التعاون مع مراكز مماثلة»
وحول �إمكانية التعاون مع مراكز بحوث م�شابهة
تعمل يف ال�سياق ذاته يف دول �أخرى يقول الباحث
حارب اجلابري �أن هناك مراكز بحوث عديدة تعمل
يف املو�ضوع ذاته منذ �أكرث من  30عام ًا ،ومن ثم فقد
بد�أت الأبحاث يف قطر لإنتاج الوقود احليوي من خالل
الطحالب البحرية الدقيقة من حيث انتهى الأخرون،
حيث اطلعنا على معظم الأبحاث املن�شورة يف هذا
املجال ،وما هي التحديات التي واجهتها هذه املراكز
البحثية ،كما �أن لدينا اتفاقيات مع بع�ض مراكز �أبحاث
دولية واملجال مفتوح لتعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى.

العوامل والظروف امل�ساعدة يف جناح امل�رشوع
الطحالب ككائنات تقوم بعملية البناء ال�ضوئي لإنتاج
الطاقة حتتاج �إىل ال�ضوء وثاين �أوك�سيد الكربون
يف �ضل توفر الظروف املناخية املنا�سبة والعنا�رص
الغذائية ال�رضورية لنموها .كما �أن جناح هذا امل�رشوع
على امل�ستوى التجاري م�ستقبال يعتمد ب�شكل ا�سا�سي
على القدرة يف زيادة نطاق النمو لهذه الطحالب ب�شكل
يجعل منة جمد اقت�صاديا ,وللتو�صل اىل هذا الهدف فال
بد من توفر بع�ض العوامل والظروف اال�سا�سية لنمو
الطحالب وهي كاالتي:
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الباحث القطري حارب اجلابري ،مدير م�رشوع الوقود احليوي

توفر جميع
الظروف
والعوامل المحفزة
لنمو الطحالب
الدقيقة في دولة
قطر يفسر أسباب
تواجد التنوع
الحيوي لهذه
الكائنات بنطاق
واسع في مختلف
مناطق البيئة
القطرية

�أوال :اختيار �ساللة ذات قدرة عالية على النمو ال�رسيع
و�إنتاج �أكرب كمية من املواد الكيموع�ضوية حتت
الظروف املناخية املختلفة خالل ف�صول ال�سنة كما مت
�رشح هذا العامل ب�شكلٍ مف�صل م�سبق ًا.
ثاني ًا :درجة احلرارة املالئمة لنمو هذه الطحالب
الدقيقة حيث �أثبتت الدرا�سات خالل املرحلة �أوىل
�أن معظم ال�سالالت التي مت عزلها من البيئة القطرية
لديها القدرة على النمو حتت درجات احلرارة ما بيت
� 25إىل  45درجة �سيليزية وهو مقارب ب�شكلٍ كبري �إىل
نطاق درجات احلرارة التي يتمتع بها مناخ دولة قطر.
ثالث ًا :توفر �ضوء �أ�شعة ال�شم�س بكميات منا�سبة وهو
ولفرتات طويلة
الأمر الذي يتميز به طق�س دولة قطر
ٍ
خالل ف�صول ال�سنة .ولكن من ناحية �أخرى قد تودي
الزيادة يف كثافة الأ�شعة ال�شم�سية اىل منع النمو
فلذلك يجب التحكم بكمية الأ�شعة وخ�صو�ص ًا خالل
ف�صل ال�صيف.
رابع ًا :توفر بع�ض العنا�رص الغذائية ال�رضورية لنمو
هذه الكائنات الدقيقة كالنيرتوجني والفو�سفيت .متكن
فريق البحث خالل املرحة الأوىل من توظيف بع�ض
املخلفات ال�صناعية �أو معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي
كم�صدر للعنا�رص الغذائية ال�رضورية لعمليتي النمو
و�إنتاج املركبات الكيموع�ضوية يف خاليا الطحالب
الدقيقة .الأمر الذي يقود �إىل التقليل من تكلفة الإنتاج
خالل املرحلة التجارية .خام�س ًا :توفر غاز ثاين
�أوك�سيد الكربون� .أن دولة قطر كدولة رائدة يف جمال
النفط والغاز وبالتايل يرتتب عن ذلك زيادة يف ن�سبة
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون املنبعث يف الهواء الطلق.
متكنت التقنيات احلديثة من ف�صل غاز ثاين �أك�سيد

الكربون من الغاز املنبعث يف الهواء الطلق �أو خالل
عمليات �إنتاج الغاز الطبيعي.
وبالتايل ف�إنه من املمكن توظيف غاز ثاين �أوك�سيد
الكربون الناجم من العمليات ال�صناعية يف عملية
زيادة نطاق النمو للطحالب الدقية والذي يعترب �إعادة
تدوبر لغاز ثاين �أوك�سيد الكربون وامل�ساهمة يف تقليل
الأ�رضار الناجمة من هاذا الغاز على البيئة .وبالفعل
مت التوا�صل مع بع�ض ال�رشكات ال�صناعية ومت البحث
يف �سبل التعاون خالل املرحلة الثانية للم�رشوع.
�إن توفر جميع الظروف والعوامل املحفزة لنمو
الطحالب الدقيقة يف دولة قطر تف�رس �أ�سباب تواجد
التنوع احليوي لهذه الكائنات بنطاق وا�سع يف خمتلف
مناطق البيئة القطرية �سواء كانت الربية �أو البحرية.

ان�ضمام الباحث القطري حارب اجلابري للم�رشوع.
لقد ان�ضممت لهذا امل�رشوع من اخلطوة الأوىل ومررت
خالله بخربات متعمقة على امل�ستوى العلمي والإداري
ا�ستطعت من خاللها تكوين قاعدة ثابتة يف عملية
�إدارة امل�شاريع العلمية .و�أنا ب�صدد البدء يف م�شاريع
علمية �أخرى خالل هذا العام �سيكون لها دو ٌر هام
لدولة قطر� .أما على امل�ستوى الأكادميي فقد بد�أت
بالتح�ضري لدرا�سة الدكتوراه يف جمال الوقود احليوي.
.
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أخبارنا

أخبارنا

إطالق مبادرة «عدم
تشتيت انتباه
السائقين» في
اطار نظام مسارك
�أطلق مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية (كيومك)
الكائن يف واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر ووزارة
البلدية والتخطيط العمراين مبادرة للنقل الذكي ت�ساعد
يف حت�سني ال�سالمة على الطرق يف دولة قطر .وخالل
حفل نُظّ م يف واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر،
عر�ض كيومك والوزارة لأول مرة تطبيق “�سالمتك”،
وهو تطبيق لنظام ت�شغيل الأندرويد ي�ساعد يف احلد
من ت�شتيت انتباه ال�سائق عرب حظر ذكي على ا�ستخدام
الهاتف املحمول �أثناء القيادة.
يعترب هذا امل�رشوع خطوة مهمة ت�ساعد يف تعزيز
وعي ال�سائقني يف قطر واملنطقة ب�أهمية ال�سالمة على
الطرق ،ومنحهم احلل للم�ساعدة يف حت�سني الواقع.

من اليمني ال�سيد عبد العزيز اخلال ،املهند�س �إبراهيم عبا�س ،الدكتور عدنان �أبو دية.

ت�شهد دولة قطر عدداً كبرياً من حوادث الطرق �سنوياً،
وكثري منها ي�سبب وفيات .وقد �أعلنت وزارة الداخلية �أن
عام � 2011شهد  3780حادث ًا جنم عنها  205حالة
وفاة� ،أما عام  2012فقد �شهد  4218حادث ًا جنم عنها
 204حالة وفاة.
وتتجه هذه الأرقام �إىل االرتفاع مع زيادة عدد
املركبات .والأرقام احلالية مرتفعة للغاية ويجب
تخفي�ضها مب�ساعدة م�ؤ�س�سات البحث والتطوير املحلية
وم�شاركة بقية ال�سكان وم�ؤ�س�سات الدولة املختلفة.
ويعود كثري من حوادث املرور �إىل ال�رسعة الزائدة
وجتاوز امل�سارب املحددة وت�شتت انتباه ال�سائق ،الخ.
وملعاجلة هذه امل�شكلة ،يركز كيومك عرب “م�سارك”
على ال�سالمة على الطرق من خالل العمل على تطبيقات
ت�ساعد على حتقيق �سالمة الطرق و�سالمة املركبات
و�سالمة ال�سائقني و�سالمة البنية التحتية.
يقول الدكتور عدنان �أبو دية ،املدير التنفيذي لكيومك:
“مبا �أن مركزنا هو الرائد الوطني والإقليمي يف
جماالت حلول النقل الذكي وال�سالمة على الطرق،
فقد قمنا بتو�سيع حمفظة “م�سارك” مبجموعة غنية
من التطبيقات واخلدمات امل�صممة لتلبي متطلبات
�رشكائنا يف الوطن العربي .ون�سجل اليوم اجنازاً لنا
جميعاً� ،إذ طورنا �أول تطبيق على الهاتف املحمول للحد
من ت�شتيت انتباه ال�سائقني يف الوطن العربي .ون�أمل
�أن ين�ضم �إلينا ال�سائقون يف قطر واملنطقة يف ا�ستخدام
هذا التطبيق للم�ساعدة يف التقليل من فر�ص وقوع
احلوادث املحتملة .هذه جمرد بداية بالن�سبة لنا ،ونحن
نخطط لتو�سيع حمفظة تطبيقات وخدمات احلد من
ت�شتيت انتباه ال�سائقني يف الأ�شهر القليلة املقبلة”.

�شا�شة الإعدادات لتطبيق �سالمتك
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يقول املهند�س �إبراهيم عبا�س ،مدير �إدارة تخطيط النقل
والبنية التحتية يف وزارة البلدية والتخطيط العمراين:
“نحن �سعداء للغاية لأن م�رشوعنا امل�شرتك ‘م�سارك‘
بد�أ بتقدمي تطبيقات وخدمات ت�ستهدف ب�شكل مبا�رش
القطاع احليوي لل�سالمة على الطرق .ولدينا ثقة ب�أن
ال�رشاكات بني اجلهات احلكومية كوزارتنا ومراكز
االبتكار مثل كيومك متثل منوذج ًا ممتازاً ملجابهة
التحديات التي تواجه قطر واملنطقة”.
“�سالمتك” هو تطبيق م�ساعد لل�سائق يهدف �إىل احلد
من ا�ستخدام الهواتف �أثناء القيادة عن طريق حجب
االت�صاالت ,الر�سائل الق�صرية ,التنبيهات وغريها ،
حيث ميكن للم�ستخدم �ضبط ال�رسعة التي �سيبد�أ عندها
التطبيق بالعمل ،والفرتة الزمنية التي �سي�ستمر فيها
عمله.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للم�ستخدم حتديد ثالثة �أرقام
خا�صة وثالثة تطبيقات موبايل ال ي�شملهم “�سالمتك”
باحلجب .ويحتفظ التطبيق ب�سجل جلميع املكاملات
املحظورة ،ويتم �إخطار املت�صلني تلقائي ًا مبجرد تطبيق
احلجب ب�سبب ظروف القيادة.
ويقول ال�سيد عبد العزيز اخلال ،مدير م�سارك�“ :سالمتك
بداية مل�رشوع �أكرب ي�ساعد يف احلد من ت�شتيت انتباه
ال�سائقني �أثناء القيادة وحت�سني ال�سالمة على الطرق.
ن�أمل �أن ي�ساعد هذا التطبيق يف كبح الأعداد املتزايدة
للوفيات الناجمة عن حوادث ال�سيارات�“ .سالمتك” ح ّل
يفخر كيومك والوزارة وم�سارك بتقدميه”.

شركاؤنا

شركاؤنا

اتفاقية أبحاث مشتركة بين مركز
الدراسات البيئية والمؤسسة
الوطنية الهندية لعلوم المحيطات

وفد من مركز الدرا�سات البيئية يجتمع مع موظفي امل�ؤ�س�سة الوطنية الهندية لعلوم املحيطات

زار وفد من مركز الدرا�سات البيئية يف جامعة قطر
امل�ؤ�س�سة الوطنية الهندية لعلوم املحيطات يف مدينة
جوا الهندية خالل الفرتة من � 29أكتوبر ولغاية 3
نوفمرب .2013
تر�أ�س الوفد الأ�ستاذ الدكتور فا�ضل ال�سعدوين املدير
امل�ساعد للمركز و�ضم يف ع�ضويته كال من الدكتور
�إبراهيم الأن�صاري مدير ق�سم البحوث التطبيقية
والدكتور �إبراهيم امل�سلماين مدير ق�سم ال�ش�ؤون الداخلية
وال�سيد �إ�سماعيل حممود ال�شيخ مدير ق�سم اخلدمات
الفنية.
ا�ستقبل الوفد الدكتور وجيه نقفي مدير امل�ؤ�س�سة وعدد
من ر�ؤو�ساء الأق�سام والباحثني فيها .وعقد الوفد عددا
من الإجتماعات مع امل�س�ؤولني الهنود ملناق�شة �أوجه

التعاون البحثي امل�شرتك وامل�ساعدة يف ت�شغيل �سفينة
الأبحاث (جنان) ،كما نظم اجلانب الهندي جولة يف
الأق�سام املختلفة للم�ؤ�س�سة ،واطلع الوفد كذلك على
عدد من الأجهزة اخلا�صة بامل�سوحات البحرية التي مت
ت�صنيعها داخل امل�ؤ�س�سة.
اتفق الطرفان على القيام ب�أبحاث م�شرتكة يف العديد
من املجاالت من بينها درا�سات بحرية م�شرتكة على
اخلليج العربي وبحر العرب وكذلك اال�ستفادة من
خربة امل�ؤ�س�سة يف جمال املحاكاة Modeling
والدرا�سات املتعلقة بالعوا�صف و�إمكانية التلطيف من
�أثارها البيئية وال�صحية ويف حقول التقنية الأحيائية
 Biotechnologyودرا�سات تقييم الأثر البيئي
يف البيئات البحرية والكيمياء الع�ضوية الأحيائية
ومعاجلة املياه ال�صناعية ومياه ال�رصف ال�صحي

با�ستخدام التقنيات الأحيائية وكذلك يف جمال درا�سة
الرت�سبات الأحيائية.
كما اتفقا على تبادل الباحثني لفرتات زمنية حمددة
والتقدم مب�شاريع بحثية م�شرتكة ،كما �سوف يقوم
اجلانب الهندي بامل�ساعدة يف تنفيذ بع�ض الدرا�سات
التي ينفذها املركز ل�صالح ال�رشكات العاملة يف البالد
يف جمال تقييم الأثر البيئي ،وعلى تنظيم م�ؤمتر
م�شرتك يف العلوم البحرية اخلا�صة مبنطقة اخلليج
العربي وبحر العرب.
ومن امل�ؤمل �أن يتم تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�ستني من
خالل مذكرة تفاهم �سوف يتم التوقيع عليها بينهما.
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قضايا بحثية

قضايا بحثية خواطر جلية من النهضة
الجزء  2من  3البحثية لعلماء األمة
اإلسالمية
ن�ستكمل حديثنا الذى �سبقناه يف العدد الأول عن
«ن�ش�أة وتطور البحث العلمي يف الع�صور القدمية»
�إىل تناول تطور البحث العلمي من خالل علماء
الأمة اال�سالمية.

وت�شري كلمة «�إقر�أ» �أول كلمة نزلت يف القران على
مدى اهتمام اال�سالم بالعلم والدعوة اىل البحث
العلمي والدرا�سة واملعرفة.

د .شيرين المنشاوي
أستاذ مشارك
التاريخ القديم
قسم العلوم اإلنسانية
برنامج التاريخ

فعلى �سبيل املثال يرجع الف�ضل للعلماء امل�سلمني
يف الطرق احل�سابية وامل�ستخدمة حتى اليوم فلقد
اقرتن �أوائل علماء الريا�ضيات امل�سلمني �أبو عبد
اهلل حممد بن مو�سى اخلوارزمي القرطبلي وامللقب
باخلوارزمى (شكل  )1بعلم اجلرب حيث �ساهمت
بدور كبري يف تقدم الريا�ضيات يف
معظم �أبحاثة ٍ
ع�رصه ،فقد �أتاح لعلم الريا�ضيات �أن يطبق بطرق
مل تكن ممكنة من قبل وكذلك ا�ستطاع تطبيق حل
امل�سائل بالو�سائل املختلفة .لقد كان ذلك حتو ًال
عن املفهوم الإغريقي للريا�ضيات الذى قام �أ�سا�س ًا
على علم الهند�سة ،ولقد انتقل علم اجلرب اىل اللغات
االجنبية بلفظة عربية. Algebra
(شكل )1
طابع بريدي للخوارزمي أصدره
االتحاد السوفييتي عام 1983م
(منشور بعد مصطفى
مشرفة ومحمد مرسى أحمد،
نشر لكتاب الجبر والمقابلة،
القاهرة)1986 ،

ولقد تقدم امل�سلمون الأوائل
يف �أبحاثهم اخلا�صة بعلم الكيمياء حيث برز جابر
بن حيان بن عبد اهلل الأزدي (شكل  )2ابن بائع
الأدوية الذى عا�ش يف الكوفة بالعراق حيث تو�صل
عن طريق البحث �إىل ت�صنيف الكيمياء بطريقة
علمية �سليمة.
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ولقد ا�ستطاع �أن ينجز يف معمله عمليات التنقية
والبلورة والأك�سدة والتبخري و�إليه يعود العمل على
ت�صنيف املواد �إىل كحول وفلزات ومعادن.

كان جابر يجرى �أبحاثه يف خمربه يف الكوفة
والذى مت الك�شف عنة بعد وفاته بقرنني من الزمان
عندما �أزيحت البيوت القدمية من احلي الكائن فيه
وقد عرث �أي�ضا على هاون رمبا كان ي�ستخدمه يف
معمله .وعلى هذا ظلت �أبحاث جابر بن حيان وما
تو�صل �إليه من معلومات ومعارف هي املرجع
الأول يف �أوروبا وحتى القرن الثامن ع�رش.
(شكل )2
مخطوطة أوربية من القرن
الخامس عشر تصور جابر بن حيان
(منشور بعد بيير لورى ،تحقيق
اربعة عشرة رسالة في صنعة
الكيمياء لجابر بن حيان ،دمشق،
)1988

وفى علم الب�رصيات طبق �أبو علي احل�سن بن
احل�سن بن الهيثم (شكل  )3قيا�سات دقيقة يف علم
م�ستخدما املنهج العلمي
البحث الب�رصى بتجاربه
ً
حيث نقل الدرا�سات االغريقية يف انعكا�س وانك�سار
ال�ضوء.
كيفية الإب�صار:
ويقول وهو ب�صد ِد َبحثه يف َّ
«نبتدئ يف البحث با�س ِت ْقراء امل َْوجودات ،و َت�صفُّح
اجلزئيات،
خوا�ص
�أحوال املُب�رصات ،وتمَ ييز
َّ
ِّ
يخ�ص الب�رص يف حال
ونلتقط با�ستقراء ما
ُّ
وظاهر ال
،
يتغ
ال
د،
ر
الإب�صار ،وما هو ُم
طَّ
ِ
يرَّ
ٌ
كيفية الإح�سا�س ،ثُم نرت َّقى يف البحث
ي�شتبه من َّ
التدرج والرتتيب ،مع انتِقاد
واملقايي�س على ُّ
غر َ�ضنا
عل
و
النتائج،
يف
املُق ِّدمات ،والتحفُّظ
نجَ
ْ
َ
يف جميع ما َن ْ�ستقريه ونت�صف َُّحه ا�ستعمالَ العدل،

قضايا بحثية
منيزه
ال ا ِّتباع الهوى،
ونتحرى يف �سائر ما ِّ
َّ
احلق ال امليل مع الآراء ،فلعلَّنا ننتهي
وننتقده طل ََب ِّ
ال�صدر ،و َن ِ�صل
بهذا الطَّ ريق �إىل ِّ
احلق الذي يثلج َّ
بالتدريج �إىل الغاية التي عندها يق َُع اليقني ،و َنظْ فر
مع ال َّنقد والتحفُّظ باحلقيقة التي َي ُزول معها
اخلِالف».
وعلى هذا فقد جمع احل�سن يف �أبحاثة َبينْ
اال�س ِت ْقراء والقيا�س ،وحدد ال�شرَّ ط الأ�سا�سي للبحث
املو�ضوعية دون ت�أثُّر بر� ٍأي �أو عاطفةٍ .
العلمي ،وهو
َّ
ومن امل�ؤكد ان �أبن الهيثم قد ترك العديد من
امل�ؤلفات واملكت�شفات العلمية التي �أكدها العلم
احلديث.
وفى درا�سة لكوكب الأر�ض ورغم �أنه يعود الف�ضل
يف البحث �إىل العلماء من الع�رص الإغريقي
وبخا�صة �أعمال بطليمو�س يف القرن الثاين
امليالدي وكذلك درا�سات من م�رص القدمية ونتائج
علماء العراق القدمي.
وفى علوم الأر�ض ورغم معرفة امل�رصيون القدماء
والعراقيني القدماء والإغريق والرومان ب�أنواع
من املعادن والأحجار الكرمية واجلواهر �إال �أن
الدرا�سات التي �أجراها علماء امل�سلمني على علوم
الأر�ض كانت على جمال وا�سع فجمعوا بيانات عن
املعادن والنباتات ووثقوها يف كتب مثل كتاب
ال�شقا البن �سينا � -أبو علي احل�سني بن عبد اهلل بن
احل�سن بن علي بن �سينا (شكل  - )5الذى �صدر يف
القرن احلادي ع�رش.
(شكل )5
رسم البن سينا يقوم بكتابة
كتاب القانون في الطب
(منشور بعد ابن سينا ،كتاب
الشفا والعالج والواء من الجهل،
مكتبة متحف قصر توبكابى
أحمد الثالث).3261 ،

حيث ت�ضمن ق�سم ًا يف علم املعادن والأر�صاد
اجلوية وقد حتدث �أي�ض ًا عن اجلبال و ت�شكيلها
وفوائدها والزالزل و�صياغة املعادن.

ُ وين (شكل

اال �أن �أبو الريحان حممد بن �أحمد البَيرْ
 ،)4والذى �صف ب�أنه من بني �أعظم العقول التي
عرفتها الثقافة العربية الإ�سالمية ،ا�ستطاع �أن
يجرى درا�سات مف�صلة ل�سطح الأر�ض فعر�ض فيه
قيا�س خطوط الطول والعر�ض وهو �أول من قال
�إن الأر�ض تدور حول حمورها رغم �أن الأديب
الأندل�سي ابن حزم يف القرن العا�رش قد ذكر»�...أن

(شكل )3
ابن الهيثم

(شكل )4
أبو ريحان ال َب ْي ُروني
منشور بعد
De scientiastellarum-De
numeris stellarrum et
motibus, Polonia, 1645

الرباهني قد �صحت ب�أن
الأر�ض كروية ،والعامة تقول
غري ذلك...والدليل على ذلك �أن ال�شم�س دائم ًا ما
تكون عمودية على نقطة حمددة من الأر�ض».
وهنا يتجلى مثالٌ جيد على ما حققه امل�سلمون
يف �إجراء �أبحاث مبنية على املالحظة والر�صد
والتجريد ولي�س الق�ص�ص الغري موثقة.

وقد ذكر امل�ؤرخون املعا�رصون ب�أن ابن �سينا
اقرتح يف القرن احلادي ع�رش نظرية تتعلق ب�أ�صل
�سال�سل اجلبال وعدت هذه النظرية نف�سها يف
العامل الغربي بعد � 800سنة فر�ضية عندما �أعاد
تقدميها علماء �أوروبا يف �إطار �أبحاث جديدة.

وقد تو�صال عن طريق البحث والتجربة �إىل �آالت
كثرية ذات �أهمية ،كثري منها مل يكن معروف ًا يف
�أي مكان يف العامل من قبل وكذلك طرق ت�شغيل
املكينات الأوتوماتيكية والتي قاما باخرتاعها
حيث �أحدثت تطوراً كبرياً يف تاريخ التكنولوجيا.

وفى فكرة رفع املاء ا�ستحدث امل�سلمون الأوائل
تقنيات مبتكرة حل�رص املاء ودفعها يف قنوات
ورفعها .وقد ا�ستعانوا مبعلومات من احل�ضارات
القدمية مثل ا�ستخدام ال�شادوف يف م�رص القدمية
وهو �آلة ب�سيطة لرفع املاء.

وفى جمال فك رموز اللغة امل�رصية القدمية
فقد جرى التقليد �أن نذكر جهود توما�س يوجن
الأملاين وجان فرن�سوا �شمابيليون الفرن�سي �إال �أنه
ت�أكد مدى حر�ص بع�ض العلماء امل�سلمني على
درا�سة الكتابة امل�رصية القدمية والتي ك�شفت عن

وقد حتدثت امل�صادر الإ�سالمية عن الناعورة �أول
مرة عند حفر قناة يف منطقة الب�رصة �أواخر القرن
ال�سابع .لقد �أدى ناجت البحث والتجربة ملهند�سي
العامل الإ�سالمي من ت�سخري املاء واحليوان �إىل
زيادة الإنتاج ومنهم بديع الزمان �أَبو العز بن
�إ�سماعيل بن الرزاز اجلزري امللقب بـ اجلزري
(شكل  )6وتقى الدين بن معروف حيث �ألفا كتب
عديدة يف التكنولوجيا.

(شكل )6
صورة فنية تخيلية لمالمح
الجزري

وقد اكت�سب هذا الكتاب �شهرة وا�سعة عند العلماء
الأوروبيون خالل ع�رص النه�ضة الأوروبية بف�ضل
املعلومات الدقيقة التي حتوية.
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قضايا بحثية
بع�ض املحاوالت البحثية التي قاموا بها حيث
ك�شف عنها بع�ض امل�ست�رشقني الأوروبيني مثل
امل�ست�رشق النم�ساوي جوزيف همرفون برج�سرتال
عام  1806مبدينة لندن حيث قام بن�رش الن�ص
العربي مع ترجمة بالإجنليزية لكتاب �أبو بكر �أحمد
بن علي واملعروف بابن وح�شية النبطي وهو من
�أهل العراق و�صاحب درا�سة «�شوق امل�ستهام يف
معرفة رموز االقالم» والذى ي�ؤرخ للقرن التا�سع
امليالدي.
بحوث العرب في فك حجر رشيد
قبل شامبليون
دراسات بعد
Al-Daly, Okasha,
Egyptology: The Missing
Millennium, London, 2005

والكتاب ي�رشح تو�صل النبطي
�إىل معرفته بالقيمة ال�صوتية لبع�ض العالمات
الهريوغليفية وتو�صل �إىل ما يعرف يف نهاية
الكلمات باملخ�ص�صات والتي ت�ساعد على حتديد
معانى املفردات والتى ثبت �صحة بع�ضها.

بحوثة الأكادميية حيث بوب العديد من امل�ؤلفات
التاريخية ومنها كتاب «العرب» وعر�ض يف مقدمته
لنظريته يف علم احل�ضارة وفل�سفته يف التاريخ
ومبادئ العمران والذى يعد مدخال لعلم االجتماع.
ولقد �أطلق ابن خلدون فكرة �أن «ترتيب التاريخ
لي�س جمرد قائمة باحلقائق ال�صحيحة.
بل يعتمد على من يف�رس هذه احلقائق والوقائع
ومن �أي بلد جاءت ومتى ،بالإ�ضافة �إىل
حيادتيها» .وهو من رف�ض �أ�سلوب التحيز
واحلقائق الغري مثبتة والغري مدققة ،وعلى هذا فقد
ترك تراث ًا ما زال ت�أثريه ممتداً حتى اليوم.
إ�سالمية على احل�ضارة
وي�شهد ب�أثر احل�ضارة ال
َّ
كثري من الأوروبيني فيقول �سيديو «�إىل
ال
َّ
أوروبية ٌ
� َّأن العرب هم  -يف واقع الأمر � -أ�ساتذ ُة �أوروبا يف
جميع فروع املعرفة» .ويذكر �سارتيون «� َّإن ما �أتت
�سيما
به احل�ضار ُة ال
إ�سالمية يف باب العلم ،وال َّ
َّ
العلوم وتطبيقها �أعظم بكث ٍري ممِ َّ ا �أتت به يف ذلك
ال�سبيل مملك ُة بيزنطة».
َّ

ولقد �أبدى املقريزي اهتمام ًا باخلط الهريوغليفي
ومتكن من ترجمة بع�ض الن�صو�ص امل�رصية
القدمية بالإ�ضافة �إىل و�صف الأثر الوارد عليه
الن�ص و�صف ًا علمي ًا دقيق ًا مماث ًال للقواعد املتبعة
يف ن�رش مثل هذه الن�صو�ص حالي ًا كن�رش علمي
لبحث موثق.

(منشور بعد المقالة الثالثون من كتاب التصريف لمن
عجز عن التأليف ،الرياض)1993 ،

ويف علم االجتماع كان عبد الرحمن بن حممد
بن خلدون احل�رضمي �أحد �أخر علماء احل�ضارة
الإ�سالمية الكال�سيكية ورغم ان�شغاله بالعمل يف
جمايل الق�ضاء والدبلوما�سية �إال �أنه كان يتابع

�أما علماء الغرب فقد �أ�شاروا اىل احل�ضارة
إ�سالمية ،ومن هذه الأقوال :ذكَ َر ليربي «�أ َّنه لو لمَ
ال
َّ
َيظهر العرب على م�رسح التاريخ ،لت� َّأخ َرت نه�ض ُة
�أوروبا ع َّدة قرون».
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(منشور بعد النشرة العلمية لعبد الرحمن ابن خلدون،
المقدمة ،المغرب)2005 ،

وح�سنوا
كما �أ�شار كاراديفوا «ب� َّأن العرب َحفِظواَّ ،
روح
ً
فروعا خمتلفة من فروع املعرفة ،و�أبقوا َ
حية ُمتحفِّزة ال�ستك�شافات ،ثم � َّإن
البحث
َّ
مكت�شفاتهم هي التي مهدت للح�ضارة احلديثة».
واخريا ذكر زيغريد هرنكه «� َّأن العرب ق َّدموا
العلمي
هدية ،وهي طريقة البحث
لأوروبا �أثمن َّ
ِّ
أ�سلوب ك�شف
�
الغرب
أمام
�
ت
د
ال�صحيح التي م َّه َ
َ
�أ�رسار الطَّ بيعة ،و�سيطرته عليها يف احلا�رض».
وننهي حديثنا ب�أنه يف الوقت الذى كانت
فيها �أوروبا تعي�ش مراحل الع�رص الو�سيط كان
ال�رشق العربي والإ�سالمي قد دخل ع�رص البحث
واالخرتاعات.

وفى �أدوات اجلراحة فلقد برع اجلراح �أبا القا�سم
خلف بن العبا�س الزهراوى (شكل  )7وحرفت كنيته
�إىل  Abulcasisحيث �ألف كتاب «الت�رصيف
ملن عجز عن الت�أليف» وهو مبثابة مو�سوعة طبية
ي�صف فيها جمموعة يزيد عددها عن مئتي �أداة
جراحية وي�رشح كيفية ا�ستخدامها وين�سب �آلية
�إر�ساء �أ�س�س اجلراحة يف �أوروبا بعد ترجمة كتابة
�إىل الالتينية وتداوله يف جمال الطب يف �أوروبا.
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(شكل )8
ابن خلدون

وللحديث بقية،،،،
(شكل )7
خلف بن عباس الزهراوي

شركاؤنا في المجتمع

شركاؤنا في
المجتمع

�أعلنت الومنيوم قطر عن توفري مقعد �أ�ستاذ جديد يف
جامعة قطر ،والذي �سي�شغله كل من الربوفي�سور هانز
روفن ،والربوفي�سور جري مارتن هاربريغ بالتناوب،
املتواجدان حاليا يف اجلامعة الرنويجية للعلوم
والتكنولوجيا يف مدينة تروندهامي يف الرنويج،
و�سيبا�رش الربوفي�سور روفنمهامه اجلديدة يف �شهر
�سبتمرب اجلاري ،فيما �سيبد�أ الربوفي�سور هاربريغمهامه
يف �شهر يناير من العام .2014
ويف هذه املنا�سبة ،قال ال�سيد خالد حممد لرم ،نائب
الرئي�س التنفيذي اللومنيوم قطر�“ :إن هذا املقعد يجدد
التزام الومنيوم قطر يف تعزيز االقت�صاد القائم على
املعرفة ومبا يتما�شى مع ر�ؤية قطر  ،2030ومن خالل
لعب دور قيادي على امل�ستوى التعليمي ،ن�أمل يف ربط
الطالب مع ثقافتنا ومع الألومنيوم وت�شجيعهم على
اختيار جمال عملنا كم�ستقبل لهم”.
و�أ�ضاف لرم“ :الومنيوم قطر حتافظ على التزامها
القوي نحو القطاع التعليمي ،ونحن م�ستعدون ملناق�شة
املزيد من الفر�ص يف جمال البحث العلمي والتطوير،
ومن خالل جلب هذه اخلربات �إىل قطر� ،ستكون
الومنيوم قطر العب رئي�سي يف متكني دولة قطر رائدة
يف جمال الألومنيوم �ضمن منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي”.
وتابع لرم قائالً“ :لدينا يف الومنيوم قطر ق�ص�ص
جناح يف دعم الأبحاث الطالبية وبرامج التدريب

لتعزيز المعرفة بعلوم المعادن
والفلزات الومنيوم قطر تقدم
مقعد أستاذ جديد في جامعة
قطر لمدة ثالث سنوات

الداخلي على مر ال�سنني ،بالإ�ضافة تعزيز هذه الربامج
وتدعيمها باخلربة العملية على �أر�ض الواقع يف م�صهر
الومنيوم قطر ،ناهيك عن العالقة القوية التي جتمعنا
مع مركز املواد املتقدمة يف جامعة قطر لت�شجيع
البحوث والدرا�سات العليا يف �سبيل بناء �أجيال كف�ؤة
ومدربة يف قطر”.
وفى بيان م�شرتك لهما� ،رصح كل من روفنوهاربريغ:
“م�س�ؤوليتنا الرئي�سية مرتبطة بتو�سيع نطاق املعرفة
واالبتكار والبحث حول �سبائك الألومنيوم والعمليات
فى قطر ،ونحن ن�أمل �أن ن�ساعد فى جعل قطر مركزا
للمعرفة الأ�سا�سية لتكنولوجيا الألومنيوم يف ال�رشق
الأو�سط”.
و�أكد الأ�ستاذان روفنوهاربريغ على ا�ستعدادهما لدعم
اجلهود نحو �إن�شاء امل�شاريع البحثية التي من �ش�أنها
تعزيز وخدمة تطبيقات الألومنيوم واال�ستخدام النهائي
لهذه املادة احليوية ،بالإ�ضافة �إىل موا�صلة العمل على
تطوير مركز �ضمن �أعلى امل�ستويات واملعايري العاملية
للتعليم والبحوث املتعلقة باجلوانب املهمة من عملية
الإنتاج الأويل للألومنيوم.
وتعمل الومنيوم قطر على تعزيز قيمة �صناعة
الألومنيوم من خالل ت�شجيع ال�صناعات التحويلية
املرتبطة مبادة الألومنيوم ،ك�صناعة مواد البناء
والإن�شاء ،والبنى التحتية ،و�ضمن قطاع النقل وقطاع
املركبات والتطبيقات البحرية ،وكذلك تعزيز التطبيق

ال�صناعي وا�ستخدام الألومنيوم ،بهدف خلق املزيد
من الفر�ص والوظائف يف قطر ودول جمل�س التعاون
اخلليجي.
اجلدير بالذكر ان الومنيوم قطر وبالتعاون مع �رشيكتها
هيدرو قامتا برتتيب مقعد الأ�ستاذ اجلديد يف جامعة
قطر ،والتي تعد واحدة من اجلامعات اال�سرتاتيجية
ال�رشيكة ،وم�صدراً هاما للتوظيف يف الومنيوم قطر
خالل الفرتة املا�ضية وال�سنوات القادمة .كما �أن
اخلربات التي يحظى بها الأ�ساتذة تعد مكم ًال هام ًا
للوحدات الت�شغيلية الرئي�سية يف الومنيوم قطر،
بالإ�ضافة �إىل العمليات الرئي�سية لعمالء الومنيوم
قطر ،ناهيك عن وجود فوائد �إ�ضافية للمقعد اجلديد
يتمثل يف �إمكانية التعاون الوثيق يف جمايل التعليم
والبحوث بني جامعة قطر واملعهد الرنويجي للعلوم
والتكنولوجيا يف مدينة تروندهامي.
وكانت هيدرو ويف وقت �سابق بت�أ�سي�س مركز
تكنولوجيا هيدرو قطر يف العام  ،2009بهدف حت�سني
ال�سالمة والإنتاجية فى م�صهر الومنيوم قطر ،من
خالل تطوير التكنولوجيا والتدريب وبالتعاون الوثيق
مع جامعة قطر .وتت�ضمن امل�شاريع املوجودة ،ظروف
العمل يف املناخ احلار ،والق�ضايا البيئية ،واخلدمات
اللوج�ستية ،وتنمية الكفاءات يف جمال الألومنيوم يف
منطقة اخلليج املوجهة نحو الأن�شطة الرئي�سية.
ديسمبر  2013مجلة جامعة قطر للبحوث
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حوار مع باحث

تأسس مركز قطر
لدراسات السالمة
المرورية كمركز
بحثي وطني ليناقش
مشكلة تواجه
المجتمع القطري،
بل أنها مشكلة
موجودة في العالم
كله ،وهي مشكلة
الحوادث المرورية.
د.خليفة ناصر آل خليفة ،مدير مركز قطر لدراسات السالمة المرورية
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حوار مع باحث

حوار مع
باحث
الدكتور خليفة في سطور ...
الدكتور خليفة بن ناصرآل خليفة،
مدير ومؤسس مركز قطر لدراسات
السالمة المرورية في جامعة قطر.
الدكتور آل خليفة المؤسس
الرئيسي لبرنامج الهندسة
الصناعية والنظم في جامعة قطر
وهو البرنامج األول من نوعه في
دولة قطر ،و يقود حاليا مشروع
ممول من الصندوق القطري
للبحث العلمي إلقامة مركز للجودة
واالعتمادية .كما تلقى تمويل من
جهات مختلفة بنحو أربعة ماليين
دوالر في مجال الجودة واالعتمادية
في السنوات الست الماضية .وقد
نشر اكثر من خمسة وعشرون بحث ًا
علمي ًا متعلق ًا بالسالمة على الطرق
و ادارة الجودة الشاملة والجودة
الموثوقية الهندسية.
حصل على شهادة الدكتوراه
في هندسة التصنيع من جامعة
برمنغهام  ،المملكة المتحدة
 ،وعلى درجة الماجستير من
جامعة وين ستيت ،ميشيغان،
الواليات المتحدة األمريكية ودرجة
البكالوريوس من جامعة واشنطن،
سياتل ،الواليات المتحدة األمريكية.
تركز أبحاث الدكتور آل خليفة على
الجودة واالعتمادية الهندسية
والسالمة على الطرق.
وهو عضو في الجمعية االمريكية
للجودة  ،ومعهد الهندسة
الصناعية والجمعية القطرية
للمهندسين.

جامعة قطر على خط
المواجهة مع تحديات المجتمع
«مركز قطر لدراسات السالمة المرورية» يسعى
ليكون الذراع البحثي للجنة الوطنية للسالمة
المرورية
بلغة األرقام ،وهي لغة الحقيقة المجردة ،يتضح أن خسائر
الحوادث المرورية – وبالخصوص البشرية منها  -تبعث على
قلق يستوجب استنفاراً يجعل السالمة المرورية هدف ًا ال تخطئه
ِ
عين ،من هنا دشنت جامعة قطر مركز قطر للسالمة المرورية،
إسهام ًا منها في توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا
المجتمع وتحدياته ،وليكون حصاد هذه البحوث بقعة ضوء
تيسر السبل لنجاح القرار وسداده ،ولتسهم أيضأ نتائج هذه
الدراسات في تصويب السلوك المروري إلشاعة ثقافة مرورية
تحض على االلتزام بقواعد السالمة.
جامعة قطر يسرت لهذا المركز مقتضياته التي تعينه على إنجاز
رسالته ،ولتصب هذه النتائج في نهر جهو ٍد مكثفة ومتكاملة
لتحقيق تنمية مستدامة بالمجتمع ،ومن ثم انخرط هذا المركز
في باقة من أبحاث السالمة المرورية ،وما يتمخض عنه تباع ًا
صورة مرورية ال تعتمها ظالل ،وال تفتقر إلى دقة األرقام ،وال إلى
شتات العوامل التي تتسبب في الحوادث المرورية ،وتجيب
فيض من عالمات االستفهام.
على
ٍ
د.خليفة ناصر آل خليفة ،مدير مركز قطر لدراسات السالمة
المرورية بكلية الهندسة يحدثنا في الحوار التالي عما أثمره
هذا المركز منذ خروجه إلى الحياة القصيرة ،حيث أُنشئ المركز
في نهاية سبتمبر  2012وهو يتسم بغزارة وتنوع ،وفيما يلي
التفاصيل.
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حوار مع باحث
كيف �سيتم اال�ستفادة من خربات مركز االت�صاالت
الال�سلكية يف جامعة قطر جلهة �أنظمة املرور
الذكية التي ت�سهم يف حتقيق ال�سالمة املرورية؟
�إن مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية مركز بحثي
وطني يناق�ش م�شكلة تواجه املجتمع القطري ،بل �أنها
م�شكلة موجودة يف العامل كله ،وهي م�شكلة احلوادث
املرورية.
ومن الأ�شياء التي ذكرتها الأمم املتحدة �أن لديها خطة
ت�سمى «خطة  2020لتقلي�ص عدد احلوادث املرورية
يف العامل» ،وبالتايل تقلي�ص عدد وفيات هذه احلوادث
والتي يبلغ �ضحاياها �سنوي ًا تقريب ًا مليون و300
�ألف متويف يف العامل ،حتى �أن بع�ض الدرا�سات ت�صف
حوادث الوفاة املرورية ب�أنها «قتل» ،ويتوقع �أن يزيد
عدد املتوفيني ب�سبب احلوادث املرورية يف العام
� 2020إىل مليونني متويف يف العام ،ما يعني �أن ق�ضية
حوادث املرور و�ضحاياها �أكرب من م�شاكل �ضحايا
احلروب ومن ثم فم�شكلة حوادث املرور م�شكلة وطنية،
كما �أنها م�شكلة عاملية �أي�ضا كما �أ�سلفنا ،وت�أ�سي�س ًا على
ذلك ف�إن مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية يقوم
بالأ�سا�س بالعمليات البحثية من �أجل حتقيق ال�سالمة
املرورية ،وهو ما يقت�ضي مد ج�سور التعاون مع جهات
عدة من بينها وزارة الداخلية� ،أ�شغال ،وزارة البلدية
والتخطيط العمراين ،كروه واملراكز البحثية الأخرى من
�أجل التعاون الهادف �إىل حل م�شاكل ال�سالمة املرورية
يف املجتمع ،خا�صة و�أن مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة
املرورية متخ�ص�ص يف درا�سة حوادث الطرق ،ولي�س
يف تطوير الطرق� ،أي �أنه يخت�ص حتديداً بعمل الأبحاث
اخلا�صة بال�سالمة املرورية.

تركيزنا الحالي ليس
على األنظمة الذكية
بقدر ما هو على
المشاكل المرورية
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مركز «كيوميك» بواحة العلوم والتكنولوجيا
ي�سهر حالي ًا على �إنتاج العيون الذكية املرورية
«م�سارك» :كيف هو التعاون؟
مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية هو مركز حديث،
وعالقة التعاون احلالية تتكثف مع اللجنة الوطنية
لل�سالمة املرورية والتي ير�أ�سها معايل ال�شيخ عبد
اهلل بن نا�رص �آل ث�أين ،رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية ،ونحن ممثلني بقوة يف هذه اللجنة ،وحالي ًا
�أتر�أ�س جلنة البحوث والدرا�سات يف اللجنة الوطنية
لل�سالمة املرورية والتي ت�ضم �أع�ضاء من جهات عدة
يف الدولة.
ومن ثم فنحن كجهة وطنية وبيت خربة بحثي وطني
�سنعمل على �أن نكون الذراع البحثي يف هذه اللجنة،
فهو يخدم اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية يف الأمور
البحثية ،فرتكيزنا احلايل لي�س على الأنظمة الذكية
بقدر ما هو على امل�شاكل املرورية احلا�صلة يف
املجتمع ،خ�صو�ص ًا الدرا�سات التي تتطرق �إىل �أ�سباب
احلوادث ،وكيفية وقوعها ،وتثقيف املجتمع مرورياً،
ونوعية ال�سيارات امل�ستخدمة وهل تتوفر يف هذه
ال�سيارات �رشوط ال�سالمة �أم ال تتوفر ،ومن ثم �سيكون
التعاون مع كيوميك م�ستقبليا �أكرث خا�صة �أن لدى
املركز ت�صور لعمل بع�ض الدرا�سات اخلا�صة با�ستخدام
التكنولوجيا يف كيفية فهم وتقلي�ص احلوادث .
هل تذكر يل منوذج للأبحاث التي قام او يقوم بها
مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية ؟
لعديد من الدرا�سات والبحوث قيد الدرا�سة والتفيذ ،ومن
ذلك على �سبيل املثال :درا�سة حول الأثار االقت�صادية
واالجتماعية حلوادث الطرق يف قطر ،ودرا�سة بعنوان:
«نحو �أف�ضل املمار�سات وا�ستدامة نظم ال�سالمة
املرورية على الطرق يف حرم جامعة قطر ،وانتهي
العمل يف هذا البحث يف نهاية يونيو املا�ضي ،وهناك
درا�سة ثالثة بعنوان« :درا�سة وحتليل مطبات ال�رسعة
يف قطر وحت�سينها ،وبحث رابع بعنوان« :درا�سة

وحماكاة االختناقات املرورية و�سالمة املرور يف
طريق الدوحة ال�رسيع  ،2013وبحث خام�س بعنوان:
«التنب�ؤ بحوادث الطرق يف قطر لعام  »2022وهي
حتت الدرا�سة حالياً ،و�سوف تعتمد هذه الدرا�سة على
درا�سة الزيادة يف عدد ال�سكان وما ي�صاحبها من زيادة
يف عدد ال�سيارات ،وهناك بحث �ساد�س بعنوان« :حتليل
التكلفة الناجمة عن االزدحامات املرورية» ،وبحث
ثامن بعنوان»النقاط ال�سوداء يف قطر» وهي تبحث يف
�أين ترتكز احلوادث ،وملاذا ترتكز يف هذه املناطق،
بالإ�ضافة اىل بحوث عديدة �أخرى �سنعمل على تنفيذها
يف ال�سنوات القادمة �إ�ضافة �إىل ذلك فنحن ب�صدد �إن�شاء
خمترب للحوادث ،و�إن�شاء قاعدة بيانات بالدرا�سات التي
نفذت يف قطر واخلليج املتعلقة بال�سالمة املرورية
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية.
ومن الأن�شطة غري البحثية �إقامة ندوات ذات العالقة
وكذلك عمل �أن�شطة بالتزامن مع �أ�سبوع الأمم املتحدة
العاملي الذي يقام كل �سنة .كذلك قام املركز بتنظيم
م�سابقات وطنية بني طالب اجلامعات واملدار�س لعمل
فيديو توعوي عن ال�سالمة املرورية وكذلك كتابة
مقاالت بني �صفوف املدار�س املختلفة لزيادة الوعي
ب�أهمية ال�سالمة املرورية يف دولة قطر.
حتدثت عن درا�سة حول النقاط ال�سوداء يف قطر والتي
تبحث يف املناطق التي ترتكز فيها احلوادث فما هي
هذه املناطق وكم عددها؟
مث ًال من بني النقاط ال�سوداء يف الدوحة تقاطع �شارع
م�سيمري امل�ؤدي �إىل مدينة بروة حيث تكرث احلوادث يف
هذا التقاطع ،والدرا�سة تركزت �أو ًال على الدوحة ،وهناك
درا�سة قائمة عن درا�سة مدى �أمان الطرق امل�ؤدية �إىل
مدينة را�س لف�أن ،حيث يتم حتديد النقاط ال�سوداء خالل
ال�سنوات املا�ضية ،ومن خالل حتديد هذة النقاط يحدث
تركيز على درا�سة هذه املناطق والأ�سباب التي جتعل
املنطقة خطرة ،فقد يكون ال�سبب م�شكلة يف الت�صميم،
ويف املخارج ويف ال�رسعة املحددة على الطريق.

حوار مع باحث
متى ينطبق على منطقة ما �صفة �أنها “ منطقة �سوداء”؟
عام ًة النقاط ال�سوداء يف املفهوم املروري ب�شكل
عام هي املوقع الذي تقع حوادث ال�سري فيه ب�شكل
متكرر �سواء هذه احلوادث ادت اىل وفاة اال�شخا�ص
او ا�صابتهم ا�صابات بالغة او اقت�رصت على االمالك
العامة واخلا�صة  .تكرار هذه احلوادث يف موقع معني
ي�ضفي على و�ضعه �صفة اخلطر ويفر�ض الك�شف على
املوقع ودرا�سته الكت�شاف �أ�سباب وقوع احلوادث فيه .
وما �أهم الدر�سات التي جتري ل�سرب حلل هذه امل�شاكل
الراهنة؟ على �سبيل املثال االزدحام املروري يف 22
فرباير ،فيوجد حوادث عديدة يف هذا الطريق ال�رسيع،
ولهذا يخ�ضع هذا ال�شارع حالي ًا لدرا�سات م�ستفي�ضة،
مبدئي ًا :ما ال�سبب يف الأزمة يف هذا ال�شارع؟
هناك �سوء تخطيط وت�صميم لهذا ال�شارع يف ر�أيي،
و املركز الآن ب�صدد عمل حماكاة بالكمبيوتر لهذا
ال�شارع ،فيتحدد يف هذه املحاكاة املداخل واملخارج
والقدرة اال�ستيعابية لهذا ال�شارع ،وامل�شكلة �أي�ض ًا يف
هذا ال�شارع �أنه مت �إن�شائه يف فرتة كان عدد ال�سكان
فيها �أقل ،فامل�صمم لهذا ال�شارع مل ي�أخذ يف احل�سبان
هذه الزيادة ال�سكانية يف الدولة ،والتي ت�أخذ �أحيان ًا
�شكل الطفرة املفاجئة ،وذلك نظراً حلاجة م�رشوعات
البنية التحتية �إىل عدد من العمالة التي يتم ا�ستقدامها.
مع العلم �أن �أ�شغال وجهات �أخرى يف الدولة تدر�س
حالي ًا خيارات خمتلفة لكيفية تفادي عيوب هذا ال�شارع
احليوي.
ما هي ال�شوارع التي ت�شبة  22فرباير واملر�شحة �أن
ت�شهد �أزمات مماثلة و�أن تكون ن�سخة �أخرى من هذا
ال�شارع؟
امل�شكلة حالي ًا يف ر�أي �أنه حينما يجري تنفيذ م�رشوع
يتم االنتظار حتى االنتهاء منه ليبد�أ م�رشوع �آخر (مثال
�شارع �سلوى) ،وقد نظمنا حما�رضة قدمت خاللها
هيئة الأ�شغال وهيئة التخطيط العمراين والريل لإلقاء
ال�ضوء على امل�شاريع امل�ستقبلية ،وهي م�شاريع جتعلني
متفائل ،فالبنية التحتية والتي ت�شمل الطرق �ستكون
بعد اخلم�س �أو ال�ستة �سنوات القادمة متطورة ب�شكلٍ
ير�ضي ال�شعب القطري ،وهذا ر�أيي ال�شخ�صي الذي تكون
من خالل ما �أطلعت عليه من درا�سات ،ولكن حالي ًا
لدينا م�شكلة كبرية ،وهي م�شكلة الزحمة املرورية
وحوادث الطرق و�سوء ت�صاميم بع�ض الطرق ،كما لدينا
م�شكلة كبرية تتمثل يف حوادث “الده�س” ،فثلث عدد
املتوفيني ب�سبب حوادث الطرق يف قطر هي نتيجة
“ده�س امل�شاة”.

وما هي �أ�سباب زيادة املتوفني بـ “الده�س” كما
ات�ضحت لكم؟
هناك ثالثة ا�سباب وراء زيادة عدد املتوفني ب�سبب
“الده�س” �أولهما عدم تقيد بع�ض ال�سائقني بال�رسعة
املحددة يف الطرق ،وثانيها يتعلق بالطرق ذاتها ،فال
يوجد لدينا منظومة جل�سور امل�شاة ،فللأ�سف ال�شديد
لو نظرنا �إىل �أطول الطرق يف الدوحة ،وهو طريق
ال�شمال �أو طريق الدائري الرابع امل�ؤدي �إىل طريق
الدوحة ال�رسيع ،ال يوجد به ج�رس لعبور امل�شاة ،فمث ًال
اخلارجون من املول �أو من جممع اللولو ال ميكنهم عبور
الدائري الرابع �إىل اجلهة الأخرى من ال�شارع ،لأنه ال
يوجد ج�رس لعبور امل�شاة.

سيتم تطوير
البنية التحتية
في قطر بما
فيها الطرق خالل
الخمس او الستة
بشكل
سنوات القادمة
ٍ
يرضي الشعب القطري

ومن الأ�سباب �أي�ض ًا �سبب يتعلق بامل�شاة ويتمثل يف
وجود عمالة غري م�ؤهلة ولي�ست لديها ثقافة مرورية
جتنبها هذه احلوادث.
ما هي �أ�سباب عدم بناء ج�سور م�شاة يف ال�شوارع
داخل العا�صمة؟
�أنها ق�ضية تخطيط ،فكيف مث ًال حينما يخرج زوار مول
كبري مثل ال�سيتي �سنرت ال يتوفر لهم ج�رس منا�سب لعبور
امل�شاة �إىل اجلانب الآخر من ال�شارع ،فيقت�رص عبورهم
فقط من عند الإ�شارة ،بينما املمر الذي يقطعه امل�شاة
على جانب الطريق غري مهيئ للم�شاه ،حيث يتخلله
زرع و�شجر و يكون املرور من خالله �ضيق مما ي�ضطر
امل�شاة �إىل عبور ال�شارع .خالل نقا�شي مع االخوة يف
الداخلية وا�شغال ووزارة البلدية ،مت ذكر �أن هناك توجه
للدولة لعمل ج�سور للم�شاة .
حتدثت عن تفا�ؤلك مبا �سيف�ضي �إليه تطوير البنية
التحتية يف قطر ،فهل نحن بعد االنتهاء من هذه
امل�رشوعات على موعد مع « يوتوبيا مرورية» ال
وجود فيها حلاالت ال�شلل املروري التي ن�شهدها الآن؟
�أمتنى ذلك ،فما اطلعت عليه يف اخلرائط ،وبح�سب ما
�سمعت يف اجتماعاتي جعلني اتفائل ،ولكننا يف جامعة
قطر جهة �أكادميية وبحثية ،ولي�سنا جهة تنفيذية �أو
تخطيطية ،وما ر�أيته من تخطيط يب�رش مب�ستقبلٍ مروري
واعد ،ولكن يحدث �أن تكون هناك فجوة بني التخطيط
والتنفيذ ،وكلنا �أمل �أن ي�شهد امل�ستقبل ان�سياب ًا مروري ًا
يف الدولة.

ديسمبر  2013مجلة جامعة قطر للبحوث

25
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هل ترى �أن مثل هذا الد�أب على درا�سة تفا�صيل كل
احلوادث يف ماليزيا هو ما يجب االقتداء به؟

كلنا أمل أن يشهد
المستقبل انسياب ًا
مروري ًا في الدولة
هناك مراكز درا�سات مرورية عديدة يف العامل،
وهناك العديد من البحوث التي جترى ،ومع ذلك
ف�أكرث دول العامل تقدم ًا تعاين من م�شاكل مرورية
م�ستفحلة ،فهل تظنون �أنه بالإمكان ومن خالل
هذه الدرا�سات� ،أن نحقق ما مل يحققه املتقدمون؟
ما يرد يف ال�س�ؤال ال يتعلق مبا يخت�ص به مركز قطر
لدرا�سات ال�سالمة املرورية ب�شكل رئي�سي ،فاحلديث عن
التخطيط العمراين واملروري والطرق � ..إلخ هو مو�ضوع
�آخر� ،أما مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية يرتكز
جهده يف ال�سالمة املرورية ،ويف الدول املتقدمة التي
تتحدث عنها تقوم مراكز �أبحاث ال�سالمة املرورية
على تقليل احلوادث ما �أمكن ،لأنه اذا ا�ستطاع بحث �أو
درا�سة امل�ساعدة على املحافظة على حياة �شخ�ص واحد
تكون قد جنحت وحققت �شيء كبري.
�س�أعطيك مثاالً :يوجد اتفاقية �رشاكة بني مركز قطر
لدرا�سات ال�سالمة املرورية واملركز املاليزي لدرا�سات
ال�سالمة املرورية وهو يعترب الأ�ضخم والأهم يف منطقة
جنوب �رشق �آ�سيا مما �أتاح لنا االطالع على �أداء هذا
املركز املاليزي الذي يختلف عن �إدارة املرور يف هذا
البلد ال�صديق.
ففي حال وقوع �أي حادث مروري يف ماليزيا ويكون
فيه وفاة �أكرث من �شخ�ص (عدد �سكان ماليزيا 30
مليون) وب�سبب �أهمية املحافظة على الأرواح ،يخرج
فريق بحثي من هذا املركز �إىل موقع احلادث بطلب
من مكتب رئي�س الوزراء املاليزي ،ويدر�س احلادث
وتفا�صيله ،ومن ثم ير�سل تقريراً م�ستفي�ض ًا عما ر�صده
الفريق ودر�سه �إىل مكتب رئي�س الوزراء مبا�رشة ولي�س
لإدارة املرور ،لأن رجل املرور �أحيانا ال يكون رج ًال
هند�سي ًا حتى يقوم بهذه املهمة� ،أما حينما يدر�س
احلادث فريق هند�سي متخ�ص�ص يف ال�سالمة املرورية،
فقد ت�ؤدي مثل هذه الدرا�سة ،التي يرفق بها ما يكفي
من �صور للحادث وبيانات دقيقة عنه� ،إىل تغيري �أنظمة
و�إجراءات حلفظ �أرواح النا�س.
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لتقريب الفكرة و تو�صيلها �س�أذكر لك مثالً ،فقد وقع يف
ماليزيا حادث لبا�ص �سياحي كان ينقل �سياح ًا �أجانب،
وانقلب هذا البا�ص ،وتوفى يف هذا احلادث حوايل
� 16سائح ،فعلى الفور طلب الربملان املاليزي تقريراً
من وزير الداخلية ،ف�شكل الوزير فريق بحثي من مركز
ماليزيا على الفور للبحث يف �أ�سباب انقالب البا�ص
ووفاة هذا العدد من ال�سياح ،وقام هذا الفريق بدرا�ساته
التي ا�ستغرقت نحو ال�شهر ،بعدها قدم الفريق البحثي
تو�صياته التي جاء فيها �أن البا�ص الذي انقلب كان يف
طريق �رسيع ،و�أن هناك انحناء يف هذا ال�شارع ،ويف�صل
جانبي الطريق كتل خر�سانية ،فا�صطدم البا�ص بها
وهو ما �أدى �إىل انقالبه اىل اجلهة الأخرى ،وعر�ض هذا
التقرير الذي ذكر �أ�سباب هذا االنقالب �أن هذه الكتل
اخلر�سانية ال متت�ص ال�صدمة على الربملان املاليزي
وعليه �أ�صدر جمل�س الوزراء املاليزي �أوامره بتغيري

ندرس محاكاة
االختناقات المرورية
وسالمة المرور في
طريق الدوحة السريع
جذري يف كل الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا احلادث ،وهو
وما مت على الفور ،و�أذكر لك هذا املثل لإي�ضاح كيف
يجب �أن تهتم الدولة بالبحث العلمي ،وكيف يوظف
البحث العلمي يف حل امل�شاكل ومواجهة التحديات يف
املجتمع ،وكيف جتد تو�صيات البحث العلمي طريقها
�إىل التنفيذ ،هذا هو حتديداً هدف مركز قطر لدرا�سات
ال�سالمة املرورية� ،أي �أن نقدم الدرا�سات التي تخدم
املجتمع ،وت�ساعد اجلهات امل�س�ؤولة على اتخاذ القرار
املنا�سب ،فمركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية لي�س
جهة تنفيذية ،بل بحثية ،نقوم بتو�صيل نتائج �أبحاثنا،
وتو�صياتنا بخ�صو�ص معاجلة م�شاكل مرورية بنظرة
علمية �صحيحة �إىل �أ�صحاب القرار.

هناك ازدحام يبلغ حد �إحداث �شلل مروري يف بع�ض
الأحيان مما ا�ستدعى حجب منح رخ�ص القيادة لبع�ض
املهن والتخ�ص�صات من الوافدين  :كيف نحل م�شكلة
هذا االزدحام كما ترى؟
�سنقوم �إن �شاء اهلل بتنظيم ندوة عن االزدحام املروري
يف قطر �ستناق�ش هذا املو�ضوع ،و�ستكون بعنوان :
“االزدحام املروري يف قطر ..الأ�سباب واحللول”،
و�س�أذكر لك مثال يو�ضح بع�ض هذه الأ�سباب غري
الأ�سباب الأخرى من تخطيط وت�أخر امل�شاريع ،ف�أنا
�أقطن يف منطقة الريان وامل�سافة بني منزيل ومكتبي
يف جامعة قطر تبلغ  16كيلومرتا تقريبا ،ف�أح�صيت
عدد الدوارات التي �أمر بها خالل هذه امل�سافة،
فوجدتها  15دوارا تقريبا ،فهذا عدد كبري من الدوارات
يف هذه امل�سافة الق�صرية ،والدوار نظام قدمي ،كان
ي�صلح يف زمنه ،فعدد ال�سكان كان �أقل بكثري مما �أ�صبح
عليه الآن ،ومن ثم حتولت الدوارات �إىل ما ي�شبه عنق
الزجاجة ،ف�إذا وقعت م�شكلة يف �أحد هذه الدوارات �صار
هناك ازدحام وقد يتم اغالق مناطق �سكنية ب�سبب �أن
هذا الدوار وقد يكون املخرج الوحيد لهم.
قطر مقبلة على ثورة موا�صالتية ،ومرت والدوحة
�سيكون �أحد �أبرز معاملها ،ما هي طموحاتك �أو نظرتك
امل�ستقبلية فيما يتعلق بال�سالمة املرورية؟
كما ذكرت �سابقا احلوادث املرورية ق�ضيه حملية
وعامليه وهناك اهتمام كبري من �أعلى امل�ستويات يف
الدولة لإيجاد حلول للحد من حوادث الطريق ،لهذا مت
ت�شكيل اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية حتت رعاية
معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�رص بن خليفة �آل ثاين ،رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف عام  2010لتقوم
بتوجيه اجلهود اخلا�صة بتطوير برامج ال�سالمة على
الطرق يف دولة قطر ،ومت تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�سالمة املرورية بقيادة اللجنة .وحيث �سيتم تفعيل
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة املرورية من خالل تنفيذ
خطة العمل الوطنية لل�سالمة املرورية ،وت�ضم خطة
العمل الوطنية لل�سالمة املروروية حوال  200خطوة
عملية �سيتم تنفيذها على مدى الأعوام القادمة بوا�سطة
ثالثة ع�رش جهة حكومية و�شبه حكومية يف جماالت
وتخ�ص�صات متعددة.
كذلك هناك توجه �إىل عمل منظومة نقل عام جذابة �أكرث
وهذه كلها عوامل نتمنى �أن يكون لها دور يف تقليل
حوادث الطرق وتطوير ال�سالمة املرورية يف بالدنا
و�سيعمل مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية كل ما
ي�ستطيع لتحقيق ر�ؤية قطر  2030وامل�ساعدة يف عمل
درا�سات عن حوادث الطرق جلعل قطر �أكرث �سالمة و�أمن
جلميع املواطنني واملقيمني والزائرين.

أخبارنا

أخبارنا

طالبات كلية الصيدلة يعملن على تطوير
سقاالت مطاطية ومسامية جديدة تعمل
على تسهيل نمو وتكاثر الخاليا الجذعية
الستخدامها في هندسة االنسجة
�صيدلية  445الذي يقوم د .داوود البدرية بتن�سيق اعمال
دورته احلالية� ،صمم بحيث يتوافق مع معايري املجل�س
الكندي العتماد برامج ال�صيدلة ( ،)CCAPPووفقا
ملبادئ وتوجيهات املجل�س مبا يتعلق بربنامج درجة
البكالوريو�س يف ال�صيدلة.
وحول هذا املو�ضوع ،علقت كل من �ضحى وندى
بالقول« :لقد كان هذا البحث جتربة فريدة وممتعة لنا مل
نخترب مثيلها يف اي مرحله �أخرى من مراحل درا�ستنا»،
و�أ�ضافتا« :لقد عزز امل�رشوع مهاراتنا وقدراتنا على
تنفيذ االعمال البحثية يف املخترب ،والتي تتعلق بتطوير
وحتديد خ�صائ�ص �سقاالت مطاطية وم�سامية جديدة
ال�ستخدامها يف هند�سة الأن�سجة وغريها من التطبيقات
للح�صول على ا�شكال �صيدالنية ذات خوا�ص حتكمية يف
حترير الدواء .وقد اك�سبتنا هذه التجربة الفريدة القدرة
العملية يف �إجراء ا�ستعرا�ض للكتابات العلمية ،وجمع
البيانات ،و�إدارتها وحتليلها وتف�سريها وعر�ضها ب�شكل
علمي مدرو�س».

د .ح�سام يون�س مع طالبات ال�صيدلة وغريهم من �أع�ضاء فريق البحث

طالب كلية ال�صيدلة مع اع�ضاء فريق البحث

وقال د .ح�سام يون�س ،امل�رشف على هذا امل�رشوع البحثي:
فخور حق ًا لوجود �ضحى وندى يف فريق الطالبات
«�أنا
ٌ
اللواتي �أجرين هذا اجلزء من امل�رشوع والذي يهدف �إىل
ا�ستخدام حمفز لت�شكيل امل�سامات يف تطوير وحتديد
توا�صل �سل�سلة املقررات املبنيه على البحوث الطالبية
خ�صائ�ص �سقاالت مطاطية وم�سامية جديدة تعمل على
املوجهة �سعيها يف اثراء مناهج كلية ال�صيدلة ،وتقدم
ت�سهيل منو وتكاثر اخلاليا اجلذعية ال�ستخدامها يف
فر�صه فريدة للطالبات الكت�ساب خربة يف جمال
هند�سة االن�سجة ب�شكل عام ،ولعالج الغ�ضاريف على
�ضحى
البحوث ال�صيدالنية ،حيث �أكملت م�ؤخرا كال من
وجه اخل�صو�ص .و�أ�ضاف د .يون�س� :أنه على الرغم من
النجار وندى خ�ضري ،الطالبتني يف ال�سنة الثالثة يف
انه قد مت انهاء هذا امل�رشوع يف خالل فرتة وجيزة،
كلية ال�صيدلة ،م�رشوعهن يف البحوث الطالبية املوجهة اال انه يعترب جزءاً مهم ًا جداً من الأن�شطة البحثية التي
بعنوان « تطوير وحتديد خ�صائ�ص �سقاالت مطاطية
جنريها حاليا يف خمترب ابحاث ال�صيدالنيات وانظمة
اخلاليا
وم�سامية جديدة ،تعمل على ت�سهيل منو وتكاثر
التحكم الدوائية فيما يتعلق بالتطبيقات ال�صيدالنية،
اجلذعية ال�ستخدامها يف هند�سة االن�سجة» .هذا وقد
والطبية احليوية با�ستعمال بوليمراتpoly (diol-
مت اجراء هذا امل�رشوع ب�إ�رشاف الدكتور ح�سام حممد
 )co-tricarballylateاملخلقة حديثا يف خمتربنا
يون�س  -الأ�ستاذ امل�شارك يف علم ال�صيدالنيات ،وم�ؤ�س�س وامل�سجلة برباءة اخرتاع .ومن اجلدير ذكره يف هذا
خمترب ابحاث ال�صيدالنيات وانظمة التحكم الدوائية يف ال�سياق انه على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية ،مت منح
كلية ال�صيدلة.
خمترب ابحاث ال�صيدالنيات وانظمة التحكم الدوائية
يف كلية ال�صيدلة ما يقارب  2.4مليون دوالر من قِ بل
وقد كان هذا العمل البحثي جزءا من ا�ستيفاء متطلبات
م�ؤ�س�سة البحوث الوطنية يف قطر ،من خالل برناجمها
مقرر ال�صيدلية االختياري مل�ساق �صيدلية  ،445وهو
الوطني لأولويات االبحاث ( ،)NPRPوبرنامج خربة
الأول من �سل�سلة متتالية من املقررات املبنية على
الأبحاث للطلبة اجلامعيني (”)UREP
البحوث الطالبية املوجهة لطالبات ال�سنة الثالثة
والرابعة يف كلية ال�صيدلة .ومن اجلدير ذكره ان مقرر
ديسمبر  2013مجلة جامعة قطر للبحوث
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المجتمع

تعاون بين جامعة قطر وكونوكو
فيليبس وشركة الكهرباء والماء
القطرية يثمر إنجاز تقنية تحلية مياه
جديدة

من اليمني الدكتور �سامر �أدهم ،الأ�ستاذة الدكتورة �شيخة بنت عبداهلل امل�سند ،ال�سيد غاري �سايك�س ،الدكتور را�شد العماري

احتفلت كلية الهند�سة يف جامعة قطر وكونوكو فيليب�س
وكهرماء و�رشكة الكهرباء واملاء القطرية يوم �أم�س بنجاح
املرحلة الثانية من م�رشوع بحثي م�شرتك وهو عبارة عن
تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر.
ح�رض االحتفال كل من الأ�ستاذة الدكتورة �شيخة بنت
عبداهلل امل�سند رئي�س جامعة قطر ،وممثلني عن ال�رشكات
الأخرى وعدد من موظفي اجلامعة ،وقد �أقيم يف قاعة
اال�ستقبال يف مبنى الإدارة يف جامعة قطر.
ي�أتي هذا االحتفال بعد �أن �أحرز امل�رشوع امل�شرتك «تقييم
التقطري الغ�شائي» ،الذي بد�أ يف �أكتوبر  2011يف ق�سم
الهند�سة الكيميائية ،تقدم ًا كبري و�أثبت �إمكانية �إنتاج
مياه عذبة ممتازة اجلودة من املحاليل امللحية التي يتم
تفريغها من حمطات التحلية احلرارية با�ستخدام احلرارة
املهدورة املنخف�ضة احلرارة من م�صادر �صناعية و � /أو
م�صادر الطاقة املتجددة.
وقال الدكتور ح�سن الدرهم ،نائب رئي�س اجلامعة للبحث:
«لقد �ساهم جناح هذا امل�رشوع امل�شرتك و�إىل ح ٍد كبري يف
تعزيز فهم هذه التكنولوجيا النا�شئة ،مما يدل على ال�شوط
الكبري الذي قطعته جامعة قطر يف مواجهة التحديات
املحلية والإقليمية ذات ال�صلة من خالل البحوث .ف�إيجاد
حلٍ لنق�ص املياه العذبة يف قطر هو �أولوية ق�صوى يف
ا�سرتاتيجية قطر الوطنية للتنمية ،وهذا التعاون بني
الأع�ضاء الرئي�سيني يف القطاعات ال�صناعية والتعليمية
أمر بالغ الأهمية ونحن ن�سعى جاهدين لن�رش
يف قطر � ٌ
28

مجلة جامعة قطر للبحوث ديسمبر 2013

جمتمع قائم على املعرفة متا�شي ًا مع
االبتكار ك�أداة لبناء
ٍ
ر�ؤية قطر الوطنية لعام .»2030
يركز هذا امل�رشوع ممول من قبل �رشكة كونوكو فيليب�س،
من خالل مركزها العاملي ال�ستدامة املياه يف الدوحة
على تقييم التقطري الغ�شائي ،وهي تقنية جديدة لإزالة
امللوحة من املياه من خالل تبخري املياه على درجات
حرارة متدنية و�ضغط منخف�ض ومتريرها عرب غ�شاء قبل
تكثيفها واحل�صول على ماء مقطّ رة .وقد �أثبت امل�رشوع � ّأن
تقنية التقطري الغ�شائي ت�ستخدم طاقة �أقل ،كما �أن ت�أثريها
أخف �أما كلفتها فهي �أدنى من كلفة الأ�ساليب
البيئي � ّ
التقليدية امل�ستخدمة لتحلية املحاليل العالية امللوحة.
من جهته� ،أثنى ال�سيد غاري �سايك�س ،رئي�س �رشكة
كونوكو فيليب�س يف قطر ،على هذا الإجناز خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي قائالً« :نحن فخورون ب�أن نكون �أول من بذل
هذه امل�ساعي الطموحة واملبتكرة وم�رسورون مب�شاركة
م�ؤ�س�سات �أكادميية و�صناعية متميزة يف م�رشوعنا.
التقطري الغ�شائي هو عملية هجينة نا�شئة للتقطري عرب
غ�شاء حراري ت�ستخدم احلرارة لإنتاج املاء املقطرة من
دون احلاجة �إىل مدخالت طاقة �إ�ضافية .وعلى حد علمي،
هذا �أول م�رشوع اختبار ميداين يقام يف ال�رشق الأو�سط
ورمبا يف العامل لتطبيق تكنولوجيا التقطري الغ�شائي بهذه
الطريقة الفريدة» .
وقد ت�ضمنت املرحلة الأوىل من اجلهود التعاونية
اختبارات جتريبية �أجريت يف جامعة قطر من �أجل �إثبات

اجلدوى الفنية لعملية التقطري الغ�شائي .وبالتعاون مع
�رشكة الكهرباء واملاء القطرية� ،شهدت املرحلة الثانية بدء
ت�شغيل الوحدات يف حمطة الطاقية وحتلية املياه يف ر�أ�س
�أبو فنطا�س من �أجل تقييم هذه العملية يف ظل ظروف
�صناعية .كما مت التدقيق باحلرارة املهدورة لتحديد فر�ص
توفري الطاقة التي حتتاج �إليها عملية التقطري الغ�شائي من
م�صادر داخل مرفقي حتلية املياه القطرية.
و�أ�شارت االختبارات �إىل امكانية انتاج مياه عذبة ممتازة
اجلودة من مياه البحر واملحاليل ال�ساخنة والعالية
امللوحة التي هي عبارة عن منتج ثانوي تنتجه مرافق
حتلية املياه التقليدية.
هذا امل�رشوع امل�شرتك ،الذي يديره الأ�ستاذ فريد بن يحيى
من كلية الهند�سة يف جامعة قطر والدكتور �سامر �أدهم،
املدير التنفيذي للمركز العاملي ال�ستدامة املياه التابع
ل�رشكة كونوكو فيليب�س� ،ساهم يف تعزيز اخلربة يف هذه
املجال النا�شئ و�إعداد �أطروحتي ماج�ستري يف جامعة قطر
وتنظيم العديد من امل�ؤمترات وكتابة مقاالت بع�ضها ن�رش
وبع�ضها الزال قيد املراجعة من �أجل ن�رشه الحقاً.
و�أعرب الدكتور �سامر �أدهم ،املدير العام للمركز العاملي
ال�ستدامة املياه ،عن تفا�ؤله بالنتائج قائالً�« :أكد االختبار
امليداين الذي �أجريناه على التقطري الغ�شائي يف قطر �أن
هذه التكنولوجيا ت�ستطيع �أن تزيد من القدرة الإنتاجية
ملحطات حتلية املياه من دون احلاجة �إىل ر�أ�س املال
وتكاليف ت�شغيلية مرتبطة ب�إن�شاء بنية حتتية �إ�ضافية

أخبارنا و شركاؤنا في المجتمع

حمطات جتريبية يف ر�أ�س �أبو فنطا�س

ل�سحب املياه من البحر �إىل حمطات حتلية املياه ومن
دون احلاجة �إىل املعاجلة الأولية لهذه املياه .وبالتايل،
ميكننا زيادة انتاج املياه العذبة يف حمطات التحلية
املوجودة حالي ًا يف قطر بتكاليف وكمية طاقة �أق ّل ما
�سيكون له ت�أثري �إيجابي على البيئة».
وقال الأ�ستاذ فريد بن يحيى« :ي�شكل هذا امل�رشوع
امل�شرتك الذي ننفذه مع �رشكة كونوكو فيليب�س فر�ص ًة
هائلة لالنخراط يف جمال بحوث مهم بدرجة كبرية لدولة
قطر واملنطقة ،ولإ�رشاك طالب الدرا�سات العليا يف كلية
الهند�سة .فاملعرفة واخلربة اللتان اكت�سبهما فريق جامعة
قطر هائلتان و�ستمهدان بالت�أكيد الطريق �أمام حتقيق
التميز الإقليمي يف جمال تكنولوجيا حتلية املياه النا�شئ.
و�أعتقد ب�رصاحة �أن هذا النوع من التعاون بني الأو�ساط
الأكادميية و�رشكة من الطراز العاملي يف قطر هو تعاون
مثايل .ونحن �أي�ضا ممتنون جداً ل�رشكة الكهرباء واملاء

أخبارنا

الدكتور فريد والدكتور �سامر يف حمطات ر�أ�س �أبو فنطا�س التجريبية

القطرية و�رشكة قطر للطاقة على دعمهم لطالب الدرا�سات
العليا لدينا ومنحهم �إمكانية الدخول �إىل مرافق الطاقة
وحتلية املياه اخلا�صة بهم».
و�أ�ضاف الدكتور را�شد العماري ،عميد كلية الهند�سة« :يعزز
هذا امل�رشوع التعاون البحثي بني كلية الهند�سة والقطاع
كما �أنه يتوافق مع ر�ؤية قطر الوطنية  2030للبحوث
التطبيقية التي تعود بالفائدة على قطر .فامل�رشوع يجمع
بني هيئة التدري�س والطالب ،وي�ساعد على نقل املعرفة
واخلربة التي متكنت هيئة التدري�س لدينا و�رشكة كونوكو
فيليب�س من اكت�سابها �إىل خريجينا الذين �سيوا�صلون
تطوير تكنولوجيا حتلية املياه».
�ضم فريق جامعة قطر الأ�سا�سي م�ساعدي البحوث يحيى
ّ
مناوي و�أحمد فرد ،اللذين �أمتا بنجاح برنامج املاج�ستري
يف الهند�سة البيئية و�أع ّدا �أطروحة حول التحلية بوا�سطة
التقطري الغ�شائي يف �سبتمرب .2013

�رشكة الكهرباء واملاء القطرية وكهرماء �رشيكان مهمان
يعمالن بالتعاون مع جامعة قطر واملركز العاملي
ال�ستدامة املياه على �ضمان تقدم امل�رشوع باجتاه م�ؤاتي
للتطوير امل�ستقبلي لهذه التكنولوجيا يف قطر.

د .أحمد أويسو يشارك في تعزيز قدرات
عمان على
الصيادلة في مستشفيات ُ
إعداد البحوث في الممارسة الصيدلية
ا�ستمرت
�شارك د� .أحمد �أُوي�سو م�ؤخراً يف ور�شة عمل
ّ
ال�صيادلة يف �سلطنة ُعمان
� 3أيام حول تعزيز قدرات ّ
على �إعداد البحوث لل�صيادلة .كانت ور�شة العمل التي
حملت عنوان «املقدمة �إىل منهجية البحث لل�صيادلة»
من تنظيم املديرية العامة للوازم الطبية التابعة لوزارة
ال�صحة يف �سلطنة ُعمان .وقد تر�أّ�س د� .أوي�سو ور�شة
ح�صايل (�أ�ستاذ م�شارك
العمل �إىل جانب د .حممد عزمي ّ
ونائب عميد �ش�ؤون الطالب والعالقات يف كلية ال�صيدلة
يف جامعة العلوم املاليزية) ود .فهد �سليم (�أ�ستاذ
حما�رض يف كلية ال�صيدلة يف جامعة العلوم املاليزية).

د� .أحمد �أُوي�سو

وقد �أ�ضافت جامعة قطر الآن �إىل فريقها الطالبة م�شاعل
العبيديل وهي طالبة ماج�ستري قطرية جديدة ،موظفة
يف مركز قطر لبحوث البرتول ،وتعمل �أي�ض ًا على متابعة
برنامج الهند�سة البيئية للخريجني .و�ستقوم يف م�رشوعها
بالتحقق من ا�ستقرار الأغ�شية على املدى الطويل كما
�ست�ساهم ب�شكلٍ كبري يف املرحلة الثالثة والأخرية من
امل�رشوع ،التي �سيتم تنفيذها يف جامعة قطر بحلول
�أغ�سط�س عام  .2014وت�شمل هذه املرحلة ا�ستخدام
البيانات املخربية من �أجل حت�سني قولبة عملية التحلية
بوا�سطة التقطري الغ�شائي.

كان الهدف من التدريب يف املقام الأول نقل املهارات
الأ�سا�سية يف طرق البحث والإح�صاء احليوي للباحثني

املبتدئني ال �سيما يف املجاالت املرتبطة بال�صيدلة
وتوفري احلافز لت�شجيع ال�صيادلة على املبا�رشة ب�إجراء
البحوث� .أما الهدف الأق�صى فهو ا�ستخدام الأدلة
البحثية للت�أثري بتغيرّ املمار�سات والنتائج ال�صحية
متيزت ور�شة العمل التي
لل�سكان على نطاق وا�سعّ .
فاعلي وح�رضها
ت
ال
أ�سلوب
ا�ستمرت � 3أيام با ّتباع ال
ّ
ّ
ّ
نحو � 40صيدلي ًا ُعماني ًا من خمتلف امل�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية .ور�أى امل�شاركون � ّأن
التدريب كان ناجح ًا للغاية وحقق �أهدافه املتمثلة
يف توفري املهارات الأ�سا�سية ب�ش�أن التخطيط لبحوث
املمار�سة ال�صيدلية وتطبيقها.
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إطالق حملة توعوية
بسالمة المشاة

طالب املدار�س �أثناء الفعالية

�أطلق مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية بجامعة قطر
احلملة التوعوية املخت�صة بتعزيز �أهمية �سالمة امل�شاة
يف الطرق حتت عنوان «�سالمة امل�شاة» ،بالتزامن مع
�أ�سبوع الأمم املتحدة العاملي الثاين لل�سالمة على الطرق،
وذلك بناءاً على طلب من الأمم املتحدة جلميع الدول
الأع�ضاء �إقامة �أن�شطة خا�صة بال�سالمة املرورية كل
عام.

اختلفت من م�سابقة �صورة عن امل�شاة على الربنامج
التفاعلي ان�ستجرام ،وواحدة عن �أف�ضل مقال عن �سالمة
امل�شاة على الطرق ،و�أخرى عن عمل مل�صق عن �سالمة
امل�شاة.

ت�أتي الفعالية لهذا العام برعاية �رشكة مري�سك قطر
للبرتول وب�رشاكة ا�سرتاتيجية مع كل من �إدارة املرور يف
وزارة الداخلية وق�سم احلوادث يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية،
كما �شاركت فيها عدد من مدار�س الدولة.

ويف كلمته ،قال الدكتور خليفة بن نا�رص �آل خليفة مدير
مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية «ن�شكر جميع
امل�ؤ�س�سات واملدار�س الثانوية يف قطر للم�شاركة يف هذه
احلملة التي ت�ضع �أطراً لتوعية ال�سائقني وامل�شاة بقواعد
ال�سالمة التي يجب على امل�شاة الأخذ بها ،وعلى ال�سائقني
االلتزام بها� ،شاكرا �رشكة مري�سك قطر لدعمها الدائم
لأن�شطة املركز اخلا�صة بال�سالمة املرورية.

وتهدف احلملة �إىل لفت االنتباه للحاجة امللحة �إىل توفري
حماية �أف�ضل للم�شاة ،واتخاذ التدابري الالزمة للقيام
بذلك واملبادرة لتحقيق م�ساهمة كبرية وطويلة الأمد
نحو توفري الأمان جلميع امل�شاة على الطرق .ولتحقيق
الغاية الق�صوى من م�شاركة الطالب والطالبات يف هذا
احلدث العاملي قرر املركز �إطالق م�سابقات لطلبة جامعة
قطر واملدار�س الثانوية والإعدادية واالبتدائية بحيث

كما بني على �أن الدرا�سات �أكدت �أن ما يقارب 3500
�شخ�ص يف العامل ال يعودون �إىل ديارهم و�أ�رسهم كل يوم
ب�سبب حوادث ال�سيارات ،وح�سب منظمة ال�صحة العاملية
ف�إن الإ�صابات الناجمة عن حوادث املرور ت�أتي يف
املرتبة التا�سعة لأكرث من � 10أ�سباب م�ؤدية للوفاة ،ومن
املتوقع �أن يكون هذا ال�سبب يف املرتبة اخلام�سة بحلول
عام 2030م.
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من جانبه ،قال الدكتور رفائيل كون�سوجني من م�ؤ�س�سة
حمد الطبية «يتعر�ض حوايل � 80شخ�ص ًا للوفاة و200
�آخرين لإ�صابات خطرية يدخلون على �إثرها امل�ست�شفيات
للعالج كل عام يف دولة قطر ب�سبب احلوادث املرورية
التي تقع للم�شاة ،ويتم �إدخال  1.700م�صاب �إىل ق�سم
احلوادث والإ�صابات يف م�ست�شفى حمد العام �سنوياً ،وقد
ارتفعت ن�سبة امل�شاة الذين تعر�ضوا للإ�صابة من %10
يف العام � 2007إىل  %12يف العام  2011وال تزال �أعداد
امل�صابني يف تزايد متوا�صل.
اجلدير بالذكر �أن مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية
يف جامعة قطر يهدف لدعم م�ؤ�س�سات الدولة بالأبحاث
وحل الإ�شكاالت املتعلقة ب�سالمة الطرق يف قطر ذلك �أن
املركز يعترب الأول من نوعه يف قطر ،ويقوم على ت�شجيع
وتوفري بنية حتتية داعمة للتعاون البحثي كما يعترب
مبثابة جهاز للتقييم والتو�صيات فيما يتعلق بال�سالمة
على الطرق.

طالب متميزون

طالب
متميزون
نبذة عن كلية الصيدلة
تعتبر كلية الصيدلة في جامعة قطر
برنامجا معتمداً من كندا ،وهي تقدم حالياً
شهادة بكالوريوس الصيدلة لمدة
 5سنوات ،وبرنامج دكتور الصيدلة،
باإلضافة إلى درجة الماجستير في الصيدلة.
وتدعم الكلية رؤية قطر لعام  ،2030والتي
تهدف إلى توفير فرص تعليم ذات جودة
في الدراسات العليا ،كونها أول كلية في
قطر تقدم مثل هذه الدرجات ما بعد شهادة
البكالوريوس في العلوم الصحية.
وتتمثل رؤية كلية الصيدلة وهي أن
تكون “كلية الصيدلة الرائدة في منطقة
الشرق األوسط” في إنجازاتها .أما مهمة
الكلية فهي إعداد الطالب لتوفير الرعاية
الصيدالنية المثلى ،ونتائج الرعاية الصحية
المتقدمة لتعزيز البحث العلمي واألنشطة
َورِد صيدلي
العلمية ،وأن تكون بمثابة م ْ
لقطر والشرق األوسط والعالم بأجمعه.
وتهدف كلية الصيدلة إلى تزويد خريجيها
بالمعرفة والمهارات الالزمة ليكونوا
صيادلة مختصين ،كما وتهدف إلى تلبية
احتياجات الرعاية الصحية لهذا المجتمع.
قامت الكلية -حتى اآلن -بتخريج  52طالبة
بكالوريوس صيدلة و 19طالبة من برنامج
دكتور الصيدلة .وتتوقع الكلية تخريج أول
دفعة من درجة الماجستير في غضون
عام  .2013وكونها كلية جديدة واألولى
من نوعها في هذا البلد ،فهي تشهد نمواً
مستمراً في سعيها لتحقيق التميز خالل
أدائها لواجبها.

إيمان
عبدالعزيز
ما هو �سبب اختياركِ لدرا�سة املاج�ستري يف كلية
ال�صيدلة -جامعة قطر؟

ذكرتي �أنك قد ح�صلتي على فرتة تدريبية ،هل لكِ
�أن تخربينا ب�ش�أن ذلك واملهارات التي اكت�سبتها؟

لقد �أكملت درجة البكالوريو�س يف ال�صيدلة والعلوم
ال�صيدالنية يف عام  .2010ومثل معظم اخلريجني
اجلدد ،كنت متهيئ َة للح�صول على عمل� .إال �أن البحث
اخلا�ص بي وجهني �إىل م�سار وظيفي يف �إعداد �صيدلية
الرعاية ال�صحية الأولية .وعلى الرغم من ب�أن كوين
ع�ضواَ يف نظام الرعاية ال�صحية يف قطر كان مر�ضي َا
يل من الناحية العملية� ،إال �أنني رغبت يف �سرب �آفاق
عملية اكت�شاف الأدوية .وقد كان ذلك يف نف�س الوقت
الذي �أن�ش�أت فيه كلية ال�صيدلة  -جامعة قطر برنامج
ماج�ستري العلوم ال�صيدالنية .وقتها كان قراري ب�أن
التحق بهذا الربنامج ،والذي اعتربه من �أكرث القرارات
املجزية يف حياتي .وي�سعدين �أن �أقول �أنه خالل
�شهرين �ستكون ر�سالة املاج�ستري اخلا�صة بي جاهزة
للمناق�شة ،وهي ذات �صلة كبرية يف فهم �أمرا�ض القلب
وابتكار طرق جديدة يف العالج.

�إن هذه جتربة ال تقدر بثمن �إذ �أنها �سمحت يل بتطوير
تقنيات علوم �أ�سا�سية جديدة ،مبا يف ذلك عزل خاليا
البطني يف الفئران حديثي الوالدة (،)NRVMs
وا�ستخدام �أدوات فريو�سية لتن�شيط اجلينات امل�ستهدفة
يف م�رشوع الر�سالة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شخي�صها بعد
امتام عملية التن�شيط .كما �سمحت يل هذه التجربة
بالعمل جنب ًا �إىل جنب مع �أع�ضاء �آخرين من فريق بحث
القلب والأوعية الدموية يف جامعة �ألربتا .بالإ�ضافة
�إىل �أنني كنت �أمثل جامعة قطر وكلية ال�صيدلة كمر�شدة
يف معر�ض �شبكات املر�أه يف املنح الدرا�سية والهند�سة
والعلوم والتكنولوجيا (.)WISEST

هل لك �أن حتدثينا عن درا�ستك اجلامعية؟
يف الف�صل الدرا�سي الأول من ال�سنة الأوىل من
الربنامج ،التحقت يف العديد من املقررات يف العلوم
ال�صيدالنية .ومن �أكرث املو�ضوعات التي كنت متحم�سة
لها تلك املتعلقة بعلوم الأدوية� .أما درا�سة الأدوية
املتوفرة �أو الأدوية التي يتم درا�ستها يف احليوان
واالن�سان ،فهي من �أكرث املوا�ضيع التي �أثارت
اهتمامي� .أذكر املرة الأوىل التي وطئت فيها قدمي
خمترب د .فاطمة مري�ش حيث ناق�شنا م�رشوعها املمول
احلايل  NPRPيف ف�شل القلب ،وقد ادركت حينها �أنني
قد وجدت بيتي .يف الف�صل الثاين من ال�سنة الأوىل بعد
الكثري من الرتكيز على املقررات العملية ،بد�أت العمل
على م�رشوع ر�سالة املاج�ستري اخلا�صة بي .وخالل
ف�صل ال�صيف من ال�سنة الأوىل� ،أكملت تدريب َا ملدة
�شهرين يف جامعة �ألربتا ،ادمونتون� ،ألربتا ،كندا ،وهذا
بدوره مكنني من �إجراء بع�ض التجارب التي كانت
جزءا من ر�سالة املاج�ستري.

كيف متكنتي من تطبيق تلك الأبحاث يف جامعة
قطر وتبني تقنيات البيولوجيا اجلزيئية اجلديدة
واملتقدمة؟
خالل التدريب العملي ،كان يل فر�صة فهم املزيد
من التحديات التي تواجه املر�ضى الذين يعانون
من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وتلك التحديات
التي تتعلق بالنتائج العلمية احلالية .كما �أنني قمت
بالتعامل مع عدد من الباحثني يف خمتربات خمتلفى
تعمل من �أجل نف�س الهدف� ،إال وهو حتديد عالج مثايل
لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية .وعند عودتي ،كنت
متحم�سة جداً للعمل مع زمالئي وتعليمهم بع�ض
املهارات التي اكت�سبتها .وقد �شمل هذا ا�ستخدام �أدوات
فريو�سية لتن�شيط اجلينات امل�ستهدفة وا�ستخدام تقنية
 PTIاملتطورة .وبالإ�ضافة �إىل موا�صلة حت�سني بع�ض
التقنيات التي تعلمتها يف كندا ،كان من ال�رضوري
تعلم تقنيات جديدة لتحقيق الأهداف الأخرى من
م�رشوع ر�سالة املاج�ستري اخلا�صة بي .كما مكنني
هذا التدريب من التوا�صل مع باحثات �أخريات .وقد
كان ذلك دافع ًا لفتح ح�ساب على تويرت جلامعة
قطر و( .)WISESTوهو منتدى للنقا�ش يف جمال
العلوم خا�ص للن�ساء يف قطر وكندا .والهدف من هذا
املنتدى هو �سد الثغرات والتمكن من مناق�شة الأبحاث
والتحديات وتوفري فر�ص التعاون.

طالب متميزون
ما هي التحديات التي واجهتها خالل جتربة درا�ستكِ ؟
وكيف متكنتي من التغلب عليها؟
يف البداية ،كان من ال�صعب نوع َا ما حتقيق التوازن
بني حياتي الأكادميية مع حياتي ال�شخ�صية .ومع
الوقت ،تعلمت كيفية تنظيم وقتي والأهم من ذلك
حتديد �أولويات املهام يف متناول اليد .ميثل كوين
امر�أة عربية قوية يف جمال ي�سيطر عليه الرجال حتدي َا
كبرياَ بالن�سبة يل .مع ذلك ،ف�أنا مت�أثرة ب�أبرز الن�ساء
الرائدات يف قطر وجامعة قطر .ولهذا �أخذت عهداَ
على نف�سي ب�أن اح�صل على �أف�ضل انطباع من قِ بل
الباحثات العربيات حملي ًا و�إقليمي ًا ودولياً.

هل �سبق وان قمتِ بح�ضور �أي من امل�ؤمترات
والندوات؟
�أو َال علي القول ب�أنه لكي تعم الفائدة على اجلميع،
يجب �إبراز الأبحاث العلمية .و�أنا اعترب نف�سي
حمظوظة جدا لأن تت�سنى يل هذه الفر�صة .حيث
ح�رضت و�شاركت يف العديد من امل�ؤمترات والندوات
مبا يف ذلك �أم�سيات �أبحاث الطلبة ال�سنوية الثانية
والثالثة ،وفيها قمت بتقدمي ما تو�صلت �إليه با�ستخدام
العرو�ض ال�شفوية واملل�صقات .ويف الآونة الأخرية،
قمت مب�شاركة بع�ض النتائج مع زمالئي يف برنامج
املاج�ستري يف جامعة قطر خالل امللتقى ال�سنوي
الأول لطلبة الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
حيث مت منحي جائزة املركز الأول جلائزة الدرا�سات
العليا للمنح الدرا�سية والبحث العلمي املتميز يف
جمال العلوم .كما قمت بتقدمي مل�صقات على امل�ستوى
املحلي يف يوم البحث العلمي ال�سنوي مل�ؤ�س�سة حمد
الطبية ،وعلى امل�ستوى الإقليمي يف امل�ؤمتر الدويل
اخلام�س يف اكت�شاف الأدوية وفعالية العالج الذي عقد
يف دبي .ويف الآونة الأخرية ،ح�رضت وقدمت معظم
نتائج �أبحاثي على �شكل مل�صق يف امل�ؤمتر العاملي
احلادي والع�رشين للجمعية الدولية لبحوث القلب الذي
عقد يف �سان دييغو ،كاليفورنيا.

حدثينا عن طموحات وخطط م�ستقبلك؟
�أتطلع �إىل �أن �أ�صبح ع�ضواً فعا َال يف املجتمع العلمي
يف قطر ،ومتابعة الدرا�سة للح�صول على درجة
الدكتوراه يف امل�ستقبل القريب .كما �أطمح �إىل موا�صلة
العمل لفهم ج�سم الإن�سان الرائع ،على �أملٍ يف حتديد
�أهداف عالجية جديدة ،وهو �أمر بالغ الأهمية ملواجهة
التحديات ال�صحية احلالية.
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طالب متميزون
كيف ترين نف�سك وانتِ ت�شاركني يف الأبحاث يف
كلية ال�صيدلة -جامعة قطر؟
ت�شري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية �أنه بحلول عام
� 2030أن �أكرث من  23مليون �شخ�ص �سيتعر�ضون للموت
�سنوي َا نتيجة الأمرا�ض القلبية الوعائية ،و�أن معظمها
من منطقة ال�رشق الأو�سط� .سيمهد بحثنا الطريق لتحديد
�أهداف عالجية جديدة لعالج ف�شل القلب ،وهو من �أكرث
الأمرا�ض القلبية الوعائية القاتلة .وقد كان من الوا�ضح
يف امل�ؤمتر الأخري الذي قمت بح�ضوره هذا ال�صيف ،وهو
امل�ؤمتر العاملي احلادي والع�رشين للجمعية الدولية
لبحوث القلب� ،أن هناك الكثري من الثغرات يف فهم مر�ض
ف�شل القلب ،ويعترب العمل على �سد هذه الثغرات �أمراَ
يف غاية الأهمية ،كونه ي�ساعد يف العثور على الهدف
العالجي الأكرث مالئمة.

�أخريا ،كيف ت�شعرين جتاه كونك �أول خريجة من
طالبات درجة املاج�ستري يف كلية ال�صيدلة-
جامعة قطر؟ وما هي كلمتك الأخرية والن�صيحة
التي تقدميها للجيل اجلديد من اخلريجات؟
�أوالً� ،أود �أن �أعرب عن عظيم امتناين للدعم الذي تلقيته
من جامعة قطر ومكتب الدرا�سات العليا وكلية ال�صيدلة،
و�إنه ل�رشف يل ب�أن تتاح يل فر�صة احل�صول على درجة
املاج�ستري من الكلية الوحيدة احلا�صلة على االعتماد
االكادميي من كندا يف منطقة ال�رشق الأو�سط .و�إنني
فخورة جداَ كوين ال�سفرية الأوىل لربنامج املاج�ستري
يف كلية ال�صيدلة  -جامعة قطر على مدى العامني
املا�ضيني.
�أف�ضل ن�صيحة ميكن �أن �أقدمها للجيل اجلديد من
الباحثني هو �أن ال يدعوا فر�صة للتعلم باملرور دون
�أن ي�ستفيدوا منها ،و�أن يبذلوا ق�صارى جهدهم لتطوير
�أنف�سهم ليكونوا الأف�ضل .ففي هذا العامل املت�سارع الذي
نعي�ش فيه� ،أعتقد �أنه من الأكرث �أهمية �أن يتناف�س املرء
مع نف�سه من �أجل حتقيق وجتاوز قدراته احلقيقية .وعليه
يجب �أن يكون دائم ًا متحم�س َا ملا يفعله لأنه يف نهاية
املطاف ،هو الذي ميكنه حتقيق احالمه.

من اليمني �إميان عبد العزيز ،د .فاطمة مري�ش بعد الفوز بجائزة الدرا�سات العليا للمنح الدرا�سية
والبحث العلمي املتميز يف جمال العلوم ،يف جامعة قطر مايو .2013
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بحث جديد فريد من نوعه ميكن ان ينقذ حياة
امل�صابني بجروح خطرية ،هذا البحث يجريه
الدكتور الر�شيد زكريا ،ا�ست�شاري الأبحاث الطبية
مب�ؤ�س�سة حمد الطبية ،وحتت�ضنه جامعة قطر
بدعم وم�ساعدة من فريق �أبحاث يف ق�سم العلوم
ٍ
ال�صحية على ر�أ�سهم الباحثة الدكتورة �أ�سماء �آل
ثاين ،رئي�س ق�سم العلوم ال�صحية بكلية الآداب
والعلوم ،والدكتور عبد الرحمن اجلمل ،باحث
م�ساعد ،ودينا ال�صايغ ،باحث م�ساعد ،ي�ستهدف
هذا البحث �إنعا�ش املري�ض بعد النزيف احلاد
الغري من�ضبط عن طريق تقنية جديدة تعمل
على تقليل عواقب النزيف ومنح املري�ض فر�صة
�أكرب للنجاة والبقاء على قيد احلياة ،وتقول
الدكتورة �أ�سماء �آل ثاين ب�أن احت�ضان اجلامعة
لهذا امل�رشوع البحثي يدعم ر�ؤية اجلامعة ويعزز
من �رشاكاتها ملواجهة التحديات ال�صحية يف
املجتمع .ومل ي�ستبعد الدكتور الر�شيد �أن يغري هذا
البحث املفهوم احلايل املتعلق ب�إنعا�ش املري�ض
كونه يقلل ويحد من معدل الوفيات الناجم عن
النزيف احلاد الغري من�ضبط والذي يعد من �أهم
�أ�سباب الوفيات املبكرة يف قطر والبلدان الأخرى،
خا�ص ًة حاالت النزيف احلاد الغري من�ضبط الناجت
عن حوادث ال�سري والإ�صابات البليغة ،يف ال�سطور
التالية ي�رشح املراحل املختلفة مل�رشوع البحث
والتحديات التي جنحوا يف التغلب عليها والفوائد
الطبية الأخرى التي توفرها املادة التي مت
اكت�شافها.
بدايات البحث
يتحدث الدكتور الر�شيد زكريا من خالل تق�سيم البحوث
الطبية �إىل ثالثة �أق�سام �أولها ق�سم يتعلق بالبحوث
الطبية احليوية للمبادئ الأ�سا�سية ،وثانيها� :أبحاث
الطب االكلينيكي �أو ال�رسيرى ،وثالثها� :أبحاث الطب
التطبيقي الذي يتم فيه تطبيق نتائج �أبحاث الق�سمني

نجاحات بحثية
الأوليني على حيوانات التجارب ،قبل تطبيقه على
الإن�سان ،ومن ثم ف�أي مركز بحوث يف العامل ال ي�ستغني
عن الثالثة �أق�سام معاً ،فيعمل على ثالثتها بالتوازي،
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن غالبية االكت�شافات الكبرية
ت�أتي من البحوث الطبية احليوية الأ�سا�سية ،والدليل
على ذلك �أن �أرفع جائزة يف الطب ،وهي جائزة نوبل،
قد منحت منذ �إن�شائها عام� 1901إىل االكت�شافات
الناجتة عن البحوث الطبية احليوية الأ�سا�سية ،وت�أكيداً
على هذا ،فقد مت تغيري ا�سمها من ا�سم “جائزة نوبل
للطب” �إىل جائزة نوبل “للف�سيولوجيا والطب” �أو،
وبالتايل فاملهتمون بالبحوث الطبية احليوية يف جمال
الفي�سيولوجيا �أو علم وظائف الأع�ضاء هم �أكرث العلماء
ح�صو ًال على هذه اجلائزة العاملية ال�شهرية يف تاريخها
الطويل منذ �إن�شائها.
وي�ضيف :عندما جئت �إىل قطر عملت على الت�أ�سي�س
لإجراء بحوث بد�أتها منذ قدومي �إىل قطر قبل ثالثة
�سنوات يف جمال بحوث املبادئ الأ�سا�سية وباعتباره
جما ًال هام ًا فبد�أت بعمل ات�صاالت مع كل الأطراف ذات
العالقة ومن �ضمنهم جامعة قطر ،وكانت هي اجلهة
الوحيدة التي رحبت ب�أن تدعم م�رشوع البحوث احليوية
الأ�سا�سية يف قطر ،ومن ثم بد�أنا يف هذا امل�رشوع
حيث وجدت دعما كبريا من ق�سم العلوم ال�صحية بكلية
الآداب والعلوم بجامعة قطر ،وبالتحديد من الدكتورة
الباحثة �أ�سماء �آل ثاين وفريقها.

خطوات م�رشوع البحث
كانت اخلطوة الأوىل يف م�رشوع البحث و�ضع خطته،
فيما كانت اخلطوة الثانية احل�صول على الدعم املادي
للم�رشوع يف هذه البحوث الطبية احليوية الأ�سا�سية،
ومت ت�أمني هذا الدعم املادي من ال�صندوق القطري
لرعاية البحث العلمي ،وهما �أول بحثني من البحوث
احليوية الأ�سا�سية يف قطر يح�صال على هاتني
املنحتني ،ومن ثم بد�أنا يف جلب الأدوات والأجهزة
العلمية واملعدات الطبية التي �سوف ت�ستخدم يف هذين
البحثني.
ويقول د .الر�شيد زكريا �أنه من مقت�ضيات هذين
البحثني �إجراء جتارب على فئران جتارب ،وكان
جلامعه قطر دور فعال يف توفري املكان املتخ�ص�ص
لإجراء هذا النوع من البحوث.

بحثان يجري العمل عليهما حالي ًا بجامعة قطر
وحتدث د .زكريا عن �أول هذه البحوث وهو يتعلق
مبر�ضى الف�شل الكلوي ،حيث �أنه عندما تف�شل الكلية
ف�إن املري�ض يخ�ضع لواحدة من ثالثة طرق للعالج ،

�أولها :الغ�سيل الربيتوين ،وثانيها :الغ�سيل الدموي وهو
مرتفع التكلفة ن�سبيا وي�سمى “الكلية البديلة” ،وثالثها:
زرع كلية بديلة للكلية الفا�شلة ،واملر�ضى هنا يف قطر
يحبذون العالج بالغ�سيل الربتوين ،لدرجة �أنه على
الرغم من �أن دولة قطر �صغرية �سكاني ًا �إال �أنه يوجد
ما يزيد على  200مري�ض بالف�شل الكلوي يخ�ضعون
للعالج من خالل الغ�سيل الربيتوين وذلك مليزاته ،حيث
ال يكون املري�ض بحاجة �إىل الذهاب �إىل امل�ست�شفى.
�أي �أن الغ�سيل الربيتوين ميكن �أن يتم يف املنزل ،فيتيح
للمري�ض حرية اكرث من العالج بالغ�سيل الدموي الذي
ي�ستغرق على �أقل تقدير نحو ت�سع �ساعات �أ�سبوعي ًا
خالل ثالثة جل�سات ،غري �أن امل�شكلة الأ�سا�سية للغ�سيل
الربيتونى تكمن يف فقدان فعاليته عند بع�ض املر�ضى
بعد مرور نحو خم�سة �سنوات وي�صاحب ذلك تغيريات
يف الغ�شاء الربيتوين� ،أرجعها كثري من الباحثني يف
هذا املجال على �أنها ال�سبب الأ�سا�سي لعدم فعالية هذا
العالج على الرغم من �أن ال�سبب وراء هذه التغيريات غري
معلوم ومل يحظى بالدرا�سة الكاملة.
ويقول د  .الر�شيد �أن هناك عدد من الباحثني يف هذا
املجال يرى �أن ال�سبب الرئي�سي لهذ التغريات يكمن يف

تقنية جديدة
تعمل على
تقليل عواقب النزيف
ومنح المريض فرصة
أكبر للنجاة والبقاء
على قيد الحياة
مكونات حملول الغ�سيل نف�سه ،والتي ت�ؤدي �إىل تغيريات
يف الغ�شاء الربيتوين تت�سبب يف فقدانه �صالحيته يف
عالج الف�شل الكلوي ،وا�ستناداً على بحوث مبدئية
�أجريناها يف هذا املجال جئنا بفكرة �أخرى ،وهي �أن
هذه التغيريات حتدث لأن الق�سطرة الدائمة التي ن�ضعها
يف بطن املري�ض لعمل الغ�سيل الربيتوين يتعامل معها
اجل�سم كج�سم غريب ،ولهذا تعترب الق�سطرة التي ي�ضعها
املري�ض هي ال�سبب الرئي�سي يف التغريات التي حتدث
و�أي�ض ًا يف وجود البولينا وال�سموم املرتاكمة يف الدم،
وت�ؤدي �إىل ف�شل العالج بالغ�سيل الربتوين مع مرور
الوقت.

ومبا �أن الف�شل الكلوي يعني عدم قدرة الكلية على
تكوين البول وبالتايل عدم القدرة على �إخراج البولينا
وال�سموم ،فينتج عن ذلك تراكمها يف الدم وبالتايل
ت�ؤثر على كل �أع�ضاء ج�سم الإن�سان مبا يف ذلك الغ�شاء
الربيتوين ،حيث يفقد خا�صيته يف تنقية الدم من
البولينا وال�سموم.
وحتدث د .ر�شيد زكريا عن البحث الثاين الذي حظي
باملنحة الثانية من ال�صندوق القطري لرعاية البحث
العلمي ،فقال �أنه يتعلق بالنزيف احلاد الغري م�سيطر
عليه والناجت عن احلوادث املرورية وغريها .تعترب
احلوادث املرورية ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف ال�شباب
دون الأربعني عاماً ،والتي تعد م�شكلة خطرية ،لأن
�أ�صحاب هذا العمر حتديداً هم عماد االقت�صاد يف
�أية دولة وهم الكتلة احليوية يف �إجمايل دميوغرافية
املجتمع و�أن�شطتها االقت�صادية ،وهي لي�ست م�شكلة
تواجه قطر حتديداً ولكن كل دول العامل على حد �سواء.
يعترب النزيف احلاد الغري م�سيطر عليه ال�سبب الرئي�سي
للوفاة خالل ال�ساعات الأوىل التي تعقب احلادث.
ولذلك تتجه جهود �أطباء احلوادث يف وقف النزيف
يف املقام الأول وعادة ما يتم ذلك بالتدخل اجلراحي
ومن ثم وبعد ال�سيطرة على النزيف يتم �إنعا�ش املري�ض
بوا�سطة تعوي�ض كمية الدم التي فقدها املري�ض من
خالل نقل الدم �أو حملول ملح الطعام �أو حماليل �أخرى
تعطى عن طريق الوريد والذي يحدث �أن الكمية التي
تعطى للمري�ض من هذه املحاليل تعتمد على درجة
النزيف ،فالإن�سان العادي يزن  70كيلوجرام ويكون
اجمايل الدم يف ج�سمه حوايل خم�سة لرتات ،ومن ثم
يكون التعوي�ض بح�سب الكمية التي فقدها املري�ض من
دمه ،فلو �أن مري�ض فقد � 500سنتيمرت مكعب من الدم
ب�سبب احلادث �أو لأي �سبب �آخر� ،أي ن�صف لرت ،ومت وقف
النزيف ،ف�إن هذا املري�ض ،وبح�سب الإح�صاءات �سوف
ينجو ولكن ال�صعوبة �أن يفقد هذا املري�ض لرتاً كام ًال
من دمه وخا�ص ًة �إذا مت ذلك يف فرتة وجيزة ،فهنا تبد�أ
امل�شاكل ،وهنا �أي�ض ًا يقرر الطبيب :هل يعطيه دم� ،أم
يعطيه بالزما �أو يعطيه حملول ملح طعام ،فاخليار يف
هذه احلالة يكون مرتوك ًا لتقدير الطبيب.
وعلى الرغم من ذلك تف�شل حماوالت الإنعا�ش هذه يف
�إنقاذ حياة املري�ض يف كثري من حاالت النزيف احلاد
الغري م�سيطر عليه حيث ال تتواجد �سبل للإنعا�ش يف
هذه احلاالت وهنا تكمن �أهمية هذا البحث حيث �أنه
يعمل على �إيجاد طرق �إنعا�ش جديدة من املتوقع �أن
متنح امل�صاب فر�صة �أكرب للنجاة.
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نجاحات بحثية
ولكن هناك مرحلة �أخرى وهي �أن يفقد املري�ض لرت
ون�صف الليرت من دمائه ،و�أي�ضا املرحلة الأخطر ،وهي
املرحلة الرابعة ،كما ي�سميها الأطباء ،وهي �أن يفقد
املري�ض لرتين من دمائه �أو �أكرث من �إجمايل خم�سة
لرتات من الدم ،وهنا �أو�ضح د .الر�شيد �أن ج�سم املري�ض
يقوم بقب�ض الأوعية الدموية تلقائي ًا لرفع �ضغط الدم،
بالإ�ضافة �إىل عوامل التجلط لوقف النزيف ،وهذا
التجلط واحد من الطرق التي يلج�أ �إليها اجل�سم تلقائي ًا
وطبيعيا لوقف النزيف ،وما يحدث يف حالة حدوث
النزيف احلاد الغري م�سيطر عليه خا�صة خالل فرتة
ق�صرية تف�شل كل هذه الطرق التلقائية لوقف النزيف
وذلك لعدم توفر الطاقة بخاليا الأع�ضاء،
ومن املعروف �أن �أي ع�ضو يف اجل�سم يكون مكون من
ماليني اخلاليا ،و�أي خلية ،كوحدة قائمة بذاتها ،تقوم
بتوليد الطاقة للج�سم حيث يوجد فيها امليتوكوندريا
التي ت�صنع الطاقة ،كما �أن �أي خلية حتتاج �إىل �أك�سجني
لتوليد الطاقة ،ولهذا يجب �أن ي�صل للخلية جزء من
الأك�سجني ،ومن ثم لو فقد الإن�سان كمية كبية من الدم
ت�صاب عملية نقل االك�سجني للخاليا ب�أعطال ،وهنا
تفقد خاليا اجل�سم وظائفها لأنها ال تتنف�س وال ي�صلها
االك�سجني الالزم لإنتاجها للطاقة.
هنا جند �أن اجل�سم مزود بخا�صية تلقائية لإنتاج
الطاقة ذاتي ًا يف احلاالت الطبيعية .ويف وجود
الأك�سجني ف�إن كل جزيء من �سكر اجللوكوز يتم متثيله
داخل اخللية ليعطي  36وحدة طاقة.
ويف حالت نق�ص االك�سجني كما احلال يف النزيف
احلاد الغري م�سيطر عليه ف�إن كل جزيء جلوكوز يتم
متثيله داخل اخللية يعطي جزيئني فقط من وحدات
الطاقة وهنا فقط تكون امل�شكلة .بالطبع تتواجد
مركبات كيميائية لوحدات الطاقة ولكن ال ميكن
للخاليا اال�ستفادة منها فيما �إذا مت حقنها يف الدم
وذلك لأنها ال ت�ستطيع املرور خالل جدار اخللية.

أنتجنا مادة
مشتقة
من البيض
لصنع حويصالت
تشابه كيميائيا
تركيب جدار الخلية
البشرية
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�إذا كيف نحل هذه املع�ضلة ؟� ،أي �أن جنعل جدار اخللية
الواحدة ي�سمح مبرور وحدات الطاقة �إىل داخلها ،وهو
ما اقت�ضى �أن نعمل على �إيجاد حل لهذه امل�شكلة
ومب�شاركة �رشكة بالواليات املتحدة �أنتجنا مادة
م�شتقة من البي�ض بن�سب معينة حيث تعالج بطريقة
خا�صة ل�صنع حوي�صالت ت�شابه كيميائيا تركيب جدار
اخللية الب�رشية ،تدخل �إليها وهي حمتوية على وحدات
الطاقة لأنهما ذات جدارين متماثلني يف ال�صفة ذاتها،
وحينما يتداخل جداري اخلليتني يفقدا جزءاً م�شرتكاً،
فتفرغ حوي�صلة البي�ض جزء مما فيها من طاقة �إىل
داخل اخللية الب�رشية ،وبذلك يتم تعوي�ض اخللية
الب�رشية بالطاقة والتي حتتاجها للقيام بوظائفها
احليوية.

“مدة كافية للإنقاذ”
ولكن ما هي املدة التي توفرها هذه املادة املنتجة من
بيا�ض البي�ض للإبقاء على حياة املري�ض الذي تعر�ض
�إىل نزيف وفقد نحو لرتين من دماءه؟ على هذا ال�س�ؤال
يجيب د .ر�شيد زكريا ،فيقول �أن ما يحدث ملري�ض نزف
هذا القدر الكبري من الدماء ،ويكون يف املرحلة الرابعة،
ف�إنه يعطى دم �أو بالزما �أو حملول ملح طعام واك�سجني
� ..إلخ غري �أن مقاومته الذاتية تكون قد فقدت قدرتها.
يف هذه احلالة ف�إنه يف ظرف ن�صف �ساعة يتعر�ض
قلبه للتوقف عن العمل ،ومن ثم ت�ستمر حماولة الأطباء
مبحاوالت االنعا�ش ،ويعطوه حقنة �أدرينالني يف
القلب ،غري �أن كل هذه املحاوالت لإبقائه على قيد
احلياه تكون يائ�سة ،فاملري�ض الذي يفقد القدرة على
التعوي�ض يكون معر�ض ًا للوفاة يف ظرف �ساعة ،غري
�أن الطريقة التي تو�صل �إليها د .الر�شيد تغري متام ًا هذه
النتائج ،لأنها متكن خاليا اجل�سم من القيام بوظائفها
من خالل تزويدها وتعوي�ضها بوحدات الطاقة التي
ال تنتجها ب�سبب فقدان الدم وبالتايل انعدام التنف�س
الهوائي غري �أن د .زكريا يقول �أنه مل يكن من املمكن �أن
يتم تطبيقها مبا�رشة على الب�رش ،بل كان من ال�رضوري
القيام مبرحلة جتريبية لإثبات �صحة نتائج هذا العالج،
من خالل جتريبها على الفئران.
ويف هذا ال�صدد يقول د .زكريا� :أخذنا ف�أر ،و�أحدثنا
فيه نزيف للو�صول به �إىل الدرجة الرابعة كما حتدث
للإن�سان امل�صاب بنزيف فقد على �أثره لرتين من
الدم ،فالفارق يف حجم الدم بني الإن�سان والف�أر ان
الإن�سان فيه  5لرتات من الدم ،اما الف�أر فحجم دمه
� 12سنتيمرتاً مكعب ًا فقط ،فن�سحب من دم الفار مقدار
� 4سنتيمرتاً مكعب ًا ما يجعله ي�صل �إىل املرحلة الرابعة
امل�شابهة للإن�سان الذي فقد لرتين دم من خم�سة لرتات
هي �إجمايل دم الإن�سان ،ثم وفرنا لهذا الف�أر العالج

املتاح مثل �أن نحقنه بدم �أو بالزما �أو حملول ملح
طعام.
ومن ثم قمنا ب�إنعا�ش قلبه متاما كما يعالج الإن�سان
يف حال �إ�صابته بنزيف الدرجة الرابعة ،فكل هذه
الو�سائل العالجية املتاحة ال تبقي على حياة الف�أر �إال
 15دقيقة �إىل ن�صف �ساعة يف �أح�سن الأحوال فقط ،ثم
قمنا بعمل تعوي�ض لدمائه بالطاقة بالطريقة �سالفة
الذكر ،فعا�ش هذا الف�أر ثالثة �ساعات ،و �ضغط دمه
يف حالة جيدة .كان ميكن للفار �أن يعي�ش �أطول من
الثالثة �ساعات والتى بعدها مت �إنهاء التجربة وذلك
لأن جلنة �أخالقيات البحوث العلمية مينع بروتوكولها
و�أخالقياتها �أن ننتظر �أكرث من هذه ال�ساعات الثالثة
واملحددة �سلفا لإثبات فاعلية العالج اجلديد ،فال يجب

نجاحات بحثية
�أن ن�ضع احليوان �إىل درجة تدهور �صحته ،وذلك ك�رشط
للموافقة على هذا البحث.

التقنية الجديدة
تحفظ األعضاء
التي سيتم
زرعها في جسم
اإلنسان مدة
أطول

فطريقة العالج املبتكرة التي تو�صلنا �إليها لدرء
تداعيات نزيف الدم� ،ستتيح لنا مدة �أطول بكثري من
املدة التي توفرها كل طرق العالج املتاحة حالي ًا
ملري�ض النزيف من الدرجة الرابعة ،والتي ال تبقي
على حياة املري�ض �إال نحو ال�ساعة فقط لفقد خالياه
القدرة على انتاج الطاقة ،فلو �أننا ا�ستطعنا ت�شغيل
املناعة الذاتية للمري�ض قبل �أن يدخل �إىل مرحلة عدم
التعوي�ض ،والتي تعني �أن �أي طريقة للعالج بعدها
�ستكون يائ�سة ،نكون قد �أنقذنا حياته ،لأننا نكون قد
منعنا و�صوله �إىل مرحلة عدم التعوي�ض.
ومن ثم ف�إن الطريقة اجلديدة للعالج والتي تو�صلنا
�إليها جتعل جميع خالياه تنتج الطاقة ،وت�ؤدي
وظائفها ،كما لو �أنها تعمل بالتنف�س الهوائي الطبيعي،
فيتوفر للجراح املعالج الوقت املنا�سب والكايف لإنقاذ
حياته.
كما �أو�ضح د .ر�شيد زكريا �أنه من الأ�شياء الإ�ضافية
املهمة �أنه �إذا كان العمر االفرتا�ضي للإن�سان  60عاما
ف�أن العمر االفرتا�ضي للف�أر يكون ق�صري جدا باملقارنة،
ومن ثم ف�إن كان العالج اجلديد الذي تو�صلنا �إليه
يتيح للف�أر ثالثة �ساعات فانه بن�سبة وتنا�سب �سيتيح
للإن�سان وقت �أطول بكثري من ال�ساعات التي �أتاحها
للف�أر ،ف�ساعة واحدة يف حياة الف�أر ت�ساوي �أيام يف
حياة الإن�سان.
فاملري�ض الإن�سان بعد هذا العالج اجلديد لن ي�صل
�إىل مرحلة عدم التعوي�ض ،وبالتايل �سيتمكن الأطباء
من �إنقاذ حياته بوقف نزيف الدم من خالل جراحات
جترى له.

“التطبيق على الإن�سان”
وحول �إذا ما كان هذا العالج اجلديد قد مت تطبيقه على
الإن�سان قال د .ر�شيد زكريا �أن نتائج هذه الأبحاث
جديدة متاماً ،ومل يتم التو�صل �إليها �إال منذ �شهرين
فقط ،ومن ثم ف�إن اخلطوة التالية قبل ن�رش نتائجنا �أن
ن�ضمن امللكية الفكرية ،وذلك لأن العالج بهذه الطريقة
مل يعرف من قبل.

فوائد اخرى
و قال د .زكريا �أن نتائج هذا البحث لن تفيد فقط يف
�إنقاذ مر�ضى نزيف احلوادث ،ولكنها �ستنقذ حاالت
النزيف عامة ،مبا يف ذلك النزيف يف حاالت الن�ساء
والوالدة ،والنزيف الذي ي�صيب الع�سكريني يف احلروب
والعمليات الع�سكرية �أو االمنية املختلفة ،ف�سوف يتم
توفري حقنة ميكن �أن يحقن اجلندي امل�صاب بنزيف
نف�سه بها لإنقاذ حياته حتى يتم نقله �إىل م�ست�شفى
و�إنقاذ حياته.
كما �أن امليزة الأخرى لهذا العالج �أنه ال ي�ؤدي �إىل
ارتفاع �ضغط الدم خالل �إجراء عمليات االنعا�ش،
ويف نف�س الوقت توفري احتياجات اجل�سم من الطاقة
وك�شف �أي�ضا د زكريا �أن هناك تطبيقات �أخرى لهذه
التقنية ،ومنها �أـرثها امللمو�س يف �رسعة التئام اجلروح
وخا�صة جروح مر�ضي ال�سكري ومن تطبيقاتها الأخرى
حفظ الأع�ضاء الب�رشية قبل زراعتها.
فلو �أننا ب�صدد زراعة كلية مت ا�ستح�ضارها من ال�صني
على �سبيل املثل ،و�سيتم زراعتها ملري�ض يف الدوحة،
وبالتايل �سي�ستغرق و�صولها وقت ًا طويالً ،ف�إنه ميكن
حفظها �سليمة متام ًا دون �أن تفقد حيويتها يف هذه
املادة ملدة طويلة ،خالف ًا للمادة امل�ستخدمة حالي ًا يف
حفظ هذه الأع�ضاء.
كما ك�شف �أي�ضا عن تطبيق جديد لهذه املادة مع تغيري
ن�سبي يف تركيبها ،وهو ا�ستخدامها يف عالج ت�ساقط
ال�شعر وت�ساعد على منوه بغزارة يف موا�ضع الر�أ�س
التي ت�صاب ب�صلع ،و�أكد د .زكريا �أن هذين التطبيقني
ت�أكدا لنا و�ستتم �إ�ضافتهما �إىل اال�ستخدام الب�رشي لهذا
العالج اجلديد.
وختم الدكتور زكريا حديثه قائالً :ب�أن نتائج هذا
البحث يف حال عر�ضه يف م�ؤمترات علمية متخ�ص�صه
�سيحدث تغيرياً كبرياً يف طرق عالج النزيف وتداعياته
وانعا�ش املري�ض.

و�أعرب د .زكريا عن ثقته يف جناح هذه الطريقة
اجلديدة لعالج نزيف الدم ولكن يجب �أن ت�سبق هذه
اخلطوة خطوات لت�أكيد �سالمة وفاعلية وفعالية هذه
الطريقة يف العالج قبل التفكري يف تطبيقها علي
االن�سان.
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شركاؤنا في المجتمع

شركاؤنا في
المجتمع
اتفاقيات تفاهم
تعزز من عالقات
الجامعة مع المراكز
التدريبية
وقع مركز ابحاث الغاز يف جامعة قطر اتفاقيات تفاهم مع
كل من املجل�س القطري الأمريكي للتعليم املهني واملنظمة
الهولندية للبحث العلمي التطبيقي تي �أن �أو ومركز التدريب
الإداري واال�ست�شارات �أم تي �سي .وقع االتفاقيات بالنيابة
عن اجلامعة الدكتور را�شد العماري عميد كلية الهند�سة ،فيما
وقعها نيابة عن الهيئات الأخرى كل من ال�شيخ جابر بن
حممد بن جا�سم �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س القطري
الأمريكي للتعليم املهني ،والدكتور �أنتون ليمهو�س املدير العام
للمنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي تي �أن �أو  -فرع
قطر وال�رشق الأو�سط ،وال�سيد جون �أديبي م�ست�شار �أول يف مركز
التدريب الإداري واال�ست�شارات �أم تي �سي.
ح�رض توقيع االتفاقيات مندوبون عن امل�ؤ�س�سات وعدد من
منت�سبي جامعة قطر وبع�ض الطلبة وعدد من ال�ضيوف ،كما
ح�رضها �أي�ضا �سعادة ال�سيد جون جروفني �سفري اململكة
الهولندية يف قطر.
تن�ص بنود االتفاقية املوقعة بني مركز �أبحاث الغاز واملنظمة
الهولندية للبحث العلمي التطبيقي تي �أن �أو على دفع عجلة
البحث التطبيقي امل�شرتك ،بالإ�ضافة لربامج التعليم والتدريب،
وتخت�ص مبجاالت معاجلة الغاز الطبيعي� ،ضبط وخزن ثاين
�أوك�سيد الكربون للحد من االنبعاثات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري ،وحلول معاجلة املياه ،والهيدروكربونات .ت�ؤكد هذه
االتفاقية على التعاون الوثيق بني اجلهتني والتي تخللها
مبادرات ثنائية متت العام املا�ضي مثل ن�رش عدد من الأوراق
البحثية امل�شرتكة وتنظيم ور�ش العمل املختلفة ومناق�شة
�سبل التعاون يف البحث العلمي يف جماالت متعددة .وح�سب
االتفاقية� ،سيقوم الطرفان بالعمل على ت�صميم وبناء حمطة
جتريبية لدرا�سة �أداء املذيبات الكيميائية لإزالة ثاين �أوك�سيد
الكربون من م�صادر الغاز املختلفة و�سيكون مقر امل�صنع
يف جامعة قطر ،وميكن ا�ستخدامه لتطوير املعرفة الأ�سا�سية
والتكنولوجيا ذات ال�صلة ملعاجلة الغاز الطبيعي ،وهي بالطبع
م�س�ألة حيوية لقطاع الطاقة يف قطر.
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من اليمني الدكتور را�شد العماري ،عميد كلية الهند�سة ،ال�شيخ جرب بن حممد بن جا�سم �آل ثاين ،رئي�س جمل�س الإدارة ،مركز املجل�س
القطري االمريكي للتعليم االحرتايف

ويف تعليقه على توقيع االتفاقية ،قال الدكتور �أنتون ليمهو�س
املدير العام للمنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي تي
�أن �أو  -فرع قطر وال�رشق الأو�سط “�إن لدينا خربة وا�سعة
يف برامج البحث والتطوير لتكنولوجيات �ضبط ثاين �أوك�سيد
الكربون ،وملكتب قطر دور حموري يف هذا املجال” .و�أ�ضاف
“يطيب يل �أن �أعرب عن �سعادتي للتعاون مع مركز �أبحاث الغاز
نحو مزيد من التفاعل مع مع ال�صناعة الرائدة املنتجة للغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل”.
كما مت يف نف�س الفعالية توقيع اتفاقية مع املجل�س القطري
الأمريكي للتعليم املهني ،وتن�ص االتفاقية على �أن يقوم
املجل�س بتوفري الربامج التدريبية يف املجاالت املتعلقة
مبعاجلة الغاز ،بالإ�ضافة للربامج التقنية املتخ�ص�صة ،برامج
القيادة والإدارة ،املوارد الب�رشية� ،إدارة قنوات التزويد والدعم،
وبرامج الأمن واحلماية ،علما ب�أن جميع هذه الربامج التدريبية
مرخ�صة ح�سب املعايري الوطنية والعاملية لعدد من اجلهات
واجلامعات.
ويف تعليقه على توقيع االتفاقية ،قال ال�شيخ جابر بن
حممد بن جا�سم �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س القطري
الأمريكي للتعليم املهني “انطلق املجل�س القطري الأمريكي
للتعليم االحرتايف يف قطر منذ  2009ليكون ب�إذن اهلل تعاىل
من �أهم امل�ؤ�س�سات التي لها مرجعية يف جمال التدريب
والتعليم االحرتايف وال�شهادات املهنية واال�ست�شارات الإدارية
يف ال�رشق الأو�سط وقطر ،فقد قررنا �أن نطور القدرة الفعلية يف
تعليم تطبيقات الإدارة ال�سليمة مع توفري اخلدمات املتعددة
وذلك ترجمة ل�شعار االلتزام و�إبقاء عمالئنا دائما على ات�صال
ل�ضمان اجلودة.
وا�ضاف “لقد بذلنا ق�صارى جهودنا لبناء كيان قوي كم�صدر
للمعرفة واخلربة بدولة قطر والواليات املتحدة وال�رشق
الأو�سط ،وخلق حوار ح�ضاري وبناء ج�رس التوا�صل بني
ال�شعوب حول العامل ،تطوير ال�صداقات والعالقات التعاونية

والت�شاركية لتك�سري احلواجز املحلية والعاملية ،لأن �أ�سا�س
معرفتنا م�ستقاة من �آخر و�أحدث املعلومات التكنولوجية
والتطورات العاملية ،و�أحدث التطبيقات يف خدمات الأعمال
والإدارة وجمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
املنطقة ،التي تركز على تطوير املهارات االبداعية وتلبية
االحتياجات الإدارية واملعرفية التي تعمل على تطوير
الكفاءات وقيادة امل�ؤ�س�سات بنجاح يف ظل العوملة والتناف�سية
الدولية التي ي�شهدها العامل .فليوفقنا اهلل يف تعاقدنا مع
جامعة قطر :هذه امل�ؤ�س�سة امل�شعة والعتيدة للنجاح يف واجبنا
املقد�س لدعم املهارات وخربة القيادات والكوادر القطرية من
خالل التم�سك بالأخالقيات ومعايري اجلودة والتفوق للم�شاركة
بفاعلية يف النه�ضة ال�شاملة والطموحة التي يقودها �صاحب
ال�سمو �أمرينا املفدى ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين وويل عهده
الأمني ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين”.
�أما االتفاقية الثالثة فتم توقيعها مع مركز التدريب الإداري
واال�ست�شارات �أم تي �سي والذي �سيقوم بدوره بدعم جهود
التدريب والتطوير و�سيوفر برامج تدريبية يف جمال الغاز
والبرتول بالإ�ضافة لل�صحة والأمن وال�صيانة ومعاجلة ال�صد�أ.
كما �سيوفر املركز برامج تدريبية لتطوير تقنيات البحث
وا�ستخراج الغاز ومعاجلته علما ب�أن جميع الربامج مرخ�صة
من معاهد �إدارية مرخ�صة يف لندن� .سيوفر املركز �أي�ضا دورات
الربامج الإدارية مثل التنمية الذاتية� ،إدارة الأفراد واملوارد
الب�رشية وغريها.
ويف كلمته� ،شكر الدكتور را�شد العماري عميد كلية الهند�سة
جميع اجلهات املوقعة على االتفاقيات ،وقال “ت�صب هذه
االتفاقيات جميعها يف دعم ر�ؤية ور�سالة مركز �أبحاث الغاز
وهذا يف النهاية يحقق �أهداف ر�ؤية قطر  2030وا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية لدولة قطر  ،2011-2016بالإ�ضافة
ال�سرتاتيجية التطوير البحثية ،كما �أن طالب كلية الهند�سة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س �سيتفيدون من الدعم املقدم من
امل�ؤ�س�سة املوقعة على هذه االتفاقيات”.

أخبارنا

أخبارنا

ّ
مركب خرسانة جديد
تطوير
عالي األداء في مركز المواد
المتقدمة
املدعمة بالألياف يف جمموعة
ُت�ستخدم اخلر�سانة
ّ
من التطبيقات املتخ�ص�صة التي ترتاوح بني بدائل
دعائم احلديد يف اخلر�سانة ،والطبقات املغلّفة للأعمدة
اخلارحي لإعادة ت�أهيل الأنظمة
املُج ّدثة ،وال ّتدعيم
ّ
الهيكلية املتدهورة ،ويف جميع من�ش�آت املواد املركبة
مثل بناء الأطر وحتى ا�سطح اجل�سور.
مدعمة تقليد ًيا
على الرغم من � ّأن الهياكل اخلر�سانية ّ
بوا�سطة دعائم احلديد ،فهي تتدهور عند تعر�ضها
الرطوبة ودرجة
لظروف ّ
بيئية عدوانية جتمع بني ّ
احلرارة ،والكلوريد ،مما ي�ؤدي �إىل ت�آكل ال�صلب.

الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتورة ن�سيبة غوزد �أورزكان

قام مركز جامعة قطر للمواد املتق ّدمة بتطوير مركّ ب
وحتم ًال
خر�سانة جديد عايل الأداء ،و�أقوى و�أكرث متانة
ّ
التقليدية.
من اخلر�سانة
ّ
وت�ضمن البحث الذي �أجري بدعم من واحة العلوم
ّ
والتكنولوجيا يف قطر ،التجارب املح ّددة وحتليل دورة
املدعم بالبوليمرات
احلياة لعينات من اخلليط اال�سمنتي
ّ
الطبيعية ،واخلام ،واملعاد تدويرها.
مت تنفيذ هذا امل�رشوع حتت �إ�رشاف الأ�ستاذ امل�ساعد
ّ
الدكتورة ن�سيبة غوزد �أورزكان والأ�ستاذة امل�شاركة
ومديرة مركز املواد املتق ّدمة يف جامعة قطر ،الدكتورة
مرمي العلي املعا�ضيد.
و�رصحت ال ّدكتورة �أوزركان“ :وجدنا � ّأن اخلر�سانة
ّ
املدعمة بالبويل اثيلني منخف�ض الكثافة والبويل
ّ
وقوة �ضاغطة �أعلى”.
بيئي �أدنى ّ
بروبلني له وقع ّ
وا�ستندت الدرا�سة على واقع � ّأن ا�ستخدام الألياف
املوزعة كداعم من �ش�أنها �أن ت�ؤخر ظهور ال�شقوق وتزيد
ال�شد وكذلك ليونة م�صفوفة اخلر�سانة الأ�سا�سية.
قوة ّ
املدعمة بالألياف ،امل�ؤلّفة
و�رشحتّ �“ :إن اخلر�سانة
ّ
من الإ�سمنت الهيدروليكي ،واملياه ،والركام الناعم
الركام الناعم واخل�شن وتعزيزات الألياف ،تزيد
�أو ّ
من �رسعة البناء ،ورمبا حتى تق�ضي على احلاجة �إىل
ال ّتدعيم التقليدي”.

املدعم
وقالت د� .أوزركان “عند ا�ستخدام مواد البوليمر
ّ
بالألياف ( )FRPمثل دعائم احلديد ،كمادة لتدعيم
الهياكل اخلر�سانية ،ت�صبح قدرتها على مقاومة الت�آكل
ال�شد ،وينخف�ض وزنها”.
�أعلى ،وترتفع قدرتها على ّ
املدعم بالألياف ()FRP
وبال ّتايل ،قد ُي�صبح البوليمر
ّ
املبنية يف مياه البحر
آت
ش�
ال ُيق ّدر بثمن بالن�سبة للمن�
ّ
�أو قربها �أو ح ّتى يف بيئة ت�ؤ ّدي �إىل ت�آكلها.
ال�شائعة
يعترب البويل بروبلني واحد من الألياف ّ
ال�صناعة لغري املن�ش�آت مثل البالطات
اال�ستخدام يف ّ
على اال�سطح ،والأر�ضيات ال�صناعية ،والر�صيف،
واملمرات ،على الرغم من �أن تكلفة البال�ستيك اخلام يح ّد
من الن�سبة املئوية التي ميكن �أن ت�ضاف �إىل اخلر�سانة
اقت�صاد ًيا.
املدعم
الر�صيف امل ّدعم بوا�سطة البوليمر
ّ
ي�ستلزم ّ
بالألياف �صيانة �أقل ،كما ميكن تخفي�ض حمتوى
اال�سمنت والغطاء اخلر�ساين ،وال ّتدعيم نف�سه يولد حمل
بيئي �أ�صغر.
تكمن �أهداف هذه الدرا�سة يف معاينة تفاعل اخلليط
املدعم اختبار ًيا ،ومقارنة عينات اخلليط
الإ�سمنتي
ّ
املدعم بالألياف من الناحية البيئية عرب
الإ�سمنتي
ّ
اللجوء �إىل حتليل دورة احلياة.
مدعمة يف خمترب البناء
ّ
مت �إعداد خلطات �إ�سمنتية ّ
ال ّتابع ملركز املواد املتق ّدمة  CAMومنها مزيج
يت�ضمن � ّأي �ألياف ،مزيج من اخلليط
للمعاينة ال
ّ
املدعم بالألياف الطبيعية؛ وخليط ا�سمنتي
الإ�سمنتي
ّ
مدعم بالبويل بروبلني اخلام واملعاد تدويره والبويل
ّ
اثيلني منخف�ض الكثافة والألياف الطبيعية؛ وخليط

مدعم بالبويل بروبلني اخلام واملعاد تدويره؛
ا�سمنتي ّ
مدعم بالبويل اثيلني اخلام منخف�ض
وخليط ا�سمنتي ّ
الكثافة والبويل بروبلني املعاد تدويره والألياف
الطبيعية.
ّ
يف كافّة اخللطات ،بقي حمتوى الألياف ثابت بن�سبة
 ٪2من وزن املزيج .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،بقيت ن�سبة
اال�سمنت مقارنة باملاء وحمتوى الإ�سمنت ثابتني على
 0.4و  500كغ/م ،3على التوايل.
�أثبتت االختبارات امليكانيكية � ّأن ا�ستخدام البوليمرات
اخلام �أو املعاد تدويرها (البويل بروبلني والبويل اثيلني
منخف�ض الكثافة) كدعم رئي�سي له ت�أثري كبري على
احلمل الأق�صى الذي ب�إمكان اخلليط الإ�سمنتي مقاومته
يف حني � ّأن الألياف الطبيعية تزيد من حجم امل�سام
القابلة لالخرتاق مما ي�ؤ ّدي �إىل انخفا�ض املتانة وقدرة
بيئية قا�سية.
حمل بدرجة كبرية ج ًدا يف ظ ّل ظروف ّ
ال ّت ّ
كان الهدف من تقييم دورة احلياة مقارنة الت�أثري
واملدعمة
املطورة
إ�سمنتية
البيئي للخلطات ال
ّ
ّ
ّ
بالبوليمرات الطبيعية ،واخلام ،واملعاد تدويرها (البويل
بروبلني والبويل اثيلني منخف�ض الكثافة).
� ّإن تقييم دورة احلياة الذي ركز على �أربع فئات
إلزامية خمتارة هي ا�ستنفاد املوارد غري احلية،
ت�أثري � ّ
واحتمال ال ّتحم�ض ،واحتمال االحرتار العاملي،
الت�سمم الب�رشي ،خل�ص �إىل �أن الأثر البيئي
واحتمال
ّ
ملرحلة الت�صنيع عالٍ ج ًدا بال ّن�سبة للراتنج اخلام ،مبا
عمليتان تعتمدان على
� ّأن ا�ستخراج املونومري والبلمرة ّ
ا�ستخدام الطاقة ب�شكل مك ّثف.
ومبا � ّأن عملية �إعادة التدوير ال ت�ستهلك الطّ اقة ب�شكل
اخ�رضارا
مك ّثف ،فامل�صفوفة املعاد تدويرها هي �أكرث
ً
من املواد اخلام .و�أ�شارت النتيجة الإجمالية لدورة
احلياة �أن املركّ بات املعاد تدويرها واملليئة بالبويل
بروبلني والبويل �إثيلني املنخف�ض الكثافة هي �أكرث
حفاظً ا على البيئة من املركبات امل�صنوعة من املواد
اخلام.
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اإلسم :إبراهيم علي الهيدوس
التخصص الجامعي :هندسة ميكانيكية
ّ
الوظيفة :فني معمل الهندسة الميكانيكية – مركز المواد
المتقدمة
ما هو عملك احلايل؟

كيف تقدمت للعمل يف املركز؟

تطبيق اختبارات عملية على بع�ض املواد الهند�سية
يف معظم البحوث يف املركز وكتابة النتائج
والتحليالت على هيئة تقارير.

�سمعت عن املركز من بع�ض �أفراد العائلة فتحم�ست
لاللتحاق باملركز وتقدمت عن طريق ق�سم املوارد
الب�رشية بعد مقابلة مع رئي�س املركز د .مرمي العلي
املعا�ضيد.

متى التحقت بالعمل مع مركز املواد املتقدمة؟
�سنة 2010
هل لك �أن حتدثنا عن جمال تخ�ص�صك اجلامعي؟
وما �سبب اختيارك لهذا التخ�ص�ص؟

�إبراهيم علي الهيدو�س

تخ�ص�صت يف جمال الهند�سة امليكانيكية وهو
جمال يخت�ص بت�صميم وت�صنيع وتطوير الآالت
والأجهزة امل�ستخدمة يف جميع املجاالت وكذلك
يهتم بتحويل الطاقة .وهو جمال وا�سع له عالقة
بكل جماالت احلياة.
�سبب اختياري لهذا التخ�ص�ص هو حبي للجزء
العملي يف البحوث واحلياة العملية �أكرث من اجلزء
النظري عالوة على اهتمامي باملواد الهند�سية
بكافة ا�شكالها مثل احلديد والأملونيوم والزجاج
والبال�ستيك واال�سمنت وغريها الكثري.
هل لك خربات عملية �سابقة؟ �أين عملت قبل مركز
املواد املتقدمة؟ وما هي طبيعة عملك؟
نعم .عملت فرته ب�سيطة يف �رشكة قطر للبرتول،
حيث كنت مبتعث كطالب هند�سة ميكانيكية للعمل
يف ق�سم تكنولوجيا املواد يف �رشكة قطر للبرتول.
طبيعة عملي كانت كتابة تقارير عن املواد
الهند�سية املختربة يف امل�صنع.
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ما هو اجلزء املف�ضل لديك يف وظيفتك احلالية؟
�أنه عمل غري روتيني ،كل فرته نبد�أ يف بحث جديد
واختبارات جديدة ونتعامل مع �أجهزة جديدة
وخمتلفة .عالوة على اكت�شاف �أمور علمية جديدة
و�إر�ضاء جانب الف�ضول وحب املعرفة لدي.
ما هي التحديات التي تواجهها يف عملك؟
الوقت ،حيث ميثل �أهمية كبريه يف جمال عملي
فيجب االلتزام به لإعطاء نتائج دقيقة مما ي�ؤدي
ببحث متكامل.
�إىل اخلروج
ٍ
ماهي املهارات التي اكت�سبتها بوجودك يف مركز
املواد املتقدمة؟
روح التعاون ومعرفة قيمة فريق العمل ،والكثري
من املهارات العلمية التي مل �أكن لأعرفها لوال
التحاقي باملركز وتطبيقي العملي الختبارات
البحوث� ،أهمها اهتمامي بالبيئة واملحافظة
عليها وذلك بعمل �إعادة تدوير لأغلبية املواد مثل
البال�ستيك والورق وغريها من املواد الهند�سية.
والعمل على �أكرث من �آلة مثل �آلة اخلراطة لت�شكيل
احلديد واملعادن ،و�آلة قيا�س �رسيان البوليمر
بعد ذوبانه ،طريقة �صنفرة و�صقل املعادن
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ومعاجلتها كيميائياً ،القيام باختبار ال�شد للمعادن
والبال�ستيك ،وجهاز بثق البال�ستيك وهو عبارة عن
خلط �أكرث من نوع من البال�ستيك �أو �إ�ضافة �ألياف
طبيعية على البال�ستيك لإنتاج مركب بال�ستيكي
جديد ذو مزايا فريدة ،وغريها الكثري من الأجهزة.
حدثنا عن طموحاتك امل�ستقبلية يف جمال العمل؟
القيام ببحث �أو امل�شاركة يف بحث يح�صل على
�سمعة عاملية با�سم دولة قطر ويكون له عالقة
ب�أحد جماالت الطاقة �،أمتنى �أي�ض ًا القيام ببحث
يهتم بتطوير خاليا التقاط الطاقة ال�شم�سية ب�سبب
توفر ال�شم�س طوال �أيام ال�سنة تقريب ًا يف قطر.
ما هي امل�شاريع التي تعمل عليها حالي ًا� ،أو
االختبارات؟
م�رشوع �إعادة تدوير البال�ستيك و�إ�ضافة مواد
معادة التدوير عليه و�أي�ض ًا �إ�ضافة الألياف
الطبيعية مثل �ألياف النخيل عليه ،م�شاريع مهتمة

بت�آكل املعادن نتيجة الظروف اجلوية واملناخية
بالدولة و�أهمها م�رشوع ت�آكل احلديد بالتعاون مع
�رشكة قطر للبرتول ،م�رشوع �إعادة تدوير الورق
وا�ستعماله جمدداً.
ما هي الدورات التدريبية �أو التدريب الذي ح�صلت
عليه منذ التحاقك يف العمل يف مركز املواد
املتقدمة؟ وهل كان له دور يف تطوير مهاراتك
�أو ما هي املهارات التي اكت�سبتها من خالل هذا
التدريب؟
تدريب على �آلة اخلراطة لت�شكيل املعادن ،تدريب
يف مبادئ توربينات الغاز ،وعمليات و�صيانة
توربينات الغاز وهما دورتان مت تقدميها يف
املركز ،دورتني يف متطلبات االعتماد العاملي
 ،ISOدورة عن ال�سالمة يف حال حدوث حريق
كانت منظمة من قبل �رشكة الأمن وال�سالمة
العاملية  ،Chup Fireدورة يف كتابة طلب
وتقارير علمية.

كلمة �أخرية تختتم بها حديثك ،ون�صيحة ترغب
بتوجيهها �إىل اجليل اجلديد من اخلريجني؟
�سعيد جداً بعملي يف مركز املواد املتقدمة وان�صح
جميع اخلريجني اجلدد املهتمني ب�شتى جماالت
البحث االلتحاق باملركز �أو ب�أحد مراكز البحث
العلمي يف جامعة قطر ،حيث �أنه ينتظرهم
م�ستقبل واعد لأن جمال البحث العلمي جمال كبري
وواعد وقد �أولته الدولة اهتمام بالغ مبا فيه من
تطوير وا�ستفادة يف �شتى جماالت احلياة البيئية
واالقت�صادية وال�صناعية وبالتايل �سينعك�س �أثره
على الب�رشية مبا يتفق مع ر�ؤية قطر الوطنية
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