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النقبي يستعد الختبار ابتكاره على اإلنسان.
اإلمارات اليوم

حصل املــواطــن الــدكــتــور عــي عبدالله 
هــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــقـــــــــبـــــــــي، خــــــــــــــــــال األســـــــــابـــــــــيـــــــــع 
املـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، عــــــــــى بـــــــــــــــــــراءيت اخـــــــــــــــــــراع مــــن 
بريطانيا وأمريكا ألول كبد اصطناعية 
حـــــــيـــــــويـــــــة، صـــــنـــــعـــــهـــــا ملـــــــســـــــاعـــــــدة مــــــرىض 
الــفــشــل الـــكـــبـــدي، مــتــغــلــبــاً بـــذلـــك عــى 
صــــعــــوبــــات واجــــهــــتــــه يف بـــــدايـــــة تــطــبــيــق 
فـــكـــرتـــه الــــتــــي بـــــــدأت مـــنـــذ ســـــنـــــوات، إذ 
نـــجـــح االخــــــــراع اإلمـــــــــارايت يف الـــتـــجـــارب 
املخربية، وهو حالياً يف طور التجارب 
ــــيـــــداً لـــتـــطـــبـــيـــقـــه عـــى  الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، تـــــمـــــهـ

اإلنسان يف مراحل الحقة.
وحــــــــســــــــب روايــــــــــــــــــة الــــــنــــــقــــــبــــــي، وهــــــو 
يعمل بروفيسوراً مساعداً يف جامعة 
اإلمـــــــــــارات، لــــــــ»اإلمـــــــارات الـــــيـــــوم«، فـــإن 

»االخــــــراع عـــبـــارة عـــن كــبــد اصــطــنــاعــيــة 
حــــــــــــــيــــــــــــــويــــــــــــــة مــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــوعــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ألــــــــــــــيــــــــــــــاف 
اصــــــطــــــنــــــاعــــــيــــــة، تـــــعـــــيـــــش مـــــــــــدة خـــمـــســـة 
أشـــــــهـــــــر، خـــــــافـــــــاً لــــلــــكــــبــــد االصــــطــــنــــاعــــيــــة 
الدارجة االستخدام طبياً حالياً، التي 
ال تــــــســــــتــــــمــــــر أكـــــــــــــــر مـــــــــــن شــــــــهــــــــر واحـــــــــــــــد، 
وتـــحـــتـــاج إىل الـــتـــغـــيـــري، وتـــالـــيـــاً ســيــوفــر 
االخــــــراع الــجــديــد الــجــهــد الــنــاجــم عن 

عمليات التغيري املستمرة«.
ويستعد الدكتور النقبي لتجاوز 
ــــتـــــجـــــارب املـــــخـــــربيـــــة، تـــمـــهـــيـــداً  مــــرحــــلــــة الـ
لـــبـــدء تــطــبــيــق اخـــراعـــه عـــى اإلنـــســـان، 
وهو األمل الذي شّكل هاجساً له منذ 
تــــســــع ســــــنــــــوات مـــــضـــــت، مــــنــــذ أن كــــان 
ــــكـــــايـــــد« يف  طــــالــــبــــاً يف جـــامـــعـــة »اســـــراثـ
أســـكـــتـــلـــنـــدا، مــــــــروراً بـــمـــرحـــلـــة األبـــحـــاث 
والــــــــــــدراســــــــــــة يف جــــــامــــــعــــــة هـــــــــــارفـــــــــــارد يف 

بــــــــــــــوســــــــــــــطــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــــــات املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة 
األمــــريكــــيــــة، وحـــتـــى تــطــبــيــقــه حـــالـــيـــاً يف 
جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، ثــــــــــــــــم تـــــــقـــــــدمـــــــه 

للحصول عى براءة االخراع.
وأشــــــار الــنــقــبــي إىل أنــــه »اســتــطــاع 
التغلب عى الصعوبات التي واجهته 
يف بـــدايـــة تــطــبــيــق الـــفـــكـــرة، إذ نــجــح يف 
الــــــتــــــجــــــارب املــــــخــــــربيــــــة، ويـــــــجـــــــري حــــالــــيــــاً 
الــتــجــارب الــحــيــوانــيــة لكبد اصطناعية 
تــتــكــّون مــن ثــاثــة فــصــوص أو أجــــزاء، 
ــــلـــــدم واآلخــــــــــر لــــلــــخــــايــــا، بــيــنــمــا  واحـــــــــد لـ
األخــــــــــــــــــــــري لــــــــأكــــــــســــــــجــــــــن الــــــــــــــــــــــذي يـــــــغـــــــذي 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــايــــــــــــــــا املــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــربوتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــات 
واألحماض األمينية واألنزيمات التي 

تحتاج إليها الكبد«.
ونّوه بأهمية األكسجن يف إطالة 
ــــا، وتــــمــــكــــن املــــــريــــــض مـــن  عــــمــــر الــــــخــــــايــ

االســــــتــــــفــــــادة لـــــفـــــرة تــــصــــل إىل خــمــســة 
أشـــــــــــــهـــــــــــــر مــــــــــــــــن الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــد االصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
املــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــدثــــــــــــــــة، بــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاف الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــد 
االصطناعية الدارج استخدامها طبياً 
ملصابي الفشل الــكــبــدي، الــتــي تحوي 
غرفتن فــقــط، وال تــتــوافــر فيها غرفة 
مــســتــقــلــة لـــأكـــســـجـــن، لــــذا ال يــســتــمــر 
بــــــقــــــاء الــــــخــــــايــــــا بـــــهـــــا وقــــــــتــــــــاً طـــــــــويـــــــــاً، مـــا 
ــــا كـــــــل شـــــهـــــر حـــــــداً  ــــهـ ــــبـــــدالـ ــــتـ يــــســــتــــلــــزم اسـ

أقىص.
واعــــــــــــــتــــــــــــــرب الــــــــنــــــــقــــــــبــــــــي أن اخـــــــــــراعـــــــــــه 
ــــنــــــح األمـــــــــــــــل مـــــــــن جــــــــديــــــــد ملــــــرىض  ــــمــ ــيــ ــ »ســ
الفشل الكبدي«، الفتاً إىل أنــه »أول 
مــــواطــــن حـــاصـــل عــــى بـــكـــالـــوريـــوس يف 
ــــيـــــويـــــة يـــتـــجـــه  ــــنـــــدســـــة الـــــحـ تــــخــــصــــص الـــــهـ
نــــحــــو هـــــــذا املــــــجــــــال، نـــــظـــــراً إىل أهـــمـــيـــتـــه 

بالنسبة للمجتمع«.

 اصطناعية
ً
براءتا اختراع من بريطانيا وأميركا لمواطن طّور كبدا

سالمة الكتبيـ ــ العين

ابــتــكــر فــريــق بحثي يف جــامــعــة خليفة 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــــكــــّون مــن 
خــمــســة مـــواطـــنـــن طــــاب دكــــتــــوراه يف 
الــهــنــدســة، بــرنــامــج »آي كــيــو« لحجز 
ــــريــــــق الــــهــــاتــــف  تـــــــذاكـــــــر االنــــــتــــــظــــــار عـــــــن طــ
ــــــذي تــــم تــصــمــيــمــه ملــصــلــحــة  الــــــــذيك، الـ

وزارة العدل.
ويهدف تطبيق نظام االنتظار إىل 
ــــار وقــــــــت الـــــعـــــمـــــاء، إذ ُيــــمــــّكــــن  ــتـــــصـ ــ اخـ
العميل من حجز تذكرة االنتظار عرب 
اإلنرنت من دون الحاجة إىل وجوده 
يف مــــــركــــــز الــــــخــــــدمــــــة ألخــــــــــذ الــــــتــــــذكــــــرة، 
وإضاعة الوقت يف االنتظار. كما يوفر 
الــــتــــطــــبــــيــــق مـــــعـــــلـــــومـــــات أســــــاســــــيــــــة عـــن 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــــم اخــــتــــيــــارهــــا، مــثــل 
األوراق الرسمية والرسوم املطلوبة، 
ويحصل العميل عى تحديث مباشر 
حـــــــــــــــــــــال االنــــــــــــــتــــــــــــــظــــــــــــــار )عــــــــــــــــــــــــــدد الـــــــــعـــــــــمـــــــــاء 
ــــتـــــوقـــــع املـــتـــبـــقـــي  املــــنــــتــــظــــريــــن والـــــــوقـــــــت املـ

للحصول عى الخدمة(.
وأوضـــح الباحثون، وهــم: حمد 
أحـــمـــد املـــــرزوقـــــي، وعـــيـــى بــاســعــيــد، 
ــــمــــــد راشـــــــــد الــــطــــنــــيــــجــــي، وخـــلـــفـــان  وأحــ
املــــــــــراشــــــــــدة، ومـــــحـــــمـــــد عـــــــي الـــــزعـــــابـــــي، 
ويــــــــــشــــــــــرف عـــــلـــــيـــــهـــــم الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور حـــــســـــان 

املهريي، أن »التطبيق ُيمّكن العميل 
من ترتيب وصوله إىل مركز الخدمة 
قــــــــــبــــــــــل أوان الــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــة املـــــــــتـــــــــوقـــــــــعـــــــــة، 
وبــــاســــتــــخــــدام الـــتـــطـــبـــيـــق يـــتـــم اخـــتـــصـــار 
ــــأنـــــظـــــمـــــة  الــــــــــوقــــــــــت الــــــــضــــــــائــــــــع مــــــــقــــــــارنــــــــة بـ
االنتظار التقليدية، كما أن التطبيق 
يـــوفـــر خـــاصـــيـــة إبــــــداء رأي الـــعـــمـــاء يف 

مستوى جودة الخدمة املقدمة«
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث عــــيــــى إبــــراهــــيــــم 
بــــــــاســــــــعــــــــيــــــــد: »يــــــــمــــــــكــــــــن الـــــــــــــدخـــــــــــــول عــــى 
الــــربنــــامــــج مـــــن الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر أو الـــهـــاتـــف 
املــــحــــمــــول، ويــــتــــم اخــــتــــيــــار الـــلـــغـــة الـــتـــي 
تــــــــــــــنــــــــــــــاســــــــــــــب الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــل، وتـــــــــســـــــــجـــــــــيـــــــــل 
ــــخــــــدم جــــــــديــــــــد عـــــــــن طــــــــريــــــــق رقــــــم  ـــــتــ مــــــسـ
الـــهـــاتـــف املــــتــــحــــرك، وبـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة، 
وعـــقـــب الــتــســجــيــل يــتــســلــم الــشــخــص 
رســــــــالــــــــة نـــــّصـــــيـــــة بــــكــــلــــمــــة املـــــــــــــــــرور، الــــتــــي 
سيستخدمها بــعــد ذلــك يف حــجــز أي 

موعد«، وأضاف: »توجد يف التطبيق 
قائمة بخدمات الوزارة، وعند اختيار 
ــــاء  ــــطــ ــــإعــ الــــــــخــــــــدمــــــــة يــــــــقــــــــوم الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق بــ
املــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم رســــــــــــــالــــــــــــــة بــــــــاملــــــــســــــــتــــــــنــــــــدات 
املــــطــــلــــوبــــة والــــكــــلــــفــــة املــــالــــيــــة لـــلـــخـــدمـــة، 
ويف حـــــال املــــوافــــقــــة يـــتـــم إعــــطــــاؤه رقـــم 
الــــــــتــــــــذكــــــــرة والـــــــــــوقـــــــــــت املـــــــتـــــــوقـــــــع إلنــــــهــــــاء 
املعاملة، حيث يتم احتساب الوقت 
ــــاًء عــــــى عـــــــدد املــــنــــتــــظــــريــــن يف طــــابــــور  ــــنــ بــ

الخدمة«.
وأشـــــــــــــــــار إىل أن »فـــــــــريـــــــــق الــــعــــمــــل 
ُكّرم، أخرياً، من ِقبل صاحب السمّو 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــــــوزراء حـــــــاكـــــــم دبـــــــــــــي، خــــــــــال حـــفـــل 
الـــــــــفـــــــــائـــــــــزيـــــــــن بـــــــــجـــــــــائـــــــــزة أفـــــــــضـــــــــل خــــــدمــــــة 
حكومية عرب الهاتف املحمول، التي 
حــــظــــيــــت بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــحــــلــــيــــة وعــــربــــيــــة 

وعاملية واسعة، إذ فاز باملركز األول، 
وحــصــل عـــى جـــائـــزة مــقــدارهــا مــلــيــون 

درهم«.
وأوضــــــــح بـــاســـعـــيـــد أن »الــتــطــبــيــق 
جــــــــــاهــــــــــز حـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــاً، ولــــــــــكــــــــــن لــــــــــــم يــــــدخــــــل 
الخدمة بشكل رسمي، خصوصاً أن 
ــــنـــــّص عـــــى انـــتـــقـــال  شـــــــــروط املــــســــابــــقــــة تـ
امللكية الفكرية إىل مجلس الـــوزراء، 
ونتواصل معهم حالياً ملعرفة طريقة 
الــتــنــفــيــذ ومــــوعــــدهــــا«، مـــشـــرياً إىل أنـــه 
ـــــاً ويــــمــــكــــن  ـــبـ ــــريـــ »ســــيــــفــــتــــح لــــلــــجــــمــــهــــور قــ
تطبيقه يف جميع الجهات الحكومية 
االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة واملـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إىل 
الــجــهــات الــخــاصــة الــتــي تــقــدم خــدمــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور، مــــثــــل الــــبــــنــــوك وشـــــركـــــات 
االتــــصــــاالت واملـــطـــاعـــم، وأن الــتــطــبــيــق 
ــــاً لـــــــــــــــوزارة الــــــعــــــدل،  ــــريــ لـــــــن يــــــكــــــون حــــــصــ

وسيتم طرحه يف وزارات أخرى«.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال نــــــائــــــب رئــــيــــس 
جــــــــامــــــــعــــــــة خــــــلــــــيــــــفــــــة األول لـــــلـــــبـــــحـــــوث 
ــــتـــــطـــــويـــــر، الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد املــــعــــا:  والـ
»نــــحــــن ســـــعـــــداء بــــــأن نـــشـــهـــد إنـــــجـــــازات 
ــــا الـــــــذيـــــــن نــــفــــخــــر بـــــهـــــم دائــــــــمــــــــاً يف  ــــنـ طـــــابـ
جـــامـــعـــة خــلــيــفــة، ونـــســـعـــى إىل تــوفــري 
ــــيـــــع اإلبـــــــــــــــداع  ــــتـــــشـــــجـ ــــة الـــــــــــازمـــــــــــة لـ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
ــــار، األمــــــــر الــــــــذي ســـيـــســـهـــم يف  ــــكــ ــتــ ــ واالبــ

إعداد أجيال مبدعة«.
عضوا الفريق محمد الزعابي وعيسى باسعيد يشرحان مزايا التطبيق.

اإلمارات اليوم

5 طالب دكتوراه مواطنين يبتكرون 
 لـ »االنتظار الذكي«

ً
تطبيقا

فاز بالمركز األول كأفضل خدمة حكومية عبر »المحمول«.. ويتيح أخذ تذكرة االنتظار عبر اإلنترنت

عمرو بيوميـ ــ أبوظبي

•

• التطبيق ُيمّكن العميل من ترتيب 
وصوله إىل مركز الخدمة قبل أوان 

الخدمة املتوقعة، وباستخدامه يتم 
اختصار الوقت الضائع.

التقى مهندسي وطلبة الدولة 
المبتعثين في جامعات كوريا 

الجنوبية.. وعاد المرضى اإلماراتيين

محمد بن زايد: ثروتنا 
البشرية أغلى 

ما لدينا
]التفاصيل: ص١٦ - ١٧[
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خالد الشعفار:
إجازتي للعائلة 

واألصدقاء

يحرص على تناول الفطور مع أصدقائه وتمضية الوقت مع أوالد أخته

يــمــنــح مــصــّمــم األثـــــاث اإلمــــــارايت خــالــد 
الشعفار، إجازته األسبوعية للعائلة 
واألصــــــــدقــــــــاء. يــــبــــدأ نــــهــــار الــــشــــعــــفــــار يف 
الصباح الباكر، فهو كائن صباحي، 
كــــمــــا يــــصــــف نــــفــــســــه، ال يــــحــــب الـــتـــأخـــر 
بالنوم، ويحرص يف أيام اإلجازة عىل 

تناول الفطور مع أصدقائه. 
بعد االنتهاء من صــاة الجمعة 
يــمــي الــشــعــفــار بقية يــومــه يف املــنــزل 
مــــــع الــــعــــائــــلــــة ومــــــــع أوالد أخــــــتــــــه، فــا 
يـــــلـــــزم نــــفــــســــه بـــــأيـــــة ارتــــــبــــــاطــــــات عـــمـــلـــيـــة 
بــــاســــتــــثــــنــــاء بــــعــــض األعــــــمــــــال الــــطــــارئــــة. 
ولفت الشعفار إىل أنه يرتبط بعاقة 
حــمــيــمــة مـــع أوالد أخـــتـــه، فــهــو يــحــب 
الــتــعــامــل مـــع األطـــفـــال، وعـــىل الــرغــم 
مــن انـــه قــد يــبــدو قــاســيــاً لــلــبــعــض، إال 
أنــه يميل إىل االعتناء باألطفال، وال 
يــــــكــــــره الـــــتـــــبـــــديـــــل لــــلــــطــــفــــل أو إطــــعــــامــــه 

عندما يكون صغرياً. 
تــــتــــمــــيــــز حــــــيــــــاة الـــــشـــــعـــــفـــــار بـــكـــونـــهـــا 
مــنــظــمــة جــــــداً، فـــهـــو يـــحـــب أن يــعــتــمــد 
عـــــــىل األمــــــــــــــور الــــــتــــــي اخــــــتــــــرهــــــا ويـــــعـــــرف 
نتيجتها، وال يمنعه ذلك من اختبار 
بــــعــــض األشـــــــيـــــــاء. يـــــبـــــدأ نــــــهــــــاره بـــســـاعـــة 

خـــــاصـــــة يـــمـــنـــحـــهـــا لـــنـــفـــســـه لـــلـــتـــفـــكـــري يف 
يـــومـــه، ثـــم يــتــابــع بـــمـــشـــروعـــات عـــدة، 
ــــا أو املـــــــقـــــــاهـــــــي أو  ــــنـــــمـ ــــيـ وقـــــــــــد يـــــــــــــزور الـــــسـ
املــــــــــطــــــــــاعــــــــــم. عـــــــــــىل الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن حــــــــرص 
الــــــــشــــــــعــــــــفــــــــارعــــــــىل إبـــــــــــعـــــــــــاد الــــــــعــــــــمــــــــل عــــن 
ــــيـــــة، إال أن الـــعـــمـــل  ــــبـــــوعـ إجــــــازتــــــه األسـ
يــتــســلــل إلــيــهــا أحـــيـــانـــاً. ويـــــرى أن الــفــن 
ــــاتــــــه مــــــــن خـــــــــــال تــــفــــاصــــيــــل  ــيــ ــ يـــــــدخـــــــل حــ
كـــــــــثـــــــــرية، ومــــــنــــــهــــــا الــــــــطــــــــعــــــــام، أو حـــتـــى 
تـــنـــســـيـــق املـــــابـــــس، ألنــــــه دائـــــــم الــبــحــث 
عــــــــن األشـــــــــيـــــــــاء الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة، وال يــــقــــدم 
الـــنـــصـــائـــح لـــلـــمـــقـــربـــن إال حـــــن ُيــطــلــب 
منه ذلك. واعتر الشعفار أن العمل 
املــــــــتــــــــواصــــــــل خـــــــــــال االســــــــــبــــــــــوع يـــجـــعـــلـــه 
ينتظر اإلجازة األسبوعية للراحة. أما 
يف الــســفــر فــريتــبــط بــعــاقــة مــمــيــزة مع 

إسطنبول.

ديانا أيوبـ ـ دبي 

يبدأ نهار الشعفار في 
الصباح الباكر، فهو كائن 

صباحي ال يحب التأخر 
بالنوم، ويحرص في أيام 

اإلجازة على  تناول الفطور 
مع أصدقائه. 

تصوير: أحمد عرديتي

اقتناء لوحات 

يحب المصّمم اإلماراتي اقتناء 
األعمال الفنية، ويعتبر نفسه من 
المقتنين الشباب، وقد بلغ عدد 
مجموعة األعمال التي يملكها 

. ولفت إلى أن أغلب 
ً
 فنيا

ً
35 عمال

األعمال التي اقتناها من الفن 
العربي، ومنها اعمال للجزائري 

رشيد قريشي، والعراقي حسان 
مسعود، واللبناني حسين 

 الى أنه ال يقتني 
ً
ماضي، مشيرا

بهدف االستثمار وال يفكر في بيع 
أي من االعمال التي يملكها 

، ألنه ال يشتري إال 
ً
مستقبال

األعمال التي يشعر أنه أحبها 
ويرغب في االحتفاظ بها.

رياضة منتظمة أحب األزياء 

يتابع خالد الشعفار األزياء في كل 
 من األطفال 

ً
المجاالت بدءا

 الى آخر صيحات الموضة 
ً
ووصوال

في األلوان أو حتى األقمشة، 
ولفت الى أنه يطلع على كل ما 

تضعه الموضة لسببين، األول 
رغبته في متابعة كل جديد، 

والثاني ينبع من كونه يستوحي 
من كل الموضة ما يرتبط بالديكور، 

فاألخير يجمع الكثير من الفنون. 
يشارك خالد الشعفار في 

الماراثون الذي يقام بشكل 
سنوي في اإلمارات، إال ان 
ظروفه الصحية منعته من 

المشاركة هذا العام. ويعتمد 
على برنامج رياضي منظم فيزور 

النادي بشكل منتظم منذ 1٢ 
، ويمارس رياضة الركض ان لم 

ً
عاما

يزر النادي. كما يعتمد على 
الثقافة الغذائية التي ترافق 

الرياضة كي يحافظ على وزنه، 
على الرغم من حبه للمأكوالت 

والتذوق. 

•
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