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إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها .نحن بحاجةلالجتهاد واإلبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة واالهتمام
بالتحصيل العلمي في االختصاصات كافة ،واالعتماد على النفس
ومحاربة الكسل واالتكالية.
تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في صدارةأولويات دولة قطر ،وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على
المستوى التشريعي والمؤسسي تنفيذ ًا لرؤيتها الوطنية  2030التي
تشدد على التنمية البشرية.
الخطط ال توضع فقط لغرض إتمام اإلجراء شكلي ًا ،فهي توضعلتطبق ،ومن هنا يجب أن تُصمم بحرص وعناية  ،وأن تكون قابلة
للتنفيذ في إطار المعطيات ،بما فيها الميزانيات المتاحة ،ويجب أن
تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة ،والمحاسبة
بناء عليها وعلى أهدافها».
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من أقوال
سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى

كلمة السيد المدير التنفيذي للنادي العلمي
األعزاء قراء مجلة المبتكر في نسختها الثانية
يسرنا أن نضع بين أيديكم حصيلة جهد استمر لمدة عام كامل تميز
باإلنجازات على مستويات متعددة داخلية وخارجية وقد يكون أهم
هذه اإلنجازات هو فعالية واحة الدوحة لالبتكار ضمن فعاليات الدوحة
عاصمة الشباب اإلسالمي حيث اجتمع تحت سقف واحد في الدوحة
 43مبتكر من مختلف الدول اإلسالمية وعرضوا ابتكاراتهم وتنافسوا
وتعرفوا على معالم دوحة الخير والريادة ،كما أبدوا إعجابهم للمستوى
الراقي الذي وجدوه علمي ًا وثقافي ًا وتنظيم ًا.
أيها األعزاء
في عام  2019اجتهدنا كفريق عمل في النادي العلمي القطري
وخططنا ونفذنا وكان هدفنا هو االرتقاء بالنادي العلمي ليكون في
مصاف المراكز العلمية التي يشار إليها بالبنان ويكون لَبِنة من لَبِنات
النهضة العلمية في دولة قطر وحتى نصل إلى ما نصبو إليه بدأنا
بتنفيذ خطة استراتيجية مقسمة إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة البناء
التي تشمل تطوير البنية التحتية للنادي وأيض ًا تطوير أنظمة األمن
والسالمة وتطوير مناهج التدريب وتطوير نظام العضوية وبالتوازي مع
تنفيذ الخطة االستراتيجية استمرت عجلة العطاء في النادي العلمي
القطري ،من خالل تقديم الدعم واالستشارات العلمية وورش العمل
وتنفيذ االبتكارات والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية والمحلية.
القرّاء الكرام
إن من أهم مبادئ اإلدارة العمل على تمكين صف ثاني من الشباب
قادر على تحمل المسؤوليات ومتابعة السير بخطى ثابتة ودون أن تتأثر
سبب كان ،وال تزال وزارة الثقافة
منظومة العمل لغياب شخص ألي
ٍ
والرياضة تؤكد على هذا المبدأ من خالل تأكيدها على تمكين الشباب
من أجل تكوين شخصية متزنة ومنتجة ومعتزة بهويتها الوطنية ،وهذا
صب أعيننا منذ أن تم تعييننا بمنصب المدير التنفيذي
ما وضعناه نُ ْ
للنادي العلمي القطري والحمد هلل نشهد اليوم مجموعة من الشباب
القطري المحب لوطنه وللنادي العلمي والذي أثبت جدارة في القيادة
والتوجيه من خالل وضعه في موقع المسؤولية وإدارة شؤون العمل
ّ
متمثلين قول سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
بهامش حرية واسع،
أمير البالد المفدى في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ودفع المسيرة
التنموية وصو ًال إلى تحقيق مستقبل مشرق لدولة قطر.
وفقكم اهلل تعالى والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
د .حارب الجابري
المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري
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من نحن
تم تأسيس النادي العلمي القطري بناء على والتسويق.
قرار المجلس األعلى لرعاية الشباب رقم  74لسنة كما يعمل النادي على طرح برامج وورش علمية
1987م  ،ليصبح أول مؤسسة علمية غير ربحية في متخصصة لجميع الفئات العمرية لتطوير المهارات
الدولة ،تٌعنى بتشجيع التعلم واالبتكار والبحث في والخبرات العلمية لدى الشباب القطري ،اعتماداً
على منهج علمي تفاعلي يمكنهم من ممارسة
مجاالت العلوم والتكنولوجيا.
المهارات الهندسية والعلمية بشكل تطبيقي.
ويهدف النادي إلى توفير بيئة علمية داعمة
للمبتكرين ورواد األعمال ،ويندرج تحت سقفه
جميع المتطلبات األساسية لدعم أفكار المبتكرين
وتحويلها من فكرة إلى نموذج قابل للتصنيع

الرؤيـة

الرسالـة

الريادة في متعة العلوم واالبتكار.

توفيــر بيئــة علميــة ابداعيــة وجاذبــة تمكــن
الشــباب مــن التعلــم واالبتــكار بمــا يخــدم
المجتمــع القطــري.

األهداف
 تطوير البنى التحتية بما يعزز أفضل الممارسات العلمية للشباب. بناء األنظمة واإلجراءات لتحسين القدرات المؤسسية. جذب وتشجيع الشباب لتمكينهم في المجاالت العلمية. -تحفيز الشباب لالبتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم.
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مركز المبتكر الواعد
يستهدف الفئة العمرية من  5حتى  14سنة
بنـــاء علـــى نظـــام تعليمـــي قائـــم علـــى دراســـة العلـــوم
تـــم تأســـيس برامـــج مركـــز المبتكـــر الواعـــد
ً
والتكنولوجي ــا والهندس ــة والرياضي ــات والت ــي تع ــرف اختص ــاراً بإس ــم  STEMنس ــبة إل ــى الح ــروف األول ــى
م ــن أس ــمائها باللغ ــة اإلنجليزي ــة  ،Science, Technology, Engineering and Mathematicsيه ــدف
نظـــام ســـتيم  STEMإلـــى النهـــوض بالتعليـــم لتهيئـــة الطالـــب للتعامـــل مـــع الواقـــع العملـــي
المعاص ــر وكيفي ــة التأهي ــل واالس ــتعداد للوظائ ــف المس ــتقبلية ،كم ــا أن نظ ــام س ــتيم  STEMيه ــدف
إل ــى جع ــل الطلب ــة يتمتع ــون بدراس ــة المحت ــوى الدراس ــي ف ــي مج ــاالت الهندس ــة والرياضي ــات والعل ــوم
يحس ــنون م ــن كفاءته ــم ف ــي تل ــك المج ــاالت.
والتكنولوجي ــا ،وبالتال ــي
ّ

يهدف المركز إلى:
– توفير بيئة جاذبة ومشجعة للمشاركين وتمكينهم في المجاالت العلمية
– اكتشاف ودعم الموهوبين وصقل قدراتهم
– تحفيز المشاركين على االبتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم
– تعزيز األنشطة العلمية والبحثية واالبتكارية
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مركز ميكانيكا السيارات
ه ــو أح ــد مراك ــز الن ــادي العلم ــي القط ــري المجه ــز بأح ــدث المع ــدات واألجه ــزة الميكانيكي ــة المتخصص ــة
ف ــي مج ــال المح ــركات ويتوف ــر به ــا قاع ــات التدري ــب والمحاض ــرات والترفي ــه وتس ــاهم ف ــي خل ــق بيئ ــة جاذب ــة
لألعضـــاء بهـــدف تدريبهـــم وتطويـــر مهاراتهـــم فـــي مجـــال الميكانيـــكا علـــى عـــدة مســـتويات للمبتدئيـــن
والهـــواة والمحترفيـــن.
يهدف المركز إلى:
تطوير مهارات المنتسبين في مجال الميكانيكا بداية من فئة المبتدئين وصو ًال لفئة المحترفين.توفير بيئة آمنة مجهزة بأحدث المعدات للشباب.ترســـيخ مفهـــوم الســـباق اآلمـــن لـــدى الشـــباب وتنظيـــم فعاليـــات للســـباقات االمنـــة فـــي الحلبـــاتالمخصصـــة لذلـــك فـــي الدولـــة.
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واحة الصناع والمبتكرين
واح ــة الصنـ ـاّع والمبتكري ــن عب ــارة ع ــن مجموع ــة م ــن المعام ــل وورش العم ــل اليدوي ــة والرقمي ــة المجه ــزة
بأحـــدث معـــدات واجهـــزة القيـــاس والتصنيـــع بغـــرض التعليـــم وتمكيـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن التصميـــم
والتصنيـــع واالبتـــكار ألغلـــب المشـــاريع ممـــا يســـاهم فـــي اختـــزال الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة ،وتوفـــر بيئـــة
فعالـــة لإلبـــداع واالبتـــكار ،كمـــا انهـــا تســـاهم فـــي التدريـــب وتبـــادل الخبـــرات بيـــن المهتميـــن والمختصيـــن
وتوف ــر مس ــاحات ُمنظم ــة حس ــب االختصاص ــات الفني ــة ومنه ــا اإللكتروني ــات والبرمجي ــات والروب ــوت والطاق ــة
والميكانيـــكا والتصنيـــع اليـــدوي والرقمـــي.
يهدف المركز إلى:
نشر ثقافة الصنع واالبتكار في المجتمع وتمكين الشباب.توفير معامل مجهزة بأحدث التقنيات الفنية.تهيئ ــة بيئ ــة علمي ــة صناعي ــة إبداعي ــة وجاذب ــة تدع ــم أف ــكار المبتكري ــن وتش ــجعهم عل ــى تنفي ــذ ونمذج ــةأفكاره ــم بفت ــرة زمني ــة قصي ــرة وبج ــودة عالي ــة وتكلف ــة قليل ــة.
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مركز تطوير وتسريع األعمال
مركــز يقــوم باســتقبال واحتضــان رواد األعمــال المبتكريــن ( أصحــاب االبتــكارات ) بهــدف مســاعدتهم وتقديــم
المش ــورة والدع ــم له ــم وتذلي ــل الصعوب ــات الت ــي يواجهونه ــا حت ــى يتح ــول ابتكاره ــم إل ــى منت ــج قاب ــل
للتس ــويق وذل ــك م ــن خ ــال التواص ــل المباش ــر م ــع الجه ــات المعني ــة بالدول ــة.
أهداف المركز:
تعزيز ثقافة االبتكار والملكية الفكرية.توفير الوقت والجهد بالنسبة لرواد األعمال المبتكرين.تأهيل الرواد والمبدعين ورعايتهم.-العمل على استدامة المشاريع االبتكارية.
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مشاركات في المعارض
الدولية واإلقليمية
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الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي
واحة الدوحة لالبتكار
أقيـــم خـــال الفتـــرة مـــن  14حتـــى  20مـــن شـــهر المبنـــي علـــى أن اقتصـــاد الـــدول الناجحـــة يكـــون
ســـبتمبر 2019م فعاليـــة واحـــة الدوحـــة لالبتـــكار معتم ــداً عل ــى المعرف ــة بالدرج ــة األول ــى.
ضمـــن فعاليـــات الدوحـــة عاصمـــة الشـــباب
االس ــامي للع ــام 2019م الت ــي تنظمه ــا وتش ــرف
عليهـــا وزارة الثقافـــة والرياضـــة فـــي دولـــة قطـــر،

وحتـــى تظهـــر هـــذه الفعاليـــة بالمظهـــر المشـــرف
ّ
شـــكل النـــادي العلمـــي
الـــذي يليـــق بدولـــة قطـــر

وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة التـــي تهتـــم بابتـــكارات

القطـــري وهـــو الجهـــة المســـؤولة عـــن الجانـــب

الشـــباب

االســـامي

مـــن

منطلـــق

ســـعي الفنـــي والعملـــي لهـــذه الفعاليـــة عـــدة لجـــان

دولـــة قطـــر إلـــى تمكيـــن الشـــباب مـــن نتائـــج

فنيـــة وتنظيميـــة مهامهـــا بالدرجـــة األولـــى فـــرز

التط ــورات التقني ــة والث ــورات التكنولوجي ــة ،ومنح ــه

طلب ــات التقدي ــم للمش ــاركة ف ــي الفعالي ــة واختي ــار

فــرص االبتــكار لتعــول علــى فكــره وإبداعــه وتطلعــه

المرش ــحين للمش ــاركة م ــن ال ــدول اإلس ــامية حي ــث

رفعـــت دولـــة قطـــر شـــعار «األمـــة بشـــبابها».

ت ــم قب ــول مش ــاركة  32ش ــاب وش ــابة م ــن ال ــدول

إلـــى المســـتقبل لمواجهـــة التحديـــات ولذلـــك بلــغ عــدد الطلبــات المقدمــة أكثــر مــن  4000طلــب،
اإلســـامية
وتعتبـــر واحـــة الدوحـــة لالبتـــكار تظاهـــرة علميـــة

ممـــن

تنطبـــق

عليهـــم

معاييـــر

التقييـــم والفـــرز كمـــا شـــارك مـــن دولـــة قطـــر

ش ــبابية هادف ــة إل ــى تحفي ــز اإلب ــداع الش ــبابي ف ــي عشـــر شـــباب يمثلـــون دولـــة قطـــر فـــي مجـــال
مجـــاالت االختـــراع واالبتـــكار وهـــو مـــا يرســـخ لـــدى االبتـــكار وبذلـــك وصـــل عـــدد المشـــاركين الكلـــي
الش ــباب ثقاف ــة العل ــم والعم ــل لتحقي ــق مطال ــب فـــي الفعاليـــة إلـــى  42مشـــارك ًا.
التنميــة واالزدهــار وتأكيــد مصطلــح إقتصــاد المعرفــة
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المسابقة الفردية في واحة الدوحة لالبتكار
تم االستعداد في صالة علي بن حمد العطية
بنادي السد الرياضي الفتتاح معرض ضم ابتكارات
المشاركين حيث كان هناك مسابقة فردية
بين المشاركين لمدة يومين  15و  16من شهر

سبتمبر كما تم بالتعاون مع االتحاد القطري
للرياضة للجميع وفي ذات األيام تنفيذ ورش عمل
رياضية ترفيهية تنمي العمل بروح الفريق الواحد
بين المشاركين وكانت هذه األيام متاحة للجمهور
لالطالع على أفكار واختراعات الشباب وتم تحكيم
االبتكارات المشاركة من قبل لجان متخصصة
ومعتمدة من معرض جنيف الدولي لالبتكار ،حيث
فاز بالمركز األول المبتكر القطري صالح سعيد
سفران عن ابتكاره صمام أما في المركز الثاني فاز
العماني محمد أحمد الحبسي عن ابتكاره
المبتكر ُ
المخفي الذكي أما المركز الثالث فقد فازت به

المبتكرة االيرانية شاكيبة سارديفان تشيجيني.
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المسابقة الجماعية في واحة الدوحة لالبتكار
ث ــم انتق ــل المش ــاركون ف ــي فعالي ــة واح ــة الدوح ــة جـــاءوا خصيصـــ ًا لالطـــاع علـــى مشـــاريعهم

لالبتـــكار إلـــى مقـــر النـــادي العلمـــي القطـــري االبتكاريــة وهــذه المشــاريع هــي:
للمش ــاركة ف ــي المس ــابقة الجماعي ــة والت ــي تعتب ــر

األولـــى مـــن نوعهـــا مـــن حيـــث الفكـــرة وطريقـــة  -مشروع جهاز أمان الطفل «»Pouch

التنفيـــذ علـــى مســـتوى منتـــدى شـــباب التعـــاون  -مشروع وقاية «صندوق الحياة الذكية»

اإلســـامي ،حيـــث تـــم تقســـيم المشـــاركين  -مشروع الصحن األخضر «Eat wisely and
صصـــت لـــه قاعـــة »help
إلـــى ســـتة فـــرق وكل فريـــق ُخ ِّ

مســـتقلة داخـــل النـــادي العلمـــي تضمـــن حريـــة  -مشروع تبرّد

وســـرية العمـــل وكانـــت متاحـــة لمـــدة  48ســـاعة  -مشروع تعليم األطفال على البرمجة «Cooder
متواصل ــة يوم ــي  18و  19م ــن ش ــهر س ــبتمبر وق ــد »kid
ّ
نظـــم كل فريـــق جلســـات عصـــف ذهنـــي واتفقـــوا  -مشروع الصيدلية التكنولوجية «»Techmacy
علــى تنفيــذ مشــروع محــدد  ،وقــام النــادي العلمــي
القط ــري بتجهي ــز كاف ــة االحتياج ــات الممكن ــة م ــن وبهـــدف اطـــاع المشـــاركين علـــى أهـــم المعالـــم
أجه ــزة رقمي ــة ومع ــدات وقط ــع الكتروني ــة باإلضاف ــة فـــي دولـــة قطـــر وإبـــراز النهضـــة العمرانيـــة فـــي
إلـــى وجـــود طاقـــم مـــن المهندســـين الفنييـــن الدول ــة ت ــم وض ــع برنام ــج ترفيه ــي ش ــامل يش ــمل

ذوي الخبـــرة للمســـاعدة فـــي التنفيـــذ.

التعـــرف علـــى أهـــم الصـــروح والمرافـــق الســـياحية
مثــل متحــف قطــر الوطنــي ومكتبــة قطــر الوطنيــة

وقد اســتطاعت الفرق الســتة من خالل ســباق واضح وس ــوق واق ــف والح ــي الثقاف ــي كت ــارا ،ث ــم غ ــادرت
مـــع الزمـــن مـــن االنتهـــاء مـــن المشـــاريع المحـــددة الوفــود يــوم الســبت  21ســبتمبر محملــة بذكريــات
وتـــم عرضهـــا علـــى بعـــض المســـتثمرين الذيـــن أس ــبوع حاف ــل بالنش ــاط والج ــد والتع ــارف والم ــرح.
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المعرض الدولي الحادي عشر لالختراعات في الشرق األوسط
وفــد دولــة قطــر ينتــزع الجائــزة الكبرى
فــي المعرض
نــال المخترعــون القطريــون المشــاركون فــي

القطــري كمــا حصــل مخترعــو النــادي العلمــي

المعــرض الدولــي الحــادي عشــر لالختراعــات فــي

علــى هــذه الميداليــات وســط تنافــس بيــن أكثــر مــن

الشــرق األوســط والــذي أقيــم فــي دولــة الكويــت  150إختراع ـ ًا مــن حوالــي  50دولــة عربيــة وأجنبيــة،
الشــقيقة خــال الفتــرة مــن  27حتــى  30ينايــر وانطلــق المعــرض هــذا العــام تحــت شــعار «لقــاء
تحت رعاية كريمة من صاحب الســمو الشــيخ صباح

المســتثمرون بالمخترعيــن» .ويعــد المعــرض فرصــة

األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت ،نالــوا 13

مهمــة للمخترعيــن علــى مســتوى دول العالــم

ميداليــة متنوعــة ممــا يعكــس حجــم التقــدم الــذي

لعــرض ابتكاراتهــم باعتبــاره مــن أهــم معــارض

طــرأ فــي مجــال االبتــكار وشــغف الشــباب القطــري

االختراعــات الدوليــة وتــم تقييمــه كثانــي أكبــر

إلــى التميــز فــي االبتــكارات العلميــة ،وقــد تــرأس

معــرض لالختراعــات عالميــ ًا بعــد معــرض جنيــف

وفــد دولــة قطــر فــي المعــرض الســيدة /فاطمــة

الدولــي لالختــراع كمــا يعتبــر األول علــى مســتوى

علــي المهنــدي المديــر اإلداري للنــادي العلمــي الشــرق األوســط.
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المبتكر علي حسن الراشد
حصــل علــى  3ميداليــات ذهبيــة عــن االبتــكارات التاليــة
المحقــق الذكــي ( كاشــف العالمــات الحيويــة ) والســترة
الذكيــة والروبــوت األمنــي وتعتبــر هــذه المشــاركة نتــاج
تعــاون فــي هــذا المجــال بيــن النــادي العلمــي القطــري
وقــوة األمــن الداخلــي القطريــة (لخويــا).

المبتكر صالح سعيد سفران

المبتكر سالم عبد اهلل الشهواني

حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة عــن ابتــكاره صمــام

ممثــ ً
ا لمكتــب بــراءات االختــراع الخليجــي حصــل

لكشــف تســريب غــاز الطبــخ و اغــاق المحبــس أتوماتيكي ـ ًا
كمــا يمكــن للجهــاز أن يرســل تنبيهــات فوريــة إلــى الهاتــف
«صمــام».
المحمــول للمســتخدم عبــر تطبيــق َ

علــى الميداليــة الذهبيــة عــن ابتــكاره اإلشــارات
الضوئيــة الذكيــة لتحويــل المســار.

المبتكرة حنان خميس الشمري

المبتكر محمد أحمد القصابي

ممثلــة لمكتــب بــراءات االختــراع الخليجــي حصلــت

حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة عــن ابتــكاره مصيــدة

علــى الميداليــة الذهبيــة عــن ابتكارهــا دليــل الجــري

التســلل فــي مباريــات كــرة القــدم.

للمكفوفيــن.
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المبتكر علي حسن الراشد

المبتكر جابر محمد السليطي

كمــا حصــل علــى الميداليــة الفضيــة عــن اختراعــه

حصــل علــى الميداليــة الفضيــة عــن اختراعــه فايــن

نظــام الكشــف التلقائــي للممنوعــات باألشــعة

بوستشــر (التكنولوجيــا المتطــورة لتخفيــف آالم

الســينية .X Ray

الظهــر) .

المبتكر سالم عبد اهلل الشهواني

المبتكرتان

كمــا حصــل علــى الميداليــة الفضيــة عــن اختراعــه

عفراء سريع الكعبي والشيماء أحمد المصلح

اإلشــارات الضوئيــة الذكيــة لتحويــل المســار.

حصلتــا علــى الميداليــة الفضيــة عــن ابتكارهمــا
نظــام اإلطفــاء الذاتــي للمركبــات.

المبتكر الشيخ علي بن سلمان آل ثاني

حصــل علــى الميداليــة البرونزيــة عــن اختراعــه ســترة
الســباحة الذكيــة.
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تكريم سعادة وزير الثقافة
للمشاركين في المعرض الدولي
الحادي عشر لالختراع في الشرق
األوسط
ّ
تفضــل ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم العلــي وزيــر
الثقاف ــة والرياض ــة بتكري ــم المخترعي ــن القطريي ــن
الذيـــن شـــاركوا فـــي المعـــرض الدولـــي الحـــادي
عشـــر لالختراعـــات فـــي الشـــرق األوســـط ،والـــذي
أقيـــم بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة  ،خـــال لقائـــه
بهـــم يـــوم األحـــد  17فبرايـــر 2019م.

16

معرض جنيف الدولي لالختراعات
اســتطاع وفــد دولــة قطــر المشــارك فــي معــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات الــذي أقيمــت فعالياتــه خــال الفتــرة مــن
 10حتــى  14أبريــل 2019م الحصــول علــى أعلــى نســبة ميداليــات ذهبيــة فــي تاريخــه حيــث حصــل علــى 4
ميداليــات ذهبيــة مــن أصــل خمســة ابتــكارات شــارك بهــا فــي المعــرض أي بنســبة  % 80للذهــب فيمــا حصــل االختــراع
الخامــس علــى الميداليــة الفضيــة وتأتــي هــذه النتائــج متوافقــة مــع توقعــات رئيــس الوفــد المشــارك المهنــدس
راشــد الرحيمــي نائــب المديــر التنفيــذي للنــادي العلمــي القطــري الــذي صــرح خــال مغادرتــه الدوحــة إلــى معــرض
جنيــف بقولــه إنــه متفائــل هــذا العــام أشــد التفــاؤل نتيجــة للخبــرة الكبيــرة التــي أصبــح يتمتــع بهــا الوفــد القطــري
والمخترعــون القطريــون.
والمبتكرون الذين حصلوا على الميداليات الذهبية هم:

المبتكر المهندس محمد إبراهيم
الحوسني
الذي حصل على الميدالية الذهبية
مع مرتبة الشرف عن ابتكاره طاقة تك
( نظام مهجن للطاقة الشمسية).

المبتكر الدكتور إبراهيم

المبتكر المهندس خالد محمد أبو

المسلماني
المشارك من جامعة قطر عن
ابتكاره المنشل البحري.

جسوم
عن ابتكاره أوليفر ( الطاهي الذكي).

المبتكر المهندس مهدي راشد الدوسري
عــن ابتــكاره جهــاز مســك لتحديــد وقــت ومــكان وجــود
الطيــور والحيوانــات.

المبتكر جابر محمد السليطي
حصل على الميدالية الفضية عن ابتكاره فاين بوستشر
(التكنولوجيا المتطورة لنخفيف آالم الظهر).

وكان الســيد ديفيــد فاروقــي رئيــس لجنــة تحكيــم معــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات قــد زار جنــاح الوفــد القطــري وأبــدى
إعجابــه بالجنــاح وبالمســتوى المتميــز لمشــاركة وفــد دولــة قطــر فــي المعــرض.
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البطولة العربية  13للروبوت في األردن
فــاز الفريــق القطــري ممثــل النــادي العلمــي القطــري الرحمــن محمــود وناصــر عيســى األنصــاري وعبــد
المكــون بالكامــل مــن مدرســة قطــر للعلــوم اهلل خالــد النصــر وماجــد عبــد اهلل الســويدي وعبــد
والتكنولوجيــا ،المشــارك فــي البطولــة العربيــة اهلل محمــد باوزيــر ودرب الفريــق الدكتــور محمــد
للروبــوت التــي أقيمــت فــي األردن خــال الفتــرة مــن

عمــر ســامة كمــا تــرأس الوفــد األســتاذة /فاطمــة

 5حتــى  7أبريــل 2019م بالمركــز األول فــي مجــال المهنــدي المديــر اإلداري للنــادي العلمــي القطــري
البحــث علمــ ًا أن عنــوان البحــث لهــذا العــام كان التــي قالــت فــي ختــام البطولــة بأنهــا تشــعر بالفخــر
عــن الفضــاء وقــد فــاز الفريــق المشــارك فــي هــذا لوجــود هــذه الكوكبــة مــن الطــاب المتميزيــن
الفــرع مــن البطولــة التــي تتكــون مــن عــدة فــروع

والشــغوفين للفــوز والتحــدي حيــث نافســوا بــكل

مثــل مســابقة التصميــم والبرمجــة ومســابقة مهــام

جــدارة واقتــدار وانتزعــوا المركــز األول فــي مســابقة

الطاولــة ومســابقة المشــروع (البحــث) ومســابقة البحــث التــي تعتبــر األقــوى بيــن المســابقات التــي
القيــم األساســية ،يذكــر أن الفريــق ضــم ك ً
ال مــن تضمهــا بطولــة فيرســت ليجــو.
الطــاب التاليــة أســماؤهم :عبــد اهلل عبــد الرحيــم

الجناحــي وســلطان ناصــر البــدر وعبــد اهلل عبــد
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تكريم سعادة الوزير للمبتكرين
القطريين وفريق الروبوت
تفضــل ســعادة /صــاح بــن غانــم العلــي وزيــر الثقافــة

وثمــن
مأدبــة عشــاء أقامهــا ســعادته علــى شــرفهمّ ،

والرياضــة بتكريــم المبتكريــن المشــاركين فــي ســعادته جهــود الشــباب القطــري التــي تعكــس
معــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات وأيضــ ًا الفريــق تفوقــه وقدرتــه علــى تحقيــق اإلبــداع واالبتــكار فــي
الفائــز فــي البطولــة العربيــة الثالثــة عشــرة للروبــوت مختلــف المجــاالت ممــا يســهم فــي تقــدم المجتمــع،
فــي األردن ،وذلــك يــوم الخميــس  25أبريــل خــال ونهضــة الدولــة.

20

اليوم العالمي لألردوينو
أعلـــن النـــادي العلمـــي القطـــري عـــن تنظيمـــه
لفعاليـــة يـــوم األردوينـــو الـــذي يعتبـــر حدثـــ ًا عالميـــ ًا
يشـــارك بـــه المهتمـــون بمجـــال االلكترونيـــات
التفاعليـــة والروبوتـــات والبرمجيـــات حيـــث يتبادلـــون
الخبـــرات فيمـــا بينهـــم ويعملـــون علـــى تطويـــر
مش ــروع م ــن خ ــال اس ــتخدام نظ ــام األردوين ــو ،وت ــم
فتـــح بـــاب التســـجيل الكترونيـــ ًا حيـــث شـــارك وحضـــر
ه ــذه الفعالي ــة العلمي ــة  45مش ــارك ًا م ــن الجنس ــين،

أصب ــح بإم ــكان أي ش ــخص ه ــاوي أو محت ــرف أن يق ــوم

وق ــام الن ــادي العلم ــي بتوفي ــر ورش عم ــل منفصل ــة

بعم ــل م ــا يس ــمى البروتوتاي ــب أو النم ــوذج األول ــي

للبني ــن والبن ــات وب ــدأ النش ــاط الس ــاعة التاس ــعة م ــن للمشـــروع ويهـــدف النـــادي العلمـــي القطـــري مـــن
ي ــوم الس ــبت  16م ــارس 2019م واس ــتمر حت ــى الس ــاعة خ ــال ه ــذه الفعالي ــة إل ــى نش ــر ثقاف ــة البروتوتاي ــب
الخامســـة مـــن بعـــد عصـــر ذات اليـــوم وكان برنامـــج ونشـــر تكنولوجيـــا األردوينـــو داخـــل المجتمـــع لمـــا
االحتفالي ــة ش ــام ً
ال ل ــكل م ــا م ــن ش ــأنه التعري ــف عل ــى يتمت ــع ب ــه األردوين ــو م ــن خصائ ــص يجع ــل التعام ــل
نظــام األردوينــو وعمــل ورش علميــة فــي هــذا المجــال مع ــه أكث ــر س ــهولة.
حي ــث تع ــرف المش ــاركون عل ــى ماهي ــة األردوين ــو ث ــم
عل ــى الدوائ ــر االلكتروني ــة والقياس ــات وبعده ــا ورش ــة وفـــي هـــذا الصـــدد فقـــد منحـــت الشـــركة المنظمـــة
عمــل بعنــوان عالــم األردوينــو ثــم تعرفــوا علــى أنــواع لألردوينـــو شـــهادة شـــكر وتقديـــر للنـــادي العلمـــي
الحساســـات والمشـــغالت الميكانيكيـــة وأهميـــة القطـــري كأحـــد المنظميـــن المعتمديـــن لهـــذه
الحساســـات الرقميـــة وأخيـــراً تـــم تنفيـــذ مشـــروع الفعاليـــة العالميـــة علـــى مســـتوى العالـــم حيـــث
عملـــي يناســـب حجـــم هـــذا الحـــدث العالمـــي.

تعتب ــر ه ــذه راب ــع م ــرة يحتف ــل فيه ــا الن ــادي العلم ــي

وبفض ــل األردوين ــو ال ــذي يتمي ــز بس ــهولة اس ــتخدامه القطـــري بيـــوم األردوينـــو.
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ملهمون
علماء عرب
ِ

ف ــي العص ــر الحدي ــث ب ــرز ع ــد ٌد م ــن العلم ــاء الع ــرب
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجـــاالت مختلفـــة
وكان ــوا علم ــاء متميزي ــن ويعتب ــرون بح ــق مص ــدر فخ ــر
وإلهـــام وقـــدوات علميـــة فريـــدة للمجتمـــع العربـــي،
وممـــا الشـــك فيـــه أن مـــا وصلـــوا إليـــه لـــم يكـــن
بهـــذه الســـهولة بـــل عانـــوا وتحـــدوا الصعـــاب وكان
طموحهـــم الكبيـــر وإصرارهـــم هـــو ســـر نجاحهـــم،
لك ــن م ــا يس ــترعي االنتب ــاه ه ــو أنه ــم عل ــى العم ــوم
ب ــدأوا دراس ــاتهم ف ــي بلدانه ــم العربي ــة ث ــم أنهوه ــا
وانتقل ــوا للعي ــش ف ــي بع ــض البل ــدان الغربي ــة الت ــي
تعتب ــر من ــارة العل ــم والعلم ــاء ف ــي الوق ــت الحاض ــر،
واألمــل معقــود علــى جيــل الشــباب العربــي وقياداتــه
الشــابة فــي تحويــل مصــدر اإلشــعاع والنتــاج العلمــي

د.أحمد زويل

إلـــى مســـاحات الوطـــن العربـــي مـــرة ثانيـــة وهـــذا
األم ــل لي ــس ضربـ ـ ًا م ــن المس ــتحيل ،إذ ب ــدأت بع ــض
ال ــدول العربي ــة وعل ــى رأس ــها دول ــة قط ــر ف ــي انته ــاج
أســـلوب جديـــد فـــي تحصيـــل المعرفـــة ممـــا أهلهـــا
لتك ــون األول ــى عربيـ ـ ًا ف ــي مج ــال التعلي ــم والرابع ــة
عالميـ ـ ًا كم ــا أن دول ــة قط ــر هي ــأت المن ــاخ المناس ــب
للبح ــث العلم ــي م ــن خ ــال البني ــة التحتي ــة المناس ــبة
ومجموعـــة مـــن القوانيـــن الناظمـــة والداعمـــة
والميس ــرة له ــذه العملي ــة .إن حص ــر العلم ــاء الع ــرب
النابغيـــن فـــي دول الغـــرب فـــي العصـــر الحديـــث
أصع ــب م ــن أن يت ــم ف ــي ه ــذا المق ــال وه ــذه أمثل ــة
عنهـــم:

برز العالم العربي المصري أحمد زويل كأحد أبرز علماء الكيمياء
في العصر الحديث ،وتقدر األبحاث العلمية المنشورة للدكتور أحمد
زويل بـ  350بحث ًا ،وقد ورد اسم الدكتور أحمد زويل في قائمة الشرف
في الواليات المتحدة األمريكية وتضم هذه القائمة أهم الشخصيات
التي ساهمت في النهضة األمريكية .وقد حاز على جائزة “بنيامين
فرانكلين” إلكتشافه العلمي والمعروف باسم “ثانية الفيمتو”
 Femto-secondوهي أصغر وحدة زمنية في الثانية ،وبعدها نال
جائزة نوبل عام 1991م عن اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل
بسرعة الفمتو ثانية ودراسته للتفاعالت الكيميائية باستخدامها.
نال الدكتور أحمد زويل العشرات من الجوائز واألوسمة العالمية،
وفي  2009م أعلن البيت األبيض عن اختيار الدكتور أحمد زويل
ضمن مجلس مستشاري الرئيس األمريكي للعلوم والتكنولوجيا
الذي يضم  20عالم ًا مرموق ًا في عدة مجاالت.

بروفيسـور مصـري ،جـراح قلـب بـارز وأسـتاذ جراحـة القلـب ويُ ّ
لقـب
ببريطانيـا بــ “ملـك القلـوب” ،هـو ثانـي طبيـب يقـوم بزراعـة قلـب
بعـد كريسـتيان برنـارد ،أجـرى أكثـر مـن  20ألـف عمليـة خلال حياتـه،
ولـه  400بحـث متخصـص ,وقـد اكتشـف أسـاليب تقنيـة مـن شـأنها
تعزيـز مهـارات الجراحيـن إلجـراء عمليـات كانـت يومـا مـا أشـبه
بالمسـتحيلة .منحتـه الملكـة إليزابيـث الثانيـة لقـب فـارس.

السير مجدي يعقوب
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أحـد أبـرز علمـاء الفيزيـاء فـي القـرن العشـرين ,مـن
مواليـد فلسـطين ،نـال منحـة مقدمـة مـن جامعـة
سـتانفورد األمريكيـة للحصـول علـى الدكتـوراه.
حصـل علـى جائـزة البحـث التصنيعـي فـي الواليـات
المتحـدة ,ولقـد تمكـن مـن اإلجابـة عـن اسـتفهام
مهـم طرحـه عالـم الفيزيـاء الشـهير “ريتشـارد
فاينمـان” عـن تحكـم اإلنسـان فـي حركـة ومسـار
الـذرة وإمكانيـة إعـادة ترتيـب مواضعهـا داخـل
د .منير حسن نايفة

المركبات الكيميائية .د.منير نجح في تحريك الذرات
منفـردة ذرة ذرة ,هـذه التقنيـة التـي تماثـل القفـزة
النوعية التي حققتها تقنية “المايكروتكنولوجي”،
وقـد ذكـرت صحيفـة واشـنطن بوسـت أنـه يؤسـس
لفـرع جديـد فـي علـم الكيميـاء يُدعـى “كيميـاء
الـذرة المنفـردة” ،وهـو مـا يمكـن أن يتيـح الفرصـة
إلنجـاز المعـدات المجهريـة الطبيـة وغيرهـا.

عال ــم الفض ــاء اللبنان ــي البروفس ــور إدغ ــار الش ــويري
ب ــرع ف ــي الهندس ــة الفضائي ــة والعل ــوم الفيزيائي ــة
لـــه اختراعـــات نظريـــة وتطبيقيـــة فـــي اكتشـــافات
المج ــرة والفض ــاء ،وق ــد ت ــم تنفي ــذ وتطبي ــق بع ــض
اختراعات ــه فيم ــا يخ ــص مح ــركات الدف ــع الفضائي ــة
فـــي بعـــض المركبـــات الفضائيـــة األمريكيـــة
وقم ــر صناع ــي روس ــي .تب ــوأ مناص ــب عدي ــدة ف ــي
الجامع ــات األمريكي ــة  ،وأقي ــم ل ــه محاض ــرات علمي ــة

البروفسور إدغار الشويري

فــي العديــد مــن دول العالــم منهــا  :أمريــكا ،روســيا،
اليابـــان ،الصيـــن ،بولنـــدا ،والعديـــد مـــن الـــدول
األوربيـــة .ويعمـــل اآلن البروفســـور إدغـــار الشـــويري
مدي ــراً لمختب ــر الدف ــع بالبالزم ــا التاب ــع لوكال ــة ناس ــا
الفضائي ــة وه ــو أح ــد أه ــم المش ــاريع المس ــتقبلية
فـــي مجـــال الفضـــاء علـــى مســـتوى العالـــم،
ويعــول علــى ذلــك المختبــر فــي ابتــكار وســائل دفــع
مبتك ــرة للصواري ــخ الفضائي ــة تحق ــق نقل ــة نوعي ــة
ف ــي ه ــذا المج ــال.
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مـن مواليـد سـوريا ،حصـل علـى البكالوريـا الصناعيـة
فـي حرفـة النسـيج فـي سـوريا ثـم سـافر إلـى ألمانيـا
لينـال شـهادة الماجسـتير فـي دراسـة الهندسـة
سـجل لـه
الميكانيكيـة -تخصـص آالت النسـيج -ل ُي ّ
فـي العـام نفسـه وهـو لـم يـزل فـي الثالثيـن مـن
عمـره أول اختـراع علـى المسـتوى األوروبـي ،وهـو
صمـام تغذيـة الهـواء فـي آلـة النسـيج .بعـد
الدكتـوراه ,عمـل رئيسـ ًا لقسـم األبحـاث والتطويـر
وسـجل
فـي شـركة “دورنييـه” فـي جنـوب ألمانيـا،
ّ

حود
د.عدنان و ّ

أكثـر مـن  60بـراءة اختـراع فـي اختصاصـه ل ُيمنـح

وسـام المخترعيـن لعـام .2003

طبيـب فلسـطيني مختـص فـي مجـال الطـب
الوراثـي ،اكتشـف  35متالزمـ ًا جينيـ ًا ذو صلـة
عميقـة فـي تهيئـة االسـتعداد الوراثـي لألمـراض
ذات المنشـأ الجينـي ،وسـميت العديـد مـن هـذه
المتالزمـات الجينيـة باسـمه لـه  200ورقـة علميـة
طبيـة ،باإلضافـة إلـى كتـاب يتحـدث فيـه عـن
األمـراض الجينيـة عنـد العـرب ،وهـو مـا شـكل
النـواة األولـى لتأسـيس “الجمعيـة األمريكيـة الشـرق
أوسـطية ألطبـاء الوراثـة” .هـذا غيـض مـن فيـض
والعلمـاء العـرب الذيـن أثـروا وأثّروا فـي المجتمعات

د .أحمد سعيد الطيبي

الغربيـة عددهـم أكبـر مـن أن يتـم حصـره فـي هـذا
المقـال ،ولدورهـا الريـادي فـي تجميع كلمة العلماء
العـرب وتوحيدهـم تـم فـي دولـة قطر عقـد المؤتمر
التأسيسـي للعلمـاء العـرب المغتربيـن فـي عـام
 2006الـذي افتتحتـه سـمو الشـيخة مـوزا بنـت ناصـر
المسـند والـذي نتـج عنـه إعلان الدوحـة للمؤتمـر
التأسيسـي للعلمـاء العـرب المغتربيـن وكان مـن
أهـم بنـوده تشـكيل فريـق عمـل للمتابعـة يضـم
باالضافـة الـي أعضـاء اللجنـة التحضيريـة ممثليـن
عـن مختلـف مجموعـات العمـل وفـق البرنامـج علـى
أن يراعـى ايضـا تمثيـل كافـة التخصصـات المعنيـة
بالبحـث العلمـي.
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زيارة السيد ديفيد فاروقي للنادي العلمي القطري
قـــام الســـيد ديفيـــد فاروقـــي رئيـــس لجنـــة تحكيـــم الت ــي يوفره ــا الن ــادي للمخترعي ــن واألعض ــاء حي ــث
مع ــرض جني ــف الدول ــي لإلختراع ــات ورئي ــس لجن ــة

أشـــاد بالمســـتوى العالـــي الـــذي شـــاهده خـــال

تحكيـــم المعـــرض الدولـــي لالختراعـــات بالشـــرق

جولتـــه فـــي النـــادي وقـــال إنـــه ســـعيد بهـــذه

األوســـط بدولـــة الكويـــت بزيـــارة لمقـــر النـــادي الزيـــارة وبـــأن مـــا رآه يعكـــس مـــدى االهتمـــام
العلمـــي القطـــري وذلـــك يـــوم األربعـــاء  20فبرايـــر الرســـمي بالشـــباب القطرييـــن وبتوفيـــر البيئـــة
2019م بدعــوة مــن النــادي العلمــي القطــري حيــث المالئمـــة لتنفيـــذ أفكارهـــم وابتكاراتهـــم.
اطلـــع علـــى أقســـام النـــادي العلمـــي واإلمكانـــات
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لقاء مع المبتكر
المهندس عبد الرحمن صالح خميس
المدير الفني في النادي العلمي القطري
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م .عبد الرحمن لو تعرفنا أكثر عن نفسك؟

باإلضافــة لمتابعــة صلــوات المســتخدم ،كمــا

اســمي عبدالرحمــن صالــح خميــس ،مهنــدس أجهــزة يمكــن ً
أيضــا متابعــة صلــوات األبنــاء أو أي مســتخدم
وبرمجيــات ،مختــرع ،ورائــد أعمــال قطــري .تخرجــت آخــر .تعتبــر ســجدة أفضــل مثــال لالبتــكار العلمــي
مــن جامعــة أوريجــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة الحديــث الــذي يدعــم التعليــم.
بمرتبــة

الشــرف

فــي

تخصــص

الهندســة

الكهربائيــة وهندســة الحاســب ،مــع تخصــص فرعــي كيــف طــورت مشــروعك خــال برنامــج نجــوم
فــي مجــال علــم الحاســب .أبرمــج علــى أكثــر مــن  10العلــوم؟
لغــات برمجيــة مختلفــة ،وأشــارك بشــكل متواصــل الجميــل فــي برنامــج نجــوم العلــوم هــو أنــه مقســم
فــي المشــاريع مفتوحــة المصــدر .لــدي العديــد مــن إلــى عــدة مراحــل ،حيــث فــي كل مرحلــة كان يجــب
اإلســهامات فــي مجــال البرمجيــات ،حيــث كنــت أول علينــا انجــاز مهــام متعلقــة بهــا .فعلــى ســبيل
قطــري يضــع تطبيــق علــى جميــع منصــات الهواتــف المثــال ،فــي مرحلــة إثبــات المفهــوم ،كان علــي
الذكيــة فــي عــام  .2010وكنــت أول شــخص يعـ ِّرب أن أثبــت أنــي أســتطيع معرفــة وضعيــات المصلــي
نظــام المســاعد الذكــي فــي هواتــف االيفــون باســتخدام حساســات الضغــط ،ومعرفــة مــا إذا كان
«ســيري» .ومؤخــرا ،كان لــي شــرف المشــاركة

المصلــي قــد ارتكــب خطــأ فــي أحــد الوضعيــات،

فــي برنامــج نجــوم العلــوم فــي الموســم

كالركــوع غيــر المكتمــل ،أو الســجود الخاطــئ،

الحــادي عشــر حيــث فــزت بالمركــز الثالــث.

وقــد اســتعنت بالتعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي
لتحليــل الوضعيــات .وفــي مرحلــة الهندســة،

فــي الحديــث عــن مشــاركتك فــي برنامــج

كان علــي برمجــة الشاشــة المدمجــة لعــرض

نجــوم العلــوم لــو تحدثنــا عــن االبتــكار الــذي

كل حــركات الصــاة ،ومــا يقــول المصلــي فــي كل

شــاركت بــه فــي مســابقة البرنامــج.

حركــة ،وبرمجــة التطبيــق المصاحــب علــى الهاتــف.

شــاركت فــي البرنامــج مــن خــال ابتــكار ســجدة

أمــا بالنســبة لمرحلــة التصميــم فــكان علــي دمــج

وســجدة هــي ســجادة صــاة تعليميــة ذكيــة .كل هــذه اإللكترونيــات فــي شــكل جميــل وجــذاب
تســاعد المســلمين الجــدد واألطفــال علــى للمســتخدم .ومرحلــة التجربــة ،كان علــي تجربــة هــذا
تعلــم كيفيــة أداء الصــاة بطريقــة صحيحــة .االبتــكار علــى مســلمين جــدد وأطفــال ألتمكــن مــن
حيــث تســتخدم أحــدث التقنيــات لمراقبــة حــركات معرفــة نتائــج عملهــا.
المصلــي بشــكل مباشــر ،وتعالــج األخطــاء إن
وقعــت بالصــوت والصــورة .باإلضافــة إلــى عــرض مــا هــو شــعورك كونــك القطــري الوحيــد
مــا يجــب علــى المصلــي قولــه فــي كل حركــة ،الــذي تأهــل لمراحــل متقدمــة فــي البرنامــج ؟
وأيض ـ ًا ســور القــرآن الكريــم ،وبلغــات مختلفــة ،عبــر

شــعور ملــيء بالفخــر واالعتــزاز كونــي اســتطعت

الشاشــة المدمجــة.

تمثيــل بلــدي قطــر بأفضــل صــورة فــي واحــدة مــن
أضخــم المســابقات والبرامــج المتعلقــة باالختراعــات

ويتــم التحكــم بســجدة عبــر تطبيــق مصاحــب يعمــل

واالبتــكارات .وبفضــل اهلل تعالــى فــزت بالمركــز

علــى الهواتــف الذكيــة ،حيــث يمكــن للمســتخدم

الثالــث بيــن أفضــل المخترعيــن العــرب الشــباب.

اختيــار نــوع الصــاة وســور القــرآن الكريــم قبــل البــدء.
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لــو تحدثنــا عــن أبــرز المشــاريع واالختراعــات

اســتطاع تعريــب المســاعد الذكــي لهواتــف آيفــون

التــي شــاركت فيهــا مــن َقبــل ؟

«ســيري».

هــذه هــي المــرة األولــى التــي أشــارك فيهــا بفكــرة
فــي برنامــج نجــوم العلــوم ،ولكــن كانــت لــدي

مــا هــي خطتــك المســتقبلية ســواء علــى

العديــد مــن االبتــكارات والتطبيقــات مــن قبــل،

صعيــد المشــروع أو بشــكل عــام؟

وخصوصــا فــي مجــال البرمجــة .أطلقــت أحــد أكثــر

تركيــزي الكامــل فــي الوقــت الحالــي وفــي الفتــرة

التطبيقــات التــي اشــتهرت بهــا فــي عــام 2010

المســتقبلية علــى ســجدة ،والعمــل بجــد واجتهــاد

وكان تطبيــق هاتــف ذكــي متعــدد المنصــات

عليهــا لتــرى النــور فــي األســواق فــي أقــرب فرصــة

ـدث جميــع
ومفتــوح المصــدر اســمه  ،Qontactsيحـ ّ

ممكنة .حيث أني أعمل حالي ًا على إنشــاء شــركة
ناشــئة تقــوم بتطويــر وتصنيــع هــذا المشــروع.

أرقــام المســتخدم المخزنــة فــي الهاتــف إلــى خطــة
الترقيــم لدولــة قطــر لســنة  .2010وقــد تــم تحميلــه
أكثر من  500,000مرة .كما طورت أيض ًا قاموس

مــا رأيــك فــي مســيرة البحــث واالبتــكار فــي

«اشــمعنى؟» وهــو عبــارة عــن قامــوس للكلمــات

دولــة قطــر؟

المتداولــة فــي اللهجــة القطريــة العاميــة ،ومعناهــا

بدايــة أود شــكر صاحبــة الســمو ،الشــيخة مــوزا

باللغــة العربيــة الفصحــى .وكنــت أول شــخص

بنــت ناصــر ،ومؤسســة قطــر ،وواحــة قطــر للعلــوم
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والتكنولوجيــا ،علــى دورهــم الكبيــر فــي تطويــر مــاذا بعــد البرنامــج وكيــف ســتقوم باســتثمار
مســيرة البحــث واالبتــكار فــي قطــر ،ودعمهــم تجربتــك فــي المســتقبل؟ وكيــف ســتنعكس
لبرنامــج تلفزيونــي يهتــم باالبتــكار ويحفــز الشــباب علــى خدمــة الوطــن؟
علــى التفكيــر فــي إيجــاد حلــول لمشــاكل تواجــه أنــوي بعــد البرنامــج ،كمــا أســلفت ،أن أقــوم بإنشــاء
مجتمعاتنــا العربيــة كنجــوم العلــوم .وال أنســى شــركة ناشــئة جديــدة لتطويــر هــذا االبتــكار الــذي
دور الجهــات األخــرى فــي الدولــة ،كالنــادي العلمــي لــن يخــدم الوطــن فحســب ،بــل األمــة اإلســامية
القطــري ،وأيضــا بنــك قطــر للتنميــة.

كاملــة .ومشــروع كهــذا يصــب ضمــن رؤيــة قطــر
 2030والتــي تتضمــن التنويــع فــي االقتصــاد ،وبنــاء

مــا هــي أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة يعتمــد علــى البحــث
نجــاح مشــروعك؟

والتطويــر واالبتــكار ،والتميــز فــي ريــادة األعمــال.

أهــم عامــل ســاهم فــي نجاحــي كان معرفــة رأي كلمة أخيرة مهندس عبد الرحمن؟
الديــن فــي مشــروعي ،فقــد تواصلــت مــع العديــد قــال الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم (مــن ال
مــن المشــايخ والدعــاة المعروفيــن لمعرفــة رأيهــم يشــكر النــاس ال يشــكر اهلل) لذلــك أشــعر بــأن
فــي المشــروع ،وهلل الحمــد ،تحمــس الختراعــي واجبــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن
الجميــع وبــا اســتثناء ،فهــو مشــروع تعليمــي فــي ســاعدني وســاندني فــي مســيرة برنامــج نجــوم
المقــام األول ،ويســتخدم أحــدث التكنولوجيــا

العلــوم وأخــص بالذكــر النــادي العلمــي القطــري

لخدمــة الديــن والتعليــم.

الــذي دعمنــي فــي بدايــة المشــوار وكان معــي فــي
كل خطــوة وكل مرحلــة وبهــذه المناســبة أتقــدم

ولعــل أحــد أبــرز العوامــل األخــرى هــو تنظيــم الوقــت للنــادي العلمــي بتقديــر وامتنــان خــاص ل ّلفتــة
بشــكل جيــد ،وتقســيم المهــام الكبيــرة إلــى مهــام

الكريمــة منــه بتكريمــي بمناســبة فــوزي بالمركــز

صغيــرة يمكــن التحكــم بهــا وتنفيذهــا فــي وقــت

الثالــث فــي برنامــج نجــوم العلــوم.

معقــول .أيضــا كان يجــب علــي التغلــب علــى
القلــق ،والتحضيــر الجيــد قبــل كل مواجهــة مــع
لجنــة التحكيــم لكــي أتمكــن مــن الــرد علــى جميــع
استفســاراتهم بشــكل علمــي دقيــق.
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مشاركات النادي العلمي في
المعارض والمناسبات المحلية
والوطنية
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مشاركة النادي في
فعاليات اليوم الوطني
شـــارك النـــادي العلمـــي القطـــري كعادتـــه فـــي
االحتفـــال باليـــوم اليـــوم الوطنـــي لدولـــة قطـــر
مـــن خـــال مشـــاركته فـــي خيمـــة الدوحـــة
للفعاليـــات والتـــي أقيمـــت فـــي درب الســـاعي
خـــال الفتـــرة مـــن  12حتـــى  20ديســـمبر 2019م
وتأتـــي مشـــاركة النـــادي العلمـــي لهـــذا العـــام
متنوعــة وتلبيــي رغبــات زوار فعاليــات درب الســاعي
حيــث حــرص النــادي العلمــي فــي األعــوام الســابقة
علـــى ســـبر آراء المواطنيـــن زوار جنـــاح النـــادي فـــي
خيمـــة الدوحـــة بهـــدف تقييـــم برامجـــه واالســـتفادة
م ــن مقترحاته ــم لذل ــك ج ــاءت البرام ــج له ــذا الع ــام
مواكب ــة لتطلعاته ــم وآماله ــم حس ــب م ــا قدم ــوه
مــن مقترحــات ّ
ركــزت بشــكل أساســي علــى البرامــج
التفاعلي ــة الت ــي تق ــدم فائ ــدة لل ــزوار والت ــي تتمي ــز
بالطاب ــع الوطن ــي ،حي ــث ش ــكل الن ــادي العلم ــي
القط ــري لجن ــة خاص ــة بفعالي ــات الي ــوم الوطن ــي
فـــي درب الســـاعي برئاســـة المهنـــدس راشـــد
الرحيم ــي نائ ــب المدي ــر التنفي ــذي لمناقش ــة األف ــكار
واألنشـــطة المقترحـــة بحيـــث توافـــق هـــدف

هـــذه الفعاليـــة الوطنيـــة وتلبـــي مـــا يتوقعـــه زوار
جن ــاح الن ــادي العلم ــي.
ومـــن البرامـــج واألنشـــطة التـــي قدمهـــا النـــادي
ا لعلمـــي :
ورش عمــل تفاعليــة فــي مجــال  STEMوهــي ورش
عمـــل تفاعليـــة فـــي مجـــاالت البرنامـــج التعليمـــي
 STEMوالخــاص بالعلــوم وتكنولوجيــا المعلومات
والهندس ــة والرياضي ــات .وأيضـ ـ ًا ورش عم ــل الدوائ ــر
االلكتروني ــة وه ــي عب ــارة ع ــن تركي ــب قط ــع ونم ــاذج
الكتروني ــة به ــدف الحص ــول عل ــى مش ــروع علم ــي
مح ــدد.
باإلضافـــة إلـــى ورش توصيـــل الدوائـــر االلكترونيـــة
وهـــي ورش عمـــل تهـــدف إلـــى تعريـــف
المشـــاركين علـــى الدوائـــر االلكترونيـــة وتوصيلهـــا
بهـــدف بنـــاء خريطـــة دولـــة قطـــر بطريقـــة عمليـــة
كمــا تــم تقديــم ورشــة ســاعة البرمجــة وهــي ورشــة
مخصصـــة للتعريـــف بأساســـيات البرمجـــة بطريقـــة
س ــهلة ومش ــوقة.
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كمــا تــم تنفيــذ مجموعــة مــن المســابقات التفاعلية
مثــل مســابقة خريطــة المهندســين وهــي عبــارة عــن
مســابقة توصيــل الكترونــي وميكانيكــي بواســطة
المختصي ــن للمناط ــق الرئيس ــية ف ــي خريط ــة دول ــة
قطـــر بارتفـــاع 150ســـم وعنـــد إكمـــال التوصيـــل
بشـــكل صحيـــح يتـــم اســـتغالل الطاقـــة الحركيـــة
لتولي ــد الكهرب ــاء وإن ــارة الخريط ــة.
وأيض ـ ًا مســابقة الشــعار التفاعلــي وهــي عبــارة عــن
توصي ــل خط ــوط تمث ــل دوائ ــر الكتروني ــة بواس ــطة
جســم اإلنســان إذ عندمــا يتــم التوصيــل عــن طريــق
مجموع ــة م ــن األش ــخاص ووقوفه ــم ف ــي األماك ــن
الصحيح ــة تت ــم إن ــارة الش ــعار.

كمـــا تـــم تقديـــم عـــروض مـــن خـــال تقنيـــة
الهولوج ــرام وه ــو ع ــرض لش ــعار الي ــوم الوطن ــي،
خريطــة قطــر ،مالعــب  ،2022ومواقــع أثريــة قطريــة،
علـــى شـــكل ثالثـــي األبعـــاد باســـتخدام هـــذه
التقنيـــة.

كماتـــم تصميـــم وتنفيـــذ ركـــن التصنيـــع الرقمـــي
وهـــو ركـــن يهـــدف إلـــى تعريـــف المشـــاركين
بالتصنيـــع الرقمـــي وثـــورة التكنولوجيـــا فـــي هـــذا
المجـــال.

وقـــد أشـــرف علـــى الفعاليـــات فـــي جنـــاح النـــادي
العلم ــي الش ــيخ عل ــي ب ــن س ــلمان آل ثان ــي رئي ــس
فري ــق األنش ــطة والفعالي ــات ف ــي الن ــادي العلم ــي
الـــذي كان حريصـــ ًا علـــى جـــودة التقديـــم وااللتـــزام
بالخطـــة الموضوعـــة.
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فعاليات نجاح قطري
الموسم الثالث
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي فعاليـات نجـاح
قطـري فـي الفتـرة مـن  27حتـى  31أغسـطس 2019م
مـن خلال جنـاح خـاص اسـتعرض فيـه  12ابتـكاراً
تـم تنفيذهـا بالفعـل لمخترعيـن قطرييـن وتحولـت
ابتكاراتهـم إلـى منتجـات يتـم تسـويقها حاليـ ًا،
إضافة إلى «باص صانع» والذي يهدف إلى تعريف
المجتمـع القطـري بخطـوات الصنـع واالبتـكار وإلـى
خلـق بيئـة تعليميـة لتوفيـر منصـة تجريبية لممارسـة
الصناعـة واالختـراع والتـي مـن شـأنها خلـق ثقافـة
الصنـع بيـن الطلبـة واألفـراد  ،كمـا عـرض النـادي
ورشـة «الفـاب الب» وهـي نمـوذج لمعمـل «فـاب
الب» بالنـادي ويتـم مـن خاللهـا تنظيـم ورش
وتدريبـات عمليـة لزائـري مهرجـان /نجـاح قطـري /مـن
الشـباب.
كمـا كان للنـادي العلمـي القطـري مشـاركة فعالـة

مـن خلال ملتقـى المخترعيـن وذلـك يـوم الجمعـة
 30أغسطس 2019م حيث تم تسليط الضوء في
الملتقـى علـى قصـص نجـاح عـدد مـن المخترعيـن
القطرييـن الـذي حققـوا بابتكاراتهـم نجاحـات علـى
مسـتوى دولـي وتحولـت اختراعاتهـم إلـى منتجـات
علـى أرض الواقـع.
واسـتعرض المبتكـرون قصـص نجاحاتهـم وكيـف
جـاءت األفـكار التـي اسـتوحوا منهـا ابتكاراتهـم
وأهـم العوائـق التـي واجهتهـم خلال مسـيرة االنتاج،
بـدءا مـن الفكـرة وحتـى وصولهـا إلـى منتـج نهائـي
للمسـتهلكين ،داعيـن الشـباب إلـى االنطلاق
بأفكارهـم والتجريـب والعمـل لتحقيقهـا.
والمبتكـرون الذيـن شـاركوا فـي الملتقـى هـم:
المهنـدس خالـد محمـد أبـو جسـوم بابتـكاره أوليفـر
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(الطاهـي الذكـي) والمختـرع محمـد الجفيـري عـن
ابتكاره «سيدو» وهو عبارة عن روبوت تفاعلي يوفر
تعليمـات مبتكـرة لتعلـم لغـة اإلشـارة عنـد األطفـال
الصـم فـي مرحلـة هامـة مـن مراحـل نموهـم
والمختـرع جابـر محمـد السـليطي وابتـكاره «فايـن
بوستشـر» وهـو جهـاز تنبيـه للوضعيـة الصحيـة
لمسـتخدم الجهـاز ،والمختـرع صالـح سـعيد سـفران
واختـراع «صمـام» وهـو نظـام ذاتـي التشـغيل
يعمـل علـى كشـف تسـريب غـاز الطبـخ وإغلاق
المحبـس أوتوماتيكيـ ًا لمنـع تدفق الغاز ومنع حدوث
الحرائـق والمبتكـر محسـن حسـين الشـيخ عـن جهازه
«أوكسـي» وهـو مبـرد ميـاه الخزانـات ويقـوم بتبريـد
سـطح وقـاع ميـاه الخـزان بسـرعة عاليـة والمختـرع
راشـد االبراهيـم واختراعـه «الركبـي اآللـي».
كما شارك في ملتقى المخترعين بمهرجان «نجاح
قطـري» الدكتـور حـارب الجابـري المديـر التنفيـذي
للنـادي العلمـي القطـري والـذي تحـدث عـن إنجـازات
النـادي ،موضحـا أن النـادي يركـز حاليـ ًا علـى الفئـات
العمرية الشـابّة إلنتاج عقول تبتكر وتترجم ابتكارها

34

إلـى منتجـات ،مشـيراً إلـى أن النـادي يوفـر البيئـة
التـي تسـاعد المختـرع فـي دراسـة الجـدوى الفنيـة
والقابليـة للتصنيـع ولكـن هنـاك مراحل بحاجة إليها
وهـي التحويـل مـن اختـراع إلـى منتـج نهائـي ينـزل
إلـى السـوق.

المشاركة في ملتقى كهرماء
الثالث لالبداع واالبتكار
حــرص النــادي العلمــي القطــري علــى المشــاركة فــي
فعاليــات ملتقــى كهرمــاء لإلبــداع واالبتــكار المتزامــن
م ــع الي ــوم العالم ــي لإلب ــداع واالبت ــكار وذل ــك بتاري ــخ
 21أبري ــل 2019م ف ــي حديق ــة كهرم ــاء التوعوي ــة إيمان ـ ًا
منـــه بأهميـــة هـــذه المشـــاركات بيـــن مؤسســـات
الدولــة التــي تصــب فــي الصالــح العــام كمــا تســاهم
فـــي خلـــق جـــو إيجابـــي فاعـــل ،باإلضافـــة إلـــى أن
معظــم أهــداف النــادي تلتقــي مــع أهــداف هــذا اليــوم
علـــى ســـبيل المثـــال توفيـــر البيئـــة المناســـبة التـــي
تحف ــز عل ــى اإلب ــداع  ،وتنش ــيط الش ــباب وتش ــجيعهم
علــى االبــداع واالبتــكار ،حيــث ّ
ركــز النــادي العلمــي مــن
خـــال هـــذا اليـــوم علـــى إبـــراز المبتكريـــن القطرييـــن
وتس ــليط الض ــوء عليه ــم كونه ــم ق ــدوات للش ــباب

ف ــي ه ــذا المج ــال وحت ــى يكون ــوا عام ــل تحفي ــز كبي ــر
للمواطنيـــن كـــي ّ
يطلعـــوا علـــى تجاربهـــم وعلـــى
الطري ــق ال ــذي س ــلكوه وطريق ــة تفكيره ــم االبداعي ــة
الت ــي أوصلته ــم إل ــى مرحل ــة االبت ــكار ،ه ــذا م ــن جان ــب
وم ــن جان ــب آخ ــر س ــعى الن ــادي العلم ــي م ــن خ ــال
المشــاركة فــي هــذا اليــوم إلــى عــرض تجــارب محليــة
تس ــاهم ف ــي خل ــق ج ــو إبداع ــي متمي ــز مث ــل مس ــابقة
صانـــع للمـــدارس الثانويـــة التـــي ينفذهـــا النـــادي
العلم ــي القط ــري وش ــركة ابت ــكار للحل ــول الرقمي ــة
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم والتعليــم العالــي والتــي
تعتمـــد فـــي أساســـها علـــى التكنولوجيـــا الرقميـــة
ثالثي ــة األبع ــاد.
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مهرجان ركن االبتكار
مــن منطلــق المســؤولية المجتمعيــة ونشــر ثقافــة الترفيــه بالعلوم
والتكنولوجيـــا شـــارك النـــادي العلمـــي القطـــري فـــي مهرجـــان
رك ــن االبت ــكار ال ــذي ينظم ــه معه ــد قط ــر لبح ــوث الحوس ــبة التاب ــع
لجامع ــة حم ــد ب ــن خليف ــة وذل ــك ي ــوم الس ــبت  27أبري ــل 2019م
حي ــث ق ــدم الن ــادي العلم ــي مجموع ــة م ــن ال ــورش العلمي ــة ف ــي
مج ــاالت االلكتروني ــات والطاق ــة المتج ــددة والتكنولوجي ــا الرقمي ــة
ثالثيـــة األبعـــاد ،والمهرجـــان كان مفتوحـــ ًا للجمهـــور مـــن كل
األعمـــار فـــي معهـــد قطـــر لعلـــوم الحوســـبة.
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احتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية
شــارك النــادي العلمــي القطــري فــي احتفــال دولــة
قطـــر باليـــوم العالمـــي للملكيـــة الفكريـــة وكان
هــذا العــام تحــت شــعار «للذهــب نســعى .الملكيــة
الفكريـــة والرياضيـــة» حيـــث نظمـــت وزارة التجـــارة
والصناعـــة بالتعـــاون مـــع المنظمـــة العالميـــة
للملكي ــة الفكري ــة «الويب ــو» احتف ــاال ي ــوم الثالث ــاء
 30أبريـــل 2019م ،اشـــتمل علـــى عـــدة حلقـــات
نقاشــية حــول شــعار المناســبة حيــث تحــدث الســيد
راشـــد االبراهيـــم المستشـــار فـــي النـــادي العلمـــي
القط ــري ع ــن تجربت ــه ف ــي اخت ــراع وتطوي ــر الركب ــي
اآللـــي وكيـــف ســـاهم فـــي نقـــل رياضـــة ســـباق
الهج ــن إل ــى مرحل ــة جدي ــدة تتواف ــق م ــع متطلب ــات
هيئ ــات حق ــوق اإلنس ــان العالمي ــة ،كم ــا ت ــم أيضـ ـ ًا
فـــي االحتفاليـــة مشـــاركة النـــادي العلمـــي فـــي
المع ــرض المصاح ــب ال ــذي يع ــرض مجموع ــة م ــن
االختراعـــات المحليـــة حيـــث كان نصيـــب النـــادي

العلم ــي القط ــري منه ــا التال ــي:
المنشـــل البحـــري للمبتكـــر الدكتـــور إبراهيـــم
المس ــلماني وجه ــاز مس ــك لتتب ــع الطي ــور للمخت ــرع
مهـــدي الدوســـري وجهـــاز أوكســـي لتبريـــد ميـــاه
الخزان ــات للمخت ــرع محس ــن حس ــين الش ــيخ وس ــترة
الســباحة الذكيــة للمختــرع الشــيخ علــي بــن ســلمان
آل ثان ــي وكاش ــف التس ــلل ف ــي لعب ــة ك ــرة الق ــدم
للمخت ــرع محم ــد أحم ــد القصاب ــي ومواق ــف س ــيارات
المعاقيـــن للمختـــرع يوســـف القحومـــي باإلضافـــة
إلـــى اختـــراع صمـــام للمختـــرع صالـــح ســـعيد آل
ســـفران وابتـــكار فايـــن بوستشـــر (التكنولوجيـــا
المتطـــورة لتخفيـــف آالم الظهـــر) للمبتكـــر جابـــر
محمـــد الســـليطي وابتـــكار الكرســـي الديناميكـــي
للمخترعـــة روضـــة القبيســـي وابتـــكار الســـوكت
اآلم ــن للمبتك ــرة همي ــان محم ــد س ــلطان الك ــواري.
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تدشين محطة الشحن
الكهربائي للسيارات في
النادي العلمي القطري
دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة لألجيال القادمة.
والماء «كهرماء» بمقر النادي العلمي القطري ،كما تتوافق هذه المبادرة مع أهداف البرنامج
المحطة الثامنة لشحن السيارات الكهربائية التي الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» لتقليل
تم تركيبها بالتعاون مع شركة سيمنز قطر ،وذلك االنبعاثات الكربونية الضارة بنسبة  7بالمئة من
إجمالي النسبة المستهدفة وهي  17بالمئة عبر
يوم األربعاء  16يناير 2019م.
كافة القطاعات في قطر بحلول العام  2022وفقا
ويعد هذا التدشين استكما ًال للمرحلة األولى من لالستراتيجية الوطنية الثانية .2022-2018
تدشين محطات شحن المركبات الكهربائية في
الدولة حيث من المقرر الوصول إلنشاء  400محطة وجاء اختيار النادي العلمي القطري من قبل
شحن بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كونه
بنهاية العام  2022وذلك في إطار تشجيع جهة شبابية لها تأثير واضح على الشباب وتشجع
استخدام المركبات الكهربائية والهجينة بدولة االبتكار واقتناء التقنيات الحديثة.
قطر ،ويأتي هذا ضمن مبادرة المركبات الخضراء
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المعرض المصاحب للحفل الختامي
لألنشطة الكشفية واالرشادية
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي المعـرض
المصاحـب للحفـل الختامـي لألنشـطة الكشـفية
قـدم خلال
واإلرشـادية بتاريـخ 2019 /5 /16م حيـث ّ
المعـرض مجموعـة مـن الـورش العلميـة حـول
توصيـل الدوائـر االلكترونيـة.

مشـاركة النـادي العلمـي القطـري التـي تهـدف إلـى
تعريـف الطلبـة بأهـداف النـادي العلمـي والخدمـات
التـي يقدمهـا لهـم خصوصـ ًا فـي مجـاالت البحـث
العلمـي وتنميـة القـدرات والمهـارات العلميـة.

وقـد افتتـح المعـرض الدكتـور /إبراهيـم النعيمـي
وكيـل وزارة التعليـم والتعليـم العالـي رئيـس
جمعيـة الكشـافة والمرشـدات القطريـة وعـدد مـن
مسـؤولي وزارة التعليـم باإلضافـة إلـى عـدد مـن
الشـخصيات البـارزة فـي المجتمـع حيـث أكـد أن
ً
مكملا
النشـاط الكشـفي لـه أهميـة بالغـة لكونـه
للعمليـة التعليميـة ويسـاهم فـي اكتشـاف
ثمـن
مواهـب الطلبـة وتنميـة قدراتهـم الذاتيـة كمـا ّ
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المشاركة في مؤتمر هوايات الشباب الرابع
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي فعاليـات
مؤتمـر هوايـات الشـباب الرابـع الـذي نظمـه نـادي
قطـر الرياضـي وذلـك تحقيقـا ألهـداف التنميـة
المسـتدامة ضمـن برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي
وجـاءت مشـاركة النـادي مـن خلال عـرض بعـض
االبتـكارات التـي قـام بهـا مبتكـرون قطريـون مثـل
ابتـكار صمـام (كاشـف تسـريب الغـاز للمبتكـر صالـح
سـعيد آل سـفران ،وابتكار جهاز مسـك (تحديد وقت
ومـكان وجـود الطيـور والحيوانـات) للمبتكـر مهـدي
راشـد الدوسـري ،وابتكارسـاعة أوليدي( السـاعة التي
تعمل على تحديد موقع األطفال من خالل تقنيات
( )GPSللمبتكـر علـي صلاح البوحسـين ،وابتـكار
جهـاز أوكسـي (تبريـد ميـاه الخزانـات) للمبتكـر
محسـن حسـين الشـيخ ،وقـد زار سـعادة الشـيخ
جاسـم بـن حمـد بـن ناصـر آل ثانـي رئيـس مجلـس
إدارة نـادي قطـر جنـاح النـادي العلمـي القطـري
بمؤتمـر هوايـات الشـباب الرابـع  ،حيـث كـرّم النـادي
العلمـي ضمـن كوكبـة مـن المشـاركين بالمؤتمـر.
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حفـل تكريم الجهـات المتعاونة
والمتميزيـن فـي فعاليـات
النـادي العلمـي القطـري
عرفانـ ًا بالجميـل وتقديـراً لجهودهـم كـ َّرم النـادي
العلمـي القطـري بتاريـخ  2أبريـل 2019م الشـركاء
والجهات الداعمة ألنشطة النادي العلمي القطري
والتـي كان لهـا الـدور األبـرز فـي نجـاح أنشـطة النادي
خلال العـام 2018م وهـي:
قـوات األمـن الداخلـي (لخويـا)  -إدارة مكافحـة
الجرائـم اإللكترونيـة فـي وزارة الداخليـة القطريـة -
اإلدارة العامـة للمـرور فـي وزارة الداخليـة القطريـة
 اإلدارة العامـة للدفـاع المدنـي فـي وزارة الداخليـةالقطريـة  -إدارة ترشـيد فـي المؤسسـة العامـة
القطريـة للكهربـاء والمـاء  -إدارة حمايـة حقـوق
الملكيـة الفكريـة فـي وزارة التجـارة والصناعـة
 قطـاع البحـوث والتطويـر فـي مؤسسـة قطـر -سـفارة الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي قطـر -
بنـك قطـر للتنميـة  -اإلتحـاد القطـري للسـيارات

والدراجـات الناريـة  -االتحـاد القطـري للرياضـة
للجميـع  -مركـز قطـر للفعاليـات الثقافيـة والتراثيـة
المؤسسـة العامـة للحـي الثقافـي «كتـارا» -
ّ
حلبـة نـادي قطـر للسـباقات  -جمعية بيوت الشـباب
القطرية  -مركز بطابط  -المركز اإلعالمي للشباب
 شـركة الفـردان للدراجـات الناريـة  -شـركة هارلـيديفيدسـون الدوحـة  -شـركة عبـداهلل عبدالغنـي
وإخوانـه.
كمـا كـ ّرم النـادي الفائزيـن فـي المعـرض الدولـي
الحادي عشـر لالختراع في الشـرق األوسـط والفائزين
فـي معـرض جنيـف الدولـي لالختـراع للعـام
2018م وذلـك لمسـاهمتهم فـي رفـع إسـم قطـر
عاليـ ًا فـي المحافـل العلميـة الدوليـة.
وكـرّم أيضـ ًا فريـق مبـادرة ضبـط وسـابق لحصولهـم
علـى المركـز األول فـي بطولـة قطـر للسـيارات
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السـياحية للعـام 2018م وأيضـ ًا حصـول الفريـق
علـى  28كأسـ ًا خلال بطولـة قطـر للسـرعة للعـام
2018م.
كمـا تـم تكريـم فريـق المتطوعيـن الذيـن كان
لهـم دور كبيـر فـي إنجـاح فعاليـات النـادي مـن خلال
تواجدهـم وتعاونهـم خلال هـذه الفعاليـات.
كمـا كـرّم أيضـ ًا أعضـاءه األكثـر تميـزاً خلال العـام
2018م وهـم:
خالـد علـى األنصـاري  -عبـداهلل خالـد النصـر  -مـوزة
خالـد الهاجـري  -العنـود أميـر الباكـر  -مـوزة فهـد
الكعبـي  -الغاليـة عبدالعزيـز الهاجـري
وبهذه المناسـبة كرم أيض ًا فريق الروبوت المشـارك
في البطولة الوطنية الحادية عشـرة للروبوت.
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إختراعات من العالم
النظارة المتحدثة
Vision Made Audible Talking Glasses
إنهـــا وال شـــك مفيـــدة جـــداً بالنســـبة ألولئـــك الذيـــن
يعانـــون مـــن مشـــاكل فـــي الرؤيـــة حيـــث يمكنهـــا
التعـــرف علـــى الوجـــوه والعملـــة وقـــراءة النصـــوص
المكتوبــة وقــراءة بيانــات الرمــز الشــريطي ( الباركــود
) كمـــا أنهـــا مفيـــدة لمـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات
فـــي القـــراءة لذلـــك أطلـــق عليهـــا ( جعـــل الرؤيـــة
مســـموعة) ،ويقـــول مختـــرع النظـــارة إن وضـــع كل
ه ــذه الممي ــزات ف ــي ه ــذا الحج ــم الصغي ــر ه ــو أش ــبه
بوضــع فيــل ضخــم فــي خزانــة صغيــرة لكننــا فعلناهــا.
عصا الكفيف الذكية A Smarter Cane
تسـاعد المكفوفيـن علـى السـير بشـكل شـبه
طبيعـي مـن خلال اسـتخدام بعـض التطبيقـات
كخرائـط جوجـل باإلضافـة إلـى دوائـر الكترونيـة
فائقـة الدقـة ممـا يسـمح للشـخص الكفيـف
بالمشـي فـي الشـوارع بثقـة وبدقـة عاليـة.
ّ
يمكـن هـذا االختـراع مـن مسـاعدة أكثـر مـن
وبذلـك
 250مليـون شـخص فـي العالـم ممـن يعانـون مـن
ضعـف البصـر الشـديد أو المكفوفيـن مـن التنقـل
بـكل حريـة دون االعتمـاد علـى اآلخريـن.
القضـــاء علـــى الشـــخير مـــن أجـــل نـــوم
صحـــي وهـــادئ Snore Circle
الشـخير ناتـج عـن تضييـق مجـرى الهـواء فـي الحلـق
أثنـاء النـوم ويعتبـر مصـدر إزعـاج كبيـر لآلخريـن ،
ويمكـن أن يكـون سـبب ًا لكثيـر مـن األمـراض .لذلـك
فـإن  Snore Circleهـي جهـاز مصمـم للقضـاء
مزيجـا مـن
علـى عـادة الشـخير حيـث يسـتخدم
ً
التوصيـل الصوتـي والعظمـي لالستشـعار عنـد
الشـخير وبـدوره يرسـل إشـارات دقيقـة إلـى المـخ
للمسـاعدة علـى التخلـي عـن عـادة الشـخير ،كمـا
يقـوم الجهـاز بمراقبـة جـودة النـوم ،ويمكـن ارتـداؤه
بسـهولة ودون إزعـاج مـن أجـل نـوم هـادئ ومريـح.
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الجراحة االفتراضية Virtual Surgery
مفيـدا للغايـة
يمكـن أن يكـون الواقـع االفتراضـي
ً
عندمـا يتعلـق األمـر بالتدريـب – مثـل تدريـب
السـائقين والطياريـن وحتـى الجراحيـن .فقـد
تـم تصميـم برنامـج  OssoVRلمنـح األطبـاء
تجربـة افتراضيـة فـي غرفـة العمليـات بحيـث أصبـح
بمقدورهـم إجـراء العمليـات االفتراضيـة والتعلم من
أخطائهـم دون الحاجـة إلـى مخاطـر التدريـب علـى
األشـخاص المرضـى ،يقـول الدكتـور جوسـتين بـاراد،
المؤسـس المشـارك والرئيـس التنفيـذي لشـركة
« :OssoVRحتـى بعـد سـت سـنوات فـي كليـة
الطـب وخمـس سـنوات مـن اإلقامـة في المتوسـط،

ال يـزال  %30مـن الخريجيـن ال يسـتطيعون العمـل
بمفردهـم ،هـذا ليـس جيـداً».
ويتـم اسـتخدام  OssoVRاآلن فـي معظـم
المستشـفيات فـي جميـع أنحـاء الواليـات المتحـدة،
وقريبـ ًا سـيتمكن الجراحـون فـي المراكـز الصحيـة
فـي معظـم بلـدان العالـم مـن التعلـم مـن كبـار
األطبـاء مـن جميـع أنحـاء العالـم دون الحاجـة إلـى
تـرك مستشـفياتهم بفضـل هـذه التقنيـة الحديثـة.
أصغر كاميرا فلكية في العالم NANO1

إنهـا تعتبـر تجربـة متميـزة وهـي سـبر أغـوار الفضـاء
دون الحاجـة إلـى تلسـكوب حيـث تعتبـر هـذه
الكاميـرا أصغـر كاميـرا فلكيـة فـي العالـم مصممـة
اللتقـاط الضـوء أكثـر ب  25مـرة من العين البشـرية
ولديهـا ميـزة إمكانيـة ضغـط تصويـر  3سـاعات فـي
 3دقائـق.
هـذه الكاميـرا تسـتخدم عدسـات مزدوجـة عاليـة
الكفـاءة والنقـاوة لذلـك يمكـن اإلبحـار فـي مجـرة
درب التبانة وتصوير كواكب المجموعة الشمسـية
بدقـة كبيـرة كمـا يمكـن مشـاهدة الشـفق القطبـي
بتفاصيـل أكثـر مـن أي وقـت مضـى.
ويمكـن لهـذه الكاميـرا االتصـال بسـهولة بالهاتـف
الجـوال مـن خلال ال بلوتـوث أو الـواي فـاي
لمشـاركة أكثـر سـهولة للصـور عبـر وسـائل
التواصـل االجتماعـي.
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التعاون مع قطاع التعليم
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المسابقة الوطنية الحادية عشرة للروبوت
انطلق ــت ف ــي الن ــادي العلم ــي القط ــري فعالي ــات
المس ــابقة الوطني ــة الحادي ــة عش ــرة للروب ــوت ي ــوم
االثني ــن الراب ــع م ــن ش ــهر م ــارس 2019م واس ــتمرت
حتـــى الســـادس مـــن نفـــس الشـــهر وتنوعـــت
مســـابقات البطولـــة بيـــن مســـابقة  FLLو Jr
 FLLومســـابقة الســـومو ومســـابقة تتبـــع الخـــط
ومســـابقة تحـــدي الطاولـــة ومســـابقة التصميـــم
والبرمجة وشارك في مسابقة ال  FLLسبعة عشر
فريقــا يتنافســون علــى المراكــز األولــى التــي تؤهــل
الحاص ــل عل ــى المرك ــز األول م ــن المش ــاركة ف ــي
البطولـــة العالميـــة للروبـــوت فـــي الواليـــات
المتحـــدة األمريكيـــة فـــي شـــهر أبريـــل مـــن هـــذا
العــام وكان المركــز األول مــن نصيــب فريــق مدرســة
أحمـــد بـــن حنبـــل الثانويـــة للبنيـــن بينمـــا حصـــل

الحائـــزون علـــى المراكـــز الثانـــي والثالـــث علـــى
فرص ــة المش ــاركة ف ــي البطول ــة العربي ــة للروب ــوت
المقامـــة هـــذا العـــام فـــي األردن فـــي شـــهر أبريـــل
أيضـــ ًا ،حيـــث حصـــل ك ً
ال مـــن فريـــق مدرســـة أبـــو
بك ــر الصدي ــق عل ــى المرك ــز الثان ــي وفري ــق مدرس ــة
علــي بــن أبــي طالــب علــى المركــز الثالــث ليمثلــوا
دولــة قطــر فــي البطولــة العربيــة للروبــوت ،أمــا فــي
مس ــابقة الس ــومو فق ــد ف ــاز بالمرك ــز األول مدرس ــة
اليرمـــوك االعداديـــة للبنيـــن وفـــي المركـــز الثانـــي
مدرســـة عمـــر بـــن الخطـــاب االعداديـــة وفـــي
المركـــز الثالـــث مدرســـة أم أيمـــن الثانويـــة
للبن ــات وق ــد تناف ــس ف ــي مس ــابقة الس ــومو وتتب ــع
الخـــط  40فريقـــ ًا .كمـــا تنافـــس فـــي مســـابقة Jr
 24 FLLفريقـــ ًا.
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مسابقة باحث
أعلن النادي العلمي القطري في العام /2017
 2018وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم
العالي عن طرح مسابقة علمية بحثية تحت إسم
مسابقة «باحث » وهي مسابقة علمية بحثية
تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية  ،2030موجهة
إلى طالب وطالبات المرحلتين الثانوية واإلعدادية.
وتخضع مسابقة باحث لثالث مراحل تحكيم بهدف
الحصول على أعلى معايير العدالة في التحكيم
وكل مرحلة تخضع لضوابط ومعايير مختلفة.
مجاالت بحوث المسابقة:
علوم الحوسبة ونظم االتصاالت ،الهندسة ،علوم
األرض والعلوم البيئية باإلضافة إلى الطاقات
البديلة.
جوائز المسابقة
تم تقسيم األبحاث التي اجتازت بنجاح مراحل
التحكيم المختلفة إلى ثالث فئات حسب معدل
نتيجة التحكيم (الفئة الذهبية والفئة الفضية
والفئة البرونزية) وحصل كل بحث على الميدالية
التي تناسب فئته ،كما منحت مسابقة «باحث»2
ثالثة جوائز مالية ألصحاب األبحاث المشاركة الفائزة
بالمراكز الثالث األولى من مدارس المرحلتين
االعدادية والثانوية .
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المرحلة الثانوية:
البحث الفائز بالمركز األول بعنوان فاعلية
التكنولوجيا في مساعدة ذوي اإلعاقة الحركية في
زيادة التوافق النفسي والتحصيل األكاديمي
للطلبة :عبد اهلل خليفة راشد الكواري و محمد
عبداهلل الكواري
والمشرف :أشرف شعبان عبد الخالق
من مدرسة خليفة الثانوية للبنين
البحث الفائز بالمركز الثاني بعنوان دراسة عن
أثر متبقيات المعادن الثقيلة في حليب اإلبل في
منطقة الجميلية
للطالبات :شهد سيف المنصوري وغدير علي
فيصل العذبة
والمشرفة :مها أحمد السيد
من مدرسة الجميلية المشتركة للبنات
البحث الفائز بالمركز الثالث بعنوان (تصميم
جوارب ذكية لمراقبة حرارة القدمين لمرضى
السكري)
للطالبات :سارة خالد الملك ومريم ناصر المظفر
المشرفة :منى السيد عبد الملك
من مدرسة الوكرة الثانوية للبنات

المرحلة االعدادية:
الرحيمي نائب المدير التنفيذي والسيد /راشد
البحث الفائز بالمركز األول بعنوان طاولة الطالب االبراهيم المستشار بالنادي العلمي واألستاذة/
فاطمة المهندي المدير اإلداري بالنادي ،حيث شارك
التفاعلية
للطلبة  :عبدالعزيز خالد القحطاني وأحمد عمر في المسابقة لهذا العام  52مدرسة بواقع  69بحث ًا
وكان عدد المشاركين من الطلبة  144مشارك.
عبدالعزيز
والمشرف :محسن سند العون
وبهذه المناسبة يتوجه النادي العلمي القطري
من مدرسة األحنف بن قيس االعدادية للبنين
بالشكر إلى قسم مهارات البحث العلمي بوزارة
البحث الفائز بالمركز الثاني بعنوان أثر استخدام التعليم والتعليم العالي والذي ترأسه الدكتورة
تطبيق رشيد بالجوال على ترشيد استهالك أسماء المهندي على الجهد الواضح الذي يبذله
القسم في سبيل تذليل أي صعوبات تواجه
الكهرباء
شركاء التعليم من الجهات المختلف.
للطالبات :صالحة حمد المري وفاطمة خالد
والمشرفة :آالء عبدالرزاق الجيالني
من مدرسة فاطمة الزهراء االعدادية للبنات
البحث الفائز بالمركز الثالث بعنوان أثر استخدام
النظارة الذكية على تحسين جودة المشاهدة
للمشجعين داخل مالعب قطر 2022
للطالبات :مها الرم وتريم طارق
والمشرفة :روان عبويني
من مدرسة األقصى االعدادية للبنات
وقد تم تكريم المدارس المشاركة في مسابقة
باحث 2بحضور ممثل وزارة الثقافة والرياضة السيد/
أحمد عيسى الكواري وك ً
ال من المهندس راشد
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مسابقة صانع
تعد مسابقة صانع إحدى المشاريع الرائدة التي
يسعى النادي العلمي القطري وشركة ابتكار
للحلول الرقمية وبالتعاون مع وزارة التعليم
والتعليم العالي ومن خالل توفير بيئة داعمة
ومحفزة لمساعدة الطالب على اكتشاف مواهبهم
وقدراتهم والعمل على تنميتها وتعزيزها ،وتسعى
المسابقة إلى الربط بين فروع العلم المختلفة
كالعلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا
وتستهدف طالب وطالبات المرحلة الثانوية وتهدف
إلى تمكين الطالب من مهارات التصنيع واالبتكار
من خالل تدريبهم على برامج التصميم وأجهزة
التكنولوجيا الرقمية المختلفة (طباعة وتصميم
ثالثية األبعاد – االلكترونيات – البرمجة).
أهداف المسابقة:
توفير بيئة داعمة ومحفزة لمساعدة الطالبعلى اكتشاف مواهبهم العلمية.
نشر ثقافة التصنيع الرقمي بين الطالبوتعزيزها لديهم
تشجيع الطالب على االبداع واالبتكارالتعاون بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة.وفي العام األكاديمي  2019 /2018شارك في
المسابقة خمس عشرة مدرسة ثانوية بواقع 29
مشروع وعدد الطالب المشاركين  89مشارك .وهو
رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقة التي تسعى
في كل عام إلى تقديم الجديد وضم أكبر عدد
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ممكن من المدارس ضمن االمكانات المتاحة.
المراكز الثالثة األولى في مسابقة صانع:
المركز األول من نصيب مدرسة البيان الثانوية
للبنات عن مشروع اللخمة (جهاز لتنقية المياه)
للطالبات الجازي الكواري وسارة التميمي وهند
المهندي بإشراف المعلمة بان نجم الدين.
المركز الثاني من نصيب مدرسة أحمد بن محمد
آل ثاني الثانوية عن مشروع (الطابعة الثالثية
األبعاد) للطالب حسن الهيدوس وعبد الرحمن
ابراهيم وعبد الرحمن بالل ويوسف سيد بإشراف
المعلم أحمد إسماعيل أحمد.
وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة زبيدة
الثانوية للبنات عن مشروع غاز لييك (نحو بيت
أكثر أمان ًا) للطالبات مريم مبارك الخليفي ونور
حازم أبو هاشم بإشراف المعلمات منى طالب
وسمر الساليمة.

التوقيع على مذكرة تعاون بين
النادي ومدرسة قطر التقنية
لالستفادة من إمكانات كل طرف للطرف اآلخر الشراكة العلمية المطلوبة وبذل الجهد الالزم
وسعي ًا لتحقيق التعاون المنشود بين مؤسسات لدعم النادي العلمي وتفعيل مشاركة الطلبة
الدولة تم في مقر النادي العلمي القطري يوم في فعاليات النادي من بحوث ومشاريع علمية
األحد  5مايو 2019م التوقيع على مذكرة تفاهم بهدف المشاركة في المعارض والمؤتمرات
وتعاون بين النادي العلمي القطري ومدرسة قطر وتوسيع مشاركة المدرسة في فعاليات النادي
التقنية بهدف تقديم الخدمات الفنية واالستشارات مع المجتمع القطري وتبادل الخبرات الالزمة بين
التقنية فيما يتعلق بأمور التدريب التقني والتأهيل المدربين والمهندسين وتسهيل استخدام الورش
المهني وجاء في بنود المذكرة أن النادي العلمي التقنية في دعم مشاريع النادي العلمي وطرح
القطري يلتزم بالتعاون مع المدرسة بتبادل الخبرات أفكار لبرامج تدريبية ومهارات إضافية بما يتالءم مع
العلمية وتقديم الكفاءات في خدمة العملية طبيعة المتدربين واألهداف المعتمدة.
التعليمية وتسهيل استخدام الورش والمختبرات
العلمية في النادي من قِ َبل المدرسة وتقديم وقد وقع المذكرة عن جانب النادي العلمي القطري
الدعم في سبيل رفع سوية العملية التعليمة المهندس راشد الرحيمي نائب المدير التنفيذي
بالمدرسة وتقديم االستشارات و الدعم الفني للنادي العلمي أما عن جانب مدرسة قطر التقنية
فقد وقعها المهندس عبد اهلل يوسف شمس
ألبحاث ومشاريع الطالب.
من جهتها تلتزم مدرسة قطر التقنية بتفعيل المدير العام للمدرسة.
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زيـارات علميـة هادفـة لطلبـة
كليـة المجتمـع
زار النـــادي العلمـــي القطـــري خـــال شـــهر مايـــو 2019
ع ــدد م ــن ط ــاب كلي ــة المجتم ــع يرافقه ــم الدكت ــور
المهنـــدس ياســـر الحميـــدي بهـــدف االطـــاع علـــى
أقس ــام وورش الن ــادي العلم ــي القط ــري وعل ــى وج ــه
الخصـــوص الفـــاب الب وااللكترونيـــات والميكانيـــكا
حي ــث اس ــتقبلهم المهن ــدس /راش ــد الرحيم ــي نائ ــب
المدي ــر التنفي ــذي والدكت ــور المهن ــدس /محم ــد زي ــاد
الش ــعري الخبي ــر الفن ــي بالن ــادي العلم ــي وت ــم عل ــى
م ــدار ع ــدة أي ــام تقدي ــم ورش عم ــل له ــم ف ــي مج ــاالت
الفــاب الب والميكانيــكا وبمــا يلبــي متطلباتهــم فــي
مج ــال صناع ــة وتنفي ــذ المش ــاريع المطلوب ــة منه ــم
وقـــد أثنـــى الطـــاب علـــى تعـــاون النـــادي العلمـــي
معهـــم وقالـــوا بـــأن الزيـــارة كانـــت ناجحـــة بـــكل
المقايي ــس وق ــد أضاف ــت له ــم الكثي ــر م ــن المعرف ــة
العلميـــة والعمليـــة.
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حفل تكريم في مؤتمر التعليم
تم خالل فعاليات مؤتمر التعليم الذي تنظمه وزارة
التعليم والتعليم العالي تكريم النادي العلمي
القطري كونه يعتبر شريك ًا هام ًا وركيزة أساسية
في مسيرة التعليم من خالل ما يقدمه من خدمات
للمدارس في مجال ورش العمل والمشاريع
واألبحاث العلمية باإلضافة إلى تقديم المساعدة
واالستشارة العلمية لها.
كما قام النادي العلمي القطري بتكريم وزارة
التعليم بدرع مسابقة باحث 2وذلك لدور الوزارة
البارز في دعم مسابقة باحث التي ينظمها ويشرف
عليها النادي العلمي القطري.
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ورش علمية متنوعة للطالب
من خالل شبكة العلمي التي تضم عدداً من
المدارس التي تطلب االنضمام لهذه الشبكة
بهدف االستفادة من الخدمات التي تقدمها مثل
ورش العمل واالستشارات العلمية تم خالل العام
 2019تنفيذ  137ورشة عمل مدرسية لمختلف
طالب المراحل الدراسية الثالث االبتدائية واالعدادية
والثانوية ،حيث تختار المدرسة اسم الورشة
المطلوبة بحسب تعميم صادر من وزارة التعليم
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والتعليم العالي للمدارس الراغبة في تنفيذ الورش
لطالبها والورش المحددة لهذا العام هي:
البرمجيات وااللكترونيات والروبوت والطاقات
المتجددة والميكانيكا والفاب الب والعلوم العامة
ويتم مراعاة المرحلة الدراسية عند تقديم الورش
بحيث يختلف موضوع ورشة في البرمجيات عند
تقديمها لطالب المرحلة اإلعدادية عنها لطالب
المرحلة الثانوية.
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فعاليات محلية متنوعة
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العنَّة العلمية
تمت بالتعاون بين النادي العلمي القطري وبيوت
الشباب القطرية رحلة ذات طابع علمي إلى عنة
بيوت الشباب القطرية في منطقة زكريت وذلك
يوم السبت الخامس من يناير 2019م ،وقد ترأس
المهندس راشد الرحيمي نائب المدير التنفيذي
فريق النادي العلمي المشارك في الرحلة العلمية،
وساعد النادي العلمي بإتمام تجهيز العنة من
حيث اإلضاءة التي تعتمد على الطاقة الشمسية
الصديقة للبيئة وتجهيز البنية التحتية التي تساعد
في تنفيذ الفعاليات العلمية المقررة ،وقد وضع
مناسب ًا لطبيعة
النادي العلمي برنامج ًا خاص ًا
ِ
الفعالية بين تجارب علمية توضح للمشاركين
طبيعة التربة في منطقة زكريت مع دراسة للحقب
الجيولوجية التي أثّرت على المنطقة باإلضافة
إلى ممارسات ترفيهية ذات طابع علمي مثل
تحدي المنجنيق وجونير بيبي فوت باإلضافة إلى
ورش علمية تناسب طبيعة الرحلة.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على منطقة
زكريت وعلى أهميتها التاريخية والجيولوجية
كمنطقة غنية بالنفط وباآلثار مثل قلعة زكريت
وبيرزكريت واألواني الخزفية القديمة ،هذا باإلضافة
إلى تجهيز فضاء علمي تفاعلي للمشاركين في
الرحلة.
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اليوم الرياضي
شارك النادي العلمي القطري في فعاليات اليوم والموقع عليه من قِبل العبي المنتخب للدكتور
الرياضي لعام 2019م الذي يصادف الثالثاء الثاني حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي
من شهر فبراير وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير القطري كهدية وطنية رياضية.
2019م ،وقد كانت مشاركته من خالل عدد من
الفعاليات المتنوعة مثل رياضة المشي السريع ،يذكر أن النادي يحرص كل عام على تقديم
رياضة الدراجات الهوائية ،كرة تنس الطاولة ،كرة أنشطة رياضية توافق الهدف الذي تم من خالله
البيبي فوت  ،كرة السلة  ،ورياضة الجونير فوت) اإلعالن عن هذا اليوم وهو جعل الرياضة أسلوب
كما فاق عدد المشاركين ال  50مشارك ًا من حياة لكي تكون حياتنا أكثر نشاط ًا وصحة ،وهذا
موظفي وأعضاء النادي يتقدمهم الدكتور حارب بالطبع يتوافق مع رؤية وزارة الثقافة والرياضة (نحو
واع بوجدان أصيل وجسم سليم) ويفكر
مجتمع
الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري
ٍ
ٍ
وعدد من مسؤولي النادي وذلك بهدف توطيد النادي العلمي القطري ضمن خطته المستقبلية
أواصر الزمالة واألخوة مع موظفي وأعضاء النادي .بتخصيص يوم بصفة دورية ليكون متاح ًا لألنشطة
وخالل الفعاليات التي تمت في النادي العلمي الرياضية في النادي وليكون عامل جذب لألعضاء
القطري قام أعضاء وموظفو النادي بتسليم ومناسبة لمشاركة األعضاء مع مسؤولي النادي
قميص المنتخب الوطني القطري لكرة القدم في جو رياضي أخوي تفاعلي.
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تتويج مبادرة ضبط وسابق بالمراكز األولى
أسدل الستار على بطولة قطر الوطنية للسرعة
«االسبرنت»  ،2019بإقامة الجولة الخامسة واألخيرة
على مضمار خاص في الباحة الرئيسية المقابلة
لمقر االتحاد بصالة مجمع لوسيل الرياضي ،وقد
حظيت -ألول مرة -بمشاركة كبيرة تجاوزت 61
مشارك ًا ،واشتملت على  6فئات .وقد حفلت
الجولة بمنافسة قوية ومثيرة ،بسبب ارتفاع أداء
السائقين في الثالث سباقات ،وقد أسفرت نتائج
الجولة الخامسة عن التالي:
في الفئة المفتوحة ( )01للسيارات المعدلة،
أحرز السائق عبدالعزيز الجابري مدير مركز السيارات
بالنادي العلمي القطري المركز األول بعد أن
سجل أسرع زمن وقدره ( 54ثانية و 644جزءاً من
الثانية) ،وجاء في المركز الثاني عمران كرامة،
ّ
وحل في المركز الثالث ماك كورتيل ،وبذلك
يتصدر الترتيب العام لهذه الفئة السائق عبداهلل

الخليفي برصيد ( )100نقطة ،وتم إلغاء نتيجته
بسبب عدم مشاركته في الجولة األخيرة الرتباطه
بالمشاركة في بطولة أوروبا للسيارات السياحية،
وقد ُمنح لقب الفئة للسائق عبدالعزيز الجابري
تصدر هذه الفئة برصيد ( )98نقطة ،وجاء
الذي
ّ
في المركز الثاني للترتيب العام فخر الدين بيجاوي
برصيد ( )63نقطة ،وحل في المركز الثالث إيلي
دوكاشي برصيد ( )60نقطة.
وفي الفئة المفتوحة ( )02نجح محمد الدليمي
بالفوز بالمركز األول ،وذلك بعد أن سجل أسرع
رقم وقدره ( 53ثانية و 879جزءاً من الثانية) ،وجاء
إبراهيم المناعي ثاني ًا ،وحل في المركز الثالث
يتصدر الترتيب العام للفئة
علي العمادي .وبذلك
ّ
السائق محمد الخيارين برصيد ( )97نقطة ،وحل
ثاني ًا محمد الدليمي برصيد ( )95نقطة ،وجاء في
المركز الثالث إبراهيم المناعي برصيد ( )71نقطة.
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ّ
وتصدر الترتيب العام لهذه الفئة
تمكن محمد الجابر العباسي.
وفي الفئة المفتوحة (،)03
ّ
من الفوز بالمركز األول وذلك بعد أن سجل أسرع فرانسيسكو فورناكيري برصيد ( )93نقطة ،وجاء
زمن وقدره ( 55ثانية و 421جزءاً من الثانية) ،وجاء في المركز الثاني سعد فهد برصيد ( )86نقطة،
في المركز الثاني محمد الخيارين ،بينما حل ثالث ًا وحل ثاني ًا عبداهلل العباسي برصيد ( )81نقطة.
عبداهلل الشيخان .وبذلك يتصدر الترتيب العام في
هذه الفئة السائق محمد الخيارين برصيد ()111
نقطة ،وحل ثاني ًا محمد الجابر برصيد ( )88نقطة،
وجاء في المركز الثالث عبداهلل الشيخان برصيد
( )40نقطة .وفي فئة اإلنتاج التجاري ( )P1فاز حسن
حسيني بالمركز األول ،بعد أن سجل زمن ًا قدره (58
ثانية و 512جزءاً من الثانية) ،وجاء في المركز
الثاني عبدالعزيز الجابري ،بينما كان المركز الثالث
من نصيب يوسف الجابر .وبذلك يتصدر الترتيب
العام في هذه الفئة السائق حسن حسيني برصيد
( )111نقطة ،وحل ثاني ًا منصور شبلي برصيد ()62
نقطة ،وفي المركز الثالث سلمان خلف برصيد
ّ
تمكن
( )46نقطة .وفي فئة « »P2لإلنتاج التجاري،
فهد الكواري من الفوز بالمركز األول بعد أن سجل
أسرع زمن وقدره ( 1دقيقة و 337جزءاً من الثانية)،
وجاء في المركز الثاني شربل سيمان ،وحل ثالث ًا
رامي باجور .ويتصدر الترتيب العام لهذه الفئة
محمد الجابر برصيد ( )86نقطة ،وحل ثاني ًا دينييس
نيكتوبوليس برصيد ( )75نقطة ،وجاء في المركز
الثالث نديم زياد برصيد ( )56نقطة .وفي فئة
« »P3لإلنتاج التجاري ،نجح السائق فرانسيسكو
فورناكيري بالفوز بالمركز األول مسج ً
ال زمن ًا وقدره
( 54ثانية و 938جزءاً من الثانية) ،وحل في المركز
الثاني عبيد رحمان ،وجاء في المركز الثالث عبداهلل
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تكريم رئيس لجنة الشباب بوزارة الثقافة لمجموعة
من الشباب المتميز في الغبقة الرمضانية
في حفل يعكس أصالة الموروث القطري في السيد /حمد النعيمي كما تمنى للجميع الفائدة
تالقي األجيال وإبراز العادات والتقاليد األصيلة في من خالل تبادل اآلراء وتجديد العالقات.
هذا المجتمع أقام النادي العلمي القطري غبقته
الرمضانية يوم االثنين  20مايو الواقع في  15وبهذه المناسبة كرّم السيد /حمد النعيمي رئيس
رمضان  1440وحضر الحفل السيد /حمد النعيمي لجنة االشباب التابعة لوزير الثقافة والرياضة
رئيس لجنة الشباب في وزارة الثقافة والرياضة الدكتور حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي
وعدد من أعضاء النادي القدامى والمؤسسين العلمي القطري لدوره المتميز في استقطاب
للنادي باإلضافة إلى عدد من مسؤولي النادي الشباب القطري إلى النادي العلمي ،كما كرم
العلمي القطري ومجموعة من الشباب القطريين مجموعة من الشباب الذين كان لهم دور بارز
النشيطين على مستوى أنشطة النادي العلمي في مسيرتهم الشبابية وهم :المهندس عبد
ووزارة الثقافة والرياضة ،وتعتبر مثل هذه اللقاءات الرحمن صالح خميس المدير الفني في النادي
مناسبة لتالحم وتالقي األجيال بحيث يتعرف العلمي القطري والدكتور هتمي الهتمي األستاذ
األعضاء الجدد على من سبقوهم وعلى دورهم في جامعة قطر عضو النادي العلمي القطري
الواضح في إبراز دور النادي في فترة من فترات والسيد نايف االبراهيم الشريك المؤسس والرئيس
تألقه ،وقد رحب النادي العلمي القطري ممث ً
ال التنفيذي لشركة ابتكار للحلول الرقمية عضو
بالدكتور حارب الجابري المديرالتنفيذي للنادي النادي العلمي القطري.
العلمي بالحضور من لجنة الشباب ورئيس اللجنة
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برنامج رائد األعمال الصغير
انطلق يوم السبت  16يوليو  ،2019بمقر النادي الفترة من  1إلى  3أغسطس.
العلمي القطري ،برنامج ومسابقة رائد األعمال
الصغير ،والتي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون وخالل حفل افتتاح برنامج ومسابقة رائد األعمال
مع النادي العلمي ،واستمرت فعالياته حتى  27الصغير رحب المهندس راشد الرحيمي نائب المدير
يوليو ،واستهدف الفئة العمرية من  12حتى التنفيذي في النادي العلمي القطري بممثلي بنك
 16سنة ،ويهدف البرنامج إلى فتح آفاق التفكير قطر للتنمية والجهات المتعاونة وقدم لهم الشكر
للطالب والمشاركين ،لينالوا خبرة جيدة في لنشرهم ثقافة ريادة األعمال بين شباب المستقبل،
األساليب المتبعة في ريادة األعمال حتى تكون كما رحب أيض ًا برواد األعمال الصغار متمني ًا لهم
دافع ًا ومشجع ًا لهم لخوض هذه التجربة التي التوفيق والفائدة في هذه الورشة الهامة والتي
تصقل الشخصية وتنمي مهارات العمل الخاص ،تهدف إلى اكتساب المعارف والمهارات ليكونوا
وذلك ضمن ورش مخصصة ومتخصصة لذلك ،نواة حقيقية لرواد األعمال وليكتشفوا عالم ريادة
فض ً
ال عن إعطائهم دورات تدريبية تساعدهم على األعمال بشكل علمي ومدروس ،معربا عن أمله في
تطوير فكرتهم ،ومعرفة كيفية البدء بإنشاء أن يستطيعوا من خالل هذه الورش إضافة شيء
المشاريع ،والعمل على تطوير أفكارهم وكيفية مهم لشبابنا الواعد والطموح ،الفت ًا إلى أن معامل
النادي العلمي مفتوحة للمشاركين ،ولتقديم
بناء النموذج األولي للمشروع.
وقد تم اختيار المشاريع المتميزة من المشاركين المساعدة لهم لتنفيذ مشاريعهم باإلضافة إلى
وشاركت في المعرض الذي أقيم في مول توفير الدعم الفني الالزم لهم.
فيستيفال سيتى على مدار  3أيام ،وذلك في
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برنامج رصد األهلة
بالشراكة بين النادي العلمي القطري ومركز قطر
لعلوم الفضاء والفلك وبمشاركة من أعضاء مركز
شباب الكعبان تم تنظيم نسختين من برنامج
تطوير مهارات تحري األهلة وذلك يومي األربعاء
 27نوفمبر والخميس  26ديسمبر 2019م من
مساء ،حيث
الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة
ً
تم تقديم شرح عملي وتدريب مباشر للشباب على
تحري األهلة في منطقة الغزالنية شمال دولة قطر،
وبرنامج تحري األهلة يهدف إلى تدريب الشباب
على مهارات رصد وتحري األهلة بهدف تكوين فريق
شبابي متمكن في هذا المجال ليكونوا طليعة
شبابية قادرة على رصد وتحري األهلة وخصوص ًا
هالل شهر رمضان المبارك وهالل شهر شعبان
بطريقة علمية وغير خاضعة للتخمين.
ويشرف على البرنامج بالكامل ويقوم بتدريب
الشباب على التحري الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني
رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك ،وقد شارك
في النسخة األولى من برنامج تحري األهلة في

النسخة األولى  20شاب ًا بينما شارك في النسخة
الثانية منه  25شاب ًا بهدف تعميق معارفهم في
هذا المجال.
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فعاليات المخيم الصيفي STEM Plus
أقام النادي العلمي القطري فعاليات المخيم استخدامات الطابعة ثالثية األبعاد وآلة السي إن
الصيفي لصيف 2019م الذي بدأ بتاريخ  29يونيو سي بحيث أصبح بإمكانهم في النهاية تصميم
واستمر حتى  7أغسطس بواقع ستة أسابيع تم وتنفيذ مشاريع مثل األبجورة الذكية  ،أما الفئة
تقسيمها إلى ثالث مجموعات كل مجموعة األكبر في النشاط الصيفي وهي الفئة من أربع
أسبوعين مع إمكانية االختيار بين الفترة الصباحية عشرة سنة وحتى سبع عشرة سنة فتعلموا طريقة
نقل الطاقة الكهربائية السلكيا وعمل شاحن
أو الفترة المسائية.
موبايل مطور باإلضافة إلى تصميم وتنفيذ بيت
وتم تقسيم الفئات العمرية إلى أربع فئات وكل العصافير الذي يتم تبريده بالطاقة الشمسية،
فئة لها من البرامج واألنشطة ما يناسبها ،ونبدأ
بالفئات األصغر من عمر خمس وحتى سبع كما شهدت فعاليات المخيم الصيفي عدة برامج
سنوات ومن عمر ثمانية حتى عشر سنوات حيث مصاحبة ذات هدف توعوي أو صحي رياضي مثل
تم تخصيص ورش علمية تعتمد على المشاهدة برنامج صيف بال حوادث الذي قدمته إدارة الدفاع
والعمل اليدوي مثل تجربة المنجنيق وتجربة الكوب المدني بوزارة الداخلية وتم فيه التعرف على
العجيب باإلضافة إلى تجارب تحويل الطاقة الطرق الوقائية في حماية المنازل من خطر الحريق
الحركية إلى طاقة ميكانيكية كما تعلموا مهارات باإلضافة إلى شرح مفصل عن أنواع الطفايات
تنمية التفكير اإلبداعي ومهارات العمل الجماعي المستخدمة والغرض من كل منها ،كما تم تقديم
ضمن ورش مخصصة لذلك ،أما الفئة العمرية من بيان عملي لعملية إطفاء حريق مفتعل وأهم
إحدى عشر وحتى ثالث عشرة سنة فتعلموا فيها اإلجراءات الواجب على رجل اإلطفاء أو الشخص
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الذي يقوم مقامه أن يتبعها ألن إجراءات السالمة
بالنسبة للشخص المنقذ هي أهم أولويات العمل
في هذا المجال.كما تم من خالل االتحاد القطري
للشرطة واالتحاد القطري للرياضة للجميع تنفيذ
برنامج رياضي خاص بالدفاع عن النفس مع شرح
ألهم األولويات في حالة التعرض ألي اعتداء.
ومن األنشطة المصاحبة التي قدمها النادي
العلمي للمشاركين في النشاط ورشة عمل
بعنوان الذكاءات المتعددة حيث تم فيهما التركيز
على مفهوم الذكاء الحقيقي وكيفية اكتشاف
نوع الذكاء لدى الطفل كما ساعدت الورشة
على معرفة أنواع الذكاءات لدى الطالب والطرق
التى تساعدهم على تنمية ذكاءاتهم ،وقد قدم
هاتين الورشتين المدرب والخبير الدولى المعتمد/
وسام البسيونى ،كما قام النادي العلمي القطري
بالتنسيق مع األكاديمية األولمبية القطرية بتقديم
ورشتي عمل تثقيفيتين قدم الورشة األولى

السيد /خالد محمد القحطاني رئيس قسم اإلعالم
والتسويق في األكاديمية أما الورشة الثانية
فقدمتها الدكتورة إيمان بوشوارب المتطوعة في
األكاديمية األولمبية القطرية وقد تحدثت الورشتان
عن تاريخ األلعاب األولمبية والفرق بين األلعاب
األولمبية وغير األولمبية وتاريخ اللجنة األولمبية
القطرية وانجازاتها على الصعيد االقليمي والدولي
كما تم تقديم مهارات تفاعلية لها عالقة باأللعاب
األولمبية ،من جهة أخرى ومن خالل التعاون مع
المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة
قدم المركز القطري للرياضات الالسلكية ورشة
عمل عن الطيران الالسلكي والمهارات التي يجب
أن تتوفر في ممارس هذه الهواية الممتعة كما تم
تطبيق محاكي الطيران بشكل عملي للمشاركين
الذين استمتعوا بهذه الفقرة من الورشة وقد قدم
الورشة المدرب السيد /مصطفى نصر من المركز
القطري للرياضات الالسلكية.
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مخيم الربيع  2019تحدي الفضاء
فيها وإيجاد حلول مقترحة من أجل بقاء
البشرية
دراسة المركبات الفضائية وتزويدها بالحلولمن أجل الحفاظ على الحياة.

أقام النادي العلمي القطري هذا العام فعاليات
مخيم الربيع الشتوي تحت عنوان تحدي الفضاء
خالل الفترة من  21ديسمبر  2019حتى  1يناير
2020م ويسعى المخيم إلى تحقيق مجموعة من
األهداف من أهمها:
فهم الظواهر اليومية كالحركة الظاهرية واستهدف النشاط الفئات العمرية من  5حتى 14للشمس في السماء واختالف الفصول سنة تم تقسيمها إلى ثالث فئات:
من  5حتى  7سنوات وتم تقديم عدد من
وظاهرتي المد والجزر
-استكشاف األجرام السماوية وكيفية العيش المواضيع العلمية لهم وهي عرض لعالم الفضاء
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وشرح لمكونات الصاروخ الفضائي وتجارب علمية
مرحة ،أما الفئة العمرية من  8حتى  10سنين
فتم تقديم المواضيع العلمية التالية لهم وهي :وتشجيعهم وزرع روح الثقة والتمكين لديهم.
برمجة األكواد والروبوت باإلضافة إلى تنفيذ مشروع
الصاروخ الفضائي.
أما الفئة العمرية من  11حتى  14سنة فكانت
لهم المواضيع العلمية التالية :برمجة APP LAB
وروبوت  EV3باإلضافة إلى تنفيذ مشروع المركبة
الفضائية ،وتم تنفيذ المشروعين اعتمادا على
ماكينة السي إن سي الليزر باإلضافة إلى برنامج
حاسوبي خاص وقد تابع المشاركون في المخيم
تفاصيل استخدام هذه الماكينة وطريقة عملها
بمشاعر المتعة واالنبهار ،حيث كان عدد المشاركين
في المخيم لهذا العام  260مشارك ًا ،وبهدف
تمكين الشباب القطري وإنسجام ًا مع تطلعات
وأهداف وزارة الثقافة والرياضة تم االستعانة
في التدريب على األنشطة العلمية التخصصية
بمجموعة من الشباب القطري المتميز الذين
لديهم سجل حافل باإلنجازات العلمية كان للنادي
العلمي دور كبير بها وذلك بهدف استقطابهم
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