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INTRODUCTION
NYU Abu Dhabi is pushing forward the frontiers of knowledge through innovative 
research that responds to vital local and global challenges.

Our research spans the disciplines to address questions that are important for  
humanity: rising sea levels, changing weather patterns, growing cities, a global 
economy, and critical public health issues, such as incidences of diabetes and heart 
disease in the UAE and the spread of malaria in sub-Saharan Africa.

NYU Abu Dhabi research is creative and collaborative, bringing together artists,  
computer scientists, psychologists, and engineers to explore and better understand the 
human experience through works of art and new technologies. Research at NYU Abu 
Dhabi fuels innovation. It is open to discovery and has led to scientific breakthroughs 
under microscopes and in outer space.

NYU Abu Dhabi scholars are making unprecedented progress to preserve the 
culture and history of the Middle East region through rare interviews, databases 
for centuries-old photographs and literature, and modern textbooks to expand 
Arabic language learning for future generations.

It is research with local and global perspective. Our faculty come from over 40 
countries and are working on nearly every continent to bring about positive change 
for a globalized society. The University’s unique location in Abu Dhabi makes it an 
ideal hub for researchers pursuing answers to boundless questions and solutions 
to complex problems.

Our research is results-driven: ranked number one in the UAE by Nature Index 
for high quality research output; more than 1,600 journals, articles, conference 
proceedings, books, and book chapters published; over 70 U.S. patents filed; more 
than 100 artistic works created and directed; and surpassing $12 million in total 
research awards and grants.

NYU Abu Dhabi is leading and growing, together with Abu Dhabi, as a global center 
of groundbreaking intellectual and artistic scholarship for the 21st century. 
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HOW SMART  
CITIES CAN BEAT 
THEIR TRAFFIC 
TROUBLES
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Everybody talks 
about traffic 
congestion, and yet 
it just seems to keep 
getting worse. 
But now three NYU Abu Dhabi engineers 
are laying the groundwork for a new form 
of data-driven cooperation with police and 
municipal authorities, designed to move  
vehicles around the city more efficiently. 

Anyone who’s ever lost time weaving 
through Abu Dhabi’s Al Zahiyah neighbor-
hood — some still call it the Tourist Club — 
will wish this project speedy success. 

Saif Jabari, assistant professor of civil and  
urban engineering, leads the “Smart Trans-
portation” group. With Tembine Hamidou 
and Nick Freris, assistant professors of 
electrical and computer engineering, he’s 
developing sophisticated controls to opti-
mize vehicular travel.

“Data is becoming more widely available,” 
Jabari noted, and that creates new possibili-
ties. “We’re making a push towards real-time: 
when you ask your phone to suggest a route, 
it will take into account things like traffic 
congestion, and whether or not there’s an 
incident along the way.” 

That will require comprehensive real-time 
data, and so the team is working toward a 
memorandum of understanding with Abu 
Dhabi’s Department of Municipal Affairs 
and Transport (DMAT).

Today, Jabari noted, most of the world’s 
traffic lights in congested urban settings 
operate on old-fashioned fixed timing.  
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A more advanced approach is actuated 
control, in which sensors, typically under 
the roadbed near an intersection, measure 
vehicle flows and regulate the light. Actu-
ated signals are typically found along high 
speed arterials.

The most sophisticated control techniques 
are referred to as adaptive control (AC). 
This, Jabari explained, “looks at conditions 

at multiple intersections … to control traffic 
in a way that’s beneficial to all.”

At present AC exists as “proprietary systems 
you can buy off the shelf,” Jabari said. “They’re 
a simple algorithm, and don’t work very well,” 
especially when something unforeseen snarls 
traffic. “We haven’t reverse-engineered any 
of them yet,” he said cheerfully, “but we know 
we can do better!”



5 RESEARCH 2016

ABU DHABI TRAFFIC MODELS
The project’s next step is “a simulation test-
bed for downtown Abu Dhabi,” Jabari said, 
“a virtual replica of the urban road network. 
We calibrate it to different demand scenarios, 
accidents, and things like that. We plan to 
purchase AC devices from a manufacturer, 
and test other algorithms against them.”

They’re developing a fine-grained simula-
tion down to the level of individual vehicles.  
Already, Jabari said, “the research is math-
ematically mature but we haven’t tested it 
in a micro-simulator … or compared it with 
a real-world adaptive controller.”

Those are the next steps. “I have two people 
on it now,” Jabari said, “and we just submitted 
a proposal for more manpower. We hope 
to complete the simulation work within a 
year.” After that, the researchers aspire to 
agree with DMAT on addressing actual traffic 
problems with the new software. All this 

will lead to published papers, the engineers 
foresee, and ultimately to patents. 

So, how will their work improve future urban 
navigation? Jabari offered an example: “You 
grab your phone now and look up a route from 
A to B, and Google Maps will say ‘here’s a route’, 
maybe two or three, and tell you how long. 

But our work incorporates uncertainty. I’ll be 
able to tell you ‘this route will take you this 
long, but with this level of reliability.’ It’s like 
an investment portfolio; one is riskier than 
another. You might choose a route that’s 
potentially — but not certainly — shorter,” 
depending on the purpose of your trip, or 
other factors.

Hamidou’s part of the project, meanwhile, 
includes pedestrians, the vulnerable wild-
cards of traffic. Applying a technique called 
mean field filtering to sample videos of 
Abu Dhabi streets, Hamidou can forecast 
congestion. With precise data, he could 
use game theory to anticipate “possible 
car-pedestrian conflict” at intersections.

Traffic is changing fast. The drone helicopter 
taxis promised for Dubai won’t arrive tomor-
row, but computer-controlled vehicles are  
already being tested around the world. The 
team “has some synergy with what’s happen-
ing in robotics,” Freris said; all these problems 
are related to large systems and distributed 
data. It’s about “multi-objective optimization,” 
he added. “You can design your route to be 
energy-aware, rather than time-aware.” Com-
puter-driven freight trucks, for example, might 
be less time-obsessed than human commuters.

In other words, optimized control demands 
two levels of constraint. “A hard constraint 
is that you would not crash,” Freris said. A 
soft constraint might involve saving time or 
fuel. “What makes the problem hard is that 
there so many combinations.” 

We’re making a push 
towards real-time: when 
you ask your phone 
to suggest a route, it 
will take into account 
things like anticipated 
traffic congestion, and 
whether or not there 
might be an incident 
along the way.  
Saif Jabari  
assistant professor of civil and  
urban engineering
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CLIMATE  
SCIENCE IN THE 
ARABIAN SEA

Q: Why study the Arabian Sea?
A: We’re interested in the transport of oxygen 
 in the Arabian Sea. The Arabian Sea is a fas-
cinating environment because it’s the site of 
the ocean’s largest oxygen minimum zone. 
There is a region between roughly 400 meters 
depth and 1,200 meters depth where the 
level of oxygen is so low that it can’t support 
much life. It’s hypoxic. Huge algae blooms 
that occur twice a year in the Arabian Sea 
produce lots of organic matter that sinks 
into the deep. As it falls, it is decomposed 
by bacteria, and this takes up oxygen. In the 
North Atlantic, say, this oxygen would get 
replenished where the deep water masses 
intersect the surface at high latitudes.   

The Arabian Sea and Bay of Bengal are 
special because they are blocked by the Asian  
continent in the north, so these cold deep  
water masses don’t intersect with the surface. 
Only the upper few hundred meters have their  

Shafer Smith and other scientists at NYU Abu Dhabi’s Center for Prototype 

Climate Modeling are developing sophisticated computer models to help 

understand climate processes and improve climate prediction. Smith and 

his team focus on processes in the oceans, particularly what’s happening in 

the Arabian Sea and Indian Ocean.

oxygen replenished by air-sea interaction. 
The average age of water below 400 meters 
in the Indian Ocean is about 30 years. It’s only 
fine scale eddies and long distance transport 
from the southern ocean that can replenish 
the oxygen taken up by a huge amount of 
organic productivity in the Arabian Sea.

Q: What does your research try  
to accomplish?
A: An important research goal is to better  
understand the dynamics of what maintains 
the oxygen minimum zone in the Arabian Sea 
and how it could change in climate change 
scenarios. The details involve complex in-
teractions between the circulation and the 
biogeochemistry. We don’t yet completely  
understand how the system works. One goal 
is to try to improve the models we use to un-
derstand this system. This is in line with other 
work at the center, which is mostly focused 
on the development of highly theoretical  
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algorithms that go into climate models. The 
long-term goal is to make these models work 
a little bit better, and that’s something that 
would be very difficult to do without the 
kind of research resources available to us at 
NYU Abu Dhabi. We have an opportunity to 
make a big impact.

Q: How urgent is this?
A: About one third of the carbon from fos-
sil fuel burning since the beginning of the 

industrial age has gone into the oceans. 
The ocean has played a huge role in tem-
pering the amount of climate change we 
would have experienced had it not been 
there, but it’s paying a price: the oxygen 
is decreasing faster than we expected and 
it’s becoming a more hostile environment 
for sea life. Acidity in the ocean is growing 
as a result of the carbon. This is concerning 
locally because about 125 million people 
rely on fish from the Arabian Sea alone. 

125 million people rely on fish from the 
Arabian Sea alone. We have an opportunity 
to make a big impact. 
Shafer Smith 
associate professor of mathematics
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PREDICTING SEA-LEVEL RISE =  

SCIENCE
PROTECTING COASTAL CITIES = 

ENGINEERING
As climate change raises sea levels, feeding storm surges, 

coastal cities are increasingly at risk. How can vital 

transportation networks be protected in such scenarios? 

NYU Abu Dhabi’s Samer Madanat, dean of engineering, 

is working with researchers at the University of 

California at Berkeley (UCB), where he once taught, 

to help answer that question.
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Supported by the National Science Founda-
tion (NSF), a four-year study of California’s 
San Francisco Bay area, Madanat said, may 
eventually prove to be useful in other big 
coastal cities like Abu Dhabi and Dubai.

The researchers must solve a series of 
complex problems, he explained, starting 
with hydrodynamics and ending with po-
litical science:

• how much flooding to expect and where;

• potential impacts on roads and traffic;

• how to best allocate resources to  
protect shorelines;

• and barriers in government to  
react effectively.

Madanat explained how Mark Stacey, pro-
fessor of civil and environmental engineer-
ing at UCB, uses complex, state-of-the-art 
software developed by the U.S. Geological 
Survey to assess storm surges: the extent 
of flooding given the topology of terrain 
near the coast, which allows him to predict 
which highways will be flooded.

Stacey and his students can now, Madanat 
said, “predict things at a fairly high level of 
resolution. If there were a half-meter sea-lev-
el rise, say, and if for example San Francis-
co County protected its shore, they can say 
what would happen to Alameda County.” 

That data, Madanat said, becomes “an in-
put into the transportation component of 
the research” that he’s leading with Alexei 
Pozdnukhov, assistant professor of civil and 
environmental engineering at UCB. Their 
goal is understand what happens to trans-
portation networks when water hits, how 
drivers change their routes, and where to 
build levees or other infrastructure to pro-
tect highways and bridges. Madanat is also 
working with a postdoctoral researcher in 
Abu Dhabi and a PhD student in New York.

“Alexei has developed simulation tracking of 
commuter movements, calibrated in part by 
use of cell phone location data.” With this, Mad-
anat went on, “they can predict how people 
are going to … take detours or even delay their 
trips if planned routes are cut due to flooding.

But for more long-term events, with sea-lev-
el rise, people are going to gradually learn 
new routes … and these will impose an add-
ed delay. So, my part is about this: if we’re 
going to protect the shoreline, how should 
we decide which areas to protect, given lim-
ited protection resources?”

Madanat went onto explain how the re-
searchers have “developed the mathematical 
formulation for this optimization problem, of 
where you put levees, to minimize total addi-
tional hours or kilometers traveled.” 

EXTRA LAYER OF COMPLEXITY
So far, however, the resource-allocation 
optimization work has assumed a single 
decision maker allocates the funding to 
achieve an optimal solution for the Bay 
Area at large, which has nine counties. 
Building shoreline defenses in one could 
make flooding worse in others, Madanat 
explained, so the problem becomes more 
complex if the counties make decisions 
independently of one another. Further,  
individual municipalities, within counties, 

The coastline of the UAE 
is very susceptible ... 
even with less than half 
a meter of sea-level rise. 
Samer Madanat 
dean of engineering
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could undertake some projects, which may 
protect them individually but increase the 
flood risk for their neighbors.

The situation becomes the type of game- 
theory issue known as a Stackelberg game: 
which counties will lead, which will follow, 
and what will happen?

Enter the political science part of the  
research. Mark Lubell, director of the Center 
for Environmental Policy and Behavior 
at the University of California at Davis, 
has been meeting with county and city  
officials, Madanat explained, “and has 
identified two or three counties that are 
‘first movers.’ With that information, we’re 

attacking what happens when each county 
operates alone.”

The engineers understand that politicians 
don’t always cooperate smoothly. “Asym-
metries in the influence matrix may make 
joint governance difficult,” the researchers’ 
proposal to the NSF noted.

What’s learned in San Francisco Bay may 
prove useful far from there, Madanat noted. 
“The coastline of the UAE is very suscepti-
ble to inundation, even with less than half a 
meter of sea-level rise,” and local officials 
“are starting to pay attention. My long-term 
objective, maybe with additional funding, is 
to replicate this approach in the UAE.” 

If we’re going to protect the shoreline, how 
are we going to decide which areas to protect, 
given limited protection resources? 
Samer Madanat 
dean of engineering
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Hammour are currently managed and sold 
as one species in local markets (Epinephelus 
coioides), which are being overfished in the 
region at six times the sustainable level.

Researchers at NYU Abu Dhabi sequenced 
mitochondrial DNA from 140 tissue samples 
collected in four fish markets across the UAE 
and analyzed the data, revealing the presence 
of three distinct Epinephelus species being 
marketed and sold as one: hammour. In fact, 
the hammour on sale in the UAE is not only 
Epinephelus coioides, but also Epinephelus 
areolatus and Epinephelus bleekeri.

“This was the first application in the Gulf 
of genetic approaches to hammour, one of 
the most highly valued fish species in the 
region. The results were highly informative 
in showing us that what is being marketed 

as a single species — hammour — is actual-
ly three separate species,” said John Burt, 
associate professor of biology.

These species look similar, he said, but are 
genetically distinct from one another. “This 
has important implications for fisheries  
management, as earlier management efforts, 
which had assumed there was just one  
species, need to be broadened to account 
for possible differences in their biology.”

“With the rates of climate change, overex-
ploitation, and other environmental pres-
sures in the region, biodiversity and genetic 
variation of marine species are under severe 
threat,”  added Youssef Idaghdour, assistant 
professor of biology. “These findings rein-
force the importance of genetic monitoring 
for sustainable management practices.” 

BIG CATCH
Researchers at NYU Abu Dhabi used genetic testing to determine that one of 

the most commercially important fish in the Arabian Gulf, the orange-spotted 

grouper regionally known as the hammour, is typically marketed and sold as 

one species, but the fish on sale are actually three distinct species.

What is being  
marketed as a single 
fish species — hammour 
— is actually three 
separate species. 
John Burt 
associate professor of biology
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The UAE Healthy Future Study will enable a 
range of specialized physicians and scientists 
to examine why obesity, diabetes, and heart 
disease are so common among UAE Nationals.

Researchers from several universities and 
hospitals are aiming to recruit 20,000 UAE 
Nationals between the ages of 18-40 to vol-
unteer to take part in a long-term study. 
Participants will be asked to complete a 
questionnaire, provide body measurements 
and samples of blood, urine, and saliva, and 
will be observed over several years with fol-
low-up online questionnaires and clinic visits.

“Based on the potential outcomes, we are 
working toward finding ways to prevent these 
diseases in the future,” said Raghib Ali, principal  
investigator and director of the NYU Abu 
Dhabi Public Health Research Center.

“The findings of this study will help us ensure 
that future generations of our country lead 
healthy and long lives. This is an important 
initiative and one that has the potential to 
build a healthy future for the society,” add-
ed Brigadier Dr. Abdulla Al Neemi, cardiolo-
gist and head of the Medical Department at 
Zayed Military Hospital in Abu Dhabi. 

UAE HEALTHY 
FUTURE STUDY
NYU Abu Dhabi has launched the first-of-its-kind national study 

to understand the root causes of some of the UAE’s most pressing 

questions on public health.

The first study… to 
understand why rates 
of obesity, diabetes, and 
heart disease are so high 
in the UAE. 
Raghib Ali 
principal investigator
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SHISHA 
DANGER

Air samples from 33 homes were analyzed – 11 
where only shisha was smoked, 12 where 
only cigarettes were smoked, and 10 where 
no smoking occurred, with startling results. 
All the pollutants assessed in the study, in-
cluding carbon monoxide (CO) and airborne 
particulate matter, were found to be highest 
in shisha smoking homes.

In fact, CO levels in the rooms where shisha 
was smoked was nearly five times higher than 
in rooms where cigarettes were smoked, but 
that’s not all. The study found rooms adjacent  
to the ones where shisha was smoked also 

Shisha smokers have another 

reason to huff and puff. A study by 

the NYU Abu Dhabi Public Health 

Research Center has revealed that 

secondhand smoke from shisha 

is more harmful than secondhand 

smoke from cigarettes. The findings 

are based on data collected from 

smokers’ homes in the UAE.

had four times as much CO as rooms adjacent 
to where cigarettes were smoked.

“The other rooms [where shisha wasn’t 
smoked] were not any safer,” explained Scott 
Sherman, principal investigator, “so sending 
your children to play in the other room while 
you smoke [shisha] is not a safe alternative. 
This is one of the first studies to show that 
it’s a big deal in ways that we didn’t neces-
sarily expect.”

Previous research has shown that shisha 
is harmful to smokers but this is the first 
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study to examine hazardous levels of home 
air pollution caused by shisha and the  
potential health effects for people in near-
by rooms. Shisha is harmful because the  
tobacco used in it is flavored, and these  
flavors contain multiple toxic chemicals not 
found in cigarettes.

The researchers hope the results of this 
study will help increase global awareness 
about the dangers of shisha not only for 
smokers but for people exposed to second-
hand smoke, and lead to stronger health 
protection policies.

“If people want to smoke at home then 
they have that choice so it’s really a ques-
tion of education and making them realize 
what they’re getting themselves and their 
families into,” added Sherman. Clean in-
door air laws present a “very difficult and 
different challenge.”

The research, he said, will hopefully spark 
a conversation to motivate the public to 
behave differently or to create regulations 
that could save many lives, and improve 
quality of life for countless people around 
the world. 

Sending your children to play in the 
other room while you smoke [shisha] 
is not a safe alternative. 
Scott Sherman 
principal investigator
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Studying this “unfolded protein response” has 
revealed that it can function to adapt cells to 
stress, and thereby lower disease burden: give 
a cell a small quantity of toxin, and the cell can 
refold its proteins, undoing the damage. If you 
then apply a larger toxin dose, a previously-ex-
posed cell will handle it better than a “naïve” 
cell that has never experienced the toxin. She 
has found that an adaptive unfolded protein 
response can protect against a stress that 
would normally cause fatty liver disease.

ADVANCES IN  
LIVER DISEASE 
RESEARCH

“What’s really great about doing the projects 
at NYUAD,” she said, “is the genomics facility 
and the bioinformatics team. Much of my work 
is focused on genome-wide studies ... having 
the bioinformatics expertise has really been 
helpful, and the genomics center is essential.”

One project aims at uncovering the molecular 
basis of steatosis, better known as fatty liv-
er disease, an alarmingly widespread ailment 
that can lead to cirrhosis and death. Steato-
sis can be caused by obesity, toxins including  
alcohol, type II diabetes, or other factors. 
However, we don’t know much about how or 
why the liver accumulates fat. 

Living cells, she explained, contain a “quality 
control pathway, to ensure that the proteins, 
the building blocks of cells, are folded in the 
right shape to do the right job. When these 
proteins are not folded properly, there’s a 
pathway that is activated to help fold them 
back in the right shape.”

Kirsten Sadler Edepli, associate professor of biology, says NYU Abu Dhabi’s 

genomics center is vital to the promising liver research projects she is 

pursuing in her newly established lab on campus.
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“We focus on one epigenetic mechanism, DNA 
methylation, which people have studied for 
a long time and assumed it regulates many  
aspects of the epigenome, but we don’t  
really understand what it does. We know 
that this one gene UHRF1 is in all vertebrates  
we’ve looked at, and in zebrafish we’ve learned 
that it’s required for liver development and  
liver regeneration, and when it’s expressed at 
very high levels it causes liver cancer.”

Understanding this mechanism would “ad-
vance our long-term goal of improving regen-
erative potential to treat liver disease.”  

Sadler Edepli is examining how this happens. If 
she can “understand what is mediating this … 
maybe we could tweak this adaptive response 
in people prone to fatty liver disease.”

Her research uses mainly zebrafish (Danio 
rerio). These 1.5-inch long creatures “are a 
great system to study this; their liver looks 
just like that in a human, it functions pretty  
much the same,” Sadler Edepli said. The 
liver in mammals and zebrafish has “this 
amazing capacity to regenerate. We are 
studying that, too.”

Work from her lab on liver regeneration, 
she pointed out, is “really focused on one 
gene … UHRF1; it’s a central regulator of the 
epigenome” — the way individual genes in 
DNA can be activated or deactivated.

The genomics center  
is essential. 
Kirsten Sadler Edepli 
associate professor of biology
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VOICES OF  
A GENERATION
Image courtesy of UAE National Archives 
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Two years ago when Ayisha Khansaheb, research 
assistant at NYU Abu Dhabi, started work on a historic 
study about the personal histories of elderly women in 
the UAE, she wasn’t quite sure how she would get in 
touch with her research subjects.
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Her goal was to talk to ordinary women in a 
specific age group — those born around the 
1950s — a generation that has mostly lived out 
of the public gaze and is more conservative 
than tech-savvy Emirati women today who are 
often easy to track down on social media.

“We wanted to talk to women who maybe 
didn’t go to school, who speak Emirati Ar-
abic, and listen to them describe their own 
lives, in their own words,” said Khansaheb, 
a graduate of Zayed University who is now 
conducting research at NYUAD as part of 
the Kawader Research Assistantship Pro-
gram for Emirati university graduates.

Finding research participants was the first 
challenge, she said. The second: getting 
them to talk about their lives to a researcher 
— an unusual request for women of that age 
from this part of the world.

Khansaheb, who was born and raised in 
Dubai, used personal connections from her 
grandmother, friends, and colleagues to 
scour the different Emirates for women over 
60 from varying economic backgrounds who 
have seen first-hand how rapidly the UAE has 
changed since its formation in 1971. 

The stories she collected over the next sever-
al months from 15 women living very private 

lives but who agreed to be interviewed on 
the condition of anonymity have never gone  
beyond their close-knit family circles until now.

It’s important research, Khansaheb said,  
because much of the public’s perception 
of women’s roles and identities in the UAE 
comes from male members of society, 
some of whom, she noted, would have 
been more than happy to talk to her about 
how they believed women in traditional 
Emirati society lived over the years. The 
women themselves, on the other hand, 
were unsure at first what to make of this 
sudden interest in their life stories.

“I was looking for personal stories, for the 
nuances in the retelling of a life history that 
made each woman distinctive and fascinating 
in her own right, but that also contributed 
to a more general narrative about how life 
in the UAE has changed for women, and the 
complexities around that. I wasn’t looking 
for the more usual narrative as told by men 
about women,” Khansaheb explained.

Through hours of audio-recorded conversa-
tions Khansaheb discovered that women in 
the region now known as the UAE did have a 
lot of power and influence in those days but 
it “wasn’t out there in the media or society” 
because they mostly kept to themselves and  

Image courtesy of UAE National Archives (© BP plc) 
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lived and worked within their extended families 
or with other females.

“I believe that women of my generation are 
actually given a lot of influence and power 
to be part of the narrative, while women who 
are older might not have been given that 
chance,” Khansaheb concluded. 

COOKING UP CONVERSATION
Khansaheb opened the doors to start a 
broader conversation about what life was 
like in the region in the 1960s and 70s by 
speaking to her interview subjects about a 
seemingly routine task in their daily lives: 
cooking. In the process of discussing tradi-
tional recipes and stories from the kitchen, 
the women’s experiences during the for-
mative years of the country emerged.

“Food is such an integral part of every-
body’s sense of identity, life, and culture,” 
said Marzia Balzani, NYUAD professor of 

anthropology and faculty mentor on the 
project. Food talk, she said, was the appetizer 
for a much deeper discussion “about their 
families, their marriages, how things have 
changed, what’s changed for the better, 
and what’s easier now.”

The interviews helped Khansaheb and Balza-
ni weave a distinct and unexpected narrative 
about Emirati women’s roles in the recent 
past, citing one example of a self-educated 
woman who taught herself how to garden 
and passed the knowledge along to her 
son, who then went on to establish his own  
organic farming business. 

It’s hoped their collection of recipes, tran-
scripts, and interview translations, which 
the women only agreed to share if their 
identities were not revealed, will soon 
be available to the public to ensure that  
Emirati female-centric narratives of the 
past aren’t lost with time. 

Women had a lot of 
power and influence in 
close, family-oriented 
communities, it just wasn’t 
proclaimed publicly in the 
media or out in society. 
Ayisha Khansaheb 
research assistant

Image courtesy of UAE National Archives (© BP plc)
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LEADING IN  
LANGUAGE

Ramsah, which means talk in Emirati Arabic, 
is a 352-page workbook and audio guide 
that serves as a resource for educators and 
students in the UAE and beyond.

“Arabic is the sixth most commonly spoken 
language in the world, and a strong knowledge 
of both written and spoken is in high demand. 
Ramsah is designed to provide learners with 
the tools they need to learn the Emirati  
dialect and culture used in the UAE and the 
surrounding region,” Isleem said.

By providing learners with a rich cultural 
and linguistic approach through real life sit-
uations, along with the audio materials that 
accompany the textbook, Isleem hopes it will 

Nasser Isleem, senior lecturer of Arabic at NYU Abu Dhabi, and Ayesha Al 

Hashemi, who worked as an Arabic language immersion specialist at NYUAD, 

co-authored the first language textbook for the Emirati dialect and culture.

make the acquisition of Emirati Arabic easier 
to learn as a living language for everyday use.

The instruction and exercises in Ramsah 
are designed to build a solid foundation 
in the Emirati dialect for learners, con-
centrating on the structure, vocabulary,  
pronunciation, culture, grammar, and the 
daily use of the language.

The textbook provides learners with strong 
cultural and linguistic dimensions that are 
relevant to their own lives to introduce them 
to new experiences and perspectives. The 
book is designed to help guide learners 
through an active use of language, real life 
situations, and interactive audio materials.
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“With Ramsah, my hope is that language 
students as well as interested visitors and 
residents, not only at NYUAD, will now have 
a new resource to use in their language 
and culture learning experiences, be it 
in an academic setting, as part of their 

cultural or professional development, or 
individually. I also hope that it will shed 
light to the importance of this field, and 
 the possibility of having further contribu-
tions from young Emiratis in the future,” 
Al Hashemi added. 

Arabic is the sixth most 
commonly spoken language 
in the world, and a strong 
knowledge of both written 
and spoken is in high demand.  
Nasser Isleem 
senior lecturer of Arabic
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HAPTICS FOR 
HANDWRITING

Mohamad Eid, assistant professor of elec-
trical and computer engineering, devel-
oped an interactive tool that can help 
people learn to write Arabic script. The 
mechanical device guides the user’s hand 
— either fully or partially — and it can 
sense mistakes to steer the learner in the 
right direction.

“The idea came to me when I saw an ele-
mentary school teacher holding a child’s 
hand to help them write the alphabet.  

NYU Abu Dhabi engineers have put a modern touch on 

learning an ancient language.

I wondered, ‘why don’t we use haptic mo-
dality to teach handwriting?’”

Eid said his research has found that adding 
haptic technology and feedback improves 
learning outcomes at different levels, which 
could help teachers improve instruction in 
the future.

Haptics uses the human sense of touch to in-
teract with technology. A tablet touch screen, 
for example, is a form of haptic feedback. 

The idea came to me when 
I saw a teacher holding a 
child’s hand to help them 
write the alphabet.  
Mohamad Eid  
assistant professor of electrical and  
computer engineering
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HOW  
BILINGUALS 
JUGGLE 
LANGUAGE

Knowing two languages — and switching be-
tween them — requires a great deal of cog-
nitive control, which has led some scientists 
to believe that bilinguals have an advantage 
over monolinguals as a consequence of  
exercising cognitive control more.

“It’s a big question in the field of language 
cognition, whether there is something special 
about language switching and language  
control that’s particular to language, or 
whether the same brain machinery is applied 
for both language and non-language switching  
and control,” said Esti Blanco-Elorrieta, grad-
uate student in psychology.

Blanco-Elorrieta and her advisor Liina Pylk-
känen, professor of linguistics and psychol-
ogy at NYU, developed an experiment at 
NYU Abu Dhabi’s Neuroscience of Language 
Lab involving 19 bilinguals who are fluent in 
Arabic and English, and determined that 
switching languages when speaking and 
switching languages when listening engag-
es different parts of the brain.

It may seem unremarkable enough, but there are some fantastic mental 

gymnastics that happen when bilinguals leap from one language to another.

Research like this is fundamental, Blanco- 
Elorrieta said, because it helps scientists 
learn how the brain processes language 
but it could also have a more practical  
application for language teachers.

“If, as it seems, producing and comprehend-
ing language switches relies on different brain 
mechanisms, we should make sure that both 
production and comprehension are sufficient-
ly trained when teaching a second language, 
given that the cognitive control required to 
successfully deal with two languages seems to 
not straightforwardly extend from one type of 
language use to the other,” she concluded. 

It’s a big question in 
the field of language 
cognition. 
Esti Blanco-Elorrieta 
graduate student in psychology
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RHYME 
OR 
REASON

Scholars already know that societies pres-
ent and past, everywhere in the world, 
make music and move to music because 
rhythm is largely biological — it’s simple 
human nature. But the role of culture in 
this seemingly universal experience is not 
yet fine tuned.

The Rhythm Project at NYU Abu Dhabi  
(officially titled: Cross-disciplinary and mul-
ticultural perspective on musical rhythm)  
incorporates music theory, computer sci-
ence, and engineering to ask how culture  

The Rhythm Project at NYU Abu 

Dhabi will provide a deeper insight 

into the musical behavior of 

humans as a species.

influences people to produce music and 
move to its varying rhythms, whether a 
nursery lullaby or tribal drum circle.

“It’s known that rhythm perception and 
production are universal to the human 
species, but the role of culture on these 
mechanisms is not clear,” explained Car-
los Guedes, co-principal investigator, 
and NYUAD associate arts professor of 
music. “Our research aims to further un-
derstand the cultural aspects involved in 
these processes.”
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The project, established in 2014, will develop 
tools to analyze music from different cultural 
traditions with a focus on the Gulf region and 
South India, and then measure similarities and 
complexities in a cross-cultural context through 
listening tests, Guedes said. Experts from vari-
ous fields of scholarly research are involved.

“This research could not be possible without 
intersecting knowledge from many areas, 
namely: signal processing in engineering, al-
gorithms in computer science, and theoretical 
knowledge about the music we’re studying.”  

The research also has the potential to offer 
important contributions to the fields of math 
and psychology, he said.

Another goal of the project, Guedes added, 
is to develop computer applications able to 
generate musical rhythms in different styles 
and cultures that can be used as tools for 
educating people about the specific aspects 
of these traditions. A first prototype on the 
generation of Carnatic-style percussive  
sequences will soon be available as a smart-
phone application. 
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SMALL SCIENCE,  
BIG BREAKTHROUGH

It took nearly two years of analyzing, growing, 
breaking, poking, and prodding for Patrick 
Commins, postdoctoral associate researcher 
at NYU Abu Dhabi, to successfully create a 
tiny crystal that could do just that: repair itself.

It’s a big deal because for the last 16 years 
smart materials — synthetically designed 
materials that can autonomously repair 
structural defects — have been limited to 
soft polymers, like rubber and plastic, which 

Imagine a future where buildings and roads can self-repair cracks; cogs 

installed deep inside complex machines can independently heal structural 

wear and tear; smartphones can automatically mend their broken screens; 

all without human intervention.

are not brittle and breakable like crystals. 
Most polymers even require certain tem-
peratures or a chemical or biological cata-
lyst to heal. But these crystals, developed in 
a lab at NYUAD, are very different.

When broken in half, the pale yellow dipyr-
azolethiuram disulfide crystals, measuring 
no bigger than a baby’s fingernail, can heal 
at room temperature in less than a day 
without any external stimulus.
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“This is actually a small breakthrough because 
it shows a concept that was not considered 
possible before,” said Pance Naumov, asso-
ciate professor of chemistry. “It is the first 
time we’ve observed that rigid entities like 
crystals can self-repair. This was not ex-
pected. It’s certainly a shift in our under-
standing of crystals.”

Even though the crystals require no exter-
nal stimuli to repair, they still need to be 
helped along a little. A clean break is nec-
essary because debris or indentations left 
in the crack can affect the healing process. 
Mechanical pads are used to gently pull the 

crystal from either end until it separates at 
the incision. Next, the separated pieces are 
gently pressed together and left at room 
temperature for 24 hours.

A day later, the two pieces are one again 
and the only sign of trauma is the mark left 
behind by the cut, similar to scars on skin.

“We believe it’s not isolated to this one ma-
terial,” said Commins. “We think other crys-
tals can do it but no one has actually ex-
plored it. We’ve only explored one aspect 
of this potential self-healing crystal field. 
We believe other self-healing crystals exist 
and they are waiting to be discovered.” 

We believe other  
self-healing crystals exist 
and they are waiting to 
be discovered. 
Patrick Commins  
associate postdoctoral researcher
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CLEAN WATER 
CHEMISTRY 

Oil spills can be devastating to the en-
vironment and the economy, and toxic 
dyes — common pollutants in the textile 
industry — tend to escape conventional 
wastewater treatment because of their 
chemical properties.

To address these problems, NYU Abu  
Dhabi scientists have come up with a new 
way to remove toxic contaminants from 
water they believe could be more efficient 
and less costly than current methods.

They developed the first calix[4]arene-based 
superhydrophobic, porous material that  
repels water and attracts oil and dye kind 
of like a sponge. They call it CalP.

Dinesh Shetty, lead researcher, said CalP — 
a light brown powder — “offers a new way 
to remove toxins from water sources and 

Efficient removal of contaminants from water 

sources is an issue of global importance.

can absorb up to seven times its weight of 
oil from an oil and water mixture.”

The basic material has been around for 
decades, he explained, but this is the first 
porous organic calix[4]arene-based poly-
mer synthesized in the lab for the purpose 
of purifying water.

The material has an 
excellent ability to 
absorb a range of 
pollutants. 
Ali Trabolsi  
assistant professor of chemistry
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Ali Trabolsi, assistant professor of chem-
istry, said CalP is able to remove “oil from  
water so efficiently, in just minutes, because 
it has several distinct properties:

• it floats, has high surface area, and  
low density;

• it has pores both from calix[4]arene 
cavity and hypercrosslinked 3D structure 
that collect toxins inside;

• the material is superhydrophobic, 
which means it repels water and has 
an excellent ability to absorb a range 
of pollutants.”

CalP’s ability to absorb oil so quickly leads 
the researchers to believe that this process 
of removing contaminants from water is  
potentially more efficient than other similar 

methods because the results are “signifi-
cantly higher than most absorbent materials  
reported to date, including commercial  
activated carbon,” Trabolsi said. 

Experiments using different types of dyes 
— anionic and cationic — had the same im-
pressive results and are especially promis-
ing because dyes are chemically designed 
to withstand degradation.

In one test, about 80 percent of toxic dye 
poured into a glass of water was absorbed 
within five minutes and the rest was com-
pletely gone after just 15 minutes.

Another distinct quality of CalP is that it 
can be washed and reused to absorb oil 
products over and over again with the same 
efficiency, potentially reducing the cost of 
cleaning large oil spills. 
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 SPACE  
        SCIENCE  
             WITH    
                 EARTHLY  
                    TIES

THE CENTER FOR SPACE SCIENCE AT NYU ABU DHABI
• established in February 2015

• six investigators and postdoctoral researchers from around the world

• collectively co-authored 30 scientific publications in leading 
astrophysics journals

• state-of-the-art High Performance Computing system
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Scientists at the Center for Space Science at NYU Abu 

Dhabi are onto something that seems out of this world: 

the idea that modern techniques used by astrophysicists 

to study the inside of the Sun can improve the way 

geophysicists on Earth image oil and gas reservoirs. How 

is it possible? And what are some other ways the Center 

at NYUAD is contributing to research innovation in the 

UAE and globally?

CORE RESEARCH QUESTIONS
The Center is primarily focused on the study of 
the internal structure and dynamics of the Sun 
and stars through seismology and modeling.

Core research questions include: Why does 
the number of sunspots vary with a period 
of 11 years? What motions inside the Sun 
drive the global magnetic field? What con-
trols stellar activity on stars other than the 

Sun? To find answers, techniques need to be 
developed to see inside the Sun and stars.

The physical processes inside the Sun are best 
studied with helioseismology: the observa-
tion and interpretation of solar seismic waves.  
Helioseismology uses space and ground-
based networks of telescopes to  figure out 
what the inside of the Sun looks like, and 
characterize what’s going on in there.



34 NYU ABU DHABI

The data collected in Abu Dhabi relies heavily 
on space observations of solar and stellar 
oscillations from NASA and ESA spacecrafts.

EARLY DISCOVERIES
Some of the Center’s first major results are 
summarized in the paper Seismic Sounding 
of Convection in the Sun, which discusses 
how scientists can learn and characterize 
the complex motions inside the Sun.

The researchers are especially interested in 
the solar convection zone — the outer 30 
percent of the Sun — to determine how fast 
fluid moves and in what direction it’s moving.

Using helioseismology, scientists found that 
motions in the convection zone are much 
slower than expected from numerical sim-
ulations. It’s still a major mystery in solar 
physics and a topic they need to keep working 
on to resolve the discrepancy between the 
models and the observations.

EARTHLY TIES
Techniques used in solar seismology such as 
data analysis, passive imaging, full-waveform 
inversions, and high performance computing 
are surprisingly relevant to exploration geo-
physics on Earth.

By recording seismic waves at the Sun’s sur-
face, scientists can make images of the Sun 
below the surface. These techniques apply 
in very much the same way to imaging the 
subsurface structure of the Earth.

Exploration geophysicists have shown an  
interest in the techniques used for the Sun 
to image, for example, oil and gas reser-
voirs beneath the surface of the Earth. The 
Center intends to share this knowledge 
with oil exploration experts at Abu Dhabi 
National Oil Comany (ADNOC) and the Pe-
troleum Institute in Abu Dhabi, which could 
create opportunities for exciting collabora-
tions between the fields of helioseismic im-
aging and exploration geophysics.

UAE INNOVATORS
In addition to being a hub of intellectual 
activity within NYUAD, the Center aims to 
be a critical resource in supporting an im-
portant pillar in the UAE’s National Innova-
tion Strategy: space.

The goal in the next five years is to set up a 
National Data Center (NDC) for space sci-
ence that will make the latest observations 
from leading space missions available to 
the UAE science community.

Space data is often publicly available, but 
infrastructure in the UAE is needed to acquire 
and analyze it locally. The NDC will make 
these observations available to all institu-
tions in the UAE. NYUAD is also home to the 
best High Performance Computing system 
in the UAE, so having the data in close 
proximity to this computational resource 
makes perfect sense. 

There is a strong 
need for scientific 
and intellectual 
infrastructure in  
the UAE. 
Katepalli Sreenivasan  
principal investigator

The Center is home 
to the best High 
Performance Computing 
system in the UAE. 
Laurent Gizon  
co-principal investigator
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Astrophysicists working in the UAE, 
Germany, Japan, and UK used a ground-
breaking new technique to determine with 
unprecedented precision the shape of a 
slowly rotating star that’s more than double 
the size of the Sun.

Kepler 11145123, as the star was dubbed, 
is the roundest object ever measured in  

nature, the scientists said, with a differ-
ence between the radius measured at 
the equator and the radius measured at 
the poles of just three kilometers — very 
small compared to the mean radius of 1.5 
million kilometers.

Laurent Gizon, co-principal investigator at 
the Center for Space Science at NYU Abu 
Dhabi, said the information researchers 
uncovered with the technique of astero-
seismology is 10,000 times more precise 
than is possible with optical interferometry. 

“An important theoretical field in astro-
physics has now become observational,” 
he explained.

“We intend to apply this method to other 
stars that will be observed by the upcom-
ing space missions TESS and PLATO. It 
will be particularly interesting to see how 
faster rotation and a stronger magnetic 
field can change a star’s shape.” 

The study of stellar 
shapes, an important 
field in theoretical 
astrophysics, has now 
become observational. 

Laurent Gizon  
Center for Space Science at NYUAD

DISTANT STAR IS  
THE ROUNDEST  
NATURAL OBJECT  
EVER KNOWN
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NYU Abu Dhabi’s unique location in the Middle East makes it an 

ideal headquarters for social science researchers working to better 

understand complex global societies both past and present. These 

are just a few examples of NYUAD faculty currently conducting social 

science fieldwork on topics ranging from religious mobilization in 

Turkey, to post-war political systems in Afghanistan, and economic 

development in sub-Saharan Africa.

A HUB FOR  
SOCIAL SCIENCE 
FIELDWORK

YAW NYARKO  
PROFESSOR OF ECONOMICS

Fieldwork: Ghana

“Abu Dhabi is our headquarters. Our research scientists and 
software engineers are here. And there are opportunities to involve 
undergraduate students from both economics and computer 
science in our research.”
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JONATHAN ANDREW HARRIS  
ASSISTANT PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE

Fieldwork: Kenya

“In addition to interviews, archival visits, and research 
administration, I spend a large amount of my time in Kenya 
simply getting to know politicians, activists, and bureaucrats in 
order to build relationships and trust.”

MELINA PLATAS  
ASSISTANT PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE

Fieldwork: sub-Saharan Africa

“Fieldwork is essential for data collection but also to gain 
insights about social and political processes. Being in Abu 
Dhabi also allows for interaction with individuals from all 
over the world … conversations that sometimes generate new 
research ideas and questions.”

DANIEL KARELL  
ASSISTANT PROFESSOR OF SOCIOLOGY

Fieldwork: Afghanistan, Pakistan

“Telling people in my field sites that I live in Abu Dhabi deepens 
my access and collaborations. I think this is because they see that 
I am committed to studying and understanding this region and, as 
a result, become more willing to work with me.”

ZEYNEP OZGEN  
ASSISTANT PROFESSOR OF SOCIOLOGY

Fieldwork: Turkey

“I study religious mobilizations in Turkey and the region. Being 
in Abu Dhabi gives me greater perspective on the region and 
provides connections with scholars and students who think about 
similar issues and have inspiring ideas.”
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RESEARCH  
THAT STARTS BY 
BUILDING TRUST

To examine the connections between religion 
and politics in Turkey, Ozgen spent 18 months 
(2010-2012) as an intern teacher in a poor 
and conservative district in the southeast-
ern (Asian) part of Istanbul. Eventually, she 
gained access to informal religious education 
systems which coexist with formal schools 
across the country. In that way, Ozgen got a 
clear look into how education sites are used 
for religious mobilization. 

This sort of participant observation is central 
to ethnography: a scholar interacts personally 
with the society or institution under study. 
The point, Ozgen explained, is “to gain insight 
into patterns of social interaction and cultural 
meanings by which people make sense of the 
world around them.”

Every kind of scholarly research can be intensely demanding at times, 

but few disciplines are as immersive as ethnography. Just ask Zeynep 

Ozgen, assistant professor of sociology at NYU Abu Dhabi. As a political 

sociologist, Ozgen studies “religious social movements, and the relationship 

between culture and politics more broadly.”

“This is a very challenging field,” she said. 
“Most religious activity (in Turkey) was under  
tight control by a secular state for many 
decades. Religion was not eradicated but 
marginalized. So religious actors, whether 
within a movement or not, are very distrusting 
… and I’m an uncovered female who studied 
at an American institution.

By pure luck, I … stumbled upon a school 
with a forward-looking principal” who gave 
her access, she recounted. Permission from 
the education ministry came nine months 
later, and the research project began.

MAKING CONNECTIONS
Ozgen started by learning more about the 
less formal religious education networks that 
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have some connections to regular schools 
but operate below the official radar. This 
multilevel approach to mobilization gives 
Islamists a combination of legitimacy and 
flexibility, she found, and being an intern 
teacher gave her just the same access. 

“That position ‘intern teacher’ was not very 
official,” she said, laughing, but it was im-
portant to gain legitimacy in the community. 
Many people “thought I was from the CIA.” 
But after a few months, suspicions subsided,  
and “I made some good connections in 
the school, who helped me get into those 
… informal networks.” 

“I was interested in why Turkish Islamists 
have been so successful politically, and more 
broadly, in how social movements strive to 
bring about cultural and political change. 
My major finding is that mobilization at the 
cultural level — trying to change individuals’ 
values, codes of social conduct, the tone of 
public discourse — was central to the success 
of Islamist political parties” in Turkey.

The process in Turkey, she said, is a clear 
example of “the long march through the 
institutions,” a phrase coined by the 1960s 
German student radical Rudi Dutschke to 
describe a technique to transform society 
and the state through slow, unobtrusive  

infiltration of the civil service, education 
system, media, other organs of society, and 
eventually the state. 

The long-term strategy of working within  
institutions rather than against them has 
also marked other religious movements, she 
added, such as 19th century Catholicism in 
Europe or the Muslim Brotherhood in Egypt 
during the 20th century.

KEY FINDINGS
Turkish Islamists also followed a parallel 
route to exert influence, outside formal insti-
tutions. That’s where the unofficial religious 
schools Ozgen studied come in.

“This was done not to organize mobilization 
for an Iranian-style revolution,” she said, 
“but to fall back on in times of repression 
and sustain the movement, like after the 1997 
military coup.” For much of the last century, 
she noted, Islamists “had to survive in a polit-
ically inhospitable and volatile environment, 
so they had to operate informally.”

A central finding of her work is that a 
two-track effort has been integral to po-
litical change. “Individual reform (making  
people more pious) is not separate from 
but in fact an integral part of social and 
political reform. Islamist movements work 
simultaneously on individuals, society, 
and the political structure. They want to  
transform all three. This transformation 
works in both directions — you close down 
bars, but you also create individuals who 
will not want alcohol.”

This process has only recently come to fruition 
in Turkey, Ozgen concluded, with Islamist 
power now asserting itself at the highest 
level of government. “They are actually  
contesting Turkey’s modern secular foun-
dations, and complementing bottom-up  
Islamization with a top-down system.” 

This is a very 
challenging field. I made 
some good connections 
who helped me get into 
informal networks. 
Zeynep Ozgen 
assistant professor of sociology
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RESEARCH AT A GLANCE
حقائق موجزة حول البحث العلمي

Ranked #1 
in UAE by Nature 
Index for high quality 
research output

1,600+  

journals, articles, 
conference proceedings, 
books, and book 
chapters since opening

100+ 
artistic works  
created and directed 
since opening

More than 70  
U.S. patents filed 
since opening

براءة اخرتاع مسجلة 
في الواليات المتحدة 

األمريكية

التصنيــف فــي المرتبــة األولى 
فــي دولة اإلمارات بحســب 
مؤشــر ”نيتشــر“ للمخرجــات 

البحثيــة عاليــة الجــودة

مقــاالت صحفية، وأوراق عمل 
فــي المؤتمرات، ومؤلفات 
وفصول كتــاب منذ االفت]تاح

أعمال فنية تم انتاجها 
وإخراجها منذ االفت]تاح
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مجموع قيمة 
الجوائز في 2016

التصنيف في المرتبة السابعة بني 
المؤسسات الصاعدة في غرب 

آسيا والشرق األوسط في مجال 
البحث العلمي ألعوام 2015-2012

 مجموع قيمة المنح 
البحثية الخارجية

Over $12 million total research 
awards and grants to date  

Total awards in 

2016 were over  

$5.8 million
Ranked #7  
in Rising Stars of Western 
Asia and Middle East for 
2012-2015 research output

Including:

United States: National Science Foundation; Jet 
Propulsion Laboratory NASA; Semiconductor 
Research Corporation; National Institutes of 
Health; Social Science Research Council; National 
Academy of Sciences; Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

UAE: ATIC / Semiconductor Research Corporation; 
Al Jalila Foundation; Terry Fox Foundation; 
ExxonMobil Corporation; Ford Middle East; MBZ 
Species Conservation Program; ADNOC; National 
Research Foundation; ADEC

International: Human Frontiers Science Program; 
Indian Institute of Tropical Meteorology

بما يشمل:

الواليــات المتحــدة األمريكيــة: منح بحثية من المؤسســة 
الوطنيــة للعلــوم، ومختــرب الدفع النفاث في وكالة ”ناســا“، 

ومؤسســة أبحاث أشباه الموصالت

دولــة اإلمــارات العرب5يــة المتحدة: منح بحثية من المؤسســة 
الوطنيــة للعلــوم، ومختــرب الدفع النفاث في وكالة ”ناســا“، 

ومؤسســة أبحاث أشــباه الموصالت، المعهد الوطني للصحة، 
مجلــس األبحــاث االجتماعية، األكاديميــة الوطنية لألبحاث، 

معهــد الهندســة الكهربائية واإللكرتونية. 

المســتوى الدولــي: منــح بحثية مــن برنامج علوم حدود 
اإلنســان، والمعهــد الهندي لألرصــاد الجوية المدارية



عمــل غــري نظامي
حــول  المزيــد  بمعرفــة  مشــروعها  أوزغــن  بــدأت 
ارتباطــًا  األقــل  الرســمية  الدينــي  التعليــم  شــبكات 
بالمــدارس النظاميــة و التــي تعمــل تحــت ظــل الرقابــة 
المســتويات  المتعــدد  النهــج  هــذا  يمنــح  و  الرســمية. 
شــيًء  اإلســالمية  القــوى  مــن  كالً  الدينيــة  للتعبئــة 
مــن الشــرعية و المرونــة. و وجــدت أوزغــن أن عملهــا 

الشــيء. ذات  منحهــا  متدربــة  كمعلمــة 

و قالــت: ”لــم يكــن موقــع المعلمــة المتدربــة رســميًا 
جــدًا، إال إنــه كان هامــًا لضمــان الشــرعية داخــل المجتمــع. 
وكالــة  مــن  كنــت  أنــي  ظنــوا  النــاس  مــن  فالكثــري 
مــرور  بعــد  ولكــن  األمريكيــة.“  المركزيــة  المخابــرات 
بضعــة أشــهر تراجعــت الشــكوك، و ”اســتطعت توطيــد 
بعــض العالقــات الجيــدة فــي المدرســة ممــا ســاعدني 

الرســمية.“ غــري  الشــبكات  تلــك  داخــل  الولــوج  علــى 

اســتطاع  كيــف  بمعرفــة  مهتمــة  ”كنــت  وتابعــت: 
اإلســالميون األتــراك تحقيــق كل هــذا النجــاح السياســي 
التغيــ�ري  لتحقيــق  اإلجتماعيــة  الحــركات  تســعى  وكيــف 
النتيجــة  وكانــت  عــام.  بشــكل  السياســي  و  الثقافــي 
القــوى  تعبئــة  أن  هــي  إليهــا  توصلــت  التــي  الرئيســة 
تغيــ�ري  محاولــة  خــالل  مــن  الثقافــي  المســتوى  علــى 
نــربة  و  اإلجتماعــي،  الســلوك  قواعــد  و  األفــراد،  قيــم 
إنجــاح  فــي  األساســي  الــدور  لهــا  كان  العــام،  الخطــاب 

تركيــا. فــي  اإلســالمية“  السياســية  األحــزاب 

إن العمليــة فــي تركيــا هــي مثــال واضــح علــى ”مســرية 
طويلــة مــن خــالل المؤسســات،“ و هــي عبــارة صاغهــا 
رودي  الراديكالــي  األلمانــي  الطالــب  الســتينيات  فــي 
الدولــة  و  المجتمــع  تغيــ�ري  أســلوب  لوصــف  دوتشــكيه 
الخدمــة  داخــل  مخفــي  و  بطــيء  تســلل  خــالل  مــن 
المدنيــة، و نظــام التعليــم، و وســائل اإلعــالم، وأجهــزة 

المجتمــع األخــرى، و أخــريًا فــي الدولــة.

األجــل  الطويلــة  االســرتاتيجية  هــذه  ”إن  أضافــت:  و 
للعمــل مــن داخــل المؤسســات وليــس ضدهــا اتبعتهــا 
فــي  الكاثوليكيــة  مثــل  أيضــًا،  أخــرى  دينيــة  حــركات 
اإلخــوان  جماعــة  و  أوروبــا،  فــي  عشــر  التاســع  القــرن 

العشــري�ن.“ القــرن  خــالل  مصــر  فــي  المســلمني 

النتائج الرئيســة
لبســط  موازيــًا  طريقــًا  أيضــًا  األتــراك  اإلســالميون  اتبــع 
التــي  تلــك  الرســمية،  المؤسســات  خــارج  مــن  النفــوذ 
ضمــت المــدارس الدينيــة غــري الرســمية، والتــي تمحــور 

حولهــا مشــروع بحــث أوزغــني.

هــي  ذلــك  مــن  الغايــة  ت�كــن  ”لــم  أوزغــني:  قالــت  و 
التعبئــة ألجــل القيــام بثــورة علــى الطــراز اإليرانــي، بــل 
كانــت الغايــة توفــري إمكانيــة إالعتمــاد عليهــا فــي زمــن 
القمــع ولدعــم الحركــة ككل، مثلمــا حــدث فــي االنقــالب 
العســكري الــذي وقــع عــام 1997.“ وتابعــت، أنــه وخــالل 
اإلســالميون  ”كان  الماضــي  القــرن  مــن  األكــرب  الجــزء 
مضيافــة  غــري  بيئــة  فــي  البقــاء  ألجــل  يجاهــدون 
سياســيًا ومتقلبــة، ولهــذا كان عليهــم العمــل بشــكل 

رســمي.“ غــري 

وتوصلــت أوزغــني إلــى نتيجــة أساســية مفادهــا أنــه تــم 
العمــل علــى مســاري�ن إلحــداث التغيــ�ري السياســي، ”حيــث 
يصاحــب اإلصــالح الفــردي جعــل النــاس أكــرث تقــوى إصــالح 
اإلســالمية  الحــركات  وتعمــل  سياســي.  و  اجتماعــي 
معــًا،  السياســي  والهيــكل  والمجتمــع  األفــراد  علــى 
حيــث أنهــم يريــدون تغيــ�ري الثالثــة بــآن واحــد. و يعمــل 
الحانــات  ُتغلــق  حيــث  االتجاهــني،  كال  فــي  التغيــ�ري  هــذا 

ويتــم خلــق أفــراد ال يبالــون بشــرب الكحــول.“

و تخت�تــم أوزغــن بقولهــا أنــه لــم تــؤت هــذه العمليــة 
ثمارهــا فــي تركيــا إال مؤخــرًا بوصول الســلطة اإلســالمية 
”إنهــم  أضافــت:  و  الحكــم.  مســتويات  أعلــى  إلــى 
فــي  الحديثــة  العلمانيــة  المؤسســات  فــي  يطعنــون 
تركيــا، و يكملــون األســلمة التــي بــدأت مــن القاعــدة إلــى 

نزولــي.“  بنظــام  القمــة 

إنه لمجال بحثي صعب 
للغاية. استطعت توطيد 

بعض العالقات الجيدة مما 
ساعدني على الوصول 
إلى داخل الشبكات غري 

الرسمية.

 زينب أوزغن، أستاذة مساعدة في 
علم االجتماع
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الثقة أساس البحوث 
اإلثنوغرافية المعقدة

و قضــت أوزغــن 18 شــهرًا  بــني عامــي 2010-2012 فــي 
فيهــا،  والسياســة  الديــن  بــني  الروابــط  لدراســة  تركيــا 
فقــرية  مقاطعــة  فــي  متدربــة  كمعلمــة  عملــت  حيــث 
ومحافظــة فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي ”اآلســيوي“ 
مــن اســطنبول. و تمكنــت فــي النهايــة مــن الوصــول إلــى 
جنبــًا  الموجــودة  الرســمية  غــري  الدينــي  التعليــم  نظــم 
إلــى جنــب مــع المــدارس الرســمية فــي البــالد. و بهــذه 
الطريقــة، اســتطاعت أوزغــن الحصــول علــى فكــرة واضحــة 
حــول طــرق اســتخدام أماكــن التعليــم للتعبئــة الدينيــة.

هــذا النــوع مــن المراقبــة عــن طريــ�ق المشــاركة هــو 
اإلثنوغرافيــا  عالــم  يتفاعــل  حيــث  اإلثنوغرافيــا،  محــور 
الدراســة.  قيــد  المؤسســة  أو  المجتمــع  مــع  شــخصيًا 
و أوضحــت أوزغــن أن الهــدف هنــا هــو ”فهــم أنمــاط 

ت]تطلــب البحــوث العلميــة بــذل الكثــري مــن المجهود في بعض األحيــان، و لكن القليل من 

التخصصــات العلميــة تuكــون مشــوقة و ممتعــة كاإلثنوغرافيا ”علم وصف األعراق البشــرية.“ 

وهذا ما تؤكده زينب أوزغن، األســتاذة المســاعدة في البحوث االجتماعية و السياســة العامة 

فــي جامعــة نيويــuورك أبوظبــي. و تــدرس أوزغن، بصفتها عالمة اجتماع سياســي، ”الحركات 

االجتماعيــة الدينيــة، و العالقــة بني الثقافة و السياســة.“

مــن  التــي  الثقافيــة  والمعانــي  اإلجتماعــي  التفاعــل 
حولهــم.“ مــن  العالــم  النــاس  يســتوعب  خاللهــا 

و أضافــت: ”إنــه لمجــال بحثــي صعــب للغايــة حيــث خضــع 
معظــم النشــاط الدينــي فــي تركيــا لســيطرة مشــددة 
يتــم  لــم  و  عــدة.  لعقــود  العلمانيــة  الدولــة  قبــل  مــن 
الجهــات  فــإن  تهميشــه.  تــم  بــل  الديــن  علــى  القضــاء 
الدينيــة الفاعلــة، ســواًء أكانــت جــزءًا مــن حركــة مــا أو ال، 
تعانــي مــن عــدم ثقــة باألخريــ�ن، أضــف إلــى ذلــك كونــي 
أمريكيــة.  مؤسســة  فــي  درســت  محجبــة  غــري  امــرأة 
مدرســة  مديــر  علــى  بالتعــرف  اســعفني  الحــظ  لكــن  و 
تقدمــي،“ ســمح لــي بدخــول مدرســته مــن أجــل اجــراء 
بحثــي. و جــاء اإلذن مــن وزارة التعليــم بعدهــا بتســعة 

أشــهر، و هكــذا بــدأ المشــروع البحثــي.
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جوناثــان أندرو هاريس
أســتاذ مســاعد فــي العلوم السياســية

العمــل الميدانــي: كينيــا

”أحــرص إلــى جانــب إجــراء المقابــالت و الزيــارات األرشــيفية و إدارة البحــوث، علــى 
قضــاء قــدر كبــري مــن وقتــي فــي كينيــا أتعــرف خاللــه علــى السياســي]ني والناشــطني 

و البريوقراطيــ]ني مــن أجــل بنــاء العالقــات و ترســيخ الثقــة.“

ميلينــا بالتاس
أســتاذة مســاعدة فــي العلوم السياســية

العمــل الميدانــي: أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى

رؤى  لتحقيــق  أيضــًا  بــل  البيانــات  لجمــع  فقــط  ليــس  ضــروري  الميدانــي  ”العمــل 
أبوظبــي  فــي  التواجــد  أن  كمــا  السياســية.  و  اإلجتماعيــة  العمليــات  حــول  أفضــل 
يســمح لنــا بالتفاعــل مــع أفــراد مــن جميــع أنحــاء العالــم، مــا يــؤدي لحــوارات و أحيانــًا 

إلــى خلــق أفــكار و تســاؤالت بحثيــة جديــدة.“

زينب أوزغن
أســتاذة مســاعدة فــي علــم اإلجتماع

العمل الميدانــي: تركيا

”أنــا أدرس التعبئــة الدينيــة فــي تركيــا و المنطقــة. و يمنحنــي و جــودي فــي أبوظبــي 
مــع  أوســع  روابــط  تشــكيل  علــى  يســاعدني  كمــا  المنطقــة،  حــول  أعمــق  منظــورًا 

العلمــاء و الطــالب المهتمــني بقضايــا مماثلــة و أصحــاب األفــكار الُملِهمــة.“

دانيال كاريXل
أســتاذ مســاعد فــي علــم اإلجتماع

العمــل الميدانــي: أفغانســتان، باكســتان

”إن إعــالم النــاس فــي المواقــع الميدانيــة التي أعمل فيهــا بأنني أعيش في أبوظبي 
لــه وقــع إيuجابــي فعــال يســاهم فــي تســهيل و زيــادة فــرص الوصــول و التعــاون. ولعــل 
ســبب ذلــك يعــود لرؤيــة هــؤالء النــاس لمــدى التزامــي بدراســة و فهــم هــذه المنطقة، 

و نتيجــًة لذلــك يصبحــون أكــرث اســتعدادًا للعمل معي.“
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يساهم الموقع اإلسرتاتيجي المميز لجامعة نيويuورك أبوظبي في الشرق األوسط 
في جعلها مكانًا مثاليًا للباحثني في العلوم اإلجتماعية الساعني لتحقيق فهم 
شامل لماضي و حاضر المجتمعات العالمية المتداخلة. هنا مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس في جامعة نيويuورك أبوظبي الذين يقومون حاليًا بأبحاث ميدانية 
في مجال العلوم اإلجتماعية التي ت]تناول مواضيعًا متنوعة تشمل التعبئة الدينية 

في تركيا، و النظم السياسية في فرتة ما بعد الحرب في أفغانستان، والتنمية 
اإلقتصادية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

مركز متميز للباحثني في 
العلوم اإلجتماعية 

ياو نياركو
أســتاذ فــي اإلقتصاد

العمــل الميدانــي: غانا 

ــات،  ــا باحثــون ومهندســون للربمجي ــا لدين ــا الرئيــس فــي أبوظبــي، وهن ”يقــع مقرن
كمــا لدينــا فــرص إلشــراك طلبــة اإلقتصــاد وعلــوم الحاســوب فــي أبحاثنــا.“
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فــي  العاملــني  الفلكيــة  الفيزيــاء  علمــاء  اســتخدم 
المملكــة  و  اليابــان،  و  ألمانيــا،  و  اإلمــارات،  دولــة 
المتحــدة تقنيــة جديــدة رائــدة و عاليــة الدقــة بشــكل 
الــدوران  بطــيء  نجــم  شــكل  لتحديــد  مســبوق،  غــري 
الشــمس. حجــم  ضعــف  يفــوق  الــذي  بحجمــه  يتميــز 

أطلــق  كمــا  كيبلــر 11145123،  نجــم  إن  العلمــاء  قــال  و 
عليــه، هــو أكــرث األجســام كرويــة فــي الطبيعــة، مــع 
وجــود فــارق يقــاس بثالثــة كيلومــرتات فقــط بــني نصــف 
القطــر  نصــف  و  اإلســتواء  خــط  عنــد  المقــاس  القطــر 
المقــاس عنــد القطبــني، الــذي يعتــرب صغــريًا جــدًا مقارنة 
بمتوســط نصــف القطــر الــذي يبلــغ 1.5 مليــون كيلومــرت.

و قــال لــوران جيــزون، الباحــث الرئيســي المشــارك 
نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  الفضــاء  علــوم  مركــز  فــي 
إليهــا  توصــل  التــي  المعلومــات  إن  أبوظبــي، 
دراســة  تقنيــة  اســتخدام  طريــ�ق  عــن  الباحثــون 
هــي  (أستريوسيســمولوجي)  النجــوم  تذبــذب 
10،000 مــرة أكــرث دقــة مــن تلــك التــي يتــم الحصــول 

البصــري. التداخــل  قيــاس  تقنيــة  عــرب  عليهــا 

: ”إن مجــاًآل هامــًا فــي الفيزيــاء  و أوضــح جيــزون قائــالً
الفلكيــة النظريــة أصبــح اآلن دراســة وصفية.“

و أضــاف: ”نحــن نعتــزم تطبيــق هــذه الطريقــة علــى 
البعثــات  قبــل  مــن  الُمالحظــة  األخــرى  النجــوم 
مــن  ســيكون  و  بالتــو.  و  تيــس  القادمــة،  الفضائيــة 
المثــري لالهتمــام جــدًا مشــاهدة كيــف يمكــن أن يغــري 
أقــوى  مغناطيســي  مجــال  ضمــن  األســرع  الــدوران 

النجــم.“  شــكل  مــن 

 أصبحت دراسة 
األشكال النجمية، التي 

تعد أحد أهم مجاإلت 
الفيزياء الفلكية النظرية، 

دراسة وصفية.

لــوران جيزون، مركــز علوم الفضاء في 
جامعــة نيويTورك أبوظبي

نجم كيبلر البعيد هو أكرث 
األجسام الطبيعية الكروية 

المعروفة 
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اهتمامــًا  اإلست�كشــافية  الجيوفيزيــاء  علمــاء  أظهــر  و 
بالتقنيــات التــي نســتخدمها لدراســة للشــمس، لغايــة 
لمكامــن  الجيوفيزيائــى  التصويــ�ر  فــي  اســتخدامها 
النفــط و الغــاز تحــت ســطح األرض. و نحــن نعتــزم تشــارك 
فــي  النفــط  عــن  التنقيــب  خــرباء  مــع  المعرفــة  هــذه 
شــركة ”أدنــوك“، و المعهــد البرتولــي فــي أبوظبــي، 
كمــا نؤمــن بوجــود فــرص للتعــاون المثمــر بــني مجالــي 

والجيوفيزيــاء. ”الهيليوســيزمولوجي“  التصويــ�ر 

 مبت=كرون إماراتيون
نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  الفضــاء  علــوم  مركــز  يهــدف 
أبوظبــي، باإلضافــة لكونــه مركــزًا للنشــاط الفكــري داخــل 
اإلســرتاتيجية  لدعــم  هامــًا  مصــدرًا  يكــون  ألن  الجامعــة، 

الفضــاء. قطــاع  فــي  اإلبتــ�كار  الوطنيــة 

ــا خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة فــي  و يتمثــل هدفن
لجعــل  الفضــاء،  لعلــوم  وطنــي  بيانــات  مركــز  إنشــاء 
ترصدهــا  التــي  الفضائيــة  المالحظــات  و  المشــاهدات 
العلمــي  للمجتمــع  متاحــة  الرائــدة،  الفضائيــة  البعثــات 

المتحــدة. العرب�يــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 

متاحــة  ت�كــون  مــا  غالبــًا  الفضائيــة  البيانــات  أن  مــع  و 
بنيــة  لوجــود  ماســة  حاجــة  هنــاك  أن  إال  للجمهــور، 
تلــك  لتحصيــل  ضروريــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  تحتيــة 
المنطلــق،  هــذا  مــن  و  محليــًا،  تحليلهــا  و  البيانــات 
هــذه  بتوفــري  الوطنــي  البيانــات  مركــز  ســيقوم 
المشــاهدات لجميــع المؤسســات فــي الدولــة. ولعــل 
نظــام  ألفضــل  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة  امتــالك 
الحاســوب العالــي األداء فــي الدولــة، قــد يســهم فــي 
هــذا  مــن  مقربــة  علــى  البيانــات  مركــز  ت�أســيس  جعــل 

منطقيــًا.  أمــرًا  الحاســوبي  النظــام 

علــى  كبــريًا  اعتمــادًا  نجمعهــا  التــي  البيانــات  تعتمــد  و 
الرصــد الفضائــي للتذبذبــات الشمســية و النجميــة مــن 
وكالــة  و  ناســا  لوكالــة  التابعــة  الفضائيــة  المركبــات 

األوروبيــة. الفضــاء 

اإلكتشافات األولية
و قمنا بعرض بعض نتائجنا الرئيسية األولية في المقالة 
المنشــورة حــول ”الضجيــج الزلزالــي للحمــل الحــراري فــي 
و  معرفــة  امكاننــا  كيفيــة  ناقشــت  التــي  و  الشــمس،“ 

توصيــف الحــركات المعقــدة داخــل باطــن الشــمس.

و نحــن مهتمــون بشــكل خــاص بدراســة منطقــة الحمــل 
مــن  الخارجيــة  المنطقــة  وهــي  الشمســي،  الحــراري 
الشــمس،  مــن  المئــة  فــي   30 تشــكل  التــي  الشــمس 

واتجاهاتهــا. الســوائل  تحــرك  ســرعة  مــدى  لتحديــد 

و وجدنــا باســتخدام علــوم ”الهيليوســيزمولوجية“ أن 
الحركــة فــي منطقــة الحمــل الحــراري هــي أبطــأ بكثــري 
ممــا كان متوقعــًا فــي المحــاكاة العدديــة. و ال يــزال ذلك 
األمــر لغــزًا كبــريًا فــي الفيزيــاء الشمســية، و قضيــة البــد 
لنــا مــن مواصلــة دراســتها لحــل التناقــض بــني النمــاذج 

الحاســوبية و المشــاهدات الفعليــة.

التطبيقات األرضية
فــي  المســتخدمة  التقنيــات  بــني  مدهشــة  صلــة  توجــد 
علــم الــزالزل الشمســية، مثــل تحليــل البيانــات، و التصويــ�ر 
الســلبي، و انحراف الموجات الكاملة، و الحاســوب العالي 
األداء و بــني علــم الجيوفيزيــاء اإلست�كشــافية علــى األرض.

علــى  الزلزاليــة  الموجــات  تســجيل  خــالل  مــن  يمكننــا  و 
كمــا  الشــمس،  لباطــن  صــورًا  نصنــع  أن  الشــمس  ســطح 
يمكــن اســتخدام ذات التقنيــات بنفــس الطريقــة لتصويــ�ر 

لــألرض. التحتيــة  البنيــة 

هناك حاجة ملحة لوجود 
بنية تحتية علمية و 
فكرية في اإلمارات 

العربrية المتحدة. 

كاتيبالي سرينيفاســان، الباحث الرئيســي

يحتوي المركز على أفضل 
نظام الحاسوب العالي 

األداء في دولة اإلمارات 
العربrية المتحدة.  

لوران جيزون، الباحث الرئيســي المشــارك
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بات العلماء العاملني في مركز علوم الفضاء في جامعة نيويuورك 

أبوظبي، على وشك التوصل إلى فكرة فريدة من نوعها حول امكانية 

استخدام التقنيات الحديثة التي يستخدمها علماء الفيزياء الفلكية 

لدراسة باطن الشمس، في التصويuر الجيوفيزيائى لمكامن النفط والغاز 

على األرض. و نستعرض في هذا المقال كيفية حدوث ذلك، و مساهمات 

مركز علوم الفضاء في جامعة نيويuورك أبوظبي في دعم و تعزيuز 

ابتuكارات علوم الفضاء في دولة اإلمارات و العالم.

األسئلة الرئيسة للبحث
يركــز مركــز علــوم الفضــاء في المقام األول على دراســة 
الهيــكل الداخلــي و ديناميكيــة الشــمس و النجــوم مــن 

خــالل علــم الــزالزل و النمذجــة.

و يحــاول بحثنــا اإلجابــة عــن عــدة تســاؤالت علميــة مثــل، 
لمــاذا يتغــري عــدد البقــع الشمســية كل أحــد عشــر عامــًا؟ 
المجــال  تحفــز  التــي  الشــمس  داخــل  الحــركات  هــي  مــا 
بالنشــاط  يتحكــم  الــذي  مــا  العالمــي؟  المغناطيســي 

النجمــي لنجــوم أخــرى غــري الشــمس؟ 

مــن  أوالً  لنــا  البــد  بنجــاح،  األســئلة  تلــك  عــن  لإلجابــة  و 
تطويــ�ر تقنيــات ت�تيــح لنــا رؤيــة باطــن الشــمس و النجــوم.

و هنا يعد ”الهيليوســيزمولوجية“ هو الطريقة المثلى 
هــو  و  الشــمس،  داخــل  الفيزيائيــة  العمليــات  لدراســة 
علــم مراقبــة و تفســري الموجــات الزلزاليــة الشمســية. 
مــن  شــبكات  ”الهيليوســيزمولوجية“  علــم  يســتخدم  و 
يبــدو  كيــف  لمعرفــة  األرضيــة  و  الفضائيــة  التلســكوبات 

باطــن الشــمس، و وصــف العمليــات الجاريــة هنــاك. 
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 تقنيات فضائية 
        لتطبيقات أرضية 

مركز علوم الفضاء في جامعة نيوي=ورك أبوظبي
ت�أسس المركز في فرباير 2015.• 

يضم المركز ستة محققني علمي�ني، و عدة باحثني من مختلف أنحاء العالم في مرحلة ما بعد الدكتوراه. • 

فــي •  رائــدة  مجــالت  فــي  علميــًا  منشــورًا   30 بنشــر  جماعــي  بشــكل  المركــز  فــي  العاملــون  شــارك 
الفلكيــة. الفيزيــاء 

يضم المركز أحدث نظام الحاسوب العالي األداء.• 
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فــي  المســاعد  األســتاذ  طرابلســي،  علــي  قــال  و 
المــاء  مــن  النفــط  إزالــة   (CalP) يســتطيع  الكيميــاء، 
يحتــوي  ألنــه  معــدودة  دقائــق  وفــي  عاليــة  بكفــاءة 

المميــزة: الخصائــص  مــن  العديــد  علــى 

فهــو يطفــو، ألن مســاحة ســطحه عالية جدًا، • 
وكثافتــه منخفضة;

المســامي العاليــة نتيجــة تجويــف ”كاليكــس [4] • 
أريــ�ن,“ و هيــكل هيبريكروســلينكد الثالثــي األبعــاد، 

مــا يمّكــن المســام تجميــع الســموم في الداخل;

المــادة المســتخدمة هي ”ســوبرهيدروفوبيك،“ • 
و هــي مــادة مقاومــة ذات قــدرة عالية على 

امتصــاص مجموعــة مــن الملوثات.

بســرعة  النفــط  امتصــاص  علــى  الفائقــة  قدرتهــا  إن 
العمليــة  هــذه  بــأن  االعتقــاد  إلــى  الباحثــني  تقــود 
غريهــا  مــن  كفــاءة  أكــرث  الميــاه  مــن  الملوثــات  إلزالــة 

مــن الطــرق المماثلــة، خاصــة أن نتائجهــا هــي أفضــل 
بكثــري مــن معظــم المــواد الماصــة المعروفــة لنــا اآلن، 

التجــاري. المنشــط  الفحــم  أو  الكربــون  فيهــا  بمــا 

و كان للتجــارب باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن األصبــاغ، 
المذهلــة،  النتائــج  نفــس  الَكاتيونّيــة،  و  األنيونيــة 
وتعتــرب هــذه النتائــج واعــدة بشــكل خــاص ألن األصبــاغ 

التحلــل. لمقاومــة  كيميائيــًا  مصممــة 

فــي   80 حوالــي  امتصــاص  تــم  التجــارب  أحــد  فــي  و 
المئــة مــن صبغــة ســامة ُســكبت فــي كــوب مــن المــاء 
فــي غضــون خمــس دقائــق، بينمــا تحلــل الباقــي تمامــًا 

خــالل 15 دقيقــة فقــط.

هــي  و   (CalP) لمــادة  مميــزة  أخــرى  خاصيــة  ثمــة  و 
المتصــاص  اســتخدامها  وإعــادة  غســلها  إمكانيــة 
المنتجــات النفطيــة مــرارًا و nت�كــرارًا و بنفــس الكفــاءة، 
ممــا يقلــل مــن ت�كلفــة تنظيــف التســربات و االنســكابات 

الواســعة.  النفطيــة 
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يمكنــه أن يمتــص مــا يصــل إلــى ســبعة أضعــاف وزنــه 
المــاء.“ و  النفــط  مزيــ�ج  مــن  النفــط  مــن 

عقــود،  منــذ  موجــودة  كانــت  األساســية  فالمــادة 
علــى  مســامي  عضــوي  بوليمــر  أول  هــو  هــذا  ولكــن 
أســاس ”كاليكــس [4] أريــ�ن“ يتــم تصنيعــه فــي المختــرب 

الميــاه. تنقيــة  لغــرض 

كيمياء المياه النظيفة
إن إزالــة الملوثــات مــن مصادر الميــاه بطريقة فعالة هي 

مســألة ذات أهمية عالمية.

مدمــرة  ت�أثــريات  النفطيــة  للتســربات  يكــون  أن  يمكــن 
علــى البيئــة و االقتصــاد، كمــا تعمــد األصبــاغ الســامة 
النســيج“  و  الغــزل  صناعــة  فــي  الشــائعة  ”الملوثــات 
بســبب  التقليديــة  بالطــرق  المعالجــة  مقاومــة  إلــى 

الكيميائيــة. خواصهــا 

جامعــة  علمــاء  اســتطاع  المشــاكل،  تلــك  لمواجهــة  و 
نيويــ�ورك أبوظبــي التوصــل إلــى طريقــة جديــدة إلزالــة 
الملوثــات الســامة مــن الميــاه، يتوقــع لهــا أن ت�كــون 

أكــرث كفــاءة و أقــل ت�كلفــة مــن الطــرق المعتــادة.

مســامية  مــادة  أول  بتطويــ�ر  الباحثــون  قــام  حيــث 
أريــ�ن،“   [4] ”كاليكــس  أســاس  علــى  للبلــل  مضــادة 
كاإلســفنج.  األصبــاغ  و  النفــط  تجــذب  و  المــاء  تقــاوم 

.(CalP) كالــب  اســم  عليهــا  وأطلقــوا 

 (CalP) إن  الرئيســي،  الباحــث  شــيتي،  دينيــش  قــال  و 
—و هــو مســحوق بنــي فاتــح اللون—”يمنحنــا طريقــة 
حيــث  الميــاه  مصــادر  مــن  الســموم  إلزالــة  جديــدة 

تrتمتع المادة بقدرة 
ممتازة على امتصاص 

مجموعة من الملوثات. 

علي طرابلسي، أستاذ مساعد في الكيمياء
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كبــس  ذلــك،  بعــد  يتــم  و  الشــق،  عنــد  تنفصــل  حتــى 
الطرفــني المنفصلــني معــًا بلطــف و تركهمــا فــي درجــة 

ســاعة. لمــدة 24  الغرفــة  حــرارة 

واحــدة  قطعــة  الطرفــان  يصبــح  التالــي  اليــوم  فــي  و 
مــن جديــد مــع عالمــة ظاهــرة علــى غــرار ندبــات فــي 

القطــع. مــكان 

علــى  يقتصــر  ال  ذلــك  أن  نعتقــد  ”نحــن  كومينــز:  وقــال 
يمكنهــا  أخــرى  بلــورات  توجــد  بــل  فقــط،  المــادة  هــذه 
فعــل األمــر ذاتــه و لكنهــا غــري مكتشــفة بعــد. لقــد قمنــا 
علــى  القــدرة  هــذه  مــن  فقــط  واحــد  جانــب  بدراســة 
اإلصــالح الذاتــي الكامنــة فــي البلــورات، و نحــن نؤمــن 
بوجــود بلــورات أخــرى ذات قــدرة علــى اإلصــالح الذاتــي 

ُت�كتشــف.“  أن  اإلنتظــار  فــي 

المســاعد  األســتاذ  ناومــوف  بانــس  الدكتــور  يقــول  و 
فــي الكيميــاء: ”يشــكل هــذا األمــر فــي الواقــع انجــاز 
ممكنــة  ت�كــن  لــم  فكــرة  يظهــر  ألنــه  نســبي  علمــي 
أن  فيهــا  نتبــني  التــي  األولــى  المــرة  إنهــا  قبــل.  مــن 
اإلصــالح  يمكنهــا  البلــورات  مثــل  الجامــدة  الكيانــات 
ذاتيــًا، حيــث لــم يكــن ذلــك متوقعــًا. إنــه بالت�أكيــد لتحــول 

للبلــورات.“ فهمنــا  فــي  جــذري 

و علــى الرغــم مــن أن البلــورات ال ت�تطلــب أي محفــزات 
خارجيــة إلصالحهــا، إال أنهــا ال تــزال بحاجــة إلــى القليــل 
مــن المســاعدة. حيــث البــد أن يكــون الكســر نظيفــًا ألن 
تؤثــر  أن  يمكنهــا  الحطــام  مــن  بقايــا  أو  نتوئــات  أيــة 
ميكانيكيــة  دعامــات  وتســتخدم  اإلصــالح.  عمليــة  علــى 
الطرفــني  مــن  بلطــف  البلــورة  أو  الكريســتال  لســحب 

نحن نؤمن بوجود بلورات 
أخرى ذات قدرة على 

اإلصالح الذاتي في 
انتظار أن ُت�كتشف.

باتريــك كومينــز، باحــث ما بعد الدكتوراه
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 علوم صغرية
 الكتشافات كبرية

تخيــل مســتقبًال تســتطيع فيــه المبانــي و الطــرق إصــالح شــقوقها ذاتيًا، حيــث تقوم الرتوس 

المثبتــة داخــل آالت معقــدة بإصــالح الكســور و الشــقوق الهيكليــة الطارئــة بشــكل ذاتي و 

مســتقل، و تســتطيع الهواتــف الذكيــة إصــالح شاشــاتها المكســورة  تلقائيــًا، وكل ذلــك مــن دون 

أي تدخل بشــري.

أمضــى الدكتــور باتريــك كومينــز، باحــث ما بعــد الدكتوراه 
المشــارك فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، مــا يقــرب مــن 
عامــني فــي عمليــات تحليــل و بنــاء و تحطيــم و تحفيــز 

لخلــق كريســتال صغــري يمكنــه إصــالح نفســه بنفســه.

و هــذا أمــر هــام للغايــة ألنــه وعلــى مــدى الســنوات 
16 الماضيــة كانــت المــواد الذكيــة ”المــواد المصممة  الـــ
صناعيــًا التــي يمكنهــا إصــالح العيــوب الهيكليــة ذاتيــًا“ 
المطــاط  مثــل  الناعمــة،  البوليمــرات  علــى  تقتصــر 
للكســر  قابلــة  أو  هشــة  ت�كــون  ال  التــي  والبالســتيك، 

درجــات  البوليمــرات  معظــم  ت�تطلــب  و  البلــورات.  مثــل 
حــرارة معينــة أو محفــز كيميائــي أو حيــوي إلصالحهــا. 
و لكــن هــذه البلــورات، التــي تــم تطوي�رهــا فــي مختــرب 

جــدًا. مختلفــة  أبوظبــي،  نيويــ�ورك  جامعــة 

بلــورات  تقــوم  نصفــني،  إلــى  كســرها  فعنــد 
”ديبريازولثيثــورام“ الصفــراء الشــاحبة اللــون و التــي 
نفســها  بإصــالح  طفــل،  ظفــر  حجــم  حجمهــا  يتعــدى  ال 
واحــد  يــوم  مــن  أقــل  فــي  الغرفــة  حــرارة  درجــة  فــي 

خارجــي. محفــز  أي  وجــود  ودون 

جامعة نيويuورك أبوظبي 28 



إلــى  عــام 2014،  فــي  بــدأ  الــذي  المشــروع،  يســعى  و 
العائــدة  الموســيقى  لتحليــل  خاصــة  أدوات  تطويــ�ر 
لخلفيــات ثقافيــة مختلفــة مــع الرتكيــز علــى منطقتــي 
الخليــج و جنــوب الهنــد، و مــن ثــم قيــاس أوجــه التشــابه 
و درجــات التعقيــد فــي ســياق متعــدد الثقافــات يعتمــد 
علــى اختبــارات ســمعية، و ذلــك بمشــاركة خــرباء فــي 

متنوعــة. بحثيــة  مجــاالت 

و أضــاف غيــدس: ”لــم يكــن هــذا البحــث ممكنًا لــوال التقاطع 
المعرفــي للعديــد مــن المجــاالت، و هي معالجة اإلشــارات 
الحاســوب،  علــوم  فــي  الخوارزميــات  و  الهندســة،  فــي 

نقــوم  التــي  الموســيقى  حــول  النظريــة  المعرفــة  و 
بدراستها. كما يمكن أن يقدم هذا البحث أيضًا مساهمات 

هامــة فــي مجــاالت الرياضيــات و علــم النفــس.“

للمشــروع  اآلخــر  الهــدف  ”يتمثــل  بالقــول:  اخت�تــم  و 
توليــد  علــى  قــادرة  حاســوبية  تطبيقــات  تطويــ�ر  فــي 
إيقاعــات موســيقية بأنمــاط و ثقافــات مختلفــة، يمكــن 
جوانــب  حــول  النــاس  لت�ثقيــف  كأدوات  اســتخدامها 
خاصــة بهــذه التقاليــد الموســيقية. و ســيكون النمــوذج 
ــًا  األول إلنشــاء إيقاعــات ”كارناتيــك“ طرقيــة متاحــًا قري�ب

الذكيــة.“  للهواتــف  كتطبيــق 
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 اإليقاع 
و الثقافة

يــدرك العلمــاء اليــوم بــأن مجتمعــات الحاضــر و الماضي، 
الموســيقى  تصنــع  العالــم  حــول  المجتمعــات  كافــة  و 
و ت�تفاعــل معهــا ألن اإليقــاع الموســيقي هــو ســلوك 
بيولوجــي إلــى حــد كبــري و جــزء مــن الطبيعــة البشــرية. 
التجربــة  هــذه  وســط  فــي  الثقافــة  دور  يبقــى  لكــن  و 

العالميــة أمــرًا غــري مست�كشــف بشــكل كامــل بعــد.

و يوظف مشروع ”اإليقاع“ في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، 
منظــور  مــن  الموســيقي  ”اإليقــاع  عنــوان  يحمــل  الــذي 
متعــدد التخصصــات و الثقافــات،“ نظريــة الموســيقى، و 
علــوم الحاســوب، و الهندســة فــي محاولــة لإلجابــة عــن 

يقــدم مشــروع ”اإليقاع“ فــي جامعة 

نيويــuورك أبوظبــي نظــرة أعمــق في دواخل 

الســلوك الموســيقي للبشر. 

كيفيــة دفــع الثقافــة النــاس إلنتــاج الموســيقى و الحركــة 
وفقاً إليقاعاتها المتنوعة، سواًء كانت هذه الموسيقى 

تهويــدات لألطفــال أو قــرع طبــول قبليــة.

و  المشــارك  الرئيــس  الباحــث  غيــدس،  كارلــوس  قــال  و 
جامعــة  فــي  المشــارك  الموســيقية  الفنــون  أســتاذ 
اإليقــاع  إدراك  أن  المعــروف  أبوظبــي: ”مــن  نيويــ�ورك 
دور  لكــن  و  البشــر،  لــدى  مشــرتك  أمــر  هــو  إنتاجــه  و 
الثقافــة و ت�أثريهــا علــى آليــات ذلــك ليــس واضحــًا تمامــًا. 
ــا إلــى محاولــة فهــم الجوانــب الثقافيــة  و يهــدف بحثن

العمليــات.“ هــذه  عليهــا  تنطــوي  التــي 
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علــى  األمــر  اعتمــاد  عــن  النظــر  بغــض  الدمــاغ  عمــل 
اللغــوي.“ غــري  و  اللغــوي  والتحكــم  اإلســتبدال 

بيلكانــني،  لينــا  مشــرفتها  و  بالنكو-إلوريتــا  قامــت 
جامعــة  فــي  النفــس  علــم  و  اللغويــات  أســتاذة 
نيويــ�ورك، بإجــراء تجربــة ضمــت 19 شــخصًا ممــن يجيــدون 
تبديــل  أن  لهــن  وتبــني  واإلنجليزيــة،  العرب�يــة  اللغتــني 
االســتماع  عنــد  اللغــة  تبديــل  و  التحــدث  عنــد  اللغــة 

الدمــاغ. مــن  مختلفــة  أجــزاًء  ُيفّعــل 

و أضافــت بالنكو-إلوريتــا أن أبحــاث كهــذه مهمــة جــدًا، 
إذ أنهــا تســاعد العلمــاء علــى معرفــة كيفيــة معالجــة 
الدمــاغ للغــة، كمــا يمكــن أن يكــون لهــا أيضــًا تطبيقــات 

عمليــة تســاعد معلمــي اللغــة.

و أضافــت: ”إذا كان اســتعمال و اســتيعاب اللغــة يعتمــد، 
كمــا يتجلــى لنــا، علــى آليــات الدمــاغ المختلفــة، البــد مــن 
اللغــة  فهــم  و  تشــكيل  علــى  الكافــي  التدريــب  توفــري 
عنــد تدريــس لغــة ثانيــة، و ذلــك ألن التحكــم المعرفــي 
بالقــدر  يكــون  ال  لغتــني  مــع  بنجــاح  للتعامــل  المطلــوب 

ذاتــه عنــد التحــدث و اإلســتماع اللغــوي.“ 

كيفية التحكم اللغوي لدى 
ثنائي اللغة 

إن معرفــة لغتــني، والتنقــل بينهمــا، يتطلــب قــدرًا كبــريًا 
مــن الســيطرة اإلدراكيــة، األمــر الــذي دفــع بعــض العلمــاء 
إلــى االعتقــاد بــأن لــدى ثنائــي اللغــة مــا يميزهــم عــن 

أحــادي اللغــة كنتيجــة لوجــود تحكــم معرفــي أكــرب.

و تقــول اســتي بالنكو-إلوريتــا، و هــي طالبــة دراســات 
فــي  جــدًا  هــام  ســؤال  النفــس: ”إنــه  علــم  فــي  عليــا 
و  التنقــل  علــى  القــدرة  هــل  اللغــوي،  اإلدراك  مجــال 
أنــه  أم  باللغــة،  ت�تعلــق  خاصيــة  هــي  باللغــة  التحكــم 
آليــة  مــن  كجــزء  الخاصــة  القــدرة  تلــك  اســتخدام  يتــم 

قــد يبــدو األمــر عاديــًا جــدًا، و لكن فــي حقيقة األمر تحدث تماريuن عقليــة مذهلة عندما 

ينتقــل ثنائــي اللغــة من لغــة إلى لغة ثانية. 

إنه سؤال هام جدًا في 
مجال اإلدراك اللغوي.

إســتي بالنكو-إلوريتا، طالبة دراســات عليا 
فــي علم النفس
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 تقنية اللَّْمِسيَّات لتعليم 
الكتابة الخطية

و قــال عيــد: ”جاءتنــي الفكــرة عندمــا شــاهدت مدرســًا 
أحــرف  كتابــة  علــى  لمســاعدته  طفــل  بيــد  يمســك 
الطريقــة  هــذه  نســتخدم  ال  لمــاذا  فتســألت  اإلبجديــة. 

الخطيــة؟“ الكتابــة  تعليــم  فــي  اللمســية 

و قــال عيــد أنــه وجــد مــن خــالل أبحاثــه أن اســتخدام تقنيــة 
اللَّْمِســيَّات و اإلســتجابة اللمســية يحســن نتائــج التعلــم 

قام محمد عيد، أستاذ مساعد في الهندسة الكهربائية، بتطويuر أداة تفاعلية يمكنها مساعدة 

الناس على تعلم الكتابة بالعرب]ية، حيث يوجه الجهاز الميكانيكي يد المستخدم بطريقة كلية أو 

جزئية، كما يمكنه أن يستشعر اإلخطاء ويuوجه المتعلم في االتجاه الصحيح.

علــى مســتويات مختلفــة، و هــذا مــن شــأنه أن يســاعد 
المعلمني على تحســني وســائل التعليم في المســتقبل.

و تســتخدم تقنيــة اللَّْمِســيَّات حاســة اللمــس للتفاعــل 
الحاســوب  فــي  اللمــس  فشاشــة  التقانــة.  مــع 
اللوحــي، علــى ســبيل المثــال، هــي شــكل مــن أشــكال 

اللمســية.  اإلســتجابة 

جاءتني الفكرة عندما 
شاهدت مدرسًا يمسك 

بيد طفل لمساعدته على 
كتابة أحرف األبجدية. 

محمد عيد، أســتاذ مســاعد في الهندســة 
الكهربائية وهندســة الحاسوب
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و قالت عائشــة الهاشــمي: ”آمل أن يشــكل كتاب ”رمســة“ 
و  العرب�يــة  اللغــة  طلبــة  لكافــة  مميــزًا  و  جديــدًا  مرجعــًا 
لطلبــة  فقــط  ليــس  و  المهتمــني،  المقيمــني  و  الــزوار 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، ليســتخدموه عنــد تعلم اللغة 
العرب�يــة و الثقافــة اإلماراتيــة ســواًء كان ذلــك فــي بيئــة 

أكاديميــة، أو كجــزء مــن معرفتهــم الثقافيــة أو المهنيــة، 
أو كاهتمام شــخصي. و أضافت: ”أتمنى أيضًا أن يســاهم 
الكتــاب فــي تســليط الضــوء علــى مجــال تعلــم اللغــة و 
ثقافتهــا، وأهميتــه، و علــى إمكانيــة تقديــم المزيــد مــن 

المســاهمات مــن قبــل الشــباب اإلماراتــي مســتقبالً“. 

اللغة العربrية هي اللغة 
السادسة األكرث شيوعًا في 

العالم، و هناك حاجة ماسة إلى 
معرفتها جيدًا نطقًا و كتابة.

ناصــر إســليم، محاضر أول فــي اللغة العربiية
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الريادة في اللغة

هــو  اإلماراتيــة،  اللهجــة  فــي  الــكالم  أو  ”رمســة“ 
عبــارة عــن كتــاب باللغــة العرب�يــة الفصحــى مؤلــف مــن 
352 صفحــة، و يشــمل دليــل صوتــي يمكــن اســتخدامه 
خــارج  و  داخــل  الطلبــة  و  للمعلمــني  لغــوي  كمرجــع 

اإلمــارات. دولــة 

و يقــول إســليم: ”اللغــة العرب�يــة هــي اللغــة السادســة 
األكــرث شــيوعًا فــي العالــم، و هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
معرفتهــا جيــدًا مــن حيــث النطــق و الكتابــة. و تــم ت�أليــف 
”رمســة“ لتزويــد المتعلمــني بــاألدوات التــي يحتاجونهــا 
اإلمــارات  دولــة  ثقافــة  و  اإلماراتيــة  اللهجــة  لتعلــم 

والمنطقــة المحيطــة بهــا.“

ويضيــف: ”يتــم تزويــد المتعلمــني بنهــج ثقافــي و لغــوي 
غنــي ومت�كامــل مــن خــالل طــرح مواقــف حياتيــة حقيقيــة، 
للكتــاب  مصاحبــة  ســمعية  مــواد  لتوفــري  باإلضافــة 

قــام ناصــر إســليم، أســتاذ اللغــة العرب]يــة فــي جامعــة نيويuورك أبوظبي، و عائشــة الهاشــمي، 

التــي عملــت كاختصاصيــة فــي تعليــم اللغــة العرب]يــة فــي جامعة نيويــuورك أبوظبــي، بتuأليف 

أول كتــاب لغــوي مرجعــي حــول اللهجة والثقافــة اإلماراتية.

الدراســي.“ و يأمــل إســليم أن يســاهم كتــاب ”رمســة“ 
فــي جعــل تعلــم العرب�يــة و اللهجــة اإلماراتيــة كلغــة حيــة 

لالســتخدام اليومــي أســهل.

كتــاب  فــي  التماريــ�ن  و  التعليمــات  تصميــم  تــم  و 
اإلماراتيــة  اللهجــة  فــي  قــوي  أســاس  لبنــاء  ”رمســة“ 
اللغويــة  البنيــة  علــى  الرتكيــز  مــع  المتعلمــني،  عنــد 
والمفــردات و النطــق و الثقافــة و النحــو و اســتخدامات 

اليوميــة. الحيــاة  فــي  اللغــة 

ثقافيــة  أبعــادًا  أيضــًا  للمتعلمــني  الكتــاب  يقــدم  و 
ولغويــة شــاملة ذات صلــة بحياتهــم الشــخصية، و ذلــك 
لتعريفهــم بتجــارب و وجهــات نظــر جديــدة. و تــم تصميــم 
الكتــاب بطريقــة توجيهيــة للمتعلمــني و ذلــك مــن خــالل 
حياتيــة  مواقــف  طــرح  و  فعالــة،  لغويــة  اســتخدامات 

تفاعليــة. صوتيــة  مــواد  تقديــم  و  حقيقيــة، 
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خصوصيــة تامــة ضمــن أســرهن القري�بــة و البعيــدة، و مــع 
غريهــن مــن اإلنــاث.

و اخت�تمــت بالقــول: ”أعتقــد بــأن نســاء جيلــي قــد أعطــني 
الكثــري مــن الفــرص و القــوة ليكــّن جــزءًا مــن اإلطــار العــام 
للمجتمــع، فــي حــني لــم تحصــل النســاء األكــرب ســنًا علــى 

تلــك الفرصــة.“

بدء الحوار
فــي  الحيــاة  عليــه  كانــت  مــا  حــول  أوســع  حــوار  لبــدء 
المنطقــة خــالل فــرتة الســتينيات و الســبعينيات، افت�تحــت 
المهــام  ألكــرث  بالتطــرق  الحديــث  خانصاحــب  عائشــة 
اللواتــي  للنســوة  اليوميــة  الحيــاة  فــي  االعتياديــة 
قابلتهــن، و هــي أمــور الطبــخ. و مــن خــالل الحديــث عــن 
الوصفــات و القصــص التقليديــة حــول المطبخ، اســتطاعت 
خانصاحــب اســتعراض بعــض مــن تجــارب النســاء خــالل تلــك 

للدولــة. الت�أسيســية  الســنوات 

وقالــت مارزيــا بلزانــي، أســتاذة علــم األنرثوبولوجيــا في 
البحــث:  علــى  والمشــرفة  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة 
”يعتــرب الطعــام جــزءًا ال يتجــزأ مــن إحساســنا بالهويــة و 

الحيــاة و الثقافــة. و لطالمــا كان الحديــث عــن الطعــام 
فاتــح شــهية إلجــراء مناقشــات أعمــق حــول أســر و أزواج 
أولئــك النســوة، و مدخــل لســرد كيــف تغــريت األمــور مــن 
األمــور  مــا  و  األفضــل،  إلــى  تغــري  الــذي  مــا  و  حولهــن، 

ــًة بالماضــي.“ التــي باتــت أســهل اليــوم مقارن

بلزانــي  و  خانصاحــب  الشــخصية  المقابــالت  ســاعدت  و 
علــى نســج ســرد متميــز و غــري متوقــع عــن دور المــرأة 
اإلماراتيــة فــي الماضــي القريــب، وتقديــم مثــال علــى 
ذلــك مــن واقــع قصــة امــرأة عّلمــت نفســها بنفســها 
كيفيــة الزراعــة و العنايــة بالمزروعــات، و مــن ثــم قامــت 
بنقــل علمهــا و خربتهــا بشــؤون الزراعــة البنهــا الــذي مــا 
لبــث أن قــام بت�أســيس عملــه الخــاص بالزراعــة العضويــة.

مجموعــة  ت�كــون  أن  بلزانــي  و  خانصاحــب  ت�أمــل  و 
التــي  ترجماتهــا،  و  المقابــالت  نصــوص  و  الوصفــات، 
وافقــت النســاء علــى نشــرها فقــط إذا لــم يتــم الكشــف 
يضمــن  ممــا  قري�بــًا،  للجمهــور  متاحــة  هوياتهــن،  عــن 
تقديــم الروايــات اإلماراتيــة حــول المــرأة فــي الماضــي 
مــن وجهــة نظــر نســائية، و حفظهــا و توثيقهــا لحمايتهــا 

مــن خطــر الضيــاع. 

تمتعت النساء بالكثري من 
القوة و النفوذ في تلك 

األيام ضمن محيطهن 
األسري القريب و البعيد، 

ولكنها لم ت�كن معلنة في 
وسائل اإلعالم أو المجتمع.

عائشــة خانصاحب، الباحثة المســاعدة 

 صورة من األرشــيف الوطني لدولة اإلمارات
(BP plc ©) العرب:يــة المتحــدة

 21أبحاث 2016



كان هدفهــا التحــدث إلــى نســوة عاديات مــن فئة عمرية 
محــددة، مثــل أولئــك المولــودات فــي خمســينيات القــرن 
األنظــار  عــن  بعيــدًا  غالبــًا  عــاش  جيــل  وهــو  الماضــي، 
العامــة وهــو أكــرث تحفظــًا وخصوصيــة مقارنــة بالفتيــات 
تقنيــة  بمعرفــة  اليــوم  يتمتعــن  اللواتــي  اإلماراتيــات 
عاليــة، األمــر الــذي يتيــح إمكانيــة تعقبهــن علــى وســائل 

اإلعــالم االجتماعيــة.

و قالــت خانصاحــب، خري�جــة جامعــة زايــد و التــي تجــري 
كجــزء  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  بحثهــا  حاليــًا 
الجامعــات  لخري�جــي  البحثيــة  المنحــة  برنامــج  مــن 
و  العاديــات  النســوة  إلــى  التحــدث  ”أرادت  اإلماراتيــة: 
يذهــنب  لــم  لربمــا  الالتــي  النســوة  قصصهــن،  ســماع 
اإلماراتيــة.  اللهجــة  يت�كلمــن  الالتــي  و  المدرســة،  إلــى 
بكلماتهــن  يصفــن  هــن  و  قصصهــن  ســماع  رغبــت  لقــد 

الماضــي.“ فــي  حياتهــن  طبيعــة  الشــخصية 

و أضافــت: ”يمثــل التحــدي األول لــي فــي العثــور علــى 
المشــاركات فــي البحــث، ثــم محاولــة اقناعهــن بالحديــث 
اعتيــادي  غــري  طلبــًا  الحــال  بطبيعــة  هــو  حياتهــن،  عــن 

بالنســبة لنســاء ذلــك الجيــل فــي اإلمــارات.“

فــي  ترعرعــت  و  ولــدت  التــي  خانصاحــب،  اســتخدمت  و 
و  أصدقائهــا  و  جدتهــا  مــع  الشــخصية  عالقاتهــا  دبــي، 
زمالئهــا إلجــراء مســح شــامل فــي مختلــف إمــارات الدولــة 
بحثــًا عــن نســاء إماراتيــات تجــاوزن الســتني مــن أعمارهــن 
ينتمــني لخلفيــات اقتصاديــة متفاوتــة، و ممــن شــهدن 
تلــك التغــريات الكبــرية و الســريعة التــي مــرت بهــا دولــة 

اإلمــارات منــذ ت�أسيســها قبــل 45 ســنة.

علــى  عائشــة  جمعتهــا  التــي  القصــص  ت�تجــاوز  لــم  و 
مــدى عــدة أشــهر مــن 15 امــرأة يعشــن حيــاة بعيــدة عــن 
األنظــار، وافقــن علــى إجــراء مقابــالت شــخصية معهــن 
اإلطــار  نطــاق  هويتهــن،  عــن  الكشــف  عــدم  شــريطة 

اآلن. حتــى  النســوة  لهــؤالء  الضيــق  األســري 

البحــث  هــذا  أهميــة  بالقــول: ”إن  خانصاحــب  أوضحــت  و 
وهويــة  دور  عــن  النمطيــة  الصــورة  كــون  فــي  ت�كمــن 
المــرأة اإلماراتيــة فــي الماضــي أتــت فــي الغالــب مــن 
أعضــاء المجتمــع الذكــوري، الذيــن رحــب البعــض منهــم 
بتشــارك آرائهــم و معتقداتهــم معــي حــول حيــاة المرأة 
فــي المجتمــع اإلماراتــي التقليــدي علــى مــر الســنني. 
بينمــا شــعرت النســوة محــل الدراســة فــي البدايــة ببعــض 
المفاجــئ  البحثــي  االهتمــام  هــذا  جــراء  مــن  االرتيــاب 

بقصــص حياتهــن.“

و أضافــت: ”كنــت أبحــث عــن قصــص شــخصية، تجّســد تلــك 
امــرأة  كل  جعلــت  التــي  الدقيقــة  الروائيــة  الفروقــات 
مميــزة و رائعــة فــي حــد ذاتهــا. و هــو مــا قادنــي إلــى 
ســرد أعــم حــول التغــريات التــي طــرأت علــى حيــاة النســاء 
فــي دولــة اإلمــارات و تعقيداتهــا. فأنــا لــم أكــن أريــد ذاك 

الســرد االعتيــادي الــذي يرويــه الرجــال عــن النســاء.“

و اســتطاعت خانصاحــب مــن خــالل ســاعات مــن المحادثــات 
الصوتيــة المســجلة، أن ت�كشــف أن المــرأة فــي المنطقــة 
التــي أصبحــت اليــوم دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، 
تلــك  فــي  النفــوذ  و  القــوة  مــن  بالكثــري  ت�تمتــع  كانــت 
األيــام، و لكنهــا لــم ت�كــن معلنــة فــي وســائل اإلعــالم أو 
المجتمــع ألنهــن فــي الغالــب كــن يعشــن و يعملــن فــي 
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عندما بدأت عائشة خانصاحب، الباحثة المساعدة في جامعة 
نيويuورك أبوظبي، قبل عامني عملها على دراسة بحثية تاريخية 
حول التاريuخ الخاص للنساء كبار السن في دولة اإلمارات، لم تuكن 

تعلم تمامًا كيف يمكنها التواصل معهن إلتمام بحثها.
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أصوات إماراتية من 
الماضي



و تــدرس الدكتــورة ســادلر إدلبــي كيفيــة حــدوث ذلــك، 
وتقول: ”إذا اســتطعنا أن نكشــف عن العوامل الوســيطة 
لربمــا تمكنــا مــن تعديــل هــذه االســتجابة الت�كيفيــة لــدى 

األشــخاص المعرضــني ألمــراض الكبــد الدهنــي.“ 

أســماك  علــى  أبحاثهــا  فــي  إدلبــي  ســادلر  تعتمــد  و 
تقــول: ”تشــكل  و  أساســي،  بشــكل  المخطــط“  ”الدانيــو 
هــذه المخلوقــات الطويلــة التــي يبلــغ طولهــا 3.81 ســم 
الكبــد  يبــدو  حيــث  األمــر،  هــذا  لدراســة  رائعــة  عضويــات 
الطريقــة  بنفــس  ويعمــل  تمامــًا،  اإلنســان  ككبــد  فيهــا 
إلــى حــد كبــري. كمــا يملــك الكبــد فــي الثدي�يــات وأســماك 
”الدانيــو المخطــط“  تلــك القــدرة المذهلــة علــى التجــدد. 

و نحــن نقــوم بدراســة ذلــك أيضــًا .“ 

خاصيــة  علــى  مختربهــا  مــن  العمــل  أن  إلــى  أشــارت  و 
 ،(UHRF1) واحــد  جــني  علــى  فعليــًا  ”يركــز  الكبــد،  تجــدد 
وهــي  لإلبيجينــوم“  المركــزي  المنظــم  يعــد  الــذي 
تعطيــل  أو  تنشــيط  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  الطريقــة 

النــووي. الحمــض  فــي  الفرديــة  الجينــات 

إن وجود مركز لدراسات 
الجينوم أمر ضروري.

كريســتن ســادلر إدلبي، أستاذة مشاركة 
فــي علم األحياء

و أوضحــت بالقــول، ”نحــن نركــز علــى آليــة جينيــة واحــدة، 
لفــرتة  النــاس  درســها  التــي  النــووي،  الحمــض  مثيلــة 
جوانــب  مــن  العديــد  تنظــم  أنهــا  يفــرتض  و  طويلــة 
إبيجينــوم، و لكننــا ال نعــرف مــا تفعلــه بالضبــط. و نحــن 
الفقاريــات  كل  فــي  موجــود   (UHRF1) جــني  أن  نعلــم 
التــي درســناها، و هــو“ مســؤول فــي أســماك ’الدانيــو 
وجــوده  لكــن  و  الكبــد،  وتجــدد  تطــور  عــن  المخطــط‘ 

الكبــد.“ ســرطان  يســبب  جــدًا  عاليــة  بمســتويات 

وأضافــت: ”إن فهمنــا لهــذه اآلليــة مــن شــأنه أن يعــزز 
هدفنــا الطويــ�ل األجــل المتمثــل فــي تحســني قــدرة الكبــد 

علــى التجــدد بغــرض عــالج أمراضــه.“ 
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طرق عالج أمراض الكبد 
بمساعدة األسماك

تقول كريســتن ســادلر إدلبي، األســتاذة المشــاركة في علم األحياء، إن مركز الجينوم في 

جامعــة نيويــuورك فــي أبوظبــي يعــد أمرًا هامًا لمشــاريع أبحاث الكبد الواعــدة و التي تقوم بها 

فــي مختربهــا الجديد فــي الحرم الجامعي.

و ت�تابــع: ”إن مــا يميــز القيــام بالمشــاريع فــي جامعــة 
الجينــوم  دراســة  تســهيالت  هــو  أبوظبــي  نيويــ�ورك 
وفريــ�ق عمــل المعلوماتيــة الحيويــة، حيــث يركــز معظــم 
المتعلقــة  الدراســات  علــى  بــه  أقــوم  الــذي  العمــل 
بالجينــوم، و شــّكل وجود الخــربة في مجال المعلوماتية 
الحيويــة فائــدة إضافيــة، إضافــة إلــى وجــود مركــز خــاص 

بعلــم الجينــوم، الــذي يعتــرب ضروريــًا جــدًا.“ 

األســاس  عــن  الكشــف  إلــى  المشــاريع  أحــد  يهــدف  و 
الدهنــي،  التنكــس  أو  الدهنــي  للتدهــور  الجزيئــي 
مــرض  وهــو  الدهنــي،  الكبــد  مــرض  باســم  المعــروف 
واســع إالنتشــار بشــكل يدعــو للقلــق، و يمكــن أن يــؤدي 
أســباب  ت�تنــوع  و  والمــوت.  الكبــد  بتليــف  اإلصابــة  إلــى 
فــي  بمــا  الســموم  و  الســمنة،  بــني  الدهنــي  التنكــس 
إضافــة  الثانــي،  النــوع  مــن  الســكري  و  الكحــول،  ذلــك 
إلــى عوامــل أخــرى. إال أننــا ال نعــرف الكثــري عــن أســباب أو 

الكبــد. فــي  الدهــون  تراكــم  كيفيــة 

و أوضحــت إدلبــي، أن الخاليــا الحيــة تحتــوي علــى ”مســار 
الربوتينــات،  طــي  يتــم  أن  لضمــان  الجــودة  مراقبــة 
الصحيــح  بالشــكل  للخاليــا،  األساســية  اللبنــات  وهــي 
طــي  يتــم  ال  عندمــا  و  المناســبة،  بالوظيفــة  للقيــام 
تلــك الربوتينــات بالشــكل الصحيــح، يتــم تفعيــل المســار 
للمســاعدة فــي طيهــا مــرة أخــرى بالشــكل الصحيــح .“

و قــد كشــفت دراســة ”اســتجابة الربوتــني غــري المطــوي“ 
بأنهــا نــوع مــن أنــواع االســتجابة الخلويــة لإلجهــاد، ممــا 
يقلــل بالتالــي عــبء المــرض. و أضافــت، ”قمنــا بإعطــاء 
الخليــة كميــة صغــرية مــن الســم، وســتقوم الخليــة بطــي 
الربوتينــات مــن جديــد للتخلــص مــن الضــرر. و إذا قمــت بعد 
ذلــك بحقــن جرعــة أكــرب مــن الســموم، ســت�تعامل الخليــة 
بشــكل  الســم  مــع  ســابقًا  للســم  تعريضهــا  تــم  التــي 
أفضــل مــن الخليــة األخــرى التــي لــم تختــرب الســم ســابقًا. 
المطــوي  غــري  الربوتــني  اســتجابة  أن  إدلبــي  وجــدت  و 
المت�كيــف يمكــن أن تحمــي ضــد اإلجهــاد الــذي قــد ُيســبب 

عــادة مــرض الكبــد الدهنــي.
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إن إرسالك ألطفالك للعب في 
الغرفة المجاورة أثناء تدخينك 

للشيشة ال يعترب خيارًا آمنا. 

د. ســكوت شــريمان، الباحث الرئيسي

ــا. و تعتــرب هــذه الدراســة واحــدة مــن أوائــل  ــارًا آمن خي
الدراســات التــي تبــني مــدى خطــورة الشيشــة بطــرق 
أن  الســابقة  األبحــاث  أظهــرت  قــد  .و  نتوقعهــا“  لــم 
الشيشــة ضــارة للمدخنــني و لكــن هــذه هــي الدراســة 
مــن  الخطــرة  المســتويات  تفحــص  التــي  األولــى 
تلــوث الهــواء فــي هــواء المنــزل الناجــم عــن تدخــني 
الشيشــة، وتوضــح الت�أثــري المحتمــل لذلــك علــى صحــة 
الشيشــة  تعتــرب  و  المجــاورة.  الغــرف  فــي  النــاس 
ضــارة ألن التبــغ المســتخدم فيهــا ذو النكهــة، و الــذي 
غــري  متعــددة  ســامة  كيميائيــة  مــواد  علــى  يحتــوي 

الســجائر. فــي  موجــودة 

ويأمــل الباحثــون أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة علــى 
زيــادة الوعــي العالمــي بأخطــار الشيشــة ليــس فقــط 
المعرضــني  األشــخاص  علــى  لكــن  و  المدخنــني  علــى 
صياغــة  إلــى  بالنتيجــة  تــؤدي  أن  و  الســلبي،  للتدخــني 

فاعليــة. أكــرث  صحيــة  حمايــة  سياســات 

فــي  التدخــني  خيــار  النــاس  ”يملــك  شــريمان:  أضــاف  و 
ذلــك  مخاطــر  حــول  توعيتهــم  مــن  البــد  لذلــك  المنــزل، 
الهــواء  وقوانــني  وأســرهم.  أنفســهم  علــى  الخيــار 
صعبــًا  تحديــًا  تشــكل  المغلقــة  األماكــن  فــي  النظيــف 

جــدًا.“  ومختلفــًا 
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مخاطر تدخني 
الشيشة

كشــفت دراســة أجراهــا مركز أبحــاث الصحة 

العامــة فــي جامعــة نيويــuورك أبوظبي 

أن التدخــني الســلبي الناتــج عن استنشــاق 

دخــان الشيشــة يعــد أكرث ضررًا مــن التدخني 

الســلبي للســجائر، حيــث تســتند تلــك النتائــج 

إلــى بيانــات ُجمعــت من منــازل المدخنني 

فــي دولة اإلمارات.

و قامــت الدراســة بتحليــل عينــات الهــواء المســتخلصة 
مــن 33 منــزالً يتــم فــي11 منــزل منهــا تدخــني الشيشــة 
فقــط، و12 منــزل ُتدخــن فيهــا الســجائر فقــط، و10 منــازل 
خاليــة مــن التدخــني، حيــث كانــت النتائــج مذهلــة. وكشــفت 
تقي�يمهــا،  تــم  التــي  الملوثــات  جميــع  أن  الدراســة 
الجســيمية  والمــواد  الكربــون  أكســيد  أول  فيهــا  بمــا 
المحمولــة جــوًا، كانــت نســبتها أعلــى فــي المنــازل التــي 

تدخــن فيهــا الشيشــة.

الغــرف  فــي  الكربــون  أكســيد  أول  مســتويات  كانــت  و 
التــي تدخــن فيهــا الشيشــة أعلــى بنحــو خمــس مــرات 

لــم  و  الســجائر،  فيهــا  تدخــن  التــي  الغــرف  مــن  تقري�بــًا 
أن  الدراســة  وجــدت  بــل  الحــد،  ذلــك  عنــد  األمــر  يتوقــف 
الشيشــة  كانــت  التــي  الغــرف  لتلــك  المجــاورة  الغــرف 
تدخــن فيهــا اشــتملت علــى نســبة أربعــة أضعــاف مــن 
أول أكســيد الكربــون مقارنــة بالغــرف المجــاورة لغــرف 

الســجائر. تدخــني 

الرئيســي:  الباحــث  شــريمان،  ســكوت  الدكتــور  قــال  و 
الشيشــة  ُتدخــن  لــم  (التــي  األخــرى  الغــرف  ت�كــن  ”لــم 
للعــب  أطفالــك  إرســال  فــإن  لذلــك  أمانــًا،  أكــرث  فيهــا) 
فــي الغرفــة المجــاورة أثنــاء تدخــني الشيشــة ليســت 
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الــدول  مــن  المتحــدة  العرب�يــة  اإلمــارات  دولــة  تعتــرب 
أمــراض  معــدالت  فــي  كبــريًا  ارتفاعــًا  تشــهد  التــي 
الســمنة والســكري عالميــًا، ولكــن أســباب ذلــك تبقــى 
غــري واضحــة، حيــث لــم ُتجــرى حتــى اآلن دراســات يمكــن 
هــذه  انتشــار  أســباب  حــول  موثوقــة  إجابــات  توفــر  أن 
األمــراض المتعلقــة بنمــط الحيــاة بــني مواطنــي الدولــة.

ويقــول الدكتــور راغــب علــي، باحــث الرئيســي ومديــر 
نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  العامــة  الصحــة  أبحــاث  مركــز 
نوعهــا  مــن  األولــى  الدراســة  هــذه  ”تعــد  أبوظبــي: 
الشــديد  االرتفــاع  أســباب  علــى  الضــوء  تســلط  التــي 
فــي معــدالت الســمنة والســكري وأمــراض القلــب فــي 

 دراسة مستقبل 
الصحة في اإلمارات 

ت]تيــح دراســة مســتقبل الصحــة فــي اإلمــارات ، والتي أطلقها مركز أبحــاث الصحة العامة في 

جامعــة نيويــuورك أبوظبــي، المجــال أمــام مجموعة من األطباء المتخصصــني والعلماء لإلجابة 

عــن بعــض األســئلة األكــرث إلحاحًا في مجال الصحــة العامة في الدولة.

هذه الدراسة األولى 
من نوعها التي تسلط 

الضوء على أسباب االرتفاع 
الشديد في معدالت 

السمنة والسكري وأمراض 
القلب في اإلمارات.

د. راغب علي، الباحث الرئيســي

دولــة اإلمــارات، حيــث ستســمح لنــا النتائــج بإي�جــاد ســبل 
المســتقبل.“ فــي  األمــراض  هــذه  لمنــع 

مستشــفيات  و  جامعــات  عــدة  مــن  الباحثــون  ويهــدف 
إلــى إشــراك 20 ألــف مواطــن إماراتــي مــن المتطوعــني 
40 عامــًا للمشــاركة  الذيــن تــ�رتاوح أعمارهــم بــني 18 و
فــي دراســة طويلــة األجــل. و ســيطلب مــن المشــاركني 
اســت�كمال اســتبيان، وتوفــري قياســات الجســم وعينــات 
مــن الــدم و البــول و اللعــاب، و ســت�تم معاينتهــم علــى 
اســتبيانات  اســت�كمال  خــالل  مــن  ســنوات  عــدة  مــدى 

علــى االنرتنــت و زيــارات العيــادة.

عبــداهللا  الدكتــور  العميــد  قــال  الدراســة،  حــول  و 
النعيمــي، رئيــس قســم األمــراض الباطنيــة واستشــاري 
العســكري:  زايــد  مستشــفى  فــي  القلــب  أمــراض 
حيــاة  ضمــان  علــى  الدراســة  هــذه  نتائــج  ”ستســاعدنا 
هــذه  بالدنــا.  فــي  القادمــة  لألجيــال  طويلــة  و  صحيــة 
ــادرة هامــة مــن شــأنها ألنهــا تبنــي  الدراســة هــي مب

والدولــة.“  للمجتمــع  صحيــًا  مســتقبالً 
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كوي�ويــدس“  ”إبينيفيلــوس  الهامــور  بيــع  حاليــًا  ويتــم 
كنــوع واحــد فــي األســواق المحليــة، حيــث يتعــرض ســمك 
الهامــور للصيــد المفــرط فــي المنطقــة بشــكل يعــادل 

ســتة أضعــاف مســتوى الصيــد المســتدام.

وقــام الباحثــون بعمــل سلســلة مــن الحمــض النــووي 
”الميتوكونــدري“ مــن 140 عينــة مــن األنســجة تــم جمعها 
مــن أربعــة أســواق لألســماك مــن مختلــف أنحــاء دولــة 
عــن  التحاليــل  كشــفت  حيــث  بياناتهــا،  لتحليــل  اإلمــارات، 
وجــود ثالثــة أنــواع متميــزة مــن أســماك ”اإلبينيفيلــوس“ 
و الــذي يتــم تســويقها وبيعهــا علــى أنهــا نــوع واحــد 
مــن الهامــور. وفــي واقــع األمــر، إن الهامــور المعــروض 
”إبينيفيلــوس  نــوع   فقــط  ليــس  اإلمــارات  فــي  للبيــع 
”إبينيفيلــوس  نوعــي  أيضــًا  يضــم  بــل  كوي�ويــدس“، 

بليكــريي.“ ”إبينيفيلــوس  و  أري�والتــوس“ 

ــار، قــال جــون بــريت، األســتاذ  وفــي تعليقــه علــى االختب
أول  االختبــار  هــذا  ”يعــد  األحيــاء:  علــم  فــي  المشــارك 

فــي  الهامــور  أســماك  علــى  الوراثــي  للنهــج  تطبيــق 
الخليــج، والــذي هــو واحــد مــن أعلــى األنــواع الســمكية 
قيمــًة فــي المنطقــة. وكانــت النتائــج مفيــدة للغايــة، إذ 
ــا أن مــا يجــري تســويقه كنــوع واحــد تحــت اســم  بينــت لن

الهامــور هــو فــي الواقــع ثالثــة أنــواع منفصلــة.“

وأضــاف: ”تبــدو هــذه األنــواع متشــابهة، ولكنهــا تختلــف 
وراثيــًا عــن بعضهــا البعــض. و لهــذا األمــر انعكاســات هامة 
عمليــات  أن  حيــث  االســماك،  مصايــد  إدارة  كيفيــة  علــى 
االدارة الســابقة، التــي افرتضــت وجــود نــوع واحــد فقــط، 
باتــت تحتــاج للتطويــ�ر لتشــمل تلــك االختالفــات المحتملــة 
فــي بيولوجيــة األنــواع المختلفــة مــن أســماك الهامور.“

وقــال، يوســف ايدغــدور، األســتاذ المســاعد فــي علــم 
االســتغالل  و  المنــاخ،  تغــري  معــدالت  ”تفــرض  األحيــاء: 
فــي  األخــرى  البيئيــة  والضغــوط  للمــوارد،  المفــرط 
الحيــوي  االختــالف  علــى  كبــرية  تهديــدات  و  المنطقــة، 
والتنــوع الوراثــي لألنــواع البحريــة. وتســهم هــذه النتائج 
الوراثيــة  المراقبــة  أهميــة  تعزيــ�ز  فــي  المكتشــفة 

المســتدامة.“  الســمكية  اإلدارة  لممارســات 

الصيد الكبري كوسيلة تصدي 
للصيد الجائر في الخليج

طبق الباحثون في جامعة نيويuورك أبوظبي اختبارًا جينيًا كشفوا من خالله عن أحد 

أنواع األسماك األكرث مبيعًا في الخليج العربي، و هو الهامور المرقط الربتقالي 

المعروف إقليميا باسم الهامور و الذي عادًة يتم تسويقه وبيعه كنوع واحد، هو 

في الواقع ثالثة أنواع مختلفة.

ما يجري تسويقه كنوع 
أسماك واحد تحت اسم 

الهامور هو في الواقع 
ثالثة أنواع منفصلة.

جون بريت، أســتاذ مشــارك في علم األحياء
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إذا أردنا حماية خط الساحل، كيف لنا أن نقرر ما 
المناطق التي يجب حمايتها مع موارد الحماية 

المحدودة المتوفرة لدينا؟ 

ســامر مدانات، عميد كلية الهندســة

مــن  تزيــد  ولكنهــا  فــردي  بشــكل  تحميهــا  قــد  التــي 
للفيضانــات.“ جريانهــا  تعــرض  مخاطــر 

وهنــا يصبــح الوضــع كالقضيــة المطروحــة فــي نظريــة 
أن  أي  ســتاكلربغ،“  ”لعبــة  باســم  المعروفــة  اللعبــة 
المقاطعــات ســت�كون فــي الصــدارة، وأي منهــا ســيتبع، 

ومــا الــذي ســيحدث.

 وهنــا ت�أتــي جزئيــة العلــوم السياســية مــن البحــث. ويتابــع 
السياســات  مركــز  مديــر  لوبيــل،  مــارك  ”قــام  مدانــات، 
والســلوك البيئــي فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي ديفيــس، 
المدينــة،  و  المقاطعــة  مســؤولي  مــع  باالجتمــاع 
واســتطاع تحديــد مقاطعتــني أو ثالث مقاطعــات كمحركات 
أوليــة، حيــث ســتمكننا هــذه المعلومــات مــن مواجهــة مــا 

يحــدث عندمــا تعمــل كل مقاطعــة بمفردهــا.“

يتعاونــون  ال  السياســي�ني  أن  المهندســون  ويــدرك 
دائمــًا بسالســة، ويشــري اقــرتاح الباحثــني المقــدم إلــى 
فــي  التباينــات  ”أن  إلــى  الوطنيــة  العلــوم  مؤسســة 
مصفوفــة النفــوذ قــد تجعــل الحوكمــة المشــرتكة صعبة.

ســان  خليــج  فــي  تعلمــه  تــم  مــا  ”إن  مدانــات،  وقــال 
فرانسيســكو قــد يكــون مفيــدًا فــي مــكان آخــر، حيــث أن 
الخــط الســاحلي لدولــة اإلمــارات معــرض للفيضــان، حتــى 
نصــف  مــن  أقــل  البحــر  ميــاه  منســوب  ارتفــاع  كان  وإن 
باالهتمــام  المحليــون  المســؤولون  بــدأ  ولقــد  مــرت. 
مــع  الطويــ�ل،  المــدى  علــى  هدفــي  ويتمثــل  بذلــك. 
فــي  النهــج  ذات  ت�كــرار  فــي  إضافــي،  تمويــ�ل  وجــود 

المتحــدة.“  العرب�يــة  اإلمــارات  دولــة 
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يقــول مدانــات، ”إن نتائــج الدراســة المدعومــة مــن قبــل 
مؤسســة العلــوم الوطنيــة (إن إس إف) لمنطقــة خليــج 
ســان فرانسيســكو فــي كاليفورنيــا والتــي تمتــد ألربــع 
ســنوات، قــد ت�ثبــت فعاليتهــا فــي مــدن ســاحلية كــربى 

أخــرى مثــل أبوظبــي ودبــي.“

سلســلة  حــل  الباحثــني  علــى  يجــب  قائــالً، ”أنــه  وي�وضــح 
الهيدروديناميكيــة  مــن  بــدءًا  المعقــدة،  المشــاكل  مــن 

السياســية“: بالعلــوم  وانتهــاًء 

ما هو حجم الفيضانات المتوقعة وأين؛• 

 ما هي الت�أثريات المحتملة على • 
الطرق وحركة المرور؛

 كيف يمكن تخصيص الموارد بشكل • 
أفضل لحماية الشواطئ؛

 ما هي العوائق اإلدارية أمام• 
 التصدي للفيضانات بفعالية.

ستيســي،  مــارك  اســتخدام  كيفيــة  مدانــات  وشــرح 
جامعــة  فــي  والبيئيــة  المدنيــة  الهندســة  أســتاذ 
كاليفورنيــا فــي بريكلــي، برنامجــًا متطــورًا جــدًا طورتــه 
عــوارم  لتقي�يــم  األمريكيــة  الجيولوجــي  المســح  هيئــة 
بالنظــر  الفيضانــات  ”مــدى  لتحديــد  وذلــك  العواصــف، 
ــا التضاريــس القري�بــة مــن الســاحل، ممــا  إلــى توبولوجي
يســمح لــه بالتعــرف مســبقًا علــى تلــك الطــرق الســريعة 

الميــاه.“ ســتغمرها  التــي 

إن الخط الساحلي لدولة 
اإلمارات بات معرضًا 

للفيضان حتى مع ارتفاع 
أقل من نصف مرت عن 
مستوى سطح البحر. 

ســامر مدانات، عميد كلية الهندســة

ويقــول مدانــات: ”يســتطيع ستيســي وطالبــه اآلن توقــع 
األمــور بدرجــة عاليــة مــن الدقــة، فــإذا كان هنــاك ارتفــاع 
عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار نصــف مــرت، وإذا كانــت 
مقاطعــة ســان فرانسيســكو، علــى ســبيل المثــال، تحمي 
شــاطئها، فيمكنهــم عندهــا أن يتوقعــوا مــاذا ســيحدث 

لمقاطعــة أالميــدا.“ 

النقــل  عنصــر  فــي  تصــب  البيانــات  هــذه  ”إن  ويضيــف: 
الــذي يتناولــه البحــث أيضــًا، البحــث الــذي يقــوم بــه مــع 
أليكســي بوزدنوخــوف، أســتاذ مســاعد فــي الهندســة 
فــي  كاليفورنيــا  جامعــة  فــي  والبيئيــة  المدنيــة 
بريكلــي. و الهــدف هنــا هــو فهــم مــا يحــدث لشــبكات 
النقــل عندمــا تغمرهــا الميــاه، وكيــف يغــري الســائقون 
مــن  غريهــا  أو  الســدود  بنــاء  يجــب  أيــن  و  مســاراهم، 
الجســور.“  و  الســريعة  الطــرق  لحمايــة  التحتيــة  البنــى 
باحــث  مــع  الدراســة  هــذه  فــي  أيضــًا  مدانــات  يعمــل  و 
فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي أبوظبــي، وطالــب 
دكتــوراه فــي نيويــ�ورك. و يقــول موضحــًا: ”لقــد قــام 
أليكســي بتطويــ�ر محــاكاة الت�تبــع لحركــة الــركاب، و هــي 
ُمعاَيــرة جزئيــًا مــن خــالل اســتخدام بيانــات موقــع الهاتــف 
المتحــرك. و بهــذه الطريقــة يمكنهــم التنبــؤ باإلجــراءات 
التــي ســيلجئ إليهــا النــاس فــي حــال تــم قطــع الطــرق 
الفيضانــات،  بســبب  لســلوكها  يخططــون  كانــوا  التــي 
كإتبــاع انعطافــات أو طــرق بديلــة أو ت�أخــري رحالتهــم.“

لفــرتات  ذلــك  اســتمر  إذا  فيمــا  لكــن  ”و  مدانــات:  وتابــع 
البحــر،  ســطح  مســتوى  فــي  ارتفــاع  مــع  األجــل،  طويلــة 
ســيجد النــاس تدري�جيــًا طــرق جديــدة، وهــذا بــدوره ســيفرض 
ت�أخــريات إضافيــة. و هنــا ت�أتــي أهميــة دراســتنا، فــإذا كنــا 
ســنحمي خــط الســاحل، فكيــف نقــرر المناطــق التــي يجــب 
حمايتهــا مــع موارد الحمايــة المحدودة المتوفــرة لدينا؟“

وأوضــح كيفيــة قيــام الباحثــني بتطويــ�ر الصيغــة الرياضيــة 
الســاعات  إجمالــي  لتقليــل  الســدود  بنــاء  لمواقــع 

المقطوعــة. الكيلومــرتات  أو  اإلضافيــة 

المزيد من التعقيد
صانــع  بحســب  المــوارد  تخصيــص  تــم  اآلن،  حتــى  ولكــن 
األمثــل  الحــل  يحقــق  بمــا  التمويــ�ل  يخصــص  واحــد  قــرار 
لمنطقــة الخليــج فــي أمريــكا ككل، والمكــون مــن تســع 
ــاء دفاعــات ســاحلية  مقاطعــات. ويقــول ”مدانــات إن بن
فــي مقاطعــة واحــدة يمكــن أن يجعــل الفيضانــات أســوأ 
أكــرث  المشــكلة  تصبــح  وهنــا  أخــرى،  مقاطعــات  فــي 
تعقيــدًا إذا مــا اتخــذت المقاطعــات قــرارات مســتقلة عــن 
للبلديــات  يمكــن  ذلــك،  علــى  وعــالوًة  البعــض.  بعضهــا 
الفرديــة، فــي كل مقاطعــة، القيــام ببعــض المشــاريع 

جامعة نيويuورك أبوظبي 10



78 NYU ABU DHABI

العلم = توقع ارتفاع مستوى 
سطح البحر

الهندسة= تسهم في حماية 
المدن الساحلية

يســهم ازديــاد ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر بفعل التغــريات المناخية فــي تغذية 

العواصــف التــي يمكــن أن يزيــد خطرهــا على المدن الســاحلية. والســؤال 

المطــروح هنــا هــو، كيــف يمكــن حمايــة شــبكات النقل الحيويــة عند حدوث 

مثــل هــذه الســيناريuوهات؟ ولإلجابــة على ذلك، ســامر مدانــات، عميد 

كليــة الهندســة فــي جامعــة نيويــuورك أبوظبــي يعمل مــع باحثني 

مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي بريكلي، حيث دّرس ســابقًا.
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125 مليون شخص يعتمدون على األسماك 
من بحر العرب وحده، والفرصة مواتية اآلن 

إلحداث ت�أثري كبري. 

شــافر ســميث، أســتاذ مشارك في الرياضيات

عاليــة  نظريــة  خوارزميــات  تطويــ�ر  علــى  معظمهــا 
علــى  ونهــدف  المناخيــة.  النمــاذج  مجــال  فــي  تدخــل 
المــدى الطويــ�ل لتحســني هــذه النمــاذج بشــكل نســبي، 
تلــك  توفــر  لــوال  تحقيقــه  الصعــب  مــن  كان  أمــر  وهــو 
ــ�ورك  ــا فــي جامعــة نيوي المــوارد البحثيــة المقدمــة لن
ت�أثــري  إلحــداث  مواتيــة  الفرصــة  باتــت  واآلن  أبوظبــي. 

أشــمل. فهــم  وتحقيــق  كبــري 

س: مــا مــدى ضــرورة وأهمية هــذا البحث؟

حــرق  عــن  الناتــج  الكربــون  ثلــث  حوالــي  انتقــل  لقــد  ج: 
الصناعــي  العصــر  بدايــة  منــذ  األحفــوري  الوقــود 

فــي  كبــريًا  دورًا  المحيــط  لعــب  حيــث  المحيطــات،  إلــى 
كنــا  التــي  المناخيــة  التغــريات  حــدة  مــن  التخفيــف 
ســنعاني منهــا لــوال وجــوده، واآلن هــو يدفــع الثمــن، 
توقعاتنــا،  فاقــت  أكــرب  بســرعة  ينخفــض  فاألكســجني 
البحريــة.  للحيــاة  عدائيــة  أكــرث  بيئــة  إلــى  إيــاه  محــوالً 
فــي  آخــذة  باتــت  المحيــط  فــي  الحموضــة  أن  كمــا 
باســتنفاذ  نقــوم  ونحــن  للكربــون.  نتيجــة  االزديــاد 
مســاعدتنا  ألجــل  الوقــت  بنفــس  ومعاقبتــه  المحيــط 
علــى البقــاء، وهــذا األمــر مثــار قلــق فــي المنطقــة، 
حيــث يعتمــد حوالــي 125 مليــون شــخص علــى األســماك 

وحــده.  العــرب  بحــر  مــن 
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س: لمــاذا تjتمحــور دراســت=كم علــى بحــر العــرب تحديــدًا؟

بحــر  فــي  األكســجني  نقــل  بعمليــة  مهتمــون  نحــن  ج: 
العــرب، فبحــر العــرب هــو بيئــة مذهلــة بإحتوائــه علــى 
أكــرب مســاحة تضــم أقــل نســبة أكســجني فــي المحيــط، 
   1200 و مــرت   400 عمــق  بــني  تقــع  منطقــة  فهنــاك 
منخفــض  األكســجني  مســتوى  أن  حيــث  تقري�بــًا  مــرت 
وهــي  الحيــة،  الكائنــات  مــن  الكثــري  تدعــم  ال  لدرجــة 
طحالــب  مجموعــات  وتنمــو  الت�أكســج.  ناقصــة  منطقــة 
ممــا  العــرب،  بحــر  فــي  الســنة  فــي  مرتــني  ضخمــة 
ُينتــج الكثــري مــن المــواد العضويــة التــي تغــوص فــي 
األعمــاق، وعندمــا تقــوم بالغــوص نحــو األعمــاق يتــم 
األكســجني.  يســتهلك  ممــا  البكترييــا،  قبــل  مــن  تحللهــا 
تعويــض  عمليــة  ت�تــم  مثــالً،  األطلنطــي،  شــمال  وفــي 
ت�تقاطــع  التــي  المناطــق  فــي  المســتهلك  األكســجني 
فيهــا كتــل الميــاه العميقــة مــع الســطح فــي خطــوط 

االســتواء. خــط  عــن  البعيــدة  العــرض 

ويعتــرب بحــر العــرب وخليــج البنغــال حالــة خاصــة، ألنهمــا 
الشــمال،  فــي  اآلســيوية  القــارة  قبــل  مــن  محجــوزان 
وبالتالــي فــإن هــذه الكتــل المائيــة العميقــة البــاردة 
تجديــد  عمليــة  أن  ونجــد  الســطح.  مــع  ت�تقاطــع  ال 

علم المناخ في بحر العرب
يقــوم شــافر ســميث وغــريه مــن العلماء فــي مركز النمذجة المناخية فــي جامعة نيويuورك 

أبوظبــي بتطويــuر نمــاذج حاســوبية متطورة تســاعد على فهم العمليات المناخية وتحســني 

طــرق التنبــؤ بالمنــاخ. ويuركــز ســميث وفريقــه على العمليات فــي المحيطات، وخاصًة على ما 

يحــدث فــي بحر العــرب والمحيط الهندي.

مــن  مئــات  بضــع  مســاحة  ضمــن  فقــط  ت�تــم  األكســجني 
الهــواء  بــني  التفاعــل  نتيجــة  وذلــك  العلويــة،  األمتــار 
والبحــر. وي�بلــغ متوســط عمــر الميــاه فــي عمــق أقــل 
مــن 400 مــرت فــي المحيــط الهنــدي حوالــي 30 عامــًا. 
كمــا تعمــل الدوامــات االضطرابيــة والنقــل لمســافات 
طويلــة مــن المحيــط الجنوبــي علــى تجديــد األكســجني 
العضويــة  العمليــات  بفعــل  اســتهالكه  يتــم  الــذي 

العــرب.  بحــر  فــي  الكبــرية 

 س: مــا الهــدف الــذي تســعون لتحقيقــه من
 خــالل هــذا البحث؟ 

فهــم  ت�كويــ�ن  فــي  الرئيســي  هدفنــا  يتمثــل  ج: 
تحافــظ  التــي  الديناميكيــات  لتلــك  أفضــل  وإســتيعاب 
العــرب،  بحــر  فــي  الت�أكســج  نقــص  منطقــة  علــى 
المنــاخ  تغــريات  مــع  ذلــك  تغــري  كيفيــة  معرفــة  و 
المتوقعــة. وت�تضمــن التفاصيــل تفاعــالت معقــدة بــني 
ديناميــكا الســوائل والكيميــاء الحيويــة. ونحــن ال نملــك 
بعــد فهمــًا تامــًا لكيفيــة عمــل هــذا النظــام، و لذالــك 
فــإن أحــد أهدافنــا هــو محاولــة تحســني النمــاذج التــي 
يتماشــى  هــذا  و  النظــام.  هــذا  لفهــم  نســتخدمها 
فــي  تركــز  التــي  المركــز،  فــي  األخــرى  األبحــاث  مــع 
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عكســية  هندســة  بإجــراء  نقــم  ”لــم  ويضيــف:  المــرور.“ 
علــى أي منهــا بعــد، لكننــا نعلــم أننــا نســتطيع أن نحقــق 

مــا هــو أفضــل مــن ذلــك.“

محاكاة حركة المرور في أبوظبي
وت�تمثــل الخطــوة القادمــة للمشــروع فــي ”إجــراء اختبــار 
محــاكاة لمركــز مدينــة أبوظبــي.“ وي�وضــح الجعــربي بــأن 
المشــروع هــو عبــارة عــن نســخة طبــق األصــل عــن شــبكة 
الطــرق الحضريــة، نقــوم بمعايرتــه وفــق ســيناري�وهات 
مختلفــة كالحــوادث ومــا شــابهها. ونحــن نخطــط لشــراء 
المصنعــة،  الشــركة  مــن  الت�كيفــي  التحكــم  أجهــزة 

واختبــار الخوارزميــات األخــرى مقابلهــا.

ويضيــف: ”إنهــم يقومــون بتطويــ�ر محــاكاة فــي غايــة 
الدقــة وصــوالً إلــى مســتوى المركبــات الفرديــة. وهــذا 
نقــم  لــم  ولكننــا  الرياضيــة  الناحيــة  مــن  ناضــج  البحــث 
أو  الدقيقــة،  المحــاكاة  أجهــزة  ضمــن  بعــد  باختبــاره 
مقارنتــه بوحــدة تحكــم ت�كيفيــة فــي العالــم الحقيقــي. 

القادمــة.“ خطواتنــا  هــي  وتلــك 

 وتابــع الجعــربي: ”لدينــا حاليــًا شــخصان يعمــالن علــى 
القــوى  عــدد  لزيــادة  طلــب  بتقديــم  وقمنــا  ذلــك، 

إننا نعايش قفزة في 
تقنيات الوقت الحقيقي، 

فعندما تطلب من 
هاتفك اقرتاح طري�ق ما، 

فإنه سيأخذ بعني االعتبار 
أمور مثل االزدحام 

المرتقب، واحتمال وجود 
أي حادث عرضي.

ســيف الجعربي، أســتاذ مساعد في 
الهندســة المدنيــة و الحضرية

اختبــار  إتمــام  بمقدورنــا  يكــون  أن  ونأمــل  العاملــة. 
واحــد.“  عــام  خــالل  المحــاكاة 

دائــرة  مــع  االتفــاق  إلــى  ذلــك  بعــد  الباحثــون  ويطمــح 
لمعالجــة  أبوظبــي  فــي  والنقــل  البلديــة  الشــؤون 
الربنامــج  باســتخدام  الفعليــة  المــرور  حركــة  مشــاكل 
إلــى  المهندســون  يتوقــع  كمــا  ذلــك  ســيؤدي  الجديــد. 

االخــرتاع. بــراءات  إلــى  ثــم  ومــن  األبحــاث،  نشــر 

كيفيــة  حــول  الســؤال  علــى  رده  فــي  الجعــربي  وقــام 
الحضريــة  المالحــة  عمــل  تحســني  فــي  ذلــك  مســاهمة 
مســتقبالً، بعــرض مثــال عملــي قائــالً: ”يمكنــك امســاك 
إلــى  (أ)  النقطــة  مــن  طريــ�ق  عــن  والبحــث  اآلن  هاتفــك 
إلــى  باإلشــارة  جوجــل  خرائــط  وســتقوم  (ب)،  النقطــة 
ثالثــة،  أو  طريقــني  اقــرتاح  ولربمــا  المطلــوب،  الطريــ�ق 
يتضمــن  عملنــا  لكــن  منهــا.  واحــد  كل  بطــول  وســتخربك 
بعضــًا مــن عــدم اليقــني. بمعنــى أنــه ســيكون بمقــدوري 
لقطعــه،  المســتغرق  والزمــن  الطريــ�ق  طــول  إخبــارك 
إضافــة إلــى إخبــارك بمــدى كونــه طريقــًا موثوقــًا. فاألمــر 
يشــبه محفظة اســت�ثمارية ت�رتاوح في درجة ومســتويات 
خطورتهــا، حيــث يمكنــك أن تختــار طريقــًا مــن المحتمــل 
ولكــن ليــس مــن المؤكــد أن يكــون األقصــر. ويعتمــد ذلــك 
بطبيعــة الحــال علــى الغــرض مــن رحلتــك أو عوامــل أخــرى.

المشــروع.  فــي  حميــدو  عمــل  يشــمل  المشــاة  لكــن  و 
عينــة  علــى  الحقــل“  ”فلــرتة  تســمى  تقنيــة  وبتطبيــق 
مــن أشــرطة الفيديــو لشــوارع أبوظبــي، يمكــن لحميــدو 
بيانــات  باســتخدام  يســتطيع  حيــث  االزدحــام،  يتوقــع  أن 
والســيارات“  المشــاة  بــني  ”التحــرك  توقــع  دقيقــة 

. التقاطعــات  عنــد  المحتمــل 

وت�تغــري حركــة المــرور بســرعة، علــى الرغــم أن ســيارات 
التاكســي الطائــر لــم تدخــل حيــز االســتخدام بعــد، إال أنــه 
يتــم حاليــًا اختبــار المركبــات المشــغلة بالحاســوب حــول 
العالــم. ويقــول فري�ريــس، إن الفريــ�ق ”يعمــل أيضــًا فــي 
مجــال الروبوتــات.“ كل هــذه المشــاكل ت�تعلــق بالنظــم 
”بتحســينات  ت�تعلــق  إنهــا  الموزعــة.  والبيانــات  الكبــرية 
المســار  تصميــم  وأضــاف: ”يمكنــك  الغايــات.“  متعــددة 
الخــاص بــك بحســب الطاقــة، بــدالً مــن الوقــت.“ فســيارات 
الشــحن التــي يحركهــا الحاســوب، علــى ســبيل المثــال، قــد 

يكــون هاجــس الوقــت لديهــا أضعــف منــه لــدى البشــر.

وبعبــارة أخــرى، يتطلــب التحكــم األمثــل مســتويÂني مــن 
الســيطرة. ”األصعــب هــو أن ت�تفــادى التدهــور، واألخــف 
هــو توفــري الوقــت أو الوقــود. ومــا يعقــد المشــكلة هــو 

وجــود الكثــري مــن المــزج بينهمــا.“ 

5أبحاث 2016



مــن  وبالقــرب  الطريــ�ق  تحــت  العــادة  فــي  الموجــودة 
تقاطــع مــا، بقيــاس تدفــق المركبــات وتعديــل اإلشــارة 
الضوئيــة وفقــًا لذلــك. وعــادًة مــا يتــم تنصيــب اإلشــارات 
الضوئيــة المفعلــة علــى امتــداد الطــرق عاليــة الســرعة.

ويشــار إلــى تقنيــات التحكــم األكــرث تطــورًا تعــرف باســم 
”التحكــم الت�كيفــي“ (AC)، وهــي تقنيــات ”ت�أخــذ باالعتبــار 

األوضــاع المروريــة فــي تقاطعــات متعــددة للســيطرة 
علــى حركــة المــرور بطريقــة تفيــد الجميــع.“

ــًا  وي�وضــح الجعــربي، ”توجــد تقنيــة التحكــم الت�كيفــي حالي
كربمجيــات احت�كاريــة يمكــن شــراءها فــي األســواق. وهــي 
عبــارة عــن خوارزميــة بســيطة، وال تعمــل بشــكل جيــد جــدًا، 
خصوصــًا عندمــا يطــرأ شــيء غــري متوقــع يعرقــل حركــة 
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يتحــدث الجميــع دومًا 
عــن تحديات االزدحام 

المــروري، ومع ذلك ال 
ت]تحســن األمور بالشــكل 

المناسب. 
واليــوم يلتقــي ثالثــة مــن مهندســي جامعــة نيويــ�ورك 
أبوظبــي مــع الشــرطة والهيئــات البلديــة لوضــع األســس 
لشــكل جديــد مــن التعــاون القائــم علــى توفــري البيانــات 
بهــدف تحقيــق عمليــات التنقــل األكــرث كفــاءة للمركبــات 

فــي المدينــة.

وحتمــًا ســيتمنى كل شــخص أضــاع الوقــت الطويــ�ل فــي 
فــي  الســيارات  بــني  المراوغــة  ومحــاوالت  االزدحــام 
البعــض  يــزال  ال  الــذي  أبوظبــي،  فــي  الزاهيــة  منطقــة 
هــذا  يتحقــق  أن  الســياحي،  النــادي  اســم  عليــه  يطلــق 

القصــوى. بالســرعة  المشــروع 

فــي  المســاعد  األســتاذ  الجعــربي،  ســيف  ويقــود 
«النقــل  مجموعــة  والحضريــة،  المدنيــة  الهندســة 
الذكــي،“ التــي تضــم أيضــًا تمبــني حميــدو ونيــك فري�ريــس، 
وهمــا أســتاذان مســاعدان فــي الهندســة الكهربائيــة 
تعمــل  متطــورة  ضوابــط  إليجــاد  الحاســوب،  وهندســة 

فعــال. بشــكل  المركبــات  تنقــل  تحســني  علــى 

ويقــول الجعــربي: ”أصبحــت البيانــات متاحــة علــى نطــاق 
نعايــش  ونحــن  جديــدة.  إمكانيــات  يخلــق  ممــا  أوســع، 
قفــزة فــي تقنيــات الوقــت الحقيقــي، فعندمــا تطلــب 
بعــني  ســيأخذ  فإنــه  مــا،  طريــ�ق  اقــرتاح  هاتفــك  مــن 
االعتبــار أمــور مثــل االزدحــام المرتقــب، واحتمــال وجــود 

عرضــي.“ حــادث  أي 

 ويضيــف، ”ســيتطلب ذلــك بيانــات شــاملة مقدمــة فــي 
الوقــت المناســب، ولهــذا يســعى الفريــ�ق إلــى الوصــول 
إلــى مذكــرة تفاهــم مــع دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل 

فــي أبوظبــي.“

 ويشــري الجعــربي إلــى أن معظــم إشــارات المــرور فــي 
العالــم الموجــودة فــي المناطــق الحضريــة المزدحمــة 
إال  الثابــت.  التوقيــت  يعتمــد  قديــم  طــراز  علــى  تعمــل 
يســمى  مــا  علــى  تعتمــد  تقدمــًا  أكــرث  طرقــًا  هنــاك  أن 
االستشــعار  أجهــزة  تقــوم  حيــث  المفعــل،“  ”التحكــم 
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 كيفة تغلب
 المدن الذكية على 
مشاكلها المرورية



مقدمة
أبحاثهــا  مجــاالت  خــالل  مــن  العلــوم  وخبايــا  المعرفــة  أغــوار  ســرب  أبوظبــي  نيويــuورك  جامعــة  تواصــل 
محليــًا  تواجهنــا  التــي  والرئيســة  الحيويــة  التحديــات  حــول  وافيــة  اجابــات  لتقديــم  الســاعية  المبتuكــرة 

اليــوم. وعالميــًا 

ــا البشــرية الهامــة كارتفــاع مســتويات ســطح البحــر،  ــدة، لمعالجــة القضاي ــا تخصصــات عدي ــاول أبحاثن وت]تن
فــي  المؤثــرة  العامــة  الصحــة  وقضايــا  العالمــي،  واالقتصــاد  المــدن،  ونمــو  الطقــس،  أنمــاط  وتغــري 
ــا فــي الــدول اإلفريقيــة جنــوب  دولــة اإلمــارات مثــل مــرض الســكري، وأمــراض القلــب، وانتشــار المالري

الصحــراء الكــربى وغريهــا مــن القضايــا.

وت]تميــز منهجيــة أبحــاث جامعــة نيويــuورك أبوظبــي باالبتــ=كار والتشــاركية، فهــي تجمــع بــني الفنانــني، 
وعلمــاء الحاســوب، وعلمــاء النفــس، والمهندســني الستuكشــاف وتحقيــق فهــم أفضــل للتجربــة البشــرية 
االبتــ=كار،  أبوظبــي  نيويــuورك  جامعــة  أبحــاث  وتحفــز  الجديــدة.  والتقنيــات  الفنيــة  األعمــال  خــالل  مــن 
وتشــجع االكتشــافات العلميــة، كمــا تســاهم فــي تحقيــق تقدمــات علميــة هامــة فــي مجــاالت مختلفــة 

بدايــًة باألبحــاث المجهريــة، ووصــوًال ألبحــاث الفضــاء الخارجــي.

علــى تاريــuخ  الحفــاظ  فــي  مســبوقة  ويحقــق علمــاء جامعــة نيويــuورك أبوظبــي خطــوات مميــزة وغــري 
منطقــة الشــرق األوســط، مــن خــالل الكشــف عــن مقابــالت نــادرة، وإنشــاء قواعــد بيانــات تجّســد قرونــًا مــن 
الصــور واألدب، وتuأليــف كتــب لغويــة مميــزة ت]تيــح تســهيل وتعزيــuز تعليــم اللغــة العرب]يــة لألجيــال القادمــة.

ينحــدر  حيــث  والعالمــي،  المحلــي  بمنظورهــا  ت]تميــز  أبحــاث  هــي  أبوظبــي  نيويــuورك  جامعــة  أبحــاث  إن 
ــًا،  أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة مــن أكــرث مــن 40 بلــدًا، ويعملــون فــي كل قــارات العالــم تقريuب
ويســعون إلحــداث تغيــ]ري إيuجابــي فــي مجتمعنــا العالمــي. كمــا يســاهم الموقــع االســرتاتيجي الفريــد 
شــاملة  إجابــات  إليجــاد  الســاعني  للباحثــني  مثاليــًا  مركــزًا  جعلهــا  فــي  أبوظبــي،  مدينــة  فــي  للجامعــة 

علــى أســئلة غــري محــدودة، واكتشــاف الحلــول الفعالــة للمشــاكل المعقــدة.

المرتبــة  أبوظبــي  نيويــuورك  جامعــة  أبحــاث  احتلــت  حيــث  بالنتائــج،  محكومــة  بكونهــا  أبحاثنــا  وت]تميــز 
حيــث  مــن  البحثيــة  المخرجــات  ألعلــى  إندكــس“  ”نيتشــر  تصنيــف  بحســب  اإلمــارات  دولــة  فــي  األولــى 
الجــودة؛ وضمــت النشــر فــي أكــرث مــن 1600 مجلــة، ومقــاالت، ومؤتمــرات، وكتــب وفصــول كتــب علميــة؛ 
ــد  ــاج واخــراج 100 عمــل فنــي، والحصــول علــى العدي ــة؛ وانت ــراءة اخــرتاع أمريكي وتســجيل أكــرث مــن 70 ب

أمريكــي. دوالر  مليــون  قيمتهــا 12  ت]تجــاوز  التــي  البحثيــة  والمنــح  الجوائــز  مــن 

إن جامعــة نيويــuورك أبوظبــي تواصــل المضــي بخطــوات واثقــة ومتســارعة، جنبــًا إلــى جنــب مــع أبوظبــي، 
لتصبــح مركــزًا عالميــًا للمعرفــة الفكريــة والفنيــة الرائــدة فــي القــرن الحــادي والعشــريuن. 
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