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«ألوان كويتية» صفحة تهتم بالشباب الكويتي ،وتسلط الضوء على أفكارهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم ..تابعونا كل يوم ثاثاء.
إعداد :أحمد الشمري

إبداعات كويتية
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ع �ب �ق��ري ،ذك ��ي ،م�ف�ك��ر ،مبتكر،
منتج ،و�لكثير و�لكثير د�.أحمد نبيل
أ�ن�ك��ي �شاب كويتي أ�ق��ل م��ا يقال إ�ن��ه
ط �م��وح ي��دخ��ل ف��ي ك��ل م �ج��ال ليترك
ب�شمة �ب��د�ع �ي��ة خ��ارق��ه ع�ل��ى جميع
�لأ��ش�ع��دة �شفحة�« ،أل� ��و�ن كويتية»
�لتقت به ليتحدث على جو�نب عديدة
م��ن �خ��ت��ر�ع��ات و�ب� �ت� �ك ��ار�ت قدمها
للمجتمع.
• ح��دث��ن��ا ع���ن ت��ط��ب��ي��ق wain
?darby
ال��ت��ط��ب��ي��ق ع���ب���ارة ع���ن �شبكة
اجتماعية ب�شيطة يقوم من خالها
الم�شتخدمون بتبادل أاخبار اازدحام
والمرور في الكويت ،بحيث يمكن أاي
�شخ�ص اأ ن يعرف الحالة المرورية
لدربه قبل اأن يخرج من المنزل.
• من اأين اأتت لك الفكرة؟
 خرجت في اأح��د ا اأي��ام اأ نجزبع�ص االتزامات الخا�شة ،وبحكم
أانني أادر���ص خ��ارج الكويت ،فوجئت
باازدحام ال�شديد الذي لم اأكن اأتوقعه
مما اأدى اإلى تاأخري كثيرا ،وقلت في
نف�شي :لو كنت اأ علم اأ ن هذا الطريق
مزدحم بهذا ال�شكل ل�شلكت طريقا
غيره ،من هنا جاءت الفكرة ،أاني فكرت
ماذا لو ا�شتطعنا توفير الوقت ال�شائع
في اازدحامات المرورية؟ هذا الوقت
يمكن اأن ُي�شتغل في اأ�شياء اأخرى كثيرة
ومفيدة.
• ه���ل اق����ت ال���ف���ك���رة ب��ن��ظ��رك
ا�شتح�شان النا�ص؟
 نعم والحمده ،ا إا ق��ب��ال علىالتطبيق تجاوز ت�شوري وتوقعاتي
ب�شكل كبير ،اأنه يام�ص م�شكلة واقعية
يعي�شها المواطنون والمقيمون يوميا.
كما اأتتني الكثير من الطلبات من خارج
الكويت اإ �شافة باقي دول الخليج
حتى ي�شملهم التطبيق ،وقد أا�شفت هذه
الطلبات اإلى قائمة اأعمالي.
• هل عمت الفائدة المرجوة لهذا
التطبيق؟
 التطبيق حتى هذه اللحظةتم تحميله على اأ كثر من  152اأ لف
جهاز آا يفون داخ��ل الكويت ح�شب
اإ ح�شاءات �شركة اآ ب��ل ،ولم اأ توقع
هذا العدد ب�شراحة ،التطبيق مازال
يحتاج اإلى بع�ص الت�شويق واأي�شا
اإ ل��ى �شرح لطريقة اا�شتخدام اأ ن
الكثير من الم�شتخدمين طلبوا بع�ص
التو�شيحات ،وقد قمت بعمل ذلك في
الن�شخة الجديدة التي �شيتم طرحها
في ااأيام القليلة المقبلة.
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• م��ا ه��و تقييمك للتطبيقات
بالكويت؟
 ب�شراحة ،هناك تطبيقاتفيها جانب إا بداعي كبير ،و ُتناف�ص
في ت�شاميمها وجودتها التطبيقات
العالمية ،لكن قد ينق�شها الجانب
الت�شويقي والتغطية ا اإ عامية،
واأعتقد اأن الكويت من الدول الرائدة
عربيا في مجال التطبيقات.
• هل هناك جديد على �شعيد
التطبيقات �شيقدمه اأحمد في الفترة
القادمة؟
 كما ذك���رت �شابقا ،هناكفكرة لتقديم تطبيق يقدم خدمة
ج��دي��دة وف��ري��دة م��ن نوعها غير
موجودة حاليا في العالم كله،
وه��و ف��ي فكرته ي�شاهم ف��ي حل
م�شكلة يواجهها اأ غ��ل��ب النا�ص
ب�شكل يومي تقريبا ،و�شيكون ذلك
التطبيق موجها للعالم كله ولي�ص
للكويت فقط.

مجاات أخرى

>

تكنولوجيا كويتية

ع�ل��ي د��ش�ت��ي � �ش��اب كويتي
مخت�ص بالتقنية �أ ��ش�ب��ح ��شما
لمعا في هذ� �لمجال ،من خال
�لمعلومات �لم�شتمرة �لتي يقدمها
ب�شكل دوري حول كل �لتحديثات
في عالم �لتكنولوجيا ،ول�شيما
�لهو�تف �لذكية� ..لتقينا به لكي
نعرف عنه �أكثر وما يقدمه.
• �خ�ت���ش��ا��ش��ك ب��ال�ه��و�ت��ف
�لذكية حدثنا عنه وكيف دخلت
في هذ� �لمجال؟
 �أنا ل�شت مخت�شا فقط في�لهو�تف �لذكية إ� ن�م��ا ف��ي جميع
� لأ ج �ه��زة � لإ لكترونية و�لتقنية
مثل �لهو�تف �لذكية و�لحا�شبات
�ل�شخ�شية و�لحا�شبات �للوحية
و أ�ل��ع��اب �ل�ف�ي��دي��و و�ل�ب��رم�ج�ي��ات
و ت�ط��و ي��ر �أ ن�ظ�م��ة �لت�شغيل ،في
ب��د�ي �ت��ي ك �ن��ت �أب ��رم ��ج �ل �ه��و�ت��ف
�ل� �ن� �ق ��ال ��ة م� ��ن ح� �ي ��ث �ل �ن �غ �م��ات
و� �ش �ع��ار�ت �ل�شبكة و�ل �� �ش��ور،
وبعدها تطورت �لهو�تف و�أ�شبح
باإ مكانك �إ �شافة �أ ل�ع��اب وقو�لب
و ب�ع����ص � ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات �لب�شيطة،
ك�ن��ت أ�ت �ل �ق��ى �ل��دع��م م��ن و�ل��دت��ي
وو�ل��دي حيث وقتها كنت طالبا
ف��ي �لمرحلة � ل�ث��ا ن��و ي��ة ،وبعدها
ت � �ط� ��ورت �لأج� � �ه � ��زة و�أ�� �ش� �ب ��ح
�لجميع ي�شتخدم �لهو�تف �لذكية،
فقمت بتطوير نف�شي من حيث
�ل �ب��رم �ج��ة وك�ي�ف�ي��ة �ل �ت �ع��ام��ل مع
ه��ذه �ل �ه��و�ت��ف �ل��ذك�ي��ة و�لتقنية
� ل�ج��د ي��دة ،و�ل�شتفادة منها في
حياتنا �ليومية عن طريق �لكتب
و�ل �م �ج��ات �لإل �ك �ت��رون �ي��ة ،كنت
�أقدم �ل�شروح لاأهل و�لأ�شدقاء
فقط ،بعدها قمت بتجربة تقديم
�ل�����ش��روح ع ��ن ط��ري��ق �ل �م��دون��ة
�لخا�شة بي ،وكنت �أعاني كثير�
من عدم فهم �لمتابعين لل�شروح
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• حدثنا عن براءات ااختراع
التي ح�شلت عليها .وماهي مجااتها
ب�شكل مف�شل؟
 قمت ب��اخ��ت��راع جهاز يقومبتحويل الطاقة ال�شوتية إالى طاقة
كهربائية ،وقد اأتتني الفكرة كالتالي:
العالم كله يبحث عن م�شادر متجددة
للطاقة ،وال�شوت طاقة موجودة في
كل مكان حولنا ،والطاقة ا تنفى بل
تتحول من �شورة اأخرى ،فلماذا ا
ن�شتغل الطاقة ال�شوتية في توليد
الكهرباء؟
 -قمت اأ ي�شا باختراع جهاز

اعلى معدلت �لذكاء
● �شهادة �لمجتمع �لدولي ل أ

● �حدى �بتكار�ته
لتنقية الهواء والماء في آا ن واحد
با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.
 اب��ت��ك��رت اأ داة ب�شيطة يتمو�شعها حول مقود ال�شيارة في اأثناء
ف�شل ال�شيف ،تقوم بتبريد المقود
خال ثوان.
 من ااختراعات أاي�شا ،حذاءيقوم بتدليك القدمين بعد الم�شي
لم�شافات طويلة.
• دخولك قائمة المجتمع الدولي
اأعلى معدات ذكاء في العالم يعد
فخرا ،حدثنا اأكثر عن هذا ال�شيء.
 اال���ت���ح���اق ف���ي م��ث��ل ه��ذهالمنظمات يتطلب تقديم اختبار ذكاء
عالمي ُمعتمد يقوم بقيا�ص مدى قدرة

● تطبيق «وين دربي» على �لهو�تف �لذكية لتخفيف �لأزدحام
عقلك على اا�شتيعاب والتحليل
والتفكير المنطقي و�شرعة ا�شتجابتك
لاأ �شئلة ،بحيث يتم ت�شجيل المدة
الزمنية التي ا�شتغرقتها في التفكير
وااإ ج��اب��ة ،ناهيك عن ك��ون ااإجابة
�شحيحة ،وهناك اأ �شئلة لقيا�ص قوة
الحفظ والتذكر أا ي�شا ،ويجب على
المتقدم اأ ن يحقق معدل ذك��اء 125
على ااأقل ،اأي يجب اأن يكون من اأذكى
 5بالمئة من �شكان ا اأ ر����ص ،قدمت
ااختبار وح�شلت على  136وه الحمد،
اأي  2بالمئة فقط من الب�شر ي�شتطيعون
تحقيق هذه النتيجة.
• اأن����ت واح����د م���ن خ��ري��ج��ي
البرنامج ا اإ ث��رائ��ي لرعاية الطلبة

الفائقين ..حدثنا عنه.
 اأ���ش�����ص ال��ب��رن��ام��ج ااأ���ش��ت��اذةالفا�شلة دال الم�شعان الخ�شير ،واأ.د.
�شالح العنزي ،وكانوا من اأول النا�ص
اهتماما بالمبدعين في الت�شعينيات،
في الوقت ال��ذي لم يكن ااإع��ام يركز
عليهم نهائيا.
• �شروط االتحاق بالبرنامج؟
 اأ ن يكون الطالب حا�ش ًا علىمعدل ذكاء  120وما فوق.
 اأ ن يكون التح�شيل العلميللطالب �شمن اأعلى  5بالمئة.
 أان يمتلك الطالب �شفات قياديةومهارات اجتماعية تمكنه من اأن يكون
قياديا في الم�شتقبل.

وف��ي ه��ذا البرنامج كنا نتعلم
اأف�شل طرق التحليل والتفكير والحفظ
وااإب��داع ،على مدى ثماني �شنوات،
وق��د �شاهم ب�شكل كبير في تكوين
�شخ�شيتي وتفكيري واأعطاني الكثير
من الثقة بنف�شي.
جدير بالذكر أا ن الذين دخلوا
البرنامج من الكويت كلها  45طالبا
في دفعتي ،والذين تخرجوا منه بعد
ثماني �شنوات  5طاب فقط ،وكنت وه
الحمد ااأول من بين هوؤاء الخم�شة.
• هل لك اأي م�شاركات دولية؟
 نعم ،فقد قمت بتمثيل دولةالكويت في مهرجان ج��دة لاإ بداع
والتفوق ،وكذلك تمثيلها في جمهورية

م�شر العربية �شمن برنامج منظمة
ااأمم المتحدة لتبادل الخبرات ،كما قام
ال�شفير ااأميركي في الكويت باإعطائي
�شهادة الوايات المتحدة ااأميركية في
احتفالية خا�شة في الكويت ،بااإ�شافة
اإ ل��ى م�شاركتي ا اأ خيرة هذه ال�شنة
في الم ؤو تمر الدولي أا مرا�ص الجهاز
اله�شمي لاأطفال.
هل هناك اختراعات قادمة؟
اأ �شعى لاختراع ف��ي الجانب
الطبي حاليا واأ�شاأل التوفيق في ذلك
لخدمة النا�ص ولرفع ا�شم الكويت
عاليا.
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● �ل�شفحة �لرئي�شية للموقع
�لكتابية و�لم�شورة ،فتوجهت
�إل���ى �ل�ف�ي��دي��و ع��ن ط��ري��ق موقع
�ليوتيوب ،و�أن�شاأت قناة خا�شة
للتكنولوجيا و�لتقنية حيث أ�قوم
با�شتعر��ص �أ ج �ه��زة �إ لكترونية
ج� ��دي� ��دة م� �ث ��ل ه� ��و�ت� ��ف ذك��ي��ة
وحا�شبات لوحية و�إك�ش�شو�ر�ت
تقنية و غ �ي��ر ه��ا ،و أ� ق� ��وم بتقديم
�شروح يومية عن كيفية �لتعامل
مع �لتطبيقات �لتي ن�شتفيد منها
ف��ي حياتنا � ل�ي��و م�ي��ة و�لعملية،
وكيفية �لتعامل مع �لهو�تف �لذكية
م��ن حيث �لإع� ��د�د�ت و�لم�شاكل
�لتي تو�جه �لم�شتخدم �لب�شيط
و�لم�شتخدم �لمحترف.

• ن��رى د�ئ�م��ا تقديم درو���ص
خ��ا ��ش��ة ل�ك��ل تطبيق �أ و تحديث
ج� ��دي� ��د� ..أل ي �� �ش �ك��ل ل� ��ك ع�ب�ئ��ا
خ�شو�شا بال�شتمر�رية؟
 نعم �أنا �أقوم بتقديم �شروحودرو��� ��ص ي��وم �ي��ة و�� �ش �ت �ع��ر����ص
لأج�ه��زة �إلكترونية ج��دي��دة ،كما
نعلم أ� ن �لتكنولوجيا و�لتقنية
ف ��ي ت��ط��ور ي ��وم ��ي ،و�أن� � ��ا �أق� ��وم
ب��الط��اع ع�ل��ى ه��ذ� �ل�ت�ط��ور من
حيث متابعة � ل�م�ج��ات و�لكتب
لج �ن �ب �ي��ة ،و أ�ق ��وم
لل �ك �ت��رون �ي��ة � أ
� إ
بتر جمتها للم�شتخد م � لعر بي
وتطبيقها عمليا ع�ل��ى �أ ج�ه��ز ت��ي
�لخا�شة لأ�شتعر�شها للمتابعين

و�ل�م���ش�ت�خ��دم�ي��ن �ل� �ع ��رب ،وه��ذ�
كله يحتاج �إل��ى وق��ت ،و�أن��ا �أق��وم
با�شتخد�م يومي باأ كمله تقريبا
لقوم بالترجمة وت�شوير �لفيديو
أ
و�لمونتاج ،و�أح�ي��ان��ا �أح�ت��اج �إل��ى
تجربة �لتطبيقات لمدة يوم كامل
�أ و ي��و م �ي��ن ،لأ رى م ��دى فعالية
وك�ف��اءة ه��ذ� �لتطبيق ،حيث إ�ن��ي
�أعمل بمفردي و�أن��ا ل��دي حياتي
�لخا�شة ،فهذ� ي�شكل عبئا كبير�،
و�لعبء �لأكبر �أني �أقوم باإنفاق كل
لجهزة �لجديدة،
أ�مو�لي في �شر�ء � أ
�� �ش ��و�ء ك��ان��ت ه ��و�ت ��ف ذك �ي��ة �أو
حو��شيب لوحية �أو �إك�ش�شو�ر�ت
ت�ق�ن�ي��ة لأ ع��ر � �ش �ه��ا للم�شتخدم

�لعربي ،ليرى إ� ن كانت تنا�شب
�حتياجه �أ م ل ،و ه��ذ� كله �أ قدمه
للمتابعين �لعرب بالمجان ،ومن
دون ��شتر�كات لتثقيف وتطوير
�لم�شتخدمين �لعرب بالتكنولوجيا
و�لتقنية �لحديثة ،ول �أ ت�ل�ق��ى
�أي د ع��م م��ن �أي ��ش��ر ك��ة لعر�ص
�أجهزتهم ،مثل �ل�شركات في �لدول
لج�ن�ب�ي��ة �ل�ت��ي ت��دع��م �لمدونين
� أ
�لتقنيين ب�اأ ج�ه��زة لعر�شها كما
يعتقد �لبع�ص ،لكنني �أ�شتمتع بهذ�
�ل�شيء لأنها هو�يتي.
• م��ا ردة ف �ع��ل �ل�م�ت��اب�ع�ي��ن
وتفاعلهم مع ما تقدمه؟
 د� ئ� �م ��ا �أ ت��ل��ق��ى ردة فعل�إي �ج��اب �ي��ة خ���ش��و��ش��ا �أن� ��ي �أق ��دم
�شروحا كثيرة ومتنوعة لجميع
�لتطبيقات و�لألعاب و�لخ�شائ�ص
�ل �ج��دي��دة ف��ي ت �ح��دي �ث��ات �أن�ظ�م��ة
�لت�شغيل ،و �أ ن���ا �أ ق��د م �ه��ا لجميع
اطفال،
لعمار �شو�ء للكبار أ�و ل أ
� أ
�أقدمها ب�شكل مب�شط لكي ي�شتفيد
منها جميع �لم�شتخدمين� ،شو�ء
ك��ا ن��و� م�شتخدمين مبتدئين �أ و
م�شتخدمين محترفين فهذ� �ل�شيء
ي�ج�ع��ل � ل�م�ت��ا ب�ع�ي��ن م�شتمتعين
وم�ت���ش��وق�ي��ن ل �ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د
�أق��دم��ه لهم م��ن درو���ص و�شروح
ا ج�ه��زة ،حيث
و��شتعر��شات ل� أ
�إني �أتبع �أ�شلوب «طبق عمليا لكي
تفهم».
• وه���ل ه �ن��اك وق���ت م�ح��دد
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ط �ل �ب��ات و�� �ش �ت �ف �� �ش��ار�ت
�لمتابعين؟
 ل �ي ����ص ل� ��دي وق� ��ت م �ح��ددلتلقي � لأ �شئلة فاأ نا �أ تلقى مئات
لوقات،
ل�شئلة يوميا وفي جميع � أ
� أ
و�أقوم بالرد عليها في نف�ص �لوقت
�أ و حين �أ رى � لأ �شئلة ،حيث �إ ن
ل��دي متابعين على جميع مو�قع

�ل �ت��و�� �ش��ل �لج �ت �م��اع��ي :تويتر
وفي�شبوك و�إن�شتغر�م ويوتيوب.
• حدثنا عن �لموقع �لخا�ص
بك وما �لخدمات �لتي يقدمها؟
� ل �م��دو ن��ة تهتم بكل م��ا هوج��دي��د ف ��ي ع��ال��م �ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
و�ل �ت �ق �ن �ي��ة �ل �ح��دي �ث��ة ،م ��ن حيث
�ل �ه��و�ت��ف �ل��ذك �ي��ة و�ل �ح��ا� �ش �ب��ات
�ل�شخ�شية و�لحا�شبات �للوحية
و� لإ ك�ش�شو�ر�ت �لتقنية ،ونقدم
� �ش��روح��ا ودرو� � �ش� ��ا ع ��ن كيفية
��شتخد�م هذه �لتقنية في حياتنا
�ل� �ي ��وم� �ي ��ة ،وك �ي �ف �ي��ة �� �ش �ت �خ��د�م
�لتطبيقات و�ل�شتفادة منها ب�شكل
ي��وم��ي وم �ب �� �ش��ط ،و���ش�ت�ع��ر����ص
�لخ�شائ�ص �لجديدة في تحديثات
أ� نظمة �لت�شغيل للهو�تف �لذكية
و�لحا�شبات ،و��شتعر��ص �أجهزة
�إ لكترونية وتقنية جديدة لير�ها
�ل �م �ت��اب �ع��ون �إن ك��ان��ت ت�ن��ا��ش��ب
� � �ش �ت �خ��د� م��ا ت �ه��م أ� م ل ب� ��دل من
��ش��ر�ئ�ه��ا وت�شييع �أم��و�ل �ه��م من
غير �ل�شتفادة من هذه �لأجهزة،
ونقدم بع�ص �لن�شائح للمتابعين
للكترونيات.
عن �شوق و أ��شعار � إ
• ه��ل ت � ��رى �أ ن م�شتخدمي
�لأج � �ه� ��زة �ل��ذك��ي��ة ب �ح��اج��ة �إل ��ى
�لتعليمات �لم�شتمرة ل�شتخد�م
�لتطبيقات و�لبر�مج؟
 نعم لأ ن �أ نظمة �لت�شغيلو�لتطبيقات يتم تحديثها ب�شكل
م �� �ش �ت �م��ر ،ف �ي �ت��م ت �ع��دي��ل بع�ص
لعطال عليها ،فيجب
�لم�شاكل و� أ
ع �ل��ى �ل �م �� �ش �ت �خ��دم م �ع��رف��ة ه��ذه
�لتغيير�ت مثل �إ�شافة خ�شائ�ص
جديدة على �لنظام� ،أو تغيير �شكل
نظام �لت�شغيل ،أ�و تغيير م�شميات
بع�ص �لخ�شائ�ص ،فالم�شتخدمون
بحاجة �إلى تعليمات ودرو�ص عن
كل ما هو جديد في هذه �لتحديثات

ل ن�ظ�م��ة �لت�شغيل و�لتطبيقات،
أ
وبحاجة لمعرفة كيفية �لتعامل
م��ع ه ��ذه �ل�خ���ش��ائ����ص �ل �ج��دي��دة
وفو�ئدها.
• ه� ��ل ت �ت �ل �ق��ى أ����ش��ئ��ل��ة م��ن
م��ت��اب��ع��ي��ك ي � ��ري � ��دون درو� � �ش� ��ا
متتخ�ش�شة لعملهم؟
 نعم تلقيت �شوؤ�ل من �أحد�لمتابعين ي�ش أال عن تطبيقات تفيد
�لمعلمين ،وقمت بتجهيز مو�شوع
كامل وتطبيقات تفيد �لمعلمين من
حيث �لتح�شير للمو�د ،وتطبيقات
تفيد �لمعلم من حيث �لمعلومات
�لعلمية و�ل�شور.
• ه��ل ت�ق��وم ب�اإع�ط��اء دور�ت
�أو محا�شر�ت عن كيفية �لتعامل
مع �لتقنية؟
 ن �ع��م �أن � ��ا �أق� � ��وم ب �اإع �ط��اءم� �ح���ا�� �ش���ر�ت ل �ل �م �ع �ل �م �ي��ن ع��ن
كيفية �لتعامل م��ع �لتكنولوجيا
و�لتقنية في �لتح�شير و�لتدري�ص
�لإلكتروني ،و�أعطي محا�شر�ت
ع��ن كيفية �لتعامل م��ع �لهو�تف
�لذكية و�لحا�شبات �للوحية في
حياتنا �ليومية و�لعملية.
• ك �ي��ف ي �م �ك��ن ل�ل�م�ت��اب�ع�ي��ن
�لتو��شل معك ومعرفة كل ما هو
جديد في مدونتك؟
 ي�م�ك��ن للجميع متا بعتيعبر مو�قع �لتو��شل �لجتماعي،
ويمكن للجميع �أ ن ي�شع �شوؤ �له
�أ و �قتر�حاته عن �شرح �أو در�ص
معين أ� و ��شتعر��ص لجهاز غير
موجود في �ل �م��دون��ة ،و��ش�اأق��وم
بالرد عليه وعمل �لدر�ص و�ل�شرح
له بالفيديو.
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