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ر  ف ع  ا  د ة  داي  •
« د » ع  ر م

صــــالة  ســــــجــــــادة  هــــــي  ســـــجـــــدة   -
تــعــلــيــمــيــة ذكـــيـــة، تــســاعــد الــمــســلــمــيــن 
الــجــدد واألطـــفـــال عــلــى تــعــلــم كــيــفــيــة 
حيث  صحيحة،  بطريقة  الصالة  أداء 
تــســتــخــدم أحـــدث الــتــقــنــيــات لــمــراقــبــة 
حــــركــــات الـــمـــصـــلـــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
بالصوت  وقــعــت  إن  األخــطــاء  وتعالج 
ما  عـــرض  إلـــى  بــاإلضــافــة  والـــصـــورة. 
يـــجـــب عـــلـــى الــمــصــلــي قـــولـــه فـــي كــل 
الكريم،  القرآن  سور   ً وأيضا حركة، 
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، عـــبـــر الـــشـــاشـــة  وبــــلــــ

لمدمجة. ا
تطبيق  عــبــر  بــســجــدة  الــتــحــكــم  يــتــم 
الذكية،  الهواتف  على  يعمل  مصاحب 
نــوع  اخــتــيــار  للمستخدم  يمكن  حــيــث 
الــصــالة وســـور الـــقـــرآن الــكــريــم قــبــل 
الـــبـــدء. بـــاإلضـــافـــة لــمــتــابــعــة صــلــوات 
متابعة  أيًضا  يمكن  كما  المستخدم، 
آخر.  مستخدم  أي  أو  األبناء  صلوات 
تــعــتــبــر ســجــدة أفــضــل مــثــال لــالبــتــكــار 
التعليم. يدعم  الذي  الحديث  العلمي 

اإلرهابي  الحادث   
ر  م ال ا  رت  ت اخ ا  ا م ل  •

ديدا 
األول:  أســبــاب..  لــثــالثــة  اخــتــرتــه   -
المؤسف  اإلرهــابــي  الــحــادث  بــعــد  هــو 
الــتــي حـــدث فــي نــيــوزيــالنــدا، تــعــرف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــيـــن عــلــى 
اإلســـــالم، فــدخــل عـــدد كــبــيــر مــنــهــم 
ــيــمــهــم  فــــيــــه، وكـــــانـــــت طـــريـــقـــة تــعــل
ــلــصــالة هـــي أنـــهـــم يــطــبــعــون ورقـــة  ل
بـــحـــجـــم الــــســــجــــادة يــــكــــون مـــكـــتـــوب 
عــلــيــهــا أركـــــــان الــــصــــالة ومـــــا يــقــول 
الــمــصــلــي فـــي كـــل حـــركـــة. وبــمــا أنــنــا 
التكنولوجيا  عــصــر  فــي  الــيــوم  نعي 
حل  يــوجــد  ال  لــمــاذا  فقلت  الــحــديــثــة، 
ة  الف هذه  يساعد  متطور  تكنولوجي 

الصالة. تعلم  على  النا  من 
الكثير  وجــدت  هــو:  الثاني  السبب 
مـــن الــمــصــلــيــن يــحــمــلــون الــمــصــحــف 
فــي  وخــصــوصــا  الـــصـــالة،  أداء  أثـــنـــاء 
لختم  وذلك  والقيام  التراويح  صالة 
إرباكاً  يسبب  قد  مما  الكريم.  القرآن 
لــلــمــصــلــي بــعــد االنــتــهــاء مــن وضــعــيــة 
المثال،  سبيل  على  والسجود  الركوع 
الــصــفــحــات،  تــقــلــيــب  عــلــيــه  إن  حــيــث 
وتــــذكــــر مـــحـــل وقــــوفــــه. فــقــلــت لــمــا 
ذكــي  تــكــنــولــوجــي  حـــل  فـــي  أفـــكـــر  ال 
الــقــرآن  قـــراءة  عــلــى  المصلي  يــســاعــد 

الــكــريــم وخــتــمــه وهـــو يــصــلــي بـــدون 
المصحف. لحمل  الحاجة 

اإلســــالم  أن  هــــو:  الـــثـــالـــث  الـــســـبـــب 
انتشاراً،  الديانات  أسرع  يعتبر  اليوم 
ــ عــــدد الــمــســلــمــيــن قــرابــة  ــل حــيــث يــب
مـــســـلـــم،  مــــلــــيــــون  و٠٠  مــــلــــيــــار   ١
ماليين.  بمقدار    ً سنويا ويــزدادون 
على  فقط  مقتصرة  ليست  والــدعــوة 
الــــدعــــاة والـــمـــشـــايـــخ. فــقــد أنـــعـــم اهللا 
عــلــي بــالــعــلــم فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة، 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســول  قــال  وقــد 
فقلت  آيــة»،  ولو  عني  وا  «بل وسلم: 
يفيد  فيما  العلم  هذا  أستخدم  ال  لما 
ثاني  تعلم  في  النا  به  وينفع  ديني 

اإلسالم. أركان  من  ركن 
خــالل  مـــشـــروعـــك  طــــورت  كــيــف   •

العلوم  نجوم  برنامج 
نـــجـــوم  بــــرنــــامــــج  فـــــي  الـــجـــمـــيـــل   -
ـــوم هــــو أنـــــه مـــقـــســـم عـــلـــى عـــدة  ـــعـــل ال
مــــــراحــــــل، حــــيــــث فـــــي كـــــل مـــرحـــلـــة 
ــــجــــاز مــهــمــات  كـــــان يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا إن
مــتــعــلــقــة بـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
فـــي مــرحــلــة إثـــبـــات الـــمـــفـــهـــوم، كــان 
مــعــرفــة  أســتــطــيــع  أنـــي  أثــبــت  أن  عــلــي 
وضـــــعـــــيـــــات الــــمــــصــــلــــي بــــاســــتــــخــــدام 
ــــط، ومــــعــــرفــــة مــا  حــــســــاســــات الــــضــــ
خــطــأ  ارتـــكـــب  قـــد  الــمــصــلــي  كــــان  إذا 
غير  كــالــركــوع  الــوضــعــيــات،  أحــد  فــي 

 ، الـــخـــاطـــ الـــســـجـــود  أو  الـــمـــكـــتـــمـــل، 
والــذكــاء  لــي  ا بالتعلم  استعنت  وقــد 
ــيــل الـــوضـــعـــيـــات.  االصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــل
وفــــي مــرحــلــة الـــهـــنـــدســـة، كــــان عــلــي 
كل  لعرض  المدمجة  الشاشة  برمجة 
المصلي  يقول  ومــا  الــصــالة،  حركات 
فـــي كـــل حـــركـــة، وبــرمــجــة الــتــطــبــيــق 
بالنسبة  أما  الهاتف.  على  المصاحب 
لــمــرحــلــة الــتــصــمــيــم فــكــان عــلــي دمــج 
كـــل هــــذه اإللـــكـــتـــرونـــيـــات فـــي شــكــل 
ومرحلة  للمستخدم.  وجذاب  جميل 
ـــتـــجـــربـــة، كـــــان عـــلـــي تـــجـــربـــة هـــذا  ال
وأطفال  جدد  مسلمين  على  االبتكار 

عملها. نتائج  معرفة  من  ألتمكن 
معارف  شبكة   

ي  ت ال ا  ي ا أ  ي  ا  م  •
رنام  واجد  ا خالل  د ت ا

العلوم وم  ن

استفدتها  التي  األشــيــاء  أهــم  لعل   -
هــو تــكــويــن شــبــكــة مــن الــمــعــارف في 
مجال  في  كالخبراء  عديدة  مجاالت 
الـــهـــنـــدســـة، والـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي، 
على  الــتــعــرف  وأيــضــا  والــمــصــمــمــيــن، 
الشباب  خيرة  من  وهم  المنافسين، 
ــــعــــربــــي الــــــذكــــــي. وأيـــــضـــــا تـــطـــويـــر  ال
مـــهـــاراتـــي فــــي مـــجـــال الـــتـــحـــدث مــع 
ـــاع لــجــنــة الــتــحــكــيــم  الــجــمــهــور، وإقـــن

بــفــكــرتــي، وإمــكــانــيــة تــنــفــيــذهــا خــالل 
المختبر. في  لي  المسموحة  المدة 

ر  ال كون  عور  و  ما   •
را  م د ال  ل ي و ال

رنام  ال في  دمة  مت
- شــعــور مــلــيء بــالــفــخــر واالعــتــزاز 
كــونــي اســتــطــعــت تــمــثــيــل بــلــدي قــطــر 
أضخم  من  واحدة  في  صورة  بأفضل 
ــــبــــرامــــج الــمــتــعــلــقــة  الـــمـــســـابـــقـــات وال
بــاالخــتــراعــات واالبــتــكــارات. وبــدعــم 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــزيـــز وتـــصـــويـــتـــهـــم لــي 
المرحلة  فــي  اهللا  يوفقني  أن  أتمنى 

اللقب. أحصد  وأن  النهائية 
تراعات  واال المشاريع   

ع  اري م ال ر  أ ع  ا  د  •
ا  ارك في ي  ت ات ال راع ت خ ا

م  
الــتــي  األولـــــــى  الــــمــــرة  هــــي  هـــــذه   -
أشــــــارك فــيــهــا بـــفـــكـــرة فــــي بــرنــامــج 
نــــجــــوم الــــعــــلــــوم، ولــــكــــن كــــانــــت لـــدي 
والتطبيقات  االبــتــكــارات  مــن  الــعــديــد 
مـــــن قــــبــــل، وخــــصــــوصــــا فـــــي مـــجـــال 
الـــــبـــــرمـــــجـــــة. أطـــــلـــــقـــــت أحــــــــد أكــــثــــر 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــهــا فــي 
ذكي  هاتف  تطبيق  وكــان   ٢٠١٠ عــام 
مــتــعــدد الــمــنــصــات ومــفــتــوح الــمــصــدر 
جــمــيــع  يــــحــــّدث   ،Qontacts اســـمـــه 
ـــمـــخـــزنـــة فــي  أرقــــــــام الـــمـــســـتـــخـــدم ال

ــتــرقــيــم لــدولــة  الـــهـــاتـــف إلــــى خــطــة ال
تحميله  تــم  وقـــد   .٢٠١٠ لــســنــة  قــطــر 
طـــورت  مـــــرة.   ٠٠،٠٠٠ مـــن  أكـــثـــر 
عبارة  وهو   « «اشمعنى قامو  أيضاً 
في  الــمــتــداولــة  للكلمات  قــامــو  عــن 
ومعناها  الــعــامــيــة،  الــقــطــريــة  الــلــهــجــة 
أول  وكنت  الفصحى.  العربية  ة  بالل
شـــخـــ اســـتـــطـــاع تـــعـــريـــب الــمــســاعــد 

«سيري». آيفون  لهواتف  الذكي 
وا  لية  ت الم ت  خ ي  ما   •

عام ر   الم عيد  عل 
الحالي  الوقت  في  الكامل  تركيزي   -
سجدة،  على  المستقبلية  الفترة  وفــي 
النور  لترى  عليها  واجتهاد  بجد  والعمل 
ممكنة.  فرصة  أقــرب  في  األســواق  في 
على إنشاء شركة  حيث أني أعمل حالياً 
ـــة تـــقـــوم بــتــطــويــر وتــصــنــيــع هـــذا  نـــاشـــ

المشروع.
البحوث  مسيرة   

و  ر ال ي ا رأي في م • م
ر  في  ار  ت ا

وواحــــة  قـــطـــر،  مـــؤســـســـة  أشـــكـــر   -
ــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــى  ــل قــطــر ل
دورهــــم الــكــبــيــر فــي تــطــويــر مــســيــرة 
الـــــبـــــحـــــوث واالبــــــتــــــكــــــار فــــــي قـــطـــر، 
ـــونـــي  ـــفـــزي ـــل ــــامــــج ت ــــرن ــــب ودعـــــمـــــهـــــم ل
ـــكـــار ويـــحـــفـــز الـــشـــبـــاب  ـــت ـــاالب يـــهـــتـــم ب
عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــــي حـــلـــول لــمــشــاكــل 

تــواجــه مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة كــنــجــوم 
الجهات  دور  ذكــر  أنــســى  وال  الــعــلــوم. 
العلمي  كالنادي  الدولة،  في  األخرى 
للتنمية. قطر  بنك  وأيضا  القطري، 

الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  أبـــــرز  هــــي  مــــا   •
مسيرتك في  واجهتك 

كــيــفــيــة  كـــانـــت  الـــتـــحـــديـــات  أبـــــرز   -
ــلــب عــلــى الــقــلــق الــــذي صــاحــبــنــي  الــتــ
لجنة  ومــواجــهــة  فكرتي  تقديم  عند 
طابع  ذو  االبتكار  أن  وبما  التحكيم. 
األخــرى  التحديات  من  فكان  ديني، 
قــبــل  فـــيـــه  الــــديــــن  رأي  مـــعـــرفـــة  هــــو 
خر  ا والتحدي  تنفيذه.  في  الشروع 
كـــــان الـــســـبـــاق مــــع الــــزمــــن والـــفـــتـــرة 
الــوجــيــزة الــمــتــاحــة لــي فــي الــمــخــتــبــر 

الواقع. أرض  على  الفكرة  لتنفيذ 
نجاح  عوامل   

ي  ت ال وام  ع ال أ  ي  ا  م  •
ا  ن في  م  ا

كان  نجاحي  في  ساهم  عامل  أهــم   -
فقد  مشروعي،  في  الدين  رأي  معرفة 
تواصلت مع العديد من المشايخ والدعاة 
المعروفين لمعرفة رأيهم في المشروع، 
الجميع  الختراعي  تحمس  الحمد،  وهللا 
تعليمي  مـــشـــروع  فــهــو  اســـتـــثـــنـــاء،  وبــــال 
أحـــدث  ويــســتــخــدم  األول،  الــمــقــام  فـــي 

التكنولوجيا لخدمة الدين والتعليم.
 ولعل أحد أبرز العوامل األخرى هو 
وتقسيم  جيد،  بشكل  الوقت  يم  تن
يرة  ص مــهــام  إلـــى  الــكــبــيــرة  الــمــهــام 
يــمــكــن الــتــحــكــم بــهــا وتــنــفــيــذهــا في 
علي  يجب  كــان  أيضا  معقول.  وقــت 
الجيد  والتحضير  القلق،  على  لب  الت
التحكيم  لجنة  مع  مواجهة  كل  قبل 
ــــرد عــلــى جــمــيــع  لــكــي أتــمــكــن مـــن ال

دقيق. علمي  بشكل  استفساراتهم 
ة  ناش شركة   

وكـــيـــف  الـــبـــرنـــامـــج  بـــعـــد  مــــــاذا   •
ســـتـــقـــوم بـــاســـتـــثـــمـــار تـــجـــربـــتـــك فــي 

لمستقبل  ا
كــمــا  ــــامــــج،  ــــبــــرن ال بــــعــــد  ـــــــوي  أن  -
شــركــة  بـــإنـــشـــاء  أقـــــوم  أن  أســـلـــفـــت، 
االبتكار  هذا  لتطوير  جديدة  ة  ناش
بل  فحسب،  الوطن  يخدم  لن  الذي 
األمـــة اإلســالمــيــة كــامــلــة. ومــشــروع 
كــــهــــذا يــــصــــب ضــــمــــن رؤيـــــــة قــطــر 
فــي  الــتــنــويــع  تــتــضــمــن  والـــتـــي   ٢٠ ٠
االقـــتـــصـــاد، وبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مــبــنــي 
عــلــى الــمــعــرفــة يــعــتــمــد عــلــى الــبــحــث 
في  وبالتميز  واالبــتــكــار،  والتطوير 

األعمال. ريادة 

نجــوم العلــوم دعمــني لتطــوير «سجـــدة»نجــوم العلــوم دعمــني لتطــوير «سجـــدة»
ميس أحد أفضل المبتكرين في البرنامج لـ[: عبدالرحمن 

ــحــة صــحــي ـــة  ـــق ـــطـــري ب الـــــصـــــالة  أداء  ـــم  ـــعـــل ت ـــى  ـــل ع ــــــال  ــــــف واألط الـــــجـــــدد  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  ـــد  ـــاع ـــس ي ــــاري  ــــك ــــت اب  

ــــــجــــــدة» الــــــــذي ســــيــــخــــدم األمــــــــة اإلســـــالمـــــيـــــة كـــامـــلـــة ـــر «س ـــوي ـــط ـــت ــــة ل ـــــاء شــــركــــة نــــاشــــ ـــــش  أســــعــــى إلن
المسابقات أضخم  مــن  واحـــدة  فــي  ــورة  ص

أ ـــم  ـــعـــل ت ـــى  ـــل ع ــــــال  ــــــف واألط الـــــجـــــدد  ـيـــن 

ت
فضل  ب قطر  لتمثيل  واالعتزاز  بالفخر  أشعر   

حوار -هبه البيه:
يات  ا لوا ل ري  ت ة م ال د أف  أ ر  ر ال ت ال خمي الم م  دالر ال ع  
ال  اد  ار ع  » ع د عه « ر وم العلوم أ م رنام ن ر م  اد ع المو ال
ة  ي ة  ري ية أدا الصال  عل كي ال عل  ا دد  لمي ال اعد الم كية  عليمية 
ا   خ ا عال  ر  ا م المصلي   ركات  ة  لمرا يات  الت د  أ دم  ت ي 

. الصور الصوت  ع 
تعا  ي ا ار  ت وير ا اعد عل  وم العلوم  رنام ن وار مع [ أ  أكد في 
ة لعر ك  ة المدم ا ة ال رم ام  اعي كما  كا ا ال لي  التعل ا ار  ت خالل ا

التصمي  لة  مر خالل  ام  كما  ركة  ك  في  المصلي  ول  ي ما  الصال  ركات 
نيات. تر ل دم ك  ا

ف  ر  ي  م ا  ت ا كونه ا عت ا ر  ال عور  ر خمي ع   ع
ختراعات  ا ة  المتعل رام  ال ات  ا الم أ  م  د  ا في  ور 
وير  لت جديد  ة  نا ركة  ا  ن ل  ع  ي نه  ا  و م ارات  ت ا
المية كاملة  ة ا م و ف  ا دم ال » ال ل ي د »
ويع  الت م  ت التي  ر   ية  ر م  يص  ا  ك ر  م ال:  ا

ال  عل  يعتمد  المعرفة  عل  ي  م تصاد  ا ا  تصاد  ا في 
عمال. التمي في رياد ا ار  ت ا وير  الت


