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�سناب �شات!

مرمي الطوا�ش Mr.Pot :هي
�أول �أعمايل التي ت�شعرين بالإجناز
حمرر �شباب:

ا�ستطاعت ال�شابة البحرينية مرمي الطوا�ش خريجة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من جامعة بوليتكنيك البحرين ت�صميم
وبرجمة ون�شر لعبة ذات جودة عالية على «»APP Store
و« ،»Google Playوهي لعبة �أطلقت عليها ا�سم «»Mr. Pot
لتتحدى بذلك قدراتها وتكون مثاالً لل�شباب البحريني الطموح
الذي يف�ضل امل�ساهمة والتغيري بدال من التلقي واال�ستهالك.
«ال�شباب» التقت مرمي الطوا�ش التي حتدثت عن جتربتها يف
ت�صميم هذه اللعبة التي ر�سمت تفا�صيلها
بيدها ،وقد القى ذلك ا�ستغرا ًبا من بع�ض
املتلقني نظ ًرا لأن املهتمني مبجال الألعاب
�أغلبهم من الذكور.
] تخ�ص�صت يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،فلماذا اخرتت
هذا التخ�ص�ص؟
ـ اخرتت هذا التخ�ص�ص لأنه يحظى
بكثري من الأهمية وي�سهم ب�شكل كبري جدًا
يف �صنع التطور ،ولأنني كنت �أمتنى �أن
�أكون من �ضمن امل�ساهمني الرئي�سيني يف
خلق هذا التطور وتو�سعة الآفاق للمزيد من
الأفكار التكنولوجية الرائدة.

] هل ا�ستطعت حتقيق �شيء من
طموحك الذي جعلك تختارين هذا
التخ�ص�ص؟

يف البداية مل يكن لدي طموح يف جمال
حمدد ،ولكن بعد درا�ستي للربجمة وفهمي
وتطبيقي لعدد من امل�شاريع ا�ستطعت
توجيه �أهدايف وحتديد ما �أريد ومن ثم البدء
بتطبيق تلك الأهداف �إ�ضافة �إىل �أن حبي
للبحث والتعلم واكت�شاف احللول الأف�ضل
�أعطى الدور الأبرز لتحقيق بداية من
طموحي ،مبعنى �آخر �أنه ال ميكن �صنع �أي
جناح بتحديد التخ�ص�ص ودرا�سة الربجمة
فقط.

] ما هي �أهم �أعمالك الأخرية؟

بعد فرتة طويلة من العمل وبف�ضل
من املوىل عز وجل ا�ستطعت ن�شر لعبة
هاتف حتوي فكرة جديدة تدعى .Mr. Pot
وب�إمكان جميع م�ستخدمي الـAndroid
والـ � iOSأن يجدوها متوفرة يف املتاجر
اخلا�صة ب�أجهزتهم Mr. Pot .هي �أول
�أعمايل التي ت�شعرين بالإجناز ،وتبعث
يف الأمل وحتوي الكثري من الذكريات،
وهذا لأنني ق�ضيت مدة طويلة يف العمل
ريا� .أما يف
عليها وحتديت قدراتي فيها كث ً
الوقت احلايل ف�إنني �أعمل على تطويرها
و�إ�ضافة موا�صفات جديدة .كما انني �أعمل
على م�شروع تطبيق هاتف جديد و�سيكون
مفاج�أة جميلة جدًا.

] ما هو �شعورك كونك �أول

بحرينية تقومني بت�صميم وبرجمة لعبة
بجودة عالية؟
ال يوجد �شعور خا�ص ،لأنني ال �أقوم
بهذا العمل لكي �أحظى ب�أي اهتمام معني ،بل
�أقوم به لأنني �أميل للقيام به �أكرث من �أي
عمل �آخر ،ولأنني قد �أدفع املزيد من ال�شباب
لالخرتاع واالبتكار .هناك الكثري من
املجاالت املتكررة التي يركز عليها ال�شباب
وامل�ؤ�س�سات يف البحرين على الرغم من �أن
جمال التطوير والربجمة يجب �أن يحل �أول
املراكز يف االهتمام والت�شجيع.
ـ ما هي ردود �أفعال النا�س وكم

�شخ�صا قام بتحميلها وامل�شاركة؟
ً

البع�ض عرب عن حما�سه و�إعجابه
باللعبة والبع�ض عرب عن ا�ستغرابه وعدم
ت�صديقه وال�سبب يعود لندرة �إنتاج �أعمال
�شبيهة من قبل �أياد بحرينية وخا�صة �أن
من �صنع هذه اللعبة هو �شخ�ص واحد فقط
وهي فتاة .فكما نعرف �أن جمال ت�صميم
وتطوير الألعاب هو جمال يجذب ال�شباب
�أكرث .حال ًيا يوجد ما يقارب من 200
�شخ�ص من قاموا بتحميلها يف كل من App
 Storeو Google Playوالعدد مازال يف
ازدياد.

ـ من الذي دعمك يف هذا املجال؟

الأهل عملوا قدر امل�ستطاع لتوفري البيئة
واجلو املالئم خالل فرتة عملي على Mr.
 Potو� ً
أي�ضا تلقيت الدعم من الأ�صدقاء
للت�سويقملنتجي.

فيمكن عمل جميع ما يخطر على البال� .أما
عن الفوائد فت�شمل جميع جماالت احلياة.
املهم هو كيفية بناء الفكرة واتباع خطوات
�صحيحة و�سليمة يف التنفيذ .وبالطبع الأمر
يتطلب العزم ال�شديد.

] هل تنوين التخ�ص�ص يف جمال
] هل ت�شعرين �أن هذا املجال
�سيتطور ويجذب عددا من ال�شابات الألعاب �أم �أن هناك جماالت �أخرى يف
ذهنك؟
البحرينيات وله م�ستقبل؟

ـ هذا املجال يتطور و�سوف يتطور
�أكرث .يف هذا املو�ضوع ال ن�ستطيع �أن نخ�ص
بالذكر فئة البنات فقط ،وذلك لأن هذا املجال
يهم اجلميع ،و�آمل �أن تقوم كال الفئتني
بالت�ساوي بتخ�صي�ص جزء من �أوقات
فراغهم لعمل ابتكارات خمتلفة تخ�ص هذا
املجال ،فمن واجبنا كبحرينيني متعلمني
�أن ال نكتفي با�ستخدام خمتلف الألعاب
والتطبيقات ،بل يجب �إ�ضافة �أعمال خا�صة
بنا � ً
أي�ضا .بالت�أكيد له م�ستقبل لكن �سوف
ي�سعدين جدًا لو �أننا نرى هذا امل�ستقبل ي�أتي
من البحرين ولي�س من اخلارج.

] ما هي �أهم �إمكانيات وفوائد
تخ�ص�صك؟

ـ ال يوجد حدود لإمكانيات هذا املجال،

ـ �إنتاج اللعبة  Mr. Potال يعني �أنني
خمت�صة يف الألعاب �أو التطبيقات فقط .هي
جمرد بداية لتحفيزي على �إنتاج الأف�ضل
وتقدمي اجلديد واملفيد� .أحب التغيري وتعلم
جماالت خمتلفة لي�س لها عالقة بالأخرى،
لأنني حتى لو �أردت االخت�صا�ص يف
الألعاب فقط فلن �أ�ستطيع حتقيق ذلك من
غري جتربة جماالت ومهارات خمتلفة.

] ما هي طموحاتك وتوجهاتك
القادمة وخططك امل�ستقبلية؟

ـ لدي طموح �أن �أكون �ضمن فريق
عمل عاملي و�أن �أح�صل على فر�ص عمل يف
�شركات عاملية م�شهورة .وبذلك �س�أكون
ح�صلت على خربة مالئمة للقيام بتمثيل
بلدي البحرين يف جمـاالت التطوير
والإبداع التقني.

تعود به الأدبيات التقنية �إىل 2011م ،يف عملية
تطبيق الر�سائل امل�صورة ذات اللون الأ�صفر يف كافة
�إعالناته ودعاياته التي و�ضعها «�إيفان �شبيغل
وروبرت موريف» بني الطلبة يف جامعة �ستانفورد
وا�ستخدامها يف التقاط ال�صور وت�سجيالت الفيديو
والن�صو�ص والر�سومات وغريهاِ ،
ومنْ َث ّم �إر�سالها
�إىل قائمة التحكم من جانب املُتلقني ،ال ّ�سيما و�أنّ
هذه اللقطات املُر�سلة التي ُيعينّ ُ فيها امل�ستخدمون
مهلة زمنية لعر�ض لقطات تلك ال�صور واملقاطع
والن�صو�ص والر�سومات يف حدود ثانية واحدة �إىل
ع�شر ثواين؛ تكون خمفية من اجلهاز امل�ستلم وحتذف
من اخلوادم اخلا�صة عرب برجمة بع�ض التطبيقات
التي تقوم بحفظ الفيديو املعرو�ض عن طريق مبد�أ
ب�سيط ممثالً يف اخرتاق هذا التطبيق بطريقة ب�سيطة
و�شكل متكرر بعد �أنْ تعر�ض جموع التطبيقات
وحماولة اال�ستحواذ من خمتلف ال�شركات املُ�ص ّنعة.
يتيح تطبيق �سناب �شات  Snapchatالذي
يبلغ عدد م�ستخدميه من البالغني وال�شباب حوايل
مائة مليون م�ستخدم ن�شط يوميا ً يف جميع �أنحاء
العامل ،ب�إر�سال حوايل  700مليون �صورة �أو فيديو
يوميا ً منذ مايو 2014م؛ واحدا ً من تطبيقات �شبكات
ّ
املر�شحات
التوا�صل االجتماعي ال�شهرية بعد �إ�ضافة
املرحة والن�صو�ص فيه وا�ستخدامها يف خدمة
التع ّرف على الوجوه لعمل بع�ض احلركات املتوافقة
مع خا�صية العد�سات اجلديدة يف الهواتف املحمولة،
باعتبارها تطبيقات �إليكرتونية ترا�سل من �أجل
تقا�سم وت�شارك اللحظات التي تتيح لل�شاب �إمكانية
التقاط ال�صور والفيديويات و�إ�ضافة التعليقات
املرغوب فيها ،و�إر�سالها �إىل �أ�صدقائه ال�شباب ،مبا
يمُ ك ّنهم ر�ؤيتها ملدة حمددة ت�صل يف �أق�صاها لع�شر
ثواين ثم تختفي.
يف الغالب الأع ّم ،ت�ستفيد الفئة ال�شبابية من
اجلن�سني ببع�ض اخلا�صيات التي يوفرها هذا
التطبيق ،حيث ُتوظف خا�صية التقاط ال�صور
واملناظر والفيديوات و�إر�سالها عرب ال�ضغط على زر
الكامريا لأخذ �صورة �أو ال�ضغط املطول لأخذ فيديو
و�إر�سالها بتحديد ُم�ستقبل �أو جمموعة ُم�ستقبلني� .أ ّما
خا�صية ر�ؤية الرد على اللقطات ت�ستخدم القائمة
الرئي�سية لل�شا�شة ،فيما خا�صية �إر�سال الق�ص�ص
وعر�ضها يف لقطات خالل � 24ساعة يت ّم �إر�سالها
جلميع جهات االت�صال لعدة مرات خالل املدة
املذكورة .كما �أنّ هناك خا�صية عر�ض النتائج التي
ميكن من خاللها م�شاهدة جمموع الدرد�شات املُر�سلة
واملُ�ستقبلة ب�صورة فردية �أو كاملة مع جمموعة
الأ�صدقاء يف جهات االت�صال املُخزنة .بالإ�ضافة �إىل
خا�صية املحادثة مع الأ�صدقاء وخا�صية «هنا»،
وخا�صية �إر�سال الأموال .عالوة على خا�صية تطبيق
العد�سات والإعدادات الإ�ضافية وق�سم اكت�شف.
يبقى �أنّ تطبيق «�سناب �شات» ،يتميز عن
غريه من برامج التوا�صل االجتماعي الأخرى بغلبة
الطابع ال�شخ�صي عليه ب�صورة كبرية من خالل
�إر�سال امل�شاركات لقائمة املُتابعني ،واعتماده على
الفورية واملبا�شرة يف عملية االلتقاط ،وال ّن�شر يف
ذات الوقت .كما �أ ّنه يتيح الإبقاء على حالة االت�صال
مع الأ�صدقاء ،وم�ساعدته يف تنمية الثقافة وال ّتعلم
و�صلة الرحم يف نهاية املطاف .فيما ُي�ؤخذ على هذه
التقنية التي خطفت الأ�ضواء وذاع �صيتها يف الآونة
الأخرية� ،إثارة الف�ضول وال�س�أم يف ذات الوقت بني
فئة ال�شباب الذين كانوا يتلهفون ويرك�ضون وراء
وق�صات �شعرهم
ال�صيحات واملو�ضات يف مالب�سهم
ّ
و�إك�س�سواراتهم وطريقة �أكلهم.

ال�شباب امل�شاركون يف فعالية «نتحاور لرنتقي»:

احلوار وتق ّبل الآراء واالحرتام �أ�سا�س بناء املجتمع املدين
وزارة الرتبية والتعليم/خا�ص:
�أكد الطلبة ال�شباب امل�شاركون يف فعالية
«نتحاور لرنتقي» على �أهمية احلوار واحرتام
وجهات النظر املختلفة وتق ّبل الآراء على جميع
م�ستوياتها ك�أ�سا�س لبناء املجتمع املدين وجناح
امل�ؤ�س�سات القائمة على النظام الدميقراطي
واحرتام التعددية الثقافية التي مت ّيز مملكة
البحرين.
و�أ�شار الطلبة امل�شاركون يف الفعالية التي
نظمتها مدر�سة اال�ستقالل �إىل �أنّ مثل هذه
ت�شجع الطلبة على التعبري عن �آرائهم
اللقاءات
ّ
وتع ّزز ثقتهم يف �أنف�سهم وتخلق لهم ج�سور
التوا�صل بني املدار�س املختلفة وبني ال�شباب
خ�صو�صا �أنّ املدار�س
من خمتلف املناطق،
ً
�أ�ضحت جز ًءا �أ�صيلاً من م�ؤ�س�سات املجتمع ولها
دور بارز يف رفد املجتمع بالطاقات ال�شبابية
اخلالقة.
وهذا العام هو العام اخلام�س على تلك
الفعالية حيث ا�ستقبلت مدر�سة اال�ستقالل
الثانوية للبنات زوار امللتقى مب�شاركة عدد

من معلمي وطلبة مدار�س املرحلة الثانوية،
و�أو�ضحت مديرة املدر�سة الأ�ستاذة دينا
ال�صادق �أن ق�سم اللغة العربية باملدر�سة توىل
عملية تنفيذ امللتقى منذ ن�سخته االوىل يف
� ،2010 /سع ًيا نحو
العام الدرا�سي  2009
تعزيز قيمة احلوار لدى الطلبة والطالبات
يف املرحلة الثانوية ،باعتبارهم مقبلني على
احلياة اجلامعية والعملية ،ما يزيد من
�أهمية اكت�سابهم للمهارات التي تعينهم على
حتقيق النجاح والتميز يف حمطاتهم احلياتية
امل�ستقبلية ،م�ضيف ًة ب�أن �أهداف امللتقى عديدة،
ومن �أبرزها االنفتاح على الثقافات الأخرى،
واحرتام الر�أي الآخر ،وربط امل�سرح املدر�سي
بالقيم الرتبوية كالت�سامح والتعاي�ش وال�سالم،
وتعزيز التمكني الرقمي يف التعليم من خالل
اال�ستعانة بالتقنيات التكنولوجية يف عر�ض
برامج امللتقى.
و�أ�شارت امل�شرفة على م�شروع امللتقى
الأ�ستاذة عديلة احللواجي معلمة �أول لغة
عربية باملدر�سة �إىل �أن امللتقى تناول منذ
تد�شينه العديد من املو�ضوعات الرتبوية

جانب من الفعالية

املهمة ،مثل تعزيز قيمة الت�سامح ،حوار
الثقافات واحل�ضارات ،تعزيز الهوية الوطنية،
التعريف باملوروث ال�شعبي املحلي ،العناية
بالبيئة ،مهارات التفكري العليا ،وذلك من خالل
العديد من الربامج املوجهة للطلبة واملعلمني،
كاحللقات احلوارية والور�ش التدريبية
والندوات ال�شعرية وامل�شاهد امل�سرحية والأفالم
الق�صرية ،م�ؤكد ًة ان امللتقى حظي منذ ن�سخته
الأوىل بتفاعل ملفت من قبل الطلبة ،ما �شجع

على موا�صلة تنفيذه ب�صورة �سنوية.
وبدوره� ،أكد الأ�ستاذ ر�ضا الغول معلم لغة
عربية مبدر�سة التعاون الثانوية للبنني �أن
مثل هذه امللتقيات الثقافية والفنية تعزز لدى
ريا
الطلبة روح القيادة والعمل اجلماعي ،م�ش ً
�إىل �أن م�شاركة طلبة املدر�سة يف هذا امللتقى
على مدى � 4أعوام �أك�سبتهم العديد من املعارف
واملهارات القيمة ،من خالل الفر�ص التي �أتيحت
لهم للتعبري عن ذواتهم وطموحاتهم و�إبداعاتهم

الفنية ور�ؤاهم امل�ستقبلية ،ما �أدى �إىل بروزهم
كعنا�صر فاعلة يف املدر�سة ويف احلياة
االجتماعية.
وكانت الطالبة جنان فا�ضل من مدر�سة
مدينة عي�سى الثانوية للبنات ،قد �شاركت
مع نخبة من الطلبة املوهوبني يف العرو�ض
امل�سرحية التي �شهدتها ن�سخة امللتقى يف
العام الدرا�سي اجلاري ،حيث �أكدت �أن جتربة
امل�شاركة كانت حافلة بالتعاون والعمل
اجلماعي املثمر ،وعززت لديها الثقة بالنف�س،
وطورت من مهاراتها يف العديد من املجاالت،
وخ�صو�صا يف التعبري عن الذات ،والإلقاء
ً
اجلماهريي باللغة العربية الف�صحى.
�أما الطالب عبدالرحمن الأحمد من مدر�سة
املحرق الثانوية للبنني ،والذي �شارك يف
ن�سختني متتاليتني من امللتقى ،فقد �أكد �أن
امل�شاركة ارتقت بقدراته الذاتية يف جوانب عدة،
�أبرزها التمكن من �إدارة احلوار بنجاح ،وتقبل
واحرتام اطروحات �أفراد املجتمع مهما ابتعدت
عن �إطار قناعاته واهتماماته ،مع طرح ر�أيه يف
كل الق�ضايا التي يلم بها بكل ثقة واتزان.

