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كشــف مدحت رشــاد ســعيد، وهو 

مهندس عــدين، عن مــروع هو األول 

مــن نوعه مختــص باملنــازل والركات 

االســتثامرية والتجاريــة يواكــب أنظمة 

املنازل الحديثة بالعامل.

مــع  حــوار  يف  مدحــت،  ورشح 

“األمنــاء”، تفاصيــل مــروع البيــوت 

الذكية، وكيف تســتطيع التحكم بأجهزة 

املنزل الكهربائية واإللكرتونية عن ُبعد.

وأشار إىل فوائد املروع واالستفادة 

منه من خــال عدة مميــزات.. فإىل نص 

الحوار: 

 حاوره/ محمود امليسري:
االسم مدحت رشاد سعيد، من مواليد 
6/6/1992م. شخصية ذات دوافع ذاتية 
وإبداعيــة وقابلة للتكيــف وذات أفكار 
فريدة ونظرة مســتقبلية، وأملك خلفية 
أعامل  إدارة  واسعة وممتازة يف  وخربة 
التســويق واملبيعات وإدارة الشــبكات 
ومواقع  األندرويد  تطبيقــات  وبرمجة 
التواصل  مهــارات  يف  وجيــد  الويب، 
ومهارات إدارة املشــاريع، وحاصل عىل 
هندسة  مبجال  البكالوريوس  شــهادة 
التقني  التعليــم  مبــروع  االتصاالت 
العايل، ولدي العديد من شهادات الخربة 

العملية والدورات التدريبية ومنها:
الحكومي،  العمل  االبتكار يف  مساق 
راشــد  بن  محمد  مركز  إرشاف  تحــت 

لالبتكار الحكومي.
ريادة األعامل.

إدارة املشاريع الصغرية.
واالرتباطات  التبــادل  برنامج  دورة 

.iEARN International تابع منظمة
مساق مبادئ إدارة املوارد البرية.

كام عملت مع أكرب رشكات املنتجات 
العامليــة مثل: رشكة تاتكــو، ونريباي، 

وكالء منتجــات بروكــر انــد جامبل 
وإمامي يف قســم املبيعات، ومديًرا يف 

إدارة قسم تقنية املعلومات.
ولدي خربه تتجاوز العر ســنوات 
يف مجال املبيعات والتعامل مع تقنيات 

الكمبيوتر ومجال الربمجة.
استرياد كمدير  كام عملت مبؤسسة 

أعامل.

البيوت  مــروع  فكرة  جاءتك  متى 
الذكية؟

ذات يوم وأنا يف طريقي لزيارة أحد 
إليه تذكرت أين  أقاريب وعند وصــويل 
تركت املكيف شغاال، ليست املشكلة هنا 
فحســب، بل أغلقت باب منزيل بالقفل 
الداخل! اضطررت  ونســيت املفتاح يف 
للدخول إىل  الباب حني عــوديت  لكرس 
املنزل. مــن يومها وأنا أفكــر بطريقة 
املستخدم  وجعل  املشكلة  هذه  مثل  لحل 
من  فريد  واســتخدام  بتجربة  يستمتع 

نوعه متنحه كل الرفاهية املطلقة.
ثم راودتني هــذه الفكرة فخطر يف 
الذي لطاملا  الســحري  النظام  بايل هذا 
املشــكالت  من  الكثري  بحل  ســيتكلف 
مســتخدم  ألي  والجهد  الوقت  وتوفري 

ميتلكه نظام عــري وحديث عايل 
االستخدام  بسيط  والتعقيد،  التشفري 

وذو واجهات مبسطة للمستخدم.
حينها بــدأت بعمل برمجه معقده 
لتطوير هذا النظام من كافة النواحي 
وبعد سنة ها أنا أقدم لكم أفضل نظام 
يحل لكــم أصعب املشــاكل التي قد 

تواجهكم يف حياكم اليومية.

ما هي الفكرة؟ وعىل ماذا تركز؟
الفكــرة تتلخــص يف أين عملت 
لتمنح  الربمجة  تقنيــات  أحدث  عىل 

املســتخدمني القدرة التامة يف التحكم 
الهاتف  تطبيق عىل  بواســطة  بالنظام 
الكهربائية  املنــزل  بأجهــزة  يتحكــم 

واإللكرونيــة عن ُبعد ســواء 
أو  املنــزل  داخــل  يف  كنــت 
خارجــه بضغطــة زر للتحكم 
والتلفاز  اإلضــاءة  مثل  الكامل 
والريســيفر ومراوح الســقف 
واملكيفات والســخان والستائر 
ترشيد  بجانب  األبواب،  وأقفال 
مينح  وهذا  لالســتهالك،  أمثل 
املســتخدم الكثري مــن الراحة 

واألمان.

ما الفائدة من املروع؟ وما 

هي االستفادة منه واملميزات؟
الفوائد تتمثل فيام ييل:

ترشيد استهالك الطاقة يف املنزل.

 مظهر عري للمنــزل حيث يجعل 
التقنيات  توفــر  عن  يتكلمون  اآلخرين 
الحديثة يف منزلك، وهذا يوحي للتطور 

والرقي.

مجال  يف  مربح  استثامر   
العقــارات، فمنــزل بكل هذه 
اإلمكانيات التقنية بالطبع من 

السهل جًدا تأجريه أو بيعه.
أمــا املميزات فهــي نظام 
تطبيــق یوفر لك أعىل درجات 
الحامیــة والتشــفیر التــام 
االخراق  مــن  املنزل  ألجهزة 
النظام یمثل  والتشــفیر. هذا 
الرفاهیــة الکاملــة حیث أنه 
يف  التحكم  ویمکنك  بســیط 
خالل  من  املنزل  أجهزة  جمیع 
تطبيق عىل الهاتف وذلك يكون 
بضغظة زر واحدة، وتستطیع 
أن تتحكــم يف جميع األجهزة 
يف منزلك مــن أي مكان يف 

العامل.
 كيف من املمكن االستفادة 
املــروع يف ظل ضعف  من 
مشكلة  هناك  وهل  اإلنرنت؟ 
ســتواجه الشــخص الــذي 
يف  مروع  فكرة  يســتخدم 
لخدمة  خلــل  حــدوث  حال 

اإلنرنت عن العمل؟
ال تقلق يف حالة كان النت 
يعمل  النظام  أطمئنك  ضعيًفا. 
من  به  التحكــم  وتســتطيع 
أي مكان. فقــد قمت بربمجة 
النظــام عىل أقــل رسعة نت 
متوفرة لديك إذ أنك تســتطيع 
وبضغطة زر وبأقل رسعة نت 
املنزل  بأجهــزة  التحكم  لديك 
ســواء داخل املنزل أو يف أي 
مكان كنت من العامل وهذا ما 

مييز نظامي الذيك.
أما يف حالــة انقطاع النت 
عن العمل بشكل نهايئ فهناك 
طريقــة أخرية، بأن تقوم بتشــغيل أو 
إيقــاف األجهزة والتحكم فيها بشــكل 

يدوي.

 شبوة »األمناء« خاص:

واجهــت الرعيــة اإلخوانية حالة 
الرفض الشعبي الجارف لها يف محافظة 
للمرة  املحروقات  أســعار  بزيادة  شبوة 
الثانيــة يف غضون أســبوع واحد، يف 
الوقت الذي قامت فيه بتهريب ما يقارب 
من مليون برميل نفــط خام عرب ميناء 
النفطي، ما ييش بأنها متيض  النشيمة 
يف طريقهــا نحو معاقبة املواطنني يف 
ظل عدم قدرتها عــىل مواجهة طوفان 

الغضب الشعبي ضدها.
ويربهــن اســتمرار الرعيــة يف 
أنها  عىل  االقتصادية  العقاب  أســاليب 
تواجــه مأزقــا حقيقًيــا يف التعامل 
مع الغضب الشــعبي، إذ أن اســتخدام 
القوة يف مواجهــة قطاعات كبرية من 
لرفض  أبيها  بكرة  املواطنني خرجت عن 
احتاللهــا يعني دخولهــا يف مواجهة 
شعبية لن تحقق من خاللها أي انتصار، 
بل إنها ستكون الطرف األضعف، كام أن 
صمتها يعرب عــن ضعفها الذي أضحى 
واضًحا يف أي تحركات شعبية وتخىش 

من أن تطولها تأثرياتها.
التي  البقــاع  يف  الرعية  تتحــرك 

تســتطيع التحكم فيهــا دون أن تدخل 
يف مواجهــة مبارشة مــع املواطنني، 
وتعد القطاعــات الخدمية واالقتصادية 
والجهــات املرتبطــة بالنفط عىل رأس 

مجابهة  يف  متســكها  التــي  األدوات 
الثورة الشعبية ضدها، تحديدا وأنها تجد 
صعوبة يف اســتخدام سالح املليشيات 
الحوثية يف الوقت الحــايل ألنها تدرك 

بعد  الغضب  بأنها ســتواجه مبزيد من 
أن أدركت أن تســليم الجبهات عىل نحو 
مستفز للمواطنني سيقود إىل انتفاضة 
شعبية قادرة عىل اقتالع جذور االحتالل 

اليمني من املحافظة.
ويحــاول املدعو بــن عديو محافظ 
شــبوة تنفيذ تعليامت القوى اإلقليمية 
الداعمة للرعية والحويث لكن من دون 
أن يقود ذلك لزيادة حدة الغضب ضده بعد 
أن تركزت مطالــب املواطنني خالل لقاء 
الوطأة عىل رضورة طرده من املحافظة، 
ويجد يف زيادة أسعار املشتقات النفطية 
الوقود حال مناســبا يستطيع  وتهريب 
من خالله أن يثبت والئه للقوى املعادية، 
بعــد أن أضحت زيادات أســعار الوقود 
الذين  للمواطنني  بالنســبة  معتادا  أمرا 
يجدون أنفسهم بني ليلة وضحاها أمام 
ارتفاعات جنوبيــة دون أن يكون هناك 

سبب منطقي لها.
للمرة الثانية يف غضون أسبوع، قرر 
اإلخواين املدعو محمد بن عديو محافظ 
شبوة، األحد، رفع أسعار املحروقات يف 
تحٍد لإلرادة الشــعبية، ووصل سعر لر 
الوقود إىل 1250 ريــااًل، مبا يعادل 25 
ألف ريال للدبة )ســعة 20 لًرا(، تنكياًل 

املعييش  للواقــع  وتأزمًيا  باملواطنــني 
للسكان.

وأمهــل املواطنون خالل لقاء الوطأة 
الجامهريي مبديريــة نصاب، الرعية 
اإلخوانية  الســلطة  إلبعــاد  اإلخوانية 
عن املحافظــة، وتحرير املختطفني يف 
بأســعار  التالعب  وإنهاء  معتقالتهــا، 

الوقود.
منابع  لتجفيف  جديــدة  خطوة  يف 
نفط الجنوب ورسقة عوائده، اســتقبل 
النفطــي يف مديرية  النشــيمة  ميناء 
رضوم مبحافظة شــبوة، السبت، ناقلة 

.)SEATRUST( النفط
تعادل  تحميل شــحنة  املرتقب  ومن 
مبليون برميل من النفــط الخام، تقدر 
قيمتها بـ 78 مليون دوالر بحسب أسعار 
التسليم الفوري باألسواق العاملية، تذهب 

إىل جيوب قيادات الرعية اإلخوانية.
وتعد الشــحنة الثانيــة يف غضون 
االخوانية،  املليشيات  باعت  حيث  شهر، 
يف أكتوبر املايض 950 ألف برميل نفط، 
وهو ما يشــري إىل أن عمليات التهريب 
يجري توظيفها لصالح عقاب املواطنني 
الرعية  تتامدى  الذي  اإلرهاب  ومتويل 

يف ارتكابه.

ال�سرعية تواجه ثورة �سبوة بزيادات جنونية يف اأ�سعار املحروقات

هذه فوائد امل�سروع واال�ستفادة منه من خالل عدة مميزات

مهند�س عدين يك�سف عن م�سروع هو االأول من نوعه للمنازل وال�سركات اال�ستثمارية والتجارية يواكب اأنظمة العامل احلديثة
مدحت: هذه تفا�سيل م�سروع البيوت الذكية

 هكذا ت�ستطيع التحكم باأجهزة املنزل الكهربائية واالإلكرتونية عن ُبعد

هل باالإمكان اأن تعطي القارئ نبذة خمت�سرة عنك؟

اأجرت »الأمناء« حواًرا مقت�ضًبا معه..


