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للبال�ستيك هي ت�سنيعه وا�ستخدامه بعد ال�ستخدام الأويل  الهائل  ال�ستهالك 
له. فاإذا قامت م�سر باإعادة تدوير البال�ستيك، فمن املمكن اأن ي�سبح ذلك م�سدًرا 

هائاًل للدخل.
ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  وهي  فيا�ض،  احلميد  عبد  عزة  بتحقيقه  حلمت  ما  هذا 
م�سابقة  يف  مت�سابًقا    130 �سمن  من  عزة  كانت   ،2012 عام  ففي  عمرها.  من 
اتفاقية  بجائزة  فازت  ال�سباب؛ حيث  للعلماء  والع�سرين  الثالثة  الأوروبي  الحتاد 
يف  اأ�سبوع  ق�ساء  فر�سة  اجلائزة  تلك  لها  اأتاحت  وقد  الأوروبي.  الندماج  تطوير 
من�ساأة تابعة لالحتاد الأوروبي مبركز كالهام لن�سهار الطاقة باململكة املتحدة؛ حيث 
لتحويل  العون  لها  قدموا  الذين  للعلماء  فكرتها  و�سرحت  م�سروعها،  عر�ست 

م�سروعها من فكرة اإىل واقع ملمو�ض.
اكت�سفت عزة فيا�ض حمفًزا يقوم بتك�سري بوليمارات البال�ستيك، وحتويلها اإىل 
مواد خام ت�ستخدم يف �سناعة الوقود احليوي. واملذهل يف ابتكار عزة لي�ست فكرته، 
ولكن املحفز الذي قامت با�ستخدامه؛ فقد ا�ستخدمت الألومينو�سيليكات، وهو 
حمفز يقوم بتحليل املخلفات البال�ستيكية، واإنتاج غازات مثل امليثان، والربوبان، 
والإيثان. وت�ستخدم تلك الغازات كمواد خام لإنتاج كميات كبرية من الإيثانول؛ 
هذا  يف  اجليد  ال�سيء  هو  وهذا  للبيئة،  و�سديقة  التكاليف  قليلة  الطريقة  وتلك 

البتكار.
مبتكر  يعمل  البال�ستيك،  تدوير  لإعادة  بفكرة  فيا�ض  عزة  جاءت  ومثلما 
م�سري �ساب اآخر هو م�سطفى جمدي ال�ساوي على م�سروع �سديق للبيئة ذي 
منفعة مل�سر. ففكرته هي بناء �سد ذكي متعدد الأغرا�ض. وتعتمد م�سر منذ القدم 
على مياه النيل من اأجل احلياة؛ ولهذا فمن ال�سروري احلفاظ على هذا امل�سدر 
الذكي  »ال�سد  ا�سم  م�سروعه  على  م�سطفى  اأطلق  وقد  للحياة.  الواهب  الثمني 
للزلزل،  وم�ساد  عالية،  بكفاءة  الطاقة  ي�ستهلك  �سد  بناء  اقرتح  العربي«؛ حيث 

ومولد للطاقة.
يف  ال�سباب  العلماء  من  كثري  مع    2015 عام  يف  لندن  يف  م�سطفى  ت�سابق 
البتكارات  اكت�ساف  اإىل  تهدف  �سنوية  م�سابقة  وهي  املوهوبني«.  العرب  »بطولة 
يف  دولة  ثالثون  ا�سرتكت  وقد  تخ�س�ساتهم.  جمالت  يف  العربية  والخرتاعات 
هذه امل�سابقة يف عام 2015؛ حيث فاز م�سطفى ذو ال�ستة ع�سر عاًما يف هذا العام 

بجائزة على م�سروعه املبتكر.
الطاقة  تطويع  حيث  من  به  يحتذى  الت�سميم  جائزة  على  احلائز  وم�سروعه 
لت�سغيل  الرياح  وتوربينات  ال�سم�سية  بالألواح  ال�ستعانة  �سيتم  املتجددة؛ حيث 
التوربينات التي �ستنتج بدورها الطاقة الكهرومائية. ومن املقرتح اأن يتم بناء ال�سد 
يف ال�سلوم؛ حيث �سيقوم باإنتاج قرابة 33.1  ميجا وات من الكهرباء يف ال�ساعة. 
وبينما تقدر تكلفة بناء ال�سد بنحو 28  مليار جنيه م�سري، يوؤكد ال�ساوي اأن هذه 
التكاليف �سيتم ا�سرتدادها يف غ�سون �سهور قليلة بعد بدء ت�سغيل ال�سد. وعلى 
الرغم من اأنه العقل املفكر وراء امل�سروع، فيوجد فريق يقوم مب�ساعدته فيما يخت�ض 

بالأمور املالية.
على  م�سر  م�ساعدة  كبري يف  دور  له  ف�سيكون  واقًعا،  امل�سروع  هذا  اأ�سبح  اإذا 
العتماد على م�سادر الطاقة املتجددة املوجودة بوفرة فيها ولكن ل يتم ال�ستفادة 
املتجددة  الطاقة  يف  حتًما  يكمن  امل�ستقبل  اإىل  فالطريق  الأمثل.  بال�سكل  منها 
بالرغم من اأن العتماد على الوقود الأحفوري ل يزال �سائًدا ب�سكل كبري. وناأمل 
ال�ساوي ومثيالتها عناوين الأخبار،  اأن تت�سدر م�سروعات عزة فيا�ض وم�سطفى 

كما ننتظر تنفيذها على اأر�ض الواقع يف امل�ستقبل.
على الرغم من اأن تلك املجهودات الرائعة جهود فردية، فاإن هناك حماولت 
لإيجاد مكان يقوم بت�سجيع العلماء ال�سباب؛ ولذلك مت اإطالق اأكادميية ال�سباب 

�لنجاح يف جمال �لعلوم ال يعني بال�ضرورة �أن تكون قد �أمتمت 
تعليمك �جلامعي، �أو ح�ضلت على دور�ت تدريبية متقدمة، وهذ� 
هو جمال �الأمر. فالعلم متاح لكل �لنا�س �لذين يريدون �لتوغل يف 
�أفكار  لديك  كانت  فاإذ�  وكبري.  �ضغري  بني  ق  ُيَفرِّ ال  وهو  �أ�ضر�ره، 
وخمرجاته،  �لعلمي  �ملنهج  مبدخالت  در�ية  على  وكنت  علمية، 
وتتمتع بعقل ذكي وف�ضويل، فال يوجد حدود لالكت�ضاف �لعلمي.

نحن ل�سنا يف حاجة للبحث بعيًدا للعثور على هوؤلء العلماء ال�سباب. فمنذ 
ب�سع �سنوات هنا يف الإ�سكندرية، اكت�سفت طالبة يف املرحلة الثانوية اكت�ساًفا َغريَّ 
م�سار عملية اإعادة تدوير املواد البال�ستيكية. فهنا يف م�سر، ن�ستهلك كميات هائلة 
فكرت  ولذلك  تقريًبا،  م�سر  �سوارع  كل  يف  منه  اأكواًما  فرنى  البال�ستيك؛  من 
نعي�ض يف عامل مهدد  امللحة. ولأننا  امل�سكلة  للبيئة لهذه  الطالبة يف حل �سديق 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  جديدة  فكرة  فاأية  عليه،  املرتتبة  والآثار  املناخي  بالتغري 

تقليل اأ�سرار هذه الظاهرة على كوكب الأر�ض تقابل بكثري من الت�سجيع.
عام  يف  فرد  لكل  كجم   25 قرابة  البال�ستيك  من  م�سر  ا�ستهالك  بلغ  وقد 
  16 يبلغ  الذي  العربي  الوطن  معدل  متو�سط  عن  مرتفع  معدل  وهو   ،2012
ا. وم�سكلة هذا  �سنويًّ البال�ستيك مليون طن  ا�ستهالك  فيتعدى  فرد.  كجم لكل 

بقلم: جيالن �سامل
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العلمي  للبحث  امل�سرية  الأكادميية  تتبع  التي   2014 عام  يف  للعلوم  امل�سرية 
والتكنولوجيا، وت�ستهدف ال�سباب الراغب يف العمل يف املجالت العلمية. وت�سم 
تتاألف من جمموعة  العاملية والتي  ال�سباب  اأكادميية  اأع�ساء من  ال�سباب  اأكادميية 
اإىل  العاملية  ال�سباب  اأكادميية  فتهدف  دولة.  ال�سباب من 58   الرواد  العلماء  من 
التي  املن�سة  ومنحهم  العامل،  اأنحاء  جميع  من  العلماء  ل�سباب  منرًبا  ت�سبح  اأن 
يحتاجون اإليها للتوا�سل بع�سهم مع بع�ض، وخلق حوارات متعددة التخ�س�سات 

توؤدي اإىل ابتكارات عظيمة.
ما تاأمل اأكادميية ال�سباب امل�سرية للعلوم يف حتقيقه هو خلق بيئة يتمكن فيها 
�سباب العلماء من التوا�سل وال�ستفادة من املجتمعات العلمية، والتكنولوجية، 
والبتكارية داخل م�سر وخارجها؛ كما تهدف الأكادميية اإىل م�ساعدة الأ�سخا�ض 
حتقيق  من  ومتكينهم  العمل،  وور�ض  وامل�سابقات،  املوؤمترات،  بح�سور  املهتمني 
فرق  اإىل  الن�سمام  فر�سة  لديهم  الأكادميية  واأع�ساء  العلوم.  اأحالمهم يف جمال 
اأي�ًسا  امل�سرية  الأكادميية  وتعمل  بينهم؛  فيما  اأ�سهل  التعاون  يكون  البحث حتى 

موؤ�س�سي  اإطار  حتقيق  على 
من  العلماء  �سباب  ميكن 

امل�ساركة يف تطوير م�سر.
بتجميع  يقوم  اآخر  مكان 
مل�ساركة  ال�سباب  العلماء 
اإىل  واأفكارهم،  م�سروعاتهم 
من  بع�سهم  التعلم  جانب 
ال�سنوية  امل�سابقة  هو  بع�ض، 
تقيمها  التي  والبحث  للعلوم 

من �لو��ضح �أنه يوجد كثري من �لعقول �لعظيمة يف م�ضر، وجناحهم يعني �لكثري، لي�س 
�أن  لو  لتقدميه.  �لكثري  �ل�ضاعد  �جليل  فلدى  �لعموم؛  يف  لالإن�ضانية  ولكن  لبلدنا  فقط 
�لت�ضهيالت و�لفر�س متاحة لهم، فمن �ملوؤكد �أننا �ضرنى �لكثري من �الإجناز�ت �ملذهلة. 
ومع �حلاجة �إىل حلول م�ضتد�مة و�ضديقة للبيئة، فمن �لو��ضح �أن �لعلماء �ل�ضباب لديهم 

�الإجابة �لتي يحتاجها �لعامل.

امل�سابقة يف عام 2015   اأقيمت هذه  وقد  العربي.  العامل  للطالب يف  اإنتل  �سركة 
مبكتبة الإ�سكندرية؛ حيث حققت جناًحا باهًرا با�سرتاك 130  طالًبا من 11  دولة 
عربية، وبلغت قيمة جوائز امل�سابقة املالية قرابة 20.000 دولر اأمريكي. ت�سمنت 
الأول  باملركز  الفائز  الطالب  م�سروع  مثل  املتميزة،  امل�سروعات  كثرًيا من  امل�سابقة 
اخرتع  عاًما؛ حيث  ع�سر  �سبعة  العمر  من  يبلغ  الذي  اللطيف،  عبد  اأمين  حممد 

طريقة لعزل خاليا �سرطان الرئة ملنعها من النمو والنت�سار يف بقية الأع�ساء.
قال طه خليفة - املدير العام الإقليمي ل�سركة اإنتل يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا - »من اأولوياتنا ب�سركة اإنتل ال�ستمرار يف تعزيز التنمية وال�ستثمار 
�سبابنا  فواجبنا هو تدعيم  والقادة«  واملبتكرين،  العرب،  العلماء  �سباب  يف طاقات 
اأبحاثهم، وابتكاراتهم، وتعليمهم؛ لتمكينهم  اإر�سادهم، وال�ستثمار يف  من خالل 
اإىل  متحدًثا  اأ�ساف  وقد  مبتكرة«.  بطرق  املتاحة  الفر�ض  جميع  ا�ستك�ساف  من 
العلماء  مل�ستقبل  هامة  م�سابقة  هي  للعلوم  اإنتل  »م�سابقة  النهائيني:  املت�سابقني 
ال�سباب يف العامل العربي. فيمثل هوؤلء املت�سابقون الذين و�سلوا اإىل الت�سفيات 
النهائية اأفا�سل املبتكرين والقادة يف منطقتنا؛ وبناًء على امل�سروعات املقدمة هذا 
الأ�سبوع، فكلي ثقة اأن هوؤلء املبتكرين ال�سباب �سيجعلون من عاملنا مكانًا اأف�سل«. 
من الوا�سح اأنه يوجد كثري من العقول العظيمة يف م�سر، وجناحهم يعني الكثري، 
لي�ض فقط لبلدنا ولكن لالإن�سانية يف العموم؛ فلدى اجليل ال�ساعد الكثري لتقدميه. 
لو اأن الت�سهيالت والفر�ض متاحة لهم، فمن املوؤكد اأننا �سرنى الكثري من الإجنازات 
املذهلة. ومع احلاجة اإىل حلول م�ستدامة و�سديقة للبيئة، فمن الوا�سح اأن العلماء 

ال�سباب لديهم الإجابة التي يحتاجها العامل.

املراجع
inhabitat.com
www.scidev.net
egyptianstreets.com
weekly.ahram.org.eg
globalyoungacademy.net
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للعام �لر�بع على �لتو�يل، فازت فرق معر�س مكتبة �الإ�ضكندرية للعلوم و�لهند�ضة مبركزين من 
�لتي عقدت يف  �أي�ضف« 2016،  »�إنتل  للعلوم و�لهند�ضة  �لدويل  �ملعر�س  �الأوىل يف م�ضابقة  �ملر�كز 

�لفرتة من 8 �إىل 13 مايو 2016، يف فينيك�س بوالية �أريزونا بالواليات �ملتحدة �الأمريكية.
وكما يحدث كلَّ عام، �ضاركت ع�ضرة م�ضروعات متاأهلة من معر�س �إنتل مكتبة �الإ�ضكندرية 
�إنتل �لدويل للعلوم و�لهند�ضة، 2016؛ حيث تناف�س  للعلوم و�لهند�ضة »م�ضر« يف م�ضابقة معر�س 
17 طالًبا م�ضريًّا ب�ضرف يف �مل�ضابقة �لدولية، وح�ضدو� �جلو�ئز و�لتقدير �لدويل من علماء من جميع 
�أنحاء �لعامل، ومنهم �حلائزون على جائزة نوبل يف �ضتى جماالت �لعلم. وجاءت هذه �مل�ضاركة يف 
�لرحلة �لتي نظمها مركز �لقبة �ل�ضماوية �لعلمي مبكتبة �الإ�ضكندرية، بالتعاون مع �إنتل م�ضر، ووز�رة 
�لرتبية و�لتعليم، وحتت رعاية �أكادميية �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا، و�لقن�ضلية �لعامة �الأمريكية.

على  اأمين  و�سماح  جنيب  ماريا  الطالبتان  ح�سلت 
املركز الرابع يف جمال علوم الأر�ض والبيئة، عن م�سروع 
التو�سيل«.  فائقة  بالتقنية  املدمج  املياه  حتلية  »نظام 
املائية  املوارد  ُندرة  م�سكلة  من  امل�سروع  فكرة  وتنطلق 
التي تعد من اأكرب التحديات يف م�سر. ومن ُهنا كانت 
فكرة م�سروع التحلية فائقة التو�سيل للتغلب على تلك 
احلديد  اأك�سيد  نانو  ا�ستخدام  طريق  عن  املُ�سكالت 
الأ�سود. وكانت النتائج ُمذهلة بعد تكرار التجربة عدة 
مرات، والتكلفة الإجمالية لها ُمنخف�سة؛ وهو ما يثبت 

جناًحا كبرًيا للم�سروع. 
كذلك ح�سلت الطالبتان هيا اأحمد ومادونا عاطف 
على املركز الرابع يف جمال الهند�سة البيئية عن م�سروع 
»حتلية املياه با�ستخدام نظام الف�سل البخاري«. فاملاء من 
دور  وله  احلياة،  عن  امل�سئولة  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأهم 
من  العذبة  املياه  واأزمة  ا.  جدًّ كبري  واقت�سادي  حيوي 
اأكرب التحديات التي تواجه م�سر وغريها من البالد يف 
الآونة الأخرية. من ُهنا كانت فكرة حتلية مياه البحر عن 
طريق م�سروع ُمبتكر ُمنخف�ض التكلفة و�سهل الت�سنيع 
وُم�ستقر  ُمرتفع  تدفق  ومعدل  عالية،  كفاءة  وذي 
ا واآمن، ويعمل عن طريق فكرة علمية  ا وحراريًّ ميكانيكيًّ
اأن يكون  مُيكن  الذي  البخاري«،  »الف�سل  ب�سيطة هي 

حالًّ موثوقاً ملُجتمعنا.

ومن اجلدير بالذكر اأنه يف عام 2015 فازت الطالبة 
البيئية  العلوم  جمال  يف  الأول  باملركز  يحيى  يا�سمني 
حيث  الرمادية«؛  املياه  من  »ال�ستفادة  م�سروعها  عن 
ابتكرت جهاًزا يقوم بتبخري املياه بوا�سطة احلرارة الناجتة 
درجة   1200 اإىل  ت�سل  التي  الأرز،  ق�ض  حرق  عن 

مئوية، ومترير غازات ق�ض الأرز على طحالب تقوم باإنتاج 
وقود الديزل احليوي وزيت بطريقة معينة، وبذلك ميكننا 
عديد  اإىل  توؤدي  التي  ال�سوداء  ال�سحابة  من  التخل�ض 

من اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
علوم  كلية  خرباء  من  اعتمد  الذي  اجلهاز  ذلك 
�سناعة  يف  الأرز  ق�ض  رماد  با�ستخدام  يقوم  دمياط، 
للطاقة  مبولد  ومزود  الع�سوي،  وال�سماد  الأ�سمنت 

الكهرومائية، ومولد للطاقة ب�سغط الغازات.
ال�سيد  ومنى  عزت  �سارة  فازت   ،2014 عام  ويف 
اإنتل  م�سابقة  من  املتاأهالت  الطالبات   - ممدوح  وهدى 
مكتبة الإ�سكندرية 2014- على املركز الثالث مبعر�ض 
المتياز  نوط  على  ح�سلن  كما  الدويل؛  اأي�سف  اإنتل 
وزارة  احتفالية  يف  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�ض  من 
الثنني  �سباح  اأقيم  الذي  املعلم  بعيد  والتعليم  الرتبية 

8 �سبتمرب 2014، بقاعة املوؤمترات مبدينة ن�سر.
امل�سابقُة  والهند�سة  للعلوم  الدويل  املعر�ض  وُيَعدُّ 
الدولية الكربى يف جمال العلوم للمرحلة قبل اجلامعية، 
م�ستوى  على  طالًبا   1750 على  يزيد  ما  متنح  والتي 
وعر�ض  الأفكار،  وم�ساركة  للتجمع،  الفر�سة  العامل 
التناف�ض  اإىل  بالإ�سافة  املتطورة،  العلمية  امل�سروعات 
الدرا�سية  املنح  يف  املتمثلة  الدولرات  ماليني  على 
الفر�سة متاحة  العلمية؛ حيث  والتعليمية، والرحالت 
ملقابلة علماء من كل اأنحاء العامل وحائزين على جائزة 

نوبل يف �ستى جمالت العلوم.
للعلوم  الإ�سكندرية  مكتبة  اإنتل  معر�ض  ويهدف 
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ترتاوح  ممن  ال�سباب  م�ساعدة  اإىل   2016 والهند�سة 
مهارات  تطوير  على  �سنة   18 اإىل   12 من  اأعمارهم 
القرن احلادي والع�سرين من خالل الرتكيز على املعرفة 
وحل  النقدي،  والتفكري  والبتكار،  العلمي،  والبحث 
هذا  وُيعد  اجلماعي.  العمل  على  والقدرة  امل�سكالت، 
العلماء  على  القائم  املعريف  م�سر  ملجتمع  الزاوية  حجر 
اأ�ساتذة  الطالب  م�سروعات  بتقييم  ويقوم  والباحثني. 
بالإ�سافة  متخ�س�سون،  ومهند�سون  وعلماء،  جامعيون، 
اإىل متطوعني حمرتفني يف ال�سناعة. ويتم حتديد اجلوائز 
مع  نقطة،  مائة  من  مكون  مقيا�ض  با�ستخدام  الكربى 
اإعطاء النقاط على القدرات الإبداعية والتفكري العلمي 
والأهداف الهند�سية والدقة واملهارات والو�سوح. وتتبع 

جلنة التحكيم املقايي�ض الدولية لتقييم امل�سروعات.
القبة  مركز  بني  املثمر  التعاون  اأن  بالذكر  جدير 
الرتبية  ووزارة  م�سر  اإنتل  و�سركة  العلمي  ال�سماوية 
اإنتل  ملعر�ض  اجلغرايف  التو�سع  عن  اأثمر  قد  والتعليم 
كل  ليغطي  والهند�سة  للعلوم  الإ�سكندرية  مكتبة 
الإ�سكندرية  معر�ض  ويعد  اجلمهورية.  حمافظات 
املعر�ض النهائي الثالث والأخري لهذا العام؛ وحيث مت 
اإعالن اأربعة م�ساريع فائزة من معر�ض القاهرة الذي �سم 
وم�سروعني  الكربى،  القاهرة  اأنحاء  من جميع  م�ساريع 
من  م�ساريع  �سم  الذي  الأق�سر  معر�ض  من  فائزين 
ع�سرة  املجموع  ليكون  الأحمر،  والبحر  م�سر  �سعيد 

م�ساريع فائزة على م�ستوى اجلمهورية. 
الفرق  واإعداد  بتاأهيل  الإ�سكندرية  مكتبة  وتقوم 
خالل  من  دولية  مراكز  على  احل�سول  ل�سمان  الفائزة 
ومراجعة  والبحثية،  الفردية  املهارات  تطوير  برنامج 
ا مبعرفة نخبة من اأ�ساتذة اجلامعات  ا ولغويًّ امل�ساريع علميًّ
ب�سباب  املهتمة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  امل�سرية 
املايل  الدعم  تقدمي  جانب  اإىل  والباحثني،  املخرتعني 
والفني للم�ساريع الفائزة حتى تتاأهل للفوز يف امل�سابقة 

الدولية.

ع�سر  �سبعة  العمر  من  تبلغ  هجر�ض  �سارة  كانت 
مع  فتاة م�سرية حت�سل  اأول  اأ�سبحت  فقط عندما  عاًما 
فريقها على جائزة بامل�سابقة العلمية الدولية الكربى يف 
العامل لطلبة ما قبل اجلامعة، وهي معر�ض اإنتل للعلوم 
ا يف الوليات  والهند�سة )اإنتل اأي�سف( الذي يقام �سنويًّ
اأجرت  املتحدة الأمريكية، وذلك يف عام 2013. وقد 
اإليها عن  وحتدثت  معها،  لقاًء  العلم«  »كوكب  جملة 

تلك التجربة الفريدة من نوعها.
هل ميكنك تقدمي نف�سك للقراء؟

اأقوم  �سنة.   21 العمر  من  واأبلغ  هجر�ض،  �سارة  اأنا 
الأو�سط  ال�سرق  جامعة  يف  النف�ض  علم  بدرا�سة  ا  حالًيّ
تفوز  فتاة م�سرية  اأول  واأفتخر لكوين  تركيا،  التقنية يف 

بجائزة )اإنتل اأي�سف(.
امل�سروع  وما  فريقك؟  باختيار  قمت  اأخربينا كيف 

الذي تقدمتم به؟
بقية  وبني  بيني  امل�سرتك  العامل  كان  البداية  يف 
اأع�ساء الفريق، وهما عمر خالد وعبد الرحمن حممد، 
يف  امل�سرتكة  والرغبة  الكمبيوتر،  بعلوم  ال�سغف  هو 
لذلك،  ال�سرطان.  مبر�ض  امل�سابني  الأطفال  م�ساعدة 
وبعد وقت طويل، وجمهود كبري، وتفكري عميق، تو�سلنا 
خط  حتليل  ي�ستطيع  كمبيوتر  برنامج  ابتكار  فكرة  اإىل 
اليد لكل من الأطفال الأ�سحاء وامل�سابني بال�سرطان؛ 
حالة  ت�سخي�ض  من  ميكننا  ت�سنيفي  منوذج  بناء  بهدف 
هذا  على  اأطلقنا  وقد  بال�سرطان.  امل�سابني  الأطفال 
عن  املبكر  للك�سف  جديدة  »طريقة  ا�سم  امل�سروع 
الآيل خلط  التحليل  الأطفال، من خالل  ال�سرطان يف 

اليد«.
اأمر �سائق للغاية! وما اخلطوات الواجب  رائع، هذا 

اتباعها لال�سرتاك يف هذه امل�سابقة؟
اأي  في�ستطيع  ا؛  جًدّ وب�سيطة  وا�سحة  اخلطوات  اإن 
�سخ�ض ال�سرتاك من خالل املوقع الر�سمي للم�سابقة 
)www.isef-eg.com(. وقد قام فريقي بال�سرتاك 

الإ�سكندرية؛  مكتبة  لإنتل  املحلية  امل�سابقة  يف  اأوًل 
باأكملها؛  وامل�سابقة  فئتنا  يف  الأول  باملركز  فزنا  حيث 
)اإنتل  الدولية  امل�سابقة  يف  للم�ساركة  اأهلنا  ما  وهذا 
املتحدة الأمريكية.  الوليات  اأقيمت يف  التي  اأي�سف( 
بلدان  الفرق من كل  املناف�سة مع جميع  كانت  وهناك 
ا؛ ما جعلنا ن�سعر ب�سعادة غامرة عندما  العامل قوية جدًّ

ح�سلنا على املركز الرابع يف فئة علوم الكمبيوتر.
ما الذي تعلمته من جتربة )اإنتل اأي�سف(؟

اأفقد  واأل  اأحالمي،  حتقيق  على  العمل  تعلمت 
على  النفتاح  اإىل  بالإ�سافة  اأبًدا،  حتقيقها  يف  الأمل 

الآراء اجلديدة، والعمل اجلاد، والتعاون مع الآخرين.
العلماء  تواجه  التي  وال�سعوبات  املعوقات  ما 

ال�سباب يف م�سر من وجهة نظرك؟
يواجهها  التي  امل�ساكل  من  عديد  هناك  لالأ�سف، 
الف�سول،  ازدحام  مثل  بالعلوم،  املهتمون  الطالب 
وعدم توافر الإمكانيات املعملية، وقلة التمويل والدعم 

احلكومي.
من العامل الذي تعدينه مثلك الأعلى؟

ومثاًل  قدوة  اأعدهم  الذين  العلماء  من  كثري  هناك 
اإليزابيث  العاملة  هي  قلبي  اإىل  اأقربهم  اأن  اإل  اأعلى، 
املعريف واخلبرية يف  النف�ض  املتخ�س�سة يف علم  لوفت�ض 

الذاكرة الإن�سانية.
ما اأكرث �سيء ممتع يف درا�سة العلوم بالن�سبة لِك؟

فهو  بالعلم؛  عالقة  له  ما  كل  بدرا�سة  اأ�ستمتع 
ا�ستك�ساف كل ما هو حولنا بهدف ال�ستفادة الق�سوى 

منه. 
يف النهاية، ما الن�سيحة التي حتبني اأن توجهيها اإىل 

ال�سباب املهتم بدرا�سة العلوم والعمل فيها؟
اأود اأن اأن�سحهم اأن يثقوا يف اأحالمهم؛ فعن طريق 
العامل  هذا  جعل  ت�ستطيعون  اجلاد  والعمل  ال�سرب 

اأف�سل مكانًا واأكرث ذكاًء.
�سكًرا جزياًل �سارة، ونتمنى لِك التوفيق.

بقلم: �ضريين رم�ضان
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ونظًرا ل�سعوبة عر�ض ق�سة كلِّ املوجودين بالقائمة، �سوف نكت�سف ق�س�ض 
»اأثرى ع�سرة« منهم، كانت خلف حتقيق �سهرتهم وثرواتهم يف �سن مبكرة.

حقائق �ضريعة
فياأتي  »في�سبوك«؛  موقع  يف  م�ساهمني  خم�سة  ع�سرة«  »اأثرى  قائمة  على  يهيمن 
)ح�سل  اأمريكي  دولر  مليار   47 ثروته  بلغت  الذي  زوكربريج،  مارك  مقدمتهم  يف 
اأول مليار يف �سن 23(. يليه دا�سنت مو�سكوفيتز، الذي بلغت ثروته  زوكربريج على 
10 مليارات دولر اأمريكي )ح�سل مو�سكوفيتز على اأول مليار يف �سن 26(؛ ثم جان 
كوم – يف الأ�سل موؤ�س�ض »وات�ساب« امل�سرتاة من قبل »في�سبوك« – الذي بلغت ثروته 
اإدواردو  اأول مليار يف �سن 37(؛ ثم  اأمريكي )ح�سل كوم على  7.5 مليارات دولر 
اأول  �سافرين على  اأمريكي )ح�سل  مليارات دولر  ثروته 5.6  بلغت  الذي  �سافرين، 
مليار يف �سن 28(. وياأتي �سون باركر يف املركز الثامن؛ حيث بلغت ثروته 3.8 مليارات 

دولر اأمريكي )ح�سل باركر على اأول مليار يف �سن 31(.
وياأتي على القائمة يف املركزين اخلام�ض وال�ساد�ض موؤ�س�سا »تقنيات اأوبر« ترافي�ض 
كالنيك وجاريت كامب؛ حيث بلغت ثروة كلٍّ منهما 5.5 مليارات دولر اأمريكي 
)ح�سال على اأول مليار لهما يف �سن 38 و36 تباًعا(. وجاءت يف املركز ال�سابع – املراأة 
حيث  هوملز؛  اإليزابيث  »ثريانوز«  الدم  اختبار  �سركة  موؤ�س�سة   – القائمة  يف  الوحيدة 
بلغت ثروتها 4.3 مليارات دولر اأمريكي )ح�سلت هوملز على اأول مليار يف �سن 30(. 
جو  بي«  اإن  بي  »اإير  موؤ�س�سا  والعا�سر  التا�سع  املركزين  ياأتي يف  اآخًرا،  ولي�ض  واأخرًيا 
جابيا ونيثان بليكورت�سيك؛ حيث بلغت ثروة كلٍّ منهما 3.6 مليارات دولر اأمريكي 

)ح�سال على اأول مليار لهما يف �سن 33 و31 تباًعا(.
ملياردير�ٌت بال�ضدفة: في�ضبوك

املوؤ�س�ض  بالتحاق  »الفي�سبوك«  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ق�سة  بداأت 

امل�سارك والرئي�ض التنفيذي لل�سركة مارك زوكربريج بجامعة هارفارد عام 2002م 
لدرا�سة علم النف�ض. ف�سرعان ما اكت�سب �سهرة وا�سعة يف اجلامعة باعتباره عبقري 
ب�سعبية  حظي  الذي  ما�ض«  »في�ض  برنامج  ابتكاره  بعد  وخا�سة  اإلكرتونية،  مواقع 

كبرية، ولكنه اأغلق لحًقا؛ حيث راأت اجلامعة اأن حمتواه غري منا�سب.
الذي  دليل طالبها،  رفع  هارفارد يف  �سرعت جامعة  عام 2003م،  اأواخر  ويف 
اعتاد الطالب اأن ي�سريوا اإليه با�سم »الفي�سبوك« على �سبكة الإنرتنت مل�ساعدتهم 
على التوا�سل. من َثمَّ قرر زوكربريج اأن يتوىل تلك املهمة بنف�سه؛ حيث كان يرى 

اأن باإمكانه حتقيق ذلك بطريقة اأف�سل من اجلامعة نف�سها، ويف غ�سون اأ�سبوع فقط.
ومب�ساعدة  »الفي�سبوك«،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  رمز  زوكربريج  كتب 
ت�سغيل  �سافرين، متكن من  واإدواردو  هيوز،  وكري�ض  مو�سكوفيتز،  دا�سنت  اأ�سدقائه 
هارفارد،  بجامعة  غرفتهم  من  فانطالًقا  فرباير 2004م.   4 يوم  اأطلقه  املوقع؛ حيث 
قامت املجموعة بت�سغيل املوقع وتو�سيع نطاقه لي�سل اإىل طالب اآخرين بجامعات 

كولومبيا، وييل، و�ستانفورد.
اأهم  من  تعد  م�ستخدميه،  بني  حميمة  عالقة  على  »في�سبوك«  موقع  يحافظ 
اأ�سرار جناحه. فبنهاية عام 2004م، بلغ عدد م�ستخدمي املوقع نحو مليون طالب؛ 
با�ستخدام حمرك  اأ�سدقائهم  وبحثوا عن  لهم،  تعريفية  ملفات  باإن�ساء  قاموا  حيث 

بحث، وتبادلوا التحيات با�ستخدام زر »بوك« )الوكزة(.
يف  م�ستثمر  اأول  اأ�سبح  الذي  باركر  ب�سون  زوكربريج  التقى  لحق،  وقت  يف 
�سركة »في�سبوك« ورئي�ًسا لها؛ اإذ يعد اأول من راأى اأن ال�سركة �سوف ُي�سبح لها 
حيث  كاليفورنيا؛  اإىل  �سركته  مقر  زوكربريج  نقل  2004م،  يونية  يف  كبري.  �ساأن 
التقى باأ�سحاب رءو�ض الأموال املحلية، وجذب ا�ستثمارات بلغت قيمتها ماليني 

الدولرات.
بحلول دي�سمرب 2005م، بداأ املوقع يف جذب اهتمام مزيد من ال�سركات لن�سر 
اإعالناتها؛ ورغم ذلك، ف�سل زوكربريج الرتكيز على ن�سر موقعه عرب نطاق اأو�سع، 
واإ�سافة مزيد من اخل�سائ�ض، بدًل من بيعه. لحًقا، بداأ زوكربريج وزمالوؤه املوؤ�س�سون 
يف مراجعة عرو�ض التمويل املتاحة اأمامهم مل�ساعدتهم على تكبري م�سروعهم بعد 
اأن حتقق لديهم اأهميته كاأداة توا�سل اجتماعي ت�سمح ملليارات الأفراد حول العامل 

بالتوا�سل �سريًعا وبي�سر.
ومئات  املليارديرات  ع�سرات  »في�سبوك«  موقع  عن  نتج  هذا،  يومنا  حتى 
»في�سبوك«  جناح  ق�سة  البع�ض  يعد  وقد  النجاح.  يف  املوقع  لي�ستمر  املليونريات؛ 
بني  ت�سم  واأعظمها؛ حيث  النجاح  ق�س�ض  اأبرز  من  ُتعد  احلقيقة  ولكن يف  ي�سرية، 
جنباتها مدى ا�ستعداد �سبكة الإنرتنت على النمو، والنجاح، واإحداث تغيري حقيقي.

مر��ضلة فورية �ضهلة و�ضخ�ضية: و�ت�ضاب

ُيعد الآن تطبيق »وات�ساب«، الذي بلغ عدد م�ستخدميه نحو مليار م�ستخدم 
�سركة  تاأ�س�ست  العامل.  حول  املحمول  التليفون  عرب  املرا�سلة  خدمات  اأهم  من 
اأن  اأ�سبحا مليارديرين بعد  اأكتون، اللذين  »وات�ساب« على يد جان كوم وبراين 

مل تكن �ضناعة �ملليار�ت يف �ضن �ضغرية يوًما ما بذلك �لي�ضر؛ ومع 
ملعقة من ذهب.  فمه  �مللياردير�ت ويف  هوؤالء  �أي من  يولد  ذلك مل 
�الأربعني  �ضن  دون  �لع�ضاميني  للملياردير�ت  »هورون  تقرير  ففي 
لعام 2016م«، ُقيِّم ت�ضعة وثالثون مليارديًر� معا�ضًر� ممن بنو� �أنف�ضهم 
باأنف�ضهم ح�ضب ثرو�تهم بالدوالر �الأمريكي، ومتو�ضط �أعمارهم 35 

عاًما؛ ومنهم 28 مليارديًر� ي�ضتغلون يف �لقطاع �لتكنولوجي.
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ا�سرتت »في�سبوك« �سركتهما يف عام 2014م.
التقى جان كوم - والذي كان بارًعا يف تكنولوجيا احلا�سوب - برباين اأكتون يف 
ا قبل تركها يف عام 2007م. ويف عام 2009م،  �سركة »ياهو«؛ حيث عمال �سويًّ
»اأيفون«  �سركة  اأن  اأدرك  عندما  املحمول  للتليفون  تطبيق  فكرة  بتنفيذ  كوم  بداأ 
على و�سك تطوير تطبيقات متجرها »اآب�ستور«؛ لينتج عن ذلك �سناعة جديدة. 
اختار كوم للتطبيق ا�سم »وات�ساب«؛ حيث ي�سبه امل�سطلح الأمريكي الذي يعني 

ا بولية كاليفورنيا. »كيف احلال«؛ ويف فرباير 2009م، اأ�س�ض ال�سركة ر�سميًّ
يف وقت ق�سري، ازدادت �سعبية التطبيق، وهو ما اأثار اهتمام �سركة »في�سبوك« 
ودفعها اإىل عر�ض �سفقة على كوم لالن�سمام اإىل جمل�ض اإدارتها عام 2014م. ويف 
غ�سون ع�سرة اأيام، اأعلنت »في�سبوك« حيازتها لـ»وات�ساب« مقابل 19 مليار دولر 
اأمريكي. ومثل »في�سبوك«، اأ�سبح »وات�ساب« اأكرث من جمرد تطبيق مرا�سلة؛ حيث 

ح�سن تقنية الر�سائل الن�سية الق�سرية يف غ�سون �سنوات قليلة.
يومك ملٌك لك: �أوبر

تاأخذنا ق�سة �سركة »اأوبر« اإىل م�ساء ثلجي يف باري�ض يف عام 2008م، عندما 
�سيارة  العثور على  ترافي�ض كالنيك وجاريت كامب من  اأوبر  موؤ�س�سا  يتمكن  مل 
اأجرة للو�سول اإىل اأحد املوؤمترات. لك اأن تتخيل نف�سك م�سافًرا وتتجول يف واحدة 
من اأكرث مدن العامل ازدحاًما، بدون �سيارتك، وحتمل معك اأمتعة، واملطر يت�ساقط، 
ول جتد اأية �سيارة اأجرة؛ فقطًعا ذلك كابو�ض. يف تلك اللحظة اأدرك ال�سديقان اأن 
يف  �سيارة  على  العثور  اأزمة  حلل  �سبل  يف  يفكران  بالفعل  وكانا  عاملية،  اأزمة  تلك 
الوقت  يف  والب�سيطة  العبقرية  فكرتهما  جاءت  هنا  من  املنا�سبني.  والوقت  املكان 

نف�سه؛ وهي: نقرة زر، و�ست�سلك �سيارة. 
لنظام  ت�سغيلهم  اأثناء  اأجرة  �سيارة  العمالء حجز  ي�ستطيع  التطبيق  با�ستخدام 
وفور  منهم،  مقربة  على  الذين  بال�سائقني  باإعالمهم  التطبيق  فيقوم  املواقع؛  حتديد 
وتلقي  الطلب،  حالة  تفقد  ميكنه  ال�سيارات،  اإحدى  حجز  بتاأكيد  العميل  قيام 

تقديرات لوقت و�سول �سيارة الأجرة.
بالن�سمام  كالنيك  ترافي�ض  �سديقه  كامب  جاريت  اأقنع  2009م،  عام  ويف 
اإليه يف م�سروعه، الذي ُعرف لحًقا با�سم »اأوبر«، غري مدركني اأنهما �سي�سريان 
اأوائل  اخلدمة يف  باختبار  الثنائي  قام  النا�سئة.  ال�سركات  اأجنح  واحدة من  رئي�سي 
عام 2010م يف نيو يورك؛ وذلك با�ستخدام ثالث �سيارات فقط، مع عدد قليل من 
الأفراد على دراية باخلدمة. بعد ب�سعة اأ�سهر، لقت »اأوبر« جناًحا باهًرا، واأطلقت 
»اأوبر«  خدمة  واأ�سبحت  2010م.  مايو  يف  فران�سي�سكو  �سان  يف  ا  ر�سميًّ اخلدمة 
متوافرة الآن يف عديد من البلدان حول العامل؛ لت�سمل اأ�سرتاليا، وم�سر، وفرن�سا، 

والإمارات العربية املتحدة، والوليات املتحدة الأمريكية.
تغيرًيا  اأحدثت  للهاتف،  تطبيق  بداأت كمجرد  »اأوبر«قد  اأن  الرغم من  على 
كبرًيا يف طبيعة اخلدمات اللوج�ستية يف جميع اأنحاء العامل؛ ليح�سل الأفراد على 
ما يرغبون، وقتما �ساءوا. وبينما ت�ستعد ال�سركة لت�سميم �سيارات بدون �سائق يف 

امل�ستقبل، ت�ستمر ال�سركة يف تقدمي مثال بارز لتكنولوجيا الإحالل.
ال تذهب هناك، بل ع�س هناك: �إير بي �إن بي 

جابيا  جو  عجز  حني  2007م  عام  يف  بي«  اإن  بي  بداأت»اإير  يروى،  كما 
وبراين ت�سي�سكي عن دفع الإيجار؛ ويف نف�ض الوقت كان هناك موؤمتر قادم اإىل �سان 
فران�سي�سكو وكانت فنادق املدينة جميعها حمجوزة. اأمام حاجتهما لالأموال وطلب 
امل�ساركني يف املوؤمتر، جاءت فكرة تاأجري اأ�سرة هوائية باأر�سية غرفة معي�ستهما، وطهي 

وجبات اإفطار للنزلء.
فاأ�س�ض جابيا وت�سي�سكي املوقع الإلكرتوين »اإير بد اأند بريكف�ست«، ويعني 
كانا  وبينما  نزلء.  اأربعة  لديهما  كان  اأ�سبوع  غ�سون  يف  واإفطار«؛  هوائية  »اأ�سرة 
نيثان  الالمع  املربمج  ان�سم  فرباير 2008م،  ويف  للفكرة.  �سيوفهما حتم�سا  يودعان 
بليكورت�سيك للثنائي و�سار املوؤ�س�ض امل�سارك الثالث؛ حيث قام بتطوير املوقع على 
�سبكة الإنرتنت. يف اأغ�سط�ض 2008م، اأُطلق املوقع الر�سمي، الذي اخت�سر ا�سمه 

فيما بعد با�ستخدام الأحرف؛ لي�سبح »اإير بي اإن بي«يف عام 2009م.
املدى  على  للم�سافرين  والأ�سرة  الإفطار  وجبات  خدمات  بعر�ض  املوقع  بداأ 
الق�سري، ثم اأ�سبح يف وقت لحق يلبي احتياجات امل�سافرين على املدى الطويل 
اأي�ًسا. يف فرباير 2010م، اأعلن املوقع عن احلجز رقم مليون منذ تاأ�سي�سه. ويف عام 

2011م، �سارت ال�سركة دولية بافتتاح اأول مكتب اإقليمي لها يف هامبورغ. 
الأفراد؛  بني  الجتماعية  العالقات  مفهوم  بي«  اإن  بي  »اإير  �سركة  تدعم 
لي�ض فقط من خالل اللقاء وتبادل اخلربات والأفكار، بل تعزز اأي�ًسا مفهوم تقا�سم 

املمتلكات، وبهذه الطريقة ين�ساأ الرتابط بني النا�ض.
لي�س علينا �أن نودع �أحًد� عاجاًل: ثري�نوز

دفعت وفاة عم اإليزابيث هوملز ب�سبب ال�سرطان وهي يف �سن الواحدة والثالثني 
اإىل البحث عن و�سيلة لتطوير الك�سف عن الأمرا�ض يف وقت مبكر. فاأ�س�ست هوملز 
واتبعت  عام 2003م.  »ثريانوز«  اإىل  ا�سمها لحًقا  ُغري  فوري«،  »عالج  �سركة 
اأرخ�ض  جعله  بهدف  الدم،  فحو�ض  يف  جديًدا  نهًجا  احليوية  التكنولوجيا  �سركة 

واأي�سر من فح�ض الدم ال�سريري.
وعملت  �ستانفورد،  بجامعة  درا�ستها  هوملز  تركت  درا�سي،  ف�سل  مرور  بعد 
الدم  ال�سركة اختبارات  فاأجرت  »ثريانوز« يف طابق كلية �سفلي.  على م�سروعها 
الدم؛  يف  الكولي�سرتول  وارتفاع  ال�سرطان،  مثل  مر�سية،  حالت  عن  وك�سفت 
وذلك با�ستخدام وخزة يف الإ�سبع بدًل من �سحب عينات كبرية من الدم. وبوخزة 
غري موؤملة تقريًبا يف الإ�سبع، قامت خمترباتها باإجراء عديد من الفحو�سات باأ�سعار 

تقدر قيمتها باأع�سار �سعر املختربات التجارية.
اأ�سبحت �سركة »ثريانوز« الآن مرخ�سة يف جميع الوليات املتحدة الأمريكية؛ 

واليوم اأ�سبحت اإليزابيث هوملز اأ�سغر مليارديرة ع�سامية يف العامل.
بيت �لق�ضيد

يحار  فالعقل  الأربعني؛  �سن  يبلغوا  اأن  قبل  ذلك  حتقيق  باإمكانهم  كان  »اإن 
قد  بيل جيت�ض  اأن  فتذكر  يقدمونه على مدار حياتهم.  قد  فيما  التفكري  يف جمرد 
ن املليار الأول وهو يف �سن الواحدة والثالثني؛ ثم انطلق بعد ذلك لي�سنع اأكرث  كوَّ
بنحو  ٪20  الثالثني الالحقة، وتربع  ال�سنوات  اأمريكي يف  من 100 مليار دولر 
اإدارة ورئي�ض البحوث بتقرير  من ذلك املبلغ« روبرت هوجويرف؛ رئي�ض جمل�ض 

هورون.
ال�سباب  املليارديرات  هوؤلء  ترى يف  ول  الق�س�ض  تلك  تقراأ  اأن  ال�سعب  من 
ممزوجة  فريدة  جناح  ق�سة  منهم  فلكلٍّ  جيت�ض؛  بيل  اأو  جوبز  ب�ستيف  يذكرك  من 
لي�ض  اأُلهمت؛  قد  فاإنني  الواقع  ويف  الآن.  عليه  هم  ما  منهم  جعلت  بانتقادات 
بالأموال لأن لي�ض بينهم من كان يخطط لتكوين ثروات من م�سروعه، بل بالطموح 
واحللول التي قدموها لكلِّ حاجة اأو عقبة واجهتهم.  فهيا نحول طموحنا اإىل عمل، 
واأعمالنا اإىل اإجنازات؛ فاإن كان باإمكانهم حتقيق ذلك، فيمكن ذلك للجميع اأي�ًسا.

 www.airbnb.com�ملر�جع
www.theranos.com
www.theguardian.com
www.biography.com

www.hurun.net
www.facebook.com
www.whatsapp.com
www.uber.com
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  كن �صبوًرا
  اأثناء ت�صلق

ال�صلم املهني

ا  كن ف�صوليًّ

 ودقيًقا يف

مالحظاتك

 كن متفائاًل
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  اإجـــــراء 
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