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ّ
مباراة العلوم :تالمذة يتعقبون ضوء االختراعات
تقرير

مخترعون صغار ،باحثون عن مستقبل مشرق ،واألهم ،شباب
يستطيعون إعطاء الكثير ولو بإمكانات متواضعة .الصفات
لتالمذة شاركوا في مباراة العلوم الثامنة

نشر التالمذة في االونيسكو أكثر من  47مشروعًا تأهلوا إلى العرض النهائي (األخبار)

محمد محسن
«اشحن طاقاتك»« ،أظهر قدراتك»ّ ،
«حرر
ّ
موجهة
خ �ي��ال��ك» .ش �ع ��ارات تشجيعية
ل �ت�لام��ذة م�ت�ف� ّ�وق�ين أح �س �ن��وا تطبيقها،
تستقبلك وأن ��ت ت��دخ��ل م �ب ��اراة العلوم
الثامنة ،التي نظمتها الهيئة الوطنية
للعلوم والبحوث ،في قصر األونيسكو،
ي � � ��وم ال� �ج� �م� �ع ��ة امل� � ��اض� � ��ي .ف � ��ي قاعتني
ك �ب �ي��رت�ين ،ن �ش��ر ال �ت�ل�ام ��ذة أك �ث��ر م ��ن 47
م�ش��روع��ًا تأهلت إل��ى ال�ع��رض النهائي،
ب� �ع ��د س �ل �س �ل��ة م � �ب� ��اري� ��ات أج � ��ري � ��ت في
مختلف املحافظات اللبنانية .تمحورت
مشاريعهم الصغيرة ح��ول موضوعات
ع��دة :ال��روب��وت (ال��رج��ل اآلل��ي) ،املشاريع
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،ال � �ن � �م� ��اذج اإليضاحية،
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالتصاالت،
ال� �ب� �ح ��ث ال� �ع� �ل� �م ��ي ،ال � �ف � �ل ��ك ،الكيمياء،
وال � �غ ��ذاء .ب �ت��واض��ع ،ي �ش��رح املشاركون
تفاصيل مشاريعهم ال�ت��ي ت�ن��وع��ت بني
األبحاث والنماذج التشغيلية والنماذج
اإليضاحية.
اخترع تالمذة جمعية الصادق العاملية
ً
�ا آل �ي��ًا ،ي�ت�ح��رك ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى إشارات
رج �ل
أش� �ع ��ة «ال� �ب� �ل ��وت ��وث» ،وي �ت �ل �ق��ى أوامره
م��ن ش��اش��ة تعمل ب��ال�ل�م��س .أم��ا فائدته،
بحسب أحد املشاركني في صناعته ،فهي
«نقل طلبات بني املكاتب في أي مؤسسة،
ويستطيع اج�ت�ي��از ال �ع��وائ��ق .امل�ه��م أننا
ن��وض��ح للناس أن صناعة ال��رج��ل اآللي
سهلة وليست صعبة كما يظنون»ّ .
تنبه
تالمذة املدرسة اليسوعية في زحلة إلى
مشكلة الجفاف ف��ي منطقتهم .سارعوا
إل��ى البلدية واق�ت�لاّ�رح��وا إن�ش��اء س��د لنهر
ال� �ب ��ردون ��ي ي� �ت ��و ه م �ه �ن��دس��و البلدية.
س�ع��داء بمستند يعرضونه على الزائر
بشأن موافقة وزارة األش�غ��ال على بناء
ال �س��د ب�ك�ل�ف��ة ت �ق ��ارب  14م �ل �ي��ون دوالر.

يعدد التالمذة أصحاب امل�ش��روع فوائد
ال �س��د ال� ��ذي اق �ت��رح��وا ب� �ن ��اءه :ري سهل
البقاع ،توليد الطاقة ،تربية األسماك.
هربًا من التلوث وكلفة املحروقات ،ترجم
ت�لام��ذة م��درس��ة ع�م��ر امل�خ�ت��ار البقاعية
دراس � � ��ات ت �ص �م �ي��م س� �ي ��ارة ت �ع �م��ل على
ال� �ه ��واء ،إل ��ى م �ج� ّ�س��م ح�ق�ي�ق��ي .يفاجئك
التلميذ املوكل شرح املشروع بمعلوماته
«أك�ث��ر م��ن  80ف��ي املئة م��ن ال�ه��واء يذهب
ه� � � � ��درًا .ه � � ��ذه ال � �س � �ي� ��ارة ض � ��د التلوث،
س��ر ُع�ت�ه��ا ال�ق�ص��وى  5ك�ي�ل��وم�ت��رات ،لكن
إذا ط � � ّ�ورت ب��إم�ك��ان�ه��ا ال �س �ي��ر بسرعات
مختلفة» .بيئيًا ،ك��ان ت�لام��ذة أكاديمية

متمكن
أحد المشاركين
ّ
من مشروعه لدرجة أنه
يفاصل في سعره

الشرق الجديد أوع��ى من أجهزة الدولة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،إذ رص� � ��دوا م �ش �ك �ل��ة مطمر
ال� �ن ��اع� �م ��ة ل �ل �ن �ف ��اي ��ات وم � ��ا ي �س �ب �ب��ه من
�راض جلدية وداخلية كثيرة ،وقدموا
أم� ً
حلوال لها ،أبرزها إقفال املطمر ،وإقامة
آخ ��ر ص�ح��ي ب�ع�ي�دًا ع��ن امل �ي��اه الجوفية
واملناطق السكنية ،واالستفادة من غاز
«امليثان» لتوليد الطاقة.
آلة التلميذ حسني علي هزيمة استحوذت
ع �ل��ى ش �ه��ري��ن ون �ص��ف م��ن وق �ت��ه .علبة
إلكترونية لتنبيه امل��رض��ى إل��ى مواعيد

أدوي � �ت � �ه� ��م وع � �ي� ��ارات � �ه� ��ا ،ت �ع �ت �م��د على
ب��رن��ام��ج ح��اس��وب��ي ،وت�م�ل��ك ن�ظ��ام إقفال
ون �ظ��ام إن ��ذار إذا م��ا ن�س��ي مستخدمها
ت �ن��اول ح�ب��ة ال � ��دواء .ه��زي�م��ة متمكن من
آلته لدرجة أن��ه يفاصل في سعرها بني
أن تكون م��واده��ا «بالجملة أو باملفرق:
باملفرق  200دوالر ،أما إذا تبنتها شركة
كبيرة فيقل السعر» ،يقول.
ح �ض ��رت  3ف �ت �ي��ات م ��ن ث��ان��وي��ة اإلمام
الجواد من البقاع ،وهاجسهن توضيح
ال �ص ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل �ش��روب��ات الطاقة
وت� �ق ��د ًي ��م ب� ��دائ� ��ل ص �ح �ي��ة ل � �ه� ��ا .بحثن
ط ��وي�ل�ا ل �ي �خ �ل �ص��وا إل� ��ى ورق � ��ة تعرض
أض ��رار م�ش��روب��ات ال�ط��اق��ة ،والنصيحة
ب��اس �ت �ب��دال �ه��ا ب��ال �ف��اك �ه��ة امل �ج �ف �ف��ة ،وكل
م ��أك ��ول ي �ح��وي ط��اق��ة ون� �ش ��وي ��ات ،نوم
م � ��ري � ��ح ،وري� � ��اض� � ��ة دائ � � �م� � ��ة .اخترعت
ال �ت �ل �م �ي��ذة ف� ��ي ث ��ان ��وي ��ة ال� �ب� �ت ��ول هدى
ف� ��رح� ��ات آل � ��ة ل �ت �ص �ن �ي��ع أل � �ي� ��اف النانو
(وحدة قياس للجزيئات الصغيرة يبلغ
حجمها واح �دًا م��ن امل�ل�ي��ار) وتسهم في
تنقية املياه .بسالسة ،يعرض تلميذان
م��ن ث��ان��وي��ة ال��روض��ة م�ش��روع��ًا توفيريًا
للطاقة الكهربائية قوامه «طاقة هوائية،
م��ائ�ي��ة ،وش�م�س�ي��ة .ف��ي ال ��دول املحترمة
الدولة تدفع بدل محروقات ملن يستعمل
هذه املصادر لتوليد الطاقة ،ال كما في
لبنان الذي يجب أن يجد مصادر طاقة
غير امل �ح��روق��ات» ،ي�ق��ول أح��د التالمذة.
ومل ��ن ي �ب��رد ف��ي ال �ش �ت��اء ،ح� ��ذاء حراري،
صنعه تالمذة ثانوية العلوم الحديثة
في الدوير ،بكلفة أقل من  100دوالر .أما
مل��ن ي��ري��د معرفة ج�س��ده ووزن��ه املثالي،
ف �ع �ل �ي��ه ال �ت��وج��ه ن �ح��و ت�ل�ام ��ذة مدرسة
طرابلس اإلنجيلية ،حيث الهرم الغذائي
واألكل الصحي .كذلك انتشرت مشاريع
ف�ل�ك�ي��ة وأخ� ��رى ألج �ه��زة ت�ع�ق��ب الضوء،
أتقنها تالمذة مدارس عدة مشاركة.

تحقيق

ّ
مندوبو «اللبنانية»« :اشتباك» على الرئاسة
ينقسم أساتذة الجامعة
اللبنانية بشأن املوقف من
استمرار الرئيس املنتهية
واليته د .زهير شكر.
ّ
والسبب ،بحسب البعض ،أن
القانون  66الذي يحكم عمل
املجالس األكاديمية يحتمل
أكثر من تفسير واجتهاد
فاتن الحاج

ّ
ح��ل��ت أزم� ��ة رئ��اس��ة ال �ج��ام �ع��ة اللبنانية
طبقًا رئيسيًا على مائدة مجلس مندوبي
راب � �ط� ��ة األس � ��ات � ��ذة امل� �ت� �ف ��رغ�ي�ن .فجلسة
امل �ن��دوب�ين امل �ت��أخ��رة ش�ه��ري��ن ع��ن املوعد
امل�ح��دد ف��ي النظام الداخلي (شهر آذار)،
ع�ك�س��ت ان�ق�س��ام��ًا ف��ي ص �ف��وف املندوبني
بشأن أحقية بقاء الرئيس املنتهية واليته
د .زهير شكر في ممارسة مهماته أو عدم
ج��واز ذل��ك .انقسام ّ
تحول إل��ى «اشتباك»
عندما طلب النقابي عصام خليفة الكالم.
االشتباك وقع بني عضو الهيئة التنفيذية
ل �ل��راب �ط��ة د .ع �ل��ي ال �ح �س �ي �ن��ي واملندوب
امل �س �ت �ق��ل د .ش �ف �ي��ق ش �ع �ي��ب .الحسيني
املقتنع بقانونية ب�ق��اء ال��رئ�ي��س بصرف
ال�ن�ظ��ر ع��ن واق ��ع ال�ج��ام�ع��ة والتجاوزات
فيها ق��اط��ع خليفة م ��رارًا ليطلب منه أن
نظره الرافضة
يشرح للمندوبني وجهة
ّ
ل�ب�ق��اء ش�ك��ر ،م��ا اس�ت��دع��ى ت��دخ��ل شعيب
ال� � ��ذي رف � ��ض امل� �ق ��اط� �ع ��ة ،م� ��ؤك � �دًا أهمية
ّ
ليعبر عن رأيه
خليفة
إفساح املجال أمام ّ
ّ
بحرية ،وخصوصًا أن «رئاسة الجامعة
استباحت العالقة مع األساتذة» ،مطالبًا

الهيئة التنفيذية للرابطة باتخاذ موقف
القانون في الجامعة.
مبدئي تحت عنوان ّ
أما الحسيني فيعتقد أن القانون  66ليس
ق��ان��ون��ًا بحد ذات ��ه ،ب��ل ه��و م�ج��رد تعديل
ألحكام القانون األساسي .67/75
تفسير
�ي
ل� �ك ��ن ،مل � ��اذا ك ��ل ه� ��ذا ال� �ج ��دل ف �
ّ
ال �ق��وان�ين وم �ق��ارب��ة األزم � ��ة؟ «امل�ش�ك�ل��ة أن
م ��واد ق��ان��ون امل�ج��ال��س األك��ادي�م�ي��ة الرقم
 66ت �ح �م��ل أك� �ث ��ر م ��ن ت �ف �س �ي��ر واجتهاد
وتتناقض في كثير من األحيان مع مواد
القانون األساسي للجامعة  ،»67/75كما
يقول رئيس مجلس املندوبني د .وسيم
حجازي.
ح� �ج ��ازي رأس ال �ج �ل �س��ة ال �ت��ي حضرها
رئيس الهيئة التنفيذية د .شربل كفوري
واألع� � �ض � ��اء وغ� � ��اب م �ن �ه��م رئ� �ي ��س هيئة
التعليم العالي في حزب الله د .عبد الله
زي �ع��ور وامل �س��ؤول ال �ت��رب��وي امل��رك��زي في
ح��رك��ة أم��ل د ّ .ح�س��ن زي��ن ال��دي��ن .وعلمت
«األخ � �ب ��ار» أن ال �غ �ي��اب م �ق �ص��ود وهدفه
التخفيف من حدة التشنج وإضفاء مزيد
من الروح األكاديمية على الجلسة.
ّ
وحمل حجازي الهيئة مسؤولية إهمال
الجامعة لكونها ارتضت بقاءها من دون
مجلس ،فيما يفترض فيها أن تكون هيئة
تلتزم مصالح الجامعة
نقابية مستقلة ّ
واألس� � ��ات� � ��ذة .ث ��م إن غ��ال �ب �ي��ة املندوبني
ارتضوا ،بحسب حجازي ،هيئة توافقية
ل��م تعمل ع�ل��ى تجيير ال�ع�م��ل السياسي
ملصلحة ال�ن�ق��اب��ي ،وع �ج��زت ع��ن تحقيق
إنجازات.
ّ
هنا أبى شعيب ّالقول إن الهيئة توافقية
بل هي منتخبة ألنها نتجت من انتخابات
ت �ن��اف �س��ت ف�ي�ه��ا الئ �ح �ت��ان .أن �ع �ش��ت ّهذه
امل ��داخ �ل ��ة ّ ك� �ف ��وري ف� �ق ��ال« :ي �ع �ن��ي بطلنا
مجلس ملي؟».
م��ن جهة ثانية ،دع��ا ح�ج��ازي إل��ى إعادة

املعاش
ص � �ي ��اغ ��ة م � � �ش � ��روع اح � �ت � �س� ��اب
ّ
التقاعدي ليشمل جميع األساتذة بغض
النظر عن سنوات خدمتهم في الجامعة
ومن دون خرق ملبدأ العدالة واملساواة.
ووض� � ��ع ك � �ف� ��وري امل� �ن ��دوب�ي�ن ف� ��ي أجواء
انخراط الرابطة في تحرك هيئة التنسيق
النقابية لكسر حالة الجمود السياسي.
وف��ي م��وض��وع ال��رئ��اس��ة ،رأى أن الوضع
املستجد في الجامعة وما أثاره من جدل
وت�ج��اذب��ات وص��دور ف�ت��اوى واجتهادات
قانونية وما رافقها من سجاالت إعالمية
ن�ه�ش��ت م��ن ج �س��م ال �ج��ام �ع��ة وسمعتها،
وأصبحت هذه األخيرة مكشوفة تتقاذفها
األلسن والشائعات .وبينما شدد كفوري
ّ
على أن الرابطة ل��م تقف مكتوفة األيدي
وح��رص��ت على املطالبة بتعيني العمداء
واح�ت��رام القوانني واألع ��راف األكاديمية،

احتساب
املعاش
التقاعدي
يجب أن
يشمل كل
األساتذة
(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

ّ
واملس بكرامات
أهل الجامعة
رفض إهانة ّ
والقفز
الزمالة
أصول
ي
وتخط
أساتذتها
ّ
ف ��وق األدب� �ي ��ات ال �ن �ق��اب �ي��ة .ث��م أوض� ��ح أن
إع ��داد سلسلة روات ��ب ج��دي��دة لألساتذة
ل �ي ��س م ��زح ��ة وال ي� �ه ��دف إل � ��ى مسايرة
وزير التربية الحالي أو إحراج الحكومة
املقبلة ،معلنًا أننا «لم نقفل باب النقاش
ف��ي م��ا يخص م�ش��روع اح�ت�س��اب املعاش
ال�ت�ق��اع��دي ،ل�ك��ن ن��ري��د ل�ل�م�ش��ورع أن يمر
وننتظر لجنة املال واملوازنة إلقراره».
وفيما ب��دت الف�ت��ة دع��وة د .إب��راه�ي��م زين
الدين إل��ى تعديل النظام الداخلي لجهة
ان� �ت� �خ ��اب ال ��رئ ّ� �ي ��س م ��ن ال � �ق ��اع ��دة ،أشار
ش�ع�ي��ب إل ��ى أن م �ق��ارب��ة ب�ع��ض القضايا
املطلبية غير متصلة بالوضع السياسي
ال � �ع � ��ام وال ت� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى ح� �ك ��وم ��ة مثل
ال �ن �ظ��ام ال ��داخ �ل ��ي وص� �ن ��دوق التعاضد

وم�ج�ل��ة ال��راب �ط��ة النفعية غ�ي��ر النقابية.
ووص��ف شعيب ب�ي��ان الهيئة التنفيذية
باملفجع لكونه يحمل محاكمة ضمنية
ألزمة الرئاسة املثارة في وسائل اإلعالم
واحدة.
ومنحاز لوجهة نظر ّ
أم ��ا خ�ل�ي�ف��ة ،ف��أوض��ح أن ق�ض�ي�ت��ه ليست
ش�خ�ص�ي��ة ب��ل ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ص�ي��ر مؤسسة
ي��داف��ع ع�ن�ه��ا م�ن��ذ  44ع��ام��ًا وتغتصبها
سلطة فردية من الداخل وال�خ��ارج .وقال
ّ
«إنني لستً ضد تعديل القانون  ،66لكن
لنطبقه أوال» ،واع �دًا باستمرار النضال
النقابي واإلعالمي ضد الفساد.
وتوالى املندوبون على امل��داخ�لات ،فكان
هناك عتب على الهيئة التنفيذية لعدم
ال �ت �ش ��اور م ��ع م �ج �ل��س امل �ن ��دوب�ي�ن بشأن
سلسلة ال��روات��ب ال�ج��دي��دة ،وتأكيد على
َ
استبدال الشعب باملجمعات الجامعية.

