
اأقطاب  واأحد  خمرتعا  كان  جوبز  بول  �شتيفن 
االأعمال يف الواليات املتحدة. ُعرف باأنه املوؤ�ش�ض 
ورئي�ض  اأبل  ل�شركة  ال�شابق  التنفيذي  واملدير 
جمل�ض اإدارتها. وكان الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
اإدارة �شركة والت  بيك�شار ثم ع�شًوا يف جمل�ض 
بيك�شار  انتقلت  ا�شتحواذ  اأثر �شفقة  دزين على 

مبوجبها اإىل ملكية ديزين.
ولد �شتيف بول جوبز يف الرابع والع�شرين من 
فرباير 1955 بـ "غرين باي" يف والية كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة االأمريكية, وهو ابن بالتبني 
لكل من بول وكالرا جوبز, والداه احلقيقيان هم 
جوان �شيم�شون وعبد الفتاح جنديل, من ا�شل 
اخت  ولديه  حم�ض  مدينة  يف  واملولود  �شوري, 
م�شهورة  روائية  وهي   �شيمب�شون   تدعىمنى 
تبنيها  ب�شبب  طويلة  �شنوات  بعد  بها  التقى 
باملدر�شة  جوبز  التحق  اأخرى,  عائلة  قبل  من 
فكان يدر�ض يف ف�شل ال�شتاء ويذهب للعمل يف 
منذ  باالإلكرتونيات  و�شغف  ال�شيفية,  االأجازة 
عمل  وطريقة  بالتكنولوجيا  ولعاً  فكان  �شغره 
املرحلة  يف  وهو  ابتكاراته  اأوىل  كانت  االآالت, 
ونظراً  اإلكرتونية,  �شريحة  عن  عبارة  الثانوية 
لولعه بهذا املجال اأتيحت له الفر�شة من اأجل 
ب�شركة  ال�شيفية  االأجازات  اإحدى  يف  التدرب 
هوليت باكرد " HP " وهناك تعرف جوبز على 
املهند�ض االإلكرتوين �شتيفني وزنياك, واللذان 
التكنولوجيا  حققا معاً خطوات هامة يف عامل 
بعد ذلك. تويف عام 2011 يف 5 اكتوبر/ت�شرين 

االأول ب�شرطان البنكريا�ض.
والتحق  الثانوية  مدر�شته  من  جوبز  تخرج 

 .IIاأبل �شل�شلة  با�شم  ُتعرف  والتي  الناجحة, 
كان من  الثمانينات جوبز  اأوائل  ويف  بعد  فيما 
لفاأرة  التجارية  االإمكانيات  اأدركوا  من  اأوائل 
االأمر  الر�شومية  امل�شتخدم  وواجهة  احلا�شوب 
حوا�شيب  ب�شناعة  اأبل  قيام  اإىل  اأدى  الذي 

ماكنتو�ض. 
جمل�ض  مع  ال�شلطة  على  �شراع  خ�شارة  بعد 
وقام  اأبل  من  جوبز  ا�شتقال   ,1985 يف  االإدارة 
�شركة تعمل على تطوير  نك�شت وهي  بتاأ�شي�ض 
من�شات احلوا�شيب يف التعليم العايل واالأ�شواق 
نك�شت  على  باال�شتحواذ  اأبل  قامت  التجارية. 
يف عام 1996 وعاد جوبز اإىل اأبل واأ�شبح املدير 

التنفيذي يف عام 1997.

لكنه  اأرغون,  بوالية  بورتالند  يف  ريد  بجامعة 
عامه  يف  فر�شب  باجلامعة  النجاح  يحقق  مل 
االأول وقرر ترك الدرا�شة, ومل يقف جوبز �شاكناً 
بعد تركه للدرا�شة بل �شعى لتنمية مهاراته يف 
جمال التكنولوجيا واالإلكرتونيات, فقدم ورقة 
باأفكاره يف جمال االإلكرتونيات ل�شركة "اأتاري" 
من  ومتكن  الفيديو  األعاب  �شناعة  يف  االأوىل 
ثم  األعاب,  كم�شمم  بها  وظيفة  على  احل�شول 
ثم  للهند  فيها  �شافر  لفرتة  عمله  جوبز  ترك 
بـ  عمله  ملوا�شلة  اأخرى  مرة  عاد  اأن  لبث  ما 

"اأتاري".
لتطوير  طريقهم  يف  ووزنياك  جوبز  انطلق 
من  �شعيا   "1 "اأبل  فبعد  اجلديد  جهازهم 
ولكن  تعقيًدا  اأكرث  اأخر  كمبيوتر  اإنتاج  اجل 
جناحهم  جذب  وقد  اال�شتخدام,  يف  اأ�شهل 
الرئي�ض  امل�شتثمرين ففي عام 1977 قرر  اأعني 
التنفيذي ال�شابق ل�شركة "اأنتل مايك ماركوال" 
جمل�ض  رئي�ض  واأ�شبح  "اأبل"  يف  اال�شتثمار 
امل�شتثمرين  من  لعدد  باالإ�شافة  هذا  اإداراتها 
لي�شهد  ذلك  بعد   "2 "اأبل  جاء  االآخرين, 
ال�شخ�شي  الكمبيوتر  قوية يف جمال  انطالقة 
من  يت�شمنه  مبا  االأمريكي  ال�شوق  ويكت�شح 
اجلودة,  عالية  وبرامج  متقدمة  تكنولوجيا 
فباع  اجلديد  منتجه  ت�شويق  من  جوبز  متكن 

مئات االأجهزة.
�شريكيه  مع  جوبز  قام  ال�شبعينيات,  اأواخر  يف 
واآخرون  ماركيوال,  ومايك  وزنياك  �شتيف 
اأوائل  من  واحد  وت�شويق  وتطوير  بت�شميم 
التجارية  ال�شخ�شي  احلا�شب  اإنتاج  خطوط 

اعداد : هالة اياد

48

علوم وتكنولوجيا

Split by PDF Splitter


