
رئيس التحرير: أ.د. محمود خليلرئيس مجلس اإلدارة: أ.د. جيهان يسر�

٢٣Sout Al-Gamaa - November 23, 2014 نوفمبر ٢٠١٤السعر: ١ جنيهتصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

عياداتعياداتعيادات
اجلامعةاجلامعة

ضـر
حــت

ـت



٢٣ نوفمبر ٢٠١٤من داخل الحرم
November 23 , 201402

رئيس مجلس اإلدارة
أ. د. جيهان يسر�

رئيس التحرير
أ. د. محمود خليل

رئيس التحرير التنفيذ�
أ. د. هشام عطية

املدير الفن�
د. أحمد محمود

مديرو التحرير
د.  محرز غال�

د. هان� محمد عل�
د. فاطمة الزهراء محمد

د. من� عبدالوهاب
د. وائل العشر�

اإلخراج الفن�
عيد رحيل

سكرتارية التحرير
أحمد عبداملقصود

شري� نافع
خالد زك�

محمد خليل

هيئة التحرير
وسام هند�
شيماء مازن

نرمني الصابر
هند عبداملتجل�
ياسمني أبوالعال

أسماء أبوزيد
مار� منصور
ريهام عاط�
أسماء رمضان
مليس النجار

كرمية طنطاو�
عزة حسن
ند� جمال
ند� محمد

تصدر عن قسم الصحافة 
كلية اإلعالم جامعة القاهرة

جريدة اجلامعات املصرية

غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح موسمها الثقافى بحضور مفتى اجلمهورية
رئيس  نصار  جابر  الدكتور  يفتتح 
املوسم  فــعــالــيــات  ــاهــرة،  ــق ال جــامــعــة 
اجلامعى  لــلــعــام  للجامعة  الــثــقــافــى 
شوقى  الدكتور  باستضافة  احلــالــى، 
ندوة  فى  املصرية،  الديار  مفتى  عالم 
حتت عنوان «التدّين الصحيح: املفهوم 
بقاعة  نوفمبر»،   ٢٤» غدا  واملمارسة» 

االحتفاالت الكبرى باجلامعة.
فعاليات  أن  اجلامعة  رئيس  وأعلن 
نـــدوات  ستتضمن  الــثــقــافــى  ــوســم  امل
وعلمية  فكرية  ولقاءات  ومحاضرات 
القضايا  أهم  تناقش  مفتوحة،  وفنية 
املصرية،  الــســاحــة  عــلــى  املــطــروحــة 
املفكرين  ــن  م نخبة  فيها  ويـــشـــارك 

د. شوقى عالم 

والعلماء واألساتذة.
فعاليات  أن  إلـــى  ــصــار»  «ن وأشــــار 
دور  تعزيز  تستهدف  الثقافى  املوسم 
ورفع  املجتمع  خــدمــة  فــى  اجلــامــعــة 
الوعى والتثقيف لدى الطالب وتوسيع 
الوطنية،  القضايا  مع  تفاعلهم  نطاق 
بخاصة تلك املتعلقة بالتنمية والنهوض 

باملجتمع.
التوعية  خطة  ضمن  الندوة  وتأتى 
مع  التواصل  تستهدف  التى  الدينية 
بالدين  لتبصيرهم  اجلامعات  طــالب 
األفكار  من  الكثير  وتعديل  الصحيح 
والسلوكيات اخلاطئة وحتصينهم ضد 

األفكار املتطرفة.

كتب - خالد جالل عباس:
فازت سيدتان من أساتذة جامعة القاهرة 
بجائزة املرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا 
من أجل التنمية لعام ٢٠١٤، وهما الدكتورة 
بكلية  األستاذة  أمني  منى مصطفى محمد 
راندة محمد عبدالكرمي،  والدكتورة  العلوم 

األستاذ بكلية الهندسة.
فوز  للمرأة عن  العربية  املنظمة  وأعلنت 
ثالث سيدات عربيات باجلائزة، من بينهن 
مصريتان من أساتذة جامعة القاهرة، حيث 
ملحوظاً  متّيزاً  اجلائزة  حتكيم  جلنة  رأت 
من  بداية  لهما،  العلمى  اإلنتاج  مجمل  فى 
عام ٢٠٠٩، وستقوم املنظمة العربية للمرأة 
الرسمى  اإلعــالن  حفل  فى  باستقبالهما 
بــاجلــائــزة، خالل  الــفــائــزات  أســمــاء  على 
ديسمبر  فــى  التنفيذى  املجلس  اجــتــمــاع 
بالفائزات،  االحتفال  سيتم  حيث  املقبل، 
الفائزتان  وتــلــقــت  اجلـــائـــزة،  وتسليمهن 
خطاباً من السفيرة ميرفت التالوى املديرة 

العامة للمنظمة بفوزهما باجلائزة..
مصطفى،  منى  الــدكــتــورة  واستطاعت 
القاهرة،  العلوم فى جامعة  بكلية  األستاذة 
مكافحة  حول  العلمية  بأبحاثها  تصل  أن 
واعتبرتها  العاملية،  إلــى  الــثــدى  ســرطــان 
 ١٠ أبرز  األمريكية ضمن  اخلارجية  وزارة 
وضع  ومت   ،٢٠١٢ لعام  العالم  فــى  نساء 
فى  املشاهير  النساء  قاعة  على  اسمها 
من  األمريكية  اخلــارجــيــة  بـــوزارة  الــعــلــوم 
أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
وذلك ألبحاثها الرائدة فى مجال التهابات 

سرطان الثدى.
وجنحت الدكتورة منى فى إنشاء أحدث 
معمل ألبحاث بيولوجيا السرطان فى كلية 
العلوم بجامعة القاهرة، بدعم من اجلامعة 
العاملية،  الثدى  لسرطان  مكافحة  وحملة 
وبروتينى  جينى  توصيف  إجـــراء  بــهــدف 

دقيق لسرطان الثدى.
عبدالكرمي،  محمد  رانــدة  الدكتورة  أما 
الهندسة  بكلية  الــفــلــزات  أســتــاذة  فــهــى 
ــقــاهــرة ومـــديـــرة مــركــز اآلثـــار  جــامــعــة ال
والــبــيــئــة بــالــكــلــيــة، وحــاصــلــة عــلــى درجة 
جامعة  من  الفلزات  هندسة  فى  الدكتوراه 
آخــن عــام ١٩٩٤، وقــّدمــت أكــثــر مــن ٤٠ 
فى  الدولية  واملجالت  الدوريات  فى  بحثاً 
واستخدام  وحمايتها  الفلزات  تآكل  مجال 
كما  األسطح،  معاجلة  فى  النانوتكنولوجى 
حصلت على جائزة التفوق بجامعة القاهرة 
عام ٢٠٠٨، وجوائز جامعة القاهرة للنشر 
واختارها   ،٢٠١٢  -  ٢٠٠٨ الدولى ألعوام 
بـــأول مجلس  رئــيــس اجلــمــهــوريــة عــضــواً 
التابع  العلمى  والبحث  للتعليم  تخصصى 

لرئاسة اجلمهورية.

سيدتان بجامعة القاهرة 
تفوزان بجائزة املرأة 
العربية لعام ٢٠١٤

كــتــب - خــالــد جـــالل عــبــاس وياسمني 
عــــبــــدالــــســــالم وأمــــــيــــــرة رفــــعــــت وصــــفــــاء 

محمد:
احتفلت كلية طب األسنان فى جامعة 
التى   ،٨٥ رقم  الدفعة  بتخريج  القاهرة 
حصول  بعد  تخرجت  دفعة  أول  تعتبر 
وأقيم  اجلــــودة،  اعــتــمــاد  عــلــى  الكلية 
نصار  جــابــر  د.  ــة  رعــاي احلــفــل حتــت 
عمرو  ود.  ــاهــرة،  ــق ال جــامــعــة  رئــيــس 
أبوالعز عميد الكلية، وبحضور د. عادل 
عدوى وزير الصحة، إلى جانب الطالب 

وأولياء أمورهم.
وقال وزير الصحة -فى كلمته خالل 
من  ألمــة  قــدراً  نضع  لكى  إنــه  احلفل- 
األمم فال بد أن نضع فى اعتبارنا شيئني 
التعليم،  مستوى  قياس  هما  أساسيني، 
وقياس مستوى اخلدمات الصحية، لذا 
يجب على اخلريجني اجلدد من شباب 
أطباء األسنان أن يردوا اجلميل للوطن، 
حيث إن مصر حتتاج الكثير من جهدكم 

وعطائكم، وال بد من مراعاة أن صحة 
اإلنسان تبدأ من الفم، وأن الوزارة تعمل 
جاهدة ملكافحة العدوى، ال سيما عدوى 

الكبدية. الفيروسات 
ألقاها  التى  كلمته  فى  «نصار»  وقال 
فــى احلــفــل إن اجلــامــعــة تــقــوم على ٣ 
أعمدة (األستاذ - املوظف - الطالب)، 
وإن جامعة القاهرة تكتب سطراً جديداً 

فى جناحها ووفائها للوطن مع كل دفعة 
جامعة  إن  حيث  فيها،  تتخّرج  جديدة 
بل  اجلــامــعــات،  كــكــل  ليست  الــقــاهــرة 
يريد  ومن  بخصوصياتها،  متفّردة  هى 
تخريب اجلامعة أو انكسارها أو إهانتها 
بشكل أو آخر، فإننا سنقف فى وجهه، 
وستظل اجلامعة شامخة وحاضرة بقوة 

فى كل التصنيفات الدولية.

كــتــبــت - آيـــــة مــصــطــفــى وهـــبـــة الــنــقــيــب ورنــــا 
ممدوح:

زجاج  وبقايا  القمامة  جتاورها  قدمية  بناية 
ممر  بداخلها  املهملة  املُخلَفات  وبعض  مكسور 
تقع  كريهة  ــح  روائ منه  تنبعث  اإلضــاءة  ضعيف 
فيها  وتتناثر  التراب  يكسوها  حجرة  نهايته  فى 
عدد من الصنابير الصدئة، هذا ليس بيتاً هجره 

سكانه، إمنا كلية العلوم بجامعة القاهرة.
محمد،  هدى  الكيمياء،  بقسم  الطالبة  تقول 
ما  الصالحية،  منتهية  املعمل  وأدوات  «مواد  إن 
يضطر األساتذة إلى تقييم الطالب وفقاً ألدائهم 
التجربة، وليس نتائجها، ألنهم يدركون  خطوات 

أن املواد املستخدمة غير صاحلة».
وفـــى الــســيــاق ذاتــــه، اشــتــكــى الــطــالــب عمر 
عدم  من  القسم،  بنفس  يــدرس  الــذى  محمود، 
الطالب  يضطر  الكيمياء، مما  معامل  «جاهزية 
إلى الوقوف ساعات طويلة، نظراً إلى عدم وجود 
مقاعد مقارنة بقسم الفلك األكثر تطوراً واملزود 

أيضاً بعدد كاٍف من املقاعد».
وفى املقابل، نفى وكيل الكلية خلدمة املجتمع 
تردد  ما  عمر،  مجدى  الدكتور  البيئة،  وشئون 
بشأن «عدم جاهزية املعامل»، موضحا أن «الكلية 
تختلف  ومعاملها ال  العمل،  تؤهل طالبها لسوق 
الكليات اخلاصة، باستثناء أن  كثيراً عن معامل 

األخيرة جترى بعض التجارب األكثر حداثة».
فهم  الكلية،  على  ناقمون  «الطالب  وأضــاف 

يبحثون دوماً عن املثالية».
لـ«صوت  تــصــريــحــات  فـــى  «عـــمـــر»،  ــت  ــف ول
اجلامعة»، إلى مشكلة أخرى تتمثل فى زيادة عدد 
حاجة  يفوق  مبا  الكلية،  فى  الدارسني  الطالب 
سوق العمل، وقال «يرجع هذا إلى أزمة مسئولى 
نحو ١٢٠٠ طالب  يقبلون  الذين  التنسيق  مكتب 
بتسجيل  فيه  نطالبهم  الــذى  الوقت  فى  سنوياً 

٦٠٠ فقط».
التى  الرئيسية  «املشكلة  أن  الكلية  ويرى وكيل 

«طب األسنان» حتتفل بتخريج الدفعة ٨٥

القمامة حتاصر جامعة عني شمس.. والطالب 
يتهمون اإلدارة باإلهمال

رئيس جامعة حلوان: ندرس تسكني طالبات الصف وأطفيح باملدن اجلامعية

طالب «علوم» يصرخون: مواد التجارب ُمنتهية الصالحية واملعامل متهالكة

جامعة  نظمت 
تدريبية  دورة  القاهرة 

املهارات  لتنمية 
لطالب  البشرية 
بقاعة  اجلامعة، 

مبجمع  الشطرجن، 
السباحة  حمام 
العامة  باإلدارة 

الشباب. لرعاية 

من  مجموعة  نظم 
العينى،  طالب طب قصر 

حملة  املاضى،  األسبوع 
ارتفاع  للتوعية عن مرض 

ضغط الدم، حتت شعار 
تكسب  ضغطك  «اظبط 
مع  بالتعاون  صحتك»، 

املصريةالرتفاع  اجلمعية 
الدم. ضغط 

تواجه الكلية هى اإلدارة؛ فكل عامل بالكلية يجب 
أن تتوافر فيه املؤهالت واإلمكانيات التى جتعله 

جديراً بأماكنهم ومراكزهم».
ال يختلف األمر كثيراً فى كلية العلوم بجامعة 
لالستخدام  معاملها  تصلح  «التى ال  عني شمس 
ــى قسم  ــا قــالــه الــطــالــب ف اآلدمـــــى»، حــســب م
«البيولوجى»، أحمد محمد، الذى اشتكى من «عدم 

جاهزية املعامل إلجراء التجارب املختلفة».
نفس  فى  الطالب  اشتكى  متصل،  سياق  وفى 
إبراهيم صالح، من «عدم قدرتهم على  القسم، 
استيعاب املادة العلمية بسبب عدم إجراء جتارب 
األجهزة  لقدم  نظراً  عملياً،  وتبسيطها  لشرحها 
واألدوات املوجودة فى املعمل التى تعود إلى عقد 

السبعينات».
التهوية  «ســـوء  مشكلة  إلــى  «صـــالح»  ولــفــت 
باملعمل، مما يتسبب فى إصابة عدد من الطالب 

كتبت - آية مصطفى ورنا ممدوح:
ندد عدد من الطالب الدارسني بجامعة عني شمس بـ«انتشار 
أكوام القمامة فى أنحاء متفرقة من اجلامعة»، واتهموا اإلدارة 
بـ«اإلهمال وعدم متابعة شركات النظافة التى اختفى العاملون 
يــوم»، حسب  بعد  يوماً  ســـوءاً،  يــزداد  الــذى  املشهد  من  فيها 

تعبيرهم.
«تنبعث روائح  بكلية احلقوق:  الطالبة  وقالت رضوى فتحى، 
املطاعم  وأمام  الطرقات،  فى  املُلقاة  القمامة  أكوام  من  كريهة 
عمال  اختفى  حــني  فــى  املختلفة،  الكليات  وخلف  باجلامعة 

النظافة متاماً».
وتابعت «رضوى»: «ال يتحّمل عمال النظافة وحدهم املسئولية، 
إذ يلقى الطالب باملخلفات فوق أكوام القمامة فى حالة عدم 
وجود سالل جلمع املهمالت، مما يضاعف من األزمة، خاصة 

مع انتشار الذباب حولها».
إدارة  عبدالرازق،  إسالم  التجارة،  بكلية  الطالب  دعا  فيما 
فرض  إلــى  باإلضافة  القمامة،  صناديق  توفير  إلــى  اجلامعة 
خارج  مخلفاتها  تلقى  التى  املطاعم  على  «غليظة»  عقوبات 

الصناديق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه أحد عمال النظافة -فضل 
القمامة من  عدم ذكر اسمه- إن «كًال منهم مسئول عن جمع 
جزء محّدد، وال يتحمل مسئولية جمعها من مكان زميله، حتى 

إذا وجدها فى طريقه».
التى  النظافة  «ســيــارات  بــأن  القمامة  أكــوام  انتشار  وفّسر 
باأليام  وتتأخر  مواعيدها  فى  تأتى  ال  اجلامعة  معها  تعاقدت 
وأحياناً باألسابيع، فتتراكم القمامة والنفايات حلني وصولها».

والغازات  األبخرة  تصاعدت  أن  بعد  باالختناق 
الناجتة عن إجراء بعض التجارب».

وأكمل بحزن «تتقدم أى دولة بجهود علمائها، 
لألسف تعانى كليات العلوم بعدد من اجلامعات 
املصرية من اإلهمال ونقص اإلمكانيات، مقارنة 
بكليات الطب والصيدلة، مما يُهدد مصير علماء 

املستقبل».
الدكتور  الكيمياء،  بقسم  األستاذ  قال  بــدوره، 
فى  نقص  من  تعانى  «الكلية  إن  هيكل:  عيسى 
قدر  توفير  جاهدة  حتــاول  لكنها  اإلمكانيات، 

املستطاع األجهزة املطلوبة فى املعامل».
اعترف  العلمى،  البحث  بأوضاع  يتعلق  وفيما 
والطالب  الباحثني  أعـــداد  بـــ«تــراجــع  «هيكل» 
الظاهرة  مــفــســراً  ــار»،  ــك ــت االب عــلــى  ــن  ــقــادري ال
التدريس،  كطريقة  (التلقني)  على  بـ«االعتماد 

اعتاد عليها الطالب منذ بدء مراحل التعليم».

كتبت - ياسمني عبدالسالم:
قـــال الــدكــتــور يــاســر صــقــر رئيس 
ستنظر  اجلامعة  إن  حــلــوان:  جامعة 
من  اجلامعة  طالبات  تسكني  أمر  فى 
وأطفيح  الــصــف  منطقتى  ســاكــنــات 
باجليزة فى املدن اجلامعية، ألنهن لسن 
فى النطاق اجلغرافى للمدن اجلامعية 
التابعة جلامعة حلوان، على الرغم من 
صعوبة األمر، إال أنه حرصاً منا على 

مصلحة الطالبات، ألن الطرق صعبة 
للوصول إلى اجلامعة يومياً، وتيسيراً 

لهن، سيتم البت فى ذلك.
ــى هامش  وأضـــــاف «صـــقـــر» -عــل
املوسم الثقافى الصينى- أن اجلامعة 
التغذية  ــات  وجــب فــى صـــرف  ـــدأت  ب
امتحانات  أن  مــؤكــداً  املــدن،  لطالب 
التى  لألجندة  وفقاً  الــعــام،  منتصف 

سيقرها املجلس األعلى للجامعات.

عامل نظافة: سيارات نقل املُخلفات تتأخر باألسابيع

جلنة  تنظم 
باحتاد  اجلوالة 

كلية احلقوق  طالب 
شمس  عني  بجامعة 

للنشاط  معسكرًا 
املقرر  ومن  الكشفى، 

 ٢٥ انتهائه فى 
اجلارى. نوفمبر 

كتب - ياسمني عبد السالم وأميرة رفعت:
اختتمت جامعة القاهرة فعاليات مهرجان سباق املعلومات اإللكترونية التى نظمته 
بني منتخابات كليات اجلامعة، فى الفترة من ١٩ إلى ٢٠ نوفمبر احلالى، برعاية 
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عز الدين أبوستيت 

نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
التاريخية  العامة  واملعلومات  العربية،  اللغة  فى  أسئلة  تناول  املهرجان   
 ٥ من  مبنتخب  كلية  كل  وشاركت  واألدبية،  والدينية  والعلمية  والسياسية 

طالب.

كتب - رحيم يسرى:
نظمت كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة ندوة بعنوان «نتائج التعداد االقتصادى فى 
رئيس  اجلندى  أبوبكر  اللواء  فيها  شــارك  مصر»، 
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ود. هالة 

السعيد عميدة الكلية.
ــواء أبــوبــكــر اجلــنــدى عــن أداء  ــل وحتـــدث ال

القطاع اخلاص غير املنتظم، وناقش نتائج التعداد 
ومؤشرات الطاقة وأهم املشكالت االقتصادية التى 

تواجه مصر.
حل  فى  وأهميته  اجلهاز  جهود  عن  حتدث  كما 
التفصيلية  املعلومات  وتوفير  املشكالت  من  العديد 
عن كل األنشطة االقتصادية املختلفة على مستوى 

املحافظات.

مهرجان سباق املعلومات اإللكترونية يختتم فعالياته

«علوم سياسية» تنظم ندوة عن التعداد االقتصادى

«آداب القاهرة» تنظم مؤمترًا دوليًا بعنوان «املقاومة فى اللغة واألدب»
كتبت - أميرة سيد وصفاء محمد:

نظم قسم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب مؤمتراً دولياً لألدب املقارن، بعنوان 
«املقاومة فى اللغة واألدب»، وذلك فى الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر، مبشاركة 
كوريا  من  باحثني  إلى  باإلضافة  وعربية،  مصرية  جامعات  من  باحث  مائة 
اجلنوبية، الهند، رومانيا، إيطاليا، نيجيريا، فرنسا، تركيا، والواليات املتحدة 
األمريكية. وأشاد د. جابر نصار رئيس اجلامعة -فى كلمته أمام املؤمتر- بالدور 
الريادى الذى تقوم به كلية اآلداب فى زرع الثقافات، بوصفها املمر األساسى 

وجسر التعاون بني الشعوب واحلضارات، وأن مقاومة األفكار الشاذة باملجتمع 
ال ميكن أن تكون إال عبر تواصل الثقافات.

من جانبها، أوضحت د. لبنى عبدالتواب رئيس املؤمتر ورئيس قسم اللغة 
اإلجنليزية، أن املؤمتر يتناول عدة محاور عن املقاومة، وذلك من عدة زوايا، 
منها قوة الصورة البصرية، املقاومة السلبية، التاريخ والتاريخ البديل، اإلعالم 
قوة  الفكاهة،  املحلى،  الطابع  وإضفاء  العوملة  احلديثة،  التكنولوجيا  ووسائل 

اجلسد، املرأة واملقاومة، الصوت والصمت.

حملة  املاضى،  األسبوع 
ارتفاع  للتوعية عن مرض 

ضغط الدم، حتت شعار 
تكسب  ضغطك  «اظبط 
مع  بالتعاون  صحتك»، 

املصريةالرتفاع  اجلمعية 
الدم. ضغط 

كتب - ياسمني عبد السالم وأميرة رفعت:
اختتمت جامعة القاهرة فعاليات مهرجان سباق املعلومات اإللكترونية التى نظمته 

بني منتخابات كليات اجلامعة، فى الفترة من 
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عز الدين أبوستيت 

نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
التاريخية  العامة  واملعلومات  العربية،  اللغة  فى  أسئلة  تناول  املهرجان   

من  مبنتخب  كلية  كل  وشاركت  واألدبية،  والدينية  والعلمية  والسياسية 
طالب.

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ود. هالة 
السعيد عميدة الكلية.

ــواء أبــوبــكــر اجلــنــدى عــن أداء  ــل وحتـــدث ال

مهرجان سباق املعلومات اإللكترونية يختتم فعالياته

أكوام القمامة أمام أسوار اجلامعة

د. ياسر صقر

د. جابر نصار

معامل متهالكة فى كلية علوم
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رئيس جامعة بنها يعترف: املستشفيات اجلامعية 
«عبء» ثقيل وحتتاج إلى دعم كبير

خالل كلمتها ف� ندوة جامعة اإلسكندرية

«إسكندر»: األولوية لتطوير العشوائيات.. وال بد من 
تعاون اجلهات األكادميية معنا

كتبت - رغدة أحمد مصطفى:
للتطوير  الــدولــة  ــرة  وزي إسكندر  ليلى  د.  قالت 
جهوداً  تبذل  ــوزارة  ال إن  والعشوائيات،  احلضرى 
عبر  العشوائيات،  مشكلة  على  للقضاء  عــديــدة 
حصر املناطق العشوائية وتقسيمها إلى مناطق غير 
آمنة، ومناطق غير مخططة وإعطاء أولوية لتطوير 
املعّرضة  املناطق  تضم  التى  اآلمنة،  غير  املناطق 
النزالق الكتل احلجرية واملعّرضة للسيول وحوادث 
منشآت  أو  عشش  فــى  والسكن  احلــديــد  السكة 
متهدمة أو متصدعة إلى جانب املساكن التى تفتقد 

املياه النظيفة أو املعّرضة لتلوث صناعى.
العلوم  بكلية  كلمتها  -خــالل  «إسكندر»  وأكــدت 
الوزارة  بني  التعاون  أهمية  اإلسكندرية-  بجامعة 
وجمعيات  األكــادميــيــة  واجلــهــات  تنفيذية  كجهة 
املجتمع املدنى من أجل تطوير هذه املناطق عبر رفع 
واالهتمام  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  مستوى 

باملرأة ومحو األمية وتوفير فرص عمل للشباب.
املخلفات  إلدارة  املتكاملة  املنظومة  مجال  وفى 
بتطوير  اهتمامها  «إسكندر» عن  أعربت  الصلبة، 
نظام فصل القمامة من املنبع، عبر جمع القمامة 
عضوية  مواد  إلى  ومقّسمة  مفصولة  املنازل  من 
فرزها  يتم  صلبة  مواد  السماد،  مصانع  خلدمة 
الوزارة  دعم  بدء  إلى  مشيرة  تدويرها،  وإعــادة 
باإلسكندرية  مناطق  خمس  فى  املنظومة  هــذه 

واملنتزه. بالعجمى 
نائب  عبدالسالم  صديق  د.  أعلن  جانبه،  من 
اجلامعة  إدارة  أن  اإلســكــنــدريــة،  جامعة  رئــيــس 
وضعت مشكلة العشوائيات ضمن أولويات البحث 
العشوائيات  تطوير  اعتبار  إلى  داعياً  لها،  العلمى 
اجلهود،  ــل  ك تــضــافــر  يتطلب  قــومــيــاً  مــشــروعــاً 
منها  مؤسسية،  وتنظيمات  اجلامعات  ومشاركة 
مؤسسة اجليش املصرى وقواته املسلحة، موضحاً 

استعداد اجلامعة لوضع إمكانياتها وخبراتها حلل 
أزمة العشوائيات. وكشف نائب رئيس اجلامعة عن 
استعداد «جامعة اإلسكندرية» لوضع كل إمكاناتها 
وخبراتها خلدمة هذا املشروع الذى تقوم به الدولة 
أرض  على  جترى  التى  التنمية  مشروعات  ضمن 
مصر، وأكد ضرورة األخذ فى االعتبار منع إضافة 
أى عشوائيات جديدة بالتوازى مع عمليات تطوير 

العشوائيات القائمة. 

كتبت - الزهراء محمد:
تشارك جامعة هليوبوليس فى املؤمتر العاملى التاسع ملجاالت اخلبرة حول 

باليابان  سيُعقد  الــذى  املستدامة»  التنمية  أجل  من  «التعليم 
ويفتتحه إمبراطور اليابان واملدير العام ملنظمة اليونيسكو.
ويتزامن املؤمتر مع انطالق برنامج العمل العاملى للتعليم 
من أجل التنمية املستدامة، الذى يحدد استراتيجيات 
استدامة؛ من خالل  أكثر  لبناء مستقبل  إليها،  نحتاج 

جعل التعليم قوة حقيقية للتحول.
يقام املؤمتر حتت شعار «التعلم اليوم من أجل مستقبل 
مستدام»، وسيتضمن املؤمتر أربع جلسات عامة ومائدة 

مستديرة رفيعة املستوى على مدى ٣ أيام.
بينهم  مشارك،   ١٠٠٠ نحو  يحضره  أن  املتوقع  ومن 

«اليونيسكو»  فــى  األعــضــاء  ـــدول  ال عــن  ممثلون 
واملــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة واألوســـــاط 

األكادميية والقطاع اخلاص ووكاالت األمم 
املتحدة.

كتبت - فاطمة أحمد:
قرر رئيس جامعة سيناء حتديد مواعيد بدء الدراسة بجميع كليات اجلامعة 
فى متام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بحيث ينتهى اليوم الدراسى فى متام 
الساعة الثالثة والنصف عصراً ما عدا يوم الثالثاء، فتنتهى الدراسة الساعة 
الثانية ظهراً، وذلك بسبب الظروف األمنية الراهنة، التى استدعت فرض حظر 
التجول على املنطقة التى تقع فى نطاقها جامعة سيناء بعد الساعة اخلامسة 

مساًء وحتى الساعة السابعة صباحاً.
ومن املنتظر أن تقوم كليات اجلامعة بتعديل مواعيد املحاضرات والدروس 

العملية والنظرية، بحيث تناسب املواعيد املقررة.

كتبت - فاطمة أحمد:
تستضيف جامعة النيل خالل الفترة القادمة البرنامج الذى أطلقته مؤسسة 
«كوفمان» لريادة األعمال بدعم من شركة «جوجل» العاملية بهدف مساعدة 

ناجحة  مشاريع  تصميم  على  الشباب 
ووضع خطة عمل لتنفيذها.

البرنامج حتت عنوان «أطلق  وينطلق 
حيث  ساعة»،   ٥٤ فى  مشروعك  فكرة 
تنتج  الــشــبــاب  ــن  م فـــرق  تشكيل  يــتــم 
أفكاراً ملشاريع، ويتم عرضها على جلنة 

للتحكيم.
أعلى  على  احلاصلة  الــفــرق  وتــبــدأ   
ساعة،   ٥٤ تــدوم  منافسة  فى  تصويت 
دورات  بحضور  فريق  كل  خاللها  يقوم 

وتدريبات مكثفة، وتصميم مشروع ناشئ، ووضع خطة العمل إلطالقه، مع 
ضرورة إثبات أن املشروع يعد قيمة مضافة حقيقية إلى السوق.

ــن رئيس  ــدي ال قـــال د. عــلــى شــمــس 
جامعة بنها، إن ملف تطوير املستشفيات 
اجلامعية من أهم األعباء وأكبر التحديات 
امللقاة على عاتق وزارة التعليم العالى فى 
الفترة احلالية، مشيراً إلى أن اجلامعات 
لن تتحسن صورتها إال بتحسن خدمات 
املستشفيات اجلامعية، ألن عملها ميس 
قطاعاً  وتــخــدم  املجتمع  فــئــات  جميع 
كبيراً من املواطنني مبختلف املحافظات 
املسئولية  بتحمل  األطباء  جميع  مطالباً 
ــة والــوطــنــيــة جتاه  ــي املــهــنــيــة واألخــالق

املرضى.
التى قام بها  جاء ذلك خالل اجلولة 
رئيس اجلامعة لتفقد أقسام االستقبال 
والطوارئ وقسم قسطرة القلب والرمد 
العدوى  ومــكــافــحــة  الــتــعــقــيــم  ومــركــز 
مبستشفى بنها اجلامعى، وذلك بحضور 
د. جمال إسماعيل، نائب رئيس اجلامعة 
البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون 
رئيس  نــائــب  مصطفى،  سليمان  ود. 
ود.  والطالب،  التعليم  لشئون  اجلامعة 

اجلامعة  رئيس  نائب  أبوالعينني،  هشام 
ود.  والبحوث،  العليا  الدراسات  لشئون 
محمد الشافعى، عميد كلية الطب، ود. 
املستشفيات  عــام  مدير  يوسف  أحمد 

اجلامعية.
النهوض  أن  الدين»  «شمس  وأوضــح 
عن  املعاناة  وتقليل  الصحية  بالرعاية 
أولويات  أهـــم  مــن  الــبــســيــط  املـــواطـــن 
املستشفيات  أن  ــى  إل مشيراً  ــة،  ــدول ال

دعم  إلــى  حتتاج  واحلكومية  اجلامعية 
كبير حتى تستطيع تقدمي خدمات طبية 

مناسبة للمواطن املصرى.
وأكــــد أن اجلــامــعــة قــــررت إرســـال 
الكتساب  اخلــارج  إلى  متريضية  بعثات 
مواكبة  أجـــل  مــن  املختلفة  اخلــبــرات 
مجال  فى  الهائل  التكنولوجى  التطور 
مهنة التمريض، لرفع شأن املهنة، حتى 

ميكنها القيام بدورها الطبيعى.

أرقام Xاألخبار

كتبت - سلمى عرفة:
متثل االحتــادات الطالبية جزءاً مهماً من احلياة 
من  الـــذى  ـــدور  ال فــى  أهميتها  وتظهر  اجلامعية، 
أبرزها  ولعل  الطالب،  حياة  فى  تلعبه  أن  املفترض 
اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم من 
خالل تنظيم األنشطة الفنية والرياضية واالجتماعية 
إال  والترفيهية،  والعلمية  الثقافية  الرحالت  وإقامة 
أن مدى مشاركة الطالب فى عملية انتخاب االحتاد 
ورؤيتهم ملدى تأثيره فى حياتهم اجلامعية، يختلف من 
جامعة إلى أخرى.. «صوت اجلامعة» استطلعت آراء 

بعض طالب اجلامعات اخلاصة فى هذا الشأن.
يقول يوسف سعد، طالب بكلية الهندسة جامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه شارك فى انتخابات 
احتاد الطالب التى أقيمت هذا العام بالكلية، وإنه 
فدور  الــقــادم،  الــعــام  انتخابات  فــى  الترشح  ينوى 
االحتاد فى نظره االهتمام بتفعيل األنشطة فى الكلية 
ومساعدتهم فى إجراءات تسجيل املواد، بينما يرى 
فى  أن جتربته  الكلية،  بنفس  طالب  سمير،  أحمد 

املشاركة باحتاد الطالب العام املاضى لم تكن مفيدة 
بالنسبة له، ألنها شغلته عن االهتمام بالدراسة.

وقالت داليا إبراهيم، الطالبة بكلية اإلعالم بنفس 
اجلامعة، إنها ستشارك فى انتخابات هذا العام التى 
جترى بنظام القوائم، وكانت تنوى الترشح، إال أنها 
شعرت أن القائمة التى ستنضم إليها ضعيفة، وليس 
بالكلية قّصر فى  لها شعبية، وأضافت أن االحتــاد 
أمور كثيرة، مثل الوقوف بجانب الطالب أمام بعض 

األساتذة املتعسفني.
احلديثة  العلوم  جامعة  فى  متاماً  األمر  ويختلف 
كلية  فى  الطالبة  بدر،  زهــراء  قالت  واآلداب، حيث 
العمل  بــدأ  باجلامعة  الطالب  احتــاد  إن  الصيدلة، 
بداية العام املاضى، ولكن اإلدارة كانت ترفض إقامة 
أى فعاليات توفيراً للنفقات، وكانت النتيجة استقالة 
الطالب  ونظم  بالكلية،  االحتــادات  مجالس  معظم 
وقفات احتجاجية فى مارس املاضى، ملدة شهر مت 
على أثرها فصل أربعة طالب، ولكن مت إعادتهم بعد 
ما  االنتخابات، وهو  إجراء  يتم  أن  واملفترض  فترة، 

لم يحدث رغم فرض رسوم لالحتاد مع مصروفات 
الدراسة. 

بنفس  الطالبة  مصطفى،  يسرا  أكدته  ما  وهــو 
تضييق  نتيجة  استقالت  االحتــادات  أن  من  الكلية، 
اخلناق عليها من ِقبل إدارة اجلامعة، وأنها لم تشارك 
فى االنتخابات، حتى استقالت االحتادات، ولم تفكر 
فى ترشيح نفسها النشغالها بالدراسة، وأضافت أنها 
ال تعلم ماهية دور االحتاد باجلامعات، ألنها ال جتد 
له دوراً منذ دخولها اجلامعة، وال تعرف ما إذا كان 

وجوده سيغير األمور إلى األفضل أم ال.
أما محمد فرغلى، الطالب بكلية الهندسة جامعة 
٦ أكتوبر، فيقول إنه ال يشارك فى انتخابات احتاد 
دون معرفة  االنتخابات  إجراء  يتم  وأحياناً  الطالب 
الطالب مواعيدها بدقة. وأضاف أنه ليس الحتاد 
عمرو  ويقول  الكلية،  فى  ملحوظ  دور  أى  الطالب 
فى  يشارك  إنــه  الكلية،  نفس  فى  الطالب  جمال، 
االنتخابات، ولكن لم يفكر يوماً فى الترشح حتى ال 

تشغله عن الدراسة.

جامعة النيل تطلق برنامجًا عامليًا 
لتصميم املشروعات وتنفيذها

جامعة هليوبوليس تشارك 
فى املؤمتر العاملى للتعليم

يحضره إمبراطور اليابان ومدير «اليونسكو»

متابعة - عبد الكرمي سلطان ومسيح اهللا رحمانى:
نظمت كلية اإلعالم بجامعة األهرام الكندية ندوة حول أوضاع الرياضة فى مصر، بحضور 

الناقد الرياضى عصام شلتوت.
، موضحاً أن انخفاض  وقال «شلتوت» فى الندوة إن الرياضة املصرية أصبحت فى حالة تدنٍّ

مستوى األندية فى مصر يرجع إلى فشل اإلدارات.
حق  مؤكداً  عاماً،   ٣٠ طــوال  السابق  النظام  فساد  «األلــتــراس» صنعها  مشكلة  أن  وأضــاف 

الشرطة الكامل فى تأمني املباريات دون جتاوزات.
أن مجلس الشعب املقبل هو أمل  التغيير، موضحاً  وأشاد «شلتوت» بدور الشباب املهم فى 

مصر، ألنه سيتم اختيار احلكومة منه، ومحاسبة املخطئني.
األندية  أكثر  هو  واألهلى  اآلن،  حتى  الــدورى  فى  األفضل  هو  الزمالك  إن  «عصام»  وقــال 
استقراراً، كما شدد على ضرورة دراسة اإلعالميني الرياضيني للنقد على أساس علمى، منوهاً 

بأن القدرة على النقد ال تأتى إال على خلفية دراسة عميقة.

«إعالم الكندية» تناقش أوضاع الرياضة املصرية

املبتدأ واخلبر

25 أستاذًا وباحثًا
شــاركــوا فــى املــؤمتــر الــدولــى اخلامس 
امليكروسكوبية،  اليد واجلراحات  جلراحة 
الطب  بكلية  العظام  قسم  نظمه  الـــذى 
اجلمعية  مــع  بالتعاون  ســوهــاج،  بجامعة 
الواليات  وميثلون  اليد،  جلراحة  املصرية 
وهولندا  ــا  ــي ــان وأمل وبــريــطــانــيــا  املــتــحــدة 
وإيطاليا والنمسا واليابان والهند واليونان 
ــى جــانــب عــدد مــن أعضاء  ورومــانــيــا، إل
هيئة التدريس بأقسام العظام باجلامعات 
املصرية، وناقش املؤمتر ٣٠ بحثاً، تناولت 
اجلديد فى طرق زراعة العظام واألطراف، 

وجراحة األعصاب.

40 عامًا
مضت على إنشاء قسم اللغة اليابانية 
وبهذه  القاهرة،  بجامعة  اآلداب  بكلية 
املناسبة، نظمت الكلية مؤمتراً بعنوان 
العالم  فى  اليابانية  الدراسات  «واقــع 
اجلامعات  بعض  فيه  شارك  العربى»، 
ثقافى  بروتوكول  معها  املوقع  اليابانية 
والثقافة  اإلعــالم  مركز  مع  بالتعاون 

بسفارة اليابان بالقاهرة.

طالب اجلامعات اخلاصة يشكون من تدخل اإلدارة فى انتخابات االحتادات الطالبية

معهداً،  و١٧  وخـــاصـــة  حــكــومــيــة 
واملوهوبون من طالب األكادميية العربية 
البحرى،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
يشاركون فى منافسات جائزة الشارقة 
الثقافية (إبداع ٣)، التى تنظمها وزارة 
التوالى  على  الثالث  للعام  الشباب 
لطالب اجلامعات واملعاهد العليا على 
مستوى اجلمهورية، وتتضمن املسابقة 
وفنياً  ثقافياً  ٢٢ مجاالً  فى  منافسات 
وأدبياً، من بينها الشعر واملقال والرواية 
والقصة القصيرة والتأليف املسرحى، 
والغناء  (العزف  الفنية  املجاالت  وفى 
املوسيقى الفردى واجلماعى، العروض 
املسرحية، والفنون الشعبية، االستاند 
أب كوميدى، والتصوير الزيتى، األفالم 
الرسم،  الضوئى،  التصوير  القصيرة، 
اجلرافيك  النحت،  الفنية،  األشــغــال 
اإلعالن  وتصميم  الفنية،  والطبعة 
واخلــــط الـــعـــربـــى)، بـــاإلضـــافـــة إلى 
مجاالت املراسل التليفزيونى واإلنشاد 

الدينى.

 21 جامعة 

باليابان  سيُعقد  الــذى  املستدامة»  التنمية  أجل  من  «التعليم 
ويفتتحه إمبراطور اليابان واملدير العام ملنظمة اليونيسكو.
ويتزامن املؤمتر مع انطالق برنامج العمل العاملى للتعليم 
من أجل التنمية املستدامة، الذى يحدد استراتيجيات 
استدامة؛ من خالل  أكثر  لبناء مستقبل  إليها،  نحتاج 

جعل التعليم قوة حقيقية للتحول.
يقام املؤمتر حتت شعار «التعلم اليوم من أجل مستقبل 
مستدام»، وسيتضمن املؤمتر أربع جلسات عامة ومائدة 

مستديرة رفيعة املستوى على مدى ٣ أيام.
بينهم  مشارك،   ١٠٠٠ نحو  يحضره  أن  املتوقع  ومن 

«اليونيسكو»  فــى  األعــضــاء  ـــدول  ال عــن  ممثلون 
واملــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة واألوســـــاط 

األكادميية والقطاع اخلاص ووكاالت األمم 

كلية  نظم طالب 
بنها  بجامعة  احلقوق 
تدريبية  دورات  مشروع 

مشروع  مبوجب  باملجان، 
لطلبة  الطالبية  املشاركة 

العديد من  فى  الكلية 
التنمية  ومنها  املجاالت، 

والتنمية  البشرية، 
اإلدارية، وفى مجال 

اآللى. احلاسب 

توفيق،  محمد  ألقى 
الواليات  سفير مصر لدى 

األمريكية،  املتحدة 
روايته  محاضرة عن 

باجلامعة  جيرل»  «كاندى 
بالقاهرة.  األمريكية 

الرواية  وتتضمن 
الثقافة  املزج بني  فكرة 

مت  حيث  والدبلوماسية، 
األولى  لتكون  اختيارها 

فى مبادرة (كتاب واحد، 
مجتمع  واحد،  حديث 

واحد).

السيد  د.  العالى  التعليم  وزيــر  أكد 
عبداخلالق، أهمية دور اجلامعات فى 
خدمة املشروعات التنموية الكبرى فى 
املشروعات  خاصة  احلالية،  املرحلة 

التى تقع فى نطاقها اجلغرافى.
اجتماع  خالل  «عبداخلالق»،  وشدد 
املجتمع  لشئون خدمة  األعلى  املجلس 
وتنمية البيئة الذى ُعقد مبقر الوزارة، 
التكامل  «ضــرورة  على  االثنني،  أمــس 
بني قطاع خدمة املجتمع والبيئة وقطاع 
البحوث والدراسات العليا باجلامعات، 
للوصول إلى أبحاث علمية لها دور فى 

خدمة املجتمع وتنميته».
الذى  االجتماع  خالل  الوزير،  ودعا 
حضره نواب رؤساء اجلامعات لشئون 
وأمني  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة 
الدكتور  للجامعات  األعــلــى  املجلس 
الطاقة  من  لالستفادة  حــامت،  أشــرف 
التى  باجلامعات  املــوجــودة  البشرية 
إلى  تبلغ ٨٠٪ من علماء مصر»، الفتاً 

قانون ٦٧  تفعيل  «أهمية 
لسنة ٢٠١٠ اخلاص 

بني  ـــالـــشـــراكـــة  ب
العام  القطاعني 
فى  واخلـــــاص 
مــــشــــروعــــات 
ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــب ال
ـــــة  األســـــاســـــي

واخلـــــــدمـــــــات 
العامة  واملـــرافـــق 

للتعاون  ليكون داعماً 
والقطاع  اجلــامــعــات  بــني 

اخلدمة  مـــشـــروعـــات  فـــى  اخلـــــاص 
املجتمعية».

بـ«تصنيف  العمل  ُقــرب  عن  وأعلن 
الــــذى يقوم  املـــصـــريـــة»،  ــات  ــع اجلــام
على  واجلــامــعــات،  الكليات  بترتيب 
مستوى اجلمهورية طبقاً ملعايير تراعى 
خصوصية اجلامعات املصرية، وأشاد 
مشروع  فى  حلوان  جامعة  بـ«مشاركة 
القومية  واحلملة  العشوائيات  تنمية 
للوعى السياحى التى تنظمها اجلامعة 

مبشاركة عدد من الوزارات».
لشئون  األعـــلـــى  املــجــلــس  وكــلــف   
جامعة  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة 
بشأن  بروتوكول  بإعداد  السويس  قناة 
البرنامجني  فــى  اجلــامــعــة  مساهمة 
التأهيل  أجــل  من  للتدريب  القوميني 

والتدريب من أجل التشغيل.

.. و«التعليم العالى»
تؤكد املشاركة فى 
خدمة املشروعات 

التنموية

قانون ٦٧ تفعيل  «أهمية 
 اخلاص 

بني  ـــالـــشـــراكـــة  ب
العام  القطاعني 
فى  واخلـــــاص 
مــــشــــروعــــات 
ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــب ال
ـــــة  األســـــاســـــي

واخلـــــــدمـــــــات 
العامة  واملـــرافـــق 

للتعاون  ليكون داعماً 
العامة  واملـــرافـــق 

للتعاون  ليكون داعماً 
العامة  واملـــرافـــق 

والقطاع  اجلــامــعــات  بــني 

األلواح على حواف أسطح املنازل وجوانبها لتوجيه 
ضوء الشمس نحو األزقة والطوابق السفلية، وذلك 
إلضفاء املزيد من اإلضاءة أثناء النهار، ويتم إمالة 
نحو  ويتدلى  بزاوية  املضلعة،  البالستيك  اللوحة 
متر واحد منها على حافة املبنى لكى تعكس ضوء 

الشمس على الشارع أسفل املبنى.
■ الفنان محمد منير أحيا احلفل الغنائى الذى 
نظمته جامعة األهرام الكندية مبجموعة من أبرز 
أغنياته، وعلى هامش احلفل، قال «منير» إن أعداء 
مصر كثيرون، داعياً الشعب املصرى إلى الوقوف 
األمان  بر  إلى  للوصول  السياسية  القيادة  بجانب 
املصرية،  بالدولة  حتيط  التى  املخاطر  ومواجهة 
التى  املطالب  التخلى عن  يعنى  أن ذلك ال  مؤكداً 

قامت من أجلها ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
ورشة  نظم  العينى  قصر  بطب  اجلــوالــة  فريق   ■
فــنــيــة لتعليم األركـــيـــت والـــرســـم عــلــى الـــزجـــاج فى 
الفترة من ٩ إلى ٢٠ نوفمبر، وذلك فى إطار الورش 
لتعليم  اجلــوالــة  تنظمها  الــتــى  والثقافية  الفنية 

الطالب بعض املهارات الفنية.

أجنبية  كلغة  األملانية  اللغة  تدريس  وطرق  مناهج 
«اليبسيج»  جامعة  مع  بالتعاون  وذلــك  بُعد،  عن 
األملانية، وتستمر ملدة ١٤ أسبوعاً بواقع ٣٥ ساعة 
محاضرات مباشرة و٣٠٠ ساعة محاضرات عبر 

اإلنترنت
جتربة  نفذ  األمريكية  باجلامعة  عمل  فــريــق   ■
اإلضاءة  لتحسني  البالستيك  مــن  ألـــواح  تصميم 
اخلريف  فصل  فــى   ٪٢٠٠ بنحو  املظلمة  باملناطق 
و٤٠٠٪ فــى فــصــل الــشــتــاء، حــيــث يــتــم تــركــيــب هذه 

املــديــنــة بعد  تــســلــم  انــتــظــار  فــى  إدارة اجلــامــعــة  أن 
ولن  بــهــا،  تتم  الــتــى  واإلصــالحــات  الصيانة  انتهاء 
مــن سيتم  عـــدد  أو  التسكني  مــوعــد  بـــدء  عــن  تعلن 
املدينة  لتكون  اإلصالحات  تنتهى  حتى  تسكينهم، 
جــاهــزة الســتــقــبــال الــطــالب بــكــل خــدمــاتــهــا بشكل 
متكامل. وأوضح أنه مت االنتهاء من أربعة مباٍن فى 

املرحلة األولى بالقاهرة.
■ مركز التمّيز لدراسات وبحوث اللغة العربية 
لغير الناطقني بها، نظم برنامج «لغة العلم» حول 

والبحوث اإلحصائية ينظم  الــدراســات  معهد   ■
مــؤمتــره الــســنــوى الــتــاســع واألربــعــني فــى اإلحصاء 
وعلوم احلاسب وبحوث العمليات فى الفترة من ٢٢ 

إلى ٢٥ ديسمبر.
جامعة  رئيس  عيسى  حسني  الدكتور  أعلن   ■
عني شمس أن اجلامعة نظمت بالتعاون مع جامعة 
كولونيا للعلوم التطبيقية بأملانيا مؤمتراً عاملياً لتطوير 
الدراسات العليا فى مصر، حتت عنوان «نحو تعلم 
أساتذة  فيه  شــارك  التخصصات»  متعدد  تشاركى 
وكينيا  واألردن  وتونس  وتركيا  وأملانيا  النمسا  من 
العالم  دول  من  التعليم  خبراء  خالله  واستعرض 
العالى  التعليم  بتطوير  املتعلقة  أبحاثهم  املختلفة 
التدريس احلديثة، كما شهد عقد ثالث  وأساليب 
لتطبيق  التحديات  ورش عمل حول كيفية مواجهة 
طرق التدريس والتعلم من منظور الطالب والتحديات 

اخلاصة بتطبيق املراحل متعددة التخصصات.
نفى  األزهـــر  رئيس جامعة  عــزب  د. عبداحلى   ■
العام  قبولهم هذا  الذين مت  الطالب  تقليص عدد 
إلى  إلى ٧٥٠٠ طالب، مشيرا  املدينة اجلامعية  فى 

تعديل مواعيد املحاضرات بجامعة سيناء بسبب احلظر

د. ليلى إسكندر

عيسىعزب

صورة أرشيفية لالنتخابات الطالبية

جانب من احلضور بالندوة

إمبراطور اليابان
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طالب اجلامعات يصرخون من ارتفاع أسعار الكتب.. 
وسوق املالزم تنتعش!

رسائل املاجستير والدكتوراه «تيك آواى» فى مكتبات بني السرايات
كارثة  كتب - رنا جنم وإسالم اجلوهرى وياسمني سامى ويسرا 

الصحفى وسحر جمال وسميرة صابر وصفاء شحات:
ارتفاع سعر الكتب اجلامعية بات أزمة مزمنة يعانى 
من  واألخطر  اجلامعات،  مختلف  داخل  الطالب  منها 
ذلك هو اآلثار املترتبة على ذلك، والتى تنعكس بالسلب 
على جودة العملية التعليمية، ومن بينها اعتماد الطالب 
على شراء املالزم واملذكرات من املكتبات املوجودة أمام 
إعداد  يتولى  من  أن  األمر  فى  واخلطير  اجلامعات.. 
هذه املذكرات وطبعها غير متخصصني -على حد قول 
الطالب- فضًال عن جشع بعض هذه املكتبات، فى بيع 

تلك املذكرات بأسعار مرتفعة.
شاً فى ظل إجبار بعض  وبعدما ازدادت الظاهرة توّحّ
فى  ورقة  بوضع  الكتب،  شراء  على  للطالب  األساتذة 
آخر الكتاب تُسمى «الشيت» يرفقها الطالب فى بحث 
ومراجعة  الكتاب  شــراء  عند  االســم  تسجيل  أو  املــادة 
اجلامعات  بعض  اجتــهــت  املـــدرجـــات..  داخـــل  االســـم 
التجربة  وهــى  املــوّحــد،  الكتاب  سعر  جتربة  لتدشني 
التى أطلقتها جامعة القاهرة، حينما قامت خالل العام 
املاضى بشراء حق التأليف من أساتذة اجلامعة، لتقوم 
ببيع الكتاب بسعر خمسة جنيهات فقط، وقد مت تطبيق 
ذلك فى كليات التجارة واآلداب واحلقوق، ودار العلوم 
رغم  توقفت،  التجربة  هــذه  لكن  النوعية..  والتربية 
الكتب  أسعار  ارتفاع  وبات  بعينها،  كليات  فى  تطبيقها 
غير  خصوصاً  الطالب،  جميع  تــؤرق  أزمــة  اجلامعية 
التعليمية  العملية  لتفقد  الكتاب،  شراء  على  القادرين 
قيمتها داخل أسوار اجلامعات.. «صوت اجلامعة» من 

إلى  استمعت  جانبها 
ـــطـــالب،  ـــوى ال شـــك
ــــهــــا إلـــــى  ــــقــــل ــــن ل
من  املـــســـئـــولـــني 
اجلامعات  رؤســاء 
املــصــريــة، ووزيـــر 
فى  العالى  التعليم 

هذه  حلــل  محاولة 
باتت  الــتــى  املشكلة 
العملية  جــودة  تهدد 

التعليمية.
ــة، قال  ــداي ــب ال فــى 
طالب  محمد  أحــمــد 
بكلية  الثانية  بالفرقة 
جامعة  الـــعـــلـــوم  دار 
سعر  إن  الــــقــــاهــــرة، 
موّحد  عندهم  الكتاب 
مشيراً  جنيهاً،   ١٥ وهو 
يــفــّضــل شراء  أنـــه  إلـــى 
املـــــالزم اخلـــاصـــة، ألن 

إميان  وأضافت  نظره.  وجهة  من  جــداً  معّقدة  الكتب 
جامعة  التجارة  كلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة  عثمان، 
القاهرة، أن هناك دعماً من الكلية، وأحياناً كانت اإلدارة 

تساعد الطالب غير القادرين على شراء الكتب.
فيما قالت أشواق محمد، طالبة بالفرقة الثانية كلية 
احلقوق جامعة القاهرة: إن أسعار الكتب تتراوح من ١١ 
تكمن  األكبر  املشكلة  أن  مؤكدة  جنيهاً،   ٥٠ إلى  جنيهاً 
فى عدم وجود سعر موحد للكتاب، خاصة فى ظل قيام 

بعض األساتذة بإجبارهم على شراء الكتب.
بآداب  الثالثة  بالفرقة  الطالبة  فتحى،  آية  وأضافت 
القاهرة، أن األساتذة يصدرون الكتاب ومعه «شيت» أو 
بحث، بحيث يضمن شراءنا له، الفتة إلى أن أقل الكتب 
سعراً ثمنه ٣٥ جنيهاً، مشيرة إلى أنهم تقّدموا بشكوى 
اللى بنحدد سعر  لنا: «مش إحنا  الكلية، قائلني  إلدارة 

الكتاب».
بآثار  الثالثة  بالفرقة  طالبة  أحــمــد  نغم  وأكـــدت 
القاهرة، أن الكتب لديهم أسعارها مرتفعة للغاية، وهو 

ما يجعلهم يضطرون إلى شراء املالزم اخلارجية.
اآلداب  بكلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة  طه  ندى  قالت 
أسعارها مرتفعة  لديهم  الكتب  إن  جامعة عني شمس، 
ثالثني  إلــى  كتاب  أقــل  سعر  يصل  حيث  متابعة  جــداً، 
وليس  «شيت»  معها  ألن  علينا  إجبارية  وكلها  جنيهاً، 
«أمل»:  زميلتها  وأضــافــت  اجلامعة.  مــن  دعــم  هناك 
قدمنا شكوى إلى عميد الكلية، ولم يفعل شيئاً، وقالوا 
له احلق فى حتديد سعر  تدريس  هيئة  «كل عضو  لنا 
الكتاب، تبعاً للقيمة العلمية، وممنوع تصوير الكتاب».

منار  وأوضــــحــــت 
طالبة  أحــــمــــد، 
الثالثة  بالفرقة 
األسنان  طــب 
عني  جامعة 
شــــــمــــــس، 
سعر  أن 
ـــــكـــــتـــــاب  ال
لديهم  ــواحــد  ال
من  ـــــــراوح  ـــــــت ي
 ١٧٥ إلــــى   ١٠٠
شامًال  ــاً  ــه ــي جــن
العملى  اجلــــــزء 
الفتة  والـــنـــظـــرى، 
شراؤه  يتم  أنه  إلى 
ــــارى،  بـــشـــكـــل إجــــب
ــــى  ـــــاإلضـــــافـــــة إل ب
أدوات  أسعار  ارتفاع 
املـــعـــمـــل واألجــــهــــزة 
لدراستهم.  الضرورية 

الشكل،  بهذا  الكتب  أسعار  الرتفاع  نتيجة  واستكملت: 
الكلية  إدارة  لكن  بالكلية،  إضراباً  الطالب  احتاد  نظم 
لتحمل  ميزانية  لديها  ليس  اجلامعة  أن  أكــدت  وقتها 

نفقة الكتب.
بكلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة  محمد  وفاء  وأضافت 
إلى  يضطرون  قد  أنهم  بجامعة عني شمس،  الصيدلة 
الرتفاع  نظراً  عليهم،  املقررة  الكتب  من  أجزاء  تصوير 
سيسبب  األمــر  هــذا  أن  إلــى  أشــارت  لكنها  أسعارها، 
بيع  فى  يرغبون  الذين  األساتذة  لدى  شديداً  غضباً 

كتبهم.
بكلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة  على  أمنية  وذكـــرت 
جداً،  مرتفعة  أسعارها  الكتب  أن  بنها،  جامعة  اآلداب 
حيث يتراوح سعر الكتاب من ٢٥ إلى ٥٠ جنيهاً، ولذلك 
دعم  أى  يوجد  ال  أنه  مؤكدة  إلى تصويرها،  يضطرون 
واتفقت  الــكــتــاب.  سعر  لدعم  الكلية  إدارة  ِقبل  مــن 
أن تسهم  أهمية  إلى  زميلتها صفاء سعيد، الفتة  معها 
تكلفته  تقل  بحيث  الكتاب،  دعم  فى  وإدارتها  اجلامعة 

خاصة للطالب غير القادرين على شراء هذه الكتب.
احلقوق  كلية  فى  طالب  محمد،  عبداهللا  قال  فيما، 
جامعة القاهرة، إن معظم طالب الكلية يعتمدون على 
األحيان  بعض  وفى  والشرح،  االمتحانات  فى  املــالزم 
والترويج  املكتبات فى إعداد املالزم  يعملون مع إحدى 
فى  أصدقائه  من  املالزم  تلك  عرف  أنه  موضحاً  لها، 
إلى   ١٠ من  يتراوح  امللزمة  سعر  أن  موضحاً  الكليه، 

١٥ جنيهاً. 
ورأت مينى السيد طالبة بالفرقة الثانية كلية اآلداب 
التى  الكتب  طبيعة  هو  املــالزم  كارثة  فى  املتسبب  أن 
إلى  يــؤدى  مما  بالكتب  املعلومات  «رص»  على  تعتمد 
أساسياً  شيئاً  أصبحت  حتى  للمالزم  الطالب  هروب 

فى دراستهم اجلامعية.
إن  املكتبات  إحــدى  ح» صاحب  «إيــهــاب.  قــال  بينما 
أجل  من  امللخصات  من  األنواع  تلك  على  تقبل  الطلبة 
االختصار املوجود فيها وإن معظم الطالب ال يشترون 
الكتب من األساس فأصبحت املالزم بديًال لها، فهى ما 
يذاكر منه الطالب وهم من يتفق معهم من أجل تدوين 
املحاضرات، إلعداد مالزم الشرح ويحصلون فى مقابل 

املحاضرة على ٢٠ جنيهاً.
وبالنسبة للمراجعات النهائية قبل االمتحانات، أشار 
إلى أنه يتفق مع معيدين داخل الكليات من أجل احلصول 
على ملخص شامل للمنهج فى مقابل يتراوح من ٥٠٠٠ 
إلى ٩٠٠٠ جنيه من أجل إعداد امللزمة، وتكون حصرية 
للمكتبة، فهى فقط التى متلك حق بيعها ويتولى املعيد 
املاضى كان  تبيعها، وفى  التى  باملكتبة  تعريف الطالب 
العامة  واألموال  املصنفات  هيئة  وكانت  ممنوعاً  األمر 
حالياً  أنه  إال  ذلــك،  على  والرقابة  الشأن  هذا  تتولى 

ليست هناك حكومة أو شرطة من األساس.

كتب - خالد جالل عباس:
«السعر موحد.. وال ميكن تخفيضه»، كان هذا أول 
ما ذكره «أحمد. م» أحد العاملني مبكتبة فى منطقة 
بني السرايات أمام باب كلية التجارة عندما أخبرته 
بأننى أبحث عن مكان إلعداد رسائل املاجستير مقابل 
مبالغ مالية، فرد قائًال: «سعر رسالة املاجستير يبدأ 
تبدأ من ١٠  الــدكــتــوراه  ورســالــة  من ٦ آالف جنيه، 
آالف جنيه، ويزيد السعر وفقاً ملوضوع الرسالة، وما 
ستحتاجه من جهد ووقت»، واختتم كالمه، قائًال: «مش 
هتالقى حد يقول لك سعر غير ده»، مفسراً ذلك بأن 
على  املكتبات  بني أصحاب  اتفاقات ضمنية  «هناك 

حتديد األسعار وال ميكن ألحد مخالفتها».
فتاة،  دخلت  فيه،  نتحدث  كنا  الــذى  الوقت  وفــى 
«أيوه  وقالت «رسالتى خلصت؟» فرد «أحمد» قائًال: 
خلصت.. حلظة»، وذهب فأحضر رسالة ماجستير فى 
تخصص اإلعالم اإللكترونى، وهنا سعيت الستغالل 
املوقف وأخبرت الفتاة «بأننى باحث من كلية اإلعالم، 
وجئت لهذا املكان لعمل رسالة ماجستير، كى أتعرف 
منها على معلومات أكثر حول هذه الظاهرة، وسألتها 
«هو حضرتك باحثة فى جامعة القاهرة؟!» فأجابت 
بالنفى، قائلة: «ال أنا باحثة فى آداب إعالم حلوان، وملا 
سمعت من واحدة صاحبتى عن وجود مكاتب بجوار 
جامعة القاهرة بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه جئت، 
ألنى ال أملك الوقت الكافى لعمل الرسالة بنفسى»، 
املكتبات،  هذه  إحــدى  سريعاً. صاحب  استأذنت  ثم 
رفض ذكر اسمه، أكد أن غالبية الطالب الذين يأتون 
إليهم بغرض إعداد الرسائل العلمية، من العرب الذين 
يدرسون فى الكليات مبصر، متابعاً: «العرب مش مهم 

عندهم الفلوس.. املهم إنهم ياخدوا درجة علمية».
وحول خطوات االتفاق بني املكتبة والطالب، قال: 
مبجرد أن يأتى الطالب إلينا ويخبرنا مبوضوع دراسته، 

عمل التعديالت املختلفة أياً كانت، لكن املشكلة فى 
أوقــات كثيرة ال تكون فينا، وإمنــا فى الطالب ذاته، 
خصوصاً أن معظمهم عرب، وال يُجيدون التعامل معنا 
على اإلطالق، كاشفاً عن أن الرسائل تعد فى مكاتب 
سرية وليست داخــل املكتبة نفسها، ألننا نعلم مدى 
مخالفتها للقانون. «صوت اجلامعة» واجهت أساتذة 
اجلامعات بهذه الظاهرة، سعياً لوضع حلول لها، حيث 
قال الدكتور سيد عبدالفتاح أستاذ علم االجتماع، إن 
هذه املكاتب تعمل حتت مسميات كثيرة، منها مكاتب 
أنه يصعب  التصوير أو االستشارات العلمية، مؤكداً 
فى  والــدكــتــوراه  املاجستير  رسائل  تزوير  أو  تزييف 
الكليات، مشيراً إلى أن هذه املكاتب أصابت العملية 
التعليمية بالعشوائية حتى أصبح التعليم سلعة تباع 
وتشترى. وأوضح «عبدالفتاح» أن هذه املكاتب تدمر 
الكارثة  متابعاً:  الباحثني،  بني  الفرص»  «تكافؤ  مبدأ 
مرجعاً  عملية،  كلية  فى  الرسالة  كانت  إذا  الكبرى 
السبب فى تفشى هذه الظاهرة إلى تزايد الهوس بلقب 
«دكتور» خالل السنوات العشر السابقة بشكل مفجع، 
وذلك  العنكبوتية،  الشبكة  وجــود  ظل  فى  خصوصاً 
من أجل حتقيق «البهرجة االجتماعية». فيما شددت 
الدكتورة جنوى كامل األستاذ بقسم الصحافة بكلية 
اإلعــالم جامعة القاهرة على ضــرورة وجــود الئحة 
جامعية محّددة حتدد أعداد املقبولني فى مرحلة 
الدراسات العليا وإجادة اللغة العربية، وبعض 
اللغات األخرى، مع أهمية املتابعة والتدقيق 
للبحث،  املطروح  املوضوع  على  واإلشــراف 
وعرق  جهد  نتيجة  الرسالة  أن  من  للتأكد 
الطالب من عدمه. واختتمت كالمها، قائلة: 
التعليم  صفوة  هم  العليا  الــدراســات  طلبة 
اجلامعى، فإذا فسدت الصفوة، فماذا سيكون 

مستقبل التعليم فى مصر؟!

ومحاوره، نبدأ فى إعداد الرسالة مباشرة، شريطة أن 
يسدد لنا «عربون االتفاق» وهو ما يُقدر بنحو «٣ آالف 
جنيه» من قيمة املبلغ الذى مت االتفاق عليه، متابعاً: 
تسعيرة املاجستير تبدأ من ٦ آالف حتى ١٢ ألف جنيه، 

والدكتوراه من ١٠ آالف حتى ٢٠ ألف جنيه.
وأضــاف صاحب املكتبة: إعــداد الرسالة العلمية، 
سواء ماجستير أو دكتوراة، يستغرق من ٦ إلى ٩ أشهر، 
وكل فترة نتسلم مبلغاً من الطالب صاحب الرسالة، 
متابعاً: لدينا مجموعة من الشباب املاهرين فى إعداد 
هذه الرسائل من بدايتها حتى نهايتها، دون أن يفكر 
الطالب فى أى شىء، كل ما عليه هو أن يدفع املطلوب 
منه، ويتسلم رسالة «زى الفل»، على حد قوله. وذكر 
ميهلون  أنهم  املكتبة،  صاحب 
يطلعوا  كــى  فرصة  الباحثني 
املشرفني على الرسالة، ونتولى 

انتشرت مؤخرًا ظاهرة 
استعانة بعض الباحثني 

والدراسني مبكاتب خاصة 
إلعداد رسائل املاجستير 

والدكتوراه مقابل مبالغ 
مالية كبيرة دون أن يبذل 

الباحث أى مجهود فى 
البحث عن املعلومات، 

العلمية  الرسائل  فتحّولت 
إلى وجبات سريعة «تيك 
آواى» ُتقّدم إلى زبون فى 

ثواٍن معدودة، حيث لم 
يعد يقتصر األمر على 

بيع األبحاث وامللخصات 
واملحاضرات فقط، ثم 

نتساءل: ملاذا نحتل مركزًا 
متأخرًا فى تصنيف 

أفضل ٥٠٠ جامعة على 
العالم؟! مستوى 

محرر «صوت اجلامعة» 
تقمص شخصية باحث 

يريد إعداد رسالة علمية 
وذهب إلى هذه املكاتب 
لكشف أبعاد اجلرمية 

العلمية.

التسعرية تبدأ من ٦ آالف حتى ٢٠ ألف جنيه.. 
وعربون االتفاق ٣ آالف جنيه

التسلُّم ىف غضون ٩ أشهر.. والطالب العرب
 أبرز الزبائن

شهـادات للبيــع

إلى  استمعت  جانبها 
ـــطـــالب،  ـــوى ال شـــك
ــــهــــا إلـــــى  ــــقــــل ــــن ل
من  املـــســـئـــولـــني 
اجلامعات  رؤســاء 
املــصــريــة، ووزيـــر 
فى  العالى  التعليم 

هذه  حلــل  محاولة 
باتت  الــتــى  املشكلة 
العملية  جــودة  تهدد 

ــة، قال  ــداي ــب ال فــى 
طالب  محمد  أحــمــد 
بكلية  الثانية  بالفرقة 
جامعة  الـــعـــلـــوم  دار 
سعر  إن  الــــقــــاهــــرة، 
موّحد  عندهم  الكتاب 
مشيراً  جنيهاً،   
موّحد  عندهم  الكتاب 
مشيراً  جنيهاً،   
موّحد  عندهم  الكتاب 

يــفــّضــل شراء  أنـــه  إلـــى 
املـــــالزم اخلـــاصـــة، ألن 

منار  وأوضــــحــــت 
طالبة  أحــــمــــد، 
الثالثة  بالفرقة 
األسنان  طــب 
عني  جامعة 
شــــــمــــــس، 
سعر  أن 
ـــــكـــــتـــــاب  ال
لديهم  ــواحــد  ال
من  ـــــــراوح  ـــــــت ي

إلــــى   ١٠٠
شامًال  ــاً  ــه ــي جــن

إلــــى   
شامًال  ــاً  ــه ــي جــن

إلــــى   

العملى  اجلــــــزء 
الفتة  والـــنـــظـــرى، 
شراؤه  يتم  أنه  إلى 
ــــارى،  بـــشـــكـــل إجــــب
ــــى  ـــــاإلضـــــافـــــة إل ب
أدوات  أسعار  ارتفاع 
املـــعـــمـــل واألجــــهــــزة 
لدراستهم.  الضرورية 

مطالبات بعودة 
تجربة السعر 

املوحد للكتاب 
الجامعى

أصحاب املكتبات 
يتعاونون مع 

معيدين إلعداد 
ملخصات مقابل 

آالف الجنيهات

بعدما وصل ثمنها ف� بعض الكليات إل� ١٠٠ جنيه

منشور إلحدى املكتبات تعلن فيه عن إعداد الرسائل
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ما بني العزلة والغربة.. «صوت اجلامعة» ترصد آهات الطالب الوافدين

اشتكني سوء معاملة املشرفات لهن:

ثــروت  وأحــمــد  الشعشاعى  أميــن   - كتب 
وشيرين صليب وعال محمد:

حالة من االستياء والغضب الشديد تسود بني 
تأخر  نتيجة  املغتربني،  القاهرة  جامعة  طــالب 
إلى  دفعهم  مما  اجلامعية،  املدينة  فى  تسكينهم 
البحث عن سكن فى شقق املغتربني املنتشرة فى 
لها،  املــجــاورة  املناطق  فى  أو  اجلامعة،  محيط 
ارتفاع  هى  الطالب  أوضحها  التى  املشكلة  لكن 
ما  إيجارها  يتراوح  التى  السكنية  الشقق  أسعار 
بني ١٢٠٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه، باإلضافة إلى عمولة 
للسمسار..  ما بني ٧٠٠ حتى ١٠٠٠جنيه  تتراوح 

«صوت اجلامعة» رصدت معاناة الطالب.
قال محمد صبرى، طالب بكلية التجارة الفرقة 
األولى من محافظة املنيا: «الدنيا كلها متلخبطة، 
إحنا متبهدلني بسبب التأخر فى تسكيننا، والشقق 

املوجودة بجوار اجلامعة أسعارها مرتفعة جداً».
وأضاف محمود سالم، طالب بكلية اآلداب، إن 
من  إجراءاتها  جميع  تتخذ  أن  اجلامعة  حق  من 
أن  ينبغى  ال  لكن  األمنى،  االنفالت  مواجهة  أجل 
يكون ذلك على حساب الطالب املغتربني، متابعاً: 
كان ينبغى على اجلامعة إنهاء إجراءات التسكني 
حتى  األول  األسبوع  خالل  أو  الدراسة  بدء  قبل 

ال نُشّرد.
دار  بكلية  طالبة  اخلرضجى،  ــورا  ن وعــّبــرت   
استيائها،  عن  الشيخ،  كفر  محافظة  من  العلوم، 
قائلة: البنات أمانة فى عنق اجلامعة، وبالتالى كان 
ينبغى إنهاء إجراءات التسكني قبل بدء الدراسة، 
مقترحة أن يكون التقدمي فى املدينة اجلامعية من 
للطالب  للوقت، ومراعاة  توفيراً  اإلنترنت،  خالل 

القادمني من محافظات بعيدة.
الرابعة  بالفرقة  طالبة  «إســراء»،  ذكــرت  فيما 
بيعملوه  اللى  عليهم  البيطرى: حرام  الطب  بكلية 
أربعة  ومحاضراتى  مصر،  صعيد  من  أنا  فينا.. 
أيام فى األسبوع، وأمام تأخر إجراءات التسكني 
 ١٢ حوالى  فى  بلدتى،  إلــى  السفر  إلــى  أضطر 

ساعة بالقطار، متسائلة: كيف ميكننا التركيز فى 
محاضراتنا، فى ظل هذه املعاناة. 

من  ــار،  اآلث بكلية  طالب  محمود،  فتحى  وقــال 
أسعاره  املدينة  خارج  السكن  األقصر:  محافظة 
أمامنا سواه،  مرتفعة جداً، لكن لألسف ال بديل 
فى ظل تأخر إجراءات تسكيننا باملدينة، وبالفعل 
زمــالئــى مببلغ  مــن  مــع خمسة  اســتــأجــرت شقة 

١٤٠٠ جنيه فى الشهر.
بكلية  طالب  محفوظ،  محمد  استنكر  فيما 
ــهــنــدســة، مـــن مــحــافــظــة أســـيـــوط، مـــا سماه  ال
«التعقيدات اإلدارية فى تسكني الطالب»، قائًال: 
اضــطــررت مــع زمــالئــى فــى كــلــيــات أخـــرى إلى 
فيصل،  مبنطقة  املساحة  متوسطة  شقة  تأجير 
كى نكون بالقرب من اجلامعة مببلغ ١٥٠٠ جنيه، 
من  األرخــص  هى  الشقة  هذه  أن  وجدنا  متابعاً: 
من  رؤيتها  إلى  ذهبنا  أخرى  شقق  مجموعة  بني 
ِقبل السماسرة، لكن املثير أن السمسار طلب منا 
«أنا عمولتى ١٠٠٠  لنا:  عمولة ٧٠٠ جنيه، وقال 
زى  ألنكم  جنيه،   ٧٠٠ منكم  هاخد  لكن  جنيه، 

والدى».
حجاج:  سامى  فقال  السماسرة،  أحد  التقينا 
قدر  على  املغتربني  الــطــالب  مــســاعــدة  نــحــاول 
اإلمــكــان، كــل مــا فــى األمـــر أن أســعــار الشقق 
«مولعة»، وذلك ال دخل لنا به، بل املالك هو الذى 
إلى أن أسعار الشقق  يحدد سعر الشقة، مشيراً 
اإليجار  تخفيض  ونحاول  جنيه،   ١٥٠٠ من  تبدأ 
إلى ١٢٠٠، باإلضافة إلى أن الطالب يدفع مبلغاً 
حتّمله  إلى  باإلضافة  جنيه،   ٢٤٠٠ قدره  تأمينياً 
بنحو  فتقدر  أما عمولتنا  والكهرباء،  املياه  فواتير 

١٠٠٠ جنيه.
اسمه،  ذكــر  رفــض  اجلامعية،  باملدينة  مصدر 
عقب قائًال: نحن ال نضع عراقيل أمام الطالب، 
بل كل هذه اإلجــراءات من أجل حماية الطالب، 
التى تسود جميع  االنفالت  خاصة فى ظل حالة 

اجلامعات املصرية.

انتعاش سوق شقق املغتربني بسبب تأخر 
إجراءات التسكني باملدينة اجلامعية

كتب - إبراهيم جمال وهدير محمد:
املظهر  مــن  واالستخفاف  العنصرية،  التفرقة 
والتحّرش  الثقافة،  واختالف  واللغة،  البشرة  ولون 
الشفقة،  ونــظــرة  املــــادى،  اجلــنــســى، واالســتــغــالل 
والروتني، وعدم النظافة، وصعوبة التواصل.. كانت 
تلك أبرز املشكالت التى رصدتها «صوت اجلامعة» 
فى جولتها مع الطالب الوافدين إلى جامعة القاهرة، 
وسوريا  الــســودان  أبــرزهــا  مختلفة،  دول  عــدة  من 

واليمن والعراق وتشاد وليبيا وكينيا وموريتانيا.
ــاج، الطالب بكلية  ت الــبــدايــة، أعــرب راشــد  فــى 
بسبب  املصريني  معاملة  من  استيائه  عن  اإلعــالم 
يــتــعــّرض لــه عند ركوبه  ـــادى الـــذى  االســتــغــالل امل
إلى  مشيراً  املحالت،  من  السلع  وشــراء  السيارات 
بسبب  مضاعف  بسعر  اليومية  السلع  يشترى  أنه 
يعانون من  أوالده وزوجته  أن  وافداً، وأضاف  كونه 
بشرتهم،  لــون  بسبب  املصريني  بعض  استخفاف 
إلـــى أن تعقيد  ــاً  ــت الــعــام، الف والــلــهــجــة واملــظــهــر 

اإلجراءات الروتينية أصعب ما يقابله فى مصر. 
وقال «راشد»، على سبيل السخرية: «كنت أسمع 
عن املصريني أنهم أهل كرم، ولكننى لم أجد ذلك، 

وإمنا هى مجامالت يتظاهرون بها».
وذكرت طالبة بكلية احلقوق أنها تتعّرض دائماً 
مثل  املصريني،  الشباب  ِقبل  من  اللفظى  للتعدى 
سودة»،  يا  ليه،  كــده  ضلمت  الدنيا  «شيكوالته، 
مشيرة إلى أنها ال تقابلها مشكالت فى اإلجراءات 
اإلدارية، وأضافت: «أنا بحب مصر كبلد، ولكنى ال 

أحب املصريني كشعب».
وأوضحت طالبة من دولة جنوب السودان أنها 
العالقات  مستوى  على  كبيرة  صعوبات  تــواجــه 
التكليفات  فــى  الــبــنــات  مــع  خــاصــة  الشخصية، 
اجلماعية املطلوبة باملواد الدراسية داخل كليتها، 
كما تتعّرض فى بعض األحيان إلى أسئلة سخيفة 
نهر  زى  نيل  عندكم  «هل  مثل  املصريني  ِقبل  من 
لديهم  بأن  املصريني  ووصفت  فى مصر؟»،  النيل 

والثقافات  واللهجة  اللون  من  شديدة  عنصرية 
اآلخر  مشاعر  إيــذاء  يتعّمدون  وأنهم  املختلفة، 
إلسعاد أنفسهم، فضًال عن االستغالل املادى من 
قبل سائقى التاكسى، وأيضاً التعدى اللفظى عليها 

مثل وصفها بـ«أم بكار، شيكاباال».
وأشارت «سوزان»، طالبة بكلية اإلعالم وسورية 
اجلــنــســيــة، إلـــى أنــهــا تــعــّرضــت لــتــحــرش لفظى 
ومعاكسات. وأكد حمزة خضر طالب بكلية احلقوق، 
صعوبة اإلجراءات اإلدارية مع الوافدين السوريني 
عند استكمال إجراءات القبول باجلامعة، مضيفاً 
أن التعامل مع أساتذة الكلية يتم فى جو من القبول 

والتفاعل واملساعدة.
والعلوم  االقتصاد  بكلية  طالب  «ملهم»،  وقــال 
مصر،  فــى  والــعــزة  باحلرية  «أشــعــر  السياسية: 
وأننى فى بلدى الثانى، لكننى أعانى من مشكالت 

النظافة فى مصر».
اجلنسية)،  (تشادى  اإلعالم  بكلية  طالب  وذكر 

أحد  ِقبل  من  باإلكراه  سرقة  حلــادث  تعّرض  أنه 
حيث  شمس،  عني  بحى  إقامته  مبقر  املصريني 
اســتــولــى أحـــد املــصــريــني عــلــى هــاتــفــه املحمول 
يتدّخلون  احلى  أهالى  وجد  أخذه  حاول  وعندما 

لصالح املصرى ويحاولون ضربه.
من  اخلــرطــوم  مبعهد  طالب  «محمد»  وأوضــح 
دولة موريتانيا أنه يتعّرض ألسئلة سخيفة من ِقبل 
بعض املصريني مثل «هل عندكم جيش؟ هل لديكم 
مواصالت؟ هل عندكم جامعات؟»، مشيراً إلى أنه 
لون  بسبب  زمالئه  ِقبل  من  الستخفاف  يتعّرض 

البشرة واللهجة.
اإلعالم،  بكلية  طالب  عبداهللا،  محمد  وأعــرب 
عن رضاه عن نظام التعليم فى مصر، ونتائج املواد 
الدراسية، مؤكداً أنه تواجهه مشكالت تتعلق باللغة 
وصعوبة التواصل مع املصريني بشكل عام، لكونه 
تثير  ما  هى  اللغة  بأن  منوهاً  الفرنسية،  يتحدث 

استهزاء املصريني.

املعيدات املغتربات: نعمل «بـلقمتنا» فى املدينة اجلامعية.. وشغلتنا «التمام»!
حتقيق - صفا عاطف وشروق دياب:

معيدات جامعة القاهرة املغتربات يعملن مشرفات 
إلى  مساًء  التاسعة  الساعة  من  اجلامعية  باملدن 
الساعة التاسعة صباحاً مقابل وجبة التغذية وتوفير 
من  باجلامعة  معيدات  العمل  بجانب  لهن؟  مسكن 
التاسعة صباحاً حلني انتهاء العمل املطلوب منهن. 
هل الدولة تعاقبهن على تفوقهن العلمى؟ أم تعاقبهن 
ألنهن فتيات يخاف عليهن أهاليهن من السكن خارج 
أشبه  عمل  فى  استغاللهن  فيتم  اجلامعية؟  املــدن 

خرة. بالسُّ
 فما السبب فى كل ما يحدث؟ وَمن املسئول عنه؟ 
هل هو خطأ فردى أم أنه أصبح عادة مترّسخة فى 
يتمثل فى عدم تقدير  املوظف املصرى  أو  املسئول 
البحث العلمى واحترام حقوق الباحثني. مشكلة يجب 
االلتفات إليها وتعانى منها معيدات ومعيدو جامعة 
لهؤالء  الفرصة  إتاحة  يتم  أن  من  فبدالً  القاهرة. 
مجموعة  عليهم  تنهال  ألبحاثهم،  للتفرغ  الباحثني 
متتالية من األعباء سنتعّرف عليها من خالل ما قالته 
بعض املعيدات املغتربات بجامعة القاهرة واملقيمات 

باملدن اجلامعية.
هبة»،  «األستاذة  رد  كان  هكذا  أهانتنا»،  «الدولة 
باملدينة  ومغتربة  الزراعية،  الهندسة  بكلية  معيدة 
اجلامعية جلامعة القاهرة، التى أعربت عن استيائها 
البسيطة،  ملطالبهن  الواضح  التجاهل  من  الشديد 
وهى التفّرغ ألبحاثهن، وتساءلت كيف أنهن من أعضاء 
إنهن  التدريس ويقمن بعمل املشرفات، حيث  هيئة 
غير مطالبات بالتمام للطلبة، الذى يعد مصدر إزعاج 
طوال الليل حتى الساعة الثالثة فجراً، وكذلك ليس 
دورهن حث العامالت من وقت إلى آخر على نظافة 
املبانى، وأضافت أن التمام كان فى السابق ثالثة أيام، 
ومع زيادة مرتباتهن زاد يوماً ليكون أربعة أيام، وهو ما 
يتساوى مع عدد أيام عمل املشرفات، لكن االختالف 
أن املشرفات يتقاضني أجراً على هذا العمل، لكن 
املعيدات تدفع ثمناً باهظاً من وقتها، باإلضافة إلى 
القرار الذى صدر حديثاً، ولكن لم يتم تفعيله حتى 

اآلن وهو وضع رسوم على كل معيدة متثل ٤٠٠ جنيه 
كل شهر مع قيامها بالتمام للطالبات، وقالت «يعنى 
نشتغل وندفع كمان»، وذكرت أنهن اجتمعن وذهنب 
إلى إدارة اإلسكان باجلامعة، لكن الرد كان فى منتهى 
البرود، وقيل لهن «إنتم بتسكنوا مقابل إنكم تتمموا»، 
ومن جانب آخر قال سكرتير نائب رئيس اجلامعة 
لهن «إنتم مش املفروض تسكنوا أصًال.. املدينة دى 

للبنات»!
رانيا»،  «األستاذة  كل من  رأى  مع  اتفق  ما  وهــذا 
معيدة بكلية التجارة، و«األستاذة ياسمني»، معيدة بكلية 
مابتشجعش  «الدولة  قائلتني:  العمرانى،  التخطيط 
احللو فيها»، وأشارتا إلى االستياء الشديد من كثرة 
عدد املعيدات بالغرفة الواحدة، الالتى يصل عددهن 
إلى ثالث أو أربع معيدات، ومن الطبيعى أن تختلف 
دراسة ومواعيد كل منهن عن األخرى، فمنهن ذات 
كلية عملية وأخرى نظرية، مما يسبب الضيق لهن. 
وأضافت أن هناك عدداً من املعيدات لم يستطعن 

التأقلم مع هذا الوضع، مما اضطرهن إلى اإلقامة 
خارجاً، ولكن قالت إحداهما «منا من لن تستطيع 
العيش خارجاً ألنه وضع مرفوض من ِقبل أهالينا، 
الطبيعى أن  إنه من  املنطق، حيث  ِقبل  وكذلك من 
نكون فريسة سهلة ألى بلطجية، ملا يوجد معنا من 
ونوهت  وأحيانا ذهب»،  توب ومحمول،  أجهزة الب 
عن ضــرورة توفير مدينة مخصصة ألعضاء هيئة 
التدريس من املعيدين، وقالت إن مدينة املبعوثني بها 
أعضاء هيئة تدريس، منذ أن كانوا معيدين، وما زالوا 
مقيمني فيها، وال يوجد مكان لسكن املعيدين اجلدد، 
وأعربت عن أسفها، قائلة إنه من املفترض أن تكرمنا 
الدولة، «ولو كنا نعرف أن دا اللى هيحصل ماكناش 

اجتهدنا فى دراستنا».
بكلية  معيدة  فــاطــمــة»،  «األســـتـــاذة  ذكـــرت  كما 
االقتصاد والعلوم السياسية، أن املعيدات مضطرات 
إلى السكن فى املدينة، ألنهن أكثر أماناً من السكن 
الواضحة  السلبيات  ينفى  ال  هذا  ولكن  اخلارجى، 

التى تواجهها فى املدينة اجلامعية، حيث إنها تعود من 
العمل الساعة الثامنة مساًء، وبعد هذا العناء تكون 
مطالبة باإلشراف على متام الطالبات من الساعة 
ال  والنصف، مما  العاشرة  حتى  والنصف  التاسعة 
يعطيها الوقت الكافى للراحة واستئناف الدراسة، كما 
أن أمن املدينة مينعهن من اخلروج منها بعد التاسعة، 
وهو ما ال يتوافق مع طبيعة عملهن ودراستهن التى 
تستدعى حضور املناقشات للرسائل العلمية وغيرها، 
أما بخصوص دفع ٤٠٠ جنيه مع التمام أو ٨٠٠ جنيه 
دون التمام، فهو قرار غير مدروس، وذكرت أن مديرة 
املدينة ذكرته أمامهم، وفى انتظار تطبيقه أو إلغائه. 
وصرحت بأنها إذا احتدم األمر ستضطر لدفع ٨٠٠ 
جنيه، وال تسكن خارجاً، وبالنسبة إلى وجبات املدينة، 

فهى ليست على املستوى الالئق كى نهتم بأمرها.
هذا بالتوازى مع رأى «األستاذة منى»، معيدة بكلية 
احلقوق، التى أشارت إلى املساوئ التى تالقيها املعيدة 
منذ دخولها املدينة من حيث التسكني، حيث إنه يتم 
وضع األولوية للمعيدات السابق سكنهن، كما أن األمن 
غير متوافر، فما يوجد عبارة عن اثنتني من الفتيات 
الالتى ال ميكنهن التصدى ألى شىء وما يُعّقد املشكلة 
ساعات النهار التى يتولى أمنها اثنتان من السيدات، 
بعد أن كانت الشرطة هى التى تتولى أمر احلراسة 
قبل ثورة اخلامس والعشرين من يناير. أما بالنسبة 
إلى القرار اجلارى انتظار تطبيقه أو البت فيه مرة 
أخرى، وهو ما يخص الـ٤٠٠ أو الـ٨٠٠ جنيه (متام 
- من دون متام)، فإن الوجبات التى تقدمها املدينة 
متثل مشكلة فى حد ذاتها وفى كل األحوال فإن وجبة 
الغداء التى ينتهى توزيعها السابعة مساء تفوتنا، وال 
نحصل سوى على وجبة العشاء التى ال تسمن وال 
تغنى من جوع. ونوهت بزيارتهن سكرتير نائب رئيس 
اجلامعة، وحاولت إحدى املعيدات أن تشرح الظروف 
الصعبة له، وقالت: «لو أن بنت حضرتك»، فلم يجعلها 
تكمل كالمها، وقال لها «مالكيش دعوة ببنتى»، وقال 
لهن: «انتم بتقبضوا، أجروا شقة»، هذا هو احلل الذى 

ارتضاه، فأين نحن من كل ما يحدث!!!! لنا اهللا.

ساعة بالقطار، متسائلة: كيف ميكننا التركيز فى 

من  ــار،  اآلث بكلية  طالب  محمود،  فتحى  وقــال 
أسعاره  املدينة  خارج  السكن  األقصر:  محافظة 
أمامنا سواه،  مرتفعة جداً، لكن لألسف ال بديل 
أسعاره  املدينة  خارج  السكن  األقصر:  محافظة 
أمامنا سواه،  مرتفعة جداً، لكن لألسف ال بديل 
أسعاره  املدينة  خارج  السكن  األقصر:  محافظة 

انتعاش سوق شقق املغتربني بسبب تأخر 

«هبة»: الدولة أهانتنا.. 
و«فاطمة»: «مضطرين 

للسكن عشان مفيش أمان 
ىف السكن الخارجى»

إيجارها يبدأ من ١٢٠٠ 
حتى ٢٠٠٠ جنيه.. 

وعمولة السمسار ١٠٠٠ 
جنيه.. ومبلغ تأمني 

٢٤٠٠.. وإن كان عاجبك
يا طالب!

السودانيون: نعاىن من 
االستخفاف

والسوريون: تؤملنا نظرة 
الشفقة

جانب من شقق املغتربني

صورة أرشيفية ملدينة الطالبات

ما بني آالم الغربة وقسوتها.. وارتفاع أسعار شقق املغتربني التى يقطنها الطالب القادمون من 
محافظات نائية للدراسة بجامعات القاهرة وعني شمس وحلوان، وال تنطبق عليهم إجراءات 

التسكني باملدن اجلامعية، وكذلك شكاوى املعيدات املغتربات فى مدينة الطالبات،  وآهات الطالب 
الوافدين من دول عربية أخرى..

ما بني العزلة والغربة، تفتح «صوت اجلامعة» ملف «املغتربون».

املغتربون .. 
هموم وقصص إنسانية
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«حضرتك عاوز إيه؟»، جملة اخترقت 
األمن  رجل  بها  نطق  كالرصاص،  أذنــى 
الذى كان متخفياً بني احلضور أمام أحد 
املطاعم بجامعة القاهرة، عندما وجدنى 
أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالب، 
بإجرائه  أقوم  كنت  يخص حتقيقاً  فيما 
لـ«صوت اجلامعة»، ألجد نفسى فى ثواٍن 
أسترجع شريط الذكريات داخل اجلامعة، 
بــاحــثــاً عــن هـــذا املــوقــف نــفــســه، حتى 
املكتسبة،  اخلبرة  من  التصّرف  أحسن 
حتى أصابتنى الدهشة أنه، وعلى مدار 
٣ سنوات، لم يقف أمن اجلامعة حائًال 
كان  بل  الصحفى!،  تطفلى  وبــني  بينى 
اخلامس  ثورة  بعد  التطفل  لهذا  داعماً 
نستعني  كنا  عندما  يناير  من  والعشرين 

بهم كمصادر فى تقاريرنا اإلخبارية.
هذا  بشدة حتطيم  حاولت  أننى  رغم 
السد املنيع ملسلسل تطفلى، إال أنه قطع 

إحنا جيل مات نفسيًا
َشعُره شاب قبل األوان
كان تقديره جيد جدًا

مش القى ُشغلة ف أى مكان
ملا فّكر يهاجر بره

قالوا عليه جاسوس وجبان
ملا القوه ساكت خالص

ملهى ف شيشة ودور كونكان
ملا القوه عامل ثورة

قتلوا صاحبها باملجان
دفنوا أخوه حتت األرض

أصل الُبعد ف بلدنا فرض
كانت اإليد واقفة تعزى

ماسكة «اسكتو» ف الفنجان
ملا اهتم بدينه شوية

راح اجلامع وربا اللحية
قالوا عليه م اإلخوان 

فاحنا جيل ميت نفسيًا 
فارق الدنيا عشان إنسان 

مات الوال عشان حرية 
بجرس كنيسة وصوت ألذان

ملحوظة: «اسكتو»: يعنى قهوة سادة

حبل أفكارى عندما أنهى احلوار بجملته 
«آسف يا باشا.. الزم تصريح من الكلية»، 
ألبتعد عنه قليًال وأجلس على الرصيف، 
املعلقة  الكاميرات  بإحدى  نظرى  متعلقاً 
نــفــســى: «احتطت  مــحــدثــاً  بــاجلــامــعــة، 
األمن  مظاهرات،  وامتنعت  كاميرات، 
داخلة  اجلامعة»  «صــوت  بينا،  متخفى 
لسه  وبعدين؟ هى  على حارة سد، طب 
الــقــاهــرة»، واال خــالص فات  «جــامــعــة 

األوان؟!

نظراً ألننا مجتمع يهوى التقليد، فقد تكاثرت 
برامج الغناء فى عصرنا «الغبرة»، والتى كانت 
وليدة البرامج األجنبية التى حتمل نفس النهج، 
حيث إنها برامج فى ظاهرها غنائية ولكن فى 
جسمك  حلو،  صوتك  لــو  اهللا!  يعلم  باطنها 
رشيق، بابى ومامى «free»، تعالوا قدموا فى 

برنامج «بوس واحضن ببالش»!
فقط،  البرنامج  فكرة  فى  املشكلة  ليست 
ألنه من الضرورى االهتمام مبثل هذه املواهب 

فى  تكمن  الكارثة  ولكن  ــرازهــا،  وإب الدفينة 
التخلى عن «حياء املرأة العربية ونخوة الرجل 

الشرقى».
ضع  ولكن  أل؟  وليه  شــارك،  تشارك؟  عايز 
قبل  ديــنــك  وتــذكــر  «عينك»  فــى  ملح  حــصــوة 
قبل  كعربى  وأخــالقــك  وتــقــالــيــدك،  عــاداتــك 

هويتك وتراثك.
هدفها  البرامج  هــذه  كانت  إذا  صدقنى، 
املواهب، ملا حشدت بعض  اكتشاف  األساسى 

رسالة  تسعير  مثل  لبرامجها  «اخلوزعبالت» 
التصويت لتصل إلى «٥ جنيه بحالهم»، الرقص 
الفاضى واملليان»، وإعطاء احلرية املطلقة  «ع 
للمشتركني لفعل أى سلوك غير مستحب حتت 

بند «األخوة».
وال  ومــروءتــك  بأخالقك  عربى  يــا  متسك 
تهدر أموالك، واعلم أنك محاسب على ُعمرك 

ونقودك فيما أفنيتهما.
ها.. قررت تصوت ملني..؟؟

بقلم: مصطفى محمود 

احتالل مصر مبزاج الشعب، وبهدوء اختفى 
املنتج الوطنى وبقى معظم أكلنا وشربنا صينياً، 
أغلب صناعتنا صينى، هدومنا صينى، لدرجة 
أنهم بقوا يعرضوا نفسهم للجواز من املصريني 

فى الشارع.
سنوات،  من عشر  يقرب  ما  منذ  ذلــك  وكــل 
وسنة بعد سنة أصبحنا مدمنني للسلع الصينية، 
صناعياً  اقــتــصــاديــاً  احــتــالالً  أسميه  مــا  وهــو 

لدولتنا «فريداً من نوعه».
لنا  قــدومــوا  حاجة،  كل  لنا  سهلوا  آه  ميكن 
مطالبنا بسعر قليل، وّردوا لنا منتجات أشكاالً 
وألواناً فى أقل وقت، بس حد فكر بيعملوا لنا كل 
دا ليه؟ ببساطة عشان عارفني إننا ماعندناش 

إنتاج وفكر ناضج، «بيستغلونا من اآلخر».
خالل  مــن  بــذلــك  معترفون  أنــهــم  واملشكلة 
أبــحــاثــهــم ودراســـاتـــهـــم، وآخــرهــا دراســــة فى 
استثمارات  أن  إلى  أشــارت  املاضى  أغسطس 

الصني بلغت ٥٠٠ مليون دوالر.
كبارنا  فني  فاهم،  مش  وميكن  الشعب  طب 

ومسئولينا؟
مسئول  فني  والتجارة؟  الصناعة  وزيــر  فني 

النقد الدولى!
يوم،  بعد  يــوم  بنُستغل  إننا  مالحظني  مش 
ونفتح  منتجات  نصّدر  زيهم  نبقى  مافكرتوش 
الزايدة  البطالة  بــدل  عمالة  ونـــزود  شــركــات 
ونستغل مصانعنا  ونورد صناعات  عندنا،  اللى 

ومشاريع أبنائنا ونعلى اقتصاد بلدنا؟
واّال جهودكم مقتصرة على أن اقتصادنا واقع 

وصناعتنا متدهورة وإنتاجنا ضايع..؟؟
حكمتوا علينا بالفشل خالص.. شكراً.

بقلم:رضــوى خالد 
بقلم: أمين الشيعشاعى

بقلم: رشوق مختار

بقلم: شيامء دهب

حتــقــيــق - أحـــمـــد ثـــــروت وإســـــــراء عـــبـــداهللا ومــــارى 
ميخائيل ووالء محمد:

تعانى العيادات الطبية املوجودة داخل مدن الطالب 
التابعة جلامعة القاهرة، وكذلك املوجودة داخل كليات 
واألجهزة  ــعــدات  وامل اإلمــكــانــيــات،  نقص  اجلامعة 
الطبية، وهو األمر الذى أثار استياء الطالب، قائلني: 
ألم،  ألى  مسكن  منها  تاخد  آخرها  العيادات  «هذه 
وبالتالى حال إصابتك بوعكة صحية شديدة ال ميكن 
إنقاذك»، متابعني «املشكلة األكبر أن املوجودين داخلها 
ليسوا أطباء بل ممرضون وممرضات مهمتهم عالجنا 
باملسكنات فقط».. «صوت اجلامعة» تفتح هذا امللف، 

وترصد معاناة الطالب والعاملني، داخلها. 
مبجرد دخول أى عيادة من هذه العيادات جتدها 
أو  بداخلها ممرض  عبارة عن غرفة صغيرة جــداً، 
بعض  به  صغير  ودوالب  صغير،  وسرير  ممرضة، 
أنابيب  مثل  الطبية  املعدات  من  وقليل  املسكنات، 

األكجسني، وأجهزة قياس الضغط والسكر.
أحد املمرضني بعيادة مدينة الطالب، قال: هناك 
نقص فى األدوية، فالعيادة مثل غيرها من العيادات 
عليها  يعتمد  التى  املسكنات  غير  فيها  تتوافر  ال 
باقى  أمــا  املرضية،  احلــاالت  عــالج  فى  املمرضون 
األدوية املفترض توافرها فى العيادة فغير موجودة. 
احلاالت  يعاجلون  أطباء  بالعيادة  يوجد  ال  وتابع: 
مديرة  قرار  إلى  ذلك  فى  السبب  مرجعاً  املرضية، 
مدينة الطالب بسرعان شطب األطباء املدرجني على 
املدينة،  نفقات  بتخفيض  منها  رغبة  املدينة  قائمة 
الفتاً إلى أن هذا القرار اتخذ العام املاضى، وال تزال 
املشكلة قائمة. واستطرد: حتى فى األعوام السابقة 
معظم األطباء كانوا ال يلتزمون باحلضور، مضيفاً أن 
مجالس التأديب املتبعة فى معاقبة األطباء املتغيبني 
الطبيب، وهذا  راتب  وردية من  تقتصر على خصم 

يشجعهم على التغيُّب، على حد قوله.
أثار  اجلامعية،  املدينة  فى  الطبية  العيادة  حــال 
م»،  «عــمــرو.  قــال  حيث  املغتربني،  الطالب  غضب 
طالب بدار علوم: «حرام اللى بيحصل فينا، لو حد 
مرة  ذات  متابعاً:  يعاجله»،  حد  بنالقى  مش  تعب 
أصيبت بسخونة شديدة، وقتها فضلت الذهاب إلى 
أن محدش  العيادات اخلارجية، ألنى عارف  إحدى 

هيسأل فى».
وأبدى «أحمد. س»، طالب بكلية احلقوق، تعجبه من 
حال العيادة، قائًال: « لألسف إحنا كطلبة مغتربني، 

اجلامعة مش موفرة لنا عيادة آدمية تعاجلنا كويس».

«صوت اجلامعة» تواصل فتح ملف اإلهمال الطبى

العيادات الصحية داخل الكليات
واملدن اجلامعية.. خارج نطاق اخلدمة!

جامعة وإعالم... واّال فات األوان؟

حتت السواهى دواهى!

«فالكون» هتحمينا يا سيادة الرئيس!

جيل مات نفسيًا

صناعة بلدى! 

منذ أكثر من أسبوعني، صدر قرار رئاسى يخول 
القوات املسلحة جهاز الشرطة فى  مبوجبه مشاركة 
بالدولة،  واحليوية  العامة  املنشآت  وتأمني  حماية 
ويسرى هذا القرار ملدة عامني، ومن الطبيعى أن تكون 
اجلامعة من بني هذه املنشآت، خاصة بعدما عجزت 
والسيطرة على  الطالب  «فالكون» عن حماية  شركة 
التظاهرات، ولكن كل ما أخشاه فى هذا القرار هو 
أن يتم تنفيذه بآليات خاطئة وال يفرق بني التظاهر 

العنف  أعــمــال  ميــارســون  ومـــن  لــلــطــالب  السلمى 
تكرار  فيتم  الباطل،  مع  العاطل  أخذ  ويتم  والشغب، 
مسلسل معروفة نهايته، يتمثل فى نشوب مظاهرات 
للطالب املعارضني، ثم حدوث اشتباكات بني الطالب 
املؤيدين واملعارضني، ويأتى دور األمن بدخول قواته 
بينهم،  االشتباكات  حدة  تزايُد  بعد  اجلامعى  للحرم 
وتنتج  والطالب،  األمــن  قــوات  بني  الصراع  فيتحول 
عن هذا املسلسل إصابات وقتلى من جميع األطراف 

هى  املشاركة  غير  وغالباً  املشاركة  وغير  املشاركة 
األكثر تضرراً. 

واملصابني،  القتلى  حق  بضياع  املسلسل  وينتهى 
فاحلل األمثل من وجهة نظرى هو رفع كفاءة األمن 
اإلدارى وأفراد شركة «فالكون»، كى يتمكنوا من تأمني 
فى  املسلحة  قواتنا  وتركز  احترافى،  بشكل  الطالب 
تكثيف احلماية على سيناء التى تتعّرض إلى هجمات 

إرهابية متكررة.

ضع حصوة 
ملح ىف عينك 
وتذكر دينك 
قبل عاداتك 

وتقاليدك

وسنة بعد سنة 
أصبحنا مدمنني 

للسلع الصينية.. 
وهو ما أسميه 

احتالًال اقتصادياً 
صناعياً لدولتنا 

«فريداً من 
نوعه»

كتبت - مارى ميخائيل ووالء محمد:
وصف الدكتور هشام فهمى، مدير املجمع 
العيادات  وضــع  الــقــاهــرة،  بجامعة  الطبى 
الطبية التى يضمها املجمع، بـ«اجليد»، الفتاً 
كليات  لست  عــيــادات  يضم  املجمع  أن  إلــى 
والعلوم  واالقتصاد  العلوم  ودار  العلوم  هى 

السياسية، واآلداب، والتجارة، واإلعالم.
وأضاف: نفخر بأن لدينا سجالت للنفايات 
ـــة  دوري بــصــفــة  للتعقيم  أخــــرى  وســـجـــالت 
املستشفيات  عن  مييزنا  ما  وهو  ومستمرة، 
اليومى على  التعقيم  متابعاً: سجل  اخلاصة، 
مستوى عاٍل جداً وال ينافسنا فيه أحد، قائًال: 
«مش عشان طالب بياخد خدمة مجانية نقوم 
نغمض عينينا»، مؤكداً أن املمرضني واألطباء 
خدمة  يقدمون  العيادات  داخــل  املوجودين 
صحية على أعلى مستوى للطالب، الفتاً إلى 
وأخرى  للطالب،  خاصة  أقساماً  هناك  أن 
طوارئ،  حــدوث  حــال  فى  ولكن  للموظفني، 
فأبوابنا مفتوحة للجميع، موضحاً أن عيادات 
املجمع  إلشـــراف  تخضع  ال  الكليات  بعض 
والطب  والــزراعــة،  الهندسة  أبرزها  الطبى، 

البيطرى والصيدلة.
عيادات  الطبى،  املجمع  مدير  واستطرد 
ذلك  التركيب،  خدمات  من  خالية  األسنان 
مرتفعة  بتكلفة  معامل  إلى  يحتاج  األمر  ألن 
إلى  إلى أن كل معمل يحتاج  جداً، باإلضافة 

البشرية،  ـــوارد  امل مــن  عــدد 
وقد ال يكون هذا ضمن 

األساسية  األولــيــات 
تقدم  لكن  للعيادة، 
هــــذه اخلـــدمـــات 
ــــــــــــى «طــــــــب  ف
األســنــان»، حيث 
أكثر  بها  يتوافر 

من معمل.
ـــــــــرف  ـــــــــت واع

بنقص  «فـــهـــمـــى» 
ــــاء فى  عـــــدد األطــــب

بأنه  مـــنـــوهـــاً  املـــجـــمـــع، 
من  املشكلة  هــذه  حــل  يــحــاول 

يشرف  عام  بوجود ممارس  االستعانة  خالل 
بأطباء  نستعني  وأحياناً  احلــاالت،  كل  على 

االمتياز فى أوقات معينة. 
الطارئة،  احلــاالت  مع  التعامل  آلية  وحول 
أكد أن عمل األطباء ينتهى فى الثانية ظهراً 
بدور  يــقــوم  للتمريض  طــاقــمــاً  هــنــاك  ولــكــن 
املسعف، وإذا كانت احلالة شديدة تُرسل فى 
عربة اإلسعاف إلى مستشفى الطلبة، وحالياً 
احلرجة،  احلــاالت  لعالج  طبية  دورات  تقام 
التمريض  شاملة  تعليمية  دورة  مبثابة  فهى 
واألطباء، وبالقطع سيساعد هذا املسعف فى 

حدود اإلمكانيات املتاحة لديه.
وحول مدى إمكانية عمل ورديات مسائية، 
أوضح أن هذا األمر يرجع إلى عمداء الكليات، 
العمل  بساعات  يكتفون  عمداء  هناك  قائًال: 
فى املجمع الطبى  الثالثة ظهراً  املسائية بعد 
بشكل  العيادات  جتهيز  عليهم  ولكن  بتجارة، 

الئق.
قائًال:  اإلسعاف، عّقب  وعن وضع عربات 
أفضلها  وهــى  الــتــجــارة  بكلية  عــربــة  تــوجــد 
والهندسة،  العلوم  كليتى  وأخرى فى  جتهيزاً، 
الطالب،  من  عريضاً  وجميعها تخدم قطاعاً 
مستشفى  عربات  إلــى  اللجوء  يتم  وأحياناً 
الطلبة، أو إسعاف ١٢٣ املوجودة بالقرب من 

اجلامعة.
وطالب «فهمى»، بضرورة فتح قنوات تواصل 
بني اإلدارات الطبية املنوطة بالرعاية الطبية 
متكاملة  طبية  منظومة  إلخــراج  باجلامعات 

تخدم مختلف أطراف القطاع اجلامعى.

مدير املجمع الطبى يرد: 
نقّدم خدمة متميزة.. لكننا 

نعانى من نقص األطباء

البشرية،  ـــوارد  امل مــن  عــدد 
وقد ال يكون هذا ضمن 

األساسية  األولــيــات 
تقدم  لكن  للعيادة، 
هــــذه اخلـــدمـــات 
ــــــــــــى «طــــــــب  ف
األســنــان»، حيث 
أكثر  بها  يتوافر 

ـــــــــرف  ـــــــــت واع
بنقص  «فـــهـــمـــى» 

ــــاء فى  عـــــدد األطــــب
بأنه  مـــنـــوهـــاً  املـــجـــمـــع، 

ــــاء فى  عـــــدد األطــــب
بأنه  مـــنـــوهـــاً  املـــجـــمـــع، 

ــــاء فى  عـــــدد األطــــب

من  املشكلة  هــذه  حــل  يــحــاول 

الطالبات،  مدينة  داخــل  كثيراً  األمــر  يختلف  وال 
حيث أعربت «أمانى. ف» الطالبة بكلية اإلعالم، عن 
غضبها الشديد من العيادة الطبية، قائلة: «لو تعبانة 
وهاموت مش هاروح هناك أبداً، حيث سبق وقاموا 
بتشخيص حالتى أثناء مرضى باخلطأ، فكنت أعانى 
األمر  أن  أقنعونى  ووقتها  بالقولون،  التهابات  من 
يتطلب إجــراء عملية املــرارة»، متابعة: «حني ذهبت 
وليس  القولون،  السبب  بأن  أفادنى  خاص  لطبيب 
املــرارة». وأكــدت «رحــاب. ر»، الطالبة بكلية العالج 
إلى  مــرة  «توجهت  قائلة:  املــأســاة،  هــذه  الطبيعى، 
العيادة، وطلبت من احلكيمة أن تقيس لى الضغط، 
فردت قائلة: أنا مش دكتورة أنا معايا معهد صحى، 

عاوزة تقيسى ضغط روحى املستشفى».
وروت «ر. ع»، طالبة بكلية اإلعالم، مأساتها، قائلة: 
إنها كانت تعانى من نزيف بإحدى قدميها فى موضع 
عملية جراحية، وأنها طلبت من احلكيمة التوجه إلى 
املبنى املقيمة فيه لنجدتها، إال أنها رفضت، وأرسلت 

قطعة قطن لتضعها على اجلرح.
وحول نقص التجهيزات بالعيادة الطبية، وصفت 
«منة. أ»، طالبة بكلية الطب البشرى، العيادة بأنها 
عبارة عن سرير للحكيمة وعلبة أسبرين، متابعة: «أكثر 
من حالة وفاة حدثت باملدينة دون أى مساعدة من 
العيادة، وهذه احلاالت كان ميكن جندتها إذا وجدت 
إسعافات أولية ملساعدتهم فى الوقت املناسب، كما 
أن املسئولة عن العيادة ليست طبيبة، وإمنا مؤهلها 

متريض أو معهد صحى.
كالم  على  عّقبت  العيادة،  عن  املسئوالت  إحــدى 
اإلسعافات  بكل  مجهزة  العيادة  قائلة:  الطالبات، 
األولــيــة لــنــزالت الــبــرد واملــغــص واإلســهــال والقىء 
األقوال  متــامــاً  نافية  للجروح،  ومطهر  والضغط، 
التى تكاثرت عن عدم إسعاف احلكيمات للطالبات، 
مضيفة أن حالة الوفاة التى حدثت باملدينة منذ عدة 
الدموية،  بالدورة  حاد  هبوط  نتيجة  كانت  سنوات 

وليس اإلهمال.
اخلدمات  نقص  الكليات  ــادات  عــي تعانى  كما 
واإلمكانيات، حيث قالت «هدير. م»، الطالبة بكلية 
الكليات، محدش  املوجودة داخل  «العيادات  اآلداب: 
يعرف عنها أى حاجة، وقت ما حد يتعب، اإلسعاف 

تيجى، وتروح به القصر العينى».
وخلصت «هاجر. ر»، دور العيادة فى منح املريض 
مسكنات فقط، قائلة: املشكلة األخطر من ذلك أن 
العيادة ال يوجد بها طبيب متخصص، مشيرة إلى أن 
إحدى صديقاتها أصيب بحساسية شديدة 

على خلفية تعاطيها مسكن من العيادة.
وقالت إحدى مسئوالت التمريض بالعيادة: 
«إحنا كتمريض موجودين، لكن الدكاترة بيجوا 

من مستشفى الطلبة والعدد غير كاٍف». 
ــــ« صوت  ــيــة ل وخــــالل اجلـــولـــة املــيــدان
سياسية،  والعلوم  االقتصاد  كليات  فى  اجلامعة» 
الطالب من  اشتكى  واإلعــالم،  واآلداب،  واحلقوق، 
مناشدين  إليهم،  املقدمة  الصحية  اخلدمات  تدنى 
الدكتور جابر نصار رئيس اجلامعة، ضرورة التدخل 
من  عــدد  ناشد  كما  الــعــيــادات،  هــذه  دور  لتطوير 
املمرضني بهذه العيادات ضرورة زيادة أعداد األطباء 
فى مختلف التخصصات، قائلني: األطباء وحدهم، 
وليس املمرضون هم القادرين على تشخيص حالة 
برعاية  نطالب  كنا  ما  فإذا  شديدة،  بدقة  املرضى 

صحية جيدة، فال بد من زيادة عدد األطباء.

دوالب املسكنات

العيادة.. سرير وأنبوبة أكسجني

د. فهمى
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كتبت - أسماء أسامة:
كام واحد فينا طلع املترو وماكانش ليه مجموعة 
خناقات،  فيها  مواقف  أو  املضحكة  املواقف  من 
تتكلم،  نفس  ليك  ومايبقاش  املترو  تطلع  وممكن 
معاك  وفــتــح  جنبك  وقــف  أو  قعد  حــد  وتــالقــى 
وغير  أصــًال،  بيها  عالقة  مالكش  أنــت  أحــاديــث 
فيه  بتركب  الناس  اللى  املكان  مابقاش  املترو  كده 
عشان توصل للمكان اللى عايزاه، ال دا بقى مولد 
وهيصة، ودا من اللى بنشوفه من الباعة اجلائلني 
بيعرضوها،  اللى  املبيعات  أنــواع  واختالف  فيه، 
املواقف  أغرب  ومن  عليه،  الكتير  الناس  وإقبال 
«اشترى  شعار  رفع  هو  اجلائلني  للباعة  املضحكة 
ومني  حمادة  مني  وميادة»..  حمادة  وفرح  اللعبة 

ميادة؟!

السيدات  خناقات  من  املترو  فى  املواقف  تعدد 
اخلناقات،  واشتعال  االزدحام  نتيجة  بعضهن  مع 
عربة  رجل  يدخل  عندما  الطريفة  املواقف  ومن 
شنيعاً  فيجد هجوماً  الغلط،  طريق  عن  السيدات 
وينزل  املــتــرو،  مــن  الــنــزول  على  وإجــبــاره  عليه، 

الرجل وعلى وجهه نوع من عالمات الفزع.
السيدات  أحاديث  هنالقى  املترو،  حكاوى  ومن 
وعن  الولد،  مع  البنت  سلوك  عن  السن  كبار  من 
واالنحدار  اللبس  فى  للبنات  الغريبة  االستايالت 
دول،  اليومني  البنات  له  وصلت  اللى  األخالقى 
قمة  فــى  وبنبقى  بنشوفها  الــلــى  املــواقــف  ــن  وم
الفرح ملا حد يطلع ونردد معاه دعاء الركوب ودى 
املترو،  فى  بنشوفها  اللى  املفيدة  احلاجة  ميكن 
وهى  الشهداء،  تأتى محطة  عندما  الطريف  ومن 
إنك  زى  غريبة  مواقف  بها  حتصل  التى  املحطة 
ممكن تنزلى من غير الشنطة أو من غير احلذاء 

وممكن حد ينزل فى هذه املحطة بالغلط.
ومن املواقف الغريبة فى املترو، االشتباه بسيدة 
من ِقبل رجال شرطة املترو، على أنها بائعة جائلة 
راكبة  مجرد  أنها  من  التأكد  مت  حتى  وأخذوها 
الباعة  مع  تفتح  أحــاديــث  نــرى  أننا  كما  عــاديــة، 
السيدات  إحدى  قامت  حيث  والركاب،  اجلائلني 
تفتيش  يوجد  بأنه  اجلائلني،  الباعة  أحد  بتنبيه 
فى إحدى املحطات، ولكن البائع قابل هذا التنبيه 
وكانت  وفـــاء»،  يــا  فــني  «انــتــى  وقــال  باالستهزاء، 

«وفاء» هى املديرة اللى ترأس عملية التفتيش.

كتبت - أسماء أسامة:
األســرة هى أول حاجة بتفتح عليها عني الطفل حلظة 
امليالد، يبدأ يشكل رأيه فى احلياة من وهو صغير، بناًء على 
رأى أبوه ومامته، اللى شايفهم قدوة ليه، وأحسن ناس فى 
الدنيا، ولكن سرعان ما يكبر وينفتح على العالم اخلارجى 
أفكاره  تكوين  ويبدأ فى  ثم اجلامعة،  املدرسة  إلى  بذهابه 
تانية  آراء األهــل، وأوقــات  بتتوافق مع  اللى أحياناً  ــه  وآرائ
بتصطدم معاها، نظراً الختالف طريقة التفكير بني جيل 
اآلباء وجيل األبناء، وتخلى الشباب عن بعض عادات األهل، 

اللى بيعتبروها موضة قدمية عفا عليها الزمن.
وإذا كانت البيئة التى يعايشها الفرد بيئة سمحة مرنة وحتترم 
الفرد فى التفكير والتعبير وال تتسرع فى إصدار األحكام على 
من يُفكر ويعبر عن فكره، وإذا كانت البيئة تسمح بالتفكير 
احلر الذى يُعتبر نقطة البداية فى االبتكار، فإن ذلك يخفف 
بقدر كبير من الصدام األسرى، وكثيراً ما جند االختالفات 
األسرية فى اآلراء، حيث نُرجع ذلك إلى اختالف األجيال 
واختالف منط التفكير، خاصة االختالف الذى يكون بني 
اآلباء وأبنائهم الشباب عن مواضيع مختلفة، فأكدت حبيبة 
شعبان، طالبة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، أن األهل بيأثروا 
على الشباب فى التفكير، ألنهم بيكونوا خايفني على أوالدهم، 
وغالباً ما يكون الشباب مندفعاً وعشوائياً، وأن أكيد تضارب 
األفكار بيولد العنف، والزم يبقى هناك مصاحبة من اآلباء 
ألبنائهم، وقالت أسماء محمد، طالبة بكلية اإلعالم، جامعة 
القاهرة: إن األسرة بتأثر على الشباب فى موضوع الكليات، 
وده اللى بيخليهم مابيحبوش الكلية، وينقصوا فى الدرجات.

بينما قالت إميان محمود، طالبة بكلية الصيدلة جامعة 
كبرت  ملا  ببساطة  فيا، ألنى  بيأثر  أكيد  رأيهم  أن  القاهرة 
دلوقتى لقيت نفسى باعمل كل اللى هما بيقولوا عليه، وأنا 
صغيرة من غير تفكير، ألن دا اللى أنا اتربيت عليه، فوجهة 
نظرى أنهم أثروا عليا عن طريق التربية، واختلف عبدالرحمن 
محمد، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وقال إنه 
يصطدم بآرائه مع أبيه فى موضوع الشكل، ولوك الشعر، 

وهو نازل.
اإلعالم  بكلية  طالبة  عبدالسالم،  حسن  شيماء  ورأت 
جامعة القاهرة، أن األسرة بتأثر على الشباب فى موضوع 
العالقات بني البنت والولد، وموضوع اخلروج والرجوع للبيت 
مبيعاد، واتفقت معها عبير فوزى، طالبة بكلية التجارة جامعة 
القاهرة، وأضافت «عبير»: «أسرتى تقنعنى بوجهة نظرهما 

عن طريق اإلقناع والنقاش». 
وقالت هيام شريف، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة: 
«أنا بابقى عايزة ألبس النقاب، ولكن أسرتى رافضني ذلك 
وبيأثروا عليا عن طريق اإلقناع واملناقشة البناءة»، بينما قالت 
القاهرة: فى  مــروة مصطفى طالبة بكلية اإلعــالم جامعة 
الواقع ده بشكل كبير يختلف حسب شخصية الفرد وطريقة 
تربيته، يعنى فيه حد بيبقى األم واألب بيقرروا عنه فى كل 
شىء، وفيه شخصيات تانية بيكون األهل مرجع ومستشار 

فى القرارات املصيرية بالذات، وده أكيد بيأثر على منط 
وطريقة التفكير للشباب.

اآلداب  بكلية  طالبة  محمد،  هبة  وأكــدت 
تقنعها  أسرتها  أن  الــقــاهــرة،  جامعة 

عليها  وبتتأقلم  نظرهم  بوجهة 

واختلفت  السياسية.  املواضيع  فى  معهم  تصطدم  ولكنها 
معها آالء محمد طالبة بكلية التربية، جامعة عني شمس، 
التى قالت إن «أسرتى بيحاولوا يأثروا عليا فى قراراتى بس 

باإلقناع مثًال، زى مواضيع امليكاب واللبس».
أبنائهم وتوجيههم،  أنهم يريدون تقومي  اآلبــاء  أكد  بينما 
وليس محو شخصياتهم، وعرقلتهم فى حياتهم، قال محمود 
سماحة، مدرس لغة عربية على املعاش، إن هناك عنصراً 
تربوياً وعنصراً نفسياً وعنصراً اجتماعياً، فالعنصر التربوى 
بيكون األب هو القدوة فى البيت، وكلما كان تفكيره منطقياً 
إلى  واألم  األب  تفكير  يُترجم  وكذلك  األبناء،  ينعكس على 
سلوك، فيكون بذلك األب واألم قدوة يحتذى بها، أما العنصر 
النفسى فيكون فى شكل سلوك أيضاً حيث إن اإلنسان عبارة 
إطــار خارج  يبقى سلوك كأب فى  عن حركة، مبعنى الزم 
عن الغرائبية، حيث ينعكس هذا أيضاً على أسرته، وأخيراً 
العنصر االجتماعى يبدأ من اجلار إذا كان األب يتعامل مع 

جاره معاملة جيدة، حيث يؤثر هذا على تفكير األبناء.
بينما أكدت صباح عبدالفتاح، رئيس قسم املالية، أنها تؤثر 
على أوالدها حتى تكون قدوة لهم، وكذلك يفعل أبوهم وأنها 
تغرس هذا الشعور فيهم وهم صغار «عشان ملا يكبروا يبقوا 
زينا وده باعمله بالتربية واإلقناع». وأضاف أشرف إبراهيم 
مقاول معمارى أن األسرة هى املؤسسة األولى التى ينشأ فيها 
األبناء، وبالتالى يتكون لدى الشباب فكر األسرة زى ما هو 
بالظبط حلد سن معينة، وبعد كده يبدأ الشاب يتعّرف على 
مصادر تانية يكون فيها رأيه ولكن دورى كأب «إنى أشوف إيه 

هى املصادر دى، عشان متأثرش على تفكيره بالسلب».
وفى سؤالنا ألستاذ الطب النفسى ورئيس قسم الطب 
قال:  البحرى،  هاشم  الدكتور  األزهر  بجامعة  النفسى 
يحصل  الزم  واآلبــاء  األبناء  بني  يحدث  الــذى  الصدام 
وجهات  األســرة  عند  توجد  كانت  سنة   ٢٠٠ من  ألنــه 
على  والدليل  احلرية،  زى  مواضيع  فى  مختلفة  نظر 
سى  وشخصية  محفوظ  لنجيب  «الثالثية»  فيلم  ذلك 
باختالف  يُسمى  ما  أن هناك  أكد  وأمينة، حيث  السيد 

املواجهة  وسائل  وأن  األجيال، 
ألنه  تختلف،  األجــيــال  بــني 
نرى  «الثالثية»  فيلم  فــى 
أن أوالدهم ليست لديهم 
يتناقشوا  ألن  الشجاعة 
قراراته،  فى  األب  مع 
دائماً  كـــانـــوا  ألنـــهـــم 

ملتزمني.

املترو مولد وهيصة 
وأشياء أخرى!

صراع األجيال.. «هاس نو إند» دماغ 
الشــــبـاب 

فيه
إيه؟

أحالم الستينات ما زالت أمنيات شباب اليوم

حكاوى الزمن اللى فات واللى جاى

رغم مرور أكثر من نصف القرن

ميادة؟!

السيدات  خناقات  من  املترو  فى  املواقف  تعدد 

«رضوى» بتفكر ىف الحصول 
عىل عريس.. و«ماريان» 

تحلم مبركز تجميل.. 
و«وليد» مشغول بدراسته!

كتبت - سارة جمال وآية جمعة:
بخاطر  يجول  الذى  احللم  هو  والتمّيز  الظهور 
أمس،  الشباب  يــراوض  كان  كما  اليوم،  الشباب 
عن  أسلوبهم  فى  يختلفون  اليوم  هل شباب  ولكن 
التطور  أو  املسئولية  حتّمل  وهــل  أمــس؟  شباب 
أكبر هو ما مييز أحدهم؟ رمبا، ولكن هل  بشكل 

تبقى األحالم قدمياً كما هى أحالم اليوم؟
وما بني أحالم شباب اليوم وأمس لم جند تغييراً 
كبيراً، فحلم الوظيفة املناسبة والزواج هو املسيطر 
على أمنيات األجيال، وأكد ذلك جالل عبدالعزيز، 
أن  كانت  أحالمه  أن  سنة،   ٥٤ اتصاالت،  مهندس 
دخله  من  ليزيد  اخلــاص،  مشروعه  ويبدأ  يتزوج 
األساسى، وبالفعل وصل إلى ما يريد حتى أصبحت 

أحالمه تتطور يوماً بعد يوم.
عربية،  لغة  مدرس  يحيى،  أسامة  عجز  بينما 
يتمنى  كــان  حيث  حلمه،  حتقيق  عــن  ســنــة،   ٥٤
احللم،  ذلك  يحقق  لم  ولكنه  باملحاماة،  يعمل  أن 
أسرة  يكّون  بأن  أيضاً  وحلم  والده،  رفض  بسبب 

ناجحة ويضمن مستقبًال ناجحاً ألبنائه.
فإنه  الهندسة،  بكلية  طالب  صبحى،  كرمي  أما 
بعد  محترمة  شركة  فى  وظيفة  يجد  أن  يتمنى 
يتزوج من بنت طيبة  التخّرج مباشرة، ويتمنى أن 
عائلته  مــع  ســعــيــداً  يعيش  وأن  اخلــلــق،  وحسنة 
كل  «مجنوناً»  شيئاً  يفعل  أن  ويريد  وأصحابه، 

الناس تتكلم عنه.
أخواته  يزوج  أن  عاماً،   ٦٢ وحلم محمد جنيب، 
إخوته  مــن  الصبية  على  يطمئن  وأن  الــفــتــيــات، 
توفى فى سن صغيرة  والــده  وذلــك ألن  األصــغــر، 
إخوته، حتى وصــل كل منهم  أجــل  يعمل من  وظــل 
إلى املكانة التى يريدها، وقالت زوجته جنوى السيد 
بناء منزل  إنها كانت تطمح إلى  حافظ، ٥١ عاماً، 
منزل  فى  تعيش  كانت  ألنها  وألوالدهـــا،  لها  كبير 
إيجار واستطاعت بتدبيرها ومساعدة زوجها شراء 

أرض جديدة، وبناء منزل من ثالثة طوابق.
أن  الصيدلة،  بكلية  طالبة  خالد،  إســراء  ومتنت 
بعد  جتد  وأن  عــاٍل،  بتقدير  اجلامعة  فى  تتخرج 

التخرج مباشرة وظيفة مناسبة، وحتلم بأن 
عائلة،  وتكّون  املناسب  الرجل  من  تتزوج 
وتتمنى أن يرضى اهللا عنها. ويتفق ذلك مع 
ما كانت حتلم به فاطمة الدجوى، معلمة، 

كلية  بــدخــول  حتلم  كانت  حيث  سنة،   ٥٩
الهندسة، وتتزوج فى سن مبكرة من شخص 

يحبها، وأن تنجب ستة أبناء، وأن تكون مؤثرة 
االلتحاق  من  تتمكن  لم  ولكنها  املجتمع،  فى 

بالكلية، رغم حصولها على مجموع عاٍل.
التجارة،  كلية  خريجة  منعم،  منى  وقالت 
بصمة  ولها  ناجحة،  تكون  أن  تتمنى  إنها 
التاريخ  يتذّكرها  حتى  إنسان  كل  حياة  فى 
بزوج  اهللا  يرزقها  وأن  العظيمة،  بأعمالها 
احلفاظ  فى  سبباً  يكونون  وأطفال  صالح 
منة  رأى  واختلف  ودينهم.  بلدهم  على 
سؤالها  عند  شمس،  عني  جتــارة  صابر، 
عن حلمها، وقالت: «أحالم فى البلد دى؟ 

أنا نفسى أسافر وأشتغل بره».

كتبت - آالء محمد وسهى محمد:
فيه  يفكر  فيما  مجتمع  أى  فى  وانظر  أنــت،  من  لك  أقــل  تفكر  فيما  لى  قل 
الشباب تستطيع أن تتنبأ مبستقبله! فهم بحق ورود املستقبل، وهم الوسيلة املثلى 
يتحقق  ولن  أفكارهم،  من  إال  ينبع  لم  احلقيقى  والتغيير  مجتمع،  بأى  للنهوض 
واحلماسة،  والفاعلية،  بالكفاءة،  الشباب  يتحلى  أن  بد  ال  لذلك  بسواعدهم.  إال 
والثقة بالنفس، لكن ليس كل الشباب لديه القدرة على خدمة مجتمعه، فبطبيعة 
فبعض  واملتشائم،  املتفائل  بني  والطالح،  الصالح  بني  الشباب  ينقسم  احلــال 
خدمة  فى  يتردد  وال  وبلده  نفسه  خلدمة  ويسعى  باألمل  مليئاً  يكون  الشباب 
أى  بــذل  فى  يرغب  وال  بلده،  مستقبل  فى  األمــل  يفقد  اآلخــر  والبعض  وطنه، 
مجهود من أجل النهوض بها، فعندما يواجه أى مشكلة يسعى للهروب منها بأى 
وسيلة كأن يبحث عن فرصة عمل باخلارج، أو فرصة هجرة، سواء كانت شرعية 

أو حتى غير شرعية.
وإذا كان الشباب هم من ثاروا على الظلم والفساد وطالبوا بالتطهير، فعليهم 
أن يطهروا عقولهم من اليأس والتشاؤم والالمباالة واألفكار الهّدامة وميلؤها 
الشباب  أن  إلى  ونظراً  مشرق،  مستقبل  فى  واآلملة  والفعالة  البّناءة  باألفكار 
هم من يستطيعون وحدهم النهوض مبجتمعنا، فكان علينا أن نعرف ما يدور 

فى أذهانهم من أفكار وما يحلمون به.
ووظيفة عريس  فى  بنفكر 

على  احلصول  كيفية  فى  تفكر  إنها  عاماً،   ٢٠ «رضوى»،  تقول  البداية  فى 
عريس مناسب لها، فى ظل ارتفاع معدالت العنوسة، وحتلم بأن حتصل على 
شهاداتها بتقدير امتياز. أما «زينب»، ١٩ عاماً، فيشغل تفكيرها املستقبل، 
أم  تخرجها  عقب  مناسبة  وظيفة  على  احلصول  من  ستتمكن  وهــل 
السلبية،  صفاتها  بعض  تعديل  من  متكنها  وسيلة  عن  وتبحث  ال، 
فهى  الترفيهى،  اجلانب  وعلى  بالنفس،  الثقة  وقلة  كالعصبية 
اإلنترنت،  مواقع  أن  كما  األفــالم،  ومشاهدة  باخلروج  مهتمة 
وعلى  وقتها.  من  كبير  جانب  يشغل  بوك»  «الفيس  وبخاصة 
اجلانب السياسى هى قلقة جداً بشأن مستقبل مصر، وتأمل 
األخالق  عــودة  فى  ترغب  أنها  كما  عليها.  االطمئنان  فى 
تعبيرها،  حد  على  االنقراض،  على  أوشكت  التى  اإليجابية 

التعليم، كمنظومة بشكل كامل. وتأمل فى إصالح أحوال 
سويسرا إلى  الهجرة 

يرغب «سيف»، ٢١ عاماً، فى إنهاء دراسته، ثم الهجرة إلى سويسرا 
من أجل العمل هناك عند أحد أقاربه املقيمني هناك. ويرى أن مصر 
بكرة  جداً  مهتم  فهو  الترفيهى  اجلانب  وعلى  تنهض،  أن  الصعب  من 
القدم، خاصًة النادى األهلى. ويأتى على النقيض «حسام»، ٢١ عاماً، 
فى مشروع  يُفكر  لكى  اجلامعية،  دراسته  إنهاء  فى  يأمل  الذى  أيضاً، 
يفيد به بلده فى املقام األول، ويرى أن املستقبل املشرق والباهر ملصر 

لن يتحقق إال بأيدى الشباب.
تأمل «إسراء»، ١٩ عاماً، فى أن يكون لها دور فى نهضة مصر، وترى أنها 
لن تستطيع أن تشارك فى هذه النهضة إال من خالل املشاركة فى األعمال 
بإمكانها  أنه  يقني  ولديها  اخليرية،  اجلمعيات  فى  االشتراك  مثل  التنموية، 
التأثير فى اآلخرين، ما دامت على قيد احلياة، على حد قولها. وأكدت أن 
كل فرد فى املجتمع يجب أن يقوم بدور الرقيب على نفسه، وعلى غيره، حتى 

نتمكن من التصدى ملا يواجهنا من مشاكل.
من  وخوفها  البلد  مستقبل  على  الشديد  قلقها  عن  عاماً،   ٢٠ «سارة»،  تعرب 
املستوى  -على  تبحث  وهى  الثورة،  على  الهوية  مجهولة  القوى  بعض  سيطرة 
األخيرة  املرتبة  فى  دراستها  وتأتى  لها،  مناسبة  عمل  فرصة  عن  الشخصى- 
«الشهادة  الــشــهــادة:  على  احلــصــول  فــى  ليست  فاملشكلة  اهتماماتها،  ضمن 
ولن  املجتمع،  فى  فّعاالً  تصبح عضواً  أن  فى  املشكلة  ولكن  هناخدها»  هناخدها 

بالعمل.  يتحقق ذلك إال 
بالسياسة عالقة  وماليش  دراستى 

مهتم  غير  وأنه  دراسته،  إال  شىء  فى  يفكر  ال  أنه  عاماً،   ٢٢ «وليد»،  أوضح 
باألمور السياسية على وجه اإلطالق. وهو ال يفكر فى املستقبل، ولكن يفكر فى 
أن يعيش اللحظة، وأنه ال فائدة من التفكير فيما حدث، وال داعى للتفكير فيما 
سوف يحدث. وينحصر تفكير «محمد»، ٢١ عاماً، على الترفيه والتسلية، ويقول 
إن السجائر تأتى ضمن أول اهتماماته، ويفكر طوال الوقت فى كيفية قضاء تلك 
الفترة من حياته فى اخلروج والترفيه، وينتظر إلى أن ينتهى من دراسته أوالً، ثم 
يفكر فيما سوف يفعله بعد ذلك. «أحمد»، ٢٠ عاماً، يفكر فى دراسته ومستقبله 

فى املقام األول، وينظر نظرة تفاؤلية إلى مستقبل مصر السياسى.
جتميل مبركز  بحلم 

حتلم «ماريان»، ٢٢ عاماً، بأن تفتح مركز جتميل يحمل اسمها. وترى أن مصر 
وتتفق  الشعب.  فاملشكلة فى عقول  الناس،  أفكار وسلوكيات  بتغيير  إال  تتغير  لن 
معها «مارى»، ٢٣ عاماً، فى أفكارها السياسية، ولكنها تختلف فى حلمها، حيث 
حتلم «مارى» بإنهاء دراستها، واحلصول على وظيفة فى أحد البنوك أو احلصول 

على أى وظيفة أخرى.

الشباب: الظروف 
اختلفت ونعيش 

عرص اإلنرتنت 
واملوبايل

واآلباء: عشوائيون 
مندفعون.. وإحنا 

قدوة ألوالدنا
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هى  «األبــــــــــراج» 
مواقع فلكية لها أسماء محددة، وميكن تصنيف 

الوقت،  ذلــك  فى  يبرز  الــذى  بالبرج  العام  من  معينة  أوقــات 
ويتميز مواليد كل برج بصفات معينة.

واألبراج تعد ظاهرة قدمية ولكنها انتشرت خالل العشرين سنة األخيرة فى الكثير 
من وسائل اإلعالم، فأصبح العديد من هذه الوسائل تخصص جزءاً من مساحتها ووقتها 

لألبراج الفلكية كوسيلة للتسلية، تعتمد على دراسة سلوكيات وعادات وتقاليد أفراد كل مجتمع على 
حدة، وما يحتاجونه من أمور عاطفية ومادية وغيرها، فعلم األبراج هو علم يُدّرس لكن ليس كما يُعرض 
بالصحف، فالفكرة اخلاطئة التى تكّونت لدى الناس عن األبراج هى نتيجة ملا يُكتب فى مثل هذه الصحف.

كتبت - سهر سامى وسها يحيى:
الناس  بعض  األبـــراج، جند  عن  واملجالت  باجلرائد  يُنشر  فما 
يصّدقونه ويؤمنون به إلى درجة أن الواحد منهم حينما يقرأها ويجد 
بها ما يضايقه يظل طوال اليوم متشائماً، أما إذا وجد ما يسره فيكون 
يومه مليئاً بالتفاؤل واحليوية، وهناك البعض ال يصدقون ما يأتى بها 
وال يهتمون حتى بقراءتها، والبعض اآلخر يقرأها من باب الفضول، 

ولكن ال يؤمنون بها، كما يقولون.
فى البداية قالت أمنية رزق، الطالبة بكلية إعالم جامعة القاهرة، 
إنها تقرأ األبراج فى بعض األحيان، لكنها ال تعتقد بها ألنها تشعر 
أنها غير حقيقية، فهى مجرد اعتقاد أشخاص فقط ال غير، وال 
يعرف الغيب إال اهللا سبحانه وتعالى، وتقول للذين يعتقدون بها 
ضرورة أال يبنوا حالتهم النفسية على كالم أحد، فالتنجيم أو 
إدراك الشىء قبل حدوثه نادر الوجود «فكذب املنجمون ولو 

صدقوا».
واتفق معها محمد أحمد، الطالب بكلية التجارة، أنه 
أيضاً يقرأها، ولكن على فترات متباعدة وال يؤمن بها 

«ألنها حرام».
وتقول هند أحمد، طالبة: «فى كثير من األحيان 
ـــرأ مــا يــخــص بــرجــى أجـــده تارة  عــنــدمــا أق
صحيحاً، خصوصاً فيما يتعلق بشخصيتى 
ــارة أخــرى كذباً، حيث كنت أطلع  وت
فى  باستمرار  ــد  اجلــرائ على 
السابق وأجدها فرصة 
لقراءة برجى 

اليومى، ولكننى حالياً لم أعد كذلك، ومع ذلك فأنا ال أؤمن بها».
وقال إسالم سعيد، طالب بكلية التجارة: «كنت أصدق األبراج إلى 
حد كبير، وأحب دائماً أن أقرأها، وكنت فى أوقات كثيرة أجد فى 
(حظك اليوم) ما هو حقيقى ويحدث معى، ولكنى أدركــت أن اهللا 
يلعن من يقرأها، وال تقبل صالته ملدة أربعني يوماً، فقررت أال أقرأها 
ثانية». بينما رفض محمد السيد، طالب بتجارة القاهرة، األبراج متاماً، 
قائًال «أنا ال أؤمن باألبراج، ألنها كذب، وكذلك ال أؤمن بعلم الفلك، 
وال أصدق مواصفات كل برج». واعترضت آية سعيد، طالبة بكلية 
التجارة، على اإلميان بها، قائلة «كذب املنجمون ولو صدقوا، ومن 

يصدق ما جاء باألبراج، سيُحاسب عليه، ألنه عبارة عن كذب».
بــدر، دكتور علم نفس بكلية آداب جامعة  ويــرى دكتور خالد 
القاهرة، أن شباب هذا اجليل نفوسهم ضعيفة وسهل التأثير 
على سلوكياته، مضيفاً أن الشخص عندما يتعّرض لضغوط 
نفسية وعاطفية يصبح مهيًأ لتقبل ما يقرأه وهذا بدوره يؤثر 

عليه تأثيراً ال شعورياً، فيجعله يعتمد على ما يقرأه فى 
الصحف واملجالت ويسير حياته اليومية، طبقاً لبرجه، 

وأضاف أن وسائل اإلعالم كالصحف واملجالت، تلعب 
دوراً فى نشر مثل هذه األكاذيب، خاصة أن دوافعها 

جتارية من الدرجة األولى، ونصح الشباب بعدم 
االنغماس فى قراءة مثل هذه األبراج، ألنها 

تتحول من عادة إلى إدمان وتصبح مثل 
إدمان املخدرات، بل عش يومك 

متوكًال على ربك.

هل يصدق الشباب عالم األبراج؟

الذكريات كنز ثمني أم لعنة قدمية؟!
نحن نفتح الصندوق األسود:

كتبت - أسماء أسامة:
«ذكرياتى هى حياتى» عند كل واحد فينا مجموعة 
أو  بيفتكرها ممكن يضحك  ملا  اللى  الذكريات  من 
يبكى أو يندم، وهى اللى بتفضل مع اإلنسان حتى بعد 
رحيل أصحاب هذه الذكرى، وكل واحد فينا عنده 
والذكريات  الذكريات».  «صندوق  بيسميه  صندوق 
وحدتنا  وقــت  فى  بنطلعه  كنز  لنا  بالنسبة  بتبقى 
وغربتنا. وملا نيجى نسأل مجموعة من الشباب عن 

الذكرى اللى ممكن يطلعها لينا من صندوق ذكرياته 
نالقيه بيضحك ومانعرفش سر هذه الضحكة إال ملا 
نعرف الذكرى، وهذا ما أكدته ضحى سيد، طالبة 
اللى  الذكرى  إن  قالت  التى  املطرية،  بكلية هندسة 
بتخليها تضحك، كل ما تفتكر إنها حرقت شعر أختها 

بالوالعة وهى نامية.
جامعة  إعــالم  بكلية  طالبة  بكرى،  ملياء  وقالت 
القاهرة، من أجمل ذكرياتى، ملا كنت أروح فرح وأبقى 

البسة فستان حلو وطايرة بيه. وضحكت آية سالم، 
طالبة بكلية علوم جامعة عني شمس: «آه أكيد ليا 
ذكريات كتير مضحكة، ومنها ملا كنت مع أصحابى 
فى املدرسة، وكنا نتفق ونضرب الوالد اللى كنا بنلعب 

معاهم». 
وأضافت آية محمد، طالبة بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة، أن من أجمل ذكرياتها، ملا كنت صغيرة، وفى 
العيد نتجمع مع األقارب واألصدقاء، ويجيبوا باللني 

ويحطوا فيها أرز ويلعبوا بيها، بينما قالت دينا سعيد، 
ذكرياتى  من  القاهرة:  جامعة  احلقوق  بكلية  طالبة 
املضحكة أنى كنت باجى من املدرسة وقبل ما أدخل 

بيتنا كنت اقعد على السلم أكتب الواجب األول.
بكلية حقوق جامعة  وقــال محمد حسني، طالب 
عني شمس من ذكرياتى الطريفة ملا كنت بآكل أكل 
أختى الصغيرة وماما تسألنى، أقول لها دى القطة 

اللى أكلتها.

أخطر مهاجم� مصر يعود قريبًا

«جدو»: بصمة «جاريدو» بدأت تظهر مع األهلى
وال تنتظروا نسخة جديدة من «تريكة وبركات»

عمالق حراسة «اليد» أمين صالح:

الزمالك سيعود للبطوالت.. 
والسويد وفرنسا األقرب إلى 

الفوز بكأس العالم
كتبت - فاطمة عماد الدين:

أحد أعمدة كرة اليد املصرية واألفريقية، ورمز 
من  بأحرف  اسمه  كتب  الزمالك  نــادى  رمــوز  من 
إنه  املنتخب املصرى ومدرب،  نور، كحارس ملرمى 
اجلنرال «أمين صالح»، «صوت اجلامعة» التقت به 
بعد عودته من تونس لتولى تدريب الفريق األبيض 
وتوقعاته  تونس  من  عودته  أسباب  على  للتعّرف 
لتجنيس  ورؤيته  الــقــادم،  العالم  بكأس  للمنتخب 

الالعبني بالفريق القطرى.
■ ملــــــاذا طــلــبــت مــــن األفـــريـــقـــى الـــتـــونـــســـى فسخ 

العقد؟
- اجلو العام بتونس ال يساعد على االستمرار 
أغراض  لها  األشــخــاص  فبعض  املنافسات،  فــى 
وإعطاء  التونسى،  األفريقى  خلــســارة  ومصالح 
الرشاوى ملهاجمة أمين صالح والروبى والالعبني 
األفريقى  النادى  ورئيس  اإلدارة  ولكن  املصريني، 

كانوا فى صفى وجانبى طوال الوقت.
■ ملاذا أصررت على الرجوع إلى الزمالك ورفضت 

العقود األخرى؟
- الزمالك لم يشارك فى البطولة األفريقية ملدة 
الزمالك  إلعادة  جاء  ورجوعى  متتالية،  ٣ سنوات 

للمنافسة واملشاركة فى البطولة األفريقية.
■ هل الزمالك مستعد ملباراة القمة؟ 

- هناك أمل للفوز، إذا كان هناك إصرار على 
كبيرة  مساحة  يعطى  املباراة  تأجيل  ولكن  الفوز، 
منذ  الزمالك  إلى  رجوعى  أن  لالستعداد، خاصة 
أسبوع فقط، وميكن أن تتحّسن األوضاع بالتعاقد 

مع العبيني أجانب.
النادى يعتمد  كان  الزمالك  إلى  ■ قبل رجوعك 
على العبى املرتبط، فهل سيتم االعتماد عليهم فى 

املرحلة املقبلة؟
- سيتم االعتماد على العبى املرتبط، ألنهم قوام 
الفرقة املوسم القادم، وحتدثت شخصياً مع مدرب 
املنتخب، أنه من مصلحة املنتخب مشاركة العبى 

املرتبط فى مباريات املنتخب األول.
■ كيف ترى فرصة املنتخب فى كأس العالم ٢٠١٥ 

بقطر؟
الفوز  ــر، ألن  الــفــوز على اجلــزائ فــى  األمـــل   -
سيرفع الروح املعنوية عند الالعبني واجلهاز الفنى 
للمنتخب املصرى، وسيرفع مستوى الفريق لتحقيق 

نتائج جيدة مع الفرق األخرى.
■ َمن ترشح للفوز بكأس العالم ٢٠١٥ بقطر؟

- السويد وفرنسا والدمنارك وإسبانيا األقرب 
للفوز بكأس العالم، وروسيا تبتعد عن املنافسة.

■ ما رأيك فى السياسة املتبعة فى عدم استدعاء 
الــنــجــوم الــكــبــار، أمــثــال حــســن يــســرى وحــســني زكى 

وهانى الفخرانى والدفع بصغار الالعبني؟
- إنها سياسة احتاد، ولكنى لست متفقاً 
ليس  والــالعــب  السياسة،  هــذه  مــع 
«حمادة  وجـــود  والــدلــيــل  بالسن، 
كبر  رغم  املنتخب  فى  النقيب» 
ســنــه، وهـــو أكــثــر العـــب فى 

مصر شارك فى بطوالت.
■ ما رأيك فى الالعبني 

الذين يتم جتنيسهم؟
التجنيس  انــتــشــر   -
األلعاب،  بكل  قطر  فى 
ــرة الــيــد فقط،  ولــيــس ك
عقد  وجـــــَد  إذا  ولـــكـــن 
لـــالعـــب ومـــــشـــــارك فى 
صــفــوف املــنــتــخــب وقـــد مت 
على  هـــروب،  فهذا  جتنيسه 
عكس أى العب آخر ال يوجد 
ــم يــشــارك مع  لــه أى عــقــود، ول
ألى  الذهاب  حقه  فمن  املنتخب، 

دولة أخرى.

عمالق حراسة «اليد» أمين صالح:

أرفض 
استبعاد 

الكبار من 
املنتخب.. 

والفوز 
عىل 

الجزائر 
يعيد 

الروح من 
جديد

حوار- سيد متولى:
األمم  بطولة  فى  برز جنمه  األهلى،  النادى  «جــدو» جنم 
لقب  على  احلصول  من  ومتكن   ،٢٠١٠ عام  فى  األفريقية 
الهداف بالبطولة برصيد ٥ أهداف، أسهم بها فى حصول 
إلى  العودة مجدداً  اقترب «جدو» من  اللقب،  املنتخب على 
يفتح  الصليبى..  الرباط  إصابة  من  معاناته  بعد  املالعب 

«جدو» قلبه فى حوار مع «صوت اجلامعة»..
■ فى البداية.. نود االطمئنان على حالتك اآلن؟

- احلمد هللا.. األمور تسير فى إطار جيد، واحلمد هللا، 
فقد انتهيت من جزء كبير من املرحلة األخيرة من التأهيل، 
ويتبقى لى ٣ أسابيع ما بني القاهرة ودبى، وبعدها سأكون 

جاهزاً للدخول فى التدريبات اجلماعية تدريجياً.
■ ما ُفرص «جدو» فى املشاركة بنهائى الكونفيدرالية؟

- أمتنى من كل قلبى اللحاق بنهائى بطولة الكونفيدرالية 
خاصة  متعة  له  األهلى  مع  النهائيات  فخوض  األفريقية.. 
ومذاق خاص.. لكننى أعتقد أن فرصى فى اللحاق مبباراتى 
إخصائى  وصــف  حسب  ــــ٢٠٪،  ال تتجاوز  ال  سبور  سيوى 

التأهيل لى.
■ يرى الكثيرون أنك تواجه سوء حظ بتعّرضك إلصابتني 

كبيرتني فى الفترة األخيرة.. ما تعليقك؟
- احلمد هللا على كل شىء.. هذا قضاء اهللا وأنا راٍض 
به.. لكنى بالفعل شعرت بسوء حظ، خاصة أننى تعرضت 
إلصابتني تسببتا فى غيابى عن املالعب ملدة تتجاوز الـ١٠ 
أشهر، وكل منهما إصابة أصعب من األولى، لكننى أثق فى 
اهللا وتقديره األفضل دائماً لى.. وأهم شىء بالنسبة لى اآلن 
أننى لن أتعجل فى العودة، حتى ال يطاردنى الرباط الصليبى 

اللعني من جديد.
■ كيف ترى نتائج وأداء الفريق خالل الفترة األخيرة؟

مباراة،  إلــى  مباراة  من  ويتحسن  للغاية  مميز  األداء   -
ويتضح على األهلى فى األسابيع األخيرة بصمة اإلسبانى 
جاريدو على الالعبني، وهذا ما ظهر بشكل إيجابى.. لكن 
من املستحيل أن تضمن نتائج فى هذا التوقيت وأنت تؤسس 
الفريق  إلى  انضمت  وهناك عناصر جديدة  جديداً،  فريقاً 

وطريقة لعب جديدة.
■ حتدثت إلى جاريدو.. فهل لنا أن نعلم ما دار بينكما؟

- احلديث لم يستمر طويًال.. الرجل رحب بعودتى فقط 
إلى القاهرة وطالبنى بااللتزام بالتعليمات الطبية، وقال لى 
بالنهائى  للحاقى  أمنياته  وأبــدى  الصبر»،  بفارغ  «أنتظرك 
فريقه  صفوف  اكتمال  يتمنى  ــه  أن لــى  وأكــد  األفــريــقــى.. 
الكونفيدرالية  نهائى  مباراة  قبل  السعيد  وعبداهللا  بعودتى 

األفريقية.
■ أيهما أصعب، الكونفيدرالية أم دورى األبطال؟

- كل بطولة لها حساباتها وصعوباتها.. وكل ما أمتناه أن 
نحصد لقب الكونفيدرالية هذا املوسم.. ونعود املوسم املقبل 
املشاركة  أعشق  بطولة  ألنها  األبطال،  دورى  فى  للمشاركة 

فيها.
■ وكيف ترى الدورى هذا املوسم؟

توقف موسمني وموسم  بعد  أنه عائد  الدورى  - صعوبة 
البطولة  أن  وأرى  «فكرة ضعيفة»..  بنظام مجموعتني  آخر 
طويل  نفس  إلــى  حتتاج  ألنها  للغاية،  صعبة  املوسم  هــذا 
لكن  والعبيه،  األهلى  سوى  الفرق  هذه  من  أحد  يعتده  لم 

ينتظرون التوفيق.
«بركات  ■ ومــاذا عن الصفقات اجلــديــدة.. وهــل من بينها 

وتريكة وجمعة وجدو ومتعب» جدد؟
- كلها صفقات جيدة.. وعليهم أن يعملوا من أجل األهلى 
عبر  وجنومية  اسم  إلدراك  جهد، ممكن  بأقصى  وأنفسهم 
من  السابق  اجليل  تكرار  إلى  بالنسبة  أما  األهلى..  بوابة 
األهلى فهو أمر مستحيل، ألن التفكير فى هذا األمر ميثل 
عبئاً كبيراً سيقود هؤالء الالعبني للفشل.. ألن كل ما فكرنا 
فيه من قبل، وكذلك «جمعة وتريكة وبركات ومتعب» وغيرنا 
وااللتزام  امللعب  فى  االجتهاد  سوى  يكن  لم  الالعبني  من 

خارجه من أجل النادى واملنتخب.
■ هل تتمنى عودة اجلماهير؟

وننتظر  مصر،  فى  الكرة  عصب  اجلماهير  طبعاً..   -
عودتها كالعبني.

■ كيف ترى فرصة املنتخب فى الصعود لكأس األمم؟
بالسنغال  نصطدم  أننا  سهلة، خاصة  مباراة  توجد  ال   -
وكالنا يبحث عن بطاقة التأهل على حساب اآلخر، وهو ما 
يجعلها مواجهة نارية وال تقبل القسمة على اثنني، كما أننا ال 

نريد الدخول فى حسابات التأهل، كأفضل ثالث.
■ وماذا عن «تاليا»؟ ومن صاحب اختيار هذا االسم؟

- «تاليا» هى أول مولودة رزقنى اهللا إياها منذ عدة أيام.. 
واالسم جاء باالتفاق بينى وبني والدتها.

جدو

صالح
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وتلقت  الشعبى،  عقبة  ميت  حى  فى  نشأت 
فى  والتجارية  والثانوية  االبتدائية  دراستها 
وتــرعــرعــت فــى أحضان  ــعــجــوزة،  ال مــــدارس 
قادم  صعيدى  أب  مكافحة،  مصرية  أســـرة 
خمسة  أجنبا  إسكندرانية،  وأم  أمبو  كوم  من 
تعلمت  واحد.  وولد  عداها،  بنات  ثالث  أبناء، 
من  باملسئولية  العميق  واإلحــســاس  الــصــبــر 
الزراعة.  بوزارة  موظفاً  يعمل  كان  الذى  األب 
التدبير  وحسن  املــرونــة  األم  مــن  واستلهمت 
وأفراحهم،  أحزانهم  فــى  اآلخــريــن  ومجاملة 
إعجاباً  لها  يُكن  كان  الذى  مدرسها  وتزوجت 
بها  ارتبط  ثم  اإلعدادية،  املرحلة  منذ  صامتاً 
وأجنب  الــتــجــارة،  دبــلــوم  على  حصولها  بعد 
«رضوى  وهــلــف)  بنتني  اخللف  (حـــالوه  منها 
ومــحــمــد وإميــــــان». تـــزوجـــت «رضـــــوى» بعد 
األطفال،  ريــاض  بــكــالــوريــوس  على  حصولها 
على  احلاصل  «محمد»  أمــا  طفلني،  وأجنبت 
فقد  القاهرة،  من جامعة  الهندسة  بكالوريوس 
التى جتتهد  تزوج حديثاً، وبقيت معها «إميان» 
التحاقها  منذ  العامة.  الثانوية  على  للحصول 
عام ١٩٨٤ للعمل بكلية اإلعالم سكرتيرة بقسم 
 ٣٢ الوظيفى  مبوقعها  احتفظت  الصحافة، 
عاماً، عاصرت خاللها ١١ رئيساً لهذا القسم، 
ود.مختار  خليفة،  إجـــالل  بــالــدكــتــورة  بــدايــة 
التهامى، ثم د.محمد سيد محمد، ود.عواطف 

ود.فاروق  طلعت،  ود.شاهيناز  عبدالرحمن، 
صالح  ود.أشــرف  عبداملجيد  ود.ليلى  أبوزيد، 
ود.محمود علم الدين ود.سليمان صالح وأخيراً 
د.محمود خليل. ثالثة أجيال من أساتذة قسم 
اقتربت  ثم  كأساتذة،  معهم  تعاملت  الصحافة 
ما  وتراوحت  طباعهم،  تنوعت  كرؤساء  منهم 
(د.مختار  العصبى  واملزاج  واحلزم  الشدة  بني 
واإلجناز  والنشاط  أبوزيد)  ود.فاروق  التهامى 
عبدالرحمن  (د.عواطف  واالجتماعى  العلمى 
والتساهل  والتسامح  عبداملجيد)،  ود.لــيــلــى 
والنشاط  صــالــح)،  (د.سليمان  كبير  حد  إلــى 
القسم  مجلة  إصدار  على  واحلرص  الصحفى 
صالح)  (د.أشــرف  أسبوعياً  اجلامعة»  «صوت 
على  احلــفــاظ  على  جميعاً  حــرصــوا  ولكنهم 
التراث األخالقى والتعليمى الذى أرساه الرواد 
القسم ويتصدرهم د.خليل  األوائل من أساتذة 
ود.حسنني  حــمــزة  ود.عــبــدالــلــطــيــف  صــابــات 
ولذلك  وسواهم،  عزيز  ود.سامى  عبدالقادر 
حتيز قسم الصحافة فى رأى «عائشة صبحى» 
العالقات  من  رفيع  مبستوى  القسم  سكرتيرة 
واملوظفني.  والطالب  األساتذة  بني  اإلنسانية 
الذى  اإلعالم  كلية  فى  الوحيد  القسم  ويعتبر 
واألزمات  واملشاجرات  اخلالفات  فيه  تنعدم 

التى حتدث فى األقسام األخرى. 
طباع  على  تتعّرف  أن  على  «عائشة»  تعودت 

األولى  األشهر  خالل  للقسم  جديد  رئيس  كل 
أو  طلباً  له  تهمل  فال  معه،  سلوكها  تكيف  ثم 
تتقاعس فى تلبية تعليماته بأمانة وهدوء وسعة 
صدر، وهل األساتذة يتغيرون بعد حتولهم إلى 
يصبحون  إنهم  طبعاً  أجابت  تساءلت،  رؤســاء؟ 
وتتحول  املسئولية  بحكم  وصرامة  حزماً  أكثر 
العالقة معهم إلى الطابع الرسمى إلى حد ما.

خالل  القسم  ازدهــار  فترة  «عائشة»  تتذكر 
عندما   ،٢٠٠٥ عــام  وحتى  التسعينات  حقبة 
واليونيسف  لليونيسكو  مؤمترات  عدة  عقدت 
ــقــى عن  ومــجــلــس الــتــعــلــيــم اإلعـــالمـــى األفــري
والبيئة، عدا  واملــرأة  اإلعــالم  وقضايا  اإلعــالم 
ــدوات الــتــى ضــّمــت مــشــاركــات مــن الدول  ــن ال
املعيدين  ومشاركة  اجلماعية  والبحوث  العربية 
واملوسم  للقسم  واإلدراية  العلمية  األنشطة  فى 
الثقافى للملتقى العلمى الذى استضاف العديد 
والعرب  املــصــريــني  واملــفــكــريــن  مــن األســاتــذة 
واألجانب.. وتتساءل ملاذا توقف هذا النشاط؟

واالحتفاالت  املناسبات  «عائشة»  تتذكر  كما 
التى قام بها القسم تكرمياً لألساتذة والباحثني 
عــنــد حــصــولــهــم عــلــى الــتــرقــيــات أو درجـــات 

الدكتوراه أو الزواج. 
واألجيال  بــاملــعــيــديــن  عــالقــتــك  عــن  ومــــاذا 
أسارير  وانفرجت  ابتسمت  بالقسم؟  اجلديدة 
قسم  أســرة  أعتبر  أنــا  وقالت  الــوديــع،  وجهها 

الصحافة بيتى الثانى وتربطنى عالقات وطيدة 
والشباب،  الكبار  من  القسم  أعضاء  معظم  مع 
يولوننى  التى  الغالية  الثقة  على  اهللا  وأحمد 
فى  مناسباتهم  جميع  فــى  وأجاملهم  إيــاهــا، 
واهتمام  مبحبة  وأنــصــت  واألحــــزان،  األفـــراح 
وهم  والــعــلــمــيــة،  واملــالــيــة  ــة  األســري ملشاكلهم 
يعلمون أنها محفوظة فى بئر عميقة ال يعرفها 

سواهم.
ــة، وهل  ــي ــال مــــاذا تــقــصــديــن مبــشــاكــلــهــم امل
تشاركني فى إيجاد حلول لها؟ أجابت بهدوئها 
التى أنظمها  املعهود: طبعاً من خالل اجلمعية 
اليوم  فى  جنيه  بربع  وبدأتها  القرن  ربع  منذ 
يدفعها  شهرياً  جنيه  ألــف  إلــى  اآلن  وصــلــت 
الفرد ويقبض فى نهايتها عده آالف، ويشارك 

الكبار والشباب.  فيها 
هل اعترضت مسيرتك الطويلة بعض املشاكل 
بالقسم؟  لوجودك  بالرضا  حقاً  تشعرين  وهل 
إلى حد الصدام بأحد،  مشاكل قليلة لم تصل 
أى  سعادة  أرى  عندما  دائماً  بالسعادة  وأشعر 
ألحزانهم  أحــزن  كما  الصحافة،  بقسم  فــرد 
وأعول هم مشاكلهم. لقد ازددت خبرة وثقافة 
الدائم  وتواصلى  احتكاكى  خالل  من  ونضجاً 
مع أسرة قسم الصحافة وأدين له بالكثير، لقد 
أسددها  أن  وأمتنى  كثيرة  علّى  أفضاله  كانت 

باجلميل. وعرفاناً  امتناناً 

 ست بـ ست بـ١٠٠ راجل
«وجيدة»..

كتبت - أسماء عزالدين:
امرأة ليست كغيرها من النساء، وُلدت فتاة ُمدللة 
الزمان  تعلم ما يخبئه  مــا، لم تكن  إلــى حد  مرفهة 
لها، فحكايتها ملئية بالكفاح والعناء واملثابرة، لكنها 
الشهيرة  أحمد،  السيد  فتحية  إنها  بالنجاح،  كللتها 

بـ«وجيدة». 
حدثتنا عن نفسها وعن أيام لم تكن األفضل فى 
حياتها، حيث توفى زوجها بعد إصابته مبرض لعني 
وحتملت املسئولية وحدها وكانت تبلغ من العمر وقتها 
خمسة وعشرين عاماً. لم ترث «وجيدة» عن زوجها 
وجاموسة،  اللنب  بالطوب  وبيت  صبية  ثالثة  ســوى 
فأدركت حينها أن للحياة وجهاً آخر وأن عليها االعتماد 

على نفسها، لذا قررت أال تتزوج مرة ثانية حتى تتفرغ 
لتربية أبنائها.

كان أكبر أبناء «وجيدة» يبلغ من العمر عشرة أعوام 
والصغير لم يَر وجه أبيه قط. عملت على بيع اللنب 
والزبدة لتلبى حاجة أطفالها، إلى أن عرض عليها ابنها 
األكبر أن يترك مدرسته ليعمل معها ويتحمل املسئولية 
منه لصعوبة األمر، ولكنها رفضت وأصرت  تقديراً 
على أن جتلعهم رجاالً تفتخر بهم وتصل معهم إلى 

بر األمان.
بالعمل  قامت  لذا  املسئولية،  وتــزداد  األبناء  يكبر 
فى احلقول صيفاً وشتاًء ال تكل وال متل، كى توفر 
ألبنائها حياة كرمية حتى ال يشعروا بأنهم أقل من 

أقرانهم الصغار، تستيقظ «وجيدة» فجراً لتنظف بيتها 
الصغير، ثم تقوم بتجهيز أبنائها للذهاب إلى املدرسة 

تودعهم، ثم تبدأ عناء يوم ال ينتهى بسهولة. 
لتغمرهم  وتــنــام  صغارها  حتتضن  الليل  وفــى 
بحنان مزدوج فلم تعد أماً فقط، بل أم وأب فى آن 
فإنها  اليوم  الرغم من شقائها طوال  واحد. وعلى 
زال  وبالها ما  تنام  بل  بنوم عميق،  لم تكن حتظى 
متيقظاً لتفيق فى إحدى الليالى على صوت يهمس 
يصطحبون  لصوص  ثالثة  فترى  بيتها  فى  ِخلسة 
فإذا  غيرها.  متتلك  تكن  لــم  التى  «جاموستها» 
اللصوص  يؤذى  أن  تتحدث خشية  بها تصمت وال 
ثم  البيت  مــن  خــرجــوا  حتى  وانــتــظــرت  أبــنــاءهــا 

صرخت واستعانت باجليران واستطاعت أن تلحق 
بهم ليفروا هاربني تاركني لها ما سرقوه.

وذخراً  فخراً  أبناءها  أن جتعل  «وجيدة»  أقسمت 
يُحتذى به بني أبناء قريتها، لذا حاولت قدر  ومثاالً 
املستطاع أن تُشعرهم بآدميتهم وأنهم ليسوا أقل من 
ابن فالن أو عالن، لذلك كانت تشترى لهم مالبس 
العيد قبل دخول شهر رمضان وتخبئها بعيداً عن عبث 
الفئران التى كان يُعج بها املكان، ولكنها عجزت ذات 
مرة عن توفير ملبس جديد لعيد قد حل على أبنائها 
فى فترة لم يكن بها موسم حصاد وال حتى زراعة 
فأخذت تُفكر ليًال حتى أصابها من الهم أمر لم تكن 

لتتوقعه.
ثالثة  استمر  مــؤقــت،  بشلل  ــدة»  «وجــي أصيبت   
أشهر، وذلك إثر حتملها أعباء ال يتحملها بشر ولم 
تكن األم املعيلة تعمل بطبيعة احلال فى هذه الفترة، 
مما اضطرها إلى البيع من مخزون بيتها من مأكل 

ومشرب، وذلك حتى ال تطلب شئياً من أحد.
مرت سنوات عجاف على امرأة أقل ما يُقال عنها 
ـــ١٠٠ راجــل»، كبر أبناؤها وعملت هى  ب إنها «ســت 
لهذه اللحظة وأعدت نفسها لها، فكانت تقتطع من 
أخوها  أعطاها  كما  للزمان،  ثابتاً  جــزءاً  «يوميتها» 
ميراثها من بيت أبيها، لتجمع هذا على ذاك وتؤسس 
بيتها اجلديد. ظلت «وجيدة» سبع سنوات على أرض 
صلبة دون سقف خرسانى، فقط ألواح خشبية وقطعة 
كسقف  اتخذتها  القش  من  وطبقة  البالستيك  من 
مؤقت لها إلى أن أعانها اهللا وقامت ببناء بيتها الذى 

أصبح من أربعة طوابق.
واستطاعت بعد كفاح وصبر أن تزّوج أبناءها الثالثة 
«وجيدة»  أبناء  قــّدر  حفيداً.  عشر  اثنا  لها  لينجبوا 
رحلة عنائها فطلبوا منها أن ترتاح وتترك لهم املجال 
ليتحملوا عنها املسئولية الثقيلة التى عانت هى منها 

ملدة تزيد على ٣٥ عاماً. 
«نفسى  فقالت  لها،  أمنية  عــن  «وجــيــدة»  سألنا 
قصة  على  الستار  نسدل  وهنا  النبى»  وأزور  أحــج 
كفاح «وجيدة»، متمنني أن يحقق اهللا لها ما متنت، 
فهى منوذج يُحتذى به ومثال مشرف لسيدة مصرية 

عظيمة.
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