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جريدة اجلامعات املصرية

زيادة بحوث جامعة القاهرة املنشورة دوليًا إلى ٢٠٧٠ بحثًا فى عام ٢٠١٤

د. جابر نصار: جامعة القاهرة تسعى لتجديد احلركة الفنية والنشاط املسرحى

الطالب الفائزون مع مسؤولى رعاية الشباب

كتبت - صفاء محمد:
التربية  كلية  طــالب  مــن  مجموعة  نظم 
ــوان مــعــرضــني مبــنــاســبــة يوم  بــجــامــعــة حــل
الطالب العاملى، فى إطار حملة التضامن مع 
طالب مصر، وذلك أمام ساحة الكلية، حيث 
أقام الطالب املعرضني للتنديد باالنتهاكات 
واعتقال  الطالب من قتل  لها  يتعّرض  التى 
-على حد قولهم- وذلك حتت شعار «عودة 

املارد ورفع احلصار».
بأيدى  كتبت  لــوحــات  املــعــرضــان  تضمن 
الطالب حتتوى على صور الطالب املعتقلني 
وتعرض قصتهم. ومن اجلدير بالذكر أن هذه 

هى املرة السابعة التى يُقام فيها املعرض.

كتبت - أسماء نصر وسمية إبراهيم:
صرح األستاذ عاطف محمود مدير إدارة 
اللجنة  العلوم، بأن  رعاية الشباب بكلية دار 
حمالت  ثــالث  نظمت  بالكلية  االجتماعية 
للتبرع بالدم ملرضى مستشفى قصر العينى 
مع  االتفاق  مت  حيث  القاهرة،  جامعة  داخل 
مستشفى قصر العينى على إرسال سيارات 
مجهزة للتبّرع بالدم وعدد من األطباء لتوعية 
الطلبة بضرورة التبّرع بالدم إلنقاذ املرضى 
من خطر املوت، حيث يقوم املستشفى بعمل 
فحص كامل للدم الذى مت التبرع به وإرسال 

نتيجة الفحص إلى الطالب املتبرعني.
مــن جهة أخـــرى، صــرح األســتــاذ عاطف 
بأن  الــشــبــاب،  رعــايــة  إدارة  مــديــر  محمود 
بجامعة  العلوم  دار  بكلية  الثقافية  اللجنة 
للقوات  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  القاهرة 
مشروع  إلى  مجانية  رحلة  نظمت  املسلحة، 
قناة السويس اجلديد، شارك فيها ٧٠ طالباً، 
والعاملني  التدريس  إلى جانب أعضاء هيئة 
بالكلية، لكى يتعّرفوا على األعمال التى متت 

فى املشروع اجلديد.

االحتفال بذكرى يوم الطالب 
العاملى بـ«تربية حلوان»

طالب «دار العلوم»
يتبّرعون بالدم ويزورون 
«قناة السويس اجلديدة»

صرح األستاذ 
حسن الهوارى 

رئيس نشاط 
اللجنة العلمية 
بكلية اآلثار بأن 
الكلية ستشارك 

فى اللقاء العلمى 
الثالث الذى ينظمه 

نادى العلوم بإدارة 
رعاية شباب جامعة 
القاهرة، الذى يقام 

فى األول من شهر 
ديسمبر املقبل.

نظمت إدارة 
التكافل االجتماعى 

باإلدارة العامة 
لرعاية الشباب 

بجامعة حلوان، 
«املهرجان اخليرى 

الثالث عشر"، 
خلدمة الطالب غير 
القادرين باجلامعة. 

وأشار األستاذ 
الدكتور سمير 

الدمرداش نائب 
رئيس اجلامعة 
لشئون التعليم 

والطالب، إلى 
أن هذا املهرجان 

اخليرى مخصص 
خلدمة الطالب غير 
القادرين باجلامعة.

يزور املهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس 
املقبل،  ديسمبر   ٧ القاهرة  جامعة  الـــوزراء، 
هيئة  أعــضــاء  مــع  مفتوحاً  لــقــاًء  يعقد  حيث 
التدريس والطالب والعاملني باجلامعة، وذلك 

االحتفاالت. بقاعة 
ضمن  الـــوزراء  مجلس  رئيس  ــارة  زي وتأتى 
لــلــجــامــعــة، التى  الــثــقــافــى  فــعــالــيــات املــوســم 
فــى خدمة  اجلــامــعــة  دور  تــعــزيــز  تــســتــهــدف 
الطالب  لدى  والتثقيف  الوعى  ورفع  املجتمع 
الوطنية،  القضايا  مع  تفاعلهم  نطاق  وتوسيع 
والنهوض  بــالــتــنــمــيــة  املــتــعــلــقــة  تــلــك  خــاصــة 

باملجتمع.

كتب - أحمد نزيه:
مستوى  على  الثالث  املركز  اإلعالم  كلية  منتخب  حقق 
جامعة القاهرة فى مسابقة دورى املعلومات العامة بعدما 
والهندسة  البشرى  الطب  بينها  من  عــدة،  كليات  تخطى 

العلوم. وكلية  السياسية  والعلوم  واالقتصاد 
بينما حققت كلية احلاسبات واملعلومات املركز األول، فى 

حني جاءت كلية طب الفم واألسنان فى املركز الثانى.
الطالب:  املسابقة  هذه  فى  اإلعالم  كلية  منتخب  ومّثل 
ومحمد  سيد  حسام  وضحى  شفيق  وإميــان  نزيه  أحمد 

الزهوى. عزت عبدالعزيز ومحمود 
وفى السياق ذاته، هّنأت الدكتورة جيهان يسرى عميدة 
كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، الطلبة الفائزين من الكلية، 
بأبنائها  الكلية  فخر  ومؤكدة  التوفيق،  دوام  لهم  متمنية 

الفائزين.

«محلب» فى جامعة القاهرة ٧ 
ديسمبر ويعقد لقاء مفتوحًا مع 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس

«إعالم القاهرة» حتقق املركز الثالث 
على اجلامعة فى مسابقة املعلومات

أعلن د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، 
أن معدالت النشر العلمى الدولى بني أعضاء 
هيئة التدريس بكليات اجلامعة فى الدوريات 
شهدت  عاملياً،  املصّنّفة  العلمية  واملوسوعات 
بلغت  زيادة ملحوظة خالل عام ٢٠١٤، حيث 
األبحاث العلمية املنشورة على املستوى الدولى 
التخصصات  كل  فى  التدريس  هيئة  ألعضاء 
العام  عن  بزيادة  بحثاً،   ٢٠٧٠ نحو  العلمية 

كتبت - أميرة رفعت:
للمسرح  الفنى  والبيت  الــقــاهــرة  جامعة  وّقــعــت 
الفنى  للبيت  الفنية  العروض  تبادل تقدمي  بروتوكول 
للمسرح على مسارح جامعة القاهرة، وتقدمي العروض 
الثقافة  وزارة  مسارح  على  اجلامعة  لطالب  الفنية 

وعقد ورش تدريبية للطالب أعضاء الفرق الفنية.
البروتوكول د. جابر نصار رئيس اجلامعة،  وقع 
وفتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح، بحضور 
اجلامعة  رئــيــس  نــائــب  أبــوســتــيــت  الــديــن  عــز  د. 
عبدالناصر  جمال  ود.  والطالب،  التعليم  لشئون 
نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية 
بإدارة  والفنى  الثقافى  النشاط  ومسئولى  البيئة، 
رعاية الشباب فى اجلامعة وممثلى احتاد الطالب 

الفنية. الفرق  والطالب أعضاء 
لتجديد  تسعى  اجلامعة  بأن  نصار»  «د.  وصرح 
الطالب،  بني  املسرحى  والنشاط  الفنية  احلركة 
التجارة  بكليات  مسارح،  خمسة  تضم  فاجلامعة 
واحلقوق، واملدينة اجلامعية، وكلية الزراعة، وكلية 

الطب.

باإلضافة  علمياً،  بحثاً   ٢٤٦ بنحو  املاضى 
إلى زيادة عدد الباحثني الذين يقومون بنشر 
إليهم  ويشار  الدولى،  املستوى  على  بحوثهم 

فى املوسوعات العلمية الكبرى.
نائب  عصمت  جمال  د.  أوضح  جانبه،  من 
أن  العليا،  الدراسات  لشئون  اجلامعة  رئيس 
كلية العلوم تأتى فى الصدارة بالنسبة للنشر 
الصيدلة  ثــم  الطب  تليها  الــدولــى،  العلمى 

القاهرة  جامعة  أن  إلــى  مشيراً  والهندسة، 
لتحسني  السياسات  من  مجموعة  اعتمدت 
العلمى وحتفيز أعضاء هيئة  منظومة البحث 
على  العلمية  بحوثهم  نشر  على  الــتــدريــس 
املستوى الدولى، ومنحهم دعماً مالياً لتكاليف 

النشر.
جنيه  مليون   ٢٥ تخصيص  مت  أنه  وأضاف 
من موارد اجلامعة الذاتية لتنفيذ مشروعات 

أعضاء  بها  ويــقــوم  اجلــامــعــة،  داخـــل  بحثية 
جتهيزات  فــى  ــبــدء  ال ومت  ــتــدريــس،  ال هيئة 
على  تزيد  استثمارية  بتكلفة  املركزى  املعمل 
كفاءة  رفــع  فى  يسهم  مما  جنيه،  مليون   ٣٠
البحث العلمى، كما مت إنشاء أكثر من ١٣٠٠ 
البوابة  على  التدريس  هيئة  ألعضاء  موقع 
املطلوبة  املعايير  لدعم  للجامعة  اإللكترونية 

العاملية. للتصنيفات 

افتتح د. عز الدين أبوستيت نائب 
رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم 
التشكيلية  للفنون  معرضاً  والطالب 
مببنى اإلدارة العامة لرعاية الشباب 

باجلامعة.
التشكيلية  الفنون  املعرض  ويُبرز 
الزيتى  (التصوير  مجاالتها  مبختلف 
التصوير   - والـــزخـــارف  الــنــحــت   -

الرسم،   - اجلــرافــيــك   - الــضــوئــى 
وغــيــرهــا مــن املـــجـــاالت األخــــرى)، 
املشاركة  الكليات  أن  ــى  إل مــشــيــراً 
 ١٧ إلــى  عددها  يصل  املسابقة  فى 
التجارة،  اإلعــالم،  كلية  منها  كلية، 
واملعلومات،  احلــاســبــات  الهندسة، 
الكليات  مــن  وغــيــرهــا  والــصــيــدلــة 

والنظرية. العملية  األخرى 

«أبوستيت» يفتتح معرضًا للفنون 
التشكيلية بجامعة القاهرة

طالبة جامعية تبتكر جهازًا لكشف الغش بلجان االمتحانات

ف� ندوة بـ«زراعة عني شمس»

ف� ختام أعماله بـ«آداب القاهرة»

انتقادات لـ«فشل» مصر فى استغالل أراضيها اخلصبة

فريدة النقاش تروى جتربتها الصحفية 
لطالب قسم الصحافة بـ«إعالم القاهرة»

ــقــارن -الذى  ــى لـــألدب امل ــدول أوصـــى املــؤمتــر ال
نظمته كلية اآلداب بجامعة القاهرة- بضرورة إعطاء 
اللغة ملا يطلق عليه  املزيد من االهتمام فى دراســة 
أو  اإلبداعية  الكتابة  فى  سواء  املقاومة»،  «أساليب 
التى  األعمال  من  املزيد  وتدريس  املترجمة،  الكتابة 
متثل املقاومة فى مجاالت مختلفة، سواء سياسية أو 
اجتماعية أو فكرية، وتوفير مساحة كافية فى املناهج 

احلالية لألدب املقارن، للمقارنة بني أساليب املقاومة 
فى اللغة العربية ومثيالتها فى اللغة اإلجنليزية أوالً 

قبل غيرها من اللغات.
إعطاء  املؤمتر بضرورة  املشاركون فى  كما طالب 
دراسات الترجمة مزيداً من اجلهد لدراسة أساليب 
لغوياً  املستعصية  بالنصوص  اخلــاصــة  الترجمة 

وفكرياً.

«د. عبداخلالق»: سنعيد النظر فى تشكيل جلنة إعداد «التعليم العالى»

املؤمتر الدولى لألدب املقارن ُيوصى بضرورة االهتمام بأدب املقاومة

متابعة - ياسمني عبدالسالم:
العلوم جامعة  بكلية  الرابعة  بالفرقة  الطالبة  قامت «ياسمني» 
حلوان، باختراع جهاز يشبه جهاز الالسلكى املستخدم فى املرور، 
وذلك للكشف عن حاالت الغش باللجان، التى زادت بشكل واضح 
وأوضحت  العامة.  الثانوية  بلجان  املاضى  الدراسى  العام  فى 
«ياسمني» أن فكرة اجلهاز قائمة على اعتراض املوجات الصادرة 
من التليفون املحمول، سواء مكاملة تليفونية أو إرسال رسالة أو 
إرسال ملف عن طريق البلوتوث أو «الواتس آب» أو أى وسيلة أياً 
توضع حتت  التى  السماعات  عن  الكشف  إلى  باإلضافة  كانت، 
حجاب الفتيات دون احلاجة إلى تفتيشهن، ويعتمد هذا اجلهاز 

على دائرة كهربية بسيطة ال يتعدى سعرها أكثر من ٢٠ جنيهاً.
التربية  وزارة  باهتمام  سعادتها  عن  «ياسمني»  أعربت  كما 
والتعليم باختراعها، موضحة قيام املتحدث الرسمى باسم وزارة 
التربية والتعليم هانى كمال، بإجراء اتصال هاتفى معها للترتيب 
ملقابلة مع وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر، والوقوف على 

جدوى هذا االختراع، وكيفية تنفيذه بأقصى سرعة ممكنة.

كتبت - هبة النقيب:
«قطاع  إن  البساتني،  بحوث  معهد  مدير  محمود،  محمد  الدكتور  قــال 
الزراعة يوفر العديد من فرص العمل للشباب، خاصة زراعة نباتات الزينة»، 
مندداً، فى الوقت ذاته، بـ«فشل مصر فى استغالل ما متلكه من تربة خصبة 

ذات مساحات شاسعة».
بجامعة عني شمس،  الزراعة  كلية  عقدتها  ندوة  «محمود»، خالل  وتابع 
أن «هناك أيضاً مشاكل خاصة بالنقل بسبب أزمة توفير الوقود، باإلضافة 
إلى مشكلة التبريد وأماكن التخزين والتفريغ فى ظل غياب منظومة العمل 

واجلودة».
إلى  الزينة،  بحوث  بقسم  األستاذ  إبراهيم،  ألفريد  الدكتور  لفت  بدوره، 
احتياجات  لتحديد  الزينة  نباتات  تتمثل فى عدم وجود استشارى  «مشكلة 
السوق»، مشيراً إلى تأثير ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو على اإلنتاج الزراعى فى 

قطاع نباتات الزينة الذى شهد تراجعاً ملحوظاً».

د. السيد عبداخلالق

ــور السيد  ــت ــدك ــى، ال ــال ــع ـــد وزيــــر الــتــعــلــيــم ال أك
العالى  للتعليم  قانون  إعــداد  «ضــرورة  عبداخلالق، 
من  املجتمع  على  طرأت  التى  املتغيرات  مع  يتوافق 
تترك  أن  على  العامة،  القواعد  على  التركيز  خالل 

التفصيالت لالئحة التنفيذية للقانون».
ويتضمن مشروع القانون باباً كامًال للبحث العلمى، 
اجلامعة  بني  للعالقة  أخــرى  ــواب  أب إلــى  باإلضافة 
والعالقات  والعاملني،  واملجتمع والصناعة والطالب 
واجلامعات  اجلامعية  املستشفيات  وتنظيم  الدولية 
والتنظيم  العليا  املعاهد  وقانون  واألهلية  اخلاصة 

اخلاص بالكليات التكنولوجية.

إعداد  اجتماع جلنة  فى  اخلالق،  عبد  وقــال 
الـــوزارة،  مبقر  انعقد  الــذى  القانون  مشروع 
األسبوع احلالى، إن «اجلامعات مستقلة علمياً 
ومالياً وإدارياً»، مؤكداً «أهمية دورها الفاعل 

فى تنمية مواردها واستثمارها».
وحسب بيان أصدرته الوزارة، فإن «اللجنة 

اللجان  تشكيل  فى  النظر  إعــادة  على  وافقت 
الفرعية املعاونة للجنة، نظراً للتغيرات 

يتعلق  فيما  التى طــرأت، سواء 
برؤساء اجلامعات أو بأعضاء 

اللجنة».

الزهراء  الندوة - د. فاطمة  حضر 
محمد و أ. شريف نافع:

األسبوع  الصحافة  قسم  اســتــضــاف 
رئيس  النقاش  فريدة  األســتــاذة  املاضى 
الــصــادرة عن  «األهــالــى»  حترير جريدة 
حزب التجمع املصرى، فى إطار برنامج 
الصحفية  ــوز  ــرم ال الستضافة  القسم 
الصحفى،  املعمل  لــطــالب  واإلعــالمــيــة 
لــهــم لاللتقاء  الــفــرصــة  ــاحــة  إت بــهــدف 
بشخصيات متثل جتربتها املهنية منوذجاً 
والتجارب  ــدؤوب  ال الصحفى  العمل  فى 
املقّدمة  العلمية  املــادة  تدعم  التى  الثرية 

للطالب من خالل املحاضرات.
وبدأت األستاذة فريدة النقاش رواية 
فى  والتكوين  النشأة  منذ  جتربتها 
املهتم  واألديــب  الشاعر  والدها  بيت 
باللغة والثقافة، وكذلك أخوها األكبر 
الكاتب  الصحفى،  بالعمل  الشغوف 
الراحل رجاء النقاش، وعشقها للقراءة 
الــتــى مــّثــلــت مــفــتــاح الــنــجــاح فى 
دراستها بعد ذلك فى 
قسم األدب اإلجنليزى 
بكلية اآلداب جامعة 
خالل  ثم  القاهرة، 

عملها فى كل من صحيفة «اجلمهورية» 
عبدالرازق،  حسني  األســتــاذ  زوجها  مع 
لوكالة  اخلارجى  القسم  فى  وكمترجمة 
أنباء الشرق األوســط، ثم ككاتبة للعديد 
من الكتب واملقاالت فى مجالت مصرية 
«أدب  مجلة  رئاستها حترير  ثم  وعربية، 

ونقد» ٢٠ عاماً.
حكت «األستاذة فريدة» عن سنوات عمرها 
نتيجة  سياسية  معارك  فى  قضتها  التى 
املواقف التى التزمت بها مع حزب التجمع 
أنها  تــرى  والتى  اليسارية  التوجهات  ذى 
استنزفتها، فلم تترك لها املجال رحباً لإلبداع 
فى املجال النقدى الذى تهتم به، وشّبهت 
حياتها بالقول املشهور «دافعت عن قيثارتى 
أكثر مما عزفت أحلانى»، وكيف كانت احلياة 
الفكرية واملسرحية فى مصر فى حالة من 
االنتعاش خالل فترة الستينات، وكان لذلك 
تأثيره الكبير على احلياة الصحفية املصرية 
التى لم تتحمل مرارة الهزمية فى نهاية العهد 
الناصرى وانتقدت كل األوضاع التى أدت إلى 
حدوثها، وكانت نقابة الصحفيني هى املنبر 
احلر الذى يعّبرون من خالله عن أفكارهم 
حتى إن كانت هذه األفكار حتملها صحيفة 

حائط
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«هندسة بنها» تستعد مللحق امتحان «اجلودة» 
باجتماعات لتحديث اجلهاز اإلدارى

إعالن أسماء اللجنة املختصة بـ«طلبات 
الترشح» لرئاسة جامعة اإلسكندرية

تظاهرات لطالب الدراسات العليا بجامعة بورسعيد رفضًا جلدول املواد الدراسية
متابعة - شيماء السكرى:

عدد  تظاهر  بورسعيد  جامعة  شهد حرم 
من طالب الدراسات العليا باجلامعة وأمام 
رفضهم  إلعالن  الرئيسى؛  اإلدارى  مبناها 
إقــرار جــدول مــواد الــدراســات العليا للعام 
بـ«اجلدول  وصفوه  الذى  احلالى،  اجلامعى 
املضغوط»، فيما أعلنت اجلامعة أنه ال دخل 
إمكانية  إقــراره، موضحة  بعد  لها باجلدول 

وجود حلول لتلك املشكلة.
وقـــــال «وحـــيـــد صــــــواف» وكـــيـــل شئون 
اجلامعة  إن  بورسعيد  بجامعة  اخلريجني 
شهدت خالل األيام املاضية عدة تظاهرات 
معلنني  باجلامعة،  العليا  الدراسات  لطالب 
الدراسى  اجلــدول  رفضهم  اجلامعة  إلدارة 

االعتراضات  أن  مــوضــحــاً  بــهــم،  اخلـــاص 
جاءت بسبب مواعيد املحاضرات، التى تبدأ 
السادسة  وحتى  عصراً  الثالثة  الساعة  من 
امليعاد،  الــطــالب  مــســاًء، حيث جــاء رفــض 
مواعيد  مع  تداخله  بسبب  أعلنوا،  حسبما 
ورمبا  تعديله،  يتم  بأن  مطالبني  أعمالهم، 

تأخيره لتفادى ذلك التعارض.
ال  أنه  اجلامعة  إدارة  أعلنت  جانبها  من 
إقراره،  بعد  اجلــدول  تعديل  فى  لها  دخــل 
موضحة أن احلل يكمن فى توفيق الطالب 
أوضاعهم مع األساتذة فى موادهم وأيامهم 
مع إعطاء اجلامعة لألساتذة إمكانية توفيق 
أوضاع موادهم مع الطالب، وفقاً التفاقاتهم 

معهم، ومبا يُرضى الطالب واألساتذة معاً.

كتبت - إميان عبدالقادر:
أقامت أسرة «الرواد» باملعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان، حفًال 
قاعة  وذلك فى  الدراسى اجلديد،  العام  بالطالب اجلدد مبناسبة  للترحيب 
املؤمترات الكبرى باملعهد، حضر احلفل د. جنوى إبراهيم وكيل املعهد لشئون 

البيئة، وعدد من األساتذة باملعهد.
وخالل احلفل قّدم الشاعر هشام اجلخ عدداً من قصائده مثل «أيوه بغير»، 
و«التأشيرة»، و«طبعاً ماصليتش العشا»، و«ماتزعليش»، و«٢٤ شارع احلجاز»، 

كما شارك باحلفل املطرب مؤمن خليل، وفنان العرض الصامت «شيتوس».

كتبت - رغدة مصطفى:
برئاسة  ــة  ــع اجلــام مــجــلــس  ــــق  واف
بالقيام  املكلف  زهران  رشدى  الدكتور 
لشئون  اجلــامــعــة  رئــيــس  نــائــب  بعمل 
اختيار  ــى  ــل ع والــــطــــالب،  ــيــم  ــتــعــل ال
ممــثــلــني جلــمــاعــة اإلســكــنــدريــة فى 
األساتذة  بترشيح  املختصة  اللجنة 
جامعة  رئيس  وظيفة  لشغل  املتقدمني 

كتبت - هبة اهللا سيد
وسهر سيد وآيات أسامة:

بجامعة  الــهــنــدســة  كــلــيــه  تــســتــعــد 
املنتظر  اجلودة  جلنة  الستقبال  بنها، 
ديسمبر،  مــن  الثامن  فــى  حضورها 
أكبر  حتقيق  إلى  الكلية  تهدف  حيث 
وتطوير  األكادميية  املنجزات  قدر من 
أنواع األنشطة القائمة وتكوين أنشطة 
اختبار  اجتياز  إلى  تصل  كى  جديدة؛ 
الدورة  به  الذى سبق ورسبت  اجلودة 

املاضية.
حالياً  الــكــلــيــة  ــعــداد  اســت ويــتــمــثــل 
املقرر  «تــوصــيــف  عقبة  تخطى  فــى 
الــــدراســــى» مـــن خـــالل تــعــريــف كل 
أستاذ جامعى بطبيعة املقرر وأهدافه 
ملالحظات  تفادياً  بدقة،  وحتديدها 

الدورة املاضية.

اإلسكندرية، وهم: الدكتور عصام سالم 
ورئيس  األسبق  اإلسكندرية  محافظ 
والدكتور  سابقاً،  اإلسكندرية  جامعة 
والدكتورة هند حنفى  محمد عبدالاله 
(كأعضاء  السابقان  اجلامعة  رئيسا 
حسن  مصطفى  والدكتور  أساسيني)، 
مصطفى رئيس جامعة بيروت األسبق 

احتياطياً). (عضواً 

ــر، أمني  وأكـــد عــبــدالــرحــمــن شــاك
اإلدارة  أن  بالكلية،  الثقافية  اللجنة 
على  الــطــالب  جلعل  جــاهــدة  تسعى 
ورؤيتها  اجلودة  مبفهوم  شاملة  دراية 
مضيفاً  احلالى،  الوقت  فى  ورسالتها 
أن الــزيــارة تأتى فــى إطــار عــدد من 
حالياً،  الكلية  تواجه  التى  التحديات 
املؤهلة  الكلية  مبعامل  املتعلقة  ومنها 
من  بد  ال  التى  املحاضرات،  وقاعات 
والتخلص  توافقها مع أعداد الطالب 
التى  ــدروس اخلصوصية  ال أزمــة  من 
أمام  تعقيداً  املشكالت  أكثر  من  تعد 
املتكرر  التأكيد  من  فبالرغم  اللجنة، 
ــى هذه  ــى ضـــــرورة الــقــضــاء عــل عــل
يُظهر  احلالى  الوضع  فــإن  الظاهرة 
اعتماد نسبة ال بأس بها من الطالب 

على هذه الدروس بصورة كبيرة.

متابعة - سلمى عرفة:
التطبيقية  الطبية  العلوم  نقابة إخصائيى  تستعد 
لتأسيس مقر لها فى مدينة السادس من أكتوبر لعقد 
أول جلسة للجمعية العمومية الختيار مجلس إدارة 
بعد  وذلــك  بها،  الداخلية  الالئحة  وحتديد  النقابة 
املوافقة على إنشاء نقابة خاصة خلريجى كلية العلوم 
الطبية التطبيقية، بعد أن كانوا تابعني لنقابة العلميني، 
وهى كلية تختص بدراسة التصوير الطبى واألشعة 
الطبية واملختبرات، التى ليس لها نظير فى اجلامعات 
احلكومية، ورغم إعالن الوزارة التجهيز إلنشائها فى 
جامعتى قناة السويس وبنى سويف، ورغم اعتمادها 
من وزارة التعليم العالى واملجلس األعلى للجامعات 
ظل خريجوها يعانون من تعنت وزارة الصحة فى عدم 
إصدار تراخيص مزاولة املهنة، وعدم إدراج مسمى 
وظيفى لهم كإخصائيني، حيث كان يتم إدراجهم «كفنى 
أول»، حتى مت إنشاء نقابة خاصة لهم، وذلك بفضل 

جهود رابطة العلوم الطبية التطبيقية.
وعن مجهود الرابطة، صرح الدكتور مسعد حسن 
رئيس الرابطة، بأنهم بدأوا العمل منذ ثالث سنوات 
الصحة  وزارة  تعنت  أمــام  البحث عن حقوقهم  فى 
البحث  إلــى  أغلبهم  دفــع  مما  الكلية،  خريجى  مع 
عن فرص عمل خــارج مصر، حتى قــرروا تأسيس 

حقوقهم،  عن  تدافع  الكلية  خاصة خلريجى  نقابة 
وبدأوا منذ أربعة أشهر فى إجراءات تأسيس النقابة 
وحتضير  الكلية  خريجى  مــن  عــدد  أكبر  بتجميع 
والسير  العاملة،  القوى  وزارة  فى  وإيداعها  األوراق 
أوضح  وقد  املهنة،  مزاولة  تراخيص  إجــراءات  فى 
«الدكتور مسعد» أن دور النقابة فى الفترة القادمة 
يركز بشكل أساسى على حتسني وضع اخلريجني 
وجتهيزهم لسوق العمل، والتعاون مع اجلهات املعنية 
وحقوقهم،  األعضاء  مصلحة  تخص  قــرارات  بــأى 
مؤكداً أنه ال تهاون فى حقوق األعضاء، وأضاف أنهم 
ال يستطيعون دخول نقابة األطباء، ألنها ال تقبل إال 

خريجى كليات الطب.
وعن رأى الطالب فى تأسيس النقابة، قال أحمد 
عبداجلواد الطالب بالكلية فى جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا، إن النقابة كانت مطلباً جلميع الطالب، 
وإنهم بذلك يستطيعون املطالبة بحقوقهم من خالل 
الذين  بالفنيني  يتساوون  كانوا  وإنهم  رسمية،  جهة 
يدرسون جزءاً بسيطاً جداً من العلوم الطبية نتيجة 
عدم معرفة الكلية من ِقبل األوساط الطبية فى مصر، 
وأضاف أن خريجى الكلية كانوا ينضمون إلى نقابة 
العلميني التى تضم الفيزيائيني والكيميائيني، ولم تكن 
نقابة العلميني مهتمة بالسعى فى إجراءات تراخيص 

مزاولة املهنة بسبب تضارب املصالح الذى من املمكن 
أن يحدث نتيجة اشتغال خريجى كلية العلوم باملجال 
نفسه، فكان إنشاء نقابة خاصة هو احلل، واتفقت 
معه هدير أحمد، إحدى عضوات رابطة العلوم الطبية 
والطالبة فى جامعة أكتوبر، حيث قالت إن النقابة متثل 
لهم كياناً مستقًال بعيداً عن نقابة العلميني، وأشادت 
بدور جامعتها فى الوقوف بجانبهم وتدعيم الرابطة 

من خالل استضافة جميع اجتماعاتها.
وقالت رضوى ناجى الطالبة فى اجلامعة نفسها، 
إن تأسيس النقابة سيرفع من شأن الكلية وسيُعّرف 
أنهم إخصائيون فى مجالهم وليسوا فنيني،  الناس 
وهو ما أكده الطالب كرمي الشريف الطالب باجلامعة 
نفسها، حيث قال إن خريجى الكلية كانوا يعانون من 
أنهم يعدون إخصائيني  بالرغم من  الشديد،  الظلم 
فى مجالهم، حيث إن خريجى كليات العلوم يعملون 
باملجال نفسه رغم وجود اختالف كبير فى محتوى 
املجال  منهم فى هذا  كفاءة  األكثر  وأنهم  الدراسة، 
ألنهم يدرسون محتوى كليات الطب اخلاص مبجال 
األشعة والتحاليل، وبالتالى فهم أطباء حتاليل وأشعة، 
وليسوا إخصائيني فقط. وأوضح أن نقابة العلميني 
التى ينضم إليها اخلريجون تضعهم على الهامش وال 

تهتم مبصاحلهم.

«اجلخ» فى ندوة شعرية بـ«العاشر من رمضان»

املبتدأ واخلبر

29 ابتكارًا
تخدم مجاالت حيوية يحتاج إليها املجتمع 
املصرى، فازت فى معرض القاهرة الدولى 
علمياً  تقييمها  بعد  وذلــك  لالبتكار،  األول 
وفنياً، ومت اختيارها من بني ما يقرب من 
الفائزة  االبتكارات  بني  ومن  ابتكار،   ١٠٠
ابتكار القوالب اإللكترونية لعالج املفاصل، 
وبالطات خرسانية دون حديد تسليح، ونانو 
السرطان  لعالج  الوظيفة  مــزدوج  روبــوت 
املاء  من  الهيدروجني  واستخراج  والكبد، 
وأجهزة  الطاقة،  توليد  فــى  واستخدامه 
رياضية متعددة األغــراض، ووسيلة لتعليم 

املكفوفني باللمس وجهاز مراقبة املريض.

230 جامعة
واالحتــاد الرياضى وعدد من مؤسسات 
املجتمع املدنى، شاركت فى مبادرة «كلنا يد 
واحدة ضد االرهاب»، التى أطلقها د. السيد 
بهدف  العالى،  التعليم  ــر  وزي عبداخلالق 
باجلامعات  والعنف  التطّرف  على  القضاء 
املصرية وإعداد كوادر من شباب اجلامعات 
للنهوض بالوطن عبر خطاب دينى معتدل، 
فضًال عن االستعانة برجال الثقافة والفكر 
املستنير فى تناول كل القضايا املجتمعية، 
كما تتناول املبادرة عدداً من املحاور، منها، 
املدنيني  الــطــالب  بــني  عمل  ورش  إقــامــة 
والعسكريني حول العديد من القضايا، ومنها 
مكافحة اإلرهاب والفكر الدينى املتطرف، 
وتنمية وعى الشباب باملشاركة فى ممارسة 
احلقوق السياسية، وكذلك إقامة مسابقات 

رياضية وثقافية وفنية بني الطالب.

خريجو «العلوم الطبية» ينفصلون عن نقابة العلميني

اجلامعة األمريكية حتتل املركز األول فى مصر والرابع عربيًا 
بتصنيف «كيو إس» العاملى للجامعات

بعد إنشاء أول نقابة مستقلة لهم

تكلفة اتفاقية إنشاء مشروعني جديدين 
بكلية العلوم بجامعة الفيوم، املشروع األول 
هو «مركز بحوث علوم تكنولوجيا األغشية 
العلوم  كلية  بني  بالتعاون  ويقام  الرقيقة»، 
التكنولوجية  والتنمية  الــعــلــوم  وصــنــدوق 
بقيمة إجمالية قدرها ٥ ماليني و٨٣٠ ألف 
جنيه، أما الثانى فهو «مركز بحوث الطاقة 
اجلديدة واملتجّددة وتكنولوجيا تنقية وحتلية 
املياه» بالتعاون بني الكلية وإدارة املشروعات 
بوزارة التعليم العالى بقيمة إجمالية تقدر بـ٢ 

مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

 8٫6 مليون جنيه 

اجلديد،  ــس  ــســوي ال قــنــاة  ملــحــور  ــة  ــدام ــســت امل
للخبراء  بتجمع  االستراتيجية،  اإلدارة  وآليات 
مختلف  فــى  العربية  الـــدول  وبــعــض  مصر  مــن 
العاملية  بالتجارة  التنبؤ  يتناول  التخصصات، كما 
األعمال  وإدارة  اجلديدة  السويس  قناة  ونصيب 
واالستيراد  والتصدير  الشحن  وخدمات  الدولية 
اجلمركية  واإلعفاءات  احلرة  واملناطق  والتأمني 
الصغيرة  الصناعات  واحلوافز الضريبية وجذب 

التجميعية. والصناعات 
الزقازيق،  جامعة  رئيس  الشيحى  أشــرف  د.   ■
القادمة،  القليلة  األشــهــر  خــالل  سيتم  أنــه  أعلن 
حرم  داخـــل  اجلــذعــيــة  للخاليا  مستشفى  إنــشــاء 
الشرق  فـــى  نـــوعـــه  مـــن  األول  لــيــكــون  اجلـــامـــعـــة، 
األوســـط والــســادس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وذلك 
الشرقية،  مبــحــافــظــة  مــواطــن  مــاليــني   ٨ خلــدمــة 
احتياجات  عــلــى جــمــيــع  ســيــتــعــاقــد  أنـــه  مــوضــحــًا 
املــســتــشــفــى مـــن األجــــهــــزة واملــــعــــدات واخلـــدمـــات 
الواليات  إلى  زيارته  أثناء  احلديثة  التكنولوجية 

.٢٠١٤ ديسمبر  األمريكية فى  املتحدة 

لسفارة  التعليمى  واملــســتــشــار  هــنــداوى  خــالــد  د. 
مــالــيــزيــا، كــمــا حــضــر احلــفــل عــمــيــد كــلــيــة الطب 

األزهر. بجامعة 
 ،٢٠١٤ ديسمبر  نهاية  تنظم  بنها  جامعة   ■
دور  «تعظيم  عنوان  حتت  األول  العلمى  املنتدى 
السويس  قناة  منطقة  فى  االستراتيجية  اإلدارة 
العربية  الــدول  من  خبراء  مبشاركة  اجلديدة»، 
لقاء  أول  يعد  واملــنــتــدى  الــدولــيــة،  واملــنــظــمــات 
والتنمية  االستراتيجى  التخطيط  حــول  علمى 

بجامعة  الــعــلــوم  دار  بكلية  الــثــانــيــة  بــالــفــرقــة 
مسابقة  فى  األول  املركز  على  حصل  القاهرة، 
ــتــى أقــيــمــت حتــت إشـــراف  الــطــالــب املــثــالــى ال
العلمية،  اللجنة  مستشار  ضوة  إبراهيم  الدكتور 

والعلمى. الثقافى  املستوى  على  لتمّيزه 
لتكرمي  العينى نظمت حفًال  كلية طب قصر   ■
أوائــــل الــكــلــيــة، بــحــضــور عــمــيــد الــكــلــيــة د. حسني 
مــحــمــود خــيــرى، ووكــيــل الــكــلــيــة لــشــئــون الطالب 
البيئة  لــشــئــون  الــكــلــيــة  ووكـــيـــل  بـــرهـــام،  أمــيــنــة  د. 

أبــحــاث الفضاء  الــبــاز مــديــر مــركــز  فـــاروق  ■ د. 
بجامعة  مـــحـــاضـــرة  يـــلـــقـــى  بـــوســـطـــن،  بـــجـــامـــعـــة 
الــــقــــاهــــرة حتــــت عــــنــــوان «صــــحــــراء مـــصـــر وآفـــــاق 
الواعدة»،  أراضيها  فوق  فضائية  رحلة  إمنائها.. 
وذلك يوم االثنني املوافق ٨ ديسمبر املقبل بقاعة 
االحـــتـــفـــاالت الـــكـــبـــرى بـــاجلـــامـــعـــة، وذلـــــك ضمن 

القاهرة. جلامعة  الثقافى  املوسم 
■ د. هالة حلمى السعيد، صدر قرار جمهورى 
والعلوم  االقتصاد  لكلية  عميداً  تعيينها  بإعادة 
بناًء  وذلك  التوالى،  الثانية على  للمرة  السياسية 
على ما مت عرضه من قبل د. السيد عبداخلالق 

العالى. التعليم  وزير 
الــســيــاســيــة نظمت  كــلــيــة االقــتــصــاد والــعــلــوم   ■
السياسات  أوراق  كــتــابــة  مـــهـــارات  لــتــعــلــيــم  دورة 
لــلــجــهــات الــســيــاديــة، وذلـــك فــى الــفــتــرة مــن ٢٦ – 
بني  بــالــفــرق  الــطــالب  تعريف  بــهــدف  نوفمبر،   ٢٧
األكادميية،  واألبحاث  والرسائل  السياسات  ورقة 

وعناصرها. السياسات  ورقة  إعداد  وكيفية 
الطالب  عبدالرحمن  محمود  عبدالرحمن   ■

د. فاروق الباز

كلية طب قصر العينى

د. أشرف الشيحى

السيد  ــــور  ــــت ــــدك ال ـــح  ـــت ـــت اف
العالى،  التعليم  وزير  عبداخلالق 
كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال 
الــوادى مبحافظة  جنوب  بجامعة 
جنيه  مــلــيــون   ١٥ بتكلفة  ــا،  قــن
وتضم  متر،   ٣٠٠٠ مساحة  على 
الصحافة  هــى  أقــســام   ٤ الكلية 
العامة  والــعــالقــات  والتليفزيون 

واإلعالن اإللكترونى.
وقال «عبداخلالق»، فى اجتماع 
الذى  للجامعات  األعلى  املجلس 
الــوادى، إن  انعقد بجامعة جنوب 
«الكلية اجلديدة تعد إضافة مهمة 
اجلامعية  الكليات  منظومة  فى 
مشيراً  الـــوادى»،  جنوب  بجامعة 
يؤهلها  قوية مبا  «بدأت  أنها  إلى 
لــتــقــدمي خــريــجــني عــلــى أفضل 

املستويات».

وزير التعليم العالى يفتتح 
«إعالم جنوب الوادى» 
بتكلفة ١٥ مليون جنيه

األمريكية  ــة  ــع اجلــام تـــصـــدرت 
فــى مصر  األول  املــركــز  بــالــقــاهــرة 
طبقاً  العربية،  املنطقة  فى  والرابع 
املنشور   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤ لتقرير 
العاملى  إس»  «كيو  لتصنيف  حديثاً 

للجامعات.
لبيان  -وفــقــاً  التصنيف  واستند 
ـــى عدة  صــــادر عـــن اجلــامــعــة- إل
األكادميية،  السمعة  أهمها  معايير، 
إلى  التدريس  هيئة  أعــضــاء  نسبة 
أصحاب  لـــدى  السمعة  ــطــالب،  ال
ألعضاء  املنشورة  األبحاث  العمل، 
لكل  االقتباسات  الــتــدريــس،  هيئة 
بحث، ونسبة أعضاء هيئة التدريس 

الدوليني والطالب الدوليني.

«كيو  خبراء  تقرير  إصــدار  وجــاء 
للجامعات  العاملى  للتصنيف  إس» 
مشاورات  بعد  املنطقة  فى  العربية 
فى  أكادميى  من ١٠٠  أكثر  بحضور 
اجتماع فى أبوظبى فى مايو ٢٠١٤.

نسخته  فـــى  ــيــاس  الــق ويــســتــنــد 
تسعة  إلى  العربية  للمنطقة  األولــى 
معايير، من بينها السمعة األكادميية 
والسمعة لدى صاحب العمل ونسبة 
الطالب  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء 
والـــطـــالب الـــدولـــيـــني واألســـاتـــذة 
على  احلاصلني  واملوظفني  الدوليني 
اإلنترنت،  على  والتأثير  الدكتوراه 
وأبحاث هيئة التدريس، واالقتباسات 

التى استُخدمت فى كل بحث.

أرقام Xاألخبار
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بدأت فكرة إنشاء املتحف 
املصرى الكبير عام ٢٠٠٢ 

ومت تدشينها عام ٢٠٠٦ 
إلنشاء صرح ثقافى متكامل 
وثروة قومية هائلة. يتكون 

املشروع من عدة مراحل، 
متثلت املرحلة األولى فى 

تصميمات املبانى، أما 
الثانية فتتمثل  املرحلة 

فى إنشاء مركز الترميم، 
الكهربائية  محطة الطاقة 

ومحطة إطفاء احلريق. أما 
املرحلة الثالثة فتشمل بناء 

مركز ثقافى شامل يتضمن 
قاعة سينما، ورش عمل 
تدريبية، متحفًا للطفل 

ومكتبة أثرية. ويضم 
املتحف املصرى الكبير اآلف 

من القطع األثرية النادرة 
التى لم يتم عرضها مسبقًا 

فى أى متحف فى العالم، 
باإلضافة إلى موقعه 

املتميز املواجه لألهرامات، 
بحيث تكون األهرامات 

جزءًا من بانوراما املتحف.
فى محاولة منا الكتشاف 

هذا الصرح األثرى العظيم 
ذهبت «صوت اجلامعة» 

لتشاهد ما مت تنفيذه 
من املشروع، وتتحاور مع 

املسئولني عن املتحف 
لتتعّرف منهم على أهمية 
هذا الصرح العظيم ملصر.

القطــارات..
عربات مزدحمة.. شبابيك 

مكسورة.. وحمامات غير آدمية

املدير العام للمرشوع: 
املتحف سيكون أكرب 

متاحف العامل والقطع 
األثرية نادرة وال يوجد 

لها مثيل ىف العامل 

حتقيق - إيناس بهجت وميادة يونس:
يــوضــح أســامــة أبــواخلــيــر، مــديــر عــام املــشــروع، أن 
دوالر،  مليون   ٨٠٠ تعادل  للمشروع  الكلية  التكلفة 
التعاون  مؤسسة  فى  املتمثل  اليابانى  اجلانب  وأن 
بـ٣٠٠  املــشــروع  فــى متويل  «جــايــكــا»، أسهم  اليابانية 
مليون دوالر على هيئة ٤٠٠ مليون قرض سوف يتم 
أن  االفــتــتــاح، مضيفًا  تسديده بعد ١٠ ســنــوات مــن 

املرحلة الثانية مت جتهيزها بتمويل مصرى كامل. 
يــقــول «أبــواخلــيــر» إنـــه رغـــم الــدعــم الكبير الذى 
يأتى للمتحف املصرى الكبير من وزارة التخطيط 
أنـــهـــم ال  إال  الــســيــاحــة،  ووزارة  الـــدولـــى  والـــتـــعـــاون 
يستطيعون حتديد موعد االفتتاح بدقة، حيث إن 
هناك خطة شاملة لتأمني نقل اآلثار املصرية جوًا 
وبــرًا إلــى املتحف من جميع محافظات مصر مثل 
املتحف املصرى، سقارة، األهرامات، األقصر وأسوان 

وغيرها من األماكن واملحافظات.
وأضاف أنه يتم اللجوء إلى النقل البرى فى نقل 
اآلثار الثقيلة، مثل متثال رمسيس الثانى، وهو ما 
يتطلب تأمينًا شديدًا من وزارة الداخلية، ولذلك مت 
تأجيل موعد االفتتاح العتبارات أمنية، فى 
ظل االضطرابات والثورات منذ ٢٠١١، 
حيث كان من املفترض نقل ٥٠ ألف 
قطعة أثرية حتى اآلن، ولكن ما 
ألــفــًا فقط. لكن  مت نقله ١٤ 
استقرار  بــعــد  املــتــوقــع  مـــن 
الفترة  خـــــالل  األوضـــــــــاع 
األخـــــــيـــــــرة مـــــقـــــارنـــــة مبا 
االفتتاح  يتم  أن  مــضــى، 

خالل ٢٠١٧.
ويــشــيــر ولــيــد محمد، 
العامة  الــعــالقــات  مــديــر 
باملتحف املصرى الكبير، 
أنه  إلــــى 

يوجد فعليًا مبنى ترميم اآلثار، وهو املبنى الوحيد 
الذى يتم العمل به فى الوقت احلالى، لكى يتم فيه 
جتهيز القطع األثــريــة الــقــدميــة الــتــى حتــتــاج إلى 
الــتــرمــيــم، اســتــعــدادًا لعرضها فــى صـــاالت العرض 
اخلاصة باملتحف. وأوضح «وليد» أن املرحلة الثالثة 
للمتحف تأتى فى الفترة القادمة لتجهيز اخلدمات 
األخرى اخلاصة باملتحف مثل اخلدمات الترفيهية 
والتجارية والثقافية لضمان استيعاب عدد كبير من 

السياح من مختلف العالم.
املتحف  مشروع  أن  إلــى  أبواخلير،  أسامة  ويشير 
املـــصـــرى يـــخـــدم الــــدولــــة بــتــشــغــيــل عــــدد كــبــيــر من 
العمالة، حيث يتراوح عدد العاملني فى املبانى من 
٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ عامل، إضافة إلى ١٥٤ موظفًا فى 
مركز الترميم، و٧٢ فرد أمن، و٧٠ عامًال و١٤ مهندسًا 

مسئوًال عن املشروع وما زال يوفر فرصًا للشباب.
«أبواخلير» أن  أما عن خطة تأمني املتحف فأكد 
إعـــدادهـــا للمتحف، حيث  تــأمــني مت  هــنــاك خــطــة 
يتم استخدام أجهزة أمنية عالية اجلودة وكاميرات 
مراقبة منتشرة فى كل مكان باملتحف وأجهزة وغرف 
مراقبة وأجهزة إنذار احلريق. كما أن املتحف يتسم 
مبــوقــعــه املــتــمــيــز، حــيــث يــوجــد فــى منطقة سكنية 
الــقــوات املسلحة على درجــة كبيرة  خاصة بضباط 
مــن الــتــأمــني، فــمــن الــصــعــب دخـــول املــوقــع فــى ظل 

اإلجراءات األمنية املشددة.
اآلثار  معمل  رئيس  عثمان،  محمد  مؤمن  وأكـــد 
العضوية باملتحف املصرى الكبير، أن هذا املعمل من 
أكثر املعامل أهمية، ألن املعمل يهتم باآلثار العضوية 
الـــورق واملـــواد املصنوعة من  الــبــردى،  مثل النسيج، 
األلياف النباتية مثل األقواس. وأشار إلى أن املعمل 
والفنيني  اإلخصائيني  مــن  كبيرة  مجموعة  يضم 
الــشــبــاب مــن خــريــجــى كلية اآلثــــار قــســم الترميم، 

الذين يقومون بالترميم بطرق علمية حديثة.
وصـــرح حــســام راشــــد، املــســئــول عــن معمل ترميم 
اآلثـــار الثقيلة (أكــثــر املعامل خــطــورة ألنــهــا ثقيلة 
جـــدًا، حيث يتم التعامل مــع القطع األثــريــة التى 
تــوزن باألطنان)، بأنه ال يوجد قسم ترميم اآلثار 
الثقيلة فى مصر إال فى املتحف املصرى الكبير، 
ألن املتحف يهتم بأحدث الدراسات األجنبية 
احلديثة فى جميع التخصصات. وأكد أن ما 
يقوم به مع فريق عمل معمل ترميم اآلثار 
الثقيلة هــو تــرمــيــم الــقــطــعــة األثـــريـــة فى 
أضيق احلدود، حتى ال يتم االعتداء على 

القيمة األثرية لها.
وصـــــرح مــحــمــود حـــســـني، املـــديـــر الفنى 
لــلــمــشــروع، بـــأن املـــشـــروع يــحــتــوى عــلــى ١٦ 
معمًال لترميم اآلثار القدمية مقسمة حسب 
التخصص، على عكس املتاحف األخرى التى 
حتتوى على معمل واحد فقط للترميم، لكل 
أنـــواع اآلثـــار. وأهــم هــذه التخصصات هو معمل 

لآلثار اخلشبية، معمل لألحجار، معمل للبرديات، 
معمل لآلثار الثقيلة، معمل للفحوص والتحاليل، 
البحثية للترميم  الدراسات  السكنر، معمل  معمل 

ومعمل لآلثار العضوية.
وأكد «حسني» أنه يتم إعــداد خطة بحثية طويلة 
ليصبح مركز  أســتــرالــى  مــع خبير  بالتعاون  األمـــد 
دوليًا  الكبير مركزًا  املصرى  باملتحف  اآلثــار  ترميم 
لــبــحــوث الــتــرمــيــم مبــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط ثم 
باملتحف  الترميم  مركز  أن  موضحًا  كله،  بالعالم 
الدراسات  ألحــدث  وفقًا  اإلمكانيات  بأفضل  مجهز 
العاملية فى هذا املجال، حيث توجد صيانة وقائية 
لــآلثــار الــقــدميــة لــوقــف عــوامــل الــتــلــف عــن طريق 
ر درجات احلرارة  التحكم البيئى فى ثبات معدل تغيُّ

والرطوبة مبركز الترميم.
أن  للمشروع،  العام  املدير  أبواخلير،  أسامة  وذكــر 
الهدف من هذا املتحف هو أن يصبح مركزًا إقليميًا 
لعلم الصيانة والترميم، حيث يقوم املتحف بعقد 
دورات تدريبية للعاملني بوزارة اآلثار فى جميع دول 
العالم خاصة أوروبا وأمريكا ألنهما متقدمتان فى 
مجال الترميم. وأضاف «أبواخلير» أن هذا املتحف 
للعاملني  دورات  تعقد  التى  الوحيدة  املؤسسة  هــو 
اتفاقية مع مؤسسة  العالم من خــالل  بها فى دول 
«جايكا» اليابانية لدعم العاملني فنيًا ملدة ٥ سنوات 
من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٦، مؤكدًا أنه خالل عام 
٢٠١١ مت تنظيم ١٨ دورة تدريبية، رغم أنه عام الثورة 
واالضــطــرابــات، وهـــذا أكــبــر دلــيــل على أن العمل ال 

يتوقف أبدًا باملتحف.
املــصــرى الكبير هو  «أبــواخلــيــر» إن املتحف  وقـــال 
املــتــحــف الــوحــيــد فـــى مــصــر الــــذى يــهــتــم بالبحث 
العلمى اخلــاص بالعمل فــى املــشــروع، حيث يوجد 
١٤ بحثًا منشورًا فى مؤمترات عاملية وأبحاث أخرى 
يــتــم نــشــرهــا مـــن الــبــاحــثــني بــاملــتــحــف فـــى امللتقى 
العلمى للمشروع، بالتعاون مع مراكز بحثية عاملية 
واملعهد  الشرقية  لــلــدراســات  الفرنسى  املعهد  مثل 
السكندرى  واملــعــهــد  األملــــانــــى  واملــعــهــد  الــهــولــنــدى 

للفرنسيني.
ويـــقـــول مــحــمــود حــســني، فـــى رســـالـــة تشجيعية 
إن املتحف سابقة دولية فى تصميمه فاز  للسياح: 
تصميمه  مت  حــيــث  أيــرلــنــدى،  تصميم  مكتب  بــهــا 
على شكل هرمى منخفض عن األهــرامــات، لتكون 
األهــــرامــــات جـــــزءًا مـــن بـــانـــورامـــا املــتــحــف املصرى 
الكبير  املــصــرى  املتحف  أن  «حــســني»  وأكـــد  الكبير. 
هو مشروع القرن فى العالم، ألنه يعد أكبر متحف 
 ١٠٠ مــن  أكثر  يضم  حيث  بالعالم،  املصرية  لــآلثــار 
ألف قطعة أثرية أصلية نــادرة لتماثيل امللوك، إلى 
جانب وجود املجموعات األثرية النادرة مثل متثال 
رمسيس الثانى ومجموعة تــوت عنخ آمــون، لذلك 
يتمتع مبكانة دولية كبيرة لقيمته األثرية، مقارنة 

مبتاحف العالم األخرى.

ل احللم إل� حقيقة  ٢٠١٧ عام حتوُّ

املتحف املصرى الكبير.. عالم من اخليال

تأجيل موعد االفتتاح العتبارات أمنية، فى 
ظل االضطرابات والثورات منذ 
حيث كان من املفترض نقل 

قطعة أثرية حتى اآلن، ولكن ما 
مت نقله 

استقرار  بــعــد  املــتــوقــع  مـــن 

املدير العام للمرشوع: 

متاحف العامل والقطع 
األثرية نادرة وال يوجد 

أنه  وصـــرح حــســام راشــــد، املــســئــول عــن معمل ترميم إلــــى 
اآلثـــار الثقيلة (أكــثــر املعامل خــطــورة ألنــهــا ثقيلة 
جـــدًا، حيث يتم التعامل مــع القطع األثــريــة التى 
اآلثـــار الثقيلة (أكــثــر املعامل خــطــورة ألنــهــا ثقيلة 
جـــدًا، حيث يتم التعامل مــع القطع األثــريــة التى 
اآلثـــار الثقيلة (أكــثــر املعامل خــطــورة ألنــهــا ثقيلة 

تــوزن باألطنان)، بأنه ال يوجد قسم ترميم اآلثار 
الثقيلة فى مصر إال فى املتحف املصرى الكبير، 
ألن املتحف يهتم بأحدث الدراسات األجنبية 

حتتوى على معمل واحد فقط للترميم، لكل 
أنـــواع اآلثـــار. وأهــم هــذه التخصصات هو معمل 

شخصاً، وهذا املشهد يتكرر كل يوم 
النقل  «فى  أنه  مؤكداً  قطار،  كل  وفى 

العام ال يعتبروننا بنى آدميني». 
ولكن آمنة..  وسيلة  القطار 

وسائل  أكثر  القطار  إن  عبداحلى  شوقى  قال 
املوجودة  الوسائل  أفضل  من  فهو  أمناً،  املواصالت 

القطار مناسبة، خاصة ملن  أن أسعار  فى مصر، مؤكداً 
يسافر يومياً. وأضاف أن املشكلة الوحيدة التى تعانى منها 

القطارات هى الزحمة الشديدة، خاصة أوقات خروج املوظفني 
والطلبة، كما أن البعض يستسهل ركوب القطار لسرعته. وقال إنه 

والكراسى،  احلمامات  خاصة  جداً،  ضعيفة  فهى  للخدمات،  بالنسبة 
فال بد من تطوير القطارات بشكل مستمر.

وبالتالى  املحدد،  يتأخر عن موعده  أحياناً  القطار  أن  أحمد  يذكر محمد 
ما  وهذا  تأخير،  إذن  يكتبوا  أن  املمكن  ومن  عملهم،  موعد  عن  البعض  يتأخر 

بورقة رسمية  العمل سوى  أمام مدير  أبرر ذلك  أن  بالفعل وال أستطيع  لى  حدث 
عن  القطار  تأخر  يفيد  ما  إعطائى  يرفض  املسئول  ولكن  القطارات،  محطة  من 

املحدد. موعده 
متناول  فى  وأســعــاره  سهلة  وسيلة  القطار  إن  املليجى  مهدى  عبدالنبى  قــال 
وعلى  األيام،  هذه  أجرته  ارتفعت  الذى  امليكروباص  من  أفضل  أنه  كما  اجلميع، 
مبا  أماناً،  الوسائل  أكثر  يعتبر  فإنه  القطار،  داخــل  اخلدمات  تدنى  من  الرغم 

تطور  أن  «عبدالنبى»  وأضاف  األيام.  هذه  عليها  االعتماد  ميكن 
املواطنني  سلوكيات  تــطــور  مــن  يــأتــى  ســوف  الــقــطــارات 

الكراسى  خاصة  العامة،  األمــالك  على  وحفاظهم 
وغيرهما. والزجاج 

الدخول ممنوع  القطار..  حمامات 
جامعية،  طالبة  عبداحلكيم،  إميان  ذكرت 
٤ سنوات  مــنــذ  الــقــطــار  تــســتــخــدم  أنــهــا 
واخلدمة غير جيدة على اإلطالق، مؤكدة 
املترو  مثل  يــكــون  أن  يجب  الــقــطــار  أن 
الذى يوجد به عربات للسيدات وعربات 
حيث  اختالط،  يحدث  ال  حتى  للرجال 
بسلوكيات  يقومون  أشخاصاً  هناك  إن 
غير مقبولة نتيجة الزحام. وأضافت أنه 
متنع  وتعليمات  قوانني  وجــود  من  بد  ال 

إضافة  القطار.  عربات  داخــل  التدخني 
إلى ضرورة وجود طبيب بكل قطار حتسباً 

وأكدت  القطار.  داخــل  مشكلة  أى  حلــدوث 
حمامات  تــدخــل  أن  مستحيل  أنــهــا  «إميـــان» 

دائماً غير نظيفة. القطارات، ألنها 

وفاطمة  يوسف  ومــرمي  فــوزى  ومها  أحمد  ياسمني   - حتقيق 
حامد:

من  العديد  يواجه  الــذى  «الغلبان»  املصرى  املواطن  معاناة  تستمر 
املشكالت فى حياته اليومية. وقد طالت هذه املشكالت أبسط حقوقه 
كمواطن، والتى من املفترض أن يتمتع بها، أال وهى حقه فى وسائل 
أهم وسائل  واحداً من  القطار  ويعد  آمنة ومريحة.  نقل ومواصالت 
أصبح  مؤخراً  لكنه  املصرى،  املواطن  عليها  يعتمد  التى  املواصالت 
ميثل للبعض كابوساً مرعباً بسبب حالته غير الصاحلة لالستعمال 
ضحيتها  راح  التى  القطارات  حوادث  تكرار  إلى  إضافة  اآلدمــى، 
إلى  سيصل  هل  يعلم  ال  وهو  يركبه  املواطن  أصبح  حتى  الكثير، 
التى  املشكالت  ورغــم  اآلخــرة!  الــدار  إلى  أم  يريده  الــذى  املكان 
يضطرون  املواطنني  أغلب  فإن  حالها  وتــردى  القطارات  تواجه 
لقضاء  عنها  غنى  ال  التى  الوحيدة  وسيلتهم  فهو  ركوبه،  إلى 
مشاويرهم. حاولت «صوت اجلامعة» أن ترصد قصص الركاب 

فى القطارات، لعل أحداً يسمع هذه القصص ويحاول حلها.
العام ال يعتبروننا بنى آدميني النقل  فى 

هما  للقطار  ميزتني  هناك  أن  زلوعة  عبدالعزيز  أوضــح 
أمام  شيئاً  يــســاوى  ال  هــذا  لكن  التكلفة،  وقــلــة  الــســرعــة 
فى  عجزاً  نعانى  قائًال  فيه،  املوجودة  العديدة  السلبيات 
أدى  الركاب، مما  أعداد  تستوعب  ال  التى  القطارات  عدد 
الركاب  تكدس  ظل  ففى  النظام.  فى  خلل  إحــداث  إلــى 
سواء  التذكرة،  ثمن  يدفع  ال  كى  الفرصة  البعض  ينتهز 
أثناء دخولهم من البوابة أو أثناء مرور الكمسرى لسحب 
التذاكر. وأضاف أنه فى أى مكان يحترم كرامة اإلنسان 
ال يوجد قطار للعوام وقطار مكيف للنخبة. وتؤكد أمنية 
أحمد، طالبة بكلية التربية الرياضية، أن القطار العام 
كثيرة  ملضايقات  يتعّرضن  ألنهن  الفتيات  يناسب  ال 
التطويرات  بعض  إلى  بحاجة  فالقطار  الزحام.  أثناء 
ستترتب  االعتبار  بعني  إليها  النظر  يتم  لم  إن  التى 
زيادة  التطويرات  هذه  وأهم  كبيرة.  مشكلة  عليها 
عدد عربات القطارات، وتصليح احلمامات وفرض 

التذاكر. على  رقابة حقيقية 
العام:  بالنقل  موظف  عبدالقادر،  عليوة  يقول 
مع  أفضل  بشكل  التعامل  يتم  املكيف  القطار  فى 
الركاب واملكان أكثر نظافة وغير مكتظ بالركاب 
العام  القطار  فى  أنه  مؤكداً  العام،  القطار  مثل 
الشديد،  الزحام  بسبب  راكب  من  أكثر  سقط 
أشخاص،   ٥ من  أكثر  يسع  ال  الــذى  فاملكان 
٤٠ أو٥٠  أكثر من  الواقع يقف فيه  ولكن فى 
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رئيس جامعة القاهرة فى حوار املكاشفة واملصارحة
صححت إهدار 47 مليون جنيه 

فى مطاعم املدينة اجلامعية

كان هناك موظف يتقاضى 12 شهرًا 
مكافأة كل شهر وآخر يتقاضى 24 
مكافأة عن إمضاء شيك لكل كلية!

ما أول مشكلة »تعمدَت« التعامل معها فور توليك إدارة اجلامعة؟ 
منذ تولى َّاملسؤولية فى 1 أغسطس 2013 كانت أول مشكلة واجهتها 
هى األزمة املالية الطاحنة فى جامعة القاهرة، وكانت تتلخص فى أنه 
»ال يوجد جنيه واحد فى اجلامعة قابل للصرف«، وقد ضاعف من هذه 
اإلشكالية اعتصام النهضة، الذى استمر نحو 60 يوما وعّطل كل موارد 
اجلامعة، وتكشفت املشكلة عندما علمت بصدور قرار من رئيس اجلامعة 
واستدعيت  لذلك،  أم��وال  وج��ود  دون  للعمال  مكافآت  السابق بصرف 
الذاتية للجامعة، وتأكدت من احلقيقة  املوازنة وامل��وارد  املسؤولني عن 
الصادمة، وكنت مطالبا بصرف املكافآت، وكان مجلس الشورى قد مت 
حله بعد ثورة 30 يونيو، ومت تشكيل احلكومة فى منتصف يوليو، وجاء 
إلينا قرار فى آخر شهر أغسطس بالعمل مبوازنة العام املاضى، فقمت 
بتأخير اعتماد توقيعاتى فى البنوك لتأخير صرف املكافآت املستحقة، 
وبدأ كبار املوظفني فى تهييج صغار املوظفني ضدى، باإلضافة لعجز 
موازنات الكليات بسبب نسبة ال�20% التى حتصلها وزارة املالية من املوارد 
الذاتية للكليات، وبلغت 670 مليون جنيه فى عام واحد، حيث إن موارد 
اجلامعة الذاتية تزيد على 3 مليارات جنيه، بخالف مليار و400 مليون 

جنيه من الدولة.
وأين كانت تذهب هذه األموال طوال السنوات السابقة؟

فى ظل هذا الوضع لم أشغل نفسى مبحاسبة اآلخرين والتفكير فى 
األمس، فلهذا أجهزة مختصة فى الدولة تقوم به، فتفرغت للتفكير فى 

اليوم والغد.
وكيف تصرفت فى ذلك الوقت؟

بعدها بثالثة أيام وجدنا 1.5 مليون دوالر فى حساب فرعى للجامعة، 
من مصروفات الطالب املاليزيني الدارسني باجلامعة، فحصرنا املكافآت 
املطلوبة وحولنا على قدرها باجلنيه لصرفها، وعندما درست خريطة 
مكافآت اجلامعة وجدت أحد املوظفني يتقاضى 12 شهرا مكافأة كل شهر، 
وموظفا آخر يتقاضى 24 مكافأة عن إمضاء شيك لكل كلية، ووجدت أنه 
فى حال صرف مكافأة لشؤون العاملني يتم صرف مثيلها لكل إدارات 
اجلامعة األخرى، وبالتالى لو حصل كل موظف على 100جنيه فقط، يصل 
اإلجمالى إلى 3 أو 4 ماليني جنيه، واكتشفنا أن هناك موظفني يأخذون 
رواتبهم رغم عدم دخولهم اجلامعة منذ أعوام، وموظفة تتقاضى 26 ألف 
جنيه شهريا مقابل التنسيق بني عملني متداخلني... ققررُت إلغاء وظيفة 
27 مستشارا لرئيس اجلامعة، ووجدنا عددا ال نهائيا من املستشارين 
فى كل الكليات، مكافأة كل منهم ما بني 3 و12 ألف جنيه شهريا، ومنعُت 
املد للقيادات اإلدارية بعد سن الستني، وكانت اجلامعة فى آخر 6 إلى 7 
سنوات تتعاقد معهم مقابل من 3 إلى 12 ألف جنيه شهريا، وقررنا وقف 
تعيني موظفني بعقود مؤقتة نهائيا، وخصوصا خريجى احلقوق والتربية 
واآلداب والتجارة، فكلها تخصصات كتابية لدى اجلامعة منها ما يكفى 
إلدارة 10 جامعات كاملة، وقررُت وقف تداول الورود بني كل القيادات 
اجلامعية والذى كان يكلف اجلامعة 1.5مليون جنيه سنويا من ميزانية 
اجلامعة، وامتنعُت عن صرف أى مكافآت لنفسى ألضرب املثل والقدوة، 
فأنا مؤمن بالرقابة الذاتية ورقابة اآلخرين، وإعالن كل القرارات على 

موقع اجلامعة، فاألخطر من الفساد الشخصى هو فساد املنظومة كلها.
وك��ي��ف تعاملَت م��ع أزم���ة امل��وازن��ة والعجز 

املالى؟
وأوضاع  االقتصادية  أزمة اجلامعة  رغم 
التى  الهندسة  كلية  مراكز  وح��رق  البالد، 
كانت تدر دخال، حدثت املفاجأة بأن املوازنة 
التى تعتمدها الدولة للجامعة وكانت تنتهى 
فى 31 يناير من كل عام، وتعتمد اجلامعة 
بقية العام على مواردها الذاتية، لم تنته فى 
عام 2014/2013 إال فى 31 مايو، لدرجة 
أن اجلهاز املركزى للمحاسبات شكل جلنة 
لدراسة جتربة جامعة القاهرة فى التعامل 
امل��وازن��ة، وه��و ما خفف الضغط على  مع 
الذاتية، فأصبح لدينا 200 مليون  مواردنا 
جنيه فائضا فى الصناديق اخلاصة للجامعة 
فى أول يوليو، بخالف تسديد 150 مليون 
جنيه ديون واجبة السداد، منها 30 مليون 
جنيه لصندوق الزمالة، وهى التى تُصرف 
فى  للعاملني  اخلدمة  نهاية  مكافآت  منها 

اجلامعة، ومنها 12 مليون جنيه لصيدليات مصر، ومبالغ أخرى نظير 
صيانة فى اجلامعة.

كما فتحنا امللفات املغلقة مثل معهد األم��راض املتوطنة، وهى أرض 
مساحتها 8 أفدنة فى شارع الهرم وحتتاج إلى 450 مليون جنيه للبناء، 
لألمراض  مستشفى  أكبر  ليكون  البناء،  لبدء  مليونا   50 منها  رصدنا 
املتوطنة فى العالم، إلى جانب أرض بني السرايات التى أخذتها اجلامعة 
مبوجب حق االنتفاع ملدة 99 عاما، على أن تبدأ أعمال البناء بها فى خالل 
5 أعوام انقضت منها 3 أعوام، فحصلنا على ترخيص بهدم منشآتها، 
واستلمنا 1.5 مليون جنيه من شركة الهدم، ونطرح اآلن كراسة الشروط 
لبدء بناء مدرجات ومعامل للكليات بقيمة 100 مليون جنيه جاهزة بالفعل، 

بناء على التظلمات، فالعام املاضى مت الفصل بدون حتقيق؛ ألننا عندما 
استدعيناهم للتحقيق، قاموا بحرق مبنى الشؤون القانونية والهندسية 
املوجودة وُقدرت اخلسائر مبليونى جنيه، فالفصل إجراء رادع لتحقيق 
التظلمات من  الباب لقبول  االستقرار فى اجلامعة، ورغم ذلك فتحنا 
بعض الطلبة املفصولني بضمان تعهد أسرهم بأال يشارك الطالب فى أى 

أحداث عنف ثانية، ونحن لسنا فى خصومة مع أحد.
هل كل من مت فصله مت بعد تفريغ فيديو يدينه؟

كل من مت فصلهم توجد أدلة واضحة وقاطعة تدينهم، ووارد أن يكون 
هناك اشتباه بخطأ، لذلك نؤكد على فتح باب التظلمات.

وما سبب تأخر بدء املوسم الثقافى فى اجلامعة؟
البد أن ندرك أننا أمام املوسم متوقف منذ عام 2010، ومن ثم كنا فى 
حاجة لوقت إلعادة إطالق هذا املوسم بشكل صحيح، وفى إطار هذا 
املوسم عندنا محاضرة لفضيلة املفتى يوم 24 نوفمبر، ويوم 7 ديسمبر لقاء 
مباشر مع رئيس الوزراء للطالب واألساتذة والعاملني، وتليه بيوم محاضرة 
للدكتور فاروق الباز، ويوم 21 ديسمبر عيد العلم وسنستضيف فيه الفرقة 
القومية برئاسة سليم سحاب إلحياء احلفل، كما وقعنا بروتوكوال مع وزارة 
الثقافة بعرض مسرحيات اجلامعة على مسارح وزارة الثقافة، وعرض 

مسرحيات الوزارة على مسرح اجلامعة.
ما صحة الشائعة التى ترددت بني الطالب عن إلغاء االحتادات الطالبية 

وإحالل جمعية تضم ممثلني من كل جامعة محلها؟
هذا الكالم غير صحيح، والالئحة الطالبية يضعها املجلس األعلى 
للجامعات وال دخل ألى جامعة بوضعها، ولم يرد بها أى نص عن جمعية 
أو غيرها، بل نصت على وجود انتخابات لالحتادات الطالبية، ونعد بأن 

تتم بكل حرية ونزاهة.
أب��دت االحت���ادات الطالبية رفضها للالئحة الطالبية املؤقتة التى مت 

إقرارها من قبل املجلس األعلى للجامعات.
نحن كجامعة لم تُعرض علينا حتى اآلن مسألة الالئحة الطالبية، أما 
على املستوى القانونى فالبد من التفرقة بني أمرين، األول أن الطالب 
كانوا يتحدثون عن قانون طالبى به بعض النصوص التى تعدل فى قانون 
تنظيم اجلامعات، وهذا الميكن أن يأتى بالئحة، والثانى الئحة تنظم 
عملية االنتخاب، فوزير التعليم العالى ال ميلك أن يصدر قانونا بل البرملان، 
ولكن كانت هناك ضرورة لوجود الئحة طالبية تقوم على أساسها عملية 
انتخابية سليمة فى اجلامعة، لهذا بدأ املجلس األعلى للجامعات مناقشات 

إصدار الئحة طالبية، حلني وجود برملان ينظم قانون اجلامعات.
يتردد أن فصل معيد كلية الهندسة شريف شحاتة كان ألنه طاَلب بحق 
فما  أجنبية،  ف��ى جهة  العمل  رض��ا ومت بحجة  الشهيد محمد  الطالب 

تعليقكم على ذلك؟
أنا لم أفصله، القانون هو الذى أنهى خدمته، فالقانون ينص على أنه ال 
يجوز العمل لدى جهة أجنبية بغير إذن السلطات املختصة )اجلامعة(، لهذا 
من يجمع بني الوظيفتني، فإن القانون يرتب إنهاء اخلدمة الوجوبى دون 
حتقيق ودون مجلس تأديب، فمعيد كلية الهندسة ُعني فى »مايكروسوفت« 
فور تخرجه، وبعد ذلك ُعني معيدا فى كلية الهندسة، ولم يطلب إذنا ولم 
يترك »مايكروسوفت«، وليس ذلك فحسب بل إنه تأهب للسفر لدراسة 
املاجستير على نفقة اجلامعة! فهناك نص قانونى واضح من يخالفه 
يتحمل تبعاته، ولكل شخص خياراته، والقرار لم يضم معيد كلية الهندسة 
فقط فهناك 3 آخرون من كلية التخطيط العمرانى، وهناك حاالت أخرى 
ألساتذة انعدمت ضمائرهم، حيث قاموا بتحويل رواتبهم على البنوك بينما 
هم يعملون خارج مصر، وهناك أستاذ كان يعمل سفيرا لدولة أجنبية فى 
اليونسكو ويتقاضى مرتبه من اجلامعة، وأستاذة أخذت إجازة رعاية طفل 
ملدة 12 عاما وهى فى حقيقة األمر معارة خارج مصر! وهذه احلاالت 
كتبت إقرارات أنهم ليسوا خارج مصر واستحلوا املال احلرام، وكل هذه 

املسائل واجهناها بشجاعة وال أخاف من أحد.
وه��ل ينطبق جت��رمي اجلمع ب��ني وظيفتني على العمل ف��ى جامعتني 

حكوميتني؟
لقد أصدر املجلس األعلى للجامعات قرارا باعتبار ذلك ندبا جزئيا 
ال مانع منه، ولكنى أعلم أن ذلك مخالف للقانون، وقد أرسلت إلى جلنة 

الفتوى والتشريع لتفتينا فى هذه القضية.
وهل تنوى الترشح لرئاسة اجلامعة فى االنتخابات القادمة؟

ال، فقد تورطت فى الترشح، ألننى دخلت االنتخابات بعد ضغط وإحلاح 
مجموعة من زمالئى ولم تكن فى حسبانى، وأرى أن أربع سنوات لرئاسة 

جامعة القاهرة كافية جدا، ولدى رغبة فى تسليم املنصب للشباب.

منها 6 إلى 7 ماليني جنيه تبرعات.
ا فى اجلامعة خالل رئاستك لها حتى  وما اإلجنازات التى حتققت فعلّيً

اآلن؟ 
زادت موازنة البحث العلمى من 24 مليون جنيه إلى أكثر من 90 مليون 
جنيه، مع صرف مكافأة لنشر األبحاث دوليا عن كل بحث، بينما كانت 
املكافأة تُصرف سابقا مرة واحدة ألى عدد من األبحاث، كما أعطيُت مهلة 
للمراكز اخلاصة فى الكليات 3 أشهر، يتم إغالق املركز بعدها إذا لم يربح، 
فبدأت فى العمل وحتقيق أرباح، كما تقدمنا منذ 3 أشهر لهيئة اجلودة 
واالعتماد العتماد اجلامعة نفسها بخالف كلياتها، وأطلقنا برنامجا ملحو 
أمية أهالى بني السرايات، ومبادرة لتعليم شباب اجليزة صناعات الصابون 
والكلور لتكون مصدر دخل لهم، ومبادرة لتصنيع »تخت« ملدارس اجليزة 

فى ورش وزارة الزراعة.
وهناك تطوير مستمر فى مستشفيات جامعة القاهرة، وأسعى لعودة 

بعدما  أخ��ر  م��رة  اجلامعة«  »مجلة  إص��دار 
أصبحت  لقد  وعموما  تراخيصها،  توقفت 
جامعة القاهرة منتجة بصورة تدعو للفخر، 
وبعد ثالثة أشهر من اآلن سيتم افتتاح أكبر 
مطبعة ودار نشر فى الشرق األوسط باسم 

اجلامعة.
املؤسسة  هى  القاهرة  جامعة  أن  ويكفى 
لم يرد ذكرها فى  التى  الوحيدة  احلكومية 
تقرير رقابى واحد فى السنة املالية السابقة، 
حيث مت توفير 200 مليون جنيه، فأنا رئيس 
اجلامعة الوحيد اللى بيقول »مش عايز حاجة 
من احلكومة، وجتربتى فى جامعة القاهرة 
تؤكد أن مصر ليست فقيرة، لكن املشكلة فى 
اإلدارة، ولك أن تتخيل أن السنة املالية لتغذية 
يسبقنى  ال��ذى  العام  فى  اجلامعية  املدينة 
كانت 63 مليون جنيه، وفى عامى كانت 16 
مليونا، والوجبات لم تتغير، واملطاعم جتدها 

»5 جنوم«.
وما تعليقك على شكوى موظفى اجلامعة 

من أن حقوقهم املادية أقل مما ينبغى؟
كثير من كبار املوظفني قلت دخولهم، وبعضهم كان يتقاضى 12 شهرا كل 
شهر، وعندما توليت رئاسة اجلامعة كان هناك ما يسمى ب�»شهر اجلامعة« 
ويُصرف مبقدار 150 جنيها كحد أدنى و950 جنيها كحد أقصى. وبعد 
دراسات متأنية ومستفيضة وجدنا أن اخليار األنسب هو رفع احلد األدنى 
إلى 300 جنيه وتقليل احلد األقصى إلى 500 جنيه، رغم أن ذلك سيكلف 
اجلامعة 860 ألف جنيه من ميزانيتها فى ظل أزمتها املالية وكان همى 

مراعاة صغار العاملني.
فى ما يتعلق بتأمني اجلامعة.. ماذا بخصوص جهاز األمن اإلدارى؟

كانت جامعة القاهرة من أولى اجلامعات التى أيقنت أن الشرطة ال تريد 
أن تدخل اجلامعة مرة أخرى، فبعد انسحاب الشرطة من اجلامعة عقب 
ثورة يناير، قام بعض الكليات باالستعانة بعمال النظافة كأمن لها، ومت 
تعيني البعض منهم على بند األمن، وكان أغلبهم بالواسطة، وأغلبهم ترك 
مهمة األمن وانتقل إلى وظائف أخرى داخل اجلامعة، فأبلغناهم بأنه إما 

العمل فى األمن وإما ترك الوظيفة.
كم يتكلف تأمني اجلامعة بواسطة شركة »فالكون«؟ 

ال يكلف اجلامعة مليما، ألن وزارة التعليم العالى هى من أبرم العقد مع 
شركة »فالكون«، ولم تكن جامعة القاهرة طرفا فى العقد، وإمنا تعاقدت 
العقد على أن تشترى اجلامعات أجهزة  بالنيابة عنها، وينص  ال��وزارة 
التأمني، بشرط حماية شركة »فالكون« لهذه األجهزة، وأن تتحمل الشركة 

أية تلفيات بها.
ولكن بعض إجراءات تأمني اجلامعة سيئة الشكل كسد األسوار والزجاج 

املكسور فوقها؟
فى اليوم الثانى للدراسة قفز األلتراس من على أسوار اجلامعة وكانوا 
يحملون الشماريخ واملولوتوف، علما بأن كثافة الطالب فى املتر املربع 
باجلامعة تتراوح ما بني 5 و8 طالب، ومن واجبى حمايتهم، وبدال من 
وضع أسالك وأسوار حديدية فوق سور اجلامعة، وضعنا الزجاج املكسور، 
كما أغلقنا فتحات السور ألن أدوات العنف كانت تدخل منها العام املاضى، 
وميكن بعد حتقق االستقرار فى اجلامعة وه��دوء األوض��اع إزال��ة ذلك 

الزجاج وإعادة األسوار ملا كانت عليه.
على أى أساس مت فصل 114 طالبا من اجلامعة؟

فصلنا 94 طالبا العام املاضى، و20 طالًبا هذا العام عاد منهم 11 طالبا 

كشف الدكتور جابر 
نصار رئيس جامعة 
القاهرة أنه بصدد فتح 
باب قبول التظلمات من 
بعض الطالب املفصولني 
باجلامعة خالل األيام 
القادمة شرط تقدمي 
تعهدات من أولياء أمورهم، 
وفى حوار شامل تنفرد به 
»صوت اجلامعة« قال نصار 
إن اجلامعة تعاملت مع 
عدد من قضايا الفساد 
فى املنظومة اإلدارية وأنها 
صححت نفسها بنفسها  
فى سبيل حتقيق شعار 
»جامعة شفافة«، باإلضافة 
إلى احلديث حول عدد من 
امللفات واملوضوعات أبرزها 
موازنة اجلامعة ومكافآت 
مستشاريها والتى ال تزال 
ملّفا شائكا، وملف الطالب 
املفصولني وأعضاء هيئة 
التدريس، وحديث خاص 
حول دستور 2014، فإلى 
نص احلوار...

د. جابر نصار: فتح باب التظلم لبعض »الطلبة 
املفصولني«.. ولن أترشح لرئاسة اجلامعة مجددا

وفَّرت 
للجامعة 
200 مليون 
جنيه.. ومش 
عايز حاجة 
من احلكومة

أجرى احلوار:

أ.د. محمود خليل
شريف نافع

محمد خليل
خالد جالل
محمد وليد

يسرا الصحفى
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الظواهر  الكثير من  نرى  املصرى  املجتمع  داخل 
يوجد  حيث  املصرية،  العربية  ثقافتنا  عن  الغريبة 
جسد  فــى  يستشرى  كــســرطــان  الــفــكــرى  الــتــلــوث 
الناقد  بتفكيره  العاقل  اإلنــســان  ويقف  املجتمع، 
دائرته  داخل  الناس  أفعال  من  اجلنون  حافة  على 
املواصالت  ووسائل  والعمل  املنزل  حيث  اخلاصة 

التى حتفل بالكثير من اإلسفاف غير العادى.
املسّفة  األغانى  عبر  مجتمعنا  من  يحدثنا  املثال 
سوف  عالج  مع  ويكافح  املجتمع  بها  ميرض  التى 
يطول أمده ليبرأ من عّالته، وكما نعرف دائماً أن 
الغناء يتطلب شاعراً بارعاً يحط بأشعاره على قلوب 
املستمعني، باإلضافة إلى املوسيقى التى تلعب دوراً 
فى مختلف طبقات  األفــراد  على  التأثير  فى  قويا 

املجتمع، ويأتى دور املغنى ليكمل رونق األغنية.
وهنا املقارنة تفرض نفسها، بني األمس واليوم، 

آذان  فى  الكلمات  يركل  عربيد  إلى  نستمع  فنحن 
الشيخوخة،  قبل  مبكر  بصمم  ليصيبهم  املستمعني 
أما التكوين الغابر لهذا اإلسفاف فيوضح دور كاتب 
على  كلمات  يركب  فهو  للشعر  متذوق  غير  كلمات 
بعضها البعض دون وعى كاٍف بالوزن والقافية وقوة 
العبارات للتأثير فى املستمعني، وبالطبع يغفل عن 
كلماته  خالل  من  يقدمها  أن  يجب  التى  الرسالة 
الغازية لعقول فئات املجتمع املختلفة. أما املوسيقى 
فقد ُصممت حتى تُسمع األطرش وتقتله فى أعقاب 
حديثى  أكمل  حتى  املوسيقى  أين  ولكن  سماعها، 
أصابه  الــذى  السّكير  املطرب  دور  ويأتى  عنها؟! 
الكحول بالتهاب فى أحباله الصوتية ليكمل املهمة 
ويقتل األمل فى تقدمي فن هادف أو يسعى إلعالء 
املثير  األمــر  أمــا  الفن.  عباءة  حتت  املجتمع  قيم 
الركيك  األسلوب  بهذا  الناس  تعلق  فهو  لالهتمام 

من األغانى وترديد الكلمات اجلاهلة التى ال توصل 
قيمة فنية نعتز بها أو حتى تصدق فى محلها.

 وباالنتقال إلى األجواء السينمائية سوف نعانى 
فــن هادف  ــراض على  االعــت فــال ميكن  ــن،  األمــري
يقدم رسالة اجتماعية مؤثرة فى توجهات األفراد، 
ولكن يكمن االعتراض على الفن األخذ فى السعى 
األخالقية  بالقيم  والتجارة  املادية  املكاسب  خلف 
على  اللعب  فى  ذلك  املجتمع، وجتلى  يحملها  التى 
األلفاظ  إلى  باإلضافة  اجلريئة  اجلنسية  املشاهد 
احلوار  قيمة  من  تُعلى  ال  التى  الدارجة  الشعبية 
اجلاد بني األفراد وتشكل مبادئ سلبية مثل ارتفاع 
معدالت التحرش بشكل متزايد فى األعوام القليلة 
املسفة فى  األفالم  تكاثر  أدرى سبب  وال  املاضية، 
األسواق املصرية وخاصة التى حتض على البلطجة 
والعنف التى تؤدى بشكل مباشر وغير مباشر إلى 

بعد،  توجهه  يتكون  لم  الذى  الشباب  أخالق  فساد 
اآلونة،  املصرى فى هذه  يتطلبه مجتمعنا  وهذا ال 
وإمنا يجب علينا إعالء قيم االنتماء والوحدة داخل 
نسيج قومى واحد، لذلك يجب تسخير الفن خلدمة 
بناء  إيجابية مما يساعد على  أكثر  املجتمع بشكل 
إطار  داخــل  البنيان  قــوى  األخــالق  عظيم  مجتمع 

حضارى.
يجب على رعاة الفن أن يصححوا التوجه املنوط 
أن  الفنان  على  يجب  وال  العريق،  تاريخنا  عبر  به 
يقوم مبتطلبات العصر املسف بل يعمل على إعادة 
يقدم  أن  جاهداً  ويحاول  أخرى  مرة  اجلميل  الفن 

فنا يحمل رسالة تؤثر فى توجهاتنا اليومية.

قصة قصرية تأليف: مارك أمجد

إسالم خليل 

ك مهما كان دينى ألنك مهد لألديان َبِحبِّ
ك زى نور عينى ألنك قبلة احليران َبِحبِّ

ك ملا اكون مشغول وأحبك ملا اكون فاضى َبِحبِّ
ك ملا اكون زعالن وأحبك ملا اكون راضى َبِحبِّ

ك وإنتى فرحانة وجواكى األلم بركان َبِحبِّ
َبِحبِّك جنمة هيمانة تاللى وسط كوم أحزان

ك وانتى مكسورة ومجبورة على اإلذعان َبِحبِّ
ك وانتى منصورة على الظالم وَع الطغيان َبِحبِّ

ك وانتى سهرانة بتروى غيطك العطشان َبِحبِّ
يقوم يطرح سنابل حب تْشبع مّنها األوطان

ك قعدة عند الفرن تخبز عيش وتدينى َبِحبِّ
ونظرة من عنيك اخلضر تشبعنى وتكفينى

َبِحبِّك حضن يغمرنى ويسرى فى عروقى سرور
وبهجة قرب جتمعنى ونرقص فى طبق َبّنور

ك ليل مالوش آخر وفجر زى طفل عنيد َبِحبِّ
ال ُهّمه الناس وال الشكوى وال الدنيا وال املواعيد

ك ابن ليل ساخر وبالنكتة يصيد غزالن َبِحبِّ
وبالضحكة وباحلكمة يدّوب تل ٍم األحزان

ك بنت مقموصة ألن ابن اجلران خايب َبِحبِّ
ال عمره قالها كلمة وال خد ِم الدالل نايب

ك أم شقيانة على أيتام بال أهات َبِحبِّ
ومهما الدنيا نسيتها بتصنع ٍم الفسيخ شربات

ك بنت مجروحة نسيها أخوها ليلة عيد َبِحبِّ
ال قال كلمة تداوى اجلرح وال نظرة ومدت إيد

ك ثورة جبارة تزيل الظلم واألهوال َبِحبِّ
وتبنى لألمل دولة وتصنع ٍم األلم أبطال

ك من صميم القلب حب العاشق الهامي َبِحبِّ
ال بيده يطفى نار الوجد وال يقدر يعيش صامي

ك مركبة رأسية جتيب الشمس ٍم األقصر َبِحبِّ
وترجع من رشيد بالشوق ترش املسك والعنبر

ك فجر بيكبر وطالب علم ِف األزهر َبِحبِّ
وتاجر جوَّ دكانه.. يجيله الرزق يتمخطر

ك نخلة تتمايل وشاياللى البلح أمهات َبِحبِّ
تشبع اهل حتتنا وبالتمرة نعيش إخوات

ك زفة ِف املولد.. وفارس ميشى فوق الشوك َبِحبِّ
بيكدب واجلميع عارف.. وأصله فى التاريخ مملوك

َبِحبِّك ضلة ييجى الصيف جتمع حتتها األصحاب
َبِحبِّك شمس صبحية تفتح فى عيون االحباب

علشانك يا مصر...!!

مها محرز

الزهراء  وفاطمة  حسني  هدير  حــوار: 
محمد وإسراء سامى ودينا الدجوى

- يـــأتـــى مـــوســـم الـــشـــتـــاء ومـــعـــه الـــعـــديـــد من 
مهددة  بسرعة  تنتشر  الــتــى  املــعــديــة  األمــــراض 
الــصــحــة فــى الــعــالــم كــلــه، وفـــى اآلونــــة األخيرة 
انتشر مرض (إيبوال) فى دول إفريقية عدة مما 
جــعــل اجلــمــيــع يخشى مــن دخــولــه مــصــر، فهل 

حتدثنا عن املرض وأعراضه؟
أعراض «إيبوال» هى (حرارة- طفح جلدى-
تتشابه  أن  ميكن  البداية  فى  إسهال-القىء) 
بعدها  ولكن  العادية  اإلنفلونزا  مع  أعراضه 
أمــاكــن كثيرة مــن اجلسم  نــزيــف فــى  يــحــدث 

ويؤدى للوفاة.
- وهل ميكن الوقاية منه؟ وكيف يتم ذلك؟

األماكن التى يكونون فيها.
-هل ترى أن إمكانيات مستشفى قصر العينى 
إليه من  يأتون  الذين  املرضى  كافية الستيعاب 

كل أنحاء اجلمهورية؟
قام  وإذا  طاقة  له  العالم  فى  مستشفى  كل 
باستقبال أكثر من طاقته فهذا سينعكس على 
الدخل  املثال  سبيل  فعلى  واخلدمات،  الدخل 
مائتني  على  سينفق  مريض  ملائة  املخصص 
ـــؤدى إلـــى االزدحـــــام وتناقص  وهــكــذا ممــا ي

اخلدمات.
-هل تسعون إذن لزيادة مساحة املستشفى كى 

تستطيع استيعاب عدد أكبر من املرضى؟
فهذا  العينى  لتكبير مساحة قصر  أسعى  ال 
يحتاج إلى مساحة ومزيد من األثاث والفرش 

للوقاية منه يجب جتنب التعامل مع األشخاص 
مثل  املرض  فيها  املنتشر  البالد  من  الوافدين 
دول إفريقيا، ومت عمل مسح للطالب الوافدين 
من  منهم  أحــد  يوجد  ال  أنــه  بالفعل  وتأكدنا 

الدول املنتشر فيها «إيبوال».
-مـــا االســتــعــدادات الــتــى تــقــوم بــهــا كلية طب 
والطالب  اجلــدد  األطباء  لتوعية  العينى  قصر 

بها بهذا املرض؟
تنظم الكلية عدداً من الندوات حول األمراض 
املاضى  األســبــوع  نــدوة  آخــر  وكانت  املختلفة، 
هذه  مثل  نعقد  تقريباً  شهر  وكل  (إيبوال)  عن 
بالنسبة  أما  باألطباء،  خاصة  وتكون  الندوات 
اإلعالم  طريق  عــن  توعيتهم  فيتم  للجمهور 
فى  املرضى  بتوعية  العالجية  القوافل  وتقوم 

واألجهزة واألطباء واملمرضني والعمال والفنيني 
دقيقة،  حسابات  إلى  يحتاج  وهذا  واملوظفني، 
تنفق على  أن  املفترض  املوجودة من  وامليزانية 
٥ آالف سرير وهذا ال يحدث فى أى مستشفى 
أكبر مستشفى  يعتبر  فهو  العالم  على مستوى 
خاصة  متبرعة  جــهــات  ــاك  وهــن الــعــالــم  فــى 
وحكومية مثل البنك األهلى وهذا يعتبر جزءاً 

من دوره فى تنمية املجتمع.
-يــخــتــلــف األطـــبـــاء فــى كــتــابــة الـــــدواء لنفس 
املرض ورمبا لنفس املريض وهو ما يربك املريض 
ويضعف ثقته فى الطبيب، فما تفسيرك لذلك 

وهل تسعون إليجاد حل لهذه املشكلة؟
من املمكن أن يصف كل طبيب دواء مختلفاً 
بالعكس  خطأ،  أحدهما  أن  معناه  ليس  وهذا 
فمن املمكن أن يكون االثنان على صواب وإمنا 
هناك مدارس مختلفة فى الطب، فعلى سبيل 
األطباء  يتعلم  العينى  قصر  مدرسة  فى  املثال 
بنفس الطريقة ويؤمنون بنفس االجتاهات فى 
إذا  وبالتالى يكون كالمهم واحدا، إمنا  العالج 
جاء أحد يدرس فى عني شمس فسيكون مختلفاً 
إلى حد ما، ولكن يكون هناك بروتوكول معترف 
به وليس األمر هباء من تأليف الطبيب، وهناك 
فى  األطباء  بها  يلتزم  محددة  توجيهية  نقاط 
كل مدرسة للتعامل مع احلاالت خاصة الطارئة 

منها مثل غيبوبة السكر وغيرها.
الـــــدول األوروبية  -هـــنـــاك اجتــــاه حــديــث فـــى 
التشخيص  الــطــبــيــب وظــيــفــتــه  أن  إلـــى  يــهــدف 
رأيــك فى  الـــدواء.. ما  والصيدلى يقوم بوصف 

ذلك، وهل يتم تطبيقه فى مصر؟
اإلكلينيكية)  (الصيدلة  يسمى  االجتــاه  هذا 
بالفعل فى بعض  به ومت تطبيقه  وهو ال بأس 
الصيدلى  يقوم  حيث  العينى،  قصر  وحــدات 

بحساب اجلرعات.
-هـــل حــصــلــت كــلــيــة طـــب قــصــر الــعــيــنــى على 

اجلودة؟
والتى تكون  الكلية على اجلودة  نعم حصلت 
لها مواصفات معينة، فعادة هى ال تعكس تفكير 
اجلمهور، فاجلمهور ال يهمه (األيزو) أو غيره 
وإمنا كل همه العالج. ومن املؤسف أن املريض 
يأتى إلينا ولديه انطباع أننا سنظلمه أو سنقوم 
بالتقصير جتاهه أو سنسرقه... ال أعرف من 
أعــطــاهــم هــذا االنــطــبــاع ولكن 
للعدد  مــشــاهــدتــهــم  ــن  م ميــكــن 
الكبير املوجود فى قصر العينى 
أّسرة.  دون  املوجودين  واملرضى 
أن  املريض  يعلم  أن  يجب  ولكن 
وما  وراحته  عالجه  هو  هدفنا 
ــن االزدحـــــام فهذا  يــشــاهــده م
العينى  قصر  استيعاب  بسبب 
ألكثر من طاقته فالبد أن تكون هناك ثقة بني 

املريض والطبيب.
-كـــيـــف تــســتــفــيــد الــكــلــيــة مـــن الــــوحــــدات ذات 

الطابع اخلاص؟
املستشفيات تقوم بأداء األدوار األساسية فى 
تقدم  األغلب  فى  الوحدات  هذه  بينما  الطب 
نواحى فى العالج ليست متوفرة فى الوحدات 
فــى بعض األحيان  ــوحــدات  ال الــعــاديــة وهــذه 
الوحدات  هــذه  وتسعى  بدعمها  الدولة  تقوم 
والذى يتمثل فى  لدعم الكلية واملستشفى معاً 
وشركات  أمن  وشركات  اإلنشائية  (العمليات 
املعامل  لــلــتــدريــس وجتــهــيــز  نــظــافــه وأجــهــزة 
املرضى  وتعالج  للمرضى)  ودواء  وتكملتها 
باملجان أو بأجر رمزى وهذه الوحدات تتقاضى 
أجرها من الدولة أو من املرضى بشكل رمزى.

تـــــرى اعـــتـــصـــامـــات االطـــــبـــــاء؟ وكيف  -كـــيـــف 
تتعامل معها؟

ويعد  حله  فى  ونسعى  السبب  مبعرفة  نقوم 
العائد املادى، خصوصا لطبيب االمتياز ضعيفا 
جداً فهو ٢٧٠ جنيها فقط، وهذا ال يعتبر أجراً 
وحتى  للتدريب  مكافأة  يعتبر  وإمنــا  لوظيفة 
بعد التخرج فإن األجر يكون قليًال، ولكن هذه 

مشكلة وطن ليس مشكلتنا نحن.

دورات تدريبية لتوعية األطباء بـ«إيبوال»
كشف دورى للطالب الوافدين باجلامعة للتأكد من خلوهم من املرض

إمكانيات «قصر العينى» ال تكفى الستيعاب أعداد املرضى املترددين عليه

جنراالن بأجنحة مالئكية
أملانيا، أكتوبر ١٩٤٤

حينما  ظــهــراً،  عشرة  الثانية  جتــاوزت  قد  الساعة  كانت 
سمعت لوسى وقع أقدام زوجها وهو يقترب من مخدعهما.

دخل الفيلد مارشال إرفني رومل الغرفة. ومبجرد أن صار 
بذلك  وكأنه  القبيح،  وجهها  يتأمل  راح  زوجــتــه،  من  قريباً 
يستمد العون. أما هى، فسألته ُمتلهفة بصوت خفيض «ماذا 

يريد اجلنراالن؟».
«هتلر يتهمنى باخليانة العظمى».

كان  تتأمله.  وكأنها  فيه  حتملق  وراحــت  وجهها.  شحب 
رجل له مقدمة رأس خالية من الشعر، وجسد يفنت الفتيات 

املتيمات برجال احلرب.
أردف قائًال «األمر يتعلق مبؤامرة الضباط».

«ولكنك كنت دائماً معارضاً لفكرة قتله».
صارت  «لقد  حسرة  مــن  تخلو  ال  بنبرة  قــال 

الرغبة فى السالم، تهمة تستوجب املوت».
بدقائق  السابق  احلــوار  يــدور  أن  قبل 

مارشال  الفيلد  مــنــزل  وصــل  قليلة 
بيرجدورف  هما  جنراالن  بهرلينجن 
فـــى سيارة  جــــاءا  ـــد  وق ـــزل.  ـــاي وم
معدنية  لوحة  قامتة حتمل  خضراء 

مكتوب عليها اسم برلني. ولم يتكلما 
إال حينما طلبا مقابلة رومل على انفراد. 

ألدينجر،  النقيب  وقتها  املــنــزل  فــى  ــان  ك
واالبن  عريف،  برتبة  جريح  قدمي  ومحارب 

عشر  خمسة  العمر  مــن  يبلغ  الـــذى  مانفريد 
عاماً.

فى غرفة املكتب، جلس الفيلد مارشال على مقعده الضخم 
االنتحار  عليه  عــرضــا  حيث  اجلــنــرالــني.  عــرض  فــى  يفكر 
بواسطة حبة سيانيد، وإذا وافق، ففى هذه احلالة لن يتعرض 
بكلمة  ابنه  أو  زوجته  تفوه  من  حــذراه  وقد  علنية.  ملحاكمة 

بخصوص هذا العرض، أو مجيئهما إلى منزله من األساس.
خطرت ملانفريد فكرة االشتباك، ولكن األب رفضها خوفاً 
التام،  االستسالم  من  عجيبة  بحالة  شعر  وألنه  أسرته،  على 
أصابته بعدما حتدث معه اجلنراالن بشأن جنازته العسكرية، 

التى طلب منهما إقامتها فى «أولم».
فى النهاية، اعتبر رومل عرض اجلنرالني سخيا.

اإلفريقى،  زيه  فوق  اجللدى  معطفه  ارتدى 
ياقته  ــب  ــســب ب ــه  يــفــضــل كــــان  ـــــذى  ال
املنزل  من  اجلميع  وخرج  املفتوحة. 
يتقدمهم هو، فبدوا كأنهم يسيرون 
ببضع  يتقدمهم  جنازة شخص  فى 

خطوات.
ثم  اجلنرالني،  مع  السيارة  ركب 
اجلميع،  وراح  ُمــســرعــة.  انطلقت 
الشرفة،  فى  الواقفة  لوسى  فيهم  مبا 
بينما  الــتــل،  تصعد  وهــى  يراقبونها 

يشعرون بالشفقة جتاه أنفسهم.
فى املساء، كان رومل راقداً، ميتاً 
على سرير مبستشفى فى «أولم». 
وحينما ذهب مانفريد ليلقى على 
اجلثة نظرته األخيرة، شعر برغبة 
أبيه الشديدة فى البوح والشكوى.

الــــوردة الــتــى أعــطــاهــا لها  مــازالــت حتتفظ بتلك 
بعد رده القاسى عليها عندما طلبت إليه أن تسافر 
وحدها. هذه الوردة تذكرها بكل شىء مضى، تذكرها 
كــيــف كــــان يــحــرص عــلــى ســعــادتــهــا ويـــحـــأول بشتى 
الطرق أن يجعلها تشعر باالكتفاء. كان ينسى تعبه 
ومــرضــه عــنــدمــا يـــرى ابــتــســامــتــهــا. كـــان يضحى من 
كان  منه.  أفضل  لتصبح  الكثير  عن  ويتنازل  أجلها 
فهى  إليه  حتتاج  عندما  ويساندها  دائــمــًا  يشجعها 
جـــزء مــنــه يـــرى أنــهــا أمــيــرتــه وتــــرى هــى أنـــه ملكها. 
ينتظر مقابل  أن  دون  كــان يغمرها باحلب واحلــنــان 
يستطيع  ال  كان  تبكى  ويجعلها  يخاصمها  وعندما 
أنــهــا حزينة  يــشــعــر  يــكــن يتحمل أن  لــم  الــنــوم ألنـــه 
كل  بقيمة احلياة.  تشعر  تعد  لم  فراقه  بعد  بسببه. 
شىء أحبته فى هذه الدنيا كان هو جزءا منه. أدركت 
أن الذكريات التى تركها لها هى أجمل ما تبقى فى 

دنياها الصغيرة.

هو حمايتها وأمانها
هو قّوتها وعزتها

هو..... والدها

وقالت:  باكية  صــدرهــا  إلــى  وضمتها  الـــوردة  أمسكْت 
«اشتقت إليك يا أبى»

أبى

اإلسفاف شعار العصر 

شعر د.عادل فهمى

مدير مستشفيات جامعة القاهرة ف� حوار لـ«صوت اجلامعة»:

تقوم املستشفيات اجلامعية 
بدور هام فى املجتمع سواء 
من حيث تقدمي اخلدمة 
العالجية للمواطنني أو 
توفير التدريب الالزم للطالب 
واألطباء، وفى حوار خاص مع 
د.محمد العيسوى مدير إدارة 
مستشفيات جامعة القاهرة 
وأستاذ جراحات التجميل 
فتحت «صوت اجلامعة» 
ملف الصحة فى مصر، وأهم 
املشكالت التى تتعرض لها، 
فإلى نص احلوار..
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الغياب أسلوب 
حياة.. والسبب 

نفىس واجتامعى 
وتعليمى وأشياء 

أخرى!

شباب يبحث 
عن العمل 

والبيتزا 
والشوبنج.. 

وآخرون يريدون 
الجهاد!

حتقيق: محمود عفان 
ازدادت ظاهرة االرتباط فى اجلامعة فى اآلونة األخيرة، 
ممــا جعلها أمـــرًا الفــتــًا للنظر، ولعل االرتــبــاط بــني األوالد 
يفكر فى  اجلــامــعــة، فكل طــرف  فــى مرحلة  يكثر  والــبــنــات 
حتى  أو  اجلامعة  مــن  مباشرة  االنتهاء  بعد  الـــزواج  خطوة 
أثــنــاء الــدراســة بها، ومشهد كــل بنت وولــد حتــت شجرة فى 
بني  فاالختالط  مألوفًا،  أمــرًا  أصبح  اجلامعة  أماكن  أحــد 
الشباب والبنات فى املحاضرة كان له األثر األكبر فى زيادة 

حاالت احلب بينهم.
ُيجمع الكثيرون على أن عالقة االرتباط تبدأ من الصداقة 
الدراسة، ومع تطور  والولد كزميلني فى  البنت  القوية بني 
ينتهى  حتى  بــاآلخــر،  أحدهما  تعلق  يبدأ  بينهما  العالقة 
األمـــر بعالقة حــب، قــد تتم بنجاح ويــتــزوج الــطــرفــان، وقد 
تفشل، وتعاد دائرة البحث عن شريك احلياة، دون االلتفات 

إلى قدسية املكان الذى يوجدون فيه أال وهو «اجلامعة».
يقول مصطفى أحمد الطالب بكلية احلاسبات واملعلومات 
أو البحث  الــــــزواج  بــهــدف  الـــقـــاهـــرة، إن االرتـــبـــاط  جــامــعــة 
كان  إذا  ولكن  فيه،  أمــر مقبول وال مانع  عن شريك احلياة 
الغرض منه اللعب والتسلية فهو أمر مرفوض متامًا، ورأت 
القاهرة،  آداب جامعة  مادلني عبد الرحيم الطالبة بكلية 
الدروس،  تعلم  الــتــجــارب  ألن  جـــدا،  مطلوب  االرتــبــاط  إن 
بدقة  تختار  يجعلها  خبرة،  اكتساب  على  البنت  وتساعد 

الشخص املناسب.
إعالم  بكلية  الطالبة  حــافــظ  منة  قــالــت  بينما 

يتعامل  الشباب  معظم  إن  القاهرة،  جامعة 
أنــه نزهة يسّلى بها  مــع االرتــبــاط على 

مشاعر  يــــقــــدرون  ال  ولــكــنــهــم  وقـــتـــه، 
ماترضاهوش  «اللى  قائلة  الفتيات، 

عــلــى أخـــتـــك مـــاتـــرضـــاهـــوش على 
بــنــات الـــنـــاس»، وأكــــدت آيـــة عادل 

الطالبة بكلية سياسة واقتصاد 
بجامعة القاهرة، أن االرتباط 
مضيفة  الزمــــــــة»،  «مــــالــــوش 
«ليه أرتبط بواحد وأنــا مش 

عـــــارفـــــه ممــــكــــن نــــتــــجــــوز فى 
اآلخر وّال أل»٠

وأعــــــــــــرب إســــــــــالم صـــالـــح 
العلوم  دار  بكلية  الــطــالــب 
الــــــقــــــاهــــــرة، عن  جــــامــــعــــة 
استيائه من حتول اجلامعة 
إلى حديقة عامة يتالقى 
فـــيـــهـــا الـــــعـــــشـــــاق، قــــائــــًال 
اللى  املناظر  «ماينفعش 
اجلامعة،  فـــى  بــتــحــصــل 
كــل اتــنــني قــاعــديــن حتت 
أحمد  وقـــــــال  شـــــجـــــرة»! 
بكلية  الــطــالــب  يــوســف 

القاهرة،  جامعة  حقوق 
مرحلة  فـــى  االرتــــبــــاط  إن 

الفشل،  مـــصـــيـــره  اجلـــامـــعـــة 
والطبيعة  الــطــرفــني  لــدى  اخلــبــرة  لقلة 

املتقلبة لتفكير الشباب.
فيما أكد إسالم دسوقى الطالب بكلية 
جتــــارة جــامــعــة الــقــاهــرة، أن الــبــنــات هن 
مــن يبحثن عــن االرتــبــاط، ولكن األوالد 
يــفــضــلــون بــقــاء عــالقــة الــصــداقــة لتعدد 
«البنات  مضيفًا  اجلامعة،  داخــل  البنات 
عارفة إن آخرتها البيت عشان كده بتدور 

من بدرى على شريك حياتها».

اجلامعة من محاضرة وكشكول
 حلب وشجرة واتنني ليمون!

حتقيق: سارة جمال
وانتهت  الدراسى  العام  امتحانات منتصف  بدأت 
فى  نسبى  الرتفاع  رصد  هناك  األمــر،  يختلف  ولم 
املشكلة  لكن  الكليات،  مــن  بــعــدد  الغياب  حـــاالت 
أسلوب  ليصبح  كثيرة  أحيان  فى  حتول  الغياب  أن 
حياة للعديد من الطالب، وأصبحنا جند كثيراً من 
الطالب يهملون فى حضور املحاضرات بالرغم من 
اجلامعة  إلى  الطالب  يأتى  اجلامعة،  فى  تواجدهم 
ومع  املواصالت  ومصاريف  الطريق  مشقة  متحمًال 

ذلك ال يلتزم باحلضور، فما األسباب وراء ذلك؟
يقول عاطف عبد اهللا طالب بكلية التجارة جامعة 
ألن  املحاضرات  حضور  يستطيع  ال  إنــه  القاهرة، 
للكلية  فيأتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  املحاضرات 
متأخراً، فال يستطيع التركيز ويرى أنه ال فائدة من 
احلضور، ويشترى املالزم اخلاصة بكل مادة ويذاكر 
وبالتالى  يعرف شيئا  لم  إذا  هناك ويسأل أصحابه 
وأضافت  املحاضرات.  حضور  عن  بذلك  يستغنى 
نهى على الطالبة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، أنها 

حتقيق: آية رجب 
حتول السفر إلى هواية عند الكثيرين، بينما كان 
الناس  على  كبيرة  مشقة  ميثل  زمــان  أيــام  السفر 
ولكن  فقط،  بدائية  وسائل  يستخدمون  ألنهم  ليس 
السفر أصبح من  فإن  اآلن  أما  ة»،  مــرَّ «الغربة  ألن 
الطموحات التى يسعى الشباب لتحقيقها، قد تكون 
مشكالت السفر أصبحت أقل بسبب سهولة االنتقال 
بني الدول؛ وهو ما عبر عنه تتر مسلسل «القبطان 
عزوز» عندما قال «من كينيا فى ثانية نروح قبرص، 
ونتغدى فى لندن الساعة خمسة»، وألننا فى عصر 
العوملة، فال أسهل من تعلم لغة جديدة والتعامل مع 
شعوب مختلفة، لذلك فإن أسهل شىء على الشباب 
لو  بلد آخر حتى  واالستقرار فى  بالسفر  يحلم  أن 

كان السبب بسيطاً.
 حيث تقول صابرين سيد، الطالبة بكلية التجارة 
أو  أملانيا  إنها تريد االستقرار فى  القاهرة،  جامعة 
فرنسا ألنها حتب اخلروج والرحالت ولديها شغف 
زينب  وتقول  البلدين.  بهذين  األمــاكــن  كل  بــزيــارة 
ناهض، الطالبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
إنها حتلم بالسفر إلى أمريكا ألنها تريد احلصول 

ال حتضر بعض املحاضرات ألنها تفضل قضاء كثير 
من الوقت مع أصدقائها.

احلقوق  بكلية  الطالب  أحمد  ماجد  يــرى  بينما 
جامعة القاهرة، أن «جودة التعليم فى الكلية سيئة وال 
يستفيد شيئاً من األساتذة، وال فائدة من احلضور 
بندرسه  باللى  له  عالقة  ال  الشغل  النهاية  فى  ألن 
فى الكلية»، واتفقت معه هناء أحمد الطالبة بكلية 
احلقوق جامعة القاهرة، من حيث أن جودة التعليم 
فقط  املــادة  بشرح  يكتفون  األساتذة  فأغلب  سيئة، 
املوضوعات  بعض  فى  رأيهم  وأخذ  مناقشتهم  دون 
«فبنذاكر من الكتب واملالزم وخالص»، وأضاف أكرم 
أن  القاهرة،  جامعة  التجارة  بكلية  الطالب  محمود 
«بعض األساتذة أسلوبهم فى التعامل سيئ جدا وال 
يحترموننا كطلبة وال يقدرون ما نفعله، وبالتالى ال 

نحضر املحاضرات».
بينما يقول محمد ماهر الطالب بكلية دار العلوم 
طريقة  فى  األســاتــذة  أسلوب  إن  القاهرة،  جامعة 
على احلضور.  ــداً  أب وال يشجع  ــادة ممل  امل عــرض 

على فرصة عمل دون قيود تفرضها عليها الدولة، 
كبيرة  مساحة  لها  يكون  سوف  أنها  ترى  أنها  كما 
من احلرية. وتتفق معها سارة رشدى، الطالبة بكلية 
التجارة جامعة القاهرة، قائلة: «أمريكا أحسن بلد 

فى الدنيا».
التجارة  بكلية  الطالبة  إسماعيل،  سامية  وقالت 
دول،  ثالث  إلى  السفر  تريد  إنها  القاهرة،  جامعة 
فلسطني لزيارة املسجد األقصى، والسعودية لزيارة 
احلرمني الشريفني، وأخيراً سوريا من أجل اجلهاد 
الطالبة  اخلطيب،  اهللا  منة  وقالت  اهللا!  سبيل  فى 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنها حتلم بالسفر إلى 
واالستمتاع  األندلس  بالد  لرؤية  والبرتغال  إسبانيا 

برؤية احلضارة اإلسالمية القدمية.
وقالت سمر مدحت، طالبة بكلية االقتصاد والعلوم 
إلى  السفر  تريد  إنها  القاهرة،  جامعة  السياسية 
شرق آسيا ملا تتمتع به من وضع ثقافى واجتماعى 
كبيراً  حلماً  ميثل  قطر  إلى  السفر  أن  كما  خاص، 
لها ألن فكرها يتماشى مع سياسة الدولة، وأكدت 
أنها تريد االستقرار فى قطر وتتمنى أن تكون مصر 

مثلها.

العلوم  بكلية  الطالبة  محمد  فاطمة  وتــابــعــت 
جامعة القاهرة، أن «املواد صعبة جدا واألساتذة 
وقت  عليهم  فبييجى  كتير،  أبــحــاث  بيطلبوا 
بيكونوا مش عايزين  وبالتالى  بيكونوا زهقانني 
بكلية  الطالب  سيد  طــارق  ويذكر  يحضروا». 
األساتذة  أغلب  أن  القاهرة،  جامعة  التجارة 
«يبقى  هــى  كما  الكتاب  مــن  املـــادة  يشرحون 
وخالص»،  بقى  البيت  فى  أذاكــر  ليه؟  أحضر 
اآلداب  بكلية  الــطــالــب  على  يحيى  ويضيف 
من  املــحــاضــرات  بيأخذ  أنــه  الــقــاهــرة،  جامعة 
أصحابه اللى بيحضروا  وبيذاكرها ويحصل على 

يحضر  ال  لذلك  االمتحانات  فى  عالية  درجــات 
بكلية  الطالبة  محمد  عال  وتابعت  املــحــاضــرات. 

العلوم جامعة القاهرة، أن «أغلب األساتذة يعتمدون 
على طريقة اإلمالء ملدة ساعة ونص كاملة، فنصاب 
بامللل واإلحباط». وأكدت مى ممدوح الطالبة بكلية 
احلقوق جامعة القاهرة، أن بعض األساتذة متعصبون 

داخل املحاضرة وتنتهى املحاضرة بالصراخ.

جامعة  التجارة  بكلية  الطالبة  أحمد،  دعــاء  أمــا 
أن  والسبب  إيطاليا،  إلى  السفر  فهدفها  القاهرة، 
تأكل املكرونة والبيتزا والبطاطس املحمرة! ويخلتف 
محمد ميهوب، الطالب بكلية احلقوق جامعة القاهرة، 
فى حلمه فى السفر حيث يقول إنه يريد السفر إلى 
أجــل احلــصــول على فرصة  مــن  ــة متقدمة  دول أى 
عمل مناسبة، ولكن لن يستقر كثيرا فى تلك الدولة 
وسرعان ما يعود إلى بلده للعمل فيها، مبرراً ذلك بأن 

«كل بالد الدنيا جميلة لكن أجمل من بلدى ال».
املحسن،  عبد  يسرى  الدكتور  يقول  ذلك  وحــول 
أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة القاهرة، 
فى  التفكير  إلى  الشباب  تدفع  التى  األسباب  عن 
السفر «إن البحث عن فرص العمل من أهم األسباب 
توفير  أجــل  من  السفر  فى  يفكرون  جتعلهم  التى 
ورغبتهم  وآمالهم  تطلعاتهم  وإلشباع  كرمية  حياة 
الناحية  من  الــذات  بناء  على  والقدرة  التقدم،  فى 
أن  وأكد  والثقافية».  واالجتماعية  والعملية  املادية 
رغبة الشباب فى االبتعاد عن التوترات واملشكالت 
ألنها  أيضا  األسباب  أهــم  من  احلالية  السياسية 

تهدد مستقبلهم.

حتقيق: مرثا رضا ومحمود عفان
قيادة املرأة للسيارة، موضوع جدلى بني الشباب وطالب اجلامعة ويحمل 
العديد من اآلراء واختالف وجهات النظر فى قدرتها على القيادة بشكل 
جيد، حيث تباينت اآلراء وتعددت حول قيادة املرأة للسيارة، فهناك من هو 
مع ومن هو ضد، وهناك آراء صامتة، وأخرى ال مع هؤالء وال مع هؤالء، 

وثمة من ينتظر النتائج.
الشرعية  كامل  للنساء  وأن  حقوقها،  من  حق  ذلــك  أن  البعض  يــرى 
واحلقوق، فمنهن موظفات وسيدات أعمال، هن فى حاجة ضرورية لقيادة 
السيارة بأنفسهن، حيث يتهم العديد من الرجال السيدات بأن قيادتهن 
للسيارات كارثة من الكوارث التى حتدث يومياً فى الشارع املصرى بل فى 
العالم كله، ولعل أكبر دليل على ذلك املثل اإلجنليزى «إذا تركت لزوجتك 
قيادة السيارة.. فاعلم أنكم من املفقودين»، بينما تتهم السيدات الرجال 

بأن سواقتهم متهورة ومجنونة وتؤدى إلى وقوع العديد من احلوادث.
«سواقة  إن  تقول  القاهرة،  جامعة  إعالم  بكالوريوس  جوزيف،  مرمي 
الشباب متهورة ومجنونة، فتشعر أحياناً مقارنة بني قيادتها وقيادة الرجال 
بجوارها أنها فى سباق سيارات، فالرجال يتنافسون فى السرعة كأن الذى 
يسبق يحصل على جائزة»، وأضافت «وال يكتفون بالسرعة ولكن أيضاً 

يتلفظون بألفاظ (يا ستى عّدى بقى خنقتينى)».
وتبادل الرد عليها الطالب ماجد ناجى، الطالب بكلية سياحة وفنادق 
مودرن أكادميى، قائًال «إننا نسوق بسرعة معتدلة ولكن مقارنة بسواقتكم 
إننا فى سباق ألنكم تقدن سيارتكن ببطء شديد مما يسبب ارتباكاً وملًال 
ملن يسير خلفكن ويدفعه لتخطى سيارة املرأة مما يسبب خطراً كبيراً 
للطرفني خاصة فى الطرق السريعة واملزدحمة»، وأضاف أن النساء ال 
يعرفن كيف يتحكمن فى السيارة وخاصة أثناء ركن السيارة، فيقول إنه 
كان واقفا بسيارته ينتظر ركن سيدة لسيارتها ولكن عند رجوعها بالسيارة 
اصطدمت به، وقال «فنحن على األقل نصطدم بالسيارات أثناء القيادة 

ولكن ال نصطدم بالسيارات وهى واقفة»!
وتؤكد سمر عبد اهللا، بكالوريوس كلية جتارة جامعة القاهرة، أن زوجها 

يرفض متاماً قيادتها للسيارة عندما تطرح عليه األمر، قائًال لها 
«هو أنا مستغنى عن عمرى!». ويضيف شعبان بالل الطالب 

بكلية إعالم جامعة القاهرة، أن أكبر نسبة حوادث للسيارات فى العالم 
كانت بسبب السيدات، مضيفاً «خليهم فى املطبخ أحسن».

ويذكر ميالد مجدى، الطالب بكلية سياحة وفنادق مبودرن أكادميى، أنه 
يكره سواقة السيدات «فهن ال يعلمن قواعد السواقة، فقد حتّول مييناً أو 
يساراً دون إعطاء إشارة، فأنا نتيجة تعودى عليهن أعلم عندما يكسر أحد 
عليا قبل أن أنظر أعرف أنها سواقة سيدة. فأنا أنصحها بعدم سواقة 
السيارات واألفضل لها الركوب بجانب زوجها أوخطيبها أوأخيها، املهم أال 
تقود سيارة ولو أرادت تقود السيارة ممكن تروح درمي بارك تركب عربيات 
كهربا هناك وتخبط براحتها!». بينما تقول كرستني نبيل الطالبة بكلية 
جتارة القاهرة: «إن الرجال يسخرون من قيادتنا دائماً فإذا وجدوا سيدة 
تسوق سيارة يقولون: أصلها سواقة ست هى اللى موقفة الطريق، بالرغم 
من أننا نسوق بحرص حفاظاً على سالمتنا وسالمة من حولنا وال أجد 
فى ذلك عيباً». وأضافت نورهان ممدوح، الطالبة بكلية اآلداب جامعة 
حلوان، أنها ال تعلم السبب احلقيقى فى كون السيدات ضعيفات فى قيادة 
السيارات، مشيرة إلى أنها تعلم العديد من السيدات الالتى يُِجْدن القيادة 
بشكل رائع. وأعربت مى محمد، بكالوريوس كلية آداب جامعة القاهرة، عن 
استيائها من عنصرية الرجال فى نشر هذه الشائعة، مضيفة «ده كالم مش 

علمى.. الرجال بيحبوا يطلعوا نفسهم أحسن فى كل حاجة».
التى  تلك  احلـــوادث  أكثر  إن  النفس،  علم  أستاذ  رضــا  حــامت  يقول 
يتسبب فيها الشباب املراهقون ما بني ١٨ و٢٥ عاماً وهم األكثر هوساً 
االستعراض  وحب  واملغامرة  بالتحدى  املرحلة  هذه  الرتباط  بالسرعة 
وحب االستقاللية والتفوق على اآلخرين فضًال عن تأثرهم بأفالم ألعاب 
البوليسية ومحاولة تقليد  العنف واجلرمية واألفــالم  السيارات وأفــالم 
بعض السلوكيات اخلاطئة فى هذه األفالم. وأضاف أن كثيراً من املراهقني 
والشباب يستخدمون السيارات باستهتار والمباالة فى غير األهداف التى 
وجدت من أجلها فقد أصبحت السيارة عند هؤالء مجاالً للفت االنتباه 

واالستعراض والتحدى فضًال عن التباهى باملظهر املختلف لها.

بعد انتهاء امتحانات امليد تيرم

املحاضرات تتــــــــــــــــــــــــــــــوالى والطالب: مش بنحضر 

السفر مش بس هــــــــــــواية.. السفر أصبح غاية 

السواقة بني اجلنسني.. ناقر ونقير

العلوم  بكلية  الطالبة  محمد  فاطمة  وتــابــعــت 
جامعة القاهرة، أن «املواد صعبة جدا واألساتذة 
العلوم  بكلية  الطالبة  محمد  فاطمة  وتــابــعــت 
جامعة القاهرة، أن «املواد صعبة جدا واألساتذة 
العلوم  بكلية  الطالبة  محمد  فاطمة  وتــابــعــت 

وقت  عليهم  فبييجى  كتير،  أبــحــاث  بيطلبوا 
بيكونوا مش عايزين  وبالتالى  بيكونوا زهقانني 
بكلية  الطالب  سيد  طــارق  ويذكر  يحضروا». 
األساتذة  أغلب  أن  القاهرة،  جامعة  التجارة 
«يبقى  هــى  كما  الكتاب  مــن  املـــادة  يشرحون 
وخالص»،  بقى  البيت  فى  أذاكــر  ليه؟  أحضر 
اآلداب  بكلية  الــطــالــب  على  يحيى  ويضيف 
من  املــحــاضــرات  بيأخذ  أنــه  الــقــاهــرة،  جامعة 
أصحابه اللى بيحضروا  وبيذاكرها ويحصل على 

يحضر  ال  لذلك  االمتحانات  فى  عالية  درجــات 
بكلية  الطالبة  محمد  عال  وتابعت  املــحــاضــرات. 

العلوم جامعة القاهرة، أن «أغلب األساتذة يعتمدون 
على طريقة اإلمالء ملدة ساعة ونص كاملة، فنصاب 
بامللل واإلحباط». وأكدت مى ممدوح الطالبة بكلية 
احلقوق جامعة القاهرة، أن بعض األساتذة متعصبون 

وتؤكد سمر عبد اهللا، بكالوريوس كلية جتارة جامعة القاهرة، أن زوجها 
يرفض متاماً قيادتها للسيارة عندما تطرح عليه األمر، قائًال لها 

وتؤكد سمر عبد اهللا، بكالوريوس كلية جتارة جامعة القاهرة، أن زوجها 
يرفض متاماً قيادتها للسيارة عندما تطرح عليه األمر، قائًال لها 

وتؤكد سمر عبد اهللا، بكالوريوس كلية جتارة جامعة القاهرة، أن زوجها 

«هو أنا مستغنى عن عمرى!». ويضيف شعبان بالل الطالب 

املحاضرات تتــــــــــــــــــــــــــــــوالى والطالب: مش بنحضر 
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شباب: هّو مافيش فى مصر غير هّز الوسط؟!
وتامر حبيب: الناس بتنافق نفسها.. ونسب املشاهدة عالية

برنامج «الراقصة» يشعل النار ويفتح موضوع الهوية

حتقيق : مروان حجازى:
الرقص الشرقى جزء أصيل من مقومات الثقافة املصرية، ال يوجد 
من  وكان  إال  قدمي  فرح  يوجد  وال  راقصة  فقرة  وفيه  إال  قدمي  فيلم 
الطبقات  صعيد  وعلى  شهيرة.  راقصة  حتييه  أن  الوجاهة  مظاهر 
ولكن  راقصة.  األقل  إال وحتييه على  فرح شعبى  يوجد  الوسطى، ال 
متسابقات من جميع  الشرقى يضم  الرقص  برنامج عن  فكرة وجود 
أنحاء العالم فكرة قابلها الكثيرون بالرفض. بل وخرجت دعوات كثيرة 
لوقف البرنامج ليس فقط من أفراد بل ومن مؤسسات بعضها دينى، 
خوفا على سالمة املجتمع وأخالق الشباب. وعلى الرغم من هذا فإن 
البرنامج خرج إلى النور ومت عرض عدة حلقات منه ومازال مستمرا. 

فهل البرنامج ميثل هذه اخلطورة عند الشباب؟
جامعة  االجتماعية  اخلدمة  بكلية  طالب  كامل،  مصطفى  يقول 
بورسعيد، إن الفكرة ليست سيئة، لكن اخلالف على نقطة أنه يجب أن 
يكون للكبار فقط. ال يليق أن ترى فتاة فى احلادية عشرة من عمرها 
مثل هذا البرنامج ويصبح أكبر طموحها أن تصل إلى سن يؤهلها أن 
األولى  بالفرقة  طالبة  الفتاح،  عبد  رحاب  أكدت  بينما  فيه.  تشارك 

البرنامج  فكرة  من  واستياءها  رفضها  القاهرة،  جامعة  اآلداب  بكلية 
ككل، وعلقت على فكرة أن الرقص الشرقى جزء من مقومات الثقافة 

املصرية قائلة «وهّو مافيش ثقافة فى مصر غير هّز الوسط؟!».
بكلية  الثانية  بالفرقة  الطالبة  زكريا،  نورهان  البرنامج  ورفضت 
ده  «البرنامج  قائلة  القاهرة،  جامعة  اإلجنليزية  اللغة  شعبة  التجارة 
يوصل صورة سيئة عن الستات فى مصر، ألنه بيعمل تركيز على جانب 
من  إن ٩٠٪  الــوالد شايفني  أغلبية  إن  بنعانى  أصًال  إحنا  حلو،  مش 
البنات غير مهذبات، فده بيدعم الصورة دى عندهم». وقالت بسمة 
محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن فكرة 
عرضه على التليفزيون مرفوضة حتى ال يؤثر فى النشء بشكل سيئ. 
وأضافت: «ممكن يتعمل فى مسرح مثًال، بحيث إن اللى عايز يشوفه 

يروح. لكن ماينفعش يبقى على التليفزيون».
 وفى سياق مختلف يقول أحمد محمود، طالب بالفرقة الثالثة بكلية 
طب الفم واألسنان بجامعة قناة السويس، إن «أفالمنا كلها فيها رقص، 
بتستناها  الناس  اللى  الغنا  وبرامج  الغنا.  زى  عادية  حاجة  الرقص 
كل أسبوع كلها تابلوهات واستعراضات راقصة». وقالت ميرنا يحيى، 

«فكرة  إن  القاهرة،  جامعة  اآلداب  بكلية  الثالثة  بالفرقة  الطالبة 
البرنامج حلوة جدا، الرقص ده ثقافة مصرية وفن زى الغنا مايفرقش 
عنه حاجة، كل احلكاية إن الناس مابقتش واخداه كفن، بقوا بياخدوه 

كنوع من الهلس».
التحكيم  جلنة  وعضو  املــعــروف  السيناريست  حبيب،  تامر  وأكــد 
وهو  القدم  منذ  الشرقى  «الرقص  أن  اجلامعة»،  لـ«صوت  بالبرنامج 
على  حتتوى  نشأتها  منذ  املصرية  فاألفالم  أصيلة،  مصرية  ثقافة 
استعراضات راقصة وهى أفالم تربت عليها أجيال متعددة.. جيلى أنا 
شخصيا من ضمنها. وال يوجد فرح ذهبت إليه إال وكان فيه راقصة 
أو اكثر؛ فلم أجد قريبة أو صديقة لى تريد امتهان الرقص ملجرد أنها 
النشء  إفساد  من  املزعومة  فالتخوفات  تقليدها.  تريد  راقصة  رأت 

وجعل طموح الفتيات أن يصبحن راقصات باطلة من األساس».
وأضاف أيضاً: «الناس بتنافق نفسها، الناس بتقول عايزين نوقف 
البرنامج، وفى نفس الوقت نسب املشاهدة عالية. املوضوع فى منتهى 
البساطة؛ اللى مش عايز يتفرج ممكن يقلب القناة، إحنا مابنجبرش 

حد إنه يتفرج».

كتبت- سارة جمال:
كثيرا ما نسمع حاليا عن الهاشتاج واستخدامه فى مواقع التواصل االجتماعى مثل ««فيسبوك»» و«تويتر»، إيه 

الهاشتاج ده؟ وبيعملوه إزاى؟ وإيه فايدته أصال؟
وعرفنا إنه لكتابة هاشتاج بنكتب الرمز # متبوعا مباشرة بالكلمة التى تريد كتابتها، وكل هاشتاج فى ««فيسبوك»» 
له رابط خاص به، وللهاشتاج ميزة أنه ميكنك من االطالع على كل احلوارات والتحديثات واملشاركات التى تستخدم 
الهاشتاج خاصة فى األحداث العاجلة وأثناء مشاهدة برامج تليفزيونية ذات شعبية أو أحداث رياضية شهيرة مثال، 
حيث ميكن لباقى أعضاء ««فيسبوك»» الذين ليسوا فى قائمة أصدقائك وال يتابعون صفحتك على «فيسبوك» أن 
يشاهدوا منشوراتك التى ضمنت فيها الهاشتاج، وهو ما ميّكن أصحاب الصفحات من زيادة عدد معجبيهم ألنهم 

يحصلون على زوار لصفحتهم بشكل مجانى خاصة إذا مت استخدام الهاشتاجات األكثر شعبية.
لــذلــك أصــبــح كثير مــن الــشــبــاب يستخدم الهاشتاج بعدما أضـــاف «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك»» هـــذه اخلدمة 
ملستخدميها، حيث تتيح لهم الدخول فى مناقشات على اإلنترنت بالتزامن مع وقوع األحداث، مثل املناظرات 
السياسية وبرامج التليفزيون واملباريات الرياضية، كما توفر وسيلة سهلة للمعلنني للوصول إلى شريحة 

معينة من األشخاص، باإلضافة إلى استخدامه فى الرسائل القصيرة والتدوين املصغر.
عمر حمدى، طالب بكلية اآلداب جامعة القاهرة، قال إنه «يستخدم الهاشتاج ألن أى حاجة جديدة معظمنا 
بيكون عايز يجربها سواء كانت مفيدة أم ال، ويرى أن لها ميزة واحدة وهى لفت أنظار القراء ملوضوع معني». 
وأضاف عمر حسن، طالب بكلية جتارة جامعة القاهرة، أنه يستخدم الهاشتاج ألنه عايز الناس تتجاوب 
معاه ويعرف آراءهــم بخصوص موضوع معني أو مشكلة معينة، وميكن من خالله أن يجمع مجموعة 

معينة من الناس مثل «# سيكشن ٢٠٢ » بيتجمع فيه الطلبة اللى بيحضروا سيكشن ٢٠٢ وهكذا.
 أما هند ابراهيم، طالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، فترى أن الهاشتاج ليس له أهمية وال يضيف 
وال يقلل من قيمة املوضوع الذى تكتب عنه، وال تستخدمه مطلقًا، ويتفق معها محمد على، طالب 
بكلية احلقوق جامعة القاهرة، فى أنه ال يجد أى فائدة من الهاشتاج ويرى أنه «تقاليع شباب»، وأضاف 
ماجد على، طالب بكلية صيدلة جامعة القاهرة، أن الهاشتاج نستخدمه ألنه حاجة جديدة بنبقى 

عايزين جنربها وخالص.
وقالت فتحية محمد، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنها تستخدمه كثيرا على «تويتر»، 
وأوضح عبد اهللا محمد، طالب بكلية اآلداب جامعة القاهرة، أن الهاشتاج عبارة عن ترمومتر لقياس 
الرأى العام حول موضوعات بعينها، ويدل على أن شبكات التواصل غير منفصلة عن الواقع ولكنها 

تتالمس معه. 
وذكرت سارة مسعد، طالبة بكلية احلقوق جامعة القاهرة، أن أغلب الهاشتاجات املستخدمة 
خاصة بالسياسة، وكل طرف يحأول أن يجعل الهاشتاج اخلاص به هو األعلى فى التدوال. أما 
غادة سيد، الطالبة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فقالت إنه مجرد وسيلة من أجل معرفة 

األخبار التى جترى بشكل أسرع.

الشباب: الهاشتاج خدمة جديدة بنجّربها وخالص 

العشوائية تسود 
عالم االحتراف

الالعب املصر� 
تاه بني اإلدارة 
والتسويق!

عزمى مجاهد: شوقى غريب 
كان يجهز جيًال جديدًا 
للمنافسات اإلفريقية!

كتبت- تقى محمد وجرمني خيرت:
متلك مصر العديد من الالعبني املوهوبني ويبرز العديد منهم فى 
له فرصة  تتهيأ  الذى  هو  منهم  قليًال  أن عدداً  إال  منتخب مصر، 
االحتراف باألندية اخلارجية بسبب عدة عوامل منها ثقافة الالعب 

ومتسك األندية بالالعبني املوهوبني وغياب آلية التسويق.
حيث أرجع عباس فخرى، املدرب العام لنادى الترسانة، 
قلة عدد املحترفني فى اخلارج إلى تراجع مستوى الدورى 
الالعب،  مستوى  انخفاض  إلــى  أدى  ما  وهــو  الــعــام، 

وبالتالى عدم بروز املواهب بالشكل الكافى.
واتفق معه دسوقى مجاهد، مدرب سابق بنادى 
تسبب  الدورى  تراجع مستوى  إن  وقال  الترسانة، 
فى انخفاض عدد الالعبني املحترفني وقلة الدعم 
املادى لتأهيل الالعبني، وأشار إلى متسك مجالس 
اإلدراة بالالعبني ومنعهم من االحتراف حفاظاً على 

مناصبهم، مما أدى إلى تراجع أعداد املحترفني.
عاماً،   ٢٠ الناشئني  فريق  مــدرب  حسن،  أحمد  أمــا 
فأرجع قلة املحترفني إلى سوء إدراة التسويق بإالضافة إلى 

أن مجالس اإلدارات تغالى فى تقدير ثمن الالعب.
ويرى خالد سيدهم، املدرب السابق بنادى الشمس أن تأهيل الالعبني 
املصريني غير كاف لالحتراف اخلارجى باإلضافة لتمسك األندية بالالعب 
املطلوب لالحتراف بحجة قلة سعره، وانشغال الالعب باألعمال التجارية 
أن  وأضــاف  املحترفني،  أعــداد  تراجع  فى  تسبب  ذلــك  كل  بــه،  اخلاصة 
الالعب املحلى يفيد املنتخب أكثر من الالعب املحترف باخلارج فهو ميلك 
هدفا يسعى لتحقيقه وهو البقاء أساسيا فى تشكيلة املنتخب والطموح أما 
التى قد تتسبب فى  الالعب املحترف باخلارج فهو يخاف من اإلصابات 

تراجع مستواه وبالتالى حرمانه من االحتراف.
أن  الكرة  باحتاد  الناشئني  أكد صالح على، سكرتير جلنة قطاع  حيث 
الالعب ملك للنادى والنادى يساوم على الالعب ويغالى فى ثمنه، فمجالس 
موهبة  إلى  يحتاج  االحتراف  أن  وأضاف  الالعبني،  بيع  ترفض  اإلدارات 
ضرورة  إلى  مشيراً  املصرى،  الالعب  ثقافة  إلى  باإلضافة  عال،  وتأهيل 

تأهيل الالعبني نفسيا وثقافيا.
وأكد شحاتة بيومى، املدير اإلدراى لفرق كرة القدم بنادى املقاولون، أن 
هناك شروطاً يجب توافرها فى الالعب لالحتراف فى اخلارج من حيث 
التدريب ومواعيد االستيقاظ والنوم، مضيفا أن نادى املقاولني لديه سياسة 
تسويقية جيدة فهو يسوق الالعبني بطريقة احترافية ومحمد صالح هو 

منوذج ناجح لسياسة املقاولني التسويقية.
ويرى محمد فضل العب األهلى السابق أن قلة عدد املحترفني املصرين 
إلى  املصرى  الالعب  وافتقاد  تسويقية جيدة،  آلية  وجود  إلى عدم  يرجع 
كاألهلى  الكبرى  األندية  إلى متسك  باإلضافة  والطموح،  ثقافةاالحتراف 

والزمالك بالعبيها املوهوبني وعدم منحهم الفرصة لالحتراف.
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كتبت- تقى محمد وجرمني خيرت:
متلك مصر العديد من الالعبني املوهوبني ويبرز العديد منهم فى 
له فرصة  تتهيأ  الذى  هو  منهم  قليًال  أن عدداً  إال  منتخب مصر، 
متلك مصر العديد من الالعبني املوهوبني ويبرز العديد منهم فى 
له فرصة  تتهيأ  الذى  هو  منهم  قليًال  أن عدداً  إال  منتخب مصر، 
متلك مصر العديد من الالعبني املوهوبني ويبرز العديد منهم فى 

االحتراف باألندية اخلارجية بسبب عدة عوامل منها ثقافة الالعب 
له فرصة  تتهيأ  الذى  هو  منهم  قليًال  أن عدداً  إال  منتخب مصر، 
االحتراف باألندية اخلارجية بسبب عدة عوامل منها ثقافة الالعب 
له فرصة  تتهيأ  الذى  هو  منهم  قليًال  أن عدداً  إال  منتخب مصر، 

ومتسك األندية بالالعبني املوهوبني وغياب آلية التسويق.
حيث أرجع عباس فخرى، املدرب العام لنادى الترسانة، 
قلة عدد املحترفني فى اخلارج إلى تراجع مستوى الدورى 
الالعب،  مستوى  انخفاض  إلــى  أدى  ما  وهــو  الــعــام، 

وبالتالى عدم بروز املواهب بالشكل الكافى.
واتفق معه دسوقى مجاهد، مدرب سابق بنادى 
تسبب  الدورى  تراجع مستوى  إن  وقال  الترسانة، 
فى انخفاض عدد الالعبني املحترفني وقلة الدعم 
املادى لتأهيل الالعبني، وأشار إلى متسك مجالس 
اإلدراة بالالعبني ومنعهم من االحتراف حفاظاً على 
املادى لتأهيل الالعبني، وأشار إلى متسك مجالس 
اإلدراة بالالعبني ومنعهم من االحتراف حفاظاً على 
املادى لتأهيل الالعبني، وأشار إلى متسك مجالس 

مناصبهم، مما أدى إلى تراجع أعداد املحترفني.
عاماً،   

مناصبهم، مما أدى إلى تراجع أعداد املحترفني.
عاماً،   

مناصبهم، مما أدى إلى تراجع أعداد املحترفني.
٢٠ الناشئني  فريق  مــدرب  حسن،  أحمد  أمــا 

فأرجع قلة املحترفني إلى سوء إدراة التسويق بإالضافة إلى 
أن مجالس اإلدارات تغالى فى تقدير ثمن الالعب.

ويرى خالد سيدهم، املدرب السابق بنادى الشمس أن تأهيل الالعبني 
املصريني غير كاف لالحتراف اخلارجى باإلضافة لتمسك األندية بالالعب 
ويرى خالد سيدهم، املدرب السابق بنادى الشمس أن تأهيل الالعبني 
املصريني غير كاف لالحتراف اخلارجى باإلضافة لتمسك األندية بالالعب 
ويرى خالد سيدهم، املدرب السابق بنادى الشمس أن تأهيل الالعبني 

املطلوب لالحتراف بحجة قلة سعره، وانشغال الالعب باألعمال التجارية 
أن  وأضــاف  املحترفني،  أعــداد  تراجع  فى  تسبب  ذلــك  كل  بــه،  اخلاصة 
الالعب املحلى يفيد املنتخب أكثر من الالعب املحترف باخلارج فهو ميلك 
هدفا يسعى لتحقيقه وهو البقاء أساسيا فى تشكيلة املنتخب والطموح أما 
التى قد تتسبب فى  الالعب املحترف باخلارج فهو يخاف من اإلصابات 

تراجع مستواه وبالتالى حرمانه من االحتراف.
أن  الكرة  باحتاد  الناشئني  أكد صالح على، سكرتير جلنة قطاع  حيث 
الالعب ملك للنادى والنادى يساوم على الالعب ويغالى فى ثمنه، فمجالس 
موهبة  إلى  يحتاج  االحتراف  أن  وأضاف  الالعبني،  بيع  ترفض  اإلدارات 
ضرورة  إلى  مشيراً  املصرى،  الالعب  ثقافة  إلى  باإلضافة  عال،  وتأهيل 
موهبة  إلى  يحتاج  االحتراف  أن  وأضاف  الالعبني،  بيع  ترفض  اإلدارات 
ضرورة  إلى  مشيراً  املصرى،  الالعب  ثقافة  إلى  باإلضافة  عال،  وتأهيل 
موهبة  إلى  يحتاج  االحتراف  أن  وأضاف  الالعبني،  بيع  ترفض  اإلدارات 

تأهيل الالعبني نفسيا وثقافيا.
وأكد شحاتة بيومى، املدير اإلدراى لفرق كرة القدم بنادى املقاولون، أن 
هناك شروطاً يجب توافرها فى الالعب لالحتراف فى اخلارج من حيث 
وأكد شحاتة بيومى، املدير اإلدراى لفرق كرة القدم بنادى املقاولون، أن 
هناك شروطاً يجب توافرها فى الالعب لالحتراف فى اخلارج من حيث 
وأكد شحاتة بيومى، املدير اإلدراى لفرق كرة القدم بنادى املقاولون، أن 

التدريب ومواعيد االستيقاظ والنوم، مضيفا أن نادى املقاولني لديه سياسة 
تسويقية جيدة فهو يسوق الالعبني بطريقة احترافية ومحمد صالح هو 

منوذج ناجح لسياسة املقاولني التسويقية.
ويرى محمد فضل العب األهلى السابق أن قلة عدد املحترفني املصرين 
إلى  املصرى  الالعب  وافتقاد  تسويقية جيدة،  آلية  وجود  إلى عدم  يرجع 
كاألهلى  الكبرى  األندية  إلى متسك  باإلضافة  والطموح،  ثقافةاالحتراف 
إلى  املصرى  الالعب  وافتقاد  تسويقية جيدة،  آلية  وجود  إلى عدم  يرجع 
كاألهلى  الكبرى  األندية  إلى متسك  باإلضافة  والطموح،  ثقافةاالحتراف 
إلى  املصرى  الالعب  وافتقاد  تسويقية جيدة،  آلية  وجود  إلى عدم  يرجع 

والزمالك بالعبيها املوهوبني وعدم منحهم الفرصة لالحتراف.

والسيد  السيد  سليمان  احلوار:  أجرى 
جمال 

أكـــد عــزمــى مــجــاهــد، مــديــر اإلعـــالم 
أن شوقى غريب  املصرى،  الكرة  باحتاد 
قــادر على  إعــداد جيل  يعمل على  كان 
اجليل  أن  يرى  فهو  البطوالت  حصد 

ضعيف  احلـــــالـــــى 
بسابقه،  مـــقـــارنـــة 
بدور  مجاهد  وأشاد 

ساندت  الــتــى  اجلــمــاهــيــر 
املنتخب فى مباراتى السنغال وتونس 

مرة  للمالعب  عودتهم  قــرب  مــؤكــداً 
أخرى، وأبدى مجاهد رفضه ملشاركة منتخب 
مصر لكرة اليد فى كأس العالم القادم بقطر 

ألنها دولة تعمل ضد مصر.
ما تقييمك ألداء املنتخب فى مباريات تصفيات إفريقيا؟

لم يكن أداء املنتخب مقنعاً بالشكل الكافى الذى ميكننا من الفوز على فرق 
قوية مثل السنغال وتونس وهذا يرجع إلى قدرات اجليل احلالى الضعيفة 
التى ال متكنه من حصد البطوالت مقارنة باجليل السابق الذى استطاع أن 
يحرز لقب البطولة اإلفريقية ٣ مرات متتالية بقيادة حسن شحاتة، كما أن 

الهزمية ترجع للعنة اإلصابات التى ضربت املنتخب قبل بعض املباريات.
ما رأيك فى أداء شوقى غريب مع املنتخب الوطنى؟

بعد السقوط للمرة  أرى أن هناك من ينتقد شوقى غريب انتقاداً قاسياً 
الرابعة فى التصفيات ولكنى أرى أن شوقى غريب مدرب كفء، ولم يأخذ 

فرصته مع العبني مؤهلني للمنافسة.
إذا مت اتخاذ قرار برحيل شوقى  هل تفضل وجود مدرب أجنبى للمنتخب 

غريب ؟
أنا أفضل دائماً املدرب املصرى على األجنبى وإذا رحل شوقى غريب عن 
قيادة املنتخب فاألقرب لتولى منصب املدير الفنى للمنتخب سيكون مصريا.

كيف ترى شكل الدورى فى املوسم احلالى؟
الدورى بنظام املجموعة الواحدة أفضل بكثير من نظام املجموعتني، وسيتم 
استكمال الدورى بعد مباراة تونس، فانتظام الدورى مهم للغاية للكرة املصرية 

حتى تعود ملكانتها الطبيعية.
متى ستعود اجلماهير للدورى املصرى؟

املناسب  الوقت  الداخلية  ترى  عندما  الدورى  ملباريات  اجلماهير  ستعود 
كان  السنغال  به اجلماهير فى مباراة  الذى ظهرت  الشكل  أن  وأرى  لذلك، 
كان  ولو  الدورى حتى  متميزا وهو ما سيساعد على عودتهم فى مبارايات 

بأعداد محدودة فى البداية.
تقييمك ألداء  الــدورى فما  كبير على احلكام خالل مباريات  هناك هجوم 

احلكام؟ 
احلكام يعيشون أزهى أيامهم فى التحكيم ولدينا حكام متميزون يستطيعون 
إدارة أى مباراة ولكن جاءت فترة على احلكام فقدوا الثقة فى أنفسهم، ولكن 
يرجع الفضل لعصام عبد الفتاح الذى أعاد الثقة مرة أخرى للحكام وإصراره 
على حتكيمهم مباريات القمة مثل األهلى والزمالك فى الدورة الرباعية فى 

املوسم املاضى وكذلك فى مباراة السوبر مطلع هذا العام.
ماذا عن حظوظ األهلى فى نهائى الكونفيدرالية؟

أرى أن فرصة األهلى كبيرة جدا للفوز بالكونفيدرالية الغائبة عن خزينة 
الفرق املصرية وأمتنى حضور اجلماهير فى هذه املباراة.

ما آخر املستجدات فى قضية األهلى واملصرى؟ 
حل  على  الشهداء  أسر  مع  االتفاق  للحل، حيث مت  طريقها  فى  القضية 
مع  التصالح  فى  مشكلة  هناك  ليست  أنه  األهلى  رئيس  تأكيد  بعد  األزمــة 

املصرى ولكن بعد صدور قرار القضاء وحفظ حق الشهداء وأسرهم.
كيف استقبلت قرار هدم ملعب حلمى زامورا؟ 

أرفض رفضاً تاما هدم ملعب حلمى زامورا ألنه ميثل تاريخ نادى الزمالك 
الذى بدأ فى ١٩١١ وليس فى ٢٠١٤ «فهل نبيع تاريخنا مقابل املال؟»

كيف ترى قــرار رفض مصر الستضافة أمم إفريقيا ٢٠١٥؟ ومــاذا عن ملف 
٢٠١٧؟

بالنسبة لبطولة ٢٠١٥ أرى أن قرار رفض مصر استضافة البطولة  أوالً 
قرار صائب ألن سالمة املواطن املصرى أهم من أى شىء آخر، وظروف البلد 
ال تسمح باستضافة هذه البطولة فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة الستعادة 
عافيتها سواء من الناحية األمنية أو االقتصادية، أما بالنسبة لبطولة ٢٠١٧ 
فقد تقدمنا مبلف رسمى الستضافة البطولة وهو ملف محترم ومميز للغاية 

ونأمل أن يقع علينا االختيار لتنظيم هذه البطولة.
فى  ستقام  التى  لليد  العالم  بطولة  فــى  مصر  مشاركة  على  تــوافــق  هــل 

قطر؟
الدولة  ألن  وموضوعاً  شكًال  البطولة  هذه  فى  مصر  مشاركة  أرفض 

املنظمة لها تعمل ضد مصر فكيف نشارك فى هذه البطولة؟
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لم أتعود الكتابة عن أشــخــاص، وعبر ما يقرب 
مــن عــشــريــن عــامــًا وقــعــت فيها فــى غــــرام الكتابة 
الصحفية نأيت بنفسى -قدر ما وسعنى النأى- عن 
أتفاعل بها مع  التى  املــقــاالت  تناول أشخاص فى 
قرائى، ألننى كنت وال زلت أرى أن الكتابة «اشتباك 
مع موضوع»، لكن أدب التفاعل اجلاد مع اآلخرين 
يقتضى منى هذه املرة أن أخرج عن القاعدة، ولك 
أن تعتبر هذا املقال استثناء عليها. وكل قاعدة فى 
احلياة لها استثناءات، ال تنفى القاعدة بل تؤكدها.

ساهموا  أشخاص  عن  بالكتابة  شغوفًا  أجدنى 
بسرعة الفتة فى حتقيق حلم الصدور األسبوعى 
جلريدة «صــوت اجلامعة» التى تقرؤها اآلن. إنهم 
كتيبة مجلس حترير هــذه اجلــريــدة الـــذى يتكون 
من الدكتور هشام عطية والدكتور أحمد محمود 
والدكتور محرز غالى والدكتور هانى محمد على 
والــدكــتــورة مــنــى عــبــد الـــوهـــاب والــدكــتــورة فاطمة 

الــزهــراء والــدكــتــور وائـــل العشرى، واألســاتــذة عيد 
رحــيــل وخــالــد زكـــى ومــحــمــد خليل وشــريــف نافع 
وأحـــمـــد عــبــد املــقــصــود. هــــؤالء جــمــيــعــًا جديرون 
بالشكر والتحية ألنهم أعانونى بقوة على االنطالق 
فى طريق حتقيق احللم. ومعهم كان دور الدكتورة 
الفكرة  تبنت  الــتــى  الكلية  عميدة  يــســرى  جيهان 

وأعانت عليها.
أجــدنــى أيــضــًا شــاكــرًا للدكتور جــابــر جــاد نصار 
رئيس جامعة القاهرة، الذى ما إن قدمت له فكرة 
وجد أن بإمكانها املساهمة فى إصالح أية حال إال 
وحتمس لها ودعمها بكل ما يستطيع. واجلميل فى 
هذا الرجل أنه تفهم أننا نريد أن نقدم عبر صحيفة 
«صوت اجلامعة» صناعة صحفية حقيقية تستند 
إلى قواعد املهنة ومفاهيمها، مبا يترتب على ذلك 
انطالق  قــد تسببها للجامعة، بسبب  مــن متاعب 
محرريها من الطالب إلى كشف كل مستور، ونقد 

كل ما يرون أنه يستحق النقد فى حياتنا اجلامعية، 
وإتاحة الفرصة لكل األصوات كى تعبر عن نفسها 
بحرية وانطالق. وأشهد للدكتور جابر باحترام هذه 
التجربة التى أردنــاهــا مهنية حتى النخاع، وعدم 
التدخل فى السياسة التحريرية للجريدة، وتركها 
ملجلس التحرير ليحدد خطوطها مبا يتمتع به من 
إحساس باملسؤولية، فمنحنا بذلك منوذج للقيادة 

التى تدعم دون أن تتدخل.
شكر آخــر واجــب ألصدقاء وزمــالء املهنة الذين 
أسعدنى احلظ بالعمل معهم فى معترك احلياة 
الصحفية املصرية. على رأس هؤالء يأتى الصديق 
احلــبــيــب األســـتـــاذ مــجــدى اجلــــالد رئــيــس حترير 
جـــريـــدة «الــــوطــــن»، أحــــد الـــداعـــمـــني الــكــبــار لهذه 
تخرج  الــذى  الصحافة  لَقَسم  منه  والًء  التجربة، 
فيه، وطاملا ضغطت على «اجلــالد» متذرعًا بحجة 
«القسم الــذى تخرج فيه» مــن أجــل أن يدعم هذه 

التجربة، رغم أن الصديق احلبيب لم يكن بحاجة 
إلى ضغط أو مناكفة، ألنه ملتزم بطبيعته بالقيام 
مبا هو واجــب عليه، لكن «املناكفة» أصبحت جزءًا 
كلينا  التى جتمعنا.. وهللا فى  الصداقة  من متعة 

شؤون!
أيــضــًا األصــدقــاء محمود مسلم ومحمد  أشكر 
لّبوا  الــذيــن  النقاش  فــريــدة  واألســـتـــاذة  البرغوثى 
دعــوة القسم للمساهمة فــى إعـــداد طــالبــه. وشكر 
خاص لإلعالمى القدير األستاذ جابر القرموطى، 
الهتمامهما  املسلمانى  أحمد  األســتــاذ  والصديق 
بالتنويه بتجربة «صــوت اجلامعة» التى تتحسس 
التليفزيونية  برامجهما  داخــل  األولـــى  خطواتها 

املتميزة. 
وكل ما يشغلنى فى اخلتام أن نكون عند ُحسن 
ظن قرائنا، ونعدهم ببذل ما فى وسعنا حتى ننال 

رضاهم.

انفخ عضالتى ولك حتياتى
Sout Al-Gamaa - November 30, 2014
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كتبت- أسماء زين:
آلخر،  مكان  ومــن  آلخــر  ــان  زم من  الرياضة  تختلف 
تختلف فى أشكالها وأنواعها وطرق ممارساتها، وال تثبت 
وقدميا  السليم.  اجلسم  فى  السليم  العقل  مقولة  إال 
على  فقط  تقتصر  الرياضة  ممارسة  أن  يعتقدون  كانوا 
الرفاهية،  أنواع  من  نوعًا  معتبرينها  الراقية  املجتمعات 
ولكن الرياضة اآلن ال تقتصر على فئة معينة وأصبحت 
متــاَرس داخــل صــاالت مخصصة ألهــداف عديدة منها 
املظهر،  على  القوة  إضفاء  أو  الــوزن  زيــادة  أو  التخسيس 
باختصار تنسيق القوام. ومما الشك فيه هو زيادة عدد 
الشباب املهووسني بالصاالت الرياضية فهل حتول اجليم 

إلى بديل للرياضة ؟ 
يقول عمرو سليم، طالب بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، 
إن اجليم ال ميكن أن يكون بديًال عن الرياضة ألنه غالبًا 
القوة على املظهر اخلارجى  الغرض منه إضفاء  ما يكون 
أسمى  فهدفها  الرياضة  عكس  على  «منظرة»،  أى  فقط، 
والداخلى  اخلارجى  باملظهر  تهتم  إنها  حيث  ذلك  من 
بكلية  الطالب  غتيت،  خالد  الرأى  فى  ويؤيده  لإلنسان. 

معظم  إن  ويقول  القاهرة،  جامعة  عمرانى  تخطيط 
الشباب يتجهون إلى اجليم ليس لغرض االستفادة منه 
كرياضة ولكن لتكوين عضالت حتى يكون لديه القدرة 

للدفاع عن نفسه.
بكلية  الطالب  عماد،  شادى  الــرأى  فى  اختلف  بينما 
اجليم  إن  قال  حيث  القاهرة،  جامعة  عمرانى  تخطيط 
احليوية  اجلسم  تعطى  ألنها  الرياضة  ــواع  أن أهــم  من 
اسُتخدمت بطريقة صحيحة. فهناك فرق  إذا  املطلوبة 
بني الرياضة واجليم، فاجليم هدفه شكل اجلسم وتأهيل 
الرياضى ولكن الرياضة هواية ميكن أن تصل إلى مرحلة 
االحتراف مثل «كرة القدم» وإذا أوقف الشخص الرياضة 
أوقفه  لو  التى ميارسها ال تؤثر عليه على عكس اجليم 

بعد كورس واحد له تأثير سلبى على أجهزه اجلسم.
التجارة  بكلية  الطالبة  جمال،  لنورهان  وبالنسبة 
للرياضة  البديل  هو  اجليم  أن  فترى  القاهرة،  جامعة 
إلى  يذهنب  فالبنات  عديدة  مزايا  ميتلك  ألنه  اليومية 
التخسيس  الرياضية ملمارسة «الزومبا» بهدف  الصاالت 
تنسيق  بهدف  «األيروبك»  ممارسة  اجل  من  وأخريات 

الثقيلة  اآلالت  على  التدريب  ميارسن  من  ومنهن  القوام 
الطالب  أشــرف،  محمد  معها  ويتفق  ــوزن.  ال من  ليزدن 
للجيم  إن  قــال  حيث  القاهرة،  جامعة  التجارة  بكلية 
مزايا كثيرة فال توجد رياضة إال وتعتمد عليه، كما أن 
الصاالت الرياضية تتيح له ممارسة الرياضة التى يصعب 

ممارستها فى الشارع فى فترة اإلجازة مثل «اجلرى». 
ــادى، أستاذ  ــه ال ــال أحــمــد عبد  الــصــدد ق ــذا  ــى ه وف
الشديد  الهوس  إن  شمس،  عني  بجامعة  رياضية  تربية 
الشباب  دفع  ما  هو  ورشيق  رياضى  جسم  على  للحصول 
أسهل  من  باعتبارها  الرياضية  األلعاب  لصاالت  للجوء 
ليست  تلك  ولكن  أهدافهم،  لتحقيق  وأسرعها  الطرق 
املشكلة، فاجليم وسيلة ليس أكثر،ولكن املشكلة تتواجد 
الكافية  الرقابة  غياب  فى  تعمل  الصاالت  معظم  أن  فى 
من  الغذائية  املكمالت  تستخدم  حيث  املتخصصني،  من 
حرص  دون  لألنظار  الفتة  جسدية  بنية  تكوين  أجل 
التى  للمواصفات  مطابقتها  ومدى  صحتها  من  التأكد  أو 
حددتها وزارة الصحة وهنا تكمن املشكلة حيث أن لتلك 

املواد تأثير سلبى على اجلسم. 
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