
رئيس التحرير: د. محمود خليلرئيس مجلس اإلدارة: د. جيهان يسرى

العدد 20- العام اجلامعى 2015/2014 8 مارس 2015السعر: 1 جنيهتصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

مجموعات
تقوية

فى الجامعة
على عينك يا تاجر



10حوار العدد 8 مارس 2015
march 8, 201511حوار العدد 8 مارس 2015

march 8, 2015

مكتشف عالج السرطان بجزيئات الذهب
فى حوار خاص لـ»صوت اجلامعة«

وعمر  اخلطيب  عبدالعزيز  ح���وار: 
حسن

ال���دك���ت���ور مصطفى  مل�����اذا ح����رص  ب����داي����ة،   ■
فيما  القاهرة  جامعة  م��ع  ش��راك��ة  على  السيد 

يتعلق بعالج مرضى السرطان بالذهب؟
- التعليم اجلامعى كان من أساتذة معظمهم 
من جامعة القاهرة، وأنا كنت ضمن أول دفعة 
من جامعة عني شمس، ولم يكن لديهم أساتذة 
لم  القاهرة  جامعة  أساتذة  ولوال  أكادمييون، 

جهودهم  بفضل  هنا  م��وج��ود  أن��ا  أك��ن 
ضياء  أحمد  الدكتور  مثل  التعليمية، 
نصف  أن  واحلقيقة  وغيره،  تركى 
أقوم  السرطان  م��رض  ع��ن  شغلى 
به هنا فى جامعة القاهرة، واجلزء 

اآلخر فى املركز القومى للبحوث، 
نتائج  عنهما  تنتج  واالث��ن��ان 

أسهمت  واجل��ام��ع��ة  قيمة، 
هذا  ليخرج  عظيم  بجهد 

االختراع إلى النور.
■ متى يخرج هذا الدواء 

إلى النور؟
- أن��ا ض��د حت��دي��د فترة 

العلمى  ال��ب��ح��ث  ألن  زم��ن��ي��ة 
كدواء  وهو  بالزمن،  يُقاس  ال 

ال���ق���ض���اء على  ف����ى  ي��س��ه��م 
جداً،  كبيرة  بنسبة  السرطان 
وإمن�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل���أض���رار 

قال الدكتور مصطفى السيد، املستشار 
العلمى ملشروع عالج السرطان بجزيئات 
الذهب باملركز القومى للبحوث، ورئيس 
معمل ديناميكية الليزر مبعهد جورجيا 
للعلوم والتكنولوجيا فى حوار ل�»صوت 
اجلامعة«، إن استخدام جزيئات الذهب 
فى عالج مرضى السرطان لن يكون 
مكلفًا وسيكون سعره أقل من العالج 
العادى، الفتًا إلى أنه مت تطبيق التجارب 
فقط على احليوانات، وسيتم تطبيقه 
على اإلنسان بعد التأكد من سالمة 
املريض من األعراض جانبية من 
استخدام العالج، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا 
مشتركًا مع وزارة الصحة للتخلص من 
أى أعراض جانبية للعالج قبل تطبيقه 
على اإلنسان فى مصر والعالم.. جوانب 
شتى استعرضها احلوار، منها نتائج 
االختبارات اخلاصة بالعالج املكتشفة 
على احليوانات، وتفاصيل أخرى عن 
كيفية التوصل إلى اختراعه.. وإلى نص 
احلوار..

اجلانبية يلزم إجراء األبحاث قبل استخدامه 
كعالج، ونتائج األبحاث هى التى ستحدد متى 

يخرج هذا الدواء إلى النور فعلياً.
■ هل مت تطبيق هذا العالج هنا فى مصر؟

- الكالب والقطط مبسوطة جداً، وهى أول 
طبق  من  وأول  التجارب،  عليها  أجريت  من 

عليها هذا العالج.
■ وبعد دراسة النتائج هل توجد آثار جانبية 

للعالج؟ وأين تذهب القطع الذهبية؟
عام،  ملدة  الفئران  عن  التجارب  أجرينا   -
ووجدنا القطع الذهبية فى الكبد والطحال، 
جيد،  بشكل  يعمالن  وال��ط��ح��ال  وال��ك��ب��د 
كعالج  تطبيقه  ق��ب��ل  ت��خ��ّوف��ن��ا  ول��ذل��ك 
والزم  البشر،  من  السرطان  ملرضى 
جترى التجارب جيداً ويتم التأكد من 
سالمتها قبل تطبيقه على اإلنسان، 
وإن شاء اهلل سنطبقه على اإلنسان 
بعد جتربته على احليوانات، والتأكد 
من سالمة املريض من أى أعراض 
ونسعى  العالج،  الستخدام  جانبية 
من خالل إجراء جتارب مشتركة مع 
وزارة الصحة إلى التخلص من أى 
أعراض جانبية قبل تطبيقه على 

اإلنسان مبصر والعالم.
■ م����ا ت��ك��ل��ف��ة ال����ع����الج وإج������راء 
ال����ت����ج����ارب م���ن���ذ ال����ب����داي����ة حتى 

اآلن؟

- التكلفة ليست كبيرة.
■ ما قيمة تكلفة العالج تقريبًا؟

دوالر  ألف   1000 بناخد  كنا  إحنا  واهلل   -
ل��أب��ح��اث ف��ى الواليات  ال��س��ن��ة ك��دع��م  ف��ى 
املتحدة، ولم نكن نقول لهم الكمية كبيرة أوى، 
دا وال حاجة، وكنا كفاية أوى، والدهب ليس 

كنا  ج��داً،  كبيرة  ليست  والكمية  الكمية،  فى 
بنشترى قطعة ذهب ب�80 دوالراً تظل سنتني 
الذهب فى عالج  فاستخدام جزيئات  معانا، 
وسيكون  مكلفاً،  يكون  لن  السرطان  مرضى 
ودبلة  العادية،  العالج  تكلفة  من  أقل  سعره 

عروسة تكفى عالج عشرات املرضى.

■ من أين أتت فكرة عالج مرضى السرطان 
بالذهب؟

- واهلل العلماء بعد تكسير جزيئات الذهب 
أن هناك  الذهب  النانو ميتر من  وجدوا فى 
الصغيرة  الذهب  قطع  فى  خصائص جديدة 
ميكن استخدامها فى عالج مرض السرطان، 
خصائص  لها  الصغيرة  امل���واد  أن  ووج���دوا 
مختلفة عن احلجم الكبير للمادة، وتسهم فى 
الكشف عن السرطان وطريقة التخلص منه، 
ألن قطع الذهب الصغيرة تتميز بأنها متتص 

الضوء مما ميكن أن يساعد فى العالج.
■ وماذا عن العالج؟

الضوء،  متتص  أنها  الذهب  قطع  ميزة   -
ال��ك��ش��ف عن  ت��س��ه��م ف��ى  وأن خ��ص��ائ��ص��ه��ا 
وبالتالى  منه،  التخلص  وطريقة  السرطان 
إحنا بنستخدمها فى أننا ندخلها على خاليا 
ويتم  سليمة،  خاليا  وليس  فقط،  سرطانية 
خلط قطع الذهب الصغيرة مع الدواء العادى 
اخلاليا  من  ج��داً  كبيرة  قطع  على  ونضعها 
السرطانية وتدخل اخلاليا السرطانية ومعها 
اآلالف من خاليا الدواء وتقوم مبعاجلته، وال 
تخشى مجموعة كبيرة جداً من الدواء يساعد 
فى التخلص من اخلاليا السرطانية نهائياً من 
خالل تسييح اخلاليا السرطانية فقط، وليس 

اخلاليا السليمة.
■ هل يتوافر فى جزيئات مواد أخرى مميزات 
ميكن استخدامها فى عالج أمراض أخرى غير 

السرطان؟
حياتنا  ف��ى  نستخدمها  نحن  م���ادة  أى   -
اليومية لها صفات وخصائص محّددة تختلف 
عن املواد األخرى وكل ميزة وخاصية هى التى 

حتدد استخدام هذه املادة.
■ ه���ل ه���ن���اك اه��ت��م��ام ف���ى أم��ري��ك��ا وال�����دول 

املتقدمة باالستفادة من جزيئات املواد؟
مبجال  يهتم  ب��دأ  كله  ال��ع��ال��م  بالفعل،   -
اجلديدة  املواد  عن  والبحث  النانوتكنولوجى 
وهناك  الصغيرة،  جزيئاتها  من  واالستفادة 
مثل  لديها  املتاحة  امل��واد  تستغل  ب��دأت  بالد 
وأصبحوا  للعالم،  يصدروها  وب��دأوا  الصني، 
أغنياء مادياً وعلمياً وأصبحوا من أقوى الدول 

االقتصادية على مستوى العالم.
املسلحة  ال��ق��وات  إع��الن  ■ ما تعليقكم على 
ال��س��رط��ان، وال���ذى طرحه  توفير ع��الج ملرضى 

اللواء عبدالعاطى؟
- ما اعرفوش أوى، وليس لدى أى خلفية 

عن هذا املوضوع.
■ ما الرسالة التى تريد إرسالها إلى العلماء 

املصريني من خالل اختراعك؟
ألن  املصريني  العلماء  أدع���و  أن��ا  واهلل   -
العالم،  إليها  يحتاج  مواد جديدة  يبحثوا عن 
ويفضله  املصرى  للقطن  يستريح  كله  والعالم 
علينا  يجب  ل��ذا  األق��ط��ان،  م��ن  غ��ي��ره  على 
مواد  عن  والبحث  املتوافرة  امل��واد  استغالل 

جديدة لتصنيعها بإتقان وبيعها للعالم.

»السيد«: تنسيق 
مشرتك مع وزارة الصحة 
للتخلص من أى أعراض 

جانبية للعالج قبل 
تطبيقه عىل اإلنسان

»السيد«: جامعة 
القاهرة أسهمت بجهد 

عظيم ليخرج هذا 
االخرتاع إىل النور

د. مصطفى السيد خالل محاضرة جامعة القاهرة

د. مصطفى السيد مع محرر صوت اجلامعة

د. مصطفى السيد يتسلم درع جامعة القاهرة

د. مصطفى السيد:
نتائج األبحاث سُتحدد متى يخرج الدواء 

إلى النور.. وننسق مع وزارة الصحة
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»التسليف« طريقة حياة.. و»املكرونة« وصفة الرشاقة اليومية
خريطة التعايش والسعادة

فى »مدينة« البنات.. ألطف الكائنات

كتبت - رحاب هشام وهبة أحمد:
أنه طاملا أصبح علينا أن نعيش  خلينا نتفق فى األول، 
على  »املكتوب  إن  مبقولة  والتزاما  اجلامعية،  املدينة  فى 
ان ح��ض��رت��ك ممكن  ومب����ا  ال���ع���ن«،  ت��ش��وف��ه  اجل���ب���ن الزم 
ت��ك��ون��ى م��س��ت��ج��دة، ف��ق��د ق��ررن��ا إن��ن��ا نعمل م��راج��ع��ة الزمة 
وق��ل��ن��ا ن��ف��ه��م��ك ع���ش���ان م��ات��ت��خ��ض��ي��ش، أم����ا ل���و أن�����ِت مش 
املعلومات  مراجعة  دواع��ى  من  يعنى  ده  فيكون  مستجدة 

بس عشان ماتنسيش. 
ي��ع��ن��ى الزم تكونى  ال��ن��ف��س��ى،  ه��و االس��ت��ع��داد  أول ش���ىء 
املدينة  ف���ى  ت��ع��ي��ش��ى  ع���ش���ان  ن��ف��س��ي��ًا  م��س��ت��ع��دة 
يعنى  أقرب  الفكرة  باختصار  اجلامعية.. 
حل���د ب��ي��ع��ّزل م���ن ب��ي��ت��ه��م ل��ب��ي��ت تانى، 
رغم  اجل����دي����د  ال���ب���ي���ت  ي����ك����ون  الزم 
فيه  بالتأكيد  األص��غ��ر  مساحته 
ك����ل م����ا ي���ل���زم���ك وت���ق���ري���ب���ًا كده 
زى  للصاروخ  اإلب��رة  جاهز من 

بيقولوا. ما 
الزم  س������ت������ى،  ي�������ا  ش������وف������ى 
لطابور  س���ن���ة  ك���ل  ت��س��ت��ع��دى 
ب��ي��ب��دأ بدفع  ال��ل��ى  ال��ت��س��ك��ن 
امل����ص����اري����ف وح����ج����ز األوض������ة 
واختيار  ع����اوزاه����ا،  ان����ِت  ال��ل��ى 
شريكتك  هتبقى  اللى  زميلتك 
تقريبًا  وده  معاِك  هتسكن  واللى 
وباملختصر  ك����ام����ل،  ي�����وم  ب���ي���اخ���د 

املفيد هتفرهدى يا سوسو.

امل��دي��ن��ة زى  ف��ى  ال��ل��ى هتقعدى فيها  ب��ق��ى  أوض��ت��ك  أم��ا 
ب��ك��ل ح��اج��ة م��ن مالية  ال��ت��ان��ي��ة الزم جت��ه��زي��ه��ا  مم��ل��ك��ت��ك 
السرير والفوطة وفرشاة أسنانك ومشط لشعرك وغسول 
البادكير  وال��ب��ع��ض ط��ب��ع��ًا م��اب��ي��ن��س��اش  ال��وج��ه وال��ش��ام��ب��و، 
تعدى  الزم  يعنى  هههههه..  أواًل..  وبيخليهم  وامل��ان��ك��ي��ر، 
زى  تبقى  ميكن  تاريخى  منعطف  على  داخلة  ان��ِت  العدة، 

حورية فرغلى فى فيلم »نظرية عمتى«.
عشان  بقى  تعالى  وجهزتيها،  أوضتك  اخترتى  خالص 
ل���و فكرتى  ي��ع��ن��ى..  إي����ه، واّل ه��ت��ص��وم��ى  ت��ش��وف��ى ه��ت��اك��ل��ى 
أكل وتعملى فيها ست بيت شاطرة يبقى استعدى  تعملى 
جسمك  هتخلى  شعبية  أكلة  وأكتر  وألهم  املطبخ،  ملعركة 

رشيق، هتقولى لى هى إيه، هاقولك املكرونة.
ب��ق��ى تهتمى  أك��ل��ت��ى وخ��رج��ت��ى وات��ب��س��ط��ى الزم  خ���الص 
إنك  تغسلى  إن��ك  فكرتى  ل��و  حسابك،  فاعملى  بهدومك 
أف����الم زم����ان األبيض  إب��راه��ي��م ف��ى  أم  ه��ت��ب��ق��ى ع��ام��ل��ة زى 
أي��وة مافيش  الغسيل..  ق��دام طبق  ق��اع��دة  وه��ى  واألس���ود، 

هنا غساالت يا حبيبتى.
لو فكرتى بقى تشيلى أكل فى تالجة املطبخ، ده لو كانت 
موجودة أصاًل يبقى عوضك على اهلل، ألنك مش هتالقى 
حاجة مكانها.. افتكرى داميًا أن أحسن مكان تشيلى فيه 

األكل هو بطنك.
إشى  مابتخلصش،  ال��ل��ى  ال����دادة  ل��ط��ل��ب��ات  ب��ق��ى  ت��ع��ال��ى 
ماعندكيش يا بنتى حتة جبنة أو حالوة أفطر بيها، طيب 
بقلبك احلنن مش  األول-  انت -فى  رغيف عيش وطبعًا 
بعد  أووووى..  معاكى  حقه  واخ��ذ  الكرم  هو  ما  هترفضى 

كده هتمشى مببدأ اللى ياكل لوحده يشبع.

وط��ب��ع��ًا دى م��دي��ن��ة ب���ن���ات، ومي��ت��ن��ع ف��ي��ه��ا مت���ام���ًا وجود 
ال���رج���ال، وب��ال��ط��ب��ع م��ش ح��ت��ش��وف��ى ف��ي��ه��ا رج��ال��ة، م��ا عدا 
والكهربائى(  وال��ن��ج��ار  )ال��س��ب��اك  فضائية  ك��ائ��ن��ات  ث��الث��ة 
زى  ال��دادة،  إنذار من  بيكون بجرس  املبنى  واللى دخولهم 
بيقولوا )طفوا  م��ا  ب��دل  ب��س  زم���ان،  بتاعة  احل��رب  غ���ارات 
كلها  والبنات  ن��ازل(  راج��ل  طالع..  )راج��ل  بيقولوا  النور( 
جت���رى ع��ل��ى أوض��ه��ا وت��خ��ب��ى ن��ف��س��ه��ا.. حل��د دل��وق��ت��ى مش 
بيبقى  دول  التالتة  م��ن  محدش  إن  البنات  نقنع  ق��ادري��ن 

يبصلهم. فاضى 
طبعًا حضرتك يا ست البنات متخيلة نفسك هتصحى 
اللى تخلى نفسيتك فى  وامليوزيك  العصافير  على صوت 
الطبيعة..  انتعاش  مع  يومك  وتبتدى  وبتضحكى  السما 
على  ن��وم��ك  م��ن  هتصحى  امل���رة  للحقيقة  ب��ق��ى  ت��ع��ال��ى  ال 
اللى  األك��ل  وريحة  الفطار  على  وخناقهم  ال���دادات  ص��وت 
ما شاء اهلل تخليكى تبقى عاملة زى الطماطم اللى بتلف 
فى اخلالط.. ماتقلقيش.. بعد سنتن هتحسى أن يومك 

ناقص لو صحيتى من غيرهم.
ال��ل��ى الزم تعيشى عليه  امل��ب��دأ  ده  »س��ّل��ف واس��ت��ل��ف«، ه��و 
فى املدينة اجلامعية.. تالقى صاحبتك اللى جاية تقلك 
زيت،  ش��وي��ة  ط��ب  فلفل،  أو  خ��ي��ار  أو  طماطم  ماعندكيش 
وال رغ��ي��ف ع��ي��ش، ال وال��ل��ى ي��ض��ح��ك م��ا أالق��ي��ش معاكى 
امل��ص��ال��ح.. بس  وت��ب��ادل��ى  واع��ي��ة  م��ح��م��ول.. خليكى  دقيقة 
تالقى  إنك  واعية  فيها  تعملى  ما  بعد  إنك  مامينعش  ده 

البنت التانية ماشية مببدأ »عيش ندل متوت مستور«.
وكما يقولونها فى رحالت الطائرات..

مع متنياتنا ليكى برحلة أو إقامة سعيدة.
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 مم

حلياة
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وثالثة، لكن العبء األكبر صار على هذه القوى، 
واخلوف من أن تصل وتؤول األمور إلى ما آلت 
ترتيب  تُعيد  أن  بد  ال  األع���وام،  ه��ذه  فى  إليه 

قادرة  ك��وادر  تُعد  وأن  أوراقها، 
مل، وليس مجرد  على حتمل الحِ
شكاًل  مسمياتها  لها  ك��ي��ان��ات 
وف��ق��ط، س��ت��ك��ون ط��ام��ة كبرى 
للحكم،  مغايرة  قوى  تصل  بأن 

النتائج نفسها.. وتعطينا 

سألت مرة ست فقيرة:
عيشتك يا حاّجة حلوة واّل مريرة ..

قالت لى: 
كل حاجة تهون..

إال نظرة الناس للفقير وكأنه مجنون
إكمن عيشتنا بسيطة..

الناس بتبص لنا على إننا بيئة
لكن حياتى دى علمتنى حاجات..

إنى أعمل املعروف لغيرى..
وما قولهوش هات

بقناعتى.. حياتى بتّنور
وعشان كده..

عمرى ما امتنيت إنى أغتنى 
حلسن أتغير

ع البساطة

الفقير املثقف

املسار اإلصالحى.. متى؟

دائماً ما يوجد القدر فى حياتنا أشياء نظنها 
أحياناً  الصدفة  حتى  لكن  الصدفة،  قبيل  من 

يكون لها فى حياتنا سبب حدثت من أجله.
على  يزيد  ما  منذ  اليوم  هذا  مثل  فى  أتذكر 
خمس سنوات، رغم ضعف ذاكرتى، لكن هناك 
أشياء يجبرك عقلك على تذكرها دائماً، وكأنها 
حدثت أمس، كنت ذاهبة إلى املدرسة ومتذمرة 
عليه  عينى  وقعت  حني  إليها  ذهابى  من  ج��داً 
يجلس  العمر  الستينات من  فى  مرة، رجل  أول 
على كرسى خشبى فى نهاية الشارع وال يبالى 
هذا  ف��ى  وجهه  ت��داع��ب  التى  الشمس  بأشعة 
ويجلس  رث��ة  مالبس  وي��رت��دى  الباكر  الصباح 
جلسة الواثق وكأنه أحد الشخصيات املشهورة، 
ابتسامة  ل��ى  ابتسم  حتى  إل��ي��ه  ن��ظ��رت  إن  م��ا 
منك،  اإلذن  انتظار  دون  قلبك  تخترق  صافية 
رغ��م ضيقى  تبتسم  نفسى  أن  س��وى  أج��د  فلم 
ذهنى طوال  امل��درس��ة، شغل  إل��ى  ال��ذه��اب  من 
اليوم معرفة السر وراء تلك االبتسامة، ما الذى 

يجعل رجاًل بسيطاً وفقيراً يبتسم هكذا، وكأنه 
ملك الدنيا وما فيها دائماً، ما أسمع من والدى 
مدى الزن والكآبة التى تسيطر على الفقراء، 
فإنك  فقيراً  ترى  عندما  أنك  بذهنى  فارتبط 
أشعر  لم  لكننى  مبعاناته،  وتشعر  عليه  تشفق 
بهذا الشعور مع ذلك الرجل، بل متنيت أن أملك 

نصف السعادة املرسومة على وجهه.
وفى أثناء عودتى للمنزل وجدت الرجل ما زال 
إننى ظننت  جالساً على كرسيه اخلشبى، حتى 
إلى  التفت  ثم  اليوم،  طوال  قط  يغادره  لم  أنه 
لى:  وقال  قلبه،  على  عزيزاً  زائراً  ينتظر  وكأنه 
»أنتحِ أيتها الفتاة، هل ميكن أن تأتى«، علمتنى 
نفسى  وج��دت  لكنى  الغرباء،  من  اخل��وف  أمى 
عرض  أمى  بكالم  ضاربة  تلقائياً،  إليه  أذه��ب 
أعطيكحِ  »س��وف  قائاًل  كالمه،  فتابع  الائط، 
له  نظرت  سيعجبك«،  أنه  من  واث��ق  وأن��ا  شيئاً 
ووجهى ال يستطيع إخفاء عالمات الدهشة التى 
منهكاً  كان  كتاباً  فتح  ثم  مالمحه،  على  رسمت 

املطويات  من  مجموعة  منه  وأخرج  قراءته  فى 
ما  إلى  نظرت  الشكل،  غريبة  بريدية  وطوابع 
أعطاه لى وكأننى قد حصلت على أعظم هدية 
أعدو  وانطلقت  بشدة،  شكرته  اإلط��الق،  على 

إلى منزلى، حتى أستكشف ما بني يدى.
وعند وصولى إلى املنزل رميت حقيبتى أرضاً 
وجدتها  املطويات  تلك  محتوى  ألرى  وانطلقت 
أعرف  أك��ن  ل��م  ج���داً  كثيرة  دول  ع��ن  تتحدث 
ح��ت��ى األس��م��اء، وال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ص��ور ألماكن 
يأتى  أن  فقير  لرجل  أي��ن  من  اجل��م��ال،  رائعة 
سر  عرفت  أننى  أعتقد  الرائعة؟  األشياء  بتلك 
أن  عادتى  أصبحت  اليوم  ذلك  ومنذ  سعادته، 
أمر أمام ذلك الرجل الذى أصبح صديقى وأراه 
منهمكاً فى قراءة كتاب جديد كل يوم، ويجلس 
لدى  ليس  وكأنه  اليوم،  طوال  مقعده  نفس  فى 
أى رفيق سوى كتبه ومالبسه املتواضعة، تعلمت 
منه الكثير، وكان كلما حصلت على درجة عالية 
جديدة  مطوية  يعطنى  ويومياً  كتاباً،  يعطينى 

ملكان جديد، ألستكشفه، كأننى ذهبت إلى رحلة 
استكشافية رائعة، وتعلمت الكرم من رجل فقير 
فليس الكرم أن تعطى الفقير ما يتبقى منك أو 
ما ال حتتاجه بل هو أن تعطى من حولك أكثر 

ما حتبه.
وكأنه  ال��رج��ل  فيه  اختفى  ي��وم  ج��اء  أن  إل��ى 
حلم  ف��ى  كنت  وكأننى  ق��ط،  م��وج��وداً  يكن  ل��م 
يأتحِ قط  ولم  وانتظرته طوياًل  منه  واستيقظت 
وعلمت بعدها أن الرجل قد مات ولكنه علمنى 

الرحيل،  ي��ع��ن��ى  ال  امل����وت  أن 
لم ميت حتى  هو  لى  فبالنسبة 
اليوم، ألنه يظل داخلى فى كل 
كتاب  وك��ل  منه  تعلمته  سطر 
نقلنى  م��ك��ان  وك���ل  تصفحته 
إليه  أنتقل  أن  إليه بصوره قبل 

بقدمى.

خواطر

ىف قاموس 
حياة 

املرصيني..
ال يزال 

الرغيف 
أواًل

»أكرم 
الرشقاوى« 
معركة  ىف 
إثبات 
الوجود 
جمهور  ضد 
»باسم 
يوسف«

إرساء سامى

ميار محسن

هبة عبدالباسط

ال نعرف أنبكى على الذين ماتوا، أم على من 
ضّل عقلهم، أم على من ُقتلت وطنيتهم، أم على 
ما  والتى  األح��داث،  فى  متت  لم  التى  أنفسنا 
زالت بعقلها السليم، وما زالت وطنيتهم نابضة، 
والكسل،  اإلح��ب��اط  هو  ميلكونه  ما  ُج��ل  ولكن 
إلى  السبيل  فما  متخبطة،  مبشاعر  ممزوجة 

البناء؟
ال  أنه  أثبت  الثورى  املسار  أن  الواضح  ومن 
بد أن يستكني قلياًل، وأن يعى أصحابه أن هذا 
الثورة،  ثمار  سيجنى  ال��ذى  هو  يعد  لم  املسار 
ولم يعد الل األمثل، الذى أثبت على مر أربعة 
أعوام أن مكاسبه هشة، وأن نتائجه على الرغم 

أن ميسك مقاليد الكم وأن يؤدى فيه بكفاءة 
عالية.

ال�50  عمره  يبغ  ال  الوزير  أن  نرى  أن  حلمنا 
ذهبت  فأين  الشباب،  سن  حتت  إدراج��ه  ويتم 
العطاء  والثالثينات، سن  بل  األربعينات،  أعمار 
مجتمع  منظمات  ن��رى  ب��أن  حلمنا  وال��ط��اق��ة!، 
نرى  وأن  واملساندة،  املشاركة  قادرة على  مدنى 

أعالماً يقوم بدوره الق فى تقومي األداء.
بد  ال  السياسية  القوى  أن  ال��ق��ول،  خالصة 
إلى  الوصول  أن  وتُدرك  الدرس جيداً،  تعى  أن 
مستعصياً،  وال  صعباً  يعد  لم  الرئاسى  القصر 
ومن فعل التغيير مرة قادر على أن يُعيدها ثانية 

إلى  إط��ار  من  حتول  أغلبها  فإن  سرعتها،  من 
إطار آخر.

املسار  وتناست  السياسية  القوى  وتغاضت 
اإلص��الح��ى ال���ذى ي��دع��و إل��ى ال��ف��ه��م والوعى 
جميع  من  السياسية  للعبة  الكافى  واإلدراك 
اإلخ���وان  فعل  كما  إص��الح��اً  ليس  أط��راف��ه��ا، 
بإطار  وغلفوه  إصالحهم  رك��زوا  بأن  املسلمني 
دينى، متناسني جلميع األطر األخرى التى تبنى 

املجتمعات وتنهض بها.
ال��ل ص��ار فى  إن  ت��ق��ول  امل��ؤش��رات  جميع 
ذلك املسار الذى يُعد شباباً قادرين على حتمل 
املسئوليات، شباب لديه من الَفهم ما ميكنه من 
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الدبلة الفضة.. متضية وقت وأحيانًا للذكرى وكثيرًا مجرد استهبال

ظاهرة »يوتيوب« املصرية 
اجلديدة

كتبت - سارة محمد عبدالغفور:
على  س��اخ��رة  كوميدية  فيديوهات 
إلى  مشاهدتها  نسبة  تصل  »يوتيوب« 
»ش���ادى  ي��دع��ى  ش���اب  ملمثل  م��اي��ن، 
تتحدى  شبابية  موهبة  فهو  س���رور«، 
ال���ظ���روف وت��ث��ب��ت جن��اح��ه��ا ف��ى فترة 
واملشاكل  املواقف  بعض  تنقل  وجيزة 
سائر  لتبهر  طريف  بأسلوب  احلياتية 
وترسم  األع��م��ار،  بجميع  املشاهدين 
االب��ت��س��ام��ة ع��ل��ى ال���وج���وه، ح��ي��ث بدأ 
شادى أعماله بفيديوهات مثل »يوميات 
حلقات  عدة  لها  وطرح  مصرية«  عيلة 
و»سحر  مساعدة«،  عايزة  »ماما  منها 
رمضان«  يوم  أول  و»عزومة  األمهات«، 
النور  وهناك أعمال أخرى له مثل »ملا 
قبل  ت��ذاك��ر  ع��اي��ز  تبقى  و»مل���ا  يقطع« 

االمتحان«، وأيضاً »ملا تبقى جعان«.
»ص����وت اجل��ام��ع��ة« رص����دت بعض 
املوهبة،  تلك  على  اجلمهور  تعليقات 
الطاب  م��ن  املشاهدين  بعض  فذكر 
ومبدع،  جميل  ف��ن��ان  »)ش�����ادى(  أن: 
النجوم،  أشهر  من  هيبقى  أنه  وأعتقد 
وهيُستعان بيه فى أعمال فنية كبرى«، 
حتفة،  موهبة  »لديه  أن  أيضا  وي��رون 
زى  الناس  وبيضّحك  ج��داً  وبيعجبنى 

عادل إمام«.
موهوب  »ه��و  آخ��ر:  تعليق  ويضيف 
ونفسى  عجبتنى  كلها  وأعماله  ج��داً 
على  ف��ي��ه  ي��ظ��ه��ر  دور  ي��ع��م��ل  ف���ع���ًا 

الشاشات«.
سرور  ش���ادى  م��ع  حتدثنا  وع��ن��دم��ا 
نفسه أوضح أنه منذ صغره كان عاشقاً 
هذا  يدخل  أن  يتمنى  وك��ان  للتمثيل، 
العالم، لكن لم تأته الفرصة، فأصبحت 

هوايته مشاهدة 
خاصة  األف��ام، 

حتى  األج��ن��ب��ي��ة، 
ج�������اءت�������ه ف����ك����رة 

االستفادة من املعجبن 
»يوتيوب،«  على  »الفانز« 

عن  تعبر  ف��ي��دي��وه��ات  ف��ط��رح 
املشاهدين  تفاعل  معها  وبدأ  موهبته، 

معه.
وأشار »شادى« إلى أن أغلب أعماله 
منزله،  داخل  بنفسه  بتصويرها  يقوم 
الذين  أس��رت��ه  أف���راد  يزعج  ل��م  وذل��ك 
وتابع  هدفه،  لتحقيق  يشجعونه  دائماً 
بداية األمر كان يظهر مبفرده  أنه فى 
أحياناً  ل��ك��ن  زال،  وم���ا  أع��م��ال��ه  ف��ى 
بعض  لتمثيل  أصدقائه  ببعض  يستعن 

معه. الشخصيات 
اإلفصاح  ع��دم  يفضل  أن��ه  وأوض���ح 
عن أى عمل منتظر ألنه يحب أن يكون 
هناك  أن  إل��ى  مشيرا  م��ف��اج��أة،  ه��ذا 

أعماالً جديدة ستظهر قريباً.
أن هناك  أكد  اآلخر،  اجلانب  وعلى 

ال��ع��دي��د من 
الفنية  األدوار 
لكنه  ع��ل��ي��ه،  ُع���رض���ت 
ممّيز  ب��دور  القيام  هدفه  ألن  رف��ض، 
أو  التليفزيون  فى  عرضه  يسبق  ول��م 
ضجة  يحدث  حتى  قبل  م��ن  السينما 

فنية.
رغبته  عدم  عن  »شادى«  أعرب  كما 
حيث  مصر،  فى  السينما  دراس��ة  فى 
طموحاته،  تناسب  ال  بأنها  وصفها 
إدارة  دراسة  إلى  اضطر  فقد  ثم  ومن 

األعمال.
وفى النهاية أعلن »شادى« عن حلمه، 
هوليوود  أس��اف��ر  نفسى  »أن���ا  ق��ائ��ًا: 
لدراسة اإلخراج بعد إمتام دراستى فى 
هتحقق  اللى  هى  هوليوود  ألن  مصر، 

حلمى«.

فى منع العقل من »التهنيج«: الكلمات 
املتقاطعة و»السـودوكو« مش تفاهة وال عيب

كتبت - ندى حسني وندى عصام:
»أنا فاكر اسمه.. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟«، كلمات ترددها 
أو  اسمه  تتذكر  ال  لكنك  باسمك،  أحدهم  يناديك  عندما 
عندما ترى ممثًا أو شخصاً مشهوراً على شاشة التليفزيون 
حينها  تعرفه،  أن��ك  رغ��م  اس��م��ه،  تذكر  تستطيع  ال  لكنك 
فليس  خاطئ،  اعتقاد  وهذا  الذاكرة،  بضعف  نفسك  تتهم 
توجد  لكن  قوية،  ذاكرة  أو  بذاكرة ضعيفة  يُسمى  ما  هناك 
ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة، والكثير يعتقد أن األلعاب 
مضيعة للوقت واحلقيقة أنها تلعب دوراً فى تقوية الذاكرة. 
»ناشيونال  قناة  على  العقل«  »ألعاب  برنامج  مؤخراً  انتشر 
املخ،  وتنشيط  الذهنية  باأللعاب  يهتم  الذى  جيوجرافيك«، 
التى  »األن��دروي��د«  ألنظمة  التطبيقات  من  بالعديد  وأيضاً 

الذاكرة. حتفز 
محمود،  الكرمي  عبد  الدكتور  علق  السياق،  ه��ذا  وف��ى 
إخصائى أمراض املخ واألعصاب، مبستشفى الطب النفسى، 
قائًا إن األكل وشرب املاء والنوم يساعدان على االستيعاب 
التى  الذهنية  األلعاب  بجانب  ال��ذاك��رة،  وتقوية  والتركيز 
والتفكير  كالتعلم  الفكرية،  املهارات  حتسن  على  تساعد 

التى  والسودوكو«  املتقاطعة  »الكلمات  وأشهرها  والتذكر، 
تسهم فى تقوية القدرة على استرجاع املعلومات واالستنتاج، 
تعمل  التى  والطاولة«  »الشطرجن  الكمبيوتر  ألعاب  وأبسطها 
املستمر. بالتفكير  املخ  ق��درات  وتنمية  العقل  تشغيل  على 
الكندى،  باملركز  البشرية  التنمية  كرمي، مدرب  ونصح عماد 
بعدم الضغط على الذاكرة لتذّكر املعلومات، ألن هذا يؤدى 
فعند  املعكوس،  اجلهد  لقانون  طبقاً  عكسية،  نتيجة  إل��ى 
طويلة  ال��ذاك��رة  ميثل  ال��ذى  ال��اواع��ى  العقل  على  الضغط 
املدى فا يستطيع أن يتذكر شيئاً، ومن الطرق املثلى للتذكر 
والربط  أرقام وقصص  إلى  املعلومات  محاولة حتويل جميع 

تذكرها. لسهولة  بينها 
عند  فإنه  ون«  »بلوس  مجلة  فى  نُشرت  لدراسة  وطبقاً 
تكوير قبضة اليد اليمنى أثناء تلقى املعلومات ملدة 90 ثانية 
ألنها  الذاكرة  فى  املعلومات  تشكيل  على  يساعد  ذلك  فإن 
اليد اليسرى فهى  ، أما قبضة  حتفز مناطق معينة بالدماغ 
أخرى  دراسة  أثبتت  كما  املعلومات،  استرجاع  عند  تساعد 
مضغ  أن  سايكولوجى«  أوف  ج��ورن��ال  »بريتس  مجلة  ف��ى 

املعلومات. التركيز عند سماع  اللبان يساعد على 

وإمي��ان  نبيل  وآي���ات  سيد  ن���ورا   - كتبت 
ممدوح:

اجلواز  كده، بس  أقول  أقدر  أو  باحبها  فعا 
تانى  بيكون شىء  دى  الظروف  وفى  دى  األي��ام 
خالص وتقريباً فكرة صعبة أو مستحيلة.. يعنى 
باختصار كده أحبها آه بس أجتوزها إزاى هو أنا 
اجتننت!.. معاٍن وعبارات متقاربة سمعناها من 
أكثر من شاب عندما سألناه عن عاقته بالفتاة 
التى يجزم أنه يحبها، بل يرتدى دبلة من الفضة 
بها  يوضح  إجابة  بها..  ارتباطه  عن  لها  تعبيراً 
الشاب أنه ال يكن لها فى قلبه سوى شعور بأنها 
األمر  العاطفى،  فراغه  به  »ش��ىء« ميأل  مجرد 
ال  الشباب،  رأى  على  التعرف  إلى  دعانا  الذى 
يظهر  بدأ  الذى  األمر  هذا  فى  الفتيات،  سيما 

ويتسع وهو »دبلة من غير خطوبة«.
فى  االرتباط  أن  يوسف  محمد  الطالب  يرى 
وأن  وق���ت«  »تقضية  ع��ن  ع��ب��ارة  املرحلة  ه��ذه 

الشخصن يدركان أنهما »بيضحكوا على بعض«، 
من  حاجة  بيبقى  الدبلة  البس  »واللى  مضيفا: 
يكون  أو  العزوبية  حالة  عن  تعويضاً  إما  اثنن: 
ولو  أنه خاطبها،  نفسه  وبيقنع  بواحدة  مرتبطا 
لقيت أختى البسة دبلة بدون خطوبة »لن أسكت 
محمد  الطالب  وع��ل��ق  أس��ام��ح��ه��ا«،  ول��ن  عنها 
على  معاً  يتعامان  املرتبطن  إن  بقوله  سمير 
أنهما مخطوبان، قائًا: »وبالنسبة لى ال توجد 
تلبس  مثلما  دبلة  أختى  تلبس  أن  عندى مشكلة 
خوامت الزينة، لكن الوالدين يرفضان ذلك حتى 
أحد  يأتى  فا  مخطوبة،  أنها  الناس  يظن  ال 

خلطبتها«.
مبنياً  يكون  عندما  أفضل  يكون  »االرت��ب��اط 
والصدق  الطرفن  بن  والتفاهم  االحترام  على 
فى نية الزواج« هكذا بدأ الطالب أحمد محمود 
وبالنسبة  بقوله:  أدهشنا  لكنه  معنا،  حديثه 
بالبسها وده شىء عادى ال هو عيب  أنا  للدبلة 

وال حرام والولد بالنسبة له الدبلة ممكن تكون 
ذكرى من حد عزيز عليه ومحتفظ بيها، فالولد 

حر نفسه، إمنا البنت أل«!
»االرتباط  تقى محمد بحسم:  الطالبة  وردت 
عندى خطوبة وزواج، وغالباً البنت التى ترتدى 
دبلة، غير كده بتكون تلقتها كهدية من أحد، وال 
باحلبيب  يُسمى  ما  والتقاليد  الدين  فى  يوجد 
أن هذا  أرى  فأنا  لذا  ال��زوج،  أو  غير اخلطيب 
املجتمع  ولو  املجتمع،  نظرة  عن  بعيداً  يصح  ال 
فربنا  البنت،  على  ويرفضه  الولد  على  يقبله 

بيرفضه للولد زى البنت بالظبط«.
»االرت���ب���اط ف��ى وج��ه��ة ن��ظ��رى إم��ا دب��ل��ة فى 
يبقى  ك��ده  غير  الشمال..  فى  دبلة  يا  اليمن 
أحمد  مرمي  الطالبة  خّلصت  هكذا  استهبال« 
أن  بد  ال  طرفن  بن  الدبلة  أن  مضيفة  رأيها، 
إلقناع  دبلة  وليس  واجلميع،  األهل  أمام  تكون 
فتاة  يهدى  وال��ذى  مخطوبان،  أنهما  أنفسهما 

دبلة بينه وبينها ال يحبها ألنه إذا كان يحترمها 
من  رسمياً  سيطلبها  كان  صادقاً  حباً  ويحبها 

أهلها للزواج.
وقالت الطالبة شيماء أحمد إن االرتباط ميثل 
موضة  أصبحت  والدبلة  زواجا،  أو  خطوبة  لها 
وليست مسؤلية، وكل شاب يرتبط ببنت يرتدى 
دبلة ليقنعها إنهما مخطوبان وتضيف أن الفتاة 
نفسها  تلقاء  من  الدبلة  ارتداء  على  تقدم  التى 
املجتمع  يقبلها  ال  التى  الشديدة  باجلرأة  تتمتع 

املصرى بعاداته وتقاليده.
له  الطالبة منى جمال أن االرتباط  وأضافت 
معنى واحد هو »دخول البيت من بابه« والدبلة 
الفتاة دون خطوبة ستقلل فرصتها  ارتدتها  إذا 
الفضة  الدبلة  ارت��داء هذه  أن  كما  ال��زواج،  فى 
بها  تشعر  التى  احلقيقية  بالفرحة  يشعرها  ال 
لها  يهديها  التى  الذهبية  الدبلة  ترتدى  عندما 

خطيبها أمام اجلميع.

»إعالن خطوبة« و»سامحينى يا نانسى«.. 
فى الفتة على الطريق العام

افتكاسات رومانسية
على الطريقة املصرية

كتبت - هبة أحمد ومنى صابر:
ال��ل��ى ي��ع��ي��ش ي��ش��وف وي��ب��ت��ك��ر وميكن 
يفتكس.. وهكذا وكسراً للعادات والتقاليد 
الزمان  ق��دمي  من  املصريون  يتبعها  التى 
املرعية فى  ال��ث��واب��ت  م��ن  وال��ل��ى ص���ارت 
)افتكاسات(  ج���اءت  امل��ص��ري��ة،  احل��ي��اة 
بعض الشباب لتخرج عن املألوف بأفكار 
جديدة جداً على املجتمع املصرى. حضور 
اجلديدة  األفكار  من  كان  بالتذكرة  الفرح 
التى يقوم فيها العروسان بتصميم تذكرة 
مدفوعة األجر تباع للمعازمي حلضور حفل 
»جواز  فيلم  فكرة  غ��رار  وعلى  زفافهم. 
بإرسال  مواطنون  ق��ام  جمهورى«  بقرار 
السيسى  عبدالفتاح  للرئيس  تليغرافات 
نرى  وأصبحنا  زفافهم،  حفات  حلضور 
بشكل متزايد عمل الفتات اعتذار وتهنئة 

بن األزواج فى الشارع.
لو معاك تذكرة يبقى حتضر الفرح

فكرة تذكرة الفرح تبدو جديدة لم يعتد 
عليها املصريون فظهرت هذه الفكرة ألول 
مرة فى مصر العام املاضى مع العروسن 
»كرمي ونهال« حيث صمم العروسان دعوة 
والتى  وأص��دق��ائ��ه��م��ا،  ألقاربهما  ال��ف��رح 
التكرم  حضراتكم  من  »نرجو  فيها:  كتبا 
أنا  إللى  فرحنا  بحضور  علينا  والتعطف 
مش عارف أعمله واحلضور هيكلف الفرد 
أن��ا مش  هو  ما  جنيه،   100 إل��ى   75 من 
أفراح،  باحضر  م��ش  وأص��ا  ف��رح  عايز 
بس كله عمال يقولى ضرورى فرح عشان 
نازلة  نفسها  تعتبر  الناس  فيبقى  الناس، 
واّل  فسحتها  متن  وتدفع  وتتفسح  تخرج 
إيه؟ تعاطفك لوحده مش كفاية«. تكررت 
»محمد  العروسن  مع  أخرى  مرة  الفكرة 
وآالء«، »محمد« اقترح على خطيبته، بسبب 
التكلفة الكبيرة للفرح وأن عدد )املعازمي( 
وصل إلى 300 فرد، لذلك فقد قرر محمد 
أن يدعو أهل العروسن فقط مجاناً وأن 
يخصص 70 جنيهاً لتذكرة دخول أصدقاء 
دعوته  ن��ص  ف��ى  محمد  وق��ال  الطرفن. 
وتطبع  مفتح  نفسك  »هتعمل  ألصدقائه: 
املاية  ماتبيعش  هاقولك  وتيجى  التذكرة 
مفيش  وباملناسبة  السقاين،  ح��ارة  ف��ى 
جايب خمسة  أنا  هتقولى  يعنى  ع��روض، 
أصحابى وعايز تخفيض هاقولك التذكرة 

مدعمة أصًا«.
على  البعض  وافق  فكرة جديدة،  وكأى 
وفكرة  ممتعا  عما  واعتبروها  الفكرة 
بالسعادة  سيشعرون  إنهم  قائلن  جديدة، 
لتقدمي املساعدة للعروسن واملشاركة فى 
رفض  اآلخ��ر  اجلانب  وعلى  إسعادهما، 
لطيفة،  غير  واعتبروها  الفكرة  آخ��رون 
العروسان  يحترم  أن  »امل��ف��روض  قائلن: 
عزومة  مع  ويتعايشان  امل��ادى  مستواهما 

الرئيس.
املحامى  عبدالعزيز  هيثم  ق��ام  هكذا 
عبدالفتاح  الرئيس  بدعوة  البحيرة  من 
قام  حيث  زفافه،  حفل  السيسى حلضور 
لدعوة  التلغرافات  م��ن  العديد  ب��إرس��ال 
مبيدان  الف��ت��ة  بتعليق  ق��ام  كما  الرئيس 
زفافه،  حضور  الرئيس  من  يطلب  الثورة 

وذلك حسب قوله.
أب���ا له  ال��رئ��ي��س  إن���ه يعتبر  وق���د ق���ال 
وللمصرين وأنه فعل ذلك نتيجة حبه له 
ويتمنى أن يشاركه فرحه باعتباره منوذجا 
عظيما للمصرين وإن هذا التصرف يعبر 
أن  أحد  يقدر  وال  الشخصى  اجتاهه  عن 
يلومه عليه. فيما رأى البعض أن العريس 
املوضوع  على  وعلقوا  الشهرة  عن  يبحث 
إن  وقالوا  فاضى!«  الرئيس  »هو  قائلن: 
أن  وإن حضر سنجد  لن يحضر  الرئيس 
املدعوين كلهم من األمن واحلرس اخلاص 
به، معلقن بأن الرئيس لن يحضر فرحا 

الذين  البسطاء  هم  بالزيارة  األح��ق  ألن 
مناطق  فى  األزم���ات  من  العديد  يعانون 

عديدة ويتمنون التعبير عن مشكاتهم. 
مشغول وحياتك

وكنوع  ج��دي��دة،  تقليعة  أو  تقليد  وف��ى 
علق  الزوجن،  بن  اجلديد  االعتذار  من 
»ع��م��رو« ش��اب م��ن امل��ن��ص��ورة مبحافظة 
الدقهلية الفتة كبيرة يعتذر فيها لزوجته، 
نانسى..  »حبيبتى  »ع��م��رو«:  عليها  كتب 
غصب  بس  معاكى  مقصر  إنى  أناعارف 
لم  الشغل..«.  ظ��روف  عارفة  انتى  عنى 
حبيبته  يفاجئ  زوج  أول  »ع��م��رو«  يكن 
بافتة اعتذار، فهذا األمر يبدو أنه صار 
ولم  العاطفية،  للمشاكل  األس��ه��ل  احل��ل 
يقوم مبثل هذه  من  ال��زوج فقط هو  يعد 
هذه  مثل  فعلن  زوج��ات  فهناك  األف��ك��ار، 
أو  ألزواجهن  حبهن  مدى  لتأكيد  األفكار 

لاعتذار عن أمر ما.
الواقعة،  بهذه  سمعوا  الذين  علق  وقد 
لبعضهما،  الزوجن  حب  على  دليل  بأنها 
وحرص كل منهما على إسعاد اآلخر، فى 
حن رأى البعض اآلخر أنها فكرة خاطئة 

متاماً تهدم اخلصوصية بن الزوجن.
أو  تعليق  إل��ى  امل��وض��وع  ام��ت��د  وطبعا 
اس��ت��ئ��ج��ار الف��ت��ات إع��ان��ي��ة ك��ب��ي��رة فى 
تزينها  اخلطوبة  إعانات  لنشر  الشوارع 
صورة اخلطيب وخطيبته مع بعض كلمات 

رقيقة ورمانسية ال تخلو من مرح.

شادى سرور
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كتب - محمد وليد بركات:
احتفلت جامعة القاهرة، بقاعة املؤمترات باملدينة 
التدريبية  الدورات  اجتياز  اجلامعية، مبنح شهادات 
املؤهلة للقيد بنقابة الصحفيني لدفعتني من املتدربني 
مبركز قدرات تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات 
نصار  جابر  الدكتور  حضور  فى  وذلك  باجلامعة، 
رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو مصطفى مدير 
مركز تنمية قدرات هيئة التدريس، والقيادات بجامعة 
القاهرة، التى حتتضن الدورات التدريبية، والدكتور 

عادل عبدالغفار املتحدث باسم جامعة القاهرة.
وخالل احلفل الذى شهد تسلم نحو 160 صحفياً 
فى الدفعتني األولى والثانية شهادات اجتياز الدورات 
التدريبية، قال الدكتور جابر نصار رئيس اجلامعة، 
إن الصحافة ليست وظيفة، لكنها مهنة متثل نتاجاً 

لعمل فكرى وذهنى، وهذه هى اخلصوصية بالنسبة 
لها، وهى أداة لنقل املعرفة واملعلومات.وأشار »نصار« 
إلى أهمية التدريب املهنى إلضافة معلومات ومعرفة 
جديدة لشباب الصحفيني، ألن التكوين املعرفى للعقل 
كلما استشعر  وإنه  والتعلم،  بالتدريب  يأتى  البشرى 
صاحب املهنة أنه تفوق أكثر فهو يحتاج إلى تدريب 
أكثر، وما ضعفت املهن فى بعض الدول إال عندما ابتعد 
القائمون على هذه املهن عن التعليم والتعلم والتدريب 
املستمر، مشيراً إلى أن الدول املتقدمة بدأت بالتدريب 
املهنى ولم تهتم بالشهادات. يأتى ذلك فى إطار مذكرة 
التفاهم وبروتوكول التعاون املوقع بني جامعة القاهرة 
ونقابة الصحفيني ملدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فى 
مجاالت تدريب الصحفيني، الذى يستهدف تدريب 

1200 صحفى سنوياً.

جامعة القاهرة تكّرم الفائزين فى املهرجان الثانى إلبداعات شباب 2015
بركات  وليد  محمد   - كتب 

وخالد جالل عباس:
فعاليات  القاهرة  جامعة  نظمت 
شباب  إلبداعات  الثانى  املهرجان 
الندوات  بقاعة   2015 اجل��ام��ع��ة 
ب��امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة اجل���دي���دة، 
كليات  م��ن  طالباً   219 مبشاركة 
بينهم  من  وفاز  باجلامعة،  مختلفة 
الشعر،  مجاالت  فى  متسابقاً   27
وال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة، وال���رس���م، 
والغناء  الفوتوغرافى،  والتصوير 

الشرقى والغربى.
وق��ام��ت ال��دك��ت��ورة أم��ان��ى رفعت 
اجلديدة  امل��رك��زي��ة  املكتبة  م��دي��ر 
للطالب  تقدير  ش��ه��ادات  بتسليم 

ال��ف��ائ��زي��ن ف��ى امل��ه��رج��ان، وأكدت 
فى  مببدعيها  تزخر  اجلامعة  أن 
والثقافية  العلمية  املجاالت  جميع 
دائماً  تسعى  املكتبة  وأن  والفنية، 
والعمل  الطالب  إب��داع��ات  إلب��راز 
خالل  م��ن  وصقلها  تنميتها  على 
ال��دع��م امل��ت��واص��ل ل��أن��ش��ط��ة من 
خالل تنظيم الندوات، ورش العمل، 
واملهرجانات واملسابقات. وأوضحت 
افتتاحها  -ل���دى  امل��ك��ت��ب��ة  م��دي��رة 
على  التشكيلية  للفنون  م��ع��رض��اً 
عدد  حضور  فى  املهرجان  هامش 
والشخصيات  الكليات  عمداء  من 
العامة- أن اإلعداد لهذا املهرجان 

استغرق ما يقرب من عام كامل.

منح شهادات اجتياز الدورات التدريبية 
املؤهلة للقيد بنقابة الصحفيني

زيادة مكافأة نهاية اخلدمة 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملني

حفل تأبني لعميد »التخطيط العمرانى« 

وزير التعليم العالى يلتقى 40 من طالب اجلامعات ميثلون جامعاتهم

طالب بـ»حقوق عني شمس« يشكون من تأخير املحاضرات
كتبت - علياء محمد وهاجر سعيد:

اشتكى عدد من طالب كلية احلقوق بجامعة عني شمس 
من تأخير مواعيد املحاضرات منذ بدية الفصل الدراسى 
الثانى التى تبدأ فى الواحدة والنصف ظهراً وتنتهى السابعة 
مساء.قال الطالب إن »إدارة الكلية تتبع نظاماً جديداً هذا 
الفصل يختلف عما كان عليه احلال فى الفصل الدراسى 
فى  املحاضرات  تبدأ  أن  »اعتادوا  أنهم  وأوضحوا  األول«، 
الثانية عشرة حتى الساعة الرابعة والنصف مساًء على أقصى 
تقدير«.وفسر الطالب انزعاجهم من النظام اجلديد بأن 
هذه املواعيد جتعلهم يصلون إلى منازلهم فى وقت متأخر، 
مما يؤثر سلباً على حتصيلهم الدراسى فى محاضرات اليوم 
التالى. وقالت أسماء محسن، الطالبة بالفرقة الثالثة، إن 
»تأخير ميعاد املحاضرات ميثل مشكلة بالنسبة، ألنها تسكن 
فى محافظة بعيدة خارج القاهرة، وتضطر إلى السفر يومياً، 
والعودة فى اليوم التالى«.اتفقت معها فريال صبحى، الطالبة 

بالفرقة الرابعة، التى أبدت تخوفاً من »السير فى اجلامعة 
فى وقت متأخر بعد االنتهاء من املحاضرات«، كما أنها تواجه 
مشكلة فى العودة إلى منزلها بسبب ندرة املواصالت ليال«.
فيما لفت أحمد محمد، الطالب بالفرقة الرابعة، إلى »أن 
املواعيد اجلديدة للمحاضرات تستنزف كل الوقت تقريباً، 

ألنها فى منتصف اليوم«.
فى املقابل، قال مصدر بإدارة الكلية، طلب عدم ذكر اسمه، 
إن »تأخير املحاضرات أصبح ضرورة حتمية«، موضحاً أن 

»الكلية قد تلجأ فى املرحلة القادمة إلى الدراسة الليلية«.
من جانبه، قال أمني الكلية، عبداهلل متولى، إن »أساتذة 
الكلية أبدوا رغبتهم فى تأخير مواعيد املحاضرات، مشيراً، 
فى الوقت ذاته، إلى أن »كلية احلقوق كانت الوحيدة التى 
متارس عملها يوم السبت خالل الفصل الدراسى األول، أما 
اآلن فتحول هذا اليوم إلى إجازة، مما يعطى الطالب فرصة 

لينالوا قسطاً من الراحة«. 

عبداخلالق  أحمد  السيد  د.  عقد 
 40 مع  اجتماعا  العالى،  التعليم  وزير 
اجلامعات  مختلف  من  وطالبة  طالبا 
االختيار  وق����ع  ال����ذي����ن  امل���ص���ري���ة، 
املؤمتر  فى  جامعاتهم  لتمثيل  عليهم 
االقتصادى املقرر انعقاده فى مارس.

مناقشة  مت����ت  ال���ل���ق���اء  وخ������الل 
للمؤمتر  اإلع����داد  ف��ى  ال��ط��الب  دور 
آرائهم  إلى  االستماع  ومت  االقتصادى، 
التعليم  تطوير  استراتيجية  إعداد  فى 
باالستعداد  ال��وزي��ر  ووع���د  ال��ع��ال��ى، 
املجاالت  ك��ل  ف��ى  مقترحاتهم  لتلقى 

لتعليمية.  ا
عمل  ورش  عقد  إلى  الطالب  ودعا 
وحلول  مقترحات  إلى  والوصول  بينهم 
ل��ل��م��ش��ك��الت ال��ت��ى ت��واج��ه��ه��م داخ���ل 
استعداده  ال��وزي��ر  وأب��دى  جامعاتهم، 

املعوقات  ك���ل  وت���ذل���ي���ل  ل��دراس��ت��ه��ا 
أمامهم.

إلى  ع��ب��داخل��ال��ق  د.  اس��ت��م��ع  ك��م��ا 
ومنها:  ومشاكلهم،  الطالب  مقترحات 
التربية  وزارت��ى  بني  التواصل  ض��رورة 
لتعليم  ال��ع��ال��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��ع��ل��ي��م 
األطفال أهمية البحث العلمى، وتوفير 
اآلثار  كليات  لطالب  تدريبية  دورات 
املدارس  داخ��ل  وال��ف��ن��ادق  والسياحة 
معامل  وت��وف��ي��ر  وآث��اره��م،  بتاريخهم 

بكل جامعة. صوتية 
مصطفى  الدين  حسام  د.  وأش��ار   
على  بناًء  مت  الطالب  اختيار  أن  إل��ى 
املثاليون  الطالب  أهمها  ضوابط  عدة 
األجنبية،  اللغة  وإجادة  جامعاتهم،  فى 
تنوع  إلى  الدراسى، باإلضافة  والتفوق 

التخصصات فى كل املجاالت.

»هندسة حلوان« توقع 
بروتوكول تعاون مع جهاز 

حماية املستهلك

»آداب حلوان« تشارك فى 
املؤمتر الدولى السنوى 

للدراسات البيئية

كتبت - ياسمني شرف:
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  ح��ل��وان  جامعة  وّق��ع��ت 
البشرية واالجتماعية  للتنمية  األلفى  مؤسسة 
التعليم  إدارة  »ماجستير  برنامج  إط��ار  ف��ى 
الدولى«، الذى تقّدمه جامعة حلوان باالشتراك 
مع جامعة لودفيجس بورج األملانية، وهذا حتت 
حلوان،  جامعة  رئيس  صقر،  ياسر  د.  رعاية 
وتعهدت  دراس��ي��ة،  منح  تقدمي  بهدف  وذل��ك 
بتقدمي  األلفى  مؤسسة  االتفاقية  لهذه  تبعاً 
املدارس احلكومية  خمس منح سنوية ملديرى 

والتجريبية املتميزة.
وأكد رئيس اجلامعة أن هذه االتفاقية تعد 
من أبرز االتفاقيات الفعالة التى تساعد على 
خللق  تسعى  كما  امل��ص��رى،  املجتمع  ن��ه��وض 
فرص عمل إيجابية للطالب بعد تخرجهم فى 

اجلامعة.
كامل  ران��دا  ود.  ياسر صقر،  د.  وق��ع  كما 
باجلامعة،  باملطرية  الهندسة  كلية  عميد 
بروتوكول تعاون مع اللواء عاطف يعقوب رئيس 
الهندسة  كلية  جهاز حماية املستهلك، لتصبح 
صناعة  فى  للجهاز  الفنية  املرجعية  باملطرية 

وفحص السيارات مبصر.
أن جهاز حماية  رئيس جامعة حلوان  وأكد 
املستهلك يبذل جهوداً مهمة حلماية املستهلك 
هذه  توقيع  أن  إلى  مشيراً  املصرى،  واملجتمع 
مهارات  استغالل  إل��ى  يهدف  معه  االتفاقية 

طالب الكلية وتنميتها.

كتبت - ياسمني شرف:
تشارك كلية اآلداب بجامعة حلوان فى املؤمتر 
الدولى السنوى للدراسات البيئية، الذى يُعقد 
فى  البيئية  الدراسات  »مستقبل  عنوان  حتت 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية«، ويهدف املؤمتر 
مجال  فى  الدولية  التجارب  على  التعرف  إلى 
الدراسات البيئية، وتبادل اآلراء ووضع التصور 
واعتماد مشروعات  البيئية،  للدراسات  املالئم 
ميكن أن تتم على املستوى العربى والدولى فى 
البيئية ومحاولة تطبيق هذا  الدراسات  مجال 

فى كليات جامعة حلوان.
وزارة  من  قيادات  املؤمتر  هذا  فى  يشارك 
التعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس فى كليات 

العلوم االجتماعية واإلنسانية والتطبيقية.

»ألسن عني شمس« حتصل على اجلودة واالعتماد
كتبت - علياء محمد:

حصلت كلية األلسن بجامعة عني شمس على االعتماد 
من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لتحتل 
املرتبة السابعة على مستوى كليات اجلامعة التى حصلت 

على اجلودة.
قسم  رئيس  الرفاعى،  جمال  الدكتور  قال  ب��دوره، 

اللغات السامية، إن »الكلية أصبحت معتمدة دوليا 
واالعتماد«،  اجل��ودة  على  بعد حصولها  وعامليا 

أصبحوا  األلسن  »خريجى  أن  إل��ى  مشيرا 
مؤهلني للحصول على فرص عمل محلياً 
ودوليا«، موضحاً ل�»صوت اجلامعة«، أن 
»خطوات احلصول على اجلودة كانت 

عبارة عن إج��راءات لتوثيق ما تنظمه الكلية من أنشطة 
وأبحاث وندوات، فضال عن تفعيل عالقة الكلية باملجتمع 
»كما  وأض��اف  األمية«.  ملحو  دورات  تنظيم  خالل  من 
نظمت الكلية حملة جلمع التبرعات لصالح مستشفى 
اسم  حتمل  جديدة  غرفة  إلنشاء  األط��ف��ال  سرطان 

الكلية، األلسن«.
وب��دوره، قال خالد أحمد، رئيس احتاد الطالب 
بالكلية، إن »االحتاد لعب دوراً فى تأهيل الكلية 
للحصول على اجلودة من خالل تنظيم حمالت 
»الدكتورة  أن  موضحا  للطالب،  توعية 
التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  ف��ؤاد،  منى 
والطالب، أشرفت على هذه احلمالت.

تنظيم ورشة اإلعداد اإلقليمى حلصر 
املواد اخلطرة بالدول العربية

فريق من طالب هندسة القاهرة يفوز باملركز الرابع 
فى مسابقة عاملية للسيارات الصديقة للبيئة

كتبت - مها عمار:
اف��ت��ت��ح ال��دك��ت��ور ج��اب��ر ن��ص��ار، رئ��ي��س جامعة 
القاهرة، فعاليات ورشة اإلعداد اإلقليمى حلصر 
وذلك  العربية،  بالدول  اخلطرة  امل��واد  وتصنيف 
اخلاصة  اجللسة  ورأس  ال��ش��ي��خ،  ش��رم  مبدينة 
اإللكترونية  املخلفات  تشريع  م��س��ودة  مبناقشة 
العربى  الفريق  على  لعرضها  متهيداً  املستعملة، 
بجامعة الدول العربية، كما قام بتوزيع الشهادات 

على وفود الدول العربية املشاركني فى الورشة.
ونقل  للتدريب  اإلقليمى  امل��رك��ز  ال��ورش��ة  نظم 
التكنولوجيا للدول العربية )بازل(، الذى تستضيف 
اتفاقية  املركز  هذا  ويتبع  القاهرة،  جامعة  مقره 
املعنية  الدولية  االتفاقيات  كبرى  تعد  التى  ب��ازل 

على  مركزاً  عشر  أربعة  وتضم  اخلطرة،  باملواد 
املستوى الدولى.

ناقشت الورشة عمليات احلصر وإعداد القوائم 
دول  عشر  من  وف��ود  بحضور  اخلطرة  للنفايات 
عربية وممثلني عن الوزارات واجلهات املعنية فى 
الدولية  املنظمات  من  عدد  ممثلو  وكذلك  مصر، 
 - اإلمن��ائ��ى  املتحدة  األمم  برنامج   - )يونسكو 

أليسكو( وكذلك ممثلون جلامعة الدول العربية.
كما تناولت سبل توحيد قوائم تصنيف النفايات 
الفريق  على  وعرضها  العربية  ب��ال��دول  اخلطرة 
الدول  بجامعة  الدولية  باالتفاقيات  املعنى  العربى 
لعرضه على  القادم، متهيداً  العربية فى اجتماعه 

وزراء البيئة العرب.

بجامعة  ال��ه��ن��دس��ة  كلية  م��ن  ف��ري��ق  ف���از 
القاهرة باملركز الرابع، خالل متثبلهم ملصر، 
فى مارثون شل البيئى لعام 2015 والذى أقيم 
الفترة  خ��الل  "مانيال"  الفلبينية  بالعاصمة 
وهى   ،2015 مارس  أول  إلى  فبراير   26 من 
املسابقة العاملية التى تنظمها شركة شل بني 
على  اجلامعات  كبرى  فى  الطالب  من  فرق 
السيارات  وتصنيع  لتصميم  العالم  مستوى 
املوفرة للوقود )الصديقة للبيئة(. وقد حصل 
فريق كلية هندسة القاهرة على املركز الرابع 
فى فئة سيارات الضاحية التى تعمل بالبنزين. 
كما حصل على جائزة التواصل، وهى جائزة 
مخصصة ألكثر الفرق توعية بأفكار وأهداف 
على  التشجيع  ف��ى  تتلخص  التى  املسابقة 

على  واملحافظة  الطاقة  إستهالك  ترشيد 
مراد  ش��ري��ف  ال��دك��ت��ور  ذل��ك  أع��ل��ن  البيئة. 
شاركت  الكلية  أن  وأوض���ح  الكلية،  عميد 
تصنيفى  ف��ى  للبنزين  م��وف��رت��ني  بسيارتني 
والسيارة  حورس  بالسيارة  السيارات،  مناذج 
أنوبيس فى فيْة سيارات الضاحية . وحصلت 
سيارة الفريق أنوبيس على املركز الرابع فى 
مسابقة فئة سيارات الضاحية املوفرة للبنزين 
الفئة.  ذات  فى  مشاركة  سيارة   15 بني  من 
لتر  بإستخدام  كم   57 السيارة  قطعت  حيث 
واحد فقط من البنزين، حيث تقاس النتائج 
ممكنة  مسافة  أبعد  إلى  القيادة  ميكنه  مبن 
الساعة  فى  وات  كيلو   1 مايعادل  بإستهالك 

من الكهرباء أو لتر واحد من الوقود.

وزير التعليم العالى

جامعة عني شمس تنشئ فرعًا بأديس أبابا بإثيوبيا

وافق مجلس جامعة عني شمس برئاسة الدكتور حسني 
عيسى رئيس اجلامعة، على املبادرة اخلاصة بإنشاء فرع 

للجامعة مبدينة أديس أبابا بإثيوبيا.
وأوضح د. حسني عيسى، أن ذلك يأتى فى إطار تنمية 
العالقات بني جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل، 
مشيراً إلى أن اجلانب اإلثيوبى أبدى موافقة مبدئية على 
تخصيص قطعة أرض بالعاصمة اإلثيوبية لتكون مقراً لفرع 
اجلامعة. وكذلك استعرض رئيس اجلامعة خالل اجتماع 
املجلس زي��ارة وفد اجلامعة برئاسته إلى دبى خالل شهر 
يناير املاضى وعقد لقاء مع هيئة املعرفة واستيفاء الطلبات 
 لتبدأ الدراسة فى فرع اجلامعة بدبى فى سبتمبر املقبل،

كما استعرض االجتماع قيام وفد من اجلامعة بزيارة اململكة 

العربية السعودية فى إطار التعاون الطبى، وأيضاً زيارة وفد 
من كبار املسئولني بإجنلترا لبعض اجلامعات املصرية خالل 
مارس احلالى لعرض جتربة تطوير العملية التعليمية بالتعليم 

العالى وإصالح الهيكل اإلدارى.
فى سياق متصل، وافق املجلس على اشتراك بعض أعضاء 
هيئة التدريس بكليات احلقوق واآلداب والتجارة باجلامعة 
فى جلان فحص اإلنتاج العلمى بأكادميية الشرطة لأقسام 
العام  من  اعتباراً  ثالث سنوات،  ملدة  والشرطية  القانونية 
الدراسى 2014/ 2015، وكذلك مشاركة عدد من أعضاء 
هيئة التدريس فى اللجان الفرعية املنبثقة من جلنة صياغة 
قانون التعليم العالى ومشاركة اجلامعة فى احتفاالت مؤسسة 

الفولبرايت مبرور 65 على إنشائها.

جامعة عني شمس

جامعة القاهرة

قرر مجلس إدارة صندوق التأمني ألعضاء 
القاهرة  بجامعة  والعاملني  التدريس  هيئة 
اخلدمة  نهاية  ملكافآت  األقصى  احلد  زي��ادة 
باجلامعة،  والعاملني  التدريس  هيئة  ألعضاء 
سواء فى حالة اإلحالة إلى املعاش أو فى حالة 
الوفاة، إلى مائة ألف جنيه بدالً من 75 ألفاً، 
األساسى  األج��ر  على  الصرف  حساب  ويتم 
بدالً من عام 2005،  للعضو فى عام 2009، 
أول  من  اعتباراً  القرار  هذا  تطبيق  حيث مت 
الرقابة على  هيئة  كانت  املاضى.  يناير  شهر 
اجلديدة  التعديالت  على  وافقت  قد  التأمني 
لنظام التأمني اخلاص ألعضاء هيئة التدريس 
أقرتها  ال��ت��ى  ال��ق��اه��رة  بجامعة  وال��ع��ام��ل��ني 

التأمني ألعضاء  العمومية لصندوق  اجلمعية 
هيئة التدريس والعاملني باجلامعة. كما قررت 
اجلامعة دعم أعضاء هيئة التدريس والعاملني، 
مببلغ 20 مليون جنيه يتم إيداعها بالصندوق 
التعديالت  تنفيذ  لبدء  س��ن��وات  خمس  مل��دة 
جابر  الدكتور  ووّج��ه  الصرف.  فى  اجلديدة 
قيام  بضرورة  القاهرة  جامعة  رئيس  نصار 
هيئة  ألعضاء  التأمني  صندوق  إدارة  مجلس 
دراسة  بإعداد  باجلامعة  والعاملني  التدريس 
اكتوارية جديدة خالل عام، للنظر فى توفير 
التدريس  تأمينية أفضل ألعضاء هيئة  مزايا 
السنوات  فى  الصندوق  خالل  من  والعاملني 

القادمة.

واإلقليمى  العمرانى  التخطيط  كلية  أقامت 
حفاًل  املاضى،  األسبوع  القاهرة،  بجامعة 
الدكتور  األستاذ  األسبق  عميدها  لتأبني 
محمود يسرى رائد الفكر والتصميم العمرانى، 
اجليزة،  محافظ  زكريا  خالد  الدكتور  بحضور 
التخطيط  كلية  أحمد محمود يسرى عميد  د. 
الكلية  أساتذة  من  نخبة  جانب  إلى  العمرانى، 

والعاملني بها.
دكتوراه  الدكتور محمود يسرى على  وحصل 
فى تخطيط املدن واألقاليم »MIT« –الواليات 
املتحدة األمريكية– عام 1965، كما مّثل مصر 

الدولية،  الهيئات  وشمال أفريقيا فى عدد من 
RUN UNIVE املتحدة  األمم  جامعة  »منها: 

املدن  عن  الدولى  البحثى  الفريق   »SITY
 ،1995 طوكيو   - املستقبل  وعمران  العاملية 
 AESOP التخطيط  ملدارس  األوروبى  االحتاد 
- ريجيو كاالبريا - إيطاليا - 1990، وغيرها. 
املسابقات  من  العديد  حتكيم  فى  شارك  كما 
واألبحاث الدولية مثل حتكيم املشروع الدولى: 
 )1500( عبدالرحمن  بسيدى  السياحى  املركز 
من  وغيرها  الشمالى،  الساحل   - فدان 

الدولية. املسابقات 
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النظم  وضع  لدراسة  جلنة  تشكيل  على  اإلسكندرية  جامعة  مجلس  وافق 
واإلجراءات الالزمة لتشجيع اجتذاب الطالب الوافدين لدعم دور اجلامعة فى 

التعاون مع اجلامعات فى املحيط العربى واألفريقى والعاملى. 
وأكد بيان صادر عن اجلامعة أهمية تقدمي كل التسهيالت لدعم قطاع الطالب 
اجلامعات  مع  التعاون  فى  اجلامعة  نشاط  املجلس  استعرض  الوافدين حيث 
واملنظمات الدولية، حيث مت استقبال عديد من مسئولى التعليم العالى فى الدول 
العربية واألفريقية واجلامعات األمريكية واملدير اإلقليمى للوكالة الفرانكوفونية 
للجامعات إلى جانب حضور اجتماعات الوكالة الفرانكوفونية للجامعات بلبنان 

واجتماع اجلامعة األورومتوسطية فى سلوفانيا.
من جهة أخرى، افتتح د. صديق عبدالسالم نائب رئيس جامعة اإلسكندرية 
التدريبى  البرنامج  والبحوث،  العليا  للدراسات 
ضمن  العلوم  كلية  تنظمه  الذى  الدولى 
»بوكوم«،  األوروبى  املشروع  فعاليات 
محمد  د.  فيه  اجلامعة  ميثل  الذى 
إسماعيل عبده، عميد كلية العلوم 
نهاية شهر فبراير املاضى، حيث 
من  الهدف  أن  اجلامعة  أعلنت 
تدريب  هو  التدريبية  الدورة 
األساتذة  من  مدرباً   12 عدد 
اإلسكندرية،  جامعة  وميثلون 
قناة  العربية، جامعة  األكادميية 
السويس، جامعة مصراتة بليبيا، 
وجامعة  التقنية،  لبنان  جامعة 

احلسن الثانى باملغرب.

مجلس جامعة املنوفية يقرر منع الدعاية 
االنتخابية داخل احلرم اجلامعى

جامعة بورسعيد تشارك
فى مشروع الكورنيش اجلديد

جامعة اإلسكندرية توافق على تشكيل جلنة 
لتشجيع »الوافدين« للدراسة باجلامعة

مشاركتها  بورسعيد  جامعة  أعلنت 
فى مشروع الكورنيش اجلديد، وذلك 
فى  للمساهمة  خططها  إطار  فى 
العديد من املشروعات باملحافظة من 
خالل تبنى املشاركة اإليجابية باملجتمع 
االستشارات  كل  بتقدمي  خبرة  كبيت 
إلى  إضافة  والهندسية،  العلمية 
كلية  مببانى  اإلنشاءات  استكمال 
فيه  شددت  الذى  الوقت  فى  الطب، 
محافظة بورسعيد على ضرورة تأكيد 
ومنع  اجلامعى  احلرم  استقاللية 
دخوله فى صراع الدعاية لالنتخابات 

البرملانية القادمة.
اجلامعة  مجلس  خالل  ذلك  جاء 
مجدى  اللواء  بحضور  عقد  الذى 
بورسعيد،  محافظ  الدين،  نصر 
بعمل  القائم  حامد  الدين  ود.عالء 
القصبى  ود.راشد  اجلامعة،  رئيس 
نائب رئيس اجلامعة الدراسات العليا 

والبحوث، وعمداء الكليات.

جامعة  رئيس  بأعمال  القائم  وأكد 
واملساهمة  التعاون  أهمية  بورسعيد 
فى العديد من املشروعات باملحافظة 
موضحاً  فيها،  اجلامعة  إدارة  ودور 
العلمى  دورها  يقتصر  أن اجلامعة ال 
كل  ليشمل  بل ميتد  والتعليمى فقط، 
املجاالت واملشاركة اإليجابية باملجتمع 
االستشارات  كل  بتقدمي  خبرة  كبيت 
العلمية والهندسية وأنه حالياً تشارك 
مبشروع  بالعمل  الهندسة  كلية 

الكورنيش اجلديد باملحافظة.
إجنازه  مت  ما  »حامد«  واستعرض 
كلية  مبانى  استكمال  منها  باجلامعة، 
التجهيزات  كل  من  واالنتهاء  الطب 
العلمية  والكوادر  الطبية  واخلدمات 
»آل  مستشفى  ملكية  نقل  وايضا 
سليمان« للجامعة، واضاف أن اجلامعة 
خلدمة  املجانى  الدعم  على  حريصة 
ابناء بورسعيد، وانه لن يضار احد من 

العاملني مبستشفى آل سليمان.

.. وحتت شعار »ارسم بسمة«

نظمتها اجلامعة األمريكية

ندوة حول أبحاث الشباب الرائدة مبصر

اجلامعة البريطانية بالقاهرة تستضيف وفدًا من جامعة 
»Rejected« كوين مارجريت« وتنظم ملتقى بعنوان«

كتبت - إميان عبدالقادر:
وفداً  فى مصر  البريطانية  اجلامعة  استضافت 
ملناقشة  البريطانية  مارجريت«  »كوين  جامعة  من 
التعاون املشترك بني اجلامعتني فى مجال التمريض 
صفاء  الدكتورة  التمريض  كلية  عميدة  بحضور 
اجلامعة  بني  املشترك  التعاون  ويستهدف  هاشم. 
مارجريت«،  »كوين  وجامعة  مصر  فى  البريطانية 
العمل على تبادل اخلبرات التعليمية والتطبيقية من 
حيث التبادل الطالبى، بجانب تبادل أعضاء هيئة 

التدريس واملتخصصني فى مجال التمريض.
املتخصصني  أفضل  من  عددا  أن  إلى  يشار 
يقومون  مارجريت«  »كوين  جامعة  من  األجانب 
وتقدمي  الكلية،  هذه  على  الكامل  باإلشراف 
أفضل وأحدث املواد العلمية فى مجاالت الرعاية 

والتمريض.
ملتقى طالبياً  اجلامعة  نظمت  أخرى،  من جهة 
الطالبى  امللتقى  أقامه   »Rejected« عنوان  حتت 
كل  عن   »Rejected« نشاط  ويعبر   ،»update CU«
ومت  ما  نشاط  أو  ما  بوظيفة  لاللتحاق  تقدم  من 
والتقدم  املواصلة  قرر  أو  بفشله  فشعر  رفضه، 
فى  النجاح  فى  فشل  أيضاً  لكنه  عديدة،  مرات 
أى من مقابالته تلك فاستسلم، وهذا النشاط هو 
جلميع األعمار وجميع املؤهالت فهو غير ُمقتصر 

على الطلبة، كما أوضح مقيمو النشاط.
كل  تعريف  إلى  أساسى  بشكل  النشاط  ويهدف 
فرد أنه ليس وحده الذى مت رفضه بل هناك غيره 
العالم،  مستوى  وعلى  املجاالت  كل  وفى  الكثيرون 

قصورهم  ليواجهوا  أنفسهم  بتطوير  قاموا  لكنهم 
التقدم  فى  واستمروا  رفضهم،  فى  تسبب  الذى 
للمقابالت حتى مت قبولهم، أيضاً يتضمن موضوعاً 
عن كيفية اختيار املهنة أو الوظيفة املالئمة ملهارات 
املهنة  واكتشاف  مهاراتك  معرفة  وكيفية  فرد،  كل 
لاللتحاق  الفرد مؤهاًل  وكيف يصبح  التى تالئمها 

بالوظيفة التى يتمناها.
ومن املضامني األخرى فى هذا النشاط مهارات 

التقدم للمقابالت، وكيف تستعد لهذه املقابالت وما 
الصفات أو املهارات التى حتتاجها لقبولك وجناحك 
فيها، وكيف تكتشف مهاراتك وتظهرها ملن حولك، 
أيضاً يتضمن احلديث عن الشهادات التى تؤهلك 
الشهادات  بأنواع  والتعريف  مهاراتك،  من  وتزيد 
بهدف  عليها  احلصول  وكيفية  وأهميتها  املختلفة 
أى  فى  للقبول  مؤهاًل  ليصبح  ذاتياً  الفرد  تطوير 

مكان يتقدم إليه.

طالبة بحرينية تصمم مصنعًا إلنتاج سيارات صديقة للبيئة

مركز جديد لعلوم الفضاء بجامعة الشارقة

بقسم  محمد،  على  مرمي  الطالبة  متكنت 
الهندسة امليكانيكية بجامعة البحرين من حتويل 
مشروع السيارة الهيدروجينية إلى مشروع جتارى 
مربح، مؤكدة أنها توصلت إلى إمكانية ذلك من 
خالل تطوير سيارة صديقة للبيئة أشبه بسيارة 
واملشروع  املتعددة  االستخدامات  ذات  اجلولف 
هيئة  املناعى، عضو  بدر  الدكتور  إشراف  حتت 

التدريس بقسم الهندسة امليكانيكية.
وقالت مرمي: إّن »الهدف من املشروع تشجيع 
االستثمار فى الطاقة البديلة للحد من استهالك 
الضارة  االنبعاثات  وخفض  األحفورى،  الوقود 
بالبيئة«، مشيرة إلى أن »هذه املشروعات تساعد 
على مواكبة التطورات فى صناعة اجليل اجلديد 

من السيارات الصديقة للبيئة«.
دراسة  إعداد  سبيل  فى  أنها  الطالبة  وأكدت 
من  معلومات  استقت  املصنع  ملشروع  اجلدوى 
عدة جهات ذات عالقة، مثل: أطراف الصناعة، 
دراسة  أن  وأوضحت  املساندة.  واملؤسسات 
إلى  توصلت  سنتني-  استغرقت  -التى  اجلدوى 
فى  واألوكسجني  الهيدروجني  استخدام  إمكانية 
السيارات،  لتشغيل  الكهربائية  الطاقة  توليد 
وجدوى إنشاء مصنع لتصنيع السيارات صديقة 
يصل  جيد  استثمارى  بعائد  البحرين  فى  البيئة 
إلى نحو 7% سنوياً، مشيرة إلى أن البحرين قادرة 
على توفير البنية التحتية والعمالة الالزمة لهذا 

املصنع.

صرح الدكتور حميد مجول النعيمى، مدير 
لعلوم  العربى  الشارقة ورئيس االحتاد  جامعة 
الفضاء والفلك، بأن شهر أبريل القادم سيشهد 
افتتاح مركز متطور لعلوم الفضاء فى اجلامعة 
وفضائية  فلكية  م��ع��ارض  امل��رك��ز  وي��ض��م��ن 
وفيزيائية تعليمية عدة ملختلف الفئات العمرية، 
الكون  ملشاهدة  متقدماً  فلكياً  معرضاً  يشمل 
الكون  فى أربع حقب زمنية، متثل استكشاف 
املسلمني  العلماء  أن  وكيف  امل��ج��ردة  بالعني 
استخدمت  التى  األجهزة  وما  الكون؟  ص��ّوروا 
الكون  استكشاف  ملعرض  باإلضافة  ق��دمي��اً، 
بأول تليسكوب وهو تليسكوب جاليليو جاليلى، 
الطيف  أجهزة  باستخدام  الكون  واستكشاف 

وتتيح  التاريخ  فى  م��رة  ألول  صنعت  التى 
بتكنولوجيا  ال��ك��ون  على  ال��ت��ع��ّرف 

ال����ف����ض����اء م���ث���ل )األق����م����ار 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وامل���رك���ب���ات 

الكون  أى  ال��ف��ض��ائ��ي��ة(، 
التليسكوبات  رأت��ه  كما 
احلديثة  والكاميرات 
الفلكية  والقبة  اليوم. 
الصورة  عارضة  هى 
الفضائية  واألف����الم 
والفلكية وحتتوى على 
ش��اش��ة ع���رض نصف 

ك����روي����ة م��ص��ّن��ع��ة من 
ومركبة  أملونيوم  صفائح 

بزاوية ميل، تستخدم لعرض 
الدقة عن  بالغة  وأف��الم  ص��ور 

من  يتكون  متقدم  رقمى  ع��رض  نظام  طريق 
 »F35 باركو« نوع  7 قنوات عرض ضوئى من 
إلسقاط  متزامن  بشكل  تعمل  األداء  فائقة 
صور معاجلة رقمياً باستخدام أجهزة معاجلة 
املنتجة  الصورة  لتكون  السرعة  فائقة  صورية 
متجانسة ومركبة بطريقة تبدو وكأنها تعرض 

من مصدر واحد.
عارض  على  وسطها  ف��ى  القبة  وحت��ت��وى 
اليابان  فى  مصنع   )Star Ball( عمالق  جنوم 
السماوية  ال��ق��ب��ة  م��س��رح  ق��ل��ب  ف��ى  متمركز 
يتجاوز  النجوم  من  هائل  ع��دد  ع��رض  ويتيح 
مثالية  بصرية  أداة  وه��و  ماليني جن��م،  ال���10 
عن  فضاًل  والفضائية،  الفكلية  ل��ل��دراس��ات 
والكواكب  والقمر  الشمس  ع��ارض��ات 
)املشترى وزحل واملريخ وعطارد 

والزهرة(.
وحت�������ت�������وى ال���ق���ب���ة 
على  أي��ض��اً  الفلكية 
حواسيب  مجموعة 
تغّذى  الدقة  بالغة 
فيديو،  إش�����ارات 
رقمية  واجهة  عبر 
وصلة  ذات  مرئية 
ترتبط  ث���ن���ائ���ي���ة 
العرض  ب���أج���ه���زة 
السبعة، ومت تصميم 
خصيصاً،  امل����س����رح 
القبة  مب��س��رح  وس��م��ى 

الفلكية.

كتبت - مها عمار:
بالقاهرة  األمريكية  اجلامعة  منتدى  نظم 
الشباب  ندوات  سلسلة  من  الثالثة  الندوة 
مصر«،  فى  الرائدة  الشباب  »أبحاث  بعنوان 
للشباب  الصحوة  مشروع  مع  بالتعاون  وذلك 
بدول جنوب وشمال البحر املتوسط، ملناقشة 
لعام  مبصر  البشرية  التنمية  تقرير  نتائج 

2010، فيما يتعلق بالشباب.
شاركت فى الندوة الدكتورة هبة حندوسة، 
مؤسسة شبكة مصر للتنمية املتكاملة والرئيس 
األمريكية  باجلامعة  االقتصاد  لقسم  السابق 
الدكتور بهجت قرنى،  الندوة  وأدار  بالقاهرة. 

مدير منتدى اجلامعة األمريكية بالقاهرة.

احتاد طالب »آداب« ينظمون حملة لرعاية 
الفقراء واملحتاجني بدور الرعاية

كتب - ممدوح اجلروانى:
نظم احتاد طالب كلية اآلداب بجامعة املنوفية حملة »ارسم 
بسمة« جلميع املالبس الشتوية القدمية وتوزيعها على الفقراء 
واملحتاجني بدور الرعاية واأليتام واجلمعيات اخليرية، وكذلك 

توزيعها على الفقراء فى منازلهم وفى شوارع القرى الفقيرة.
بالوقوف  الطلبة  أعضائها  قيام  احلملة  فعاليات  وشهدت 
أمام الباب الرئيسى لكلية اآلداب للتحدث مع الطالب وتوزيع 
أماكن  وتوضيح  للحملة  بالترويج  اخلاصة  واألوارق  الالفتات 

تسلم املالبس من الطلبة.
طالب  الحتاد  اإلعالمى  املتحدث  سمير،  توفيق  وأوضح 
كلية اآلداب، جلريدة »صوت اجلامعة« أن احلملة هدفت إلى 
مساعدة الفقراء ومشاركتهم واإلحساس مبشاكلهم عن طريق 

تقدمي املالبس إليهم حتى إن كانت قدميًة، معتبرا إياها نوعاً 
مستوياتهم  مبختلف  الطلبة  جميع  بني  واإلخاء  التواصل  من 

االجتماعية.
الطلبة  من  واسعاً  ترحيباً  القت  احلملة  أن  »سمير«  وأكد 
سواء  اإليجابية،  باملشاركة  وقاموا  التدريس  هيئة  وأعضاء 
والتجميع  الفرز  عمليات  فى  أو  القدمية  املالبس  بإحضار 
املحتاجني  على  املالبس  توزيع  وهى  األخيرة،  املرحلة  وكذلك 

فى مختلف اجلهات.
بحملة  املشاركات  إحدى  منير«  »أسماء  قالت  جانبها،  من 
املشاركة  ضرورة  لتأكيد  تأتى  الفاعلية  إن  بسمة«  »ارسم 
على  والعطف  كالتصدق  اجليدة  االجتماعية  بالقيم  والتحلى 

الفقراء واملحتاجني حتى لو كان بشىء رمزى.

كتب - ممدوح اجلروانى:
قرر مجلس جامعة املنوفية برئاسة د. معوض اخلولى رئيس 
النواب  ملجلس  للمرشحني  انتخابية  دعاية  أى  منع  اجلامعة، 
وأشمون  ومنوف  الكوم  بشبني  اجلامعة  كليات  داخل  القادم 
وعدم ممارسة الطالب للسياسة أو أى أعمال تسهم فى ترويج 

آراء حزبية معينة.
هانى  الدكتور  ترشيح  على  اجتماعه  خالل  املجلس  ووافق 
بكلية  العامة  الباطنة  بقسم  املساعد  األستاذ  البربرى  سعيد 
الطب للفوز بجائزة امللك فيصل العاملية للطب لعام 2016 فى 

مجال التطبيقات السريرية للجيل القادم فى عالم اجلينات، 
كما وافق على ترشيح الدكتورة أمانى عبداملقصود القائم بعمل 
عميد كلية التربية النوعية بأشمون، أستاذ الدراسات التربوية 
النفسية واالجتماعية، جلائزة عبداحلميد شومان لعام 2015. 
نظمها  التى  البيئى  التمّيز  مسابقة  نتيجة  املجلس  واعتمد 
عاطف  الدكتور  بإشراف  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع 
وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  أبوالعزم 
البيئة، وأسفرت عن فوز كلية التربية النوعية بأشمون وكلية 

احلقوق.

جامعات حول العالم 

املبتدأ واخلبر 
أعمال جامعة  بتسيير  املكلف  زهران  د. رشدى   ■
اإلسكندرية أصدر قرارًا بتعيني وكالء جدد لكلية طب 
األسنان، وشمل القرار تعيني الدكتور يحيى محمد 
للدراسات  األسنان  طب  لكلية  وكياًل  الدين  صالح 
الدكتور  وتعيني  سنوات،  ثالث  ملدة  والبحوث  العليا 
خدمة  لشئون  للكلية  وكياًل  شرف  عبدالعزيز  على 

املجتمع وتنمية البيئة ملدة ثالث سنوات.
البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  شئون  قطاع   ■
بجامعة عني شمس، انتهى من تنفيذ عدة حمالت 
توعية استهدفت طالب املدارس بعدد من اإلدارات 
بينها  من  املحاور،  من  العديد  تضّمنت  التعليمية، 
»تقومي السلوك األخالقى«، و»تنمية مهارات التفكير 
وما  املراهقة  »مشكالت  إلى  باإلضافة  االبتكارى«، 
تتطلبه هذه املرحلة«، ومت تنفيذ احلمالت مبدارس 
الزيتون اإلعدادية بإدارة الزيتون التعليمية، ومدرسة 
احلسينية الرسمية بإدارة الوايلى، ومدرسة الطبرى 

اإلعدادية بإدارة مصر اجلديدة.

ابتكار  أفضل  مسابقة  تنظم  القاهرة  جامعة   ■
مؤسسة  مع  بالتعاون  البحثية  واملعاهد  للجامعات 
األمل  هو  »الشباب  عنوان  حتت   ،Connect Arabs
احلاسبات  تخصصات:  فى  وذلك  واحلل«،  واالبتكار 

واملعلومات، الهندسة، الصيدلة، العلوم والزراعة.
التاسع  القاهرة تنظم فى  الهندسة بجامعة  كلية 
من أبريل املقبل حفل تكرمي جماعياً للحاصلني على 
فى  السابقة  للدفعات  والدكتواره  املاجستير  درجة 
أعوام »2012 � 2013 � 2014«، كما تكرم إدارة 
 1962« أعوام  خريجى  الرواد  املهندسني  الكلية 
االحتفاالت  قاعة  فى  وذلك   ،»1964  �  1963  �

الكبرى بجامعة القاهرة.
تنظم  السويس  قناة  بجامعة  التمريض  كلية   ■
مارس،  يوم ٩  للكلية  الثانى  البيئى  املؤمتر  فعاليات 
بعنوان »سالمة الكبد وصحة املجتمع«، ويناقش أهم 
والعالج  الوبائى  الكبدى  الوقاية من االلتهاب  طرق 

منه وتوفير حياة جيدة ملرضى الكبد وذويهم.

جامعة بورسعيد

صورة لطالب حملة »ارسم بسمة«

هندسة القاهرة

صورة أرشيفية

اجلامعة البريطانية - صورة أرشيفية

60 طالبًا

250 طالبًا وأستاذًا

مهرجان  فى  شاركوا  بنها  جامعة  من 
إبداع 3 »جائزة الشارقة مبدينة األقصر«، 
والرياضة  الشباب  وزارتى  بني  بالتعاون 
والتعليم العالى، وتتضمن املسابقة املشاركة 
واملسرحية  الشعبية  والفنون  العروض  فى 
والغناء  كوميدى  أب  ستاند  وعروض 
املوسيقى  والعزف  واجلماعى  الفردى 

واإلنشاد الدينية والفنون التشكيلية.

من طالب وأساتذة كلية الهندسة بجامعة 
السويس  قناة  بزيارة  قاموا  السويس  قناة 
وقام  التكريك،  مواقع  وتفّقدوا  اجلديدة، 
بالهيئة  القيادى  شلبى  عمرو  العميد 
عرض  بتقدمي  املسلحة  للقوات  الهندسية 
 14 تكريك  من  االنتهاء  وأعلن  للمشروع، 
من  التكريك  واستمرار  مكعب  متر  مليون 

خالل نحو 31 كراكة.

لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  قدمتها 
مستشفيات  ل��دع��م  املجتمع  وخ��دم��ة 
جامعة عني شمس، حيث قامت بتجهيز 
امل��رك��زة مبستشفى  ال��رع��اي��ة  وح���دة 
اجلراحة العامة مبستشفيات اجلامعة، 
تنفس  جهاز   29 التجهيزات  وتتضمن 
م��ون��ي��ت��ور، و3  ص��ن��اع��ى، و29 ج��ه��از 
رعاية  سرير  و29  مركزية،  محطات 
و29  وك��وم��ود،  الطعام  ترابيزة  يشمل 
أجهزة  و3  ومضخة،  محاليل،  سرجنة 
وجهاز  ط��وارئ،  تروللى  و3  صدمات، 

موجات صوتية لفحص القلب.

 10 ماليني جنيه

أرقام Xاألخبار
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الطالب: مجبورون عليها بسبب زيادة 
أعدادنا.. وتكلفتها تتعدى 100 جنيه

كلية التجارة
مجموعات التقوية.. »على عينك يا تاجر«

الطالب الكتاب الدراسى وكتاب التطبيقات.
مجموعات التقوية مش مفيدة

يختلف معها مصطفى إسماعيل، الطالب بالفرقة 
دى  »املجموعات  قائاًل:  علق  الذى  بالكلية،  الثالثة 
يشترك  لم  أنه  موضحاً  للطالب«،  فايدة  مالهاش 
إلى أن تلك املجموعات ال تزيد على  فيها، مشيراً 
يقال  ما  إن  قائاًل  ويضيف  امل��ادة،  أستاذ  يقوله  ما 
داخل املحاضرة هو ما يقال داخل السيكشن، وهو 
ما يتم إعادته فى املجموعة، ويستدرك بالقول »لكن 

بشكل أسهل ومختصر«.
املعيدون يجبرون أحيانًا

ل���»ص��وت اجلامعة«  أوض��ح��وا  ال��ط��الب  ب��ع��ض 
فى  الدخول  على  يجبرون  األحيان  بعض  فى  أنهم 
مجموعات التقوية بشكل غير مباشر، فعلى سبيل 
املثال يقوم املعيد باإلشارة إلى ضيق الوقت أو كثرة 
مباشر  غير  بشكل  يطالبونه  يجعلهم  وكأنه  العدد، 
األسعار  أن  موضحني  تقوية،  مجموعات  بإعطاء 
التى تعلن عنها الكلية ال تقل عن 50 جنيهاً للحصة 
الواحدة فى كل مادة وأنها مدعومة كثيراً، مقارنة 

مبا يتم فى املراكز اخلاصة.
هذه  إل��ى  حاجة  ف��ى  يظلون  أنهم  أض��اف��وا  كما 
املجموعات التى يلقى فيها املعيد األفكار اجلديدة 

واحللول املبتكرة ومناذج قد تأتى فى االمتحان.

ومراجعة ليا، وعمر ما فيه أستاذ أو معيد بيجبر 
تلميح من  بيحصل  لكن  املجموعة  حد على دخول 
بعض  فيها  هيكون  املراجعة  ب��أن  املعيدين  بعض 

نقاط وأسئلة االمتحان«.
التقوية  مجموعة  فى  النهائية  املراجعة  »حصة 
فى الكلية 4 ساعات ب�40 جنيه، لو ماكنتش حاجز 
املراكز  ف��ى  ب��ره  لكن  السنة،  أول  م��ن  املجموعة 
»زكريا  ق��ال  هكذا  جنيه«..  ب���50  بتكون  اخلاصة 
بتتعامل  »املجموعة  موضحاً  أكمل  الذى  عصام«، 
مببدأ لو معاك تقدر تدفع هتحضر ولو مش قادر 
تدفع مش هتحضر، وده مبدأ مرفوض واملفروض 

مايكونش فيه كده«.
طالبة  ص���الح«  »أس��م��اء  تعتبر  النقيض  وع��ل��ى 
مجموعات  أن  املحاسبة،  بقسم  الرابعة  بالفرقة 
التقوية التى تنظمها إدارة الكلية باألساس خلدمة 
الطالب الذين لم يتمكنوا من حضور املحاضرات أو 
السكاشن. وعن أسباب جلوئها إلى تلك املجموعات 
أك��ث��ر فعالية من  ت��ك��ون  أن��ه��ا  اخل��اص��ة أوض��ح��ت 
املحاضرة؛ ألن معيد املادة املتقارب مع الطالب سًنا 
تشمل جميع  وأن احلصة  بإعطائها،  يقوم  من  هو 
اجتياز  على  الطالب  وتساعد  املنهج،  محتويات 
املادة، لكنها من الصعب أن تساعده فى احلصول 
ذاكر  إذا  إال  »ممتاز«  أو  ج��داً«  »جيد  تقدير  على 

بره  »السنتر«  فى  بيحصل  اللى  من  أفضل  باملادة 
طول  جنيه   200 يكون  ممكن  فيها  املبلغ  وال��ل��ى 
السنة، وكمان فلوس املجموعة فى الكلية أقل شوية 
الثانوية  دروس  زى  بره، وحاجة مخّفضة  اللى  من 
فى  دى  املجموعات  أيام  بيخلوا  واملعيدين  العامة، 

نفس أيام السيكشن اخلاصة باملادة«.
املراجعة النهائية تساوى النجاح

يقول  املجموعات  بتلك  التحاقه  أس��ب��اب  وع��ن 
آخد مجموعة خاصة هاحجز  »لو محتاج  »عمر«: 
فى  هاحجز  ومش  بالكلية،  التقوية  مجموعة  فى 
املطبخ  ج��وه  املعيد  ب��ره؛ عشان  اخل��اص��ة  امل��راك��ز 
إزاى  معينة  نقاط  فى  هييجى  االمتحان  وع��ارف 
قبل  معيدين  وجّربنا  يشرح،  ع��ارف  مش  لو  حتى 
فى  كانت  اللى  هى  عطوها  اللى  واحل��اج��ات  ك��ده 

االمتحان النهائى«.
الثانية،  الفرقة  طالب  أم��ي��ر«  »محمد  واعتبر 
مجموعة التقوية داخل الكلية مبثابة فرصة الجتياز 
يتم  التى  تلك  من  ب��دالً  للمادة  النهائى  االمتحان 

إعطاؤها فى املراكز اخلاصة خارج اجلامعة.
»أنا باحضر بس املحاضرة النهائية ومش باحضر 
كل املجموعات من أول التيرم«... هكذا قال »زكريا 
أضاف  ال��ذى  التجارة،  كلية  ط��الب  أح��د  عصام« 
معلوماتى  أزود  عشان  ب��س  باحضر  »أن��ا  ق��ائ��اًل: 

اللى  الطالب  عليها  وبيركز  منه،  م��ح��ّددة  أج��زاء 
مفيدة  وبتكون  مثاًل،  الشغل  لظروف  مابيحضرش 

معاه عشان ينجح بس فى املادة«.
»ال��ص��اوى« احل��دي��ث ح��ول أس��ع��ار تلك  ويكمل 
أسعارها من عام آلخر،  ارتفع  وكيفية  املجموعات 
قائاًل »املجموعات دى كانت من 3 سنني ب�60 و70 
الواحد  التيرم  ف��ى  وال��ن��ص  الشهر  ط��وال  جنيهاً 
وبلغت من 100 إلى 110 جنيهات للطالب الواحد 

تقريباً«.
املجموعة.. زى درس الثانوية

يقول عمرو عفيفى  أيضاً  املجموعات  تلك  وعن 
»مجموعة  إن  بالكلية،  الثانية  بالفرقة  الطالب 
وإنها  تيرم دراس��ى  اإلع��الن عنها كل  يتم  التقوية« 
أكثر  بشكل  لكن  للمحاضرة،  إع���ادة  مبثابة  تعد 
هدوءاً -حسب وصفه - حيث إن األعداد بها تقل 
يتكون من 200  قد  الذى  بالسيكشن  األع��داد  عن 
طالب، غير أن مجموعة التقوية حتوى فقط على 
مثالية  أج��واء  توفير  يُسهل  طالباً، مما   60 أو   50

للفهم واالستيعاب.
ويضيف »عفيفى« قائاًل »أنا دخلت فى مجموعة 
الكلية عشان  فى  أول��ى  سنة  فى  وأن��ا  دى  التقوية 
لكنها فرصة أحسن؛  املواد عندى،  أستوعب  أقدر 
اإلملام  فى  مساعدة  عامل  بيكون  امل��ادة  معيد  ألن 

التجارة،  بكلية  املحاسبة«  »قسم  الرابعة  بالفرقة 
التقوية  مجموعات  فى  ال��دراس��ة  نظام  تفاصيل 
مقرره  بيعطى  املادة  »أستاذ  قائاًل  امل��واد،  ملقررات 
دراسياً  ف��ص��اًل   13 إل��ى   12 م��ن  تقريباً  وبيكون 
طوال السنة، لكن مجموعة التقوية تبدأ قبل شهر 
ونصف من االمتحان فى الكلية، وبيحصل فيها ما 
على  وتركيز  ده،  املنهج  نقاط  لكل  التكثيف  يشبه 

السكرى  وش��ي��م��اء  جمعة  آي��ة   - حتقيق 
وأسماء أسامة ونعمات عماد:

العالم  جامعات  أول��ى  م��ن  ال��ق��اه��رة..  »جامعة 
العربى وأكثرها عراقة وجدارة علمية لديها تاريخ 
ذاخر من األمجاد وتخرج فيها أمهر األساتذة الذين 
هكذا  أج��م��ع«..  العربى  العالم  جامعات  أّس��س��وا 
سيجيب كل من تسأله عن اجلامعة أو عن طالبها، 
وتلك هى الصورة الذهنية املرسومة فى أذهانهم، 
أصبحت  اجلامعة  أن  يوماً  ه��ؤالء  تخّيل  هل  لكن 
اآلن مقراً ل�»املجموعات اخلاصة« أو ما يطلق عليه 
وتلك هى  إنها هكذا  نعم..  التقوية«؟،  »مجموعات 
احلقيقة التى أصبحت على مرأى ومسمع للجميع، 
التقوية  تنتشر مجموعات  التجارة  فهناك فى كلية 
التى تعلن عنها الكلية فى كل تيرم دراسى، ويدفع 
ثمنها الطالب ويلقيها املعيدون باالتفاق مع أساتذة 

تلك املواد.
»صوت اجلامعة« اقتحمت كلية التجارة الستجالء 
حقيقة الواقع ومعرفة أسباب تلك الظاهرة وعرض 
فى  لها  حلول  ع��ن  والبحث  وتفاصيلها  جوانبها 
إحدى أهم الكليات العملية وأكثرها كثافة طالبية 

داخل حرم جامعة القاهرة.
سعر املجموعة 100 جنيه أو يزيد

طالب  ال���ص���اوى،  محمد  ي��س��رد  ال��ب��داي��ة،  ف��ى 

نائب رئيس قسم: اجلامعة 
تكّرس ثقافة مجموعات 

التقوية.. والهدف الربح املادى

»خناقات« بني 
املعيدين على كعكة 
»مجموعات التقوية«

محمد  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  ي��ع��ق��ب 
إدارة  ق��س��م  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ش��ه��اب، 
جامعة  جتارة  بكلية  البشرية  امل��وارد 
مجموعات  ي��خ��ص  فيما  ال��ق��اه��رة، 
فى  مشكلة  هناك  أن  بتأكيد  التقوية 
اجلامعة  وأن  نفسه،  التعليم  نظام 
القدرة  ال��ط��ال��ب  على  تنكر  نفسها 
على البحث عن املعرفة وأن الوظيفة 
تشجيع  ه��ى  للجامعات  األس��اس��ي��ة 
لكن  املعرفة،  اكتشاف  على  الطالب 
ثقافة  تكريس  على  تعمل  اجلامعة 
ال��ت��ق��وي��ة، وه���ذا يجعل  م��ج��م��وع��ات 
الطالب ضعيفاً فى مستواه التعليمى، 
لرسالة  يحضر  أو  يدرس  كان  سواء 

املاجستير أو الدكتوراه.
وأوضح »شهاب« أن اجلامعة توفر 
وفكرياً من  مادياً  ثمينة  كتبا  للطالب 
املمكن أن تصل بالطالب إلى العاملية 
وتدعمها له، لكن الطالب فى النهاية 
فى  ت��وّزع  التى  امللخصات  إلى  يلجأ 

»بني السرايات«.
القسم«  رئيس  »ن��ائ��ب  واس��ت��درك 
إلى أن املستفيدين من وجود  مشيراً 
تلك املجموعات الكلية واملعيدون فى 
ال  الكلية  أن  موضحاً  األول،  املقام 
يقل دخلها سنوياً من تلك املجموعات 
ما  ب��خ��الف  جنيه،  أل��ف   800 ع��ن 
العالى  التعليم  وزارة  لها  خصصته 
فإن  ثم  ومن  مالية،  مخصصات  من 
الفشل هو فشل إدارة، وتنظيم لعدد 
وتقسيم  وال��س��ك��اش��ن  امل��ح��اض��رات 
االستفادة  لهم  يتسنى  حتى  الطالب 
تلك  إل����ى  احل���اج���ة  دون  ال��ك��ام��ل��ة 
املجموعات التى ال يرى أن لها هدفاً 

سوى حتقيق ربح مادى للكلية.
بكلية  املعاونة  الهيئة  عضو  املعيد.. 
الثالثة  األط����راف  أح���د  ي��ع��د  ال��ت��ج��ارة 
مجموعات  مشهد  تشكيل  فى  األساسية 
الباقون على  يقوم طرفاها  التى  التقوية 
عليها  يقبل  وطالب  ترعاها،  كلية  إدارة 
كل  وضحية  األول  مشهدها  بطل  وه��و 
م��ن��ه��م��ا.. ب��ع��ض ال��ط��الب اع��ت��ب��روا أن 
املواد  مطبخ  ف��ى  م��ش��ارك��ون  امل��ع��ي��دي��ن 
األساتذة،  مع  لها  واإلع���داد  الدراسية 
واتهمهم آخرون بأنهم فى بعض األحيان 
على  املباشر  غير  باإليحاء  يجبرونهم 
بني  وم��ا  املجموعات،  تلك  فى  الدخول 
هذا وذاك التقت »صوت اجلامعة« عدداً 
مالبسات  ع��ن  حت��دث��وا  وال��ذي��ن  منهم، 
»مجموعات  معادلة  أط��راف  أح��د  كونه 

التقوية«.
التحقيق،  إج�����راء  ل����دى  وت���ص���ادف 
خالف  نشوب  اجلامعة«  »ص��وت  رص��د 
ومشاحنة بني معيد وزميلته، اتضح فيما 
حول  التنافس  بسبب  ك��ان��ت  أن��ه��ا  بعد 
أولوية أحدهما على اآلخر فى اإلشراف 
على إحدى مجموعات التقوية والتسابق 

عليها بني بعضهما البعض.
وهو ما يؤكده كالم أحد معيدى الكلية 
-رف���ض ذك��ر اس��م��ه- ال���ذى أوض���ح أنه 
تلك  م��ن  أى  على  اإلش���راف  م��ن  ممنوع 
وأضاف  سياسية.  ألسباب  املجموعات 
استفادة  أى  على  يحصل  ال  الطالب  أن 
مكلف  غير  املعيد  أن  كما  له  يقدم  مما 
هو  مثلما  السيكشن،  فى  املنهج  بإنهاء 
أن  وأكد  املجموعة،  داخل  بإنهائه  مجبر 
بالنفع  تعود  التقوية  مجموعة  إي��رادات 

على القسم واملعيد.
وداف�������ع امل���ع���ي���د ذات������ه ع����ن ج����دوى 
منها  إن جزءاً  قائاًل  التقوية،  مجموعات 
من  تنظم  وه��ى  م���ادى،  واآلخ���ر  علمى 
البداية أو بعد بدء الدراسة بعدة أسابيع 
حضور  من  يتمكنوا  لم  الذين  للطالب 
باخلطأ،  يُ��س��ت��غ��ل  ل��ك��ن��ه  امل���ح���اض���رات، 
املعيد  دخل  من  تزيد  املجموعات  وهذه 
املشرف الذى يتم اختياره من ِقبل رئيس 
القسم، وهذا االختيار ينشئ العديد من 

املشكالت بني أعضاء الهيئة املعاونة.

طوابير مجموعات التقوية.. التعليم بطعم الدروس

التعليم  لطالب جتارة.. امللزمة أواًل
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املؤيدون: قرار صحيح مائة فى املائة
ويأخذ فى االعتبار متطلبات الصحة العامة 

- د.م����ح����رز ح��س��ن غ��ال��ى  حت��ق��ي��ق 
ود.فاطمة الزهراء محمد وأحمد ثروت 

وعال محمد:
الدكتور جابر نصار  أثار قرار األستاذ 
بحظر  م��ؤخ��رًا  القاهرة  جامعة  رئيس 
التدريس  هيئات  أعضاء  على  التدخن 
مبانى  داخل  والطالب  املعاونة  والهيئة 
ومعاهدها  وكلياتها  وإدارات��ه��ا  اجلامعة 
للقرار  املخالفن  على  غرامة  وتطبيق 
بواقع خمسن جنيهًا، موجة من اجلدل 
احلاد بن العاملن والطلبة وأعضاء هيئة 
مؤيد  بن  فما  باجلامعات،  التدريس 
اجلامعية  األوساط  فى  للقرار  ومعارض 
محل  القرار  تفعيل  آلية  تبقى  املختلفة 
سابقة  ق���رارات  ظهور  سيما  ال  ج��دل، 
إلى  إضافة  تفعيل،  دون  فعليًا  موجودة 
اتهام املعارضن للقرار بأنه جاء عموميًا 
األماكن  فى  متييز  أو  تدرج  إعطاء  دون 
فيها  يسمح  ال  ال��ت��ى  أو  يسمح  ال��ت��ى 
وترقب  الشخصية،  بحريته  للمدخن 
إمكانية  ح��ول  وت��س��اؤل  امل��ؤي��دي��ن،  م��ن 
اجلامعة«  »ص��وت  فعليًا..  ذلك  تطبيق 
واستعرضت  القادمة  سطورها  فتحت 
انتظار  فى  واملعارضة  املؤيدة  اآلراء  كل 
ما ميكن أن يسفر عنه واقع تفعيل ذلك 
األيام  خالل  باجلامعات  ومثيله  القرار 

القادمة.
يتفق عدد كبير من الطالب واألساتذة 
املدخنن  وغير  املدخنن  من  واإلدارين 
من  وغيره  اجلامعة  رئيس  قرار  أن  على 
طّبقت  التى  املصرية  اجلامعات  رؤس��اء 
هذا القرار، قرار صحيح بنسبة مائة فى 
املائة، ألنه يستند إلى اعتبارات احلفاظ 
واألساتذة  للطالب  العامة  الصحة  على 
إلى  يستند  ك��م  باجلامعة،  والعاملن 
اعتبارات أكثر أهمية تتمثل فى حماية 
التعّرض  املدخنن فى عدم  حقوق غير 
ال  ال��ذى  السلبى  للتدخن  اإلج��ب��ارى 
خطورة  عن  وتأثيره  خطورته  فى  يقل 
هو  وهذا  ذاتها،  التدخن  عملية  وتأثير 
أمن  حمدان  محمد  األس��ت��اذ  أك��ده  ما 
أشار  ال��ذى  األسبق،  اإلع��الم  كلية  ع��ام 

إلى ضرورة احترام القرار وتفعيله داخل 
كليات اجلامعة ومبانيها، حماية للصحة 
وحفاظًا على البيئة وعلى حق اآلخرين 
بآثار  ملوث  غير  ه��واء  استنشاق  ف��ى 

التدخن.
واس��ت��ط��رد األس��ت��اذ ح��م��دان ق��ائ��اًل: 
قبل  م��ن  ال��ق��رار  ه��ذا  مثل  ص��دور  سبق 
لم  لكنها  س��ن��وات،  منذ  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
كأمن  عملى  وأثناء  تفعيله،  فى  تنجح 
من  تطبيقه  ح��اول��ت  اإلع���الم  لكلية 
والعاملن  إقناع اإلدارين  خالل محاولة 
الكلية  داخ��ل  التدخن  عن  باالمتناع 
من  أنه  يؤكد  الواقع  لكن  العمل،  أثناء 

الصعب تطبيق مثل هذا القرار.
علم  محمود  الدكتور  األس��ت��اذ  لكن 
بكلية  املتفّرغ  الصحافة  أستاذ  الدين 
أن  اعتبر  ال��ق��اه��رة،  جامعة  اإلع���الم 
جديدًا،  ليس  مؤخرًا  صدر  الذى  القرار 
عشر  خمسة  منذ  إص��داره  سبق  إنه  بل 
فاملشكلة  ينفذ،  لم  لكنه  تقريبًا،  عامًا 
احلقيقية تكمن فى أن يقتنع املدخنون 
حتمى،  أمر  العادة  هذه  عن  التخلى  بأن 
وأن ت��ك��ون ه��ن��اك إج����راءات ع��ام��ة فى 
وجتعل  املدخن  حرية  تقّيد  املجتمع 
عملية التدخن مصحوبة مبشقة وتعب 
فحرية  اإلط��الق،  على  ممتعة  وليست 
املدخن تتعارض مع حق أصيل من حقوق 

اإلنسان وهو احلياة فى بيئة نظيفة.
ورغم تأييد د. أحمد الطراوى، مدرس 
بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، القرار، 

من  بالرغم 
ك��ون��ه م��دخ��ن��ًا، 

صحيحًا،  القرار  اعتبر  فإنه 
لو مت تطبيقه داخل األماكن املغلقة فى 
املدرجات والقاعات وفى مكاتب اإلدارين، 
التدخن فى احلرم  ولكنه ليس مع منع 
اجلامعى كله، فهذا ليس من حق رئيس 
اجلامعة، ألن ذلك ميكن اعتباره تعسفًا 
قابل  غير  ال��ق��رار  أن  وي��رى  مبرر،  غير 
فى  التشديد  مت  وإن  عمليًا،  للتنفيذ 
وستكون  متوقع،  غير  أمر  وهو  تطبيقه 
هناك صعوبة كبيرة -فحسب قوله- ال 
بد أن يتم ذلك من خالل آليات واضحة 
يكون  فحتى  تطبيقه،  تضمن  ومعروفة 
من  بد  ال  واقعية  وأكثر  عمليًا  ال��ق��رار 
ه��ذا  ألن  للمدخنن،  ق��اع��ات  وج���ود 
القرار ليس وقته  أن هذا  حقهم، مؤكدًا 
األهم  األمور  من  الكثير  هناك  ألن  اآلن 
ملحة  حاجة  هناك  وليست  حاليًا،  منه 

لتنفيذه اآلن.
سيقوم  من  حول  »الطراوى«  وتساءل 
تنفيذها؟،  ومتابعة  الغرامات  بتحصيل 
لديها  بالفعل  واجلامعات  الكليات  وهل 
ستترك  أم  ذل��ك  لتطبيق  إم��ك��ان��ي��ات 
كل  كعادة  عشوائى  نحو  على  يتم  األمر 
تفعيل  ض��رورة  على  مشددًا  قراراتنا؟ 
مثل  املنشآت  مراقبة  فى  متطورة  نظم 

الكاميرات احلديثة.
محمد  د.  السابق  ال���رأى  م��ع  وات��ف��ق 
بكلية  العامة  العالقات  مدرس  أبوالعال، 

لعليا  ا
ب����ك����ل����ي����ة 

القاهرة،  جامعة  اإلع��الم 
كل  على  تعميمه  بضرورة  طالبت  التى 
بأن  ذل��ك  معللة  مصر؛  ف��ى  امل��ؤس��س��ات 
بصحة  تضر  سلبية  ظاهرة  التدخن 
املدخنن وغيرهم، كما أنها تلوث البيئة 
حاجة  فى  لسنا  فنحن  وعليه  والهواء، 
أن قرار  التلوث واألمراض، و»أرى  لزيادة 
رئيس اجلامعة ال بد من تأييده وتقدير 
فائدة  م��ن  عليه  يترتب  وم��ا  بواعثه 

للجميع«، حسب قولها.
طالب  فتحى،  عبدالعزيز  واعتبر 
بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة 
لفكرة  تأييد  مبثابة  ال��ق��رار  ح��ل��وان، 
حرمته  له  للتعليم  مكان  اجلامعة  أن 
تتصدى  أن  ض��رورة  مؤكدًا  وقدسيته، 
السجائر  بيع  لظاهرة  اجلامعة  إدارة 
إلى  باإلضافة  اجلامعى،  احل��رم  داخ��ل 

ذلك. 
وقال منصور محمد، موظف بالشئون 
منع  قرار  إن  التجارة،  بكلية  التعليمية 
سليم  اجلامعة  محيط  داخل  التدخن 
هناك  أن  إل��ى  مشيرًا  امل��ائ��ة،  ف��ى  مائة 
من  يعانون  املوظفن  من  كبيرًا  قطاعًا 
البعض  ق��ي��ام  ج���راء  بالتنفس  ض��ي��ق 

بالتدخن داخل مكاتب العمل.

اآلداب بجامعة كفر الشيخ، الذى وصف 
ب�»الصحيحة  التدخن  منع  ق���رارات 
جدًا«، لكنه استدرك: بشرط وهو إذا ما 
فقط،  املغلقة  األماكن  على  تطبيقه  مت 
مؤكدًا  اجلامعى،  احل��رم  كل  فى  وليس 
اخل��روج  فعليه  ي��دخ��ن  أن  ي��رد  م��ن  أن 
إيجابياته  من  فالقرار  الكلية،  خ��ارج 
الصحة  على  املحافظة  قوله-  -حسب 
العامة، وحماية غير املدخنن من أضرار 
التدخن السلبى، منوهًا بأن القرار ليست 
أن يتم  أن ذلك ال بد  له سلبيات. ويرى 
وأهمها  اآلليات،  من  العديد  طريق  عن 
)طالب  اجلميع  على  تطبيقه  يكون  أن 
وصفه  وحسب  تدريس(،  هيئة  وأعضاء 
يتولى  فريق  خ��الل  من  تساهل«  »دون 
الرقابة على تطبيق القرار. ويرى أنه ال 
للتدخن،  قاعات  تخصيص  من  جدوى 
فى  إيجابيًا  شيئًا  ليس  التدخن  ألن 
لتخصيص  داٍع  أى  هناك  وليس  ذات��ه، 
واللى عاوز يدخن  املبانى،  قاعات داخل 

يدخن بره الكلية.
من  للمؤيدين  اآلخ��ر  اجلانب  وعلى 
ال��ط��ل��ب��ة، ت��أت��ى ال��ط��ال��ب��ة ضحى 
اخل�����ول�����ى، ط��ال��ب��ة 
بالدراسات 

قرار حظر التدخني باجلامعات »املمنوع.. مرغوب«
الرافضون: هناك مشكالت وقضايا أولى 
باالهتمام وال توجد آلية واضحة للتطبيق

وفى املقابل من املؤيدين لقرارات حظر التدخني 
باجلامعات أبدت الكثير من األساتذة والطالب 
والعاملني باجلامعة اعتراضهم على قرار رئيس 
كل  فى  التدخني  بحظر  مؤخراً  القاهرة  جامعة 
مبانى اجلامعة وأروقتها، بدعوى أن هذا القرار 
بصيغته ومضمونه يعد تعسفاً غير مقبول وغير 
هذا  مثل  فى  القرار  أن صدور  ويؤكدون  مبرر، 
كثير من  فيه اجلامعة من  تعانى  الذى  التوقيت 
إعالمى  شو  مجرد  يعد  والتحديات  املشكالت 
فيما  األولويات  بفقه  األخذ  على  حرص  وعدم 

يتعلق بكل ملفات اجلامعة وشئونها.
ورئيس  أستاذ  املرسى،  محمد  الدكتور  يؤكد 
اإلعالم جامعة  بكلية  والتليفزيون  اإلذاعة  قسم 
حظر  بشأن  اجلامعة  رئيس  ق��رار  أن  القاهرة، 
وأروقتها  اجل��ام��ع��ة  م��ب��ان��ى  ك��ل  ف��ى  ال��ت��دخ��ني 
مرفوض، ألنه قرار تعسفى ال ميّيز بني املدرجات 
والقاعات واملعامل والكنتروالت ومكاتب األساتذة 

أو حتى الشرفات.
واستنكر »املرسى« صدور هذا القرار فى مثل 
فيه  تعج  وقت  فى  الصيغة  وبهذه  التوقيت  هذا 
األولى  كان  كثيرة  ومشكالت  مبلفات  اجلامعة 
عن  متسائاًل  بها،  تنشغل  أن  اجلامعة  ب���إدارة 
هذه الصيغة التى يدير بها رئيس اجلامعة هذه 
امللف قائاًل: »أليس من األجدى أن تقوم اجلامعة 
بإقناع الناس بهذا التوّجه من خالل حملة توعية 
وأنشطة تثقيفية، ومن خالل قوافل صحية بدالً 
ال  ال��ذى  البيروقراطى  النهج  بهذا  األخ��ذ  م��ن 

يحقق أى نتائج مرجوة منه؟«.
وهو األمر الذى يتفق معه متاماً الدكتور وائل 
البنات  بكلية  األس��ت��اذ  ع��ب��دال��ب��ارى،  إسماعيل 
جامعة عني شمس، الذى يؤكد أن فكرة وثقافة 
احلظر واالستبداد اإلدارى فى إصدار مثل هذه 
أطياف  فيه  جامعى  ملجتمع  املوّجهة  ال��ق��رارات 
وإداري���ني وعاملني،  أس��ات��ذة وط��الب  م��ن  شتى 
إلى املسألة  النظر  مسألة مرفوضة، وال بد من 
بطريقة مختلفة، فليس من املقبول حرمان أحد 
الهدف  كان  فإذا  وبالتالى  من حقوقه وخياراته، 
حماية غير املدخنني وحتقيق قدر من االنضباط 
التعامل مع اجلمهور، فإن من  العمل، وعند  فى 

األمور التى يجب تداركها عدم التوسع فى 
احلظر، وعدم التوسع فى حتديد األماكن، 
ممارسة  ح��ري��ة  للمدخنني  ت��ت��اح  بحيث 

حقهم.
مسعد  األس��ت��اذ  معه  يتفق  م��ا  وه��و 
صالح املدرس املساعد بقسم العالقات 
جامعة  اإلعالم  بكلية  واإلعالن  العامة 
ال��ق��اه��رة، م��ؤك��داً أن ه��ذا ال��ق��رار ما 

التخفيف  وف��ى  فيه  النظر  يعاد  لم 
أماكن  على  امل��ف��روض��ة  ق��ي��وده  م��ن 
سيصبح  فيها،  والتوسع  التدخني، 
قد  ألن���ه  ورق،  ع��ل��ى  ح��ب��ر  م��ج��رد 
القرار  لهذا  مثيلة  ق��رارات  صدرت 
فى سنوات سابقة، ولم يتم تطبيقها 

تنفيذه،  وصعوبة  األمر  هذا  الستحالة 
ويضيف قائاًل »ما يؤخذ على األستاذ 
ال��دك��ت��ور رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ه��و توقيت 

إص���دار ه��ذا ال��ق��رار ف��ى ظ��ل واقع 
يغلى باملشكالت، وال يجد الناس إال 

التدخني متنفسا من كل  فى 

هموم هذا الواقع، كما أن هناك بالفعل مشكالت 
وأولويات كثيرة ال بد من التركيز عليها بدالً من 
بشأن  األط���راف  من  كثير  مع  مصادمات  خلق 
قضية ال تستحق مجرد التفكير فيها، ألنها من 

قضايا احلريات الشخصية«.
ويؤكد الدكتور محمد جاد املولى املدرس بكلية 
األسبق  اجلامعة  رئيس  أن  بنها،  جامعة  اآلداب 
كان قد أصدر مثل هذا القرار فى عام 2006، 
وقد جعل غرامة التدخني عشرة آالف جنيه ملن 
يرتكب هذا السلوك، ورغم ذلك فإن هذا القرار 
وهذه الغرامة املبالغ فيها لم تثن أعضاء هيئات 
التدريس وال الطالب أو العاملني باجلامعة عنه، 
الواضحة  اآلل��ي��ات  غياب  ب����»أن  األم��ر  مفسراً 
والتعّسف فى صياغة مضمون وأبعاد القرارات 
ويجعل  الواقع،  تكون عن أرض  ما  أبعد  يجعلها 
منها مجرد شو إعالمى وتعبير عن غياب قائمة 

واضحة لألولويات«.
ويستطرد الدكتور عبدالرحيم درويش األستاذ 
بكلية اآلداب جامعة دمياط، قائاًل: »رغم كونى 
غير مدخن إال أننى أعترض على هذه الصيغة 
حقوق  تهدر  ألنها  القرار،  هذا  بها  صدر  التى 
من  ميكنهم  ب��دي��اًل  نظاماً  تضع  وال  املدخنني 
هذا  تنظيم  وفى  التدخني،  فى  حقهم  ممارسة 

احلق وترشيده«.
وأحمد  ف����اروق  ح��س��ام  ال��ط��ال��ب��ان  وي��ؤك��د 
أن  ال��ق��اه��رة،  بجامعة  الطالبان  عبدالنعيم، 
يتوّسع  ألنه  صادم،  قرار  اجلامعة  رئيس  قرار 
فى  حتى  األماكن  كل  على  احلظر  تطبيق  فى 
لن  أمر  وهو  والكافيتريات،  اجلامعة  طرقات 
تنفيذه،  الستحالة  منه  املطلوب  املردود  يحقق 
اجلامعة  رئيس  كون  رغم  أنه  الطالبان  وأك��د 
أس���ت���اذ ق���ان���ون وي�����درك ج���ي���داً م��ف��ه��وم روح 
فى  املفاهيم  هذه  يطّبق  لم  أنه  إال  القوانني، 
داخل  املدخنني  من  كثيرة  شرائح  مع  التعامل 
»ه��ل سيطبق  ال��ط��الب:  وي��ت��س��اءل  اجل��ام��ع��ة. 
التدريس  هيئة  وأعضاء  األساتذة  على  القرار 
أم أنه سيقتصر على الطالب والعاملني فقط؟ 
ونظل نواجه نحن كل أشكال التمييز التى تهدر 
وقال  منه؟«.  املرجو  واألث��ر  القرار  هذا  قيمة 
الرابعة  بالفرقة  طاهر عالء طالب 
وسيستمر  يدخن  إنه  اآلداب،  كلية 
القواعد،  كل  محطماً  التدخني  فى 
أمال  علشان  ب��ادخ��ن  »أن���ا  ق��ائ��اًل: 
بكل  اجل��ام��ع��ة  ألن  ف��راغ��ى  وق���ت 
تساعدنا  أنشطة  توفر  ال  بساطة 
الفراغ فى  أوقات  على عدم قضاء 

ما ال ينفع«.
وفى نفس السياق، وعن رأيهن فى 
قرار منع التدخني، قالت هدير عماد، 
إن  التجارة،  كلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة 
التدخني  مبنع  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ق���رار 
أنه  ذلك  على  مدللة  أهمية،  أى  ميثل  ال 
فى  االستمرار  من  الطالب  مينع  لن 
انتهاكاً  يعد  أن���ه  كما  ال��ت��دخ��ني، 
للحرية الشخصية للطالب، طاملا 
أنهم ال يقومون بالتدخني داخل 
يلحقون  وال  امل��درج��ات 
بغيرهم،  ال��ض��رر 
على حد قولها.

د. املرسى د. جاد املولى أ. مسعد صالح



إذ  مواهبه،  إلظهار  اإلنسان  أمام  حائاًل  اجلسدية  اإلعاقة  تقف  ال 
هذه  تنطبق  لليأس..  يستسلم  ولم  والعزمية،  اإلصرار  ببعض  حتلى 
الكلمات على شادى جابر محمد، الشهير بـ»شادى الشريعى«، الطالب 
بالفرقة الرابعة بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، وعازف 
األورج فى فرقة اجلامعة املوسيقية، الذى رغم فقدانه البصر، أال أنه 

اكتسب مكانة مميزة كأحد أبرز عازفى األورج داخل وخارج اجلامعة.
وأنا  األورج  آلة  على  العزف  »بدأت  عامًا:  الـ28  ابن  »شادى«،  يقول 
الروحى  األب  الشريعى  عمار  املوسيقار  وكان  العمر،  من  العاشرة  فى 
القاهرة،  بجامعة  املوسيقى  بفريق  والتحقت  احلياة،  فى  وقدوتى  لى 
بعد حصولى على املركز األول فى العزف على آلة األورج فى املسابقة 
العام الدراسى الكتشاف مواهب الطالب،  التى تعقد فى أول  السنوية 
على  العزف  فى  اجلمهورية  مستوى  على  األول  املركز  حققت  كما 
 »2 »إبداع  مسابقة  فى  األورج  على  العزف  فى  الثالث  واملركز  األورج، 

التى تنظمها وزارة الشباب«.
ثم تلمع عيناه بنور التحدى، متذكرًا الصعوبات التى واجهته خالل 
العزف  تعلمى  فترة  طوال  عدة  مشكالت  »واجهتنى  فيقول:  رحلته، 
على األورج، منها مشاكل تتعلق بإعاقتى، لكننى تغلبت عليها بالتعلم 
الذى  الوسط  إلى مشكالت  باللمس »تاتش«، هذا باإلضافة  أورج  على 
ما  ودائمًا  »صعب«،  كلمة  هو  أكرهه  ما  أكثر  وعمومًا  أيضا،  فيه  أعمل 

متنحنى الصعوبات قوة ودافعًا لبذل مجهود أكبر لقهرها«. 
بالتلحني  فيه  ليقوم  استوديو  بناء  فى  حلمه  عن  »شادى«  ويفصح 
والتوزيع املوسيقى، مضيفًا أنه عضو نقابة املهن املوسيقية، مشيرًا إلى 
أيضًا،  الرزق  ولكسب  العزف  فى  مهاراته  لتعزيز  فنادق  فى  يعمل  أنه 
وأن كل خطوة فى حياته يتخذها لتقربه من حلمه.ويوجه »شادى« 
رسالة إلى الشباب، فيقول: »أمتنى أن نتقى اهلل فى بعضنا، ونقّدر الفن 
االحتياجات  ألصحاب  ويقول  سامية«،  رسالة  ألنه  أنواعه،  باختالف 
وسيظل  أنفسكم،  فستدمرون  حياتكم،  فى  تكاسلتم  »إذا  اخلاصة: 

املجتمع يرانا »أصحاب إعاقة«.
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شادى الشريعى..
عازف على وتر الظالم

الفجوة بني النخب واجلماهير )1 - 2(
عندما نُلقى نظرة تأملية لتاريخ الفكر العربى 
خالل القرنني املاضيني نتكشف أمامنا احلقيقة 
الغائبة أو املغيبة أو املسكوت عنها، التى تشير إلى 
أن هذا الفكر كان ضحية االنتماءات األيديولوجية 
على  وأجبرته  العربى  العقل  على  التى سيطرت 
قراءة واقعنا وتاريخنا بعيون مؤدجلة حتلقت حول 
األفكار واملبادئ األيديولوجية، ولم حتاول أن متد 
وتعقيداته،  بتشابكاته  املعاش  الواقع  إلى  البصر 
بتاريخ  العلمية  امل��ع��رف��ة  جت��اه��ل  ع��ل��ى  ع���الوة 
مجتمعاتنا من خالل القراءة املتعمقة واستخالص 
العربية،  املجتمعات  التى حكمت مسار  القوانني 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومن هنا 
نشأت الفجوة بني الفهم الصحيح للتاريخ واإلدراك 
مجتمعاتنا  بها  م��رت  التى  للتطورات  ال��واع��ى 
عالوة  وانكساراتها،  نهوضها  أسباب  واستيعاب 
التى  الغفيرة  اجلماهير  أص���وات  جتاهل  على 
تصنع وتبنى مقومات احلياة اليومية، فلم نحاول 
والتعرف على مشاكلها وهمومها  االقتراب منها 
مسار  كان  وإذا  احلياتية،  وحقوقها  وطموحاتها 
اإلصالحية  بالتوجهات  ب��دأ  قد  العربى  الفكر 
م���روراً  ع��ش��ر،  ال��ت��اس��ع  ال��ق��رن  ف��ى  النهضوية 

بالتوجهات االشتراكية والليبرالية القومية خالل 
القرن العشرين، فقد لوحظ فشل أغلبها فشاًل 
كلياً وجزئياً، وجنحت بعضها واقعياً بصورة نسبية 
وتركت جميعها ميراثنا من األفكار التى لم تصل 
إلى اجلماهير، ولم تؤثر فى اجتاهاتها ومواقفها، 
النخب  وعقول  ج��دران  داخ��ل  حبيسه  ظلت  بل 
لقد  جماهيرها.  عن  املعزولة  املثقفة  والطالئع 
حاولت النخب العربية مواجهة التحدى احلضارى 
التى  اإلجن���ازات  أن  حق  عن  معتقدين  الغربى، 
املجاالت  مختلف  فى  الغربية  احلضارة  حققتها 
ترجع  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  العلمية 
جذورها إلى احلضارة العربية اإلسالمية، حيث 
ما  ولوالهم  العرب،  عن  علومهم  الغربيون  نقل 
احلرية  م��ج��االت  ف��ى  نهضتها  أوروب����ا  أجن���زت 
واملساواة والتسامح وقبول اآلخر، فضاًل عن قيم 
من صلب  تعد  التى  واملشاركة  والتكافل  التعاون 
تدرك  لم  ولكن  اإلسالمية،  العربية  احل��ض��ارة 
القيم  ه��ذه  تفعيل  أن  العربية  الثقافية  النخب 
العربية  املجتمعات  فى  وإع��ادة غرسها  واألفكار 
التى يختلف سياقها املجتمعى وزمانها، ال بد أن 
فى ظل  ينتج حداثة مبتورة منقوصة، خصوصاً 

نظم حكم متسلطة ذات طابع عائلى وعشائرى 
وقبلى وطائفى.

كذلك انتكست األفكار االشتراكية واملاركسية 
لم  لكنها  ون��ظ��ري��اً،  فكرياً  امل��ض��ىء  تراثها  رغ��م 
حقيقية  ب��داي��ات  تأسيس  ف��ى  أه��داف��ه��ا  حتقق 
للتغيير املجتمعى، وفى قلبه العدالة االجتماعية 
والطبقية، حيث اصطدمت بنظم احلكم املتسلطة 
للنفوذ  معظمه  فى  التابع  القبلى  التوجه  ذات 
االستعمارى الغربى، مسنودة بحلفائها من أصحاب 
املصالح )التجار ورجال األعمال وزعماء القبائل 
واإلقطاع الزراعى والبيروقراطية الفاسدة، فكان 
مصير املبشرين باالشتراكية السجون واملعتقالت 
التهميش والتشريد واملطاردة األمنية، وظلت  ثم 
من  قلة  أي���دى  ف��ى  متمركزة  العربية  ال��ث��ورات 
النخب املسيطرة على مفاصل احلياة السياسية 
والثقافية، مبا فى ذلك القوانني والقضاء والتعليم 
وحتويل اجليوش وأجهزة األمن إلى مجرد ذراع 
واملعدمني  الفقراء  اتسعت طوابير  كما  للسلطة، 
يزيد على %75  ما  يشكلون  وأصبحوا  املهمشني 
م��ن امل��واط��ن��ني ال��ع��رب. ول��م ي��ت��دارك املفكرون 
االشتراكيون العرب اخلطأ الفادح الذى أفقدهم 

القدرة على تصحيح مسارهم رغم نُبل مقاصدهم 
ويكمن  مبادئهم.  أجل  من  تضحياتهم  وضخامة 
الفكرية  األطر  اقتصارهم على  فى  هذا اخلطأ 
واملبادئ العامة للفكر املاركسى واالشتراكى، ولم 
يحاولوا االستفادة من استلهام التجارب املتماثلة 
)فى الصني مثاًل(، التى انغمست فى دراسة وفهم 

واقع وتاريخ شعوبها.
فلم يسع االشتراكيون العرب إلى دراسة وفهم 
التاريخ العربى االقتصادى واالجتماعى والثقافى، 
كما ل��م ي��ح��اول��وا االق��ت��راب م��ن دراس���ة التراث 
العربى اإلسالمى والتعرف على مدى تأثيره على 
اجلماهير العربية، إذ استغرقت األفكار املاركسية 
املبهرة حياة اليساريني العرب الذين متركزوا فى 
املدن والعواصم، دون محاولة النزول إلى الشارع 
ودراسة  باجلماهير  وااللتحام  العربى  والريف 
طبائعها والتعرف على احتياجاتها املادية والروحية 
والتعلم من خبراتها وتاريخها الشعبى غير املدون، 
فضاًل عما أصاب التنظيمات اليسارية من تشرذم 
التى  آفة االنقسامات  التوحد بسبب  وعجز عن 
القومية  األخ��رى  التنظيمات  جميع  فيها  عانت 

والليبرالية.

د. عواطف عبدالرحمن

امل�سكوت عنه
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