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أستاذة بـ»صيدلة القاهرة« حتصل على جائزة »اليونسكو« فى مجال العلوم
كتبت- إسراء احلسينى:

األولى  اجلائزة  املاضى  األسبوع  مصر  حصدت 
اليونسكو  منحتها منظمة  والتى  العلوم،  فى مجال 
التواب،  عبد  ن��ورت��ان  الدكتورة  املصرية  للباحثة 
القاهرة،  جامعة  الصيدلة  بكلية  املساعد  األستاذ 
أجل  »من  واليونسكو  لوريال  برنامج  جائزة  وهى 
املرأة فى العلم« وذلك عن بحثها العلمى فى »علم 
 )c( الوراثة الدوائى لفيروس التهاب الكبد الوبائى
العالج الثالثى اجلديد فى مصر حول دراسة آثار 
الوراثة على نتائج ذلك العالج لفيروس التهاب الكبد 
الوبائى )C( فى مصر، وعن اختالف فاعليته من 
مريض آلخر حسب اجلينات الوراثية، والذى أقيم 
حفله السنوى اخلامس على مستوى اإلقليم العربى 
بجامعة سان جوزيف ببيروت، حيث كانت واحدة من 
خمس فائزات من مصر، ولبنان، واألردن، والعراق 

ومت  العلمى،  البحث  مجال  فى  متيزن  وفلسطني 
ثمانية  مكونة من  قبل جلنة حتكيم  اختيارهن من 
علماء من العالم العربى من ضمن ثمان وخمسني 

باحثة تقدمن للحصول على اجلائزة.

منظمة  بني  مشتركة  اجلائزة،  وتعد 
العاملية  ل���وري���ال  وش��رك��ة  ال��ي��ون��س��ك��و 

تكرمي  احتفال  فى  ت��وزع  والتى  للعلوم، 
تنظيمه  ي��ت��م  ب��ه��ذه اجل���ائ���زة  ال��ف��ائ��زات 

بجامعة السوربون الفرنسية، بحضور سفراء الدول 
باليونسكو والعلماء الفرنسيني والدوليني.

ومتنح اجلائزة لشباب الباحثات فى مجال العلوم 
على مستوى العالم، وهناك ثالث جوائز مخصصة 
حيث  مجتمعتني  واألفريقية  العربية  للمنطقتني 
حصلت الباحثة املصرية د. نورتان عبد 
على  ع��الوة  إحداها،  على  التواب 
باحثتني من شباب الباحثات فى 
مجال العلوم من لبنان وجنوب 

أفريقيا.
األساسى  الهدف  ويتمثل 
ل��ه��ذه اجل��ائ��زة ف��ى تشجيع 
شباب الباحثات على مستوى 
العالم للنهوض بدراسة العلوم 

والبحث العلمى فى دولهن.

»آداب إعالم عني شمس« تنتظر موافقة »التعليم العالى«
كتبت- مروة اململوك وهاجر سعيد:

التدريس  هيئة  وأعضاء  ط��الب  من  ع��دد  رح��ب 
اآلداب جامعة عني شمس  كلية  اإلعالم فى  بقسم 
كلية  إل��ى  القسم  اجل��ام��ع��ة حت��وي��ل  رئ��ي��س  ب��ق��رار 
لها  مستقل  مبنى  وتخصيص  واالتصاالت  لإلعالم 
فى  بناؤه  يجرى  ال��ذى  اجلديد  اجلامعة  مقر  فى 

مدينة العبور.
منصور،  طارق  الدكتور  الكلية  وكيل  قال  ب��دوره 
كلية  إلى  القسم  بتحويل  قرار رسمى  »رغم صدور 
»عدم  إلى  الفتا  بعد«،  الوزارة  تقره  لم  القرار  فإن 
مبدينة  اجل��دي��د  اجلامعة  مقر  بناء  م��ن  االن��ت��ه��اء 

العبور إلى اآلن«.
عامني  القرار  تنفيذ  »يستغرق  أن  منصور  وتوقع 
ل�»صوت  ت��ص��ري��ح��ات  ع��ل��ى األق����ل«، م��ش��ي��را ف��ى 
اجلامعة« إلى أنه »فى حالة افتتاح الكلية اجلديدة 

سيتم تصفية قسم اإلعالم بالكلية«.
بالقسم،  املعيدة  زاي��د،  م��ى  أي��دت  جانبها،  م��ن 
مما  لكلية  القسم  بتحويل  اجلامعة  رئيس  »ق��رار 
يسمح بتوفير استديوهات ومعامل لتدريب الطالب 
فى  موضحة،  العمل«،  لسوق  أكبر  بشكل  وتأهيلهم 
كلية  مبنى  بضم  ترددت  »معلومات  أن  ذاته  الوقت 
احلاسبات واملعلومات لقسم اإلعالم الذى سيجرى 

حتويله إلى كلية بعد نقل احلاسبات واملعلومات إلى 
مقر اجلامعة بالعبور«.

فى السياق ذاته، رحبت هند عادل وأحمد محمود، 
الذى  بالقرار  والثالثة،  الثانية  بالفرقتني  الطالبان 

أبدى  للكلية، فيما  اتساعا  أكثر  بتوفير مقر  يسمح 
الطالب مصطفى محمود اعتراضه على تخصيص 
أن  متوقعا  بالعبور،  اجلامعة  مبقر  للكلية  مبنى 

يواجه الطالب مشكلة بسبب صعوبة املواصالت.

رغم صدور قرار بتحويلها إلى كلية

فى كلمته مبؤمتر »ال إعاقة« فى كلية العالج الطبيعى

بعد وفاة أول عميدللكلية

نصار: ال بد من وضع روشتة إجرائية لعالج مشكالت ذوى االحتياجات اخلاصة
أكد أ.د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن اإلعاقة احلقيقية 
تتمثل فى تخلى املجتمع والدولة عن ذوى االحتياجات اخلاصة وحل 
املجتمع  إن  حيث  املجتمع،  ينفع  فيما  طاقاتهم  واستثمار  مشكالتهم 
ولن  اإلعاقة  ب��ذوى  االهتمام  عن  كثيرا  تأخر  قد  والعربى  املصرى 
ذوى  طاقات  واستثمار  اجلاد  والعمل  بالعلم  إال  االهتمام  هذا  يكون 

االحتياجات اخلاصة.
لكلية  عشر  السادس  العلمى  املؤمتر  فى  كلمته  نصار خالل  وأكد 
العالج الطبيعى بعنوان »ال إعاقة« ضرورة وضع روشتة إجرائية لعالج 

كل املشكالت التى حتيط بذوى االحتياجات اخلاصة.
من جانبه، قال د. عصام شرف رئيس الوزراء األسبق، إن اإلعاقة 
إذا لم يساعد فيها املجتمع فستكون نهاية حلم، أما إذا ساعد فيها 
املجتمع فسوف تكون بداية حتقيق احللم، حيث إن حتقيق هذا احللم 

يعد مسؤولية اجتماعية شاملة.
االحتياجات  ذوى  من  رياضيا  املتفوقني  تكرمي  املؤمتر  خ��الل  مت 

اخلاصة.

م  »الدراسات اإلفريقية« ينظِّ
منوذج محاكاة لالحتاد اإلفريقى

.. وانطالق فاعليات الصالون الثقافى األول مبركز التراث العلمى

»تخطيط عمرانى« تكّرم الراحل محمود يسرى

كتبت- إسراء احلسينى:
نظم مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة بالتعاون 
مع املكتبة املركزية اجلديدة، الصالون الثقافى األول فى مجال 
التراث بعنوان »مفاهيم خاطئة عن احلضارة املصرية القدمية«، 
بقاعة الندوات بالدور الثالث باملركز باملكتبة املركزية اجلديدة.

أدار الصالون حامد عيد، مدير املركز، ويحاضر بالندوة كل 
اآلثار  كلية  وعميد  املصريات  أستاذ  شاهني،  الدين  عالء  من 
السابق، ووسيم السيسى الباحث فى علم املصريات، باإلضافة 

إلى حضور نخبة من األساتذة واملتخصصني فى مجال احلضارة 
املصرية القدمية.

املصريني  معرفة  منها  املوضوعات  من  ع��ددا  تناول  اللقاء 
القدماء بالتوحيد واإلله الواحد، وأن القانون والعدل كانا أساس 
يكن  لم  األه��رام  بناء  وأن  س��واء،  القانون  أم��ام  واجلميع  امللك 
بالسخرة -على حد قوله- ولغز بناء األهرامات ال يزال غامضا، 
املصريني  وتفوق  م��وت،  حضارة  تكن  لم  املصرية  واحل��ض��ارة 

القدماء فى الطب والهندسة والفلك.

محمود: ونورهان  سعيد  أسماء  كتبت- 
حفل  القاهرة  بجامعة  العمرانى  التخطيط  كلية  أقامت 
عميد  أول  ح��س��ن،  ي��س��رى  محمود  ال��دك��ت��ور  للراحل  ت��ك��رمي 

ب�»رائد  وامل��ل��ق��ب  ل��ل��ك��ل��ي��ة، 
والتصميم  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
باعتباره  ال���ع���م���ران���ى«، 
قاموا  ال��ذي��ن  ال����رواد  م��ن 
جامعة  داخ����ل  ب��ت��دري��س��ه 
 ،1965 ع��ام  منذ  ال��ق��اه��رة 
ك���ون���ه ممثل  ع����ن  ف���ض���اًل 
فى  إفريقيا  وشمال  مصر 
الدولية  الهيئات  من  ع��دد 
جامعة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ف����ى 
واالحت���اد  امل��ت��ح��دة،  األمم 
التخطيط،  ملدارس  األوربى 
على  حصوله  إلى  باإلضافة 

العلوم  ووسام   ،2008 عام  للمعمارين  الدولى  االحتاد  جائزة 
والفنون عام 1983.

والعمداء  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  نخبة  احلفل  حضر 

الدكتور  إل��ى  باإلضافة  اجل��ي��زة،  ومحافظ  للكلية،  السابقني 
العريان  عبداهلل  والدكتور  األسبق،  اإلسكان  وزير  وفيق  طارق 
للحديث  بعضهم  وتطرق  والطالب،  التعليم  لشؤون  الكلية  وكيل 
الشخصية  ع���الق���ات���ه  ع���ن 
يسرى،  م��ح��م��ود  ب��ال��دك��ت��ور 
م��ؤك��دي��ن أن���ه م���ن األوائ����ل 
إرساء  ف��ى  ساهموا  ال��ذي��ن 
العمرانى،  التصميم  ع��ل��م 
اإلجنازات  من  الكثير  وقدم 
العلمية. مسيرته  مدار  على 

الكلية  أن  بالذكر  جدير 
األسبوع  نظمت  ق��د  كانت 
مماثال  ح���ف���ال  امل����اض����ى 
عرض  خ��الل��ه  مت  للطالب 
م���ج���م���وع���ة م�����ن أع���م���ال 
فى  يسرى  محمود  الدكتور 
اإلقليمى،  والتخطيط  العمرانى  والتصميم  العمارة  مجاالت 
املقبل  أب��ري��ل  شهر  خ��الل  أخ��رى  حفله  تنظيم  يتم  وس��وف 

أنحاء مصر. يحضرها تالميذه وزمالؤه من جميع 

 كتبت- مرمي محمد وسمية صالح:
نظم معهد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة منوذج محاكاة 
الشباب  ب��وزارة  اإلفريقى  الشباب  مكتب  مع  بالتعاون  اإلفريقى  لالحتاد 

والرياضة واإلدارة املركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.
 7 تنفيذه  خالله  ومت  دول���ة،   17 م��ن  طالبا   133 النموذج  ف��ى  ش��ارك 

محاضرات، حتت شعار »الوعى اإلفريقى داخل اجلامعات«.
الرابع  الدولى  مؤمتره  باملعهد  اجلغرافيا  قسم  ينظم  أخ��رى،  جهة  من 
التحديات  وامل��واق��ع،  اإلمكانات  وأفريقيا..  مصر  فى  »السياحة  بعنوان 
التنمية«، وذلك فى يومى السادس والسابع من  واملستقبل واستراتيجيات 

شهر مايو املقبل.

وزير التعليم العالى يدشن فاعليات 
ملتقى املجلس الثقافى البريطانى

50 مليون جنيه لتجهيز مقر كلية احلاسبات بالعبور

كتبت- آالء غريب: 
افتتح الدكتور السيد عبد اخلالق، وزير التعليم العالى، 
واملجلس  البريطانى  الثقافى  املجلس  ملتقى  فاعليات 
صانعى  ب��ني  »ح���وار  ع��ن��وان  حت��ت  للجامعات  األع��ل��ى 
املتحدة«،  واململكة  العالى مبصر  التعليم  فى  السياسات 

أول من أمس.
شارك فى امللتقى، الذى استمر يومني، عدد من رؤساء 
اجلامعات وممثلى مؤسسات التعليم العالى فى البلدين 
الوزير،  وأك��د  واملالية،  التخطيط  وزارت��ى  عن  وممثلني 
السعى  أهمية  للملتقى،  االفتتاحية  باجللسة  كلمته  فى 

لالستفادة من التجربة البريطانية.
البعثات  لزيادة  بالده  سعى  عن  اخلالق  عبد  وأع��رب 
التعاون على غرار  املزيد من برامج  إلى بريطانيا وفتح 
والهندسة  الطب  فى  مانشستر«  »امل��ن��ص��ورة-  برنامج 

وإدارة األعمال.
من جانبه أكد السفير البريطانى، جون كاسن، التزامهم 
مبساعدة مصر على تخطى حتدى التعليم، موضحا أن 
»بالده تثق فى قدرة مصر على إيجاد املسار الصحيح«، 
وأكد أن »جناح مصر واستقرارها ينعكس على املنطقة 

بأكملها«.

كتبت – هاجر سعيد:
احلاسبات  كلية  من طالب  عدد  أفعال  ردود  تباينت 
رئيس  ق���رار  إزاء  ش��م��س  ع��ني  بجامعة  وامل��ع��ل��وم��ات 
إلى  الكلية  بنقل  عيسى،  حسني  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة، 

العبور. مدينة 
 ففى الوقت الذى أشادت فيه مونيكا حلمى، الطالبة 
بالفرقة األولى، بالقرار الذى يسمح بالتوسع فى معامل 
التدريب خاصة أنهم يضطرون حلضور بعض املحاضرات 
باسيل،  سوزان  انتقدته  العلوم،  بكلية  الدراسة  بقاعات 
فى  صعوبة  جتد  أن  متوقعة  الثالثة،  بالفرقة  الطالبة 
الذهاب للكلية حال نقلها إلى العبور خصوصا أنها تقطن 

مبنطقة عزبة النخل.

حديث  فى  جمال،  أحمد  الكلية،  أمني  كشف  ب��دوره، 
التعليم العالى  ل�»صوت اجلامعة«، عن »تخصيص وزارة 
الكلية  مبنى  لتجهيز  مبدئية  كميزانية  جنيه  مليون   50

اجلديد مبدينة العبور.
وأكد ضرورة جاهزية مقر الكلية اجلديد بتوفير عدد 
كاف من قاعات الدراسة والتدريب واملعامل، مشيرا إلى 
فى  مشكلة  يواجهون  فإنهم  الطالب  عدد  قلة  رغم  أنه 
املقر احلالى بسبب عدم وجود مدرجات ومعامل كافية.

اجلامعة  الكلية مبقر  مبنى  أعلم مصير  »ال  وأض��اف 
مدينة  إلى  نقلها  بعد  املأمون  اخلليفة  بشارع  األصلى 
العبور«، موضحا، فى الوقت ذاته، أنه »لم يتم التصديق 

بعد على قرار النقل«.

»واقع أدب فى إطار تعزيز التعاون العلمى مع بريطانيا
األطفال« فى مؤمتر 

بجامعة حلوان 
كتب- ياسمني شرف:

أدب  بحوث  توثيق  معمل  نظم 
املؤمتر  حلوان  بجامعة  األط��ف��ال 
األطفال  ألدب  ال��ع��اش��ر  العلمى 
املقارن  األط��ف��ال  »أدب  ب��ع��ن��وان 
ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا« وذل���ك بحضور 
عدد من األساتذة منهم، د. سهير 
املكتبات  بقسم  األستاذ  محفوظ 
عن  املسؤول  واملدير  واملعلومات 
امل��رك��ز، ود.إمي���ان ف��وزى املدرس 
واملعلومات،  امل��ك��ت��ب��ات  ب��ق��س��م 
األستاذ  حامد،  سيدة  والدكتورة 

بقسم اللغة العربية.
من جهة أخرى، شكلت الدكتورة 
بقسم  األستاذ  الصعيدى  فاطمة 
اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة 
األمية  محو  جلنة  ورئيس  حلوان 
بالكلية،  املجتمع  خدمة  ب��وح��دة 
فريق عمل لبدء اخلطة اجلديدة 
مناقشة  مت  حيث  األم��ي��ة،  ملحو 
إمكانية التعاون بني الكلية والهيئة 
املعدة لبرنامج محو أمية العاملني 
قسم  ط��الب  تدريب  يتم  ان  على 
اللغة العربية من خالل ورش عمل 
وإعداد  البرنامج  بهذا  للتدريس 
قاعدة بيانات للدراسني واملدرسني 

يتم إدخالها بهيئة تعليم الكبار.
خدمة  وح��دة  م��دي��رة  وناقشت 
الوحدة  تعاون  إمكانية  املجتمع، 
مجال  فى  برنامج  فى  الهيئة  مع 
لتدريب  وذل��ك  البشرية  التنمية 
الطالب وتنمية مهاراتهم من أجل 

التوظيف.

أ.د. السيد عبد اخلالق

د. نورتان عبد التواب

مون مع جلنة التحكيم املكرَّ

أ.د.جابر نصار خالل كلمته فى املؤمتر تكرمي املتفوقني من ذوى االحتياجات اخلاصة خالل املؤمتر

جانب من حفل التأبني
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محلب يتدخل حلل أزمة أرض »جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا«مبشاركة أعضاء هيئة التدريس

.. واستقالة احتاد طالب »صيدلة« بسبب »اختالف وجهات النظر«

 »كشك عم سعيد« حتارب التدخني فى اجلامعة األملانية
كتبت- الزهراء محمد:

عم  »كشك  حملة   »AID« منظمة  أطلقت 
سعيد ضد التدخني « ملكافحة ظاهرة التدخني 

فى اجلامعة األملانية.
وتهدف احلملة إلى وضع املدخنني على أول 
هذه  من  االنتهاء  أجل  من  لتشجيعهم  الطريق 
العادة السيئة، والقت احلملة إقباال من الطلبة 
داخل اجلامعة ملعرفة قصة »كشك عم سعيد«، 

حيث إنه عبارة عن كشك بداخله قهوة.
باجلامعة  طالبة  أمين،  مى  الطالبة  وتقول 
حد  »إن  احلملة  هذه  على  تعليقا  األملانية 
يبطل دى حاجة صعبة بس بنحاول نساعد كل 

الناس«. 
للتنمية  مجتمعية  منظمة   »AID« أن  يذكر 
فى  تأسيسها  مت  وقد  املستدامة  الصحية 
اجلامعة  فى  طالبى  كنشاط   2013 سبتمبر 

األملانية بالقاهرة.

كتبت- الزهراء محمد:
»ماخرجناش من االحتاد للهروب من مسؤولية أو 
دا كان احلل  ألننا مش قادرين نعمل حاجة.. بس 
الوحيد عشان مايحصلش مشكالت أكتر من كده«، 
هكذا أعلن احتاد طالب كلية صيدلة بجامعة مصر 

عن تقدمي استقالتهم.

ويقول الطالب أحمد حمزة عضو باحتاد الطالب 
سابقا »ال توجد مشكالت شخصية داخل االحتاد 
النظر..  وجهات  ناحية  من  خالفات  هناك  ولكن 
االحتاد  عاوز ميسك  ودا  االحتاد  عاوز ميسك  دا 
يعنى من اآلخر أشخاص عايزة منصب مش شغل.. 
أكتر  مش  متشى  الدنيا  علشان  استقالنا  فإحنا 

الطالب  املتباينة من  الفعل  الرغم من ردود  وعلى 
عقب هذه االستقالة، فإن اجلميع ينتظرون االحتاد 
أرض  على  شغل  من  يقدمه  سوف  وما  اجلديد 

الواقع«.
وأكد طالب االحتاد فى بيان استقالتهم أنهم دائما 

وأبدا فى خدمة الطالب وتطور النشاط الطالبى.

مشاركة مصرية قوية فى مؤمتر 
جامعة اإلمام فى الرياض

فاعليات حول التفكير 
النقدى فى اجلامعة 

العربية املفتوحة
فرع  املفتوحة  العربية  اجلامعة  تقيم 
التفكير  حول  مهمتني  فاعليتني  البحرين 
تتمثل  املقبل.  أبريل  واإلب��داع خالل شهر 
ال��ف��اع��ل��ي��ة األول����ى ف��ى ورش����ة ع��م��ل عن 
التطبيقات العملية لإلبداع والتفكير النقدى 
أبريل وتتضمن  يوم 21  التربية  فى مجال 
التفكير  وم���ه���ارات  مب��ف��اه��ي��م  ال��ت��ع��ري��ف 
ال��ن��ق��دى واإلب���داع���ى ومم��ارس��ة ع��دد من 
باستخدام  اإلبداعية  والتمرينات  النشطة 
برامج  لبعض  وتطبيق  املفتوحة  األسئلة 
اإلبداعى،  التفكير  تنمية  واستراتيجيات 
»اإلبداع  بعنوان  إقليمى  ينعقد مؤمتر  كما 
والتفكير النقدى فى التربية والتعليم « يومى 
22 و23 أبريل، ويتمثل هدفه األساسى فى 
ت��ب��ادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب ب��ني اخلبراء 
ال��ق��رار ف��ى البلدان  وامل��رب��ني وأص��ح��اب 
حقيقى  تطوير  لتحقيق  املختلفة  العربية 

ف��ى ه��ذا امل��ج��ال احليوى 
الذى يتعلق بإعداد أجيال 
أن  ينبغى  التى  املستقبل 
تواجه حتديات التنمية فى 
مبعارف  امل��ج��االت  شتى 
تتجلى  ومهارات  وق��درات 
اإلبداعية  احل��ل��ول  فيها 

واالبتكار. 

تعقد كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
بالرياض مؤمترها عن شبكات التواصل االجتماعى من حيث التطبيقات 
واإلشكاليات املنهجية خالل يومى 10 و11 مارس. ويتضمن املؤمتر سبع 
ووسائل  التقليدى  اإلع��الم  بني  العالقة  حول  موضوعاتها  تدور  جلسات 
التواصل االجتماعى وأهم اإلشكاليات املنهجية فى دراسة هذه الوسائل 
وسائل  بني  العالقة  وكذلك  بها،  املرتبطة  واألخالقيات  القيم  ومنظومة 
املعلومات واالتصال والتغيير االجتماعى  اإلعالم االجتماعى وتكنولوجيا 
الوسائل  لهذه  والثقافية  العلمية  السياقات  وأه��م  العربية  البلدان  فى 
فى  العلمية  لألطروحات  املنهجية  التحديات  أه��م  وأخيرا  وتأثيراتها، 
باحثى  كبير من  املؤمتر عدد  فعاليات  ويشارك فى  اإلعالم،  تخصصات 
اإلعالم فى املنطقة العربية والعالم ويشارك من مصر كل من أ.د.حسنى 
البدوى  ثريا  وأ.د.  بخيت  السيد  وأ.د.  وأ.د.سليمان صالح  نصر  محمد 
وأ.د. وائل عبد البارى ود. مها عبد املجيد ود. حسام إلهامى ود. هيثم 

جودة ود. ممدوح عبداهلل مكاوى ود. حسن نيازى الصيفى.

انطالق الدورة الـ33 لنموذج محاكاة 
»األمم املتحدة« فى جامعة »أالسكا«

لنموذج  السنوى  أيام مؤمترها  ثالثة  استضافت جامعة أالسكا وعلى مدار 
طالب  باألساس  فيه  يشارك  وال��ذى  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  محاكاة 
املرحلة الثانوية، باإلضافة إلى طالب من اجلامعة ذاتها ميثلون الدول األعضاء 
فى املنظمة الدولية وتعد هذه املشاركة جزءا أساسيا من املقررات الدراسية 
الشهادة  على  حلصوله  اجتيازها  الطالب  على  ال��الزم  املعتمدة  والساعات 
الدراسية. وتقول كيمبرلى بيس األستاذة باجلامعة واملشرفة على هذا املؤمتر 
إن هناك مشاركة بلغت 250 طالبا وهى األكبر من نوعها منذ بداية تنفيذ 
النموذج، وخالل فترة عقد املؤمتر يتدرب الطالب على استراتيجيات املناقشة 
والتفاوض مع مختلف األطراف وأساليب عرض وجهات النظر والدفاع عن 
يهتم  كما  دول��ة،  لكل  أهمية  األكثر  للسياسات  والدعاية  والقضايا  املصالح 
مثل  حيوية  األكثر  العاملية  القضايا  حول  مجمعة  جلسات  بعقد  املشاركون 
من  مجموعة  كل  ومتثل  والتنمية،  والالجئني  والصحة  البيئة  مشكالت: 
الطالب دولة من الدول األعضاء فى اجلمعية، وميثل طالب جامعة أالسكا 
خمسة دول فقط من عدد 47 دولة »األعضاء« وميثل طالب املرحلة الثانوية 

بقية الدول.

الوزراء،  رئيس  محلب  إبراهيم  املهندس  التقى 
وفدا من قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
اجلامعة،  رئيس  العزازى  محمد  الدكتور  برئاسة 
إلنهاء أزمة أرض اجلامعة مبنطقة النوادى فى مدينة 
السادس من أكتوبر، نهاية األسبوع املاضى. وخالل 
وزارة  إصرار  مشكلة  الوزراء  رئيس  حسم  اللقاء 
العمرانية وجهاز مدينة  املجتمعات  وهيئة  اإلسكان 
السادس من أكتوبر على سحب األرض املخصصة 
للجامعة ومساحتها 20 فدانا على الرغم من إنهاء 
اإلجراءات القانونية الستالم األرض وسداد جميع 
قضائى  حكم  وصدور  املطلوبة  املالية  املستحقات 

بتخصيص األرض لصالح اجلامعة.
قد  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة  كانت 
بتنفيذ  اخلاص  الترخيص  اجلامعة  منح  رفضت 
إقامة  الفرصة على اجلامعة من  لتفويت  املشروع 
إلثبات  القانونية  املدة  وانتهاء  التعليمى  املشروع 
تنفيذ  الهيئة  تنفيذ املشروع، ورفضت  اجلدية فى 
احلكم القضائى الصادر لصالح اجلامعة بأحقيتها 

فى األرض وإلغاء قرار السحب.

إللزام  أخرى  قضائية  دعوى  اجلامعة  ورفعت 
ومنح  للجامعة  العام  اخلطط  باعتماد  الهيئة 
جدية  وتأكيد  املشروع  بناء  تراخيص  اجلامعة 
الهيئة  تدعيه  ما  وبطالن  التنفيذ  فى  اجلامعة 

بسحب األرض لعدم اجلدية.
وكانت الهيئة قد أرجعت سبب قرار السحب إلى 

وجود نزاع قانونى من قبل أعضاء الشركة التابع 
تعتبر  الذى  الوقت  فى  األرض  على  اجلامعة  لها 
وليس  اعتبارية  شخصية  له  كيانا  اجلامعة  فيه 
مشروعا جتاريا إمنا هو مشروع تعليمى ال ينبغى 
قطعة  على  أفراد  بني  نزاع  يحدث  ما  اعتبار  فيه 

أرض.

جامعة بنها تنظم قوافل خدمية لقرى القليوبية
متمثلة فى قطاع  بنها  نظمت جامعة 
برئاسة  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة 
د. جمال إسماعيل عدة قوافل بيطرية 
بتمدة  قرية  إلى  ورياضية  وهندسية 
ضمن سلسلة قوافل تنظمها اجلامعة إلى 
قرى محافظة القليوبية على مدار العام، 
حيث قامت القافلة البيطرية برئاسة د. 
باملجان  والعالج  بالكشف  جمال سوسة 
وإجراء عمليات جراحية لبعض احلاالت 
باإلضافة إلى إلقاء بعض اإلرشادات إلى 
احليوانات  على  للحفاظ  القرية  أهالى 

وجتنب األمراض.
إلى  الهندسية  القافلة  توجهت  فيما 
السمرى  إسماعيل  د.  برئاسة  القرية 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  ومبشاركة 
نسبة  قياس  مت  وقد  شبرا،  بهندسة 
الضوضاء من عدة أماكن بالقرية، وكذا 
وحتليل  السيارات  عوادم  نسبة  قياس 

العوادم املوجودة داخل السيارات، فيما 
عدد  بتنظيم  الرياضية  القافلة  قامت 
شباب  مبركز  التثقيفية  الندوات  من 
عن  حسنى  حامت  د.  وحتدث  القرية 
الناحية  من  ومميزاتها  الرياضة  أهمية 
النفسى  اجلانب  من  وأيضا  العضلية 
أن  إلى  باإلضافة  الفرد  سلوك  وتعديل 
العالقات  حتسني  على  تعمل  الرياضة 

بني الناس.
اجلامعة  حصدت  آخر،  سياق  وفى 
مؤخرا املركز األول فى مسابقة خماسى 
مسابقة  فى  الثالث  واملركز  القدم،  كرة 
عدو ملسافة 100 متر وذلك فى إطار 
مركز  نظمها  التى  الطالبية  املسابقات 
الدورة  ضمن  بحلوان  القادة  إعداد 
التدريبية التى أقيمت حتت عنوان »دور 
املستقبل«  ريادة  فى  الطالبية  القيادات 

مطلع األسبوع قبل املاضى.

.. و»الفيوم « حتتفل بفوزها فى 7 
مشروعات طالبية على مستوى اجلامعات 

.. و»الزقازيق« تفوز باملركز الثانى 
فى مسابقة العروض الرياضية بالغردقة

نظمت جامعة الفيوم حفل توقيع عقود املشروعات الطالبية الفائزة على مستوى 
بقاعة  التعليم  بوزارة  املشروعات  إدارة  وحدة  عنها  أعلنت  والتى  املصرية،  اجلامعات 
املؤمترات باملكتبة املركزية، وشهده د. خالد حمزة رئيس اجلامعة، يرافقه نائبه لشؤون 
التعليم  نائب شؤون  الوهاب  ود. محمد عبد  د. أحمد جابر شديد  العليا  الدراسات 

والطالب.
وعبر رئيس جامعة الفيوم عن سعادته بفوز 7 مشروعات مقدمة من اجلامعة ضمن 
مشروعات وزارة التعليم العالى، مشيدا بكل 
مشروع  رأسها  وعلى  الفائزة  املشروعات 
مركز  إنشاء  وهو  والفنادق  السياحة  كلية 
طالبى إعالمى »جحوتى« ومشروع كلية 
التمريض وهو إنشاء املركز اإلعالمى 
للتثقيف الصحى، واملشروعان يهدفان 
الناحية  على  الضوء  تسليط  إلى 

اإلعالمية بجامعة الفيوم.
اجلامعة  أن  حمزة  خالد  د.  وأكد 
استطاعت أن تتفوق على كل اجلامعات 
فازت  جامعة  توجد  ال  حيث  املصرية 
كما  املشروعات،  من  العدد  بهذا 
اعلن عن فوز كل مشروع مببلغ 50 
إدارة  وحدة  من  مقدمة  جنيه  ألف 
املشروعات بوزارة التعليم العالى، وأشار 
إلى أن من أهم أهداف هذه املشروعات والتى يقوم بها الطالب وبإشراف أعضاء هيئة 
التدريس هى اتباع الطالب ألساليب بحثية وعلمية فى البحث العلمى وخدمة مجتمعهم 

وذلك عن طريق حتديد عدد من املشكالت وحلها بأسلوب علمى مبتكر.

جامعة  رئيس  نائب  الدين  نور  احلكيم  د.عبد  أعلن 
الزقازيق لشؤون التعليم والطالب عن فوز فريق اجلامعة 
غير  الكليات  لطالب  الرياضية  للعروض  الثانى  باملركز 

نظمته  الذى  الرياضية  العروض  املتخصصة مبهرجان 
وزارة الشباب والرياضة بالغردقة حتت شعار »الرياضة 
جتمعنا فى حب مصر« خالل مارس اجلارى مبشاركة 15 

جامعة. وشاركت اجلامعة بفريق مكون من 21 طالبا قدم 
أن  الدين  نور  وأضاف  املركز.  لهذا  أّهله  متميزا  عرضا 
العروض  مسابقات  فى  دائما  تشارك  الزقازيق  جامعة 
الرياضية وحترز مراكز متميزة، حيث فازت العام املاضى 
املتخصصة  للكليات  الرياضية  العروض  فى  األول  باملركز 

والبنات. جامعات حول العالم للبنني 
املبتدأ واخلبر 

- جامعة القاهرة واألكادميية الوطنية فى دبى 
وقعتا اتفاقية تعاون تتيح ملواطنى الدولة واملقيمني 
واملاجستير  ال��دب��ل��وم  درج����ات  ع��ل��ى  احل��ص��ول 
والعالقات  احلقوق  تخصصات  فى  وال��دك��ت��وراه 
إدارة  بجانب  واإلع��الم  واخلارجية  الدبلوماسية 
األعمال والتمويل اإلسالمى وعدد من التخصصات 
الهندسية، وقد وقع االتفاقية د.جابر نصار رئيس 
الرئيس  دياب  جنوى  والدكتورة  القاهرة،  جامعة 
التنفيذى لألكادميية، وتتضمن االتفاقية أن يكون 
التعاون بني الطرفني فى جميع املراحل الدراسية 
بجانب  وال��دك��ت��وراه  واملاجستير  الدبلوم  لتشمل 
املشروعات البحثية وورش العمل وبرامج التدريب 
التدريس  هيئة  أعضاء  وت��ب��ادل  اخل��ب��رات  ونقل 

والطالب.
التعليم  ج������ودة  ل���ض���م���ان  ال���ق���وم���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة   -
جودة  ل�»ضمان  األول  املؤمتر  نظمت  واالعتماد 
التعليم باألزهر الشريف«، تناول سبل حتقيق نقلة 
نوعية فى مخرجات املؤسسات التعليمية باألزهر 
ال��ش��ري��ف، ل��ي��ك��ون ال���دارس���ون ب��ه ق��ادري��ن على 
والسنة  القرآن  لنصوص  العميق  والفهم  التجديد 
التشدد،  ونزعات  الفاسدة  التأويالت  عن  بعيدا 
ومبا يسهم فى جتديد اخلطاب الدينى، وتصحيح 
باملواطنة،  والشعور  اخلاطئة،  واملفاهيم  األفكار 
وقيم التعددية وقبول اآلخر واملحبة والتسامح فى 

أرجاء املجتمع، ويسهم فى نشر السالم العاملى.
إنشاء  على  واف��ق  سويف  بنى  جامعة  مجلس   -
واإلمارات،  الكويت  من  كل  فى  للجامعة  فرعني 
العرب  املستثمرين  احت���اد  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 

وإحدى املؤسسات التعليمية بالكويت.
- إدارة الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم 
الدراسية  املنح  العالى قررت تخصيص عدد من 
للطالب املصريني، للحصول على درجة الدكتوراه 
للدارسني الذين يعتزمون الدراسة فى اجلامعات 

احلكومية الروسية على حساب الطرف الروسى، 
وسيحصل الطالب املصريون طوال فترة دراستهم 
الدراسات  بهيئات  لاللتحاق  مالية  منح  على 
تتطابق  اجلامعى  السكن  وأم��اك��ن  فقط،  العليا 
الروس  املواطنني  ظ��روف  مع  املعيشية  ظروفها 

امليزانية  الذين يدرسون على حساب تخصصات 
الفيدرالية الروسية.

األول  ال��دول��ى  امل��ؤمت��ر  ال��ف��ي��وم نظمت  - جامعة 
»بإرادتنا  شعار  حت��ت  اإلع��اق��ة  متحدى  لرعاية 
بينها  من  محاور  عدة  وتناول  إعاقتنا«،  نتحدى 
اإلعاقة،  ملتحدى  والعالج  التدخل  استراتيجيات 
والرعاية  ل��ه��م،  واملجتمعى  التعليمى  وال��دم��ج 
اإلخصائى  ودور  والتمكني،  والتأهيل  االجتماعية 
املجال،  فى  العاملة  املؤسسات  فى  االجتماعى 
متحدى  رع��اي��ة  ف��ى  التعليمية  املؤسسات  ودور 

اإلعاقة فى كل املراحل التعليمية.
مبادرة  أطلقت  ح��ل��وان  بجامعة  اآلداب  كلية   -
»بيئة نظيفة  الكلية حتت عنوان  جتميل وتشجير 
جائزة  تخصيص  خاللها  م��ن  يتم  ملوثة«،  غير 
حافظ  عامل  ألفضل  استثمار  شهادة  أو  مالية 
على نظافة »املعمل أو القسم أو املدرج«، وجائزة 
ألفضل فريق من الطالب ساعد فى نشر ثقافة 
الوعى بالبيئة من خالل عرض مسرحى أو قصة 
قصيرة أو مقال أو من خالل صفحات التواصل 

االجتماعى.
معرض  إق�����ام�����ة  أع���ل���ن���ت  امل���ن���وف���ي���ة  ج���ام���ع���ة   -
مع  بالتنسيق  التطبيقية،  والبحوث  لالبتكارات 
العلمى مبشاركة  والبحث  العالى،  التعليم  وزارتى 
باحثني وطالب السنوات النهائية بكليات الهندسة 
واحلاسبات  مب��ن��وف،  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  وال��ه��ن��دس��ة 
البحوث  تلك  من  لالستفادة  والعلوم،  واملعلومات 
التطبيقية فى حل مشكالت سوق العمل، خصوصا 

فى مجال الصناعة.

12 دولة 
من أفريقيا وآسيا شاركت فى احتفالية 
املنصورة  »جامعة  بعنوان  الشعوب  ي��وم 
العالم«،  شعوب  وجتمع  اإلره��اب  تتحدى 
الصالة  أم��ام  الكشفى  املخيم  فى  وذل��ك 
مبشاركة  األول��ي��م��ب��ي��ة،  بالقرية  امل��غ��ط��اة 
الطالب  وق��ام  ثقافيني،  وملحقني  سفراء 
بعرض أهم املعالم واحلضارة والثقافة لكل 
املشروبات  أهم  بعرض  قاموا  كما  دول��ة، 
واملأكوالت املميزة للدول العربية واألفريقية 
غنائية  فقرات  إلى  باإلضافة  واألسيوية، 
متثل  فنية  وع����روض  شعبية  ورق��ص��ات 

التراث الشعبى املميز لكل دولة.

300 طالب
الفنى  الكشفى  امل��ع��رض  ف��ى  ش��ارك��وا 
كليات جلامعة  وج���واالت  جل��وال��ى  ال��ع��ام 
بحضور  ال��ه��ن��دس��ة،  بكلية  اإلس��ك��ن��دري��ة 
نخبة من عمداء ووكالء الكليات وأعضاء 
منتجاتهم  الطالب  وقدم  التدريس،  هيئة 
خالل  م��ن  والثقافية  والفنية  الكشفية 
والبيئية  والعلمية  السياسية  األرك����ان 

والتخصصية للمعرض.

العلوم  دار  كلية  وف��رت��ه��ا  مجانية 
من  طالب  ل����2000  القاهرة  بجامعة 
الطالب غير امليسورين واملحتاجني فى 
جميع الدفعات، من أجل التخفيف عن 
مشكالت  من  يعانون  الذين  الطالب 
للحصول  الطالب  ويقدم  اجتماعية، 
على تلك الكتب بطاقته الشخصية فى 
الوالد  كان  إذا  أما  وال��ده،  عمل  حالة 
جانب  إلى  وال��ده  بطاقة  يقدم  عاطال 

بحث اجتماعى.

4 كتب دراسية 

أرقام Xاألخبار

اجلامعة األملانية فى القاهرة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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االحتادات الطالبية..
مرفوعة مؤقًتا من اخلدمة

جتلس بني أصدقائها يتبادلون احلديث عن مشكلة تواجههم مع أحد األساتذة، يصعب عليهم حلها مبفردهم، مع اإلدارة تقترح 
إحداهن اللجوء إلى االحتاد املنتخب منذ عامني ليساعدهم فى تقدمي شكوى لعل تدخلهم يسرع من حل املشكلة، ولكن جاء رد 
االحتاد بأنه لن يتمكن من ذلك فهو ال ميتلك سلطة للتواصل مع اإلدارة.. كل ذلك تسرده أسماء الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية 

اإلعالم جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن أغلب أعضاء االحتاد سوف يتخرجون هذا العام، باإلضافة إلى أن انتخابات االحتادات 
مؤجلة منذ عامني مما أدى إلى افتقاد الطلبة إلى صوتهم، على حد تعبيرها.

»ال إللغاء انتخابات الطالب« جملة حملت فى مكنونها رسالة اجتمع حولها اثنا عشر احتادا من احتادات طالب اجلامعات 
املصرية، وعدد من احلركات الطالبية، ليعلنوا رفضهم ملا جاءت به بعض تصريحات مستشارى وزير التعليم العالى عن النية 

إللغاء انتخابات احتاد الطالب هذا العام وإجرائها فى السنة املقبلة.
كتبت- أميرة سيد وآية حامد:

 أعلن احتاد طالب جامعات مصر فى بيان له عن 
انتخابات االحتادات الطالبية،  رفضه قرار تأجيل 
خالل املؤمتر الصحفى الذى ُعقد فى مقر اجلمعية 
إجرائها  بسرعة  مطالًبا  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية 
دون تأجيل أو مماطالت، وبنزاهة وشفافية وسط 
مراقبة طالبية عليها، وتقدمي وزارة التعليم العالى 
ضمانات واضحة على نزاهة االنتخابات منها إلغاء 
فى  الطالب  حلق  املقيد  امللحوظ  النشاط  شرط 
الترشح، كما وجه البيان دعوة إلى الدكتور السيد 
لالجتماع  العالى  التعليم  وزير  اخلالق  عبد  أحمد 
إلى  للوصول  اجلامعات  فى  االحتادات  ممثلى  مع 
ثالثة  البيان  على  وّقع  وقد  للجميع،  اتفاق  نقاط 
»القاهرة،  املصرية:  اجلامعات  من  احتادا  عشر 
وسوهاج،  وأسيوط،  والسويس،  شمس،  وعني 
وحلوان، واإلسكندرية، وطنطا، واملنصورة، وأسوان، 

وبورسعيد، واملنوفية، وكفرالشيخ«.
االشتراكيني  حركات  ممثلو  معه  اتفق  ما  وهو 
واحلرية  العيش  حزب  وطالب  أبريل  و٦  الثوريني 
واجلبهة الدميقراطية وطالب مصرالقوية وطالب 
التيار الشعبى وطالب حزب الدستور خالل املؤمتر 
حزب  مبقر  املاضى،  األحد  عقد  الذى  الصحفى 
إرسال خطاب رسمى  واحلرية، مستنكرين  العيش 

اجلامعات  كل  إلى  للجامعات  األعلى  املجلس  من 
املصرية يفيد بإجراء االنتخابات فى األسبوع الثالث 
باب  فتح  يتم  أن  دون  الثانى  الدراسى  الفصل  من 
دفعتني  تخرج  إلى  وأشاروا  اآلن،  حتى  الترشح 
ثمانية  غياب  يعنى  مما  احتاد  كل  داخل  كاملتني 
وعشرين عضوا من أصل سبعني أغلبهم من رؤساء 
إلى  باإلضافة  واجلامعات،  االحتادات 
ميثل  من  وجود  عدم 
اجلديدة،  الدفعات 
كما أبدوا رفضهم 
وزير  لتصريحات 

استعداد  على  إنه  فيها  قال  التى  العالى  التعليم 
إلجراء االنتخابات إذا قرر الطالب ذلك، منوها بأنه 
تلقى العديد من اخلطابات الرسمية من االحتادات 

الطالبية التى تطالب بإلغاء االنتخابات.
تباينت ردود أفعال الطالب داخل جامعة القاهرة 
الطالبية  انتخابات االحتادات  تأجيل  إمكانية  نحو 
التوالى ما بني مؤيد ومعارض.  الثالثة على  للسنة 
بكلية  الثانية  بالفرقة  الطالب  حازم،  أوضح  حيث 
االقتصاد والعلوم السياسية، أن االحتاد هو الذراع 
الطالب  بني  االتصال  وسيلة  ألنه  للطلبة  اليمنى 
مشكالت  على  تقتصر  كانت  وإن  حتى  واإلدارة 
اجلداول الدراسية واالمتحانات، مشيرا إلى غياب 
دوره وعدم شعور الطالب به خالل الفترة املاضية، 
من  »Proud to be Fepsawy« هى  أسرة  وأن 

قامت بدور االحتاد فى تلك الفترة بل فاقت دوره.
بالفرقة  الطالبة  ريهام،  الرأى  فى  معه  واتفقت 
إجراء  عن  بديل  ال  إنه  قائلة  العلوم،  بكلية  األولى 
عديدة  مشكالت  يواجهون  فالطالب  االنتخابات، 
املادى  املقابل  وزيادة  عام،  كل  املواد  تسجيل  منها 
مواد  إلى  بالنسبة  الطالب  احتمال  يفوق  مبا 
الـ»summer course«، وأضافت أنه مت إبالغهم 
إجراء  بتأجيل  املنحل  الطالب  احتاد  جانب  من 

االنتخابات هذا العام.
ووصفت آية، طالبة بالفرقة الثالثة كلية اإلعالم، 
قرار تأجيل انتخابات االحتادات الطالبية بأنه غير 

سليم وأنه لم يأت غير بالضرر على الطلبة، حيث 
لم يعد لالحتاد سلطة متكنه من مساعدة الطلبة، 
تقابلنا  ملا  إيه  نعمل  املفروض  احنا  وأضافت »طب 

مشكلة؟«.
بكلية  الثالثة  بالفرقة  الطالب  أحمد،  ذكر  بينما 
احلقوق، أن االحتاد ال ميثل أهمية بالنسبة للطالب 
فهم ال يعرفون حتى مجرد أسمائهم قائاًل »حتى لو 
االنتخابات اتأجلت مش فارقة «، واصفا إياه مبرشح 
االنتخابات  إجراء  عند  إال  يظهر  ال  الذى  البرملان 

جلمع األصوات ثم يختفى.
واتفق معه محمد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية 
التجارة، مشيًرا إلى أن االحتاد ال ميثل سوى صوت 
أو  الطالب  آراء  عن  التعبير  يحاول  فال  اإلدارة 
الدفاع عن مصاحلهم، موضًحا أنه فى حالة وجود 
مشكلة بني الطالب والدكتور ال يتم إنصاف الطالب 

وال السماع لشكوته.
الدكتور  فأشار  الرسمية  النظر  وجهة  عن  أما 
التعليم  لوزير  اإلعالمى  املستشار  رضا  عدلى 
العالى، إلى أن الوزير لم تصدر عنه أى تصريحات 
بإلغاء االنتخابات بل قال إنها شأن طالبى وإذا أراد 
الطالب إجراءها فلهم ذلك، موضًحا أنه مت إرسال 
رأى  استطالع  بعمل  جامعة  رئيس  لكل  تعليمات 
للطالب ملعرفة موقفهم من االنتخابات، وأضاف أن 
هناك احتمالية إلجراء نقاش حول هذا املوضوع فى 

االجتماع املقبل للمجلس األعلى للجامعات.

كتبت- أميرة مدين وسمر إبراهيم ومنة اهلل 
محمود:

نظام  تطبيق  إلـــى  املــصــريــة  اجلــامــعــات  تسعى 
األوروبية،  اجلامعات  غرار  على  املعتمدة  الساعات 
أكثر  املسمى ال  نــأخــذ ســوى  لــم  أنــنــا  يــبــدو  ولــكــن 
تطبيق  فــى  شاسعا  اخــتــالفــا  هــنــاك  أن  خصوصا 
فيه  تطبق  الــذى  الوقت  ففى  كليهما،  فى  النظام 
إتاحة  طريق  عن  النظام  ذلك  األوروبية  اجلامعات 
احلرية للطالب الختيار املواد التى يريدون دراستها، 
وكذلك املواعيد واألساتذة، جند اجلامعات املصرية 
إتاحة  يــتــم  حــيــث  عــكــســى،  بشكل  الــنــظــام  تطبق 

»اللى  أو  اآلخرين  دون  الطالب  لبعض  االختيار 
نظام  من  نتحول  وهكذا  األول«،  يسجل  يلحق 

حيث  مسابقة،  مجرد  إلى  للمواد  اختيارى 
منهم  كل  ليسابق  مبكًرا  الطالب  يستيقظ 
اآلخر فى سرعة تسجيل املواد واملواعيد 
بداية  مــع  ــعــركــة«  »امل لــتــبــدأ  املــنــاســبــة 

التسجيل.
وبـــســـؤال عـــدد مـــن الـــطـــالب عن 
الساعات  بــنــظــام  مــعــرفــتــهــم  مـــدى 
»هاااه...  البعض:  أجــاب  املعتمدة 
والغريب  املــعــتــمــدة!!«،  الــســاعــات 
تسعى  هــؤالء  بعض  أن  األمــر  فــى 
يعرفون  ال  وهــم  لتطبيقه  كلياتهم 
اآلخر  اجلــانــب  وعلى  شيًئا.  عنه 
ولكنهم  يــعــرفــونــه  آخــريــن  وجــدنــا 
بها  يتم  التى  الكيفية  من  يعانون 
الستياء  مالحظتنا  ومــع  تطبيقه، 
األساتذة  وكذلك  الطلبة  من  الكثير 
بعض  فــى  النظام  هــذا  تطبيق  مــن 

فى  قررنا  املصرية  اجلامعات  كليات 
وجهات  نعرض  أن  اجلامعة«  »صــوت 

نظر الطلبة واألساتذة على السواء فى 
النظام. هذا 

الطالب: لو مش عارفني يطبقوه يلغوه 
يلغوه«  النظام  يطبقوا  عارفني  مش  »لو 

األولى  بالفرقة  الطالبة  أروى  عبرت  هكذا 
من  غضبها  عن  القاهرة،  جامعة  العلوم  بكلية 

املعتمدة مضيفة »إحنا مابنلحقش  نظام الساعات 
متأخرة  املواد  مواعيد  وكمان  عايزينها  اللى  املواد 
وساعات  نسجل..  بنلحق  ومش  بتقفل  واملجموعات 

يستجيبولنا وساعات أل«. اعترضنا  لو 
الثالثة  بالفرقة  الطالب  عــاطــف،  أحــمــد  وذكــر 

بكلية الهندسة جامعة القاهرة، »أن نظام الساعات 
مصروفات  دفــع  خــالل  مــن  تطبيقه  يتم  املعتمدة 
تقدر بحوالى 20 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم وجود 
املعتمدة،  الساعات  العادى ونظام  النظام  فروق بني 
»الفلوس  وأضاف  العادى،  للنظام  تفضيله  ومؤكدا 
اللى بتندفع بتندفع على الفاضى«، ومن حيث فرص 
العمل قال إن الفرص متاحة لطالب النظامني وأن 
امليزة التى يراها فى نظام الساعات املعتمدة هى 
على  ذلــك  يساعد  حيث  القليل،  الطلبة  عــدد 
الطلبة  عــدد  فيكون  أكــبــر  بشكل  االســتــيــعــاب 
العادى  النظام  أما فى  40 طالبا،  إلى   30 من 

فيصل العدد إلى 100 أو أكثر.
بالفرقة  الــطــالــبــة  حــافــظ  هــاجــر  ــت  ــال وق
»النظام  القاهرة  جامعة  اإلعــالم  كلية  الثالثة 
زمايلى  يعنى  الــطــالب،  بــني  فــرق  بيعمل  عندنا 
ــاخــدهــا بـــس مع  ــى ب ــل يـــاخـــدوا نــفــس املــــواد ال
بس  أعلى  تقديرات  يجيبوا  فهما  أحسن  دكاترة 
واملفروض  فــيــهــا...  أسجل  ماحلقتش  علشان 
اللى  املــواد  أختار  إنى  املعتمدة  للساعات  وفقا 
بتتوافق مع ميولى وأنا أصال مش باحلق أختار 
ودكاترة  مواد  عليا  بيتفرض  اآلخر  وفى  حاجة 

ومواعيد مش عايزاها«.
دفعة  العلوم  كلية  خريجة  محمد  نورا  وقالت 
املعتمدة  الساعات  نظام  من  عانيت  »أنا   2013
سنة  فى  عنه  حاجة  أعرف  ماكنتش  إنى  خاصة 
وزمايلى  ــا  أن جميًعا  علينا  عــبء  ــان  ك وده  أولـــى 
أساسى  بشكل  معتمد  التراكمى  املعدل  إن  وفوجئت 
التقدير  مــن   %90 يشكل  حــيــث  ـــى  أول ســنــة  عــلــى 
النهائى، وملا جبت امتياز فى سنة تانية اعتقدت إن 
 %2 غير  مازادش  إنه  اكتشفت  لكن  هيزيد  التقدير 
النظام  على  تعرفنا  املفروض  الكلية  وإن  ظلم،  وده 
التقدير  ضياع  إلى  ويؤدى  ذلك  بعد  نفاجأ  ال  حتى 

فى اآلخر«.
نظموا  شمس،  عني  جامعة  اآلداب  كلية  طــالب 
الساعات  نظام  على  اعتراضا  احتجاجية،  وقفة 
من  كبير  عــدد  رســوب  فــى  تسبب  الــذى  املعتمدة 
طالب الفرقة األولى مبختلف األقسام، وأكدت رمي 
فاهمني  مش  أصال  »إحنا  األولى  بالفرقة  الطالبة 

يتلغى«. إنه  ونفضل  النظام 
طالب  الشربينى  محمد  أشــاد  النقيض  وعــلــى 
بهذا  مصر،  جامعة  اإلعــالم  كلية  الثانية  بالفرقة 
النظام ويتمنى تطبيقه فى املدارس، حيث يخصص 
الــفــرقــة األولـــى مــرشــد أكادميى  لــكــل طــالــب فــى 
الدكاترة  على  ويعرفه  املــواد  اختيار  فى  يساعده 
له  يتاح  كما  لشخصيته،  األنسب  يختار  والطالب 
 »gba«االلتحاق بنفس املقرر مرة أخرى ليحسن الـ
اخلاص به، وأشار إلى أن مشكلته فقط فى جدول 

االمتحانات.
إلغاءه ونفضل  بنعانى..  إحنا  األساتذة: 

اإلحصاء  أستاذ  عميرة  طــارق  الدكتور  صرح 
جامعة  السياسية  والــعــلــوم  االقــتــصــاد  بكلية 
نظام  لتطبيق  تستعد  الكلية  بـــ»أن  القاهرة 
الساعات املعتمدة مما يتطلب إعادة صياغة 
بعض املقررات بحيث يتاح للطالب اختيار 
دراستها،  فى  يرغب  التى  املــواد  جميع 
الدراسة  إلنهاء  املقررات  عدد  وزيــادة 
احلذر  أخــذ  ضــرورة  مؤكدا  مبكرا«، 

النظام. عند تطبيق هذا 
السيد  أحــمــد  الــدكــتــور  وأوضـــح 
بكلية  ــوجــى  ــول ــي ــكــروب املــي أســـتـــاذ 
الكلية  أن  القاهرة،  جامعة  العلوم 
الساعات  نــظــام  بتطبيق  قــامــت 
ورغبة  عاملى،  نظام  ألنه  املعتمدة 
 400 أفضل  ضمن  التصنيف  فى 
كلية على مستوى العالم، وأضاف: 
مع  الــنــظــام  وتطبيق  بنقل  »قمنا 
األشياء  بعض  فــى  يناسبنا  ال  أنــه 
تدريجيا،  الظهور  فى  عيوبه  وتبدأ 
اجتياز  بعد  إال  يتخرج  ال  فالطالب 
تخصيص  ويتم  معينة  ساعات  عــدد 
املعاونة  والهيئة  ــذة  األســات مــن  عــدد 
وتــفــاجــأ بــعــدم حــضــورعــدد كــبــيــر عن 
املادة  فى  الطالب  يرسب  وبالتالى  عمد، 
كطريقة   summer course ويأخذونها 
أن  خصوصا  املادة  فى  النجاح  على  للتحايل 
الفصل  طلبة  مــع  يتساهلون  األســاتــذة  بعض 
هذا  إلــغــاء  يتم  أن  »أفــضــل  وأضـــاف  الصيفى«، 
النظام نظًرا ملعاناة األساتذة منه ولعيوبه الواضحة، 
تتجه  اآلن  فالكليات  ذلك،  فى  صعوبة  أرى  ولكنى 
فى  األنظمة  لتحاكى  املعتمدة  الساعات  لتطبيق 

باخلارج«. اجلامعات 

بعد تطبيقه 
لسنوات طويلة 

»الساعات املعتَمدة«.. 

الكل غاضب

صورة ارشيفية النتخابات احتادات الطالبية

الطالب غاضبون.. 
واألساتذة يطالبون 

بتعديلة أو إلغائه
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هّى احلياة إيه من غير واسطة؟!
الشباب.. »سائقو توك توك وعمال كافيتريا ومندوبــــــــــــو مبيعات«.. والبقية تأتى

عبداحلميد  وأم���ان���ى  ب��ه��ج��ت  إي���ن���اس  ك��ت��ب��ت- 
يونس: وميادة 

وتعب  التعليم  فى  طويلة  سنوات  قضاء  بعد 
األه��ال��ى ف��ى ص��رف األم���وال م��ن أج��ل حصول 
أوالده�����م ع��ل��ى ش��ه��ادة ج��ام��ع��ي��ة مت��ك��ن��ه��م من 
كرمية.  حياة  لهم  تضمن  وظيفة  على  احلصول 
الدولة  ت��ق��در  أن  أم���ل  ع��ل��ى  ال��ش��ب��اب  ي��ت��خ��رج 
باحلصول  التعليم  س��ن��وات  ط���وال  اج��ت��ه��اده��م 
لكن  دراستهم.  ملجال  مناسبة  عمل  فرصة  على 
مبجرد الدخول إلى سوق العمل يصطدم الشباب 
والرشاوى  الوسائط  على  القائم  املرير  بالواقع 
فى  العمل  إلى  الشباب  يدفع  مما  واملحسوبية، 
وظائف ال صلة لها بتعليمهم ومجال تخصصهم، 
أو الهجرة خارج مصر. »صوت اجلامعة« التقت 

مجموعة من الشباب ورصدت قصصهم.
إحدى  فى  »كاشير«  تعمل  التى  م��روة  قالت 
على  حاصلة  إنها  القاهرة  بجامعة  الكافتيريات 
شمس  عني  بجامعة  إعالم  قسم  آداب  ليسانس 
تبحث  وهى  سنوات  خمس  منذ  تخرجها  ومنذ 
الصحف  من  للعديد  ذهبت  فقد  وظيفة.  عن 
قبولها.  يتم  لم  ولكن  التليفزيونية،  واملحطات 
فى  للعمل  تقدمت  عندما  أنها  م��روة  وأضافت 
»لو  املسؤولني  أح��د  لها  ق��ال  الوظائف  إح��دى 
ماعندكيش واسطة مش هتشتغلى طول عمرك« 

الكافتيريات. بإحدى  للعمل  مما اضطرها 
املدنى  األمن  رجال  أحد  أمين محمد،  وأبدى 
بكالوريوس  على  واحل��اص��ل  ال��ق��اه��رة  بجامعة 
مصر،  فى  التوظيف  نظام  من  استياءه  جت��ارة 
وأضاف أنه يعمل فى األمن ألنه بحث كثيًرا عن 
بدياًل  يجد  فلم  يجد  لم  ولكنه  مناسبة،  وظيفة 
لها  ليس  فالشهادة  املهنة.  فى هذه  العمل  سوى 
عليه  يعتمد  ال��ذى  السند  تعد  فلم  أهمية  أى 

الشخص فى البحث عن وظيفة مناسبة.
املدنى  وأكد محمد يوسف، أحد رجال األمن 
القاهرة  بجامعة  االمتحانات  ق��اع��ات  مبجمع 
يشعر  أن��ه  آداب  ب��ك��ال��وري��وس  على  واحل��اص��ل 
هذه  إن  حيث  أم��ن،  كفرد  العمل  م��ن  بالضيق 
لكنه  دراسته،  مبجال  عالقة  لها  ليس  الوظيفة 
اضطر للعمل فى هذه الوظيفة من أجل احلصول 
مناسبة  عمل  فرصة  وجد  ولو  أعلى  راتب  على 
عمله  فسيترك  املرتب  بنفس  دراسته  مجال  فى 

كحارس أمن على الفور.
األلسن  كلية  أحمد، خريج  أسامة  أبدى  بينما 
املركزية  املكتبة  فى  ويعمل  شمس  عني  بجامعة 
بجامعة القاهرة استياءه من كونه يعمل فى هذه 

الوظيفة بعد أن قضى سنوات طويلة فى التعليم 
بكلية األلسن. وأضاف »لو لقيت فرصة للهجرة 
بره مصر هاسافر على طول، حيث إنه من غير 
أعمل  أن  اللغات  وتعلمى  دراستى  بعد  املعقول 
أمني مكتبة«. ورأى أسامة أن منظومة العمل فى 
لتصحيح  جديد  من  هيكلة  إع��ادة  حتتاج  مصر 

مسارها.
وقال محمود إبراهيم، ليسانس حقوق جامعة 
عمل  عن  بالبحث  قام  التخرج  بعد  إنه  القاهرة 
وكذلك  امل��ح��ام��اة  م��ك��ات��ب  م��ن  كبير  ع���دد  ف��ى 
القانونية،  بالشؤون  كموظف  ليعمل  الشركات 
ميتلك  ل��م  أن��ه  ك��م��ا  احل���ظ،  يحالفه  ل��م  ول��ك��ن 
محاماة  مكتب  ليفتح  الكافية  املادية  اإلمكانيات 
فى  فشل  عندما  أن��ه  وأض��اف  ب��ذات��ه.  ليستقل 

بدراسته  صلة  ذات  وظيفة  على  احلصول 
إحدى  فى  بائعا  النهاية  فى  عمل 

بجامعة  اخل���اص���ة  امل��ك��ت��ب��ات 

حكومى  عمل  عن  يبحث  مازال  ولكنه  القاهرة، 
يتمنى  أنه  وأكد محمود  كرمية.  حياة  له  يضمن 
أن تتاح له فرصة للعمل خارج مصر فهو اقترب 
أسرة  وتكوين  ال��زواج  يستطع  ولم  الثالثني  من 

حتى اآلن.
آلى  حاسب  معهد  خريج  أنس،  أحمد  وأبدى 
منذ 4 سنوات استياءه من الوظيفة التى يشغلها، 
إنه ظل  حيث يعمل »جرسونا« فى مطعم. وقال 
يبحث عن عمل يناسب شهادته ملدة 6 أشهر من 
مناسبة  فرصة  يجد  لم  ولكنه  تخرجه،  تاريخ 

احلكومة  ويناشد  املهنة.  بتلك  بالعمل  فقبل 
للشباب واملسؤولني  عمل  ف��رص  توفير 

فى  للعمل  ال��ف��رص��ة  وإت��اح��ة  بينهم  وامل��س��اواة 
وأن  أكثر.  يعطوا  أن  يستطيعوا  حتى  مجاالتهم 
ومهارات  طاقات  باستغالل  قامت  لو  احلكومة 

إليها سيكون مضاعفا. العائد  الشباب فإن 
ليسانس  على  احلاصل  رض��ا،  محمد  وأب��دى 
العمل  من  الشديد  استياءه  فلسفة،  قسم  آداب 

الشرقية.  مبحافظة  ت��وك  ت��وك  كسائق 

فبعد أن قضى سنوات طويلة فى التعليم وحصل 
تناسب  وظيفة  عن  بحث  جامعية  شهادة  على 
ولم  البحث  كثرة  من  يئس  لكنه  دراسته،  مجال 
على  يقوم  العمل  إن  رض��ا  وق��ال  فرصة.  يجد 
حيث  والكفاءة،  واخلبرة  املؤهالت  ال  الوسائط 
أن  من  بداًل  املهينة  املهنة  يقبل هذه  اضطر ألن 
كثيرة  احلياة  فمتطلبات  عمل،  بال  عاطاًل  يظل 

وإذا انتظر وظائف احلكومة سيطول انتظاره.
وقال أحمد رمضان، احلاصل على بكالوريوس 
إنه  أجرة،  سيارة  سائق  ويعمل  ومعلومات  نظم 
أنه  اجلامعية  ال��دراس��ة  أث��ن��اء  ف��ى  يتخيل  ك��ان 
مبجرد التخرج سوف يجد وظيفة مناسبة ملؤهله 
بالواقع  اصطدم  ولكنه  انتظاره،  فى  الدراسى 
الذى أثبت له أن آماله كانت مجرد أوهام ليس 
لعدة  العمل  البحث عن  وبعد  بالواقع  لها عالقة 
وقام  يساعده  أن  وال��ده  فحاول  يجد  لم  أشهر 

بشراء سيارة أجرة ليعمل عليها كسائق.
قسم  تربية  بكالوريوس  إيهاب،  عمرو  وأبدى 
لغة عربية، غضبه الشديد من أزمة العمل التى 

واجهته عند إنهاء دراسته، فقد بحث كثيرا عن 
نفس  واج��ه  ولكنه  املهنية،  حياته  ليبدأ  وظيفة 
يجدون  ال  ال��ذي��ن  ال��ش��ب��اب  م��ن  كغيره  املصير 
كبائع  األمر  به  وانتهى  لهم.  متاحة  عمل  فرص 
فى سوبر ماركت. وقد قبل باألمر الواقع، لكنه 
دخله  من  ليزيد  أخرى  وظيفة  يبحث عن  مازال 
عمرو  وأرج���ع  ح��اج��ات��ه.  تلبية  يكفى  ال  ال���ذى 
الدولة  اقتصاد  إل��ى  مصر  ف��ى  البطالة  أزم��ة 
استثمارية  مشاريع  توفير  على  قدرتها  وع��دم 
الشباب خريجى اجلامعات واالستفادة  لتوظيف 
األزمة  صنعت  من  هى  فالدولة  مهاراتهم،  من 

النتائج. والشباب هو الذى يتحمل 
وأعرب جمال زكريا، احلاصل على بكالوريوس 
جتارة، عن حزنه الشديد من الوظيفة التى يعمل 
قصر  مبستشفى  أمن  موظف  يعمل  حيث  بها، 
وإنه  مكانه  ليس  املكان  ه��ذا  إن  وق��ال  العينى، 
أو مكتب  ببنك  يعمل كمحاسب  أن  املفترض  من 
محاسبة فهو لم يتخرج فى اجلامعة ليعمل بهذه 

املهنة التى من املمكن أن يعمل بها أى شخص.

»مروة« خريجة اإلعالم 
اشتغلت ىف كافترييا.. 

وأحمد: »لو لقيت فرصة 
للهجرة برّه مرص 
أسافر عىل طول«

البنات: ربنا يسرتها علينا.. 
واألوالد: دماغنا برتوح 
لعبايات إمبابة!

محمد حاصل 
عىل ليسانس 
فلسفة.. 
ومهنته 
»سائق توك 
توك«!

»صوت اجلامعة« تسأل: يعنى إيه بنت شمال؟
ك���ت���ب- أح���م���د أب���وال���ل���ي���ل وأس���م���اء 

صبحى:
العبارة »ال�����ب�����ن�����ت  بهذه  املقصود  ليس  شمال«  دى 

إنها  بل  شماال  أو  ميينا  االجت��اه  وه��و  القريب،  معناها 
اجلنسني،  من  الشباب  من  كثير  بني  د  تُ��ردَّ كلمة  أصبحت 
الفترات  فى  اجلامعى  احلرم  أسوار  داخل  بقوة  وانتشرت 

املاضية. القليلة 
املوضوع  هذا  اآلراء حول  من  العديد  رصد  السياق مت  هذا  فى 
من قبل بعض شباب اجلامعات. تقول والء محمد: »البنت الشمال 
هى اللى مالهاش رابط يلمها وطول الليل شغالة فى املوبايل بتكلم 
البنت  »إن  سلمى  رأى  وجاء  أهلها«.  ورا  من  الغلط  وبتعمل  والد 
الشمال بتبان من لبسها ومشيتها وطريقة كالمها، وأحيانا بنعرفها 
بتلفت  اللى  العالية  وضحكتها  الشارع  فى  ماشية  وهى  من صوتها 

الوالد«. نظر 
اللى  الضحكة  هى  الشمال  »البنت  النمس:  أحمد  ق��ال  بينما 
باله  البنت ميني وشمال تشوف كام شاب خد  بترن، وبعدها تبص 
إسالم  معه  واتفق  كتير«.  الوالد  مع  بتحب متشى  هى  وعادة  منها 
ماتعرفوش  راجل  على  تسلم  ماترضاش  بنت  »هى  قائال:  شيتوس 

إنها تبوسه«. لكن لو صاحبته على استعداد 
 5 بتكلم  واح��دة  يعنى  شمال  »بنت  أسامة:  هبة  قالت  حني  فى 
معاها  يعمل  واحد  ألى  وبتسمح  بحبك،  كلهم  وبتقولهم  أوالد  و6 
عشرة  بينهم  اللى  على صحابتها  بتتكلم  وتالقيها  غلط،  حاجة  أى 

سنني بالغلط.. وربنا يسترها علينا«. ورأت هدير مجدى »إنه عادة 
كتير هو مش  تكلم والد  ملا  البنت شمال  يقول على  الشاب هو من 
شمال  »بنت  قال  حيث  وحيد  مصطفى  معه  اتفق  ما  وهو  منهم«. 

إمبابة على طول«. بيفتكر عبايات  الواحد  يعنى 
قبل  أى حد من  »من اخلطأ احلكم على  أنه  إلى  آيات  وأشارت 
تقبله  أو  تكلمه فيها  أول مرة  إنك حتكم عليه من  تعرفه وحتى  ما 
قدامها  اللى  الناس  تفهم  بقت  دلوقتى  الناس  أغلب  علشان  فيها، 
البنت  يعنى  تفهم غلط،  ناس ممكن  أكتر  برضه  والوالد هما  غلط 
كتير  والد  فى  جديدة،  ناس  على  وتتعرف  تهزر  بتحب  تكون  مثال 
ممكن يقولوا عليها شمال حتى لو كانت محترمة ومش بتحب تكلم 
والد تبقى معقدة أو تنكة.. فأنا نفسى أفهم يعنى البنت تعمل إيه 
»البنت  العربى  أحمد  وقال  حاجة؟«،  عليها  يقول  ماحدش  علشان 

الشمال ممكن تبقى بنت داميا واقفه على شمال الشلة«!
بتاخد  واح��دة  ن��وع��ني،  الشمال  »البنت  عمر:  محمد  ويضيف 
يالغيها  حد  أى  أن  التانى  النوع  أما  ده،  املوضوع  ورا  من  فلوس 
البنات  تلك  ياسمني  معاه«. فى حني وصفت  ويقولها بحبك متشى 
بأنهن نوعية مختلفة غير البنات مرددة أن لديهن انفالتا أخالقيا، 
إلى  مبينة أن طريقة وأسلوب تعاملهن مع اجلنس اآلخر ال يرتقى 

املحترمة. البنات  درجة 
»أننا ميكننا احلكم على أى بنت بتروح  إلى  وأشار محمد أحمد 
تربطهما  عالقة  هناك  وليست  معرفة  سابق  دون  والد  مع  وتيجى 
فئة  حتت  تندرج  بالطبع  فهى  دراس��ة  زمالة  أو  عمل  عالقة  سواء 

البنت الشمال«، وجلأت حسناء محمد إلى »كباريهات شارع الهرم« 
ليل«،  »بنات  أيضا  أو ما سمته  الفتيات  كتعبير مجازى على هؤالء 
وهى التى تقف منتظرة الشباب على الكورنيش، وتتعدى تصرفاتها 

إلى معاكسة الوالد أحيانا إذا لم يكن هؤالء األوالد مهتمني بها.
مجتمعاتنا  فى  الشمال  البنات  وجود  سبب  محمد  إميان  وأبدت 
ويجعلهوهن  يهملونهن  الذين  واألم��ه��ات  اآلب��اء  ضحية  أنهن  إل��ى 
عرضة لتلك املصائب. بينما ألقت »زهرة« اللوم على املجتمع الذى 
نعيش فيه وأنه هو من أسباب وجود هؤالء الفتيات، ولو أن هناك 

قوانني ملنع هذا النموذج الغربى ألصبحت احلياة أفضل بكثير.
البنت  مربى،  بقى  لو  »الفسيخ  بأن  محمد  أحمد  ساخرا  وعلق 
الشمال ال ميكن تتربى«، وال عجب أن يكون هذا هو شعار الشمال 
رقمها  الشمال  »البنت  أن  حسن  عمر  يرى  بينما  األي��ام.  هذه  فى 
ومافيش  املعاكسات  مع  سريع  بشكل  وبتتجاوب  ح��د،  ألى  متاح 

عندها أى حياء«.
ابن  بقى  األملانى  شمال،  يا  ليكى  »نصيحة  محمد  سيد  وق��ال 
حالل«، الفتا إلى أنه من غير املعقول أن تنتشر هذا الظاهرة بقوة 
بطبعه.  متدين  إسالمى  عربى  مجتمع  فى  أننا  السيما  الصاروخ، 
السبكى  فيها  بقى  بلد  من  إي��ه  منتظر  قائال:  ع��ادل  ميدو  وعبر 
وإلهام  املثالية  األم  بقت  عبده  وفيفى  الثقافة  نشر  فى  بيساهم 
بّره يبقى  لينا  الناس دى واجهة  شاهني بتشتغل سياسة؟! ملا تكون 
ما  حلد  شمال  كلنا  عزيزى  يا  شمال،  كلها  بتاعتنا  البطانة  أكيد 

يفرجها«. ربنا 

جوز
مح
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»صوت 
اجلامعة« تسأل:

كتبت: آية عبدالتواب ورضوى صالح وعزة 
عزت:

سنويا  اجل��ام��ع��ات  خريجى  أع���داد  ت��زاي��د  م��ع 
يصعب  حلًما  عمل  فرصة  على  احلصول  أصبح 

أن  يتمنى  ال��ذى  الشباب  من  لكثير  حتقيقه 
فى  الوظيفه  ليجد  جامعته  م��ن  يتخرج 
ان��ت��ظ��اره. وق��د ظ��ل االع��ت��ق��اد لسنوات 
والتأهيل  العملى  التدريب  أن  طويلة 
ل���س���وق ال��ع��م��ل أم����ر ي��ق��ت��ص��ر على 
الطب،  كليات  مثل  العملية  الكليات 
وغيرها،  وهندسة  األس��ن��ان،  وط��ب 
يشهده  ال��ذى  التطور  ظل  فى  ولكن 
العمل  سوق  متطلبات  وتزايد  العالم 
بتدريب  االهتمام  الضرورة  من  أصبح 
وتأهيلهم  النظرية  الكليات  فى  الطلبة 
حتى  العملى  للتدريب  فرًصا  ومنحهم 
العمل  س��وق  متطلبات  على  يتعرفوا 
ويكونوا قادرين على مواجهة ما ميكن 
من صعاب وحتديات.  له  يتعرضوا  أن 

»ص���وت اجل��ام��ع��ة« ق���ررت زي����ارة عدد 
وضع  على  للتعرف  النظرية  الكليات  من 

التدريب العملى فى هذه الكليات.
ففى كلية اإلعالم، قالت حبيبه شعبان، الطالبة 
لم  الكلية  إن  الصحافة  بقسم  الثالثة  بالفرقة 
وإن  العملى  للتدريب  حقيقية  فرصة  لهم  توفر 
ما  إجبارى  بشكل  الكلية  فرضته  الذى  التدريب 
لم  لكنها  درج��ات،  على  للحصول  وسيلة  إال  هو 
التى متكنها من  حتصل على االستفادة احلقيقية 

االلتحاق بسوق العمل.
وأكدت ياسمني أحمد، الطالبة بالفرقة الرابعة 
تقوم  الكلية  أن  ت��رى  ال  أنها  الصحافة،  بقسم 
اخلاصة  اجلامعات  عكس  وذلك  طالبها  بتأهيل 
تخرجهم  بعد  للعمل  فرًصا  لطالبها  تضمن  التى 
لتوفير  كبار الصحف  يتعاقدون مع  مباشرة ألنهم 
فرص تدريب بها »أما كليتنا فهى توفر لنا تدريبا 

متميزاً بجريدة )صوت اجلامعة(.
الثالثة  بالفرقة  الطالبة  أحمد،  أسماء  وقالت 
إنها لم حتصل  العامة واإلعالن،  العالقات  بقسم 
على أى تدريب عملى إال تدريبا واحدا فقط وهو 
نظرا  ولكن  املاضية،  السنة  ف��ى  »ال��ف��وت��وش��وب« 
فلم  االمتحانات  موعد  وتقدمي  البالد  لظروف 
يكتمل. وأكدت أن قسم العالقات العامة واإلعالن 
الطالب  للتأهيل  أى فرص  توفير  يعانى من عدم 

للعمل سواء داخل الكلية أو خارجها.
وأكدت فاطمة الزهراء مصطفى، الطالبة بفرقة 
التدريب  أن  والتليفزيون  اإلذاع��ة  بقسم  الثانية 
واملعيدين  األس��ات��ذة  ع��ن  أم��ا  ب��امل��رة.  مفيد  غير 
املهنى،  املستوى  يتمتعون بخبرات جيدة على  فهم 

ولكنهم بحاجة إلى إمكانيات تترجم قدراتهم.
الثانية  بالفرقة  الطالبة  محمد،  نهلة  وقالت 
بالتدريب  تهتم  إنها  والتليفزيون  اإلذاع��ة  بقسم 
جتتازه  أن  وتريد  إجبارى  إلن��ه  فقط  الكلية  فى 
أما  درج���ات.  على  واحل��ص��ول  النجاح  أج��ل  م��ن 

استديوهات  فى  املستخدمة  اآلالت  عن 
الكلية فهى غير مواكبة للواقع وتقنياته، فالدكتور 
أخرى  آلة  يقصد  بينما  آلة  على  يشرح  املختص 
غير موجودة فى وحدة االستديو فالتدريب داخل 

الكلية غير ناجح.
الزهراء  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها،  م��ن 
اإلعالم  كلية  إن  الصحافة  بقسم  املدرس  محمد، 
خطة  وض��ع  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ط��الب  لتأهيل  تسعى 
األنشطة  أقسامها. وهذه  لتحديد نشاط  متكاملة 
عدد  شكل  فى  الصحافة  قسم  فى  بداية  تتمثل 
جريدة  فى  العملى  التدريب  أولها:  املسارات  من 
ال��ث��ان��ى فيعتمد  »ص���وت اجل��ام��ع��ة«. أم��ا امل��س��ار 
بشكل  الصحفية  بالشخصيات  االحتكاك  على 
الدراسى  الفصل  بداية  من  انطلق  وق��د  مباشر 
الدراسى  الفصل  م��ع  استكماله  وسيتم  األول 
الثانى من خالل استضافة عدد من الشخصيات 
الصحفية مثل األستاذ محمود املسلمى واألستاذة 
من  البرغوثى  محمد  واألس��ت��اذ  النقاش  ف��ري��دة 
وإفادتهم  معهم  والتفاعل  الطالب  مناقشة  أجل 

بخبراتهم.
بقسم  األس��ت��اذ  ع��ت��ران،  محمد  الدكتور  وأك��د 
العالقات العامة واإلعالن أن الكلية تسعى لتأهيل 
الطالب لسوق العمل وخاصة قسم العالقات عن 
باملؤسسات  ومسؤولني  قيادات  استضافة  طريق 
اإلعالمية ملناقشة احتياجات سوق العمل وحتديد 
ما يجب أن يدرسه خريج الكلية والتنبيه جلوانب 
الضعف املوجودة فى خريج الكلية من واقع تعاملهم 
حريصة  الكلية  أن  وأضاف  لتجنبها.  وذلك  معهم 

على خلق العالقات الطيبة 
مع املسؤولني باملؤسسات اإلعالمية وخاصة قسم 
دعوتهم  خ��الل  م��ن  واإلع���الن  العامة  ال��ع��الق��ات 
باملناسبات التى تقوم بها الكلية فى بعض ندوات 
تتبنى  الكلية  أن  إلى  وأشار  املؤمترات.  أو  الكلية 
باستضافة  داخ��ل��ى  ال��ت��دري��ب:  أن���واع  م��ن  ن��وع��ني 
العامة  العالقات  مجال  فى  العاملة  الشخصيات 
أسبوع  ملدة  وخارجى  الطالب،  لتدريب  واإلعالن 
شركات  فى  العامة  العالقات  مدير  مع  بالتنسيق 
الكلية  أن  إلى  عتران  وأشار  مختلفة.  أماكن  فى 
اخلريجني  ملتابعة  اخلريجني  متابعة  وحدة  لديها 
التى  الصعوبات  ملعرفة  املختلفة  العمل  مبواقع 
تطوير  فى  الكلية  منها  تستفيد  وبالتالى  تواجههم 
للمسؤولني  توصلها  أخرى  ناحية  ومن  مناهجها، 

للعمل على حلها.
الدكتور خالد صالح، األستاذ بقسم  بينما قال 
يخاطب  أحياًنا  القسم  إن  والتليفزيون،  اإلذاع��ة 
بإرسال  ويقوم  والتليفزيون  اإلذاع��ة  احتاد  رئيس 
التدريب  ع��ن  أم��ا  ب��ه.  الصيفى  للتدريب  ط��الب 
اإلجبارى الذى حتدده الكلية فهو تدريب احترافى 
تليفزيونى. أما عن شكوى  باستخدام استديو بث 
الطالب من قدم األجهزة فأكد أن التدريب ليس 
بالضرورة أن يتم على أجهزة عالية التقنية فعلى 
هولندا  رادي��و  العاملية  التجارب  فى  املثال  سبيل 
وأكادميية  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اجل��زي��رة  وم��رك��ز 
واستديو  محاكاة  أجهزة  مع  التعامل  يتم   »BBC«
محاكاة وليس مطلوبا التعليم على التقنية العالية 
فإذا  التكنيك  على  الطالب  تعلم  املطلوب  ألن 
تقنية  أى  مع  يفرق  ال  الصحيح  التكنيك  تعلمت 

وأجهزة أتعامل معها.
جامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  وفى 
القاهرة، قالت آيات نصار، الطالبة بالفرقة الثالثة 
الثالثة هى االقتصاد والسياسة  الكلية  إن أقسام 
هو  للعمل  فرصا  األقسام  هذه  وأكثر  واإلحصاء 
اإلحصاء. أما عن االقتصاد ففرص العمل املتاحة 
السياسة  قسم  وعن  والبورصة  البنوك  فى  تكون 

 مناذج محاكاة وساعة 
ونص نشاط ىف »اقتصاد 

وعلوم سياسية«.. و»تجارة« 
شعارها »اعتمد عىل نفسك«

 طالب »إعالم«: بنتدرب عشان نجيب درجات 
وننجح.. و»حقوق«: مافيش تدريب من األساس

 هّى الكلية تؤهلك لسـوق العمل؟..    والطالب: »احلال مايسّرش«
وأوض��ح��ت أم��ي��رة أب��و س��م��رة، م���درس بقسم 
للطالب  ن��دوات  بتنظيم  تقوم  الكلية  أن  سياسة 
ملقابلة شخصيات عامة لعرض خبراتهم للطالب، 
لنظام  كمحاكاة  م��ح��اك��اه  من���اذج  ه��ن��اك  أن  كما 
الشعب  مجلس  لنظام  م��ح��اك��اة  أو  ال��ك��وجن��رس 
إسرائيل  كموقف  املوقف  داخ��ل  الطالب  ووض��ع 
من الصراع العربى اإلسرائيلى مما يجعله يعرف 
أن كل  وأكدت  املوقف.  املمكنة فى  ما سبل احلل 
يكون  حيث  للطالب،  جدا  مفيدة  األنشطة  هذه 
الطالب لديه القدرة على تبنى مواقف مختلفة ال 
تعبر بالضرورة عن رأيه الشخصى. كما أن الكلية 
فى  كدورة  وتثقيفية  تدريبية  دورات  بتقدمي  تقوم 
هناك  فترة  كل  وفى  احلضارية  الهوية  اكتساب 
للطلبة  كمبيوتر  أج��ه��زة  إت��اح��ة  ويتم  دورات 

للوصول إلى املعلومات.
للطالب  تتيح  الكلية  أن  سمرة  أبو  وأضافت 
معلومة  على  احلصول  املحاضرات  خالل  من 

من  هيئة م����ف����ي����دة  أع���ض���اء  خ���الل 

املجتمع.  خدمة  مركز  طريق  ع��ن  توفيرها  يتم 
معظم  بني  كبيرة  فجوة  وجود  إلى  فراج  وأشارت 
اجل��ام��ع��ات امل��ص��ري��ة وس���وق ال��ع��م��ل ل��ذل��ك فهى 
الطالب  تعّرف  أن  محاضراتها  خالل  من  حتاول 
البورصة  العمل عن طريق  بالوضع احلالى لسوق 
أو غيرها من األماكن. وأضافت فراج  البنوك  أو 
الشباب  رعاية  أيًضا حتاول عن طريق  الكلية  أن 
خالل  من  األوائ��ل  للطالب  تدريبية  فرص  توفير 
وشركات  ال��ع��ام  القطاع  ش��رك��ات  على  توزيعهم 
التأمني والبنوك. كما أن هناك عروضا من بعض 
الشركات تقدم للطلبة. أما عن أسباب عدم قدرة 
الكلية على تأهيل جميع الطالب فأكدت فراج أن 
األعداد الكبيرة للطالب جتعل القيادات تعجز عن 
توفير فرص تدريبية لهم وذلك على عكس الشعبة 
األجنبية التى يكون عدد طالبها قليال نسبيا مما 
يساعد الكلية على توفير فرص تدريبية لهم داخل 

البورصة.
واقترحت فراج وجود مركز تأهيلى لسوق العمل 
كورسات  اخلريجني  إلعطاء  يخصص  باجلامعة 
االمتياز  سنة  مبثابة  إجبارية  تدريبية  ودورات 
الفكرة  أن هذه  إلى  الطب. وأشارت  كلية  لطالب 
سيساعد  ال��ت��دري��ب  ألن  ك��ب��ي��ًرا  جن��اًح��ا  ستحقق 

الطلبة على االحتكاك باخلبرات اخلارجية.
وفى كلية احلقوق، قالت ندى أشرف، الطالبة بالفرقة 
ولكن  الكلية،  فى  تدريب  لديهم  يتوفر  ال  إن��ه  الثانية، 
األساتذة ال يبخلون عليهم بخبراتهم داخل املحاضرات. 
وجعلتها  شخصيتها  على  أثرت  الكلية  أن  إلى  وأشارت 

أكثر قدرة على التعامل مع اآلخرين.
وأكدت فاطمة أبو بكر، الطالبة بالفرقة الثانية، 
فكل  احلقوق  كلية  فى  عملى  تدريب  وج��ود  عدم 
أنه  فاطمة  وأضافت  فقط.  نظرية  محاضراتهم 
الترم  فى  املقررة  املواد  عدد  قلة  من  الرغم  على 
الدراسى الواحد فإن الكلية ال حتاول توفير فرص 

للتدريب العملى فى مكاتب املحاماة.
الثانية،  بالفرقة  الطالبة  سعيد،  تقى  وأش��ارت 
إلى أن هناك تدريبا يسمى »محامني املستقبل« يتم 
من خالله اختيار الطالب من خالل اجتياز مقابلة 
يتم  امل��ق��اب��الت  ه��ذه  ف��ى  جن��ح��وا  وإذا  شخصية، 
حتديد األقسام التى سيتخصصون بها ويتم توفير 
دورات تدريبية فى هذا القسم. أما عن تدريب لكل 

الطالب فال يوجد بسبب األعداد الكبيرة.
بقسم  املساعد  امل��درس  سيد،  محمد  وص��رح 
الكلية  داخل  التدريبية  البرامج  بأن  التشريعات، 
الطالب  من  عدد  بني  مسابقة  إج��راء  فى  تتمثل 
إرشاد  عن  عبارة  فهى  التدريس  هيئة  وأعضاء 
إع���داد  م��ن��ه��م  وط��ل��ب  معينة  ل��ق��ض��اي��ا  ال��ط��الب 
بالقضية كأنهم محامون. وهذه  املذكورة اخلاصة 
اآلن  أم��ا  ال��دول��ى  املستوى  على  كانت  املسابقة 
أنه  وأضاف  املحلى.  املستوى  على  تطبيقها  فيتم 
السجون  ملصلحة  ال��زي��ارات  من  ع��دد  توفير  يتم 
تتم  كما  الشعب،  ومجلس  الدستورية  واملحكمة 
دورات  بإعطائهم  أحيانا  األوائل  العشرة  مكافأة 
تدريبية فى مكاتب املحامني كتحفيز لهم. واقترح 
خارج  العملية  الزيارات  توسيع  من  البد  أنه  سيد 
الكلية وإخطار الطالب بذلك وأن يتم تفعيل مادة 
األعداد  كثرة  أن  إلى  وأشار  القانونى.   التدريب 
الواحد  ال��دراس��ى  ال��ع��ام  ف��ى  بالكلية  امللتحقة 
تعوقهم عن تفعيل أى آليات للتأهيل العملى لسوق 
ذلك  الطالبه عن  يعوضوا  االساتذة  ولكن  العمل، 
يبخلوا  ول��م  عملهم  مجال  ف��ى  خبراتهم  بتبادل 

عليهم بذلك.

الطالب من االستيعاب  تدريس مؤهلني، مما ميكن 
بالكلية  املوجود  التوظيف  ملتقى  أن  كما  اجليد. 
رغم أنه غير كاٍف لتوفير فرص عمل لكل الطالب، 
ولكن ما يقدمه من أنشطة وندوات وكورسات تفيد 

الطالب بشكل كبير.
الرابعة  بالفرقة  الطالبة  أحمد،  أروى  وقالت 
بكلية التجارة، إنه ال يوجد أى تدريب وال كورسات 
وال أى شىء يساعدنا على التأهيل لسوق العمل. 
أن  الطالب  ينتظر  أال  األفضل  من  أنه  وأضافت 
السعى  عليه  بل  تدريبية  ف��رص  الكلية  له  توفر 

بنفسه ليتخرج وهو قادر على االلتحاق بوظيفة.
وأكدت رضوى مسعد، الطالبة بالفرقة الثانية، 
تدريبية  ف��رص  على  للبحث  بنفسها  تسعى  أنها 
وأوضحت  التخرج.  بعد  للعمل  للتمهيد  وكورسات 
اللغة  بشعبة  ال��ت��ح��اق��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  أن��ه��ا 
فرص  سوى  لهم  توفر  لم  الكلية  فإن  اإلجنليزية 

قليلة للتدريب فى اإلجازات الصيفية.
الثانية  بالفرقة  الطالب  أحمد،  محمد  وق��ال 
الكلية،  داخل  تدريب  يوجد  ال  إنه  التجارة،  بكلية 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى أنفسهم  ال��ط��الب  ي��ق��وم  ول��ك��ن 
والبنوك  البورصة  مثل  أماكن  إلى  رحالت  وعمل 

منها. لالستفادة 
الثالثة،  بالفرقة  الطالبة  محمد،  ميادة  وأكدت 
أن املسؤولني أو االحتاد فى الكلية لم يوفروا لهم 
الصيفية،  الفرص  بعض  إال  للتدريب  ف��رص  أى 
على  احلاصلني  املتفوقني  الطالب  على  وتقتصر 

تقديرات جيد جدا.
فجوة بني اجلامعة وسوق العمل

محاسبة  أس��ت��اذة  ف��راج،  عطية  سناء  صرحت 
فى  مباشر  تأهيل  يوجد  ال  بأنه  التجارة،  بكلية 
لتدريب  ب��ع��ض احل����االت  ت��وج��د  ول��ك��ن  ال��ك��ل��ي��ة، 
الفرص  وه��ذه  البورصة  أو  البنوك  فى  الطالب 

محررة اجلريدة مع د. خالد صالح الدين

محررة اجلريدة مع د. فاطمة الزهراء

محررة اجلريدة مع د. سناء عطية

الطالبات يتحدثن عن التدريب
كلية اإلعالم جامعة القاهرة كلية التجارة جامعة القاهرة

ف���ي���م���ك���ن 
أن  ل���ل���ط���ل���ب���ة 

يعملوا بامليديا ومراكز 
األب����ح����اث واخل���ارج���ي���ة. 

لهم  توفر  الكلية  أن  وأوض��ح��ت 
ت��دري��ب��ات ف��ى اإلج���ازة وك��ورس��ات فى 

على  الطلبة  ويحصل  للراغبني  ال��ب��ورص��ة 
شهادة معتمدة بذلك.

بالفرقة  ال��ط��ال��ب��ة  أس��ام��ة،  ف��اط��م��ة  وأش����ارت 
تدريبية  فرصا  لهم  توفر  الكلية  أن  إلى  الثالثة، 
للمحاكاة  كثيرة  من��اذج  جانب  إل��ى  الصيف  ف��ى 
مثل منوذج محاكاة مجلس الوزراء، ولكن لألسف 

الفرص التدريبية لقسم سياسة قليلة.
الرابعة  بالفرقة  الطالبة  عماد،  جهاد  وقالت 
وإن  كثيرة  ليست  ولكن  تدريبية،  فرصا  هناك  إن 
البنوك أحياًنا توفر فرص تدريب بها دون تدخل 
فتخصص  الكلية  دور  عن  أم��ا  ذل��ك.  فى  الكلية 
لهم كل يوم ثالثاء ساعة ونصف )نشاط( بترتيب 
ن���دوات ل��ع��دد م��ن اخل��ري��ج��ني إلع��ط��اء الطالب 
املالى  التحليل  فى  كورسات  إتاحة  أو  خبراتهم 
والتحليل السياسى، ولكن فى بعض األحيان ميتنع 
الندوات ألنها كالم نظرى وهم  الطالب عن هذه 
يريدون التدريب العملى متهيدا ملا سيقابلونه فى 

العمل.
بالفرقة  الطالبة  محمد،  أش��رق��ت  وأوض��ح��ت 
بالكلية  املخصصة  التأهيل  »وح��دة  أن  الرابعة، 
تساعد الطالب على احلصول على فرص تدريبية 
وكذلك املواد مفيدة فى تأهيلنا للعمل، ولكننى لم 

أسَع ألى فرص خارجية بجهد شخصى منى«.
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ك��ت��ب��ت- ن��ه��ل��ة ط��ارق 
وميار محسن:

حامد  م��ح��م��د  ال���دك���ت���ور  ي���ق���ول 
وأدوي���ة  عقاقير  ليس  النفسى  ال��ط��ب  إن 
العمل  البعض إمنا هو  ومهدئات كما يعتقد 
الفرد،  وإدارة  واجت��اه  وفكر  شخصية  على 
اجتماعى  إرش��اد  مكتب  يوجد  أنه  وأض��اف 
وحتى  مفعل،  غير  دوره  ولكن  كلية  كل  فى 
طبيب  إل��ى  ال��ذه��اب  فكرة  ال��ط��اب  يتقبل 
الطبيب  بأهمية  توعيتهم  من  الب��د  نفسى 
دورات  إعطاء  طريق  عن  الفرد  حياة  فى 
فكرة  إن  وقال  توعوية،  ومؤمترات  ون��دوات 
املاضى  فى  منتشرة  كانت  النفسى  امل��رض 
فكل  اآلن  قلت  ولكنها  والوسوسة  كالفصام 
ما يحتاجه الطاب هو فرد يقوم بالتخفيف 

عنهم ضغوط احلياة.
الطب  إن  ك��م��ال  محمد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
حيث  ج��دا  سيئة  سمعته  عموما  امل��ص��رى 
يعتقد البعض أنه »طاملا رحت لطبيب نفسى 
يبقى أنت كده بقيت مجنون«، وأضاف معلااً 
ضرورة وجود طبيب نفسى داخل اجلامعات 
تشكيل  ف���ت���رة  ه���ى  اجل��ام��ع��ة  ف���ت���رة  ب����أن 
اإلنسان  بها  يكمل  التى  املحورية  الشخصية 
املدرسة  زى  خلعه  م��ن  ب��داي��ة  حياته  باقى 
وإحساسه بشخصيته احلقيقية وهذا يترتب 
أساء  لو  جدا  كثيرة  نفسية  مشكات  عليه 
اختيار الطريق أو أصدقاء اجلامعة، بخاف 
أنها بداية إختاط اجلنسني فى مكان واحد 
املدارس  أغلب  فى  املنفصلة  الدراسة  بعد 
األوالد  أو  فقط  للبنات  املخصصة  املصرية 
بسببها  ينتج  أحيانا  العاقات  وه��ذه  فقط 
مشكات نفسية، وأوضح أنه ينبغى أن يفكر 
عند  النفسى  الطبيب  مراجعة  فى  الطالب 
شعوره باحلزن الدائم والعزلة واالكتئاب، أو 
بأن ردة فعله تغيرت جتاه موقف حدث معه 
من قبل، أو عند شعوره بزيادة فى العصبية 
التعامل  فى  حوله  من  أسلوب  فى  بتغير  أو 
ومع  نفسه  مع  تعامله  بأن  شعر  إذا  أو  معه 
يندم  بأنه  أو  طبيعى،  غير  حوله  من 

باستمرار على تصرفاته.
ول��ل��ت��ف��رق��ة ب����ني امل���ري���ض 
قالت  وال���ع���ق���ل���ى  ال��ن��ف��س��ى 
إن  خميس  ران��ي��ا  ال��دك��ت��ورة 
عن  يختلف  النفسى  امل��ري��ض 
قدرته  ف��ى  ال��ع��ق��ل��ى  امل��ري��ض 
الصحيح  اإلدراك  ع���ل���ى 
فالفرد  ول���ذل���ك  ل��أش��ي��اء 
ي��درك أن��ه م��ري��ض نفسى 
أشياء  حت����دث  ع��ن��دم��ا 
مع  وتكيفه  تواصله  تعوق 
من حوله أو مع نفسه، أو 
جديد  عرض  من  معاناته 
البكاء  م��ث��ل  ح��ي��ات��ه  ف���ى 
املستمر واإلحساس بالوحدة 
يستدعى  ال  ش���ىء  م��ن  واخل����وف 

كالكاب  اخل�����وف 
وال��ق��ط��ط، ول��ك��ن بعض 
متأكدين  ل��ي��س��وا  امل���رض���ى 
من  أسفها  عن  وعّبرت  مرضى.  كونهم  من 
للمريض  السيئة  الشرقى  املجتمع  ن��ظ��رة 
معظم  أن  ذل��ك  على  ترتب  فقد  النفسى، 
سرية  تكون  للطبيب  تذهب  التى  احل��االت 
وال يتم التعامل بني املريض والطبيب خارج 
العيادة منعا لإلحراج، وأشارت إلى أن هذا 
واالجتماعى  الفكرى  باملستوى  يرتبط  األمر 
للمريض وعائلته فكلما كان املستوى الفكرى 
باملرونة  امل��ري��ض  متيز  أعلى  واالجتماعى 
طبيب  وج��ود  أن  وأض��اف��ت  ال��وض��ع،  وتقبل 
ال  ض��رورة  املجتمع  عاقات  كل  فى  نفسى 
فى  املشكلة  ول��ك��ن  عنها  االستغناء  ميكن 
النفسى  للطب  ينظر  املجتمع  أن  م��ص��ر 
بعض  يرفض  وقد  رفاهية،  أنه  أساس  على 
الطاب هذا األمر خوفا من نظرة املجتمع 
له كمجنون، وقالت إنها تفضل وجود عاملني 
مبجال اإلرشاد النفسى ألنهم األنسب لطلبة 

اجلامعة.
سارة  ذكرت  الطاب،  برأى  يتعلق  وفيما 
نور، طالبة بكلية علوم، أن موضوع الذهاب 
منا  شخص  فكل  عيباًا  ليس  نفسى  لطبيب 
حاجز  معه  يكسر  نفسى  طبيب  إلى  يحتاج 
ليواجه  الطريق  بداية  فى  ويضعه  اخل��وف 

العالم دون خجل أو تردد.
الفم  بكلية طب  طالبة  الباز،  مها  وأكدت 
واألس��ن��ان، ض���رورة وج���ود أط��ب��اء نفسيني 
داخل اجلامعة ألن هذا اجليل مشوه نفسياًا 
من كثرة الدماء املوجودة فى الشارع وعنف 
الشباب  احتياج  بسبب  وك��ذل��ك  األف���ام.. 
بعد  خصوصا  بأنفسهم  الثقة  الس��ت��ع��اده 
كارثة  ك��ل  سبب  بأنهم  لهم  ال��ك��ب��ار  ات��ه��ام 
انتم  مغرورين-  »انتم  مثل  حتدث فى مصر 
انتم  أدب-  ماعندكوش  انتم  مابتفهموش- 
مالكوش كبير- انتم خونة- انتم بتودوا البلد 
التى  الشتائم  م��ن  والكثير  داه��ي��ة...«  ف��ى 

تفقدهم الثقة بأنفسهم.
مصر  ب��أن  رأيها  مع  أحمد  عمرو  واتفق 
فى حاجه ملحة ملصحة نفسية كبيرة لعاج 
الشعب بأكمله، وأضاف ساخرا »بس جنيب 
املصريني  الدكاترة  عشان  ب��ره  من  دك��ات��رة 

عاوزين يتعاجلوا هما كمان«!
بكلية  طالبة  خ��ال��د،  م��رمي  أع��رب��ت  كما 
املجتمع  نظرة  م��ن  استيائها  ع��ن  هندسة، 
وأجرب  مجنونا  بوصفه  النفسى  للمريض 
ممنوع االقتراب منه أو التعامل معه، رغم أن 
النفس مثلها مثل أى عضو باجلسم محتمل 
أن مترض وحتتاج إلى عاج، وأضافت أنها 
لن  الذهاب لطبيب نفسى  إلى  إذا احتاجت 

تخبر أحدا.
طالب  ح��ام��د،  ع��واد  وض��ع  النهاية  وف��ى 
بكلية هندسة، نظرة واقعية للموضوع قائا 
مصر  فى  يحدث  أن  مستحيل  األم��ر  »ه��ذا 
املرضى  ت��ع��ال��ج  مستشفيات  وج���ود  ل��ع��دم 
هناك  يكون  فكيف  األس���اس  م��ن  العاديني 
بالطب  واهتمام  نفسية  مصحات 

النفسى؟!«.

الدورى املصرى
يعود

على صفيح ساخن
توقف  أن  بعد  املصرى  ال���دورى  يعود 
والتى  اجلوى  الدفاع  استاد  أحداث  عقب 
الزمالك،  مشجعى  من   22 ضحيتها  راح 
مرة  اسئنافه  الوزراء  مجلس  قرر  أن  بعد 
أخرى بعد انتهاء فترة احلداد على أرواح 
حول  األفعال  ردود  وتباينت  الضحايا، 

قرار عودة الدورى املصرى. 
األل��ت��راس،  رواب���ط  م��ع  كانت  البداية 
نايتس«  »وايت  الصادر عن  البيان  فحمل 
واملطالبة  الدورى  لعودة  املجموعة  رفض 
بإلغائه، وأعلنوا عن مقاطعة الدورى عند 
الداخلية  وحّملوا  أخرى،  مرة  استئنافه 
أن  ال��ب��ي��ان  وأك���د  األح����داث.  مسؤولية 
الشباب  ف��ى  ال��ع��زاء  تقبل  ل��ن  احل��رك��ة 
الذى مت قتله دون القصاص له، واستنكر 
عنه  ص��ادر  بيان  فى  أه���اوى«  »أل��ت��راس 
املجموعة  وقررت  األعزل،  اجلمهور  قتل 
عند  ال��دورى  فى  مباراة  أى  حضور  عدم 

استكماله.
رابطة  عضو  إبراهيم  اهلل  عبد  رفض 
»وايت نايتس«، عودة الدورى حتى يأتى 
عدم  الدولة  على  وع��اب  الشهداء،  حق 
اتخاذها إجراءات ضد أى مسؤول، مضيفا 
أن »املجموعة لن تتهاون فى أخذ حقوقها 

ولو بالقوة«.
و أيده أيضا أحد أعضاء »وايت نايتس« 
حقوق  »إن   : ق���ائ���ااً اس��م��ه  ذك���ر  رف���ض 
الشهداء لم تعد، مثلما حدث مع شهداء 

األهلى«، مضيفا »لبد أولاً من القصاص 
للشهداء ثم استكمال البطولت«.

مجموعة  عضو  محمد  ص��ال��ح  وق���ال 
ل  أمر  ال��دورى  عودة  إن  نايتس«،  »واي��ت 
الوقت  فى  يهمهم  فما  املجموعة،  يهم 
احلالى هو عودة حق الشهداء، مشيرا إلى 
أن هناك مؤامرة واضحة من رئيس النادى 
نايتس«  »واي���ت  على  الداخلية  ووزي���ر 

لتشويه صورتهم أمام الناس.
»واي���ت  ع��ض��و  مصطفى  م��اه��ر  أن  إل 
نايتس« أكد أن عودة الدورى أمر طبيعى، 
النشاط  بني  الفصل  ض��رورة  إل��ى  وأش��ار 
هل  متسائا:  اجلنائى،  واحل��ق  ال��ك��روى 

توقف الدورى سيجلب حق الشهداء؟
وي���رى أح��م��د ح��س��ن ع��ض��و »أل��ت��راس 
أهاوى« أن عودة الدورى أمر غير منطقى 
فى ظل القرارات املتعسفة ضد اجلمهور، 
هو  نشاط  استكمال  يتم  كيف  وتساءل: 
حضور  دون  اجلمهور  إلمتاع  األساس  فى 

اجلمهور؟
على اجلانب اآلخر كانت هناك أصوات 

فأكد  أخ��رى،  مرة  ال��دورى  عودة  قرار  مع 
وائل جمعة، مدير الكرة بالنادى األهلى، 
أنه مع عودة الدورى ولكن ليس فى األيام 
احلالية احتراما للضحايا األبرياء الذين 
وأشار  اجلوى،  الدفاع  ملعب  أمام  سقطوا 
جمعة إلى أهمية عودة الدورى بضوابط 

معينة.
الفنى  املدير  العال،  عبد  عاء  وي��رى 
أمر  ال��دورى  ع��ودة  أن  الداخلية،  لفريق 
على  للحفاظ  وقت،  أسرع  فى  منه  لبد 
ال��ذى  النسبى  الق��ت��ص��ادى  الس��ت��ق��رار 
املاضية،  الفترة  خال  مصر  على  سيطر 
ولكى تنتعش األسواق املختلفة بصناعة 

كرة القدم.
الفنى  امل��دي��ر  م��ب��روك،  فتحى  وواف���ق 
لفريق الشباب بالنادى األهلى، على قرار 
املقبلة،  الفترة  فى  الدورى  بطولة  عودة 
جمهور،  دون  املباريات  كل  إقامة  بشرط 
تخطت  اآلن  »القضية  مبروك  وأض��اف 
احلدود الرياضية وباتت مرتبطة بصورة 
واإلفريقى  العاملى  الصعيد  على  مصر 

أننا  سيؤكد  كان  الدورى  فإلغاء  والعربى، 
دولة با نظام أو هيبة«.

وأشار طارق يحيى، املدير الفنى لفريق 
ال��دورى  ع��ودة  أهمية  إلى  اإلسماعيلى، 
رغم حادث الدفاع اجلوى، فالعودة دليل 
على وجود حالة من الستقرار فى مصر، 

ولكن دون جماهير فى الوقت احلالى.
وط��ال��ب ن���ادر ال��س��ي��د، جن��م األه��ل��ى 
والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة 
الدفاع  ك��ارث��ة  ع��ن  املسؤولني  محاسبة 
نفكر  أن  اآلن  علينا  »ليس  وتابع  اجلوى، 
الدورى من جديد، ألن  فى كيفية عودة 
استئناف الدورى أصبح واقعا، ولكن يبقى 
وفاة  عن  املسؤول  من  احلقيقى:  السؤال 

جماهير الزمالك؟«.
ك��ان ع��زم��ى م��ج��اه��د، م��دي��ر اإلع��ام 
باحتاد الكرة، قد أكد أن عودة الدورى فى 
عودة  أن  إلى  مشيرا  واقع،  أمر  مارس   22
مجاهد:  وتابع  الدولة،  هيبة  من  الدورى 
أن  تريد  مؤسسة  أكثر  هى  »الداخلية 

ا«. يستكمل الدورى وينتظم مجدداً

الشباب والطب 
النفسى.. 

احلكاية مش 
مجرد مهدئات.. 

واخلوف من كالم 
الناس

أمور نعيشها كل يوم: 
زحمة مترو، وانفجارات 
يومية، ومشاجرات 
دموية، وتكليفات 
متالحقة، ومنهج كبير 
فى ترم صغير، وأصوات 
تتعالى بهتافات سياسية، 
واتهامات مستمرة 
للشباب عند حدوث 
كارثة، وضغوط نفسية 
متراكمة وسط حالة 
من التخبط املجتمعى، 
وحيرة الطالب بني 
احتياجهم لطبيب نفسى 
ونظرة املجتمع الرافضة 
لهذا األمر!
فى هذا الصدد ذكرت 
اإلخصائية النفسية 
سعاد جابر ضرورة وجود 
إخصائى نفسى داخل 
اجلامعة ليسهم فى 
حل مشكالت الشباب، 
وأوضحت أنه ميكن بناء 
جو من الصداقة بني 
الطرفني، وليس من 
الضرورى متابعته بشكل 
دورى.. ولكن املشكلة 
تكمن فى نظرة املجتمع 
العربى للموضوع على 
أنه أمر محرج، وأكدت 
ضرورة الذهاب إلى 
الطبيب من وقت آلخر 
ألن الفرد عندما يصاب 
مبرض نفسى ال يشعر 
به.
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ملعب الدفاع اجلوى فى محكمة الطالب
كتبت- أميرة عبدالعاطى وسارة أحمد:

غاضبة  أفعال  ردود  الرياضية  الساحة  شهدت 
راح  التى  اجلوى  الدفاع  استاد  أحداث  عقب 
أثناء  الزمالك  نادى  مشجعى  من   22 ضحيتها 
مباراة الزمالك وإنبى، وتبادلت األطراف املختلفة 
فى  القاهرة  جامعة  طالب  واختلف  االتهامات، 
الدفاع  استاد  أحداث  عن  املسؤول  من  حتديد 
ل بعضهم األمن املسؤولية بينما رأى  اجلوى، فحمَّ
البعض اآلخر أن مرتضى منصور هو املسؤول عن 
نايتس«  »وايت  البعض  واتهم  الضحايا،  سقوط 
باالندفاع والتعصب.. وبني هؤالء وأولئك انعقدت 

محكمة الطالب.
أشار محمد عبد اجلليل، طالب بالفرقة الثالثة 
الداخلية  وزارة  مسؤولية  إلى  اإلعالم،  بكلية 
املسؤول  إن  وقال  احلادث،  عن  الشرطة  وقوات 
غير املباشر »جنائيا« هو مرتضى منصور ومجلس 
السياسية  املسؤولية  أن  وأكد  الزمالك،  إدارة 

بكل  والدولة  اجلمهورية  رئيس  عاتق  على  تقع 
أجهزتها.

الثالثة  بالفرقة  طالب  منصور،  عالء  وأضاف 
الرئيسى فى  بكلية احلقوق، أن األمن هو السبب 
كل ما يحدث فى مباريات كرة القدم، مشيرا إلى 

تقصير قوات األمن فى تأمني اجلمهور.
بكلية  الثانية  بالفرقة  طالب  فريد،  على  وحّمل 
احلادث  مسؤولية  األمن  القاهرة،  جامعة  التجارة 
نايتس«  »وايت  جلماهير  كعقاب  يأتى  الذى 
من  املضاد  وملوقفهم  يناير  ثورة  فى  ملشاركتهم 

املستشار مرتضى منصور. 
ويرى عالء عصام، طالب بالفرقة الرابعة بكلية 
اإلقتصاد والعلوم السياسية، أن مسؤولية احلادث 
وقال  والداخلية،  منصور  مرتضى  عاتق  على  تقع 
السيدة  أول  من  الطريق  أغلقت  الداخلية  إن 
من  العاشر  فى  اجلامعية  املدينة  حتى  عائشة 
مجزرة«،  كلمة  مبعنى  »مجزرة  فكانت  رمضان 

مضيفا »ذنبى إيه إنى أتفرج على ماتش فاتقتل«.
الرابعة  بالفرقة  طالبة  محمد،  شيماء  وترجع 
لعدم  األمن  إلى  احلادث  الطبيعى،  العالج  بكلية 
قدرته على تأمني املشجعني وإطالق الغاز املسيل 
مرتضى  دور  إلى  وأشارت  لتفرقتهم،  للدموع 
منصور رئيس مجلس إدارة النادى الذى أشاع أن 
التذاكر مجانية، ووعدهم مبفاجأة هناك، فكانت 
من  العشرات  مقتل  هى  تنتظرهم  التى  املفاجأة 

اجلماهير.
بكلية  األولى  بالفرقة  طالب  أمين،  أمير  ويقول 
عن  املسؤول  هو  منصور  مرتضى  إن  اآلداب، 
األلتراس  ملحاكمة  قضائية  دعوى  لرفعه  احلادث 
وجود  مؤكًدا  إرهابية،  روابط  بأنهم  واتهامهم 
مفاجأة تنتظر مشجعى الزمالك وكان هذا مبثابة 

»الكمني الذى نُصب لهم«.
الثالثة  بالفرقة  طالبة  عاطف،  صفا  وحّملت 
أنها  إال  األطراف  لكل  املسؤولية  اإلعالم،  بكلية 

تعاملت  ألنها  »الداخلية«  األكبر  املسؤول  أن  ترى 
بعنف مع اجلماهير، وأشارت إلى مسؤولية احتاد 
دون  اجلماهير  عودة  قرر  الذى  املصرى  الكرة 

دراسة كافية لعواقب القرار.
نايتس«  »وايت  لتحمل  اآلراء  بعض  وجاءت   
املسؤولية حيث ترى أميرة محمد، الطالبة بالفرقة 
الزمالك  التجارة، أن مشجعى نادى  الرابعة بكلية 
و»وايت نايتس« تدافعوا بشكل كبير وانساقوا وراء 

التذاكر املجانية مما تسبب فى احلادث.
بالفرقة  طالبة  حسن،  محمد  شروق  وقالت 
استاد  أحداث  ضحايا  إن  اإلعالم،  بكلية  الثالثة 
»وايت  الندفاع  كنتيجة  جاؤوا  اجلوى  الدفاع 
اجلمهور  وتعامل  األعمى،  وتعصبهم  نايتس« 

بطريقة همجية فى الدخول والتشجيع.
الثالثة  بالفرقة  وذكرت شروق مصطفى، طالبة 
من  تعرف  أن  تستطيع  ال  أنها  الصيدلة،  بكلية 

السبب، وقالت إن احلادث قد يكون مدبرا0

نيران السياســة تنتقــــــــــــــــل إلى مالعب الرياضة
الراحل  العراقى  الرئيس  العرب فكان 
صدام حسني بارعا فى السباحة، بينما 
الزعيم الراحل معمر القذافى كانت له 
واعتبر كأس  »فيفا«  انتقادية فى  آراء 
دّونه  ذل��ك  وك��ل  للعبيد،  سوقا  العالم 
ف��ى ك��ت��اب��ه األخ���ض���ر، وك��ذل��ك امللك 
يُعرف  الذى  الثانى  اهلل  عبد  األردن��ى 
اإلسبانى  مدريد  ري��ال  لنادى  بعشقه 
فى  امللكى  للفريق  مباراة  حيث حضر 
يعد  اإلم��ارات  وفى  برنابيو،  سنتياجو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
كان  بينما  الفروسية،  أبطال  من  دبى 
بن  أحمد  الراحل  اجلزائرى  الرئيس 
فى  ولعب  متميزا  قدم  كرة  بال العب 
وكذلك  مغنية  احت���اد  ف��ري��ق  ص��ف��وف 
احترف بنادى أوملبيك مارسيليا 

الفرنسى لسنوات.
الرئيس  ف��إن  وعامليا 
يعشق  أوباما  األمريكى 
كرة السلة وجنومها. أما 
تونى بلير رئيس الوزراء 
البريطانى السابق فكان 
من أشد املولعني بالتنس 
إنه فى  القدم حتى  وك��رة 
إحدى زياراته إليطاليا لعب 
فى  ودي���ة  خماسية  م��ب��اراة 
كرة القدم مع نظيره اإليطالى 
آنذاك سيلفيو برلسكونى 
نادى  ي����رأس  ال����ذى 
ويشتهر  م��ي��الن 
هو اآلخر بولعه 

كتب- محمد عبد اجلليل:
الدفاع اجلوى  أثارت أحداث ملعب 
بورسعيد  اس��ت��اد  أح���داث  قبلها  وم��ن 
السياسى  ال�����دور  ح����ول  ت���س���اؤالت 
للرياضة وكيف ميكن أن تؤدى مباراة 
ري��اض��ي��ة إل����ى ك���ارث���ة س��ي��اس��ي��ة أو 
العالقات  إلعادة  الرياضة  تستخدم 
ما  ه��ذا  دولتني؟  بني  الدبلوماسية 

سنوضحه فى التقرير التالى..
وبالتحديد   ،2008 ع���ام  ف��ى 
األول  ال��دور  مباريات  إح��دى  فى 
اإلفريقية  األمم  ك���أس  ببطولة 
التى استضافتها غانا وقتها والتى 
بنظيره  املصرى  املنتخب  جمعت 
السابق  النجم  احتفل  السودانى، 
محمد  الوطنى  واملنتخب  لألهلى 
أبوتريكة بالهدف الثالث فى مرمى 
طريقته  على  ال��س��ودان��ى  ال��ف��ري��ق 
رف��ع قميصه  ع��ن طريق  اخل��اص��ة، 
حيث كان مكتوبا حتته عبارة »تعاطفا 
 sympathize«و بالعربية  غ��زة«  مع 
تعاطًفا  باإلجنليزية،   »with Gaza
التى  اإلسرائيلية  الغارات  ضحايا  مع 
شنتها قوات االحتالل وقتها على قطاع 
م��رور سبع سنوات فقط،  وبعد  غ��زة، 
وبالتحديد فى مطلع العام احلالى، حني 
وقعت حادثة اقتحام ملثمني اثنني مقر 
الصحيفة الفرنسية الساخرة »شارلى 
إبدو« فى باريس فى السابع من يناير 
عن  أسفر  ما  وه��و  العام،  ه��ذا  مطلع 
مقتل 12 شخًصا وإصابة 11 آخرين، 

بكرة القدم وحبه الشديد لنادى ميالن، 
الراحل  الفنزويلى  الرئيس  كان  بينما 
وكثيرا  القدم،  كرة  عشاق  من  تشافيز 
م��ا ك��ان مي��ارس��ه��ا م��ع جن��وم املنتخب 
عدسات  أم���ام  م��ه��ارات��ه  مستعرضا 

املصورين.
مصر والدور السياسى لأللتراس

ميكن القول إن ظهور روابط األلتراس 
كبير، بل  بترحاب  يُقابل  لم  فى مصر 
اإلعالم  وس��ائ��ل  شنت  العكس،  على 
مجموعات  على  هجوما  ال��ري��اض��ي��ة 
األلتراس، واتهمتهم بالتعصب وفقدان 
الروح الرياضية، والتسبب فى كثير من 
ولم  األندية،  بني مشجعى  الصدامات 

يختلف احلال كثيرا مع أجهزة األمن.
ولكن احلدث األبرز هو الذى حدث 
فى األول من فبراير عام 2012 وبعد 
عام واحد فقط من ثورة يناير حينما 
سقط 72 مشجعا من مشجعى النادى 
األهلى ومن بينهم أعضاء من األلتراس 
النادى  ضد  فريقهم  مباراة  فى  قتلى 
ُعرف  فيما  ال��ب��ورس��ع��ي��دى  امل��ص��رى 
على  متض  ولم  بورسعيد«،  ب�»مذبحة 
هذه الكارثة سوى ثالث سنوات لتليها 
كارثة أخرى مشابهة أمام ملعب الدفاع 
رضوان  ط��ارق  قال  بالقاهرة.  اجل��وى 
إن  الرياضية  النيل  بقناة  اإلع��الم��ى 
الرياضة  سببتها  التى  األزم��ات  أكثر 
هى مباراة مصر واجلزائر، مضيفا أن 
العالقة بني البلدين حتسنت منذ العام 
اإلعالم  توجيه  بعد  املاضى خصوصا 

لكرة  األوروب��ي��ة  االحت���ادات  انتفضت 
القدم، وقامت أيضا بدعوة أنديتها إلى 
الوقوف دقائق صمت على قتلى شارع 

نيكوال أبير. 
فإن  السياسية،  مشاغلهم  ورغ���م 
العديد  لهم  العالم  زعماء  من  العديد 
من الهوايات الرياضية التى ميارسونها 
استخدمها  ورمبا  فراغهم  أوق��ات  فى 
لصورتهم  الترويج  فى  منهم  البعض 
واخل�����روج م���ن ش��ك��ل احل���اك���م الذى 
يتسم بالقوة والقسوة فى حكمه، ومن 
هواياتهم  أثارت  الذين  الزعماء  أشهر 
الرياضية جداًل واسًعا الرئيس املصرى 
كشف  ح��ي��ث  السيسى  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
ركوب  وه��ى  ال��ري��اض��ي��ة،  هوايته  ع��ن 
أما  انتخابه،  قبيل  الهوائية  الدراجات 
فهو  بوتني  الروسى فالدميير  الرئيس 
الكاراتيه،  فى  األس��ود  احل��زام  يحمل 
والتزلج  واجل���ودو  السامبو  ومي���ارس 
على اجلليد. وعلى مستوى مصر جند 
أن الرؤساء املصريني على مر العصور 
فالرئيس  بالرياضة،  ولعا  أشد  كانوا 
من  ك��ان  الناصر  عبد  جمال  ال��راح��ل 
والشطرجن،  ال��ط��اول��ة  ت��ن��س  ع��ش��اق 
بينما كان الرئيس الراحل محمد أنور 
وركوب  السباحة  مي���ارس  ال��س��ادات 
الدراجات والتنس، أما الرئيس األسبق 

محمد حسنى مبارك، فكان ميارس 
أوقات  فى  االسكواش  لعبة 

فراغه.
للقادة  وبالنسبة 

فى  اجلزائر  منتخب  لدعم  الرياضى 
كأس العالم األخير فى البرازيل.

مدير  مجاهد  عزمى  رف��ض  فيما 
اخللط  ال��ك��رة،  باحتاد  اإلع��الم  إدارة 
بني السياسة والرياضة ألنها قد تعيد 
العالقات الدبلوماسية بني بلدين وقد 

تتسبب فى تدهورها وانقطاعها.
وأكد عصام شلتوت الناقد الرياضى، 
أن الرياضة فعل شعبى ميكنه تكسير 
السياسيون  يضعها  التى  احلواجز  كل 
والتى قد تسبب فى حروب بني الدول 
ب��ني إجنلترا  ال��ف��وك��الن��د  م��ث��ل ح���رب 
واألرجنتني وعلى الرغم من اخلصومة 
العالم  ك��أس  ف��ى  م��ب��اراة  لعبا  بينهما 
الفريقني  الع��ب��و  ق��ام  ول��ذل��ك   1986
بكسر حاجز الصمت بني احلكومتني.

املصرى  وامل��ن��ت��خ��ب  األه���ل���ى  جن���م 
أن  ي��رى  الغنى،  عبد  مجدى  السابق 
بالفعل  تورطت  قد  األل��ت��راس  رواب��ط 
قد  بذلك  وهم  السياسى،  احلقل  فى 
ابتعدوا متاًما عن دورهم األصلى فى 
فرقهم.  وم���ؤازرة  الرياضى  التشجيع 
وأضاف عبد الغنى أن روابط األلتراس 
تعمدت فى الفترة األخيرة الوقوف فى 
ترتب  األمن مما  وأجهزة  الدولة  وجه 
عليه االشتباكات العديدة التى حدثت 
بينهم وبني قوات األمن منذ ظهورهم 
ف��ى مالعب ك��رة ال��ق��دم، راف��ض��ا فى 
إلى حل  الداعى  االجت��اه  ذات��ه  الوقت 
هذه الروابط لعدم وجود كيان قانونى 

لها من األصل. 

تضامًنا مع الرياضيني

فنانات مصر تطالنب 
بالقصاص لضحايا 

»وايت نايتس«
كتب- أحمد أبوالليل:

على  مصر،  فنانات  من  عدد  اتفق 
وضعه  إلى  الرياضى  النشاط  عودة 
أجل  إلى  تأجيله  مت  الذى  الطبيعى، 
الدفاع  أحداث  أثر  على  مسمى  غير 
اجلوى، الذى راح ضحيته 22 شهيدا 
»وايت  الزمالك  مشجعى  رابطة  من 
نايتس«، قبل انطالق مباراة الزمالك 
األسبوع  منافسات  ضمن  وإنبى، 
مؤكدين  املمتاز،  الدورى  من  ال�20 
ضرورة القصاص ممن تثبت إدانته، 
القصاص  سرعة  على  مشددين 
لهؤالء األرواح الطاهرة ومحاسبة 
كل من يرتكب اجلرائم التى أقل 
ما توصف به أنها ترتكب ضد 
استمرار  وأن  العزيزة،  مصرنا 
الدورى رسالة قوية بأن مصر 
ما  بعكس  والسالم  باألمن  تنعم 
أن  عن  فضاًل  البعض،  يريده 
هناك عددا كبيرا من املصريني 
الرياضى  النشاط  على  يعتمدون 

فى دخلهم املادى.
الفنانة دوللى شاهني عبرت عن 
حزنها الشديد على تساقط األرواح 
الطاهرة دون أسباب، مشيرة إلى 
الشىء  هو  الدورى  استمرار  أن 
للشهداء  يعيد  الذى  الوحيد 
حقوقهم، وأن توقف الدورى سوف 
يعملون  الذين  على  بالضرر  يعود 
فى احلقل الرياضى، مشددة على 
ضرورة تقدمي من قام بهذا الفعل 

للعدالة لينال عقابه.
إن  رانيا يوسف  الفنانة  قالت  بينما 
الوحيد  الرد  املمتاز هو  الدورى  عودة 
سوءا،  مبصر  يريدون  الذين  على 
موضحة أن هناك قضاء عادال سوف 
القريب،  املستقبل  فى  كلمته  يعلن 
ينالون  سوف  الشهداء  هؤالء  وأن 
سرعة  ضرورة  إلى  الفتة  حقوقهم، 
كشف القاتل احلقيقى لهؤالء األبرياء، 
حتى يشفى غليل أهاليهم، السيما أن 
قيمة  مع  تتناسب  ال  التعويضات  هذه 

اإلنسان الذى ُفقد.
فى حني أشارت الفنانة وفاء عامر، 
الرياضية  الساحة  شهدته  ما  أن  إلى 
فى الفترة األخيرة كارثة كبرى، والبد 
ملن  رادعا  ليكون  املتسبب  يحاكم  أن 
معربة  املستقبل،  فى  نفسه  له  تسول 
الشديد على شباب مصر  عن حزنها 
الذى يسقط، مطالبة بسرعة القصاص 
لهم حتى يستريحوا فى قبورهم، وأن 
تشعر أسرهم املكلومة بأنهم استردوا 

جزًءا من حقوق ذويهم.
وشددت على ضرورة استمرار احلياة 
قبل  توقفت  أنها  الرياضية، خصوصا 
ذلك بعد أحداث بور سعيد ولم يحدث 
الدورى  عودة  املسؤولني  فعلى  جديد، 
والقصاص  التحقيقات  وترك  املمتاز، 
له  يشهد  الذى  املصرى  للقضاء 

بالنزاهة.
بينما قالت الفنانة عبير صبرى، إنه 
إلى  الرياضة  النشاط  عودة  من  البد 
هذه  أن  خصوصا  الطبيعى،  مساره 
أحداث  مثل  مثلها  مفتعلة،  األحداث 
ضحيتها  راح  التى  بورسعيد  مجزرة 
74 شهيدا من مشجعى األهلى، مبررة 
على  دليل  أكبر  الدورى  استمرار  بأن 
العكس  وليس  باألمن  تنعم  مصر  أن 
كما يردد القلة املندسة على إظهارها 

للعالم بأنها دون أمن.

أوباما يعشق 
السلة.. وصّدام 

كان سبَّاًحا... 
والقذاىف اعترب 

كأس العامل سوًقا 
للعبيد!

رانيا يوسف

اوباما

صدام حسني

صورة ارشيفية
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خب واجلماهير »2-2« الفجوة بني النُّ
والثقافة  واللغة  األرض  أن وحدة  رغم 
ضد  املشترك  الوطنى  والتاريخ  العربية 
التيارات  أم���دت  ق��د  األج��ن��ب��ى  ال��ن��ف��وذ 
خالل  ملحوظ  وزخ��م  برصيد  القومية 
راية  رف��ع  مم��ا  ال��وط��ن��ى  ال��ت��ح��رر  حقبة 
االختالفات  ف����وق  ال��ع��رب��ي��ة  ال���وح���دة 
قوميون  اع��ت��ب��ره��ا  ال��ت��ى  وال��ت��ن��اق��ض��ات 
الغموض  ف�����إن  وم��ص��ط��ن��ع��ة  ط����ارئ����ة 
القومى  املفهوم  يكتنف  ظل  وااللتباس 
مفهوم  ع��ل��ى  ات��ف��اق  ال  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ى 
وال  م��ض��م��ون��ه��ا  أو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ة 
آليات  أو  مل��ق��وم��ات��ه��ا  م���وح���د  ت���ص���ور 
احلاد  االنكسار  بعد  خصوصا  تفعيلها 
هزمية  عقب  العربى  الوطن  زلزل  الذى 
الليبرالى  ال��ت��ي��ار  أم��ا   ،1967 ي��ون��ي��و 
ولم  العربية  النخب  ف��ى  انحصر  فقد 
والفكرى  االجتماعى  النسيج  إلى  يتسلل 
على  تركيزه  بسبب  الشعبية،  لألكثرية 
املتعمد  وجتاهله  السياسية  احل��ري��ات 
حتتل  ال���ت���ى  االج���ت���م���اع���ي���ة  ل���ل���ع���دال���ة 

الشعبية  ل��ل��ج��م��وع  ال��غ��ائ��ب��ة  ال��ف��ري��ض��ة 
على  حت��ي��ا  ت���زال  ال  وال��ت��ى  ال��س��اح��ق��ة 
وتسيطر  ال��ت��ق��ل��ي��دى  ال��ث��ق��اف��ى  امل���وروث 
والقيم  االن���ت���م���اءات  ت��وج��ه��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
وتعانى  واملذهبية  والقبلية  الطائفية 
املتواصل  واإلفقار  الفقر  سياسات  من 
وحلفائها  العربية  احلكومات  جانب  من 

. لطبقيني ا
الدينى  ب����امل����وروث  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
النصوص  تلقى  ج��ي��ل  ك��ل  أن  ف��امل��ع��ل��وم 
ويتم  ال��ت��اري��خ��ى  س��ي��اق��ه��ا  ف��ى  ال��دي��ن��ي��ة 
السياق  إط��ار  ف��ى  وتفسيرها  تأويلها 
ول��ك��ن شهد  أث��ن��ائ��ه،  ف��ى  ال���ذى ظ��ه��رت 
العثمانية  احلقبة  خالل  العربى  العالم 
إغالق  استمرار  فى  فكريا جتسد  ركودا 
اإلسالمى  ال��ف��ق��ة  ف��ى  االج��ت��ه��اد  ب���اب 
بالسياسة  ال��دي��ن  اخ��ت��الط  ع��ن  ف��ض��ال 
وجماعات  ح��رك��ات  اس��ت��خ��دم��ت  وإذا 
السلفية  والتأويالت  السياسى  اإلسالم 
مشروعها  ل��ت��ب��ري��ر  ال��دي��ن��ي��ة  ل��ل��ن��ص��وص 

شيوع  ذلك  على  ترتب  وقد  السياسى، 
الدينية  املؤسسات  فى  الفكرى  اجلمود 
والفقهاء  األئ��م��ة  م��ن  أج��ي��ال  وظ��ه��ور 
فضال  للحكام  ب��ال��والء  ي��دي��ن��ون  ال��ذي��ن 
الدينى،  الفكر  جتديد  عن  عجزهم  عن 
استبقاء  فى  إسهامهم  ذلك  إلى  يضاف 
األميني  البسطاء  من  الساحقة  اجلموع 
اجلهل  انتشار  بسبب  الدين  صحيح  عن 
فى  للحكام  اخلضوع  واستمرار  والفقر 
منذ  برزت  املأزومة  اخللفية  هذه  سياق 
إشكالية  ال��ع��ش��ري��ن  ال��ق��رن  ثمانينيات 
السياسى  اخل��ط��اب  ف��ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
املركزية  اإلشكالية  باعتبارها  العربى 
واملؤمترات  والندوات  األبحاث  وتوالت 
واملجتمع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  إش��ك��ال��ي��ة  ع��ن 
العربى.  اإلن����س����ان  وح���ق���وق  امل���دن���ى 
املثقفني  اه��ت��م��ام  ت��ص��اع��د  ظ���ل  وف���ى 
السياسية  بالقضايا  العرب  واإلعالميني 
احلقوق  مثل  األخ��رى  القضايا  تواترت 
والثقافية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 

يعرف  ما  ضحية  تُدرج  والتى  للجماهير 
املواطنة  حقوق  أو  املجتمعية  باحلقوق 
التى  األزمة  جوهر  اإلشكالية  هذه  وتعد 
عليها  وت��رت��ب  العربية  النخب  تعيشها 
املجتمعات  على  املخيم  والتردى  اخللل 
بصورة  جت��ل��ي��ات��ه  ب���رزت  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة، 
العربية  ال��ث��ورات  ع��ق��ب  مسبوقة  غ��ي��ر 
بقدر  ج���اءت  ال��ت��ى   2011 ي��ن��اي��ر  م��ن��ذ 
ولكن  واآلم��ال،  الوعود  من  متوقع  غير 
واإلحباط  وال���دم���ار  االض���ط���راب  ك���ان 
جديدة  مل��رح��ل��ة  ف��احت��ة  أع��ق��ب��ه��ا  ال���ذى 
مصير  ح���ول  امل��ن��ه��ك��ة  ال��ت��س��اؤالت  م��ن 
املشروعة  وحقوقها  العربية  اجلماهير 
وق��درت��ه��ا على  وامل��واط��ن��ة  ال��ع��دال��ة  ف��ى 
وكيفية  والفساد  القمع  أنظمة  مواجهة 
املال  دوائ��ر  مصالح  لسيطرة  التصدى 
الفقهاء  وس���ط���وة  ال���س���وق  وأب����اط����رة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني ال���غ���ارق���ني ف���ى اج���ت���رار 
والتبعية  ل��ل��دي��ن  ال��س��ل��ف��ي��ة  ال��ت��أوي��الت 

الغربى. للفكر 

د. عواطف عبدالرحمن

امل�سكوت عنه

خديجة.. جامعة قمامة من صغرها عشان »لقمة العيش«
كتبت- مارى ميخائيل ومارينا عزت:

الشيوخ  حكمة  فيها  وتتجلى  الدم  وخفة  اجلد  بني  جتمع 
وحيوية الشباب. أبت رغم ظروفها الصعبة أن تبكى حالها أو 
تلعن حظها لكنها كدت وتعبت وعملت فى مهنة جمع القمامة 
والبالستيك حتى ال�67 من عمرها، شاكرة ربها... إنها السيدة 

خديجة.
ُولدت خديجة فى حى بسيط تربت فيه على األمانة واخللق 
كانت  ولكنها  تقليديا  زواجا  تزوجت  احلالل،  واللقمة  الكرمي 

وتدبر  بيتها  على  كيف حتافظ  تعرف  التى  املخلصة  الزوجة 
أموره، أجنبت خديجة بنتني »سعدية ومحاسن« ولكن لم تكمل 
فرحتها حيث شاءت األقدار أن يتوفى زوجها، فإذا بخديجة 
تكون األب واألم البنتيها وتكد وتعمل وال تدخر جهًدا فى طلب 
الرزق لتفى باحتياجات ابنتيها ولم تهدأ حتى أمتتا تعليمهما 
محاسن،  ابنتها  زوج  يتوفى  أن  األقدار  تشاء  ولكن  وتزوجتا، 
فإذا بها تواسيها وتخفف عنها مستغرقة فى عملها لتساعدها 

قدر املستطاع.

لم مير الكثير على فاجعة ابنتها محاسن حتى يشاء القدر أن 
تطلّق ابنتها سعدية.. لم تلعن السيدة خديجة حظها بل ظلت 
تكد فى مهنة جمع القمامة مبررة بذلك بأن ابنتيها أحوج إليها 

عما قبل وإن لم تطلبا.
 وأنهت السيدة خديجة حديثها مؤكدة أنه إن لم يعش الفرد 
البنتيها  حبها  وإن  جدوى  بال  فحياته  وحبهم  األخرين  ألجل 
ما  احلالل  »اللقمة  وأضافت:  تالقيها،  صعاب  أى  من  أقوى 

أطعمها«! وهنا يكمن سر رضاها.

67 
عـامـًـا
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