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وزير التعليم العالى: لم أصدر أى قرار بافتتاح 
كلية إال بعد توافر كل مقومات الدراسة بها

»نصار« يقود سيارة اخترعها طالب 
»هندسة« للطرق الوعرة أمام »القبة«

فعاليات لمناهضة التحرش بكليات ومعاهد جامعة القاهرة 
وندوة وعرض مسرحى بكلية اإلعالم لكيفية مواجهته

بروتوكول تعاون بين »القاهرة« ومؤسسة »ICDL« العربية

جلسة نقاشية فى 
»اقتصاد وعلوم سياسية« 

بعنوان »نادى الكتاب« 

وطالب الكلية يطلقون 
نموذج محاكاة لوزارة 

الخارجية

كتبت - إسراء احلسينى:
نظم احتاد طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
جلسة نقاشية بعنوان »نادى الكتاب« تناولت عرض كتاب 
»مقدمة لدراسة الصراع العربى - اإلسرائيلى« للدكتور 

عبدالوهاب املسيرى وأهم املحاور والقضايا 
باإلضافة  الكتاب،  حولها  يدور  التى 

والسلبية،  اإليجابية  جوانبه  لعرض 
أحمد  الطالب  الكتاب  بعرض  وقام 
العلوم  قسم  الرابعة  بالفرقة  حسن 

السياسية بالكلية.
كما نظم االحتاد ندوة حتت عنوان 

فى  السينما  تأثير  السينما..  »نادى 
وأقيمت  واملجتمع«،  والثقافة  احلياة 

 The Theory of« فيلم  عن  نقاش  حلقة 
الفزيائى  حياة  حول  أحداثه  تدور   »everything
مرض  من  معاناته  رغم  وإجنازاته  هاوكنج«  »ستيفني 
العصبون احلركى، وحصل الفيلم على جائزة األكادميية 
»البافتا« ألفضل  والتليفزيون  األفالم  لفنون  البريطانية 

فيلم بريطانى.

كتبت - مها عمار:
أطلق عدد من طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة منوذجاً ملحاكاة وزارة اخلارجية، شارك 
فى افتتاح النموذج السفير سعيد كمال، مساعد األمني 

العام جلامعة الدول العربية السابق.
وأكد السفير سعيد كمال، خالل كلمته فى حفل افتتاح 
منوذج محاكاة وزارة اخلارجية املقام بقاعة االحتفاالت 
الكبرى بجامعة القاهرة، أن اجليل الصاعد من الشباب 
هم أساس األمة العربية وليس مصر فقط، قائاًل »نتطلع 
إليكم فى فلسطني واألردن وسوريا وكل الدول العربية.. 
أنتم القادة والقيادة ال نحملكم املسئولية ونتفرج على ذلك 

ولكنكم املستقبل«. 
من جانبه، أوضح د. محمد سليمان 
بكلية  السياسية  العلوم  أستاذ 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
على  األكادميى  واملشرف  القاهرة، 
الدور  أن  اخلارجية،  وزارة  منوذج 
ودولياً،  إقليمياً  تراجع  املصرى 
مؤكداً استعادة هذا الدور واالنطالق 

نحو آفاق جديدة.

وقعت جامعة القاهرة ومؤسسة »ICDL« العربية التى متثل 
احلاسب  لقيادة  األوروبية  الرخصة  ملؤسسة  اإلقليمى  الفرع 
اآللى بروتوكول تعاون فى مجال توفير برامج الرخصة الدولية 
لالرتقاء مبهارات التعامل مع تطبيقات احلاسب اآللى واإلنترنت 

بني طالب جامعة القاهرة وخريجيها.
وخريجيها  القاهرة  جامعة  طالب  مبنح  االتفاقية  وتقضى 
ألف  بقيمة 300  تدريبية  منحاً  واألكادميية  اإلدارية  وكوادرها 

دوالر على مدار ثالث سنوات.
طلبة  من  آالف   10 حوالى  املنح  هذه  من  ويستفيد 
العليا  الدراسات  من  طالب  وألفى  والليسانس  البكالوريوس 
سنوياً، باإلضافة إلى منح مجانية لنحو 100 طالب من ذوى 

االحتياجات اخلاصة من طالب جامعة القاهرة.
القاهرة،  جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  االتفاقية  وّقع 

.»ICDL ARABIA« وجميل عزو مدير عام مؤسسة

كتبت - مها عمار وإسراء احلسينى:
أقامت جامعة القاهرة فعالية عن مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة 
فى  ومعاهدها،  اجلامعة  كليات  داخل  للجميع«  آمنة  »جامعة  حتت شعار 

إطار املوسم الثقافى للجامعة واالحتفال بيوم املرأة املصرية.
شهدت االحتفالية طابور العرض الذى كان فى مقدمته رئيس اجلامعة، 
بصحبة عدد من عمداء الكليات وأساتذة اجلامعة وطالبها، كما تضمنت 
االحتفالية عدة فعاليات فى عدد من الكليات واملعاهد، منها كلية اآلداب، 
التمريض،  الزراعة،  اإلعالم،  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  التجارة، 
والتربية  والبيطرى  البشرى  الطب  الطبيعى،  العالج  واألسنان،  الفم  طب 

النوعية، واحلقوق.
ظاهرة  مناهضة  لوحدة  التعريفية  الندوات  بعض  الفعالية  وتضمنت 
الفنية املتفرقة داخل  الفقرات واملعارض  التحرش داخل اجلامعة وبعض 
كل كلية أو معهد، ومت من خاللها أيضاً عرض بعض األفالم والندوات عن 

التحرش والعنف ضد املرأة.
وعلى هامش الفعاليات، عقدت كلية اإلعالم ورشة عمل تناولت كيفية 
تغطية أحداث التحرش، كما قدم الطالب عرضاً مسرحياً تفاعلياً بساحة 

الكلية لتأكيد أهمية مواجهة تلك الظاهرة.
وقال د. جابر جاد نصار رئيس اجلامعة -خالل كلمته بورشة العمل- إن 

مواجهة التحرش ال تتم بالقانون فقط، بل بالعلم واملبادئ، واألساس هو 
ديننا وأخالقنا وتراثنا، سواء مسلمني ومسيحيني.

وأوضح »نصار« أن اجلامعة تدرس إطالق محطة إذاعية وتليفزيونية بعد 
جناح صحيفة »صوت اجلامعة« التى تصدر عن قسم الصحافة بالكلية. 

بجامعة  اإلعالم  كلية  عميدة  يسرى  جيهان  د.  أوضحت  جانبها  من 
التحرش  الكلية تبنت مبادرة مناهضة  بالندوة- أن  القاهرة -خالل كلمة 
والعنف ضد املرأة باجلامعة، بعد أن استشعرت مخاطره وتزايد املخاوف 
منه فى املجتمع املصرى، مشيرة إلى أنه يجب على املجتمع املصرى بكل 

مؤسساته أن يتكاتف ملواجهة التحرش والعنف ضد املرأة.
وأضافت أنه يجب مراعاة تفعيل دور املرأة فى املجتمع املصرى وتصحيح 
عليها من  ما  تدرك  وأن  املختلفة  بحقوقها  املرأة  معرفة  بتعميق  صورتها 

أعباء.
وأشار د. شريف درويش وكيل كلية اإلعالم لشئون البيئة وخدمة املجتمع 
ملواجهة  مبادرة  تتخذ  أول جامعة  اجلامعة هى  أن  إلى  القاهرة،  بجامعة 

التحرش والعنف ضد املرأة بهدف خلق مجال عام للنقاش وتبادل اآلراء.
وقام الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فى حفل اخلتام بتسليم 
شهادات التقدير للمكرمني من املشاركني بوحدة مناهضة التحرش والعنف 

ضد املرأة، وذلك مبدرج العيوطى بكلية التجارة باجلامعة.

القاهرة، سيارة  جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  قاد 
املقرر  من  التى  باجلامعة،  الهندسة  بكلية  طالبى  فريق 
املتحدة  بالواليات  الوعرة  الطرق  مسابقة  فى  مشاركتها 
األمريكية »باجا« أمام مبنى القبة باجلامعة، حيث يسافر 

الفريق الطالبى مخترع السيارة، أول شهر أبريل املقبل.
وقال »نصار«: »إن هؤالء الشباب ميثلون أماًل للجامعة 
العلمية  األبحاث  ربط  ضرورة  مؤكداً  املصرية«،  والدولة 

فى اجلامعات بالصناعة من أجل النهوض بالدولة.

طالب »تجارة وحقوق عين شمس« يشكون ارتفاع أعدادهم وتكدسهم بقاعات الدراسة

»سبب  إن  قال  الذى  نفسها،  بالفرقة 
األزمة هو الظلم فى التصحيح«.

وقال مصطفى أنس، الطالب بالفرقة 
من  األساتذة  لبعض  »شكونا  األولى: 
نقم  )لم  ردهم  وكان  االمتحانات،  نتائج 

بتصحيح أوراق االمتحانات، إذ صححها 
املعاونون لنا(«.

من جانبه، قال الدكتور عاطف العوام، 
العميد املؤقت لكلية التجارة، إنه »التقى 
وأوضح  شكواهم  إلى  واستمع  الطالب 

وقفة لطالب »تجارة عين شمس« احتجاجاً على نتائج االمتحانات.. وطالبات اللغة 
اإلنجليزية فى »البنات « يقدمن شكوى بعد رسوب 90% منهن بالقصة والترجمة

كتبت - علياء محمد: 
التجارة  كلية  طالب  من  عدد  نظم 
جامعة عني شمس وقفة احتجاجية أمام 
على  اعتراضاً  املاضى  السبت  الكلية، 
نتائج امتحانات الفصل الدراسى األول 
بإعادة تصحيح  للعام احلالى، مطالبني 

أوراق االمتحانات.
وردد الطالب املحتجون هتافات منها 
»ياللى ساكت ساكت ليه خدت حقك وال 
وال  ماجيناش  ليه  أربعة  و»تدونا  إيه؟«، 
إيه؟«، و»لو ليك واسطة أو دكتور تنجح 

صافى تنجح على طول«.
وقالت بسمة محمد، إحدى املشاركات 
فى الوقفة، والتى تدرس بالفرقة الثانية، 
إن »نتائج االمتحانات غير منصفة وإنها 
واالقتصاد  املحاسبة  مادة  فى  ظلمت 

واللغة«.
الطالب  أشرف،  أحمد  معها  واتفق 

لهم قواعد ومعايير التقدم بااللتماسات 
إلعادة تصحيح األوراق«.

وأضاف »من حق كل طالب أن يحصل 
فى  االلتماسات  خالل  من  حقه  على 
بتعديل  يسمح  الذى  القانون  حدود 
النتيجة فى حالة وجود خطأ فى الرصد 

أو جزء لم يتم تصحيحه«.  
وأشار »العوام« إلى أن »الكلية فتحت 
الثالثاء  بااللتماسات  التقدم  باب 
بالتفصيل  ستعلن  والنتائج  املاضى، 
وبشفافية كاملة منتصف أبريل املقبل«.

طالبات  تقدمت  أخرى،  جهة  من 
اإلجنليزية،  اللغة  بقسم  الثانية  الفرقة 
شمس،  عني  بجامعة  البنات  بكلية 
أستاذى  ضد  الكلية  لعميدة  بشكوى 
مادتى القصة والترجمة، وذلك لرسوب 
أكثر من 90% منهن فى املادتني، ووقعت 

على الشكوى أكثر من 60 طالبة.

كتبت - علياء محمد:
واحلقوق  التجارة  كليتى  طالب  من  عدد  شكا 
بجامعة عني شمس من زيادة عدد الطالب املقبولني 
تكدسهم  فى  تسبب  مما  بالكليتني،  الدراسة  فى 
العام  التجارة  كلية  استقبلت  حيث  الدراسة،  بقاعات 

الدراسى احلالى 7000 طالب وطالبة.
بكلية  األولى  بالفرقة  الطالب  أحمد،  إسالم  قال 
القدرة  دون  الدراسني  أعداد  زيادة  »حتول  التجارة: 
سبب  مفسراً  املعلومات«،  واستيعاب  الفهم  على 
طالب  مع  االنتساب  طالب  بـ»حضور  التكدس 

االنتظام أثناء املحاضرات«.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لفت فيه أحمد أشرف، 
»مشكلة  إلى  نفسها،  بالكلية  األولى  بالفرقة  الطالب 

يتسبب  االمتحانات مما  أدائهم  أثناء  الطالب  تكّدس 
فى حالة من الفوضى فى بعض األحيان«.

يختلف األمر نسبياً فى كلية احلقوق التى سمحت 
احلضور  عدم  بإمكانية  للطالب  الكلية  إدارة  فيها 
مصطفى  قال  حسبما  األعداد،  تزايد  ملشكلة  تفادياً 

عادل، الطالب بالفرقة الثانية.
عبداهلل  احلقوق،  كلية  أمني  نفى  املقابل،  وفى 
استناداً  الدراسة،  بقاعات  الطالب  »تكدس  متولى 
أثناء  الغياب  لرفع  الطالب،  معظم  حضور  لعدم 
»التحاق  إلى  ذاته  الوقت  فى  مشيراً  املحاضرات«، 
بعض الطالب بالعمل خالل أيام الدراسة مما يخفف 

التكدس«.
التجارة،  كلية  عميد  العوام،  عاطف  الدكتور  أما 

العام  بالكلية  بـ»قبول نحو 7 آالف طالب  ففسر ذلك 
للجامعات«،  األعلى  املجلس  بقرار  احلالى  الدراسى 
موضحاً أن »املشكلة ترتبط بعدد اجلامعات املحدود 
ولكن  مليون فرد جامعة  لكل  يكون  أن  املفترض  فمن 
عدد اجلامعات احلكومية 18 جامعة، ومع ذلك فيجب 

أال نهدر حق الطالب فى بئية تعليمية مناسبة«.
املشكلة  بوسعها حلل  ما  بذلت  »الكلية  أن  وأوضح 
ولكن  مجموعات   4 إلى  الطالب  تقسيم  خالل  من 
املتوافرة حالياً ال تسمح بتقسيم الطالب  اإلمكانيات 
»هذا  أن  إلى  الفتاً  املجموعات«،  من  أكبر  لعدد 
فرص  ناحية  من  خلل  وجود  فى  يتسبب  التكدس 
احتياجات سوق  تزيد عن  فأعداد اخلريجني  العمل، 

العمل، ما يتسبب فى ارتفاع نسبة البطالة«.

قال الدكتور السيد عبداخلالق وزير التعليم العالى، 
إنه لم يصدر قراراً وزارياً منذ توليه املسئولية بافتتاح 
كلية إال بعد توافر كل مقومات الدراسة بها حتى فى 
مؤكداً  فقط،  احلكومية  وليست  اخلاصة،  اجلامعات 
دمنهور  بجامعة  األسنان  طب  كلية  طالب  أزمة  أن 
الطالب  وأن  الكلية،  نشأة  حلداثة  نظراً  »اجتماعية«، 
خالل  من  اجتماعى  ضغط  حتت  جاءوا  بها  املقيدين 

التحويالت من جامعات أخرى.
وزير  الذى عقده  الصحفى  املؤمتر  جاء ذلك خالل 
عقب  دمنهور  بجامعة  التجارة  بكلية  العالى  التعليم 
زيارته لتفقد 4 كليات متهيداً لزيارة املهندس إبراهيم 

محلب رئيس الوزراء، الفتتاحها.
لتوفير  اجلامعة  حترك  العالى  التعليم  وزير  ونفى 
محكمة  حكم  صدور  بعد  واملعدات  واألجهزة  املعامل 
توافر  إجراءات  أن  مؤكداً  أيام،  منذ  اإلدارى  القضاء 
 2014 ديسمبر  منذ  بدأت  واملعدات  واألجهزة  املعامل 
ملزمة  ألنها  للحكم،  فعل  كرد  تتحرك  ال  الوزارة  وأن 

بكل  الدراسة  تتطلبه  ما  كل  وتوفير  املسئولية  بتحمل 
الكليات.

القادمة حتويل  املرحلة  أنه سيتم خالل  إلى  وأشار 
إلى  الواحدة  باجلامعة  الكبرى  واملعامل  املدرجات 
بكلية  العليا  الدراسات  طالب  تذّمر  وحول  مركزية، 
بنسبة  املصروفات  زيادة  من  دمنهور  بجامعة  التربية 
50% وتنظيم عدة وقفات احتجاجية، قال وزير التعليم 
اجلزء  العليا حتمل  الدراسات  طالب  على  إن  العالى 
العليا  الدراسات  أن  إلى  األكبر من املصروفات، الفتاً 

ليست السنة اخلامسة فى الكليات.
من جانبه، قال رئيس جامعة دمنهور الدكتور حامت 
شراء  إجراءات  اتخذت  اجلامعة  إن  الدين،  صالح 
من   2014 ديسمبر  منذ  األسنان  طب  لكلية  املعدات 
لعدة  يحتاج  املعدات  هذه  فتصنيع  املناقصات،  خالل 
أشهر، وهناك معدات مستوردة من اخلارج حتتاج إلى 
وليد  ليس  واملعدات  املعامل  توفير  أن  مضيفاً  وقت، 

حكم املحكمة ولكن منذ عدة أشهر. د. السيد عبداخلالق

د. نصار أثناء جتربة اختراع الطالب

د. املسيرى

السفير سعيد كمال د. نصار و عزو بعد االتفاقية

الطالبات يشاركن فى مناهضة التحرش

تكدس طالب »التجارة واحلقوق« يعيق حتصيلهم الدراسى

كلية التجارة بجامعة عني شمس
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وقفة لطالبات الجامعة 
الروسية احتجاجًا على 
سوء الخدمات بالسكن 

الجامعى

»مركز توثيق التراث« يعرض 
أعمال »فنون تطبيقية بأكتوبر«

كتبت - هناء حمدى:
التراث  توثيق  مركز  مدير  بأعمال  القائم  ف��اروق،  محمد  املهندس  افتتح 
بعنوان »إبداعات فنية« من إبداعات وابتكارات  احلضارى والطبيعى، معرضاً 
رعاية  وذلك حتت  أكتوبر،   6 بجامعة  التطبيقية  الفنون  كلية  وطالب  أساتذة 
باجلامعة  التطبيقية  الفنون  كلية  وعميد  عطية،  أحمد  د.  اجلامعة  رئيس 

د.أحمد عوض.
وشاركت جامعة السادس من أكتوبر فى املعرض بستني لوحة من إبداعات 

طالب الكليات املختلفة باجلامعة.

الشاعر الليبى خالد مطاوع يلقى محاضرات بالجامعة األمريكية 
كتبت - يارا محمد:

ألقى الشاعر والناقد الليبى خالد مطاوع ثالث 
محاضرات نظمها مركز دراسات الترجمة بالتعاون 
مع قسم اللغة اإلجنليزية واألدب املقارن باجلامعة 

األمريكية بالقاهرة.
والثانية  األول���ى  املحاضرتني  »م��ط��اوع«  أل��ق��ى 
األولى  كانت  اجل��دي��دة،  بالقاهرة  اجلامعة  مبقر 
األمريكى  األدب  فى  األع���راف  »حت��دي��ات  بعنوان 
بعنوان »صنع  الثانية  كانت  بينما  متعدد األعراق«، 

القصيدة.. نقاط املغادرة والوصول«.
أما املحاضرة الثالثة، فكانت 
والهوية  »السلطة  بعنوان 
وصالة من أجل العودة 
إلى الوطن«. وألقاها 
مبقر  »م������ط������اوع« 
مبيدان  اجل��ام��ع��ة 

التحرير.
مطاوع،   وخ��ال��د 
الكتابة  أس��ت��اذ  ه��و 
والدراسات  اإلبداعية 
األم���ري���ك���ي���ة امل���ش���ارك 

على  وحاصل  أربور  آن  مبدينة  ميشيجان  بجامعة 
منحة ماك آرثر املعروفة باسم جائزة العباقرة عام 
2014، ونشر عدة دواوين شعرية باللغة اإلجنليزية، 
باإلضافة إلى مجموعة من ترجمات شعراء العرب 
األدبى  النقد  ف��ى  مل��ط��اوع  إن��ت��اج  وآخ��ر  املحدثني، 

بعنوان »محمود درويش: فن الشاعر وأمته«.
ونال »مطاوع« املاجستير من قسم اللغة اإلجنليزية 
واألدب املقارن باجلامعة األمريكية بالقاهرة )1991 
- 1992(، وحصل من اجلامعة على جائزة مادلني 

المونت للكتابة اإلبداعية عام 1992.

كتبت - حفصة أحمد:
اجلامعة  ط��ال��ب��ات  م��ن  ع��دد  نظم 
احتجاجية  وقفة  املصرية  الروسية - 
أم����ام م��ك��ت��ب أم���ني ال��ك��ل��ي��ة، وذل���ك 
السكن  مساوئ  من  يعانينه  ما  بشأن 
واألمان  األمن  توافر  وعدم  اجلامعى 

واخلدمات.
وأعربت الطالبات عن عدم رضاهن 
ال  أنه  وأكدن  عن مستوى اخلدمات، 
يتناسب مع املبلغ الذى يدفعنه سنوياً 

وهو ستة آالف جنيه.
واشتكت الطالبات من نقص أنابيب 
الغاز، وكذلك االنقطاع الدائم للكهرباء 
أو  للشرب  صالحيته  وع���دم  وامل���اء 

االستخدام.

»حقوق اإلسكندرية«: طالب 
ف يتظاهرون ويتهمون أستاذاً بالتعسُّ

جامعة الزقازيق توقع اتفاقية لمنح 
»الماجستير المزدوج« مع جامعة إيطالية

كتب - محمود الزهوى:
فى إطار فعاليات البرنامج األخضر لالبتكار 
الزقازيق  جامعة  استقبلت  األعمال،  وريادة 
مؤخراً وفداً دولياً برئاسة البروفسير إميانويال 
األستاذ بجامعة ميالنو بإيطاليا واملشرف العام 
للوفد  اجتماع  عقد  مت  حيث  املشروع،  على 
اجلامعة  رئيس  الشيحى  أشرف  د.  بحضور 
ود.خالد عبدالبارى نائب رئيس اجلامعة لشئون 
عطية  جودة  ود.  والبحوث  العليا  الدراسات 

عميد كلية الهندسة.
اتفاقية  توقيع  مت  الفعاليات،  هامش  وعلى 
على منح درجة املاجستير املزدوجة فى االبتكار 
وجامعة  الزقازيق  جامعة  بني  األعمال  وريادة 
تبدأ  أن  على  بإيطاليا،  ميالنو«  تكنك  »بولى 

الدراسة فى سبتمبر 2015.

كتبت - يارا محمد على:
احلقوق  بكلية  العليا  الدراسات  طالب  من  عدد  تظاهر 
بعد  منهم  عدد  رسوب  مشكلة  بحل  للمطالبة  املاضى  األسبوع 
كان  التى  مادته  من  درجات  خمس  بخصم  األستاذة  أحد  قيام 
قد وعدهم بإضافتها حال شرائهم الكتاب اخلاص به، وهو ما 
ومطالبة  منددة  الفتات  رفعوا  حيث  قولهم،  حسب  يتحقق،  لم 
اإلدارة بحل املشكلة ملنع تصعيدها، إضافة إلى مقابلة قيادات 

الكلية ومحاورتهم فى سبل حلها.
وسرد املحتجون الواقعة ل�»صوت اجلامعة« التى بدأت معهم، 
اخلمس  الدرجات  إضافة  بعدم  فوجئوا  عندما  ذكروا،  حسبما 
شرائهم  حال  لهم  اإلدارى«  »القانون  مادة  أستاذ  حّددها  التى 
عدد  بلوغ  لعدم  منهم  الكثير  دفع  مما  عليهم،  املقرر  للكتاب 

تسجياًلً  هناك  بأن  منوهني  النجاح،  لتجاوز  املحدد  الدرجات 
عن  ذلك  لهم  قاله  ما  تفاصيل  يوضح  املادة  ألستاذ  صوتياً 

الدرجات اخلمس التى وعدهم إياها.
احلقوق  »كلية  مرددين  املتظاهرين،  الطلبة  هتافات  وتعالت 
زيادة  وقفتهم  خالل  استنكروا  حيث  حقوق«،  أى  مافيهاش 
حيث  للمادة،  محّدد  ثمن  وجود  وعدم  مبرر،  دون  املصروفات 
توقف  من  شكواهم  إلى  إضافة  عشوائية،  بطريقة  زيادتها  تتم 
درجتني  أو  درجة  بسبب  بهم  اخلاصة  الدبلومة  أو  املاجستير 
تعّسف  بسبب  جناح؛  دون  مرة  من  أكثر  املواد  بعض  وإعادتهم 
األساتذة فى التصحيح وعدم وجود درجات الرأفة، مستنكرين 
ال  وهم  الناس  حقوق  عن  الدفاع  هى  وظيفتهم  تكون  كيف 

يستطيعون احلصول على حقوقهم.

»إعالم جنوب الوادى«: 
شكاوى من نقص 
التجهيزات بالكلية

آلية جديدة بجامعة 
المنوفية لتحسين 
دخول العاملين بها

كتب - أحمد صبرى:
قال الدكتور حلمى محسب وكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب 
بجامعة جنوب الوادى، إن الكلية ستصبح فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن 
الكلية تعتزم تفعيل عمل قناة الفيديو اجلديدة التى تبث عبر اإلنترنت.

وأشار »محسب« فى تصريحات خاصة ل�»صوت اجلامعة« إلى أن 
الكلية التى مت افتتاحها منذ مطلع نوفمبر املاضى لديها برنامج واضح 
خاص بالقسم اجلديد الذى تتمّيز به »الصحافة اإللكترونية« وأن املواد 
التى تُدّرس به ستكون مميزة للطالب عن تلك املقدمة واملعتادة بكليات 
اإلعالم كالصحافة واإلذاعة والعالقات العامة، مشيراً إلى أن القسم 
سيدّرس مواد تختص بالصحافة عامة وشبكات التواصل االجتماعى 
ولغات البرمجة وكيفية إنشاء جريدة إلكترونية وتصميمها بالبرامج 

احلديثة.
وكشف وكيل الكلية عن أن اجلامعة قامت بإنشاء »قناة فيديو« تُبث 
على شبكة اإلنترنت من كلية اإلعالم وتشاهدها كل الكليات فى اجلامعة 
عبر شاشات زّودت بها مبانى اجلامعة ملساعدة الطالب فى االطالع 

على آخر املستجدات فى اجلامعة والقرارات التى اتخذتها مؤخراً.

كتب - ممدوح اجلروانى:
قال د. معوض اخلولى رئيس جامعة املنوفية، إن الفترة القادمة 
سوف تشهد تطبيق آلية جديدة لتحسني دخل العاملني باجلامعات، 
مشيراً إلى موافقة املجلس األعلى للجامعات بالفعل على تخصيص 

صندوق محدد لتمويل تلك الزيادة.
اجلامعة  عام  أمني  تكرمي  احتفالية  -خالل  »اخلولى«  وأوضح 
بعد إحالته للمعاش- أن وزارة املالية تعكف حالياً على بحث سبل 
توفير مورد مالى إضافى لزيادة حصيلة الصندوق املخصص لتمويل 
تلك الزيادة بانتظام، ومبا يسمح بالبدء فى تطبيقه بصورة تضمن 

استمراره دون توقف.

املبتدأ واخلبر 
بكلية  اإللكترونى  التعليم  وح��دة   ■
األل��س��ن ج��ام��ع��ة ع��ني ش��م��س نظمت 
حتليل  »تقنيات  بعنوان  عمل  ورش��ة 
تدريب  تضمنت  األدب��ي��ة«،  النصوص 
أحد  ع��ل��ى  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء 
فى  اب��ت��ك��اره��ا  مت  ال��ت��ى  التطبيقات 
بتحليل  وت��ق��وم  »ه��ام��ب��ورج«  ج��ام��ع��ة 
األدبى  والنص  النصوص بصفة عامة 
بصفة خاصة بكل اللغات التى تُدّرس 
فى  العربية،  اللغة  فيها  مبا  بالكلية، 

معمل نادى التكنولوجيا بالوحدة.
ج���ودة  ل��ض��م��ان  األول  امل���ؤمت���ر   ■
ختام  ف��ى  ط��ال��ب  ب���األزه���ر،  التعليم 
أعماله بتفعيل وثائق املعايير القياسية 
للتعليم األزهرى قبل اجلامعى اخلاصة 
فى  العربية  واللغة  الشرعية  بالعلوم 
إجراءات االعتماد باملعاهد األزهرية، 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن��ه��ا مت��ث��ل أح���د أهم 
لنواجت  وال��ت��ق��ومي  امل��راج��ع��ة  محكات 

التعلم املستهدفة فى تلك املواد.

■ كلية الشئون الدولية والسياسات 
بالقاهرة  األمريكية  باجلامعة  العامة 
»تهجير  ب��ع��ن��وان  م��ح��اض��رة  ن��ظ��م��ت 
ليفيت«  »بيجى  فيها  شارك  األفراد«، 
ويلسلى،  بكلية  االجتماع  علم  أستاذة 
الدراسات  مل��ب��ادرة  امل��ش��ارك  وامل��دي��ر 

عبر الوطنية بجامعة هارفارد.
بجامعة  للبحوث  العامة  اإلدارة   ■
امل���ن���ص���ورة ف��ت��ح��ت ب�����اب ال���ت���ق���ّدم 
لعام  التنافسية  البحثية  للمشروعات 
2014 - 2015 فى عدد من املحاور، 
السويس  قناة  محور  تنمية  بينها  من 
وأمراض  وال��س��رط��ان  وف��ي��روس س��ى 
والطاقة  اجلذعية  واخلاليا  اجلينات 
تكنولوجى  والنانو  واملتجّددة  اجلديدة 
واملشروعات الهندسية الصديقة للبيئة 
الصديقة  ال��ه��ن��دس��ي��ة  وامل��ش��روع��ات 
للبيئة وحتقيق األمن الغذائى لإلنسان 
احليوية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���ص���رى 

والكيمياء اخلضراء.

من جامعة سوهاج يشاركون فى مهرجان 
»ال��ري��اض��ة جتمعنا ف��ى ح��ب م��ص��ر« فى 
الفترة من 29 مارس - 2 أبريل باألقصر 
إطار  فى  اجلامعات  بهدف جتميع شباب 
فى  الطالب  ويشارك  الرياضى،  التنافس 
ألعاب كرة القدم اخلماسى والكرة الطائرة 
ومصارعة  السرعة  وك��رة  الطاولة  وتنس 

الذراعني ومسابقات اللياقة البدنية.

فعاليات  فى  شاركت  وأجنبية  مصرية 
البرنامج األخضر لالبتكار وريادة األعمال، 
وهى  السبع  اجلامعات  من  وف��د  والتقى 
و»آخن«  بإيطاليا،  ميالنو«  تكنك  »بولى 
واجلامعة  بالنمسا،  و»ج����راز«  ب��أمل��ان��ي��ا، 
اإلسكندرية  وجامعة  بالقاهرة  األمريكية 
بكل  هليوبوليس  وجامعة  أس��وان  وجامعة 
جامعة  رئ��ي��س  الشيحى  أش���رف  د.  م��ن 
العليا  الدراسات  لشئون  ونائبه  الزقازيق، 
اجلامعة  أنشطة  على  للتعرف  والبحوث، 

ودورها فى خدمة محافظة الشرقية. 

بكلية  للسكر  الثامن  املؤمتر  فى  شاركوا 
 6 املؤمتر  وتضمن  املنوفية،  بجامعة  الطب 
جلسات علمية و9 محاضرات علمية تناولت 
والكوليسترول  السكر  أم��راض  فى  اجلديد 
التغذية  ج��ان��ب  إل��ى  منها  ال��وق��اي��ة  وط���رق 
تأثير  مدى  ومعرفة  السكر  ملرضى  السليمة 
مرض السكر على القلب واألوعية الدموية، 
باخلاليا  ال��ع��الج  مناقشة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
عدد  ويصل  النخاع،  خاليا  وزرع  اجلذعية 
ماليني   7 إل��ى  مصر  فى  باملرض  املصابني 

مريض.

ش��ارك��ت ف��ى ورش���ة ع��م��ل بجامعة 
طنطا بهدف استكمال مكونات اخلطة 
القومية للبحث العلمى فى إطار سعى 
اجلامعات املصرية خللق بيئة محفزة 
يحقق  متميز  علمى  لبحث  وداعمة 
ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقى 
ورفاهيته،  اإلنسان  وحياة  باملجتمع 
واجلامعات الست هى طنطا واملنصورة 
واإلسكندرية  س��وي��ف  وب��ن��ى  وح��ل��وان 

واجلامعة املصرية اليابانية.

أرقام Xاألخبار
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اتحاد طالب »األلمانية«: ال نهدف لتشويه 
صورة الجامعة.. واعتصامنا سلمى

تداعيات حادث وفاة »يارا« تتواصل

الزهراء محمد:  - متابعة 
أكدوا  بياناً  األمل��ان��ي��ة  اجلامعة  احت��اد  أص��در 
احلرم؛  داخ��ل  للطالب  السلمى  االعتصام  فيه 

إليهم  لالنضمام  ال��ط��الب  ك��ل  ي��دع��و  كما 
مبنظومة  ملحوظ  تغيير  حدوث  حلني 

اجل��ام��ع��ة م��ن ح��ي��ث امل��س��ؤل��ني عن 
حتت  »ي��ارا«  الطالبة  دهس  حادثة 

للجامعة. تابع  أوتوبيس  عجالت 
البيان  ف���ى  االحت�����اد  وأش�����ار 
إدارة  قَبل  من  الفج  التعامل  إلى 
اجلامعة جتاه أولياء األمور وبعض 
الطالب الذين مت منعهم من دخول 

اإلضراب  أن  وأك��د  اجلامعة؛  ح��رم 

املشروعة. مطالبهم  سيستمر حلني حتقيق 
وأع�����رب االحت�����اد ف���ى ب��ي��ان آخ���ر ع���ن عدم 
ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع����الم امل��ح��ل��ي��ة، التى  م��ه��ن��ي��ة 
ت��ن��ق��ل األح�����داث؛ ح��ي��ث إن��ه��ا ب���ادرت 
فى  ال��ط��الب  ب��ن��واي��ا  بالتشكيك 
بحق  للمطالبة  املكفول  حقهم 
زم��ي��ل��ت��ه��م »ي�����ارا«؛ وق���د حث 
على  االعالم  وسائل  االحتاد 
الصحافة  مبعايير  االل��ت��زام 
بجانب  واملوضوعية  املهنية 
ع���دم ت��غ��ي��ي��ر امل���وض���وع من 
حياتها  أُه���درت  الطالبة  أن 
اجلامعة  منظومة  فشل  بسبب 

استغلوا  الطالب  بعض  أن  املوضوع  يصبح  لكى 
احلدث ألجندات خاصة.

الطلبة ال يهدفون إلى تشويه  وأكد االحتاد أن 
حصول  وض��م��ان  تطويرها  ب��ل  اجلامعة،  ص��ورة 

على حقوقهم. الطالب 
فى غضون ذلك، وجه طارق جنم؛ والد الطالبة 
»يارا« رسالة إلى احتاد طالب اجلامعة األملانية، 
بجانب  لوقوفهم  للطالب  الشكر  خاللها  وج��ه 
مؤكداً  بحقوقها؛  ومطالبتهم  وفاتها  بعد  زميلتهم 

التحقيق. النيابة مجريات  يتابع مع  أنه 
بوقف  ال��ط��الب  »ي���ارا«  الراحلة  وال��د  وط��ال��ب 
على  حفاظاً  ال��دراس��ة،  إل��ى  وال��ع��ودة  االعتصام 

. مستقبله

جانب من تظاهرات الطالب

رئيس جامعة الزقازيق خالل اجتماعة مع وفد ميالنو

جامعة األزهر

طالب »األملانية« يرفضون فض االعتصام

يارا طارق

مطاوع

جانب من االحتفالية
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مبجرد أن يصل الطالب إلى السنة األخيرة من دراستهم بالكلية، يكون أحد املتطلبات الرئيسية لتخرجهم، هو إجنازهم مشروع تخرج تدور فكرته عن 
مجال التخصص الذى يدرسونه منذ التحاقهم بالكلية، وال شك أن كل مشروع من هذه املشاريع الطالبية تختلف خصوصيته من كلية إلى أخرى حسب 
طبيعة الدراسة، بل تختلف طبيعته أيضًا داخل الكلية الواحدة من قسم إلى آخر حسب طبيعته، لكن فى كل األحوال يظل مشروع التخرج هو البصمة التى 
يتركها الطالب عقب تخّرجهم من كليتهم، يسجلون فيه سنوات الشقاء والتعب على مدار دراستهم بالكلية، واألهم من ذلك أن بعض هذه املشروعات خاصة 
فى الكليات العملية مثل هندسة وتخطيط عمرانى حتمل عشرات احللول لكل املشكالت التى تواجهنا، مما يجعلها تنافس عامليًا، فبعض هذه املشروعات 

تخوض مسابقات عاملية، لكن املؤسف فى األمر أنها ال جتد الدعم الكافى، سواء من الدولة أو رجال األعمال..

 خلق اهلل الرجل واملرأة، لكل 
منهما طبيعته البيولوجية، 

واختص كل منهما بصفات 
تتناسب مع وظائفه احلياتية، 

فأسند مهمة األمومة إلى املرأة، 
ملا لها من خصائص نفسية 

وجسدية تتحمل شقاء تلك 
املهمة، ووهب اهلل القوة العضلية 

للرجل كى يعمل ويشقى لرعيته 
املسئول عنها..

 ولكن فى ظل الثورة الصناعية 
والرقمية، والتطور الهائل الذى 
حدث فى مجتمعنا وقفت املرأة 

جنبًا إلى جنب مع الرجل، بل 
طالبت مبساواتها به فى احلقوق 

والواجبات، وساندتها القوانني 
والتشريعات، فقد نرى املرأة 

الوزيرة والسفيرة واملعلمة، بل 
حتى السّباكة والنّجارة، وال 

ننكر جهودها املضنية فى إثبات 
ذاتها حتى خرجت إلينا بعض 

اجلمعيات غير احلكومية، 
للبحث عن حقوق الرجل، بل 

واملطالبة باملساواة مع املرأة، التى 
باتت الورقة الرابحة فى سوق 

العمل!!!
 وبالرغم من هذا، ما زال الرجال 

يحتفظون بشكيمتهم وأدوارهم 
التى اختصهم اهلل بها..

فى كليات الهندسة والتخطيط العمرانى والحاسبات

الطالب: »مشروعات التخرج بهدلة 
الرجلومرمطة.. وآخرها الركنة على الرفوف«

وأعرب أحمد السيد، طالب بقسم كمبيوتر، عن 
الكافى  الدعم  لهم  توفر  ال  الكلية  أن  من  غضبه 
إلجناز  نحتاج  قللائللًا:  تخرجهم،  مشروعات  فى 
املتوافر  أن  املشكلة  لكن  معامل،  إلللى  مشروعنا 
فضًا  اإلمكانيات،  نقص  من  يعانى  بالكلية  منها 
معطلة.  داخلها  املوجودة  األجهزة  غالبية  أن  عن 
وهى ذاتها الشكوى التى اتفق فيها غالبية طاب 
معطلة،  األجللهللزة  »غالبية  قائلني:  »بلللاور«،  قسم 
مشروعاتنا،  إجناز  فى  يساعدنا  ال  منها  واملفعل 
فيكون احلل أحياناً باللجوء إلى مكاتب متخصصة 

ملساعدتنا فقط، لكننا ننجز املشروع بأيدينا«.
القاهرة،  جامعة  العمرانى  التخطيط  كلية  وفى 
من  تختلف  تخرجهم  مشروعات  أن  الطاب  أكد 
يبدأ  املللشللروع  أن  إلللى  مشيرين  آخللر،  إلللى  قسم 

مدينة  أو  محافظة  سواء  معينة،  منطقة  باختيار 
فى  وإمكانياتها  مواردها  كل  واستغال  قرية،  أو 
تطويرها، مؤكدين أن قناة السويس وتوشكى كانتا 

من ضمن مشروعات التخرج اخلاصة بالكلية. 
التكاليف  املشكلة التى ركز عليها الطاب، هى 
الباهظة التى يطلبها مشروع التخرج، الفتني إلى 
يحتاج  واملعمارية  الهندسية  اللوحات  تصميم  أن 
العالى  التعليم  وزارة  مناشدين  طائلة،  أملللواالً 
ضرورة دعم مشروعاتهم، خاصة أنها حتمل حلوالً 

واقعية ملشكات التصميم العمرانى فى مصر.
السيد،  جيهان  الدكتورة  أوضحت  جانبها،  من 
املشروع  أن  العمراني  بكليةالتخطيط  األسللتللاذ 
عبارة عن إعداد مخطط ملنطقة جديدة أو إعادة 
هدف  للله  مللشللروع  كللل  متابعة:  منطقة،  تطوير 

حتقيق - سوزان محمود وريهام على ومنال 
رشوان ورانيا خليل وفكرية محسن وهند مسعد 

وأسماء سعيد وأشرقت فوزى ونورهان محمود:
حلوان،  جامعة  الهندسة  كلية  فى  كانت  البداية 
وامليكانيكا  االتصاالت  قسمى  طاب  شكا  حيث 
من ارتفاع تكلفة مشروعات تخرجهم، مؤكدين أن 
الكلية ال تقدم لهم أى مساعدات مالية، حيث قال 
مشروعات  اتصاالت:  بقسم  طالب  على،  محمود 
ارتفاع  بسبب  أهللاللليللنللا«  بلليللت  »خللربللت  الللتللخللّرج 
فيما  الللرفللوف.  مصيرها  النهاية  وفللى  تكلفتها، 
قائلة:  ذاته،  بالقسم  طالبة  سيد،  شيماء  أضافت 
مشروعاتنا  لكن  املللادى،  الدعم  عن  النظر  بغض 
ال جتد من يرعاها. بينما اقترح شريف إبراهيم، 
الكلية  تفتح  أن  ضللرورة  ميكانيكا  بقسم  طالب 
التمويل  لتوفير  األعمال،  اتصال مع رجال  قنوات 

الازم للمشروعات بسبب تكلفتها العالية.
دينا  قالت  القاهرة،  جامعة  الهندسة  كلية  وفى 
إن  املعمارية،  الهندسة  بقسم  طالبة  أبوالقاسم، 
املشروع اخلاص بهم عبارة عن تصميم ملشروع من 
طباعتها  تتم  ثم  معينة،  مواد  على  للنهاية  البداية 
املشروع  تكلفة طباعة  أن  إلى  املكتبات، الفتة  فى 
جنيه  آالف   3 إلى  تصل  قد  العالية  اجلللودة  ذات 

باملكتبات.
بالقسم ذاته، أن  وأكد مصطفى مجدى، طالب 
بإشراف  الفنى  الدعم  سللوى  لنا  تقدم  ال  الكلية 
لكن  للطاب،  وتوجهاتهم  واملعيدين  األسللاتللذة 
فى  يدعمها  من  جتد  ال  مشروعاتنا  أن  املشكلة 

مصر.
وأوضح حسام عبداخلالق، طالب بقسم مدنى 
مشاريع  عللن  خصوصية  للله  تخرجنا  »مللشللروع 
األقسام األخرى، حيث يتطلب تنفيذه نزولنا إلى 
بناء(، ونواجه صعوبات كبيرة فى سبيل  )موقع 
والتعب  الشقاء  عن  فضًا  موقع،  إلى  وصولنا 

الذى نواجهه خال فترة إعدادنا للمشروع«.

استراتيجية  لها  منطقة  وكل  اآلخللر،  عن  يختلف 
مختلفة تختلف عن األخرى، الفتة إلى أن املشاريع 

حتتاج إلى تكلفة ضخمة تفوق طاقة الطاب. 
فيما أبدى عدد كبير من طاب كلية احلاسبات 
على  اعللتللراضللهللم  الللقللاهللرة،  جامعة  واملللعلللللومللات 
التى  املشكات  أكبر  قائلني:  التخرج،  مشروعات 
جانب  من  املستمرة  املتابعة  غياب  هى  تواجهنا 
هناك  أن  مؤكدين  مشروعاتنا،  على  األسللاتللذة 
من  مستمرة  متابعة  تتطلب  التى  األفللكللار  بعض 
املشرف، لكن لألسف، قد ال نراه إال مرة واحدة 
قد  منهم  البعض  أن  إلللى  مشيرين  »الللتللرم«،  فى 
يحصل على دعم مادى ملشروع تخرجه من أى من 

شركات احلاسبات.
الرملى  محمود  محمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
األستاذ بقسم علوم احلاسب بحاسبات ومعلومات 
ال  بالكلية  التخرج  مشاريع  أغلب  إن  الللقللاهللرة، 
حتتاج غير جهاز حاسب آلى مع كل طالب وبعض 
اخلدمات املتاحة على اإلنترنت مجاناً، موضحاً أن 
التى  الهندسة  كليات  عن  تختلف  احلاسبات  كلية 
حتتاج مثًا إلى أدوات لتنفيذ مشروع كمحرك آلى 
أو سيارة أو غير ذلك، ولكن هناك قسماً بالكلية 
»موبايل«  الطالب  من  يتطلب  الللذى  الوحيد  هو 
املكونات  بعض  أو  عليه  بالتجربة  للقيام  خاصاً 
اإللكترونية. وأشار »الرملى« إلى أن الكلية حتاول 
توفيرها بعض األدوات املطلوبة مبواردها الذاتية 
بعض  هناك  أن  مضيفاً  الطلبة،  قول  عكس  على 
الطاب  تخرج  مشروعات  تدعم  التى  اجلللهللات 
تنمية  وهيئة  »مايكروسوفت«  مثل شركة  بالكلية، 
تكنولوجيا املعلومات، من خال إمدادهم ببعض 
فى  الطلبة  يحتاجها  التى  واألدوات  األجللهللزة 

مشاريعهم.

طالب »حاسبات« يشكون من 
غياب متابعة املرشفني ملرشوعاتهم

وبعض الجهات تدعمهم

طالب بـ»هندسة 
كمبيوتر«: األجهزة داخل 

املعامل »معطلة«
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الرقص الشرقى للرجال 
فن أم عار؟!

االتحاد األمريكى للطهى: راتب الطاهى 
يفوق الطاهية حتى إن عملت ساعات أكثر

ممثلى هوليوود، وفتحت البرامج التليفزيونية 
من  الواعدين  للطهاة  مصراعيه  على  الباب 
شيف«  »ماستر  مثل  املسابقات  برامج  خالل 
العربى،  الصعيد  على  وهذا  شيف«،  و»ت��وب 
أيضاً تبّنت التليفزيونات العربية أفكار برامج 
من  عدد  فيها  يشارك  التى  األجنبية  الطهى 
وحقق  العربية،  البقاع  مختلف  من  املواهب 
التى  العربية  بنسخته  شيف«  »ت��وب  برنامج 
جناحاً  لإلرسال،  اللبنانية  املؤسسة  تقدمه 
واسعاً فى موسمه املاضى، وشارك فيه عدد 
الذكورى  العنصر  لكن  الواعدة،  املواهب  من 
كان طاغياً مع مشاركة محدودة لبعض اإلناث 

من األردن والسعودية ولبنان. 
فعلى  املادية،  الناحية  عن  نتكلم  أن  بد  وال 
ميكن  ال  ال��ط��ه��ى،  مهنة  صعوبة  م��ن  ال��رغ��م 
على  الطهى  مجال  دخ��ل  من  إال  يفهمها  أن 
العمل  فساعات  املهنى،  أو  احلرفى  املستوى 
أو  ال��ط��اه��ى  يستطيع  ال  وم��ره��ق��ة،  ط��وي��ل��ة 
الطاهية االلتزام مبواعيد عائلية أو احلصول 
على فرصة خالل فترة األعياد واملناسبات.. 
الكثير  تدر حالياً  املهنة أصبحت  أن هذه  إال 
من املال على أصحابها، خصوصاً على الذين 
نعود  ولكن  الطهى،  عالم  فى  أسماؤهم  تلمع 
خالل  م��ن  لنالحظ  اجلنسى،  التمييز  إل��ى 
دراسة أجراها االحتاد األمريكى للطهى العام 
متيز  واضحة  فجوة  هناك  أن  بّينت  املاضى، 
وتخطى  الطاهية  رات��ب  عن  الطاهى  رات��ب 
أمريكى  دوالر  ألف   18 بواقع  الطاهى  راتب 
فى السنة عن راتب الطاهية، كما أن ساعات 
األحيان  من  الكثير  فى  تعدت  الطاهية  عمل 
ولو أن  املطبخ  الرجل فى  عدد ساعات عمل 

راتبها أقل..
ويرى الشيف حسن أن طبخ البيت له مذاق 
ال  األنثوى  فالنََفس  املطاعم،  طبخ  عن  طيب 
املرأة  كون  إلى  ذلك  يرجع  يفوقه شىء، رمبا 
قليلة  ب��ك��م��ي��ات  تطبخ  امل��ن��زل  ف��ى 
حقه،  الطعام  وتعطى 
يقول  بينما 
ال���ش���ي���ف 
إنه  هيثم 
فى املطعم 
ي������ط������ب������خ 
الشيف لعدد يصل 
ساعة،  م��ن  أق��ل  ف��ى  شخصاً  خمسني  إل��ى 
وهذا ما ال ميكن للمرأة أن تنجح فيه، بينما 
املرأة  دخ���ول  ف��ك��رة  ش��ري��ف  الشيف  ي��رف��ض 
 20 حوالى  مسئولية  وحتملها  املطعم  مطبخ 
ويضيف  إش��راف��ه��ا،  حت��ت  يعملون  م��س��اع��داً 
الرئيسى  الشيف  يكون  أن  الكبرى  »املصيبة 
ستبدأ  عندها  النساء،  من  كلهم  ومساعدوه 
على  ال��ذات  إظهار  وحب  والغيرة  املشكالت 

حسب األخريات«.
ينافسنى  أح��د  »ال  محمد  الشيف  وي��ؤك��د 
فى املطبخ، ولكننى أعشق جميع األكالت من 

يدها، ال سيما املحاشى والكبيبة«.
رجل  أى  مفيش  »أن  هناء  الشيف  وتؤكد 
نَ��َف��س وط��ع��م زى ال��ل��ى الست  ه��ي��دى األك���ل 
أوالً،  بيتها  فى  شيف  »أجن��ح  وأنها  بتعمله« 

ومع العمالء اللى بتتطبخ لهم«.
لديها  امل��رأة  أن  سالى  الشيف  ت��رى  بينما 
عملها  تعيق  قد  التى  املسئوليات  من  الكثير 
تدير  أن  تستطيع  أرادت  إن  لكن  املطعم،  فى 

عملها وبيتها معاً.
األخيرة  اآلونة  فى  أنه  الشيف سمر  وترى 
حققت العديد من الطاهيات جناحاً ملحوظاً 
نََفس  من  أحلى  »ومفيش  الطهى،  مجال  فى 

الست«.

حتقيق - نارميان محمد وياسمني 
عاطف:

سامية  كاريوكا،  حتية  عاكف،  نعيمة 
إلى  تتبادر  أسماء  زك��ى..  سهير  جمال، 
أذهاننا عندما يحدثنا أحد عن »الرقص 
الشرقى«، وعلى الرغم من أن هناك من 
بالشىء  ليس  وأن��ه  فن  الرقص  أن  يرى 
الرقص  ينتقد  م��ن  هناك  ف��إن  املعيب، 
الكثير  أن  من  الرغم  فعلى  وممتهنيه، 
عروض  يشاهدون  والنساء  الرجال  من 
الرقص، فإن املجتمع ال يقبل بهذه املهنة 
ألهلها  العار  من متتهنها  للمرأة، وجتلب 
بالنسبة  احل��ال  فما  املجتمع،  نظر  من 
متسائاًل  تتعجب  قد  الراقصة؟  للرجل 
بعض  وجد  بالفعل  راقصة؟!«،  »رجل؟.. 
فرصة  الشرقى  الرقص  فكرة  ال��رج��ال 
ف��ى هذه  ال��ن��س��اء  م��ن  ال��ب��س��اط  لسحب 
الرجال  م��ن  مجموعة  وظ��ه��رت  املهنة، 
الشيخ  وشرم  القاهرة  فنادق  أفخم  فى 
وال��غ��ردق��ة ي��ك��س��ب��ون رزق��ه��م م��ن »هز 

الوسط«، فكيف ينظر لهم املجتمع؟
فى البداية قال أحمد سعيد،23 عاماً، 
»وهو دا يبقى راجل يعنى؟ صحيح إحنا 
»أحمد«  وأكد  العجايب«  زمن  فى  بقينا 
الباليه  راق���ص  ب��ني  الكبير  االخ��ت��الف 
»رجالية«،  ب��أدوار  يقوم  الذى  والتاجنو، 
الشرقى  ال���راق���ص  ع���ن 
الرقص  »ف��ي��ه  وأض�����اف 

فى  الرجالة  أغلب  بيرقصه  اللى  البلدى 
املناسبات، لكن واحد يرقص زى الستات 

وبيشتغل كدا كمان دا صعب قوى«. 
دهشتها  ع��ن  متولى  شمس  وأع��رب��ت 
القوة  فيه  ليكون  خلق  »ال��راج��ل  قائلة 
واجلرأة واخلشونة، لكن يرقص ويتدلع.. 

يا نهار أبيض!«.
وع��ب��رت »م���رمي« ع��ن رأي��ه��ا ف��ى هذه 
على  عيباً  ليس  »الرقص  قائلة  الظاهرة 
الرجال، لكنه يفقد الرجل هيبته ورجولته 
لو متادى فى الرقص وخرج عن النطاق 
لو  امل��رأة  وبني  بينه  الفرق  فما  املألوف، 
تشّبه بحركاتها؟!! وحينها يكون فى نظر 
واالحتقار،  االشمئزاز  منتهى  اآلخرين 

فقد ُخلق الرجل رجاًل واملرأة مرأة.
ما  »معلش  فقال ساخراً:  عبداهلل  أما 
عبداهلل  وأض��اف  الشغل«،  قلة  من  هو 
»ما هو كل مصيبة يعملوها يقولوا عشان 
أن���ا أشتغل  وم���ش الق��ي��ني، ال  ال��ب��ط��ال��ة 
رقص  إحنا ض��د  يعنى  ل��ى،  أك��رم  زب��ال 
يرحمك  اهلل  الرجالة،  لنا  يطلع  الستات 

يا رجولة«.
م��ن حتدثنا  ك��ل  رأى  ك��ان  ه��ك��ذا  نعم 
معهم عن الظاهرة، كانت نظرتهم للرجل 
الراقص سلبية، ولم يجدوا مبرراً المتهان 
لتعبيراتهم  وفقاً  تتنافى  التى  املهنة  تلك 
علماء  يرى  فكيف  الرجولة،  مفهوم  مع 
االج��ت��م��اع ه��ذه ال��ظ��اه��رة؟ وه��ل لديهم 

تفسير المتهان الرجل الرقص الشرقى؟ 
أما عن رأى الرجال املشتغلني بهذه املهنة 

فامتنعوا عن احلديث والرد.
ورداً على هذه التساؤالت يقول الدكتور 
االجتماع  ع��ل��م  أس��ت��اذ  ص����ادق،  سعيد 
باجلامعة األمريكية، إن الرقص الشرقى 
فى  يظهر  االخ��ت��الف  لكن  عيباً،  ليس 
الشرقى،  للراقص  املجتمع  ورؤية  ثقافة 
فاملجتمع املصرى قد يتقبل رقص الرجال 
والشباب فى املناسبات واألفراح، لكنه ال 
أنثى  فيعتبرونه  كراقص،  الرجل  يتقبل 
مجتمعات  توجد  لكن  رج��ل،  هيئة  على 
وتعتبره مهنة  الرجل  تتقبل رقص  غربية 
املال وموهبة ال بد من ظهورها،  لكسب 
الراقصني  ل���دى  ال��س��ب��ب  أي���ض���اً  وه���و 
لكن  مجتمعاتنا،  فى  الرجال  الشرقيني 
تختلف هنا نظرة املجتمع الشرقى لهم. 
ويذكر أنه فى القرن التاسع عشر، كان 
الرقص  مهنة  ميارسون  الذين  الرجال 
الشرقى يتمتعون بصيت أكبر من النساء، 
املصريني  وع���ادات  »أخ��الق  كتاب  وف��ى 
املحدثني« ملؤلفه املستشرق »إدوارد لني« 
التاسع  القرن  املصرى فى  املجتمع  حول 
عشر، قال: إن ممارسة الرجال للرقص 
لتسامحه  وذل��ك  سائدة،  كانت  الشرقى 
أمام  النساء  رقص  ورفضه  الفكرة،  مع 
أو  ال��راق��ص��ات  منعت  ول��ه��ذا  ال��رج��ال، 

»الغوازى« من الرقص فى القاهرة.

أحمد سعيد )23 
عاماً(: »وهو دا 

يبقى راجل يعنى؟ 
صحيح إحنا بقينا ىف 

زمن العجايب!

يرى الشيف حسن 
أن طبخ البيت له 

مذاق طيب عن طبخ 
املطاعم فالَنَفس 

األنثوى ال يفوقه ىشء
آراء الراقصني: املجتمع 
الرشقى ال يقبل رقص الرجل

وينافسون فى المطبخينافسون فى هز الوسط

وياسمني  سمير  ييياسييمييني   - حتقيق 
عاطف:

شيم  م��ن  أن  الكثيرين  أذه��ان  ف��ى  يرتبط 
الرجال السيادة وإصدار األوامر، وأن املطبخ 
للسيدات فقط وتترّسخ داخل نفس كل رجل 
معظم  فيرى  مغلوطة،  ذهنية  ص��ورة  وسيدة 
بهدف  املطبخ  دخولهم  فى  واألزواج  الرجال 
الطبخ أو التنظيف أمراً غير الئق بهم، بصرف 
وملا  للمطبخ  وحبهم  إقبالهم  مدى  عن  النظر 
طفرة  اليوم  يشهد  العالم  أن  إال  منه،  ينتج 
نتحدث  ال  وهنا  الطعام،  طهى  فى  ملحوظة 
عن  نتحدث  إمن��ا  فقط،  العربى  العالم  عن 
القنوات  فأصبحت  أي��ض��اً،  الغربى  العالم 
على  متواصلة  ساعات  تخصص  التليفزيونية 
يقّدمها  التى  الطهى  برامج  لتقدمي  ال��ه��واء 
قنوات  وخّصصت  العالم،  ف��ى  طهاة  أشهر 
طهاة  نقول  وهنا  الطهى،  لبرامج  بالكامل 
ال��ع��ال��م، ول��ي��س ط��اه��ي��ات ال��ع��ال��م، ألن عدد 
الطهاة،  بعدد  مقارنته  ميكن  ال  الطاهيات 
جديدة  اجتماعية  ظاهرة  يكون  ال  قد  وهذه 
إمنا هى حالة تفرض نفسها على املهنة التى 
نراها مرتبطة بالنساء، لكنها فى الواقع مهنة 

الرجال بال منازع.
فقد حقق الرجال جناحاً ملحوظاً فى املطبخ، 
الرجال  من  العالم  طهاة  أشهر  أن  جند  لذا 
اجليل  من  واضح  إقبال  هناك  عام،  وبشكل 
الصاعد على احتراف مهنة الطهى، وهذا 
يعود إلى جنى األموال الذى حتققه هذه 
أن  كما  األحيان،  من  الكثير  فى  املهنة 
إلى  الوصول  استطاعوا  الذين  الطهاة 
طائلة  مالية  ث��روات  حققوا  النجومية 
وحققوا أيضاً جنومية تضاهى جنومية 

آدم ينافس املرأة فى الوصفات الشهية

رفص الرخال.. ظاهرة تثير جدال كبير ا
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العزوبية فى فكر بعض الرجال.. 
الممر المثالى للهروب إلى األمان

حتقيق - محمد احللفاوى ومى عاصم:
خنقة،  بال  جواز  بال  ملك،  عايش  كده  «أنا 
وأنا ليه أجتوز واحدة تكبت حريتى«.. كلمات 
عن  تعبيراً  اليوم  الشباب  من  الكثير  يرددها 
احلرية  فى  والرغبة  اجلاد  لالرتباط  رفضهم 

املطلقة بال قيود.
جيبك  فى  راتبك  تترك  أن  تعنى  فـ«عازب« 
بالتفتيش فى  يقوم  يوجد من  بأنه ال  مطمئناً 
جيوبك أثناء نومك ألخذ مصروف البيت فى 
أول كل شهر، وال من تقوم باللعب فى هاتفك 
املحمول وال مراقبة حسابك على «فيس بوك« 
حتى تتصيد لك األخطاء لتكتشف ماذا تفعل 

من ورائها! 
بها  يبرر  السابقة  السيناريوهات  هذه  فكل 
الشباب عزوفهم عن الزواج. فنجد كثيراً منهم 
ما حتمله  بكل  رائعة  العزوبية  حياة  أن  متفق 
حياته  يكمل  أن  ويفضل  معنى  مــن  الكلمة 
كـ«راهب«، وعلى النقيض من ذلك جند شباباً 
أيضاً يسعون بكل قوة للزواج ويتخبطون مييناً 
حياة  وتــوديــع  الـــزواج  تكاليف  جلمع  ويــســاراً 
الزوجية« هو  بأن «عش  منهم  العزوبية إمياناً 
والنفسى  الذاتى  لالستقرار  األمثل  السبيل 

وتكوين أسرة كرمية.
اب املدينة اجلامعية امللتقى األكبر للُعزَّ

آخر  مكان  فى  تــدرس  نفسك  جتد  عندما 
اعتدت  الــذى  األســاســى  موطنك  عــن  بعيداً 
«الطالب  حال  وصفنا  قد  نكون  بذلك  عليه، 
تصبح  الذين  األقاليم.  ساكنى  من  املغتربني« 
ومفروضة  إجباراً  لهم  بالنسبة  العزوبية  حياة 
داخل  معيشتهم  أثناء  وذلــك  بــاإلكــراه،  عليهم 
أن  إال  أمامهم  سبيل  وال  اجلامعية،  املدينة 
يستمتعوا بالعزوبية إلى أن يشاء اهلل، وتنتهى 

فترة دراستهم.
وفى هذه املرحلة ال متلك إال أن تعتمد على 
نفسك بشكل ُكلى، وجتد نفسك تقوم بكل املهام 
التى كانت تتكفل بها والدتك من قبل؛ فتغسل 
مالبسك وتعد طعامك بنفسك وتوقظ نفسك 
مبكراً لتواكب تلك احلياة اجلديدة، فتمثل هذه 
الفترة مرحلة انتقالية بني حياة الرفاهية التى 

داخل  املعيشة  فى  كثيراً  عليها  اعتدت 
أسرتك، وبني حتمل املسئولية عندما 

ومطلوب  مبـــفـــردك،  أصــبــحــت 
مــنــك فــى هـــذه املــرحــلــة سد 

متطلباتك واحتياجاتك وأن 
تصبح مسئوالً عن نفسك 
بدالً من انتظار مساعدة 

والديك.

أنا أعزب إذن أنا حر!
 22 جتــارة،  بكلية  طالب  يحيى،  أحمد  قال 
سنة، إنه عندما كان يعيش مع أهله قبل انتقاله 
عبئاً  يحمل  يكن  لــم  لــلــدراســة  الــقــاهــرة  ــى  إل
لتكاليف الطعام والشراب وإعداده، بل لم يكن 

يشعر باملسئولية مطلقاً.
لكن حياة املدينة اجلامعية بالنسبة له أتاحت 
له املزيد من احلرية وتركت له مساحة واسعة 
للخروج والسهر، وأنه ليس مستعداً للتخلى عن 
حريته والتفكير فى الزواج، ألنه معجب مببدأ 

«أنا أعزب إذن أنا حر«.
البطالة واحلالة االقتصادية أحد أسباب 

العزوبية
بــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة فــى مــصــر %37، 
للتعبئة  املركزى  اجلهاز  إحصائيات  حسب 
من  الكثير  جلــأ  حيث  واإلحــصــاء،  الــعــامــة 
عجزهم  بسبب  العزوبية  حياة  إلى  الشباب 
عــن تــأســيــس بــيــت وحتــمــل نــفــقــاتــه، وذلك 
واألحوال  والفقر  املنتشرة  البطالة  بحكم 
احلياة  تكاليف  وزيــادة  املتردية  االقتصادية 
املغاالة  عن  فضاًل  الرواتب،  اليومية وضعف 
فى طلبات الزواج من قَبل األهالى والتعامل 
مع الشاب الذى يريد الزواج بابنته على أنه 
قدر  أكبر  على  منها  احلصول  يحاول  سلعة 

من املاديات يسمح له بتحقيق املستوى الذى 
يطمح أن تعيش به ابنته.

إلى درجة  التى تصل  املغاالة  وبعد كل هذه 
التعجيزات جتد العبارة الشهيرة «يا ابنى إحنا 
وسط  موضعها  أخــذت  قد  راجـــل«،  بنشترى 

الكالم.
ــن بــني هـــؤالء الــشــبــاب يــقــول مصطفى  وم
احلياة  إن  سنة   33 حكومى،  موظف  النجار، 
كــعــازب أفــضــل بكثير مــن الــــزواج، فـــإذا لم 
وقتها،  بــاجلــوع  ستشعر  تأكله  مــا  يــومــاً  جتــد 
زوجة  أن حتمل عبء  من  بــدالً  لكن مبفردك 
تتخطى  أن  استطعت  إذا  وذلك  معك،  وأوالد 
كل العقبات فى األساس وتشترى شقة وتدفع 
املهر والشبكة والفرح لتتزوج فى النهاية وتنجب 
أطفاالً. وأضاف «مصطفى« أنه لهذه األسباب 

قرر العيش مبفرده وأنه سعيد بذلك.
دور مواقع التواصل االجتماعى

وكان ملواقع التواصل االجتماعى دور كبير فى 
محاولة التوصل إلى حل لفكرة العزوبية ومن 
اب مصر« على «فيس بوك«  أبرزها صفحة «ُعزَّ
التى أسسها مصطفى إبراهيم وقامت بحملة 
شعارها «العزوبية اختيار حياة«، محاوالً بهذه 
الباهظة  ــزواج  ال تقاليد  على  التغلب  احلملة 

ومعاجلة مشاكل الزواج من كل النواحى.

تأخر سن الزواج ظاهرة عامة
الطب  أستاذ  بحرى  هاشم  الدكتور  يؤكد 
النفسى بجامعه األزهر، أن تأخر سن الزواج 
إنه  بل  فقط،  املرأة  تواجهها  إشكالية  يعد  لم 
أيضاً إشكالية الرجال لذلك اختلفت مقاييس 
االختيار حسب املرحلة العمرية التى مير بها 
سن  تأخر  أسباب  أن  ويوضح  ــرأة  وامل الرجل 
الزواج للرجال حتقيق الذات وتوفير اإلمكانات 
من  وهناك  األسباب،  هذه  مقدمة  فى  املادية 
ينشأ فى أسرة مفككة، فتكون لديه عقدة من 
الزواج، وبذلك أصبحت نسبة عنوسة الرجال 

فى زيادة مستمرة.
التى  العديدة  املشكالت  تلك  وبعد  لذلك 
ذلك  الـــزواج  يعد  لم  الشباب  تــؤرق  أصبحت 
الشباب  مخيلة  يداعب  الــذى  الــوردى  احللم 
نتيجة  العزوبية  وأصبحت  لتحقيقه،  ويسعون 
واقعية ملا يعانيه الشباب من مصاعب فى كل 

أمور احلياة.
وبالرغم من ذلك يجب أال ننسى أن الزواج 
التى اقتضاها  آدم وحــواء هو حكمة اهلل  بني 
البشر،  بــني  االجتماعية  احلــيــاة  تــبــدأ  حتى 
اتفقت  الذى  االجتماعى  القانون  هو  فالزواج 

عليه جميع الرساالت السماوية.

»رجال يطالبون باملساواة 
مع النساء فى سوق العمل«، 

هذه اجلملة ليست ضربًا من 
اخليال، بل هى واقع يعيشه 

غالبية الرجال فى مصر وشتى 
أنحاء العالم، إذ إن غالبية 

اإلحصاءات الرسمية وغير 
الرسمية تشير إلى أن املرأة باتت 

أكثر جاذبية ملؤسسات القطاع 
اخلاص من الرجل..

رجال يطلبون المساواة 
بالنساء فى سوق العمل!

حتقيق - سمر وجيه وياسمني مجدى:
بالفعل طالبت جمعيات مصرية غير حكومية مبنح الرجل 
صفحتها  عبر  نفسها  وتعّرف  ــرأة،  امل مع  الكاملة  املــســاواة 
الرسمية على موقع «فيس بوك« باقتضاب قائلة «مجموعة 
أحد  كامل  محمد  وقــال  املـــرأة«،  ضد  بامتياز  رجولية 
مؤسسى اجلمعية إن «محاوالت تأنيث املجتمع املتنامية 
بشكل مفزع هى التى دفعتنا للتفكير فى تأسيس كيان 
كما مت  استعادتها«،  ويحاول  الرجل  يدافع عن حقوق 
تأسيس احتاد رجال مصر للدفاع عن حقوق الرجل، 
الذى قال مؤسسه أمين كمال: إن احتاد رجال مصر 
تفشى  بعد  الــرجــل  كــاهــل  عــن  املــعــانــاة  ليرفع  جــاء 
االنحياز التشريعى للمرأة بدرجة أفقدت الرجل كل 

حقوقه.
لكن ما الذى يدفع مؤسسات القطاع 

املرأة  لتقدمي  وشــركــاتــه  اخلــاص 
الوظائف؟،  فــى  الــرجــل  على 
ــه على  ــت تــأتــى إجــاب ســــؤال 
لسان شباب ورجال عايشوا 
آالمها  وتلمسوا  التجربة 

واالجتماعية. النفسية 
باتوا  ــفــســهــم  أن الــــرجــــال 
يعترفون بتفوق املرأة عليهم فى 

فى  عــدة  ألسباب  العمل،  ســوق 
إرادتهم!، فقد  نطاق وخارج نطاق 

أكدوا فى عدة استطالعات للرأى أن 
تراجعهم  فى  أسهمت  مختلفة  عوامل  هناك 

للمرتبة الثانية بعد املرأة فى سوق العمل، والتى 
تعتبر فى الوقت ذاته املرتبة األخيرة، نظراً لعدم 

وجود جنس ثالث ينافس على العمل.
مع  القضية  ناقشت  اجلامعة«  «صــوت  جريدة 
قبلوا  الذين  ميدانياً،  والرجال  الشباب  من  عدد 
وليد حسن  قال  البداية  ففى  احلديث عن جتاربهم، 
الشركات  معظم  إن  عمره  من  الثالثينات  فى  شاب  وهو 
لم  «وليد«  لكن  عليه،  أنثى  فضلت  بها  للعمل  تقدم  التى 
فى  إياها  ملخصاً  لذلك،  الرئيسية  األسباب  ذكر  من  يخجل 
حاجة تلك الشركات إلى الفتيات والنساء جلذب العمالء، 
إضافة  بلغات  يتمتعن  منهن  كبيراً  عــدداً  أن  عن  فضاًل 
إلى  باإلضافة  عالية،  تقديرات  ذات  وشهادات  للعربية 

مظهر جذاب وأنيق.
يضيف «حسن« أنه حتى املستوى املتواضع للخبرة والشهادات 
الظفر مبناصب مرموقة  والنساء من  الفتيات  العلمية ال متنع 
أسلوبهن  لديهن  مؤكداً:  التجارية،  واملؤسسات  الشركات  فى 

اخلاص إلقناع إصحاب العمل بقدراتهن!
األربعينات  فى  رجل  وهو  امليمونى  محمد  يرى  جانبه،  من 
أن   1990 عام  فى  بكالوريوس جتارة  على  وحاصل  عمره  من 
الفتيات  يفضلون  اخلــاصــة  واملــؤســســات  الشركات  أصــحــاب 
على  وقدرتهن  أفضل  إنتاجيتهن  ألن  ببساطة  وذلك  والنساء، 
العمل،  عن  يتغيبون  ما  كثيراً  الذين  الرجال  من  أكثر  اإلجناز 
فضاًل عن أن املرأة ال تشغل بالها كثيراً بعمل إضافى، بعكس 

الرجل الذى يُشتت نفسه بني عدة أعمال ومسئوليات. 
ويقول «امليمونى«: ال شك فى أن النساء بنت األكثر طلباً فى 
سوق العمل، وهذا األمر عّمق من بطالة الشباب الذين 
باتوا «يتكاثرون بطالياً«، بسبب هيمنة الفتيات على 

الوظائف الشاغرة.
رأى ثالث استطلعناه يرى القضية من منظور 
وهو  رشـــاد،  مـــازن  يــؤكــد  إذ  ــاً،  متــام مختلف 
البترول املحلية  مهندس يعمل بإحدى شركات 
أن بعض األطماع لدى أصحاب املال واألعمال 
على  املـــرأة  تفضيلهم  فــى  األهــم  العامل  هــى 

الرجل.
ويضيف رشاد أن بعض أصحاب املال واألعمال 
يُجدن  مثقفات  نساء جميالت  توظيف  يرغبون فى 
أن  إلى  العمل، مشيراً  بيئة  على  رونقاً  ويضفني  األداء 
ذلك ال مينع من االعتراف بتفوق الفتاة على الشاب حالياً فيما 

يتعلق باالهتمام الدراسى والسعى للخبرات واملعرفة. 
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها د. آسا لوفستروم األستاذة بكلية 
فإن  بالسويد،  أوميا  جامعة  فى  االقتصادية  والعلوم  األعمال 
وجود املرأة فى الشركات واملؤسسات يسبب زيادة فى إجمالى 
إن  «لوفستروم«  أجرتها  التى  الدراسة  وقالت  املحلى.  الناجت 
سوق العمل املعتمدة على النساء قد يزيد الناجت فيها بني 20 

و25% فى املتوسط.
ورغم وجود دالالت كثيرة لتفوق املرأة على الرجل فى سوق 
الشركات  فى  الرجالية  من  أقل  النسائية  األجور  تبقى  العمل 
ألسباب متنوعة أهمها، عدم اكتراث املرأة بالراتب العتمادها 
فى  زوجها،  أو  أبوها  كان  سواء  يُكمل مصروفاتها،  رجل  على 

حني ال يجد الرجل هذه امليزة كثيراً.

يعتبرونهن سببًا 
رئيسيًا فى زيادة 

بطالتهم
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حتقيق - أسماء سعيد ونورهان محمود:
فى الوقت الذى توقف فيه نشاط كثير من األسر 
يزال  ال  املختلفة،  اجلامعة  كليات  فى  الطالبية 
هناك مجموعة منها متارس نشاطها بفعالية داخل 
 proud كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وأبرزها
 4B,embac ,to be fepsawy, feps empire
من  العديد  وتقدم  الطلبة«،  وركن  الفلك،  صناع 
لطالب  والترفيهية  والتثقفية  التعليمية  اخلدمات 
الكلية، إال أن املفاجأة التى كشفها أعضاؤها هى أن 
متويل هذه األسر »ذاتى«، حيث أشارت أمينة رفعت، 
 »proud to be fepsawy« أحد أعضاء أسرة
إلى أن األسرة مقّسمة إلى عدة جلان، كل منها يقدم 
قّدمت  االجتماعية  فاللجنة  تخصصه،  فى  نشاطاً 
نشاط يوم الكساء للعمال باجلامعة، باإلضافة إلى 
التى قّدمتها  احلفالت اخلاصة باكتشاف املواهب 
اللجنة الفنية، وكذلك اللجنة الرياضية التى قّدمت 
أن متويل  الرياضية، مضيفة  األنشطة  العديد من 
الطالب  جيوب  من  »ذاتى..  األنشطة  هذه  غالبية 

أعضاء األسرة«، على حد قولها.
التى  األكبر  املشكلة  أن  رفعت  أمينة  وأكدت 
تواجهنا هى التشابه بني األسر فى الفعاليات التى 
تنظمها الكلية، مشيرة إلى أن دعم الكلية يقتصر 
املدينة  فى  مالعب  وحجز  مدرجات  توفير  على 

الرياضية.
أكبر  حرية  بتوفير  على،  سارة  زميلتها  وطالبت 
أنشطتها،  جميع  مزاولة  من  تتمكن  حتى  لألسر 

مشيرة إلى أن األسرة ليس لها أى نشاط سياسى 
بسبب التقلبات السياسية.

 ،)4B( فيما أشارت عال أحمد، أحد أعضاء أسرة
إلى أن األسرة تنظم العديد من األنشطة لتشجيع 
املوهوبني فى الرسم واملوسيقى، إلى جانب تنظيم 
رحالت وأنشطة ثقافية وعلمية، موضحة أن أبرز 
التصاريح  تواجههم هى استخراج  التى  الصعوبات 

الالزمة لتنظيم األنشطة.
رئيس  نائب  سعد  محمد  الطالب  أكد  فيما 
نشاطاً  متارس  كانت  التى  األسر  أن  االحتاد، 

سياسياً قد مت حلها، بقرار من الكلية، وهو ما دفع 
أعضاءها لالنضمام إلى األسر األخرى التى تركز 

على األنشطة الفنية والرياضية. 
قالت  واالحتاد،  األسر  فى  الطالب  رأى  وحول 
هدير صبرى، طالبة بالفرقة الرابعة إن االحتاد ال 
يقوم بدوره املنوط به، خاصة اللجنة العلمية التى 

ال نالحظ لها أى نشاط داخل الكلية. 
الثالثة،  بالفرقة  على  غادة  الطالبة  علّقت  فيما 
الكلية،  فى  كبير  مبجهود  تقوم  األسرة  قائلة: 
مهارات  تنمية  بهدف  األنشطة  من  العديد  وتقدم 

الطالب. 
واتفقت معها فى الرأى، نورهان عبدالغنى، قائلة: 
والعديد  للطالب،  متنوعة  خدمات  يقدم  االحتاد 
أنور  ياسر  علق  جانبه،  من  املفيدة.  األنشطة  من 
كبير اإلخصائيني ومدير عام األسر بالكلية، قائاًل: 
رحالت،  سواء  األنشطة،  من  العديد  تنظم  األسر 
مسابقات، ندوات ثقافية، وأنشطة تعليمية، مشيراً 
إلى أن امليزانية األساسية لهذه األسرة من الطالب 
أنفسهم أعضاء األسر، أما الكلية فال تدعم سوى 

األسر الفعالة فقط.

خالل العام املاضى، مما أدى إلى استبعادها، الفتاً 
إلى أن هناك شروطاً لتكوين أى أسرة، منها أن يكون 
أعضاؤها من طالب الكلية، وأال يقل عدد أفرادها 
عن 50 طالباً وطالبة، ويكون لها »رائد« من أعضاء 
التدريس بالكلية، ورائد مساعد من الهيئة املعاونة، وال 
بد أن يكون لها هيكل تنظيمى محدد، الفتاً إلى أنه 
عادة ما يتم متويلها فى البداية بدعم من أعضائها 

حتى تثبت جدارتها، فتحصل على دعم من الكلية.
وحول الفتات األسر املنتشرة أمام مدخل الكلية رغم 
توقف نشاطها، علق عبداملنعم، قائاًل: »إحنا مالناش 

دعوة.. اسألوا أمن اجلامعة«.

متابعة - عال عالء ونورهان جمال وهاجر خالد:
الوضع فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة، بالنسبة 
اجلامعة،  كليات  بقية  عن  يختلف  الطالبية  لألسر 
العلن بعد  داخلها جتد 4 أسر متارس نشاطها فى 
جتميد 9 أسر أخرى، وفى الوقت نفسه جتد أسراً 
متارس نشاطها رغم حظرها، وكذلك جتد الفتات 
توقف  طالبية  ألسر  الكلية،  مداخل  أمام  معلقة 
نشاطها.. وضعنا األمر برمته أمام عاطف عبداملنعم، 
مدير رعاية الشباب، فقال: يوجد بالكلية هذا العام 
أربع أسر فقط بعد أن كانت 13 أسرة السنة املاضية، 
طالبى  نشاط  ألى  أغلبها  إقامة  عدم  بسب  وذلك 

جلنة  رئيس  املحمدى  أحمد  كشف  جانبه،  من 
األسر الطالبية، عن أن األسر املسجلة بالكلية هى 
)إشراقة أمل احلياة، أحفاد الدراعمة(، صناع النجاح، 
إلى أنه رغم كونها مسجلة، فإنها ال تقدم أى  الفتاً 
أنشطة، قائاًل: »هذه األسر فى حالة ركود، مفيش غير 
اجتماعات بس«. وقال محمد خالد، رائد أسرة احلياة: 
املظاهرات كانت هى السبب فى قلة األنشطة التى 
تنظمها األسر، مؤكداً أن أسرتهم »مسجلة« منذ ست 
سنوات. وعلق على أشرف، رئيس اللجنة الرياضية 
فى أسرة »طالب بال حدود«، ضمن األسر املجمدة، 
قائاًل: الكلية وضعت قيوداً وشروطاً عقيمة لكى ال 

نتمكن من التسجيل هذا العام، وهذا ما أنكره رئيس 
رعاية الشباب عاطف عبداملنعم، قائاًل: »هما أصاًل 
ماقدموش«. وأضافت رائدة أسرة »بنات محمد« أن 
الكلية حالت دون تسجيلهم هذا العام، وأنهم ميارسون 
نشاطهم دون تسجيل الكلية لهم، وميارسون نشاطهم 
من خالل حتفيظ القرآن ومسابقات دينية. وحول آراء 
الطالب فى األسر، قالت ندى محمد، طالبة بالفرقة 
الثانية، ال نعرف أى شىء عن األنشطة التى تنظمها، 
تكّون  التى  األسر  »تعجبنى  »ميادة«:  أضافت  فيما 
جروبات على )فيس بوك( وتنشر باستمرار األحداث 

املتعلقة بها لكى يعرفها الطالب«.

كتبت - إميان غالى وعزة شكرى:
سادت  التى  والعنف  التظاهرات  أحداث  ظل  فى 
جامعة القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، اضطرت إدارة كلية 
اآلداب إلى وقف نشاط 20 أسرة من أصل 26، لتصبح 
سوى  أنشطة  أى  منها  أى  متارس  ال  أسر  ست  هناك 

أسرتني أو ثالث.
اللجنة  أخصائى  شرف  أحمد  قال  جانبه،  من 
جامعة  اآلداب  بكلية  األسر  ومسئول جلنة  االجتماعية 
بكلية  األسر  عدد  قل  يونيو   30 ثورة  بعد  القاهرة، 
التى كانت تسود  القلق والشغب  اآلداب بسبب أحداث 
اجلامعة، الفتاً إلى أن أشهر هذه األسر »شباب مصر، 
لون أحالمك، بلدنا our country(، مضيفاً أن الدعم 

األقالم  فى  يتمثل  األسر  لهذه  الكلية  من  يقدم  الذى 
واملساطر واألوراق التى يحتاجها أفراد هذه األسر فى 

أنشطتهم.
واتفق معه سيد حمدى طالب بالفرقة الرابعة مسئول 
أسرة »لّون أحالمك«، قائاًل: إن األنشطة التى متارسها 
إن  توّجه سياسى، حيث  أى  متنوعة وخالية من  األسر 

هدف األسر هو مساعدة الطالب فقط.
احلرم  داخل  األمن  انتظام  وعدم  السياسى  »املناخ 
األسر  عدد  انخفاض  فى  رئيسياً  سبباً  كان  اجلامعى 
بالكلية«، هكذا صّرح محمود كرمي مسئول أسرة شباب 
مصر، أقدم األسر بكلية اآلداب، وأضاف أن األسرة لم 
تقم بأى نشاطات ملموسة خالل هذا العام سوى حفل 

استقبال الطالب اجلدد فى بداية العام الدراسى، 
وتنظيم رحلة إلى »درمي بارك« فى الترم األول.

وأكد يسرى البكرى مسئول أسرة »إيجيبتوس«، 
مجال  فى  أنشطتهم  فى ممارسة  احلرية  وجود 
داخل  الرحالت  وقيام  والصحافة  الشباب  تنمية 

لكنه  السياسية،  األنشطة  بينها  وفيما  اجلامعة، 
يفضل االبتعاد عن املجال السياسى.

ونفت كل من ضحى حلمى، مونيكا مونير، فاطمة 
بكلية  األولى  بالفرقة  طالبات  ممدوح،  وميرنا  السيد، 
ملموسة  أنشطة  أى  وجود  شرقية،  لغات  قسم  اآلداب 
على أرض الواقع لهذه األسر، قائالت »ماسمعناش عنها 

وما اشتركناش فى أى حاجة ليها«.

اخلير«. »فيك 
الرابعة  بالفرقة  الطالب  فارس«  »حسن  وذكر 
أنه كان عضواً فى أسرة »درمي« التى كانت تقدم 
رحالت ترفيهية ومسابقات رياضية للطلبة، ولكن 
الكلية،  من  بقرار  متاماً  األسر  توقفت  سنة  منذ 
هو  توقفها  فى  الرئيسى  السبب  أن  إلى  الفتاً 
طالب اإلخوان، بدليل أن االحتاد مت جتميده ألن 
رئيسه كان ينتمى إلى جماعة اإلخوان، مؤكداً أن 
طالب اإلخوان كان ينبغى عليهم أن يدركوا جيداً 
بأنشطة  السياسية  انتماءاتهم  خلط  يجوز  ال  أنه 
العمل  على  تركز  أن  ينبغى  التى  الطالبية  األسر 

محمود  وسوزان  قرين  آية   - كتبت 
جمعة: وأسماء 

أكد طالب كلية العلوم جامعة القاهرة 
قد  الطالبية  األسر  جميع  نشاط  أن 
الطالب  احتاد  جانب جتميد  إلى  توقف، 
بسبب طالب اإلخوان، قائلني: األسر كانت 
اإلخوان  يسامحهم  اهلل  لكن  جداً..  مفيدة 
السياسية، حيث  أنشطتهم  بسبب  السبب  هما 
قالت »مرمي«، طالبة بالفرقة الثالثة: األسر كانت 
مت  لألسف  لكن  للطالب،  متميزة  خدمات  تقدم 
»شخبطة«،  »درمي«،  مثل  منها،  العديد  جتميد 

اخلدمى فى املقام األول.
التى  الصعوبات  أبرز  من  »فارس«:  واستطرد 
نشاط،  أى  تنظيمها  عند  األسر  تواجه  كانت 
إدارة  ألن  ذلك  واإلدارى،  األمنى  التضييق 
طلبة  من   %80 من  أكثر  أن  تصور  لديها  الكلية 
اإلخوان، مختتماً كالمه:  فكر  إلى  ينتمون  الكلية 
تشتغل،  الطلبة  الكلية تسيب  أن  الوحيد  »مطلبنا 

السياسى«. انتمائهم  النظر عن  بغض 
أعضاء  من  جعفر،  سهير  أعربت  جانبها،  من 
القاهرة،  جامعة  العلوم  بكلية  الشباب  رعاية 
نشاطها،  وجتميد  األسر  تفكيك  رفضها  عن 

لم  بالكلية  الطالبية  األسر  كل  أن  إلى  مشيرة 
قانونية،  ألسباب  العام  هذا  خالل  تسجيلها  يتم 
أنه رغم جتميد األسر،  على حد وصفها، مؤكدة 
الكلية،  داخل  مستمرة  تزال  ال  األنشطة  فإن 
والرياضية  الفنية  الفرعية  اللجان  خالل  من 
الشباب  برعاية  واالجتماعية  والثقافية  والعلمية 
أمسية  الكلية  نظمت  مؤخراً  متابعة:  بالكلية، 
الرياضية  األلعاب  إلى  باإلضافة  والزجل،  للشعر 
أما  الشطرجن،  ونشاط  والتنس  القدم  كرة  مثل 
تعتبر  ال  تنظمه  نشاط  فأى  لألسر،  بالنسبة 

عنه. مسئولة  الكلية 

أعضاؤها: دعم الكلية أقالم ومساطر

6 أسر فى »آداب القاهرة« بعد شطب 20
مسئول رعاية شباب: الزم ترجع تانى

معظم أنشطتها اجتماعية ورياضية

فى »دار العلوم«

أسر »سياسة« ممنوعة من السياسة.. وأعضاؤها: »الدعم من جيوبنا«!

أسر تمارس نشاطها رغم قرار تجميدها.. ومدير رعاية الشباب: »اسألوا أمن الجامعة.. مالناش دعوة«
األسر الطالبية تعتبر أساس النشاط داخل 

الكليات فى مختلف اجلامعات املصرية، إال 
أنها تواجه مشكالت عديدة ما بني قلة الدعم 

وحظر ممارسة أى نشاط سياسى، مما ترتب 
عليه توقف نشاط العديد منها، خاصة تلك 

التى كان أعضاؤها ُيقحمون السياسة فى 
أنشطتهم، والبعض اآلخر فّضل االبتعاد عن 
السياسة واالجتاه نحو احلفالت والرحالت، 

وأسر أخرى متارس نشاطها رغم توقفه..
»صوت اجلامعة« تفتح هذا امللف من خالل 

جولة فى عدد من كليات جامعة القاهرة.

األسر
الطالبية 

 فى 
اإلنعاش

تجميد نشاط أسر »علوم«.. والطالب: »اهلل يسامحهم اإلخوان«

ممارسة النشاط اجلامعى ضرورة لتنمية فكر الطالب

قرار جتميد بعض األسر أثار استياء الطالب الطالب يعبرون عن أنفسهم خالل نشاط األسر اجلامعية

الطالبات يشاركن بفاعلية يف نشاط األسر
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حتقيق - تسنيم حسن:
فى الصغر كنُت أنظر إلى كرة القدم على أنها 
رياضة ذكورية بحتة فى كّل ما يتعلق بها سواء 
من حيث اللعب أو التشجيع، ولكن حالياً ظهر 
تشجيع البنات لكرة القدم وبتعصب. ليس فقط 
من املنزل، لكن أيضاً من املدرجات. فنجد نساء 
وفتيات تتعالى أصواتهن ويقفزن فرحاً ورقصاً 
الكروية  امليول  وتبرز  املفضل  الفريق  أله��داف 
الفرن وهن فى غمرة  الطعام فى  يحترق  وقد 
الفرح أو األسف، فال يقل تشجيعهن عن تشجيع 
متحمسى املالعب من الرجال، ولكن ما سّبب 
حتمس الفتيات لهذا النوع من األلعاب الرياضية 
رغم قساوتها بني ركل وسقوط ونهوض فى جميع 

االجتاهات؟؟
العلوم  دار  بكلية  ط��ارق طالبة  نورهان  تقول 
جامعة القاهرة إن تشجيع الفتيات لكرة القدم 
الوقت،  تهدر  أنها  ترى  لكنها  حرية شخصية، 
وال  معيناً  فريقاً  تشجع  ال  فهى  لها  وبالنسبة 
فوز  وع��ن��د  املنتخب،  م��ب��اري��ات  س��وى  تشاهد 
املنتخب ومع نزول الشباب للشارع كانت حتدث 
حاالت حترش كثيرة »يعنى أقعد فى بيتى أحسن« 
وجتد بنات متعصبات وال تصفهن سوى بالتفاهة 
وأنهن خرجن من حيز 
األنوثة. واختلفت 
م��ع��ه��ا إس���راء 
طالبة  سيد 
ب����ك����ل����ي����ة 
احل����ق����وق 

»صالح« يحلق فى إيطاليا 
.. و»تريزيجيه وصبحى« 

حلم مصرى جديد

هوس كرة القدم يجتاح عالم المرأة.. واأللتراس النسائى قادم!

الضرورى  م��ن  فليس 
أن البنت تهتم فقط باملالبس 
واملاكياج ولكن عليها تنمية نشاطات 
نادى  تشجع  وهى  القدم.  ككرة  أخرى 
الزمالك وتفتخر به، وفى إحدى املرات كانت 
تشاهد مباراة، ومن كثرة حماستها حدث لها 
»شد عضلى«، وعند الفوز تنزل للشارع وتشهد 
مراسم االحتفاالت، فكرة القدم رياضة لذيذة 

جتلب سعادة كبيرة.
احلقوق  بكلية  طالبة  صبحى  إمي��ان  وقالت 
عندما جند إقبال الفتيات على مثل هذه الرياضة 
فى مصر فهذا يعتبر تقدماً مذهاًل فى الثقافة 
املصرية وتطورها، وهى أهالوية وتشجع الكرة 
وكذلك  بفوزه  وتفرح  الفريق  ه��ذا  حتب  ألنها 
املنتخب. وقال محمد ضيف طالب بكلية التجارة: 
ليست جميع البنات تشجع هذه الرياضة، فالنسبة 
قليلة، وأحياناً يجد بنات متعصبات ويرى أنها 
حرية شخصية وال يجوز التدخل من أى شخص 

فى حرية الشخص اآلخر.
 وأض��اف إس��الم عالم طالب بكلية احلقوق 
من  أن��ه��ن  يعنى  ال  ال��ف��ت��ي��ات  ت��ل��ك  تعصب  أن 
أصحاب العقول. وقالت نسمة خالد طالبة بكلية 
التجارة إنها أهالوية وحتب أن تشاهد مباريات 
املنتخب جداً وتنزل الشارع مع أصحابها وتفرح 
املباريات  إح��دى  تشاهد  وكانت  باالحتفاالت، 
وغّيرت أختها القناة فخرجت عن شعورها ولم 
تشاهد الهدف الذى أحرزه الفريق، ولم تتحدث 

مع أختها ملدة يومني.
وفى هذا االجتاه، قال أحمد حلمى أستاذ علم 
لكرة  البنات  تشجيع  إن  طنطا  بجامعة  النفس 
فيها  جتد  التى  الرياضية  األنشطة  من  القدم 
األنثى نفسها مساوية للرجل، وتفرج عن أعباء 
احلياة اليومية ويجعلها تشجيع مثل هذه األنشطة 
تخرج الطاقات والشحنات املوجودة داخلها، وكثير 
من البنات املراهقات لألسف أصبحت الكرة فى 

نظرهن مجرد إعجاب بالالعبني ليس إال.

حتقيق - أحمد شيحا وأحمد سرور:
االحتراف اخلارجى واللعب فى الدورى األوروبى حلم كل العب مصرى، 
وجنح عدد من الالعبني فى خوض هذه التجربة، وكانت بعض التجارب 
البدايات  رغم  يستمر  لم  وبعضها  حسن،  وأحمد  رمزى،  كهانى  ناجحة 
النجم  لتتابع  املصريني  أعني  تتجه  واآلن  زكى،  وعمرو  كميدو،  القوية، 
اإليطالى،  فيورنتينا  نادى  فى  إعارة  جتربة  يخوض  الذى  صالح  محمد 
 7 خالل  أهداف   6 تسجيل  فى  جناحه  بعد  إليه  األنظار  صالح  وشد 
الالعب  ومن  اخلارجى؟  باالحتراف  االستمرار  فى  ينجح  فهل  مباريات، 

املصرى القادر على اللحاق به؟
صغير  »صالح  اجليش:  طالئع  لفريق  السابق  املدرب  سالمة  أنور  يقول 
على  قدرته  سُتحدد  التى  اخلبرات  اكتساب  مرحلة  فى  وهو  السن، 
يسرى  بقدم  ويتمتع  موهوب،  العب  لكنه  االحتراف،  فى  االستمرار 
تنقصه  العالم،  فى  األسرع  الالعبني  ضمن  جتعله  كبيرة  وسرعة  مميزة، 
مصر  تاريخ  فى  احترف  العب  أفضل  يكون  ويكاد  اجلسدية،  القوة  فقط 
على  حاليًا  القادر  املصرى  الالعب  هو  »تريزيجيه«  أن  وأضاف  وأجاد«. 
مبروك،  فتحى  ويرى  أكثر.  اجتهاد  إلى  يحتاج  لكنه  كمحترف،  النجاح 
إلى فيورنتينا،  أن خطوة صالح باالنتقال  الشباب باألهلى،  مدرب فريق 
ناجحة على املستوى الفنى واملعنوى، وستفتح له أبواب األندية اإليطالية 

الكبرى، وليس فقط العودة لتشيلسى، أو أحد أندية الدورى اإلجنليزى.
 وأشار جمال عبداحلميد جنم منتخب مصر السابق، إلى أن صالح احترف 
ألنه العب جيد فى األساس، وعدم استعانة مورينيو بصالح أساسيًا قرار 
غير صائب، مؤكدًا قدرة صالح على اللعب فى أكبر األندية، مشيدًا بالعب 

األهلى الشاب رمضان صبحى، القادر على االحتراف واملنافسة. 
للكرة  أن صالح خير سفير  السابق،  أبومسّلم، جنم األهلى  وأكد أحمد 
التأقلم  فعليه  له  الرائع  مستواه  على  املحافظة  أراد  وإذا  حاليًا،  املصرية 
إلى  العرب،  املقاولني  وأشار محمد فضل، العب فريق  مع اجلو اإليطالى. 
املالعب  اكتسابه خبرات كبيرة فى  أن صالح ميتلك شخصية قوية بعد 
األوروبية، وليس من املفترض أن يعود من جديد إلى »البلوز«، مضيفًا أن 
توقف بطولة الدورى تسبب فى غياب الالعب املصرى القادر على خوض 

االحتراف اخلارجى.
وأكد معتز باهلل إينو، العب فريق حرس احلدود، أن أفضل قرار اتخذه 
صالح هو اإلعارة إلى فيورنتينا، مشددًا على أن هناك العبني فشلوا فى 

جتربة االحتراف، وعلى صالح االنتباه إلى ذلك وتقدمي أفضل ما لديه.

شراء الجنسية مفتاح حصد البطوالت.. قوانين الرياضة ال تمنع والالعبون يرحبونالتجنيس الرياضى.. اللص الشريف

حتقيق .. محمد عبد اجلليل
أثار وصول منتخب قطر إلى املباراة النهائية 
فى بطولة العالم لليد تساؤالت حول التجنيس 
الرياضى بني شرعيته وعدمها، وهل الالعب 
ابن  ميتلكه  الذى  ذاته  الوالء  ميتلك  املُجّنس 
تقوم  التى  الدول  اعتبار  ميكن  وهل  الوطن؟ 

بتجنيس العبني مبثابة »لص شريف«؟ 
وجند أن التناول اإلعالمى، العربى والعاملى، 
التجنيس  قضية  تناوله  طريقة  من  يُغير  بدأ 
تعد  لم  أنها  على  معها  والتعامل  الرياضى، 
التجنيس  فيه  بات  الذى  الوقت  وفى  جرمية. 
على  القائمون  جند  الشعب  يرفضها  جرمية 
مثاًل  اجلزائر  فشعب  يباركونها،  الرياضة 
توفيق  بالبطل  ليحتفل  بالورود  يخرج  رأيناه 
البحرينيون عن حضور  فيما عزف  مخلوفى، 
تكرمي مرمي جمال، العّداءة التى دخلت التاريخ 
أوليمبية،  ميدالية  حترز  خليجية  سيدة  كأول 
رغم أنها فى حقيقة األمر ال هى بحرينية، وال 

حتى خليجية.
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الظفر  فى  الفرنسية  الديوك  منتخب  جنح 
لهم فى  العالم  كأس  لبطولة  لقب  وآخر  بأول 
الرئيسى  السبب  وكان  العشرين،  القرن  ختام 
لهذا الفوز هو جلوء فرنسا إلى ضم املجنسني 
من إفريقيا، وفى مقدمتهم الالعب األسطورى 

مباريات لصالح البوسنة.
اليد، خالل  لكرة  القطرى  االحتاد  واستغل 
قانون االحتاد  لتجنيس العبني، سماح  حملته 
منتخب  بتمثيل  لالعبني  اليد  لكرة  الدولى 
يحملون جنسيته، إذا مر عامان دون أن يدافعوا 

عن ألوان بلدهم األصلى.
النقاد يعارضون والالعبون يرحبون

يرى بليغ أبوعايد الناقد الرياض��ى بجريدة 
هم  رياضياً  املجنسني  أن  الي��وم«  »امل��ص��رى 
»حفنة من املرتزقة« ال والء لهم لوطنهم األصلى، 
أن اجلمعيات  ويرى  للمال فقط،  لكن والءهم 
املصرية  الرياضية  االحتادات  فى  العمومية 
يجب أن تنتبه إلى عمليات جتنيس الرياضيني 
املصريني، خاصة من قبل قطر، وهى ظاهرة 

غير مسبوقة فى التاريخ الرياضى.
الناقدة  عبداهلل  حنان  حذرت  بينما 
التجنيس  من  »الشروق«،  بجريدة  الرياضية 
وأن  العربية،  الرياض�ة  على  اخلطيرة  وآثاره 
أن  يجب  الرياضى  باإلجناز  تشعر  كى  الدولة 
يحققه العبون منتمون إلى أرض الوطن نشأوا 

وترعرعوا حتت سمائه.
املنتخب  جنم  أسامة  أحمد  الالعب  ويرى 
ظاهرة  إلى  نظرتنا  أن  اليد،  لكرة  الوطنى 
قواعد  ألن  تختلف،  أن  بد  ال  التجنيس 
أصبح  كما  بذلك،  تسمح  الدولية  االحتادات 

هدفى  صاحب  اجلزائرى  زيدان  الدين  زين 
النهائية،  املباراة  فى  البرازيل  أمام  التتويج 
واملدافع الصلب ليليان تورام من )جوادلوب(، 
الذى أحرز هدفى منتخب فرنسا أمام كرواتيا 
جانب  إلى  النهائى،  نصف  الدور  مباراة  فى 
دوساييه  ومارسيل  )الكونغو(،  ميكاليلى  كلود 
وديفيد  )السنغال(،  فييرا  وباتريك  )غانا(، 
األيسر  والظهير  )األرجنتني(،  ترزيجيه 

ليزيرازو )إسبانيا(.
»زيدان« ورفاقه من املُجنسني، أسهموا أيضاً 
فى تتويج املنتخب الفرنسى ببطولة كأس األمم 
نهائى  إلى  والوصول   ،»2000 »يورو  األوروبية 
املعادلة  لكن   ،2006 أملانيا  فى  العالم  كأس 
»زيدان«  أعطى  فكما  كل حال،  على  متساوية 
موهبته الفذة ومجهوده للفرنسيني، أعطوه هم 

املال والشهرة والوصول إلى العاملية.
قطر تصنع املجد باملال

التى  العربية  الدول  مقدمة  فى  قطر  تأتى 
بشكل  الرياضيني  جتنيس  عمليات  متارس 
مكثف، وفى دورة األلعاب األوليمبية التى أُقيمت 
التجنيس  قضايا  أغرب  كانت   ،2012 بلندن 
تصّدرتها قطر كالعادة، حيث إنها شاركت ب�12 
أغلبهم  الرياضات  من  فى عدد  والعبة  العباً 
منهم:  نذكر  عدة،  عربية  دول  من  مجّنسون 
السباحة اللبنانية ندى عرقجى فى سباحة 50 

االحتاد  عمد  إذ  الرياضى،  للتجنيس  تلجأ 
املحلى للعبة فى بطولة العالم لكرة اليد التى 
إلى  القطرية،  األراضى  على  مؤخراً  أُقيمت 
مستوى  على  اليد  جنوم  من  مجموعة  جذب 
األمم  ب�»منتخب  تلقبيهم  مت  اللعبة،  عالم 
أربع  من  املنحدرة  ألصولهم  نظراً  املتحدة«، 

قارات على مستوى العالم.

فلم تنتظر اإلمارة اخلليجية، طوياًل إلعداد 
منتخب قوى تنافس به على البطوالت العاملية، 
أبرزهم:  العالم  واجتهت جلذب أفضل العبى 
مباراة   30 لعب  الذى  ماركوفيتش«،  »زاركو 
دولية مع منتخب مونتينجرو »اجلبل األسود«، 
الذى  ساريتش«،  »دانييل  املرمى  وحارس 
 7 وقبلها  منتخب صربيا،  مع  مباراة   50 لعب 

دريوش  حمزة  املغربيان  والعداءان  حرة،  متراً 
جرياً،  متر   1500 سباق  فى  القرنى  ومحمد 
فى  عبدالرحمن  مصعب  السودانى  والعداء 
األصل  الفلسطينى  والسباح  متر،   800 سباق 
أحمد غيث عطارى بسباق 400 متر، والعداءة 
بسباق  املالكى  حسني  نور  اجلنسية  عراقية 
تنس  بلعبة  محمد  آية  واملصرية  متر،   100

الطاولة.
إال أن قطر فازت فى هذه الدورة مبيداليتني 
قطرى،  أصل  من  مواطنان  جلبهما  برونزيتني 
الرماية  فى  برشم  ومعتز  العطية  ناصر  هما 
وألعاب القوى، فيما فشل املجنسون فى حصد 

أى ميداليات لها!
وأخيراً جند كرة اليد القطرية هى األخرى 

إليها  نحتاج  لكننا ال  التجنيس ظاهرة عاملية، 
التى  اجليدة  اخلامات  منلك  ألننا  مبصر 
إلى  بدليل وصولنا  تستطيع حتقيق إجنازات، 
مراحل متقدمة فى بطولة العالم األخيرة دون 

وجود أى مجنسني.
التجنيس تهريب

أحمد على  اللواء محمود  من جانبه يصف 
السابق،  املصرية  األوليمبية  اللجنة  رئيس 
»عمليات  عن  عبارة  بأنها  التجنيس  ظاهرة 
العربية،  بالرياضة  للغاية  ومضرة  تهريب« 
وتابع : »أخبرت سكرتير عام اللجنة األوليمبية 
هذه  مثل  عن  التخلى  بضرورة  القطرية 
الرياضة  أعماق  فى  تغلغلت  التى  العمليات 
األخيرة،  الفترة  فى  مكثف  بشكل  القطرية 
الرياضيني  من  وطنى  جيل  إنشاء  وحتمية 

القطريني فى مختلف اللعبات«. 
أما الكابنت جمال شيحة، عضو مجلس إدارة 
فيرى  سابقاً،  الطائرة  للكرة  املصرى  االحتاد 
أن »عمليات التجنيس لها أثر بالغ الضرر على 
بالنسبة  القومية،  الرياضية  الفرق واملنتخبات 
إلينا فى الكرة الطائرة، فنحن لم نعرف يوماً 
التجنيس ولن نعرفه، فنحن منتلك جياًل قوياً 
من الالعبني املوهوبني الذين استطاعوا جلب 
السنوات  طيلة  القارية  البطوالت  عشرات 

املاضية«.

إقبال من الفتيات علي مدرجات الساحرة املستديرة

منتخب فرنسا 1998 من أشهر أمثلة التجنيس الرياضي

محمد صالح 

التجنيس الرياضي ظاهرة تثير الكثير من اجلدل
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املعادلة السحرية للراعى والرعية
اع��ت��ل��ى م��ع��اوي��ة ب��ن أب��ى س��ف��ي��ان السلطة 
على غير رغبة من جمهرة من املسلمني، ولم 
يكن يؤيده فى ذلك الوقت سوى أهل الشام 
وأبناء العائلة األموية فى مكة، وفيما عدا 
عنيفة  معارضة  يالقى  »معاوية«  ك��ان  ذل��ك 
م���ن ال��ك��ث��ي��ر م���ن أه����ل األم����ص����ار )ال���ب���الد( 
والكوفة  ال��ب��ص��رة  رأس���ه���ا  وع���ل���ى  األخ������رى، 
واملدينة.  م��ن مكة  وأج���زاء  وال��ي��م��ن  وم��ص��ر 
»قميص عثمان«  امتطى معاوية  وفى حني 
امللطخ بالدم وهو ينافح من أجل الوصول 
بعد  برمته  األم��ر  نسى  فإنه  السلطة،  إل��ى 
أن جلس على منصتها. ولعلك تعلم قصة 
جند  به  يطوف  كان  ال��ذى  »عثمان«  جلباب 
بالثأر  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال���ش���ام  رب����وع  »م���ع���اوي���ة« 
ربه  وج��ه  لقى  ال��ذى  الشهيد  اخلليفة  ل��دم 
كتب  تقول  -كما  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  يقرأ  وه��و 

ال���ت���راث- ب��ع��د أن اع��ت��ل��ى ال���ث���وار س���ور بيته 
على  إص����راره  م��ن  غضبهم  بسبب  وق��ت��ل��وه، 
الرفيعة،  ال���دول���ة  م��ن��اص��ب  أق���ارب���ه  ت��ول��ي��ة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى دع��م��ه دول����ة ال��ت��ج��ار وكبار 

األثرياء على حساب فقراء املسلمني.
»الثأر«  بقضية  ي��ت��م��ّح��ك  »م��ع��اوي��ة«  ظ��ل 
اقتنص  حتى  عنه،  اهلل  رضى  »عثمان«  لدم 
السلطة، وعندما حقق بغيته وأجنز هدفه 
والثأر  »ع��ث��م��ان«  وقتلة  »ع��ث��م��ان«  أم��ر  نسى 
يرفعها  ك��ان  شعارات  من  ذل��ك  وغير  منهم، 
ب��ه��ا مناهضته  ي���ب���رر  ك���ى  م���ؤق���ت���ة،  ب���ص���ورة 
ل�»على«. ويحكى صاحب »البداية والنهاية« 
يذكر  السياق  ه��ذا  فى  للغاية  الفتة  واقعة 
امل��دي��ن��ة أول حجة  َق����ِدم  »أن م��ع��اوي��ة  ف��ي��ه��ا: 
ح��ج��ه��ا، ب��ع��د اج��ت��م��اع ال��ن��اس ع��ل��ي��ه، فلقيه 
رج���ال م��ن ق��ري��ش، ف��ت��وج��ه إل���ى دار عثمان 

ب��ن ع��ف��ان، فلما دن��ا إل��ى ب��اب ال��دار صاحت 
ع��ائ��ش��ة ب��ن��ت ع��ث��م��ان ون���دب���ت أب���اه���ا، فقال 
معاوية ملن معه: انصرفوا إلى منازلكم فإن 
لى حاجة فى هذه الدار، فانصرفوا، ودخل، 
بالكف،  وأمرها  عثمان  بنت  عائشة  فسّكن 
ال��ن��اس أعطونا  إن  أخ��ى:  ي��ا بنت  لها  وق��ال 
س���ل���ط���ان���ن���ا، ف���أظ���ه���رن���ا ل���ه���م ح���ل���م���ًا حتته 
غ��ض��ب، وأظ���ه���روا ل��ن��ا ط��اع��ة حت��ت��ه��ا حقد 
فبعناهم هذا بهذا، وباعونا هذا بهذا، فإن 
أعطيناهم غير ما اشتروا منا، سعوا علينا 
بحقنا وغمطناهم بحقهم، ومع كل إنسان 
ثم  بنا،  نكثوا  نكثناهم  ف��إن  شيعته،  منهم 
وأن  أم علينا؟  ال��دائ��رة  لنا  أت��ك��ون  ن���درى  ال 
ت��ك��ون��ى اب���ن���ة ع��ث��م��ان أم���ي���ر امل��ؤم��ن��ني أحب 
إلّى أن تكونى أمة من إماء املسلمني، ونعم 

اخللف أنا لك بعد أبيك«.

عقل  إال  ي���ن���ت���ج���ه���ا  ال  م����ت����ف����ردة  ج���م���ل���ة 
معاوية  قالها  التى  تلك  استثنائى  سياسى 
سلطاننا،  أعطونا  »الناس  سفيان:  أبى  بن 
وأظهروا  غضب،  حتته  حلمًا  لهم  فأظهرنا 
ل��ن��ا ط��اع��ة حت��ت��ه��ا ح���ق���د«. ف��احل��اك��م الذى 
يواليه البعض ويعاديه آخرون ال ميلك إال 
أن يتعامل باحِللم مع من يعاديه -ذلك لو 
غضبه  درج��ة  كانت  مهما  احلكمة-  امتلك 
منهم، إنه مضطر إلى ذلك حتى ال يثوروا 
عليه وينزلوه من فوق عرشه، وهم قادرون! 
ويبدى  للحاكم  الطاعة  يظهر  قد  فاملناوئ 
ل���ه ال����رض����وخ، ل��ك��ن ذل����ك ل���ن ي��ق��ض��ى على 
احلقد املتولد عن رفضه له. ورمانة امليزان 
ال��ت��راض��ى ع��ل��ى معادلة:  ال��ن��ه��اي��ة ه���ى  ف���ى 
نتعامل فيما ال بد منه.. »واللى فى القلب 

فى القلب«!

�أ.د. حممود خليل

�ل�ساعة

على الرغم من متاسك املجتمع 
املصرى ووحدته، فإن هناك 

عادات وتقاليد وتراثًا ثقافيًا 
مختلفًا بني كل بيئة من البيئات 

املصرية، فعادات الرجل فى 
وجه بحرى تختلف عن الرجل 

فى وجه قبلى وتختلف عن 
الرجل السيناوى ورجل القناة، 

لكنها اختالفات ال تفسد وحدة 
املجتمع، شكلتها الطبيعة 

اجلغرافية املختلفة للبيئات 
املصرية.

القناة.. 
»السمسمية« 

و»البحر« و»السمك«
كتب - محمد عبود:

فعلى أنغام السمسمية وحكاياتها، يتغنى رجل القنال املتجّسد 
فى شخصية »ابن حميدو«، بصموده ومتّيزه، يكشف لنا عن تراثه 
وعاداته ومن بني كلماته: »غنى يا سمسمية لرصاص البندقية.. 
ولكل إيد قوية حاضنة صمودها املدافع«، يعلن عن معدنه األصيل 
خالل  سواء  أرضه  عن  والدفاع  للعدو  مقاومته  فى  ظهر  الذى 
العدوان الثالثى أو حرب أكتوبر، فمن محافظات القناة خرجت 
»والد  أنفسهم  على  أطلقوا  الذين  والفدائيون،  الشعبية  املقاومة 

األرض«.
يقول إبراهيم السنى، 30 عاماً، عازف سمسمية بفرقة »والد 
مصر  لفيت  »أنا  السويس:  مبحافظة  الشعبى  للفلكلور  األرض« 
كلها وشوفت رجالة أشكال وألوان، بس دامياً كان رجل القناة هو 
وإنه  بتنط من عينه  الرجولة  أن  بتحس كده  لى،  بالنسبة  املميز 
بيفهم فى التقدير كويس أوى، وأن البحر مرسوم على جبينه، وأنه 

زى السمك لو طلع بره امليه ميوت«. 
فى  القنال  رجل  أن  بورسعيد،  من  صياد  جابر«،  »عم  ويؤكد 
يهاجر  أن  قبل  القنال  محافظات  أصل  وهو  »مببوطى«،  األصل 
الراقصة  املهنة  فالبمبوطية هى  املحافظات األخرى،  أبناء  إليها 

على أنغام القنال.
وأضاف أن أبرز عادات »البمبوطى«، العيش على أكل السمك 
طيلة حياته، وعشق الصيادية وأغانى السمسمية التى حتكى عنه 

فى »قعدة حلوة بالليل«.
ويقول محمد مختار، طالب من السويس: »مابقاش فيه حاجة 
معينة بتميز الشاب فى القنال، بقينا شبه بعض وقريبني جداً من 
عادات القاهريني، باستثناء بورسعيد، ألن لهم لهجة متيزهم عن 
اإلسماعيلية،  فتحى محمد، طالب من  وأكد  املحافظات«.  باقى 
والسمسمية  »الكرة  هى  رئيسية،  حاجات   3 بنعشق  هنا  »إحنا 

والسمك«.
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