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وزير التعليم العالى: ربط الخطط 
االستراتيجية للجامعات بخطة الوزارة

»البحث العلمى« تسلم عقود التدريب إلى الفائزين بمنح »علماء الجيل القادم«
نظمت أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا 
مبنح  الفائزين  تسليم  خاللها  مت  احتفالية 
البالغ  الرابعة  دورته  فى  القادم  اجليل  علماء 
ال��ت��ى متثل  ال��ت��دري��ب،  ع��ق��ود   ،107 ع��دده��م 
يهدف  ال��ذى  للبرنامج  احلقيقية  االنطالقة 
لريادة  الباحثني  شباب  من  املشاركني  لتأهيل 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ف��ى  ال��ع��ل��م��ى  ال��ب��ح��ث 
مجموعات  تأهيل  عبر  املختلفة،  مبؤسساتهم 

أداء  ج��ودة  ورف��ع  متخصصة  نوعية  بحثية 
الباحثني. شباب 

األكادميية،  رئيس  محمود صقر  د.  وقال 
إن منح برنامج علماء اجليل القادم تهدف 

إل���ى ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع من 
إيجاد  فى  واإلسهام  العلمى  البحث 

تواجه  التى  امللحة  للمشاكل  حلول 
والغذاء  الطاقة  ف��ى  املجتمع 

وإدارة  االجتماعية  والبحوث  والصناعة  واملياه 
والتكنولوجيا. العلوم 

الربط  حلقة  ميثل  ال��ب��رن��ام��ج  أن  وأوض���ح 
جترى  التى  التطوير  برامج  ملنظومة  املكملة 
العلمى  ب��ال��ب��ح��ث  ل��ل��ن��ه��وض  ح��ال��ي��اً 
األهم العتماد  اآللية  ويعتبر  مبصر 
التدريب  حيث  من  نفسه  الباحث 

العلمى. والتكوين  والتأهيل 

جامعة عين شمس 
تقيم معرضها 

األول للكتاب

كلية االقتصاد المنزلى 
بجامعة حلوان تنظم 

مؤتمرها الدولى الثالث

كتبت - هاجر سعيد ومروة اململوك: 
نظمت جامعة عني شمس معرض الكتاب األول، مبشاركة أحمد 

مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، بهدف جذب الطالب للقراءة.
خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  عزت  عبدالوهاب  د.  وقال 
بينها  من  املعرض،  فى  شاركت  نشر  دار   20 إن  واملجتمع،  البيئة 
الهيئة املصرية العامة للكتاب، واملركز القومى للترجمة، ودار الكتب،  

وصندوق الثقافة، باإلضافة إلى عدد من دور النشر اخلاصة.
وأضاف أن اجلامعة تسعى لبيع الكتب للطالب بأسعار مخفضة، 

حيث تصل بعض تخفيضات إلى %50.
»إن  بكلية احلقوق  الطالبة  فوزى،  تغريد  قالت  ذاته،  السياق  فى 
مساعى اجلامعة لرفع مستوى وعى الطالب، بتنظيم معارض للكتب، 

دفعتها للعودة للقراءة بعد أن هجرتها«.
اتفقت معاها دعاء محمد، الطالبة بكلية العلوم، التى قالت »كان ال 
بد من تنظيم هذه املعارض منذ فترة طويلة، خاصة أن أسعار الكتب 

جيدة جداً للطالب«.

كتبت - ياسمني شرف:
الدولى  مؤمترها  حلوان،  بجامعة  املنزلى  االقتصاد  كلية  نظمت 
الثالث بعنوان »االجتاهات احلديثة فى البحث العلمى«، وذلك حتت 
رعاية د. ياسر صقر رئيس اجلامعة، ود. أشرف عبدالعزيز عميد 

الكلية.
التقنية  بني  العلمى  للبحث  املعاصرة  التوجهات  املؤمتر  ناقش 
التطور  ملسايرة  العلمى  البحث  مخرجات  وتفعيل  واملعلوماتية 

التكنولوجى فى املجتمع وتشجيع املمارسات العلمية االبتكارية.

مجلس جامعة القاهرة 
يؤكد ضرورة رعاية الطالب 

الموهوبين فى البحث العلمى

»الحريات وحقوق اإلنسان« فى مؤتمر »آداب القاهرة«

»طب قصر العينى« تحتفل باليوم العالمى للوافدين

»أسنان القاهرة« تنظم مؤتمرها الدولى الرابع

كتبت - مرمي وجدى وخلود ماهر 
وإسراء احلسينى:

نظمت كلية اآلداب بجامعة القاهرة، 
»احلريات  حول  ثانياً  دولياً  مؤمتراً 
من  خبراء  بحضور  اإلنسان«،  وحقوق 
املؤمترات  بقاعة  العالم،  أنحاء  مختلف 

بكلية اآلداب.
االجتماعية  احلريات  املؤمتر  ناقش 
إلى  والدميقراطية،  اإلنسان  وحقوق 
املدنية،  احلقوق  انتهاكات  جانب 
والدميقراطية فى مواجهة الديكتاتورية، 
من خالل اخلبراء واملختصني فى مجال 
حقوق اإلنسان من مختلف دول العالم.

عمل،  جلسات   8 املؤمتر  وتضمن 

كتبت - خلود ماهر:
احتفلت كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة مبهرجان اليوم العاملى 
عميد  خضير  فتحى  الدكتور  بحضور  الكلية،   فى  الوافدين  للطالب 
والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  وكيلة  صالح  هالة  والدكتورة  الكلية، 

واملخرج السينمائى خالد يوسف.
وقالت الطالبة أمنية عاطف، عضو احتاد الطالب، إن هذا اليوم مت 
تخصيصه للجاليات الوافدة من كل الدول الذين يدرسون بطب قصر 
العينى، ويتم عمل أركان لكل دولة فى ساحة الكلية، ويتضّمن كل ركن 
معالم الدولة، وأشهر املناطق السياحية بها ذلك باإلضافة إلى أنه سيتم 
التاريخ املصرى واحلقب املصرية  عمل ركن ملصر يعرض به نبذة عن 
املنسق جلالية  نور  الطالب محمد  الفراعنة. وقال  ابتداًء من  القدمية 
إندونسيا إنهم قاموا بتنظيم ركن إلندونسيا لتعريف املصريني بحضارة 
للمناطق  الركن على صور  إندونسيا وعاداتها وتقاليدها ويحتوى هذا 
السياحية هناك وكتب باللغة العربية عن إندونسيا وتاريخها وعالقتها 
اآلالت  وبعض  اخلشب  من  املصنوعة  التماثيل  بعض  وأيضا  مبصر، 

املوسيقية اإلندونسية مبشاركة 14 دولة.

كتبت - إسراء احلسينى:
نظمت كلية طب الفم واألسنان بجامعة القاهرة املؤمتر الدولى 
الرابع بعنوان »طب األسنان من الرأى إلى الدليل«، مبشاركة 22 

محاضراً دولياً من 14 دولة.
كما شارك فى املؤمتر 14 محاضراً من شباب أطباء اجلامعات 
املصرية. ومت تنظيم 8 ورش عمل على هامش املؤمتر، باإلضافة 
إلى تدريب الطلبة من خالل عالج املرضى داخل قاعات املؤمتر، 
األطباء  شباب  إلى  األساتذة  خلبرات  حى  نقل  مبثابة  ليكون 
للتدريب على أحدث تقنيات طب األسنان فى التقومي واجلراحة 
والتركيبات واحلشو وعالج اجلذور واستخدام الليزر فى األسنان 

وزرع األسنان.
معرض  وتنظيم  بحثاً،   96 نحو  تقدمي  املؤمتر  خالل  ومت 
للمستلزمات الطبية اخلاصة بطب الفم واألسنان، شاركت فيها 72 
شركة عاملية لتقدمي أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال وحدات 
األسنان واملواد اخلام والتجهيزات املتنوعة للعيادات واملستشفيات.

شارك فى املؤمتر 4000 طبيب من وزارة الصحة واجلامعات 
والنقابات وطلبة املاجستير والدكتوراه من الدول العربية، ومت تكرمي 
عدد من رواد طب األسنان، والذين أثروا العملية التعليمية بالكلية.

االجتماعية،  التحّرر  ثقافة  وتناول 
الفضاء  عبر  االتصال  فى  واحلق 
االفتراضى، والدميقراطية اإللكترونية، 
وحقوق اإلنسان فى اجلزائر وضمانات 

اجلنوب  أدب  دور  جانب  إلى  حمايتها، 
والتميُّز، مبشاركة  العنصرية  فى فضح 
واجلزائر  والهند  تايالند  من  مختصني 

ومصر.

كتبت - مها عمار:
عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه برئاسة د. جابر نصار رئيس اجلامعة، 
ومبشاركة وزير البحث العلمى ومحافظ اجليزة ورئيس أكادميية البحث العلمى.

وأقر مجلس جامعة القاهرة تفعيل املادة 155 من قانون تنظيم اجلامعات بشأن 
سياسة املؤمترات باألقسام العلمية بالكليات. وأكد املجلس ضرورة أن ترتبط 
الكليات  خطط  وربط  واملقررات  املناهج  بتطوير  العلمية  األقسام  مؤمترات 
العلمية  األقسام  دور  تأصيل  ضرورة  املجلس  أكد  كما  املجتمع.  باحتياجات 
توصيات  تفعيل  لقياس  استراتيجية  مع وضع  والبحثية،  التعليمية  العملية  فى 
موقع  توصيات مؤمتراتها على  ورفع  األقسام  تعقدها  التى  العلمية  املؤمترات 

اجلامعة اإللكترونى، واعتبار ذلك آلية من آليات تقييم القيادات اجلامعية.
نشروا  العينى  قصر  طب  كلية  طالب  من  مجموعة  إلى  املجلس  واستمع 
بحوثاً علمية على املستوى الدولى تتعلق مبرض ضغط الدم وحصلت أبحاثهم 
معدل  على  دولياً  املنشورة 
إشراف  حتت  وذلك  عاٍل، 
غريب  سليمان  الدكتور 
القلب،  أمراض  أستاذ 
وقدم الطالب أمام مجلس 
لبحوثهم  ملخصاً  اجلامعة 
التى نُشرت دولياً واملتعلقة 
ضغط  فى  التحكم  مبعدل 

الدم.
اجلامعة  وأوصى مجلس 
بإنشاء كيان حاضن لطالب 
فى  املوهوبني  اجلامعة 
لرعايتهم  العلمى  البحث 
النشر  على  وتشجيعهم 
العلمية،  لبحوثهم  الدولى 
مع تنمية قدراتهم فى هذا 
املجال، وقرر املجلس تشكيل 
الدكتور  من  كل  من  جلنة 
التعليم  وزير  خالد  حسني 
جمال  والدكتور  األسبق،  العالى 
عصمت نائب رئيس اجلامعة لشئون 
القلب،  أمراض  أستاذ  غريب  سليمان  والدكتور  والبحوث،  العليا  الدراسات 
هؤالء  مواهب  لتنمية  آليات  وتصور  سياسة  لوضع  الطالب  هؤالء  من  وممثل 
الطالب وتشجيعهم على البحث العلمى واكتشاف غيرهم من الطلبة املوهوبني، 

مما يؤدى إلى تفعيل ثقافة البحث العلمى لدى الطالب.
وقرر رئيس اجلامعة منح مكافآت لطالب طب قصر العينى أصحاب البحوث 
العلمية املنشورة دولياً، ومساواة الطالب والعاملني الذين ينشرون بحوثاً دولية 
أعضاء  على  تطّبق  التى  الدولى  النشر  مكافأة  بالئحة  القاهرة  جامعة  باسم 
هيئة التدريس، وناقش مجلس جامعة القاهرة اإلعداد لندوة حول استراتيجية 
البحث العلمى فى مصر، واألطر احلديثة لالنتفاع به، وذلك بالتعاون مع وزارة 

البحث العلمى.
ووافق مجلس اجلامعة على الالئحة األساسية ملركز دعم االبتكار باجلامعة 
للترجمة  مركز  وإنشاء  باجلامعة،  الشعبى  التراث  لدراسات  مركز  وإنشاء 
التعاون بني جامعة  القانونية بكلية احلقوق، كما وافق املجلس على بروتوكول 
القاهرة واملؤسسة املصرية ملكافحة سرطان الثدى، وكذلك املوافقة على مذكرة 
فى  والتطوير  للبحث  بدبى  الوطنية  واألكادميية  القاهرة  جامعة  بني  التفاهم 

مجاالت البحوث وبرامج التدريب.

التقى د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الفنان محمد صبحى، لبحث دور املسرح 
إيجاد  إلى  السعى  خالل  من  اجلامعات  شباب  وجدان  تشكيل  على  وقدرته  اجلامعى 

استراتيجية واضحة.
وأوضح »نصار« ضرورة عودة احلركة الفنية والثقافية فى جامعة القاهرة، مشيراً إلى 
تقدمي مسرحيات على مسارح جامعة  للمسرح بشأن  الفنى  البيت  الذى مت مع  االتفاق 
جامعة  سعى  مؤكداً  املسرحى،  النشاط  على  الطالب  قدرات  وتنمية  وتدريب  القاهرة، 

القاهرة لتنشيط احلركة املسرحية فى اجلامعة.
من جانبه، أكد الفنان محمد صبحى أهمية الدور الذى يلعبه الفن فى املجتمع، الفتاً 
إلى أنه من الضرورى أن يضع الفن يده على السلبيات التى يعانى منها املجتمع من أجل 

حلها.
وأبدى »صبحى« استعداده للمساهمة فى جهود جامعة القاهرة نحو النهوض بالنشاط 
الفنى واملسرحى بني طالب اجلامعة، وكذلك تقدمي عرض مسرحى على مسرح قاعة 

االحتفاالت الكبرى باجلامعة.

محمد صبحى يبدى استعداده تقديم عرض مسرحى بمسرح جامعة القاهرة
خالل لقائه رئيس الجامعة

التعليم  وزير  عبداخلالق  أحمد  السيد  الدكتور  أكد 
للجامعات  االستراتيجية  اخلطط  ربط  أهمية  العالى، 
 -  2015 العالى  التعليم  لوزارة  االستراتيجية  باخلطة 
التحديات  التعرف على أهم  إلى ضرورة  2030، مشيراً 

التى تواجه تنفيذ هذه اخلطط، وبحث سبل تنفيذها.
جاء ذلك خالل افتتاح الدكتور السيد أحمد عبداخلالق 
التى نظمتها  العمل  العالى، فعاليات ورشة  التعليم  وزير 
وحدة التخطيط االستراتيجى بوزارة التعليم العالى حتت 
عنوان »ربط وحدات التخطيط االستراتيجى باجلامعات 
بحضور  بالوزارة«  االستراتيجى  التخطيط  بوحدة 
باجلامعات  االستراتيجى  التخطيط  وحدات  مديرى 
ومكتب  الدولية  العمل  منظمة  عن  وممثلني  املصرية 
بالقاهرة،  العربية  العمل  ومنظمة  اإلقليمى  اليونيسكو 
ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالى وعدد من اخلبراء 
والتخطيط  العالى  التعليم  مجالى  فى  املتخصصني 

االستراتيجى.
وأضاف أن وزارة التعليم العالى واجلامعات مسئولون 
عن تكوين العنصر البشرى وإعداد خريج لديه مهارات 
وذى كفاءة عالية وقادر على املنافسة فى التنمية وحتقيق 

التقدم لوطنه.
وأشار إلى أنه جاٍر اإلعداد لتنظيم مؤمتر قومى ثقافى 
بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسكو وعدد من 
لبحث  املختلفة،  واجلامعات  املعنية  الدولية  املؤسسات 

سبل إبراز اجلوانب احلضارية فى الثقافة املصرية.

دورية جلميع  اجتماعات  عقد  املقرر  من  أنه  وأوضح 
ووحدة  باجلامعات  االستراتيجى  التخطيط  وحدات 
من  عدد  فيها  يشارك  بالوزارة  االستراتيجى  التخطيط 
الوزارات، وهى التربية والتعليم والبحث العلمى والتعليم 

الفنى والتدريب والتخطيط والتعاون الدولى.
وتناولت الورشة عدداً من املحاور، منها إنشاء برامج 
سوق  واحتياجات  تتوافق  متميزة  جديدة  أكادميية 
وتطوير  بُعد  عن  التعليم  برامج  فى  والتوسع  العمل، 
مستحدثة  ونظم  سياسات  وتطوير  املفتوح،  التعليم 
ومهارات  قدرات  وتطوير  التعليمية،  باملؤسسات  للقبول 
وإنشاء  اإلدارية،  والقيادات  لإلداريني  البشرية  املوارد 
داخل سوق  التوظيف  لربط اخلريجني مبؤسسات  هيئة 
العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، والتوّسع فى صناديق دعم 

البحوث التطبيقية وحوافز للمتميزين.
إنشاء  أهمها  املوضوعات،  من  عدد  مناقشة  مت  كما 
الطاقة  قضايا  مع  للتعامل  متخصصة  بحثية  جامعة 
وتطوير  النانوتكنولوجى،  واستخدامات  واملياه  والغذاء 
العمل،  سوق  الحتياجات  وفقاً  واملقررات  البرامج 
التعليم اجلامعى وقبل اجلامعى  والتنسيق بني  والتكامل 
والبحث العلمى والتعليم الفنى التطبيقى، وعقد اتفاقيات 
شراكة وتوأمة بني اجلامعات املصرية ونظيراتها األجنبية 
مجلس  وإنشاء  مشتركة،  أكادميية  برامج  فى  املتميزة 
أعلى للتخطيط االستراتيجى بوزارة التعليم العالى يضم 

د. السيد أحمد عبداخلالقجميع اجلامعات.

جانب من معرض الكتاب بعني شمس

د. محمود صقر

جانب من احلوار

احتفاالت طب قصر العينى
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طالب »تخطيط 
عمراىن«: األساتذة 

مش ملتزمة مبواعيد 
املحارضات والتدريب 

العمىل بيعرّضنا 
ملشكالت كتري

»صوت الجامعة« تطرح هموم 
الطالب فى كليات جامعة القاهرة

بعد نهاية
 عام دراسى.. 

»إعالم«: معركة تسجيل المواد وضعف التدريب أبرز مشاكلنا 
»دار العلوم«: المدرجات غير آدمية ونسب الرسوب مرتفعة ومفيش أى أنشطة للطالب

يحدث ذلك دون أى ذنب للطالب، وإمنا رغبة من 
األساتذة فى ذلك.

االجتماعية  اللجنة  أمني  عيسى،  محمد  وقال 
باحتاد طالب كلية دار العلوم، إن املشكلة األساسية 
فى كلية دار العلوم هى مشكلة الدرجات، فالطالب 
يجيبون عن األسئلة بشكل صحيح وتكون درجاتهم 
عكس ذلك، مما ينتج عنه زيادة نسبة الرسوب فى 
املواد املختلفة، باإلضافة إلى التزاحم الشديد فى 
الكلية واملدرجات التى ال تكفى هذا العدد الهائل 
الطالب  بني  تواصل  يوجد  ال  كما  الطالب،  من 

واإلداريني، لتلبية احتياجاته.
قال محمود يوسف، عضو اللجنة الفنية باحتاد 
طالب كلية التخطيط العمرانى، إن أبرز املشكالت 
التزام  الكلية، هى عدم  التى تواجهه على مستوى 
املحاضرات  مواعيد  عن  وتأخرهم  األساتذة 
كبيراً  ضغطاً  يسبب  األمر  هذا  ألن  والسكاشن، 
لهم، نتيجة اللتزامهم مبواد أخرى وطبيعة كليتهم 

العملية تتطلب استغالل كل دقيقة.
وقالت رنا سامى، طالبة بالفرقة األولى، إن أهم 
وعدم  املواد  ضغط  هى  بالكلية  تواجهها  مشكلة 
الطلبة  وإن  والسكاشن،  املحاضرات  بني  التنسيق 
قد  به  املكلفني  امليدانى  اجلماعى  العمل  خالل 
على  القبض  بالفعل  مت  وقد  ملخاطر.  يتعرضون 
بعض الزمالء لهم بالكلية، لكن تدخلت الكلية بعد 
ضغط الطالب الحتواء املوقف. وأشارت أيضا إلى 
مشكلة عدم التزام األساتذة مبواعيد املحاضرات. 
ولها  مغتربة  طالبة  ؤنها  احلسينى  منار  وقالت 
مواعيد محّددة فى املدينة اجلامعية، وهى الثامنة 
فى  ينتهى  اليوم  أن  لديها  الكلية  وطبيعة  مساًء 
العاشرة مساًء، وهذا يتطلب تصريحاً بصفة يومية 
حتى يتم السماح لها بدخول املدينة، وهذا يسبب 

لها ضغطاً نفسياً كبيراً جداً.
الطالب  بإدارة شئون  قال خالد جمال، موظف 
توفير  العمرانى عن مشكلة عدم  التخطيط  بكلية 
الكلية فرص تدريب للطلبة إنه ال يوجد بروتوكول 
أن  يجوز  ال  ألننا  املدّربة،  والشركة  اجلامعة  بني 
وال  عام،  كل  عملياً  تدريباً  الشركة  على  نفرض 
بد أن يتم هذا البروتوكول من قبل إدارة اجلامعة 
الشركات  نفسها وليس الكلية. وأوضح أنه أحياناً 
رسمياً  ترسل  العرب«  »املقاولون  مثل  الكبرى 
سمحت  املاضى  العام  ومن  للطلبة،  تدريب  فرص 
اجلامعة للكلية بأن تقوم بعمل بروتوكول مع جامعة 
هولندية، ومت إرسال الطالب عبداحلميد أبواخلير 
لتمثيل اجلامعة والكلية ملدة عام. وأوضح أن هناك 
هى  اجلامعة  دخول  عند  الطلبة  تواجه  مشكلة 

يحملونها  التى  اخلاصة  املقتنيات  بسبب  التفتيش 
ومسطرة  ومقص  مختلفة  بألوان  »اسبراى  مثل 
أكثر  إرسال  رغم  املرور  من  يعوقهم  وذلك  معدن« 
من رئيس اجلامعة  معتمداً  رسمياً  من 25 خطاباً 
إلى األمن لتسهيل عملية الدخول، إال أنهم يتعنتون 
مع  ليست  املشكلة  هذه  أن  وأضاف  الطالب.  مع 
شركة  أفراد  مع  وإمنا  للجامعة،  اإلدارى  األمن 
الذين  لألفراد  التغيير  دائمة  ألنها  »فالكون«، 
باإلجراءات  إبالغهم  وعدم  بالتفتيش  يقومون 
بحل  قاموا  إنهم  وقال  التخطيط.  بطلبة  اخلاصة 
ملساعدة الطلبة بعمل درج ضخم لكل مجموعة فى 
لالحتفاظ  وذلك  تقريباً،  سم   80 بعمق  القاعات 

ببعض األدوات.
التعليم  شئون  وكيل  الزعفرانى،  عباس  قال 
مهنة  إن  العمرانى،  التخطيط  بكلية  والطالب 
املخطط نفسها شاقة، وتتطلب من اجلميع العمل 
املجال.  طبيعة  هو  هذا  ألن  الوقت،  ضغط  حتت 
الوقت  ضغط  صعوبة  يواجه  الطالب  إن  وقال 
هذا  من  يتخلص  سوف  أنه  ويعتقد  البداية،  فى 
الضغط عندما يخرج إلى سوق العمل، لكنه سوف 
يجد الضغط أكبر، وجزء من تدريب الطالب يعتبر 
العمل حتت هذا الضغط، وطاملا اختار هذا املجال 

عليه حتمل جميع ما يوجد به من أعباء.
وعن مشكلة وجود الطالب بالكلية لوقت متأخر 
وتعنُّت األمن فى هذا األمر، قال إنه يتم مخاطبة 
استثناءات  خطابات  بإرسال  اجلامعة  أمن  مدير 
تسليم  أيام  متأخر  لوقت  بالكلية  الطلبة  بوجود 
املشروعات النهائية. أما عن مشكلة تأخر الطالبات 
توجيه  يتم  إنه  فقال  املدينة،  موعد  عن  املغتربات 
خطابات إلدارة املدينة بالسماح للطالبات بالدخول 
الكلية  لطبيعة  العاشرة مساًء، نظراً  الساعة  حتى 

العملية. 
 قال تامر مجدى، طالب بالفرقة الرابعة وعضو 
باللجنة العلمية باحتاد طالب كلية التجارة، إن من 
إيقاف  الطالب  لها  يتعّرض  التى  املشكالت  أهم 
الكلية  داخل  عملهم  عن  االحتاد  طالب  بعض 
الرأفة.  درجات  على  اعتراضهم  بسبب  وفصلهم 
كما أن ظهور النتيجة يتأخر، مما يؤدى إلى مشاكل 
فيذكر  للتجنيد،  املتوجهني  اخلريجني  الطلبة  عند 
أن أحد الطالب أخذ زيادة فى اجليش 6 شهور، 

وذلك لعدم اكتمال األوراق.
إن  الثانية  بالفرقة  وقالت هاجر مجدى، طالبة 
أهم مشاكلها مع الكلية هى مجموعات التقوية التى 
تكون أسعارها غالية جداً وتضطر إلى االشتراك 
فى  األساتذة  من  كاٍف  شرح  وجود  لعدم  فيها 
فأحياناً  متوافرة  غير  الكتب  أن  كما  املحاضرات. 
والكتاب  ما  كتاب  من  ملادة  بحثاً  أستاذ  يطلب 

املطلوب غير موجود باألساس.
إن  الثانية،  بالفرقة  طالب  شريف،  مختار  قال 
بـ100  الواحدة  فاملادة  غالية،  التقوية  مجموعات 
ال  وأحياناً  ميعادها،  قبل  املادة  ويحجز  جنيه، 
يستطيع حضور املادة لكثرة األعداد وال يجد مكاناً 
الفلوس  عليه  تضيع  وبذلك  املحاضرة  فى  لنفسه 

وتضيع عليه املحاضرة.
إن  بالفرقة األولى  وقالت بسمة محمود، طالبة 
أهم ما تعانى منه من مشاكل داخل الكلية هو سوء 
باملحاضرات،  االهتمام  وعدم  األساتذة  معاملة 
أو  تدريبية  دورات  وجود  عدم  إلى  باإلضافة 
غالء  إلى  مشيرة  الكلية،  داخل  للطالب  نشاطات 

أسعار مجموعات التقوية وكثرة أعداد الطالب.
لشئون  الكلية  وكيل  عبداملنعم،  خالد  وصرح 
يكون  النتيجة  ظهور  تأخر  بأن  والطالب،  التعليم 
إلى  الدفعة  فتصل  الطالب  أعداد  كثرة  بسبب 
7000 طالب، نعطى لكل أستاذ 3 أسابيع لتصحيح 
 1500 يصحح  أستاذ  وكل  تكفى،  وال  مادة،  كل 
عن  اخلريجني  الطالب  تأخر  عن  أما  كراسة. 
تتواصل  فالكلية  صحيح،  غير  كالم  فهو  اجليش، 
املواعيد.  وتنّسق  الكلية  داخل  التجنيد  مركز  مع 
أما بالنسبة ملجموعات التقوية،  فأكد »عبداملنعم« 
فاألساتذة  أسعارها،  عن  مسئولة  غير  الكلية  أن 
تكون  أساسه  وعلى  مجهودهم،  يقّيمون  من  هم 
املحاسبة.  مكتب  أيضاً  عنها  واملسئول  املصاريف، 
أما عن األماكن وكثرة عدد الطالب، فاحلكومة هى 
الدفعة اجلديدة طلبت  الطالب، ففى  ترسل  التى 
الكلية 4000 طالب، وجاء للكلية 7000، فماذا تفعل 
لالستعانة  فنضطر  منني،  أماكن  وهنجيب  الكلية 

بقاعات االمتحانات كمكان للمحاضرات.
وأكد »عبداملنعم« أن تأخر الكتب وأسعار الكتب 
الكتب  وغالء  املطابع  وشغل  املطابع  بسبب  يكون 
من سنة إلى أخرى بسبب غالء الورق. أما الكتب 
أساتذة  وتتطلب  بالكلية  املوجودة  غير  واملواد 
توفيرها،  فى  صعوبة  فنجد  أخرى،  كليات  من 
ومجموعات التقوية لها لعدم وجود مدرسني داخل 

الكلية.

وآية  فوزى  وأمنية  حفنى  أشرقت   - كتبت 
عبدالتواب وشيماء فوزى وعزة عزت:

فى  كبيراً  علمياً  صرحاً  القاهرة  جامعة  تُعد 
مصر والعالم العربى، حيث يأتى إليها الطالب من 
كل مكان لتلقى العلم بها، لكن رغم تاريخ اجلامعة 
الطويل فإن طالبها يعانون من العديد من املشكالت 
فى مختلف الكليات، بعضها يتعلق باإلدارة والبعض 

اآلخر يتعلق بأعضاء هيئة الدريس.
»صوت اجلامعة« قررت القيام بجولة داخل عدد 

من الكليات لرصد مشكالت الطالب.
الثقافية  اللجنة  أمني  عبداجلليل،  محمد  ذكر 
التى  املشكالت  أبرز  أن  اإلعالم،  كلية  باحتاد 
هى  عام  كل  اإلعالم  كلية  فى  الطالب  يواجهها 
من  الطالب  يعانى  حيث  املواد،  تسجيل  مشكلة 
وسقوط  اإللكترونى  للموقع  الضعيفة  اإلمكانيات 
يعانى  كما  األحيان.  من  كثير  فى  اإلنترنت  شبكة 
تعتمد  التى  املناهج  من  عدد  وجود  من  الطالب 
ضعف  إلى  باإلضافة  كامل،  بشكل  احلفظ  على 
مستوى التدريب فى األقسام املختلفة، خاصة قسم 

العالقات العامة واإلعالن.
قال محمود دولى، طالب بالفرقة الثالثة إن نظام 

األسبوع  خالل  محاضرتني  إلى  املحاضرة  تقسيم 
عدم  إلى  باإلضافة  الطالب،  مصلحة  فى  ليس 
بني  الفراغ  بسبب  االستيعاب  على  الطالب  قدرة 
املحاضرات. وهناك مشكلة أخرى، أال وهى حرمان 
عن  تغّيبه  بسبب  االمتحان  دخول  من  الطالب 
أنه  وأضاف  املحاضرات.  معينة من  نسبة  حضور 
املتطورة  باملعدات  الكلية  استوديوهات  إمداد  رغم 
الطالب يستخدمون  بعد ويظل  لم تستخدم  فإنها 
تستخدم  الكلية  أن  أوضح  كما  القدمية،  املعدات 
على  املقررة  املواد  تسجيل  ملوقع  بطيئاً  »سيرفر« 
الطالب، مما يجعل الطالب يواجهون مشكلة أثناء 

التسجيل.
التعليمية  الشئون  وكيل  اهلل،  فتح  وليد  قال 
املواد  تسجيل  مشكلة  إن  اإلعالم،  بكلية  للطالب 
وجود  عدم  إلى  ترجع  الطالب  منها  يشكو  التى 
التسجيل  موقع  إدارة  وإن  الكلية،  فى  »سيرفر« 
وأكد  العلمى.  البحث  مبعهد  وإمنا  بالكلية  ليست 
»فتح اهلل« أن العاملني مبكتب اإلرشاد والتسجيل 
»فيس  على  دوماً  الطالب  مع  يتواصلون  جميعهم 
التى  واألعطال  التأخير  أسباب  لتوضيح  بوك« 
ال  الطالب  ذلك  ومع  فيها،  دخل  للكلية  يكون  ال 

يتفّهمون الوضع.
وأضاف »فتح اهلل« أن أعداد الطلبة الزائدة عن 
املطلوب من مكتب التنسيق كل عام تسّبب مشاكل 
للطالب،  جيدة  تعليمية  خدمة  تقدمي  فى  كبيرة 
الساعات  نظام  نتيجة  زادت  املشكلة  أن  مؤكداً 
للجامعة  كبيرة  إمكانيات  يستلزم  ألنه  املعتمدة، 
بالشكل  لتطبيقه  سيؤدى  فذلك  معاً،  والكلية 
الصحيح، وهناك مشكلة فى مكتب التنسيق نفسه، 
ألن الكلية كل عام تطلب عدداً محدداً من الطالب 
حوالى  النتيجة  وتكون  طالب،   400 أقصى  بحد 

ألف طالب أو أكثر.
وتعليقاً على مشكلة انقسام املادة إلى محاضرتني 
من  متطلب  هذا  إن  اهلل«  »فتح  قال  األسبوع،  فى 
ال  ألنه  املعتمدة،  الساعات  نظام  إجناح  متطلبات 
ثالث  مدار  على  املحاضرة  إعطاء  يتم  أن  يجوز 
االمتحانات  قاعات  أن  وأضاف  متصلة.  ساعات 
فى بداية العام القادم سوف تشهد تطوراً ملحوظاً 
بتغيير النظام الصوتى بها ووضع شاشات عرض، 
بدالً من العرض على احلائط، وسوف يتم تركيب 
ستائر لها حتى يكون هناك إظالم تام بالقاعة حتى 
شاشات  استخدام  من  واألساتذة  الطلبة  يتمكن 

العرض بصورة صحيحة.
الثانية  بالفرقة  طالبة  محمود،  زينب  قالت 
الكلية  إن املشكلة األساسية فى  العلوم،  دار  بكلية 
ونسبة  االمتحانات،  فى  جداً  قليلة  درجاتهم  أن 
الطبيعية،  املعدالت  عن  جداً  مرتفعة  الرسوب 
ورغم  صحيحة،  تكون  الطالب  إجابات  أن  رغم 
أى  على  يحصلون  ال  الطالب  فإن  االلتماسات 

درجات.
الثالثة،  بالفرقة  طالبة  سعيد،  هدير  وقالت 
حاالت  وازدياد  الدرجات  مشكلة  إلى  باإلضافة 
الرسوب داخل الكلية، فإن املدرجات ال تكفى أعداد 
أكبر  أماكن  إلى  يحتاجون  فهم  الكبيرة،  الطالب 
وأضافت  األعداد.  هذه  الستيعاب  للمحاضرات 
ويوجد  الطالب  بشئون  تهتم  ال  الشباب  رعاية  أن 

تقصير فى األنشطة الطالبية، خاصة الرحالت.
وأوضح محمد عوض، طالب بالفرقة األولى أن 
أبناء األساتذة هم من  الكلية أن  أبرز مشاكله فى 
يحصلون على الدرجات املرتفعة، على عكس باقى 
ينجح  حتى  محسوبية  وجود  من  بد  فال  الطالب، 
األساتذة  بعض  تهديدات  إلى  أشار  كما  الطالب، 
وبالفعل  بهم،  اخلاصة  املادة  فى  بالرسوب  لهم 
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بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام

طلبة »تجارة«: االمتياز حلم بعيد.. و»حقوق«: هو يعنى إيه امتياز أصاًل؟

 الطلبة ما بتجيبش
امتياز ليه؟

كتبت - أمانى رسالن وسمر حسن وياسمني 
إسماعيل:

بكلية  الرابعة  بالفرقة  طالبة  محمد  دينا  قالت 
وأحياناً   %5 تتجاوز  ال  االمتياز  نسبة  إن  احلقوق 
3%، كما أن أغلب الطلبة يحصلون على مقبول أو 
جيد، موضحة أن هناك نسبة كبيرة ترسب فى مادة 
أو مادتني على األقل؛ بسبب أن الطلبة ال يذاكرون 

»املذاكرة املطلوبة«، وأحياناً يكون عيب تصحيح.
وأوضحت »ريهام« طالبة بكلية التجارة، أن املواد 
فى  تكمن  األزم��ة  لكن  االمتحانات،  وكذلك  سهلة، 
إعالن النتائج التى ال تتفق مع إجابات الطلبة فى 
االمتحانات، مضيفة أنها ال تعتمد على »املالزم« بل 

الكتاب، لتحقق فائدة أكبر.
وأشار »سامى« إلى أنه حصل على االمتياز 

وأن  ال��ع��ام،  بالتقدير  ول��ي��س  م��ادت��ني  ف��ى 
املذاكرة،  عدم  هو  للفشل  األول  السبب 
أو ظن الطالب أن إجابته مثالية حتقق 
ال  الكبير  العدد  أن  كما  االمتياز،  له 
التصحيح  على  األس��ات��ذة  يساعد 
هناك  ستكون  وحتماً  جيد  بشكل 

أخطاء.
كلية  »م���ح���م���د«،  واع����ت����رض 
فيها  أجن��ح  »ل��م  قائاًل:  التجارة، 
بسبب تعّنت الدكاترة، أنا حصلت 
ع��ل��ى ص��ف��ر ث���الت س��ن��وات فى 
امتحان املحاسبة، وااللتماس لم 
جتميع  مجرد  ألنه  حقى  يعطنى 

درجات فقط«.
طالبة  »غ���������ادة«  وأض�����اف�����ت 

»رخمة«  امل���واد  أن  احل��ق��وق،  بكلية 
واالمتحانات صعبة واملالزم تساعدنا 

واتفق  وكالمها صعب.  لكن صياغتها 
باذاكر  »ك��ن��ت  ق��ائ��اًل:  »أح���م���د«،  معها 

أربع مواد وقدمت  ألصحابى ورسبت فى 
تظلم لكن لم يُقبل، وقد فر عدد من الطالب 

بسبب سمعة الكلية من حيث الدرجات«.
»األساتذة  ف��ق��ال:  اآلداب،  كلية  »محمد«،  أم��ا 
يريدون مستوى معيناً فى اإلجابة )اإلجابة املثالية(، 

حقهم.
وعلى النقيض جند لطلبة كلية اإلعالم رأياً آخر، 
حيث قالت »هبة«، كلية اإلعالم الفرقة الثانية: »مش 
وباجيب  امتحان،  كل  قبل  أسبوع  آخر  غير  باذاكر 
امتياز، وده ألكتر من سبب، منها طريقة التصحيح، 
أو الكلية عاوزة كده عشان حتافظ على مكانتها«. 
تساهل  مؤكدة  الثالثة،  الفرقة  »آي���ات«،  ووافقتها 

الدكاترة فى التصحيح وتخفيض املناهج.
أما ياسمني مجدى فأشارت إلى أنها حتصل على 
تعتمد على احلفظ،  امل��واد  ترم، ألن  االمتياز كل 
فهى حتفظ وتكتب وتنجح. وعلى النقيض 
وتليفزيون،  إذاع��ة  قسم  »عبير«  أبدت 
ما جبت  »عمرى  قائلة:  استياءها، 
ده  القسم  أن  وم��ع��روف  امتياز 
بيعدوا  اللى  وقليلني  صعب، 
والدحيحة  م��ن��ه،  بامتياز 

بس بتجيب امتياز«.
»يوسف«،  وأوض����ح 
كلية اإلعالم، أنه غير 
ارتفاع  ع���ن  راٍض 
ن���س���ب االم���ت���ي���از 
موضحاً  بالكلية، 
»متأكد أن املستوى 
كلية  أى  ف���ى  ده 
أخرى مش هيعدى 
اجل��ي��د«. أم��ا على 
ج���������اد، ال���ف���رق���ة 
الثانية، فأخبرنا أن 
طيبني«  »األس��ات��ذة 

وبيخففوا املناهج.
الدكتورة  وأك�����دت 
ي��س��رى، عميد  ج��ي��ه��ان 
كلية اإلعالم سعى الكلية 
إل��ى االع��ت��م��اد، مم��ا يدفع 
بالعملية التعليمية إلى التطوير 
كونها  م��ن  ل��ت��خ��رج  نفسها،  م��ن 
التنظيم  خ��الل  م��ن  »تلقني«  عملية 
واعتماد  والطالب  املحاضر  بني  الدائم 

أساليب متنوعة فى التقييم.
ورداً على ارتفاع نسب االمتياز فى كلية اإلعالم، 
باب  من  ذلك  يكون  أن  جيهان«  »الدكتورة  رفضت 
التساهل مع الطلبة أو حفظاً ملكانة الكلية، موضحة 
أن الكلية بنظامها الذى يعتمد بشكل أساسى على 
اجلانب العلمى واحلضور ومتابعة وتقييم الطالب من 
خالل االمتحانات والتكليفات، يتيح للطلبة احلصول 
طالب  كون  إلى  باإلضافة  مرتفعة،  تقديرات  على 
إعالم متفوق باألساس، وأن الكلية لم تسمح بحصول 
جميع طالبها على االمتياز، لكن مستوى الطالب وهو 
متفوق فى الثانوية يؤثر على حتصيله فى اجلامعة، 
متميز  طالب  تخريج  هو  اخلتام  فى  واملستهدف 
وإعالمى قدير، ورمبا تتوقف نسب الفشل والرسوب 
فى بعض الكليات على عدم رغبة الطلبة وحبهم ما 

يدرسون أو صعوبة املواد وثقلها.
ونّددت »جيهان يسرى« ببعض آراء الطالب، قائلة: 
»ل��دّى عتب على ادع��اءات بعض الطلبة بأن هناك 
دكاترة يحّددون املنهج بالتفصيل أو ما سيدخل فى 

االمتحان، ألن هذا تساهل ال يُفترض أن يحدث«.
وعلى اجلانب اآلخر، صرح »محمد بهجت« أستاذ 
القانون التجارى بكلية احلقوق جامعة القاهرة، بأنه 
من املنطقى إذا وجد األستاذ إجابة ليست صحيحة 
الطالب درج��ة، وأن نسبة اخلطأ كبيرة،  أال يعطى 
ألن مواد احلقوق حتتاج إلى مزيد من الدقة اللغوية 
والقانونية، فاحلرف يغّير املعنى ورمبا يبطل القانون. 
وأض��اف »رص��دت تسّرب أغلب الطلبة من حضور 
فطلبة  العمل،  سوق  إلى  واالن��ص��راف  املحاضرات 
اليوم غير مهتمني بالتعليم، ويعتمدون على مذكرات 
نسبة  ي��زي��د  مم��ا  للقوانني،  مغلوطة  ن��ص��وص  بها 

الرسوب«.
ورف���ض »ب��ه��ج��ت« أن ت��ك��ون ه��ن��اك أخ��ط��اء فى 
أوراق  تصحح  كاملة  جلنة  هناك  ألن  التصحيح، 
االمتحانات حتت إشراف كل دكتور، وفى ضوء ما 
درسته فى الكتب. كما طالب برفع نسبة قبول الكلية 
 500 أقصى  بحد  الدفعات  وحتديد  التنسيق  فى 
الدفعات  أعداد  زيادة فى  تعانى  الكلية  طالب، ألن 
يصل إلى ثمانية آالف، وقلة ملحوظة فى أعداد هيئة 

التدريس«.

والطلبة ال يحضرون، ومن  أن األسئلة صعبة،  كما 
يحضر منهم ال يذاكر«. وأضافت »أسماء« أن وضع 
يذاكرون  الطالب  وأن  متدهور،  مصر  فى  التعليم 
فقط ألجل النجاح، مشيرة إلى أن لديها شكوكاً فى 
بالكيلو« بسبب كثرة  الورق  كون األساتذة »بتصحح 
األعداد، فهذا العدد من الورق يأخذ »مقبول« وهذا 
ذات  غير  التظلمات  أن  وأوضحت  وهكذا.  »جيد« 
جدوى، وبعض الطالب يخسرون درجاتهم فيها وال 

على  يحصلون 

يبقى حلم أغلب األهالى وطلبة اجلامعة أن يصبح ابنهم 
معيدًا فى الكلية ويرتقى على سلم العلم، حتى يصير أستاذًا 

جامعيًا يفخرون به وبعلمه ومكانته، لكن هذه األحالم 
واألمنيات تتبدد حينما يواجه الطالب معوقات متنعه من 

حصد »التقديرات« لتتحول أمانيه إلى مجرد رغبة فى 
النجاح.

وبني األمنية والواقع تفاجئنا كشوف النتائج بنسب الرسوب 
الكلى، أو الرسوب فى مواد بعينها، أو اخلروج من السنة 

»صافى« مبقبول أو جيد، هذا هو حال غالبية طلبة كليات 
احلقوق، والتجارة، واآلداب، ودار العلوم.

إحنا جيل اإلنترنت واالختراعات واحلركات، زى 
ما يهمنا العيش واحلرية والعدالة االجتماعية 

يهمنا أكتر أننا منتلك التكنولوجيا بكل أشكالها، 
يهمنا  نعرف أكتر ونفهم أكتر، نشوف اللى العالم 

وصل له ونحاول ننافسه، ولو كان بينا طه حسني 
اليوم لقال »إن اإلنترنت كاملاء والهواء«، وقرر 
يوصله لكل فرد مجانًا أو حتى بشكل مدعم، 

ومنح املواطنني الراوتر مجانًا.
وإن كان مطلب احلرية حقًا مشروعًا، فحق 

اإلنترنت الفائق السرعة دون حدود ال يقل عنه 
مشروعية.
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عيش.. حرية.. 
إنترنت بسرعات 

عالية

منسق ثورة اإلنترنت: »النت« 
عندنا فى مصر »غالى« جداً.. بطىء 
ببشاعة.. خدمة عمالء »زى الزفت«

 :»Tech Talk« مقدم برنامج
اإلنترنت بالنسبة لإلرهابيين 

جامعة مفتوحة كتبت - أسماء السيد وإميان السيد ومحمد صالح 
ووالء الصغير:

العدالة  بتحقيق  تطالب  بثورات  العربية  الشعوب  مرت 
يتوقف  لم  لكن  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  واحلرية 
األمر عند هذه الثورات، فتشهد مصر اآلن ثورة فى عالم 
الشركات  داخ��ل  املوجود  الفساد  تعارض  ث��ورة  اإلنترنت، 
املسئولة عن اإلنترنت فى مصر، ولالقتراب أكثر من ثورة 
اإلنترنت أجرت »صوت اجلامعة« حواراً مع »محمد مجدى« 
ومنسق  مصر،  فى  اإلنترنت  لثورة  الداعني  الشباب  أحد 

احلركة.
■ من صاحب فكرة القيام بثورة اإلنترنت؟ 

- إسالم خالد هو من دعا لهذه الثورة، حيث الحظ أثناء 
قراءته بعض الدراسات التى تقارن بني سرعات اإلنترنت 
اإلنترنت  خلدمة  التحتية  البنية  ت��ردى  ال��دول،  بعض  فى 
فى  األسعار  عن  واختالفها  اخلدمة  أسعار  فى  واملبالغة 
خدمة  مستوى  ضعف  إل��ى  باإلضافة  العالم،  دول  باقى 
السرعات.  وبطء  للخدمة  املقّدمة  الشركات  فى  العمالء 
وهو ما دفعنا إلى القيام بثورة اإلنترنت فى مصر، وعّبرنا 
عنها بكل بساطة على صفحتنا على »فيس بوك« التى وصل 
عدد املشتركني فيها إلى 665 ألف متابع وشعار الصفحة 
هو: »اإلنترنت عندنا فى مصر غالى جداً، بطىء ببشاعة، 
اخلدمة  س��وء  ض��د  شاركنا   - ال��زف��ت  زى  عمالء  خدمة 

وغالئها«.
■ كيف بدأمت ثورة اإلنترنت؟

- بدأنا تنفيذ فكرة الثورة بتسجيل ونشر فيديو من شاب 
اإلنترنت  ومشاكل  سوء  عن  وحيد«  »عمرو  يُدعى  مصرى 
فى مصر، وبعدها أنشأ »إسالم خالد« صفحة على »فيس 
 7 احلملة  بدأت  هنا  ومن  اإلنترنت«،  »ث��ورة  بعنوان  بوك« 
ديسمبر 2013، ومت اختيار هذا التوقيت، ألنه بعد ثورة 25 
يناير أصبح أغلب الشعب على دراية مبا لديه من حقوق، 
كما أن ثورة 25 يناير فتحت لهم األبواب، كى يعّبروا عن 
توعية  احلملة  هذه  من  الهدف  وك��ان  خ��وف،  دون  آرائهم 
حشدهم  على  والعمل  اإلنترنت  مبشكلة  املصرى  الشباب 
اخلدمات  تردى  ومدى  فى مصر  اإلنترنت  قضية  ألهمية 

وارتفاع األسعار وسوء الدعم الفنى لشركات االتصاالت.
■ ما وسائل احلشد التى اتبعتموها؟

- نّوعنا فى طرق حشد املواطنني، خاصة فئة الشباب، 
على  التوعية  فباإلضافة حلمالت  املتضررين،  أكثر  ألنهم 
من  توقيعات  جمع  على  نعمل  للثورة،  الرئيسية  الصفحة 
مختلف محافظات مصر حتى منارس الضغط على الوزارة، 
الورازة،  على  املرفوعة  القضية  فى  التوقيعات  ونستخدم 
ويتم ذلك من خالل مسئولى املقرات لنا، فالتوقيعات جتمع 
من 9 محافظات، وبلغ عدد التوقيعات فى القاهرة حتى 
أكبر  من  الشرقية  محافظة  وتعد  توقيع.  ألف   11 اآلن 
من  العكس  وعلى  منها،  توقيعات  جمع  مت  التى  املناطق 
اجلديد  الوادى  ومحافظة  الصعيد  محافظات  تأتى  ذلك 
وسيناء، حيث يصعب علينا الوصول إليها جلمع التوقيعات 

اإلعداد  يتم  التى  ال��ن��دوات  إل��ى  باإلضافة  منها، 
التى  الندوة  منها  املقبلة،  الفترة  خ��الل  لها 
يوم  االت��ص��االت  مهندسى  جمعية  أقامتها 

للتعريف  الصاوى  بساقية  م��ارس   16
هم  م��ن  اإلنترنت  ث��ورة  بشباب 
إلى  باإلضافة  يريدون؟  وماذا 
على  التفاعلية  الهاشتاجات 
هاشتاج  أحدثها  بوك«  »فيس 

»# رساله_لوزير_االتصاالت« 
اجل��دي��د »امل��ه��ن��دس خ��ال��د جنم« 

»# ثورة_االنترنت«  وهاشتاج  ومطالبنا،  رسائلنا  له  لنوصل 
اخلاص بنا.

■ ه���ل امل��ش��ك��ل��ة ف���ى ش���رك���ات اإلن��ت��رن��ت أم أن ه��ن��اك جهة 
حكومية لها يد فيها؟

املصرية  للشركة  التابعة   »Te-Data« شركة  تقوم   -
»فودافون -  للثالث شركات  اإلنترنت  بتوزيع  لالتصاالت 
ونفس  أسماء  لثالثة  فاالحتكار  اتصاالت«،   - موبينيل 
األسعار فى الثالث شركات. وهى على دراية بأن هذه 
تتكلم، ألن  لكنها ال  املواطنني،  تقوم بسرقة  الشركات 

املصالح مشتركة.
■ وما رد فعل الوزارة واملسئولني؟

»شوية  أننا  على  إلينا  ينظرون  املسئولون   -
سلبية،  بطريقة  علينا  رده��م  ودائ��م��اً  ع��ي��ال«، 
الوزير،  ملكتب  الوصول  مرة  من  أكثر  وحاولنا 
ملقابلتنا  امليعاد  يحدد  لقائنا،  من  تهرب  لكنه 
الوزارة  أن  كما  قليلة،  بساعات  قبلها  ويعتذر 
وسينتصر  ال��الم��ب��االة،  أس��ل��وب  معانا  تتبع 

صاحب النفس األطول ونحن مستمرون.
■ كيف ترى تعامل اإلعالم مع الثورة؟

على  الضوء  يسلط  املصرى  اإلع��الم   -
مع  ويتركه  ينساه  ثم  بدايته،  فى  الشىء 
عندما  معنا  حدث  ما  وهذا  الوقت،  مرور 
بدأنا الفكرة كان اإلعالم يتصارع للحديث 
كانت  الفضائية  القنوات  ومعظم  معنا، 
مرور  مع  لكن  البداية،  فى  الثورة  تدعم 

الوقت مت جتاهلنا.
■ ه���ل ح����اول ال��ب��ع��ض أخ���ذ ال���ث���ورة فى 

اجتاه السياسة؟
من  ممولون  بأننا  اتهامات  واجهنا   -
قناة  وطلبت  املسلمني،  اإلخ��وان  جماعة 
»اجل���زي���رة« أن ن��ن��زل إل���ى ال��ش��ارع فى 
مظاهرات، لكننا رفضنا تسييس القضية 

إنترنت، وال  ثورة  بأى شكل كان، ألن هذه 
عالقة لها بالسياسة، وصرحنا بأن الثورة ال 
تتبع أحداً، وليس لها أى توّجه سياسى. وال 

نحتاج إلى متويل.
■ ما اخلطوات املقبلة التى ستتخذونها؟

تنظيم  ج���ه���از  ع��ل��ى  ق��ض��ي��ة  رف��ع��ن��ا   -
االتصاالت وعلى الوزير، وإذا لم يحدث أى 

إيجابى، فالقضية مستمرة وبجانبها  رد فعل 
اجللسة  وق��ت  وقفة  إل��ى  ال��ن��اس  دع��وة  ستتم 

من خالل  ال���وزارة  على  الضغط  من��ارس  حتى 
مت  الذى  العام  التوكيل  إلى  باإلضافة  التوقيعات، 

إعطاؤه ل�26 محامياً، ومن هنا ستتحول القضية إلى 
قضية رأى عام.

والتقينا  اجلمهورية  رئ��اس��ة  إل��ى  وصلنا  أننا  كما 
اللواء أحمد  املستشار األمنى لرئيس اجلمهورية 

جمال الدين، وعرضنا عليه مشكالتنا، وأكد 
تعليماتها  وّجهت  اجلمهورية  رئاسة  أن  لنا 
أقرب  املشكلة فى  لوزارة االتصاالت، بحل 
مستوى  رف��ع  على  يعمل  مبا  ممكن،  وق��ت 

جودة خدمات اإلنترنت.
وأنهى »محمد« حديثه، قائاًل إن هناك خطوات جديدة 
املقبلة،  الفترة  خالل  اإلنترنت  ث��ورة  شباب  عنها  سيُعلن 
جودة  حتسني  على  السوق  فى  العاملة  الشركات  إلجبار 
الدول  العديد من  املقدمة من  لتضاهى اجلودة  خدماتها، 

اخلليجية املجاورة.

وبسمة  أي��وب  وجن��اح  السيد  إمي��ان  ح��وار: 
عبدالفتاح وعبدالعزيز طارق

 Tech« برنامج  مقدم  اجلندى  محمد  الدكتور 
وباحث  وال��ن��اس«،  »ال��ق��اه��رة  ق��ن��اة  على   »Talk
ومحاضر دولى فى اإلرهاب اإللكترونى واجلرائم 
املصدر،  مفتوحة  واالستخبارات  اإللكترونية 
املنظمات  م��ن  للعديد  مستشاراً  ويعمل 
تكنولوجيا  ف��ى  املتخصصة  ال��دول��ي��ة 
ملنظمة  الرسمى  واملمثل  املعلومات، 
أم����ن امل���ع���ل���وم���ات ال���دول���ي���ة فى 
 ASK« أك��ادمي��ي��ة م��ص��ر وم��دي��ر 
التدريب  ف��ى  املتخصصة   »PC
أجرينا  التعليمية،  واالستشارات 
معه هذا احلوار حول التكنولوجيا 

وذكر.. واستخدامتها 
■ بداية ممكن تشرح لنا مفهوم 

املعلومات؟ أمن 
ب���األس���ال���ي���ب  ي���ه���ت���م  ع���ل���م   -
املعلومات  حل��م��اي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الرقمية،  البيئة  ف��ى  امل���وج���ودة 
إل��ى امل��ع��ل��وم��ات التى  ب��اإلض��اف��ة 
رقمية،  غ��ي��ر  ب��ي��ئ��ة  ف���ى  ت��وج��د 
مجملها  األم��ن حت��دي��داً  وف��ك��رة 
التى  وال��ت��ق��ن��ي��ات  األدوات  ف��ى 
من  املعلومات  حلماية  تُستخدم 

الدخول عليها أو اختراقها.
أم�����ن  ع�������ن  امل�����س�����ئ�����ول  َم��������ن   ■

املعلومات داخل الدولة؟
دولة  من  املسئولية  تختلف   -
املثال  سبيل  على  أخ���رى،  إل��ى 
مجالس  متتلك  األوروبية  الدول 
تتبع  املعلومات  ألم��ن  متخصصة 
وزارات  من  متخصصني  تضم  الدولة، 
عالقة  ولها  القومى  واألم��ن  الداخلية 

والتشريعية. القانونية  باجلهات 
املتحدة  ال����والي����ات  ات���خ���ذن���ا  وإذا 
األمريكية مثاالً على ذلك، جند أن أكثر 
مثل  املعلومات  أمن  من جهة مسئولة عن 
لكل  ال��داخ��ل��ى«  األم��ن   - القومى  »األم���ن 
فيما  التنسيق  ويتم  به  يختص  ج��زء  جهاز 
تضعها  استراتيجيات  على  ب��ن��اًء  بينهما، 

الواليات األمريكية.
ودول  العربى  بالوطن  مقارنة  مصر،  موقع  ما   ■

العالم فيما يخص أمن املعلومات؟
باقى  عن  كثيراً  متأخرة  فهى  ملصر  بالنسبة   -
تشريعات،  ي��وج��د  ال  املنطقة  دول  حتى  ال���دول 
واألشخاص ال تتمتع بالكفاءة العالية التى تؤهلها 
ملثل هذا العمل. لكن هناك حتركاً من فترة قريبة 
قيام  عن  أعلن  ال��ذى  ال���وزراء،  رئيس  ناحية  من 
لكنه  الفيدرالى،  املعلومات  بأمن  خ��اص  مجلس 
إعالن  سيتم  ومتى  اجلهاز  ه��ذا  مهام  يحدد  لم 

تأسيسه بشكل نهائى.
باجلوانب  يتعلق  فيما  مصر  وصلت  أي��ن  إل��ى   ■
املتعلقة  والرقابية  القانونية  واجلوانب  التشريعية 

املعلومات؟ بتكنولوجيا 

وال  املعلومات  تشريعات ألمن  - مصر ال متلك 
الدستور  أن  رغ��م  املعلومات  جل��رائ��م  تشريعات 
أمن  أن  على  تنص  م��ادة  به  توجد  ملصر  األخير 

املعلومات يعد أمناً قومياً.
لتقنيات  ال���ش���ب���اب  اس����ت����خ����دام  ت���ق���ّي���م  ك���ي���ف   ■

املعلومات؟ تكنولوجيا 
غياب  وه��ى  كبيرة،  مشكلة  لديهم  الشباب   -
بالطريقة  التكنولوجيا  يتعلموا  لم  فهم  ال��وع��ى، 
وتوجد  الدراسى،  املستوى  على  حتى  الصحيحة 
فكرة  وه��ى  الشباب،  بني  منتشرة  خاطئة  أفكار 
يعد  الهاكرز  أن  متخيل  فالشباب  االخ��ت��راق��ات، 
اإلعالم  وجند  التكنولوجيا،  فى  متعمقاً  شخصاً 

يُعلى من قيمة الهاكرز.
■ ما مدى صحة العبارة »إحنا متراقبني«؟

مواقع  مراقبة  فكرة  من  قلق  لديه  الشباب   -
فكرة  أو  ب��ه��م  اخل��اص��ة  االج��ت��م��اع��ى  ال��ت��واص��ل 
بيراقب،  البلد  يكون  ي��اري��ت  متراقب،  البلد  أن 
ف��ى شبكات  يتم  م��ا  »م��راق��ب��ة  ب��ني  ف��رق  فيه  ألن 
حالة  ففى  التجسس«،  وبني  االجتماعى  التواصل 
الدول،  كل  فى  السائد  األسلوب  يعتبر  املراقبة.. 
لكن  الداخلى،  األم��ن  حماية  فى  يساعدها  ألن��ه 

فكرة التجسس واختراق 
شخص  ح����س����اب 
والكشف  م��ع��ني 
املعلومات  ع���ن 
اخل�����اص�����ة ب����ه، 
يعرفها  ال  والتى 
أح������د ع����ن����ه، ال 
حتكمها  أن  ب���د 
معينة. تشريعات 

يتم  ك�����ي�����ف   ■
ت��������ط��������وي��������ع 
جيا  لو تكنو

امل������ع������ل������وم������ات 
خلدمة اإلرهاب؟

فى  طالبان  انهيار  وق��ت  من  ب��دأت  القصة   -
األماكن  ض���رب  فبعد   ،2001 ف��ى  أف��غ��ان��س��ت��ان 
التكنولوجيا  إل���ى  اجت��ه��وا  ب��ت��دري��ب��ه��م  اخل��اص��ة 
األفكار  نقل  م��ن  ليتمكنوا  حت��دي��داً،  واملنتديات 
واإلنترنت  البعض.  بعضهم  وتعليم  بينهم  فيما 
بالنسبة للجماعات اإلرهابية يعد جامعة مفتوحة 
أن  ميكن  التى  ب��األدوات  يتعلق  ما  كل  لهم  تشرح 
من  وأهم  معها،  التعامل  يتم  وكيف  يستخدموها، 
الرسائل  تشفير  فى  للتكنولوجيا  تطويعهم  ذلك 
املعلومات  لتجميع  يستخدمونها  وكذلك  بينهم، 
فى  يرغبون  التى  واملناطق  األمنية  اجلهات  عن 

استهدافها. 
■ م���ا أش���ه���ر اجل���رائ���م ف���ى م��ص��ر وال���ع���ال���م التى 
اع��ت��م��دت ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، س����واء فى 

التنفيذ؟ أو  التخطيط 
- يوجد العديد من اجلرائم على مستوى مصر 
والعالم أيضاً، فى مصر مت إلقاء القبض على 45 
قدمت  أن  بعد  يناير،   25 قبل  املنصورة  من  شاباً 
املصرى  لإلنتربول  أوراق��اً  الفيدرالية  املخابرات 
عبر  األم��وال  بسرقة  الشباب  ه��ؤالء  بقيام  تتعلق 

سرقوا  أنهم  واكتشفوا  األم��وال  وغسل  اإلنترنت 
خرجوا  معظمهم  لكن  دوالر،  ماليني   10 حوالى 
ذكرت  كما  تشريعات،  لدينا  يوجد  ال  ألنه  ب��راءة، 

قبل ذلك.
كثيرة  ج��رائ��م  هناك  ال��دول��ى،  املستوى  وعلى 
تعطيله  الذى مت  إيران،  النووى فى  املفاعل  منها، 
ب��اس��ت��خ��دام ف��ي��روس م��ع��ني ف��ى امل��رك��ز اخلاص 
بتخصيب اليورانيوم وُعرف بعد ذلك أن الواليات 
األمريكية وإسرائيل هما السبب فى ذلك، وكذلك 
لالنفجار  تعّرضت  إي���ران  ف��ى  ص��واري��خ  ق��اع��دة 
قامت  أن  بعد  إيرانياً  ضابطاً   33 حوالى  وتوفى 

أمريكا بزرع فيروس داخل القاعدة.
وعلى نطاق الدول العربية فقد تعّرضت شركة 
إيقاف  ومت  الخ��ت��راق،  قطر  ف��ى  ج���از«  »أوراس 
مضخات الغاز فيها، شركة »آرامكو« فى السعودية 
كمبيوتر  ألف   35 الختراق  األخ��رى  هى  تعرضت 
وتعرضت  يومني  مل��دة  الشركة  وتوقفت  تقريباً 

خلسارة ماليني بسبب ذلك.
إليها  تصل  لم  التى  التكنولوجية  احلقوق  ما   ■

مصر حتى اآلن؟
اخلاصة  التشريعات  فى  هائل  ف��راغ  لدينا   -
ثغرة  وعندنا  املعلومات،  بتكنولوجيا 
التشريعات،  م��ج��ال  ف��ى  ك��ب��ي��رة 
ألى  ع��رض��ة  يجعلنا  وه����ذا 
ه�����ج�����وم، ل����ذل����ك إح���ن���ا 
الدولة  نعرف  محتاجني 

هتعمل إيه؟؟!
■ م��ا رأي��ك ف��ى حركة 
الشباب »ثورة اإلنترنت« 

ومطالبهم؟
صحى  أم��ر   -
من  جن���د  أن 
ي��داف��ع عن 
ح����ق����وق����ه، 
لطبيعى  فا
جن����د  أن 
لديهم  شباباً 
فى  رغ�����ب�����ة 
حتقيق مطالبهم، وال 
الدولة  تنتبه  أن  بد 
وتساعدهم  إل��ي��ه��م 
وت����ش����رح ل���ه���م أي���ن 

املشكلة.  تكمن 
كيف  وأخ�������ي�������رًا   ■
إذا  ال���ع���ال���م  س���ي���ك���ون 
تكنولوجيا  اخ��ت��ف��ت 

االتصال؟
- هنرجع للعصور 
والنشاط  للوسطى، 
حولنا،  من  سيتوقف 
فاحلضارة فى القرن 
والعشرين  احل���ادى 
على  مبنية  بأكملها 
بشكل  التكنولوجيا 

أساسى.

اتهمونا بأننا ممولون 
من جامعة اإلخوان 

املسلمني.. وقناة 
»الجزيرة« عرضت 

تصويرنا إذا خرجنا ىف 
مظاهرات

الشباب يرى الهاكرز 
بارعًا فى التكنولوجيا 

مع أنه مجرم

محمد اجلندىمحررة »صوت اجلامعة« حتاور إسالم خالد
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مشابهة  أو  نفسها  بالفكرة  ذلك  بعد 
محضر  على  يحصل  الباحث  ألن  لها، 
إيداع باليوم والتاريخ والساعة التى مت 

العلمى. للبحث  فيها  االختراع  تقدمي 
أن  األكبر هى  املشكلة  أن  يرى  لكنه 
هذه اخلطوة حتمى فكرته داخل مصر 
يوجد  ال  دولة   232 هناك  لكن  فقط، 
الدولية  البراءة  غير  منها  يحميه  ما 
وال  دوالر  ألف  بـــ37  جــداً  غالية  وهى 
هذه  كل  دفــع  يستطيع  مخترع  يوجد 

األموال على كل اختراع.
»بالل«  أشار  اجلوائز،  ناحية  ومن   
إلى أنه أخذ جوائز من وزارة الشباب 
العلمى،  البحث  وأكادميية  والرياضة، 
للمخترعني  الــعــلــم  تــــراث  وجــمــعــيــة 
والــبــحــث الــعــلــمــى، كــمــا حــصــل على 
وسام اإلبداع من مجلس علماء مصر، 
فكرة  جمعية  من  الذهبية  وامليدالية 
لريادة األعمال وشهادة تقدير من كلية 
تقدير  وشــهــادة  لــإبــداع  التكنولوجيا 
وشهادة  والرياضة  الشباب  وزارة  من 

من جمعية فكرة.
ــرى أن   ومــن وجــهــة نظر »بـــالل« ي
املبدعني  األطـــفـــال  مـــن  جــيــل  صــنــع 
وأماكن  عمل  ورش  توفير  على  تتوقف 
على  الصغار  ملساعدة  العلمى  للبحث 
فهناك  ـــى،  ـــداع اإلب فــكــرهــم  تــطــويــر 
 MITو أكسفورد  مثل  عاملية  جامعات 
بالدخول  والــطــالب  للباحثني  تسمح 
والقيام  األجهزة  واستخدام  للمعامل 
ــجــارب، لــكــن عــنــدنــا فـــى مصر  ــت ــال ب
مراكز  أو  اجلمعيات  ولــيــس  املعاهد 
ورق،  على  احلصول  من  بد  ال  البحث 
»بالل«  وشرح  لسنني.  يستمر  وممكن 
املشكلة التى تواجه البحث العلمى فى 
 %1 تخصص  الــدولــة  إن  حيث  مصر، 
الفترة  فــى  العلمى  للبحث  كميزانية 
وصلت  دوالً  هــنــاك  أن  مــع  ــرة  األخــي
فيها ميزانية البحث العلمى إلى %17، 
يتم  األموال  هذه  أن  هى  املشكلة  لكن 
العلم  عــيــد  تــكــرميــات  عــلــى  تــوزيــعــهــا 
بيكلف  تكرمي  وكــل  تكرميات   4 وهــم 
الذهب  اجلائزة  غير  جنيه،  ألف   400

للدكاترة. ومخصصة 
اجلامعة«  لـــ»صــوت  »بــالل«  وصــّرح 
بأنه توجد هناك شركة هواتف عاملية 
السلكى،  شــاحــن  صنع  على  تتنافس 
لكنها تريد أن تصل مسافته من 3 إلى 
فى  الفريق  يدرسه  ما  وهذا  أمتار،   4

احلالية. الفترة 
لتنفيذ  مصر  خارج  للسفر  وبالنسبة 
مشروعاته، ذكر »بالل« أنه كان يتمنى 
أن يستمر فى مصر مدى احلياة، لكن 
حتى  بالسفر  عليه  حتــتــم  ــظــروف  ال
يجد من يدعمه ويدعم أفكاره. 
وقال فى آخر تكرمي من 
عبداهلل  املــهــنــدس 
املدير  الشمرنى 
الــــتــــنــــفــــيــــذى 
العلم  جلمعية 
الــــــعــــــربــــــى 
 ، يت لكو با
واجلـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة 
مبـــــــصـــــــر، 
عليا  عــرض 
خارج  السفر 
لتنفيذ  مــصــر 
على  ـــــكـــــارى  أف

أرض الواقع.

»معوض«: 
اخرتعت ملبة 

تىضء دون 
كهرباء.. والرباءة 

الدولية »غالية 
جداً«

شاحن عمومى يحل أزمة الموبايالت المغلقة خارج البيت.. وعداد ذكى لتقليل حوادث السيارات

سيف عامر 
شاب يفكر 
فى تطويع 

التكنولوجيا 
لتسهيل حياتنا

وشريف  السيد  إميان   - كتبت 
صفوت ومها احلنفى:

بالل معوض شاب تخرج فى 
باملطرية،  التكنولوجية  الكلية 

وحاليًا عضو فى جامعة الدول 
العربية واالحتاد العربى حلقوق 

امللكية الفكرية، وأول عربى 
مصرى مسلم عضو مبنظمة 

الطاقة احلرة بكندا، كما أنه باحث 
فيزيائى وعضو جمعية تراث العلم 

العلمى. والبحث  للمخترعني 
ومتكن فريق »صوت اجلامعة« من 
إجراء حوار معه، وقال: متنيت منذ 

الصغر أن أكون عاملًا فى الفيزياء 
النظرية واختراعاتى تصير لبلدى 

مثل »سميرة موسى - مصطفى 
السيد - مصطفى مشرفة - السيد 

بدير«.

ذكر  »بالل«  مع  املاضى  إلى  بالعودة 
ـــده هــو الــســبــب الــرئــيــســى فى  أن وال
جناحه، فكان يقول له باستمرار »كّسر 

وبّوظ وأنا هاشترى غيرها«.
لــديــه شغف فــى فك  »بـــالل«  وكـــان 
وتقدم  محتواها  على  والتعّرف  اللعب 
ملركز سوزان مبارك االستكشافى وهو 
عدداً  ووجــد  عشرة  احلادية  سن  فى 
كبيراً من الكتب، وظهر فى التليفزيون 
واحلـــــوارات الــصــحــفــيــة، حــتــى وصل 
والتراث  الفكرية  احلقوق  جمعية  إلى 

العلمى. البحث  ووزارة  بعدها  العلمى 
بابتكارها  قــام  فكرة  أول  إن  وقــال 
كهرباء،  دون  يعمل  ذاتــى«  »مطور  هى 
وكان  الفيزياء،  لقوانني  مخالف  وهذا 
األثير  اخترع  ثم   ،2007 عام  فى  ذلك 
املجانية،  الطاقة  باسم  يُعرف  ما  أو 
التشغيل  على  القدرة  له  اجلهاز  وهذا 
طاقة  بتوليد  ويقوم  فولت   9 ببطارية 
إلى  الوصول  تستطيع  فولت   5 تتعدى 
5 منازل، وهذا اجلهاز له ثالث فوائد، 
هى »أول كهرباء فى العالم ال تكهرب، 
فولت   1000 خالله حتريك  من  ميكن 
فى سلك اسمه واحد جزمي، وهو أرفع 
به  الكهرباء  يحترق،  وال  الشعرة  من 
حتتاج  ال  أى  السلكية  وليست  مشعة 

توصيل«. دائرة 
وأوضح »معوض« أنه تقدم ألكادميية 
ـــن طلب  م بــأكــثــر  ــمــى  ــل ــع ال الــبــحــث 
وهى:  اخــتــراع،  بــراءة  على  للحصول 
ينتج  جهاز  وقــود،  دون  يعمل  »مــوتــور 
طاقة كهربية بقدرات هائلة من عجلة 
من  الكهرباء  إنتاج  األرضية،  اجلاذبية 
السيارة، رافع  الصوت، حماية بطارية 
شفاف،  موبايل  للسيارة،  هيدروليكى 
رميوت كنترول شفاف، بطارية موبايل 
ماوس  شحن،  ودون  توقف  دون  تعمل 
من  أكثر  وله  قلم،  شكل  على  كمبيوتر 
الشمسية،  الطاقة  مكبر  اســتــخــدام، 
محرك  ــارة،  ــســي ــل ل هـــوائـــى  مــســاعــد 
يعمل  مــحــرك  الــطــائــر،  ــاء  ــامل ب يعمل 
اإللكترونى،  القلم  املغناطيس،  بقوة 
الالسلكية،  الكهرباء  الذكية،  الفيشة 
الكهرباء  إلنتاج  جهاز  العدم،  كهرباء 
من الفراغ، وذلك من تفريغ الشحنات 
مثل أشعة الراديوم، وإنتاج الطاقة من 
والوشائع  والكهربائية  الدائمة  املغانط 

الثابتة«.
كما تقدم ملجلة »NATURE« بورقة 
بحثية عنوانها »النظرية العامة للكون« 
محتوياتها: عدم وجود جاذبية، إمكانية 
يحرك  الــذى  ما  املاضى،  إلــى  السفر 
شكل  للكون،  حــدود  هناك  الكواكب، 
مستقبل،  وال  حاضر  يوجد  ال  الكون، 

الزمن  ونهايته،  الكون  خلق  بداية 
ال يتوقف.

»بـــــالل«  أن  ورغــــــم 
الـــعـــديـــد من  قـــــدم 

االخــــــتــــــراعــــــات 
املميزة  اجلديدة 
ــــم  ـــــــــه ل فـــــــــإن
على  ــحــصــل  ي
اختراع  ـــراءة  ب

واحدة.
ـــه  ويـــــــرى أن
على  يـــــقـــــدم 

االختراع  بـــراءة 
ـــــى يـــحـــمـــى  حـــــت

الفكرة فقط لكى ال 
يأتى  أن  أحد  يستطيع 

محطة بنزين متنقلة
مدار  على  تعمل  متنقلة  صغيرة  سيارات 
الساعة بشكل »Tank« بنزين/ طوارئ داخل 
وخارج املدن، خاصة بالطرق الطويلة. تقوم 
هذه اخلدمة على رقم مختصر يتم اإلعالن 
جميع  يحفظه  لــكــى  الــطــرق،  بشتى  عــنــه 
سائقى السيارات، وباألخص رجال األعمال 

البضائع.  وناقالت  والسيدات 
الشركة  هـــذه  وتــتــعــاقــد 

مــع شــركــات املـــواد 
بصرف  البترولية 
حصة بنزين يومية 
مخّفضة،  بأسعار 
الفكرة  ومــــيــــزة 
العميل  حــــاجــــة 
واستعداده  املاسة 

تكاليف  أى  ــدفــع  ل
ــخــروج مـــن مـــأزق  ــل ل
السيارة  نفاد  وقود 

على الطريق.
مصارف للقمامة

مشكلة  حلــــــل 
ـــة  الـــقـــمـــامـــة وكـــارث

مصر  فــى  املخلفات 
يــــقــــتــــرح »ســــيــــف« 
أرضية  غرف  إنشاء 
ــذ فـــوق  ــف ــن ـــا م ـــه -ل

األرض جلمع القمامة- توازى غرف الصرف 
األحياء  وبعض  والنجوع  القرى  الصحى فى 
القدمية مبساحات أكبر  حتتوى هذه الغرف 
على حمض الكبريت املعالج واملستخدم فيه 
إلنتاج  )طريقة  الــرصــاص  غــرف  طريقة 
تكلفة(.  بال  العادى  املاء  من  احلمض 
تقوم هذه الغرف بتحويل كل ما يلقى 
سائلة  مــادة  إلــى  مخلفات  من  بها 
يسهل نقلها أو ضّخها ملصرف كبير 

الستخدامها كمواد عضوية(.
موبايلك فى أمان

هناك  مــوبــايــلــك  تفقد  ال  وحــتــى 
مت  التى  االستشعار  أجهزة  من  الكثير 
لتتفقد  الصينية  األســواق  من  مؤخراً  بثها 
فاملنافسة  رائجة،  غير  لكنها  جوالك،  مكان 
من  االكسسوارت  تصنيع  شركات  بني  اآلن 
 ،)Cover( اجلــوال  حافظات  تصنيع  بينها 
 coverبـ واصــل  خيط  إلــى  اإلضافة  وهنا 
املوبايل ميتد لربطه بحزام أو جيب البنطلون 
ويفّضل تصنيعه من املواد املطاطية الشفافة 
بنفس  بسيطة  كبسولة  أو  بخطاف  ويعمل 
نظام حزام أمان السيارة إن مت جذبه فجأة 
يتوقف مكانه ويتحول إلى خيط صلب لتنبيه 

العميل أن موبايله كاد يُسرق أو يقع.
شمسية الشتا والصيف

وحلل مشكلة املطر والبرد بأسلوب بسيط 
بأسلوب  واحلر  الشمس  مشكلة  وحل 
كلياً  اعتماداً  الفكرة  أبسط،  تعتمد 
على استخدام الطاقة املوجودة فى 
مضر  شــىء  من  وحتويلها  اجلــو 
سعادة،  مــصــدر  إلـــى 
الـــشـــمـــســـيـــة 
الـــــعـــــاديـــــة 
ملستخدمة  ا
األمطار  فى 
لــــــــــــــــــــو مت 
ها  يد و تز

مصدرها  يكون  األعلى  فى  تدفئة  بخاليا 
أو  والثلج  املطر  أو سقوط  والضوء  الشمس 
التى  األماكن  اليومى فى  الكهربائى  الشحن 
ال يتوافر فيها الضوء كبعض الدول الثلجية 
تكّون مجاالً حول جسم اإلنسان يكون اجتاه 
الطاقة فيه ألسفل، بحيث تشمله وتزيد قوة 
املظلة  فى  املوضوع  اخلاليا  بعدد  التدفئة 
على  يعتمد  وهـــذا  وحــجــمــهــا، 

التصميم.
شاحن عمومى

االتصال  تقفد  ال  وحتى 
بطارية  ــفــدت  ن إذا  بــعــاملــك 
شبه  جـــهـــاز  ـــك،  ـــل ـــاي مـــوب
متر  بـــطـــول  مـــحـــمـــول 
متر  نــصــف  وعــــرض 
ُمضاء باللون األحمر 
أمام  دائــمــاً  ويستقر 
واجهات املحالت التى تقدم 
وخدمات  املــوبــايــل  صيانة 
اجلهاز  ويـــقـــدم  الــشــحــن 
بأطوال  سلك  مــن  أكــثــر 
تناسب  وأشكال  مختلفة 
أى موبايل وتكلفة اخلدمة 
به  تستطيع  جنيه  واحـــد 
إلى  موبايلك  تشحن  أن 
حـــد مــعــقــول فـــى وقت 
استخدام  وتستطيع  سريع 
اإلنترنت املجانى وتستطيع أيضاً أن حتظى 
فقدوا  ممن  األصدقاء  بعض  على  بالتعرف 
مجتمع  مثل  فهو  مثلك  بطارياتهم  شحن 
صغير داخل حيز كبير. فتطبيق هذه الفكرة 
يوجد  ال  الــتــى  ـــدول  ال بعض  أو  مصر  فــى 
سهل  اجلهاز  مصدر  ألن  سهل،  اجلهاز  بها 
للغاية وأسعاره زهيدة جداً، وبإمكانى أيضاً 
أن أشــرح هــذا اجلــهــاز مفصاًل، وأظــن أن 
صناعته وتركيبه بسيطة، ولن تتكلف شيئاً.

عداد ذكى للسيارات
من خالل تعديل بسيط فى خلفية السيارة 
ويفضل مكان العالمة التى حتدد نوع السيارة، 
ثابت  جزء صلب  من  العالمة  تتحول  بحيث 
إلى عداد مضىء بوضوح فى النهار والليل، 
السيارة احلالية وعند سكون  يوضح سرعة 
السيارة يتحول إلى عالمة السيارة األصلية 
بضوء خافت، يعمل على الطاقة الشمسية أو 

الشحن من طاقة احلركة.
ليست ممهدة  النامية  الدول  فى  فالطرق 
ومليئة بالعقبات والناس تفقد القدرة أحياناً 
السيارات  وبني  بينها  املسافات  على حتديد 
املجاورة، مما يتسبب فى اصطدام السيارات 
املطبات  كــثــرة  إلـــى  ــاإلضــافــة  ب بــبــعــضــهــا، 
والسكان  احلكومات  تضعها  التى  الصناعية 

املحليون لتفادى خطر السرعات العالية.
عدم االهتمام باملبتكرين

أعـــرب »ســيــف« عــن اســتــيــائــه مــن عدم 
أفكاره،  تدعم  مؤسسة  أو  هيئة  أى  وجــود 
بـــراءة االخــتــراع ذكــر أن هناك  ومــن حيث 
محطات  وهــمــا  التسجيل،  حتــت  فــكــرتــني 
بطريقة  املنبع  من  املخلفات  وفصل  الشحن 
للحكومتني  تقدميهما  مت  وفكرتني  مبتكرة، 
األملانية والتركية بخصوص الالجئني، وملف 
كامل عن االستفادة منهم وكيفية دمجهم فى 
لتطوير شكل  وفكرة  الغريب عنهم.  املجتمع 
منتجات الشوكوالتة اخلاصة »كادبورى« فى 
كندا ويقومون بالتواصل معه كل فترة كناقد 
تكرميه  مت  عــامــر«  »ســيــف  عــربــى.  تسويق 
املــتــحــدة ومــن مــؤســســات أخرى  مــن األمم 
ومؤمترات وقنوات فضائية، لكن ما يهمه أن 

تخرج األفكار من طور األحالم.

بالل معوض 
ُيفّسر بداية 

ونهاية الكون

السيد  إمي��ان   - كتبت 
وإمي����ان ص���اح وإس���ام 
محمد وعبداهلل محمد:

سيف عامر شاب فى 
الثالثينات من عمره من 

الغربية  محافظة  أبناء 
التسويق  يعمل مدير 

اإلبداعى فى شركة 
املتخصصة  »رفرف« 

فى مجال االختراعات 
املكتبية، يحاول أن يضع 

التى  للمشكالت  حلواًل 
تواجه الناس فى حياتهم 

اليومية.
وخالل حوار »صوت 
اجلامعة« مع »سيف« 

أوضح أن أفكاره وليدة 
ومصدرها  اللحظة، 

نواجهها  التى  املشاكل 
يوميًا فى أوطان الدرجة 
الرابعة. ويرى »سيف« أن 

تنفيذ أفكاره على أرض 
التكلفة  الواقع ال يتطلب 

فحسب، وإمنا تسهيالت 
الدولة. ومن وجهة نظره 

فهو يرى أن االستفادة 
أفكاره  احلقيقية من 

تكمن فى تكوين فريق 
عمل والبحث عن داعمني 

األفضل منها  وتنفيذ 
والبحث عن املزيد.

سيف عامر

ميداليات التفوق التى حصل عليها

جانب من احلوار
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»مين« 
»مبسوطة« 

بالسواق الىل 
يتكلم معاها.. 

و»بسمة« 
برتكز مع 
العداد.. 

و»الهاندفرى« 
الحل األمثل 

للسواقني 
»الرغايني«

شوارع جامعة القاهرة
وراء كل منها حكاية

حواليا والدى.. بس كل 
فقط فى مصر.. لو سواق واحد فى وادى

التاكسى ساكت يبقى 
أخرس أو خاطف الزبون!

كتبت - هبة الدرس:
عمرك مرة ركبت مع سواق تاكسى مش رغاى؟ طب 
مفيش مرة وّقف العربية على جنب وقالك »ال مؤاخذة« 
يا  مؤاخذة«  »ال  واال  وجاى؟  حمام  هاعمل  كابنت  يا 
آنسة هاجيب سجاير؟!، ولو السواق كان ساكت ومش 
بيتكلم، يا ترى هيبقى أخرس واال أنت مخطوف يا معلم 
ومش عارف؟ ولو قعد يكلمك على بناته اللى متجوزين 
ومخلفني ويدعيلك تبقى زيهم وانتى مش عايزة تتجوزى 
أصال هتعملى إيه؟!، ويا سالم لو أنت راجع من الشغل 
تعبان، والسواق عمال يكلمك فى مشاكله اخلاصة وأنت 

مش قادر تفتح عينك ومتعصب هترد عليه إزاى؟! 
معروف أن السواق املصرى ماينفعش يبقى ساكت طول 
الطريق، وفقاً ملبدأ ونسكت ليه ملا ممكن نسلى الطريق 
بالكالم، يا ترى بقى الزباين كمان بتبقى عايزة تتكلم واال 
بيردوا ويتفاعلوا من باب الذوق؟، مواقف كتير بنتعرض 
لها من سواقني التاكسى، عشان كده »صوت اجلامعة« 
سألت الشباب عن أكتر موقف فاكرينه من عمو السواق 

وهما راكبني وكان رد فعلهم إيه؟
عني  جامعة  التجارة  بكلية  مصطفى،  شعبان  قال 
شمس، إنه مرة كان راكب تاكسى، ومن ثم وقف السائق 
بالسيارة بجانب منزله، وطلع »عمل حمام« ونزل تانى 
بكلية  الطالب  وأضاف محمد عيسى،  يوصله.  عشان 
اآلداب جامعة عني شمس، أنه اتفق مع السائق على أجرة 

ما، ولكنه أراد مبلغا ماليا أكبر »يا إما يروحوا القسم«.
بينما ذكرت بسمة محمد، الطالبة بكلية العلوم جامعة 
بالسائق، على قدر تركيزها مع  أنها ال تهتم  القاهرة، 
»العداد«، عشان »مايضحكش عليها فى األجرة«، وقالت 
آية عبدالباسط، الطالبة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، 
إنها تظل طوال الطريق ممسكة مبقبض باب التاكسى، 

ألنها تخشى أن يخطفها السائق فى أى حلظة.
جامعة  اإلعالم  بكلية  الطالبة  إلهامى،  مين  وترى 
القاهرة، أن السواق إذا لم يتحدث معها ستشعر بامللل، 
الطريق،  طوال  أن سائقا ذات مرة ظل صامتاً  وتروى 
معها  يتحدث  ولم  »أخرس«،  أنه  اعتقدت  أنها  لدرجة 
إال عند وصولها ملقصدها، طالباً األجرة، وأضافت أنها 

تكون »مبسوطة« عندما يتحدث معها السائق.
أما أحمد سعيد، الطالب بكلية احلقوق جامعة القاهرة، 
فيعبر عن رأيه فى سائقى التاكسى، قائاًل »السواق من 
دول يبدأ الطريق لطيف، بعد كده يرخم ويقعد يرغى ملا 

صدعنى«، وسائقى التاكسى مشهورون »بالرغى«.
التجارة  بكلية  الطالب  حسن،  باسم  يقول  كما 
جامعة القاهرة، إنه ذات مرة كان فى اخلارج مع أخته 
وصديقتها، وكان الوقت متأخراً، وحاول مراراً أن يقنع 
كل سائق تاكسى يستوقفه بأن يوصله، ولكن محاوالته 
باءت بالفشل، والسبب »أن بيته مش فى طريق السواق«، 
وأضاف أنه فى آخر مرة أوقف بها التاكسى قال للسائق 
وفى  معاك«،  جايني  وإحنا  فني  رايح  »انت 
أخته  مع  أتوبيس  أركب  اضطريت  اآلخر 

وصاحبتها.
الطالب  مصطفى،  مازن  ويروى 
بكلية الهندسة جامعة القاهرة، 
أجرة،  سيارة  استوقف  أنه 

وفى الطريق أخذ السائق فى »الرغى« عن مواقف عديدة 
لدرجة أننى وضعت »الهاند فرى« واستمعت للموسيقى 
طوال الطريق، وعندما كان ينظر لى السائق، كنت أبتسم 

ليشعر أنى أتابع ما يقول.
أما أسماء أحمد، الطالبة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، 
فكانت فى عجلة من أمرها، فأسرعت بإيقاف تاكسى 
ليصل بها إلى ماسبيرو من محطة جمال عبدالناصر، 
أوقف  مقصدها،  إلى  بها  يصل  أن  قبل  السائق  لكن 
األزمة  لكن  سجائر  واشترى  »كشك«  بجانب  السيارة 
ليست هنا، إمنا فى أن البائع »مش معاه فكة«، ومهما 
قلت للسائق إنى »مستعجلة«، يرد »ببرود« قائاًل »روحى 
شوفى لك تاكسى تانى«، وبالفعل نزلت من السيارة تاركة 

له األجرة وأكملت طريقى سيراً.
بينما ظل حسام حسنني، الطالب بكلية العلوم جامعة 
حلوان، يساعد سائق سيارة األجرة التى كان يركبها؛ حيث 
إنهما أثناء السير وفى منتصف الطريق »كاوتش العربية 
فرقع«، وحني طلب السائق من حسام أن يستقل سيارة 

أخرى، رد قائاًل »عيب يا رجل دا احنا عشرة طريق«.
وقالت ميادة على، الطالبة بكلية التجارة جامعة عني 
شمس، إنها كانت تركب التاكسى عادة مع جدها، لكن 
هذا املوقف يختلف مع ما قبله متاماً؛ حيث ذكرت أن 
جدها كان هو دوماً ما يبدأ احلديث مع السائق واصفة 
األمر بأن األول »بيجرجر« األخير فى الكالم، ويشعره أنه 
يعلمه منذ مدة طويلة وكأنهما أصدقاء، ووصل احلديث 
ذات مرة أن تبادل جدها والسائق أرقام الهاتف ليتواصال 
معاً، وعندما سألته عن السبب رد قائاًل »يا بنتى معرفة 
مع  تركب  ما  كل  وبقت  كنوز«، عندها ضحكت  الناس 
سواق تاكسى تقول له جدو بيسلم عليك »وجترجره فى 

الكالم زى جدها بالظبط«.

كتبت - آية قرين ونورهان جمال:
بكلياتها  القاهرة  جامعة  داخل  جولة  فى 
املختلفة، نكتشف شوارع ال يعلمها الكثيرون من 
باستثناء  أساتذتها،  من  وأيضا  اجلامعة  طالب 
القليل منهم، وهذه الشوارع لم تكن وليدة الفترة 
باجلامعة  زمن  مدار  على  كانت  لكنها  احلالية 
فى  الغريب  وكان  باجلامعة،  انتشارها  ومدى 
هذه  فى  يجلسون  الطالب  من  الكثير  أن  ذلك 
الشوارع دون أن يعلموا اسمها أو سرها، وسبب 

تسميتها.
شارع احلب

الشارع الذى يقع خلف كلية دار العلوم، وُسمى 
ملوقعه  فيه  »احلبيبة«  نظراً جللوس  االسم  بهذا 
الهادئ حتت االشجار، وكما ذكر صاحب مكتبة 
دار النصر املوجودة فى هذا الشارع: هذا الشارع 
الوقت  أما   ،love street قدمياً  يسمى  كان 
لكثرة  نظراً  املكتبات«  »بشارع  يسمى  احلالى 
والتصوير  والطباعة  بالكتب  اخلاصة  املكتبات 
فيه، وأكد أنه ال يزال االسم األول موجوداً بدليل 
ما  فيه  فتجد  فيه،  والعشاق  األحبة  وجود  كثرة 
اختيار  سبب  إن  ويقول   ،couplesبـ يسمى 
العشاق واألحبة هذا الشارع ملوقعه وانعزاله عن 
اجلامعة بأكملها. ووصف من يجلس فيه من هذه 

النوعية بأنهم »عيال هايفة«.
الثقافة  دار  مبكتبة  عاملة  »مى«،  وذكرت 
جتاوزات  ترى  ال  أنها  الشارع،  بنفس  احلديثة 
فقط  الكالم  سوى  يوجد  وال  اجلالسني،  من 
للغاية  طويلة  ساعات  اجللوس  باستثناء  بينهم، 
فى املكان، ورأت أن هذا الشارع ال ميثل شكاًل 

حضارياً للجامعة.
وقالت الطالبتان »مرمي ومنة« اجلالستان فى 
هذا املكان، الفرقة األولى بكلية جتارة إجنليزى، 
أنهما ال تعلمان اسم هذا الشارع ولكنهما جتلسان 

فيه ألنه شارع بعيد عن كليتهما. 
وذكرت »جهاد«، بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، 
إنها رأت جتاوزات عديدة فى هذا الشارع، قائلة: 
»ده مش منظر.. إحنا فى جامعة«. وأضافت لو 

كانوا زوجني لن يفعلوا ذلك أمام الناس، وهو ما 
يثير التساؤل عن دور أمن اجلامعة.

شارع العشاق
إجنليزى،  جتارة  كلية  خلف  الواقع  الشارع 
وآخرون   ،»1« احلب  شارع  عليه  يطلق  والبعض 
أكدته  ما  وهو  »العشاق«،  شارع  عليه  يطلقون 
دار  بكلية  الثانية  بالفرقة  »أسماء«  الطالبة 
العلوم، وأن هذا الشارع ال يعجبها، ألنها رأت فيه 
أن  وذكرت  فيه،  جتاوزات عديدة من اجلالسني 
سبب جلوسها فى هذا املكان انتظارها أصحابها 

فقط.
التجارة،  بكلية  الثالثة  بالفرقة  »أحمد«،  وأكد 
يعلم  وال  الشارع  باسم  دراية  على  يكن  لم  أنه 
هذه  مبثل  يهتم  ال  أنه  مؤكدا  فيه،  اجلالسني 

األمور، لذلك لم يالحظ شيئاً.
وقال وليد مداح أحد رجال أمن اجلامعة: »دى 
معاً  جللوسهم  مانع  يوجد  وال  شخصية«  حرية 
يعلم اسم  لكنه ال  للمذاكرة وتبادل املحاضرات، 
الشارع على اإلطالق، ويرى أن احلل لعالج هذه 

الظاهرة هو الرجوع للدين.
عمال  أحد  عبداهلل،  محمد  قال  حني  فى 
النظافة باجلامعة، إن هذا الشارع يسمى »بشارع 
العشاق«،  »شارع  اسمه  أن  يعلم  وال  السور«، 

مصرحا مبقولة »ربنا يستر على الواليا«.
شارع اخلرطوم

املجتمع،  خدمة  عند  اآلثار  كلية  بجوار  شارع 
السودانيني  والطالبات  للطالب  ومخصص 
باجلامعة، نظرا ألنه قريب من املبنى املخصص 
من  الكثير  أكده  ما  وهو  اجلامعة،  داخل  لهم 
حيث  معهم،  احلديث  حني  السودانيني  الطالب 
أن  إلى  التجارة،  بكلية  »سراج«  الطالب  أشار 
غيرهم  يدخله  أحد  وال  لهم،  مخصص  املبنى 
وبني  بينهم  االختالط  نتيجة  للمشاكل  جتنباً 

الطلبة املصريني.
إن  »حمودى«،  عليه  يطلق  آخر  طالب  وقال 
هناك عنصرية فى التعامل داخل اجلامعة، وهذا 

ما يرفضه كطالب.

كتبت - أفنان محمد هاشم:
دى  التكنولوجيا  أن  حاسة  أنا  بنتى  يا  »واهلل 
حلست دماغ والدى«.. وكأنها بهذه اجلملة خلصت 
بعد  األخرى  األسر  الكثير من  وحال  أسرتها  حال 

دخول التكنولوجيا بيوتهم..
»ناهد قاسم« البالغة من العمر 46 عاماً واملوظفة 
بوزارة الشئون االجتماعية، أم ألربعة أبناء، أكبرهم 
العامة،  الثانوية  فى  وأصغرهم  اإلعالم  كلية  فى 
ما  لشراء  املال  أبنائها  تعطى  وهى  تعرف  تكن  لم 
أن  غيرهما  أو  كمبيوتر  أو  موبايل  سواء  يطلبونه، 
منهم  حرمانها  وراء  السبب  ستكون  الوسائل  هذه 
رغم وجودهم معها فى مكان واحد، وهذا ما جعلها 
هذه  مثل  اختراع  فى  سبباً  كان  من  وتلعن  تسب 

الوسائل.
من  دى  احلاجات  بيسيبوا  ما  بنتى  يا  »واهلل 
حديثها،  »ناهد«  بدأت  هكذا  خالص«...  إيديهم 
واصفة حال أبنائها بعدما أصبح كل منهم ممسكاً 
بوسيلة تكنولوجية مختلفة، وكيف أن هذه الوسائل 
كانت سبباً فى تغيير حال أسرتها إلى األسوأ، فلم 
يعد هناك تواصل بينها وبني أبنائها بأى شكل من 
مبثابة  كانت  التى  العشاء  وجبة  حتى  األشكال، 
فقط  ليس  األسرة  عليها  جتتمع  عائلى  ملتقى 
ليأكلوا، وإمنا أيضاً ليحكى كل منهم تفاصيل يومه، 
تأثرت بدخول التكنولوجيا فاستمرت وجبة العشاء 
قد  عائلى  جو  من  يحوطها  كان  ما  لكن  هى،  كما 
تبّدد بعد أن أصبحت تلك الوسائل ال تفارق أيديهم 
املطلق  الصمت  بالبيت  فانتشر  األكل،  أثناء  حتى 

والكآبة الدائمة.
»دول بيخلونى فى نص هدومى قدام الضيوف«.. 
التى  تذكرت السيدة ناهد بعض املواقف املحرجة 
فتارة  الوسائل،  تلك  بسبب  أوالدها  فيها  وضعها 
يتقدم عريس البنتها، فتقابله وأهله وهى ممسكة 
بالتليفون غير مبالية بأى منهم، وتارة يذهبون لزيارة 

وبيده  أبنائها  من  واحد  كل  فيجلس  أقاربهم، 
السالم  عليهم  يلقى  من  يعيرون  وال  تليفونه 

بدهشة  وتساءلت  اهتمام،  أدنى  والتحية 

دى  احلاجات  أعرف  »نفسى  وجهها  مالمح  تكسو 
أو  ابتدائى  فى  لسه  اللى  الطفل  يخلى  إيه  فيها 

إعدادى يتعلق بيها كده؟«.
»حاولت كتير بس باحس إنى تايهة وأنا ماسكة 
احلاجات دى«.. جاوبت »ناهد« عندما سألتها هل 
أى  مع  التعامل  كيفية  تتعلم  أن  ذلك  قبل  حاولت 
من  مراراً  أنها طلبت  وأضافت  تكنولوجية.  وسيلة 
الوسائل  بتلك  يعلمها كيف متسك  أبنائها أن  أحد 
وكيف تتعامل معها، لكنها فى كل مرة جتد أنه من 
تتأقلم مع هذه الوسائل  الصعب، بل املستحيل أن 
وتتعامل معها، وتتأكد أن تلك الوسائل متثل عاملاً ال 

يشبهها وال تشبهه.
عندنا  كان  وال  أيام  وأجمل  عيشة  أحلى  »كانت 
والتليفزيون  الراديو  دوب  يا  غيره،  وال  تكنولوجيا 
طفولتها  أيام  »ناهد«  تذكرت  واالسود«..  األبيض 
وشبابها ووصفتها »بالزمن اجلميل«، وقالت إن تلك 
االيام كانت اجمل ايام عمرها على الرغم من عدم 

وجود اى وسيلة تكنولوجية بها.
تبعتها  واحلسرة  األلم  من  تخُل  لم  تنهيدة  وبعد 
بنتى«، وكأنها  يا  الكالم  بجملة »مافيش فايدة من 
هذه  أن  فأكدت  الواقع،  لألمر  استسالمها  تعلن 
تعد على أصابع  تكاد  التى  الوسائل رغم فوائدها 
اليد، ما هى إال لعنة تصيب معظم أبنائنا فى هذا 

رحم  من  إال  الزمن.. 
ربى.

يقضى  الطائرة..  وحتى  لألوتوبيس  توك  للتوك  للتاكسى  للمترو  امليكروباص  من 
املواطن املصرى جزءاً كبيراً من عمره يتنقل بني املواصالت وهو رايح الشغل أو اجلامعة 
أو مسافر ألهله.. وبطرافة وخفة دم املصريني املعروفة، عشرات املواقف واالفتكاسات 

تشهد عليها كل مواصلة فى البلد. 
مثاًل عندنا سواق التاكسى »الرغاى« و»أبوالعّريف« اللى فاكر نفسه فاهم كل حاجة 
بتسوق  اللى  الست  وعندنا  استراتيجى،  خبير  أجدعها  وال  وبيعمل حتليالت سياسية 
ناس  بذاته،  قائم  »عالَم«  بنعتبره  اللى  واملترو  والتاكسى..  وامليكروباص  توك«  »التوك 

بتتقابل وناس بتتفارق وناس »بتاكل عيش« فيه..
والشباب بأفكارهم املبتكرة، وعقولهم املبدعة، بيتخّيلوا نفسهم فى منصب وزير النقل 
وتريح  الزحمة  تخفف  جديدة،  مواصالت  وسائل  وبيقترحوا  مصر،  فى  واملواصالت 

الناس، زى الدراجات واخليول واجِلمال أو حتى األفيال. 
وكمان بيحكوا عن املواقف الغريبة واملضحكة اللى صادفتهم فى القطار وفى املترو 

والطيارات، فى املواصالت عندنا »مش هتقدر أبداً تغّمض عينيك«.

»بر.. جو.. بحر«: مش 
هتقدر تغّمض عينك

شارع العشاق
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فى مملكة عفاريت األسفلت
حكاوى الركاب فى دنيا الميكروباص

إفيهات »توك توك« وسط 
البلد »سوالر فى التنك وال 

مليون فى البنك«
دايمًا بنتهور وفى اآلخر بنتعور!

سائقو التاكسى مغامرون.. 
والمترو يعّرض الركاب للموت

كتبت - هبة الدرس:
راكبني  وه��م��ا  خطر  مل��واق��ف  بيتعرضوا  مننا  كتير 
كانت، بس  املترو.. تاكسى أو أى وسيلة مواصالت أياً 
يا ترى ملا بنتعرض للمواقف دى بنعرف نتحاشاها بعد 
كده، واال برضه بنقع فيها زى ما هى تانى ومابنتعلمش 
اللى  اخلطر  فى  السبب  إحنا  ت��رى  وي��ا  أخطائنا،  من 
مرة  كل  ترى  ويا  الضحية،  مرة  كل  إحنا  واال  بنشوفه، 
هتسلم اجلرة وال مش هنعرف نعدى من املواقف اللى 

بنقابلها ونروح فيها ومانرجعش تانى، وملا بنقابل 
بنستسلم  إيه  بيكون رد فعلنا  املواقف دى 

للخطر واال بنقاومه؟!!
تعرضت ريهام عبدالعزيز، الطالبة 
بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، فى 
مرحلة الثانوية، إلى عملية خطف 
التاكسى  سائقى  أح��د  ِقبل  من 
وذل���ك عندما  مب��دي��ن��ة ط��ن��ط��ا، 
أحد  إلى  للذهاب  تستعد  كانت 
دروسها، وتروى »ريهام« أن سائق 
التاكسى أغلق جميع األبواب حتى 

ثم أسرع  ال تستطيع فتحها، ومن 
بها عبر طرقات ال تعرفها، مما أثار 

ذعرها وبدأت بالصراخ حتى الحظها 
بجوارها،  املارين  التاكسى  سائقى  أحد 

وأعادها  املختطف  ذل��ك  م��ن  بإنقاذها  وق��ام 
 مرة أخرى إلى والديها، فقد كانت خائفة حلد املوت.
العلوم جامعة  بكلية  الطالبة  أحمد،  واجهت سهام  كما 
القاهرة، خطر كسر ذراعها، وذلك عندما كانت تستقل 
حبيسة  ذراع��ه��ا  ظلت  حيث  املحطات؛  بإحدى  املترو 
لم  الباب مرة أخرى  الباب محطة كاملة، وعندما فتح 
تستطع حتريك ذراعها لفترة من الوقت إلى أن عادت 
إلى طبيعتها مرة أخرى. وأضاف محمد حمدى، الطالب 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، أنه ذات مرة أغلق باب 
املترو على يديه، لكنه لم يكن داخل املترو بل كانت خارجه، 
وحترك املترو وما زالت يديه داخل الباب، وقرب انتهاء 
الرصيف فتح باقى الركاب بالداخل الباب ودفعوه على 
سناً.  له  وكسرت  دماً،  نزفت  وأنفه  فسقط  الرصيف، 

 

الطالبة  رفاعى،  ياسمني  مع  مختلفاً  األمر  كان  بينما 
عندما  إنها  حيث  شمس،  عني  جامعة  األلسن  بكلية 
قام  مباشرة  بها  ركبت  وبعدما  أجرة،  استوقفت سيارة 
مطوالً،  لها  ونظر  النوافذ،  كل  بإغالق  التاكسى  سائق 
ومن ثم قال لها »أفتح لك التكييف يا أبلة أصل اجلو 
أتضحك  ياسمني،  تفعل  م��اذا  ت��در  ل��م  عندها  ح��ر«، 
ذعر. من  لها  سببه  تبكى مما  أم  السائق  تصرف   من 

أثناء  مرة  ذات  أنه  صحفى،  حسنني،  محمد  ذكر  كما 
حديثه على الهاتف مع عمه، أثناء ركوبه املترو، 
ولم  اللصوص هاتفه وجرى  سرق أحد 
يستطع اللحاق به، ألن الباب أغلق، 
وأضافت آية ناصر، الطالبة بكلية 
اآلداب جامعة عني شمس، أنها 
امليكروباص  من  نزولها  أثناء 
واستعجال السائق لها لتسرع 
وكسرت  سقطت  ب��ال��ن��زول، 
ف��ت��رة طويلة  وظ��ل��ت  ق��دم��ه��ا 

باملنزل ال تتحرك.
سيد،  إميان  تعّرضت  بينما 
الطالبة بكلية االقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة القاهرة، لسرقة 
أثار  ما  لكن  املترو،  فى  محفظتها 
حيرة »إميان« أن عربة املترو التى كانت 
تركب بها ليست مزدحمة كالعادة، ودوماً ما 
تتساءل »كيف تعرضت للسرقة«؟!!، ووقعت حنان على، 
جامعة  والعمرانى  اإلقليمى  التخطيط  بكلية  الطالبة 
القاهرة، بنفس املأزق، لكن هذه املرة تركت هاتفها دون 
قصد فى سيارة التاكسى، لكن عندما اتصلت بهاتفها 
 ليرجعه لها السائق قال لها »أمك فى العشة واال طارت«.

كما واجه تامر محمد، الطالب بكلية التجارة قسم اللغة 
السائق  فقد  عندما  املوت  القاهرة،  جامعة  اإلجنليزية 
السيطرة  على  قدرته  معه،  يركب  كان  ال��ذى  التاكسى 
تعطلت،  قد  السيارة  مكابح  ألن  وذل��ك  السيارة،  على 
ولم يستطع الوقوف بها، فظل يسير على سرعة بطيئة 
تامر  تنفس  وعندها  البنزين،  انتهاء  مع  توقفت  حتى 

الصعداء.

كتبت - هاجر أحمد:
 »MERCEDES أو   PORSCHE أو   BMW« عربية  معانا  يبقى  بنحلم  كلنا 
وغيرها، بس وماله أحلم هو احللم بفلوس!، طيب فيها إيه لو بدأت بتوك توك.. 
أيوة توك توك، تخيل نفسك كده سواق توك توك، أكيد أول حاجة هتفكر فيها بعد 
ما تشتريه هاكتب عليه إيه، وأكيد هتخرج الفنان اللى جواك عشان تكتب جملة 

محدش من صاحبك السواقني كاتبها، هااا يا فنان انت وهو عرفت هتكتب إيه؟!
وبسؤال الشباب لو عندك توك توك هتكتب عليه إيه، قال على حمدى، طالب 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، أنا هاكتب عليه »ماتبحلقش كده يا لوح.. دى جت 

بطلوع الروح«، أصل احلسد كتر قوى األيام دى.
وذكر أحمد مقدور، طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة، أنا لو عندى توك توك 
الكوباية فى  لو فيها خير.. ماكانوش ربطو  »البلد دى  هاكتب جملة واحدة وهى 

الكولدير«. 
القاهرة، مبا إنى هاشترى  وأوضح محمود صادق، طالب بكلية اآلداب جامعة 
وتابع  أجلها«،  لتجيب  »ماتبصش على عجلها  عليه  موديل هاكتب  آخر  توك  توك 
محمد عبداهلل، طالب بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مبا إنى 

باكره امليكانيكى فهاكتب عليه »ربنا يكفيكى شر امليكانيكى«.
بينما قالت منة موريس، الطالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، يااااه انا لو معايا 

توك توك كنت هاكتب عليه »لو الشقاوه رتب كان زمانى بقيت لوه«.
وذكرت آالء محمد، طالبة بكلية آداب جامعة القاهرة، مبا إن الواحد مش القى 

شغل فممكن أكتب عليه »شغالنة مش قيمتنا بس أحسن من قعدتنا«.
 وأوضح أحمد على، طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة، هو أنا معايا حق التوك 
توك أصاًل، ومبا أنى لو فكرت أجيبه هاحوش وأستلف، هاكتب عليه »دى قصة 

املرتاح«.كفاح مش جاية على 
طالب  على،  محمد  وقال 
والعلوم  االقتصاد  بكلية 
هاكتب  أنا  السياسية، 
الشقاوة  »آخرة  عليه 
عشان  وحالوة«  عيش 
أنصح زمايلى سواقني 

التوك توك.
نهى  وأوضحت 
طالبة  مصطفى، 
جامعة  العلوم  كلية 
القاهرة، مبا أن فيه 
أزمة بنزين فى البلد 
فهاكتب، »سوالر فى 
التنك وال مليون فى 

البنك«.

كتبت - رنا ممدوح:
»لو مش عجبك انزل خد تاكسى«، جملة يتعّرض 
فى  ي��وم��ي��اً، خصوصا  امل��واط��ن��ني  م��ن  م��ئ��ات  لها 
مواصالت النقل العام، ومن أهم تلك املواصالت 
جميع  فى  املتوافرة  الوسيلة  فهو  »امليكروباص«، 
تكثر  عيوبه  لكن  العربية،  مصر  جمهورية  أنحاء 
يومياً  م��آٍس  فيه  يعيش  فالبعض  مميزاته،  عن 
والبعض اآلخر اعتاد على مآسيه فأصبحت متثل 

لهم مواقف طريفة مليئة بالصخب والهستيريا.
يكون  أن  به  يُفترض  كان  بعدما  فامليكروباص 
احتياجاتهم  خلدمة  ال��ن��اس  إليها  يلجأ  وسيلة 
إليها  يلجأ  خ��ط��رة  وسيلة  أص��ب��ح  وأغ��راض��ه��م 
اآلالف  يتعرض  فيوميا  الضرورة،  بسبب  البعض 
ل��ل��خ��ط��ر ب��س��ب��ب ب��ع��ض سائقى  م��ن امل��واط��ن��ني 
على  قوانينهم  يفرضون  ال��ذي��ن  امليكروباصات 
االعتراض  له  يحق  اى شخص  يوجد  وال  الناس 

على ذلك القانون وإال نال نصيبه من املأساة..
يكتسب  امليكروباصات  داخل  املصرى  املواطن 
ف��ب��ع��ض سائقى  ن��وع��ه��ا،  م���ن  ف���ري���دة  وظ��ي��ف��ة 

امليكروباصات يقومون بتوزيع املهام على الركاب، 
ينال  للسائق  امل��ج��اور  املقعد  املثال  سبيل  فعلى 
ملسيرة  املستمع  وظيفة  عليه  يجلس  الذى  الفرد 
خلف  يوجد  ال��ذى  واملقعد  السائق،  ه��ذا  كفاح 
يقوم  ال��ذى  التباع  مهمة  يتولى  مباشرة  السائق 
الذى  واملقعد  للسائق،  وإيصالها  األجرة  بتجميع 
تنظيم  مهنة  صاحبه  ينال  الباب  بجانب  يوجد 

مرور املارة صعوداً ونزوالً.
وت���ق���ول ن��س��ري��ن م��ح��م��د م���ن س���ك���ان أرض 
الهاتف  عبر  والدتى  إلى  أحتدث  كنت  وجدت اجلولف:  املكاملة  أنهى  أن  وقبل  امليكروباص  فى 

عليها«.  ل��ى  »س��ل��م��ى  ل��ى  ي��ق��ول  بجانبى  ال���ذى 
كنت  شمس:  عني  سكان  من  أسامة،  منة  وتقول 
وتوقف  حامل،  سيدة  ومعنا  امليكروباص  أستقل 
فظن  كثيراً  السيدة  فصرخت  فجأة  امليكروباص 
وجدنا  قلياًل  تهدئتها  وبعد  ستولد،  أنها  اجلميع 

أنها »اتخضت« فقط. 
وتقول رضوى مدحت من سكان مصر اجلديدة: 
االزدحام،  غاية  فى  امليكروباص  كان  اليوم  »ذات 
املواطنني  أح��د  ق��ام  ثم  بصعوبة،  إليه  فصعدت 

بالقيام من أجلى، وكان املقعد غير متزن، فعندما 
جلست عليه وقع وظل جميع من فى امليكروباص 
واستقالل  النزول  إلى  فاضطريت  عليا،  يضحك 
ميكروباص آخر بسبب شعورى باخلجل«. وقالت 
نهلة صالح طالبة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة: 
أحدهم  قام  امليكروباص  أستقل  وأن��ا  يوم  »ذات 
الكبرى  أختى  فتشاجرت  ل��ى«،  ص��ورة  بالتقاط 
زعالنة  مالك  »ان��ت��ى  ثقة  بكل  عليها  ف��رد  معه 
سؤال  وعند  يعنى«؟  منك  أحلى  هى  عشان  ليه 
قال:  التبة،   - رمسيس  بخط  سائق  محمد  عم 
املال من  العمل وكسب  »السائقني غالبة يريدون 
أجل أوالدهم، وهم ال يريدون أذية أى حد، لكن 
يخرج  السائق  جتعل  التى  املواقف  بعض  هناك 
عن شعوره، فما يصدر منه عبارة عن ردة فعل«، 
ويقول احلاج رجب سائق بخط العتبة - اجليزة: 
مع  السائقني  تعامل  عن  راٍض  غير  أيضا  »أن��ا 
بسبب  البلطجة  قانون  انتشر  حيث  املواطنني، 
رجال  إلى  وصلت  التى  والرشوة  اإلت��اوة  انتشار 

املرور ليتغاضوا عن املخلفات التى حتدث«.

سائق ميكروباص: إحنا غالبة 
وعايزين ناكل عيش

الوقوع من الكرىس 
أكرث املواقف إحراجاً



»الماكنة« طلعت ورد 
وصنعت البهجة بـ»5 جنيه«
»مصطفى« يرسم القلوب والفراشات بغزل البنات 

كتبت - إميان السيد وأسماء السيد:
عندما تنظر على الرصيف املواجه لسور جامعة 
عني شمس، جتد الفتيات متجّمعة وال تدرى ماذا 
سبب  ملعرفة  فضولك  يثير  مما  هناك،  يحدث 
هذا التجمع، ويجعلك تقترب كثيراً لتكتشف ماذا 
دائرية  صغيرة  عربة  أمام  نفسك  لتجد  يحدث، 
الشكل نصفها العلوى مكون من زجاج واآلخر من 
صاج، يقف شاب فى العشرينات من عمره ممسكاً 
ماكينة  فوق  بخفة  يحّركها  بالستيكية  بيده عصا 
لتلتقطها  امللونة  السكر  حبيبات  بداخلها  تتناثر 
النهاية  فى  ليخرج  العصا فى شكل خيوط هشة 

حلوى البنات »غزل البنات« بشكل جديد.
 فى كل صباح يغادر منزله من الشرقية متجهاً 
أحبه  الذى  عمله  ليبدأ  العباسية  منطقة  إلى 
واختاره من بني كثير من األشغال األخرى، الذى 
مصطفى  يروى  وهنا  ومتعته.  نفسه  فيه  وجد 
من  بالكثير  التحقت  قائاًل:  كفاحه  قصة  محمود 
الشركات لكن لم أجد من يقّدر جهدى مثل هذه 
الشركة، عملت بشركة »فكرة« منذ شهر رمضان 
ملدة  بتدريبى  الشركة  من  فريق  وقام  املاضى، 
أسبوع على كيفية التعامل مع هذه املاكينة وتصنيع 

احللوى بهذا الشكل.
ال  جتده  »مصطفى«  مع  احلديث  أثناء  وفى 
الفتيات  إقبال  بسبب  حلظة،  العمل  عن  يتوقف 
عليه، ليتذوقن حلواه الرائعة: »معى دبلوم صناعة 

املهنة  بهذه  متّسكت  لذلك  والفن  الرسم  وأعشق 
»مصطفى«  قاله  ما  هذا  األولى«،  اللحظه  من 
معبراً عن رضاه من الوظيفة و املرتب الذى يأخذه 

كل شهر، باإلضافة إلى املكافآت والبدالت.
الشارع  فى  »مصطفى«  وقفة  من  بالرغم 
إن  قال  للمشاكل،  وتعرضه  الطريق  ومخالفته 
الشركة هى املسئولة عن أمنه، ألنها هى التى تقوم 
جتعلنى  التى  هى  املنتج  »جودة  املوقع.  باختيار 
»مصطفى«  قاله  ما  وهذا  كبيراً«،  موالً  أدخل 
مع  سكر  وهى  للحلوى  املكّونة  املواد  بخصوص 
ألوان طعام. بدأنا الفكرة فى درمي بارك - سيتى 
ستارز - مول العرب، لكن سعرها أعلى نظراً لغلو 
اإليجار، لذلك فكرنا فى النزول إلى الشارع حتى 
السعر  موحدة  فهى  اجلميع،  متناول  فى  تكون 

بخمسة جنيهات. وكانت البداية هنا.
عن  وسؤاله  »مصطفى«  مع  احلديث  وأثناء   
الفكرة الحظنا على وجهه حالة من الغضب بسبب 
»فيس  صفحات  على  انتشرت  التى  التعليقات 
بوك« بأن الفكرة صينية األصل، قائال: »هو فيه 
حد نفذها هنا؟ واال هنفضل نقول فكرة صينية 

ونسكت«.
على  القدرة  لديها  »مصطفى«  يد  كانت  وإذا 
التفننُّ فى أشكال احللوى »قلوب - ورد - فراشة 
هذه  كل  »رغم  »مصطفى«:  قال  فقد  وغيرها«، 
القدرات التى أمتلكها إال أنها ال متثل سوى %10 
ويقع  للمنتج  النهائى  الشكل  استخراج  فى  فقط 
90% على املاكينة، فهى تختلف متاماً عن املاكينات 
»يكفينى  كالمه:  »مصطفى«  وختم  األخرى«. 
الفرحة التى أراها على وجه من يشترى احللوى 

أو يقوم بالتصوير بها.. فكفانا حزناً«.

مني يشتري الورد منى

على كل لون ياغزل البنات

ثورة اإلنترنت
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