


تصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

رئيس مجلس اإلدارة:
أ.د. حسن عماد مكاوى

رئيس التحرير:
أ.د. سليمان صالح

Soat Al-Gamaa - Nov، 2012نوفمبر 2012 السعر: 1 جنيهتصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

كبيرة  مسؤولية  اجلامعة  أستاذ  يتحمل 
ويبذل من اجلهد ما يفوق كل تصور، فهو 
شاقة  بحث  رحلة  بعد  مكانته  إلى  يصل 
ال  التى  الوطن  نهضة  فى  خاللها  يسهم 

ميكن أن تتحقق إال بالعلم.
تضاعفت  العظيمة  يناير  ث��ورة  وب��ع��د 
مسؤولية األستاذ اجلامعة، حيث يجب أن 
يقود تالميذه فى رحلة إنتاج أفكار جديدة 
إل��ى ح��ل��ول م��ب��دع��ة ملشكالت  وال��ت��وص��ل 

الوطن.
تكمن  املجتمع  مصلحة  أن  املؤكد  ومن 
فى ضمان حياة كرمية لألستاذ اجلامعى 
لكى يتمكن من القيام بوظيفته فى البحث 
األساس  وتوفير  الطالب  وتعليم  العلمى 
وحتقيق  امل��ع��رف��ة  مجتمع  لبناء  العلمى 

التقدم.
الوظيفة  أه��م��ي��ة  م���ن  ب��ال��رغ��م  ل��ك��ن 
والرسالة والدور املجتمعى واملسؤولية فإن 
رواتب أساتذة اجلامعات ضئيلة إلى احلد 
الذى ال ميكنه من حتقيق احلياة الكرمية، 
فى  بوقته  التضحية  إل��ى  يضطر  ولذلك 
أعمال خارج اجلامعة، ولو أن هذا الوقت 
فإن  والتدريس  البحث  فى  استثماره  مت 
فإنه  لذلك  أعلى،  فائدة  املجتمع سيحقق 
ال بد من استثمار وقت األستاذ اجلامعى 
املجتمع  ملصلحة  وعلمه  وخبرته  وجهده 
الدولة  له  تضمن  ب��أن  نهضته  ولتحقيق 
دخاًل يوفر له احلياة الكرمية ويتيح له أن 
أمام  ومصداقيته  وكرامته  هيبته  يحفظ 

تالميذه.
تزيد  رمبا  أخ��رى  قضية  أيًضا  وهناك 
وهى  امل����ادى،  ال��دخ��ل  ع��ن  أهميتها  م��ن 
وكرامته  األس��ت��اذ  هيبة  على  املحافظة 
وأن  وألسرته  له  العلمى  الضمان  بتوفير 
اجلامعات  أع���راف  على  املحافظة  يتم 
بني  املهنى  التضامن  وحتقيق  وتقاليدها 
أستاذ  أى  ت��ع��رض  ح��ال��ة  ف��ى  األس���ت���اذة 
ويؤسفنى  معنوى  أو  م��ادى  اع��ت��داء  ألى 
اجلامعات  بأعراف  االلتزام  إن  أقول  أن 
لذلك  تناقص،  قد  الزمالة  وأخالقيات 
التدريس  هيئات  أعضاء  يقوم  أن  بد  ال 
يؤكد  أخالقى  ميثاق  بإصدار  باجلامعات 
اجلامعى  األستاذ  مكانة  احترام  ض��رورة 
أهم  من  فتلك  واألدبية  العلمية  وحقوقه 
األسس التى تتيح ألستاذ اجلامعة أن يقوم 

برسالته الوطنية ووظيفته املجتمعية.
الزمالة  أخالقيات  باحترام  واالل��ت��زام 
يحموا  أن  لهم  يتيح  اجلامعة  أساتذة  بني 
لكى  بداية  نقطة  وتلك  جميًعا  كرامتهم 
دورهم  ل��ه��م  وي��ق��در  املجتمع  يحترمهم 

ويحفظ حقوقهم.

�أ. د. �صليمان �صالح

هيبة األستاذ وكرامته
بحّد  �لقلم
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كتبت - يارة سعيد ونرمني حسني 
وسماح عويس:

دخولى  لعدم  التطبيقية  الفنون  كلية  أدخ��ل  »ل��م 
امتحان القدرات، لكن لم أندم فأنا أمارس هوايتى 
حتى لو لم أدرسها«.. بهذه الكلمات بدأ عمرو أحمد، 
طالب باملستوى الثالث لكلية احلقوق جامعة القاهرة، 
يبلغ من العمر 23 عاًما، عاشًقا لفن الرسم، فناًنا 

كبيًرا رغم صغر سنه.
علمنى أحمد أخى األكبر فن الرسم حتى أصبحت 
أعشقه، وب��دأت موهبتى تظهر وأنا أبلغ من العمر 
القليل، حيث ساعدنى األخ األكبر فى تنمية موهبتى 
وبدأ يوجه خطواتى فى أول الطريق، حتى أصبحت 
أتقن الرسم بالصلصال والطني األسوانى، وصنعت 
فى  وأن��ا  منحوتة«،  ومتاثيل  »قلل  الطني  ه��ذا  من 

الصف الثالث االبتدائى.
مستوى  على  رس��ام  أحسن  جائزة  على  حصلت 

اجلمهورية، وكّرمنى وزير التعليم آنذاك وهو دكتور 
حسني كمال بهاء الدين، حاولت أن أستغل موهبتى 
جريدة  فى  كاريكاتير  رس��ام  الوقت  لبعض  فعملُت 
وال���دى السيد أح��م��د م��ب��ارك، وك��ان��ت م��ن أشهر 
تطالب  أن  تود  سيدة  هى  الكاريكاتيرية  رسوماتى 
بالطالق من زوجها تاجر املخدرات، فقمت بتوظيف 
هذه املوهبة برسم سيدة جميلة جًدا تقوم بأعمال 
وفى  املخدرات  بعض  يشرب  رجل  وبجانبها  املنزل 

املنتصف رمز امليزان.
لنا  وي��ع��دد  بفخر،  موهبته  ع��ن  ع��م��رو  يتحدث 
مواهبه.. بدأ بالرسم باملياه على األرض، مرورا برسم 
األبعاد،  ثالثى  املجسم  الرسم  وكذلك  بورتريهات، 
»أستطيع أن أرسم صورة أسد بتفاصيلها الدقيقة 

.3D وكذلك رسم أى شىء مجسم
»نزلت التحرير وشاركت فى الثورة العظيمة، وكنت 
أستغل مواهبى فى الثورة بأن أرسم علم مصر على 

أكتاف أصدقائى«.
وعن األوض��اع الراهنة وت��ردد بعض األقاويل أن 
الرسم حرام، أجاب عمرو »أنا جت عليا فترة كنت 
بافكر أن الرسم حرام وسألت شيخ هل نحت التماثيل 
حرام؟؟ فأكد لى أن اهلل جميل يحب اجلمال طاملا تلك 
التماثيل ال تقوم بنفخ الروح فيها، وإمنا لغرض الزينة 
فقط«. وأضاف »أن أى مجتمع مايقدرش يعيش من 
غير الرسم هو اللى بيدى للحياة معنى، الناس ممكن 
تفضل إنك تدخل مكان عن مكان آخر بسبب طريقة 
عشان  الناس  بيشد  اللى  ده  هو  املكان  اسم  كتابة 
يدخلوا«. وتابع: »أنا فخور مبوهبتى مش غرور أنا 
باحمد ربنا على نعمته وفضله عليا لكنى أعلم أن 
قليال من األشخاص الذين يستطيعون الرسم مثلى 
بكفاءة عالية، وبإذن اهلل مش ناوى أحصر موهبتى 
على نفسى، دى أنانية، ولكن ناوى أمد يد املساعدة 

إلى من يحب الرسم ومن يحب أن ينمى موهبته.

»عمرو« رسام موهوب من ُصغره 
وعايز يوصل للعاملية

فى زمن غاب فيه اإلبداع والفن والتأمل ولم 
حتسب فى أولويات الناس، واحتلت فيه املواقف 
السياسية املقام األول فى ذهنهم، فنسمع هذا 
يتحدث عن مرشحه، ويقول إنه األفضل، بينما 
ذلك يؤكد أن رأيه هو األحسن، فى حني يرى ذاك 
أن موقفه هو الصواب، وتشتد املعارك الفكرية 
ويصبح كل مصرى شغله الشاغل هو إثبات أن ما 
ينتمى إليه ويراه هو القادر على حل املشكالت.

ولكن جند فى وسط هذا الزحام من اآلراء 
املتعصبة واألفكار املتشددة، الفن يتألق ويثبت أنه 
ال يزال يدل على رقى املجتمع وحضارته.

»املانيكير اإلسالمى«.. تقليعة جديدة حتت ستار الدين
كتبت: مادونا فؤاد وأميرة لطفى: 

التقاليع  آخر  اإلسالمى..  املانيكير 
التى انتشرت مؤخراً فى عالم التجميل 
وهو نوع من طالء األظافر ولكن الفرق 
أنه تتم إزالته بسهولة دون أسيتون، لذا 
سمى باإلسالمى على أساس أنه ميكن 
للسيدة أن تزيله بسهولة عند الوضوء، 
وه��و األم��ر ال��ذى رفضه علماء الدين 

ووصفوه بأنه متاجرة باسم الدين. 
»صوت اجلامعة« توجهت إلى عدد من 
الفتيات ملعرفة مدى إقبالهن على هذا 

املنتج بعد انتشاره بشكل ملحوظ..
فى البداية قالت بثينة محمد، إنها 
أختها  من  اإلسالمى  املانيكير  عرفت 
واش��ت��رت��ه م��ن أح���د امل���ع���ارض بستة 
جنيهات، ووصفته بأنه منتج مريح ألنه 

ال يحتاج إلى أسيتون )مزيل املانيكير( 
وفكرة جديدة.

وأضافت: عيبه الوحيد هو أنك لو 
ب���دون ح��ذر هيطلع  ملست أى ح��اج��ة 
طويلة  لفترة  وضعته  وكلما  بسرعة، 
االسم  بخصوص  أم��ا  إزال��ت��ه،  يصعب 
للدعاية، وهذا  أنه مجرد فكرة  فرأت 

هو سر جناحه، على حد تعبيرها.
وذك�����رت م��ن��ى جن���اح أن��ه��ا عرفت 
سنوات   5 منذ  اإلس��الم��ى  املانيكير 
هناك  تقيم  ك��ان��ت  ألن��ه��ا  األردن  م��ن 
ما  أى  واح��د  دينار  بحوالى  واشترته 
يعادل 8 جنيهات مصرية. وأضافت أن 
تسميته باإلسالمى هدفها جذب انتباه 

الفتيات. 
املانيكير  أن  أح��م��د  ج��ه��اد  ورأت 

اإلسالمى مجرد تقليعة جديدة ولكنها 
لم ترق إلى حد التجربة.

وأكد عدد من البائعني  أن هذا املنتج 
يتداول فى األسواق منذ شهور، وعليه 
إقبال شديد خاصة من الفتيات سواء 
وذلك  املحجبات  غير  أو  املحجبات 
بسبب سهولة إزالته، مشيرين إلى أنهم 
املنتج  لهذا  للترويج  حاجة  فى  ليسوا 
قائلني: »الناس هى اللى بتيجى تسأل 

عليه وتشتريه«. 
وعن رأى علماء الدين، عّقب الدكتور 
األستاذ  الرحيم،  عبد  محمد  إبراهيم 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قائاًل: 
»على املرأة أن تتزين لزوجها فقط وال 
خوًفا  وذل��ك  متبرجة،  تكون  أن  ينبغى 

على الشباب وأيضا على الفتيات.

أوباما يجسد 
دور البطولة

فى فيلم
عن مقتل
»بن الدن«

مصر قلب 
السياحة 
فى العالم

»العامّية« 
تغزو 

اخلطاب 
اإلعالمي

َمن يخلُف 
حسن 

حمدى فى 
األهلى؟

املسرح 
فى غرفة 
اإلنعاش!

جامعة القاهرة تكّرم أعضاء هيئة التدريس
أصحاب البحوث العلمية املنشورة دولًيا

صباحى لطالب »التيار الشعبي«: الدستور 
ملك املصريني وال بد أن يأتى بالتوافق

جامعـة القاهــرة تطرح قضيـة تنمية 
سينـــاء فى مسابقاتها البحثية
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أرقام فى األخبار
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8

15

بنها  جامعة  فرع  مبنى  إلنشاء  تخصيصها  مت 
الكليات  من  ع��دًدا  يشمل  وال��ذى  العبور،  مبدينة 
مساحة  على  اجلامعية  واملدن  املختلفة  اجلامعية 
أصدر  قد  العبور  مدينة  جهاز  وك��ان  ف��داًن��ا.   91
من  األرض  لسحب  املختصة  للجهات  توجيهات 
جامعة بنها، وذلك لعدم إقامة أى مباٍن أو منشآت 
اجلامعة  رؤس��اء  تولى  فترة  خالل  عليها  جامعية 
السابقني، لعدم توافر االعتمادات املالية الالزمة.

بجامعة  والبيئة«  »الكبد  مؤمتر  ف��ى  ت��ش��ارك 
طنطا، الذى يعقد بالتعاون مع اجلمعية املصرية 
نوفمبر  و8   ،7( من  الفترة  خ��الل  والبيئة  للكبد 
القضايا،  من  مجموعة  ملناقشة  وذل��ك  احلالى(، 
»سى«  فيروس  لعدوى  اخلفية  امل��ص��ادر  أب��رزه��ا 
الكبد  على  امل��خ��درات  وإدم���ان  التدخني  وتأثير 
إضافة إلى كيفية تأمني املستشفيات ضد العدوى 

وطرق عالج الكبد املريض.

تشارك فى املسابقة الرسمية للبرمجيات والتى 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية  تنظمها 
والنقل البحرى بالتعاون مع مركز اإلبداع والتنمية 
التكنولوجية، حيث سيتأهل الفائزون فى النهائيات 
التى  العربية  النهائيات  ف��ى  للمشاركة  املحلية 
األميرة  بجامعة   2012 ديسمبر  شهر  فى  ستقام 
سمية ب��األردن، ومن بعدها النهائيات الدولية التى 
بيترسبرج  سانت  بجامعة   2013 يوليو  فى  ستقام 
ميثلون  متسابق   400 من  أكثر  مبشاركة  بروسيا 
العالم. أنحاء  جميع  من  املبرمجني  شباب   أفضل 
دولية فى مجال  أقدم مسابقة  املسابقة هى  وتعد 
من  أكثر  سنوًيا  فيها  ويشارك  احلاسوب،  برمجة 
25000 متسابق من أكثر من 2000 جامعة من جميع 

أنحاء العالم.

ماليني جنيه

جامعات مصرية 

جامعة مصرية

كتبت سحر جمال :
مع  لقائه  خالل  كلمته  فى  صباحى  حمدين  قال 
املعسكر  ختام  فى  املصرى  الشعبى  التيار  ط��الب 
من  طالًبا  وضم  أيام  لثالثة  استمر  الذى  الطالبى 
مزايا  بني  يجمع  الشعبى«  »التيار  إن  جامعات،   10
من  فيه  نتمكن  لم  الذى  االجتماعية  العدالة  عصر 
مع  احلرية  عصر  وب��ني  السياسية  احلرية  حتقيق 

الفقر. 
ولن  انتهى  الفراعنة  »عصر  أن  صباحى  وأك��د 
يسمح املصريون بصناعة فرعون جديد«، مشيًرا إلى 
فرعوًنا  يكون  أن  يريد  ال  نفسه  مرسى  الرئيس  أن 

وأنه »إسالمى ويعرف مصير فرعون فى القرآن«..
وقال صباحى »ال أخشى من صناعة فرعون، ألنه 
ومبعرفتى  فرعون،  صناعة  أح��د  يستطيع  يعد  لم 
عدم  من  أخشى  ولكن  ذل��ك،  يريد  ال  فإنه  ملرسى 
الدفاع  هى  فمعركتنا  لذلك  الدميقراطية،  حتقيق 
عن الدميقراطية، ألن الذى وصل بالدميقراطية عن 

طريق الصندوق ال بد أن يظل ملتزًما بها«.
أنها مقّسمة بني إسالميني  أما عن تصوير مصر 
تصوير  بأنه  صباحى  وصفه  فقد  إسالميني،  وغير 
للتغطية  دخان  قنبلة  عن  وعبارة  به،  يؤمن  ال  زائف 
على القسمة احلقيقة، مؤكدا أن الدين ليس موضوًعا 

للصراع فى وعى وثقافة ووجدان أى مصرى. 
وقال صباحى إن من يفهم اإلسالم على أنه دعوة 
للتمييز أو اجلور على حقوق الغير، فاإلسالم برىء 
اإلسالم  باسم  يتحدثون  وال��ذي��ن  الفهم،  ه��ذا  م��ن 
على  حجة  ليسوا  هم  ويقهرون  ويرهبون  فيميزون 
للدين  فهمكم  وقدموا  منهم  تفزعوا  فال  اإلس��الم، 

إسالًما ومسيحية مبا فيه من عدل ومساواة. 
لبيريز، قال إن ما يعرفه أن  وعن خطاب مرسى 
الرئيس مرسى ال يقبل به، ولكن أسوأ ما فى األمر 
من  متسائاًل:  موحد  بروتوكولى  بأنه خطاب  تبريره 

تغيير  ال يستطيع تغيير صيغة خطاب، هل يستطيع 
»كامب ديفيد«؟. 

مؤسس  قال  التأسيسية،  اجلمعية  يخص  وفيما 
التكوين ال ميكن  فى  عواًرا  بها  إن  الشعبى«  »التيار 
قبوله، لذا يجب إعادة تشكيلها بشكل يضمن متثيل 
هيمنة  دون  ت��وج��ه��ات��ه  مبختلف  امل��ص��رى  ال��ط��ي��ف 
ال  امل��ص��ري��ني  لكل  ملك  ال��دس��ت��ور  ألن  إق��ص��اء،  أو 
أغلبيتهم، ضارًبا املثل بلجنة وضع دستور 54، حيث 

متثلت فيها كل أطياف الشعب املصرى.
ال��دول��ة«، قال  »أخ��ون��ة  وف��ى رده على س��ؤال عن 
سيطرة  على  أصر  لو  مرسى  الرئيس  إن  صباحى 

ينالون  فرمبا  الدولة،  مفاصل  جميع  على  اإلخ��وان 
أنهم سيخسرون  املؤكد  من  ولكن  السلطة،  كل  بهذا 
الشارع، طارًحا احلل من وجهة نظره، وهو الشراكة 
لكل  رئيًسا  يكون مرسى  وأن  مع اجلميع،  احلقيقية 

املصريني، ال ممثل اجلماعة فى الرئاسة. 
التيار  أن  أكد صباحى  القادمة،  االنتخابات  وعن 
انتخابى  حتالف  أوس��ع  لتشكيل  نية  لديه  الشعبى 
مثل  أح��زاب  مع  بدراسته  يقوم  حالًيا  وهو  ممكن، 
والكرامة  والناصرى  الشعبى  والتحالف  »الدستور 
كفاية«  وحركة  االجتماعى  الدميقراطى  واملصرى 

وغيرها.

صباحى لطالب »التيار الشعبى« فى اجلامعات مبعسكرهم 
األول: الدستور ملك املصريني وال بد أن يأتى بالتوافق

الضرير: عبير  كتبت- 
أعلن قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
املسابقة  موضوع  أن  القاهرة  بجامعة 
البحثية للوقف اخليرى للراحل املستشار 
محمد شوقى الفنجرى، السنوية لبحوث 
خدمة املجتمع لعام 2013/2012 سيكون 

حول قضية تنمية سيناء.
الوقف  إلدارة  العليا  اللجنة  وق��ررت 
جامعة  رئيس  كامل  د.ح��س��ام  برئاسة 
سيناء..  تنمية  »قضية  ط��رح  القاهرة، 
موضوًعا  ليكون  واحل��ل��ول«  التحديات 
قضية  ألهمية  نظًرا  الباحثون،  يتناوله 
مجاالتها  ك��ل  ف��ى  سيناء  ف��ى  التنمية 
املرتبطة  العلمية  ال��دراس��ات  وأهمية 
واالقتصادية  العمرانية  التنمية  بجوانب 

والسكانية فى املنطقة.
رئيس  نائب  نصار  د.هبة  وصرحت 

املجتمع  خدمة  لشؤون  القاهرة  جامعة 
وتنمية البيئة، بأن املسابقة متاحة أمام 
ومراكز  اجلامعات  فى  الباحثني  جميع 
واملؤسسات  والهيئات  العلمية  البحوث 
العليا  اللجنة  وق��ررت  فيها.  لالشتراك 
للوقف تخصيص 3 جوائز مالية تخصص 
من عائد الوقف اخليرى، إلى جانب 15 
جائزة تشجيعية أخرى. جدير بالذكر أن 
مسابقة وقف الفنجرى ألفضل البحوث 
النظرية والتطبيقية خلدمة  والدراسات 
جامعى  ع��ام  كل  تقام  املصرى  املجتمع 
ع��ل��ى حتكيم  وي��ق��وم   2004 ع���ام  م��ن��ذ 
واألساتذة  اخل��ب��راء  م��ن  نخبة  بحوثها 
حول  موضوعاتها  وتركز  املتخصصني 
كالتعليم  املجتمعية،  املشكالت  دراس��ة 

والعشوائيات واملياه والطاقة وغيرها.

جامعـة القاهــرة تطرح قضيـة التنمية فى سيناء 
موضوًعا ملسابقة »الفنجرى« لبحوث خدمة املجتمع

د. هبة نصار

كتبت- إسراء سامى:
بقاعة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ال��ق��اه��رة  ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة 
خاللها  ك��ّرم��ت  باجلامعة  الكبرى  االح��ت��ف��االت 
بحوثهم  ن��ش��روا  ال��ذي��ن  األس��ات��ذة  م��ن  مجموعة 
خالل  وامل��ع��اه��د  ال��ك��ل��ي��ات  مختلف  م��ن  دول��ًي��ا 
النصف الثانى لعام 2011، وذلك فى إطار جهود 
أعضاء  بني  العلمى  بالبحث  لالرتقاء  اجلامعة 
هيئة التدريس وحتفيزهم على نشر بحوثهم على 
فى  اجلامعة  مكانة  ولتحسني  الدولى  املستوى 

قائمة التصنيفات العاملية للجامعات. 
كما كرمت اجلامعة، خالل هذه االحتفالية، 74 

عضو هيئة تدريس من أصحاب أفضل الرسائل 
ماجستير  رسالة  أفضل  فى   36 منهم  العلمية، 
ف��ى قطاعات  دك��ت��وراه  أف��ض��ل رس��ال��ة  ف��ى  و38 
جانب  إلى  وال��زراع��ة،  والعلوم  والهندسة  الطب 

قطاع العلوم اإلنسانية.
أن  اجلامع�ة،  رئي�س  كام�ل  د.ح��س�����ام  وأك��د 
دولًيا  املنش��ورة  العلمي��ة  البح��وث  حج��م  زي�ادة 
العلمي�ة  القطاعات  مختل�ف  فى  اجلامعة  باسم 
م�ع   2011 ع��ام  خ��الل  بحًثا   1712 بلغت  والتى 
البح�وث  ن�وعي�ة  وتط�ور  الباحثي�ن  عدد  زي�ادة 
العلمي�ة يرج�ع إلى اتب�اع اجلامع�ة مجموع�ة م�ن 

السياس�ات الت�ى تستهدف دع��م البحوث العلمي�ة 
ف�ى اجلامع�ة وحتفي�ز شباب الباحثني على نشر 
اجلامعة ستتمكن  أن  إلى  دولي�ا، مشيًرا  بحوثهم 
زيادة  مع  املقبل  العام  متقدم  ترتيب  حتقيق  من 
املستوى  على  العلمية  البحوث  بنشر  االهتمام 

الدولى. 
اجلامعة  رئيس  نائب  عصمت  د.جمال  وأشار 
ضرورة  إلى  والبحوث،  العليا  الدراسات  لشؤون 
التزايد  موضًحا  الدولى،  العلمى  النشر  وأهمية 
سنوًيا،  والباحثني  األب��ح��اث  ع��دد  ف��ى  املستمر 
والذى بلغ نحو ألفى بحث منشور فى عام 2012 

فى مجاالت الطب والهندسة والكيمياء ومجاالت 
فى  الصدارة  العلوم  لكلية  وكانت  عديدة.  أخرى 
وتليها  بحًثا   425 إلى  يصل  الذى  أبحاثها  عدد 
والصيدلة  الهندسة  ثم  بحًثا   350 الطب  كلية 
جامعة  موقع  أن  وأك��د  األخ��رى.  الكليات  وباقى 
مقارنة  املواقع  أفضل  من  اإللكترونى  القاهرة 
باجلامعات األخرى وأن احتفاظ جامعة القاه�رة 
عل�ى  500 جامع��ة  أفض�ل  قائم��ة  ف��ى  مبكانته��ا 
يعود  شنغه�اى  تصنيف  وف��ق  العال�م  مست��وى 
العلمي�ة ف�ى اجل�امع�ة  البح�وث  زي�ادة حج�م  إلى 

وتنوعها بني مختلف التخصصات العلمية.

ا م أصحاب البحوث العلمية املنشورة دولّيً جامعة القاهرة تكرِّ

إسراء سامى: كتبت- 
بدأ مركز التعليم املفتوح بجامعة القاهرة 
فى برنامج تنفيذ الدورات التدريبية اخلاصة 
بتنمية قدرات الدارسني فلى برنامج اإلعالم 
فى مجاالت العمل اإلعالمى، وتشمل تقدمي 
التليفزيونى  والتصوير  التليفزيونية  البرامج 
والعالقات  التليفزيونى  واإلخ��راج  واملونتاج 
وذلك  الصحفى،  والتحرير  واإلعالن  العامة 
فى إطار خطة املركز التى بدأها منذ عامني 
وربط  اخلريجني  مستوى  رف��ع  لتستهدف 

بالتدريب. النظرية  الدراسات 
ال���دورات،  ه��ذه  فعاليات  على  وي��ش��رف 
وتدريًبا  نظرية  محاضرات  تتضمن  التى 
املفتوح،  التعليم  مركز  باستوديوهات  عملًيا 
وأمين  اإلعالم،  بكلية  أستاذ  د.خالد صالح 
دسوقى مدير االستوديوهات باملركز. ويقوم 
املتخصصني  من  مجموعة  الطالب  بتدريب 
مبجاالته  اإلع���الم���ى  للعمل  وامل��م��ارس��ني 

املختلفة وأساتذة من كلية اإلعالم.
مدير  ناعم  أب��و  احلميد  د.عبد  وأوض��ح 
أن  املفتوح،  للتعليم  القاهرة  جامعة  مركز 
اإلعالم  برنامج  لطالب  التدريبية  الدورات 

تستهدف تزويدهم مبهارات العمل اإلعالمى 
األساسية وصقل قدرتهم من خالل ربط ما 
يدرسونه نظرًيا بالواقع العملى، مشيًرا إلى 
ودارسة  دارس  ألفى  من  يقرب  ما  استفادة 
قبل  تنفيذها  بداية  منذ  ال��دورات  هذه  من 
عامني فى إطار خطة اجلامعة لطرح برامج 
يدرسها  ال��ت��ى  التخصصات  ف��ى  تدريبية 
لهم  لتوفر  املفتوح  التعليم  بكليات  الطالب 

قدرات عملية فى ما يدرسونه.
مركز  مستشار  مبروك  د.ع��ادل  وكشف   
املركز  أن  املفتوح،  للتعليم  القاهرة  جامعة 
أو  األع��م��ال  ري���ادة  برنامج  لتفعيل  يسعى 
مع  بالتنسيق  التوظيف  أج��ل  من  التدريب 
وق��ط��اع��ات األعمال  امل��ؤس��س��ات  م��ن  ع��دد 
التدريب  من  اخلريجني  لتمكني  والشركات 
أن أحد  إل���ى  م��ش��ي��ًرا  ال��ع��م��ل،  ومم���ارس���ة 
إقامته  املزمع  املوسع  املؤمتر  محاور  أه��م 
بجامعة القاهرة خالل شهر نوفمبر احلالى 
جامعة  ورئيس  العالى  التعليم  وزارة  برعاية 
املفتوح  التعليم  جتربة  تقييم  حول  القاهرة 
فى  والقيد  الطالب  تدريب  بعملية  تتعلق 

النقابات. 

دورات تدريبية لتنمية قدرات طالب 
»التعليم املفتوح« بجامعة القاهرة 

السيد: سارة  كتبت- 
وزير  ك��ام��ل  حسني  مصطفى  ال��دك��ت��ور  وّق���ع 
احلكيم  عبد  والدكتور  البيئة،  لشؤون  الدولة 
اتفاقية  رئيس جامعة طنطا،  اخلالق خليل  عبد 
تعاون وتفاهم مشترك للتعاون املستدام وتوجيه 
من  البيئية  بالقضايا  ورب��ط��ه  العلمى  البحث 
الدائم  البيئى  ل��الت��ص��ال  م��رك��ز  إن��ش��اء  خ��الل 
رئيس  وأك��د  طنطا.  وجامعة  البيئة  وزارة  بني 
جامعة طنطا أن هذا االتفاق يهدف إلى تدريب 
توفير  ودع���م  البيئية،  امل��ج��االت  ف��ى  ال��ط��الب 
ف��رص ع��م��ل خل��ري��ج��ى اجل��ام��ع��ة، إض��اف��ة إلى 
املاجستير  على  للحصول  دراس��ي��ة  منح  توفير 
تنفيذ  بجانب  البيئة  بوزارة  للعاملني  والدكتوراه 
البيئية  للخصائص  ومناسبة  مفيدة  مشروعات 
يعود  مب��ا  امل��ص��ري��ة 
املجتمع  على  بالنفع 
ويدعم خطط حماية 

البيئة.
جامعة  م���ن  وف���د 
فى  ال���ش���ي���خ  ك���ف���ر 
لبحث  ال�����ي�����اب�����ان 

السمكى االستزارع 
قام وفد من جامعة 
برئاسة  الشيخ  كفر 
عبد  ماجد  الدكتور 
التواب القمرى رئيس 
اجل���ام���ع���ة، ب���زي���ارة 
»كاجوشيما«  جامعة 
اليابانية لتوقيع اتفاقية تعاون فى مجال تكنولوجيا 

االستزراع السمكى. 
القمرى رئيس اجلامعة،  الدكتور ماجد  وصرح 
بني  علمية  اتفاقية  توقيع  الزيارة  خالل  مت  بأنه 
جامعة كفر الشيخ واجلامعة اليابانية لنقل وتوطيد 
والتصنيع  االس���ت���زراع  م��ج��ال  ف��ى  التكنولوجيا 
السمكى ونقل اخلبرة اليابانية فى مجال التعليم 
الطبى وتقدمي الدعم الفنى للمستشفى اجلامعى 
اجلارى إنشاؤه فى جامعة كفر الشيخ. وضم الوفد 
رئيس اجلامعة واألستاذ الدكتور محمد السعيد أبو 
والى نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب 
والدكتور يحيى زكريا عيد األستاذ املساعد بقسم 
املدرس  صالح  أحمد  والدكتور  ال��دواج��ن  إنتاج 

املساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعية.

قام وفد من جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور 
ماجد عبد التواب القمرى رئيس اجلامعة، بزيارة 
جامعة »كاجوشيما« اليابانية لتوقيع اتفاقية تعاون 

فى مجال تكنولوجيا االستزراع السمكى. 
القمرى رئيس اجلامعة،  الدكتور ماجد  وصرح 
بني  علمية  اتفاقية  توقيع  الزيارة  خالل  مت  بأنه 
جامعة كفر الشيخ واجلامعة اليابانية لنقل وتوطيد 
والتصنيع  االس���ت���زراع  م��ج��ال  ف��ى  التكنولوجيا 
السمكى ونقل اخلبرة اليابانية فى مجال التعليم 
الطبى وتقدمي الدعم الفنى للمستشفى اجلامعى 

اجلارى إنشاؤه فى جامعة كفر الشيخ.

تعقد جامعة بنى سويف مؤمترها الدولى الثانى 
باالشتراك مع احتاد اجلامعات العربية بعنوان »دور 
اجلامعات فى االرتقاء باملجتمعات احلديثة وتنمية 
البيئة«، والذى ينظمه قطاع خدمة املجتمع وتنمية 
بقاعة  املقبل  فبراير  شهر  فى  باجلامعة  البيئة 

الكبرى  امل���ؤمت���رات 
باجلامعة.

املقرر حضور  ومن 
العالى  التعليم  وزي��ر 
ومحافظ بنى سويف 
وع����م����داء وأس���ات���ذة 
م�������ن اجل�����ام�����ع�����ات 
والعربية  امل��ص��ري��ة 
بنى  جامعة  وط���الب 
والقيادات  س��وي��ف 
والتنفيذية  الطبيعية 

باملحافظة.
وأكد الدكتور أمني لطفى رئيس اجلامعة، أن أهم 
محاور املؤمتر تتبلور فى التعريف بدور اجلامعات 
فى النهوض مبجتمعاتها واالرتقاء بها وتنمية الوعى 
البيئى لدى املواطنني وإبراز دور علمائها فى االرتقاء 
بكل مؤسسات املجتمع، فضال عن اخلبرات العلمية 
والعملية التى حققتها اجلامعات فى هذا الصدد، 
مشيًرا إلى أنه سيشارك فى هذا املؤمتر نخبة من 

العلماء من اجلامعات العربية واملصرية.

بروتوكول تعاون
بني وزارة البيئة 

وجامعة طنطا

وفد من جامعة كفر الشيخ فى 
اليابان لبحث االستزارع السمكى

املؤمتر الدولى العربى بجامعة 
بنى سويف للنهوض باملجتمعات 

والبيئة فى فبراير املقبل 

مصطفى كامل

د.مصطفى مسعد
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إشراف- رنا سمير وأسماء أبوزيد وياسمني أبو العال 05
أخبار قصيرة

■ حركة »صناع احلياة- 
مصر« أطلقت حملة 

للتعريف مبشروع 
الدستور اجلديد قبل 

االستفتاء عليه تستهدف 
توعية مليون طالب جامعى 

واستطالع رأيهم حول 
مواد الدستور، وقامت 

اللجان املختصة باجلمعية 
التأسيسية بتوفير التدريب 

الالزم ملجموعة من 
مسؤولى أسر صّناع 

احلياة باجلامعات املصرية 
من نحو 29 جامعة بني 
حكومية وخاصة بعقد 
حلقات نقاش وتدريب 
داخل قاعات اجلمعية 

التأسيسية.

■ جامعة جنوب الوادى 
تشارك فى فعاليات 

مؤمترالنخبة فى اإلمناء 
البللورى الذى يعقد 

بالواليات املتحدة خالل 
الفترة من 11 وحتى 14 

ديسمبر املقبل، وذلك تلبية 
للدعوة التى تلقاها العالم 

املصرى د. خالد بن الوليد 
املدرس بقسم الفيزياء 
بكلية العلوم باجلامعة 

إللقاء محاضرة بعنوان 
»كيفية حتسني اخلواص 

املختلفة للمواد البللورية«.

■ املهندس أبو العال أبو النجا نائب رئيس جمعية 
مستثمرى العاشرمن رمضان، أعلن أن اجلمعية بصدد 
االنتهاء من إقامة أول جامعة تكنولوجية تركية مبصر 

على أرض مدينة العاشر على مساحة 60 ألف متر مربع، 
وذلك بعد موافقة وزارة اإلسكان واملجتمعات العمرانية على 

اإلجراءات الالزمة إلنشائها، وستضم اجلامعة 4 كليات، 
وتكون مناهجها وفًقا الحتياجات املصانع.

■ »خرطوش« اسم املجلة التى أصدر طالب كلية الهندسة 
بجامعة عني شمس أول عدد منها ، وهى مجلة سياسية 
تهدف إلى تخليد ذكرى شهداء الكلية، الذين من بينهم 

طارق عبد اللطيف األقطش شهيد جمعة الغضب، ومحمد 
مصطفى شهيد أحداث مجلس الوزراء، إمياًنا بأهمية 

املشاركة الطالبية فى احلياة العامة، واملجلة نصف شهرية 
توزع باملجان على الطالب.

جامعة الفيوم فازت   ■
باملركز األول على مستوى 

املصرية  اجلامعات 
فى إنتاج »املقرارت 
وأشار  اإللكترونية«، 
د.عبد احلميد عبد 

التواب صبرى رئيس 
اجلامعة الفيوم، إلى أن 

كل قسم علمى باجلامعة 
املقرر  بإنتاج  يقوم 

اإللكترونى اخلاص به، 
مما يساعد على توفير 
للمقرر،  علمية  مراجعة 

باإلضافة إلى توزيع املزايا 
املادية على جميع أعضاء 

روح  وتنمية  املجلس، 
لديهم. اجلماعى  العمل 

■ اجلامعة األمريكية بالقاهرة نّظمت مائدة مستديرة 
لإلعالميني بعنوان »ما وراء األحداث«، مت خاللها مناقشة 

تأثير االنتخابات األمريكية على الوضع السياسى 
واالقتصادى ملصر والشرق األوسط.

■ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم أمان مت تعيينه نائًبا 
لرئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة املجتمع وتنمية 
البيئة، كما مت تعيني الدكتور السيد حجازى نائًبا لرئيس 

اجلامعة للدراسات العلياوالبحوث.

حتت عنوان »اإلبداع والثورة«.. »آداب القاهرة« 
تنظم املؤمتر الدولى احلادى عشر لألدب املقارن

وزارة الشباب تطلق برملانًا للفتاة ألول مرة فى مصر

مؤمتر طبى بجامعة طنطا يكشف عن استمرار تزايد معدالت 
اإلصابة بـ»سرطان الكبد«.. ويوصى بتفعيل قوانني البيئة

كتبت - آية محمد:
بكلية  اإلجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  قسم  نظم   
الدولى  املؤمتر  القاهرة  بجامعة  اآلداب 
الذى حتت  املقارن  لألدب  احلادى عشر 

عنوان »اإلبداع والثورة«.
عمل  وورق���ة  بحًثا   75 امل��ؤمت��ر  ناقش 
شملت عدة محاور أبرزها الثورة واألدب، 
الثورة والفن والفن املرئى، حوارات الثورة، 
الثورة  والثورة،  البالغة  والترجمة،  الثورة 

واحلراك الثقافى.
من  نخبة  املؤمتر  فعاليات  فى  ش��ارك 
وأساتذة  واألدب����اء  وامل��ف��ك��ري��ن  اخل��ب��راء 

اجل��ام��ع��ات امل��ص��ري��ة واألج��ن��ب��ي��ة، بينهم 
الكاتبة مى التلمسانى والكاتب الصحفى 
محمد على خير والكاتبة املسرحية سحر 
واألديب  مختار  يحيى  والكاتب  املوجى 
عز الدين شكرى، والشاعر أحمد حداد، 
بسيونى،  دال��ي��ا  امل��س��رح��ي��ة  وامل��خ��رج��ة 

والكاتبة عبير عبد احلافظ.
أقامت اجلمعية  املؤمتر،  وعلى هامش 
قدم  اإلجنليزية،  اللغة  لقسم  الثقافية 
عدد من الطالب عرًضا باللغة اإلجنليزية 
ملسرحية »third« من إخراج د.دينا أمني 

األستاذ بقسم اللغة اإلجنليزية بالكلية.

كتبت- سارة السيد:
بكلية  والبيئة  للكبد  الثامن  املؤمتر  كشف 
الطب جامعة طنطا، والذى عقد حتت شعار 
الكبد  معدالت سرطان  أن  واحلل«  »املخاطر 
امللوثات  ت��راك��م  بسبب  مستمر  ت��زاي��د  ف��ى 

باإلضافة إلى الفيروسات الكبدية.
اخلاصة  القوانني  بتفعيل  املؤمتر  وأوص��ى 
املزمن  الكبد  مرضى  تعرض  وع��دم  بالبيئة 

للتدخني واملخدرات وسموم البيئة.
تطبيق  ب���ض���رورة  امل���ؤمت���ر  أوص�����ى  ك��م��ا 
الكبد  أم��راض  عالج  فى  علمية  بروتوكوالت 
وأدعياء  شخصية  الجتهادات  يترك  ال  وأن 
الطب ملا لها من أخطار على الكبد وضرورة 
عالجات  الستنباط  الفاعلة  األب��ح��اث  دع��م 
مصادر  وتقليل  الكبد  ألم��راض  فاعلية  أكثر 
للمواد  املفرط  االستخدام  وترشيد  التلوث 

فى  النمو  ومحفزات  واملبيدات  الكيميائية 
احليوان والنبات والتعرض لسموم الفطريات، 
والتى حتفز سرطان وتليف الكبد وتفعيل دور 
الرقابة على املصنفات الغذائية والكيميائية.

وناشد املؤمتر املواطنني االلتزام بالسلوكيات 
ال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة واألخ�����ذ فى 
البيئية فى مصر والعادات  االعتبار األوضاع 
هذه  توطن  على  تساعد  أن  شأنها  من  التى 
األمراض فى مصر من خالل وسائل اإلعالم 
وحمالت  وب��رام��ج  امليادين  ف��ى  ومطبوعات 

توعية فى املدارس واجلامعات.
كما أوصى املؤمتر بعدم إقامة أى مشاريع 
الصحة  ل��ش��روط  مخالفة  ج��دي��دة  صناعية 
والثقافى  االجتماعى  املستوى  رفع  وض��رورة 
وزيادة الوعى لدى املواطن للقضاء على كثير 

من مشكالت الكبد.

علمية  بروتوكوالت  بتطبيق  املؤمتر  وطالب 
املجال  ترك  وعدم  الكبد،  أمراض  عالج  فى 
ملا  الطب،  وأدع��ي��اء  الشخصية  لالجتهادات 
األبحاث  ودع��م  الكبد،  على  أخطار  من  لها 
فاعلية،  أكثر  ع��الج��ات  الستنباط  الفاعلة 
املخاطر، وحتسني  من  السليم  الكبد  وحماية 
الكبد املصاب، وعدم إرهاقه باستخدام غذاء 
الكبد،  وظ��ائ��ف  لتحسني  للمرضى،  صحى 
ثبتت  علمية  ب��ط��رق  الكبد  س��م��وم  وم��ع��ادل��ة 

جدواها.
التلوث، وترشيد  بتقليل مصادر  كما طالب 
الكيميائية  ل��ل��م��واد  امل���ف���رط  االس���ت���خ���دام 
احليوان  ف��ى  النمو  وم��ح��ف��زات  وامل��ب��ي��دات، 
التى  الفطريات،  لسموم  والتعرض  والنبات، 
دور  وتفعيل  الكبد،  وتليف  س��رط��ان  حتفز 
الرقابة على املصنفات الغذائية والكيميائية.

كتبت- نعمة اهلل عبد الرحمن:
حرًصا منها على تفعيل دور الفتاة املصرية فى 
احلياة العامة، وإشراكهن فى قضايا مجتمعهن، 
تنفذ وزارة الشباب »برملان الفتاة« على مستوى 
كل محافظات اجلمهورية مبشاركة فتيات مصر 
السياسية  والتوجهات  االنتماءات  مختلف  من 

فى املرحلة العمرية من 15 حتى 25 عاًما.
وت��ت��اح ف��رص��ة امل��ش��ارك��ة ف��ى ال��ب��رمل��ان أمام 
واألحزاب  الشباب،  مراكز  عضوات  الفتيات 
اجلامعات  وط��ال��ب��ات  املختلفة،  السياسية 
لدى  املشاركة  رغبة  توافر  ويشترط  املصرية. 
الفتيات املتقدمات للعضوية، واالهتمام بالثقافة 
مجال  السيما  امل��ج��االت،  مختلف  فى  العامة 
املرأة، فضال عن التحلى بالقدرة على احلوار 

والتواصل مع اآلخرين. 
أولى من  البرملان -ال��ذى يعد جتربة  ويضم 
نوعها مبصر- جلاًنا نوعية جتتمع بشكل دورى 
املصرية  بالفتاة  املتعلقة  القضايا  كل  ملناقشة 
أهمها فى »حقوق  يتمثل  والتى  املجتمع  داخل 
وواجبات املرأة املصرية، قضايا العنف والتمييز، 
التسرب من التعليم، األمية، الزواج املبكر، قضايا 

املرأة العاملة، الصحة اإلجنابية«، وغيرها من 
القضايا الهاّمة. ويعقب تلك االجتماعات عقد 
جلسات برملانية متتالية تطرح الفتيات خاللها 
رؤيتهن فى املشكالت والقضايا التى تعانى منها 

املرأة املصرية متهيًدا لعرضها على املسئولني 
داخل الدولة.

الشباب،  وزير  ياسني  أسامة  الدكتور  ودعا 
»برملان  عضوية  على  لإلقبال  مصر  فتيات 
ال��ف��ت��اة« ل��ط��رح ت��ص��ورات��ه��ن ح���ول دور امل���رأة 
ومكانتها داخل املجتمع املصرى وكيفية النهوض 
به، مشيًرا إلى أن الوزارة تقوم اآلن مبخاطبة كل 
مديريات الشباب والرياضة لفتح باب العضوية 
بيانات  الفتاة وإعداد قاعدة  للمشاركة ببرملان 

خاصة بهن.
وأعلن ياسني أنه ستُجرى انتخابات البرملان 
املحافظة  األول��ى على مستوى  على مرحلتني، 
خالل الفترة من 12 نوفمبر احلالى حتى 25 
ديسمبر املقبل، والثانية على مستوى اجلمهورية 

خالل الفترة من 2 - 23 فبراير املقبل.
هذا وميكن للفتيات الراغبات فى االشتراك 
الدخول على املوقع اإللكترونى للوزارة وصفحته 
ب���وك مل���لء استمارة  ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��ي��س 
الشباب  مديريات  إل��ى  التوجه  أو  التسجيل، 
والرياضة املوجودة مبحافظاتهن لالشتراك فى 

عضوية البرملان.

سياسيون وحقوقيون يشّنون هجوًما حاًدا.. واإلسالميون يدافعون 
حتقيق- رانيا الشبراوى

ومها خميس وبثينة النبراوى
ورحاب أحمد:

واملفكرين  اخل��ب��راء  م��ن  ع��دد  ش��ّن 
والسياسيني  احلقوقيني  والناشطني 
مرسى  الرئيس  على  ح���اًدا  هجوًما 
يوم، مؤكدين  املائة  انتهاء خطة  عقب 
ينبغى-  الوفاء -كما  لم ينجح فى  أنه 
مؤكدين  امل��ص��رى،  الشعب  بتطلعات 
من  عملية  خطوات  فى  البدء  أهمية 
يشعر  تغييرات جذرية  إحداث  شأنها 
دافعت  فيما  امل��ص��رى،  امل��واط��ن  بها 
الرئيس  أداء  عن  اإلسالمية  القوى 
التى  وعوده  فى  صدق  بأنه  ووصفوه 
رئاسة  توليه  منذ  نفسه  على  قطعها 
املائة  خطة  عن  وإعالنه  اجلمهورية 

يوم.
نفسه  ظلم 

عضو  شيحة  ع��ص��ام  رأى  ب��داي��ًة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��ح��زب ال���وف���د، أن 
بحل  تعهد  عندما  نفسه  ظلم  الرئيس 
يوم   100 خ��الل  املعقدة  ملفات  ال���5 
فقط، وهو ما ال ميكن حتقيقه، ولكنه 
أن  املفترض  من  كان  ذاته  الوقت  فى 
التى  ب��ال��ص��ع��وب��ات  ال��ش��ع��ب  ي��ص��ارح 

تواجهه.
رئيس  ال��ه��ادى،  عبد  أح��م��د  وق��ال 
لم  الرئيس  إن  مصر،  شباب  ح��زب 
ي��ح��ق��ق مم��ا وع���د ب��ه خ���الل ال����100 
األمن  مجال  فى  فقط   %5 غير  ي��وم 
فى  الشرطة  أكمنة  انتشار  خالل  من 
فى  حًبا  مش  »ده  قائاًل  املحافظات 
الدولة  خزانة  علشان  ده  ال  املواطن، 

عاكف مهدى 
فلوس  تدخلهم  فاملخالفات  فاضية، 

يومًيا«.
احلفناوى،  كرمية  الدكتورة  وعلقت 
للتغيير،  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ض��و 
إرادة  ل��دي��ه  م��رس��ى  الرئيس  ك��ان  ل��و 
املصرى  ال��ش��ع��ب  م��ط��ال��ب  لتحقيق 
-ال����ذى ي��ع��ي��ش م��ع��ظ��م��ه حت���ت خط 
يحقق  أن  اس��ت��ط��اع  ل��ك��ان  ال��ف��ق��ر- 
من  والعشرين  اخلامس  ثورة  أهداف 
حتقيق  بينها  م��ن  ك��ان  وال��ت��ى  يناير، 
دقيقة   100 فى  االجتماعية  العدالة 

وليس 100 يوم، على حد تعبيرها.
أن  م��ن  »ب���داًل  احل��ف��ن��اوى:  وتابعت 
مليار   4.8 مرسى  الدكتور  يقترض 
لشروط  ويخضع  ال��دول��ى  البنك  من 
ب��إم��ك��ان��ه س���د عجز  ك����ان  م��ج��ح��ف��ة 
امل��وازن��ة ع��ن ط��ري��ق وض��ع ح��د أدنى 

واملوظفني  ال��ع��م��ال  أج���ور  مل��ي��زان��ي��ة 
وااللتزام فى ذلك بأمر املحكمة التى 
كحد  م��ص��رى  جنيه  ب�����1500  أم���رت 

أدنى لصالح املواطن املصرى.
صدق فى وعوده 

محمد  الدكتور  ق��ال  املقابل،  وف��ى 
السابق  العام  املرشد  عاكف  مهدى 
جل��م��اع��ة اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني، إن 
ال��رئ��ي��س م��رس��ى اس��ت��ط��اع ف��ى هذه 
إجن���ازات  يحقق  أن  القليلة  ال��ف��ت��رة 
بنسب كبيرة فى امللفات اخلمس التى 
إن  قائاًل  ي��وم،  املائة  خطة  تضمنتها 
م��رس��ى من  ال��رئ��ي��س  يتخذه  م��ا  »ك��ل 
م��ا ه��ى إال خ��ط��وات جادة  خ��ط��وات 
الرئيس  وإن  املصرى  املجتمع  لصالح 

مرسى صادق فى كل وعوده«.
وت��اب��ع ع��اك��ف أن��ه ك��ان ه��ن��اك من 

يتحقق  لم  النهضة  مشروع  أن  ي��رى 
بشكل كامل، فهذا يرجع إلى معوقات 
ليس  الفلول  بعض  م��ن  وم��ع��ارض��ات 
الرئيس مسئواًل عنهم، مضيًفا: لو أن 
كل فرد من الشعب املصرى قام بدوره 
حلدث  ينبغى،  كما  الفترة  تلك  خالل 
تغير ملحوظ فى مصر أكثر من ذلك، 

ولكن هذا لألسف لم يحدث.
املتحدث  ح���س���ان  م��ح��م��د  وع���ل���ق 
قائاًل:  اإلس��الم��ي��ة،  اجلماعة  ب��اس��م 
الرئيس  محاسبة  املنصف  غير  م��ن 
أنه حقق  يوم فقط، خاصة   100 بعد 
الصعيد  على  اإلجن��ازات  من  العديد 
من  التخلص  ع��ن  فضاًل  اخل��ارج��ى، 
ال  أنه  إلى  مشيًرا  العسكرى،  احلكم 
امللفات  فى  الرئيس  أداء  يجب حصر 
فى  خصوًصا  حددها،  التى  اخلمسة 

ظل وجود العديد من املعوقات.
ملموسة  إجنازاته 

ويرى الدكتور فريد إسماعيل عضو 
مرسى  الرئيس  أن  املنحل،  البرملان 
يحقق  أن  يوم  ال���100  خالل  استطاع 
إجن����ازات، م��دل��ال ع��ل��ى ذل��ك بوجود 
اخلمسة  امل��ل��ف��ات  ف��ى  نسبى  حتسن 
الرئيس  عنها  أعلن  التى  املستهدفة 
الوقود-  اخل��ب��ز-  امل����رور-  )األم����ن- 
هذه  فى  ملف  أهم  متابًعا:  النظافة(، 
املؤكد  وم��ن  األم��ن،  ملف  هو  امللفات 
أن الرئيس استطاع خالل تلك الفترة 
أن يحقق إجناًزا ملموًسا لدى الشارع 
املصرى، حيث استطاع أن يعيد الثقة 
املصرى  الشارع  أبناء  بني  والطمأنينة 
الشارع  اف��ت��ق��ده  ال����ذى  األم����ر  وه���و 

املصرى منذ قيام الثورة.
ال يوجد أى تغيير ملموس 

وع��ل��ق أح��م��د م��اه��ر امل��ن��س��ق العام 
أبريل،   6 ش��ب��اب  حل��رك��ة  وامل���ؤس���س 
قائاًل:  ي��وم،  املائة  خطة  عن  متحدًثا 
 100 اجلمهورية  رئيس  حتديد  فكرة 
ملفات  فى  إجناز  لتحقيق  للشعب  يوم 
معينة ومطالبة الشعب مبحاسبته بعد 
شيًئا،  ينجز  لم  إن  الفترة  تلك  انتهاء 
فإن هذا شىء جيد فى حد ذاته، وهذا 
يعد من نتائج الثورة بصفة عامة، لكن 
على اجلانب اآلخر، أكد ماهر أنه لم 
يلمس أى تغيير جذرى فى مصر حتى 
كان  وإن  امل��ح��ددة،  الفترة  انتهاء  بعد 
تذكر  ال  فهى  التغييرات  بعض  حدثت 
احلقيقية  املشكالت  بحجم  مقارنة 

التى يعانى منها املجتمع املصرى.

ماهر شيحةأحمد  عصام 

وما زال
كشف حساب 
الرئيس سارًيا

بآليات  جديد  سياسى  نظام  تشكيل  املجيدة،  يناير  ث��ورة  إيجابيات  أه��م  من 
دميقراطية، ومشاركة املواطنني فى الرقابة على أداء احلكومة، وأداء الرئيس نفسه، 
مما جعل الكثيرين يفتحون ملف حساب الرئيس على إجنازاته فى املائة يوم األولى 
من حكمه، وبيان أوجه القصور والتحيز فى هذا األداء، واملحصلة النهائية التى بات 

يدركها اجلميع هى أن مصر الثورة قد تغيرت بالفعل، وأنه لم يعد أحد، مهما كان، 
ومهما عال قدره بعيًدا عن املحاسبة، وعن النقد والتقييم.. فى هذا امللف نرصد رأى 
الشارع فى أداء الرئيس واحلكومة.. ما لهم وما عليهم، ثم نطرح فى اجلانب املقابل 

روشتة قدمها اخلبراء واملتخصصون إلنقاذ مصر من حالة الفوضى التى نشهدها.

عز الدين شكرى

أسامة ياسني
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والتحديات  واملشكالت  األزمات  من  العديد  تواجه  مصر  كانت  إذا 
التى متثل عائًقا فى سبيل نهضتها وانطالقها، فإن اليأس فى مواجهة 
وجتريًفا  مصر،  حق  فى  جرمية  ميثالن  والتحديات  الظروف  هذه 
املشكالت  الرائدة، لذا يظل األمل يحدونا فى مواجهة هذه  لثورتها 

والتحديات، واخلروج من هذا النفق املظلم..
املجاالت، وهو  اإلنقاذ فى مختلف  اخلبراء يرسمون سيناريوهات 

ما نتناوله فى هذا امللف..

مرور
ال

وصف الدكتور سامى عبد اللطيف أستاذ تنظيم النقل وعميد 
ال  مزمنة  أزمة  بأنه  املرورى  التكدس  السابق،  األزهر«  »هندسة 
ميكن التخلص منها بسهولة، خاصة فى ضوء سوء حالة شبكات 
الطرق داخل مصر، خصوًصا فى ضوء كثرة احلفريات املوجودة 
بالطرق، وكثرة اإلشغاالت فى الشوارع املصرية وامليادين احليوية، 
يشارك  والتى  اآلن  السائدة  امل��رورى  االنفالت  حالة  عن  فضاًل 
فيها -حسب قوله- قائدو السيارات واملشاة أنفسهم، الفًتا إلى 
أن السبب الرئيسى فى تفاقم األزمة هو ضعف الثقافة املرورية 

لدى املواطنني.

وتابع عبد اللطيف أن غياب احلراك السكنى فى القاهرة الذى 
السكن  العمل ومواقع  املسافات بني مواقع  يساعد على تقصير 
ويختصر رحلة الذهاب والعودة اليومية لركاب القاهرة، أدى إلى 
ماليني  فى  تتمثل  مفتعلة،   تكون  تكاد  نقل ضخمة  حركة  توليد 
الرحالت اليومية غير املبررة التى تزيد من تعقيد مشكلة املرور 

فى القاهرة.
عبر  امل��رور  مشكلة  على  التغلب  أنه ميكن  النقل  أستاذ  وأك��د 
النقل اجلماعى،  مجموعة من اخلطوات أهمها: تطوير مشروع 
وهو ما يسهم فى تخفيف الزحام املرورى، ألنه سيسهم فى تقليل 

عدد السيارات، وكذلك العمل على إزالة اإلشغاالت من امليادين 
العامة وحتديد أماكن واضحة لعبور املشاة يكون لها االحترام فى 
القانون وتغليظ عقوبة املخالفني. وكذلك ضرورة التشديد على 
قائدى املركبات بااللتزام بقواعد املرور واحترام الطريق، مؤكًدا 
أهمية أن يتزامن ذلك مع توعية الضباط وأفراد املرور باملعاملة 
احلسنة للمواطنني، الفًتا إلى أن العامل احلاسم فى القضاء على 
مشدًدا  املواطنني،  لدى  املرورية  الثقافة  نشر  هو  الظاهرة  هذه 
على دور اإلعالم فى هذا الصدد من خالل بث عدد من احلمالت 

التى تستهدف تنمية الوعى املرورى لدى املواطنني.

خبير نقل بـ»هندسة األزهر«: التكدس املرورى أزمة »مزمنة«.. واإلشغاالت وقلة الوعى سبب تفاقمها

افة
لنظ

ا

كتبت- نوران كمال وزينب سيد:
أكدت مجموعة من الدراسات احلديثة أن هناك ستة حلول 
تُخلص الرئيس مرسى من صداع القمامة هى: تنمية وتشجيع 
والقضاء  ال��ت��دوي��ر،  إع����ادة  اخل��اص��ة مب��ش��روع��ات  ال��ب��ح��وث 
األفراد،  لدى  البيئى  الوعى  وزي��ادة  العشوائية،  املقالب  على 
املخلفات  إدارة  تتولى  التى  الشركات  على  الرقابة  وإحكام 
برامج  وضع  أهمية  إلى  باإلضافة  املختلفة،  املحافظات  فى 
بإدارة  اخلاص   2009 لسنة   9 رقم  البيئة  قانون  مواد  لتطبيق 
املالية  املوارد  توفير  على ضرورة  العمل  مع  الصلبة،  املخلفات 

الالزمة لتدوير القمامة، حيث أشارت دراسة بعنوان »القمامة 
منجم ذهب« إلى أن هناك نوعني من النفايات فى مصر وهما 
مخلفات صلبة بلدية )القمامة( وتنتج منها مصر خمسة عشر 
عام  بحلول  طن  مليون  عشر  تسعة  إلى  وستصل  طن،  مليون 
والتى  الصناعية  الصلبة  املخلفات  هو  اآلخ��ر  والنوع   ،2016
األسمنت  مصانع  عن  املتخلفة  األتربة  مثل  املصانع  تنتجها 
كاستخدامها  أخ���رى  اقتصادية  قيمة  لها  ي��ك��ون  ق��د  وال��ت��ى 
طريقتني  هناك  أن  الدراسة  ذكرت  كما  الطوب،  صناعة  فى 
)الترميد(،  اآلم��ن  احل��رق  طريقة  إما  النفايات  من  للتخلص 

املخلفات  م��ن  التخلص  ف��ى  ال���دول  بعض  تستخدمها  حيث 
الصلبة وميكن االستفادة مما تنتجه من طاقة حرارية، والدفن 
الطريقة  أما  البحر،  فى  منها  التخلص  أو  للمخلفات  اآلم��ن 
-حسب  متكننا  والتى  للمخلفات  التدوير  إعادة  فهى  األخرى 
ما ذكر فى دراسة أخرى بعنوان »إعادة التدوير كأداة حلماية 
البيئة«- من املحافظة على املواد والطاقة وتقليل االستهالك، 
وحماية  للقمامة،  كمكبات  املستخدمة  األراضى  حماية  وأيضا 
البيئة من آثار املواد املسممة الناجتة عن الصناعات التحويلية 

والكيميائية.

 6 حلول تقضى على أزمة القمامة فى مصر 

لخبز
ا

كتبت- سارة سمير :
طرح اخلبراء عدًدا من املقترحات حلل أزمة اخلبز التى تهدد 
كيان الشارع املصرى، مشيرين إلى أن هذه املقترحات تعد الوسيلة 
املثلى فى يد احلكومة للتغلب على نقص رغيف اخلبز وعدم كفاية 
حصص الدقيق فى املخابز، وقد تضمنت هذه املقترحات صرف 
اخلبز بكروت ذكية ورفع الدعم عن اخلبز وإنشاء منافذ جديدة 

واالستفادة من اخلطط اخلاصة بتطوير إنتاج اخلبز. 
فى البداية صرح العربى أبو طالب رئيس االحتاد العام للتموين 
والتجارة الداخلية، بأن االحتاد قدم مشروًعا إلى الوزارة حلل أزمة 
اخلبز، وذلك من خالل استخدام كروت ذكية لصرف اخلبز تشبه 
)الفيزا كارد( إال أنه لم يتم الرد حتى اآلن، موضًحا أن تلك الكروت 

يتم توزيعها على كل أسرة ويقتصر صرفها على املوجودين داخل 
البالد.

وأكد أن ذلك يعطى املخابز حصة مفتوحة حتت إشراف الوزارة 
لضمان حتسني جودة الرغيف، الفًتا إلى أن هذه الكروت تساعد 
فى الرقابة الصارمة على أصحاب املخابز وتقطع الطريق أمام بيع 
نظاًما معلوماتًيا مرتبًطا  السوداء، ألن هناك  السوق  الدقيق فى 

بإدارة املحافظة التابعة لها املخابز ومرتبطة بوزارة التموين. 
واقترح »العربى« أن تتولى احلكومة مهمة استيراد القمح وفًقا 
باألسعاراحلرة  للمطاحن  تقدميه  ويتم  العاملية  اجلودة  ملستويات 

حتى ال يترك الستغالل القطاع اخلاص.
كما طالب برفع الدعم عن اخلبز لتحسني جودته، ألن أصحاب 

مخالفات،  ارتكاب  فى  الدقيق  سعر  النخفاض  يتهاونون  املخابز 
مؤكًدا أهمية زيادة عدد مفتشى وزارة التموين مبا يتالءم مع املهام 
املنوط لهم القيام بها. وأكد إسماعيل شلبى اخلبير االقتصادى، 
مؤكًدا  مستحقيه،  إلى  يصل  حتى  التوزيع  عملية  تقنني  ض��رورة 
ضرورة إنشاء منافذ كبيرة جديدة تابعة لوزارتى الداخلية والدفاع 
على مستوى املحافظات تكفل وصول الدقيق الفاخر إلى املخابز 
العادية لرفع جودة الناجت. من جانبه قال املستشار أمير الكومى 
الرئيس السابق جلمعية حماية املستهلك املصرية، إنه »يجب إعادة 
فى  لتخزينه  القمح وعمل صوامع  زراعة  استراتيجية  فى  النظر 
املناطق القريبة من حقول زراعته لتوفير فاقد النقل وسوء التخزين 

وضمان دعم رغيف اخلبز ووصوله إلى مستحقيه«.

خبراء: الكروت الذكية وإنشاء املنافذ اجلديدة.. نصائح حلل مشكلة اخلبز 

كتبت- رحاب أحمد:
م��ع اس��ت��م��رار أزم���ة ال���وق���ود وع���دم قدرة 
يوم  ال���100  فى  حلها  على  اجلديدة  احلكومة 
األولى للرئيس، كما سبق ووعد، وضع أعضاء 
والشعب  ال��ش��ورى  مبجلسى  ال��ط��اق��ة  جل��ن��ة 
من  وذل��ك  األزم���ة،  تلك  ت��ص��وًرا حلل  السابق 
األسواق  على  امل��ش��ددة  الرقابة  ف��رض  خ��الل 
فضال  السوداء،  السوق  ظاهرة  على  للقضاء 
التصدير  ووق���ف  االس��ت��ه��الك،  ت��رش��ي��د  ع��ن 
واستغالل الوقود محليا، كما أيدوا االجتاهات 

سبيل  فى  اتباعها  عن  احلكومة  أعلنت  التى 
حل تلك األزمة.

الصناعة  ن��اج��ى ش��ه��اب ع��ض��و جل��ن��ة  ق��ال 
اجلامعة«  ل�»صوت  الشورى  مبجلس  والطاقة 
عدة  من  أكثر  إل��ى  حتتاج  ال  الوقود  أزم��ة  إن 
ت��واف��ر اإلرادة  ب��ش��رط  أش��ه��ر حل��ل��ه��ا، ول��ك��ن 
السياسية والقدرة على ضبط السوق والرقابة 
ذلك  أن  مؤكًدا  السوداء،  السوق  من  للتخلص 
املختلفة،  ب��أن��واع��ه  ال��وق��ود  م��ن   %60 سيوفر 
نظًرا  السوداء  السوق  إلى  تسريبه  يتم  والذى 

أن  يجب  ذلك  أن  إلى  وأش��ار  الرقابة.  لغياب 
يتبعه إيجاد آلية إليصال الدعم إلى مستحقيه. 
جلنة  رئيس  العزيز  عبد  السيد  معه  وات��ف��ق 
السابق،  الشعب  مبجلس  والطاقة  الصناعة 
قائاًل: غياب رقابة الدولة على السوق يؤدى إلى 
قيام مصانع التعبئة لغاز البوتاجاز بعدم إكمال 
الكمية املحددة فى األسطوانة، مما يؤدى إلى 
يتعلق  ما  وفى  األزمة،  وتفاقم  انتهائها  سرعة 
إلى اخلارج أكد رئيس  الغاز املصرى  بتصدير 
أنه من  السابق،  الطاقة مبجلس الشعب  جلنة 

حق مصر مراجعة كل االتفاقيات التى أبرمت 
أنه من  والتى يتضح  السابق،  النظام  فى عهد 

أجل مصلحة الدولة يجب إعادة النظر فيها.
وأشار »عبد العزيز« إلى أن صرف البوتاجاز 
من  يقلل  أن  ش��أن��ه  م��ن  بكوبونات  وال��س��والر 
األزمة ولكنه أكد فى الوقت ذاته على ضرورة 
التأكد من أن جميع األسر لديها بطاقة متوين 
قبل تطبيق ذلك القرار أو توفير وسيلة سهلة 
متوينية  بطاقة  متلك  ال  التى  األسر  بها  تقوم 

بصرف مستحقاتها من البوتاجاز املدعم.

متخصصون يضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون »روشـتة« سحرية حلل األزمة

كتب- فادى محمد وإسالم اجلوهرى:
أكد اخلبير األمنى اللواء فؤاد عالم أن إصالح 
جهاز الشرطة أمر يحتاج أوال من الرئيس مرسى 
إلى تضييق الفجوة املوجودة بني الشرطة والشعب 
بسبب ممارسات كانت حتدث فى السابق من ِقبل 
جهاز الشرطة، مع االهتمام بعمل حمالت أمنية 
موسعة للسيطرة على األمن فى الشارع، الفًتا إلى 
أن هذا لن يحدث إال من خالل وضع تشريعات 
جديدة للشرطة حتى تستطيع بها فرض السيطرة، 

على حد قوله.

وأكد عالم أن احلل فى اعتماد الشرطة على 
وسائل جديدة مثل تزويد أقسام ومراكز الشرطة 
داخلها،  ي��دور  ما  كل  تسجل  مراقبة  بكاميرات 
احلمالت  ف��ى  امل��راق��ب��ة  بكاميرات  واالستعانة 
العلمية  بالوسائل  االستعانة  وك��ذل��ك  األمنية، 
واالحتجاز  اإلح��ال��ة  ح���االت  لتسجيل  احلديثة 
واملحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام 

ومراكز الشرطة على مستوى اجلمهورية.
كما طالب عالم بوجود مكتب للعالقات العامة 
فى أقسام الشرطة من صغار ضباط الشرطة على 

أن يكونوا مدربني على التعامل مع املواطنني.
واقترح عالم استبدال قوات األمن املركزى غير 
املتعلمة بفتح باب التطوع فى الشرطة املصرية فى 
كل األجهزة التى تتعامل مع املواطنني على أن يكون 

املرتب لكل متطوع ألف جنيه.
ضباط  نقابة  عضو  عمر  نبيل  امل��ق��دم  أم��ا 
الشرطة، فقال إن وضع جهاز الشرطة ال يختلف 
عن قبل الثورة، فاالنتهاكات مستمرة بعد الثورة 
رغم تصريحات وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة 
الوزارة -على حد قوله- إال أنها تظل مجرد حبر 

على ورق.
ضرورة  الشرطة  ضباط  نقابة  عضو  واقترح 
الدستور،  فى  الشرطة  جهاز  مدنية  على  النص 
السلطة  أنه جهاز مستقل عن  على  التأكيد  مع 
السياسية حتى يكون والء فرد الشرطة للشعب ال 
للحاكم، مع التأكيد على أن تكون الشرطة خاضعة 
وذلك  مدنية،  جهة  باعتبارها  اإلداري���ة  للنيابة 
تستقبل  أن  على  التأديبية،  الضمانات  لتحقيق 
النيابة اإلدارية الشكاوى من املواطنني والبت فيها 

مبا يصون احلقوق واحلريات العامة.

بدائل عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُتخّلص مرسى من الصداع األمنى

الوقود

االنفالت األمنى
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حتقيق- آية خالد وإميان جمعة
وبسمة رجب:

ح��ال��ة م��ن اجل���دل ال��ش��دي��د ت��س��ود ال��ش��ارع 
وعد  -ال��ت��ى  ي��وم  امل��ائ��ة  انتهاء  عقب  امل��ص��رى 
خمس  بحل  مرسى  محمد  الرئيس  خاللها 
هى  امل��ص��رى  ال��ش��ارع  ف��ى  رئيسية  م��ش��ك��الت 
االنفالت  ال��وق��ود،  القمامة،  امل��رور،  »اخل��ب��ز، 
تيارين:  بني  املواطنون  انقسم  حيث  األمنى«- 
الهدف  كان  وهمية  الرئيس  وعود  أن  يرى  تيار 
ترشحه  م��ن��ذ  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة  منها 
للرئيس  العذر  يلتمس  آخ��ر  وتيار  للرئاسة، 
طريقها  فى  املشكالت  ه��ذه  بعض  أن  م��ؤك��ًدا 
رصدت  جانبها  من  اجلامعة«  »ص��وت  للحل.. 

مختلف اآلراء..
■ شعارات بدون إجناز

بكلية إعالم:  نورهان مصطفى، طالبة  قالت 
التى  يوم  ال�100  وعود  من  شىء  إجناز  يتم  لم 
توليه  منذ  مرسى  محمد  الرئيس  ح��دده��ا 
التى  املشاجرات  ذلك  على  والدليل  الرئاسة، 
تشهدها الشوارع يومًيا وهو ما يعنى أن الغياب 

ا. األمنى ما زال موجوًدً
أنه  يظن  مرسى  الرئيس  أن  يبدو  وأضافت: 
لالنتخابات،  ويرّوج  اجلماعة  فى  عضو  زال  ما 

للتحدث عن إجنازاته املعدومة.
واتفقت معها فى الرأى سارة مصطفى، طالبة 
عن  الرئيس  خطاب  واص��ف��ة  ح��ق��وق،  بكلية 
وإمالءات  شعارات  مجرد  بأنه  يوم  املائة  خطة 

حزبية إليهام الشعب بتحقيق أى أجناز. 
■ النظام.. يرحمكم اهلل

يرى )ه�.م – ضابط( أنه ال ميكن حتقيق أى 
إجناز ولو بعد 100 سنه، طاملا ال يوجد مشروع 
منظم ورؤية واضحة تلتف حولها كل قطاعات 

الدعم ألفراد  : بداًل من إعطاء  الشعب، قائاًل 
م��دروس��ة  م��ش��اري��ع  عمل  م��ن  ب��د  ال  بعينهم 
االقتصاد  أزم��ة  وح��ل  البطالة  على  للقضاء 
إلى  واللجوء  االستسهال  عن  والبعد  املصرى. 
يعطينا  من  ألن  معيب،  شىء  فهذا  االقتراض، 
ليس  االقتراض  وهذا  ثانية..  يعطينا  لن  مرة 

حال للمشكلة، ولكنه يزيد من تفاقمها.
إدارة  م��دي��رة  ن��ادي��ة رج���ب،  وأك���دت ذل��ك 
الرئيس  خ��ط��اب��ات  ق��ائ��ل��ة:  ث��ان��وى،  تعليم 
أى  يقدمه  الذى  اإلجناز  بتقرير  أشبه  مرسى 
يشتمل  أن  الرئيس  خلطاب  فاملفترض  وزي��ر، 
وعرض  منظمة  واستراتيجيات  خطط  على 
من  البلد  إخ��راج  شأنها  من  قومية  ملشروعات 
هذه الظروف السيئة. وأضافت أن الرئيس كان 
أشبه بالواعظ أو شيخ اجلامع وهذا نتيجة أنه 
الشعب  عند  الدينية  النزعة  قوة  جيًدا  يعلم 

املصرى، »ولكن هذا لم يعد ينفع بعد اآلن«.
السالم،  عبد  أحمد  عبر  االجتاه  نفس  وفى 
»املرشد  واح��دة  بجملة  رأي��ه  عن  كهربائى، 
أراد  مرسى  أن  موضًحا  البلد«،  ممشى  اللى  هو 
تأمني نفسه وحقق ذلك بأخوته كل قطاعات 

الدولة.
■ الرئيس قلبه علينا 

فنى  س��ام��ى،  محمد  أوض��ح  النقيض  وعلى 
استطاع  وأنه  جيدة،  مرسى  خطة  أن  تبريد، 
حتقيق 75% منها بالفعل، مضيًفا أنه كمواطن 
أو  املرور  أو  النظافة  فى  سواء  الفرق  استشعر 
البنزين، موضًحا أن املشكلة فى األفراد الذين 
ال يريدون مساعدته ويحاولون دائما اإليقاع 
على  مصر،  بحكم  جدير  غير  أنه  وإثبات  به 
الرغم من أن خطته للنهوض مبصر هاّمة جًدا 

لتجاوز األزمة احلالية.

جدل فى الشارع املصرى حول أداء 
الرئيس بعد انتهاء الـ100 يوم 

خبراء االقتصاد: مصر مهددة 
بشبح اإلفالس.. ونحتاج إلى 

20 مليار دوالر ملواجهته 

كتب- محمد عبد الناصر ومحمد 
عبد احلليم ونورهان منصور :

ال شك أن سوء األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية التى مرت بها مصر طوال 
فى  رئيسًيا  سبًبا  كانت  مبارك  عهد 
أوضاعنا  أن  ظننا  والتى  الثورة،  قيام 
بالنظام،  كافة ستتحسن بعد اإلطاحة 
إال أنه بعد الثورة واجهت مصر العديد 
امل��ش��ك��ات االق��ت��ص��ادي��ة وضعت  م��ن 
ال��ه��وي��ة، وجعلت  ع��ل��ى ح��اف��ة  م��ص��ر 
أنها  على  ال��ث��ورة  إل��ى  ينظر  البعض 
سبب فى تلك املشكات، وهو ما جعل 
خبراء االقتصاد يحذرون من التمادى 
فى األزمة متخوفني من شبح اإلفاس 

م��ا ل��م يتم وض��ع ح��ل��ول ل��ه��ا، حيث 
رئيس  عامر  عادل  الدكتور  حذر 

للدراسات  امل��ص��ري��ني  م��رك��ز 
االق��ت��ص��ادي��ة، من 
على  مصر  إقدام 
خال  اإلف������اس 
القليلة  األش���ه���ر 
املقبلة، مشيًرا إلى 
بحاجة  م��ص��ر  أن 
إلى 20 مليار دوالر 

لتفادى  األق���ل  ع��ل��ى 
شبح اإلفاس.

أن  عامر  وأض��اف 
تقدر  االح��ت��ي��اط��ي��ات 
األخيرة  اآلون����ة  ف��ى 
دوالر  مليار   2 بنحو 
فإن  ولذلك  شهرًيا، 
دوالر  مليار  الثاثة 
الذى  ال��ق��رض  قيمة 
مصر  ت�����ت�����ف�����اوض 
البنك  م���ع  ب��ش��أن��ه 
تعّوض  ل��ن  ال���دول���ى 
من  أسابيع  ستة  إال 
وستغطى  ال��ت��راج��ع، 
السلع  واردات  قيمة 
واخل��دم��ات مل��دة تقل 

عن شهر.
وأك������د ع���ام���ر أن 

مليار   20 ن��ح��و  إل���ى  حت��ت��اج  م��ص��ر 
على  اخل���ارج���ى  ال��ت��م��وي��ل  م��ن  دوالر 
ميزان  يستقر  ح��ت��ى  ال��ط��وي��ل  امل���دى 

املدفوعات.
اخلبير  فاروق  اخلالق  عبد  وأعرب 
استمرار  من  تخوفه  عن  االقتصادى، 
أمام  املصرى  اجلنيه  قيمة  انخفاض 
التى متر  ب��األح��داث  ت��أث��ًرا  ال���دوالر، 
األسعار  بارتفاع  ينذر  مبا  مصر  بها 
املحلية  السوق  اعتماد  نتيجة  املحلية، 
السلع  خ��ص��وًص��ا  االس���ت���ي���راد،  ع��ل��ى 

الغذائية . 
ضرورة  على  اخل��ال��ق  عبد  وش���دد 
النقد  م����وارد  ت��ع��وي��ض  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
االستثمارات  ف��ى  املتمثلة  األج��ن��ب��ى 
السيادية  وامل��وارد  املباشرة  األجنبية 
السويس  وق��ن��اة  كالسياحة  ل��ل��دول��ة، 

وغيرها من العوائد الازمة لاستيراد 
السلع  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  ع��دم  لضمان 
املستوردة ، مؤكًدا ضرورة رسم سياسة 
كبوته  من  النهوض  من  متكنه  مغايرة 

احلالية.
الشريف  م��خ��ت��ار  ال��دك��ت��ور  وي����رى 
أداء  ت��راج��ع  أن  االق��ت��ص��ادى،  اخلبير 
اجلنيه املصرى ينذر فى العادة بارتفاع 
على  االعتماد  نتيجة  املحلية  األسعار 
ارتفاع  ت��وق��ع��ات  أن  إال  االس��ت��ي��راد، 
السعر املحلى ستكون مضاعفة نتيجة 
لندرة موارد العملة األجنبية بعد تراجع 
إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات 
وحتويات املصريني العاملني باخلارج 
األجنبية،  العملة  موارد  من  وغيرها 
أمام  صعوبة  ستحدث  وبالتالى 
اخلام  السلع  شراء  فى  املوردين 
الازمة لإلنتاج املحلى والسلع 
يضاعف  ما  وهو  الغذائية، 
ال���ت���خ���وف م����ن ارت���ف���اع 

األسعار املحلية . 
إلى  م��خ��ت��ار  ون����وه 
ملحة  بحاجة  أننا 
موارد  زي���ادة  إل��ى 
األجنبى  ال���ن���ق���د 
وإال  ل����اس����ت����ي����راد 
السوق  س��ت��ت��ع��رض 
ارتفاع  إل��ى  املحلية 
التضخم  م���ع���دالت 
تدوير  أن  م��وض��ًح��ا 
ع��ج��ل��ة اإلن���ت���اج، بل 
أدائها  وم��ض��اع��ف��ة 
وطنية  مهمة  أصبح 
مصرى  ك�����ل  ع���ل���ى 
أج�������������در ب��������ه م���ن 
الفئوية  االحتجاجات 
شلل  إل��ى  أدت  التى 
املصرى  االق��ت��ص��اد 
املاضية  األيام  خال 
خسائر  وك���ّب���دت���ن���ا 
مطالًبا  ف�����ادح�����ة، 
تسهيل  ب��اس��ت��م��رار 
اإلجراءات أمام املوردين برفع الرسوم 
تكلفة  ارتفاع  مع  اجلمركية، خصوًصا 
النقل بعد ارتفاع أسعار البترول عاملًيا 
إثر االحتجاجات الشعبية املنتشرة فى 

الوطن العربى . 
أح��م��د األطرش  ال��دك��ت��ور  وأوض���ح 
أن  القاهرة،  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
العملة  لصعود  السلبى  التأثير  زي��ادة 
األجنبية أمام العملة املحلية يتضاعف 
التجارى  امليزان  فى  العجز  زي��ادة  مع 
توقع  م���ع  خ��ص��وًص��ا  إل���ى  %7.11 ، 
من  كثير  إل��ى  ال���ص���ادرات  ان��خ��ف��اض 
االحتجاجات  ظل  فى  العربية  ال��دول 
بديل  ال  إن��ه  وق��ال  املستمرة  الشعبية 
عن زيادة اإليرادات والكف عن تعطيل 
االقتصاد املصرى وعودة األمن للشارع 
املصرى مبا يكفل تقدم عجلة اإلنتاج .

د. مختار الشريف: 
االحتجاجات 

الفئوية كّبدتنا 
خسائر فادحة.. 

وعبد اخلالق 
فاروق: ال بد من 

رسم سياسة مغايرة 
لتجاوز األزمة

مصر قلب السياحة فى العالم

عيون كبريتية 
بالواحات البحرية 

لعالج املرضى .. 
و»الغورية« حى الهدايا 
الشعبية .. و»مجرى 

العيون« تستغيث!

رحلة- نورهان منصور: 
السياحة فى مصر ليس مصدرها الوحيد املعالم السياحية، فهناك كثير من املزارات 
واملناطق التى جتذب إليها السياح من مختلف دول العالم، من بني هذه املناطق منطقة 
الواحات البحرية التى تشتهر بالسياحة العالجية، وكذلك سوق الغورية، الذى يعد 

أسواق اإلكسسوارات  وأكبر  الهدايا  بأنه حى  والذى يشتهر  القاهرة  أحياء  أقدم  من 
احلرميى الشعبية..

اإلهمال  من  يعانى  أصبح  بعضها  فإن  أهميتها  رغم  املناطق  هذه  بعض  أن  الغريب 
الشديد، مثل منطقة سور مجرى العيون التى حتولت إلى وكر للمدمنني .

العالم،  فى  العاجية  السياحة  أهمية  األخيرة  الفترة  فى  ب��رزت   
العاملية،  فمصر تتمتع  حيث متثل ما بني  5%  و 10%  من حجم السياحة 
بالعديد من املقومات فى هذا املجال، حيث تنتشر بها  1356  عيًنا للمياه 
حتتويه  وما  الرطوبة  من  اخلالى  اجلاف  وجوها  واملعدنية،  الكبريتية 
تربتها من رمال وطمى صالح لعاج األمراض العديدة، وت�عدد شواطئها 

ومياه بحارها، مبا لها من خواص طبيعية مميزة.
متتاز  التى  واملعدنية  الكبريتية  العيون  مصر  ف��ى  انتشرت  وق��د   
العيون  جميع  نسبته  فى  يفوق  وال��ذى  الفريد،  الكيميائى  بتركيبها 
فى  واملعدنية  الكبريتية 
العالم، عاوة على توافر 
ال��ط��م��ى ف��ى ب���رك هذه 
ال��ع��ي��ون ال��ك��ب��ري��ت��ي��ة مبا 
ل��ه م��ن خ��واص عاجية 
من  ال����ع����دي����د  ت���ش���ف���ى 
أمراض العظام وأمراض 
اجلهاز الهضمى واجلهاز 
ال��ت��ن��ف��س��ى واألم������راض 
اجل��ل��دي��ة وغ��ي��ره��ا، كما 
االستشفاء  أي��ض��ا  ث��ب��ت 
مل���رض���ى ال���روم���ات���ي���زم 
طريق  ع����ن  امل��ف��ص��ل��ى 

الدفن فى الرمال 
منتجعات  وت��ن��ت��ش��ر    
الطبيعى  العاج  ومراكز 
وسفاجا  ح��ل��وان   « ف��ى 
وشرم  وأسوان  والغردقة 

الشيخ وغيرها« . 
 ويوجد بها مستشفيات 
حتاليل  ومعامل  متطورة 
برنامج  إط��ار  فى  للسائحني  الصحية  اخلدمة  تقدمي  ويتم  متقدمة 
ومرافقيه  للمريض  الفندقية  واإلقامة  السياحية  املناطق  لزيارة  شامل 
وترويجها عبر  العاجية  للسياحة  إنشاء مشروعات جديدة  كما يجرى 
حول  اتفاقات  وعقد  باخلارج  الطبيني  امللحقني  وبواسطة  اإلنترنت 
مت  مشروعات  إلع��داد  املناطق  لبعض  تصور  ووض��ع  اجلديدة  الوحدة 
األورام  مرضى  واستشفاء  لعاج  الغردقة  فى  مشروع  مثل  جتهيزها 
ومجمع استشفائى فى مرسى مطروح واملركز العاملى لألمراض اجللدية 

فى سفاجا.

الغورية هو من أهم وأقدم أحياء القاهرة، حيث يشتهر بأنه حى الهدايا 
وأكبر أسواق اإلكسسوارات احلرميى الشعبية.

للحسني،  املقابل  ال��ش��ارع  فهو  صعبة،  ليست  الغورية  إل��ى  الرحلة 
سوق  قدمًيا  اسمه  وك��ان  الغورية«  »س��وق  ستجد  قليلة  بخطوات  بعده 
الغورى، السلطان  إل��ى  نسبة  احلالى  اسمه  إل��ى  وغير   الشرابييشني 
ويشتهر سوق الغورية بأنه حى الهدايا وهو يعد من أكبر أسوق بيع املابس 
العقود واخلوامت واخلاخيل وغيرها  مثل  اإلكسسوارات  وبيع  احلرميى 
من املستلزمات، كما تنتشر فى احلى الورش الصغيرة، وفيها يتم تصنيع 

الطرابيش، وكذلك العباءات واملابس احلرميى بأنواعها املختلفة.
ويتميز سوق الغورية بأنه يتفرع منه مكان اسمه »التربيعة« والذى يباع 

فيه أجود أنواع األقمشة بأسعار مناسبة للجميع.

 مجموعة الغورىالواحات البحرية 

سوق
شارع 
الغورية

نهاية شارع  األزهر فى  تقع بحى 
الغورية، وحيث تتكون من وكالة وقبة 
وخ��ان��ق��اه وم��درس��ة، وج��ام��ع ق��د مت 
االنتهاء من تشييد تلك املجموعة فى 
عام 1505 ميادية، وكانت مقصًدا 
أبنيتها  ل��روع��ة  السياح  م��ن  لكثير 

والدقة فى تقسيمها، حيث شملت:
< على الضفة الغربية من شارع 
الغورى،  م��درس��ة  ج��ام��ع  يقع  امل��ع��ز 
السائد  التخطيط  بطرق  شيد  وقد 
بأربعة  تتميز  والتى   15 القرن  فى 
قاعة  ت��ت��وس��ط��ه��ا  مغلقة  إي���وان���ات 
مغطاه، أما املئذنة فلها طابع متميز 
مبخرة  شكل  على  ألنها  به  تنفرد 
من  ب���دال  ب��ص��ات  خ��م��س  تعلوها 

بصلة واحدة.
أم���ا اخل��ان��ق��اه ال��ت��ى ت��وج��د فى 
م��واج��ه��ة امل��س��ج��د ف��ت��ح��ت��وى على 
للسلطان  معًدا  كان  الذى  الضريح 
وفى  أح��د.  فيه  يدفن  ولم  الغورى 
الضريح  ه��ذا  تعلو  كانت  األص��ل 
أوائ��ل هذا  فى  اندثرت  كبيرة  قبة 
األخضر  بالقيشانى  مغطاة  القرن 
العصر  فى  استخدامه  يندر  الذى 
من  مم��ي��زة  جعلها  مم��ا  اململوكى، 

من  زينت  وقد  بعيدة.  مسافة  على 
الداخل بزخارف بديعة ومؤثرة، كما 
الرخام  بألواح  يزدخر  الضريح  أن 
املماليك،  فيه  ب��رع  ال���ذى  املعشق 
وفى الركن الشرقى من املبنى توجد 
السبيل وهى ذات طراز محلى تضم 
ثاث شبابيك للتسبيل تطل جميعها 
على ك��ل م��ن ش��ارع األزه���ر وشارع 
أبرز ما  املعز لدين اهلل، وتعتبر من 

تتميز به مجموعة الغورى. 
لعابرى  مجانا  املاء  يصرف  وكان 
السبيل من الوحدة النصف منفصلة 
العلوى  ال���دور  أم��ا  املجموعة،  م��ن 
لتدريس  ككتاب  فكان يستخدم 
لهذه  وك��ان  لألطفال،  ال��ق��رآن 
من  اخل���اص  رونقها  السبيل 
دعا  مم��ا  املعمارية  الناحية 
عندما  ملحاكاته  باشا  خسرو 
به عام  السبيل اخلاصة  بنى 

1535م فى اجلزء 
من  ال���ش���م���ال���ى 

شارع املعز.

سور مجرى العيون
أحد أعظم معالم القاهرة اإلسامية. شيده السلطان الغورى 
قبل نحو 800 عام وكان مبثابة حتفة معمارية هدفها مّد قلعة 
إلى  بالسواقى  النيل  مياه  رفع  طريق  عن  باملياه  الدين  صاح 
مجرى السور، بحيث جترى املياه إلى أن تصل إلى القلعة. وكان 
من املمكن أن يكون السور على اخلريطة السياحية العاملية ولكن 
املنطقة املحيطة به أضحت ال تتناسب مع قيمته بعدما حاصرته 
جميع  من  والبلطجية  املخدرات  جتار  وأوك��ار  القمامة  مبقالب 

جوانبه وأفقدته قيمته.
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إشراف - مارى منصور والزهراء أحمد 11
»صوت اجلامعة« تفتح ملف 
األزمة املالية فى احتاد الكرة

حتقيق- محمد جمال
وأحمد عبد السالم:

األزم���ة امل��ال��ي��ة خ��ط��ر ي��ه��دد احتاد 
اجلامعة«  »ص��وت  تفتح  ل��ذا  ال��ك��رة.. 
املسؤولني  آراء  وت��رص��د  امل��ل��ف،  ه��ذا 
القومى  واملجلس  الكرة  احت��اد  داخ��ل 

للرياضة وكذلك آراء النقاد.
ع��زم��ى مجاهد  أك���د  ال��ب��داي��ة  ف��ى 
ال  أنه  الكرة  باحتاد  اإلع��ام  مسؤول 
وأن  اإلط��اق  على  مالية  أزم��ة  توجد 
اجلديد  لاحتاد  سلم  القدمي  االحتاد 

م��ل��ي��ون جنيه   14 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 
ميزانية. فائض 

توقف  ت���أث���ي���ر  وع�����ن 
الرياضى  ال���ن���ش���اط 
قال  ع��ل��ى االحت����اد، 
التأثير  ه����ذا  إن 
على  مقصوًرا  ليس 
االحت���اد ف��ق��ط، بل 
الاعبني  على  أث��ر 
وحقوق  واألن����دي����ة 

أما  وال��رع��اي��ة،  البث 
ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى االحت���اد 

خاص  بوجه  التوقف  م��ن 
على  يحصل  كان  االحتاد  فألن 

أسبوعًيا  جنيه  مايني   3 إل��ى   2 من 
باإلضافة إلى الرعاية، وذلك أصبح ال 

يحدث نتيجه توقف النشاط.
لألندية حق البث فقط

األهلى  ال���ن���ادى  م��س��ت��ح��ق��ات  وع���ن 
املتأخرة، أشار إلى أن األهلى له %30 
من دخل املباراة، ولكن مبا أن املباراة 
كانت دون جمهور، فيكون لألهلى حق 
البث فقط وال توجد للنادى األهلى أى 
مستحقات مالية متأخرة، ولكن الطلب 
إال  هو  ما  األهلى  النادى  أرسله  الذى 
املالية  املستحقات  ل��ص��رف  ت��س��ري��ع 
املستحقات  ه��ذه  تسوية  ويتم  فقط، 

بني األندية واإلدارة املالية. 
احلساب اخلتامى هو الفيصل

رئيس  ع��ط��اي��ا  إب��راه��ي��م  وب���س���ؤال 
القومى  ب��امل��ج��ل��س  امل��رك��زي��ة  اإلدارة 
بوجود  يحكم  م��ا  إن  ق��ال  للرياضة، 
احلساب  ه��و  عدمه  م��ن  مالية  أزم��ة 

اخل��ت��ام��ى ال����ذى ي��ت��ق��دم ب��ه االحت���اد 
صاحبة  وهى  العمومية  اجلمعية  إلى 
تقول  أن  يديها  فى  التى  وهى  القرار 
إلى  باإلضافة  ال  أو  فائًضا  هناك  إن 
الوحيد  ه��و  احل��س��اب��ات،  م��راق��ب  أن 
خاص  شىء  أى  كتابة  يستطيع  ال��ذى 
الرسمى  املصدر  هو  ألنه  باحلسابات 
لاحتاد، و»أنا ال أحتدث إال باألوراق 

الرسمية«. واملستندات 
ورف���ض ع��ط��اي��ا اع��ت��ب��ار وج���ود أى 
ف��س��اد ف��ى احت���اد ال��ك��رة ق��د يتسبب 
أن أعضاء  وأك��د  األزم���ة،  ف��ى 
االحت��������اد اخ���ت���ارت���ه���م 
العمومية  اجلمعية 
وجود  ثبت  وإذا 
فسوف  ف��س��اد 
على  ت��ق��ي��ل��ه��م 
ال����������ف����������ور.
عصام  وع��ل��ق 
الناقد  شلتوت 
ال�����ري�����اض�����ى، 
توجد  ال  ق��ائ��ا: 
وإذا  أزم�����ات  أى 
املرحلة  ف���ى  وج����د 
يستطيع  م����ن  امل��ق��ب��ل��ة 
االستثمار داخل االحتاد باإلضافة 
يكون  سوف  العام  ال��دورى  بداية  إلى 
وأيضا  امل��ب��ي��ع��ات  م���ن  دخ����ل  ه��ن��اك 
وميكن  للمباريات،  اجليد  االستثمار 
خالها  من  بجولة  يقوم  أن  للمنتخب 
إلى  األمول  من  مزيد  إدخال  يستطيع 
االحتاد عن طريق الشركات الراعية.

وع���ن وج����ود ف��س��اد ف���ى االحت����اد، 
مطلق  فى  الفساد  عن  الكام  إن  قال 
املصرية  فالرياضة  املصرية،  الرياضة 
تعوم على بحر من الفساد، وراجع كل 
املفترض  من  كان  السابقة  االنتخابات 
تغيير قيادات كثيرة، لكن لم يتم تغيير 
ويزاولون  أماكنهم  فى  ظلوا  بل  شىء، 
عملهم، لذلك أنت فى حاجة إلى تغيير 
فى النظم ولوائح العمل العام حتى ال 
املشروع،  غير  للربح  م��ص��دًرا  ت��ك��ون 
مسار  تغيير  ميكن  النهج  ه��ذا  وعلى 

الرياض كلها وليس كرة القدم فقط.

حتقيق- أحمد جمعة 
وأحمد جمال:

بالتحفظ  امل��ش��روع  غير  الكسب  جهاز  أم��ر  أن  بعد 
على أموال حسن حمدى، رئيس النادى األهلى، ومنعه 
املوجهة  االتهامات  إلى اخلارج، على خلفية  السفر  من 
إليه بتضخم ثروته من وكالة »األهرام« لإلعان، تشاور 
أعضاء اجلمعية العمومية للنادى حول اسم خليفة »وزير 
العامرى  تدخل  من  البعض  تخوفات  ظل  فى  الدفاع« 
فاروق وزير الرياضة، وتعيينه مجلس إدارة جديداً، تغلب 

عليه الصبغة »اإلخوانية«..
رياضيني  ن��ق��اًدا  آراء  استطلعت  اجلامعة«  »ص��وت 
والعبني سابقني باألهلى للتعرف على األسماء املطروحة 

خلافة حسن حمدى.
االتهامات  أن  حامد  شوقى  الرياضى  الناقد  يؤكد   
ثبتت صحتها سوف  ما  إذا  حمدى  إلى حسن  املوجهة 
تطيح به من رئاسة النادى األهلى، مشيًرا إلى أن األزمة 
التى مير بها رئيس النادى كان من املمكن أن تؤثر على 
التونسى فى مباراة  الترجى  مستوى فريق األهلى أمام 

النهائى لبطولة األبطال اإلفريقية.
أرى  »ال  قال  النادى  لرئاسة  املطروحة  األسماء  وعن 
فى املجلس احلالى شخًصا يصلح لرئاسة األهلى، ولكن 
مثل  تديره،  أن  املمكن  من  كثيرة  كفاءات  النادى ميتلك 

ياسني منصور ومحمود طاهر وطاهر أبو زيد«.
احلكيمة« حلسن حمدى  »غير  اإلدارة  حامد  وانتقد 
على  »األهلى«  قناة  فى  األشخاص  بعض  واستخدامه 

القرارات  من  العديد  واتخاذ  الكفاءة  ال  املجاملة  سبيل 
بتوجيهات وتعليمات مباشرة منه.

مع  السابق،  األهلى  الع��ب  ناصف،  زكريا  ويختلف 
التى  باألزمة  يتأثر  لن  األهلى  أن  مؤكًدا  شوقى حامد، 
قدرة  إلى  مشيرا  حمدى،  حسن  النادى  رئيس  يعيشها 
ما  وهو  األزم��ات،  مثل هذه  فى  الفصل  على  الاعبني 
ظهر فى جناحهم فى الوصول إلى تخطى نهائى البطولة 
من  بداية  صعبة  ظروف  فى  باللقب  والفوز  األفريقية 
وانتهاًء  األلتراس،  شباب  فعله  وما  بورسعيد،  أح��داث 
فى  ينتهى  دوره��م  أن  إلدراك��ه��م  السوبر  م��ب��اراة  بأزمة 
امللعب فقط، وليس مكان آخر، وهو ما طالبهم به حسن. 
ورفض ناصف طرح أسماء تتولى رئاسة األهلى وقال إن 
القضية لم تدن حسن حمدى بعد، واالتهامات املوجهة 

له موضوع شخصى ال دخل للنادى به.
وأكد محمد عامر املشرف العام على قطاع الناشئني 
حسن  تخلف  أسماء  ط��رح  رفضه  األهلى  ال��ن��ادى  فى 
حمدى فى رئاسة النادى، مشيًرا إلى أن حسن حمدى 
أو  فيه  العيب  أح��د  يستطيع  وال  وج��اد،  حاسم  إنسان 

يدينه إال عندما تثبت إدانته.
اخلطيب هو األقدر

فى حني أكد ماهر همام مدافع األهلى السابق على 
حسن  بعد  املنصب  تولى  فى  اخلطيب  محمود  أحقية 
معظم  ألن  ب��األزم��ة  الفريق  تأثر  ع��دم  م��ؤك��ًدا  حمدى، 
الاعبني دوليون ولديهم الرغبة فى احلصول على بطولة 

أفريقيا إلهدائها ألسر الشهداء، وهو ما مت بالفعل.

َمن يخلف حسن حمدى؟

حوار- كاملة عبد الفتاح:
فاطمة عمر بطلة من طراز خاص 
اإلع���اق���ة وس��ط��رت اسمها  حت���دت 
بأحرف من ذهب فى الدورات األوملبية 
اجلامعة«  »صوت  العالم..  وبطوالت 
حياتها  م��ن  ص��ف��ح��ات  معها  تفتح 
من  ليستفيد  والشخصية  الرياضية 
إرادتها وصابتها وعزميتها األجيال 
اجل��دي��دة م��ن ال��ش��ب��اب.. وإل���ى نص 

احلوار:
تعريف  بطاقة  نريد  البداية  ف��ى   ■

لفاطمة عمر للقراء؟
العبة  عمر  محمد  فاطمة  أن��ا   -
مصرية فى منتخب رفع األثقال من 
ومتزوجة   1973 أكتوبر   6 مواليد 
»شهد  طفلتان  األط��ف��ال  م��ن  ول���دى 
وليلى« وزوجى هو الكابنت عبد النبى 
محمد بطل مصر السابق فى منتخب 

متحدى اإلعاقة.
■ وكيف كانت بداياتك الرياضية؟

عام  ال��ري��اض��ي��ة  حياتى  ب���دأت   -
إمبابة  فى  ياسمينة  نادى  فى   1994
واشتركت  باملعاقني،  خاص  ناٍد  وهو 

سلوفاكيا  فى  دولية  بطولة  أول  فى 
امليدالية  على  وحصلت   1997 ع��ام 
رفعت  حيث  كجم،   44 وزن  الذهبية 
80 ك��ج��م، ث��م اش��ت��رك��ت ف��ى بطولة 
بطولة  أول  وكانت  دب��ى،  فى  العالم 
ذهبية  على  وحصلت  للبنات،  عالم 
العبة،  أح���س���ن  وك�����أس  ال��ب��ط��ول��ة 
أول  وجاء  كجم،  وزن 100  وحقققت 
فى   2000 عام  فيه  أش��ارك  أوملبياد 
أول  وكنت  ذهبية،  وحققت  سيدنى، 
العبة أحصل على ذهبية فى الدورات 
األوملبية، ثم شاركت فى أوملبياد أثينا 
أوملبياد  ثم  أيضا  الذهبية  وحصدت 
أيضا  ذهبية  على  وحصلت  ب��ك��ني، 

وأخيرا ذهبية أوملبياد لندن 2012.
■ كيف وفقِت بني حياتك الرياضية 

والشخصية؟
- زوجى شخص متفهم جًدا يقف 
البنتني فى حالة  ج��وارى ويصطحب 

وجودى فى التمرين.
■ َم�������ن ش���ج���ع���ك ع����ل����ى مم����ارس����ة 

الرياضة؟
- والدى رحمه اهلل كان يشجعنى 

فاطمة عمر لـ»صوت اجلامعة«:

استقبال املصريني لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فى املطار أكبر تكرمي
على الذهاب إلى التدريب، ويؤكد لى 
أن قدراتى تؤهلنى ألكون بطلة كبيرة 
وأمى وّفرت لى سبل الراحة وزوجى 
فى  ويساعدنى  ج��ًدا  متفهم  شخص 
مشوارى الرياضى، وكنت أستفيد منه 
ومن خبرته خصوًصا أنه بطل سابق 

فى اللعبة.
■ ما الصعوبات التى واجهتهك فى 

حياتك الرياضية والشخصية؟
يواجهون  اإلعاقة  - العبو متحدو 
مشكات كثيرة بداية من قلة املوارد 
وعدم  املعاق  للرياضى  واإلمكانيات 
أو خارجى  داخ��ل��ى  دع��م  أى  وج���ود 
أموالنا  أنفسنا من  ننفق على  فنحن 
الشخصية، كما نعانى من عدم وجود 
توجد  وال  لنا،  مناسبة  عمل  ف��رص 
طرق منشى عليها بالكرسى املتحركة، 
وال توجد أماكن خاصة بنا فى وسائل 

املواصات.
■ وهل ترين الدولة كرمتك التكرمي 

الكافى بعد إجنازك فى لندن2012؟
- ال أرى ذلك، فالعامرى فاروق وزير 
الرياضة لم يعطنا مكافآتنا حتى اآلن، 

وقال إن الظروف االقتصادية ال تسمح 
بأن نأخذ مكافآتنا كاملة على الرغم 
كاملة، كما  أن األصحاء أخذوها  من 
ولكن  املكافأة،  بزيادة  الرئيس  وعدنا 
التكرمي  ولكن  ش���ىء،  أى  يحدث  ل��م 

احلقيقى هو تكرمي الشعب املصرى.
■ ف���ى رأي����ك م���ا ال��س��ب��ب��ب ف���ى عدم 
اه��ت��م��ام امل��س��ئ��ول��ني ب��اع��ب��ى متحدى 

اإلعاقة؟
- السبب فى اإلعام وعدم طرحه 
مشكاتنا والعمل على حلها إال أننى 
يجب أن أذكر أن اإلعام أثناء دورة 
ل��ن��دن اه��ت��م بنا أك��ث��ر م��ن ال���دورات 
تأثيره  له  كان  السابقة مما  األوملبية 
على اجلمهور الذى عرفنا واستقبلنا 
بحفاوة فى املطار، لكن السؤال يظل 
املسئولون  يعطينا  ال  مل��اذا  مطروحا: 

االهتمام الكافى؟
■ ه��ل صحيح أن���ِك رف��ض��ِت عرًضا 

للعب باسم الكويت؟
- نعم رفضته على الرغم من أنه 
كان مغرًيا لى وألسرتى لكن اسم بلدى 

أهم من أى شىء.

ال��دورى مرة أخرى   على أمل عودة 
مسمى  غير  ألج��ل  تأجيله  مت  أن  بعد 
بعد،  يبدأ  لم  لدورى  األندية  استعدت 
حيث جلأ بعض األندية إلى املعسكرات 
اكتفى مبعسكرات  وبعضها  اخلارجية، 

داخلية.
دورى  من  الزمالك  نادى  بعد خروج 
نقطتني  على  بحصوله  إفريقيا  أبطال 
الدولى  الثاثى  انتقال  ظل  فى  فقط 
أحمد حسام )ميدو( إلى إجنلترا وعمرو 

إلى  شيكاباال  وإع��ارة  تركيا  إل��ى  زك��ى 
نادى الوصل اإلماراتى يرغب الزمالك 
إلى  املتعطشة  جماهيره  إرض���اء  ف��ى 
البطوالت باحلصول على الدورى هذا 
العام ولعب الفريق العديد من الوديات 
على ملعب حلمى زامورا مع األكادميية 
الثانية  الدرجة  أندية  وبعض  واجلونة، 
ليغادر الباد متوجًها إلى الكويت ملدة 
عشرة أيام، وكان االتفاق على لعب عدد 
من املباريات مع اإلسماعيلى والكاظمة 

أن  إال  الكويتى،  والشباب  والقادسية 
املعسكر شهد كثيًرا من اخلافات مع 
الشركة الراعية التى لم توفر املباريات 
الزمالك  لعب  املعسكر  وشهد  املتفقة، 
انتهت  اإلسماعيلى  م��ع  ودي��ة  م��ب��اراة 

بالتعادل اإليجابى.
سبق  قد  اإلسماعيلى  النادى  وك��ان 
الزمالك إلى الكويت إال أنه لم يستطع 
أن  له  مقرًرا  كان  التى  املباريات  لعب 
النصر  م��ع  مبارياته  فألغيت  يلعبها، 

الكويتى والقادسية.
دورى أفريقيا

وك����ان ال��ف��ري��ق األه���ل���ى ه���و األكثر 
التى  مبارياته  بفضل  للدورى  استعداًدا 
والتى  أفريقيا،  أبطال  دورى  فى  يلعبها 
جنح الفريق فى الفوز بكأسها بعد فوزه 

على فريق الترجى التونسى.
ومصر  دج��ل��ة  وادى  أن��دي��ة  وأج���رت 
املقاصة وتليفونات بنى سويف واجلونة 
وسموحة وإنبى عدًدا من املباريات الودية 

داخل الباد، وكان زعيم الثغر )االحتاد( 
قد شكا من ضعف اللقاءات الودية وكان 
بال  أحمد  انتقال  هو  االنتقاالت  أبرز 
إنبى  ن��ادى  إل��ى  )الع��ب األهلى سابًقا( 
الذى من املحتمل أن يضيف إليه الكثير 
ليرس  من  اآلت��ى  منساه  أكوتى  وانتقال 
سويف،  بنى  تليفونات  إل��ى  البلجيكى 

أن��دي��ة اجليش  واك��ت��ف��ت 
باملباريات  والشرطة 

الودية.

اجلميع استعدوا لدورى مـــــــــــــــــــــــؤجل

رفضُت اللعب 
باسم الكويت 

ألن بلدى أهم 
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كتب- داليا جمال وساندى عمر
وشروق سليمان:

عبد  أح��م��د  الكبير  امل��س��رح��ى  امل��خ��رج  ي��ق��دم 
يقول  احلليم حتليًل متعمًقا ألزمة املسرح، حيث 
اللحظة،  إن مشكلة املسرح املصرى ليست وليدة 
ولكنها نتاج تراكمات، مشيًرا إلى أن املواجهة غير 
العادلة بني املسرح والتليفزيون والسينما من حيث 
األجور وضعت املسرح فى مكانة َمن يعطى القليل، 

ومن ثم فقد هجره املمثلون بحًثا عن الربح!
اإلمكانيات  أن  إل��ى  احلليم  عبد  يشير  كما 
للفنان  املسرح  يقدمها  التى  األخ��رى  واملغريات 
ضئيلة، فالدعاية محدودة وعملية تسويق العروض 
الوقت  نفس  فى  سبًبا  يعتبر  وهذا  غير مرضية، 

لعدم إقبال اجلمهور.
ويؤكد عبد احلليم أن النظام السابق عمل على 
تقليل عدد املسارح، فمنذ 30 عاًما وال يزال عدد 
فى  نشب  ال��ذى  احلريق  ول��وال  ه��و،  كما  املسارح 
املسرح القومى ما حدثت له الترميمات، وبالتالى 
ال تسمح قلة عدد املسارح للفرق املسرحية بتقدمي 

عروضها املختلفة.
البناء  أن  سبق  ما  إل��ى  احلليم  عبد  ويضيف 
عليه  القائمني  وإميان  مفقود،  للمسرح  احلقيقى 
يكاد يكون معدوًما، فكل مسؤول يسير على درب 
من سبقه، فل ينمى من وجود املسرح وال يدافع 
ال  أنه  كما  للنجوم،  جذب  عامل  يكون  حتى  عنه 
يتم توفير عروض مغرية للنجوم األجانب لتقدمي 

عروضهم فى مصر.
ويرى الفنان واملخرج املسرحى محمد حسن أن 
»أزمة  وإمنا هى  إب��داع  أزمة  ليست  املسرح  أزمة 
فى  الثقافة  -وزي��ر  حسنى  ف��اروق  متهًما  إدارة»، 
املسرح  ع��ن  مسؤولني  بتعيني  السابق-  النظام 
تتبع  ال  ف�����اإلدارة  واإلب�����داع،  ال��ف��ن  ع��ن  بعيدين 

الواسطة  على  فقط  يعتمد  واملنصب  التخصص، 
أو األقدمية.

ومن وجهة نظر محمد حسن أيًضا فإن اختفاء 
دور املسرح اخلاص كان سبًبا قوًيا لتراجع املسرح 
املسرح  حاربت  الثقافة  وزارة  أن  مؤكًدا  املصرى، 
متجاهلة  السابقة،  السنوات  م��دار  على  اخل��اص 
دوره الكبير فى اكتشاف النجوم وتقدمي األعمال 
مسرح  إغلق  بواقعة  ومستشهًدا  املبهرة،  األدبية 

»جلل الشرقاوى«، وهو فى أوج تألقه.
واإلخراج  التمثيل  أستاذة  د.نبيلة حسن،  وترى 
باملعهد العالى للفنون املسرحية، أن مشكلة اختفاء 
الفنية  احلياة  فى  دوره  وضعف  املصرى  املسرح 
املصرية  املسارح  أن  إلى  مشيرة  مركبة،  مشكلة 
عقيمة وغير مجهزة تكنولوجًيا، كما أنه ال يوجد 
الضخم،  املسرحى  اإلنتاج  مصاريف  يعوض  ما 
للممثلني  املجزية  غير  ال��دخ��ول  أن  ع��ن  فضًل 
وساعات  والبروفات  التجهيزات  بسبب  تعوقهم 

العمل الطويلة.
وتضيف د.نبيلة حسن أن دخول املسرح أصبح 
ارتفاع  بسبب  املتوسطة  الطبقات  أم��ام  عائًقا 
سعر  يصل  اخلاص  املسرح  ففى  التذاكر،  أسعار 
مسارح  وحتى  فأكثر،  جنيه   500 إل��ى  التذكرة 
الدولة أسعارها مرتفعة، كما أن الدولة جتهل دور 
املسرح وتعتبره فقط وسيلة ترفيهية، وترى احلل 
فى أن يصبح املسرح مادة أساسية يتم تدريسها 
للطفل لتنشأ علقة متتد فى ما بعد لتربط الفرد 
باملسرح، معتبرة أن القيود املفروضة على اإلبداع 
املسرحى تتكون بسبب الفزاعات االجتماعية مثل 

فزاعة الدين والسياسة واجلنس.
ب�»سيدة  -امللقبة  أيوب  سميحة  الفنانة  وتؤكد 
املسرح املصرى«- أن حال املسرح املصرى ال يسر، 
فلن  وبالتالى  ككل،  مصر  حالة  من  مستمد  وأنه 

تتحسن حاله، إال إذا حتسنت أوضاع مصر.

تدهور  أسباب  اجلندى  يس�رى  الكاتب  ويرجع 
إظهار  تعمد  ال��ذى  السابق  النظام  إل��ى  املسرح 
التنويرى  دوره  وتهميش  فقط  امل��س��رح  سلبيات 
وع����رض ب��ع��ض األع���م���ال امل��ب��ت��ذل��ة، م���ؤك���ًدا أن 
تنتهى،  أن  وشك  على  املصرى  املسرح  مشكلت 
وأن إيجابيات ثورة 25 يناير ستلقى بظللها على 

املسرح، حيث سيعود املسرح ليمارس دوره.
الشباب متباينة حول  آراء جمهور  بينما جاءت 
سبب ابتعادهم عن اإلقبال على هذا الفن.. فتقول 
القاهرة،  جامعة  اإلع��لم  بكلية  الطالبة  »نهال« 
عالية  وتذاكره  قدمية  موضة  أصبح  »املسرح  إن 

الثمن«.
 وعلى النقيض يرى »محمود مصطفى« الطالب 
اآلن هو  املسرح  يقدم على  ما  أن  التجارة،  بكلية 
»يقدم  يقول،  فاملسرح، حسبما  عنه،  البعد  سبب 
أعماال بعضها تافه وغير مفيد، فضًل عن تراجع 

إنتاج النصوص األدبية املتميزة«. 
وآالء«  »إسراء  ومنهم  أخرى  فئة  أجمعت  بينما 
وإبراهيم  بكلية اإلعلم، و»إسلم على  الطالبتان 
جامعة  عمرانى  تخطيط  بكلية  الطالبان  ع��زت« 
السينما  تقدمها  التى  الرسالة  أن  على  القاهرة، 
مشاهدة  يفضلون  وأنهم  وأسهل،  وأرخص  أسرع 

العروض املسرحية على شاشة التليفزيون.
بكلية  الطالب  ص��لح«  »ك��رمي  يقول  ح��ني  ف��ى 
بعيد عن فكر  إن ما يقدمه املسرح اآلن  اآلداب، 
الشباب، وإنه مع احترامه للفنانني الكبار، إال أنه 
يحتاج إلى ممثلني من سنه كى تصله الرسالة، كما 
أن مدة العرض املسرحى طويلة جًدا، مما يدفعه 
التى  النصوص  من سوء  يعانى  أنه  كما  للسينما، 

تعتمد كلية على الغناء والرقص.
أن مشكلة  اآلداب،  بكلية  الطالبة  »منار«  وترى 
عنه،  السينما  جن��وم  ع��زوف  ف��ى  تكمن  امل��س��رح 

وجتهيزاته املتواضعة، ومضمونه السيئ.

َمن املسؤول؟

ولصالح َمن؟

لم يعد املسرح املصرى »أبو 
الفنون«، بل تراجع دوره وأصبح 
ا هزيالاً يعيش على أطالل  كياناً
املاضى ويتغنى بذكريات الزمن 
اجلميل، وعلى الرغم من دوره 
الكبير الذى متيز به فى إنتاج 
األعمال األدبية العظيمة 
وتقدمي كبار النجوم، فإنه 
أصبح اآلن فى وضع ُيرثى 
له، حيث هرب منه اجلمهور 
والنجوم على السواء وتراجعت 
اإليرادات، واختفت الروايات 
املتميزة.. حاولنا البحث 
والتنقيب فى هذه الظاهرة 
ا عن حل.. بحثاً

املسرح املصرى فى غرفة اإلنعاش!

سميحة 
أيوب: 

املسرح 
سينصلح 
بانصالح 

اجلندى: حال البلد
عندما 
تكتمل 
الثورة 

سيعود 
املسرح 
لرونقه

تعرض شاشتا »ناشيونال جيوجرافيك« فيلًما وثائقًيا مدته 90 
دقيقة عن عملية قتل قوات »سيل« التابعة للجيش 

األمريكى، قائد تنظيم القاعدة السابق أسامة 
بن الدن، وذلك يوم الرابع من نوفمبر احلالى 
فى وقت الذروة. ويظهر دور أوباما بالفيلم من 
خلل اقتطاع املؤمترات الصحفية له وذلك 
قبل وبعد مقتل أسامة بن الدن، واألحاديث 

التى كان يدلى فيها  الصحفية والتليفزيونية 
مبعلومات عن تنظيم القاعدة وأسامة بن الدن.

حقق فيلم »sky fall« لبطله الشهير »دانيال كريج«، والذى 
اجلاسوسية  مغامرات  من  جديًدا  ج��زًءا  يتناول 

ل�»جيمس بوند« املركز األول فى شباك تذاكر 
املتحدة،  باململكة  العرض  ب��دور  السينما 
وذل���ك ب��ع��د أق���ل م��ن أس��ب��وع م��ن طرحه 
للعرض السينمائى فى 24 داًرا سينمائية.

خيالية  إي��رادات  الفيلم  حتقيق  وينتظر 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ى  الفيلم  ع��رض  بعد 

األمريكية.

رفض املمثل الهندى شاروخان عرض فيلمه، الذى انتهى 
منه مؤخًرا وحمل اسم »إكسبرس تشيناى«.
اإلعلم  وس��ائ��ل  نشرتها  تقارير  وق��ال��ت 

أّجل  شاروخان  الهندى  املمثل  إن  الهندية 
بسبب  تشيناى«؛  »إكسبرس  فيلمه  عرض 
»سلمان  الهندى  املمثل  منافسه  تأخر 
فيلمه  ع��رض  تأجيل  ق��رر  ال���ذى  خ���ان« 

خلل  السينما  دور  ف��ى  ع��رض��ه  وع���دم 
العيد. موسم 

أوباما يجسد دور البطولة
فى فيلم عن مقتل »بن الدن«

»جيمس بوند« يحطم شباك تذاكر السينما 
البريطانية ويتربع على قمة »اإليرادات«

»شاروخان« يرفض عرض فيلمه 
فى العيد خوفًا من »زميله«

خبر بات

»عزازيل« زيدان
على مسرح البالون

املاليني تشترى 
»دراويش« سعيد

كتب- فتحى عبد املقصود:
أول  »ميلوفرينيا«  فرقة  تقدم 
جتسيد مسرحى لرواية »عزازيل« 
زيدان على  يوسف  الكبير  للكاتب 
م��س��رح ال��ب��ال��ون ب��ق��اع��ة صلح 

جاهني.
الروايات  أش��ه��ر  م��ن  ع��زازي��ل 
األخيرة،  الفترة  فى  التى صدرت 
ك���ب���ي���ًرا على  وح��ق��ق��ت جن���اًح���ا 
املستوى العاملى، وهى أيًضا رواية 
مذكرات  ع��ن  ُمُترجمة  تاريخية 
»ه��ي��ب��ا« ع��اش فى  راه���ب قبطى 
امليلدى،  اخلامس  القرن  أوائ��ل 
به  م��ر  وم��ا  معاناته  فيها  يصف 
الفترة  م��ن أح����داث خ���لل ه���ذه 
املضطربة، والتى تلتها انقسامات 
فى الكنيسة املصرية حول طبيعة 
هو  ب�»عزازيل«  واملقصود  املسيح، 
ويحثه  منه  يطلب  الذى  الشيطان 
على الكتابة وتوثيق كل ما مر به. 

والعرض من إخراج أحمد صبرى 
وسينوجرافيا  وإض���اءة  غباشى، 

عمرو األشرف.

كتبت- أسماء حلمى:
ع��ش��اق هلل ورس���ول���ه ي����رددون 
يتغنون  وت��ك��راًرا  م���راًرا  ذك��ر اهلل 
هلل،  تضرًعا  وأناشيد  بتهجدات 
التنورة  يرتدون  رض��اه،  فى  أم��ًل 
»املولوية«،  حفلت  لها  ويقيمون 
يولع  ومن  فنهم  يفهم  من  يجدون 

ملجرد ذكر اسمهم.
األلفاظ  ب��ني  ي��ج��م��ع  غ��ن��اؤه��م 
أخرى  أل��ف��اظ  وتشوبها  العربية 
سواء كانت عامية أو كانت غربية.

التشكيلى  ال��ف��ن��ان  عنهم  عبر 
محمود سعيد ابن اإلسكندرية ومن 
املصرية  املدرسة  مؤسسى  أوائ��ل 
التشكيلية  الفنون  ف��ى  احلديثة 
لوحة  وس��م��اه��ا  امل��م��ي��زة  بريشته 
على  اللوحة  وح��ازت  »الدراويش« 
بيعها  ومت  بأكمله،  العالم  إعجاب 
مليونني  مببلغ  دب��ى  ف��ى  م��ؤخ��ًرا 

ونصف املليون دوالر.

كتب- إبراهيم محمود وهدير احلضرى:
تقوم حضارة أى وطن على عمودين أساسيني هما 
اإلعلم  وسائل  أن  فيه  شك  ال  ومم��ا  وال��دي��ن،  اللغة 
الثقافية  القيم  تشكيل  فى  األكبر  ال���دور  لها  أصبح 
واحلضارية جلمهورها، وملا ازدادت فى الفترة األخيرة 
فكرة االستثمار وانحسار الثقافة الوطنية مع األخذ عن 
الثقافات األخرى، ازدادت بالضرورة املخاوف من ضياع 
احلجم  قياس  نحاول  لذلك  الوطنية،  والثقافة  الهوية 
فى  قومية  كلغة  الفصحى  العربية  اللغة  تشغله  ال��ذى 

املعاجلة اإلعلمية العربية.
أعرب املؤمتر األخير الذى عقده مجمع اللغة العربية 
لدعم اللغة العربية، عن تفاؤله مبستقبل اللغة، نظًرا 
لزيادة حركة إدخالها ضمن املقررات الدراسية وزيادة 
من  الثالث  البند  فى  املؤمتر  وطالب  الترجمة.  حركة 
توصياته بضرورة قيام املجامع اللغوية بخطط تتعاون 
اللغوية  املدنى  املجتمع  وجمعيات  النقابات  مع  فيها 
واملدققني  واملصححني  واملذيعني  الصحفيني  لتدريب 
اللغويني لغوّيًا، بينما طالب فى بند آخر بضرورة العناية 
نشأت  التى  العربية  املجتمعات  فى  االتصال  بوسائل 
فى سياق الثورة االتصالية واملعلوماتية، باإلضافة إلى 
خاص  بوجه  الرقمية  الشباب  لغات  متابعة  ض��رورة 
ودراستها، واالهتمام بالتقنيات احلديثة التى تدعم اللغة 

العربية فى مجاالت التعلم والتعليم.
إعلم  بكلية  األستاذ  الدكتور محمود خليل،  ويفرق 

أن  فيرى  واملكتوب،  الشفهى  اخلطاب  بني  القاهرة، 
التليفزيون خطاب شفهى يتحتم عليه احلديث بالعامية 
للوصول إلى جميع الفئات، باستثناء البرامج اإلخبارية 
أن  إلى  العصر، مشيًرا  تكون بفصحى  أن  بد  التى ال 
البرامج احلوارية جزء من منظومة البرامج اإلخبارية، 
أن  يجب  التى  البرامج  ضمن  وضعها  يتم  وبالتالى 

تستخدم فصحى العصر أو الفصحى املبسطة.
واعتبر خليل أن انحدار مستوى اللغة التى يقدم بها 
لدى  اللغوية  القدرة  ضحالة  نتاج  احل��وارى  اخلطاب 
إلى  باإلضافة  املتحدثة،  والفكرية  السياسية  النخب 
وجود ما سماه »محاوالت دغدغة مشاعر العامة« من 

خلل لغة شعبية يستحبها املصريون.
عدم   إن  خليل  فقال  بالصحافة،  يتعلّق  فيما  أم��ا 
استخدام الفصحى فى الصحافة ميثل مشكلة أكبر ألن 
الصحافة خطاب مكتوب والعامية ليست لغة كتابة ولكن 
الفصحى هى لغة الكتابة رغم وجود بعض املساحات فى 
الصحافة ميكن فيها تهجني الفصحى ببعض مفردات 
العامية مثل املقاالت، مؤكًدا أن عدم استخدام الفصحى 
فى اإلعلم يعتبر من املخاطر التى تهدد اللغة العربية 
والهوية مع ضعف كفاءة تعليم اللغة العربية فى املدارس، 

والتوسع فى االستفادة من التعليم األجنبى.
ومن جانبه، قال الدكتور صبرى أبو جزية، األستاذ 
العربية الفصحى  اللغة  العلوم أن استخدام  بكلية دار 
فى التداول اإلعلمى غير كاٍف مع أنها األفضل، ألن 

املجتمع طبقات وفئات متغيرة لن يجمعها كلها ويعمق 
العربية  استخدام  إال  الواحدة  مبرجعيتها  إحساسها 
استخدام  ع��دم  مخاطر  أن  إل��ى  مشيًرا  الفصحى، 
الفصحى تتمثل فى حتجيم اللغة العربية، وإمكانية نشأة 
جيل دون لغة عربية صحيحة، باإلضافة إلى محدودية 

انتشار اخلطاب والرسالة اإلعلمية.
وأوضح جزية أن أهم مزايا استخدام العربية الفصحى 
أنها لغة متعددة املستويات وكل مستوى يناسب طبقة 
إلى وجود كثير من اإلعلميني  أو فئة معينة، مشيًرا 
يجيدون استخدام الفصحى ولهم قاعدة شعبية عريضة 

مثل يسرى فودة ودينا عبد الرحمن وحافظ امليرازى.
بينما يرى الدكتور أحمد صدقى الدجانى عالم اللغة، 
أن اإلبداع ال يكون إال بترسيخ العلم، وترسيخه ال يكون 
فى  مكانتها  للفصحى  أن  ويؤكد  القومية،  باللغة  إال 
التعبير عما هو جاٌد ومفيد، لكن هذا ال مينع من وجود 

عامية راقية يتجاوب املستمع واملشاهد معها.
القائمون على  إلى ضرورة أن يعى  الدجانى  وأشار 
الهوية،  اللغة فى احلفاظ على  قيادة اإلعلم بأهمية 
السليم  النطق  واملذيعني  الصحفيني  تعليم  وض���رورة 
ما  لكل  األدب��ى  بالنقد  واالهتمام  الصحيحة،  والكتابة 
ينشر أو يذاع سواء كان بالفصحى أو العامية الراقية، 
موصًيا بتوطيد العلقة بني مجامع اللغة العربية ووسائل 
اإلعلم لتقوم بإمدادها مبا حتتاج إليه من مصطلحات 

وتعريب وترجمة.

»العامّية« تغزو اخلطاب اإلعالمى

اجلرافيتى.. روح وكيان
بقلم - أسماء حلمى:

دواخل  عن  تعبر  وكلمات  رسومات  »اجلرافيتى«.. 
ومكنونات تعبر عن شهداء ماتوا من أجل احلرية والعيش 
الفرعونى  إلى  يرجع  وجودها  االجتماعية..  والعدالة 
تاريخه على اجلدران وفى  القدمي حني نقش  املصرى 
الكهوف، فهو أول من عبر عن دواخله بالرسم والكتابة 
الستينيات  على اجلدران، ولكن ظهرت كفن وعلم فى 
الرسومات متأل  عادت  بنيويورك..  املاضى  القرن  من 
والتعبير،  للحرية  كمتنفس  الثورة  بعد  مصر  حوائط 
فى  امل��ح��ف��وري��ن  للشهداء  ت��ذك��اًرا  ال��ش��ب��اب  اعتبرها 
وجدانهم واعتبروها متنفًسا للغضب، فالرسومات تعنى 
للتظاهر وغيرها..  أو حتريًضا  أو حتقير  تعظيًما  لهم 
البعض  ويراها  العام  للمنظر  تشويًها  البعض  يراها 
اآلخر نوًعا من أنواع احلرية، اختلفنا حولها أو اتفقنا، 

فالشباب اعتبروها املمثل األول لثورتهم.
انتشرت فى جميع أنحاء مصر وارتكزت بكثافة فى 
من  محمود  أح��داث محمد  بعد  محمود  ش��ارع محمد 
»19 إلى 24 نوفمبر 2012« أصبح بعدها هذا الشارع ال 

ميثل حوائط وجدراًنا، بينما ميثل روًحا وكياًنا.
»مافيش جدران«.. مبادرة أطلقت من منتصف مارس 

2012، رسم خللها الفنانون لوحات جدارية على كتل 
رئيسية  ش��وارع  السلطات  بها  س��دت  التى  اخلرسانة 
هذا  وحتت  البرملان،  ومقر  الداخلية  وزارة  من  قريبة 
الشعار ُرسمت على الكتل اخلرسانية لوحة توحى إلى 
إليها أن الشارع ال يزال مفتوًحا، وفى وسطها  الناظر 

مشهد لقوات األمن تعتدى على املحتجني. 
الصور  التقاط  على  الشارع  على  املترددون  حرص 
اجلامعة  أن  ورغ��م  اجل��داري��ات،  هذه  بجوار  التذكارية 
مبادرة حلفظ  2012 عن  مارس  فى  أعلنت  األمريكية 
باحلجم  نسخها  طريق  عن  محمود  محمد  ج��داري��ات 
التحرير،  اجلامعة مبيدان  حرم  فى  لعرضها  الطبيعى 
فإن محافظة القاهرة قامت بإزالة هذه اجلداريات عدة 
مرات، كما حدث فى 21 مايو و18 سبتمبر 2012 على 
سبيل املثال، غير أن الفنانني كانوا يعيدون رسمها بعد 
طمسها أو تشويهها، كما حرصوا على توثيق ما رسموه 

فوتوغرافًيا.
وإمنا  فات  ما  الشعب  يُنسى  لن  الرسومات  »مسح 
يراها تشويًها  أكثر بحق من مات، من  نتمسك  يجعلنا 
دول  جميع  فى  به  معترف  راٍق  فن  ولكنه  حريته  هذه 

العالم املتحضرة«.. هذا لسان حال هؤالء الفنانني.

احلى الغربى

اخلبراء يحّذرون من 
انتشارها وتهديدها 
للهوية.. ويطالبون 
بتدريس »الفصحى« 
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أعلنت »مايكروسوفت«، خالل احتفالية خاصة 
أقامتها فى مدينة نيويورك فى الواليات املتحدة، 
اإلطالق الرسمى لنظام التشغيل اجلديد »ويندوز 
8«، والذى أصبح متاًحا جلميع املستخدمني بدًءا 

من اجلمعة 26 أكتوبر املاضى.
حاسوب  على  ب��داي��ة  النسخة  ه��ذه  وظ��ه��رت 
»مايكروسوفت« اللوحى »سيرفس«، وهى محصورة 
بتشغيل التطبيقات املتوافرة ضمن متجر تطبيقات 

»ويندوز« املصممة خصيًصا لهذه النسخة.
برو«   8 »وي��ن��دوز  نسخة  أن  الشركة  وذك���رت 
التى  اللوحية  احل��واس��ب  على  ستتوافر  الكاملة 
حتمل معاجلات إنتل خالل الشهور القليلة املقبلة، 

أما بالنسبة للتطبيقات، فقد وعدت الشركة بأن 
ستكون  الشركات  أشهر  م��ن  التطبيقات  أشهر 
إلى  باإلضافة  التطبيقات،  متجر  ف��ى  متوافرة 
تطبيقات »مايكروسوفت« نفسها مثل »إكس بوكس 

ميوزيك«، واأللعاب واألفالم.
 »8 »ويندوز  يحقق  أن  »مايكروسوفت«   وتأمل 
إنها  قالت  الذى   »7 »ويندوز  حققه  الذى  النجاح 
باعت أكثر من 670 مليون نسخة منه، منذ إطالقه 

قبل ثالثة أعوام.
يذكر أن مستخدمى »ويندوز إكس بى« و»ويندوز 
إلى  التحديث  يستطيعون   »7 و»وي��ن��دوز  فيستا« 

»ويندوز 8« مقابل 40 دوالًرا.

»مايكروسوفت« تطلق »ويندوز 8« رسمًيا
كتب- سارة أحمد ورنا حسنى

ورمي مصطفى:
عند بداية الشتاء وكبداية أى فصل آخر تنتشر 
احلرارة  درج��ات  انخفاض  فمع  معينة،  أم��راض 
والتهاب  واإلنفلونزا  الزكام  مثل  أم��راض  تظهر 
لتلعب  الشتاء  فاكهة  تأتى  وهنا  الهوائية،  الشعب 
دوًرا كبيًرا فى الوقاية من تلك األمراض، فاحتواء 
تلك الفواكه على فيتامينات »أ، ب، ج« جعل منها 
عالًجا وقائًيا، فباإلضافة إلى كونها غذاًء مفيًدا 
النشاط واحليوية  له  جلسم اإلنسان فهى تعطى 
آخر  بدور  تقوم  كما  البشرة  نضارة  فى  وتساعد 
ال  فاجلسم  السمنة،  م��ن  التخلص  وه��و  ف��ع��ال، 

يحتاج ألكثر من 15 دقيقة لهضم الفواكه.
فصل  فاكهة  وحت��دي��ًدا  الفاكهة  ف��وائ��د  وع��ن 
أستاذ  القصرى  سامى  الدكتور  يتحدث  الشتاء 
القاهرة،  جامعة  الزراعة  بكلية  الفاكهة  بساتني 
فيتامني  على  احتوائها  إلى  املوالح  فائدة  مرجعا 
من  العديد  من  الوقاية  فى  تساعد  ومعادن،  »ج« 
حتسني  على  أيًضا  تساعد  كما  الشتاء،  أمراض 
عملية الهضم شرط أن ال يكون اإلنسان مصاًبا 
من  كثير  لعالج  يستخدم  فالليمون  باحلموضة، 
احلنجرة،  والتهابات  والسعال  كالزكام  األمراض 
ومن األفضل أن يشرب كما هو، دون إضافة أى 
شىء، أما البرتقال فيفيد فى الوقاية من نزالت 
الفرد  باحتياجات  تفى  واح��دة  فبرتقالة  البرد، 

اليومية من فيتامني »ج« كما يساعد البرتقال على 
التخلص من الصداع الناجت عن البرد.

فهى  الشتاء،  فواكه  أهم  إحدى  اجلوافة  وتعد 
أكثر الفواكه احتواًء على فيتامني »ج« وقد جرى 
أكثر  امل��وال��ح  أن  على  كمصريني  بيننا  ال��ع��رف 
الفواكه فعالية فى عالج األمراض الشتوية، ولكن 
فهى  اجل��واف��ة،  وفاعلية  أهمية  األبحاث  أثبتت 
البرتقال  يحتويه  ما  أضعاف  أربعة  على  حتتوى 
اجلوافة  أوراق  مغلى  أن  كما  »ج«،  فيتامني  من 
أوراقها  أن  كما  الكحة،  من  التخلص  فى  يساعد 
حتتوى على مواد تسهم فى عالج اجلروح وأوجاع 
األسنان. وأكد باحثون أن اجلوافة تعتبر من أنواع 
خطر  من  حتمى  والتى  لألكسدة  املضاد  الغذء 

السرطان وأمراض القلب.
د«  و،  ب،  »أ،  فيتامينات  على  امل��وز  ويحتوى 
وهو يزود اجلسم مبعظم احتياجاته من العناصر 
ويقوى  التسوس  م��ن  األس��ن��ان  ويحمى  احليوية 
العضالت ويكافح فقر الدم، باإلضافة إلى فائدته 
فى أمراض الروماتيزم مع العلم أنه أقل الفواكه 

استخداًما للكيماويات عند زراعته.
وتظهر أهمية الرمان فى قشرته اخلارجية، فعند 
غليها وشربها تعمل كمضاد للكحة، باإلضافة إلى 
أهمية الرمان فى تنظيف مجرى التنفس والصدر 
وتطهير الدم، كما أن استنشاق مغلى قشر الرمان 

يعمل على تقوية عضلة القلب.

تغّلب على أمراض الشتاء بتناول الفاكهة

قفزة »فيليكس« تثير جدال كبيًرا بني العلماء
تقرير- صفاء صفوت عبد املنعم:

دوت أنباء قفزة »فيليكس« من حافة املجهول كدوى الرعد 
التفاسير  معها  وكثرت  أنواعها  بشتى  اإلع��الم  وسائل  عبر 
نعلم  أن  يجب  وبداية  للقفزة،  أيًضا  والالمنطقية  املنطقية 

من هو »فيليكس«؟
هو مغامر منساوى ذو خبرة كبيرة فى املخاطر مت اختياره 
القفزة  هذه  على  التمارين  واستغرقت  القفزة  بهذه  للقيام 
أكثر من خمس سنوات، حيث كان اخلطر األكبر املحدق هو 
أن يفقد السيطرة ويبدأ بالدوران حول نفسه، مما يؤدى إلى 
األولى  قفزتني،  على  التمارين  اشتملت  وقد  وعيه.  فقدانه 
متر،   29600 ارتفاع  من  والثانية  متر،   21800 ارتفاع  من 
فقد كان الهدف األساسى من القفزة هو االستفادة منها فى 

وكل من  الفضاء  ورواد  الطيران  الطبية فى مجال  األبحاث 
ما  وذلك حسب  مستقبال،  الفضاء  فى  السياحة  فى  يرغب 

خطط له فريق »رد بول ستراتوس ميشن« املنظم للقفزة. 
األحوال اجلوية تسببت فى تأخير القفزة 

أنه اضطر  أكد »فيليكس«  القفزة واألحوال اجلوية،  وعن 
إلى تأجيل قفزته ثالث مرات بسبب األحوال اجلوية، كانت 
عاتية،  رياح  هبوب  بعد   )2012 أكتوبر   9 )الثالثاء  آخرها 
القفز  مظلة  احلياة، صممت  قيد  على  بقائه  ولزيادة فرص 
لتفتح تلقائًيا، فى حال فقدانه الوعى أو فقدانه القدرة على 
بنظام  صممت  للوجه  واقية  خوذة  وضع  كما  يديه،  حتريك 
تسخني لضمان عدم حجب رؤيته مع بدء سقوطه من منطقة 

متجمدة.

جنحت القفزة فى تسجيل ثالثة أرقام قياسية، حيث بلغت 
السرعة القصوى للمغامر النمساوى »فيليكس« خالل قفزته 
1342٫2 كم/ساعة، أى ما يوازى 1٫24 مرة سرعة الصوت 
أقصى  وهو  متر،  ألف   39 ارتفاع  إلى  ووص��ل  »القياسية«، 
الرقم  إلى  باإلضافة  منطاد،  منت  على  إنسان  يبلغه  ارتفاع 

القياسى فى أعلى سقوط حر. 
نيوتن،  قوانني  حطمت  »فيليكس«  قفزة  أن  البعض  يعتقد 
البعض  الفرضية، فيقول  لذا تشكلت بعض اآلراء حول هذه 
إن »فيليكس« مغامر وليس بعالم والهدف من األبحاث ليس 
الضوء،  سرعة  إلى  يصل  لم  أنه  كما  نيوتن،  قوانني  حتطيم 
حيث تبلغ »1079252848٫8 كم/ساعة، غير أنه اخترق حاجز 

الصوت، وبذلك يكون أول إنسان يخترق حاجز الصوت.

كتبت- مها خميس ومها محمد: 
طب«  أول��ى  »سنة  طالب  القارئ  عزيزى  تخيل 
رايح الكلية فى أول يوم عنده عزمية وإرادة، عاوز 
لهم  يبني  ألهله  يرجع  عشان  حاجة  ك��ل  يعرف 
لألسف  بس  يوم،  أول  من  دكتور  أشطر  بقى  إنه 
فى  له  »سيكشن«  أول  يكون  ألن  تأخذه  الصدفة 
فيا  »املشرحة«..  فى  مرة  أول  عليه  غريب  مكان 
ترى طالب سنة أولى هيرجع ويبني أنه بقى أشطر 

دكتور فعاًل وال هيكون ليه رد فعل تانى؟
»صوت اجلامعة« رصدت ردود فعل طالب سنة 

أولى طب وإحساسهم فى أول يوم فى املشرحة.
أن  أك��دا  طالبان،  مجدى،  وحسني  داود  خالد 
كان  ول��و  ج���ًدا،  ع��ادى  ش��ىء  املشرحة  دخولهما 
ما  وأك��ث��ر  فقط،  ال��ب��داي��ة  ف��ى  فكان  خ��وف،  فيه 
البنات، حيث  أثار اندهاشهم هو ما فعله غالبية 
تعاملوا أول مرة مع اجلثث، دون أى نوع من اخلوف 

بإمكانهم  فهم  املتوحشة«،  ب�»البنات  ووصفوهم 
تشريح اجلثة بدون أى مشكلة.

بأول  استمتاعها  ع��ن  نشأت  هدير  وع��ب��رت   
الطلبة  دهشة  أث��ار  ما  وه��ذا  املشرحة،  فى  ي��وم 
واألساتذة، وبالطبع أصبحت مادة التشريح أفضل 

مادة لديها.
منال  الطالبتني  عند  ك��ان  اإلح��س��اس  ون��ف��س 
جميع  تكون  أن  فتمنوا  السالم  عبد  وهبة  ع��ادل 
شعورهم  أن  أك���دوا  فقد  تشريح  الكلية  م���واد 
دخولهم  عند  أول حلظة  فى  فقط  كان  باخلوف 
املشرحة، لكن هذا اإلحساس سرعان ما اختفى 
وحتول اإلحساس إلى استمتاع وأصبح شيًئا عادًيا 
التصوير مع اجلثث واألكل والشرب داخل املشرحة 

دون أى مشكلة.
وجود هذا النموذج من البنات غير اخلائفات لم 
مينع وجود بعض الطالبات الالتى شعرن باخلوف 

والرعب من دخول املشرحة، فقد أكدت ملياء حسن 
اجلثث  شكل  من  باالشمئزاز  شعرت  أنها  البنا 

وتشريحها وظلت فترة كبيرة مصابة باالكتئاب.
ولكن شروق عيد مع دخولها أول مرة للمشرحة 
»اهلل  واح��دة  جملة  رددت  للجثث  نظرة  أول  ومع 

يسامحك يا بابا«.
وكان هناك شعور مختلف وصفته الطالبة شيماء 
عادل قائلة: شعرت فى البداية باخلوف ألننى أرى 
وال  احلرمانية  من  ش��ىء  فيه  اجلثث  تشريح  أن 
يجوز ذلك، ولكن مع الوقت والشرح والتوضيح من 
قبل األساتذة تفهمت املوقف وأصبحت أتعامل مع 

اجلثث بشكل طبيعى.
و أكد الطالبان أحمد صالح وأحمد حسن عدم 
»إزاى  قائلني  لذلك،  مجال  وجود  وعدم  خوفهما 
اجلثث  مع  بتتعامل  والبنات  علينا  ويغمى  نخاف، 

عادى!!«.

سـألنا طالب »سنة أولى طب«:

إحساسك إيه فى أول يوم مشرحة؟!

كتبت- سهر عطا:
ولكنه ميلك  معني،  إلى حد  الدراجة  يشبه  الذى  الصغير  الشىء  ذلك  هو 

سندات طبيعية وضرورية أيضا ألنه من الواضح أنه ال يجيد القيادة!
إنه ذلك التوكتوك، الذى لم نكتشف بعد من هو العبقرى الذى قام باكتشافه.. 
أهو هندى اجلنسية تطورت خياالت أفالمه إلى حقيقة؟ أم شخص مجهول فى 
غابات أفريقيا حتطمت سيارته، فأخذ بقايا وصنع منها شيًئا وصل فى النهاية 
إلى توكتوك؟ أم طفل صغير كان دائًما يحلم بسيارة لها نفس مواصفات دراجته 

الصغيرة ليتمكن من قيادتها؟!
أو  »التوكتوك«  املشكلة ال تكمن فى  السؤال، ألن  ولكننا ميكن تخطى هذا 
التى  العزيزة، واملناطق الشعبية  مخترعه، ولكنها تكمن فى سائقى »تكاتكنا« 
تنتشر فيها لدرجة جعلتها الوسيلة الوحيدة املتاحة؟ وباعتبارى أحد مستخدمى 
»التوكتوك« بشكل يومى تقريًبا فقد أصبح أقرب صديق لى فى رحلة ذهابى 

وإيابى من اجلامعة وذلك بالرغم من صغر املسافة!
مع  متعتى  لى  دم��روا  الذين  السائقون  ه��ؤالء  هو  األم��ر  فى  املريب  ولكن 
»التوكتوك«، فبمجرد الوصول إلى املكان املنشود جتد األيادى جميعها ممدودة 
إليك! »تعالى هنا يا آنسة.. ال هنا أنا اللى طاااااالع.... تعالى يا أبلة وهاطلع 

بيكى لوحدك«.
وتبدأ من هنا املشاحنات، وجتد نفسك حائًرا خائًفا من أن جتد نفسك سبًبا 
فى خناقه عظيمة لو اخترت أحدهم دون اآلخ��ر، وتكون مستعًدا أن متشى 
باألسى  تشعر  قد  وأحيانا  فريسة..  تقع  أن  بدال من  البر  ل��رأس  من اجليزة 
والندم ألنك ستخيب ظن أحدهم، لدرجة قد تصل إلى أنك ممكن تركب مع 

االتنني؟؟!!

ولو تخطينا تلك املرحلة احلساسة وانتقلنا إلى املرحلة الثانية، وهى حلظة 
ركوبك »التوكتوك«، فال بد من توافر العوامل اآلتية: »أغانى شعبية عالية جًدا 

وسيجارة فى يد السائق واهتزازات عنيفة، وال كأنك فى )درمي بارك(«.
ويبدأ احلوار من طرف السائق بالطبع عندما يسألك »انِت منني يا آنسة!« 
ويتابع ويتابع، وبدال من أن تشعر بأن املسافة قد اختصرت فتشعر بطول فى 
الطريق وذلك ليس من كالمه فقط، وإمنا من األغانى التى قد تصيبك إما بتلوث 
سمعى أو بالصمم! وبعد حوار لطيف من شخص غريب يشعرك بأن الدنيا 

ما زالت بخير وأنه ليس كل الشباب يحاولون نيل غرض منك، وتنزل 
وأنت سعيد بأنك تعيش مع هؤالء الناس ومتد يدك 

لتعطيه أجرته، لتجده فجأة حتول إلى 
إن  أنيابه  يكشر عن  كاسر  وحش 
لم تعطه باقى حقه، الذى يعتقد 
ترغبني  قد  وهنا  ح��ق��ه!!!  أن��ه 
ف��ى إع��ط��ائ��ه ك��ل م��ا متلكني 
عليِك  انقضاضه  من  خوًفا 
وأسلوبه  وحكاياته  فكالمه 

ال��ل��ط��ي��ف ل���م ي��ك��ن إال 
األجرة!   ل��زي��ادة  وسيلة 
»توكتوكى«  ي��ا  ع����ذًرا 
قلوب  فتحجر  العزير 
يبعدنى  س��ائ��ق��ي��ك 

عنك!

»التوكتوك«.. متعة ال تكتمل

املصرى اللى على حق.. 
يقول للغلط »أل«

كتبت- يارا سعيد:
بعد صدور احلكم القضائى ببراءة املتهمني فى قضية موقعة اجلمل أصبح لدى الثوار إحساس 
بالذنب وتأنيب الضمير، ومراجعة أنفسهم لعلهم هم من قاموا بأكل »اجلبنة«، »عاصرين« ذاكرتهم 
لعل الثورة كانت مجرد احتفالية باستمرار نظام مبارك 30 عاًما، دون منافس أو مهاجم أو حتى 

مدافع.
امليدان لتقدمي  السابق أن اجلمال كانت فى  النظام  يتبع  وقد صرح مصدر »مشكوك فيه« 
عروض شعبية باستخدام اجلمل واحلصان والسيسى، موضًحا أن العرض هو دعم من النظام 

السابق فى الثورة لتسلية املتظاهرين وليس لقتلهم.
وأضاف املصدر أن الثوار هم من تعدوا على اجلمال أثناء تأدية عروضها، مطالًبا القضاء 

بإظهار حق اجلمال وإال سيكون عيًبا فى جبني القضاء املصرى.. وعجبى.

اضحكى يا ثورة.. هاهاها! 

برنامج مجانى للتحكم
فى خصوصية »الفيس بوك«

طورت جامعة »دارمشتات« األملانية تقنية 
التواصل  موقع  ملستخدمى  تتيح  مجانية 
االجتماعى »فيس بوك« عبر متصفح »فاير 
ميكنهم  الذين  األشخاص  فوكس«، معرفة 
االطالع على البيانات اخلاصة والشخصية 

للمستخدم.
مراقب  برنامج  فى  التقنية  هذه  وتتمثل 
 Facebook( »بوك »الفيس  خصوصية 
يساعد  ال����ذى   )Privacy Watcher
مستخدمى »الفيس بوك« عبر »فاير فوكس« 

على حل تلك املشكلة بشكل سهل وأنيق. 
هذا  تنشيط  م��ن  امل��س��ت��خ��دم  وي��ت��م��ك��ن 
جهاز  على  تثبيته  بعد  اإلضافى  البرنامج 

شريط  على  واح��دة  بنقرة  الكمبيوتر 
احلالة. وأوضحت جامعة »دارمشتات«، 
أنه ميكن تظليل خلفية جميع العناصر 

مختلفة،  بألوان  ب��وك«  »الفيس  موقع  على 
اخللفية  ذات  امل��ح��ت��وي��ات  تصبح  بحيث 
فى  فقط،  املستخدم  على  قاصرة  احلمراء 
املحتويات  رؤي��ة  من  األصدقاء  يتمكن  حني 
املظللة باللون البرتقالى، أما املحتويات ذات 
اخللفية اخلضراء، فتكون متاحة أمام جميع 

أعضاء »الفيس بوك« على شبكة اإلنترنت.
اإلضافى  ال��ب��رن��ام��ج  حت��م��ي��ل  ومي���ك���ن 
»Facebook Privacy Watcher« عبر 

.»http://dpaq.de/Hx3cI« الرابط

كتبت- سهر عطا:
كلمة كتير سمعناها..

أل وكمان فى هزارنا رددناها.. 
بس يا ترى جربناها؟؟

ما تيجى نشوف إيه أحوال املصريني..
 اللى جوا دنيتنا داميا مطحونني

لو يروح مصلحة حكومية..
ويسمع الكلمة اللى هيه..

»فوت علينا بكرة«..
ويفضل املصرى الغلبان 

على ده احلال ييجى تالت اربع ايام 
وف����ى اآلخ�����ر ي���ق���ول م��ع��ل��ش أص���ل���ه طول 

النهار شقيان..
ج���ي���ب���ك مش  م���ق���ف���ل وال  ط���ل���ع���ت  ول�������و 

مليان.. 
هتفضل ي��ا غ��ل��ب��ان ع��ل��ى ح��ال��ك حل��د ما 

يجيلك جنان..
وال على القهوة متجمعني 

شلة شباب واالسم متخرجني!!
 تعبوا وذاكروا..

وعلى الدروس اخلصوصية يا ما أهاليهم 
صرفوا.. 

وف����ى اآلخ�����ر ع��ل��ى ال���ق���ه���وة ج��ن��ب بعض 
اترصوا..!!

ال شغل فيه وال حتى ج���ووااز.. والعيشة 
مولعة بجاز!!

ي���ان���اااس ده اح��ن��ا الغالبة  إي���ه  وه��ن��ع��م��ل 
بننداااااس!!!

وال اللى يفكر ينزل يجيب لفطاره رغيف 
وي������روح ن��اح��ي��ة ال���ف���رن ي��ق��ف وي���ق���ول يا 

لطي����ف!! 
ي��روح ويواجه مصيره فى  وطبًعا قبل ما 

طابور العيش 
وياخد  امل���دام  وي���ودع  وصيته  يسيب  الزم 

معاه أنبوبة األكسجني
وأدوات الغطس والتجديف.. 

ولو طلع من جوه وهو معاه لقمة واحدة 
من الرغيف؟!

ي����ب����ق����ى ان������ت������ص������ر!! وي�������رج�������ع م���ن���ف���وش 
الريش..!!!

وقال بيقولوا املستقبل فى الشباب!!
وه����و مأمنش  وم������اات  ع��ج��ز  ال��ش��ي��خ  ده   

مستقبل الوالد!!
وه��ي��ع��م��ل إي���ه ال��ش��ب��اب ف���ى ب��ل��د مردومة 

بالتراب 
 والقانون األول واألخير فيها العز لوالد 

البشواات...
وحكومتنا مش حاسة بينا 

أصل اجلو طراوة فى مارينا !!!
ما هو لو داقوا العيش حاااف..

ربهم  وي���راع���وا  إح���س���اس  يجيلهم  ج��اي��ز 
فينا...


