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منوعات

أغسطس  ٢٠٢١م 

عهد جديد من التطوير للسوايسةالثانوية العامة ما بين الحلم والكابوس

بقلم 
هشام 
جميل

القبور واألجداث

 تعيش معظم األسر املصرية هذه األيام محنة الثانوية 
العامة التي تعيشــها األســر املصريــة كل عام ولكــن هذه 
املرة الوضع مختلف متاما ألن الوضع احلالي لهذا العام 

أصبح وضع غيــر مفهــوم وغير واضــح املالمح بالنســبة 
للطالب وولى األمر الذي يحلم باليوم الذي سوف يتفوق 
فيه ابنه و يدخل كلية من كليات القمــة ولكن هذا احللم 
اآلن تبــدل عنــد معظــم األســر املصريــة وأصبــح كابوس 
ــم مــن يتحمــل املســئولية هــل هــي وزارة التربيــة  وال نعل
والتعليــم والطمــوح الغيــر مرتــب أم الطالــب الــذي تربى 
منذ الصغر على احلفظ وليس الفهم ومن وجهة نظري 
البسيطة أن وزارة التربية والتعليم عندما فكرت يف تطوير 
التعليــم حتــى يســتطيع مواكبــة التطــور املوجــود اآلن يف 
معظــم دول العالــم هــذا تفكير ســليم جــدا من مســئولي 
التربية والتعليــم ولكن كيــف يتم التنفيــذ هذا هــو األهم 
فقد تناســت الوزارة أن الطالــب  يتعامل منذ الصغر مع 
مدرس لم يتــم تأهيله لهذا العمل ويعمل بنظام الشــحن 
والتفريــغ للطالــب مبعنــى أن الطالب عليه حفــظ املنهج 

ثم تفريغه يف االمتحان إذا الطالب غير مؤهل الستقبال 
هذا النوع من الدراسة وهو الفهم وليس احلفظ وأيضا 
املعلم الذي يقــوم بالشــرح للطالب هو أيضــا غير مؤهل 
للشــرح بهذه الطريقة التي تعتمد على الفهــم وكان البد 
لهــذا النظــام أن يبــدأ العمــل بــه منــذ املرحلــة االبتدائية 
وليســت املرحلــة الثانوية حتى يســتطيع الطالــب واملعلم 
استيعاب هذا النوع من التعليم إما أن يبدأ به يف املرحلة 
الثانويــة فهذا تفكيــر يســتحق املراجعــة و هذا العــام قد 
حدث تخبط كبير يف القرارات مثل االعتماد على التابلت 
فقط ثم تدخل القيادة السياسية إلنقاذ املوقف وأصبح 
التابلت مع البابل شيت ثم إلغاء التابلت نهائيا واالعتماد 
فقط على البابل شيت قبل االمتحانات ب 10 أيام فقط 
بعد أن نسي الطالب الكتابة تقريبا ثم التصريح من قبل 
الــوزارة أنــه لــن يســتطيع أي طالــب اإلجابــة علــى جميع 

كتبت- هبه حسان
شــهدت محافظــة الســويس يف اآلونــة األخيــرة عــدة 
مشــاريع ونالــت نصيــب كبيــر مــن التطويــر يف مياديــن 
مختلفة من جتديد طرق وإنشــاء كبــاري وإعــادة إحالل 
محطات الرفع والصرف الصحي االهتمام باملدن اجلديدة 

وتوفير اخلدمــات ومتهيد الطــرق بها.
ومنها املشــروع القومــي لتجديد طريق الســخنة وهو 

يعد نقلــة حضارية يف املجتمع السويســي .
وجارى رصف طريق السخنة الزعفرانة أيضا .

واملشــروع يشــمل إنشــاء 6حــارات يف كل اجتــاه منهــا 
ــرة و 3 حــارات للشــاحنات  3حــارات للســيارات الصغي
ــغ طــول الطريــق 60كــم ،ويبــدأ مــن كمــن ســوميد  ويبل
وينتهــي عنــد طريــق الســويس القاهــرة كمرحلــة أولــي. 
وهذا الطريق سوف يخدم العديد من املوانئ والشركات 
والقــرى الســياحية ويعمــل علــي تقليــل نســبة احلــوادث 

بهذا الطريق .
 االهتمام باملــدن اجلديدة وتوفيــر اخلدمات ومتهيد 
الطــرق ، مدينتي الســالم ومدينة عــرب املعمــل ومدينة 
حوض الدرس بجانب االهتمام بالقطاع الريفي ودخوله 
ــر كل اخلدمات  ضمن احليز العمراني واالهتمام بتوفي
واملرافق لهــذا القطــاع من مياه شــرب وكهربــاء وصرف 

صحي وتبطــن الترع .
 حيــث أنــه يف القريــب العاجــل ســوف يكــون القطــاع 
الريفــي ال وجــود لــه ســوف يكــون مركز مــن أهــم مراكز 
املحافظــة. و إحــالل وجتديــد  ملحطــات صــرف صحي 

األســئلة فهل هذا حتدي لقدرات الطالب وهل يعلم من 
صــرح هــذا التصريــح أنــه أرســل اإلحبــاط داخــل قلــوب 
الطلبــة أتخيــل أن مــن صــرح هــذا التصريــح لــم يحالفه 
التوفيــق هــذا بخــالف إلغــاء التحســن الــذي أعلــن عنه 
من الــوزارة ولكن أيضــا مت اإللغــاء وكان علــى الــوزارة أن 
تقــوم بدراســة هــذا املشــروع جيــدا وأال يتــم االســتعجال 
يف تطبيقه حتى يكتب لــه النجــاح وأن تكــون البداية من 
املراحــل االبتدائية وليســت الثانوية ويف النهاية ســيدفع 
الطالب وأسرته ضريبة عدم التطبيق اجليد ملشروع  يف 
مضمونه التطور والتطوير والنهوض بالعملية التعليمية 
ولكــن أيــن إليــه التنفيــذ الصحيحــة هــذا بخــالف وجود 
فيروس كورونا الذي حجم العملية التعليميــة متاما ويف 
النهاية أمتنى التوفيق ألبنائنا الطالب وأن يجتازوا هذه 

املحنة بنجاح إن شــاء اهلل.
»محطــة زرب » بطاقــة 120الــف متــر مكعــب يوميا .

خلدمة أهل السويس و جتهيز ساحة لتخريد السيارات 
القدمية بالسويس للتيسير علي املواطنن من أصحاب 
الســيارات القدميــة وذلــك ضمــن مبــادرة الرئيــس عبد 
الفتاح السيسي إلحالل السيارات التي مر عليها 20عاما 

بأخرى جديدة .
وهناك مشروعات خدمية كثيرة نفذت يف فترة وجيزة 
جعلت من السويس محافظة حضارية ذات مظهر جمالي 
مثل إنشاء حدائق عامة وميادين بجميع األحياء خلدمة 
املواطــن السويســى  ، باإلضافــة إلــي أعمــال الرصــف 
املســتمرة يف كل مــكان لتســهيل احلركــة املروريــة بهــا و 
إنشاء شاطئ عام ألهل السويس )شاطئ السوايسة (.

ويبدأ الشاطئ من املدرسة البحرية وينتهي مع بداية 
الكورنيــش اجلديــد بطــول 700متــر ويشــمل 26شــالية 
بنظام اليــوم الواحــد ومت جتهيزه علــي أعلي مســتوي ، 
وتوفير كل اخلدمات به كي يستمتع املواطن السويسى 
بــكل وقتــه داخــل الشــاطئ. كذلــك االهتمــام باإلســكان 
ملحدودي الدخل وإنشــاء وحدات ســكنية ضمن مبادرة 
الســيد الرئيس السيســي« ســكن لكل املصرين« والتي 
سوف يتم تسليمها كاملة التشطيب واملرافق للمواطنن. 
- إنشاء ممشى أهل السويس بطول1300متر لنزهة 
ــه والتأكــد مــن  أهــل الســويس وتوفيــر كل اخلدمــات ب
كل ســبل األمــان داخــل املمشــى  . باإلضافــة إلــي أكبــر 
صــرح طبــي واملشــروع العمــالق وهــو مجمــع التأمــن 

الصحــي الشــامل.
 والتي ســوف يخــدم أهــل الســويس وكل املحافظات 
املجــاورة يف جميــع التخصصــات، وســوف يكــون علــي 
أعلي مستوي طبي وخدمي ، وهو علي مساحة50ألف 

متر بتكلفــة 1،8مليــار جنيه .
- مشــروعات عمالقة نفــذت يف هــذا العهــد بعد ما 
كانت تعاني السويس من أيادي اإلهمال يف كل جوانب 
احلياة بها أصبحت منارة للرقي واجلمال يف كل مكان 

بها وطالت أيــادي التطويــر كل نواحي احليــاة بها .
أصبحت حقا محافظة الســويس قطعة مــن أوروبا. 
نتمنى لهــا املزيد من التطــور ولكل محافظــات مصر .

- كل التحيــة ملحافظ الســويس واجلهــات التنفيذية 
باملحافظــة وكل مــن ســاهم يف هــذا الرقي واجلمــال .

كتب_محمد عدلي
مــن منــا عنــد ذكــر اســم الســويس ال يتوقــف ولــو قليال 
مبديا إعجابــه بهذه املدينة الباســلة الغالية علــي قلب كل 
مصــري وعربــي . متذكــرا دور الســويس العظيــم يف ثــورة 
25 يناير،ولو كان كبيــرا يف العمر فبالتأكيد لن يغيب عن 
ذهنــه الــدور البطولــي ألبطــال الســويس يف صــد ودحــر 
العدوان الصهيوني الغادر يف حرب أكتوبر املجيدة، الذي 
لوال شــجاعة أبناء الســويس وتصديهم للصهاينــة النفتح 
الطريــق أمامهــم إلــي القاهــرة يف تلــك األيــام العصيبــة. 
لكن تاريخ املدينة العريقة ال يتوقــف عند هذين احلدثن 
فقط وإمنا ميتد طويال ضاربا بجذوره يف أعماق التاريخ 

املصــري القدمي.
أسماء السويس عبر التاريخ .

تغيــر اســم الســويس كثيــرا عبــر تاريخهــا ففــي العصر 
الفرعونــي كانــت تســمي ب »ســيكوت« وموقعهــا اآلن تــل 

املســخوطة علــي بعــد 17 كــم مــن مدينــة اإلســماعيلية.
ويف العصر الروماني واليوناني تغير اسمها عدة مرات 
معظمهــا كان يونانيا مثــل »أرســينوي«وهي شــقيقة امللكة 
البطلمية »كليوباترا« الشهيرة ، وكذلك تسمت ب«كليوباتريس« 
تكرميا للملكة كليوباترا نفسها ،ثم أطلق عليها »بورك« من 
الكلمة اليونانية »بوركوس » وتعني القلعة. ثم أطلق عليها 
»القلــزم« والــذي اســتخدم لفتــرة قصيــرة وهو مشــتق من 
الكلمة اليونانية »كليزما« وتعني أمواج البحر وكذلك تسمي 
البحر األحمر ببحر القلــزم. ويف القرن العاشــر امليالدي 
نشــأت ضاحية جديــدة جنوبي القلزم ســميت بالســويس 
ما لبثت أن توســعت وضمت إليها القلــزم القدمية وحلت 
محلهــا وتســمت كلهــا بالســويس وأصبحــت مينــاء مصــر 

األهم علي البحــر األحمر.
موقع املدينة

تعد الســويس أكبر مدينة مصرية علي البحر األحمر 
وتقــع علــي الطــرف الشــمالي خلليــج الســويس حتدهــا 
شــماال محافظــة اإلســماعيلية وجنوبــا محافظــة البحــر 
األحمر وشرقا محافظة جنوب سيناء وغربا محافظتي 

القاهــرة واجليزة.
أحياء السويس

تضم املدينــة 5 أحيــاء وهــي: » حي الســويس وهو حي 
العاصمة يتميز بالطابع احلضري وتقع فيه معظم الهيئات 
احلكوميــة ومبني املحافظــة ، حــي األربعن وهــو أكبرها 
وأشــهرها ويغلب عليــه الطابع الشــعبي ويتميــز بالكثافة 
الســكانية العالية ، حي عتاقة وهو أحدثها ويضم معظم 
املناطق الســكنية اجلديدة واملصانع والشركات ومنطقة 

العن الســخنة الشــهيرة التــي تتميــز بشــواطئها اخلالبة 
الرائعة ، حــي اجلناين ويغلب عليه الطابــع الريفي ، حي 

فيصل والصباح ويتميز باملساكن الشعبية.
وكان ملوقــع الســويس اجلغــرايف الهــام واإلســتراتيجي 
أثــره البالــغ يف معانــاة املدينــة مــن ويــالت احلــروب فــكان 
قدر السويس أن تكون بوابة مصر الشرقية فقامت بدفع 
فاتورة حروب مصر وحقــد أعدائها عليها طوال تاريخها 
فكانت دائما علي موعد مع القدر .وقد سطرت السويس 
ورجالها وشبابها أعظم املالحم يف صد العدوان اخلارجي 
وأبرزها تصديها جليش الغــدر الصهيوني بقيادة الهالك 
شــارون إبــان حــرب أكتوبــر املجيــدة الــذي حــاول احتــالل 
السويس ولكنه لم يعمل حساب لرجالها وأبطالها فلقنوه 
أعظم الدروس وانهزم شر هزمية مما أضطر به أن يهرب 
بجنوده ليال يف جنح الظالم متكبدا خسائر كبيرة وأصبح 
هذا اليوم وهو 2٤ أكتوبر هو العيد الشعبي لهذه املدينة .

أهم املعالم األثرية والسياحية باملحافظة : قصر محمد 
علي يقع علي الكورنيش القدمي باملدينة بناه محمد علي 
باشــا واســتورد أخشــابه من فرنســا ليكون القصر حتفة 
معماريــة. وكان يوجــد بالطابــق الثاني من القصــر غرفة 
قيادة اجليش والذي كان يتابع منها إبراهيم باشا خططه 
العسكرية، ومن شرفتها يشرف علي اجليش وتعتبر قبة 
هذه الغرفــة حتفــة تاريخية فنيــة رائعــة ، وشــهد القصر 
عــدة حتــوالت بــدءا مــن كونــه محكمــة شــرعية ثــم حتول 
لديــوان عــام محافظــة الســويس يف عهــد أســرة محمــد 
ــة أمــن  ــي مديري ــو 1٩52 حتــول إل ــورة يولي ــد ث ــي وبع عل
الســويس ثــم إلي قســم شــرطة الســويس وحتــول القصر 

أخيــرا إلــي إدارة لقلــم املــرور قبــل أن يتــم هجــره متامــا 
ليكون مبني مهجــور ويصبح مرتعا للخفافيــش والكالب 
الضالــة » بيــت املســاجيري »يعــود تاريخــه لبدايــة العهــد 
العثماني ويقع قبالة قناة الســويس وكان نزال واســتراحة 
لتجارة التوابل وألن البيت يقع أمام القناة مباشــرة فكان 
ميكن من خاللــه رؤية ومتابعة الســفن العابــرة للقناة من 
املدخل اجلنوبي، ولهذا مت اختيار املكان ليكون أول مركز 
ملراقبة احلركة باملدخل اجلنوبي للقناة » مسجد سيدي 
عبــد اهلل الغريــب »  وألن قدميــا كان الذهــاب لألراضــي 
املقدســة ال يتــم إال بالعبور بالســويس فإن حجيج شــمال 
أفريقيا ومصر كانــوا ال يشــعرون بأن حجهم اكتمــل دون 

زيــارة ضريــح ســيدي الغريب.
والغريب اسمه احلقيقي أبو يوسف بن محمد بن يعقوب 
قدم من املغــرب وتصدي للقرامطة الذين قاموا بالســلب 
والنهب يف جميع البلدان اإلسالمية بل قاموا باالستيالء 
علي احلجر األسود ونقله من مكة إلي البحرين ، فتصدي 
لهم الغريب وفتح طريق احلجيج بعد ســيطرة القرامطة 
عليه يف بداية عهد الدولة الفاطمية، وقاد الغريب جيشا 
من احلجاج وقاتل القرامطة وانتصر عليهم ألول مرة يف 
التاريــخ ودق أول مســمار يف نعشــهم ، ولــم يكتــف الغريب 
بذلك بل أسس دولة مســتقلة يف الســويس لم تدم طويال 
وانتهــت بعــد وفاتــه. وشــق الغريــب بئــر لســقاية احلجــاج 
بالسويس وعند وفاته مت إقامة ضريح عليه وأصبح احلجاج 
يعرجون عليه للتبــرك به كطقس دينــي قبل الذهــاب إلي 
جدة ومنها إلي مكــة واملدينــة ، وقد أطلق علي  الســويس 

مدينة الغريب تيمنــا وتبركا به.

السويس .. مدينة يتحدث عنها التاريخ

أخطار مواقع التواصل االجتماعي علي األبناء

كتب_إسماعيل عبد الشايف 
يســأل البعض عــن البعــث ســؤاال مكــررا كيــف يبعث 
مــن مــات غريقــاَ وأكلتــه احليتــان واألســماك مثــالَ، أو 
مات حريقــاَ وفني حلمــه وعظمه كمــا يف بعــض الدول 
التــي حتــرق امليــت وتبعثــر ثــراه أو مــن مــات يف حــادث 

انفجــار طائــرة وبعثــر جســده... الــخ؟ 
للرد على تلك األسئلة نوضح أن اهلل تعالى ذكر أماكن 
دفن أجســاد البشــر يف احلياة الدنيــا باســم )  القبور (  
....ولكــن عندمــا وصــف كيفيــة البعــث وهــو ) اخلــروج 
( يــوم القيامــة ذكــر أماكــن اخلــروج باســم ) األجــداث ( 

ولم يقــل القبور كمــا هو مبــن يف اآليــات :-
ًعا أَبَْصارُُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد  ُخشَّ

نَتِشٌر  ) ٤3 القلم(  مُّ
ــْم  ــٰى رَبِِّه ــَداِث ِإَل ــَن اأْلَْج ــِإذَا ُهــم مِّ ــوِر َف َوُنِفــَخ يِف الصُّ

ــس(  ــلُوَن ) 5٩ ي َينِس
نالحــظ  مــن اآليــات أن اخلــروج يــوم القيامــة يكــون 

مــن األجــداث وليــس مــن القبــور .
ولكن ملاذا ؟ وما هو الفرق بن القبور واألجداث ؟

أقرأ قوله ســبحانه و تعالى .. يوم تبــدل األرض غير 
األرض والسماوات وبرزوا هلل الواحد القهار ..

لكي نعرف الفرق ، دعونا نفكر قليالً .
كما قلنــا ســابقاَ أيــن القبــر الــذي ســيخرج منــه ذلك 
الذي مات غريقاً يف بحر أو نهر وأكلت جسده احليتان ؟

أيــن القبــر الــذي ســيخرج منــه ذلــك الــذي مــات يف 
الغابات مثالََ وأكلت جسده الوحوش والسباع  أو الذي 
مــات يف الصحــراء أصبحــت عظامــه تــراب ذهبــت بــه 

ريــاح الصحــراء ؟
أيــن القبــر الــذي ســيخرج منــه ذلــك الــذي مــات يف 
مجتمعات حترق أجساد موتاها وينثر رمادها يف الهواء 

او يرمي يف األنهــار  والبحار ؟
هذه التســاؤالت منهــا نكتشــف أن األجــداث ال تعني 
القبور التي بها األجســاد كاملــة ولكن هي املــكان الذي 

بقى فيــه ذرة تســمى عجب الذنــب ...
و األجداث توضحها اآليات التالية :

َوِإذَا اْلُقُبورُ بُْعِثَرْت. )٤ االنفطار( 
يقــول اهلل تعالى يف هــذه اآليــة أن القبور التــي نراها 
حاليــاً موجــودة ســوف ) ُتبعثــر ( مبعنى أنها ســتتحطم  
و يتغير أماكن وجودها مــن جراء التغيــرات املناخية أو 
نتيجة الــزالزل وغيرهــا من التغيــرات اجلغرافيــة التي 

حتــدث لــألرض مــن زمــن ألخــر أو يف يــوم القيامة .
إذا يتضح من هــذه اآلية أن قبور الدنيا ســوف تتغير 
وتبقــى ) األجــداث ( مبعثــرة ومختلطــة بتــراب األرض 

أينما ُوجــدت .
واآلن لنبحــث يف القــرآن عن كيفية اخلــروج من تلك 

األجداث.
يقول اهلل تعالى :-

اٍت َوَحبَّ  َبارًَكا َفأَنَبْتَنا ِبِه َجنَّ َماِء َماءً مُّ ْلَنا ِمَن السَّ َوَنزَّ
ْخــَل بَاِســَقاٍت لََّهــا َطلـْـٌع نَِّضيــٌد * رِّْزًقــا  ِصيــِد * َوالنَّ احْلَ
ــُروُج * )  ــَك اخْلُ ِل ــاۚ  َكَذٰ ْيًت ــَدًة مَّ ــِه بَلْ ــا ِب ــاِدۚ  َوأَْحَيْيَن لِّلِْعَب

٩ : 11.. ق( 
سبحان اهلل العظيم.

يتالحظ هنا ) كذلك اخلروج ( يف هذه اآلية .
والذي نفهمه من اآلية أن كيفية اخلروج من األجداث 
هــي كمــا تنبــت النبتــة الصغيــرة مــن الــزرع واحلصيــد 
وغيرهــا مــن النباتــات عندمــا ينــزل عليهــا مــاء املطــر 

مــن الســماء ...
وكما نعلــم أن األرض متتلئ بذرات صغيــرة جداً من 

البذور التي تنبت منها األشــجار  والــزروع عندما ينزل 
عليها ماء املطــر من الســماء بإذن ربــه ...

إذاَ األجداث هي اخلروج بعد اإلنبات من هذه الذرات 
الصغيــرة بل متناهيــة الصغر مــن خاليا اجلســد ينبت 
منها كل إنسان مات يف احلياة الدنيا وحيثما كانت تلك 
الذرة ينبتها اهلل ســبحانه وتعالى وينســل منها اجلسد 

) يبعث( وهي تسمى )عجب الذنب( ...
و عجــب الذنــب أو »العصعــص« املوجــود يف نهايــة  
العمــود الفقــري والــذي أثــار حيــرة املفكريــن والعلمــاء 

ــدة ــا عدي قرون
وعنه قال املصطفــى صلــى اهلل عليه وســلم »كل ابن 
آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب« 
وقال أيضا »إن يف اإلنســان عظماً ال تأكله األرض أبداً 
فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم يا رسول اهلل قال 
عجــب الذنــب« كمــا قــال كذلــك »ثــم ينــزل مــن الســماء 
ماء فينبتــون كما تنبــت البقــل وليس يف اإلنســان شــيء 

إال يبلى إال عظــم واحد هو عجــب الذنب
قال اهلل تعالى :

ــا  ــْم ِفيَه ــمَّ ُيِعيُدُك ــا  * ُث ــَن اأْلَرِْض َنَباًت ــم مِّ َواهللَُّ أَنَبَتكُ
َوُيْخرُِجكُــْم ِإْخَراًجــا  * ) 17 : 18 نــوح( 

اخلالصة 
أن القبور هي مكان الدفن واألجداث هي مكان اخلروج 

هذا واهلل اعلم

كتب : شريف حامد
املدينة الباســلة بورســعيد حيث يقع علي شــرقها علي اجلانب األســيوي مدينة بور 
فــؤاد و الــذي بهــا النــادي األقــدم يف تاريــخ مصــر نــادي بــور فــؤاد أو مــا يعــرف ســابقا 
باسم ) اشكرابيه ( يعتبر النادي األقدم يف تاريخ  مصر ، يعود مرة أخري إلى الدوري 

املمتاز )ب( بعد غيــاب خمس ســنوات عجــاف يف دوري الدرجة الثالثة .
حيث احتاج أبناء الكابنت محمد ياســن املديــر الفني لنادي بــور فؤاد إلــى االنتظار 
الي اجلولــة األخيرة من اجل حســم التأهــل علي حســاب فريق كهرباء اإلســماعيلية ، 

بعد الفوز علي املطريــة بأربــع أهــداف دون مقابل .
حيــث لعــب نــادي بــور فــؤاد يف هــذا املوســم 28 لقــاء جنــح يف الفــوز يف 18 لقــاء و 

تعــادل يف ٩ و خســر لقــاء وحيــد ، بإجمالــي 63 نقطــة . 
فيما أحرز 57 هدفا ، و يعد العب خط وســط الفريق االيفواري إسماعيل اكواندا 

هو هداف الفريق ب12 هــدف يف 26 لقاء .
و يعتبر النــادي األقدم يف تاريــخ  مصر حيث انه تأســس يف عــام) 1٩02 (قبل نادي 
الســكة بعام و الذي تأســس يف عام )1٩03( ، ســمي نادي بور فؤاد باســم )اشكرابيه( 
ألنــه كان يتبــع للهيئــة الفرنســية التــي كانــت تديــر قنــاة الســويس ، حيــث أقيمــت أولي 

اللقــاءات علي ملعب بورســعيد

كتب : محمد الطوخى
بعد نهاية موسم طويل، حتدد الصاعدين 
والهابطن من الدرجة الثانية إلى املمتاز، 

ومن الثانية إلى الثالثة.
حيث أن دوري الدرجة الثانية 

املصري منقسم إلى ثالث 
مجموعات. يصعد املركز 

األول عن كل مجموعة 
إلى الدوري املمتاز، 
فيمــا يهبــط آخــر 
٤ مراكــز للدرجــة 

الثالثة
املجموعــة  مــن 

)مجموعــة  األولــى 
القاهرة وخط القناة(، 

صعد نــادي كوكاكــوال إلى 
الدوري املمتاز ألول مرة يف تاريخه.

يف املقابــل، هبطــت فــرق جمهوريــة 
شــبن، وســرس الليان، والنجوم، وطنطا 

إلــى الدرجــة الثالثــة.
من املجموعة الثانية )مجموعة بحري(، 
صعــد نــادي فاركــو إلــى الــدوري املمتــاز 

ألول مرة يف تاريخه.
يف املقابل، هبطت فرق مالية 
كفــر الزيــات، واجلزيــرة 
مبطروح، وبني عبيد، 
وبيال للدرجة الثالثة.
يف  وأخيــرا 
املجموعة الثالثة 
عــة  مجمو (
الصعيد(، صعد 
الشــرقية  نــادي 
للدخان إلى الدوري 
ــرة يف  ــاز ألول م املمت

تاريخــه.
يف املقابــل، هبطــت فــرق 
شبان مســلمن قنا، وأســمنت أسيوط، 
ــى  ــروط إل ــز شــباب ٌسٌمســطا، ودي ومرك

الدرجــة الثالثــة.

كاريكاتير -ريشة_ عبد الكرمي عبد املنعم

النادي األقدم يف تاريخ مصر 
إلى الدوري املمتاز )ب( 

فرق الشركات تقتحم الدوري املمتاز

بقلم - محمد حسني
انتبــه فهــل تأكــدت اليــوم مــن حيوانــك املفتــرس أم 
هــو أليــف بالنســبة لــك ألنــك تعلــم كيفيــة ترويضــه ؟

ال جتــزع يا ســيدي فســيكون ســؤالي بطريقــة أكثر 
لطافــة هــل تأكــدت مــن أبنائــك مــاذا يتابعــون أو مــا 
ــة أو مــع مــن  ــي مواقــع التواصــل األليف يشــاهدوه عل

يتواصلــون؟

فقد ظهــرت يف اآلونة األخيرة بعــض البرامج علي 
أجهزتنا املحمولة هدفها فقط الربح املادي علي حساب 
أبنائنا وعلي حساب قيمنا األخالقية وأهداف التربية 
اجلليلة بداخل كل منزل مصري أصيل، فالبعض منها 
مما ال شك فيه ربحي بحت والبعض منها للتجسس 

الستهداف أبنائنا . 
وال مانــع مــن جتنيــد البعــض منهــم كعمــالء لــدول 
معادية،والبعض منها مصنعة من خالل بعض األشخاص 
املختلــن عقليــا وهــذا مــا حــدث مؤخــرا مــن عمليات 
انتحار لبعض األطفال من خالل بعــض األلعاب التي 
تطلب منهم مهام معينة وكل مهمة أسوأ مما قبلها وإن 
لم ينصاع الطفل يقوم القائمن علي املحتوي بتهديده 
شخصيا بعد اختراق جهازه مما يجعل انصياع الطفل 

أمر حتمي له ولتنفيذ رغباته الشنيعة. 
والبعض اآلخر برامج هدفها ربحي والفئة املستهدفة 
منهــا الفتيــات واإلغــراء هــو املال فقــط مقابل ســاعة 
واحدة وتنفيذ التعليمات والكثير من األموال بالعملة 

األجنبية واســتغالل غياب اآلباء وعدم وعي األبناء .
ــت  ــا العظيمــة اآلن بات ــه أن دولتن وممــا ال شــك في
تواجه هذه األشــياء اللعينــة عن طريــق أحــكام رادعة 
وتغليــظ العقوبــة ملــن يعملــون بهــذا املجــال والقائمن 
عليــه للحافظ علــي القيــم األســرية والدينيــة اجلليلة 

واالرتقــاء مبســتوي األســرة املصريــة.
وممــا ال شــك فيــه فقــد غيــرت شــبكات التواصــل 
االجتماعــي املختلفــة وجه احليــاة املعاصــرة  وفتحت 
آفاقــا جديــدة و أحدثت  تغييرات عميقــة يف مختلف 
جوانب احلياة وسمحت بالتواصل مع العالم اخلارجي 
حتــى أصبحــت مــن األشــياء املهمــة  و امللحــة التــي ال 
ميكــن إنكارهــا أو الهــروب منها،فــكل مــا يــدور حولنــا  
من أخبار وعلــوم وجتــارة وتعــارف وترفيه لهــا عالقة 
وثيقة باإلنترنت،لذلك أصبح هذا العالم االفتراضي 
جــزءا ال يتجزأٔمــن حيــاة اإلنســان اليوميــة إن لــم يكن 

عند البعــض كل حياتــه اليومية. 
فمنذ اللحظات األولى التي يفتح بها اإلنسان عينيه 

من النــوم  وقبــل أن ينهض من ســريره يســتلم الهاتف 
ويتصفح تلــك املواقــع  وينتقــل للمتابعــة يف دورة املياه 
وأثنــاء اجللوس علــى طاولة الطعــام ويف الســيارة ويف 
العمــل وأيضا ســاعد ولــو بشــكل جزئي علــي الطالق 
وقطيعة الرحم وانتشار الشائعات والبذخ والتفاخر 
واالبتــزاز واالســتغالل اجلنســي وغيرها من املشــاكل 
االجتماعية املعقدة، كما إنها أصبحت بيئة خصبة جلرائم 
املعلومات واجلرمية املنظمة واإلرهاب واجلرائم املتعلقة 
باألخالق واآلداب العامة واالستغالل اجلنسي لألطفال 
واالجتار باملواد املخدرة وغيرها من اجلرائم واألنشطة 
غير املشروعة على هذه الشبكات االجتماعية،وتكمن 
اخلطــورة احلقيقيــة أوالتحــدي األكبــر الــذي يواجــه 
األســرة واملجتمــع يف هــذا العصــر واملتمثــل بتســاهل 
بعض األســر بتوفيــر الهواتــف الذكيــة وتقدميها علي 
طبق من ذهــب لألطفــال دون توعيــة أو رقابة أســرية 
مما قد يوقع الطفل بكثير من املشــاكل التي قد تؤثر 

على منوه العقلي والنفسي واالجتماعي .


