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الحكومــة تنفــي إطالقها تطبيقات إلكرتونيــة ملنح قروض للمواطنني
مجلــس النــواب يوافــق مبدئيــا علــى قانــون تيســري اســترياد ســيارات املصريــني بالخــارج

»كيلو  قائال:  املرشوع:  عىل 
الخرساين(  )الحائط  نيوجرييس 
فرد  يا حسام؟«،  كام  بيكلفونا 
فرد  جنيه«،  ألف   600« عليه 
من  لو  يعني   « الرئيس  عليه 
هيكلفوين  السلوم  لحد  هنا 

600 مليون جنيه«.
السييس، حديثه لرئيس  ووجه 
مصطفى  الدكتور  الوزراء 

السيسي يشهد افتتاح مجمع مصانع الشركات املصرية للرمال السوداء يف الربلس

السيسي خالل تفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي: سنرصد كل من يضر باآلخرين
تفقد 

الرئيس 
عبد 

الفتاح 
السييس، 

تطوير  أعامل 
الدويل  الطريق 

الساحيل بكفر الشيخ، إذ توجه 
القائم  املهندس  إىل  بسؤال 

عبدالفتاح  ــرئــيــس  ال شــهــد 
مصانع  مجمع  افتتاح  السيسي 
للرمال  املــصــريــة  الــشــركــات 

السوداء بمدينة الربلس.
األحدث من نوعه على مستوى 

العالم
بسام  الــســفــر  وبــحــســب 
باسم  املــتــحــدث  ــي،  ــ راض
فإّن  الجمهورية،  رئاسة 
السوداء  الرمال  مصنع 
بكفر الشيخ هو األحدث 
من نوعه على مستوى 
يستخدم  إذ  العالم، 
التعدين  تكنولوجيا 

املتطورة، ويحقق القيمة املضافة 
اآلفاق  فتح  عن  فضًل  للمعادن، 
تدعم  جديدة  استثمارات  أمام 
االقتصاد الوطني وعملية التنمية 

الشاملة.
لسلسلة  ــدة  ــديـ جـ ــة  ــافـ إضـ

املشروعات القومية الكربى
وأضاف املتحدث باسم الرئاسة، 
أّن مصنع الرمال السوداء إضافة 
املشروعات  لسلسلة  جديدة 
تُعّظم  التي  الكربى،  القومية 
ــفــادة مــن مـــوارد مصر  االســت
األمثل  واالستغلل  الطبيعية 

لها.

4.9 مليارات دوالر بزيادة %11 
عن العام املايل السابق مشكلة 
بذلك 42% من صايف االستثامر.

حجم  أّن  املركز،  وتابع 
بيع  خالل  من  االستثامرات 

»الوزراء«: ارتفاع االستثمار األجنبي
»غري البرتولي« إىل 11.6 مليار دوالر

ودعم  املعلومات  مركز  نرش 
إنفوجرافيك  القرار،  اتخاذ 
االستثامر  يتناول  جديًدا 
األجنبي املبارش يف مرص، حيث 
األجنبي  االستثامر  صايف  ارتفع 
غري  القطاعات  يف  املبارش 
 2022/2021 خالل  البرتولية 
 11.6 مسجاًل   %81.3 بنحو 
مليار دوالر. حجم االستثامر يف 

تأسيس الرشكات الجديدة
وبحسب بيان مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار، وصل حجم 
الرشكات  تأسيس  يف  االستثامر 
أو  الجديدة 
رؤوس  زيادة 
 3.4 إىل  األموال 
دوالر،  مليارات 

عن  دوالر  مليار   2.1 بزيادة 
لتشكل  السابق،  املايل  العام 
بذلك 29% من صايف االستثامر 
صايف  وصل  بينام  األجنبي، 
األرباح املرحلة وفائض األرصدة 
الدائنة خالل 2022/2021 إىل 

بتاعتي،  املنظومة  وعملت 
يبقى اليل مايش سواء ماليك أو 
غريه، هياخد حارة مش بتاعته، 
رسعات  عىل  بتتكلم  أنت 
وحاجات كتري يف قانون املرور 
هيكلفني  هتعملها،  املنظومة 
الـ600  خدت  كده  أنت  كام، 
مليون جنيه، حطيت 400 من 

هنا، وحطيتهم يف املنظومة«.

يا  النهاردة  »أنا  مدبويل، 
عىل  مايش  مصطفى،  دكتور 
طريق زي كدة فيه 3 حارات 
باملستوى ده، هسيبهم وأخش 
عىل األسفلت؟، ده واحد، رقم 
اتنني لو احنا هنعمل منظومة 
ده،  عىل  هيسيطر   ،ITSالـ
هنحاسبه،  ميني  هيجي  واليل 
واليل هيجي شامل، يعني اليل 

الطريق ترض  يف  هياخد حاجة 
باآلخرين هرنصده«.

الرئيس: »لو جيت قلت  وتابع 
وأنا  الطريق  ضمن  من  يل 
مليون  الـ600  هنحط  بعمله 
جنيه يف املنظومة دي بدل ده، 
مش عايزين الناس تتفاعل مع 
الطريق  عامل  ولو  القانون؟، 
كويس،  ومخطط  مريح  بشكل 

الرئاسة الفلسطينية: حصار االحتلل االسرائيلي لـ “نابلس” بمثابة إعلن حرب

وزيــر الخارجيــة يؤكــد لرئيــس املجلــس العاملي للمياه خطورة ملء ســد النهضــة دون اتفاق
السعودية ترحب بإعلن أسرتاليا إلغاء اعرتافها بالقدس عاصمة إلسرائيل
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Sea Freight

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
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الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

)+202( 01022441900  )+202( 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

اليوم  الفلسطينية،  الرئاسة  قالت 
األربعاء، إن الحصار الذي تتعرض له 
محافظة “نابلس” منذ تسعة أيام، 
واملخيامت،  والقرى  املدن  واقتحام 
واستمرار اقتحامات املسجد األقىص 

لألمم  الخاص  املنسق  قالت 
فرونتسكا  يوانا  لبنان  املتحدة يف 
دامئا  تشجع  األممية  املنظمة  إن 
جديدة  حكومة  تشكيل  عىل 
املطلوبة،  اإلصالحات  وإنجاز 
النقد  صندوق  مع  لالتفاق  وفقا 

الدويل.
اليوم  ترصيحات  يف  ذلك  جاء 
الحكومة  برئيس  لقائها  عقب 
ميقايت  نجيب  املكلف  اللبنانية 
الحكومة  مقر  الكبري  الرساي  يف 

اللبنانية يف العاصمة بريوت.
اللقاء  أن  فرونتسكا  وأضافت 

الرئاسة الفلسطينية: حصار االحتلل االسرائيلي لـ “نابلس” بمثابة إعلن حرب

األمم املتحدة: نشجع على 
تشكيل حكومة جديدة فى لبنان 

وإنجاز اإلصلحات

السعودية ترحب بإعلن أسرتاليا إلغاء 
اعرتافها بالقدس عاصمة إلسرائيل

العامة  األوضاع  استعراض  تناول 
التهنئة  قدمت  حيث  البالد،  يف 
ملف  بإنجاز  الحكومة  لرئيس 
ترسيم الحدود البحرية بني لبنان 
وإرسائيل، كام مثنت جهود ميقايت 

يف تشكيل الحكومة الجديدة.
إىل  تطرق  اللقاء  أن  وأوضحت 
القوانني اإلصالحية وعمل مجلس 
لقانون  بالنسبة  النواب، خصوصا 
الرسية املرصفية الذي أدخل عليه 
أمس،  تعديالت  النواب  مجلس 
فيه  ملا  بإيجابية  للتعامل  داعية 

مصلحة لبنان.

املبارك والحرم اإلبراهيمي ومحاولة 
هو  فيهام،  التاريخي  الوضع  تغيري 
عىل  شاملة  حرب  إعالن  مبثابة 

الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 

إن  ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية 
الطائشة  السياسة  هذه  استمرار 
وغري املسؤولة خلقت مناخا لزيادة 
ما  وهو  األوضاع،  وانفجار  التوتر 

حذرنا منه طويال.

االحتالل  حكومة  عىل  أن  وأضاف، 
لن  السياسة  هذه  أن  تعي  أن 
تدفع  بل  واالستقرار،  األمن  تجلب 
مؤكدا  خطري،  وضع  نحو  األمور 
يقبل  لن  الفلسطيني  الشعب  أن 
من  شكل  بأي  االحتالل  باستمرار 

األشكال.
وتابع أبو ردينة، أن الرئيس محمود 
عباس يتابع عن كثب ما يجري من 
للمدن  واقتحامات  لنابلس  حصار 
والقرى وقتل لألطفال، وأن سيادته 
هذه  مغبة  من  الجميع  يحّذر 
عىل  مشددا  اإلرسائيلية،  السياسة 
التي  املركزي  املجلس  قرارات  أن 

بدأ بتنفيذها سوف تستمر.
يشيد  عباس  الرئيس  إن  وقال، 
سواء  الفلسطيني  الشعب  بصمود 
العدوان  أو  نابلس  حصار  أثناء 
دولة  أرض  من  وغريها  جنني  عىل 
الشعب  أبناء  ويحيي  فلسطني، 
وإن  الصامد،  الصابر  الفلسطيني 

وان  أدىن،  أو  قوسني  قاب  النرص 
يعتقد  مام  أقرب  االحتالل  زوال 

الكثريون.
وأضاف أبو ردينة، أن جيال جديدا 
ازداد  الفلسطيني  الشعب  من 
هزمية  عىل  وإرصارا  وعزمية  قوة 
النضايل  الرتاكم  وأن  االحتالل، 
طويلة  سنوات  عرب  الفلسطيني 
االحتالل  سياسة  إفشال  عىل  قادر 
والصفقات  االستعامرية  واملفاهيم 

املشبوهة سواء إقليميا أو دوليا.
الفلسطينية  القضية  أن  وأكد 
كام  تجاوزها،  ميكن  ال  مبقدساتها 
أنه ال ميكن إنهاء التوتر والرصاعات 
عادل  املنطقة دون حل  القامئة يف 
للقضية الفلسطينية يحظى مبوافقة 
وقيادته  الفلسطيني  الشعب 
الوطنية  بالثوابت  املتمسكة 
الشعب  بصمود  تحققت  التي 
أرساه  وصرب  وكفاحه  الفلسطيني 

وتضحيات شهدائه األبطال.

العربية  اململكة  رحبت 
األربعاء،  اليوم  السعودية، 
بإعالن الحكومة األسرتالية إلغاء 
اعرتافها بالقدس الغربية عاصمًة 

إلرسائيل.
الخارجية  وزارة  وأعربت 
أوردته  بيان  -يف  السعودية 

عن  السعودية-  األنباء  وكالة 
تضافر جهود  إىل  اململكة  تطلع 
تسوية  إليجاد  الدويل  املجتمع 
الفلسطينية؛  للقضية  عادلة 
الشعب  تطلعات  يحقق  مبا 
دولته  إقامة  يف  الفلسطيني 
القدس  وعاصمتها  املستقلة 

الرشعية  قرارات  وفق  الرشقية، 
الدولية ومبادرة السالم العربية.

الخارجية  وزارة  وجددت 
موقف  عىل  التأكيد  السعودية 
الشعب  تجاه  الثابت  اململكة 
ووقوفها  الشقيق  الفلسطيني 
الدائم إىل جانبه ودعم خياراته.

هذا  أحكام  من  االستفادة  يف  يرغب 
النقدي  املبلغ  تاريخ سداد  القانون، يف 
إقامة  له  يكون  أن  عليه،  املنصوص 
يبلغ  وأن  البالد،  خارج  سارية  قانونية 
16 سنة ميالدية كاملة عىل األقل، وأن 
الخارج  يف  بنيك  حساب  لديه  يكون 
ميض عىل فتحه ثالثة أشهر عىل األقل، 
ويستثنى من هذا الرشط زوج املرصي 
املقيم يف الخارج وأبناؤه، متى توافرت 
بشأنهم باقي الرشوط املنصوص عليها 

ىف هذه املادة.
ويُشرتط يف السيارة التي يتم استريادها 
ألحكام  وفقا  األول،  املالك  غري  من 
هذا القانون، أال يزيد عمرها يف تاريخ 

العمل بأحكام هذا القانون، عىل ثالث 
سنوات من سنة الصنع.

أن  عىل  أيضاً  القانون  مرشوع  ونص 
أسبوعني  خالل  الوزراء،  مجلس  يصدر 
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، 
بعد  املالية  وزير  من  عرض  عىل  بناء 
والجهات  املركزي  البنك  مع  التنسيق 
ألحكامه  املنفذ  القرار  املختصة، 
النقدية  املبالغ  بقيم  جداول  به  مرفقا 
السداد،  واجبة  األجنبية  العملة  ونوع 
موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات 

ومنشأها.
هذا  أحكام  من  لالستفادة  ويشرتط 
القانون تحويل املبلغ النقدي املنصوص 

ال  مدة  خالل  منه   )1( باملادة  عليه 
العمل  تاريخ  من  أشهر  أربعة  تتجاوز 
بالقرار التنفيذي املنصوص عليه باملادة 

السابقة.
ىف  يرغب  الذي  املرصي  ويسجل 
القانون  هذا  احكام  من  االستفادة 
املطلوب  السيارة  وبيانات  بياناته، 
استريادها، ويقوم بسداد املبلغ النقدي 
ذلك  مقابل  ىف  ومُينح  عليه،  املنصوص 
السداد  متام  تثبت  استريادية  موافقة 
املوافقة  السيارة، وتكون هذه  وبيانات 
صالحة المتام إجراءات االسترياد واإلفراج 
عن السيارة املستوردة ملدة عام ميالدي 
النحو  عىل  وذلك  صدورها،  تاريخ  من 

عليه ىف  املنصوص  القرار  يحدده  الذي 
املادة )8( من هذا القانون.

خالل  االسترياد  إمتام  عدم  حالة  وىف 

السابقة،  الفقرة  ىف  إليها  املشار  املدة 
سداده  السابق  النقدي  املبلغ  يُسرتد 
فوراً، بذات القيمة والعملة املسدد بها، 

بدون عائد

عاجل مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تيسر استراد سيارات املصريني بالخارج
تتمه ص  3
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 حاول تفهم 
من  السرائيل  ))دروس 

حرب اكتوبر ٧٣(( 
نصائح   او  دروسا  نقدم  ال  نحن 
فقد  تصورنا  يف  لكن  الرسائيل 
الــدروس  مــن  الكثري  تعلمت 
مرص  مع  حربها  من  العظيمه 
…. فقد تعلمت انه مهام كانت 
عظيمه  لديها  الحرب  ادوات 
لكنها تكرست امام عظمة االراده 
تعلمت   … ــرصي  امل للمقاتل 
ميكن  ال  مرص  بان  ارسائيل  ايضا 
الزمن  مهام طال  ثأرها  تنيس  ان 
ممتد  ارث حضاري  النها صاحبة 
الزمن  عرب  املرصيه  الجينات  يف 
بان  ايضا  ارسائيل  تعلمت   ……
ان  بالرضوره  ليس  امامها  ماتراه 
عن  هنا  واتحدث  حقيقيا  يكون 
التي  االسرتاتيجي  الخداع  خطة 
نيتها  استطاعت فيها مرص اخفاء 
وضوح  من  الرغم  عيل  بالهجوم 
 ……… الجبهه  عــيل  يش  كــل 
نظرية  فشل  ارسائــيــل  تعلمت 
ارض  باحتالل  يتحقق  االمن  ان 
الخصم  الن يف ذلك هالكها لبعد 
خطوط امدادها وامكانية اخرتاق 
ومهاجمة قواتها من الخلف ……
تهاجم  ال  ان  ارسائيل  تعلمت 
تذوب  النها  البرشيه  الكثافات 
يف داخلها فقد فشلت يف احتالل 
االسامعيليه  واحتالل  السويس 
وان دخلتها تعلم بان الجحيم يف 
ارسائيل  تعلمت   …… انتظارها 
ان تحارب  بانها ال تستطيع  ايضا 
حيث  واحد  وقت  يف  جبهتني  يف 
ادارة  يف  وسوريا  مرص  نجحت 
معركتيهام بشكل رائع ضمن لهام 
تحارب  ال  هي  وبالتايل  التفوق 
نفس  يف  وحـــامس  الــلــه  ــزب  ح
الوقت ……. تعلمت ارسائيل انه 
من االفضل لها ولحامية مواطنيها 
احتالل  وليس  آمنه  حدود  عمل 
ارايض الغري بالقوه…… وتعلمت 
ارسائيل ايضا بان ال تحارب  مرص 
حــربــا ضــدهــا الن  تــخــوض  وال 
العسكريه  العقيده  لها  مرص 
ان  جيشها  ــان  اذه يف  الراسخه 
االفضل  ــن  وم الهزميه  التقبل 
الرسائيل ان تعقد صلحا او سالما 
مهام  مرص  مع  حربها  وان  معها 
بقائها  يهدد  قد  جوالته  تعددت 
الــدرس  ويبقي  ــا…..  ــوده ووج
الذي مل تتعلمه ارسائيل حتي االن 
انه مهام طال امد االحتالل لالرض 
اصحابها  ايل  االرض  ستعود  حتام 
وسيناء كانت شاهده وقد عادت 
واحد  شرب  منقوصه  غري  كامله 
ايضا  عاد  الوطن  وقد  ايل حضن 
نهايه  يف  كامال  اللبناين  الجنوب 
ان  عليها  لذلك  االمـــر……… 
الفلسطيني يف ارضه  الحق  تحرتم 
دولته الن  له  وتعيد  ويف وجوده 
اهلها  ايل  حتام  ستعود  فلسطني  

مهام طال الزمن وتبدلت دوله.

االستاذ / حلمي البلك
للرموز  الوفاء  مبادره  يف  املكرمني  احد 
يف  منهم  بعض  تكريم  سيتم  التي  السيناويه 
لنا ورئيس مجلس  ترعاها قريه  التي  املبادره 
تالتني  ومرص  محسن  ثابت   / االستاذ  ادارتها 
 / االستاذ  ادارتها  مجلس  ورئيس  االخباريه 
محمود صالح قطامش …… وبناء عليه سيتم 
السري  واول  للمكرمني  الذاتيه  السريه  نرش 

الذاتيه لالستاذ / حلمي البلك
فقد كتب االستاذ / سعيد امني ..

عام  أغسطس  من  التاسع  ويف  عامآ   88 منذ 
وكان  العريش  مدينة  يف  مولده  كان  1934م 
أكرب  الثالث بعد أخت وأخ  ترتيبه بني أخوته 

مبا وهبه الله من صوت جميل وثقافة واسعة 
األذاعة  يف  طريقه  يشق  أن  عاليه  وأخالق 
كرئاسة  بها  قياديه  مناصب  عدة  ويتقلد 
أذاعة صوت العرب حتي أصبح رئيسآ لألذاعه 
 .. 1994م   -1991 من  الفرتة  يف  املرصيه 
لليمن  سافر  الطويله  األذاعيه  مسريته  خالل 
سبتمرب   26 ثورة  بعد  1962م  أكتوبر  يف 
اليمن  إذاعة  تطوير  عيل  ليرشف  1962م 

وتدريب كوادر إذاعيه جديده وسافر للجزائر 
فرحتهم  الجزائر  أهل  ليشارك  1964م  عام 
باألستقالل عن فرنسا بعد أستعامر دام 132 
عام والزال أهل سيناء كبار السن يذكرون له 
الدور الذي لعبه أثناء فرتة االحتالل االرسائييل 
سيناء  ابناء  بني  التواصل  تحقيق  يف  لسيناء 
الصامدين يف الداخل وذويهم يف الخارج من 

السرة الذاتية للستاذ حلمي البلك احد املكرمني يف 
مبادره الوفاء للرموز السيناويه

عليه  الله  رحمة  والده  أمنية  كانت   .. منه 
محاميآ  ليصبح  الحقوق  بكلية  يلحقه  أن 
الفرتة  تلك  يف  املحاماة  مهنة  كانت  حيث 
ومهنة  الوزراء  منها  يخرج  التي  املهنة  هي 
التوجيهية  عيل  حصل  وبالفعل  القوم  كبار 
من  من عمره  السادسه عرش  يكمل  أن  قبل 
بكلية  والتحق  الثانويه  السعيديه  مدرسة 
الحقوق جامعة القاهرة وتخرج منها وعمره 
مامرسة  حاول  .. حني  شهور  وعدة  عامآ   19
بينه  املحاماة كانت هناك عقبة تحول  مهنة 
وبني ذلك وهي إنه أصغر من السن القانونية 
الالزمة ملامرسة املهنة وهي 21 عامآ فأضطر 
للتدريب يف مكتب محاماة حتي يبلغ السن 
املحاماة  مكتب  أفتتح  وبعدها  القانونية 

حتي  ذلك  عيل  شهور  متض  مل   .. به  الخاص 
واحتلت  19٥6م  عام  الثاليث  العدوان  حدث 
وتم  أمنية  فويض  وحدثت  العريش  ارسائيل 
رسقة كل محتويات مكتبه .. بعد االنسحاب 
19٥٧م  يناير   1٥ يف  العريش  من  األرسائييل 
وقرأ  ميوله  التناسب  املحاماة  مهنة  أن  شعر 
يف  املقيم  البلك  سامي  املرحوم  عمه  ابن 
آنذاك اعالن يف صحيفة األهرام عن  القاهره 
بطلب  فتقدم  لألذاعه  جدد  مذيعني  طلب 
سافر  االمتحان  موعد  جاء  وحني  عنه  نيابة 
األول  ترتيبه  وكان  لألمتحان  وتقدم  للقاهره 
عيل كل املتقدمني معه وبدأ مشواره األذاعي 
عام  يوليو  من  األول  منذ  العرب  صوت  يف 
البلك  حلمي  الكبري  أخي  استطاع   .. تابع ص  19٥811م 

األمني  املعبود،  عبد  أحمد  املهندس  أشاد 
املركزية  األعامل  قطاع  ألمانة  املساعد 
بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد 
الفتاح السييس، رئيس الجمهورية، مجمع 
السوداء  للرمال  املرصية  الرشكة  مصانع 
لديها  الدولة  ان  مؤكدا  اليوم،  بالربلس 
ارادة قوية للتوسع ىف إقامة مرشوعات من 

شأنها توطني الصناعة وزيادة الصادرات.
وأضاف عبد املعبود، يف بيان له اليوم، ان 
الدولة املرصية تعمل جاهدة عىل تعظيم 

الذي  االجتامعي  للدور  استمرارا 
يقوم به موقع مرص تالتني االخباري 
ورئيس  لنا  قريه  مع  وبالتعاون 
ثابت   / االستاذ  ادارتها  مجلس 
اكتوبر  بانتصارات  واحتفاال  محسن 

جلسته  خالل  النواب  مجلس  وافق 
العامة اليوم، برئاسة املستشار الدكتور 
عىل  املبدأ  حيث  من  جباىل،  حنفى 
الحكومة  من  مقدم  قانون  مرشوع 
للمرصيني  التيسريات  بعض  منح  بشأن 

املقيمني يف الخارج.
مرشوع  أن  املشرتكة،  اللجنة  وأكدت 
برعاية  الدولة  التزام  من  نابع  القانون 
وحامية  بالخارج،  املرصيني  مصالح 
وتشجيعاً  ميزة  وإكسابهم  لحقوقهم 
واجباتهم  أداء  من  ومتكينهم  لهم، 
العامة نحو الدولة وإسهامهم يف تنمية 

أحمد عبد املعبود: مصانع الرمال السوداء تؤكد ارادة 
الدولة فى تعزيز الصادرات لتوفر عملة صعبة 

مصر تلتني تكرم رموز سيناء بالتعاون مع قرية لنا

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تيسر 
استراد سيارات املصريني بالخارج

فيها  مبا  وامكاناتها  قدراتها  من  االستفادة 
منها  املهدرة  خاصة  املعدنية،  ثرواتها 

لسنوات عديدة كالرمال السوداء.
األعامل  املساعد ألمانة قطاع  األمني  وأكد 
أن  وطن،  مستقبل  بحزب  املركزية 
املوجودة  السوداء  الرمال  من  االستفادة 
ىف  مرص  سيضع  النيل،  نهر  مصب  عند 
من  كبري  لعدد  املصدرة  الدولة  مصاف 
عىل  تعتمد  التي  واملنتجات  الصناعات 

الرمال السوداء.

وذلك  الوفاء  ملسريه  واستكامال 
عيل  سيناء  رموز  من  بعض  بتكريم 
االربعاء  يوم  وذلك  العطاء  مسريه 
بقرص  ظهرا   12 الساعه  اكتوبر   19
بدور يف قريه لنا وقد حرض الدكتور 

التي  الراهنة  التحديات  الوطن يف ظل 
وتداعيتها  الدولية  التجارة  تواجه 

السلبية.
وينص مرشوع القانون عىل أنه “استثناًء 
من القواعد واألحكام املنظمة للرضائب 
والرسوم املستحقة عىل استرياد سيارات 
وأحكام  الشخيص،  لالستعامل  الركوب 
وفقا  املقررة  الجمركية  اإلعفاءات 
رقم  بالقانون  الصادر  الجامرك  لقانون 
20٧ لسنة 2020، والضوابط االستريادية 
للمرصي  يحق  ذاته،  الشأن  يف  املقررة 
الذي له إقامة سارية يف الخارج، استرياد 

ملجلس  اإلعالمي  املركز  نفى 
الوزراء، ما تردد بشأن إطالق وزارة 
إلكرتونية عىل  االتصاالت تطبيقات 
املواطنني  ملنح  املحمول  الهاتف 

قروضا مالية.
عنه  صادر  بيان  يف  املركز،  وذكر 
املواقع  بعض  »تداولت  قليل:  قبل 
التواصل  وصفحات  اإللكرتونية 
االجتامعي أنباء بشأن إطالق وزارة 

عىل  إلكرتونية  تطبيقات  االتصاالت 
املواطنني  ملنح  املحمول  الهاتف 
املركز  وتواصل  مالية،  قروضاً 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع 
املعلومات، التي نفت تلك األنباء«.

متنح  إلكرتونية  تطبيقات  يوجد  ال 
»قروض« 

بحسب  االتصاالت،  وزارة  وأكدت 

الحكومة تنفي إطالقها تطبيقات 
إلكرتونية ملنح قروض للمواطنني

الستعامله  واحدة  خاصة  ركوب  سيارة 
الشخيّص، معفاة من الرضائب والرسوم 
عن  لإلفراج  أداؤها  يتعنّي  كان  التي 
السيارة، مبا يف ذلك الرضيبة عىل القيمة 
وفقا  وذلك  الجدول،  ورضيبة  املضافة، 
يف  عليها  املنصوص  واألحكام  للقواعد 
نقدي  مبلغ  مقابل سداد  القانون،  هذا 
بالعملة األجنبية، ال يستحق عنه عائد، 
املالية  وزارة  لصالح  الخارج  من  يحول 
التي  املرصفية  الحسابات  أحد  عىل 
باملادة  عليه  املنصوص  القرار  يحددها 
)8( من هذا القانون، بنسبة 100% من 
التي  والرسوم،  الرضائب  جميع  قيمة 
السيارة،  لإلفراج عن  أداؤها  يتعني  كان 
مبا يف ذلك الرضيبة عىل القيمة املضافة 

ورضيبة الجدول”.
يتم  أن  عىل  القانون  مرشوع  ونص 
اسرتداد املبلغ النقدي الذي تم تحويله 
خمس  مرور  بعد  املالية  وزارة  لصالح 
سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة 
باملقابل املحيل للعملة األجنبية املسدد 
بها بسعر الرصف املُعلن وقت االسرتداد.
الذي  املرصي  يف  يتوافر  أن  ويُشرتط 

عمرو حمدي نيابه عن مرص تالتني 
دروع  تقديم  تم  حيث  االحتفال 

التكريم للساده املكرمني وهم :-
االستاذ / حلمي البلك

الدكتور / درويش الفار
املهندس / سليامن رايض

النائب / سامل اليامين
املشري / فؤاد ذكري .

املحتفلون  رفع  الحفل  نهاية  ويف 
محافظ  ملعايل  مذكره  واملكرمون 
اسامء  تكريم  بطلب  سيناء  شامل 
الشوارع  بعض  عيل  املكرمني 

وامليادين داخل مدينة العريش …
والله ويل التوفيق

محمود صالح قطامش
رئيس مجلس االداره
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كتب: محمد عبد العزيز

»التعليم« توجه بمراقبة سلوك الطلب يف املدارس بسبب انتشار لعبة خطرة

املوقع الرسمي للخارجية املصرية يربز مقال مستشار مفتي 
الجمهورية حول مؤتمر “الفتوى وأهداف التنمية املستدامة”

زيارة لـ62 من امللحقني العسكريني العرب واألجانب إىل »األزهر«

وزير الطران يلتقي سفر جمهورية التشيك 
لتعزيز سبل التعاون بني البلدين

املجتمع  اإللكرتونية يف حامية  والفتوى 
ومجابهة  املتطرفة  الجامعات  مــن 
باستخدام  املعتدل  بالفكر  أفكارها 

أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.
يأيت ذلك يف إطار حرص القوات املسلحة 
العسكريني  امللحقني  مع  التواصل  عىل 
املعتمدين وزوجاتهم  العرب واألجانب 
الرشيف،  األزهــر  تاريخ  عىل  للتعرف 
عىل  والحرص  الوعي  نرش  يف  ودوره 
دور  وإبراز  املغلوطة  املفاهيم  تصحيح 

بيت العائلة املرصي.

وتبادل  التدريب  مجاالت  اىل  باإلضافة 
الخربات .

جمهورية  سفري  ــرب  أع جانبه  ومــن 
التشيك عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً 
الطريان  وزارة  مع  املستمر  بالتنسيق 
تعميق  بالده عىل  حرص  مؤكداً  املدىن، 

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
الطالب  بعض  قيام  رصدت  أنها  الفني 
إلدارات  التابعة  املدارس  من  عدد  يف 
خطرة  لعبة  مبامرسة  مختلفة  تعليمية 

الخارجية  لوزارة  الرسمي  املوقع  نرش 
اإلنجليزية  باللغة  مقااًل  املرصية 
-مستشار  نجم  إبراهيم  للدكتور 
لُدور  العام  األمني  الجمهورية،  مفتي 
وهيئات اإلفتاء يف العامل- حول املؤمتر 
سيُعقد  الذي  لإلفتاء  السابع  العاملي 
أكتوبر،   18 إىل   1٧ من  الفرتة  يف 
والذي تحدث فيه عن مفهوم التنمية 
املستدامة، وأنه مصطلح ليس بجديد، 
ولكنه قديم ِقدم البرشية، منذ خلق 
عىل  له  خلًفا  ووضعه  اإلنسان  الله 

األرض.
يف  نجم،  إبراهيم  الدكتور  وأضــاف 
الخارجية  موقع  عىل  املنشور  مقاله 

نظمت القوات املسلحة، زيارة تثقيفية 
الرشيف  األزهـــر  مشيخة  مقر  إىل 
العرب  العسكريني  امللحقني  من  لـ62 
لدى  املعتمدين  وزوجاتهم  واألجانب، 
سفاراتهم بجمهورية مرص العربية من 

الدول الشقيقة والصديقة.
وفد  بلقاء  الــزيــارة  فعاليات  ــدأت  ب
امللحقني العسكريني وزوجاتهم بفضيلة 
الدكتور محمد الضويني، وكيل األزهر، 
ورئيس  العام،  األسقف  أرميا،  واألنبا 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز 
األزهر  تاريخ  استعراض  جرى  حيث 
الرشيف وجهوده يف نرش رسالة األزهر 
الرشيف داخليا وخارجيا، وأضاف األنبا 
أرميا أهمية دور بيت العائلة املرصي يف 

تعزيز قيم التعايش السلمي املشرتك.
اإلمام  فضيلة  التقى  متصل،  ويف سياق 
الطيب،  محمد  أحمد  الدكتور  األكرب 
بذكرى  وهنأهم  الوفد،  األزهــر،  شيخ 
املولد النبوي الرشيف واحتفاالت مرص 

بالذكرى الـ49 النتصارات أكتوبر.
امللحقني  ــة  ــط راب ــس  ــي رئ ــرب  ــ وأع
سعادته  عن  القاهرة،  يف  العسكريني 
امللحقني  لجهاز  الــبــالــغ  وتــقــديــره 

حلمى  عباس  محمد  الفريق  التقى 
وزير الطريان املدىن اليوم السفري إيفان 
لدى  التشيك  جمهورية  سفري  يوكل 
مرص وذلك مبقر الوزارة ملناقشة تعزيز 
مجال  يف  البلدين  بني  التعاون  آليات 

النقل الجوي .
محمد  الفريق  رحب  اللقاء  بداية  وىف 
بالسفري  املــدىن  الطريان  وزيــر  عباس 
له  مقدماً  له  املرافق  والوفد  التشيىك 
لجمهورية  سفريا  توليه  عىل  التهنئة 
بني  الثنائية  بالعالقات  مشيداً  التشيك 
وبخاصة  املجاالت  كافة  يف  البلدين 
مجال الطريان املدىن مؤكداً حرص وزارة 
التعاون مع  اوارص  تعزيز  الطريان عىل 
إقامة  يف  يسهم  مبا  التشيك،  جمهورية 
املشرتكة  املصالح  ويحقق  قوية  رشاكة 
الجوية  الحركة  تنشيط  ىف  ويسهم 

الزيارة  تنظيم  عىل  وحرصه  الحربيني، 
اعتزازه  خالص  عن  أعرب  كام  البناءة، 
األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  بلقاء 
وتاريخ ودور األزهر الرشيف يف العامل 

أجمع.
العسكريني،  امللحقني  وفد  أعرب  كام 
للقوات  وشكرهم  امتنانهم  عميق  عن 
لزيارة  لهم  الفرصة  إلتاحة  املسلحة 
أحد أبرز الرصوح التنويرية بالعامل، كام 
بالدور  زيارتهم  أثناء  ملسوه  مبا  أشادوا 
للرصد  العاملي  ــر  األزه ملركز  املهم 

والسياحية بني البلدين .
من  عدد  مناقشة  تم  اللقاء  وخــالل 
انشطة  املشرتكة ىف جميع  املوضوعات 
املدين مبا يسهم ىف دفع  الطريان  قطاع 
والسياحية  الجوية  الحركة  من  مزيد 
الوافدة من جمهورية التشيك إيل مرص 

»الصحة«: %90 من املواطنني يعانون 
D من نقص فيتامني

وزير الخارجية يؤكد لرئيس املجلس العاملي للمياه 
خطورة ملء سد النهضة دون اتفاق

لـ»الوطن«، أّن األشخاص الذين يعانون 
الفئات  أكرث  هم   D فيتامني  نقص  من 
الفتا  كورونا،  بفريوس  لإلصابة  عرضة 
الفيتامني  عىل  الحصول  ميكن  أنّه  إىل 
من خالل املصادر الطبيعية عن طريق 

التعرض للشمس، ومن األطعمة.
ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئيس  وأكد 
املرصية  الدولة  أّن  كورونا،  فريوس 
كورونا  فريوس  جائحة  خالل  حرصت 
عىل توفري كل األدوية املتعلقة بكورونا، 
عىل  عملت  التي  الفيتامينات  وكذلك 
 D رفع الجهاز املناعي للجسم كفيتامني
الجائحة  نجح خالل  والذي  دافاليندي، 
أنّه  إىل  مشريًا  املرىض،  مناعة  رفع  عىل 
ال يوجد أي نقص من ادوية كورونا، وال 
يوجد موجة جديدة للفريوس يف الفرتة 

الحالية.
وأشار حسني إىل أّن نقص الفيتامينات 
اإلصابة  خطر  من  يزيد   D خاصة 
املواطنني  وعىل  الفريوسية،  باألمراض 
إدراك أهمية الفيتامينات للجسم سواء 
مصادرها  من  أو  األدوية  خالل  من 
كورونا،  بروتوكول  وعن  الطبيعية، 
للربوتوكول  تحديث  آخر  أّن  إىل  أشار 
العالجي كام هو، ويف حال حدوث أي 
طارئستتعامل اللجنة العلمية مع األمر 

بشكل عاجل.

هذا  لعمل  الحاكمة  القواعد  بشأن 
السد. 

للمياه  متعددة  فغاليات  تخصيص 
مبؤمتر املناخ 

وزارة  باسم  املتحدث  وكشف 
الخارجية، أن رئيس املجلس العاملي 
بالجهود  اللقاء  خالل  أشاد  للمياه 
عىل  الكبرية  املرصية  واإلسهامات 
املستوى العاملي يف وضع قضايا املياه 
عىل أولويات األجندة الدولية، معربا 

عىل  لعبة  تطبيق  خاللها  يحاولون 
اإلنرتنت وخالل خطوات اللعبة يحدث 
حالة من اإلغامء وتعرض حياة الطالب 

للخطر.

أمانة؛  ومواردها  األرض  أن  املرصية، 
وحاميتها  بها  العناية  يجب  ــذا  ل
لتلبية  املستقبل  يف  عليها  والحفاظ 
البرشية  الحياة  من  كلٍّ  احتياجات 

وغري البرشية.
فإن  الحظ  لسوء  ــه  أن ــح  أوض كــام 
التأثري الرتاكمي ألنشطة اإلنسان عىل 
األرض كاد يقرتب من تدمريها، حيث 
أطلقت الثورة الصناعية التي بدأت يف 
الثامن عرش  القرن  الثاين من  النصف 
ذلك  منذ  استمرت  التغيري  من  حقبة 
الحني يف تغيري عاملنا، وعىل الرغم من 
العديد  أحدث  التصنيع  أن  حقيقة 
قوَّض  فإنه  اإليجابية،  التغيريات  من 

مراقبة أي أنشطة غري معتادة يقوم بها 
الطالب

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
عىل  التعليمية  اإلدارات  كل  لها،  بيان 
عىل  بالتنبيه  الجمهورية  مستوى 
مديري املدارس مراقبة أي أنشطة غري 
معتادة يقوم بها الطالب قد ترض بهم 
األلعاب  بأرضار  توعية  وتنفيذ حمالت 
الطالب  بعض  يسعى  التي  اإللكرتونية 

لتطبيقها عىل أرض الواقع.
توعية مبخاطر األلعاب اإللكرتونية

والتعليم  الرتبية  وزارة  تهيب  كام 
أبنائهم  سلوك  مبراقبة  األمور  بأولوياء 
عىل الهواتف الذكية وتوعيتهم مبخاطر 
رشيًكا  باعتبارهم  اإللكرتونية  األلعاب 

أساسيًا مع الوزارة يف تربية الطالب.

صحة  وكذلك  لبيئتنا،  العامة  الصحة 
املجتمع.

مفتي  مستشار  أكد  ذاته  السياق  يف 
أخريًا  استيقظ  العامل  أنَّ  الجمهورية 
اآلن  يقف  اإلنسان  أن  حقيقة  عىل 
الدمار،  أو  البقاء  طرق  مفرتق  عىل 
نلتزم  أن  اإلدراك  لنا هذا  ولقد سمح 
والبحث  بعاملنا،  الرضر  إلحاق  بعدم 
دون  والتطور  للوجود  حلول  عن 
للخطر،  القادمة  األجيال  تعريض 
التنمية  نحو  الجهود  جميع  وتوجيه 

املستدامة.
تحفيز  ميكن  ال  أنــه  مؤكًدا  وتابع 
عندما  الحقيقية  املستدامة  التنمية 
واملــوارد  الــرثوة  عىل  الحفاظ  يكون 
املادية هو تركيزنا الوحيد، ونحن عىل 
ال  التنمية  إىل  الطريق  أن  من  يقني 

رئيس  حسنى،  حسام  الدكتور  كشف 
اللجنة العلمية ملكافحة فريوس كورونا، 
تفاصيل الوضع الوبايئ لفريوس كورونا 
يف مرص، وقال إّن هناك استقراًرا كبريًا 
يف أعداد إصابات كورونا، خالل الفرتة 
فرتة  الحذر خالل  يجب  لكن  الحالية، 

تقلبات الجو.
لقاح  عىل  الحصول  أهمية  وأكدت 
السن  لكبار  املوسمية  اإلنفلونزا 
للوقاية  والصغار؛  الحوامل  والسيدات 
أنها  خاصة،  املوسمية  اإلنفلونزا  من 
وتحدث  الحالية،  الفرتة  منترشة خالل 
حالة من الخلط بني املواطنني؛ لتشابه 

أعراضها مع أعراض كورونا.

وزير  شكرى  سامح  استقبل 
فوشون  لويك  اليوم،  الخارجية، 
رئيس املجلس العاملي للمياه، الذي 
فعاليات  يف  للمشاركة  مرص  يزور 
القاهرة  ألسبوع  الخامسة  الدورة 

للمياه.
أبو  أحمد  للسفري  ترصيح  ويف 
ومدير  الرسمي  املتحدث  زيد، 
بوزارة  العامة  الدبلوماسية  إدارة 
الخارجية، أشار إىل أن الوزير سامح 
بالضيف  ترحيبه  عن  أعرب  شكري 

أسبوع  يف  املشاركة  عىل  وحرصه 
األوىل،  دورته  منذ  للمياه  القاهرة 
مقدما الشكر ملواقفه الداعمة ملرص 
نقص  من  تواجهه  مبا  يتعلق  فيام 

حاد يف مواردها املائية.
واستعرض وزير الخارجية التحديات 
ويف  املايئ،  مرص  بأمن  املرتبطة 
ومخاطر  اإلثيويب  السد  مقدمتها 
إىل  التوصل  دون  وتشغيله  ملئه 
التوصل  يجري  ملزم  قانوين  اتفاق 
وإثيوبيا  والسودان  مرص  بني  إليه 

نقص  من  يعانون  املواطنني  من   %90
D فيتامني

ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئيس  أوضح 
فريوس كورونا، أّن عىل املواطنني خالل 
املناعي،  جهازهم  تعزيز  الشتاء  فصل 
من  يعانون  املواطنني  من   %90 ألّن 
نقص فيتامني D، مشريا إىل أّن جائحة 
كورونا أثبتت أهمية الفيتامني، وتعزيز 
الجهاز املناعى؛ ملواجهة فريوس كورونا 
بني  تظهر  والتي  املختلفة،  ومتحوراته 

الفرتة واألخرى.
D كيف ميكن الحصول عىل فيتامني

خاصة  ترصيحات  ىف  حسني،  أضاف 

هناء السيد
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الغاز الطبيعى يمتد فى قرى ريف مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

633 رشكة رصفت 4.٥ مليار جنيه ىف أول 
دفعة باملرحلة الخامسة للسداد النقدي 

الفوري
املالية،  الدكتور محمد معيط وزير  أكد 
املستفيدين  من  مصدرة  رشكة   633 أن 
من  الخامسة  باملرحلة  األوىل  بالدفعة 
لدعم  الفوري  النقدي  »السداد  مبادرة 
الصادرات« رصفت 4.٥ مليار جنيه قيمة 
العرشة  من  وذلك  التصديرية،  املساندة 
عليها مجلس  وافق  التي  مليارات جنيه 
مبا  املــايض؛  أغسطس  آخر  يف  ــوزراء،  ال
عىل  وحرصها  الحكومة  التزام  يعكس 
وتشجيعه  التصديري،  القطاع  تحفيز 
االستثامرية،  األنشطة  ىف  التوسع  عىل 
النقدية  السيولة  توفري  ــالل  خ مــن 
اإلنتاج،  عجلة  دوران  الستمرار  الالزمة 

والحفاظ عىل العاملة، وتوسيع القاعدة 
تعزيز  إىل  يؤدى  نحو  عىل  التصديرية، 
األسواق  يف  املرصية  املنتجات  تنافسية 
معدالت  ــع  ورف والعاملية،  اإلقليمية 
املستهدفات  االقتصادي، وتحقيق  النمو 

التنموية الشاملة واملستدامة.
ــائــب الــوزيــر  قـــال أحــمــد كــجــوك ن
املؤسيس،  والتطوير  املالية  للسياسات 
رصف  سيشهد  املقبل  ديسمرب  أول  إن 
التصديرية  املساندة  من  الثانية  الدفعة 
الخامسة  للمرحلة  املنضمة  للرشكات 
الفوري«،  النقدي  »الــســداد  ملبادرة 
موضًحا أن هذه املرحلة التي تم إطالقها 
بإقبال  حظيت  املايض،  أغسطس  نهاية 
نحو  عىل  األعــامل،  مجتمع  من  كبري 
السابقة  األربعة  املراحل  نجاح  يعكس 

من مبادرة »السداد النقدى الفورى« يف 
األنشطة  الستمرار  الالزم  التمويل  توفري 

التصديرية.
أشار إىل أننا مستمرون يف سداد األعباء 
التصديرية املتأخرة لدى صندوق تنمية 
العاملية  الضغوط  كل  رغم  الصادرات 
للدولة،  العامة  املوازنة  عىل  القاسية 
وما  ــا،  أوروبـ يف  الحرب  عن  الناتجة 
التوريد  سالسل  ىف  اضطراب  من  تبعها 
السلع  أسعار  ىف  حاد  وارتفاع  واإلمداد، 

وتكاليف الشحن.
قالت نيفني منصور مستشار نائب وزير 
جنيه  مليار  رصف3٧.٥  تم  إنه  املالية، 
عرب  سنوات   3 خالل  الصادرات  لدعم 
املتأخرة  التصديرية  األعباء  رد  مبادرات 
لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء 
تنفيذها يف أكتوبر 2019 وحتى اآلن، مبا 
التصدير  لقطاع  مُيثل دعاًم غري مسبوق 

ومجتمع األعامل يف مرص.

أوضحت إىل أن التأثري اإليجايب ملبادرات 
يف  انعكس  الفورى«  النقدى  »السداد 
غري  املرصية  الــصــادرات  حجم  ــادة  زي
ملحوظًا  ارتفاًعا  شهدت  التي  البرتولية 
دوالر،  مليار   32.4 بقيمة   2021 عام 
والذي يكرس حاجز 2٥ مليار دوالر الذي 
قبل  عديدة  سنوات  ملدة  سائًدا  كان 

املبادرات.

وزير املالية: 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات 
فى 3 سنوات رغم الضغوط العاملية القاسية

للتعبئة  املركزي  الجهاز  أصـدر 
االربعاء  اليوم  واإلحصاء  العامة 
لإلحصــاءات  السنوية  النرشة 
لرشكـــات  املـاليــة  واملـؤشـرات 
قطـاع األعامل العـام والقطاع العام 
التأمني(  ورشكات  البنوك  )عـدا 

لعــام 2021/2020.
قيمـة  ارتفعت  املؤرشات  أهم  ومن 
جنيـه  مليـار   631.6 الثابتة  األصول 
 61٧.0 مقابـل   2021/2020 عـام 
 2020/2019 عـام  جنيه  مليـار 

بنسبة زيادة بلغت %2.4 .

ارتفاع قيمـة األصول الثابتة لشركات قطاع 
األعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2021/2020

املدفوع  املال  وارتفعت قيمـة رأس 
عـام  جنيه  مليار   1٧3.6 إيل  لتصل 
 1٧0.4 مقــابــل   2021  /2020
 2020/2019 عـام  جنيـه  مليــار 

بنسبة زيادة بلغت %1.9.
املال  رأس  صايف  قيمة  وارتفعت 
عـام  جنيـه  مليـار   ٥83.٥ املستثمر 
مليـار   ٥٧6.1 مقابــل   2021/2020
2020/2019بنسبــة  عـام  جنيــه 

زيادة قـــدرهــا %1.3.
تحت  مرشوعات  قيمـة  وبلغت 
عـــام  جنيـه  مليار   28.4 التنفيذ 

مليــار   16.1 مقابل   2021/2020
بنسبــة   2020/  2019 عام  جنيه 
زيادة بلغت ٧6.6%، وبلغــت قيمـة 
 10٥.6 املستثمر  املال  رأس  صايف 
 2021/2020 عـــام  جنيـه  مليار 
عـام  جنيه  مليــار   90.9 مقابل 
بلغت  زيادة  بنسبــة   2020/2019

. %16.2
مليـار   32.1 األجور  قيمـة  وبلغـت 
جنيـــه عام 2020/ 2021 مقابـــل 
29.٧ مليار جنيـه عـام 2020/2019 

بنسبة زيـادة قــدرها %8.

مرشوع  البرتول  وزارة  تنفذ 
لقرى  الطبيعى  الغاز  توصيل 
كرمية”  “حياة  الرئاسية  املبادرة 
الغاز  توصيل  تشمل  والتى 
الطبيعى إىل 14٥0 قرية كمرحلة 
التوصيل  من  االنتهاء  وتم  أوىل 
وجارى  االن  قرية حتى   120 اىل 
ادخال  مبجرد  تباعاً  االنتهاء 
تم  كام  للقرى،  الصحى  الرصف 
مرة  الطبيعى ألول  الغاز  توصيل 
من  الجديد  الوادى  محافظة  اىل 
خالل مرشوع نقل الغاز الطبيعى 
عن  البعيدة  للمناطق  املضغوط 

الشبكة القومية للغاز.
املعلومات  أهم  يىل  وفيام 
الطبيعى  الغاز  توصيل  املتعلقة 
حياة  مبادرة  إطار  ىف  للمنازل 

كرمية:

محطات  أعداد  وزيادة  الطبيعى 
الوقود بالغاز الطبيعى املضغوط 
تنفيذا  محطة   1000 اىل  لتصل 
االطار  هذا  يف  الرئاسية  للمبادرة 
وتم تحقيق طفرة كبرية وانتشار 
السيارات  متوين  ملحطات  رسيع 
تم  حيث  الطبيعى  بالغاز 
مضاعفة أعدادها 4 مرات خالل 
أخر عام ونصف إىل 8٥0 محطة، 
وتنفيذ  املعدات  تجهيز  وجارى 
املحطات،  لباقى  املدنية  األعامل 
ألف   260 حواىل  تحويل  تم  كام 
الطبيعى  بالغاز  للعمل  سيارة 
السيارات  عدد  إجاميل  ليصل 
حتى  النشاط  بدء  منذ  املحولة 
نهاية أبريل 2022 إىل حواىل 464 
 12٥ حالياً  وهناك  سيارة،  ألف 

مركز تحويل

ىف  قرية   14٥0 من  أكرث   -1
ستستفيد  الجمهورية  محافظات 
الغاز  توصيل  مرشوعات  من 
قطاع  ينفذها  التي  الطبيعي 
األوىل  املرحلة  ضمن  البرتول 
لتطوير  كرمية  حياة  مبادرة  من 
التى أطلقها  الريف املرصى  قرى 

الرئيس عبد الفتاح السيىس.
االنتهاء حاليا ىف إطار  2 – جرى 
توصيل  من  املرشوعات  هذه 
الطبيعى إىل 120 قرية مبا  الغاز 
الحضارية  الخدمة  هذه  يوفر 
لنحو 413 ألف وحدة سكنية ىف 

نطاق هذه القرى.
تنفيذ  استكامل  وجارى   -3
الالزمة  األرضية  الشبكات 
قرية   ٥30 نحو  إىل  للتوصيل 
الغاز  للبدء ىف ضخ  اخرى متهيدا 

الطبيعى إىل منازلها فور استكامل 
عدد  بذلك  ليصل  الشبكات 
بالغاز  املستفيدة  املبادرة  قرى 

الطبيعى إىل 6٥0 قرية.
لبدء  البرتول  4 – جاهزية قطاع 

الغاز  توصيل  مرشوعات  تنفيذ 
قرية   ٧83 نحو  إىل  الطبيعى 
اخري مبجرد االنتهاء من وصالت 
مبا  القرى  بهذه  الصحي  الرصف 
يسمح بالبدء ىف مد شبكات الغاز 

الطبيعى.
برنامجاً  البرتول  وزارة  ونفذت 
السنوات  مدار  عىل  طموحاً 
للتوسع يف نشاط  الثامىن املاضية 
بالغاز  للعمل  السيارات  تحويل 

إلطالق  صحة  ال  أنّه  املركز،  بيان 
إلكرتونية  تطبيقات  أي  الوزارة 
ملنح  املحمول  الهاتف  عىل 
موضحة  مالية،  قروضا  املواطنني 
املتداولة  اإللكرتونية  التطبيقات  أّن 
تابعة  وغري  وهمية،  الشأن  بهذا 

للوزارة عىل اإلطالق.
التطبيقات  من  تحّذر  الحكومة 

الوهمية
أي  يوجد  ال  أنّه  الوزارة،  وتابعت 
املعنية  الرقمية«  »مرص  إال  منصة 
الرقمية،  الحكومية  بالخدمات 
تطبيقات  أي  بها  يوجد  ال  والتي 
من  املواطنني  ُمحّذرًة  قروض،  ملنح 
التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم 
حيال  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

مروجي التطبيقات.
وسائل  الوزراء«  »إعالمي  وناشد 
مواقع  ومرتادي  املختلفة  اإلعالم 

الدقة  تحري  االجتامعي،  التواصل 
األخبار،  نرش  يف  واملوضوعية 
املعنية،  الجهات  مع  والتواصل 
للتأكد قبل نرش معلومات ال تستند 
إثارة  إىل  وتؤدي  حقائق،  أي  إىل 
وجود  وحال  العام،  الرأي  وبلبلة 
استفسارات يرجى الرجوع للموقع 
 ،)mcit.gov.eg( للوزارة  اإللكرتوين 

ولإلبالغ عن أي شائعات أو معلومات 
أرقام  عىل  اإلرسال  يرجى  مغلوطة 
اإلعالمي  للمركز  التابعة  واتساب 
 011٥٥٥08688( الوزراء  ملجلس 
 24 مدى  عىل   )011٥٥٥088٥1-
عرب  أو  األسبوع،  أيام  طوال  ساعة 
rumors@idsc.( اإللكرتوين  الربيد 

.)net.eg

الحكومة تنفي إطالقها تطبيقات إلكرتونية ملنح 
قروض للمواطنني تتمه ص  3
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الفرد وكل  كان  إذا  إال  تحقيقه  ميكن 
واقتصاديًّا  دينيًّا وثقافيًّا  به  يتعلق  ما 
التنمية،  عملية  قلب  يف  واجتامعيًّا 
هي  املستدامة  التنمية  أن  موضًحا 
عام  بشكل  األديان  يف  متأصلة  قيمة 
أنها  مبعنى  خــاص؛  بشكل  ــالم  واإلس
واملادية  الروحية  االحتياجات  تلبي 
األجيال  بقدرة  املساس  دون  للحارض 
احتياجاتهم  تلبية  عــىل  القادمة 
هي  املستدامة  التنمية  وأن  الخاصة، 
التي  اإلسالمية  الرشيعة  أهداف  أحد 
والحياة  الدين  تعزيز  إىل  تسعى 
والكرامة  والرشف  واالزدهار  والفكر 
األهداف  هذه  تحقيق  وأنَّ  للناس، 
للتنمية  الحقيقي  االنعكاس  هو 

املستدامة.
إىل  مقاله  يف  املفتي  مستشار  وأشار 
أن الفتوى تلعب َدوًرا فاعاًل ومحوريًّا 
باإلنسان  املتعلقة  القضايا  جميع  يف 
وتطوره، ونظرًا إللحاح وضعنا العاملي، 

املرصية  اإلفتاء  دار  أنَّ  عجب  فال 
واألمانة العامة لإلفتاء، تخصص مؤمتر 
هذا العام ملوضوع “الفتوى وأهداف 
الْتزمت  حيث  املستدامة”،  التنمية 
اإلفتاء  وهيئات  لُدور  العامة  األمانة 
باستكشاف  إنشائها،  منذ  العامل  يف 
القضايا ذات الصلة مبجتمع املسلمني 
بأرسه،  والعامل  العامل،  أنحاء  يف جميع 
التي  التعقيدات  معالجة  وكذلك 
غري  قضايا  وتطور  كلُّ عرص،  يطرحها 
لها  تتعرض  مل  وتحديات  مسبوقة 

األجيال السابقة.
كام تحدث عن األهداف التي يسعى 
مقدمتها  ويف  املؤمتر،  تحقيقها  إىل 
للتنمية  شــامــل  تعريف  تقديم 
املستدامة، وتجذير املفهوم يف القرآن 
الكريم والسنة النبوية، وتقديم أمثلة 
املنصوص  املستدامة  التنمية  عىل 
األولية  النصوص  ــذه  ه يف  عليها 
قيم  وترسيخ  غرس  وكذلك  لإلسالم، 
اإلسالمي  العامل  يف  املستدامة  التنمية 

قوية  علمية  نتائج  وإنتاج  الحديث، 
قيمة  مساهامت  تحقيق  عىل  قادرة 
يف أهداف التنمية املستدامة السبعة 

عرش.
كذلك أشار إىل سعي املؤمتر إلبراز َدور 
مجتمعية  أهداف  تحقيق  يف  الفتوى 
والعدالة  واألمن  السالم  مثل  معينة، 
والتعاون  العاملي،  املستوى  عىل 
والتكامل عىل املستوى اإلنساين، وبناء 
األهداف  وتحقيق  قوية،  مؤسسات 
املستدامة،  للتنمية  االقتصادية 
وخاصة يف دعم االقتصادات الوطنية، 
والقضاء  واالبتكار،  الصناعة  وتشجيع 
عىل الفقر والجوع والبطالة، وتحقيق 

الرخاء لجميع الناس.
د عىل أن املؤمتر  ويف ختام مقاله شدَّ
َدور  ملناقشة  طوياًل  وقتًا  سيخصص 
البيئية  األهداف  تحقيق  يف  الفتوى 
تغري  سيام  وال  املستدامة،  للتنمية 

املناخ ومتكني املرأة.

املوقع الرسمي للخارجية املصرية يربز مقال مستشار مفتي 
الجمهورية حول مؤتمر “الفتوى وأهداف التنمية املستدامة”
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الناس  بعض  االزمــات  سنوات  رغــم 
اعتادوا  واليبتمسون  لفرح  اليفرحون 
ان تبقى مالمحهم جافة قلوبهم خاوية 
او خرب مريح وكأنهم  اتت  من سعادة 
وعشقوا  الحزن  وعــارشوا  االمل  ادمنوا 

التكشرية
ومل  كذبوه  مفرحا  خــربا  سمعوا  ان 
اشبعوه  بل  يكتفون  وليتهم  يصدقوه 
قلوبهم غلف واعينهم  لطام بكلامتهم 

بها غشاوة فاصابتهم العلة
ليتهم يكتفون

يفرح  ان  لغريه  اليريد  بعضهم  بل 
اثار نعمة راحة  وينقلب علية ان رأى 

البال عليه
انهم قوم يحتاجون للمعالجة والعالج..

مقدمة قد يغلب عليها الجانب النفيس 
والسلبي

اما عن االسباب
رمبا بعضها ارادي وبعضها غري ارادي

ورمبا االثنني معا
عدم  او  الجهل  او  االزمــة  طول  رمبا 
او  القدوة  غياب  او  االمل  ابواب  فتح 
مجتمعي  ــدور  ل غياب  او  النموذج 
للتعامل  اسرتاتيجية  او  رؤية  صاحب 

مع املشكالت ..
الــذي  االكــادميــي  لــلــدور  انبه  وهنا 
وترك  العلم  قاعات  داخل  قدينشغل 
او  املجتمعية  الوظيفة  او  االهم  الدور 
لرمبا لنقص حاد يف فهم وظائف االعالم 

حتى اصابتها انيميا العطب
…

مثال

اليوم  مبناسبة  الريفية  للمرأة  التهنئة 
اعتمدته  الريفية،الذي  للمرأة  العاملى 
أن  بؤكد  يوما  ليكون  املتحدة  األمــم 
واألصالة  والطيبة  الخري  رمز  من  النساء 
الرشيك  وهى  حدود،  غري  من  والعطاء 
ملرص.  الــزراعــي  االقتصاد  ىف  ــايس  األس
مجتمعاتنا  يف  التنمية  لعجلة  واملدافع 
البوادي  أو  الريف  يف  ســواد  املحلية 
والصحراء و الواحات يف كل انحاء العامل

العامل  ففى يوم 1٥ أكتوبر من كل عام 
كله يحتفل باليوم العاملي للمرأة الريفية 
ىف  العظيم  لــدورهــا  وتقديرا  اعــرتافــا 
عجلة  وإدارة  الريفى  املجتمع  استدامة 
التنمية يف مجتمعها بل تساهم ىف اإلنتاج 
واالقتصاد املحيل بقوة كبرية يف مجاالت 
التصنيع. الغذاء والرتبية واالنتاج وإقامة 
املرشوعات الصغرية املنتجة داخل بيتها 
والتسويق لهذه ملنتجات داخل املجتمع 

أو من خالل األسواق .
ارجاء  . كل سنه واملرأة املرصية يف كل 
تضيف  ــة  زراعــي انتاجية  ــوة  ق مــرص 
واإلمنــاء  الخري  كل  وبلدها  ملجتمعها 

والخري الوفري
العاملي  بيومها  الريفية  املرأة  وتحتفل 
العامة  الجمعية  حددته  الذي  اليوم، 
لألمم املتحدة يف عام 200٧، كيوم عاملي 
لدعم  وذلك  الريفية،  باملرأة  لالحتفال 

يف ادوات التواصل االجتامعي استرشى 
من  منابر  وزادت  الجهل  رسطــان 
وراء  ــوارو  وت خــربات  انهم  يعتقدون 

شاشات الال واقع واللهث وراء الرتيند
واملعايري  القانون  يضبطها  ظواهر 
مؤسسات  كــل  وتكاتف  االنسانية 

الدولة.
الرضر جلل

مثال اخر
الكثري اليعرف الفرق بني النقد واالنتقاد 
الكاتب  عرف  وقد  املشكلة  تقع  وهنا 
عادل املرزوقي الفرق يف كلامت ذهبية 

اخترصها وقال

النساء  تساهم  حيث  واإلنساين  دور 
الزراعية  التنمية  تعزيز  ىف  الريفيات 
عظيمة. قوة  يعتربن  حيث  والريفية، 
مبا  التنمية  استدامة  و  واإلمناء  لالنتاج 
العاملي  التقدم  عجلة  تدفع  أن  ميكن 

ملزيد من التقدم والرفاه
تحت  العام  هذا  شعر  اختيار  تم  وقد 

بني النقد واالنتقاد بون شاسع، وفيهام 
عديدة  معاين  الضاد«  »لغة  تهدينا 
الذي  الفرق  هذا  توضح  بأن  كفيلة 
يبدو أن البعض ال يدركه، فيصبح النقد 
واالنتقاد لديه سيان، دون أن يدرك بأن 

النقد هو »فعل غري منحاز يوضح
أو  اعتداء  دون  والسلبيات  اإليجابيات 
يهتم  »فعل  هو  االنتقاد  بينام  اتهام«، 
مواضع  واكتشاف  األخــطــاء  بتصيد 
ليأيت  تــصــويــب«،  دون  مــن  الخلل 

استخدامه دامئاً لالنتقاص من اآلخر.
علها تكون حال

علها تكون البداية

شعار دور املرأة والفتاة الريفية .يف بناء 
املرونة والصمود ملواجهة تغري املناخ

الريف  يف  مرص  لعظيامت  عظيم  تحية 
الوديان  و  البوادي  و  واملــدن  والفري 
للعطاء  عظيم  إنساين  ملز  عظيمة  تحية 

املستمر وبال حدود
خالص تحياىت
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اليوم العاملى للمرأة الريفيةهــم اليــفــرحــــون 
د. سهام جبريلكتب االعالمي / عادل رستم 

حفل زفاف االستاذه / نانا بشير قطامش 
والمهندس محمود رضا خطاب 

الف الف مبروك
عروسة العام وكل عام

كان البهاء رفيقك
كان الجمال قرينك

اجمــل عروســه وفــي ليلــه مــن 
ليالــي الــف ليلــه

نانــا   / االســتاذه  زفــاف  حفــل 
بشــير قطامــش والمهنــدس 

خطــاب رضــا  محمــود 
الف الف مبروك

»الوزراء«: ارتفاع االستثمار األجنبي
»غري البرتولي« إىل 11.6 مليار دوالر

لغري  إنتاجية  وأصول  رشكات 
 /2021 خالل  وصل  املقيمني، 
دوالر،  مليار   2.3 إىل   2022
صايف  من   %20 بذلك  مشكلة 
حجم  وصل  بينام  االستثامر، 
رشاء العقارات من غري املقيمني 
 9٧0 إىل   2022/2021 خالل 
مليون دوالر ليشكل بذلك %9 

من صايف االستثامر األجنبي.
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الدفع  هذا  يستمر  ألن  تطلعه  عن 
واالهتامم بقضية املياه خالل مؤمتر 
عليه  أمن  ما  وهو  املقبل،  املناخ 
الرئاسة  أن  مؤكدا  الخارجية،  وزير 
بالفعل  املناخ قامت  املرصية ملؤمتر 
بجهد كبري يف هذا اإلطار، وخصصت 
املؤمتر  خالل  متعددة  فعاليات 
لألهمية  منها  إدراكا  الغرض؛  لهذا 

الكربى لقضية املياه وارتباطها بحياة 
الشعوب واستقرار املجتمعات.

مرص تتطلع للخروج بتوصيات فارقة 
من أسبوع القاهرة للمياه 

ومن ناحية أخرى، أوضح السفري أبو 
زيد أن اللقاء تطرق إىل االستعدادات 
الخاصة مبؤمتر األمم املتحدة للمياه 
يف 2023، وتطلع مرص ألن يسفر عن 

توصيات متثل عالمة فارقة يف تعامل 
املجتمع الدويل مع قضايا املياه بكل 

أبعادها.
وأكد الوزير شكري، أن مرص حريصة 
عىل أن يسفر أسبوع القاهرة للمياه 
االتجاه  هذا  يف  تدفع  توصيات  عن 

أيضا.

وزير الخارجية يؤكد لرئيس املجلس العاملي للمياه 
خطورة ملء سد النهضة دون اتفاق
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اإلنسان  تجعل  القوية  املناعة 
أكرث صالبة يف مواجهة أي عدوي 
الجهاز  ألن  فريوسية،  أو  بكرتية 
من  جسمه  يحمي  لديه  املناعي 
كل املشاكل والعوامل التي تشكل 
خاليا  )تعـد  عليه  خطر  عوامل 
األول  املسئول  هي  البيضاء  الدم 
الجهاز  صحة  عىل  الحفاظ  عن 
عكس  وذلــك  وتقوية(،  املناعي 
تجعل  التي  الضعيفة  املناعة 
بعيداً  للبقاء  بحاجة  اإلنــســان 
ومسبباتها.  األمــراض  حاميل  عن 
وميكن الحصول عىل جهاز مناعي 
األغذية  باستهالك  وقوي  صحي 

الفواكة  من  )سواء  واملرشوبات 
باملواد  غنية  ألنها  والخرضوات( 
والفيتامينات  لألكسدة  املضادة 
تقوية  عيل  تعمل  التي  واملعادن 
تحويلها  وميكن  املناعي  الجهاز 
تجعلها  غــذائــيــة  عــنــارص  إيل 
اإلنسان  لصحة  مفيدة  عنارص 
يحتوي عىل  املوز  أن  .ولقد وجد 
من  بها  املويص  الكمية  من   %2٥
إلنتاج  ــالزمــة  ال ب6،  فيتامني 
الدم  وخاليا  املضادة  األجسام 
يف  املساعدة  وكذلك  الحمراء، 
للدهون.  الغذايئ  التمثيل  عملية 
وباإلضافة إىل ذلك، يعمل فيتامني 
لذلك،  املناعة،  تقوية  عىل  ب6، 
فإن مثار املوز تعزز مناعة اإلنسان 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

ضد األمراض املعدية. كام أظهرت 
الكيمياء  مجلة  يف  نرشت  دراسة 
بتناول  أنه  2010م  البيولوجية 
الحجم،  متوسط  موزه  اإلنسان 
من   %1٥ حوايل  استيعاب  ميكنه 
فيتامني  من  بها  املويص  الكمية 
املواد  أقوى  من  هو  والــذي  ج، 
مثار  أن  كام  لألكسدة.  املضادة 
البكتني  مادة  عىل  تحتوي  املوز 
نقص  فــريوس  تكاثر  متنع  التي 
لغنى  ونظراً  البرشية.  املناعة 
تنشط  التي  باأللياف  املوز  قشور 
يف  املفيدة  الربوبيوتيك  بكترييا 
القولون، فهي تساعد عىل تطهري 
الجهاز  وتعزيز  الهضمي  الجهاز 

املناعي ضد عدد من األمراض.

اتباع  أن  الحديثة  األبحاث  كشفت 
بنوم  يرتبط  صحى  غــذايئ  نظام 
األطعمة  بــتــنــاول  وذلـــك  أفــضــل، 
والفواكه  الخضار  مثل:  املتنوعة 
والحبوب الكاملة واملكرسات والبذور 
 ” موقع  بحسب  الصحية،  والدهون 
التقرير  هذا  وىف   ،”livehealthily
ومرشوبات  أطعمة   6 عىل  نتعرف 

تساعدك عىل نوم أفضل.
لنوم  ومرشوبات  أطعمة   6 أفضل 

أفضل
1. عني الجمل

الرتبتوفان،  عىل  الجمل  عني  يحتوي 
التي  األمينية  ــامض  األح من  وهــو 
تساعد أجسامنا عىل إنتاج هرمونات 
السريوتونني  مثل  الــنــوم  تعزيز 

شاشة  يف  والتحديق  الجلوس  أصبح 
أسلوب  طويلة  لساعات  الكمبيوتر 
املفرط  االعتامد  أن هذا  حياة، يف حني 
الحياة  جعل  قد  الرقمي  التواجد  عىل 
سيئ  لكنه  للكثريين،  بالنسبة  أسهل 

لصحة أعيننا.
يعاين  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفًقا 
ضعف  من  شخص  ملياري  من  أكــرث 
املثري  ومن  البعيد،  أو  القريب  البرص 
لالهتامم، أن ما ال يقل عن مليار شخص 
أو ما يقرب من نصف هؤالء األشخاص 
من  كان  الرؤية  يف  من ضعف  يعانون 

املمكن الوقاية منه.
يف حني أن السبب الرئييس لضعف البرص 
عىل مستوى العامل هو الضمور العضيل 
العني،  عدسة  وإعتام  بالعمر،  املرتبط 
 ، والــزرق  السكري،  الشبكية  واعتالل 
 ، املصحح  غري  االنكساري  واالضطراب 
إال أن هناك مجموعة من حاالت العني 
قضاء  عن  أسايس  بشكل  نتجت  التي 
الشاشة. تسمى  الوقت قبل  الكثري من 
متالزمة رؤية الكمبيوتر )CVS( ، وهي 
ليست حالة واحدة فقط بل مجموعة 
منها ميكن أن تسبب إجهاد العني وعدم 
بشكل  ناتجة  الظروف  هذه  الراحة. 
أسايس عن االستخدام املطول للشاشات 

الرقمية.
فهم متالزمة رؤية الكمبيوتر

عىل  أيضا  يحتوى  كام  وامليالتونني، 
نسبة عالية من امليالتونني تفرز الغدة 
الصنوبرية امليالتونني يف الليل لتنظيم 
مستويات  لديك  كان  وإذا  نومنا، 
منخفضة فقد تواجه مشكلة يف النوم.

2. اللوز
للمغنيسيوم  جيد  مصدر  الــلــوز 
املعزز  امليالتونني  لتنظيم  الرضوري 
عىل  املغنيسيوم  يعمل  كام  للنوم 
تناول  خــالل  من  عضالتك.  ــاء  إرخ
يوميًا،   )10 )حوايل  اللوز  من  حفنة 
قد تتمكن من تحسني جودة النوم يف 

غضون أسبوعني.
3. األسامك الزيتية

يحتوي السلمون والرسدين واملاكريل 
واألسامك الزيتية األخرى عىل فيتامني 

يف بعض النواحي ، تشبه متالزمة رؤية 
الكمبيوتر إىل حد كبري ضغط األعصاب 
وإصابات الحركة املتكررة األخرى التي 
السبب  العمل.  يف  املرء  بها  يصاب  قد 
الرئييس وراء هذه الحالة هو أن أعيننا 

تتبع نفس املسار مراًرا وتكراًرا.
ملوقع  وفقا  الشاشة  أمام  العمل  أثناء 
عيناك  تضطر  قد   ،  ”thehealthsite  ”
أخرى،  مرة  الرتكيز  وإعادة  الرتكيز  إىل 
ساعات  خالل  الشخص  يرمش  مل  إذا 
العمل بشكل متكرر ، فقد يؤدي ذلك 
إىل جفاف العينني وميكن أن يؤدي إىل 
يزداد  دوري.  بشكل  رؤيتك  تشوش 
عينك  عدسة  أصبحت  إذا  سوًءا  األمر 

غري مرنة بالفعل.
املجهدة  للعني  الشائعة  ــراض  األعـ

بالشاشة
رؤية مشوشة.
رؤية مزدوجة.

عيون جافة وحمراء.
تهيج العني.

الصداع.
آالم الرقبة أو الظهر.

الضوء األزرق وتلف الرؤية.
يشارك الخرباء بعض النصائح التباعها

العني  صحة  لضامن  النصائح  ببعض 
الجيدة وفقا ألطباء العيون:

مام  دقيقة   20-20 سياسة  عىل  اعتمد 

د وأحامض أوميجا 3 الدهنية، والتي 
قد تساعدك عىل النوم وكالهام يعزز 

إنتاج السريوتونني.
4. الحليب الدافئ

والعسل  الدافئ  الحليب  من  كوب 
إلن  لــيــالً،  جيد  ــوم  ن عــىل  يساعد 
هو  الحليب  يف  املوجود  الرتبتوفان 
يف  امليالتونني  تفاعل  يحفز  ــذي  ال

الدماغ.
يحتوي  الحليب  أن  األبحاث  تظهر 
)بروتينات  الحليب  ببتيدات  عىل 
التوتر  تقليل  يف  تساهم  قد  صغرية( 

وتساعدك عىل النوم بسهولة أكرب.
٥. األرز األبيض

األرز  أن  الدراسات  إحدى  وجدت 
التي  النشوية  الكربوهيدرات  هو 
ألن  وذلك  النوم  تحسني  عىل  تعمل 
الدم  يف  السكر  نسبة  مؤرش  ارتفاع 
نقل  يف  يساعد  األبيض  لألرز   )GI(
الدماغ،  إىل  األمعاء  من  الرتبتوفان 
حيث يحولها جسمك إىل السريوتونني 
ينظم  الذي  الهرمون   ، وامليالتونني 

أمناط نومنا.
6. شاي البابونج

كيميائية  مواد  عىل  يحتوي  البابونج 
آمن  عالج  أنها  ويُعتقد  النوم  تعزز 
النوم، كام أن  وفعال لتحسني نوعية 
من  الخايل  البابونج  من  دافئًا  كوبًا 
يساعدك  أن  وميكن  مهدئ  الكافيني 

عىل االسرتخاء قبل النوم.

يعني أنه بعد كل 20 دقيقة من عمل 
الشاشة ، خذ اسرتاحة ملدة 20 ثانية من 

الشاشة
 ، طويلة  لفرتات  الفيديو  ملشاهدة 
شاشات  مثل  األكرب  الشاشات  تفضل 
بدالً من  أو شاشات املرسح  التلفزيون 

الهاتف
الشاشة،  عىل  ما  يشء  مشاهدة  أثناء 
مسافة  عىل  الجلوس  وضع  من  تأكد 

كافية من الجهاز.
أو  للوهج  املضادة  النظارات  استخدم 
ذات الفلرت األزرق عند العمل لساعات 

طويلة أمام الشاشة.
املحمول  هاتفك  تستخدم  أال  حــاول 
تذهب  أن  قبل  األقل  عىل  ساعة  ملدة 

للنوم.
حاول إبقاء عينيك رطبة.

االتجاهات عىل  حرك عينيك يف جميع 
فرتات منتظمة.

من  واحــدة  يد  مسافة  عىل  حافظ 
الشاشة.

الحافة  مستوى  عىل  عينيك  اجعل 
العلوية للشاشة.

اعمل يف غرفة بها إضاءة كافية قادمة 
من الخلفية.

يقوم  أكل  نظام  هو  املتقطع  الصيام 
الطعام  وتناول  الصيام  بني  بالتبديل 
وفق جدول منتظم، تظهر األبحاث أن 
يف  للتحكم  وسيلة  هو  املتقطع  الصيام 
أو حتى عكس – بعض  وزنك ومنع – 
أشكال املرض، ولكن كيف تفعله؟ وهل 

هو آمن؟
ما هو الصيام املتقطع؟

الصيام املتقطع هو نظام غذاىئ يرتبط 
من  العكس  الطعام، عىل  تناول  بوقت 
ذلك تركز العديد من األنظمة الغذائية 

عىل نوعيات الطعام التى تأكلها.
يف  إال  تأكل  ال  املتقطع،  الصيام  مع 
من  معني  لعدد  الصيام  محدد،  وقت 
الساعات كل يوم أو تناول وجبة واحدة 
فقط لبضعة أيام يف األسبوع، ميكن أن 
الدهون،  حرق  عىل  جسمك  يساعد 
وتشري الدالئل العلمية إىل بعض الفوائد 

الصحية أيًضا.
كيف يعمل الصيام املتقطع؟

الصيام  ألداء  مختلفة  عدة طرق  هناك 
 healthline  ” موقع  وفق  املتقطع 
اختيار  عىل  جميعها  تعتمد  لكنها   ،“
الطعام  لتناول  منتظمة  زمنية  فرتات 
، قد تحاول  املثال  والصيام، عىل سبيل 
تناول الطعام ملدة 8 ساعات فقط كل 
يوم والصيام لبقية الوقت، أو قد تختار 
يومني  يوميًا  فقط  واحدة  وجبة  تناول 
يف األسبوع، فهناك العديد من املواعيد 

املختلفة للصيام املتقطع.
 ، الطعام  تناول  عدم  من  ساعات  بعد 
يستنفد الجسم مخازن السكر ويبدأ يف 
املتقطع  الصيام  يعمل  الدهون،  حرق 
عن طريق إطالة الفرتة التي يحرق فيها 

املستهلكة  الحرارية  السعرات  جسمك 
حرق  يف  ويبدأ  األخــرية  وجبتك  خالل 

الدهون.
خطط الصيام املتقطع

قبل البدء يف الصيام املتقطع من املهم 
عىل  حصولك  مبجرد  طبيبك،  مراجعة 
الضوء األخرض ، تصبح املامرسة الفعلية 
بسيطة، ميكنك اختيار نهج يومي يقرص 
واحدة  فرتة  اليومي عىل  الطعام  تناول 

من 6 إىل 8 ساعات كل يوم.
عىل سبيل املثال ، قد تختار أن تجرب 
ساعات   8 ملــدة  ــل  األك  :8/16 صيام 

والصيام 16 ساعة.
طريقة أخرى ، تُعرف باسم نهج ٥: 2 ، 
تتضمن تناول الطعام بانتظام ٥ أيام يف 
تحدد   ، اآلخرين  اليومني  ويف  األسبوع، 
سعرة   600-٥00 واحدة  بوجبة  نفسك 
اخرتت  إذا   ، املثال  سبيل  حرارية،عىل 
تناول الطعام بشكل طبيعي يف كل يوم 
من أيام األسبوع باستثناء يومي االثنني 
الوجبة  أيام  ، حيث ستكون  والخميس 

الواحدة.
مثل   ، طعام  بدون  الطويلة  الفرتات 
فرتات الصيام 24 و 36 و 48 و ٧2 ساعة 
لك  بالنسبة  أفضل  بالرضورة  ليست   ،
وقد تكون خطرية، قد يؤدي االستمرار 
يف تناول الطعام لفرتة طويلة إىل تشجيع 
جسمك عىل البدء يف تخزين املزيد من 

الدهون استجابًة للمجاعة.
يستغرق  قد  األمر  أن  األبحاث  تظهر 
من أسبوعني إىل أربعة أسابيع قبل أن 
املتقطع، قد  الصيام  الجسم عىل  يعتاد 
التعود  أثناء  املزاج  أو  بالجوع  تشعر 
يالحظ  لكنه  الجديد،  الــروتــني  عىل 

البحث  يجرون  الذين  األشخاص  أن 
االلتزام  إىل  مييلون  التعديل  فرتة  خالل 
بالخطة ، ألنهم يالحظون أنهم يشعرون 

بتحسن.
الصيام  أثــنــاء  تأكل  أن  ميكن  مــاذا 

املتقطع؟
خالل  خاصة  املتقطع  الصيام  أثناء 
الطعام  فيها  تتناول  ال  التي  األوقــات 
ال  التي  واملــرشوبــات  باملاء  يُسمح   ،
تحتوي عىل سعرات حرارية مثل القهوة 

السوداء والشاي.
بشكل  ــل  “األك  ، األكــل  فــرتات  وأثناء 
غري  فمن  الجنون،  يعني  ال  طبيعي” 
أكرث  تصبح  أو  الوزن  تفقد  أن  املحتمل 
التغذية  أوقات  بتعبئة  قمت  إذا  صحة 
السعرات  رسيعة  بأطعمة  بك  الخاصة 
عالية السعرات، واألطعمة املقلية كبرية 

الحجم والحلوى.
فوائد الصيام املتقطع

تظهر األبحاث أن فرتات الصيام املتقطع 
عندما  الدهون،  حرق  من  أكرث  تفعل 
التمثيل  مفتاح  مع  تغيريات  تحدث 
الجسم  عىل  تؤثر  فإنها  هذا،  الغذايئ 
الدراسات  إحــدى  كشفت  والــدمــاغ.، 
الطبية  إنجالند  نيو  مجلة  يف  املنشورة 
الفوائد  بيانات حول مجموعة من  عن 
املــامرســة،  بهذه  املرتبطة  الصحية 
وتشمل هذه حياة أطول ، وجساًم أكرث 

رشاقة ، وعقاًل أكرث حدة.
املتقطع  الصيام  فوائد  بعض  ييل  فيام 

التي كشفت عنها األبحاث حتى اآلن:
تعزيز قوة الذاكرة :

املتقطع  الصيام  الدراسات أن  اكتشفت 

الصيام املتقطع.. كيف تبدأ وما فوائده لصحتك؟
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ثمار املوز تعزز مناعة اإلنسان ضد 
األمراض املعدية

6 طرق لتبييض أسنانك فى املنزل .. 
منها الخيط واملاء

متلزمة الرؤية 
الحاسوبية لدى 

الشباب .. نصائح 
لحماية العني

متلزمة الرؤية 
الحاسوبية لدى 

الشباب .. نصائح 
لحماية العني
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هذه الدورة الحالية، بجناح لعرض أحدث 
الرتويج  وكذلك  لها،  والرتويج  إصداراتها 
لرتجمة أحدث اإلصدارات الخاصة بها إىل 
املقرر خالل هذه  األجنبية، ومن  اللغات 
املشاركة أن تروج الهيئة للمنصة الرقمية 
حيث  للكتاب،  الــدويل  القاهرة  ملعرض 
تقدم املهندسة هبة الخويل ممثلة الرشكة 
وتكنولوجيا  والنرش  للطباعة  املتحدة 
املعلومات عرضا تعريفيا للمنصة الرقمية 
سيتم  كذلك  فيها،  بذلت  التي  والجهود 
املهني  بالربنامج  والتعريف  الــرتويــج 

املصاحب للمعرض .
كام تشارك الهيئة مبجموعة من األنشطة 
الثقافية والفعاليات املهمة يف هذا الحدث 
العاملي الكبري، وستعقد الهيئة لقاءات مع 
دور النرش املعنية برتجمة الفكر واإلبداع 
املرصي والعريب من مختلف لغات العامل، 

أحدث  يضم  كتالوج  مرص  جناح  ويقدم 
العناوين  وأبرز  العربية  الكتب  اصدارات 
الجديدة التي قدمتها الهيئة ليطلع عليها 

زوار معرض فرانكفورت.
فرانكفورت  مبعرض  الهيئة  جناح  وتزين 
املرصية،  للحضارة  ببوسرتات  للكتاب، 
وبوسرتات ملعرض القاهرة الدويل للكتاب، 
الهيئة،  عن  الصادرة  الكتب  جانب  إىل 
والتعريف  املرصية،  للهوية  تعزيزا  وذلك 
الكتب  خالل  من  ومبدعيها  بحضاراتها، 

املعروضة يف الجناح.
معرض  أهمية  عىل  اإلسباين  امللك  وأكد 
أكد  فيام  للكتاب،  الــدويل  فرانكفورت 
بقوة  املعرض  عودة  عن  األملاين  الرئيس 
أن  إىل  الفتا  كورونا،  فريوس  جائحة  بعد 
املشاركة  الدول  املاضية كان عدد  الدورة 
أقل بكثري عن املشاركة يف الدورة الحالية.

انطلقت فعاليات الدورة الـ ٧4 من معرض 
فيه  وتشارك  للكتاب،  الدويل  فرانكفورت 
الهيئة  يف  ممثلة  املرصية  الثقافة  وزارة 
للكتاب، وعددا كبريا من  العامة  املرصية 
النارشين البارزين والكتاب واملفكرين من 
مختلف دول العامل، وحرض حفل االفتتاح 
والرئيس  السادس،  فيليب  اإلسباين  امللك 
يف  وشارك  شتاينامير،  فرانك-فالرت  األملاين 
بهي  أحمد  الدكتور  أيضا  االفتتاح  حفل 
املرصية  الهيئة  رئيس  العسايس،  الدين 
النارشين  للكتاب، وعدد كبري من  العامة 
البارزين والكتاب واملفكرين من مختلف 

دول العامل.
كضيف  إسبانيا  الحالية  الدورة  يف  وتحل 
ما  مشاركة  جانب  إىل  للمعرض،  كرشف 

يقرب من 90 دولة مختلفة.
وتشارك الهيئة املرصية العامة للكتاب، يف 

الهيئة املصرية للكتاب تشارك بفعاليات 
ثقافية ومهنية فى معرض فرانكفورت

واحدة من أشهر الفنت ىف الرتاث اإلسالمى، 
هى فتنة خلق القرآن، التي أطلقها الخليفة 
املأمون ىف نهاية أيامه، حيث اخترب الفقهاء 
يقوله  الذي  املسألة، فام  والعلامء ىف هذه 

الرتاث اإلسالمى؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ بن 
مثان  سنة  دخلت  “ثم  عنوان  تحت  كثري 

عرشة ومائتني”
يف أول يوم من جامدى األوىل: وجه املأمون 
الطونة  لبناء  الروم  بالد  إىل  العباس  ابنه 

وتجديد عامرتها.
الفعلة  تجهيز  يف  األقاليم  سائر  إىل  وبعث 
من كل بلد إليها، من مرص والشام والعراق، 
فاجتمع عليها خلق كثري، وأمره أن يجعلها 
ثالث  سورها  يجعل  وأن  ميل،  يف  ميال 

فراسخ، وأن يجعل لها ثالثة أبواب.
ويقول الكتاب “ذكر أول املحنة والفتنة”

نائبه  إىل  املأمون  كتب  السنة:  هذه  يف 
مصعب  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  ببغداد 
بالقول  واملحدثني  القضاة  ميتحن  أن  يأمره 
بخلق القرآن، وأن يرسل إليه جامعة منهم، 
وكتب إليه يستحثه يف كتاب مطول، وكتب 

غريه قد رسدها ابن جرير كلها.
ومضمونها االحتجاج عىل أن القرآن محدث 
ال  احتجاج  وهــذا  مخلوق،  محدث  وكل 
عن  فضال  املتكلمني  من  كثري  عليه  يوافقه 
املحدثني، فإن القائلني بأن الله تعاىل تقوم 
بأن فعله  األفعال االختيارية ال يقولون  به 
بل  مخلوق،  املقدسة  بذاته  القائم  تعاىل 
محدث  هو  يقولون  بل  مخلوقا،  يكن  مل 
القائم  الله  كالم  هو  بل  مبخلوق،  وليس 
بذاته املقدسة، وما كان قامئا بذاته ال يكون 

مخلوقا.
وقد قال الله تعاىل: } يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن 

َربِِّهْم ُمْحَدٍث { ]األنبياء: 2.
رْنَاكُْم  ثُمَّ َصوَّ َخلَْقَناكُْم  َولََقْد   { وقال تعاىل: 
ثُمَّ قُلَْنا لِلَْماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم { ]األعراف: 

. ]11
فاألمر بالسجود صدر منه بعد خلق آدم، 
فالكالم القائم بالذات ليس مخلوقا، وهذا 

له موضع آخر.
املعنى  هذا  يف  كتابا  البخاري  صنف  وقد 

سامه: خلق أفعال العباد.
بغداد  ملا ورد  املأمون  كتاب  أن  واملقصود 
الناس، وقد عني املأمون جامعة  قرئ عىل 
من املحدثني ليحرضهم إليه، وهم: محمد 
مسلم  ــو  وأب الــواقــدي،  كاتب  سعد  بن 
ويحيى  هــارون،  بن  ويزيد  املستميل، 
حرب،  بن  زهري  خيثمة  وأبــو  معني،  بن 
بن  وأحمد  مسعود،  أيب  بن  وإسامعيل 

الدورقي.
فبعث بهم إىل املأمون إىل الرقة فامتحنهم 
وأظهروا  ذلك  إىل  فأجابوه  القرآن  بخلق 
بغداد  إىل  فردهم  كارهون،  موافقته وهم 
ففعل  الفقهاء،  بني  أمرهم  بإشهار  وأمر 

إسحاق ذلك.
وأحرض خلقا من مشايخ الحديث والفقهاء 
إىل ذلك  املساجد وغريهم، فدعاهم  وأمئة 
عن أمر املأمون، وذكر لهم موافقة أولئك 
املحدثني له عىل ذلك، فأجابوا مبثل جواب 
أولئك موافقة لهم، ووقعت بني الناس فتنة 

عظيمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
بكتاب  أيضا  إسحاق  إىل  املأمون  كتب  ثم 
القرآن  بخلق  القول  عىل  به  يستدل  ثان 
بشبه من الدالئل أيضا ال تحقيق تحتها وال 
حاصل لها، بل هي من املتشابه وأورد من 

القرآن آيات هي حجة عليه.
أورد ابن جرير ذلك كله.

وأن  الناس  عىل  ذلك  يقرأ  أن  نائبه  وأمر 
يدعوهم إليه وإىل القول بخلق القرآن.

األمئة  من  جامعة  إسحاق  أبــو  فأحرض 
وهم: أحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو حيان 
وعيل  الكندي،  الوليد  بن  وبرش  الزيادي، 
الواسطي، وعيل  مقاتل، وسعدويه  أيب  بن 

بن الجعد، وإسحاق بن أيب إرسائيل، وابن 
عبد  بن  ويحيى  األكرب،  علية  وابن  الهرش، 

الحميد العمري.
قاضيا  كان  عمر  ساللة  من  آخر  وشيخ 
معمر  وأبو  التامر،  نرص  وأبو  الرقة،  عىل 
ميمون،  بن  حاتم  بن  ومحمد  القطيعي، 
الجنديسابوري املرضوب،  نوح  بن  ومحمد 
وابن الفرخان، والنرض بن شميل، وأبو عيل 
البارد، وأبو شجاع،  العوام  بن عاصم، وأبو 

وعبد الرحمن بن إسحاق، وجامعة.
عليهم  قرأ  إسحاق  أيب  عىل  دخلوا  فلام 
بن  لبرش  قال  فهموه  فلام  املأمون،  كتاب 

الوليد: ما تقول يف القرآن؟
فقال: هو كالم الله.

قال: ليس عن هذا أسألك، وإمنا أسألك أهو 
مخلوق؟

قال: ليس بخالق.
قال: وال عن هذا أسألك.

فقال: ما أحسن غري هذا. وصمم عىل ذلك.
فقال: تشهد أن ال إله إال الله أحدا فردا مل 
يشبهه  وال  بعده يشء  وال  قبله يشء  يكن 
يشء من خلقه يف معنى من املعاين وال وجه 

من الوجوه؟
قال: نعم !

فقال للكاتب: اكتب مبا قال. فكتب.
ثم امتحنهم رجال رجال فأكرثهم امتنع من 
القول بخلق القرآن، فكان إذا امتنع الرجل 
منهم امتحنه بالرقعة التي وافق عليها برش 
بن الوليد الكندي، من أنه يقال: ال يشبهه 
يشء من خلقه يف معنى من املعاين وال وجه 

من الوجوه؟
فيقول: نعم ! كام قال برش.

بن  أحمد  امتحان  إىل  النوبة  انتهت  وملا 
حنبل فقال له: أتقول إن القرآن مخلوق؟
فقال: القرآن كالم الله ال أزيد عىل هذا.

فقال له: ما تقول يف هذه الرقعة؟
َوُهَو  ٌء  يَشْ كَِمثْلِِه  لَيَْس   { أقــول:  فقال: 

ِميُع الْبَِصرُي { ]الشورى: 11[ . السَّ
سميع  يقول  إنه  املعتزلة:  من  رجل  فقال 

بإذن بصري بعني.
سميع  بقولك  أردت  ما  إسحاق:  له  فقال 

بصري؟
الله منها، وهو  أراده  فقال: أردت منها ما 

كام وصف نفسه وال أزيد عىل ذلك.
فكتب جوابات القوم رجال رجال وبعث بها 

إىل املأمون.
القول  إىل  أجاب  من  الحارضين  من  وكان 
كانوا  ألنهم  مكرها  مصانعًة  القرآن  بخلق 
وإن  وظائفه،  عن  يجيب  ال  من  يعزلون 

فتنة خلق القرآن 218 هجرية .. 
ما يقوله الرتاث اإلسلمى
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إسالميًا  أثريًا  موقًعا  هشام  قرص  يعد 
الباقية  القليلة  مهاًم، وواحًدا من اآلثار 
يف  والبيزنطي  الروماين  العرصين  من 
املجمع  يقع  الغربية،  الضفة  منطقة 
خارج مدينة أريحا الفلسطينية مبارشًة، 
حكام  حياة  عن  مهمة  رؤى  لنا  ويوفر 
الفن  تطور  عن  فضالً  األموية،  األرسة 
اإلسالمي والعامرة اإلسالمية يف املنطقة.

ال  أن   ،ancient orgnis موقع  وأفاد 
يُعرف الكثري عن قرص هشام الذى يقغ 
ال  انه  كام  القدمية،  أريحا  من  بالقرب 
القرص،  إىل  تشري  نصية  مصادر  توجد 
املؤرخني  عــىل  ــان  ك السبب،  ولــهــذا 
نتائج  عىل  كامل  شبه  بشكل  االعتامد 

الحفريات األثرية املختلفة.
وقد عرث علامء اآلثار، عىل شوكة )قطعة 
خالل  كتابات(  عليها  مكسورة  فخار 
الجولة األوىل من الحفريات عام 1934 
تحمل اسم هشام، وقد اعترب ذلك دليالً 

قرص  ويتميز  زراعية،  ومنطقة  وخزان، 
هشام مببنى سكني رائع وحامم، ولكن 
واملنطقة  الخزان  إىل  يفتقر  أنه  يبدو 

الزراعية. قرص هشام ىف فسلطني )2(
ال يعرف الكثري عن تاريخ القرص، وليس 
من الواضح يف النهاية متى سقط املوقع 
يشري  قد  ترميم.  وسوء  إهامل  حالة  يف 
مسح أجرى خالل عام 2013،  إىل عام 
بعض  هناك  ولكن  امليالد،  بعد   1033
ال  كان  املوقع  أن  إىل  تشري  التي  األدلة 
التي  العقود  يف  االستخدام  قيد  يزال 
أعقبت الزلزال، لذلك املسوحات األثرية 

مستمرة يف املنطقة.
قرص هشام ىف فسلطني )4(

هكتاًرا   60 مساحة  يغطي قرص هشام 
)1٥0 فدانًا(، ويتكون من ثالث مناطق: 
وحامم.  وفناء،  ومسجد  نفسه،  القرص 
كان الحامم مثريًا لإلعجاب بشكل خاص 
تستخدم  كانت  جمهور  قاعة  ويضم 

بن  بني يف عهد هشام  القرص  أن  عىل 
عبد امللك الخليفة األموي العارش الذي 
حكم بني عامي ٧24 و ٧43 م، وهكذا 
اسمه  العرشين  القرن  مؤرخو  أطلق 
ىف  هشام  قرص  القرص.  مجمع  عىل 

فسلطني )1(
كان  القرص  أن  ومع ذلك، زعم آخرون 
الثاين(،  )الوليد  للوليد بن يزيد  مملوكًا 
بعد  الخالفة  توىل  هشام،  شقيق  ابن 
وفاة عمه من ٧43 م حتى اغتياله عام 
بأسلوب  الثاين  الوليد  اشتهر  م.   ٧44
الثمن،  باهظة  وأذواقــه  الفخم  حياته 
يف كلتا الحالتني، تشري األدلة األثرية إىل 
املوقع الذي تم بناؤه خالل عهد األرسة 

األموية.
ــا يــعــرف بقرص  قــرص هــشــام هــو م
الصحراوية  القصور  غالبية  الصحراء، 
وعادة  الروماين،  الحصن  قالب  تنسخ 
وحامم،  سكني،  مبنى  عىل  تحتوي  ما 

نظرة على تاريخ العمارة اإلسلمية.. كل ما تريد معرفته عن قصر هشام فى فلسطني
سور  يحده  املوقع  للعرش.  كغرفة 
خارجي. كانت البوابة الرئيسية تقع عىل 
الواجهة الجنوبية. كانت البوابة محاطة 
بربجني من الدعامات عىل كال الجانبني.

أقدم  ببعض  الحاممات  مجمع  يتميز 
العرص  من  الفسيفساء  لوحات  وأكرب 
اللوحة  اإلسالمية.  للعامرة  الكالسييك 
غزااًل  يهاجم  أسًدا  تصور  شهرة  األكرث 
تحت شجرة. أصبح الحامم مشهوًرا بني 

مؤرخي الفن اإلسالمي.
ثروة  عىل  شــاهــداً  هشام  قرص  يعد 
وسلطة الدولة األموية. أي شخص يزور 
بروعته.  سيُعجب  كان  وقته  يف  القرص 
لألسف، عدم وجود سجل مكتوب يعني 
نعرفه  ال  مام  الكثري  هناك  يزال  ال  أنه 
نأمل  لإلعجاب.  املثري  النصب  هذا  عن 
يف  الحفريات  من  املزيد  تعطينا  أن 
ثاقبة  املنطقة معلومات إضافية ونظرة 

لهذا الجزء من العامل القديم.

وإن  قطع،  املال  بيت  عىل  رزق  له  كان 
كان مفتيا منع من اإلفتاء، وإن كان شيخ 

حديث ردع عن اإلسامع واألداء.
ووقعت فتنة صامء ومحنة شنعاء وداهية 

دهياء، فال حول وال قوة إال بالله.
املأمون  إىل  القوم  جوابات  وصلت  فلام 
بعث إىل نائبه ميدحه عىل ذلك ويرد عىل 

كل فرد فرد ما قال يف كتاب أرسله.
أجاب  فمن  أيضا  ميتحنهم  أن  نائبه  وأمر 
يجب  مل  ومن  الناس،  يف  أمره  شهر  منهم 
منهم فابعثه إىل عسكر أمري املؤمنني مقيدا 
املؤمنني  أمري  إىل  يصل  حتى  به  محتفظا 

أن يرضب عنق  رأيه  رأيه، ومن  فيه  فريى 
من مل يقل بقوله.

فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلسا آخر 
املهدي،  إبراهيم بن  أولئك وفيهم  وأحرض 
وكان صاحبا لبرش بن الوليد الكندي، وقد 
يجيبا عىل  مل  إن  قتلهام  املأمون عىل  نص 
كلهم  أجابوا  إسحاق  امتحنهم  فلام  الفور، 
مكرهني متأولني قوله تعاىل: } إاِلَّ َمْن أُكْرَِه 
 ]106 ]النحل:   } ِباإْلِميَاِن  ُمطَْمِئٌّ  َوقَلْبُُه 

اآلية.
ومحمد  حنبل،  بن  أحمد  وهم:  أربعة  إال 
بن نوح، والحسن بن حامد سجاده، وعبيد 

الله بن عمر القواريري.
إىل  بهم  ليبعث  وأرصــدهــم  فقيَّدهم 
الثاين  اليوم  يف  بهم  استدعى  ثم  املأمون، 
فامتحنهم فأجاب سجاده إىل القول بذلك 

فأطلق.
فأجاب  الثالث  اليوم  يف  امتحنهم  ثم 

القواريري إىل ذلك فأطلق قيده.
نوح  بن  ومحمد  حنبل،  بن  أحمد  وأخرَّ 
االمتناع  عىل  أرصا  ألنهام  الجنديسابوري 
من القول بذلك، فأكد قيودهام وجمعهام 
وهو  الخليفة  إىل  بهام  وبعث  الحديد  يف 
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بيع هاتف أيفون من 200٧ بعلبته املغلقة من 
املصنع بـ65 ضعف سعره األصلى

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

من  املعلومات  أمن  يف  خرباء  حذر 
التواصل  تطبيق  من  مزيفة  نسخة 
قراصنة  تساعد  “واتساب”،  الفوري 
اإلنرتنت عىل مامرسة أنشطة خبيثة 
رسقة  ذلــك  يف  مبا  أجهزتهم،  عىل 

البيانات.
نسخة  تظهر  آلخـــر  ــني  ح ومـــن 
يستغل  حيث  واتساب  من  مزيفة 
الكبرية،  الشعبية  اإلنرتنت  قراصنة 
للنفاذ  التطبيق  بها  يحظي  التي 
بأن  علام  املستخدمني،  هواتف  إىل 
النشيطني  التطبيق  مستخدمي 
يتجاوز 2 مليار شخص حسبام نقلت 

سكاي نيوز.
تتميز  املحاوالت  هذه  أحدث  لكن 
التطبيق  يعمل  إذ  ــادرة،  ن برباعة 
لآللية  متاما  مطابق  بشكل  املزيف 
األصيل،  التطبيق  بها  يعمل  التي 

تعد هواتف أيفون مطلب جامهريي 
كبري للعديد من األشخاص، يبدو أن 
قام  عندما  يتضاءل  مل  الجنون  هذا 
املال  من  كبري  مبلغ  بدفع  شخص 
الجيل  من   iPhone هاتف  لــرشاء 
األول غري مفتوح ومختوم من املصنع 

يف مزاد.
 iPhone وتم إطالق الجيل األول من
يف الواليات املتحدة بسعر ٥99 دوالًرا 
يف عام 200٧، حيث أن هذا األيفون 
تم  وقد  جيجابايت   8 بذاكرة  يأىت 
بيعه مقابل 39339.60 دوالًرا ، وفًقا 
التى  الرشكة   ،LCG Auctionsـــ ل

عقدت املزاد عىل الهاتف الذيك.
ايفون

وكان جهاز iPhone 200٧ قد عرض 
عليه عرًضا أوليًا بقيمة 2،٥00 دوالر 
أول  يف  دوالر   10،000 عند  وبقي 
نقلت  حسبام   ، ــزاد  امل من  يومني 
Android Authority عن مزادات 
LCG، ثم بدأت العطاءات الجديدة 
يف اليوم األخري وبعد 28 عرًضا ، تم 
بيع الجهاز مقابل 39339.60 دوالًرا.
فيه  مبالًغا  األمر  يبدو  قد  وبينام 
يعرف   ، للبعض  بالنسبة  ما  إىل حد 
الهاتف،  هذا  أهمية  اآلخر  البعض 

لرشكة  املؤسس  الرشيك  قدم  حيث 
أبل ستيف جوبز الهاتف يف 9 يناير 
بعد  للبيع  الهاتف  وتم طرح   200٧
٥ أشهر، وميكن اعتبار الهاتف مبثابة 
صناعة  يف  اللعبة  قواعد  يف  تغيري 
الهواتف املحمولة ، وقد حصل عىل 

مكانة تاريخية باإلضافة إىل القيمة.
 iPhone من  األول  الجيل  وحفز 
أن  لدرجة  االبتكار  عىل  اآلخرين 
وأطلقت  تنافسيًا،  سوقًا  اآلن  لدينا 
الشهر   14  iPhone سلسلة  أبــل 
املايض بسعر يبدأ من ٧99 دوالًرا يف 

الواليات املتحدة .

خدمات شائعة مثل برامج تحرير 
املحمول  الهاتف  وألعاب  الصور 
وخدمات VPN. ومبجرد تثبيتها، 
إىل  الوصول  محاولة  يف  رشعت 
البيانات الخاصة من خالل الزعم 
تسجيل  املستخدمني  عىل  أن 
“فيسبوك”  حساب  عرب  الدخول 
الخاص بهم، للوصول إىل امليزات.

خدعة  مجرد  هــذا  وبالطبع، 
لجمع بيانات شخصية للغاية من 
استخدامها  ميكن  املستخدمني، 
الحسابات.  الخــرتاق  ذلك  بعد 
“عندما  أنــه  فيسبوك  ــح  وأوض
يقوم شخص ما بتثبيت التطبيق 
الضار، فقد يطلب منه “تسجيل 
“فيسبوك””  باستخدام  الدخول 
استخدام  من  يتمكن  أن  قبل 
قاموا  وإذا  املــوعــودة.  ميزاته 
الخاصة  االعتامد  بيانات  بإدخال 
ترسق  الضارة  الربامج  فإن  بهم، 
املــرور  وكلمة  املستخدم  اســم 

الخاصة به”.
وعىل الرغم من قيام آبل وغوغل 

كل ما تريد معرفته عن واتساب املزور.. 
وملاذا يجب عليك حذفه فورا؟

فتنة خلق القرآن 218 هجرية .. 
ما يقوله الرتاث اإلسلمى

بإزالة جميع التطبيقات املخالفة، 
املمكن  مــن  يـــزال  ال  ــه  أن إال 
الجهات  أسواق  يف  عليها  العثور 
املمكن  من  يزال  وال  الخارجية، 
استهداف أي شخص قام بتنزيلها 
أن  السبب يف  – وهذا هو  أصالً 
من الرضوري حذفها دون تأخري.

ــار  األخــب غـــرف  مــنــشــور  وىف 
التواصل  وسائل  عمالق  قــال 
“حددنا  “فيسبوك”:  االجتامعي 
أكرث من 400 تطبيق خبيث يعمل 
هذا   iOSو “أنــدرويــد”  بنظام 
عرب  األشخاص  يستهدف  العام 
حول  معلومات  لرسقة  اإلنرتنت 
تسجيل دخولهم إىل “فيسبوك”. 
وأبلغنا آبل وغوغل بالنتائج التي 
األشخاص  ونساعد  إليها  توصلنا 
معرفة  عىل  تأثرهم  املحتمل 
عىل  الحفاظ  كيفية  حول  املزيد 

أمان حساباتهم”.
املستخدمني  “فيسبوك”  ونصح 
سالمتهم،  عىل  الحفاظ  بكيفية 
باتخاذ  املستخدمني  وأوىص 

الخطوات التالية:
– أعد تعيني وإنشاء كلامت املرور 
بحيث تكون قوية وجديدة. وال 
تعد استخدام كلمة املرور نفسها 

لدخول مواقع ويب متعددة.
ذات  املصادقة  بتمكني  قم   –
يكون  أن  ويفضل  العاملني، 
تطبيق  ــدام  ــخ ــت ــاس ب ــك  ــ ذل
طبقة  إلضافة   ،Authenticator

أمان إضافية إىل حسابك.
– شّغل تنبيهات تسجيل الدخول 
حاول  إذا  ما  إعالمك  يتم  حتى 

شخص ما الوصول إىل حسابك.
بعض  أيضا  “فيسبوك”  وحــدد 
العالمات التي يحتاج مستخدمو 
ــد” و”آيـــفـــون” إىل  ــدرويـ “أنـ
تظهر  أن  ميكن  والتي  معرفتها 
ويتضمن  مزيف.  التطبيق  أن 
ذلك مطالبة املستخدم بتسجيل 
وسائل  باستخدام  ــول  ــدخ ال
الستخدام  االجتامعي  التواصل 
مبجرد  فقط  والعمل  التطبيق، 

االنتهاء من ذلك.

إصدار تنبيه عاجل للمليني من مستخدمى “أندرويد” و”آيفون”

إلنشاء  الالزمة  املوافقات  فيطلب 
القصرية  الرسالة  ذلك  مبا  الحساب، 

“أس أم أس”.
أن  ــر  األم خــطــورة  يف  يزيد  ومــام 
التطبيق أطلقوا حملة  مشغيل هذا 

ترويج له عىل تطبيقات للتواصل.
ويتيح التطبيق املزيف للمستخدمني 
وحظر  ــه،  ــت ــه واج يف  الــتــحــكــم 
غريهم  ودعوة  آخرين  مستخدمني 

لتحميله عىل أجهزتهم.
النسخة  اكتشاف  ميكن  ذلك،  ومع 
إنها  إذ  التدقيق،  من  بقليل  املزيفة 
تحمل اسم “YoWhatsapp”، وهذا 
األصيل  االســم  عن  يختلف  االســم 

.”Whatsapp“
املعلومات  ــن  أم ــة  رشك ــانــت  وك
هذا  رصد  من  أول   ”Kaspersky“
موقع  بحسب  املزيف،  التطبيق 

“livemint” التقني.
الــخــطــورة يف “واتــســاب  ومتــكــن 
للمخرتقني  يتيح  كونه  من  املزيف” 
الخبيثة  األعامل  من  سلسلة  إجراء 
مبا  وموافقته،  املستخدم  علم  دون 
يف ذلك النفاذ إىل املحادثات الخاصة 
به عىل تطبيق “واتساب الحقيقي” 

ورسقة بيانات الهوية وغريها.
وليك يبقى املستخدم يف وضع آمن، 
عليه أن يحّمل التطبيق من مصادره 
“جوجل  متاجر  وهــي  الرسمية 
ينقر  وأال  ســتــور”،  ــل  و”أب ــالي”  ب
التطبيق  تُظهر  التي  اإلعالنات  عىل 
التواصل  منصات  بعض  يف  املزيف 

لتحميله من هناك.
التطبيق  املستخدم  حّمل  حال  ويف 
حذفه  عليه  هاتفه،  عىل  الخبيث 

فورا.

تتمه ص  8

يجب عىل مستخدمي “أندرويد” 
أجهزتهم  من  التحقق  و”آيفون” 
تطبيق   400 اكتشاف  بعد  اآلن، 
تسجيل  عمليات  رسقة  تحاول 
حسبام  “فيسبوك”  إىل  الدخول 

.RT نقل موقع
أحد  ــزل  ن مــن  بــني  كنت  فــإذا 
تم  التي  الشهرية  التطبيقات 

اكتشافها يف هذا التهديد األخري، 
فقم بتغيري كلمة املرور الخاصة 

بك دون تأخري.
حدد  إنــه  “فيسبوك”  ويقول 
أنها  يبدو  تطبيق   400 من  أكرث 
الدخول  تسجيل  عمليات  ترسق 
الخاصة من مستخدمي الهواتف 
الذكية. ولجعل األمور أسوأ، عرث 

الخطرة  التطبيقات  هذه  عىل 
بالي”  “غوغل  متجر  يف  مدرجة 
الرسمي وأسواق آبل، ما يعني أن 
من املحتمل جدا أن تكون مثبتة 

عىل عدد كبري جداً من األجهزة.
الخطرية من  التطبيقات  ومتكنت 
 Appو  Play Store إىل  التسلل 
Store من خالل التنكر يف شكل 

بطرسوس، وكتب كتابا بإرسالهام إليه.
جمل  عــىل  مــحــارة  يف  مقيدين  فــســارا 

متعادلني ريض الله عنهام.
وجعل اإلمام أحمد يدعو الله عز وجل أن 
ال يجمع بينهام وبني املأمون، وأن ال يرياه 

وال يراهام.
قد  أنه  نائبه  إىل  املأمون  كتاب  جاء  ثم 
بلغني أن القوم إمنا أجابوا مكرهني متأولني 
مطمئ  وقلبه  أكره  من  »إال  تعاىل:  قوله 

باإلميان« ]النحل: 106[ اآلية.
كبريا،  خطأً  ذلك  تأويلهم  يف  أخطأوا  وقد 

فأرسلهم كلهم إىل أمري املؤمنني.
إىل  باملسري  وألزمهم  إسحاق  فاستدعاهم 
ببعض  كانوا  فلام  إليها،  فساروا  طرسوس 
إىل  فردوا  املأمون  موت  بلغهم  الطريق 

الرقة، ثم أذن لهم بالرجوع إىل بغداد.
وكان أحمد بن حنبل وابن نوح قد سبقا 

الناس، ولكن مل يجتمعا به.

بل أهلكه الله قبل وصولهام إليه، واستجاب 
الله سبحانه دعاء عبده ووليه اإلمام أحمد 
املأمون وال رآهام، بل  يريا  بن حنبل، فلم 

ردوا إىل بغداد.
وسيأيت متام ما وقع لهم من األمر الفظيع يف 
الرشيد، ومتام باقي  أول والية املعتصم بن 
الكالم عىل ذلك يف ترجمة اإلمام أحمد عند 
ذكر وفاته يف سنة إحدى وأربعني ومائتني، 

وبالله املستعان.
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جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من 
مستحضرات التجميل واأللعاب الجنسية

جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من 
مستحضرات التجميل واأللعاب الجنسية

أمن الفيوم ينجح فى كشف غموض حادث 
العثور على جثة شاب مذبوح بني الزراعات

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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العرب  برج  مطار  جامرك  رجال  متكن 
الدوىل من ضبط محاوله تهريب كمية 
ومستحرضات  الغذائية  املكمالت  من 
وذلك  الجنسية  واأللــعــاب  التجميل 
الصيدلة  مهنة  مزاولة  لقانون  باملخالفة 
الجامرك  رقم 12٧ لسنة 19٥٥ وقانون 
رقم 20٧ لسنه 2020 والئحته التنفيذية 
رقم 430 لسنة 2021 وقانون اإلسترياد 
والتصدير رقم 118 لسنة 19٧٥ والئحته 

التنفيذيه.
الركاب  ــراءات  إجـ إنهاء  أثناء  ففى 
خطوط  رحلة  عىل  تركيا  من  القادمني 
حلمى  محمد  اشتبه  الرتكية  الطريان 
رئيس الورديه ىف الراكب ك. م. ع مرصى 

متكنت األجهزة األمنية مبحافظة 
ثروت  الــلــواء  بقيادة  الفيوم 
الداخلية  املحالوى مساعد وزير 
كشف  من  الفيوم  أمــن  مدير 
العثور عىل جثة  غموض حادث 
بني  ملقاة  وجثة  مذبوحا  شاب 
حيث  طامية،  مبركز  الزراعات 
ارتكب  أقــاربــه  أحــد  أن  تبني 
مالية  خالفات  لوجود  الجرمية 

بينهام.
وكان اللواء ثروت املحالوي مدير 
إخطارا  تلقى  قد  الفيوم  أمن 

أشياء  بحوزته  عام  وبسؤاله  الجنسية، 
تستحق الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

الفحص  جهاز  عىل  حقائبه  وبتمرير 
عبد  كــامل  مبعرفة   X-RAY بأشعة 
بطاقم  الفتاح  عبد  وأحمد  الحافظ 
أجسام  فتالحظ وجود  باألشعة  الفحص 

غريبة وكثافات مختلفة.
إدارة  وبالعرض عىل سعد عبادى مدير 
لتفتيش  لجنة  بتشكيل  قام  الجمرك 
حقائب الراكب من أحمد سلامن ومحمد 
وإبراهيم  الحركه  مأمورى  السالم  عبد 
فياله  ومحمود  الجمرىك  باألمن  األحول 
أمين  بحضور  الجمرىك  التهرب  مبكافحة 
فوزى مدير إدارة التعريفة فتبني وجود 

مأمور  جالل  محمد  العميد  من 
العثور  يفيد  طامية  رشطة  مركز 
رأسه  مفصوله  شاب  جثة  عىل 
بالزراعات  وملقاة  جسده  عن 
بأطراف قرية قرص رشوان، وتبني 
لشاب  أنها  الجثة  فحص  من 

يدعى محمد ر 18 سنة.
قــاده  بحث  فريق  وبتشكيل 
مفتش  جنيدي  أحمد  العقيد 
مباحث طامية توصلت تحريات 
رئيس  ــرشي  ع محمد  ــد  ــرائ ال
أقارب  أحد  الجاين  أن  املباحث، 

التجميل  مستحرضات  من  عبوات   310
الجنسية،  وااللعاب  الغذائية  واملكمالت 
وبلغت التعويضات الجمركية املستحقة 

233 ألفا و400 جنيه.
املوانئ  عام  مدير  العرىب  مصطفى  قرر 
القانونية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  الجويه 
 41 رقم  جمرىك  ضبط  محرض  وتحرير 

لسنة 2022.
الشحات  لتعليامت  تنفيذا  ذلك  يأىت 
غتورى رئيس مصلحة الجامرك والدكتور 
املركزية  اإلدارة  رئيس  رمضان  سامى 
لجامرك الركاب واألسواق الحره بتشديد 
الجمركية  الرقابة عىل املطارات واملنافذ 
وإحباط كافة محاوالت التهرب الجمرىك.

توجد  وكــانــت  عليه  املجني 
الزراعية  األرض  خالفات جرية يف 
مشادة  بينهام  ونشبت  بينهام 
تطورت إىل مشاجرة، فقام الجاين 
باالعتداء عىل املجني عليه حتى 
وفر  هامدة  جثة  وتركه  املــوت 
عىل  القبض  إلقاء  وتم  هاربا، 
املتهم وميواجهته اعرتف بارتكابه 
مالية  خالفات  لوجود  الجرمية 
التى  النيابة  إحالته  وتم  بينهام، 

تولت التحقيق.

إحالة أوراق ربة منزل ونجلتها للمفتي لقتلهما 
شخص والتمثيل بجثته باستخدام صاروخ كهربائي

أمن  مبديرية  األمنية  األجهزة  تلقت 
اإلسكندرية، إخطار من مأمور قسم 
بالعثور  يفيد  ثان،  العامرية  رشطة 
عيل جثة مجهولة الهوية ، تبني أنها 

جثة املجني عليه.
مباحث  ضباط  تحريات  كشفت 
قيام   ، ثان  العامرية  رشطة  قسم 
سنة   49 أ.ر.ا”   ”  ” املتهمة  من  كل 
 20 ا.ح.ع”   ” و  ونجلتها  منزل  ربة 
والعزم  النية  عقدتا  منزل  ربة  سنة 
عيل قتل املجني عليه ” ا.ح.ا” بعد 
وقدموا   ، مسكنهم  ايل  استدراجه 
منومة  اقراص  به  دستا  مرشوبا  له 
فضعفت قواه، وعندما استلقي ارضا 

رأس  باغطية  وقدمية  يدية  قيدتا 
وحبل ورطمت املتهمة االويل رأسه 
ولفته  رأس  غطاء  واحرضت   ، ارضا 
حتي  طرفية  وجذبت  عنقة  حول 
فاضت روحه ايل بارئها، وعقب ذلك 
استعارتا صاروخ كهربايئ من محل .

وقامت املتهمة االويل بقطع رجلية 
من اسفل، وقاموا بلفه داخل قطعة 
الثانية  املتهمة  وهاتفت   ، قامش 
فحرض  ع.ج.ال”   ” الثالث  املتهم 
معهم  عليه  املجني  جثة  ليحمل 
الصحراوي  بالطريق  والقائها   ،
من  وتبني   ، الطريق  جانب  عيل 
االويل  املتهمني  أن  التحقيقات 

والثانية كانت مبعرفة باملجني عليه 
الزواج  وطلب  عليهم  يرتدد  ،وكان 
ذلك  فرضت  الثانية  املتهمة  من 
وأنها مل تتمكن من االرطباط باملتهم 

الثالث، فقرور االنتقام منه .

القبض  القاء  تم  االجرءات  وبتقنني 
الواقعة،  بارتكاب  وأقروا  عليهم، 
عيل  وبعرضهم  محرض،  وتحرر 
النيابة ، قررت إحالتهم ايل محكمة 
أصدرت  التي  اإلسكندرية  جنايات 
القادم  ديسمرب  وحددت  قررها 

للنطق يف بالحكم .

اإلسكندرية  جنايات  قضت محكمة 
خريي  الدكتور  املستشار  ،برئاسة 
املحكمة،  رئيس  الكباش  أحمد 
عمرو  املستشار  من  كل  وبعضوية 
محمد القوين، واملستشار محمد منري 
نارص  املحكمة  وسكرتارية  طاهر 

بإحالة  صربي  أحمد  و  املنعم  عبد 
ا.ح.ع”  و”  أ.ر.ا”   ” من  كل  أوراق 
املرصية  الديار  مفتي  فضيلة  ايل 
إعدامهم،  يف  الرشعي  الرأي  ألبداء 
التهامهم بقتل املجني علية ” أ.ح.ا” 
مع استمرار حبسهام، وكذاك املتهم 

بوقوع  لعلمه  ع.ج.ال”   ” الثالث 
إخفاء  يف  املتهمتان  وشارك  الجرمية 

الجثة .
 ، املقيدة  القضية  احداث  تعود 
جنايات   2021 لسنة   21410 برقم 
عندما  ثان،  العامرية  رشطة  قسم 
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العدد اإلسبوعي رقم 1282

ناشئو مصر يحتلون املركز السادس يف منافسات البندقية

كلوب: صلح قد يهدر مرة ولكن هذا ال يحدث مرتني

“العجوز” يدخل صراع  الرتشيحات ملنصب مدير 
الكره لإلسماعيلي

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

إنهم  ــح،  واض األمــر  لذلك.  يكرتث  مل 
نحن  بينام  فقط  املــبــاراة  يشاهدون 

)املدربني( ننخرط بها”.
واختتم “الفوز يعني يل 3 نقاط. يجب 
علينا التعايف اآلن ألن وست هام سيأيت 

إلينا يوم األربعاء”.
نقطة   13 إىل  رصيده  ليفربول  ورفع 
رصيد  تجمد  بينام  الثامن،  املركز  يف 
يف  نقطة   23 عند  سيتي  مانشسرت 
املركز الثاين، بفارق 4 نقاط عن أرسنال 

املتصدر.

الخاصة بالفريق األول لكرة القدم.
وأثريت أزمة بني حسني عرببه ومجلس 
الــدوري  بطولة  انطالق  قبل  اإلدارة 

املمتاز يوم 18 أكتوبر املايض.

تابع ص 3

الثالثاء،  للرماية،  مرص  منتخب  حصل 
منافسات  يف  الــســادس  املــركــز  عــىل 
مستوى  عىل  هــواء  ضغط  البندقية 
بطولة  منافسات  ضمن  الناشئني، 
التي  واملسدس  البندقية  لرماية  العامل 
الدولية  مرص  مبدينة  مرص  تستضيفها 
اإلدارية  بالعاصمة  األوملبية  لأللعاب 
 28 وحتي   12 من  الفرتة  يف  الجديدة 
اكتوبر الجاري، مبشاركة أكرث من 1041 
مختلف  من  دولة   88 من  ورامية  راٍم 

دول العامل.
قيادة  تحت  الصغار،  الفراعنة  ونال 
الفريق،  مدرب  حسني  أمجد  الكابنت 
اللياقة  مدرب  عبدالله  احمد  والكابنت 
البدنية إشادة واسعة من جميع الوفود 
الفريق  حل  حيث  بالبطولة،  املشاركة 

املكون من

ليفربول  مدرب  كلوب  يورجن  أبدى 
سيتي  مانشسرت  عىل  بالفوز  سعادته 
منافسات  قمة  يف  رد  دون  بهدف 
ــلــدوري  ــرش ل ــادي ع ــح ــوع ال ــب األس

اإلنجليزي املمتاز.
“سكاي  لـ  ترصيحاته  يف  كلوب  وقال 
“النتيجة  املــبــاراة:  عقب  سبورتس” 
لقد كانت  للغاية.  ممتازة واألداء جيد 

مباراة قوية”.
وأضاف “دافعنا عىل أعىل مستوى ملدة 
99 دقيقة تقريبا. كان لديهم لحظاتهم 
أدينا  ولكننا  الجزاء،  منطقة  يف  أيضا 

بشكل جيد”.
وأوضح “سيتي مل يجد نفسه يف وضعية 
يف  نحن  نجحنا  بينام  املرتدة،  الهجمة 
يعكس  الهدف  موقف  مرات.   3 ذلك 
ومحمد  أليسون  من  استثنائيا  وعيا 
ولكنه  واحدة  صالح  أهدر  رمبا  صالح. 

لن يهدر مرتني يف وضع كهذا”.
وتابع كلوب “األهداف تحسم املباريات 
ولكن كان هناك العديد من اللحظات 
ميكنني  فريق  ضد  الجيدة  الكروية 

القول عنه إنه األفضل يف العامل”.
وكاد صالح أن يغادر املباراة عن طريق 

أحمد  السابق  االسامعييل  نجم  دخل 
مدير  منصب  اختيار  سباق  العجوز يف 
الكره الجديد للفريق األول لكرة القدم 
بالنادي اإلسامعييل بعد أن تم االطاحة 
ب حسني عبد ربه رغم اعرتاض بعض 
بهذا  إقالته  قرار  عىل  املجلس  أعضاء 
الشكل والزال مجلس اإلدارة من عقد 
حتى اآلن للوصول إىل قرار نهايئ بتعيني 
مدير الكره وكان هناك ترشيحات بتويل 
نجام االسامعييل السابقني أحمد قناوي 
وبشري عبد الصمد إال أن دخل العجوز 

بقوه يف املنافسة عىل هذا املنصب. 
وكان قد حقق األهيل فوزا غاليا مساء 
أمام  رد،  دون  بهدف  األربعاء،  اليوم 
بينهام  اقيم  الذي  اللقاء  اإلسامعييل يف 
عىل برج العرب، ضمن مباريات الجولة 

عىل  قميصه  رقــم  ظهر  حني  الخطأ، 
تعديله،  يتم  أن  قبل  التبديالت  لوحة 
يكن  “مل  قائال:  كلوب  أوضحه  ما  وهو 
من املفرتض به الخروج. أردت التحدث 
قد ظهر.  رقمه  أن  أعلم  أكن  ومل  معه 

هذه مل تكن الخطة”.
املدرب  قال  املباراة  من  طرده  وعن 
مستحقا،  كان  رمبا  النهاية  “يف  األملاين 
الذي  الوضع  تقبل  ميكن  ال  ولكن 
مخالفة  أوضــح  كانت  لقد  شاهدته. 
وهو  الــرايــة  حامل  ــام  أم شاهدتها 

األوىل للدوري املمتاز.
بني  خالف  املاضية  الساعات  وشهدت 
مجلس  ومــســؤويل  عبدربه،  حسني 
اإلدارية  األمور  بعض  بسبب  اإلدارة، 

تقييم صلح أمام مانشسرت سيتي من 
الصحف اإلنجليزية

يف افتتاحية الدوري الزمالك يعلن عن نفسه 
أمام سموحه

لـ8.6 درجة من عرشة.
رصيد قائد منتخب مرص من األهداف 

يف املوسم الجديد ارتفع إىل 9 أهداف.
موسمه  السابق  بازل  العب  وبدأ 
له  انضم  الذي  ليفربول  مع  السادس 

قادما من روما يف صيف 201٧.
ليفربول  مع  بها  شارك  مباراة   26٧ يف 
 6٧ وأرسل  هدفا   164 صالح  سجل 

متريرة حاسمة.
وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري 
األورويب  والسوبر   ،2019 أوروبا  أبطال 
وكأس العامل لألندية يف العام نفسه، ثم 
الدوري اإلنجليزي موسم 2020-2019، 
االتحاد  وكأس  املحرتفني  رابطة  وكأس 

اإلنجليزي والدرع الخريية يف 2022.

وحسام عبد املجيد وأحمد فتوح 
الدفاع، ومحمد أرشف ”  يف خط 
عبد  وسيد  الوردي  وزكريا  روقا” 
وأحمد  جابر  وعمر  “نيامر”  الله 
مصطفى ” زيزو” يف خط الوسط، 
خط  يف  الجزيري  الدين  وسيف 

الهجوم.

محمد  مجدي  أحمد،  مصطفى  محمد 
حافظ، كريم وائل عبد العزيز، يف املركز 
كربى  منتخبات  عىل  متفوقا  السادس 

بحجم رصبيا وبولندا وكرواتيا.
التي يحتل فها  املرة األوىل  وهذه هي 
الفريق املرصي مركزا متقدما يف بطولة 
منافسة  خاض  بعدما  وذلــك  العامل، 
والهند  والصني  أمريكا  دول  مع  رشسة 
فارق  فصله  حيث  وأوكرانيا،  والنمسا 
نقاط بسيط عن احتالل مراكز املقدمة، 
احرتام  نال  مميز  أنه ظهر مبستوى  إال 

الجميع.
االتحادين  وأعرب حازم حسني، رئيس 
املرصي واإلفريقي للرماية، عن سعادته 
فريق  حققه  الـــذي  ــاز  ــج اإلن بــهــذا 
املستوى  هذا  أن  إىل  مشريا  الناشئني، 
املرصية  للرماية  رائع  مبستقبل  يبرش 

عىل مستوى العامل.
كربى  بطوالت  استضافة  أن  وأضــاف 
قوية  فرصة  ميثل  العامل  بطولة  بحجم 
نوفر  حيث  الواعدة،  املواهب  لتأهيل 
املدارس  أفضل  مع  قويا  احتكاكا  لهم 
جديدا  جيال  نشكل  حتى  العامل،  حول 
خريطة  عىل  مرص  مكانة  عىل  يحافظ 

املنافسة عامليا.
بدأت  رشسة  منافسات  اليوم  وأقيمت 
من الثامنة صباحا، يف مسابقان مسدس 
تالها  ثم  ناشئات،  فرق  هواء  10مرت 
فرق  مــرت   2٥ ــع  رسي مسدس  نهايئ 
ناشئني، وأقيمت أيًضا منافسات بندقية 
ثم  ناشئات،  فرق  مرت   10 هواء  ضغط 
مرت   10 هواء  بندقية  مننافسات  تلتها 
ناشئني، وأخريا مسدس رسيع 2٥  فرق 

مرت فرق ناشئني مختلط.

يف  ليفربول  نجم  صالح  محمد  نجح 
شباك  يف  الثمني  الفوز  هدف  تسجيل 
مانشسرت سيتي، فكيف كان تقييمه يف 

املباراة من قبل الصحف اإلنجليزية.
وشارك النجم املرصي كأسايس ونجح يف 
تسجيل الهدف الوحيد يف قمة الجولة 

الـ11 من الدوري اإلنجليزي.
تقييام  وضعت  اإلنجليزية  الصحف 
سيتي  أمام  ليفربول  من  العب  لكل 

حسب الدرجات من 1 إىل 10.
تباين بني ٧ و9  الدويل املرصي  تقييم 
من  تقييمه  متوسط  ليصل  درجات، 
كل الصحف واملواقع لـ8.3 درجة من 

عرشة.
الحارس  كان  ليفربول،  العبي  أفضل 
تقييمه  متوسط  فوصل  بيكر،  أليسون 

القدم  لكرة  األول  الفريق  نجح  
سموحة  عىل  الزمالك  بنادي 
املباراة  يف  رد  دون  بهدفني 
عىل  اليوم  جمعتهام  التي 
ضمن  العرب،  املقاولون  ستاد 
للدوري  األوىل  الجولة  منافسات 

املمتاز.

شيكاباال  اللقاء  هدفا  أحرز 
يف  وسامسون   ،٧9 الدقيقة  يف 

الوقت الضائع.
بتشكيل  اللقاء  الزمالك  بدأ 
يف  عواد  محمد  من،  مكون 
حراسة املرمى، محمد عبد الغني 
الونش”   ” حمدي  ومحمود 

خالل برنامج الشعب يف سيناء هذا فضآل عن 
من  أذاعتها  يتم  كان  التي  الشفريه  الرسائل 
سيناء  منظمة  ملجاهدي  الربنامج  هذا  خالل 
سيناء  يف  املجاهدين  من  وغريهم  العربيه 
ضد  الفدائية  عملياتهم  ينفذون  أثرها  وعيل 
قوات األحتالل األرسائييل .. يف نوفمرب 2002م 
وبعد معاناة ملدة 6 سنوات مع املرض أنتقل 
أخي حلمي لرحمة الله تعايل عن عمر يناهز 

68 عامآ ..
كل  ميالدك  عيد  ذكري  يف  الحبيب  أخي 

السرة الذاتية للستاذ حلمي البلك احد املكرمني يف 
مبادره الوفاء للرموز السيناويه

ونورك  عام  كل   .. خالدة  ذكري  وأنت  عام 
كتبت  مهام   .. ودروبهم  محبيك  قلوب  ينري 
لن  فالقول  قلت  ومهام  تكفيك  لن  فكلاميت 
يوفيك حقك .. كنت بالنسبة يل يف منزلة األب 
وكان  رضيع  طفل  وأنا  والدي  تويف  أن  بعد 
وجودك يشعرين باألمان .. نحن نؤمن بقضاء 
الله وقدره وأن لكل أجل كتاب ولكن غيابك 
سريه  هذه   . محبيك  ونفوس  نفيس  أتعب 
حلمي   / االستاذ  املرحوم  شقيق  من  عطره 
 / الدكتور  االستاذ  من  ثراه  الله  طيب  البلك 

الله  بالكويت حاليا جزاه  املقيم  البلك  يحيي 
االحرتام  كل  له  نكن  أن  إال  لنا  وليس  خريا 
املزيد  ايضا  لدينا  وليس  الرسد  والتقدير عيل 
الرائع والفريد إال أن نرتحم عيل  بعد حديثه 

والدهم ووالدتهم الباره التقيه الصالحه ..
سعيد امني
العريش ..

عن  ونقال  االنرتنت  من  الوارده  املعلومات 
الناشطني  صفحات  بعض  ومن  االرسه  افراد 

عيل الفيس بوك االستاذ / شاكر بدوي
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مدريد  ريال  نجم  بنزمية  كريم  أبدى 
والفوز  حلمه  بتحقيق  بالغة  سعادة 
 2022 لعام  الذهبية  الكرة  بجائزة 
مجلة  من  العامل  يف  العــب  كأفضل 

“فرانس فوتبول”.
أون  لقناة  ترصيحاته  يف  بنزمية  وقال 
تايم سبورتس: “األجمل أن زين الدين 
زيدان هو من سلمني الكرة الذهبية. 
الفرنيس  الكرة للشعب  قلت أن هذه 

ألين رجل أحب أن
هذه  حــويل  ومــن  معي  من  ــارك  أش
للجميع  انتصار  إنه  السعيدة.  اللحظة 

ولذلك أنا سعيد”.
بداية  بعد  ــا  دامئ “أستعد  وأضــاف 
املوسم  ــدأت  ب ألين  صعب،  موسم 
يف  الصعوبات  بعض  ووجدت  مصابا 
ولكن  املعتاد،  املستوى  إىل  العودة 
مبباراة  جيدة  حالة  يف  كنت  باألمس 

الكالسيكو”.
وعن غيابه عن املنتخب يف املايض قال: 
يف  الحق  له  شخص  كل  قصتي.  “إنها 

بل  مهام  ليس  املايض  يريده.  ما  قول 
ما يحدث يف امللعب. أنا سعيد بعوديت 
املشكلة  بعد  الفرنيس  املنتخب  إىل 

السابقة”.
بنزمية:  قال  الصحفي  املؤمتر  يف  أما 
تاريخي  كــل  كــان  ــري  األخ “املــوســم 

كالعب كرة قدم”.
وأضاف “إهدايئ الجائزة للشعب ليس 
رسالة سياسية ولكني ال أنىس أبدا من 
أين أتيت. أنا أحب مشاركة من حويل 
املشاركة  يف  أرغب  ولذلك  أملك،  ما 
طويل  وقت  منذ  يستحقون.  ألنهم 
ويدفعونني  ويحفزونني  معي  كانوا 

لألمام”.
واختتم “حققت حلمي األول وهو أن 
تكون والديت فخورة يب. الحلم املتبقي 
منتخب  مع  العامل  بكأس  الفوز  هو 

فرنسا”.
وتفوق بنزمية عىل كل من ساديو ماين 
دي  وكيفن  ليفاندوفسيك  ــرت  وروب

بروينه.

لقب  مدريد  ريال  مع  بنزمية  وحصد 
أوروبا  أبطال  ودوري  اإلسباين  الدوري 

بجانب السوبر اإلسباين.
هداف  بجائزة  الفرنيس  املهاجم  وفاز 
الدوري اإلسباين ودوري أبطال أوروبا.

 1٥ وصنع  هدفا   44 سجل  بنزمية 
ريال مدريد  مباراة مع  آخرين يف 46 

املوسم املايض.
وتم تغيري معايري جائزة الكرة الذهبية 
املوسم  حساب  عىل  تقييمها  ليتم 
الالعبني  ترتيب  أن  أي  العام،  وليس 
-2021 موسم  يف  األداء  عىل  يعتمد 

.2022
أملانيا  رقــم  فرنسا  عادلت  وبذلك 
بالجائزة  فوزا  الالعبني  كأكرث  وإيطاليا 

بخمسة العبني.
وهولندا  أملانيا  رقم  عادلت  وكذلك 

واألرجنتني والربتغال بسبع مرات.
برشلونة  مع  مدريد  ريــال  وتساوى 
الكرة  للقب  حصدا  األنــديــة  كأكرث 

الذهبية برصيد 12 مرة.

اإلسامعييل  النادي  إدارة  قرر مجلس 
برئاسة املهندس يحيي الكومي

اإلسامعييل  النادي  موظفي  ارسل 
إجراء  بعد  بالنادي  موظفان  فصل 
بسبب  معهام  القانوين  التحقيق 
املتأخره  رواتبهم  برصف  مطالبتهم 
استغاثه  برسائل  منهم  البعض  ولجأ 
عرب موقع التواصل االجتامعي الفيس 

بالنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
بهدف  اإلسامعييل  عىل  فاز  األهيل 
أقيمت  التي  املباراة  يف  نظيف 

الجامهري  افعال  ردود  وكان  بوك 
التي  النادي  إدارة  عىل  غاضبه 
الشهرية  تقاعست يف رصف رواتبهم 
رغم وصول أموال رشكة الرعايه التي 
والجهاز  الالعبني  ايل  باكملها  وجهت 

الفني للفريق األول لكرة قدم.
ابو  وهامغريب  املوظفان  فوجئ  و 
قريش  صبحي  و  االمن  عامل  زيد 

العرب  برج  استاد  عىل  اليوم  مساء 
الجولة  منافسات  باإلسكندرية ضمن 

األوىل من بطولة الدوري املمتاز.

راتبهم  استالم  من  مبنعهام  سائق 
أنهام  النادي  إدارة  وأكدت  املتأخر 
مفصوالن واليحق لهام استالم راتبهام 
واضطرا ايل اللجوء إىل اعضاء مجلس 
اإلدارة من أبناء االسامعيلية اال أنهام 
مل يقدموا اي جديد تم الزامهم بالقرار 

التعسفي.
وكان مدريب قطاع الناشئني واألنشطة 
الرياضية والعاملني بالنادي قد ارسلوا 
أرشف  الدكتور  ايل  استغاثة  برساله 
صبحي وزير الشباب والرياضة النهاء 
رواتبهم  رصف  بعدم  الحالية  ازمتهم 

الشهرية للشهر املنقيض.
الشباب  لوزير  مطالبهم  يف  وشددوا 
صبحي  أرشف  الدكتور  والرياضة 
برسعه رصفها مع بداية العام الدرايس 
الجديد وأن مصدر دخلهم الوحيد هو 
الراتب الشهري من النادي اإلسامعييل

فرتات  معظم  عىل  األهيل  سيطر 
الجيد  االنتشار  بفضل  املباراة 
والضغط عىل املنافس، والحت أمامه 
الشباك،  لهز  محققة  فرصة  من  أكرث 
النتيجة  مبضاعفة  كفيلة  كانت  والتي 
وتحقيق فوز مريح لكن عدم التوفيق 
حال  فوزي  محمد  الحارس  وتصدي 
دون ترجمة فرص األهيل إىل أهداف.

املباراة شادي حسني يف  سجل هدف 
يف  مبارشة  تسديدة  من   ٧3 الدقيقة 
املرمى بعدما تلقى متريرة كريم فؤاد 

السحرية.
بهذا الفوز يحصد األهيل أول 3 نقاط 
مع انطالقة مشوار الفريق يف الدوري 

هذا املوسم .

الفصل ملوظفان باإلسماعيلي ملطالبتهما براتبهم الشهرى املتأخر
بداية قوية لألهلى بالفوز على االسماعيلي بهدف نظيف

خالد رفعت ممثًل عن رابطة االندية يف 
 اجتماع الروابط العاملية باإلمارات

بنزيمة: عدت لحالتي يف مباراة الكلسيكو..
وهذه حقيقة الرسالة السياسية

الروابط  وهي  العامل،  دول  مختلف 
تتعاون  حقيقية  فرصة  ويعد  األعضاء، 
عالقات  لبناء  بينها،  فيام  الروابط  فيها 
رابطة  وتستضيف  متميزة،  مهنية 
السنوي  االجتامع  اإلماراتية  املحرتفني 
محرتفة  رابطة   32 بحضور   ،2022 لعام 
عن  ممثال   ٧٥ من  وأكرث  القدم،  لكرة 

الهيئات الرياضية.
اعتامد  عن  اإلماراتية  الرابطة  وكشفت 
املنتدى،  يف  املستوى  رفيع  حضور 
لكرة  الدويل  االتحاد  ممثيل:  بتواجد 
األوروبية،  األندية  رابطة  “فيفا”،  القدم 
رابطة الدوري األوروبية، رابطة الالعبني 
مجلس   ،”FIFPROفيفربو“ املحرتفني 
 ”IFAB“ القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
 ،”ILO“ الدولية  العمل  ومنظمة 
دوريات  روابط  ممثيل  إىل  باإلضافة 
بلجيكا،  أسرتاليا،  إنجلرتا،  من:  كل  دول 
اإلكوادور،  مرص،  الدمنارك،  كوستاريكا، 
فرنسا، أملانيا، الهند، قطر، إيطاليا، اليابان، 
التفيا، مدغشقر، املكسيك، نيجرييا، بنام، 
أسكتلندا،  السعودية،  الربتغال،  بولندا، 
جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويرسا، هولندا، 

تركيا، أمريكا، أوزبكستان وزميبابوي.
املنتدى  عمل  وورش  جلسات  وستقام 
مناقشة  خاللها  يتم  يومني،  مدار  عىل 
العديد من القضايا التي ترتبط بحوكمة 
النزاهة  اللعبة،  قواعد  القدم،  كرة 
للمنافسات،  الدولية  الروزنامة  وتنسيق 
االنتقاالت  حول  الجوانب  من  وغريها 
الالعبني وغريها، عىل أن تشهد  وحقوق 
تقديم مخرجات وتوصيات من شانها أن 
املرتبط  العمل  مالمح  من  الكثري  تحدد 
وسبل  العامل  حول  القدم  كرة  بصناعة 
الحالية  التحديات  وتجاوز  التطوير 
أحدث  مناقشة  ستتم  كام  واملتوقعة، 
كرة  عامل  يف  الرقمية  األصول  تطورات 

القدم NFT’s وآلتي تطبيقها.

 ، املرصية  األندية  رابطة  اختارت 
للمشاركة  الرابطة  عضو  رفعت  خالد 
روابط  ملنتدى  السنوي  االجتامع  يف 
الدوريات العاملية ، والتي تنظمه رابطة 
 19 18و  يومي   ، اإلماراتية  املحرتفني 
األوىل يف  للمرة  وذلك   ، الجاري  أكتوبر 
املنطقة ، والذي سيشهد مشاركة نخبة 
من صناع القرار من القيادات الرياضية، 
واالتحاد  العاملية  الدوريات  روابط  يف 
الدويل لكرة القدم “فيفا” ومجلس إدارة 
الجمعية الدولية لكرة القدم، السترشاف 

وصياغة مستقبل اللعبة.
أكرب  من  واحداً  املنتدى  هذا  ويعترب 

املحرتفة  القدم  كرة  روابط  تجمعات 
التي  الجلسات،  وتسعى  العامل،  حول 
فيستيفال  يف  يومني،  مدار  عىل  ستقام 
ترتبط  أهداف  تحقيق  إىل  ديب،  سيتي 
اللعبة،  قواعد  القدم،  كرة  بحوكمة 
املسابقات  جدولة  تنسيق  النزاهة، 
املسابقات  يف  الالعبني  توافر  لضامن 
الدولية، العالقات بني األندية والعبيها، 
الالعبني،  مع  التعاقد  عالقات  وخاصة 
وتنظيم  الالعبني،  انتقاالت  تنظيم 

التعاقدات مع الوكالء والوسطاء.
مبشاركة  سنوياً  املنتدى  هذا  ويُعقد 
من  القدم  لكرة  املحرتفة  الروابط 

الحيوانات  لدى  العاملة  الذاكرة  يعزز 
والذاكرة اللفظية عند البالغني.

صحة القلب :
املتقطع إىل تحسني ضغط  الصيام  أدى 
الدم ومعدل رضبات القلب أثناء الراحة 
باإلضافة إىل القياسات األخرى املتعلقة 

بالقلب.
تحسني األداء البدين :

ساعة   16 ملدة  صاموا  الذين  األشخاص 
كتلة  عىل  الحفاظ  مع  للدهون  فقدانًا 
تم  التي  الفرئان  أظهرت  العضالت، 
عىل  قدرتها  بديلة  ــام  أي يف  تغذيتها 

التحمل بشكل أفضل يف الجري.
مفيد ملرض السكري والسمنة:

ــت عىل  أجــري الــتــي  الـــدراســـات  يف 
إىل  املتقطع  الصيام  أدى  الحيوانات، 

منع السمنة، ويف ست دراسات موجزة ، 
فقد البرش البالغون البدينون الوزن من 

خالل الصيام املتقطع.
الحفاظ عىل صحة األنسجة :

املتقطع  الصيام  أدى  الحيوانات،  يف 
الجراحة  يف  األنسجة  تلف  تقليل  إىل 

وتحسني النتائج.
هل الصيام املتقطع آمن؟

يحاول بعض الناس التوقف عن الصيام 
للتحكم يف الوزن، بينام يستخدم البعض 
الحاالت  ملعالجة  الطريقة  هذه  اآلخر 
العصبي،  القولون  متالزمة  مثل  املزمنة 
التهاب  أو  الكوليسرتول  ــاع  ــف وارت
املفاصل، لكن الصيام املتقطع ليس أمن 

للجميع.
قبل تجربة الصيام املتقطع )أو أي نظام 

الطبيب  مراجعة  عليك  يجب  غذايئ(، 
االبتعاد  الناس  بعض  عىل  ويجب  أوالً، 

عن تجربة الصيام املتقطع:
ــال واملــراهــقــون الــذيــن تقل  األطــف

أعامرهم عن 18 عاًما.
النساء الحوامل أو املرضعات.

يف  السكر  مشاكل  أو  السكري  مرىض 
الدم.

من  تاريخ  لديهم  الذين  األشــخــاص 
اضطرابات األكل.

املتقطع قد  الصيام  أن  اعتبارك  ضع يف 
يكون له تأثريات مختلفة عىل األشخاص 
املختلفني، تحدث إىل طبيبك إذا بدأت 
يف الشعور بقلق غري معتاد أو صداع أو 
غثيان أو أعراض أخرى بعد بدء الصيام 

املتقطع.

الصيام املتقطع.. كيف تبدأ وما فوائده لصحتك؟
تتمه ص  7


