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السنة الثامنة عشرة

5١2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

تم ضبط أحد األشخاص – له معلومات جنائية، 
حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، 
وبحوزته »عدد 125 طربة لمخدر الحشيش - 
مبلغ مالى – هاتف محمول«.

ضرب أوكار أباطرة الكيف

الــداخــلــيــة  وزارة  أجـــهـــزة  لــجــهــود  إســــتــــمــــرارًا 
لمواجهة الجريمة بشتى صورها السيما ضبط 
ومـــاحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــراإلجـــرامـــيـــة مـــن مــروجــى 
ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاوالت 
غــيــر الـــمـــشـــروعـــة لــتــلــك الــعــنــاصــراإلجــرامــيــة 
لإلضرار بالمجتمع المصرى فقد قامت اإلدارة 
مكافحة  بقطاع  الــمــخــدرات  لمكافحة  الــعــامــة 
والذخائرغيرالمرخصة   واألسلحة  المخدرات 
ــواء مـــعـــتـــزتـــوفـــيـــق مــســاعــد  ــ ــلـ ــ تـــحـــت إشــــــــراف الـ
األمنية  الجهات  مــع  بالتنسيق  الوزيرللقطاع 
الــمــعــنــيــة بــتــوجــيــه عـــدة حــمــات أمــنــيــة ُمــكــبــرة 
ــد  ــاهـ ــعـ ــمـ ــيـــط الـــــــمـــــــدارس والـ ــتــــهــــدفــــت مـــحـ إســ

والجامعات على مستوى الجمهورية .
وقد أسفرت نتائج جهود تلك الحمات عن 
المتهمين  عدد  بلغ  متنوعة،  قضية   50 ضبط 
الــمــضــبــوطــات  60 مــتــهــمــًا وبـــحـــوزتـــهـــم  فــيــهــا 
ــت  ــ ــيـــش وزنـ ــشـ ــحـ ــدرالـ ــخـ ــن مـ ــ ــيـــة مـ ــة كـــمـ ــ ــيـ ــ اآلتـ
البانجو  مــخــدر  مــن  كمية  جـــرام  17,320كيلو 

وكمية  جـــرام  كــيــلــو   12,100 وزنـــت 
ــن وزنـــــت  ــرويــ ــيــ ــهــ ــدرالــ ــخــ مـــــن مــ

وكــمــيــة من  كــيــلــو جـــرام   3,330
مـــــخـــــدراإلســـــتـــــروكـــــس وزنــــــت 

ــن مــخــدر  170جـــــــــرام وكـــمـــيـــة مــ
190 جــرام و885 قرص  وزنــت  »الشابو«  اآليــس 

مؤثر و280 قرص مخدر .
ساح  قطعة  و2  مالية  مبالغ  ضبط  تم  كما 
الــنــاريــة مختلفة  الــطــلــقــات  مـــن  ــدد  وعــ ــارى  نــ
األعـــيـــرة و50 هــاتــف مــحــمــول و6 ســـيـــارات و5 
أبـــيـــض و3  ــة و17 قــطــعــة ســــاح  ــاريـ نـ دراجــــــات 
وكــذا  المضبوطين  المتهمين  بــحــوزة  مــيــزان 

متنوع قضائى  14حكم  عدد  تنفيذ 
ورضــاء  إستحسان  الحملة  تلك  القــت  وقــد 
الــمــواطــنــيــن إلســتــشــعــارهــم بـــاألمـــن واألمــــان 
وجارى إستمرار الحمات األمنية إلستهداف 
ــبـــط الـــعـــنـــاصـــر اإلجـــرامـــيـــة مـــن مـــروجـــى  وضـ

المخدرة المواد 

إســــــــتــــــــمــــــــرارًا لـــــجـــــهـــــود أجـــــهـــــزة 
ــافــــحــــة  ــكــ لــــمــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزارة 
الــجــريــمــة بــشــتــى صـــورهـــا، الســيــمــا 
جـــــــرائـــــــم اإلتــــــــجــــــــار فـــــــى الــــــمــــــواد 
ــدرة ومــــــاحــــــقــــــة وضــــبــــط  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــقــائــمــة على  الــعــنــاصــراإلجــرامــيــة 
العامة  تابعت اإلدارة  ترويجها فقد 
ــدرات بـــقـــطـــاع  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
ــمــــخــــدرات واألســـلـــحـــة  مـــكـــافـــحـــة الــ
ــر الـــمـــرخـــصـــة تــحــت  ــيـ ــرغـ والـــذخـــائـ
مساعد  معتزتوفيق  اللواء  إشــراف 
ــتـــنـــســـيـــق مــع  ــاع بـــالـ ــطــ ــقــ ــلــ ــرلــ ــوزيــ الــ
ــن  ــ ــنـــى واألمـ ــن الـــوطـ ــ قـــطـــاعـــى األمــ
ــع مـــديـــريـــة  ــام وبــــاإلشــــتــــراك مــ ــعــ الــ
عنصر   2 األحمرنشاط  البحر  أمن 
ــه مــعــلــومــات  إجــــرامــــى أحـــدهـــمـــا لــ
البحر  بمحافظة  مقيمان  جنائية 
ــا فـــــى اإلتــــجــــار  األحـــــمـــــر تـــخـــصـــصـ

ــــش وتـــــرويـــــجـــــه  ــيـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــدرالـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ بـ
ــى عـــمـــائـــهـــمـــا مـــتـــخـــذيـــن مــن  ــلــ عــ
الـــغـــردقـــة  أول  شـــرطـــة  قـــســـم  ــرة  ــ دائــ
بــالــبــحــراألحــمــرمــســرحــًا لــمــزاولــة 
ــروع وعــقــب  ــشـ ــمـ نــشــاطــهــمــا غـــيـــر الـ
إستهدافهما  تم  اإلجــراءات  تقنين 
وضــــبــــطــــهــــمــــا حـــــــــال تــــواجــــدهــــمــــا 
الــغــردقــة  بـــدائـــرة قــســم شــرطــة أول 
 120 وبــحــوزتــهــمــا  بــالــبــحــراألحــمــر 
كــيــلــو   12 وزنــــــــت  حـــشـــيـــش  ــة  ــ ــربـ ــ طـ
ــاتـــف مــحــمــول  هـ ــى و2  ــالـ مـ ومـــبـــلـــغ 
ــبـــوطـــات  ــالـــمـــضـ وبـــمـــواجـــهـــتـــهـــمـــا بـ
بــــالــــتــــحــــريــــات. ..  ــا جـــــــاء  ــ أيـــــــــدا مــ
ــة لـــلـــمـــواد  ــيــ ــالــ ــمــ تـــقـــدرالـــقـــيـــمـــة الــ
 1٫200٫000 المضبوطة  المخدرة 
ألـــف جنيه  ومــائــتــان  مــلــيــون  ــد  واحـ
ــًا تـــــم إتـــــخـــــاذ اإلجـــــــــــراءات  ــبــ ــريــ ــقــ تــ

القانونية.

الداخلية تواصل ضبط مروجى 
ومتعاطى املخدرات مبحيط 

املدارس واجلامعات

ضبط 120 طربة حشيش 
بحوزة عنصرين من العناصر 

اإلجرامية بالبحر األحمر

األجهزة  تمكنت  المخدرة،  المواد  تجار  ضد  جديدة  أمنية  ضربة  فى 
بحوزة  الحشيش  لمخدر  طربة   170 ضبط  مــن  األمنية 
»اإلسكندرية  محافظتى  بنطاق  إجرامية  عناصر  عدة 

ومطروح«.
العامة لمكافحة المخدرات بقطاع  تابعت اإلدارة 
ــلـــحـــة والـــذخـــائـــر غــيــر  مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات واألسـ
مساعد  معتزتوفيق  اللواء  إشــراف  تحت  المرخصة 
الــوزيــرلــلــقــطــاع بــالــتــنــســيــق مـــع قــطــاعــى األمـــن 
مديريتى  وبمشاركة  العام  األمن   - الوطنى 
نـــشـــاط  ــروح  ــ ــطـ ــ ــة – مـ ــدريــ ــنــ ــكــ أمــــــن اإلســ
عــدة عــنــاصــر إجــرامــيــة، تــخــصــصــوا فى 
ــار بـــالـــمـــواد الـــمـــخـــدرة بــكــمــيــات  اإلتـــجـ

عمائهم. على  وترويجها  كبيرة 
ــن اإلجــــــــــــــــــــراءات تـــم  ــيــ ــنــ ــقــ عـــــقـــــب تــ
بنطاق  ضبطهم،  وأمــكــن  استهدافهم 
مــديــريــة أمــن اإلســكــنــدريــة، تــم ضبط 
الـــعـــنـــاصـــر اإلجـــــرامـــــيـــــة، لــهــم  ــن  ــ 4 مـ
معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة 
باإلسكندرية  المنتزة  ثالث  شرطة  قسم 
 – الحشيش  لمخدر  طربة   45 وبحوزتهم 
العيار–  طبنجة – عدد من الطلقات لذات 
 – محمولة  هواتف   4  – مالى  مبلغ  سيارة- 

2 ساح أبيض »مطواة«.
ــاص – لــه  ــ ــخــ ــ ـــم ضــــبــــط أحــــــد األشــ ــا تــ كــــمــ
قسم  بــدائــرة  تــواجــده  حــال  جنائية،  معلومات 
شــرطــة مـــطـــروح، وبــحــوزتــه »عـــدد 125 طــربــة 
لــمــخــدر الــحــشــيــش - مــبــلــغ مـــالـــى – هــاتــف 

محمول«.
جاء  ما  أيدوا  بالمضبوطات  وبمواجهتهم 
للمواد  المالية  القيمة  وتــقــدر  بــالــتــحــريــات، 
 1٫275٫000 بــحــوالــى  الــمــضــبــوطــة  الــمــخــدرة 

جنيه.

ضبط 170 طربة حشيش 
فى اإلسكندرية ومطروح

إدارة  لمباحث  تابعة  أمنية  قــوة  تمكنت 
تــأمــيــن الــطــرق والــمــنــافــذ بــمــديــريــة أمــن 
له  األشخاص  أحد  ضبط  من  القاهرة 
قسم  بدائرة  مقيم  جنائية  معلومات 
ــة الــمــقــطــم حــــال إســتــقــالــه  شـــرطـ
من  كمية  وبحوزتـه  ملكه  السيارة 
 20٫500 وزنــت  الحشيش  مخدر 
ــرام ومــبــلــغ مـــالـــى و 2  ــ كــيــلــو جـ

. هاتف محمول 
وبــــــمــــــواجــــــهــــــتــــــه إعــــــتــــــرف 
ــبـــيـــل ســلــيــم  أمـــــــام الـــــلـــــواء نـ
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــــــــــديــــــــــــــراإلدارة الـ
لـــــــمـــــــبـــــــاحـــــــث الــــــــقــــــــاهــــــــرة 
المخدرة  للمواد  بحيازته 
بــقــصــد اإلتـــجـــار والــمــبــلــغ 
الــمــالــى مـــن مــتــحــصــات 
تــجــارتــه غــيــر الــمــشــروعــة 
ــان لـــتـــســـهـــيـــل  ــ ــفــ ــ ــ ــات ــ ــهــ ــ والــ

بعمائه اإلتصال 
وأمــــــــرالــــــــلــــــــواء أشــــــرف 
الــــــــــجــــــــــنــــــــــدى مــــــســــــاعــــــد 
ــة لــقــطــاع  ــيــ ــلــ ــداخــ ــرالــ وزيــ
أمـــــــن الـــــقـــــاهـــــرة بـــإتـــخـــاذ 
يأتى  القانونية  اإلجراءات 
أجهزة  إطار جهود  فى  ذلك 
لــمــكــافــحــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــجــريــمــة بــشــتــى صــورهــا من 
بكافة  المرورات  تكثيف  خال 
مستوى  على  واألقسام  الدوائر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــمــتــابــعــة الــحــالــة 

األمنية

 ضبط 20 كيلو 
حشيش بالقاهرة 

جمال الدالي
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٥١3 بث مباشر

القارة السمراء فى خطر

اميان الدالى 

رغم مرور عام على معارك إقليم تيجراى، إال أن 
الوضع فى اإلقليم الواقع شمال إثيوبيا، أصبح 
كارثيا أكثر من أى وقت مضى، األمر الذى خلق 

معاناة كبيرة ألهالى اإلقليم والتزال، حيث دخلت 
البلدة اإلفريقية ذات العرقيات المتعددة فى 

حالة حرب أهلية متعددة األطراف، فقد تصاعد 
العنف والدمار فى البالد واقترب إلى حد ينذر 

بانهيار تام، بما يهدد بقاء إثيوبيا كدولة موحدة. 
وفى تطور خطير لألحداث فى الداخل اإلثيوبى، 

ومع التصعيد وفرض الحكومة اإلثيوبية حالة 
الطوارئ فى البالد، عبرت معظم السفارت األجنبية 

المتواجدة على األراضى اإلثيوبية عن قلقها البالغ 
إزاء تصاعد العنف، ودعت رعاياها لمغادرة البالد، 

ومغادرة طواقمها الدبلوماسية.

قوات تيجراى تقترب من أديس أبابا والعالم يهرب من بؤرة املوت
كندا تسحب عائالت موظفى 

سفارتها من إثيوبيا
سحب  الكندية،  الحكومة  أعلنت 
الكندية  السفارة  موظفى  عــائــالت 
والــمــوظــفــيــن غــيــر األســاســيــيــن من 

إثيوبيا.
بيانا  الكندية  الخارجية  وأصــدرت 
قالت فيه: »الوضع فى إثيوبيا يتطور 
سالمة  تعتبر  بــســرعــة..  ويــتــدهــور 
ونتيجة  أولوياتنا،  أهم  من  الكنديين 
لذلك، تم اتخاذ القرار بسحب جميع 
أفراد عائالت موظفى السفارة وكذلك 
الموظفين الكنديين غير األساسيين 

من إثيوبيا«.
جميع  »نــشــجــع  ــان:  ــي ــب ال وأضــــاف 
الكنديين فى إثيوبيا على التحقق من 
بنا  الخاصة  السفر  وإرشــادات  نصائح 
كثيرا، والتسجيل فى سجل الكنديين 

فى الخارج«.
الــســفــارة  أن  الــخــارجــيــة  وأكــــدت 
مفتوحة،  أبابا  ــس  أدي فى  الكندية 
والموظفون القنصليون على استعداد 
لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون 

إلى مساعدة طارئة.

لبنان يدعو رعاياه إلى مغادرة 
إثيوبيا

إثيوبيا  فى  رعاياه  لبنان  نصح  كما 
البالد  بمغادرة  العائالت  وخصوصا 
زوال  لحين  ممكنة،  فرصة  أقــرب  فى 

الخطر وعودة األمور إلى طبيعتها.
ودعت الخارجية اللبنانية، رعاياها 
إلى الحذر خالل التجول ليال، وتأمين 
ما يلزمهم من غذاء ودواء لالستهالك 

الشخصى عند الضرورة.
بعد  جــاءت  لــرعــايــاه  لبنان  دعــوة 
قيام أمريكا والسعودية بتوجيه نفس 
الرسالة إلى مواطنيهم فى إثيوبيا، إذ 
أديس  فى  األمريكية  السفارة  نصحت 
األمريكيين  المواطنين  جميع  أبابا، 
بمغادرة إثيوبيا فى أقرب وقت ممكن 
تيجراى  مقوت  تحالف  هدد  أن  بعد 

بالزحف صوب العاصمة.
ــى الــمــوقــع  ــر عــل ــش ــان ُن ــي وقــــال ب
األمنى  »الوضع  للسفارة  اإللكترونى 
ننصح  تماما.  واضح  غير  إثيوبيا  فى 
الموجودين  األمريكيين  المواطنين 
أسرع  فى  البالد  بمغادرة  إثيوبيا  فى 
فى  السفارة  وأضــافــت  ممكن«.  وقــت 
إلى  تــؤدى  قد  االضطرابات  إن  بيان، 
شح فى اإلمدادات وتصاعد فى العنف، 
الذين  األمريكيين  المواطنين  ودعت 

لن يغادروا البالد إلى تخزين المؤن.

  نداء عاجل من السعودية 
عبر  السعودية،  السفارة  دعت  كما 

رعاياها  جميع  تويتر،  على  حسابها 
بـ«ضرورة  إثيوبيا  فى  المتواجدين 
أقـــرب فــرصــة ممكنة  الــمــغــادرة فــى 
وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر 
جميع  السفارة  وحثت  إثيوبيا«،  بها 
المتواجدين  السعوديين  المواطنين 
درجات  أقصى  أخذ  على  إثيوبيا  فى 

الحيطة والحذر.
ــا  كـــــذلـــــك، دعـــــــت أيـــضـ

وشـــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة 
األردنــيــيــن  المغتربين 

توخى  إلى  إثيوبيا  فى 
ــى درجـــــــات  ــ ــصـ ــ أقـ

والحذر،  الحيطة 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ والـ
مـــغـــادرة الــبــالد 

ــرب فـــرصـــة  ــ ــأقـ ــ بـ
ــلــظــروف  ــرًا ل ــظـ مــمــكــنــة نـ

جمهورية  فــى  الــطــارئــة  واألوضــــاع 
الديمقراطية  الفيدرالية  إثيوبيا 
وإعالن حالة الطوارئ، حسبما ذكرت 

وكالة أنباء األردن.
ــت الــــــوزارة بــالــمــواطــنــيــن  ــابـ وأهـ
إثيوبيا  إلى  السفر  بعدم  األردنيين 
بيان،  فى  الفترة.   وأضافت  هــذه  فى 
ــدة، بــإمــكــان  ــاع ــس ــم ــه ولــطــلــب ال أنـ
مع  التواصل  األردنيين  المواطنين 
الخط  على  أبابا  أديــس  فى  السفارة 
 )00251904049070( الساخن 
الـــــــــوزارة  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ عـ مــــركــــز  أو 

.)00962795497777(

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر 
إلى إثيوبيا

ــت الــخــارجــيــة  ــ ــا، دع ــه ــب ــان مـــن ج
السفر  عدم  إلى  رعاياها  اإلسرائيلية 
ظل  فى  إثيوبيا،  إلــى  ــالق  اإلط على 

استمرار التوترات هناك.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الخارجية  وزارة  أن  اإلســرائــيــلــيــة، 
الدبلوماسيين  عائالت  إجالء  بدأت 

اإلسرائيليين من إثيوبيا.
المتحدث  عــن  الصحيفة  ونقلت 
إن  القول،  حيات  ليور  الـــوزارة  باسم 
فى  يقيمون  إسرائيليين  دبلوماسيين 
مقر السفارة فى العاصمة أديس آبابا.

وحثت الخارجية أمس اإلسرائيليين 
السفر  عن  تامة  بصورة  االمتناع  على 
رعاياها  طالبت  كما  إثيوبيا،  ــى  إل
على  المغادرة  إلى  هناك  الموجودين 

الفور.
السفارة  أهابت  ــه،  ذات السياق  فى 
ــا بــأعــضــاء  ــاب ــس أب ــأدي الــمــصــريــة ب
ــات  ــ ــاذ أقــصــى درج ــة اتـــخـ ــي ــال ــج ال
الحيطة والحذر فى ظل الظروف التى 
الحكومة  إصدار  مع  تزامنا  تشهدها، 

اإلثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ 
فى أنحاء البالد.

بإثيوبيا  المصرية  السفارة  ودعت 
ضرورة  إلى  المصرية  الجالية  أبناء 

االلــتــزام بــاإلجــراءات 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 

المحلية.
السفارة  ــارت  وأش

الـــمـــصـــريـــة إلـــى 
أنــــــه وفــــــى حـــالـــة 

الـــــطـــــوارئ يــرجــى 
االتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

.+251944342108:

وضع كارثى
ــم  ــة األمـ ــوض ــف ــدت م ــ ــك، أكـ ــذلـ كـ

لحقوق  السامية  المتحدة 
باشليت،  ميشيل  اإلنسان، 
فى  ــم  ــائ ــق ال ــراع  ــصـ الـ أن 

ــع بــالــوضــع  ــدف إثــيــوبــيــا ي
بالفعل  الكارثى  اإلنسانى 

ــى »حــافــة  فـــى الــمــنــطــقــة إلـ
الهاوية«، داعية جميع األطراف 

المتصاعد  الصراع  فى  المشاركة 
على  القتال  وقف  إلى  تيجراى  فى 

الفور.
ــت: »الــمــخــاطــر  ــي ــل ــاش ــت ب ــالـ  وقـ
جــســيــمــة، وبـــعـــيـــًدا عـــن اســتــقــرار 
الواسعة  اإلجراءات  هذه  فإن  الوضع، 
واسعة  سلطات  تشمل  والتى   - للغاية 
ستعمل   - واالحــتــجــاز  لــالعــتــقــال 
وتعرض  االنــقــســامــات،  تعميق  على 
عن  والمدافعين  المدنى  المجتمع 
إلى  وتــؤدى  للخطر،  اإلنسان  حقوق 
اإلنسانية  المعاناة  وتزيد  أكبر  صراع 
إعطاء  إلى  داعية  بالفعل«،  القائمة 

حسبما  المدنيين،  لحماية  األولوية 
ديبلوماسى«  »مــودرن  صحيفة  نقلت 

األمريكية.
نوفمبر  فى  تيجراى،  إقليم  وشهد 
استمرت  عسكرية  مواجهات  الماضى، 
بجبهة  ــت  ــاح أط أســابــيــع   3 لــنــحــو 
قوات  ــول  دخ عقب  تيجراى  تحرير 
تصاعد  فيما  ــى،  ــوب ــي اإلث الــجــيــش 
خالل  إثيوبيا  فى  جديد  من  التوتر 
قوات  سيطرت  بعدما  األخيرة  األيام 

تيجراى على مدينتى »كومبولوتشا« 
أيام،  و«ديسى« االستراتيجيتين قبل 
االستنفار  مــن  حالة  استدعى  مما 
داخل الحكومة الفيدرالية التى حثت 
اإلثيوبية  العاصمة  فى  المواطنين 
تيجراى  قــوات  لمقاتلة  التسلح  على 

صوب  المتجهة 
أديس أبابا، وسط 
فـــشـــل الــجــهــود 
إلى  الرامية  الدولية 
ــالق  فـــرض وقـــف إلط

النار.
ــة هـــذه  ــي ــف ــل وعـــلـــى خ
ــت  ــن ــل الـــــتـــــطـــــورات، أع
إلغاء  اإلثيوبية  الحكومة 
وإعالن  النار،  إطالق  وقف 
كامل  فــى  االستنفار  حالة 
اإلثيوبى  الجيش  وبدأ  البالد، 
تحرير  جبهة  ضد  عسكرية  عمليات 
االنسحاب  على  إلجبارها  تيجراى، 
عليها  سيطرت  الــتــى  المناطق  مــن 
أبابا  أديــس  وتكبدت  باإلقليمين. 
منذ  دوالر  مليار   2.3 بـ  تقدر  خسائر 
اندالع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 
2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ فى 
فقدان  أو  العسكرى  اإلنفاق  االعتبار 
سبل العيش والوفيات واإلصابات بين 
ساعات  فقدان  عن  فضال  المدنيين، 
بسبب  االقتصادية  اإلنتاجية  مــن 

فرار المدنيين من الخطر.

أثيوبيا حترتق  
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٥١4 نجوم وحكايات
حصلت إليسا على العديد من 

الجوائز والتقديرات بما فى ذلك 
ثالث جوائز الموسيقى العالمية، 

وست جوائز الموريكس دور،

حفاًل  خالد  والشاب  إليسا  النجمة  من  كل  أحيا 
فعاليات  ضمن  عبده  محمد  مسرح  على  غنائًيا، 
منهما  كل  يقدم  أن  المقرر  ومن  الرياض،  موسم 

باقة من أغانيه القديمة والحديثة.
بعيد  إلــيــســا  اللبنانية  النجمة  واحــتــفــلــت 
نشاطها  إليسا  بدأت  الماضى،  األسبوع  ميالدها، 
االشتراك  طريق  عن  العاشرة  فى  وهى  الفنى 
 1992 عــام  وفــى  االجتماعية،  المناسبات  فى 
ونالت  الــفــن(،  )اســتــوديــو  برنامج  فــى  شــاركــت 
إلى  دفعها  مــا  ــو  وه الفضية  الميدالية  عنه 
العديد  وإحــيــاء  الغنائية  مسيرتها  استكمال 
الذى   1999 عــام  حتى  الغنائية  الحفالت  من 
والذى  دوب«  »بدى  األول  ألبومها  فيه  أصــدرت 
ألبومات  عدة  بعده  وقدمت  باهًرا،  نجاًحا  حقق 
تصدق  بيك،  أيامى  دنيا،  أحلى  »عايشالك،  مثل 
ليل،  يا  سهرنا  حب،  حالة  واحدة،  أسعد  بمين، 

رأى«. صاحبة 
ــن الــجــوائــز  وحــصــلــت إلــيــســا عــلــى الــعــديــد م
الموسيقى  جوائز  ثالث  ذلك  فى  بما  والتقديرات 
وباعت  دور،  الموريكس  جوائز  وســت  العالمية، 
طوال  ألبوماتها  من  نسخة  مليون   30 من  أكثر 
أفضل  من  ــدة  واح يجعلها  ما  الفنية،  مسيرتها 
الشرق األوسط،  الفنانين مبيعًا على اإلطالق فى 
من   2017 عام  األمريكية  فوربس  مجلة  صنفتها 
قدرت  بثروة  العربى  العالم  فى  الفنانين  أغنى 

بـ43 لـ48 مليون دوالر.
السياسية  آرائها  عن  تعبر  دائما  إليسا  والنجمة 
مواقف  لديها  ودائما  تويتر،  على  حسابها  عبر 
في  إليسا  تشارك  كما  لبنان،  بلدها  تجاه  حاسمة 
للتوعية  مبادرة  مؤخرا  واطلقت  إنسانية  مبادرات 
على  ــادرة   قـ غير  سيدة  لكل  الــثــدى،  بسرطان 
المتابعة وال تسمع ظروفها االقتصادية بالكشف.

زوج  طعيمة  رضــا  الــدكــتــور  كشف 
سهير  الفنانة  ابنة  الناقورى  نيفين 
زوجته  عالقة  تفاصيل  عن  البابلى 
الراحل  بالفنان  الكبيرة  والفنانة 
ــزوج  ت حــيــث  خــلــيــل،  أحــمــد  الكبير 
الكبيرة  الفنانة  من  الراحل  الفنان 

عامين. لمدة  البابلى  سهير 
الكبير  الفنان  عــن  طعيمة  ــال  وق
وراجـــل  حبيبى  »ده  خــلــيــل  أحــمــد 
وعالقته  وراق،  عظيم  وفنان  محترم 
من  طالقه  بعد  باألسرة  تنقطع  لم 

سهير«. الحاجة 
خليل  أحمد  الكبير  الفنان  وكــان 

بالفنانة  زواجـــه  فــتــرة  عــن  تــحــدث 
حياته  بداية  فى  وهو  البابلى  سهير 
كانت  غــيــرتــه  أن  مــؤكــدًا  الــفــنــيــة، 
كانت  حــيــث  ــالق  ــط ال وراء  الــســبــب 
وأنه  والنجومية،  الشهرة  فى  تسبقه 
رغم  وتــقــديــر  احــتــرام  كــل  لها  يكن 

الطالق.
عن  سابق   حوار  فى  خليل  وتحدث 
الوحيدة  البابلى  سهير  ابنة  نيفين 
ــرة، مـــؤكـــدًا أنــهــا  ــي ــب بــحــب وأبــــوة ك
بها  تربطه  رائعة  وإنسانة  متدينة 

قوية. عالقة 
»الفنان   : طعيمة  قــال  ذلــك  وعــن 

بداية  فى  اتظلم  خليل  أحمد  الكبير 
على  حصل  إنه  رغم  الفنية  حياته 
ولم  السينما  معهد  فى  األول  المركز 
أدوار  على  يحصل  ولــم  تعيينه  يتم 
ورغم  الكبيرة،  موهبته  مع  تتناسب 
فن  تقديم  على  يــحــرص  ــان  ك ــك  ذل

أعماله«. كل  فى  وراق  هادف 
البابلى:  سهير  ابــنــة  زوج  ــابــع  وت
اشترى  الذى  هو  خليل  أحمد  »الفنان 
الدينية  الــكــتــب  ــى  ــت زوج لنيفين 
تتثقف  أن  على  وساعدها  والتفاسير 
ونيفين  السليمة،  الدينية  الثقافة 
أرادها  لكنه  بالفطرة  متدينة  كانت 

ولم  المثقفة  المتدينة  تــكــون  أن 
طالقه  بعد  حتى  بها  عالقته  تنقطع 
البابلى  سهير  الفنانة  والدتها  من 

وفاته«. وحتى 
تقدمت  »عندما  طعيمة  وأضـــاف 
الفنان  أن  ــم  ورغ نيفين  مــن  لــلــزواج 
عن  انــفــصــل  ــد  ق كـــان  خليل  أحــمــد 
حــرصــت  نــيــفــيــن  أن  إال  والـــدتـــهـــا، 
وقالت  زواجــنــا،  فى  استشارته  على 
ــاوزة رأيـــك،  ــ ــن بــلــدك وع ــه رضـــا م ل
ونصحها  وبعائلتى  بى  أشاد  وبالفعل 
تنقطع  ولم  الــزواج،  على  بالموافقة 

وفاته«. حتى  بنا  عالقته 

ــوع عـــائـــلـــى«،  ــوضــ ــنـــاع مــســلــســل »مــ ــلـــن صـ أعـ
مــن بــطــولــة مــاجــد الــكــدوانــى عــن عــرضــه يــوم 
25 نــوفــمــبــر الــــجــــارى، عــلــى أحــــد الــمــنــصــات 
أعمال  أول  المسلسل  يعتبر  حيث  الــرقــمــيــة، 
ماجد الكدوانى الموجهة للمنصات، ويناقش 
الــعــمــل قــضــيــة جــديــدة عــلــى مــاجــد الــكــدوانــى 
تخص العائالت، إذ يظهر الكدوانى بشخصية 
يقابل  أن  إلــى  الــهــدوء،  »طــبــاخ« مسالم ويحب 

بعض الصعاب واألزمات فى حياته.
ــدور فـــي 10  ــ مــســلــســل »مـــوضـــوع عـــائـــلـــى« يـ
ــلــــقــــات يـــــشـــــارك فـــــى بـــطـــولـــتـــه مـــــع مـــاجـــد  حــ
ــاس كــامــل  ــ ــنـ ــ ــيـــن وإيـ الــــكــــدوانــــي مـــحـــمـــد شـــاهـ
رئيس محمد رضوان، سما  ورنا  وشيرين رضا 

إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من 
إخــــراج أحــمــد الــجــنــدى، وتــألــيــف مــحــمــد عز 
وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.
الــكــدوانــى  مــاجــد  المسلسل  بطل  أن  يــذكــر   
حيث  حاليًا،  الفني  النشاط  من  حالة  يعيش 
أنــا« مع  »مــش  السينمات فيلم  فــي  لــه  يــعــرض 
»البعض ال يذهب  النجم تامر حسنى، وأيضا 
ودينا  العزيز  عبد  كريم  مع  مرتين«  للمأذون 
الــشــربــيــنــى، وانــتــهــى مـــن تــصــويــر فــيــلــم »بـــره 
المنهج« بمشاركة روبى وإخراج عمرو سالمة، 
أحمد  مع  »الجريمة«  فيلم  من  انتهى  وأيضًا 
عــز ومــنــة شــلــبــى وســيــد رجـــب وإخــــراج شــريــف 

عرفة.

ظــهــر الــنــجــم الــعــالــمــي دويــــن جــونــســون، 
الشهير بـ ذا روك، في سناريو ساخر يجمعه 
ــع اإلعــــالمــــي الــعــالــمــي جــيــمــس كـــــوردن،  مـ
األول  فيها  حل  التي  الحلقة  كواليس  من 
 The ضيفًا على الثاني في برنامج الشهير
Late Late Show.ونشر ذا روك، مقطع 
الفيديو الذى ظهر من خالله عبر حسابه 
ظهر  والــذى  انستجرام،  بموقع  الشخصي 
مــن خالله وهــو يفاجئ كـــوردن بعد أن كان 
 MANA يهاجم الثاني مطعمه المتحرك
عن  أمــــس  روك،  ذا  وكـــشـــف   .MOBILE
فــى برنامج  كواليس جــديــدة مــن مشاركته 
اإلعالمي  مــع   ،The Late Late Show
ذا روك  كـــوردن، حيث نشر  الشهير جيمس 
البرنامج  مجموعة صــور من مشاركته فى 
انستجرام،  بموقع  الشخصى  حسابه  عبر 
وظهر ذا روك، فى الصور التى نشرها وهو 
يجلس فــى االســتــوديــو مــع كـــــوردن، بينما 

يــظــهــرا فــى جــولــة داخـــل مــتــاجــر جونسون 
ــه، وكــتــب » وغــنــيــنــا الــكــاريــوكــي،  الــخــاصــة بـ
وضــحــكــنــا، وتــحــدثــنــا«.وعــلــى جــانــب آخـــر، 
بــالــرغــم مـــن الـــدعـــوة الــتــى وجــهــهــا النجم 
الــعــالــمــي فــيــن ديـــــزل، للنجم الــعــالــمــي ذا 
روك، من أجل المشاركة في الجزء العاشر 
واألخــــيــــر مــــن ســلــســلــة الـــحـــركـــة واإلثـــــــارة 
الشهيرة Fast & Furious، إال أن األخير 
قرر تجاهل الدعوة بشكل كامل وعدم الرد 
بــالــرغــم مــن تــواجــده الــدائــم عــبــر منصات 
الــســوشــيــال مــيــديــا.ووجــه ديـــزل أول أمــس، 
دعوته بنشر بوست عبر حسابه الشخصى 
بموقع إنستجرام، مرفق بصورة تجمعهما، 
وكتب: »أخي الصغير دوين، لقد حان الوقت، 
يــنــتــظــر الـــعـــالـــم خـــتـــام الــســلــســلــة بــالــجــزء 
العاشر، وكما تعلمون، يشير أطفالي إليك 
كـ العم دوين في منزلي، ليست هناك عطلة 

مرت ولم أرسل لك بعض األشياء«.

إليسا والشاب خالد فى حفل غنائى 
ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض

زوج ابنة سهير البابلى: أحمد خليل اشترى لزوجتى الكتب الدينية واستشارته فى زواجنا

»موضوع عائلى« جاهز للعرض 

سيناريو ساخر بني كوردن وجونسون 
The Late Late Show  يف

ـــاض تــصــويــر  ــان مــحــمــد ريـــ ــنـ ــفـ ــأنـــف الـ ــتـ اسـ
مــشــاهــده فــى مــســلــســل »الــحــلــم« مــع الــمــخــرج 
العمل  إلى  الحياة  عادت  حيث  صالح،  حسنى 
بعد فترة من التوقف خالل األشهر الماضية، 
لــه بالشخصية  أول صـــورة  ريـــاض عــن  وكــشــف 
وهو  اسمها  وكــذلــك  العمل  فــى  يقدمها  التى 

الونش«. »عماد 
مــســلــســل »الـــحـــلـــم« يــعــتــمــد عــلــى الــبــطــولــة 
الجماعية حيث يضم العمل في قائمة أبطاله 
صــابــريــن، مــحــمــد ريــــاض، ونــضــال الــشــافــعــي، 
كــمــال أبـــو ريـــة، وأنــوشــكــا، رانــيــا فــريــد شــوقــى، 
صـــالح عــبــد الــلــه، ومــدحــت تــيــخــة، ويــاســمــيــن 
جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز 
رفعت  زهــران، هايدى  الله وعمر  وشريف خير 
وريــهــام فتحى ومــروج وورد شام  كابو  وهــايــدى 

الشباب. الفنانين  وغيرهم من 

وإخـــراج  رجـــاء  محمد  تأليف  مــن  المسلسل 
ــــح ويــــــــــدور حـــــــول مـــنـــطـــقـــة حــي  ــالـ ــ ــنـــي صـ ــسـ حـ
األسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان 
العمل  ويــقــدم  الــحــي،  إلــى  ونقلهم  العشوائيات 
رؤيــــة مــخــتــلــفــة تــمــاًمــا لـــهـــؤالء الــســكــان وكــيــف 
تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس 
طويل عاشوا فيه خالل سنوات من اإلهمال إلى 

حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.
المخرج  مع  اجتمع  رياض  محمد  أن  يذكر 
حسنى صالح فى مسلسل »بت القبائل« الذى 
الماضى، وشارك في بطولته  العام  تم عرضه 
ومحمود  الجليل  عــبــد  وعــمــرو  مــطــاوع  حــنــان 
عــبــد الــمــغــنــى ومــنــة فــضــالــى ومـــدحـــت تيخة 
وســـمـــيـــرة عــبــد الـــعـــزيـــز وأشـــــرف عــبــد الــغــفــور 
ومــحــمــد عــبــد الــحــافــظ ويــاســمــيــن عــلــى، بهاء 

ثروت، محمود الجابرى.

محمد رياض يكشف أسرار  »عماد 
الكبش« فى مسلسل »احللم«
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

نال الجهاز الطبى باالهلى بقيادة ٥١
أحمد أبو عبلة وأخصائيو االستشفاء 

والتأهيل بالفريق األول إشادة 
واسعة من مسئولو القلعة الحمراء

موسيمانى يخطط الستمرار 
محمد شريف فى هجوم 
األهلي مبباريات الدوري

الفني لألهلي لالستمرار  املدير  يخطط بيتسو موسيماني 
األحمر  الفريق  هجوم  قيادة  يف  شريف  مبحمد  الدفع  يف 

يف  أساسيا  الالعب  مشاركة  بعد  املقبلة،  الفترة  خالل 
مباراة القمة األخيرة ضد الزمالك والتي فاز فيها األحمر 

بخمسة أهداف مقابل ثالثة، وقدم مستويات قوية.
وسجل محمد شريف هدفا يف خماسية األهلي بالزمالك 
لقاء  يف  أساسيا  شارك  حيث   ، آخر  هدف  إلغاء  بخالف 

يف  مرة  ألول  أساسي  بشكل  األخير  القمة 
املشاركة  عن  ابتعد  بعدما  احلالي  املوسم 

اإلسماعيلي  مباراتي  يف  األساسية 
والبنك األهلي.

شريف  محمد  أن  بالذكر  جدير 
بالدوري  املاضي  املوسم  هداف 

وسجل  هدفا،   21 برصيد 
احلالي  املوسم  يف  هدفني 

األهلي  البنك  مرمى  يف 
والزمالك.

يجدد  أن  املنتظر  ومن 
يف  الثقة  موسيماني 

لالستمرار  شريف  محمد 
األهلي  هجوم  قيادة  يف 
بدءا من مباراة املقاولون 
باجلولة  املقبلة  العرب 
حاجته  ظل  يف  الرابعة، 
لوجود رأس حربة صريح 
األساسي  التشكيل  يف 
بعد  السيما  لألهلي، 

خالل  الالعب  إجادة 
مباراتي  يف  مشاركته 

كبديل  األهلي  البنك 
ومباراة القمة كأساسي.

فى سابقة حتدث ألول مرة منذ عامني أغلقت مستشفى 
النادى االهلى أبوابها بالضبة واملفتاح بعد تعافى وليد 
سليمان من ارجتاج املخ وصالح محسن من الشرخ فى 
شظية القدم ومحمود متولى من التهاب اوتار الركبة ، 
لتصبح املستشفى بدون إصابات ألول مرة بعد أن عانى 
املارد االحمر طوال الفترة املاضية من اإلصابات اللعينة 
التى أجادت خطف مواهب القلعة احلمراء ولعبت دور 
أوج  فى  جنومه  أعتى  من  األهلى  حرمان  فى  البطولة 

تألقهم.
وشهدت تدريبات االهلى أمس اخلميس ظهور الثالثى 
فى  محسن  وصالح  متولى  ومحمود  سليمان  وليد 
التدريبات اجلماعية بعد تعافيهم من اإلصابة وسبقهم 
محمد الشناوى حارس مرمى املارد االحمر الذى تعافى 
من مزق العضلة اخللفية وشارك فى مواجهة الزمالك 
األخيرة بالدوري والتى فاز بها األهلى بخمسة أهداف 

مقابل ثالثة.
عبلة  أبو  أحمد  بقيادة  باالهلى  الطبى  اجلهاز  ونال 
األول  بالفريق  والتأهيل  االستشفاء  وأخصائيو 
واجلماهير  احلمراء  القلعة  مسئولو  من  واسعة  إشادة 
فى  حدث  الذى  الهائل  التطور  بعد  السيما  العريضة 
ملف اإلصابات باملارد األحمر والذى ظل كابوس مخيف 
يؤرق كل محبى وعشاق الفانلة احلمراء السيما بعد أن 
نال من جنوم االهلى وحرمهم من التواجد فى مباريات 

وبطوالت كثيرة طوال فترات كبيرة.
ويستعد االهلى ملواجهة املقاولون العرب فى 19 نوفمبر 
ويتدرب  الدوري،  ملسابقة  الرابعة  باجلولة  اجلارى 
ملنتخبات  املنضمني  الدوليني  العبيه  غياب  يف  األهلي 
الشناوي  محمد  مصر  منتخب  سباعي  وهم  بالدهم 
وعمرو  فتحي  وحمدي  توفيق  وأكرم  أشرف  وأمين 
وكذلك  أفشة  السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي 
علي معلول وبيرسي تاو واليو دياجن ولويس ميكيسوني، 
يف  لالنتظام  بانون  بدر  املغربي  عودة  يترقب  فيما 

التدريبات اجلماعية للفريق األحمر.

مع  بيراميدز  نادى  مسئولو  تواصل 
من  األهلى،  البنك  البنك  فى  نظرائهم 
ضم  صفقة  أبرام  فى  رأيهم  استطالع  أجل 
أنضم  والذى  الفريق  مدافع  ياسني  أحمد 
حتت  الوطنى  املنتخب  ملعسكر  مؤخًرا 

استعداًدا  كيروش  كارلوس  قيادة 
واجلابون  أجنوال  ملواجهتى 

 12 يومي  لهما  املقرر 
الشهر  من  نوفمبر  و16 

ضمن  اجلاري، 
العالم  كأس  تصفيات 

 .2022
بسيونى  عمرو  وأجرى 
نادى  تعاقدات  مدير 

هاتفية  مكاملة  بيراميدز 
هاشم  حمادة  بنظيره 

بنادى  التعاقدات  مدير 
عن  لالستفسار  األهلى  البنك 

الدخول  وإمكانية  الالعب  تعاقد  مدة 
على  احلصول  أجل  من  مفاوضات  فى 

املقبل. يناير  انتقاالت  فى  خدماته 
احلصول  بيراميدز  مسئولى  وينتظر 
حيث  األهلى،  البنك  إدارة  من  رد  على 

إبداء  حالة  فى  رسمى  عرض  تقدمي  سيتم 
السيما  املفاوضات،  باب  فتح  على  املوافقة 
فريقه  مع  مميز  مستوى  يقدم  الالعب  وإن 
منتخب  لصفوف  لضمه  أدى  الذى  األمر 

. مصر
األهلى  البنك  مسئولو  ويدرس 
أحمد  املدافع  عقد  تعديل 
االنضمام  عقب  ياسني 
منتخب  معسكر  إلى 
والظهور  مصر، 
يف  جيد  بشكل 
الفريق  مباريات 
الدورى  بطولة  يف 
املمتاز  املصرى 
منعا  املوسم،  هذا 
وكالء  إغراءات  من 
عن  للرحيل  الالعبني 

املقبلة. املرحلة  الفريق 
املواهب  أبرز  من  ياسني  أحمد  ويعد 
املصرى  الدورى  بطولة  يف  الصاعدة 
لفت  من  متكن  حيث  املوسم،  هذا  املمتاز 
الوطنى  للمنتخب  الفني  اجلهاز  نظر 

. ملحللني ا و

تلقى ثنائي نادي فاركو  العب وسط مهاجم 
فريق  ومهاجم  علي  وليد  األول  الفريق 
أسامة  أسامة  عمرو    2001 مواليد  الشباب 
لكرة  األوليمبي  املنتخب  من  استدعاء 
القدم، من أجل االنضمام ملعسكره اإلعدادي 

التجمع. فنادق  بأحد 
للمنتخب  الفني  اجلهاز  اختيار  ووقع 
ثنائي  على  غريب  شوقي  بقيادة  األوليمبي 
الفريق  مع  شارك  الذي  علي  وليد  فاركو 

األول مبباريات الدوري املمتاز أمام بيراميدز 
أسامة،  عمرو  الشاب  واملهاجم   واجلونة، 
دوري  خالل  مميز  مبظهر  ظهوره  بسبب 

للشباب. اجلمهورية 
وعمرو  علي  وليد  الثنائي  انضمام  وبعد   
عدد  أصبح  األوليمبي،  للمنتخب  أسامة 
ليلحقا  العبني،   5 فاركو  نادي  من  املختارين 
والعب  مرعي  ياسني  املدافع  بزمالئهم 

زياد طلبة واملهاجم  الوسط محمود جهاد 

ألول مرة منذ عامني
مستشفى األهلى تغلق 
أبوابها بالضبة واملفتاح

بيراميدز يفاوض البنك األهلى لضم 
أحمد ياسني فى انتقاالت يناير

املنتخب األوليمبي يستدعي ثنائي فاركو 
وليد علي وعمرو أسامة ملعسكره اإلعدادي

هدفا املوسم 
املاضي 
ملحمد 

شريف 
نال بهم 

لقب هداف 
الدوري
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حرص الفرنسى باتريس كارتيرون 
عقد  على  للزمالك،  املديرالفنى 
قبل  الفريق  العبى  مع  جلسة 
انطالق التدريبات اجلماعية التى 
على  اجلمعة  اليوم،  مساء  تقام 
ملعب عبد اللطيف أبو رجلية، بعد 
حصل  التى  األجازة  فترة  انتهاء 

عليها الالعبون ملدة 6 أيام.
الالعبني  مع  كارتيرون  وحتدث   
املرحلة  فى  التركيز  ضرورة  حول 
القمة  مباراة  ملف  وغلق  املقبلة، 
األبيض  خسرها  والتى  األهلى  أمام 
بنتيجة 5 / 3، والعمل على تعويض 
املقبلة،  املباريات  فى  اخلسارة  تلك 
الفوز  لتحقيق  لهم  حافز  تكون  وأن 
لقب  الزحف نحو حتقيق  ومواصلة 
التوالى،  على  الثانية  للمرة  الدورى 

وليس العكس.
بدنية  تدريبات  الفريق  العبو  وأدى   
مبقر  الصاالت  مبجمع  وإطاالت 
اجلهاز  إشراف  حتت  النادي، 
الفرنسي  بقيادة  الفني 

انطالق  قبل  كارتيرون  باتريس 
األبيض  للفريق  اجلماعية  التدريبات 

اليوم.
 واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب 
عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء 
نوفمبر   19 يوم  له  املقرر  اإلسماعيلي 
ملسابقة  الرابعة  اجلولة  يف  اجلاري 
ستقام  والتي  املمتاز،  املصري  الدوري 

باستاد اإلسماعيلية.
ملدة  راحة  الفريق قد حصل على  وكان   
األخير  القمة  لقاء  خوض  عقب  أيام   6
ملسابقة  الثالثة  اجلولة  يف  األهلي  أمام 

الدوري املصري املمتاز.
 ويحتل الفريق األبيض املركز اخلامس 
بعد  نقاط   6 برصيد  الدوري  بجدول 
الدوري،  مبسابقة  جوالت  ثالث  مرور 
وكان الفريق قد فاز يف مباراتني وخسر 

يف لقاء.
وصول  املاضية  الساعات  وشهدت 
املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي 
بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق  الفني 
من  قادًما  القاهرة  إلى  الزمالك، 

اإلمارات بعد انتهاء اإلجازة التي حصل 
عليها يف الفترة املاضية.

يتوجب  مهام  عدة  كارتيرون  وينتظر   
الفريق  مباراة  قبل  إجنازها،   عليه 
املقبلة امام االسماعيلى  املقرر لها يوم 
19 نوفمبر اجلارى باجلولة الرابعة من 

بطولة الدورى
أولى مهام كارتيرون هى تهيئة العبى   
مباراة  فى  الهزمية  بعد  نفسيا  الفريق 
السابقة  باجلولة   3/5 بنتيجة  القمة 
وجتهيزهم  املحلية،  البطولة  من 
 ، لالعبني  قياسات  إجراء   مع  بدنيا 
الالعبني  لبعض  ايضا  بدائل  وجتهيز 
لن  الذى  عاشور  وأمام  اوباما،   مثل 
طارق  بجانب  مركزه  فى  النقص  يسد 

حامد .
 كما ينتظر كارتيرون جتهيز حازم إمام 
جيدا ملنافسة  حمزة املثلوثى بعد إنتهاء 
اإلسماعيلى  مباراة  عقب  األول  إيقاف 
املقبلة ، حتى يخلق حافز لألخير لرفع 
مع  األمر  ونفس   ، بالفريق  مستواه 
ملحمد  بديال  أصبح  الذى  عواد  محمد 

إذ   ، جنش  محمود  رحيل  بعد  جبل  ابو 
جتهيز عواد وحتفيزه يجعله قادرا على 
أى  األبيض حتت  الفريق  حماية عرين 
األساسى  احلارس  لها  يتعرض  ظروف 

محمد أبوجبل .
بقيادة  للزمالك  الفنى  اجلهاز  وكان   
منح  قرر  كارتيرون  باتريس  الفرنسى 
 6 ملدة  التدريبات  من  راحة  الالعبني 
التى  الدولى  التوقف  فترة  بسبب  أيام 
الوطنى  املنتخب  خاللها  سيخوض 
واجلابون  أجنوال  أمام  مباراتني  األول 
لكأس  املؤهلة  أفريقيا  تصفيات  فى 

العالم 2022.
وجاء قرار الراحة بعد أن خاض الزمالك 
سباق  من  األولى  الثالثة  اجلوالت 
 3 األبيض  الفريق  لعب  حيث   ، املوسم  
مواجهات مبسابقة الدوري ، أمام كل من 
وحقق   ، واألهلي  اجليش  وطالئع  إنبي 
بهدفني  مواجهتني  أول  خالل  الفوز 
بخمسة  األخيرة  املباراة  وخسر  رد،  دون 
أهداف مقابل ثالثة أهداف، ليحصد 6 

نقاط قبل فترة توقف املسابقة.

أسرار اجتماع كارتيرون مع العبى الزمالك
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اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
نوفمبر  ٢٠٢١ ٥١األثنين

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت 
اوم  نومبا  بول  الدكتور  املعلومات،  وتكنولوجيا 
املدير اإلقليمى إلدارة البنية التحتية فى الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى.
الشراكة  من  اجلديدة  املرحلة  اللقاء  وتناول 
وفرص التعاون فى مجال التحول الرقمى والبنية 
االتصاالت  وزارة  جهود  واستعراض  التحتية، 
الرقمية،  مصر  بناء  فى  املعلومات  وتكنولوجيا 
بخطط  املتعلقة  املستجدات  أبرز  إلى  باإلضافة 
أنحاء  كل  فى  لالتصاالت  التحتية  البنية  تطوير 

اجلمهورية.
وزارة  على حرص  الدكتور عمرو طلعت  وأكد 
توفير  على  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
االنترنت لكل املواطنني بأسعار مناسبة باعتباره 
موضحا  للمواطنة،  األساسية  املبادئ  أحد 
مشاركة الوزارة فى املبادرة الرئاسية حياة كرمية 
قرية   4500 فى  معلوماتية  حتتية  بنية  إلقامة 
توفير  وذلك عن طريق  على مستوى اجلمهورية 
انترنت فائق السرعة باملنازل من خالل الشركة 
محمول  محطات  وانشاء  لالتصاالت،  املصرية 
تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج 
تدريبية ملحو األمية الرقمية والتمكني االقتصادى 
الرقمى للمواطنني بهذه املجال، مشيرا الى سعى 
الوزارة لالستفادة من تكنولوجيا اجليل اخلامس 
الصناعات  الصناعى السيما  القطاع  فى خدمة 

اللوجيستية.
مصر  سعى  طلعت  عمرو  الدكتور  وأوضح 
لتصبح مركزا إقليميا فى صناعة مراكز البيانات، 

مشيرا إلى أنه من املقرر مع حلول العام املقبل أن 
يصل عدد الكابالت التى متر باألراضى املصرية 
إلى 18 كابال، كما يتم توفير مسارات من كابالت 
احلدود خلدمة  داخل  العابرة  الضوئية  األلياف 
املصرية  األراضى  عبر  الدولية  البيانات  مرور 
إنزال  محطات  عدد  زيادة  وكذلك  مؤمن  بشكل 
الكابالت البحرية الدولية إلى 10 محطات انزال 
خالل العام احلالى، الفتا إلى أنه مت إطالق شبكة 
 )HARP( بالكامل  اإلفريقية  القارة  حول  دولية 
البحرية  الكابالت  أنظمة  من  مجموعة  وهى 
واألرضية تربط القارة اإلفريقية بأكملها بأوروبا 
ومقرر  والبرتغال  وإيطاليا  فرنسا  طريق  عن 
دخول النظام فى اخلدمة فى عام 2023، معربا 

الدولى  البنك  تطلعه لالستفادة من خبرات  عن 
فى هذا املجال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت الى جهود الدولة 
للوصول إلى مجتمع رقمى يتبنى ويدمج التقنيات 
ما  إطالق  عن  أثمرت  والتى  املجاالت  كل   فى 
منصة  عبر  حكومية  خدمة   100 من  يقرب 
اخلدمات  زيادة  على  العمل  مع  الرقمية  مصر 
تباعا، الفتا إلى أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
للبرمجيات  نظم  النشاء  مشروع  تنفذ  املعلومات 
خدمة  إتاحة  خالله  من  يتم  والذى  احلكومية 

حكومية تشاركية جديدة.
كما نوه الدكتور عمرو طلعت بأن مصر أنشأت 
مت  والذى  االصطناعى  للذكاء  الوطنى  املجلس 

للذكاء  الوطنية  االستراتيجية  اطالق  خالله  من 
االصطناعى، موضحا أنه مت إنشاء مركز لالبتكار 
احلديثة  التكنولوجيات  الستخدام  التطبيقى 
املجتمع  تواجه  التى  التحديات  مواجهة  فى 
لتطوير  دولية  شراكات  إقامة  مت  إذ  املصرى 
مجاالت  عدة  فى  االصطناعى  للذكاء  تطبيقات 
إلى  الرعاية الصحية، والزراعة، باإلضافة  منها 
التعاون مع اليونسكو واالحتاد الدولى لالتصاالت 
كما  االصطناعى  الذكاء  أخالقيات  مجال  فى 
ومجموعة  العربى  العمل  مجموعة  مصر  تقود 
ترتيب مصر  تقدم  إلى  اإلفريقى، مشيرا  العمل 
للذكاء  احلكومة  جاهزية  مؤشر  فى  مركزا   55

االصطناعى خالل عام واحد.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت استراتيجية وزارة 
القدرات  لبناء  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
مصر  إبداع  مراكز  نشر  فى  والتوسع  الرقمية 
اإلبداع  ودعم  التقنى  التدريب  إلتاحة  الرقمية 
التى  الطفرة  موضحا  األعمال،  وريادة  الرقمى 
يشهدها قطاع الشركات الناشئة وريادة األعمال 

فى مصر.
وأوضح الدكتور بول نومبا أوم املدير اإلقليمى 
إلدارة البنية التحتية فى الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا بالبنك الدولى أن املرحلة احلالية تشهد 
صياغة املرحلة اجلديدة من الشراكة بني مصر 
الدولى  البنك  سعى  عن  معربا  الدولى،  والبنك 
الوزارة  جهود  على  مثمنا  الشراكة،  هذه  لتعزيز 

بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولى وتفعيلها.
وأضاف الدكتور بول نومبا أوم أن البنك الدولى 
لديه اولوية بقضية تغير املناخ والتحول الرقمى، 
معربا عن تطلعه إلى التعاون املشترك مع وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مؤكدا أن مصر 
القادرة  الرقمية  والكفاءات  املقومات  كل  متتلك 
على إجناح وتسريع عمليات التحول الى مجتمع 

رقمى.
للبنك  اإلقليمى  املدير  ويس  مارينا  أكدت 
البنك  أن  وجيبوتى  واليمن  مصر  فى  الدولى 
الدولى لديه أجندة أولويات ويسعى لدعم اجلهود 
املصرية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا املعلومات هى 
عماد التنمية فى مصر وعنصر أساسى لتحقيق 

منو شامل.
نائب  هندى  رأفت  املهندس  االجتماع  حضر 
للبنية  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
مساعد  الدين  نصر  محمد  واملهندس  التحتية، 
للبنية  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
املعلوماتية الدولية، واملهندس عادل حامد العضو 
املصرية  للشركة  التنفيذى  والرئيس  املنتدب 
التعاون  وزيرة  مستشار  طه  وتامر  لالتصاالت، 
الدولى للتحول الرقمى وريادة األعمال، وعدد من 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  قيادات 
واوليفن براديت مدير مشروعات البنية التحتية 

والتنمية املستدامة بالبنك الدولى.

 5 على  التطوير  تشهد  املصلحة  إن  القادر  عبد  وقال 
لتطوير  متواز  بشكل  معها  التعامل  يتم  رئيسية  محاور 
وتطوير  هندسة  محور  وهى  الضريبية  املنظومة 
وامليكنة  التكنولوجيا  ومحور  الضريبية،  اإلجراءات 
بيئة  تطوير  ومحور  والقوانني،  التشريعات  ومحور 
املصلحة  أن  مؤكدا  األفراد،  تطوير  ومحور  العمل، 
سبيل حتقيق  فى  قدما  ثابتة ومتضى  بخطى  تسير 
التطوير فى كل هذه املحاور فى التوقيتات املخطط 

لها.
املصلحة  أن  الضرائب  مصلحة  رئيس  وأكد 
الضريبى  املجتمع  مؤسسات  طلبات  لكل  تستجيب 
من  الضريبى  الوعى  لنشر  التنسيق  أجل  من  واملدنى 
خالل الندوات وورش العمل وجاءت الندوة الرابعة مع 
االحتاد املصرى للغرف السياحية تلبية ملطلب االحتاد 
االلكترونية  الفاتورة  مبنظومة  الوعى  نشر  اجل  من 
تقدمها  التى  اخلدمات  تكويد  بكيفية  يتعلق  فيما 

املنشآت الفندقية.
وأوضح عبد القادر أن ندوات التوعية الضريبية تأتى 
تتخذها  التى  املرحلية  واخلطوات  اإلجراءات  إطار  فى 
لتطبيق  املصرية  الضرائب  ومصلحة  املالية  وزارة 

و37(   35( للمادتني  وفقا  اإللكترونية  الفاتورة  منظومة 
أن  مضيفا  املوحدة،  الضريبية  اإلجراءات  قانون  من 
الشركات  معرفة  الندوات  تلك  من  الرئيسى  الغرض 
الفاتورة  تطبيق  آلية  الفندقية  واملنشآت  السياحية 
استفسارات  أو  تساؤالت  أى  عن  واإلجابة  اإللكترونية، 

بشأن الفاتورة اإللكترونية.
لالحتاد  الضريبى  املستشار  األبحر  أشرف  وقال 
لغرفة  الضريبى  واملستشار  السياحية،  للغرف  املصرى 
املنشآت الفندقية » إن للفاتورة اإللكترونية أهمية خاصة 
اقتصادى  لها من مردود  ملا  الفندقية  للمنشآت  بالنسبة 
التى  البيانات  القطاع وحصر  تعامالت  فى حصر حجم 
تساعد فى إتخاذ القرار بالنسبة للدولة ومواكبة العالم 

إقتصاديا وضريبيا بالتحول الرقمى.
قبل  من  املبذول  للمجهود  شكره  عن  األبحر  وأعرب 
وقطاع  اإلعالمى  واملكتب  املصرية  الضرائب  مصلحة 
وزير  ونائب  املالية  لوزير  الشكر  توجه  كما  التدريب، 
يقدموه  ملا  املؤسسى  والتطوير  املالية  للسياسات  املالية 

لقطاع السياحة.
املستشار  مطر  املنعم  عبد  تقدم  متصل،  سياق  وفى 
الدكتور  إلى  والتقدير  الشكر  بوافر  لالحتاد  الضريبى 

رئيس  القادر  عبد  ورضا  املالية  وزير  معيط  محمد 
مصلحة الضرائب املصرية والقائمني على شرح وتوضيح 
والقائمني  اإللكترونية  بالفاتورة  والعمل  التسجيل  كيفية 
على وحدة اإلعالم باملصلحة، معربا عن تقديره للجهود 
املصرية  الضرائب  املالية ومصلحة  وزارة  بها  تقوم  التى 

والتى كنا نحلم بها دائما.
وزارة  نظمتها  التى  الرابعة  الندوة  خالل  ذلك  جاء 
بالتعاون مع االحتاد  املالية ومصلحة الضرائب املصرية 
الفاتورة  »منظومة  عن  السياحية  للغرف  املصري 
محمد  بحضور  وذلك  الفندقى«،  للقطاع  اإللكترونية 
األبحر  وأشرف  باالحتاد،  إدارة  مجلس  اهلل عضو  عبد 
السياحية،  للغرف  املصري  لالحتاد  الضريبى  املستشار 
وأحمد  لالحتاد،  الضريبى  املستشار  مطر  املنعم  وعبد 
وعادل  املالية،  بوزارة  السياحة  جلنة  مقرر  شقرون 
جنوب  مبنطقة  املسجلني  مساعدة  عام  مدير  محجوب 
الفنى  الدعم  مسؤل  سليمان  أحمد  واملهندس  اجليزة، 

وامليدانى بشركة ايفينانس.
» عادل محجوب مدير عام  أوضح  السياق  ذات  وفى 
منظومة  أن  اجليزة«  جنوب  مبنطقة  املسجلني  مساعدة 
الفاتورة اإللكترونية هى نظام معاجلة يساعد تكنولوجيا 

املعلومات على حتويل عمليات الفوترة اليدوية والورقية 
إلى نسخة رقمية أكثر سرعة وكفاءة فيما يخص رسائل 
الفاتورة ومستلم  السجالت بني مصدر  البيانات وحفظ 

الفاتورة.
الفاتورة  منظومة  أن  إلى  محجوب  عادل  وأشار 
اإللكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزى لتلقى الفواتير 
إنشاء  يتم  أنه  إلى  الفتا  وإعتمادها حلظيا،  ومراجعتها 
هذا النظام عن طريق جتميع كافة البيانات املوجودة فى 
بصيغة  البعض  بعضها  الشركات  بني  املتبادلة  الفواتير 
عن  سيتم  وهذا  ورقية،  تعامالت  أى  وجود  دون  رقمية 
طريق متابعة تنفيذ كل التعامالت التجارية بني الشركات 
بعضها وبعض. وأكد أحمد سليمان أن شركة إيفينانس 
صباحا  العاشرة  الساعة  من  يومية  ندوات  بعقد  تقوم 
والتوقيع  والتكويد  التسجيل  عن  عصرا  الرابعة  حتى 
الفاتورة  منظومه  مع  التكامل  وكيفية  اإللكترونى 
اإللكترونية، الفتا إلى أنه حتى يتمكن املمول من حضور 
هذه الندوات عليه أن يتواصل عن طريق االمييل التالى 

einvoice_support@efinance.com.eg

وزير االتصاالت يبحث التعاون فى التحول الرقمى مع البنك الدولى

مصلحة الضرائب: نستهدف زيادة اإليرادات بضم االقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى

اإلحصاء: 11.2 مليار جنيه قيمة املبالغ 
املنصرفة من برنامج »كرامة« خالل 2020

الزراعة والفاو تطلقان املنصة التفاعلية ملنتدى املزارعني

أحمد صالح

أحمد صالح

التبادل  قيمة  ارتفاع  إلى  اإلحصاء  جهاز  أشار 
 1.24 إلى  لتصل  وفرنسا  مصر  بني  التجارى 
من   2021 من  األول  النصف  خالل  دوالر  مليار 
عام  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر  مليار   1.16
قيمة  6.7%.ارتفعت  قدرها  ارتفاع  بنسبة   2020
مليون   355.1 إلى  لفرنسا  املصرية  الصادرات 
مقابل   2021 عام  من  األول  النصف  خالل  دوالر 
عام  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر  مليون   247
2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%.وأظهرت بيانات 
اليوم  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 
فرنسا  من  املصرية  الواردات  قيمة  أن  اخلميس- 
من  األول  النصف  خالل  دوالر  مليون   887 بلغت 
عام 2021 مقابل 917.3 مليون دوالر خالل نفس 
قدرها  انخفاض  بنسبة   2020 عام  من  الفترة 
على  الكهربائية  واألجهزة  اآلالت  3.3%.وجاءت 
صدرتها  التى  السلعية  املجموعات  أهم  رأس 
عام  من  األول  النصف  خالل  فرنسا  إلى  مصر 
مليون   86.9 صادراتها  قيمة  بلغت  حيث   ،2021
األولى  املرتبة  الصيدلة  منتجات  دوالر.واحتلت 
استوردتها  التى  السلعية  املجموعات  أهم  بقائمة 
عام  من  األول  النصف  خالل  فرنسا  من  مصر 
مليون   161.7 وارداتها  قيمة  بلغت  حيث   ،2021
فى  والدراجات  واجلرارات  السيارات  تليها  دوالر، 
قيمة  دوالر.وبلغت  مليون   146.8 الثانية  املرتبة 
مليون   330.3 مصر  فى  الفرنسية  االستثمارات 

املالى  العام  خالل  دوالر 
 279.1 مقابل   2020/2019
عام  خالل  دوالر  مليون 
ارتفاع  بنسبة   2019/  2018

18.3%.وسجلت  قدرها 
حتويالت  قيمة 

العاملني  املصريني 
 105.7 بفرنسا 
دوالر  مليون 
العام  خالل 

 /  2019 املالى 
مليون   112.8 مقابل   2020

 2018 املالى  العام  خالل  دوالر 
 ،%  6.3 قدرها  انخفاض  بنسبة   2019  /

الفرنسيني  حتويالت  قيمة  بلغت  بينما 
دوالر  مليون   13.8 مصر  فى  العاملني 
2020 مقابل   / 2019 املالى  خالل العام 
املالى  العام  خالل  دوالر  مليون   11.6
قدرها  ارتفاع  بنسبة   2019  /  2018

 102.5 مصر  سكان  عدد  18.3%.وسجل 
2021، بينما سجل عدد سكان  مليون نسمة عام 
عدد  2021.وبلغ  عام  نسمة  مليون   65.4 فرنسا 
طبقــا  فرنسا  بدولة  املتواجديـن  املصريني 
نهاية  حتى  مصرى  ألف   368 البعثة  لتقـديـرات 

.2020

44% زيادة فى صادرات مصر لفرنسا 
خالل النصف األول من 2021

ذكر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن املبالغ املنصرفة من برنامج )كرامة( 
بوزارة التضامن االجتماعى بلغت 11.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 2.5 مليار جنيه 
عام 2019 بزيادة 357.9%.وأوضح اجلهاز - فى النشرة السنوية إلحصاءات اخلدمات 
االجتماعية عام 2020 اليوم اخلميس، أن عدد احلاالت املستفيدة بلغ 1.2 مليون حالة 
عام 2020 مقابل 779.3 ألف حالة عام 2019 بزيادة 58.9%، وأرجعت النشرة الزيادة 
املبالغ  إلى برنامج كرامة.وأضاف أن  لتحويل بعض احلاالت من املعاشات واملساعدات 
مليار جنيه فى  بلغت 45.7  االجتماعى  التضامن  بوزارة  »تكافل«  برنامج  املنصرفة من 
املستفيدة  األسر  وبلغ عدد  بزيادة %365.9،  مليار جنيه عام 2019  2020 مقابل 9.8 
2.2 مليون عام 2020 مقابل 1.7 مليون حالة عام 2019 بزيادة 28.3%.وأشار إلى أن 
املبالغ املنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن االجتماعى بلغت 3.4 مليار 
جنيه عام )2019 - 2020( مقابل 5.8 مليار جنيه عام )2019 - 2018( بانخفاض بلغ 
42.3%، بينما بلغ عدد احلاالت املستفيدة 474 ألف حالة عام )2019 - 2020( مقابل 
1.3 مليون عام )2018 - 2019( بانخفاض بلغ 63.1%، ويرجع ذلك االنخفاض لدمج 
بعض احلاالت لبرنامج )كرامة(.وحول التأمني االجتماعى بالقطاع احلكومى، ذكر اجلهاز 
أن إجمالى قيمة املعاشات 116.1 مليار جنيه عام )2019 - 2020( مقابل 85.5 مليار 
مليون   3.9 املستفيدة  احلاالت  عدد  وبلغ   ،%35.8 بزيادة   )2019  -  2018( عام  جنيه 
العام/ بالقطاع  االجتماعى  التامني  3.8%.وحول  بزيادة  حالة  مليون   3.7 مقابل  حالة 
الهيئة  معاشات  من  املنصرفة  املبالغ  قيمة  أن  أوضح  اخلاص،  والقطاع  العام  األعمال 
القومية للتأمني االجتماعى على املنتفعني 7.8 مليار جنيه عام )2019 - 2020( مقابل 
املستفيدة  احلاالت  عدد  وبلغ   ،%29.4 بزيادة   )2019  -  2018( عام  جنيه  مليار   6.1
من معاشات الهيئة القومية للتأمني االجتماعى 5 ماليني حالة مقابل 3.4 مليون حالة 
خالل عامى املقارنة بزيادة 47.7%.وأكد أن قيمة املعاشات املنصرفة لألرامل بالقطاع 
العام واخلاص بلغ 2.1 مليار جنيه عام 2020 مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2019 بزيادة 

24.7%، وبلغ عدد احلاالت املستفيدة لألرامل 2.1 مليون حالة عام 2020 مقابل 1.9 
بالقطاع  للعاملني  املعاشات  قيمة  أن  إلى  6.3%.وأشار  بزيادة   2019 عام  حالة  مليون 
العام واخلاص بلغت 6.9 مليار جنيه عام مقابل 5.3 مليار جنيه بزيادة 29.8%، ويبلغ 
عدد احلاالت املستفيدة 2.6 مليون حالة عام 2020 وهو نفس العدد للعام السابق.ونوه 
للعاملني لدى أنفسهم بلغت 881 مليون جنيه عام 2020  بأن قيمة املعاشات املنصرفة 
مقابل 708 ماليني جنيه عام 2019 بزيادة 24.4%، فى حني بلغ عدد احلاالت املسـتفيدة 

بزيادة  حالة  ألف   784 مقابل   2020 حالة  ألف  بلغت 860.2 
9.7%.وذكر أن عدد النقابات العامة بلغ 29 نقابة عامة 

النقابية 1056 جلنة  اللجان  عام 2020، وسجل عدد 
 1028 مقابل   2020 عام  عضو  مليون   3.2 تضم 
جلنة تضم 3.9 مليون عضو عام 2019 بانخفاض 
الوحدات  أن  األعضاء.وأوضح  عدد  فى   %17.8
والقرى  محلية  وحدة   1313 عددها  بلغ  املحلية 
وسجل   ،2020 عام  قرية   3362 تخدمها  التى 
تشرف  التى  اخلدمات  من  املستفيدين  عدد 
مليون مستفيد عام  املحلية 61  الوحدات  عليها 
 2019 عام  مستفيد  مليون   56.3 مقابل   2020
بزيادة 8.4%.وأوضح املركزى لإلحصاء أن عدد 
اجلمعيات األهلية املعانة بلغ 3516 جمعية عام 
بزيادة   2019 عام  جمعية   3226 مقابل   2020
9%، وبلغ عدد األعضاء املشتركني 409.6 ألف 

مشترك مقابل 459.3 ألف مشترك عام 2019 
بانخفاض %10.8.

ومنظمة  األراضى،  واستصالح  الزراعة  وزارة  أطلقت 
املنصة  اليوم،  »فاو«،  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 
من  مشاركا   135 بحضور  املزارعني،  ملنتدى  التفاعلية 
الدكتور  اإلطالق  فعاليات  مختلفة.وحضر  دول  عدة 
عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور 
نصر الدين احلاج ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
اإلقليمى  املدير  فاوريس  مارك  وجان  مبصر،  املتحدة 
لبرامج منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وديجان 
األغذية  ملنظمة  واملعلوماتية  الرقمنة  قسم  رئيس  جاكو 
فى  عبدالعظيم،  عادل  املتحدة.وأكد  لألمم  والزراعة 
منظمة  بني  املشترك  التعاون  مشروعات  أهمية  كلمته، 
»الفاو« ووزارة الزراعة فى مصر، وخاصة فيما مت بذله 
وتدريب  للمزارع  الوعى  لزيادة  املاضية  العقود  خالل 
بعد  هو جديد،  ما  كل  لتطبيق  كفاءتهم،  ورفع  املرشدين 
العمل  ورش  خالل  من  املزارعني  مع  الثقة  جسور  بناء 
)أيام احلقل( واملدارس احلقلية.وأشار إلى أنه مع الزيادة 
تبنى وسائل إرشادية  الرغبة فى  العالية زادت  السكانية 
الطرق  تعد  لم  حيث  الزراعى،  اإلنتاج  لزيادة  جديدة 
املتسارعة،  التطورات  ملواكبة  كافية  التقليدية  اإلرشادية 
اإلرشاد  اإلرشادية،  الطرق  هذه  أهم  من  أن  إلى  الفتا 
الزراعة،  وزارة  من  الكامل  الدعم  يلقى  والذى  الرقمى 
املُزارعني  باعتباره وسيلة سريعة لإلجابة على تساؤالت 
التوقيت  فى  املفيدة  باملعلومة  الريفية  املرأة  وإمداد 
املناسب.ومن جانبه، أكد الدكتور عالء عزوز رئيس قطاع 

مع  الوثيق  التعاون  أن  الزراعة،  بوزارة  الزراعى  اإلرشاد 
منظمة »الفاو« أثمر عن إطالق التطبيق الرقمى فى نهاية 
والدواجن  والتمور  املوالح  مجاالت  متضمنا   2019 عام 
املنظمة  به  قامت  ما  عن  فضال  الصحية،  والتغذية 
التطبيق لهذه  بتدريب 89 مرشدا زراعيا على محتويات 
ندوة   18 بعقد  بدورهم  قاموا  والذين  الفنية  املجاالت 
به،  الواردة  واملحتويات  التطبيق  لهذا  للترويج  إرشادية 
ألقاها  التى  كلمته  فى   - عزوز  محافظات.وقال   7 فى 
نيابة عنه الدكتور يوسف خميس منسق أنشطة التطبيق 
ــ إن إطالق املنصة  الرقمى املفيد فى األغذية والزراعة 
التفاعلية ملنتدى املزارعني تضيف قناة إرشادية تفاعلية 
تسهم فى دعم اخلدمات اإلرشادية الرقمية التى يوليها 
القطاع اهتماما كبيرا.وبدوره، قال ممثل منظمة األغذية 
التفاعلية  املنصة  إن  مبصر،  املتحدة  لألمم  والزراعة 
ملنتدى املزارعني تتم إدارتها من خالل فريق من العاملني 
هذه  متكن  حيث  الزراعى،  لإلرشاد  املركزية  باإلدارة 
تساؤالتهم  رفع  من  الريفية  واملرأة  املزارعني  املنصة 
واستفساراتهم لتتم اإلجابة عليها من قبل فريق اخلبراء 
الفنيني ملركز البحوث الزراعية، والذى مت تشكيله من بني 
الباحثني باملركز.وأكد أنه بذلك تتم االستدامة املستقبلية 
من خالل إدارة منتدى املزارعني باجلهود الذاتية لوزارة 
الزراعة دون أدنى تدخل من منظمة »الفاو«، وهو ما ميثل 
بني  الوثيق  التعاون  عن  الناجتة  الثمار  من  أخرى  ثمرة 

املنظمة والوزارة، والذى يزداد عاما بعد اآلخر.

أكد رضا عبد القادر 
رئيس مصلحة الضرائب 
املصرية على أن املصلحة 
تشهد تطورات هائلة فى 

سبيل حتقيق التحول 
الرقمى املنشود، الفتا إلى 
أن رؤية املصلحة اآلن هى 
أن تصبح مصلحة رقمية 

حديثة، والرسالة التى 
تسعى لتحقيقها هى رفع 

كفاءة اإلدارة الضريبية، 
وزيادة احلصيلة من خالل 

ضم االقتصاد غير الرسمى 
داخل االقتصاد الرسمى، 

وتغيير الثقافة ونشر 
الوعى الضريبى.


