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السنة الثامنة عشرة

٧٢2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

يمكن الحصول على نتيجة القبول  
من خالل الدخول على الرابط الخاص 
بها على موقع أكاديمية الشرطة

مصنع الرجال يستعد الستقبال الدفعة اجلديدة 

ضرب أوكار الكيف بيد من حديد..

أكادميية الشرطة حتقق مبادىء تكافؤ الفرص والنزاهة 
والشفافية والعدالة فى اختيار العيون الساهرة

ضبط 220 طربة حشيش بحوزة عدة 
عناصر إجرامية ببنى سويف والبحيرة

اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكادميية الشرطة:
62554 طالبا تقدموا لاللتحاق بأكادميية الشرطة هذا العام

جمال الدالي

الداخلية  وزيــر  توفيق  محمود  اللواء  اعتمد 
كلية  طلبة  مــن  جــديــدة  دفــعــة  قــبــول  نتيجة 
العامة  الــثــانــويــة  عــلــى  الــحــاصــلــيــن  الــشــرطــة 
للعام  الحقوق  وخريجى  الجامعية  والمؤهالت 

الدراسى 2022/2021.
أكاديمية  بمقر  عقد  صحفى  مؤتمر  وخالل 
نتيجة  إعالن  تم   ، الماضى  الخميس  الشرطة، 
الشرطة.وأعلن  بكلية  جــديــدة  دفعة  قبول 
أول وزير  إبراهيم مساعد  الدكتور أحمد  اللواء 
عدد  أن  الشرطة،  أكاديمية  رئيس  الداخلية 
الشرطة  ألكاديمية  تقدموا  الــذيــن  الــطــالب 
هذا العام بلغ 62554 متقدما، وتم  قبول 2450 
يعادلها.وأوضح  وما  العامة  الثانوية  طالب  من 
رئيس األكاديمية أن درجات القبول، بحد أدني 
والمعاهد  العامة  الثانوية  شهادات   %65 مجموع 
وحد   ،2020 السابق  للعام  األزهرية  الثانوية 
العامة  الثانوية  شهادات  من   %60 مجموع  أدنى 
الدراسي  للعام  األزهرية   الثانوية  والمعاهد 
الجامعية  المؤهالت  على  وللحاصلين   ،2021
أساسيا  احتياجا  تمثل  التي  التخصصات  في 
بحد  ــاث  وإن ذكــور  الداخلية،  وزارة  لقطاعات 
والعام   ،2021 الدراسي  للعام  جيد  تقدير  أدني 
أن  األكاديمية  رئيس  2020.وأوضــــح  السابق 
االختبارات  من  للعديد  خضعوا  المتقدمين 
لتولي  الالزمة  الشروط  من  التحقق  تكفل  التى 
االستعانة  وتــم  الشرطية  الوظيفة  أعــبــاء 
الحاسب  وتطبيقات  الحديثة  بالتكنولوجيا 
نتائجها  ورصـــد  ــارات  ــب ــت االخ إلجـــراء  اآللـــى 
وأشار  البشرى،  العنصر  تدخل  دون  آلية  بصورة 

التمثيل  الــقــبــول  نتيجة  فــى  روعـــى  ــه  أن ــى  إل
شــرائــح  الــمــقــبــولــون  يمثل  حــيــث  الــجــغــرافــى 
نصية  »رسالة  الشرطة  كلية  المجتمع.نتيجة 
سيتم  انه  المقبولين«وأكد  بالطالب  واتصال 
رسائل  إرسال  أو  المقبولين  بالطالب  االتصال 
االنضمام  إجراءات  إنهاء  ليعقبها  هواتفهم  على 
إجراء  يتم  وسوف  الوطن،  حراس  صفوف  إلى 
إلبالغهم  بالمقبولين  تليفونية  اتــصــاالت 
وإبالغهم برقم  للكلية  التوجه  بالقبول وموعد 
على  الــقــومــي«  بالرقم  الــســريــة.»االســتــعــالم 

الشرطة لكلية  المتقدمين  قبول  نتيجة 
من  القبول   نتيجة  على  الحصول  يمكن  كما 
على  بها  الخاص  الــرابــط  على  الــدخــول  خــالل 
موقع أكاديمية الشرطة من خالل »كتابة الرقم 
الملف  رقم  وتسجيل  بالطالب  الخاص  القومي 

الخاص بالمتقدم ثم الضغط على الدخول«.
التالية  الــســطــور  ــى  ف  « الــمــوجــز   « ــد  ــرص وت
ثابتة  وهي  الشرطة  كلية  في  القبول  اختبارات 

سنوًيا وتكون كالتالي:
اختبار القدرات

مستوى  قــيــاس  يستهدف  تحريري  اختبار 
حق  للطالب  وليس  العامة  والمعلومات  الثقافة 

اإلعادة حال رسوبه.
اختباري المقاس والقوام

الــتــأكــد من  ــالل  مــن خ الــقــوام  اخــتــبــار   يتم 
حق  للطالب  ويكون  ــوزن،  ال مع  الطول  تناسب 
عدم  حالة  وفــي  فقط،  ــدة  واح لمرة  اإلعـــادة 
للطالب  يكون  ال  المطلوبة  المقاييس  استيفاء 

حق اإلعادة.

الكشف الطبي
وللمتقدم  المختصة،  الطبية  اللجنة  أمام  يتم 
حال رسوبه الحق في اإلعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي
يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، وال 

يحق للراسب اإلعادة في هذا االختبار.
كشف السمات

القدرات  لقياس  الطالب  إخضاع  خالل  من  يتم 
العقلية، وال يحق للراسب اإلعادة.

االختبار الرياضي
الرياضية  الــتــمــريــنــات  ــن  م عـــدد  خـــالل  ــن  م
المقررة، ويكون للطالب حق اإلعادة لمرة واحدة 

حال رسوبه.
الكشف الطبى المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية إلجراء اختبارات 
طبية متقدمة من خالل عدة تحليالت.

لجنة اختبار الهيئة
مرحلتين،  عــلــى  ــرة  مـ ألول  الــعــام  ــذا  هـ تــم 
مصر،  عن  معلومات  في  لالختبار  »تحريري« 

وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرًحا علمًيا 
العلم  التاريخ مشعل  أمنًيا شامًخا حملت على مر 
ومصنع  الوطنية  ملحمة  فهي  األمن  خدمة  في 
الشرطة  أكاديمية  لتاريخ  والمتتبع  الــرجــال، 
الوفاء برسالتها في  لم تتوقف عن  أنها  يكتشف 
إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى 

مستوى تعليمًيا وتدريبًيا وبحثًيا.

وزارة  ســيــاســة  ــار  ــ إط فــى 
ــادفـــة فى  ــهـ الـ الــداخــلــيــة 
تفعيل  ــى  إل مــحــاورهــا  ــد  أح
بأجهزة  المجتمعى  الـــدور 
مد  على  والــحــرص  ــوزارة  ــ ال
اإلجتماعى  جسورالتواصل 
من  الشعب  أطياف  كافة  مع 
ــادرات  ــب ــم ال تفعيل  ــالل  خـ
ــى شــتــى  ــ ــة فـ ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ اإلن
ــاالت والــمــشــاركــة  ــجـ ــمـ الـ
ــة مع  ــي ــاب ــج الــفــعــالــة واإلي
المجتمع  مــؤســســات  كــافــة 
بين  أواصــرالــثــقــة  لتوطيد 
والمواطنين  الشرطة  جهاز 
ــات..  ــب ــاس ــن ــم ــى كـــافـــة ال فـ
الداخلية  وزارة  من  وحرصًا 
القطاعات  كافة  فى  ممثلة 
على  األمـــــن  ومـــديـــريـــات 
على  الــجــمــهــوريــة  مــســتــوى 
ــى اإلحــتــفــال  الــمــشــاركــة ف
لألشخاص  العالمى  باليوم 
كافة  وتقديم  اإلعاقة  ذوى 

ُسبل الدعم لهم
أمن  مديرية  قــامــت  فقد 
إحتفالية  بتنظيم  سوهاج 
األشخاص  من  ــددًا  ع ضمت 
ذوى اإلعاقة وكذا إستضافة 
طلبة إحدى مدارس األطفال 
الــبــصــريــة  اإلعـــاقـــة  ذوى 
وتقديم  المحافظة  بنطاق 
ــم بــمــنــاســبــة  ــه الــتــهــنــئــة ل
المناسبة  بتلك  اإلحتفال 
العينية  ــا  ــداي ــه ال وتـــوزيـــع 

والعصا البيضاء عليهم
ــه  ــوج ومـــــن جـــانـــبـــهـــم ت
ــوزارة  ــ ــور بــالــشــكــر ل ــض ــح ال
على  لــحــرصــهــا  الــداخــلــيــة 
بتلك  اإلحتفال  مشاركتهم 

المناسبة.

الداخلية تواصل 
مشاركتها اإلحتفال 

باليوم العاملى 
لألشخاص ذوى 

اإلعاقة

االستعانة بالتكنولوجيا 
احلديثة وتطبيقات احلاسب 

اآللى إلجراء االختبارات 
ورصد نتائجها بصورة آلية 

دون تدخل العنصر البشرى

وزارة  أجـــهـــزة  ــود  ــه ــج ل ــرارًا  ــمـ ــتـ إسـ
بشتى  الجريمة  لمكافحة  الداخلية 
فى  ــار  ــج اإلت جــرائــم  السيما  صــورهــا 
وضبط  ومــالحــقــة  الــمــخــدرة  ــواد  ــم ال
ــة الــقــائــمــة  ــي ــرام ــراإلج ــاص ــن ــع ال
ــدت  عــلــى تــرويــجــهــا فــقــد رص
لمكافحة  ــة  ــام ــع ال اإلدارة 
مكافحة  بقطاع  المخدرات 
ــة  ــح ــل ــدرات واألس ــخـ ــمـ الـ
والذخائرغيرالمرخصة 
معتز  الـــلـــواء  بـــاشـــراف 
الوزير  مساعد  توفيق 
مع  وبالتنسيق  للقطاع 
الوطنى  األمــن  قطاعى 
باإلشتراك  العام  واألمن 
بنى  أمـــن  مــديــريــتــى  ــع  م
نشاط  والــبــحــيــرة  ســويــف 
عـــدة عــنــاصــر إجــرامــيــة 
ــار  ــج تــخــصــصــوا فــى اإلت
ــه  ــج ــروي بــالــحــشــيــش وت
ُمتخذين  عمالئهم  على 
بنى  شرطة  قسمى  دائرتى  من 
ــف والـــنـــوبـــاريـــة مــســرحــًا  ــوي س

. لمزاولة نشاطهم اإلجرامى 
تم  اإلجـــــراءات  تقنين  وعــقــب 

النحو  على  ضبطهم  وأمكن  إستهدافهم 
ضبط  سويف  بنى  أمن  مديرية  التالى 
جنائية  معلومات  ألحدهما  شخصين 
األهــرام  شرطة  قسم  بــدائــرة  مقيمان 
ــال إســتــقــاللــهــمــا إحــدى  بــالــجــيــزة حـ
بنى  شــرطــة  قسم  ــرة  ــدائ ب الــســيــارات 
 120 الــجــديــدة .وبــحــوزتــهــمــا  ســويــف 
12كيلو  وزنت  الحشيش  لمخدر  طربة 

جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول .
ضبط  تم  البحيرة  أمن  مديرية  وفى 
مركز  بــدائــرة  مقيم  األشــخــاص  أحــد 
حال  بالبحيرة  النطرون  وادى  شرطة 
بــدائــرة  الــســيــارات  إحــدى  إستقالله 
ــنــوبــاريــة وبــحــوزتــه  قــســم شــرطــة ال
وزنــت  الحشيش  لــمــخــدر  ــة  ــرب 100ط
هاتف  و2  مالى  ومبلغ  جــرام  كيلو   10
المالية  القيمة  وتقدر  هــذا  محمول 
بنحو  الــمــضــبــوط  الــمــخــدرة  لــلــمــواد 
جنيه  ألـــف  ــان  ــت ــائ وم مــلــيــون  ــان  ــن إث
بالمضبوطات  بمواجهتهم  تقريبًا 
وأمراللواء  بالتحريات  جاء  ما  أيــدوا 
الــوزيــرلــقــطــاع  مــســاعــد  معتزتوفيق 
ــدرات واألســلــحــة  ــخـ ــمـ ــة الـ ــح ــاف ــك م
ــر الــمــرخــصــة إتــخــاذ  ــي ــرغ ــائ ــذخ وال

القانونية. اإلجراءات 

تم  ما  مالبسات  لكشف  الداخلية  وزارة  أجهزة  لجهود  إستمرارا 
منشورألحد  بشأن  بوك  فيس  اإلجتماعى  التواصل  عبرموقع  تداوله 
طفلة  نجلته  تغيب  تضمن  البحراألحمر  بمحافظة  مقيم  المواطنين 
األمنية  األجهزة  تمكنت  المنزل  عن  العنوان  بذات  مقيمة  سنوات   9
بدائرة  المتغيبة  الطفلة  على  العثور  من  البحراألحمر  أمن  بمديرية 
بعض  لشراء  المنزل  من  خرجت  أنها  وتبين  الغردقة  أول  شرطة  قسم 

النقود  فقدت  ذلــك  وأثــنــاء  المستلزمات 
ــى بــحــوزتــهــا فــخــشــيــت الـــعـــودة إلــى  ــت ال
إستدعاء  وتم  العقاب  من  خوفًا  المنزل 

األمرالذى  الطفلة  وتسليمهما  والديها 
التعهد  أخــذ  وتــم  إستحسانهما  القــى 

تم  رعــايــتــهــا  بــحــســن  عليهما  ــالزم  ــ ال
القانونية اإلجراءات  إتخاذ 

كشف غموض تغيب فتاة 
بالبحر األحمر

عقب تداول منشور على ”فيس بوك”
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أعلنت الحكومة فى الدنمارك إغالق 
الحياة الليلية، اعتبارا من 11 ديسمبر، 

كما طلبت من المواطنيين إلغاء 
وجبات غذاء الشركات فى عيد الميالد

هولندا  اتخذت  املثال،  سبيل  على 
من  الكثير  وأغلقت  املبادرة  زمام 
نظام  إرهاق  ملنع  العامة  احلياة 
الرعاية الصحية لديها، إذ أمر رئيس 
جميع  بإغالق  روتى،  مارك  الوزراء 
األساسية،  املتاجر  باستثناء  املتاجر 
الشعر  ومصففى  املطاعم  وكذلك 
واملتاحف  الرياضية  والصاالت 
 14 حتى  األخرى  العامة  واألماكن 

يناير على األقل.
حث  املتحدة،  الواليات  فى 
األبيض  للبيت  الطبى  املستشار 
خطر  من  فاوتشى،  أنتونى  الدكتور 
بارتداء  وأوصى  أوميكرون  تفشى 
العامة  األماكن  فى  دائًما  األقنعة 
أوميكرون  إن  وقال  املزدحمة. 
العالم"  أنحاء  جميع  فى  "مستعرة 
وأن السفر سيزيد من خطر اإلصابة 

حتى بني األشخاص امللقحني.
األمريكية  املراكز  حذرت  كما 
منها،  والوقاية  األمراض  ملكافحة 
8 دول،  إلى  السفر  أمس اإلثنني، من 
كورونا  تفشى  من  مخاوف  وسط 
املستجد، خصوصا مع ظهور متحور 
أوميكرون، الساللة األحدث واألسرع 

انتشاًرا من الوباء.
"رويترز"  وكالة  ذكرت  وحسبما 
السلطات  حذرت  اإلخبارية، 
إلى  السفر  من  األمريكية  الصحية 
وتشاد،  وفنلندا  وإسبانيا،  "لبنان، 
وجبل  مارينو،  وسان  وموناكو، 

طارق".
هذه  أضافت  الوكالة،  وبحسب 
املخاطر  تصنيف  إلى  املراكز 
وهو  الرابع"،  "املستوى  فئة  من 
ويضم  للغاية"،  "مرتفع  مستوى 

نحو 85 دولة بينها كل دول 
أوروبا تقريًبا.

إيطاليا تنشر 
الشرطة ملتابعة 

اإلجراءات 
الوقائية

فى  أما 
فرضت  إيطاليا، 
احلكومة قيودا 
على  جديدة 
ص  شخا أل ا
غير املطعمني، 
منعتهم  و
الذهاب  من 

أو  املسرح  أو  السينما  قاعات  إلى 
أو  املوسيقية  احلفالت  حضور 
وذلك  الكبيرة،  الرياضية  األحداث 
فيروس  من  الرابعة  املوجة  لكبح 
"أوميكرون"،  متغير  وانتشار  كورونا، 
"املساجيرو"  صحيفة  قالت  حسبما 

اإليطالية.
رجال  جديد  من  نشرت  كما 
 15 حتى  الشوارع  فى  الشرطة 
اجلديدة  اإلجراءات  ملتابعة  يناير 
الصحية  السلطات  فرضتها  التى 
الحتواء املوجة الرابعة وكبح انتشار 
البطاقة  وخاصة  أوميكرون،  متغير 
وفرض  الفائقة،  اخلضراء  الصحية 

غرامات على املنتهكني.
مجددا  الكمامة  عادت  كذلك، 
الهواء  فى  حتى  إلزامية  لتكون 
الطلق، خاصة فى األسواق املزدحمة 
هدايا  لشراء  يخرجون  الناس  ألن 

عيد امليالد.
السياق، أعلنت احلكومة  وفى ذات 
الليلية،  احلياة  إغالق  الدمنارك  فى 
طلبت  كما  ديسمبر،   11 من  اعتبارا 
إلغاء  املواطنيني  من 
ت  جبا و
ء  ا غذ

واملناسبات  امليالد  الشركات فى عيد 
وزراء  رئيس  وأعلن  االجتماعية، 
فريدريكسن  ميت  الدمنارك، 
انتشار  لوقف  القيود  من  سلسلة 
متغير أوميكرون، مبا فى ذلك إغالق 
وتقدم  الليلية  والنوادى  احلانات 

العطل املدرسية لعيد امليالد.
وطالبت بلجيكا أيضا من املواطنني 
بإغالق  وأمرت  املنزل  من  العمل 
امليالد،  املدارس قبل أسبوع من عيد 
امللقحني  غير  أملانيا  حظرت  كما 
مع  العامة،  احلياة  من  الكثير 
جلعل  األملانية  احلكومة  تخطيط 

التطعيم إلزامًيا العام املقبل.

أوميكرون يتوحش فى بريطانيا
احلكومة  قررت  النمسا،  فى  أما 
وخطط  قاٍس  جديد  حصار  فرض 
لفرض التطعيمات، كما ألغت فرنسا 
عروض األلعاب النارية واالحتفاالت 
جادة  على  اجلديدة  السنة  بحلول 

شانزيليزيه.
األكثر  اخلطوة  أيضا  واتخذت 
السفر  حظر  خالل  من  جذرية 
املتحدة،  اململكة  وإلى  من  السياحى 
عدد  فى  ارتفاًعا  تكافح  التى 
اإلصابات بفيروس كوفيد-19 والتى 
تسبب  مما  أوميكرون،  عليها  تهيمن 
التزلج  عطالت  من  اآلالف  إلغاء  فى 
احلكومة  أعلنت  إذ  والرحالت، 
حاالت  عدد  أن  البريطانية، 
امٌلسجلة  بـ"أوميكرون"  اإلصابة 
"ٌعشر  ميثل  باملستشفيات 

اإلصابات احلقيقية".
احلكومة  فى  مستشار  وأوضح 
املستشفيات  أن  البريطانية، 
طاقتها  إلى  ستصل 
خالل  القصوى 
بسبب  أسبوعني 

كورونا.
علنت  أ و
مة  حلكو ا
 ، نية يطا لبر ا
من  بات  أنه 
أن  املؤكد  شبه 
تشهد  إجنلترا 
من  اآلالف  مئات 
اإلصابة  حاالت 

بأوميكرون يوميا.
ذلك،  غضون  وفى 
صادق  لندن  عمدة  أعلن 

فى  الكبير"  "احلدث  حالة  خان 
فى  أنشطة  أى  يحظر  والذى  لندن 
السريع  التفشى  مع  للتعامل  مسعى 
قناعته  عن  معربا  لـ"أوميكرون"، 
تفادى  سيتيح  اإلجراء  هذا  بأن 
اخلطوط  خدمات  فى  االضطرابات 
التطعيم  حملة  وتفعيل  األمامية 
عدوى  ضد  املعززة  الثالثة  باجلرعة 

"كوفيد-19".
وأشار خان إلى أن "أوميكرون" أصبح 
على وجه السرعة طفرة سائدة، مع 
فى  واملرضى  املصابني  عدد  ارتفاع 

املستشفيات بسرعة أيضا.

اللقاحات أقل فاعلية
ويعتقد العلماء أن أوميكرون، الذى 
جنوب  فى  مرة  ألول  حتديده  مت 
إفريقيا نوفمبر املاضى، أكثر قابلية 
السابقة  املتغيرات  من  لالنتقال 
احلماية  من  للتهرب  عرضة  وأكثر 
أو  اللقاحات  توفرها  التى  املناعية 

العدوى السابقة.
العاملية  الصحة  منظمة  وأوضحت 
انتشار  سبب  بعد  يتضح  لم  أنه 
إلى  يرجع  فقد  السريع،  أوميكرون 
املتأصلة  الفائقة  العدوى  قابلية 
املناعة  جتنب  على  أكبر  قدرة  أو 
اإلصابات  أو  اللقاحات  من  املكتسبة 

السابقة، أو خليط منهما.
عن  للمنظمة  احملدث  وذكر 
عن  البيانات  زالت  "ما  أوميكرون: 
ألوميكرون  اإلكلينيكية  اخلطورة 
إلى  حاجة  هناك  زالت  ما  محدودة. 
مواصفات  لفهم  البيانات  من  املزيد 
اخلطورة  تأثر  ومدى  اخلطورة 

بالتطعيم واملناعة املسبقة".
وال يبدو حتى اآلن أن ألوميكرون 
فيروس  فحوص  دقة  على  أثر  أى 
الصحة  منظمة  وذكرت  كورونا. 
دليل  هناك  ليس  أنه  العاملية 
فحوص  أمام  عائق  وجود  إلى  يشير 
)بى  املتسلسل  البوليمراز  تفاعل 
التى  السريعة  والفحوص  آر(  سى 
تعتمد على املستجدات فى حتديد 
وصنفت  بالفيروس.  اإلصابة 
"ساللة  باعتباره  أوميكرون  املنظمة 
نوفمبر   26 فى  القلق"  على  تبعث 
على  تؤثر  حتورات  عدة  على  بناء 
كورونا  بفيروس  باملقارنة  سلوكه 
أواخر  فى  مرة  ألول  ظهر  الذى 

.2019

إميان الدالي

رعب فى أوروبا..
وشبح اإلغالق يعود من جديد

يبدو أن متحور أوميكرون من 
فيروس كورونا فى طريقه 

ألن يصبح الساللة المهيمنة 
على العالم، حيث أجبرت 

هذه الساللة المتحورة 
العديد من الدول على إعادة 

فرض القيود التى كانت 
قد خففتها بعد انخفاض 

أعداد اإلصابات وذلك بعد 
انتشاره فى ما ال يقل عن 

45 دولة حول العالم.
وقد أعادت مخاوف ظهور 

المتحور أوميكرون صورة 
اإلغالقات والبقاء فى 

المنازل وتحديد التجمعات 
إلى الواجهة من جديد، 
تحديدا فى أوروبا التى 

تعيش بالفعل حالة من 
الذعر والخوف بسبب ارتفاع 

حاالت اإلصابة بالمتحور 
الجديد، مما تسبب فى 
نشر حالة من اإلحباط 

لدى األوروبيين خصوصا 
وأن تلك التطورات تأتى 

تزامنا مع االحتفاالت بعيد 
الميالد.

أوميكرون و أعياد امليالد 

عودة الكمامة 
مجددا لتكون 

إلزامية حتى فى 
الهواء الطلق 

خاصة فى األسواق 
املزدحمة
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٧٢4 نجوم وحكايات
طرحت الديفا سميرة سعيد، بوستر 

تشويقي لخامس أغنيات ألبومها، ولم 
تذكر الديفا اسم أغنيتها الجديدة

الساحة  ستشهده  جديدا  صراعا  أن  يبدو 
الفنانتين  بين  المرة  هذه  وسيكون  الفنية، 
تصوير  ساندي  إعــان  فمع  وروبــي.  ساندي 
اغنيتها الجديدة » في االالال » بفرنسا ؛ مع 
المنتج وليد منصور ، قامت شركة الرشيدي 
لروبي،  بشك  الهشك  أغنية  بطرح  لإلنتاج 
ساندي  ستطرحها  التي  األغنية  نفس  وهي 

ولكن باسم مختلف.
اثناء  األغنية  هــذا  ستغني  كانت  ــي  روب  
تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ولكن عقب 
األغنية  ذهبت  بالتراضي  تعاقدهما  فسخ 

إلى ساندي .

حذف أغنية روبي

أغنية  لإلنتاج  الــرشــيــدي  شركة  نشرت 
الهشك  اســم  حملت  روبــي  للفنانة  جديدة 
بشك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير 

يوتيوب.
أن األغنية لم استمر اال لبضع ساعات  اال 
المنتج  ان  حــيــث   وذلـــك  حذفها  تــم  حتي 
وانها  األغنية  عن  باالباغ  قام  منصور  وليد 
وقاموا  اليوتيوب  منه  تأكد  ما  وهو  حقه  من 

بحذفه .
وتعد أغنية الهشك بشك هي نفس أغنية  
الفنانة ساندي الجديدة« في االالال » التي 

ستطرح في ٢٩ ديسمبر .
وكان وليد منصور قد فسخ عقده مع روبي 
بالتراضي بعد إنتاجه لها اغنيتين ناجحتين 

هما قلبي باستيك وحته تانية.
بوستر األغنية :

في   « ألغنية  الدعائي  البوستر  ظهر  وقد 
طرحة  قبل  وذلك  ساندي  للمطربة   « االال 

مع برومو األغنية .
متفرقة  أمــاكــن  فــي  الكليب  تصوير  وتــم 
بفرنسا منهم شارع الشانزليزية ليمثل عودة 
المنتج  مع  االول  التعاون  في  لساندي  قوية 

وليد منصور  .
تسجيل  ــن  م ــدي  ــان س النجمة  وانــتــهــت 
وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان »في اال 
ال« من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي 

وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.
وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير 

أماكن  فــي  كليب  الفديو  بنظام  االغنيه 
متفرقة بالشارع هناك.

هي  ساندي  المطربة  أعمال  آخــر  وكانت 
عبر  طرحتها  التي  النهاردة«  »إزيــك  أغنية 
الفيديوهات  موقع  على  الرسمية  قناتها 
من  وهي  الماضي،  يوليو  شهر  في  »يوتيوب« 
عزيز  ألحان  حسين،  تامر  الشاعر  كلمات 

الشافعي، توزيع هاني يعقوب.
وتعرضت المطربة ساندي لسرقة حقائبها 
حسابها  عبر  فيديو  ونــشــرت  فرنسا،  فــي 
وقالت:  سيارة،  داخل  من  إنستجرام  بموقع 
شنط  وكل  جماعة،  يا  فرنسا  في  اتسرقت 
إننا  بس  تعرفوا  علشان  اتسرقت  الشوبينج 

عايشين في أمان.. عمار يا مصر.

الهشك بشك خناقة 
تفاصيل احلرب اجلديدة بني ساندي وروبي

للمرة األولى  .. عرض فيلم
صاحب املقام ليلة رأس السنة

أشرف عبد الباقي: 
الضرائب متثل حتديا كبيرا 

أمام عودة املسرح

 الديفا سميرة سعيد تروج خلامس أغنيات ألبومها اجلديد  إنسان آلى

من  الــرابــع  الموسم  حكايات  خامس  تعرض 
 .ON قناة  عبر  وقسمتك«،  »نصيبي  مسلسل 
من  وهي  بابا«،  راسنا  »تاج  اسم  الحكاية  وتحمل 
وبسمة  فضالي  ومنة  الله  عبد  صــاح  بطولة 
عمرو  تأليف  ــن  وم الــنــجــوم،  مــن  وعـــدد  داوود 

الخبيري. محمد  وإخراج  ياسين  محمود 
عبر  األربعاء  إلى  السبت  من  الحكاية  تعرض 
8 مساء، واإلعادة في  الساعة  ON في تمام  قناة 
والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر  الثانية صباحا، 
مساء،  العاشرة  الساعة  تمام  في  دراما   ON قناة 
والعاشرة  صباحا،  الخامسة  في  تعاد  أن  على 

عصًرا. والرابعة  صباًحا، 
الرابع  الموسم  من  اآلن  حتى  عرض  أنه  يذكر   
من مسلسل »نصيبي وقسمتك«، حكاية »النظارة 
وحكاية  المصري،  أمير  ببطولتها  وقام  البيضا« 
سامة،  شــريــف  بطولة  مــن  بــانــتــظــام«  ــرام  »غـ
عبد  أحمد  بطولة  من  وصالة«  »أوضــة  وحكاية 
اللقطة«  »حلوة  وحكاية  توفيق،  ورشوان  العزيز 

من بطولة هاني عادل.

صالح عبد اهلل 
يتصدر بوستر حكاية 

»تاج راسنا بابا«

مساء  الــعــاشــرة  تمام  ــى  وف السنة  رأس  ليلة  فــى 
الجمعة القادم ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تعايد روتانا سينما 
مشاهديها  بفيلم صاحب المقام أحد أجمل وأحدث 

إنتاجات السينما المصرية.
آسر  بطولة   ٢٠٢٠ سنة  إنتاج  من  المقام  صاحب 
تأليف  فــؤاد   بيومى   ، يسرا   ، خليل  أمينة   ، ياسين 
محمد  إخراج  السبكى  أحمد  إنتاج   ، عيسى  إبراهيم 

جمال العدل . 
يعيش  الــذى  يحيى   حــول  الفيلم  ــداث  أح ــدور  وت
هدم  يقرر  وحينما  مباالة،  والا  الثروة  من  عالم  في 
مقام ألحد الشيوخ الذى  يرتاد عليه الزوار  من أجل 
سياحي،  منتجع  إنشاء  بهدف    ، طلباتهم  تحقيق 
في  الوحيد  األمل  ويصبح  األمور،  تنقلب  ما  سرعان 

امرأة غامضة ُتدعى روح.
وكان قد علق المنتج أحمد السبكي، على قرار منع 
قائا:  السينمات،  في  المقام«  »صاحب  فيلم  عرض 
»منع الفيلم جاء بسبب تعاقده مع منصة إلكترونية 
مع  متفق  »كنت  معقًبا  أواًل«،  عليها  الفيلم  لعرض 
في  الفيلم  عرض  يتم  أن  على  اإللكترونية  المنصة 

السينما بعد عام«.

السينما  قبل  المنصة  على  الفيلم  »عرض  وتابع: 
انى  »توبة  معقبا  السينما«،  صناعة  غرفة  يخالف 
اعرض فيلم على منصة تانى.. الفيلم يتعرض األول 

في السينما، وبعد كدا يتعرض على المنصة«. 
في  كان  الفيلم  عرض  توقيت  »السبكى«أن  وأوضح 
حضور  هناك  يكن  لم  وعليه  كورونا،  انتشار  أثناء 
على  مشددا  فارغة،  كانت  والقاعات  السينمات  في 
أن عرض الفيلم على المنصة لم يكن غرضه مكسبا 

ماديا تماما.
وقيمة  »حــاوة  معقبا  السينما«،  بحب  »انــا  وأكــد 
وفيلم  رونــق،  لها  والسينما  العرض،  دور  في  الفيلم 

صاحب المقام سيعرض على القنوات بعد ذلك«.
من  كوكبة  تضم  جديدة  تجربة  »هناك  واسترسل 
إضافة  العيد«،  »ليلة  فيلم  في  سيشاركون  الفنانين 
يناير«،   7 في  سيعرض  والــذي   »١4 »قمر  فيلم  إلى 
النبوي  خالد  منهم  ممثا   ١٩ يضم  »الفيلم  معقبا 

وشيرين رضا وياسمين الرئيس وغيرهم«.
وأحمد  بدير  أحمد  فيه  يشارك  »الفيلم  واختتم 
مالك وبيومي فؤاد وغادة عادل وأحمد الفيشاوي ومي 

الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم«.

العقبات  عن  الباقي،  عبد  أشرف  الفنان  كشف 
التي تواجه المسرح المصري حالًيا.

وقال الفنان أشرف عبد الباقي، إن أبرز العقبات 
تتمثل في »الضرائب التي تصل إلى 5٢.5% على 
المسرح التجاري، خاصة وأنها تمثل تحديا كبيرا 
أن  »عبدالباقي«:  وأضاف   .« المسرح  عودة  أمام 
كان  الفضائية؛  القنوات  على  مسرحياته  عرض 
يعوض الخسائر، موضحا أنه يحاول تقديم أكثر 

من نوعية في المسرح خال الفترة الحالية.

طرحت الديفا سميرة سعيد، بوستر تشويقي 
لخامس أغنيات ألبومها، ولم تذكر الديفا اسم 
محمد  كلماتها  كتب  والتي  الجديدة،  أغنيتها 
القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني 
وظهرت  محروس  امير  وماستر  وميكس  يعقوب 

سميرة سعيد بلوك مميز.
كانت  سعيد  سميرة  الديفا  كليبات  ــر  آخ
أغنيتها  mon cheri مون شيرى، وهى األغنية 
الرابعة من ألبومها »إنسان آلى«، وحمل الفيديو 
والسبعينيات  الستينيات  وأجواء  طابع  كليب 
والفرنسية،  العربية  باللغة  األغنية  وكلمات 
سرور،  بال  ولحن  القياتى،  محمد  كلمات  ومن 
والماستر  الميكس  أما  يعقوب،  هانى  وتوزيع 

لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.
سعيد  سميرة  الكبيرة  النجمة  أحيت  وكانت 
لمؤسسة  الــخــامــس  الملتقى  افــتــتــاح  حفل 
أوالدنا،برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت 
»أرض  أغنية  الخاصة  القدرات  ذوى  بصحبة 
عمر  وألــحــان  طعيمة  أمير  تأليف  األحـــام« 

مصطفى.
العام تحت شعار  يذكر أن الملتقى أقيم هذا 
استثنائية،  دورة  وهى  فرحتنا«،  نرجع  »ســوا 
حيث التقى أوالدنا، من ذوى القدرات الخاصة، 
األفــرو  والفلكلور  الفنون  مهرجان  فــرق  مــع 
األفريقية  الفنية  الفرق  بمشاركة  صيني، 

والصينية واألوروبية.
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ديسمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧64
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

من المقرر أن تعقد إدارة نادى الزمالك، جلسة ٧٢
مع أشرف بن شرقى خالل األيام المقبلة، 

لحسم التجديد واإلعالن عن إتمام التجديد مع 
الالعب، أو رفض الالعب والبحث عن حل آخر

الشياطني يظهرون العني احلمراء للجميع

مفاجأت جديدة فى ملف بن شرقى  مانى : محمد صالح 
األفضل فى العالم 

عامر حسني يكشف أسرارا جديدة عن  قرار توقف الدورى

للمرة  اإلفريقي  السوبر  لقب  األهلي  حقق 
كأكثر  القياسى  الرقم  حامل  باعتباره  الثامنة 
أن  بعد  األفريقى،  السوبر  بلقب  تتويجًا  ناٍد 
خاضها،  نهائيات   10 أصل  من  مرات   8 حققها 
الرجاء  على  تغلبه  بعد  األربعاء  أمس  آخرها 
بعد   5  /  6 بنتيجة  الترجيح  بركالت  املغربي 
اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء 

.1/1
وجنح األهلي يف إسقاط 8 ضحايا خالل مشواره 
الثماني  املرات  يف  السوبر  بلقب  التتويج  نحو 
اجليش  وهي  مغربية  فرق  ثالث  منهم  املاضية، 
امللكي ونهضة بركان والرجاء، وفريقني تونسيني 
قد  كان  وإن  والصفاقسي  الساحلي  النجم  هما 
حقق اللقب مرتني على حساب األخير، ومرتني 
إفريقي  اجلنوب  تشيفز  كايزر  حساب  على 

وليوباردز الكونغولي.
ونستعرض ضحايا األهلى فى السوبر اإلفريقى 

أول ضحية
خاض األهلي بطل دوري األبطال مباراة السوبر 
أفريقي  اجلنوب  تشيفز  كايزر  ضد   2002 عام 

اجلنوب  الفريق  وكان  الكونفدرالية«  »بطل 
عام  السوبر   فى  األهلي  ضحايا  أول  أفريقي 
مقابل  أهداف  بأربعة  عليه  الفوز  بعد   2002
هدف، سجل رباعية األهلي خالد بيبو وحسام 
غالي وسيد عبد احلفيظ وعصام احلضرى وهو 
الهدف الشهير للسد العالى فى مشواره الكروي.

 
ثاني ضحية

واجه األهلي بطل دوري األبطال نظيره اجليش 
 ،2006 عام  الكونفدرالية  بطل  املغربي  امللكي 
بركالت  األهلي  بفوز  انتهت  التي  املباراة  وهي 
بدون  األصلي  الوقت  نهاية  بعد  الترجيح 
النحاس  عماد  حينها  لألهلي  وسجل  أهداف، 

وأسامة حسني وشادي محمد وإسالم الشاطر.
 

ثالث ضحية
النجم  مع  األبطال  دوري  بطل  األهلي  التقى 
يف   2007 عام  الكونفدرالية  بطل  الساحلي 
املباراة التي أقيمت مبلعب أديس أبابا بأثيويبا 
على  عاما   50 مبرور  الكاف  احتفالية  فى 
أهداف  بدون  األصلي  الوقت  وانتهى  تأسيسه، 

وسجل لألهلي يف ركالت الترجيح، شادي محمد 
استاكوزا  حسن  وأحمد  متعب  وعماد  وفالفيو 

وعماد النحاس.
 

رابع ضحية
الصفاقسي  واجه  األبطال  دوري  بطل  األهلي 
وفاز   2009 عام  الكونفدرالية  بطل  التونسي 
القاهرة،  استاد  على   1-2 بنتيجة  األحمر 

وسجل األجنولي أمادو فالفيو ثنائية األهلي.
 

خامس ضحية
مواجهة  األبطال  دوري  بطل  األهلي  خاض 
بطل  الكونغولي  ليوباردز  مع  مختلفة 
بنتيجة  األحمر  وفاز   2013 عام  الكونفدرالية 
2-1 على ملعب برج العرب باإلسكندرية، حيث 
سجل رامي ربيعة ومحمد بركات هديف األهلي 

وقادا الفريق للقب اخلامس.
 

سادس ضحية
مع  األبطال  دوري  بطل  األهلي  التقى 
عام  الكونفدرالية  بطل  التونسي  الصفاقسي 

استاد  على   2-3 بنتيجة  األهلي  وفاز   2014
جدو  ناجي  محمد  أهداف  وسجل  القاهرة، 
وعمرو جمال »هدفني«، ولكن املفارقة أنه سجل 
احلالي  األهلي  العب  معلول  علي  للصفاقسي 
اإلسماعيلي  العب  يوسف  بن  الدين  وفخر 
السابق وبيراميدز احلالى، واللذين كانا يلعبا يف 

صفوف الصفاقسي وقتها.
 

سابع ضحية
التقى األهلى بطل دوري األبطال فى أخر نسخة 
مع نهضة بركان املغربى بطل الكونفدرالية وفاز 
باللقب  ليتوج  رد  دون  بهدفني  األحمر  املارد 

السابع فى تاريخه.
 

ثامن ضحية
مباراة  يف  املغربي  الرجاء  مع  األهلي  التقى 
علي  بن  أحمد  ملعب  على  اإلفريقي  السوبر 
وتوج  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  بالريان 
يف   5  /  6 بنتيجة  الفوز  بعد  باللقب  األهلي 
األصلي  الوقت  انتهى  بعدما  الترجيح  ركالت 

بالتعادل اإليجابي بهدل ملثله.

ضحايا األهلى بالسوبر اإلفريقى 

حال  على  تنطبق  ..مقولة  قوم  مصائب 
منتخب  مع  وموقفه  شرقى  بن  أشرف 
أفريقيا  أمم  قائمة  من  االستبعاد  و  املغرب، 
، و جتديده للزمالك  املقبلة مع منتخب بالده 
أسود  قائمة  من  استبعاده  جاء  حيث   ،
التجديد  من  الالعب  لتقرب  االطلسى 

. االبيض  للفريق 
 ومن املقرر أن تعقد إدارة نادى الزمالك، جلسة 
املقبلة،  األيام  خالل  شرقى  بن  أشرف  مع 
حلسم التجديد واإلعالن عن إمتام التجديد 
مع الالعب، أو رفض الالعب والبحث عن حل 
فترة  خالل  تسويقه  يكون  قد  والذى  آخر 

املكاسب  لتحقيق  املقبل،  يناير  شهر  انتقاالت 
الذى  الوقت  فى  هذا  يأتى   ، رحيله  من  املادية 
 ، الالعب  على  الصدمة  من  حالة  فيه  سيطرت 
عقب استبعاده من قائمة منتخب بالده املشاركة 
فى  يناير   9 لها  واملقرر  املقبلة  افريقيا  أمم  يف 

الكاميرون.
 ، القائمة  من  استبعاده  يتم  ان  يتوقع  يكن  ولم  
أمر  فى  التفكير  الالعب  يعيد  سوف  وبالتالى 
فكرة  عن  يتراجع  قد  و   ، للزمالك  جتديده 
فى  الالعب   يرغب  كان  التى  اجلزائى  الشرط 
وضعها فى تعاقده اجلديد وبقيمة ضعيفة جدا 

ال تتناسب مع إمكانياته .

ملنتخب  الفني  املدير  خليلوزيتش  وحيد  كشف 
الثنائى بدر بانون العب  املغرب أسباب استبعاد 
عن  الزمالك  العب  شرقي  بن  وأشرف  األهلى 
االفريقية   االمم  لبطولة  النهائية  القائمة 

املقبلة الكاميرون 2022.
خليلوزيتش  وحيد  أعلنها  التي  القائمة  وخلت 
ستخوض  التي    ، املغرب  ملنتخب  الفنى  املدير 
اسم  من   ،2022 اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات 
أشرف بن شرقي جناح الزمالك املهاجم ،  والذى 
أداء  من  للغاية  محبط  بأنه  الفنى  املدير  برره 
أمل  بخيبة  ويشعر  عام  بشكل  بنشرقي  أشرف 

من أداء منتخب املحليني ».

حسني  عامر  أكد 
رابطة  عضو 
أن  الدوري  أندية 
املسابقة  قرار توقف 
على  بناء  جاء  املحلية 
االلتزام باللوائح واألجندة الدولية قبل انطالق منافسات 

كأس األمم اإلفريقية املقرر إقامتها يف الكاميرون.
»خاطبنا   : تلفزيونية  تصريحات  يف  حسني  عامر  قال 
خلوض  املنتخبات  العبي  انضمام  لتأخير  الدول  بعض 
أمم إفريقيا من أجل استكمال اجلولة الثامنة، وكان لدينا 

رغبة وأمل بالفعل يف خوض اجلولة الثامنة بشكل كامل«
وأضاف: »ولكننا التزمنا باللوائح واألجندة الدولية التي 
تنص على التوقف قبل انطالق أمم إفريقيا بأسبوعني 
لذلك قرار إيقاف الدوري يأتي التزاما باألجندة الدولية«

الرابطة  وتطرق عامر حسني للحديث عن بطولة كأس 
كنا  املقبل،  يونيو  شهر  يف  تنتهي  سوف  »البطولة  قائال: 
الدولي  التوقف  فترة  يف  الرابطة  كأس  بطولة  سنلعب 
معسكرا  لديه  الزمالك  ولكن  اإلفريقية  األمم  لبطولة 

خارج مصر«

مباراة  إقامة  املحترفة،  املصرية  األندية  رابطة  وتدرس 
نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو املقبل بدال من فبراير 
األندية  مونديال  فى  األهلى  النادى  مشاركة  بسبب 
وتعارض املواعيد مع بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022. 
وأعلنت رابطة األندية املصرية املحترفة انطالق بطولة 
كأس الرابطة ألول مرة، خالل فترة التوقف الدولى أثناء 
كأس األمم اإلفريقية 2022، وسيكون نظام البطولة، هو 
إجباريا،  فريًقا   18 املمتاز  الدورى  مسابقة  فرق  مشاركة 
وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 
فرق. وخالل دور املجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، 
األندية عقب ذلك فى كل مجموعة،  ثم يجرى ترتيب 
بينما  النهائى،  نصف  للدور  مجموعة  كل  أول  ليصعد 
الثانى  املركز  الفرق صاحبة  نتائج  املفاضلة بني  ستجرى 
ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم 
ألصحاب الصدارة فى املجموعات الثالث. وتقرر أن تلعب 
كاس  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  يف  األربعة  الفرق 
الرابطة بعد إجراء قرعة بني الرباعي، ليتأهل فريقان 
للمباراة النهائية من البطولة، ويجرى حسم اللقب بينهما 

فى شهر يونيو املقبل وحتديدا أثناء التوقف الدولى.

يرى ساديو ماني العب فريق ليفربول أن زميله النجم املصري 
محمد صالح، ُيعد أفضل العب يف العالم يف الوقت احلالي.

ويقدم محمد صالح أداًء متميًزا للغاية يف املوسم احلالي مع 
ليفربول يف مختلف املسابقات، مما جعل الكثير من جنوم 

كرة القدم يصفونه بأنه األفضل يف العالم.
وعلى الرغم من ذلك، احتل محمد صالح املركز السابع يف 

سباق الكرة الذهبية، ألفضل العب يف العالم لعام 2021.
وُسئل ماني عما إذا كان يرى محمد صالح أفضل العب يف 
برنامج  مع  حواره  خالل  وذلك  احلالي،  الوقت  يف  العالم 

»Soccer AM« الشهير.
ورد السنغالي: »هل ميكنك ذكر العب واحد أفضل منه 
يثبت  أسبوع  كل  ميكنك،  ال  اآلن؟ 
ال  امللعب،  أرض  على  ذلك 
ذلك،  يف  االختالف  ميكنك 

إنه أفضل العب«.
صالح  »محمد  وأضاف: 
نحن  لنا،  دائًما  يسجل 
يف  لوجوده  محظوظون 

فريقنا«.
محمد  بـ  أشاد  وبينما 
ماني  لدى  يكن  لم  صالح، 
أدنى شك أيًضا يف أنه أسرع 

من املصري يف الفريق، حيث 
قال: »أنا أسرع منه يف املسافات 

الطويلة  املسافات  ويف  القصيرة، 
أنا أسرع كذلك!«.

فان  فيرجيل  زميله  ماني  ووصف 
دايك بأنه أسرع العب يف ليفربول، 
أداما  أن  كذلك  اعترف  بينما 
ولفرهامبتون  العب  تراوري 

أسرع منه.
ميلنر  جيمي  اختار  كما 
يف  دائًما  يريده  كالعب 

فريقه يف التدريبات.
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العدد 7٦4
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

والتنمية  التخطيط  وزارة  عقدت 
أحمد  الدكتور  برئاسة  االقتصادية 
نقاشية  جلسة  الوزيرة؛  نائب  كمالي، 
متعدد  للفقر  الوطني  المؤشر  حــول 

األبعاد.
هبة  ــورة  ــتـ ــدكـ الـ الــجــلــســة  ــر  ــض ح
ــي، مــســتــشــار رئــيــس الــجــهــاز  ــث ــي ــل ال
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي 
رئيس  إسماعيل،  أبو  خالد  والدكتور 
والفقر  االقــتــصــاديــة  التنمية  قسم 
إيــمــان حلمي،  والــدكــتــورة  بــاالســكــوا، 
االجتماعي  التضامن  ــرة  وزيـ مــعــاون 
ــول  ــم ــش لــلــشــئــون االقـــتـــصـــاديـــة وال
وزيــرة  مستشار  شفيق،  رأفــت  المالي، 
الحماية  لبرامج  االجتماعي  التضامن 
شــرف،  الحميد  عبد  االجــتــمــاعــيــة، 
مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، لينا نبراوي، مسئول 
باليونيسف،  االجتماعية  السياسات 
ريهام  الدكتورة  التخطيط  وزارة  ومن 

رزق، مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
ــار الــدكــتــور  ــ ــال الــجــلــســة أش ــ وخ
من  مجموعة  عقد  إلى  كمالي،  أحمد 
بحضور  الفقر  مؤشر  حول  النقاشات 
والتنمية  التخطيط  وزارات  ممثلي 
االجتماعي،  والتضامن  االقتصادية، 

العامة  للتعبئة  الــمــركــزي  والــجــهــاز 
واليونيسيف،  واالسكوا،  واإلحصاء، 
ضــرورة  مؤكًدا  الجهات،  من  وغيرها 
هناك  يكون  وأن  المفاهيم،  توحيد 
متعدد  الفقر  لتعريف  محدد  قياس 
التعريف  هذا  على  يتفق  وأن  األبعاد، 
ــذا الــمــجــال  ــ الــمــتــخــصــصــيــن فـــي ه

والوطنية. الدولية  بالجهات 
 كــمــا أشــــار »كـــمـــالـــي«، فـــى بــيــان 
صحفى، اليوم الجمعة، إلى مجهودات 
ــي مــجــال  ــة فـ ــري ــص ــم ــة ال ــوم ــك ــح ال
الفقر  ومحاربة  االجتماعية  الحماية 
عدد  هناك  أن  موضًحا  صوره،  بجميع 
الدولة  أطلقتها  التي  المبادرات  من 
في هذا المجال، مؤكًدا أهمية عملية 
المبادرات  تلك  قبل  للوضع  التقييم 
مهم  مؤشر  قياس  فــإن  لــذا  وبعدها، 
األبــعــاد؛  متعدد  الفقر  مــؤشــر  مثل 
تأثير  نحو  التوجه  مــن  ــوع  ن يعطي 
الفقر  على  المختلفة  المبادرات  هذه 

األبعاد.  متعدد 
أنه  التخطيط،  ــرة  وزي نائب  وأكــد   
الــمــادي،  الفقر  أهمية  مــن  بــالــرغــم 
أيًضا  له  األبعاد  متعدد  الفقر  أن  إال 
فقط  يقيس  ال  فهو  خــاصــة؛  أهمية 
كذلك  يقيس  ولكنه  الــمــادي،  الفقر 

الــجــوانــب الــمــخــتــلــفــة الــمــرتــبــطــة 
موضًحا  االجــتــمــاعــيــة،  بــالــحــمــايــة 
والمناقشة،  والحوار  المشاركة  أهمية 
والتوجهات  األفــكــار  إثـــراء  أجــل  مــن 

المختلفة.
إطاق  سيتم  إنــه  »كمالي«،  وقــال   
األبعاد  متعدد  للفقر  الوطني  المؤشر 
معتمد  المؤشر  هذا  وسيكون  قريًبا، 

المختلفة  الدولية  الجهات  جانب  من 
مع  قياسه  منهجية  التــســاق  نــظــرًا 
وكذلك  الدولية  الممارسات  أفضل 
والمنظمات  التنمية  شركاء  مشاركة 

الدولية في إعداده.
ريهام  الدكتورة  أشــارت  جانبها  من   
األبــعــاد  متعدد  الفقر  أن  ــى  إل رزق، 
ويحدد  للفقر،  ــح  أوض ــورة  ص يعطي 
التي  واألبــعــاد  الصعوبات  مجموعة 
الفقراء،  تحدد من يقع ضمن شريحة 
الفقر  ــاس  ــي ق يــمــكــن  ــه  أنـ مــوضــحــة 
المناطق  مستوى  على  األبعاد  متعدد 

بالمحافظات. الجغرافية 
تحديد  أهــمــيــة  »رزق«،  وأكــــدت   
أداة  كونه  األبعاد  متعدد  الفقر  مؤشر 
ويساعد  السياسات،  وتوثيق  للحوكمة 
الــبــرامــج  عــمــل  كــفــاءة  تحسين  فــي 
دور  ويعزز  العامة،  والسياسات  القومية 
الحكومة المصرية كرائد في المنطقة 
وتصميم  الــمــؤشــر  هـــذا  الســتــخــدام 

السياسات المبنية على األدلة.
الــنــقــاشــيــة تم  الــجــلــســة  ــال  ــ  وخ
المؤشر  عمل  إطــار  نتائج  استعراض 
خال  األبعاد  متعدد  للفقر  الوطني 
الرئيسية  واألبعاد  الماضية،  الشهور 
ــي لــلــفــقــر مــتــعــدد  ــن ــوط لــلــمــؤشــر ال

األبعاد، ومؤشرات تلك األبعاد.

ــات االقــتــصــاديــة  ــي ــداع ــت بــســبــب ال
الدولة  استمرت  كورونا،  فيروس  ألزمة 
أوجه  من  العديد  تقديم  في  المصرية 
القرارات  من  مجموعة  وتطبيق  الدعم 
السياحي،  للقطاع  دعما  واإلجـــراءات 

نستعرضها في السطور التالية..
في  السير  ــاء  إرج مهلة  تجديد   -١  
على  اإلدارى  الحجز  توقيع  ــراءات  إج
والسياحية  الفندقية  المشروعات 
ديسمبر   3١ في  ينتهى  آخر  عام  لمدة 

.202١
تقوم  الــتــى  النسبة  تخفيض   –2  
ــآت الــفــنــدقــيــة  ــش ــن ــم ــا ال ــدادهـ ــسـ بـ
الكهرباء  استهاك  مقابل  والسياحية 
يناير   ١ مــن  اعــتــبــارًا  ــغــاز  وال والــمــيــاه 
حتى 3١ أكتوبر 202١ ليتم سداد %40 
على  الفندقية  للمنشآت  بالنسبة 
مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت 
السياحية،  المحافظات  فى  السياحية 
المديونيات  سداد  إرجــاء  استمرار  مع 
العمل  مد  ثم   ،202١ أكتوبر   3١ حتى 
بالنسبة   2022 أبريل   30 حتى  بالقرار 

وأسوان  األقصر  في  الكائنة  للمنشآت 
وطابا ونويبع ودهب.

ــيــات  ــمــديــون ــداد ال ــ  3-إرجـــــــاء سـ
الفندقية  المنشآت  على  المستحقة 
الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ 
السداد مجدواًل على 36 شهرًا )اعتبارًا 
 ١ و  المذكورة  للمدن   2022 مايو   ١ من 

نوفمبر 202١ لباقى المدن(.
على  الــضــريــبــة  مـــن  ــاء  ــفـ اإلعـ  -4  
فعليًا  المستخدمة  المبنية  العقارات 

والفندقية  السياحية  األنشطة  في 
)أبريل 2020 حتى أكتوبر 202١(.

 ٥– تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم 
جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد 
ــوم  ورس التحلية  محطات  تــراخــيــص 
ضفاف  على  الدولة  بأماك  انتفاع  حق 
فى  الكائنة  المنشآت  )باستثناء  النيل 
يناير  من  اعتبارًا  والجيزة(  القاهرة 

202١ حتى 30 أبريل 2022
من  المقدمة  ــة  ــان اإلع صــرف    –6  

العاملة  القوى  بوزارة  الطوارئ  صندوق 
أكتوبر   3١ حتى   2020 أبــريــل  )مــن 
طيران  تحفيز  برنامج  –إطاق   )202١
أبريل   30 حتى  يناير   ١ مــن  جــديــد 

.2022
 ٧– اإلعفاء من سداد رسوم التأشيرة 
إلــى  مــبــاشــرة  ــن  ــدي ــواف ال للسائحين 
المحافظات السياحية )من يونيو2020 

حتى30 أبريل202١(.
رســوم  على  التخفيض  تطبيق   -٨  

األرضية  والخدمات  واإليــواء  الهبوط 
السياحية  المحافظات  مــطــارات  فــي 

)يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022(.
 ٩– منح مهلة للفنادق العائمة العاملة 
على  الرفع  لتأجيل  ناصر  بحيرة  في 

الجفاف حتى 30 أبريل 2022.
البنك  لمبادرة  السماح  فترة   -١0  
وزارة  بضمان  المالية  ووزارة  المركزى 
وبسعر  جنيهًا  مليار   3 بقيمة  المالية 
مرتبات  ســـداد  لــتــمــويــل   %٥ ــدة  ــائ ف

العاملين إلى نهاية ديسمبر 202١.
والثروة  البترول  وزارة  موافقة   -١١  
التخفيض  زيــــادة  عــلــى  الــمــعــدنــيــة 
الطيران  ــود  وقـ سعر  على  الممنوح 
للرحات السياحية  إلى ١٥ سنت حتى 

أبريل 2022.
الكافيتريات  جميع  إعفاء  مد   -١2  
األعلى  للمجلس  التابعة  ــازارات  ــب وال
والمواقع  بالمتاحف  الموجودة  لآلثار 
ــارات حتى  ــجـ ــن دفـــع اإليـ األثــريــة م
أكتوبر 202١، وتخفيض نسبة ٥0% من 
نوفمبر  شهرى  عن  اإليجارية  القيمة 

وديسمبر202١ و يناير 2022.
 ١3- إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر 
دخول المتاحف والمناطق األثرية إلى 
مايو 2022 )كان من المقرر زيادتها في 

نوفمبر 2020(.
 ١4- تخفيض ٥0% علي أسعار تذاكر 
المواقع األثرية والمتاحف للمصريين 
خال مبادرة »شتي فى مصر« )يناير – 

مايو 202١(.
المصرية  للقنوات  الــســمــاح    -١٥  
برامج  بــإجــراء  واألجنبية  والعربية 
والمتاحف  بالمواقع  مجانًا  حــواريــة 
األثرية من يناير 202١ وحتي ديسمبر 

.202١
وأسرهم  الطبية  األطقم  إعفاء   -١6  
المتاحف  جميع  ــر  ــذاك ت رســـوم  ــن  م

والمواقع األثرية خال عام 202١.
 ١٧-تحديث ضوابط إقامة األنشطة 
ــر الــتــجــاري  ــوي ــص ــت ــات وال ــي ــال ــع ــف وال
التابعة  والمتاحف  األثرية  بالمناطق 
أكثر  لتكون  لــآلثــار  األعــلــى  للمجلس 

جاذبية.

التخطيط تعلن إطالق املؤشر الوطنى للفقر متعدد األبعاد قريًبا

تخفيضات وإعفاءات تستمر لـ 2022.. أبرز مبادرات احلكومة لدعم القطاع السياحي

أحمد صالح

وقع المهندس طارق الما وزير البترول والثروة المعدنية، 
التنفيذى  الرئيس  الــرجــال  عز  عابد  المهندس  من  وكــًا 
للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس 
التنفيذى ألنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى اإليطالية، 
فى  واستغاله  وتنميته  البترول  عن  البحث  التزام  اتفاقية 
مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة 
لسنة   ١٨٥ رقم  القانون  بموجب  والصادرة  اإليطالية  إينى 

.202١
 وتتضمن االتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات ال 
تقل عن مليار دوالر باإلضافة إلى التزامها بإنفاق ما ال يقل 
عن 20 مليون دوالر اضافية لحفر 4 آبار، وتأتى االتفاقية فى 
المعدنية  والثروة  البترول  لوزارة  الجديدة  المنهجية  إطار 
الطبيعى  التناقص  ومواجهة  اإلنتاج  معدالت  زيــادة  بشأن 
المناطق  بعض  فى  التكنولوجيات  أحدث  باستخدام  لآلبار 
الصعبة  المعادلة  تحقيق  على  والعمل  حاليا  المنتجة 
وتشجيعهم  الشركاء  مــع  متوازنة  ــروط  ش على  للحصول 
مجاالت  مختلف  فى  االستثمارات  من  المزيد  ضخ  على 

والغاز  البترول  عن  واالستكشاف  البحث 
االحتياطيات  لــدعــم  وتنميته 

تأكيد  على  والعمل  المؤكدة، 
المرجحة  االحــتــيــاطــيــات 
ــات  ــدراس ال أظهرتها  الــتــى 
ــات  ــي ــل ــم الـــســـيـــزمـــيـــة وع
التى  المختلفة  التقييم 

قامت بها الشركات العالمية 
العاملة فى مصر.

 حضر التوقيع الجيولوجى 
أول  ــل  ــ ــي ــ وك فــــــرج  أشـــــــرف 
لاتفاقيات  الــبــتــرول  وزارة 

ــو  ــ ــارك ــ ــاف وم ــ ــش ــ ــك ــ ــت ــ واالس
شركة  عــام  مدير  ــونــدى  روت

إينى فى مصر.

المالية،  ــر  وزي معيط  محمد  الدكتور  استعرض 
الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات 
األعمال،  مجتمع  أمام  الجمركية  اإلجراءات  وتيسير 
على  الُمقررة  الجمركية  اإلعفاءات  خال  من  وذلك 
فى  يساعد  بما  المستوردة؛  االستراتيجية  السلع 
بــاإلدارات  العمل  أداء  تحسين 
زمن  وتقليص  الجمركية، 
اإلفـــــراج الــجــمــركــى، 
احتياجات  وتلبية 
المحلية،  الــســوق 
ــى  واإلســــــــهــــــــام ف

استقرار األسعار.
وزيــــــر  ــى  ــ ــق ــ ــل ــ ت  
ــًرا  ــري ــق الــمــالــيــة، ت

أشار  الجمارك،  مصلحة  رئيس  غتورى  الشحات  من 
شهادات   2٥0٧ مشمول  عن  ــراج  اإلف تم  أنه  إلى  فيه 
و»دمــيــاط«،  »الدخيلة«  بجمارك  واردة  جمركية 
والبضائع  االستراتيجية،  السلع  من  متعددة  ألصناف 
والبقوليات،  والسكر،  واألرز،  »القمح،  مثل:  العامة 
والــمــراوح،  والثاجات،  التكييف،  ومكونات  والـــذرة، 
وقطع  واألعــاف،  والخيوط،  واألخشاب،  واألقمشة، 
غيار الموتوسيكات، والسيارات«، خال شهر نوفمبر 

الماضى.
والــرســوم  الــضــرائــب  إجمالى  أن  التقرير  أضـــاف   
بجمارك  الــوارد  شهادات  عن  الُمحصلة  الجمركية 
ألف  و26٧  مليوًنا   642 بلغت  و»دمياط«،  »الدخيلة« 
المضافة  القيمة  ضرائب  إجمالى  بلغ  بينما  جنيه، 
والرسوم األخرى الُمحصلة عن هذه الشهادات حوالى 

مليار و44١ مليوًنا و٧٨0 ألف جنيه.
بجمارك  للصادر  العامة  اإلدارة  أن  التقرير  أوضح   
»الدخيلة« و»دمياط«، قامت بتصدير مشمول 3 آالف 
و6١٥ بياًنا جمركًيا خال شهر نوفمبر الماضي، معظم 
العامة  والبضائع  االستراتيجية،  السلع  من  أصنافها 
واإلستانلس،  الغذائية،  والمواد  »األلومنيوم،  مثل: 
مليارات   ٩ بلغت  إجمالية  بقيمة  والرمل«،  والرخام، 
رسوم  بلغت  بينما  جنيه،  ألــف  و٨١6  مايين  و٩0٥ 

الصادر الُمحصلة نحو ١٥ مليوًنا و4٨٥ ألف جنيه.
والرسوم  الضرائب  إجمالي  أن  إلــى  التقرير  أشــار   
المحصلة  ــرى  األخ والــرســوم  والضرائب  الجمركية 
نوفمبر  شهر  خال  و»دمياط«،  »الدخيلة«  بجمارك 
ألف  و٩4٥  مليوًنا  و٥٧2  مليار   2 نحو  بلغت  الماضي 

جنيه.

إينى اإليطالية تضخ مليار 
دوالر استثمارات بالبحث 

وإنتاج البترول والغاز مبصر

2.5 مليار جنيه جنيه ضرائب ورسوم بجمارك 
»الدخيلة« و»دمياط« خالل نوفمبر


