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0 أكتوبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٥
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٥٢2 العيون الساهرة
شاركت عناصر الشرطة 

النسائية فى عروض حفل 
التخرج أمام الرئيس السيسي

شهدت أكاديمية الشرطة 
حفل تخرج دفعة جديدة من 
الطالب، بحضور الرئيس عبد 

الفتاح السيسى، والدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس 

الوزراء، واللواء محمود توفيق 
وزير الداخلية، وعدد من الوزراء 

والشخصيات العامة والرموز 
الوطنية وأهالى الخريجين.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بتكريم أوائل كلية 
الشرطة دفعة 2021 بحفل 

تخرج دفعة جديدة من طالب 
الكلية حيث قلدهم الرئيس 
السيسى أنواط االمتياز من 
الطبقة الثانية كما شارك 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 
فى تكريم أوائل الطالب 

الوافدين فى أكاديمية 
الشرطة. هذا وقد شاركت 

عناصرالشرطة النسائية فى 
عروض حفل التخرج أمام 

الرئيس السيسي.
وتعد أكاديمية الشرطة 

المصرية » عرين األبطال » 
ومصنع الرجال وصرح علمى 

أمنى شامخ حملت على مر 
التاريخ مشعل العلم فى 
خدمة األمن فهى ملحمة 
الوطنية والوفاء، والمتتبع 
لتاريخ أكاديمية الشرطة 
يكتشف أنها لم تتوقف 
عن الوفاء برسالتها فى 

إعداد وتأهيل رجال الشرطة 
المؤهلين على أعلى مستوى 

تعليمًيا وتدريبًيا وبحثًيا 
بمستويات كفاءة مشهود لها 

دوليا .

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن جهاز الشرطة 
يدرك إدراكاً كاماًل ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها 
خارجية  ومخططات  بالصراعات  يموج  إقليمي  محيط 
تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء وهنا 
والء  المسئولية  مستوى  عند  دومــاً  الشرطة  رجــال  يقف 
للواجب باذلين العطاء بنفس راضية للقضاء على مخاطر 
التنظيمات  مــحــاوالت  وإجــهــاض  فلوله  ودحــر  ــاب  اإلرهـ
خالل  ذلك  اإلجرامي.جاء  نشاطها  إحياء  إلى  الساعية 
كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة احتفالية 
أكاديمية الشرطة بتخرج دفعة جديدة من الطالب، بحضور 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي 
الداخلية،  وزيــر  توفيق  محمود  واللواء  الحكومة،  رئيس 
الوطنية  والرموز  العامة  والشخصيات  الوزراء  من  وعدداً 
الرحمن  الله  الكلمة:)بسم  نص  الخريجين.والى  وأهالي 
َعِزيٌز  لََقِويٌّ  اللََّه  ِإنَّ  يَنُصُرهُ   َمن  اللَُّه  َولََينُصَرنَّ   « الرحيم 
الفتاح السيسي رئيس  الرئيس عبد  العظيم  الله  » صدق 
الجمهورية الجمع الكريم تتشرف وزارة الداخلية بمشاركة 
حضراتكم احتفالها بيوم الخريجين لتشهدوا وشعب مصر 
الشرطة  أكاديمية  وطالبات  طلبة  من  النخبة  هذه  خطى 
بعد أن تحولوا إلى حياة االنضباط وااللتزام واليوم يبدأون 
لحفظ  النبيلة  رسالتهم  أداء  فى  العملية  خطواتهم  أولى 
بصالبة  يقفون  الغالية  مصرنا  ربــوع  فى  ــان  واألم األمــن 
ورخاء  ونهضته  رفعته  سبيل  فى  للوطن  حراساً  وشموخ 
آفاق  العام مع  الخريجين هذا  بيوم  العظيم.نحتفل  شعبه 
تقودون مسيرة  الرئيس  وأنتم سيادة  الجديدة  الجمهورية 
الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة تحققون من خاللها آمال 
الشعب عبر إنجازات ومشروعات قومية عمالقة أسست 
لدولة حديثة آمنة مستقرة تتبوأ مكانتها المستحقة بإرادة 
إدراكاً  الشرطة  الحضور:يدرك جهاز  ثابتة.السادة  وطنية 
محيط  يفرضها  تحديات  من  بالوطن  يحيط  ما  كاماًل 
تستهدف  خارجية  ومخططات  بالصراعات  يموج  إقليمي 
يقف  وهنا  والرخاء  التنمية  نحو  الوطن  مسيرة  تقويض 
المسئولية  مستوى  عند  دوماً  الشرطة  رجال  من  أبناؤكم 
للقضاء  ــة  راضــي بنفس  الــعــطــاء  بــاذلــيــن  لــلــواجــب  والء 
محاوالت  وإجهاض  فلوله  ودحــر  اإلرهــاب  مخاطر  على 
وذلك  اإلجرامى  نشاطها  إحياء  إلى  الساعية  التنظيمات 
فى  ودقــة  مقننة  وإجــراءات  متكاملة  معلومات  من خالل 
تنفيذ عمليات الضبط وفى مجال مواجهة الجريمة بشتى 
ترسيخ  فى  نجاحاتها  األمنية  الجهود  تواصل  صورها 
محاور األمن الوقائى وإستهداف البؤر اإلجرامية وتحقيق 
ما  لكل  والتصدى  القانون  على  للخارجين  الــردع  مفهوم 
وإستقراره.وإدراكاً  أمنه  على  حفاظاً  المجتمع  قيم  يمس 
لقيمة األمن بإعتباره ضرورة للحياة والتنمية وأن تحقيقه 
فى عالم اليوم هو عملية بالغة الدقة والتعقيد فقد إرتكزت 
اإلستراتيجية األمنية على أسس وتخطيط علمى مدروس 
الريادة  وتحقيق  األداء  بمعدالت  اإلرتقاء  مواصلة  بهدف 
ذلك  ولتحقيق  واالستقرار،  األمن  دعائم  وتوطيد  األمنية 
الشامل  والتحديث  التطوير  على  الداخلية  وزارة  تعمل 
على  التفوق  في  االستمرار  يتيح  بما  األمنية  للمنظومة 
التحديات.ويشهد الواقع اهتمام الوزارة بالعنصر البشرى 
السياسات  أهداف  لتحقيق  األساسية  الدعامة  باعتباره 
والتدريب  التعليم  منظومة  جهود  تنطلق  حيث  األمنية 
ــن بمهارات  ــال الــشــرطــة مــزودي إلعـــداد أجــيــال مــن رجـ
وقدرات وظيفية متميزة مؤهلة للتعامل المدرك إلمكانيات 
الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها فى مواجهة كافة 

صور الجرائم المستحدث وتحقيق جودة األداء الشرطي.
على  المعاصرة  األمنية  السياسة  الكريم:تحرص  الجمع 
نحو  الدولة  توجه  ومواكبة  الــوزارة  أجهزة  قــدرات  تعزيز 
التحول الرقمي بما يحقق تنفيذ التكليفات والمهام األمنية 
رجل  مهارات  وتنمية  الكفاءةوالفاعلية  من  عالية  بدرجة 
القانونية والشرطية  العلوم  الشرطة في مختلف مجاالت 
من  اإلنــســان  حقوق  مبادئ  مقدمتها  وفــى  واالجتماعية 
خالل إدراجها كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات 
والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التى يتم تنظيمها 
بالتنسيق مع المنظمات الدولية واألممية والتي تستهدف 
حرياته  وصــون  اإلنــســان  حقوق  احــتــرام  مفاهيم  تعظيم 
األساسية في كافة مجاالت العمل األمني إنفاذاً لمحددات 
منظومة  اإلنسان.وتواصل  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية 
التعليم والتدريب األمني سعيها لصقل المهارات الوظيفية 
الدراسية  الــمــقــررات  تطوير  خــالل  مــن  الشرطة  لرجل 
واالستعانة بأحدث تقنيات وسائط التدريب بهدف إعداد 
من  اليوم  فعاليات  ما جسدته  وهو  شرطة عصري  رجل 
العمل  في  واإلخــالص  الجهد  نتيجة  جــاءت  عالية  كفاءة 
منظومة  حققته  ــذي  ال المتميز  المستوى  على  ودلــيــاًل 
األمنية. القطاعات  شتى  فى  بالوزارة  والتدريب  التعليم 

السالم  حفظ  دبــلــوم  اســتــحــداث  تــم  السياق  ذات  وفــى 
وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا وفى إطار سعى 
والدولية  اإلقليمية  مصر  مكانة  لترسيخ  الدائم  ــوزارة  ال
للتدريب على عمليات حفظ  المصرى  المركز  / إضطلع 
السالم بأكاديمية الشرطة / بتدريب العديد من الكوادر 
تعمل  المتحدة.كما  األمم  مظلة  تحت  واألجنبية  الوطنية 
النسائية  الشرطة  من  اإلستفادة..  تعظيم  على  الـــوزارة 
فى العديد من المجاالت األمنية وفى سبيل تحقيق ذلك 
قامت الوزارة بالتوسع فى مشاركة العناصر النسائية فى 
القتالية  المهام  فى  والمشاركة  الشرطى  العمل  منظومة 
العليا  الدراسات  أتاحت لهن الحصول على دبلومات  كما 
واإللتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة من أجل اإلعداد 

والمواقف  الظروف  مختلف  مع  للتعامل  األمثل  والتأهيل 
بدورهن  للقيام  ودائمة..  تامة  جاهزية  على  يجعلهن  مما 
فكر  بين  للتالحم  المجتمع.وتجسيداً  أمــن  حفظ  فــى 
فقد  الوطنى..  العمل  ثوابت  مع  األمنية  المؤسسة  وأداء 
تم هذا العام.. فتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق 
والدراسة  الشرطة  بكلية  لإللتحاق  الرياضية  والتربية 
الشرطية  بالعلوم  يتم تزويدهن خاللهما  بها لمدة عامين 
التخصصية والمهارات الميدانية إلى جانب تمكينهن من 
الحصول خالل فترة الدراسة على درجة الماجستير فى 
األمنية  بالمهام  المرتبطة  والمجاالت  القانونية  العلوم 
الحقوق.ولقد  كليات  خريجى  الطلبة  من  بزمالئهن  أسوة 
الثوابت  على  تأسيساً  األمنية..  المسارات  تطوير  فرض 
اإلستراتيجية للوزارة تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر 
هذا  ومن  الذاتية  ومؤهالته  لمقوماته  وفقاً  لها  البشرى 
المنطلق تم إستحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية 
التدريبية  المعاهد  باقى  على  لتعميمها  تمهيداً  الشرطة 
الشرطية وهى تعمل كمرآة تعكس قدرات الطالب المختلفة 
وقــاعــدة  تصميمها  تــم  إلكترونية  تطبيقات  خــالل  مــن 
بيانات يتم تحديثها دورياً تتضمن نتائج تقييم موضوعية 
للمستوى العلمى والتدريبى والرياضى واإلنضباطى وصوالً 
الشرطة  الحضور:يسعدنى وهيئة  باألداء.السادة  لإلرتقاء 
الدولة  ألجهزة  والتقدير  الشكر  آيــات  بأسمى  نتقدم  أن 
سبيل  فى  الداخلية  وزارة  مع  تتعاون  التى  ومؤسساتها 
قواتنا  المشتركة وفى مقدمتها  الوطنية  تحقيق األهداف 
المسلحة الباسلة والتى يواكب هذه األيام إحتفالنا بذكرى 
فكل  المجيدة  أكتوبر  حرب  فى  والخالد  العظيم  نصرها 
التوفيق  المولى عز وجل  راجين  األبطال  لرجالها  التحية 
العمل  مسيرة  تصل  حتى  والتكامل  التكاتف  من  للمزيد 
الوطنى ألهدافها.كما أتوجه بتحية إعزاز وتقدير.. ألرواح 
رجال  الواجب من  وألبنائنا مصابى  األبرار  شهداء مصر 
الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا التضحيات فداء 
لوطنهم من أجل أن يحيا شعبه آمناً مطمئناً.واليوم ونحن 
نشهد تخرج دفعة جديدة من رجال الشرطة يسعدني أن 
النجاح. هذا  األمور شركاء  أولياء  للسادة  بالتهنئة  أتوجه 
تدركون  أنكم   .. يقين  لعلى  الــوزارة  الخريجينإن  أبنائى 
هو  المقدس  واجبكم  بأن  وتؤمنون  الوطنية  مسئوليتكم 
مقدراته  على  الحفاظ  فى  والتفانى  الوطن  هذا  حماية 
لتحملوا  العريق  الصرح  بهذا  التحقتم  وأنكم  وإنجازاته / 
لحماية  العطاء  بذلوا  ألجيال  إمتداداً  الوطن  أمن  رسالة 
أمنه واستقراره عليكم أن تحرصوا على مواصلة اإلرتقاء 
األداء  بمتطلبات  للوفاء   / والبدنية  العلمية  بقدراتكم 
حقوق  ومبادئ  بالقانون  التام  االلتزام  إطــار  فى  األمني 
يــؤكــدون..  الشرطة  رجــال  الــرئــيــس:إن  اإلنسان.السيد 
أمام  عهدهم  وعلى  الواجب  بأداء  الراسخ  تمسكهم  على 
متسلحين  الحكيمة  قيادتكم  وتحت  مصر..  وشعب  الله 
بسلطان القانون وهيبته يجسدون بتضحياتهم حصناً منيعاً 
لترسيخ دعائم االستقرار ملتزمين بالحفاظ على الكرامة 
العزم  يجددون  المواطنين  وحقوق  قيم  وحماية  اإلنسانية 
من أجل مواصلة الدفاع عن أمن مصر ومكتسبات شعبها 
العظيم.حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد خطاكم وحفظ 
الله  والسالم عليكم ورحمة  آمنة مطمئنة  الغالية  مصرنا 

وبركاتهصفحة 2 العيون الساهرة 

السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكادميية الشرطة 

ننشر النص الكامل لكلمة وزير الداخلية خالل تخريج دفعة جديدة من الشرطة

الرئيس مع األبطال 

الــدكــتــور أحمد  ــواء  ــل ال ــدي  أهـ
ــر  وزيـ أول  ــد  ــاع ــس م ــم،  ــيـ ــراهـ إبـ
ــة ورئـــيـــس أكــاديــمــيــة  ــي ــل ــداخ ال
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  الــشــرطــة، 
خالل  تذكارية،  هدية  السيسي 
ــدة من  ــدي ــال بــدفــعــة ج ــف ــت االح
طالب كلية الشرطة.الهدية عبارة 
المشروعات  تحمل  جــداريــة  عن 
التنمية  عن  تعبر  التي  القومية 
الشاملة التي تشهدها البالد بتلك 
المرحلة، يعلوها كلمة الجمهورية 
مجسم  ويــتــصــدرهــا  ــدة،  ــدي ــج ال
كلمته  وفى  الداخلية.  وزارة  لنسر 
إبراهيم  أحمد  دكتور  اللواء  قال 
رئيس  الداخلية  وزير  أول  مساعد 
العمل  تم  إنه  الشرطة،  أكاديمية 
الكيانات  برامج  كافة  تطوير  على 

التنظيمية باألكاديمية.

وأضاف، خالل حفل تخرج دفعة 
الشرطة  كلية  طلبة  من  جديدة 
منشآت  إقــامــة  تمت  أنــه  ــوم،  ــي ال
ومعيشية  وتــدريــبــيــة  تعليمية 
لكلية  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
متطلبات  لــمــواجــهــة  ــة  ــرط ــش ال

الواجب األمني.
وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم 
رئيس  الداخلية  وزير  أول  مساعد 
أكاديمية  إن  الشرطة،  أكاديمية 
ولها  لألمن  قلعة  تعتبر  الشرطة 

الريادة إقليمًيا ودولًيا.
وأضاف، خالل حفل تخرج دفعة 
الشرطة   كلية  طلبة  من  جديدة 
ــم وضــعــوا نــصــب أعــيــنــهــم أن  ــه أن
الدعامة البشرية ألجهزة الشرطة 
من طلبة الكلية يجب أن تكون على 

القدر الواجب من الفاعلية.

أهدى للرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية ..

اللواء أحمد إبراهيم: أكادميية 
الشرطة قلعة لألمن وصاحبة 

الريادة إقليمًيا ودولًيا

جمال الدالى 

إشراف: جمال الدالى 



0 أكتوبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٥
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٥٢3 بث مباشر
بريطانيا ستكون أكبر متضرر من هذه األزمة، 

العتمادها وبشكل كبير على الغاز الطبيعى 
الذى يشهد ارتفاعا صاروخيا بأسعاره

أوروبا  تواجه »شبح املجهول«  وبوتني يحمل أوراق الطاقة
أزمة الغاز تضرب القارة العجوز..

اميان الدالى 

أوروبا تنتظر شتاء صعب
 بسبب أزمة الغاز

وتــثــيــر احـــتـــيـــاطـــات الـــغـــاز الــمــنــخــفــضــة فــى 
الـــمـــســـتـــودعـــات األوروبـــــيـــــة، وعـــجـــز أوروبـــــــا عن 
إمالئها إلى المستوى اآلمن قبل بداية الطقس 
البارد بسبب النقص العالمي، خوفا يسبب فى 
ارتــفــاع أســعــار الــغــاز. كما يساعد فــى ذلــك نمو 

أسعار الوقود فى األسواق اآلسيوية.
الحقيقة أن تدهور الوضع فى أوروبا بسرعة 
وتــحــولــه إلــــى أزمـــــة، جــعــل الــعــديــد مـــن الــــدول 
تتخذ بعض اإلجراءات السريعة لمواجهة هذه 
األزمة، فعلى سبيل المثال، قررت إسبانيا عدة 
فيما  الطاقة،  فواتير  لخفض  طارئة  إجـــراءات 
تخطط فرنسا لدفع 100 يورو لمرة واحدة إلى 
ما يقرب من 6 ماليين أسرة منخفضة الدخل، 

بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
وفـــــى خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، أشــــــــارت الــحــكــومــة 
ــة الــعــرض  ــ ــى حـــالـــة أزمـ ــه فـ ــى أنــ الــهــولــنــديــة إلــ
ــاز  ــل غــ ــقــ ــح حــ ــتــ ــدة، يـــمـــكـــن إعـــــــــــادة فــ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الــ
أوروبــا  فى  برى  غاز  أكبر حقل  وهو  جرونينجن 
ــر الــهــولــنــدى  ــوزيـ جــزئــيــا ومــؤقــتــا، وقـــد أشــــار الـ
إعــادة  إمكانية  فــى  أنــه يفكر  إلــى  بــلــوك  ستيف 
آبــار،  خمس  سيما  وال  جرونينجن،  حقل  فتح 

خصوصا تلك الموجودة فى سلوتشيرين.
جمهورية  فى  الطاقة  تنظيم  هيئة  واتخذت 
الموردين  استثنائية بمطالبة  التشيك، خطوة 
توفير  يستطيعون  بــأنــهــم  تــطــمــيــنــات  بــتــقــديــم 
الــطــاقــة لــلــمــنــازل والـــشـــركـــات، بــعــد أن أوقــفــت 
مجموعة أخرى من مجموعات الكهرباء والغاز 

فى البالد اإلمداد.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع تــلــك اإلجــــــراءات، 
يتوقع محللون، أن تؤثر تداعيات أزمة الطاقة 
إلــى تفاقم  تــؤدى  على االقتصاد األوروبـــى، وأن 
حساسة  لحظة  فى  التضخم  بشأن  المخاوف 

من التعافى الوبائى.
ــدز، الــمــتــخــصــصــة  ــنــ ــيــ ــــت جـــيـــســـيـــكـــا هــ ــالـ ــ وقـ
باقتصاد أوروبا فى كابيتال إيكونوميكس: »إلى 
الحد الذى يشعر فيه الناس بالقلق من ارتفاع 
عن  التراجع  إلــى  يميلون  فقد  الطاقة،  تكلفة 

اإلنفاق«.
وأضــافــت، أن الــدول األوروبــيــة ستعيش أزمة 
الطاقة تحديدا خالل هذا الشتاء، مع توقعات 
باستقرار أسعار الطاقة بداية من العام المقبل 
حسب آخر نشرة لصندوق النقد الدولي، إال أن 

حجم الضرر سيختلف من دولة ألخرى.
بــالــنــســبــة لــفــرنــســا لـــن تــعــانــى بــشــكــل كــبــيــر 
الطاقة  مــولــدات  على  كبير  وبشكل  العتمادها 
الــتــى تشتغل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، وهـــو مــا دفــع 
استثمار مليار  عــن  لــإعــالن  مــاكــرون  الــرئــيــس 

يورو بهذه المحطات فى أفق 2030.
تعتمدان  فإنهما  والــســويــد،  النرويج  فــى  أمــا 
وبشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، وتعتمد 
الــبــرتــغــال عــلــى الــريــح والـــمـــاء لــلــتــزود بنصف 

حاجياتها من الطاقة.
أكــبــر متضرر  بــريــطــانــيــا ســتــكــون  ويــظــهــر أن 
على  كبير  وبشكل  العتمادها  األزمـــة،  هــذه  مــن 
صاروخيا  ارتفاعا  يشهد  الــذى  الطبيعى  الغاز 
بأسعاره، إضافة لعدم توفرها على قدرات كبيرة 
السوق  ضمن  تعد  لــم  ألنــهــا  وأخــيــرا  لتخزينه، 
الــتــزود  قــد يحرمها مــن  مــا  الطاقية األوروبــيــة 

بالطاقة من أوروبا.

روسيا مفتاح أزمة الطاقة
إلــى  االفــتــقــار  إن  نــجــد  الــمــشــهــد،  وبمطالعة 
إمـــــدادات الــغــاز الطبيعى مــن قــبــل روســيــا كــان 
لــه أثـــر كــبــيــر وعـــرض وضـــع الــطــاقــة فــى أوروبـــا 
للخطر، األمر الذى جعل أوروبا توجه اتهامات 
إلـــى روســـيـــا بــاســتــخــدام الـــغـــاز كــوســيــلــة ضغط 
للحصول على الموافقة لبدء خط نورد ستريم 
2 الذى تم بناؤه حديًثا إلى ألمانيا، والذى قد 

ال تزال تصاريحه على بعد أشهر.
وتعتبر روسيا أكبر مزود ألوروبا بالغاز بنسبة 
فى  فالجزائر   ،%16.2 بنسبة  النرويج  ثم   ،%41
المرتبة الثالثة بنسبة 7.6%، والبقية تأتى من 

مصادر مختلفة.
ــا تــعــتــمــد وبــشــكــل  ــ ــ ــام تــجــعــل أوروب ــ هـــذه األرقــ
كــبــيــر عــلــى الـــغـــاز الـــروســـى فـــى الــحــصــول على 
ما يفسر ما سيأتى  الطاقة، وهو  حاجاتها من 

من أسباب أخرى، فى ارتفاع فاتورة الطاقة 
الــجــارى،  الــمــوســم  خـــالل   %500 بنسبة 

تايمز«  »فايننشال  صحيفة  وحسب 
يظهر  يحدث  ما  فــإن  البريطانية 

ــارة  ــقــ ــلــ ــلــــكــــى لــ ــيــ الــــضــــعــــف الــــهــ
األوروبية فى توفير الغاز.

كـــمـــا أســـهـــم شـــتـــاء الـــعـــام 
الــــــمــــــاضــــــى الــــــــــــذى شـــهـــد 
ــا لـــــــدرجـــــــات  ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــخــ ــ انــ

الـــــــــــحـــــــــــرارة فــــــــى آســــيــــا 
وروســـيـــا، فــى اســتــنــزاف 
الـــتـــخـــزيـــن فــــى روســـيـــا 

تقول  وبينما  منخفضة،  لمستويات  ووصولها 
ــاز بــــــروم«، لم  ــ ــة األوروبــــيــــة إن شـــركـــة »غـ ــروايــ الــ
تقم بــالــالزم لــدفــع الـــدول األوروبــيــة إلــى إعــادة 
التخزين، ورفضت شحن إمدادات إضافية عبر 
أوكرانيا بخالف ما تم االتفاق بموجب العقود 

طويلة األجل بين الطرفين.
أما الرواية الروسية فتقول إن األولوية يجب 
الطلب  ارتفاع  أمــام  الداخلية  للسوق  تمنح  أن 
المحلي، فى المقابل تقول أوكرانيا إن موسكو 
ــاز«، لــلــضــغــط عــلــى ألــمــانــيــا  ــغـ تــريــد »عــســكــرة الـ
األنابيب  خط  على  الموافقة  تسريع  أجــل  من 
»نورد ستريم 2« المثير للجدل، والذى سيمكن 
روسيا  مــن  الــغــاز مباشرة  إمـــدادات  مــن توصيل 

أللمانيا عبر بحر البلطيق.
جميع تلك األمور تزيد من ضرورة مواجهة 

الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــادة 

فواتير  الرتــفــاع  الــمــبــاشــرة  لــآثــار  السياسيين 
الطاقة أو عجز الطاقة المحتمل للمستهلكين 
والصناعة، حيث أن كالهما يمكن أن يؤدى إلى 

احتجاجات أو انهيارات سياسية فى البالد.
بوتين،  فالديمير  الــروســى  الزعيم  أن  ويــبــدو 
بالغاز  األمــر  يتعلق  عندما  األوراق  كــل  يحمل 
الــطــبــيــعــى فــــى أوروبــــــــــا، فــــبــــدون الـــمـــزيـــد مــن 
أوروبــا، قد يواجه  إلــى  الغاز الطبيعى  إمــدادات 
الــســخــط،  مــن  شــتــاء  والــصــنــاعــة  المستهلكون 
إمدادات  تنويع  استراتيجية  وذلك بسبب فشل 
فــقــط بسبب تكتيكات  لــيــس  ــا،  ــ أوروبـ فــى  الــغــاز 
ولـــوائـــح االتـــحـــاد األوروبــــــى، لــكــن أيــضــا بسبب 
التركيز المستمر من جانب واحد على التحول 
ــارات مــن  ــمـ ــثـ ــتـ الـــســـريـــع لــلــطــاقــة وســـحـــب االسـ
النطاق  واسعة  واالستثمارات  الهيدروكربونات 
فــى مــصــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة، دون إدراك أن 
العمود الفقرى للنظام االقتصادى األوروبى ال 

يزال يعمل بالوقود الهيدروكربونى.
إمــدادات  تظل  أن  المرجح  مــن  لذلك 
الغاز فى أوروبا شحيحة هذا الشتاء، 
ــدات  ــولــ مــ أن  ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ
تــكــون حــال لبعض  قــد  الـــديـــزل 
الصناعية،  الــكــهــربــاء  عــمــالء 
تــبــقــى األنــــوار  أنـــهـــا لـــن  إال 
دافئة  الــمــنــازل  أو  مــضــاءة 
األوروبيين،  للمواطنين 
تــكــون  ــن األفـــضـــل أن  ومـ
تـــــــوقـــــــعـــــــات االتــــــــحــــــــاد 
ــــى لــشــتــاء قــادم  األوروبـ

صحيحة. معتدل، 

تواجه أوروبا أزمة طاقة 
متفاقمة حيث تواصل 
أسعار الغاز والكهرباء 

االرتفاع، األمر الذى ينذر 
بمزيد من األعباء على 
اقتصاد القارة العجوز 

ويضع أوروبا على المحك 
إذ يجعلها فى مواجهة 

خيارات صعبة للتخفيف 
من أزمة الغاز خصوصا مع 

اقتراب فصل الشتاء.
شهدت أوروبا ارتفاع سعر 

الغاز الطبيعى بأكثر من 
350% هذا العام، ونتيجة 
لذلك انهار عدد كبير من 
الشركات األوروبية التى 
تزود المنازل والشركات 

بالغاز أو الكهرباء، حيث 
تعرض أكثر من عشرة 

شركات لإلفالس بالفعل.

روسيا أكبر مزود ألوروبا بالغاز 
بنسبة 41% ثم النرويج 

بنسبة 16.2%  واجلزائر فى 
املرتبة الثالثة بنسبة 7.6%

ارتفاع سعر الغاز الطبيعى أكثر من 

%350

بريطانيا ستكون أكبر متضرر من هذه األزمة
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5٢4 نجوم وحكايات
عرض هانى رمزى مسرحية »أبو العربى«، طوال 

فترة الصيف وشاركه بطولتها داليا البحيرى 
وأحمد فتحى وحجاج عبد العظيم ومحمد 

جمعة وعمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق، 
وإنتاج وإخراج تامر كرم.

النجم  أن  األمريكية  الشرطة  أعلنت 
الخميس،  أمس  أطلق،  بالدوين،  أليك 

أعيرة من سالح نارى أثناء تصوير فيلم 
Rust  قرب مدينة سانتا، عاصمة والية 
نيو مكسيكو، في حادث أسفر عن مقتل 
المخرج  وإصابة  الفيلم،  تصوير  مديرة 

بجروح.
وقالت الشرطة، في بيان، إن »مديرة 
عاًما(،   42( هاتشينز  هاليانا  التصوير 

والمخرج جويل سوزا )48 عاًما(، أصيبا 
بالدوين  أليك  أطلق  عندما  بالرصاص 

النار من سالح في موقع تصوير فيلم 

Rust«، وفقا لموقع يورو نيوز.
هاتشينز هاليانا 

نقلها على  تم  »هاتشينز  أن  وأضافت 
مستشفى  إلى  هليكوبتر  طائرة  متن 

الحياة  أن فارقت  قريب، لكنها ما لبثت 
متأثرة بإصابتها، في حين نقل سوزا في 
إلى مركز كريستوس سانت  سيارة إسعاف 

حالًيا  يرقد  وهو  اإلقليمي،  الطبي  فنسنت 
المركزة حيث يخضع  العناية  في قسم 

إصاباته«. من  للعالج 
اتهامات قضائية حتى  ولم توجه أي 

اآلن في هذا الحادث، حيث تم أطلق سراح 

التحقيقات  زالت  ما  ولكن  بالدوين،  إليك 
جارية مع االستماع إلفادات الشهود وفًقا 

للبيان.

هاتشينز  وهاليانا  بالديون  اليك 
والمخرج

»ذي هوليوود  نقلت صحيفة  كما 
أن  ريبورتر« عن متحدث باسم الشرطة 

»بحالة  المستشفى  في  يرقد  المخرج 
حرجة«، في حين نقلت عن متحّدث باسم 

شركة اإلنتاج قوله، إن الحادث نجم عن 
النار من سالح للتصوير يفترض  إطالق 

به أن يكون محشوًا بأعيرة خلبية، وعادة 
قواعد صارمة  التصوير  تعتمد مواقع  ما 
ولكن  الخّلبية،  األسلحة  استخدام  بشأن 

مع ذلك فقد وقعت حوادث.
و«rust« فيلم من نوع الويسترن )أفالم 

تأليف  القديم(، من  األمريكي  الغرب 
أليك بالدوين  وإخراج جويل سوزا وبطولة 
الذي يشارك أيضًا في إنتاج العمل ويؤدي 

فيه دور خارج عن القانون يدعى هارالند 
البالغ من  يأتي لنجدة حفيده  راست 

13 عامًا والذي حكم عليه باإلعدام  العمر 
القتل. بتهمة  شنقًا 

الشرطة األمريكية تكشف 
تفاصيل مقتل إليك بالدوين 

لـمديرة تصوير وإصابة املخرج

تحضيرات  فى  زكى  منى  النجمة  تبدأ 
شمسية«  »الم  المقبل  الرمضانى  مسلسلها 

مكة«،  »القاهرة  فيلم  تصوير  من  انتهائها  بعد 
خطة  للعمل  المنتجة  الجهة  وضعت  حيث 

حلول  قبل  التصوير  من  لالنتهاء  زمنية 
النجمين  من  كل  مع  التعاقد  وتم  شهررمضان، 

بطولة  فى  للمشاركة  رزق،  وأحمد  نصار  إياد 
. لعمل ا

وتبدأ منى زكى تصوير مشاهدها األولى من 

انتهت  كما  المقبل،  ديسمبر  مطلع  المسلسل 
5 حلقات  الـ  مريم نعوم مؤلفة العمل من كتابة 

التعاقد مع باقى فريق العمل  األولى، وجارى 
المقبلة. القليلة  األيام  خالل 

العام الماضى  يذكرأن منى زكى قدمت 
كبيرًا،  نجاحا  وحقق  نيوتن«،  »لعبة  مسلسل 

وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، 
محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد 
تامر محسن. وإخراج  تأليف  الفنانين،  كبير من 

منى زكى تبدأ تصوير مسلسلها 
الرمضانى »الم شمسية« ديسمبر املقبل

أكثر  المخرج عمرو عابدين من تصوير  انتهى 
الذى  »القاتل  الجديد  من نصف مشاهد مسلسله 

النجوم هانى رمزى وسهير  أحبنى«، من بطولة 
رمزى وصالح عبد الله وآخرون، حيث أنطلق 

أسبوعين.  يقرب من  ما  المسلسل منذ  تصوير 
النجوم  المسلسل بجانب   ويشارك فى بطولة 

الثالثة هانى رمزى وسهير رمزى وصالح عبد 
الله، كل من أحمد فؤاد سليم ومحسن منصور 
ودنيا  ورانيا منصور وياسر فرج  ومحمد جمعة 

ماهر وهبة الهوارى ومحمد أبو داوود ووفاء 
سالم وعبير منير.    ويشهد العمل عودة قوية 

واللذان  رمزى وعمرو عابدين،  للثنائى هانى 
»مبروك جالك قلق«  قدما قبل سنوات مسلسلى 
عام 2005 و«عصابة بابا وماما« عام 2009، حيث 

العملين فى أجواء كوميدية، وحققا  دارت أحداث 
للغاية. كبيرا  نجاحا 

 وانشغل المخرج عمرو عابدين على مدار 
السنوات الماضية بعمله اإلدارى، حيث تولى رئاسة 

أكثر من قناة فضائية بإتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
أخرها قناة النايل دراما التابعة لقطاع القنوات 

المتخصصة بماسبيرو، والذى مازال يترأسها حتى 
اآلن.   وشهدت الفترة الماضية عودة النجم هانى 

رمزى للساحة الفنية من جديد، وبالتحديد لعالم 
المسرح بمسرحية »أبو العربى«، حيث أعادت النجم 

الكوميدى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب 
من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها، وهى 

»كدة أوكيه« عام 2003. 
 وعرض هانى رمزى مسرحية »أبو العربى«، 

داليا  الصيف، وشاركه بطولتها  فترة  طوال 
العظيم  عبد  وحجاج  فتحى  وأحمد  البحيرى 

تأليف محسن  العزيز،  وعمرو عبد  ومحمد جمعة 
رزق، وإنتاج وإخراج تامر كرم.

ألبطال  لطفى  محمد  الفنان  انضم 
عادل  الفنان محمد  بطولة  »عمهم«  فيلم 

إمام، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج 
بطولته  في  ويشارك  المنباوى،  حسين 

المفتى  والفنانتان هدى  أيضا سيد رجب، 
وآيتن عامر، والالتى جاءتا بدال من 

الجمل. ورحاب  خليل  أمينة 
بفريق  المنتجة  الجهة  وتستعين 
الدول األوروبية لتصميم  من إحدى 

تعتمد على بعض  التى  األكشن  مشاهد 
تكلفة  تتطلب  التى  الجرافيك  مشاهد 

التعاون  الفيلم  ويسجل  عالية،  إنتاجية 
والمخرج حسين  إمام  بين محمد  الثانى 

»ليلة  فيلم  سوًيا  قدما  بعدما  المنباوى 
هنا وسرور« عام 2018 وشارك في بطولته 
بيومى  الفيشاوى،  فاروق  صبرى،  ياسمين 
فؤاد، رحاب الجمل، محمد سالم، والعب 

وتأليف  جابر،  كرم  العالمى  المصارعة 
الدين وإخراج  مصطفى صقر ومحمد عز 
المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار  حسين 

كوميدى. أكشن  كوميدى 
وكان آخر أفالم محمد امام، »لص 

بغداد« وشارك في بطولته فتحى عبد 
خليل،  أمينة  رئيس،  ياسمين  الوهاب، 

المختار  توتة، سعد  الرحمن  محمد عبد 
وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، 

وإخراج  إبراهيم،  تامر  تأليف  والفيلم 
أحمد خالد موسى.

يظهرالفنان عمرو عبد الجليل فى أحداث 
»فيلم تجارى«، بدور منتج سينمائى يقوم بانتاج 

العديد من األفالم السينمائية التجارية، 
ويتعرض لكثير من المواقف خالل األحداث، 

حسبما أكد مخرج العمل محمود كامل ،  وتدور 
األحداث حول مجموعة من الممثلين ومخرج 

ومنتج يصورون فيلما سينمائيا وتجمعهم 
العديد من المواقف، ويشارك فى بطولته 

كل من الفنانة شيرى عادل والفنان حمدى 
الميرغنى والعمل من إخراج محمود كامل.

وعرض مؤخرًا للمخرج محمود كامل 
مسلسل »شقة 6« للنجمة روبى، وشاركها 
بطولة العمل كل من أحمد حاتم، هاني 

عادل، باالشتراك مع الفنان الكبير صالح 
عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، 

الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي 
وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، 

سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب. 
من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل 

من تصوير »من أجل زيكو« الفترة الماضية، 
وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة 
شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد 

محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف 
شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف 

أخرون يتم التعاقد معهم األيام المقبلة، حيث 
كان الفيلم يحمل اسم »طريق السالمة« وتم 

تغييره، والفيلم تأليف مصطفى حمدى، من 
إخراج بيتر ميمى.

عودة الثنائى هانى رمزى وعمرو عابدين مع 
»القاتل الذى أحبنى« بعد غياب 12 عاًما

محمد لطفى ينضم ألبطال فيلم 
»عمهم« مع محمد إمام

عمرو عبد اجلليل منتج سينمائى 
فى »فيلم جتارى«



0 5فى الشبكة

طارق شلتوت

محمد جالل فراج

ناصر غازى

هشام جابر

محمد صالح
حسام عبدالشاىف

محمد شعبان

مدير التحرير

مدير التحرير الفىن

مراجعة لغوية

اإلخراج  الصحفى

هيئة التحرير

أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز 
للصحافة والطباعة والنشر شركة 

مساهمة مصرية

الربيد االلكرتونى

ELMOGAZ@ELMOGAZ.COM

التوزيع واالشرتاكات

ملدة عام
156 جنيهات

الدول العربية
350 دوالر

الدول األجنبية
450 دوالر

4 ويصا واصف 
متفرع من شارع مراد- اجليزة

  تليفون: 
0235703001
0235703004
0235703006

مؤسسة األهرام

WWW.
 ELMOGAZ

.COM

محمدعبدالعزيز
سكرتري التحرير

سمري الباجورى
املستشار القانونى

أكتوبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٥
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة األندية ٥٢
المحترفة أن الرابطة نجحت فى االتفاق 
مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور 
للمالعب مع األسبوع األول للدورى 

لنادي  الفني  املدير  كلوب،  يورجن  األملاني  املدرب  رفض 
وُمهاجم  صالح،  محمد  فريقه  جنم  بني  املُقارنة  ليفربول، 
مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، قبل مباراة الفريقني، 
بعض  أوضح  نفسه  الوقت  ويف  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  يف 
الفروق الفردية بينهما. ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد 
من  التاسعة  باجلولة  ترافورد«  »أولد  ملعب  على  األحد  يوم 
الصحفي  املؤمتر  يف  كلوب  وقال  املمتاز.  اإلجنليزي  الدوري 

اخلاص باملباراة: »لم أقارن بني رونالدو وصالح أبًدا، ملاذا يجب 
العاملي«.  الطراز  من  العبان  كالهما  بينهما،  نقارن  أن  علينا 
رونالدو،  أفضل من  اليسرى ملحمد صالح  القدم  وأضاف: »رمبا 
بينما  أفضل!،  مو  قدم  رمبا  ولكن  السوء،  بهذه  ليست  هي 
ناحية  »من  وأمت:  وبرأسه«.  اليمنى  بقدمه  أفضل  رونالدو 
متحمس  وكالهما  جًدا  سريعان  وصالح  رونالدو  فإن  السرعة، 

دائًما للتسجيل لكني غير مهتم كثيًرا باملقارنة، آسف«.

كلوب: صالح يتفوّق على رونالدو

وان”  “السبيشال  قيمة   تراجعت 
جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق روما 
حيث  األخيرة،  السنوات  يف  اإليطالي، 
العالم،  مدربي  أفضل  قائمة  من  خرج 

بسبب إخفاقاته املتكررة.
جوزيه  بقيادة  روما  فريق  وتلقى 
 ، مساء،  قاسية،  هزمية  مورينيو، 
مضيفه  أمام  خسر  حيث  اخلميس، 
املغمور بودو جليمت النرويجى بنتيجة 
على  جمعهما  الذى  اللقاء  يف   ،1  –  6
منافسات  ضمن  »اسبميرا«،  ملعب 
بدورى  املجموعات  الثالثة  اجلولة 

املؤمتر األوروبى.
النرويج  بطل  أمام  روما  هزمية 
مورينيو  جوزيه  لـ  األثقل  هي  باألمس، 
املمتدة  األسطورية  مسيرته  مدار  على 

لنحو 1008 مباراة، كـ مدير فني.
من  كبيرا  جزء  مورينيو  جوزيه  فقد 
املاضية،  السنوات  يف  التدريبة  قيمته 
تطورات  مواكبة  يف  قدرته  عدم  بسبب 

لعبة كرة القدم.

يعتمد جوزيه مورينيو على طريقته 
الشهيرة يف اللعب “ركن األتوبيس” أمام 
املرتدة،  الهجمة  على  واللعب  املرمى، 
على  يعمل  أن  دون  املباريات،  معظم  يف 
يف  تسبب  ما  وهو  إطالقا،  تطويره 
وتوتنهام،  يونايتد  مانشستر  مع  فشله 
باإلضافة إلى بداية متوسطة مع روما.

كبار  حسابات  من  خرج  مورينيو 
وان،  السبيشال  ليتحول  أوروبا،  أندية 
أوروبا،  يف  الوسط  ألندية  مدربا  إلى 
قدرته  عدم  بسبب  وروما،  توتنهام  مثل 
احللول  على  واالعتماد  االبتكار،  على 

التقليدية.
يحظى  مورينيو  جوزيه  يزال  ال 
ملا  نظرا  أوروبا،  يف  اجلميع  باحترام 
إنتر  مع  أسطورية  إجنازات  من  قدمه 
التاريخية،  بالثالثية  وتتويجه  ميالن 
وأيضا فترته الناجحه مع  ريال مدريد 
وتشيلسي، فهل يستعيد السبيشال وان 
لدى  رصيده  خسارة  يواصل  أم  بريقه، 

محبيه وعشاقه.

هل انتهى زمن مورينيو 
بعد فضيحة روما؟

الوطني،  أكد مصدر مسئول داخل منتخبنا 
الفني  املدير  كيروش  كارلوس  البرتغالي  أن 
أحمد  ضم  طلب  قد  كان  الوطني  ملنتخبنا 
لقائمة  الكندي  مونتريال  العب  حمدي 
مت  والتي  العرب  كأس  يف  املشاركة  الفراعنة 
اإلعالن عنها مؤخرًا ولكن لم تنجح محاوالته.
تواصلت مع  املنتخب  إدارة  أن  املصدر،  وتابع 
ضم  إمكانية  لبحث  الكندي  مونتريال  ناديه 
الالعب للقائمة إال أن النادي رفض الستمرار 
منافسات بطولة الدوري هناك يف نفس توقيت 
وبالتالي  رسمية  أنه بطولة غير  كما  البطولة، 
فهي غير مدرجة على األجندة الدولية ومن ثم 

يحق لناديه رفض انضمامه للمنتخب.

يف  املبدئية  مصر  منتخب  قائمة  وجاءت 
محمد  املرمى:  كالتالي:حراسة  العرب  كأس 
جبل  أبو  محمد   – )األهلي(  الشناوي 
اجليش(  )طالئع  بسام  محمد   – )الزمالك( 
أحمد  الدفاع:  )فاركو(،  صبحي  محمد   –
 – )األهلي(  أشرف  أمين   – )الزمالك(  فتوح 
السيد  حسني   – )بيراميدز(  حمدي  محمد 
»الونش«  حمدي  محمود   – )بيراميدز( 
)األهلي(  إبراهيم  ياسر   – )الزمالك( 
جبر  علي   – )الزمالك(  عالء  محمود   –
جدة(  )احتاد  حجازي  أحمد   – )بيراميدز( 
أكرم   – )اإلسماعيلي(  املحمدي  باهر   –
)بيراميدز(  فتحي  أحمد   – )األهلي(  توفيق 

هاني  محمد   – )بيراميدز(  توفيق  أحمد   –
)الزمالك(  حامد  طارق  الوسط:  )األهلي(، 
حمدي   – اجليش(  )طالئع  الشني  مهند   –
)األهلي(  السولية  عمرو   – )األهلي(  فتحي 
محمد   – )بيراميدز(  »دوجنا«  عماد  نبيل   –
السعيد  اهلل  عبد   – )األهلي(  »أفشة«  مجدي 
 – )بيراميدز(  عادل  إبراهيم   – )بيراميدز( 
رفعت  أحمد   – )بيراميدز(  صبحي  رمضان 
»زيزو« )الزمالك( –  )املصري( – أحمد سيد 
حسني الشحات )األهلي( – مصطفى فتحي 
)الزمالك( – أحمد سمير )طالئع اجليش(، 
محمد   – )األهلي(  محسن  صالح  الهجوم: 

شريف )األهلي( – حسام حسن )األهلي(.

كيروش طلب ضم أحمد حمدي 
لقائمة كأس العرب ومونتريال يرفض

النادي  لفريق  الفني  املدير  موسيماني  بيتسو  تلقى 
اجلنوب  جاهزية  يؤكد  معاونيه  من  تقريرًا  األهلي 
إنطالقة  يف  للمشاركة  الفريق  العب  تاو  بيرسي  أفريقي 
األسماعيلي  أمام  املصري  الدوري  ببطولة  الفريق 

املقبل. األربعاء 
يف  الظهور  من  حرمته  إصابة  من  تاو  بيرسي  وعانى 
اجليش  طالئع  مباراتي  عن  غاب  كما  األخيرة  التدريبات 
اإلصابة  هذه  بسبب  مصر  بكأس  وإنبي  املصري  بالسوبر 

بالده. منتخب  مع  لها  تعرض  التي 
أن  التقرير  وأكد 
جاهزًا  بات  تاو  بيرسي 
املباريات  يف  للمشاركة 
اثبتت  بعدما  رسمية 
البدنية  القياسات 
لها  خضع  التى 

أنها  املاضية  الفترة 
وجاهز  متامًا  سليم 
األهلي مع  للمشارمة 

تاو،  بيرسى  ويعد 
هذا  العب  أغلى 

بطولة  فى  املوسم 
أفريقيا،  أبطال  دورى 
املارد  معه  تعاقد  الذى 
نادى  من  قادما  األحمر 

املاضية. الصيفية  االنتقاالت  فى  اإلجنليزى  برايتون 
ما  حسب  يورو  ماليني   3 أفريقى  اجلنوب  قيمة  وتبلغ 
املؤكد  من  والذى  ماركت«،  »ترانسيفير  موقع  فى  جاء 
من  القادم  الدور  فى  األفريقى  األهلى  قائمة  فى  قيده 
تعادل  بعدما   16 الـ دور  إلى  األهلى  تأهل  حال  البطولة 
 32 الـ دور  ذهاب  فى  النيجر  بطل  الوطنى  احلرس  مع   1/1
اللقب  حامل  إلى  متيل  التى  اإلياب  مواجهة  ويتبقى 

املجموعات. لدور  للعبور 

تقرير طبى يكشف مصير 
مشاركة بيرسي تاو مع 

األهلي فى إنطالقة الدوري
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التخطيط: حتسن ملحوظ فى توزيع االستثمار 
باملحافظات بهدف معاجلة الفجوات التنموية

املالية: تخصيص 321 مليار جنيه باملوازنة 
للدعم منها 87.2 مليار لسلع متوينية

التعاون الدولي: تعزيز التبادل التجارى للطاقة 
بني الدول العربية يتطلب استثمارات ضخمة

رئيس القابضة الكيماوية: خطة 
 لزيادة الصادرات تزامنا مع تطوير 

شركات األسمدة والكيماويات

36% تراجع بواردات مصر من الهواتف املحمولة فى يوليو املاضى

ممثًل  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  شاركت 
والتنمية  التخطيط  وزيرة  نائب  كمالي  د.أحمد  عنها 
إعداد  ملشاورات  اخلتامية  باجلولة  االقتصادية، 
األوروبى  البنك  مع  اجلديدة  القطرية  االستراتيجية 

إلعادة اإلعمار والتنمية للفترة من 2026-2021.
 واستعرض د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط عدًدا 
من جهود احلكومة املصرية فيما يتعلق بعملية الشمول 
محافظات  على  للستثمارات  العادل  التوزيع  وكذا  املالي 

اجلمهورية كافة، خاصة االستثمارات العامة.
حيث  من  متت  جذريه  تغيرات  هناك  أن  كمالي  وأكد   
املحافظات  يف  العامة  االستثمارات  من  الفرد  نصيب 
املختلفة، موضًحا أن نصيب الفرد من تلك االستثمارات 
كالقاهرة  الكبرى  املحافظات  يف  متاًما  مختلًفا  كان 

واإلسكندرية وما إلى ذلك.
 وأشار د.أحمد كمالي إلى ما قامت به وزارة التخطيط 
معادلة  صياغة  من  عامني  منذ  االقتصادية  والتنمية 
املحافظات  إلى  االستثمارات  توجيه  يف  تساهم  متويلية 
وعادلة  موضوعية  بطريقة  التنموية  الحتياجاتها  وفقًا 
اعتماًدا على عدة معايير تضمنت معدل الفقر، ومستوى 

التنمية يف تلك املحافظات.
توزيع  فى  ملحوظ  حتسن  هناك  أن  كمالي  وأضاف   
الفجوات  معاجلة  بهدف  العامة  للستثمارات  احلكومة 

التنموية يف جميع أنحاء مصر.
التنافسية  مؤشر  حول  احلديث  كمالي  وتناول   
باملحافظات والذي سيتم إطلقه العام القادم، بالتعاون مع 
واألكادمييني،  اخلاص  والقطاع  احلكومية  غير  مؤسسات 
القدرة  لقياس  موضوعًيا  مؤشًرا  ميثل  أنه  موضًحا 
التنافسية جلميع املحافظات، مبا تعد طريقة للمساهمة 

يف حتسني الشمول والقدرة التنافسية للمحافظة.
الرقمى  التحول  مجال  أهمية  إلى  كمالي  تطرق  كما   

وتكنولوجيا املعلومات.
االقتصادي  التعاون  منظمة  أن  كمالي  واستطرد   
والتنمية االقتصادية متثل إحدى أعضاء البنك األوروبي 
القطري  البرنامج  أهمية  والتنمية مؤكًدا  إلعادة اإلعمار 
والذي  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  مصر  بني 
احلكومة  بني  باريس  يف  له  تفاهم  مذكرة  توقيع  سيتم 

املصرية واملنظمة.
 وتابع كمالي أن هناك عدد من املوضوعات املهمة التي 

يف  تتمثل  مصر،  أولويات  أجندة  رأس  على  وضعها  مت 
خمسة موضوعات رئيسية تتضمن االستقرار االقتصادي 
واحلوكمة  املعلومات،  وتكنولوجيا  الهيكلي،  واإلصلح   ،
التنمية  إلى  باإلضافة  واالحصائيات،  الفساد،  ومكافحة 
مجاالت  متثل  املوضوعات  تلك  أن  موضًحا  املستدامة، 
مدار  على  سيستمر  الذي  القطري  للبرنامج  التعاون 

سنتني أو ثلث سنوات.
 واختتم كمالي باحلديث حول عملية حتديث رؤية مصر 
والقطاع  املدني  املجتمع  مع  باملشاركة  متت  والتي   2030
اخلاص واألكادمييني، موضًحا أن عملية التحديث بدأت 
منذ ما يقرب من ثلث سنوات وتأثرت بجائحة كورونا إال 
أنه مت تضمني التحديات التي ظهرت يف السنوات الثلث 
املاضية، متابًعا أن سيتم إطلق حتديث رؤية 2030 قريًبا، 
األوروبي  البنك  محفظة  بكون  اهتمامه  كمالى  أكد  كما 

إلعادة اإلعمار والتنمية بلغت 70 ٪ من القطاع اخلاص.
جهة   20 من  أكثر  من  املسئولني  كبار  باللقاء  شارك 
ومؤسسة حكومية ضمت وزارات السياحة واآلثار، واملوارد 
املائية والري، والنقل، واإلسكان، والتنمية املحلية، والبيئة، 

وجهاز املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر.

أحمد صالح 

الفتاح  عبد  الرئيس  أن  املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
واألجنبية  املحلية  لالستثمارات  جذبًا  أكثر  مصر  جعل  السيسي، 
أكسبت  القطاعات،  كل  فى  محفزة  إصالحات  من  يتبناه  مبا 
االقتصاد املصرى قدرًا من املرونة فى مواجهة التحديات الداخلية 
فى ظل  األعمال  ملناخ  مواتية  بيئة  توفير  فى  وأسهمت  واخلارجية، 
املزيد  الستيعاب  مؤهلة  قوية  حتتية  وبنية  متطورة،  تشريعية  بنية 
بإشادة  نحو حظى  على  احلياة،  مناحي  شتى  فى  االستثمارات  من 

الدولية. والتصنيف  التمويل  مؤسسات 
 أضاف الوزير، فى لقائه بعدد من املستثمرين خالل زيارته إلى 
لندن، أن اخلزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء 
والغاز للقطاع الصناعى خالل الثالث سنوات املقبلة؛ مبا يتسق مع 
اخلبرات  ألحدث  وفًقا  املتطورة  الصناعات  لتوطني  الدولة  جهود 

املحلى. اإلنتاج  وتعميق  العاملية، 
خيارًا  ُيعد  واملستدامة  الشاملة  التنمية  حتقيق  إن  الوزير،  قال   
بناء  أجل  من  بقوة  حتقيقه  فى  الدولة  متضى  ملصر،  استراتيجًيا 
تنوًعا  أكثر  اقتصاد  علي  ترتكز  بحيث  اجلديدة«،  »اجلمهورية 
للمواطنني،  التنموية  االحتياجات  تلبية  على  وقدرة  وشمواًل، 
املقدمة  اخلدمات  بجودة  واالرتقاء  معيشتهم  مستوى  وحتسني 
حتقيًقا   للمصريني،  كرمية«  »حياة  إرساء  فى  يساعد  مبا  إليهم؛ 
فى  واعدة  استثمارية  فرًصا  هناك  وأن  »مصر٢٠٣٠«،  لرؤية 
املشروعات القومية الكبرى مبصر جتذب شركاء التنمية الدوليني، 
الشراكة  وتعميق  االقتصادى،  النشاط  حتفيز  فى  مستمرون  وأننا 
التنموية مع القطاع اخلاص، الفًتا إلى حرص احلكومة على حتفيز 

الضريبية  األنظمة  وميكنة  حتديث  خالل  من  االستثمار،  بيئة 
األعمال.  على مجتمع  والتيسير  احلوكمة،  لتعزيز  واجلمركية 

على  الرقمى،  التحول  فى مشروعات  التوسع  إلى  الوزير،  أشار   
نحو ُيساعد فى دمج االقتصاد غير الرسمى وحتصيل حق الدولة.. 
وقال: »نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية 

الهيكلية؛ جلذب االستثمار«. فى حزمة اإلصالحات 
تطورًا  املصرية شهدت  اجلمركية  املنظومة  أن  الوزير،  أضاف   
ارتياد  خالل  من  معها  يتعاملون  املستوردون  أصبح  حيث  نوعًيا 
»الهواتف  عبر  القومية  للتجارة  املوحدة  اإللكترونية  املنصة 
أيًضا،  نوعًيا  ا  تطورً شهدت  الضريبية  املنظومة  أن  كما  الذكية«، 
منصة  عبر  أيًضا  إلكترونًيا  التعامل  املمولني  كبار  ويستطيع 
إلى  للذهاب  احلاجة  دون  املميكنة  املوحدة  الضريبية  اإلجراءات 

الضريبية.  املأموريات 
مليار جنيه   ٣٢1 تتضمن تخصيص  احلالية  املوازنة  أن  أوضح   
التموينية،  السلع  لدعم  جنيه  مليار    87.٢ منها:  الدعم،  لباب 
وكرامة«؛  »تكافل  وبرنامج  الضمانية  للمعاشات  جنيه  مليار  و19 
مليون    ٣.6 من  ألكثر  شهرى  نقدی  دعم  بتقدمي  يسمح  مبا 
لعالج  جنيه  مليارات   7 وتخصيص  دخاًل،  األقل  األسر  من  أسرة 
الصحى  التأمني  منظومة  مظلة  ومد  الدولة،  نفقة  على  املواطنني 
والسويس  واإلسماعيلية  وأسوان  األقصر  ملحافظات  الشامل 
ودعم  النقدى  »للدعم  جنيه  مليار  و7.8   سيناء،  وجنوب 
األعباء  تخفيف  فى  ُيسهم  مبا  االجتماعى؛  لإلسكان  املرافق« 

املواطنني. عن 

مع  املستوى  رفيع  الوزارى  االجتماع  يف  مصر  شاركت 
ملناقشة  الدولي،  البنك  مجموعة  يف  العرب  املحافظني 
الوطن  يف  الكهربائي  والربط  للطاقة  التجارى  التبادل 
اإلقليمي  املدير  بلحاج،  فريد  مبشاركة  وذلك  العربي، 
البنك  أفريقيا مبجموعة  الشرق األوسط وشمال  ملنطقة 
الدولي،  البنك  لدى  العربية  الدول  ومحافظي  الدولي، 
العربية  بالدول  والطاقة  الكهرباء  وزراء  من  وعدد 
والعراق  واألردن  السعودية  العربية  اململكة  بينها  من 

الدولى. البنك  ومسئولي  وفلسطني 
اإلجراءات  املصرى  الوفد  استعرض  اللقاء،  وخلل   
الربط  لتعزيز  الدولة  اتخذتها  التي  احلكومية 
الربط مع  العربية وسعيها لتفعيل  الدول  الكهربائي بني 
يف  االستثمار  لتعزيز  املبذولة  واجلهود  األوروبية،  الدول 
الطاقة، والدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسات التمويل 
قطاع  يف  اخلاص  القطاع  استثمارات  لتعزيز  الدولية 

الطاقة.

التمويلت  أن  اليوم،  رسمي  بيان  فى  الوزارة  وأكدت   
الربط  تعزيز  يف  محورًيا  دورًا  تلعب  أن  ميكن  اإلمنائية 
فعلى  العربية؛  الدول  بني  الطاقة  وتبادل  الكهربائي 
والصندوق  للتنمية  اإلسلمي  البنك  ميول  املثال  سبيل 
االقتصادي  لإلمناء  العربي  والصندوق  للتنمية  الكويتي 
مصر  بني  الكهربائي  الربط  مشروع  واالجتماعي 
وهو  دوالر،  مليون   484 بنحو  تقدر  بتمويلت  والسعودية 
واإلقليمية  الدولية  املؤسسات  والتزام  اهتمام  يعكس  ما 

املشروعات. هذه  بتمويل 
جادة  خطوات  اتخذتا  والسعودية  مصر  أن  وأضافت   
جزء  تلبية  يف  سيسهم  والذي  الكهربائي،  الربط  لتنفيذ 
الشقيقني،  بالبلدين  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  من 
العربي، مبا  الوطن  أكبر منظومتني كهربائيتني يف  وربط 
كل من مصر  مكانة  تعزيز  ويسهم يف  التنمية  يعزز جهود 
كما  الشامل،  العربي  للربط  رئيسيني  كمحورين  واململكة 
الكهربائي  الربط  منظومة  إجنازه  عند  املشروع  سيكمل 

الثماني  الربط  ودول  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  بني 
ودول ربط املغرب العربي.

العديد  تنفذ  املصرية  احلكومة  أن  إلى  البيان  وأشار   
والتبادل  الكهربائي  الربط  لتعزيز  اإلجراءات  من 
استغلالً  العربية،  الدول  مع  للطاقة  التجاري 
خلل  تنفيذها  مت  التي  الضخمة  القومية  للمشروعات 
لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير  لتقوية  املاضية  السنوات 

الكهرباء يف مصر.
التعاون  بتعميق  السياسية  القيادة  اهتمام  وأكد   
من  العديد  يف  والعراق  واألردن  مصر  بني  الثلثي 
الدول  قادة  بني  املتتالية  اللقاءات  وانعقاد  املجاالت 
وتنفيذ  الطاقة  مجال  يف  التعاون  لتعزيز  الثلث، 
العراق  تزويد  مصر  تستهدف  حيث  الكهربائي،  الربط 
أهمية  إلى  يشير  ما  وهو  األردن،  خلل  من  بالطاقة 
يف  الترابط  لتعزيز  املختلفة  الدول  بني  التعاون 

التنموية. املشروعات 

كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس 
للشركة  املنتدب  العضو  التنفيذى 
القابضة للصناعات الكيماوية، أن خطة 
زيادة الصادرات تتزامن مع خطة تطوير 
شركات األسمدة والكيماويات، وال سيما 
بأسوان،  كيما  شركة  صادرات  زيادة  بعد 

خاصة من املشروع اجلديد .
 أضاف مصطفى أن القابضة تركز على 
زيادة  خلل  من  سواء  الصادرات،  زيادة 
الكميات أو فتح أسواق جديدة لألسمدة 
شركة  تطوير  إن  الفتا   ، والكيماويات 
الدلتا لألسمدة وشركة النصر لألسمدة 

، بجانب إدخال منتجات جديدة بشركة 
الكيماويات، كفيل بزيادة  مصر لصناعة 
ينعكس  ومبا  كبير  بشكل  الصادرات 
الشركات.   موارد  على  إيجابية  بصورة 
 ، الكيماوية  القابضة  رئيس  أوضح 
ميثل  األمريكى  السوق  استهداف  إن 
السعى  بجانب   ، كيما  لشركة  أولوية 
عبر  االفريقى  للسوق  الصادرات  لزيادة 
احلرة،  التجارة  اتفاقيات  من  االستفادة 
ميثل  عامة  الصادرات  زيادة  أن  معتبرا 
إضافة قوية للقتصاد الوطنى،  خلفض 

عجز امليزان التجارى.

الهواتف  أجهزة  من  املصرية  الواردات  حققت 
األخيرة،  الفترة  خلل  كبيرا  تراجعا  املحمولة 
أجهزة  من  املصرية  الواردات  قيمة  بلغت  حيث 
يف  دوالر  مليون   109.4 نحو  لألفراد  التليفون 
مليون   171.8 كانت  بينما  املاضي،  يوليو  شهر 
تراجع  بنسبة   ،2020 عام  يوليو  شهر  يف  دوالر 

بلغت قيمتها نحو 36.3٪ وفق بيانات حكومية.
 وأظهرت البيانات الصادرة عن اجلهاز املركزي 
املصرية  الواردات  أن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
قائمة  ضمن  جاءت  املحمولة  الهواتف  من 

تلك  خلل  انخفاضا  األكثر  املصرية  الواردات 
القمح  حيث  من  كل  القائمة  وتضمنت  الفترة، 
مليون   78.9 نحو  وارداته  قيمة  بلغت  والذي 
املاضى، بينما كانت قيمتها  دوالر يف شهر يوليو 
نحو 133.2 مليون دوالر يف شهر يوليو عام 2020 

بتراجع بلغت نسبته نحو ٪30.3.
من  املصرية  الواردات  أيضا  القائمة  وشملت   
حيث  العضوية،  وغير  العضوية  الكيماوية  املواد 
دوالر،  مليون   163.5 نحو  وارداتها  قيمة  بلغت 
عام  الشهر  نفس  يف  دوالر  مليون   210.9 مقابل 

جانب  إلى   ،٪22.5 بلغت  تراجع  بنسبة   ،2020
الواردات املصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 
مليون دوالر فى شهر يوليو املاضى، مقابل 206.1 
مليون دوالر فى نفس الشهر عام 2020 ، بتراجع 

بلغت نسبته ٪36.7.
العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  وأعلن   
التجارى  امليزان  فى  العجز  قيمة  إن  واإلحصاء، 
يوليو 2021،  بلغت 2.88 مليار دوالر خلل شهر 
مقابل 3.37 مليار دوالر لنفس الشهر من العام 

السابـق بنسبة انخفاض قدره ٪14.6.


