جمل�س جامعة الدول العربية يقيم ت�أبينا
لفقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد

�ص 09

“�أ�صحاب الهمم” ..
متكني يثمر �إجنازات

•• القاهرة-وام:

�ص 14

عقد جمل�س جامعة ال��دول العربية �أم�س الأول اجتماعا يف مقر الأمانة العامة جلامعة
ال��دول العربية على م�ستوى املندوبني الدائمني وذل��ك لت�أبني ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" ،بح�ضور �سعادة مرمي خليفة الكعبي �سفرية الدولة لدى جمهورية
م�صر العربية مندوب الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
وبد�أ املندوبون الدائمون االجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" .وقالت �سعادة مرمي الكعبي  -يف كلمتها خالل االجتماع
 �إن ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه " رحل عن دنيانا بعد رحلة حافلةبالعطاءات والإجن ��ازات ،لكن ذك��راه �ستبقى خالدة ،و�أث��ره �سيظل وا�ضحا ،على امل�ستوى
(التفا�صيل �ص )12
املحلي والعربي والدويل.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

04:13
12:21
03:44
07:03
08:25
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�أخبار الإمارات

املال والأعمال

الإمارات يف عهد خليفة ..م�شاريع تنموية
با�ستثمارات جتاوزت الـ  40مليار درهم

�ص 18

عربي ودويل

لهذا تعترب ع�ضوية فنلندا

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

�صفقة جيدة حللف الناتو!...
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة يوا�صل تقبل تعازي قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
•• �أبوظبي  -وام:

يوا�صل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل لليوم الثالث تقبل ت�ع��ازي �أ��ص�ح��اب اجلاللة
والفخامة وال�سمو واملعايل قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة ور�ؤ�ساء
وفودها يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رحمه اهلل.
وقد تقبل �سموه التعازي يف ق�صر امل�شرف بالعا�صمة �أبوظبي من
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان ب��ن �سلطان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود و�صاحب اجلاللة ال�سلطان عبداهلل بن ال�سلطان �أحمد
��ش��اه ملك ماليزيا وف�خ��ام��ة ديفيد ه�يريل ح��اك��م ع��ام �أ�سرتاليا
و��ص��اح��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر وي�ل�ي��ام دوق ك��ام�بري��دج وفخامة
غزايل عثماين رئي�س جمهورية جزر القمر املتحدة ومعايل رومان
غولوفيت�شينكومان رئي�س وزراء جمهورية بيالرو�سيا ومعايل علي

�أ� �س��ادوف رئي�س وزراء جمهورية �أذرب�ي�ج��ان وم�ع��ايل �أم��اري �أكريا
املبعوث اخلا�ص لرئي�س وزراء اليابان ومعايل �شانغ جي ون املبعوث
اخلا�ص لرئي�س جمهورية كوريا ومعايل رو�سالن كازاكباييف وزير
خارجية جمهورية قريغيز�ستان ومعايل �أبكر مناين وزي��ر دولة
يف ت�شاد و�سعادة �آدم ب��اك��ورو زك��اري ممثل رئي�س جمهورية بنني
و�سفريها لدى الريا�ض .وقدم قادة الدول ووفودها خال�ص تعازيهم
وموا�ساتهم �إىل �أجنال ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان «رحمه اهلل»
وعموم عائلة �آل نهيان الكرام و�إىل �شعب الإمارات يف فقيد الوطن
الكبري ..م�ستذكرين م�آثره الطيبة اخلرية وحكمته التي جت�سدت
يف �سيا�سة دولة الإمارات من حكمة واعتدال وتعاون بناء ودعوة �إىل
ال�سلم وال�سالم وم�سا ٍع د�ؤوبة متوا�صلة لرت�سيخ الأمن واال�ستقرار
ل�شعوب املنطقة والعامل �سرياً على نهج وال��ده امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان منذ قيام الدولة.
(التفا�صيل �ص)8-2

م�صادر متحالفة مع احلزب ترجح خ�سارته الأغلبية الربملانية

�صواريخ رو�سية ت�سقط  3مقاتالت �أوكرانية ..ومعارك م�ستعرة بخاركيف

نتائج �أولية تظهر �ضربة حلزب اهلل وحلفائه بانتخابات لبنان بوتني يهدد بالرد على تو�سع الناتو يف فنلندا وال�سويد
�أنها نتائج �أولية.
ومل يت�سن الو�صول �إىل م�س�ؤول
يف املكتب الإع�لام��ي حل��زب اهلل،
للتعليق.
وف ��از ح��زب اهلل وح �ل �ف��ا�ؤه بـ71
�صوتا يف االنتخابات الأخ�يرة يف
 .2018وحتدثت امل�صادر �شرط
حجب حجب هويتها لأن��ه غري
خم ��ول ل�ه��ا ال �ت �ح��دث ن�ي��اب��ة عن
حزب اهلل وحلفائه.
و�أ� �ش��ارت ال�ن�ت��ائ��ج الأول �ي��ة �أي�ضا
�إىل ف��وز م��ا ال ي�ق��ل ع��ن خم�سة
م�ستقلني �آخ��ري��ن مم��ن خا�ضوا
ح�م�لات�ه��م ع�ل��ى �أ� �س��ا���س برنامج
�إ� �ص�لاح��ي .وق ��د �أظ �ه��رت نتائج
مبكرة ام�س �أن جماعة حزب اهلل
وحلفاءها تكبدوا على م��ا يبدو

بع�ض اخل�سائر يف االنتخابات،
ح �ي��ث ح �� �ص��ل خ �� �ص��وم �ه��م على
م��زي��د م��ن امل �ق��اع��د ،ومل يتمكن
بع�ض �شركائهم التقليديني من
دخول املجل�س الت�شريعي.
وك��ان وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة اللبناين،
ب �� �س��ام امل ��ول ��وي ،ق ��ال يف م�ؤمتر
�صحايف �إن ن�سبة �إقبال الناخبني
داخ� � ��ل ال � �ب �ل�اد يف االنتخابات
ال�برمل��ان�ي��ة ال�ت��ي �أُج��ري��ت الأحد
ب� �ل� �غ ��ت  .41%و�أ� � � �ض� � ��اف �أن
ال���س�ل�ط��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة �ست�صدر
يف وق ��ت الح ��ق ن���س�ب��ة امل�شاركة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ال �ت��ي ت�شمل �أ�صوات
اللبنانيني يف اخلارج.
وق ��ال رئ�ي����س اجل �ه��از االنتخابي
حل � ��زب ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي احل ��ر

مقتدى ال�صدر :لن نقبل ب�إعادة
العراق �إىل نظام املحا�ص�صة

انفجار يف م��ن��زل وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة التون�سي

•• بريوت-وكاالت:

ق��ال��ت ث�لاث��ة م���ص��ادر متحالفة
م��ع جماعة ح��زب اهلل اللبنانية
املدعومة من �إيران �أم�س الإثنني
�إن من املرجح �أن يخ�سر احلزب
وح�ل�ف��ا�ؤه �أغلبيتهم يف الربملان،
يف نتيجة �ست�شكل �ضربة كبرية
ل�ل�ج�م��اع��ة ال �ت��ي مت�ل��ك تر�سانة
ك� �ب�ي�رة م ��ن ال� ��� �س�ل�اح ،وتعك�س
الغ�ضب من الأحزاب احلاكمة.
وق� �ب ��ل االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ف � ��رز كل
النتائج ،قالت امل�صادر البارزة �إن
من غري املحتمل �أن يح�صل حزب
اهلل وحلفا�ؤه على �أك�ثر من 64
مقعداً من مقاعد الربملان البالغ
عددها  128مقعدا ،م�شرية �إىل

•• بغداد-وكاالت:

�شن زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر� ،أم�س االثنني ،هجوماً الذعاً على
الق�ضاء العراقي ،متهماً �إياه مب�سايرة �أفعال الثلث املعطل امل�شينة ،م�شدداً
على �أنه لن يقبل ب�إعادة العراق �إىل نظام املحا�ص�صة.
وق��ال ال�صدر يف خطاب وجهه �إىل ال�شعب العراقي �إن ال�شعب يعاين من
الفقر ،فال حكومة �أغلبية جديدة قد تنفعه وال حكومة حالية ت�ستطيع
خدمته ونفعه ،مت�سائال هل و�صلت الوقاحة �إىل درج��ة تعطيل القوانني
التي تنفع ال�شعب (عينك ع�ي�ن��ك)؟ .،يف �إ��ش��ارة �إىل ق��رار الق�ضاء ب�إلغاء
قانون الأمن الغذائي .و�أ�ضاف �إنهم ي�ستهدفون ال�شعب ويريدون تركيعه
والأعجب من ذلك م�سايرة الق�ضاء لأفعال الثلث املعطل امل�شينة من حيث
يعلم �أوال يعلم ،م�شريا �إىل �أن ال�سلطة �أعمت �أعينهم عما يعانيه ال�شعب
من ثقل وخ��وف ونق�ص يف الأم��وال والأنف�س وت�سلط امللي�شيات والتبعية
وخماوف التطبيع والأوبئة .وتابع ال�صدر ،مل �أ�ستغرب قيد �أمنلة من الثلث
املعطل وتعطيله ت�شكيل حكومة الأغلبية .ولوح ال�صدر للإطار التن�سيقي
بورقة ال�شارع وقال ،للمظلوم ز�أرة لن تكونوا يف م�أمن منها.

ل ��روي�ت�رز �إن احل� ��زب امل�سيحي
امل�ت�ح��ال��ف م��ع ح ��زب اهلل ح�صل
على ما ي�صل �إىل  16مقعدا يف
االنتخابات الربملانية يوم الأحد
ليخ�سر ب��ذل��ك ع��دة مقاعد عن
االنتخابات ال�سابقة.
وذك ��ر ي��ون����س �أن احل ��زب ح�صل
على  18مقعدا خالل انتخابات
 ،2018و�سي�سعى لت�شكيل كتلة
م��ن نحو  20نائبا م��ع حلفائه
مب � �ج ��رد االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن نتائج
االنتخابات .و�ش ّكل التيار الوطني
احل � ��ر ،ال � ��ذي �أ� �س �� �س��ه الرئي�س
مي�شال ع��ون� ،أك�بر كتلة منفردة
ب �ع��د ان �ت �خ��اب��ات  2018ولكن
كان من املتوقع على نطاق وا�سع
�أن يخ�سر م�ق��اع��د ب�ع��د تعر�ضه

النتقادات �شديدة عقب االنهيار
املايل للبالد يف .2019
وم� � ��ن �أق � � � ��وى امل � �ف� ��اج � ��آت التي
� �ش �ه��دت �ه��ا االن �ت �خ ��اب ��ات خ�سارة
ال�سيا�سي ال ��درزي املتحالف مع
ح��زب اهلل ط�لال �أر��س�لان ملقعده
يف ال�ب�رمل��ان ل���ص��ال��ح م ��ارك �ضو
الوافد اجلديد الذي يعمل وفق
�أجندة �إ�صالحية.
وال�سيا�سي ال ��درزي امل��دع��وم من
ح ��زب اهلل ط�ل�ال �أر�� �س�ل�ان كان
ي�شغل مقعده منذ  30عاما �أمام
م��ر��ش��ح م�ع��ار���ض يف االنتخابات
الربملانية التي جرت يوم الأحد،
وذل ��ك ح�سبما ق ��ال م �� �س ��ؤول يف
ح��زب اهلل وم��دي��ر حملة املر�شح
الفائز.

يوم جديد من املعارك دخلته� ،أم�س االثنني ،العملية
الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا حيث توا�صل القوات
ال��رو��س�ي��ة ت��دم�ير م��واق��ع البنية التحتية الع�سكرية
الأوك��ران �ي��ة ،وحت��ري��ر �أرا� �ض��ي دون�ب��ا���س ،فيما ي�ستمر
الغرب يف دعم كييف و�إمدادها بالعتاد والأ�سلحة.
و�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��رو��س�ي��ة �إ��س�ق��اط  3مقاتالت
�أوكرانية يف خاركيف وميكواليف وجزيرة زميني ،فيما
�أك��دت رئا�سة الأرك ��ان الأوك��ران�ي��ة �أن اجلي�ش الرو�سي
يح�شد قواته يف �إيزيوم بني خاركيف و�سيفريودونيت�سك.
كما �أعلنت ال�سلطات الأوكرانية �أن قواتها �صدت القوات
الرو�سية وا�ستعادت ال�سيطرة على جزء من احلدود مع
رو�سيا يف منطقة خاركيف ال�شمالية ال�شرقية.
ه��ذا وان�ط�ل��ق �أم ����س االث �ن�ين اج�ت�م��اع م�ع��اه��دة الأم��ن
اجلماعي ،بح�ضور الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
وق��ال الرئي�س الرو�سي ف�لادمي�ير ب��وت�ين� ،إن منظمة
م�ع��اه��دة الأم ��ن اجل�م��اع��ي تلعب دورا مهما للغاية يف
حتقيق اال�ستقرار يف ف�ضاء ما بعد االحتاد ال�سوفيتي،
معربا عن �أمله يف �أن تزداد قدراتها ونفوذها.

املجتمع الدويل يدعم الرئي�س اجلديد لل�صومال

•• الفجر -تون�س:

ب �ح �� �س��ب م� ��� �ص ��در �أم� � �ن � ��ي ،ف � ��إن
االن �ف �ج��ار ال� ��ذي وق ��ع يف منزل
وزير الداخليــة التون�سي توفيق
��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رف ال��دي��ن ب��ال�ع��ا��ص�م��ة مل
ي�سفر عن �أ�ضرار لوزير الداخلية
ال ��ذي كـــــان موجــــودا بالبيت،
ف�ي�م��ا ت�ل�ق��ت زوج �ت��ه الإ�سعافات
ال�لازم��ة ج � ّراء �إ��ص��اب��ات طفيفة
حلقت بها.
وكان احل��ادث وقع �أم�س االثنني
باملنزل الوظيفي لوزير الداخلية
ت��وف �ي��ق �� �ش ��رف ال ��دي ��ن الكائن
ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ت��ون ����س ،وذل� ��ك �إثر
ت�س ّرب للغاز ،وفق ما �أكده م�صدر
�أمني ّ
مطلع.

•• عوا�صم-وكاالت:

وه��دد الرئي�س الرو�سي بالرد على تو�سع حلف �شمال
الأطل�سي يف فنلندا وال�سويد ،م�شريا �إىل �أن االجتماع
�سيبحث العمليات يف �أوك��ران �ي��ا �ضمن اج�ت�م��اع مغلق
للمنظمة.
ي��أت��ي ذل��ك فيما �أك��د ب��وت�ين� ،أن امل�ع��ام��ل البيولوجية
الأمريكية على الأرا�ضي الأوكرانية كانت تطور �أ�سلحة
بيولوجية ب�شكل �أ�سا�سي .وجاء ذلك يف ت�صريح لبوتني
خالل م�شاركته يف قمة منظمة معاهدة الأمن اجلماعي
بالعا�صمة الرو�سية مو�سكو حيث تابع بوتني �أن املهمة
الرئي�سية لهذه املعامل كانت جمع امل��واد البيولوجية،
ودرا� �س��ة خ�صو�صيات انت�شار الفريو�سات والأمرا�ض
اخلطرية لأغرا�ضها اخلا�صة.
وتابع الرئي�س :لقد دققنا ناقو�س اخلطر منذ فرتة
طويلة ب�ش�أن الأن�شطة البيولوجية للواليات املتحدة
الأمريكية يف ف�ضاء ما بعد االحت��اد ال�سوفيتي .وكما
نعلم ،فقد �أن�ش�أ (البنتاغون) ع�شرات املعامل واملراكز
البيولوجية املتخ�ص�صة يف منطقتنا امل�شرتكة ،وهم
لي�سوا من�شغلني ب�أي حال من الأحوال بتطوير وتقدمي
امل�ساعدات الطبية العملية ل�سكان ه��ذه املناطق التي
بد�أوا فيها �أن�شطتهم.

•• مقدي�شو�-أ ف ب:

وزير الداخلية توفيق �شرف الدين
وقال مدير العالقات مع املواطن من املنزل و�إ�صابة طفيفة لزوجة
ب�شركة الكهرباء والغاز التون�سية وزير الداخلية.
منري الغابري� ،إنّ االنفجار ناجت و�� � �ش� � �دّد م ��دي ��ر ال � �ع �ل�اق ��ات مع
ع��ن ت�س ّرب جزئي حديث للغاز ،امل ��واط ��ن ب���ش��رك��ة ال �� �س �ت��اغ ،على
م���ض�ي�ف��ا� :إن ك ��ان ال �ت �� �س��رب قد �أهمية ا�ستعمال جتهيزات ومواد
ب��د�أ منذ ي��وم�ين �أو �أك�ث�ر لكانت مطابقة للموا�صفات عند ربط
�شبكات الغاز الطبيعي ،بالإ�ضافة
الأ�ضرار ج�سيمة.
و�أو�� �ض ��ح ال �غ��اب��ري �أن الت�سرب �إىل �� �ض ��رورة ��ص�ي��ان�ت�ه��ا جت ّنبا
ت���س� ّب��ب يف �أ� �ض ��رار م��ادي��ة بجزء حلوادث الت�س ّرب.

�أ� �ش��اد املجتمع ال ��دويل بانتخاب
ح �� �س��ن � �ش �ي��خ حم� �م ��ود رئي�ساً
ل �ل �� �ص��وم��ال ،ودع� � ��اه �إىل تويل
م �� �ش��اك��ل ال �ب �ل��د ال �ف �ق�ي�ر وغري
امل�ستقر يف القرن الأفريقي الذي
ت�شله �أزم��ة �سيا�سية عميقة منذ
�أكرث من عام.
وان�ت�خ��ب ال �ن��واب ال�صوماليون
الأح��د ح�سن �شيخ حممود (66
ع� ��ام � �اً) يف م ��واج� �ه ��ة الرئي�س
املنتهية والي�ت��ه حممد عبداهلل
حممد ،امللقّب فارماجو.
و� �س �ب��ق �أن ت � � �ولىّ ح �� �س��ن �شيخ

حم �م��ود ال��رئ��ا� �س��ة م��ن 2012
حتى .2017
وه� �ن� ��أت ال� ��وزي� ��رة الربيطانية
امل�ك�ل�ف��ة �� �ش� ��ؤون �إف��ري �ق �ي��ا فيكي
ف ��ورد� ،صباح الإث �ن�ين ،الرئي�س
املنتخب .و�أعربت على تويرت عن
ا�ستعداد بالدها ملوا�صلة م�ساعدة
ال�صومال "يف تعزيز ا�ستقراره
ومكافحة (حركة) ال�شباب ودعم
املدمر.
املت�ضررين من اجلفاف ّ
وق ��ال رئ�ي����س ال � ��وزراء الإثيوبي
�آبي �أحمد �إنه يتطلع �إىل العمل
ب �ت �ع��اون وث �ي��ق م��ع ج� ��اره ب�ش�أن
امل �� �ص��ال��ح ال�ث�ن��ائ�ي��ة والإقليمية
امل�شرتكة.

وق� � ��ال ال �� �س �ك��رت�ي�ر التنفيذي
للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية (�إيغاد) وكينه غيبييهو،
وه��ي منظمة �إقليمية يف �شرق
�إفريقيا ،يف بيان �إن �إعادة انتخاب
ح �� �س ��ن � �ش �ي ��خ حم � �م� ��ود ت�شكل
�شهادة وا�ضحة على ثقة ال�شعب
ال�صومايل ب�صفاته القيادية.
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رئي�س الدولة يوا�صل لليوم الثالث تقبل تعازي قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة ووفودها يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة
•• �أبوظبي  -وام:

ي��وا� �ص��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" لليوم الثالث
ت �ق �ب��ل ت� �ع ��ازي �أ� �ص �ح ��اب اجلاللة
وال�ف�خ��ام��ة وال���س�م��و وامل �ع��ايل قادة
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ور�ؤ�ساء
وفودها يف وفاة فقيد الوطن الكبري
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
"رحمه اهلل".
وق��د تقبل �سموه التعازي يف ق�صر
امل �� �ش��رف ب��ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي من
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�صاحب اجلاللة ال�سلطان عبداهلل
ب ��ن ال �� �س �ل �ط��ان �أح� �م ��د � �ش ��اه ملك
م��ال �ي��زي��ا وف �خ��ام��ة دي �ف �ي��د هرييل

حاكم عام �أ�سرتاليا و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري ويليام دوق كامربيدج
وف �خ��ام��ة غ� ��زايل ع �ث �م��اين رئي�س
ج �م �ه��وري��ة ج� ��زر ال �ق �م��ر املتحدة
ومعايل رومان غولوفيت�شينكومان
رئي�س وزراء جمهورية بيالرو�سيا
ومعايل علي �أ�سادوف رئي�س وزراء
جمهورية �أذربيجان ومعايل �أماري
�أكريا املبعوث اخلا�ص لرئي�س وزراء
اليابان ومعايل �شانغ جي ون املبعوث
اخل��ا���ص لرئي�س جمهورية كوريا
ومعايل رو�سالن كازاكباييف وزير
خ��ارج�ي��ة جمهورية قريغيز�ستان
ومعايل �أبكر مناين وزي��ر دول��ة يف
ت���ش��اد و� �س �ع��ادة �آدم ب��اك��ورو زكاري
مم� �ث ��ل رئ� �ي� �� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة بنني
و�سفريها لدى الريا�ض.
وقدم قادة ال��دول ووفودها خال�ص

ت�ع��ازي�ه��م وم��وا��س��ات�ه��م �إىل �أجنال
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
"رحمه اهلل" وعموم عائلة �آل نهيان
الكرام و�إىل �شعب الإمارات يف فقيد
الوطن الكبري ..م�ستذكرين م�آثره
ال �ط �ي �ب��ة اخل �ي��رة وح �ك �م �ت��ه التي
جت�سدت يف �سيا�سة دول��ة الإمارات
م��ن حكمة واع �ت��دال وت �ع��اون بناء
ودع��وة �إىل ال�سلم وال�سالم وم�سا ٍع
د�ؤوب� ��ة متوا�صلة لرت�سيخ الأمن
واال�ستقرار ل�شعوب املنطقة والعامل
� �س�ي�راً ع �ل��ى ن �ه��ج وال � ��ده امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان منذ قيام الدولة.
وتقبل التعازي �إىل جانب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ك��ل م��ن �� ..ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ ح�م��د بن
حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ع �� �ض��و املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال�ف�ج�يرة و�صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة و�سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ
م �ك �ت��وم ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية.
و� �س �م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة و�سمو ال�شيخ طحنون بن
حممد �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف
يتبع
منطقة العني.
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و��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن حممد
�آل نهيان و�سمو ال�شيخ �سرور بن
حم�م��د �آل ن�ه�ي��ان و��س�م��و ال�شيخ
�سعيد ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
حاكم �أبوظبي و�سمو ال�شيخ نهيان
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم �ن��اء م�ؤ�س�سة زاي ��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع� �م ��ال اخلريية
والإن�سانية والفريق �سمو ال�شيخ
��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان نائب
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة و�سمو ال�شيخ طحنون
بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون الرئا�سة
و�سمو ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ع���ض��و امل�ج�ل����س التنفيذي
لإم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي و� �س �م��و ال�شيخ
ذي ��اب ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان و�سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان

وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
و��س�م��و ال�شيخ خ��ال��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة

زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة
�آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو

رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي و�سمو ال�شيخ خالد بن

حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ضو
املجل�س التنفيذي رئ�ي����س مكتب
�أبوظبي التنفيذي و�سمو ال�شيخ

ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان
رئ�ي����س دي ��وان ويل ع�ه��د �أبوظبي
وعدد من ال�شيوخ.

ك� �م ��ا ه � �ن � ��أ �أ� � �ص � �ح � ��اب اجل�ل�ال ��ة
وال�ف�خ��ام��ة وامل �ع��ايل ق ��ادة ال ��دول
ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وال �� �ص��دي �ق��ة �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان مبنا�سبة توليه قيادة دولة
الإم� ��ارات متمنني ل��ه التوفيق يف
حمل هذه الأمانة وقيادة الدولة
ن� �ح ��و م ��رح� �ل ��ة ج � ��دي � ��دة تعظم
ازدهارها ومكت�سباتها و�إجنازاتها
مل ��ا ف �ي��ه اخل�ي�ر ل���ش�ع��ب الإم� � ��ارات
والعامل .من جانبه �أعرب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان عن جزيل �شكره وتقديره
لأ�� �ص� �ح ��اب اجل�ل�ال ��ة والفخامة
وال �� �س �م��و وامل� �ع ��ايل مل ��ا �أب� � ��دوه من
م�شاعر �صادقة جتاه دولة الإمارات
و�شعبها يف فقيدهم  ..كما توجه
�سموه بال�شكر والتقدير ملا عربوا
ع �ن ��ه م� ��ن ال� �ت� �ه ��اين والأم� �ن� �ي ��ات
بانتخابه رئي�ساً ل�ل��دول��ة متمنياً
للجميع موفور ال�صحة والعافية
ول�شعوبهم ال�شقيقة وال�صديقة
مزيداً من التقدم واالزدهار ودوام
نعم الأمن والأمان واال�ستقرار.
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•• �أبوظبي-وام:

ر�سخت دول��ة الإم���ارات نهجا وطنيا يرتكز على حتويل التحديات �إىل فر�ص للنمو
واالنطالق نحو حتقيق الإجنازات النوعية يف املجاالت كافة  ،ومي�ضي �أ�صحاب الهمم
بدعم ورعاية القيادة الر�شيدة نحو �آفاق واعدة من النجاح واالجناز  ،م�ستفيدين من
بيئة حا�ضنة وداجمة مثالية ت�ؤمن لهم اال�ستقرار وحتفزهم على �أداء دور بارز يف
م�سرية الدولة التنموية.

09

�أ�صحاب الهمم  ..متكني يثمر �إجنازات

و�شكلت ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" يف متكني
�أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م امل �ح��رك �صوب
حتقيق تطلعاتهم وطموحاتهم
وت�سطري الإجن� ��ازات النوعية يف
عدة قطاعات.
َوق��د �أطلق �سموه اال�سرتاتيجية
ال�شاملة لأ�صحاب الهمم 2020
  ، 2024مب� ��� �ش ��ارك ��ة �أك�ث��رم��ن  28ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة حملية
واحت��ادي��ة معنية ،وب�ق�ي��ادة دائرة
تنمية املجتمع يف �أبوظبي بهدف
ج �ع��ل �أب ��وظ� �ب ��ي م��دي �ن��ة داجم ��ة
ومهي�أة وممكنة لأ�صحاب الهمم،
مب��ا ي�ن���س�ج��م م��ع ر�ؤي � ��ة الدائرة
بتوفري حياة كرمية جلميع �أفراد
املجتمع.

وجاءت �أهداف هذه اال�سرتاتيجية
ل �ت �ع �ك ����س م� ��دى احل ��ر� ��ص ال ��ذي
توليه القيادة الر�شيدة لأ�صحاب
الهمم ودورهم املهم يف املجتمع.
وحققت "ا�سرتاتيجية �أبوظبي
لأ� �ص �ح��اب الهمم" ال �ع��دي��د من
الإجن� ��ازات ع�بر م �ب��ادرات نوعية
ك��ان لها ال��دور الكبري يف حتقيق
ر�ؤي�ت�ه��ا ن�ح��و خ�ل��ق جمتمع دامج
وممكن لأ�صحاب الهمم.
ك �م��ا �أط �ل �ق��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات يف
ع��ام  2017ال�سيا�سة الوطنية
ل �ت �م �ك�ي�ن �أ� � �ص � �ح ��اب ال� �ه� �م ��م مع
ت ��أ� �س �ي ����س امل �ج �ل ����س اال�ست�شاري
لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م وال � ��ذي ي�ضم
يف ع�ضويته �أف� ��راد م��ن املجتمع
معنيني بتقدمي امل�شورة والر�أي
لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الوطنية

لتمكني �أ�صحاب الهمم.
وجاءت ال�سيا�سة الوطنية لتمكني
�أ�صحاب الهمم لت�ؤكد على �إيجاد
جمتمع دامج خايل من احلواجز
ي�ضمن التمكني واحلياة الكرمية
لأ��ص�ح��اب الهمم و�أ��س��ره��م  ،من
خ�ل�ال ر� �س��م ال���س�ي��ا��س��ات وابتكار
اخلدمات التي حتقق لهم التمتع
ب�ج��ودة ح�ي��اة ذات م�ستوى ع��ال ،
وال��و��ص��ول �إىل ال��دم��ج املجتمعي
وحتقيق امل�شاركة الفاعلة وتعزيز
الفر�ص املتكافئة ودع��م ومتكني
الأفراد والأ�سر للقيام ب�أدوارها.
كما مت يف �أب��ري��ل � 2021إطالق
"ال�سيا�سة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� ��ذوي
ا� � �ض � �ط� ��راب التوحد" ب� ��ر�ؤي� ��ة
"متّحدون م��ن �أج ��ل التوحد"
وال�ت��ي �شكلت منظومة متكاملة

املوحدة
من الإج��راءات واملعايري ّ
ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات �أك�ث��ر �سهولة
ل��ذوي ال�ت��وح��د و�أول �ي��اء �أمورهم
� ،إىل ج��ان��ب ت��أه�ي��ل ورف ��ع كفاءة
ال � �ك� ��وادر امل �خ �ت �� �ص��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
املراكز املتخ�ص�صة ورفع م�ستوى
ج� ��ودة ال �ب �ي �ئ��ة ال���ص�ح�ي��ة ف �ي �ه��ا ،
وتعزيز وع��ي املجتمع با�ضطراب
طيف التوحد وت�سهيل دمج ذوي
التوحد يف التعليم العام واخلا�ص
و� �ض �م��ان �إ� �ش��راك �ه��م يف خمتلف
املجال.
وح��ر� �ص��ت ال� ��دول� ��ة ع �ل��ى اتخاذ
جم � � �م� � ��وع� � ��ة م � � � ��ن ال � � �ت� � ��داب� �ي��ر
والإجراءات االحرتازية الإ�ضافية
للتعامل م��ع �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م يف
ظ ��ل ج��ائ �ح��ة "كوفيد ، "-19
مل�ساعدة �أولياء الأمور والقائمني

على رعاية هذه الفئة على جتاوز
التحديات املحيطة بهم  ،ودعمهم
معنويا ليوا�صلوا ن�سق حياتهم
اليومية ب�أمان واطمئنان.
و�أثمرت م�سرية التمكني لأ�صحاب
الهمم حزمة من الإجن��ازات التي
�سطرها �أب�ن��اء الوطن يف املحافل

ال�ع��امل�ي��ة  ،ف�ق��د ح�ق�ق��وا �إجن� ��ازات
الف � �ت� ��ة خ �ل ��ال م� ��� �ش ��ارك� �ت� �ه ��م يف
الن�سخة الـ  16من دورة الألعاب
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة "طوكيو ، "2020
التي �أقيمت العام املا�ضي  ..كما
ح�ق��ق �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م �إجن� ��ازات
الف �ت��ة �أي �� �ض��ا خ�ل�ال م�شاركتهم

يف م �ن��اف �� �س��ات الباراجوجيت�سو
�ضمن فعاليات " بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو"..
وا�ست�ضافة الدولة دورة الألعاب
العاملية للأوملبياد اخلا�ص 2019
�أب��وظ �ب��ي وح�ق�ق��ت جن��اح��ا باهرا
وحظيت بتقدير دويل كبري.

وي��أت��ي متكني �أ��ص�ح��اب الهمم يف
�صدارة الأجندة الوطنية للدولة
يف م �� �س�ي�رة اخل �م �� �س�ي�ن املقبلة
انطالقا من الإميان الرا�سخ ب�أنه
بالإرادة ن�صنع امل�ستحيل وبالهمم
العالية ن�صل ب�إجنازاتنا الوطنية
�إىل القمم.
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ماجد بن �سلطان القا�سمي  :ر�ؤية حممد بن
زايد ت�سهم يف نه�ضة الوطن وتقدمه

•• ال�شارقة-وام:
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جواهر بنت عبداهلل القا�سمي :حممد بن زايد يج�سد مرحلة ازدهار جديدة للدولة
•• ال�شارقة-وام:

�أك ��د ال���ش�ي��خ م��اج��د ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي م��دي��ر دائ ��رة �ش�ؤون
ال�ضواحي والقرى �أن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" رئي�ساً للدولة يعزز
ر�ؤيته التي �ست�سهم يف نه�ضة الوطن وتقدمه ورخائه يف كافة
امل�ج��االت وانعكا�س ذل��ك على امل��واط��ن وال��وط��ن .و�أ� �ش��ار �إىل �أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان يتمتع بحكمة
�إ�ستثنائية ور�ؤية فذة �ست�سهم يف تقدم الإمارات وموا�صلة تطورها
لتكون دول��ة يف م�صاف ال��دول املتقدمة التي تنطلق من قاعدة
همها املواطن واملقيم ثم تقدمي يد العون ل�شعوب العامل �أجمع.

ق��ال��ت ال�شيخة ج��واه��ر بنت ع�ب��داهلل القا�سمي
م��دي��رة م�ؤ�س�سة "فن"� ..إن ان�ت�خ��اب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" رئ�ي���س�اً ل�ل��دول��ة يج�سد
م��رح �ل��ة ج��دي��دة م��ن ال �ن �ه��و���ض واالزده � � ��ار يف
دول��ة الإم ��ارات تبني على ما ت�أ�س�س يف مرحلة
التمكني التي قادها ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل

نهيان "رحمه اهلل" لت�ستكمل الطموحات التي
حتقق منها الكثري يف كافة امل�ج��االت التنموية
ويف مقدمتها االرت�ق��اء بوعي الإن�سان وت�أهيله
ر�سخ مكانة الدولة عامليا منذ عهد
وتثقيفه ما ّ
القائد امل�ؤ�س�س زاي��د و�أت��اح جلميع �أبناء وبنات
الإم��ارات الفر�ص للإ�سهام مبواهبهم يف ارتياد
�آفاق الإبداع املختلفة.
و�أ�ضافت ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�سمي
" كل ال�شعوب تختزن يف ذاكرتها مواقف و�صور

م��ن ح�ك�م��ة وح �ن �ك��ة ق��ادت �ه��ا امل ��ؤث��ري��ن وال� ��روح
ال�ق�ي��ادي��ة ل��دى ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان تتج�سد ك�م��وه�ب��ة �أ�صيلة
�صقلها بالتجارب واملواقف النبيلة التي عك�س
م��ن خاللها �إ�ستعداده الفطري خلدمة �شعب
الإمارات وقيادته نحو امل�ستقبل الآمن واملزدهر
و�سموه يراهن دائما على الطاقات ال�شابة وعلى
حتفيز املواهب و�ستحقق الإمارات يف عهده املزيد
من الإجنازات على �صعيد االرتقاء باملجتمع.

هند بنت ماجد القا�سمي تهنئ بانتخاب حممد بن زايد رئي�سا للدولة حممد بن حميد القا�سمي  :حممد بن زايد قائد ملهم و مبدع
•• ال�شارقة-وام:

هن�أت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�سمي رئي�س جمل�س
�سيدات �أعمال ال�شارقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" مبنا�سبة انتخاب املجل�س
الأعلى للإحتاد �سموه رئي�ساً للدولة.
وق��ال��ت ال���ش�ي�خ��ة ه�ن��د  :ي�ط�ي��ب ل�ن��ا يف ه ��ذه املنا�سبة
العظيمة �أن نبارك لأنف�سنا و�شعبنا وقيادتنا الر�شيدة

مبايعني �سموه على �أن نكون �أب�ن��ا ًء �أوف�ي��اء يف م�سرية
دول �ت �ن��ا ن �ح��و ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة حت��ت ظ� � ّل قيادته
احلكيمة متطلعني �إىل مرحلة ج��دي��دة م��ن التمكني
على كافة الأ�صعدة ومنها املر�أة الإماراتية بف�ضل ر�ؤية
�سموه التي لطاملا �أوالها اهتماماً ومكان ًة كبرية م�ؤكداً
بذلك �أنّ ه��ذا ال��دع��م وه��ذا االهتمام م��ا ه��و � اّإل منهج
ثابت ت�سري عليه الإم��ارات منذ عهد املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نه ّيان "طيب اهلل ثراه".

بالتنمية املجتمعية وت�ع��زز م�سارها الناه�ض على كافة
•• ال�شارقة -وام:
امل���س�ت��وي��ات .و�أ� �ض��اف �أن ل�سموه �أدوارا وم��واق��ف عظيمة
قال ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي رئي�س دائرة الإح�صاء وم�شهودة يف جم��ال االهتمام بنه�ضة الإن�سان الإماراتي
والتنمية املجتمعية بال�شارقة  :نبارك لأنف�سنا ولكافة �أبناء ومتكني ال�شباب وحتفيز طاقاتهم للعمل على ابتكار احللول
الإم ��ارات واملقيمني على �أر��ض�ه��ا انتخاب �صاحب ال�سمو امل�ستقبلية والأف �ك��ار ال�ت��ي تت�صف ب��الإب��داع و ُب�ع��د النظر
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل رئي�ساً للدولة والتخطيط الذي ي�ستهدف متكني الإن�سان وموا�صلة نهج
ون��رى يف �سموه ق��ائ��دا ملهما �ستحقق الإم ��ارات يف عهده زايد وا�ستكمال مرحلة العطاء والتمكني التي انطلقت يف
خ�ط��وات تنموية ت�ع��زز تنويع اقت�صاد الإم� ��ارات وترتقي عهد ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل.

«�شكر ًا لعطائك التطوعي» فخورون بقيادة قائد مئوية النماء واالزدهار
و�أو�ضح �أن دولة الإم��ارات وبانتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
•• العني-الفجر:
نهيان تقف على �أعتاب مرحلة جديدة من النمو واالزدهار والتطور والتمكني
قال م�س�ؤولو فريق �شكراً لعطائك التطوعي� ،إن دول��ة الإم��ارات �أم��ام مرحلة يف ظل القيادة اال�ستثنائية لقائد فذ ورئي�س ملهم ،قدم مناذج ملهمة يف تعزيز
ج��دي��دة م��ن النمو واالزده ��ار والتطور
ازدهار وتطور الدولة ،و�إر�ساء القيم الفا�ضلة التي و�ضعت دولة الإمارات كدولة
بانتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
رائدة على م�ستوى العامل يف تبني �أف�ضل املمار�سات يف خمتلف املجاالت.
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئي�ساً
ل�ل��دول��ة� ،إذ ميثل �سموه ال�ق��ائ��د امللهم
�أ�سماء العتيبة :م�سرية العطاء والنه�ضة
ل���ش�ع�ب��ه ،لتحقيق امل �ن �ج��زات الوطنية،
�أ�شارت �أ�سماء بنت مانع العتيبة ،الع�ضو
حيث ميثل �سموه ق��ائ��د مئوية النماء
الفخري لفريق �شكراً لعطائك� ،إىل �أن
واالزدهار.
انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
�أك��د ال�شيخ ال��دك�ت��ور ��س��امل ب��ن ركا�ض
زايد �آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئي�ساً للدولة
ال � �ع ��ام ��ري ،ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الوطني
ه��و ام �ت��داد مل���س�يرة ال �ع �ط��اء والنه�ضة
االحت� ��ادي ال���س��اب��ق ،ال��رئ�ي����س الفخري
والتمكني ،و�إر�ساء ملبادئ الأمن والأمان
ل �ف��ري��ق � �ش �ك��راً ل �ع �ط��ائ��ك� ،أن انتخاب
واال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة ،التي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
لطاملا متتعت بها دولة الإمارات و�شعبها
نهيان ،حفظه اهلل ،رئي�ساً للبالد ،ي�أتي
ومقيميها.
جت�سيداً لواقع التالحم والوالء بني القيادة ال�سيا�سية و�أبناء ال�شعب ،باعتبارها وقالت �إن الدولة تر�سم مالمح مرحلة
عالقة ا�ستثنائية تربز م�شاعر ال��والء واالنتماء لقيادة �صاحب ال�سمو امللهمة جديدة نحو م�ستقبل م�شرق ومزدهر،
لأبناء �شعبه ،وت�ؤكد حبهم ل�سموه ومبايعتهم له على حتقيق منو وتقدم الوطن .ب��ذات الفكر احلكيم وال ��ر�ؤى ال�سديدة

حممد مطر الكعبي� :إجنازات حممد بن زايد حجزت مكانا
وتقديرا للإمارات يف نفو�س ال�شعوب وبني الدول
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال ال��دك�ت��ور حممد مطر �سامل
ال �ك �ع �ب��ي ،رئ �ي ����س ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة والأوق � ��اف
�إن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه
اهلل" رئي�سا لدولة الإم��ارات ي�ؤكد
ث �ق��ة ق��ادت �ن��ا و��ش�ع�ب�ن��ا ،يف مقدرة
� �س �م��وه ،ل �ق �ي��ادة ال ��دول ��ة مل�سرية
اخل �م �� �س�ي�ن ال � �ق� ��ادم� ��ة ،وال�سري
تر�سخ
ب ��ال ��دول ��ة ال� �ق ��و ّي ��ة ،ال �ت��ي ّ
ال �� �س�ل�ام ،ن �ح��و ال ��ري ��ادة العاملية،
وت �ع��زي��ز ج ��ودة احل �ي��اة ،ورفاهية
امل��واط��ن واال�ستقرار واالطمئنان
ال ��ذي ي�ن�ع��م ب��ه ��ش�ع��ب الإم� � ��ارات،

منذ عهد القائد امل�ؤ�س�س املغفور
ل��ه ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" واملغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
"رحمه اهلل" .وقال الكعبي  :عرف

��ش�ع��ب الإم� � ��ارات وال �ع��امل �أجمع،
ح �ك �م��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�إجنازاته
على ال�صعيدين املحلي والعاملي
يف املجاالت العلمية واالقت�صادية
والدينية والإن�سانية والتي ارتقت
بدولتنا ،لتحجز مكا ًنا وتقديرا يف
نفو�س ال�شعوب وبني الدول.
و�أ� �ض��اف  :ن�ب��اي��ع ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" على
الوالء املطلق ،والعمل والإخال�ص،
و�أن نكون جنوداً �صادقني ،نفدي
ه��ذا الوطن ب��أرواح�ن��ا حتت قيادة
�سموه.

حممد �سعيد النقبي :حممد بن زايد قائد فذ ذو ر�ؤية حكيمة
ق��ال حممد �سعيد النقبي �إن دولة
الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة �أم� ��ام
مرحلة جديدة من النمو واالزدهار
والتقدم ،بعد انتخاب �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان،
حفظه اهلل ،رئي�ساً للدولة ،ال�ستكمال
م�سرية م�شرفة وم�شرقة على كافة
امل�ستويات ،قادت الإمارات �إىل منوذج
ملهم يف التطور والنه�ضة والتميز،
ومثا ًال يحتذى يف الت�سامح والتعاي�ش
وال�ع�ط��اء الإن �� �س��اين ،و�إر� �س��اء القيم

الفا�ضلة ،كدولة رائدة على م�ستوى
العامل يف تبني �أف�ضل املمار�سات.
و�أك � ��د ال �ن �ق �ب��ي �أن دول � ��ة الإم� � ��ارات
ت���س�ت���ش��رف امل���س�ت�ق�ب��ل م��ع ق��ائ��د فذ
وم �ل �ه��م ذو ر�ؤي � ��ة ح�ك�ي�م��ة ،ونتعهد
ل��ه ون�ب��اي�ع��ه ع�ل��ى ال���س�م��ع والطاعة
وموا�صلة العمل حت��ت ق�ي��ادت��ه بكل
اجل��د والتفاين والإخ�لا���ص لتعزيز
وطننا وتناف�سية دولتنا وا�ستدامة
نه�ضتنا ،لتج�سيد واق ��ع التالحم
والوالء بني القيادة وال�شعب.

احلب�سي :االزدهار وا�ستدامة التطور
�أكد عبدالرحمن حممد احلب�سي
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة
تبد�أ مرحلة جديدة من االزدهار
وال � �ت � �ط� ��ور وا�� �س� �ت ��دام ��ة النماء
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،مع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
لتعزيز م�سرية العطاء والنه�ضة
والتمكني ،و�إر� �س��اء م�ب��ادئ الأمن
والأم� � � ��ان واال�� �س� �ت� �ق ��رار يف دول ��ة
متثل من��وذج�اً يحتذى يف التميز
والنه�ضة واالزدهار.

وق� ��ال احل�ب���س��ي �إن �ه ��م يعاهدون
قائد مئوية التطور على موا�صلة
العمل بالروح العالية وامل�س�ؤولية
ال��وط �ن �ي��ة ،ح �ت��ى مت���ض��ي م�سرية
ال �ن �م ��اء واالزده � � � ��ار �إىل �أف�ضل
امل ��ؤ� �ش��رات ال�ع��امل�ي��ة ،مب��ا يتما�شى
م� ��ع ر�ؤي � � ��ة ال� �ق� �ي ��ادة ال ��ر� �ش �ي ��دة،
لتعزيز م�سرية التنمية والر�ؤية
اال�سرتاتيجية ال�ت��ي ت�ق��ودن��ا �إىل
م��زي��د م ��ن االزده � � ��ار وامل�شاريع
ال �ت �ن �م ��وي ��ة ،ل �ت �ح �ق �ي��ق تطلعات ال��دول��ة امل��رم��وق��ة ع�ل��ى ال�صعيد
الأجيال املختلفة ،وتكري�س مكانة العاملي.

والتوجيهات الر�شيدة لتعزيز مكانة مميزة ا�ستثنائية للوطن عربياً و�إقليمياً
وعاملياً ،ونحو مئوية حتدها الإجنازات والنجاحات الرائدة ،واليوم نعاهده على
موا�صلة العمل بالروح العالية وامل�س�ؤولية الوطنية حتى مت�ضي م�سرية النماء
واالزدهار �إىل �أف�ضل امل�ؤ�شرات العاملية ،مبا يتما�شى مع ر�ؤى التطور وا�ستدامة
امل�ستقبل.
�سيف الرحمن �أمري :قائد ا�ستثنائي
�أك� � ��د � �س �ي��ف ال ��رح� �م ��ن �أم� �ي ��ر ،رئي�س
جم�ل����س �إدارة ف��ري��ق � �ش �ك��راً لعطائك
�أن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ،رئي�س ال��دول��ة ،حفظه
اهلل ،هو قائد ا�ستثنائي يف وطن يع�شق
ال�ت�ح��دي وال�ن�ج��اح وال�ت�م�ي��ز ،والريادة
العاملية ،م�ضيفاً �أن �سموه ي�شكل مثا ًال
ومن� ��وذج � �اً ل �ل �ق��ائ��د ال � ��ذي ي �ج �م��ع بني
ال�سمات القيادية ،والإن�سانية العميقة،
والتوا�ضع والهيبة .و�أو�ضح �أن انتخاب
�سموه رئي�ساً لدولة الإم��ارات ،هو قرار
ت��اري �خ��ي �ستم�ضي ب��ه دول ��ة الإم � ��ارات

بخطى ثابتة من مرحلة التمكني �إىل مرحلة �أكرث خرياً ورخاء وازدهاراً ،يف ظل
قائد ا�ستثنائي لديه طموحات كبرية ل�شعبه ،م�ؤكدة �أن هذا القرار يج�سد �إجماع
وطني �أثلج �صدورنا و�صدور املحبني لدولة الإم��ارات القوية بتالحم قيادتها
و�شعبها.
عبري احلمادي :ا�ست�شراف امل�ستقبل
و�أعــــــربت عبيـــــر عبــــدالرحيم احل �م��ادي ،الع�ضو ال�ف�خ��ري لفريق �شكراً
لعطــــــائك التطـــــوعي ع��ن ثقتها وت�ف��ا�ؤل�ه��ا با�ست�شراف م�ستقبل التطور
والنماء واالزده��ار يف الدولة ،ا�ستكما ًال
مل�سرية الأب ��اء امل�ؤ�س�سني ،بعد انتخاب
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئي�ساً للدولة،
وق��ال��ت �إن امل��رح�ل��ة ال �ق��ادم��ة يف تاريخ
الــــدولة تعزز م�سرية التنمية وا�ستدامة
الر�ؤية اال�سرتاتيجية التي تقودنا �إىل
مزيد من االزدهار وامل�شاريع التنموية،
لتحقيق ت�ط�ل�ع��ات الأج �ي��ال املختلفة،
وتكري�س مكانة ال��دول��ة املرموقة على
ال�صعيد العاملي.

حممد بن م�سلم العامري :قائد حكيم و ا�ستثنائي
•• العني-الفجر:

�أع��رب ال�شيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم
العامري رئي�س فريق عونك ياوطن التطوعي،
ع��ن خال�ص تهانيه وم�ب��ارك�ت��ه ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان"حفظه اهلل"،
مبنا�سبة انتخاب �سموه رئي�ساً للدولة.
وقال بن حم� :إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،قائد ا�ستثنائي وحكيم ،وهو خري
خلف خلري �سلف ،م�ضيفاً ان القيادة الر�شيدة
•• �أبوظبي-الفجر:

يعقد املجل�س الوطني االحتادي
جل�سته العا�شرة من دور االنعقاد
العادي الثالث للف�صل الت�شريعي
ال�سابع ع�شر ،لت�أبني فقيد الوطن
املغفور له ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ،غ��دا الأرب �ع��اء املوافق
 18م��اي��و 2022م ،يف قاعة
زاي ��د يف م�ق��ر امل�ج�ل����س ب�أبوظبي،
برئا�سة معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س.
وي�ت���ض�م��ن ج ��دول �أع �م ��ال جل�سة
ال�ت��أب�ين ال �ق��اء كلمة مل�ع��ايل �صقر
غبا�ش رئي�س املجل�س ،وكلمة ملعايل
عبد الرحمن بن حممد العوي�س
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع وزير
ال��دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س الوطني
االحت � � � ��ادي ،وك� �ل� �م ��ات لأ�صحاب
امل�ع��ايل وال�سعادة ك��ل م��ن� :سعادة
ح �م��د ال��رح��وم��ي ال �ن��ائ��ب الأول
لرئي�س امل�ج�ل����س ،و��س�ع��ادة ناعمة
ع�ب��داهلل ال�شرهان النائب الثاين
لرئي�س املجل�س ،ور�ؤ��س��اء اللجان
الدائمة.
و��س�ي���ص��در ع��ن امل�ج�ل����س الوطني
االحت ��ادي بيانا مبنا�سبة انتخاب
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�سا لدولة
الإمارات العربية املتحدة.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /اب ��راه� �ي ��م
ك��وزاك��وزى بارامبيل  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )T9620427يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ل�سموه ،حفظه اهلل ،ه��ي ام �ت��داد لفكر م�ؤ�س�س ُي�ح�ت��ذى ب��ه  .ف�سموه ل��ه مكانته العظيمة بني
ال��دول��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل �شعبه ،وه��و احل��ار���س الأم�ي�ن ملكت�سبات الدولة،
نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،ونهج املغفور ل��ه ال�شيخ ول�ع��ب �سموه دوراً م ��ؤث��راً يف �صناعة الأح ��داث
خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رحمه اهلل ،يف تر�سيخ على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،وا�ضعاً
م �ب��ادئ االحت � ��اد ،وت �ك��ري ����س م�ك�ت���س�ب��ات الدولة مكانة الإمارات فوق كل اعتبار.
والنهو�ض بها ،ومع تويل �سم ّوه م�س�ؤولية رئا�سة واختتم بن ح��م :نبارك ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
البالد ،تدخل الإم��ارات عهداً جديداً من النماء حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ون�س�أل امل��وىل العلي
واالزده ��ار ،ما ينعك�س على رفاهيتها وتقدمها ،القدير �أن ي�سدد خطاه ويوفقه يف قيادة م�سريتنا
وي �ع��زز مكانتها ودوره� ��ا ال ��ري ��ادي ك �ق��وة مالية التنموية التي تزهو ب��الإجن��از ،.وجن��دد الوالء
واقت�صادية فاعلة وم�ؤثرة ،ومنوذج تنموي عاملي لوطننا الغايل يف ظل قيادته احلكيمة..

لت�أبني فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد  ..املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�سة غدا
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فاهم القا�سمي  :حممد بن زايد قائد نابغ ذو نهج متفرد عبدامللك بن كايد القا�سمي يبارك انتخاب حممد بن زايد رئي�سا للدولة
•• ال�شارقة  -وام:

ق��ال ال�شيخ فاهم القا�سمي رئي�س دائ��رة العالقات
احلكومية بال�شارقة �أن الإم ��ارات العربية املتحدة
عرفت �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" قائداً ذا نهج متفرد ورث
النبوغ يف �إدارة البالد من م�ؤ�س�س الدولة املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب الهل ثراه"
و�أ�سهم يف تر�سيخ مكانة الإمارت يف خمتلف قطاعات
التنمية الإقت�صادية والتنموية والإ�ستثمارية فغدت
واح ��ة �أم ��ن و�أم � ��ان وحم ��ط �أن �ظ��ار ال �ع��امل كنموذج

مف�ضل للعمل والعي�ش.
و�أ��ض��اف ال�شيخ فاهم القا�سمي  -مبنا�سبة �إنتخاب
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى لل��إحت��اد ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�سا للدولة � -إن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" عمل بكل �إخ�لا���ص لتعميق عالقات
ال�صداقة والإح�ترام مع دول العامل ما انعك�س على
التنمية ال�شاملة يف الدولة بكافة قطاعاتها وبوترية
مت�صاعدة ومت�سارعة يف �آن واحد لت�ستحق حتت ظل
هذا الفكر القيادي �أن تكون دولة عاملية وذات جتربة
ملهمة.

�سلطان بن عبداهلل القا�سمي :انتخاب حممد بن
زايد رئي�سا يبني طموحات الدولة التنموية الكربى
•• ال�شارقة-وام:

�أك ��د ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن عبداهلل
ب��ن � �س��امل ال�ق��ا��س�م��ي م��دي��ر دائ ��رة
الإح� ��� �ص ��اء وال �ت �ن �م �ي��ة املجتمعية
بال�شارقة �أن انتخاب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
"حفظه اهلل" رئي�سا للدولة ميثل
ا�ستمرارا لنهج الإمارات الرا�سخ يف
تبني الطموحات التنموية الكربى
التي ال تعرف امل�ستحيل منذ عهد
القائد امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" واملغفور له ال�شيخ خليفة

ب��ن ��س��امل ال�ق��ا��س�م��ي �إن الإم� ��ارات
ب��ان�ت�خ��اب ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان "حفظه
اهلل" رئ�ي���س��ا ل �ل��دول��ة ت�ن�ت�ق��ل �إىل
م��رح�ل��ة ج��دي��دة �ستحقق خاللها
ق� � �ف � ��زات يف جم � � � ��االت التنمية
وال �ن �ه��و���ض ال���ش��ام��ل ب�ف�ع��ل نظرة
�سموه الإ�سرتاتيجية �إىل امل�ستقبل
والتي برزت مالحمها خالل رحلة
توليه ملختلف امل��واق��ع التي �أظهر
ف�ي�ه��ا من ��وذج ال �ق��ائ��د امل�ل�ه��م الويف
مل�ج�ت�م�ع��ه واحل��ري ����ص ع �ل��ى ري ��ادة
بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل".
الإم ��ارات ورخ��اء �شعبها واملقيمني
وق��ال ال�شيخ �سلطان ب��ن عبداهلل على �أر�ضها.

عي�سى �صالح احلمادي :حممد بن زايد ي�ضع
امل�ستقبل بني يديه ال�ست�شراف مرحلة م�شرقة
•• ال�شارقة-الفجر:

رفع الدكتور عي�سى �صالح احلمادي
م� ��دي� ��ر امل � ��رك � ��ز ال �ت��رب � ��وي للغة
العربية ل��دول اخلليج بال�شارقة
�إىل م�ق��ام ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال��دول��ة -حفظه اهلل� -أ�سمى �آيات
التربيكات النتخاب �سموه رئي�ساً

ل�ل��دول��ة خ�ل�ف�اً ل�ل�م�غ�ف��ور ل��ه فقيد
الوطن ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان م�شريا �إىل �أن �سموه خري
خلف خلري �سلف.
و�أو� � � �ض� � ��ح احل� � �م � ��ادي �أن �سموه
ي���س�ت���ش��رف م��رح �ل��ة م �� �ش��رق��ة من
العمل وال�ع�ط��اء وي�ضع امل�ستقبل
بني يديه من �أجل �أن تظل الإمارات و�أن ت�ك��ون مرتكزا نوعيا للتطور
�أر�ض ال�سعادة والإجنازات والرخاء والعاملية والبناء .

خلفان �صالح النقبي :حممد بن زايد ي�شكل قيادة ملهمة للحا�ضر وامل�ستقبل
•• خورفكان-الفجر:

�أكد �سعادة خلفان �صالح النقبي نائب رئي�س جمل�س �ضاحية ال�صبيحية التابع
لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان _حفظه اهلل_ ميثل وي�شكل قيادة ملهمة لها كيانها ودوره��ا ال�سيما
و�سموه ملهم بر�ؤيته للحا�ضر وامل�ستقبل و�سيعمل وفق خطط على موا�صلة
نه�ضة الوطن ومتكينه وتعزيز كافة الإمكانات من �أجل رخاء املواطن يف جميع
�إمارات الدولة .
و�أ� �ش��ار النقبي �إىل �أن ��س�م��وه ام�ت��داد لأ��س��رة �آل نهيان احل��اف�ل��ة بالعطاءات
والإجن��ازات و�سيوا�صل العمل من �أج��ل حتقيق املكانة التي تبو�أتها الإمارات
على امل�ستوى املحلي والعربي والدويل.

خمي�س بن �سامل ال�سويدي :حممد بن زايد قيادة ا�ستثنائية
�سيوا�صل دوره يف م�سرية التنمية وحتقيق الرخاء االجتماعي
•• ال�شارقة-الفجر:

هن�أ خمي�س بن �سامل ال�سويدي ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإم ��ارة ال�شارقة
رئي�س دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة بتوليه رئا�سة
ال��دول��ة م��ؤك��دا �أن �سموه ك�سب حب
املاليني من الب�شر و�أنه �سيوا�صل ما

خطه والده م�ؤ�س�س الدولة من تفوق
وريادة يف كافة املجاالت .
و�أو�ضح �أن �سموه يتمتع ب�صفات �أهلته
ل�ي�ك��ون ق �ي��ادة ا�ستثنائية و�أن يعمل
وف��ق طموحه ملوا�صلة دور الإمارات
يف م�سرية التنمية وحتقيق الرخاء
االج �ت �م��اع��ي و�أن ت��وا� �ص��ل ال��دول��ة
ري ��ادت� �ه ��ا ب�ي�ن ال � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة يف ت�ف��وق��ه ون�ب��وغ��ه بف�ضل ه��ذا الدعم
خمتلف املجاالت ليثبت ابن الإمارات حمليا ودوليا .

د .طارق بن خادم :حممد بن زايد مرحلة
قادمة تعد بنه�ضة جديدة للإمارات
•• ال�شارقة -الفجر:

�أكد �سعادة الدكتور طارق �سلطان
بن خادم ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد
ال �ب �� �ش��ري��ة� ،أن ان �ت �خ��اب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان -حفظه اهلل -رئي�ساً لدولة
الإم ��ارات هي مرحلة قادمة تعد
ب�ن�ه���ض��ة ج ��دي ��دة ل �ه ��ذا الوطن
ال �غ��ايل ن�ح��و امل��زي��د م��ن الرفعة
واالزده � ��ار وال��رق��ي  .و�أ� �ض��اف :
ي�أتي هذا االنتخاب جم�سداً الثقة وال� � ��والء ل��وط �ن �ن��ا  ،وموا�صلني
العميقة للمجل�س الأعلى لالحتاد م�سرية النمو واالزده� ��ار لتبقى
و�شعب دول��ة الإم��ارات يف قائدها دول��ة الإم��ارات حتت قيادة �سموه
الفذ  ،وارث �أخالق وحكمة القائد رم��زاً للريادة وال�ت��أل��ق والطموح
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن على ك��ل الأ��ص�ع��دة  .راج�ي�ن من
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه اهلل ع��ز وج��ل �أن يوفقه يف حمل
" ،وخلفاً لفقيد الوطن ال�شيخ الأمانة وقيادة دفة احلكم و�إدارة
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رحمه � � �ش � ��ؤون ال ��وط ��ن  ،ل �ت �ب �ق��ى دول ��ة
اهلل ليكون خري خلف خلري �سلف  .الإم� ��ارات يف رخ��اء و�أم ��ن وع��زة .
وقال  :اليوم نبايع جميعاً �صاحب وي���س�ط��ر ال �ت��اري��خ ح�ق�ب��ة نه�ضة
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل جديدة يف ظل قائد رم��ز ،ي�شهد
ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة -حفظه ل��ه ��ش�ع�ب��ه ب��ال�ب�ط��ول��ة والواجب
اهلل -معاهدينه على الإخال�ص والإن�سانية .

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

رف��ع م�ع��ايل ال�شيخ عبدامللك ب��ن ك��اي��د القا�سمي
امل���س�ت���ش��ار اخل��ا���ص ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" �أ�سمى �آيات التربيكات
مبنا�سبة ان�ت�خ��اب �سموه رئي�سا ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.
وق� ��ال ال���ش�ي��خ ع �ب��دامل �ل��ك ب��ن ك��اي��د ال�ق��ا��س�م��ي �إن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
يعد القائد امللهم ال��ذي عرفه ال�ع��امل م��ن �شرقه
�إىل غربه� ،صانع املجد واخل�ير ،ما�ضيا على نهج

املغفور لهما باذن اهلل امل�ؤ�س�س الباين ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" وال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" ،ف�سطر
ب�إجنازاته ور�ؤيته الثاقبة نه�ضة غري م�سبوقة يف
دولة الإمارات ويف تعزيز ال�سلم والأمن يف املنطقة،
ون�شر مفاهيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني
الأدي ��ان واملجتمعات ،فكان رائ��دا م��ن رواد العمل
الإن�ساين واخل�يري .و�أ�ضاف ال�شيخ عبدامللك بن
كايد القا�سمي �أن دولة الإمارات واملنطقة على وعد
باملزيد من الإجن��ازات من �صانع التغيري واخلري،
من حمب ال�شعب والإن�سانية جمعاء ،داعيا املوىل
ل�سموه بالتوفيق والعون وال�سداد.

علي �سامل الكعبي  :حممد بن زايد يقود اخلم�سني بفكره املتقدم لر�سم مالمح امل�ستقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل علي �سامل الكعبي رئي�س
جم �ل ����س �أم� �ن ��اء م ��ؤ� �س �� �س��ة التنمية
الأ�سرية �أن انتخاب �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
"حفظه اهلل" رئي�سا للدولة ي�سطر
ت��اري�خ�اً ج��دي��داً يف م�سرية النه�ضة
وال�ت�ق��دم واالزده � ��ار .وق ��ال معاليه
�إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان �أ�سهم خالل ال�سنوات
وال �ع �ق��ود امل��ا��ض�ي��ة يف ر� �س��م م�سرية

دول��ة الإم ��ارات وب�ن��اء نه�ضتها ،من
خالل ر�ؤيته اال�ست�شرافية وجهوده
ال�ف��ذة التي بذلها لوطنه ول�شعبه،
وب �ت��ول �ي��ه رئ��ا� �س��ة ال ��دول ��ة ،توا�صل
الإمارات م�سريتها نحو �آفاقٍ جديدة
من الريادة والبناء.
و�أ� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه :ن �ب��ارك لأنف�سنا
ولأبناء �شعبنا ق��رار �أ�صحاب ال�سمو
ال �� �ش �ي��وخ �أع �� �ض��اء امل �ج �ل ����س الأعلى
لالحتاد بالإجماع وااللتفاف حول
ق��ائ��دن��ا اال�ستثنائي ورئ�ي����س دولتنا
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن

زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،ف �ه��و ام� �ت ��داد مل �� �س�يرة اخلري
والعطاء الذي �أر�سى دعائمه املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" و�سار على نهجه
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
"رحمه اهلل".
و�أكد الكعبي �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" قائد ا�ستثنائي،
��س��اه�م��ت ج �ه��وده و�إجن ��ازات ��ه خالل
م�سريته يف املنا�صب ال�ت��ي تقلدها
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ع�ل��ى م��دى ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة يف رفع
�ش�أن الدولة عالياً بني الأمم ،فكان
�أحد �أركان نه�ضة بالدنا احلبيبة يف
خمتلف املجاالت ،واليوم يقود �سموه
اخلم�سني بفكره املتقدم الذي ير�سم
م�لام��ح امل�ستقبل .و�أو� �ض��ح معاليه
�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،ك��ان وم ��ازال ال��وال��د والقائد
احل��ري ����ص ع�ل��ى ك��ل � �ش ��ؤون الدولة تعلمه م��ن ال��وال��د امل��ؤ��س����س املغفور
و��ش�ع��ب الإم � ��ارات مبتابعته وكرمه له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
وم��واق�ف��ه النبيلة ،وال�ت��ي تعك�س ما "طيب اهلل ثراه".

ميثاء ال�شام�سي  :حممد بن زايد  ..العتاد الذي للدهر يذخر
•• �أبوظبي-وام:

ه � �ن � ��أت م � �ع ��ايل ال� ��دك � �ت� ��ورة ميثاء
ب�ن��ت � �س��امل ال���ش��ام���س��ي وزي� ��رة دولة
�شعب الإم � ��ارات والأم �ت�ي�ن العربية
واال��س�لام�ي��ة ق �ي��ادة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" والتي
ب�ل�ا ��ش��ك ��س�ت�ك��ون م ��ؤث��رة يف تاريخ
الإمارات والعامل �أجمع.
وق��ال��ت معاليها �إن ��ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،نهل من

نبع الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ،وت ��درج يف تكوينه ع�ل��ى نهج
زاي��د وقيم و�إرث جمتمع الإم ��ارات،
كما ا�ست�سقى من منهج اخلري لل�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رحمه اهلل
و�أح�سن مثواه.
ون ��وه ��ت م�ع��ال�ي�ه��ا �إىل �أن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"،
م��ار���س ب �ج��دارة احل �ي��اة ال�سيا�سية
ووا��ص��ل �إمل��ام��ه بكل الق�ضايا املحلية
والإقليمية والدولية التي عا�صرها

وت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،واك�ت���س��ب موجهات
احل�ك��م ال���س��دي��د وال �ق �ي��ادة الر�شيدة
بعلمه وعمله ،وجمع مع ذلك �أ�سمى
قيم الإن�سانية فمنذ ن�ش�أته ي�ؤمن
�سموه ب�أن املعرفة �أ�سا�س القوة ،و�أن
الإن�سانية مفتاح القلوب و�أن ال�سالم
نهج احلياة و�أن العطاء نهج احلاكم
وراع ��ي ال��رع�ي��ة .وق��ال��ت �إن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
ن �ه �ي��ان ��ش�خ���ص�ي��ة مت �ت �ل��ك ال ��ر�ؤي ��ة
الثاقبة واحل�ك�م��ة ال�صائبة والعزم
واحل �� �س��م ،وق ��د � �ش��ارك ب�ك��ل فاعلية
يف ك��ل جم��ال م��ن جم ��االت التطور

والتقدم يف دولة االم��ارات ،مما ر�سخ
�إ�سم الإمارات ومكانتها ،يوجه ويعمل
وي�ت��اب��ع ،فهو الع�ضيد ال��ويف لأخيه
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
"رحمه اهلل" ،وهو ال�سند الذي يكمل
اجلهود البناءة لتحقيق ر�ؤى �أخيه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ،وجهود �إخوانه �أ�صحاب ينعم �شعب الإمارات بالأمن والأمان،
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى والعي�ش الكرمي .واختتمت معاليها
لالحتاد حكام الإم ��ارات ،يعطي بال بالقول  :حفظك اهلل قائدنا وراعينا،
ح��دود ويعمل ب�لا كلل م��ن �أج��ل �أن ف�أنت العتاد الذي للدهر يذخر.

ق �ي��ادة م��رح�ل��ة ال�ت�م�ك�ين ،ليم�ضي
ق��دم�اً يف م�سرية بناء ال��دول��ة نحو
�آف��اق �أرح��ب م��ن ال��رخ��اء والنه�ضة
والتقدم.
و�أ�شار الدكتور العلي �إىل �أن �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
�آل ن �ه �ي��ان ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،ك��ان��ت له
ب�صمة وا�ضحة على م�سرية البناء
والتنمية �سواء داخلياً �أو خارجياً،
فعلى امل�ستوى الداخلي ،ركز �سموه
على بناء الإن�سان القادر على حتمل
امل�س�ؤولية وع�ل��ى الإ��س�ه��ام بفعالية
يف م �� �س�ي�رة ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
وبناء الوطن وال��دف��اع عنه ،ف�أعلى
م��ن � �ش ��أن التعليم واه �ت��م باملعرفة
والتكنولوجيا وو�ضع نظام اخلدمة
الوطنية ،كما �سعى �إىل بناء اقت�صاد
ح��دي��ث م�ت�ط��ور وم�ت�ن��وع وم�ستدام
م ��ن �أج � ��ل ت �ع��زي��ز م � � ��وارد الدخل
القومي وتنويعها.
�أم � � ��ا ع� �ل ��ى امل� ��� �س� �ت ��وى اخل� ��ارج� ��ي،
�أ��ض��اف الدكتور العلي� ،أن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،ام�ت�ل��ك ر�ؤي ��ة
ا�سرتاتيجية جعلته ق��ادراً على �أن
يجعل دول��ة الإم� ��ارات الع�ب�اً مهماً
وم ��ؤث��راً على امل�ستويني الإقليمي

وال ��دويل ،فبذلت جهداً كبرياً من
�أجل حتقيق ال�سالم يف املنطقة حني
�أ��س���س��ت من��وذج �اً ج��دي��داً لل�سلم يف
ال�شرق الأو��س��ط ع�م��وده االتفاقات
الإبراهيمية ،كما �سعت �إىل حماربة
التطرف فعملت على ن�شر الت�سامح
والأخ � ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة ع�ب�ر العديد
م��ن امل �ب��ادرات اخل�لاق��ة مثل وثيقة
الأخ��وة الإن�سانية التي وقعها بابا
الفاتيكان وف�ضيلة الإم ��ام الأكرب
�شيخ الأزه ��ر ال���ش��ري��ف .كما لعبت
الإم � � � ��ارات ك��ذل��ك دوراً ع��امل �ي �اً يف
م��واج�ه��ة الأزم� ��ات وال �ك��وارث التي
ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ال �ع��امل ،وي���ش�ه��د على
ذل ��ك دوره � ��ا يف م��واج �ه��ة جائحة
كوفيد ،19 -حيث مل تتوا َن الدولة
عن تقدمي يد امل�ساعدة لكل الدول
الأخ � � ��رى يف م��واج �ه��ة اجلائحة.
واختتم الدكتور العلي داعياً املوىل
عز وج��ل ب ��أن يجزي ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان عن دولة الإمارات
م��واط�ن�ين ومقيمني خ�ير اجل ��زاء،
و�أن يحفظ قائدها اجلديد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ،و�أن ي���س��دد خ �ط��اه مل��ا فيه
خري دولة الإمارات والأمة العربية
والعامل �أجمع.

ً
ً
الدكتور حممد العلي :نعي�ش امتدادا تاريخيا ملدر�سة القائد امل�ؤ�س�س

•• �أبوظبي-الفجر:

�أكد الدكتور حممد عبداهلل العلي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز تريندز
ل�ل�ب�ح��وث واال� �س �ت �� �ش��ارات� ،أن دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة تعي�ش
ال �ي��وم ام� �ت ��داداً ح�ت�م�ي�اً وتاريخياً
ملدر�سة ال��وال��د امل�ؤ�س�س املغفور له
ب � � ��إذن اهلل ت� �ع ��اىل -ال �� �ش �ي��خ زاي ��دب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان -ط�ي��ب اهلل
ث ��راه -ال �ت��ي �أجن �ب��ت ق ��ادة جهزهم
و�أع ��ده ��م ال��س�ت�ك�م��ال امل �� �س�يرة من
بعده ،وليكونوا قادرين على ال�سري
بهذه الدولة نحو مزيد من التقدم
والرقي واالزدهار.
و�أو�ضح �أن املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان،
الذي تعلم يف هذه املدر�سة العظيمة،
ق ��د �أدى دوره ح�ي�ن ق� ��اد �سفينة
ال��وط��ن منتق ً
ال م��ن مرحلة البناء
وال�ت��أ��س�ي����س �إىل م��رح�ل��ة التمكني،
ل�ي���ص�ن��ع من ��وذج� �اً ت �ن �م��وي �اً را�سخاً
ي�ضمن حياة كرمية للمواطن ولكل
من يعي�ش على �أر���ض ه��ذه الدولة
ال �ط �ي �ب��ة ،ول�ي�رف��ع يف ال��وق��ت ذاته
مكانة الإم��ارات بني الأمم ،لتنتقل
الأمانة من بعده �إىل �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان،
حفظه اهلل ،الذي ن�ش�أ هو الآخ��ر يف
م��در��س��ة زاي��د وتعلم فيها ،لن�شهد
ب��ذل��ك ان�ت�ق��ا ًال �سل�ساً للحكم ي�ؤكد
على �صالبة الأ��س����س التي و�ضعها
الوالد امل�ؤ�س�س ،طيب اهلل ثراه.
و�أ� �ض��اف ال��دك �ت��ور ال�ع�ل��ي �أن ��ه رغم
اخل�سارة الكبرية لرحيل املغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل -ال�شيخ خليفة بنزايد �آل نهيان قائد مرحلة التمكني،
ف ��إن الآم��ال كبرية مب�ستقبل �أكرث
�إ� �ش��راق �اً وازده � ��اراً يف ع�ه��د �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان- ،ح �ف �ظ��ه اهلل -ال� ��ذي كان
ع��ُ��ض��د �أخ �ي��ه ال��راح��ل ،و��ش��ري�ك��ه يف

حمد الغافري :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي وعلى يديه �ستتوا�صل الإجنازات الكربى

قال �سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام املركز
الوطني للت�أهيل �إن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د رئي�سا ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ه��و ب��داي��ة مل��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن التطوير
والتقدم والو�صول لأفق بعيدة من التنمية ال�شاملة
يف الدولة.
و�أ� �ض��اف� :ستم�ضي م�سرية ال��وط��ن بخطى ثابتة

حت ��ت ق �ي ��ادة ق��ائ��د ح��ام��ي ح �م��ى احت ��ادن ��ا و�سوف
تتوا�صل الإجن��ازات الكربى ،فعهدنا ب�سموه دوما
�أن��ه يبذل اجلهد الكبري واملتوا�صل لرفعة الوطن
يف كافة املجاالت الع�سكرية وال�سيا�سية والتعليمية
وال�صحية واالجتماعية
وت��اب��ع ب��ال�ق��ول� :إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د ه��و �شبيه زاي��د يف احلكمة و�صنو خليفة
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يف العزمية وهو خري خلف لفقيد الأمتني العربية
والإ�سالمية الراحل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ن�ب��ارك ل�سموه رئا�سة الدولة،
وقبل ذلك نبارك لأنف�سنا انتخابه ،ونبايعه وننقاد
له راجني املوىل عز وج ّل �أن يعينه على حمل هذه
امل�س�ؤولية العظيمة ويوفقه ملا فيه كل اخلري والعزة
لدولتنا.

Notification by publication of a defendant
 Sharjah federal court- civil executive courtKPH ENTERPRISES (FZC) - PRAVEEN BRIJENDRA KUMAR
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCIBOUNCE2022/0001769- returned cheques
To : The convicted:
)1-KPH ENTERPRISES (FZC
2- PRAVEEN BRIJENDRA KUMAR
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
M RG INSULATION WORKS L.L.C
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution
of the aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since
the judgment requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 202250 AED
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your
announcement. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah federal court
civil executive court

•• خورفكان-الفجر:

�أك � � � ��د � � �س � �ع� ��ادة حم � �م� ��د �أح � �م� ��د
ال �غ��اوي رئ�ي����س جمل�س �ضاحية
ال�صبيحية التابع لدائرة �ش�ؤون
ال���ض��واح��ي وال �ق��رى �أن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة ميتلك
ر�ؤي � ��ة ح�ك�ي�م��ة مل���س�ت�ق�ب��ل �أف�ضل
للإمارات يف ظل ما يتطلع �إليه
من تطور ونه�ضة ورخ��اء ف�ضال
عن �سيا�ساته يف موا�صلة متكني
امل��واط��ن وال ��وط ��ن .و�أو� �ض��ح �أن
�� �س� �م ��وه مي �ت �ل��ك ا�سرتاتيجية
ب��د�أه��ا مبكرا يف تطوير عالقات
الإم � ��ارات م��ع �شقيقتها ب�ع��د �أن
�أ�س�س نه�ضة �شملت كافة مرافق
وجماالت الدولة داخليا ليتطلع
�إل �ي �ه��ا خ��ارج �ي��ا وي��ر� �س��م بر�ؤيته
م�ستقبل م�ستدام ي�ضمن الرخاء
ل�شعب الإمارات امتدادا وتوا�صال
لر�ؤية والده املغفور له -ب�إذن اهلل
تعاىل-

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة التنفيذ
70392

حممد �أحمد الغاوي :حممد
بن زايد ميتلك ر�ؤية حكيمة
مل�ستقبل �أف�ضل للإمارات

العدد  13545بتاريخ 2022/5/17

70392

اعالن بالن�شر
 3187/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حنيفية كيدية ابراهيم رحمه  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ديفايند للمقاوالت (�ش ذ م م)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )120401درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13545بتاريخ 2022/5/17
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001279جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سعد طارق قري�شي طارق نواز قري�شي
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/25أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/13م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

ال�صحة تعلن تقدمي  3000جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة جتري  124,534فح�صا ك�شفت عن � 319إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 344حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

12

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 124,534فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  2,302حالة  .كما �أعلنت الوزارة عن
�شفاء  344حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  886,472حالة.

على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي
وال�ف�ح����ص يف ال��دول��ة وت��و��س�ي��ع ن �ط��اق ال�ف�ح��و��ص��ات على
م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  319حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  902,803حاالت .و�أعلنت

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  3,000جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  24,814,570جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 250.90جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد ."19 -

جمل�س جامعة الدول العربية يقيم ت�أبينا لفقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد
•• القاهرة-وام:

عقد جمل�س جامعة ال��دول العربية �أم�س الأول اجتماعا يف مقر الأمانة
العامة جلامعة ال��دول العربية على م�ستوى املندوبني الدائمني وذلك
لت�أبني ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،بح�ضور �سعادة
مرمي خليفة الكعبي �سفرية الدولة لدى جمهورية م�صر العربية مندوب
الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
وبد�أ املندوبون الدائمون االجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه".
وقالت �سعادة مرمي الكعبي  -يف كلمتها خالل االجتماع � -إن ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان "طيب اهلل ث��راه " رح��ل ع��ن دن�ي��ان��ا بعد رح�ل��ة حافلة
بالعطاءات والإجن��ازات ،لكن ذك��راه �ستبقى خالدة ،و�أث��ره �سيظل وا�ضحا،
على امل�ستوى املحلي والعربي والدويل.
و�أ�ضافت  " :فقدت دول��ة الإم��ارات والأمتني العربية والإ�سالمية زعيماً
زخرت حياته بالعديد من املحطات امل�ضيئة ،فقد عززت دولة الإم��ارات يف
عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان مكانتها ودورها الفاعل على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،وجنحت يف ن�سج عالقات قوية بدول العامل
على �أ�س�س االحرتام املتبادل ،والتزامها بحل النزاعات بني الدول باحلوار
والطرق ال�سلمية ،والوقوف �إىل جانب ق�ضايا احلق والعدل والإ�سهام يف
دعم اال�ستقرار وال�سلم الدوليني وتعزيز التعاي�ش الإن�ساين".
و�أ�شارت �إىل �أن دولة الإمارات مل تتوان مطلقاً عن م�ساعدة ون�صرة الق�ضايا
واحلقوق العربية ،ومل ترتدد يف امل�شاركة والوقوف مع �أية جهود ت�ستهدف
احلفاظ على الأمن اخلليجي والعربي ،وقد حر�ص املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان على موا�صلة نهج القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف الت�ضامن مع الأ�شقاء العرب ،ودعم
ق�ضاياهم ،وتوطيد ج�سور الإخاء والتعاون معهم يف كل املجاالت وال�صعد
ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها� ،أو عرب الأيادي البي�ضاء املمدودة لدعمهم
وم�ساندتهم ،لتكون دولة الإمارات بذلك خري �سند وظهري لأ�شقائها.
وقالت �سعادتها  " :خالل ال�سنوات املا�ضية التي واجهت فيها العديد من
ال��دول العربية حتديات� ،أ�سهمت دول��ة الإم��ارات وقدمت كل ما ت�ستطيع
�سيا�سياً واقت�صادياً وع�سكرياً يف ن�صرة الق�ضايا العربية ،يف املحافل العربية
والدولية ،وعرب امليادين الدبلوما�سية والإن�سانية".
إخال�ص من
و�أ�ضافت  " :لقد كان املغفور له من الذين عملوا مبثابر ٍة و�
ٍ
�أجل تعزيز العمل العربي امل�شرتك ون�صرة الق�ضايا العربية �إقليمياً ودولياً.
ما �أك�سبه حمبة وتقديرا ومكانة كبرية يف القلوب من خ�لال �شخ�صيته
الأ�صيلة وروحه النقية ،وحر�صه على تعزيز العالقات ال�صادقة مع الدول
وال�شعوب ،فقد �ساهم ،مبا ك��ان يتحلى به من حكمة وتب�صر ،يف تر�سيخ
�أوا�صر الأخوة الإماراتية العربية والدولية".
و�أو�ضحت �أن دولة الإمارات �ساهمت يف عهد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" يف حفظ الأمن واال�ستقرار الدوليني ،وتعزيز لغة الت�سامح
واحلوار بني ال�شعوب ،وتعزيز اال�ستجابة للحاالت الإن�سانية الطارئة.
وتابعت �سعادتها ":وا�صلت دولة الإمارات يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،م�سريتها امل�شرفة يف جمال تقدمي امل�ساعدات اخلارجية
ملختلف ال ��دول ح��ول ال �ع��امل ب �ه��دف احل��د م��ن ال�ف�ق��ر وم���س��اع��دة الدول
واملجتمعات املحتاجة ،ف�ض ً
ال ع��ن تعزيز ال�سالم واالزده ��ار واال�ستقرار،
وحتفيز النمو االقت�صادي يف الدول النامية".
و�أك��دت �أن دول��ة الإم��ارات �ساهمت يف �صناعة ال�سالم والعمل اجل��اد لأجل
عامل ت�سوده قيم املحبة والإخاء ،وقد جنح املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،اعتماداً على �إرث زايد "طيب اهلل ثراه" ،يف بناء قاعدة را�سخة
ل�سيا�سة الدولة اخلارجية مبنية على احلكمة واالعتدال والتوازن ومنا�صرة
احلق والعدالة والعمل على تعزيز التعاون والت�ضامن الدويل و�إعالء لغة
احلوار والتفاهم �سبي ً
ال حلل اخلالفات و�إنهاء التوترات.
وعلى �صعيد الوطني  ..قالت �سعادة مرمي الكعبي " :منذ ت�سلم املغفور
له رئا�سة دولة الإمارات يف نوفمرب  ،2004متيزت فرتة حكمه مبوا�صلة
النهج احلكيم للقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
ليوا�صل م�سرية العمل والإجناز بكل �أمانة فكانت مرحلة التمكني ،لي�ضع
ب�صماته يف برنامج التمكني ال�سيا�سي ال��ذي �أطلقه رحمه اهلل يف العام
 2005فكانت �أول انتخابات للمجل�س الوطني االحتادي �ضمن برنامج
التمكني الذي كان هدفه متكني �أبناء الوطن و�إ�شراكهم يف �صناعة م�ستقبل
دولة الإمارات".
و�أ�شارت �إىل �أن متكني املر�أة الإماراتية كان �أولوية يف فكر ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" حيث باتت تتبو�أ �أعلى املنا�صب يف جميع
املجاالت ،و�ساهمت بفعالية يف م�سرية التنمية والتطوير والتحديث من
خالل م�شاركتها يف ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،وخمتلف
املواقع القيادية املت�صلة باتخاذ القرار� ،إ�ضافة �إىل ح�ضورها الفاعل على
�ساحات العمل العربي والإقليمي والدويل.
و�شددت على �أن الإن�سان لطاملا كان �أولوية لدولة الإمارات وقيادتها فكانت
امل�شاريع التنموية التي ت�ستهدف رفاهية ال�شعب وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
له حمل اهتمام ورعاية ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
حيث تو�سعت امل�شاريع الكربى يف كافة �أرج��اء الدولة و�إماراتها ،فقد كان
�سموه حري�صاً على �أن يعي�ش ك��ل م��واط��ن مب�ستوى يليق باملكانة التي
حققتها دولة الإمارات يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
وقالت �سعادتها ":انطالقا من �إميانه بالقيم الإن�سانية ولرت�سيخها يف
املجتمع� ،أعلن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان عام  2019عاما
للت�سامح ،وذلك للم�ساهمة يف تعميق قيم الت�سامح وتقبل الآخر واالنفتاح
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رئي�س ال�شعبة

على الثقافات املختلفة ،خا�صة يف ظل دول��ة يعي�ش على �أر�ضها �أك�ثر من
 200جن�سية بكل حمبة وود".
و�أ�ضافت  " :تكمل دول��ة الإم ��ارات امل�سرية بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" الذي انتخب بالإجماع رئي�سا لدولة
الإم��ارات وال��ذي ي�ؤمن بالعمل العربي امل�شرتك لتوا�صل حتقيق ما بد�أه
ال�سلف يف العمل من �أج��ل الت�ضامن العربي وكل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم
يف رفعة ه��ذه الأم��ة وك��رام��ة �إن�سانها ودع��م العالقات العربية مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة".
ويف ختام كلمتها قدمت �سعادته ال�شكر اجل��زي��ل ملندوبي ال��دول العربية
امل�شاركني يف ت�أبني املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان" طيب اهلل
ثراه" ،وال�ت��ي ت��أت��ي تعبريا ع��ن ��ص��ادق م�شاعر ال�ع��زاء وامل��وا��س��اة ،وكذلك
املحبة والتقدير لهذا القائد الذي ترجم حبه قوال وفعال لكافة الأ�شقاء
والأ�صدقاء ،داعية اهلل �أن يرحمه وي�سكنه الفردو�س الأعلى من اجلنة ،جزاء
ما قدمه من جهد وعمل لدولة الإم��ارات ،ولأمتيه العربية والإ�سالمية،
والعامل �أجمع.
وبدوره ا�ستذكر �سعادة ال�سفري خليل �إبراهيم الذوادي الأمني العام امل�ساعد
لدى جامعة الدول العربية رئي�س قطاع ال�ش�ؤون العربية والأمن القومي
�إجنازات املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،على ال�صعيد الوطني
وعلى �صعيد الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل �أجمع ،م�ؤكدا �أنه حمل
الأمانة و�أطلع بالدور الكبري يف نه�ضة دول��ة الإم��ارات هو و�إخ��وان��ه ُحكام
دولة الإمارات.
وقال �سعادته � ":إن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان �أر�سى دعائم
اخل�ير والبذل والعطاء وك��ان خمل�صاً لوطنه و�أمته" ،م�ؤكدا �أن مواقف
دولة الإمارات وا�ضحة وجلية يف الق�ضايا العربية ،ويف املنظمات الإقليمية
والدولية.
و�أعرب عن ثقته ب�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" �سي�سري على نهج وال��ده ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
ن�ه�ي��ان ،وك��ذل��ك نهج �أخ�ي��ه ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان "طيب اهلل
ثراهما".
وقال الذوادي  " :حتقق يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
الكثري من الإجنازات التنموية النوعية يف �شتى املجاالت ،و�سجلت الدولة
ال�صعد".
ح�ضوراً �سيا�سياً ودبلوما�سياً واقت�صادياً قوياً على كافة ُ
من جانبه وجه �سعادة ال�سفري علي احللبي مندوب اجلمهورية اللبنانية
الدائم لدى جامعة الدول العربية و�سفريها لدى جمهورية م�صر العربية
الرئي�س احلايل ملجل�س اجلامعة العربية  ..العزاء لدولة الإمارات يف وفاة
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،م�شريا �إىل دوره الوطني والعربي
الكبري ،وقال� " :إنه ثمرة من ثمار �شجرة مثمرة �أعطت الكثري للأمتني
العربية والإ�سالمية ول��دول�ت��ه ،حتى �أ�ضحت يف م�صاف ال��دول املتقدمة
ومنوذجا يحتذى به" .و�أعرب عن �أمنياته بالتوفيق ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
م��ن جهته ج��دد �سعادة ال�سفري عبد الرحمن ب��ن �سعيد اجلمعة مندوب
اململكة العربية ال�سعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية خال�ص عزاء
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وويل عهده
الأمني الأمري حممد بن �سلمان يف هذا امل�صاب اجللل.
وقال �سعادته � " :إذا غيب املوت املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
ف�إن م�آثره و�أعماله الكثرية يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والإن�سانية
داخل دولة الإمارات وخارجها خالدة يف ذاكرتنا ف�ضال عن م�ساهمة الفقيد
الكبرية بجانب وال��ده املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف بناء

�أجنح احتاد عربي يف تاريخنا العربي احلديث".
وبدوره قال ه�شام بن حممد اجلودر �سفري مملكة البحرين لدى جمهورية
م�صر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية � " :إن احلديث
عن م�آثر فقيد الأمة الراحل ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ،ال ميكن �أن نوجزها يف هذه الكلمات القليلة ،فقد كان الراحل رجلاً
من �أعز و�أعظم الرجال ،وقائدًا من �أعظم القادة الذين �سيخلدهم التاريخ،
كان قائدًا مله ًما ف ًذا".
و�أ�ضاف �سعادته� " :أن قيادته كانت حافلة بالعطاء والإجن��ازات يف خدمة
�شعبه و�أمتيه العربية والإ�سالمية ون�صرة ق�ضاياها ،فقد �أ�سهم بحكمته
ور�ؤيته الثاقبة يف تر�سيخ مكانة دول��ة الإم��ارات ،لتتوا�صل م�سرية النماء
والتنمية والتطور يف ظل قيادته احلكيمة على مدار ثمانية ع�شرة عا ًما منذ
توليه احلكم يف عام  ،2004وقد حققت خاللها دولة الإم��ارات ال�شقيقة
�إجنازات تاريخية وجناحات مت�سارعة يف �شتى املجاالت".
وا�ستذكر يف كلمته م�سرية اخل�ير وال�ع�ط��اء ال�ت��ي ق��اده��ا ال��راح��ل الكبري
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ودورها يف حتقيق التقدم
واالزده� ��ار االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وت�ع��زي��ز مكانة دول��ة الإم� ��ارات على
ال�صعيدين العربي وال��دويل ودعمه مل�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وترجمة �أه��داف��ه ،و�أي��ادي��ه الكرمية التي �أعطت للعمل الإن�ساين
اخل�ي�ري �أب �ع��ادًا و�آف��اق��ا ج��دي��دة ،ودوره امللمو�س يف تعزيز م�سرية العمل
العربي امل�شرتك ون�صرة ق�ضايا الدول العربية وا�ستقرارها.
من جانبه قدم �سعادة ال�سفري �سامل مبارك �آل �شايف �سفري دولة قطر لدى
جمهورية م�صر العربية ومندوبها الدائم ل��دى اجلامعة خال�ص العزاء
لفقيد الأمة  ..داعيا اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته.
وق��ال �سعادته يف كلمته � " :إن الأم��ة العربية فقدت قائدا عربيا دعم من
خالل قيادته لدولة الإم��ارات م�سرية العمل امل�شرتك ب�شكل فعال ،مكر�سا
نهج والده املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،يف
حتقيق الت�ضامن العربي ،وظل متفانياً يف خدمة �شعبه" ،متمنيا ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" التوفيق
والنجاح يف قيادة دولة الإمارات.
من جهته نعى �سعادة ال�سفري �أحمد البكر مندوب دولة الكويت لدى جامعة
الدول العربية ،ببالغ احلزن والأ�سى املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد ال
نهيان ،قائال" :لقد فقدت الأمتني العربية والإ�سالمية قائدا حكيما على
ال�صعيد اخلليجي والعربي والعاملي ومتيزت م�سريته احلافلة يف �إمناء
وازدهار دولة الإمارات وحتقيق اال�ستقرار يف منطقننا العربية".
و�أ�ضاف � " :ستبقى �إجن��ازات الفقيد الراحل ودوره املميز يف دعم وتر�سيخ
م�سرية العمل العربي امل�شرتك يف �أذهاننا .ن�س�أل اهلل عز وجل �أن يتغمده
بوا�سع رحمته ور�ضوانه وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أ��س��رة �آل نهيان
الكرام وال�شعب الإماراتي ال�شقيق جميل ال�صرب وال�سلوان".
كما قدم �سعادته با�سم دولة الكويت التهنئة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل" وذل��ك النتخابه بالإجماع رئي�سا لدولة
الإم��ارات  ..متمنيا ل�سموه التوفيق وال�سداد يف موا�صلة امل�سرية املباركة
لدولة الإمارات على طريق اخلري والنماء.
من جانبه �أعرب �سعادة ال�سفري حممد �أبو اخلري مندوب جمهورية م�صر
العربية ال��دائ��م ل��دى جامعة ال��دول العربية عن خال�ص التعازي لدولة
الإم��ارات قيادة وحكومة و�شعباً يف وفاة املغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان.
وقال �سعادته يف كلمة م�صر �أمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية ":لقد
فقدت الأمتني العربية والإ�سالمية قائداً ب��ارزاً و�صديقاً خمل�صاً ،حمل

الق�ضايا العربية على عاتقه يف كافة املحافل العربية والدولية ،وكر�س
جهده خلدمة وطنه والق�ضايا العربية والإ�سالمية ،ومل يدخر جهداً يف
دعم كل حمتاج.
و�أ�شار �إىل �أن��ه يف عهد ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
تعززت كافة �أوج��ه عالقات التعاون بني دول��ة الإم��ارات وم�صر ،خا�صة يف
ال�سنوات الأخرية التي اكتنفتها حتديات خطرية يف املنطقة العربية.
وقال �سعادته � ":أتقدم بالتهنئة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان "حفظه اهلل" مبنا�سبة انتخاب املجل�س الأعلى لالحتاد بالإجماع
�سموه رئي�ساً لدولة الإمارات ،م�ؤكداً ثقته يف �أنه �سي�سري على درب م�ؤ�س�س
دولة الإمارات ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه".
من جهته ق��دم امل�ست�شار ب��در بن ه�لال البو�سعيدي نائب املندوب الدائم
ل�سلطنة عُمان ل��دى جامعة ال��دول العربية خال�ص التعازي واملوا�ساة يف
فقيد الوطن والأمتني العربية والإ�سالمية.
وق��ال � " :إن �سلطنة عُمان قيادة وحكومة و�شعبا ت�شارك دول��ة الإمارات
�أحزانها يف م�صابها اجللل ،داعيا اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يتغمد الفقيد
بفي�ض رحمته الوا�سعة ،وي�سكنه ف�سيح جناته" ،معربا عن خال�ص متنياته
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
بالتوفيق وال�سداد.
وا�ستذكر �سعادة ال�سفري �أجمد الع�ضايلة �سفري اململكة الأردنية الها�شمية
لدى جمهورية م�صر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية
يف كلمته الإ�سهامات اجلليلة لل�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ودوره يف رفعة دول��ة الإم��ارات ،التي ك ّر�س حياته يف خدمة م�سرية
التمكني فيها ،ويف ق�ضايا �أمته العربية والإ�سالمية ،وترك �سج ً
ال داعماً من
املواقف ال�صادقة ،وارثاً احلكمة من والده املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "رحمه اهلل".
وقال �سعادته � " :إننا يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وبقلوبٍ م�ؤمن ٍة بق�ضاء
اهلل وق��دره ،ن�شارك �أهلنا يف الإم��ارات العربية املتحدة بالغ احلزن وعميق
الأ�سى بهذا الفقد اجللل ،الذي �أعلن فيه الديوان امللكي الها�شمي احلداد
عليه مل��دة  40ي��وم�اً ب��أم��ر م��ن �صاحب اجل�لال��ة الها�شمية امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني ،كما �أعلنت اململكة حالة احلداد العام وتنكي�س الإعالم
ملدة ثالثة �أيام".
و�أ�ضاف � " :إن انتقال دفة ا ُ
حلكم وت�س ّليم القيادة و�إجماع قادة دولة الإمارات
واملجل�س الأع�ل��ى ل�لاحت��اد على انتخاب ومبايعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�ساً لدولة الإم ��ارات ،هو قرار
وموقف حكيم ،كونه �سموه يت�سم بر�ؤي ٍة �سيا�سي ٍة وازن��ة ،ومواقف عروبي ٍة
خال�ص ٍة و�صادقة ،وملا له من ا�سهاماتٍ وا�ضحة يف رفعة وبناء دولة الإمارات،
وح�ضورها الإقليمي والدويل".
�إىل ذل��ك �أع��رب �سعادة ال�سفري حممد �إليا�س امل�ن��دوب ال��دائ��م جلمهورية
ال�سودان لدى جامعة ال��دول العربية عن تعازيه لدولة الإم��ارات ،منوها
مبناقب املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد "طيب اهلل ثراه" باعتباره امتداداً
لوالده املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ومتمنيا التوفيق ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
وق��ال �سعادة ال�سفري �أحمد التازي �سفري اململكة املغربية لدى جمهورية
م�صر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية � " :إن العرب
جميعاً يعتزون بتجربة دولة الإمارات لأنها م�ضت يف م�سرية تنموية غري
م�سبوقة وهي ق�صة جناح ،وما �أحوجنا يف الأمة لهذا النجاح ،الذي نريد
�أن ن�ستلهم منه ،ف�شكراً لل�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراهما" ول�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد زايد �آل
نهيان "حفظه اهلل" ،متمنيا له التوفيق يف قيادة دولة الإمارات".
وبدوره قدم ال�سفري اليا�س �شيخ عمر �أبو بكر �سفري جـمـهـوريـة الـ�صـومـال
الـفـيـدرالـيـة لدى جمهورية م�صر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة
الدول العربية خال�ص العزاء واملوا�ساة لدولة الإمارات على فقيد الوطن.
وق��ال �سعادته� ":إن امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ك��ان رم��زا للعمل والإخ�لا���ص من �أج��ل رفعة وطنه و�أم�ت��ه ،ومل
يدخر جهدا يف خدمة ق�ضايا �أمتيه العربية والإ�سالمية ،وزخ��رت رحلته
املعطاءة بالإجنازات والنجاحات التي جعلت بالده رمزا يحتذى به يف كافة
املجاالت" .وبدوره قال �سعادة ال�سفري مهند العكلوك ال�سفري املناوب لدولة
فل�سطني لدى جامعة ال��دول العربية� ":إن دول��ة فل�سطني ،قيادة و�شعباً،
تلقت ببالغ احل��زن والأ��س��ى نب�أ وف��اة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان ،ولقد �سارع �أخيه فخامة الرئي�س حممود ع ّبا�س بنعيه وتقدمي �أ�سمى
عبارات التعازي القلبية واملوا�ساة الأخوية ال�صادقة ،لأخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وجلميع �آل
نهيان الكرام ،و �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،وكافة �أ�صحاب ال�سمو
حكام دولة الإمارات ،و�شعبها ال�شقيق ،و�أعلن احلداد يف دولة فل�سطني حزناً
على املغفور له ".
وقال �سعادته ":لقد قدرت دولة فل�سطني عالياً ،عطاء وقيادة املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،و�سريه على خطى والده الراحل املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،يف �سبيل نه�ضة وم�سرية تطور دولة
الإمارات ،وكذلك دوره ال�سيا�سي والإن�ساين الهام يف العمل الدويل والعربي
امل�شرتك".
وق��دم مندوبو اليمن وليبيا وال�ع��راق وجيبوتي وج��زر القمر وموريتانيا
واجل��زائ��ر خ��ال����ص ال �ع��زاء وامل��وا� �س��اة يف فقيد ال��وط��ن والأم �ت�ي�ن العربية
والإ�سالمية ،م�ؤكدين �أن الوطن العربي فقد قائدا حكيما ق��دم لوطنه
وللأمتني العربية والإ�سالمية الكثري من الدعم واملواقف اخلالدة.
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001256ال�شيكات املرجتعة

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001541ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :يو�سف عبدالرحمن
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كنده لل�صيانة العامة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم
املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال
الر�سوم وامل�صاريف  110074.0 :لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند
التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا
الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :احمد م�صطفى احمد جوده
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خليفه حم�سن اجل�سمي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 850 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كي بي ات�ش انرتبراي�سز �ش م ح
برافني بريجيندير كومار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001769ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  - 1 :كي بي ات�ش انرتبراي�سز �ش م ح
 2برافني بريجيندير كومارحيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ام ار جي العمال العزل � -ش ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  202250درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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الإمارات يف عهد خليفة  ..ج�سور متينة من التعاون الوثيق وال�شراكات اال�سرتاتيجية عامليا
•• �أبوظبي  -وام:

حققت دولة الإمارات �إجنازات مهمة وب�صمات وا�ضحة جعلتها يف م�صاف كربى الدول املتقدمة �إقليمياً
وعاملياً حيث ت�ضاعف الناجت املحلي الإجمايل للدولة ثالث مرات منذ تويل املغفور له ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" مقاليد احلكم يف عام .2004
ً
وجنحت دولة الإمارات يف جت�سيد ا�سرتاتيجياتها وخططها امل�ستقبلية طوال الـ  18عاما التي توىل
خاللها املغفور له ،حيث �أن املكانة التي و�صلت �إليها الإمارات وما تنعم به من طم�أنينة ورخاء هو ثمرة
م�سرية طويلة من اجلهد واملثابرة والعمل ال�شاق الد�ؤوب قادها فقيد الوطن الكبري املغفور له ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" بحكمة وحلم و�صرب قدم فيها الكثري لبالده و�أمته حتى �صارت
الإمارات منوذجاً للتطور واحلداثة يف منطقتنا والعامل.
وكان لقيادته الر�شيدة رحمه اهلل واهتمامه مب�صالح الدولة
االحت��ادي��ة الف�ضل يف جت ��اوز الأزم� ��ات امل��ال�ي��ة والإقليمية
وحتقيق التنمية امل�ت��وازن��ة وامل���س�ت��دام��ة و��ض�م��ان الرخاء
للمواطنني وتعزيز دور دول��ة الإم��ارات الريادي كمنارة
ت �ق��ود ��ش�ع�ب�ه��ا ن �ح��و م���س�ت�ق�ب��ل م��زده��ر ي �� �س��وده الأم ��ن
واال�ستقرار.
و� �ش �ه��دت دول ��ة الإم� � ��ارات ب �ن��ا ًء ع�ل��ى التوجيهات
الر�شيدة وال��ر�ؤي��ة الثاقبة للمغفور ل��ه تطوراً
ملحوظاً و�إجن ��ازات نوعية يف �شتى املجاالت
م��ا ان�ع�ك����س ع�ل��ى امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة للدولة
و�ساهم يف تطورها عاماً بعد �آخر ،و�سجلت
امل�ي��زان�ي��ة االحت��ادي��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات
قفزات كبرية وتو�سعات مهمة يف كافة
امل �ج��االت وع �ل��ى ج�م�ي��ع الأ�صعدة
والقطاعات حيث ارتفعت من
 24مليار دره��م يف 2004

�إىل �أن الم�ست الـ  60مليار درهم بنمو كبري  150%وهذا م�ؤ�شر نحو ا�ستمرار ا�ستثمار الإمارات يف
بنيتها التحتية وتطويرها وتو�سيعها.
وتركزت الأولويات للمنافع والتنمية االجتماعية عرب توفري ال�سكن املالئم والرعاية ال�صحية والتعليم
والعي�ش الكرمي للمواطنني وتطوير البنية التحتية وا�ستنباط قطاعات اقت�صادية واعدة قائمة على
املعرفة واالبتكار وال�صناعة واكت�شاف الف�ضاء واخلو�ض يف غمار عامل التقنية والرقمنة والتكنولوجيا،
كما تطورت امليزانية العامة من ميزانية البنود مليزانية الربامج والأداء وربط املدخالت "االعتمادات"
باملخرجات "الأهداف" ثم اتباع نظام امليزانية متو�سطة املدى "ثالث �سنوات" وفقاً ملبادئ "امليزانية
ال�صفرية" التي حتدد الأن�شطة واخلدمات مقابل تكلفة كل منها ما يعني �أف�ضل توظيف للموارد
والنفقات و�صو ًال لتحقيق �أف�ضل النتائج.
ومت بدءاً من العام  2014الت�صنيف الوظيفي الدويل للنفقات احلكومية وتطبيق النظام الآيل يف
�إعداد امليزانية ،وكان الهدف من تطور امليزانية وزيادة االعتمادات تنفيذاً
للتوجيهات احلكمية للمغفور ل��ه ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" لتعزيز �أداء كافة
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي مت����س ح��اج��ة املواطن
واملقيم يف دولة الإمارات.
وبف�ضل البيئة الت�شريعية املتطورة
التي �ساهم املغفور له يف �إر�سائها،
باتت الإمارات من�صة مثالية
ل�لان�ط�لاق ن�ح��و �آفاق

جديدة من التو�سع حيث �أجريت العديد من الدرا�سات والتحديثات للت�شريعات االحتادية املعنية
بتنظيم القطاع املايل يف دولة الإمارات من قوانني ومرا�سيم بقوانني ولوائح وقرارات و�أدلة وتعاميم
وكافة الوثائق القانونية املرتبطة بها خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وي��أت��ي ه��ذا التنظيم �ضمن جهود
دولة الإم��ارات ودوره��ا اال�سرتاتيجي يف تطوير ت�شريعات و�أنظمة العمل املايل يف الدولة وخططها
احلثيثة يف ن�شر الثقافة القانونية جلعلها متاحة للعاملني يف اجلهات االحتادية و�أ�صحاب ال�شركات
والقانونيني والباحثني واملهتمني حيث قد �سبق واعتمد املغفور له �أ�ضخم م�شروع لتطوير الت�شريعات
والقوانني االحتادية لت�شمل �أكرث من  40قانونا بهدف تعزيز البيئة االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية
والتجارية يف الدولة لتواكب نه�ضة وتطلعات الإمارات.
وك��ان املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" من الداعمني ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربي وي�ؤمن �أن جناح و�إجنازات هذا املجل�س تعك�س عمق التالحم بني قادته كي تبقى دول
جمل�س التعاون اخلليجي قوية وموحدة فقد التزمت دول��ة الإم��ارات مببادئ التكامل االقت�صادي
اخلليجي و�سعت لتنفيذ االتفاقية االقت�صادية املوحدة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنظومة
العمل االقت�صادي امل�شرتك وامل�شاريع ذات ال�صلة مبا يف ذلك التكامل املايل و�إقامة منطقة التجارة
احلرة وتطبيق االحتاد اجلمركي اخلليجي وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة باعتبار املجل�س تكت ً
ال
اقت�صادياً دول�ي�اً قائماً على التعاون امل�شرتك ب�ين �أع�ضائه يقوم على حترير حركة عوامل
الإنتاج و�إزال��ة كافة العوائق التجارية وتن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية ومن ثم توحيدها من
خالل مراحل جت�سدت يف �إقامة منطقة التجارة احلرة واالحتاد اجلمركي اخلليجي وال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة.
وم��ن الإجن ��ازات التي حققتها دول��ة الإم ��ارات يف جم��ال التكامل اخلليجي امل�شرتك وفقاً
للتقارير الإح�صائية للأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حلول الدولة
عام  2013يف املركز الأول يف م�سائل التملك العقاري للمواطنني اخلليجيني بن�سبة 76%
ومنح رخ�ص ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية للمواطنني اخلليجيني بن�سبة  86%ويف املركز
الثاين من حيث ا�ستقطاب مواطني دول التعاون للعمل يف قطاعها احلكومي بن�سبة 34%
ويف ا�ستقبال الطالب اخلليجيني يف مراحل التعليم احلكومي بن�سبة  30%ويف حجم
التبادل التجاري البيني اخلليجي بن�سبة  22%من �إجمايل ال�صادرات والواردات.
وارتقت دول��ة الإم��ارات بف�ضل القيادة املخل�صة للمغفور له �إىل مكانة متقدمة بني �أف�ضل
دول العامل مبا حققته من �إجن��ازات تنموية نوعية يف �شتى املجاالت و�سجلت ح�ضوراً ماليا
واقت�صادياً قوياً على كافة الأ�صعدة ف�ض ً
ال عن جناحها يف بناء ج�سور متينة من التعاون الوثيق
ً
ً
ً
ً
ً
وال�شراكات اال�سرتاتيجية �سيا�سياً وا�ستثماريا واقت�صاديا وجتاريا و�صناعيا وتكنولوجيا وهو ما
عزز مركزها الريادي املرموق يف العامل.
ً
ففي �إطار ال�شراكات اال�سرتاتيجية العاملية وتعزيزا لتناف�سية دولة الإم��ارات� ،سعت الدولة
لتو�سيع �شبكة اتفاقياتها اخلا�صة بتجنب الإزدواج ال�ضريبي على الدخل وحماية وت�شجيع
اال�ستثمارات فقد �أبرمت الدولة  246اتفاقية ثنائية حول جتنب الإزدواج ال�ضريبي على
الدخل وحماية وت�شجيع اال�ستثمار والتي تهدف �إىل �إع�ف��اء �أو تخفي�ض ال�ضرائب على
اال�ستثمارات والأرب ��اح م��ن ال�ضرائب املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة بالإ�ضافة �إىل حماية تلك
اال�ستثمارات من جميع �أنواع املخاطر غري التجارية ل�ضمان حتويل تلك الأرباح بعملة حرة
قابلة للتحويل.
كما �أقامت الإم��ارات �شراكات ا�سرتاتيجية حملية و�إقليمية ودولية وحتالفات �إقليمية
وعاملية من �أج��ل م�ستقبل واع��د لدولة الإم ��ارات ولتعزيز مكانتها يف تقارير التناف�سية
العاملية وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وت�شمل ال�شراكات اال�سرتاتيجية تلك التي
�أقيمت يف �إط��ار دول جمل�س التعاون اخلليجي والتكامل االقت�صادي اخلليجي وال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ،وغريها من ال�شراكات الهادفة لتعزيز اال�ستثمار ال��دويل يف دولة
الإمارات واملبادرات التعاونية مع امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة يف العامل.
كما جنحت الإمارات يف تعزيز التعاون املايل واالقت�صادي مع الدول واملنظمات وال�صناديق
التنموية وامل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية والدولية والتن�سيق معها يف �ش�أن برامج املعونات
الدولية وامل�شاركة يف جمع املعلومات املتعلقة باملنح وامل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها
ال��دول��ة بالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املخت�صة �إ�ضافة �إىل التن�سيق م��ع اجل�ه��ات املعنية لتعزيز
التناف�سية املالية العاملية للدولة وامل�شاركة يف اللجان االقت�صادية امل�شرتكة مع الدول الأخرى
وو�ضع مقرتحات و�آليات تعزيز العالقات املالية الدولية ومتابعة تنفيذ التو�صيات ال�صادرة
ب�ش�أنها و�إعداد مذكرات التفاهم بهدف توقيعها مع الدول الأخرى مبا يعزز مكانة الدولة يف
املجاالت املالية .ومتكنت الإمارات يف �أن ت�صبح مقرا للمنظمات وامل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية
والدولية حيث ت�ست�ضيف الدولة العديد من امل�ؤ�س�سات املالية العربية والإقليمية والدولية،
مبا يف ذلك "مكتب البنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،وفرع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،واملقر
الرئي�سي للمركز الدويل للزراعة امللحية ،واملقر الرئي�سي املركز الإ�سالمي الدويل للم�صاحلة
والتحكيم ،ومكتب امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،واملقر الرئي�سي
ل�صندوق النقد العربي ،واملقر الرئي�سي لربنامج متويل التجارة العربية �إ�ضافة �إىل املقر
الرئي�سي للم�ؤ�س�سة الإقليمية ملقا�صة وت�سوية املدفوعات العربية ،واملكتب الإقليمي للهيئة
العربية لال�ستثمار والإمن��اء الزراعي ،واملركز الإقليمي ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية،
ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  / OECDاملركز الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،وفرع امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة التابعة ملجموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية ،واملنتدى العاملي لل�شفافية وتبادل املعلومات" .و�أدت العالقات املتينة التي
تربط دولة الإمارات ممثلة بوزارة املالية ب�صندوق النقد الدويل وم�شاوراتها معه يف �إطار املادة
الرابعة لل�صندوق �إىل تطوير ال�سيا�سات املالية احلكومية وتعزيز ومتتني �شبكة عالقات دولة
الإم��ارات مبختلف دول العامل وامل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية والدولية .كما مت تعزيز اال�ستفادة
من املعاهد التنموية التابعة للمنظمات املالية يف بناء القدرات واالهتمام بتنمية املوارد الب�شرية
املواطنة من خالل التعليم وتوفري التدريب وهو ما �أ�سهم يف توفري كوادر مواطنة على م�ستوى
رفيع من التعليم والت�أهيل يف �سبيل خدمة الوطن واملواطن وا�ستمراراً مل�سرية االحتاد املباركة
التي جعلت الإم��ارات دولة ي�شار �إليها بالبنان وحتظى باحرتام وتقدير جميع بلدان العامل.
وخالل م�سرية املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رحمه اهلل ،حظى النموذج الإماراتي
يف التنمية بتقدير دويل متزايد يتج�سد يف املراتب املتقدمة التي حققتها الدولة يف التقييمات
ال�صادرة عن منظمات �أممية ودولية يقا�س من خاللها م�ستوى التنمية والتطور الذي ت�شهده
الدولة حتت القيادة احلكيمة للمغفور له التي ر�سمت املنهج والر�ؤية اال�سرتاتيجية واخلطط
املمنهجة للعبور بالإمارات �إىل تلك املراتب املتقدمة .وت�صدرت الإم��ارات دول املنطقة يف �أكرث
من  100م�ؤ�شر تنموي رئي�سي مثل م�ؤ�شر كفاءة احلكومة والثقة باحلكومة وغريها وجاءت يف
املركز الأول عاملياً يف م�ؤ�شر غياب ت�أثري اجلرمية والعنف على الأعمال واملركز الثاين عاملياً يف كل
من م�ؤ�شر ثقة ال�شعب يف القيادة وم�ؤ�شر قلة التبذير يف الإنفاق احلكومي واملركز الثالث عاملياً
يف م�ؤ�شر قلة عبء الإجراءات احلكومية كما جاءت دولة الإمارات �ضمن الدول الع�شر الكبار يف
 16م�ؤ�شراً تناف�سياً عاملياً ،خا�صة باملالية وال�ضرائب لعام  2021وال�صادرة عن كربى املنظمات
وامل�ؤ�س�سات الدولية وفق املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء وت�صدرت الدولة املركز الأول عربياً
و�إقليمياً والرابع عاملياً يف م�ؤ�شر ا�ستقرار �سعر ال�صرف ،كما جاءت يف املركز الأول عربياً و�إقليمياً،
والثامن عاملياً يف م�ؤ�شر توفر املهارات املالية.
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الإمارات يف عهد خليفة ..م�شاريع تنموية با�ستثمارات جتاوزت الـ  40مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

حققت دولة الإمارات جمموعة من املنجزات يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" وكانت �آخرها حلول دولة الإمارات �ضمن الـ  10الكبار عاملي ًا يف  20م�ؤ�شر ًا رئي�س ًا من م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية اخلا�صة
بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام . 2021
وجنحت دولة الإمارات بف�ضل دعم ور�ؤية املغفور له يف حتقيق خطوات مت�سارعة وتبوء مكانة عاملية مرموقة يف جمال البنية التحتية والإ�سكان.
وركزت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذا لتوجيها املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" على التنمية املتوازنة لكافة مناطق الدولة حيث مار�ست مهامها بكفاءة وفعالية بتخطيط وت�صميم و�صيانة املباين
االحتادية بدعم كبري من خالل تنفيذ جمموعة من امل�شاريع الرائدة يف كافة القطاعات با�ستثمارات قيا�سية جتاوزت الـ  40مليار درهم.

14
وبلغ جمموع الأ��ص��ول االحت��ادي��ة �أك�ثر من  3000مبنى احتادي
تنوعت م��ا ب�ين امل��راف��ق ال�صحية والتعليمية وال�صحية واملباين
واملرافق احلكومية اخلدمية �إ�ضافة �إىل امل�ساجد .
ومن املنجزات املرموقة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان "رحمه اهلل" هي �إن�شاء و�إجن��از ورف��ع كفاءة �أك�ثر من 230
مدر�سة حكومية �إ�ضافة �إىل تطوير منظومة امل�ست�شفيات واملرافق
ال�صحية احلكومية االحت��ادي��ة عرب رفدها ب�أكرث من  32من�ش�أة
ومرفقا �صحيا على �أرقى امل�ستويات بجانب تطوير ورفع كفاءة املرافق
ال�صحية القائمة ع�لاوة على ذل��ك وف��ر املغفور له دعما ا�ستثنائيا
لل�صيادين من خالل �أن�شاء �أكرث من  24ميناء لل�صيادين.
وحققت ال��وزارة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
"رحمه اهلل" قفزات عمالقة يف جمال الطرق حيث بلغت �أطوال
الطرق االحتادية �أك�ثر عن  900كيلومرت عرب �إجن��از �أك�ثر من
 140م�شروعا وبلغت �أط��وال احل��ارات املرورية للطرق االحتادية
 4300كيلومرت خالل الـ  18عاما املا�ضية والتي تربط بني مناطق
الدولة ومدنها ب�شكل ان�سيابي ومرن ،ما يعك�س حر�ص الوزارة على
تطوير وحت�سني �شبكة الطرق بجودة عالية و التي �ساهمت يف تلبية
احتياجات التو�سع واالنت�شار ال�سكاين والعمراين ،وا�ستيعاب الزيادة
املتنامية يف احلركة املرورية ف�ض ً
ال عن حت�سني حركة النقل و املرور
.
و�أولت الوزارة اهتماماً وا�سعاً باملن�ش�آت املائية كرافد هام يف التنمية
املائية على �سبيل امل�ث��ال ال�سدود وال�ق�ن��وات املائية �ضمن خططها
اال�سرتاتيجية خا�صة يف الأوق��ات املو�سمية وتزايد كميات هطول
الأمطار حيث مت تنفيذ و�صيانة �أكرث عن � 106سدود خالل الـ 20
عاماً املا�ضية مت تعزيز الطاقة اال�ستيعابية لل�سدود والبحريات املائية
لأكرث من  200مليون مرت مكعب الأم��ر الذي عزز من منظومة
الأم ��ن امل��ائ��ي للدولة وت�ستهدف توجهات حكومة دول��ة الإم ��ارات
حتقيق بيئة وبنية حتتية م�ستدامة وق��د و�ضعت وزارة الطاقة
والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.
وعملت الوزارة على توفري البنية التحتية بكل معطياتها مبا فيها
�شبكات الطرق والأحياء ال�سكنية واملطارات واملوانئ ،وامل�ست�شفيات
وامل��دار���س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل وغريها وتهيئة كل الظروف
املالئمة التي حتقق الرفاهية وجودة احلياة.
وتعد البنية التحتية يف دول��ة الإم ��ارات �أح��د �أب��رز مظاهر التطور
االقت�صادي واالجتماعي و�أهم روافد التنمية احل�ضارية التي يعول
عليها يف حت�سني ال�ظ��روف املعي�شية وت��وف�ير اخل��دم��ات الأ�سا�سية
ل�سكان الدولة.
ومل ت�ألو وزارة الطاقة والبنية التحتية جهدا يف حتقيق اال�ستقرار
ال�سكني وتوفري احلياة ال�سعيدة والرفاهية للمواطنني فقد �ساهم
برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان منذ ت�أ�سي�سه يف ا�ستقرار �أك�ثر من
� 33,838أ�سرة مواطنة من خالل الدعم ال�سكني و�إن�شاء الأحياء
ال�سكنية املتكاملة.
وبلغت ن�سبة متلك املواطنني لل�سكن يف دول��ة الإم ��ارات �أك�ثر من
 85.9%وهي من الن�سب الأعلى عاملياً والتي بدورها تعطي املواطن
املنتفع مب�سكنه حق متلكه والت�صرف فيه مع االلتزام بال�ضوابط
واال�شرتاطات املن�صو�ص عليها.
يف �سياق مت�صل  ..ر�سخت دول��ة الإم��ارات مكانتها الريادية �ضمن
�أف�ضل املراكز البحرية يف العامل وباتت من الدول امل�ؤثرة يف تطوير
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ال�صناعة البحرية وقد �أ�سهمت املمار�سات والقرارات والت�شريعات التي
�أ�صدرتها الدولة يف تطوير القطاع وتعزيز معايري ال�سالمة البحرية
�إ�ضافة �إىل حماية البيئة البحرية عاملياً.
وف��ازت دول��ة الإم ��ارات بع�ضوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية يف
الفئة "ب" ع��ام  2017ومت �إع��ادة انتخابها يف ع��ام  2019وتتطلع
الدولة �إىل �إع��ادة انتخابها للمرة الثالثة على التوايل يف االنتخابات
التي �ستجري يف الفرتة من � 6إىل  15دي�سمرب من العام اجل��اري يف
العا�صمة الربيطانية لندن لتوا�صل دورها الفاعل يف تعزيز الت�شريعات
واللوائح البحرية مبا يخدم قطاع ال�شحن البحري والتجارة الدولية.
وتعد دول��ة الإم ��ارات �إح��دى ال��دول البحرية امل�ح��وري��ة على م�ستوى
العامل وقد �سجلت العديد من الأرقام القيا�سية يف م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية يف القطاع البحري حيث جاءت يف املركز الثالث عامل ًيا يف تي�سري
التجارة املنقولة بح ًرا وتزويد وقود ال�سفن ويف املركز اخلام�س عامل ًيا

�ضمن �أهم املراكز البحرية الدولية ،كما �صنّفت موانئ الدولة �ضمن
�أف�ضل ع�شرة موانئ عاملية يف حجم مناولة احلاويات حيث متت مناولة
�أكرث من  19مليون حاوية عرب موانئ الدولة خالل العام املا�ضي ..
فيما بلغ عدد ال�سفن التي و�صلت موانئ الإم��ارات �أكرث من � 25ألف
�سفينة جتارية.
وتلعب دولة الإم��ارات دوراً تناف�سياً يف التجارة العاملية املنقولة بحراً
مبا ي�سهم يف تعزيز االقت�صاد العاملي ،حيث تعمل �أك�ثر من � 27ألف
�شركة بحرية يف دول��ة الإم��ارات وت�صنف موانئ الدولة �ضمن املراكز
الأول على م�ستوى العامل وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية
املعايري العاملية.
كما �أ�سهم املوقع اال�سرتاتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات يف �أن تكون
مركزًا رائدًا للأعمال البحرية يف منطقة دول اخلليج العربي و�شرق
�أفريقيا و�شبه القارة الهندية.
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�أ�سهم �أوروبا تنخف�ض و�سط خماوف من الركود
•• عوا�صم-رويرتز

افتتحت الأ�سهم الأوروب�ي��ة تعامالت �أم�س االثنني على انخفا�ض ،مع
تراجــــع الأ�ســـــهم الفرن�ســـــية بن�ســـــــبة واحـــــــد باملئــــــة تقريبا ،بعدما
�أج �ج��ت ب�ي��ان��ات اق�ت���ص��ادي��ة �ضعيفة م��ن ال���ص�ين امل �خ��اوف م��ن الركود
العاملي.
وه�ب��ط امل��ؤ��ش��ر �ستوك�س  600الأوروب� ��ي  0.6باملئة بحلول ال�ساعة
 0715بتوقيت جرينت�ش بعد �أن �سجل مكا�سبه الأ�سبوعية الأوىل يف
خم�سة �أ�سابيع يوم اجلمعة.
وتراجعت مبيعات التجزئة يف ال�صني ل�شهر �أبريل ني�سان  11.1باملئة،
�أي �ضعف التوقعات تقريبا ،بينما انخف�ض الإنتاج ال�صناعي بن�سبة 2.9
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بح�ضو ٍر خرباء قطاعات الأقمار اال�صطناعية والبث وت�صوير املحتوى من جميع �أنحاء العامل

•• دبي-الفجر:

ي� �ن� �ط� �ل ��ق ك� ��اب � �� � �س� ��ات ،2022
الفعالية الأب��رز يف املنطقة التي
جت�م��ع ق�ط��اع��ات الإب � ��داع والبث
والأق� �م ��ار اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ،اليوم
( 17م��اي��و) مل��دة ث�لاث��ة �أي ��ام يف
مركز دبي التجاري العاملي ،على
هام�ش التحوالت اجلذرية التي
ي�شهدها ال�ق�ط��اع نتيجة تزايد
م�ستوى املناف�سة والتغري الكبري
يف توجهات العمالء.
وت��ر� �س��م ال�ف�ع��ال�ي��ة ال���س�ن��وي��ة يف
دورتها الثامنة والع�شرين �آفاق
م�ستقبل قطاعات البث والأفالم
وا�ستهالك املحتوى ،حيث جتمع
خرباء املجال من خمتلف �أنحاء
ال� �ع ��امل خ�ل��ال ب ��رن ��ام � ٍ�ج حافلٍ
م��ن الفعاليات ال�ه��ادف��ة مل�شاركة
امل� �ع ��ارف واخل �ب ��رات .ويت�ضمن
ال�ب�رن ��ام ��ج ث �م��ان �ي��ة م� ��ؤمت ��رات
تتناول خمتلف املو�ضوعات ،بدءاً
م��ن �أح��دث االب�ت�ك��ارات يف جمال
الأق �م��ار اال�صطناعية وتطوير
املحتوى وو��ص��و ًال �إىل ال�شركات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ال �ت��ي ت �ع��زز تناف�سية
القطاع.
وجت � �م ��ع ال �ف �ع ��ال �ي ��ة �أك� �ث ��ر من
� 120شخ�صية م��ن ق��ادة الفكر
واملتحدثني اخل�ب�راء يف القطاع
مل �� �ش��ارك��ة م �ع��ارف �ه��م م ��ن خالل
امل ��ؤمت��رات ال�ت��ي ُت�ق��ام على مدار
� 110ساعات ،مب�شاركة �أكرث من
�� 300ش��رك��ة وح���ض��ور م��ا يزيد
عن � 13ألف �شخ�ص من منطقة

باملئة يف حني كان املحللون يتطلعون �إىل زيادة طفيفة ،مما زاد املخاوف
م��ن انكما�ش ث��اين �أك�بر اقت�صاد يف ال�ع��امل ه��ذا ال��رب��ع و�سط الإغالق
املفرو�ض ملكافحة تف�شي كوفيد.19-
وقاد قطاع ال�سفر والرتفيه اخل�سائر بني امل�ؤ�شرات الفرعية بانخفا�ض
بلغ  1.4باملئة .وكانت �أ�سهم قطاع الرعاية ال�صحية �أكرب اخلا�سرين ،يف
حني تراجعت �أ�سهم �شركات لل�سلع الفاخرة ،منها (�إل.يف�.إم�.إت�ش) املالكة
للعالمة التجارية لوي فيتون التي ت�ستمد جزءا كبريا من الطلب من
ال�صني ،بن�سبة  1.1باملئة.
وخالف هذا االجتاه قطاع االت�صاالت الذي ارتفع  0.6باملئة مدعوما
بقفزة  3.5باملئة يف فودافون بعد �شراء جمموعة الإمارات لالت�صاالت
(ات�صاالت) الإماراتية ح�صة  9.8باملئة يف ال�شركة.

كاب�سات  2022ينطلق اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي

ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وي�ضم برنامج م�ؤمترات كاب�سات
 2022م�ؤمتر املحتوى ،وم�ؤمتر
م���س�ت�ق�ب��ل ال �� �ش��رك��ات النا�شئة،
ال� ��ذي ي�ن��اق����ش م�ل�ام��ح املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف
جمال تقنيات الإع�لام ،وم�ؤمتر
امل��رك��ز ال��رق �م��ي ،والتكنولوجيا
ال�سمعية ال�ب���ص��ري��ة ،وحمتوى
اجل� �ي ��ل ال� � �ت � ��ايل ،وغ �ي�ره� ��ا من

اجلل�سات املخ�ص�صة ملناق�شة واقع
�أ�سواق �أفريقيا واململكة العربية
ال�سعودية .و ُت�س ّلط هذه الأن�شطة
ال�ضوء على العديد من الق�ضايا
يف القطاعات التي متر مبرحلة
م��ن ال�ت�ح� ّوالت اجل��ذري��ة وا�سعة
النطاق.
وت�ع��ود اجل�ه��ات ،التي ت�شارك يف
املعر�ض ب�شكلٍ منتظم ،هذا العام
بحلولٍ جديدة للحد من خماطر

القر�صنة ال�ت��ي يواجهها قطاع
ال �ب��ث ب �� �ص��ورة م� �ت ��زاي ��دة ،ومن
بينهم ناجرا ال�سوي�سرية ،الق�سم
الرقمي للتلفزيون يف جمموعة
ك��ودل���س�ك��ي ،ال ��ذي ي��وف��ر حلو ًال
�أم�ن�ي��ة ل�ت�ج��ارب امل���س�ت�خ��دم على
خمتلف �أج �ه��زة ال�ع��ر���ض بهدف
حت�ق�ي��ق ال ��دخ ��ل م ��ن الو�سائط
الرقمية.
وت���س�ت�ق�ط��ب ق �م��ة � �س��ات �إك�سبو

م�شاركني من جن�سياتٍ متعددة،
وم � ��ن � �ض �م �ن �ه��م جم� �م ��وع� � ٍة من
الأ� � �س � �م� ��اء ال� � �ب � ��ارزة م ��ن �صناع
القرار التنفيذيني من كوزميك
�أب � � ��ل م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة؛
والرابطة العاملية مل�شغلي الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة؛ و��ش��رك��ة تقنيات
��ش�ب�ك��ات الأق� �م ��ار اال�صطناعية
و� � �ش� ��رك� ��ة � � �س ��ي ك � � ��وم لأن� �ظ� �م ��ة
الأق�م��ار اال�صطناعية من كندا؛

و�إمنار�سات وجمموعة �ساتكومز
�إنوفي�شن و�إ���س �إي �إ���س نتورك�س
و�إي ت��ي �إل �سي�ستمز وكراتو�س
وجي يف �إف من اململكة املتحدة،
�إىل جانب عرب�سات م��ن اململكة
العربية ال�سعودية.
وي�ضم معر�ض كاب�سات 2022
ع� ��ددا م��ن الأج �ن �ح��ة الوطنية،
مبا فيها �أجنحة بافاريا� /أملانيا،
فرن�سا ،اململكة املتحدة ،والواليات

املتحدة الأمريكية ،حيث تخطط
 ،GatesAirال�شركة ال�شهرية
واملتخ�ص�صة بت�صنيع منتجات
ال� �ب ��ث الإذاع � � � ��ي والتلفزيوين
الال�سلكية وامل�ن�ت�ج��ات الرقمية
ومنتجات نقل املحتوى ،لإطالق
منتجات جديدة و�إقامة عالقات
ت�ع��اون طويلة الأم��د بعد توقف
�أن�شطتها ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة ب�سبب
�أزمة كوفيد.19-

وق� ��ال م��اج��د ال �� �س��وي��دي ،مدير
عام مدينة دبي للإعالم ومدينة
دب� ��ي ل�ل�ا� �س �ت��دي��وه��ات ومدينة
دب ��ي ل�ل�إن �ت��اج“ :قبل �أك�ث�ر من
ع� �ق ��دي ��ن م � ��ن ال � ��زم � ��ن متكنت
دب ��ي م��ن ت��أ��س�ي����س ب�ي�ئ��ة �أعمال
�إع�ل�ام� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ،متمثلة
مب��دي�ن��ة دب��ي لل��إع�ل�ام ومدينة
دبي لال�ستديوهات ومدينة دبي
للإنتاج وحا�ضنة الأعمال in5
ل �ل��إع �ل�ام ،ج��ذب��ت ب �ع ����ض �أك�ب�ر
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
�إىل جانب اخلرباء واملتخ�ص�صني
واملواهب من �شتى �أرجاء العامل،
ما �أ�سهم يف منو وتطور قطاعات
الإعالم وال�صناعات الإبداعية يف
دولة الإمارات واملنطقة ككل».
و�أ�� �ض ��اف“ :ت�أتي م���ش��ارك�ت�ن��ا يف
املعر�ض الدويل للإعالم الرقمي
وات�صاالت الأقمار اال�صطناعية
“كاب�سات  ”2022ك �ج��زء ال
يتجز�أ من جهودنا الرامية لتعزيز
احلوار وا�ستك�شاف �آفاق التعاون
ب�ين م�ك��ون��ات املجتمع الإبداعي
وتبادل املعرفة واخلربات والر�ؤى
م ��ن �أج� ��ل ال �ن �ه��و���ض ب�صناعات
الإع �ل��ام وامل �ح �ت��وى ،ون�ف�خ��ر يف
�أن ن�ك��ون ��ش��رك��اء ا�سرتاتيجيني
لهذا النوع من املحافل التي تعد
ملتقى عاملياً لقادة الفكر و�صناع
املحتوى ومن�صة مثالية يف دبي
لإب� ��راز امل��واه��ب وال �ف��ر���ص التي
تذخر بها املنطقة ككل ما ير�سخ
مكانة الإمارة كعا�صمة للإعالم
العربي».

تراجع �أ�سعار النفط نتيجة عمليات جني �أرباح ال�سعودية قادرة على �إنتاج  13مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
•• طوكيو-رويرتز

ت��راج�ع��ت �أ��س�ع��ار ال�ن�ف��ط �أم ����س االث �ن�ين متخلية عن
مكا�سبها ال�سابقة مع جني امل�ستثمرين ل�ل�أرب��اح بعد
ارت �ف��اع الأ� �س �ع��ار يف اجلل�سة ال�سابقة ول�ك��ن خماوف
تلوح يف الأف��ق ب�ش�أن املعرو�ض يف الأ�سواق العاملية مع
ا�ستعداد االحتاد الأوروبي لفر�ض حظر على الواردات
من رو�سيا.
وانخف�ضت العقود الآجلة خلام برنت � 64سنتا �أو0.6
يف امل �ئ��ة �إىل  110.91دوالر ل�ل�برم�ي��ل يف ال�ساعة
 0137بتوقيت جرينت�ش ،يف ح�ين تراجعت العقود
الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 60سنتا
�أو  0.5ف املئة �إىل  109.89دوالر للربميل.
وارت�ف��ع اخل��ام��ان القيا�سيان ،ال�ل��ذان قفزا نحو �أربعة

يف املئة ي��وم اجلمعة املا�ضي ،يف وق��ت �سابق ب�أكرث من
دوالر واح��د للربميل م��ع و��ص��ول خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط �إىل �أعلى م�ستوياته منذ  28مار�س� -آذار �إىل
 111.71دوالر.
وق � ��ال ك��ازوه �ي �ك��و � �س��اي �ت��و ك �ب�ير امل �ح �ل �ل�ين يف �شركة
فوجيتومي ل�ل ��أوراق امل��ال�ي��ة “من امل�ت��وق��ع �أن حتقق
�أ�سواق النفط مكا�سب هذا الأ�سبوع حيث �سي�ؤدي حظر
و�شيك من قبل االحتاد الأوروبي على النفط الرو�سي
�إىل تفاقم قلة املعرو�ض العاملي من اخلام والوقود».
وق��ال �أرب�ع��ة دبلوما�سيني وم�س�ؤولني ي��وم اجلمعة �إن
االحتاد الأوروبي ال يزال يهدف �إىل االتفاق على حظر
تدريجي للنفط الرو�سي هذا ال�شهر على الرغم من
امل�خ��اوف ب�ش�أن الإم ��دادات يف �أوروب ��ا ال�شرقية راف�ضا
اقرتاحات بالت�أجيل �أو التخفيف.

•• املنامة�-أ ف ب

ت��وق��ع وزي � ��ر ال �ط��اق��ة ال�سعودي
�أم�س االثنني �أن تكون بالده قادرة
على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج
النفط ب��أك�ثر م��ن مليون برميل
لتتخطى  13مليون برميل يوميا
مطلع العام .2027
و�أفاد الوزير ال�سعودي عبدالعزيز
ب ��ن ��س�ل�م��ان م� ��ؤمت ��را ل�ل�ط��اق��ة يف
امل �ن��ام��ة ب��الإن�ك�ل�ي��زي��ة �أنّ الإنتاج
�سيبلغ “على الأرج��ح � 13,2إىل
( 13,4برميل يوميا) لكن ذلك
�سيكون يف نهاية � 2026أو بداية
.»2027
وتابع �أنّ بالده �ستحافظ على هذا
امل���س�ت��وى م��ن الإن �ت��اج “�إذا �سمح
ال�سوق بذلك».
وكانت �شركة “�أرامكو” ال�سعودية
العمالقة التي تعد درة تاج اقت�صاد
امل �م �ل �ك��ة �أع �ل �ن��ت يف �آذار/م � ��ار� � ��س
� 2020أنها تلقت توجيهات من
وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا
م��ن � 12إىل  13م�ل�ي��ون برميل
يوميا ،دون �أن تقدم جدوال زمنيا
لتنفيذ ذلك.
وت�أتي ت�صريحات الوزير ال�سعودي
غداة �إعالن �شركة “�أرامكو” �أنها
ح�ق�ق��ت زي � ��ادة ب�ن���س�ب��ة  82باملئة

يف �أرب��اح �ه��ا يف ال��رب��ع الأول من
 ،2022م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة ذاتها
م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي بف�ضل ارتفاع
�أ�سعار النفط على وقع احل��رب يف
�أوكرانيا.
و�ساعدت هذه النتائج ال�شركة على
�إط ��اح ��ة جم �م��وع��ة التكنولوجيا
الأم �ي�رك � �ي ��ة ال �ع �م�ل�اق��ة “�آبل”
ك�أغلى �شركة يف العامل يف القيمة

ال�سوقية.
وي�ش ّكل الأم��ر ا�ستمرارا للأخبار
ال�سارة لل�سعودية التي �أعلنت يف
�أيار-مايو �أنها حققت منوا بن�سبة
 9,6باملئة يف الربع الأول مقارنة
بالفرتة نف�سها م��ن  ،2021هو
الأ��س��رع منذ عقد بف�ضل عائدات
قطاع النفط.
وت�سعى ال�سعودية لزيادة عائدات

ملزارع التعدين يف ليبيا بالت�سبب
يف ان�ق�ط��اع��ات ال�ت�ي��ار الكهربائي
املتكررة ،يقول ال�شانبي �إن التيار
الكهربائي كان ينقطع قبل ظهور
البيتكوين ب�سبب �سوء الإدارة يف
ال�ت��وزي��ع وتهريب ال��وق��ود ،وهذه
التهمة حيلة ل�صرف النظر عن
هذه الأ�سباب.
ورغ � ��م خم � ��اوف احل �ك��وم��ات من
ا�ستخدام هذه العمالت يف �أن�شطة
�إجرامية ومتويل االرهاب� ،إال �أنه
يرجح �أن ت�أخذ �شرعية تدريجيا
يف عدد من دول العامل ،و�ستكون
امل�صارف املركزية �شبه م�ضطرة
�إما بقبول هذه العمالت �أو البدء
يف ن�شر عمالتها امل�شفرة اخلا�صة
بها.
وعن موقف م�صرف ليبيا ،يقول
�إن � ��ه � �س �ب��ق و�أع� �ل ��ن �أن العمالت

االف�ت�را� �ض �ي��ة م �ث��ل البيتكوين
غري قانونية يف ليبيا ،وال توجد
�أي حماية قانونية للمتعاملني
بها ،حمذرا املواطنني وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات م��ن املخاطر الأمنية
واالقت�صادية للتعامل بها.
وح� ��ول ال �� �ش �ك��وك م ��ن ا�ستغالل
ال �ع �م�ل�ات امل �� �ش �ف��رة يف الإره� � ��اب
وغ���س��ل الأم � ��وال ،ي��رى ال�شائبي
�أن ال�سوق ال�سوداء يف ليبيا �أكرب
م ��ن �� �س ��وق ال� �ع� �م�ل�ات امل�شفرة،
ولذلك هي الرائجة يف مثل هذه
اال�ستخدامات.
و�شهدت �أ�سعار بيتكوين م�ؤخرا
ت��راج �ع��ا ك �ب�ي�را ،ي �ت��وق��ع اخلبري
ال�ل�ي�ب��ي �أال ي�ستمر ط��وي�لا ،و�أن
تعود لالرتفاع لت�صل مائة �ألف
دوالر ل �ل �ق �ط �ع��ة خ �ل��ال ال�سنة
والن�صف القادمة لندرة احل�صول

عليها؛ حيث يوجد ع��دد حمدود
ق� ��اب� ��ل ل �ل �ت �ع��دي��ن وب � �ع ��ده ��ا لن
ي�ستطيع �أحد تعدين قطع جديدة
منها ،مثل �أغلب العمالت امل�شفرة
الأخرى التي ال متتلك �سقفا.

لهذا ال�سبب ..ي ُْ�ش َه ُد �إقبال ليبي كبري على العمالت امل�شفرة
•• طرابل�س-وكاالت

ت���ش�ه��د ل�ي�ب�ي��ا �إق �ب��اال ك �ب�يرا على
العمالت الرقمية لرخ�ص تكاليف
تعدينها ،ورغم عدم �شرعيتها �إال
�أن خ�ب�يرا ليبيا ي��رى �أن ال�سوق
ال�سوداء تتفوق عليها يف خماوف
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ل�ت�م��وي��ل اجلرمية
والإرهاب.
وي �ق��ول اخل �ب�ير ال�ل�ي�ب��ي يف �سوق
ال �ع �م�لات الإل �ك�ت�رون �ي��ة عمران
ال �� �ش��ائ �ب��ي مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية” �إن ب�ل�اده حت�ت��ل مركزا
متقدما يف تعدين عملة بيتكوين
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ع��رب��ي ،ب�سبب
ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ب �� �س �ي �ط��ة �إذ تعترب
الكهرباء بدون مقابل.
ويتابع ال�شائبي ،وهو مدير �إدارة
تقنية املعلومات يف م�صرف ليبيا

امل��رك��زي� ،أن ه�ن��اك �إق �ب��اال داخل
امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ي�ب��ي ع �ل��ى العمالت
امل�شفرة والرقمية ،ولي�س �شرطا
البيتكوين؛ لأن ثمنها غايل جدا
وق �ل �ي��ل م ��ن مي �ل��ك ث �م��ن قطعة
واحدة منها.
وك��ان��ت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�يرغ �أ�شارت
�إىل �أن ليبيا هي الأوىل عربيا يف
تعدين البيتكوين بن�سبة 0.13
ب��امل�ئ��ة م��ن الإن �ت ��اج ال �ع��امل��ي ،لكن
ال�شائبي يراها ن�سبة مبالغ فيها.
و�أردف �أن �أغ�ل��ب عمليات تعدين
العمالت الإلكرتونية تكون على
امل�ستوى ال�شخ�صي الب�سيط ،مع
وج��ود قليل م��ن م ��زارع التعدين
ول�ي����س م��اف�ي��ا ل�ل�ت�ع��دي��ن ،ب�سبب
االنقطاعات املتكررة يف الكهرباء،
و�أن اجل �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة يف ليبيا
رمبا ال متتلك قوة تنفيذ القانون

لإح ��داث رق��اب��ة على ه��ذا ال�سوق
ب�سبب اخللل ال�سيا�سي والأمني.
وي �ق��در االق �ت �� �ص��ادي ال�ل�ي�ب��ي �أن
ي�ن�ت�ه��ي ال�ت�ع��دي��ن م��ع ح �ل��ول عام
 ،2040ح �� �س��ب ت �ق��دي��ره وهو
ال�سبب يف غالء البيتكوين مقارنة
ب�ب��اق��ي ال�ع�م�لات ،ح�ي��ث يعتربها
ال �ك �ث�ي�ر االح �ت �ي ��اط ��ي للعمالت
امل�شفرة.
وال يزال قرابة  2مليون بيتكوين
م�ستهدفة للتعدين من �إجمايل
 21م �ل �ي��ون ب�ي�ت�ك��وي��ن ،رغ ��م �أن
ال �ع��دد امل�ت�ب�ق��ي ��ص�غ�ير ج� ��دا� ،إال
�أن ��ه وم ��ع ك��ل ت�ع��دي��ن لبيتكوين
ت� ��زداد ال�ل��وغ��رامت�ي��ة حل��ل اللغز
الريا�ضي ،وتكوين قطعة جديد
يزداد �صعوبة؛ ما يعني ا�ستهالك
�أكرب للكهرباء.
وح � ��ول االت� �ه ��ام ��ات ال �ت��ي توجه

ال� �ن� �ف ��ط ل� �ت� �م ��وي ��ل امل� ��� �ش ��روع ��ات
ال �ع �م�ل�اق��ة ال� �ت ��ي ي �ط��رح �ه��ا ويل
العهد الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
يف اململكة ،يف �إط��ار خطته لتنويع
م�صادر دخ��ل االقت�صاد ال�سعودي
املرتهن بالنفط.
وال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي وق �ب��ل �أي� � ��ام من
قمة امل�ن��اخ “كوب  ،”26تعهدت
ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة ب �ت �ح �ق �ي��ق احل� �ي ��اد

وق � � ��د حت � ��ل ال� �ب� �ي� �ت� �ك ��وي ��ن حمل
ال��دوالر كعملة احتياطية عاملية؛
�إذ ي�خ���ض��ع ال� � ��دوالر ل�سيا�سات
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ال �ت ��ي تتجه
لطباعة النقود بدون ر�صيد ،كما

ال �ك��رب��وين يف  ،2060م ��ا �أث� ��ار
�شكوك منظمات بيئية دولية.
وم� ��ع ت ��زاي ��د احل ��اج ��ة ل �ل �ح��د من
ظاهرة االحتبا�س احلراري ،يح ّذر
اخلرباء من احلاجة امللحة لتقليل
ا�ستخدام الوقود الأحفوري.
ل �ك��نّ الأه � � ��داف امل�ع�ل�ن��ة م��ن قبل
امل���س��ؤول�ين ال���س�ع��ودي��ة ت�شري �إىل
“�أنهم م��ا زال��وا ي�ؤمنون بالنفط
ك �م �� �ص��در ل �ل �ط��اق��ة خ �ل�ال العقد
املقبل” ،ع �ل ��ى م� ��ا �أف� � � ��اد م� ��ازن
ال���س��دي��ري رئ�ي����س �إدارة الأبحاث
يف �شركة الراجحي املالية وكالة
فران�س بر�س.
و�أ�� � � �ض � � ��اف “�أنهم ال يتبعون
ال�ن�ه��ج ال �ع��امل��ي م��ن خ�ل�ال تقليل
الهيدروكربونات».
وخالل م�ؤمتر الطاقة يف املنامة،
قال وزير النفط العراقي �إح�سان
ع �ب��د اجل� �ب ��ار االث� �ن�ي�ن �إنّ ب�ل�اده
تعتزم زي��ادة �إنتاجها اليومي من
ال �ن �ف��ط �إىل  6م�ل�اي�ي�ن برميل
ي��وم �ي��ا يف  2027و 8مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا يف  .2029ينتج
العراق حاليا �أقل بقليل من 3,5
و�سجل �أعلى
مليون برميل يومياّ .
م�ع�دّل �إي� ��رادات نفطية منذ 50
عاماً يف �آذار-م��ار���س الفائت بلغت
 11,07مليار دوالر.

�أن ال��دي��ون ال �ك �ب�يرة والت�ضخم
�ست�ضعف من قيمته ف�أمريكا لن
ت�ستطيع اال�ستمرار يف الطباعة
والإق� ��را�� ��ض �إىل الأب � ��د ،بح�سب
ال�شانبي.
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جمموعة الطاقة العمانية تدعو البنوك للتح�ضري لطرح عام �أويل
•• دبي -رويرتز

ق��ال��ت �أرب �ع��ة م���ص��ادر مطلعة ل��روي�ترز �إن جمموعـــة الطاقـة
العمانية تــــدر�س طرحــــا عامـــا �أوليــــا ل�شـــــــبكتها خلطــــوط �أنابيب
الغاز.
وذك��رت امل�صادر ،التي طلبت عدم الك�شف عن هوياتها نظرا لأن
الأم ��ر مل يعلن ب�ع��د� ،أن املجموعة دع��ت بنوكا حملية ودولية
للتناف�س على �أدوار يف ترتيب الطرح املحتمل.
ومل ترد جمموعة الطاقة العمانية بعد على طلب رويرتز التعليق
�أم�س االثنني.
وكان م�س�ؤول تنفيذي بارز قد قال لرويرتز يف نوفمرب -ت�شرين

ال�ث��اين �إن املجموعة ت��در���س �إدراج بع�ض �أ��ص��ول�ه��ا يف قطاعات
التنقيب والإن�ت��اج والتوزيع يف البور�صة املحلية لكنها ال تعتزم
طرح �أ�سهم ال�شركة الأم يف الوقت الراهن.
وتتبع عمان خطى �أبوظبي وال�سعودية يف بيع ح�ص�ص يف �أ�صول
الطاقة معتمدة على ارت�ف��اع �أ�سعار اخل��ام يف ج��ذب امل�ستثمرين
الأجانب.
وقــــــال الرئي�س التنفيذي لبور�صــة م�سقط ل�شبكة �سي�.إن.بي�.سي
عربيـــــــة التلفزيونيـــــــة يف مار�س� -آذار �إن عمان تعتزم �إدراج 35
�شــــــركة حكوميــــة يف ال�ســـــنوات اخلم�س املقبلــــــة..
كما تعتزم ط��رح �أ�سهم �شركة �أو اثنتني م��ن قطاع النفط هذا
العام.

تنطلق فعالياته اليوم يف دبي

17

معر�ض املطارات يعر�ض احللول التي �ست�شكل م�ستقبل �صناعة الطريان

ال�شيخ �أحمد بن �سعيد :املعر�ض ي�شكل قوة دافعة لتعزيز �صناعة املطارات العاملية
•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم �أعمال الدورة احلادية
وال �ع �� �ش��ري��ن مل �ع��ر���ض امل � �ط� ��ارات،
امل �ع ��ر� ��ض ال �� �س �ن��وي الأ�� �ض� �خ ��م يف
العامل على �صعيد املطارات ،والذي
ت�ست�ضيفه دب��ي يف ال�ف�ترة م��ا بني
 19 – 17مايو اجلاري يف مركز
دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث من
املتوقع �أن ي�شكل املعر�ض قوة دافعة
متكن �صناعة الطريان العاملية من
الربوز ب�شكل �أكرث قوة بعد جائحة
كوفيد ،19-ح�ي��ث �سيتم عر�ض
�أح � ��دث احل �ل��ول م��ن ك��اف��ة �أنحاء
ال �ع��امل ال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا ت�شكيل
م�ستقبل هذه ال�صناعة.
وك ��ان راع ��ي امل�ع��ر���ض �سمو ال�شيخ
�أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دب��ي للطريان امل��دين ،رئي�س
م��ؤ��س���س��ة م �ط��ارات دب ��ي ،الرئي�س
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان
االم � ��ارات وامل �ج �م��وع��ة ،ق��د و�صف
معر�ض املطارات ب�أنه معر�ض هام
ي ��أت��ي يف ت��وق�ي��ت رائ ��ع جل�ه��ة دفع
�صناعة الطريان التي بد�أت العودة
�إىل م�ستوياتها قبل اجل��ائ�ح��ة يف
ظ��ل طلب مرتفع على ال�سفر ويف
ظل الإعالن عن ا�ستئناف م�شاريع
ال�ت�ط��وي��ر ال��رام �ي��ة مل��واك�ب��ة النمو
املتوقع.
وي�ستمد املعر�ض الدعم يف دورته

ل�ه��ذا ال�ع��ام م��ن م�ؤ�س�سة مطارات
دب� ��ي ،و� �ش��رط��ة دب� ��ي ،وه �ي �ئ��ة دبي
ل� �ل� �ط�ي�ران امل � � ��دين ،ووك� ��ال� ��ة دبي
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل���س�ف��ر اجل � ��وي دناتا
وه ��ي ج ��زء م��ن ط �ي�ران الإم � ��ارات
وامل �ج �م��وع��ة ،وم ��ن م��ؤ��س���س��ة دبي
مل �� �ش��اري��ع ال � �ط �ي�ران الهند�سية،
وم��ؤ��س���س��ة دب ��ي خل��دم��ات املالحة
اجلوية ،وامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات
امل�لاح��ة اجل��وي��ة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.
و� �س��وف ت��ر ّك��ز �أك�ب�ر من�صة بينية

م�صر ..توجيهات رئا�سية
ب�إقامة �شركات الفرد الواحد

•• القاهرة-وكاالت

وج��ه الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي بت�سهيل ا��ش�تراط��ات �إقامة
�شركات الفرد الواحد يف م�صر� ،سعيا جلذب املزيد من اال�ستثمارات.
«ويتملك ر�أ�سمال تلك ال�شركات �شخ�صا واحدا ،وال يُ�س�أل عن التزاماتها �إال
يف حدود ر�أ�س املال املخ�ص�ص لها ،على �أن تتخذ ا�سما خا�صا بها يُ�ستمد من
�أغرا�ضها �أو من ا�سم م�ؤ�س�سها ،ويجب �أن يتبع ا�سمها ما يفيد �أنها �شركة
من �شركات ال�شخ�ص الواحد ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ويو�ضع على مركزها
الرئي�سي وفروعها ويف جميع مكاتباتها” ح�سبما يقول اخلبري االقت�صادي
�أحمد �أبو علي.
وت��اب��ع �أب��و علي يف حديثه م��ع موقع “�سكاي نيوز عربية”“ :احلكومة
امل�صرية تعمل خالل الفرتة الأخ�يرة على ت�شجيع اال�ستثمار ب�شكل عام
وذلك لتح�سني و�ضع وتناف�سية االقت�صاد امل�صري ،وهو ما ظهر يف قرار
الرئي�س ال�سي�سي بت�شجيع ت�أ�سي�س �شركات الأفراد».
وق ّرر الرئي�س ال�سي�سي �أن يتم ت�أ�سي�س ال�شركات عن طريق الإخطار رقم ًيا
من خالل من�صة تقام لهذا الغر�ض ،وذلك يف �إط��ار �إزال��ة جميع املعوقات
�أمام ال�شركات النا�شئة ورواد الأعمال ،وال�سماح بفتح ال�شركات االفرتا�ضية
دون التقيد ب�ضرورة وج��ود مقر فعلي لها ،وذل��ك بهدف توفري النفقات
والت�سهيل على تلك ال�شركات.
و�أكد اخلبري االقت�صادي“ :هذا القرار �سيقوم بت�شجيع ال�شباب على �إن�شاء
امل�شاريع اخلا�صة بهم يف �صورة �شركة ف��ردي��ة ،وه��و ما يعد نقطة حتول
كبرية اقت�صاديا �ست�سهم ب�شكل كبريه خالل الفرتة القادمة على تن�شيط
ريادة الأعمال ودعم قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة».
وتابع“ :يتوىل �شخ�ص طبيعي واح��د �إن�شاء ال�شركة الفردية ،ويعترب يف
حكم القانون امل�صري تاجرا ،ويكون احلد الأدنى لإن�شاء �شركة فردية يف
م�صر � 100ألف جنية م�صري ،ويدفع املبلغ كامال عند ت�أ�سي�س ال�شركة».
وي�شرتط القانون امل�صري �أن يكون ال�شخ�ص الذي يريد مزاولة التجارة
�شخ�ص كامل الأهلية بلغ احلادية والع�شرين من عمره ،كما يتيح زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة الفردية على دفعة واحدة �أو �أكرث ،ويتم ذلك عرب �إ�صدار
ح�ص�ص جديدة �أو حتويل املال االحتياطي �إىل ح�ص�ص.
و�أردف اخلبري االقت�صادي �أن“ :ي�شرتط لتعاقد م�ؤ�س�س �شركة ال�شخ�ص
الواحد �أال يرتتب على هذا التعاقد �أ�ضرار بال�شركة �أو خلط بني الذمة
املالية له والذمة املالية لل�شركة ،و�أال يجاوز �سعر التعاقد الأ�سعار ال�سائدة
يف ال�سوق وقت �إبرامه �أو القيمة العادلة حال عدم وجود �سعر �سوقي ،و�أال
يرتتب على التعاقد جتنب �ضريبي».
وعن الأهمية االقت�صادية لتلك ال�شركات �أ�شار �أبو علي يف حديثه مع موقع
“�سكاي نيوز عربية” �إىل �أن “لها ف��ائ��دة كبرية يف �ضم ج��زء كبري من
االقت�صاد غري الر�سمي �إىل االقت�صاد الر�سمي ،وبالتايل �ستتمكن احلكومة
من معرفة حجم ال�سيولة يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل �ضمهم �إىل منظومة
ال�ضرائب والت�أمينات يف م�صر».
ويحظر على �شركات ال�شخ�ص الواحد القيام بعدد من الأعمال من بينها
تق�سيم ر�أ�سمال ال�شركة يف �شكل �أ�سهم قابلة للتداول� ،أو االقرتا�ض عن
طريق �إ�صدار �أوراق مالية قابلة للتداول� ،أو ممار�سة �أعمال الت�أمني �أو
البنوك �أو االدخار �أو تلقي الودائع� ،أو ا�ستثمار الأموال حل�ساب الغري.
و�أو�ضح �أبو علي �أن “�إن�شاء نظام �شركات ال�شخ�ص الواحد اجلديد له عدة
�أهداف يف مطلعها حت�سني مركز م�صر يف التقارير الدولية املرتبطة مبناخ
اال�ستثمار� ،إىل جانب التوافق مع التطورات العاملية يف قطاع اال�ستثمار
وال���ش��رك��ات وت��وف�ير م�ن��اخ م��وات وج��اذب ل��ه ،وحت�سني اخل��دم��ات املقدمة
للمواطنني وحت�سني دخول الأفراد وتوفري فر�ص عمل جديدة من خالل
تو�سيع عمل القطاع اخلا�ص».

لأعمال �صناعة املطارات يف العامل،
وال �ت ��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا � �ش��رك��ة �آر اك�س
غ�ل��وب��ال (ري ��د ل�ل�م�ع��ار���ض) ب�شكل
� �ش��دي��د ع �ل��ى اال� �س �ت ��دام ��ة ،وذل ��ك
مل �� �س��اع��دة جم�ت�م��ع امل� �ط ��ارات على
حت �ق �ي��ق � �ص �ن��اع��ة م � �ط� ��ارات �أك�ث�ر
ا�ستدامة تهدف �إىل تقليل الب�صمة
الكربونية عاماً بعد �أخر.
و�� �س� �ي� �ت ��م يف م� �ع ��ر� ��ض امل� � �ط � ��ارات
وال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ت��زام�ن��ة معه والتي
ت�شتمل على م�ؤمتر �أم��ن مطارات
ال�شرق الأو�سط ،ومنتدى مراقبة

احل ��رك ��ة اجل ��وي ��ة وم �ن �ت��دى ق ��ادة
امل�ط��ارات العاملية ،مناق�شة ال�سبل
الكفيلة ب��ا��س�ت�غ�لال ف��ر���ص النمو
اجلديدة والتغلب على التحديات
احل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت ��واج ��ه امل� �ط ��ارات،
ع�لاوة على مناق�شة اجلهود التي
تبذلها �صناعة ال �ط�يران العاملية
جل �ه��ة ت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة التحتية
امل���س�ت��دام��ة وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
املطارات .
وق� ��ال ف ��را� ��س �أب� ��و ل �ط �ي��ف ،مدير
املعر�ض يف �آر اك�س غلوبال (ريد

ل �ل �م �ع��ار���ض)�“ :إنه ل���ش��رف كبري
ل �ن��ا �أن ن���س�ت���ض�ي��ف يف دب� ��ي هذا
احل � ��دث امل ��رم ��وق ال � ��ذي ي�ؤ�س�س
ل�ع�ه��د ج��دي��د ،ح�ي��ث ��س�ي�م�ث��ل هذا
املعر�ض ال��ذي يفي ب�شعاره القائل
“بربط �صناعة املطارات العاملية”
فر�صة رائ�ع��ة للتوا�صل ب�ين قادة
ال���ص�ن��اع��ة واخل �ب��راء وامل�س�ؤولني
احلكوميني ملناق�شة فر�ص النمو
وم��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات .و�سي�شكل
امل� �ع ��ر� ��ض م �ن �� �ص��ة ت ��وف ��ر فر�صاً
لأ�صحاب امل�صلحة للتعاون وتوقيع

ال �� �ص �ف �ق��ات ،وت� �ع ��زي ��ز الأع � �م� ��ال،
وعر�ض �أحدث التقنيات واخلدمات
وحت�سني خدمات ومرافق املطارات
ملواكبة النمو املتوقع».
و� �س �ي �ع ��ر� ��ض م� �ع ��ر� ��ض امل � �ط� ��ارات
منتجات وخ��دم��ات يقدمها �أكرث
م��ن  150ع��ار� �ض��ا م��ن �أك�ث�ر من
 20دولة� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة �أكرث
م��ن  4,500م��ن مهنيي �صناعة
الطريان يف العامل.
ك�م��ا �سي�ست�ضيف امل�ع��ر���ض �أعمال
ال� � � ��دورة ال �ت��ا� �س �ع��ة مل �ن �ت��دى ق ��ادة
امل� �ط ��ارات ال�ع��امل�ي��ة ال ��ذي �سي�شهد
ب��دوره م�شاركة � 40شخ�صية من
ق��ادة الطريان وامل�ط��ارات من كافة
�أنحاء العامل ،حيث �سيتم التطرق
ملوا�ضيع متعددة تتناول االبتكارات
وتطوير امل�ط��ارات ،و�إدارة احلركة
اجل � ��وي � ��ة ،واال� � �س � �ت� ��دام� ��ة و�أم� � ��ن
املطارات .و�سوف ي�شكل ا�ست�ضافة
م�ع��ر���ض امل �ط ��ارات يف دورت� ��ه لهذا
ال �ع��امل مل�ن�ط�ق��ة ا� �س �ت��دام��ة ت�سمى
“�ساحة املطار الإلكرتونية” �أحد
�أه� ��م امل �ي ��زات ال �ت��ي ي �ت��م تنظيمها
جنباً �إىل جنب مع املعر�ض ،حيث
يتم تقدمي هذه امليزة بال�شراكة مع
وكالة دبي الوطنية لل�سفر اجلوي
دناتا بهدف توفري فر�صة مل�صنعي
معدات الدعم الأر�ضي الكهربائية-
الهجينة ومعدات املناولة الأر�ضية
لعر�ض �أحدث ابتكاراتهم.

وزير :العراق �سيحقق �أهداف
�إنتاج النفط ل�شهري مايو ويونيو

•• املنامة-رويرتز

ق��ال وزي��ر النفط ال�ع��راق��ي �إح���س��ان عبد اجل�ب��ار �أم����س االث�ن�ين �إن بالده
�ستحقق �أهدافها لإنتاج اخلام ل�شهري مايو� -أيار ويونيو -حزيران.
و�أ� �ض��اف عبد اجل�ب��ار على هام�ش م��ؤمت��ر للطاقة يف البحرين “حققنا
هدفنا ه��ذا ال�شهر و�سنوا�صل حتقيق هدفنا ال�شهر املقبل” ،م�ضيفا �أن
�أعمال ال�صيانة يف الأ�شهر الثالثة �أو الأربعة املا�ضية حالت دون و�صول
العراق �إىل �أهدافه.
وقال عبد اجلبار �إن طاقة الإنتاج لدى العراق ،ثاين �أكرب منتج يف �أوبك،
تبلغ  4.9مليون برميل يوميا و�ست�صل �إىل خم�سة ماليني برميل يوميا
قبل نهاية العام.

منو االقت�صاد التون�سي
 2.4باملئة يف الربع الأول

•• تون�س-رويرتز

ق��ال معهد الإح�صاء احلكومي �أم�س االثنني �إن االقت�صاد التون�سي منا
بن�سبة  2.4باملئة يف الربع الأول من العام اجلاري ،مدعوما بنمو قطاعي
ال�سياحة والزراعة .ويف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،انكم�ش االقت�صاد
بن�سبة  1.8باملئة .وتتوقع احلكومة �أن ينمو االقت�صاد  2.6باملئة هذا
العام ،بعد منو بن�سبة  3.1باملئة يف .2021
وحقق قطاع ال�سياحة من��وا بن�سبة  11.2باملئة ،كما منا قطاع الزراعة
بن�سبة  3.3باملئة يف الربع الأول من العام اجلاري.

�شريان الطاقة الرو�سي ..هذه خيارات �أوروبا ال�صعبة ال�ستبداله
بالكامل وه��و �أم��ر �سيرتك �أوروبا
يف م��واج�ه��ة م��ع ��ش�ت��اء ق��ار���س بال
خمزونات غاز.

•• عوا�صم-وكاالت

ت�صاعد القلق من توقف �إمدادات
ال�غ��از الرو�سية لأوروب ��ا يف الأيام
الأخرية بعد �سل�سلة من الأحداث
املت�سارعة بد�أت ب�إيقاف رو�سيا �ضخ
الغاز �إىل بلغاريا وبولندا ومن ثم
�إعالن �أوكرانيا توقف مرور الغاز
ع�ب�ر �أح � ��د اخل� �ط ��وط امل � ��ارة عرب
�أرا�ضيها و�أخ�ي�را �إي�ق��اف غازبروم
ا� �س �ت �خ��دام خ ��ط ي ��ام ��ال وفر�ض
مو�سكو عقوبات على �شركات طاقة
�أوروبية.
بلغة الأرق ��ام ت�ب��دو ف��ر���ص �أوروب ��ا
يف اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن ال �غ��از الرو�سي
ب�شكل فوري �أو على املدى الق�صري
حم��دودة للغاية .يف العام املا�ضي
ا�ستوردت �أوروب��ا نحو  337مليار
مرت مكعب من الغاز نحو 45%
م��ن ه ��ذا ال��رق��م ج ��اء م��ن رو�سيا
لوحدها �أي مايعادل  155مليار
مرت مكعب.
خيار الغاز امل�سال
ق��د ت �ك��ون �إم� � ��دادات ال �غ��از امل�سال
وحت� ��دي� ��دا م ��ن دول ك ��ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة وق �ط��ر ق��د ت �ك��ون اخليار
الأول ع �ل��ى ال� �ط ��اول ��ة وبالفعل
�صعدت واردات �أوروب� ��ا م��ن الغاز
امل�سال بنحو  62%خ�لال الربع
الأول من هذا العام وفقا لبيانات
من�صة  Kplerاملخت�صة ببيانات
ال�سلع.
ت�صل قدرات ا�سترياد الغاز امل�سال
يف �أوروب � ��ا �إىل  240م�ل�ي��ار مرت
مكعب ترتكز معظمها يف �إ�سبانيا
على وجه التحديد ،وخالل العام

امل��ا��ض��ي ا��س�ت��وردت �أوروب� ��ا بالفعل
 108م �ل �ي��ارات م�ت�ر م�ك�ع��ب من
الغاز امل�سال مما يعني �أن القدرات
املتاحة املتبقية تقارب  132مليار
مرت مكعب هذا يف حال مت ا�ستثناء
غياب البنى التحتية ال�سترياد هذا
الغاز يف عدة دول �أوروبية.
تبدو مهمة احل�صول على �إمدادات
من الغاز امل�سال بهذه الكمية �شبه
م�ستحيلة ،فاحل�صول على هذه
ال �ك �م �ي��ة ي �ع �ن��ي �أن ع �ل��ى ال�صني
التخلي عن كامل وارداتها من هذا
ال�غ��از ل�ع��ام ك��ام��ل ول��ن ي�ك��ون ذلك
كافيا ،كما �أن هذه الظروف ت�أتي
يف وق��ت ت��واج��ه فيه �أ� �س��واق الغاز
��ش�ح��ا يف امل �ع��رو���ض وي �ظ �ه��ر ذلك
ب�شكل جلي يف ارتفاع �أ�سعار الغاز

يف �آ� �س �ي��ا وو� �ص��ول �ه��ا يف الواليات
امل �ت �ح��دة لأع �ل��ى م���س�ت��وى يف نحو
 13عاما.
خطوط من دول �أخرى
ه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة
�ستحتاج نظريا ل��زي��ادة �إمداداتها
من خطوط �أنابيب الغاز القادمة
م ��ن دول �أخ � � ��رى ،وق� ��د �سارعت
ع��دة دول �أوروب �ي��ة �إىل ا�ستخدام
ه ��ذا اخل �ي��ار يف حم��اول��ة لت�أمني
الإم � � ��دادات ق�ب��ل �أن ي�ق��ع الف�أ�س
بالر�أ�س.
ت ��أت ��ي ال�ن�روي ��ج يف امل �ق��دم��ة على
اعتبار �أنها ثاين �أكرب مورد للغاز
يف �أوروبا بعد رو�سيا .الرنويج هذا
العام تخطط لزيادة �صادراتها من

الغاز �إىل �أوروب��ا بنحو  4مليارات
مرت مكعبة �أي مايعادل  3%من
�صادرات الغاز الرو�سية لأوروبا.
ك ��ان ��ت اجل � ��زائ � ��ر احل � ��ل الأم� �ث ��ل
بالن�سبة لإي�ط��ال�ي��ا ال�ت��ي ت�ستورد
نحو  73مليار م�تر مكعب ي�أتي
نحو  40%منها من رو�سيا لكن
�أي���ض��ا وف�ق��ا ل �ق��درات اخل��ط الغاز
امل �ب��ا� �ش��ر ال� ��راب� ��ط ب�ي�ن البلدين
وق� � ��درات ال �ت �� �ص��دي��ر يف اجلزائر
�ستكون روم��ا ق��ادرة على ا�ستبدال
م� ��ا ي �� �ص��ل �إىل ث� �ل ��ث ال� � � � ��واردات
الرو�سية فقط حيث ن�ص االتفاق
بني البلدين على زيادة الإمدادات
مب �ق��دار  9م �ل �ي��ارات م�ت�ر مكعب
�إ�ضافية .هذا يبقي بع�ض اخليارات
الأك�ث�ر حم��دودي��ة مثل �أذربيجان

ال �ت��ي ت �� �ص��در ن �ح��و  10مليارات
مرت مكعب من الغاز الطبيعي �إىل
جنوب �أوروبا ونحو  6مليارات �إىل
تركيا وال�ت��ي ت�ستطيع يف �أح�سن
الأح ��وال ت�صدير كميات �إ�ضافية
لي�ست بال�ضخمة.
خمزونات الغاز
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د م���س�ت��وي��ات املخزون
احل��ال �ي��ة يف �أوروب � � ��ا ق��د ال تكون
يف و� �ض��ع ي���س�م��ح ل �ه��ا ب�ت�ح�م��ل �أي
� �ص��دم��ات م�ف��اج�ئ��ة .ووف �ق��ا لآخر
ال�ب�ي��ان��ات امل�ت��اح��ة ف ��إن املخزونات
احلالية يف �أوروب ��ا ممتلئة بن�سبة
� 35%أي �أن �ه��ا ��س�ت�ك��ون مهددة
ب ��ال� �ن� �ف ��اد ق� �ب ��ل ن� �ه ��اي ��ة ال � �ع� ��ام يف
ح��ال ت��وق��ف الإم � ��دادات الرو�سية

احلاجة �إىل خطة متكاملة
وفقا خلطة كانت قد ك�شفت عنها
املفو�ضية الأوروب� �ي ��ة �ست�ستطيع
�أوروب��ا التخلي عن ثلثي �إمدادات
ال� �غ ��از ال��رو� �س �ي��ة ول �ي ����س كاملها
بحلول نهاية العام ولكن ب�شرط
توافر عدة عوامل جمتمعة ،بداية
من ا�ستبدال �أوروبا نحو  50مليار
مرت مكعب من الغاز الرو�سي عرب
�إم � � ��دادات ال �غ��از امل �� �س��ال م��ن دول
ك��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وق�ط��ر ونحو
 13.5م �ل �ي��ار م�ت�ر م �ك �ع��ب عرب
خطوط �أنابيب من دول �أخرى و�أن
ت�سهم الطاقة امل�ت�ج��ددة وتر�شيد
ا�ستهالك الطاقة باال�ستغناء عن
نحو  38مليار مرت مكعب.
حتى هذه الأرق��ام تبدو من وجهة
ن�ظ��ر م��ؤ��س���س��ات �أخ� ��رى متفائلة
ل�ل�غ��اي��ة ،وك��ال��ة ال �ط��اق��ة الدولية
مثال ترى �أن �أوروبا ت�ستطيع هذا
العام اال�ستغناء عن  50%فقط
م��ن ال�غ��از الرو�سي و�سيكون ذلك
�أي���ض��ا ب�شرط ت��واف��ر ع��دة عوامل
قد ي�صعب حتقيقها يف �آن واحد.
يف ظ��ل حم ��دودي ��ة اخل� �ي ��ارات قد
جت��د �أوروب � ��ا نف�سها م���ض�ط��رة يف
حال توقف �إمدادات الغاز الرو�سية
�إىل ات �خ��اذ �إج � ��راءات قا�سية على
م�ستوى الطلب واال�ستهالك مثل
�إغالق املن�ش�آت ال�صناعية يف �أوقات
معينة �أو �إل��زام الأ��س��ر باحلد من
ا�ستهالك الطاقة �أو حتى فر�ض
قطع م�ؤقت للتيار الكهربائي.

ال�صني تتوقع حت�سن االقت�صاد يف مايو
•• بكني-رويرتز

قال مكتب الإح�صاء ال�صيني �أم�س االثنني �إنه يتوقع
حت�سن االقت�صاد ال�صيني يف مايو �أيار وت�سارع التعايف
يف اال�ستهالك.
وق��ال املتحدث با�سم املكتب الوطني للإح�صاء �إن
ال�صني مت�ضي قدما ب�شكل مطرد يف ا�ستئناف الإنتاج
يف املناطق املت�ضررة من فريو�س كورونا ،م�ضيفا �أن

االقت�صاد ال�صيني �سيحافظ على توجه قوي ن�سبيا
يف الربع الثاين.
وت�ب��اط��أ الن�شـــــاط االق�ت���ص��ادي ب�شـــــكل حـــــــاد يف
�أب��ري��ل ني�ســــــــان ب�ع��د �أن �أدى ت��و��س�ي��ع عمليـــــات
الإغ�لاق للت�صدي لكوفيد� 19-إىل خ�سائر فادحة
يف اال�ستهالك والإنتـــــاج ال�صناعي والتوظيف مما
زاد من املخـاوف من انكمـا�ش االقت�صاد يف الربــــع
الثاين.
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هزمية ثقيلة لـ «حزب �شولت�س» ب�أكرب والية �أملانية ..لهذه الأ�سباب
•• برلني-وكاالت
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مُني ح��زب امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س ،بهزمية انتخابية م��ن العيار
الثقيل يف االنتخابات الت�شريعية التي جرت الأح��د ،يف والي��ة �شمال الراين
وي�ستفاليا� ،أكرب الواليات الأملانية من حيث عدد ال�سكان.
و�أظهرت توقعات �شبه نهائية ،م�ساء الأحد ،للقناتني الأوىل والثانية �أن احلزب
امل�سيحي الدميقراطي ح�صل على �أعلى ن�سبة ت�أييد بوالية �شمال الراين
وي�ستفاليا ،فيما تراجعت ن�سبة الت�أييد ملناف�سه اال�شرتاكي الدميوقراطي
الذي ينتمي �إليه �شولت�س .وت�أتي الهزمية الثانية للحزب خالل �أقل من �شهر،
يف �أك�بر ال��والي��ات الأملانية ،بينما يواجه �شولت�س انتقادات ح��ادة يف الداخل
واخلارج تتعلق مبوقفه من احلرب الأوكرانية وخطته لإر�سال الأ�سلحة �إىل
كييف .ومنحت اال�ستطالعات التي ن�شرت بعد �إغ�لاق مراكز االق�تراع عند

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء  35باملئة للحزب الدميوقراطي امل�سيحي و 28باملئة
لال�شرتاكيني يف نتيجة قد تكون الأ�سو�أ يف تاريخهم يف الوالية.
ورجحت اال�ستطالعات ،ح�صول حزب البديل من �أجل �أملانيا على ما يرتاوح
ب�ين  5.5%و 5.9%فيما �أظ�ه��رت التوقعات �أن ح��زب الي�سار �سيوا�صل
االبتعاد عن الربملان كما كان احلال يف الدورة الت�شريعية ال�سابقة حيث �إن من
املتوقع �أن يح�صل على ن�سبة �أقل ب�صورة ملحوظة من حاجز الـ 5%املطلوب
لدخول الربملان.
ويعترب املراقبون االنتخابات املحلية يف والية �شمال الراين وي�ستفاليا التي
يبلغ ع��دد �سكانها  18مليون ن�سمة� ،أي قرابة رب��ع �سكان �أملانيا� ،أنها متثل
ا�ستفا ًء على احلكومة الأملانية احلالية برئا�سة امل�ست�شار �أوالف �شولت�س خا�صة
�أنها ت�أتي عقب ثمانية �أ�شهر من �إجراء االنتخابات الت�شريعية على امل�ستوى
االحتادي والتي متخ�ض عنها احلكومة ائتالفية احلالية ،امل�شكلة من حزب

امل�ست�شار �شولت�س .ويعزي مراقبون �أ�سباب تراجع احلزب اال�شرتاكي يف البالد
�إىل موقف امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س من احل��رب الأوكرانية ،والذي
يواجه انتقادات مت�صاعدة داخل البالد ي�ستغلها مناف�سيه ل�صاحلهم ،خا�صة
امللف املتعلق ب�إر�سال �أ�سلحة �أملانية ثقيلة �إىل �أوكرانيا.
ويرى الباحث املخت�ص بال�ش�أن الأوروبي ،يف املركز الأوروبي لدرا�سات مكافحة
الإره ��اب واال��س�ت�خ�ب��ارات ح��ازم �سعيد� ،أن احل��زب اال��ش�تراك��ي الدميقراطي
بقيادة امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س ،مني بهزمية قا�سية يف �أه��م والية
يف �أملانياـوالية ف�ستفاليا (غ��رب) ،ذات الأهمية البالغة حيث يقنط الوالية
حوايل ( )25%من �سكان �أملانيا .ويف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” يقول
�سعيد �إن الهزمية هي الثانية على التوايل ،بعد اخل�سارة التي حلقت باحلزب
باالنتخابات يف والية “�شلي�سفيغ هول�شتاين” ،حيث كان احلزب اال�شرتاكي
�سجل يف انتخابات الوالية التي جرت يوم الأحد املا�ضي نتيجة �سيئة تاريخياً

لهذا تعترب ع�ضوية فنلندا �صفقة جيدة حللف الناتو!...

منوذجها الفريد «للدفاع ال�شامل» ،خربة �أكرث من ثمينة لأع�ضاء الناتو
•• الفجر -كليمان دانيز

جي�ش عايل التدريب ومجُ هز جيدًا،
وجمتمع مدرك للتهديدات :ميكن
�أن تقدم هل�سنكي الكثري للأع�ضاء
الآخ ��ري ��ن يف احل �ل��ف الأطل�سي.
ث�م��ان�ي��ة االف ه �ج��وم من�سق على
�أكرث من  5500نظام الكرتوين
م��دين وع�سكري يف برييلي ،وهي
دول � ��ة ج ��زري ��ة وه �م �ي ��ة .ه� ��ذا هو
الهجوم ال��ذي ك��ان على �أك�ثر من
 24فري ًقا الرد عليه ،يف �إ�ستونيا،
يف الفرتة من � 19إىل � 22أبريل،
خ�لال ال��درع املغلق حللف الناتو،
وال��ذي مت تقدميه على �أنه “�أكرب
تدريب دف��اع �إل�ك�تروين بالذخرية
احلية و�أكرثها فعالية يف العامل.
ال�ف��ائ��ز؟ �ضيفة ،فنلندا ،ال�ت��ي مت
�إ�ضفاء الطابع الر�سمي على طلبها
ال��ر��س�م��ي ل�لان���ض�م��ام �إىل احللف
ي ��وم الأح � ��د 15 ،م��اي��و ،يف �سياق
غ��زو اجلي�ش ال��رو��س��ي لأوكرانيا.
�سيكون البلد اال�سكندنايف انتدابا
قو ًيا للناتو ،متامًا مثل ال�سويد،
التي �سيتبع ّ
تر�شحها�“ .سيجلبان

موقعهما اجل�غ��رايف ،مع �أك�ثر من
 1300ك �ي �ل��وم�تر م ��ن احل� ��دود
امل�شرتكة بني فنلندا ورو�سيا ،ت�ؤكد
ت�ي�ج��ا ت�ي�ل�ي�ك��اي�نن ،م��دي��رة املركز
الأوروب � � � ��ي مل �ك��اف �ح��ة التهديدات
ال� �ه� �ج� �ي� �ن ��ة ،وم � �ق� ��ره هل�سنكي،
و��س�ت�ك��ون منطقة البلطيق �أكرث
احت� � ��ادًا يف جم ��ال واج� ��ب الدفاع
امل �ت �ب��ادل ،و� �س �ت��زداد م�ه�م��ة قيادة
ال�ن��ات��و ي���س��را ،على ال��رغ��م م��ن �أن
التعاون بني هذا الأخري وال�سويد
وف �ن �ل �ن��دا وث �ي��ق ا� � �ص�ل��ا�« .إن �ه��ا
�صفقة م��رب�ح��ة للطرفني”� ،أكد
رئي�س ال ��وزراء الفنلندي ال�سابق
�ألك�سندر �ستاب .متتلك هل�سنكي
واحدًا من �أقوى اجليو�ش و�أكرثها
ا� �س �ت �ع��دادًا يف �أوروب � ��ا ،ح�ي��ث ي�ضم
� 280أل��ف جندي ميكن تعبئتهم
على ال �ف��ور ،وجم�م��وع � 900ألف
ج�ن��دي اح�ت�ي��اط��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�أ�سلحة م��ن الأك�ث�ر ت�ط��و ًرا� .أرقام
مذهلة لبلد يبلغ عدد �سكانه 5.5
م�ل�ي��ون ن�سمة .ومل ين�سى ه�ؤالء
�أنهم مدينون با�ستقاللهم ملقاومة
�أ�سالفهم ال�شر�سة خ�لال املعارك

حتليل اخباري

الرئي�س الفنلندي �سويل نيني�ستو ،يف م�ؤمتر �صحفي مع الأمني العام حللف الناتو ين�س �ستولتنربغ
ال��دم��وي��ة ��ض��د ال���س��وف�ي��ات خالل الأم � �ن � �ي� ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة بالوظائف على ه��ذا النموذج ،من بني �أ�شياء من جميع فئات املجتمع” ،تو�ضح
احلربني العامليتني.
احليوية للبلد هي مو�ضوع تعاون �أخ ��رى ،م��ن خ�ل�ال تنظيم دورات تيجا تيليكاينن ...خربة �أكرث من
من ��وذج� �ه ��ا ال� �ف ��ري ��د “للدفاع ب�ين ال�سيا�سيني وع ��امل الأعمال ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي� ،أرب� ��ع م� ��رات يف ثمينة لأع�ضاء الناتو.
ال�شامل” ،ي�ق��وم على � ّأن اجلهود وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين“ .يتم احلفاظ ال�سنة ،يف كل مرة مع �ستني م�شار ًكا
عن الك�سربي�س

الزعيم ي�أمر بتعبئة اجلي�ش

•• �سيول�-أ ف ب

انتقد كيم جونغ�-أون ال�سلطات ال�صحية يف كوريا ال�شمالية �أم�س االثنني على
نهجها يف الت�صدي لوباء كوفيد  19-الذي �أودى بحياة � 50شخ�صً ا منذ �إعالن
ظهوره ر�سميًا يف البالد ،داعياً اجلي�ش للتدخل حل ّل م�شكالت تتع ّلق بـ”احتياطي
الأدوية” يف بيونغ ي��ان��غ .يف ا��ش��ارة �إىل خ�ط��ورة الو�ضع� ،أف ��ادت وك��ال��ة الأنباء
الر�سميّة الكوريّة ال�شماليّة �أ ّن كيم “انتقد ب�شدة م�س�ؤويل احلكومة وهيئة
ال�صحة العامة املكلفني توفري (الأدوية) ب�سبب موقفهم غري امل�س�ؤول  ...لأنهم
مل ي�شمّروا عن �سواعدهم �أو يقدروا حجم الأزمة احلالية».
واعترب كيم خالل اجتماع طارئ للمكتب ال�سيا�سي الأحد� ،أ ّن “الأوامر مل ُتن ّفذ يف
�شكل �صحيح ح ّتى الآن ،والأدوية مل يجر توفريها بال�شكل الالزم لل�صيدليات”،
وفق ما نقلت عنه الوكالة .و�أ�ضاف �أن ال�صيدليات مل تلتزم ب�أمر فتح �أبوابها
� 24ساعة .كما �أمر اللجنة الع�سكريّة بالعمل “فورًا على (حتقيق) ا�ستقرار يف
�إمدادات الأدوية يف مدينة بيونغ يانغ” ،حيث مت الك�شف ر�سميًا عن �أوىل حاالت
الإ�صابة بكوفيد 19-يف كوريا ال�شمالية الأ�سبوع املا�ضي.
��ش�دّد كيم يف وق��ت �سابق على �أ ّن ّ
تف�شي امل��ر���ض يُ�سبّب “ا�ضطرابًا كبريًا” يف
ال�ب�لاد ال�ت��ي مل يتلق �سكانها لقاحا ��ض��ده .ي�شرف الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل

كيم جونغ�-أون ينتقد ال�سلطات ال�صحية يف كوريا

على اجتماعات املكتب ال�سيا�سي الطارئة �شبه اليومية ،ون�شرت و�سائل الإعالم
الكورية ال�شمالية �صورًا له وهو يزور �صيدلية يف بيونغ يانغ الأحد .على الرغم
من فر�ض االغالق على نطاق وا�سع ،ذكرت وكالة الأنباء الر�سمية التي ال ت�شري
�صراحة �إىل الوباء ولكنها تتحدث عن “حمّى” �أ ّن العدد الإجمايل للإ�صابات يف
البالد بلغ  1,213,550حالة بالإ�ضافة �إىل خم�سني وفاة ،م�شرية �إىل �أ ّن ما ال
يقل عن � 564,860شخ�صا يخ�ضعون للعالج.
ويفتقر النظام ال�صحي يف كوريا ال�شمالية �إىل الأدوي ��ة ال�ضرورية واملعدات
الالزمة ،بح�سب خرباء ،وهو يعد من الأ�سو�أ عامليا �إذ يقع يف املرتبة  193من
�أ�صل  195بح�سب حتقيق اجرته جامعة جونز هوبكنز االمريكية.
ويف غياب لقاحات م�ضادة لكوفيد وعدم القدرة على �إجراء فحو�ص على نطاق
وا�سع ،يحذر اخلرباء من �أن كوريا ال�شمالية �ستالقي �صعوبة كبرية يف الت�صدي

لتف�شي ال�ف�يرو���س على نطاق وا��س��ع .وق��ال ت�شوينغ �سيونغ-ت�شان م��ن معهد
�سيجونغ لوكالة فران�س بر�س “بزيارته ال�صيدلية ،متكن كيم جونغ �أون من
ر�ؤية نق�ص الأدوية يف كوريا ال�شمالية ب�أم عينيه  ...رمبا الو�ضع �أكرث خطورة
مما كان يعتقد».
كانت كوريا ال�شمالية من �أوىل ال��دول التي �أغلقت حدودها يف كانون الثاين/
يناير  2020عند ظهور الفريو�س .لكن اخل�براء اعتربوا �أن��ه من املحتم �أن
يت�سلل ال�ف�يرو���س يف نهاية امل�ط��اف �إل�ي�ه��ا ،م��ع تف�شي ال��وب��اء ب�سبب املتحورة
اوميكرون يف البلدان املجاورة.
و�أ�شار اال�ستاذ يف جامعة الدرا�سات الكورية ال�شمالية يانغ مو-جني �إىل �أن توبيخ
كيم العلني حلكومته يعك�س “ال�شعور بالأزمة” الذي �أمل بالنظام .واكد “�أنه
ي�شري �إىل اخللل العام يف نظام احلجر ال�صحي» .وف ًقا لوكالة الأنباء الر�سميّة

اال�ستخبارات الأمريكية تعتقد ب�أن احتمال النزاع النووي منخف�ض

فاينن�شال تاميز :هل تت�سبب �شبه جزيرة القرم يف �أزمة نووية؟
•• لندن-وكاالت

�أ� �ش��ار ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للمعهد
امللكي للخدمات املتحدة مالكومل
ت� ��� �ش ��امل ��رز �إىل ت �ق �ي �ي ��م مل ��دي ��رة
اال�ستخبارات القومية الأمريكية
�أف��ري��ل هاينز يف الأ��س�ب��وع املا�ضي
خ �ل ����ص �إىل �أن اح �ت �م��ال ال �ن ��زاع
النووي يف �أوكرانيا ،منخف�ض.
ول �ف��ت ال�ت�ق�ي�ي��م �إىل �أن الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �سيعطي
ع �ل��ى الأرج� � ��ح الإذن ال�ستخدام
الأ�سلحة النووية �إذا �شعر تهديد
وج� ��ودي ل�ل��دول��ة ال��رو� �س �ي��ة .لكن
ما ال��ذي ميكن اعتباره “تهديداً
وجودياً”؟
�أج � � � � ��اب ت � �� � �ش ��امل ��رز يف �صحيفة
“فاينن�شال تاميز” الربيطانية
ب � � ��أن الأم � � ��ر الأك� �ث ��ر ب ��داه ��ة هو
اال�صطدام الع�سكري املبا�شر مع
الواليات املتحدة.
��ش�ه��دت ال �ع �ق��ود ال���س�ب�ع��ة املا�ضية
ع ��دداً م��ن ال �ت��دخ�لات الع�سكرية
للقوتني ،من احلرب الكورية �إىل
احلرب الراهنة يف �أوكرانيا� ،شملت
ت�سليم كميات كبرية من الأ�سلحة
اىل �أع � ��داء ك��ل ط� ��رف ،ل�ك�ن�ه��ا مل
ت�شمل �أي ت�ب��ادل مبا�شر لإطالق
ال� �ن ��ار ب�ي�ن ال � �ق� ��وات الأمريكية
وال�سوفييتية� ،سابقاً� ،أو الرو�سية
ال�ي��وم� .إن �ضبط النف�س املتبادل
ه ��و �أح� � ��د الأ� � �س � �ب ��اب الرئي�سية
جتنب ا�ستخدام �سالح نووي منذ
.1945
ي�ح��ث ب�ع����ض امل�ع�ل�ق�ين الآن حلف
��ش�م��ال الأط�ل���س��ي ع�ل��ى ك�شف قلة
ج ��دي ��ة رو�� �س� �ي ��ا يف تهديداتها،
ب ��ا� �س �ت �خ ��دام ال � �ق� ��وة الع�سكرية

لأغ��را���ض �إن���س��ان�ي��ة حم ��ددة ،مثل
ك�سر احل�صار على �أودي�سا ،وال�سماح
ل�ل�ح�ب��وب الأوك ��ران �ي ��ة بالو�صول
�إىل الأ� �س��واق العاملية .وم��ع ذلك،
مب �ج��رد �أن ي�ج�ت��از ن��ات��و ورو�سيا
عتبة النزاع الع�سكري� ،سيكون من
ال�صعب تفادي الت�صعيد.
يرى الكاتب �أن قوة مو�سكو ت�آكلت
بفعل اخل�سائر القتالية .يف نزاع
م ��ع ن ��ات ��و ،ب� ��إم� �ك ��ان ال �ع��دي��د من
الأ�صول الع�سكرية الأ�سا�سية ،مبا
فيها ق��واع��د وم��راك��ز ال�ق�ي��ادة� ،أن
تتعر�ض للتهديد خالل �أيام.
�إن كابو�س رو�سيا اال�سرتاتيجي،
هجوم �أمريكي وقائي على قوتها
ال �ن��ووي��ة االن �ت �ق��ام �ي��ة ،ق ��د يبدو
واقعياً ب�شكل غري مريح.

يقول البع�ض �إن تهديدات بوتني
بالتحرك ال �ن��ووي دل�ي��ل على �أنه
فقد االت�صال بالواقع .ومع ذلك،
�إذا اعتقدت ال��والي��ات املتحدة �أن
التهديد النووي ج��دي ،ف�سيتعني
عليها �أن ت��أخ��ذ مثل ه��ذا اخلطر
على حممل اجل��د .ولأن الواليات
املتحدة معر�ضة �أق��ل م��ن رو�سيا،
خلطر غ��زو ع�سكري تقليدي ،قد
يظن الكرملني �أن��ه يتمتع مبزية
يف لعبة التهديد النووي.
ويف�سر اخل��وف امل�شرتك من هذا
ال�سيناريو �سبب ا�ستمرار �ضبط
النف�س املتبادل حتى الآن.
امل�ح�ف��ز املحتمل الآخ ��ر ق��د يكون
التقدم الع�سكري الأوك��راين على
امل� �ي ��دان ب�� �ش�ك��ل ي �ه��دد الأرا�� �ض ��ي

ال��رو� �س �ي��ة .ب��ال�ف�ع��ل ،يجلب جناح
ال �ه �ج �م��ات الأوك ��ران� �ي ��ة امل�ضادة
ف ��ر�� �ص� �اً ج ��دي ��دة ل �� �ش��ن هجمات
حمدودة عابرة للحدود باملدفعية،
�أو ب� �ف ��رق ق� � ��وات خ��ا� �ص��ة مث ً
ال،
لتدمري اجل�سور ،وخطوط ال�سكك
احل��دي��دي��ة ،وم ��واق ��ع التخزين،
والقواعد اجلوية يف مناطق حول
ب �ل �غ��ورود .وحل �� �س��ن احل� ��ظ ،تابع
الكاتب ،ف��إن غياب رغبة �أوكرانيا
يف اح�ت�لال ه��ذه املنطقة ،ي�صعب
ر�ؤية ذلك تهديداً وجودياً.
�إذا كان هناك خطر ت�صعيد ،فمن
املرجح �أن ي�أتي من الأرا�ضي التي
فقدتها �أوكرانيا يف  2014والتي
تلتزم الآن بتحريرها.
م � ��ن امل � �ه� ��م ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب ��و�� �ض ��وح

ب�ي��ن دون � �ب� ��ا�� ��س وال � � �ق � ��رم ،فقبل
فرباير(�شباط) ،اعرتفت مو�سكو
باجلمهوريتني االنف�صاليتني يف
دونبا�س جزءاً ا�سمياً �إىل �أوكرانيا.
ولكن و�ضعية القرم خمتلفة ،فقبل
نقلها �إىل اجلمهورية الأوكرانية
اال� � �ش �ت�راك � �ي ��ة ال �� �س��وف �ي��ات �ي��ة يف
 ،1954ك��ان��ت ال �ق��رم ج� ��زءاً من
الإم�ب�راط ��وري ��ة ال��رو� �س �ي��ة طيلة
قرنني.
ولأن� �ه ��ا م��وط��ن �أ� �س �ط��ول البحر
الأ� � �س� ��ود ل �ب��وت�ي�ن ،ف� � ��إن احتمال
خ���س��ارة �شبه اجل��زي��رة يف املعركة
احلالية �سينظر �إليه على �أنه حتد
جوهري لوحدة �أرا�ضي رو�سيا.
ويف غ �ي��اب وق ��ف لإط �ل��اق النار،
�ستكون القوات الأوكرانية حري�صة

ع �ل��ى م �ن��ع ال �ق��رم م��ن �أن ت�صبح
م�لاذاً ميكن الكرملني من �إعادة
�إمداد قواته يف �سائر �أوكرانيا� .إن
�إم� ��دادات ال�غ��رب ب�أ�سلحة طويلة
امل��دى لأوك��ران �ي��ا تفتح احتماالت
جديدة لال�ستهداف.
ق��د ي �ك��ون ج���س��ر ك�يرت ����ش جائزة
مغرية مثل قاعدة �سيفا�ستوبول
البحرية ال��رو��س�ي��ة� .إذا ُن�ظ��ر �إىل
ه��ذه هجمات على تلك الأه��داف
م� �ق ��دم ��ة ل � �غ� ��زو ك� ��ام� ��ل ل �ل �ق ��رم،
فب�إمكانها زي��ادة خطر الت�صعيد
ال� �ن ��ووي ،يف �أح� ��د ال�سيناريوات
�إث � ��ارة ل�ل�ق�ل��ق .ب ��ذل ب��وت�ين جهداً
كبرياً للت�شديد على ه��ذا اخلطر
يف الأ�شهر التي �سبقت الغزو� .إن
تهديدات بوتني النووية املفتعلة
يف الأ��ش�ه��ر امل��ا��ض�ي��ة ب ��د�أت تخ�سر
ق��وت �ه��ا .ل�ي�ك��ون ت�ه��دي��ده��ا جدياً،
�سيكون على رو�سيا �إعالن �أن غزو
ال �ق��رم خ��ط �أح �م��ر .ويف مواجهة
احتمال خ�سارة �شبه اجلزيرة ،قد
يظن بوتني �أنها مقامرة ت�ستحق
ال�ت�ج��رب��ة م�ع�ت�ق��داً �أن �أوكرانيا،
ب�ت���ش�ج�ي��ع م��ن ال� �غ ��رب� ،سرتم�ش
�أو ًال� .ستكون ذلك حلظة حمفوفة
باخلطر ال�شديد.
�إن �أزمة نووية �ستجعل من ال�سهل
على القادة التو�صل �إىل ت�سويات
��ص�ع�ب��ة .ل��و ان�ت�ه��ت احل ��رب ورفع
احل���ص��ار ع��ن ال�ب�ح��ر الأ� �س��ود ،قد
ت�ترك �أوك��ران�ي��ا ال�ق��رم للرو�س يف
ال��وق��ت احلا�ضر .ويف الأث �ن��اء ،قد
يتفادى بوتني الإهانة ب�سبب غزو
ف��ا��ش��ل ب��ادع��اء �أن ت��ر��س��ان��ة رو�سيا
اال�سرتاتيجية جنحت يف ردع ناتو.
ق��د ي �ك��ون ذل ��ك ك��اف �ي �اً للجانبني
لتفادي �أ�سو�أ نتيجة.

بح�صوله على  16%من الأ�صوات فيما تفوق عليه احلزب امل�سيحي وبفارق
كبري حيث ح�صل على .43.4%
ويرجع �سعيد الهزمية لعدة �أ�سباب �أهمها االنتقادات امل�ستمرة للحزب ب�سبب
مواقفه من الأزم��ة الأوكرانية ،خ�صو�صا بعد حتفظه على توفري الأ�سلحة
الثقيلة والفتاكة لكييف .بالإ�ضافة �إىل االن�ت�ق��ادات املوجهة لـ” كري�ستني
المربخت” وزي��رة ال��دف��اع الأمل��ان�ي��ة املنتمية �إىل “حزب �شولت�س” ب�سبب
ا�صطحاب ابنها برحلة خا�صة مبروحية ع�سكرية .و�أخريا رف�ض فر�ض حظر
على الغاز الرو�سي نظرا العتماد برلني الكبري عليه.
ومقارنة بخم�س �سنوات م�ضت ،حقق ح��زب االحت��اد الدميقراطي امل�سيحي
وحزب اخل�ضر مكا�سب كبرية ،بينما تكبد احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
خ�سائر كبرية .فمن املرجح �أن خ�سارة احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي �ستزيد
من املعاناة واال�ضطراب على امل�ستوى الفدرايل.

قرار مفاجىء ..مايل تن�سحب
من جمموعة دول ال�ساحل

•• باماكو�-أ ف ب

�أع�ل��ن املجل�س الع�سكري احل��اك��م يف م��ايل االن�سحاب م��ن جمموعة دول
ال�ساحل اخلم�س ومن ق ّوتها الع�سكرية ملكافحة املتطرفني واتهمها ب�أنها
“�أداة” بيد “اخلارج” بعد رف�ضها توليه رئا�ستها يف ما ر�أى �أن��ه م�سعى
لإحكام عزلته.
بعد �إعالن مايل ان�سحابها باتت جمموعة دول ال�ساحل ت�ضم  4دول هي
موريتانيا وت�شاد وبوركينا فا�سو والنيجر.
يعزز ان�سحاب مايل عزلتها عن جريانها يف حني تخ�ضع باماكو منذ التا�سع
من كانون الثاين-يناير ل�سل�سلة تدابري اقت�صادية ودبلوما�سية فر�ضتها
�وج��ه املجل�س الع�سكري احل��اك��م للبقاء يف
دول غ��رب �إفريقيا ردا على ت� ّ
ال�سلطة بعد انقالبني �شهدتهما البالد يف �آب�-أغ�سط�س  2020ويف �أيار-
مايو  .2021ي�أتي االن�سحاب بعد �إعالن املجل�س الع�سكري مطلع �أيار-
مايو �إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي املربمة بني مايل وفرن�سا يف 2014
واتفاقات مربمة يف  2013و 2020حتدّد الإطار القانوين لوجود ق ّوتي
برخان الفرن�سية ملكافحة املتطرفني وتاكوبا الأوروبية.
وتتدهور ع�لاق��ات م��ايل ب��ال��دول الغربية م��ع تق ّربها م��ن رو�سيا .وتتهم
فرن�سا وحلفا�ؤها املجل�س الع�سكري باال�ستعانة بخدمات �شركة الأمن
الرو�سية اخلا�صة فاغرن ،املثرية للجدل ،وهو ما تنفيه باماكو.
و�أ�شار بيان احلكومة االنتقالية ال�صادر م�ساء الأحد �إىل �أن “حكومة مايل
ق ّررت االن�سحاب من كل �أجهزة جمموعة دول ال�ساحل وهيئاتها مبا فيها
القوة امل�شرتكة” ملكافحة املتطرفني .وقال املتحدث با�سم احلكومة املالية
الكولونيل عبداهلل مايغا يف ت�صريح للتلفزيون الر�سمي م�ساء الأحد� ،إن
العالقات الثنائية مع دول جمموعة ال�ساحل “ال تزال قائمة».
وك��ان من املفرت�ض �أن ت�ست�ضيف باماكو يف �شباط-فرباير  2022قمة
تكر�س “بداية الرئا�سة املالية ملجموعة دول ال�ساحل اخلم�س” لكن “بعد
م��رور نحو ثالثة �أ�شهر” على املوعد “مل يعقد” االجتماع ،وف��ق بيان
احلكومة.
الكوريّة ال�شماليّة� ،أعرب الزعيم الكوري عن نيته ا�ستلهام ا�سرتاتيجية ال�صني
ملكافحة الوباء .وال�صني ،القوة االقت�صادية الكبرية الوحيدة يف العامل التي ال
تزال تطبق �سيا�سة “�صفر كوفيد” ،تفر�ض تدابري �إغالق على مدن كربى لدى
ت�سجيل �أي ا�صابة وتتعقب امل�صابني وتعزلهم ب�شكل منهجي.
رف�ضت كوريا ال�شمالية يف ال�سابق عرو�ضا من ال�صني للح�صول على لقاحات
م�ضادة لكوفيد ،وكذلك من من�صة كوفاك�س التي ت�شرف عليها منظمة ال�صحة
الدولية .االثنني ،قال الرئي�س الكوري اجلنوبي اجلديد يون �سوك-يول �أمام
اجلمعية الوطنية �إنه “لن يرتدد يف تقدمي امل�ساعدة ال�ضرورية لل�شعب الكوري
ال�شمايل� ... .إذا وافقت ال�سلطات الكورية ال�شمالية� ،سنقدم كل الدعم الالزم،
مثل الأدوية واللقاحات واملعدات الطبية والطواقم ال�صحية».
اعترب يانغ �أن بيونغ يانغ لن يكون لديها خيار �سوى قبول م�ساعدة خارجية ،وقال
�إن “التوقيت �سيكون عامال �أ�سا�سيا� .أعتقد �أن نتائج القمة بني كوريا اجلنوبية
والواليات املتحدة يف � 21أيار-مايو �ستكون معيارًا مهمًا لكوريا ال�شمالية لتقرر
ما �إذا كانت �ستقبل عر�ض امل�ساعدة من اجلنوب �أم ال».
يزور الرئي�س الأمريكي جو بايدن �سيول نهاية هذا الأ�سبوع للقاء يون �سوك-
ي��ول .وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ت��درج ب��رام��ج �أ�سلحة ال�شمال وتف�شي كوفيد يف �صلب
املحادثات.

هل تتمدد حرب �أوكرانيا ً
�شماال مع
تو�سع ناتو �إىل فنلندا وال�سويد؟

•• وا�شنطن-وكاالت

ت�ساءل حمرر �ش�ؤون الأمن القومي يف جملة “نا�شونال �إنرت�ست” الأمريكية
م��ارك �أبي�سكوبو�س ،عن احتمال تو�سع الأزم��ة الأوك��ران�ي��ة �إىل �شمال �أوروبا،
بعدما �أعلن زعماء فنلندا اخلمي�س �أنهم �سي�سعون �إىل االن�ضمام �إىل حلف
�شمال الأطل�سي “دون ت�أخري” ،ما ي�شكل تغيرياً جذرياً يف �سيا�سة احلياد التي
انتهجتها هل�سنكي منذ احلرب العاملية الثانية.
لكن تو�سع ناتو ب�ضم فنلندا وال�سويد قد يثبت �أنه �أكرث خطورة مما تتوقعه
قيادته .وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان اجلمعة� ،أن �أنقرة ال تدعم
�ضم هل�سنكي وا�ستوكهومل .وقررت تركيا التي تعترب من �أكرث �أع�ضاء احللف
�أهمية من الناحية اجليو�سيا�سية ،احلياد يف احلرب الرو�سية الأوكرانية ،قبل �أن
ُت�صبح العباً رئي�سياً يف حمادثات ال�سالم بني مو�سكو وكييف.
ويف وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر ،ق��ال الرئي�س الكرواتي زوران ميالنوفيت�ش� ،أنه
�سيعرت�ض على ان�ضمام فنلندا وال�سويد �إىل ناتو ،ب�سبب القانون االنتخابي يف
البو�سنة والهر�سك.
ويحتفظ رئي�س الوزراء املجري فيكتور �أوربان من جهته ب�أوراقه ،لكن �سبق له
�أن اتخذ موقفاً م�شككاً يف م�س�ألة تو�سع الأطل�سي ،ويوا�صل الوقوف �ضد بع�ض
الإجراءات العقابية التي يعتزم االحتاد الأوروبي وناتو اتخاذها �ضد رو�سيا.
وكما هو متوقع ،ندد الكرملني بقرار هل�سنكي وهدد برد “انتقامي” .وملح نائب
رئي�س جمل�س الأمن القومي الرو�سي دمييرتي ميدفيديف �إىل احتمال ن�شر
رو�سيا �أ�سلحة نووية و�صواريخ �أ�سرع من ال�صوت يف منطقة البلطيق.
لكن وزي��ر الدفاع الليتواين قلل من التهديدات الرو�سية قائ ً
ال �إن الأ�سلحة
النووية “كانت موجودة دائماً” يف جيب كالينينغرادو�سط �أوروبا.
ويبدو �أن الأمر ،مع ن�شر املزيد من الأ�سلحة النووية املتطورة �أو �أنظمة بقدرات
نووية� ،سيزيد التوتر الع�سكري يف منطقة البلطيق.
و�أطلق نائب املندوب الرو�سي الدائم �إىل الأمم املتحدة دمييرتي بوليان�سكي
التهديد الأكرث مبا�شرة �ضد هل�سنكي وا�ستوكهومل حتى الآن ،قائ ً
ال�“ :إنهما،
فنلندا وال�سويد تعلمان �أنه يف اللحظة التي ت�صبحان فيها ع�ضوين يف ناتو ،ف�إن
ذلك �سي�ؤدي �إىل خطوات م�ضادة من اجلانب الرو�سي .و�إذا كانت هناك وحدات
�أطل�سية على �أرا�ضي الدولتني ،ف�إن هذه الأرا�ضي �ستتحول �إىل �أهداف ل�ضربة
حمتملة» .وتدعم الواليات املتحدة واململكة املتحدة بن�شاط تو�سيع ناتو لي�ضم
فنلندا وال�سويد .وتعك�س جهود القوى الغربية الأ�سا�سية لت�سهيل موجة جديدة
من متدد احللف ،ال�سيا�سة املتبعة منذ بداية الغزو الرو�سي لأوكرانيا يف 24
فرباير (�شباط) املا�ضي ،لإ�ضعاف رو�سيا ع�سكرياً وعزلها جيو�سيا�سياً.
لكن كيف ميكن �أن ترد رو�سيا ،التي تهدد با�ستمرار با�ستخدام �أ�سلحة نووية
تكتيكية وا�سرتاتيجية �إذا تعر�ضت م�صاحلها الوجودية للتهديد� ،أو �إذا ح�شرت
يف زاوية؟
من الأ�سباب التي دفعت رو�سيا �إىل غزو �أوكرانيا ،القلق من احتمال زحف الناتو
�إىل حدودها ال�شرقية منذ انتهاء احلرب الباردة .وقريباً ،قد ي�صل الناتو �إىل
�أقرب م�سافة من حدود رو�سيا ،ما ينذر بت�صعيد للنزاع الرو�سي الغربي ،من
حرب بالوكالة يف �أوكرانيا �إىل مواجهة �أو�سع مع نتائج ال ميكن النتب�ؤ بها �أو
عواقب كارثية حمتملة.
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هارفارد :على بايدن تقبل مطالب حلفائه قبل االتفاق مع �إيران
•• وا�شنطن-وكاالت

حثت الكاتبة يف “جملة هارفارد ال�سيا�سية” �ألي�سيا كامبل �إدارة
الرئي�س الأمريكي جو بايدن على �أخ��ذ هواج�س اجلمهوريني
كما احللفاء الإقليميني باالعتبار عند التفاو�ض ح��ول �إحياء
االت �ف��اق ال �ن��ووي م��ع �إي� ��ران .ف�ه��و ي��واج��ه م�ع��ار��ض��ة �شر�سة يف
الداخل وعقبات من �شركاء �أمريكا ال�شرق �أو�سطيني.
يجب معاجلة ه��ذه ال�ق�ي��ود لتمرير ات�ف��اق يحظى ب��دع��م من
احل ��زب�ي�ن و� �ض �م��ان ب �ق��ائ��ه ع �ل��ى ق �ي��د احل �ي ��اة واحل� �ف ��اظ على
م�صالح ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للواليات املتحدة يف ال�شرق
الأو�سط .يف الداخل ،يجب على بايدن تهدئة خم��اوف الكثري
م��ن ال��دمي��وق��راط�ي�ين احلري�صني على ال��دخ��ول يف �أي اتفاق

م�ه�م��ا ك��ان��ت ع �ي��وب��ه .يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ع�ل��ى ب��اي��دن معاجلة
خم ��اوف ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن اجل�م�ه��وري�ين وع ��دد متزايد
من الدميوقراطيني القلقني من التنازالت التي ينبغي على
ال��والي��ات املتحدة تقدميها لإب��رام االت�ف��اق .ع�لاوة على ذلك،
يرف�ض اجل�م�ه��وري��ون ب�شدة الطريقة ال�ت��ي يعيد ب��اي��دن من
خاللها �صياغة االتفاق النووي.
�إن �أع�ضاء جمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ مثل ال�سيناتور تيد
ك ��روز م���ص��رون ع�ل��ى ع��رق�ل��ة ات �ف��اق حمتمل ق��ائ�ل�ين �إن “هذه
امل �ح��اول��ة الغ�ت���ص��اب ال���س�ل�ط��ة م��ن ال�ك��ون�غ��ر���س ��س�ت��واج��ه برد
عدواين”� .إن ك ��روز وزم �ل�اءه غ�ير غا�ضبني ف�ق��ط م��ن عدم
ن�ي��ة الإدارة حت��وي��ل االت �ف��اق �إىل جمل�س ال���ش�ي��وخ للم�صادقة
عليه كمعاهدة ر�سمية .ه��م ي��رون �أي�ضاً �أن ق��رار الإدارة رفع

العقوبات عن �إي��ران تك�شف عن غ�ض الطرف عن اخلطابات
الإيرانية املناه�ضة للواليات املتحدة و�إ�سرائيل .والتغا�ضي عن
�إيران بعدما ح�صلت على م�ستوى عال من التخ�صيب ميكن �أن
يجعلها �أكرث جر�أة يف ال�سعي �إىل الهيمنة الإقليمية كما يجادل
اجلمهوريون .وت�ضيف الكاتبة �أن لغة كروز مثل “االغت�صاب”
لي�ست متثي ً
ال دقيقاً ل�سلوكيات بايدن لكنها تنقل املخاوف حول
�إي��ران �أك�ثر جت��ر�ؤاً ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل املزيد من اال�ستغالل
الإيراين للحيوية االقت�صادية اجلديدة كما �إىل عالقات �أوطد
مع ال�صني ورو�سيا� .إن العديد من الدميوقراطيني ،با�ستثناء
عدد من كبار امل�س�ؤولني الذين ان�ضموا �إىل املعار�ضة ،ال ينوون
االح�ت�ف��اظ مب��وق��ف ت��رام�ب��ي يعتمد على ال�ق��وة ال�صلبة جتاه
�إي ��ران .عو�ضاً عن ذل��ك ،ي��رى الدميوقراطيون �إىل حد بعيد

�أن �أي اتفاق �أف�ضل من عدمه وبالتايل هم م�ستعدون لتقدمي
تنازالت كبرية .ي�شمل ذلك الت�ضحية باتفاق ي�ضمن املزيد من
احرتام النظام حلقوق الإن�سان وي�سحب الدعم عن املجموعات
ال�شيعية العنيفة مثل حزب اهلل واحلوثيني يف اليمن ويقل�ص
برناجمها ال�صاروخي البال�ستي.
ب��ال��رغ��م م��ن ت��رج�ي��ح مت��ري��ر االت �ف��اق م��ن دون دع ��م م��ن كال
احلزبني ،ينبغي على بايدن �أال يتجاهل اجلمهوريني يف جمل�س
ال�شيوخ لأن عزل نف�سه �سيعر�ض ا�ستمرار اتفاق مهتز �أ�سا�ساً
للخطر .كما ر�أى العامل مع �إدارت��ي �أوباما وترامب� ،إن تغيرياً
يف الرئا�سة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل االن�سحاب من االتفاق النووي
جم ��دداً ،مب��ا يجعل ن�سخة ب��اي��دن احلالية م��ن االت�ف��اق جمرد
�ضمادة عو�ضاً عن حل فعال.

�أوكرانيا ت�ستعد ملواجهة تكثيف للهجمات الرو�سية

رو�سيا تركز حملتها يف دونبا�س وتواجه هجوما م�ضادا يف خاركيف
•• كييف�-أ ف ب

ت���س�ت�ع��د �أوك ��ران� �ي ��ا مل��واج �ه��ة تكثيف
ل �ل �ه �ج �م��ات ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف منطقة
دونبا�س يف �شرق البالد التي جعلت
منها مو�سكو �أولوية غري �أنها تف�شل
يف حت�ق�ي��ق م�ك��ا��س��ب م�ي��دان�ي��ة فيها،
ف�ي�م��ا ي��وا� �ص��ل اجل �ي ����ش الأوك� � ��راين
هجومه امل�ضاد يف منطقة خاركيف.
واعلن الرئي�س فولودميري زيلين�سكي
يف فيديو ن�شره م�ساء الأحد “ن�ستعد
ملحاوالت جديدة من رو�سيا ملهاجمة
دون �ب ��ا� ��س ل�ت�ك�ث�ي��ف حت��رك �ه��ا ب�شكل
م��ا ن�ح��و ج�ن��وب �أوكرانيا” ،م�ؤكدا
�أن “املحتلني ي��رف���ض��ون ح�ت��ى الآن
الإقرار ب�أنهم يف م�أزق».
و�أف ��اد م�ست�شار الرئي�س الأوك ��راين
�أوليك�سي �أري�ستوفيت�ش م�ساء الأحد
�أن مو�سكو تنقل ق��وات م��ن منطقة
خ��ارك �ي��ف (� �ش �م��ال) �إىل لوغان�سك
يف دون �ب��ا���س ب �ه��دف ال���س�ي�ط��رة على
�سيفريودونيت�سك ،فيما �أكدت رئا�سة
الأركان الأوكرانية �صباح الإثنني �أن
اجلي�ش الرو�سي يح�شد قواته يف �إيزيوم بني خاركيف
و�سيفريودونيت�سك .وك��ان �سريغي غ��اي��داي احلاكم
الأوك ��راين ملنطقة لوغان�سك التي ت�شكل مع منطقة
دون�ي�ت���س��ك ح��و���ض دون �ب��ا���س� � ،ص��رح ال���س�ب��ت “ن�ستعد
لهجمات ك�ب�رى يف �سيفريودونتي�سك وح ��ول حمور
لي�سيت�شان�سك-باخموت” ،وا�صفا الو�ضع الإن�ساين
ب��أن��ه ح��رج ب�شكل م�ت��زاي��د .فبعد ح��واىل ثالثة �أ�شهر
م��ن احل��رب ب��ات��ت مدينة لي�سيت�شان�سك ال�ب��ال��غ عدد
�سكانها حواىل مئة �ألف ن�سمة معظمهم من الناطقني
ب��ال��رو� �س �ي��ة ،م�ن�ط�ق��ة م �ه �ج��ورة حم ��روم ��ة م ��ن املياء
والكهرباء وال�شبكة الهاتفية ،بح�سب ما �أف��اد �صحفي
يف وكالة فران�س بر�س .وقالت ناتايل غورغيفنا “يقول
الرو�س �إنهم ب�صدد االنت�صار ،وكذلك الأوكرانيون”
م�ضيفة “حني كان ال يزال لدينا �إنرتنت ،كان ب�إمكاننا
االط�لاع على الأخ�ب��ار ،لكن الآن  ...لي�س لدينا �أدنى
ف�ك��رة ع�م��ن ه��م خ�ل��ف الأ� �ص��وات (ال �ت��ي ن�سمعها) وال
•• برلني-وكاالت

واف �ق��ت ب��رل�ين ،ب�شكل ر��س�م��ي ،على
�إم��داد �أوك��ران�ي��ا بالأ�سلحة الثقيلة،
التي طاملا طالبت بها خالل الأ�شهر
امل��ا��ض�ي��ة ،وك��ان��ت احل�ك��وم��ة الأملانية
ت��رف ����ض ال� �ق ��رار ،ال� ��ذي ي �ت��وق��ع �أن
ينتج ال�ع��دي��د م��ن ال�ت��داع�ي��ات التي
��س�ت��ؤث��ر ب�شكل مبا�شر ع�ل��ى البالد
� � �س� ��واء ع� �ل ��ى يف �إط� � � ��ار �سيا�ستها
اخل��ارج�ي��ة� ،أو االقت�صاد ال��ذي مير
مبرحلة “حرجة” ،على حد و�صف
مراقبني.
ً
وجاء القرار الأملاين مدفوعا بالكثري
من ال�ضغوط التي واجتها احلكومة
من جانب الواليات املتحدة واحللفاء

من �أي��ن ت��أت��ي» .لكن �أج�ه��زة اال�ستخبارات الع�سكرية
الربيطانية تفيد ب�أن الهجوم الرو�سي يف �شرق �أوكرانيا
“فقد زحمه» .وذكرت امل�صادر �أن قوات مو�سكو ف�شلت
يف حتقيق مكا�سب تذكر على الأر���ض ،ما جعل خطة
معركته ت�سجل “ت�أخريا كبريا عن اجل��دول الزمني
املحدد» .وقالت امل�صادر �أن “رو�سيا خ�سرت على الأرجح
ثلث القوة القتالية الربية التي �أر�سلتها يف �شباط/
فرباير” ،وت��اب�ع��ت �أن ��ه “يف ظ��ل ال �ظ��روف احلالية،
من غري املرجح �أن ت�س ّرع رو�سيا وترية تقدمها ب�شكل
ملحوظ خالل الثالثني يوما القادمة».
يف امل�ق��اب��ل� ،أع�ل�ن��ت مو�سكو �أن�ه��ا ا�ستهدفت ب�صواريخ
“عالية الدقة” م��رك��زي ق �ي��ادة �أوك��ران �ي�ي�ن و�أربعة
م�ستودعات ذخ�ي�رة مدفعية ب��ال�ق��رب م��ن زابوريجيا
وبارا�سكوفيفكا وكون�ستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا يف
دونيت�سك .كما دمرت القوات اجلوية الرو�سية قاذفتي
�صواريخ من طراز �إ�س 300-ونظام رادار يف منطقة
�سومي ،وف��ق ال ��وزارة التي �أ�ضافت �أن �أنظمة الدفاع

اجل��وي الرو�سية دم��رت  15طائرة م�سرية �أوكرانية
يف منطقتي دون�ي�ت���س��ك ول��وغ��ان���س��ك .ويف ماريوبول
يف �أق���ص��ى ج�ن��وب دون�ب��ا���س ،ي��وا��ص��ل اجلي�ش الرو�سي
الق�صف على م�صنع �أزوف���س�ت��ال� ،آخ��ر جيب ال يزال
يقاوم يف هذه املدينة ال�ساحلة الإ�سرتاتيجية ،بح�سب
رئا�سة الأرك��ان الأوكرانية .لكن ق��وات مو�سكو تواجه
يف ال�شمال مقاومة �شر�سة من القوات الأوكرانية التي
ت�شن هجوما م�ضادا يف منطقة خاركيف ،ث��اين �أكرب
مدن البالد ،وباتت قريبة من بلوغ احلدود الرو�سية.
يف ب�ل��دة فيلكيفكا �إىل ��ش��رق خ��ارك�ي��ف ،ال�ت��ي حررتها
ال �ق��وات الأوك��ران �ي��ة ،تنت�شر يف ك��ل م�ك��ان �آث ��ار القتال
ال�ع�ن�ي��ف فتظهر م �ن��ازل اخ�ترق�ت�ه��ا ق��ذائ��ف مدفعية
ويك�سو احلطام ال�شوارع وتنت�شر عبوات ر�صا�ص وبقايا
ذخائر ودبابات مدمرة مرتوكة على حافة الطريق.
وعلى �إح��دى الدبابات دون��ت عبارة “�آزوف م��رت من
هنا” مع �شعار الكتيبة الأوكرانية ال�شبيه بال�صليب
املعقوف النازي� ،إىل جانب حرف « »zالذي يرمز �إىل

ال�ق��وات الرو�سية ،بح�سب ما �شاهد
�صحفي يف فران�س بر�س.
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ،ف�إن
احللف الأطل�سي على و�شك تعزيز
وج � � ��وده ع �ل��ى احل � � ��دود الرو�سية،
ب �ع��دم��ا واف � ��ق احل � ��زب اال�شرتاكي
ال��دمي��وق��راط��ي احل��اك��م يف ال�سويد
الأح � ��د ع �ل��ى ط �ل��ب االن �� �ض �م��ام �إىل
الناتو ،يف قطيعة تاريخية مع �سيا�سة
عدم االحياز الع�سكري التي ينتهجها
البلد منذ عقود.
والح� �ق ��ا ،اع �ت�ب�رت رئ�ي���س��ة ال � ��وزراء
ال���س��وي��دي��ة �أن ال�تر��ش��ح م��ع فنلندا
ل �ع �� �ض��وي��ة احل� �ل ��ف ه ��و “الأف�ضل
بالن�سبة �إىل ال�سويد».
وك��ان��ت هل�سنكي �أع�ل�ن��ت ق�ب��ل ب�ضع
�ساعات �أنها �ستطلب ر�سميا االن�ضمام
�إىل احللف الأطل�سي رغم حتذيرات
رو� �س �ي��ا ال �ت��ي ت�ت�ق��ا��س��م م ��ع فنلندا
ح ��دودا طولها  1300ك�ل��م .وعلق
الأمني العام للناتو ين�س �ستولتنربغ
الأح��د �أن ان�ضمام البلدين �سيثبت
�أن “العدوان غ�ير جمد” م�ؤكدا
ا�ستعداد احللف لتعزيز “ال�ضمانات الأمنية” لهما.
و�أب��دى “ثقته” بالتو�صل �إىل ت�سوية مع تركيا حول
ان�ضمام الدولتني ،بعدما �أعلن الرئي�س الرتكي رجب
طيب �إردوغان معار�ضته للم�س�ألة.
ويف ختام اجتماع لوزراء خارجية دول احللف الأطل�سي
يف ب��رل�ين� ،أك� ��دت وزي� ��رة اخل��ارج �ي��ة الأمل��ان �ي��ة �أنالينا
بريبوك �أن دول احللف �ستوا�صل جهودها “وال �سيما
على �صعيد امل�ساعدة الع�سكرية” لأوكرانيا.
ورحب وزير اخلارجية الأوكراين دميرتو كوليبا الأحد
بـ “�سابقة” مع قرار �أملانيا ت�سليم كييف �أ�سلحة ثقيلة.
وق ��ال ك��ول�ي�ب��ا يف ف�ي��دي��و ن���ش��ره ع�ل��ى ف�ي���س�ب��وك “يوم
و�صويل �إىل برلني ،كان يجري تدريب جنود �أوكرانيني
على ا�ستخدام مدفعية �أملانية ذاتية الدفع عيار 155
ملم” م�ضيفا “قريبا �ست�ضرب مدافع ه��اوت��زر هذه
ال �ع��دو .مت �إح� ��داث ��س��اب�ق��ة .مت التغلب ع�ل��ى احلاجز
النف�سي” لتزويد �أوكرانيا بالأ�سلحة الثقيلة.

بعد موافقة برلني..ما الأ�سلحة التي �سرت�سلها �أملانيا لأوكرانيا؟
الأوروبيني ،و�أوكرانيا ،حيث وافقت
برلني نهاية �أبريل املا�ضي على دعم
كييف ب�ع��دد م��ن الأ��س�ل�ح��ة الثقيلة
يف حت��ول وا��ض��ح ل�سيا�سة امل�ست�شار
االمل ��اين �أوالف �شولت�س ال ��ذي �أكد
م��راراً �أن��ه �سيكتفي ب��إر��س��ال �أ�سلحة
خفيفة.
وت�خ�ط��ط �أمل��ان�ي��ا يف ال��وق��ت الراهن
لإر� � � �س� � ��ال  50دب � ��اب � ��ة م � ��ن ط � ��راز
غ �ي �ب��ارد دب��اب��ة م �� �ض��ادة للطائرات،
م��زودة ب�سبطانتني عيار  35ملم.
ومي�ك��ن ا�ستخدامها �ضد املقاتالت
وال �ط��ائ��رات امل��روح �ي��ة ح�ت��ى ارتفاع

•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى املحلل ال�سيا�سي الرو�سي �ألك�سندر ن��ازاروف �أن املواجهة بني رو�سيا
والواليات املتحدة الأمريكية ك�شفت �أن اخل�صمني �أكرث ا�ستقرارا وقوة مما
توقعه كل منهما.
ف��احل��رب الع�سكرية الرو�سية اخلاطفة مل تنجح يف �أوك��ران �ي��ا ،واحلرب
االقت�صادية اخلاطفة �ضد رو�سيا من قبل ال��والي��ات املتحدة والغرب مل
تنجح هي الأخرى بدورها.
وي��رى الكاتب �أن��ه ميكن القول على وج��ه اليقني �إن احل��رب يف �أوكرانيا
قد انتقلت �إىل فئة احل��رب الطويلة .ويف هذه احلالة ،ف��إن ما يجري هو
حرب قدرات �أو �إمكانات .وبالنظر �إىل وجود �أ�سلحة نووية ،ف�إن القدرات
الع�سكرية واالقت�صادية (التي يتفوق فيها الغرب) ،لي�ست �أكرث �أهمية من
امكانات اال�ستقرار الداخلي (الذي تتفوق فيه رو�سيا).
والتباط�ؤ يف الهجوم الرو�سي يثري كثرياً من الأ�سئلة لدى اجلميع ،لعل
�أهمها ملاذا تت�صرف رو�سيا يف �أوكرانيا ب�ضبط النف�س على هذا النحو ،وملاذا
ت�ستمر يف القتال هناك مبجموعات �أقل عددا من القوات الأوكرانية بعدة
مرات.
وي�ضيف الكاتب�“ :أعتقد �أنه مل يعد �أحد يعتقد �أن رو�سيا يف حالة حرب
مع �أوكرانيا ،ولي�س مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وم��ع ذل��ك ،ت�ستمر
الأغلبية ،عبثاً ،يف قيا�س النجاح يف اللعبة الكربى من خالل �أحداث حرب
رو�سية�-أوكرانية ،ولي�س من خالل �أحداث مواجهة رو�سية �أمريكية».
الو�ضع غري متنا�سق
وم��ع ذل��ك ،فالو�ضع غ�ير متنا�سق .فاالنت�صار على �أوك��ران �ي��ا ،بالن�سبة
لرو�سيا ،ال يعني االنت�صار على الغرب .لكن الغرب ب�إمكانه �أن يهزم رو�سيا
�إذا ما هُ زمت يف �أوكرانيا ،لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل زعزعة ا�ستقرارها داخليا.
�إىل ذل��ك ،ف��إن االنت�صار على �أوكرانيا وحدها ال يعني انت�صار رو�سيا يف
احل��رب ككل ،لأن الواليات املتحدة الأمريكية �ستدفع ب�أتباع �آخرين �إىل
املعركة ،مثل بولندا ورومانيا ،و�أق��زام البلطيق ،وغريهم من املتفائلني،
ممن يريدون احلرب مع قوة نووية كرو�سيا.
يف ال��وق��ت نف�سه ،ميكن لرو�سيا هزمية ال�غ��رب قبل الن�صر يف �أوكرانيا،
�أو حتى من دون ن�صر ع�سكري يف �أوك��ران�ي��ا� ،إذا ما �أدى تبادل العقوبات
وال�ضربات االقت�صادية الأخرى �إىل زعزعة ا�ستقرار الغرب �إىل حد التفكك
قبل رو�سيا.
وذل��ك ه��دف �أ�صبح �أ�سهل بالن�سبة لرو�سيا ب�سبب ال�ك��ارث��ة املتنامية يف
االقت�صاد ال�غ��رب��ي ،وت���س��ارع الت�ضخم ه�ن��اك ،وا�ستحالة كبحه م��ن دون

 3500مرت.
ك �م��ا مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ،بح�سب
ت� �ق ��اري ��ر ع �� �س �ك��ري��ة �أمل� ��ان � �ي� ��ة� ،ضد
ال �ع��رب��ات امل ��درع ��ة �أي �� �ض��ا .ل�ك�ن�ه��ا ال
ت�ستطيع مقاومة وجماراة الدبابات
التقليدية ،نظرا ل�صغر عيار مدفعها
( 35ملم) ،بيد �أنها ت�ستطيع قطع
م�سافة ت�صل �إىل  550كيلومرتا
وجتاوز احلواجز املائية دون احلاجة
ملعدات �إ�ضافية.
وي � � ��رى رئ �ي �� ��س امل� ��رك� ��ز الأوروب � � � ��ي
ل � ��درا�� � �س � ��ات م� �ك ��اف� �ح ��ة الإره � � � � ��اب
واال��س�ت�خ�ب��ارات ،ج��ا��س��م حم�م��د� ،أن

ال� �ق ��رار حت ��ول ال���س�ي��ا��س��ة الأملانية
واملوافقة على �إر��س��ال الدبابات �إىل
�أوكرانيا بعد فرتة من الرف�ض ،يعني
�أن ه�ن��اك حت��ول يف م�سار احلكومة
ن�ت�ي�ج��ة االن� �ت� �ق ��ادات وال�ضغوطات
الدولية واملحلية �أي�ضاً ،م�شرياً �إىل
ال��دع��وات املكثفة م��ن جانب �أحزاب
�أملانية يف الربملان لدعم تزويد كييف
بالأ�سلحة الثقيلة منها على �سبيل
املثال حزب اخل�ضر ،وح��زب االحتاد
امل�سيحي املعار�ض.
ويف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية”
ي�ق��ول حم�م��د �إن امل�ست�شار الأمل ��اين

وقع حتت �ضغوط �سواء من الداخل
ع �ل��ى احل �ك��وم��ة �أو ال �� �ض �غ��وط من
ال �ن��ات��و ودول االحت� � ��اد الأوروب� � � ��ي،
ف���ض� ً
لا ع��ن االن �ت �ق��ادات املكثفة من
جانب احلكومة الأوكرانية لرف�ضها
ت��زوي��د ال �ب�لاد ب��الأ��س�ل�ح��ة الثقيلة،
ل��ذل��ك ا��ض�ط��رت لتعديل �سيا�ستها
اخلا�صة بهذا الأمر.
وحول ت�أثريات القرار على عالقات
�أملانيا اخلارجية وو�ضعها ال�سيا�سي
واالقت�صادي داخليا ،يو�ضح حممد
�أن القرار �سوف ينعك�س ب�شكل �سلبي
ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات ب�ين رو��س�ي��ا و�أملانيا

كما �سي�ؤثر رمبا على �إم��دادات الغاز
ال��رو� �س��ي �إىل ب��رل�ين وال� ��ذي يقدر
بنحو  45%من حجم اال�ستهالك،
م�شرياً �إىل �أن الأمر �سينعك�س �أي�ضاً
على الو�ضع االقت�صادي ب�شكل �سلبي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،داف��ع امل�ست�شار الأملاين
�أوالف �شولت�س جم��ددا ع��ن توريد
�أ�سلحة لأوكرانيا ملحاربة رو�سيا.
وقال �شولت�س يف كلمته �أمام امل�ؤمتر
االحت��ادي الحت��اد النقابات الأملاين،
ي ��وم  9م��اي��و امل��ا� �ض��ي“ :ال يرتك
لنا بوتني خيارا �آخر” ،م�ضيفا �أن
الرئي�س الرو�سي ع ّر�ض ال�سالم يف
�أوروبا للخطر ،وقال“ :وال ينبغي �أن
يفلت من ذلك .لهذا ال�سبب ن�ساعد
�أوكرانيا».

وا�شنطن �ستدفع ب�أتباع �آخرين �إىل املعركة

لهذا ال�سبب تتباط�أ العملية الرو�سية يف �أوكرانيا؟
التوقف عن طباعة نقود غري مغطاة ،ما يعني من دون انهيار للبور�صات
و�أزمة ديون وا�سعة النطاق.
احلد من اخل�سائر
�شخ�صياً ،ال �أرى �سبباً للإ�سراع يف جمرى احلرب ،بينما تف�ضل الواليات
املتحدة الأمريكية �أن تقت�صر على دم��اء الأوك��ران�ي�ين دون �إ�ضافة علف
مدافع بولندي �أو روم��اين .واحل��رب مع �أوكرانيا وحدها ت�سمح لرو�سيا
باحلد من اخل�سائر و�إهدار املوارد.
حتى الآن ،يحارب يف �أوكرانيا جي�ش رو�سي حمرتف ،واحلرب ال ت�ؤثر على

املجتمع الرو�سي ،ال��ذي يقف متكاتفاً �إىل �أق�صى احل��دود حول الرئي�س،
وم�ستعداً لتحمل امل�صاعب يف مواجهة ال��والي��ات املتحدة .و��س��وف يكون
للتعبئة العامة ت�أثري �سلبي على اال�ستقرار الداخلي ،لهذا يجب ت�أجيلها
لأق�صى وقت ممكن ،ويف�ضل ا�ستبعادها نهائياً.
ويتعني دفع ثمن ذلك ب�إبطاء وترية التقدم يف احلرب ،فاحلرب الرئي�سية
لرو�سيا هي حرب اقت�صادية مع �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
بد�أت رو�سيا لتوها با�ستخدام قدراتها يف تلك احلرب .ولأ�سباب طبيعية،
�ستكون املعركة الرئي�سية يف اخلريف وال�شتاء ،عندما يكون لأوراق اللعب
الرابحة لدى رو�سيا – الطاقة والغذاء – الوزن الأق�صى.
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عوا�صم
بغداد
جدد الزعيم ال�شيعي العراقي مقتدى ال�صدر �أم�س االثنني رف�ض
التحالف مع القوى ال�سيا�سية التي ت�شكل الثلث املعطل يف الربملان
العراقي .وقال ال�صدر ،يف خطاب بث التلفزيون ظهر �أم�س“ :لن
نعيد العراق ملربع املحا�ص�صة املقيتة والف�ساد» .و�أ�ضاف �أن “ال�شعب
العراقي يعاين م��ن الفقر وك�لا و�أل��ف ك�لا ل��ن �أحت��ال��ف م��ع الثلث
املعطل لأن �أف�ع��ال الثلث املعطل م�شينة” ،م��ؤك��داً �أن ه��ذه القوى
“عطلت القوانني ولقمة ال�شعب ال�ع��راق��ي» .و�أع�ل��ن ال�صدر �أم�س
حتوله �إىل املعار�ضة الوطنية ملدة  30يوماً بعد الإخفاقات املتكررة
يف ت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة.
كييف
�أظ �ه��ر مقطع ف�ي��دي��و ق ��وات �أوك��ران �ي��ة ت�شق طريقها �إىل احلدود
الرو�سية ،لت�سجل بذلك انت�صاراً رمزياً للدولة التي تتعر�ض لغزو
رو�سي منذ ما يقرب من � 3أ�شهر.
ويُظهر مقطع الفيديو ال��ذي ن�شرته وزارة الدفاع يف وقت مت�أخر
من م�ساء الأحد ،نحو  12جندياً يف مدينة خاركيف� ،شرق البالد،
ي�صلون �إىل نقطة حدودية �أوكرانية.
وي�شار �إىل �أن �إقليم خاركيف ،ال��ذي حتمل عا�صمته اال�سم نف�سه،
تعر�ض لبع�ض �أعنف الهجمات الرو�سية يف الأيام الأوىل من احلرب،
وظل الرتكيز عليه بعد �أن �أعادت القوات الرو�سية توجيه عملياتها يف
�شرق �أوكرانيا ،بعد �أن �أحرزت تقدما طفيفا يف باقي �أنحاء البالد.
ويعد جناح القوات الأوكرانية يف عملية مماثلة على احلدود ،انت�صاراً
نف�سياً .و�أفادت القوات الأوكرانية بت�سجيل انت�صارات على اجلانب
الرو�سي يف املنطقة منذ عدة �أي��ام .ومع ذلك ،لي�س هناك م�ؤ�شرات
بعد على ا�ست�سالم رو�سيا وحليفتها الرئي�سية بيالرو�سيا.

دم�شق
�أعلنت ال�شرطة ال�سورية �أم�س االثنني ،مقتل ثالثة �سوريني بعد
انفجار عبوتني نا�سفتني يف قرية الدرخبية بريف دم�شق.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سورية عن م�صدر يف قيادة �شرطة ريف دم�شق
�أن “عبوة نا�سفة و�ضعها �إرهابيون ب�سيارة يف قرية الدرخبية انفجرت
�صباح اليوم ،وتبعها بعد وقت ق�صري انفجار عبوة �أخرى بالقرب من
مكان الأوىل ما ت�سبب يف ا�ست�شهاد ثالثة مواطنني».
وا�شنطن
�ستزيل الواليات املتحدة منظمة يهودية متطرفة مرتبطة باحلاخام
مئري كاهانا وجماعة “جمل�س ��ش��ورى املجاهدين يف �أك�ن��اف بيت
املقد�س” الفل�سطينية من قائمة املنظمات الإرهابية لعدم قيامهما
ب�أعمال عنف منذ �ســــنوات ،وفق ما �أعلن م�س�ؤول �أم�س الأول الأحد.
وقال م�س�ؤول �إن وزارة اخلارجية �أبلغت الكونغر�س ب�أنها �ستتوقف
عن ا�ستخدام م�صطلح “�إرهابية” للإ�شارة �إىل جمموعة “كهانا
حي” ،لأن ا�سمها “مل يرتبط ب��أي هجوم �إره��اب��ي منذ .”2005
وكانت املنظمة قد تقدمت بطعن �أمام املحكمة �ضد هذا الت�صنيف.
و�أ� �ض��اف امل���ص��در �أن “جمل�س � �ش��ورى امل�ج��اه��دي��ن يف �أك �ن��اف بيت
املقد�س” �سيتم حذفه � ً
أي�ضا من هذه القائمة.
ارتبط ا�سم هذه املجموعة اجلهادية الفل�سطينية بهجمات �صاروخية
قبل ع�شر �سنوات.
�صنفت وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة كهانا ح��ي على �أن�ه��ا منظمة
�إرهابية �أجنبية يف عام  ،1997بعد ثالث �سنوات من املجزرة التي
قتل فيها  29م�صل ًيا فل�سطين ًيا يف احلرم الإبراهيمي يف اخلليل يف
 1994على يد �أحد م�ؤيديها باروخ غولد�شتاين.

ويقر الكاتب ب��أن الهزمية ال�سريعة لأوكرانيا كانت �أف�ضل من الهزمية
البطيئة .ويقول“ :ال �أزع��م �أن �إطالة احل��رب كانت يف الأ�صل ج��زءاً من
خطط بوتني ،وم��ع ذل��ك فمن ال�ضروري الآن ،مبا �أن الق�ضية ال ميكن
حلها ب�سرعة ،تعديل تكتيكات العمل على اجلبهة الثانوية (الأوكرانية) مع
متطلبات املواجهة العامة مع الغرب».
وي�س�أل“ :ملاذا كان علينا �أن نلج�أ لذلك منذ البداية� ،إذا كان الهدف الآن
ه��و �إب �ط��اء م�سار احل��رب يف �أوك��ران�ي��ا وت��أج�ي��ل ان�ضمام بقية �أوروب ��ا �إىل
ال�صراع؟».
�أمريكا عجلت يف احلرب
لقد متكنت الواليات املتحدة الأمريكية من التعجيل ببدء اال�شتباك .وكان
�سحب قواتها من �أفغان�ستان على نحو عاجل� ،صيف عام  ،2021دلي ً
ال
دامغاً على تخطيطها لل�صراع يف �أوكرانيا منذ ذلك احلني ،وهو ما دفعها
لتحرير املوارد من �أجل ذلك.
وكان بوتني حمقاً عندما قال �إن العقوبات وكل ما نراه الآن �أم��ام �أعيننا
�أم��ر ال مفر منه .ففي  22فرباير(�شباط) املا�ضي ،قبل ان��دالع احلرب
بيومني� ،أ�صدر الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي ،مر�سوماً ب�ش�أن
التعبئة العامة� ،أي و�إذا مل تتدخل �أن غزو �أوكرانيا لإقليم الدونبا�س كان
حم�سوماً .وكان ال بد لرو�سيا من خو�ض القتال يف دونيت�سك ولوغان�سك،
مع ت�شكيالت كاملة من الأع�م��ال العدائية من جانب الغرب .وك��ان على
بوتني �أن يح�سم �أمره بني خيارين �أحالهما م ّر.
كارثة
وخل�ص ال�ك��ات��ب �إىل �أن��ه بعد االن�ت�ه��اء م��ن امل��رح�ل��ة الثانية م��ن العملية
الع�سكرية� ،أي بعد �ضم “نوفورو�سيا” (املنطقة التاريخية التي ت�ضم
ال�شريط من خ��ارك��وف �إىل �أودي�سا وتران�سني�سرتيا) ،قد تتحول رو�سيا
�إىل الدفاع اال�سرتاتيجي ،و�ستكون معنية بتجميد ال�صراع لبع�ض الوقت.
ففي نهاية املطاف ،لن تذهب �أوكرانيا بعيداً عنا ،وبعد انت�صار رو�سيا على
الواليات املتحدة� ،سيتم حل الق�ضية الأوكرانية �أ�سهل كثرياً� ،إن مل يكن
تلقائياً.
فهناك بالفعل كارثة ب�صدد الوقوع يف االقت�صاد الأوك��راين ،ب��د�أت ب�أزمة
طاحنة للوقود ،و 45%من ال�شركات توقفت عن العمل ،و 31%تعمل
جزئياً .ومن املتوقع انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل من ،40%-30
ول��ن ميكن للم�ساعدات الأمريكية �أن تدعم �أوكرانيا لفرتة طويلة.وال
يكمن اخلطر يف خ�سارة رو�سيا ،و�إمنا يف جلوء الواليات املتحدة �إىل احلرب
النووية حينما تدرك �أنها حمكوم عليها باخل�سارة امل�ؤكدة.

