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وزير الداخلية توفيق �شرف الدين

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

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوا�شل 
اجلاللة  اأ���ش��ح��اب  ت��ع��ازي  تقبل  الثالث  لليوم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
والفخامة وال�شمو واملعايل قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة وروؤ�شاء 
وفودها يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رحمه اهلل.
اأبوظبي من  وقد تقبل �شموه التعازي يف ق�شر امل�شرف بالعا�شمة 
عبدالعزيز  ب��ن  �شلطان  ب��ن  �شلمان  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
اأحمد  ال�شلطان  بن  عبداهلل  ال�شلطان  اجلاللة  و�شاحب  �شعود  اآل 
اأ�شرتاليا  ع��ام  ح��اك��م  ه��رييل  ديفيد  وف��خ��ام��ة  ماليزيا  ملك  ���ش��اه 
وفخامة  ك��ام��ري��دج  دوق  وي��ل��ي��ام  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
غزايل عثماين رئي�س جمهورية جزر القمر املتحدة ومعايل رومان 
غولوفيت�شينكومان رئي�س وزراء جمهورية بيالرو�شيا ومعايل علي 

اأكريا  اأم���اري  وم��ع��ايل  اأذرب��ي��ج��ان  وزراء جمهورية  رئي�س  اأ���ش��ادوف 
املبعوث اخلا�س لرئي�س وزراء اليابان ومعايل �شانغ جي ون املبعوث 
اخلا�س لرئي�س جمهورية كوريا ومعايل رو�شالن كازاكباييف وزير 
دولة  وزي��ر  مناين  اأبكر  ومعايل  قريغيز�شتان  جمهورية  خارجية 
بنني  جمهورية  رئي�س  ممثل  زك���اري  ب��اك��ورو  اآدم  و�شعادة  ت�شاد  يف 
و�شفريها لدى الريا�س. وقدم قادة الدول ووفودها خال�س تعازيهم 
وموا�شاتهم اإىل اأجنال ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان »رحمه اهلل« 
وعموم عائلة اآل نهيان الكرام واإىل �شعب الإمارات يف فقيد الوطن 
الكبري ..م�شتذكرين ماآثره الطيبة اخلرية وحكمته التي جت�شدت 
يف �شيا�شة دولة الإمارات من حكمة واعتدال وتعاون بناء ودعوة اإىل 
ال�شلم وال�شالم وم�شاٍع دوؤوبة متوا�شلة لرت�شيخ الأمن وال�شتقرار 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  وال��ده  نهج  على  �شرياً  والعامل  املنطقة  ل�شعوب 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان منذ قيام الدولة. 
)التفا�شيل �س8-2(

�سواريخ رو�سية ت�سقط 3 مقاتالت اأوكرانية.. ومعارك م�ستعرة بخاركيف

بوتني يهدد بالرد على تو�صع الناتو يف فنلندا وال�صويد
•• عوا�صم-وكاالت:

العملية  الثنني،  اأم�س  دخلته،  املعارك  من  جديد  يوم 
القوات  توا�شل  حيث  اأوكرانيا  يف  الرو�شية  الع�شكرية 
الع�شكرية  التحتية  البنية  م��واق��ع  ت��دم��ري  ال��رو���ش��ي��ة 
دون��ب��ا���س، فيما ي�شتمر  اأرا���ش��ي  الأوك��ران��ي��ة، وحت��ري��ر 

الغرب يف دعم كييف واإمدادها بالعتاد والأ�شلحة.
3 مقاتالت  اإ���ش��ق��اط  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  واأع��ل��ن��ت وزارة 
اأوكرانية يف خاركيف وميكوليف وجزيرة زميني، فيما 
الرو�شي  اجلي�س  اأن  الأوك��ران��ي��ة  الأرك���ان  رئا�شة  اأك��دت 
يح�شد قواته يف اإيزيوم بني خاركيف و�شيفريودونيت�شك. 
كما اأعلنت ال�شلطات الأوكرانية اأن قواتها �شدت القوات 
الرو�شية وا�شتعادت ال�شيطرة على جزء من احلدود مع 

رو�شيا يف منطقة خاركيف ال�شمالية ال�شرقية.
ه���ذا وان��ط��ل��ق اأم�����س الث��ن��ني اج��ت��م��اع م��ع��اه��دة الأم���ن 

اجلماعي، بح�شور الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.
منظمة  اإن  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  الرو�شي  الرئي�س  وق��ال 
يف  للغاية  مهما  دورا  تلعب  اجل��م��اع��ي  الأم���ن  م��ع��اه��دة 
حتقيق ال�شتقرار يف ف�شاء ما بعد الحتاد ال�شوفيتي، 

معربا عن اأمله يف اأن تزداد قدراتها ونفوذها.

�شمال  حلف  تو�شع  على  بالرد  الرو�شي  الرئي�س  وه��دد 
اأن الجتماع  اإىل  وال�شويد، م�شريا  فنلندا  الأطل�شي يف 
مغلق  اج��ت��م��اع  �شمن  اأوك��ران��ي��ا  يف  العمليات  �شيبحث 

للمنظمة.
البيولوجية  امل��ع��ام��ل  اأن  ب��وت��ني،  اأك���د  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الأمريكية على الأرا�شي الأوكرانية كانت تطور اأ�شلحة 
بيولوجية ب�شكل اأ�شا�شي. وجاء ذلك يف ت�شريح لبوتني 
خالل م�شاركته يف قمة منظمة معاهدة الأمن اجلماعي 
بالعا�شمة الرو�شية مو�شكو حيث تابع بوتني اأن املهمة 
البيولوجية،  امل��واد  جمع  كانت  املعامل  لهذه  الرئي�شية 
والأمرا�س  الفريو�شات  انت�شار  خ�شو�شيات  ودرا���ش��ة 

اخلطرية لأغرا�شها اخلا�شة.
فرتة  منذ  اخلطر  ناقو�س  دققنا  لقد  الرئي�س:  وتابع 
املتحدة  للوليات  البيولوجية  الأن�شطة  ب�شاأن  طويلة 
وكما  ال�شوفيتي.  الحت��اد  بعد  ما  ف�شاء  يف  الأمريكية 
واملراكز  املعامل  ع�شرات  )البنتاغون(  اأن�شاأ  فقد  نعلم، 
وهم  امل�شرتكة،  منطقتنا  يف  املتخ�ش�شة  البيولوجية 
لي�شوا من�شغلني باأي حال من الأحوال بتطوير وتقدمي 
التي  املناطق  ه��ذه  ل�شكان  العملية  الطبية  امل�شاعدات 

بداأوا فيها اأن�شطتهم.

•• بريوت-وكاالت:

متحالفة  م�����ش��ادر  ث��الث��ة  ق��ال��ت 
اللبنانية  اهلل  ح��زب  جماعة  م��ع 
املدعومة من اإيران اأم�س الإثنني 
احلزب  يخ�شر  اأن  املرجح  من  اإن 
الرملان،  يف  اأغلبيتهم  وح��ل��ف��اوؤه 
كبرية  �شربة  �شت�شكل  نتيجة  يف 
تر�شانة  مت��ل��ك  ال��ت��ي  ل��ل��ج��م��اع��ة 
وتعك�س  ال���������ش����الح،  م����ن  ك���ب���رية 

الغ�شب من الأحزاب احلاكمة.
وق����ب����ل الن����ت����ه����اء م����ن ف������رز كل 
اإن  البارزة  امل�شادر  النتائج، قالت 
من غري املحتمل اأن يح�شل حزب 
 64 اأك��ر من  اهلل وحلفاوؤه على 
مقعداً من مقاعد الرملان البالغ 
عددها 128 مقعدا، م�شرية اإىل 

•• مقدي�صو-اأ ف ب:

بانتخاب  ال���دويل  املجتمع  اأ���ش��اد 
رئي�شاً  حم����م����ود  ����ش���ي���خ  ح�������ش���ن 
تويل  اإىل  ودع�������اه  ل���ل�������ش���وم���ال، 
م�����ش��اك��ل ال���ب���ل���د ال���ف���ق���ري وغري 
امل�شتقر يف القرن الأفريقي الذي 
منذ  عميقة  �شيا�شية  اأزم��ة  ت�شله 

اأكر من عام.
ال�شوماليون  ال���ن���واب  وان��ت��خ��ب 
الأح��د ح�شن �شيخ حممود )66 
الرئي�س  م���واج���ه���ة  يف  ع�����ام�����اً( 
عبداهلل  حممد  ولي��ت��ه  املنتهية 

حممد، امللّقب فارماجو.
�شيخ  ح�����ش��ن  ت������وىّل  اأن  و����ش���ب���ق 

النهيار  عقب  �شديدة  لنتقادات 
املايل للبالد يف 2019.

التي  امل�����ف�����اج�����اآت  اأق���������وى  وم������ن 
خ�شارة  الن���ت���خ���اب���ات  ���ش��ه��دت��ه��ا 
مع  املتحالف  ال���درزي  ال�شيا�شي 
ح��زب اهلل ط��الل اأر���ش��الن ملقعده 
يف ال���رمل���ان ل�����ش��ال��ح م����ارك �شو 
يعمل وفق  الذي  الوافد اجلديد 

اأجندة اإ�شالحية.
من  امل��دع��وم  ال���درزي  وال�شيا�شي 
اأر�����ش����الن كان  ح����زب اهلل ط����الل 
ي�شغل مقعده منذ 30 عاما اأمام 
النتخابات  يف  م��ع��ار���س  م��ر���ش��ح 
الرملانية التي جرت يوم الأحد، 
م�����ش��وؤول يف  ق���ال  وذل����ك ح�شبما 
املر�شح  حملة  وم��دي��ر  اهلل  ح��زب 

الفائز.

اأنها نتائج اأولية.
اإىل م�شوؤول  الو�شول  ومل يت�شن 
املكتب الإع��الم��ي حل��زب اهلل،  يف 

للتعليق.
ب�71  وف����از ح���زب اهلل وح��ل��ف��اوؤه 
الأخ��رية يف  النتخابات  �شوتا يف 
2018. وحتدثت امل�شادر �شرط 
غري  لأن���ه  هويتها  حجب  حجب 
خم���ول ل��ه��ا ال��ت��ح��دث ن��ي��اب��ة عن 

حزب اهلل وحلفائه.
اأي�شا  ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة  واأ����ش���ارت 
ع��ن خم�شة  ي��ق��ل  م��ا ل  ف���وز  اإىل 
خا�شوا  مم��ن  اآخ��ري��ن  م�شتقلني 
برنامج  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  ح��م��الت��ه��م 
اأظ���ه���رت نتائج  اإ���ش��الح��ي. وق���د 
مبكرة  ام�س اأن جماعة حزب اهلل 
يبدو  م��ا  على  تكبدوا  وحلفاءها 

النتخابات،  يف  اخل�شائر  بع�س 
ح���ي���ث ح�����ش��ل خ�����ش��وم��ه��م على 
امل��ق��اع��د، ومل يتمكن  م��ن  م��زي��د 
من  التقليديني  �شركائهم  بع�س 

دخول املجل�س الت�شريعي.
اللبناين،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
ق����ال يف موؤمتر  امل����ول����وي،  ب�����ش��ام 
�شحايف اإن ن�شبة اإقبال الناخبني 
النتخابات  يف  ال����ب����الد  داخ�������ل 
اأُج���ري���ت الأحد  ال��رمل��ان��ي��ة ال��ت��ي 
اأن  واأ��������ش�������اف   .41% ب���ل���غ���ت 
�شت�شدر  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
امل�شاركة  ن�����ش��ب��ة  لح����ق  وق����ت  يف 
اأ�شوات  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 

اللبنانيني يف اخلارج.
النتخابي  اجل��ه��از  رئ��ي�����س  وق���ال 
حل�����زب ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي احل���ر 

امل�شيحي  احل�����زب  اإن  ل���روي���رتز 
م���ع ح���زب اهلل ح�شل  امل��ت��ح��ال��ف 
16 مقعدا يف  اإىل  على ما ي�شل 
الأحد  يوم  الرملانية  النتخابات 
عن  مقاعد  ع��دة  ب��ذل��ك  ليخ�شر 

النتخابات ال�شابقة.
احل����زب ح�شل  اأن  ي��ون�����س  وذك����ر 
18 مقعدا خالل انتخابات  على 
كتلة  لت�شكيل  و�شي�شعى   ،2018
حلفائه  م��ع  نائبا   20 نحو  م��ن 
نتائج  م�����ن  الن����ت����ه����اء  مب����ج����رد 
النتخابات. و�شّكل التيار الوطني 
الرئي�س  اأ����ش�������ش���ه  ال������ذي  احل������ر، 
اأك��ر كتلة منفردة  ع��ون،  مي�شال 
ولكن   2018 ان���ت���خ���اب���ات  ب��ع��د 
كان من املتوقع على نطاق وا�شع 
تعر�شه  ب��ع��د  م��ق��اع��د  يخ�شر  اأن 

جمل�س جامعة الدول العربية يقيم تاأبينا 
لفقيد الوطن ال�صيخ خليفة بن زايد 

•• القاهرة-وام:

العامة جلامعة  الأمانة  الأول اجتماعا يف مقر  اأم�س  العربية  ال��دول  عقد جمل�س جامعة 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  لتاأبني  الدائمني وذل��ك  املندوبني  العربية على م�شتوى  ال��دول 
نهيان "طيب اهلل ثراه"، بح�شور �شعادة مرمي خليفة الكعبي �شفرية الدولة لدى جمهورية 

م�شر العربية مندوب الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
وبداأ املندوبون الدائمون الجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح املغفور له ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". وقالت �شعادة مرمي الكعبي - يف كلمتها خالل الجتماع 
- اإن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " رحل عن دنيانا بعد رحلة حافلة 
امل�شتوى  على  وا�شحا،  �شيظل  واأث��ره  خالدة،  �شتبقى  ذك��راه  لكن  والإجن���ازات،  بالعطاءات 

املحلي والعربي والدويل.                                                                   )التفا�شيل �س 12(

�ص 09

�ص 14

�ص 18

“اأ�صحاب الهمم” .. 
متكني يثمر اإجنازات

اأخبار الإمارات

الإمارات يف عهد خليفة.. م�صاريع تنموية 
با�صتثمارات جتاوزت الـ 40 مليار درهم

املال والأعمال

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

عربي ودويل

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

نتائج اأولية تظهر �صربة حلزب اهلل وحلفائه بانتخابات لبنان

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

•• الفجر -تون�س:

ب���ح�������ش���ب م�������ش���در اأم�����ن�����ي، ف�����اإن 
وق����ع يف منزل  ال�����ذي  الن���ف���ج���ار 
توفيق  التون�شي  الداخلي��ة  وزير 
���ش�����������������رف ال���دي���ن ب��ال��ع��ا���ش��م��ة مل 
ي�شفر عن اأ�شرار لوزير الداخلية 
بالبيت،  موج����ودا  ك�����ان  ال���ذي 
الإ�شعافات  زوج��ت��ه  ت��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا 
ال��الزم��ة ج���ّراء اإ���ش��اب��ات طفيفة 

حلقت بها.
اأم�س الثنني  وكان احل��ادث وقع 
باملنزل الوظيفي لوزير الداخلية 
الكائن  ال����دي����ن  ����ش���رف  ت���وف���ي���ق 
اإثر  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ون�����س، وذل����ك 
ت�شّرب للغاز، وفق ما اأكده م�شدر 

اأمني مّطلع.

وقال مدير العالقات مع املواطن 
ب�شركة الكهرباء والغاز التون�شية 
منري الغابري، اإّن النفجار ناجت 
للغاز،  حديث  جزئي  ت�شّرب  ع��ن 
ال��ت�����ش��رب قد  ك����ان  اإن  م�����ش��ي��ف��ا: 
لكانت  اأك���ر  اأو  ي��وم��ني  ب���داأ منذ 

الأ�شرار ج�شيمة.
الت�شرب  اأن  ال���غ���اب���ري  واأو�����ش����ح 
اأ����ش���رار م��ادي��ة بجزء  ت�����ش��ّب��ب يف 

من املنزل واإ�شابة طفيفة لزوجة 
وزير الداخلية.

و������ش�����ّدد م����دي����ر ال����ع����الق����ات مع 
امل���واط���ن ب�����ش��رك��ة ال�����ش��ت��اغ، على 
ا�شتعمال جتهيزات ومواد  اأهمية 
ربط  عند  للموا�شفات  مطابقة 
�شبكات الغاز الطبيعي، بالإ�شافة 
جتّنبا  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا  �����ش����رورة  اإىل 

حلوادث الت�شّرب.

املجتمع الدويل يدعم الرئي�س اجلديد لل�صومال
مقتدى ال�صدر: لن نقبل باإعادة 

العراق اإىل نظام املحا�ص�صة
•• بغداد-وكاالت:

�شن زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر، اأم�س الثنني، هجوماً لذعاً على 
اإياه مب�شايرة اأفعال الثلث املعطل امل�شينة، م�شدداً  الق�شاء العراقي، متهماً 

على اأنه لن يقبل باإعادة العراق اإىل نظام املحا�ش�شة.
من  يعاين  ال�شعب  اإن  العراقي  ال�شعب  اإىل  وجهه  خطاب  يف  ال�شدر  وق��ال 
ت�شتطيع  حالية  حكومة  ول  تنفعه  قد  جديدة  اأغلبية  حكومة  فال  الفقر، 
القوانني  تعطيل  درج��ة  اإىل  الوقاحة  و�شلت  هل  مت�شائال  ونفعه،  خدمته 
باإلغاء  الق�شاء  ق��رار  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  ع��ي��ن��ك(؟،.  )عينك  ال�شعب  تنفع  التي 
ال�شعب ويريدون تركيعه  ي�شتهدفون  اإنهم  واأ�شاف  الغذائي.  الأمن  قانون 
والأعجب من ذلك م�شايرة الق�شاء لأفعال الثلث املعطل امل�شينة من حيث 
ال�شعب  يعانيه  عما  اأعينهم  اأعمت  ال�شلطة  اأن  اإىل  م�شريا  يعلم،  اأول  يعلم 
والتبعية  امللي�شيات  وت�شلط  والأنف�س  الأم���وال  يف  ونق�س  وخ��وف  ثقل  من 
وخماوف التطبيع والأوبئة. وتابع ال�شدر، مل اأ�شتغرب قيد اأمنلة من الثلث 
املعطل وتعطيله ت�شكيل حكومة الأغلبية. ولوح ال�شدر لالإطار التن�شيقي 

بورقة ال�شارع وقال، للمظلوم زاأرة لن تكونوا يف ماأمن منها.

حم��م��ود ال��رئ��ا���ش��ة م���ن 2012 
حتى 2017.

الريطانية  ال����وزي����رة  وه����ن����اأت 
اإف��ري��ق��ي��ا فيكي  ����ش���وؤون  امل��ك��ل��ف��ة 
الرئي�س  الإث��ن��ني،  �شباح  ف���ورد، 
املنتخب. واأعربت على تويرت عن 
ا�شتعداد بالدها ملوا�شلة م�شاعدة 
ا�شتقراره  تعزيز  "يف  ال�شومال 
ومكافحة )حركة( ال�شباب ودعم 

املت�شررين من اجلفاف املدّمر.
الإثيوبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وق���ال 
العمل  اإىل  يتطلع  اإنه  اأحمد  اآبي 
ب�شاأن  ب��ت��ع��اون وث��ي��ق م���ع ج����اره 
والإقليمية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 

امل�شرتكة.

التنفيذي  ال�������ش���ك���رت���ري  وق�������ال 
للهيئة احلكومية الدولية املعنية 
بالتنمية )اإيغاد( وكينه غيبييهو، 
�شرق  يف  اإقليمية  منظمة  وه���ي 
اإفريقيا، يف بيان اإن اإعادة انتخاب 
ت�شكل  حم����م����ود  ����ش���ي���خ  ح�������ش���ن 
ال�شعب  ثقة  وا�شحة على  �شهادة 

ال�شومايل ب�شفاته القيادية.



الثالثاء    17  مايو    2022  م   -    العـدد   13545  
 Tuesday     17   May   2022   -  Issue No   13545

02

اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يوا�صل لليوم الثالث تقبل تعازي قادة الدول ال�صقيقة وال�صديقة ووفودها يف وفاة فقيد الوطن ال�صيخ خليفة
•• اأبوظبي - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي���وا����ش���ل 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
الثالث  "حفظه اهلل" لليوم  الدولة 
اجلاللة  اأ����ش���ح���اب  ت���ع���ازي  ت��ق��ب��ل 
وال��ف��خ��ام��ة وال�����ش��م��و وامل��ع��ايل قادة 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة وروؤ�شاء 
وفودها يف وفاة فقيد الوطن الكبري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

اهلل". "رحمه 
ق�شر  التعازي يف  �شموه  تقبل  وق��د 
امل�����ش��رف ب��ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي من 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
و�شاحب اجلاللة ال�شلطان عبداهلل 
ب����ن ال�����ش��ل��ط��ان اأح����م����د ����ش���اه ملك 
م��ال��ي��زي��ا وف��خ��ام��ة دي��ف��ي��د هرييل 

اأجنال  اإىل  وم��وا���ش��ات��ه��م  ت��ع��ازي��ه��م 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
"رحمه اهلل" وعموم عائلة اآل نهيان 
الكرام واإىل �شعب الإمارات يف فقيد 
الوطن الكبري ..م�شتذكرين ماآثره 
التي  وح��ك��م��ت��ه  اخل������رية  ال��ط��ي��ب��ة 
الإمارات  دول��ة  �شيا�شة  يف  جت�شدت 
بناء  وت���ع���اون  واع���ت���دال  م��ن حكمة 
وم�شاٍع  وال�شالم  ال�شلم  اإىل  ودع��وة 
الأمن  لرت�شيخ  متوا�شلة  دوؤوب����ة 
وال�شتقرار ل�شعوب املنطقة والعامل 
املوؤ�ش�س  وال������ده  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ����ش���رياً 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 

اآل نهيان منذ قيام الدولة. 
�شاحب  جانب  اإىل  التعازي  وتقبل 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو  ���ش��اح��ب   .. م��ن  ك��ل  ن��ه��ي��ان 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

حاكم عام اأ�شرتاليا و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري ويليام دوق كامريدج 
رئي�س  ع��ث��م��اين  غ�����زايل  وف���خ���ام���ة 
املتحدة  ال���ق���م���ر  ج�����زر  ج���م���ه���وري���ة 
غولوفيت�شينكومان  رومان  ومعايل 
بيالرو�شيا  جمهورية  وزراء  رئي�س 
وزراء  رئي�س  اأ�شادوف  علي  ومعايل 
جمهورية اأذربيجان ومعايل اأماري 
اأكريا املبعوث اخلا�س لرئي�س وزراء 
اليابان ومعايل �شانغ جي ون املبعوث 
كوريا  جمهورية  لرئي�س  اخل��ا���س 
وزير  كازاكباييف  رو�شالن  ومعايل 
قريغيز�شتان  جمهورية  خ��ارج��ي��ة 
دول��ة يف  وزي��ر  اأبكر مناين  ومعايل 
زكاري  ب���اك���ورو  اآدم  و���ش��ع��ادة  ت�����ش��اد 
رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة بنني  مم���ث���ل 

و�شفريها لدى الريا�س. 
ال��دول ووفودها خال�س  وقدم قادة 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
بن  ح��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�������ش���رق���ي  حم���م���د 
ال��ف��ج��رية و�شاحب  الأع���ل���ى ح��اك��م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شيخ  و�شمو  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال�شيخ  مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير املالية.
 و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �شعود 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 
بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  اخليمة 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

يتبعمنطقة العني.
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اآل ن��ه��ي��ان ع�شو  حم��م��د ب��ن زاي���د 
مكتب  رئ��ي�����س  التنفيذي  املجل�س 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي  اأبوظبي 

زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 

ك����م����ا ه�����ن�����اأ اأ������ش�����ح�����اب اجل����الل����ة 
وال��ف��خ��ام��ة وامل���ع���ايل ق����ادة ال���دول 
�شاحب  وال�������ش���دي���ق���ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����س 

وعدد من ال�شيوخ.

رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س 
بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي 

 و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن حممد 
بن  �شرور  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  �شعيد 
حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ نهيان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي����ر 
طحنون  ال�شيخ  و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأمن  نهيان م�شت�شار  اآل  زايد  بن 
بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان 
ال�شيخ  و���ش��م��و  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
و�شمو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ذي����اب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دولة  قيادة  توليه  مبنا�شبة  نهيان 
يف  التوفيق  ل��ه  متمنني  الإم����ارات 
الدولة  وقيادة  الأمانة  هذه  حمل 
تعظم  ج�����دي�����دة  م����رح����ل����ة  ن����ح����و 
واإجنازاتها  ومكت�شباتها  ازدهارها 
مل���ا ف��ي��ه اخل����ري ل�����ش��ع��ب الإم������ارات 
والعامل. من جانبه اأعرب �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وتقديره  �شكره  جزيل  عن  نهيان 
والفخامة  اجل����الل����ة  لأ����ش���ح���اب 
وال�����ش��م��و وامل���ع���ايل مل���ا اأب������دوه من 
م�شاعر �شادقة جتاه دولة الإمارات 
توجه  كما   .. فقيدهم  يف  و�شعبها 
عروا  ملا  والتقدير  بال�شكر  �شموه 
ع���ن���ه م����ن ال����ت����ه����اين والأم����ن����ي����ات 
متمنياً  ل��ل��دول��ة  رئي�شاً  بانتخابه 
والعافية  ال�شحة  موفور  للجميع 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ول�شعوبهم 
مزيداً من التقدم والزدهار ودوام 

نعم الأمن والأمان وال�شتقرار.
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و�شكلت روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
متكني  يف  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م امل���ح���رك �شوب 
وطموحاتهم  تطلعاتهم  حتقيق 
يف  النوعية  الإجن����ازات  وت�شطري 

عدة قطاعات.
ال�شرتاتيجية  �شموه  اأطلق  َوق��د 
ال�شاملة لأ�شحاب الهمم 2020 
اأك�����ر  مب�������ش���ارك���ة   ،  2024  -
ح��ك��وم��ي��ة حملية  ج��ه��ة   28 م���ن 
دائرة  وب��ق��ي��ادة  معنية،  واحت��ادي��ة 
بهدف  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية 
ج���ع���ل اأب���وظ���ب���ي م���دي���ن���ة داجم����ة 
الهمم،  لأ�شحاب  ومهياأة وممكنة 
الدائرة  روؤي�����ة  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  مب���ا 
بتوفري حياة كرمية جلميع اأفراد 

املجتمع.

لتمكني اأ�شحاب الهمم.
وجاءت ال�شيا�شة الوطنية لتمكني 
اإيجاد  اأ�شحاب الهمم لتوؤكد على 
جمتمع دامج خايل من احلواجز 
ي�شمن التمكني واحلياة الكرمية 
، من  واأ���ش��ره��م  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
وابتكار  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ر���ش��م  خ���الل 
اخلدمات التي حتقق لهم التمتع 
 ، ب��ج��ودة ح��ي��اة ذات م�شتوى ع��ال 
املجتمعي  ال��دم��ج  اإىل  وال��و���ش��ول 
وحتقيق امل�شاركة الفاعلة وتعزيز 
ومتكني  ودع��م  املتكافئة  الفر�س 

الأفراد والأ�شر للقيام باأدوارها.
اإطالق   2021 اأب��ري��ل  كما مت يف 
ل�����ذوي  ال���وط���ن���ي���ة  "ال�شيا�شة 
ب����روؤي����ة  التوحد"  ا������ش�����ط�����راب 
التوحد"  اأج����ل  م��ن  "مّتحدون 
متكاملة  منظومة  �شكلت  وال��ت��ي 

وجاءت اأهداف هذه ال�شرتاتيجية 
ل��ت��ع��ك�����س م�����دى احل����ر�����س ال����ذي 
لأ�شحاب  الر�شيدة  القيادة  توليه 

الهمم ودورهم املهم يف املجتمع.
اأبوظبي  "ا�شرتاتيجية  وحققت 
من  ال��ع��دي��د  الهمم"  لأ����ش���ح���اب 
الإجن�����ازات ع��ر م��ب��ادرات نوعية 
الكبري يف حتقيق  ال���دور  لها  ك��ان 
دامج  ن��ح��و خ��ل��ق جمتمع  روؤي��ت��ه��ا 

وممكن لأ�شحاب الهمم.
ك��م��ا اأط��ل��ق��ت دول�����ة الإم��������ارات يف 
الوطنية  ال�شيا�شة   2017 ع��ام 
ل���ت���م���ك���ني اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م مع 
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  ت��اأ���ش��ي�����س 
ال��ه��م��م وال�����ذي ي�شم  لأ����ش���ح���اب 
املجتمع  م��ن  اأف�����راد  ع�شويته  يف 
والراأي  امل�شورة  بتقدمي  معنيني 
لتحقيق اأهداف ال�شيا�شة الوطنية 

املوّحدة  واملعايري  الإج���راءات  من 
�شهولة  اأك�����ر  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
اأمورهم  واأول���ي���اء  ال��ت��وح��د  ل���ذوي 
ت��اأه��ي��ل ورف���ع كفاءة  اإىل ج��ان��ب   ،
ال�����ك�����وادر امل��خ��ت�����ش��ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
م�شتوى  ورفع  املتخ�ش�شة  املراكز 
ج�����ودة ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ي��ة ف��ي��ه��ا ، 
با�شطراب  املجتمع  وع��ي  وتعزيز 
ذوي  دمج  وت�شهيل  التوحد  طيف 
التوحد يف التعليم العام واخلا�س 
خمتلف  يف  اإ����ش���راك���ه���م  و����ش���م���ان 

املجال.
اتخاذ  ع���ل���ى  ال����دول����ة  وح���ر����ش���ت 
جم������م������وع������ة م���������ن ال������ت������داب������ري 
والإجراءات الحرتازية الإ�شافية 
ال��ه��م��م يف  اأ���ش��ح��اب  م��ع  للتعامل 
 ،  "-19 "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل 
والقائمني  الأمور  اأولياء  مل�شاعدة 

على رعاية هذه الفئة على جتاوز 
التحديات املحيطة بهم ، ودعمهم 
حياتهم  ن�شق  ليوا�شلوا  معنويا 

اليومية باأمان واطمئنان.
واأثمرت م�شرية التمكني لأ�شحاب 
الهمم حزمة من الإجن��ازات التي 
املحافل  يف  الوطن  اأب��ن��اء  �شطرها 

الباراجوجيت�شو  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
اأبوظبي  " بطولة  �شمن فعاليات 
اجلوجيت�شو"..  ملحرتيف  العاملية 
الألعاب  دورة  الدولة  وا�شت�شافة 
العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019 
اأب��وظ��ب��ي وح��ق��ق��ت جن��اح��ا باهرا 

وحظيت بتقدير دويل كبري.

ال��ع��امل��ي��ة ، ف��ق��د ح��ق��ق��وا اإجن����ازات 
لف����ت����ة خ�������الل م�������ش���ارك���ت���ه���م يف 
16 من دورة الألعاب  الن�شخة ال� 
 ،  "2020 "طوكيو  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
كما   .. املا�شي  العام  اأقيمت  التي 
ح��ق��ق اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م اإجن�����ازات 
م�شاركتهم  خ���الل  اأي�����ش��ا  لف��ت��ة 

الهمم يف  اأ���ش��ح��اب  وي��اأت��ي متكني 
للدولة  الوطنية  الأجندة  �شدارة 
املقبلة  اخل���م�������ش���ني  م�������ش���رية  يف 
انطالقا من الإميان الرا�شخ باأنه 
بالإرادة ن�شنع امل�شتحيل وبالهمم 
العالية ن�شل باإجنازاتنا الوطنية 

اإىل القمم.

اأ�صحاب الهمم .. متكني يثمر اإجنازات

•• اأبوظبي-وام:

للنمو  فر�ص  اإىل  التحديات  حتويل  على  يرتكز  وطنيا  نهجا  الإم���ارات  دول��ة  ر�سخت 
الهمم  اأ�سحاب  ومي�سي   ، كافة  املجالت  يف  النوعية  الإجنازات  حتقيق  نحو  والنطالق 
بدعم ورعاية القيادة الر�سيدة نحو اآفاق واعدة من النجاح والجناز ، م�ستفيدين من 
يف  بارز  دور  اأداء  على  وحتفزهم  ال�ستقرار  لهم  توؤمن  مثالية  وداجمة  حا�سنة  بيئة 

م�سرية الدولة التنموية.
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اأخبـار الإمـارات
ماجد بن �صلطان القا�صمي : روؤية حممد بن 

زايد ت�صهم يف نه�صة الوطن وتقدمه
•• ال�صارقة-وام: 

اأك����د ال�����ش��ي��خ م��اج��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر دائ����رة �شوؤون 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  انتخاب �شاحب  اأن  والقرى  ال�شواحي 
يعزز  للدولة  اهلل" رئي�شاً  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
كافة  يف  ورخائه  وتقدمه  الوطن  نه�شة  يف  �شت�شهم  التي  روؤيته 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  وال��وط��ن.  امل��واط��ن  ذل��ك على  وانعكا�س  امل��ج��الت 
بحكمة  يتمتع  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإ�شتثنائية وروؤية فذة �شت�شهم يف تقدم الإمارات وموا�شلة تطورها 
قاعدة  تنطلق من  التي  املتقدمة  ال��دول  دول��ة يف م�شاف  لتكون 

همها املواطن واملقيم ثم تقدمي يد العون ل�شعوب العامل اأجمع.

جواهر بنت عبداهلل القا�صمي: حممد بن زايد يج�صد مرحلة ازدهار جديدة للدولة
•• ال�صارقة-وام: 

القا�شمي  ع��ب��داهلل  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ق��ال��ت 
�شاحب  ان��ت��خ��اب  اإن  "فن"..  موؤ�ش�شة  م��دي��رة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
يج�شد  ل��ل��دول��ة  اهلل" رئ��ي�����ش��اً  "حفظه  ال���دول���ة 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ن��ه��و���س والزده��������ار يف 
تاأ�ش�س يف مرحلة  ما  تبني على  الإم���ارات  دول��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  قادها  التي  التمكني 

التي  الطموحات  اهلل" لت�شتكمل  "رحمه  نهيان 
التنموية  امل��ج��الت  كافة  يف  الكثري  منها  حتقق 
وتاأهيله  الإن�شان  بوعي  الرت��ق��اء  مقدمتها  ويف 
وتثقيفه ما ر�ّشخ مكانة الدولة عامليا منذ عهد 
وبنات  اأبناء  جلميع  واأت��اح  زاي��د  املوؤ�ش�س  القائد 
الإم��ارات الفر�س لالإ�شهام مبواهبهم يف ارتياد 

اآفاق الإبداع املختلفة.
واأ�شافت ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�شمي 
" كل ال�شعوب تختزن يف ذاكرتها مواقف و�شور 

م���ن ح��ك��م��ة وح��ن��ك��ة ق��ادت��ه��ا امل���وؤث���ري���ن وال����روح 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل���دى  ال��ق��ي��ادي��ة 
اأ�شيلة  ك��م��وه��ب��ة  تتج�شد  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
عك�س  التي  النبيلة  واملواقف  بالتجارب  �شقلها 
�شعب  خلدمة  الفطري  اإ�شتعداده  خاللها  م��ن 
الإمارات وقيادته نحو امل�شتقبل الآمن واملزدهر 
و�شموه يراهن دائما على الطاقات ال�شابة وعلى 
حتفيز املواهب و�شتحقق الإمارات يف عهده املزيد 

من الإجنازات على �شعيد الرتقاء باملجتمع.

حممد بن حميد القا�صمي : حممد بن زايد قائد ملهم و مبدعهند بنت ماجد القا�صمي تهنئ بانتخاب حممد بن زايد رئي�صا للدولة
•• ال�صارقة-وام:

هناأت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي رئي�س جمل�س 
�شيدات اأعمال ال�شارقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
املجل�س  انتخاب  "حفظه اهلل" مبنا�شبة  نهيان  اآل  زايد 

الأعلى لالإحتاد �شموه رئي�شاً للدولة.
املنا�شبة  ل��ن��ا يف ه���ذه  ي��ط��ي��ب   : ال�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د  وق��ال��ت 
الر�شيدة  وقيادتنا  و�شعبنا  لأنف�شنا  نبارك  اأن  العظيمة 

م�شرية  يف  اأوف��ي��اء  اأب��ن��اًء  نكون  اأن  على  �شموه  مبايعني 
دول��ت��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة حت���ت ظ����ّل قيادته 
التمكني  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل  متطلعني  احلكيمة 
على كافة الأ�شعدة ومنها املراأة الإماراتية بف�شل روؤية 
�شموه التي لطاملا اأولها اهتماماً ومكانًة كبرية موؤكداً 
اإّل منهج  ه��و  م��ا  ال��دع��م وه��ذا الهتمام  ه��ذا  اأّن  بذلك 
ال�شيخ  املغفور له  ثابت ت�شري عليه الإم��ارات منذ عهد 

زايد بن �شلطان اآل نهّيان "طيب اهلل ثراه".

•• ال�صارقة- وام:

قال ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي رئي�س دائرة الإح�شاء 
والتنمية املجتمعية بال�شارقة : نبارك لأنف�شنا ولكافة اأبناء 
ال�شمو  �شاحب  انتخاب  اأر���ش��ه��ا  على  واملقيمني  الإم����ارات 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل رئي�شاً للدولة 
الإم����ارات يف عهده  �شتحقق  ق��ائ��دا ملهما  �شموه  ون��رى يف 
وترتقي  الإم�����ارات  اقت�شاد  تنويع  ت��ع��زز  تنموية  خ��ط��وات 

كافة  على  الناه�س  م�شارها  وت��ع��زز  املجتمعية  بالتنمية 
عظيمة  وم��واق��ف  اأدوارا  ل�شموه  اأن  واأ���ش��اف  امل�����ش��ت��وي��ات. 
الإماراتي  الإن�شان  بنه�شة  الهتمام  جم��ال  يف  وم�شهودة 
ومتكني ال�شباب وحتفيز طاقاتهم للعمل على ابتكار احللول 
النظر  وُب��ع��د  ب���الإب���داع  تت�شف  ال��ت��ي  والأف���ك���ار  امل�شتقبلية 
والتخطيط الذي ي�شتهدف متكني الإن�شان وموا�شلة نهج 
زايد وا�شتكمال مرحلة العطاء والتمكني التي انطلقت يف 

عهد ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل.

»�صكرًا لعطائك التطوعي« فخورون بقيادة قائد مئوية النماء واالزدهار 
•• العني-الفجر:

اأم��ام مرحلة  الإم���ارات  دول��ة  اإن  التطوعي،  لعطائك  �شكراً  فريق  م�شوؤولو  قال 
والتطور  والزده����ار  النمو  م��ن  ج��دي��دة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بانتخاب 
رئي�شاً  اهلل،  حفظه  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
امللهم  ال��ق��ائ��د  �شموه  ميثل  اإذ  ل��ل��دول��ة، 
الوطنية،  امل��ن��ج��زات  لتحقيق  ل�����ش��ع��ب��ه، 
النماء  مئوية  ق��ائ��د  �شموه  ميثل  حيث 

والزدهار.
ب��ن ركا�س  ���ش��امل  ال��دك��ت��ور  اأك���د ال�شيخ   
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع�����ش��و  ال����ع����ام����ري، 
الفخري  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��اب��ق،  الحت�����ادي 
انتخاب  اأن  ل��ع��ط��ائ��ك،  ���ش��ك��راً  ل��ف��ري��ق 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
ياأتي  للبالد،  رئي�شاً  اهلل،  حفظه  نهيان، 

جت�شيداً لواقع التالحم والولء بني القيادة ال�شيا�شية واأبناء ال�شعب، باعتبارها 
امللهمة  ال�شمو  لقيادة �شاحب  والنتماء  ال��ولء  م�شاعر  ا�شتثنائية ترز  عالقة 
لأبناء �شعبه، وتوؤكد حبهم ل�شموه ومبايعتهم له على حتقيق منو وتقدم الوطن. 

اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  الإم��ارات وبانتخاب �شاحب  اأن دولة  واأو�شح 
نهيان تقف على اأعتاب مرحلة جديدة من النمو والزدهار والتطور والتمكني 
يف ظل القيادة ال�شتثنائية لقائد فذ ورئي�س ملهم، قدم مناذج ملهمة يف تعزيز 
ازدهار وتطور الدولة، واإر�شاء القيم الفا�شلة التي و�شعت دولة الإمارات كدولة 

رائدة على م�شتوى العامل يف تبني اأف�شل املمار�شات يف خمتلف املجالت. 
 

 اأ�سماء العتيبة: م�سرية العطاء والنه�سة  
الع�شو  العتيبة،  مانع  بنت  اأ�شماء  اأ�شارت 

اأن  اإىل  لعطائك،  �شكراً  لفريق  الفخري 
انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، حفظه اهلل، رئي�شاً للدولة 
والنه�شة  ال��ع��ط��اء  مل�����ش��رية  ام���ت���داد  ه��و 
والتمكني، واإر�شاء ملبادئ الأمن والأمان 
التي  امل�شتدامة،  والتنمية  وال�شتقرار 
لطاملا متتعت بها دولة الإمارات و�شعبها 

ومقيميها.
اإن الدولة تر�شم مالمح مرحلة  وقالت 
ومزدهر،  م�شرق  م�شتقبل  نحو  جديدة 
ال�شديدة  وال���روؤى  احلكيم  الفكر  ب��ذات 

واإقليمياً  عربياً  للوطن  ا�شتثنائية  مميزة  مكانة  لتعزيز  الر�شيدة  والتوجيهات 
وعاملياً، ونحو مئوية حتدها الإجنازات والنجاحات الرائدة، واليوم نعاهده على 
موا�شلة العمل بالروح العالية وامل�شوؤولية الوطنية حتى مت�شي م�شرية النماء 
والزدهار اإىل اأف�شل املوؤ�شرات العاملية، مبا يتما�شى مع روؤى التطور وا�شتدامة 

امل�شتقبل. 
 

 �سيف الرحمن اأمري: قائد ا�ستثنائي 
رئي�س  اأم��������ري،  ال���رح���م���ن  ����ش���ي���ف  اأك�������د   
لعطائك  ���ش��ك��راً  ف���ري���ق  اإدارة  جم��ل�����س 
اأن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د 
يع�شق  ا�شتثنائي يف وطن  قائد  اهلل، هو 
والريادة  وال��ت��م��ي��ز،  وال��ن��ج��اح  ال��ت��ح��دي 
مثاًل  ي�شكل  �شموه  اأن  م�شيفاً  العاملية، 
ومن�����وذج�����اً ل��ل��ق��ائ��د ال������ذي ي��ج��م��ع بني 
العميقة،  والإن�شانية  القيادية،  ال�شمات 
والتوا�شع والهيبة.    واأو�شح اأن انتخاب 
الإم��ارات، هو قرار  لدولة  �شموه رئي�شاً 
الإم�����ارات  دول����ة  ب��ه  �شتم�شي  ت��اري��خ��ي 

بخطى ثابتة من مرحلة التمكني اإىل مرحلة اأكر خرياً ورخاء وازدهاراً، يف ظل 
قائد ا�شتثنائي لديه طموحات كبرية ل�شعبه، موؤكدة اأن هذا القرار يج�شد اإجماع 
قيادتها  بتالحم  القوية  الإم��ارات  لدولة  املحبني  اأثلج �شدورنا و�شدور  وطني 

و�شعبها.

عبري احلمادي: ا�ست�سراف امل�ستقبل 
�شكراً  لفريق  ال��ف��خ��ري  الع�شو  احل��م��ادي،  عب����دالرحيم  عبي�����ر  واأع������ربت 
التطور  م�شتقبل  با�شت�شراف  وت��ف��اوؤل��ه��ا  ثقتها  ع��ن  التط�����وعي  لعط������ائك 

ا�شتكماًل  والنماء والزده��ار يف الدولة، 
انتخاب  بعد  املوؤ�ش�شني،  الأب���اء  مل�شرية 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
للدولة،  رئي�شاً  اهلل،  حفظه  نهيان،  اآل 
تاريخ  ال��ق��ادم��ة يف  امل��رح��ل��ة  اإن  وق��ال��ت 
ال����دولة تعزز م�شرية التنمية وا�شتدامة 
اإىل  تقودنا  التي  ال�شرتاتيجية  الروؤية 
مزيد من الزدهار وامل�شاريع التنموية، 
املختلفة،  الأج���ي���ال  ت��ط��ل��ع��ات  لتحقيق 
على  املرموقة  ال��دول��ة  مكانة  وتكري�س 

ال�شعيد العاملي.

حممد مطر الكعبي: اإجنازات حممد بن زايد حجزت مكانا 
وتقديرا للإمارات يف نفو�س ال�صعوب وبني الدول

•• اأبوظبي-وام:

�شامل  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي، 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  انتخاب  اإن 
"حفظه  اآل نهيان  حممد بن زايد 
اهلل" رئي�شا لدولة الإم��ارات يوؤكد 
و���ش��ع��ب��ن��ا، يف مقدرة  ق��ادت��ن��ا  ث��ق��ة 
مل�شرية  ال����دول����ة  ل���ق���ي���ادة  ����ش���م���وه، 
وال�شري  ال�����ق�����ادم�����ة،  اخل���م�������ش���ني 
تر�ّشخ  ال���ت���ي  ال���ق���وّي���ة،  ب���ال���دول���ة 
العاملية،  ال����ري����ادة  ن��ح��و  ال�������ش���الم، 
ورفاهية  احل���ي���اة،  ج����ودة  وت��ع��زي��ز 
والطمئنان  وال�شتقرار  امل��واط��ن 
ال����ذي ي��ن��ع��م ب���ه ���ش��ع��ب الإم������ارات، 

اأجمع،  وال���ع���امل  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح��ك��م��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
واإجنازاته  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
والعاملي  املحلي  ال�شعيدين  على 
والقت�شادية  العلمية  املجالت  يف 
والدينية والإن�شانية والتي ارتقت 
بدولتنا، لتحجز مكاًنا وتقديرا يف 

نفو�س ال�شعوب وبني الدول.
ال�شمو  ن��ب��اي��ع ���ش��اح��ب   : واأ����ش���اف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اهلل" على  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الولء املطلق، والعمل والإخال�س، 
نفدي  �شادقني،  جنوداً  نكون  واأن 
ب��اأرواح��ن��ا حتت قيادة  الوطن  ه��ذا 

�شموه.

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

حممد �صعيد النقبي: حممد بن زايد قائد فذ ذو روؤية حكيمة 

احلب�صي: االزدهار وا�صتدامة التطور 

دولة  اإن  النقبي  �شعيد  حممد  ق��ال 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة اأم����ام 
والزدهار  النمو  مرحلة جديدة من 
والتقدم، بعد انتخاب �شاحب ال�شمو 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
حفظه اهلل، رئي�شاً للدولة، ل�شتكمال 
كافة  على  وم�شرقة  م�شرفة  م�شرية 
امل�شتويات، قادت الإمارات اإىل منوذج 
والتميز،  والنه�شة  التطور  يف  ملهم 
ومثاًل يحتذى يف الت�شامح والتعاي�س 
وال��ع��ط��اء الإن�����ش��اين، واإر����ش���اء القيم 

الفا�شلة، كدولة رائدة على م�شتوى 
العامل يف تبني اأف�شل املمار�شات.

اأن دول�����ة الإم�������ارات  ال��ن��ق��ب��ي  واأك������د 
ت�����ش��ت�����ش��رف امل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ع ق��ائ��د فذ 
ونتعهد  ح��ك��ي��م��ة،  روؤي�����ة  ذو  وم��ل��ه��م 
ال�����ش��م��ع والطاعة  ل��ه ون��ب��اي��ع��ه ع��ل��ى 
بكل  ق��ي��ادت��ه  حت��ت  العمل  وموا�شلة 
لتعزيز  والإخ��ال���س  والتفاين  اجل��د 
وا�شتدامة  دولتنا  وتناف�شية  وطننا 
التالحم  واق����ع  لتج�شيد  نه�شتنا، 

والولء بني القيادة وال�شعب. 

احلب�شي  حممد  عبدالرحمن  اأكد 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
الزدهار  تبداأ مرحلة جديدة من 
النماء  وا�����ش����ت����دام����ة  وال����ت����ط����ور 
�شاحب  مع  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
والنه�شة  العطاء  م�شرية  لتعزيز 
الأمن  م��ب��ادئ  واإر���ش��اء  والتمكني، 
والأم���������ان وال����ش���ت���ق���رار يف دول����ة 
التميز  يف  يحتذى  من��وذج��اً  متثل 

والنه�شة والزدهار. 

يعاهدون  اإن���ه���م  احل��ب�����ش��ي  وق�����ال 
قائد مئوية التطور على موا�شلة 
وامل�شوؤولية  العالية  بالروح  العمل 
ال��وط��ن��ي��ة، ح��ت��ى مت�����ش��ي م�شرية 
اأف�شل  اإىل  والزده����������ار  ال���ن���م���اء 
يتما�شى  ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا  امل��وؤ���ش��رات 
م����ع روؤي��������ة ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة، 
والروؤية  التنمية  م�شرية  لتعزيز 
اإىل  ت��ق��ودن��ا  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
وامل�شاريع  الزده��������ار  م���ن  م���زي���د 
تطلعات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ت���ن���م���وي���ة، 
الأجيال املختلفة، وتكري�س مكانة 

ال�شعيد  ع��ل��ى  امل��رم��وق��ة  ال���دول���ة 
العاملي.

حممد بن م�صلم العامري: قائد حكيم و ا�صتثنائي
•• العني-الفجر:

حم  بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  اأع��رب 
التطوعي،  ياوطن  عونك  فريق  رئي�س  العامري 
ال�شمو  ل�شاحب  وم��ب��ارك��ت��ه  تهانيه  خال�س  ع��ن 
اهلل"،  نهيان"حفظه  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

مبنا�شبة انتخاب �شموه رئي�شاً للدولة.
وقال بن حم: اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، قائد ا�شتثنائي وحكيم، وهو خري 
الر�شيدة  القيادة  ان  م�شيفاً  �شلف،  خلري  خلف 

موؤ�ش�س  لفكر  ام��ت��داد  ه��ي  اهلل،  حفظه  ل�شموه، 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ال��دول��ة 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ونهج  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان، 
اآل نهيان، رحمه اهلل، يف تر�شيخ  زاي��د  خليفة بن 
الدولة  م���ب���ادئ الحت������اد، وت��ك��ري�����س م��ك��ت�����ش��ب��ات 
والنهو�س بها، ومع تويل �شمّوه م�شوؤولية رئا�شة 
البالد، تدخل الإم��ارات عهداً جديداً من النماء 
وتقدمها،  رفاهيتها  على  ينعك�س  ما  والزده���ار، 
مالية  ك��ق��وة  ال���ري���ادي  ودوره�����ا  مكانتها  وي��ع��زز 
واقت�شادية فاعلة وموؤثرة، ومنوذج تنموي عاملي 

بني  العظيمة  مكانته  ل��ه  ف�شموه   . ب��ه  ُي��ح��ت��ذى 
الدولة،  ملكت�شبات  الأم���ني  احل��ار���س  وه��و  �شعبه، 
الأح���داث  �شناعة  يف  م��وؤث��راً  دوراً  �شموه  ول��ع��ب 
على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل، وا�شعاً 

مكانة الإمارات فوق كل اعتبار.
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  نبارك  ح��م:  بن  واختتم 
العلي  امل��وىل  ون�شاأل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القدير اأن ي�شدد خطاه ويوفقه يف قيادة م�شريتنا 
الولء  وجن��دد  ب��الإجن��از.،  تزهو  التي  التنموية 

لوطننا الغايل يف ظل قيادته احلكيمة..

•• اأبوظبي-الفجر:

الحتادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
النعقاد  دور  من  العا�شرة  جل�شته 
الت�شريعي  للف�شل  الثالث  العادي 
ال�شابع ع�شر، لتاأبني فقيد الوطن 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
"طيب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
املوافق  الأرب���ع���اء  غ��دا  ثراه"،  اهلل 
قاعة  يف  2022م،  م���اي���و   18
باأبوظبي،  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر  يف  زاي���د 
برئا�شة معايل �شقر غبا�س رئي�س 

املجل�س.
اأع���م���ال جل�شة  وي��ت�����ش��م��ن ج����دول 
مل��ع��ايل �شقر  ال��ق��اء كلمة  ال��ت��اأب��ني 
غبا�س رئي�س املجل�س، وكلمة ملعايل 
العوي�س  حممد  بن  الرحمن  عبد 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
لأ�شحاب  وك���ل���م���ات  الحت����������ادي، 
�شعادة  م��ن:  ك��ل  وال�شعادة  امل��ع��ايل 
الأول  ال���ن���ائ���ب  ال���رح���وم���ي  ح��م��د 
ناعمة  و���ش��ع��ادة  امل��ج��ل�����س،  لرئي�س 
الثاين  النائب  ال�شرهان  ع��ب��داهلل 
اللجان  وروؤ���ش��اء  املجل�س،  لرئي�س 

الدائمة.
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع���ن  و���ش��ي�����ش��در 
انتخاب  مبنا�شبة  بيانا  الحت���ادي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
لدولة  رئي�شا  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

الإمارات العربية املتحدة.

لتاأبني فقيد الوطن ال�صيخ خليفة بن زايد .. املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�صة غدا 
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اب����راه����ي����م   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، بارامبيل  ك��وزاك��وزى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )T9620427(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

اأك����د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن عبداهلل 
ب��ن ���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر دائ���رة 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ش���اء 
بال�شارقة اأن انتخاب �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ميثل  للدولة  اهلل" رئي�شا  "حفظه 
ا�شتمرارا لنهج الإمارات الرا�شخ يف 
تبني الطموحات التنموية الكرى 
امل�شتحيل منذ عهد  التي ل تعرف 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه" واملغفور له ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل".
عبداهلل  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وق���ال 

ب��ن ���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي اإن الإم�����ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ان��ت��خ��اب 
"حفظه  اآل نهيان  زاي��د  حممد بن 
اإىل  ت��ن��ت��ق��ل  ل��ل��دول��ة  اهلل" رئ��ي�����ش��ا 
خاللها  �شتحقق  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
التنمية  جم���������الت  يف  ق������ف������زات 
وال��ن��ه��و���س ال�����ش��ام��ل ب��ف��ع��ل نظرة 
�شموه الإ�شرتاتيجية اإىل امل�شتقبل 
والتي برزت مالحمها خالل رحلة 
اأظهر  التي  امل��واق��ع  ملختلف  توليه 
ف��ي��ه��ا من����وذج ال��ق��ائ��د امل��ل��ه��م الويف 
مل��ج��ت��م��ع��ه واحل���ري�������س ع��ل��ى ري����ادة 
واملقيمني  �شعبها  ورخ��اء  الإم���ارات 

على اأر�شها.

•• ال�صارقة-الفجر:

رفع الدكتور عي�شى �شالح احلمادي 
للغة  ال������رتب������وي  امل�����رك�����ز  م����دي����ر 
بال�شارقة  اخلليج  ل���دول  العربية 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
اآيات  اأ�شمى  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة 
رئي�شاً  �شموه  لنتخاب  التريكات 

ل��ل��دول��ة خ��ل��ف��اً ل��ل��م��غ��ف��ور ل��ه فقيد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  الوطن 
خري  �شموه  اأن  اإىل  م�شريا  نهيان 

خلف خلري �شلف.
�شموه  اأن  احل������م������ادي  واأو�������ش������ح 
ي�����ش��ت�����ش��رف م��رح��ل��ة م�����ش��رق��ة من 
امل�شتقبل  وي�شع  وال��ع��ط��اء  العمل 
بني يديه من اأجل اأن تظل الإمارات 
اأر�س ال�شعادة والإجنازات والرخاء 

للتطور  نوعيا  مرتكزا  ت��ك��ون  واأن 
والعاملية والبناء  .

•• خورفكان-الفجر:

اأكد �شعادة خلفان �شالح النقبي نائب رئي�س جمل�س �شاحية ال�شبيحية التابع 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة 
نهيان _حفظه اهلل_ ميثل وي�شكل قيادة ملهمة لها كيانها ودوره��ا ل�شيما 
موا�شلة  على  وفق خطط  و�شيعمل  وامل�شتقبل  للحا�شر  بروؤيته  ملهم  و�شموه 
نه�شة الوطن ومتكينه وتعزيز كافة الإمكانات من اأجل رخاء املواطن يف جميع 

اإمارات الدولة .
بالعطاءات  احل��اف��ل��ة  نهيان  اآل  لأ���ش��رة  ام��ت��داد  ���ش��م��وه   اأن  اإىل  النقبي  واأ���ش��ار 
الإمارات  تبواأتها  التي  املكانة  اأج��ل حتقيق  من  العمل  و�شيوا�شل  والإجن���ازات 

على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل.

•• ال�صارقة-الفجر:

هناأ خمي�س بن �شامل ال�شويدي ع�شو 
ال�شارقة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة بتوليه رئا�شة 
حب  ك�شب  �شموه  اأن  م��وؤك��دا  ال��دول��ة 
املاليني من الب�شر واأنه �شيوا�شل ما 

خطه والده موؤ�ش�س الدولة من تفوق 
وريادة يف كافة املجالت .

واأو�شح اأن �شموه يتمتع ب�شفات اأهلته 
يعمل  واأن  ا�شتثنائية  ق��ي��ادة  ل��ي��ك��ون 
الإمارات  دور  ملوا�شلة  طموحه  وف��ق 
الرخاء  وحتقيق  التنمية  م�شرية  يف 
ال���دول���ة  ت���وا����ش���ل  واأن  الج���ت���م���اع���ي 
ري���ادت���ه���ا ب����ني ال�������دول امل���ت���ق���دم���ة يف 
خمتلف املجالت ليثبت ابن الإمارات 

الدعم  ه���ذا  بف�شل  ون��ب��وغ��ه  ت��ف��وق��ه 
حمليا ودوليا .

•• ال�صارقة -الفجر:

اأكد �شعادة الدكتور طارق �شلطان 
بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد 
�شاحب  ان��ت��خ��اب  اأن  ال��ب�����ش��ري��ة، 
اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
نهيان -حفظه اهلل- رئي�شاً لدولة 
تعد  قادمة  الإم���ارات هي مرحلة 
الوطن  ل���ه���ذا  ج���دي���دة  ب��ن��ه�����ش��ة 
امل��زي��د م��ن الرفعة  ال��غ��ايل ن��ح��و 
والزده�����ار وال��رق��ي .  واأ����ش���اف : 
ياأتي هذا النتخاب جم�شداً الثقة 
العميقة للمجل�س الأعلى لالحتاد 
و�شعب دول��ة الإم���ارات يف قائدها 
الفذ ، وارث اأخالق وحكمة القائد 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه 
ال�شيخ  الوطن  لفقيد  وخلفاً   ،"
رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اهلل ليكون خري خلف خلري �شلف . 
وقال : اليوم نبايع جميعاً �شاحب 
اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
ال���دول���ة -حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
الإخال�س  على  معاهدينه  اهلل- 

وموا�شلني   ، ل��وط��ن��ن��ا  وال�������ولء 
لتبقى  والزده�����ار  النمو  م�شرية 
دول��ة الإم���ارات حتت قيادة �شموه 
والطموح  وال��ت��األ��ق  للريادة  رم���زاً 
على ك��ل الأ���ش��ع��دة .  راج���ني من 
حمل  يف  يوفقه  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل 
واإدارة  دفة احلكم  وقيادة  الأمانة 
�����ش����وؤون ال����وط����ن ، ل��ت��ب��ق��ى دول����ة 
الإم�����ارات يف رخ���اء واأم���ن وع���زة . 
ال��ت��اري��خ ح��ق��ب��ة نه�شة  وي�����ش��ط��ر 
ي�شهد  رم��ز،  قائد  ظل  يف  جديدة 
والواجب  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��ع��ب��ه  ل���ه 

والإن�شانية .  

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل علي �شامل الكعبي رئي�س 
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
ال�شمو  �شاحب  انتخاب  اأن  الأ�شرية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
للدولة ي�شطر  اهلل" رئي�شا  "حفظه 
النه�شة  م�شرية  يف  ج��دي��داً  ت��اري��خ��اً 
وال��ت��ق��دم والزده������ار. وق���ال معاليه 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإن �شاحب 
زايد اآل نهيان اأ�شهم خالل ال�شنوات 
ر���ش��م م�شرية  امل��ا���ش��ي��ة يف  وال��ع��ق��ود 

وب��ن��اء نه�شتها، من  الإم����ارات  دول��ة 
وجهوده  ال�شت�شرافية  روؤيته  خالل 
ول�شعبه،  لوطنه  بذلها  التي  ال��ف��ذة 
توا�شل  ال����دول����ة،  رئ��ا���ش��ة  وب��ت��ول��ي��ه 
الإمارات م�شريتها نحو اآفاٍق جديدة 

من الريادة والبناء.
لأنف�شنا  ن��ب��ارك  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف 
ال�شمو  اأ�شحاب  ق��رار  �شعبنا  ولأبناء 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
حول  واللتفاف  بالإجماع  لالحتاد 
دولتنا  ورئ��ي�����س  ال�شتثنائي  ق��ائ��دن��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اخلري  مل�����ش��رية  ام���ت���داد  ف��ه��و  اهلل"، 
والعطاء الذي اأر�شى دعائمه املغفور 
اآل نهيان  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهجه  على  ثراه" و�شار  اهلل  "طيب 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 

اهلل". "رحمه 
واأكد الكعبي اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
الدولة "حفظه اهلل" قائد ا�شتثنائي، 
���ش��اه��م��ت ج��ه��وده واإجن����ازات����ه خالل 
تقلدها  ال��ت��ي  املنا�شب  يف  م�شريته 

ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود امل��ا���ش��ي��ة يف رفع 
فكان  الأمم،  بني  عالياً  الدولة  �شاأن 
اأحد اأركان نه�شة بالدنا احلبيبة يف 
خمتلف املجالت، واليوم يقود �شموه 
اخلم�شني بفكره املتقدم الذي ير�شم 
معاليه  واأو���ش��ح  امل�شتقبل.  م��الم��ح 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأن �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
والقائد  ال��وال��د  وم����ازال  ك��ان  اهلل"، 
����ش���وؤون الدولة  احل��ري�����س ع��ل��ى ك��ل 
وكرمه  مبتابعته  الإم�����ارات  و���ش��ع��ب 
ما  تعك�س  وال��ت��ي  النبيلة،  وم��واق��ف��ه 

املغفور  امل��وؤ���ش�����س  ال��وال��د  م��ن  تعلمه 
اآل نهيان  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

"طيب اهلل ثراه".

•• اأبوظبي-وام:

ميثاء  ال�����دك�����ت�����ورة  م����ع����ايل  ه�����ن�����اأت 
ب��ن��ت ���ش��امل ال�����ش��ام�����ش��ي وزي����رة دولة 
العربية  والأم���ت���ني  الإم������ارات  �شعب 
ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�شمو  وال���ش��الم��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
والتي  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��ت��ك��ون م���وؤث���رة يف تاريخ  ���ش��ك  ب���ال 

الإمارات والعامل اأجمع.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، نهل من 

نبع الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
نهج  ع��ل��ى  تكوينه  يف  وت����درج  ثراه"، 
الإم���ارات،  جمتمع  واإرث  وقيم  زاي��د 
كما ا�شت�شقى من منهج اخلري لل�شيخ 
اآل نهيان رحمه اهلل  زاي��د  خليفة بن 

واأح�شن مثواه.
�شاحب  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ون���وه���ت 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيا�شية  احل���ي���اة  ب���ج���دارة  م���ار����س 
املحلية  الق�شايا  بكل  اإمل��ام��ه  ووا���ش��ل 
عا�شرها  التي  والدولية  والإقليمية 

واك��ت�����ش��ب موجهات  م��ع��ه��ا،  وت��ع��ام��ل 
الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة  ال�����ش��دي��د  احل��ك��م 
اأ�شمى  بعلمه وعمله، وجمع مع ذلك 
يوؤمن  ن�شاأته  فمنذ  الإن�شانية  قيم 
واأن  القوة،  اأ�شا�س  املعرفة  باأن  �شموه 
الإن�شانية مفتاح القلوب واأن ال�شالم 
نهج احلاكم  العطاء  واأن  نهج احلياة 
اإن �شاحب  وق��ال��ت  ال��رع��ي��ة.  وراع����ي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
ن���ه���ي���ان ���ش��خ�����ش��ي��ة مت��ت��ل��ك ال����روؤي����ة 
والعزم  ال�شائبة  واحل��ك��م��ة  الثاقبة 
ب��ك��ل فاعلية  ���ش��ارك  واحل�����ش��م، وق���د 
يف ك��ل جم���ال م��ن جم����الت التطور 

والتقدم يف دولة الم��ارات، مما ر�شخ 
اإ�شم الإمارات ومكانتها، يوجه ويعمل 
لأخيه  ال���ويف  الع�شيد  فهو  وي��ت��اب��ع، 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
"رحمه اهلل"، وهو ال�شند الذي يكمل 
اأخيه  روؤى  لتحقيق  البناءة  اجلهود 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأ�شحاب  اإخوانه  "رعاه اهلل"، وجهود 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 
بال  يعطي  الإم���ارات،  لالحتاد حكام 
اأن  اأج���ل  ب��ال كلل م��ن  ح���دود ويعمل 

ينعم �شعب الإمارات بالأمن والأمان، 
معاليها  واختتمت  الكرمي.  والعي�س 
بالقول : حفظك اهلل قائدنا وراعينا، 

فاأنت العتاد الذي للدهر يذخر.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي، 
مل��رك��ز تريندز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
دولة  اأن  وال���ش��ت�����ش��ارات،  ل��ل��ب��ح��وث 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تعي�س 
وتاريخياً  ح��ت��م��ي��اً  ام����ت����داداً  ال���ي���وم 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ملدر�شة 
-ب�������اإذن اهلل ت���ع���اىل- ال�����ش��ي��خ زاي���د 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان- ط��ي��ب اهلل 
ث����راه- ال��ت��ي اأجن��ب��ت ق���ادة جهزهم 
واأع����ده����م ل���ش��ت��ك��م��ال امل�����ش��رية من 
بعده، وليكونوا قادرين على ال�شري 
بهذه الدولة نحو مزيد من التقدم 

والرقي والزدهار.
واأو�شح اأن املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الذي تعلم يف هذه املدر�شة العظيمة، 
�شفينة  ق�����اد  ح����ني  دوره  اأدى  ق����د 
البناء  مرحلة  م��ن  منتقاًل  ال��وط��ن 
التمكني،  م��رح��ل��ة  اإىل  وال��ت��اأ���ش��ي�����س 
را�شخاً  ت��ن��م��وي��اً  من���وذج���اً  ل��ي�����ش��ن��ع 
ي�شمن حياة كرمية للمواطن ولكل 
الدولة  ه��ذه  اأر���س  على  يعي�س  من 
ال���وق���ت ذاته  ال��ط��ي��ب��ة، ول���ريف���ع يف 
الإم��ارات بني الأمم، لتنتقل  مكانة 
الأمانة من بعده اإىل �شاحب ال�شمو 

نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
حفظه اهلل، الذي ن�شاأ هو الآخ��ر يف 
لن�شهد  فيها،  وتعلم  زاي���د  م��در���ش��ة 
يوؤكد  للحكم  �شل�شاً  ان��ت��ق��اًل  ب��ذل��ك 
و�شعها  التي  الأ���ش�����س  �شالبة  على 

الوالد املوؤ�ش�س، طيب اهلل ثراه.
واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور ال��ع��ل��ي اأن����ه رغم 
اخل�شارة الكبرية لرحيل املغفور له 
-باإذن اهلل تعاىل- ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان قائد مرحلة التمكني، 
اأكر  مب�شتقبل  كبرية  الآم���ال  ف��اإن 
اإ���ش��راق��اً وازده������اراً يف ع��ه��د �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
كان  ال�����ذي  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان، 
��د اأخ��ي��ه ال���راح���ل، و���ش��ري��ك��ه يف  ع�����شُ

ليم�شي  ال��ت��م��ك��ني،  م��رح��ل��ة  ق���ي���ادة 
نحو  ال��دول��ة  بناء  يف م�شرية  ق��دم��اً 
اآف���اق اأرح���ب م��ن ال��رخ��اء والنه�شة 

والتقدم.
واأ�شار الدكتور العلي اإىل اأن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
له  ك���ان���ت  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان،  اآل 
البناء  م�شرية  على  وا�شحة  ب�شمة 
خارجياً،  اأو  داخلياً  �شواء  والتنمية 
الداخلي، ركز �شموه  امل�شتوى  فعلى 
على بناء الإن�شان القادر على حتمل 
بفعالية  الإ���ش��ه��ام  وع��ل��ى  امل�شوؤولية 
امل�شتدامة   ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ش���رية  يف 
فاأعلى  عنه،  وال��دف��اع  الوطن  وبناء 
باملعرفة  واه��ت��م  التعليم  ���ش��اأن  م��ن 
والتكنولوجيا وو�شع نظام اخلدمة 
الوطنية، كما �شعى اإىل بناء اقت�شاد 
وم�شتدام  وم��ت��ن��وع  م��ت��ط��ور  ح��دي��ث 
الدخل  م�������وارد  ت���ع���زي���ز  اأج������ل  م����ن 

القومي وتنويعها.
اأم��������ا ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى اخل�����ارج�����ي، 
�شاحب  اأن  العلي،  الدكتور  اأ���ش��اف 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان، ح��ف��ظ��ه اهلل، ام��ت��ل��ك روؤي���ة 
اأن  على  ق���ادراً  جعلته  ا�شرتاتيجية 
الإم����ارات لع��ب��اً مهماً  يجعل دول���ة 
الإقليمي  امل�شتويني  على  وم��وؤث��راً 

من  كبرياً  جهداً  فبذلت  وال���دويل، 
اأجل حتقيق ال�شالم يف املنطقة حني 
لل�شلم يف  اأ���ش�����ش��ت من��وذج��اً ج��دي��داً 
التفاقات  ع��م��وده  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الإبراهيمية، كما �شعت اإىل  حماربة 
التطرف فعملت على ن�شر الت�شامح 
العديد  ع���ر  الإن�����ش��ان��ي��ة  والأخ������وة 
م��ن امل��ب��ادرات اخل��الق��ة مثل وثيقة 
بابا  وقعها  التي  الإن�شانية  الأخ���وة 
الأكر  الإم���ام  وف�شيلة  الفاتيكان 
لعبت  كما  ال�����ش��ري��ف.  الأزه����ر  �شيخ 
يف  ع���امل���ي���اً  دوراً  ك���ذل���ك  الإم���������ارات 
م��واج��ه��ة الأزم�����ات وال���ك���وارث التي 
ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال���ع���امل، وي�����ش��ه��د على 
جائحة  م���واج���ه���ة  يف  دوره������ا  ذل����ك 
كوفيد- 19، حيث مل تتواَن الدولة 
عن تقدمي يد امل�شاعدة لكل الدول 
اجلائحة.  م���واج���ه���ة  يف  الأخ�������رى 
املوىل  داعياً  العلي  الدكتور  واختتم 
ال�شيخ خليفة  ب��اأن يجزي  وج��ل  عز 
بن زايد اآل نهيان عن دولة الإمارات 
اجل���زاء،  خ��ري  م��واط��ن��ني ومقيمني 
واأن يحفظ قائدها اجلديد �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مل���ا فيه  ي�����ش��دد خ��ط��اه  واأن  ن��ه��ي��ان، 
خري دولة الإمارات والأمة العربية 

والعامل اأجمع.  

�صلطان بن عبداهلل القا�صمي: انتخاب حممد بن 
زايد رئي�صا يبني طموحات الدولة التنموية الكربى

عي�صى �صالح احلمادي: حممد بن زايد ي�صع 
امل�صتقبل بني يديه ال�صت�صراف مرحلة م�صرقة

خلفان �صالح النقبي: حممد بن زايد ي�صكل قيادة ملهمة للحا�صر وامل�صتقبل

خمي�س بن �صامل ال�صويدي: حممد بن زايد قيادة ا�صتثنائية 
�صيوا�صل دوره يف م�صرية التنمية وحتقيق الرخاء االجتماعي  

د. طارق بن خادم: حممد بن زايد مرحلة 
قادمة تعد بنه�صة جديدة للإمارات

علي �صامل الكعبي : حممد بن زايد يقود اخلم�صني بفكره املتقدم لر�صم ملمح امل�صتقبل

ميثاء ال�صام�صي : حممد بن زايد .. العتاد الذي للدهر يذخر

الدكتور حممد العلي: نعي�س امتدادًا تاريخيًا ملدر�صة القائد املوؤ�ص�س

•• ال�صارقة - وام:

العالقات  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  فاهم  ال�شيخ  ق��ال 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأن  بال�شارقة  احلكومية 
عرفت �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" قائداً ذا نهج متفرد ورث 
النبوغ يف اإدارة البالد من موؤ�ش�س الدولة املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب الهل ثراه" 
واأ�شهم يف تر�شيخ مكانة الإمارت يف خمتلف قطاعات 
والإ�شتثمارية فغدت  والتنموية  الإقت�شادية  التنمية 
واح����ة اأم����ن واأم�����ان وحم���ط اأن���ظ���ار ال��ع��امل كنموذج 

مف�شل للعمل والعي�س.
اإنتخاب  مبنا�شبة   - القا�شمي  فاهم  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الإحت���اد ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شا للدولة - اإن �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
عالقات  لتعميق  اإخ��ال���س  بكل  عمل  اهلل"  "حفظه 
ال�شداقة والإح��رتام مع دول العامل ما انعك�س على 
التنمية ال�شاملة يف الدولة بكافة قطاعاتها وبوترية 
مت�شاعدة ومت�شارعة يف اآن واحد لت�شتحق حتت ظل 
هذا الفكر القيادي اأن تكون دولة عاملية وذات جتربة 

ملهمة.

•• راأ�س اخليمة- وام:

القا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  عبدامللك  ال�شيخ  م��ع��ايل  رف��ع 
امل�����ش��ت�����ش��ار اخل��ا���س ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
اخليمة اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" اأ�شمى اآيات التريكات 
الإم����ارات  ل��دول��ة  رئي�شا  �شموه  ان��ت��خ��اب  مبنا�شبة 

العربية املتحدة.
وق����ال ال�����ش��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ك��اي��د ال��ق��ا���ش��م��ي اإن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
�شرقه  م��ن  ال��ع��امل  عرفه  ال��ذي  امللهم  القائد  يعد 
نهج  على  ما�شيا  واخل��ري،  املجد  �شانع  اإىل غربه، 

زايد  ال�شيخ  الباين  املوؤ�ش�س  اهلل  باذن  لهما  املغفور 
وال�شيخ  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ف�شطر  اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الثاقبة نه�شة غري م�شبوقة يف  وروؤيته  باإجنازاته 
دولة الإمارات ويف تعزيز ال�شلم والأمن يف املنطقة، 
بني  ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح  مفاهيم  ون�شر 
العمل  رواد  م��ن  رائ���دا  فكان  واملجتمعات،  الأدي���ان 
بن  عبدامللك  ال�شيخ  واأ�شاف  واخل��ريي.  الإن�شاين 
كايد القا�شمي اأن دولة الإمارات واملنطقة على وعد 
باملزيد من الإجن��ازات من �شانع التغيري واخلري، 
من حمب ال�شعب والإن�شانية جمعاء، داعيا املوىل 

ل�شموه بالتوفيق والعون وال�شداد.

عبدامللك بن كايد القا�صمي يبارك انتخاب حممد بن زايد رئي�صا للدولةفاهم القا�صمي : حممد بن زايد قائد نابغ ذو نهج متفرد

قال �شعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام املركز 
ال�شيخ  ال�شمو  انتخاب �شاحب  اإن  للتاأهيل  الوطني 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  رئي�شا  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
امل��ت��ح��دة، ه��و ب��داي��ة مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن التطوير 
والتقدم والو�شول لأفق بعيدة من التنمية ال�شاملة 

يف الدولة.
ثابتة  بخطى  ال��وط��ن  م�شرية  �شتم�شي  واأ����ش���اف: 

حت���ت ق���ي���ادة ق���ائ���د ح���ام���ي ح��م��ى احت���ادن���ا و�شوف 
دوما  ب�شموه  فعهدنا  الكرى،  الإجن���ازات  تتوا�شل 
الوطن  لرفعة  واملتوا�شل  الكبري  اجلهد  يبذل  اأن��ه 
والتعليمية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  املجالت  يف كافة 

وال�شحية والجتماعية
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن  ب��ال��ق��ول:  وت��اب��ع   
و�شنو خليفة  احلكمة  زاي���د يف  �شبيه  ه��و  زاي���د  ب��ن 

يف العزمية وهو خري خلف لفقيد الأمتني العربية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الراحل  والإ�شالمية 
الدولة،  رئا�شة  ل�شموه  ن��ب��ارك  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
وقبل ذلك نبارك لأنف�شنا انتخابه، ونبايعه وننقاد 
اأن يعينه على حمل هذه  له راجني املوىل عز وجّل 
امل�شوؤولية العظيمة ويوفقه ملا فيه كل اخلري والعزة 

لدولتنا.

•• خورفكان-الفجر:

اأك����������د ������ش�����ع�����ادة حم����م����د اأح����م����د 
�شاحية  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��غ��اوي 
�شوؤون  لدائرة  التابع  ال�شبيحية 
�شاحب  اأن  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
ميتلك  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأف�شل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ح��ك��ي��م��ة  روؤي�����ة 
اإليه  يتطلع  ما  لالإمارات يف ظل 
من تطور ونه�شة ورخ��اء ف�شال 
متكني  موا�شلة  يف  �شيا�شاته  عن 
امل���واط���ن وال���وط���ن.  واأو����ش���ح اأن 
ا�شرتاتيجية  مي���ت���ل���ك  ����ش���م���وه 
عالقات  تطوير  يف  مبكرا  ب��داأه��ا 
اأن  ب��ع��د  �شقيقتها  م��ع  الإم������ارات 
كافة مرافق  �شملت  نه�شة  اأ�ش�س 
الدولة داخليا ليتطلع  وجمالت 
بروؤيته  وي��ر���ش��م  خ��ارج��ي��ا  اإل��ي��ه��ا 
م�شتقبل م�شتدام ي�شمن الرخاء 
ل�شعب الإمارات امتدادا وتوا�شال 
لروؤية والده املغفور له -باإذن اهلل 

تعاىل- 

حمد الغافري: حممد بن زايد قائد ا�صتثنائي وعلى يديه �صتتوا�صل االإجنازات الكربى

حممد اأحمد الغاوي: حممد 
بن زايد ميتلك روؤية حكيمة 

مل�صتقبل اأف�صل للإمارات 

العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001279 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شعد طارق قري�شي طارق نواز قري�شي  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام    2022/5/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/13 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 
اعالن بالن�ضر 

 3187/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حنيفية كيدية ابراهيم رحمه - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ديفايند للمقاولت )�س ذ م م(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )120401( درهم اىل طالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 Date 17/ 5/ 2022  Issue No : 13545

Notification by publication of a defendant
Sharjah federal court- civil executive court -

KPH 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س جامعة الدول العربية يقيم تاأبينا لفقيد الوطن ال�صيخ خليفة بن زايد 
•• القاهرة-وام:

الأمانة  مقر  يف  اجتماعا  الأول  اأم�س  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�س  عقد 
وذلك  الدائمني  املندوبني  م�شتوى  على  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 
�شعادة  "طيب اهلل ثراه"، بح�شور  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  لتاأبني 
مرمي خليفة الكعبي �شفرية الدولة لدى جمهورية م�شر العربية مندوب 

الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
وبداأ املندوبون الدائمون الجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح املغفور 

له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
وقالت �شعادة مرمي الكعبي - يف كلمتها خالل الجتماع - اإن ال�شيخ خليفة 
" رح��ل ع��ن دن��ي��ان��ا بعد رح��ل��ة حافلة  ث���راه  "طيب اهلل  اآل نهيان  ب��ن زاي���د 
واأث��ره �شيظل وا�شحا،  بالعطاءات والإجن���ازات، لكن ذك��راه �شتبقى خالدة، 

على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل.
زعيماً  والإ�شالمية  العربية  والأمتني  الإم���ارات  دول��ة  " فقدت   : واأ�شافت 
زخرت حياته بالعديد من املحطات امل�شيئة، فقد عززت دولة الإم��ارات يف 
عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان مكانتها ودورها الفاعل على 
ال�شاحتني الإقليمية والدولية، وجنحت يف ن�شج عالقات قوية بدول العامل 
على اأ�ش�س الحرتام املتبادل، والتزامها بحل النزاعات بني الدول باحلوار 
يف  والإ�شهام  والعدل  احلق  ق�شايا  جانب  اإىل  والوقوف  ال�شلمية،  والطرق 

دعم ال�شتقرار وال�شلم الدوليني وتعزيز التعاي�س الإن�شاين".
واأ�شارت اإىل اأن دولة الإمارات مل تتوان مطلقاً عن م�شاعدة ون�شرة الق�شايا 
واحلقوق العربية، ومل ترتدد يف امل�شاركة والوقوف مع اأية جهود ت�شتهدف 
احلفاظ على الأمن اخلليجي والعربي، وقد حر�س املغفور له ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان على موا�شلة نهج القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف الت�شامن مع الأ�شقاء العرب، ودعم 
ق�شاياهم، وتوطيد ج�شور الإخاء والتعاون معهم يف كل املجالت وال�شعد 
ال�شيا�شية والقت�شادية وغريها، اأو عر الأيادي البي�شاء املمدودة لدعمهم 

وم�شاندتهم، لتكون دولة الإمارات بذلك خري �شند وظهري لأ�شقائها.
" خالل ال�شنوات املا�شية التي واجهت فيها العديد من  وقالت �شعادتها : 
ت�شتطيع  ما  كل  وقدمت  الإم���ارات  دول��ة  اأ�شهمت  العربية حتديات،  ال��دول 
�شيا�شياً واقت�شادياً وع�شكرياً يف ن�شرة الق�شايا العربية، يف املحافل العربية 

والدولية، وعر امليادين الدبلوما�شية والإن�شانية".
واإخال�ٍس من  الذين عملوا مبثابرٍة  املغفور له من  " لقد كان   : واأ�شافت 
اأجل تعزيز العمل العربي امل�شرتك ون�شرة الق�شايا العربية اإقليمياً ودولياً. 
�شخ�شيته  خ��الل  من  القلوب  يف  كبرية  ومكانة  وتقديرا  حمبة  اأك�شبه  ما 
الأ�شيلة وروحه النقية، وحر�شه على تعزيز العالقات ال�شادقة مع الدول 
تر�شيخ  يف  وتب�شر،  حكمة  من  به  يتحلى  ك��ان  مبا  �شاهم،  فقد  وال�شعوب، 

اأوا�شر الأخوة الإماراتية العربية والدولية".
واأو�شحت اأن دولة الإمارات �شاهمت يف عهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" يف حفظ الأمن وال�شتقرار الدوليني، وتعزيز لغة الت�شامح 

واحلوار بني ال�شعوب، وتعزيز ال�شتجابة للحالت الإن�شانية الطارئة.
وتابعت �شعادتها:" وا�شلت دولة الإمارات يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، م�شريتها امل�شرفة يف جمال تقدمي امل�شاعدات اخلارجية 
ملختلف ال����دول ح���ول ال��ع��امل ب��ه��دف احل���د م��ن ال��ف��ق��ر وم�����ش��اع��دة الدول 
وال�شتقرار،  والزده����ار  ال�شالم  تعزيز  ع��ن  ف�شاًل  املحتاجة،  واملجتمعات 

وحتفيز النمو القت�شادي يف الدول النامية".
اأن دول��ة الإم���ارات �شاهمت يف �شناعة ال�شالم والعمل اجل��اد لأجل  واأك��دت 
عامل ت�شوده قيم املحبة والإخاء، وقد جنح املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد 
"طيب اهلل ثراه"، يف بناء قاعدة را�شخة  اإرث زايد  اآل نهيان، اعتماداً على 
ل�شيا�شة الدولة اخلارجية مبنية على احلكمة والعتدال والتوازن ومنا�شرة 
احلق والعدالة والعمل على تعزيز التعاون والت�شامن الدويل واإعالء لغة 

احلوار والتفاهم �شبياًل حلل اخلالفات واإنهاء التوترات.
املغفور  ت�شلم  "منذ   : الكعبي  مرمي  �شعادة  قالت   .. الوطني  �شعيد  وعلى 
له رئا�شة دولة الإمارات يف نوفمر 2004، متيزت فرتة حكمه مبوا�شلة 
النهج احلكيم للقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
ليوا�شل م�شرية العمل والإجناز بكل اأمانة فكانت مرحلة التمكني، لي�شع 
العام  يف  اهلل  رحمه  اأطلقه  ال��ذي  ال�شيا�شي  التمكني  برنامج  يف  ب�شماته 
برنامج  �شمن  الحتادي  الوطني  للمجل�س  انتخابات  اأول  فكانت   2005
التمكني الذي كان هدفه متكني اأبناء الوطن واإ�شراكهم يف �شناعة م�شتقبل 

دولة الإمارات".
واأ�شارت اإىل اأن متكني املراأة الإماراتية كان اأولوية يف فكر ال�شيخ خليفة بن 
املنا�شب يف جميع  اأعلى  "طيب اهلل ثراه" حيث باتت تتبواأ  اآل نهيان  زايد 
من  والتحديث  والتطوير  التنمية  م�شرية  يف  بفعالية  و�شاهمت  املجالت، 
خالل م�شاركتها يف ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية والق�شائية، وخمتلف 
الفاعل على  اإىل ح�شورها  اإ�شافة  القرار،  باتخاذ  املت�شلة  القيادية  املواقع 

�شاحات العمل العربي والإقليمي والدويل.
و�شددت على اأن الإن�شان لطاملا كان اأولوية لدولة الإمارات وقيادتها فكانت 
امل�شاريع التنموية التي ت�شتهدف رفاهية ال�شعب وتقدمي اأف�شل اخلدمات 
له حمل اهتمام ورعاية ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
واإماراتها، فقد كان  الدولة  اأرج��اء  الكرى يف كافة  امل�شاريع  حيث تو�شعت 
التي  باملكانة  يليق  مب�شتوى  م��واط��ن  ك��ل  يعي�س  اأن  على  حري�شاً  �شموه 

حققتها دولة الإمارات يف خمتلف املجالت والقطاعات.
يف  ولرت�شيخها  الإن�شانية  بالقيم  اإميانه  من  انطالقا  �شعادتها:"  وقالت 
املجتمع، اأعلن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان عام 2019 عاما 
للت�شامح، وذلك للم�شاهمة يف تعميق قيم الت�شامح وتقبل الآخر والنفتاح 

اأك��ر من  اأر�شها  على  يعي�س  دول��ة  املختلفة، خا�شة يف ظل  الثقافات  على 
وود". حمبة  بكل  جن�شية   200

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  امل�شرية  الإم���ارات  دول��ة  " تكمل   : واأ�شافت 
حممد بن زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" الذي انتخب بالإجماع رئي�شا لدولة 
بداأه  ما  لتوا�شل حتقيق  امل�شرتك  العربي  بالعمل  يوؤمن  وال��ذي  الإم��ارات 
ي�شاهم  اأن  �شاأنه  العربي وكل ما من  الت�شامن  اأج��ل  العمل من  ال�شلف يف 
الدول  مع  العربية  العالقات  ودع��م  اإن�شانها  وك��رام��ة  الأم��ة  ه��ذه  رفعة  يف 

ال�شقيقة وال�شديقة".
العربية  ال���دول  ملندوبي  اجل��زي��ل  ال�شكر  �شعادته  قدمت  كلمتها  ختام  ويف 
اآل نهيان" طيب اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  املغفور له  تاأبني  امل�شاركني يف 
وامل��وا���ش��اة، وكذلك  ال��ع��زاء  ���ش��ادق م�شاعر  ع��ن  ت��اأت��ي تعبريا  وال��ت��ي  ثراه"، 
الأ�شقاء  الذي ترجم حبه قول وفعال لكافة  القائد  املحبة والتقدير لهذا 
والأ�شدقاء، داعية اهلل اأن يرحمه وي�شكنه الفردو�س الأعلى من اجلنة، جزاء 
العربية والإ�شالمية،  الإم��ارات، ولأمتيه  ما قدمه من جهد وعمل لدولة 

والعامل اأجمع.
وبدوره ا�شتذكر �شعادة ال�شفري خليل اإبراهيم الذوادي الأمني العام امل�شاعد 
لدى جامعة الدول العربية رئي�س قطاع ال�شوؤون العربية والأمن القومي 
اإجنازات املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، على ال�شعيد الوطني 
وعلى �شعيد الأمتني العربية والإ�شالمية والعامل اأجمع، موؤكدا اأنه حمل 
واإخ��وان��ه ُحكام  الإم���ارات هو  الكبري يف نه�شة دول��ة  بالدور  واأطلع  الأمانة 

دولة الإمارات.
وقال �شعادته :" اإن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان اأر�شى دعائم 
مواقف  اأن  موؤكدا  واأمته"،  لوطنه  خمل�شاً  وك��ان  والعطاء  والبذل  اخل��ري 
دولة الإمارات وا�شحة وجلية يف الق�شايا العربية، ويف املنظمات الإقليمية 

والدولية.
واأعرب عن ثقته باأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  وال��ده  نهج  "حفظه اهلل" �شي�شري على  الدولة 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اأخ��ي��ه  نهج  وك��ذل��ك  ن��ه��ي��ان، 

ثراهما".
وقال الذوادي : " حتقق يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
الكثري من الإجنازات التنموية النوعية يف �شتى املجالت، و�شجلت الدولة 

عد". ح�شوراً �شيا�شياً ودبلوما�شياً واقت�شادياً قوياً على كافة ال�شُ
اللبنانية  ال�شفري علي احللبي مندوب اجلمهورية  �شعادة  من جانبه وجه 
الدائم لدى جامعة الدول العربية و�شفريها لدى جمهورية م�شر العربية 
الرئي�س احلايل ملجل�س اجلامعة العربية .. العزاء لدولة الإمارات يف وفاة 
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، م�شريا اإىل دوره الوطني والعربي 
" اإنه ثمرة من ثمار �شجرة مثمرة اأعطت الكثري لالأمتني  الكبري، وقال: 
املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف  اأ�شحت  حتى  ول��دول��ت��ه،  والإ�شالمية  العربية 
ومنوذجا يحتذى به". واأعرب عن اأمنياته بالتوفيق ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
مندوب  اجلمعة  �شعيد  ب��ن  الرحمن  عبد  ال�شفري  �شعادة  ج��دد  جهته  م��ن 
اململكة العربية ال�شعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية خال�س عزاء 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود وويل عهده 

الأمني الأمري حممد بن �شلمان يف هذا امل�شاب اجللل.
وقال �شعادته : " اإذا غيب املوت املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
فاإن ماآثره واأعماله الكثرية يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والإن�شانية 
داخل دولة الإمارات وخارجها خالدة يف ذاكرتنا ف�شال عن م�شاهمة الفقيد 
اآل نهيان يف بناء  الكبرية بجانب وال��ده املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اأجنح احتاد عربي يف تاريخنا العربي احلديث".
وبدوره قال ه�شام بن حممد اجلودر �شفري مملكة البحرين لدى جمهورية 
م�شر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية : " اإن احلديث 
"طيب اهلل  اآل نهيان  عن ماآثر فقيد الأمة الراحل ال�شيخ خليفة بن زايد 
ثراه"، ل ميكن اأن نوجزها يف هذه الكلمات القليلة، فقد كان الراحل رجاًل 
من اأعز واأعظم الرجال، وقائًدا من اأعظم القادة الذين �شيخلدهم التاريخ، 

كان قائًدا ملهًما فًذا".
بالعطاء والإجن��ازات يف خدمة  " اأن قيادته كانت حافلة  �شعادته:  واأ�شاف 
بحكمته  اأ�شهم  فقد  ق�شاياها،  ون�شرة  والإ�شالمية  العربية  واأمتيه  �شعبه 
النماء  لتتوا�شل م�شرية  الإم���ارات،  دول��ة  تر�شيخ مكانة  الثاقبة يف  وروؤيته 
والتنمية والتطور يف ظل قيادته احلكيمة على مدار ثمانية ع�شرة عاًما منذ 
توليه احلكم يف عام 2004، وقد حققت خاللها دولة الإم��ارات ال�شقيقة 

اإجنازات تاريخية وجناحات مت�شارعة يف �شتى املجالت".
الكبري  ال��راح��ل  ق��اده��ا  ال��ت��ي  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  م�شرية  كلمته  يف  وا�شتذكر 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ودورها يف حتقيق التقدم 
والزده�����ار الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي وت��ع��زي��ز مكانة دول���ة الإم�����ارات على 
التعاون لدول اخلليج  وال��دويل ودعمه مل�شرية جمل�س  العربي  ال�شعيدين 
الإن�شاين  للعمل  اأعطت  التي  الكرمية  واأي��ادي��ه  اأه��داف��ه،  وترجمة  العربية 
العمل  م�شرية  تعزيز  يف  امللمو�س  ودوره  ج��دي��دة،  واآف��اق��ا  اأب��ع��اًدا  اخل���ريي 

العربي امل�شرتك ون�شرة ق�شايا الدول العربية وا�شتقرارها.
من جانبه قدم �شعادة ال�شفري �شامل مبارك اآل �شايف �شفري دولة قطر لدى 
العزاء  خال�س  اجلامعة  ل��دى  الدائم  ومندوبها  العربية  م�شر  جمهورية 

لفقيد الأمة .. داعيا اهلل اأن يتغمده بوا�شع رحمته.
" اإن الأم��ة العربية فقدت قائدا عربيا دعم من  وق��ال �شعادته يف كلمته : 
خالل قيادته لدولة الإم��ارات م�شرية العمل امل�شرتك ب�شكل فعال، مكر�شا 
نهج والده املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، يف 
حتقيق الت�شامن العربي، وظل متفانياً يف خدمة �شعبه"، متمنيا ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" التوفيق 

والنجاح يف قيادة دولة الإمارات.
من جهته نعى �شعادة ال�شفري اأحمد البكر مندوب دولة الكويت لدى جامعة 
زايد ال  ال�شيخ خليفة بن  املغفور له  ببالغ احلزن والأ�شى  العربية،  الدول 
نهيان، قائال: "لقد فقدت الأمتني العربية والإ�شالمية قائدا حكيما على 
اإمناء  يف  احلافلة  م�شريته  ومتيزت  والعاملي  والعربي  اخلليجي  ال�شعيد 

وازدهار دولة الإمارات وحتقيق ال�شتقرار يف منطقننا العربية".
واأ�شاف : " �شتبقى اإجن��ازات الفقيد الراحل ودوره املميز يف دعم وتر�شيخ 
اأن يتغمده  ن�شاأل اهلل عز وجل  اأذهاننا.  امل�شرتك يف  العربي  العمل  م�شرية 
نهيان  اآل  اأ���ش��رة  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ور�شوانه  رحمته  بوا�شع 

الكرام وال�شعب الإماراتي ال�شقيق جميل ال�شر وال�شلوان".
كما قدم �شعادته با�شم دولة الكويت التهنئة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
لدولة  رئي�شا  بالإجماع  لنتخابه  اهلل" وذل��ك  "حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املباركة  امل�شرية  موا�شلة  يف  وال�شداد  التوفيق  ل�شموه  متمنيا   .. الإم��ارات 

لدولة الإمارات على طريق اخلري والنماء.
من جانبه اأعرب �شعادة ال�شفري حممد اأبو اخلري مندوب جمهورية م�شر 
لدولة  التعازي  خال�س  عن  العربية  ال��دول  جامعة  ل��دى  ال��دائ��م  العربية 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ خليفة  الإم��ارات قيادة وحكومة و�شعباً يف وفاة املغفور له 

بن زايد اآل نهيان.
اأمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية:" لقد  وقال �شعادته يف كلمة م�شر 
حمل  خمل�شاً،  و�شديقاً  ب��ارزاً  قائداً  والإ�شالمية  العربية  الأمتني  فقدت 

وكر�س  والدولية،  العربية  املحافل  كافة  يف  عاتقه  على  العربية  الق�شايا 
يف  يدخر جهداً  والإ�شالمية، ومل  العربية  والق�شايا  وطنه  جهده خلدمة 

دعم كل حمتاج.
"طيب اهلل ثراه"  نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  اأن��ه يف عهد  اإىل  واأ�شار 
التعاون بني دول��ة الإم���ارات وم�شر، خا�شة يف  اأوج��ه عالقات  تعززت كافة 

ال�شنوات الأخرية التي اكتنفتها حتديات خطرية يف املنطقة العربية.
وقال �شعادته :" اأتقدم بالتهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان "حفظه اهلل" مبنا�شبة انتخاب املجل�س الأعلى لالحتاد بالإجماع 
�شموه رئي�شاً لدولة الإمارات، موؤكداً ثقته يف اأنه �شي�شري على درب موؤ�ش�س 

دولة الإمارات ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
الدائم  املندوب  نائب  البو�شعيدي  ه��الل  بن  ب��در  امل�شت�شار  ق��دم  جهته  من 
يف  واملوا�شاة  التعازي  خال�س  العربية  ال��دول  جامعة  ل��دى  ُعمان  ل�شلطنة 

فقيد الوطن والأمتني العربية والإ�شالمية.
الإمارات  دول��ة  ت�شارك  و�شعبا  وحكومة  قيادة  ُعمان  �شلطنة  " اإن   : وق��ال 
الفقيد  يتغمد  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  داعيا  اجللل،  م�شابها  يف  اأحزانها 
بفي�س رحمته الوا�شعة، وي�شكنه ف�شيح جناته"، معربا عن خال�س متنياته 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

بالتوفيق وال�شداد.
وا�شتذكر �شعادة ال�شفري اأجمد الع�شايلة �شفري اململكة الأردنية الها�شمية 
لدى جمهورية م�شر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
"طيب اهلل  نهيان  اآل  زايد  بن  لل�شيخ خليفة  الإ�شهامات اجلليلة  كلمته  يف 
التي كّر�س حياته يف خدمة م�شرية  الإم���ارات،  ثراه" ودوره يف رفعة دول��ة 
التمكني فيها، ويف ق�شايا اأمته العربية والإ�شالمية، وترك �شجاًل داعماً من 
املواقف ال�شادقة، وارثاً احلكمة من والده املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان "رحمه اهلل".
وقال �شعادته : " اإننا يف اململكة الأردنية الها�شمية، وبقلوٍب موؤمنٍة بق�شاء 
اأهلنا يف الإم��ارات العربية املتحدة بالغ احلزن وعميق  اهلل وق��دره، ن�شارك 
الأ�شى بهذا الفقد اجللل، الذي اأعلن فيه الديوان امللكي الها�شمي احلداد 
عبداهلل  امللك  الها�شمية  اجل��الل��ة  �شاحب  م��ن  ب��اأم��ر  ي��وم��اً   40 مل��دة  عليه 
الثاين ابن احل�شني، كما اأعلنت اململكة حالة احلداد العام وتنكي�س الإعالم 

ملدة ثالثة اأيام".
واأ�شاف : " اإن انتقال دفة احُلكم وت�شّليم القيادة واإجماع قادة دولة الإمارات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومبايعة  انتخاب  على  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  واملجل�س 
قرار  الإم���ارات، هو  لدولة  "حفظه اهلل" رئي�شاً  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
وازن��ة، ومواقف عروبيٍة  �شيا�شيٍة  بروؤيٍة  يت�شم  �شموه  وموقف حكيم، كونه 
خال�شٍة و�شادقة، وملا له من ا�شهاماٍت وا�شحة يف رفعة وبناء دولة الإمارات، 

وح�شورها الإقليمي والدويل".
ال��دائ��م جلمهورية  امل��ن��دوب  اإليا�س  ال�شفري حممد  �شعادة  اأع��رب  ذل��ك  اإىل 
الإم���ارات، منوها  لدولة  تعازيه  العربية عن  ال��دول  ال�شودان لدى جامعة 
مبناقب املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد "طيب اهلل ثراه" باعتباره امتداداً 
لوالده املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، ومتمنيا التوفيق ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
جمهورية  لدى  املغربية  اململكة  �شفري  التازي  اأحمد  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
م�شر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية : " اإن العرب 
جميعاً يعتزون بتجربة دولة الإمارات لأنها م�شت يف م�شرية تنموية غري 
اأحوجنا يف الأمة لهذا النجاح، الذي نريد  م�شبوقة وهي ق�شة جناح، وما 
اأن ن�شتلهم منه، ف�شكراً لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراهما" ول�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد زايد اآل 

نهيان "حفظه اهلل"، متمنيا له التوفيق يف قيادة دولة الإمارات".
وبدوره قدم ال�شفري اليا�س �شيخ عمر اأبو بكر �شفري ج�م�ه�وري�ة ال��ش�وم�ال 
الدائم لدى جامعة  العربية ومندوبها  ال�ف�ي�درال�ي�ة لدى جمهورية م�شر 

الدول العربية خال�س العزاء واملوا�شاة لدولة الإمارات على فقيد الوطن.
"طيب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  �شعادته:" اإن  وق���ال 
اهلل ثراه" ك��ان رم��زا للعمل والإخ��ال���س من اأج��ل رفعة وطنه واأم��ت��ه، ومل 
وزخ��رت رحلته  والإ�شالمية،  العربية  اأمتيه  يدخر جهدا يف خدمة ق�شايا 
املعطاءة بالإجنازات والنجاحات التي جعلت بالده رمزا يحتذى به يف كافة 
املجالت". وبدوره قال �شعادة ال�شفري مهند العكلوك ال�شفري املناوب لدولة 
و�شعباً،  قيادة  فل�شطني،  دول��ة  العربية:" اإن  ال��دول  فل�شطني لدى جامعة 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  املغفور له  تلقت ببالغ احل��زن والأ���ش��ى نباأ وف��اة 
نهيان، ولقد �شارع اأخيه فخامة الرئي�س حممود عّبا�س بنعيه وتقدمي اأ�شمى 
عبارات التعازي القلبية واملوا�شاة الأخوية ال�شادقة، لأخيه �شاحب ال�شمو 
اآل  "حفظه اهلل" وجلميع  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
نهيان الكرام، و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، وكافة اأ�شحاب ال�شمو 
حكام دولة الإمارات، و�شعبها ال�شقيق، واأعلن احلداد يف دولة فل�شطني حزناً 

على املغفور له ".
له  املغفور  وقيادة  عالياً، عطاء  فل�شطني  دولة  قدرت  �شعادته:" لقد  وقال 
اآل نهيان، و�شريه على خطى والده الراحل املغفور  ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، يف �شبيل نه�شة وم�شرية تطور دولة  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الإمارات، وكذلك دوره ال�شيا�شي والإن�شاين الهام يف العمل الدويل والعربي 

امل�شرتك".
وموريتانيا  القمر  وج��زر  وجيبوتي  وال��ع��راق  وليبيا  اليمن  مندوبو  وق��دم 
ال��وط��ن والأم���ت���ني العربية  ال��ع��زاء وامل��وا���ش��اة يف فقيد  واجل���زائ���ر خ��ال�����س 
لوطنه  ق��دم  حكيما  قائدا  فقد  العربي  الوطن  اأن  موؤكدين  والإ�شالمية، 

ولالأمتني العربية والإ�شالمية الكثري من الدعم واملواقف اخلالدة.

العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

املرجتعة   ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001541/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد م�شطفى احمد جوده  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ خليفه حم�شن اجل�شمي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 850  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

املرجتعة   ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001256/ 
اإىل املحكوم عليه : يو�شف عبدالرحمن 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ كنده لل�شيانة العامة - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 
�شامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد 
ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك   110074.0  : وامل�شاريف  الر�شوم 
التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا 
اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار. 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 70392
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كي بي ات�س انرتبراي�ضز �س م ح 
برافني بريجيندير كومار   

املرجتعة  ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001769/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - كي بي ات�س انرتبراي�شز �س م ح

كومار بريجيندير  برافني   2-
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ام ار جي لعمال العزل - �س ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 202250 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13545 بتاريخ 2022/5/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 4011/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000081( وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري 
بقيمة )108700( والر�شوم وامل�شروفات. 

طالب التنفيذ : حممود حممد ممدوح مقداد  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - مبنى املمزر - �شقة 333  

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل نعيم عبد ربه الزغول - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره   

ر�شوم خلزينة املحكمة.  درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ   
 0 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

ال�صحة جتري 124,534 فح�صا ك�صفت عن 319 اإ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا و344 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي- وام: 

لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر 
وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
124،534 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية 

واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي 
وال��ف��ح�����س يف ال���دول���ة وت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���ش��ات على 
اإ�شابة جديدة  319 حالة  م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك 
يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 902،803 حالت. واأعلنت 

اأي حالة وفاة  املجتمع عدم ت�شجيل  ال�شحة ووقاية  وزارة 
يبلغ عدد  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب��ع  خالل 
الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.    كما اأعلنت الوزارة عن 
�شفاء 344 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد 
بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد 
امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 886،472 حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي 3000 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خلل ال� 24 �صاعة املا�صية 

•• اأبوظبي-وام:

 24 ال�  "كوفيد19-" خالل ال�شاعات  3،000 جرعة من لقاح  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 24،814،570 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   250.90
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد - 19" و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن 

التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س "كوفيد - 19".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

حققت دولة الإمارات اإجنازات مهمة وب�شمات وا�شحة جعلتها يف م�شاف كرى الدول املتقدمة اإقليمياً 
وعاملياً حيث ت�شاعف الناجت املحلي الإجمايل للدولة ثالث مرات منذ تويل املغفور له ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" مقاليد احلكم يف عام 2004.
وجنحت دولة الإمارات يف جت�شيد ا�شرتاتيجياتها وخططها امل�شتقبلية طوال ال� 18 عاماً التي توىل 
خاللها املغفور له، حيث اأن املكانة التي و�شلت اإليها الإمارات وما تنعم به من طماأنينة ورخاء هو ثمرة 
م�شرية طويلة من اجلهد واملثابرة والعمل ال�شاق الدوؤوب قادها فقيد الوطن الكبري املغفور له ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" بحكمة وحلم و�شر قدم فيها الكثري لبالده واأمته حتى �شارت 

الإمارات منوذجاً للتطور واحلداثة يف منطقتنا والعامل.
الدولة  واهتمامه مب�شالح  اهلل  رحمه  الر�شيدة  لقيادته  وكان 

والإقليمية  امل��ال��ي��ة  الأزم�����ات  جت���اوز  يف  الف�شل  الحت���ادي���ة 
الرخاء  و���ش��م��ان  وامل�����ش��ت��دام��ة  امل��ت��وازن��ة  التنمية  وحتقيق 

كمنارة  الريادي  الإم���ارات  دول��ة  دور  وتعزيز  للمواطنني 
ت���ق���ود ���ش��ع��ب��ه��ا ن��ح��و م�����ش��ت��ق��ب��ل م���زده���ر ي�����ش��وده الأم����ن 

وال�شتقرار.
التوجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  الإم�������ارات  دول����ة  و���ش��ه��دت 

تطوراً  ل��ه  للمغفور  الثاقبة  وال��روؤي��ة  الر�شيدة 
املجالت  �شتى  يف  نوعية  واإجن����ازات  ملحوظاً 

م���ا ان��ع��ك�����س ع��ل��ى امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة للدولة 
و�شاهم يف تطورها عاماً بعد اآخر، و�شجلت 

امل��ي��زان��ي��ة الحت���ادي���ة ل��دول��ة الإم����ارات 
قفزات كبرية وتو�شعات مهمة يف كافة 

الأ�شعدة  ج��م��ي��ع  وع��ل��ى  امل���ج���الت 
من  ارتفعت  حيث  والقطاعات 
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اإىل اأن لم�شت ال� 60 مليار درهم بنمو كبري %150 وهذا موؤ�شر نحو ا�شتمرار ا�شتثمار الإمارات يف 
بنيتها التحتية وتطويرها وتو�شيعها.

وتركزت الأولويات للمنافع والتنمية الجتماعية عر توفري ال�شكن املالئم والرعاية ال�شحية والتعليم 
والعي�س الكرمي للمواطنني وتطوير البنية التحتية وا�شتنباط قطاعات اقت�شادية واعدة قائمة على 
املعرفة والبتكار وال�شناعة واكت�شاف الف�شاء واخلو�س يف غمار عامل التقنية والرقمنة والتكنولوجيا، 
كما تطورت امليزانية العامة من ميزانية البنود مليزانية الرامج والأداء وربط املدخالت "العتمادات" 
باملخرجات "الأهداف" ثم اتباع نظام امليزانية متو�شطة املدى "ثالث �شنوات" وفقاً ملبادئ "امليزانية 
للموارد  توظيف  اأف�شل  يعني  ما  منها  كل  تكلفة  مقابل  واخلدمات  الأن�شطة  حتدد  ال�شفرية" التي 

والنفقات و�شوًل لتحقيق اأف�شل النتائج.
ومت بدءاً من العام 2014 الت�شنيف الوظيفي الدويل للنفقات احلكومية وتطبيق النظام الآيل يف 

اإعداد امليزانية، وكان الهدف من تطور امليزانية وزيادة العتمادات تنفيذاً 
بن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  احلكمية  للتوجيهات 

كافة  اأداء  "رحمه اهلل" لتعزيز  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��ت��ي مت�����س ح��اج��ة املواطن  ال��ق��ط��اع��ات 

واملقيم يف دولة الإمارات.
وبف�شل البيئة الت�شريعية املتطورة 
التي �شاهم املغفور له يف اإر�شائها، 

باتت الإمارات من�شة مثالية 
اآفاق  ن��ح��و  ل��الن��ط��الق 

املعنية  الحتادية  للت�شريعات  والتحديثات  الدرا�شات  من  العديد  اأجريت  حيث  التو�شع  من  جديدة 
بتنظيم القطاع املايل يف دولة الإمارات من قوانني ومرا�شيم بقوانني ولوائح وقرارات واأدلة وتعاميم 
جهود  �شمن  التنظيم  ه��ذا  وي��اأت��ي  الأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل  بها  املرتبطة  القانونية  الوثائق  وكافة 
الدولة وخططها  املايل يف  العمل  واأنظمة  ت�شريعات  الإم��ارات ودوره��ا ال�شرتاتيجي يف تطوير  دولة 
احلثيثة يف ن�شر الثقافة القانونية جلعلها متاحة للعاملني يف اجلهات الحتادية واأ�شحاب ال�شركات 
والقانونيني والباحثني واملهتمني حيث قد �شبق واعتمد املغفور له اأ�شخم م�شروع لتطوير الت�شريعات 
والقوانني الحتادية لت�شمل اأكر من 40 قانونا بهدف تعزيز البيئة القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

والتجارية يف الدولة لتواكب نه�شة وتطلعات الإمارات.
لدول  التعاون  ملجل�س  الداعمني  "رحمه اهلل" من  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  له  املغفور  وك��ان 
اخلليج العربي ويوؤمن اأن جناح واإجنازات هذا املجل�س تعك�س عمق التالحم بني قادته كي تبقى دول 
القت�شادي  التكامل  مببادئ  الإم���ارات  دول��ة  التزمت  فقد  وموحدة  قوية  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اخلليجي و�شعت لتنفيذ التفاقية القت�شادية املوحدة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنظومة 
العمل القت�شادي امل�شرتك وامل�شاريع ذات ال�شلة مبا يف ذلك التكامل املايل واإقامة منطقة التجارة 
املجل�س تكتاًل  باعتبار  امل�شرتكة  احلرة وتطبيق الحتاد اجلمركي اخلليجي وال�شوق اخلليجية 
عوامل  حركة  حترير  على  يقوم  اأع�شائه  ب��ني  امل�شرتك  التعاون  على  قائماً  دول��ي��اً  اقت�شادياً 
من  توحيدها  ثم  ومن  القت�شادية  ال�شيا�شات  وتن�شيق  التجارية  العوائق  كافة  واإزال��ة  الإنتاج 
خالل مراحل جت�شدت يف اإقامة منطقة التجارة احلرة والحتاد اجلمركي اخلليجي وال�شوق 

اخلليجية امل�شرتكة.
وفقاً  امل�شرتك  اخلليجي  التكامل  جم��ال  يف  الإم����ارات  دول��ة  حققتها  التي  الإجن����ازات  وم��ن 
الدولة  العربية، حلول  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجل�س  الإح�شائية لالأمانة  للتقارير 
عام 2013 يف املركز الأول يف م�شائل التملك العقاري للمواطنني اخلليجيني بن�شبة 76% 
ومنح رخ�س ممار�شة الأن�شطة القت�شادية للمواطنني اخلليجيني بن�شبة %86 ويف املركز 
الثاين من حيث ا�شتقطاب مواطني دول التعاون للعمل يف قطاعها احلكومي بن�شبة 34% 
حجم  ويف   30% بن�شبة  احلكومي  التعليم  مراحل  يف  اخلليجيني  الطالب  ا�شتقبال  ويف 

التبادل التجاري البيني اخلليجي بن�شبة %22 من اإجمايل ال�شادرات والواردات.
اأف�شل  اإىل مكانة متقدمة بني  له  للمغفور  املخل�شة  القيادة  بف�شل  الإم��ارات  دول��ة  وارتقت 
ماليا  املجالت و�شجلت ح�شوراً  �شتى  اإجن��ازات تنموية نوعية يف  العامل مبا حققته من  دول 
واقت�شادياً قوياً على كافة الأ�شعدة ف�شاًل عن جناحها يف بناء ج�شور متينة من التعاون الوثيق 
وال�شراكات ال�شرتاتيجية �شيا�شياً وا�شتثمارياً واقت�شادياً وجتارياً و�شناعياً وتكنولوجياً وهو ما 

عزز مركزها الريادي املرموق يف العامل.
الدولة  �شعت  الإم��ارات،  دولة  لتناف�شية  وتعزيزاً  العاملية  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  اإطار  ففي 
لتو�شيع �شبكة اتفاقياتها اخلا�شة بتجنب الإزدواج ال�شريبي على الدخل وحماية وت�شجيع 
ال�شتثمارات فقد اأبرمت الدولة 246 اتفاقية ثنائية حول جتنب الإزدواج ال�شريبي على 
على  ال�شرائب  تخفي�س  اأو  اإع��ف��اء  اإىل  تهدف  والتي  ال�شتثمار  وت�شجيع  وحماية  الدخل 
تلك  حماية  اإىل  بالإ�شافة  املبا�شرة  وغ��ري  املبا�شرة  ال�شرائب  م��ن  والأرب����اح  ال�شتثمارات 
ال�شتثمارات من جميع اأنواع املخاطر غري التجارية ل�شمان حتويل تلك الأرباح بعملة حرة 

قابلة للتحويل.
اإقليمية  وحتالفات  ودولية  واإقليمية  حملية  ا�شرتاتيجية  �شراكات  الإم���ارات  اأقامت  كما 
التناف�شية  تقارير  يف  مكانتها  ولتعزيز  الإم���ارات  لدولة  واع��د  م�شتقبل  اأج��ل  من  وعاملية 
العاملية وامل�شاهمة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة وت�شمل ال�شراكات ال�شرتاتيجية تلك التي 
وال�شوق  اخلليجي  القت�شادي  والتكامل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اإط��ار  يف  اأقيمت 
دولة  يف  ال��دويل  ال�شتثمار  لتعزيز  الهادفة  ال�شراكات  من  وغريها  امل�شرتكة،  اخلليجية 

الإمارات واملبادرات التعاونية مع املوؤ�ش�شات املالية الرائدة يف العامل.
كما جنحت الإمارات يف تعزيز التعاون املايل والقت�شادي مع الدول واملنظمات وال�شناديق 
املعونات  برامج  �شاأن  يف  معها  والتن�شيق  والدولية  الإقليمية  املالية  واملوؤ�ش�شات  التنموية 
تقدمها  التي  اخلارجية  وامل�شاعدات  باملنح  املتعلقة  املعلومات  جمع  يف  وامل�شاركة  الدولية 
لتعزيز  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق  اإىل  اإ�شافة  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  ال��دول��ة 
التناف�شية املالية العاملية للدولة وامل�شاركة يف اللجان القت�شادية امل�شرتكة مع الدول الأخرى 
وو�شع مقرتحات واآليات تعزيز العالقات املالية الدولية ومتابعة تنفيذ التو�شيات ال�شادرة 
ب�شاأنها واإعداد مذكرات التفاهم بهدف توقيعها مع الدول الأخرى مبا يعزز مكانة الدولة يف 
املجالت املالية. ومتكنت الإمارات يف اأن ت�شبح مقرا للمنظمات واملوؤ�ش�شات املالية الإقليمية 
والدولية حيث ت�شت�شيف الدولة العديد من املوؤ�ش�شات املالية العربية والإقليمية والدولية، 
مبا يف ذلك "مكتب البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري، وفرع موؤ�ش�شة التمويل الدولية، واملقر 
الرئي�شي للمركز الدويل للزراعة امللحية، واملقر الرئي�شي املركز الإ�شالمي الدويل للم�شاحلة 
والتحكيم، ومكتب املوؤ�ش�شة الإ�شالمية لتاأمني ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات، واملقر الرئي�شي 
املقر  اإىل  اإ�شافة  العربية  التجارة  متويل  لرنامج  الرئي�شي  واملقر  العربي،  النقد  ل�شندوق 
للهيئة  الإقليمي  واملكتب  العربية،  املدفوعات  وت�شوية  ملقا�شة  الإقليمية  للموؤ�ش�شة  الرئي�شي 
للتنمية،  الإ�شالمي  البنك  ملجموعة  الإقليمي  واملركز  الزراعي،  والإمن��اء  لال�شتثمار  العربية 
الأو�شط  ال�شرق  الإقليمي ملنطقة  املركز   / OECD التعاون القت�شادي والتنمية  ومنظمة 
البنك  ملجموعة  التابعة  التجارة  لتمويل  الإ�شالمية  الدولية  املوؤ�ش�شة  وفرع  اأفريقيا،  و�شمال 
الإ�شالمي للتنمية، واملنتدى العاملي لل�شفافية وتبادل املعلومات". واأدت العالقات املتينة التي 
تربط دولة الإمارات ممثلة بوزارة املالية ب�شندوق النقد الدويل وم�شاوراتها معه يف اإطار املادة 
الرابعة لل�شندوق اإىل تطوير ال�شيا�شات املالية احلكومية وتعزيز ومتتني �شبكة عالقات دولة 
الإقليمية والدولية. كما مت تعزيز ال�شتفادة  املالية  العامل واملوؤ�ش�شات  الإم��ارات مبختلف دول 
من املعاهد التنموية التابعة للمنظمات املالية يف بناء القدرات والهتمام بتنمية املوارد الب�شرية 
املواطنة من خالل التعليم وتوفري التدريب وهو ما اأ�شهم يف توفري كوادر مواطنة على م�شتوى 
رفيع من التعليم والتاأهيل يف �شبيل خدمة الوطن واملواطن وا�شتمراراً مل�شرية الحتاد املباركة 
العامل.  بلدان  وتقدير جميع  باحرتام  بالبنان وحتظى  اإليها  ي�شار  دولة  الإم��ارات  التي جعلت 
وخالل م�شرية املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رحمه اهلل، حظى النموذج الإماراتي 
يف التنمية بتقدير دويل متزايد يتج�شد يف املراتب املتقدمة التي حققتها الدولة يف التقييمات 
ال�شادرة عن منظمات اأممية ودولية يقا�س من خاللها م�شتوى التنمية والتطور الذي ت�شهده 
الدولة حتت القيادة احلكيمة للمغفور له التي ر�شمت املنهج والروؤية ال�شرتاتيجية واخلطط 
اأكر  اإىل تلك املراتب املتقدمة. وت�شدرت الإم��ارات دول املنطقة يف  املمنهجة للعبور بالإمارات 
من 100 موؤ�شر تنموي رئي�شي مثل موؤ�شر كفاءة احلكومة والثقة باحلكومة وغريها وجاءت يف 
املركز الأول عاملياً يف موؤ�شر غياب تاأثري اجلرمية والعنف على الأعمال واملركز الثاين عاملياً يف كل 
من موؤ�شر ثقة ال�شعب يف القيادة وموؤ�شر قلة التبذير يف الإنفاق احلكومي واملركز الثالث عاملياً 
يف موؤ�شر قلة عبء الإجراءات احلكومية كما جاءت دولة الإمارات �شمن الدول الع�شر الكبار يف 
تناف�شياً عاملياً، خا�شة باملالية وال�شرائب لعام 2021 وال�شادرة عن كرى املنظمات  16 موؤ�شراً 
واملوؤ�ش�شات الدولية وفق املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء وت�شدرت الدولة املركز الأول عربياً 
واإقليمياً والرابع عاملياً يف موؤ�شر ا�شتقرار �شعر ال�شرف، كما جاءت يف املركز الأول عربياً واإقليمياً، 

والثامن عاملياً يف موؤ�شر توفر املهارات املالية.

االإمارات يف عهد خليفة .. ج�صور متينة من التعاون الوثيق وال�صراكات اال�صرتاتيجية عامليا
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االإمارات يف عهد خليفة.. م�صاريع تنموية با�صتثمارات جتاوزت ال� 40 مليار درهم

3000 مبنى احتادي  اأك��ر من  الأ���ش��ول الحت��ادي��ة  وبلغ جمموع 
واملباين  وال�شحية  والتعليمية  ال�شحية  امل��راف��ق  ب��ني  م��ا  تنوعت 

واملرافق احلكومية اخلدمية اإ�شافة اإىل امل�شاجد .
ومن املنجزات املرموقة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
 230 اأك��ر من  اإن�شاء واإجن��از ورف��ع كفاءة  "رحمه اهلل" هي  نهيان 
واملرافق  امل�شت�شفيات  تطوير منظومة  اإىل  اإ�شافة  مدر�شة حكومية 
من�شاأة   32 من  باأكر  رفدها  عر  الحت��ادي��ة  احلكومية  ال�شحية 
ومرفقا �شحيا على اأرقى امل�شتويات بجانب تطوير ورفع كفاءة املرافق 
ا�شتثنائيا  دعما  له  املغفور  وف��ر  ذل��ك  على  ع��الوة  القائمة  ال�شحية 

لل�شيادين من خالل اأن�شاء اأكر من 24 ميناء لل�شيادين.
وحققت ال��وزارة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأطوال  بلغت  الطرق حيث  يف جمال  عمالقة  قفزات  اهلل"  "رحمه 
من  اأك��ر  اإجن��از  عر  كيلومرت   900 اأك��ر عن  الطرق الحتادية 
احل��ارات املرورية للطرق الحتادية  اأط��وال  وبلغت  م�شروعا   140
4300 كيلومرت خالل ال� 18 عاما املا�شية والتي تربط بني مناطق 
الدولة ومدنها ب�شكل ان�شيابي ومرن، ما يعك�س حر�س الوزارة على 
تطوير وحت�شني �شبكة الطرق بجودة عالية و التي �شاهمت يف تلبية 
احتياجات التو�شع والنت�شار ال�شكاين والعمراين، وا�شتيعاب الزيادة 
املتنامية يف احلركة املرورية ف�شاًل عن حت�شني حركة النقل و املرور 

.
واأولت الوزارة اهتماماً وا�شعاً باملن�شاآت املائية كرافد هام يف التنمية 
خططها  �شمن  املائية  وال��ق��ن��وات  ال�شدود  امل��ث��ال  �شبيل  على  املائية 
هطول  كميات  وتزايد  املو�شمية  الأوق���ات  يف  خا�شة  ال�شرتاتيجية 
الأمطار حيث مت تنفيذ و�شيانة اأكر عن 106 �شدود خالل ال� 20 
عاماً املا�شية مت تعزيز الطاقة ال�شتيعابية لل�شدود والبحريات املائية 
لأكر من 200 مليون مرت مكعب الأم��ر الذي عزز من منظومة 
الإم���ارات  دول���ة  حكومة  توجهات  وت�شتهدف  للدولة  امل��ائ��ي  الأم���ن 
الطاقة  وزارة  و�شعت  وق��د  م�شتدامة  حتتية  وبنية  بيئة  حتقيق 

والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.
وعملت الوزارة على توفري البنية التحتية بكل معطياتها مبا فيها 
وامل�شت�شفيات  واملوانئ،  واملطارات  ال�شكنية  والأحياء  الطرق  �شبكات 
الظروف  كل  وتهيئة  وغريها  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  وامل��دار���س 

املالئمة التي حتقق الرفاهية وجودة احلياة.
التطور  اأب��رز مظاهر  اأح��د  الإم���ارات  دول��ة  التحتية يف  البنية  وتعد 
القت�شادي والجتماعي واأهم روافد التنمية احل�شارية التي يعول 
الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  املعي�شية  ال��ظ��روف  حت�شني  يف  عليها 

ل�شكان الدولة.
ومل تاألو وزارة الطاقة والبنية التحتية جهدا يف حتقيق ال�شتقرار 
ال�شعيدة والرفاهية للمواطنني فقد �شاهم  ال�شكني وتوفري احلياة 
من  اأك��ر  ا�شتقرار  يف  تاأ�شي�شه  منذ  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج 
الدعم ال�شكني واإن�شاء الأحياء  اأ�شرة مواطنة من خالل   33،838

ال�شكنية املتكاملة.
من  اأك��ر  الإم����ارات  دول��ة  يف  لل�شكن  املواطنني  متلك  ن�شبة  وبلغت 
%85.9 وهي من الن�شب الأعلى عاملياً والتي بدورها تعطي املواطن 
بال�شوابط  اللتزام  مع  فيه  والت�شرف  متلكه  حق  مب�شكنه  املنتفع 

وال�شرتاطات املن�شو�س عليها.
الريادية �شمن  مكانتها  الإم���ارات  دول��ة  ر�شخت   .. مت�شل  �شياق  يف 
اأف�شل املراكز البحرية يف العامل وباتت من الدول املوؤثرة يف تطوير 

•• اأبوظبي-وام:

حققت دولة الإمارات جمموعة من املنجزات يف عهد املغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" وكانت اآخرها حلول دولة الإمارات �سمن ال� 10 الكبار عامليًا يف 20 موؤ�سرًا رئي�سًا من موؤ�سرات التناف�سية العاملية اخلا�سة 
بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021 .

وجنحت دولة الإمارات بف�سل دعم وروؤية 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�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" على التنمية املتوازنة لكافة مناطق الدولة حيث مار�ست مهامها بكفاءة وفعالية بتخطيط وت�سميم و�سيانة املباين 

الحتادية بدعم كبري من خالل تنفيذ جمموعة من امل�ساريع الرائدة يف كافة القطاعات با�ستثمارات قيا�سية جتاوزت ال� 40 مليار درهم.

يتبع
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ال�شناعة البحرية وقد اأ�شهمت املمار�شات والقرارات والت�شريعات التي 
اأ�شدرتها الدولة يف تطوير القطاع وتعزيز معايري ال�شالمة البحرية 

اإ�شافة اإىل حماية البيئة البحرية عاملياً.
يف  الدولية  البحرية  املنظمة  جمل�س  بع�شوية  الإم���ارات  دول��ة  وف��ازت 
وتتطلع   2019 ع��ام  انتخابها يف  اإع���ادة  2017 ومت  "ب" ع��ام  الفئة 
النتخابات  يف  التوايل  على  الثالثة  للمرة  انتخابها  اإع��ادة  اإىل  الدولة 
التي �شتجري يف الفرتة من 6 اإىل 15 دي�شمر من العام اجل��اري يف 
العا�شمة الريطانية لندن لتوا�شل دورها الفاعل يف تعزيز الت�شريعات 
واللوائح البحرية مبا يخدم قطاع ال�شحن البحري والتجارة الدولية.

امل��ح��وري��ة على م�شتوى  البحرية  ال���دول  اإح���دى  الإم����ارات  دول��ة  وتعد 
العامل وقد �شجلت العديد من الأرقام القيا�شية يف موؤ�شرات التناف�شية 
العاملية يف القطاع البحري حيث جاءت يف املركز الثالث عاملًيا يف تي�شري 
املركز اخلام�س عاملًيا  ال�شفن ويف  املنقولة بحًرا وتزويد وقود  التجارة 

الدولة �شمن  الدولية، كما �شّنفت موانئ  البحرية  املراكز  اأهم  �شمن 
اأف�شل ع�شرة موانئ عاملية يف حجم مناولة احلاويات حيث متت مناولة 
اأكر من 19 مليون حاوية عر موانئ الدولة خالل العام املا�شي .. 
األف   25 فيما بلغ عدد ال�شفن التي و�شلت موانئ الإم��ارات اأكر من 

�شفينة جتارية.
بحراً  املنقولة  العاملية  التجارة  يف  تناف�شياً  دوراً  الإم��ارات  دولة  وتلعب 
األف   27 اأك��ر من  تعمل  العاملي، حيث  القت�شاد  تعزيز  ي�شهم يف  مبا 
املراكز  الدولة �شمن  الإم���ارات وت�شنف موانئ  دول��ة  �شركة بحرية يف 
الأول على م�شتوى العامل وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية 

املعايري العاملية.
كما اأ�شهم املوقع ال�شرتاتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات يف اأن تكون 
مركًزا رائًدا لالأعمال البحرية يف منطقة دول اخلليج العربي و�شرق 

اأفريقيا و�شبه القارة الهندية.

15

املال والأعمال



الثالثاء    17  مايو    2022  م   -    العـدد   13545  
 Tuesday     17   May   2022   -  Issue No   13545

اأ�صهم اأوروبا تنخف�س و�صط خماوف من الركود

وق����ال م��اج��د ال�����ش��وي��دي، مدير 
عام مدينة دبي لالإعالم ومدينة 
ومدينة  ل���ال����ش���ت���دي���وه���ات  دب�����ي 
اأك����ر من  “قبل  ل��الإن��ت��اج:  دب���ي 
متكنت  ال�����زم�����ن  م�����ن  ع����ق����دي����ن 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  م���ن  دب����ي 
متمثلة  م���ت���ك���ام���ل���ة،  اإع����الم����ي����ة 
ل���الإع���الم ومدينة  دب���ي  مب��دي��ن��ة 
دبي  ومدينة  لال�شتديوهات  دبي 
 in5 الأعمال  وحا�شنة  لالإنتاج 
ل����الإع����الم، ج���ذب���ت ب��ع�����س اأك���ر 
الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
اإىل جانب اخلراء واملتخ�ش�شني 
واملواهب من �شتى اأرجاء العامل، 
ما اأ�شهم يف منو وتطور قطاعات 
الإعالم وال�شناعات الإبداعية يف 

دولة الإمارات واملنطقة ككل«.
يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  “تاأتي  واأ�����ش����اف: 
املعر�س الدويل لالإعالم الرقمي 
ال�شطناعية  الأقمار  وات�شالت 
ل  ك���ج���زء   ”2022 “كاب�شات 
يتجزاأ من جهودنا الرامية لتعزيز 
التعاون  اآفاق  وا�شتك�شاف  احلوار 
الإبداعي  املجتمع  م��ك��ون��ات  ب��ني 
وتبادل املعرفة واخلرات والروؤى 
ب�شناعات  ال��ن��ه��و���س  اأج�����ل  م���ن 
الإع������الم وامل���ح���ت���وى، ون��ف��خ��ر يف 
ا�شرتاتيجيني  ���ش��رك��اء  ن��ك��ون  اأن 
لهذا النوع من املحافل التي تعد 
لقادة الفكر و�شناع  ملتقى عاملياً 
دبي  يف  مثالية  ومن�شة  املحتوى 
لإب�����راز امل���واه���ب وال��ف��ر���س التي 
تذخر بها املنطقة ككل ما ير�شخ 
كعا�شمة لالإعالم  الإمارة  مكانة 

العربي«.

•• دبي-الفجر: 

 ،2022 ك����اب���������ش����ات  ي���ن���ط���ل���ق 
التي  املنطقة  يف  الأب��رز  الفعالية 
جت��م��ع ق��ط��اع��ات الإب�����داع والبث 
اليوم  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة،  والأق���م���ار 
)17 م��اي��و( مل���دة ث��الث��ة اأي����ام يف 
مركز دبي التجاري العاملي، على 
التي  اجلذرية  التحولت  هام�س 
تزايد  نتيجة  ال��ق��ط��اع  ي�شهدها 
م�شتوى املناف�شة والتغري الكبري 

يف توجهات العمالء.
وت��ر���ش��م ال��ف��ع��ال��ي��ة ال�����ش��ن��وي��ة يف 
اآفاق  والع�شرين  الثامنة  دورتها 
م�شتقبل قطاعات البث والأفالم 
وا�شتهالك املحتوى، حيث جتمع 
اأنحاء  خراء املجال من خمتلف 
حافٍل  ب���رن���ام���ٍج  خ�����الل  ال����ع����امل 
مل�شاركة  ال��ه��ادف��ة  الفعاليات  م��ن 
ويت�شمن  واخل�������رات.  امل���ع���ارف 
ال����رن����ام����ج ث��م��ان��ي��ة م����وؤمت����رات 
تتناول خمتلف املو�شوعات، بدءاً 
م��ن اأح���دث الب��ت��ك��ارات يف جمال 
وتطوير  ال�شطناعية  الأق���م���ار 
ال�شركات  اإىل  وو���ش��وًل  املحتوى 
تناف�شية  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

القطاع.
وجت����م����ع ال���ف���ع���ال���ي���ة اأك��������ر من 
الفكر  ق��ادة  م��ن  �شخ�شية   120
القطاع  يف  اخل���راء  واملتحدثني 
مل�����ش��ارك��ة م��ع��ارف��ه��م م���ن خالل 
ُت��ق��ام على مدار  امل��وؤمت��رات ال��ت��ي 
110 �شاعات، مب�شاركة اأكر من 
���ش��رك��ة وح�����ش��ور م��ا يزيد   300
عن 13 األف �شخ�س من منطقة 

�شاتكومز  وجمموعة  واإمنار�شات 
نتورك�س  اإ���س  اإي  واإ���س  اإنوفي�شن 
وكراتو�س  �شي�شتمز  اإل  ت��ي  واإي 
املتحدة،  اململكة  من  اإف  يف  وجي 
اململكة  م��ن  عرب�شات  جانب  اإىل 

العربية ال�شعودية.
 2022 كاب�شات  معر�س  وي�شم 
الوطنية،  الأج���ن���ح���ة  م���ن  ع����ددا 
اأملانيا،  بافاريا/  اأجنحة  فيها  مبا 
فرن�شا، اململكة املتحدة، والوليات 

املتحدة الأمريكية، حيث تخطط 
GatesAir، ال�شركة ال�شهرية 
منتجات  بت�شنيع  واملتخ�ش�شة 
والتلفزيوين  الإذاع����������ي  ال���ب���ث 
الرقمية  وامل��ن��ت��ج��ات  الال�شلكية 
ومنتجات نقل املحتوى، لإطالق 
واإقامة عالقات  منتجات جديدة 
توقف  بعد  الأم���د  طويلة  ت��ع��اون 
ب�شبب  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  اأن�شطتها 

اأزمة كوفيد-19.

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
وي�شم برنامج موؤمترات كاب�شات 
2022 موؤمتر املحتوى، وموؤمتر 
النا�شئة،  ال�������ش���رك���ات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
املرحلة  م���الم���ح  ي��ن��اق�����س  ال�����ذي 
امل��ق��ب��ل��ة ل��ل�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
الإع��الم، وموؤمتر  تقنيات  جمال 
والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي،  امل��رك��ز 
وحمتوى  ال��ب�����ش��ري��ة،  ال�شمعية 
اجل����ي����ل ال�����ت�����ايل، وغ����ريه����ا من 

قطاع  يواجهها  ال��ت��ي  القر�شنة 
ال���ب���ث ب�������ش���ورة م���ت���زاي���دة، ومن 
بينهم ناجرا ال�شوي�شرية، الق�شم 
جمموعة  يف  للتلفزيون  الرقمي 
ي��وف��ر حلوًل  ال����ذي  ك��ودل�����ش��ك��ي، 
اأم��ن��ي��ة ل��ت��ج��ارب امل�����ش��ت��خ��دم على 
بهدف  ال��ع��ر���س  اأج��ه��زة  خمتلف 
الو�شائط  م���ن  ال���دخ���ل  حت��ق��ي��ق 

الرقمية.
اإك�شبو  ����ش���ات  ق��م��ة  وت�����ش��ت��ق��ط��ب 

اجلل�شات املخ�ش�شة ملناق�شة واقع 
العربية  واململكة  اأفريقيا  اأ�شواق 
ال�شعودية. وُت�شّلط هذه الأن�شطة 
ال�شوء على العديد من الق�شايا 
مبرحلة  متر  التي  القطاعات  يف 
م��ن ال��ت��ح��ّولت اجل��ذري��ة وا�شعة 

النطاق. 
ت�شارك يف  التي  اجل��ه��ات،  وت��ع��ود 
املعر�س ب�شكٍل منتظم، هذا العام 
بحلوٍل جديدة للحد من خماطر 

متعددة،  جن�شياٍت  من  م�شاركني 
وم�����ن ���ش��م��ن��ه��م جم���م���وع���ٍة من 
�شناع  م����ن  ال�����ب�����ارزة  الأ�����ش����م����اء 
كوزميك  من  التنفيذيني  القرار 
اأب�������ل م����ن ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة؛ 
والرابطة العاملية مل�شغلي الأقمار 
تقنيات  و���ش��رك��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة؛ 
ال�شطناعية  الأق���م���ار  ���ش��ب��ك��ات 
و������ش�����رك�����ة �����ش����ي ك�������وم لأن���ظ���م���ة 
كندا؛  من  ال�شطناعية  الأق��م��ار 

بح�سوٍر خرباء قطاعات الأقمار ال�سطناعية والبث وت�سوير املحتوى من جميع اأنحاء العامل

كاب�صات 2022 ينطلق اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي

باملئة يف حني كان املحللون يتطلعون اإىل زيادة طفيفة، مما زاد املخاوف 
الإغالق  ال��رب��ع و�شط  ه��ذا  ال��ع��امل  اقت�شاد يف  اأك��ر  ث��اين  انكما�س  م��ن 

املفرو�س ملكافحة تف�شي كوفيد-19.
وقاد قطاع ال�شفر والرتفيه اخل�شائر بني املوؤ�شرات الفرعية بانخفا�س 
بلغ 1.4 باملئة. وكانت اأ�شهم قطاع الرعاية ال�شحية اأكر اخلا�شرين، يف 
حني تراجعت اأ�شهم �شركات لل�شلع الفاخرة، منها )اإل.يف.اإم.اإت�س( املالكة 
للعالمة التجارية لوي فيتون التي ت�شتمد جزءا كبريا من الطلب من 

ال�شني، بن�شبة 1.1 باملئة.
0.6 باملئة مدعوما  وخالف هذا الجتاه قطاع الت�شالت الذي ارتفع 
بقفزة 3.5 باملئة يف فودافون بعد �شراء جمموعة الإمارات لالت�شالت 

)ات�شالت( الإماراتية ح�شة 9.8 باملئة يف ال�شركة.

•• عوا�صم-رويرتز

مع  انخفا�س،  على  الثنني  اأم�س  تعامالت  الأوروب��ي��ة  الأ�شهم  افتتحت 
بعدما  تقريبا،  باملئ������ة  واح�������د  بن�ش�������بة  الفرن�ش�����ية  الأ�ش�����هم  تراج����ع 
ب��ي��ان��ات اق��ت�����ش��ادي��ة �شعيفة م��ن ال�����ش��ني امل��خ��اوف م��ن الركود  اأج��ج��ت 

العاملي.
ال�شاعة  بحلول  باملئة   0.6 الأوروب�����ي   600 �شتوك�س  امل��وؤ���ش��ر  وه��ب��ط 
الأ�شبوعية الأوىل يف  اأن �شجل مكا�شبه  0715 بتوقيت جرينت�س بعد 

خم�شة اأ�شابيع يوم اجلمعة.
وتراجعت مبيعات التجزئة يف ال�شني ل�شهر اأبريل ني�شان 11.1 باملئة، 
اأي �شعف التوقعات تقريبا، بينما انخف�س الإنتاج ال�شناعي بن�شبة 2.9 

تراجع اأ�صعار النفط نتيجة عمليات جني اأرباح  ال�صعودية قادرة على اإنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027 
باأكر من  �شابق  وق��ت  املا�شي، يف  ي��وم اجلمعة  املئة  يف 
تك�شا�س  غ��رب  خ��ام  و���ش��ول  م��ع  واح���د للرميل  دولر 
الو�شيط اإىل اأعلى م�شتوياته منذ 28 مار�س- اآذار اإىل 

111.71 دولر.
امل��ح��ل��ل��ني يف �شركة  ك��ب��ري  ���ش��اي��ت��و  ك���ازوه���ي���ك���و  وق�����ال 
حتقق  اأن  امل��ت��وق��ع  “من  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق  فوجيتومي 
اأ�شواق النفط مكا�شب هذا الأ�شبوع حيث �شيوؤدي حظر 
و�شيك من قبل الحتاد الأوروبي على النفط الرو�شي 

اإىل تفاقم قلة املعرو�س العاملي من اخلام والوقود«.
اإن  اجلمعة  ي��وم  وم�شوؤولني  دبلوما�شيني  اأرب��ع��ة  وق��ال 
الحتاد الأوروبي ل يزال يهدف اإىل التفاق على حظر 
من  الرغم  على  ال�شهر  هذا  الرو�شي  للنفط  تدريجي 
راف�شا  ال�شرقية  اأوروب���ا  يف  الإم����دادات  ب�شاأن  امل��خ��اوف 

اقرتاحات بالتاأجيل اأو التخفيف.

•• طوكيو-رويرتز

ت��راج��ع��ت اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط  اأم�����س الث��ن��ني متخلية عن 
بعد  ل��الأرب��اح  امل�شتثمرين  جني  مع  ال�شابقة  مكا�شبها 
خماوف  ول��ك��ن  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع 
العاملية مع  الأ�شواق  املعرو�س يف  ب�شاأن  الأف��ق  تلوح يف 
ا�شتعداد الحتاد الأوروبي لفر�س حظر على الواردات 

من رو�شيا.
وانخف�شت العقود الآجلة خلام برنت 64 �شنتا اأو0.6 
ال�شاعة  يف  ل��ل��رم��ي��ل  دولر   110.91 اإىل  امل��ئ��ة  يف 
العقود  تراجعت  ح��ني  يف  جرينت�س،  بتوقيت   0137
الآجلة خلام غرب تك�شا�س الو�شيط الأمريكي 60 �شنتا 

اأو 0.5 ف املئة اإىل 109.89 دولر للرميل.
اأربعة  نحو  قفزا  ال��ل��ذان  القيا�شيان،  اخل��ام��ان  وارت��ف��ع 

 •• املنامة-اأ ف ب

ال�شعودي  ال���ط���اق���ة  وزي�����ر  ت���وق���ع 
اأم�س الثنني اأن تكون بالده قادرة 
لإنتاج  اليومية  قدرتها  زيادة  على 
برميل  مليون  م��ن  ب��اأك��ر  النفط 
لتتخطى 13 مليون برميل يوميا 

مطلع العام 2027.
واأفاد الوزير ال�شعودي عبدالعزيز 
ب���ن ���ش��ل��م��ان م���وؤمت���را ل��ل��ط��اق��ة يف 
الإنتاج  اأّن  ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة  امل��ن��ام��ة 
اإىل   13،2 الأرج���ح  “على  �شيبلغ 
ذلك  لكن  يوميا(  )برميل   13،4
اأو بداية   2026 �شيكون يف نهاية 

.»2027
وتابع اأّن بالده �شتحافظ على هذا 
�شمح  “اإذا  الإن���ت���اج  م��ن  امل�����ش��ت��وى 

ال�شوق بذلك«.
وكانت �شركة “اأرامكو” ال�شعودية 
العمالقة التي تعد درة تاج اقت�شاد 
امل��م��ل��ك��ة اأع���ل���ن���ت يف اآذار/م�����ار������س 
من  توجيهات  تلقت  اأنها   2020
وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا 
برميل  م��ل��ي��ون   13 اإىل   12 م��ن 
اأن تقدم جدول زمنيا  يوميا، دون 

لتنفيذ ذلك.
وتاأتي ت�شريحات الوزير ال�شعودي 
غداة اإعالن �شركة “اأرامكو” اأنها 
باملئة   82 ب��ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة  ح��ق��ق��ت 

•• طرابل�س-وكاالت

ت�����ش��ه��د ل��ي��ب��ي��ا اإق���ب���ال ك��ب��ريا على 
العمالت الرقمية لرخ�س تكاليف 
اإل  تعدينها، ورغم عدم �شرعيتها 
ال�شوق  اأن  ي��رى  ليبيا  خ��ب��ريا  اأن 
تتفوق عليها يف خماوف  ال�شوداء 
اجلرمية  ل��ت��م��وي��ل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

والإرهاب.
ال��ل��ي��ب��ي يف �شوق  وي��ق��ول اخل��ب��ري 
عمران  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ع��م��الت 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ال�����ش��ائ��ب��ي 
مركزا  حت��ت��ل  ب���الده  اإن  عربية” 
متقدما يف تعدين عملة بيتكوين 
ب�شبب  ال���ع���رب���ي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
تعتر  اإذ  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 

الكهرباء بدون مقابل.
اإدارة  ال�شائبي، وهو مدير  ويتابع 
املعلومات يف م�شرف ليبيا  تقنية 

اأث����ار  م���ا   ،2060 يف  ال���ك���رب���وين 
�شكوك منظمات بيئية دولية.

وم����ع ت���زاي���د احل���اج���ة ل��ل��ح��د من 
ظاهرة الحتبا�س احلراري، يحّذر 
اخلراء من احلاجة امللحة لتقليل 

ا�شتخدام الوقود الأحفوري.
ل���ك���ّن الأه�������داف امل��ع��ل��ن��ة م���ن قبل 
اإىل  ت�شري  ال�����ش��ع��ودي��ة  امل�����ش��وؤول��ني 
بالنفط  يوؤمنون  زال���وا  م��ا  “اأنهم 
العقد  خ����الل  ل��ل��ط��اق��ة  ك��م�����ش��در 
م����ازن  اأف��������اد  م����ا  ع���ل���ى  املقبل”، 
الأبحاث  اإدارة  رئ��ي�����س  ال�����ش��دي��ري 
وكالة  املالية  الراجحي  �شركة  يف 

فران�س بر�س.
يتبعون  ل  “اأنهم  واأ��������ش�������اف 
ال��ن��ه��ج ال��ع��امل��ي م���ن خ���الل تقليل 

الهيدروكربونات«.
املنامة،  الطاقة يف  وخالل موؤمتر 
اإح�شان  العراقي  النفط  وزير  قال 
ب���الده  اإّن  الث���ن���ني  اجل���ب���ار  ع��ب��د 
من  اليومي  اإنتاجها  زي��ادة  تعتزم 
برميل  م���الي���ني   6 اإىل  ال���ن���ف���ط 
مليون  و8   2027 يف  ي���وم���ي���ا 
ينتج   .2029 يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
 3،5 اأقل بقليل من  العراق حاليا 
مليون برميل يوميا. و�شّجل اأعلى 
 50 منذ  نفطية  اإي�����رادات  م��ع��ّدل 
بلغت  الفائت  اآذار-م��ار���س  يف  عاماً 

11،07 مليار دولر.

البيتكوين  م��ث��ل  الف���رتا����ش���ي���ة 
توجد  ول  ليبيا،  يف  قانونية  غري 
للمتعاملني  قانونية  حماية  اأي 
بها، حمذرا املواطنني واملوؤ�ش�شات 
الأمنية  املخاطر  م��ن  وال�شركات 

والقت�شادية للتعامل بها.
ا�شتغالل  م���ن  ال�����ش��ك��وك  وح�����ول 
ال���ع���م���الت امل�����ش��ف��رة يف الإره������اب 
ال�شائبي  ي���رى  الأم������وال،  وغ�����ش��ل 
اأكر  ليبيا  يف  ال�شوداء  ال�شوق  اأن 
امل�شفرة،  ال���ع���م���الت  ����ش���وق  م����ن 
ولذلك هي الرائجة يف مثل هذه 

ال�شتخدامات.
موؤخرا  بيتكوين  اأ�شعار  و�شهدت 
ي��ت��وق��ع اخلبري  ك���ب���ريا،  ت��راج��ع��ا 
واأن  ط��وي��ال،  ي�شتمر  األ  ال��ل��ي��ب��ي 
األف  مائة  لت�شل  لالرتفاع  تعود 
ال�شنة  خ�����الل  ل��ل��ق��ط��ع��ة  دولر 
والن�شف القادمة لندرة احل�شول 

ال����ن����ف����ط ل���ت���م���وي���ل امل���������ش����روع����ات 
ال���ع���م���الق���ة ال���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا ويل 
�شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  العهد 
لتنويع  اإط��ار خطته  اململكة، يف  يف 
ال�شعودي  القت�شاد  دخ��ل  م�شادر 

املرتهن بالنفط.
وال����ع����ام امل���ا����ش���ي وق���ب���ل اأي������ام من 
تعهدت   ،”26 “كوب  امل��ن��اخ  قمة 
ال���������ش����ع����ودي����ة ب���ت���ح���ق���ي���ق احل����ي����اد 

ال�شوقية.
لالأخبار  ا�شتمرارا  الأم��ر  وي�شّكل 
يف  اأعلنت  التي  لل�شعودية  ال�شارة 
اأيار-مايو اأنها حققت منوا بن�شبة 
9،6 باملئة يف الربع الأول مقارنة 
هو   ،2021 م��ن  نف�شها  بالفرتة 
عائدات  بف�شل  عقد  منذ  الأ���ش��رع 

قطاع النفط.
عائدات  لزيادة  ال�شعودية  وت�شعى 

من  الأول  ال���رب���ع  يف  اأرب���اح���ه���ا  يف 
ذاتها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   ،2022
ارتفاع  بف�شل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن 
النفط على وقع احل��رب يف  اأ�شعار 

اأوكرانيا.
و�شاعدت هذه النتائج ال�شركة على 
التكنولوجيا  جم��م��وع��ة  اإط���اح���ة 
“اآبل”  ال���ع���م���الق���ة  الأم����ريك����ي����ة 
القيمة  العامل يف  �شركة يف  كاأغلى 

بالت�شبب  ليبيا  التعدين يف  ملزارع 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع��ات  يف 
التيار  اإن  ال�شانبي  يقول  املتكررة، 
الكهربائي كان ينقطع قبل ظهور 
يف  الإدارة  �شوء  ب�شبب  البيتكوين 
وهذه  ال��وق��ود،  وتهريب  ال��ت��وزي��ع 
عن  النظر  ل�شرف  حيلة  التهمة 

هذه الأ�شباب.
ورغ�����م خم�����اوف احل���ك���وم���ات من 
ا�شتخدام هذه العمالت يف اأن�شطة 
اإجرامية ومتويل الرهاب، اإل اأنه 
تدريجيا  �شرعية  تاأخذ  اأن  يرجح 
العامل، و�شتكون  يف عدد من دول 
م�شطرة  �شبه  املركزية  امل�شارف 
اإما بقبول هذه العمالت اأو البدء 
يف ن�شر عمالتها امل�شفرة اخلا�شة 

بها.
وعن موقف م�شرف ليبيا، يقول 
العمالت  اأن  واأع����ل����ن  ���ش��ب��ق  اإن�����ه 

ال�شوق  لإح���داث رق��اب��ة على ه��ذا 
ب�شبب اخللل ال�شيا�شي والأمني.

وي���ق���در الق���ت�������ش���ادي ال��ل��ي��ب��ي اأن 
ي��ن��ت��ه��ي ال��ت��ع��دي��ن م���ع ح��ل��ول عام 
وهو  ت���ق���دي���ره  ح�����ش��ب   ،2040
ال�شبب يف غالء البيتكوين مقارنة 
ال��ع��م��الت، ح��ي��ث يعترها  ب��ب��اق��ي 
للعمالت  الح���ت���ي���اط���ي  ال���ك���ث���ري 

امل�شفرة.
ول يزال قرابة 2 مليون بيتكوين 
اإجمايل  من  للتعدين  م�شتهدفة 
اأن  ب��ي��ت��ك��وي��ن، رغ����م  م��ل��ي��ون   21
ال���ع���دد امل��ت��ب��ق��ي ���ش��غ��ري ج����دا، اإل 
لبيتكوين  ت��ع��دي��ن  ك���ل  وم���ع  اأن����ه 
اللغز  ال��ل��وغ��رامت��ي��ة حل���ل  ت�����زداد 
جديد  قطعة  وتكوين  الريا�شي، 
يزداد �شعوبة؛ ما يعني ا�شتهالك 

اأكر للكهرباء.
ال���ت���ي توجه  الت���ه���ام���ات  وح�����ول 

اإق��ب��ال داخل  اأن ه��ن��اك  امل���رك���زي، 
العمالت  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
�شرطا  ولي�س  والرقمية،  امل�شفرة 
البيتكوين؛ لأن ثمنها غايل جدا 
وق���ل���ي���ل م����ن مي���ل���ك ث���م���ن قطعة 

واحدة منها.
اأ�شارت  ب��ل��وم��ب��ريغ  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
اأن ليبيا هي الأوىل عربيا يف  اإىل 
 0.13 بن�شبة  البيتكوين  تعدين 
ب��امل��ئ��ة م��ن الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي، لكن 
ال�شائبي يراها ن�شبة مبالغ فيها.

تعدين  عمليات  اأغ��ل��ب  اأن  واأردف 
على  تكون  الإلكرتونية  العمالت 
مع  الب�شيط،  ال�شخ�شي  امل�شتوى 
التعدين  م���زارع  م��ن  قليل  وج���ود 
ب�شبب  ل��ل��ت��ع��دي��ن،  م��اف��ي��ا  ول��ي�����س 
النقطاعات املتكررة يف الكهرباء، 
ليبيا  يف  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  واأن 
رمبا ل متتلك قوة تنفيذ القانون 

والت�شخم  ال��ك��ب��رية  ال���دي���ون  اأن 
فاأمريكا لن  �شت�شعف من قيمته 
الطباعة  يف  ال�شتمرار  ت�شتطيع 
بح�شب  الأب������د،  اإىل  والإق����را�����س 

ال�شانبي.

وق�������د حت�����ل ال���ب���ي���ت���ك���وي���ن حمل 
عاملية؛  احتياطية  كعملة  ال��دولر 
ل�شيا�شات  ال�������دولر  ي��خ�����ش��ع  اإذ 
ال���ت���ي تتجه  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
لطباعة النقود بدون ر�شيد، كما 

حمدود  ع��دد  يوجد  حيث  عليها؛ 
ق����اب����ل ل���ل���ت���ع���دي���ن وب����ع����ده����ا لن 
ي�شتطيع اأحد تعدين قطع جديدة 
منها، مثل اأغلب العمالت امل�شفرة 

الأخرى التي ل متتلك �شقفا.

لهذا ال�صبب.. ُي�ْصَهُد اإقبال ليبي كبري على العملت امل�صفرة
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جمموعة الطاقة العمانية تدعو البنوك للتح�صري لطرح عام اأويل
قطاعات  يف  اأ���ش��ول��ه��ا  بع�س  اإدراج  ت��در���س  املجموعة  اإن  ال��ث��اين 
تعتزم  ل  لكنها  املحلية  البور�شة  يف  والتوزيع  والإن��ت��اج  التنقيب 

طرح اأ�شهم ال�شركة الأم يف الوقت الراهن.
وتتبع عمان خطى اأبوظبي وال�شعودية يف بيع ح�ش�س يف اأ�شول 
امل�شتثمرين  ج��ذب  يف  اخل��ام  اأ�شعار  ارت��ف��اع  على  معتمدة  الطاقة 

الأجانب.
وق������ال الرئي�س التنفيذي لبور�ش��ة م�شقط ل�شبكة �شي.اإن.بي.�شي 
اآذار اإن عمان تعتزم اإدراج 35  عربي�������ة التلفزيوني�������ة يف مار�س- 

�ش������ركة حكومي����ة يف ال�ش�����نوات اخلم�س املقبل������ة..
هذا  النفط  قطاع  م��ن  اثنتني  اأو  �شركة  اأ�شهم  ط��رح  تعتزم  كما   

العام.

•• دبي -رويرتز

الطاق�ة  جمموع���ة  اإن  ل��روي��رتز  مطلعة  م�����ش��ادر  اأرب��ع��ة  ق��ال��ت 
العمانية ت����در�س طرح����ا عام���ا اأولي����ا ل�ش�������بكتها خلط����وط اأنابيب 

الغاز.
وذك��رت امل�شادر، التي طلبت عدم الك�شف عن هوياتها نظرا لأن 
ودولية  حملية  بنوكا  دع��ت  املجموعة  اأن  ب��ع��د،  يعلن  مل  الأم���ر 

للتناف�س على اأدوار يف ترتيب الطرح املحتمل.
ومل ترد جمموعة الطاقة العمانية بعد على طلب رويرتز التعليق 

اأم�س الثنني.
وكان م�شوؤول تنفيذي بارز قد قال لرويرتز يف نوفمر- ت�شرين 

تنطلق فعالياته اليوم يف دبي

معر�س املطارات يعر�س احللول التي �صت�صكل م�صتقبل �صناعة الطريان
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد: املعر�ص ي�سكل قوة دافعة لتعزيز �سناعة املطارات العاملية

القت�شاد ال�شيني �شيحافظ على توجه قوي ن�شبيا 
يف الربع الثاين.

يف  ح�������اد  ب�ش�����كل  الق��ت�����ش��ادي  الن�ش�����اط  وت��ب��اط��اأ 
عملي�����ات  ت��و���ش��ي��ع  اأدى  اأن  ب��ع��د  ني�ش��������ان  اأب���ري���ل 
فادحة  خ�شائر  اإىل  لكوفيد-19  للت�شدي  الإغ��الق 
مما  والتوظيف  ال�شناعي  والإنت�����اج  ال�شتهالك  يف 
الرب����ع  يف  القت�شاد  انكم�ا�س  من  املخ�اوف  من  زاد 

الثاين.

•• بكني-رويرتز

قال مكتب الإح�شاء ال�شيني  اأم�س الثنني اإنه يتوقع 
حت�شن القت�شاد ال�شيني يف مايو اأيار وت�شارع التعايف 

يف ال�شتهالك.
اإن  لالإح�شاء  الوطني  املكتب  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ال�شني مت�شي قدما ب�شكل مطرد يف ا�شتئناف الإنتاج 
يف املناطق املت�شررة من فريو�س كورونا، م�شيفا اأن 

 وزير: العراق �صيحقق اأهداف 
اإنتاج النفط ل�صهري مايو ويونيو 

•• املنامة-رويرتز
ق��ال وزي��ر النفط ال��ع��راق��ي اإح�����ش��ان عبد اجل��ب��ار  اأم�����س الث��ن��ني اإن بالده 

�شتحقق اأهدافها لإنتاج اخلام ل�شهري مايو- اأيار ويونيو -حزيران.
“حققنا  البحرين  يف  للطاقة  م��وؤمت��ر  هام�س  على  اجل��ب��ار  عبد  واأ���ش��اف 
اأن  م�شيفا  املقبل”،  ال�شهر  هدفنا  حتقيق  و�شنوا�شل  ال�شهر  ه��ذا  هدفنا 
و�شول  دون  حالت  املا�شية  الأربعة  اأو  الثالثة  الأ�شهر  يف  ال�شيانة  اأعمال 

العراق اإىل اأهدافه.
وقال عبد اجلبار اإن طاقة الإنتاج لدى العراق، ثاين اأكر منتج يف اأوبك، 
تبلغ 4.9 مليون برميل يوميا و�شت�شل اإىل خم�شة ماليني برميل يوميا 

قبل نهاية العام.

منو االقت�صاد التون�صي
 2.4 باملئة يف الربع االأول 

•• تون�س-رويرتز

منا  التون�شي  القت�شاد  اإن  الثنني  اأم�س  احلكومي  الإح�شاء  معهد  ق��ال 
بن�شبة 2.4 باملئة يف الربع الأول من العام اجلاري، مدعوما بنمو قطاعي 
ال�شياحة والزراعة. ويف الفرتة   نف�شها من العام املا�شي، انكم�س القت�شاد 
هذا  باملئة   2.6 القت�شاد  ينمو  اأن  احلكومة  وتتوقع  باملئة.   1.8 بن�شبة 

العام، بعد منو بن�شبة 3.1 باملئة يف 2021.
الزراعة  قطاع  منا  كما  باملئة،   11.2 بن�شبة  من��وا  ال�شياحة  قطاع  وحقق 

بن�شبة 3.3 باملئة يف الربع الأول من العام اجلاري.

•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم اأعمال الدورة احلادية 
وال���ع�������ش���ري���ن مل���ع���ر����س امل�����ط�����ارات، 
امل���ع���ر����س ال�������ش���ن���وي الأ�����ش����خ����م يف 
العامل على �شعيد املطارات، والذي 
م��ا بني  ال��ف��رتة  دب��ي يف  ت�شت�شيفه 
17 – 19 مايو  اجلاري يف مركز 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث من 
املتوقع اأن ي�شكل املعر�س قوة دافعة 
متكن �شناعة الطريان العاملية من 
الروز ب�شكل اأكر قوة بعد جائحة 
عر�س  �شيتم  ح��ي��ث  كوفيد-19، 
اأنحاء  ك��اف��ة  م���ن  اأح�����دث احل���ل���ول 
ت�شكيل  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي  ال���ع���امل 

م�شتقبل هذه ال�شناعة.
ال�شيخ  �شمو  امل��ع��ر���س  راع���ي  وك���ان 
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
رئي�س  امل��دين،  دب��ي للطريان  هيئة 
الرئي�س  دب����ي،  م���ط���ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان 
الم������ارات وامل��ج��م��وع��ة، ق���د و�شف 
هام  باأنه معر�س  املطارات  معر�س 
ي���اأت���ي يف ت��وق��ي��ت رائ����ع جل��ه��ة دفع 
�شناعة الطريان التي بداأت العودة 
يف  اجل��ائ��ح��ة  قبل  م�شتوياتها  اإىل 
ويف  ال�شفر  على  مرتفع  طلب  ظ��ل 
ظل الإعالن عن ا�شتئناف م�شاريع 
مل��واك��ب��ة النمو  ال��رام��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ر 

املتوقع.
دورته  يف  الدعم  املعر�س  وي�شتمد 

ال�������ش���ف���ق���ات، وت���ع���زي���ز الأع�����م�����ال، 
وعر�س اأحدث التقنيات واخلدمات 
وحت�شني خدمات ومرافق املطارات 

ملواكبة النمو املتوقع.«
و����ش���ي���ع���ر����س م���ع���ر����س امل�����ط�����ارات 
اأكر  يقدمها  وخ��دم��ات  منتجات 
م���ن 150 ع��ار���ش��ا م���ن اأك����ر من 
20 دولة، اإ�شافة اإىل م�شاركة اأكر 
�شناعة  مهنيي  م��ن   4،500 م��ن 

الطريان يف العامل.
اأعمال  امل��ع��ر���س  �شي�شت�شيف  ك��م��ا 
ال���������دورة ال���ت���ا����ش���ع���ة مل���ن���ت���دى ق����ادة 
�شي�شهد  ال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ط���ارات 
من  �شخ�شية   40 م�شاركة  ب��دوره 
ق��ادة الطريان وامل��ط��ارات من كافة 
التطرق  �شيتم  العامل، حيث  اأنحاء 
ملوا�شيع متعددة تتناول البتكارات 
احلركة  واإدارة  امل��ط��ارات،  وتطوير 
اجل������وي������ة، وال������ش�����ت�����دام�����ة واأم�������ن 
ا�شت�شافة  ي�شكل  و�شوف  املطارات. 
امل���ط���ارات يف دورت����ه لهذا  م��ع��ر���س 
ت�شمى  ا���ش��ت��دام��ة  مل��ن��ط��ق��ة  ال���ع���امل 
اأحد  الإلكرتونية”  املطار  “�شاحة 
تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل���ي���زات  اأه����م 
حيث  املعر�س،  مع  جنب  اإىل  جنباً 
يتم تقدمي هذه امليزة بال�شراكة مع 
وكالة دبي الوطنية لل�شفر اجلوي 
دناتا بهدف توفري فر�شة مل�شنعي 
معدات الدعم الأر�شي الكهربائية-

املناولة الأر�شية  الهجينة ومعدات 
لعر�س اأحدث ابتكاراتهم.

مطارات  موؤ�ش�شة  م��ن  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
دب�����ي، و���ش��رط��ة دب�����ي، وه��ي��ئ��ة دبي 
امل�������دين، ووك�����ال�����ة دبي  ل���ل���ط���ريان 
دناتا  اجل������وي  ل��ل�����ش��ف��ر  ال���وط���ن���ي���ة 
وه���ي ج���زء م���ن ط����ريان الإم������ارات 
وامل���ج���م���وع���ة، وم����ن م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
الهند�شية،  ال����ط����ريان  مل�������ش���اري���ع 
وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل��دم��ات املالحة 
اجلوية، واملوؤ�ش�شة العاملية خلدمات 
امل��الح��ة اجل��وي��ة يف دول��ة الإم���ارات 

العربية املتحدة.
بينية  من�شة  اأك����ر  ت��رّك��ز  و���ش��وف 

احل���رك���ة اجل���وي���ة وم���ن���ت���دى ق���ادة 
ال�شبل  مناق�شة  العاملية،  امل��ط��ارات 
النمو  ف��ر���س  ب��ا���ش��ت��غ��الل  الكفيلة 
التحديات  على  والتغلب  اجلديدة 
احل��ال��ي��ة ال���ت���ي ت���واج���ه امل���ط���ارات، 
التي  اجلهود  مناق�شة  على  ع��الوة 
العاملية  ال��ط��ريان  �شناعة  تبذلها 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  جل���ه���ة 
امل�����ش��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 

املطارات .
وق�����ال ف���را����س اأب�����و ل��ط��ي��ف، مدير 
)ريد  غلوبال  اك�س  اآر   يف  املعر�س 

لأعمال �شناعة املطارات يف العامل، 
اك�س  اآر   ���ش��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي 
ل��ل��م��ع��ار���س( ب�شكل  غ��ل��وب��ال )ري����د 
���ش��دي��د ع��ل��ى ال����ش���ت���دام���ة، وذل���ك 
مل�����ش��اع��دة جم��ت��م��ع امل����ط����ارات على 
حت��ق��ي��ق ���ش��ن��اع��ة م����ط����ارات اأك����ر 
ا�شتدامة تهدف اإىل تقليل الب�شمة 

الكربونية عاماً بعد اأخر.
امل�����ط�����ارات  م����ع����ر�����س  و����ش���ي���ت���م يف 
والتي  معه  امل��ت��زام��ن��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مطارات  اأم��ن  موؤمتر  على  ت�شتمل 
مراقبة  ومنتدى  الأو�شط،  ال�شرق 

كبري  ل�����ش��رف  “اإنه  ل��ل��م��ع��ار���س(: 
هذا  دب�����ي  يف  ن�����ش��ت�����ش��ي��ف  اأن  ل���ن���ا 
يوؤ�ش�س  ال������ذي  امل����رم����وق  احل������دث 
ل��ع��ه��د ج���دي���د، ح��ي��ث ���ش��ي��م��ث��ل هذا 
القائل  ب�شعاره  يفي  ال��ذي  املعر�س 
العاملية”  املطارات  �شناعة  “بربط 
قادة  ب��ني  للتوا�شل  رائ��ع��ة  فر�شة 
وامل�شوؤولني  واخل�����راء  ال�����ش��ن��اع��ة 
النمو  فر�س  ملناق�شة  احلكوميني 
و�شي�شكل  ال��ت��ح��دي��ات.  وم��واج��ه��ة 
فر�شاً  ت����وف����ر  م��ن�����ش��ة  امل����ع����ر�����س 
لأ�شحاب امل�شلحة للتعاون وتوقيع 

•• عوا�صم-وكاالت

اإمدادات  القلق من توقف  ت�شاعد 
الأيام  يف  لأوروب����ا  الرو�شية  ال��غ��از 
الأخرية بعد �شل�شلة من الأحداث 
املت�شارعة بداأت باإيقاف رو�شيا �شخ 
الغاز اإىل بلغاريا وبولندا ومن ثم 
الغاز  اأوكرانيا توقف مرور  اإعالن 
ع���ر اأح�����د اخل���ط���وط امل������ارة عر 
غازبروم  اإي��ق��اف  واأخ���ريا  اأرا�شيها 
وفر�س  ي����ام����ال  خ����ط  ا����ش���ت���خ���دام 
مو�شكو عقوبات على �شركات طاقة 

اأوروبية.
بلغة الأرق����ام ت��ب��دو ف��ر���س اأوروب���ا 
الرو�شي  ال��غ��از  ع��ن  ال���ش��ت��غ��ن��اء  يف 
ب�شكل فوري اأو على املدى الق�شري 
املا�شي  العام  يف  للغاية.  حم��دودة 
ا�شتوردت اأوروب��ا نحو 337 مليار 
مرت مكعب من الغاز نحو 45% 
م���ن ه���ذا ال���رق���م ج���اء م���ن رو�شيا 
مليار   155 مايعادل  اأي  لوحدها 

مرت مكعب.

خيار الغاز امل�سال
ال��غ��از امل�شال  اإم������دادات  ت��ك��ون  ق��د 
ك���ال���ولي���ات  دول  م����ن  وحت����دي����دا 
امل��ت��ح��دة وق��ط��ر ق��د ت��ك��ون اخليار 
وبالفعل  ال���ط���اول���ة  ع���ل���ى  الأول 
الغاز  م��ن  اأوروب����ا  واردات  �شعدت 
الربع  خ��الل   62% بنحو  امل�شال 
العام وفقا لبيانات  الأول من هذا 
Kpler املخت�شة ببيانات  من�شة 

ال�شلع.
امل�شال  الغاز  ا�شترياد  ت�شل قدرات 
مرت  م��ل��ي��ار   240 اإىل  اأوروب�����ا  يف 
اإ�شبانيا  يف  معظمها  ترتكز  مكعب 
العام  وخالل  التحديد،  وجه  على 

4 مليارات  اأوروب��ا بنحو  اإىل  الغاز 
مرت مكعبة اأي مايعادل %3 من 

�شادرات الغاز الرو�شية لأوروبا.
ك����ان����ت اجل�����زائ�����ر احل������ل الأم����ث����ل 
ت�شتورد  ال��ت��ي  لإي��ط��ال��ي��ا  بالن�شبة 
ياأتي  مكعب  م��رت  مليار   73 نحو 
%40 منها من رو�شيا لكن  نحو 
اأي�����ش��ا وف��ق��ا ل��ق��درات اخل��ط الغاز 
البلدين  ب����ني  ال����راب����ط  امل���ب���ا����ش���ر 
اجلزائر  يف  ال��ت�����ش��دي��ر  وق�������درات 
ا�شتبدال  ق��ادرة على  روم��ا  �شتكون 
ال����������واردات  ث���ل���ث  اإىل  ي�������ش���ل  م�����ا 
التفاق  ن�س  الرو�شية فقط حيث 
بني البلدين على زيادة الإمدادات 
9 م��ل��ي��ارات م���رت مكعب  مب���ق���دار 
اإ�شافية. هذا يبقي بع�س اخليارات 
اأذربيجان  مثل  حم��دودي��ة  الأك���ر 

اأوروب����ا بالفعل  ا���ش��ت��وردت  امل��ا���ش��ي 
108 م��ل��ي��ارات م���رت م��ك��ع��ب من 
الغاز امل�شال مما يعني اأن القدرات 
املتاحة املتبقية تقارب 132 مليار 
مرت مكعب هذا يف حال مت ا�شتثناء 
غياب البنى التحتية ل�شترياد هذا 

الغاز يف عدة دول اأوروبية.
تبدو مهمة احل�شول على اإمدادات 
من الغاز امل�شال بهذه الكمية �شبه 
هذه  على  فاحل�شول  م�شتحيلة، 
ال�شني  ع���ل���ى  اأن  ي��ع��ن��ي  ال��ك��م��ي��ة 
التخلي عن كامل وارداتها من هذا 
ال��غ��از ل��ع��ام ك��ام��ل ول��ن ي��ك��ون ذلك 
تاأتي  الظروف  هذه  اأن  كما  كافيا، 
الغاز  اأ���ش��واق  ت��واج��ه فيه  يف وق��ت 
���ش��ح��ا يف امل���ع���رو����س وي��ظ��ه��ر ذلك 
الغاز  اأ�شعار  ارتفاع  يف  جلي  ب�شكل 

الوليات  يف  وو���ش��ول��ه��ا  اآ���ش��ي��ا  يف 
امل��ت��ح��دة لأع��ل��ى م�����ش��ت��وى يف نحو 

13 عاما.

خطوط من دول اأخرى
ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن ال�����دول الأوروب���ي���ة 
اإمداداتها  ل��زي��ادة  نظريا  �شتحتاج 
الغاز القادمة  اأنابيب  من خطوط 
�شارعت  وق�����د  اأخ��������رى،  دول  م����ن 
ا�شتخدام  اإىل  اأوروب���ي���ة  دول  ع��دة 
لتاأمني  يف حم���اول���ة  اخل���ي���ار  ه���ذا 
الفاأ�س  ي��ق��ع  اأن  ق��ب��ل  الإم�������دادات 

بالراأ�س.
امل���ق���دم���ة على  ال����روي����ج يف  ت���اأت���ي 
للغاز  اأكر مورد  ثاين  اأنها  اعتبار 
يف اأوروبا بعد رو�شيا. الرويج هذا 
العام تخطط لزيادة �شادراتها من 

مليارات   10 ن��ح��و  ت�����ش��در  ال��ت��ي 
مرت مكعب من الغاز الطبيعي اإىل 
جنوب اأوروبا ونحو 6 مليارات اإىل 
اأح�شن  يف  ت�شتطيع  وال��ت��ي  تركيا 
اإ�شافية  كميات  ت�شدير  الأح���وال 

لي�شت بال�شخمة.

خمزونات الغاز
املخزون  م�����ش��ت��وي��ات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
تكون  ق���د ل  اأوروب�������ا  احل��ال��ي��ة يف 
يف و���ش��ع ي�����ش��م��ح ل��ه��ا ب��ت��ح��م��ل اأي 
���ش��دم��ات م��ف��اج��ئ��ة. ووف��ق��ا لآخر 
املخزونات  ف���اإن  امل��ت��اح��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
بن�شبة  ممتلئة  اأوروب���ا  يف  احلالية 
مهددة  ���ش��ت��ك��ون  اأن���ه���ا  اأي   35%
ب���ال���ن���ف���اد ق���ب���ل ن���ه���اي���ة ال�����ع�����ام يف 
الرو�شية  الإم�����دادات  ت��وق��ف  ح��ال 

�صريان الطاقة الرو�صي.. هذه خيارات اأوروبا ال�صعبة ال�صتبداله
اأوروبا  �شيرتك  اأم��ر  وه��و  بالكامل 
يف م��واج��ه��ة م��ع ���ش��ت��اء ق��ار���س بال 

خمزونات غاز.

احلاجة اإىل خطة متكاملة
وفقا خلطة كانت قد ك�شفت عنها 
�شت�شتطيع  الأوروب���ي���ة  املفو�شية 
اإمدادات  ثلثي  عن  التخلي  اأوروب��ا 
كاملها  ول��ي�����س  ال���رو����ش���ي���ة  ال���غ���از 
ب�شرط  ولكن  العام  نهاية  بحلول 
توافر عدة عوامل جمتمعة، بداية 
من ا�شتبدال اأوروبا نحو 50 مليار 
مرت مكعب من الغاز الرو�شي عر 
اإم�������دادات ال���غ���از امل�����ش��ال م���ن دول 
ك��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وق��ط��ر ونحو 
عر  م��ك��ع��ب  م���رت  م��ل��ي��ار   13.5
خطوط اأنابيب من دول اأخرى واأن 
وتر�شيد  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ت�شهم 
عن  بال�شتغناء  الطاقة  ا�شتهالك 

نحو 38 مليار مرت مكعب.
حتى هذه الأرق��ام تبدو من وجهة 
متفائلة  اأخ�����رى  م��وؤ���ش�����ش��ات  ن��ظ��ر 
الدولية  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  ل��ل��غ��اي��ة، 
مثال ترى اأن اأوروبا ت�شتطيع هذا 
فقط   50% عن  ال�شتغناء  العام 
ذلك  و�شيكون  الرو�شي  ال��غ��از  م��ن 
ع��دة عوامل  ت��واف��ر  ب�شرط  اأي�����ش��ا 

قد ي�شعب حتقيقها يف اآن واحد.
يف ظ���ل حم���دودي���ة اخل����ي����ارات قد 
م�����ش��ط��رة يف  نف�شها  اأوروب�����ا  جت��د 
حال توقف اإمدادات الغاز الرو�شية 
على  قا�شية  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اإىل 
م�شتوى الطلب وال�شتهالك مثل 
اإغالق املن�شاآت ال�شناعية يف اأوقات 
الأ���ش��ر باحلد من  اإل���زام  اأو  معينة 
فر�س  حتى  اأو  الطاقة  ا�شتهالك 

قطع موؤقت للتيار الكهربائي.

م�صر.. توجيهات رئا�صية 
باإقامة �صركات الفرد الواحد

•• القاهرة-وكاالت

اإقامة  ا���ش��رتاط��ات  بت�شهيل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  وج��ه 
�شركات الفرد الواحد يف م�شر، �شعيا جلذب املزيد من ال�شتثمارات.

»ويتملك راأ�شمال تلك ال�شركات �شخ�شا واحدا، ول ُي�شاأل عن التزاماتها اإل 
يف حدود راأ�س املال املخ�ش�س لها، على اأن تتخذ ا�شما خا�شا بها ُي�شتمد من 
اأغرا�شها اأو من ا�شم موؤ�ش�شها، ويجب اأن يتبع ا�شمها ما يفيد اأنها �شركة 
من �شركات ال�شخ�س الواحد ذات م�شوؤولية حمدودة، ويو�شع على مركزها 
الرئي�شي وفروعها ويف جميع مكاتباتها” ح�شبما يقول اخلبري القت�شادي 

اأحمد اأبو علي.
“احلكومة  عربية”:  نيوز  “�شكاي  موقع  م��ع  حديثه  يف  علي  اأب��و  وت��اب��ع 
عام  ب�شكل  ال�شتثمار  ت�شجيع  على  الأخ��رية  الفرتة  خالل  تعمل  امل�شرية 
قرار  ما ظهر يف  امل�شري، وهو  القت�شاد  وتناف�شية  و�شع  لتح�شني  وذلك 

الرئي�س ال�شي�شي بت�شجيع تاأ�شي�س �شركات الأفراد«.
وقّرر الرئي�س ال�شي�شي اأن يتم تاأ�شي�س ال�شركات عن طريق الإخطار رقمًيا 
اإزال��ة جميع املعوقات  من خالل من�شة تقام لهذا الغر�س، وذلك يف اإط��ار 
اأمام ال�شركات النا�شئة ورواد الأعمال، وال�شماح بفتح ال�شركات الفرتا�شية 
النفقات  توفري  بهدف  وذل��ك  لها،  فعلي  وج��ود مقر  ب�شرورة  التقيد  دون 

والت�شهيل على تلك ال�شركات.
واأكد اخلبري القت�شادي: “هذا القرار �شيقوم بت�شجيع ال�شباب على اإن�شاء 
حتول  نقطة  يعد  ما  وه��و  ف��ردي��ة،  �شركة  �شورة  يف  بهم  اخلا�شة  امل�شاريع 
كبرية اقت�شاديا �شت�شهم ب�شكل كبريه خالل الفرتة القادمة على تن�شيط 

ريادة الأعمال ودعم قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة«.
يف  ويعتر  الفردية،  ال�شركة  اإن�شاء  واح��د  طبيعي  �شخ�س  “يتوىل  وتابع: 
حكم القانون امل�شري تاجرا، ويكون احلد الأدنى لإن�شاء �شركة فردية يف 
م�شر 100 األف جنية م�شري، ويدفع املبلغ كامال عند تاأ�شي�س ال�شركة«.

اأن يكون ال�شخ�س الذي يريد مزاولة التجارة  وي�شرتط القانون امل�شري 
زيادة  يتيح  كما  عمره،  من  والع�شرين  احلادية  بلغ  الأهلية  كامل  �شخ�س 
راأ�س مال ال�شركة الفردية على دفعة واحدة اأو اأكر، ويتم ذلك عر اإ�شدار 

ح�ش�س جديدة اأو حتويل املال الحتياطي اإىل ح�ش�س.
واأردف اخلبري القت�شادي اأن: “ي�شرتط لتعاقد موؤ�ش�س �شركة ال�شخ�س 
الذمة  اأو خلط بني  بال�شركة  اأ�شرار  التعاقد  األ يرتتب على هذا  الواحد 
املالية له والذمة املالية لل�شركة، واأل يجاوز �شعر التعاقد الأ�شعار ال�شائدة 
يف ال�شوق وقت اإبرامه اأو القيمة العادلة حال عدم وجود �شعر �شوقي، واأل 

يرتتب على التعاقد جتنب �شريبي«.
وعن الأهمية القت�شادية لتلك ال�شركات اأ�شار اأبو علي يف حديثه مع موقع 
من  كبري  ج��زء  �شم  يف  كبرية  ف��ائ��دة  “لها  اأن  اإىل  عربية”  نيوز  “�شكاي 
القت�شاد غري الر�شمي اإىل القت�شاد الر�شمي، وبالتايل �شتتمكن احلكومة 
من معرفة حجم ال�شيولة يف الدولة، بالإ�شافة اإىل �شمهم اإىل منظومة 

ال�شرائب والتاأمينات يف م�شر«.
ويحظر على �شركات ال�شخ�س الواحد القيام بعدد من الأعمال من بينها 
عن  القرتا�س  اأو  للتداول،  قابلة  اأ�شهم  �شكل  يف  ال�شركة  راأ�شمال  تق�شيم 
اأو  التاأمني  اأعمال  ممار�شة  اأو  للتداول،  قابلة  مالية  اأوراق  اإ�شدار  طريق 

البنوك اأو الدخار اأو تلقي الودائع، اأو ا�شتثمار الأموال حل�شاب الغري.
واأو�شح اأبو علي اأن “اإن�شاء نظام �شركات ال�شخ�س الواحد اجلديد له عدة 
اأهداف يف مطلعها حت�شني مركز م�شر يف التقارير الدولية املرتبطة مبناخ 
ال�شتثمار  قطاع  يف  العاملية  التطورات  مع  التوافق  جانب  اإىل  ال�شتثمار، 
وال�����ش��رك��ات وت��وف��ري م��ن��اخ م���وات وج���اذب ل��ه، وحت�شني اخل��دم��ات املقدمة 
للمواطنني وحت�شني دخول الأفراد وتوفري فر�س عمل جديدة من خالل 

تو�شيع عمل القطاع اخلا�س«.

ال�صني تتوقع حت�صن االقت�صاد يف مايو 

17

املال والأعمال



الثالثاء    17  مايو    2022  م   -    العـدد   13545  
 Tuesday     17   May   2022   -  Issue No   13545

ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء 35 باملئة للحزب الدميوقراطي امل�شيحي و28 باملئة 
لال�شرتاكيني يف نتيجة قد تكون الأ�شواأ يف تاريخهم يف الولية.

ورجحت ال�شتطالعات، ح�شول حزب البديل من اأجل اأملانيا على ما يرتاوح 
�شيوا�شل  الي�شار  ح��زب  اأن  التوقعات  اأظ��ه��رت  فيما  و5.9%   5.5% ب��ني 
البتعاد عن الرملان كما كان احلال يف الدورة الت�شريعية ال�شابقة حيث اإن من 
املتوقع اأن يح�شل على ن�شبة اأقل ب�شورة ملحوظة من حاجز ال�%5 املطلوب 

لدخول الرملان.
التي  الراين وي�شتفاليا  املحلية يف ولية �شمال  املراقبون النتخابات  ويعتر 
متثل  اأنها  اأملانيا،  �شكان  رب��ع  قرابة  اأي  ن�شمة،  مليون   18 �شكانها  ع��دد  يبلغ 
ا�شتفاًء على احلكومة الأملانية احلالية برئا�شة امل�شت�شار اأولف �شولت�س خا�شة 
اأنها تاأتي عقب ثمانية اأ�شهر من اإجراء النتخابات الت�شريعية على امل�شتوى 
الحتادي والتي متخ�س عنها احلكومة ائتالفية احلالية، امل�شكلة من حزب 

بح�شوله على %16 من الأ�شوات فيما تفوق عليه احلزب امل�شيحي وبفارق 
كبري حيث ح�شل على 43.4%.

ويرجع �شعيد الهزمية لعدة اأ�شباب اأهمها النتقادات امل�شتمرة للحزب ب�شبب 
الأ�شلحة  توفري  على  حتفظه  بعد  خ�شو�شا  الأوكرانية،  الأزم��ة  من  مواقفه 
كري�شتني  ل�”  املوجهة  الن��ت��ق��ادات  اإىل  بالإ�شافة  لكييف.  والفتاكة  الثقيلة 
ب�شبب  �شولت�س”  “حزب  اإىل  املنتمية  الأمل��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزي���رة  لمرخت” 
ا�شطحاب ابنها برحلة خا�شة مبروحية ع�شكرية. واأخريا رف�س فر�س حظر 

على الغاز الرو�شي نظرا لعتماد برلني الكبري عليه.
امل�شيحي  الدميقراطي  الحت��اد  ح��زب  حقق  م�شت،  �شنوات  بخم�س  ومقارنة 
الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب  تكبد  بينما  كبرية،  مكا�شب  اخل�شر  وحزب 
خ�شائر كبرية. فمن املرجح اأن خ�شارة احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي �شتزيد 

من املعاناة وال�شطراب على امل�شتوى الفدرايل. 

•• برلني-وكاالت

العيار  م��ن  انتخابية  بهزمية  �شولت�س،  اأولف  الأمل���اين  امل�شت�شار  ح��زب  ُمني 
الراين  �شمال  ولي��ة  الأح��د، يف  التي جرت  الت�شريعية  النتخابات  الثقيل يف 

وي�شتفاليا، اأكر الوليات الأملانية من حيث عدد ال�شكان.
واأظهرت توقعات �شبه نهائية، م�شاء الأحد، للقناتني الأوىل والثانية اأن احلزب 
الراين  �شمال  بولية  تاأييد  ن�شبة  اأعلى  على  ح�شل  الدميقراطي  امل�شيحي 
الدميوقراطي  ال�شرتاكي  ملناف�شه  التاأييد  ن�شبة  تراجعت  فيما  وي�شتفاليا، 
الذي ينتمي اإليه �شولت�س. وتاأتي الهزمية الثانية للحزب خالل اأقل من �شهر، 
الداخل  يف  ح��ادة  انتقادات  �شولت�س  يواجه  بينما  الأملانية،  ال��ولي��ات  اأك��ر  يف 
واخلارج تتعلق مبوقفه من احلرب الأوكرانية وخطته لإر�شال الأ�شلحة اإىل 
الق��رتاع عند  اإغ��الق مراكز  بعد  ن�شرت  التي  ال�شتطالعات  كييف. ومنحت 

امل�شت�شار �شولت�س. ويعزي مراقبون اأ�شباب تراجع احلزب ال�شرتاكي يف البالد 
والذي  الأوكرانية،  احل��رب  من  �شولت�س  اأولف  الأمل��اين  امل�شت�شار  موقف  اإىل 
يواجه انتقادات مت�شاعدة داخل البالد ي�شتغلها مناف�شيه ل�شاحلهم، خا�شة 

امللف املتعلق باإر�شال اأ�شلحة اأملانية ثقيلة اإىل اأوكرانيا.
ويرى الباحث املخت�س بال�شاأن الأوروبي، يف املركز الأوروبي لدرا�شات مكافحة 
الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي  اأن احل��زب  �شعيد،  وال���ش��ت��خ��ب��ارات ح��ازم  الإره����اب 
ولية  اأه��م  يف  قا�شية  بهزمية  مني  �شولت�س،  اأولف  الأمل��اين  امل�شت�شار  بقيادة 
الولية  يقنط  حيث  البالغة  الأهمية  ذات  )غ��رب(،  ف�شتفاليا  اأملانيا�ولية  يف 
حوايل )%25( من �شكان اأملانيا. ويف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز عربية” يقول 
�شعيد اإن الهزمية هي الثانية على التوايل، بعد اخل�شارة التي حلقت باحلزب 
حيث كان احلزب ال�شرتاكي  “�شلي�شفيغ هول�شتاين”،  بالنتخابات يف ولية 
�شجل يف انتخابات الولية التي جرت يوم الأحد املا�شي نتيجة �شيئة تاريخياً 

هزمية ثقيلة ل� »حزب �صولت�س« باأكرب والية اأملانية.. لهذه االأ�صباب

•• لندن-وكاالت

اأ���ش��ار ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للمعهد 
مالكومل  املتحدة  للخدمات  امللكي 
مل����دي����رة  ت���ق���ي���ي���م  اإىل  ت���������ش����امل����رز 
الأمريكية  القومية  ال�شتخبارات 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  يف  هاينز  اأف��ري��ل 
ال���ن���زاع  اح���ت���م���ال  اأن  اإىل  خ��ل�����س 

النووي يف اأوكرانيا، منخف�س.
الرئي�س  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ي��ي��م  ول��ف��ت 
الرو�شي فالدميري بوتني �شيعطي 
ل�شتخدام  الإذن  الأرج�������ح  ع��ل��ى 
تهديد  �شعر  اإذا  النووية  الأ�شلحة 
وج����ودي ل��ل��دول��ة ال��رو���ش��ي��ة. لكن 
“تهديداً  اعتباره  ميكن  ال��ذي  ما 

وجودياً”؟
�شحيفة  يف  ت���������ش����امل����رز  اأج�����������اب 
الريطانية  تاميز”  “فاينن�شال 
ب������اأن الأم��������ر الأك��������ر ب����داه����ة هو 
مع  املبا�شر  الع�شكري  ال�شطدام 

الوليات املتحدة.
املا�شية  ال�����ش��ب��ع��ة  ال��ع��ق��ود  ���ش��ه��دت 
الع�شكرية  ال��ت��دخ��الت  م��ن  ع����دداً 
اإىل  الكورية  للقوتني، من احلرب 
احلرب الراهنة يف اأوكرانيا، �شملت 
ت�شليم كميات كبرية من الأ�شلحة 
اىل اأع������داء ك���ل ط����رف، ل��ك��ن��ه��ا مل 
لإطالق  مبا�شر  ت��ب��ادل  اأي  ت�شمل 
الأمريكية  ال����ق����وات  ب����ني  ال����ن����ار 
الرو�شية  اأو  �شابقاً،  وال�شوفييتية، 
املتبادل  النف�س  �شبط  اإن  ال��ي��وم. 
الرئي�شية  الأ�����ش����ب����اب  اأح������د  ه����و 
منذ  نووي  �شالح  ا�شتخدام  جتنب 

.1945
الآن حلف  امل��ع��ل��ق��ني  ب��ع�����س  ي��ح��ث 
���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ع��ل��ى ك�شف قلة 
تهديداتها،  يف  رو����ش���ي���ا  ج����دي����ة 
الع�شكرية  ال����ق����وة  ب���ا����ش���ت���خ���دام 

•• الفجر- كليمان دانيز

   جي�س عايل التدريب وجُمهز جيًدا، 
وجمتمع مدرك للتهديدات: ميكن 
اأن تقدم هل�شنكي الكثري لالأع�شاء 
الأطل�شي.      احل���ل���ف  يف  الآخ����ري����ن 
على  من�شق  ه��ج��وم  الف  ث��م��ان��ي��ة 
الكرتوين  نظام   5500 اأكر من 
وهي  برييلي،  يف  وع�شكري  م��دين 
دول������ة ج����زري����ة وه���م���ي���ة. ه�����ذا هو 
اأك��ر من  ك��ان على  ال��ذي  الهجوم 
اإ�شتونيا،  الرد عليه، يف  24 فريًقا 
يف الفرتة من 19 اإىل 22 اأبريل، 
الناتو،  حللف  املغلق  ال���درع  خ��الل 
“اأكر  اأنه  وال��ذي مت تقدميه على 
بالذخرية  اإل��ك��رتوين  دف��اع  تدريب 
العامل.  يف  فعالية  واأكرها  احلية 
مت  ال��ت��ي  فنلندا،  �شيفة،  ال��ف��ائ��ز؟ 
اإ�شفاء الطابع الر�شمي على طلبها 
احللف  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  ال��ر���ش��م��ي 
�شياق  م��اي��و، يف   15 الأح�����د،  ي���وم 
لأوكرانيا.     ال��رو���ش��ي  اجلي�س  غ��زو 
انتدابا  ال�شكندنايف  البلد  �شيكون 
ال�شويد،  مثل  متاًما  للناتو،  قوًيا 
“�شيجلبان  تر�ّشحها.  �شيتبع  التي 

اأك��ر من  موقعهما اجل��غ��رايف، مع 
احل�����دود  م����ن  ك��ي��ل��وم��رت   1300
امل�شرتكة بني فنلندا ورو�شيا، توؤكد 
املركز  م���دي���رة  ت��ي��ل��ي��ك��اي��ن،  ت��ي��ج��ا 
التهديدات  مل��ك��اف��ح��ة  الأوروب���������ي 
هل�شنكي،  وم�����ق�����ره  ال���ه���ج���ي���ن���ة، 
اأكر  البلطيق  منطقة  و���ش��ت��ك��ون 
الدفاع  واج�����ب  جم����ال  يف  احت������اًدا 
م��ه��م��ة قيادة  و����ش���ت���زداد  امل���ت���ب���ادل، 
ال��ن��ات��و ي�����ش��را، على ال��رغ��م م��ن اأن 
وال�شويد  الأخري  التعاون بني هذا 
وف��ن��ل��ن��دا وث���ي���ق ا������ش�����ال.    »اإن���ه���ا 
اأكد  للطرفني”،  م��رب��ح��ة  �شفقة 
ال�شابق  الفنلندي  ال����وزراء  رئي�س 
هل�شنكي  متتلك  �شتاب.  األك�شندر 
واحًدا من اأقوى اجليو�س واأكرها 
ا���ش��ت��ع��داًدا يف اأوروب������ا، ح��ي��ث ي�شم 
تعبئتهم  ميكن  جندي  األ��ف   280
األف   900 ال��ف��ور، وجم��م��وع  على 
ج��ن��دي اح��ت��ي��اط��ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اأرقام  ت��ط��وًرا.  الأك���ر  م��ن  اأ�شلحة 
مذهلة لبلد يبلغ عدد �شكانه 5.5 
هوؤلء  ين�شى  ومل  ن�شمة.  م��ل��ي��ون 
اأنهم مدينون با�شتقاللهم ملقاومة 
املعارك  خ��الل  ال�شر�شة  اأ�شالفهم 

قرار مفاجىء.. مايل تن�صحب 
من جمموعة دول ال�صاحل 

•• باماكو-اأ ف ب

دول  جمموعة  م��ن  الن�شحاب  م��ايل  يف  احل��اك��م  الع�شكري  املجل�س  اأع��ل��ن 
باأنها  واتهمها  املتطرفني  ملكافحة  الع�شكرية  قّوتها  ال�شاحل اخلم�س ومن 
اأن��ه م�شعى  راأى  ما  رئا�شتها يف  توليه  بعد رف�شها  “اخلارج”  بيد  “اأداة” 

لإحكام عزلته.
4 دول هي  بعد اإعالن مايل ان�شحابها باتت جمموعة دول ال�شاحل ت�شم 

موريتانيا وت�شاد وبوركينا فا�شو والنيجر.
يعزز ان�شحاب مايل عزلتها عن جريانها يف حني تخ�شع باماكو منذ التا�شع 
فر�شتها  ودبلوما�شية  اقت�شادية  تدابري  ل�شل�شلة  الثاين-يناير  كانون  من 
يف  للبقاء  احل��اك��م  الع�شكري  املجل�س  ت��وّج��ه  على  ردا  اإفريقيا  غ��رب  دول 
ال�شلطة بعد انقالبني �شهدتهما البالد يف اآب-اأغ�شط�س 2020 ويف اأيار-
اأيار- اإعالن املجل�س الع�شكري مطلع  ياأتي الن�شحاب بعد   .2021 مايو 

مايو اإلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي املرمة بني مايل وفرن�شا يف 2014 
واتفاقات مرمة يف 2013 و2020 حتّدد الإطار القانوين لوجود قّوتي 

برخان الفرن�شية ملكافحة املتطرفني وتاكوبا الأوروبية.
وتتهم  رو�شيا.  م��ن  تقّربها  م��ع  الغربية  ب��ال��دول  م��ايل  ع��الق��ات  وتتدهور 
الأمن  �شركة  بخدمات  بال�شتعانة  الع�شكري  املجل�س  وحلفاوؤها  فرن�شا 

الرو�شية اخلا�شة فاغر، املثرية للجدل، وهو ما تنفيه باماكو.
واأ�شار بيان احلكومة النتقالية ال�شادر م�شاء الأحد اإىل اأن “حكومة مايل 
قّررت الن�شحاب من كل اأجهزة جمموعة دول ال�شاحل وهيئاتها مبا فيها 
القوة امل�شرتكة” ملكافحة املتطرفني. وقال املتحدث با�شم احلكومة املالية 
اإن  الأحد،  الر�شمي م�شاء  للتلفزيون  الكولونيل عبداهلل مايغا يف ت�شريح 

العالقات الثنائية مع دول جمموعة ال�شاحل “ل تزال قائمة«.
قمة   2022 �شباط-فراير  يف  باماكو  ت�شت�شيف  اأن  املفرت�س  من  وك��ان 
تكر�س “بداية الرئا�شة املالية ملجموعة دول ال�شاحل اخلم�س” لكن “بعد 
بيان  وف��ق  الجتماع،  يعقد”  “مل  املوعد  على  اأ�شهر”  ثالثة  نحو  م��رور 

احلكومة.

ت�شبح  اأن  م���ن  ال���ق���رم  م��ن��ع  ع��ل��ى 
اإعادة  من  الكرملني  ميكن  م��الذاً 
اإن  اأوكرانيا.  اإمداد قواته يف �شائر 
طويلة  باأ�شلحة  ال��غ��رب  اإم�����دادات 
احتمالت  تفتح  لأوك��ران��ي��ا  امل���دى 

جديدة لال�شتهداف.
ق���د ي��ك��ون ج�����ش��ر ك��ريت�����س جائزة 
�شيفا�شتوبول  قاعدة  مثل  مغرية 
اإىل  ُن��ظ��ر  اإذا  ال��رو���ش��ي��ة.  البحرية 
الأه���داف  تلك  على  هجمات  ه��ذه 
م����ق����دم����ة ل����غ����زو ك����ام����ل ل���ل���ق���رم، 
الت�شعيد  خطر  زي���ادة  فباإمكانها 
ال�شيناريوات  اأح�����د  يف  ال����ن����ووي، 
اإث�����ارة ل��ل��ق��ل��ق. ب���ذل ب��وت��ني جهداً 
اخلطر  ه��ذا  على  للت�شديد  كبرياً 
اإن  الغزو.  �شبقت  التي  الأ�شهر  يف 
املفتعلة  النووية  بوتني  تهديدات 
ب����داأت تخ�شر  يف الأ���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة 
ت��ه��دي��ده��ا جدياً،  ل��ي��ك��ون  ق��وت��ه��ا. 
�شيكون على رو�شيا اإعالن اأن غزو 
اأح���م���ر. ويف مواجهة  خ��ط  ال��ق��رم 
قد  �شبه اجلزيرة،  احتمال خ�شارة 
ت�شتحق  مقامرة  اأنها  بوتني  يظن 
اأوكرانيا،  اأن  م��ع��ت��ق��داً  ال��ت��ج��رب��ة 
�شرتم�س  ال���غ���رب،  م���ن  ب��ت�����ش��ج��ي��ع 
اأوًل. �شتكون ذلك حلظة حمفوفة 

باخلطر ال�شديد.
اإن اأزمة نووية �شتجعل من ال�شهل 
ت�شويات  اإىل  التو�شل  القادة  على 
���ش��ع��ب��ة. ل���و ان��ت��ه��ت احل����رب ورفع 
احل�����ش��ار ع��ن ال��ب��ح��ر الأ����ش���ود، قد 
ت��رتك اأوك��ران��ي��ا ال��ق��رم للرو�س يف 
الأث��ن��اء، قد  ال��وق��ت احلا�شر. ويف 
يتفادى بوتني الإهانة ب�شبب غزو 
رو�شيا  ت��ر���ش��ان��ة  اأن  ب��ادع��اء  ف��ا���ش��ل 
ال�شرتاتيجية جنحت يف ردع ناتو. 
للجانبني  ك��اف��ي��اً  ذل���ك  ي��ك��ون  ق���د 

لتفادي اأ�شواأ نتيجة.

لأغ���را����س اإن�����ش��ان��ي��ة حم����ددة، مثل 
ك�شر احل�شار على اأودي�شا، وال�شماح 
بالو�شول  الأوك���ران���ي���ة  ل��ل��ح��ب��وب 
ذلك،  وم��ع  العاملية.  الأ���ش��واق  اإىل 
ورو�شيا  ن��ات��و  ي��ج��ت��از  اأن  مب��ج��رد 
عتبة النزاع الع�شكري، �شيكون من 

ال�شعب تفادي الت�شعيد.
يرى الكاتب اأن قوة مو�شكو تاآكلت 
نزاع  يف  القتالية.  اخل�شائر  بفعل 
م���ع ن���ات���و، ب���اإم���ك���ان ال���ع���دي���د من 
الأ�شا�شية، مبا  الع�شكرية  الأ�شول 
فيها ق��واع��د وم��راك��ز ال��ق��ي��ادة، اأن 

تتعر�س للتهديد خالل اأيام.
ال�شرتاتيجي،  رو�شيا  كابو�س  اإن 
قوتها  على  وقائي  اأمريكي  هجوم 
ق���د يبدو  ال���ن���ووي���ة الن��ت��ق��ام��ي��ة، 

واقعياً ب�شكل غري مريح.

بوتني  تهديدات  اإن  البع�س  يقول 
اأنه  على  دل��ي��ل  ال��ن��ووي  بالتحرك 
فقد الت�شال بالواقع. ومع ذلك، 
اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  اعتقدت  اإذا 
ف�شيتعني  ج��دي،  النووي  التهديد 
اخلطر  ه��ذا  مثل  ت��اأخ��ذ  اأن  عليها 
الوليات  على حممل اجل��د. ولأن 
رو�شيا،  م��ن  اأق��ل  معر�شة  املتحدة 
قد  تقليدي،  ع�شكري  غ��زو  خلطر 
مبزية  يتمتع  اأن��ه  الكرملني  يظن 

يف لعبة التهديد النووي.
هذا  من  امل�شرتك  اخل��وف  ويف�شر 
�شبط  ا�شتمرار  �شبب  ال�شيناريو 

النف�س املتبادل حتى الآن.
يكون  ق��د  الآخ����ر  املحتمل  امل��ح��ف��ز 
على  الأوك���راين  الع�شكري  التقدم 
امل����ي����دان ب�����ش��ك��ل ي���ه���دد الأرا�����ش����ي 

جناح  يجلب  ب��ال��ف��ع��ل،  ال��رو���ش��ي��ة. 
امل�شادة  الأوك����ران����ي����ة  ال��ه��ج��م��ات 
هجمات  ل�����ش��ن  ج����دي����دة  ف���ر����ش���اً 
حمدودة عابرة للحدود باملدفعية، 
مثاًل،  خ���ا����ش���ة  ق������وات  ب���ف���رق  اأو 
لتدمري اجل�شور، وخطوط ال�شكك 
التخزين،  وم���واق���ع  احل���دي���دي���ة، 
والقواعد اجلوية يف مناطق حول 
ب���ل���غ���ورود. وحل�����ش��ن احل����ظ، تابع 
اأوكرانيا  رغبة  غياب  ف��اإن  الكاتب، 
ي�شعب  املنطقة،  ه��ذه  اح��ت��الل  يف 

روؤية ذلك تهديداً وجودياً.
اإذا كان هناك خطر ت�شعيد، فمن 
املرجح اأن ياأتي من الأرا�شي التي 
فقدتها اأوكرانيا يف 2014 والتي 

تلتزم الآن بتحريرها.
م������ن امل�����ه�����م ال���ت���م���ي���ي���ز ب���و����ش���وح 

فقبل  وال������ق������رم،  دون����ب����ا�����س  ب�����ني 
مو�شكو  اعرتفت  فراير)�شباط(، 
يف  النف�شاليتني  باجلمهوريتني 
دونبا�س جزءاً ا�شمياً اإىل اأوكرانيا. 
ولكن و�شعية القرم خمتلفة، فقبل 
الأوكرانية  اجلمهورية  اإىل  نقلها 
ال�����ش����رتاك����ي����ة ال�������ش���وف���ي���ات���ي���ة يف 
من  ج����زءاً  ال��ق��رم  ك��ان��ت   ،1954
ال��رو���ش��ي��ة طيلة   الإم����راط����وري����ة 

قرنني.
البحر  اأ����ش���ط���ول  م���وط���ن  ولأن����ه����ا 
احتمال  ف������اإن  ل���ب���وت���ني،  الأ������ش�����ود 
املعركة  يف  اجل��زي��رة  �شبه  خ�����ش��ارة 
احلالية �شينظر اإليه على اأنه حتد 

جوهري لوحدة اأرا�شي رو�شيا.
النار،  لإط�����الق  وق����ف  غ���ي���اب  ويف 
�شتكون القوات الأوكرانية حري�شة 

تو�شح  من جميع فئات املجتمع”، 
اأكر من  تيجا تيليكاين... خرة 

ثمينة لأع�شاء الناتو.
عن لك�سربي�ص

ال��دم��وي��ة ���ش��د ال�����ش��وف��ي��ات خالل 
احلربني العامليتني.

“للدفاع  ال���ف���ري���د  من���وذج���ه���ا     
اجلهود  اأّن  على  ي��ق��وم  ال�شامل”، 

بالوظائف  امل���ت���ع���ل���ق���ة  الأم����ن����ي����ة 
تعاون  للبلد هي مو�شوع  احليوية 
الأعمال  وع���امل  ال�شيا�شيني  ب��ني 
احلفاظ  “يتم  امل����دين.  وامل��ج��ت��م��ع 

اأ�شياء  بني  من  النموذج،  ه��ذا  على 
دورات  تنظيم  خ���الل  م��ن  اأخ����رى، 
ال���دف���اع ال��وط��ن��ي، اأرب�����ع م����رات يف 
ال�شنة، يف كل مرة مع �شتني م�شارًكا 

هل تتمدد حرب اأوكرانيا �صمااًل مع 
تو�صع ناتو اإىل فنلندا وال�صويد؟

•• وا�صنطن-وكاالت

الأمريكية  اإنرت�شت”  “نا�شونال  ت�شاءل حمرر �شوؤون الأمن القومي يف جملة 
اأوروبا،  �شمال  اإىل  الأوك��ران��ي��ة  الأزم��ة  تو�شع  احتمال  عن  اأبي�شكوبو�س،  م��ارك 
حلف  اإىل  الن�شمام  اإىل  �شي�شعون  اأنهم  اخلمي�س  فنلندا  زعماء  اأعلن  بعدما 
ما ي�شكل تغيرياً جذرياً يف �شيا�شة احلياد التي  �شمال الأطل�شي “دون تاأخري”، 

انتهجتها هل�شنكي منذ احلرب العاملية الثانية.
اأكر خطورة مما تتوقعه  اأنه  ناتو ب�شم فنلندا وال�شويد قد يثبت  لكن تو�شع 
قيادته. وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اجلمعة، اأن اأنقرة ل تدعم 
�شم هل�شنكي وا�شتوكهومل. وقررت تركيا التي تعتر من اأكر اأع�شاء احللف 
اأهمية من الناحية اجليو�شيا�شية، احلياد يف احلرب الرو�شية الأوكرانية، قبل اأن 

ُت�شبح  لعباً رئي�شياً يف حمادثات ال�شالم بني مو�شكو وكييف.
اأنه  ميالنوفيت�س،  زوران  الكرواتي  الرئي�س  ق��ال  ال�شهر،  ه��ذا  �شابق  وق��ت  ويف 
�شيعرت�س على ان�شمام فنلندا وال�شويد اإىل ناتو، ب�شبب القانون النتخابي يف 

البو�شنة والهر�شك.
ويحتفظ رئي�س الوزراء املجري فيكتور اأوربان من جهته باأوراقه، لكن �شبق له 
اأن اتخذ موقفاً م�شككاً يف م�شاألة تو�شع الأطل�شي، ويوا�شل الوقوف �شد بع�س 

الإجراءات العقابية التي يعتزم الحتاد الأوروبي وناتو اتخاذها �شد رو�شيا.
وكما هو متوقع، ندد الكرملني بقرار هل�شنكي وهدد برد “انتقامي”. وملح نائب 
اإىل احتمال ن�شر  رئي�س جمل�س الأمن القومي الرو�شي دمييرتي ميدفيديف 

رو�شيا اأ�شلحة نووية و�شواريخ اأ�شرع من ال�شوت يف منطقة البلطيق.
الأ�شلحة  اإن  قائاًل  الرو�شية  التهديدات  من  قلل  الليتواين  الدفاع  وزي��ر  لكن 

النووية “كانت موجودة دائماً” يف جيب كالينينغرادو�شط اأوروبا.
ويبدو اأن الأمر، مع ن�شر املزيد من الأ�شلحة النووية املتطورة اأو اأنظمة بقدرات 

نووية، �شيزيد التوتر الع�شكري يف منطقة البلطيق.
بوليان�شكي  دمييرتي  املتحدة  الأمم  اإىل  الدائم  الرو�شي  املندوب  نائب  واأطلق 
التهديد الأكر مبا�شرة �شد هل�شنكي وا�شتوكهومل حتى الآن، قائاًل: “اإنهما، 
فنلندا وال�شويد تعلمان اأنه يف اللحظة التي ت�شبحان فيها ع�شوين يف ناتو، فاإن 
ذلك �شيوؤدي اإىل خطوات م�شادة من اجلانب الرو�شي. واإذا كانت هناك وحدات 
اأطل�شية على اأرا�شي الدولتني، فاإن هذه الأرا�شي �شتتحول اإىل اأهداف ل�شربة 
حمتملة«. وتدعم الوليات املتحدة واململكة املتحدة بن�شاط تو�شيع ناتو لي�شم 
فنلندا وال�شويد. وتعك�س جهود القوى الغربية الأ�شا�شية لت�شهيل موجة جديدة 
 24 من متدد احللف، ال�شيا�شة املتبعة منذ بداية الغزو الرو�شي لأوكرانيا يف 

فراير )�شباط( املا�شي، لإ�شعاف رو�شيا ع�شكرياً وعزلها جيو�شيا�شياً.
نووية  اأ�شلحة  با�شتخدام  با�شتمرار  تهدد  التي  رو�شيا،  ترد  اأن  كيف ميكن  لكن 
تكتيكية وا�شرتاتيجية اإذا تعر�شت م�شاحلها الوجودية للتهديد، اأو اإذا ح�شرت 

يف زاوية؟
من الأ�شباب التي دفعت رو�شيا اإىل غزو اأوكرانيا، القلق من احتمال زحف الناتو 
اإىل حدودها ال�شرقية منذ انتهاء احلرب الباردة. وقريباً، قد ي�شل الناتو اإىل 
الغربي، من  الرو�شي  للنزاع  بت�شعيد  اأقرب م�شافة من حدود رو�شيا، ما ينذر 
اأو  اأو�شع مع نتائج ل ميكن النتبوؤ بها  اأوكرانيا اإىل مواجهة  حرب بالوكالة يف 

عواقب كارثية حمتملة.

ال�ستخبارات الأمريكية تعتقد باأن احتمال النزاع النووي منخف�ص

فاينن�صال تاميز: هل تت�صبب �صبه جزيرة القرم يف اأزمة نووية؟

لهذا تعترب ع�سوية فنلندا �سفقة جيدة حللف الناتو...!

منوذجها الفريد »للدفاع ال�صامل«, خربة اأكرث من ثمينة الأع�صاء الناتو
حتليل اخباري

الرئي�س الفنلندي �شويل نيني�شتو، يف موؤمتر �شحفي مع الأمني العام حللف الناتو ين�س �شتولتنرغ

الزعيم ياأمر بتعبئة اجلي�ص

كيم جونغ-اأون ينتقد ال�صلطات ال�صحية يف كوريا 
•• �صيول-اأ ف ب

انتقد كيم جونغ-اأون ال�شلطات ال�شحية يف كوريا ال�شمالية  اأم�س الثنني على 
ا منذ اإعالن  نهجها يف الت�شدي لوباء كوفيد -19 الذي اأودى بحياة 50 �شخ�شً
ظهوره ر�شمًيا يف البالد، داعياً اجلي�س للتدخل حلّل م�شكالت تتعّلق ب�”احتياطي 
الأنباء  وك��ال��ة  اأف���ادت  الو�شع،  خ��ط��ورة  اإىل  ا���ش��ارة  يف  ي��ان��غ.  بيونغ  يف  الأدوية” 
وهيئة  احلكومة  م�شوؤويل  ب�شدة  “انتقد  كيم  اأّن  ال�شمالّية  الكورّية  الر�شمّية 
ال�شحة العامة املكلفني توفري )الأدوية( ب�شبب موقفهم غري امل�شوؤول ... لأنهم 

مل ي�شّمروا عن �شواعدهم اأو يقدروا حجم الأزمة احلالية«.
واعتر كيم خالل اجتماع طارئ للمكتب ال�شيا�شي الأحد، اأّن “الأوامر مل ُتنّفذ يف 
�شكل �شحيح حّتى الآن، والأدوية مل يجر توفريها بال�شكل الالزم لل�شيدليات”، 
اأبوابها  فتح  باأمر  تلتزم  ال�شيدليات مل  اأن  واأ�شاف  الوكالة.  نقلت عنه  ما  وفق 
24 �شاعة. كما اأمر اللجنة الع�شكرّية بالعمل “فوًرا على )حتقيق( ا�شتقرار يف 
حيث مت الك�شف ر�شمًيا عن اأوىل حالت  اإمدادات الأدوية يف مدينة بيونغ يانغ”، 

الإ�شابة بكوفيد-19 يف كوريا ال�شمالية الأ�شبوع املا�شي.
يف  كبرًيا”  “ا�شطراًبا  ُي�شّبب  امل��ر���س  تف�ّشي  اأّن  على  �شابق  وق��ت  يف  كيم  ���ش��ّدد 
ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  ي�شرف  ���ش��ده.  لقاحا  �شكانها  يتلق  مل  ال��ت��ي  ال��ب��الد 

معهد  م��ن  �شيونغ-ت�شان  ت�شوينغ  وق��ال  وا���ش��ع.  نطاق  على  ال��ف��ريو���س  لتف�شي 
من  اأون  جونغ  كيم  متكن  ال�شيدلية،  “بزيارته  بر�س  فران�س  لوكالة  �شيجونغ 
روؤية نق�س الأدوية يف كوريا ال�شمالية باأم عينيه ... رمبا الو�شع اأكر خطورة 

مما كان يعتقد«.
الثاين/ كانون  اأغلقت حدودها يف  التي  ال��دول  اأوىل  ال�شمالية من  كوريا  كانت 

اأن  املحتم  اأن��ه من  اعتروا  اخل��راء  لكن  الفريو�س.  عند ظهور   2020 يناير 
املتحورة  ب�شبب  ال��وب��اء  تف�شي  م��ع  اإل��ي��ه��ا،  امل��ط��اف  نهاية  يف  ال��ف��ريو���س  يت�شلل 

اوميكرون يف البلدان املجاورة.
واأ�شار ال�شتاذ يف جامعة الدرا�شات الكورية ال�شمالية يانغ مو-جني اإىل اأن توبيخ 
“اأنه  اأمل بالنظام. واكد  الذي  “ال�شعور بالأزمة”  كيم العلني حلكومته يعك�س 
ي�شري اإىل اخللل العام يف نظام احلجر ال�شحي«. وفًقا لوكالة الأنباء الر�شمّية 

على اجتماعات املكتب ال�شيا�شي الطارئة �شبه اليومية، ون�شرت و�شائل الإعالم 
الكورية ال�شمالية �شوًرا له وهو يزور �شيدلية يف بيونغ يانغ الأحد. على الرغم 
من فر�س الغالق على نطاق وا�شع، ذكرت وكالة الأنباء الر�شمية التي ل ت�شري 
�شراحة اإىل الوباء ولكنها تتحدث عن “حّمى” اأّن العدد الإجمايل لالإ�شابات يف 
البالد بلغ 1،213،550 حالة بالإ�شافة اإىل خم�شني وفاة، م�شرية اإىل اأّن ما ل 

يقل عن 564،860 �شخ�شا يخ�شعون للعالج.
واملعدات  ال�شرورية  الأدوي���ة  اإىل  ال�شمالية  كوريا  يف  ال�شحي  النظام  ويفتقر 
الالزمة، بح�شب خراء، وهو يعد من الأ�شواأ عامليا اإذ يقع يف املرتبة 193 من 

اأ�شل 195 بح�شب حتقيق اجرته جامعة جونز هوبكنز المريكية.
ويف غياب لقاحات م�شادة لكوفيد وعدم القدرة على اإجراء فحو�س على نطاق 
وا�شع، يحذر اخلراء من اأن كوريا ال�شمالية �شتالقي �شعوبة كبرية يف الت�شدي 

الكورّية ال�شمالّية، اأعرب الزعيم الكوري عن نيته ا�شتلهام ا�شرتاتيجية ال�شني 
ملكافحة الوباء. وال�شني، القوة القت�شادية الكبرية الوحيدة يف العامل التي ل 
تزال تطبق �شيا�شة “�شفر كوفيد”، تفر�س تدابري اإغالق على مدن كرى لدى 

ت�شجيل اأي ا�شابة وتتعقب امل�شابني وتعزلهم ب�شكل منهجي.
لقاحات  على  للح�شول  ال�شني  ال�شابق عرو�شا من  يف  ال�شمالية  كوريا  رف�شت 
م�شادة لكوفيد، وكذلك من من�شة كوفاك�س التي ت�شرف عليها منظمة ال�شحة 
اأمام  �شوك-يول  يون  الكوري اجلنوبي اجلديد  الرئي�س  قال  الثنني،  الدولية. 
اجلمعية الوطنية اإنه “لن يرتدد يف تقدمي امل�شاعدة ال�شرورية لل�شعب الكوري 
اإذا وافقت ال�شلطات الكورية ال�شمالية، �شنقدم كل الدعم الالزم،  ال�شمايل. ... 

مثل الأدوية واللقاحات واملعدات الطبية والطواقم ال�شحية«.
اعتر يانغ اأن بيونغ يانغ لن يكون لديها خيار �شوى قبول م�شاعدة خارجية، وقال 
اإن “التوقيت �شيكون عامال اأ�شا�شيا. اأعتقد اأن نتائج القمة بني كوريا اجلنوبية 
والوليات املتحدة يف 21 اأيار-مايو �شتكون معياًرا مهًما لكوريا ال�شمالية لتقرر 

ما اإذا كانت �شتقبل عر�س امل�شاعدة من اجلنوب اأم ل«.
يزور الرئي�س الأمريكي جو بايدن �شيول نهاية هذا الأ�شبوع للقاء يون �شوك-
�شلب  يف  كوفيد  وتف�شي  ال�شمال  اأ�شلحة  ب��رام��ج  ت���درج  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ي���ول. 

املحادثات.
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 جدد الزعيم ال�شيعي العراقي مقتدى ال�شدر  اأم�س الثنني رف�س 
التحالف مع القوى ال�شيا�شية التي ت�شكل الثلث املعطل يف الرملان 
“لن  اأم�س:  التلفزيون ظهر  بث  ال�شدر، يف خطاب  وقال  العراقي. 
نعيد العراق ملربع املحا�ش�شة املقيتة والف�شاد«. واأ�شاف اأن “ال�شعب 
العراقي يعاين م��ن الفقر وك��ال واأل���ف ك��ال ل��ن اأحت��ال��ف م��ع الثلث 
القوى  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً  م�شينة”،  املعطل  الثلث  اأف��ع��ال  لأن  املعطل 
اأم�س  ال�شدر  واأع��ل��ن  ال��ع��راق��ي«.  ال�شعب  ولقمة  القوانني  “عطلت 
حتوله اإىل املعار�شة الوطنية ملدة 30 يوماً بعد الإخفاقات املتكررة 

يف ت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة.

احلدود  اإىل  طريقها  ت�شق  اأوك��ران��ي��ة  ق���وات  ف��ي��دي��و  مقطع  اأظ��ه��ر 
للدولة التي تتعر�س لغزو  الرو�شية، لت�شجل بذلك انت�شاراً رمزياً 

رو�شي منذ ما يقرب من 3 اأ�شهر.
متاأخر  وقت  يف  الدفاع  وزارة  ن�شرته  ال��ذي  الفيديو  مقطع  وُيظهر 
من م�شاء الأحد، نحو 12 جندياً يف مدينة خاركيف، �شرق البالد، 

ي�شلون اإىل نقطة حدودية اأوكرانية.
نف�شه،  ال�شم  عا�شمته  حتمل  ال��ذي  خاركيف،  اإقليم  اأن  اإىل  وي�شار 
تعر�س لبع�س اأعنف الهجمات الرو�شية يف الأيام الأوىل من احلرب، 
وظل الرتكيز عليه بعد اأن اأعادت القوات الرو�شية توجيه عملياتها يف 

�شرق اأوكرانيا، بعد اأن اأحرزت تقدما طفيفا يف باقي اأنحاء البالد.
ويعد جناح القوات الأوكرانية يف عملية مماثلة على احلدود، انت�شاراً 
انت�شارات على اجلانب  بت�شجيل  الأوكرانية  القوات  واأفادت  نف�شياً. 
اأي��ام. ومع ذلك، لي�س هناك موؤ�شرات  الرو�شي يف املنطقة منذ عدة 

بعد على ا�شت�شالم رو�شيا وحليفتها الرئي�شية بيالرو�شيا.

بعد  �شوريني  ثالثة  مقتل  الثنني،  اأم�س  ال�شورية  ال�شرطة  اأعلنت 
انفجار عبوتني نا�شفتني يف قرية الدرخبية بريف دم�شق.

ونقلت وكالة الأنباء ال�شورية عن م�شدر يف قيادة �شرطة ريف دم�شق 
اأن “عبوة نا�شفة و�شعها اإرهابيون ب�شيارة يف قرية الدرخبية انفجرت 
�شباح اليوم، وتبعها بعد وقت ق�شري انفجار عبوة اأخرى بالقرب من 

مكان الأوىل ما ت�شبب يف ا�شت�شهاد ثالثة مواطنني«.

�شتزيل الوليات املتحدة منظمة يهودية متطرفة مرتبطة باحلاخام 
بيت  اأك��ن��اف  يف  املجاهدين  ���ش��ورى  “جمل�س  وجماعة  كاهانا  مئري 
املقد�س” الفل�شطينية من قائمة املنظمات الإرهابية لعدم قيامهما 
باأعمال عنف منذ �ش����نوات، وفق ما اأعلن م�شوؤول  اأم�س الأول الأحد. 
�شتتوقف  باأنها  الكونغر�س  اأبلغت  اخلارجية  وزارة  اإن  م�شوؤول  وقال 
“كهانا  جمموعة  اإىل  لالإ�شارة  “اإرهابية”  م�شطلح  ا�شتخدام  عن 
 .”2005 اإره��اب��ي منذ  ب��اأي هجوم  يرتبط  “مل  ا�شمها  لأن  حي”، 

وكانت املنظمة قد تقدمت بطعن اأمام املحكمة �شد هذا الت�شنيف.
اأك���ن���اف بيت  امل��ج��اه��دي��ن يف  ���ش��ورى  “جمل�س  اأن  امل�����ش��در  واأ����ش���اف 

ا من هذه القائمة. املقد�س” �شيتم حذفه اأي�شً
 ارتبط ا�شم هذه املجموعة اجلهادية الفل�شطينية بهجمات �شاروخية 

قبل ع�شر �شنوات.
منظمة  اأن��ه��ا  على  ح��ي  كهانا  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  �شنفت 
اإرهابية اأجنبية يف عام 1997، بعد ثالث �شنوات من املجزرة التي 
قتل فيها 29 م�شلًيا فل�شطينًيا يف احلرم الإبراهيمي يف اخلليل يف 

1994 على يد اأحد موؤيديها باروخ غولد�شتاين.

عوا�صم

بغداد

كييف

دم�صق

وا�صنطن

اأوكرانيا ت�ستعد  ملواجهة تكثيف للهجمات الرو�سية 

رو�صيا تركز حملتها يف دونبا�س وتواجه هجوما م�صادا يف خاركيف 

وا�سنطن �ستدفع باأتباع اآخرين اإىل املعركة 

لهذا ال�صبب تتباطاأ العملية الرو�صية يف اأوكرانيا؟

هارفارد: على بايدن تقبل مطالب حلفائه قبل االتفاق مع اإيران
م��ه��م��ا ك��ان��ت ع��ي��وب��ه. يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��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��ني وع���دد متزايد 
على  ينبغي  التي  التنازلت  من  القلقني  الدميوقراطيني  من 
ع��الوة على ذلك،  الت��ف��اق.  لإب���رام  املتحدة تقدميها  ال��ولي��ات 
من  ب��اي��دن  يعيد  ال��ت��ي  الطريقة  ب�شدة  اجل��م��ه��وري��ون  يرف�س 

خاللها �شياغة التفاق النووي.
تيد  ال�شيناتور  مثل  ال�شيوخ  جمل�س  يف  جمهوريني  اأع�شاء  اإن 
“هذه  اإن  ك���روز م�����ش��رون ع��ل��ى ع��رق��ل��ة ات��ف��اق حمتمل ق��ائ��ل��ني 
امل��ح��اول��ة لغ��ت�����ش��اب ال�����ش��ل��ط��ة م���ن ال��ك��ون��غ��ر���س ���ش��ت��واج��ه برد 
عدم  م��ن  ف��ق��ط  غا�شبني  غ��ري  وزم����الءه  ك���روز  اإن  عدواين”. 
للم�شادقة  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س  اإىل  الت��ف��اق  حت��وي��ل  الإدارة  ن��ي��ة 
رفع  الإدارة  ق��رار  اأن  اأي�شاً  ي��رون  ه��م  ر�شمية.  كمعاهدة  عليه 

اخلطابات  عن  الطرف  غ�س  عن  تك�شف  اإي���ران  عن  العقوبات 
الإيرانية املناه�شة للوليات املتحدة واإ�شرائيل. والتغا�شي عن 
اإيران بعدما ح�شلت على م�شتوى عال من التخ�شيب ميكن اأن 
يجعلها اأكر جراأة يف ال�شعي اإىل الهيمنة الإقليمية كما يجادل 
اجلمهوريون. وت�شيف الكاتبة اأن لغة كروز مثل “الغت�شاب” 
لي�شت متثياًل دقيقاً ل�شلوكيات بايدن لكنها تنقل املخاوف حول 
ال�شتغالل  املزيد من  اإىل  ت��وؤدي  اأن  اأك��ر جت���روؤاً ميكن  اإي���ران 
الإيراين للحيوية القت�شادية اجلديدة كما اإىل عالقات اأوطد 
با�شتثناء  الدميوقراطيني،  العديد من  اإن  ورو�شيا.  ال�شني  مع 
عدد من كبار امل�شوؤولني الذين ان�شموا اإىل املعار�شة، ل ينوون 
جتاه  ال�شلبة  ال��ق��وة  على  يعتمد  ت��رام��ب��ي  مب��وق��ف  الح��ت��ف��اظ 
بعيد  حد  اإىل  الدميوقراطيون  ي��رى  ذل��ك،  عن  عو�شاً  اإي���ران. 

اأف�شل من عدمه وبالتايل هم م�شتعدون لتقدمي  اأي اتفاق  اأن 
تنازلت كبرية. ي�شمل ذلك الت�شحية باتفاق ي�شمن املزيد من 
احرتام النظام حلقوق الإن�شان وي�شحب الدعم عن املجموعات 
ويقل�س  اليمن  اهلل واحلوثيني يف  العنيفة مثل حزب  ال�شيعية 

برناجمها ال�شاروخي البال�شتي.
ب��ال��رغ��م م��ن ت��رج��ي��ح مت��ري��ر الت���ف���اق م��ن دون دع���م م��ن كال 
احلزبني، ينبغي على بايدن األ يتجاهل اجلمهوريني يف جمل�س 
اأ�شا�شاً  مهتز  اتفاق  ا�شتمرار  �شيعر�س  نف�شه  عزل  لأن  ال�شيوخ 
اإدارت��ي اأوباما وترامب، اإن تغيرياً  للخطر. كما راأى العامل مع 
النووي  اإىل الن�شحاب من التفاق  اأن يوؤدي  الرئا�شة ميكن  يف 
ب��اي��دن احلالية م��ن الت��ف��اق جمرد  جم���دداً، مب��ا يجعل ن�شخة 

�شمادة عو�شاً عن حل فعال.

•• وا�صنطن-وكاالت

حثت الكاتبة يف “جملة هارفارد ال�شيا�شية” األي�شيا كامبل اإدارة 
اجلمهوريني  هواج�س  اأخ��ذ  على  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س 
اإحياء  ح��ول  التفاو�س  عند  بالعتبار  الإقليميني  احللفاء  كما 
الت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي�����ران. ف��ه��و ي��واج��ه م��ع��ار���ش��ة �شر�شة يف 

الداخل وعقبات من �شركاء اأمريكا ال�شرق اأو�شطيني.
من  ب��دع��م  يحظى  ات��ف��اق  لتمرير  ال��ق��ي��ود  ه��ذه  معاجلة  يجب 
احل���زب���ني و���ش��م��ان ب��ق��ائ��ه ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة واحل���ف���اظ على 
ال�شرق  يف  املتحدة  للوليات  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م�شالح 
الكثري  تهدئة خم��اوف  بايدن  على  الداخل، يجب  الأو�شط. يف 
اتفاق  اأي  يف  ال��دخ��ول  على  احلري�شني  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  م��ن 

•• كييف-اأ ف ب

تكثيف  مل��واج��ه��ة  اأوك���ران���ي���ا  ت�����ش��ت��ع��د 
منطقة  يف  ال���رو����ش���ي���ة  ل���ل���ه���ج���م���ات 
جعلت  التي  البالد  �شرق  يف  دونبا�س 
اأنها تف�شل  اأولوية غري  منها مو�شكو 
م��ي��دان��ي��ة فيها،  م��ك��ا���ش��ب  يف حت��ق��ي��ق 
ف��ي��م��ا ي���وا����ش���ل اجل��ي�����س الأوك�������راين 

هجومه امل�شاد يف منطقة خاركيف.
واعلن الرئي�س فولودميري زيلين�شكي 
يف فيديو ن�شره م�شاء الأحد “ن�شتعد 
ملحاولت جديدة من رو�شيا ملهاجمة 
ب�شكل  حت��رك��ه��ا  ل��ت��ك��ث��ي��ف  دون���ب���ا����س 
موؤكدا  اأوكرانيا”،  ج��ن��وب  ن��ح��و  م��ا 
الآن  ح��ت��ى  ي��رف�����ش��ون  “املحتلني  اأن 

الإقرار باأنهم يف ماأزق«.
الأوك���راين  الرئي�س  م�شت�شار  واأف���اد 
الأحد  م�شاء  اأري�شتوفيت�س  اأوليك�شي 
منطقة  م��ن  ق��وات  تنقل  مو�شكو  اأن 
لوغان�شك  اإىل  )���ش��م��ال(  خ��ارك��ي��ف 
يف دون��ب��ا���س ب��ه��دف ال�����ش��ي��ط��رة على 
�شيفريودونيت�شك، فيما اأكدت رئا�شة 
الأركان الأوكرانية �شباح الإثنني اأن 

اإيزيوم بني خاركيف  اجلي�س الرو�شي يح�شد قواته يف 
احلاكم  غ��اي��داي  �شريغي  وك���ان  و�شيفريودونيت�شك. 
منطقة  مع  ت�شكل  التي  لوغان�شك  ملنطقة  الأوك���راين 
دون��ي��ت�����ش��ك ح��و���س دون��ب��ا���س، ���ش��رح ال�����ش��ب��ت “ن�شتعد 
حمور  وح���ول  �شيفريودونتي�شك  يف  ك���رى  لهجمات 
الإن�شاين  الو�شع  وا�شفا  لي�شيت�شان�شك-باخموت”، 
اأ�شهر  ح��واىل ثالثة  فبعد  م��ت��زاي��د.  ب�شكل  ح��رج  ب��اأن��ه 
عدد  ال��ب��ال��غ  لي�شيت�شان�شك  مدينة  ب��ات��ت  احل���رب  م��ن 
�شكانها حواىل مئة األف ن�شمة معظمهم من الناطقني 
ب��ال��رو���ش��ي��ة، م��ن��ط��ق��ة م��ه��ج��ورة حم���روم���ة م���ن املياء 
اأف��اد �شحفي  ما  بح�شب  الهاتفية،  وال�شبكة  والكهرباء 
يف وكالة فران�س بر�س. وقالت ناتايل غورغيفنا “يقول 
الأوكرانيون”  وكذلك  النت�شار،  ب�شدد  اإنهم  الرو�س 
م�شيفة “حني كان ل يزال لدينا اإنرتنت، كان باإمكاننا 
اأدنى  لي�س لدينا   ... الآن  الأخ��ب��ار، لكن  الط��الع على 
ف��ك��رة ع��م��ن ه��م خ��ل��ف الأ����ش���وات )ال��ت��ي ن�شمعها( ول 

•• وا�صنطن-وكاالت

رو�شيا  بني  املواجهة  اأن  ن��ازاروف  األك�شندر  الرو�شي  ال�شيا�شي  املحلل  راأى 
والوليات املتحدة الأمريكية ك�شفت اأن اخل�شمني اأكر ا�شتقرارا وقوة مما 

توقعه كل منهما.
واحلرب  اأوك��ران��ي��ا،  يف  تنجح  مل  اخلاطفة  الرو�شية  الع�شكرية  ف��احل��رب 
مل  والغرب  املتحدة  ال��ولي��ات  قبل  من  رو�شيا  �شد  اخلاطفة  القت�شادية 

تنجح هي الأخرى بدورها.
اأوكرانيا  احل��رب يف  اإن  اليقني  وج��ه  القول على  اأن��ه ميكن  الكاتب  وي��رى 
اإىل فئة احل��رب الطويلة. ويف هذه احلالة، ف��اإن ما يجري هو  قد انتقلت 
القدرات  اأ�شلحة نووية، فاإن  اإىل وجود  اإمكانات. وبالنظر  اأو  حرب قدرات 
الع�شكرية والقت�شادية )التي يتفوق فيها الغرب(، لي�شت اأكر اأهمية من 

امكانات ال�شتقرار الداخلي )الذي تتفوق فيه رو�شيا(.
الأ�شئلة لدى اجلميع، لعل  الرو�شي يثري كثرياً من  الهجوم  والتباطوؤ يف 
اأهمها ملاذا تت�شرف رو�شيا يف اأوكرانيا ب�شبط النف�س على هذا النحو، وملاذا 
ت�شتمر يف القتال هناك مبجموعات اأقل عددا من القوات الأوكرانية بعدة 

مرات.
وي�شيف الكاتب: “اأعتقد اأنه مل يعد اأحد يعتقد اأن رو�شيا يف حالة حرب 
ت�شتمر  ذل��ك،  وم��ع  الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  ولي�س  اأوكرانيا،  مع 
الأغلبية، عبثاً، يف قيا�س النجاح يف اللعبة الكرى من خالل اأحداث حرب 

رو�شية-اأوكرانية، ولي�س من خالل اأحداث مواجهة رو�شية اأمريكية«.

الو�سع غري متنا�سق
بالن�شبة  اأوك��ران��ي��ا،  على  فالنت�شار  متنا�شق.  غ��ري  فالو�شع  ذل���ك،  وم��ع 
لرو�شيا، ل يعني النت�شار على الغرب. لكن الغرب باإمكانه اأن يهزم رو�شيا 

اإذا ما ُهزمت يف اأوكرانيا، لأن ذلك �شيوؤدي اإىل زعزعة ا�شتقرارها داخليا.
يف  رو�شيا  انت�شار  يعني  ل  وحدها  اأوكرانيا  على  النت�شار  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل 
اإىل  اآخرين  باأتباع  �شتدفع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لأن  ككل،  احل��رب 
املتفائلني،  من  وغريهم  البلطيق،  واأق��زام  ورومانيا،  بولندا  مثل  املعركة، 

ممن يريدون احلرب مع قوة نووية كرو�شيا.
اأوكرانيا،  يف  الن�شر  قبل  ال��غ��رب  هزمية  لرو�شيا  ميكن  نف�شه،  ال��وق��ت  يف 
العقوبات  تبادل  اأدى  ما  اإذا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ع�شكري  ن�شر  دون  من  حتى  اأو 
وال�شربات القت�شادية الأخرى اإىل زعزعة ا�شتقرار الغرب اإىل حد التفكك 

قبل رو�شيا.
يف  املتنامية  ال��ك��ارث��ة  ب�شبب  لرو�شيا  بالن�شبة  اأ�شهل  اأ�شبح  ه��دف  وذل���ك 
دون  م��ن  كبحه  وا�شتحالة  ه��ن��اك،  الت�شخم  وت�����ش��ارع  ال��غ��رب��ي،  القت�شاد 

اأوكرانية  م�شرية  طائرة   15 دم��رت  الرو�شية  اجل��وي 
ماريوبول  ويف  ول��وغ��ان�����ش��ك.  دون��ي��ت�����ش��ك  منطقتي  يف 
الرو�شي  ي��وا���ش��ل اجلي�س  دون��ب��ا���س،  اأق�����ش��ى ج��ن��وب  يف 
يزال  ل  جيب  اآخ���ر  اأزوف�����ش��ت��ال،  م�شنع  على  الق�شف 
الإ�شرتاتيجية، بح�شب  ال�شاحلة  املدينة  يقاوم يف هذه 
تواجه  مو�شكو  ق��وات  لكن  الأوكرانية.  الأرك��ان  رئا�شة 
يف ال�شمال مقاومة �شر�شة من القوات الأوكرانية التي 
اأكر  ث��اين  خاركيف،  منطقة  يف  م�شادا  هجوما  ت�شن 

مدن البالد، وباتت قريبة من بلوغ احلدود الرو�شية.
حررتها  ال��ت��ي  خ��ارك��ي��ف،  ���ش��رق  اإىل  فيلكيفكا  ب��ل��دة  يف 
اآث���ار القتال  ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة، تنت�شر يف ك��ل م��ك��ان 
مدفعية  ق��ذائ��ف  اخ��رتق��ت��ه��ا  م��ن��ازل  فتظهر  ال��ع��ن��ي��ف 
ويك�شو احلطام ال�شوارع وتنت�شر عبوات ر�شا�س وبقايا 

ذخائر ودبابات مدمرة مرتوكة على حافة الطريق.
من  م��رت  “اآزوف  عبارة  دون��ت  الدبابات  اإح��دى  وعلى 
بال�شليب  ال�شبيه  الأوكرانية  الكتيبة  �شعار  مع  هنا” 
املعقوف النازي، اإىل جانب حرف »z« الذي يرمز اإىل 

الع�شكرية  ال�شتخبارات  اأج��ه��زة  لكن  ت��اأت��ي«.  اأي��ن  من 
الريطانية تفيد باأن الهجوم الرو�شي يف �شرق اأوكرانيا 
اأن قوات مو�شكو ف�شلت  “فقد زحمه«. وذكرت امل�شادر 
ما جعل خطة  الأر����س،  على  تذكر  مكا�شب  يف حتقيق 
الزمني  اجل��دول  عن  كبريا  “تاأخريا  ت�شجل  معركته 
املحدد«. وقالت امل�شادر اأن “رو�شيا خ�شرت على الأرجح 
�شباط/ يف  اأر�شلتها  التي  الرية  القتالية  القوة  ثلث 
احلالية،  ال���ظ���روف  ظ��ل  “يف  اأن����ه  وت��اب��ع��ت  فراير”، 
اأن ت�شّرع رو�شيا وترية تقدمها ب�شكل  من غري املرجح 

ملحوظ خالل الثالثني يوما القادمة«.
ب�شواريخ  ا�شتهدفت  اأن��ه��ا  مو�شكو  اأع��ل��ن��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
واأربعة  اأوك���ران���ي���ني  ق��ي��ادة  م��رك��زي  الدقة”  “عالية 
زابوريجيا  م��ن  ب��ال��ق��رب  مدفعية  ذخ���رية  م�شتودعات 
يف  ونوفوميكايلوفكا  وكون�شتانتينوفكا  وبارا�شكوفيفكا 
دونيت�شك. كما دمرت القوات اجلوية الرو�شية قاذفتي 
رادار يف منطقة  اإ�س-300 ونظام  �شواريخ من طراز 
الدفاع  اأنظمة  اأن  اأ�شافت  التي  ال���وزارة  وف��ق  �شومي، 

الرئي�س،  حول  احل��دود  اأق�شى  اإىل  متكاتفاً  يقف  ال��ذي  الرو�شي،  املجتمع 
يكون  و���ش��وف  املتحدة.  ال��ولي��ات  مواجهة  يف  امل�شاعب  لتحمل  وم�شتعداً 
تاأجيلها  تاأثري �شلبي على ال�شتقرار الداخلي، لهذا يجب  العامة  للتعبئة 

لأق�شى وقت ممكن، ويف�شل ا�شتبعادها نهائياً.
ويتعني دفع ثمن ذلك باإبطاء وترية التقدم يف احلرب، فاحلرب الرئي�شية 
لرو�شيا هي حرب اقت�شادية مع اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية، وقد 
تلك احلرب. ولأ�شباب طبيعية،  با�شتخدام قدراتها يف  لتوها  رو�شيا  بداأت 
�شتكون املعركة الرئي�شية يف اخلريف وال�شتاء، عندما يكون لأوراق اللعب 

الرابحة لدى رو�شيا – الطاقة والغذاء – الوزن الأق�شى.

التوقف عن طباعة نقود غري مغطاة، ما يعني من دون انهيار للبور�شات 
واأزمة ديون وا�شعة النطاق.

احلد من اخل�سائر
اأرى �شبباً لالإ�شراع يف جمرى احلرب، بينما تف�شل الوليات  �شخ�شياً، ل 
علف  اإ�شافة  دون  الأوك��ران��ي��ني  دم��اء  على  تقت�شر  اأن  الأمريكية  املتحدة 
لرو�شيا  ت�شمح  وحدها  اأوكرانيا  مع  واحل��رب  روم��اين.  اأو  بولندي  مدافع 

باحلد من اخل�شائر واإهدار املوارد.
حتى الآن، يحارب يف اأوكرانيا جي�س رو�شي حمرتف، واحلرب ل توؤثر على 

�شاهد  ما  بح�شب  الرو�شية،  ال��ق��وات 
�شحفي يف فران�س بر�س.

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي، فاإن 
تعزيز  و�شك  على  الأطل�شي  احللف 
الرو�شية،  احل�������دود  ع���ل���ى  وج�������وده 
ال�شرتاكي  احل������زب  واف������ق  ب���ع���دم���ا 
ال�شويد  يف  احل��اك��م  ال��دمي��وق��راط��ي 
الأح������د ع��ل��ى ط��ل��ب الن�������ش���م���ام اإىل 
الناتو، يف قطيعة تاريخية مع �شيا�شة 
عدم الحياز الع�شكري التي ينتهجها 

البلد منذ عقود.
ولح���ق���ا، اع���ت���رت رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء 
فنلندا  م��ع  ال��رت���ش��ح  اأن  ال�����ش��وي��دي��ة 
“الأف�شل  ه����و  احل���ل���ف  ل��ع�����ش��وي��ة 

بالن�شبة اإىل ال�شويد«.
ب�شع  ق��ب��ل  اأع��ل��ن��ت  هل�شنكي  وك��ان��ت 
�شاعات اأنها �شتطلب ر�شميا الن�شمام 
اإىل احللف الأطل�شي رغم حتذيرات 
فنلندا  م���ع  ت��ت��ق��ا���ش��م  ال���ت���ي  رو����ش���ي���ا 
وعلق  ك��ل��م.   1300 طولها  ح���دودا 
الأمني العام للناتو ين�س �شتولتنرغ 
�شيثبت  البلدين  ان�شمام  اأن  الأح���د 
موؤكدا  جمد”  غ��ري  “العدوان  اأن 
لهما.  الأمنية”  “ال�شمانات  لتعزيز  احللف  ا�شتعداد 
ت�شوية مع تركيا حول  اإىل  بالتو�شل  “ثقته”  واأب��دى 
ان�شمام الدولتني، بعدما اأعلن الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اإردوغان معار�شته للم�شاألة.
ويف ختام اجتماع لوزراء خارجية دول احللف الأطل�شي 
اأنالينا  اأك����دت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأمل��ان��ي��ة  ب��رل��ني،  يف 
�شيما  “ول  �شتوا�شل جهودها  اأن دول احللف  بريبوك 

على �شعيد امل�شاعدة الع�شكرية” لأوكرانيا.
ورحب وزير اخلارجية الأوكراين دميرتو كوليبا الأحد 
ب� “�شابقة” مع قرار اأملانيا ت�شليم كييف اأ�شلحة ثقيلة.

وق����ال ك��ول��ي��ب��ا يف ف��ي��دي��و ن�����ش��ره ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك “يوم 
و�شويل اإىل برلني، كان يجري تدريب جنود اأوكرانيني 
 155 اأملانية ذاتية الدفع عيار  على ا�شتخدام مدفعية 
هذه  ه��اوت��زر  مدافع  �شت�شرب  “قريبا  م�شيفا  ملم” 
ع��ل��ى احلاجز  التغلب  ���ش��اب��ق��ة. مت  اإح����داث  ال��ع��دو. مت 

النف�شي” لتزويد اأوكرانيا بالأ�شلحة الثقيلة.

الهزمية  من  اأف�شل  كانت  لأوكرانيا  ال�شريعة  الهزمية  ب��اأن  الكاتب  ويقر 
من  ج��زءاً  الأ�شل  كانت يف  احل��رب  اإطالة  اأن  اأزع��م  “ل  ويقول:  البطيئة. 
ميكن  ل  الق�شية  اأن  مبا  الآن،  ال�شروري  فمن  ذل��ك  وم��ع  بوتني،  خطط 
حلها ب�شرعة، تعديل تكتيكات العمل على اجلبهة الثانوية )الأوكرانية( مع 

متطلبات املواجهة العامة مع الغرب«.
اإذا كان الهدف الآن  “ملاذا كان علينا اأن نلجاأ لذلك منذ البداية،  وي�شاأل: 
اإىل  اأوروب����ا  ان�شمام بقية  وت��اأج��ي��ل  اأوك��ران��ي��ا  اإب��ط��اء م�شار احل���رب يف  ه��و 

ال�شراع؟«.

اأمريكا عجلت يف احلرب
لقد متكنت الوليات املتحدة الأمريكية من التعجيل ببدء ال�شتباك. وكان 
دلياًل   ،2021 عام  اأفغان�شتان على نحو عاجل، �شيف  قواتها من  �شحب 
دامغاً على تخطيطها لل�شراع يف اأوكرانيا منذ ذلك احلني، وهو ما دفعها 

لتحرير املوارد من اأجل ذلك.
اأعيننا  اأم��ام  اإن العقوبات وكل ما نراه الآن  وكان بوتني حمقاً عندما قال 
احلرب  ان��دلع  قبل  املا�شي،  فراير)�شباط(   22 ففي  منه.  مفر  ل  اأم��ر 
ب�شاأن  اأ�شدر الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، مر�شوماً  بيومني، 
التعبئة العامة، اأي واإذا مل تتدخل اأن غزو اأوكرانيا لإقليم الدونبا�س كان 
حم�شوماً. وكان ل بد لرو�شيا من خو�س القتال يف دونيت�شك ولوغان�شك، 
وك��ان على  الغرب.  العدائية من جانب  الأع��م��ال  كاملة من  ت�شكيالت  مع 

بوتني اأن يح�شم اأمره بني خيارين اأحالهما مّر.

كارثة
العملية  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  اأن���ه  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخل�س 
ت�شم  التي  التاريخية  )املنطقة  “نوفورو�شيا”  �شم  بعد  اأي  الع�شكرية، 
رو�شيا  تتحول  قد  وتران�شني�شرتيا(،  اأودي�شا  اإىل  خ��ارك��وف  من  ال�شريط 
اإىل الدفاع ال�شرتاتيجي، و�شتكون معنية بتجميد ال�شراع لبع�س الوقت. 
ففي نهاية املطاف، لن تذهب اأوكرانيا بعيداً عنا، وبعد انت�شار رو�شيا على 
يكن  اإن مل  اأ�شهل كثرياً،  الأوكرانية  الق�شية  �شيتم حل  املتحدة،  الوليات 

تلقائياً.
باأزمة  ب��داأت  الأوك��راين،  القت�شاد  الوقوع يف  كارثة ب�شدد  بالفعل  فهناك 
العمل، و%31 تعمل  ال�شركات توقفت عن  طاحنة للوقود، و%45 من 
 ،40%-30 من  الإجمايل  املحلي  الناجت  انخفا�س  املتوقع  ومن  جزئياً. 
طويلة.ول  لفرتة  اأوكرانيا  تدعم  اأن  الأمريكية  للم�شاعدات  ميكن  ول��ن 
يكمن اخلطر يف خ�شارة رو�شيا، واإمنا يف جلوء الوليات املتحدة اإىل احلرب 

النووية حينما تدرك اأنها حمكوم عليها باخل�شارة املوؤكدة.

بعد موافقة برلني..ما االأ�صلحة التي �صرت�صلها اأملانيا الأوكرانيا؟ •• برلني-وكاالت

ر���ش��م��ي، على  ب�شكل  ب��رل��ني،  واف��ق��ت 
الثقيلة،  بالأ�شلحة  اأوك��ران��ي��ا  اإم���داد 
التي طاملا طالبت بها خالل الأ�شهر 
الأملانية  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت  امل��ا���ش��ي��ة، 
ت��رف�����س ال����ق����رار، ال�����ذي ي��ت��وق��ع اأن 
التي  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ينتج 
البالد  ع��ل��ى  مبا�شر  ب�شكل  ���ش��ت��وؤث��ر 
�شيا�شتها  اإط���������ار  يف  ع���ل���ى  ������ش�����واء 
مير  ال��ذي  القت�شاد  اأو  اخل��ارج��ي��ة، 
على حد و�شف  “حرجة”،  مبرحلة 

مراقبني.
وجاء القرار الأملاين مدفوعاً بالكثري 
من ال�شغوط التي واجتها احلكومة 
من جانب الوليات املتحدة واحللفاء 

3500 مرت.
بح�شب  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا،  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اأمل����ان����ي����ة، �شد  ت����ق����اري����ر ع�������ش���ك���ري���ة 
ال��ع��رب��ات امل���درع���ة اأي�����ش��ا. ل��ك��ن��ه��ا ل 
الدبابات  ت�شتطيع مقاومة وجماراة 
التقليدية، نظرا ل�شغر عيار مدفعها 
اأنها ت�شتطيع قطع  بيد  )35 ملم(، 
كيلومرتا   550 اإىل  ت�شل  م�شافة 
وجتاوز احلواجز املائية دون احلاجة 

ملعدات اإ�شافية.
وي�������رى رئ���ي�������س امل����رك����ز الأوروب����������ي 
ل������درا�������ش������ات م����ك����اف����ح����ة الإره�����������اب 
وال���ش��ت��خ��ب��ارات، ج��ا���ش��م حم��م��د، اأن 

وقع حتت �شغوط �شواء من الداخل 
ال�����ش��غ��وط من  اأو  احل���ك���وم���ة  ع��ل��ى 
الأوروب��������ي،  الحت������اد  ودول  ال���ن���ات���و 
املكثفة من  الن��ت��ق��ادات  ع��ن  ف�����ش��اًل 
جانب احلكومة الأوكرانية لرف�شها 
الثقيلة،  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  ال��ب��الد  ت��زوي��د 
�شيا�شتها  لتعديل  ا���ش��ط��رت  ل��ذل��ك 

اخلا�شة بهذا الأمر.
القرار على عالقات  تاأثريات  وحول 
ال�شيا�شي  وو�شعها  اخلارجية  اأملانيا 
حممد  يو�شح  داخليا،  والقت�شادي 
اأن القرار �شوف ينعك�س ب�شكل �شلبي 
واأملانيا  ب��ني رو���ش��ي��ا  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى 

وافقت  حيث  واأوكرانيا،  الأوروبيني، 
برلني نهاية اأبريل املا�شي على دعم 
الثقيلة  الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  ب��ع��دد  كييف 
امل�شت�شار  ل�شيا�شة  وا���ش��ح  حت��ول  يف 
اأكد  ال���ذي  �شولت�س  اأولف  المل����اين 
اأ�شلحة  ب��اإر���ش��ال  �شيكتفي  اأن��ه  م���راراً 

خفيفة.
الراهن  ال��وق��ت  اأمل��ان��ي��ا يف  وت��خ��ط��ط 
ط�����راز  م�����ن  دب�����اب�����ة   50 لإر��������ش�������ال 
للطائرات،  م�����ش��ادة  دب���اب���ة  غ��ي��ب��ارد 
ملم.   35 عيار  ب�شبطانتني  م���زودة 
املقاتالت  �شد  ا�شتخدامها  ومي��ك��ن 
ارتفاع  امل��روح��ي��ة ح��ت��ى  وال��ط��ائ��رات 

الأملانية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  حت����ول  ال���ق���رار 
اإىل  الدبابات  اإر���ش��ال  على  واملوافقة 
اأوكرانيا بعد فرتة من الرف�س، يعني 
احلكومة  م�شار  يف  حت��ول  ه��ن��اك  اأن 
وال�شغوطات  الن���ت���ق���ادات  ن��ت��ي��ج��ة 
اإىل  م�شرياً  اأي�شاً،  واملحلية  الدولية 
اأحزاب  جانب  م��ن  املكثفة  ال��دع��وات 
اأملانية يف الرملان لدعم تزويد كييف 
�شبيل  على  منها  الثقيلة  بالأ�شلحة 
الحتاد  وح��زب  املثال حزب اخل�شر، 

امل�شيحي املعار�س.
عربية”  نيوز  ل�”�شكاي  ت�شريح  ويف 
الأمل���اين  امل�شت�شار  اإن  حم��م��د  ي��ق��ول 

كما �شيوؤثر رمبا على اإم��دادات الغاز 
يقدر  وال�����ذي  ب��رل��ني  اإىل  ال��رو���ش��ي 
بنحو %45 من حجم ال�شتهالك، 
اإىل اأن الأمر �شينعك�س اأي�شاً  م�شرياً 
على الو�شع القت�شادي ب�شكل �شلبي. 
الأملاين  امل�شت�شار  داف���ع  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
توريد  ع��ن  جم���ددا  �شولت�س  اأولف 

اأ�شلحة لأوكرانيا ملحاربة رو�شيا.
وقال �شولت�س يف كلمته اأمام املوؤمتر 
الأملاين،  النقابات  لحت��اد  الحت���ادي 
يرتك  “ل  امل���ا����ش���ي:  م���اي���و   9 ي����وم 
اأن  م�شيفا  اآخر”،  خيارا  بوتني  لنا 
يف  ال�شالم  عّر�س  الرو�شي  الرئي�س 
اأوروبا للخطر، وقال: “ول ينبغي اأن 
يفلت من ذلك. لهذا ال�شبب ن�شاعد 

اأوكرانيا«.
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