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شهادة دولية على ريادة تجربة تمكين المرأة اإلماراتية
حصول دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا ً عىل املرتبة األوىل عاملياً يف مؤرش احرتام املرأة ،الصادر عن
مجلس األجندة الدويل التابع للمنتدى االقتصادي العاملي ،يعترب شهادة دولية عىل تفوق املرأة اإلماراتية ،واعرتافاً
بريادة تجربة متكني املرأة واملكانة التي وصلت إليها عىل املستويات كافة.
هذه ليست املرة األوىل التي تحقق فيها اإلمارات هذه املكانة املتقدمة يف املؤرشات الدولية الخاصة التي
تقيس مكانة املرأة يف املجتمع ،حيث سبق أن حصلت عىل املركز األول يف تقليص الفجوة بني الجنسني عىل
مستوى دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،وفقاً للمؤرش العاملي للفجوة بني الجنسني للمنتدى االقتصادي
العاملي لعام  .2013ويف املسح الذي أجرته رشكة «املاسة كابيتال ليمتد» عام  2013عىل الرشكات التي تديرها
نساء أعامل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،جاءت نسبة الرشكات الناجحة اململوكة للسيدات يف اإلمارات
أعىل منها يف الواليات املتحدة األمريكية ،ووفقاً لقامئة مجلة «أرابيان بيزنس» ألقوى  100سيدة عربية ،فإن
هناك نسبة  %20من سيدات األعامل اإلماراتيات يف عام  ،2011كل هذا يؤكد تفوق املرأة اإلماراتية وجدارتها
يف مختلف مواقع العمل الوطني.
هذا املوقع املتميز الذي وصلت إليه املرأة اإلماراتية مل ِ
يأت من فراغ ،وإمنا من دعم مطلق من قبل القيادة
الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -الذي يؤمن برضورة
العمل عىل تعزيز دور املرأة يف املجتمع ،واالرتقاء بقدراتها ومهاراتها لتكون قادرة عىل املشاركة الوطنية يف
املجاالت كافة ،عىل أساس أن ذلك هو جوهر مرحلة «التمكني» التي تستهدف تعظيم مشاركة كل فئات املجتمع
اإلمارايت يف مسرية التنمية ،ويف مقدمتها املرأة ،كام أن هذا التفوق الواضح للمرأة اإلماراتية ،هو نتيجة للجهد
الكبري واملتواصل أيضاً الذي قادته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة «االتحاد النسايئ العام» ،الرئيس
األعىل لـ «مؤسسة التنمية األرسية» ،رئيسة «املجلس األعىل لألمومة والطفولة» (أم اإلمارات) عىل مدار سنوات
طويلة يف العمل من أجل متكني املرأة وتعزيز قدراتها العلمية والعملية ،مبا يسهم يف انخراطها يف عمليات التنمية
الشاملة واملستدامة.
تقدم دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً يف مجال متكني املرأة ،فقد سبقت الكثري من دول العامل باإلقرار
يف الدستور عىل املساواة بني املرأة والرجل ومتتعها بالحقوق والواجبات نفسها ،مبا يف ذلك حق العلم والعمل
والحصول عىل األجر املتساوي مع الرجل ،وحق التملك وإدارة األموال واألعامل ،وغريها من املكاسب الترشيعية
التي تكفل حقوقها الدستورية ،وعىل املستوى العميل ،فقد أصبحت املرأة اإلماراتية رشيكاً رئيسياً يف تطور
املجتمع ،وباتت موجودة بفاعلية يف مختلف مجاالت العمل الوطني ،فأصبحت وزيرة ونائبة يف املجلس الوطني
االتحادي وقاضية ودبلوماسية ،ولها حضورها البارز واملؤثر يف صنع التنمية الشاملة عرب املشاركة الكاملة إىل
جانب الرجل يف مختلف مواقع العمل واإلنتاج ،وهذا ال شك كان له عظيم األثر يف تفوق املرأة اإلماراتية ،ويف
وجودها الفاعل واملؤثر يف ساحات العمل النسايئ العريب واإلقليمي والدويل.
الثالثاء  29إبريـل ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5391

2

PANTONE 286EC

اإلمارات اليوم

C=0 M=0 Y=0 K= 40%

مساهمة اإلمارات في الفكر العالمي
جاء حصول سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»،
عىل «جائزة البحر األبيض املتوسطللدبلوماسية والفكر  ،»2014التي قلدته إياها «املؤسسة املتوسطية» أول من
أمس األحد ،يف احتفال مبقر املركز بالعاصمة أبوظبي ،ليؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة متتلك من القامات
الفكرية الرفيعة القادرة عىل اإلسهام يف مسرية الفكر والثقافة العاملية.
فهذه الجائزة ،وإن كانت متثل تكرمياً لجهود سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،وإسهاماته الفكرية عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل ،وخاصة ما يتعلق بدوره الرائد يف تعزيز مفهوم «دبلوماسية الثقافة» القامئة عىل
صناعة الفكر واملعرفة ،التي أصبحت إحدى وسائل القوة الناعمة التي تحظى باهتامم غري مسبوق منذ سنوات؛
لعالقتها الوثيقة برسم الصور النمطية للدول وتسويقها ،ودعم سياستها الخارجية يف آن معاً ،فإن هذه الجائزة متثل
محطة جديدة ومهمة أيضاً يف مسرية عطاء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وإسهامها يف الفكر اإلنساين العاملي،
عب عنه بوضوح سعادة الدكتور جامل سند السويدي بقوله« :إن
ونرش ثقافة السالم والتعايش العاملي ،وهذا ما ّ
هذه الجائزة متثل تقديرا ً لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -لدورها البناء يف املساهمة الفاعلة مع املجتمع الدويل ،ودعمها لثقافة السالم
والتعايش العاملي ،وحرصها عىل تعزيز جهود األمن واالستقرار والتنمية يف مناطق العامل املختلفة».
إن حصول سعادة الد كتور جامل سند السويدي عىل «جائزة البحر األبيض املتوسط للدبلوماسية والفكر
 ،»2014يحمل رمزية كبرية ومهمة ،فشعار الجائزة الذي صممه النحات اإليطايل العاملي ماريو موليناري ،الذي
يحمل اسم «رمز السالم» ،يضفي عىل الجائزة قيمة إنسانية وحضارية كبرية ،فهي ال تُ نح إال للشخصيات صاحبة
اإلسهام البارز يف نرش ثقافة الحوار والتعايش بني الشعوب ،وهو املعيار ذاته الذي تم االستناد إليه يف اختيار سعادة
عبت كلامت ميشيل كاباسو ،رئيس «املؤسسة املتوسطية» ضمن
الدكتور جامل سند السويدي لهذه الجائزة ،وقد ّ
فعاليات تسليم الجائزة عن هذه القناعة ،حينام وصف السويدي ،بأنه «يع ّد واحدا ً من رواد الفكر يف املنطقة
والعامل ،الذين ميثلون مصدرا ً لإللهام الثقايف واالسرتاتيجي ،وهذا ما يحتاج إليه العامل يف وقتنا الراهن؛ ألن صنع
السالم يحتاج إىل مثل هذه القامات الفكرية والثقافية يف إرساء أسس التعايش والسالم العاملي».
إن منح جائزة دولية تحمل هذه القيم النبيلة لشخصية إماراتية ،مبقام سعادة الدكتور جامل سند السويدي،
وتزامن ذلك مع حصول دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل املرتبة األوىل عاملياً كأكرب مانح للمساعدات اإلمنائية
الرسمية ،وفقاً للتصنيف الصادر مؤخرا ً عن «منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» ،يجسد بوضوح الدور املهم الذي
تقوم به دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إثراء الفكر العاملي واإلنساين ،والحدثان يعدان تكرمياً عاملياً لهذا الدور،
وللنهج السليم الذي تتبعه الدولة ،سواء بدبلوماسيتها الرسمية ،أو بدبلوماسيتها املوازية ،والذي يجعل من تحقيق
السالم العاملي أولوية أساسية ،من منطلق اإلميان بأن تحقيق السالم هو املفتاح األسايس للتنمية الشاملة ،والسبيل
الوحيد لتحقيق مصلحة الشعوب من ناحية ،وتعزيز التعاون الدويل يف مواجهة التحديات الكونية املشرتكة من
ناحية أخرى.
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اقتصادات دول الخليج العربية وطفرة النمو
اكتسبت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبرية عىل املستوى العاملي خالل
العقود املاضية ،حتى أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة مستفيدة من مواردها االقتصادية واملالية الوافرة،
واستطاعت حكومات هذه الدول استثامر هذه املوارد يف اإلنفاق عىل املرشوعات الكربى ،وبخاصة يف قطاعات
البنى التحتية واإلنشاءات ،ومرشوعات الطاقة ،فيام كان لها آثار إيجابية بالغة عىل اقتصاداتها الوطنية.
ربطت الدراسات والتقارير
الدولية بني معدل إنفاق أي دولة عىل
املرشوعات الكربى من ناحية ومدى
قدرة هذه الدولة عىل الخروج من
األزمة املالية العاملية من ناحية أخرى،
وقد اشرتط «صندوق النقد الدويل» أن
يتعدى هذا اإلنفاق مستوى  %2من
الناتج املحيل اإلجاميل ،كرشط رضوري لنجاح خطط
التحفيز ومن ثم التعايف االقتصادي ،وكانت دول مجلس
التعاون من الدول املعدودة عىل مستوى العامل التي
متكنت من الوفاء بهذا الرشط ،إذ ق ّدر «مرصف اإلمارات
الصناعي» ،يف مناسبات سابقة ،حجم اإلنفاق الخليجي
العريب عىل مرشوعات البنية التحتية بنحو  %2.2من
الناتج املحيل اإلجاميل ،وتوقع أن يستمر األمر كذلك عىل
مدار الفرتة  .2021-2011ويف اإلطار ذاته ،ق ّدر «مركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية» يف وقت سابق ،حجم
االستثامرات الجارية واملخطط تنفيذها يف املرشوعات
الكربى بدول املنطقة ،من اآلن وحتى عام  2030بنحو
 4تريليونات دوالر ،توجه إىل قطاع البنى التحتية
واإلنشاءات ،وقطاع الطاقة مجتمعني.
هذه االستثامرات ستمثل قاطرة لنمو اقتصادات
دول الخليج العربية ،ومحفزا ً لها عىل النمو ،مبعدالت
ال تقل بأي حال من األحوال عن  %4.5بداية من
العام الجاري ،لتواصل منوها وازدهارها بشكل رسيع،
بالتوازي مع متتعها مبؤرشات مرتفعة يف الجوانب املالية
والنقدية ،واحتفاظها مبستويات جيدة من االستقرار يف
األداء االقتصادي اإلجاميل ،وبشكل أكرث قوة من نظريتها
يف الدول املتقدمة ،وخصوصاً أن اإلنفاق السخي عىل
املرشوعات الكربى عىل مدار السنوات املاضية ،واملتوقع
أن يستمر عىل حاله خالل السنوات املقبلة ،كام سبق

الذكر ،مل ولن يؤثر سلبياً يف قدراتها
الذاتية عىل مواجهة األزمات وتقلبات
األسواق العاملية يف املستقبل.
يف ظل السياسات املالية التوسعية
واألداء االقتصادي املستقر لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية تحتفظ
هذه الدول لنفسها بقدرات جيدة
عىل محارصة املشكالت التنموية ،وعىل رأسها البطالة،
وخصوصاً أن االستثامرات الواسعة يف املرشوعات الكربى
عىل مدار العقد الجاري ،يتوقع أن توفر عىل األقل نحو
 250ألف فرصة عمل يف أسواق العمل لدول املجلس،
بواقع  25ألف فرصة عمل تضاف سنوياً إىل العدد
اإلجاميل لفرص العمل التي ميكن أن توفرها االقتصادات
الخليجية يف الظروف الطبيعية ،وذلك بكامل قطاعاتها ،مبا
فيها املرشوعات الكربى ،يضاف إىل تلك املزايا ما تتمتع به
دول املجلس من مناخ سيايس واجتامعي مستقر ،يغذيه
وتحسن مستوياتها املعيشية ،وتو ّجه
منو سكاين كبري
ّ
قوي للخطط التنموية نحو قطاعات غري تقليدية ،مثل:
السياحة والطاقة املتجددة وصناعات البرتوكيامويات
واألملونيوم واألدوية ومواد البناء ،باإلضافة إىل توجه نحو
املزيد من االنفتاح االقتصادي عىل العامل الخارجي ،يساعد
عىل منو تجارتها الخارجية بشكل رسيع ،ويفتح أسواقاً
جديد ًة للسلع ورؤوس األموال الخليجية حول العامل.
يف النهاية ،من املتوقع أن تستمر اقتصادات دول
الخليج العربية يف النمو الذايت والصعود عىل منحنى
األداء ،لفرتة ال تقل عن عقدين مقبلني ،لتقلّص بقدر
كبري من انكشافها عىل األزمات العاملية ،ولتتحول إىل
محور اقتصادي ذي تأثري عاملي كبري ،وقوة محركة للنمو
االقتصادي عىل املستويني اإلقليمي والعاملي ،وكوجهة
ومركز عاملي للتجارة واالستثامر.
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التحدي القادم لألسد ...هل يأتي من مؤيديه؟
ذهبت آن بارنارد يف تقرير نرشته صحيفة «نيويورك تاميز» إىل أنه بينام يسعى الرئيس السوري ،بشار
األسد ،للفوز بوالية جديدة ويعد بهزمية الثوار بحلول نهاية هذا العام ،يعتقد أنصاره السوريون واملحللون
اإلقليميون أن انتصاره -إذا تحقق بالفعل -سيضعه أمام تحدٍّ جديد ،وهو املطالبة بالتغيري من قبل مؤيديه
الرئيسيني الذين يؤمنون أن بقاءه يعزى إليهم يف املقام األول ،وهم العلويون.
وأضاف أن بعض املوالني لألسد
يقولون إن السوريني املسؤولني عن بقائه
يف منصبه أدركوا مؤخرا ً مدى اعتامده
عليهم ،ومن ثم سوف يضغطون للحصول
عىل نصيب أكرب من السلطة بعد أن
يشعروا باألمان من خطر انتقام الثوار.
ونقل التقرير عن يزيد صايغ ،املحلل
يف مركز كارنيغي للرشق األوسط يف
بريوت ،قوله إنه من املفارقة أن انتصار
األسد عىل املدى القصري «قد يكون األمر الوحيد القادر
عىل متهيد الطريق أمام ظهور انقسام جدي بني قواعد
الدعم الرئيسية للنظام» .ويشري التقرير إىل أن بقاء األسد
يعزى إىل حد كبري إىل قوة وتنسيق وتضحية جامعتني
متداخلتني :إخوانه من أعضاء األقلية العلوية الذين
يقودون ويخدمون يف صفوف قوات األمن ،وأبرز قادته
العسكريني املنتمني إىل مجموعة متنوعة من الطوائف.
وبعد معاناتهم خسائر الحرب واستيائهم يف بعض
الحاالت من سياسات األسد ،بدأ بعض مؤيديه يقولون
إنه يحق لهم التمتع مبزيد من السلطة والرثوة والفرص
التي ينعم بها األسد ورفاقه .وينقل التقرير عن أحد
سكان العاصمة السورية ،والذي ميلك أصدقاء داخل
النخبة العسكرية والحكومة ،قوله :إن أقوى مؤيدي
النظام سيسارعون فور تحقيق «النرص» إىل بعث رسالة
إىل األسد بأن الوقت حان ملحاسبته عىل القتىل الذين
سقطوا بني صفوفهم.
وأضاف واصفاً موقف العلويني املوالني للنظام بأنهم
لن يتخلوا عن حارضهم من أجل بشار؛ مؤكدا ً أن السوريني
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يقاتلون من أجل بلدهم وليس من أجل
هذا الرئيس .ويوضح التقرير أنه بينام
يستمد الجيش السوري معظم مجنديه
من األغلبية السنية ،فإن وحدات النخبة
العلوية تتوىل املهام الحاسمة ،فضالً عن
قيادة امليليشيات الحكومية الجديدة.
ومل تكشف الحكومة عن حصيلة القتىل
بني قواتها ،ولكن العدد يقدر بعرشات
اآلالف.
ويشري التقرير إىل أن الكثريين من العلويني وضباط
األمن يقولون إن الرصاع زاد من إعجابهم بالرئيس
األسد ،الذي يرون أنه يقف متصدياً لعامل معا ٍد .ومن
ثم سيكون من الصعب عىل العلويني وغريهم من أنصار
النظام التحرك ضد األسد بأسلحة أو من دونها .فقد أثبت
بشار ووالده حافظ ،عىل مدار أربعة عقود براعتهام يف
منع ظهور أي قيادة علوية بديلة بينام ش َّيدا وكاالت
استخباراتية متداخلة ملنع قيام االنقالبات.
ومع ذلك ،يرى بعض املحللني أنه إذا ظهر شقاق بني
صفوف أهم املؤيدين ،فلن يكون األسد قادرا ً عىل سحقه
بالقوة ألنه منح هذا الدور يف األساس إىل هذه الجامعات
إلبقائه يف السلطة .ومن جانبهم ،يقول املسؤولون
األمريكيون الحاليون والسابقون إن ثالثة أشخاص عىل
األقل من قلب النظام السوري -من كبار املسؤولني
العلويني أو أقاربهم -تحدثوا معهم حول شعور اإلحباط
والحصار املتزايد الذي يساور العديد من العلويني تجاه
الرئيس األسد ،ولكنهم غري مستعدين لتحديه خالل ما
يعتربونه معركة وجودية.
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تقارير وتحليالت
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لماذا تشكل القوة العسكرية المتنامية للصين تحديًا للواليات المتحدة في آسيا؟
أشار كريستوفر بودين ،مراسل وكالة «أسوشيتد برس» يف مقاله يف موقع «وورلد نت دييل» إىل أن البحرية
الصينية اعتمدت العام املايض بناء  17سفينة حربية ،ومن املتوقع أن متتلك البحرية الصينية خالل عقد أو أكرث
من ذلك بقليل ثالث حامالت للطائرات ،ما مينحها قوة عسكرية متفوقة عىل أي دولة يف املنطقة ويف البحار
املتنازع عليها والنزاعات اإلقليمية املتأصلة.
ويشري الكاتب إىل أن ذلك العدد من الحامالت والسفن
الحربية يتطلب زيادة كبرية يف النفقات الدفاعية التي
وضعت الصني يف املرتبة الثانية يف النفقات بعد الواليات
املتحدة ،وأدت إىل زيادة الصناعات الدفاعية املعقدة.
ويف الوقت الذي ال زالت فيه الصني متخلفة كثريا ً عن
الواليات املتحدة يف كل من التمويل والتكنولوجيا،
فإن الزيادة يف نفقاتها العسكرية خضعت لتمحيصات
دقيقة يف الوقت الذي قلصت فيه الواليات املتحدة
ميزانيتها الدفاعية ،ما أثار العديد من التساؤالت حول
التزامات الواليات املتحدة تجاه حلفائها اآلسيويني ،مبا
فيهم الحلفاء ذوو النزاعات العالقة مع الصني.
ويرى الكاتب أن القوة العسكرية املتنامية للصني
تعترب إحدى القضايا الرئيسية التي كانت متثل تحدياً
للواليات املتحدة ،التي تجد نفسها أمام مهمة شاقة
للوفاء بتعهداتها لحلفائها مثل اليابان والفلبني ،ويف
الوقت نفسه الحفاظ عىل عالقات ودية مع رشيكها
االقتصادي الرئييس والقوة اإلقليمية الصاعدة ،أال وهي
الصني.
وقد زادت الصني هذا العام من نسبة إنفاقها
الدفاعي الذي وصل إىل نسبة  %12.2بقيمة  132مليار
دوالر ،حيث استمرت الصني يف زيادة نفقاتها الدفاعية
عىل مدى أكرث من عقدين من السنوات ،ما منح بكني
القدرة عىل تغيري ميزان القوى يف آسيا واملحيط الهادي.
ونقل الكاتب عن الخبري
يف الشؤون الدفاعية الصينية
أبراهام دمنارك ،نائب
رئيس الشؤون السياسية
واألمنية يف املكتب الوطني
ألبحاث آسيا ،قوله «إن
زيادة اإلنفاق الدفاعي
يف الصني تتطلب اهتامماً
وثيقاً من الدول املجاورة

للمجال الذي تخصص له الصني مواردها» .ويف الوقت
ذاته ،فإن املؤسسة العسكرية األمريكية تسعى إلعادة
توجيه مواردها نحو آسيا واملحيط الهادي ،بينام تقوم
بخفض التزاماتها الدفاعية يف أفغانستان برغم تحذيرات
الضباط األمريكيني من أن خفض النفقات الدفاعية قد
يهدد الخطط لتمركز  %60من األصول البحرية األمريكية
يف املنطقة .وقد حذر رئيس العمليات البحرية األمريكية
األدمريال آدام جوناثان ،من أن قدرات الواليات املتحدة
عىل زيادة قوتها العسكرية «لن تستمر يف تفوقها» عىل
األعداء املحتملني يف ضوء القيود املالية .ويف الوقت
نفسه فإن البحرية الصينية تنمو بشكل رسيع يك تصبح
قوة ميكنها التعامل مع الواليات املتحدة التي كانت
ومنذ القدم القوة املهيمنة عىل منطقة آسيا واملحيط
الهادي .وقامت الصني بتجديد هيكل حاملة طائرات يف
عام  ،2012ومن املنتظر أن تدخل حاملتان للطائرات
الخدمة الفعلية يف عام  ،2025ما ميكّن الصني من نرش
قوتها يف بحر الصني الجنويب .ويتوقع املحللون أن متتلك
الصني  78غواصة بحرية بحلول عام  2020ما يجعلها
تتجاوز الواليات املتحدة وروسيا يف عدد السفن املنتجة
سنوياً .ويرى الكاتب أنه برغم املعدات واألجهزة
الصينية املثرية ،فإن قدراتها الزالت موضع شك نظرا ً إىل
عدم استخدامها يف الحروب منذ نهاية الحرب الكورية
عام  ،1953كام أن التقنيات املحلية مل يتم اختبارها
بعد يف املعارك .ونقل الكاتب
عن أحد الجرناالت الصينيني
خالل منتدى يف مدينة
كينجداو الصينية ،األسبوع
املايض ،قوله «إن الصني
ملتزمة بالحفاظ عىل األمن
واالستقرار لكن ال ميكنها
القبول بحل وسط فيام يتعلق
مبصالحها الوطنية أبدا ً».
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أزمة محتملة تتجه إلى ضرب اقتصادات أوروبا مجددًا
نشرت «رويرتز» تقريـرا ً قالت فيه
إن املخـاوف مـن انكماش األسـعار يف
منطقـة اليـورو واضطرابـات األسـواق
الناشـئة والعزم عىل عـدم تكرار أخطاء
املـايض ،يضع بنوك أوروبـا يف اختبارات
قـد تكون هـي األصعب على اإلطالق.
ونقلـت الوكالـة عـن «هيئـة البنـوك
األوروبيـة» أن هنـاك سـيناريوهات
لألزمـة يتعين على البنـوك أن تثبت قدرتها على الصمود يف
مواجهتهـا ،مـن دون اللجوء إىل أمـوال دافعي الرضائب ،كام
حـدث يف عمليـات اإلنقـاذ ،التـي كادت تتسـبب يف إفلاس
بعـض الـدول عامـي  2008و .2012وينبغـي على البنـوك

عجز أعلى من المستهدف في الموازنة المصرية

قال وزيـر املالية
املرصي هـاين دميان،
مسـاء أول مـن أمس
األحـد ،إن الحكومـة
تتوقـع عجـزا ً يف
ميزانيتهـا ،يتراوح
بين  %14و %14.5
مـن الناتـج املحلي
اإلجمايل يف العـام
املـايل الـذي يبـدأ يف يوليـو املقبـل ،وهـو مـا يزيد عىل املسـتوى
املسـتهدف ،الـذي أعلنـه يف مارس املـايض ،حينام قـال «إن عجز
امليزانيـة الحكوميـة للعـام املـايل الحـايل  2014/2013سـيكون
نحـو  ،%12ومـن املتوقع أن يرتاوح بين  %10و  %10.5يف العام
املـايل املقبـل  .»2015/2014ويعـاين االقتصـاد املصري منـذ أكرث
مـن ثلاث سـنوات االضطـراب السـيايس الـذي أبعـد السـائحني
واالسـتثامرات األجنبيـة .وكان دميـان قـد خفـض الشـهر املـايض
النمـو االقتصـادي املسـتهدف للعـام املايل الحـايل ،إىل ما بني %2
و  ،%2.5بـدالً مما يتراوح بين  %3و  %3.5يف تقديرات سـابقة.
وأعـرب وزيـر املاليـة املصري عن أملـه يف أن تسـهم اإلصالحات
االقتصاديـة للحكومـة الحاليـة يف خفـض عجـز املوازنـة العامـة
للدولـة إىل  %10مـن الناتـج املحيل اإلجاميل ،لكنـه مل يعط إطارا ً
زمنيـاً لذلـك.

أن تقـدم خططـاً لتعزيـز احتياطياتهـا
عـن طريـق تدبير سـيولة جديـدة من
املسـتثمرين أو بيـع أصـول أو اسـتبقاء
األربـاح بـدالً من دفع توزيعـات .وقال
مـارك زانـدي ،كبير االقتصاديين لـدى
«موديـز أناليتكس» «الشيء املهم ،هو
أن السـيناريو قـد يكـون مـن العمـق
والقتامـة مبا يضاهي أزمـة عامي 2008
و ،2009فيمكـن ببسـاطة توقّـع سـيناريو شـديد على غـرار
مـا مررنا بـه» .ونقلـت الوكالة عن مصدر رسـمي «أن هناك
اتجاهاً لتطبيق سـيناريوهات مالية أشـد على الدول التي مل
متـر بأزمـات كبرية بعـد باعتبارها األكرث عرضـة لرتاجع أكرب».

اتفاق لنقل غاز أوروبا الوسطى إلى أوكرانيا

أبرمت سـلوفاكيا وأوكرانيا اتفاقاً يقيض بنقل الغاز من أوروبا
الوسـطى إىل أوكرانيـا عبر سـلوفاكيا .وسـتعيد سـلوفاكيا مبوجب
االتفـاق تشـغيل خط أنابيب مل يسـتخدم ،لتوريـد  3مليارات مرت
مكعـب مـن الغـاز إىل أوكرانيا سـنوياً ،ويأيت ذلـك يف الوقت الذي
تبحـث فيـه أوكرانيـا عن بدائـل للغاز الـرويس ،الذي شـكّل العام
املـايض نحو نصف اسـتهالكها البالغ  55مليار مرت مكعب سـنوياً،
وكانـت رشكـة «آر دبلـو إي» األملانيـة للطاقة قد بـدأت يف إبريل
مـ ّد كييـف بشـحنات مـن الغـاز عبر بولنـدا ،ومبوجـب االتفـاق
سـتوفر رشكـة الطاقـة األملانية شـحنات من الغـاز الطبيعي تصل
إىل  10مليـارات متر مكعـب سـنوياً .وكانت روسـيا قـد ضاعفت
تقريباً أسـعار الغـاز إىل أوكرانيا .وأعربـت أوكرانيا عن أملها يف أن
تتمكـن سـلوفاكيا مـن فتـح الباب أمـام مزيد من اإلمـدادات عرب
خـط األنابيـب الرئيسي الذي ينقـل الغاز مـن روسـيا إىل الغرب،
والـذي ميتلـك القـدرة عىل نقل الغـاز من االتجـاه املعاكس ،لكن
السلطات السلوفاكية.
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أشاد بفوز جريدة «االتحاد» باملركز األول يف مجال الطباعة عىل املستوى اآلسيوي
جمال السويدي يزور «الشركة المتحدة للطباعة والنشر»

قام سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» ،عىل رأس وفد
من املركز ،بزيارة لـ «الرشكة املتحدة للطباعة والنرش» يف منطقة الشهامة بأبوظبي ،يوم اإلثنني املوافق الثامن والعرشين من
شهر إبريل  .2014والتقى خالل الزيارة األستاذ عيل النعيمي ،مدير عام الرشكة ،واملسؤولني فيها ،واطّلع عىل مجاالت عملها
املختلفة ،وتع ّرف إىل خططها املستقبلية المتالك أحدث تقنيات التكنولوجيا واملعدات يف مجال الطباعة والنرش.

وأشاد السويدي بأداء الرشكة وما
تقدمه من خدمات متميزة يف مجال
الطباعة والنرش ،وأثنى عىل جهودها
املتواصلة من أجل مواكبة كل جديد،
وتطبيق أحدث التكنولوجيا يف هذا
املجال حتى صارت واحدة من أهم
الرشكات يف منطقة الرشق األوسط يف
صناعة الطباعة والنرش.
وق ّدم السويدي التهنئة إىل
مسؤويل «الرشكة املتحدة للطباعة
والنرش» بعد فوز جريدة «االتحاد»
باملركز األول عىل مستوى قارة آسيا
يف مجال الطباعة لعام  ،2014ضمن
«جوائز اإلعالم اآلسيوي» التي أعلنها «االتحاد العاملي
لنارشي الصحف واألخبار العاملي» (وان-إفرا) يف هونج
كونج ،يوم الخميس املايض .وأكد السويدي أن هذا
الفوز يع ّد شهادة عىل متيز «الرشكة املتحدة للطباعة
والنرش» عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،واعرتافاً
باإلنجازات التي حققها اإلعالم اإلمارايت خالل السنوات
القليلة املاضية حتى بات قادرا ً عىل خوض غامر املنافسة
عىل الصعيد الدويل.
وتأيت زيارة السويدي لـ«الرشكة املتحدة للطباعة
والنرش» يف إطار التعاون املربم مع «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» يف مجال طباعة
إصدارات املركز ،حيث تطبع الرشكة دوريتَي «آفاق
املستقبل» و«رؤى اسرتاتيجية» ،والعديد من إصدارات
املركز األخرى ،التي تتنوع ما بني الكتب والدراسات
االسرتاتيجية والكتب املرتجمة .واحتفل «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» مؤخرا ً بتجاوز
مرسخاً بذلك مكانته كواحد
إصداراته  1000إصدارِّ ،

من أهم مراكز البحوث والدراسات يف املنطقة والعامل،
التي تقوم بدور رائد ومتم ِّيز يف تشجيع حركة البحث
والتأليف والرتجمة يف املنطقة والعامل.
وتع ّد «الرشكة املتحدة للطباعة والنرش» رشكة تابعة
لـ «أبوظبي لإلعالم» منذ عام  ،2006وهي واحدة
من كربى الرشكات يف منطقة الرشق األوسط ،ومتلك
أفضل الطابعات املتقدمة تقنياً يف املنطقة ،وتتخصص
يف طباعة الجرائد ،والكتب ،واملجالت ،والكاتالوجات،
واألدلة ،وجميع املطبوعات التجارية املختلفة .وتسهم
«الرشكة املتحدة للطباعة والنرش» بدور إيجايب يف تعليم
تقنيات الطباعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من
خالل التعاون مع «كليات التقنية العليا» ،حيث تقدم
دورات يف مجال االتصاالت والطباعة والتدريب العميل،
وميكن للطلبة استخدام مرافقها املختلفة ،واملشاركة يف
بيئة اإلنتاج الحقيقية للطباعة لتكون لديهم الفرصة
الكتساب الخربة العملية.
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من أنشطة المركـز
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أكرث من  1000إصدار لـ«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»
جمال السويدي :ماضون في تعزيز حركة التفاعل المعرفي والثقافي عبر العالم
ضمن احتفال «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» بالذكرى العرشين لتأسيسه ،أعلن سعادة الدكتور جامل سند
السويدي ،مدير عام املركز ،أن املركز متكَّن من نرش أكرث من  1000إصدار تتن ّوع ما بني كتب ودراسات عربية محكَّمة ،وكتب
ودراسات ترجمها املركز من لغات أجنبية عدّ ة بعد حصوله عىل حقوق ترجمتها ونرشها عىل نحو يتوافق ورشوط حامية امللكية
الفكرية .مضيفاً أن املركز ،منذ تأسيسه ،جعل من أهدافه الرئيسية إعداد البحوث والدراسات العلمية حول القضايا السياسية
واألمنية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية املتعلقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومنطقة الخليج والعامل العريب ،والعامل بأرسه.

وأوضح سعادة الدكتور جامل السويدي أن اإلصدارات
األلف غطّت القضايا واملوضوعات التي يوليها املركز
اهتاممه؛ فقد احتلت القضايا السياسية والعسكرية واألمنية
 %58من تلك اإلصدارات ،وقضايا االقتصاد والطاقة والبيئة
 %25منها؛ وشغلت قضايا املعلومات والتكنولوجيا والتعليم
 %12من اإلصدارات؛ يف حني تناولت  %5منها قضايا
اجتامعية وفكرية وأخرى.
وذكر سعادته أيضاً أن  %10من إجاميل اإلصدارات
تخص دولة اإلمارات العربية املتحدة تحديدا ً،
تناولت قضايا ّ
يف حني وصلت نسبة اإلصدارات التي تتصل مبنطقة الخليج
العريب إىل  ،%21أما اإلصدارات التي تتعلق بالعامل العريب
ومنطقة الرشق األوسط عامة فبلغت  ،%30وحازت القضايا
العاملية اهتامم  %39من اإلصدارات.
وتجاوباً مع إقبال الباحثني والق ّراء عىل اقتناء إصدارات
املركزّ ،بي الدكتور جامل السويدي أن املركز أنشأ شبكة
واسعة لتوزيع إصداراته تغطي منطقة الخليج ،والدول
العربية ،ودول العامل بأرسه؛ إىل جانب حرصه عىل املشاركة

يف معارض الكتاب اإلقليمية والدولية كافة ،من أجل إبراز
دور الدولة ،ممثل ًة باملركز ،يف مجال البحث والنرش العلمي.
واستطرد السويدي قائالً :لقد أسهم «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» يف إثراء املكتبة العربية
بعدد كبري من اإلصدارات البحثية التي تقارب القضايا
واملوضوعات الحيوية واملستج ّدة يف مجاالت اهتاممه
بأساليب ومناهج علمية رصينة؛ ما جعل تلك اإلصدارات
مح ّط اهتامم مجتمع الباحثني واألكادمييني واملثقفني ،فضالً
عن الخرباء وص ّناع القرار؛ كام أن املركز اضطلع بدور مشهود
يف تشجيع حركة البحث والتأليف والرتجمة يف العامل العريب،
وتعزيز التفاعل املعريف والتفاهم الثقايف عرب العامل.
ويف ختام ترصيحه بهذه املناسبة ،أكد الدكتور جامل
السويدي أن املركز اليوم ،بعد مرور  20عاماً عىل إنشائه،
أصبح من املؤسسات البحثية املرموقة إقليمياً ودولياً ،وأنه
ُحسب لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
من اإلنجازات التي ت َ
وتسهم يف تعزيز صورتها املرشقة يف املنطقة والعامل.
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