أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية

موقف ثابت وصريح تجاه األشقاء العرب
عكس اللقاء الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس جمهورية مصر
العربية الشقيقة ،في قصر االتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة ،مؤخرا ً ،العديد من الدالالت المه َّمة
بشأن العالقات األخوية التي تربط دولة اإلمارات العربية المتحدة مع شقيقتها جمهورية مصر العربية،
وهي العالقات الضاربة في جذور الزمن والتاريخ .كما عكس اللقاء التو ُّجهات الراسخة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة نحو أشقائها العرب ،ونحو قضايا المنطقة والعالم برمته.
وخالل الزيارة األخوية ،التي قام بها سموه على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى لمصر ،بحث صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع فخامة الرئيس المصري العالقات األخويَّة بين البلدين ،وعددا ً
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك ،وقد أكد سموه خالل اللقاء وقوف اإلمارات مع
مصر وشعبها في مكافحة اإلرهاب ،مش ِّددا ً على أن استقرار مصر هو من استقرار الخليج والشرق األوسط
والعالم .وهذه التصريحات تؤكِّد بما ال يدع مجاالً للشك أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ال تتوانى عن
التفاعل مع القضايا التي ته ُّم جمهورية مصر العربية ،وإظهار التضامن معها قوالً وعمالً في كل الظروف
الصعد كافة ،حكوم ًة وشعباً ،في إطار العالقات األخوية التي تجمع البلدين والشعبين
واألحوال ،وعلى ُّ
الشقيقين.
والجلي ،الذي ع َّبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه
إن هذا الموقف الواضح
َّ
مصر الشقيقة ،هو في الحقيقة يرتكز على أساس ثابت ونهج راسخ وضعه الوالد المؤسس المغفور له،
بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ط َّيب الله ثراه ،الذي كان حريصاً دائماً على بناء
عالقات قوية ومميزة مع مصر؛ إذ كان يرى أن ما يصيبها من خي ٍر أو سو ٍء ينعكس على بقية أشقائها
العرب .وقد سارت على هذا النهج من بعده القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله.
ولقد بدا الموقف اإلماراتي الثابت تجاه مصر جلياً في العديد من المناسبات ،على مدار العقود
الماضية ،في صورة استجابة مباشرة وسريعة تجاه قضاياها ،وفوق أن هذا التوجه عكس التضامن مع
مصر فيما تواجهه من تحديات أو أخطار ،ويمثل دليالً قاطعاً على المكانة المم َّيزة التي تتمتع بها مصر
في قلب اإلماراتيين ،قيادة وحكومة وشعباً ،فإنه كذلك يُ َع ُّد خير شاهد على الحرص المتواصل للقيادة
الرشيدة على تعزيز التضامن العربي قوالً وعمالً ،ويؤكد أن اإلمارات ال تدخر جهدا ً في تأكيد موقفها
الثابت ،الذي يجعل من تحقيق التكامل هدفاً وعنواناً للسياسة الخارجية والعالقات التي تجمع اإلمارات
مع أشقائها العرب كافة.
الصف العربي في مواجهة التحديات ،وقد كان
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تدعم دائماً وحدة ِّ
وال يزال -لها دور بارز ومم َّيز ومشهود في هذا الشأن ،وليس دعمها المتواصل لمصر ،ووقوفها إلىجانب أشقائها في اليمن ،وموقفها من األزمة السورية ،ومن األوضاع في ليبيا ،فضالً عن دعمها القضية
الفلسطينية ،وكذلك عملها الدؤوب لدعم مسيرة العمل الخليجي العربي المشترك ،سوى دليل على
حرصها وعدم تر ُّددها في اتخاذ المواقف التي يمليها عليها إحساسها بالمسؤولية تجاه األشقاء ،وحرصها
على بذل كل ما هو غا ٍل ونفيس لنصرة الدول والشعوب العربية ورفعتها.
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اإلمارات اليوم

حاضنة االبتكار واإلبداع
بات من الصعب على متابعي مسيرة النمو واالزدهار لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا اإلنجازات
والمبادرات واألفكار التي ستطرحها القيادة الرشيدة للدولة ،فقد حبا الله الدولة قيادة متميزة مخلصة ال تعرف
المستحيل ،لديها رؤية مستقبلية سديدة تجعلها تستبق الواقع وتضع نصب أعينها العقود واألجيال القادمة،
فتبادر إلى طرح األفكار والمشروعات واالستراتيجيات القائمة على اإلبداع واالبتكار التي تدفعها إلى التميز
والتفرد ومزيد من االزدهار .وهذا الفكر المستنير هو ما سارت عليه القيادة المخلصة للوطن منذ أن غرس
الوالد المؤسس المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ط ّيب الله ثراه ،بذور االتحاد،
منذ الوهلة األولى ،فكان هدف التميز والريادة واضحاً وبيّناً للجميع.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز االبتكار واإلبداع ،افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،مؤخرا ً« ،مكتب المستقبل»؛ وهو أول
مبنى مطبوع ومعد لالستخدام بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد على مستوى العالم ،الذي يشكل المبنى المؤقت
لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» .وأكد سموه أن اإلمارات أصبحت اليوم إحدى أهم حاضنات االبتكار وتكنولوجيا
المستقبل حول العالم ،وذلك من خالل مبادراتها وخطواتها الثابتة باتجاه صناعة المستقبل وخلق نموذج
عالمي يمكن االحتذاء به في جميع القطاعات ،وشدد سموه على أن الطباعة ثالثية األبعاد بمزاياها التنافسية
والمرتبطة بالتكلفة المنخفضة وسرعة اإلنجاز ستكون ضمن أهم محاور االقتصاد المستدام في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،حيث إن هذه التقنية تؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع متطلبات مدن المستقبل وفي
جميع القطاعات .وقد نشر سموه تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعي «تويتر» قال فيها« :لدينا استراتيجية
طويلة المدى للطباعة ثالثية األبعاد وبحلول عام  2030ستتم طباعة  %25من مباني دبي باستخدام هذه
التقنية».
ويعتبر «مكتب المستقبل» المبنى األول من نوعه على مستوى العالم من ناحية كونه معدا ً لالستخدام
العملي ،حيث تمت مراعاة التكامل بين تصميم المبنى وأسلوب إنشائه عبر الطباعة ثالثية األبعاد من جهة،
وتوفير الخدمات الرئيسية ضمن المبنى ،مثل :الكهرباء والمياه واالتصاالت والتكييف من جهة أخرى ،ما يشير
إلى طبيعة المكانة الريادية التي تحتلها دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال تمكين االبتكار واإلبداع.
وتأتي هذه المبادرة في إطار «استراتيجية دبي للطباعة ثالثية األبعاد» ،التي تعد مبادرة عالمية فريدة من
نوعها تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة اإلنسان وتعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة
ودبي مركزا ً رائدا ً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثالثية األبعاد بحلول عام .2030
ومنذ أن انطلقت «رؤية اإلمارات  »2021الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على
اقتصاد معرفي متطور يعتمد على االبتكار واإلبداع وخلق قطاعات غير نفطية ،تتب ّنى الدولة بجميع هيئاتها
ومؤسساتها رؤية شاملة ومتكاملة وموحدة للتنمية المبنية على االبتكار واإلبداع والمك ّون المعرفي ،يعمل
الجميع على تطبيقها على قدم وساق من أجل هدف واحد هو االرتقاء بمكانة اإلمارات على خريطة الدول
المتقدمة ،وهو األمر اإليجابي الذي يميز تجربة التنمية في اإلمارات والذي يتجلى في وحدة الرؤية والهدف
والغاية .إن طموح دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حكومة وشعباً ،يتمثل في توفير الحياة الكريمة لسكانها،
واالرتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً ،ووضع اسمها بين أفضل دول العالم في السنوات القليلة المقبلة ،وهذه
المبادرات ال ريب أنها تقربها كثيرا ً من هذه الغاية.
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تقارير وتحليالت
الحكومة التركية الجديدة وطموحات أردوجان
صادق الرئيس التركي ،رجب طيب أردوجان ،على التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة التي شكَّلها زعيم «حزب العدالة
والتنمية» ،الجديد بن علي يلدرم .وتنتظر الحكومة السادسة التي يشكلها الحزب ملفات مه َّمة؛ فما أهم هذه الملفات؟
وهل سيتمكَّن يلدرم من التعامل معها من دون حدوث خالف مع أردوجان؟
جاءت حكومة يلدرم في أعقاب استقالة رئيس
الوزراء السابق ،أحمد داود أوجلو ،من رئاسة
الحزب والحكومة معاً؛ بسبب خالفات مع أردوجان
حول بعض القضايا المه َّمة ،ومن بينها مسألة
الصالحيات والمفاوضات التي أجراها أوجلو مع
«االتحاد األوروبي» ،ومسألة التعامل مع «حزب
العمال الكردستاني» .ومن بين الملفات الرئيسية،
التي يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل
معها داخلياً :الدستور ،واألكراد ،والكيان الموازي،
و«داعش» ،وخارجياً :الحرب في سوريا ،والعالقات
مع مصر ،وقضية الالجئين ،والعالقة مع «االتحاد
األوروبي» .ويتمثل التحدي الرئيسي أمام الحكومة
الجديدة في كيفيَّة ترجمة رغبات مؤسس «حزب العدالة
والتنمية» ،رئيس الدولة ،رجب طيب أردوجان ،وطموحه
إلى تكريس النظام الرئاسي ،ليس كأمر واقع يرى بعضهم
أنه تحقق بعد استقالة أوجلو فقط ،ولكن من خالل
الدستور الذي يجب تعديله أيضاً؛ وسيكون هذا من أكثر
الملفات تعقيدا ً ،وفي صدارة قائمة األولويات ،التي يجب
على حكومة يلدرم التعامل معها بشكل سريع.
وقد أكد يلدرم نفسه ذلك ،في خطابه األول أمام
الكتلة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية» ،الذي
ُخ ِّصص القسم األكبر منه للحديث عن الخطوط العريضة
لبرنامج حكومته ،والتي من بينها االستمرار في قتال
«حزب العمال الكردستاني» ،ومكافحة اإلرهاب ،وحركة
«الخدمة» بقيادة فتح الله جولن ،الذي طلبت أنقرة من
واشنطن تسليمه لمحاكمته ،وقال :إ َّن «إعداد دستور
جديد يتض َّمن االنتقال إلى النظام الرئاسي في الحكم،
يُع ُّد من أولويات الحكومة الجديدة» .ومن الواضح أن
الحكومة الجديدة تدرك أن عليها العمل إلنجاز هذا الملف
بشكل يتوافق كلياً مع ما يريده أردوجان .بل إن هناك
شبه إجماع بين المراقبين على أن المسألة الرئيسية التي
تس َّببت بالخالفات بين أردوجان وأوجلو هو تباطؤ األخير
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في التعامل مع هذا الملف ،وليس معارضته له ،حيث
سبق أن أعلن أوجلو نفسه تأييده النظام الرئاسي؛ لكن
هذا األمر لن يكون سهالً بالنسبة إلى الحكومة الجديدة
أيضاً ،فهناك معارضة لتو ُّجهات أردوجان بهذا الشأن حتى
داخل قواعد الحزب نفسه .فبرغم وجود شبه إجماع بين
التيارات المختلفة في تركيا حول ضرورة تعديل الدستور
الحالي الذي ُو ِضع في أعقاب انقالب عسكري عام ،1980
ودخل ح ِّيز التنفيذ بعد إقراره في استفتاء شعبي عام
 ،1982فهناك خالفات حول طبيعة هذه التغييرات التي
يجب القيام بها .وبالقدر الذي يتعلق فيه األمر بالتحول
من نظام برلماني ،أقرب إلى المختلَط اآلن ،إلى نظام
رئاسي كامل قد يتم فيه إلغاء منصب رئيس الحكومة
أصالً؛ فإن القيام بهذه المهمة يمثل تحدياً حقيقياً أمام
يلدرم؛ فالتعديل الدستوري يتطلَّب أغلبية الثلثين في
البرلمان (أي  367صوتاً)؛ وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل
معارضة األحزاب األخرى للتعديالت المقت َرحة .وسيكون
أمام الحزب في هذه الحالة فرصة لتمرير التعديالت عبر
االستفتاء العام ،حيث يتطلَّب إصدار قرار بذلك الحصول
على  330صوتاً في «البرلمان»؛ وهو أمر ممكن في ظل
التركيبة التي أفرزتها االنتخابات األخيرة .ومع ذلك؛ فإن
نتيجة االستفتاء غير مضمونة أيضاً؛ إذ توجد معارضة ال
بأس بها في الشارع التركي الذي ال تزال تو ُّجهاته غير
واضحة أو محسومة تجاه الموضوع نفسه أيضاً.
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تقارير وتحليالت
تنظيم «داعش» يستهدف معقل العلويين في سوريا ..لماذا؟
كتب فابريس بالونش ،األستاذ المشارك ،مدير البحوث في «جامعة ليون  ،»2الزميل الزائر في «معهد واشنطن لسياسة
الشرق األدنى» ،مقاالً في موقع المعهد ،ذكر فيه أن «تنظيم «داعش» نفَّذ مؤخراً تفجيرات انتحارية في مدين َتي
طرطوس وجبلة في سوريا؛ ما أسفر عن مقتل  154شخصاً ،وجرح أكثر من  300آخرين .وكانت هذه هي المرة األولى
أي من المدينتين الساحليتين لمثل هذه الهجمات منذ بداية الحرب .وقد بدت طرطوس ،على وجه
التي تُستهدَف فيها ٌّ
الس َّنة الفا ِّرين من جميع أنحاء البالد؛ فما داللة ذلك؟ ولماذا حدث؟
الخصوص ،وكأنها مالذ آمن للعلويين ،وكذلك بعض ُ
يقول الكاتب :في إمكان تنظيم «داعش» ش ُّن هجمات
متزامنة من هذا النوع بكل سهولة في سوريا؛ نظرا ً إلى
الفساد والالمباالة المستشريَين في نقاط التفتيش األمنية
الساحلية؛ فمن السهل جدا ً أن يتسلل اإلرهابيون بانتظام
إلى معقل العلويين ،الذي هو موطن قواعد روسيا
الرئيسية في سوريا أيضاً.
وفي إمكان «داعش» أن ينشئ بسهولة خليَّة نائمة بين
السكان في هذه المناطق .ومن خالل قيام «داعش» بشن
هجماته األخيرة ،تسعى الجماعة إلى توجيه رسائل مختلفة،
األولى إلى العلويين؛ إذ يريد التنظيم أن يب َّين لهم أن نظام
األسد ال يتمكَّن من حمايتهم .وقد يكون إلرسال مثل هذه
اإلشارات العنيفة إلى العلويين العديد من التداعيات؛ فمن
المر َّجح أن يأمل قادة تنظيم «داعش» أن يرفض الجنود
العلويون ،الذين يخدمون في المناطق الساخنة على الجبهة
الشرقية (في دير الزور ،وتدمر ،على سبيل المثال) ،القتال
إذا لم ت ُم َنح حماية أفضل ألسرهم في طرطوس وغيرها من
المدن ،وحتى إن النظام قد يق ِّرر إعادة نشر القوات في
المناطق الشرقية باتجاه الساحل .كما يهدف التنظيم إلى
إثارة السخط ضد النظام ،وإلى قيام العلويين باالنتقام من
السنية .ووفق الكاتب؛ ففي فبراير الماضي
أتباع الطائفة ُّ
أث َّرت هجمات التنظيم في حمص على األحياء العلوية،
وأثارت استيا ًء قوياً ضد السلطات المحلية واألجهزة األمنية؛
حيث ن َّدد الناس بفساد الضباط وعدم كفاءتهم .وفي الوقت
الراهن ال يشمل مثل هذا النفور بشار األسد نفسه ،إال أن
ذلك قد يتغيَّر إذا استمرت الهجمات .وفي الوقت نفسه
السنة قد يق ِّوض النظام
فإن قيام العلويين باالنتقام من ُّ
الس َّنة -وفق مراقبين -ال
وجيشه؛ ألن هناك بعضاً من أهل ُّ
يزالون يقاتلون إلى جانب األسد.
ويقول الكاتب إن الرسالة األكثر أهمية التي يو ِّجهها
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تنظيم «داعش» يُفت َرض أن تكون إلى موسكو؛ فالقاعدة
البحرية الوحيدة لروسيا في سوريا موجودة بميناء
طرطوس ،في حين تقع جبلة بالقرب من القاعدة الجوية
الرئيسية لروسيا في حميميم .كما تحاول موسكو إعادة
تأهيل قاعدة الغواصات السوفيتية القديمة في جبلة.
ووفقاً لمراقبين فقد أظهر «داعش» بالفعل نمطاً في
استهداف البنى التحتية الروسية ،وكان آخرها مطار
«طياس» بين حمص وتدمر .ويدرك قادة التنظيم جيدا ً
أن مساعدة موسكو مكَّنت الجيش السوري من استعادة
تدمر؛ ولذلك فإنهم يهدفون إلى تضخيم الثمن الذي
يتك َّبده الروس؛ إلجبارهم على االنسحاب من سوريا ،أو
على األقل من الجبهات الشرقية.
وأخيرا ً ،فإن التفجيرات األخيرة تو ِّجه رسالة إلى
الجماعات األخرى؛ فعلى الرغم من أن أهداف «داعش»
وأساليبه تختلف ،في كثير من األحيان ،عن تلك التي
تتبعها الفصائل السورية المناهضة لألسد؛ فال يزال
التنظيم يريد أن يع ِّبر عن أنه زعيم الحرب ضد النظام
وروسيا؛ لذلك يستمر في محاولة إظهار نفسه بأنه أكثر
فاعلي ًة وقسوة.
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تقارير وتحليالت
قراءة في السياسة النفطية اإليرانية
بعد أن ُف ِقد األمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت اإلنتاج النفطي في اجتماع منتجي النفط من داخل «أوبك»
وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة ،في إبريل الماضي ،تجدَّ دت اآلمال مرة أخرى إزاء اجتماع المنظمة مطلع يونيو
المقبل ،لكن يظل موقف إيران حجر عثرة على الطريق.
منذ أن تم رفع العقوبات عن إيران ،منتصف يناير
الماضي ،فإنها تسرع الخطى لجني الثمار ،وتصدير
نفطها من دون كوابح؛ بهدف إنعاش اقتصادها المن َهك.
وفي ظل ما تعانيه أسعار النفط العالمية من تدهور،
التوصل
تحاول «منظمة الدول المص ِّدرة للنفط» (أوبك)
ُّ
إلى اتفاق بشأن تجميد اإلنتاج؛ دعماً لألسعار .وكانت
المحاولة األولى في هذا السياق في االجتماع الذي ضم
منتجي النفط من داخل المنظمة ومن خارجها في إبريل
الماضي بالدوحة .لكن حينها أعلنت إيران أنها لن تلتزم
أي اتفاق لتجميد اإلنتاج؛ وهو ما أثار انزعاج المجتمعين
َّ
آنذاك ،وأفشل جميع جهودهم.
وتأتي المحاولة الثانية من «أوبك» ،ضمن اجتماعها
نصف السنوي المزمع عقده بفيينا في الثاني من يونيو
المقبل ،الذي يُتوقَّع أن تشارك فيه دول من خارج المنظمة؛
لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتجميد اإلنتاج.
لكن إيران بدورها استبقت هذا االجتماع ،وص َّرحت على
لسان نائب وزير نفطها ،ركن الدين جوادي ،مؤخرا ً ،أنها
ال تعتزم تثبيت مستويات إنتاج النفط وتصديره؛ وهو ما
يُ َع ُّد عقبة كبيرة أمام االجتماع والمشاركين فيه .وتسعى
طهران إلى زيادة صادراتها النفطية إلى المستوى الذي
كانت عليه قبل العقوبات ،ووفق جوادي؛ فإنها ترغب
في زيادة هذه الصادرات إلى  2.2مليون برميل يومياً في
الشهور المقبلة ،وقد أعلنت في وقت سابق أنها ترغب
في زيادة إنتاجها إلى أربعة ماليين برميل قبل أن تشارك
أي اتفاق لتجميد اإلنتاج.
في ِّ
وتشير هذه التوجهات إلى أن إيران تتص َّرف بمعزل عن
تطورات األسواق النفطية ،وال تأخذ في االعتبار الجهود
التي ت ُبذَل الستعادة توازن هذه األسواق ،وبرغم أن أسعار
النفط المست  50دوالرا ً للبرميل خالل األيام الماضية،
فإن ارتفاعها هذا جاء نتيجة عوامل غير مرتبطة بعملية
تجميد اإلنتاج ،بل نتج عن تراجع اإلنتاج النفطي لكندا
بسبب اندالع حرائق في بعض الغابات ،وكذلك تض ُّرر
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بعض الحقول في نيجيريا جراء بعض األعمال اإلرهابية،
ومن غير المتص َّور أن تستمر أسعار النفط في االرتفاع،
تمسك
أو حتى البقاء قريبة كثيرا ً من  50دوالرا ً ،في ظل ُّ
إيران بموقفها.
إن السياسة النفطية اإليرانية تؤدي إلى ازدياد الوضع
في األسواق النفطية سوءا ً من جميع النواحي؛ فاستمرار
أي
تمسك إيران بموقفها سيفضي ،من ناحية ،إلى عرقلة ِّ
جهود تُبذَل بشأن تخفيض اإلنتاج ،ومن الممكن أيضاً أن
يدفع الدول األخرى إلى التخلِّي عن أي التزام بتخفيض
اإلنتاج؛ ألنه ليس طبيعياً أن تتم مكافأة إيران في وقت
تص ُّر فيه على سياساتها غير الملتزمة .ومن ناحية أخرى،
فإن هذا الموقف يضع منظمة «أوبك» في مأزق ،كون
إيران عضوا ً فيها؛ إذ يضعف دور المنظمة في القيام
بمهامها األساسية في ضبط العالقة بين أعضائها والدفاع
عن مصالحهم ،والحفاظ على توازن السوق العالمي.
إن السياسات النفطية إليران ،وفي كل دول اإلنتاج،
يجب أن تتخلَّى عن الغموض كخطوة أساسية من أجل
دعم الثقة باألسواق ،وتنمية جهود التعاون بين المنتجين،
والتوصل إلى اتفاق بشأن تخمة المعروض من النفط
الخام في السوق العالمي ،التي تُ َع ُّد سبباً رئيسياً لتدني
األسعار ،فض ُّخ كميات إضافية إلى الموجودة في السوق
من شأنه أن يزيد الوضع سوءا ً على ما هو عليه اآلن.
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شـؤون اقتصاديــة
النفط يهبط لليوم الثاني متأثرًا بالمخاوف من زيادة اإلنتاج
تراجعت أسعار النفط الخام ،يوم
أمس الجمعة ،للجلسة الثانية على
التوالي مع جني بعض المستثمرين
األرباح من المكاسب التي دفعت
النفط الخام إلى أعلى مستوى له في
سبعة أشهر ،في حين استبد القلق
بآخرين من زيادة اإلنتاج بعد اقتراب
األسعار من  50دوالرا ً للبرميل .وتعرضت األسعار أيضاً
لضغوط من ارتفاع الدوالر الذي يضغط على الطلب
على النفط  -المقوم بالعملة األمريكية  -من حائزي
العمالت األخرى .وارتفع سعر الدوالر بعدما قالت جانيت
يلين ،رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي
األمريكي) ،إن رفع سعر الفائدة األمريكية مناسب على

األرجح في الشهور المقبلة .وأثنت
عطلة نهاية أسبوع التي تمتد ثالثة
أيام في الواليات المتحدة األمريكية-
بسبب عطلة عامة يوم االثنين -بعض
المستثمرين عن االحتفاظ برهانات
على صعود أسعار النفط الخام.
وهبط سعر نفط خام القياس
العالمي مزيج «برنت»  27سنتاً أو ما يعادل  %0.5عند
التسوية إلى  49.32دوالر للبرميل ،بينما انخفض النفط
الخام األمريكي  15سنتاً أو  %0.3عند التسوية إلى 49.33
دوالر للبرميل بعدما المس  50.21دوالر للبرميل يوم
الخميس الماضي وهو أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر
الماضي.
«وول ستريت» ترتفع ..والذهب
عند أدنى مستوى في  3أشهر

اقتصادية دبي وجمعية المدققين الداخليين توقعان اتفاقية تعاون

وقّعت دائرة التنمية االقتصادية في دبي اتفاقية مع جمعية
المدققين الداخليين لتعزيز عالقات التعاون المشتركة وتبادل
المعلومات في المجاالت ذات االهتمام المشترك مثل التدقيق والرقابة
الداخلية .وستعمل اقتصادية دبي على تشجيع موظفي الوحدات المالية
والمحاسبة والتدقيق المالي لالشتراك في عضوية الجمعية لما لها من
دور في تعزيز المعرفة وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة في ميدان
العمل .وقّع االتفاقية في مبنى اقتصادية دبي في قرية األعمال محمد
هالل المروشدي ،المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة
التنمية االقتصادية في دبي ،وعبدالقادر عبيد علي ،رئيس مجلس إدارة
جمعية المدققين الداخليين ،بحضور عدد من المسؤولين والمديرين
التنفيذيين من كال الطرفين .وقال محمد هالل المروشدي إن االتفاقية
مع شركائنا من جمعية المدققين الداخليين تهدف إلى تعزيز العالقات
وتبادل المعرفة في مجاالت العمل المشتركة .من جانبه قال عبدالقادر
عبيد علي نسعى إلى تعزيز مفهوم الشفافية والحوكمة في مجاالت
العمل المختلفة باإلضافة إلى اإللمام بالمخاطر التي قد تواجه المؤسسة
وأساليب التغلب عليها وكيفية عزيز مفهوم الرقابة.
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ارتفعت أسعار األسهم األمريكية في نهاية
تعامالت ،يوم أمس الجمعة ،وسجلت أفضل
أداء أسبوعي لها منذ مارس الماضي بعدما
قالت رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األمريكي) ،جانيت يلين،
إن رفع أسعار الفائدة سيكون مناسباً «في
الشهور المقبلة ».وخالل األسبوع ارتفع
المؤشر «ستاندرد آند بورز  »500بواقع
 %2.3كما صعد «داو جونز» بنسبة %2.1
في أفضل أداء أسبوعي للمؤشرين منذ
مارس الماضي .وقفز «ناسداك» أيضاً بنسبة
 %3.4خالل األسبوع وهو األفضل له منذ
فبراير الماضي .وكانت تعامالت يوم أمس
محدودة مع التزام المستثمرين الحذر قبل
عطلة طويلة في نهاية األسبوع حيث ستغلق
أسواق األسهم األمريكية أبوابها يوم االثنين
في عطلة عامة .من جانب آخر ،هبط سعر
الذهب  ،%1يوم أمس الجمعة ،مسجالً أدنى
مستوى له في ثالثة أشهر وزادت خسائره
بعدما قالت جانيت يلين :إن البنك قد يرفع
أسعار الفائدة خالل أشهر إذا استمر تحسن
االقتصاد وهي تصريحات دعمت الدوالر.
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متابعات إعالمية

جمعية «رحمة» تدعو مانحي الزكاة
للتبرع لعالج المرضى المحتاجين
بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل،
تتقدم جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة)
بأسمى آيات التهاني لفئات المجتمع اإلماراتي
كافة ،وعلى رأسها القيادة الرشيدة ،وتتمنى الجمعية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،قياد ًة وحكوم ًة
وشعباً ،أن يعيد الله عليها هذه األيام بالخير واليمن
والبركات .وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لدعوة فئات
المجتمع كافة إلى الوقوف بجانب مرضى السرطان
وإظهار التضامن معهم والتبرع لصالحهم ،ولمساعدة
الجمعية على االضطالع بدورها وتمويل أنشطتها
الرامية إلى مساعدة مرضى السرطان غير القادرين،
والقضاء على مرض السرطان في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمال
سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،رئيس مجلس إدارة جمعية
رعاية مرضى السرطان (رحمة) ،أن
رغبة أبناء دولة اإلمارات العربية
المتحدة في عمل الخير وإظهار
التضامن مع ذوي الحاجة والمرضى
غير القادرين جميعهم ،بمن في
ذلك مرضى السرطان ،إنما تأتي
انطالقاً من الثوابت واألسس والقيم
اإلماراتية الحضارية واإلنسانية األصيلة ،التي تستمد
جذورها من تعاليم ديننا الحنيف ودأب قيادتنا
الرشيدة ،حفظها الله ،التي تسير على نهج المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ط ّيب الله ثراه ،في تقديم الخير وبذل العطاء للفقراء
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ودعم المحتاجين والمرضى ومساندتهم ،وهي رسالة
تتب ّناها جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة)،
وتتخذ منها نبراساً ألنشطتها كافة.
وفي اإلطار ذاته ،دعت األستاذة نورة السويدي،
مدير عام جمعية رعاية مرضى
السرطان (رحمة) في أبوظبي ،أفراد
المجتمع إلى توجيه زكاة أموالهم
لدعم المرضى ومساندتهم ،قائلة
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
الفضيل ،تتقدم الجمعية بأسمى
التهاني والتبريكات إلى قيادة
دولة اإلمارات العربية المتحدة الكريمة ،ممثلة في
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ
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محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،وندعو
الله أن يديم عليهم وعلى شعب دولة اإلمارات
العربية المتحدة والشعوب العربية واإلسالمية نعمة
األمن واالستقرار والرخاء والعافية.
كما دعت األستاذة نورة السويدي القادرين من
أبناء شعب اإلمارات والمقيمين على أرضها ،إلى
تقديم يد العون والمساندة إلى أشقائهم من المرضى
غير القادرين .وأشارت إلى أن جمعية (رحمة) تقبل
زكاة األموال لدعمها في تحقيق رسالتها ،الهادفة
إلى تخفيف اآلالم عن المرضى المصابين بمرض
السرطان ،ورفع وعي المجتمع بأخطار هذا المرض
وأضراره وكيفية الوقاية منه.
وأضافت األستاذة نورة السويدي أن موقف الهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في أبوظبي،
جاء داعماً وصريحاً في إمكانية دفع أموال الزكاة
للجمعيات التي تحارب األمراض ،وتعمل على توعية
أفراد المجتمع بكيفية الوقاية منها ،حيث أصدرت
الهيئة الموقرة ،الفتوى الشرعية بشأن الحكم
الشرعي لقبول أموال الزكاة وكيفية التصرف فيها
بشكل صحيح وشرعي لمساعدة المرضى من غير
القادرين.
السبت  28مايـو ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6039

جدير بالذكر أن سعادة حسين جاسم النويس،
رئيس مجلس إدارة «صندوق خليفة لتطوير
المشاريع» ،عضو مجلس إدارة جمعية رعاية
مرضى السرطان (رحمة) ،قدم تبرعاً سخياً للجمعية،
بمبلغ مليون درهم إماراتي ،كمؤازرة منه لمرضى
السرطان ،وتعزيزا ً لفرص تقديم الرعاية الصحية
والعالج التشخيصي والدوائي لهم ،ومتابعة لكل
احتياجاتهم ما بعد العالج ،فضالً عن إيجاد مساحات
أكبر لنشاطات الجمعية وفعالياتها في مجال التوعية
الصحية ورفع مستوى التثقيف الطبي ،وضرورة
رعاية المرضى وتقديم كل ما يحتاجون إليه ،من
مساعدات مادية ودعم نفسي ومجتمعي ،وهذا ما
تقوم به وتسعى إليه جمعية (رحمة).
وقد أقامت جمعية رعاية مرضى السرطان
(رحمة) ،بهذه المناسبة ،حفالً تكريمياً لسعادة
حسين جاسم النويس ،حضره جميع أعضاء مجلس
اإلدارة ،في شهر مارس الماضي ،وسط حضور متميز
من رجال المجتمع والصحة واإلعالم والجمعيات
اإلنسانية؛ عرفاناً بسخائه المجزي وعطائه الكبير،
وقد منحه سعادة الدكتور جمال سند السويدي درع
الجمعية تعبيرا ً عن تقدير الجمعية لجهوده في دعم
أنشطتها وتبرعه السخي لها.
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