أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
محمد بن زايد ..رمز للتضامن اإلنساني
يُشهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،مواصلته م ّد أياديه البيضاء في كل مكان من العالم ،وخاصة في المجاالت التي تُعنى بصحة اإلنسان وتعزز لديه المناعة
والقدرة على مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بانتشار األوبئة واألمراض ،وذلك من خالل تقديم المساعدات المالية
واللقاحات واألدوية ،وكل ما يلزم من أجل بناء صحة اإلنسان حتى يتحول إلى مواطن فاعل ومشارك في نهضة بالده وتطورها
وتنميتها.
وألن العالم يواجه في المرحلة الحالية تهديدات ناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول ،وخاصة
في جمهورية الصين الشعبية الصديقة ،أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،استعداد دولة
اإلمارات العربية المتحدة لتقديم كل أشكال الدعم للصين ،والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس ،حيث قال
سموه في تغريدة في «تويتر»« :نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية الحتواء انتشار فيروس (كورونا) ،نحن على ثقة بقدرة
الصين الصديقة على تجاوز هذه األزمة ،ودولة اإلمارات ،في إطار نهجها اإلنساني ،على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة
للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس».
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،حين يقول يفعل ،وهو ال يتوانى مهما اختلفت الجغرافيا،
ومهما كانت الشعوب ذات أديان ولغات وألوان مختلفة ،عن م ّد ِيد العون والمساعدة لمحتاجيها ،فبفضل مبادرات سموه
الصحية في العالم ،حققت المبادرة العالمية الستئصال فيروس شلل األطفال والقضاء على األمراض المعدية األخرى إنجازات
كبيرة ،لم تكن لتتحقق لوال دعم سموه الفاعل وتدخله الشخصي في تعزيز الخدمات الصحية العالمية ،وزيادة فرص حصول
جميع المحتاجين على الرعاية الصحية األولية أينما كانوا ،وذلك بشهادة من الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ،المدير
العام لمنظمة الصحة العالمية؛ حيث يواصل سموه تقديم المنح للمبادرات الصحية ،ودعم الجهود العالمية الرامية إلى
استئصال األمراض الفتاكة والموهنة والقضاء عليها ومكافحتها.
كما كان الهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،بحصول أطفال المناطق النائية التي يصعب
الوصول إليها على اللقاحات الالزمة لتحصينهم ،دور محوري في تعزيز الجهود العالمية في مكافحة األمراض ،فمثالً نجحت
حملة اإلمارات للتطعيم ضد شلل األطفال بجمهورية باكستان اإلسالمية في إعطاء  346مليوناً و 803آالف و 20جرعة تطعيم
ضد مرض شلل األطفال ألكثر من  57مليون طفل باكستاني ،خالل الفترة من عام  2014ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام .2018
كما سخرت دولة اإلمارات مواردها وخبراتها لضمان خلو العالم من شلل األطفال بحلول نهاية عام  ،2023حيث يع ّد «منتدى
بلوغ الميل األخير» الذي استضافته أبوظبي في شهر نوفمبر الماضي ،برعاية كريمة من سموه عالمة فارقة في مسيرة القضاء
على األمراض المعدية ،وتكثيف الجهود لجمع التبرعات الستراتيجية المرحلة األخيرة الستئصال شلل األطفال وغيره من
األمراض الخطيرة.
وإضافة إلى حرص دولة اإلمارات على بذل كل الجهود الالزمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ،حيث تتخذ الجهات
المعنية كل اإلجراءات االحترازية الالزمة لمنع وصوله إلى الدولة ،والسيما في ظل الجاهزية الكاملة للتعامل مع المرض في
حال االشتباه أو التبليغ عن أي حالة ،فإنها تبذل كل ما بوسعها للتعاون مع الفرق والجهات والمنظمات العالمية للتصدي
لألمراض واألوبئة ،كما أنها تحرص على التواصل مع قادة الحكومات والمانحين والقيادات في شتى القطاعات ،والخبراء
واألخصائيين ،وتحديدا ً في القطاعات الصحية ،من أجل صياغة حراك عالمي ينهض بصحة البشر ويقي أرواحهم من أي خطورة
محتملة أو قائمة ،فبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ،فإن دولة اإلمارات «لها الفضل في دعم وتعزيز الشراكات
الفعالة والمبتكرة لمعالجة العديد من األمراض المعدية ،حيث حقق صندوق الوصول إلى الميل األخير الذي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله في عام  ،2017نتائج كبيرة في القضاء على العمى النهري وداء الفيالريات
اللمفاوية في سبع دول ،إضافة إلى جهود سموه في القضاء على مرض دودة غينيا ،والمالريا والحد من حاالت الحصبة».
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اإلمارات اليوم
خدمات إسكانية متواصلة
يحظى االهتمام بالمواطن بأهمية مركزية لدى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنذ تأسيس االتحاد في
الثاني من ديسمبر عام  ،1971كان المواطن على رأس أولويات المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،الذي كان يعتبر ،عن حق ،أن اإلنسان هو الثروة الحقيقية التي يمكن ألي دولة امتالكها ،وكان ذلك قبل أن
يشيع استخدام مصطلح الثروة البشرية على نحو ما هو رائج حالياً.
وقد سارت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه الله ،على نهج القائد المؤسس في اإليمان المطلق بأن المواطن هو ثروة الوطن الحقيقية؛ وأن االستثمار
المستمر في تنميته هو االستثمار األمثل للحاضر والمستقبل ،ومن ثم ،يجب أن يكون المواطن هو الهدف والغاية ألي
سياسات أو خطط تنموية .وفي هذا الصدد يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله« ،إن دولة اإلمارات العربية المتحدة وظفت أجهزتها التنظيمية واإلدارية كافة
لخدمة هدف واحد هو المواطن ،فهو الهدف والغاية لجميع الخطط واالستراتيجيات ،وهو محور التنمية والركيزة األساسية
لتحقيق التقدم والتطور والرقي».
وتتنوع الخدمات التي تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة لمواطنيها لتشمل كل مناحي الحياة من تعليم وصحة
وإسكان وغيرها ،وفي سياق الخدمات اإلسكانية المتواصلة التي تقدمها الدولة ،اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد
لإلسكان مؤخرا ً أسماء  503مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة  395مليون درهم توزعت ما بين  378قرارا ً
من فئة القروض والمنح ،و 125قرارا ً من فئة قرار سريع .ويأتي هذا االعتماد ،تنفيذا ً للتوجيهات السامية لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير شؤون الرئاسة ،الرامية إلى توفير السكن المالئم لألسر المواطنة.
وال شك في أن هذا االهتمام المركزي بالمواطن لدى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،إنما يجسد جوهر
الفلسفة التنموية التي قامت عليها التجربة التنموية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث إنها تجربة ترتكز على اإلنسان
وتؤمن بشكل راسخ بأنه الثروة الحقيقية للوطن؛ ألنه ال يمكن الحديث عن أي تقدم أو تنمية من دون العنصر البشري
المؤهل والقادر على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية اإلماراتية.
وفي الواقع ،فإن االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة قضية اإلسكان عبر توفير المسكن المناسب لكل مواطن ،يقوم
بدور كبير في دعم النموذج التنموي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وترسيخ سمعته الممتازة على الصعيد الدولي ،ذلك
أن اإلسكان يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً
باستقرار هذا المجتمع ويعد معيارا ً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوافر ألبنائه.
إن المواطن هو الهدف الرئيسي لكل السياسات التنموية واالجتماعية في دولة اإلمارات ،ويأتي إعالن هذه الدفعة من
مستحقي قرارات الدعم السكني ،كما قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي ،وزير تطوير البنية التحتية رئيس
مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد لإلسكان ،في إطار توجيهات القيادة الرشيدة ،بتوفير أعلى معايير االستقرار وجودة الحياة في
المجتمعات السكنية وتحقيق سعادة المواطنين ضمن خطة األجندة الوطنية  ،2021ورؤية دولة اإلمارات في تحقيق الريادة
في مجال إسكان المواطنين.
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تقارير وتحليالت
«السعودي -اإلماراتي» ..نحو شراكة اقتصادية استراتيجية
مجلس التنسيق السعودي -اإلماراتي الذي تأسس في مايو  ،2016جاء ليندرج تحت مظلته جميع مجاالت التعاون
والعمل المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً،
وذلك لتحقيق أهداف عدّ ة؛ أبرزها :تعزيز المنظومة االقتصادية المتكاملة بينهما ،وإبراز مكانتهما في مجاالت
االقتصاد والتنمية البشرية والتكامل الشامل وغير ذلك.
تحقيق رفاه مجتمع الدولتين وإيجاد حلول مبتكرة لالستغالل
األمثل للموارد ،وبناء منظومة تعاون شاملة ومتكاملة ،وضمان
التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ،تتحول يوماً
بعد يوم إلى واقع ملموس في عالقات دولة اإلمارات والسعودية؛
حيث استضافت وزارة المالية مؤخرا ً االجتماع األول لفريق العمل
المشترك المنبثق من مجلس التنسيق السعودي  -اإلماراتي،
وذلك في إطار تفعيل آليات العمل المشترك بينهما .وخالل
االجتماع ،تم استعراض نتائج الشراكة االستراتيجية بين الدولتين،
حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل
دولة اإلمارات  10.93مليارات درهم في عام  .2018ووصل عدد
الرخص الممنوحة للمواطنين السعوديين في األنشطة االقتصادية
في الدولة إلى  12,32ألف رخصة ،منها  1,282رخصة مهنية،
و 9,565تجارية ،و 950صناعية ،و 468سياحية ،و 29زراعية و35
أخرى .وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين
 1,06مليار درهم ،وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين
السعوديين  14,45ألفاً .كما بلغ عدد الموظفين السعوديين
المشمولين بالتقاعد والتأمينات االجتماعية في دولة اإلمارات
في العام نفسه  4,055مستفيدا ً ،ووصل عدد الطلبة السعوديين
في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى  2,147طالباً،
فيما وصل عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية
في الدولة إلى  59,06ألف مستفيد.
وانطالقاً من حرص دولة اإلمارات على االرتقاء بمستويات
التعاون مع السعودية في شتى المجاالت ،ودعم الشراكة
االقتصادية وتسهيل انسياب التجارة وتعزيز التبادل التجاري
المشترك ،فقد جاء عقد االجتماع األخير في «المالية» بناء على
قرار اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي  -اإلماراتي
الذي عقد في إبريل  2019في الرياض ،والذي تم خالله إعالن
تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل اإلماراتي  -السعودي في
مجاالت حيوية بارزة؛ لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين
وتكثيف تعاونهما في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وفي نوفمبر الماضي ،شهدت إمارة أبوظبي ،االجتماع الثاني
لـ «مجلس التنسيق» ،برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،

حفظه الله ،وولي العهد السعودي ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير الدفاع ،رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والسياسية ،األمير
محمد بن سلمان ،حيث تم تبادل عدد من مذكرات التفاهم
بين الدولتين ،وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال الفضاء والثقافة
والصحة واألمن الغذائي والمواصفات والمقاييس والجودة
ومجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،فضالً عن
استعراض  7مبادرات استراتيجية هي :التأشيرة السياحية والعملة
الرقمية المشتركة ،وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية
واستراتيجية األمن الغذائي المشتركة ،واألمن السيبراني ،ومشروع
بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2
مليون برميل نفط يومياً ،وبتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ  70مليار
دوالر في والية ماهاراشترا في غرب الهند ،وأخيرا ً مبادرة مجلس
الشباب السعودي -اإلماراتي.
إن تأسيس مجلس التنسيق السعودي -اإلماراتي يع ّد تتويجاً
للعالقات المتميزة بين دولة اإلمارات والسعودية ،ونقطة انطالق
محورية إليجاد نموذج استثنائي في تكامل رؤى الدولتان؛ «رؤية
اإلمارات  »2021و«رؤية  »2030السعودية ،وذلك من خالل
تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاعات الحيوية التي تسهم في
تنمية االقتصاد وجعله قائماً على المعرفة واالبتكار وصوالً إلى
تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ،وقد استطاع المجلس في فترة
وجيزة تحقيق العديد من المنجزات؛ حيث قال صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،إن هناك مجاالت
تعاون مشتركة بين الدولتين في  20مجاالً تنموياً ،في االقتصاد
واألمن والتنمية البشرية ،كما تتعدى االستثمارات الخارجية
للدولتين حالياً  250مليار دوالر في قطاعات اقتصادية مختلفة،
فيما تتعدى أسواقهما المالية  720مليار دوالر.
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تقارير وتحليالت
شرعية الشعب واإلصالح الشامل طوق نجاة الحكومة اللبنانية الجديدة
عادت االحتجاجات والتظاهرات إلى الشارع اللبناني على الرغم من إعالن التشكيلة الحكومية الجديدة ،التي قال
رئيسها حسان دياب إنها جاءت منسجمة مع تطلعات الشباب اللبناني وملبية لمطالب المحتجين ،وإنها ستكون
حكومة إنقاذ تعمل على إخراج لبنان من المأزق االقتصادي واالجتماعي الذي يعيشه نتيجة تراجع الدخول وازدياد
معدالت التضخم والبطالة ،وارتفاع المديونية الخارجية.
يبدو أ ّن الحكومة «الرشيقة» التي أعلن حسان دياب
تشكيلها يوم الثالثاء الماضي وضمت  19وزيرا ً إلى جانب
رئيسها ،بينهم العديد من الوجوه الجديدة تماماً على الساحة
السياسية اللبنانية ،لم تَ ُرق للكثير من اللبنانيين وخصوصاً أولئك
المنخرطين في فعاليات الحراك المستمر منذ شهر أكتوبر
الماضي ،والذين ينظرون إليها على أنها حكومة «حزب الله»
وحلفائه وليست حكومة لبنان.
التشكيلة الحكومية التي تمت هذه المرة بطريقة مختلفة
عما جرى عليه عرف تشكيل الحكومات في
لبنان من حيث مراعاة التوازنات السياسية
ومراكز القوى الديموغرافية ،تعتبر إلى حد
بعيد حكومة تحالف قوى « 8آذار» ،وينظر
إليها على أنها تنطوي على إقصاء غير معلن
للقوى السنية التقليدية في لبنان المتمثلة
في تيار المستقبل وحلفائه ،وهو األمر
الذي أثار حفيظة الكثيرين داخل لبنان وخارجه ،فيما ينظر إليها
بعض اللبنانيين باعتبارها امتدادا ً لنفوذ القوى التي تسيطر على
المشهد في البالد منذ ما يزيد على  30عاماً مع بعض اإلضافات
التجميلية.
الغضب تجاه األوضاع االقتصادية والخدماتية المتدهورة في
لبنان ما زال متوهجاً تحت الرماد ،وهو الذي دفع المتظاهرين
إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى حيث خرج المئات مساء يوم
السبت باتجاه السراي الحكومي هذه المرة للتعبير عن رفضهم
للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب التي اعتبروا أنها ال تلبي
الحد األدنى من المطالب التي وضعها الشعب اللبناني منذ
بداية حراكه الشعبي قبل نحو أربعة أشهر؛ وفي مقدمتها إلغاء
نظام المحاصصة السياسية والطائفية وخروج الطبقة السياسية
التقليدية وممثليها ورموزها تماماً من المشهد اللبناني.
وبرغم أن معظم أعضاء الحكومة هم من الوجوه
الجديدة غير المعروفة في األوساط العامة ويتميزون بأنهم
من األكاديميين والمتخصصين ،إال أ ّن بعضهم يشكك في
استقالليتهم عن القوى السياسية التي تحالفت في تشكيلها
«حزب الله ،حركة أمل ،التيار الوطني» ،وهو ما كشفته النزاعات

بين األحزاب السياسية واالنقسامات التي طفت على السطح
بشأن توزيع الحصص والحقائب الوزارية في أثناء مشاورات
التشكيل قبيل والدة الحكومة.
نجاح حكومة حسان دياب مرهون بقدرتها على التعامل مع
العديد من التحديات التي يواجهها لبنان حالياً وكيفية إدارتها
للملفات الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى حلول غير تقليدية
وقد تكون جراحية في بعض األحيان ،وفي مق ّدمتها استعادة
الدعم الدولي وثقة الدول المانحة وإحياء
شح
االقتصاد المنهار الذي بدا واضحاً في ّ
في السيولة واالرتفاع المستمر في أسعار
المواد األساسية وفرض المصارف إجراءات
مشددة على العمليات النقدية وسحب
الدوالر ،واسترداد ثقة الشارع اللبناني الذي
بات يراقب كل شاردة وواردة في أدائها.
رئيس الحكومة السابق ،سعد الحريري ،وزعيم الحزب
التقدمي االشتراكي ،وليد جنبالط ،وهما من الوجوه ذات
التأثير الواسع في الشارع اللبناني أرسال إشارات إيجابية باتجاه
الحكومة الجديدة ،حيث طالب الحريري بمنحها الفرصة الكافية
لتقديم ما لديها ومحاولة إخراج لبنان من عنق الزجاجة ،فيما
اعتبر الثاني أن مجرد تشكيل الحكومة وخروجها إلى الواقع هو
بمثابة إنجاز ملموس يخرج لبنان من حالة الفراغ التي عاشها
على مدار ما يزيد على أربعة أشهر ،ويفسح المجال أمام مرحلة
جديدة يمكن خاللها العمل على إصالح األوضاع ووقف االنهيار
االقتصادي الذي يهدد البلد.
ينصح المراقبون رئيس الحكومة الجديد بالتعامل مع
الوضع على أنه مفترق طرق ،وبالعمل على االستفادة من
الدعم الدولي المتاح من خالل إطالق مشروع شامل لإلصالح
يكون أساسه الخروج من عباءة األحزاب واستمداد الشرعية من
الشعب اللبناني فقط.
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تقارير وتحليالت
ما مدى موثوقية توقعات الهيئات الكبرى الثالث للنفط؟
تناولت إيرينا سالف ،كاتبة في موقع «أويل برايس» ،في مقالها الذي نشره الموقع مدى موثوقية التوقعات التي تقوم
بإصدارها كل من منظمة (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة األمريكية ،مستندة إلى مقال نشره
جوليان لي في موقع وكالة «بلومبيرغ» والذي توصل إلى استنتاج مفاده :أنه بغض الطرف عن موثوقية التوقعات،
فإن العالم ال يعاني نقصاً في إمدادات النفط في الوقت الحالي.
يتوقف سوق النفط ويتحرك بنا ًء على التوقعات ،سواء أكان
ذلك متعلقاً بتوقعات نمو الطلب على النفط أو توقعات نمو
اإلنتاج .وفي الواقع ،ال يوجد هنالك توقعات ومراقبة أكثر دقة
من تلك التي توفرها واحدة من الهيئات الثالث الكبرى ،لكن
المشكلة تكمن في أن هذه التوقعات تختلف غالباً عن بعضها
بعضاً ،ما يعني أن واحدة على األقل من هذه التوقعات ستكون
خاطئة.
وتناول جوليان لي في مقاله في «بلومبيرج» هذا األسبوع،
التناقضات بين تقديرات (أوبك) للطلب على النفط لعام 2020
وتوقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية ووكالة الطاقة
الدولية ،مشيرا ً إلى أنه بينما تتوقع (أوبك) أن تتراجع مخزونات
النفط العالمية هذا العام ،فإن كالً من وكالة الطاقة الدولية
وإدارة معلومات الطاقة األمريكية تتوقعان أن يزداد حجم
مخزونات النفط العالمية.
وهناك من يقول إنه من خالل تلك التوقعات ،فإن
(أوبك) ،تسعى فعالً إلى إجراء تخفيضات في اإلنتاج وتقليص
المخزونات العالمية من النفط لوضع حد ثابت ألسعار النفط.
أما فيما يتعلق بتوقعات الوكالة فإنه ال يوجد لديها من الناحية
النظرية أي هدف أو غرض من التوقعات التي تقوم بإصدارها.
ومن الواضح أن الوكالة مشغولة على نحو متزايد بالتحذير من
استمرار التقاعس فيما يتعلق بتغير المناخ.
وخالل هذا العام ،توقعت كل من منظمة (أوبك) ووكالة
الطاقة الدولية نموا ً في الطلب على النفط بنحو  1.2مليون
برميل يومياً ،بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة ازدياد الطلب
العالمي على النفط وغيره من المحروقات السائلة هذا العام
بمقدار  1.3مليون برميل يومياً .وبالنسبة إلى اإلمدادات من
خارج (أوبك) ،فقد توقعت ارتفاع إنتاج النفط بنحو  2.1مليون
برميل يومياً ،في حين توقعت (أوبك) أن يرتفع إنتاج النفط
بمقدار  2.35مليون برميل يومياً ،بينما توقعت إدارة معلومات
الطاقة نمو اإلمدادات من خارج منظمة (أوبك) بنحو 2.6
مليون برميل يومياً.
ووفقاً لتقديرات (أوبك) ،انخفضت مخزونات النفط العالمية
منذ عام  2017بمقدار  653مليون برميل ،أما بالنسبة إلى

تقديرات اإلدارة والوكالة ،ولم يكن هناك انخفاض في مخزونات
النفط العالمية .لقد قدرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن
مخزونات النفط العالمية قد ارتفعت بنحو  100مليون برميل
خالل السنوات الثالث الماضية ،بينما بلغت نسبة االرتفاع وفقاً
لتقديرات وكالة الطاقة الدولية نحو  142مليون برميل.
ويبدو أن التباين يأتي من اختالف طرق حساب كميات
النفط المخزنة في العالم والعوامل األخرى المختلفة التي
تأخذها بعين االعتبار كل من الوكالة واإلدارة و(أوبك) .والحقيقة
المعروفة لدى الجميع هي أن بيانات مخزونات النفط العالمية
ليست دائماً متوافرة؛ فعلى سبيل المثال ،هنالك القليل من
المعلومات حول مخزونات النفط الصيني ،وذلك ألن بكين ال
تصدر تحديثات عامة حول مخزوناتها من النفط كما تفعل
إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
وتعد توقعات نمو العرض والطلب وتلك المتعلقة باتجاهات
االستهالك واإلنتاج ،أكثر أهمية من التوقعات الخاصة بكميات
مخزونات النفط ،وذلك فيما يتعلق بتوقع أسعار النفط .وعادة
ما تميل التوقعات المتعلقة بنمو العرض والطلب إلى التغيير
في كثير من األحيان وكلها تؤثر في المخزونات ،حيث إن
مستوى مخزونات النفط في ذاته نتيجة نهائية للعرض والطلب
واإلنتاج واالستهالك.
وبالنسبة إلى أولئك الذين يتساءلون إذا ما كان هناك ما
يكفي من النفط في العالم في حالة حدوث انقطاع خطير
في اإلمدادات ،فإن الجواب هو نعم .ففي منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية وحدها ،يوجد هنالك ما يكفي من النفط
لتلبية  60.6يوماً من الطلب على النفط .وبغض الطرف عن
اختالف تقديرات الهيئات الثالث ،فإن العالم ال يعاني نقصاً في
إمدادات النفط في الوقت الحالي.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات ثالثة أفضل وجهات السفر 2020

حلت دولة اإلمارات في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل وجهات السفر
 ،2020بحسب موقع « »ootlahالذي وصفها بالوجهة التي تمتزج فيها
الرفاهية والمستقبل .وقال الموقع ،إن دبي المدينة العالمية ليست
موطن أطول مبنى في العالم فقط ،ولكنها تحتضن أيضاً أكبر الجزر
االصطناعية في العالم ،متوقعاً أن يكون  2020عاماً مميزا ً لزيارة
اإلمارات ،حيث إن معرض إكسبو ،سيقام في أكتوبر وستشارك فيه أكثر
من  190دولة .وتعتبر دولة اإلمارات واحدة من أفضل وجهات السفر
التي يجب وضعها على رأس أولويات الزيارة في  ،2020متقدمة على
كوستاريكا واليونان وسريالنكا والبرازيل وبولندا واليابان ،وتصدرت
مصر القائمة تلتها كرواتيا في المرتبة الثانية.

حقل «محاني» ..أول اكتشاف بري للغاز في الشارقة منذ 1983

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات
في إمارة الشارقة تحت مسمى «محاني» بمعدالت تدفق تصل إلى  50مليون قدم مكعبة قياسية
في اليوم ،إلى جانب السوائل المرتبطة به ،ويشكل أول اكتشاف بري للغاز في اإلمارة منذ أوائل
الثمانينات .وتم هذا االكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشريكتها
اإليطالية «إيني» خالل السنة األولى من الشراكة بين المؤسستين .وجرى حفر بئر «محاني»1-
على عمق إجمالي يبلغ  14ألفاً و 597قدماً ،ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به
في تكوين الثمامة ،وسيتم تقدير حجم االكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من
عمليات التقييم والتطوير .وذكرت المؤسسة أن بئر «محاني ،»1-الواقع في منطقة االمتياز «ب»،
هي البئر األولى االستكشافية التي تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثالثي األبعاد جديد يغطي المنطقة.

النفط يهوي لقاع  3أشهر مع تنامي مخاوف الطلب بفعل «كورونا»
تراجعت العقود اآلجلة للخام  %2إلى أدنى مستوى في ثالثة
أشهر يوم أمس االثنين مع ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس التاجي
في الصين ،ما يكبح حركة السفر ويغذي التوقعات لتباطؤ في
الطلب على النفط .وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.32
دوالر للبرميل ،منخفضاً  1.37دوالر بما يعادل  ،%2.3ومسجال
أدنى مستوياته منذ  21أكتوبر .وأغلق الخام األمريكي على 53.14
دوالر للبرميل ،بانخفاض  1.05دوالر أو  ،%1.9وعند أقل سعر منذ
الثاني من أكتوبر.
وهوت كذلك أسواق األسهم العالمية ،التي يقتفي النفط أثرها
عادة ،في ظل تنامي قلق المستثمرين من أزمة آخذة في االتساع.
وشهد الطلب على أصول المالذ اآلمن ،مثل الين الياباني وسندات
الخزانة ،طفرة .وعلى صعيد متصل ،أكد معالي سهيل بن محمد
فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ،أن التأثير الواقع على

األسواق العالمية بما في ذلك سوق النفط من جراء فيروس كورونا
الجديد مدفوع بالعوامل النفسية التي يتبناها بعض المتداولين
في السوق .وقال« :من المنطق أال نضخم أي احتماليات انخفاض
في الطلب نتيجة ما يحدث في الصين ،مشيرا ً إلى أن اإلمارات
تتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية الحتواء انتشار فيروس
كورونا الجديد».
وأشار إلى أن الدول األعضاء في «أوبك  »+سوف تبحث
جميع الخيارات التي تحقق توازن السوق ،وذلك خالل االجتماع
الوزاري القادم المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل .وأبدى
تفاؤله بأن جميع أعضاء «أوبك  »+سيتخذون قرارا ً حكيماً يحافظ
على المكتسبات ،قائالً إن الدولة العب مهم في تحقيق االستقرار
والتوازن في األسواق العالمية ،حيث تجاوزت نسبة التزامها في
خفض اإلنتاج لشهر ديسمبر الماضي .%100
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متابعات إعالمية

السفير األلماني لدى دولة اإلمارات يقوم بزيارة
لجمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»
قام سعادة السفير ،إرنست بيتر فيشر ،سفير جمهورية
ألمانيا االتحادية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بزيارة
لجمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» ،في مقر الجمعية
في أبوظبي ،وذلك يوم األربعاء الموافق  22يناير ،2020
اطلع فيها على األنشطة التي تقوم بها الجمعية ،والجهود
التي تبذلها من أجل دعم مرضى السرطان ،مادياً ومعنوياً؛
بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة هذا
المرض ،إضافة إلى األنشطة التي تقوم بها الجمعية لتوعية
العامة للوقاية منه .وقد أثنى السفير األلماني على الجهود
التي تقوم بها الجمعية برئاسة سعادة األستاذ الدكتور جمال
سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،رئيس مجلس إدارة الجمعية ،والسيما تلك
التي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بمرض السرطان
وكيفية الوقاية منه؛ مثل المحاضرات والفعاليات التوعوية
المتنوعة ،لما لها من أهمية كبيرة وأثر في تقديم النصائح
الق ّيمة التي تساعد على تجنب اإلصابة بهذا المرض.
وقدم األستاذ عبدالله سالم الكعبي ،مدير عام الجمعية،
شرحاً عن أهداف الجمعية وآلية عملها واألنشطة والفعاليات
التي تقوم بها في إطار دعم المرضى ونشر التوعية في
المجتمع ،وحجم المساعدات المقدمة لعالج المصابين
بهذا المرض ،وأبرز التحديات التي تواجه الجمعية .وقد
أهدى األستاذ الكعبي درع جمعية «رحمة» إلى سعادة
السفير األلماني؛ تثميناً لموقفه الداعم للجمعية وتبرعه لها
كمساهمة كريمة منه في الدور الخيري واإلنساني الذي
تقوم به.

وأشار األستاذ الكعبي إلى أن حجم المساعدات المالية
التي قدمتها الجمعية للمرضى منذ تأسيسها ،وحتى اآلن،
بلغت نحو  5.3مليون درهم ،قُدمت إلى  206مرضى ،كما
ب ّي َن الكعبي أن الجمعية تحرص على زيادة حجم هذه
المساعدات لتصل إلى أكبر عدد من المرضى ،ولذا فإنها
تقوم بتكثيف الجهود واألنشطة لتحفيز المجتمع على
المساهمة في تقديم التبرعات للجمعية ،بما يساعدها
على تقديم مساعداتها المالية ،إضافة إلى أن الجمعية
سعت إلى توفير طرق عدة لتلقي هذه التبرعات ،سواء عبر
موقعها اإللكتروني أو عبر الحسابات البنكية .كما تحدث
األستاذ الكعبي للسفير األلماني عن أنشطة الدعم المعنوي
التي تنظمها الجمعية لمرضى السرطان ولألشخاص الذين
تعافوا من هذا المرض ،لما لهذه األنشطة من أثر طيب
في نفوس هؤالء األشخاص ،وتشتمل هذه األنشطة على
جلسات يقوم بها أخصائيون اجتماعيون ،بإدارة حوارات مع
المرضى ،ومع الذين تعافوا من هذا المرض ،ليتحدثوا فيها
عن تجاربهم ،وكل ما من شأنه أن يرفع معنوياتهم ويبعث
على التفاؤل والطمأنينة في نفوسهم.
وقد أبدى السفير األلماني في ختام زيارته تقديره
للجهود المبذولة من قبل جمعية رعاية مرضى السرطان
«رحمة» ،واآلليات المتطورة التي تتبعها الجمعية في
تقديم الدعم وإيصال المساعدات لمرضى السرطان وخدمة
المجتمع ،منوهاً بأهمية وجود مثل هذه المؤسسات
المجتمعية اإلنسانية ،التي تنشر ثقافة التكافل ومد يد
العون بين أفراد المجتمع ،وتحثهم على فعل الخير.
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