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حركة األسهم

روسيا تعتزم اتخاذ قرار بشأن تمديد 
اتفاق خفض إنتاج النفط  

أدنوك للتوزيع تعلن أسعار الغاز 
المسال غير المدعومة 

توقعات بتراجع العجز المالي 
الخليجي 50% في 2017

عقبات متجددة أمام 
صناعة السيارات 

توجهات لتعاون صناعي 
إيطالي تونسي 

�إن  �ألك�سندر نوفاك  �لرو�سي  �لطاقة  قال وزير 
رو�سيا �ستقرر يف �أبريل ني�سان �أو مايو �أيار ما 
�إذ� كان يتعني متديد �التفاق بني �أوبك و�لدول 
حول  �أوب��ك  يف  �الأع�ساء  غري  للنفط  �ملنتجة 

خف�ض �الإنتاج �لعاملي.

 31 يف  �التفاق  �أجل  ينتهي  �أن  �ملقرر  ومن   
تا�ض  وكالة  قالت  ما  ح�سب  حزير�ن،  يونيو 

للأنباء 
مع  �الجتماع  يعتزم  �إنه  �أي�سا  نوفاك  وقال 
موؤمتر  خلل  �لفالح  خالد  �ل�سعودي  نظريه 
مار�ض  يف  هيو�سنت  يف  )�سري�ويك(  �لطاقة 

�آذ�ر .

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رول  ���رك��ة  �أعلنت 
�إع��ادة  �أ�سعار  للتوزيع"  "�أدنوك  للتوزيع 
ل�سهر  �مل�سال  �ل��غ��از  ����س��ط��و�ن��ات  تعبئة 
فرب�ير 2017 – بال�سعر غري �ملدعوم، يف 
جميع حمطاتها للخدمة يف دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
�لذي  �ل�سهري  �الأ�سعار  حتديث  ومبوجب 
يف  و�ع��ت��م��اده  ب��ه  �لعمل  �ل�ركة  تبا�ر 
"�أدنوك  ح���ددت  �سهر،  ك��ل  م��ن  �ل��ع��ا���ر 
للتوزيع" �أ�سعار �إعادة تعبئة �لغاز �مل�سال 
�سعة 25 رطًل عند 58 درهمًا مقارنًة مع 
درهمًا، يف   53 �لبالغ  �ل�سابق  بيعها  �سعر 
حني حددت �ل�ركة �سعر �إعادة تعبئة �لغاز 
درهمًا   116 عند  رطًل   50 �سعة  �مل�سال 
مقارنًة مع �سعر بيعها �ل�سابق �لبالغ 106 
باالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  وق��ال  در�ه��م 

�سعيد  �ملهند�ض  للتوزيع"،  "�أدنوك  ل�ركة 
تعتمد  للتوزيع  �أدنوك  �إن  �لر��سدي  مبارك 
منهجية و��سحة وحمددة يف عملية حتديد 
�أ�سعار �إعادة تعبئة ��سطو�نات �لغاز �مل�سال 
�سهريًا، بحيث تاأخذ بعني �الهتمام مر�عاة 
�لغاز �ملنزيل  �مل�ستهلكني وعملء  م�سالح 
ومو�كبة  �الإم�����ار�ت،  دول���ة  يف  �مل�����س��ال 
�لغاز،  ملنتج  �لعاملية  �الأ�سعار  تغيري�ت 
للتوزيع"  "�أدنوك  حر�ض  �لر��سدي  و�أك��د 
بال�سكل  �جلديد  �لبيع  �سعر  تطبيق  على 
حقوق  يحفظ  �ل��ذي  �الأم��ث��ل  �القت�سادي 
جميع �مل�ستهلكني و�لعملء وبالتعاون مع 

خمتلف �جلهات ذ�ت �لعلقة
�لغاز  للتوزيع" للم�ستحقني  "�أدنوك  وتوفر 
20 درهمًا ل�سعة  �مل�سال بال�سعر �ملدعوم، 
رطًل   50 ل�سعة  درهمًا  و30  رط��ًل   25
خلل  من  �ل�سمالية  و�ملناطق  �أبوظبي  يف 

بطاقة خا�سة ت�سدرها �ل�ركة .

يف  �لعجز  ت��ر�ج��ع  دوىل  تقرير  ت��وق��ع 
 50% بن�سبة  �خلليج  دول  ميز�نيات 
خلل �لعام �حلاىل، وذلك �إىل 77 مليار 
�لعام  خلل  ملياًر�   144 مقابل  دوالر 
�لتقرير بتوقعات �خلرب�ء  �ملا�سي، ونّوه 
ب��ر�ج��ع �ل��ع��ج��ز يف �حل�����س��اب �جل���اري 
م�ستويات  �إىل  دوالر  مليار   433 من 
�إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار   ، للغاية  منخف�سة 
�الق��ر����ض  م��ن  �ل��ع��ج��ز  ن�سف  مت��وي��ل 
�لرغم  �لنقدي على  �لد�خلي و�الحتياطي 
للتمويل،  متنوعة  خ��ي��ار�ت  وج��ود  من 
�ملالية  �ل��ت��دف��ق��ات  �رت��ف��اع  م��ت��وق��ًع��ا 

 94 �إىل  دوالر  مليار   54 من  للمنطقة 
تظل  و�أن  �جلديد  �لعام  يف  دوالر  مليار 
�الأ�سول �الأجنبية ثابتة عند م�ستوى 2.1 

تريليون دوالر.
غري  �لناجت  �رتفاع  �إىل  �لتقرير  و�أمل��ح   
�لنفطي �إىل %2.4خلل 2017 ، و3.2 
�لعجز  تر�جع  مع  �ملقبل  �لعام  يف   %
�ملايل وحت�سن �أ�سعار �لنفط، وبد�أت دول 
تق�سفية  �سيا�سة  �ملا�سي  �لعام  �خلليج 
�أ�سعار  يف  �ل��ر�ج��ع  مو�جهة  ت�ستهدف 
 ،50% من  �أك��ر  �إىل  و�سل  �ل��ذي  �لنفط 
�الإن��ف��اق  �سبط  على  �خل��ط��ط  وت��رك��زت 
�مل�روعات  تنفيذ  يف  و�لتو�سع  و�لر�سد 

ب�ر�كات مع �لقطاع �خلا�ض .

ُتع��ّد �أ�سو�ق �لنفط وم�ساريع �لطاقة يف دول 
�ملنطق��ة م��ن �ملوؤث��ر�ت �لرئي�سي��ة يف حتديد 
م�ستوي��ات �القت�س��اد للبلد�ن �خلليجي��ة. وبات 
�سعب��ًا �لتنبوؤ مب�س��ار�ت �الأ�س��و�ق �لعاملية، ب�سبب 
تباين �أه��د�ف �ملنتجني و�مل�ستهلك��ني. ور�أت �ركة 
»نفط �له��لل« يف تقرير �أ�سبوعي �أن �ملوؤ�ر�ت �حلالية 
»تعك���ض مدى قدرة قطاع �ل�سناعة يف �إحد�ث نقلة نوعية 
عل��ى كل �ل�سع��د، ويف �ستى �لظ��روف �سو�ء كان��ت منتع�سة 
�أو منخف�س��ة ، و�أف��اد �لتقرير ب��اأن �لنتائج �حلالي��ة »ت�سري �إىل 
تعقي��د�ت يف �لقطاع��ات �القت�سادي��ة، بفعل تقّلب �أ�سع��ار �لنفط 
�لعاملي��ة ب�سكل مت�س��ارع، كما عك���ض �القت�ساد �لعامل��ي بو�سوح 
مع��دالت �لنمو �مل�سجل��ة يف �الأ�س��و�ق �لنا�سئة و�ملتقدم��ة، حيث بات 
�لقط��اع �ل�سناعي يف طليعة �لقطاعات �ملتحكم��ة باحلو�دث �الإيجابية 
و�ل�سلبي��ة ، وع��ّد �أن قط��اع �سناع��ة �ل�سي��ار�ت »يو�جه حتدي��ات وتقلبات 
عل��ى �مل�ستوي��ني �لعاملي و�الإقليم��ي، وبات معدل منوه ل��دى �ملنتجني حول 
�لع��امل مرهون��ًا بعو�م��ل �سيا�سي��ة و�قت�سادي��ة معق��دة«، الفت��ًا �لنظ��ر �إىل �أن 
�الإد�رة �الأمريكي��ة  و�سع��ت �أولويات جديدة وو��سحة �ملع��امل ل�سناعة �ل�سيار�ت 
ع��رب �ل�سغط على �ملنتج��ني لت�سنيعها د�خل �الأر��سي �الأمريكي��ة«. ومع ��ستمر�ر 

ه��ذ� �ل�سغط، توق��ع �سدور قر�ر�ت »حتم��ي �لتجار �الأمريكيني م��ن �ملناف�سني يف 
�ل�سناع��ة ح��ول �لعامل ، وعددت »نفط �لهلل« عو�م��ل »�ست�سكل حتديات م�ساَعفة 
عل��ى �لطل��ب �لعاملي عل��ى �ل�سي��ار�ت وعل��ى �ل�سناعة، وتتمث��ل بارتف��اع �أ�سعار 
�لنفط خ��لل �لعام �حلايل، وزيادة تكاليف �لت�سني��ع و�ل�سحن و�لتوقعات بر�جع 
�القت�س��اد �ل�سين��ي«. و�أ�سافت �أن عو�م��ل �أخرى »�ستزيد �ل�سغ��وط على موؤ�ر�ت 
�لطل��ب عل��ى م�ستق��ات �لنفط، و�ستح��دث حتويلت كب��رية على �سناع��ة �ل�سيار�ت 
�لتقليدي��ة و�لطلب عليها، وه��ي �لتقدم �لتكنولوجي وزيادة �لطل��ب على �ل�سيار�ت 
�لكهربائي��ة وتوجهات �لدول ال�ستخد�م �ملع��ادن ذ�ت �الأوز�ن �خلفيفة يف �سناعة 
هي��اكل �ل�سي��ار�ت، و�لتز�م م�سام��ني �لت�ريعات �ملت�سلة باحلد م��ن �النبعاثات 
�لكربونية ، و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن لعمليات �لبحث وتقومي �لظروف �ملحيطة بقطاع 
�سناع��ة �ل�سي��ار�ت حول �لع��امل، »�آثار�ً �إيجابي��ة ملعرفة و�قع �لقط��اع �ل�سناعي، 
�إذ �سينعك���ض خ��روج بريطاني��ا م��ن �الحت��اد �الأوروبي �سلب��ًا على ه��ذه �ل�سناعة 
�الأوروبي��ة و�لربيطاني��ة، ب�سبب �لغر�م��ة و�لتعرفة �جلمركية �للت��ني قد تفر�سهما 
دول �الحت��اد عل��ى �ل�سي��ار�ت �لربيطاني��ة«. وخُل���ض �إىل توق��ع »�نخفا�ض �لطلب 
عل��ى �ل�سيار�ت خلل �لعام �حلايل، نتيجة �رتفاع �أ�سع��ار �لنفط وم�ستقات �لطاقة 
و�لفائدة على �لتمويل، يف حني �سيف�سي �زدياد �سعر �رف �لدوالر �إىل رفع �أ�سعار 
�ل�سي��ار�ت لدى �القت�ساد�ت �لنا�سئة  ، وعن �أه��م �حلو�دث يف قطاع �لنفط و�لغاز، 
رجح��ت »�سل �أويل« �لوحدة �الأمريكية ل� »روي��ال د�ت�ض �سل«، تق�سيم �مل�سايف يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�الأ�سول �الأخرى ل�ركة »موتيفا �نربر�يزز« �مل�روع 

�مل�سرك مع »�أر�مكو �ل�سعودية« يف �لربع �لثاين من �ل�سنة �حلالية. 

و�س��ف رئي���ض »�حتاد �ل�سناع��ات �الإيطالي��ة« فينت�سين�سو بوت�س��ا لقاءه مع 
�لرئي���ض �لتون�س��ي �لباجي قايد �ل�سب�سي باملثمر ج��د�ً، و�أتاح �لفر�سة لتاأكيد 

�رورة تعميق �لتعاون وزيادة فعالية �ل�ركات �الإيطالية و�لتون�سّية 
وكان �ل�سب�س��ي و�س��ل �ىل روما قب��ل يومني ير�فقه وفد رفي��ع �مل�ستوى �سّم 
وزي��ر �خلارجي��ة خمّي���ض �جلهين��اوي ووزير �لتع��اون �لدويل حمّم��د فا�سل 
عبد�ل��كايف ووزي��رة �ل�سياح��ة و�ل�سناعات �ل�سعبي��ة �سلمى �للوم��ي �لرقيق، 

وح�سد�ً من رجال �الأعمال وم�سوؤويل �ل�ركات �لتون�سية 
وقال بوت�سا �إن »لل�سوق �لتون�سية موقعًا مركزيًا بالن�سبة لل�ركات �الإيطالية، 
الأ�سباب عديدة على ر�أ�سها �ملوقع �ال�سر�تيجي �لذي حتتله تون�ض يف منطقة 
�ملتو�ّس��ط«.  و�أ�سار �إىل »�أن �إيطاليا ت�سغل موقعًا مهمًا يف �القت�ساد �لتون�سي 
ع��رب �أك��ر من 800 �رك��ة تعمل يف �الأر��س��ي �لتون�سية، م��ا مينحها موقع 
�ل�س��د�رة، خ�سو�سًا على �سعي��د �ال�ستثمار�ت و�ملو�قع و�لف��روع �الإنتاجية 
له��ذه �ل���ركات، و�لت��ي ت�ستفي��د م��ن �لتق��ارب بن�س��ب عالية ب��ني حاجات 
�ركاتن��ا و�خل��رب�ت �حلرفية �ملتو�ف��رة يف تون���ض«  و�أكد »��ستم��ر�ر �حلو�ر 
ب��ني �حت��اد �ل�سناع��ات �الإيطالية ونظريه �لتون�س��ي )�أوتي��كا(، و�لذي يرتكز 
عل��ى تنمي��ة م�ساريع م�سركة ندعمها معًا«، م�س��دد�ً على »�أن �لعمل �مل�سرك 
ودع��م حكومَت��ي بلدينا، ي�ساهم يف �إطلق قاعدت��ني مّتجهتني نحو �ملتو�ّسط 

و�أوروبا، ما �سي�سهم يف �سمان �أ�سو�ق و��سعة ملنتجاتنا«.

مصر تدرس تسديد مستحقات شركات البترول

�أعلنت �ركة »د�نة غاز« �الإمار�تية، �أن �مل�ستحقات 
�ملتاأخرة لدى م�ر �رتفعت �إىل 265 مليون دوالر 
 221 نحو  مقابل  يف   ،2016 ع��ام  نهاية  حتى 
�سحايف  بيان  يف  و�أ�سافت   .2015 يف  مليونًا 
 2016 خ��لل  م�ر  من  ت�سلمته  ما  �إج��م��ايل  �أن 
�ملئة  يف   64 متثل  دوالر،  مليون   79 �إىل  و�سل 
�ل�سنة.  خ���لل  �مل�ستحقات  قيمة  �إج��م��ايل  م��ن 
نهجًا  �ل�ركة  �ستتخذ  ف�ساعد�ً  �الآن  »من  وتابعت 
حذر�ً يف �ال�ستثمار يف م�ر، يقوم على ربط �سخ 
من  حت�سله  ما  مب��دى  �لر�أ�سمالية  �ال�ستثمار�ت 
�لتنفيذي  رئي�سها  وق��ال  �ملتاأخرة«.  م�ستحقاتها 
كبري�ً  حتديًا  نو�جه  »للأ�سف  و�رد  �أمل��ان  باتريك 
ما  م�ر،  يف  �ملتاأخرة  م�ستحقاتنا  حت�سيل  يف 

ي�ستوجب منا �لركيز ب�سكل �أكرب على مو�زنة حجم 
�ال�ستثمار مع م�ستوى �لتح�سيل«. و�أ�سارت �ل�ركة 
�أنها متكنت من �حلفاظ على ربحيتها يف عام  �ىل 
نتيجة  �الإير�د�ت  �نخفا�ض  من  �لرغم  على   2016
و�خل�سائر  �لبرولية،  �ل�سو�ئل  بيع  �أ�سعار  تر�جع 
�رف  �سعر  يف  �حل��اد  �النخفا�ض  عن  �لناجمة 

�جلنيه �مل�ري.
وقررت م�ر يف 3 ت�رين �لثاين )نوفمرب( �ملا�سي 
مقابل  يف  �ملحلية  �لعملة  ���رف  �أ�سعار  حترير 
 8.88 من  �لدوالر  �سعر  و�رتفع  �الأجنبية،  �لعملت 
للبنوك.  �لر�سمية  18 جنيهًا بالتعاملت  �إىل  جنيه 
تقل�ض  �إىل  �الأج��ن��ب��ي  �الحتياطي  ت��ر�ج��ع  و�أدى 
بالتز�ماتها  �لوفاء  على  �مل�رية  �حلكومة  قدرة 
�ل�����رك��اء  م�ستحقات  مقدمها  ويف  �خل��ارج��ي��ة 
�سجلت معدل  �أنها  غ��از«  »د�ن��ة  و�أك��دت  �الأج��ان��ب. 

يف   92 بن�سبة  م�ر  يف  �حلفر  عمليات  يف  جناح 
�ملئة خلل عام 2016، ما �ساهم يف زيادة معدل 
�إنتاجها �ليومي بن�سبة 11 يف �ملئة �إىل 36.6 �ألف 
برميل نفط مكافئ، يف مقابل 33.9 �ألف برميل يف 
�لربع  يف  �ليومي  �إنتاجها  معدل  و�رتفع   .2015
ليتجاوز  �ملئة  يف   31 بن�سبة   2016 من  �الأخ��ري 
�ملدة  يف  �أل��ف��ًا   30 مقابل  يف  برميل،  �أل��ف   40

�ملقابلة من �لعام �ملا�سي، وفقًا للبيان.
وقال �لناطق �لر�سمي با�سم وز�رة �لبرول و�لروة 
�سحفي  ت�ريح   يف  عبد�لعزيز  حمدي  �ملعدنية 
م�ستحقات  لت�سديد  �آلية  لديها  �لبرول  وز�رة  �إن   :
تقدر  و�ل��ت��ي  �الأجنبية  و�ل��غ��از  �ل��ب��رول  ���رك��ات 
تلك  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًا  دوالر،  بليني   3.5 بنحو 
م�ر  و�أن  �سابقة  �سنو�ت  منذ  كانت  �مل�ستحقات 
�إطار جهود قطاع �لبرول  �آلية لل�سد�د. ويف  تدر�ض 

�لبرولية، حققت  �الإنتاج من مناطق م�ر  لزيادة 
حقول �الأبي�ض بال�سحر�ء �لغربية زيادة جديدة يف 
 25 نحو  بلغت  �لطبيعي  �لغاز  من  �ليومي  �الإنتاج 
بعد  مكثفات  برميل  و1200  مكعبة  قدم  مليون 
�ل�سو�غط �جلديدة يف �حلقول،  جناح تركيب وحدة 
لريتفع �إجمايل �الإنتاج من �لغاز �لطبيعي �إىل 515 
برميل  �ألف   47.4 ونحو  يوميًا  مكعبة  قدم  مليون 
�الإجمايل  �لنفط �خلام و�ملكثفات لي�سل  يوميًا من 

�إىل 140 �ألف برميل مكافئ نفط يوميًا 
�لدين  »بدر  �ركة  ��ستثمار�ت  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
للبرول« و�لتي تعمل يف حقول �الأبي�ض، و�أن �لك�سف 
�لذي حتقق �أخري�ً يبد�أ يف �آذ�ر )مار�ض( �ملقبل �إنتاج 
برميل  و1000  غاز  مكعبة  قدم  مليون   30 نحو 
تنموية  بئر  حلفر  �لرتيب  ويجري  يوميًا.  مكثفات 
�إنتاج  معدالت  لزيادة  نياج  موقع حقل  جديدة يف 

�لنفط �خلام بنحو 5 �آالف برميل يوميًا �سمن خطة 
�لتنمية �جلاري تنفيذها يف �حلقول. 

للبرول«  �لدين  »بدر  مو�زنة  ��ستثمار�ت  �أن  يذكر 
مليون   321 تبلغ   2018  - ل�2017  �ملعتمدة 
بئر�ً  و24  ��ستك�سافية  �آب��ار   8 حفر  ت�سمل  دوالر 
ثقة  ويوؤكد  �الإنتاج  زيادة  جهود  يدعم  ما  تنموية، 
�ل�ركاء �الأجانب يف �الحتماالت �لبرولية �لو�عدة 

يف �ل�سحر�ء �لغربية.
�ل�سنوي  �لت�سخم  موؤ�ر  �سجل  �خر  �سعيد  وعلى   
�إىل  قفز  حيث  م�ر،  يف  جديد�  قيا�سيا  م�ستوى 
�لثاين  كانون  يناير/  �سهر  خلل  �ملئة  يف   29.6
دي�سمرب/  يف  �سجلها   24.3 ب�  مقارنة  �ملا�سي، 

كانون �الأول �ملا�سي.
و�خلدمات  �ل�سلع  �أ�سعار  �لت�سخم  موؤ�ر  ويقي�ض 
�ال�ستهلكية �لتي ت�سرى الأغر��ض �حلياة �ليومية، 

باالأ�سعار  مبقارنتها  �أي  �سنوي،  �أ�سا�ض  على  وذلك 
�لتي �سجلتها خلل �ل�سهر نف�سه من �لعام �ل�سابق.

موؤ�ر  �رتفاع  �أعلنت  �مل�رية  �ل�سلطات  وكانت 
�ملا�سي  �الأول  كانون  دي�سمرب/  خ��لل  �لت�سخم 
�لرقم  لت�سحح  ع��ادت  ثم  �ملئة،  يف   23.3 بن�سبة 
لي�سبح 24.3 يف �ملئة، وهو م�ستوى قيا�سي �ُسجل 

الأول مرة حينذ�ك.
يف  �ملئة  19.4يف  �ل�سنوي  �لت�سخم  معدل  و�سجل 
نوفمرب/ ت�رين ثان �ملا�سي، يف مقابل 13.6يف 

�ملئة يف �أكتوبر/ ت�رين �أول �ملا�سي.
وقال �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�الإح�ساء يف 
�لت�سخم  �إن معدل  �ل�سبت،  بيان �سحفي  م�ر، يف 
�ل�سنوي �رتفع مدفوعا بزيادة �أ�سعار �ل�سلع �لغذ�ئية، 
�لتي ز�دت بن�سب متفاوتة ترو�حت ما بني 7 و15 

يف �ملئة مقارنة ب�سهر دي�سمرب/ كانون �الأول.

 القمة العالمية للحكومات  تناقش تحديات 
المستقبل اقتصاديًا وبيئيًا

دبي  يف  �نطلقت  �لتي  للحكومات«  �لعاملية  »�لقمة  جل�سات  تطرح 
�سوؤ�اًل   50 دولة،   138 من  وعاملية  �قليمية  �سخ�سية   4000 بح�سور 
و�سناع  قادة  �أمام  و�لعامل،  �لعربية  �ملنطقة  م�ستقب���ل  بتحديات  تتعلق 
�لتغيري يف �لعامل. و�ل�سوؤ�ل �الأهم هو �لذي طرح و�جيب عنه خلل �جلل�سة 
�لوزر�ء  رئي�ض  �الإم��ار�ت  دولة  رئي�ض  نائب  قبل  من  للقمة،  �الفتتاحية 
حاكم دبي �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم من خلل حو�ر مفتوح يتعلق 
م�سرية  �ىل  وعودتها  ح�سارتها  �لعربية  �ملنطقة  ��ستئناف  »�مكان  ب� 

�لتنمية«
و�لتنمية  و�ل�سحة  و�لتعليم  كالعوملة  �مل�ستقبلية  �لتحديات  وتاأتي 
�لتي  �ملو��س��يع  �لغذ�ئي، يف مقدم  و�الأمن  �ملناخي  و�لتغ��ري  �مل�ستد�مة 

�ستناق�سها �لقمة ال�ست�ر�ف م�ستقبل �ملنطقة �لعربية و�لعامل 
وهو   ، لل�سعادة«   �لعاملي  »�حلو�ر  موؤمتر  بعقد  �لقمة  �ملنظمون  و��ستبق 
و�أجندتها  �ل�سعادة  م�ستقبل  ناق�ض  �لعامل،  م�ستوى  على  نوعه  من  �الأول 
�لعاملية مب�ساركة �أكر من 300 عامل وخبري وم�سوؤول حكومي وممثلي 
منظمات دولية ، وركز �حلو�ر على �سبل �إ�سعاد �أكر من 7 بليني �سخ�ض 
حول �لعامل من خلل طرح 10 مو��سيع رئي�سية �سمن 4 حماور هي: دور 
�حلكومات يف حتقيق �ل�سعادة و�لرفاه، وعلم �ل�سعادة، وت�سميم و�عتماد 
نوعية  �إ�سافة  ميثل  ما  �ل�سعادة«،  وقيا�ض  و�لرفاه،  �ل�سعادة  �سيا�سات 

الأعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 
�لعاملي  �حل��و�ر  يهدف    : �لرومي  عهود  لل�سعادة  �لدولة  وزي��رة  وقالت 
لل�سعادة �إىل بحث �سبل حتقيق �لتو�زن بني �لتطور �لتكنولوجي �ملت�سارع 

و�الهتمام ب�سعادة ورفاه �لنا�ض، وربط �ل�سعادة باأجند�ت عمل 
ما  عمليًا،  لل�سعادة  �لعلمية  �ملفاهيم  وتطبيق  �حلكومات، 

حت�سني  يف  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  �أه��د�ف  مع  ين�سجم 
حياة �ل�سعوب 

و�علن نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة 
�لعاملية  �لقمة  �ن  �آل نهيان،  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن 

�لعربي  �ل�سباب  منتدى  �سيتخللها  للحكومات 
�لذين  �ل�سباب  من  نخبة  يجمع  نوعه،  من  �الأول 

و�ح��د  �سقف  حت��ت  عربية  دول��ة   22 ميثلون 
من  �ختيارهم  مت  وق�د  تطلعاتهم.  مل�ساركة 

يف  �الإم��ار�ت  دولة  �سفار�ت  تعاون  خلل 
�لوطن �لعربي مع �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات 

�إجناز�تهم  �ملعنية بال�سباب، بناًء على 
وت��اأث��ريه��م  و�الأك��ادمي��ي��ة  �ملهنية 

�الإيجابي يف جمتمعاتهم 
و�أكد �أن هذ� �حلدث ي�سكل �سابقة 

�لعربي  �ل�سباب  جتمع  مهمة 
من كل �جلن�سيات و�لثقافات 

وهي  و�ح���دة،  مظلة  حت��ت 
و�لتعاون  �ل�ر�كة  مظلة 

م������ن خ�������لل ط����رح 
ومناق�ستها  �الأفكار 

�لت�سور�ت  وو�سع 
بو�قع  للنهو�ض 

�ل�سباب ومتكينهم من �أد�ء و�جبهم جتاه بلد�نهم 
�مل�سافات  تقريب  يف  ودوره��ا  �لعوملة  عن  �ليوم  نتحدث  �إننا    : وق��ال 
وحتدياتها  �ملرحلة  ق�سايا  �إن  ونقول  �لعامل،  وح�سار�ت  �سعوب  بني 
مو�جهتها،  يف  دور  وللجميع  عاملية  ق�سايا  و�الجتماعية  �القت�سادية 
فكيف لنا �أال ن�سعى �إىل تقريب �مل�سافات بني �ل�سباب �لعرب �أنف�سهم �لذين 
�الأحلم  �أو  �لتاريخ  �أو  �للغة  �لقو��سم �سو�ء كانت  �لكثري من  جتمع بينهم 
و�لتطلعات؟ �إن �نفتاحنا على �لعامل �سيكون له �سدى �أكرب وتاأثري �إيجابي 
�أعمق �إذ� كنا ك�سباب عربي متفقني حول �أجندة ق�سايانا ومتفقني �أي�سًا 

يف ت�سور�تنا حللولها 
�الأمم  ملنظمة  �لعام  �ملدير  م�ساركة  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  وت�سهد 
من  وعدد  �سيلفا،  د�  غر�زيانو  جوزيه  فاو(   ( و�لزر�عة  للأغذية  �ملتحدة 

كبار �ل�سخ�سيات يف جمايل �لتغري �ملناخي و�الأمن �لغذ�ئي 
 150 فيها  وي�سارك  �أيام  ثلثة  ت�ستمر  �لتي  �لقمة،  يف  م�ساركون  و�أكد 
�إقليمية  �سخ�سية   4000 من  �أكر  وحت�رها  جل�سة   114 يف  متحدثًا 
وعاملية من 138 دولة، �ن �لعامل �لر�هن توؤثر فيه ظاهرة �لتغري �ملناخي 
�قت�سادية  �نعكا�سات  �لظاهرة  ولهذه  ��ستثناء،  بل  كافة  �ل��دول  على 

و�سيا�سية و�إن�سانية ت�سكل حتديًا حقيقيًا الأجيال �حلا�ر و�مل�ستقبل.
 و�إن ما مت �إجنازه من �تفاقات دولية وعلى ر�أ�سها �تفاق باري�ض للمناخ، 
يوؤكد عزم كل �لدول على مو��سلة تعاونها يف �إطلق �ملبادر�ت و�مل�ساريع 

يف �إطار جهودها �لر�مية �إىل �حلد من تد�عيات تلك �لظاهرة 
ومتتاز دورة �لعام �حلايل بتعدد حماورها �لتي توؤ�س�ض �ىل حر�ك عاملي 
كبري وتعاون دويل غري م�سبوق يت�سدى للمتغري�ت �ملت�سارعة �لتي توؤثر 

يف �أد�ء �حلكومات حا�ر�ً وم�ستقبًل. 
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