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حركة األسهم

اإلمارات تدعم كهرباء اليمن بـ100 ميغاواط

قطر: تمديد خفوضات إنتاج النفط 
يعزز استقرار السوق

  توقيع 6 اتفاقات للتنقيب عن النفط في مصر 

 ازدياد النمو االقتصادي في أبوظبي بنسبة %4
 في أربع سنوات 

الخطوط البريطانية تلغي رحالتها 
من هيثرو وجاتويك

جدي��دة  م�ساع��دات  الإم��ارات  دول��ة  قدم��ت 
وعاجل��ة لقط��اع الكهرب��اء اليمن��ي، م��ع بدء 
�سهر رم�سان، لتوفري 100 ميغاواط اإ�سافية 
ملي��ون   183.5( دولر  ملي��ون   50 بقيم��ة 
دره��م( وتاأتي هذه اخلطوة ا�ستم��رارا للجهود 
الكب��رية، الت��ي تبذله��ا الإم��ارات يف �سبي��ل 
التخفي��ف م��ن معاناة اأبن��اء ال�سع��ب اليمني، 
ال��ذي ي�سه��د طلب��ا متزاي��دا عل��ى الطاق��ة مع 

ارتفاع درجات احلرارة
و�سملت امل�ساعدات مول��دات ومعدات اإ�سافية 
للتغل��ب على م�سكل��ة انقطاع الكهرب��اء، وفقا 

لوكالة الأنباء الإماراتية )وام(
وباإ�ساف��ة ه��ذه امل�ساع��دات اجلدي��دة يرتفع 
حج��م امل�ساع��دات، الت��ي قدمته��ا الإم��ارات 
لقط��اع الكهرب��اء اليمن��ي اإىل ملي��ار و170 
ملي��ون درهم وتوف��ري 635 ميغ��اواط، وذلك 
يف اإط��ار حر���ص قي��ادة دولة الإم��ارات على 
حت�س��ن الظ��روف املعي�سي��ة لل�سع��ب اليمن��ي 
ال�سقيق لت�سل قيمة امل�ساعدات الإماراتية يف 
خمتلف القطاعات اإىل اأكرث من ملياري دولر

و�ست�سهم امل�ساع��دات الإ�سافية العاجلة التي 
قدمته��ا الإم��ارات لقط��اع الكهرب��اء اليمن��ي 
يف تقلي��ل النقطاع��ات املتك��ررة يف التي��ار 

الكهربائي التي ي�سهدها اليمن.

ق��ال وزي��ر الطاقة القط��ري حممد ال�س��ادة اإنه 
متفائ��ل باأن ي��وؤدي متدي��د خفو�س��ات اإنتاج 
النف��ط العاملي��ة بعد حزي��ران )يوني��و( املقبل 
اإىل تعزي��ز ا�ستق��رار ال�س��وق واإن هن��اك فوائد 
يف موا�سل��ة اخلفو�س��ات حت��ى اآذار )مار�ص( 
2018. وقال ال�سادة يف بيان:  نحن متفائلون 
ب��اأن متديد العمل بالتف��اق اإىل الن�سف الثاين 
م��ن العام احلايل �سي��وؤدي اإىل حت�سن ا�ستقرار 
ال�س��وق نظ��راً لالرتفاع املتوق��ع يف الطلب يف 

الربع��ن الثال��ث والراب��ع  اإىل جان��ب التح�سن 
التدريجي للو�سع القت�سادي العاملي 

نرى اأي�سًا فوائد يف متديد العمل بالتفاق اإىل 
الرب��ع الأول ، من 2018 حن ينخف�ص الطلب 
لأ�سب��اب مو�سمية، وذك��ر ال�س��ادة اأن عدداً من 
منتج��ي النفط اأبدوا دعمهم لتمديد التفاق يف 
الأي��ام الأخ��رية، واأن عملية ا�ستع��ادة التوازن 
بن العر���ص والطلب بداأت تكت�س��ب زخمًا بعد 
نحو ثالث �سنوات من ارتفاع خمزونات النفط. 
وجتتم��ع  منظم��ة البل��دان امل�س��درة للنف��ط" 

)اأوبك( وبع�ص منتجي النفط خارجها .

اأعل��ن وزي��ر الب��رول امل���ري ط��ارق املال، 
»موافق��ة احلكومة على �ست��ة اتفاقات لقطاع 
وال�ستك�س��اف،  البح��ث  جم��ال  يف  الب��رول 
اأن  واأو�س��ح  الربمل��ان«.  اإىل  ف��ع  �سررُ وه��ي 
التفاق��ات »تن���صّ على تلقي م���ر عرو�سًا 
م��ن ���ركات حملي��ة وعاملية يف م��ا يتعلق 
بقطاع الب��رول«، لفتًا النتب��اه اإىل  ت�سكيل 

جلنة لتحديد اأح�سن ميزة يف العرو�ص 
واأ�س��ار املال يف موؤمتر �سحايف عقده يف مقر 
احلكوم��ة، اإىل اأن م�ر »وقعت عقداً با�سترياد 
خام النفط م��ن الب�رة، وهو جزء من تطوير 
�ستورد مبوجب هذا  العالق��ات مع العراق، و�سيرُ
التف��اق ١٢ ملي��ون برمي��ل �سنوي��ًا من خام 
الب���رة لتكريره��ا يف م���ر«. واأف��اد ب��اأن 
كّرر حاليًا، ويجري  ال�سحن��ة الأوىل و�سلت وترُ

التفاق على ال�سحنة الثانية 
وذكر اأن  جملة منح التوقيعات يف التفاقات 
ال�ست��ة الت��ي وافقت عليها احلكوم��ة، تت�سمن 
65 ملي��ون دولر والتزام��ات م��ن ال�ركات 
الأجنبي��ة بالإنفاق بح��د اأدنى 1600 مليون 

دولر . واأو�س��ح اأن امل��دة املقبل��ة  تق�س��ي 
بتنمي��ة حق��ول الغ��از الطبيعي، حت��ى يكون 
لدينا اكتف��اء ذاتي من الغ��از الطبيعي نهاية 

 2018
اإىل ذل��ك، ك�س��ف اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة 
اأن »راأ���ص امل��ال امل�ستثم��ر يف  والإح�س��اء، 
الهيئ��ات القت�سادية ارتفع بن�سبة 17.6 يف 
املئة خ��الل العام امل��ايل 2015 – 2016، 
وبل��غ 1087.9 بلي��ون جني��ه خ��الل الع��ام 
املايل املنتهي يف حزي��ران )يونيو( 2016، 
 2014 ع��ام  بلي��ون   924.7 مقاب��ل  يف 
الزي��ادة وف��ق بي��ان  ، وترك��زت    2015  -
اجله��از، »يف قطاع��ات التاأمين��ات وال�سوؤون 
الجتماعي��ة وال�سناعة والب��رول والتعدين، 
والثقاف��ة  والت�س��الت  النق��ل  اإىل  اإ�ساف��ة 
والإعالم والإ�س��كان والت�سيي��د«. ولفت النظر 
اأن قيم��ة ال�ستثم��ارات املالي��ة »بلغ��ت  اإىل 
469.8 بلي��ون جنيه عام 2015 - 2016 
، يف مقاب��ل 534.2 بلي��ون الع��ام ال�ساب��ق، 
�سد تركز  براج��ع ن�سبته 12.1 يف املئة«. وررُ
ه��ذا النخفا���ص يف »قطاع��ات التاأمين��ات 

وال�سوؤون الجتماعية والزراعة والري 

زاد النم��و القت�س��ادي يف اإم��ارة اأبوظبي 
الثابت��ة  بالأ�سع��ار  مرك��ب  �سن��وي  مبع��دل 
 2012 عام��ي  ب��ن  املئ��ة  يف   4.1 بن�سب��ة 
اإىل دائرة التنمية القت�سادية  2016 ، ا�ستن��اداً 
يف اأبوظب��ي. واأعلن��ت الدائ��رة يف بيان��ات �سادرة 
زع��ت يف »ملتقى  ع��ن مرك��ز الإح�س��اء يف اأبوظبي، ورُ
قد  ���ركاء التنمي��ة القت�سادي��ة خلطة اأبوظب��ي« الذي عرُ
يف الإم��ارة، مب�سارك��ة اأكرث من 40 جه��ة حكومية حملية 
واحتادية، اأن  النمو ال�سنوي املركب لكمية التجارة اخلارجية 
غ��ري النفطي��ة بل��غ 15 يف املئة يف املدة ذاته��ا، يف حن حقق 
ر�سي��د ال�ستثم��ار الأجنبي املبا�ر منواً ن�سبت��ه 8 يف املئة العام 
املا�س��ي مقارنة ب�2015، م��ع ا�ستمرار مع��دلت الإنفاق احلكومي 
لبن��ود النفقات الراأ�سمالية ، ويهدف امللتق��ى اإىل »تعزيز التوا�سل بن 
�ركاء التنمية القت�سادية يف الإمارة، مبا ي�ساهم يف متابعة اأداء تنفيذ 
امل�ساري��ع واملب��ادرات �سم��ن حم��ور التنمي��ة القت�سادية خلط��ة اأبوظبي، 

واخلروج بنتائج وقرارات تعزز دور اجلهات املعنية بتحقيق اأهداف اخلطة 
واأظهرت بيانات معدل النمو ال�سنوي املركب للقطاعات غري النفطية من 2012 
حت��ى 2016، »من��و القطاع ال�سناع��ي بن�سب��ة 4.8 يف املئة والنق��ل والتخزين 

3.8 يف املئ��ة، واخلدم��ات املالي��ة والتاأم��ن 16.1 يف املئ��ة والتجارة 7 يف 
املئة وال�سياح��ة 2.1 يف املئة واملعلومات والت�سالت 5.3 يف املئة، والت�سييد 

والعقارات 2.8 يف املئة، والتعليم 3 يف املئة وال�سحة 11.3 يف املئة 
واأو�س��ح رئي���ص الدائرة عل��ي ماجد املن�س��وري، اأن خط��ة اأبوظبي  تق��دم م�ساراً 
وا�سح��ًا لتعزي��ز مكانة الإمارة اإقليميًا ودوليًا«، م�س��رياً اإىل اأن اجلهات احلكومية 
امل�سارك��ة يف امللتق��ى »تعم��ل على حتقيق حم��ور التنمي��ة القت�سادية يف خطة 
اأبوظب��ي، وال��ذي يركز على اأربعة حم��اور رئي�سية، هي خلق بيئ��ة تناف�سية مرنة 
ملمار�س��ة الأعم��ال وبناء قطاع خا���ص فّعال وفر�ص ا�ستثماري��ة، وتعزيز وجهة 
�ساه��م يف التنّوع  �سياحي��ة جاذب��ة ذات طاب��ع متميز، وخل��ق قطاعات حيوي��ة ترُ
القت�س��ادي ، ولف��ت النتب��اه اإىل اأن اآف��اق اقت�س��اد اأبوظب��ي يت�س��م مبزي��ج من 
الفر���ص والتحدي��ات، اإذ تظهر املوؤ���رات مرونة القت�ساد وقدرت��ه على التكيف 
م��ع التحدي��ات وحتويله��ا اإىل فر�ص، يف ظل م��ا تتمتع به الإم��ارة من مقومات 
عل��ى م�ست��وى متانة الأو�ساع املالي��ة وال�ستقرار الجتماع��ي، اإىل جانب البنية 
التحتي��ة القوي��ة والبيئ��ة التنظيمية الداعمة لب��دء الأعم��ال وممار�ستها  ، ووقعت 
دائ��رة التنمي��ة القت�سادية على هام�ص امللتقى اتفاق��ًا مع 20 جهة حكومية يف 
الإم��ارة، تهدف اإىل حتديد اإطار عمل م�س��رك واأدوار اجلهات امل�ساهمة واملن�سقة 
يف التخطي��ط والتنفيذ لأهداف خطة اأبوظب��ي، وتخلل امللتقى ثالث جل�سات حول 
بيئ��ة تناف�سية مرنة ملمار�سة الأعمال، وورد فيها اأن الإمارة »احتلت املرتبة 35 
يف تقرير ممار�سة الأعمال ال�سادر عن البنك الدويل عام 2016 . وركزت اجلل�سة 

الثانية على »قطاع خا�ص فعال وفر�ص ا�ستثمارية رائدة«،

قال��ت »اخلط��وط اجلوية الربيطاني��ة« اإنها األغ��ت كل رحالته��ا من مطاري 
هي��رثو وجاتويك يف لندن الت��ي كانت مقررة قبل ال�ساع��ة 17:00 بتوقيت 
غرينت���ص الي��وم )ال�سبت(، ب�سبب عط��ل اإلكروين عاملي. وقال��ت ال�ركة يف 
بيان: »تعر�سنا لعطل كبري يف اأنظمة تكنولوجيا املعلومات ت�سبب يف تخبط 

�سديد لرحالتنا حول العامل  
وقال��ت ال�ركة يف وقت �سابق اإن رح��الت لها يف بريطانيا تاأخرت وا�سطر 

الركاب لالنتظار وقتًا طوياًل.
وقال��ت الناطق��ة با�س��م ال�رك��ة:  نعت��ذر لعمالئن��ا الذين يواجه��ون بع�ص 
التاأخ��ري ب�سبب عط��ل يف نظام تكنولوجي��ا املعلومات ه��ذا ال�سباح... نحن 

نعمل على حل امل�سكلة باأ�رع ما ميكن 
ومل تق��دم الناطق��ة املزي��د م��ن التفا�سي��ل. وحت��دث م�سافرون عل��ى مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي عن تاأخر لوق��ت طويل يف رح��الت »اخلطوط اجلوية 
الربيطانية« اململوكة ل� »املجموعة الدولية ل�ركات الطريان« )اآي اإيه جي( 
ب�سبب ا�سطرار الطائرات لالنتظار على املدرج يف بداية عطلة نهاية اأ�سبوع 

طويلة يف بريطانيا.
وكت��ب اأحد ال��ركاب على »توي��ر«: ما زلنا عل��ى املدرج يف لي��دز. اخلطوط 
اجلوي��ة الربيطانية تظن اأن هيرثو مكتظ لدرجة متنعنا من الإقالع. ل ميكن 

اأن نلحق برحلتنا اإىل فيغا�ص بهذا ال�سكل 

المغرب يواجه تحدي ارتفاع عدد السكان 

اأظه��رت درا�س��ة اأن ع��دد �س��كان املغرب ق��د يتجاوز 
43 مليون��ًا بحلول ع��ام 2050، بزيادة 272 األف 
مول��ود �سنوي��ًا، متث��ل فر�س��ة للتط��ور القت�س��ادي 
ذات��ه  الوق��ت  ويف  والإنتاج��ي،  ال�س��كاين  والتو�س��ع 
حتدي��ًا اجتماعي��ًا وعمراني��ًا. واأ�س��ارت الدرا�سة التي 
اأعدتها »املندوبية ال�سامية يف التخطيط« وا�ستغرقت 
نح��و �سنت��ن، اىل اأن 73.6 يف املئ��ة م��ن ال�س��كان 
�سيعي�س��ون يف امل��دن والتجمع��ات ال�سكانية الكربى 
و�سيق��در عددهم بنحو 32 مليون��ًا، يف مقابل 20.4 
مليون حاليًا، اأم��ا �سكان الأرياف ف�سيراجع عددهم 
من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ اإجراء الإح�ساء 

الأخ��ري، اإىل 11.5 ملي��ون ع��ام 2050.
ويقدر �سكان املغرب حاليًا بنحو 34 مليون �سخ�ص، 
60 يف املئ��ة منه��م يعي�س��ون يف امل��دن و40 يف 
املئ��ة يف الأري��اف، ونتيج��ة ذل��ك، �سيقي��م نحو 75 
يف املئ��ة من اإجمايل ال�س��كان يف التجمعات الكربى 
و�سواحيه��ا، خ�سو�س��ًا يف ال��دار البي�س��اء، 13 يف 
املئ��ة منه��م يف الرب��اط، و12 يف املئ��ة يف طنج��ة، 
و11.6 يف املئ��ة يف اأغادي��ر، و11.4 يف املئ��ة يف 

مراك�ص - اأ�سفي.
واأك��دت الدرا�سة اأن »املغ��رب �سيتميز دميوغرافيًا يف 
العقود الثالثة املقبلة براجع اأعداد الأطفال وات�ساع 
توقع اأن يزيد عدد الأ�سخا�ص فوق  الفئات امل�سنة، اإذ يرُ
60 عامًا على 10 مالين، اأي ثالثة اأ�سعاف الرقم 

احل��ايل، ما ميثل �سغطًا على مرافق الرعاية ال�سحية 
و�سناديق التقاعد وقيم��ة املعا�سات«. ويف املقابل، 
�سينخف�ص عدد الأطفال يف �سن التعليم البتدائي اإىل 
3.2 ملي��ون، و�سيراج��ع عدد اليافعن من 1.8 اإىل 
1.6 مليون ب�سبب انخفا�ص اخل�سوبة الدميوغرافية 
وخروج امل��راأة اإىل العم��ل وتقلي�ص الأ���ر املتعددة 
مل�سلح��ة الأ�ر ال�سغرية الع��دد، مبعدل 3.2 �سخ�ص 

يف كل عائل��ة يف مقاب��ل 4.6 �سخ���ص حالي��ًا.
لك��ن التح��دي القت�سادي، وف��ق الدرا�س��ة، �سيتوقف 
عل��ى قدرة القت�ساد على امت�سا�ص الأفواج اجلديدة 
م��ن طالب��ي العم��ل الذين �سريتف��ع عدده��م اإىل 5.4 
ملي��ون ع��ام 2032 م��ن 4.3 ملي��ون حالي��ًا، قب��ل 
اأن ينخف���ص اإىل 3.8 ملي��ون �سخ���ص ع��ام 2050. 

و�سيواج��ه القت�ساد املغربي �سغط��ًا كبرياً يف �سوق 
العمل يف العقدين املقبل��ن، اإذ �سيقدر عدد القادرين 
عل��ى العمل بنحو 26 مليون �سخ���ص، بزيادة خم�سة 
ومتك��ن  املقبل��ة.  الثالث��ة  العق��ود  خ��الل  مالي��ن 
القت�س��اد املغربي من توفري 109 اآلف فر�سة عمل 
العام املا�س��ي، ولكن عدد العاطلن من العمل ارتفع 
نحو 63 األفًا، معظم من خريجي اجلامعات واملعاهد 
العلي��ا، لريتف��ع ع��دد العاطلن ع��ن العم��ل اإىل 1.3 
ملي��ون �سخ�ص، بزيادة نحو 300 األف �سخ�ص خالل 
ال�سنوات اخلم���ص املا�سية، التي ارتبطت بالتداعيات 
القت�سادية والجتماعية مل��ا عرف بثورات »الربيع 
األ��ف   220 خل��ق  اإىل  املغ��رب  ويحت��اج  العرب��ي«. 
فر�س��ة عمل �سنويًا ملعاجلة جزء م��ن بطالة ال�سباب 

وخف�سها اإىل 7 يف املئة من 10.7 يف املئة حاليًا.
ون�س��ح البنك الدويل يف مذكرة اإىل احلكومة اجلديدة 
باإعط��اء اأولوي��ة ملجال ت�سغي��ل ال�سب��اب لال�ستفادة 
م��ن كفاءاته��م وزي��ادة الإنتاجي��ة والتناف�سية، عرب 
م�ساعف��ة الوظائ��ف املعرو�س��ة يف القطاعن العام 
واخلا���ص، وت�سجي��ع املبادرات وامل�ساري��ع الفردية. 
ومن��ح البنك ال��دويل احلكومة قرو�س��ًا قيمتها 350 
مليون دولر لتمويل م�ساريع ال�سباب، يف م�سعى اإىل 
تطوي��ر القت�س��اد والو�سول اإىل مع��دل 45 يف املئة 
م��ن قيم��ة الدخ��ل الف��ردي املعتم��د يف دول الحتاد 
الأوروب��ي القريبة من املغرب، مثل اإ�سبانيا واإيطاليا 
وفرن�س��ا. ويحتاج املغرب اإىل منو ل يقل عن 4.5 يف 
املئ��ة على م��دى ربع قرن لتحقيق م��ا حققه الحتاد 

الأوروب��ي يف ن�س��ف ق��رن. واأك��د البن��ك ال��دويل اأن 
املغرب ي�ستطيع ال�ستفادة من الطفرة الدميوغرافية، 
وم��ن ر�سي��ده يف اكت�س��اب خربة يف جم��الت منها 
�سناعة ال�سيارات واأج��زاء الطائرات والتكنولوجيات 
امل�ساع��د  اجلغ��رايف  الو�س��ع  اإىل  اإ�ساف��ة  احلديث��ة، 
وال�ستق��رار  اخلارجي��ة،  ال�ستثماري��ة  والتدفق��ات 
ال�سيا�س��ي، والتح�س��ن امل�سج��ل يف جم��ال احلق��وق 
ن�سح بالرهان  واحلري��ات. ولتحقيق تلك الغاي��ات، يرُ
عل��ى ج��ودة التعلي��م واخلدم��ات والبن��ي التحتي��ة، 
وحتدي��ث القوان��ن واحلوكم��ة املالي��ة وال�سيا�سي��ة. 
ولف��ت البنك النتب��اه اإىل اأن 13 بل��داً فقط يف العامل 
متك��ن من حتقيق معدلت من��و بلغت نحو 7 يف املئة 

على مدى 20 عامًا، معظمهم يف �رق اآ�سيا. 

قمة السبع تتفق على تسوية التجارة 

اختتم��ت قمة جمموعة الدول ال�سناعية ال�سبع يف تاورمينا يف �سقلية 
م��ن دون اتف��اق ح��ول املناخ بعدم��ا طل��ب الرئي�ص الأمريك��ي دونالد 
ترام��ب مهل��ة اإ�سافي��ة لتخاذ ق��رار ب�س��اأن اللت��زام باتف��اق باري�ص 

ملكافحة الحتبا�ص احلراري 
ويف حماول��ة للمحافظ��ة عل��ى م��اء الوج��ه وتف��ادي تباي��ن ت��ام يف 
املواق��ف، تو�سلت القمة اإىل �سيغة ت�سوي��ة للخالف حول التجارة عرب 
الأطل�س��ي، باملحافظ��ة على توافقاته��ا ال�سابقة حول حظ��ر احلمائية، 
م��ع الوق��وف بح��زم �س��د املمار�س��ات التجاري��ة غ��ري العادل��ة، وذلك 
تفهم��ًا ل�سكوى الرئي�ص الأمريكي من عدم امل�س��اواة يف ميزان التبادل 

التجاري، خ�سو�سًا مع اأملانيا.
ويف وق��ت اأجم��ع امل�ساركون يف القم��ة، با�ستثناء الرئي���ص الأمريكي، 
عل��ى التم�سك بالتزاماتهم يف اتف��اق باري�ص جلهة احلد من النبعاثات 
ال�سام��ة، ملكافحة الحتبا�ص احل��راري وارتفاع ح��رارة الأر�ص، اأبدى 
البي��ان اخلتامي للقمة تفهم��ًا لعملية املراجعة الأمريكي��ة، فيما اأعلن 
ترام��ب يف تغري��دة على »توي��ر« عزمه على اإعالن موق��ف نهائي من 

اتفاق باري�ص الأ�سبوع املقبل.
وعل��ى عك���ص املناخ والتج��ارة اللذين يتطلب��ان اتفاقًا عل��ى اإجراءات 
عملي��ة، اأعل��ن الق��ادة ال�سبع��ة توافقه��م عل��ى تعزي��ز التع��اون الوثيق 

ملحاربة الإرهاب يف اأعقاب اعتداء مان�س�سر.
وقال��ت امل�ست�سارة الأملاني��ة اأنغيال م��ركل اإن القوى ال�سبع 

خا�س��ت مناق�س��ات »منطقي��ة« ح��ول التج��ارة، واتفق��ت 
على التم�س��ك مبواقفه��ا ال�سابقة حول رف���ص احلمائية، 

م��ع اإ�ساف��ة بند على ما اتفق علي��ه يف القمم املا�سية، 
»ياأخ��ذ يف العتبار املقارب��ة اجلديدة للرئي�ص ترامب 

الذي اأ�ر عل��ى اأن التبادل التجاري يجب اأن يكون 
ع��ادًل اإ�ساف��ة اإىل كونه حراً. غ��ري اأن مركل اأكدت 

يف الوق��ت ذات��ه، عل��ى اأن النقا�س��ات املتعلق��ة 
باملناخ كانت »غري مر�سية اإطالقًا«، واأ�سارت 

اإىل اأن موق��ف الولي��ات املتحدة و�سعها يف 
»عزل��ة تامة« بعد رف�سه��ا اللتزام باتفاق 

باري���ص املربم ع��ام 2015. وم��ع تواتر 
الأنباء اإىل اخلارج عن تباين القمة حول 

ق�سي��ة املن��اخ، �س��ارت تظاهرات يف 
بل��دة جيارديني نك�سو���ص املجاورة 

لتاورمينا نظمها نا�سطون بيئيون 
ورددوا فيه��ا هتاف��ات مناه�سة 

ال�سناعي��ة  ال��دول  ل�سيا�س��ات 
عل��ى  باحلف��اظ  وطالبوه��ا 

ال�رط��ة  وت�س��دت  البيئ��ة. 
و�سجل��ت  للمتظاهري��ن 

مناو�سات بن اجلانبن، 
الأذه��ان  اإىل  اأع��ادت 

التي تتخلل  التوترات 
اجتماع��ات من هذا 

النوع 

ويف حماول��ة لر�سي��ة احللف��اء يف خت��ام اجتماع��ات ماراثوني��ة يف 
بروك�سي��ل و�سقلي��ة، اأك��د م�ست�س��ار الأم��ن القوم��ي الأمريك��ي هربرت 
مكما�س��ر دع��م ترامب ميثاق الدف��اع امل�سرك حللف �سم��ال الأطل�سي 
)نات��و( بعد ج��دل اأثاره جتاهل الرئي�ص الأمريك��ي هذا البند يف خطابه 

يف مقر احللف. 
وق��ال مكما�سر لل�سحافين يف ختام قم��ة جمموعة ال�سبع:  اأعتقد اأنه 
لي�ص من الطبيعي التوقع باأنه يتحتم على الرئي�ص اأن يقول �راحة اإنه 

يدعم البند اخلام�ص. بالطبع هو يدعمه 
وح���رت الأزم��ة يف ليبي��ا وق�سية الهج��رة عرب البح��ر املتو�سط، يف 
حمادث��ات اأجراه��ا ق��ادة ال��دول ال�سبع عل��ى هام�ص القمة م��ع ممثلي 
اأربع دول اأفريقية ه��ي تون�ص وكينيا والنيجر ونيجرييا. وح�ص حممد 
اإي�سوفو رئي�ص النيجر املجموعة على اتخاذ اإجراءات عاجلة حلل الأزمة 
يف ليبي��ا وهي نقطة انط��الق مئات الآلف م��ن املهاجرين الطاحمن 
حلي��اة اأف�س��ل يف اأوروبا. وانتقد اأي�س��ا القادة لع��دم وفائهم بتعهدات 

بتقدمي م�ساعدات ملحاربة الفقر يف مناطق غرب اأفريقيا 
و�سم��ل بي��ان القم��ة بعد مناق�س��ات مطول��ة، تهديدا منف�س��اًل جدد فيه 
الق��ادة م��ا اأعلنوه يف القم��ة املا�سية، ح��ول اتخاذ اإج��راءات اإ�سافية 
�س��د رو�سي��ا اإذا اقت�س��ت احلاج��ة، وذلك لتدخله��ا يف اأوكراني��ا. وقال 
دبلوما�سي��ون اإن توافق��ًا اأك��رب ظهر بن قادة املجموع��ة ب�ساأن ق�سايا 

دولية اأخرى مثل �سورية وكوريا ال�سمالية.
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