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حركة األسهم

خسائر بأكثر من 8 مليارات دوالر تهدد 
توشيبا اليابانية 

المغرب يعزز توسعه في نيجيريا 
باتفاقيتين جديدتين 

تأييد روسي سعودي لتمديد التخفيضات 
يرفع أسعار النفط  

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر واشنطن تواجه خيارين لحفظ النمو االقتصادي 

إلى 2.1 بليون دوالر

ف�صلت �رشكة تو�صيبا اليابانية يف الإف�صاح عن 
نتائجها املالية يف املوعد املحدد لذلك، لكنها 
حذرت من اأنها قد ت�صجل خ�صائر ت�صل اإىل نحو 

8.4 مليار دولر.
وكانت هيئ��ة �صوق املال يف طوكي��و قد اأعطت 
ال�رشك��ة اليابانية مهلة حت��ى 15 اأيار اجلاري 
لإ�صدار تقارير الأداء املايل، لكن تو�صيبا قالت 
الأرق��ام  يزال��ون يدر�ص��ون  "املراجع��ن ل  اإن 

النهائية".
وتاأت��ي اخل�صائ��ر التقديري��ة يف الع��ام امل��ايل 

املنته��ي يف اآذار املا�صي اأقل بقليل مما توقعه 
عمالق الإلكرتونيات ال�صهر املا�صي.

اأن  اأي�ص��ا  �صاب��ق  وق��ت  يف  ال�رشك��ة  واأعلن��ت 
م�صتقبله��ا ق��د يك��ون عل��ى املحك ، حي��ث انها 
امل��دة  يف  عدي��دة  مالي��ة  �صعوب��ات  واجه��ت 

املا�صية.
وكانت ف�صيحة حما�صبية كربى قد ظهرت على 
ال�صط��ح يف 2015 اأدت اإىل ا�صتقال��ة عدد كبري 
من املديرين البارزين بال�رشكة، بينهم الرئي�س 
التنفي��ذي لها، اإذ اكت�صفت اجله��ات الرقابية اأن 
تو�صيبا تالعبت يف �صجالت احل�صابات من اأجل 

تعظيم اأرباحها بواقع 1.2 مليار دولر.

 اأ���رشف العاه��ل املغربي امللك حمم��د ال�صاد�س 
عل��ى توقي��ع اتفاقيتن ب��ن اململك��ة وجنرييا 
الغ��از  لنق��ل  اأنب��وب  مب���رشوع  الأوىل  تتعل��ق 
بالتع��اون يف جم��ال  والثاني��ة  البلدي��ن  ب��ن 

املخ�صبات الزراعية )الأ�صمدة(. 
وقال وزير اخلارجية النيجريي جيفري اونييما 
عقب التوقي��ع ان "التفاقية ل تهم فقط املغرب 
ونيجرييا، وانه يجب اأن نتفق مع الدول الأخرى 
التي مير منها الأنبوب ومن هنا �صتت�صح الروؤيا 

وتكلفة امل�رشوع والوقت الذي �صي�صتغرقه."

واأ�ص��اف اأن "املحادث��ات ل ت��زال جاري��ة م��ع 
ع��دد من ال��دول التي م��ن املتوق��ع اأن مير فيها 
الأنب��وب وان��ه هناك درا�ص��ة نقوم به��ا ملعرفة 
وتو�صي��ح حج��م ال�صتثم��ار واإمكان��ات ال��دول 
الت��ي �صيم��ر منها الأنب��وب." وق��ال اإن الأنبوب 
"�صيمر يف الأقل ب�صت دول اأفريقية اأخرى ورمبا 
اأك��ر هي غانا وتوغو و�صاح��ل العاج وال�صنغال 

وموريتانيا ثم املغرب."
واأ�ص��اف اأن اأفريقيا �صتجني الكثري من وراء هذا 
الأنب��وب "اأولها اأنها �صتط��ور التبادل والتعاون 
الأفريق��ي - الأفريقي وكذلك خل��ق فر�س �صغل 

وت�صهل التبادل مع الأ�صواق الأوروبية."

اأعل��ى  اإىل  باملئ��ة   2 النف��ط  اأ�صع��ار  �صع��دت 
م�صتوياته��ا يف اأكر من ثالثة اأ�صابيع متجاوزة 
قال��ت  اأن  بع��د  للربمي��ل  دولرا   52 م�صت��وى 
اأن  اإىل  حاج��ة  هن��اك  اإن  ورو�صي��ا  ال�صعودي��ة 
ت�صتم��ر تخفي�ص��ات الإم��دادات اإىل العام املقبل 
وه��ي خطوة نحو متديد اتفاق تقوده اأوبك لدعم 

الأ�صعار ملدة اأطول مما كان خمططا له.
وقال وزي��را الطاقة يف البلدين، اإن "تخفي�صات 
الإم��دادات يج��ب متديده��ا لت�صع��ة اأ�صه��ر حتى 
نهاي��ة مار���س اآذار 2018".  وذلك متديد اأطول 
من امل��دة املن�صو���س عليه��ا يف التفاق وهي 
�صت��ة اأ�صه��ر وتظه��ر اأن املعرك��ة خلف�س جممل 
متوقع��ا  كان  مم��ا  �صعوب��ة  اأك��ر  املعرو���س 
اأ�صال فيما يرج��ع بن اأ�صباب اأخرى اإىل ارتفاع 
انت��اج النف��ط الأمريك��ي. وا�ص��ار الوزي��ران اىل 

اأنهم��ا ياأم��الن باأن ين�صم منتج��ون اآخرون اإىل 
اخلف�س الذي �صيكون يف بادئ الأمر بالأحجام 
املن�صو���س عليها نف�صها يف التف��اق الأ�صلي. 
واأنه��ت عقود خام القيا���س العاملي مزيج برنت 
لأق��رب ا�صتحق��اق جل�ص��ة الت��داول مرتفعة 98 
�صنت��ا اأو م��ا يع��ادل 1.9 باملئ��ة لت�صج��ل عن��د 
الت�صوي��ة 51.82 دولر للربمي��ل بع��د اأن قفزت 
اأعل��ى  52.63 دولر وه��و  اإىل  اأثن��اء اجلل�ص��ة 
م�صت��وى منذ احلادي والع�رشين من �صهر ني�صان 
املا�صي. واأغلقت عقود خ��ام القيا�س الأمريكي 
غ��رب تك�صا���س الو�صي��ط مرتفع��ة 1.01 دولر 
للربمي��ل.  دولر   48.85 اإىل  باملئ��ة   2.1 اأو 
وفوجيء جت��ار النفط باللهج��ة القوية لالإعالن 
عل��ى الرغم من اأنهم ينتظرون لريوا هل �صتوافق 
جمي��ع الدول امل�صاركة يف التفاق على املوقف 
ال�صعودي-الرو�ص��ي عندما جتتمع يف فيينا يف 

اأيار لتقرير �صيا�صة الإنتاج.  25

التعر امل�صتمر يف منو الناجت املحلي 
النمو  وح��ف��اظ  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 
�صنويًا  املئة  يف   ٢ معدل  على  الأمريكي 
وت�صجيل  املا�صين،  العقدين  م��دى  على 
يف   9.6 بلغ  ق��وي��ًا  اقت�صاديًا  من��واً  ال�صن 
القت�صادين  بع�س  ُتقلق  تقارير  كلها  املئة، 
الأمريكين من اأن تكون بالدهم قد وقعت يف )فخ( 

النمو املنخف�س.
اأن  اأظ��ه��رت  الأخ���رية  التجارة  وزارة  تقارير  وك��ان��ت 
القت�صاد الأمريكي منا بن�صبة 0.7 يف املئة فقط يف الربع 

الأول من العام احلايل.
اًل  ويف هذا ال�صياق، ن�رشت دورية "فورين اأفريز" حتقيقًا مف�صّ
�صارما  رو�صري  فيه  كتب  والعاملي،  الأمريكي  النمو  تعر  حول 
العقدين  �صنويًا على مدى  املئة  بلغت ٤ يف  التي  النمو  اأن معدلت 
اللذين تليا احلرب العاملية الثانية، هو ال�صتثناء ولي�س القاعدة للنمو 

القت�صادي يف اأمريكا والعامل.
 وعّد �صارما اأن القت�صاد العاملي لطاملا �صّجل منواً �صنويًا يف حدود 2 اإىل 
3 يف املئة، واأنه حتى يف ذروة الثورة ال�صناعية الأوروبية، مل يتعد ن�صبة 5.2 
يف املئة، وهي ن�صبة النمو ذاتها التي �صهدها العامل منذ نهاية "الركود الكبري"، 

الذي ن�صب يف خريف عام 2008. 

ت�صيب  التي  ال�صيخوخة  هي  اأ�صباب،  ثالثة  اإىل  احلايل  التباطوؤ  �صارما  ويعزو 
العامل  مواطني  وقيام  الكربى،  القت�صادات  ذات  الدول  يف  ال�صكانية  الرتكيبة 

بت�صديد الديون التي ترتبت عليهم منذ اأزمة 2008، وتعّر العوملة.
اأن الفاتورة ال�صحية للبالد تق�صم جزءاً كبرياً  ويعتقد القت�صاديون الأمريكيون 
ال�صحية  الرعاية  �صناديق  على  احلكومة  اإنفاق  ب�صبب  ال�صنوية،  املوازنة  من 
واملتقاعدين، وهو ما دفع الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما اإىل اإقرار قانون الرعاية 

ال�صحية للحد من هذه الفاتورة.
ُمكّلف  اأوباما  اأن قانون  الرئي�س احلايل دونالد ترامب واجلمهورين عّدوا  اأن  اإل 
وا�صتبداله مب�رشوع ميكنه  ال�صتغناء عنه  الأف�صل  واأن من  الفيديرالية،  للحكومة 
اإن ارتفاع  اإذ  خف�س الكلفة ال�صحية. لكن خف�س الكلفة ال�صحية يبدو م�صتحياًل، 
ميكن  ول  الكلف،  هذه  ارتفاع  عن  الأول  امل�صوؤول  هو  الأمريكين  اأعمار  معدل 
لالأمريكين جلم هذا الرتفاع من دون زيادة يف عدد من هم يف عمر ال�صباب، وهو 

ما يتطلب اإما ت�صجيع الإجناب، اأو فتح باب الهجرة.
اإىل دعم حكومي يف قطاعات ال�صحة والرتبية،  وحتتاج برامج ت�صجيع الإجناب 
اأما  الإنفاق احلكومي.  اأ�صكال  الذين يرف�صون كل  وهو ما يعار�صه اجلمهوريون 
ا�صتقبال مهاجرين �صباب، فهو اأمر مرفو�س لدى اجلمهورين، الذين يرغبون يف 

احلفاظ على اأغلبية �صكانية من البي�س.
ويلفت القت�صاديون الأمريكيون النتباه اإىل اأن النمو ال�صيني حاليًا مبني على 
احلكومية  ال�صتثمارات  يف  وارتفاع  الر�صمي  النظام  خارج  من  ديون  عن�رشين: 
من  الواردة  الر�صمية  التقارير  وتظهر  اخلا�صة.  ال�صتثمارات  يف  انخفا�س  اأمام 
ال�صن اأن ال�صتثمارات اخلا�صة ارتفعت بواقع 2.3 يف املئة يف 2016، مقابل 

ارتفاع يف ال�صتثمارات احلكومية بلغ 2.18 يف املئة يف املدة ذاتها.

تراجع عجز امليزان التجاري امل�رشي يف �صباط املا�صي، وحدد اجلهاز 
ب�56.0  النخفا�س  ن�صبة  العامة والإح�صاء امل�رشي  للتعبئة  املركزي 
يف املئة، لتبلغ قيمته 2.1 بليون دولر يف مقابل 4.7 بليون دولر يف 

ال�صهر ذاته من عام 2016.
"زادت  ال�صادرات  قيمة  باأن  بيان  يف  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  واأف��اد  
 1.6 �صباط يف مقابل  بليوين دولر يف  املئة م�صجلة  22.1 يف  بن�صبة 
بليون دولر يف ال�صهر ذاته من العام املا�صي". وعزا ذلك اإىل "الزيادة 
173.8 يف املئة  اأ�صمدة بن�صبة  اأهمها  ال�صلع،  يف قيمة �صادرات بع�س 
وبرتول خام 104.6 يف املئة وبرتق�ال طازج 3.9 يف املئة ومالب�س 
مقابل  يف  ال�صلع  بع�س  �صادرات  قيمة  وتدّنت  املئة".  يف   2.8 جاهزة 
املئة  يف   24.1 بن�صبة  األبان  منتجات  ومنها  املا�صي،  العام  مثيلتها 
5.9 يف  17.8 يف املئة وعجائن و�صلع غذائية متنوعة  و�صجاد وكليم 
املئة، واأثاث 3.2 يف املئة. وانخف�صت قيمة الواردات بن�صبة 35.8 يف 
املئة بالغة 4.1 بليون دولر يف مقابل 6.4 بليون دولر لل�صهر ذاته من 
العام ال�صابق.  وربط اجلهاز ذلك بتدين قيمة واردات بع�س ال�صلع منها 
باأ�صكالها  لدائن  املئة،  53.7 يف  بن�صبة  اأو �صلب  اأولية من حديد  مواد 
الأولية 13.8 يف املئة، مواد كيماوية ع�صوية وغري ع�صوية 22.3 يف 

املئة، قمح 11.5 يف املئة.

اإلسكان وصندوق التنمية العقارية: خصصنا 73 ألف منتج سكني وتمويلي

و�صعت وزارة الإ�صكان ال�صعودية و�صندوق التنمية 
لتنفيذ  متقدمة؛  مرحلة  يف  خططهما  العقارية 
براجمهما ال�صكنية، وذلك مع اإطالق 20585 منتجا 
برنامج  الرابعة من  الدفعة  �صكنيا ومتويليا، �صمن 
»�صكني«، يف وقت مت فيه تاأكيد اأن برنامج التمويل 
النتظار  مدة  تقلي�س  اإىل  يهدف  املدعوم،  ال�صكني 
اإىل 5 اأعوام كحد اأق�صى، ومن ثم امل�صاهمة يف رفع 
امل�صتفيدين  %52 وخدمة جميع  اإىل  التملك  ن�صبة 
عام  بنهاية  ال�صندوق  انتظار  قوائم  يف  هم  ممن 

.2020
وت�صليم  تخ�صي�س  وال�صندوق  ال���وزارة  واأك���دت 
بلغ  اإذ  للم�صتحقن،  والتمويلية  ال�صكنية  املنتجات 
قرابة  اليوم  حتى  اطالقها  مت  التي  املنتجات  عدد 

73 األف منتج �صكني ومتويلي، ما يعك�س الهتمام 
بخيارات  املواطنن  جلميع  املالئم  ال�صكن  بتوفري 
متنوعة وجودة عالية و�صعر منا�صب يرتاوح ما بن 
منتجات  و�صملت  ريال.  األف   700 األفا حتى   250
7700 متويل مدعوم بال�رشاكة مع  الدفعة الرابعة 
من  اأر�صا  و6611  التمويلية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك 
�صمن  �صكنية  وح��دة  و6084  م��ايل،  مقابل  دون 
مع  بال�رشاكة  »وايف«  اخلارطة  على  البيع  برنامج 
املطورين العقارين، اإ�صافة اإىل 190 وحدة �صكنية 
بتخ�صي�س  الوزارة  م�صتهدف  �صمن  وذلك  جاهزة، 
األف منتج �صكني ومتويلي يف جميع   280 وت�صليم 

مناطق اململكة خالل العام 2017.
و�صملت املنتجات ال�صكنية والتمويلية جميع مناطق 
عدد  على  الريا�س  منطقة  ا�صتحوذت  اإذ  اململكة، 
اأر�صا و121 وحدة  1911 متويال مدعوما و245 

برنامج  �صكنية �صمن  �صكنية جاهزة و700 وحدة 
مدعوما  متويال   1366 املكرمة  ومكة  »وايف«، 
متويال   551 امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة  اأر���ص��ا،  و153 
و147  مدعوما،  متويال   714 والق�صيم  مدعوما، 
اأر�صا و69 وحدة �صكنية جاهزة، واملنطقة ال�رشقية 
�صكنية  وحدة  و2400  مدعومة  متويالت   1007
�صمن برنامج »وايف«، وع�صري 692 متويال مدعوما 
و1752 اأر�صا و1500 وحدة �صكنية �صمن برنامج 
»وايف«، وتبوك 322 متويال مدعوما و1400 �صمن 
مدعوما،  متويال   324 وحائل  »وايف«،  برنامج 
وجازان  مدعوما،  متويال   181 ال�صمالية  واحلدود 
وحدة  و84  اأر�صا  و4054  مدعوما  متويال   90
 187 بعدد  »وايف«، وجنران  برنامج  �صكنية �صمن 
مدعوما  متويال   187 والباحة  مدعوما،  متويال 
مدعوما.  متويال   168 واجل���وف  اأر���ص��ا،  و260 

وكالة  على  العام  وامل�����رشف  امل�صت�صار  واأو���ص��ح 
وزارة الإ�صكان للدعم ال�صكني والفروع الأمري �صعود 
للدفعات  ا�صتمرارا  تاأتي  الدفعة  هذه  اأن  طالل،  بن 
»�صكني«،  برنامج  ثم  اإطالقها  مت  التي  ال�صابقة 
م�صريا اإىل اأن الوزارة ما�صية يف تخ�صي�س وت�صليم 
املزيد من املنتجات �صهريا للو�صول اإىل م�صتهدفها 
خالل العام اجلاري، مبا يوفر ال�صكن املالئم جلميع 
انطبقت  ممن  ال�صكني  للدعم  امل�صتحقن  املواطنن 

عليهم �رشوط ال�صتحقاق.
الريا�س  يف  ال�صحايف  املوؤمتر  خالل   ، واأ�صاف 
التنمية  و�صندوق  الإ�صكان  وزارة  »توا�صل  اأم�س: 
ال�صكنية  املنتجات  وت�صليم  تخ�صي�س  العقارية 
والتمويلية للم�صتحقن، وذلك يف اإطار �صعي الوزارة 
وتي�صري  وتنظيم  الطلب  ومتكن  العر�س  دعم  اإىل 
اإ�صكانية متوازنة وم�صتدامة، مبا يتما�صى مع  بيئة 

يعد  الذي   2020 الوطني  التحول  برنامج  اأه��داف 
2030، ومبا  اخلطوة الأوىل لتحقيق روؤية اململكة 
النمو امل�صتدام لالقت�صاد الوطني عرب تفعيل  يدعم 
القطاع  اأداء  وحت�صن  اخلا�س  القطاع  مع  ال�رشاكة 
العقاري ورفع م�صاهمته يف الناجت املحلي، وكذلك 
اأ�صباب  وتوفري  ال�صعودي  املجتمع  مقومات  دعم 

العي�س الكرمي للمواطنن«.
من جانبه، اأكد امل�رشف العام على �صندوق التنمية 
العقارية اأيهم اليو�صف خالل املوؤمتر، اأن الدعم الذي 
اأرباح  كامل  تغطية  هو  امل�صتفيد،  عليه  �صيح�صل 
اأو  ريال  األف   14 ال�صهري  دخله  يبلغ  ملن  التمويل 
اأقل، ومن يزيد دخله على ذلك، ف�صيتم دعمه بح�صب 
اإيداع  و�صيتم  الأ���رشة،  اأف��راد  وعدد  الدخل  م�صتوى 
داعيا  امل�صتفيد،  ح�صاب  يف  �صهري  ب�صكل  الدعم 
حتديث  اإىل  النتظار  قائمة  على  الذين  املواطنن 

بياناتهم لال�صتفادة من التمويل املدعوم.
واأفاد اليو�صف باأن التمويل املدعوم ثالثة اأنواع من 
�صكنية  الذاتي، و�رشاء وحدة  »البناء  التمويل، وهي 
جاهزة، و�رشاء وحدة �صكنية على اخلارطة«، ويخدم 
امل�صتفيدين،  من  �رشيحتن  امل��دع��وم«،  »التمويل 
اإ�صكان(،  )بوابة  ال�صكني  الدعم  م�صتحقو  الأوىل: 
التنمية  �صندوق  انتظار  ق��وائ��م  ه��ي  وال��ث��ان��ي��ة: 

العقارية.
من  ع��دد  م��ع  اتفاقيات  الإ���ص��ك��ان  وزارة  ووّق��ع��ت 
وحدة   6084 لإن�صاء  العقاري  التطوير  �رشكات 
الق�صيبي،  �رشكة  �صملت   ، م��دن  ع��دة  يف  �صكنية 
و�رشكة العامرية، و�رشكة دار البيان، و�رشكة مايا، 
كما وّقع �صندوق التنمية العقارية مع كل من البنك 
التمليك  دار  و�رشكة  »�صاب«،  الربيطاين  ال�صعودي 

للتمويل العقاري.

في الذكرى السنوية الثانية لشبكة ميثاق األمم المتحدة.. 
»أراضي دبي« يبرز جهود االستدامة منتدى حواري لـ

عق��دت دائرة الأرا�صي والأم��الك يف دبي منتدى حواري��ًا يف الذكرى 
ال�صنوي��ة الثانية ل�صبكة ميثاق الأمم املتحدة يف فندق اأبراج الإمارات 
بدبي، وخالل املنتدى الذي نظمه معهد دبي العقاري الذراع التعليمية 
للدائ��رة، وبالتع��اون مع امليثاق العامل��ي لالأمم املتح��دة، اإىل جانب 

ال�صبكة املحلية مليثاق الأمم املتحدة يف الإمارات.
حي��ث مت الرتكي��ز يف اجلل�ص��ات املختلفة على م�صاع��ي دبي الطموحة 
لتحقي��ق ال�صتدام��ة يف املج��الت كافة ، مبا يتناغم م��ع روؤية ال�صيخ 
حمم��د بن را�صد اآل مكت��وم، نائب رئي�س الدولة رئي���س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي. وقال �صلطان بطي بن جمرن، املدير اعام لدائرة الأرا�صي 
والأم��الك يف دب��ي: بع��د م��رور عامن عل��ى انعق��اد موؤمت��ر التفاق 
العاملي لالأمم املتحدة يف دبي، واإظهار جدارتنا يف تنظيم واإدارة مثل 
هذه اللقاءات، واإن�صاء �صبكة ميثاق الأمم املتحدة يف الإمارات برعاية 

اأرا�صي دبي، ي�رشنا الحتفال بنجاحاتنا الكبرية يف هذا املجال.
وم��ن اأبرز الإجن��ازات ا�صتقطاب الدائ��رة 120 ع�صواً م��ن املوؤ�ص�صات 

وال�رشكات العاملة يف الدولة.
ونفخر بنجاح �صبك��ة الإمارات لتقدمي منوذج م�رشق للم�صاعي اجلادة 
لتحقيق ال�صتدام��ة، وحر�س خمتلف الأطراف يف الإمارات على تبني 
اأف�ص��ل املمار�ص��ات العاملية يف جم��ال ال�صتدام��ة املوؤ�ص�صية. اإن ذلك 
�صيقودن��ا حتم��ًا اإىل التاأ�صي���س لبيئة اأعم��ال تهتم بثقاف��ة ال�صتدامة، 

وتتخذ منها نهج عمٍل يف اأن�صطتها اليومية.
ح���رش املنتدى جمعة ب��ن حميدان نائ��ب املدير الع��ام لأرا�صي دبي 

وحممود الربعي، املدي��ر التنفيذي ملعهد دبي العقاري وعدد 
كبري من امل�صوؤولن واملتحدثن واملتخ�ص�صن.

وق��ال حمم��ود الربع��ي، املدي��ر التنفي��ذي ملعه��د دب��ي 
العق��اري وممث��ل �صبك��ة الإم��ارات املحلي��ة يف �صبك��ة 

ميثاق الأمم املتحدة:
ي�صتقطب املنتدى ما يزيد على 300 �صخ�س ميثلون 

جمموع��ة متنوعة من اجلهات ذات ال�صلة، مبا يف 
ذل��ك ال�رشكات متع��ددة اجلن�صي��ات وال�رشكات 

العائلية والكيانات احلكومية، وموؤ�ص�صات من 
احلجم��ن ال�صغ��ري واملتو�ص��ط، اإ�صافة اإىل 

ع��دد من الأكادميين والطالب واملهنين 
يف جمال ال�صتدامة.

ط��رح  �صه��د  املنت��دى  اأن  واأو�ص��ح 
املب��ادرات  م��ن  وا�صع��ة  جمموع��ة 

الأح��داث،  م��ن  الكث��ري  واإع��الن 
اأهمه��ا جوائ��ز رواد ال�صتدام��ة 

الأمم  مليث��اق  الإم��ارات  يف 
املتحدة الهادف��ة اإىل تاأكيد 

مل�صارك��ة  امله��م  ال��دور 
يف  اخلا���س  القط��اع 

اإجن��اح اأجن��دة الع��ام 
وياأت��ي   .2030

اجلائ��زة  اإع��الن 
م��ع  من�صجم��ًا 

»عام  حم��اور 
خل��ري  ا

 .»  2017

و�صيتم اإعالن اجلهات الفائزة يف نوفمرب.
ومت اإع��الن »اإك�صبو اأه��داف التنمية امل�صتدام��ة 2018«، الذي �صيكون 
من�ص��ة دولي��ة لعر���س تكنولوجي��ا امل�صتقب��ل واحلل��ول املبدعة التي 
ت�صته��دف 17 هدفًا من اأهداف التنمية امل�صتدامة التي اعتمدتها الأمم 

املتحدة نهاية 2015.
و�صيك��ون هذا احل��دث ال��ذي �صت�صت�صيفه دب��ي الأول من نوع��ه لإبراز 
اأح��دث احللول العاملية املبتكرة التي يت��م التو�صل اإليها على م�صتوى 
الع��امل للم�صاعدة يف حتقيق اأهداف »اأجندة 2030«. كما مت الحتفال 
بتد�ص��ن برنامج �صباب ال�صتدامة ل�صبك��ة امليثاق العاملي الذي يعمل 
حت��ت مظلت��ه اأكر م��ن 150 �صابًا و�صابة من 7 جامع��ات من اإمارات 
الدول��ة. وق��ال عثم��ان �صلط��ان الرئي���س التنفي��ذي ل�رشك��ة الإمارات 
لالت�ص��الت املتكاملة »دو«: باعتبارن��ا اإحدى ال�رشكات املوقعة على 
امليثاق العاملي لالأمم املتحدة منذ عام 2011، وان�صجامًا مع مبادئ 
الأمم املتح��دة القائم��ة على اأن ال���رشكات ميكن اأن تك��ون قوة داعمة 

لإحداث التغيريات الإيجابية املطلوبة يف املجتمع.
فاإن ذلك ميثل لنا م�صوؤولية والتزامًا مبوا�صلة العمل على تقدمي املزيد 
من الدعم للمب��ادرات املجتمعية الهادفة اإىل تعزيز التنمية امل�صتدامة 

عرب قطاعات الأعمال كافة.
ومت خ��الل املنت��دى عقد عدد م��ن اجلل�صات، ومن اأبرزه��ا جل�صة »عام 
اخل��ري يف الإم��ارات« وجل�صة اأخرى بعن��وان »�صبكة ال�صب��اب العاملية 
لال�صتدام��ة«. و�صلط��ت اجلل�ص��ة احلواري��ة الثالث��ة التي حمل��ت عنوان 
»امل�ص��اواة ب��ن اجلن�ص��ن«، ال�ص��وء عل��ى املمار�ص��ات الإبداعية وفق 

املبادئ الأممية لتمكن املراأة.
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