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حركة األسهم

ألمانيا تخطط لتسريع استثماراتها العامة 
في بناها التحتية

إلغاء آالف الوظائف في صناعة السيارات األميركية

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 

أكبر صندوق استثماري في العالم يجمع 
نحو 93 بليون دوالر 

قطر: تمديد خفض إنتاج النفط 
يعزز استقرار السوق

تقري��ر  يف  الأملاني��ة  املالي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
�سهري ن�رش اأن املاني��ا التي تواجه با�ستمرار 
انتق��ادات ب�سبب فائ�سه��ا التجاري الذي يعد 
كب��را ج��دا ويوؤث��ر يف �رشكائه��ا التجاريني، 
تري��د ت�رشي��ع ال�ستثمارات العام��ة يف بناها 

التحتية يف ال�سنوات املقبلة.
وبعد ان ارتفعت بن�سبة 3،8 باملئة يف املعدل 
ت�سج��ل  ان  يفرت���ض  و2016،   2005 ب��ني 
ه��ذه ال�ستثمارات العام��ة للدولة وحكومات 
زي��ادة  البلدي��ات،  وجمال���ض  املقاطع��ات 
"ن�سبتها نحو 5 باملئة يف ال�سنوات املقبلة" 
حتى 2021 ح�س��ب الوثيقة التي حتدثت عن 

"زيادة كبرة" مقبلة يف هذا املجال.
وقال��ت ال��وزارة ان "الطلبي��ات اجلدي��دة يف 
البن��اء وال�سغ��ال العام��ة مب��ا فيه��ا البن��ي 
التحتي��ة للطرق، تتق��دم ب�سكل غ��ر م�سبوق" 

منذ بداية القرن احلادي والع�رشين.
يف  اجلدي��دة  "الطلبي��ات  ان  وا�ساف��ت 
جم��ال بن��اء الط��رق غ��ر م�سبوقة حت��ى منذ 
اع��ادة توحي��د املاني��ا" يف بداي��ة ت�سعينات 

الق��رن املا�س��ي. وتواج��ه املاني��ا با�ستمرار 
انتق��ادات من املوؤ�س�س��ات الدولية و�رشكائها 
التجاري��ني مث��ل الوليات املتح��دة وفرن�سا، 
الذي��ن يتهمونها بعدم ال�ست��راد ب�سكل كاف 
وال�ستثم��ار لت�ستفي��د اقت�س��ادات اخ��رى من 
حني لآخر من جناحها التجاري يف الت�سدير.
وارتفع��ت النفق��ات العام��ة يف املاني��ا 3،8 
باملئ��ة يف املع��دل �سنوي��ا م��ا ب��ني 2005 
و2016 ، خ�سو�س��ا م��ع ا�ستقب��ال الالجئني 
وبن��اء دور احل�سان��ة وبن��ى حتتي��ة اخ��رى، 
مقاب��ل زي��ادة 0،6 باملئ��ة فق��ط يف فرن�س��ا 
ح�س��ب  وايطالي��ا،  ا�سباني��ا  يف  وانخفا���ض 

الرقام التي اوردتها وزارة املالية.
ع��دد  �س��وى  "لي���ض هن��اك  ال��وزارة  وقال��ت 
قلي��ل م��ن ال��دول الت��ي تتمت��ع بحيوي��ة يف 
ال�ستثم��ارات مماثل��ة لتل��ك الت��ي تت�س��م بها 
املاني��ا"، م�س��رة اىل ان كل هذه ال��دول تقع 
يف �رشق اوروبا )�سلوفاكيا وليتوانيا ولتفيا 

وا�ستونيا(.
وا�سافت ان "ما يوؤخ��ذ على املانيا يف اغلب 
الحي��ان م��ن انه��ا حت�س��ن ميزانيته��ا عل��ى 

ح�ساب ا�ستثماراتها العامة ل ا�سا�ض له". 

تبدو املجموعات الأمركية الكربى ل�سناعة 
ال�سيارات م�سطرة لإلغاء اآلف الوظائف يف 
مواجهة تباطوؤ ال�سوق مع اأنها وعدت الرئي�ض 
دونالد ترام��ب باإنعا�ض الوظائف يف البالد. 
فبع��د �سب��ع �سن��وات متتالي��ة م��ن املبيعات 
القيا�سي��ة، تواجه "فورد" و"جرنال موتورز" 
و"في��ات كراي�سل��ر" اأول مط��ب من��ذ 2009 
واإفال�ض املجموعتني الأخرتني. ويف اأبريل 
املا�سي، تراجعت مبيع��ات القطاع 4،7%، 

لكن النخفا�ض اأكرب منذ بداية ال�سنة بح�سب 
مكتب "اوتوداتا". 

وراأى مكت��ب ال�ست�س��ارات املالي��ة "اآي ات�ض 
ا���ض" الذي خف�ض اأرق��ام املبيعات ال�سنوية، 
اأن عام 2017 �سي�سهد اأول توقف يف ال�سوق 

منذ اأزمة 2008 /   2009.
فج��رنال التي ارتفع ع��دد العاملني فيها من 
77 األف �سخ�ض يف 2010 اإىل 105 اآلف 
يف نهاي��ة 2016، تن��وي اإلغ��اء اأك��ر من 4 
اآلف وظيف��ة. واأعلنت "ف��ورد" اإلغاء 1400 

وظيفة.

رف��ع البنك املرك��زي امل���رشي اأ�سع��ار الفائدة 
الرئي�سية 200 نقطة اأ�سا�ض خالل اجتماع جلنة 

ال�سيا�سة النقدية التابعة له.
وقال البن��ك يف بيان اإنه زاد �سع��ر الفائدة على 
الودائ��ع لأجل ليل��ة واح��دة اإىل 16.75 باملئة 
م��ن 14.75 باملئة، ورفع �سعر فائدة الإقرا�ض 
لليل��ة واح��دة اإىل 17.75 باملئ��ة م��ن 15.75 
باملئ��ة، يف اأول زي��ادة منذ رف��ع الفائدة 300 
نقطة اأ�سا�ض دفعة واح��دة يف نوفمرب اإثر تعومي 

اجلنيه.

والأ�سبوع املا�سي توقع 13 من بني 14 خبرا 
اقت�سادي��ا ، اأن ُيبقي البنك عل��ى اأ�سعار الفائدة 
م��ن دون تغي��ر، وتوق��ع اقت�س��ادي واحد رفع 

ال�سعر 50 نفطة اأ�سا�ض.
وقف��ز مع��دل الت�سخ��م ال�سن��وي يف امل��دن اإىل 
31.5 باملئ��ة يف ني�سان، لكن املعدل ال�سهري 
ن��زل اإىل 1.7 يف املئة، مب��ا قد ي�سر اإىل جتاوز 

اأ�سواأ مراحل موجة الغالء.
ويرتف��ع مع��دل الت�سخ��م يف م�رش من��ذ حترير 
�سع��ر �رشف العملة يف ت�رشين الثاين، الذي اأفقد 
اجلني��ه نحو ن�سف قيمت��ه، وا�ستقر �سعر الدولر 

عند نحو 18 جنيها يف الأ�سابيع الأخرة.

اأف��اد �سن��دوق "روؤي��ة �سوفت بن��ك" الذي 
ا�سبح اأكرب �سن��دوق لال�ستثمار املبا�رش يف 
الع��امل ، باأن��ه جمع اأكر م��ن 93 بليون دولر 
لال�ستثم��ار يف قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء 
ال�سطناع��ي والروبوت��ات. وال�سن��دوق مدعوم من 
"�سن��دوق ال��روة ال�سي��ادي" الرئي���ض يف ال�سعودية 

وجمموعة "�سوفت بنك" اليابانية.
واأ�س��ار بيان �سادر عن ال�سن��دوق اإىل اأن "املرحلة املقبلة 
م��ن ثورة املعلومات جارية، وبن��اء املوؤ�س�سات التي �ستجعل 
ذلك ممكنًا �سيتطلب ا�ستثمارات �سخمة على املدى الطويل وعلى 
نطاق كبر غ��ر م�سب��وق". وكان البليونر الياب��اين ما�سايو�سي 
�س��ون رئي���ض جمل���ض اإدارة جمموع��ة "�سوف��ت بن��ك" ال�ستثماري��ة 
املتخ�س�س��ة يف التكنولوجي��ا والت�سالت، ك�سف ع��ن خطط تاأ�سي�ض 
ال�سن��دوق يف ت�رشين الأول املا�س��ي، ومنذ ذلك احلني تلقى تعهدات من 
بع���ض اأك��رب امل�ستثمرين يف الع��امل. واإىل جانب "�سوفت بن��ك" و"�سندوق 
ال�ستثمارات العام��ة ال�سعودي"، ي�ستثمر يف ال�سندوق اجلديد �رشكة "مبادلة 
لال�ستثم��ار" يف اأبو ظبي، التي تعه��دت بر�سد 15 بليون دولر ل�سندوق "روؤية 
�سوفت بنك"، و�رشكات "اآبل" و "كوالكوم" و"فوك�سكون" التايوانية للتكنولوجيا 

و"�سارب" اليابانية وجاء اإعالن ال�سندوق اجلديد خالل زيارة الرئي�ض الأمركي 
دونالد ترامب اإىل الريا�ض وتوقيع �سفقات بع�رشات الباليني من الدولرات بني 
���رشكات �سعودية واأمركية. وو�سل �سون اأي�سًا اإىل الريا�ض اأم�ض. وبعد اجتماع 
�س��ون مع ترام��ب يف كانون الأول ، تعه��د رجل الأعمال الياب��اين با�ستثمار 50 
بليون دولر يف الوليات املتحدة ما يوفر 50 األف وظيفة، وهو تعهد قال ترامب 
اإن��ه نتيجة مبا���رشة لفوزه يف النتخاب��ات. وقد يخدم ال�سن��دوق اأي�سًا م�سالح 
ال�سعودي��ة مب�ساعدتها يف احل�سول عل��ى التكنولوجيا الأجنبية. وت�رشر اقت�ساد 
اململك��ة كثراً من  هبوط اأ�سعار النف��ط وي�سعى �سناع ال�سيا�سات لتنويع املوارد 
ودخ��ول قطاعات جديدة. ويف العام املا�سي اأبدى �سندوق ال�ستثمارات العامة 
ال�سع��ودي اهتمامه بقطاع التكنولوجي��ا با�ستثماره 3.5 بليون دولر يف �رشكة 
"اأوب��ر". ومل ي���رش البيان اإىل حجم ال�ستثمار ال��ذي تعهد �سندوق ال�ستثمارات 
ب�سخ��ه يف "روؤي��ة �سوفت بن��ك"، لكنه اأكد يف ال�سابق اأن��ه �سي�ستثمر ما ي�سل اإىل 
45 بلي��ون دولر عل��ى مدى خم�ض �سنوات. وت�ستثم��ر "�سوفت بنك" 28 بليون 
دولر. واأ�س��ار "�سن��دوق روؤية �سوفت بن��ك" اإىل اأنه ي�سعى ل���رشاء ح�س�ض اأقلية 
واأغلبي��ة يف �رشكات بالقطاعني الع��ام واخلا�ض �سواء كانت ���رشكات نا�سئة اأو 
���رشكات �سخم��ة تقدر قيمتها بباليني ال��دولرات. ومن ب��ني القطاعات التي قد 
ي�ستثم��ر فيها ال�سندوق "تقنية اإنرتنت الأ�سياء والذكاء ال�سطناعي والروبوتات 
واحلو�سب��ة والبنية التحتية الرقمية والت�سالت عن بعد وجمال التقنية احليوية 
وحل��ول احلو�سب��ة ال�سحابية وبرجمياته��ا وحلول الت�سوق ع��رب الإنرتنت وحلول 

التقنية املالية" وفقًا للبيان.

ق��ال وزير الطاقة القط��ري، اإن متديد اإتفاق اأوبك خلف���ض الإنتاج النفطي 
اإىل الن�سف الثاين من العام اجلاري؛ �سيعزز من ا�ستقرار ال�سوق.

وع��زا حمم��د ال�س��ادة، �سبب ذل��ك اإىل الرتف��اع املتوق��ع يف الطلب خالل 
الربع��ني الثالث والرابع من ع��ام 2017، اإ�سافة لتح�سن و�سع الإقت�ساد 
العامل��ي، وفق الوكال��ة.  وتابع ال�سادة،" هناك فوائ��د يف موا�سلة خف�ض 
النت��اج النفط��ي حتى الرب��ع الأول م��ن 2018، حي��ث �سينخف�ض الطلب 

لأ�سباب مو�سمية"،.
واأ�س��ار ال�س��ادة اإىل اأن عملي��ة ا�ستعادة الت��وازن بني العر���ض والطلب يف 
�س��وق النف��ط؛ بداأت يف اكت�ساب زخم��ًا بعد نحو ثالث �سن��وات من ارتفاع 

خمزونات النفط. 
يذك��ر اأن��ه من املق��رر اأن يجتمع اأع�س��اء منظمة اأوبك يف فيين��ا 25 ايار 

اجلاري؛ لتخاذ قرار ب�ساأن �سيا�سة الإنتاج. 
ويف نهاي��ة ت�رشي��ن الثاين من ع��ام 2016، اأنه��ى اأع�س��اء منظمة اأوبك 
اجتماعه��م باتف��اق يق�سي بتخفي���ض الإنتاج اليومي بنح��و 1.2 مليون 
برمي��ل يومي��ًا. وكانت وكالة الطاق��ة الدولية اأ�س��ارت يف �سباط املا�سي 
اإىل اأن امتث��ال اأع�س��اء اأوبك خلطة خف�ض الإنت��اج بلغ %90 من احل�سة 
امل�سته��دف تقلي�سه��ا، حيث تراج��ع اإنتاج املنظمة مبق��دار مليون برميل 

يومي��اً اإىل 32.06 ملي��ون برمي��ل يومي��اً خ��الل يناي��ر املا�س��ي.

استعدادًا لشهر رمضان.. اإلمارات تنفذ حملة تخفيضات وضبط لألسعار 

رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  الإم���ارات  دول��ة  ت�ستعد 
املبارك، بتوجيهات وتو�سيات اللجنة العليا حلماية 
بعدم  الكفيلة  املمار�سات  اأف�سل  ل�سمان  امل�ستهلك، 

تالعب التجار بالأ�سعار خالل ال�سهر الف�سيل.
وقدمت اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع املختلفة 
ال�سلع،  من  كبرة  جمموعة  اأ�سعار  خلف�ض  مبادرات 
عليها  الطلب  يرتفع  والتي  الأ�سا�سية  تلك  �سيما  ل 
خالل ال�سهر الف�سيل، يف خمتلف مراكزها وفروعها 

املنت�رشة يف خمتلف اأرجاء الدولة. 
وو�سلت قيمة اخلفو�سات خالل املو�سم احلايل اإىل 
دولر(  مليون   81 )نحو  دره��م  مليون   300 نحو 

العام املا�سي،  50 مليون درهم عن مو�سم  بزيادة 
 50 بني  تتفاوت  ال�سلع  اأ�سعار  على  خف�ض  وبن�سبة 
عن  ف�ساًل  الأ�سلية،  قيمتها  من  املئة  يف  و75 
عر�ض نحو 10 اآلف �سلعة ب�سعر الكلفة خالل ال�سهر 

املبارك.
باإعالن  ال�سهر،  "كارفور"  متاجر  �سل�سلة  وا�ستبقت 
نظمت  كذلك  ال�سلع.  من  كبر  عدد  على  خفو�سات 
خالل  دبي  يف  ال�سياحي  والرتويج  ال�سياحة  دائرة 
اإىل  الثالثة املا�سية، خفو�سات كربى ت�سل  الأيام 
عالمة   500 من  اأك��ر  فيها  �سارك  املئة  يف   90
الإم����ارة،  يف  التجزئة  ق��ط��اع  لتن�سيط  جت��اري��ة، 
والعطلة  رم�سان  �سهر  مو�سم  م���ن  وال�ستفادة 
واملواطنني  املقيمني  تدفق  اإىل  اأدى  ما  ال�سيفية، 

على املراكز التجارية ومتاجر التجزئة، وخلق اأزمة 
م��رورية حادة.

وال�رشاكات  التجزئة  لإدارة  التنفيذي  املدير  واأك��د 
للمهرجانات  "دبي  موؤ�س�سة  يف  الإ�سرتاتيجية 
والتجزئة" �سعيد حممد مع�سم الفال�سي، اأن "تنظيم 
هذا احلدث ياأتي يف ظل النجاح الباهر الذي �سهدته 
احتفاًل  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  املماثلة  املبادرة 
باليوم الوطني يف كانون الأول من العام املا�سي 
و�سهدت  الوطني"،  اليوم  "تخفي�سات  عنوان  حتت 
منواً  وحققت  اخلفو�سات  من  مماثلة  م�ستويات 
يف  املئة  يف   40 اإىل  و�سل  املبيعات  يف  مرتفعًا 

بع�ض املتاجر". 
الوعي  لتعزيز  اإذاع��ي��ًا  اإع��الن��ًا  الإم���ارات  واأطلقت 

ممار�سات  باأهمية  اجلمهور  وتوعية  ال�ستهالكي 
الت�سوق ال�سليمة وتعريفهم بحقوق امل�ستهلك، ون�رش 

ثقافة تر�سيد ال�ستهالك وال�رشاء وفقًا للحاجة.
واأعلنت وزارة القت�ساد اأنها قامت بجولت ميدانية 
قبل �سهر رم�سان على اجلمعيات التعاونية ومنافذ 
البيع والبقالت واأ�سواق اللحوم والدجاج والأ�سماك 
باأخرى  �ستقوم  واأنها  الدولة،  اإم��ارات  خمتلف  يف 
الأ�سعار  حمافظة  من  للتاأكد  وبعده،  ال�سهر  خالل 
بتطبيق  والأ�سواق  املنافذ  والتزام  م�ستوياتها  على 
مع  عليها  والت��ف��اق  اإعالنها  مت  التي  امل��ب��ادرات 

الوزارة.
وزارة  يف  امل�ستهلك"  حماية  "اإدارة  مدير  واأعلن 
القت�ساد ها�سم �سعيد النعيمي، اأن "وزارة القت�ساد 

 40 نحو  عقدت  امل�ستهلك  حماية  ب���اإدارة  ممثلة 
اجتماعًا مع موردي ال�سلع الأ�سا�سية يف الدولة منذ 
م�سوؤويل  مع  اجتماعات  عقدت  كما  ال�سنة،  مطلع 
التي  التعاونية  واجلمعيات  الرئي�سية  البيع  منافذ 
خمتلف  يف  فروعها  تنت�رش   600 نحو  عددها  يبلغ 
الت��ف��اق على ط��رح حمالت  ال��دول��ة، ومت  اإم���ارات 
الأ�سا�سية،  ال�سلع  من  وا�سعة  ملجموعة  خفو�سات 

وذلك مبنا�سبة ال�ستعداد ل�سهر رم�سان املبارك.
واجلمعيات  البيع  منافذ  ح�ست  ال��وزارة  اأن  واأك��د   
التعاونية على امل�ساركة بفعالية يف مبادرات "عام 

اخلر".
اخل�سار  جلنتي  مع  اجتماعات  ال��وزارة  عقدت  كما 
والفواكه يف دبي واأبو ظبي، اللتني ترتاأ�سهما وزارة 

حلماية  العليا  اللجنة  ق��رار  على  بناء  القت�ساد 
امل�ستهلك، ومت التفاق على تاأمني اأكرب كمية ممكنة 
الطلب  لتلبية زيادة  ا�ستعداداً ملو�سم رم�سان،  منها 
املتوقعة خالل ال�سهر الف�سيل ومن ثم احلفاظ على 

معدلت م�ستقرة لالأ�سعار.
واأو�سح النعيمي يف هذا ال�سياق، اأن معدل ال�ستراد 
اليومي للخ�سار والفواكه يف �سوق دبي خالل �سهر 
رم�سان املبارك �سيبلغ نحو 21 األف طن، يف حني 
�سيتجاوز ا�ستراد جتار اأبو ظبي 4 اآلف طن ب�سكل 
نحو  اإىل  زاد  حاليًا  املوجود  املخزون  واأن  يومي، 
األف طن هذه ال�سنة، مع التطوير الأخر الذي   125
ظبي  باأبو  امليناء  �سوقي  يف  احلفظ  برادات  �سهدته 

والعوير يف دبي.

األردن يبحث التعاون االقتصادي المشترك 
في منتدى "دافوس" 

رّك��ز امللك عبداهلل الثاين على زي��ادة اأُطر التعاون القت�سادي والأمني 
ب��ني الأردن وع��دد من ال��دول امل�ساركة، خ��الل اللق��اءات التي عقدها 
م��ع عدد م��ن روؤ�ساء الدول وكب��ار امل�سوؤولني امل�سارك��ني يف املنتدى 
ال��ذي ُعقد يف البحر امليت، موؤك��داً اأهمية اإجناز التفاقات القت�سادية 
ب��ني الأردن وجمهورية مقدوني��ا، خالل اللقاء ال��ذي جمعه مع رئي�ض 

جمهوريتها جورجي اإيفانوف.
وبح��ث امللك مع كل من رئي���ض جمهورية النيجر حممد يو�سفو ورئي�ض 
جمهوري��ة قرب�ض نيكو�ض اأنا�ستا�سياد���ض، اآليات تعزيز العالقات بني 
البلدين، و�سب��ل تطويرها. وتطرق اللقاء مع انا�ستا�سياد�ض اإىل الأعباء 
املتزايدة التي يتحملها الأردن من جراء ا�ست�سافة الالجئني ال�سوريني. 
ودع��ا الرئي�ض القرب�سي املجتمع الدويل اإىل دعم اململكة لتمكينها من 
ال�ستم��رار يف تق��دمي اخلدمات الإن�ساني��ة والإغاثية لالجئ��ني، م�سيداً 
بجه��ود الأردن يف هذا املج��ال. كما جرى بحث عالق��ات التعاون مع 
رئي���ض وزراء جورجي��ا جيورج��ي كفركا�سفيلي، و�سب��ل تطويرها يف 
خمتل��ف املجالت، خ�سو�س��ًا القت�سادية وال�ستثماري��ة، اإ�سافة اإىل 

التطورات التي ت�سهدها املنطقة، وجهود احلرب على الإرهاب.
وتن��اول اللق��اء اأهمي��ة فتح خط ج��وي مبا�رش ب��ني الأردن وجورجيا، 
والذي من �ساأنه اأن ي�ساهم يف تعزيز العالقات القت�سادية وال�سياحية، 

وبناء �رشاكات بني موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض يف البلدين.
وخ��الل لقائه املمثل��ة العليا لل�سوؤون اخلارجي��ة وال�سيا�سة الأمنية يف 
الحت��اد الأوروب��ي فيديريكا موغريني، بحث املل��ك عالقات التعاون 
وال�رشاك��ة ال�سرتاتيجي��ة ب��ني الأردن والحت��اد الأوروب��ي، ف�سال عن 

الق�ساي��ا الإقليمية الراهنة. واأكدت موغريني اأن الأردن عامل 
ا�ستق��رار مه��م يف منطق��ة ال���رشق الأو�س��ط، م�سي��دة بالدور 

ال��ذي تقوم به اململكة يف ما يتعل��ق بامللف ال�سوري. كما 
مت ا�ستعرا���ض الأعب��اء الناجمة ع��ن ا�ست�ساف��ة الأردن 

لالجئني ال�سوريني وال�سغوط التي نتجت على موارده.
اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، التقى امللك بح�س��ور امللكة رانيا 

العب��داهلل، وزي��ر الهج��رة والالجئ��ني واملواطن��ة 
الكندي اأحمد ح�سني، وجرى تناول اآفاق التعاون 

بني الأردن وكندا، و�سب��ل تعزيزها، خ�سو�سًا 
يف املج��الت الإغاثي��ة والإن�سانية، اإ�سافة 

اإىل ا�ستعرا���ض اأعباء اأزمة اللجوء ال�سوري 
تبذله��ا  الت��ي  واجله��ود  الأردن،  عل��ى 

اململكة يف تقدمي اخلدمات الإن�سانية 
والإغاثية لهم. 

وج��رى تاأكيد التع��اون التجاري 
والقت�س��ادي وال�سياح��ي ب��ني 

خ��الل  وكو�ستاري��كا  الأردن 
اللق��اء مع وزي��ر اخلارجية 

واأهمية  �سانز،  غونزالي�ض 
م��ن جتربة  ال�ستف��ادة 

البلدي��ن املتقدمة يف 
الطاق��ة  جم��الت 

املتج��ددة، وكذلك ال�ستفادة من خ��ربات كو�ستاريكا يف جمال التاأقلم 
مع التغّر املناخي.

كم��ا التق��ى وزي��ر خارجية الرنوج ب��ورغ براند، وج��رى بحث عالقات 
التعاون ب��ني البلدين يف خمتلف املجالت، واآلي��ات تطويرها، اإ�سافة 
اإىل جمم��ل الق�سايا الإقليمية الراهنة. والتقى املدير التنفيذي لربنامج 

الأغذية العاملي ديفيد بيزيل.
كم��ا ا�ستقبل العاه��ل الردين جمموعة من ال�سب��اب الأردنيني الذين مت 
اختي��ار �رشكاتهم من �سمن 100 �رشكة عربي��ة نا�سئة، للم�ساركة يف 
اجتماع��ات املنتدى. وا�ستقبل اأي�سًا املهند�س��ة الأردنية عبر �سيقلي، 
الت��ي ابتك��رت و�سمم��ت خيمًا لالجئ��ني ت�ستم��د الكهرباء م��ن الطاقة 
ال�سم�سي��ة، وتعمل عل��ى جمع مياه الأمطار وتخزينه��ا ل�ستخدامها يف 

ما بعد.
اإىل ذلك، ح�رش امللك عبداهلل الثاين وامللكة رانيا العبداهلل جل�سة "اأردن 
الري��ادة والإبداع"، التي رك��زت على مناذج لق�س�ض جناح يف الطباعة 
الثالثية الأبع��اد، والت�سميم والعمارة، والريادة الجتماعية، والتمويل 

لل�رشكات ال�سغرة واملتو�سطة، وتطوير الربجميات. 
و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على ق�س�ض النجاح واخلطوات الواجب اتخاذها 
لت�سجي��ع الرياديني ال�سباب، وتطوي��ر البنية التحتية والقوانني الداعمة 
لبيئة الإب��داع، وتكثيف ن�ساط حا�سنات الأعمال وم�رشعاتها، وكيفية 

دخول الأ�سواق العاملية وجذب ا�ستثمارات من راأ�ض املال املغامر. 
وخالل اجلل�س��ة اأعلن اأمان بوتاين افتتاح جمموع��ة "اإك�سبيديا" مكتبًا 
لتطوي��ر الربجمي��ات يف العا�سم��ة عّم��ان �سي�سم 250 مط��وراً �سمن 
خطط ال�رشكة ل�س��ّم املواهب الأردنية اإىل فريق الهند�سة يف املجموعة 

ذات النت�سار العاملي.
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واشنطن – متابعة 

القاهرة – متابعة 
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