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اليورو ينزل ألدنى مستوى في شهرين 
بفعل عوائد السندات األميركية

ــل مستوى فــي شهرين أمس  ــزل الــيــورو ألق ن
الثالثاء وسط مخاوف من أن تدفع زيادة عائدات 
سندات اخلزانة األمريكية العملة املوحدة للنزول 
عن النطاق الذي حتركت فيه معظم العام احلالي، 
وهــو مــا دفــع صــنــاديــق حتــوط لتصفية بعض 

مراكزها الدائنة القياسية.
ومما دفع لهبوط العملة املوحدة أيضا استمرار 
بعض املخاوف من أن يشير صناع السياسات في 
البنك املركزي األوروبي لتبني موقف أكثر حذرا في 
اجتماع جلنة السياسة النقدية يوم اخلميس، إال أن 
بعض محللي السوق يقولون إن العملة املوحدة قد 

تكون خسرت أكثر من الالزم.
واستقرت العملة املــوحــدة قــرب 1.22 دوالر 
يوم الثالثاء بعد أن نزلت إلى 1.2185 دوالر في 

اجللسة اآلسيوية وهــو أقــل مستوى منذ األول 
من مــارس آذار. وهبطت العملة ثالثة باملئة من 
أعلى مستوى في 2018 فوق 1.2550 دوالر الذي 

سجلته في منتصف فبراير شباط.
وأنهت شركات منطقة اليورو الربع األول على 
أضعف منو لها منذ بداية 2017 بحسب مسوح 
ملديري املشتريات لشهر مارس آذار. وارتفع معدل 
التضخم أقل من التوقعات الشهر املاضي وهبطت 
معنويات املستثمرين فــي أملانيا أكبر اقتصاد 
أوربـــي. واستقر الـــدوالر قــرب أعلي مستوى في 
ثالثة أشهر مقابل سلة من العمالت بعدما لقي دعما 
من عائدات سندات اخلزانة األمريكية ألجل عشر 
سنوات التي استقرت قرب مستوى ثالثة باملئة 

املهم.

اليورو يهبط ألدنى مستوى

قـــال الــعــضــو املــنــتــدب لــشــركــة تــطــويــر مصر 
ــرادات قيمتها  العقارية إن شركته تتوقع جني إي
بني 30 مليارا و32 مليار جنيه )1.7-1.8 مليار 
دوالر( من مشروع عقاري سياحي بالعني السخنة 

شرقي القاهرة.
وذكر أحمد شلبي العضو املنتدب لشركة تطوير 
مصر في مقابلة مع رويــتــرز على هامش زيــارة 
للصحفيني مبقر مشروع ”املونت جاللة-السخنة“ 
أن الشركة تستثمر ما بني 16 مليارا و17 مليار 
جنيه في املشروع الذي يجري تنفيذه على مرحلتني 

مبنطقة جبل اجلاللة.
وأضاف أن شركته تستهدف إنشاء 8000 وحدة 
سكنية وفندقية في املشروع الذي ستبدأ عمليات 
تسليم الوحدات فيه خالل ديسمبر كانون األول 

.2019

ــي 2014  وتــأســســت شــركــة تــطــويــر مــصــر ف
برأسمال مصرح به نحو 1.7 مليار جنيه ورأسمال 
مدفوع نحو 275 مليون جنيه. ومن بني مؤسسي 
الشركة مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة 

األهرام.
وقــال شلبي إن مشروع الشركة السياحي في 
العني السخنة يقام على مساحة أرض قدرها 2.2 
مليون متر مربع، بتكلفة 1.5 مليار جنيه تسدد 
على 10 سنوات، ”ويضم وحدات سكنية وفندقية 

وفيالت وفنادق ومناطق ترفيهية“.
ويبلغ ارتفاع جبل اجلاللة املقام عليه املشروع 

1200 متر.
وتعمل تطوير مصر على االنتهاء من تسليم 
ـــى مــن مــشــروع ”املونت جاللة- املــرحــلــة األول

السخنة“ في ديسمبر 2022.

30-32 مليار  »تطوير مصر« تتوقع إيرادات 
جنيه من مشروع سياحي شرقي القاهرة

29-31 أكتوبر املقبل في الفترة ما بني 

الدوحة تستضيف الدورة الـ12 من معرض »ميليبول قطر«

تستضيف العاصمة القطرية 
الــدوحــة فعاليات الـــدورة الـ12 
مــن مــعــرض ’ميليبول قطر‘، 
الفعالية الدولية الرائدة مبجال 
األمن الداخلي والدفاع املدني على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، 
والــذي ستنّظمه وزارة الداخلية 
القطرية بني 29-31 أكتوبر املقبل 
ــة للمعارض  ــدوح فــي ’مركز ال
واملؤمترات‘، وذلـــك بالتعاون 
مــع شــركــة ’كوميكسبوزيوم 
سكيوريتي‘ الــفــرنــســّيــة. ومن 
املتوقع أن تكون دورة هذا العام 
ــــــوى مـــن حيث  األضـــخـــم واألق
املشاركة في تاريخ املعرض منذ 
ــه. وألول مـــّرة ستشتمل  ــالق إط

فعاليات ’ميليبول قطر 2018‘ 
عــلــى ’معرض ومــؤمتــر الــدفــاع 

املدني‘.
ويشير تقرير أصدرته شركة 
ــدة ’فروست آند  ــرائ األبــحــاث ال
سوليفان‘ إلــى أن قيمة سوق 
األمن الداخلي في منطقة الشرق 
األوسط سترتفع إلى 19.7 مليار 
دوالر بحلول عام 2022، مقارنة 
بالتوقعات البالغة 9،6 مليار 
دوالر هذا العام. وفي ضوء ذلك، 
سيساهم معرض ’ميليبول قطر 
2018‘ في حتديد أجندة أعمال 
هــذا القطاع على مــدى السنوات 
الــقــادمــة، خصوصاً وأن بلدان 
املنطقة تتطلع قدماً إلى االستعانة 

بــأحــدث احلــلــول األمنية الذكية 
حلماية حدودها.

ينعقد ميليبول قطر متاشيا 
مــع رؤيـــة قطر الوطنية 2030 
واســتــراتــيــجــة 2022-2018 
الــتــي أطلقتها وزارة الداخلية 
والــتــي تؤكد على أهمية إنشاء 
مجتمع يسوده السالم، واألمــن، 
والطمأنينة. وسيسلط املعرض 
الضوء على مجموعة من أحدث 
ـــن والــرصــد  ــاع واألم ــدف حــلــول ال
ــة املــخــصــصــة حلماية  ــاي ــوق وال
السكان. كما ستنفرد دورة هذا 
الــعــام بتقدمي عـــروٍض تفاعلية 
ــة، حــيــث ميــكــن للعارضني  ــي ح
والـــــزوار واملــشــتــريــن االطـــالع 

بشكل مباشر على أحدث املنتجات 
واالبتكارات اجلديدة في القطاع. 
ويتوقع املنظمون مشاركة حوالى 
ــر هذا  270 عارضا و7000 زائ

العام.
كما سيشهد املــعــرض للمرة 
الثانية استضافة ندوات حوارّية 
تتضمن عــروضــاً تثقيفّية غنية 
باملعلومات، ودراســــات حالة، 
ومناقشات مهمة بحضور كوكبة 
من قادة الفكر العامليني وستتطرق 
الندوات إلى مواضيع ثالثة وهي: 
األمــن والتهديدات السيبرانية، 
الــدفــاع املــدنــي، إدارة األمـــن في 

الفعاليات الكبرى.
ــرض أن  ــع ــد منّظمو امل ــؤك وي

اإلضافة اجلديدة لقطاع الدفاع 
املدني ستسهم في تعزيز مكانة 
’ميليبول قطر‘ كمنصة دولية 
رائــدة ملجاالت األمن الداخلي في 
منطقة الشرق األوسط، فضالً عن 
ــام الشركات من  فسح املــجــال أم
الكويت وكذلك املعنيني بالدفاع 
املــدنــي واألمـــن الوطني مــن أجل 
مناقشة أهمية السالمة واألمــن 

بالنسبة لسكان العالم.
بهذه املناسبة، قالت السيدة 
موريال كافانتاريس، مدير فعالية 
ميليبول قطر: »نسعى دائما إلى 
إضــافــة الــتــطــور واالبــتــكــار إلى 
معرض ميليبول قطر ويعتبر دمج 
معرض الدفاع املدني مع نسخة 
2018 إضافة نوعية. إن الدفاع 
ـــن الــداخــلــي ركائز  املــدنــي واألم
أساسية ألي بلد وهدف ميليبول 
قطر أن يجمع النخبة من اخلبراء، 
ـــزوار للتعرف  والــعــارضــني، وال
على آخر التطورات واالبتكارات 
في هذ املجال وتأسيس شراكات 
ــدة ملــجــيــع األطـــــــراف. إن  ــي ــف م
ميليبول قطر هو صلة وصل بني 
املشترين، واملستخدمني، وخبراء 
األمـــن والــســالمــة، واملصنعني، 
واملوزعني، ونحن ندعو الشركات 
ــذا املــجــال من  املتخصصة فــي ه
الــكــويــت للمشاركة فــي نسخة 

 ».2018
وجتــــــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أن 
التسجيل للمشاركة في معرض 
’ميليبول قطر 2018‘ مفتوح 
حالياً أمام العارضني املتحمسني 
الســـتـــعـــراض أحــــدث حلولهم 
ـــادة تطوير  ــد مت إع األمــنــيــة. وق
املــوقــع اإللــكــتــرونــي للمعرض، 
milipolqatar.com، لتوفير 
جتربة سهلة االستخدام وحتسني 

املزايا العملية والتصفح.
ويعتبر ’ميليبول قطر 2018‘ 
فعالية جتارية مفتوحة حصرياً 
أمام اخلبراء واملتخصصني مبجال 

الدفاع واألمن.

اهتمام اعالمي واسع باستضافة الدوحة للمؤمتر

ـــار الــذهــب  ـــع ارتـــفـــعـــت أس
أمــس الثالثاء لكنها ظلت قرب 
أدنــى مستوياتها في أسبوعني 
ــر الــطــلــب عــلــى املــعــدن  ــأث ــع ت م
ــن سلبا جـــراء ارتــفــاع  كــمــالذ آم
الــدوالر وعوائد أدوات اخلزانة 
األمريكية وانــحــســار املخاوف 

اجليوسياسية.
وبعد أن تراجع في اجللسات 
ــالث الــســابــقــة، زاد السعر  ــث ال

ـــفـــوري لــلــذهــب 0.2 باملئة  ال
إلــى 1327.20 دوالر لألوقية 
ـــة( بــحــلــول الــســاعــة  ـــص )األون
0632 بتوقيت جرينتش. ال 
يبعد ذلك عن مستوى 1321.81 
دوالر املسجل يوم االثنني وهو 
األضعف للمعدن منذ السادس 

من ابريل.
ــب  ــذه وارتـــفـــعـــت عـــقـــود ال
األمريكية اآلجلة 0.4 باملئة إلى 

1329.20 دوالر لألوقية.
وصعد البالديوم 0.7 باملئة 
فـــي املــعــامــالت الــفــوريــة إلــى 
985.35 دوالر لألوقية وزاد 
ــى 918  الــبــالتــني 0.1 باملئة إل

دوالرا.
وارتــفــعــت الــفــضــة أكــثــر من 
ــد باملئة إلــى 16.71 دوالر  واح
لألوقية بعد أن تراجعت أكثر من 

ثالثة باملئة في اجللسة السابقة.

الذهب يرتفع لكن الطلب على 
املالذات اآلمنة يبدأ باالنحسار

تـــصـــدرت روســـيـــا قائمة 
موردي النفط اخلام إلى الصني 
فــي مـــارس حسبما أظهرته 
البيانات أمس الثالثاء لتحافظ 
على املركز الــذي احتلته في 
أول شهرين مــن السنة وفي 

العامني األخيرين.
ــادرة  ــص ــــام ال وتــفــيــد األرق

عن الهيئة العامة للجمارك 
الصينية أن روســيــا وردت 
5.79 مليون طن مبا يعادل 
1.36 مليون برميل يوميا 
الشهر املاضي بزيادة 23.6 
باملئة عــن الفترة ذاتــهــا قبل 

عام.
وزادت السعودية، صاحبة 

ــزي الــثــانــي إمــداداتــهــا،  ــرك امل
أيضا وفقا للبيانات. وبلغت 
شحنات الشهر املــاضــي من 
اململكة 4.6 مليون طن أو 1.08 
مليون برميل يوميا بزيادة 
1.2 باملئة على أساس سنوي 
لكن انخفاضا من 1.2 مليون 

برميل يوميا في فبراير.

روسيا تتصدر موردي النفط
 إلى الصني في مارس

حتت عنوان »املوارد واألجيال املقبلة والصالح العام« 

2018 في بيروت انطالق فعاليات املنتدى العربي للتنمية  املستدامة لعام 

انطلقت فعاليات املنتدى العربي للتنمية 
املــســتــدامــة لــعــام 2018 فــي بــيــروت أمس 
الثالثاء حتت عنوان )املوارد واالجيال املقبلة 

والصالح العام(.
وقال ممثل رئيس الــوزراء اللبناني وزير 
الثقافة غطاس خوري في كلمة االفتتاح ان ما 
مييز اجندة التنمية املستدامة لعام 2030 انها 
تراعي خصوصيات الدول وقدراتها الوطنية 
وحتدياتها الداخلية وتشير الى املسؤولية 
املشتركة بني الدول لتحقيق التنمية املستدامة 
جلميع الــشــعــوب وتــؤكــد اهمية التعاون 

الدولي في هذا االطار.
ــرورة النجاح في حتقيق  وشــدد على ض
ــاج بــني عناصر التنمية املستدامة  ــدم االن
االقتصاد واالجتماع والبيئة نظرا لترابطها 

وتأثيرها على بعضها البعض.
واشار خوري الى ان بعض الدول العربية 
ــدول التي قدمت تقارير  كانت في طليعة ال
ــى املنتدى  املــراجــعــة الوطنية الطوعية ال
السياسي الرفيع املستوى في نيويورك الفتا 
ــدول على اطــالع املجتمع  الــى حــرص هــذه ال
الدولي على تطلعاتها في التنمية املستدامة 
واحتياجاتها خصوصا وانها تعاني اليوم من 

ازمات وصراعات كبيرة تفرض مساعدتها.
من جانبه اعتبر وزيــر الطاقة واملعادن 
والتنمية املستدامة في اململكة املغربية عزيز 
ربــاح ان »التنمية املستدامة تفرض علينا 
البحث في كيف تغير املنظور الثقافي لتحويل 
التنمية املستدامة منطقا للعيش وليس مجرد 

اليات تقنية«.

فرصة تاريخية
ــال ان »مــوضــوع التنمية املستدامة  وق
فرصة تاريخية جلعل التنمية املستدامة 
حتوال جوهريا في بعده االجتماعي والثقافي 
واالقتصادي لتوفير املوارد الطبيعية وحسن 

استخدامها خلدمة االجيال املقبلة«.
ورأى ان »املنطقة العربية مبوقعها 
االســتــراتــيــجــي ومبــــواردهــــا الطبيعية 
والبشرية متكننا من ان جنعل من التنمية 
املــســتــدامــة ثـــورة حقيقية فــي منظومتنا 

وبرامجنا وسياساتنا«.
من جهته قال مساعد االمــني العام لألمم 
املتحدة االمني التنفيذي للجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( محمد 
احلكيم ان التنمية ال ميكن ان تتحقق من 
دون التعاون والتعاضد العاملي واالقليمي 
والوطني معتبرا ان االنسان يشكل محور 
عملية وضع اخلطط والسياسات التنموية 

املتكاملة.
واشار الى ان بعض املوارد الطبيعية في 
الــدول العربية محكومة بالزوال وبعضها 
مرتبط بتقلبات السوق العاملية والبعض 
االخر بات استخدامه يشكل عبئا على البيئة 
واالنــســان مــعــددا التحديات التي تواجه 
املنطقة من الشح الذي يصيب املوارد املائية 
واثار تغير املناخ والتصحر باإلضافة الى 
ازدياد عدد السكان وتفاقم املشاكل البيئية 
والصحية في ظل الصراعات والنزاعات 

واحلروب واالحتالل.

ولفت احلكيم الى ان املنتدى سيبحث في 
كيفية حتويل استخدام املــوارد الطبيعية 
العربية وادارتها باجتاه االستدامة واخلير 
والصالح العام ومدى قدرة الدول العربية 
ــال املقبلة  ــي عــلــى تلبية احــتــيــاجــات االج
باالسترشاد بخطة التنمية املستدامة لعام 

.2030
ــال »على الــرغــم مــن التحديات التي  وق
تواجه بلداننا العربية بدأنا نلمس تقدما 
ملحوظا وممارسات تبشر بتحقيق ما نصبو 
اليه« مشيدا بجهود تلك الدول في التقدم على 
مسار التنمية وبجهود البلدان التي اعدت 
تقارير وطنية طوعية وتلك التي تعمل على 

اعدادها.

مرحلة استثنائية
مــن جانبها قالت مــديــرة ادارة التنمية 
املستدامة والــتــعــاون الــدولــي فــي جامعة 
ــدول العربية نــدى العجيزي ان املنطقة  ال
العربية تشهد مرحلة استثنائية من حروب 
ــات وهــجــرة مــا ادت جميعها الى  ــراع وص
تــدهــور الــواقــع البيئي فضال عــن انتشار 
التلوث واتــســاع رقعة التصحر وتدهور 
التنوع البيولوجي ما يؤثر سلبا على مسيرة 

التنمية املستدامة في املنطقة.
ولفتت الــى ان جامعة الـــدول العربية 
قامت من خالل اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ 
اهداف التنمية املستدامة املنبثقة عن املجلس 
ــار  االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي بــوضــع االط

االسترشادي العربي لتسترشد به الدول 
العربية في خططها الوطنية.

بدوره قال املدير االقليمي لصندوق االمم 
املتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة 
»تعتبر املنطقة العربية اقليما متميزا من 
منظور التنمية العاملية فهي على الرغم من 
صغرها سكانيا وجغرافيا اال انها غنية 
بنماذج واوضاع واجتاهات غير متجانسة 
من املنظور التنموي ففيها النمو املتسارع 
والنمو املتباطئ وفيها االوضــاع االنسانية 
الصعبة ونقص في املوارد املائية وحتديات 
بيئية كما فيها ايضا انشط حاالت احلراك 

السكاني الطوعي والقسري«.
واضــاف ان احترام احلريات االساسية 
وحمايتها وتعزيزها يعتبر أساسا للتنمية 
املستدامة »مع اقرار خاص بأهمية التنمية 
االجتماعية«. ولفت شبانة الى ان الدراسات 
تشير الى ان ما شهدته املنطقة العربية منذ 
عام 2011 حمل طابعا اجتماعيا نحو تغيير 
العقد االجتماعي بني الدولة واملواطن شملت 
مطالب اجتماعية متعلقة بالعيش الكرمي 
وفرص العمل واملشاركة والكرامة واحلق 
باملعرفة والتنمية واحلصول على الفرص 
ــه ميثل دولـــة الكويت  املتكافئة. يــذكــر ان
ــني الــعــام للمجلس االعلى  فــي املنتدى االم
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي الذي 
سيقدم ورقة عمل حول جهود دولة الكويت 

في مجال التنمية املستدامة.
ومن املقرر أن يستمر املنتدى حتى يوم 
اخلميس املقبل ويتضمن سبع جلسات عامة.

جانب من فعاليات املؤمتر

حقيقية ثورة  املستدامة  التنمية  من  جنعل  أن  من  متكننا  ومبواردها  اإلستراتيجي  مبوقعها  العربية  املنطقة  خوري: 

ملــيــة لــعــا ا ق  لـــســـو ا ت  بــتــقــلــبــا تـــبـــط  مـــر بـــعـــضـــهـــا  و ل  ا و لـــز بـــا مـــة  مـــحـــكـــو بـــيـــة  لـــعـــر ا ل  و لــــد ا فـــي  لــطــبــيــعــيــة  ا د  ر ا ملــــو ا بـــعـــض 

املـــــســـــتـــــدامـــــة لــــلــــتــــنــــمــــيــــة  أســــــــاســــــــا  تـــــعـــــتـــــبـــــر   وتــــــعــــــزيــــــزهــــــا  وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا  األســـــــاســـــــيـــــــة  احلـــــــــريـــــــــات  احـــــــــتـــــــــرام  شــــــبــــــانــــــة: 
الذهب


