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أسعار املنازل تهوي في بكني

26 عاما مع تباطؤ النمو األدنى للصني منذ 
نزلت أســعــار املــنــازل فــي بكني ألول مرة 
فيما يزيد على عامني في )يونيو( املاضي، 
وتراجعت أكثر في شنغهاي، في حني توقف 
االجتــاه النزولي في شنتشن، ما يشير إلى 
تباطؤ في أكبر األســواق العقارية في الصني 

وفقا للبيانات الرسمية، وفقا لـ”رويترز”.
وتباطأ منو أسعار املنازل في الصني عامة 
فــي يونيو، وتــأثــرت املـــدن الكبيرة بجهود 
احلكومة لكبح األسعار في حني حافظت املدن 

الصغيرة على معدل منو سريع.
ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر 
اجتــاه التباطؤ املعتدل في املــدن الكبرى في 

الصني على مدى األشهر الـ 12 املقبلة.
وفي يونيو ارتفعت أسعار املنازل اجلديدة 
في 70 مدينة كبرى في الصني 10.2 في املائة 
في املتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل 
من زيــادة )مايو( املاضي، التي بلغت 10.4 
في املائة وفقا حلسابات أجرتها “رويترز” 

استنادا ملسح رسمي أعلنت نتائجه أمس.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار املنازل 
اجلــديــدة 0.7 فــي املــائــة فــي يونيو أي دون 
تغير عن قراءة الشهر السابق وفقا حلسابات 
“رويترز” من واقع بيانات مكتب اإلحصاءات 

الوطني.
وعلى أساس سنوي تباطأ منو األسعار إلى 
2.7 في املائة في شنتشن و8.6 في املائة في 

شنغهاي و10.7 في املائة في بكني.

ومقارنة بالشهر السابق نزلت األسعار 
في بكني 0.4 في املائة وهــو أول هبوط منذ 
فبراير شباط 2015. وانخفضت األسعار 
في شنغهاي أكثر من ذلــك، حيث هبطت 0.2 

في املائة، في حني لم يطرأ تغير على األسعار 
في شنتشن. وعلى صعيد آخر ، دعا الرئيس 
الصيني شي جينبينج لزيادة حجم الواردات 
واحلــد من القيود على املستثمرين األجانب، 
في وقت تواجه بالده ضغوطا إلتاحة مزيد من 

الفرص للشركات األجنبية.
وانتقد الرئيس األمريكي دونــالــد ترمب 
الفائض التجاري الصيني الكبير، فيما تنتقد 
ــة واألمــريــكــيــة صعوبة  ــي الــشــركــات األوروب
دخولها السوق الصينية الضخمة، بحسب 
“الفرنسية”. ودعــا شي في كلمة أمــام جلنة 
ــؤون املــالــيــة واالقــتــصــاديــة فــي احلــزب  ــش ال
الشيوعي إلى “زيادة الــواردات مع استقرار 
الصادرات”، بحسب ما أورد اإلعالم الرسمي 
أمــس. ويسعى قــادة الصني لتحويل اقتصاد 
بالدهم من االعتماد على الصادرات واستثمار 
الدولة إلى اقتصاد يقوده الطلب احمللي، رغم أن 
ذلك أدى إلى تباطؤ في النمو هو األدنى في 26 
عاما. وقال شي إن تطبيق “االقتصاد املفتوح” 
مع احلد من القيود على دخول األجانب للسوق 
سيساعد في “دعم ميزان املدفوعات في ظل 
احلسابات اجلارية”، بحسب ما نقلت صحيفة 

“تشاينا ديلي”.

أعلنت محكمة التحكيم الدولية انها قضت بإلزام العاصمة بكني
روسيا بدفع 5،4 مليون يــورو لهولندا تعويضا 
على العطل والضرر الذي تسببت به موسكو لدى 
توقيفها في 2013 سفينة ملنظمة غرينبيس البيئية 
ترفع العلم الهولندي كانت حتتج على عملية تنقيب 

روسية عن النفط.
وقــالــت محكمة التحكيم الدولية فــي بيان ان 
“احملكمة حــددت باالجماع قيمة العطل والضرر 

الواجب على روسيا تسديده لهولندا”.
وكانت احملكمة أصدرت في 14 اغسطس 2015 
ــاس الــدعــوى قالت فيه ان “روسيا  حكما فــي اس
أخّلت بواجباتها باعتراضها ومداهمتها وتفتيشها 
وتوقيفها وضبطها واحتجازها السفينة اركتيك 
ســانــرايــز مــن دون مــوافــقــة مسبقة مــن هولندا 
وبتوقيفها واحتجازها ومالحقتها قضائيا 30 

شخصا كانوا على منت السفينة”.
ومحكمة التحكيم الدولية هــي منظمة دولية 

انشئت في 1899 لتسوية النزاعات الدولية سلميا.
وكانت روسيا أوقفت في سبتمبر 2013 في بحر 
بارنتس السفينة الكاسحة للجليد واعتقلت افراد 
طاقمها ال30 وهم أربعة روس و26 أجنبيا وذلك 
اثناء تنفيذهم حركة احتجاجية في محيط منصة 
تابعة ملجموعة “غازبروم” النفطية الروسية 

احلكومية في القطب الشمالي.
وكان التحرك يرمي الى التنديد مبخاطر التنقيب 
النفطي في القطب الشمالي وهي منطقة ذات انظمة 

بيئية حساسة جدا.
واحتجز الناشطون في مورمانسك الواقعة فوق 
الدائرة القطبية ثم نقلوا الى سان بطرسبورغ قبل 

االفراج عنهم الحقا ثم العفو عنهم.

لتوقيفها سفينة ملنظمة غرينبيس البيئية

5.4 مليون يورو لهولندا  إلزام روسيا دفع 

  سفينة  بيئية

القطاع الصناعي في منطقة اليورو يسجل 
5 سنوات أسرع وتيرة منو خالل 

سجل القطاع الصناعي فــي منطقة 
اليورو في مستهل 2017، أسرع وتيرة 
منــو لألنشطة فيما يــزيــد على خمسة 
أعوام، في )ديسمبر(، حيث كونوا سجل 
طلبيات متنامية، تؤكد بداية قوية للعام 
اجلديد، وفقا ملسح اقتصادي في املنطقة 
أمــس. وسجلت القراءة النهائية ملؤشر 
آي. إتش. إس ماركت ملديري املشتريات 
في منطقة اليورو لعام 2016 مستوى 
54.9 نقطة متشيا مع التقديرات األولية 
السابقة وهو األعلى منذ )أبريل( 2011. 
ــراءة مستوى 50 نقطة  ــق وتــتــجــاوز ال
الفاصل بني النمو واالنكماش وهو أعلى 
من قراءة نوفمبر عند 53.7 نقطة، وقفز 
مؤشر يقيس اإلنتاج الذي يغذي مؤشر 
مدير املشتريات املجمع ألعلى مستوى 
في 32 شهرا إلى 56.1 نقطة من 54.1 
نقطة. ووفقا لـ”رويترز”، قــال كريس 
وليامسون كبير االقتصاديني في آي. 
إتــش. إس ماركتس: “يستهل املنتجون 
في منطقة اليورو عام 2017 على أساس 
قوي بعد أن انهوا عام 2016 بزيادة في 

اإلنتاج.
 وسجل منو نشاط قطاع الصناعات 
التحويلية في أملانيا أعلى مستوى في 
نحو ثالث سنوات في )ديسمبر( مدفوعا 
بزيادة الطلب من آسيا والواليات املتحدة 
مــا يشير إلــى أن الــقــطــاع سيسهم في 
النمو في الربع األخير. وارتفع مؤشر 
ماركت ملديري املشتريات اخلاص بقطاع 
الصناعات التحويلية الــذي ميثل نحو 
خمس حجم االقتصاد األملاني إلى 55.6 
نقطة من 54.3 نقطة في )نوفمبر( ليبلغ 

أعلى مستوى في 35 شهرا، حيث يفوق 
هذا بقليل القراءة األولية للمؤشر وأيضا 
مستوى اخلمسني نقطة الــفــاصــل بني 
النمو واالنكماش. وأوضــح فيليب ليك 
االقتصادي لدي ماركت أن النمو القوي 
في )ديسمبر( يعني أن منتجي السلع 
حظوا بأفضل فصل في نحو ثالث سنوات 
في الربع الرابع، إذا من املرجح أن يسهم 
قطاع الصناعات التحويلية في تسارع 
منو الناجت احمللي اإلجمالي من وتيرته 
املتواضعة البالغة 0.2 في املائة املسجلة 

في الربع الثالث”. 
وأضــاف أن الشركات سجلت حتسنا 
قويا في الطلب احمللي مع فوزها بأعمال 
جــديــدة فــي آســيــا وأوروبــــا والــواليــات 
املتحدة، حيث إن هناك أيضا مؤشرات 

مشجعة على املزيد من النمو في 2017، 
كما أن الشركات تبدو جاهزة لتوظيف 
عمالة جديدة في مسعى لزيادة الطاقة 
التشغيلية بعد الزيادة احلادة في األعمال 

غير املنفذة منذ أوائل 2014”. 
وقـــالـــت مـــاركـــت إن منـــو اإلنــتــاج 
والطلبيات اجلديدة دعم التحسن العام 
ــى أن األعــمــال  فــي األوضــــاع مشيرة إل
اجلديدة زادت للشهر اخلامس والعشرين 
على التوالي مع معدل منو أقل قليال من 
املسجل خــالل تلك الفترة. ومثل املسح 
عالمة إيجابية أخرى بعد أن أظهر مؤشر 
ــذي يجرى  معهد ايفو ملناخ األعــمــال ال
متابعته من كثب أن معنويات املسؤولني 
التنفيذيني ارتفعت في ديسمبر إلى أعلى 

مستوى منذ )فبراير( 2014.

12 مليون يورو خسائر شركات 
التأمني األملانية جراء قمة العشرين

أعلنت رابطة شركات التأمينات األملانية أن أعمال 
الشغب التي وقعت على هامش قمة مجموعة العشرين 
في هامبورج في وقت سابق من الشهر اجلــاري تسببت 
ــرار بلغت قيمتها نحو 12 مليون يــورو )13.9  في أض
مليون دوالر(. وأوضحت الرابطة في تقدير أولّي أن نحو 
ثلث هذه األضرار حدثت لسيارات. بينما وقع باقي هذه 

األضرار ملمتلكات سكنية وجتارية.
وكانت قمة العشرين، التي شارك فيها عدد من القادة 
من بينهم الرئيس األمريكي دونالد ترامب والروسي 
فالدميير بوتني، قد قوبلت باحتجاجات عنيفة في املدينة 
الواقعة بشمال أملانيا. وشهدت أعمال الشغب إشعال 
حرائق متعمدة وعمليات نهب ومناوشات عنيفة مع 
الشرطة. وفي أعقاب القمة، أعلنت احلكومة األملانية أنها 
ستتحمل نصف تكاليف األضرار التي وقعت في املمتلكات 

خالل أعمال الشغب، دون أن توضح مبلغا محددا لذلك.

بنك سيتي جروب يختار فرانكفورت 
مركزا جتاريا له بعد خروج بريطانيا

اختار بنك سيتي جروب مدينة فرانكفورت األملانية 
ــاري لــه فــي االحتـــاد األوروبـــي عقب خــروج  كمركز جت
بريطانيا من االحتاد، وذلك بحسب مصدر مطلع لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.ا(. وأضاف املصدر أن اخلطة مازالت 
في حاجة ملوافقة مجلس اإلدارة في نيويورك. ورفض 
املتحدث باسم البنك التعليق. وعلى الرغم من أن لندن 
ســوف تستمر في كونها مركز أعمال البنك في أوروبــا 
والشرق األوسط وأفريقيا، إال أنه سوف يتم نقل بعض 
أنشطته التجارية للمدينة األملانية، التي يوجد بها أيضا 
مقر البنك املركزي األوروبــي. ويشار إلى أن فرانكفورت 
برزت كفائز من التصويت باملوافقة على خروج بريطانيا 
ــي، حيث اختارت بنوك مثل نومورا  من االحتــاد األوروب
وستاندر شارترد وعدة بنوك يابانية العاصمة املالية 
األملانية لتكون مقرها في االحتــاد األوروبــي بعد خروج 

بريطانيا.

تراجعت أرباح شركة التكنولوجيا العمالقة “آي 
بي إم” إلى 3ر2 مليار دوالر في الربع الثاني ، وقالت 
الشركة إن التراجع في األرباح بنسبة %7 مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي صاحبه انخفاض 

في املبيعات بنسبة %5 إلى 3ر19 مليار دوالر.
وانخفض سعر سهم “آي بي إم” نحو %2 بعد 

نهاية الــتــداول في نيويورك ، على الرغم من أن 
األرباح كانت أعلى مما توقعه احملللون.

وشهدت شركة تكنولوجيا املعلومات انخفاضا 
في األربــاح ألعمال البرمجيات األساسية للربع 
احلادي والعشرين على التوالي، لكنها أظهرت منوا 

قويا في مجاالت أخرى.

7 باملئة في الربع الثاني تراجع أرباح »آي بي إم« بنسبة 

تسارع منو الصناعة في منطقة اليورو

قامت عائلة بانكروفت ببيع مجموعة “داو جونز” للنشر، بعد 
أن امتلكتها لفترة تناهز 105 أعوام، وذهبت ملكية املجموعة التي 
تضم جريدة “وول ستريت جورنال” الشهيرة إلى شركة “نيوز 
كوربوريشن” وهــي شركة عائلية أيضا ميلكها رجــل األعمال 
املعروف روبــرت مــردوخ، وبلغت قيمة الصفقة خمسة مليارات 
دوالر. وفي قراءة حتليلية لظروف الصفقة، فإن عائلة بانكروفت 
جنحت فــي وضــع قيم ومعايير واضــحــة لعمل صحيفة “وول 
ستريت جورنال”، القائمة على النزاهة الصحافية واالستقاللية 
التحريرية، لكنها لم تستطع االنتقال بها إلى عصر القرن الـ 21، 
وبالتالي جنح املنافسون في التفوق عليها، وأدى ذلك إلى هبوط 
حاد في سعر سهم مجموعة “داو جونز”. ولشرح ما حدث، فإن 
هناك خمسة عوامل نفسية أسهمت في احلــد من فعالية عائلة 
بانكروفت كمالكة للمجموعة، وهي تتوزع كالتالي: 1 - افتقار 
العائلة ملهارات التواصل، سواء بشكل داخلي بني أفراد العائلة أو 
التفاعل اخلارجي. 2 - فشل العائلة في إحكام سيطرتها على إدارة 
أعمال املجموعة، على الرغم من كونها املساهم األكبر من حيث أسهم 
امللكية، ولم تستطع التدخل في اإلدارة أو مراقبة وتقييم أدائها. 3 - 

تباين أهداف أفراد العائلة، حيث كان اجليل الشاب يفكر في توسيع 
انتشار املجموعة وتعزيز حصتها السوقية لتعزيز األرباح ودعم 
القيمة املادية لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بينما كان هاجس 
اجليل القدمي يتمحور حول حماية الصحيفة والدفاع عن نزاهتها. 
4 - لم يدرك اجليل القدمي في العائلة أهمية حسم اتخاذ القرارات 
في إطار زمني محدد. 5 - لم يساعد الهيكل التنظيمي للمجموعة على 

الوصول إلى الفعالية املطلوبة للتحكم في اإلدارة. 
ويشير كالوك إلى أن هذه العوامل النفسية شكلت عائقا في 
وجه عائلة بانكروفت ما أدى إلى تراجع قيمة األصول التي متلكها، 
وبالتالي استحواذ عائلة مــردوخ على املجموعة. في كتابه الذي 
ــ حتليل نفسي”، تضافرت  نشر أخيرا بعنوان “األعمال العائليةـ 
خبرات بهدف دراسة الدينامكية اإلنسانية في الشركات العائلية 
للتغلب على العوامل النفسية التي قد تبدد أعــوامــا طويلة من 
اإلجنــازات عبر تصرفات جيل واحــد، ورصــد الشركات العائلية 
التي عملنا معها في كلية إنسياد، وقمنا برصد وحتليل العائالت 
املالكة لتلك الشركات، ومت التوصل إلى أن العوائق التي تقف في 
طريقها ليست بالضرورة متعلقة بعمل وإدارة الشركة، بل عادة ما 

تكون نتيجة الظروف العائلية واملشاكل الشخصية فيها. إذ تواجه 
العائالت حتديات متعددة سواء من حيث التواصل بني أفرادها، أو 
في طريقة معاجلة املشاكل، أو حتى في متضية األوقات العائلي. 
وتأتي هذه التحديات نظرا لصعوبة أن يكون الفرد عضوا في عائلة 
وشركة عائلية في الوقت نفسه بسبب التضارب بني العالقات 
العائلية املبنية على احلب والعاطفة وبني النظام املؤسسي القائم 
على األداء. ومن خالل دراسة عدد من الشركات العائلية مت وضع 
عدد من القضايا حتت عدسة مجهر التحليل النفسي، ومن ضمنها 
القيم العائلية واملؤسسية، إلى جانب العالقات العائلية وصراع 
األجيال وحتوالت دورة احلياة. ويأمل كارلوك أن يسهم الكتاب في 
زيادة فهم وتقدير تأثيرات التفاعل اإلنساني في الشركات العائلية، 
كما أن الكتاب موجه في األساس إلى العائالت التي تدير مشاريع 
وأعماال خاصة بها، إضافة إلى الباحثني واملتخصصني في قضايا 
الشركات العائلية، إلى جانب الشريحة األهم وهي االستشاريون 
الذين يعملون مع هذا النوع من الشركات، وقد وجدنا أنهم محددون 
في إطار مهارتهم العملية وال يستطيعون مقاربة األبعاد اإلنسانية 

لعمالئهم. 

بلغت قيمة صفقة بيعها خمسة مليارات دوالر

عوائق الشركات العائلية .. »داو جونز« مثاال

»مفعول أمازون« يجلب املوت البطيء لقطاع التجزئة األميركي
بالنسبة ملجموعة صغيرة من صناديق 
التحّوط التي خّفضت رهاناتها التنبؤية ضد 
سوق اإلسكان األمريكية املتعثرة، كانت األزمة 
املالية أكبر محرك لألموال منذ أجيال. يعتقد 
بعض املستثمرين أنهم وجدوا اآلن “االنهيار 

الكبير” التالي في صناعة التجزئة.
إعــادة تشكيل الطريقة التي يتسوق بها 
األمريكيون عبر اإلنترنت تتسارع. صناعة 
التجزئة األمريكية تــواجــه صــداعــا متزايدا 
اضطرت معه عشر شركات إلعــالن اإلفــالس 
بالفعل فــي عـــام 2017، بحسب مــا تقول 
“ستاندرد آند بورز”. حتى “سيرز”، سلسلة 
املتاجر الشاملة القوية فيما مضى التي أسست 
عام 1886، تتعثر اآلن. يقول ستيفن كيتشوم، 
رئيس “ساوند بوينت كابيتال”، صندوق 
التحوط الذي ُيدير أصوال تزيد على 13 مليار 
دوالر: “نعتقد أن قوة هذا االنهيار مُيكن أن 
تكون أكبر من قوة انهيار القروض العقارية 
لضعاف املالءة”. ويضيف: “اذهب إلى موقع 
أمازون اإللكتروني واكتب كلمة ’بطاريات‘. ما 
تراه هو مجرد رأس اجلبل اجلليدي املستقبلي. 

وقطاع التجزئة هو سفينة تيتانيك”. االرتفاع 
املستمر في التسوق عبر اإلنترنت ُيشّكل حتديا 

كبير ملراكز التسوق األمريكية، وللمطورين، 
واملستثمرين الذين ميلكون أسهما وسندات 

في شركات التجزئة. ريتشارد هاين، الرئيس 
التنفيذي لشركة أوربـــان أوتفيترز، أخبر 
محللني في مكاملة جماعية في وقت سابق من 
هذا العام، أن املشكلة األساسية هي الزيادة 
الكبيرة في املتاجر، مقرونة بارتفاع التجارة 
اإللكترونية. قــال هاين: “هذا أوجــد فقاعة. 
ومثل اإلســكــان، الفقاعة انفجرت اآلن. نحن 
نشهد النتائج: أبواب املتاجر ُتغلق واإليجارات 
ــاه سيستمر في املستقبل  تتراجع. هــذا االجت
املنظور ورمبــا يتسارع”. وبالنسبة للتأثير 
بعيد املدى ُيقّدر مصرف كريدي سويس أن ما 
يصل إلى 8640 متجرا مساحتها اإلجمالية 
13.650 مليون متر مربع مُيكن أن ُتغلق هذا 
العام فقط - لتتجاوز مستوى حاالت اإلغالق 
بعد األزمة املالية وعقب انفجار فقاعة الدوت 
كوم. هذا التراجع ُيلحق الضرر بسوق العمل 
األمريكية، السليمة إلى حد كبير - وفقاً ملكتب 
إحصاءات العمل، فقدت صناعة التجزئة في 
املتوسط 9000 وظيفة شهرياً هــذا العام، 
مقارنة مبكاسب شهرية مبتوسط بلغ 17 ألف 

وظيفة في العام املاضي.

مقر  شركة أمازون

أعلنت إريكسون ) املسجلة في ناسداك: إريك( 
كشريك االتصال الرئيسي لستاد ستامفورد بريدج 
- ملعب نادي تشيلسي لكرة القدم في فولهام، لندن. 
حيث سيتم توفير تغطية واي فاي مجانية، وذلك 
من خــالل خلية صغيرة كنموذج أعمال للمواقع 
املتصلة باخلدمة، وستقوم اريكسون في إطار هذا 
التعاون بتصميم وبناء وتشغيل الشبكة نيابة 
عن العميل. ونتيجة لذلك، ســوف سيتمكن نادي 
تشيلسي من توفير خدمة اإلنترنت للمشجعني في 
جميع أنحاء امللعب ملنحهم جتربة أكثر ثراء متكنهم 
من التفاعل رقميا مع بعضها البعض، مع النادي، 

واألصدقاء والعائلة.
ومنذ فوز نادي تشيلسي بلقب الدوري اخلامس 
ــدوري املمتاز لعام 2017/2016، يتم بيع  في ال
جميع التذاكر في كل يــوم جتــري فيه مباراة على 
أرض ملعب ستامفورد بــريــدج. حيث يستخدم 
العديد من املشجعني هواتفهم الذكية ملشاركة الصور 
ومقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
وغالبا ما يتم استخدام الشبكات اخللوية إلى أقصى 
حد ممكن. لذلك وفي خطوة منها لضمان متتع الزوار 
بتجربة رقمية سلسة، ستقوم إريكسون بتصميم 
وبناء وتشغيل شبكة واي-فــي من الدرجة العليا، 

ومن ثم إدارتها بالنيابة عن تشيلسي.
وتعليقاً على التعاون قــال كريس تاونسند، 

املدير التجاري لنادي تشيلسي: “نحن نتطلع قدماً 
إلقامة تعاون هام  مع شركة إريكسون التي ستقدم 
اخلدمات مباشرة آلالف املشجعني الذين يزورون 
ستامفورد بريدج بانتظام، إن إريكسون حتتل املقام 
الريادي في تقدمي حلول رقمية مبتكرة ونحن نرحب 

بهم كشركاء في نادي تشيلسي “.
أما آرون بنصال، نائب الرئيس األول ألوروبــا 
وأمريكا الالتينية فــي إريــكــســون، فــقــال: “تشير 
أبحاثنا األخــيــرة إلــى رغبة الــنــاس فــي استخدام 
أجهزتهم الرقمية أينما حلوا، وتزداد هذه الرغبة في 
االتصال خالل املباريات األساسية لنادي تشيلسي. 
إننا ومن خالل هذا التعاون، سنضمن بأن تكون 
نوعية االتصال في ملعب ستامفورد بريدج مطابقة 
لنوعية األداء في اللعب خالل املباراة، ونحن نتطلع 
قدماً إلى اكتشاف املزيد من اخليارات التي من شأنها 
متكني نــادي تشلسي من نقل اخلبرة الرقمية إلى 
املستوى التالي “. وتقوم خلية صغيرة كنموذج 
ــزودي  ــات املــقــدمــة مــن قبل م ــدم خــلــوي بــدعــم اخل
اخلدمات في السوق، ومتكني الشركات من حتقيق 
دخل مرتفع عبر شبكة واي-فــي، وتوفير نوع من 
التجارة لبناء الشبكات اخلارجية وحتسني جتربة 
املستخدم النهائي. وفــي عــام 2015، بــات ليجيا 
وارســو أول ناد لكرة القدم في أوروبــا يوقع بياناً 

صحفياً بتاريخ 17 يوليو2017.

  نادي تشيلسي لكرة القدم يختار إريكسون 
كشريك رسمي لتأمني اتصال مواقعه

احد فروع شركة إريكسون

تعهدت اليابان دفــع مليار 
دوالر فــي السنتني املقبلتني 
لتمويل العمليات التي تقوم بها 
االمم املتحدة في مجال التنمية 
لتصبح بذلك واحـــدة مــن اهم 

الدول املانحة في هذا املجال.
ــة  ــي ــارج ـــــر اخل ـــــال وزي وق
الياباني فوميو كيشيدا في 
اجتماع لــالمم املتحدة االثنني 
ان هذا املبلغ يفترض ان يساعد 

اطفاال وشبانا في جميع انحاء 
العالم وخصوصا عبر تطوير 
التعليم والصحة والعمليات في 

حاالت الكوارث.
وقال الناطق باسم الــوزارة 
نوريو موراياما ان هذا التمويل 
سيتضمن مساعدات متعددة 

الطرف وثنائية.
ـــذا االعـــــالن نبأ  ويــشــكــل ه
سارا لالمم املتحدة التي تبحث 

عــن دعــم الهدافها فــي التنمية 
املــســتــدامــة خــصــوصــا بهدف 
وضع حد للفقر املدقع بحلول 
2030. وتواجه وكــاالت االمم 
املتحدة للمساعدة االنسانية 
ازمـــة متــويــل بسبب الطلبات 
املتزايدة الناجمة عن االزمات في 
العالم، في حني تهدد الواليات 
املتحدة بخفض مساهماتها في 

املنظمة الدولية.

اليابان تعد األمم املتحدة بتقدمي مليار دوالر للتنمية


