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استثمار

�أعلنت �ضركة �ململكة �لقاب�ضة �لتي ير�أ�س جمل�س 
�إد�رتها �لأمري �لوليد بن طالل بن عبد�لعزيز �آل �ضعود 
نتائجها �ملالية �ملوحدة للربع �لثالث و�لت�ضعة �أ�ضهر من 
�لعام �حلايل 2015م و�ملنتهي يف 30 �ضبتمرب 2015م.
 وقد بلغ �ضايف �لربح خالل �لربع �لثالث 291.6 
�ملماثل  للربع  ريال  265.0 مليون  ريال، مقابل   مليون 
ومقابل   .10% قدره  بارتفاع  وذلك  �ل�ضابق  �لعام  من 
بارتفاع قدره  �ل�ضابق وذلك  للربع  238.3 مليون ريال 
�لثالث  �لربع  خالل  �لربح  �إجمايل  وبلغ   .22.4%
للربع  ريال  مليون   400.9 ريال، مقابل  مليون   441.9
�ملماثل من �لعام �ل�ضابق وذلك بارتفاع قدره 10.2%.

وقد بلغ �ضايف �لربح للت�ضعة �ضهور �ملنتهي يف 30 
 603.1 مقابل  ريال  مليون   669.2 2015م  �ضبتمرب 
بذلك  مو��ضلًة  2014م  يف  �لفرتة  لنف�س  ريال  مليون 

�لنتائج �لقوية.
توؤكد  �ململكة  "�ضركة  �لوليد:  �لأمري  وعلق  هذ� 
ثباتها يف حتقيق �لنتائج �لقوية". و�أ�ضاف �ملدير �ملايل 
�لدفعة  �إيد�ع  مت  "لقد  �ضليمان:  فهمي  حممد  �لأ�ضتاذ 

�لثالثة من �لأرباح يف ح�ضابات �مل�ضاهمني".
�ضتقوم  �أنها  �لقاب�ضة  �ململكة  �ل�ضركة  �أعلنت  كما 
�ملجموعة  �ضركة  يف  لها  �ململوكة  �لأ�ضهم  كامل  ببيع 

�ملباعة  �لأ�ضهم  عدد  و�ضي�ضل  خا�ضة.  �ضفقة  طريق  عن  و�لت�ضويق  لالأبحاث  �ل�ضعودية 
23،923،296 �ضهم و�لتي متثل %29.90 من �أ�ضهم �ل�ضركة. وحدد �ضعر �لبيع 35 ريال 
837.315.360 ريال �ضعودي.  �ضعودي لل�ضهم �لو�حد، وتبلغ �إجمايل قيمة عملية �لبيع 
و�ضتتم عملية �لبيع خالل فرتة �لتد�ول �ليوم، �لأحد 19 حمرم 1437هـ �ملو�فق 1 نوفمرب 

2015م. 

الوليد: »شركة المملكة تؤكد ثباتها في تحقيق النتائج القوية«

و�ضوف يتم ��ضتخد�م متح�ضالت �لبيع يف م�ضاريع 
��ضرت�تيجية  مع  متا�ضيًا  جديدة  ��ضتثمارية  وفر�س 
�ملايل  �أثرها  و�أن  �ل�ضتثماري.  �لقاب�ضة  �ململكة  �ضركة 
�ضينعك�س على نتائجها �ملالية خالل فرتة �لربع �لر�بع 

من �لعام �حلايل 2015م.
لعام  �أمو�ل  جملة  قائمة   ، �لوليد  �لأمري  وت�ضدر 
100 قادة �لأعمال يف �لعامل �لعربي"  "�أقوى  2014م 
�لوليد  �لأمري  وُيعرف عن  �لتو�يل.   على  �لثالث  للعام 
�ملتاحة،  �ل�ضتثمارية  �لفر�س  با�ضتك�ضاف  باهتمامه 
و�لقت�ضادية  �لتجارية  �ضموه  توجهات  مع  متا�ضيًا 
�ضاهم  وقد  هذ�  حقيقية.  عاملية  �ضهرة  �أك�ضبه  مما 
�لهامة  عالقاته  و�ضبكة  �لتقدمي  �لوليد  �لأمري  فكر 
ورجال  �لقر�ر  ومتخذي  �لعامل  قادة  مع  و�لن�ضطة 
�ململكة  و�ضركة  �لوليد  �لأمري  ��ضم  و�ضع  يف  �لأعمال 
�لقاب�ضة يف م�ضاف �ل�ضركات �لعاملية. بالإ�ضافة �إىل 
�لنجاح �لتجاري و�ل�ضتثماري فاإن �لأمري �لوليد ن�ضط 
�أي�ضًا يف م�ضاريع �مل�ضوؤولية �لجتماعية و�لعمل �خلريي 
موؤ�ض�ضة  خالل  من  ومبادر�ت  بتربعات  و�لإن�ضاين 
�ملجتمع  خلدمة  �ضموه  ير�أ�ضها  �لتي  لالإن�ضانية  �لوليد 

و�مل�ضاريع �لتنموية يف �ململكة وحول �لعامل. 

الوليد ي�ستقبل رئي�س وزراء فرن�سا
فرن�ضا  وزر�ء  رئي�س  بالريا�س،  مكتبه  يف  �لوليد  �لأمري  ��ضتقبل  �أخرى،  جهة  من 
�ل�ضيد مانويل فال�س و�لوفد �ملر�فق �لذي �ضم كاًل من �ل�ضيد �ضتيفان روماتيه، �مل�ضت�ضار 
�إيريك  و�ل�ضيد  �إبر�هيم د�ود جنيم، م�ضت�ضار رئي�س وزر�ء فرن�ضا  و�ل�ضيد  �لدبلوما�ضي، 

جري�د تيلمي، نائب رئي�س �لبعثة يف �ضفارة فرن�ضا لدى �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.

"المملكة القابضة" تبيع كامل أسهمها في "المجموعة السعودية لألبحاث 
والتسويق" وارتفاع أرباحها في الربع الثالث 10% 

الوليد لدى ا�ستقباله فال�س الوليد خالل اجتماع يف مكتبه
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كما ح�ضر �للقاء كل من �لأ�ضتاذ حممد فهمي، �ملدير �ملايل ل�ضركة �ململكة �لقاب�ضة 
�لإد�رة،  جمل�س  رئي�س  �ضمو  ملكتب  �لأول  �لتنفيذي  �ملدير  �ملجددي،  حممد  و�لأ�ضتاذ 
جمل�س  رئي�س  ل�ضمو  �لدولية  للعالقات  �لتنفيذية  �ملديرة  �لرتكي،  ح�ضناء  و�لأ�ضتاذة 
�لإد�رة، و�لأ�ضتاذ فهد بن �ضعد بن نافل، م�ضاعد تنفيذي �أول ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة 
و�لأ�ضتاذ �أحمد �لطبي�ضي، �مل�ضاعد �لتنفيذي ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لأ�ضتاذ ح�ضن 

خمتار، م�ضت�ضار ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة.
مت خالل �للقاء تبادل �لعالقات �ل�ضيا�ضية �لقت�ضادية و�لثقافية بني �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودية وفرن�ضا، وخ�ضو�ضًا �لعالقة �ملتينة بني �ضموه وفرن�ضا ممثلة با�ضتثمار�ت �ضركة 
�ململكة �لقاب�ضة و�لتي تعد �لأكرب �ضعوديًا يف فرن�ضا من خالل ملكية و�إد�رة فندق جورج 
 Le Royal Monceau  فور�ضيزونز و�إد�رة فندق لو رويال مون�ضيو George V خلام�س�
Euro Disney باري�س و7 فنادق يف ديزين  Raffles(، وملكية يف يورو ديزين  )ر�فلز 
�لقطاع  ويف  فرن�ضا،  جنوب  يف  فري�  كاب  دو  غر�ند  فندق  �إد�رة  �إىل  بال�ضافة  باري�س، 
�لوليد  �لأمري  ن�ضاطات  و�أي�ضًا   ،Citigroup جروب  �ضيتي  تو�جد  خالل  من  �لبنكي 
�لفنون  مركز  �إن�ضاء  لالإن�ضانية  موؤ�ض�ضة  �ضموه من خالل  مّول  و�لثقافية حيث  �لإن�ضانية 
�لإ�ضالمية مبتحف �للوفر بتربع قدره 20 مليون دولر يف عام 2005م. و�أي�ضًا تناول يف 

�جتماعهما �آخر �مل�ضتجد�ت يف ظل �لتطور�ت على �ل�ضاحة �لعاملية.

ووزير اخلارجية الفرن�سي 
كما �إلتقى �لأمري �لوليد بن طالل، مع معايل �ل�ضيد لور�ن فابيو�س، وزير �خلارجية 
�لتنفيذي  �لرئي�س  فيجري،  لور�ن  و�ل�ضيد  �لوليد  �لأمري  قام  حيث  بالريا�س،  �لفرن�ضي 
ل�ضركة CDCIC بتوقيع �تفاقية �إطار �لعمل بني �ل�ضندوق �ل�ضيادي �لفرن�ضي وجمموعة 
�خلارجية  وزير  بح�ضور  وذلك  �لقاب�ضة  �ململكة  و�ضركة  �لفرن�ضية  �ل�ضركات  كربى  من 
�ل�ضعودي �لأ�ضتاذ عادل �جلبري ووزير �لتجارة �ل�ضعودي �لدكتور توفيق �لربيعة ومعايل 

وزير �خلارجية �لفرن�ضي. 
�لعربية  �ململكة  بني  �لقت�ضادية  �لعالقات  تنمية  لالتفاقية  �لرئي�ضية  �لأهد�ف  من 
و�ملقاولت  �لن�ضاء�ت  وجمال  �لطاقة  جمال  يف  �مل�ضاريع  خالل  من  وفرن�ضا  �ل�ضعودية 
وجمال �لت�ضالت و�ملجال �لأمني وجمال معاجلة �ملياه و�لنفايات وعدة جمالت د�خل 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية وحتى �لدول �ملجاورة.
�ل�ضركات  من  وجمموعة  �لفرن�ضي  �ل�ضيادي  �ل�ضندوق  ��ضتثمار  �لطرفان  وناق�س 
�لفرن�ضية �لكربى يف �ضركة �ململكة �لقاب�ضة مببلغ 563 مليون ريال. وذلك مع �حتفاظ 
�ضموه بكامل ن�ضبة ملكيته يف �ل�ضركة.كما تناول �لعالقات �ل�ضيا�ضية �لقت�ضادية و�لثقافية 
بني �ململكة �لعربية �ل�ضعودية وفرن�ضا، وخ�ضو�ضًا �لعالقة �ملتينة بني �ضموه وفرن�ضا ممثلة 

با�ضتثمار�ت �ضركة �ململكة �لقاب�ضة و�لتي تعد �لأكرب �ضعوديًا يف فرن�ضا.

و نائب وزير اخلارجية املك�سيكي
كذلك ��ضتقبل �لأمري �لوليد يف مكتبه بالريا�س �ل�ضيد كارلو�س دو �يكاز� نائب وزير 

�خلارجية �ملك�ضيكي و�لوفد �ملر�فق. 
�ملجددي،  حممد  �لأ�ضتاذ  من  كل  �لقاب�ضة  �ململكة  �ضركة  من  �لجتماع  ح�ضر  وقد 
�ملدير �لتنفيذي �لأول ملكتب �ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة، و�لأ�ضتاذة هبه فطاين، �ملديرة 
�لتنفيذية �لأوىل لإد�رة �لعالقات و�لإعالم ومن مكتب �ضمو �لأمري �خلا�س ح�ضر كل من 
�لأ�ضتاذة ح�ضناء �لرتكي، �ملديرة �لتنفيذية للعالقات �لدولية ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة، 
و�لأ�ضتاذ فهد بن �ضعد بن نافل، م�ضاعد تنفيذي �أول ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لأ�ضتاذ 

�أحمد �لطبي�ضي، �مل�ضاعد �لتنفيذي ل�ضمو رئي�س جمل�س �لإد�رة.
�لوليد  و دو �يكاز�، بع�س �ملو��ضيع �لعامة ذ�ت �لهتمام  �للقاء بني �لأمري  وتناول 
�مل�ضرتك بني �لبلدين. كما تناول �لأحاديث �لودية وتناق�ضا يف �لعديد من �ملو��ضيع �ملحلية 
و�لإقليمية و�لعاملية. كما �أثنى معاليه على �إجناز�ت �ضموه يف �لقطاع �ل�ضتثماري حيث يعد 
�ضموه �حد �أكرب و�أهم �مل�ضتثمرين عامليًا. وكان معاليه مهتمًا بال�ضتماع �إىل �آر�ء �لأمري 
ملا  و�لهامة  �لناجحة  �لوليد معروٌف مب�ضاريعه  �لأمري  �أن  �إىل  �أ�ضار  ووجهات نظره حيث 
�أن ت�ضتفيد منها  لديه من روؤية خا�ضة للفر�س �ل�ضتثمارية �مل�ضتقبلية و�لتي من �ملمكن 

�ملك�ضيك.  

خالل توقيع االتفاقية اجتماع االمري الوليد برئي�س الوزراء الفرن�سي والوفد املرافق

بيان حول التقرير املفربك عن االأمري الوليد 
بخ�سو�س  فل�سطني والكيان االإ�سرائيلي على موقع  

AWDNews.com

AWDNews.com باإ�ضد�ر تقرير مفربك وخاطئ عن �ضاحب  قام موقع 
فيه  يزعم  و�لذي  �ضعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  طالل  بن  �لوليد  �لأمري  �مللكي  �ل�ضمو 
وكالة  عن  نقلها  و�ملزعوم  فل�ضطني  دولة  �ضد  �لإ�ضر�ئيلي  �لكيان  مع  �ضموه  وقوف 

�لأنباء �لكويتية.
وتف�ضياًل،  جملة  و�ملفربك  �مللفق  �خلرب  هذ�  ينفي  �لوليد  �لأمري  مكتب  �إن 
موقع  زعم  كما  �لوليد  و�لأمري  �لكويتية  �لأنباء  وكالة  بني  �لتو��ضل  يتم  مل  حيث 
AWDNews.com ومل يديل �ضموه باأي ت�ضريحات لأي جهة �ضو�ء �إعالمية �أو 

غريها بهذ� �خل�ضو�س.
بن�ضر   AWDNews.com موقع  به  يقوم  �لذي  �لأوىل  �ملرة  هذه  ولي�ضت 
وفربكة �أخبار خاطئة عن �لأمري �لوليد بن طالل. ويعترب هذ� �ملوقع من �ل�ضحف 

�لإلكرتونية �ل�ضعيفة �لتي ل م�ضد�قية لها.
وجرى ذلك للتنويه و�لبيان.
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و��شتتب���ع �الفتت���اح بور�ش���ات عمل حت���دث فيها �أكرث 
م���ن 45 خبريً� دوليًا وعربي���ًا ولبنانيًا عن جتارب بالدهم 
و�شركاته���م يف حق���ل �ال�شتد�م���ة و�مل�شوؤولي���ة �الجتماعية 
لل�ش���ركات، وال �شيم���ا م���ن حي���ث �حلو�ف���ز و�لت�شريع���ات 
�لقانوني���ة �لتي حت���ث �مل�شانع و�مل�ش���ارف و�شركات �ملال 
و�لعق���ار و�لنفط و�لبن���اء و�لغذ�ء و�لتاأم���ن و�مل�شت�شفيات 
و�ملتاج���ر �لكربى و�مل�شت�شفيات و�جلامعات و�ملد�ر�س على 
�لتز�م م�شوؤولياتها �الن�شانية و�الجتماعية و�لبيئية وحقوق 

�لعمال و�ملوظفن ومكافحة �لف�شاد.
الق�صار

بد�ية كلمة �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "�شي. 
�أ����س. �آر. ليبان���ون" خال���د �لق�شار �لذي ق���ال: "نعي�س يف 
ع���امل باتت �أحجام بع�س �شركات���ه �أكرب من دول جمتمعة، 

المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية للشركات في بيروت

االستدامة في المسؤولية االجتماعية
وانشاء صناديق خاصة لإلنماء لتحسين قيمة الشركات 

وهذ� يحملها م�شوؤوليات قيادة �لتغيري �الجتماعي و�لبيئي 
وحتقي���ق �لتنمي���ة �مل�شتد�م���ة �ملن�ش���ودة. و�إن تقييم �أ�شهم 
�ل�ش���ركات يف �الأ�ش���و�ق �لعاملي���ة مل يع���د يق���وم فقط على 
�أ�شا����س موجود�ته���ا ونتائجه���ا �ملالي���ة فح�شب، ب���ل �أي�شا 
بن���اء على تقاريره���ا ونتائج �أرقامه���ا �الجتماعية و�لبيئية 

�ل�شنوية �ملنتظمة".
وحدد �أه���د�ف "�شي.�أ�س.�آر ليبانون" ب�"ن�شر �ملعرفة 
ع���ن �أهمي���ة �مل�شوؤولي���ة �الجتماعي���ة لل�ش���ركات، و�لتوعيه 
بكونه���ا ركن���ا �أ�شا�شي���ا لنج���اح �الأعمال وق���د �طلقت هذ� 
�ملنت���دى �ل�شنوي كمنرب عرب���ي مل�شوؤولية �ل�شركات وتقدمي 
�ال�شت�ش���ار�ت للم�ش���ارف و�ل�ش���ركات �للبناني���ة و�لعربية 
الإع���د�د ��شرت�تيجي���ات م�شوؤولي���ة �ل�ش���ركات، و�لتقاري���ر 
�الجتماعية و�لبيئية �ل�شنوية"، جمددً� قوله �ن "�مل�شوؤولية 
ولي�ش���ت  خريي���ًا  عم���اًل  لي�ش���ت  لل�ش���ركات  �الجتماعي���ة 

جم���رد مبادر�ت بيئي���ة، لي�شت جائ���زة وال �شهادة، بل هي 
��شرت�تيجي���ة �أعمال، ه���ي م�شار طويل لالبت���كار و�البد�ع 
و�لتطوي���ر وتاأ�شي����س قيم���ة م�شرتك���ة لالعم���ال و�لبيئ���ة 

و�ملجتمع".
و�أ�ش���ار �لق�شار �ىل:  "�أننا ��شتلهمنا يف كل حتركاتنا 
 UN ملب���ادىء �لع�ش���ر للميث���اق �لعامل���ي ل���الأمم �ملتح���دة�
لال�شتد�م���ة  �لعاملي���ة  و�ملعاي���ري    Global Compact
 Global Reporting للتقاري���ر  �لعاملي���ة  �ملب���ادرة  مث���ل 
Initiative- GRI و ISO 26000 وغريه���ا. لقد �كت�شبنا 
ثق���ة �مليثاق �لعاملي ل���الأمم �ملتحدة، �ل���ذي كان يل �شرف 

متثيله".
وخت���م: "لق���د وثق���ت بن���ا �الأمم �ملتح���دة و�الحت���اد 
�الأوروب���ي وهيئ���ات ك���ربى يف �ململك���ة �ملتح���دة و�ل�شوي���د 
و�ل���روج و�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة و�ملاني���ا وفرن�شا 
و�شنغاف���ورة و�المار�ت وغريها، لكنن���ا ال نز�ل نبحث عن 

�لثقة بوطننا".
امل�صنوق

م���ن جهت���ه، ر�أى �مل�شن���وق يف �مل�شوؤولي���ة �الجتماعية 
لل�شركات، "�ن �ال�شتد�مة يف هذه �مل�شوؤولية هي �لتي توؤدي 
�ىل حت�ش���ن و�شع �ل�ش���ركات وحتقق لها تط���ور� ملمو�شا. 
ال ب���د �أن ن�شل يف مكان ما يف لبن���ان �ىل �شيغة �مل�شوؤولية 
�الجتماعية �مل�شرتكة بن �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �القت�شادية 
ع���رب �ن�ش���اء �شناديق ق���د تكون لالمن���اء �و �لبيئ���ة �و �ي 
مو�شوع له طابع وطن���ي حيث تعجز �لدولة �حيانا �و حيث 

ي�شيع �ل�شيا�شيون من �لبو�شلة".
و�أو�ش���ح �أن���ه "يف كان���ون �لث���اين 2014، �حتل لبنان 
�ملرتب���ة 91 من �أ�شل 178 عل���ى موؤ�شر �الأد�ء �لبيئي �لذي 
حتت�شب���ه جامع���ة يي���ل �الأمريكي���ة كل عامن، فيم���ا كلفة 
�لتدهور �لبيئي �ل�شنوية تخطت �ل� 800 مليون دوالر �شنويا 
بح�ش���ب در��شة ن�شرها �لبنك �لدويل يف �لعام 2011.  �إذ� 
و�شعن���ا موؤ�ش�ش���ات �لدول���ة جانب���ا للحظة، وفكرن���ا �شويا 
يف �لنتائ���ج �ملمكنة لهذي���ن �ملوؤ�شرين يف �الأع���و�م و�لعقود 
�ملقبلة فيما لو عززت موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س �مل�شوؤولية 

�الجتماعية لديها، على �شبيل �ملثال:
-�مل�ش���ارف: تقطع عهد� عل���ى نف�شها باإخ�شاع �شائر 
م�شاري���ع زبائنه���ا �إىل �أف�ش���ل �ملمار�ش���ات �لبيئي���ة خالل 

خمتلف مر�حلها.
- �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شناعي���ة: تق���رر �اللت���ز�م باملعاي���ري 
�لبيئية من خ���الل �لرقابة �لذ�تية وت�شديد كلفة ��شتخد�م 

نظم��ت »س��ي. أس. ار. ليبان��ون«، المنت��دى الس��نوي الخامس للمس��ؤولية 
قيم��ة  تعزي��ز  ف��ي  االس��تدامة  »دور  عن��وان  تح��ت  للش��ركات  االجتماعي��ة 
العام��ة التجاري��ة وس��معتها«، برعاي��ة حاك��م مص��رف لبنان رياض س��امه، 
م��ن  مش��ارك   700 م��ن  وأكث��ر  المش��نوق،  محم��د  البيئ��ة  وزي��ر  وحض��ور 
المدن��ي والجامع��ات  االعم��ال والمص��ارف والمجتم��ع  مختل��ف قطاع��ات 
بي��روت.  - فينيس��يا  فن��دق  ف��ي  وذل��ك  العرب��ي،  والعال��م  لبن��ان   ف��ي 

تح��دث ف��ي االفتتاح الى حاك��م مصرف لبنان وزي��ر البيئة والرئي��س التنفيذي 
ل�»مجموعة الفطيم« آالن بجاني، رئيس مجلس ادارة المدير العام ل�»بنك لبنان 

والمهجر« سعد االزهري. 

خالد الق�صارحاكم م�صرف لبنان ريا�ض �صالمة
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�لبيئة لت�شريف �نبعاثاته���ا �ل�شائلة و�لغازية �ملعاجلة من 
خالل �إقامة م�شاريع �إمنائية يف �ملناطق حيث تتو�جد.

- �مل�شوؤولون ع���ن قطاع �لتاأمن: يروج���ون للبولي�شة 
�لبيئية يف م�شاريع �لطاقة و�ل�شناعة وغريها.

-�لقيم���ون عل���ى قط���اع �لبن���اء من �أ�شح���اب حمافر 
�لرم���ل و�ملقال���ع و�لك�ش���ار�ت، و�ملهند�ش���ون و�ملتعه���دون، 
و�أ�شح���اب �مل�شاريع �لعقارية: يب���ادرون �إىل �لتعوي�س عن 
�خل�شائر �لبيئية و�الجتماعي���ة و�القت�شادية �لتي �أحدثها 
�المت���د�د �لعم���ر�ين �لع�شو�ئي خالل �لعق���ود �ملا�شية من 

خالل مبادر�ت �بد�عية و�بتكارية.
مب���د�أ  يعتم���دون  �لتجاري���ة:  �ملوؤ�ش�ش���ات  -�أ�شح���اب 
�لتخفيف م���ن �إنتاج �لنفايات و�إعادة ��شتعمالها ويوجدون 

�لو�شائل �ملنا�شبة لت�شجيع  زبائنهم على ذلك.
- م�شتوردو �لنفط: يكر�شون �الأهمية �لالزمة ل�شالمة 

�لتخزين و�لتفريغ ولنوعية �لفيول �مل�شتورد.
و�ملق���روءة  و�مل�شموع���ة  �ملرئي���ة  �الإع���الم  و�شائ���ل   -
و�اللكرتوني���ة: تخ�ش����س تقري���ر� يومي���ا ح���ول مو�ش���وع 
�مل�شوؤولي���ة �الجتماعي���ة لل�ش���ركات بعي���د� عما يع���رف بال� 

..greenwashin
و�أ�ش���ار �ىل �ن "ه���ذه �ملبادر�ت، فيم���ا لو متت فعال، 
�شتخفف من كلف���ة �لتدهور �لبيئي �ل�شنوي���ة وتعزز مرتبة 

لبنان على موؤ�شر �الأد�ء �لبيئي".

بجاين
و�أ�ش���ار �لرئي�س �لتنفيذي ل"جمموع���ة �لفطيم" �ىل 
�أن "�ل�شرك���ة بد�أت تو�شع �عماله���ا وو�شلت �ىل لبنان منذ 
5 �أع���و�م، وهي تركز على �ال�شتد�مة و�ملو�رد �ملتاحة للنمو 

�القت�شادي و�يجاد فر�س عمل لل�شباب".
ور�أى �ن مفه���وم �ملجموع���ة للم�شوؤولي���ة �الجتماعية، 
هو تق���دمي خدمات خ���ارج �طار �لعم���ل �ليومي من خالل 
رعاية م�شاريع خدمة للموؤ�ش�شات من دون �نتقائية وتقطع، 
ومر�عاة مبد�أ �ال�شتد�م���ة، و�أن نكون �أمينن للق�شايا�لتي 
نقدمه���ا للنا�س، و�أال تتوخى �ملوؤ�ش�ش���ة من عملها �ي جز�ء 
�و مقاب���ل �ش���وى �ن حت�شن �لنظ���رة �ليه���ا و�ن ت�شعر �نها 
�شاهم���ت يف و�شع مدماك قوي يف بن���اء �ملجتمع وتطويره. 
�ن �ل�ش���ركات �لر�ئ���دة يف جم���ال �مل�شوؤولي���ة �الجتماعي���ة 
حتق���ق ربحية و��شتد�مة يف �لعمل �أك���رث من غريها، وهذ� 

منط عمل يجب �ن حتتذي به كل �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات.
و�ذ ��ش���ار �ىل �ن "جمموع���ة �لفطيم ملتزمة بتطوير 
ق���در�ت �ل�شب���اب �لعربي �لذي يعمل لديه���ا"، لفت �ىل �ن 
�أك���رب ث���روة متتلكها �ملجموع���ة هي 27 �ل���ف عامل �شمن 
�ملجموع���ة ولي����س �ل���� 7 ملي���ار�ت دوالر �لت���ي متث���ل رق���م 
�عمالها، مذكرً� �أن �ال�شتد�مة لي�شت ترفا �منا هي ��شلوب 
عم���ل، و�ن �ملجموع���ة حت���اول �أن تك���ون ق���دوة يف مو�شوع 

�ال�شتد�مة وقدوة يف �لريادة.

اأزهري
ب���دوره، �أو�ش���ح رئي����س جمل����س �الإد�رة �ملدي���ر �لعام 
ل"بن���ك لبن���ان و�ملهج���ر" �ن �الإ�شتد�م���ة ال تتمث���ل فق���ط 
باالإ�شتد�مة يف �الأد�ء �مل���ايل و�لتجاري �جليد ويف �ملُثابرة 
عل���ى تقدمي �أف�ش���ل �ملنتجات و�خلدمات، ب���ل تتمثل �أي�شا 
باالإ�شتد�م���ة يف دع���م �لن�شاط���ات �الإن�شاني���ة و�لثقافي���ة 
و�لرتبوي���ة، �لتي ت�شكل ن���و�ة �لعمل يف جم���االت �مل�شوؤولية 
�الإجتماعي���ة، وتعميمه���ا عل���ى خمتل���ف �شر�ئ���ح �ملجتم���ع 
ومكونات���ه. وينعك����س ه���ذ� �الأد�ء بالطب���ع عل���ى رفع قيمة 
�لعالم���ة �لتجارية لل�ش���ركات، وعلى �لتح�ش���ن يف �شمعتها 
ويف مبيعاته���ا ويف نفاذه���ا �إىل �الأ�ش���و�ق، كم���ا ينعك�س يف 
قدرتها على ��شتقطاب كو�در ماهرة وكفوءة للعمل لديها.

ور�أى �أن �شرورة �مل�شوؤولية �الإجتماعية لدى �ل�شركات 
تنب���ع من ح�شها �الإن�شاين و�لتنم���وي، و�الأهم من ذلك من 
�إميانها باأن �ملجتمع �الآمن و�ملزدهر هو من �أف�شل �الآليات 
و�ملناخ���ات لنمو �الأعم���ال وتفوق �ل�ش���ركات. و�إن �قتناعي 
بال���دور �مل�شت���د�م لل�ش���ركات يف �مل�شوؤولي���ة �الإجتماعي���ة 
يتج�ش���د يف �لن�شاطات �لت���ي يقدمها بنك لبن���ان و�ملهجر 
يف ه���ذ� �ملج���ال. فالبن���ك كان د�ئما �ل�شباق ب���ن �لبنوك 
�للبناني���ة يف �إبت���كار ودعم ه���ذه �لن�شاط���ات �إ�شتناد� �إىل 
ر�شالت���ه �لرئي�شي���ة، وهي لي����س فقط ن�شر "ر�ح���ة �لبال" 
لعمالئ���ه فقط ب���ل للمجتم���ع باأغلبيت���ه. وعلي���ه، فقد قام 
�لبن���ك باإن�ش���اء �لعديد من �لرب�مج و�ملب���ادر�ت �الإن�شانية 

افتتاح املنتدى
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والرتبوية لعل اأبرزها برنامج بطاقة "عطاء" لنزع الألغام 
والقناب���ل العنقودية م���ن الأرا�ضي اللبناني���ة بالتعاون مع 
املرك���ز اللبن���اين لنزع الألغ���ام التاب���ع للجي����ش اللبناين، 
ومتكن حتى الآن من تنظيف اأكرث من 185 األف مرت مربع 
وزرعها بالأ�ضجار واإعادتها كاأر�ش واعدة باحلياة والعي�ش 

الكرمي.
�ضب���اب" للتوجي���ه  "بل���وم  "برنام���ج  اأن  اىل  ولف���ت 
العلم���ي الذي ا�ضتفاد منه ح���وايل 204 اآلف �ضاب و�ضابة 
ت���وزع ب���ن م�ضتخدم���ن للموق���ع الإلك���رتوين الإر�ض���ادي 
وحلق���ات  والتوظي���ف  امله���ن  معار����ش  يف  وم�ضارك���ن 
العم���ل وفائزي���ن باملن���ح واجلوائ���ز التكرميي���ة. ومبادرة 
اخلا�ض���ة  املدار����ش  يف  من���اخ  لتوف���ر   "ProtectEd"
والتط���رف. والإنحي���از  العن���ف  م���ن  خ���ال   والر�ضمي���ة 
واأ�ض���ار اىل اأنه اإ�ضافة اإىل هذه الإجن���ازات يف امل�ضووؤولية 
الإجتماعي���ة املوجه���ة اإىل املجتمع اخلارج���ي، قام البنك 
بالعدي���د م���ن املب���ادرات التي ت�ضم���ن م�ضال���ح جمتمعه 
الداخل���ي. ومن هذه املبادرات اإقرار نظام للحوكمة ينظم 
الإدارة الر�ضي���دة يف البن���ك ويحم���ي حق���وق وم�ضوؤوليات 
موظفي���ه وم�ضاهميه، واإن�ضاء اآلي���ة للتبليغ تعطي املوظفن 
ال�ضالحي���ة واحلماية لالف�ضاح ع���ن اأي ممار�ضات داخل 
البن���ك ت�ض���ر مب�ضاحله���م وم�ضال���ح العم���الء وم�ضالح 
امل�ضوؤولي���ة  البن���ك يف  ن�ضاط���ات  اأن  املوؤ�ض�ض���ة، مو�ضح���ًا 
الإجتماعي���ة مل تقت�ضر على لبنان، ب���ل تعدته لت�ضمل دول 
اأخرى بارزة يف امل�ضرق العربي التي يتواجد فيها، اإذ ميثل 
بنك لبنان واملهجر اليوم بن���كا اإقليميا باإمتياز حيث تفوق 

ح�ضة ن�ضاطاته يف اخلارج ال� 35%.
�سالمة

اأم���ا حاكم م�ض���رف لبنان فقال: "نالح���ظ اليوم يف 
لبن���ان ويف العامل وج���ود ارتباط كبر بن م���ا ت�ضتطيع اأن 
توؤمن���ه املوؤ�ض�ض���ات التجارية اأو ال�ضناعي���ة للمجتمع الذي 
تعي�ش معه وبن �ضمعتها واإدراكه���ا للم�ضوؤولية. وخر دليل 
عل���ى ذلك احلادث���ة التي جرت موؤخرا م���ع �ضانع �ضيارات 
يف اأملاني���ا، اأدت اإىل �ض���رب �ضمعته رغم اجل���ودة الكافية 
الت���ي يتمت���ع به���ا، وت�ضببت بخ�ضائ���ر هائل���ة يف قيمة هذه 
ال�ضرك���ة. مما يوؤكد وجود ارتباط ب���ن ردات فعل املجتمع 
و�ضمعة املوؤ�ض�ضة وتاأثره عل���ى قيمتها. فالن�ضاط يف جمال 
امل�ضوؤولية الجتماعية ل يفي���د املجتمع فح�ضب، بل يح�ضن 
اأي�ض���ا قيم���ة ال�ض���ركات واملوؤ�ض�ضات. وقد الت���زم م�ضرف 
لبنان منذ �ضنوات بهذه الفك���رة، وقام بعمليات ذات �ضلة 

بامل�ضوؤولية الجتماعية".
اأ�ضاف: "�ضحيح اأننا اأطلقنا مبادرات حمدودة لدعم 
اأن�ضطة تتعلق بالثقافة اأو الفن اأو املوؤمترات اأو الريا�ضة، اإذ 
اإن ال�ضيا�ض���ة املتبعة يف م�ض���رف لبنان كانت تتمحور اأكرث 
نح���و ا�ضتعمال ال�ضالحي���ات القانونية التي مينحها قانون 
النق���د والت�ضلي���ف للبنك املرك���زي واإط���الق تعاميم تفيد 
املجتم���ع اللبناين وحترك احلرك���ة القت�ضادية، بالتوافق 

م���ع امل�ض���ارف اللبناني���ة. فم�ض���رف لبنان لع���ب دورا يف 
قط���اع التعليم اإذ �ضاهم مبا�ضرة يف اإن�ضاء جامعة متقدمة 
يف ب���روت. كما اأن���ه ا�ضدر تعاميم تن����ش على تخ�ضي�ش 
قرو����ش مي�ض���رة للتح�ضي���ل اجلامع���ي. وق���د جن���ح هذا 
امل�ض���روع اإذ مت حتى هذا التاريخ منح ما يقارب ال�50 األف 
قر�ش جامعي. كذلك يهتم م�ضرف لبنان بقطاع الإ�ضكان 
فاأ�ض���در تعامي���م به���ذا ال�ض���اأن واأطل���ق رزم���ات حتفيزية 
يف ال�ضن���وات اخلم����ش الأخرة بلغ���ت نحو 5 ملي���ار دولر 
وا�ضتفاد منها قطاع الإ�ض���كان. وا�ضتنادا اإىل اإح�ضاءاتنا، 
هن���اك اأكرث من 100 األف قر�ش �ضكني. ونحن نعنى دوما 
بق�ضايا تهم اللبناين���ن، ف�ضحيح اأننا نعي�ش اليوم ماأ�ضاة 

اإمنا لدينا الإمكانيات لتجاوزها".
وتابع: "لقد اأطلقنا قرو�ضا خم�ض�ضة للبيئة وللطاقة 
البديلة. وقد جتاوزت قيمة القرو�ش البيئية ال� 600 مليون 
دولر. كم���ا �ضاركن���ا يف عملية الطاق���ة البديلة التي حتقق 
الي���وم جناحات كب���رة يف لبنان. فبالرغ���م من انخفا�ش 
�ضع���ر النفط، ن�ضه���د اليوم يف العامل توجه���ا نحبذ وجوده 
يف لبن���ان لنتمك���ن م���ن ت�ضنيع طاق���ة بديلة تتي���ح للبنان 
واللبناني���ن القي���ام بتوف���رات. ل �ض���ك يف اأن ال�ضتيعاب 
امل���ايل ال���ذي نح���اول ن�ضره ل���ه قواع���ده، اأي وج���ود قطاع 
م�ضريف �ضليم، واأنا اأوؤكد لكم �ضالمة قطاعنا، نظرا لن�ضب 
امل���الءة املرتفعة يف امل�ضارف التي بلغ���ت %12، اأي اأكرث 
م���ن الن�ضبة املتوقعة لنهاية هذا الع���ام. كما يتمتع القطاع 
امل�ض���ريف ب�ضيول���ة مرتفع���ة واإدارة جي���دة. وه���ذا العام، 
�ضت���رتاوح ن�ضبة من���و الودائع ب���ن 5 و6 %، رغم الأو�ضاع 
ال�ضعبة. اإن هذه ال�ضيولة ت�ضمح با�ضتقرار الفوائد وت�ضمح 
لن���ا بالتعاطي مبرون���ة مع املدينن يف الظ���روف ال�ضعبة. 
وقد اأ�ضدر م�ض���رف لبنان تعاميم بهذا ال�ضاأن، تتيح مثال 
اإع���ادة برجمة هذه الدي���ون ل�ضبع �ضن���وات اإ�ضافية، طبعا 

مبوافقة امل�ضرف املعني".
واأردف: "م���ن جه���ة اأخ���رى، اأطل���ق م�ض���رف لبنان 
مب���ادرات لت�ضجيع قطاع نعتربه م���ن القطاعات الأ�ضا�ضية 
مل�ضتقب���ل لبن���ان، هو قط���اع اقت�ض���اد املعرف���ة، وذلك من 
خالل تعميم لقى دعم القطاع امل�ضريف. والواقع اأن لدينا 
اليوم م���ا يفوق ال�250 ملي���ون دولر خم�ض�ضة ل�ضناديق 
او �ض���ركات متعلقة بهذا القطاع. واأن���ا اأكرر دوما باأن هذا 
القط���اع هو قطاع امل�ضتقب���ل، على غرار القط���اع املايل اأو 
قط���اع الطاقة والنفط والغ���از، واأنه �ضي�ضاع���د لبنان على 

احتالل موقع تناف�ضي يف امل�ضتقبل".
وقال: "يف ظل تطور العم���ل امل�ضريف واأهميته، و�ضل 
ع���دد املدينن يف القط���اع امل�ضريف الي���وم اإىل 700 األف، 
مقارن���ة ب���� 60 األف مدين من���ذ ع�ضرين �ضن���ة. هذا الأمر 
يفرت�ش م�ضوؤولية اأكرب يف التعاطي مع العمالء. وقد اأ�ضدر 
م�ض���رف لبن���ان تعميم���ا لإن�ض���اء وحدة حلماي���ة م�ضلحة 
العم���الء، وهي تابع���ة للجنة الرقابة عل���ى امل�ضارف. هذا 
اإجن���از اإذ اإن هن���اك بلدانا عدي���دة مل تتمكن م���ن اإن�ضاء 
وح���دة مماثلة. والهدف هو حماية �ضمعة القطاع امل�ضريف 
وحماي���ة م�ضالح عمالء امل�ضارف، مب���ا ي�ضمن ال�ضفافية 

والتعاطي املت�ضاوي مع جميع عمالء امل�ضارف".
وخت���م: "يبق���ى العم���ل الأك���رب والأه���م للمركزي، 
احلف���اظ عل���ى الثق���ة، الثق���ة بالو�ض���ع النق���دي واللرة 
اللبناني���ة. ونح���ن هنا من خالل جناحن���ا يف ثبات �ضعر 
�ض���رف اللرة اللبناني���ة خالل كل هذه ال�ضن���وات - واأنا 
اأوؤكد لكم اأن اللرة �ضتبقى م�ضتقرة-  خلقنا ثقة �ضاعدت 
يف اإعادة تفعيل الل���رة كعملة ت�ضليف و�ضاعدت اأي�ضا يف 
كث���ر من املب���ادرات التي ذكرتها لأن معظ���م القرو�ش، 

وهي قرو�ش مدعومة، هي باللرة اللبنانية".

جانب من احل�سور
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قراءة في كتاب

تواجه ال�ضركات املعا�ضرة اكرث من اي وقت م�ضى �ضغوطات من حميطها 
لكي تاأخذ بعني االعتبار مدى تاأثري اأن�ضطتها على حياة االن�ضان. يف الواقع، ان 
االأ�ضالي����ب التي ت�ضتعملها لتحويل وا�ضتهالك كميات هائلة من املوارد الطبيعية 
اأ�ضبح����ت تهدد ق����درة كوكبنا للحفاظ على ظروف حي����اة منا�ضبة، اذ اأ�ضبحنا 
جميع����ًا نعاي�ش تغريات املن����اخ، وامل�ضاكل ال�ضحية، وانع����دام االأمن، وخملفات 

التلوث...
وم����ع ذلك فاإننا لدينا الفر�ضة والقدرة على خلق نظام اقت�ضادي خمتلف 
جوهري����ًا: هو نظ����ام �ضناعي وجتاري ق����ادر على ا�ضتعادة النظ����م االإيكولوجية 
وحماي����ة البيئة مع ت�ضجيع مفه����وم االبتكار وكذا العم����ل اجلماعي. وال�ضركات 
عل����ى وجه اخل�ضو�ش هي املوؤ�ض�ضات الوحيدة القوية واخلالقة مبا فيه الكفاية 

لتنفيذ التغيريات الالزمة. هذه الفر�ضة هي التنمية امل�ضتدامة.
لطامل���ا اعتقد البع����ش ان التنمية امل�ضتدامة لن تكون اأكرث م���ن ُا�ضلوب اإدارة 
عابر اأو مو�ضة لن ت�ضمد اأمام اختبار الوقت. ولكن ات�ضح العك�ش كليًا، الن ال�ضياق 
قد تغري، اإذ اأ�ضبح راأ�ش املال الب�ضري و راأ�ش املال الطبيعي يف قلب االهتمامات، و 

ازداد الوعي ب�ضرورة التغيري واأهمية ظهور ممار�ضات اأكرث م�ضوؤولية.
له����ذه االأ�ضب����اب وغريه����ا ُتعّد التنمي����ة امل�ضتدام����ة فر�ضة مهم����ة لالبتكار 
ودع����وة جمي����ع الق����وى الفاعلة يف حم����اوالت جّدية للتفك����ري والتخطيط حللول 
عملية جديدة يف املجاالت االجتماعية، االقت�ضادية والبيئية. وتعترب ال�ضركات 
م����ن اأهم الفاعل����ني يف التنفيذ العملي للتنمية امل�ضتدام����ة على م�ضتوى حرفهم 

واأ�ضواقهم.
يف هذا ال�ضياق تكمن اأهم التحديات بالن�ضبة لل�ضركات يف العمل على دمج 
التنمي����ة امل�ضتدامة يف قلب ثقافته����م وا�ضرتاتيجياتهم وممار�ضاتهم التجارية، 
وه����ذا يعني النظر يف تاأثري قراراته����م على االأبعاد الثالث����ة للتنمية امل�ضتدامة 

وهي املجتمع، البيئة، واالقت�ضاد.
و بذل����ك ت�ض����ري اال�ضكالي����ة امل�ضرتك����ة ه����ي : كيف ميك����ن اإدم����اج التنمية 
امل�ضتدام����ة ب�ضكل عمل����ي يف اإدارة ال�ضركات؟ ا�ضكالية يطرحه����ا بالتاأكيد عدد 
كب����ري من مدراء ال�ض����ركات واأ�ضحاب الق����رار والتي حتمل ع����دة ا�ضتفهامات: 
م����ا ه����ي مقومات و حتدي����ات التنمي����ة امل�ضتدامة؟ م����ا هي ال�ض����رورات البيئية 
واالقت�ضادي����ة واالجتماعي����ة التي تتطل����ب من ال�ضركات االلت����زام؟ كيف ميكن 
لل�ض����ركات ان ت�ضع و تنفذ ا�ضرتاتيجية للتنمي����ة امل�ضتدامة؟ ما هي االإجراءات 

التي يتعنّي اتباعها وما هي مفاتيح النجاح؟
ياأت����ي كت����اب "ال�ضرك����ة و التنمي����ة امل�ضتدام����ة" ) مقتب�ض����ا ع����ن اأطروحة 
الدكت����وراه: اإدارة ال�ض����ركات يف مواجهة حتّديات التنمي����ة امل�ضتدامة( ليعطي 
اإجاب����ات لالإ�ضكالي����ات املطروحة من خالل ثالثة اأج����زاء، يتّم يف اجلزء االأول 

ربط العالقة بني ال�ضركة والتنمية امل�ضتدامة كمفهوم �ضو�ضيواإقت�ضادي لت�ضليط 
ال�ضوء على تاري����خ التنمية امل�ضتدامة، مقّوماته����ا و ركائزها وخمتلف املعنيني 
بها وك����ذا الإبراز االأ�ضباب التي تدفع ال�ضركة اإىل دجمه يف اإدارتها، وذلك قبل 
التوقف عند مفهوم امل�ضوؤولي����ة االجتماعية لل�ضركة وجماالت تطبيقها. اجلزء 
الث����اين يقدم نظرة ا�ضرتاتيجي����ة للتنمية امل�ضتدامة مف�ض����اًل مراحل تنفيذها 
عل����ى اأ�ضا�ش االقت�ضاد امل�ضتدام، يتعلق االأم����ر هنا باإعادة ابتكار كيان ال�ضركة 
والتفك����ري جم����ددًا يف اأهدافها و مقوالتها، يف اأ�ضالي����ب االنتاج و مواقع املكاتب 
وامل�ضان����ع من اأج����ل الو�ضول اإىل مرحلة االإدارة امل�ضتدام����ة. اأما اجلزء الثالث 
فيعت����رب ر�ضدًا للتجربة امليدانية الت����ي مّت من خاللها على اأزيد من �ضنة اإدماج 
ا�ضرتاتيجية تنمية م�ضتدامة على م�ضتوى �ضركة "تكنولوجيا التعليم التفاعلي" 
و الت����ي تعترب نتائجها مثمرة، يف البداية مّت����ت مرافقة فريق ال�ضركة يف جميع 
املهمات واالجتماعات التي يقوم بها من اجل تكوين فكرة �ضاملة عن اأهدافهم 
و طريق����ة عمله����م و بالتايل التو�ض����ل اإىل مراكز قوتهم ومراك����ز �ضعفهم التي 
�ضُتبن����ى عليها اال�ضرتاتيجية. بعد بناء وتنفي����ذ ا�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة 
مب�ضارك����ة جمي����ع الفاعل����ني يف املوؤ�ض�ض����ة، كان من ال�ض����روري قيا�����ش النتائج 
ومقارنتها بال�ضنوات ال�ضابقة من اأجل التو�ضل اىل اأهمية اال�ضرتاتيجية ومدى 

م�ضاهمتها يف تطوير ال�ضركة.
اإجماال فاإن طموح هذا الكتاب هو اقرتاح �ُضبٍل ملمو�ضة لل�ضركات الراغبة 
يف االندم����اج يف التنمي����ة امل�ضتدام����ة مهم����ا كان ال�ض����وق او االخت�ضا�ش الذي 
تعم����ل علي����ه. التحّول لن يكون �ضه����اًل وهناك العديد م����ن التحديات والعقبات 
لكون النموذج االقت�ضادي امل�ضت����دام يختلف كليًا عن النموذج الذي بنت عليه 
ال�ض����ركات جناحها احل����ايل. لذا فمن ال�ضروري اأن تن����درج التنمية امل�ضتدامة 
يف نظ����م االإدارات يف اأق����رب وقٍت ممك����ن من اأجل �ضمان االلت����زام ب�ضلوكيات 
وقي����م م�ضوؤولة �ضواء تعلق االأمر بال�ضركات اأو بباقي الفاعلني املعنيني )الدولة، 
البنوك، �ض����ركات التاأمني، املوزعون، املواطنون، جمعيات املجتمع املدين،...( 
الأن الع����امل بحاج����ة اإىل ت�ضمي����م نظ����ام جت����ارة و اإنت����اٍج ي�ضاه����م يف التنمي����ة 
امل�ضتدام����ة، و بحاج����ة اأك����رث اإىل �ضركات يف وئ����اٍم مع العامل م����ن حولهم واإىل 
�ض����ركات تعترب التنمي����ة امل�ضتدامة طبيعة ثانية لها، والت����ي يف كل عمل ت�ضاهم 

فعاًل يف خلق عامل اأف�ضل لنا و لالأجيال القادمة.
يف اج����واء املوؤمتر العاملي للمناخ COP21 الذي ُعق����د موؤّخرًا يف فرن�ضا 
بح�ضور وم�ضاركة اأكرث من 150 دولة، يعترب تقدمي هذا الكتاب خالل املعر�ش 
العرب����ي الدويل للكتاب يف بريوت فر�ضة منا�ضب����ة للنقا�ش والتحاور حول مدى 
اأهمي����ة املو�ضوع بالن�ضب����ة ملجتمعاتنا وكيفية اال�ضتفادة من����ه. ولتكري�ش مفهوم 

اال�ضتدامة والت�ضجيع على املمار�ضات امل�ضوؤولة.

إدارة الشركات في مواجهة 
تحديات التنمية المستدامة

د. نجوى محمد أزهار
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أخبار - تكنولوجيا

 ،SETS "نّظم���ت �سرك���ة "�سيت����س
املزّود الرائ���د للحلول املعلوماتية ال�ساملة 
والوكي���ل احل�س���ري ل�سرك���ة "دي���ل" يف 
 Come and( لبن���ان، موؤمت���رًا بعن���وان
Experience VDI( يف فندق املوفمبيك 

يف بريوت وذلك بالتعاون مع "ديل".
و�س���ّم املوؤمتر رواد تقني���ة املعلومات 
والأعم���ال من خمتل���ف القطاعات، حيث 
مّت تعري���ف احل�سور على اأح���دث احللول 
الت���ي تقّدمه���ا "ديل" لربنام���ج احلو�سبة 
 Cloud Client للعم���اء  ال�سحابي���ة 

Computing وتقني���ات البن���ى التحتي���ة الفرتا�سية ل�سط���ح املكتب VDI. وتقّدم تقني���ة "وايز" )Wyse( من 
ال�VDI انطاقًا من مركز البيانات اإىل جهاز امل�ستخدم، مّما  لإدارة  ومتكاملة  و�سهلة  متما�سكة،  "ديل" حلوًل 
ميّكن املوؤ�س�سات من تطوير الأمن املعلوماتي وك�سب املزيد من التحّكم وتعزيز اإنتاجّية املوّظفني وكفاءات تقنية 

املعلومات.  
وتخّل���ل املوؤمت���ر عرو�سًا حّية بهدف اإظه���ار كيف تقّلل حل���ول VDI من "ديل" حّتى �سّت م���رات من الوقت 
امل�ستغرق للتخطيط لبيئة ت�ست�سيف هذه التقنية وتركيبها وت�سغيلها واإدارتها بكلفٍة اأقّل بن�سبة %27 من احللول 
التقليدّية لهذه التقنية. يتطّلب الأمر اأربع خطواٍت �سهلة انطاقًا من فتح اإحدى اأجهزة "ديل" VDI و�سوًل اإىل 

احل�سول على ما يقارب 200 حا�سوبًا افرتا�سّيًا كامل الفعالّية يف وقٍت اأ�سرع بكثري من العادة.

»سيتس« و»ديل« تعرضان تقنيات »VDI« في لبنان

اأعلن���ت جامع���ة جنران عن عزمها ب���ذل املزيد من 
اجله���ود لتعزيز وتنمي���ة قدراتها به���دف الو�سول لعدد 

اأكرب من الطاب يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ويف اإط���ار م�سروع كبري، �ستق���وم املوؤ�س�سة التعليمية 
الطموحة بن�س���ر جمموعة من احلل���ول التقنية املتطورة 
بهدف حت�س���ني العمليات الرئي�سي���ة والتوا�سل مع اأو�سع 

�سريحة ممكنة من الطاب.
وتعم���ل جامع���ة جنران بالتع���اون مع �سرك���ة اإف 5 
نتوورك����س، الرائدة على م�ست���وى العامل يف جمال ت�سليم 
التطبيق���ات عرب ال�سبكات، على حت�سني الأداء وامل�ستوى 
له���ا، والتطبيق���ات  التابع���ة  البيان���ات  الأمن���ي ملراك���ز 
 F5 الرئي�سي���ة، وبواب���ات الإنرتن���ت. كما �ستق���وم �سركة
ب�سمان التوافرية وقابلية التحديث والتو�سع واحلمايات 
الأمني���ة العالية ل�سريفرات الإنرتن���ت، وحت�سني م�ستوى 
خمتل���ف اأن���واع مب���ادرات املح���اكاة الفرتا�سي���ة الت���ي 

تطرحها جامعة جنران.
ويع���د هذا امل�سروع جزًء من خط���ة التو�سع ال�ساملة 
الت���ي تنتهجه���ا اجلامعة والت���ي تت�سم���ن التواجد ب�سكل 
اأكرب عرب الإنرتن���ت بغية تعزيز اخلدم���ات والتفاعات 
الطابي���ة، ون�س���ر برنام���ج التعليم الإلك���رتوين الطموح 

خلدمة الطاب يف املناطق النائية.
ويف تعليق���ه قال مم���دوح عام، مدير ع���ام �سركة 
اإف 5 نتوورك�س يف ال�سعودية: "تعترب جامعة جنران من 
املوؤ�س�س���ات التعليمية �سريعة النم���و، والتي تتمتع بحيوية 
كب���رية توؤهلها اكت�س���اب مكانة واأهمي���ة متنامية، وذلك 
م���ع ا�ستم���رار ا�ستثمار احلكوم���ة ال�سعودي���ة يف املناهج 

التعليمية املتطورة والرائدة يف جميع اأنحاء الباد".

جامعة نجران 
تنشر مجموعة 

من الحلول التقنية

ف���از اأك���ر م���ن 30 عمي���ل حمظوظ بجه���از "�سام�س���وجن جالك�س���ي اإ�س 6" مقاب���ل ع�س���رة دراهم فقط 
ال�سهراملا�س���ي. وذل���ك يف اإطار العر����س املذهل الذي طرحته �سرك���ة اك�سيوم الرائدة يف بي���ع وتوزيع الهواتف 

املتحركة يف املنطقة.
وتواف���د مئات العماء اإىل متجر اك�سيوم يف �سيتي �سنرت ديرة يف دبي، لا�ستفادة من هذا العر�س واقتناء 
اأح���دث اأجه���زة �سام�سوجن الذكية ب�سع���ر ل ي�سدق. ويذكر اأن جهاز "�سام�س���وجن جالك�سي اإ�س 6" الذي ميتاز 

باأحدث التقنيات يتوفر ب�سعر جتزئة يبلغ 2،199 درهم يف الإمارات العربية املتحدة. 
و�سه���د هذا العر����س ال�ستثنائي، فوز العديد من العماء بجهاز "�سام�سوجن جالك�سي اإ�س 6" الذي و�سل 
اإىل اأ�س���واق الإم���ارات العربي���ة املتحدة قبل ف���رتة ق�سرية فقط من ه���ذا العام. وكان العر����س حمط اإعجاب 
وتقدي���ر كل م���ن علم به �سواء عن طريق الراديو خال تنقلهم بال�سيارة اأو عرب ت�سفحهم لاإنرتنت. كما تفاجاأ 
العم���اء داخل متجر اك�سيوم بالكثري من العرو�س واملزايا املتاحة عل���ى الطرز والأجهزة الأخرى املختلفة مثل 

لينوفو، وهوواوي، وفور وغريها. 

عرض اكسيوم الفريد 
»سامسونج جاالكسي إس 6« مقابل 10 درهم

حممد عالم
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»هيتاشي داتا سيستمز« تعلن عن 
حزمة حلول جديدة لبيئة أوراكل

ك�سف���ت »هيتا�سي دات���ا �سي�ستم���ز«، ال�سرك���ة اململوكة بالكام���ل ل�سركة 
»هيتا�س���ي ليمت���د«، عن حزمة جديدة م���ن حلول البني���ة التحتية والربجمية 
مة لبيئة Oracle Database 12c. وقالت ال�سركة العاملية  املتقارب���ة امل�سمًّ
 Hitachi UCP 6000 for Oracle اإن ه���ذه احلزم���ة الت���ي ت�سم���ل حل���ول
 Hitachi Database وحل���ول    )Real Application Cluster )RAC
Infrastructure Evaluation Tool )DIET( متّكن ال�سركات من تقلي�س 
التكلف���ة الكلي���ة للبنية التحتية لبيئ���ة Oracle Database 12c عرب تعزيز 
موارد الأجه���زة املتاحة اإىل اأبعد حد ممكن، وتب�سي���ط العمليات الت�سغيلية، 
وت�سري���ع النتقال اإىل منظومة الأعمال يف بيئة احلو�سبة ال�سحابية. واقرتاُن 
حزم���ة احلل���ول اجلديدة بق���درات تكام���ل وحتلي���ل البيانات ون�س���ر التقنية 
الفرتا�سي���ة اخلا�سة بها من �سركة »بنتاهو« ي�ساعد ال�سركات يف ال�ستفادة 
بال�سرع���ة الازمة من املعلومات القّيمة املتاأتية من كافة البيانات املوؤ�س�سية، 
 SAP ن���ة يف تطبيق���ات الأعم���ال احلا�سم���ة مثل مب���ا يف ذل���ك تل���ك املت�سمَّ

.Oracle E-Business Suite و Business Warehouse
وق���ال اآرون وايت، مدير �سركة »هيتا�سي دات���ا �سي�ستمز« ملنطقة ال�سرق 
الأو�س���ط وباك�ست���ان: "هيتا�س���ي دات���ا �سي�ستمز ه���ي املزود الرائ���د باحللول 
امل�سمم���ة لتمكني ال�س���ركات من حتقيق ال�ستفادة املثلى م���ن ا�ستثمارها يف 
بيئ���ة Oracle Database، واأف�سل قيمة من بياناته���ا املوؤ�س�سية، والتحكم 
ب�س���كل اأف�س���ل بالتكلف���ة الكلي���ة للملكي���ة. وتوف���ر حل���ول Hitachi DIET و 
البيئ���ات  واأعب���اء  اأوراكل  اأعب���اء  لن�س���ر  Hitachi RAC املرون���ة الازم���ة 
الأخ���رى على جمموعة متنوعة من الأجه���زة الفرتا�سية ونظم الت�سغيل، يف 
البيئت���ني الفرتا�سي���ة والفعلية. وتوف���ر حزمة حلول وخدم���ات هيتا�سي داتا 
�سي�ستم���ز لبيئة Oracle Database الأ�سا�س املتني لإدماج قواعد البيانات 
والتطبيقات ذات الأهمي���ة احلا�سمة ب�سكل فعال يف بيئة احلو�سبة ال�سحابية 
مب���ا يب�سط اإدارتها وي�سه���ل حتليلها ويوفر معلومات دقيق���ة لتخاذ التدابري 

املطلوبة لارتقاء بالأداء على كل ال�سعد".

»جفوري« تجمع الفخامة االسكتلندية 
وأحدث التقنيات في تصميمها الجديد

اأعلن���ت »جفوري« املتخ�س�سة برت�سيع الهواتف املحمولة، عن اإطاق ت�سميمها اجلديد 
اآيف���ون 6 اإ�س" الذي يجمع بني فخامة امل���واد ال�سكتلندية واأحدث التقنيات واأكرها  "�ستي���ا 

تطورًا.
وكج���زء من ت�سكيلة "اإ�ستيت����س" من »جفوري« التي جتمع بني اأجود اأن���واع اأقم�سة التويد 
واأح���دث اإ�س���دارات الهواتف الذكية، يعم���ل ت�سميم "�ستيا" على حتوي���ل املامح التقليدية 
اإىل اأناقة ع�سرية عرب حياكتها بخيوط ذهبية وحمراء ودرجات الألوان الأر�سية القوية التي 
تذكرن���ا باأجواء اخلري���ف واأقم�سة التويد الدافئ���ة على الوجه اخللفي لأك���ر الهواتف الذكية 

�سعبيًة ورواجًا.
وياأت���ي ط���رح ت�سمي���م 
بع���د  اجلدي���د  "�ستي���ا" 
18 يوم���ًا فقط م���ن و�سول 
اإ����س   6 اآيف���ون  اأجه���زة 
لاأ�س���واق يف دولة الإمارات 
ويع���د  املتح���دة،  العربي���ة 
م���ن  "�ستي���ا"  ت�سمي���م 
جذب���ًا  الأك���ر  الت�سامي���م 
لع�س���اق املو�س���ة، واأ�سحاب 
ال���ذوق الأ�سي���ل للرفاهي���ة 

املتميزة.

)Ambiglow Plus( شاشة »فيليبس «  بقاعدة
اأعلن���ت �سرك���ة » اإم اإم دي« )MMD( ع���ن �سا�سته���ا اجلديدة بحج���م 27 بو�سة و التي 
 )Ambiglow Plus( و تعمل تقنية .)Ambiglow Plus( تاأتي بت�سميم " م���ودا" و قاعدة
عل���ى خل���ق هالة من ال�سوء على و حول قاع���دة ال�سا�سة و التي تتوافق م���ع ال�سورة املعرو�سة 
لتخل���ق بذلك جتربة م�ساه���دة م�ساهدة غامرة و ممتعة . و ميكن اإ�ستم���رار ال�سوء يف العمل 
حت���ى مع توقف ال�سا�سة و ميكن للم�ستخ���دم �سبط لون الإ�ساءة و ن�سبة ال�سطوع  خللق اأجواء 
ممتعة يف الغرفة. و تاأتي ال�سا�سة الوا�سعة مع لوحة )AH-IPS( لتقدمي �سورة مذهلة تتوافق 
م���ع ت�سميمه���ا، و ال�سا�سة اجلديدة خي���ار اأمثل ملن يبحث عن اإ�سافة اأج���واء جديدة لأ�سلوب 

العر�س الكمبيوتري.
ال�سا�س���ة  قاع���دة  وتخل���ق 
ممتع���ًا  �س���وءًا   )Ambiglow Plus(
كل حلظ���ة. و ميكن للم�ستخدمني تغيري 
ل���ون الإ�سائ���ة لتنا�سب ذوقه���م – على 
�سبيل املثال تن�سي���ط اللون الأزرق اأثناء 
ف���رتة النه���ار و الل���ون ال���رباق لف���رتة 
امل�ساء و الل���وان ال�سحرية لفرتة الليل. 
ولو اختل���ف ذوق امل�ستخدمني فيمكنهم 
بالتغي���ري  الإ�سائ���ة  لأل���وان  ال�سم���اح 

التلقائي لعر�س األوان الطيف.

اآرون وايت
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أخبار - تكنولوجيا

تصاعد وتيرة الهجمات 
اإللكترونية على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة 
قم���ة  م���ع  بالتزام���ن 
لأم���ن  ال�سنوي���ة  جارت���ر 
واإدارة املخاطر  املعلوم���ات 
الإلكرتوني���ة الت���ي تقام يف 
 Dell دب���ي، ن�سرت �سرك���ة
تقري���را ي�س���ري اإىل تزاي���د 
الإلكرتوني���ة  الهجم���ات 
ال�سركات  ت�سته���دف  الت���ي 
يف  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية 
حّدتها  وازدي���اد  املنطق���ة، 

و�سرا�ستها.
اأن  اإىل  واأ�سار التقرير 
الرتكي���ز الإعامي ين�سب 

على الخرتاقات الأمنية التي تطال املوؤ�س�سات وال�سركات الكبرية، 
اإل اأن معظم الخرتاق���ات الأمنية اليوم تطال املوؤ�س�سات ال�سغرية 

الأمنية. الخرتاقات  اإجمايل  من  واملتو�سطة بن�سبة تبلغ 71% 
كم���ا اأظه���ر التقري���ر اأن %91 م���ن الهجم���ات الإلكرتوني���ة 
تندرج �سم���ن حماولت الت�سّيد الإلكرتوين املوّجهة التي ت�ستهدف 
جمموعة �سغرية من النا�س كاملوظفني العاملني يف موؤ�س�سة واحدة، 
اإىل جان���ب بع�س حم���اولت الت�سّيد الإلكرتوين غ���ري املوّجهة التي 
يت���م فيها اإر�سال نف�س الر�سالة اإىل مئ���ات اأو اآلف الأ�سخا�س بغية 

الإيقاع باأي منهم.
وتعتم���د بع����س حم���اولت الت�سّي���د الإلك���رتوين املوّجهة على 
اإن�س���اء عنوان بريد اإلك���رتوين )اإمييل( ملوظف وهم���ي يف املوؤ�س�سة 
وا�ستخدام���ه لطل���ب معلومات عن ال�سركة م���ن موظفني اآخرين يف 
املوؤ�س�سة، وعندها لن يرتدد املوظفون يف اإر�سال هذه املعلومات ظنًا 

منهم باأن م�سدر الر�سالة هو زميل لهم يف املوؤ�س�سة.
وهن���اك ن���وع �سائ���د م���ن الهجم���ات الإلكرتوني���ة تع���رف ب���� 
)watering hole(، ويق���وم املخرتق���ون يف ه���ذه احلال���ة بو�س���ع 
برجمي���ة خبيثة �سم���ن الكود الربجم���ي امل�ستخ���دم يف اأحد مواقع 
الإنرتن���ت املنت�سرة عل���ى نطاق وا�سع، ويف حال ق���ام اأحد املوظفني 
بفت���ح ه���ذا املوقع م���ن كمبيوت���ر ال�سركة ف�ستك���ون �سبك���ة ال�سركة 

باأكملها عر�سة للخطر الذي حتمله الربجمية اخلبيثة.
وبهذه املنا�سب���ة، قال مارك مورلند، املدي���ر الإقليمي ل�سركة 
SecureWorks )التابع���ة ل�سركة Dell( ملنطقة ال�سرق الأو�سط: 
واملتو�سطة  ال�سغ���رية  للموؤ�س�سات  الأمني���ة  "ت�سب���ب الخرتاق���ات 
خ�سائ���ر بالغة، ويف ظ���ل عدم وجود ن�سخة احتياطي���ة عن البيانات 
ف�ستكون له���ذه الهجمات عواقب وخيمة عل���ى �سمعة ال�سركة و�سري 
العملي���ات فيها، اأ�سف اإىل ذلك الأ�س���رار املرتبطة باإمكانية �سياع 

اأو فقدان اأحد الأجهزة التي ي�ستخدمها موظفو هذه ال�سركات".

الشركات في »الخليج العربي« غير مجهزة 
للتصدي للتهديدات االلكترونية المتقدمة

بالتزام���ن م���ع تنامي م�ستوى تعقيد الهجم���ات اللكرتونية على ال�سعيد العامل���ي، باتت ال�سركات 
اخلليجي���ة بحاجة لا�ستعداد بالدرجة الكافي���ة ملواجهة م�ستويات اأحدث واأكر تطورًا من التهديدات، 
وفق���ًا للتحذيرات ال�سادرة عن كوندو بروتيغو، ال�سركة ال�ست�سارية الرائدة يف جمال تقنية املعلومات 

ومقرها دبي. 
واأظه���رت نتائج تقري���ر "التهديدات الأمني���ة ل�سبكة الإنرتن���ت" ال�سادر موؤخرًا ع���ن �سيمانتك، 
ال�سركة الرائدة عامليًا يف ت�سميم وتطوير برجميات حماية واأمن املعلومات، اأنه على الرغم من تراجع 
ر�سائل الربيد الإلكرتوين اخلبيثة بن�سبة 14 باملائة، وتراجعا معدل الأهداف بن�سبة 20 باملائة، اإل اأن 

هجمات الحتيال والتزوير املركزة وعالية ال�ستهداف ارتفعت بن�سبة 8 باملائة خال العام 2014.
فعل���ى م�ستوى دولة الإم���ارات العربية املتحدة وحدها، ارتفعت الهجم���ات امل�ستهدفة بن�سبة 400 
باملائ���ة خ���ال الع���ام 2014، وذل���ك باأقل من 1 باملائ���ة من الإجم���ايل العاملي، اإىل ح���وايل 5 باملائة. 

ع���اوة على ذلك، ارتفع مع���دل زمن ا�ستجابة 
ال�سركات من خم�سة اأيام يف العام 2013، اإىل 

59 يومًا خال العام 2014.
يف ه���ذا ال�سي���اق راأت �سافيث���ا بها�س���كار، 
�سرك���ة  ل���دى  للعملي���ات  التنفي���ذي  الرئي����س 
كون���دو بروتيغ���و: اأن���ه "رغ���م تنام���ي م�ست���وى 
تعقي���د الهجم���ات الإلكرتوني���ة، اإل اأن العدي���د 
م���ن ا�سرتاتيجي���ات اأم���ن املعلوم���ات املطبق���ة 
يف ال�س���ركات اخلليجي���ة ل ت���زال تقت�سر على 
التكتي���كات الدفاعي���ة الأ�سا�سي���ة، م���ا يعر�س 

الأعمال والأطراف املعنية ملخاطر عالية".

»وايلي فوكس« البريطانية تدخل أسواق 
الخليج بهواتف ذكية عالية اآلداء

اقتحم���ت �سرك���ة »وايلي فوك����س« اأ�س���واق الهواتف الذكي���ة يف منطق���ة اخلليج بقوة بف�س���ل جهازي 
»�سويف���ت« Swift و»�ست���ورم« Storm املجهزي���ن بنظ���ام الت�سغي���ل �سيانوجني® 12.1، م���ا ي�سع بني يدي 
ع�س���اق الهواتف الذكية والتقنيات املتطورة يف الأ�سواق اخلليجي���ة خيارات ل حدود لها من التخ�سي�س، 

واإعدادات �سخ�سية مطورة.
وتق���دم ه���ذه ال�سركة الربيطانية احلديث���ة العهد وامل�سنع���ة للهواتف الذكية ل���رواد اقتناء الأجهزة 
والتقنيات املتطورة فر�سة متميزة لختبار اأحدث التقنيات وباأ�سعار ل ت�ساهى. فمنذ طرح منتجاتها عرب 
موقع اأمازون يف اململكة املتحدة ال�سهر املا�سي، مت ت�سنيف اجلاهزين �سويفت و�ستورم من »وايلي فوك�س« 
بني اأف�سل خم�س���ة اإ�سدارات جديدة، كما 
دخل���ت قائم���ة الأجه���زة الأف�س���ل مبيعًا، 
وحظي���ت ب���ذات ال�سهرة وق���وة العر�س يف 
العدي���د م���ن الأ�س���واق الرئي�سي���ة الأخرى 
املنت�سرة يف كافة اأنح���اء القارة الأوروبية. 
وبع���د �سل�سل���ة النجاح���ات الت���ي حققته���ا 
ال�سرك���ة يف اأوروبا، ك�سف���ت �سركة »وايلي 

فوك�س« عن اإمكانية احلجز امل�سبق.

مارك مورالند

�سافيثا بها�سكار
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»باالديون« تحصل على جائزة »HP« ألفضل شريك أمن معلومات 2015

د. نجوى أزهار توقع كتابها في نسخة 
ألكترونية  حول التنمية المستدامة

يف �سابقة فريدة، توقع الدكتورة جنوى 
حممد اأزه���ار، كتابها " التنمي���ة امل�ستدامة 
يف تطوير املوؤ�س�سات" خال معر�س بريوت 
العرب���ي ال���دويل للكتاب "، ويت���م توزيعه يف 
ن�سخته الألكرتونية، يف مبادرة تعترب الأوىل 
م���ن نوعها من اجل حت�سي�س املجتمع مبزيد 
م���ن الوع���ي والهتم���ام بتحدي���ات التنمية 

امل�ستدامة.
التنمي���ة  و  "ال�سرك���ة  كت���اب  ياأت���ي 
اأطروح���ة  ع���ن  مقتب�س���ا   ( امل�ستدام���ة" 
مواجه���ة  يف  ال�س���ركات  اإدارة  الدكت���وراه: 

حتدي���ات التنمي���ة امل�ستدامة( ليعط���ي اجابات لاإ�سكالي���ات املطروحة من خال 
ثاث���ة اجزاء، يتم يف اجلزء الول ربط العاقة ب���ني ال�سركة و التنمية امل�ستدامة 
كمفه���وم �سو�سيواقت�س���ادي لإب���راز الأ�سب���اب الت���ي تدفع ال�سرك���ة اىل دجمه يف 
ادارته���ا. ويق���دم اجل���زء الثاين نظ���رة ا�سرتاتيجي���ة للتنمية امل�ستدام���ة مف�سًا 
مراحل تنفيذها على اأ�سا����س القت�ساد امل�ستدام، اما اجلزء الثالث فيعترب ر�سد 
للتجرب���ة امليداني���ة التي مت من خالها ادم���اج ا�سرتاتيجية تنمي���ة م�ستدامة على 

م�ستوى �سركة "تكنولوجيا التعليم التفاعلي" و التي تعترب نتائجها مثمرة.
يف اج���واء املوؤمت���ر العامل���ي للمن���اخ COP21 الذي عق���د موؤخ���راأ يف فرن�سا 
بح�س���ور و م�ساركة اأكر من 150 دولة، يعترب تق���دمي هذا الكتاب فر�سة منا�سبة 
للنقا�س و التحاور حول مدى اأهمية املو�سوع بالن�سبة ملجتمعاتنا وكيفية ال�ستفادة 

منه، ولتكري�س مفهوم ال�ستدامة والت�سجيع على املمار�سات امل�سوؤولة. 

برنامج لتحويل األموال عن طريق 
الجوال ووسائل التواصل االجتماعي

اأطلق���ت اليوم �سركة "وي�س���رتن يونيون"،من�سَة التكنولوجي���ا املبتكرة "دبليو يو 
كونيك���ت"، املدجمة مع اأكربمن�سات املرا�س���ات وو�سائل التوا�سل الجتماعي لتمنح 

امل�ستخدمني طريقًة فريدة لتحويل الأموال ب�سرعٍة و�سهولة جلميع اأنحاء العامل.
وتدم���ج من�سة "دبليو يو كونيك���ت" قدرة "وي�سرتن يوني���ون" القوية على حتويل 
َم للم�ستخدمني  الأم���وال يف املن�س���ات الرقمي���ة اخلا�سة بالأط���راف الثاث���ة، لُتَق���دِّ
اأ�سالي���ب جدي���دة لإر�س���ال الأم���وال ب�سرع���ة و�سهول���ة اإىل اأ�سدقائه���م وعائاته���م. 
و�سيتمكن امل�ستهلكون من متويل حتويل الأموال با�ستخدام بطاقات اخل�سم املبا�سر، 
اأوبطاق���ات الئتمان اأو احل�سابات امل�سرفية لري�سلوا الأموال اإىل موقع وكيل التجزئة 
التاب���ع ل�"وي�سرتن يونيون" يف جميع اأنحاء الع���امل، واإىل املحفظة املتنقلة اأو احل�ساب 

امل�سريف حيثما كان ذلك متاحًا.
ومتثل من�سة "دبليو يو كونيكت"، من نواٍح عدة، تطورًا طبيعيًا يف ا�سرتاتيجيتها 
للو�س���ول اإىل الأفراد اجل���دد امل�سطلعني بالتكنولوجي���ا وامل�ستخدمني للجوال. ومَتنح 
املن�س���ة العابرة للحدود من "وي�سرتن يوني���ون" قدرة اإيداع و�سداد م�سريف رائدة يف 
القط���اع والت���ي ت�ستفيد م���ن التكنولوجيا، وتداول النق���د الأجنب���ي، واإدارة البيانات، 
بالإ�ساف���ة اإىل بنية حتتية تنظيمية وممتثلة وامل�س���ادة لغ�سيل الأموال، وذلك لتعجيل 

حركة نقل الأموال بكفاءة ويف الوقت املنا�سب اإىلاأي مكان يف العامل تقريبًا.

ف���ازت �سرك���ة »بالدي���ون« )Paladion( الرائدة و املتخ�س�س���ة يف حلول اإدارة 
خماط���ر اأم���ن املعلومات، ع���ن فوزها بجائ���زة "اأف�سل �سري���ك اأمن معلوم���ات للعام 
2015" و املقدمة من »اإت�س بي«. و ُتقدم جوائز القنوات من »اإت�س بي« لأف�سل �سركاء 

له���ا يف املنطقة و يتكم تكرميهم نظرا جلهوده���م و م�ساهمتهم الفعالة يف منو اأعمال 
»اإت�س بي« مبنطقة ال�سرق الأو�سط.

وق���د ح�سدت »بالديون« جائزة "اأف�سل �سري���ك اأمن معلومات للعام 2015" ملا 
حققت���ه م���ن اإجن���ازات متمي���زة يف تطوير و تق���دمي حلول الأم���ن املبتكرة م���ن »اإت�س 
ب���ي« و التي رفعت من م�ستوى التميز و الر�سا للعماء. و ت�سلم اجلائزة ال�سيد "َاميت 
روي" نائ���ب الرئي�س و رئي�س املبيعات الإقليمية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و اأفريقيا لدى 
�سرك���ة بالدي���ون، و ذل���ك يف احلفل ال���ذي اأقيم موؤخ���را يف فندق ج���ي دبليو ماريوت 

ماركيز فندق يف دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وبهذه املنا�سبة اأكد "َاميت روي" نائب الرئي�س و رئي�س املبيعات الإقليمية ملنطقة 
ال�س���رق الأو�س���ط و اأفريقي���ا لدى �سرك���ة بالديون، اأنه: " نحن عل���ى يقني باأن خربتنا 
القوي���ة و احللول املبتكرة الت���ي نقدمها هى التي قادتنا للفوز به���ذا ال�سرف. و تعك�س 
ه���ذه اجلائ���زة مدى الق���درة واملهارات التي منلكه���ا �سويا يف جمال اأم���ن املعلومات و 
م���ا نقدمة من اأف�سل احلل���ول و اخلدمات املبتكرة لٌنمك���ن املوؤ�س�سات و ال�سركات من 

الإدارة و التخفيف من خماطر الهجمات ال�سيربانية على نحو فعال".
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الملتقى الدولي الثالث عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية في القاهرة

ضرورة تطوير الجانب التشريعي
وتوحيد المواصفات القياسية ألساليب األداء والعقود

نّظم المعهد العربي للتشغيل والصيانة الملتقى الدولي الثالث عشر للتشغيل 
والصيان��ة في الدول العربي��ة OMANTEC . والذي عقد في القاه��رة للمرة األولى، 
تحت رعايةرئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل. بمشاركة أكثر من 60 
خبيرا ومتخصصا دوليا من 20 دولة و1000 مشارك من المهندسين واالستشاريين 
من مختلف الدول العربية باإلضافة إلى مش��اركة ع��دد من الجهات والهيئات من 

المملكة العربية السعودية.
وقد ش��ارك ف��ي االفتتاح الدكت��ورة إيمان النح��اس وكيل وزارة الق��وى العاملة 
ممثلة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب مساعد 
رئي��س الجمهورية للمش��روعات القومية وضيف ش��رف الملتقى، خالد الدس��تاوي 
وكيل الوزارة لش��ؤون مكت��ب وزير الكهرباء ممث��ا عن الدكتور محمد ش��اكر وزير 

الكهرباء والطاقة المتجددة.

ور�أى �لدكت���ور زه���ر �ل�س���ر�ج، �أمني ع���ام �مللتقى �إن 
�مللتق���ى يع���د �حل���دث �لوحي���د �ملخت�ص يف ه���ذ� �ملو�سوع 
�حلي���وي �إقليمي���ًا، ول���ذ� فهو يفت���ح �لأبو�ب �أم���ام م�سغلي 
وم���در�ء �ل�سيانة يف �لقطاع �حلكوم���ي و�سركات �لت�سغيل 

و�ل�سيانة لتبادل �خلرب�ت و�إثر�ء معرفتهم حول �لتقنيات 
�جلدي���دة �ملطبقة يف حت�س���ني فعالية �لت�سغي���ل و�ل�سيانة 

و��سرت�تيجيات �إد�رة �لعمليات وخطط �لعمل.
و�أ�سار �ىل �أن ��ست�سافة م�سر للملتقى تاأتي بالتز�من 

م���ع حركة �لإ�س���اح �لتي ي�سهدها �لقت�س���اد �مل�سري يف 
�لوقت �حلايل، باعتبار م�سر و�جهة جلذب �ل�ستثمار�ت 
�لعاملي���ة، حي���ث ي�س���كل �مللتق���ى فر�س���ة لرف���ع وحت�س���ني 
ج���ودة �خلدمات و�لبن���ى �لتحتية مم���ا �سي�سهم يف جذب 

�ل�ستثمار�ت �لتي تقوم على ��ستد�مة �خلدمات.
م���ن جانب���ه �أو�س���ح �لدكتور حمم���د ب���ن عبد�لعزيز 
�لفوز�ن، رئي�ص �ملعهد �لعرب���ي للت�سغيل و�ل�سيانة ورئي�ص 
�للجنة �لعلمية للملتقى �أن �مللتقى يناق�ص يف دورته �حلالية 
عددً� من �مل�سار�ت ت�سمل ت�سغيل و�سيانة مر�فق �لكهرباء، 
و�سب���كات �لطاق���ة �لكهربائي���ة و�سبكات �لنق���ل وحمطات 
�لتحوي���ل و�ملفاتي���ح، و ت�سغيل و�سيانة مر�ف���ق حتلية �ملياه 
�ملاحلة ومر�ف���ق �ملياه، ت�سغيل و�سيان���ة جممعات ومر�فق 
�ملب���اين، وت�سغيل و�سيانة مر�فق �لنقل و�لطرق و�ملطار�ت 
و�ملو�ن���ئ و�ملر�ف���ق �لبلدي���ة ونظافة �مل���دن، و�أي�سا �سيانة 
�أنظم���ة �لت�س���الت و�لأنظم���ة �لإلكرتوني���ة، و�إد�رة مو�د 
�ل�سيان���ة، و ��ست�سار�ت �ل�سيان���ة، وكذلك تدريب وتاأهيل 

�لعاملني يف جمال �ل�سيانة.
و�أك���د �لدكتور حمم���د �ساكر وزي���ر �لكهرباء و�لطاقة 
�ملتج���ددة يف م�س���ر يف كلمت���ه �أن �لدول �لعربي���ة �سهدت 
يف �لآون���ة �لأخ���رة �لعدي���د م���ن �لإجن���از�ت �لعماقة يف 
�ست���ى �ملجالت وعل���ى ر�أ�سه���ا م�سروعات �لبني���ة �لتحتية 
و�ملر�فق �لعامة وحمطات و�سبكات �لكهرباء و�إقامة �سبكة 
مو��س���ات حديث���ة، وللحفاظ على ه���ذه �لجناز�ت متثل 
بر�م���ج �لت�سغيل و�ل�سيان���ة �لعمود �لفق���ري لهذه �ملر�فق 
�لعماق���ة ل�سمان جاهزيته���ا وقدر�تها على �د�ء وظيفتها 

بالكفاءة �ملطلوبة.
ور�أى �لوزي���ر يف �لكلمة �لتي �لقاها نيابة عنه �لدكتور 
خال���د �لد�ستاوى- وكي���ل �لوز�رة ل�سوؤون مكت���ب �لوزير �أن 
�ل�سيانة تعترب م���ن �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتي كان لها �كرب 
�لأثر يف �لتغلب على م�سكلة �نقطاع �لتيار �لكهربائي. لفتًا 
�أن قط���اع �لكهرب���اء و�لطاق���ة �ملتجددة و�ج���ه �لعديد من 
�لتحدي���ات و�لتي باتت تهدد ��ستق���ر�ر �لتغذية �لكهربائية 
لقط���اع كبر م���ن �مل�سرتكني وتع���وق �لتنمي���ة �لقت�سادية 

و�لجتماعية .
و�أكد �نه ويف �أط���ار �ل�سعي ملو�جهه هذه �لتحديات مت 
و�س���ع خطة طموحة وعاجل���ة حلل م�سكلة �أزم���ة �لكهرباء 
�عتم���دت عل���ى ع���دة حم���اور : مر�جع���ة كف���اءة حمطات 
تولي���د �لكهرب���اء �لتقليدية حي���ث مت توف���ر �ل�ستثمار�ت 
�لازم���ة لإج���ر�ء �أعم���ال �ل�سيان���ة و�لعم���ر�ت لوح���د�ت 



45 �لدورة �القت�سادية - كانون �أول/دي�سمرب 2015

�إنت���اج �لكهرباء ، ومت �لنتهاء م���ن �سيانة جميع �لوحد�ت 
�مل�ستهدفة وتبل���غ 120 وحدة قبل بد�ية �سيف عام 2015 
، وبل���غ �إجمايل �لق���در�ت �لتي مت ��ستعا�سته���ا بعد �إجر�ء 
�ل�سيان���ة للوحد�ت 1961 ميغ���ا و�ت، وبذلك بلغ �إجمايل 
�لق���در�ت �لفعلي���ة بال�سبك���ة �لكهربائية قب���ل بد�ية �سيف 
2015 ح���و�يل 27303 ميغاو�ت ، كم���ا مت �إ�سافة 6882 
ميج���او�ت بنهاية هذ� �لعام منها ح���و�يل 3632 ميغاو�ت 
كخطة عاجلة بالإ�سافة ل�ستكمال تنفيذ م�سروعات �إنتاج 
�لكهرباء باإجم���ايل 3250 ميجاو�ت من حمطات )بنها- 

�سمال �جليزة، �لعني �ل�سخنة – 6 �كتوبر(.
كم���ا �أو�س���ح وزير �لكهرب���اء �أن���ه مت �إ�ساف���ة قدر�ت 
جدي���دة ملو�جهة �لطل���ب على �لطاقة يف �ل�سن���و�ت �ملقبلة 
حي���ث مت �لتعاقد لتنفي���ذ 3 حمطات تعم���ل بنظام �لدورة 
�ملركب���ة با�ستخد�م �ح���دث �لتكنولوجي���ات �ملتوفرة حاليا 
ق���دره  وباإجم���ايل  وبكف���اءة ت�س���ل �إىل �أك���ر م���ن 60% 

14400 ميغاو�ت وبا�ستثمار�ت تبلغ 6 مليار�ت يورو.
كم���ا �أ�س���ار �أن���ه مت توقيع �تفاقي���ة �إطارية م���ع �إحدى 
�ل�س���ركات �ل�سينية لإن�س���اء حمطة تولي���د كهرباء بقدرة 
2100 ميج���او�ت بنظ���ام �ل�س���خ و�لتخزين بجب���ل عتاقة 
.ويق���وم حاليا قط���اع �لكهرباء و�لطاق���ة �ملتجددة باإجر�ء 
مباحث���ات مع �إح���دى �ل�س���ركات �لعاملية �لت���ى تقدمت يف 
مناق�سة حمطة توليد كهرباء ديروط ذ�ت �لدورة �ملركبة 
ق���درة 2250 ميغ���او�ت و�لت���ي �ستكون �أ�سا�س���ا للتعاقد�ت 
�مل�ستقبلية يف حمطات توليد �لكهرباء ذ�ت �لدورة �ملركبة 

BBO. طبقا لنظام
و�أو�س���ح �أنه ��ستع���د�د� ل�سي���ف 2016 ، وبناء� على 
�أحم���ال �سي���ف 2015 و�لت���ي بلغت خال �سه���ر �أغ�سط�ص 
ح���و�يل 29500 ميغ���او�ت ومت در��سة �حتياج���ات �ل�سبكة 

�لكهربية �ملوحدة خال عام 2016 .
و�ت�سح م���ن �لدر��س���ة �أن �ل�سبك���ة �لكهربية �ملوحدة 
عل���ى م�ستوى �جله���ود �لفائقة و�لعالية بحاج���ة ما�سه �إىل 
�لتدعيم �سو�ء عن طريق �إ�سافة حمطات حمولت جديدة 

�أو تو�سي���ع حمط���ات قائمة �أو م���د خطوط نق���ل جديدة �أو 
زيادة �سع���ة خطوط نقل قائمة وتبل���غ �لتكلفة �ل�ستثمارية 
�ملطلوب���ة لتدعيم �ل�سبكة �لكهربائية �ملوحدة قبل �ل�سيف 
�ملقب���ل ما يعادل 13.3 مليار جني���ه م�سري ويجري حاليا 
�لتفاو�ص مع عدد من �ل�س���ركات �ملتخ�س�سة لتنفيذ هذه 

 EPC+FINANCE مل�سرعات بنظام�
ودع���ا �لدكتور ع�س���ام �سرف رئي�ص جمل����ص �لوزر�ء 
�لأ�سب���ق وع�س���و جمل����ص �إد�رة �ملعه���د �لعرب���ي للت�سغي���ل 
و�ل�سيانة �إىل �سرورة �لهتمام بعنا�سر �لت�سغيل و�ل�سيانة 
يف �لوطن �لعربي .موؤكدً� �أن كل دولر يتم �إنفاقه يف �لدول 
ذ�ت �لدخ���ل �ملنخف�ص تنفق �لدول متو�سطة �لدخل مابني 
2-3 دولر بينم���ا تنف���ق �لدول ذ�ت �لدخ���ل �ملرتفع مابني 
12-15 دولر، م�س���رً� �إىل �ن���ه وفق���ا للبن���ك �لدويل فاإن 
�أنفاق 12 مليار دولر على �سيانة �سبكات �لطرق ميكن �أن 

يوفر يف �لوقت �حلايل 90 مليار دولر.

اجلل�صات والتو�صيات
وق���د متت مناق�س���ة نحو 50 ورقة عم���ل وبحث خال 
ع���دة جل�سات وحلقات حتدث وحت���اور فيها نحو 70 باحًثا 
وخب���ًر� من 24 دولة عربية و�أجنبية، كما �سملت م�سار�ت 
�مللتقى عدًد� من �ملو�سوعات منها: ت�سغيل و�سيانة مر�فق 
�لكهرب���اء، ت�سغي���ل و�سيان���ة مر�ف���ق حتلية �ملي���اه �ملاحلة 
ومر�ف���ق �ملياه، ت�سغيل و�سيان���ة جممعات ومر�فق �ملباين، 
ت�سغي���ل و�سيان���ة مر�فق �لنق���ل و�ملر�فق �لبلدي���ة، �سيانة 
�أنظم���ة �لت�س���الت و�لأنظم���ة �لإلكرتوني���ة، �إد�رة م���و�د 
�ل�سيان���ة، ��ست�سار�ت �ل�سيانة، تدري���ب وتاأهيل �لعاملني 

يف جمال �ل�سيانة.
و�أخرً�،�أو�س���ي �مل�ساركون يف �مللتق���ي �لدويل �لثالث 
ع�س���ر للت�سغي���ل و�ل�سيانة يف �لدول �لعربي���ة، و�لذي عقد 
يف �لفرتة من 17-19 نوفمرب، حتت رعاية رئي�ص �لوزر�ء 
�مل�س���ري �ملهند����ص �سري���ف �إ�سماعي���ل، ب�س���رورة �لعمل 
عل���ى تطوير �جلانب �لت�سريعي يف �إج���ر�ء�ت �إد�رة �أعمال 

�لت�سغيل و�ل�سيانة، وتوحيد �ملو��سفات �لقيا�سية لأ�ساليب 
�لأد�ء و�لعقود.

كم���ا �أو�سى �مللتق���ى بدعوة �ملعهد �لعرب���ي للت�سغيل 
و�ل�سيان���ة لاهتمام بتمويل عمل عربي م�سرتك يف هذ� 
�لإط���ار، و�لرتكيز على ��ستخ���د�م �لتقنيات �حلديثة يف 
�أ�ساليب �ل�سيان���ة، و��ستقر�ء �ملعد�ت وحالتها و�لأنظمة 
�لذكي���ة و�أنظم���ة �لتطوي���ر و�لنمذج���ة �لثاثي���ة وتوفر 
�ملعلومة وتقلي���ل �لتكاليف وزيادة عمر �لأنظمة و�ملعد�ت 

و�ملر�فق.
كما �س���دد �مل�ساركون على �س���رورة تخ�سي�ص جل�سة 
يف �مللتقي���ات �لقادم���ة يك���ون حموره���ا �سناع���ة مديرين 
وق���ادة �مل�ستقب���ل يف �إد�رة �ل�سيانة، تبن���ي تطبيق مفهوم 
و�ملمتل���كات  �لأ�س���ول  و�إد�رة  للمر�ف���ق  �ل�سامل���ة  �لإد�رة 
مب���ا يحقق �لت���و�زن ب���ني �أد�ء خمتلف عنا�س���ر �خلدمات 
باملر�ف���ق �لعام���ة، و�إتاحة �لفر�س���ة لا�ستعان���ة ب�سركات 
كم���در�ء للمر�ف���ق عل���ى غر�ر مديري���ن �مل�ساري���ع، ودعوة 
�ملعه���د �لعربي للت�سغيل و�ل�سيان���ة لإن�ساء �سعبة �أو جمعية 
متخ�س�س���ة ب���اإد�رة �لأ�س���ول و�لدع���وة �إىل تطبيق منهج 

جودة �ساملة مثل معاير �لأيزو 9001.
و�أك����دو� عل����ى �أهمي����ة دع����وة �ملعه����د �لعرب����ي للت�سغيل 
و�ل�سيانة لإع����د�د دليل مرجعي قيا�س����ي لت�سنيف وظائف 
�ل�سيان����ة به����دف تعزي����ز فك����رة �إلز�مية �لت�سني����ف �ملهني 
و�لعتم����اد للعامل����ني يف جم����ال �ل�سيان����ة متهي����ًد� للو�سول 
�إىل كو�در ق����ادرة على �لإد�رة �ل�سامل����ة للمر�فق و�لأ�سول، 
�سرورة و�سع دليل ومنهج �إر�س����ادي لي�سكل مرجعية لعملية 
��ستخد�م �مل�ساريع و�ملر�فق و�ملباين عند �كتمالها وت�سليمها 
لإد�ر�ت �لت�سغي����ل و�ل�سيان����ة مب����ا يكف����ل �سا�س����ة وو�سوح 
�ملعلوم����ات و�لوثائق و�ل�سجات و�لرتمي����ز �خلا�سة بت�سغيل 
و�سيانة �ملر�ف����ق و�ملعد�ت و�ملنظومات �ملوج����وة بها، �إن�ساء 
كيان����ات بحثية متخ�س�سة يف جمال �مل����و�د �لذكية �لهادفة 
لتقليل تكاليف �ل�سيان����ة و��ستد�مة �أد�ئها، �سرورة �إ�سد�ر 

جملة دورية علمية عربية يتبناها �ملعهد.
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ك�ش���ف عدد من قادة قط���اع �لطاق���ة �لعاملي عن �أن 
�لرتكيز�ش���وف ين�ش���ب عل���ى م�شاأل���ة تطوير ط���رق �آمنة 
ومنخف�شة �لتكاليف و�شديقة للبيئة لإنتاج �لنفط و�لغاز 

من خالل �لبتكار. 
�ل�شام�ش���ي،  ر�أى عل���ي خليف���ة  �ل�شي���اق،  ويف ه���ذ� 
مدير د�ئ���رة �ل�شرت�تيجية و�لتن�شيق ل���دى �شركة برتول 
�أبوظب���ي �لوطني���ة )�أدن���وك(، رئي����ض معر����ض وموؤمت���ر 
"�أديب���ك 2015"، �إن �أديب���ك هو �أف�ش���ل مكان للتعرف 
عل���ى �أح���دث �لبت���كار�ت يف قط���اع �لنفط و�لغ���از، على 
�مل�شتوي���ن �لإقليمي و�لعاملي، و�أ�ش���اف: "�لبتكار عملية 
م�شتم���رة، ويكم���ن مفتاحه���ا يف تبادل �ملعرف���ة و�خلربة 
و�إقام���ة عالقات �شر�كة و�عدة بن �ملخت�شن يف خمتلف 
�لقطاع���ات، ويف هذ� �لإطار ف���اإن "�أديبك" يقّدم من�شة 
مثالي���ة للتعاون وتب���ادل �ملعرف���ة و�إبر�م �ل�ش���ر�كات، يف 
�لوق���ت �ل���ذي نعم���ل فيه على حتقي���ق �أعل���ى م�شتوى من 

�ل�شتفادة من مو�ردنا بطريقة م�شتد�مة". 
وتتف���ق كربى �ش���ركات �لنفط و�لغ���از يف �لعامل على 
�عتب���ار �أمن �لطاقة م�شوؤولية م�شرتكة بن جميع �جلهات 
�ملعني���ة يف �لقط���اع، تعتم���د عل���ى تطبي���ق تقني���ات بيئية 

مبتكرة و�آمنة.
ب���دوره، ر�أى �أن���درو فون، نائب رئي����ض �شركة �شل يف 
�أبوظب���ي و�لكويت، رئي�ض �شركة �ش���ل �أبوظبي، �إن �لطلب 
�لعامل���ي على �لطاقة "مهّياأ لالرتفاع بن�شبة ت�شل �إىل 75 
باملئ���ة بحل���ول منت�شف �لقرن"، موؤك���دً� �أن قطاع �لنفط 
و�لغ���از "يلع���ب دورً� حيوي���ًا يف �مل�شاعدة عل���ى تلبية هذ� 
�لطل���ب"، و�أ�ش���اف: "�لتح���دي �لذي يو�جهن���ا يتمثل يف 
كيفي���ة تلبية هذ� �لطل���ب بطريقة منخف�ش���ة �لتكلفة مع 
�حلر����ض على حماي���ة �لبيئة و�لت�شدي للتغ���ّر �ملناخي، 
�أم���ا �لفر�ض فال تنجح يف ��شتغاللها �شوى تلك �ل�شركات 
�لت���ي متلك �أدو�ت �لبتكار وتفّعله���ا  لتعزيز �إنتاج �لنفط 

وحتقيق �لكفاءة يف �لإنتاج".
و�ش���ّدد فون عل���ى �أن �ل�ش���ركات �لتي ت���درك �أهمية 
�لبح���ث و�لتطوي���ر كاأد�ة لدف���ع عجل���ة �لتق���ّدم يف قطاع 
�لطاق���ة "�ش���وف تك���ون من �أك���رب �مل�شاهم���ن يف �لقطاع 
عل���ى �لأم���د �لبعيد"، وق���ال: "�شهدنا عل���ى مدى �لعقد 
�ملا�ش���ي تقدم���ًا كبرً� يف تقني���ات حت�شن �نت���اج �لنفط 
وتقني���ات �حلف���ر و�لأنابي���ب �لقابلة للتم���ّدد، وكذلك يف 
ت�شوي���ر �لحتياطيات �لنفطية با�شتخد�م عمليات �مل�شح 
�لزل���ز�يل �ملتقدم���ة، ف�شاًل ع���ن �لتط���ور�ت �حلديثة يف 
تقنية �لتقاط ثاين �أك�شيد �لكربون وتخزينه، و�لتي �شوف 
ت�شهم يف نهاية �ملطاف يف تخفيف �آثار �لتغر �ملناخي".

وم���ن �ملنتظ���ر �أن ت�شه���د م���و�رد �لطاق���ة �لنظيف���ة 
و�ملنخف�ش���ة �لتكلف���ة من���وً� �شريع���ًا، على �لرغ���م من �أن 
�لوقود �لأحفوري �شي�شتمر يف تلبية معظم �لطلب �لعاملي 
�ملتز�ي���د على �لطاقة حتى �لع���ام 2035، ولهذ� فاإن على 
�ل�ش���ركات �أن حتافظ على نهج جت���اري بعيد �لأمد ت�شّخ 
وفق���ه "��شتثمار�ت منا�شب���ة" يف �شياق �مل�ش���رة �لعاملية 

نحو بناء قطاع �لطاقة �مل�شتد�مة، وفقًا للخرب�ء.
و�أ�ش���ار لم���ار م���كاي، �لرئي����ض �لتنفي���ذي للتنقيب 
و�لإنتاج لدى "بي پي" �إىل �أهمية �إد�رة �لأعمال �لتجارية 
باأم���ان وب�شاط���ة وكف���اءة، و�أ�ش���اف: "نح���ن بحاجة �إىل 
�إد�رة �لإنفاق �لر�أ�شمايل، و�إعادة جدولة بع�ض �مل�شاريع، 
ولكنن���ا نحت���اج �أي�شًا �إىل �تخ���اذ �خلي���ار�ت �ل�شحيحة 

ب�شاأن �أماكن �شّخ �ل�شتثمار�ت يف �مل�شتقبل".
وتب���دو �لتحدي���ات �لتقنية �لتي تو�ج���ه قطاع �لنفط 
و�لغ���از و��شحة، وفقًا ملكاي، فه���ي تتمثل ��شتخد�م طرق 
�آمن���ة لالإنت���اج، و�حل�شول عل���ى مو�رد جدي���دة جمدية 
�قت�شادي���ًا، وتعزي���ز كف���اءة ��شتخ���د�م �لطاق���ة، وخلق 
م�شتقبل �أكرث ��شتد�مة للطاقة. و�أ�شاف: "وملو�جهة هذه 
�لتحدي���ات، يكم���ن �حلل �حلي���وي يف �لتقني���ة و�لبتكار، 

فعل���ى �شبيل �ملث���ال،  نعمل يف �إطار �شر�ك���ة مع »�شركات 
نف���ط حملية« على تنفيذ عدد م���ن م�شاريع حت�شن �نتاج 
�لنف���ط و�لنمذج���ة �ملتقدم���ة لالحتياط���ات، و�لتقني���ات 

�لرقمية يف حقول �لنفط".
ويكمن �لتح���دي �لرئي�شي �لذي يو�جه قطاع �لطاقة 
يف �ل�شرق �لأو�شط يف تعزيز �ملو�رد، وحتقيق �لتو�زن بن 
�لعر����ض و�لطلب، وزي���ادة م�شاهمة �لطاق���ة �مل�شتد�مة، 
وفق���ًا حل���امت ن�شيبة، رئي����ض �شركة "توت���ال" بالإمار�ت، 
وذلك ب�ش���رف �لنظر ع���ن �لبيئة �لقت�شادي���ة �حلالية 

وعدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي يف بع�ض �أجز�ء �ملنطقة.
و�أ�ش���ار ن�شيب���ة: "تو�جد�ن���ا لفرتة طويل���ة ومعرفتنا 
�لو��شع���ة باحتياطات �ملنطق���ة وخ�شائ�شها �جليولوجية 
ميكنانن���ا من تق���دمي م�شاهمة كب���رة يف م�شاأل���ة تعزيز 
�لحتياط���ات �لنفطي���ة �لإقليمي���ة. م���ن خ���الل م�شاريع 
ُقطري���ة مثل "دولفن"، �لذي ميد دول���ة �لإمار�ت بالغاز 
من قط���ر، فاإننا ن�شاع���د �أي�شًا على حتقي���ق �لتو�زن بن 

�لعر�ض و�لطلب.
من جهت���ه �أو�شح كري�شتوفر هد�ش���ون، رئي�ض قطاع 
�لطاقة لدى "دي �إم ج���ي للفعاليات"، �إن برنامج موؤمتر 
�أديبك، �لذي ي�شّم �جلل�شات �لوز�رية وجل�شات �لروؤ�شاء 
�لتنفيذي���ن، يجمع قادة قطاع �لطاقة م���ن �أنحاء �لعامل 
حت���ت �شقف و�ح���د، متيحًا له���م "منربً� لتب���ادل �ملعرفة 
و�أ�شاف:  و�خلرب�ت عل���ى �أرفع �مل�شتويات يف �لقط���اع"، 
"�ش���وف ينعقد �ملوؤمتر �لتقني �شمن �لربنامج مب�شاركة 
خمت�ش���ن يف �لنف���ط و�لغاز م���ن جمي���ع �مل�شتويات، من 
�شانعي �لق���ر�ر و�ملعنين بتنفيذ تقنيات جديدة ومبتكرة 
عل���ى �أر����ض �لو�ق���ع، فالتحدي���ات �ملنبثق���ة ع���ن �لبيئ���ة 
�لقت�شادي���ة �حلالي���ة تتطل���ب �تباع نهج �شام���ل لتحقيق 
�ل�شتد�م���ة، وهو �لأمر �ل���ذي يتيحه �أديب���ك للم�شاركن 

فيه".

كبار خبراء قطاع صناعة النفط والغاز العالمي
يسلطون الضوء على مستقبل القطاع

حامت ن�سيبةكري�ستوفر هد�سونالمار مكاي اأندرو فونعلي خليفة ال�سام�سي
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 �ستيف بايليجان فيليب كو�سيه

م����ن �ملنتظر �أن ي�شبح �لبتكار يف قطاع �لطاقة �أحد �أبرز �ملحركات �لد�فعة لال�شتد�مة 
في����ه، وذل����ك يف خ�ش����ّم �لتحديات �لت����ي يفر�شها �مل�شه����د �لقت�شادي �لر�ه����ن، وفق ما يرى 

خرب�ء.
فق����د �عترب �شتيف بايلي، رئي�ض �ملبيعات لدى �شرك����ة "�أغريكو"، �أن �لدور �حليوي �لذي 
يلعبه جمال �لأبحاث و�لتطوير مل يكن يحظى بالأهمية �لتي بات يتمتع بها �ليوم لدى �جلهات 
�ملعني����ة يف �لقطاع، قائاًل �إن م�شوؤولية مو��شلة �لبتكار وتقدمي حلول م�شتد�مة تقع على عاتق 

�ل�شركات. 
وعمل����ت "�أغريكو"، �لتي يقع مقرها �لرئي�شي يف بريطانيا، وتعترب �إحدى �أبرز �ل�شركات 
�لعاملي����ة �لعامل����ة يف جمال تولي����د �لطاقة، عل����ى تزويد عدد م����ن �مل�شاري����ع �لإقليمية �لكربى 
بالطاقة خالل مر�حل �لإن�شاء، مقّدم����ة �لدعم للخدمات ومزّودة �مل�شاريع باملعد�ت �ملنا�شبة 
لها عرب �شبكة موؤلفة من 12 موقعًا موزعة يف ثمانية بلد�ن. وت�شمل قائمة �مل�شاريع �لتي عملت 
فيه����ا �ل�شركة جزيرة نخلة جم����ر� بدبي، ودبي في�شتيفال �شيتي، وم����رتو دبي، و�للوؤلوؤة قطر، 

ومدينة �مللك عبد�هلل �لقت�شادية باململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�أو�ش����ح بايل����ي �إن �شركته تقّدم ل�شركات �لنفط و�لبرتوكيماوي����ات �لعاملية حلوًل مبتكرة 
ت�شم����ح لها، على �شبيل �ملثال، با�شتخد�م فائ�����ض �لغاز �مل�شتعل كوقود ملولد�ت "�أغريكو" �لتي 
تنت����ج �لكهرباء، ما ي����رتك لها خيار ��شتخد�م �لكهرباء �ملولَّدة ل�ش����ّد �حتياجاتها �أو بيعها �إىل 
�ش����ركات �أخرى"، معت����ربً� �أن دفع �ل�شركات �إىل �لتفكر �لإبد�ع����ي وت�شغيل عملياتها بكفاءة، 
"�شيمّكنه����ا من حتوي����ل �لتحديات �لتي تو�جهها يف �ل�شوق �إىل فر�ض جتارية بّناءة ومثمرة يف 

�مل�شتقبل".
وعر�����ض بايل����ي مثاًل �آخر بالق����ول �إن �ل�شركات �لت����ي عادة ما ت�ش����رتي �أ�شولها �خلا�شة 
باإنت����اج �لطاقة مل�شاريعها "باتت تبح����ث �لآن عن حلول ت�شد �حتياجاتها عرب �لإيجار �لق�شر 
�أو �ملتو�ش����ط، م����ا يعن����ي توفر �لنفق����ات �لر�أ�شمالية م����ن �أج����ل �أعمالها �لأ�شا�شي����ة". وم�شى 
�إىل �لق����ول: "عل����ى جميع �ل�شركات �أن تنظ����ر �إىل هذ� �لأمر كفر�شة لإع����ادة �لتفكر بنهجها 
�لتج����اري، و�أن تطرح �ل�شوؤ�ل عما ميكن فعله �لآن لتج����اوز �ملرحلة �لر�هنة وحتقيق �لزدهار 

على �لأمد �لبعيد".
من جانبه، ر�أى جان فيليب كو�شيه، مدير �إد�رة �لفعاليات يف "�أديبك" 2015 لدى �شركة 
�ليوم، من  �لعاملي  �لطاقة  قطاع  �لالعبن يف  �إن  للحدث،  للفعاليات" �ملنظمة  �إم جي  "دي 
عمالقة �لنفط و�لغاز �إىل مقدمي �خلدمات، يدركون �أن مو�جهة �لتحديات �لقت�شادية �ليوم 
من خالل مناذج �أعمال م�شتد�مة "يحتمل �أن ُيرتجم �إىل مكا�شب على �لأمد �لبعيد"، موؤّكدً� 
�أن تبادل �لأفكار و�خلرب�ت من خالل �لتعاون فيما بن �جلهات �ملعنية "�أمر �أ�شا�شي لتحقيق 
ذل����ك، وهو ما يتيحه "�أديب����ك" عن طريق �جلمع بن �خلرب�ء و�شانع����ي �لقر�ر و�ملبدعن يف 

جمال �لأعمال و�ملوردين ومقدمي �خلدمات من جميع �أنحا �لعامل حتت �شقف و�حد".

االبتكار في قطاع الطاقة ُيحيل 
تحديات السوق إلى فرص مثمرة

جون دوشنسكي:  قطاع النفط 
والغاز على مفترق طرق

دع���ا ج���ون دو�شن�شك���ي، �ملفك���ر �لعاملي 
و�أح���د �أ�شهر خرب�ء �لطاق���ة، �شركات �لنفط 
و�لغ���از �إىل �مل�شارعة لتبني مبادئ �ل�شتد�مة 
يف م�شهد �لطاقة �ل���ذي مير بتغر�ت كبرة، 
�أم���ام  باخل�ش���ارة  تخاط���ر  �أل  �أر�دت  �إذ� 
�ملناف�ش���ن �لذين ق���ال �إنهم ب���د�أو� ير�جعون 
منهجي���ات �أعمالهم بهدف تعديلها، لفتًا �إىل 
�شرورة تغير �لعقلي���ات �لنمطية �ل�شائدة يف 

�إد�رة �لعمل بهذ� �لقطاع.
و�عت���رب دو�شن�شك���ي �أن قط���اع �لطاق���ة 
ب���ات "يقف �أمام مفرتق ط���رق"، مو�شحًا �أن 

�شركات �لنفط و�لغاز تقف �أمام خيارين، فهي 
"�إما �أن تر�شى بالأمر �لو�قع وتبقى تنتظر عودة �رتفاع �لأ�شعار، �أو �أن ت�شرع يف 

قبول حقيقة �أن �ل�شتد�مة و�لربحية حليفان يكمل �أحدهما �لآخر".
ور�أى �أن �ل�ش���ركات �لتي تختار �لطريق �لأول "لن تنعم مب�شتقبل مزدهر على 
�لأم���د �لبعيد؛ �إذ �شتدرك خالل �ملرحلة �ملقبلة �أو �لتي تليها من ��شطر�ب �ل�شوق، 
�أو عند حدوث خطوة �لتحّول �لتقني �لقادمة، �أن ح�شتها �ل�شوقية و�أرباحها بد�أت 
تت���اآكل، حت���ى ت�شل �إىل نقطة تتوق���ف عندها عن �لعمل، �أو يت���م �ل�شتحو�ذ عليها 
م���ن �شركات �أخرى كان���ت بد�أت من���ذ �لآن بال�شتثمار يف �تخاذ خط���و�ت �لتحّول 

�ملنا�شب".
و�أّكد �خلبر �ملعروف باأفكاره �ملبدعة يف جمالت �مل�شاركة �لتفاعلية و�لقيادة 
وم�شتقب���ل �لأعم���ال، �أن �لتحدي���ات "جتع���ل �ملرء مبدع���ًا وقادرً� على ب���ذل �ملزيد 
لبت���كار طرق جدي���دة ُف�شلى للعم���ل و�لإجناز، تت�ش���م بالكفاءة وقل���ة �لتكاليف"، 
و�أ�ش���اف: "متثل هذه �لبيئة �لقت�شادية فر�شة مهم���ة للقطاع لإحد�ث �لتغير، ل 
يف �لنتائج �لت�شغيلي���ة و�لر�أ�شمالية فح�شب، و�إمنا على م�شتوى �لعقليات و�لتفكر، 
فكيفم���ا نظرنا �إىل �لأمر جند �أننا ن�شتهلك كوكبنا ��شتهالكًا جماعيًا بطرق لي�شت 

م�شتد�مة ول �شليمة، وهذ� �أمر يحتاج �إىل تغير".
و�عت���رب �خلبر يف �ش���وؤون �لطاق���ة �أن �لطريقة �لوحيدة لإح���د�ث �لتحّول يف 
�لو�ش���ع �لقائ���م تتمث���ل "بو�شع روؤي���ة و��شحة بعي���دة �لأمد لقط���اع �لطاقة ت�شبح 
�لأ�شا����ض لقوة مُعينة على عمل �خلر"، د�عياً �ل�شركات �إىل �إ�شر�ك �ملجتمعات يف 
�لعم���ل، و�حلر�ض على ر�شم طريق يكون فيه �لنف���ط عونًا للو�شول �إىل غد �أف�شل، 
و�أن تكون جزءً� من �حلل ل من �مل�شكلة، و�أن تتحلى بال�شدق ب�شاأن ما تقوم به من 

�أعمال، وطرق �إجنازها على نحو �أف�شل".
لكن دو�شن�شكي حّذر من �أن عمليات �لبحث و�لتطوير لن تكون كافية مبفردها 
لبق���اء �ل�شركات يف خ�ش���ّم �ملناف�شة، وذلك يف ظ���ّل ��شتمر�ر �رتف���اع �لطلب على 
�لطاقة وتنامي �ملخ���اوف �ملتعلقة بالكفاءة �لت�شغيلية للقطاع، د�عيًا �إىل �لطعن يف 

�لفكرة �لنمطية �ل�شائدة باأن "�لنفط يحرك كل �شيء".
كم���ا �أ�ش���ار دو�شن�شك���ي �ىل  �أن : "هناك يف كند� �شرك���ة نفط تطبق يف عملها 
عقلي���ة عمل جندها يف و�دي �ل�شيليكون، فهي حتر�ض على توظيف قوى عمل �شابة 
ون�شط���ة و�إتاحة فر�ض �لتعاون و�لبتكار وحتى �لف�شل �أمامها، وتتاألف هذه �ل�شركة 
م���ن هيكلية �أفقية ذ�ت م�شتويات هرمي���ة قليلة، ويف مكاتبها غرفة للتاأمل، و�أخرى 
للعب مبكعبات "ليغو"، كما ت�شتمل على م�شاحات �إبد�عية، ولي�ض لديها ب�شبب ذلك 

�أية م�شاكل يف توظيف �أ�شحاب �ملو�هب و��شتبقائهم".

جون دو�سن�سكي
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زمكحل عرض في مؤتمر زيارته مع وفد تجمع رجال األعمال الى ايران
عقد رئي����س جتمع رجال الأعمال اللبنانيني ف�ؤاد زمكح���ل، م�ؤمترا �صحافيا يف نادي 
ال�صحافة، بع���د تروؤ�صه وفدا اإقت�صاديا من رجال الأعم���ال زار اجلمه�رية ال�صالمية يف 
اإي���ران، يف ح�ص�ر عدد من اأع�صاء ال�ف���د حتدث يف خالله عن نتائج هذه الزيارة ووقعها 

الإقت�صادي.
ويف كلم���ة لزمكحل عر�س فيها "رحلة ا�صتك�صاف اقت�صادية وا�صتثمارية يف العا�صمة 
اليراني���ة، طه���ران، دامت �صت���ة اأيام ، �ص���م وفدًا من  اأك���ر من 30 �صخ�ص���ا من جميع 

القطاعات".
واأو�ص���ح اأن���ه "من اللحظ���ة الأوىل من و�ص�لن���ا اىل اإي���ران ولغاية رحيلن���ا، تفاجاأنا 
و�صررن���ا بالرتحيب احل���ار والهتمام اخلا�س بنا والندفاع بالتع���اون معنا الذي اأثبته لنا 
جمي���ع الأ�صخا�س الذين اجتمعنا بهم م���ن جميع امل�صت�يات على ال�صعيد اخلا�س والعام. 
ومن���ذ الي�م الأول يف العا�صمة اليراني���ة اأعجبنا بالبنية التحتية املتط�رة والتنظيم وروؤية 

القطاع العام، وخ�ص��صا بديناميكية وا�صرتاتيجيات القطاع اخلا�س الإيراين".
ولف���ت اىل ان "الأي���ام الأوىل م���ن زيارتن���ا ال�صتك�صافي���ة كر�صت لزي���ارة املنظمات 
احلك�مي���ة والعامة لفهم الق�ان���ني والهياكل وال�صروط للعمل والتع���اون جتاريا مع اإيران. 
وبالت���ايل، اجتمعن���ا مع وزارة القت�ص���اد والتجارة وال�صحة وال�صناع���ة وكذلك مع جلنة 
ال�صتثمار واخل�صخ�صة واملناطق احل���رة"، وا�صاف: "يف الأيام التالية قمنا باجتماعات 
م���ع القط���اع اخلا�س: غرف���ة التجارة يف طه���ران، والغرف���ة الإيرانية للتج���ارة حيث كان 
بانتظارن���ا اأكر م���ن 185 رجل اأعم���ال اإيراين لعق���د اجتماعات ثنائي���ة، واأي�صا مع عدة 
جمم�ع���ات رئي�صية قاب�صة من القط���اع اخلا�س الإيراين وكذلك مع القطاع امل�صريف. يف 
ال�ق���ت نف�ص���ه نظم كل ع�ص� من اأع�ص���اء ال�فد لقاءات خا�صة وثنائي���ة مع عدة اأ�صخا�س 

معنيني مبجاله وقطاعه اخلا�س".
واثنى زمكحل "بالإجماع بهذه ال�ص�ق ال�صخمة امل�ؤلفة من 80 ملي�ن ن�صمة، وباإمكانات 
التط����ر والنم� التي تتمتع به���ا يف جميع املجالت". وقال: "كان وا�صحا متاما بالن�صبة لنا 
اأن ال�صلط���ات والقطاع العام واخلا�س الإيراين متحم�ص����ن جدا ل�صتقبال وت�صجيع رجال 
الأعم���ال وامل�صتثمرين من خمتلف اأنحاء العامل، وخ�ص��صا اللبنانيني، على العمل يف ومع 
اإي���ران، اإذ ل تتمح�ر اأهدافهم فق���ط ح�ل الرتكيز على امل����ارد الطبيعية )النفط والغاز 
واملع���ادن(، ولكن يركزون اأي�صا عل���ى النفتاح على القطاع اخلا����س واخل�صخ�صة وبناء 
اقت�ص���اد خمتلط مع تط�ير م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�س عل���ى امل�صت�ى املحلي والدويل. من 
ناحي���ة اأخ���رى، يهتم اليراني����ن ب�صكل كبري بت�صلي���ط ال�ص�ء على م�ق���ع اإيران اجلغرايف 
واأهميته���ا للتجارة والتبادل التج���اري الإقليمي، بغية لعب دور من�ص���ة اقت�صادية اقليمية 
كب���رية، ومن هنا الأهمية الكب���رية املعطاة خللق مناطق حرة متع���ددة )على �صبيل املثال 

كري�س( التي ت�فر العديد من امليزات ال�صرائبية وغريها للم�صتثمرين الأجانب".
ولف���ت "اأظه���رت اجتماعاتن���ا مع القط���اع اخلا�س اأي�ص���ا م�صلحة كب���رية يف تط�ير 
�ص���راكات مع رج���ال الأعم���ال اللبنانيني لي�س فقط يف اي���ران ولكن ل �صيم���ا �صمن النم� 
ال���دويل". م�صريًا اىل اأنه "مت حتديد ب��ص�ح عالقة تكاملية ولي�س تناف�صية وكذلك تعاون 
وت���اآزر مثمر"، م�ؤكدا انه "ل يكمن تطبيق كل ه���ذه اليجابية وامل�صاريع املختلفة والفر�س 

املتعددة قبل رفع العق�بات ب�صكل نهائي".
واأمل اأن "يك�ن عام 2016 عاما حا�صما، واأن يدخل التفاق حيز التنفيذ وان يت��صل 
املعني�ن اىل ت�ص�ية م�صاكلهم ال�صيا�صية والديبل�ما�صية". م�صريًا اىل النقاط امل�صرتكة مع 
رج���ال الأعمال الإيراني���ني جلهة "ال�ص�ق املتقلبة، واقت�صاد احل���رب". وقال: "متكنا، يف 
م����ازاة ذلك، من النم���� والتط�ر بالرغم من كل ال�صع�ب���ات، والعديد من املخاطر حيث 
جنحنا يف اإيج���اد الفر�س املدف�نة وراء الأزمات. لدينا الطم�حات نف�صها لتحقيق النم�، 
واملزاي���ا نف�صه���ا للمثابرة والبقاء عل���ى قيد احلياة، والتكيف ال�صريع م���ع التغريات. علينا 

التعاون معا من اأجل النم� والتط�ر".
واو�صح ان ال�فد نقل اىل رجال العمال اليرانيني ان "لبنان بلد �صغري مع اإمكانيات 
كب���رية، ولديه كبار رجال الأعمال، ويتعامل م���ع اأعظم الدول واأكرب القارات"، وقال: "ان 
اأكرب واأهم ثروة لدينا ل تكمن يف الأرقام اأو الكميات ولكن يف اجل�دة والكفاءة والربحية، 

والإبداع، والدراية، و�صرعة التكيف".
وخت���م: "اإن هذه الرحل���ة الأوىل كانت ناجحة جدا على جمي���ع امل�صت�يات. و�صيتبعها 
العدي���د من ال�ف�د ومن زيارات وف����د اأخرى اأو زيارات على امل�صت�ى الفردي. و�صيق�م كل 
رجل اأعمال مبتابعة العالقات املبنية عن كثب وال�صتفادة منها والبناء على البذرة الأوىل 

التي مت زرعها".

من امل�ؤمتر ال�صحايف

األق���ى رئي����س جتمع رج���ال الأعم���ال اللبنانيني الدكت����ر ف�ؤاد زمكح���ل حما�صرة 
يف جمل����س ال�صي����خ الفرن�ص���ي ح�ل »ري���ادة �صي���دات الأعم���ال: ال�ص�اب���ط، الأ�ص�ل 

والفر�س«،اأ�صار فيها اأّن �صيدة الأعمال ت�اجه وحدها املخاطر 
وامل�ص�ؤوليات املالية والإدارية والجتماعية والت�صحيات املتعلقة 

بتط�ير اأن�صطتها.
واأو�ص���ح زمكح���ل: "عندما نتح���دث عن كب���ار الرياديني 
واأ�صح���اب امل�صاري���ع يف القت�ص���اد العامل���ي، يج���ب اأن نتكل���م 
م���ن دون متييز ب���ني الرجل وامل���راأة، بل اأن نرك���ز يف احلديث 
عل���ى امله���ارات والأف���كار واأ�صالي���ب الإدارة، والأداء والنتائ���ج 

وال�صرتاتيجيات التي ي�صعها ه�ؤلء املغامرون ال�صجعان".
واأعرب عن اأ�صفه لأّن ترجم���ة م�صطلح"ريادي الأعمال" 

يف اللغة العربية، ت�صري اإىل الرجال فقط "رجل اأعمال" هي ترجمة زائفة متامًا، ويجب 
مراجعة هذا امل�صطلح وت�صحيحه لي�صمل �صيدات ورجال الأعمال. وكذلك الأمر عينه 
ينطبق على اللغة الإنكليزية بحيث نق�ل Business man ل 

.Business person بل علينا اأن ن�صري اإىل
ولفت اإىل اأّن م�صت�ى التعليم يرتبط اإىل حّد كبري بعملية 
ال�صتح�اذ على ال��صع امل�صتقل للمراأة، م�صريًا اإىل اأّن الن�صاء 
الل�اتي لديهن انخفا�س يف م�صت�يات التاأهيل، عادة ما تك�ن 
اأعماله���ن مرتبط���ة بحكم ال�ص���رورة اأو اإنعا����س الأ�صرة. اأما 
الل�ات���ي لديهن م�صت�ى اأعلى من التعليم اجلامعات والكليات 
والدرا�ص���ات العلي���ا فاإنه���ن يف كثري من الأحي���ان يعملن على 

طريقة اغتنام الفر�س، يف �صبيل ال��ص�ل اإىل النجاح.

ويحاضر في مجلس الشيوخ الفرنسي عن ريادة سيدات األعمال
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�سالمة
ويف كلمت���ه، ا�صتبع���د حاك���م م�ص���رف لبن���ان ريا�ض 
�صالم���ة اي خف����ض جدي���د يف ت�صني���ف لبن���ان ال�صيادي، 
ت نظرته���ا، وهذا ال يعني  الت�صني���ف غ����رّ "الن وكاالت 
����ض الت�صنيف". واذ اك���د ان القرار يعود اىل  انه���ا �صتخفرّ
تلك ال���وكاالت، لفت اىل ان املعطي���ات القائمة "ال تتطلب 
فع���ال اي خف�ض لت�صنيف لبنان، النه لي�ض يف ازمة. فلديه 
�صعوبات، لكن لديه اي�صا مواقع قوة تنظر اليها موؤ�ص�صات 

الت�صنيف".
ان  توؤك���د  النقدي���ة  املعطي���ات  ان  �صالم���ة  واأو�ص���ح 
لبن���ان معافى، "فالفوائد م�صتقرة والل����ة اي�صا، وكذلك 
التحوي���الت بح�صب البنك الدويل". وراأى ان منو الودائع، 
وان كان اق���ل م���ن ع���ادي يف الت�صليف���ات، "فه���و ي�صاع���د 
االقت�ص���اد الذي اثبت متانته، وخ�صو�صا انه يتحمل اي�صا 
تكالي���ف ا�صافية ب�صبب النزوح ال�صوري. لبنان يواجه وهو 
يف �صي���ق اقت�صادي، لكن مقارنت���ه مبا يح�صل يف املنطقة 
او يف الع���امل العربي او حتى يف اال�صواق النا�صئة، توؤكد ان 

و�صعه مقبول جدا".
كم���ا او�ص���ح ان مهم���ة �صن���دوق النق���د خمتلفة عن 
وكاالت الت�صنيف، "فهو يوفد بعثاته اىل كل الدول لدر�ض 
و�صعي���ة القطاع امل�ص���ريف وتالوؤمه مع املتطلب���ات العاملية 
والت���ي ت�ص���در خ�صي�صا يف موؤمترات ب���ازل. ونحن طلبنا 
ذل���ك لن�صيء على و�صع ايجابي يف لبن���ان، الن م�صارفنا 
ف���ت خماطرها و�ص���ارت مالءتها  ن���ت ر�صملته���ا وخفرّ ح�صرّ
مرتفع���ة تبع���ا ملعاي� "بازل 3"، وه���ذا يفيد يف ت�صنيف 

امل�صارف".

فيرست بروتوكول تقيم الحفل الخامس 
"Social Economic Award 2015 SEA " لـ
سالمة: نستبعد اي خفض جديد في تصنيف لبنان السيادي

البلعة: العام المقبل سيشهد اول اطاللة عربية لحفل SEA PAN ARAB من دبي

أقامت شركة " فيرست بروتوكول" 
 Social Economic " الحفل الخامس لـ
Award 2015 SEA" فــي كازينــو لبنان 
في حضــور وزراء وفاعليات واعالميين، 
تخلله تقرير مصــّور تحدث فيه حاكم 
كمــا  ســالمة،  ريــاض  لبنــان  مصــرف 
تــّم خــالل الحفــل تكريــم عــدد من 
الشخصيات تقديرا لدورها الفاعل في 

المجتمع اللبناني.

ولف���ت �صالم���ة اىل ان املرك���زي بادر ع���ر اجراءاته 
اىل توف���� الرواب���ط ما بني العمل امل�ص���ريف ونتائجه على 
املجتم���ع. "فالقرو����ض املدعوم���ة تفيد االقت�ص���اد، ولكن 
�صاع���دت اي�ص���ا اللبنان���ني اجتماعيا، بدلي���ل ان القرو�ض 
ال�صكني���ة تخطت ال�100 الف، وقرو����ض التعليم اجلامعي 
بلغ���ت 50 الف���ا، ا�صاف���ة اىل حتفي���زات اخ���رى لقرو����ض 

ا�صتهالكية لها عالقة بالبيئة والطاقة البديلة".
واعل���ن �صالم���ة ان رزم���ة التحفي���ز اجلدي���دة الت���ي 
يطلقه���ا م�ص���رف لبن���ان ب���دءا م���ن الع���ام 2016، ه���ي 
ا�صتكمال للمبادرات التي ق���ام بها قبل اعوام، م�ص�ا اىل 
ان القرو�ض خم�ص�صة لقطاع ال�صكن ولت�صليف املوؤ�ص�صات 
ال�صغ����ة واملتو�صط���ة ومل�صاري���ع البيئة والطاق���ة البديلة 
والتح�صي���ل اجلامع���ي. اىل ذلك، اكد ا�صتم���رار املركزي 

بهند�ص���ة دع���م اقت�ص���اد املعرف���ة وال�ص���ركات النا�صئ���ة، 
"وه���ذا يتطور ايجابا مع وجود اكرث من 250 مليون دوالر 
ف���ت يف القطاع، ال���ذي �صيكون مهما للبن���ان م�صتقبال  ُوظرّ
كم���ا القطاع املايل وقط���اع النفط والغ���از. وهي قطاعات 

�صت�صاعد االقت�صاد على النمو".

البلعة
وكان���ت كلمة ملدير �صركة "ف��صت بروتوكول" مارون 
البلعة ومديرة العالق���ات العامة يف ال�صركة فيوليت غزال 
 ،CSR البلع���ة اأكدا فيها ان مفه���وم امل�صوؤولية االجتماعية
بات يف �صل���ب االهتمامات، حيث يكرث تداول م�صطلحات 
هذا املفه���وم الراقي يف ان�صطة تنتع����ض وتزيد كلما زادت 
االزمات. واأم���ال يف ف�صحة اأمل خال�ص���ا للبنان من النفق 
املظلم، مطالبني بانتخ���اب "رئي�ض للجمهورية يكون راأ�صا 
ع ال عند ال�صرورة فقط. نريد  للدول���ة، وجمل�ض نواب م�صررّ
حكوم���ة فاعلة، تنقذ املواطنني من اأوبئ���ة الف�صاد املع�ص�ض 

يف ملفاتهم احلياتية واملعي�صية. فهل نطالب بالكث�؟".
واأعلنا ان جن���اح احلفل يف ال�صنوات اخلم�ض املا�صية 
م���ة على نق���ل التجرب���ة اللبنانية اىل  ���ز ال�صرك���ة املنظرّ حفرّ
اطالل���ة  اول  املقب���ل  الع���ام  �صي�ص���كل  "حي���ث  اخل���ارج، 
 SEA من دب���ي، كما SEA PAN ARAB عربي���ة حلف���ل
Lebanon مع �صف�ها الدائم االعالمي جورج قرداحي، 
وناأم���ل يف ان ن�صيف اإجنازا اىل �صج���ل اللبنانيني احلافل 
يف املغرتبات". واكدا ان غاية برامج امل�صوؤولية االجتماعية 
ال ت�صته���دف الرب���ح املادي، "ب���ل لرفع موؤ�ص���ر املعنويات، 
وتعزيزا للثقة وتلميعا ل�صورة بلد باق اأبدا، وطنا البنائه". مارون وفيوليت البلعة

من احلفل
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و�سهد املنت���دى ح�سور ر�سمي بارز، يف مقّدمهم وزير 
البيئة يف لبن���ان الأ�ستاذ حمّمد امل�سن���وق، حاكم م�سرف 
لبن���ان الدكتور ريا�س �سالمة، الرئي����س الفخري لالحتاد 
العام لغرف التجارة وال�سناع���ة والزراعة للبالد العربّية 
ار، اأم���ن عام احتاد الغرف العربّية الدكتور  عدنان الق�سّ
عماد �سهاب، الأمن العام امل�ساعد لحتاد الغرف العربّية 
�ساهن علي �ساهن، اإ�ساف���ة اإىل اأكرث من 100 �سخ�سّية 

اقت�ساديّة من الدول العربية.

ار الق�صّ
���ار كلم���ة يف افتت���اح املنت���دى، فاأ�س���ار  واألق���ى الق�سّ
اإىل اأّن "التح���ّول اإىل القت�س���اد الأخ�س���ر على جانب من 
الأهمّية للعامل العربي، ومل يعد جمّرد خيار من اخليارات 
املطروح���ة، ب���ل اأ�سبح �س���رورة اقت�سادّي���ة وبيئية ملزمة 
لوق���ف تراج���ع اإمكانّي���ات حتقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة، يف 
�س���وء تدهور الظ���روف البيئي���ة التي يواجهه���ا القت�ساد 
العرب���ي، فيما الهدر والتلويث ي�ستم���ّران يف ال�سدارة، يف 
مقابل تنامي احتياجات التنمية وال�سّكان وتعدادهم وندرة 

اتحاد الغرف العربّية ينّظم "المنتدى العربي لالقتصاد األخضر"

القّصار: البيئة تمّثل اإلطار الحاضن للنشاط االقتصادي

املي���اه ومتطلبات الأمن الغذائ���ي واحتياجات توفري فر�س 
العمل"، لفتا اإىل اأّنه "من املهم مبكان اأن يكون القت�ساد 
الأخ�سر مك���ّون اأ�سا�سي من مكون���ات الفكر الإ�سرتاتيجي 
ل���كل من القطاعن الع���ام واخلا�س"، معت���را اأّن "البيئة 
متّثل الإطار احلا�سن للن�ساط القت�سادي وحل�سن كفاءة 
اأدائ���ه، بينم���ا التدهور يف النظم البيئي���ة يحرم الإقت�ساد 

على نحو متزايد من الأولّية الالزمة لالإنتاج".

خمي�س
واألق���ى املدي���ر التنفيذي للمجل�س العرب���ي لالقت�ساد 
الأخ�س���ر الدكت���ور معت�س���م را�س���د، كلمة رئي����س املجل�س 
العربي لالقت�س���اد الأخ�سر الدكتور حمّمد فريد خمي�س، 
فق���ّدم �سرح���ا عن ال���دور الذي يق���وم به املجل����س العربي 
لالقت�س���اد الأخ�س���ر، لفت���ا اإىل اأّن "الإحت���اد يهدف اإىل 
مراجع���ة الت�سريعات العربّية املعنّي���ة بالقت�ساد الأخ�سر 
والتنمية امل�ستدامة، وكاف���ة الت�سريعات املوؤّثرة على البيئة 
مبا يحقق التوافق بينها وبن متطلبات التفاقّيات الدولّية 

لالقت�ساد الأخ�سر والتنمية امل�ستدامة والبيئة".

�صالمة
وحت���ّدث حاكم م�سرف لبنان ريا����س �سالمة، فلفت 
اإىل اأّن "م�س���رف لبن���ان ومنذ الع���ام 2007 يهتم بقطاع 
البيئة والطاقة املتجدة، وقد تعاوّنا مع العديد من اجلهات 
الدولّية لتعزيز جهودنا يف هذا القطاع، مثل البنك الدويل 
والحت���اد الأوروبي وغريها م���ن املوؤ�س�س���ات الدولّية، كما 
تعاوّن���ا مع وزارة الطاقة ووزارة ال�سناعة ووزارة البيئة يف 
لبنان، مما اأتاح قرو�سا بفائدة �سفر يف املئة اإىل واحد يف 

املئة ولآجال طويلة قد ت�سل اإىل 14 �سنة".
واأّك���د اأّن "لبنان يعتر مكز اإقليم���ي للطاقة النظيمة 
والبيئ���ة عل���ى الرغ���م م���ن الواقع احل���ايل"، م�س���ريا اإىل 
املبادرات والقرو�س الت���ي قّدمها م�سرف لبنان يف �سياق 

دعم القت�ساد الأخ�سر وامل�ساريع ال�سديقة للبيئة".
ولف���ت اإىل اأّن "ال�سيولة املتوف���رة والإ�ستقرار النقدي 
يع���ززان توجهن���ا اإىل دعم قطاع اأ�سحى ي�س���ّكل 1 يف املئة 
من الن���اجت املحّلي وهو قاب���ل للتو�ّس���ع وامل�ساهمة يف النمو 
القت�سادي"، م�سددا عل���ى اأّن "م�سرف لبنان �سيحافظ 
على توجهه بدعم القت�س���اد"، لفتا اإىل اأّنه "اإ�سافة اإىل 

نّظم اتحاد غ��رف التجارة والصناعة 
والزراع��ة للبالد العربّية في مقره "مبنى 
العرب��ي"،  لالقتص��اد  القّص��ار  عدن��ان 
األخض��ر،  لالقتص��اد  العرب��ي  المنت��دى 
وذلك بالتعاون مع اتح��اد غرف التجارة 
والصناعة والزراعة في لبنان، والمجلس 
العرب��ي لالقتص��اد األخض��ر، ومص��رف 

لبنان.

دروع تقديرّية
اجلل�س���ة  خت���ام  يف  ���ار  الق�سّ وق���ّدم 
الفتتاحّي���ة درع���ا تقديرّي���ة اإىل كل م���ن 
حاكم م�سرف لبن���ان ريا�س �سالمة واإىل 
رئي����س املجل�س العربي لالقت�ساد الأخ�سر 
الدكت���ور حمّمد فريد خمي�س. ومن ثم قام 
امل�ساركون بجولة عل���ى املعر�س امل�ساحب 

برعاية "بنك الركة".

افتتاح املنتدى
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�سّلة احلواف���ز اجلديدة التي اأطلقناها ل�سنة 2016 بقيمة 
1.5 ملي���ار دولر، فاإنن���ا ب�س���دد اإ�س���دار تعاميم ملعاجلة 
املديونّي���ة، والإعداد لتعميم بهدف اإن�ساء �سندوق عقاري، 
���ة الإلكرتونّية،  ه���ذا اإ�ساف���ة اإىل التوّج���ه لإط���الق املن�سّ

وقوانن ذات �سلة باقت�ساد املعرفة". 

امل�صنوق
م���ن ناحيت���ه حت���ّدث وزي���ر البيئ���ة يف لبن���ان حمّمد 
امل�سن���وق، فاأ�سار يف م�ستهل كلمت���ه اإىل اأّن "فرحتنا اليوم 
الي���وم فرحت���ان، الفرح���ة الأوىل بوجود ه���ذه النخبة من 
الوج���وه العربّي���ة يف ب���ريوت، والفرح���ة الثاني���ة بتحري���ر 

الع�سكرين اللبنانين".  

وتط���ّرق امل�سن���وق اإىل اخلطوات التي ق���ام بها لبنان 
يف �سبي���ل التح���ّول اإىل القت�س���اد الأخ�س���ر، لفت���ا اإىل 
اأّن "منطقتن���ا العربّي���ة تعي����س يف ج���و تغ���رّي مناخي قا�س 
وق���د دّل على ذلك حال���ة ارتفاع درجات احل���رارة ووترية 
املت�ساقط���ات من �سنة اإىل �سنة. كم���ا اأّن منطقتنا العربّية 
ت�سه���د حالة من الت�سّحر يف الع�سرين �سنة املا�سية ب�سكل 
ثالثة اأ�سع���اف ن�سبة اخلم�سن �سنة الت���ي �سبقت. وت�سري 
درا�س���ات الأمم املتح���دة اإىل اأّن هذه املنطق���ة حتتاج اإىل 
ق���رارات ا�سرتاتيجي���ة يف ما يتعّلق باملي���اه والطاقة ويف ما 
يتعّل���ق اأي�سا بتطوير الأنظمة الزراعّية والبيئية ب�سكل عام 
بحي���ث حتقق تقّدما اأو يف احلد الأدن���ى ثباتا ملا هو الواقع 

عليه اليوم".

وق���ال: "املطل���وب الإلت���زام ال�س���ارم م���ن اجلمي���ع، 
حكومة ومواطن���ن، رجال اأعمال وهيئ���ات اأهلّية، اأ�ساتذة 
وتالمذة، الإلتزام بهدف ثابت وهو اإعطاء م�سدر حياتنا 
الإهتمام الأّول وعدم التفريط مبا بات نادرا. وملن يظن اأّن 
الإنعكا�س���ات ال�سلبّية لعدم اعتن���اق هذا النوع من ال�سلوك 
البيئ���ي لن تطاله فنقول له اإّنه خمطئ. اإّن عاملنا مرتابط، 
وبالت���ايل فاإّن���ه يف البيئ���ة كم���ا يف ال�سيا�س���ة التداعي���ات 
للمواقف التي ناأخذها وال�سلوكّيات التي نعتمدها ل تعرف 

حدودا ل يف املكان ول يف الزمان". 

جل�صات عمل
وت�سّم���ن املنت���دى ثالث جل�س���ات عمل، �س���ارك فيها 
نخب���ة م���ن الأكادميي���ن والأ�سات���ذة م���ن لبن���ان والع���امل 
العرب���ي، وقد حمل���ت اجلل�سة الأوىل عن���وان "الت�سريعات 
والتطّور املوؤ�س�ساتي وم�ستقبل القت�ساد الأخ�سر يف العامل 
العرب���ي"، اأما اجلل�سة الثانية فج���اءت بعنوان "ال�سريفة 
واخلدم���ات والعق���ارات اخل�س���راء يف الوط���ن العرب���ي"، 
بينم���ا اجلل�س���ة الثالث���ة فناق�س���ت مو�س���وع "ال�سناع���ات 
والزراع���ات اخل�سراء واإدارة املي���اه والطاقة املتجددة يف 

الدول العربّية".

لبنان يلتزم تخفيض انبعاثاته 
بحلول العام 2030 بنسبة 30 في المئة

اأعلن وزي���ر البيئة حمم���د امل�سنوق اأم���ام املوؤمتر الدويل 
لقم���ة املن���اخ يف باري����س ، اأن���ه " رغ���م ان ح�س���ة لبن���ان يف 
النبعاث���ات الدولي���ة للغ���ازات الدفيئ���ة ت�س���كل 0،07 % من 
جمم���وع النبعاث���ات العاملي���ة، فق���د الت���زم لبنان م���ن خالل 
م�ساهمت���ه املحددة وطنيا بتخفي�س انبعاثات الغازات الدفيئة 
2030 ، مو�سحا "اأن هذه الن�سبة  العام  بحلول  بن�سبة 30% 
تت���وزع ما بن تخفي����س بن�سبة %15 كه���دف غري م�سروط، 
وتخفي�س اإ�سايف بن�سبة %15 من النبعاثات م�سروط بدعم 
دويل"، م�سيف���ًا " اأن لبن���ان الت���زم اي�سا بتولي���د %15 من 
الطاقة من خالل الطاقة املتجددة بحلول عام 2030 "،موؤكدا 
"اأن م�سوؤوليتن���ا امل�سرتك���ة تق�سي بحماية التنوع البيولوجي، 
وب���الإدارة احلكيم���ة للغاب���ات وزراعته���ا، وبحف���ظ ال�سالم���ة 
البيئي���ة، واأخ���ريا حماية م�س���ادر الرثوة املائية م���ن تاأثريات 
التغريات املناخية".وقال "مثلما نحن يف �سدد توحيد جهودنا 
يف مواجهة ارتفاع ح���رارة الأر�س، علينا اأن نتوحد يف املعركة 

الطويلة مع الإرهاب الذي يريق دماء الأبرياء".

المؤتمر اإلختتامي لمشروع غريت ميد
نظمت جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت املوؤمتر الإختتامي مل�سروع "غريت ميد". وقد جمع املوؤمتر كافة الأطراف 
امل�سارك���ة م���ن بلدان حو����س املتو�سط، اإ�ساف���ة اإىل جمموعة كب���رية من املمثلن عن ال���وزارات، املوؤ�س�س���ات البحثية 
والأكادميي���ة، منظم���ات حكومية وغري حكومي���ة، اأع�ساء �سبكة "غريت ميد"، اإ�ساف���ة اإىل ممثلن عن بلديتي بريوت 

وجبيل/بيبلو�س.
وعال���ج م�س���روع "غريت ميد"، واملمول م���ن الحتاد الأوروبي من خ���الل برنامج التع���اون امل�سرتك عر احلدود 
حلو����س البح���ر الأبي�س املتو�س���ط ENPI CBC MED عر �سيا�سة اجل���وار وال�سراكة الأوروبي���ة واآلياتها التمويلية، 
م�سائ���ل حا�سمة يف م���ا يتعلق باحلفاظ عل���ى البيئة، اإدارة �سواطىء حو����س املتو�سط ومراقبته���ا، ويركز خا�سة على 

ت�سميم وتنفيذ ا�سرتاتيجية متكاملة حول املوؤ�سرات البيئية وحتليل املخاطر.
وقد مت اختيار خم�سة مناطق لدرا�سة وتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات: خليج كاغلياري )اإيطاليا(، منطقة بروفان�س 
ال�ساحلي���ة )فرن�س���ا(، منطقتي جبيل/بيبلو�س وب���ريوت )لبنان( وخليج قاب�س )تون����س(، ل�سمان جمموعة وافية من 

العينات، كافية لال�ستعمال والتطبيق يف اأماكن اأخرى.
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المستثمرون العقاريون مدعّوون 
للتدقيق في سياسات القروض

من  الت�أمني  قط�ع  يف  خرباء  حّذر 
على  الأ�س��سية  الت�أمني  خطط  معظم  اأن 
تفتقر  الإم�رات  دولة  يف  العق�رية  القرو�ض 
ب�لأو�س�ع  املرتبطة  للمخ�طر  تغطية  اإىل 
ارتف�ع  من  ب�لرغم  للمقرت�سني،  ال�سحية 
بني  اخلطرة  ب�لأمرا�ض  الإ�س�بة  معدلت 

ال�سك�ن.
جمموعة  من  اخلرباء  واأو�سح 
املنطقة  م�ستوى  على  الرائدة  »نيكز�ض«، 
الأ�سر  اأن  امل�لية.  ال�ست�س�رات  جم�ل  يف 
امل�ستثمرة يف العق�ر عرب القرو�ض العق�رية 
من  للمع�ن�ة  ُعر�سة  الإم�رات  دولة  يف 
ت�أمني  خطط  افتق�ر  ح�ل  يف  م�لية  �سوائق 

القرو�ض العق�رية اإىل تغطية للأمرا�ض اخلطرة، يف ظّل الأرق�م التي ت�سري اإىل اأن واحدًا 
بلوغه  الإ�س�بة مبر�ض خطر قبل  �سيع�ين من  الدولة  �سك�ن  اأ�سخ��ض من  اأربعة  من كل 

�سّن التق�عد.
الدولة،  ب�لأمرا�ض اخلطرة يف  الإ�س�بة  ارتف�ع معدلت  ال�سركة  ويعزو اخلرباء يف 
اإىل عدد من ال�سلوكي�ت املعي�سية التي ينتهجه� ال�سك�ن، ومن بينه� تن�ول الأطعمة غري 
ال�سحية، وارتف�ع م�ستوي�ت التوتر املرتبط ب�لعمل، وانخف��ض الن�س�ط الري��سي، وارتف�ع 
اأو عدد منه� اإىل حدوث  اأحد هذه العوامل  اأ�سك�له. وقد يوؤدي  معدلت التدخني بجميع 
جمموعة من الت�أثريات ال�سحية امل�سّنفة حتت الأمرا�ض اخلطرة، والتي ت�سمل اأمرا�ض 
القلب وال�سكتة الدم�غية والف�سل الكلوي وال�سرط�ن، م� قد ُيعيق قدرة امل�ستثمر العق�ري 

على �سداد اأق�س�ط قر�سه العق�ري.
ن�سبة  اإن  »نيكز�ض«،  جمموعة  لدى  الت�سنيف  م�سوؤويل  كبري  اخلطيب،  ب�س�ر  وراأى 
نظرًا  العق�ري  القر�ض  حم�ية  خطط  اأب�سط  تخت�ر  العق�ريني  املقرت�سني  من  كبرية 
ت�أمينً� على  الإم�راتية  البنوك  ب�ل، يف ظّل فر�ض معظم  تتيحه لهم من قيمة وراحة  مل� 
القر�ض العق�ري. اإّل اأنه اأّكد اأن كثريًا من هذه اخلطط »ل يقّدم احلم�ية للم�ستثمر يف 
واأفراد  م� يرتكه  القر�ض،  اأق�س�ط  �سداد  القدرة على  يفقده  اإ�س�بته مبر�ض خطر  ح�ل 
ب�لأمرا�ض  الإ�س�بة  معدلت  ارتف�ع  »مع  واأ�س�ف:  �سديدة«،  م�لية  �س�ئقة  يف  اأ�سرته 
اخلطرة يف دولة الإم�رات، من املهم اأن ُيجري امل�ستثمرون تقييمً� دقيقً� خلطط الت�أمني 
على القرو�ض العق�رية قبل اعتم�ده�، وينبغي عليهم اأخذ اأف�سل اخلطط الت�أمينية بعني 

العتب�ر، نظرًا لأنه� ت�س�عدهم على مواجهة ال�سعوب�ت امل�لية املحتملة.
ُيذكر اأن كثريًا من خطط الت�أمني الأ�س��سية على القرو�ض العق�رية، وامل�ستملة على 
تلك التي تقدمه� بع�ض البنوك الإم�راتية، ل تقّدم تعوي�سً� للم�ستثمر اإل يف ح�لة الإ�س�بة 
اأقّل عوامل املط�لبة ب�لتعوي�ض نظرًا لأنه� تعني اأن  بعجز كلي دائم. وتعترب هذه احل�لة 
على  احلف�ظ  على  ي�س�عد  م�  تقريبً�،  كلية  ب�سورة  احلركة  عن  ع�جزًا  العميل  ي�سبح 
خطط  يف  ُت�سمل  م�  ن�درًا  فهي  اخلطرة  الأمرا�ض  اأم�  الت�أمني.  خطط  تكلفة  انخف��ض 
نتيجة  ب�لتعوي�ض  املط�لبة  احتم�ل  لأن  نظرًا  العق�رية،  القرو�ض  على  الأ�س��سية  الت�أمني 

الإ�س�بة به� يزيد ثلث مرات عن احتم�ل املط�لبة نتيجة الإ�س�بة ب�لعجز الكلي.
الت�أمينية على الإ�س�بة ب�لأمرا�ض اخلطرة، ف�إن كثريًا  التغطية  وعلوة على غي�ب 
من العملء ل يلحظون ال�سروط املتعلقة ب�لقيمة املتن�ق�سة يف خطط الت�أمني والتي يتم 
فر�سه� يف اإط�ر احلف�ظ على التكلفة املنخف�سة لتلك اخلطط. وتعني خطة الت�أمني ذات 
القيمة املتن�ق�سة على القر�ض العق�ري اأن املن�فع الت�أمينية تقّل مبرور الوقت، ب�لرغم من 

اأن ر�سوم الت�أمني حت�فظ على ثب�ته�، م� من �س�أنه خف�ض قيمة ال�ستثم�ر املقّدمة للعملء. 
ويف هذا ال�سي�ق، تن�سح جمموعة »نيكز�ض« عملءه� ب�ختي�ر خطط ت�أمني تقّدم من�فع 
ت�أمينية ث�بتة ل�سم�ن اأف�سل قيمة ل�ستثم�راتهم يف ح�ل ا�سطروا اإىل املط�لبة بتعوي�ض 

م�.
كم� تن�سح »نيكز�ض« امل�ستثمرين ب�لتم��ض م�سورة اخلرباء لتحديد م� ين��سبهم من 
خطط الت�أمني على القرو�ض العق�رية، و�سم�ن احل�سول على التف��سيل املتعلقة بجميع 
عن��سر الت�أمني ب�سورة ك�ملة ووا�سحة. وميكن مل�ست�س�ر م�يل موثوق به اأن ي�س�عد على 

تبي�ن ال�سروط املعقدة، وحم�ية العملء من ت�أثريات الظروف غري املتوقعة.

ب�شار اخلطيب

قطاع البناء في الخليج العربي 
يتخطى عتبة الـ130 مليار دوالر 

مراحل  خلل  ال�سن�عة  هذه  م�ستوى  على  والت�سييد  البن�ء  قط�ع  يف  خرباء  اأ�س�ر 
التح�سري للم�س�ركة يف معر�ض اخلم�سة الكب�ر، اأن امل�س�ريع العمرانية العملقة واملتزايدة 
البن�ء  برامج  اأحدث  لتبني  املق�ولني  �ستدفع  العربي  اخلليج  دول  يف  مت�س�رعة  بوترية 

والت�سييد. 
قي��سيً�  رقمً�  العربي  اخلليج  دول  يف  والت�سييد  البن�ء  قط�ع  ي�سجل  اأن  املتوقع  ومن 
خلل الع�م 2016، حيث �ستبلغ قيمة امل�س�ريع 126 ملي�ر دولر، اأي ب�رتف�ع �سنوي املركب 
بن�سبة 11 ب�مل�ئة، وفقً� لتقرير »قط�ع البن�ء والت�سييد يف دول اخلليج 2015« الذي �سدر 

موؤخرًا عن �سركة األنب ك�بيت�ل.
يف هذا ال�سي�ق راأى بول والت، مدير الأعم�ل يف املنطقة لدى �سركة تيكل ال�سرق 
الأو�سط: »�ستدفع ا�ست�س�فة الأحداث الع�ملية ال�سخمة، على غرار معر�ض اك�سبو الع�ملي 
2020 يف دبي وبطولة ك�أ�ض الع�مل لكرة القدم 2022 يف قطر، اإىل منو الطلب يف منطقة 
ن�طح�ت  فيه�  مب�  وعملقة،  معقدة  وهند�سية  معم�رية  م�س�ريع  على  الأو�سط  ال�سرق 

ال�سح�ب، وامللعب الري��سية، واملط�رات، ومن�س�آت ال�سحن والنقل، واملت�حف«.
�سنني  من  جنين�ه�  التي  وال�س�ملة،  الوا�سعة  خربتن�  »�سن�ستثمر  والت  بول  واأو�سح 
العمل يف امل�س�ريع الرائدة على م�ستوى املنطقة، خلل فع�لي�ت معر�ض اخلم�سة الكب�ر 
من اأجل تثقيف املق�ولني مبدى اأهمية تبني اأحدث برامج البن�ء والتعمري من اأجل اإجن�ز 

جمموعة وا�سعة من امل�س�ريع يف الوقت املحدد، و وفق امليزانية املخ�س�سة«.
اإن�س�ء  من  ال�سرك�ت  متكني  على   BIM املب�ين  معلوم�ت  منذجة  برامج  و�ستعمل 
من�ذج رقمية ع�لية العتم�دية والدقة، من �س�أنه� تعزيز الإنت�جية والت�س�ركية، وخف�ض 

التك�ليف. 
معر�ض  فع�لي�ت  خلل  املتوقع  والتعمري  البن�ء  برامج  على  القوي  للطلب  ونظرًا 
يف  واملتطورة  املتقدمة  وحلوله�  براجمه�  حزمة  تيكل  �سركة  تعر�ض  الكب�ر،  اخلم�سة 
 Tekla Structuralو  ،Tekla Structures 21 املب�ين، ومنه�  جم�ل منذجة معلوم�ت 
 Tekla Fieldو  ،Tekla BIMsight املب�ين  معلوم�ت  منذجة  وم�ستعر�ض   ،Designer

3D املخ�س�ض للأجهزة املحمولة.
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 747 اأن  دبي،  يف  والأملك  الأرا�سي  دائرة  ك�سفت 
 544( درهم  ملي�ري  من  اأكرث  �سخوا  اأردني�  م�ستثمرا 
مليون دولر( ل�سراء الأرا�سي والعق�رات يف دبي خلل اأول 

ت�سعة اأ�سهر من الع�م احل�يل.
دول  ب��ستثن�ء  العربية؛  الدول  الأردن  وت�سدرت 
مت  التي  ال�ستثم�رات  قيمة  ن�حية  من  العربي؛  اخلليج 

�سخه� ل�سراء العق�رات والأرا�سي يف �سوق دبي.
ب��ستثم�رات  اللبن�نية  اجلن�سية  الأردنيني  بعد  وج�ء 
ن�هزت  ب��ستثم�رات  امل�سريني  ثم  1.7 ملي�ر درهم  بلغت 

1.3 ملي�ر درهم.
الأوائل  الع�سرة  ق�ئمة  و�سمت  ملي�ر درهم،   1.2 ب��ستثم�ر  العراقيون  يف حني ج�ء 

للم�ستثمرين العرب مواطني اليمن وال�سودان وفل�سطني واجلزائر وليبي�.
وبينت الدائرة اأن ال�سعوديني ت�سدروا امل�ستثمرين اخلليجيني، من دون الإم�رات، يف 
الأرا�سي والعق�رات يف دبي؛ حيث بلغ حجم ا�ستثم�راتهم م� يزيد على 5 ملي�رات درهم 
1.36 ملي�ر دولر( يف �سراء الأرا�سي والوحدات العق�رية واملب�ين يف  اإم�راتي )حوايل 

الإم�رة، خلل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من الع�م احل�يل.
ح�فظ  الإم�راتي  امل�ستثمر  اأن  اإىل  له�،  حديث  تقرير  يف  الأرا�سي،  دائرة  واأ�س�رت 

تخ�سع  والتي  ثروات،  اأرزان  �سركة  اأعلنت 
ق�مت  ب�أنه�  امل�لية،  للخدم�ت  دبي  �سلطة  لإ�سراف 
جممع  على  ب�ل�ستحواذ  للقي�م  ا�ست�س�رة  بتقدمي 
والعق�ر  اأمل�ني�.  يف  كريفيلد  مدينة  يف  حديث  جت�ري 
من  جمموعة  اىل  ب�لك�مل  موؤجر  جممع  عن  عب�رة 

ال�سرك�ت املعروفة وذلك بعقود اإيج�ر طويلة الأجل.
كريفيلد  مدينة  و�سط  يف  مبوقعه  العق�ر  يتميز 
اأكرب مدن  لبلدية مدينة دو�سلدورف، �س�د�ض  الت�بعة 
21،900 مرت مربع  الإجم�لية  وتبلغ م�س�حته  اأمل�ني�. 
ويوفر  ب�لك�مل.   جمددة  طوابق  عدة  على  موزعة 

وتت�سمن  املعروفة  ال�سرك�ت  من  ملجموعة  موؤجر  اأنه  حيث  اآمنً�،  و  ث�بتً�  دخًل  العق�ر 
�سل�سة  اأكرب  ث�ين   Rossmann Toys “R”Usو   و  ب�لزي�ء  املتخ�س�سة   Primark

�سيدلي�ت يف اأمل�ني�، ب�ل�س�فة اىل مركز ري��سي ومركز للمخ�زن ال�سخ�سية.
ال�سفقة  لهيكلة  ال�سرتاتيجي  امل�ست�س�ر  بدور  ثروات  اأرزان  �سركة   ق�مت  وقد 
وال�ستحواذ على العق�ر، ب�ل�سرتاك مع �سريكه� ال�سرتاتيجي �سركة 90 نورث العق�رية 

التي ق�مت بدور ال�ست�س�ري العق�ري.
واأو�سح مهند اأبو احل�سن – الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اأرزان ثروات اأن ال�سركة توا�سل 
الرئي�سية.  الع�ملية  الأ�سواق  ترتيب وتقدمي ال�ست�س�رة لأ�سول م�ستقرة ومدرة للدخل يف 
اأن هذا العق�ر يتميز مبوقعه املتميز كمجمع جت�ري يف و�سط مدينة كريفيلد التي  لفتً� 
هذا  اأن  معتربًا  اأوروب�،  يف  وطني  اقت�س�د  اكرب  امل�ني�،  يف  مهمً�  اقت�س�ديً�  مركزا  تعد 
وم�ستمر  اآمن  دخل  نحو  ب�ل�سعي  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  يعزز  اأمل�ني�  يف  الث�ين  ال�ستحواذ 

ويحقق عوائد �سهرية متوقعة وجذابة للم�ستثمرين.

أرزان ثروات تستحوذ على مجمع 
تجاري في مدينة كريفيلد- ألمانيا

شبيب إستقبل وفدًا من 
جمعية مطّوري العقار في لبنان

ا�ستقبل حم�فظ بريوت الق��سي زي�د �سبيب وفدًا من جمعية مطّوري العق�ر يف لبن�ن 
)REDAL(  وبحث معه يف �سبل تفعيل الإ�ستثم�ر العق�ري يف الع��سمة من خلل تب�سيط 

املع�ملت والتعجيل يف بّته� وت�سهيل اأمور امل�ستثمرين.
و�سّم وفد اجلمعية كّل من رئي�ض اجلمعية منري قرط��ض واأمينة ال�سر مرياي قراب 
اجلمعية  وع�سو  اأحمد  م�سطفى  الإدارية  الهيئة  وع�سو  ت�بت  فيليب  ال�سندوق  واأمني 

حممد اأبو دروي�ض واملديرة الدارية جي�سيك� مرجي.
وبحث الوفد مع املح�فظ يف م�سروع اعتم�د الرخ�سة الإلكرتونية الذي يعمل عليه 
يتيح  اأنه  الكثرية  من�فعه  ومن  الأهمية،  ب�لغ  امل�سروع  »هذا  اأن  على  م�سددًا  املح�فظ،  
احل�سول ب�سرعة على قي��س�ت دقيقة ت�سع حدًا للأخط�ء واملخ�لف�ت، وكذلك، يتيح تعقب 
اأو تتبع م�س�ر تطور املع�ملة Tracking، وميّكن الإدارة من حتديد برن�مج زمني لإجن�ز 

املع�ملة عند تقدمي الطلب«.
امل�سروع  ي�أتي  لكي  بت�سّرفه  لو�سع خربته�  »ا�ستعداد اجلمعية  ل�سبيب  الوفد  وابدى 

متك�مًل ومتن��سبً� مع امل�سلحة الع�مة«.
تنفيذه،  واأّكد عزمه على  الإلكرتونية،  الرخ�سة  تبّنيه م�سروع اعتم�د  وجدد �سبيب 
مب�  واخل��ض،  الع�م  القط�عني  بني  بّن�ء  لتع�ون  منوذجً�  بريوت  مدينة  تكون  »اأن  وعلى 

يحقق م�سلحة املواطن وامل�ستثمر والإقت�س�د اللبن�ين ككّل«.

�شبيب ووفد اجلمعية

أردنيون يشترون عقارات بنصف مليار دوالر في دبي
حيث  �سواء؛  حد  على  امل�ستثمرين  ترتيب  �سدارة  على 
درهم  ملي�ر   16 من  يق�رب  م�  ال�سريحة  هذه  ا�ستثمرت 
)4.35 ملي�ر دولر(، وج�ء القطريون يف املرتبة الث�لثة بني 
مواطني جمل�ض التع�ون اخلليجي، ثم الكويتيون والعم�نيون 

ومواطنو مملكة البحرين.
ا�ستثم�رات  قيمة  اإجم�يل  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري 
 6.5( درهم  ملي�ر   24 بلغت  دبي  عق�رات  يف  اخلليجيني 
على  اأنه  التقرير  واأكد،  الفرتة.  هذه  يف  دولر(  ملي�ر 
 9 اأكرث من  امل�ستثمرة  القيمة  اإجم�يل  بلغ  العربي  ال�سعيد 
ملي�رات درهم )2.45 ملي�ر درهم( من خلل 17 جن�سية 

عربية، و4159 م�سرتيً�.
ويوؤكد التقرير اأن الأج�نب ميثلون رافدا مهم� للقط�ع العق�ري يف اإم�رة دبي خلل 
الأ�سهر الت�سعة الأوىل من الع�م احل�يل؛ حيث ت�سري الأرق�م يف التقرير اإىل اأن امل�ستثمرين 
الهنود ج�وؤوا يف املرتبة الأوىل، و�سخوا 13 ملي�ر درهم من خلل 4661 م�ستثمرا، وذلك 

�سمن ق�ئمة اأبرز 10 جن�سي�ت اأجنبية.
وك�سف التقرير، اأن الربيط�نيني ا�ستثمروا م� يقرب من 7 ملي�رات درهم، لي�ستحوذوا 

على املرتبة الث�نية، ثم ج�ء الب�ك�ست�نيون ب��ستثم�رات زادت على الـ5 ملي�رات درهم.
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 The Village برعاية وزير ال�ضياحة مي�ضال فرعون وح�ضوره، افتتح يف �ضبّية جمّمع
الأغذية  لقطاع  ا�ضا�ضية  وجهّة  املنطقة  ويتّوج حتّول   pub وحانة  16 مطعمًا  ي�ضم  الذي 
اأو  املجمعات  مفهوم  تطبيق  نحو  هذاالقطاع  يف  املتنامي  التوّجه  ويكّر�س  وامل�ضروبات، 

clusters، بعد اأن اأثبت فاعليته الإقت�ضادية يف جمال البيع بالتجزئة.
وقال فرعون يف كلمة األقاها اإن The Village "من اهم امل�ضاريع يف لبنان" يف هذا 
القطاع، مبديًا اعتزازه "بهذا الجناز".  واإذ اأكد اأن "اي خطوة يف ال�ضيا�ضة ل متّر اإذا 
كانت تنطوي على نوع من التحدي"، �ضدد على  اأن "ثمة حاجًة اىل حتٍد  كل يوم وعلى 
ومتنى  البيئة".  عن  بالدفاع  يتعلق  ما  ويف  احل�ضارية  الفنية  املجالت  يف  ال�ضنة  مدار 

النجاح لهذا امل�ضروع و"اأن يكون منوذجًا ومثاًل مل�ضاريع اخرى". 

افتتاح مجّمع The Village في ضبّية
هوشر: المجّمع يضم 16 مطعمًا وحانة... 

ومساحات خضراء مفتوحة

الداخلية  �ضبّية  طريق  على  مربع  مرت   4750 م�ضاحة  على   The Village وميتد  
املحاذية للأوتو�ضرتاد ال�ضاحلي، علمًا اأن امل�ضاحة املبنية فيه ل تتجاوز 2500 مرت مربع،  
وي�ضّم  �ضتة مطاعم ومقاٍه �ضهرية حتيط ب�ضاحة كبرية تتو�ضطها بركة ونافورة مياه وتتوزع 
اإىل  اإ�ضافة  حانات،  لع�ضر  الُعلوي  امل�ضتوى  خ�ض�س  حني  يف  اخل�ضراء،  امل�ضاحات  فيها 

قاعة األعاب كبرية للأولد يف الطبقة ال�ضفلية.
وتعود ملكية امل�ضروع اإىل �ضركة Urban outlet ل�ضاحبها �ضامي هو�ضر، وهو ثمرة 
وتولت    .Venture وجمموعة   Concept Group Holding بني  ا�ضتثمارية  �ضراكة 
الهند�ضة املعمارية للم�ضروع C-Lab ، يف حني ا�ضند  الت�ضويق والعلمة التجارية تولتهما 
Tbsp. واإذ اأو�ضح هو�ضر اأن الختيار وقع على �ضبية حتديدًا لأنها "ت�ضهد منوًا عقاريًا 
نقطة  وت�ضّكل  وامل�ضروبات،  الأغذية  الإ�ضتثمارات يف قطاع  فيها حركة  وتن�ضط  وجتاريًا، 
التقاء بني مناطق عدة، وحتديدًا بني بريوت وك�ضروان وال�ضمال"، قال اإن املجّمع  "يطمح 
اإىل ا�ضتقطاب النا�س من كل املناطق، وخ�ضو�ضًا �ضكان املنت ال�ضمايل، واإىل اأن يتحّول 
وجهة للحياة الليلية وال�ضهر يف املنطقة، نظرًا لفتقارها اإىل حانات". واأ�ضاف "يف الوقت 
اأراد مت�ضية  كّل من  اأو  للقاء عمل،  الباحثني عن مكان  اأو  العائلت،  ينا�ضب  نف�ضه، هو 

بع�س الوقت يف اأي �ضاعة من اليوم".
وقال : "اأردنا اأن ي�ضعر من ياأتي اإىل The Village وكاأنه �ضافر لبع�س الوقت، اأو على 

الأقل خرج من حميطه املعتاد".
ا�ضبانيا  �ضمال  يف  اأوروبية  قرى  منوذج  من  للمجّمع  املعمارية  الهند�ضة  وا�ضتلهمت 
اأي�ضًا،  وحيها  ومن  منازلها.  يزّين  الذي  نف�ضه  احلجر  ا�ضتخدام  ومت  اإيطاليا،  وجنوب 
�ضاحة  و�ضط  يف  املاء  ونافورة  البنايات،  �ضطوح  من  ملتدلية  اخل�ضراء  النباتات  م�ضهد 

القرية. 
وي�ضعى The Village  اإىل اأن يكون مكانًا مفتوحًا ويرحب باجلميع. فالآتي اإليه لي�س 
ملزمًا اأن يجل�س يف مطعم اأو مقهى اأو حانة، بل ميكنه اأن ياأتي للتنزه فح�ضب، اأو ملمار�ضة  داخل املجّمع
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الريا�ضة يف املمر الذي يزّنر امل�ضروع، بني الأ�ضجار واملناظر الطبيعية التي مت ت�ضميمها. 
كذلك �ضتكون خدمة الإنرتنت متوافرة يف كامل اأرجاء املجّمع.

"ي�ضّكل، بفعل كونه مفتوحًا وغنيًا بامل�ضاحات   The Village اأن  و�ضدد هو�ضر على 
جتربة  عن  بذلك  يتمّيز  وهو  لبنان،  يف  العامة  احلدائق  غياب  عن  تعوي�ضًا  اخل�ضراء، 

املطاعم يف املراكز التجارية".
معار�س  با�ضتمرار، من  املجالت  الأن�ضطة يف خمتلف  تنظيم  املجّمع  اإدارة  وتعتزم 
ت�ضكيلية، وحفلت لفرق مو�ضيقة وغنائية، وعرو�س مل�ضرحيات اأو اأفلم يف الهواء الطلق، 
يف  واأن�ضطة  للأطفال،  فنية  عمل  وور�س  ال�ضطح،  على  يوغا  ودرو�س  ريا�ضية،  واأن�ضطة 
الأعياد، وغريها الكثري، وقد خ�ض�ضت ركنًا دائمًا ميكن للفنانني فيه اأن ينجزوا لوحاتهم 

واأعمالهم الت�ضكيلية. 
قطاع  يف  جناحه  اأثبت  اقت�ضاديًا  منوذجًا  "يعتمد   The Village اأن  هو�ضر  وابرز 
على  الأكلف  تخفيف  يتيح  الذي   ،clusters اأو  املجمعات  مفهوم  هو  بالتجزئة،  البيع 

امل�ضغلني كونهم يتقا�ضمونها".
وك�ضف اأن "حجم الطلب فاق املعرو�س من الوحدات املخ�ض�ضة للمطاعم واحلانات، 

اإذ مت تاأجري 17 وحدة لكّن لئحة النتظار ت�ضّم 15 طلبًا مل تت�ضَن تلبيتها". 
 by 190و Nasmaو Crepawayو Lina’s :وي�ضم املجّمع املطاعم واملقاهي الآتية
 Fazeو Pablo EscoBarو Bodoو BistroBarو Barcelonaو Divvyو Totoو Obi

.Trumpetو The Oak Cocktail Barو The Mayorو The Barو Ruralو II

الوزير فرعون وهو�شر

فرعون وهو�شر يتو�شطان بع�ض املدعوين

بينما منا النفاق ال�ضياحي الكلي يف بريطانيا بن�ضبة 2 % خلل الأ�ضهر ال�ضتة 
الأوىل من العام احلايل وفقا لتقرير مكتب الح�ضاءات الوطنية الربيطاين، اأكد 

التقرير نف�ضه اأن �ضياحًا من اخلليج اأنفقوا اأكرث من مليار دولر يف نف�س الفرتة.
وارتفع النفاق خلل الأ�ضهر ال�ضتة الأوىل من العام بن�ضبة 2 % وهو ما �ضاهم 
مببلغ قدره 9.5 مليار جنيه ا�ضرتليني يف اقت�ضاد اململكة املتحدة بح�ضب �ضحيفة 

الريا�س.
واأظهر التقرير اأن املناطق الإجنليزية خارج لندن كانت الرابح الأكرب خلل 
تلك الفرتة بزيادة قدرها 6 % يف كل من الزيارات والنفاق يف الربع الثاين من 

العام مقارنة بالعام 2014.
 % 28 اأ�ضواق منو مثل ال�ضني ارتفاعًا بن�ضبة  اأعداد الزيارات من  و�ضهدت 
العربي  اخلليج  ودول  العام،  من  الأول  الن�ضف  يف   90.000 قدره  قيا�ضي  برقم 
قدره  وانفاق   282.000 بلغت  الزيارات  من  قيا�ضية  باأعداد   %  2 قدرها  زيادة 

677 مليون جنيه ا�ضرتليني تعادل اأكرث من مليار دولر )بزيادة قدرها 3 %(.
وارتفع عدد الزيارات من الوليات املتحدة الأمريكية بن�ضبة 3 % وذلك اىل 
الإنفاق  ارتفاع  مع   ،2014 العام  من  الأوىل  ال�ضتة  بالأ�ضهر  مقارنة  مليون   1.4
بن�ضبة 2 % اىل 1.3 مليار جنيه ا�ضرتليني وهو ما يعد انفاقا قيا�ضيا لأية اأ�ضهر 

�ضتة اأوىل، وعلمة على ازدياد قوة القت�ضاد الأمريكي.
كما �ضجلت زيارات الإيطاليني والبلجيكيني اإىل اململكة املتحدة اأرقاما قيا�ضية 
اىل  العاملية  الزيارات  تعادلت  حني  يف  عام.  اأي  من  الأوىل  ال�ضتة  الأ�ضهر  خلل 
القيا�ضية  الأعداد  مع  زيارة  مليون   6.5 بلغت  والتي  الجازات  لق�ضاء  بريطانيا 
اإىل  الزيارات  ا�ضتمرت  فقد   ،2014 العام  من  نف�ضها  الفرتة  خلل  امل�ضجلة 
اجلاري  العام  من  ال�ضتة  الأ�ضهر  خلل  الأعمال  وزيارات  والأقارب  الأ�ضدقاء 
قويا حيث  انتعا�ضا  �ضجلت  التي  الأعمال  زيارات  ب�ضكل كبري، خ�ضو�ضا  النمو  يف 
قيا�ضيا  رقما  بذلك  م�ضجلة  الأوىل،  ال�ضتة  الأ�ضهر  خلل   %  11 بن�ضبة  ارتفعت 
خلل  الطلق  على  الأعمال  لزيارات  رقم  اأعلى  وهو  مليون،   4.4 بلغ  جديدا 

الن�ضف الأول من العام.

خليجيون ينفقون أكثر من مليار 
دوالر في بريطانيا خالل 6 أشهر
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ال�ضياحة   برعاية وح�ضور وزي���ر 
مي�ض���ال فرع���ون، اأقام���ت جمموع���ة 
فرن�ضبن���ك ممثل���ة بال�ضيدين عدنان 
وع���ادل الق�ض���ار موؤمت���را �ضحافي���ا 
يف  ال�ضيني���ة  بعنوان:"ال�ضياح���ة 
لبن���ان"، يف مبن���ى عدن���ان الق�ض���ار 
للقت�ضاد العرب���ي يف بريوت، وذلك 
بح�ض���ور ال�ضف���ري ال�ضين���ي  جيان���غ 
جيان���غ، وروؤ�ضاء البلدي���ات، وقيادات 
اللبناني���ة،  القت�ضادي���ة  الهيئ���ات 
واأ�ضحاب الفنادق واملطاعم، وممثلي 
قط���اع ال�ضياحة يف لبنان، اإ�ضافة اإىل 
الوف���د الآتي من ال�ضني لزيارة لبنان 
وال���ذي يتك���ون م���ن اأك���رب ال�ضركات 
ال�ضياحي���ة ال�ضينية  الرائدة، وح�ضد 

من اأهل ال�ضحافة والإعلم.  
وتن���اول املوؤمت���ر تنظي���م وا�ضت�ضافة جمموعة فرن�ضبن���ك لأكرب ال�ض���ركات ال�ضياحية 
ال�ضيني���ة اإىل جول���ة كاملة يف لبنان من 11 اإىل 18 ت�ضري���ن الأول 2015 ، نظمتها �ضركة 
 ،Xinhua News Agency كما و�ض���ارك يف احلدث . Sun Holiday Tours ال�ضياح���ة
ال�ضرك���ة ال�ضينية الإعلمية والتي �ضتتوىل بدوره���ا يف ال�ضني تغطية احلدث عرب و�ضائل 

الإعلم ال�ضيني.
ويف كلم���ة ترحيبية اأكد الرئي�س عدنان الق�ض���ار "اأنه وانطلقا من خ�ضو�ضية لبنان 
كبلد �ضياحي ومتيزه مبعامل ثقافية وتاريخية وح�ضارة عريقة تخوله اأن يكون واحدا من اأهم 
وجه���ات ال�ضفر لل�ضياح عامة وال�ضينيني خا�ض���ة، اأردنا ان ن�ضتثمر يف علقاتنا التاريخية 
و�ضداقاتن���ا الوثيقة مع الإخوة ال�ضينيني لدعم لبنان وم�ضاحله وقطاع ال�ضياحة حتديدا 
وا�ضتقطاب ال�ضياح الأهم يف العامل، وهم ال�ضينيون." وهنا توجه الق�ضار بال�ضكر ملعايل 
الوزي���ر فرعون، لكونه �ضخ�ضيا املح���رك الأ�ضا�ضي لهذا امل�ضروع. كم���ا واأعرب عن �ضكره 
ل�ضع���ادة �ضفري ال�ض���ني يف لبنان ال�ضي���د جيانغ جيانغ لدعم���ه وتعاون���ه املتوا�ضل، متمنيا 
حتقيق املزيد من التعزيز والتطوير يف العلقات ال�ضينية - اللبنانية على كافة امل�ضتويات.  

واأ�ضار الق�ض���ار اإىل مدى املكانة 
العاملي���ة لل�ضياح ال�ضينيني، �ضواء 
من حي���ث عدده���م اأم اأهميتهم، 
للم�ضكك���ني  كلمت���ه  يف  متوجه���ا 
بتوقيت هذه الزيارة التي تتزامن 
ال�ضيا�ضي وعدم  مع ال�ضتع�ض���اء 
قناعت���ه  موؤك���دا  ال�ضتق���رار، 
الرا�ضخة "ب���اأن التم�ضك باملوقف 
الإيجابي ه���و ال�ضبيل للتغلب على 
وحتقي���ق  وامل�ضاع���ب  الأزم���ات 

النجاح."
يف  ال�ض���ني  �ضف���ري  ب���دوره، 
لبن���ان ال�ضيد جيانغ جيانغ، كانت 
له كلمة، �ضكر فيها كافة اجلهات 

���ا  خا�ضّ املوؤمت���ر،  له���ذا  املنّظم���ة 
جمموع���ة "فرن�ضبن���ك" ب�ضخ����س 
���ار على جميع  عدنان وعادل الق�ضّ
اجله���ود التي قام���وا به���ا يف �ضبيل 
تقوي���ة وتعزي���ز التعاون ب���ني لبنان 
وجمهورّية ال�ض���ني ال�ضعبّية، معربا 
عن اإعجابه ال�ضديد بلبنان وو�ضفه 
بالبل���د اجلمي���ل، وق���ال اإن���ه يعل���ق 
الآمال على وكالت ال�ضفر ال�ضينية 
ب���اأن تب���داأ بدوره���ا يف العم���ل على 
الرتويج له���ذا البلد الرائع وت�ضجيع 
عملئه���ا م���ن ال�ضي���اح ال�ضيني���ني 

لل�ضفر اإليه.
ث���م كان���ت كلمة راع���ي احلفل 
فرع���ون  مي�ض���ال  ال�ضياح���ة  وزي���ر 
التي �ضدد فيها عل���ى اأهمية القطاع 
ال�ضياح���ي يف لبنان ملقيا ال�ضوء على �ضل�ضلة من امل�ضاريع التي با�ضرت بها الوزارة كحملة 
ال�ضياحة الريفية  ومنها  املدى،  املتو�ضطة  ال�ضياحية  امل�ضاريع  من  لبنان" وغريها  "عي�س 
وال�ضياحة الدينية، وطريق الفينيق والتي ت�ضب جميعها يف خانة ال�ضياحة امل�ضتدامة، اآتيا 
عل���ى ذكر مب���ادرة "طريق احلرير" التي ت�ض���ب يف الإطار عينه. واأ�ض���اف فرعون: "لقد 
وجدن���ا اأنه من ال�ضروري اإع���ادة تن�ضيط العلقات ال�ضياحية م���ع ال�ضني نظرا للعلقات 
الأخوي���ة بني البلدين وكون ال�ضياح���ة ال�ضينية ت�ضكل %10 من ال�ضياحة يف العامل،" واأّكد 
اأّن "وزارة ال�ضياحة يف لبنان، مهتّمة جّدا باأن يكون لل�ضّياح ال�ضينيني موطئ قدم يف لبنان، 
وم���ن هذا املنطلق "نرّحب ب�ض���ركات ال�ضياحة وال�ضفر ال�ضينية املتواج���دة بيننا، ويعنينا 
كث���ريا التعاون معها مبا يعود باملنفعة امل�ضرتكة". وقال: "نحن فخورون جّدا باملبادرة التي 
ار، عرب دعوته وكالت ال�ضياحة وال�ضفر يف جمهورّية  ق���ام بها معايل الرئي�س عدنان الق�ضّ
ال�ضني ال�ضعبّية لكت�ضاف واقع ال�ضياحة يف لبنان، وجذب ال�ضّياح ال�ضينيني الذين ميّثلون 
10 يف املئ���ة من حج���م ال�ضياحة العاملّية." مع���رّبا عن اإعجابه ال�ضدي���د بال�ضيدين عدنان 
وعادل الق�ض���ار اللذين وجد فيهما "الأيادي الأمينة واجلهوزي���ة التامة واملقدرة الكفوءة 
عل���ى تطوي���ر العلق���ات اللبنانية 
ال�ضيني���ة وتنظيمها وتفعيلها على 
ال�ضعيد ال�ضياحي." ولفت اإىل اأّن 
"طري���ق الألف ميل يبداأ بخطوة، 
وبنظرنا اإّن لقائنا اليوم هو مبثابة 
ه���ذا  م�ض���ار  يف  الأوىل  اخلط���وة 
الطريق"، م�ض���ريا اإىل "اأننا ناأمل 
ب���اأن ت���وؤدي ه���ذه اخلط���وة املهّمة 
ج���ّدا اإىل مزي���د م���ن التع���اون يف 
جمال ال�ضياح���ة مع ال�ضني". ويف 
خت���ام كلمته، هناأ فرعون الأخوين 
الق�ضار على "املجهود ال�ضتثنائي 
اللذين بذله م���ن اأجل جناح هذا 

امل�ضروع خلل فرتة قيا�ضية".

السياحة الصينية في لبنان

من الي�شار: الوزير عدنان الق�شار، الوزير مي�شال فرعون، ال�شفري جيانغ جيانغ وعادل الق�شار

الوفد ال�شيني يف �شورة جماعية
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حجم السياحة العالمية مليار 
سائح ونصيب العرب 52 مليونًا

الدكتور  قال 
رئي�س  فهد،  بن  بندر 
العربية  املنظمة 
حجم  اإن  لل�سياحة، 
حول  العاملية  ال�سياحة 
مليار  بلغت  العامل 
ومئة مليون �سائح، بلغ 
العربية  الدول  ن�سيب 
منها 52 مليون �سائح. 
بن  الدكتور  واأو�سح 
مع  لقائه  عقب  فهد 

الأمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، اأنهما بحثا �سبل 
ال�سياحة فى الدول العربية.  اأزمات املنطقة على قطاع  مواجهة تداعيات 
بحث  اإنه  �سحفية،  ت�سريحات  فى  لل�سياحة  العربية  املنظمة  رئي�س  وقال 
التويجرى  ال�سفري حممد  القت�سادية  لل�سوؤون  وم�ساعدة  العام  المني  مع 
العربية والتى  ال�سياحة فى املنطقة  التى تواجه قطاع  عدد من امل�سكالت 
تاأثرت ب�سكل كبري من تطورات الأحداث فى املنطقة؛ حيث بلغت خ�سائر 
واأو�سح  دولر.  مليار   30 من  اأكرث  ال�سياحة  قطاع  فى  العربية  الدول 
البينية باعتبارها املالذ  العربية  ال�سياحة  تن�سيط  �سبل  الآن  نبحث  "اأننا 
الأمن، حيث تقوم كثري من الدول غري العربية باتخاذ قرارات حظر �سفر 
مواطنيها اىل املنطقة العربية عند وقوع اى حدث ولو ب�سيط فى املنطقة". 
العربية  ال�سياحة  وتن�سيط  تفعيل  حول  حاليا  ترتكز  اجلهود  اأن  واأ�ساف 
البينية، بال�سافة لتفعيل ال�سياحة العربية مع الدول الع�ساء فى منظمة 
و�سع  انتهاء من  ب�سدد  العربية  الدول  اأن  اإىل  واأ�سار  الإ�سالمى.  التعاون 
وزراء  جمل�س  قبل  من  اعتمادها  و�سيتم  لل�سياحة،  العربية  ال�سرتاتيجية 
ال�سارقة  امارة  فى  املقبل  دي�سمرب   28 فى  واملقرر عقدة  العرب  ال�سياحة 
باعتبارها عل�سمة ال�سياحة العربية لهذا العام. واأو�سح اأن املنظمة تبنت 
يتعلق  ما  ومنها  البينية،  العربية  ال�سياحة  لتن�سيط  الربامج  من  العديد 
باحلد من الفقر وتنمية املجتمعات املحلية من خالل اقامة جلان لتنمية 
ال�سياحية امل�ستدامة، وبرامج للحد من البطالة فى القطاع ال�سياحى من 
حالل التدريب والتاأهيل للعاملني بهذا القطاع، بال�سافة اىل اعداد برامج 
ال�ستثمارات فى  امل�سرتك، اىل جانب جذب  ال�سياحى  والت�سويق  للرتويج 
القطاع ال�سياحى. وقال اإنه اطلع المني العام على خطط وم�ساريع املنظمة 
اأ�ساد  جانبه،  من  البينية.  العربية  ال�سياحة  لتن�سيط  لل�سياحة  العربية 
العربية  العربية بقرار جمل�س وزراء دولة الإمارات  العام للجامعة  المني 
للمنظمة  اقليمى  مقر  با�ست�سافة  را�سد  حممدبن  ال�سيخ  برئا�سة  املتحدة 
العربية لل�سياحة فى ابو ظبى. كما اأ�ساد الأمني العام بجهود المري �سلطان 
الهيئة  ورئي�س  لل�سياحة  العربية  للمنظمة  الفخرى  الرئي�س  �سلمان،  بن 
ما  كل  على  ال�سعودية،  العربية  باململكة  الوطنى  والرتاث  لل�سياحة  العامة 
تقدمة حكومة خادم احلرمني ال�سريفني من دعم ورعاية للمنظمة العربية 

لل�سياحة التى حقفت الكثري من الجنازات.

  بندر بن فهد �آل فهيد

افتتح وزير ال�سياحة مي�سال فرعون، ممثال رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، متحف 
احلياة الربية والبحرية يف جعيتا، يف ح�سور رئي�س بلدية جعيتا �سمري بارود، مالك املتحف 

جمال يون�س ومديره نبيل حداد، ا�سافة اىل فاعليات اجتماعية واقت�سادية.
واألقى فرعون كلمة نوه فيها بدور �ساحب املتحف "الذي حقق حلم اللبنانيني الذين 
من  متتد  واحدة  �سل�سلة  وجعيتا  "�سور  ان  معتربا  والربية"،  البحرية  باحلياة  يتم�سكون 

ال�سمال اىل اجلنوب اإىل البقاع".
واأكد اأن "كل مناطق لبنان لها معامل تاريخية وتراثية ثقافية طبيعية زراعية ا�ستثنائية 
ن�سر  ال�ستثنائي يف  التاريخي  الدور  توؤكد على  تاريخ �سور  �سنة من  اآلف   5 ان  ول �سك 

احل�سارة يف العامل وابن �سور ي�سارك اليوم يف هذا العمل الثقايف املهم".
و�سجع فرعون اأ�سحاب املوقع على "املثابرة يف تطوير هذا املعلم لنه منوذج ي�ساهم 
يف احلفاظ على البيئة يف لبنان"، م�سريا اإىل "اأن الذي �سهدناه يف برنامج كالم النا�س 
امل�ساكل  باأهمية  اأ�سبحت  والتي  البيئية  الطوارئ  حالة  باعالن  ونطالب  نوؤكد  جعلنا 

ال�سيا�سية" م�سددا على اأولوية ال�ستقرار المني وهو ال�سا�س".
واأكد على "�سرورة احلفاظ على البيئة من املخاطر التي تهددها والتي تعترب مرافق 
ا�ستثمار نورثها لالجيال القادمة". معتربا ان "بلدة جعيتا اأ�سيف اليها معلم اإىل جانب 
مغارة جعيتا التي هي من املعامل العاملية الدولية"، كما هناأ �ساحب املتحف جمال يون�س 

على هذا الجناز.
ثم كانت كلمة ليون�س توجه فيها بال�سكر والتقدير للرئي�س نبيه بري ممثال بالوزير 
فرعون، وحتدث عن املتحف الذي "يحتوي على كنوز لبنان، تلك التي كادت ان تختفي ول 

�سيما الرثوة البحرية والربية اأو اأننا ندمرها بالتلوث البيئي وغريه".
اأنها  2000 منوذج لبناين من احليوانات البحرية جتعلنا نفتخر  واأ�سار اإىل وجود 

كانت ول تزال تعي�س يف لبنان، مطالبا اجلميع بامل�ساعدة لال�ساءة على هذا املتحف.
ثم األقى بارود كلمة اأ�ساد "باجلمال والبداع اللذين ي�سدان �سور اإىل جعيتا كقا�سم 
اأعطى  الذي  امل�سكوين  الوطن  هذا  حكاية  يخت�سر  بينهما  التوا�سل  وتاأكيد  م�سرتك، 

الن�سانية الكثري بتنوعه احل�ساري الرائد".

فرعون افتتح متحف 
الحياة البرية في جعيتا
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افتتاح املعر�ض

العقيد بهاء حالل يتو�سط العميد ريا�ض طه، املقدم مر�سد احلاج �سليمان 
العميد �سمري �سنان والزميل ه�سام كركي

ل يوقع ديوانه »درب احلنني« العقيد حالاّ

ع كتابها »لي�ض بالدواء وحده« الزميلة هدى �سديد توقاّ

الزميلة بارعة الأحمر وكتابها »تانغو يف بريوت«»اأمري الغزل« نبيل معو�ض وكتابه »زورق الروح«هنادي حجازي وكتابها »�سهد اخلوابي«

سالم يفتتح معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب الـ 59

افتتح "النادي الثقايف العربي" بالتعاون مع "احتاد النا�شرين اللبنانيني" يف "بيال"، 
معر�س بريوت العربـــي الدويل للكتاب الـ 59، برعاية رئي�س جمل�س الوزراء متام �شالم، 
يف ح�شـــور الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة، وزير البيئة حممـــد امل�شنوق، الوزير جان اأوغا�شبيان، 
املديـــر العـــام لـــوزارة الثقافـــة في�شل طالب ممثـــال وزير الثقافـــة، �شفـــراء: اجلمهورية 
ال�شالميـــة الإيرانيـــة حممـــد فتحعلي، م�شر حممـــد بدر الديـــن زايد واجلزائـــر اأحمد 
بوزيـــان، النائـــب عمار حوري، الدكتور جوزيف �شهدا ممثـــال النائب العماد مي�شال عون، 

وح�شد من اأ�شحاب دور الن�شر امل�شاركة واملهتمني واملثقفني.
و�شهدت اأروقـــة املعر�س العديد من تواقيع الكتب ال�شيا�شيـــة والقت�شادية والعلمية، 

بالإ�شافة اىل الدواوين ال�شعرية، طيلة اأيام فعاليات املعر�س.

ع كتابه »جباع ق�سبة اقليم التفاح« الأ�ستاذ م�سطفى كركي يوقاّ



GOLDEN TOURS
ًكبادوكيا - انطاكياكبادوكيا - انطاكيا تركيا جوا

475$475$

From 29.12.2015 To 1.1.2016

اليوم الأول:   التجمع يف مطـار بريوت لل�شفر الـى اأ�شنة . الو�شول و التوجه اإىل مدينة كـبادوكيا ال�شهرية بطبيعتها العجائبية وبيوتها املحفورة داخل اجلبال، 
ا�شرتاحة يف جبال طورو�س ال�شهرية ثم القيام بجولة للتعرف على معامل مدينة كبادوكيا ثم الغداء )اأختياري( بعدها متابعة اجلولة اىل وادي 
احلمام ، معامـل الـجلـد وجممع الكنائ�س. ثم التوجه اىل الفندق ل�شتالم الغرف.م�شاًءُ �شهرة مع ع�شاء مفتوح وبرنامج فني تتميز فيه هذه املدينة 

مبا يت�شمنه من فقرات ممتعة )اختياري(.
اليوم الثاين:   بعد الفطور، التوجه اىل معمل الفخار ،ال�شرياميك ، ومن بعدها اىل انطاكيا ،ا�شرتاحه يف ا�شنه للغذاء )اأختياري( ،ثم اىل الفندق ل�شتالم الغرف. 
اليوم الثالث:  اإفطار يف الفندق ، التوجه اىل ا�شواق انطاكيا  و زيارة كني�شة ST Pierre- م�شاء �شهرة را�س ال�شنه مع الع�شاء )برامج فني عربي و تركي يف منطقة 

احلربيات.
اليوم الرابع:  اإفطار يف الفندق ، ثم التوجه اىل اكرب مول يف ا�شنه)M1( ومن بعدها اىل املطار للعوده اىل لبنان.

ال�شعر ي�شمل:الإقامة يف الفندق+ فطور+تذكرة ال�شفر + النقليات برًا + دليل �شياحي + �شهرة را�س ال�شنة
امل�شتندات املطلوبة: با�شبور �شالح ملدة 6 اأ�شهر.

 بريوت – الزيدانيه – بناية منيمنه – ط1
Telephone : 03/091525 – 03/629911 – 01/860540

E-mail:  goldentours2015@yahoo.com

ان �شركتنا غري م�شوؤولة عن اي �شبب قد مينع امل�شافر على احلدود او املطار من متابعة رحلته مهما كانت ال�شباب ل يعاد املبلغ ويح�شم بكامله.
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سفير اإلمارات أقام حفل استقبال 
في العيد الوطني لبالده

اأق���ام �سفري الإمارات العربية املتحدة حمد �سعي���د ال�سام�سي حفل ا�ستقبال يف العيد 
الوطن���ي ال� 44 لبالده، يف فن���دق "فيني�سي���ا اإنرتكونتيننتال"، ح�س���ره ممثل اجلمهورية 
اللبناني���ة وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل، ممث���ل رئي�س جمل�س النواب نبيه بري النائب 
اأيوب حميد، ممثل رئي�س جمل�س الوزراء متام �سالم وزير البيئة حممد امل�سنوق، الرئي�س 
ح�س���ن احل�سين���ي، ممثل الرئي����س �سعد احلريري النائ���ب عمار ح���وري، وزراء: الإعالم 
رم���زي جري���ج، الرتبي���ة والتعليم الع���ايل اليا�س بو �سعب ووزي���ر النقل والأ�سغ���ال العامة 
غ���ازي زعي���رت، ممثل وزير الع���دل اأ�سرف ريفي �س���ارل جبور، ال�سفري الباب���وي غابريللي 
كات�س���ا، �سفراء: ال�سعودية علي عوا�س الع�سريي، قطر عل���ي بن حمد املري، الكويت عبد 
الع���ال القناعي، عمان اأحمد بن ب���ركات بن عبد اهلل اآل ابراهيم، اأو�سرتاليا غلن مايل�س، 

والربازيل جورج جريالدو القادري.
كم���ا ح�سر ح�س���د من ممثل���ي الكتل النيابي���ة ونواب، وممثل���و القي���ادات الع�سكرية 
والأجه���زة الأمني���ة، اإ�ساف���ة اإىل �سخ�سيات �سيا�سي���ة واإقت�سادية واأمني���ة ودينية واأركان 

�سفارة الأمارات يف بريوت.
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حفل استقبال 
بمناسبة العيد الوطني للجزائر

اأق���ام �سفري اجلمهورية اجلزائري���ة الدميوقراطية ال�سعبية يف لبن���ان اأحمد بوزيان 
حفل ا�ستقبال يف فندق فيني�سيا ملنا�سبة العيد الوطني للجزائر.

ح�س���ر احلفل النائب قا�سم ها�سم ممثال رئي�س جمل����س النواب ال�ستاذ نبيه بري، 
وزي���ر العم���ل �سجعان قزي ممث���ال رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�ستاذ متام �س���الم، الرئي�س 
ح�س���ن احل�سيني، وزي���ر العالم ال�ست���اذ رمزي جري���ج، وزير البيئة حمم���د امل�سنوق، 
العمي���د نزيه جبيلي ممثال وزير الدفاع �سم���ري مقبل وقائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 
وعدد من ممثلي البعثات الديبلوما�سية، وح�سد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والقت�سادية 

والعالمية والجتماعية.

السفير العماني يقيم حفل استقبال 
بمناسبة العيد الوطني لبالده

اأقام �سفري �سلطنة عمان يف بريوت اأحمد بن بركات بن عبد اهلل اآل ابراهيم، حفل 
ا�ستقبال يف فندق فيني�سيا ، مبنا�سبة العيد 45 لبالده.

ح�س���ر احلفل ممث���ل رئي�س جمل�س الن���واب نبيه بري النائب اأي���وب حميد، ممثل 
رئي����س جمل����س الوزرا وزي���ر العمل �سجع���ان قزي، ممثل���ة وزير اخلارجي���ة واملغرتبن 
ج���ربان با�سي���ل ال�سفرية مريا ال�ساهر، وعدد من �سفراء ال���دول العربية والأجنبية يف 
لبن���ان، وح�سد من الن���واب احلالين وال�سابق���ن وال�سخ�سيات ال�سيا�سي���ة والقن�سلية 

والقت�سادية والجتماعية.
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الها�شمي  ال�شيد  اهلل  عبد  طيار  الركن  اللواء  اأعلن 
للقوات  الر�شمي  واملتحدث  الع�شكرية  اللجنة  رئي�س 
امل�شلحة مبعر�س دبي للطريان 2015 ان قيمة ال�شفقات 
مليار   70 نحو  بلغت  للمعر�س  والثاين  االول  اليوم  خالل 
االخري  اليوم  نهاية  مع  الرقم  يرتفع  ان  وتوقع  دوالر. 
للمعر�س اىل 100 مليار دوالر، م�شريا اىل ان هذا الرقم 

يعد اجنازا طيبا. 
الريادية  مكانته  تعزيز  يف  جنح  املعر�س  ان  واكد 
الدفاع  �شناعة  خلرباء  العاملية  امللتقيات  ابرز  كاحد 
ومزودي اخلدمات واالنظمة الع�شكرية و�شناع القرار من 

خمتلف انحاء العامل. 
�شركة  توقيع  �شهد  للمعر�س  الثالث  اليوم  وكان 
موكدة  �شراء  طلبية  اير  جيت  فيت  الفيتنامية  الطريان 
321 بقيمة اجمالية  30 طائرة ايربا�س من طراز ايه  لـ 

ت�شل اىل 3.6 مليارات دوالر. 
عن  االماراتية  امل�شرتك  الطريان  قيادة  اعلنت  كما 
�شفقة ل�شراء 3 طائرات مروحية من طراز609 ايه دبليو 
للقيام مبهام البحث واالنقاذ بالدولة مع حق خيار �شراء 

3 طائرات اخرى. 
التابعة  الدقيقة،  لل�شناعات  توازن  �شركة  ووقعت 
ل�شركة االمارات لل�شناعات الع�شكرية وبوينغ عقد انتاج 
مكونات معدنية دقيقة يف من�شاتها قيد الت�شييد يف ابوظبي 
وقعت  كما  التكتيكية.  الطائرات  ت�شنيع  يف  ال�شتخدامها 
توازن اتفاقية للتعاون يف انتاج مكونات هياكل الطائرات 

املدنية مع �شركة فينميكانيكا الينيا ايرماكي االيطالية. 

افتتاح مطار صاللة الجديد

اآل �شعيد حفل افتتاح مطار �شاللة اجلديد والذي بلغت كلفته  رعى �شاحب ال�شمو ال�شيد �شبيب بن تيمور 
البالد  احتفاالت  مع  تزامنا  العمانية،  واالت�شاالت  النقل  وزارة  بتنظيم من  ريال عماين  مليون   365 االإجمالية 

بالعيد الوطني اخلام�س واالأربعني املجيد.
»اإن مطار  املنا�شبة قال فيها  النقل واالت�شاالت كلمة بهذه  الفطي�شي وزير  اأحمد بن حممد  الدكتور  والقى 
التي  املتطورة  التجهيزات  لي�س على م�شتوى  بال�شلطنة  املدين  الطريان  لقطاع  نوعية  اإ�شافة  �شاللة اجلديد هو 
يتمتع بها والكفاءات امل�شغلة له واالأعداد املتزايدة التي �شي�شتقبلها من امل�شافرين القادمني ملحافظة ظفار فح�شب 
بل اأي�شًا لالإمكانيات العالية التي وفرت بامل�شروع ليواكب التو�شعات امل�شتقبلية والذي يجعل منه كيانا اقت�شاديا 

و�شياحيًا وا�شتثماريا لهذه املحافظة بوجه خا�س ولعموم ال�شلطنة كافة«.
وا�شار ان هذا املطار مل ياأتي اإال بعد تخطيط وتنفيذ دام لقرابة اأربعة اأعوام تخلله الكثري من العمل الدوؤوب 
واجلهد املثمر فمطار �شاللة والذي بلغت كلفته االإجمالية 365 مليون ريال عماين يقف �شاخمًا اأمام القادمني 
اإىل ال�شلطنة من بوابة حمافظة ظفار ليكون معلمًا ح�شاريًا بارزًا ي�شاف لتلك امل�شاريع العمالقة التي �شهدتها 

املحافظة على مدى خم�شة واأربعني عامًا من م�شرية النه�شة املباركة ».
واو�شح ان م�شروع مطار �شاللة �شيد على م�شاحة بناء تبلغ اأكرث من )150,000( األف مرت مربع منها )65( 
األف مرتًا مربعًا ملبنى امل�شافرين الذي ي�شتوعب مليوين م�شافر �شنويًا وامل�شاحات االأخرى موزعة على بقية املباين 
امل�شاحبة وعددها )27( مبنى موؤكدا باأن امل�شروع ي�شتوعب تو�شعات م�شتقبلية قادمة ت�شل اإىل 6 ماليني م�شافر 

�شنويًا، وهذا ما يجعل من مطار �شاللة اإحدى اال�شتثمارات املهمة لل�شلطنة يف قطاع الطريان. 
النقلة  يعك�س  اجلديد  �شاللة  مطار  م�شروع  حول  وثائقي  مرئي  عر�س  تقدمي  االفتتاح  حفل  خالل  مت  كما 
النوعية التي �شهدها قطاع الطريان املدين يف حمافظة ظفار ا�شافة اىل تقدمي ق�شيدة �شعرية واوبريت غنائي 

بعنوان /هال �شاللة.
.. وقام �شموه واحل�شور بجولة تفقدية يف املعر�س امل�شاحب واأرجاء املطار حيث اطلعوا خاللها على من�شاآت 
بهذه  تذكارية  هدية  واالت�شاالت  النقل  وزير  الفطي�شي  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  .وقدم  املطار  ومرافق 

املنا�شبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيد �شبيب بن تيمور اآل �شعيد راعي احلفل .

100 مليار دوالر اجمالي 
الصفقات المتوقعة في 

معرض دبي للطيران
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»طيران ناس« تتفاوض لشراء 100 طائرة جديدة
خالل  طائرة   100 ل�شراء  حاليًا  تتفاو�س  ال�شركة  اأن  القاب�شة  نا�س  لـ  التنفيذي  الرئي�س  املهنا،  بندر  ك�شف 

معر�س دبي للطريان.
30 طائرة لت�شغيل رحالتها وت�شعى خالل ال�شنوات اخلم�شة القادمة  اأن طريان نا�س حاليًا ت�شتخدم  واأو�شح 

اإىل جتديد جميع طائرات الناقلة احلالية واال�شتمرار بتجديد اأ�شطولنا واملحافظة على عمر متو�شط لالأ�شطول.
اإبالغهم بخطة طريان نا�س  واأ�شار اىل االجتماع خالل معر�س دبي للطريان مع جميع ال�شركات املعنية ومت 
لال�شتحواذ على 100 طائرة خالل 10 �شنوات، حيث تبداأ االآن مبرحلة تقدمي طلب عرو�س لهذه ال�شركات ر�شميًا 

خالل االأ�شابيع القادمة، بحيث نتمكن من تقيمها ومراجعتها ملجل�س االإدارة وال�شركاء اإىل اأن يتم املوافقة عليها.

»سيركو« تسلط 
الضوء على إدارة 

المجال الجوي 
وتدريب المواطنين

قامت  للطريان«،  دبي  »معر�س  انعقاد  ع�شية 
�شركة اخلدمة الدولية »�شريكو جروب بي اإل �شي« 
)�شريكو(، بت�شليط ال�شوء على ق�شيتني رئي�شيتني 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  الطريان  �شناعة  تواجهان 
 55 مبرور  ال�شركة  احتفاالت  مع  بالتزامن  وذلك 
يف  للمطارات  الدعم  خدمات  تقدميها  على  عام 

جميع اأنحاء املنطقة.
مدير  مورينغ،  بيرت  اأ�شار  ال�شدد،  هذا  ويف 
ق�شم الطريان لدى ال�شركة اأن اإدارة املجال اجلوي 
ال�شرق  مطارات  يف  اأهمية  االأكرث  النقطة  متثل 
باال�شتثمار  االإقليمية  ال�شلطات  قيام  مع  االأو�شط، 
املطارات  وحتديث  جديدة  مطارات  بناء  يف 
يف  االإقليمية  الطريان  �شركات  وموا�شلة  احلالية، 
لذا  جديدة.  م�شارات  واإ�شافة  الطائرات  �شراء 
تبحث املطارات اليوم عن اخلربة يف اإدارة املجال 
اجلوي، مبا يف ذلك االإدارة عن بعد لالأماكن عالية 
اخلطورة واحلد من التكاليف، باالإ�شافة اإىل حلول 
واإدارة  االأمن،  ت�شمل  التي  االإجمالية  الطريان 
واإدارة  والتدريب،  وال�شالمة،  وال�شحة،  املخاطر، 

املرافق.
وتعقد »�شريكو« حاليًا جمموعة من ال�شراكات 
لتطوير  التكنولوجيا  خدمات  مزودي  من  عدد  مع 
حلول خا�شة بالطريان، مبا يف ذلك عمليات اتخاذ 
الظروف  يف  العمليات  الإدارة  التعاونية  القرارات 
املناخية �شديدة ال�شعوبة وغري املتوقعة، وخدمات 
الرادار عالية امل�شتوى من خالل االأقمار ال�شناعية 
الدولية، وخدمات االإدارة عن بعد لالأماكن �شعبة 
ال�شرق  يف  الطريان  �شناعة  منو  ومع  الو�شول. 
ملحًا  طلبًا  اال�شت�شارية  اخلدمات  ت�شهد  االأو�شط، 
ال�شالمة،  واعتبارات  العمالء،  طلبات  ملواكبة 
وامل�شهد ال�شيا�شي واالقت�شادي املتغري يف املنطقة.

اإىل  املعرفة  نقل  م�شاألة  اىل  مورينغ  واأ�شار 
ورئي�شية  بالغة  باأهمية  حتظى  التي  املواطنني 
حيث  االأو�شط،  ال�شرق  يف  الطريان  قطاع  �شمن 
حملية  عاملة  قوى  بتوظيف  املطار  م�شوؤولو  يرغب 
مدربة وفق اأعلى املعايري الدولية خللق فر�س عمل، 
وت�شهيل قاعدة املهارات بني املواطنني، وامل�شاهمة 
الطريان  �شناعة  ا�شتدامة  يف  الطويل  املدى  على 

املحلية.

طيران الخليج وشركة سيبر تحّلقان 
بوكالء السفر الكويتيين إلى فرنسا

تعاونت طريان اخلليج – الناقلة 
الوطنية ململكة البحرين – مع �شركة 
خدمات  جمال  يف  الرائدة   – �شيرب 
موؤخرًا   – العاملية  وال�شياحة  ال�شفر 
كان  اإىل  تعريفية  رحلة  تنظيم  يف 
ال�شفر  وكالء  من  لعدد  وباري�س 
الكويت  يف  الرئي�شيني  وال�شياحة 

تقديرًا لدعمهم وتعاونهم امل�شتمر.
وقد �شمت الرحلة ذات اخلم�شة 
خ�شي�شًا  م�شممة  جداول  اأيام 
مبعية  فيها  امل�شاركني  للوكالء 
اخترب  حيث  و�شيرب؛  اخلليج  طريان 
امل�شاركون منتجات طريان اخلليج يف 

اجلو وعلى االأر�س؛ مبا يف ذلك قاعة 
ال�شقر الذهبي يف مطار البحرين الدويل، وزاروا بع�س اأهم معامل مدينتي كان وباري�س مبا فيها برج اإيفل، ورحلة 

بالهيلوكبرت فوق الكوت دازور، واالإقامة يف فندق فوكيت باريري.
بقوله:  الرحلة  جناح  على  جناحي  اأحمد  اخلليج  بطريان  التجاري  القطاع  رئي�س  باأعمال  القائم  عّقب  وقد 
ال�شفر وال�شياحة يف الكويت الفر�شة لتجربة ال�شيافة العربية  وكالء  من  الرئي�شيني  �شركائنا  بع�س  منح  “ي�شعدنا 
واملنتجات  اخلدمات  واختبار  االأوروبية،  الوجهات  اأ�شهر  اإحدى  بزيارة  اخلليج  طريان  بها  ت�شتهر  التي  االأ�شيلة 

العديدة التي تقدمها الناقلة الوطنية. وقد اأ�شعدنا اأي�شًا التعاون مع �شركائنا يف �شيرب الإجناح هذه الرحلة”.
وت�شرّي طريان اخلليج 37 رحلة اأ�شبوعية مبا�شرة بني البحرين و الكويت حيث انها تغطي 43 مدينة يف 24 دولة 

عرب ثالث قارات. 
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اإلطالق العالمي األول لـ نيسان 
باترول "ديزيرت إيديشن"

�أعلنت ني�شان عن �لإطالق �لعاملي �لأول لطر�ز ني�شان باترول “ديزيرت �إيدي�شن” 
بالتعاون مع  و�لذي مت تطويره  �لأو�شط،  �ل�شرق  �ل�شحر�ء( ح�شريًا يف منطقة  )طر�ز 
بطل �لر�ليات �لإمار�تي، �لدكتور حممد بن �شليم �لذي ي�شغل من�شبي نائب رئي�س �لإحتاد 

�لدويل لل�شيار�ت )FIA( ورئي�س نادي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�شيار�ت و�ل�شياحة.
تاأكيد  �إطار  �إيدي�شن” يف  “ديزيرت  باترول  ني�شان  لـ  �لأول  �لعاملي  �لإطالق  وياأتي 
ني�شان على �إلتز�مها بتوفري �شيار�ت معدلة ومطورة تبعًا ملتطلبات �مل�شتهلك يف �ملنطقة. 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لأو�شط  �ل�شرق  ني�شان  �أجرتها  در��شات  نتيجة  ذلك  جاء  وقد 
�خلليجي بحيث �أظهرت ن�شبة طلب عالية على ن�شخة خا�شة من ني�شان باترول، ميكنها 
�لوعرة  �لطرقات  على  �لقيادة  حيث  من  �آخر  بعد  �ىل  �لإ�شتثنائية  بقدر�تها  تذهب  �أن 

و�لكثبان �لرملية.
شركة عبداهلل هاشم تطلق بايلوت 

الجديدة في السوق السعودية
�أطلقت �شركة عبد�هلل ها�شم �ملحدودة، �لوكيل �حل�شري ملنتجات هوند� يف �ململكة 
�ململكة،  يف  هوند�  عر�س  �شالت  جميع  يف  بالكامل  �جلديدة  بايلوت  �ل�شعودية  �لعربية 
خالل موؤمتر �شحفي عقد يف مبنى �لإد�رة �لرئي�شي لل�شركة جدة.  ويتميز �جليل �لثالث 
من هوند� بايلوت  بتقدمي م�شتوى جديدً� من �لر�حة و�جلودة �لعالية لقيادة �ل�شيار�ت 
�لريا�شية متعددة �ل�شتخد�مات )SUV(. ومع مقاعدها �ملريحة �لتي ي�شل عددها �إىل 

ثماين �شل نظام �إد�رة �ل�شحب �لذكي يف مقابل بايلوت �حلالية.
�ن�شيابية  وخطوط  وجديد،  جريء  �أمامي  �شبك  مع  بالكامل  بايلوت  ت�شميم  �أعيد 
و�ملالءمة  �لفخامة  لبايلوت  �لد�خلية  �لأجو�ء  تعك�س  فيما  ريا�شية.  كوبيه  ل�شيارة  �أنيقة 
�جللد  من  �شود�ء  �أو  بيج  فاخرة  مقاعد  للمق�شورة،  ور�ٍق  جديد  ت�شميم  مع  �لعاليتني 
تعمل  �لتي  �ل�شا�شة  ومع  للمق�شورة.  �أرقى  وجتهيز�ت  �خلارجية،  �لألو�ن  مع  متنا�شقة 
باللم�س قيا�س 8 بو�شات و�لقيا�شية يف كل �لفئات، يتوفر لكم و�شوًل �شهاًل �إىل عمليات 

�لتحكم بالنظام �ل�شوتي وعر�شًا ملز�يا �أخرى.  أخيرًا كيا تكشف عن سبورتج 2016 
�أظهرت �شركة كيا و�أخريً� عن �شيارة �شبورجت 2016 �جلديدة كليًا بعد �شل�شلة من 

�ل�شور �لتج�ش�شية و�مل�شربة.
ــل  ويـــتـــمـــتـــع �جلــي
�لـــر�بـــع مـــن �ــشــبــورجت 
بـــتـــ�ـــشـــمـــيـــم جـــــريء 
ــــي، وذلـــــك  ــــوم ــــج وه
ــو�جــهــة  مـــن خــــالل �ل
�لأمامية �ملزينة ب�شبك 
تــهــوئــة كــيــا �ملــعــروف 
ــدة  و�لأ�ــــشــــو�ء �جلــدي
 LED ملزودة بخا�شية�
ــادم  ــنــهــاريــة و�لــ�ــش �ل
و�لــذي  �لبارز  �لعنيف 
يــحــتــوي عــلــى �أ�ــشــو�ء 

�ل�شباب �لكبرية كتلك �ملوجودة ب�شيارة �وبتيما وغطاء �ملحرك ذو �لأطر�ف �لنافرة.
ومن �خللف حظيت �شبورجت �جلديدة 2016 باأ�شو�ء جديدة مثرية وجناح ريا�شي 

�أعلى �لزجاج �خللفي �ل�شغري و�ل�شادم ذو خمارج �لعادم �لثنائية �لبي�شاوية.

SS تحديثات جديدة لسيارة شيفروليه
و�شل حجم �لبيع من �شيارة �شيفروليه ��س ��س �جلديدة حو�يل 3000 �لف �شيارة، 
�أ�شيف على جزئها �خللفي ومنذ عامني حت�شينات كثرية مثل خممد�ت وفر�مل،  حيث 
بال�شافة �ىل  ب�شت حركات  يدوي  ناقل حركة  �شيفروليه متلك  فان  وعالوة على ذلك، 
وجود ناقل حركة �وتوماتيكي ب�شت حركات مع ترك �خليار للزبون. فيما تتميز مبخمد�ت 

عالية و�شر�شة وزودت باإطار�ت من قيا�س 19 بو�شة.
�لقوة  �ل�شيارة  يعطي  ليرت   6,2 ب�شعة   V8 حمرك  �جلديدة  �ل�شيارة  لدى  و�لهم 
�لكافية، ورغم كل هذه �لتحديثات و�لقوة �ل �ن �ل�شيارة �قل وزنًا مما تبدو وميكن �لتحكم 

بها ب�شهولة.
من جهة �أخرى، تخطط �شركة جرن�ل موتورز لغالق �مل�شنع �ملوجود يف ��شرت�ليا 

�لذي ينتج ��س ��س SS �شيد�ن.
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GLS 2017 الكشف عن مرسيدس
�شيارة  كليًا  �جلديدة  مر�شيد�س  �شيارة  عن  ر�شميًا  �لنقاب  مر�شيد�س  ك�شفت 
مر�شيد�س GLS 2017 قبيل �لك�شف �لر�شمي عنها يف معر�س لو�س �جنلو�س لل�شيار�ت 

2015 وذلك بعيد ت�شرب �شور �ل�شيارة �ىل �لنرتنت.
�أكرث �شيار�ت مر�شيد�س �لريا�شية متعددة �ل�شتعمالت  و�شتكون �ل�شيارة �جلديدة 
�وتوبيوجر�يف  ��س ف�س  تتناف�س مع �شيار�ت رينج روفر  �أن  لل�شيارة  �ملتوقع  فخامة، ومن 

و�شيارة بنتلي بينتايجا و�شيارة رولز روي�س �لريا�شية متعددة �ل�شتعمالت.
�حلديثة  و�لفخامة  "�لتجان�س  تعك�س  �جلديدة  �ل�شيارة  فاإن  مر�شيد�س  وبح�شب 

بدرجة مذهلة".
يهيمن على �ملق�شورة �لد�خلية يف مر�شيد�س GLS 2017 �جللد و�خل�شب، مع �آخر 
�لتفا�شيل  عن  تعلن  مل  مر�شيد�س  �أن  مع  للرتفيه.  مر�شيد�س  نظام  من  �خلا�شة  �لن�شخ 
�لتقنية �خلا�شة مثل خيار�ت �ملحركات، �إل �أننا نتوقع �أن تكون و�حدة من �لن�شخ مزودة 
�إحدى  تكون  �أن  نتوقع  �لأخرى.  �لفخمة  �ل�شيار�ت  �أجل مناف�شة  �م جي من  �ي  مبحرك 
�لطر�ز�ت مزودة مبحرك �ي �م جي �شعة 5.5 لرت ثماين �ل�شطو�نات تريبو مزدوج و�لذي 

يولد 577 ح�شان.

سوبارو تكشف عن "فيزيف" النموذجية
ك�شفت �شوبارو �لنقاب عن �أحدث �شيار�تها �لنموذجية �شيارة �شوبارو فيزيف وذلك 
�شيارة  وكاأنها  �جلميل  بت�شميمها  �ل�شيارة  وتظهر   .2015 لل�شيار�ت  طوكيو  معر�س  يف 

جاهزة للت�شنيع �أكرث منها �شيارة منوذجية.
�ل�شيارة �لريا�شية متعددة �ل�شتعمالت من �شوبارو مزودة بنظام دفع هجني و�لذي 

ي�شتعمل حمرك تريبو من �أجل زيادة �لفعالية.
�أنها  �لتوقع  فيمكنك  �شوبارو  من  �ل�شتعمالت  متعددة  ريا�شية  �شيارة  هذه  �أن  مبا 
ما  �آخر  �ملمتازة، كذلك  �لدفع  رباعية  �شوبارو  �أنظمة  ن�شخة من  باأحدث  �شتكون مزودة 

تو�شلت �ليها تكنولوجيا �أنظمة �لأمان.

تويوتا تاكوما الجديدة 2016
تاكوما  تويوتا  �شيارة  وب�شكل ر�شمي عن ��شد�رها �جلديد من  تويوتا  �علنت �شركة 
�شرعات  �شت  ذو  حركة  بناقل  �لرباعي  �لدفع  ذو  �حلديث  �لت�شميم  ذ�ت   2016 لعام 

�أف�شل من �شابقاتها .
مو�شوع  �ىل  �جلديد  بال�شد�ر  تتطرق  لو  تويوتا  �ن  �ل  جيدة  �لتطور�ت  هذه  كل 
�ل�شالمة و يظهر ذلك من خالل �لبو�ب �لتي تفتقر لل�شالبة �لكافية و �نخفا�س كبري يف 
�ملو�د �لد�خلية، وهذ� هو �ل�شبب �ملبا�شر لنخفا�س �شعرها ويعتقد باأن �ل�شركة ت�شتهدف 

من خالل هذ� �لنموذج �لطبقة �ملحدودة �لدخل.
�شر�س،  ريا�شي  ت�شميم  على  ح�شل  وقد  تاكوما  من  كليًا  �جلديد  �جليل  ويظهر 
يت�شمن �شبكًا �أماميًا جديدً� وم�شابيح LED �أمامية بت�شميم مميز، كما ح�شل بيك �ب 

تويوتا �جلديد على غطاء حمرك منحوت و�أجز�ء عديدة م�شنوعة من �لكروم.

 BMW الفئة السابعة من سيارة
ك�شفت موؤ�ش�شة حممد يو�شف ناغي لل�شيار�ت، ، �لوكيل و�ملوزع �ملعتمد ملجموعة 
BMW �لفئة  BMW يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، عن �جليل �ل�شاد�س من �شيارة 
لل�شيار�ت  �لدويل   EXCS �إك�ش�س  معر�س  يف  ح�شري  حفل  يف  وذلك  �ل�شابعة 

�لفاخرة يف �لريا�س. 
�لتجارة  يف  قطاع  �ملدر�ء  وكبار  �ل�شيار�ت  حمبو  ح�شره  �لذي  �حلفل  عقد 
وعدد من �ل�شخ�شيات �لعامة �لر�ئدة، وقد �أتى حفل �لك�شف عن �شيارة �ل�شيد�ن 
�لفخمة �جلديدة يف �إطار م�شاركة موؤ�ش�شة حممد يو�شف ناغي لل�شيار�ت يف �ملعر�س 
 Sport Kit باحلزمة �لريا�شية BMW 740LI M لر�ئد وقد تخلله �إطالق �شيارة�
بالإ�شافة �ىل �شيارة BMW750Li Excellence Line. وقد متكن زو�ر �ملعر�س 
من �لإطالع �أي�شًا على جمموعة و��شعة ومتنوعة من طر�ز�ت BMW �شملت �شيار�ت 

.BMW i8 ف�شاًل عن �شيارة BMW X6 50 M Sport Kitو BMW X5 M
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بال قيود

ت�صتح����وذ ملف����ات الف�صاد على اهتم����ام املواطن اللبناين، وبات����ت �صغله ال�صاغل عل����ى ال�صعد كافة. 
فالف�ص����اد مل يعد يقت�صر على الر�ص����اوى يف الإدارات فح�صب، بل اأنه متغلغ����ل يف جميع م�صتويات الإدارة 
يف موؤ�ص�ص����ات الدولة، والذي يعترب ا�صتغالًل فا�صحًا من خالل �صوء ا�صتعمال الوظيفة الر�صمية من اأجل 
حتقي����ق مكا�ص����ب �صخ�صي����ة، واأن ا�صتئ�صاله هو اأبعد بكثري م����ن الإ�صالح الإداري، حي����ث اأ�صبح الف�صاد 
مر�صًا مزمنًا يالحق لبنان بكافة فئاته وموؤ�ص�صاته، وقد احتل البلد مرتبة دنيا يف املوؤ�صر العاملي ملدركات 

الف�صاد. 
اإن الف�ص����اد امل�صت�ص����ري يف معظم البلدان، ل�صيما العامل الثالث، هو وباء ي�صيب احلياة القت�صادية 
وم�ص����رية اأي تقدم، عمومًا. وهذا واقع ل ميكن اإنكاره اأو التخفيف من وطاأته على اإقت�صادنا الوطني وما 
ي�صبب����ه م����ن هدر هائل لالأموال العامة. على اأن هناك فرتات يف حياتنا ال�صيا�صية والإدارية اللبنانية برز 
فيه����ا رج����ال حكٍم واإدارة اأمكن معه����م جلم وح�ش الف�ص����اد اإىل حد ما، من دون الق�ص����اء عليه، لأن تيار 

الف�صاد جارف، والنفو�ش بع�صها �صعيف يلهث وراء املال.
ووف����ق التقدي����رات فاإن الف�صاد يكلف ما ن�صبت����ه 1,6 %  من الدخل القوم����ي، واخل�صارة ال�صنوية قد 

تتجاوز 800 مليون دولر �صنويًا اإذا اعتربنا ان الناجت القومي هو 45 مليار دولر.
ويربز اأخريًا ملف النفايات، وما نتج عنه من حراٍك مدين، ظهرت اأ�صكاله املختلفة ب�صوٍر �صتى. وقد 
ف����ت جملة "فورين بولي�ص����ي" الأمريكية "اأن يف لبنان ف�صادًا مرتاكمًا اأكرب من النفايات، مو�صحة اأن  و�صّ
ال�صا�صة اللبنانيني رمبا ي�صتحقون النتقاد، وذلك لأنهم ي�صعون يف تقوي�ش النظام الدميقراطي لبالدهم 
ب�صكل ممنهج، واأن الربملان اللبناين قام بتمديد وليته مرتني ب�صكل غري د�صتوري، واأنه ف�صل يف انتخاب 

رئي�ش للجمهورية منذ �صنة ون�صف، واأنه مل يوفق يف مترير ميزانية ر�صمية للبالد منذ عام 2005".
ويبدو جلّيًا اأن الأو�صاع يف لبنان على �صعيد اخلدمات الأ�صا�صية اآخذة بالتدهور، حيث تعاين البالد 
اأزم����ات متفاقمة يف جممل امللفات، واأن هناك م����ا يقرب من مليون ون�صف املليون لجئ �صوري يف لبنان 
يعي�����ش معظمهم ظروفًا يرثى لها، واأن رّد احلكومة الوحيد متّثل يف وقف ت�صجيل الأمم املتحدة لالجئني 

اجلدد، وحماولة منع دخول ال�صوريني اإىل البالد.
اإن اعتم����اد احلل����ول اجلزئية بطبيع����ة احلال، ل يكفي، لكنه����ا ت�صاهم اإذا ما اقرتن����ت بخطة �صاملة 
تب����داأ من �صمنها الإ�صالح ال�صيا�صي البنيوي الذي يت�صمن نظامًا انتخابيًا جديدًا، وتعزيز �صيادة لبنان 

وا�صتقالله وقراره احلّر، وفعالية الق�صاء، اإ�صافة اإىل اإ�صالح الإدارة العامة وزيادة فعاليتها. 
ه����ذه العملية املعّقدة، تتطلب اإرادة �صيا�صية جامعة، واملثاب����رة على اآلية مكافحة للف�صاد، والأهم اأن 
يك����ون هناك خطة وا�صحة للعمل، بحيث يب����داأ كل من موقعه، واأن تزيد من املبادرات العملية التي ميكن 

اأن تتحّقق، والتي تتطلب اأقّله جتاوزًا حلالة الحباط التي تعّم البالد.

الفساد يكّبل السياسيين 
ويرهق كاهل المواطن

بقلم: هشام كركي
h_addawra@hotmail.com
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