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قطاع

«يعطيك العافية» ...تساوي تريليونات الدوالرات
العافية Wellness
مصطلح حديث برز خالل
السنوات العشر األخيرة.
ورغم هذه المدة القصيرة
زمنيًا نجح في أن يطبع
حياة المستهلكين في
جميع نواحيها اليومية،
قطاعًا قائمًا بحد
وليشكل ً
ذاته يدر أمواال طائلة على
العاملين فيه وفي الوقت
عينه يساهم في تحسين
حياة البشر ،إذ بلغ حجمه
عام  2017حوالى 4.2
تريليون دوالر وبات يساهم
لوحده بنسبة  %5.3من
الناتج االقتصادي العالمي
وفقًا لتقرير حديث نشره
«معهد العافية العالمي»

املالي والعقلي والروحي واالجتماعي
والـ ـجـ ـس ــدي والـ ـصـ ـح ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـتـ ـغ ــذي ــة وه ـ ـ ــي ج ـم ـي ـع ـه ــا ت ـت ــداخ ــل
وتؤخذ في االعتبار».
والواقع أن الحديث عن العافية ال يعني
أبدًا ،وكما قد ّ
يخيل للبعض ،نوعًا من
األنشطة الترفيهية التي قد يلجأ إليها
األش ـخ ــاص م ـي ـســورو ال ـح ــال م ــن بــاب
ال ـتــرف كـجـلـســات الـتــدلـيــك وحـمــامــات
ال ـب ـخــار وغ ـيــرهــا ،ب ــل ه ــي وك ـمــا ظهر
فــي الـتـعــريــف أنشطة وبــرامــج تهدف
إلى تحسني صحة اإلنسان ،وتجنيبه
املــرض وقائيًا .وفي هذا السياق ّ
تبي
الــدراســات الحديثة أن صحة اإلنسان
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتفاعالت معقدة
م ــا ب ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــوراثـ ـي ــة وع ــوام ــل
خارجية عــدة اجتماعية واقتصادية.
والــافــت أن العوامل الوراثية ال تمثل
أكـثــر مــن  %10إل ــى  %15مــن املــؤثــرات
عـ ـل ــى صـ ـح ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،ف ـي ـم ــا تـلـعــب
املــؤثــرات الخارجية دورًا أكبر بكثير.
أكثر مــن ذلــك أظـهــرت دراس ــات حديثة
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة أن
املنطقة التي يسكن فيها اإلنسان تؤثر
على حياته ،وعـلــى عــدد السنني التي
قــد يعيشها وحـتــى الـطــريـقــة الـتــي قد
يموت فيها.

رضا صوايا

اقتصاد مزدهر

من منظار اقتصادي ال يوجد قطاع
قــائــم ب ــذات ــه ُي ـع ــرف بــالـعــافـيــة ،هـكــذا
بــامل ـط ـلــق ،ي ـم ـكــن دراسـ ـت ــه وتـحـلـيـلــه
ب ـصــورة م ـجــردة .واألدق أن العافية
مـ ـفـ ـه ــوم بـ ـ ــدأ ي ـن ـت ـش ــر فـ ــي ق ـط ــاع ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة حـ ـي ــث ت ـخ ـت ـل ــف ش ــروط ــه
ومتطلباته بني قطاع وآخــر ،وهكذا
ب ــات بــاإلمـكــان الـحــديــث عــن العافية
فــي السياحة وال ـع ـقــارات وفــي مكان
العمل وغيرها (Wellness tourism,
Wellness real estate, Workplace
 ،)Wellnessم ــع ل ـفــت االن ـت ـب ــاه إلــى
غـ ـي ــاب ت ــرجـ ـم ــات دق ـي ـق ــة فـ ــي ال ـل ـغــة
العربية للقطاعات املذكورة أعاله.

على مستوى منطقة الـشــرق األوســط
وشـمــال إفريقيا فــإن ثقافة «العافية»
ت ـشــق طــريـقـهــا ب ـن ـجــاح وت ـش ـهــد نـمـوًا
ع ـلــى مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة ،ح ـيــث تـبـ ّـن
األرق ــام أن هــذا املفهوم وعلى اختالف
القطاعات التي ينتشر فيها سيشكل
م ــوردًا اقتصاديًا مهمًا ج ـدًا للمنطقة
في املستقبل ويساهم في تأمني أعداد
كبيرة مــن فــرص العمل .وعـلــى سبيل
املثال قفزت أعداد املنتجعات الصحية
 spaفي املنطقة من  3889عام  2013إلى
ً
 4465عام  2015وصوال إلى  6057عام
 .2017أم ــا مــن حـيــث ال ـعــائــدات املالية
لهذه املنتجعات فقد ارتفعت مــن 1.7

سيساهم مفهوم العافية في تأمين أعداد كبيرة من فرص العمل في المنطقة

مليار دوالر عام  ،2013إلى  2.1مليار
دوالر عـ ــام  2015ح ـتــى ب ـل ـغــت ال ـعــام
املاضي  2.8مليار دوالر ،وهي تساهم
في  86990وظيفة ،بــزيــادة تخطت 20
ألــف وظيفة عــن الـعــام  2015حــن كان
يوفر هذا القطاع  63982وظيفة.
وفي حال املقارنة بمناطق أخرى ّ
يتبي

تنتشر في لبنان ثقافة البالستيك
أكثر من ثقافة العافية
مدى إمكانية تطور ونمو هذا القطاع
ً
مستقبال ،خاصة أن معدالت الفقر في
ّ
املـنـطـقــة ال ت ــزال تـعــد مــرتـفـعــة مـقــارنــة
بأميركا الشمالية وأوروبا على سبيل
املثال ،وبالتالي فإن تحسن األوضــاع
االجتماعية سينعكس حكمًا ازدهــارًا
في هذا املجال .فأميركا الشمالية التي

أكثر من ترف
ّ
يعرف «معهد العافية العاملي» العافية
بــأنـهــا «حــالــة مــن الــرفــاهـيــة الجسدية
والعقلية واالجتماعية الكاملة ،التي
تتخطى مـجــرد الـتـحــرر مــن امل ــرض أو
الـعـجــز وت ـشــدد عـلــى ال ـعــاج الــوقــائــي
واالستباقي ،وتركز على األنشطة التي
ت ـحــول دون امل ــرض وتـحـســن الصحة
وت ـع ــزز نــوع ـيــة ال ـح ـي ــاة» .م ــن جهتها
ت ـقــول غـنــى ال ـجـ ّـمــال ،منسقة بــرنــامــج
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت أن
«الـعــافـيــة تتضمن عــدة أبـعــاد كالبعد

نمو قطاعات العافية عالميًا
العافية في القطاع العقاري
العافية في مكان العمل
سياحة العافية
المنتجعات الصحية SPA
الينابيع الحرارية والمعدنية

حجم القطاع
الدوالرات) النمو المتوقع
(ماليين
2022-2017
2022 2017
%8.0
197.4 1343
%6.7
65.6 47.5
%7.5
919.4 639.4
%6.4
127.6 93.6
%6.5
77.1 56.2

يـقــل ع ــدد سـكــانـهــا عــن س ـكــان منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا يوجد
فـيـهــا  30394مـنـتـجـعــا ص ـح ـيــا ،تــوفــر
م ــداخ ـي ــل بـق ـي ـمــة  29.9م ـل ـيــار دوالر.
أمــا في أوروبــا فعدد املنتجعات يبلغ
 46282منتجعًا ،وتصل املداخيل التي
توفرها إلى  33.3مليار دوالر.
كذلك األمــر في مجال سياحة العافية
الـتــي تشهد بــدورهــا نـمـوًا فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي
ارتفعت عائداتها من  8.3مليار دوالر
عــام  2015إلــى  10.7مليار دوالر عام
ّ
السياح
 ،2017إضافة إلى ارتفاع عدد
الذين يقصدون املنطقة للعالج والذين
قـفــزوا مــن  9ماليني عــام  2015إلــى 11
مليون عام .2017
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـع ــافـ ـي ــة ف ـ ــي م ـك ــان
الـعـمــل فـقــد بـلــغ ع ــدد املــوظ ـفــن الــذيــن
يـسـتـفـيــدون م ــن ال ـخ ــدم ــات وال ـبــرامــج
الصحية مــا نسبته  %7.6مــن مجمل
ع ــدد املــوظـفــن فــي املـنـطـقــة ع ــام 2017
بعد أن كانت النسبة  %7عام .2015

لبنان ...متأخر
ال ــاف ــت أن لـبـنــان وع ـلــى عـكــس م ــا قد
ي ـخ ـي ــل لـ ـن ــا لـ ــم ي ــدخ ــل ضـ ـم ــن قــائ ـمــة
أفـضــل ال ــدول فــي املنطقة فــي مختلف
الـقـطــاعــات الـتــي ينتشر فيها مفهوم
العافية بحسب تقرير «معهد العافية
العاملي» .وإذا أخذنا قطاع املنتجعات
الـصـحـيــة  spaوال ـتــي نـشـهــد تكاثرها
بشكل الفــت فــي مختلف املناطق ،فإن
لبنان لم يدخل ضمن قائمة أفضل 10
بلدان في هــذا املجال والــذي تصدرته

اإلم ــارات العربية املتحدة ،يليها على
ال ـت ــوال ــي ك ــل م ــن ال ـس ـعــوديــة وامل ـغــرب
و«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وال ـب ـح ــري ــن وال ـك ــوي ــت
وقطر ومصر وعمان وتونس.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يـ ـق ــول ال ــدكـ ـت ــور فــي
العالج الفيزيائي أحمد الكيالني أنه «
ال يوجد في لبنان منتجعات صحية
باملعنى الواسع والشامل للكلمة ،ألننا
نفتقر إل ــى امل ـ ــوارد الطبيعية كــاملـيــاه
الكبريتية ومياه الصوديوم التي تنبع
مــن األرض ،والـتــي لها منافع كبيرة،
إضــافــة إلــى املساحات الخضراء التي
ي ـعـ ّـد تــوافــرهــا ض ــروري ــا لـلـحــديــث عن
منتجع صحي».
إضافة إلى ما سبق يرى الدكتور محمد
الصياد ،الطبيب الـجــراح املتخصص
فــي جــراحــة التنحيف ونـحــت الجسم
أن «الـكـثـيــر مــن املـنـتـجـعــات الـصـحـ ّـيــة
 spaفــي لبنان تقدم فــي األغـلــب خدمة
ال ـت ــدل ـي ــك ف ـق ــط ،ك ـم ــا وأن ال ـك ـث ـيــر مــن
العاملني في القطاع ليسوا معالجني
ف ـي ــزي ــائ ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ــن .ومـ ـ ــا هــو
منتشر في لبنان هو ثقافة البالستيك
أكثر من ثقافة ال ـ  ،Wellnessمن حيث
تركز النساء على البوتوكس والفيلرز
وجراحة التجميل».
ي ـل ـفــت ال ـك ـي ــان ــي إل ـ ــى أن «ال ـت ــدل ـي ــك
لـيــس بــاملــوضــوع الـبـسـيــط والـسـهــل،
والـتـقـنـيــات ال ـتــي يــوفــرهــا ويـقــدمـهــا
امل ـعــالــج ال ـف ـيــزيــائــي تـخـتـلــف جــذريــا
عـمــا يـمـكــن أن يـقــدمــه شـخــص عــادي
ف ـ ــي الـ ـت ــدلـ ـي ــك .واملـ ـشـ ـكـ ـل ــة أنـ ـ ــه وم ــن
حيث املـبــدأ يجب أن يتولى التدليك
م ـع ــال ــج ف ـي ــزي ــائ ــي م ـت ـخ ـصــص ،لـكــن

مؤشر

تراجع «قياسي» في األعمال التجارية
كشف «مؤشر جمعية تجار بيروت – َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة» للفصل
ّ
الثالث من عام  2018الجاري أن النتائج املجمــعة ألرقام أعمال قطاعات
تجارة ً التجزئة أظهرت إنخفاضًا حقيقيًا في الفصل الثالث لسنة ،2018
مقارنة بالنتائج املج ّمــعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل
وبعد
بنسبة مؤشر غالء املعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – ً .% 9.23
استثناء قطاع املحروقات (الذى شهد زيادة طفيفة تناهز  %1.45مقارنة
بمستويات الفصل الثالث لسنة ّ ،)2017
يتبي أن التراجع الحقيقي في
أرقــام األعمال ّ
املجمعة ًلقطاعات تجارة التجزئة كان قياسيًا ،حيث بلغ
نسبة –  %10.63مقارنة بمستوى أرقام أعمالها ّ
املجمع خالل الفصل
الثالث من السنة املاضية (أيضًا دون قطاع ّاملحروقات).
تشهد تراجعًا في أرقام
وبحسب املؤشر ،فإن أبرز القطاعات التى ظلت ً
مبيعاتها خالل الفصل الثالث من هذا العام ،مقارنة بنفس الفصل من
العام السابق هي :األحذية والسلع الجلدية ( ،)%51.02 -السلع البصرية

والسمعية ( ،)%30.19 -اآلالت املوسيقية ( ،)%28.51 -امللبوسات (-
 ،)%21.89أدوات التزيني ( ،)%20.46 -السلع الصيدالنية (،)%19.69 -
الهواتف الخلوية (ّ ،)%19.62 -
املجمعات التجارية ( ،)%19.00 -األجهزة
املنزلية الكهربائية ( ،)%10.99 -الساعات واملجوهرات (،)% 10.92 -
السوبرماركت واملواد الغذائية ( ،)% 9.47 -اللعب واأللعاب (،)% 9.18 -
ّ
معدات البناء والهندسة ( ،)% 6.34 -األثــاث واملفروشات (،)% 5.12 -
التجهيزات املنزلية ( ،)% 2.60 -العطور ومستحضرات التجميل (-
 ،)% 1.75السلع واألدوات الرياضية ( ،)%1.28 -مواد البناء ()%1.13 -
واملشروبات الروحية (.)%0.80 -
أمــا القطاعات التى لحظت ّ
تحسنًا ،ولــو طفيفًا ،إلــى جانب املحروقات
( %1.45 +مــن حيث الكميات) ،فهي :منتجات املخابز والحلويات (+
 ،)%10.48األج ـهــزة الطبية ( ،)%9.67 +منتجات التبغ (،)%5.14 +
معارض السيارات ( ،)%3.52 +الكتب ،والصحف واملـجــات ،واألدوات
املكتبية والقرطاسية ( )%2.51 +واملطاعم والسناك بار (.)%0.78 +
ولجهة املـقــارنــة مــا بــن الفصلني الثالث والـثــانــي مــن الـعــام الـجــاري ،بيّ

املؤشر أنه على الرغم من ّأن مؤشر غالء املعيشة بني الفصلني لم ّ
يتعد
 ،%0.45إال أن «أرقام أعمال ًالقطاعات املختلفة للفصل الثالث من 2018
ً
ّبينت تح ّ
ســنًا خجوال مقارنة بالفصل السابق له» ،مع املالحظة أن هذا
ً
التحسن «ظل خجوال بالرغم من العوامل املوسمية وأيضًا بالرغم من
حلول عيد األضحى املبارك خالل هذه الفترة ،والــذى عــادة ما تصحبه
فــورة استهالك يـعـ ّـول عليها التجار فــي الكثير مــن القطاعات .إنما ما
شاهدناه في هذه الفترةّ ،أن قطاعات مثل قطاع السوبرماركت واملــواد
الـغــذائـيــة ،وأي ـضــا قـطــاع الـهــواتــف الـخـلــويــة أو قـطــاع الـصـحــف واملـجــات
والكتب ،شهدت تراجعًا ،في حني أنه كان من املفروض أن تنتعش».
وأبرز القطاعات التي شهدت تراجعًا ما بني الفصلني :اآلالت املوسيقية
( ،)%20.54 -الهواتف الخلوية ( ،)%15.61 -الكتب ،والصحف واملجالت
( ،)%14.77 -السوبر ماركت واملواد الغذائية ( ...)%13.94 -فيما ّ
سجلت
قطاعات أخرى تحسنًا خالل الفترة عينها ،ومنها :املشروبات الروحية
( ،)%25.17 +التبغ ومنتجاته ( ،)%24.86 +املـخــابــز والـحـلــويــات (+
 ،)%18.91الساعات واملجوهرات (...)%18.19 +

وزارة ال ـس ـيــاحــة اع ـت ـبــرت أن ــه يمكن
غـ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن املـ ــوضـ ــوع ب ـشــرط
أال ي ـتــولــى امل ـن ـت ـجــع ت ـقــديــم خــدمــات
ذات طــابــع ط ـبــي» .لـســد ه ــذه الـثـغــرة
ي ـك ـش ــف الـ ـصـ ـي ــاد عـ ــن ن ـي ـت ــه إنـ ـش ــاء
مـ ـنـ ـتـ ـج ــع صـ ـ ـح ـ ــي «شـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــه بـ ـق ــري ــة
طبية عـلــى ال ـطــراز الـلـبـنــانــي ،تتميز
بالقرميد وموقعها الطبيعي املحاط
بالخضار ،يكون الهدف منها تأمني
أكبر قدر من الخدمات ،يتوالها أطباء
وأخصائيون من مختلف املجاالت».
إح ـ ــدى املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـ ــرائ ـ ــدة وامل ـه ـ ّـم ــة
لــوضــع لـبـنــان عـلــى خــريـطــة «اقـتـصــاد
ال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة» انـ ـطـ ـلـ ـق ــت مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ع ــام  2006مع
بــرنــامــج الـعــافـيــة ف ــي الـجــامـعــة AUB
 ،Wellness Programوالــذي كان يهدف
إل ــى خـلــق بيئة صحية أفـضــل للعمل
والـ ـ ــدراسـ ـ ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ،مـ ــن خ ــال
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ـش ــاط ــات ال ـس ـنــويــة
التي تتناول قضايا صحية واملوجهة
ألساتذة وطالب الجامعة حصرًا.
ع ــام  2015ت ـط ــور ال ـبــرنــامــج وتــوســع
وأص ـب ــح مــركــز الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
ب ـيــروت ،وال ــذي يـضــم خــدمــات عــديــدة
جـدًا ،من دون إلغاء البرنامج .وتشير
ّ
الجمال ،منسقة برنامج الصحة
غنى
والـ ـع ــافـ ـي ــة فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت أن املركز يتضمن
ع ـ ـ ـيـ ـ ــادة ل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــن ،وعـ ـ ـي ـ ــادة
لـ ـل ــوخ ــز ب ـ ــاإلب ـ ــر ،وعـ ـ ـي ـ ــادة ل ـل ـت ـغــذيــة،
ويــوفــر صـفــوف يــوغــا وص ـفــوف تأمل
 meditationوصفوف  Tai Chiوالعالج
بالتنويم املغناطيسي ،Hypnotherapy
إضــافــة إل ــى الـتــدلـيــك وتـقــديــم خــدمــات
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس وال ـ ـشـ ــركـ ــات
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات حـ ـ ــول ت ــوفـ ـي ــر أف ـض ــل
ظ ــروف للعمل أك ــان مــن حـيــث طريقة
الجلوس ونوعية الكراسي املستخدمة
وغ ـيــرهــا ....وتكشف الـجـ ّـمــال أنــه ومع
ت ـحــول الـبــرنــامــج إل ــى مــركــز أصبحت
الخدمات التي يوفرها متاحة لجميع
ال ـ ـن ـ ــاس ول ـ ـ ــم تـ ـع ــد م ـ ـح ـ ـصـ ــورة ف ـقــط
بمجتمع الجامعة فقط.

شركات

بعد «سيمنز»
«جنرال إلكتريك» مهتمة بقطاع الكهرباء
بعد الجدل الذي رافق
شركة «سيمنز» األلمانية
واألخذ والرد حول
مساعيها لالستثمار في
قطاع الطاقة في
لبنان ،أبدت شركة «جنرال
إلكتريك» األميركية
اهتمامًا أيضًا بالمشاركة
ّ
في حل أزمة الكهرباء في
لبنان وذلك عبر تقديمها
خارطة طريق شاملة
ّ
مقسمة إلى عدة مراحل
وتمتد حتى عام 2030
بما يتوافق مع خطط
ورؤية وزارة الطاقة التي
وضعت عام 2010

وغيرها ...إال أن الشركة العمالقة ناشطة
وب ـقــوة فــي مـجــال الـطــاقــة عـلــى مستوى
العالم ،حيث أن «جنرال إلكتريك للطاقة»
تــديــر عـمـلـيــات ف ــي  180دول ــة م ــن حــول
الـعــالــم و«ت ـســاهــم تقنياتها فــي توليد
 %30من الطاقة الكهربائية في العالم،
وهي مستخدمة من قبل  %90من مرافق
نقل الطاقة فــي الـعــالــم ،فــي الــوقــت الــذي
تساهم فيه برمجياتها فــي إدارة أكثر
من  %40من إنتاج الطاقة العاملي» .كما
أن الـشــركــة «تنتج التوربينات الغازية
وال ـب ـخ ــاري ــة ال ـت ــي ت ــول ــد مـعـظــم الـطــاقــة
املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
أم ــا فــي لـبـنــان فـحـضــور الـشــركــة ليس
بــالـجــديــد ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة «ب ـ ــدءًا من
تـشـغـيــل أول ت ــورب ــن ب ـخ ــاري ف ــي عــام
 ،1987فيما دخل أول توربني غــازي من
إنتاج الشركة حيز التشغيل في لبنان

عام  ،»1996وهي وفقًا للمرعبي تساهم
فــي توليد  %15مــن الطاقة الكهربائية
ف ــي ل ـب ـنــان ،وذلـ ــك م ــن خ ــال اس ـت ـخــدام
تــوربـيـنــات وم ـع ــدات مــن صـنــع الشركة
في معامل الكهرباء في لبنان في الذوق
وصور وبعلبك.»...

ّ
الخطة المقترحة

تشير الـتـقــديــرات إل ــى أن لـبـنــان يعاني
م ــن ن ـق ــص ف ــي ال ـط ــاق ــة ي ـص ــل إل ـ ــى 1.5
جيجاواط ،بالتزامن مع استمرار تنامي
ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء بـنـسـبــة ت ـق ـ ّـدر بـ
 5ف ــي امل ـئ ــة س ـنــويــا ب ــن  2018و،2021
و 3فــي املـئــة خــال الفترة مــن  2021إلى
نهاية  .2030وتتفاقم التحديات املتعلقة
ب ـن ـقــص ح ـجــم ال ـط ــاق ــة امل ـن ـت ـجــة بـسـبــب
مشكالت متعلقة بالشبكة ،مثل تداعي
ال ـش ـب ـك ــات والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة،
إضــافــة إل ــى غـيــاب الـصـيــانــة والـتـطــويــر

ط ــرح الـشــركــة الـعــاملـ ّـيــة أت ــى خ ــال نــدوة
بعنوان «دعم مستقبل الطاقة في لبنان»
عقدت في فندق «فور سيزنز» في بيروت
بمشاركة وزير الطاقة سيزار أبي خليل
والسفيرة األميركية إليزابيث ريتشارد،
وع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ــن وال ـخ ـب ــراء
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،تــاهــا حـ ــوار ح ــول طــاولــة
مستديرة جمع مدير عــام وحــدة أعمال
خــدمــات الـطــاقــة لــدى «جـنــرال إلكتريك»
ف ــي ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
والعراق مدحت املرعبي مع مجموعة من
الصحافيني.

حضور فاعل
ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «ج ـ ـنـ ــرال إل ـك ـتــريــك»
قــد يكون أول مــا يتبادر إلــى الــذهــن هو
األج ـهــزة املـنــزلـ ّـيــة مــن غـســاالت وب ــرادات

ّ
وقــع مـصــرف «االعـتـمــاد اللبناني» اتفاقية رعــايــة لفريق كــرة الـطــائــرة ونــادي
الشبيبة الرياضي والثقافي في تنورين ،وكذلك املساهمة في رعاية إنشاء مجمع
تنورين الرياضي والثقافي الذي سيوضع الحجر األساس لتشييده في ربيع
حفل أقامه رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام ملجموعة
عام  ،2019وذلك خالل ٍ
االعـتـمــاد اللبناني جــوزيــف طــربـيــه ،في
املبنى الرئيسي للبنك ،بحضور رئيس
بلدية تنورين بهاء حرب ونائبه سامي
يوسف ،وأعضاء املجلس البلدي ورئيس
مـجـلــس األم ـن ــاء سـهـيــل مـطــر وأع ـضــاء
املـجـلــس ،بــاإلضــافــة إل ــى رئ ـيــس ال ـنــادي
الثقافي الرياضي عادل شديد .واتفاقية
ٌ
الرعاية واح ــدة مــن امل ـبــادرات العديدة ملصرف «االعـتـمــاد اللبناني» فــي مجال
املسؤولية املجتمعية للشركات والتنمية املستدامة التي تالقي أه ــداف األمــم
ّ
املتحدة للتنمية.

رئيس مجلس اإلدارة
املــديــر الـعــام لـمصرف
س ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم
IBL
حـ ـبـ ـي ــب ،وح ـ ـشـ ــد مــن
الـفـعــالـيــات السياسية
والدبلوماسية واألمنية
والحزبية.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن زع ـ ـ ـ ـ ـ ــرور أن
شـجــرة املـيــاد ّ
مكونة
«م ـ ـ ـ ــن  300شـ ـج ــرة
مستوردة من الخارج لترتفع  30مترًا لتشكل أطول شجرة ميالدية طبيعية في
لبنان» ،مؤكدًا أنه «بعد انتهاء موسم العيد ستعمد البلدية إلى زرع هذه األشجار
الـ  300في كل شوارع املدينة» .من جهته ،شدد حبيب على أن «املصرف يعتبر
انطالقًا من مفهومه أن إنــارة الشجرة مسؤولية وطنية واجتماعية سنسعى
من خاللها إلضاءة شمعة أمل لكل شاب وشابة لينطلقوا في الحياة ،ولكل رب
عائلة يجهد من أجل تربية أوالده وتأمني املستقبل لهم ،ولكل مستثمر يريد أن
ً
يؤسس عمال له ،وسياستنا تمويل الفرح وتوفير األمل ودعم النجاح وليست
عالقة زبائن فقط ،بل هي روابط اجتماعية ووطنية».

¶ بلديات

¶ طاقة

¶ مصارف

االعتماد اللبناني يرعى نادي الشبيبة تنورين

جبيل ّ
تتزين للميالد
تحت شعار «جبيل ،مدينة الحب والنور» ،أضاءت بلدية جبيل بيبلوس برعاية
بنك  IBLشجرة وزينة امليالد  ،2019-2018خــال احتفال أقيم في الشارع
الــرومــانــي بـحـضــور وزي ــر الـسـيــاحــة فــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال أوادي ــس
كيدانيان ،ورئيس البلدية وســام زعــرور وأعضاء املجلس البلدي ،إضافة إلى

إطالق مشروع الطاقة الخضراء
أطلق مركز دون بوسكو الثقافي مشروع الطاقة الخضراء والتنمية املستدامة
تحت عنوان «كل شي صار أحلى ما عدا الطبيعة» ،وذلك بالتعاون مع VIDES
إيطاليا ،وزارة الخارجية اإليطالية ،الوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون ،جامعة
بوليلتكنيكو ميالنو ،بلدية الكحالة ،بلدية عاريا ،مؤسسة البورا وفونداسيون

والـ ـتـ ـح ــدي ــث ل ـل ـم ـع ــام ــل ،ح ـي ــث يـكـشــف
املــرعـبــي أن «التكنولوجيا املستخدمة
في معمل بعلبك على سبيل املثال تعود
ً
إلى العام  ،»1983ويشدد على أن حلوال
بسيطة جـدًا وقليلة التكلفة قــادرة على
خ ـلــق ف ــرق كـبـيــر ذل ــك أن «بـتـكـلـفــة ج ـدًا
بسيطة يمكن العمل على تطوير معملي
ص ــور وب ـع ـل ـبــك وإض ــاف ــة  45م ـي ـغــاوات
تكفي إلضاءة مدينة كطرابلس».
وفي ما يتعلق بالخطة املقترحة من قبل
الـشــركــة فــي حــال إتـمــام مناقصة فإنها
تتضمن:
• إض ــاف ــة  1.5ج ـي ـج ــاواط بــاس ـت ـخــدام
تقنيات سريعة لتوليد الطاقة وإنشاء
محطات جديدة بالدورة البسيطة قابلة
للتشغيل بثالثة أنــواع من الــوقــود ،بما
ف ــي ذلـ ــك وق ـ ــود ال ـن ـفــط ال ـث ـق ـيــل ،ال ــدي ــزل
الـخـفـيــف ،وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،بــاإلضــافــة
إلــى محطات طاقة الــريــاح التي تساعد
فــي تــولـيــد الـطــاقــة النظيفة ،وذل ــك على
املدى القصير.
• زي ــادة ال ـقــدرة اإلنـتــاجـيــة بـمـقــدار 1.3
جـ ـيـ ـج ــاواط إض ــاف ـي ــة م ــن خـ ــال إن ـش ــاء
محطات جديدة عاملة بالدورة املركبة،
وتحويل محطات الــدورة البسيطة إلى
الـ ــدورة املــركـبــة لتسهيل تــولـيــد كميات
أكبر مــن الكهرباء دون زي ــادة استهالك
الوقود ،وإنشاء محطات جديدة لتوليد
طاقة الرياح ،وذلك على املدى املتوسط.
• إضــافــة مــا يـصــل إل ــى  2.7جـيـجــاواط
لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة من
خ ــال مـحـطــات جــديــدة عــامـلــة بــالــدورة
املــركـبــة ،وإن ـشــاء مــرافــق لتوليد الطاقة
باستخدام املــوارد املتجددة ،وذلــك على
املدى الطويل.
• تعزيز أداء الشبكات من خالل تمديد
ما يصل إلى  6محطات فرعية ،وإنشاء
ما يصل إلى  17محطة فرعية جديدة.
• تــركـيــب نـظــام مـتـكــامــل إلدارة الطاقة
يتيح ل ـلــوزارة تحديد مكامن الخسائر
في الشبكة.
(األخبار)

دي ــان .يمتد البرنامج على فـتــرة سنتني ،ومــن أب ــرز األه ــادف الـتــي يطمح إلى
تحقيقها :تركيب  250ملبة على الطاقة الشمسية بالكحالة وعاريا في مواقع
استراتيجية ،تأهيل  30شخصًا من مهندسني وتقنيني الكتساب الخبرة الالزمة
ّ
إلعدادهن
للتعاطي بكفاءة أكبر مع تقنية الطاقة املتجددة ،واختيار  15امــرأة،
ّ
ّ
يتمكن من إنشاء مؤسسات تتعاطى بالطاقة املتجددة.
وتأهيلهن حتى

¶ ّ
مجمعات

متاجر «إيزابيل ماران» في ABC
أعلنت مجموعة  ABCإضافة العالمة الفرنسية إيزابيل ماران Isabel Marant
إلــى مجموعة املــاركــات العاملية مــن املــابــس املعتمدة مــن قبلها .وسيتيح هذا
االقتناء الجديد لعمالء  ABCكسب نقاط على بطاقة االمتياز الخاصة بهم في
كل مرة يتسوقون في املتجر الرئيسي إليزابيل ماران في قلب وسط بيروت.
ّ
وتتميز تصاميم م ــاران بــإبــداعــاتـهــا األنـثــويــة واألنـيـقــة ،وقــد شـهــدت أعمالها
توسعًا من مركزها األســاســي في باريس ليمتد نشاط متاجرها حاليًا إلى
الصني والدانمارك ودبي وفرنسا وهونغ كونغ واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية
وإسبانيا واململكة املتحدة والــواليــات املتحدة .باإلضافة إلــى املتجر الرئيسي
في وســط بيروت ،بوتيك «إيزابيل مــاران أتــوال» متوافر اآلن في مركز ABC
األشرفية ،واملتجر الشامل في فردان .Verdun Department Stores

¶ مفكرة إقتصادية

«ت .غرغور» تحتفي باألعياد
بناسبة األعياد املجيدة تنظم شركة «ت .غرغور وأوالده» وعلى مــدى يومني
من  6حتى  8من الشهر الجاري عرضًا تحت عنوان «The Mercedes-Benz
 ،»Magical Daysيستمر مــن الساعة  9صباحًا حتى الساعة  9مـسـ ًـاء في
صالة عرض الشركة في منطقة الدورة.

