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�سقري يراأ�س اجتماعًا 

ملجال�س الأعمال اللبنانية مع اخلارج

لبنان  وجبل  بييروت  يف  والييزراعيية  وال�صناعة  التجارة  غرفة  يف  عقد 

اجتماع لروؤ�صاء جمال�س الأعمال اللبنانية مع اخلارج برئا�صة رئي�س 

احتاد الغرف اللبنانية رئي�س غرفة بروت وجبل لبنان حممد �صقر، 

العالقات  تنمية  يف  كيياميياًل  دورهيييا  لأخييذ  املجال�س  هييذه  تفعيل  بهدف 

القت�صادية بني لبنان واخلارج.

يف بداية الجتماع، اأكد �صقر »الأهمية الكبرة التي يوليها ملجال�س 

الأعيييميييال لتقوية الييعييالقييات القييتيي�ييصييادييية مييع الييييدول الييتييي لييدييينييا اأعييمييال 

وم�صالح فيها يف ظل املناف�صة الدولية املتنامية على الأ�صواق«.

التعاون  اإطيييار  لتو�صيع  اأكييير  بفاعلية  العمل  »�ييصييرورة  على  و�ييصييدد 

كي ل يقت�صر على التبادل التجاري اإمنا يجب اأن يطال كل املجالت 

اأف�صل  على  »احلييفيياظ  اأهمية  تيينيياول  واإذ  اأبييعييادهييا«.  بكل  القت�صادية 

العالقات مع اأ�صواقنا التقليدية العربية ل �صيما اخلليجية والعمل على 

اإمكانيات كبرة لتو�صع  تطويرها ب�صكل م�صطرد«، لفت اإىل »وجود 

الييقييطيياع اخلييا�ييس اللبناين يف الكثر ميين اليييدول الييتييي ل ييييزال وجييودنييا 

املييوجييودة  والييواعييدة  الكثرة  الفر�س  ميين  الييرغييم  على  متوا�صعًا  فيها 

فيها«. ودعا اإىل »اإعادة النظر بت�صكيلة املجال�س ملواكبة التطورات 

»اإن�صاء  العاملي«. واقرتح �صقر  القت�صادي  احلا�صلة على امل�صتوى 

موقع الكرتوين م�صرتك للمجال�س على اأن ي�صع كل جمل�س الن�صاطات 

رجال  جميع  يتمكن  كي  فيها،  املعني  الييدوليية  يف  املتاحة  والفر�س 

اللبنانيني املهتمني بالعمل يف اخلارج من الطالع على هذه  الأعمال 

الفر�س واإمكانية العمل على ال�صتثمار فيها«.

ويف نييهيياييية الجييتييميياع، مت التيييفييياق عييلييى عييقييد اجييتييميياع اآخييير يف وقييت 

قريب، على اأن يقوم كل جمل�س بتقدمي اقرتاحات حمددة لتطوير عمل 

املجال�س وتفعيلها.

اتفاق بني جتمع رجال الأعمال 

ووفد اقت�سادي اأرميني

 RDCL العامل  اللبنانيني يف  الأعييمييال  وقييع جتمع رجييال و�صيدات 

ووفييد  الإدارة،  جمل�س  واأعيي�ييصيياء  زمييكييحييل  فييييوؤاد  بييرئييا�ييصيية   WORLD
مكرت�صيان،  �صامفيل  اأرمينيا  �صفر  ح�صور  يف  اأرمييييينييي،  جتييياري 

اتيييفييياق تيييعييياون حيييول تيييبيييادل اخليييييرات وتييفييعيييييل ال�ييصييتييثييمييارات بني 

اجلانبني.

وي�صم الوفد الأرميني الذي يزور لبنان بدعوة من زمكحل، رجال 

والهند�صة  والتكنولوجيا  امل�صرفية  القطاعات  من  بارزين  اأعمال 

والن�صيج والطاقة والأغذية والأدوية وم�صتح�صرات التجميل والأدوات 

التنمية  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  ويرتاأ�صه  وغرها،  املعمارية 

لرئي�س  الرئي�صي  امل�صت�صار  وي�صم  اأ.اأفيياكيييييان،  اأرمييني  اأرمينيا  يف 

جمهورية اأرمينيا اأفاك اأفاكيان وم�صوؤولني يف »موؤ�ص�صة التنمية«، 

الحتفالت  تنظيم  ق�صم  رئي�س  يييغيييييازاريييان،  األينا  املنطقة  مييديييرة 

ماركو�س اأزاديان ومدير التجارة وال�صتثمار �صتيبان اأفاجيان.

واألقى زمكحل كلمة، باملنا�صبة، قال فيها »لقد ركزت الجتماعات 

بني التجمع اللبناين العاملي من جهة، واجلانب الأرميني من جهة 

ال�صركات  مع  والتعاون  ال�صتثمار  فر�س  ا�صتك�صاف  على  اأخييرى، 

الأرمينية، ومتابعة املبادرة، واإقامة من�صة جديدة يف اأرمينا لتجمع 

 RDCL لي  يكون  كي  العامل،  يف  اللبنانيني  الأعمال  و�صيدات  رجييال 

WORLD من�صة يف جميع اأنحاء العامل، بغية التقاء نظرائهم من 
رجال الأعمال يف �صبيل بناء عالقات مميزة وخلق التاآزر وال�صراكات 

الأعمال  و�صيدات  رجييال  »جتمع  اأن  اإىل  ولفت  املعلومات«.  وتبادل 

على  تاأ�صي�صه  منذ  ييييداأب   RDCL WORLD الييعييامل  يف  اللبنانيني 

القيام بالعديد من مبادرات النفتاح على العامل«.

»الوديعة ال�صعودية �صّددناها.. واملركزي اكتتب باإ�صدار 3 اآلف مليار لرة بفائدة %1«

�سالمه: الناأي بالقطاع امل�سريف واملايل عن �سراعات املنطقة
اأن »عييودة رئي�س احلكومة  اعتر حاكم م�صرف لبنان ريا�س �صالمه 

ثقة  تييعييززان  احلييكييوميية،  تفعيل  واإعييييادة  ا�صتقالته  عيين  احلييريييري  �صعد 

املتعاملني مع الأ�صواق املالية، مقيمني وغر مقيمني«. 

الغام�س  الو�صع  الأ�صواق ل حتّبذ  وقال يف مقابلة مع »فران�س 24«: 

الرئي�س  اأعييليين  عندما  ذلييك  تلّم�صنا  وقييد  مييعيينّي،  بلد  يف  �صبابية  وروؤيييية 

احلريري ا�صتقالته. فالأ�صواق يف �صوء العودة عن ال�صتقالة، �صتكون 

اأو حتى يف التداول ب�صندات اخلزينة  اأ�صواق القطع  اإن يف  اأكرث هييدوءًا، 

اللبنانية يف اخلارج. 

اأزميية  لحييتييواء  لبنان  م�صرف  اتخذها  التي  الرئي�صية  الإجييييراءات  وعيين 

قبل  ال�صتعداد  اأهييّبيية  على  لبنان  م�صرف  »كييان  �صالمه  قييال  ال�صتقالة، 

اأن كييّون احتياطات مرتفعة  الأزميية، كما �صبق  حييدوث تلك 

جراء تنفيذه هند�صة مالية عام 2016، وعمليات مالية يف 

�صيف 2017«.

وتابع: »بالطبع مل نكن نتوقع �صدمة من هذا النوع، لكن 

الإمييكييانييات  لييدى امليي�ييصييرف املييركييزي  عندما ح�صلت، كييان 

ومن  الأمييركييي،  بييالييدولر  املرتفعة  احتياطاته  ميين  الييالزميية 

خالل العمليات املالية التي قام بها حيث خففنا ال�صيولة 

ارتفاع  اإىل  اأّدى  الييذي  الأمييير  ال�صوق،  يف  املييوجييودة  باللرة 

املحافظة  املقابل  يف  ا�صتطعنا  اإمنييا  الييلييرة،  على  الييفييوائييد 

على ال�صتقرار وعلى اإمكانات مهمة للم�صتقبل«.

خالل  �صي�صتمر  اللرة  على  الفائدة  ارتفاع  كييان  اإذا  وعما 

اليييفيييرتة املييقييبييليية، وميييييدى تييياأثييير ارتييفيياعييهييا عييلييى القييتيي�ييصيياد 

احلييقيييييقييي، قيييال »ارتيييفييياع الييفييائييدة يييوؤثيير ميين دون �ييصييك على 

امليينيياخ القييتيي�ييصييادي للبلد، اإمنيييا هييذا الرتييفيياع نييَتييج عيين اأزميية 

�صيا�صية ولي�س باإرادة ذاتية من م�صرف لبنان. اإذ اإن الأزمة 

ال�صيا�صية رفعت من من�صوب املخاطر يف لبنان، لذلك َمن 

اأراد الحتفاظ باللرة اأ�صبح ُيطالب بفوائد اأهم«.

اللبنانية  اأ�يييصييياف »قييييام امليي�ييصييرف امليييركيييزي واحلييكييوميية 

 1 لييرة بفائدة  اآلف مليار   3 باإ�صدار  املالية،  بييوزارة  ممثلة 

يف املئة، مبعنى اأننا اكتتبنا بالإ�صدار الذي اأطلقته الدولة، 

ال�صندات احلكومية  الفوائد على  الذي �صُيبقي معدل  الأمر 

م�صتقرًا. لذلك لن تتاأثر بذلك �صريحة كبرة من املقرت�صني 

باللرة اللبنانية لأهداف �صكنية اأو لديهم قرو�س مدعومة 

اأ�صحاب  �صيتاأثر  بييل  الإنييتيياج،  لقطاعات  اللبنانية  باللرة 

القرو�س التجارية العادية، اإذ �صرتتفع الفائدة على قرو�صهم، اإمنا يف 

الييدولر  اإىل  اللرة  من  ديونهم  حتويل  اإمكانية  لديهم  �صتبقى  املقابل 

اإن عمليات القرتا�س يف  اإذ  الوطنية،  العملة  اأي تداعيات على  من دون 

لبنان ب�صكل عام هي يف غالبيتها بالدولر الأمركي، وبالتايل الأ�صواق 

اللبنانية معتادة على هذا الأمر«.

للعام 2017 ورمبييا  النمو  اآفييياق  الييواقييع على توقعات  هييذا  تيياأثيير  وعيين 

اأواخييير  الأزمييية ح�صلت يف  اأنيييه »كيييون  اأو�ييصييح �صالمه  الييعييام املقبل،  على 

املئة  يف   2.5 حيييدود  يف  �صتكون  النمو  ييب  ِنيي�ييصَ اأن  نييوؤكييد   ،2017 الييعييام 

الأعييييياد  مو�صم  اأبيييواب  على  اأنيينييا  خ�صو�صًا  ال�صابقة،  التوقعات  بح�صب 

حيث القت�صاد ل يهبط بدرجة كبرة«. اأ�صاف »اأما بالن�صبة اإىل العام 

الأمر  اإمنا �صيتوقف  التوقعات عادًة يف �صهر متوز،  2018، فنحن نعلن 

على املناخ ال�صيا�صي حيث ُيرتقب اإجراء النتخابات النيابية يف العام 

املقبل، ويف الوقت ذاته �صيكون املو�صوع مرتبطًا بالعمل احلكومي يف 

ما خ�ّس موازنة العام 2018«.

من  اخلليجية  ورمبييا  ال�صعودية  الييودائييع  ان�صحاب  من  املخاوف  وعيين 

لبنان وكذلك روؤو�س الأموال، وعما اإذا كان �صيحدث ذلك يف امل�صتقبل، 

اأن »لبنان مل ي�صهد �صحب ودائييع من جانب غر املقيمني  اأكييد �صالمه 

ب�صكل كبر، بل يف حدود 500 اإىل 600 مليون دولر فقط، لكن لي�س 

»منذ  اأ�ييصيياف:  اخلليج«.  من  الييودائييع  تلك  اأ�صحاب  يكون  اأن  بال�صرورة 

بييداييية احليييرب اليي�ييصييورييية، كييانييت الييعييالقييات الييتييجييارييية وحييتييى املييالييييية يف 

تراجع ومل يعد هناك تعاٍط كبر. كما اأننا مل نتلَق اأي معلومات بوجود 

جيدة  العالقة  تبقى  اأن  ونتمنى  بلبنان.  ال�صرر  باإحلاق  لديهم  نية  اأي 

الناأي بالقطاع عن  مبا يتعلق بالقطاع امل�صريف واملييايل، ون�صدد على 

ال�صراع ال�صيا�صي القائم يف املنطقة«.

اللبنانيني  الأمييوال اخلليجية يف لبنان، وحتويالت  وعن حجم روؤو�ييس 

دول  باقت�صادات  اللبناين  القت�صاد  ارتييبيياط  مييدى  ملعرفة  اخلليج،  يف 

اخلليج، قال: »ل ن�صتطيع حتديد ذلك، نظرًا اإىل وجود ال�صرية امل�صرفية 

يف لبنان، ول اأحد ي�صتطيع ذلك. فالأرقام املتداولة غر موؤكدة. اأما يف ما 

يتعلق مب�صرف لبنان فكانت لدينا وديعة للمملكة العربية ال�صعودية، 

لكننا �ييصييّددنيياهييا. هيينيياك عييالقييات دائييميية مييع دول اخلييليييييج الأخيييييرى، ومييع 

يف  كوديعة  اململكة،  جهة  ميين  ثابتًا  �ييصيييء  ل  لكن  اأييي�ييصييًا،  ال�صعودية 

م�صرف لبنان، كما يتداول البع�س«.

بح�صب  ر  تقدِّ لبنان،  اإىل  اخلليج  من  التحويالت  خ�ّس  ما  »يف  وتابع: 

 3 اإىل  دولر  مليار  ون�صف  مليارين  حيييدود  يف  الييييدويل،  البنك  درا�ييصييات 

مليارات دولر �صنويًا، وت�صّكل 40 يف املئة تقريبًا من جمموع التحويالت 

اإىل لبنان، وهذه العملية م�صتمرة، ول اأعتقد اأن هناك م�صلحة لأي جهة 

اليوم، يف خربطة التحويالت املالية بني اخلليج ولبنان«.

قيييدرة م�صرف لبنان  ميين �صالبة  الأزمييييات يخفف  تييكييرار  اإذا كييان  وعييمييا 

لدى  اأن  علمًا  ال�صمود،  على  لبنان  قيييدرة  وميين  الييتييدخييل  على 

له  ي�صمح  والذهب  الأجنبي  النقد  من  كبرًا  احتياطيًا  لبنان 

مبواجهة كل الأزمات التي �صهدها طوال ال�صنوات املا�صية، 

فييقييال �ييصييالميية: »لييبيينييان �ييصييامييد وييي�ييصييمييد. اإذا نييظييرنييا تيياريييخيييييًا، 

ح�صل اهتزاز نقدي يف العام 2005 نتيجة اغتيال الرئي�س 

الإ�صرائيلي  العييتييداء  العام 2006 كييان  رفيق احلييريييري. ويف 

 2008 الييعييام  �صهد  كذلك  كييبييرة.  �صدمة  وخلق  لبنان  على 

الأزمة املالية العاملية التي جنا منها لبنان وا�صتقبل الأموال 

اإذًا، هناك قدرة يف لبنان على ال�صمود. واملعطيات  الهاربة. 

امل�صرف  اأن  توؤكد  حاليًا،  املوجودة  الأرقييام  وفق  لدينا  التي 

النقدية  الأ�ييصييواق  على  م�صيطرًا  الييبييقيياء  على  قيييادر  املييركييزي 

وبالتايل على ا�صتقرار اللرة لل�صنتني املقبلتني«. 

ت�صرين  يف  احلييريييري  الرئي�س  ت�صريحات  كانت  اإذا  وعما 

ال�صريبية  الييزيييادات  اعتماد  ال�صروري  من  بيياأن  الفائت  الأول 

اإذا مل  اأن العملة كانت مهددة  لتفادي انهيار العملة، تعني 

العملة،  على  خماطر  هناك  كانت  اأو  الييزيييادات،  تلك  ُتعتمد 

قال »نحن يف كل اأزمة منّر بها اأو �صراع، ُي�صتخدم مو�صوع 

ا�ييصييتييقييرار �ييصييعيير �ييصييرف اليييليييرة كيييييياأداة �ييصييغييط. وعيينييدمييا اأثييير 

مييو�ييصييوع امليييوازنييية الييعيياميية كييانييت اأقييييّرت زيييييادات لييرواتييب يف 

القطاع العام، وكان من ال�صروري لال�صتقرار النقدي - حتى 

اأن تتاأّمن  الطويل -  املييدى  اإمنييا على  اآنيًا،  لو مل يكن مهددًا 

املييداخيييييل، لييذلييك كييانييت اليي�ييصييرائييب. اأعييتييقييد اأن مييداخييليية دوليية 

الرئي�س جاءت يف هذا الإطار«.

اليييتيييوازن بييني املطالبة  لييبيينييان عييلييى  وعييين كيفية حمييافييظيية 

»اإن  �صالمه  قييال  الييداخييل،  يف  امل�صرفية  واليي�ييصييرّييية  بال�صفافية  الييدولييييية 

قانون تبادل املعلومات ال�صريبية الذي اأقّر، رفع ال�صرية امل�صرفية عن 

الناحية  من  وبالطبع  عنها،  يبّلغ  اأن  لبنان  على  يجب  التي  احل�صابات 

ال�صريبية هم مقيمون يف اخلارج ولديهم ح�صابات يف لبنان، هذا الأمر 

حالة  هناك  اأن  كما  اللبنانيني.  كل  ي�صمل  ل  لذلك  القانون،  عليه  ن�ّس 

اأخرى، يف ما يتعلق مبكافحة تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، ل توجد 

�صرّية م�صرفية اأي�صًا على احل�صابات امل�صتبه بها. من هنا، يف احلالت 

املف�صلّية الأ�صا�صية التي تقرر عالقة لبنان مع اخلييارج، ل توجد �صرّية 

م�صرفية يف لبنان بح�صب القانون«.

»تكرمي« حتتفي بالإبداع العربي يف عّمان
لقاء  م�صاحة  ت�صبح  اأن  ن�صاأتها،  منذ  »تييكييرمي«  مييبييادرة  حر�صت 

فاأ�صبحت  جمييالييهييا،  يف  كييل  ومتييّيييزت،  تييفييّوقييت  عربية  ل�صخ�صيات 

ميي�ييصييدر اإليييهيييام لييليي�ييصييبيياب الييعييربييي. بييعييد بييييروت واليييدوحييية وامليينيياميية 

وبييارييي�ييس ومييراكيي�ييس ودبيييي والييقيياهييرة، اخييتييارت »تييكييرمي« هييذا العام 

احل�صني  نييور  امللكة  جاللة  بح�صور  ال�صنوي  حفلها  لتقيم  عييّمييان 

األف  من  واأكييرث  الها�صمية  الأردنييييية  العائلة  من  اأفيييراد  اإىل  بالإ�صافة 

مدعو من خمتلف اأنحاء العامل.

وللدورة الثامنة على التوايل، التزمت »تكرمي« كعادتها، الإ�صاءة 

على ق�ص�س جناحات وقد جاءت النتيجة لهذه الدورة على ال�صكل 

التايل:

لي»املتحف  الثقايف ُمنحت  لالإبداع  جائزة »تكرمي« 

الييعييربييي الأمييركييي الييقييومييي« )عيييرب - اأمييركييا( الييذي 

ومنذ فتح اأبوابه عام 2005 يف مدينة ديربورن، يقدم 

مي�صيغن  يف  الرامج  من  وا�صعة  وت�صكيلة  معار�س 

وامليييييدن الأميييركييييييية اليييكيييرى، ويييلييتييزم تييغييييير الأفيييكيييار 

اخلاطئة عن العرب الأمركيني وغرهم من الأقليات 

من خالل ا�صتقطاب العرب الأمركيني اإىل اجلماهر 

التجارب  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة  العامة، 

تقديرًا  العرقية،  وال�صعوب  للمهاجرين  امل�صرتكة 

لتنوع ال�صعوب يف الوليات املتحدة الأمركية. 

لل�صاب  ُمنحت  ال�صباب  للمبادرين  »تكرمي«  جائزة 

غيييييامن امليييفيييتييياح )قييييطيييير( الييييييذي وبييياليييرغيييم ميييين اإعييياقيييتيييه 

النادرة، اأخذ على عاتقه ن�صر احلب وال�صالم من خالل 

ن�صاطاته وبراجمه ومغامراته وجولته حول العامل، 

»غري�صة  �صركة  �س  اأ�صّ اجلميع.  اإ�صعاد  اىل  �صاعيًا 

لييالآييي�ييس كييييرمي«، تيي�ييصييم 6 حميييالت ونييحييو 60 مييوظييفييًا. 

خالل  ميين  العاملية  نحو  التوجه  على  حاليًا  ويعمل 

ت�صدير امل�صروع اإىل دول اخلليج العربي.

جيييائيييزة »تيييكيييرمي« لييلييخييدمييات الإنيي�ييصييانييييية واملييدنييييية 

اأب�صرت  الييتييي  )�ييصييوريييا(  »جيي�ييصييور«  ملوؤ�ص�صة  ُمنحت 

النور يف يونيو 2011 كمنظمة غر حكومية هدفها 

واإ�صراكهم  العامل  حييول  ال�صوريني  املغرتبني  جمع 

يف اجلهود الرامية اإىل م�صاعدة �صوريا و�صعبها على 

»ج�صور«  برامج  ترّكز  واإمكاناته.  طاقاته  كل  اإطالق 

اأبرز اجلامعات العاملية  على التعليم من خالل املنح الدرا�صية يف 

وبناء املدار�س لالأطفال ال�صوريني يف لبنان، بالإ�صافة اإىل برنامج 

ال�صوريني وبرنامج  للنازحني  العمل  لتاأمني فر�س  الإر�صاد املهني 

ال�صورية  وامل�صاريع  ال�صباب  الأعييمييال  رواد  لتمكني  الأعييمييال  رييييادة 

النا�صئة.

معايل  لل�صيدة  ُمنحت  الييرائييدة  العربية  لييلييمييراأة  »تييكييرمي«  جييائييزة 

�صت مبادرة »متكني« عام 2007 يف  اأ�صّ الع�صو�صي )الكويت( التي 

مليون  ربييع  من  اأكييرث  حياة  تغير  وا�صتطاعت  اليمنية،  اجلمهورية 

�صخ�س جذريًا وم�صاعدتهم لي�صبحوا اأ�صرًا منتجة يف جمتمعاتهم، 

فا�صتفاد من احلمالت الطبية اأكرث من 30 األف �صخ�س، ومن احلمالت 

األييفييًا، كما �صاركت يف متكني 120 جمعية  اأكييرث من 120  الإغاثية 

وموؤ�ص�صة غر ربحية ومبادرة �صبابية يف منطقة ال�صرق الأو�صط يف 

جمال اخلدمة املجتمعية.

جائزة »تكرمي« لالبتكار يف جمال التعليم ُمنحت للدكتورة نهال 

كلية  وعميدة  التغذية،  علم  يف  اجلامعية  )لييبيينييان(،الأ�ييصييتيياذة  حييول 

العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمركية يف بروت �صابقًا 

اأبييحيياثييهييا على مييو�ييصييوع ال�صمنة  الييتييي تييرتكييّز  الييدكييتييورة نهال حييول 

ن�صرت  وقد  اآثييارهييا،  من  للحد  الغذائية  واحللول  انت�صارها  واأ�صباب 

امُلزمنة  التغذية وال�صمنة والأمرا�س  اأكرث من 100 مقال علمي عن 

�صهرة  وحّققت  املرجعية.  العاملية  املن�صورات  يف  بها  املرتبطة 

كبرة يف لبنان وال�صرق الأو�صط لكونها الرائدة يف و�صع التغذية 

على جدول الأعمال الوطني والإقليمي. 

لل�صيدة �صاره  ُمنحت  البيئية امل�صتدامة  للتنمية  جائزة »تكرمي« 

التومي )تون�س(، التون�صية التي ولدى زياراتها لوطنها الأم، لحظت 

اأن تون�صيات كثرات يعانني نق�صًا يف »م�صاحات للحلم والأمييل«، 

التون�صي،  احلييلييم   »DREAM IN TUNISIA« ذلييك  نتيجة  فكانت 

ف�صاء ميّكن الن�صاء من تطوير طاقاتهن، عر مركز لل�صباب، واآخر 

للن�صاء، وثالث لريادة الأعمال.

للدكتور  ُمنحت  والتكنولوجي  العلمي  لييالإبييداع  »تييكييرمي«  جييائييزة 

ال�صعودي  الطبيب  ال�صعودية(،  العربية  )اململكة  الهلي�س  زهيير 

احني يف عالج عيوب القلب اخللقية  املعروف كواحد من اأمهر اجليرَّ

العامل  م�صتوى  على  لي�س  الأطييفييال،  عند  منها  املعّقدة  وخ�صو�صًا 

الييعييربييي فييحيي�ييصييب، بييل يف اأميييركيييا وكيينييدا واأوروبييييييا وكييثيير ميين اليييدول 

م�صتوى  على  اأطفال  قلب  جراحي  اأهييم  من  حاليًا  ويعتر  الآ�صيوية. 

العامل. اأجرى ما يزيد على الع�صرين األف عملية قلب مفتوح، وُييدعى 

يدة يف كثر من  لإلقاء املحا�صرات والتعليم واإجراء العمليات املعقَّ

دول العامل.

ُمنحت  العربي  املجتمع  يف  الدولية  للم�صاهمة  »تييكييرمي«  جائزة 

الأمركية(  املتحدة  احل�صارة«)الوليات  بييذور  »الب�صتان  ملوؤ�ص�صة 

الييتييي ُتيي�ييصييّجييع الييتييداخييل احليي�ييصيياري بييني اليينييا�ييس بييغيي�ييّس اليينييظيير عن 

املييعييتييقييدات الييدييينييييية والأ�ييييصييييل اليييعيييرقيييي، اأو امليي�ييصييتييوى الجييتييميياعييي 

هّوة  لت�صييق  وحُمرَتِمة  �صلمية  م�صارات  بناء  اأجل  من  والقت�صادي 

اخليييالفيييات، والحييتييفييال بييالييتيينييّوع وتييعييزيييز �صبل بييديييليية لييلييتيياأثييِر على 

اإحداث تغير اإجتماعي اإيجابي.

لييرميييون دبانة  ُمنحت  لييالأعييمييال  الييبييارزة  للقيادة  جييائييزة »تييكييرمي« 

ملجموعة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  من�صب  ي�صغل  الييذي  )لبنان( 

نيويورك  يف  الأ�صا�صّي  مقرها  عاملّية  ا�صتثمار  �صركة  وهي   ،Invus
ولها مكاتب يف باري�س ولندن وهونغ كونغ، وتتنّوع ا�صتثماراتها 

يف جمموعة وا�صعة من ال�صناعات مبا يف ذلك املنتجات واخلدمات 

�صة، والرجميات،  ال�صتهالكية، والغذاء، وجتارة التجزئة املتخ�صّ

اأمناء  الطبية. وهو رئي�س جمل�س  والأجهزة  والتكنولوجيا احليوية 

مييوؤ�ييصيي�ييصيية »الييعييمييل �ييصييد اجليييييوع« يف اليييولييييات املييتييحييدة الأمييركييييية 

والرئي�س الدويل ل�صبكة »العمل �صد اجلوع«.

العربية  )اململكة   – الأميير �صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز  حاز 

ف�صاء  رائييد  اأول  هييو  �صلطان  والأمييير  خا�س  تقدير  على  ال�صعودية( 

الييفيي�ييصيياء )بييرحييليية دييي�ييصييكييفييري مهمة  عييربييي ينطلق ميين الإعييييالم اىل 

اليي�ييصييوء عييربيييييًا.  51 جييي يف عيييام 1٩85(، وهيييو مييا جعله يف دائييييرة 

الإدارة، ورئي�س الهيئة العامة  ي�صغل حاليًا من�صب رئي�س جمل�س 

لل�صياحة والرتاث الوطني، وهو موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة نادي 

الطران ال�صعودي وميار�س الطران املدين لأكرث من ثالثة عقود. 

منر  وال�صيدة  خا�س  تقدير  على  )تركيا(   – النمر  ملك  حييازت  كما 

العملية مع املهّم�صني منذ  بييداأت حياتها  التي  ا�صطنبول  ابنة  هي 

الالجئني  �ييصيينيية، وكييّر�ييصييت جييهييودهييا لتح�صني حييييياة  ميين 25  اأكيييرث 

�صت »جمعية الدعم  الفل�صطينيني املقيمني يف خمّيمات لبنان. اأ�صّ

نة يف مركزين،  اأكرث من 100 م�صّن وم�صّ التي ت�صاعد  الجتماعي« 

�صت »جمعية توحيد �صبيبة لبنان« التي ومن خاللها تتابع  كما اأ�صّ

عملها مع لجئني وجمتمعات مهّم�صة لتاأمني فر�س 

تعليم وعي�س اأف�صل.

ُميينييحييت جيييائيييزة »تيييكيييرمي« لإجنيييييييازات الييعييميير لييرجييل 

الأعيييييميييييال اليييليييبييينييياين الييييراحييييل ميييييييارون �ييصييمييعييان الييييذي 

النفط  قييطيياعييات  يف  الييعييربييي  اخلييليييييج  يف  �صيته  ذاع 

والإنيي�ييصيياءات  وامليييقييياولت  املييدنييييية  والهند�صة  والييغيياز 

 2011 يف  اأ�ص�س  والذي  اأنواعها،  على  وال�صتثمارات 

»مييوؤ�ييصيي�ييصيية �ييصييمييعييان«، مييكييّر�ييصييًا جييهييوده لإعييييالء �ييصيياأن 

التعليم من خالل عطاءاته التي تخّطت كل التوقعات 

ميين نوعه  الأكييير  هييو  تييرعييًا  املوؤ�ص�صة  اإذ �صمل عطاء 

يف تاريخ اجلامعة الأمركية يف بروت بلغ قدره 50 

جائزة  منحت  الأوىل،  وللمّرة  اأمييركييي.   دولر  مليون 

»اليييقيييائيييد الييتيياريييخييي« ليييذكيييرى جييالليية املييلييك ح�صني 

بيين طييالل بيياين الأردن احلييديييث، والييقييائييد الييذي متّكن 

اأوقيييييات اليي�ييصييراع  بحكمته مييين قيييييييادة املييمييلييكيية خيييالل 

وال�يييصيييطيييرابيييات، وجييعييلييهييا واحيييية لييليي�ييصييالم وال�ييصييتييقييرار 

والعتدال يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

الدكتورة  من  التحكيمي  »تييكييرمي«  جمل�س  يتاأّلف 

ال�صيد  الإبراهيمي،  الأخ�صر  الدكتور  نهى احلجيالن، 

الييروائييي  غ�صن،  كييارلييو�ييس  ال�صناعي  بييريييخييو،  �صمر 

حياة  الليدي  املغربي،  عاكف  الدكتور  ليفي،  مييارك 

بالومبو، ال�صيخة بول ال�صباح، الدكتور اأحمد هيكل، 

رجل الأعمال عي�صى اأبو عي�صى، ال�صيدة نورا جنبالط، 

ال�صيخة هال اّل خليفة، ال�صيد ريا�س ال�صادق، ال�صيد 

رجا �صيداوي، الأمرة علياء الطباع وال�صيخ �صالح الرتكي.

تراأ�س امللكة نور املجل�س الفخري لي »تكرمي« وهو ي�صّم الدكتورة 

حنان ع�صراوي، الدكتور فاروق احل�صني، الدكتورة �صعاد اجلفايل، 

مو�صى  عمرو  الدكتور  خييوري،  �صامر  ال�صيد  اخلليفة،  مي  ال�صيخة 

الحتفال  ال�صيخلي  ليلى  الإعالمية  قّدمت  �صرف.  ليلى  والييدكييتييورة 

الذي تبعه حفل ع�صاء.

و�صركاء  الفائزين  بح�صور  �صحايف  موؤمتر  التايل  اليوم  يف  عقد 

غيييداء.  وحييفييل  نقا�صية  حييلييقييات  تبعته  ال�ييصييرتاتيييييجيييييني،  »تيييكيييرمي« 

القاب�صة،  نييييي�ييصييان، ن�صما  رييينييو-  بييدعييم حتييالييف  »تيييكيييرمي«  حتييظييى 

�صركة ال�صالم العاملية لال�صتثمار، Barclays، Horizon وOMD.اأما 

رعاة هذا العام فهم على التوايل: البنك العربي، العبديل، جمموعة 

اب القاب�صة و زين - الأردن. جواد الق�صّ

[ فريق »تكرمي 2017«

عطااهلل اأول لبنانية نائبة لرئي�س 

منظمة التغليف العاملية

مت تعيني املديرة العامة للمركز اللبناين للتغليف »ليبان باك« 

نائبة  اهلل،  عييطييا  �صهى  اللبنانيني  ال�صناعيني  جلمعية  الييتييابييع 

لرئي�س منظمة التغليف العاملية، من قبل رئي�صها بيار بيينار خالل 

اجتماع جمل�س اإدارة املنظمة يف ت�صرين الثاين الفائت الذي عقد 

الأوىل التي ي�صغل فيها هذا املن�صب  يف الرازيل. وهذه هي املرة 

يف املنظمة، خبر يف هذا املجال من العامل العربي.

جمال  عن  م�صوؤول  منهم  واحييد  وكييل  للرئي�س  نييواب   3 وللمنظمة 

معني، و�صتتوىل عييطييااهلل قطاع املييوؤمتييرات واملييعييار�ييس واجلييوائييز 

الدولية يف جمال التغليف. واملنظمة العاملية للتغليف هي احتاد 

دويل غر حكومي وغر ربحي، موؤلفة من معاهد وجمعيات وطنية 

للتعبئة  الييعيياملييي  املجتمع  خييدميية  ومهمتها  والتغليف  للتعبئة 

والييتييغييليييييف. وهييييي تيي�ييصييم 66 بيييليييدًا، وتيييهيييدف اىل تيي�ييصييجيييييع تييطييوييير 

فيهما  والتدريب  التعليم  وحتفيز  والتغليف،  التعبئة  تكنولوجيا 

الدولية وحت�صني تغليف املنتجات  التجارة  وامل�صاهمة يف تنمية 

اأ�ييصييواق  جميييال  يف  للتغليف  التناف�صية  قييدرتييهييا  ليييزييييادة  الييوطيينييييية 

الت�صدير.

ا�ييصييتييقييبييل رئييييي�ييس احلييكييوميية �صعد 

احليييرييييري اأمييي�يييس وفيييييدًا مييين �ييصيينييدوق 

اليييينييييقييييد الييييييييييدويل بييييرئييييا�ييييصيييية املييييدييييير 

امل�صاعد لإدارة ال�صرق الأو�صط واآ�صيا 

كري�صتوفر  ال�صندوق،  يف  الو�صطى 

التطورات  البحث  وتناول  جارفي�س، 

والتح�صرات  لبنان  يف  القت�صادية 

لدعم  باري�س  موؤمتر  لعقد  اجلييارييية 

لبنان.

وكييييان جييارفييييي�ييس واليييوفيييد املييرافييق 

خليل  ح�صن  علي  املييالييييية  وزيييير  زار 

اليييييييوزارة. ومت عيير�ييس  يف مييكييتييبييه يف 

الأو�ييييييصيييييياع املييييالييييييييية والقيييتييي�يييصييياديييية 

وامل�صائل امل�صرتكة.

كييمييا الييتييقييى خييليييييل رئييييي�ييس غييرفيية 

اليييتيييجيييارة واليي�ييصيينيياعيية حمييمييد �صقر 

هولدينغ«  »ماليا  جمموعة  ورئي�س 

ا�يييصيييتيييعيييرا�يييس  ومت  �ييييييصييييييراف  جيييييييياك 

اخليييييطيييييوات الييييتييييي تييييدعييييم القيييتييي�يييصييياد 

يييين ال�ييييصييييتييييقييييرارييييين امليييييايل  وحتيييي�ييييصّ

والقت�صادي.

احلريري يبحث مع وفد �سندوق النقد حت�سريات موؤمتر باري�س

[ �سالمه  )»امل�ستقبل«(

[ الرئي�س احلريري اأثناء ا�ستقباله وفد �سندوق النقد الدويل  )داالتي ونهرا(


