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�شقري ير�أ�س اجتماع ًا
ملجال�س الأعمال اللبنانية مع اخلارج
عقد يف غرفة التجارة وال�صناعة وال��زراع��ة يف ب�يروت وجبل لبنان
اجتماع لر�ؤ�ساء جمال�س الأعمال اللبنانية مع اخلارج برئا�سة رئي�س
احتاد الغرف اللبنانية رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان حممد �شقري،
بهدف تفعيل ه��ذه املجال�س لأخ��ذ دوره���ا ك��ام ً
�لا يف تنمية العالقات
االقت�صادية بني لبنان واخلارج.
يف بداية االجتماع� ،أكد �شقري «الأهمية الكبرية التي يوليها ملجال�س
الأع���م���ال لتقوية ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة م��ع ال����دول ال��ت��ي ل��دي��ن��ا �أع��م��ال
وم�صالح فيها يف ظل املناف�سة الدولية املتنامية على الأ�سواق».
و���ش��دد على «���ض��رورة العمل بفاعلية �أك�ب�ر لتو�سيع �إط���ار التعاون
كي ال يقت�صر على التبادل التجاري �إمنا يجب �أن يطال كل املجاالت
االقت�صادية بكل �أب��ع��اده��ا» .و�إذ ت��ن��اول �أهمية «احل��ف��اظ على �أف�ضل
العالقات مع �أ�سواقنا التقليدية العربية ال �سيما اخلليجية والعمل على
تطويرها ب�شكل م�ضطرد» ،لفت �إىل «وجود �إمكانيات كبرية لتو�سع
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص اللبناين يف الكثري م��ن ال���دول ال��ت��ي ال ي���زال وج��ودن��ا
فيها متوا�ضع ًا على ال��رغ��م م��ن الفر�ص الكثرية وال��واع��دة امل��وج��ودة
فيها» .ودعا �إىل «�إعادة النظر بت�شكيلة املجال�س ملواكبة التطورات
احلا�صلة على امل�ستوى االقت�صادي العاملي» .واقرتح �شقري «�إن�شاء
موقع الكرتوين م�شرتك للمجال�س على �أن ي�ضع كل جمل�س الن�شاطات
والفر�ص املتاحة يف ال��دول��ة املعني فيها ،كي يتمكن جميع رجال
الأعمال اللبنانيني املهتمني بالعمل يف اخلارج من االطالع على هذه
الفر�ص و�إمكانية العمل على اال�ستثمار فيها».
ويف ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع ،مت االت���ف���اق ع��ل��ى ع��ق��د اج��ت��م��اع �آخ���ر يف وق��ت
قريب ،على �أن يقوم كل جمل�س بتقدمي اقرتاحات حمددة لتطوير عمل
املجال�س وتفعيلها.

اتفاق بني جتمع رجال الأعمال
ووفد اقت�صادي �أرميني
وق��ع جتمع رج��ال و�سيدات الأع��م��ال اللبنانيني يف العامل RDCL
 WORLDب��رئ��ا���س��ة ف�����ؤاد زم��ك��ح��ل و�أع�����ض��اء جمل�س الإدارة ،ووف��د
جت���اري �أرم��ي��ن��ي ،يف ح�ضور �سفري �أرمينيا �سامفيل مكرت�شيان،
ات���ف���اق ت���ع���اون ح���ول ت���ب���ادل اخل��ب��رات وت��ف��ع��ي��ل اال���س��ت��ث��م��ارات بني
اجلانبني.
وي�ضم الوفد الأرميني الذي يزور لبنان بدعوة من زمكحل ،رجال
�أعمال بارزين من القطاعات امل�صرفية والتكنولوجيا والهند�سة
والن�سيج والطاقة والأغذية والأدوية وم�ستح�ضرات التجميل والأدوات
املعمارية وغريها ،ويرت�أ�سه الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنمية
يف �أرمينيا �أرم�ين �أ�.أف��اك��ي��ان ،وي�ضم امل�ست�شار الرئي�سي لرئي�س
جمهورية �أرمينيا �أفاك �أفاكيان وم�س�ؤولني يف «م�ؤ�س�سة التنمية»،
م��دي��رة املنطقة �ألينا ي��غ��ي��ازاري��ان ،رئي�س ق�سم تنظيم االحتفاالت
ماركو�س �أزاديان ومدير التجارة واال�ستثمار �ستيبان �أفاجيان.
و�ألقى زمكحل كلمة ،باملنا�سبة ،قال فيها «لقد ركزت االجتماعات
بني التجمع اللبناين العاملي من جهة ،واجلانب الأرميني من جهة
�أخ��رى ،على ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار والتعاون مع ال�شركات
الأرمينية ،ومتابعة املبادرة ،و�إقامة من�صة جديدة يف �أرمينا لتجمع
رج��ال و�سيدات الأعمال اللبنانيني يف العامل ،كي يكون لـ RDCL
 WORLDمن�صة يف جميع �أنحاء العامل ،بغية التقاء نظرائهم من
رجال الأعمال يف �سبيل بناء عالقات مميزة وخلق الت�آزر وال�شراكات
وتبادل املعلومات» .ولفت �إىل �أن «جتمع رج��ال و�سيدات الأعمال
اللبنانيني يف ال��ع��امل  RDCL WORLDي���د�أب منذ ت�أ�سي�سه على
القيام بالعديد من مبادرات االنفتاح على العامل».

عطااهلل �أول لبنانية نائبة لرئي�س
منظمة التغليف العاملية
مت تعيني املديرة العامة للمركز اللبناين للتغليف «ليبان باك»
ال��ت��اب��ع جلمعية ال�صناعيني اللبنانيني �سهى ع��ط��ا اهلل ،نائبة
لرئي�س منظمة التغليف العاملية ،من قبل رئي�سها بيار بيينار خالل
اجتماع جمل�س �إدارة املنظمة يف ت�شرين الثاين الفائت الذي عقد
يف الربازيل .وهذه هي املرة الأوىل التي ي�شغل فيها هذا املن�صب
يف املنظمة ،خبري يف هذا املجال من العامل العربي.
وللمنظمة  ٣ن��واب للرئي�س وك��ل واح��د منهم م�س�ؤول عن جمال
معني ،و�ستتوىل ع��ط��ااهلل قطاع امل���ؤمت��رات وامل��ع��ار���ض واجل��وائ��ز
الدولية يف جمال التغليف .واملنظمة العاملية للتغليف هي احتاد
دويل غري حكومي وغري ربحي ،م�ؤلفة من معاهد وجمعيات وطنية
للتعبئة والتغليف ومهمتها خ��دم��ة املجتمع ال��ع��امل��ي للتعبئة
وال��ت��غ��ل��ي��ف .وه����ي ت�����ض��م  66ب���ل���د ًا ،وت���ه���دف اىل ت�����ش��ج��ي��ع ت��ط��وي��ر
تكنولوجيا التعبئة والتغليف ،وحتفيز التعليم والتدريب فيهما
وامل�ساهمة يف تنمية التجارة الدولية وحت�سني تغليف املنتجات
ال��وط��ن��ي��ة ل���زي���ادة ق��درت��ه��ا التناف�سية للتغليف يف جم���ال �أ���س��واق
الت�صدير.

امل�ستقبل االقت�صادي
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احلريري يبحث مع وفد �صندوق النقد حت�ضريات م�ؤمتر باري�س

(داالتي ونهرا)
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ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة �سعد
احل���ري���ري �أم�������س وف�����د ًا م���ن ���ص��ن��دوق
ال����ن����ق����د ال����������دويل ب����رئ����ا�����س����ة امل����دي����ر
امل�ساعد لإدارة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
الو�سطى يف ال�صندوق ،كري�ستوفر
جارفي�س ،وتناول البحث التطورات
االقت�صادية يف لبنان والتح�ضريات
اجل��اري��ة لعقد م�ؤمتر باري�س لدعم
لبنان.
وك����ان ج��ارف��ي�����س وال���وف���د امل��راف��ق
زار وزي���ر امل��ال��ي��ة علي ح�سن خليل
يف م��ك��ت��ب��ه يف ال�������وزارة .ومت ع��ر���ض
الأو�������ض������اع امل����ال����ي����ة واالق���ت�������ص���ادي���ة
وامل�سائل امل�شرتكة.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى خ��ل��ي��ل رئ��ي�����س غ��رف��ة
ال���ت���ج���ارة وال�����ص��ن��اع��ة حم��م��د �شقري
ورئي�س جمموعة «ماليا هولدينغ»
ج��������اك �������ص������راف ومت ا����س���ت���ع���را����ض
اخل�����ط�����وات ال����ت����ي ت����دع����م االق���ت�������ص���اد
وحت����� ّ����ص����ن اال�����س����ت����ق����راري����ن امل�����ايل
واالقت�صادي.

�سددناها ..واملركزي اكتتب ب�إ�صدار � 3آالف مليار لرية بفائدة »%1
«الوديعة ال�سعودية ّ

�سالمه :الن�أي بالقطاع امل�صريف واملايل عن �صراعات املنطقة

اعترب حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمه �أن «ع��ودة رئي�س احلكومة
�سعد احل��ري��ري ع��ن ا�ستقالته و�إع����ادة تفعيل احل��ك��وم��ة ،ت��ع��ززان ثقة
املتعاملني مع الأ�سواق املالية ،مقيمني وغري مقيمني».
وقال يف مقابلة مع «فران�س  :»24الأ�سواق ال حت ّبذ الو�ضع الغام�ض
تلم�سنا ذل��ك عندما �أع��ل��ن الرئي�س
ور�ؤي���ة �ضبابية يف بلد م��ع�ّي،نّ  ،وق��د ّ
احلريري ا�ستقالته .فالأ�سواق يف �ضوء العودة عن اال�ستقالة� ،ستكون
�أكرث ه��دوء ًا� ،إن يف �أ�سواق القطع �أو حتى يف التداول ب�سندات اخلزينة
اللبنانية يف اخلارج.
وع��ن الإج����راءات الرئي�سية التي اتخذها م�صرف لبنان الح��ت��واء �أزم��ة
اال�ستقالة ،ق��ال �سالمه «ك��ان م�صرف لبنان على �أه�� ّب��ة اال�ستعداد قبل
ح��دوث تلك الأزم��ة ،كما �سبق �أن ك�� ّون احتياطات مرتفعة
جراء تنفيذه هند�سة مالية عام  ،2016وعمليات مالية يف
�صيف .»2017
وتابع« :بالطبع مل نكن نتوقع �صدمة من هذا النوع ،لكن
عندما ح�صلت ،ك��ان ل��دى امل�����ص��رف امل��رك��زي الإم��ك��ان��ات
ال�لازم��ة م��ن احتياطاته املرتفعة ب��ال��دوالر الأم�يرك��ي ،ومن
خالل العمليات املالية التي قام بها حيث خففنا ال�سيولة
باللرية امل��وج��ودة يف ال�سوق ،الأم���ر ال��ذي � ّأدى �إىل ارتفاع
ال��ف��وائ��د على ال��ل�يرة� ،إمن��ا ا�ستطعنا يف املقابل املحافظة
على اال�ستقرار وعلى �إمكانات مهمة للم�ستقبل».
وعما �إذا ك��ان ارتفاع الفائدة على اللرية �سي�ستمر خالل
ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة ،وم�����دى ت����أث�ي�ر ارت��ف��اع��ه��ا ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد
احل��ق��ي��ق��ي ،ق���ال «ارت���ف���اع ال��ف��ائ��دة ي���ؤث��ر م��ن دون ���ش��ك على
امل��ن��اخ االق��ت�����ص��ادي للبلد� ،إمن���ا ه��ذا االرت��ف��اع ن�� َت��ج ع��ن �أزم��ة
�سيا�سية ولي�س ب�إرادة ذاتية من م�صرف لبنان� .إذ �إن الأزمة
ال�سيا�سية رفعت من من�سوب املخاطر يف لبنان ،لذلك َمن
�أراد االحتفاظ باللرية �أ�صبح ُيطالب بفوائد �أهم».
�أ����ض���اف «ق����ام امل�����ص��رف امل���رك���زي واحل��ك��وم��ة اللبنانية
ممثلة ب��وزارة املالية ،ب�إ�صدار � 3آالف مليار ل�يرة بفائدة 1
يف املئة ،مبعنى �أننا اكتتبنا بالإ�صدار الذي �أطلقته الدولة،
الأمر الذي �س ُيبقي معدل الفوائد على ال�سندات احلكومية
م�ستقر ًا .لذلك لن تت�أثر بذلك �شريحة كبرية من املقرت�ضني
] �سالمه
باللرية اللبنانية لأهداف �سكنية �أو لديهم قرو�ض مدعومة
باللرية اللبنانية لقطاعات الإن��ت��اج ،ب��ل �سيت�أثر �أ�صحاب
القرو�ض التجارية العادية� ،إذ �سرتتفع الفائدة على قرو�ضهم� ،إمنا يف
املقابل �ستبقى لديهم �إمكانية حتويل ديونهم من اللرية �إىل ال��دوالر
من دون �أي تداعيات على العملة الوطنية� ،إذ �إن عمليات االقرتا�ض يف
لبنان ب�شكل عام هي يف غالبيتها بالدوالر الأمريكي ،وبالتايل الأ�سواق
اللبنانية معتادة على هذا الأمر».
وع��ن ت���أث�ير ه��ذا ال��واق��ع على توقعات �آف���اق النمو للعام  2017ورمب��ا
على ال��ع��ام املقبل� ،أو���ض��ح �سالمه �أن���ه «ك���ون الأزم���ة ح�صلت يف �أواخ���ر
�����س��ب النمو �ستكون يف ح���دود  2.5يف املئة
ال��ع��ام  ،2017ن���ؤك��د �أن ِن َ
بح�سب التوقعات ال�سابقة ،خ�صو�ص ًا �أن��ن��ا على �أب���واب مو�سم الأع��ي��اد

يتعلق مب�صرف لبنان فكانت لدينا وديعة للمملكة العربية ال�سعودية،
حيث االقت�صاد ال يهبط بدرجة كبرية»� .أ�ضاف «�أما بالن�سبة �إىل العام
ً
���س��ددن��اه��ا .ه��ن��اك ع�لاق��ات دائ��م��ة م��ع دول اخل��ل��ي��ج الأخ�����رى ،وم��ع
لكننا
عادة يف �شهر متوز� ،إمنا �سيتوقف الأمر
 ،2018فنحن نعلن التوقعات
ّ
ال�سعودية �أي�����ض�� ًا ،لكن ال ���ش��يء ثابت ًا م��ن جهة اململكة ،كوديعة يف
على املناخ ال�سيا�سي حيث ُيرتقب �إجراء االنتخابات النيابية يف العام
م�صرف لبنان ،كما يتداول البع�ض».
املقبل ،ويف الوقت ذاته �سيكون املو�ضوع مرتبط ًا بالعمل احلكومي يف
خ�ص التحويالت من اخلليج �إىل لبنان ،تقدِّ ر بح�سب
وتابع« :يف ما
خ�ص موازنة العام .»2018
ما
ّ
ّ
درا���س��ات البنك ال����دويل ،يف ح���دود مليارين ون�صف مليار دوالر �إىل 3
وع��ن املخاوف من ان�سحاب ال��ودائ��ع ال�سعودية ورمب��ا اخلليجية من
ّ
وت�شكل  40يف املئة تقريب ًا من جمموع التحويالت
مليارات دوالر �سنوي ًا،
لبنان وكذلك ر�ؤو�س الأموال ،وعما �إذا كان �سيحدث ذلك يف امل�ستقبل،
�إىل لبنان ،وهذه العملية م�ستمرة ،وال �أعتقد �أن هناك م�صلحة لأي جهة
�أك��د �سالمه �أن «لبنان مل ي�شهد �سحب ودائ��ع من جانب غري املقيمني
اليوم ،يف خربطة التحويالت املالية بني اخلليج ولبنان».
ب�شكل كبري ،بل يف حدود � 500إىل  600مليون دوالر فقط ،لكن لي�س
وع��م��ا �إذا ك��ان ت��ك��رار الأزم����ات يخفف م��ن �صالبة ق���درة م�صرف لبنان
بال�ضرورة �أن يكون �أ�صحاب تلك ال��ودائ��ع من اخلليج»� .أ���ض��اف« :منذ
على ال��ت��دخ��ل وم��ن ق���درة لبنان على ال�صمود ،علم ًا �أن لدى
لبنان احتياطي ًا كبري ًا من النقد الأجنبي والذهب ي�سمح له
مبواجهة كل الأزمات التي �شهدها طوال ال�سنوات املا�ضية،
ف��ق��ال ���س�لام��ة« :ل��ب��ن��ان ���ص��ام��د وي�����ص��م��د� .إذا ن��ظ��رن��ا ت��اري��خ��ي�� ًا،
ح�صل اهتزاز نقدي يف العام  2005نتيجة اغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري .ويف العام  2006ك��ان االع��ت��داء الإ�سرائيلي
على لبنان وخلق �صدمة ك��ب�يرة .كذلك �شهد ال��ع��ام 2008
الأزمة املالية العاملية التي جنا منها لبنان وا�ستقبل الأموال
الهاربة� .إذ ًا ،هناك قدرة يف لبنان على ال�صمود .واملعطيات
التي لدينا وفق الأرق��ام املوجودة حالي ًا ،ت�ؤكد �أن امل�صرف
امل��رك��زي ق���ادر على ال��ب��ق��اء م�سيطر ًا على الأ���س��واق النقدية
وبالتايل على ا�ستقرار اللرية لل�سنتني املقبلتني».
وعما �إذا كانت ت�صريحات الرئي�س احل��ري��ري يف ت�شرين
الأول الفائت ب���أن من ال�ضروري اعتماد ال��زي��ادات ال�ضريبية
لتفادي انهيار العملة ،تعني �أن العملة كانت مهددة �إذا مل
ُتعتمد تلك ال��زي��ادات� ،أو كانت هناك خماطر على العملة،
قال «نحن يف كل �أزمة من ّر بها �أو �صراعُ ،ي�ستخدم مو�ضوع
ا���س��ت��ق��رار ���س��ع��ر ���ص��رف ال���ل�ي�رة ك�������أداة ���ض��غ��ط .وع��ن��دم��ا �أث�ي�ر
م��و���ض��وع امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ك��ان��ت �أق���� ّرت زي����ادات ل��روات��ب يف
القطاع العام ،وكان من ال�ضروري لال�ستقرار النقدي  -حتى
لو مل يكن مهدد ًا �آني ًا� ،إمن��ا على امل��دى الطويل � -أن تت� ّأمن
امل��داخ��ي��ل ،ل��ذل��ك ك��ان��ت ال�����ض��رائ��ب� .أع��ت��ق��د �أن م��داخ��ل��ة دول��ة
(«امل�ستقبل»)
الرئي�س جاءت يف هذا الإطار».
وع���ن كيفية حم��اف��ظ��ة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال���ت���وازن ب�ين املطالبة
ب��داي��ة احل���رب ال�����س��وري��ة ،ك��ان��ت ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة وح��ت��ى امل��ال��ي��ة يف
��س��ري��ة امل�صرفية يف ال��داخ��ل ،ق��ال �سالمه «�إن
ال��دول��ي��ة بال�شفافية وال��� ّ
َ
ٍ
نتلق �أي معلومات بوجود
تعاط كبري .كما �أننا مل
تراجع ومل يعد هناك
قانون تبادل املعلومات ال�ضريبية الذي �أق ّر ،رفع ال�سرية امل�صرفية عن
�أي نية لديهم ب�إحلاق ال�ضرر بلبنان .ونتمنى �أن تبقى العالقة جيدة
احل�سابات التي يجب على لبنان �أن يب ّلغ عنها ،وبالطبع من الناحية
مبا يتعلق بالقطاع امل�صريف وامل��ايل ،ون�شدد على الن�أي بالقطاع عن
ال�ضريبية هم مقيمون يف اخلارج ولديهم ح�سابات يف لبنان ،هذا الأمر
ال�صراع ال�سيا�سي القائم يف املنطقة».
ن�ص عليه القانون ،لذلك ال ي�شمل كل اللبنانيني .كما �أن هناك حالة
ّ
وعن حجم ر�ؤو���س الأم��وال اخلليجية يف لبنان ،وحتويالت اللبنانيني
�أخرى ،يف ما يتعلق مبكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب ،ال توجد
يف اخلليج ،ملعرفة م��دى ارت��ب��اط االقت�صاد اللبناين باقت�صادات دول
�سرية م�صرفية �أي�ض ًا على احل�سابات امل�شتبه بها .من هنا ،يف احلاالت
ّ
اخلليج ،قال« :ال ن�ستطيع حتديد ذلك ،نظر ًا �إىل وجود ال�سرية امل�صرفية
�سرية
املف�صل ّية الأ�سا�سية التي تقرر عالقة لبنان مع اخل��ارج ،ال توجد
ّ
م�صرفية يف لبنان بح�سب القانون».
يف لبنان ،وال �أحد ي�ستطيع ذلك .فالأرقام املتداولة غري م�ؤكدة� .أما يف ما

عمان
«تكرمي» حتتفي بالإبداع العربي يف ّ
جمال اخلدمة املجتمعية.
جائزة «تكرمي» لالبتكار يف جمال التعليم مُ نحت للدكتورة نهال
ح��وال (ل��ب��ن��ان)،الأ���س��ت��اذة اجلامعية يف علم التغذية ،وعميدة كلية
العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت �سابق ًا
ال��دك��ت��ورة نهال ح��ول ال��ت��ي ت�ترك�� ّز �أب��ح��اث��ه��ا على م��و���ض��وع ال�سمنة
و�أ�سباب انت�شارها واحللول الغذائية للحد من �آث��اره��ا ،وقد ن�شرت
�أكرث من  ١٠٠مقال علمي عن التغذية وال�سمنة والأمرا�ض املُزمنة
املرتبطة بها يف املن�شورات العاملية املرجعية .وحقّ قت �شهرة
كبرية يف لبنان وال�شرق الأو�سط لكونها الرائدة يف و�ضع التغذية
على جدول الأعمال الوطني والإقليمي.

حر�صت م��ب��ادرة «ت��ك��رمي» منذ ن�ش�أتها� ،أن ت�صبح م�ساحة لقاء
ل�شخ�صيات عربية ت��ف�� ّوق��ت ومت��يّ��زت ،ك��ل يف جم��ال��ه��ا ،ف�أ�صبحت
م�����ص��در �إل���ه���ام ل��ل�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي .ب��ع��د ب��ي�روت وال���دوح���ة وامل��ن��ام��ة
وب��اري�����س وم��راك�����ش ودب���ي وال��ق��اه��رة ،اخ��ت��ارت «ت��ك��رمي» ه��ذا العام
ع��مّ ��ان لتقيم حفلها ال�سنوي بح�ضور جاللة امللكة ن��ور احل�سني
بالإ�ضافة �إىل �أف���راد من العائلة الأردن��ي��ة الها�شمية و�أك�ثر من �ألف
مدعو من خمتلف �أنحاء العامل.
وللدورة الثامنة على التوايل ،التزمت «تكرمي» كعادتها ،الإ�ضاءة
على ق�ص�ص جناحات وقد جاءت النتيجة لهذه الدورة على ال�شكل
التايل:
جائزة «تكرمي» للإبداع الثقايف مُ نحت لـ«املتحف
ال��ع��رب��ي الأم�يرك��ي ال��ق��وم��ي» (ع���رب � -أم�يرك��ا) ال��ذي
ومنذ فتح �أبوابه عام  ٢٠٠٥يف مدينة ديربورن ،يقدم
معار�ض وت�شكيلة وا�سعة من الربامج يف مي�شيغن
وامل�����دن الأم�ي�رك���ي���ة ال���ك�ب�رى ،وي��ل��ت��زم ت��غ��ي�ير الأف���ك���ار
اخلاطئة عن العرب الأمريكيني وغريهم من الأقليات
من خالل ا�ستقطاب العرب الأمريكيني �إىل اجلماهري
العامة ،بالإ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على التجارب
امل�شرتكة للمهاجرين وال�شعوب العرقية ،تقدير ًا
لتنوع ال�شعوب يف الواليات املتحدة الأمريكية.
جائزة «تكرمي» للمبادرين ال�شباب مُ نحت لل�شاب
غ�����امن امل���ف���ت���اح (ق����ط����ر) ال������ذي وب���ال���رغ���م م����ن �إع���اق���ت���ه
النادرة� ،أخذ على عاتقه ن�شر احلب وال�سالم من خالل
ن�شاطاته وبراجمه ومغامراته وجوالته حول العامل،
أ�س�س �شركة «غري�سة
�ساعي ًا اىل �إ�سعاد اجلميعّ � .
ل�ل�آي�����س ك����رمي» ،ت�����ض��م  ٦حم�ل�ات ون��ح��و  ٦٠م��وظ��ف��اً.
ويعمل حالي ًا على التوجه نحو العاملية م��ن خالل
ت�صدير امل�شروع �إىل دول اخلليج العربي.
ج���ائ���زة «ت���ك���رمي» ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة وامل��دن��ي��ة
مُ نحت مل�ؤ�س�سة «ج�����س��ور» (���س��وري��ا) ال��ت��ي �أب�صرت
النور يف يونيو  ٢٠١١كمنظمة غري حكومية هدفها
جمع املغرتبني ال�سوريني ح��ول العامل و�إ�شراكهم
] فريق «تكرمي »2017
يف اجلهود الرامية �إىل م�ساعدة �سوريا و�شعبها على
تركز برامج «ج�سور»
ّ
�إطالق كل طاقاته و�إمكاناته.
جائزة «تكرمي» للتنمية البيئية امل�ستدامة مُ نحت لل�سيدة �ساره
على التعليم من خالل املنح الدرا�سية يف �أبرز اجلامعات العاملية
التومي (تون�س) ،التون�سية التي ولدى زياراتها لوطنها الأم ،الحظت
وبناء املدار�س للأطفال ال�سوريني يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل برنامج
�أن تون�سيات كثريات يعانني نق�ص ًا يف «م�ساحات للحلم والأم��ل»،
الإر�شاد املهني لت�أمني فر�ص العمل للنازحني ال�سوريني وبرنامج
فكانت نتيجة ذل��ك « »DREAM IN TUNISIAاحل��ل��م التون�سي،
ري���ادة الأع��م��ال لتمكني رواد الأع��م��ال ال�شباب وامل�شاريع ال�سورية
ميكن الن�ساء من تطوير طاقاتهن ،عرب مركز لل�شباب ،و�آخر
ّ
ف�ضاء
النا�شئة.
للن�ساء ،وثالث لريادة الأعمال.
ج��ائ��زة «ت��ك��رمي» ل��ل��م��ر�أة العربية ال��رائ��دة مُ نحت لل�سيدة معايل
ج��ائ��زة «ت��ك��رمي» ل�ل�إب��داع العلمي والتكنولوجي مُ نحت للدكتور
أ�س�ست مبادرة «متكني» عام  ٢٠٠٧يف
الع�سو�سي (الكويت) التي � ّ
زه�ير الهلي�س (اململكة العربية ال�سعودية) ،الطبيب ال�سعودي
اجلمهورية اليمنية ،وا�ستطاعت تغيري حياة �أك�ثر من رب��ع مليون
املعروف كواحد من �أمهر اجلـرَّاحني يف عالج عيوب القلب اخللقية
�شخ�ص جذري ًا وم�ساعدتهم لي�صبحوا �أ�سر ًا منتجة يف جمتمعاتهم،
وخ�صو�ص ًا املعقّ دة منها عند الأط��ف��ال ،لي�س على م�ستوى العامل
فا�ستفاد من احلمالت الطبية �أكرث من � ٣٠ألف �شخ�ص ،ومن احلمالت
ال��ع��رب��ي ف��ح�����س��ب ،ب��ل يف �أم�ي�رك���ا وك��ن��دا و�أوروب������ا وك��ث�ير م��ن ال���دول
الإغاثية �أك�ثر من � ١٢٠أل��ف��اً ،كما �شاركت يف متكني  ١٢٠جمعية
الآ�سيوية .ويعترب حالي ًا من �أه��م جراحي قلب �أطفال على م�ستوى
وم�ؤ�س�سة غري ربحية ومبادرة �شبابية يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف

العامل� .أجرى ما يزيد على الع�شرين �ألف عملية قلب مفتوح ،ويُ ـدعى
لإلقاء املحا�ضرات والتعليم و�إجراء العمليات املعقَّ ـدة يف كثري من
دول العامل.
جائزة «ت��ك��رمي» للم�ساهمة الدولية يف املجتمع العربي مُ نحت
مل�ؤ�س�سة «الب�ستان ب��ذور احل�ضارة»(الواليات املتحدة الأمريكية)
�����ض ال��ن��ظ��ر عن
��ش��ج��ع ال��ت��داخ��ل احل�����ض��اري ب�ين ال��ن��ا���س ب��غ ّ
ال��ت��ي تُ ��� ّ
امل��ع��ت��ق��دات ال��دي��ن��ي��ة والأ�����ص����ل ال���ع���رق���ي� ،أو امل�����س��ت��وى االج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي من �أجل بناء م�سارات �سلمية ومحُترَ ِمة لت�ضييق هوّة
ر على
اخل�ل�اف���ات ،واالح��ت��ف��ال ب��ال��ت��ن��وّع وت��ع��زي��ز �سبل ب��دي��ل��ة ل��ل��ت���أث�ي ِ
�إحداث تغيري �إجتماعي �إيجابي.

ج��ائ��زة «ت��ك��رمي» للقيادة ال��ب��ارزة ل�ل�أع��م��ال مُ نحت ل��رمي��ون دبانة
(لبنان) ال��ذي ي�شغل من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي ملجموعة
أ�سا�سي يف نيويورك
ّ
 ،Invusوهي �شركة ا�ستثمار عامليّة مقرها ال
ولها مكاتب يف باري�س ولندن وهونغ كونغ ،وتتنوّع ا�ستثماراتها
يف جمموعة وا�سعة من ال�صناعات مبا يف ذلك املنتجات واخلدمات
املتخ�ص�صة ،والربجميات،
ّ
اال�ستهالكية ،والغذاء ،وجتارة التجزئة
والتكنولوجيا احليوية والأجهزة الطبية .وهو رئي�س جمل�س �أمناء
م���ؤ���س�����س��ة «ال��ع��م��ل ���ض��د اجل�����وع» يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة
والرئي�س الدويل ل�شبكة «العمل �ضد اجلوع».
حاز الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز – (اململكة العربية
ال�سعودية) على تقدير خا�ص والأم�ي�ر �سلطان ه��و �أول رائ��د ف�ضاء
ع��رب��ي ينطلق م��ن الإع��ل�ام اىل ال��ف�����ض��اء (ب��رح��ل��ة دي�����س��ك��ف��ري مهمة

 ٥١ج��ي يف ع���ام  ،)١٩٨٥وه���و م��ا جعله يف دائ����رة ال�����ض��وء ع��رب��ي��اً.
ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ،ورئي�س الهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطني ،وهو م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة نادي
الطريان ال�سعودي وميار�س الطريان املدين لأكرث من ثالثة عقود.
كما ح��ازت ملك النمر – (تركيا) على تقدير خا�ص وال�سيدة منر
هي ابنة ا�سطنبول التي ب��د�أت حياتها العملية مع املهمّ �شني منذ
�أك�ث�ر م��ن ��� ٢٥س��ن��ة ،وك��رّ���س��ت ج��ه��وده��ا لتح�سني ح��ي��اة الالجئني
أ�س�ست «جمعية الدعم
الفل�سطينيني املقيمني يف خميّمات لبنانّ � .
وم�سنة يف مركزين،
ّ
االجتماعي» التي ت�ساعد �أكرث من  ١٠٠م�سنّ
أ�س�ست «جمعية توحيد �شبيبة لبنان» التي ومن خاللها تتابع
كما � ّ
عملها مع الجئني وجمتمعات مهمّ �شة لت�أمني فر�ص
تعليم وعي�ش �أف�ضل.
مُ ��ن��ح��ت ج���ائ���زة «ت���ك���رمي» لإجن�������ازات ال��ع��م��ر ل��رج��ل
الأع�����م�����ال ال���ل���ب���ن���اين ال����راح����ل م�������ارون ���س��م��ع��ان ال����ذي
ذاع �صيته يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي يف ق��ط��اع��ات النفط
وال��غ��از والهند�سة امل��دن��ي��ة وامل���ق���اوالت والإن�����ش��اءات
واال�ستثمارات على �أنواعها ،والذي �أ�س�س يف ٢٠١١
«م���ؤ���س�����س��ة ���س��م��ع��ان» ،م��ك�� ّر���س�� ًا ج��ه��وده لإع��ل�اء ���ش���أن
تخطت كل التوقعات
ّ
التعليم من خالل عطاءاته التي
�إذ �شمل عطاء امل�ؤ�س�سة ت�برع�� ًا ه��و الأك�ب�ر م��ن نوعه
يف تاريخ اجلامعة الأمريكية يف بريوت بلغ قدره ٥٠
مليون دوالر �أم�يرك��ي .وللمرّة الأوىل ،منحت جائزة
«ال���ق���ائ���د ال��ت��اري��خ��ي» ل���ذك���رى ج�لال��ة امل��ل��ك ح�سني
متكن
ّ
ب��ن ط�لال ب��اين الأردن احل��دي��ث ،وال��ق��ائ��د ال��ذي
بحكمته م���ن ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة خ�ل�ال �أوق�����ات ال�����ص��راع
واال����ض���ط���راب���ات ،وج��ع��ل��ه��ا واح����ة ل��ل�����س�لام واال���س��ت��ق��رار
واالعتدال يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
يت�ألّف جمل�س «ت��ك��رمي» التحكيمي من الدكتورة
نهى احلجيالن ،الدكتور الأخ�ضر الإبراهيمي ،ال�سيد
�سمري ب��ري��خ��و ،ال�صناعي ك��ارل��و���س غ�صن ،ال��روائ��ي
م��ارك ليفي ،الدكتور عاكف املغربي ،الليدي حياة
بالومبو ،ال�شيخة بوال ال�صباح ،الدكتور �أحمد هيكل،
رجل الأعمال عي�سى �أبو عي�سى ،ال�سيدة نورا جنبالط،
ال�شيخة هال اّل خليفة ،ال�سيد ريا�ض ال�صادق ،ال�سيد
رجا �صيداوي ،الأمرية علياء الطباع وال�شيخ �صالح الرتكي.
تر�أ�س امللكة نور املجل�س الفخري لـ «تكرمي» وهو ي�ضمّ الدكتورة
حنان ع�شراوي ،الدكتور فاروق احل�سني ،الدكتورة �سعاد اجلفايل،
ال�شيخة مي اخلليفة ،ال�سيد �سامر خ��وري ،الدكتور عمرو مو�سى
وال��دك��ت��ورة ليلى �شرف .قدّ مت الإعالمية ليلى ال�شيخلي االحتفال
الذي تبعه حفل ع�شاء.
عقد يف اليوم التايل م�ؤمتر �صحايف بح�ضور الفائزين و�شركاء
«ت���ك���رمي» اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين ،تبعته ح��ل��ق��ات نقا�شية وح��ف��ل غ���داء.
حت��ظ��ى «ت���ك���رمي» ب��دع��م حت��ال��ف ري��ن��و -ن��ي�����س��ان ،ن�سما القاب�ضة،
�شركة ال�سالم العاملية لال�ستثمار Barclays، Horizon ،و�.OMDأما
رعاة هذا العام فهم على التوايل :البنك العربي ،العبديل ،جمموعة
الق�صاب القاب�ضة و زين  -الأردن.
ّ
جواد

