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أخبار

مشروب «كحولي» ...من «كوكاكوال»
أط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت شـ ــركـ ــة
«ك ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ــوال»
العاملية الــرائــدة في
تصنيع املشروبات
الـغــازيــة مشروبها
ال ـ ـك ـ ـحـ ــولـ ــي األول
مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــه ف ــي
الـ ـس ــوق ال ـيــابــان ـيــة
والـ ــذي أط ـلــق عليه
اســم Lemon-Do
ب ـط ـع ـم ــة ال ـل ـي ـم ــون
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـن ـت ــج
منه ثالثة أصناف
ت ـح ــوي ن ـس ـبــا من
الـ ـكـ ـح ــول تـ ـت ــراوح
بني  %3و %5و.%7
وتشهد اليابان منافسة حــادة بني عدة شركات ّ
تقدم مشروبات غازية تتضمن نسبًا
ّ
ّ
معينة من الكحول خاصة أن هذا النوع من املشروبات يعد أرخص من البيرة التقليدية
ّ
ويقدم ّ
تنوعًا في النكهات ما يزيد من جاذبيته لدى الفئات الشابة.
ّ
لكن الشركة أوضحت أنها ال تخطط لتسويق املنتج الجديد في أســواق أخــرى عاملية.
ويذكر أن «كوكاكوال» تنزل سنويًا ما قارب  100منتج جديد في اليابان للتجربة.

أكبر جدار أخضر في دبي
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة «دب ـ ـ ــي
للعقارات» عن أكبر «جدار
أخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر» فـ ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرق
األوس ـ ـ ــط ض ـم ــن م ـش ــروع
«دبـ ـ ـ ـ ــي وورف» ال ـ ــواق ـ ــع
ف ــي قّـلــب «ق ــري ــة ال ـث ـقــافــة»
امل ـ ـطـ ــلـ ــة عـ ـل ــى خ ـ ـ ــور دب ــي
التاريخي .وتمتد الحديقة
الـعـمــوديــة عـلــى ط ــول 210
أمـتــار بارتفاع ستة أمتار
وبمساحة تصل إلــى  1260مترًا مربعًا ،كما تحتوي على أكثر مــن  80ألــف نبتة
تشكل معًا غـطـ ًـاء مــن أوراق الشجر يـعــادل حــوالــى  200شـجــرة ،وهــي ق ــادرة على
تعويض ما يقدر بـ  4.4طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

«دي بيرز» ...ترضخ أمام األلماس االصطناعي
بعد طــول انتقاد ،وحمالت متواصلة ضد األملــاس االصطناعي ،أطلقت شركة «دي
بـيــرز» ،املنتج األكبر لألملاس في العالم وألول مــرة في تاريخها منذ تأسيسها عام
 1888منتجات من األملــاس االصطناعي وذلــك في أحــد أبــرز التغيرات التي شهدتها
الشركة.
االصطناعي ستحمل اسم  Lightboxوهي قد صنعت
األملاس
من
الشركة
منتجات
ً
على ما تقول «دي بيرز» استجابة لطلب الزبائن ،مع تأكيدها أن األملاس االصطناعي
وإن كان يناسب حلي املوضة «إال أنه ال يدوم لألبد».
ومن املتوقع أن تطرح الشركة منتجاتها الجديدة في األسواق بحلول شهر أيلول املقبل،
بسعر  200دوالر لربع القيراط و 800دوالر
للقيراط وهــي أسعار أقــل بحوالى العشرة
أضـ ـع ــاف ع ــن أسـ ـع ــار األملـ ـ ــاس الـحـقـيـقــي.
وف ـ ــي الـ ــواقـ ــع ف ـ ــإن األملـ ـ ـ ــاس االص ـط ـن ــاع ــي
يتمتع باملواصفات الكيميائية والفيزيائية
والـ ـبـ ـص ــري ــة ع ـي ـن ـه ــا لـ ــأملـ ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي
واالختالف الفعلي هو في القيمة املادية.

المفكرة اإلقتصادية

تعاون بين «أ.ن.بو خاطر» وFitness Zone
تعقد شركة أ.ن .بو خاطر ،الوكيل الحصري ملــازدا في لبنان ،ونــادي Fitness Zone
الرياضي مؤتمرًا صحافيًا يوم الثالثاء  26حزيران املقبل في مقر  Fitness Zoneفي
ضبيه لإلعالن عن التعاون في ما بينهما واإلضاءة على اإلمكانيات الكبيرة التي تجمع
ما بني األعمال والنوادي الصحية في لبنان.

معرض لبنان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ستقام النسخة الثانية مــن مؤتمر ومـعــرض لبنان للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 2018-LSMECفــي  24تشرين األول املقبل فــي فندق لــو روي ــال – ضبيه .وسيركز
املؤتمر هــذا العام إضافة إلــى دعــم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على التواصل مع
الحكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية ،التركيز على الشركات الناشئة ،تعليم الخطوات
األساسية لإلدارة املالية ،دور املرأة في مجال العمل والتركيز على الجامعات.
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مقابلة

بلى ...العرب قادرون
يسارع ابــن الثمانين ربيعًا الخطى كي يكون مصدر إلهام
ألكبر قدر ممكن ّمن الناس .كل الناس ،وال سيما الشباب .تفيض
نفسه بقناعة تتملكها ّبأن حكايته الفردية صالحة لحاالت
جماعية .بتواضع ال تكلف فيه ،يأمل أن يكون كل شاب
عربي "طالل" جديد .اليوم ،غدًا ،وبعد غد .يفتخر بالبطانية
وقد أضحت جاكيت ،وبالالجئ وقد انطلق نحو العالمية.
نعم العرب قادرون ،الفقراء قادرون ،المهمشون قادرون.
القهر يولد طاقة إيجابية ،واإلحباط يخلق إصرارًا على النجاح،
فقط ابحث عن المعرفة
نادر ّ
صباغ
بعد كل تلك النجاحات التي تحققت
عـلــى م ــدى س ـنــوات ،تشعر مــع طــال
أب ــو غ ــزال ــة ال ـي ــوم ب ــأن ك ــل م ــا يطلبه
هــو ال ــوق ــت .الــوقــت الـكــافــي لتحقيق
ط ـمــوحــات أك ـث ــر ،وأف ـك ــار ال تنضب،
وم ـشــاريــع ج ــدي ــدة ،وق ـصــص نـجــاح
يحب أن يشاهدها وهي تروى أمامه.

سواد وازدهار
على الــرغــم مــن الـصــور القاتمة التي
يــرزح تحتها الــوطــن العربي حاليًا،
فإن أبو غزالة مقتنع إلى حد املجازفة
بتحديد تــاريــخ" ،بأننا سنخرج من
هذا الظالم إلى االزدهــار في غضون
عــامــن فـحـســب" .نـعــم فــي ع ــام 2020
سيكون الوضع مختلفًا كليًا .كعرب،
ن ـحــن قـ ـ ــادرون ع ـلــى ال ـط ـمــوح وعـلــى
ق ـي ــادة ال ـعــالــم ك ــذل ــك .إن ـن ــا ف ــي وقــت
تـ ـتـ ـس ــاوى ف ـي ــه الـ ـف ــرص ب ــن ال ـط ـفــل
املوجود في مخيم الزعتري ،والطفل
الـ ــذي يــولــد ف ــي ن ـي ــوي ــورك أو ل ـنــدن.
كــاهـمــا يـتـســاويــان فــي امل ـقــدرة على
ال ــوص ــول إلـ ــى امل ـع ـلــومــة ،وبــال ـتــالــي
ّ
املـعــرفــة ،وبــرأيــه جــل مــا يحتاج إليه
اإلن ـســان ال ـيــوم هــو الـعـلــم ،وتـحــديـدًا
كيف يخترع ،وليس كيف يتعلم.
في عام  ،1965تلقى الدكتور أبو غزالة
أول درس كمبيوتر في حياته .في ذلك
اليوم ،أدرك أنها البداية فحسب ،لذا
قــرر متابعة تـطــور تقنية املعلومات
بمختلف تـشـعـبــاتـهــا .فــي ع ــام 2001
ت ــرأس فــريــق "األمـ ــم امل ـت ـحــدة" لتقنية
املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت ،ال ــذي وضع
الخطة االستراتيجية لعمل املحيط
الواسع الذي اسمه املعرفة اليوم.
حصيلة السنوات الطوال من العمل
في مجال املعلومات ،عند أبو غزالة
هــي تــأكـيــد عـلــى ال ـعــاقــة الـتــرابـطـيــة
ب ـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح وت ـق ـن ـي ــة امل ـع ـل ــوم ــات
واالتصاالت.

ف ــي م ـحــاضــرة أل ـقــاهــا ق ـبــل أيـ ــام في
ال ـج ــام ـع ــة األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـع ــال ــم MIT
ومــن ثــم فــي جامعة هــارفــرد ،أراد أن
يخبر العالم "أن نظام التعليم املتبع
ّ
تخرج
اليوم خاطئ ،وأن الجامعات
متعلمني ،في وقــت أصبح فيه العلم
م ـت ــاح ــا ع ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وف ـ ــي زم ــن
تتغير فيه املعلومة يوميًا .ومــا من
أستاذ ،مهما يكن ،قادر على اإلحاطة
بها جميعها .ما يحتاج إليه اإلنسان
الـيــوم هــو كيف يخترع وليس كيف
يتعلم .أليس من املنطقي أن نتساءل
مل ـ ــاذا ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـب ــدع ــن كستيف
جــوبــز وزوكــرب ـيــرغ وبـيــل غيتس لم
ي ـن ـج ـحــوا ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ونـجـحــوا
في الحياة؟ وأكبر دليل على ذلك أن
أكبر شركة في العالم ليست مؤسسة
مالية ومصرفية أو شركة عقارية ،بل
شركة فكرية هي "غوغل" التي يزيد

انطالقًا من هذه القناعة ،ينشئ أبو
غزالة في العاصمة األردنية أول كلية
من نوعها في العالم سيتم افتتاحها
في أيلول املقبل هي "كلية طــال أبو
غزالة الجامعية لإلبداع" .الهدف من
متعلمني.
هذه الجامعة ليس تخريج
ّ
فــالـطــالــب عـنــد االل ـت ـحــاق بـهــا يــوقــع
ع ـ ـلـ ــى وث ـ ـي ـ ـقـ ــة يـ ـتـ ـعـ ـه ــد فـ ـيـ ـه ــا ب ــأن ــه
سيتخرج باختراع ،وإال فلن يتخرج،
وبالتالي ليس فيها امتحانات.
بــرأيــه "مــن املـهــم أن يـكــون لكل طالب
ُ
ط ـ ـمـ ــوح ،ل ـك ــن األه ـ ــم أن ي ـك ــون لــديــه
رســالــة .وعلى الشباب أن يطمح ألن
يـ ـك ــون ك ـب ـيــل غ ـي ـتــس ولـ ـي ــس وزيـ ـ ـرًا
أو رئ ـي ــس ح ـ ــزب .مل ـ ــاذا ي ـحــق لبقية
الـشـعــوب أن يـكــون طموحها عامليًا،
وطموحنا كعرب غير عاملي؟".

حرب معلومات

يتربع طالل أبو غزالة على عرش إمبراطورية ضخمة منخرطة في عالم األعمال والتعليم
واملساعي اإلنسانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية وبناء املؤسسات وغيرها.
مرت الشركة بمحطات مفصلية منذ التأسيس في الكويت عام  1972والخروج منها
بعد احتاللها من قبل قوات صدام حسني ،واالنتقال إلى األردن ،فالعاملية.
ّ
تعد مجموعة أبــو غزالة اليوم أكبر شركة في العالم في مجال حماية امللكية الفكرية
ً
والترجمة ،وهي تملك  103فروع موزعة في سائر أنحاء العالم .وابتداء من هذا العام،
تعمل املجموعة على افتتاح  40مكتبًا جديدًا لها لتغطية دول جديدة كأندونيسيا وبلدان
في أميركا الجنوبية.
 %50مــن ميزانية الشركة خصصت خــال السنوات الخمس املقبلة إلنـشــاء مكاتب
جديدة .ملاذا؟ "ألننا قادرون على خدمة كل املجتمعات بحكم أن مجموعة طالل أبو غزالة
ً
تضم  32شركة ،وكــل شركة متخصصة في مــوضــوع .فمثال ،نستطيع تعليم اللغة
االنكليزية في البرازيل ونحن مركز االمتحان في اللغة االنكليزية لجامعة كمبريدج،
ويمكننا تعليم اللغة العربية في أندونيسيا والصني ،بعض الــدول تحتاج إلى خدمات
ترجمة ،ونحن أكبر شركة ترجمة في العالم ونترجم كل يوم أكثر من  10آالف صفحة"،
كما يشير أبو غزالة.

كشف فريدريك يدلينغ ،نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شبكات
األعمال في شركة إريكسون ،أن عام  2018سيشهد إطالق شبكات
الجيل األول من إنترنت األشياء وتقنية الجيل الخامس ،متوقعًا أن
ُي َ
صدر الجيل األول من تقنية الجيل الخامسَ لبيانات األجهزة فقط
ُ
في النصف الثاني من عام  ،2018على أن تطلق الهواتف الذكية التي
تدعم الجيل الخامس تجاريًا في منتصف العام املقبل.
وفي هذا السياق ،أظهر أحدث تقرير عن االتصاالت املتنقلة الصادر
ُ َ
عن شركة إريكسون أن من املتوقع أن تنشر تقنية الجيل الخامس
ً
ابتداء من عام  ،2020وعلى أن يبلغ عدد االشتراكات نحو  1مليار
لتعزيز النطاق العريض املتنقل بحلول نهاية عام  ،2023ما يمثل
نحو  %12من جميع اشتراكات الهاتف املحمول.
ووف ـقــا لـلـتـقــريــر ،ت ـقـ ِّـدر حــركــة الـبـيــانــات املتنقلة بــأكـثــر مــن 107
إكسابايت (شهريًا)  -وهو رقم معادل لتشغيل مقاطع الفيديو بدقة

بــال ـس ـكــن ومـ ــن ي ـق ـط ـعــه بــاملـقـصـلــة؟
أنــا على اقتناع بأننا فــي عــام 2020
سنخرج مــن مرحلة الـســواد الحالك
إل ــى االزدهـ ـ ــار ،وذل ــك لـسـبـبــن .األول
داخـلــي وهــو أنــه بــات ألبنائنا نفس
ال ـقــوة املـعــرفـيــة كـ ــاألوالد فــي أميركا
والصني واليابان وفرنسا.
وثــان ـيــا ،ألن ك ــل دول ال ـعــالــم تــريــد أن
يكون لها موطئ قدم في هذه املنطقة،
مل ــاذا ذلــك إن لــم يكن لـهــذه املنطقة من
أمل ومستقبل؟ هنالك مصلحة دولية
في ازدهار هذه املنطقة .والغرب يعاني
من املشاكل التي خلقها في منطقتنا.
ي ـقــول أب ــو غــزالــة "أش ـكــر تــرامــب على
ق ــرار نـقــل ال ـس ـفــارة اإلســرائـيـلـيــة إلــى
الـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـع ـن ــدم ــا أرى االن ـت ـف ــاض ــة
الفلسطينية بـعــد الــركــود ال ــذي كــان
موجودًا أشكره .بالنسبة إلـ ّـي ،سواء
كانت الـسـفــارة فــي الـقــدس أو فــي رام
الـلــه أو فــي يــافــا فـهــي كلها فلسطني
املحتلة وسنعود إليها".
التفوق اإلســرائـيـلــي كــذبــة وهــو مبني
عـلــى اتـفــاقـيــة ت ـبــادل تقنية معلومات
مــع أمـيــركــا ،لذلك فــإن أول مــا يقوم به
رئيس وزراء إسرائيلي بعد انتخابه
هــو زي ــارة الــواليــات املـتـحــدة وتجديد
ه ــذه االت ـفــاق ـيــة لـلـحـصــول عـلــى الـحــق
باستخدام التكنولوجيا األميركية.

اختراع ال امتحان

أكبر شركة في العالم

¶ إتصاالت
إطالق شبكات  ...5Gهذا العام

 97شاحنة «فوتون» ...للبلديات

حجمها على حجم االقتصاد العربي
مجتمعًا".

قضية العرب ليست قضية إقليمية
بل قضية عاملية" ،وعلينا أن نفكر في
كيفية قـيــادة الـعــالــم .ف ــإذا استطعنا
أن ننشئ أكـبــر شــركــة على مستوى
الـ ـع ــال ــم فـ ــي مـ ـج ــال ح ـم ــاي ــة امل ـل ـك ـيــة
الفكرية والترجمة ونشاطات أخرى
ع ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ــا يـ ـج ــب أن ن ـخ ـج ــل مــن
أنفسنا أو أن نشكك في مقدراتنا".
الترابط بني االختراع املعرفي وامللكية
الفكرية ترابط عضوي ،ففكرة امللكية
الـفـكــريــة هــي حـمــايــة حـقــوق االخـتــراع

املحمول في جميع
 HDمن قبل جميع املشتركني في خدمة الهاتف ُ َ
سينقل أكثر من
أنحاء العالم ملدة  10ساعات .وبحلول عام ، 2023
 ٪20من حركة بيانات الهاتف املحمول بواسطة شبكات الجيل
الخامس ،أي أكثر بـ  1.5مرة أكثر من إجمالي حركة املرور لتقنيات
األجيال الثاني والثالث والرابع اليوم.
ّ
وتوقع التقرير أن تقود أميركا الشمالية عمليات إطالق تقنية الجيل
الـخــامــس ،بالتزامن مــع تخطيط جميع مشغلي الــواليــات املتحدة
الرئيسيني إلطــاق التقنية بني أواخ ــر عــام  2018ومنتصف عام
 .2019كذلك ّقدر التقرير ّأن من املتوقع بحلول نهاية عام  ،2023أن
تشكل تقنية الجيل الخامس  %50من اشتراكات الهاتف املحمول
في أميركا الشمالية ،يليها شمال شرق آسيا بنسبة  ،%34وأوروبا
الغربية بنسبة .%21

¶ تكريم
الغذاء
«بويكر»  ...أفضل مدرب لسالمة
ّ

فــازت شركة بويكر ( )Boeckerبجائزة أفضل مقدم تدريب

شركات

طالل أبو غزالة

والـ ـ ـت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف ،وهـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــرط أسـ ــاسـ ــي
ل ــإب ــداع .غ ـيــاب ن ـظــام الـحـمــايــة يــؤثــر
سـلـبــا عـلــى الـتـحـفـيــز لــاسـتـثـمــار في
اإلبــداع ،وبالتالي فإن تطور البشرية
فـ ــي الـ ـعـ ـص ــور الـ ـح ــديـ ـث ــة كـ ـ ــان ن ـت ــاج
امللكية الفكرية وحمايتها.
ي ــؤك ــد أبـ ــو غ ــزال ــة أن ح ـم ــاي ــة املـلـكـيــة
الـفـكــريــة نـجـحــت ف ــي م ــواض ــع كـثـيــرة،
إال فــي مــوضــوع واح ــد وه ــو الحماية
امل ـ ـف ـ ـت ـ ــرض وجـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ش ـب ـك ــة
اإلن ـتــرنــت .فـفــي مــا يـخـتــص بالشبكة
العاملية ،ليس هناك حماية عليها إال
ف ــي م ـجــال واحـ ــد ه ــو اس ــم امل ــوق ــع من
خــال مؤسسة  ICANNوبتكليف من
وزارة الـتـجــارة األمـيــركـيــة .فاإلنترنت
فــي األص ــل مـشــروع أمـيــركــي ،وال يــزال
يدار أميركيًا.
نـجــح "اإلره ـ ــاب" فــي املنطقة العربية،
كـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــر أبـ ـ ــو غ ـ ــزال ـ ــة ،فـ ــي حـســن
اس ـت ـخ ــدام اإلن ـت ــرن ــت ل ـغــايــاتــه أفـضــل
م ــن كـثـيــر م ــن األن ـظ ـمــة وال ـح ـكــومــات،
فهو يستخدمها للتجنيد والتثقيف
والـتــواصــل وإدارة املــؤسـســات وحتى
ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــابـ ـي ــة .واإلرهـ ـ ـ ــاب لن
يـنـتـهــي ،بــل سينتقل مــن مـنـطـقــة إلــى
أخ ـ ــرى ح ـتــى ت ــواف ــق أم ـي ــرك ــا ع ـلــى أن
تضع نظامًا لحاكمية اإلنترنت وهو

مساواة رقمية

أعلى نسبة معرفية
رقمية تسجل عند
الالجئين وتحت االحتالل
في فلسطين
مــوضــع خ ــاف ب ــن أم ـيــركــا وأوروب ـ ــا.
فــاألمـيــركــي يستفيد مــن ه ــذا الــوضــع
بحكم أن جميع املعلومات املخزنة في
اإلنترنت موجودة لديه.

عدو وحيد
"ل ـ ّ
ـدي عــدو واح ــد هــو إســرائـيــل التي
سـ ـ ّـوقـ ــت لـ ـفـ ـك ــرة مـ ــا ي ـس ـم ــى ال ــرب ـي ــع
ال ـع ــرب ــي ،الـ ــذي ك ــان ل ــه م ـقــدمــات من
ّ
الـفــوضــى ال ـخــاقــة لـلــوصــول إل ــى ما
يعرف بالشرق األوســط الجديد .لقد
م ــرت أوروبـ ـ ــا بـنـفــس م ــا ن ـش ـهــده ،ال
بــل أس ــوأ ب ــدرج ــات ،وم ــا نـمــر بــه هو
نموذج مصغر عما مــرت به أوروبــا.
م ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــرق ب ـ ــن م ـ ــن يـ ـقـ ـط ــع ال ـ ـ ــرأس

لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذاء ف ــي
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
ل ـعــام ،٢٠١٨
التي تمنحها
ّ
مجلة «ميدل
إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
م ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــس»
( Middle
E a s t
 ،)Marketsوذلك بعد ّ
عملية ترشيح وتصويت وتحكيم دقيقة
ّ
ّ
أجرتها شبكة تتألف من خبراء عامليني في املجال الصناعي
ٍّ
داخلي.
عمل
ومن فريق ٍ
ـدد من
ه ــذا وق ــد أطـلـقــت شــركــة بــويـكــر® الـتــي تـضــم أكـبــر ع ـ ٍ

ف ــي ع ــال ــم اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـ ـيـ ــوم ،هـنــالــك
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ب ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب،
وبالتالي أمام العرب فرصة لإلبداع،
ألن الـطـفــل فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي مثله
مثل الطفل في بريطانيا .وللمفارقة،
ف ـ ــإن أعـ ـل ــى ن ـس ـب ــة م ـع ــرف ـي ــة تـسـجــل
عـنــد الــاجـئــن وت ـحــت االح ـت ــال في
فلسطني .فــي الــوقــت الــراهــن ،لــم يعد
تصنيف الدول يقوم على أساس دول
متقدمة ودول نامية ،بل ما هي نسبة
املواطنني الرقميني في كل دولــة ،أي
ن ـس ـبــة م ـس ـت ـخــدمــي اإلنـ ـت ــرن ــت عـلــى
اختالف أوجهها.
م ـنــذ ع ــام ــن ،اتـ ـخ ــذت ال ـق ـمــة الـعــربـيــة
م ــا ي ـع ـت ـبــره أبـ ــو غ ــزال ــة أهـ ــم ق ـ ــرار في
تاريخها وهــو محو األمية في العالم
العربي في العقد القادم في ثالثة أمور
رئيسة هي :اللغة ،اإلنترنت والثقافة.
الحل ملعظم املشاكل التي نتخبط فيها
ال ـي ــوم ه ــو أن يـعـمــل الـجـمـيــع :الــدولــة
والحكومة والشركة واألب واألم وكل
فرد في املجتمع لخلق مجتمع معرفي.
أن ــا أش ـفــق عـلــى الـ ــدول ال ـتــي تـقـتــرض،
وأحسد إيران على العقوبات املفروضة
عليها ألن هذه العقوبات دفعتها إلى
بناء اقتصادها وبناء تقنياتها.

ّ
ّ
ّ
كامل
ـدوام
ٍ
املهنيني واالستشاريني املحلفني الذين يعملون ب ـ ٍ
عامل ّ في
فروع ،مبادرة لتدريب  10آالف
ٍ
واملنتشرين ضمن ّ 8
مجال تقديم خدمات الطعام كل عام واستخدام أحدث الطرق
ّ ّ
والت ّ
الس ّ
ّ
فاعلية.
معية ـ البصرية

¶ معرض
Project Lebanon 2018

أعـلـنــت «ال ـشــركــة الــدول ـيــة لـلـمـعــارض» ( )IFP Groupإطــاق
ال ــدورة الثالثة والعشرين مــن «املـعــرض الــدولــي ملــواد ومعدات
وتقنيات البناء وحماية البيئة» (،)2018 Project Lebanon
يــوم الـثــاثــاء  26حــزيــران ،فــي مــركــز واجـهــة بـيــروت البحرية
الجديدة  -سوليدير  -وســط بـيــروت .وأعلنت الشركة إطالق
املؤتمر السنوي الــرابــع عن فــرص وتحديات لبنان في إعــادة
إعمار سوريا ،يوم األربعاء  27حزيران ،ومؤتمر «إكورينت»
( )EcOrientال ــدول ــي امل ـت ـخ ـصــص بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـبـيـئـيــة
واالستدامة والطاقة النظيفة ،يوم الخميس  28حزيران.

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت شـ ـ ــركـ ـ ــة
غـ ـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ـ ــور آسـ ـ ـي ـ ــا
ش.م.ل ،ال ــوكـ ـي ــل
الحصري والوحيد
ل ـشــركــة «ف ــوت ــون»
في لبنان بمناقصة
طـ ــرح ـ ـهـ ــا م ـج ـلــس
اإلن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـم ــار
لتزويد  97شاحنة
«ف ـ ــوت ـ ــون» ج ــدي ــدة
ـدد م ــن
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الـبـلــديــات اللبنانية
إلضافتها إلى مجموعة مركباتها بما يساعدها على إنجاز أنشطتها اليومية بشكل
ّ
تنوع استخداماتها وقدرتها على ّ
فعال بحكم ّ
التكيف.
ّ
ّ
وفــوتــون أوم ــارك كومنز شاحنة خفيفة ال ــوزن تتميز بتكنولوجيا مـتـطــورة وهي
ّ
مجهزة بــأحــدث التقنيات ،وبمحرك مــوثــوق مــع قــدرة توفير ممتازة فــي استهالك
الوقود .وتعد الشاحنة مثالية للتنقل ملسافات طويلة خاصة أنها مريحة وفسيحة،
ّ
إضافة إلى تمتعها بخفة في الحركة وديناميكيات استثنائية في القيادة.

 BMWتدعم الفن
شهد معرض «آرت ب ــازل» بنسخته السويسرية وال ــذي اختتم يــوم أمــس فعاليات
 BMW Art Journeyالتي تقام للسنة الثالثة على التوالي وهــي مبادرة مشتركة
أطلقتها «بي ام دبليو» ومعرض «آرت بازل» عام  2015وتهدف إلى تقدير الفنانني
الناشئني حول العالم وتقديم الدعم لهم .وقد أصبحت هذه الجائزة الفريدة اعتبارًا من
عام  2018متاحة للفنانني الذين يعرضون أعمالهم في فئة االكتشافات خالل معرض
ً
«آرت بازل» في هونغ كونغ .وتجتمع أوال لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء مشهورين
عامليًا الختيار ثالثة
مــرش ـحــن نـهــائـيــن
ّ
تتم دعوتهم الحقًا
ل ـت ـقــديــم مـقـتــرحــات
ملـسـيــرة ت ـهــدف إلــى
تـ ـط ــوي ــر أفـ ـك ــاره ــم
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم ال ـف ـن ـيــة
أكثر .بعدئذ ،تجتمع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الخـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ــن ب ــن
املـقـتــرحــات الـثــاثــة.
وب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
معرض «آرت بازل» في بازل وميامي بيتش وهونغ كونغ ،تدعم بي أم دبليو معارض
ومبادرات فنية معروفة مثل «املعرض األوروبي للفنون الجميلة»  ،TEFAFوGallery
 ،Weekendواملعرض الدولي للفن املعاصر في الهند «بينالي كوتشي موزيريس»
 .Kochi-Muziris Biennaleكما تتعاون بي ام دبليو على املدى الطويل مع مؤسسات
ثقافية وعقول مبدعة حول العالم من أجل الترويج ملبادرات مثل برنامج BMW Tate
 Liveلألداء الفني وجائزة املعرض الوطني .Preis der Nationalgalerie

المونديال مع «تاتش» ...جوائز واحتفاالت

ً
عمال بقرار مجلس الــوزراء وبالتعاون مع شركة «سما» الوكيل الحصري لقنوات
 beINفي لبنان ،تساهم شركة «تــاتــش» لالتصاالت الخلوية والبيانات في لبنان،
والتي تديرها مجموعة زين مرة جديدة في تأمني متابعة اللبنانيني ملباريات كأس
العالم لكرة القدم التي تقام في روسيا ،مجانًا ومباشرة على شاشة تلفزيون لبنان
ً
وعبر الكابل نقال عن تلفزيون لبنان .وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري
غوركان إلى أنه «مما ال شك فيه أن موقع تاتش الريادي يحتم عليها املبادرة إلى أداء
واجبها الوطني حينما يجب والــذي يتخطى حــدود تأمني أفضل الخدمات الخلوية
للبنانيني».
ً
ومواكبة منها ألجواء كأس العالم تنظم شركة «تاتش» مجموعة نشاطات مرتبطة
بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم مـ ــن خـ ـ ــال سـلـسـلــة
مسابقات وتحديات على صفحاتها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى ق ـ ـن ـ ــوات الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي يتخللها ال ـفــوز بـجــوائــز
قيمة .كما تنقل «تاتش» أجــواء كأس
العالم في موقع  Fan Park N12في
مــار مخايل والــذي يتوقع إقبال أكثر
م ــن ث ــاث ــن ألـ ــف م ـش ــاه ــد ،وذل ـ ــك من
خ ــال ج ـن ــاح ت ــات ــش الـ ــذي ت ــوف ــر فيه
اإلنـتــرنــت املـجــانــي للخطوط الخلوية،
وتؤمن استبدال شرائح الـ  SIMلشبكة
الجيل الرابع بشكل مجاني ،باإلضافة
إل ــى جــوائــز قيمة أخـ ــرى .وسيتمكن
أكثر من  350ألف مستخدم لتطبيق
 Snapchatفــي لبنان مــن االسـتـفــادة
م ــن الـ ـ ـ  Snapchat Lensاملـصـمـمــة
لكأس العالم لكرة القدم.

