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ا�ستكمل فريق العمل واتفق مع مكتب نبيل غالم للهند�سة ملبا�شرة التنفيذ

«اللبناين الفرن�سي» يتعاقد مع « »Snøhettaلبناء مق ّره اجلديد

] الفريق املكتمل يف او�سلو

بعد اختيار املكتب العاملي امل�شهور «،»Snøhetta
رابح ًا يف م�سابقة الهند�سة املعمارية لبناء مق ّر البنك
ال�ل�ب�ن��اين ال�ف��رن���س��ي اجل��دي��د يف ال �ع��ام  ،2016اع�ل��ن
امل�صرف عن اكتمال فريق العمل يف امل�شروع.
وق��ال بيان للبنك «بالإ�ضافة �إىل مكتب اال�ست�شارة
ال� �ع ��امل ��ي م� �ت� �ع ��دد ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات Buro Happold
وم�ست�شار الإ�ضاءة  ،Bartenbachوقّ ع  Snøhettaوالبنك
اتفاق تعاون مع املكتب اللبناين
َ
اللبناين الفرن�سي
نبيل غالم للهند�سة يف � 20شباط يف �أو�سلو»� .أ�ضاف
«ال�ستكمال العمل على م�شروع  Snøhettaالرابح لبناء
املركز الرئي�سي ،نقل فريق العمل فكرة الت�صميم �إىل
املرحلة الثانية .ففي الأ�شهر املا�ضية ،ب��د�أت �أعمال
تنقيب الآثار وتُ نفّ ذ حالي ًا الدرا�سات اجليوتقنية».
وقالت مدير عام البنك اللبناين الفرن�سي ريّ ا روفايل
ن�ح��ا���س «�إن �ن��ا متحمّ �سون لت�شكيل ف��ري��ق ع�م��ل ق��وي
ولتقدّ م امل�شروع .و�إنني على ثقة يف �أن مكتب نبيل
غ�لام للهند�سة �سي�ساهم م�ساهمة كبرية يف ت�شييد
بناء ‹ Magic Boلـ Snøhettaيف بريوت».
وي �ه��دف ت�صميم امل�ق�ـ�ـ� ّر اجل��دي��د للم�صرف ،بف�ضل
ف�سحاته العامة وات�صاله بجواره املديني� ،إىل الرتكيز
على �شخ�صية امل�صرف القوية واحلقيقية واملنفتحة،
وذلك داخل جدران املبنى وخارجه.
و�أ�شار البيان اىل ان «البنك اللبناين الفرن�سي كان

�أط �ل��ق يف ال �ع��ام  2016م���س��اب�ق��ة ه�ن��د��س��ة م�ع�م��اري��ة
ع��امل�ي��ة ل�ب�ن��اء م �ق �رّه الرئي�سي يف م��وق��ع ا�سرتاتيجي
على املدخل الرئي�سي ال�شمايل ملدينة بريوت .مقابل
البحر واملرف�أ من جهة وحملّة مار ميخائيل احليوية
من جهة �أخ��رى .وق��د اختار �أو ًال  35مهند�س ًا معروف ًا
وم��وه�ب��ة نا�شئة حم�ل�ي� ًا وع��امل �ي � ًا ق�ب��ل تقلي�ص ال�ع��دد
�إىل  8م �ت �ب��اري��ن ،ه ��م :م�ك�ت��ب ال�ه�ن��د��س��ة ال��دمن��ارك��ي
الأمريكي  ،BIGالإ�سباين  ،Barozzi Veigaالربيطاين
 ،Farshid Moussaviالياباين  ،Kengo Kumaالإيطايل
 ،Piuarchال�نروج��ي الأم�يرك��ي  ،Snøhettaبالإ�ضافة
�إىل اللبنانيني نبيل غ�ل�ام وي��و��س��ف ط�ع�م��ة» .ا��ض��اف
«ق��دّ م��ت امل �ك��ات��ب م���ش��اري�ع�ه��ا �أم� ��ام جل�ن��ة م ��ؤل �ف��ة من
وليد روفايل (رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام يف
البنك اللبناين الفرن�سي) ،وريّ ��ا روفايل نحا�س (مدير
ع��ام يف البنك اللبناين الفرن�سي) ،ول��وك��ا موليناري
(مهند�س معماري وبروفي�سور وم�ست�شار) ،وها�شم
�سركي�س (عميد كلية الهند�سة يف جامعة ،)MIT
وج� ��ان ك��ري �� �س �ت��وف ف��روم��ان �ت��ان (ن ��ائ ��ب يف ال�ب�رمل��ان
الفرن�سي ورئي�س بلدية نويّ ي �سور �سني) ويل براين
زه��ان��غ (ب��روف�ي���س��ور يف بيكني ورئ�ي����س حت��ري��ر جملة
 .)World Architectureويف ن�ه��اي��ة عملية اختيار
�صعبة ومبتكرة� ،أع�ل��ن البنك اللبناين الفرن�سي عن
ف��وز  ،»Snøhettaالف�ت��ا اىل ان��ه ط��وال ف�ترة امل�سابقة،

ت�ضمّ نت زيارات املهند�سني لبريوت لقاءات مع طالب
جامعيني وفنانني لبنانيني ،و�أخ�صائيني عقاريني يف
نظمها امل�صرف.
�إطار م�ؤمترات ومعار�ض وجل�سات ّ
و�أع�ل�ن��ت نحا�س ان��ه «�سيكون مقر البنك اللبناين
�سيح�سن
ّ
ال�ف��رن���س��ي اجل��دي��د � �ص��رح � ًا م��دي�ن�ي� ًا ك �ب�ي�ر ًا
حم�ي�ط��ه وي �ح��دث ف��رق � ًا يف و� �ض��ع امل��دي �ن��ة ال�ع���ص��ري.
و�ستكون مقاربته متنا�سقة و�صديقة للبيئة .كما
�أن��ه �سيكون مفتوح ًا للجميع و�سيحاكي منطقة مار
خمائيل ومدينة بريوت عرب ا�ستيعابه ف�سحات عامة
وات�صاالت كثرية مع حميطه».
وق � ��ال امل���ؤ� ّ��س�����س وال �� �ش��ري��ك يف م �ك �ت��ب Snøhetta
كييتيل تريديل تور�سني «�إن زبون ًا مثل البنك اللبناين
الفرن�سي يُ خرج منا �أف�ضل �أفكارنا! و�إن مدينة كبريوت
تحُ دث تغيري ًا يف تعريف الت�صنيف املُدُ ين ويف �شتّى
التعبريات املعمارية .كما �أن موقع ًا كموقع م�شروع
البنك اللبناين الفرن�سي يكثّف العالقات بني خمتلف
الأحياء املحيطة به والبحر واجلبل .وقد ترجمنا ذلك
كلّه يف م�شروعنا».
ويعك�س امل�شروع هند�سة رائ�ع��ة ،ومنافذ م�شرّعة
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ع��دي��ل تُ �ط��لّ ع�ل��ى م�ن��اظ��ر مم �ت��دّ ة ع�ل��ى 360
درج��ة ،وكلّها عنا�صر من �ش�أنها �أن جتعل من املق ّر
اجل��دي��د ل�ل�م���ص��رف � �ص��رح � ًا م��دي �ن �ي � ًا ال مي �ك��ن جت� ّن�ب��ه،
وعمارة مندجمة بان�سجام يف �سماء بريوت.

«�ستاربك�س» تنظم �أكرب ور�شة تدريب
للعمل الريادي يف املنطقة

�أعلنت «�ستاربك�س» ،بالتعاون مع �شركة
�أميدي�ست و«�سيلتيك» ،ع��ن تنظيمها لأك�بر
ور� �ش��ة ت��دري��ب للعمل ال��ري��ادي يف ني�سان.
و� �س �ي �ت��م ت �ن �ظ �ي��م ور� � ��ش ال� �ت ��دري ��ب يف ف ��روع
«��س�ت��ارب�ك����س» امل��وزع��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
وقالت «�ستارباك�س»« :ت�أتي هذه املبادرة
كجزء من �شهر التطوع العاملي التي تديره
��س�ت��ارب�ك����س يف ن�ي���س��ان م��ن ك��ل ع ��ام لدعم
امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب �ه��ا .وت �ه��دف �إىل
�إت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة �أم � ��ام م�ل�اي�ي�ن ال �� �ش �ب��اب من
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا غري القادرين
ع� �ل ��ى دخ� � ��ول �� �س ��وق ال� �ع� �م ��ل �أو امل �� �س��اه �م��ة
اقت�صادي ًا يف جمتمعاتهم لتحقيق �أحالمهم
من خ�لال تنظيم برنامج تدريب خا�ص بهم
يهدف �إىل م�ساعدتهم يف حتقيق �أحالمهم».
و�أ�� � �ش � ��ارت اىل �أن� � ��ه «م � ��ع ن��ه��و���ض ث �ق��اف��ة

عينت جمموعة زي��ن ،ال�شركة ال��رائ��دة يف خدمات
االت� ��� �ص ��االت امل �ت �ن �ق �ل��ة يف م �ن �ط �ق��ة ال�����ش��رق الأو�� �س ��ط
و�إف��ري �ق �ي��ا� ،إم� ��ري غ��ورك��ان رئي�سا تنفيذيا ل�شركة
ت��ات����ش يف ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ت��دي��ره��ا زي ��ن ب��ال�ن�ي��اب��ة عن
احلكومة اللبنانية.
وذكرت املجموعة يف بيان �صحايف �أن قرار تعيني
غ��ورك��ان ي���س��ري م�ب��ا��ش��رة ،ع�ل��ى �أن ي�ت�ع��اون ب�شكل
وثيق ومبا�شر مع وزارة االت�صاالت يف لبنان للنهو�ض
بقطاع االت�صاالت املتنقلة يف ال�سوق اللبنانية.
و�أو� �ض �ح��ت زي ��ن �أن غ ��ورك ��ان ،ي�ن���ض��م �إىل �شركة
تات�ش ،وهو يحمل �سجال حافال يف �صناعة االت�صاالت،
مع خربة تزيد على  25عام ًا ،اكت�سبها من عمله يف
جم��االت تقنية امل�ع�ل��وم��ات واالت �� �ص��االت يف الأ� �س��واق
ال�ع��امل�ي��ة ،كما ميلك غ��ورك��ان خ�ب�رات يف امل�ج��االت
الإدارية واال�ست�شارية ل�شركات االت�صاالت يف �أ�سواق
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا.
و�أف��ادت املجموعة �أن خربة غوركان ،ال��ذي يحمل
اجلن�سيتني الأم�يرك�ي��ة وال�ترك�ي��ة ،متتد اىل جم��االت
�أخ ��رى كهند�سة ا�سرتاتيجية ال���ش��رك��ات ،التحول
ال��رق �م��ي ،ع�م�ل�ي��ات ال��دم��ج والإ� �س �ت �ح��واذ ،ال �ت �ع��اق��دات
اخلارجية ،وحت�سني وتطوير بيئة الأعمال ،ف�ض ًال عن
الت�سويق واملبيعات ودفع العمليات التي ت�ؤدي اىل
ن�شر ثقافة مركزية العميل.
وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي
ملجموعة زي��ن رئ�ي����س جمل�س �إدارة «ت��ات ����ش» ب��در
نا�صر اخل��رايف «�إن غ��ورك��ان ميلك �سجال متميزا يف
جمال الإدارة ،ولديه خلفية قوية يف التحول الرقمي
وقطاع الأعمال على مدى  25عام ًا املا�ضية»� .أ�ضاف
«مع الدعم الكامل الذي تقدمه جمموعة زين ل�شركة
تات�ش ،لدينا كل الثقة ب�أنه �سيعمل بنجاح مع وزارة
االت�صاالت يف لبنان ،لزيادة وتعزيز االبتكار يف قطاع
االت�صاالت يف ال�سوق اللبنانية ،والإ�ستفادة الكاملة
من فر�ص النمو الرقمي املتوفرة».
�أم��ا غ��ورك��ان ف�ق��ال «تتحلى �شركة تات�ش مبوقع
رائ��د يف قطاع االت���ص��االت يف لبنان ،ولديها ح�ضور
ق��وي وم��ؤث��ر يف امل�شهد االقت�صادي والإجتماعي يف
ال �ب�لاد ،و�أت �ط �ل��ع للعمل م��ع وزارة االت �� �ص��االت وف��ري��ق
ت��ات ����ش امل �ت �م �ي��ز ،ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل �ع��اي�ي�ر ال�ع��ال�ي��ة
لت�شغيل خ��دم��ات الهاتف النقال والإرت �ق��اء بها اىل
�آفاق جديدة يف جماالت الإبتكار واخلدمات الرقمية».
يذكر �أن غ��ورك��ان حا�صل على درج��ة املاج�ستري
يف �إدارة الأع� � �م � ��ال م� ��ن م �ع �ه��د م��ا� �س��ات �� �ش��و� �س �ت ����س
للتكنولوجيا ( )MITكلية الإدارة  ،Sloanودرج��ة
املاج�ستري يف ع�ل��وم �إدارة نظم امل�ع�ل��وم��ات ()MIS
من كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية (،)LSE
ك�م��ا �أن ��ه ح��ائ��ز ��ش�ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف هند�سة
الكمبيوتر من جامعة �إ�سطنبول التقنية ،كما �أجنز
�أب�ح��اث��ا يف جم��ال متويل ال�شركات يف  ،MITون�شر
ثالث �أط��روح��ات وكتاب ًا عن �إدارة العالقات ،كما �أنه
ع�ضو يف جمل�س �إدارة مبادرة «انرتنت الأ�شياء» يف
امل�ن�ت��دى الإق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي ،وع�ضو يف جمموعة

الريادي وتقدمي اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية
لل�شباب لتحقيق طموحاتهم االقت�صادية.
و�ستعقد ور��ش��ة التدريب يف  24ني�سان يف
�إثنني من مقاهي «�ستاربك�س».
ً
وتعليقا على ه��ذه املنا�سبة ،قالت مديرة

االت���ص��االت وامل�س�ؤولية االجتماعية ل�شركة
� �س �ت��ارب �ك ����س يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط و� �ش �م��ال
�أف��ري�ق�ي��ا رن��ا ��ش��اه�ين« :ت��وا��ص��ل �ستاربك�س
دعم ال�شباب لإيجاد الفر�ص املنا�سبة لهم
و�إلهامهم للو�صول �إىل �أق�صى �إمكاناتهم.
وه� ��ذا ال �ع��ام ق�م�ن��ا ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع خ �ب�راء يف
جم��ال التوظيف وال�ع�م��ل ال��ري��ادي لت�شكيل
�أكرب ائتالف يهدف �إىل و�ضعهم على الطريق
ال�صحيح للنجاح من خالل �إعطائهم الفر�صة
الكت�ساب معلومات ق ّيمة ور�ؤية �صحيحة يف
ال��وق��ت ال��ذي ي�ستمتعون فيه بفنجان قهوة
من �ستاربك�س».

�أع�ل�ن��ت �شركة «هيت�شز �أن��د غليت�شز» ال��رائ��دة يف ق�ط��اع خ��دم��ات �صيانة
املنازل والتابعة ملجموعة «فارنك» ،ح�صولها على عقد الأعمال امليكانيكية
والكهربائية وال�سباكة يف برج كيان ال�شهري يف مر�سى دبي من قبل «كيان
كوميونيتي ماناجيمنت» التابعة ملجموعة كيان.
وقال بيان« :يتميز برج كيان بت�صميمه الالفت ويعترب �أطول ناطحة �سحاب
�شاهقة يف العامل بالتفاف لولبي من  90درج��ة الأم��ر ال��ذي مينح كل �شقة
�إطاللة خالبة على البحر �أو مر�سى دبي .وقد مت ت�صميم الربج املكون من 73
طابق ًا ب�أ�سلوب ت�صميم معا�صر من قبل جمموعة �سكيدمور �أوينغز �أند مرييل
املعمارية ،وهي املجموعة نف�سها التي قامت بت�صميم برج خليفة يف دبي
وبرج ترامب يف �شيكاغو».
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال مدير �شركة «هيت�شز �أن��د غليت�شز» جيم�س داي:
«��س��وف نوفر مبوجب ��ش��روط العقد ال�سنوي خ��دم��ات �صيانة امل�ن��ازل على
مدى � 24ساعة طوال �أي��ام الأ�سبوع ،مبا يف ذلك فريق اال�ستجابة ال�سريعة
يف املوقع جلميع حاالت الطوارئ بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الروتينية وال�صيانة
املطلوبة من قبل ال�سكان يف برج كيان».
وجرى افتتاح الربج عام  2013ويبلغ ارتفاعه  306امتار وي�ضم � 490شقة
�إ�ضافة �إىل م�سبح كبري يف الهواء الطلق وبركة �سباحة للأطفال يف الطابق
ال�ساد�س .وت�شمل املرافق الأخ��رى نادي «ليف نورديك» ال�صحي مع غرف
لال�سرتخاء وال�سونا وال�صالة الريا�ضية وغريها .كما ي�ضم الربج �أي�ض ًا مر�أب ًا
منف�ص ًال م�ؤلف ًا من خم�سة طوابق.
ويتميز ت�صميم �شقق برج كيان بالأر�ضيات اخل�شبية واملنا�ضد من الرخام
ال�صناعي ال�صيني وجتهيزات املطابخ املميزة .كما مت ت�صميم غرف الربج
بطريقة ال تت�أثر ب�أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة ب�سبب الأل��واح املعدنية امللونة
من التيتانيوم على الأعمدة اخلر�سانية والزجاج الفريد من نوعه .وا�ستخدم
املهند�سون املعماريون �أ�سلوب الت�صميم املعماري املفتوحة ل�ضمان عدم
وجود �أعمدة يف املبنى مما يخلق �إح�سا�س ًا حقيقي ًا بامل�ساحة والإ�ضاءة.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م «ك �ي��ان كوميونيتي م��ان��اج�ي�م�ن��ت»« :ت�ع�م��ل �أنظمة
الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية م��ن خ�ل�ال البنية امل��رك��زي��ة للمبنى
مم��ا ي�سهم ب��االرت�ق��اء مب�ستويات ال�ك�ف��اءة واالق�ت���ص��اد .ووق��ع اختيارنا على
�شركة«هيت�شز �أند غليت�شز»ب�سبب معرفتهم الوا�سعة بالت�صميم الهيكلي
واخلدمات الأ�سا�سية للمبنى و�أثر ذلك على خدمات �صيانة املنازل ال�سكنية،
ف�ض ًال عن حر�صها على تعزيز وتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة يف املنازل».
�أ�ضاف�«:إننا واثقون ب�أنه �سيكون هناك قدر كبري من الطلب على �أدواتنا
املنزلية الذكية �سكان برج كيان ون�أمل عقد املزيد من اتفاقيات ال�شراكة
مع كيان كوميونيتي ماناجيمنت».

اخلطوط اجلوية الربيطانية تع ّزز ا�ستثماراتها لالرتقاء بتجربة عمالئها
ك�شفت �شركة اخل�ط��وط اجل��وي��ة الربيطانية عن
خططها اال�ستثمارية وخدماتها التي تعتزم تقدميها
للعمالء ،ورك��زت فيها على االرت �ق��اء مب�ستوى مت ّيز
مق�صوراتها الفاخرة ،و�إ�ضافة املزيد من اخليارات
وتعزيز جودة اخلدمات املقدمة جلميع امل�سافرين
على منت طائراتها.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال الرئي�س التنفيذي رئي�س
جمل�س �إدارة اخل�ط��وط اجل��وي��ة الربيطانية �أليك�س
كروز«نعتزم تركيز ا�ستثماراتنا على املجاالت التي
يوليها ع�م�لا�ؤن��ا �أه�م�ي��ة ك�ب�رى ،و�سنتف ّرد مب�ستوى
التجارب واخلدمات التي نقدمها على منت طائراتنا.
ون �ح��ن ن�ستثمر يف ك �ل��وب ورل � ��د ،ون��رك��ز الآن على
حت�سني خدمات تقدمي الطعام والنوم ،وعلى توفري
نوعية ج��دي��دة م��ن املقاعد يف امل�ستقبل .كما �أننا
ن�ستثمر يف ت��وف�ير �أف���ض��ل خ��دم��ة �إن�ترن��ت واي-ف ��اي
يف اجلو ،و�صاالت جديدة ،وتزويد عمالئنا من ركاب
الدرجة الأوىل بخدمة الو�صول املبا�شر اىل البوابات
الأمنية وال�صاالت ،وذلك عرب خدمتنا اجلديدة فري�ست
وي� �ن ��ج يف ه� �ي�ث�رو .ون ��رت� �ق ��ي مب �� �س �ت��وي��ات خ��دم��ات �ن��ا
ومق�صورة رج��ال الأعمال يف كافة رحالتنا عرب طرح
فئة كلوب يوروب‘يف الرحالت الداخلية».
وق� ��ال ب �ي��ان «ان ال �� �ش��رك��ة ت �ع �ت��زم ا� �س �ت �ث �م��ار 400
مليون جنيه �إ�سرتليني يف كلوب ورل��د (فئة رج��ال
الأع�م��ال للرحالت الطويلة) التي �ستعزز م��ن جتربة
تناول الطعام على ارت�ف��اع � 38أل��ف ق��دم ،واحل�صول
على جتربة ن��وم هادئة على منت ط��ائ��رات اخلطوط
اجلوية الربيطانية».

«جمموعة زين» ُت نّ
عي �إمري غوركان
رئي�س ًا تنفيذي ًا ل�شركة تات�ش يف لبنان

�إمري غوركان
ال��ر�ؤ� �س��اء التنفيذيني اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ( )CSOGيف
الإحتاد العاملي للإت�صاالت املتنقلة .GSMA
تدير جمموعة زين «تات�ش» منذ العام  ،2004التي
تعترب �شركة رائ��دة يف لبنان بح�صة �سوقية تبلغ
 54يف امل �ئ��ة ،وت �ق��دم خ��دم��ات�ه��ا لنحو  2.3مليوين
عميل ،وهي حالي ًا تعمل على ن�شر خدمات  4.5Gيف
كافة �أنحاء البالد ،وتقدم لزبائنها حمفظة وا�سعة
من اخليارات خلدمات الهاتف النقال والبيانات يف
لبنان.
وقال بيان لـ«تات�ش» «�إىل جانب مهام عمله على
ر�أ�س الإدارة التنفيذية يف �شركة تات�ش لبنان ،ي�شغل
غوركان من�صب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجيات
وتطوير الأع �م��ال يف جمموعة زي��ن ،وه��و ي�شغل هذا
امل�ن���ص��ب م �ن��ذ ب ��داي ��ات ال �ع��ام  ،2014ح �ي��ث �أ��س����س
�إدارة تخت�ص بالإبداع واالبتكار يف اخلدمات الرقمية
( ،)Digital & Innovation Frontierوق��د جن��ح يف
الإرت�ق��اء ب�أعمال املجموعة لت�صبح ال�شركة الرائدة
يف جمال التحول الرقمي يف �أرجاء املنطقة» .ا�ضاف
«بينت زي��ن �أن ف�ترة عمل غ��ورك��ان متيزت بنجاحه
يف �إبرام اتفاقيات مب�ستوى عالٍ مع �شركات عاملية
م�ث��ل  Uberو  ،Booking.comو�إج � ��راء ا��س�ت�ث�م��ارات
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة يف ع���دد م ��ن ال���ص�ن��ادي��ق
الإ� �س �ت �ث �م��اري��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،ك�م��ا ��س��اه��م يف
دخول املجموعة يف ا�ستثمارات جديدة ،وذلك عندما
ا�ستثمرت زين يف جمموعة  )neXgen (NXNال�شركة
املتخ�ص�صة يف جماالت اال�ست�شارات وخدمات املدن
الذكية ،ويف لبنان مع م��زود احللول املتنقلة FOO
و��ش��رك��ة ي��وي��و ل�ت��أج�ير ال���س�ي��ارات املت�صلة ب�شبكة
الإنرتنت يف البحرين بالإ�ضافة اىل من�صة لإ�ستثمار
البيانات الكبرية يف الكويت».

«برج كيان» مينح �شركة «هيت�شز �أند غليت�شز»
عقد الأعمال امليكانيكية والكهربائية

] طالب يف مقهى �ستاربك�س
ري� ��ادة الأع� �م ��ال يف منطقة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط،
ي � � ��رى ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال � �� � �ش � �ب� ��اب يف �إن � �� � �ش� ��اء
م �� �ش��اري �ع �ه��م االق �ت �� �ص��ادي��ة اخل��ا� �ص��ة ��س�ب�ي� ً
لا
ب ��دي�ل� ًا ل �ت �ح �ق �ي��ق ط �م��وح��ات �ه��م االق �ت �� �ص��ادي��ة
والتقدم ملجتمعاتهم .ولكن يحتاج ال�شباب
الطاحمني لإن�شاء م�شاريع خا�صة للمهارات
والأدوات ال�سليمة لتحويل �أفكارهم الإبداعية
مل�شاريع حقيقية ناجحة».
وط � � ��ورت «� �س �ت��ارب �ك ����س» م � �ب� ��ادرة «م �ق �ه��ى
ال �ف��ر���ص» ه ��ذه ال���س�ن��ة وت �ع��اون��ت م��ع ��ش��رك��ة
«�سيلتيك» و«�أميدي�ست» ،بالإ�ضافة �إىل «بيت.
ك��وم» وم�ؤ�س�سة التعليم م��ن �أج��ل التوظيف،
ل�ت���ش�ك�ي��ل ائ �ت�ل�اف � ًا وا� �س �ع � ًا ي �ق��دم ا� �س �ت �� �ش��ارات
لل�شباب يف جماالت التوظيف والعمل الريادي
يف ع�شر دول بال�شرق الأو�سط.
ويف لبنان ،قامت «�ستاربك�س» بالتعاون
م ��ع «�أم� �ي ��دي� ��� �س ��ت» ب �ت �ن �ظ �ي��م ور�� �ش ��ة ل�ل�ع�م��ل
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وا�شار اىل انه «اعتبار ًا من حزيران املقبل� ،ستطرح
ال���ش��رك��ة جملة ج��دي��دة م��ن خ��دم��ات ت �ق��دمي الطعام
يف ���ص��االت رج� ��ال الأع� �م ��ال مب �ط��ار ه �ي�ثرو لتح�سني
جودة الطعام ومتديد فرتة تقدمي وجبة الإفطار حتى
ال�ساعة � 11صباح ًا .ويف اجل��و ،واع �ت �ب��ار ًا م��ن �شهر
مت��وز� ،ستز ّود ال�شركة �أ�سطول طائراتها ببيا�ضات
ج��دي��دة ،وو� �س��ائ��د ذات ح�ج��م �أك�ب�ر وت�صميم خا�ص
لتعزيز ال��راح��ة �أث �ن��اء ال �ن��وم ،وحل��اف ومفر�ش ناعم
ملنح العمالء كل ما يحتاجون �إليه لق�ضاء ليل ٍة من
ال �ن��وم ال �ه��ادئ وامل ��ري ��ح» .ول�ف��ت اىل ان��ه «م��ع بلوغ
ايلول� ،ستت�ألق كلوب ورلد بخدمة تناول طعام راقية
وج��دي��دة ب��وج��ود ع��رب��ات ع��ر���ض ت�ت�ي��ح للم�سافرين
فر�صة اختيار الأطباق من جملة خيارات من املقبالت
واحللويات الطازجة املقدمة على موائد ذات ت�صميم
جديد وجميل .و�سيتمتع العمالء بخدمات ا�ستثنائية
وجت ��رب ��ة ط �ه��ي ج ��دي ��دة وف� ��اخ� ��رة .و� �س �ت �ن �ط �ل��ق ه��ذه
ال�ت�غ�ي�يرات ع�ل��ى ال��رح�لات اجل��وي��ة ب�ين م�ط��ار هيرثو
بلندن ،ومطار جيه �إف كيه بنيويورك ،قبل طرحها
يف ب�ق�ي��ة ��ش�ب�ك��ة ال ��رح�ل�ات ال �ط��وي �ل��ة ع �ل��ى م� ��دار ع��ام
.»2018
وق���ال ك���روز «ت�ع�ت�بر ك��ل م��ن ك �ل��وب ورل���د وك�ل��وب
ي��وروب عنا�صر �أ�سا�سية م��ن عرو�ضنا ،وتلعب دور ًا
م�ه�م� ًا يف ت�ع��زي��ز م���س�ت��وي��ات ر� �ض��ا ال �ع �م�لاءُ .
وت�ع�ت�بر
��ش��رك��ة ال �ط�ي�ران ال�بري�ط��ان�ي��ة ال��وح �ي��دة ال �ت��ي متتلك
�شبكات للرحالت الق�صرية والطويلة ،ون��ود الت�أكد
م��ن ت��زوي��د ك��اف��ة عمالئنا بتجربة غنية بالتنا�سق
والتم ّيز».

] اخلدمات االر�ضية يف «بريت�ش ايرويز»
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