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مصارف

جائزة «بيبلوس» للتصوير الفوتوغرافي 2018

أعلن بنك بيبلوس عــن بــدء قبوله طلبات املشاركة بجائزته للتصوير الفوتوغرافي
 2018الـتــي سيعلن عــن اس ــم رابـحـهــا خ ــال مـعــرض  BEIRUT ART FAIRفي
شهر أيلول املقبل .يمكن للراغبني تقديم طلباتهم عبر اإلنترنت على موقع www.
 byblosbankaward.comحـ ـت ــى ن ـه ــار
الخميس الواقع فيه  31أيار  .2018وستختار
لجنة حكام مؤلفة من خبراء معروفني عامليًا
فــي مـجــال التصوير الـفــوتــوغــرافــي املتأهلني
ال ـع ـش ــرة ال ــذي ــن س ـي ـعــرضــون ص ــوره ــم في
منصة بنك بيبلوس في معرض BEIRUT
 ،ART FAIRعلى أن يعلن اســم الــرابــح في
آخر يوم منه.
وك ـ ــان ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ق ــد أط ـل ــق ج ــائ ــزة بنك
بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي عــام 2012
بـ ـه ــدف وض ـ ــع املـ ـص ــوري ــن ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن
اللبنانيني الصاعدين على الطريق املهني الصحيح .وخــال السنوات الست السابقة،
شارك أكثر من  500مصور باملسابقة ،قدموا نحو  3500صورة فنية ،اختارت ست
ً
لجان حكام مختلفة  65متأهال منهم إلى املرحلة النهائية من املسابقة وستة رابحني
متتاليني.
وعلى غرار رابحي الجائزة في السنوات السابقة خضع جو غانم ،الفائز لعام ،2017
لبرنامج تدريبي وتوجيهي على يد خبراء معروفني في مجال التصوير الفوتوغرافي،
وذلــك ملساعدته على التحضير ملعرضه اإلف ــرادي األول الــذي سيجري في مقر بنك
بيبلوس مــن نهار الخميس الــواقــع فيه  19نيسان وحتى نهار األحــد الــواقــع فيه 22
نيسان .2018

الغداء السنوي لبنك الموارد

أق ـ ــام ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد حـفــل
غدائه السنوي في منتجع
" "la Siestaف ــي خ ـلــدة
بحضور رئـيــس مجلس
إدارتــه مــروان خير الدين
وامل ــدي ــرة التنفيذية نهال
خــداج بــو ديــاب وأعضاء
م ـجـلــس إدارة امل ـصــرف
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ح ـ ـشـ ـ ٍـد مــن
املوظفني.
ش ـه ــد ح ـف ــل ه ـ ــذا ال ـع ــام
ّ
الكثير من املفاجآت التي حضرتها اإلدارة ملوظفيها تنفيذًا للتغييرات الجديدة التي
يشهدها بنك امل ــوارد وفــق الخطط املوضوعة ،حيث تم توزيع الجوائز على املوظفني
املتفوقني والفروع التي حققت أهدافها خالل العام.
فــي املناسبة قــال خير الــديــن" :إن ـجــازات عــدة قمنا بها ســويــا فــي  2017ونتطلع إلى
تعزيزها هــذا العام ضمن إستراتيجية متكاملة تتطلب التعاون والتنسيق التام بني
اإلدارة واملوظفني لتنفيذها على أكمل وجه ،حيث يجب علينا العمل بأقصى طاقاتنا
وبكثير من الوعي".
لتقديم ما يحتاجه العمالء في جو من الراحة واآلمان
ٍ
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قطاع

ألبسة اللبنانيين ...من تركيا
قد يتساءل المرء
عن األسباب الكامنة
وراء اختيار شريحة
كبيرة ومتنامية من
اللبنانيين «الهجمة»
على تركيا
ً
ّ
والتسوق فيها بدال
من «تنفيع» أسواق
بلده
مايا سماحة
ّ
ظـ ــاهـ ــريـ ــا ،يـ ــرجـ ــع ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى ت ــدن ــي
أس ـعــار املـنـتـجــات الـتــركـيــة باملقارنة
م ـ ــع م ـث ـي ــات ـه ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـس ـبــب
الــدعــم الــذي ُت ّ
قدمه الــدولــة إلنتاجها
ّ
املحلي الضخم والدورة االقتصادية
امل ـح ـص ــورة ف ــي ال ـب ـلــد دون حــاجـتــه
إلى االستيراد ،وهو ما ّأمنه النظام
الحمائي املنتهج لعرقلة إدخال سلع
ً
ُينتج الداخل مثيال لها ،إضافة إلى
ّ
اآلالت املـتـطـ ّـورة الـتــي يـتــم تحديثها
باستمرار ،واعتماد املدن الصناعية
ع ـل ــى م ـح ـط ــات ك ـه ــرم ــائ ـي ــة ل ـتــول ـيــد
الـطــاقــة ،مــا يساهم فــي خفض سعر
هـ ـ ّـذه األخ ـ ـيـ ــرة .ك ـمــا ال يـمـكــن إغ ـفــال
ّ
متخصصة وبأكالف
توفر يد عاملة
متدنية على األراضي التركية.
ف ـل ـم ــاذا يــرت ـفــع ه ــام ــش األرب ـ ـ ــاح في
لـبـنــان ويــدفــع ال ـفــرد أحـيــانــا ضعفي
السعر ُامل ّ
حدد ملنتج مشابه في تركيا
ّ
(خ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بـقـطــاع
امللبوسات)؟

ضخامة اإلنتاج
ي ــرى األمـ ــن الـ ـع ـ ّ
ـام لـنـقــابــة أص ـحــاب
م ـص ــان ــع امل ـن ـس ــوج ــات ن ــاج ــي مــزنــر
ّ
أن األس ـبــاب الكامنة وراء انخفاض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا «تـ ـ ـع ـ ــود إل ــى
ضخامة حجم األعمال باملقارنة بتلك
املـ ــوجـ ــودة ف ــي األس ـ ـ ــواق الـلـبـنــانـيــة.
ً
فاملتجر التركي الصغير يبيع مثال
 10أو  15ضـعـفــا م ــا يـبـيـعــه املـتـجــر
الكبير في لبنان .من جهة أخرىّ ،
يتم
اإلنتاج في تركيا نفسها ،وبالتالي
تكون ال ــدورة مختصرة داخــل البلد
م ــن دون ال ـح ــاج ــة ال ـ ــى االسـ ـتـ ـي ــراد،
خصوصًا بعدما فتحت على الــدول
التركمانية التي كانت تابعة لالتحاد
ّ
األولية
السوفياتي ّ ،فانتقلت امل ــواد ّ
ُ
وهو ما خفض
نصف املصنعة إليها
ّ
أسعار اإلنتاج ،بعد أن وقعت تركيا
معها اتفاقيات تجارة ّ
حرة فانتقلت
املصانع التركية التي تحتاج إلى يد
ّ
متدنية إلى
عاملة مكثفة وذات كلفة
ال ــدول التركمانية ليعاد تصديرها
في منشأ تركي».

تسهيالت وحوافز

تـتـمـ ّـيــز تــرك ـيــا بـمـنــاطـقـهــا أو مــدنـهــا
ال ـص ـن ــاع ـي ــة املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة م ـث ــل مــرســن
وأض ـنــة ،إزمـيــر وبــورصــة .وبالنسبة
ملــوضــوع الـنـسـيــج ،ي ـعـ ّـد ه ــذا الـقـطــاع
مـ ـتـ ـط ـ ّ
ـورًا م ــن ن ــاح ـي ــة الـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
املستعملة ،مع العلم أن قسمًا كبيرًا من
يتم إنتاجها محليًا .كما ُت ّ
اآلالت ّ
ؤمن
خدمات الصيانة لآلالت واملتابعة ما
بعد البيع من قبل التقنيني بأسعار
منافسة على األراضي التركية.
وي ـل ـفــت م ــزن ــر ال ــى «ت ــواج ــد االت ـح ــاد
الجمركي مع االتحاد األوروبـ ّـي الذي
يـ ّ
ـؤمــن االت ـصــال بينهما مــن دون أي
ع ــوائ ــق بــالـنـسـبــة إل ــى االس ـت ـي ــراد أو
ّ
التصدير .كما أن األوروبيني يقومون

ّ
األلـبـســة اضـمـحــل ب ـجــزء كـبـيــر منه،
ّ
مـ ــع اإلشـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى أن امل ـن ـس ــوج ــات
ّ
شكال ّ
ّ
تصديري
أهم قطاع
واأللبسة
في لبنان» .ويتابع« :ليست الطاقة
أهمية كبيرة في قطاع األلبسة
ذات ً
مقارنة باليد العاملة التي باتت غير
ّ
م ـتــوفــرة ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــو م ــا يـحــث
على استيراد اليد العاملة .لذلك ،ال
بـ ّـد مــن السماح باستيراد يــد عاملة
رخيصة كما فــي دبــي لتنشيط هذا
الـقـطــاع .ويـبـقــى األم ــل مـعـقــودًا على
إدخال الرجل اآللي الذي سيغني عن
اليد العاملة الواجب استيرادها في
مجال املنسوجات ،مع االستفادة من
ّ
خـبــرات األدم ـغــة اللبنانية لتشغيل
وإدارة ه ــذه اآلالت امل ـت ـط ــورة .وهــو
مــا يـحـتــاج إل ــى تـمــويــل طــويــل األمــد
وبفوائد مقبولة مع شروط سهلة».

ب ــاالس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ت ــرك ـي ــا خ ـصــوصــا
اإليـطــالـيــن واألملـ ــان مـنـهــم .وتخضع
املـ ـنـ ـتـ ـج ــات املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة م ـ ــن دول ال
تجمعها مــع تركيا اتفاقيات تجارة
ح ـ ـ ّـرة أو ات ـ ـحـ ــادات ج ـمــرك ـيــة لــرســوم
عالية ،على اعتبار أن تركيا ال تحتاج
ُ
وت ّ
قدم
إلى استيراد منتجات مماثلة.
أنـ ـق ــرة عـ ــدة ح ــواف ــز ملـنـتـجـيـهــا منها
اإلع ـ ـفـ ــاء بـ ـج ــزء ك ـب ـيــر م ــن ال ـضــري ـبــة
على القيمة املضافة ،تخفيض % 50
على الــرســوم املحلية عند التصدير،
ت ــأم ــن املـ ـ ـع ـ ــارض دون أيـ ـ ــة أكـ ـ ــاف،
دع ــوة املـسـتــورديــن مــن ال ـخ ــارج على
حساب الحكومةُ .يضاف إلى ما سبق
انـخـفــاض أس ـعــار الـطــاقــة والـكـهــربــاء
ّ
التي تعتمد على موارد مائية وتوفر
اليد العاملةّ .أما في لبنان ،وبالشكل
ّ ُ ّ
الشرعي ،فتكلف اليد العاملة ضعفي
ُ ّ
ُ ّ
مـ ــا تـ ـك ــل ــف فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .ك ـم ــا ت ـش ــك ــل
إنـ ـت ــاجـ ـي ــة الـ ـع ــام ــل الـ ـت ــرك ــي ض ـعــف
إنتاجية العامل في قطاع املنسوجات
واأللبسة في لبنان ،هذا إن ُوجد هذا
الـعــامــل .وه ــو مــا يــدفــع إل ــى اسـتـيــراد
ّ
عـ ـم ــال م ــن ال ـ ـخـ ــارج م ــع م ــا يـتـطــلـبــه
املــوضــوع مــن معامالت صعبة ودفــع
أم ــوال إضــافـيــة لـتــأمــن الـيــد العاملة
ّ
املؤهلة».

فورة قطاع الـHaute couture

تضاؤل اليد العاملة

انخفض عدد مصانع
المنسوجات من 360
ً
معمال في السبعينيات
إلى  5مصانع اليوم

ب ــدورهُ ،يـشـ ّـدد رئيس نقابة الدباغني
ّ
الـلـبـنــانـيــن أن ـط ــوان ف ــرح ــات عـلــى أن
مهنة دباغة الجلود قد زالت في لبنان
بسبب غياب اليد العاملة إذ «تتالشى
امل ـعــامــل وبــاتــت تـعـمــل ل ـل ـخــارج .ومــع
ّ
أن الجلد في لبنان أرخــص من مثيله
ّ
ُ
فــي تركيا ،غير أنــه ال يمثل ســوى 15
ُ
الى  %20من سعر السلعة املصنعة»،
مـشـيـرًا فــي املـقــابــل إل ــى «ارت ـف ــاع كلفة

الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ــى خ ــاف
كلفتها في تركيا»ُ .
ويضيف« :أصبح
اللبنانيون يـشـتــرون مــن تركيا ومن
الـ ـص ــن مـ ــع ل ـج ــوئ ـه ــم إلـ ـ ــى م ــارك ــات
ّ
ي ـتـ ّـم إدخ ــال ـه ــا ال ــى ال ـس ــوق الــلـبـنــانـ ّـي
ّ
ع ـبــر ال ـت ـه ــري ــب» .وي ــؤك ــد أخ ـي ـرًا على
إلزامية تصنيع الجلد الخام في البلد
قـبــل شـحـنــه ،أي واج ــب االم ـت ـنــاع عن
ت ـص ــدي ــره ق ـب ــل ت ـص ـن ـي ـعــه .ول ــأس ــف،
ي ـتـ ّـم ت ـصــديــره خ ـ ّ
ـام ــا م ــن ل ـب ـنــان على
خ ــاف ال ــدول األخـ ــرى ،وه ــو مــا يؤثر

سـلـبــا عـلــى التصنيع املـحـلـ ّـي بغياب
ه ــذه امل ـ ــادة .م ــن هـنــا ضـ ــرورة حماية
الصناعة املحلية.

ّ
الحل...الرجل اآللي؟

وعن الحلول ُامل ّ
قدمة لتدارك الوضع،
ّ
يشير مزنر إلــى أن االتفاقيات التي
ُع ـق ــدت م ــع بـعــض ال ـ ــدول ل ــم يستفد
منها لبنان على صعيد اإلنـتــاج بل
كــانــت لـصــالــح ال ـط ــرف ال ـثــانــي على
عكس التوقعات التي رافقت إبرامها.

المتجر
التركي
الصغير يبيع
 10أو 15
ضعفًا ما
يبيعه المتجر
الكبير في
لبنان

ّ
ُ ّ
ّ
تستمر
ويــذكــر بــأن  4إلــى  5مصانع
اليوم في العمل من أصل  360مصنعًا
ً
فــي قـطــاع املـنـســوجــات ك ــان ُمسجال
فــي الـنـقــابــة فــي فـتــرة السبعينيات.
«وب ــات ــت م ـص ــادر األق ـم ـشــة صينية
وتــركـيــة وهـنــديــة وإنــدونـيـسـيــة ،مع
ّ
العلم أن األنسجة املستوردة معفية
من الرسوم الجمركية دون أي حماية
ّ
ّ
املحلي ،على اعتبار أن هذا
لإلنتاج
التدبير سيساعد قطاع األلبسة.
ّ
ل ـك ــن ت ـب ـ ّـن م ــع ال ـت ـج ــرب ــة ،أن ق ـطــاع

إضافة إلى األمل الكامن في االنتقال
إلى التكولوجيا الحديثة ،واملحافظة
على املـصــانــع الـتــي ال ت ــزال مستمرة
ف ــي م ـج ــال األلـ ـبـ ـس ــة ،ال بـ ـ ّـد م ــن دع ــم
قطاع تصميم األزيــاء الـ  Coutureوالـ
 Haute coutureالــذي يناسب الوضع
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـم ــن امل ـ ــاح ـ ــظ وجـ ــود
مشغل حاليًا ملصممني
حــوالــى 400
ٍ
يملكون قــدرات وكـفــاءات كبيرة ،عدا
ّ
عــن زي ــادة أع ــداد هــذه الفئة كــل سنة
في لبنان على عكس معامل األلبسة
الـتـقـلـيــديــة .كـمــا ب ــات ه ـنــاك ع ــدد من
الجامعات في بيروت ُي ّ
خرج سنويًا
ُمـصـمـمــن يـفـتـحــون مـشــاغــل خــاصــة
بهم ،مع العلم أنهم ال يتأثرون كثيرًا
ب ــامل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي مـ ــا خـ ـ ـ ّـص األسـ ـع ــار
بــل بتلك املتعلقة بــاالســم والنوعية
ُ ّ
شكل ّ
أهم
والتصميم الفريد ،وهو ما ي
م ـم ـيــزات ل ـهــذا ال ـق ـطــاع .فـهــل ستقوم
ّ
ستتربص األعني
الدولة بتشجيعه أم
به لالستفادة ضرائبيًا منه؟

المفكرة اإلقتصادية

حوار حول «سديم»

يعقد يوم الجمعة  20نيسان املقبل عند الساعة  11صباحًا في مبنى  Demcoفي
انطلياس طاولة حوارية حول "سديم" البرنامج الواقعي الرقمي األول واألضخم في
العالم العربي.

مؤتمر ّ
َ
خر ّيجي هارفارد في بيروت

تعقد "جمعية خريجي هــارفــارد الـعــرب" وبالتعاون مــع "ن ــادي هــارفــرد فــي لبنان"
في التاسعة صباح يوم السبت  21نيسان الجاري في فندق ومنتجع "كمبينسكي
سمرالند" في بيروت مؤتمرها السنوي الثالث عشر ،برعاية رئيس مجلس الوزراء
َ
سيتمحور ه ــذه الـسـنــة على
سـعــد ال ـحــريــري ،تـحــت ع ـنــوان "نـهـضــة املـنـطـقــة" ال ــذي
مجموعة مبادرات ومواضيع من شأنها إعادة رسم صورة العالم العربي ،ويتناول
مستقبل املنطقة على أكثر من صعيد ،كالتنمية والتعليم والصحة والثقافة والطاقة
وحقوق االنسان وريادة األعمال.

أوليكس ...في معرض بيروت للعقارات

ستشارك أوليكس – املنصة العقارية اإللكترونية الرائدة في لبنان فى معرض بيروت
كراع ماسي في املعرض ،والذي من املقرر إنطالقه من  23إلى 25
الدولي للعقارات ٍ
نيسان ّ  2018في فندق فينيسيا بيروت.
سيتخلل املعرض نقاشات حول منح اإلقامة والجنسية اللبنانية من خالل االستثمار
العقاري واملــالــي ،كما ستكشف منصة أوليكس عن أداء السوق العقارية اللبنانية
وتوجهات املستخدمني من خالل نشر التقرير السنوي لسوق العقارات لعام ،2017
ومن أبرز نقاطه :املناطق األكثر بحثًا لعقارات البيع واإليجار خالل  ،2017املناطق
األكـثــر عرضًا لعقارات البيع واإليـجــار خــال  ،2017ازدي ــاد شعبية الـعـقــارات ذات
األسـعــار املتوسطة ّ
وتغير أسـعــار البيع على مــدار  ،2017بحسب نــوع العقار في
مختلف املحافظات اللبنانية.

¶ إتصاالت

هدية مع «هواوي» Y7 Prime
2018

أعلنت شركة "هــواوي" عن إمكانية الطلب املسبق لهاتف
 Huawei Y7 Prime 2018الجديد بالكامل وبسعر 185
دوالرًا أميركيًا فقط من متاجر تجزئة ّ
محددة بني  12و
 22نيسان ،واالستفادة من باقة خاصة ومتوافرة بكمية
محدودة.
والهاتف املتوافر باللون األزرق والذهبي واألس ــود يقدم
وظائف ّ
متميزة من أبرزها كاميرا خلفية مزدوجة بدقة
 13ميغابيكسل  2 +ميغابيكسل مع فتحة عدسة جذابة،

وكاميرا أمامية  8ميغابيكسل مع فالش خاص بالسيلفي
ّ
مطور ،والذي يقوم تلقائيًا باكتشاف اإلضاءة على وجهك
فيضبط مستوى السطوع بــذكــاء لـصــورة سيلفي تبدو
ّ
طبيعية ،حتى في ظروف اإلضاءة املنخفضة.
ّ
ومن حيث التصميم يوفر هاتف HUAWEI Y7 Prime
 2018ثــاث فتحات لــدعــم بطاقتني نــانــو  SIMرئيسية
وثــانــويــة ،إضــافــة إل ــى بـطــاقــة ال ـ ــ Micro SDاالخـتـيــاريــة،
تصل إلــى  256غيغابايت .كما ويتضمن الهاتف تقنية
 FaceUnlockمن خالل بصمة الوجه التي تمنح تجربة
ذكية وشخصية أكثر.
وفي هذا السياق ولتسليط الضوء أكثر على هذا الجهاز،
اخ ـتــارت شــركــة ه ــواوي أن تـتـعــاون مــع الـفـنــان اللبناني
جــوزف عطية الــذي قــام بــاإلعــان عــن هــذه الشراكة عبر
الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ودعى
حساباته
ّ
معجبيه بأن يترقبوا كل جديد.

¶ منتجات

الذكرى العشرين لبرنامج لوريال
من أجل المرأة

احتفلت مؤسسة لــوريــال بــالــذكــرى السنوية العشرين
لبرنامج لوريال – اليونسكو «من أجل املرأة في العلم»،
فــي مقر اليونسكو بـبــاريــس فــي  22آذار  ،2018حيث
جــرى تكريم خمس نساء ب ــارزات ملساهمتهن العلمية
الــرئـيـسـيــة ف ــي م ـج ــاالت ال ـطــب وع ـلــم امل ـت ـح ـجــرات وعـلــم
األحـيــاء الجزيئي واإليكولوجيا ،إضافة إلــى تكريم 15

عاملة واعدة كمواهب
علمية صاعدة.
ولـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بــن
الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــن،
اغ ـت ـن ـمــت كــل
من مؤسسة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وال ـي ــون ـس ـك ــو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ــة
إلطـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة طـ ـم ــوح ــة
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى
الـعـشــريــن لـبــرنــامـجـهــا« :أن ـصــار
الـنـســاء مــن الــذكــور فــي مـجــال الـعـلــوم» .وسـتـشــرك األخ ـيــرة الـقــادة
ال ــذك ــور م ــن خ ــال م ـي ـثــاق ال ـت ــزام ــات لـتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ال ـع ـمــل مع
زميالتهم ،وبالتالي تغيير النظام واالسـتـفــادة مــن إمـكــانــات املــرأة
لفائدة الجميع.

مستحضرات تجميل «جينيفير لوبيز»
في بيروت

س ـت ـش ـه ــد ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي  26نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري إط ـ ـ ــاق م ـج ـمــوعــة
مستحضرات محدودة للفنانة الشهيرة جينيفير لوبيز بالشراكة
مع ماركة الجمال العاملية" ،انغلوت كوزمتيكس" والتي ستسهم في
إظهار الرؤية املشتركة بني لوبيز وإنغلوت حول أهمية "األنوثة القوية"

فــي حـيــاة الـسـيــدات،
وفـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم س ـبــل
متنوعة للتعبير عن
أنـفـسـهــن م ــن خــال
الجمال.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أش ـ ـ ــارت ل ــوب ـي ــز إل ــى
أن "أن م ـج ـم ــوع ــة
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــرات
ال ـتــي أبـتـكــرنــاهــا مع
"إنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوت" ،م ـل ـي ـئــة
بـمـنـتـجــاتــي وألــوانــي
امل ـف ـض ـلــة .لــدي ـنــا كل
شيء ،من املاسكارا
وأح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاه
والـ ـ ــرمـ ـ ــوش وأحـ ـم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدود وظ ـ ـ ـ ــال
العيون إلى البرونز".

¶ سيارات

«ميني» الكالسيكية ...كهربائية

في خطوة الفتة تجمع ما بني املاضي واملستقبل في رحلة عبر الزمن
أعلنت شركة "ميني كوبر" أنها ستكشف عن سيارة ميني الكهربائية
عام  2019لالحتفال بالذكرى السنوية الستني لطراز ميني الكالسيكية.

تجمع ميني الكهربائية  Mini Electricالكالسيكية بني املظهر التاريخي
للسيارة الصغيرة املفضلة فــي العالم وتقنية رائ ــدة للقيادة مــن أجل
التنقل املستقبلي في املدن .وتبعث ميني مع هذه السيارة الفريدة إشارة
واضحة تثبت التزامها باالحتفاظ بالسمات املميزة للعالمة التجارية مع
تبني تقنية مبتكرة خالية من االنبعاثات .وستحافظ السيارة الكهربائية
الكالسيكية على إخالصها للعالمة التجارية ،ســواء من حيث املظهر
البصري أو خصائص القيادة .وتوفر القوة التلقائية ملحركها الكهربائي
بعدًا جديدًا لذلك الشعور النموذجي ّ
املميز لسيارات ميني  go-kartالذي
ال لبس فيه ،والذي ساعد في تحقيق السيارة البريطانية الصغيرة في
شكلها األصلي شعبية عاملية عارمة.

