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PRIVATE SECTOR
اخبار
للتخفيف
من التهاب الجلد

"سيدل" و"نستله
ووترز" ...تعاون تاريخي

فائزون بجوائز
"جاكوار"

¶ ي ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـ ـ ــدد امل ـ ــرض ـ ــى وأم ـ ـهـ ــات
ال ــرض ــع امل ـص ــاب ــن ب ــال ـت ـه ــاب الـجـلــد
ال ـت ـح ـس ـســي ،وال ــراغـ ـب ــن بــالـحـصــول
ع ـل ــى حـ ـل ــول ع ـن ــاي ــة ب ــال ـب ـش ــرة آم ـنــة
ولطيفة وفعالة تساعدهم في تخفيف
أع ــراض اشـتــداد الحكة .لذلك ابتكرت
 Eucerinاملجموعة الجديدة من كريم
العناية املكثفة "Eucerin Acute Care
 "Creamل ــاس ـت ـخ ــدام ع ـن ــد اشـ ـت ــداد
الحكة ،ولوشن العناية للجسم ،وزيت
االستحمام والتنظيف ،وكريم العناية
للوجه لالستخدام فــي األوق ــات كافة
للوقاية من أعراض اشتداد الحكة.

¶ حققت "سيدل" و"نستله ووتــرز"
إن ـجــازًا متميزًا انـعـكــس فــي شــراكــة
ناجحة بينهما ملدة  50عامًا .تعتبر
"س ـ ـيـ ــدل" ش ــرك ــة ع ــامل ـي ــة رائـ ـ ـ ــدة فــي
م ـج ــال ت ــزوي ــد ح ـل ــول تـعـبـئــة امل ــواد
الـســائـلــة ف ــي ع ـب ــوات مـصـنــوعــة من
م ــادة ال ـبــولــي إيـثـيـلــن تـيــريـفـثــاالت
( ،)PETبينما "نستله ووت ــرز" تعد
من الشركات الرائدة عامليًا في إنتاج
امل ـيــاه امل ـع ـبــأة .وق ــد أدت كــل منهما
ً
دورًا ف ـعــاال فــي إحـ ــداث ال ـعــديــد من
ال ـت ـطــورات املـهـمــة فــي مـجــال تعبئة
املياه.

¶ ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة جـ ــاكـ ــوار ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا أخ ـي ـرًا
عــن أسـمــاء الفائزين فــي مسابقتها
" "Design XEال ـت ــي اس ـت ـم ــرت بني
ش ـه ــري سـبـتـمـبــر ودي ـس ـم ـبــر 2014
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا .وم ـ ــن خ ـ ــال م ـن ــح ط ــاب
الـتـصـمـيــم ال ـفــرصــة ل ـي ـكــونــوا ج ــزءًا
من قصة سيارةجاكوار ،XEألهمت
املـنــافـســة الـقــويــة ط ــاب الـجــامـعــات
إلطالق العنان إلبداعاتهم من خالل
تصميم قطع فنية فريدة مستوحاة
من سيارة جاكوار XEالجديدة.

نيسان أول سيارة بطالء يتوهج في الظالم
¶ أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ن ـ ـي ـ ـسـ ــان أول ص ــان ــع
سيارات في العالم يوفر طــاءًا قادرًا
على التوهج في الليل وذلك من خالل
سيارتها الكهربائية ،ليف التي تعمل
بطريقة غير مباشرة على زيادة وعي
املستهلكني البيئي ودفعهم للتحول
الـ ــى اع ـت ـم ــاد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة في
منازلهم .وكانت نيسان قد تعاونت

لمستقبل خال من التسوس
¶ اجتمعت نخبة من رواد الصحة
ال ـعــامــة وط ــب األسـ ـن ــان م ــن منطقة
ش ـم ــال اف ــري ـق ـي ــا وال ـ ـشـ ــرق األوسـ ــط
ـال من
إلط ــاق "تـحــالــف ملستقبل خ ـ ٍ
ت ـســوس األس ـن ــان" ب ـهــدف ال ـحــد من
م ـ ــرض تـ ـس ــوس األسـ ـ ـن ـ ــان .وي ــدع ــو
التحالف فــي ملتقاه الــذي يقام في
دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة إلى
تضافر الجهود في املنطقة لتحفيز
القادة والجهات املعنية للتعلم حول
أهمية التسوس كمرض متواصل،
واملشاركة في أعمال مفيدة للوقاية
املتكاملة مــن الـتـســوس والسيطرة
عليه بما يعود بأثر إيجابي للحد
من استمراريته ونموه في املنطقة.

موستانج  2015أعلى تصنيف لسالمة السيارات
¶ م ـن ـحــت اإلدارة الــوط ـن ـيــة
لسالمة السير على الطرقات
السريعة األميركية NHTSA
س ـ ـ ـيـ ـ ــارة مـ ــوس ـ ـتـ ــانـ ــج 2015
تصنيف خمس نجوم كنتيجة
إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــام ــج
تـقـيـيــم الـ ـسـ ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة.
ت ـت ـم ـي ــز سـ ـ ـي ـ ــارة م ــوس ـت ــان ــج
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـم ـض ــاع ـف ــة ع ــدد
الوسائد الهوائية ،ومضاعفة
ع ـ ـ ـ ـ ــدد أج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة اس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار
االصطدام واملزيد من نوابض
ضـبــط لـحــزام
الـشــد مسبقة الـ ً
األمـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة بـ ــال ـ ـطـ ــراز
السابق.

مؤشر

ّ
الحركة االقتصادية تتراجع
ع ــرض تـقــريــر ص ــدر عــن مـصــرف
لبنان بعنوان "درا ســة حول أداء
الـقـطــاعــات االقـتـصـ ّ
ـاديــة" للفصل
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2014امل ــا ّض ــي
نـ ـت ــائ ــج اإلحـ ـ ـ ـ ّص ـ ـ ــاء ات امل ـت ـع ــل ـق ــة
ّ
االقتصادية
بعدد من املــؤشــرات
ٍ
استنادًا إلى آراء مدراء الشركات
ل ـج ـه ــة أداء ش ـّـرك ــا تـ ـه ــم .ي ــرت ـك ــز
ّ
تـقـيـيــم ك ـ ّـل م ــؤش ــر إل ــى "حـصـيـلــة
آراء" تـمــثــل ال ـفــرق مــا بــن نسبة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراء ا ل ـ ـ ــذ ي ـ ـ ـ ّـن أ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إ ل ـ ــى
تـحـ ّـســن فــي امل ــؤش ــرات املـطــروحــة
ونـ ـسـ ـب ــة الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ــرون ت ــراج ـع ــا
فيها .
التفاصيل ،أظهرت حصيلة
وفي
ّ
اآلراء امل ـت ـعــل ـقــة بــإ ن ـتــاج ال ـق ـطــاع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،بـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر
ت ــراج ـع ــا س ـل ـب ـيــا ب ـل ــغ  %9خ ــال

ال ـف ـص ًــل ا لـ ـث ــان ــي م ــن ع ـ ــام 2014
مقارنة بـ  %8خالل الفصل ّ
األول
من العام نفسه و %5في الفصل
الثاني من عام .2013
ّ
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ــل ،ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن مـ ــؤشـ ــر
إجـمــالــي الطلب تحت خــانــة أداء
طفيف
بشكل
الـقـطــاع الصناعي
ٍ
ٍ
إ لـ ـ ـ ــى  ،%9م ـ ـقـ ــا بـ ــل  %10خـ ــال
الـفـصــل ّ
األول مــن ّ عــام  ،2014في
ح ــن ت ــده ــور م ــؤش ــر ال ـط ـلــب مــن
الـ ـخ ــارج ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي
إلى .%22
ّ
يـ ـج ـ ّـدر ذك ـ ــر أن ح ـص ـي ـل ــة اآلراء
املتعلقة بحجم االستثمارات في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي قــد انخفضت
ّ
سلبية بلغت .%3
إلى نسبةٍ
ّأما لجهة أداء القطاع التجاري،
فـقــد سـ ّـجـلــت حصيلة آراء مــدراء

في هذا السياق ،مع املبتكر هاميش
سكوت الذي تمكن من ابتكار "ستار
باث" وهو نوع من الطالء الذي يعمل
بـعــد رشـ ــه ،عـلــى ام ـت ـصــاص األشـعــة
فوق البنفسجية خالل النهار ليقوم
بـعــد غ ـيــاب الـشـمــس وح ـلــول الـظــام
ب ــال ـت ــوه ــج مل ـ ــدة ت ـ ـ ــراوح ب ــن ث ـمــانــي
وعشر ساعات.

ّ
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات امل ـّ ـت ـ ـع ـ ــل ـ ـق ـ ــة ب ـح ـج ــم
املـبـيـعــات املـحــقـقــة خ ــال الـفـصــل
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2014ت ـحـ ّـس ـنــا
بنسبة  .%11فـفــي الـفـصــل ّ
األول
م ـ ــن عـ ـ ــام  2014كـ ــانـ ــت ال ـن ـس ـب ــة
ّ .%8أم ــا فــي مــا يـخـتـ ّـص بـقـطــاع
ال ـب ـن ــاء واألش ـ ـغـ ــال الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،فـقــد
ّ
تـ ـق ــلـ ـص ــت ح ـص ـي ـل ــة آراء مـ ـ ــدراء
الشركات لجهة "مجمل األعمال"
وقـطــاع "الـبـنــاء" إلــى  %22و%18
ٍّ
بــال ـت ـتــالــي ،ف ــي م ـقــابــل  %14لـكــل
منهما في الفصل ّ
األو ل من عام
.2014
الى ذلك ،تراجعت حصيلة اآلراء
ل ـج ـه ــة "األش ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة" إل ــى
 %24فــي الفصل الـثــانــي مــن عام
 ،2014من  %19في الفصل ّ
األول
من العام نفسه.

