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صناعة

«نيير» ...مدينة صناعية
لبنانية جديدة

قيمة المشروع تقدر بحوالى  100مليون دوالر

في خطوة من شأنها دعم الصناعة في
لبنان وتطويرها ومـنــح الصناعيني
فرصة للعمل في بيئة متميزة بعيدًا
ع ــن امل ـنــاطــق الـسـكـنـيــة وال ـع ـشــوائ ـيــة،
أطلقت شركة "صقر" العقارية مشروع
"نـيـيــر" الصناعي ّ
األول مــن نــوعــه في
ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن مــدي ـنــة
صناعية تقع في منطقة نهر ابراهيم
وتمتد على مساحة  100ألف متر مربع
تضم مـسـتــودعــات وم ـخــازن ومكاتب
أراض
ومـصــانــع جــاهــزة إضــافــة إل ــى
ٍ
ش ــاغ ــرة مل ــن ي ــرغ ــب م ــن املـسـتـثـمــريــن
ببناء مصنعه الخاص وفق متطلباته
ورغباته.
مــوقــع امل ـشــروع فــي منتصف الطريق
بــن بـيــروت وطــرابـلــس وعـلــى مسافة
 2.5كلم فقط عن األوتوستراد الدولي
ي ـم ـن ـحــه ط ــاب ـع ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ن ـظ ـرًا
الستقالليته عن التجمعات السكنية
ما يضمن من ناحية تجنيب السكان
أي إزع ـ ــاج ،وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى يتيح
للمصانع العمل بأريحية وللشاحنات
الضخمة التنقل بسالسة خــاصــة أن
هندسة املشروع ركــزت على الطرقات
ّ
بشكل خاص ومنحتها متسعًا كافيًا
يضمن الحركة بسهولة .كما أن "نيير"
حــددت مناطق تحميل وتفريغ لكافة
أن ـ ــواع عـمـلـيــات ال ـش ـحــن وامل ـســاحــات
الــداخـلـيــة لــركــن س ـي ــارات الـعـمــال بما
ي ـس ـم ــح بـ ـتـ ـف ــادي أي ازدح ـ ـ ـ ــام يـعـيــق
سيرورة العمل.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع تـ ـ ـق ـ ــدر ب ـ ـحـ ــوالـ ــى
 100مـ ـلـ ـي ــون دوالر ب ـح ـس ــب امل ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة "صـ ـق ــر" ال ـع ـقــاريــة
ف ــادي جريصاتي ال ــذي أكــد أن العمل
ب ــامل ـش ــروع س ـي ـبــدأ مـطـلــع ع ــام ،2018
على أن يكون جاهزًا خــال مــدة ثالث
سنوات ،مشددًا على أن "ننير" ستبنى
وفق أرقى وأحدث املواصفات الدولية
لتكون مدينة نموذجية للصناعيني.

فــإضــافــة إل ــى املـسـتــودعــات واملـصــانــع
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي تـ ـت ــراوح مـســاحـتـهــا
مــا بــن  150مـتـرًا مربعًا و  7000متر
م ــرب ــع بـ ـه ــدف ت ـل ـب ـيــة حـ ــاجـ ــات كــافــة
ال ـص ـنــاعــات م ــن الـصـغـيــرة وال ـيــدويــة
م ـن ـه ــا حـ ـت ــى الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،فـ ـ ــإن امل ــدي ـن ــة
الـصـنــاعـيــة املــرتـقـبــة سـتــوفــر كـهــربــاء
ومياهًا وأمنًا على مدار الساعة ودون
انـقـطــاع .وإضــافــة إلــى هــذه الخدمات
األس ــاس ـي ــة س ـتــؤمــن "ن ـي ـيــر" مـحـطــات
ل ـل ـصــرف ال ـص ـح ــي ،وخ ــدم ــة ان ـتــرنــت
فائقة السرعة من خالل شبكة األليف
ال ـب ـصــريــة ،وص ــال ــة عـ ــرض مـشـتــركــة،
وماكينة للصراف اآللي ،وكذلك مركزًا
تجاريًا وخدمات مخصصة للتسويق
واملبيعات واملوارد البشرية.
وألن م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـه ـ ــذه
الـ ـضـ ـخ ــام ــة س ـت ـض ــم أع ـ ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـيــرة
م ــن ال ـع ـم ــال وامل ــوظـ ـف ــن واإلداري ـ ـ ـ ــن،
ف ــإن تــوفـيــر وس ــائ ــل ال ــراح ــة لـهــم يـعـ ّـد
مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــات ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه فـمــن
ّ
الـتـسـهـيــات ال ـب ــارزة الـتــي ستؤمنها
"نيير" هي مساكن للعمال بما يجنب
الـكـثـيــريــن مـنـهــم مـشـقــة ال ـت ـن ـقــل ،كما
خدمات نقل متواصلة داخل املشروع
وطبعًا بيئة مريحة وهادئة من خالل
املـســاحــات الـخـضــراء ومــركــز ترفيهي
ومتاجر للخدمة السريعة...
وفـيـمــا يختص بـطــرق وكيفية الــدفــع
ي ـ ــوض ـ ــح جـ ــري ـ ـصـ ــاتـ ــي ع ـ ــن "وج ـ ـ ـ ــود
ت ـس ـه ـي ــات ك ـب ـي ــرة فـ ــي الـ ــدفـ ــع ومـ ــدة
س ــداد تـصــل إل ــى  10س ـنــوات .والــدفــع
والتقسيط يمكن أن يكونا مــن خالل
املصارف أو من خالل الشركة مباشرة.
ف ـفــي ح ــال ك ــان ب ـعــض امل ـه ـت ـمــن غير
قــادريــن على االق ـتــراض مــن املـصــارف
لــوجــود دي ــون ســابـقــة عليهم يمكننا
ً
أن نـجــد ح ــا لـهــم مــن خ ــال التعاطي
املباشر مع الشركة".
(األخبار)

ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻨﺰل
إﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ
اﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻫﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰل؟
ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اوﻟﻰ؟
ﻫﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ دﻓﻌﺘﻚ اوﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻌﻤﺮ :ﻫﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ اﻟﺸﻘﺔ ﺣﺪﻳﺚ أو ﻗﺪﻳﻢ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ؟
اﻟﺘﻬﻮﺋﺔ واﺿﺎءة :ﻫﻞ ﻳﺤﻮي اﻟﻤﻨﺰل ﺷﺮﻓﺔ؟
ﻛﺎف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﺧﻠﻪ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ؟
ﻫﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاﻓﺬ
ٍ
ّ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺒﺮﻳﺪ و/أو ﺗﺪﻓﺌﺔ؟
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﻫﻞ ﻫﻮ
ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات؟
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات :ﻫﻞ ﻫﻮ
ّ

 01بــوت ـيــك إديـ ـش ــن» (Super
Boutique 01 Avenger
 )Editionفــي أسـ ــواق الـشــرق
األوسـ ـ ــط .وم ــن أص ــل سلسلة
إص ـ ـ ــدار مـ ـح ــدود ت ـض ــم 100
س ـ ــاع ـ ــة ف ـ ـق ـ ــط ،ت ـ ـتـ ــوفـ ــر اآلن
مـنـهــا  20ســاعــة ل ــدى مـتــاجــر
«بــريـتـلـيـنــغ بــوت ـيــك» ال ـ ـ  12في
الشرق األوسط.
ّ
ّ
يتضمن عـ ّـدادات باللون ذاته
يتميز الطراز الجديد من خالل املينا األسود الذي
ّ
مزين بعبارة «( »Edition Limitéeنسخة محدودة) باللون األحمر ،إضافة إلى
ّ
احتوائه على مؤشرات ساعات وعقارب كبيرة ومنيرة تضمن القراءة املمتازة
ّ
«محركها» العالي األداء الحاصل على مصادقة «املعهد
للوقت .وإضــافــة إلــى
السويسري الرسمي الختبار كرونومتر الساعات» ( ،)COSCفإن «سوبر أفنجر
 01بوتيك إديشن» ساعة مقاومة للماء حتى عمق  300متر ( 1,000قدم) بفضل
بنيتها الفائقة املتانة .ولضمان ّ
التميز الحصري ،يشتمل الغطاء الخلفي الخاص
على نقش فريد مع عبارة «( »Special Deliveryتوصيل خاص).

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ :ﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ إن ﻛﻨﺖ ﻋﺎزﺑ® أو ﻣﺘﺰوﺟ®
وﻟﺪﻳﻚ أوﻻد

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻫﻞ ﻳﻘﻊ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﺣﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ
وﻋﻤﻞ زوﺟﺘﻚ وﻣﺪرﺳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻚ؟
ﻫﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ،
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ،اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت...؟

