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التبّرع بالمازوت 
لمستشفيات بيروت 

ــروت  ــة إعــادة إعمــار بي ــذي ضــرب قلــب العاصمــة، تبــدأ عملّي بعــد اإلنفجــار ال
بجهــود كّل فــرٍد مّنــا، كلٌّ فــي مجالــه. لقــد تأّثــرت الفــرق الطبّيــة بشــّدة جّراء 
ــً مــع بيــروت  اإلنفجــار مــع حصــول دمــار فــي مستشــفيات بيــروت. وتضامن
ــال فــي لبنــان  ــة والمواطنيــن، تتبــرّع مجموعــة توت الحبيبــة والفــرق الطبّي
بكمّيــة مــن المــازوت تــوازي 75٠٠٠٠ لتــر إلــى أربعــة مستشــفيات فــي العاصمة: 
مستشــفى أوتيــل ديــو دو فرانــس ومستشــفى القديــس جاورجيــوس 

ومستشــفى القديــس يوســف ومستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي. 
نأمــل أن ننشــر طاقــة مــن األمــل فــي البــاد إلــى جانــب مســاعدة الفــرق 
ــة التــي شــّكلت ركيــزة أساســّية فــي أعمــال اإلغاثــة! لمعرفــة المزيــد،  الطبّي

شــاهدوا الفيديــو

الــذي وقــع فــي مرفــأ  كان االنفجــار 
بنــا  أّثــرت  صدمــة  بمثابــة  بيــروت 
أشــارككم  كمــا  لألســف،  جميًعــا 
مــن صميــم قلبــي األلــم الــذي قــد 
ســّببته هــذه المأســاة. إّن الظــروف 
ُتْحَبــط  ألّا  يجــب  أّنــه  غيــر  صعبــة 
ِفَرقنــا  أشــكر  أن  وأوّد  عزيمتنــا. 
التــي حشــدت كّل الجهــود لضمــان 
الّرغــم  أنشــطتنا علــى  اســتمرارّية 
طالــت  التــي  المادّيــة  األضــرار  مــن 
والقــّوة  الشــجاعة  إّن  مواقعنــا. 
جميــع  بيــن  مشــتركة  ِقَيــم  هــي 
اللبنانّييــن الذيــن وّحــدوا الجهــود 

ممّثل مجموعة توتال في لبنان
دانيال الڤاريز

المزيــد مــن األخبــار فــي هــذا العــدد مــن 
اإلخباريّــة! نشــرتنا 

وفــي  بيــروت.  مدينــة  بنــاء  إلعــادة 
توتــال  مجموعــة  أرادت  اإلطــار  هــذا 
فــي حملــة  تشــارك  أن  لبنــان  فــي 
تقديــم  خــال  مــن  هــذه  الّدعــم 
المــازوت ألربعــة مستشــفيات فــي 
التبــّرع  هــذا  ويعكــس  بيــروت. 
للمجموعــة  المجتمعــّي  االلتــزام 
أن  نريــد  رســالة  مــع  ويتوافــق 
رســالة  وهــي  معكــم  نشــاركها 
كّل  ينتهــي  عندمــا  شــجاعة: 
شــيء، لنبــدأ مــن جديــد وســنفعل 

مًعــا.  ذلــك 

دانيال الڤاريز

* شركة فرنسّية تعمل في مجال الّنقل وشحن الحاويات

االنتقال إلى الغاز الطبيعي 
المسال في مجال السفن

أطلقت توتال بالشراكة مع CNBC برنامجً عبر اإلنترنت بإسم “طاقة أفضل” 
Better Energy لتســليط الضــوء علــى مشــاريع المجموعــة فــي مــا يخــّص الطاقة المســؤولة. 
الموضــوع الــذي نســّلط عليــه الضــوء فــي هــذا العــدد هــو الغــاز الطبيعــي المســال فــي مجــال 
الســفن. فيســعى قطــاع الشــحن فــي الوقــت الحالــي إلــى تســريع انتقالــه البيئــي مســتفيدًا 
مــن الفــرص التــي وّفرتهــا المعاييــر الجديــدة للعثــور علــى حلول أفضــل للبيئة. من هنــا، أرادت 
مجموعــة توتــال التعويــل علــى هــذه الفرصــة إلقامــة شــراكة طموحــة مبنّيــة علــى اســتخدام 
الغــاز الطبيعــي المســال مــع شــركة CMA CGM*، التــي ستســتحوذ بحلــول العــام ٢٠٢٢ علــى 

أســطوٍل يضــّم ٢٠ ســفينة تعمــل علــى الغــاز الطبيعــي المســال. لمعرفــة المزيــد

ــض  ــى تخفي ــدف إل ــون ته ــيد الكرب ــي أكس ــق لثان ــة طري ــزم بخارط ــحن الت ــاع الش قط
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي ينتجهــا القطــاع حتــى النصــف بحلــول العــام 2050، 
ــة وذلــك بالمقارنــة مــع مســتويات العــام 2008، علــى الرغــم مــن نمــّو التجــارة العالمّي

 *Gaussin شــركة  بــدأت 
تطويــر  فــي  توتــال  ومجموعــة 
أّول ناقلــة كهربائّيــة فــي العالــم 
يتــّم  بالوقــود.  الطائــرات  لتزويــد 
للموقــع  النمــوذج  هــذا  تصميــم 
فــي  إيربــاص  لشــركة  الصناعــي 
تولــوز، وســيكون قــادرًا علــى نقــل 

ــا  ــود، بســعة 3٠ طًن صهريجــْي وق
إنهــاء  المتوّقــع  ومــن  الواحــد. 
المشــروع فــي نهايــة عــام ٢٠٢٠ كما 
يؤّكــد هــذا العمــل إلتــزام توتــال 
بتقليــل بصمتهــا الكربونّيــة فــي 
تقــوم  التــي  الطيــران  منشــآت 

وتشــغيلها. بتزويدهــا 

http://total-liban.com/en/support-beirut-diesel-donation-its-hospitals
http://cnbc.com/advertorial/lng-a-groundbreaking-choice-for-the-shipping-industry-/
http://cnbc.com/advertorial/lng-a-groundbreaking-choice-for-the-shipping-industry-/


ب معً برحلة!
فلنذه

جولة حول الجودةرؤية جديدة لألداء
عندمــا يتعّلــق األمــر بســّياراتكم، نحــن نريدكــم أن تحصلــوا علــى أفضــل تجربــة. لهــذا الســبب تــّم تجديــد تصميــم عبــوات زيــوت TOTAL QUARTZ لنوّفــر 
لكــم أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة واالبتــكار! منتجــات TOTAL QUARTZ هــي مجموعــة مــن الزيــوت العاليــة الجــودة يتــّم تطويرهــا بالتعــاون مــع أهــّم مصّنعــي 

ــة. ــا ألعلــى المعاييــر الدولّي ــة المحــّرك وتحســين أدائــه وفًق ــوت لحماي الســّيارات. ويتــّم تصميــم هــذه الزي
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لقــد رافقنــا Roydtrip وهــو مــدّون يــرّوج 
للســياحة المحلّيــة خــال رحاتــه الكتشــاف 
لبنــان!  فــي  للطبيعــة  الخفّيــة  الجواهــر 
كانــت رحلــة Roydtrip األولى إلى ســرجبال 

فــي الشــوف!
فلنذهــب معــً برحلــة لنكتشــف المغامــرة 

Roydtrip األولــى للمــدّون
إن كنتــم تخّططــون لقضــاء عطلــة نهايــة 
بزيــارة  قومــوا  ممتعــة،  بطريقــة  األســبوع 

ســرجبال وشــّجعوا الســياحة المحلّيــة!

مبنــى  فــي  جديــد  مقــّر  إلــى  إنتقلنــا 
ســبارك تاور  Spark Tower ، ســن الفيل، 
مســتديرة  مــن  بالقــرب  تابــت،  حــرش 
حابتــور أوتيــل هيلتــون. لــن يتغّيــر بريدنــا 
االلكترونــي ونتطّلــع إلــى خدمتكــم فــي 

الجديــد!  مقّرنــا 

محلــْي  إطــاق  عــن  نعلــن  أن  يســعدنا 
جديــد  مفهــوم  هــذا   !Bonjour outlet
يعــرض مجموعــة محــّددة مــن المنتجــات 
فــي  حصرّيــً  المخّفضــة  األســعار  ذات 
وتوتــال  طرابلــس  توتــال  محطتــْي 

العــروض! هــذه  تفّوتــوا  ال  غولــف. 
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كان مــن دواعــي ســرورنا أن نرّحــب بالمــدّون، بيــار جوزيــه شــرو، فــي مختبرنــا 
المتنّقــل أثنــاء جولتــه فــي المحّطــات لمراقبــة جــودة المنتجــات. أُدهــش بيــار 
جوزيــه شــرو باإلختبــارات الدقيقــة التــي يقــوم بهــا المختبــر المتنّقــل والتــي 
هــي بــإدارة هيئــة مســتقّلة، Apave. كدليــل جــودة، يتــّم عــرض نتائــج المختبــر 

المتنّقــل فــي المحّطــات ممــا يضمــن تزويدكــم بمنتجــات عاليــة الجــودة.
شاهد التجربة الكاملة لبيار جوزيه شرو في المختبر المتنّقل.

https://www.total-liban.com/en/lets-go-road-trip
http://www.facebook.com/TotalLiban/posts/3424090694324385

