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Note from 
the Editor

Hasna Abdelwahab Hassan
CSI Manager

These days everybody is talking about the coronavirus Covid-19 and the pandemic that has 
been announced by the World Health Organization early March 2020. It is all over the news 
with governments struggling with unprecedented levels of lockdown and severe restrictions on 
movement; resulting in a pall of uncertainty and fear descending upon the world. 

The cause for concern is justified. But as is the case with most major disasters, tragedies and 
public health threats, there are reasons for hope and even optimism. They may be hard to see 
even if you are a “cup-half-full” or “it could always be worse” type of person. 

In Haggar Group, we have a statutory duty of care for people’s health and safety and the 
provision of a safe working environment for all. On the other hand, there is also a strong moral 
responsibility to ensure that employees feel safe and secure.  We feel the need to be proactive 
to protect our employees and minimize the risk of the virus spreading. 

The Human Resources team has taken a set of prevention measures such as holding workshops 
to raise awareness amongst staff, putting up a Work from Home Policy, offices and desks thor-
ough cleaning and sterilization as well as distributing hand sanitizers. 

Pasgianos Food & Beverages Company have dedicated trucks from their fleet roaming around 
the city with speakers playing Ministry of Health’s awareness raising messages. Pasgianos trucks 
have as well been branded with the relevant Covid-19 awareness messages.

The Corporate Sustainability & Social Impact Department has implemented complementary 
initiatives targeting vulnerable communities in the peripheries of Khartoum State. We have 
partnered with the Women’s Food and Tea Sellers’ Cooperative, headed by Madam Awadeya 
Mahmoud Koko, in a public awareness campaign on the dangers of the coronavirus pandemic 
and the necessary prevention measures. The campaign targeted remote areas in Khartoum, 
Omdurman and Bahri with a focus on ladies selling food and tea as they are considered 
amongst the most vulnerable groups.  

At such difficult times, we can only hope that this threat brings us together in the best way 
possible with compassion, love and care as the unity between us. 

Enjoy reading this Haggar Community issue and the rich articles within, which will hopefully 
make your home stay more enjoyable!
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HAGGAR 
JOURNEY 
CONTINUES...
Mr. Anis G. Haggar
Group Chairman

At the end of December, 2019 we completed the sec-
ond decade of the Century and embarked on the third 
decade. 2020 has a ring to it, in several languages. Per-
haps of greater significance to the family and its busi-
ness, the end of the decade heralded major changes 
which had been planned long ago. 

I retired as Chairman of the Family Business, as did my 
lifelong friend and colleague, Taha Ali El Beshir. Our 
sister Noha also retired from the Board of Directors. To-
gether, we had served for over a century.

According to the same plan, conceived a good while ago, 
Anthony would continue as Group CEO and George 
would become Group Chairman. Taha and I have full 
confidence in the plan and the designated roles, not only 
at this level, but throughout the Group’s senior manage-
ment.

Taha will, without doubt, agree that very little would have 
been achieved without the most dedicated, hardworking 
and loyal group of Employed Persons imaginable.

Whilst we will no longer be involved with the Family 
Business, we place ourselves at the disposal of the Com-
pany and all its Employed Persons, should they feel that 
we might still have some ideas for them.

Taha and I will remain on the Board of Trustees of Hag-
gar Foundation, so we will not be far away and will con-
tinue to depend on a percentage of the Group’s net prof-
its for our work.

Taha joins me in offering very best wishes to all serv-
ing the Haggar Group of Companies for their continued 
success and the example they set for others in the Rav-
age sector of Sudan.
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Haggar Group aims to sustain a diverse work environ-
ment.  However, due to the country’s dynamics, wom-
en and people of disability have not been included as 
should be. Regardless, Haggar has and is still growing 
to change that narrative starting with its immediate cir-
cle. 

Here are some of the strategies we use and 
think many can adopt:

Setting a culture:
After an employee joins a cooperation or company, one 
of the first things they internalize is the environment 
and culture of their workspace. Creating or maintaining 
cultures that are inclusive and friendly will help in sus-
taining harmony.  When you introduce healthy cultures 
into a workspace, it becomes a silent code of conduct 
that brings people together and strengthens you as 
a workforce.  If anyone joins Haggar Group they will 
notice that our culture is based on respect, from the 
highest-ranking CEO to any other employee. This cul-
ture often visits with many other cultures such as the 
culture to listen and understand as well as the feeling of 
belonging that you can see here at Haggar.

We are all equal under the rule of law:
Transparency is very important when it comes to work-
ing with many and diverse people. 
Our HR Atlas works as a guiding book to everyone in 
our company, leaving almost no room for discrimination. 
We proudly include that all our recruitment announce-
ments must include a statement saying “Female candi-
dates are encouraged to apply.” May the best candidate 
win!  

TIPs from Haggar for
an Inclusive Workplace

Setting goals:
Recently, Haggar adopted a Sustainability Index based 
on UN Sustainable Development Goals. Out of the nine 
that Haggar chose, 4 are closely linked to human re-
sources. Such as SDG 5, gender equality goal, which we 
hope to reach at Haggar. By 2025 we want to increase 
the number of our female employees, at least at the 
senior level.  One can never stop improving and grow-
ing. That is why one must set ambitious goals that push 
their institutions forward and reflect its organizational 
values.

Power of accountability:
It is embedded in our thinking to always hold people 
accountable. For example, we never let it pass by if one 
of our companies denies a female employee the promo-
tion that she deserves. It has happened before that we 
noticed a female employee being denied her promotion 
and the reasoning behind it was that the promotion will 
require her working night shifts. Once such issues are 
flagged, they are dealt with at a high level of care that 
involves the CEO and GM of the company until it is 
rectified. 

One must understand that being an all-inclusive com-
pany is not easy. We are all very diverse and unique. 
Creating, evaluating and rebuilding systems will be a 
norm for most growing companies and a story far too 
known for old and established ones. However, as any 
company grows so will its policies and strategies. As 
long as one strives to be the best and understand their 
culture and environment, growth towards an inclusive 
and diverse space is a guaranteed outcome. Let us all 
always strive to be the best, for a better world.
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Haggar Group partnered with the International Office of Migration (IOM) 
in Sudan for the “Joy of the Returnees” event under the slogan “We Are Back 
Stronger” which took place in Palmesea Farm, Soba.

The event was a community initiative that aimed to celebrate dozens of Suda-
nese returnees from Egypt, help reintegrate them back into the community, and 
putting them in contact with potential employers, such as Haggar.

Haggar Group, represented by the HR teams, participated in the associated job 
fair sharing the current job vacancies in the group with the returnees.

The event included fun activities and entertainment for the returnees’ families, 
music and delicious food.

Haggar Partners with IOM in 
“Joy of the Returnees”
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An interview was conducted with Haggar Foundation 
(HF) Projects and Field Manager Ziena Muhammed. 
Ziena has been with Haggar for 9 years and counting. 
Here are some of her insights on HF:

Tell us about Haggar Foundation (HF):
Established in the late 1980s, Haggar Foundation has im-
pacted the lives of thousands. 
HF works in seven sectors including water, health, educa-
tion, capacity building, art and culture, emergency and sus-
tainable energy. After a nationwide survey, HF now mainly 
focuses on three sectors; water, health, and education.

What is the highlight for you in HF?
A majority of the foundations work is in the field requiring 
both diligence and flexibility.   
This is why the field officer position, currently occupied by 
Ehab H. Saad, is one of the most important.

What are some of the Foundation’s goals and aims? 
For the next few years, HF aims to grow the capacity of 
local NGOs that might not find sufficient funding. We also 
want to work in war-torn areas such as Darfur in order to 
promote peace.

How does the executive committee work?
First of all, each NGO that wishes to apply for a grant 
needs to fill up an application form. Sections in the appli-
cation form include a brief explanation of both the proj-
ect, the applying entity and intended objective. The appli-
cation is then presented to the executive committee that 
evaluates the application and processes it accordingly. The 
executive committee now meets twice a month. 

How do you measure impact?
Haggar Foundation doesn’t work for more than a period 
of a year with any of its projects. However, two years after 
the kick start of the project, the foundation visits the site 
and evaluates its condition. “Has it been sustained?” “Are 
the provided resources being utilized properly still?” are 
some of the questions we ask on our field visit. We also 
measure our impact by the feedback that we receive from 
the beneficiaries.

What is one of the most important things you keep in 
mind while doing your work?
We understand that we live in a very diverse community. 
We need to keep in mind that for us to help people and 
the community, we need to communicate in the best way 
possible. We often try to communicate with local leaders, 
sheiks or locals and not try to impose our opinion or way 
on the people that we are trying to help.

Ziena Muhammed
Haggar Foundation Projects and Field Manager

What is/has the Foundation (been) doing in 2019?
Haggar Foundation executed a water supply project 
with Manarat Almar’aa in Nyala City, South Darfur. 
The project included the maintenance of five pumps 
in Sani Deleiba Administrative Unit; two pumps in 
Tabaldiyat Village, one pump each in Jabarouna Vil-
lage, Aradeiba Village and Dardouma Village. The 
four villages witnessed a lot of violence during the 
Darfur war, which caused the loss of clean water ac-
cess. The area is known for its large population and 
livestock headcount. The number of direct and indi-
rect beneficiaries is 37,000 persons.

In Kordofan, the foundation supported its State Uni-
versity with two dental chairs for the Faculty of Den-
tistry and 10 computers for the Faculty of Computer 
Science. The university lacks computers that assist 
the management with daily work and also applied 
education. The university consists of the Faculty of 
Computer Sciences in addition to the other 10 facul-
ties. The beneficiaries of this project are 25,993 stu-
dents and 729 teachers.

The foundation also provided tools and surgery 
aid to the Sudanese Kidney Transplant Association 
in Khartoum State, Bahri Locality. The Foundation 
made previous contributions in the kidney sector es-
pecially for the Sudanese Kidney Transplant Associa-
tion, whose direct beneficiaries are over 200 patients 
per month.

Haggar Foundation cooperated with the National 
Sudanese Women Association (NISWA) in the North-
ern State, Hamdab Village (2) in order to enhance 
the sexual and maternal health for women and girls 
to make pregnancy and delivery safer by providing 
health services and full delivery rooms equipment. 
Direct and indirect beneficiaries are 610 pregnant 
women, 100 married women and 500 girls in the age 
of marriage who were provided with training and 
health services.

Alsharq Oncology Center in Al-Qadarif State was 
also a stop for Haggar Foundation, as it was pro-
vided two of the most important devices that help 
cancer patients and assist doctors in diagnosis. The 
devices are E-Lyte Plus Electrolyte Analyzer and Fin-
ecare FIA Meter.
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Afkar Organization for Development and Research in 
Khartoum State, with the financing of the Haggar Founda-
tion, executed the livelihood enhancement project for wom-
en with disabilities by giving capital and credit manage-
ment for 22 women with different disabilities. The impact of 
the project was seen in the increase of access for disabled 
women to business development and financial services in 
addition to diversifying income sources. Success stories will 
be shared with development stakeholders, and the project 
adds more women to the individual and group work field, 
and it also connects them with related local, national and 
regional women networks (Radio and TV programs).

In coordination with Wamco Medical Appliances Company, 
Haggar Foundation provided the University of Bahri with 
3 smoke tanks for the recently built central labs. Also, in 
order to protect the students and teachers they provided a 
sufficient number of smoke tanks, which control the harm-
ful and toxic microbial fumes during practical work. The 
number of beneficiaries is about 10,000, consisting of sci-
ence students, staff and high school students. The impact 
was measured with the completion of equipment shortage 
in the labs and support scientific studies and scientific re-
search.

Medical equipment was also provided by HF to Kargis Ru-
ral Hospital - River Nile State - Abu Hamad Locality - Kar-
gis. It included surgical equipment for the delivery room, 
in addition to all requirements of natural delivery and a 
microscope for the lab. The project is expected to positively 
impact the targeted beneficiaries in getting medical ser-
vices without the need to travel.

Drinking water was provided for Martyr Yousif Ibrahim El-
ementary School for Boys and Zain Elementary School for 
Girls in Al-Nasr Neighborhood in Jabal Awliya Locality. 
The project was executed through Women Training and 
Qualification Association in Mayo. The number of direct 
beneficiaries is 1370 persons and the estimated number 
is 6400 persons who will get drinking water. The cost of 
water for students and nearby families will decrease and 
the quality of drinking water will improve subsequently im-
proving the lives of those in need. We aimed to spread 
awareness about the environment through planting trees 
and awareness sessions. 

Sudanese Environment Preservation Association in Al-Qa-
darif is organizing a project for health and environment 
training targeting 4 elementary girls and boys schools in 
Al-Qadarif Municipality in 4 of the city’s neighborhoods. 
The schools are in the north, south, center, east and west 

of the city. The number of students of all schools is 
estimated at 700 students, which makes the number 
of directly targeted students 4200 male and female 
students. The project also targets teachers in these 
schools to manage the project and lead the antic-
ipated change process. The number of teachers in 
these schools is estimated to be 120 male and fe-
male teachers. The project also targets 90 educa-
tional council members in 4 of the selected schools, in 
addition to 35 educational administration members. 
The project also aims to plant 400 trees in these 
schools, and training students on planting to sustain 
environmental awareness in schools and giving train-
ing to students on school farming, and connecting 
the theoretical knowledge with practice. The project 
will have an impact on targeted students and schools 
through direct activities with students (such as all 
puppet’ theatre, free theatre, environmental songs, 
environmental awareness campaigns and cleaning 
campaigns).

The project also aims to build capacity for teachers 
and other educational departments, such as the de-
partment of student activities and educational coun-
cils by giving them extensive training on environmen-
tal education.



In cooperation with Nawahil Enterprise and Humanitarian Development Organiza-
tion, Haggar Foundation carried out a project of rehabilitation for inmates of Om-
durman Women Prison. This project aims to apply a system to pardon those in debt 
and to alleviate their poverty.

The number of beneficiaries is 500 female prisoners. This project will work on improv-
ing the status of prisoners by building their capacities. There will be training on works 
such as knitting, baking, pastry making, handicrafts, farming, cloth printing and small 
enterprise management.

Haggar Foundation established a complete water station -South Kordofan, Dilinj 
Locality, Abu Zeid Neighborhood. The project was executed by a Local Action Or-
ganization. Women and girls are more than 51% of the total number of beneficiaries, 
which is 13,000 persons. It is expected to increase the chances of IDPs and host com-
munities that live in the targeted areas to get clean water and sewage services. It is 
also expected that communities will be more organized and possess better skills and 
the officials will be more efficient because of the training and support provided by 
the project.
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Intellectual Disability 
Program 
With the increase of mental impairments cases for various reasons, Eiman Center for Services and Rehabilitation in 
cooperation with Haggar Group, represented by its Corporate Sustainability and Social impact Department, sought 
to hold a workshop. The aim of the workshop was to assist parents, by giving them the right convictions in dealing 
with intellectually disabled children and learning the special programs that cater to their needs.

It included thirty of the intellectually disabled children’s parents. It focused on raising their awareness about the im-
portance of dealing with their children in a constructive way and raising them in a healthy mental and social setting. 
In addition to supporting families with the educational and rehabilitation necessities for their children’s education and 
inclusion. It emphasized maintaining communication between the families and the facilitators in order to have the best 
solutions for dealing with the children.

The workshop included fruitful interactive meetings with psychologists and doctors specialized in the subject, followed 
by discussions about cases and experiences. The focus was on five main issues: school enrollment, Down Syndrome, 
stubbornness, harassment, rape and mentally disabled children rights.

The recommendations of the workshop, which included sponsoring media groups interested in the issues of disabilities 
to increase acceptance in the community and to educate families and parents about their issues, stressed the necessity 
of spreading awareness with similar workshops in all parts of Sudan. 
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Pink Thursday
Last October, in cooperation with Sadaqat Charity 
Group and CTC Group, Haggar Group celebrated Pink 
Thursday in order to raise awareness of breast cancer. 

The day was under the slogan: (Kandaka, You’re Import-
ant to Us, Get Checked and Reassure Us!).

A huge group from Haggar and CTC staff attended the 
day, including Mr. Anis Haggar and his wife, who were 
keen on similar future cooperation with CTC. 

The simplicity and elegance of the venue made it a 
comforting and welcoming space, heightening the expe-
rience. Filled with positivity, harmony, and joy Haggar 
group’s visit was truly an enjoyable and celebratory one.

The celebration commenced with a video about the 
“Kandakas” of Sudan and their contributions to the suc-
cess of our great revolution. This was then succeeded by 
speeches from Dr. Sulaima Al-Gaddal (Public Relations 
Executive at CTC Group), Hasna Abdelwahab (CSI 
Manager at Haggar Group). 

Following comments from Ms. Mariam and Dr. Nahla 
from Sadaqat Charity Group, who spoke about the ef-
forts of Sadaqat in Khartoum State in addition to a 
detailed description of the method of self-examination, 
a touching speech was given by Dr. Israa Mohammed 
Al-Bashir (Professor at the Faculty of Arts at the Uni-
versity of Khartoum). She spoke about her journey with 
breast cancer, from diagnosis until her full recovery 11 
years ago. Her story and message were very insightful, 
as she stressed the negative psychological and physi-
cal impacts on a patient following their interaction with 
the wrong physician, explaining how the attitude of 
some doctors affects strongly how a patient responds 
to treatment. In addition, she talked about the hardest 
milestone a cancer patient undergoes which is the psy-
chological one and encouraged the patient to try and 
support their family. She called everyone to reassure, en-
courage and support cancer patients. Showering them 
with positivity instead of the cruel conviction that the 
death of cancer patients is inevitable, which only adds 
to their suffering.

The stage was then given to the Haggar Group Human 
Resources Manager Ms. Dana Zeicu who sent a video 
about the importance of early detection. She spoke 
about her experience with the disease and how she 
found the right type of support at the right time which 
completely changed her story.

The program also included a charity bazaar. We saw the 
contribution of multiple women and youth entrepreneurs 
such as ZAG RAG, Sukkar, Fandora, Tabi3i and Choco-
late. Each contributed a generous share of their benefits 
to support Sadaqat Charity Group in their efforts to 
raise awareness of breast cancer.

The celebration was concluded with a concert of Sa-
lute Yal Bannut, an all-female Sudanese band, who per-
formed a mix of Sudanese and Western songs wrapping 
the day with a joyful mood and much inspiration. 

Kandaka, You’re Important 
to US, Get Checked and 
Reassure US!
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Coldair
Stakeholders Event

Last September, Coldair Engineering Company (CEC) held a stakeholder event 
in Al Salam Rotana aiming to represent Coldair products to the company’s 
diverse stakeholders from contractors, suppliers, distributors, dealers and main 
suppliers.

The event focused on showing the technical features of the Air Conditioners, 
specifically the Spilt Unit. 

The new Spilt Units have a number of unique features and specifications, includ-
ing being environmentally friendly, with an interior made from copper instead 
of aluminum since copper is cost-effective, flexible, has a better rate of heat 
transfer and its line sets were made to join split systems. Its unique 4D dimen-
sion means that the airflow distribution has four dimensions instead of just two, 
compared to others in the market. The AC is very quiet, due to its noise cancel-
ation technology, it can also be noted that the AC has the ability to withstand 
unstable-frequency currents ensuring the device’s durability. 

The event was a success, full of dialogue and engagement from both attendees 
and the different CEC departments, such as the Engineering Department, Mar-
keting & Sales, Operations and the General Manager. 

Haggar always aims to create strong long lasting relationships with its partners 
and thus hopes for more similar events in the future.
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Haggar Stakeholder Forum
The Aspired Role of the Private 
Sector in the new Sudan

Context
Haggar Group has been holding a series of forums as part of a platform it hopes to build momentum and attention 
through and aimed at encouraging dialogue and partnership around key issues for the sustainable development of 
the Country and its people. 

The December revolution and the ongoing Country’s democratization process is hoped to have a vast and positive 
implication for Sudan’s political and economic development. 

Private sector in Sudan has played a critical role in the economic development of the country as a provider of goods 
and services, a creator of jobs as well as a contributor to community development providing quality services and en-
hancing people’s wellbeing.

Haggar believes it is important therefore to hold a forum to discuss the role of the Private Sector in the development 
of the New Sudan, what the opportunities are but also the gaps and challenges and how they should be prioritized 
and can be overcome.

The forum was honoured by the presence of HE Madani Abbas Madani, who was invited as a key driver of many of 
the regulatory and structural reforms that are happening in the Ministry of Trade and Industry and that are to have 
a direct positive impact on the Sudanese Private Sector. 

HE Madani Abbas Madani discussed the importance of the role of the private sector, its commitments to the SDGs 
and in particular SDG 17 on Partnerships and their importance, highlighting that the ultimate focus should be on the 
welfare of the Country and its people.

Venue
Salam Rotana, Khartoum

Audience
Private Sector/ Public Sector/Un Agencies/ Civil Society

Speakers
- HE Minister of Industry and Trade, Madani Abbas Madani
- Dr. Elfatih Alqurashi, Executive Manager of the Sudanese Chamber of Industries Association
- Eng Elsadig Elhag, CEO of Alsafwa Group
- Mr. Yousif El Tinay, CEO of United Capital Bank
- Mr. Khalid Mohamed Ali, Co-Founder and Chairperson of Impact Hub Khartoum

Topics
- Regulatory Issues/ Governmental Challenges Impacting Economic Growth , SCIA
- PPP as a funding model for Sudan’s infrastructure development, Alsafwa Group
- The role of the banking sector in contributing towards Sudan’s development, UCB
- The C-suite and Top Management’s Commitments to International Standards and the Impact on Business,  
 IHK 

Date
November 7th, 2019

Time
10:30 am – 2:00 pm
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Regulatory Issues/ Governmental Challenges Impacting Economic Growth
 
Dr. Elfatih Alqurashi discussed thoroughly the diverse regulations affecting the economic growth in the country giv-
ing an elaborate list of the ones that need to be developed, changed and/or reviewed:

- Drafting and rectifying laws related to the industrial sector that should allow for the Ministry of Industry  
 and Trade to fully practice its authorities, such as developing country wide strategies for industrial devel- 
 opment along with the processes of monitoring and evaluation.
-  Review and activate laws regulating all economic activity in the country:
 › Law on Anti-Dumping and Countervailing Measures and Safeguards
 ›  Competition and Anti-Trust Laws
-  Review the current Investment Act (2013):
 › Ensuring an enabling investment environment tackling the root causes of bureaucracy and corrup 
  tion.    
 › Identifying and focusing on productive sectors with global competitive advantage and offer  
  scale.  
 › Focus on capturing larger share of complete value chain. 
-  Reviewing and adjusting the Labour Law:
 › Recalibrate Vocational Training Centres (VTCs) to focus on competencies and skills that support  
  value add and technology focused economy.  
 › Incentivize job creation, training and development.  
 › Reinforce PPPs and Sustainable Investments. 
-  Change the “The Property Mortgaged to Banks Act” of 1990:
 › Move towards a credit worthy based system rather than a collateral based one.  
 › To provide guarantees and concessional terms for banks that lend to strategic sectors and proj- 
  ects.  
- Develop a complete strategy for energy generation with an estimate of the renewable energy currently   
 being generated:
 › Regulation and incentive package (taxes and rates) to encourage renewable energy genera 
  tion and use  
 › Build carbon cost into tax assessment and create a national platform for carbon trading  

Public Private Partnerships as a funding model for Sudan’s Infrastructure Development 

Presented by Engineer Elsadig Elhag, CEO of Alsafwa Group with key highlights and recommendations on:

- A need to reconsider efficient and effective means to address infrastructural gaps in the country with a  
 focus on roads, transportation and energy  
- Importance of the government giving priority to PPP projects and enabling the necessary environment  
 for success:
 › Ensuring a proper regulatory framework is in place
 › Managing the fluctuation of the exchange rate  
 › Working towards removing Sudan from the SST list
 › Incentive and tariffs that motivate institutional capital 
 › Aligning PPP projects with the SDGs, 



The Role of the Banking Sector in Contributing towards Sudan’s Development

Mr. Yousif El Tinay, CEO of United Capital Bank highlighted that monetary stability, exchange rates and access to 
international markets remain as the main constraints facing the banking sector currently. He highlighted opportuni-
ties and areas that need to be tackled/resolved by the government as below: 
- A need for a Unified Rate. 
- Strengthen the oversite and governance of an independent Central Bank of Sudan (CBOS).
- Prioritize and incentivize capex and working capital for value add and growth. 
- Rebuild credibility across correspondent banks through timely settlement of CBOS obligations with them.
- Align minimum prices with prevailing prices in international markets.
- Attract resources of the Sudanese diaspora. 
- Encourage banks and financial institutions to provide capital to start-up companies and entrepre  
 neurs. 
- Introduce regional rating for Sudanese banks. 

The C-suite and Top Management’s Commitments to International Standards and the Impact on Business.

The final paper was presented by Mr. Khalid Mohamed Ali, Co-Founder and Chairperson of Impact Hub Khartoum, 
with main highlights and recommendations as below:
- CEOs and senior management need to be aware of international standards and compacts such as the   
 Sustainable Development Goals, the UN Global Compact and the Global Reporting Initiative highlight- 
 ing the added values these standards give to businesses when properly adopted and implemented (environ- 
 mental, social and economic).
- Transition from Corporate Social Responsibility to Corporate Sustainability and Social Impact.  
- Regulate and incentivize commitment to the triple bottom line of social, environmental and financial bene- 
 fits.

15



Additional Recommendations:

In addition to the above conclusions and recommendations given by each speaker, the audience has as well brought 
the attention to the below ones:

- The urgency of having peace and political stability in the country as its prosperity and that of the pri 
 vate sector depends on them.
- The need to develop a national credit scheme to increase financial flows to small and medium enterprises 
- The importance of a social contract through impact and sustainable investing.  
- Dedicate regulation and package of incentives for youth and entrepreneurs.

It is believed that the forum has brought attention to the below SDGs:
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PFB is a sports fan
Last August, Pasgianos Food and Beverage 
(PFB) participated as a co-sponsor to one of the 
most widely watched and anticipated match of 
the TOTAL CAF Championship, in ALMERRIKH 
Stadium.

The match between Almerikh & the Algerian 
team Shabih was one of the strongest matches 
of the Championship

50,000 fans attended and more than 25 million 
viewers were streaming the game from within 
and outside Sudan.

PFB always strives to be present at important 
national events in Sudan as the national drink 
of the Sudanese people.
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Broadbased Communications and Dolphin 
Telecoms sign MoU on wholesale internet 
distribution to Telcos, ISPS
Broadbased Communications Limited, an open-access 
metropolitan fiber-optic` network operator has signed 
a Memorandum of Understanding with Haggar Group 
Company’s Dolphin Telecom Ltd. Dolphin is a member 
of the African Coast to Europe (ACE) Submarine Cable 
System Consortium and the Operator of the ACE Sub-
marine Cable Landing Station in Nigeria, Ghana and 
Senegal.

Broadbased Communications will provide Last Mile 
Metropolitan Fiber Optic Network Connectivity on a 
wholesale basis to Dolphin Telecom Ltd clients includ-
ing Telecom Operators and Internet Service Providers 
in Nigeria.

The ACE Submarine Cable System is managed by a 
Consortium of 19 Telecom Operators from Africa and 
Europe.

The ACE submarine Cable system is being upgraded 
to100G technology, which will increase its design ca-
pacity from 5.12 Tbps to 12.8 Tbps. The ACE Submarine 
Cable system is supported by wavelength division multi-
plexing (WDM) technology to accommodate tomorrow’s 
ultra-broadband networks.

Broadbased Communications operates a non- compete, 
non-discriminatory, open access Metropolitan Fiber Op-
tic Network that spans over 3,500km of transmission, 
distribution and in-premise in all the major business dis-
tricts in Lagos. Broadbased Communications also op-
erates Metro Fiber Networks in Kano and Akwa-Ibom 
States with additional points of presence in Abuja, Port 
Harcourt and Enugu.

Broadbased provides Fiber Optic Network connectivity 
for Mobile Network Operators, 4G Network Operators, 
all the Submarine Cable Landing Stations, all Major In-
ternet Service Providers, all Data Centers, Nigeria Inter-
net Exchange Point, major Global Telecom Operators, 
all the Banks, the Nigerian Stock Exchange, all Elec-

tronic Payment Switching and Processing companies, 
Oil Companies, major Corporate firms and Residential 
Estates in partnership with other Telecom Service Pro-
viders in each Estate.

The MD/C.E.O of Broad-based Prince Henry Iseghohi, 
stated that the MOU is a testament to the company’s 
dedication to the open access, non- compete model, 
robust Network architecture and the dedication of the 
Staff of Broad-based Communications.

He said Broad-based Communications Ltd won the Tele-
com Wholesale Company of the year 2018 award of the 
Association of Telecom Companies of Nigeria (ATCON) 
and Titans of Tech Awards 2019 Most Innovative Fiber 
Optics Network Company of the Year by Technology 
Africa.

On his part, the Chief Commercial Officer of Dolphin 
Telecom, Mr. Jonnie Coleman, said they are delighted to 
partner with Broad-based Communications to distribute 
their Wholesale Internet Capacity to Telcos and ISPs in 
all the major districts of Lagos. He said the ACE sub-
marine system has positioned itself as a key driver of 
Nigeria’s social and economic growth.

Also speaking, the Group Executive Director of Broad-
based Communications, Mr. Chris Erewele Snr, restated 
their commitment to the provision of quality services to 
Dolphin Telecom with a dedicated Technical Support 
Team to meet the needs of their esteemed wholesale 
customer including the use of horizontal directional 
drilling equipment to install Fiber Optic Cables without 
manual digging.

The Executive Director and business developer, Mr. Chi-
di Ibisi said the Broad-based network which spans over 
3,500km is designed as a self-healing Network in a ring 
architecture with redundant routes to over 20 Points of 
Presence including all the Submarine Cable Landing 
Stations, all Data Centers, major Telco / ISP Hubs and 
major Corporate clients in Lagos.



Renewable Energy in
Sudan
Haggar Group Corporate Sustainability and Social Impact Department (CSI),  
participated in a workshop titled “Possible Solutions & Pathways for the Sus-
tainable Development in Sudan” organized by The Regional Centre for Re-
newable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) in collaboration with Impact 
Hub Khartoum and the Ministry of Water Resources, Irrigation and Electricity 
(MWRIE). 

The Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) is 
an intergovernmental organization with diplomatic status that aims to enable 
and increase the adoption of renewable energy and energy efficiency practices 
in the Arab region. The workshop was aimed to discuss the potential and future 
of Renewable Energy (RE) and Energy Efficiency (EE) Technologies in Sudan. In 
addition, the possible ways to incorporate RE and EE into the Energy/Electricity 
Generation, the Industry and the Food Energy Water Nexus sectors.

Participants included governmental institutions, regional and national experts, 
UN organizations, NGOs, consulting firms, RE contractors, research bodies and 
representatives from the Industry sector.

The speakers included Eng. Yasir Abdalla, Director General of Renewable Ener-
gy in Ministry of Water Resources, Irrigation and Electricity, who talked about 
the Perspective on the Future of RE and EE in Sudan. He declared interest in 
supporting the private sector “Technically” in renewable energy projects. It would 
also be a good opportunity to start conversations with the Ministry of Energy, 
aside from the environmental bodies we are already in contact with.  
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Social Impact
through Economic
Empowerment

By: Yusra B.A Rahamtalla

On September 2019, the UN Secretary General called 
all sectors to mobilize for a Decade of Action to 
achieve the sustainable development goals. With 10 
years to go, he called for action on three levels: Glob-
al, Local, and People Action. 

That being said, one must emphasize that it is no se-
cret that investing in and empowering women is of cur-
tail importance to the overall economic development 
of a country. Not only does it achieve the moral goal 
of creating a more inclusive society, it also plays an 
important role in the overall economic development 
of a country. For example, multiple studies show that 
microfinance institutions with higher proportions of 
female borrowers have a lower portfolio-at-risk mar-
gin. However, women still face enormous challenges, 
such as poorer access to collateral, which might lead 
to them running smaller business compared to male 
entrepreneurs.

Throughout the years, Haggar Group worked with dif-
ferent organization & women groups by sharing exper-
tise, funds and networks to support their work. Most 
recently, the focus shifted toward supporting sustain-
able economic independence of women through sup-
porting their social enterprises. First, through funding 
income generating activities & assisting in marketing 
for Zag Rags, a local organization helping women 
from the Nuba Mountains in producing and selling 
different handicrafts. In 2019, Haggar also worked in 
partnership with HudHud, a social enterprise that of-
fers high quality bags and creates job opportunities 
for women in need. Through Haggar’s support, Hud-
hud was able to train 40 imprisoned/recently released 
women in their Al-Salam workshop on leather-hand-
crafts, accessories and sewing to generate income for 
their households. The three months training program 
aimed to equip these women with tools to be able to 
support their families.

Social enterprise holds great potential as a tool for 
women’s empowerment & economic inclusion. While 
the challenge to tackle women’s economic inclusion 
should be addressed at a macro level through policies 
& regulation. The private sector still has a big role to 
play in supporting the access to finance, knowledge 
sharing & providing opportunities when possible. 

20



21

How E-Learning Is 
Changing Employee 
Development

By: Samah Elsadig
Training & Development Manager 

As the new Learning and Development Manager, I 
ask myself over and over: How does the learning func-
tion enable people to learn and not get on the way 
of that learning? 

I believe we need to let go and create a culture of 
learning and trust people to utilize it. We as L&D or 
HR need to stop micromanaging our employees when 
it comes to learning. 

Our group strategy puts the human capital at its up-
front. Without raising the skills and capabilities of our 
people little can be done. Haggar is an agile organi-
zation, changes are managed wisely with great flexi-
bility. Every risk, failure or success is part of this learn-
ing journey. The design of our new Training strategy 
that is aligned with both the HR strategy and the 
business strategy makes it easy for all to understand 
the different milestones and paths. 

For me, our role as L&D should focus more on how 
to “help people to learn how to learn?!”  We can only 
guide, coach and give tips, suggest solutions and 
create the conducive learning environment in Hag-
gar for this learning culture to flourish and happen. 
E-Learning is one of the developmental interventions 
that allows greater flexibility and agility which we aim 
for. It is more about self-learning and taking owner-
ship of your own growth and career. 

E-Learning is the most effective method of learning 
nowadays due to its convenience.  It is easy to access 
and cost- effective. It is an international movement 
and most big companies are adopting it among their 
staff development interventions. It is about speaking 
one language with the world, as you get access to the 
same portal and materials along with other profes-
sionals and learners across the globe. 

The program’s objective is to develop all our employ-
ee’s skills using the company Competency Framework, 
with a special focus on all the “Core Competencies”. 
Reflecting on our core behaviors that shape the DNA 
of Haggar Group and “Managerial Competencies” 
where leadership is key to move this organization for-
ward.

We have selected Skillsoft, one of the leading interna-
tional e-learning platforms, as our e-learning product.  
We also partnered with 2 providers to facilitate the 
purchase and management of this project: Neotelis in 
UAE and LRMG in South Africa. 

The portal includes 300 different e-courses covering 
all our core competencies, with sessions that range 
from 30 minutes to 2 hours per course. The project is 
for one year, from October 2019 – October 2020. 

For me, the beauty of this program is that it ad-
dresses the different learning styles that people have 
(Auditory, Visual, Kinesthetic and Reading & Writing 
styles), and better engages the young generation of 
millennials where they use socialized learning, innova-
tive with high tech.  

 Finally, via our e-clubs we want to tap on our wealth 
of knowledge that this organization has, use our in-
ternal capabilities and start sharing with each other 
what we know and do not know. It is our first time 
having a learning program that ties and brings all of 
us together as one group. We look forward to seeing 
fruitful results. 
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Training: Investment in 
the Human Resource

Hassan Mohamed Al-Tahir Al-Rayah
Dynamic International Oil Services Company

Training is a modern and effective method to enhance 
and improve any of the various life aspects. Whether 
on the personal, educational or professional level, today 
training is a pivotal, important and effective method 
to achieve goals. The training industry has become one 
of the most important and fast-growing industries, that 
requires a certain level of expertise. That is in order to 
achieve the true meaning of training and change the 
old conviction from training is not just an expenditure 
to it’s an expensive investment.

Although training can happen almost anywhere, it is the 
most effective in a professional work setting. Training 
during work happens on the regular. When using tools, 
equipment, documents and other materials one begins 
to build knowledge that grows into expertise. 

Training outside the orthodox work setting is a lot dif-
ferent, meaning that a trainee may not be directly in-
volved. However, this does come with its advantages.  
It allows the person to get more accurate and focused 
training, away from the pressure of work. This type of 
training has proved to be more effective when teaching 
principles and ideas.

Lately, a new method of training has seen the light, 
called Administrative Training and Development. It is 
provided through multiple training courses where train-
ees receive access to information that is somehow rele-
vant to the nature of their work. The courses may differ 
in their presentation method and style from one trainer 
to another, in accordance with the type of training pro-
vided by the private or public training center.

 For example, in the oil and gas industry, we can see that 
training courses should cover all the technical aspects 
from refining and pumping oil to fire and risk manage-
ment, pipe welding, operation technology and other pro-
grams that target the specialized employee or engineer 
for each section.

In conclusion, we believe in the saying of a General to 
his soldiers after the discovery that everyone needs 
good and continuous training:

A little training saves a lot 
of blood in the battle
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Khartoum Subway

Mohamed Mahgoub 
IT Department – Haggar Company Limited

A country with an ideal geographical location; “Heart of 
Africa” surrounded by nine neighbors, the longest river 
in the world flows from the beginning of the borders to 
the end as the main artery. Mineral and animal wealth, 
gum Arabic, etc. For the 90s generation stories such as 
“World Food Basket” were our bedtime stories. 

For a long time, Sudan lost its halo among nations, our 
seat has been dimmed, among our neighbors and glob-
ally. This was not due to the lack of resources, or the 
poverty that covers Africa but rather due to a corrupt 
ex-Government and a toppled president.

After three decades, the Sudanese people took the lead, 
the revolution won, the will of the people gained the up-
per hand, and victory was achieved with the high cost, 
murdered and tortured peoples blood.

Since December 19th, 2018 -the first sparkle of the revo-
lution, people lost their beloveds –may their souls rest in 
peace, they were arrested and tortured by the regime. 
Freedom indeed cost lives but insured a sustainable fu-
ture for the rest of the nation. Sudanese people taught 
the world a lesson on “peaceful protest” for more than 
half a year was the longest and hardest months for this 
country and its people. 

Even though they never saw the light of freedom or 
what their rights look like, this generation made sure 
to echo their demands through the country. “Freedom, 
Peace and Justice” is the slogan that put down two mil-
itary coups and is building a democratic country. They 
altered the use of twitter from a simple social media 
platform to a machine that shapes public opinion. A 
simple case against humanity became a global trend in 
just two days.

The most unfamiliar actions can cause a ripple effect 
and start a revolution. All it takes is one person. For-
merly, the revolution was kick started through old school 
methods; Leaflets, awareness seminars and lectures 
which were of high risk. Thanks to social media, mobi-
lizing many numbers of people has become easier than 
ever.

The weapon of technology forced some country leaders 
to ban the internet; Vietnam, Tunisia, Syria, Iran, Saudi 
Arabia, and Sudan after massacre the June massacre. 
Shutting down the internet and banning all forms of 
communication is a typical dictator move to hide their 
brutal acts. Hopefully, in the new Sudan no crime will be 
covered up.

The signing of the Constitutional Declaration between 
The Military Council and the Forces of Freedom and 
Change came as a train whistle, declaring the beginning 
of a journey. Civilian rule, a long way of development, 
building Sudan again but this time more powerful than 
ever with equality and justice to bring back dignity to 
Sudanese people, to reclaim our nation and our pride of 
belonging to this country and its honorable history. In 
the new Sudan, there will be no more civil war, no more 
segregation, no more corruption, monopoly, or bribery. 
No more racism.  No more centralization, infrastructure 
will be distributed equally between states. Education, 
healthcare, job opportunities and security for everyone 
from north to south, east to west, youth opportunities 
to take part in building the country they have always 
dreamed of.

Civilization starts from the individual attitude, society 
is a bottle full of different beliefs and identities. When 
a person starts a family, this family will most certain-
ly have unique characteristics that distinguish it from 
other families in the same neighborhood, from a small 
street to province then a city then a state, a country it 
is sure to be different. Our attitude as individuals define 
us as a society. Let’s start a campaign to enhance our 
lives, to respect our self-first, then let us work to respect 
other, to appreciate other, to care for other, to smile 
and say “thank you” when we are served, say sorry when 
we step on someone’s foot, let us rise above hate, live 
in peace, above all, let us support each other. As the 
Adage says “humanity above all”, let’s take the oppor-
tunity of freedom to remove the negative outlook from 
our lives, to plant a positive vibe in every malicious act, 
to cure our dark side, end any kind of humiliation, and 
become the vision of the healthy society and country we 
have always dreamed of.  
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Well, now it is possible; one day you might see the title “Sudan’s first 
subway” heading the news or even see it yourself. “The biggest airport 
in Africa’’, “Khartoum hosted the African union on Martyr Matar Hall”, 
“Abdalazem tourist resort the biggest in Africa” echos Sudan’s interna-
tional broadcasting station SBC call Revo train 1, Atbara iconic train, 
Madniooo train 3 or maybe Kandaka train 4. Imagine, all the possibil-
ities now that a civilian government is in power. No one will alienate 
you; just bring your C.V and you will have earned it if you are qualified 
enough.

Yes, it’s possible to ride Khartoum subway on your way home, it’s pos-
sible to take your children on vacation to Abdalazim tourist resort the 
heaven of Africa, it’s possible that one day Khartoum – or any other 
city- will hold world leaders conference and it’s possible to celebrate 
the first lunch of Buri Satellite. Only if we put our hand together and 
started to build our land proudly.

A missing piece of my vision was added by Eng. Talal Hussain “I imag-
ine this ride all the way back home from a long trip of 30 years of strug-
gling against the peak of the African corruption and the evilest prac-
tices against all of Sudanese Humans. I imagine getting on the train 
crossing all of the Sudan states observing the beauty of hard working 
faces enjoying simple meals as they pray to Allah it’s Halal. I imagine 
all of them school students getting off the bus to find the better options 
in an even stated education system where they are prepared to conquer 
the world with all of their dreams. I imagine riding the ferry crossing 
Nile River witnessing the greatness of Sudan enticing land and humans.

Some dreams stay dreams but 
some dreams we make true



25

Workshop on the
Environmental Situation
in Sudan and its Prospects

The environmental aspect of human activities, whether agricultural or 
industrial, is the base for sustainable development that preserves nat-
ural resources in the times of climate change and population increase. 
The environment is the main basis for sustainable development in Su-
dan, whether botanical or livestock, Sudan relies heavily on agriculture. 
Subsequently, making it heavily reliant on environmental resources 
such as soil, water and different climates. The absence of environmen-
tal institutions from the transitional government is worrying for all 
environmental activists. There has been pressure from many groups, 
demanding the inclusion of environmental aspects in the current plan-
ning of governmental programs. This requires all partners interested 
and working in the environmental sector to come up with a proposed 
institutional system for the environment and to tackle some of the most 
persistent environmental issues in Sudan.

In cooperation with Haggar Group represented by its Corporate Sus-
tainability and Social Impact department, the University of Khartoum 
Teachers Initiative and University of Khartoum Environmental Studies 
Institute presented a workshop on the environmental situation in Su-
dan. With the aid of experts and companies. The workshop aimed to 
analyze the situation of the environment in order to help set practical 
solutions for the current pressing environmental issues. The workshop 
discussed four main topics: the institutional framework for environmen-
tal work, environmental pollution, solid and liquid waste management, 
climate change and desertification. 

The participants were divided into four groups to discuss the four top-
ics of the workshop: (institutional and legislative framework for en-
vironmental work, environmental pollution, solid and liquid waste 
management and climate change and desertification) applying 
the method of current situation analysis, detecting the hindrances and 
making recommendations.

The workshop was attended and presented by experts and interest-
ed individuals from various executive, academic and research institu-
tions as well as civil society organizations, including the Higher Council 
for the Environment and Natural Resources, National Environmental 
Council, Higher Council for the Environment and Urban Development, 
University of Khartoum (Environmental Studies Center, Faculty of Ge-
ography, Faculty of Sciences and Faculty of Engineering), Ahfad Uni-
versity for Women, Sudanese Environment Conservation Society, En-
vironmentalists Society and Agricultural Technology Transfer Society.

Some of the recommendations that were made were:

1. Plan and implement a project that exemplifies the 
 environmentally friendly mining procedures.
2.   Having firm regulations and repercussions on mercury use.
3.   Signing and implementation of Minamata Convention.
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Omer Bakri Abu Haraz

The misuse of resources in developing countries always 
raises a red flag that often goes unnoticed, a great ex-
ample of that is Sudan. Sudan is uniquely diversified in 
natural resources and topping its list is water. However, 
from the 18.5 billion cubic meters of the River Nile wa-
ter, only 10 billion is used. The annual average of rain-
fall is 416 mm in an area of 1.86 million square meters, 
about 700 billion cubic meters. A recent report by FAO 
considers Sudan as one of three countries in the world 
that can solve the growing scarcity of food in the world. 
All of this makes one wonder, “Where is all of this water 
going?” “Why aren’t we solving the worlds growing food 
scarcity?”

Although these questions are important, today I would 
like to talk about how we can move forward. While we 
have high hopes for this transitional period, three years 
is definitely not enough to utilize those resources and 
bring it to fruition. The pragmatic approach, in utilizing 
these resources towards a sustainable economic growth 
is to concentrate on assigning local and foreign consul-
tancy houses. Also, prepare feasibility studies to cover 
the huge knowledge gap. These studies can be widely 
promulgated to national and international investors e.g. 
governments, multi-national companies etc. Investors 
can be encouraged to extend flexible forms of partner-
ship e.g. Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) or 
profit-sharing agreements similar to that of the Chinese 
companies on oil resources.

After a 30 year absence from the international business 
community, Sudan has to bounce back stronger than 
ever. The transitional government can encourage inves-
tors by modifying the investments acts to facilitate prof-
it transfer without impediments. The government also 
needs to work on combating the institutional corruption 
that plagues Sudan, be it in the ambiguous procedures 
governing business and investments, or the corrupt in-
dividuals who have control over these procedures within 
the government. This can be done by banning the ex-
port of raw material e. g. Agriculture of cotton, Gum 

Arabic, fruits, vegetables, mining, meat processing and 
encouraging the export of processed products. 
It is also recommended that the government adopts 
drastic measures to improve in nation-wide infrastruc-
ture especially roads, power and water supplies.  

After setting the proper foundation, Sudan has great 
potential to attract foreign investments.  Suggested Ar-
eas of Investment include agriculture. Sudan has 200 
million acres of arable land. While the cultivated is 44 
million, only 4 of which is irrigated and 36 are rain-fed. 
If the water and land resources are managed properly, 
we can easily diversify our agricultural products hence 
our economic income.

Sudan can also invest in industries, using local materi-
als, such as spinning and weaving, agricultural products 
drying, Gum Arabic processing, and different mining 
activities such as gold, copper, chrome and iron pro-
cessing.
Investments in the Transport and Power sectors can also 
lead to great profit. Be it the rehabilitation of Sea Ports 
on the Red Sea coast, completing the construction of 
the new Khartoum International Airport, or rehabilitat-
ing the national railways, airways and shipping lines. 

The private sector can also address power needs, includ-
ing power generation, transmission and distribution. To-
day’s peak demand of Sudan is about 5000 MW which 
is projected to increase to 15000 MW by 2030. With the 
best available thermal hydropower of 3000 MW, there 
is a great window to cover this need.

In conclusion, Sudan for the first time in thirty years has 
the ability to utilize these resources for the benefit of 
all. Each and every Sudanese citizen needs to know the 
knowledge mentioned above and understand that they 
have a role in the actualization of these hopes. With the 
aid of the transitional government who aims to spread 
peace, stability and freedom in the country, Sudan will 
one day wake up from the nightmare it has been seeing 
for 30 years. 

Wake-Up Call:
Sudan’s

Stability and 
Prosperity
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Our Thinking Shapes
Our Reality

By: Omer Ali Siddig Abuzaid.
Haggar- Coldair HR Manager 
Email: oas@haggargroup.ae

Our Thinking Now Picks Our Reality.

It is up to us to locate the undermining shortfalls and 
get them rectified if we wish to live a happy and healthy 
life.

Whatever he/she has navigated to obtain in life with 
dedication and devotion, he or she will realize. Practical-
ly, we live in an environment with a very interrelated sys-
tematic biological chemistry. If one part fails to perform, 
the other part will automatically suffer. As Einstein once 
said, “For every action, there is an opposite and equal 
reaction”. If one lacks the necessary nutrition they will 
not perform, if anxious or overwhelmed one will make 
many mistakes. Similarly, if one lacks certain skills they 
will be faced with many disappointments. 
  
A lack of key competency or a skill shortage is a se-
rious shortfall that usually guarantees underpaid jobs 
or mostly unemployment. We never heard of a CEO 
with a mediocre competency or a skill. They keep de-
veloping their competencies until they become the most 
value-adding employees.. Likewise, we never heard of a 
healthy body that lacks vitamins or minerals.  

Biologically, our minds are designed to keep us safe 
from unusual thinking. Therefore, the moment we start 
thinking differently, we also automatically start revers-
ing our thinking and push ourselves towards familiarity. 
Meaning that whatever we do or have now is a conse-
quence of a previous action. One of the phrases I res-
onate with this is “if you thought you can do it, you are 
right, if you said you can’t do it, you are also right.” 
Life rewards people as per their endeavors, efforts and 
hard work. Life tells us that, if we want to reach that 
shelf in that upper cupboard, we then have to meet the 
requirements to qualify. Evidently, the more valuable 
we become the more valuable our lives will be. Value 
in thinking translates to value in personal output and 
achievement. Hence, no one will go beyond what he/she 
thinks. Your thinking maturity determines your level of 
value and so does your integrity. 

Ideally, we start by making an overall assessment of 
our skillset shortfalls, relations, credentials and finally 
get cognizant with the most important life improving 
options in pursuit of our goals. Consider that you are 

making an overall medical check to identify the things 
that make you ill most of the time.

Strangely, we don’t accept people saying we aren’t 
achieving or we are mediocre in whatever we do. On the 
other hand, however, we accept the formation of bad 
habits to form bad relations and lack of competence 
or skills. Strangely enough, our time is being stolen by 
the personal desire to chat on social media and watch 
movies. We are using these platforms while those who 
designed them make money in their sleep. We spend 
our time in things that only give credit and profit to 
others rather than on building our own empire of skills 
and success.

We protest the increase in good prices, but we don’t pro-
test the declination of personal resources, qualities or 
competencies. We protest on improvement of infrastruc-
ture, but we don’t protest on educational excellence.
We complain after finding that a particular product is 
of less quality and value, but we don’t protest if we are 
valuable ourselves. We protest we need excellent health 
systems and hospitals but we never thought that some 
systems and hospitals need to be made for skills, quali-
ties and personal values.

The universe resembles a series of gears with very sys-
tematic and harmonious elements that keep the gears 
greasy in order to function as they were designed to.
Finally, follow your passion by understanding how the 
universe and our bodies function. For that is all you will 
need to reach your destination.
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The Whiz Kid
Once again social media proved its power and im-
pact. While scrolling down on Twitter feed, Haggar 
CHRSO, Muna Merghani bumped into a tweet by 
Ms. Israa Tenner. Muna was impressed by the post 
that featured Ms. Tenner’s brother making a wa-
ter air cooler from simple materials such as card-
board, wires, battery and pens.

Haggar Group invited the Whiz kid, Mohamed Ab-
delazim Tenner, who is only 12 years old, to visit 
Coldair Engineering Company (CEC) to celebrate 
his creativity.

Haggar’s top management was more than happy 
to welcome Mohamed and his family who came 
from Madani, capital of Aljazeera State. Mohamed 
talked about his invention explaining to CEC en-
gineers the operation mechanism. The engineers 
gave Mohamed an internal AC Unit to assemble in 
a week but were, surprised by him assembling the 
whole unit in just one day!  

Haggar Group strives to always boost talent & 
innovation; hence, we decided to further cultivate 
his talent by offering Mohamed the opportunity to 
join CEC as part time operator/technician during 
his summer vacation. We look forward to having 
him in our team. 



Haggar Group to be the First 
Private Sector to Trade Carbon 
Credits in Sudan

An innovative carbon credit transaction was concluded between Haggar Group and Carbon Footprint 
Limited. Under the terms of the agreement, the UK based company Carbon Footprint Limited has pur-
chased Haggar Group Voluntary Emission Reductions (VERs) for the Fuel Efficient Stoves for Women in 
Darfur Project.

The agreement is a significant milestone for Sudan, as this carbon emission trade comes with the matur-
ing of the project and marks Haggar Group as the first private sector entity in the history of Sudan to 
have embarked and succeeded in a similar venture.

The transaction was structured under the Gold Standard Foundation, in which Haggar Group, in part-
nership with Women Development Association Network (WDAN) have officially registered their joint 
carbon-finance project, with a certification plan for voluntary emissions reduction.
The Fuel Efficient Stoves were distributed to five thousand women, aiming to find cheaper and more 
efficient ways to cook. Not only to keep them safer from walking for distances and save them time, but 
to reduce the natural resources depletion in the State of North Darfur.

The project reduced around 25,000 tons CO2e and saved 13,000 tons of wood. It replaces 3 stone fires 
with EzyStove® facilitating 40% in wood savings. The stove also reduces smoke particles that are harmful 
to the eyes and lungs by 70% as well as promotes other socio-economic benefits.

The revenues generated by the sale of the carbon offsets will go directly to Women Development Asso-
ciation Network (WDAN).
 
Working across 10 villages within two localities (SDG17), the project alleviates poverty through savings in 
time and money (SDG1); advances gender equality (SDG5) by providing managerial capacity develop-
ment to women and reduces greenhouse gas emissions (SDG13) associated with burning non-renewable 
biomass in a resource-deprived region.
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مجموعة حجار تبرم أول صفقة كربون 
في القطاع الخاص في السودان

تم إبرام صفقة مبتكرة الئتمان الكربون بين مجموعة حجار و شركة كربون فووت برنت.  بموجب شروط االتفاقية ، إشترت 
)VERs( لمجموعة حجار في مشروع المواقد المحسنة في والية  البريطانية مجموعة خفض االنبعاثات الطوعية  الشركة 

شمال دارفور. 

تعد االتفاقية حدثا هامًا بالنسبة للسودان ، حيث تأتي تجارة إنبعاثات الكربون مع نضوج المشروع وتميز مجموعة حجار كأول 
كيان من القطاع الخاص في تاريخ البالد شرع ونجح في مشروع مماثل.

 )WDAN( تم تنظيم الصفقة في إطار مؤسسة غولد ستاندرد ، حيث قامت مجموعة حجار، بالشراكة مع شبكة تنمية المرأة
، بتسجيل مشروعها المشترك لتمويل الكربون رسميًا ، مع خطة اعتماد للحد من االنبعاثات الطوعية.

تم توزيع المواقد المحسنة على خمسة آالف امرأة في عشرة قرى مختلفة، بهدف إيجاد طرق أرخص وأكثر كفاءة للطهي. 
ليس فقط للحفاظ على سالمتهم و أمنهم من المشي لمسافات وتوفير الوقت ، ولكن أيضا للحد من إستنزاف الموارد 

الطبيعية في والية شمال دارفور.

قلل المشروع حوالي 25 الف طن من ثاني أكسيد الكربون ووفر أكثر من 13 الف طن من الخشب.  حيث يستبدل الحجار 
أو الطوب بالموقد المحسن مما يسهل توفير ٪40 من الخشب.  يقلل الموقد أيًضا من جزيئات الدخان الضارة بالعينين 

والرئتين بنسبة ٪70 باإلضافة إلى تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية األخرى.

.)WDAN( تعود اإليرادات الناتجة عن بيع الكربون بنحو ٪50 لصالح شبكة تنمية المرأة

يعمل المشروع في اإلسهام في عدد من أهداف التنمية المستدامة )SDGs( ، ويخفف من حدة الفقر من خالل التوفير 
في الوقت والمال )SDG1( ؛ تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين )SDG5( من خالل توفير تنمية القدرات اإلدارية 
للنساء وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري )SDG13( المرتبطة بحرق الكتلة الحيوية غير المتجددة في منطقة محرومة 

من الموارد.
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الطفل العبقري

بينما كانت السيدة منى ميرغني الرئيس التنفيذي لإلستدامة 
و الموارد البشرية بمجموعة حجار، تتصفح تويتر رأت تغريدة 
من إسراء تينر تتحدث عن أن أخاها إبتكر مكيف هواء من مواد 
بسيطة مثل قطع الكرتون واألسالك والبطاريات واألقالم.

قدمت مجموعة حجار دعوة للطفل العبقري محمد عبدالعظيم 
تينر، والذي يبلغ من العمر 12 عامًا فقط لزيارة شركة كولدير 

الهندسية إحتفاءًا بإبداعه.

وصل محمد وأسرته من ود مدني حاضرة والية الجزيرة إلى 
شركة كولدير الهندسية و إستقبلهم أفراد اإلدارة العليا في 
آلية تشغيله  اختراعه وشرح  مجموعة حجار. تحدث محمد عن 
لمهندسي كولدير وكيفية عمله. أعطى المهندسون محمد 
وحدة مكيف داخلية ليقوم بتجميعها في أسبوع، لكنه فاجأ 

الجميع بتجميعها في يوم واحد فقط.

وعليه  واإلبداع،  المواهب  تدعم  دومًا  حجار  مجموعة  ظلت 
فقد قررنا دعم هذه الموهبة بمنحه إمكانية اإلنضمام إلى 
شركة كولدير كفني بدوام جزئي خالل عطلته الصيفية لرعاية 

موهبته وصقل مهاراته الفنية بشكل أكبر.
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تفكيرنا اآلن يشكل واقعنا

كتب: عمر علي صديق أبو زيد
حجار – مدير الموارد البشرية بكولدير

oas@haggargroup.ae :بريد إلكتروني

تفكيرنا اآلن يشكل واقعنا.

أي شيء نسعى لتحقيقه في الحياة بتفاٍن وإخالص، سنحققه 
عاجاًل أم آجاًل. نحن نعيش في بيئة ذات خصائص متداخلة، إذا مال 
أي جزء منها عن طريقه تعاني جراء ذلك األجزاء األخرى. أنا دومًا 
مشاكلي.  تبسيط  أردت  إذا  لإلنسان  الجسماني  للتركيب  أعود 
فإذا لم أحصل على ما يكفي من الغذاء فإنني أفكر في الجسد 
المصاب بسوء التغذية وما يحتاج ليشفى، وإذا شعرت بأن القلق 
يسيطر علي فإنني أفكر في العضالت المشدودة. األمر هو كما 
أنك تذهب إلى الطبيب ويصف بدوره لك فيتامين يحتاجه جسمك 
ليعمل بفعالية. فالحياة كما قلت هي نسخة من أجسادنا، فنقص 
سوء  يشابه  المال  ونقص  الفيتامين،  نقص  يشابه  مهارة  أي 
تناول  نقص  يشابه  وظيفة  على  الحصول  عدم  وأخيرًا  التغذية، 

األطعمة والمشروبات الصحية )المهارات(.

ومن هنا فإن من واجبنا تحديد مشاكلنا وما ينقصنا وعالج لك إذا 
أردنا أن نعيش حياة سعيدة وصحية كما نريد ذلك ألجسادنا.

في  تتسبب  حقيقية  هو مشكلة  معينة  ومهارات  كفاءات  غياب 
حصولك على وظائف ذات رواتب قليلة أو ربما حتى عدم حصولك 
تنفيذي  رئيس  عن  نسمع  لم  فنحن  األساس.  من  وظيفة  على 
قدراتهم  بتطوير  يقومون  إنهم  متواضعة.  ومهارات  قدرات  ذو 
فيهم. وبنفس الفهم  باستمرار حتى يصبحون أكثر إضافة لموظِّ
فإننا لم نسمع يومًا عن جسم صحيح تنقصة فيتامينات أو أمالح 

معدنية.

عقولنا مصممة للمحافظة علينا من األفكار الغريبة أو التفكير خارج 
الصندوق، لذا ففي اللحظة التي نبدأ فيها التفكير بشكل مختلف 
تبدأ عقولها بدفعها نحو النمط المعتاد، فنبقى كما نحن. لذا فإن 
كل ما نحن عليه اآلن هو نتيجة للطريقة التي نستجيب بها. هنالك 
عبارة  تقول لنا أننا إذا استطعنا التفكير في الشيء فذلك يعني 
أننا نستطيع فعله، فإذا ظننت أن بإمكانك فعله فأنت محق، وإذا 
قلت أنك ال تستطيع فعله فأنت أيضًا محق. الحياة تكافئ الناس 
حسب سعيهم ومجهودهم وعملهم الجاد. فالحياة تخبرنا، إذا أردنا 
الوصول إلى ذلك الرف العالي في الخزانة فإن علينا أن نحصل 
التفكير  قيمة  حياتنا.  قيمة  تحدد  فقيمتنا  لذلك،  يؤهلنا  ما  على 
تترجم إلى قيمة في اإلنجازات الشخصية، لذا فال أحد يتجاوز ما 
يفكر به. نضوج تفكيرك يحدد قيمتك، وكذلك تفعل مصداقيتك.

يجب أن نبدأ بتقييم شامل للمهارات والعالقات والشهادات التي 
التي  للحياة  المطورة  الخيارات  أهم  إلى  سنتوصل  ثم  تنقصنا، 

يجب علينا الحصول عليها لتحقيق أهدافنا. اعتبر أنك تقوم بفحص 
طبي شامل لمعرفة أسباب مرضك المستمر.

الغريب في األمر أننا ال نتقبل أن يقول اآلخرون عنا أننا غير ناجحين 
لكننا  مهين،  ذلك  بأن  نحس  فنحن  نعمله،  فيما  متواضعين  أو 
نقبل تشكل العادات السيئة في أنفسنا وتكويننا لعالقات ضارة 
ونسمح لنقص المهارات والقدرات بحد رغباتنا. زمننا يضيع على 
رغبات شخصية في المحادثة أو استخدام الفيسبوك أو مشاهدة 
األفالم، نحن نتابع هذه األشياء التي صممها آخرون لتولد لهم 
المال بينما هم نيام. نحن نشاهد مباريات كرة القدم بينما يحصل 
أشياء  نفعل  زمننا  نقضي  فنحن  جيوبنا،  من  المال  على  هؤالء 
تعطي أرباحًا ألشخاص آخرين بداًل عن بناء إمبراطورياتنا الخاصة 

من المهارات والنجاح.

نحن نتظاهر ضد زيادة سعر السلع لكننا ال نحتج على ضياع مواردنا 
الشخصية ومهاراتنا. نطالب بتطوير البنى التحتية لكننا ال نطالب 

بالتعليم المتميز.

نعترض على أن منتج معين ذو جودة سيئة أو منخفض القيمة، 
لكننا ال نالحظ إن كنا نحن أنفسنا ذو قيمة. ونطالب بأنظمة صحية 
نظم  هناك  تكون  أن  يجب  بأنه  نهتم  وال  ممتازة  ومستشفيات 

ومستشفيات للمهارات والمؤهالت والقيمة الشخصية.

أخيرًا، علينا اتباع طموحاتنا بفهم كيف يعمل العالم وكيف تعمل 
إلى  لنصل  طموحنا  متابعة  علينا  سيكون  ذلك  وبعد  أجسادنا، 
مخرجاتنا  على  الحصول  من  سنتمكن  وبالتالي  إليه،  نصبوا  ما 

المراجعة بسهولة.
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ناقوس الخطر:
إستقرار وازدهار

السودان

عمر بكري أبوحراز

يتمتع السودان بتنوع فريد من الموارد الطبيعية الضخمة، وفي 
المائية، فله نصيب متفق عليه من مياه  مقدمتها وفرة الموارد 
النيل يبلغ 18.5 مليون متر مكعب، مستغلة منها فقط 10 مليون.

متوسط األمطار السنوي يبلغ 416 ملم تنقسم على مساحة تبلغ 
1.86 مليون متر مربع، أي ما يقارب 700 مليار متر مكعب.

أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة األغذية والزراعة أن السودان 
في  الغذاء  شح  مشكلة  حل  يمكنها  التي  دول  ثالثة  أحد  هو 
الفترة اإلنتقالية، إال أن  التي نحملها في هذه  العالم. وباآلمال 
ثالثة سنوات بالتأكيد ليست كافية الستغالل هذه الموارد ورؤية 

ثمرتها.

الطريقة البرغماتية الستغالل هذه الموارد هي أن تتم االستفادة 
منها بشكل يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وذلك 
عبر تعيين بيوت استشارية دولية ومحلية إلعداد دراسات جدوى 
لتغطية الفجوة المعرفية الكبيرة ومن ثم  توزيعها على عدد كبير 
والشركات  الحكومات  مثل  واألجانب  الوطنيين  الستثمرين  من 
أنواع  عرض  عبر  المستثمرين  تشجيع  يمكن  الجنسيات.  متعددة 
 )BOOT( والنقل  والتشغيل  واالمتالك  البناء  مثل  مرنة  شراكة 
الشركات  مع  وقعت  التي  تلك  مثل  أرباح  مشاركة  اتفاقيات  أو 

الصينية العاملة في مجال البترول.

بعد 30 عامًا من الغياب عن المحافل االستثمارية الدولية، يمكن 
للحكومة االنتقالية تشجيع المستثمرين بتعديل قوانين االستثمار 
وتمكينهم من تحويل أرباحهم إلى أي مكان بدون صعوبات. على 
الحكومة أيضًا محاربة فساد المؤسسات المنتشر في السودان، 
أو  واالستثمار،  للتجارة  المنظمة  اإلجراءات  ضبابية  في  سواء 

فساد األفراد العاملين في هذه المؤسسات.
يجب كذلك منع تصدير أي سلعة قبل إضافة قيمة كبيرة لها عبر 
التصنيع والمعالجة مثل القطن والصمغ العربي والفاكهة والخضر 
والمعادن واللحوم. على الحكومة أيضًا أن تقوم بتغييرات جذرية 

الطرق  وبالتحديد في  السودان،  امتداد  على  التحتية  البنى  في 
والطاقة والمياه.

بعد وضع األسس الصحيحة، ستكون للسودان فرص كبيرة لجذب 
الزراعة،  تتضمن  المختلفة  االستثمارات  الخارجية.  االستثمارات 
الزراعية  األراضي  من  فدان  مليون   200 السودان  يمتلك  حيث 
44 مليون فقط  44 مليون فقط، منها األن  مستغلة منها اآلن 
السودان يستغل  المطري، وأن  الري  مروية والبقية تعتمد على 
والذي  النيل  مياه  من  نصيبه  من  مكعب  متر  مليون   10 فقط 
يبلغ 18.5 مليون متر مكعب. إذا تمت إدارة هذه الموارد المائية 
واألراضي الزراعية بشكل جيد فإن لدينا فرص إلنتاج كمية كبيرة 

من المزروعات في كل السودان.

مواد  باستخدام  الصناعة  في  االستثمار  أيضًا  للسودان  يمكن 
والنسيج  الغزل  المتاحة هي  الصناعات  كامل.  بشكل  محلية  خام 
ومختلف  العربي  الصمغ  ومعالجة  الزراعية  المنتجات  وتجفيف 

أعمال التعدين مثل إنتاج الذهب والنحاس والكروم والحديد.

أرباح  إلى  أيضًا  يقود  قد  والطاقة  النقل  مجال  في  االستثمار 
البحر  البحرية على ساحل  الموانئ  تأهيل  إعادة  عبر  كبيرة، سواء 
إعادة  أو  الجديد  الدولي  الخرطوم  مطار  إنشاء  إكمال  أو  األحمر 
الشحن.  وخطوط  الداخلية  والمطارات  الحديدية  السكك  تأهيل 
يمكن للقطاع الخاص أيضًا المشاركة في معالجة مشاكل الطاقة 
الطلب  الكهربائية.  الطاقة  وتوزيع  وتحويل  توليد  يتضمن  بما 
يزيد  أن  ويتوقع  5000 ميقاواط  اآلن هو  السودان  األعلى في 
المصادر  أفضل  من   .2030 العام  بحلول  ميقاواط   15000 إلى 
المتوفرة وهي الحرارية والمائية هنالك 3000 ميقاواط، فهنالك 
إذا  للمستثمرين.  أرباح  وتحقيق  الحوجة  هذه  لتغطية  كبير  مجال 
مستدام  سالم  إلتفاق  الوصول  في  االنتقالية  الحكومة  نجحت 
والعدالة  القانون  حكم  وتعزيز  النزوح  مشاكل  معالجة  وفي 
والحريات والمساواة وأخيرًا اعداد دراسات الجدوى وعرضها على 
المستثمرين في القطاعات سابقة الذكر، سيكون السودان في 

المسار الصحيح نحو اإلستقرار واالزدهار المستدامين.
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ورشة الوضع البيئي في 
السودان و افاق المستقبل

تمثل البيئة المرتكز االساسي للتنمية المستدامة في السودان. يعتمد السودان 
ومياه  تربة  من  البيئية  المكونات  علي  الحيواني  و  النباتي  بشقيها  زراعي  كقطر 
الزراعي  بشقيها  البشرية  االنشطة  في  البيئي  البعد  يمثل  متعددة.  مناخات  و 
تحمي  و  تحفظ  التي  المستدامة  للتنمية  االرتكاز  قاعدة  السكاني  و  الصناعي  و 
المؤسسات  غياب  زيادة سكانية. شكل  و  متغير  مناخ  الطبيعية في ظل  الموارد 
تحركات  وهناك  البيئيين  لكل  تساؤل  و  قلق  مصدر  اإلنتقالي  الحكم  في  البيئية 
للبرامج  الحالي  التخطيط  البيئة في  من مجموعات ضغط عدة البراز اهمية إدماج 
الحقل  في  والعاملين  المستفيدين  الشركاء  كل  تجمع  يستدعي  مما  الحكومية، 
البيئي من أجل وضع تصور للشكل المؤسسي للبيئة و التصدي لبعض القضايا 

البيئية الملحة في السودان. 

الخرطوم   البيئية جامعة  الدراسات  الخرطوم و معهد  قامت مبادرة أساتذة جامعة 
بالشراكة مع مجموعة حجار متمثلة في قسم اإلستدامة و األثر اإلجتماعي بعمل 
ورشة عن الوضع البيئي في السودان. هدفت الورشة الي تحليل الوضع الحالي 
للبيئة والمساعدة في وضع الحلول العملية لبعض القضايا البيئية الملّحة بمشاركة 
الخبراء والشركاء. إهتمت الورشة بمناقشة اربعة محاور رئيسية: اإلطار المؤسسي 
للبيئة, التلوث البيئي, إدارة النفايات الصلبة و السائلة و التغير المناخي والتصحر.

شارك في الورشة خبراء و مهتمين من عدة مؤسسات تنفيذية واكاديمية و بحثية 
الطبيعية،  الموارد  و  للبيئة  االعلي  المجلس  شملت  مدني  مجتمع  منظمات  و 
جامعة  الحضرية،  الترقية  و  للبيئة  االعلي  المجلس  للبيئة،  القومي  المجلس 
الخرطوم ممثلة في معهد الدراسات البيئة و كلية الجغرافيا و كلية العلوم و كلية 
الهندسة، جامعة االحفاد للبنات، الجمعية السودانية لحماية البيئة، جمعية البيئيين، 

جمعية نقل التقانة الزراعية.

تم تقسيم المشاركين علي اربعة مجموعات عمل لمناقشة  االربعة محاور محددة 
) اإلطار المؤسسي و التشريعي و القانوني للبيئة، قضايا التلوث واثارها البيئية 
والصحية، إدارة النفايات الصلبة و السائلة، التغيير المناخي و التصحر( و ذلك باتباع 

طريقة تحليل الوضع الراهن و تحديد المعوقات و من ثم وضع التوصيات. 
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وبما أن األمر أصبح باإلمكان، قد نسمع في األخبار يومًا عن أول مترو في الخرطوم 
قاعة  في  األفريقي  اإلتحاد  يستضيف  الخرطوم،  في  أفريقي،  مطار  أكبر  أن  أو 
الشهيد مطر أو عن منتجع الشهيد عبدالعظيم، األكبر في أفريقيا، وقد نسمع عن 
سكك حديدية جديدة تغطي جميع مناطق السودان. و قد نرى قطار الثورة 1، قطار 
عطبرة الشهير، قطار مدنياااو 3 أوحتى قطار كنداكة 4. يمكننا تخيل أي شيء طالما 
سيرتك  قدم  فقط  سيستبعدك،  أحد  ال  اآلن.  السلطة  في  المدنية  الحكومة  أن 

الذاتية وستحصل على الوظيفة. 

نعم، يمكننا ركوب مترو الخرطوم إلى المنزل، ويمكننا أخذ عوائلنا إلى نزهة في 
منتجع عبدالعظيم السياحي، جنة أفريقيا، من الممكن أن تستضيف الخرطوم أو أي 
مدينة أخرى يومًا مؤتمرًا لقادة العالم، وأن نحتفل بإطالق القمر الصناعي “بري”. 

كل ذلك ممكن إذا وضعنا أيدينا معًا وبدأنا بناء أرضنا بفخر.

هنالك جزء صغير كان مفقودًا في رؤيتي أضافه المهندس طالل حسين، حيث قال: 
“تخيلوا هذه الرحلة إلى المنزل بعد 30 عامًا من النضال ضد أعتى قوى الفساد في 
أفريقيا وممارساته الشيطانية ضد جميع السودانيين. أتخيل الصعود على متن هذا 
القطار والسفر به عبر جميع واليات السودان ورؤية جمال الوجوه العاملة بجد وهم 
يستمتعون بطعامهم البسيط الذي يتمنون أنه رزق حالل. أتخيل طالب المدارس 
ينزلون عن الباص ليجدوا فرصًا متساوية للتعليم في كل الواليات يعدهم لمنافسة 
العالم بأكمله. أتخيل ركوب العبارة عبر النيل مستمتعًا بمشاهدة أراضي السودان 

الجميله ومواطنيه.

  بعض األحالم تبقى أحالمًا، 
ولكنا نجعل بعضها حقيقة
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محمد محجوب

موقعنا  وظل  األمم  بين  بريقه  طويل  زمن  منذ  السودان  فقد 
مظلمًا بين جيراننا و بقية العالم. لم يحدث ذلك لقلة الموارد أو 
السابقة  الحكومة  بسبب  بل  أفريقيا،  يضرب  الذي  الفقر  بسبب 
والرئيس المخلوع. أخذ السودانيون زمام القيادة بعد ثالثة عقود، 
النصر  وتحقق  العليا  هي  الجماهير  يد  وأصبحت  الثورة  إنتصرت 
بدماء الشهداء وضحايا التعذيب. منذ الشرارة األولى للثورة في 
الرحمة  عليهم،  أعزاء  أشخاصًا  الناس  فقد   ،2018 ديسمبر   19
على أرواحهم الغالية، فهم قد أمنوا مستقباًل لبقية األمة. علم 
الشعب السوداني العالم دروسًا في التظاهر السلمي ألكثر من 

نصف سنة,و كانت األصعب واألطول على هذا البلد وشعبه.

عن  يومًا  األخبار  في  نسمع  قد  باإلمكان،  أصبح  األمر  أن  وبما 
أول مترو في الخرطوم أو أن أكبر مطار أفريقي، في الخرطوم، 
يستضيف اإلتحاد األفريقي في قاعة الشهيد مطر أو عن منتجع 
سكك  عن  نسمع  وقد  أفريقيا،  في  األكبر  عبدالعظيم،  الشهيد 
قطار  نرى  قد  و  السودان.  مناطق  جميع  تغطي  جديدة  حديدية 
قطار  أوحتى   3 مدنياااو  قطار  الشهير،  عطبرة  قطار   ،1 الثورة 
المدنية في  الحكومة  أن  4. يمكننا تخيل أي شيء طالما  كنداكة 
الذاتية  سيرتك  قدم  فقط  سيستبعدك،  أحد  ال  اآلن.  السلطة 

وستحصل على الوظيفة. 

كان القمع هو سالح الحكومة السابقة األول لتدمير هذه األمة. 
أبسط  على  حتى  نحصل  نكن  ولم  تعاني  بكاملها  البلد  كانت 
احتياجاتنا في بلد يتميز بموقع جغرافي مثالي في قلب أفريقيا 
ومحاط بتسعة جيران، ولينا أطول نهر في العالم يجري على طول 
ثروات  له  بلد  الحياة.  فينا  يبعث  رئيسي  كشريان  البلد  مساحة 
معدنية وحيوانية وصمغ عربي وغيره. بالنسبة لجيل التسعينات 
فإن كل ذلك عبارة عن قصص خيالية من ضمنها كون السودان 
حرصت  النوم.  قبل  ما  بقصص  أشبه  كانت  العالم.  غذاء  سلة 
الرئيس  وكان  للتنمية،  فرصة  أي  تدمير  على  السابقة  الحكومة 
بنفسه يحرص على أخذ كل فلس سواء من الداخل أو من الخارج 
لجيبه الخاص، فقد كان يقوم بتأمين نفسه إذا خرجت األشياء عن 
السيطرة، لكنه نسي أن الشعب السوداني لديه العزيمة الالزمة 

لقلب الطاولة، خصوصًا عبر سالح هذا الجيل “اإلنترنت”.

هذا الجيل بخالف غيره يعلم حقوقه جيدًا، فقد حرصوا على إيصال 
تواصل  منصة  من  تويتر  حولوا  لقد  التكلفة.  كانت  أيًا  صوتهم 
اجتماعي عادية إلى أداة لتشكيل الرأي، فكل خرق لحقوق اإلنسان 
ليست  الثورة  إلى قضية دولية في ظرف يومين فقط.  يتحول 
فقط حراك جماهيري في الشارع، بل كل فعل مختلف قد يسبب 

هزة تنتج عنها ثورة. كل ما يتطلبه األمر هو أن ينتبه ألهمية فعل 
معين ليتمكن من تحويله إلى هم عام لجميع مواطني البلد، وبعد 
تتم محاولة  الثورات  كانت  السابق  الثوري. في  الحراك  يبدأ  ذلك 
المنشورات والندوات، وكل  بدايتها باستخدام طرق قديمة مثل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  بفضل  كبير.  خطرها  الطرق  هذه 
أصبح حشدالجماهير أسهل مما مضى، فعبر صفحات فيسبوك 
وبثه المباشر وتويتر ومقاطع فيديو يوتيوب يمكن أن تقع حالة 
عنف ضد طفل في غانا وبعد ساعات نجد الخبر على التلفزيون 
األسترالي. يصلنا اإلنترنت كجيران، فقد أجبر هذا السالح رؤساء 
بعض الدول على حجب اإلنترنت، مثل ما حدث في فيتنام وتونس 
إلى السودان بعد  وسوريا وإيران والسعودية وغيرها باإلضافة 
مجزرة فض االعتصام. إغالق اإلنترنت ومنع جميع سبل التواصل 
هي خطوة معتادة من جميع الحكومات الدكتاتورية إلخفاء أفعالهم 

الوحشية، نتمنى أال يحدث أي من ذلك في السودان الجديد.

وقوى  العسكري  المجلس  بين  الدستوري  اإلعالن  توقيع  أتى 
إعالن الحرية والتغيير كصافرة أعلنت بداية رحلة وطن جديد وحكم 
بشكل  السودان  بناء  وإعادة  التنمية  نحو  طويل  وطريق  مدني 
الستعادة  والسعي  والعدالة  بالمساواة  قبل.  ذي  من  أقوى 
كرامة المواطن السوداني واستعادة أمجاده وعزته بانتمائه ألمته 
الجديد لن تكون هنالك حروب  المشرف. في السودان  وتاريخها 
وال عزل عنصري، ال فساد وال احتكار وال رشوة. لن تكون هنالك 
عنصرية ولن يكون هنالك تحيز للمركز. ستتوزع البنى التحتية بعدل 
بين الواليات. التعليم والرعاية الصحية وفرص التوظيف واألمن 
ستشمل الجميع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 

وسيجد الشباب فرصهم لبناء الوطن الذي طالما حلموا به.

عقائد  يجمع  وعاء  فالمجتمع  الفردي،  السلوك  من  التحضر  يبدأ 
بالتأكيد  فإنها  أسرة  الشخص  ينشئ  فعندما  متنوعة،  وهويات 
ستكون لها خصائصها الفريدة التي تميزها عن غيرها من األسر 
بكامله.  بلد  و  والية  مدينة  محلية،  إلى  شارع  الحي،  ذات  في 
حياتنا  لتحسين  حملة  فلنبدأ  كمجتمع،  تعرفنا  الفردية  تصرفاتنا 
وتقديرهم  اآلخرين  احترام  نحاول  ثم  البداية  في  ذواتنا  باحترام 
واالهتمام بهم. لنبتسم ونشكر بعضنا على كل شيء وأن نعتذر 
إذا خطونا على قدم شخص آخر، لنسمو فوق الكراهية ونعيش 
يقول  وكما  البعض.  بعضنا  لندعم  ذلك  كل  وفوق  سالم،  في 
فرصة  فلنستغل  شيء”،  كل  فوق  “اإلنسانية  المأثور:  القول 
الحرية الستبعاد السلبيات من حياتنا ونشر الروح اإليجابية عبر كل 
تصرفاتنا، لنعالج الجزء المظلم منا وأن ننهي جميع أسباب اإلذالل 
وأن نشكل المجتمع السليم والوطن المعافى الذي طالما حلمنا 

به.

مترو الخرطوم
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التدريب: اإلستثمار في
العنصر البشري

حسان محمد الطاهر الريح 
شركة داينامك العالمية لخدمات البترول

التدريب هو وسيلة حديثة وفّعالة لتحسين وتطوير أي مجال من 
المجال الشخصي  المختلفة، إن كان ذلك في  الحياتية  المجاالت 
الدراسي، المالي، العملي، الصحي أو أي مجال آخر، والتدريب 
اليوم يحتل مكانة مركزية بالعالم كوسيلة هامة لتحقيق األهداف 
عن طريق تقسيمها لمهمات محددة صغيرة يسهل تحقيقها, لقد 
أصبحت صناعة التدريب من الصناعات المهمة و التي   تحتاج الي  
مدخالت ويجب أن تتوافر لهذه المدخالت معايير محددة ايضًا من 
الجودة حتى نستطيع أن نحقق المفهوم الصحيح للتدريب، ونعدل 
المفاهيم القديمة، وهو أن التدريب ليس مجرد مصروف ولكنه 

استثمار عالي القيمة.
 

وذلك  العادية،  العمل  حالة  في  يحدث  العمل  أثناء  فالتدريب 
باستخدام األداة الفعلية والمعدات والوثائق أو المواد التي سيتم 
له  العمل  أثناء  فالتدريب  كامال.  تدريبا  المتدربين  عند  استخدامها 

سمة عامة على النحو األكثر فعالية للعمل المهني.

العادية  العمل  حاالت  عن  بعيدا  فيجري  العمل  خارج  التدريب  أما 
مثل  مباشر في  إنتاجي  عامل  يعتبر  ال  الموظف  أن  يعني  مما 
هذا التدريب. مميزاته أنه يسمح للشخص أن يحصل على المزيد 
العمل.  عن  بعيدا  ذاته  حد  التدريب في  على  والتركيز  الدقة  من 
وهذا النوع من التدريب قد أثبت فعالية أكثر في غرس المفاهيم 

واألفكار.

والتطوير  بالتدريب  يسمى  ما  األخير  اآلونة  في  انتشر  وقد 
اإلداري الذي يتم من خالل تقديم الدورات التدريبية التي يخضع 

التي  والمعلومات  التدريبات  من  مجموعة  إلى  المرشحين  فيها 
تنتمي بشكل أو بآخر إلى طبيعة عملهم وقد تختلف هذه الدورات 
التدريبية في طريقة وأسلوب تقديمها تبعا ً للمحاضر أو المدرب 
الذي يقوم بتنفيذ هذه الدورة وأنواع التدريب التي يقدمها المركز 

التدريبي سواء الخاص أو العام. 

يجب  التدريب  برامج  أن  نجد  الغاز  و  البترول  صناعة  مجال  ففي 
أن تغطي تكرير البترول وضخه، عمليات معالجة البترول و الخام، 
تكنولوجيا األنابيب في الصناعات البترولية، تكنولوجيا التميز في 
و  األمن  البترولية،  الصناعات  في  الصمامات  الحفر،  عمليات 
والتحكم فى  الحرائق  البترولية، مقاومة  العمليات  السالمة في 
وصيانة  تصميم  الدقيقة،  الملفوفة  األنابيب  عمليات  الطوارئ، 
اللحام  البترولية،  المنتجات  ونقل  تخزين  النفط،  أنابيب  وإصالح 
النفط، اإلدارة  آبــــار  النفط والغاز، صيانة  اللحام ألنابيب  وفحص 
المنتجات  البترولية،الرقابة على جودة  العمل  البيئية في مناطق 
خزانات  النفط، صيانة وتنظيف  أنابيب  البترولية، تصميم خطوط 
التي  البرامج  من  غيرها  و  المضخات  تشغيل  تكنولوجيا  النفط، 

تستهدف الموظف أو المهندس المختص لكل مجال على حدى.

وفي الختام فقد تحقق قول القائد العسكري مخاطبا جنوده أثناء 
الحوجة  الجميع  اكتشف  الثانية حيث  العالمية  الحرب  إبان  التدريب 

الي التدريب الجيد و المستمر.

   ان القليل من التدريب يحافظ علي   
الكثير من دماء المعركة
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التعّلم اإللكتروني و تطوير 
الموظفين

سماح الصادق
مديرة التدريب و التطوير

بإعتباري مديرة التعلم والتطوير في شركة حجار فأنا دومًا أسأل 
خاصية  أن  كيف  وهو  مستمرة،  بصورة  مهمًا  سؤااًل  نفسي 
التعلم تمكن األشخاص من التطور وال تقف في طريقهم نحو 
المعرفة؟ نحن نحتاج إلى إنتاج ثقافة تعلم وأن نثق باستخدام 
الناس لها. نحن في أقسام التعلم والتطوير والموارد البشرية 
نحتاج إلى التوقف عن التحكم الزائد وإدارة األمور عندما يتعلق 

األمر بالتعليم.

البشري في مقدمة  العنصر  إستراتيجية مجموعتنا هي وضع 
كفاءة  رفع  بدون  الكثير  تحقيق  من  نتمكن  فلن  إهتماماتها، 
فيها  ويدار  رشيقة  مؤسسة  حجار  مهاراتهم.  وتحسين  كوادرنا 
التغيير بحكمة ومرونة عالية وتمثل كل مخاطرة أو نجاح جزءًا من 
ألن  للتدريب  الجديدة  استراتيجيتنا  تصميم  هذه.  التعلم  رحلة 
واالستراتيجية  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجيات  مع  تتوافق 
التجارية يجعل من السهل أن يفهم الجميع أهدافنا ومساراتنا 

في اتجاهها.

أن  يجب  والتطوير  التعلم  قسم  في  دورنا  فإن  لي  بالنسبة 
يتركز أكثر على كيفية “مساعدة الناس على أن يتعلموا كيفية 
والتوجيه وتقديم نصائح ومقترحات  اإلرشاد  التعلم”. فيمكننا 
لتزدهر  هذه  التعلم  لثقافة  حجار  في  المالئمة  البيئة  وخلق 
وتستمر. التعلم اإللكتروني هو أحد التغييرات التطويرية التي 
تسمح بمزيد من المرونة والرشاقة التي نسعى لها. إنها تتعلق 

بالتعلم الذاتي واالهتمام بتقدم الشخص ونجاحه المهني.

التعلم اإللكتروني هو أكثر طرق التعليم كفاءة هذه األيام ألنه 
مريح ويسهل الوصول إليه وغير مكلف ومواده بسيطة ويمكن 
حركة  هو  بل  عليها.  الحصول  مكان  وأي  زمان  أي  في  للجميع 
عالمية حيث أن معظم الشركات الكبيرة تعتمده لتطوير كوادرها. 
يمكن  حيث  العالم  كل  مع  اللغة  نفس  تتحدث  أن  يشبه  إنه 

اآلخرين  إليها  التي يصل  المواد  إلى نفس  الوصول  للجميع 
في أي مكان.

هدف البرنامج هو تطوير مهارات جميع الموظفين بإستغالل 
“الكفاءات  على  بالتركيز  بالشركة  الخاص  الكفاءات  إطار 
تشكل  التي  المحورية  سلوكياتنا  تعكس  والتي  المحورية” 
الحمض النووي لمجموعة حجار و “الكفاءات اإلدارية” حيث أن 
القيادة الرشيدة هي أمر أساسي للدفع بالشركة إلى األمام.

لقد اخترنا Skillsoft، وهي أحد أهم منصات التعلم اإللكتروني 
اإللكتروني. كذلك وقعنا  للتعلم  لتكون وسيلتنا  العالم،  في 
الخدمات  وإدارة  لشراء  المسيرين  من  إثنين  مع  شراكات 
و  كندا  في   Neotelis وهما  المشروع،  هذا  في  المقدمة 

LRMG في جنوب أفريقيا.

مجاالت  جميع  تغطي  إلكتروني  كورس   300 المنفذ  يغطي 
كفاءاتنا المحورية وتمتد من 30 دقيقة إلى ساعتين للكورس 
الواحد. مدة المشروع سنة، تبدأ في أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 

.2020

أنه يستخدم  البرنامج يتمثل في  بالنسبة لي فإن جمال هذا 
مختلف أشكال التعلم الموجودة )صوتية ومرئية ومحسوسة/
الشابة  األجيال  ويناسب  والكتابة(،  للقراءة  باإلضافة  حركية 
على  والمعتمد  اإلبداعي  الجماعي  للتعليم  الستخدامهم 

التكنولوجيا العالية.

وأخيرًا، عبر النوادي اإللكترونية نود أن نستغل ثروتنا المعرفية 
التي نمتلكها في هذه المؤسسة وأن نستغل كفاءاتنا الداخلية 
وأن نشارك معارفنا مع بعضنا البعض. إنها أول مرة يتم فيها 

استخدام برنامج تعلم واحد يوحدنا جميعًا.
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األثر اإلجتماعي
عبر التمكين اإلقتصادي

يسرا بشير رحمة الله

جميع  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا   2019 سبتمبر  في 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  للمساهمة  للتجهيز  القطاعات 
العشرة  درجات خالل  ثالثة  على  للعمل  دعا  حيث  المستدامة. 
سنوات القادمة: العمل الدولي لتحقيق قيادة أفضل وموارد 
أكثر وحلول أذكى للتنمية المستدامة، والعمل المحلي لترجمة 
للحكومات  تنظيمية  وأطر  وميزانيات  سياسات  إلى  ذلك 
والسلطات المحلية وعمل شعبي لتوليد حركة ال يمكن إيقافها 
تدفع باتجاه التحوالت المنشودة من قبل الشباب واألكاديميين 

والمجتمع المدني واإلعالم والقطاع الخاص.

غاية  في  أمر  هو  المرأة  تمكين  في  االستثمار  أن  سرًا  ليس 
األهمية للنمو االقتصادي العام للدول، فهو ليس فقط مهمًا 
بل  أكثر شمواًل،  لصناعة مجتمعات  األخالقي  الهدف  لتحقيق 
العام  االقتصادي  النمو  تحقيق  في  مهمًا  دورًا  كذلك  يلعب 
للدول، حيث أثبتت عدة دراسات أن مؤسسات التمويل األصغر 
التي تمول نساء أكثر لها هامش مخاطرة أقل. رغم ذلك فإن 
الوصول  إمكانيات  قلة  مثل  جدًا  كبيرة  عقبات  يواجهن  النساء 
للخدمات، مما يدفعهن إلدارة أعمال أصغر حجمًا مقارنة بالذكور.

ومجموعات  منظمات  مع  السنوات  عبر  حجار  مجموعة  عملت 
نسائية متعددة عبر مشاركة الخبرات والتمويل والتشبيك لدعم 
أعمالهم. تحول التركيز مؤخرًا إلى دعم اإلستقالل االقتصادي 
تمويل  عبر  أواًل  مشاريعهن،  دعم  عبر  للنساء  المستدام 
مصادر دخل لهن ومساعدتهن في التسويق مثل زاغ راغس، 
وهي منظمة محلية تساعد نساء جبال النوبة على إنتاج وبيع 
مصنوعات يدوية مختلفة. عملت مجموعة حجار في عام 2019 
أيضًا مع هدهد، وهي مشروع إجتماعي ينتج حقائب ذات جودة 
عالية ويوفر فرص عمل للنساء المحتاجات. تمكنت هدهد بدعم 
من حجار من تدريب 40 من السجينات ومطلقات السراح مؤخرًا 
واإلكسسوارات  الجلدية  الصناعات  على  السالم  ورشة  في 
الثالثة  ذو  التدريبي  البرنامج  ألسرهن.  الدخل  لتوليد  والحياكة 
إعاشة  تمكنهن من  بأدوات  النساء  لتزويد هؤالء  أشهر هدف 

أسرهن.

النساء  لتمكين  جدًا  مهمة  أداة  هي  اإلجتماعية  المشاريع 
والشمول االقتصادي، لكن قضية الشمول االقتصادي للمرأة 
يجب التعامل معها على نطاق كلي عبر السياسات والتنظيمات. 
يظل للقطاع الخاص دور كبير ليلعبه لدعم الوصول إلى التمويل 

والمعرفة وتوفير الفرص ما أمكن ذلك.
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الطاقة المتجددة في السودان

شارك قسم االستدامة واألثر االجتماعي بمجموعة حجار في ورشة عنوانها “الحلول والسبل 
المتاحة للتنمية المستدامة في السودان” نظمها المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 
والكهرباء. هدفت  والري  المائية  الموارد  ووزارة  خرطوم   – إمباكت هب  مع  بالتعاون  الطاقة 
الورشة لمناقشة مستقبل وإمكانات تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في السودان 
باإلضافة إلى سبل إدخال الطاقة المتجددة في قطاعات توليد الطاقة والكهرباء والصناعة 

ومتسلسلة الغذاء و طاقة المياه.

المتحدة  األمم  ومنظمات  ومحليون  إقليميون  وخبراء  حكومية  مؤسسات  المشاركون  كان 
والمنظمات والشركات اإلستشارية ومقاولو الطاقة المتجددة والمؤسسات البحثية وممثلون 

من القطاع الصناعي.

الموارد  وزارة  في  المتجددة  للطاقة  العام  المدير  عبدالله  ياسر  المهندس  المتحدثون  ضم 
المائية والري والكهرباء، وتحدث عن رؤيتهم لمستقبل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في 
السودان، كما أعلن عن رغبتهم في دعم القطاع الخاص “فنيًا” في مشاريع الطاقة المتجددة. 
نحن  التي  البيئية  الهيئات  بجانب  الطاقة  وزارة  مع  التعاون  أبواب  لفتح  فرصة  تلك  ستكون 

متواصلون معها.

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو منظمة حكومية ذات صفة دبلوماسية 
المنطقة  في  الطاقة  كفاءة  وممارسات  المتجددة  الطاقة  على  االعتماد  زيادة  إلى  تهدف 

العربية.
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برودبيزد لإلتصاالت ودولفين لإلتصاالت 
توقعان مذكرة تفاهم على توزيع اإلنترنت 

بالجملة لشركات اإلتصاالت ومزودي اإلنترنت

لشبكة  مشغل  وهي  المحدودة،  لإلتصاالت  برودبيزد  شركة 
ألياف ضوئية حضرية ذات وصول مفتوح، وقعت مذكرة تفاهم 
حجار.  لمجموعة  التابعة  المحدودة  لإلتصاالت  دولفين  شركة  مع 
أوروبا  إلى  األفريقي  الساحل  إئتالف  في  عضو  هي  دولفين 
توصيل  لمحطة  ومشغل  البحري  للكابل  المستخدمة  للشركات 

الكابل البحري في نيجيريا  وغانا والسنغال. 

برودبيزد لإلتصاالت ستقدم خدمات التوصيل النهائية عبر شبكة 
شركة  لعمالء  بالجملة  بيع  أساس  على  حضرية  ضوئية  ألياف 
اإلتصاالت  شركات  فيهم  بما  المحدودة  لإلتصاالت  دولفين 

ومزودي اإلنترنت في نيجيريا.

نظام الكابل البحري بالساحل األفريقي إلى أوروبا يديره ائتالف 
من 19 شركة إتصاالت من أفريقيا وأوروبا.

تتم اآلن ترقية نظام الكابل البحري بالساحل األفريقي إلى أوروبا 
من  التصميمية  الطاقة  سترفع  والتي   ،100G تقنية  ليستخدم 
5.12 تيرابت في الثانية إلى 12.8 تيرابت في الثانية. نظام الكابل 
البحري مزود بتقنية الموجات الضوئية التعددية المكثفة ليتحمل 

شبكات الغد ذات النطاق العريض.

ألياف ضوئية  لشبكة  تعمل كمشغل  لإلتصاالت  برودبيزد  شركة 
حضرية غير تنافسي وغير إقصائي وذو وصول مفتوح بطول خط 
نقل وتوزيع يبلغ 3,500 كلم في كل المناطق التجارية الكبرى في 
الغوس. شركة برودبيزد لإلتصاالت أيضًا تشغل شبكات األلياف 
الضوئية الحضرية في واليات كانو وأكوا-إيبوم وكذلك لها وجود 

في أبوجا وبورت هاركورت وإينوغو.

الضوئية  األلياف  شبكات  عبر  اإلتصال  توفر  كذلك  برودبيزد 
لمشغلي شبكات الهاتف السيار ومشغلي شبكات الجيل الرابع 
اإلنترنت  مزودي  وجميع  البحري  الكابل  توصيل  محطات  وكل 
النيجيرية  تبادل اإلنترنت  البيانات ونقطة  الرئيسيين وجميع مراكز 

ومشغلي اإلتصاالت الكبار في العالم وجميع البنوك والبورصة 
البترول  وشركات  اإللكتروني  الدفع  شركات  وجميع  النيجيرية 
مزودي  مع  بالتعاون  السكنية  والمجمعات  الكبرى  والشركات 

خدمات إتصاالت آخرين في كل مجمع.

هنري  األمير  لبرودبيزد،  التنفيذي  والرئيس  اإلداري  المدير 
اللتزام  إثباتًا  تعتبر  هذه  التفاهم  مذكرة  أن  قال  إيسيغوهي، 
والعمران  التنافسي  غير  بالنظام  المفتوح  الوصول  تجاه  شركته 

الشبكي القوي والتزام فريق عمل شركة برودبيزد.

وقال أن شركة برودبيزد لإلتصاالت المحدودة فازت بجائزة أفضل 
شركة إتصاالت بالجملة في عام 2018 من اتحاد شركات اإلتصاالت 
2019 كأكثر شركات  في نيجيريا وجائزة عمالقة التكنولوجيا للعام 

شبكات األلياف الضوئية إبداعًا في العام من تكنولوجي أفريكا.
المدير التجاري لشركة دولفين لإلتصاالت، السيد جوني كولمان، 
من جانبه قال أنهم مسرورون بالشراكة مع برودبيزد لتوزيع خدمات 
في  اإلنترنت  ومزودي  اإلتصاالت  لشركات  خاصتهم  اإلنترنت 
جميع المناطق الرئيسية في الغوس، وقال أن نظام الكابل البحري 
وضع نفسه كأحد أهم عوامل النمو االجتماعي واالقتصادي في 

نيجيريا.

كريس  السيد  لإلتصاالت،  برودبيزد  لشركة  التنفيذي  المدير 
لشركة  عالية  جودة  ذات  خدمات  بتقديم  التزامهم  أكد  إيرويلي، 
دولفين مع فريق دعم فني مخصص لتلبية احتياجات عملية لهم 
للبيع بالجملة، بما يتضمن استخدام معدات الحفر األفقي لتركيب 

كابالت األلياف الضوئية بدون حفر يدوي.
المدير التنفيذي لقسم تطوير األعمال، السيد تشيدي إيبيسي، 
قال أن شبكة برودبيزد والتي تمتد على طول 3,500 كلم مصممة 
كشبكة عالج ذاتي بمعمارية حلقية بمسارات بها 20 نقطة وجود 
متضمنة جميع محطات توصيل الكابل البحري وجميع مراكز البيانات 
وأكبر  اإلنترنت  ومزودي  اإلتصاالت  لشركة  الرئيسية  والتجمعات 

الشركات في الغوس.
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بزيانوس لألغذية والمشروبات 
محبة للرياضة

في  والمشروبات  لألغذية  بزيانوس  شركة  شاركت 
مباريات  ألكثر  مشارك  كراعي  الماضي  أغسطس 

دوري أبطال أفريقيا بإستاد المريخ.

القبائل  السوداني وشبيبة  المريخ  بين  المباراة  كانت 
الجزائري و التي أعتبرت إحدى أقوى مباريات البطولة. 
اإلستاد  داخل  من  متفرج   50,000 من  أكثر  حضرها 
باإلضافة إلى 25 مليون مشاهد عبر التلفاز من داخل 

وخارج السودان.

تسعى شركة بزيانوس لألغذية والمشروبات أن تكون 
السودان  في  الوطنية  المحافل  في  حاضرة  دومًا 

باعتبارها المشروب القومي للسودانيين.
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مقترحات إضافية

باإلضافة للخالصات والمقترحات التي قدمها المتحدثون أعاله، قام الحضور أيضًا بلفت األنظار إلى ما يلي:
ضرورة تحقيق السالم واالستقرار ألن تقدم البالد وقطاعها الخاص يعتمد عليهما.  -

الحاجة إلى وضع مخطط ائتماني وطني لزيادة التدفقات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  -
اهميه العقودات االجتماعي من خالل التاثير واالستثمار المستدام.  -

تكريس تنظيمات و حوافز  للشباب ورواد االعمال.  -

المنتدى أشار ولفت األنظار إلى أهداف التنمية المستدامة التالية:
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دور القطاع المصرفي في المشاركة في التنمية في السودان

األسواق  إلى  والوصول  الصرف  وأسعار  المالي  االستقرار  أن  إلى  المتحد  المال  لبنك  التنفيذي  الرئيس  التني،  يوسف  السيد/  أشار 
العالمية ظلت هي العقبات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي حاليًا.

أشار التني أيضًا إلى الفرص والمجاالت التي يجب على الحكومة التعامل معها كما يلي:

أهمية توحيد سعر الصرف   -
الحوجة إلى مراجعة آليات الحوكمة لبنك السودان المركزي.  -

إعطاء االولويه وتحفيز رأس المال العامل للقيمة المضافة والنمو.  -
أعاده بناء المصداقية عبر البنوك، بإلزامهم من البنك المركزي بتسويات زمنية.  -

محاذاة الحد األدنى لألسعار مع األسعار السائدة في األسواق الدولية.  -
ضرورة وضع آليات لجذب موارد السودانيين في دول المهجر.   -

ضرورة تشجيع البنوك والمؤسسات المالية لمنح رأس مال استثماري لألعمال الناشئة.   -
تشجيع البنوك السودانية على أن تدخل التقييمات الدولية واإلقليمية.  -

التزام أصحاب المناصب التنفيذية واإلدارات العليا بالمعايير الدولية وأثر ذلك على األعمال التجارية

الورقة األخيرة قدمها السيد/ خالد محمد علي، الشريك المؤسس رئيس مجلس إدارة إمباكت هب خرطوم، والذي أشار بصورة رئيسية 
إلى النقاط التالية:

األهداف واالتفاقات الدولية التي يتوجب على الرؤساء التنفيذيين معرفتها، مثل أهداف التنمية المستدامة و الميثاق     -
العالمي لألمم المتحدة ومبادرة االبالغ العالمية، موضحًا القيمة التي تضيفها هذه المعايير لألعمال التجارية عند تطبيقها    

وتبنيها بالشكل المطلوب )من ناحية بيئية واجتماعية واقتصادية(.  
اإلنتقال من المسؤولية االجتماعية للشركات إلى االستدامة واألثر االجتماعي.   -

ضرورة التزام الرؤساء التنفيذيين بالخطط الثالثية المحصلة، االجتماعة والبيئية والمالية.  -
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المشاكل التشريعية / التحديات الحكومية التي تؤثر على النمو االقتصادي

أو  تطويرها  يجب  التي  بالقوانين  قائمة  البالد، وقدم  االقتصادي في  النمو  على  المؤثرة  القوانين  جميع  باستفاضة  د.الفاتح  ناقش 
تغييرها و/أو مراجعتها:

سن وإصالح القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي تسمح لوزارة التجارة والصناعة بممارسة سلطاتها بشكل كامل، مثل وضع    -
استراتيجيات للتنمية الصناعية تشمل جميع أنحاء البالد، باإلضافة إلى عمليات المراقبة والتقييم  

مراجعة وتفعيل القوانين المنظمة لجميع النشاطات االقتصادية في البالد:  -
قوانين مكافحة االغراق وفرض إجراءات تعويضية وتدابير وقائية  ›  

قوانين المنافسة ومنع االحتكار  ›  

مراجعة قانون االستثمار الحالي )2013(  -
التأكد من خلق بيئة مناسبة لالستثمار ومعالجة جذور مشاكل االستثمار  ›  

معرفة المجاالت التي فيها حوجة أكبر لالستثمار والتركيز عليها  ›  
التأكد من وجود سالسل قيمة مكتملة  ›  

مراجعة وتعديل قانون العمل:  -
إعاده معايره مراكز التدريب المهني بالتركيز علي الكفاءات والمهارات التي تدعم القيمة المضافة واالقتصاد الذي  ›  

يركز علي التكنولوجيا   
تشجيع االستثمارات التي تخلق الوظائف، التدريب، التنمية  ›  

تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والحوار المجتمعي  ›  

تغيير قانون العقارات المرهونة للبنوك )1990(:  -
اإلتجاه نحو االئتمان القائم علي نظام بدال من الضمانات القائمة علي واحد  ›  

تقديم ضمانات وشروط ميسره للبنوك التي تقرض القطاعات والمشاريع االستراتيجية  ›  

تطوير استراتيجية كاملة إلنتاج الطاقة مع تقدير لإلنتاج الحالي من الطاقات المتجددة:  -
اإلعفاء و الحوافز )من الضرائب والرسوم الجمركية( لمدخالت إنتاج الطاقة المتجددة لتشجيع اإلستثمار  ›  

إدخال تكلفه الكربون في التقييم الضريبي وإنشاء منصة وطنيه لتجاره الكربون  ›  

شراكة القطاعين العام والخاص كنموذج لتطوير البنية التحتية في السودان

تحدث عن هذا الموضوع المهندس/ الصادق الحاج، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصفوة، وركز على:
الحوجة إلى إعادة التفكير في طرق أكثر كفاءة لحل مشاكل البنية التحتية في البالد بالتركيز على الطرق والنقل والطاقة  -

باإلضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  

أهمية إعطاء أولوية حكومية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة المالئمة لذلك، مثل:  -
التأكد من وجود األطر التنظيمية المالئمة  ›  

حل مشاكل تذبذب أسعار الصرف  ›  
العمل على رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب  ›  

موائمة مشاريع الشراكة بين القطاع العام و الخاص مع أهداف التنمية المستدامة  ›  
.
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“الدور المنشود للقطاع الخاص
في السودان الجديد”

المكان
فندق السالم روتانا – الخرطوم

التاريخ
السابع من نوفمبر، 2019

الزمان
10:30 صباحًا - 2:00 مساء

مقدمة
قامت مجموعة حّجار بعقد سلسلة من المنتديات كجزء من منصة يرجى منها بناء زخم ولفت األنظار عبر تشجيع الحوار والشراكة حول 

القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة للبالد ومواطنيها.

يرجى أن يكون لثورة ديسمبر والتحول الديمقراطي الذي ينتظم البالد آثارًا كبيرة وإيجابية على التقدم السياسي واالقتصادي للسودان.

للوظائف، وكذلك  والخدمات وموفر  للسلع  للبالد كمقدم  الصناعية  التنمية  دورًا مهمًا في  يلعب  السودان  الخاص في  القطاع   ظل 
كمساهم في تنمية المجتمع عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية ومحسنًا لألوضاع المعيشية للمواطنين كأثر مباشر وغير مباشر.

على  التعرف  وكذلك  األولويات  لتحديد  الجديد،  السودان  تنمية  في  الخاص  القطاع  دور  حول  المنتدى  عقد  بأهمية  حجار  تؤمن شركة 
التحديات وكيفية ترتيبها والتغلب عليها.

شرف المنتدى سعادة الوزير مدني عباس مدني،  والذي تمت دعوته باعتباره العنصر المحرك  للعديد من االصالحات التشريعية والهيكلية 
التي تحدث داخل وزارة التجارة والصناعة، والتي سيكون لها أثر إيجابي مباشر على القطاع الخاص السوداني.

ناقش سعادة الوزير أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص والتزامه بأهداف التنمية المستدامة وبالتحديد الهدف السابع عشر المتعلق 
بالشراكات وأهميتها، كما أشار إلى أن التركيز الكبير يجب أن يكون على رفاه البالد ومواطنيها.

الحضور
القطاع الخاص/القطاع العام/منظمات األمم المتحدة/منظمات المجتمع المدني

المتحدثون
سعادة وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني  -

د. الفاتح القرشي، المدير التنفيذي لالتحاد السوداني للغرف الصناعية  -
المهندس/ الصادق الحاج، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصفوة  -

السيد/ يوسف التني، الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد  -
السيد/ خالد محمد علي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة إمباكت هب خرطوم  -

المواضيع
المشاكل التشريعية/التحديات الحكومية التي تؤثر على النمو االقتصادي، االتحاد السوداني للغرف الصناعية  -

شراكة القطاعين العام والخاص كنموذج لتطوير البنية التحتية في السودان، مجموعة الصفوة  -
دور القطاع المصرفي في المشاركة في التنمية في السودان، بنك المال المتحد  -

التزام أصحاب المناصب التنفيذية واإلدارات العليا بالمعايير الدولية وأثر ذلك على األعمال التجارية، إمباكت هب خرطوم  -
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منتدي علف سيالج الذرة الشامية
و دوره في اإلنتاج الحيواني

إعداد : قسم تسويق مشروع  دجي ال بي الزراعي

 ينتج السيالج  من حفظ محاصيل األعالف الخضراء ذات المحتوى 
الرطوبي العالي وذلك بالتخمر تحت الظروف الالهوائية للحفاظ 
عن  ذلك  ويتم  للفساد،  التعرض  دون  الغذائية  قيمتها  على 
طريق تخمير السكريات إلنتاج أحماض تزيد من حموضة العلف.

ويصنع السيالج من العلف األخضر مثل البرسيم أو محاصيل 
الحبوب مثل الذرة والدخن أو من مخاليط النجيليات والبقوليات 
أو  السودانى  والفول  السكر  بنجر  وقمم  الشمس  عباد  أو 
مخلفات الصناعات الغذائية مثل بجاس قصب السكر ولب البنجر 
األكثر  الذرة  نبات  ويعتبر  والفاكهة،  الخضر  تصنيع  ومخلفات 

شيوعًا في صناعة السيالج.

أقام  مشروع  دجي ال بي  الزراعي منتدى توعوي  عن فوائد 
بسبتمبر  والتسمين  األلبان  إنتاج  في  ودوره  الذرة  سيالج 
يقع  الذي  اللبن  أبقار  لتربية  سائغ  بمجمع  ذلك  و  الماضي، 
والتي  حظيرة   440 حوالي  ويضم  الخرطوم  بجنوب  بمنطقة  
بدورها تضم ما يقرب من  ال15000  رأس  من األبقار.  شهد 
أصغوا  الذين  والعاملين  المالكين  من  كثيف  حضور  المنتدى 
وأسئلتهم  بتفاعلهم  البرنامج   وإكتمل  للمنتج  الكامل  للشرح 

التفصيلية التي تبادل اإلجابة عليها:

* ممثلي مشروع دجي ال بي الزراعي .
* ممثل شركة ماتوقرين الزراعية.

* ممثلة صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية.

إنتاج  في  الناجحة  الزراعي   بي  ال  دجي  مشروع   تجربة  بعد 
قسم  تبنى  فقد  واإلنتاجية  الجودة  حيث  من  الذرة   سيالج 
والتسويق  المبيعات  قسم  مع  بالتعاون  اإلستراتيجي  التطوير 
خطة إستراتيجية تهدف لتشجيع إستهالك السيالج كعلف مالي 
لثقافة  جزري  تغيير  من  ذلك  في  لما  التقليدية.  للخيارات  بديل 
المستهلك, كانت الزيارات و اإلستبيانات لفهم رغبات المستهلك 

و حوجته باإلضافة لتوقعاته.

إستنادا على  جمع البيانات الالزمة إتجهت الشركة إلعتماد منتديات 
التوعية لتبيين فوائد السيالج للمستهلك، باإلضافة لعمل تجربة 
العلف  تغيير  فيها  يتم  المربيين  مع  بالتعاون  كامل  شهر  مدتها 
المستخدم لمجموعة من حظائر األبقارو إستبداله بالسيالج بصورة 
تدريجية ، تحت إشراف الطبيبة المختصة للمجمع، بعد إكمال المدة 
بإنتاج  السيالج  تستهلك  التي  لألبقار  األلبان  انتاج  مقارنة  يتم 

األبقار التي تستهلك العلف التقليدي. 
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 فعالية كولد اير
ألصحاب المصلحة

نظمت شركة كولدير الهندسية فعالية بفندق السالم روتانا في سبتمبر 
الماضي, بهدف تعريف منتجات كولدير ألصحاب المصلحة من مقاولين, 

موردين، موزعين و وكالء.

وبالتحديد  الهواء،  لمكيف  التقنية  الميزات  تقديم  على  الفعالية  ركزت 
المميزات  من  عدد  به  الجديد  يونيت  السبليت  فإن  يونيت.  السبليت 
والخصائص الفريدة، مثل أنه صديق للبيئة و أجزائه الداخلية مصنوعة من 
النحاس بداًل عن األلمونيوم و ذالك الن النحاس مرن و فعال من حيث 
التكلفة باإلضافة ان لديه معدل أفضل لنقل الحرارة و صنعت مجموعة 
خطوطه لتضم األنظمة المنقسمة. فالمكيف رباعي األبعاد مما يعني 
أن توزيع الهواء يتم في أربعة إتجاهات بداًل عن إتجاهين فقط كما في 
المكيفات األخرى في السوق. هذا المكيف هادئ جدًا الستخدامه تقنية 
تقليل الضجيج. و الجدير بالذكر أن المكيف له تحمل للتردد غير المستقر 

في التيار مما يضمن عدم تلف الجهاز.

كانت الفعالية ناجحة جدًا، حيث كان هنالك نقاش تفاعلي بين الضيوف 
وفريق  المهندسين  فريق  من  بعض  ضم  الذي  كولدير  عمل  وفريق 

التسويق والمبيعات ومدير عمليات التشغيل والمدير العام.
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الخميس الوردي

شهدت في شهر اكتوبر)شهر التوعية بسرطان الثدى( مساهمة 
كال من مجموعتى سي تي سي و مجموعة حجار االحتفاء بيوم 
أفحصي  بتهمينا  )كنداكة  شعار  تحت  ذلك  كان  الوردي.  الخميس 
طمنينا ( ، وكان ذلك بالتعاون مع مجموعة صدقات الخيرية لنشر 
الوعي بقضية سرطان الثدي بمركز التدريب بمجمع مجموعة سي 
تي سي ببحرى. شارك في هذا اليوم جمع طيب من منتسبي  
مجموعة حجار و مجموعة سي تي سي, أبرزهم السيد أنيس حجار 
وزوجته حيث أبدوا استعدادا للتعاون مستقبال مع مجموعة سي 

تي سي فى االعمال الخيرية .

بالمسرح  واالضاءة  االجالس  فى   والتنظيم  التنسيق  بساطة   
أضفى ألقا وفخامة للمكان. مما جعل االريحية تعم المكان, فكان 
عمت  عرس.  بيوم  اشبه  سي  تي  لسي  حجار  منتسبى  حضور 
فى  سلسا  االحتفال  فكان  وااليجابيه  والفرح  التناغم  مابينهم 

احداثه.

كنداكة بتهمينا أفحصي 
طمنينا

من  قدموه  ما  و  بالدي  كنداكات  عن  بفيديو  االحتفال  بدأ  حيث 
عطاء لهذا الوطن في فترات سابقات اللتي ساهمن في نجاح 
ثورتنا المجيدة. تلتها كلمة البداية قدمتها كل من سليمى القدال 
)تنفيذى العالقات الخارجية بمجموعة سي تي سي( وحسناء عبد 
حجار(.  لمجموعة  االجتماعي  واألثر  ااإلستدامة  )مديرة  الوهاب 
عقبت ذلك أ. مريم و د. نهلة من منظمة صدقات حيث عكسن 
المستفيض  الشرح  الى  باإلضافة  الواليات  تجربة صدقات في 

عن طريقة الفحص الذاتي.

بكلية  )أستاذة  البشير  محمد  إسراء  الدكتورة  تعرفناعلي  ثم  من 
الثدى  رحلة معاناتها مع سرطان  ( و عن  الخرطوم  اآلداب جامعة 
التي  التوجيهات  عامًا.   11 قبل  الشفاء  تمام  حتي  البداية  منذ 
للطبيب  التوجه  بان  مرارًا  كررت  حيث  الكثيرين  أفادت  قدمتها 
االطباء   المريض فبعض  على  نفسيًا وجسديا  يؤثر  قد  الخاطئ 
إسلوبه يمرض بدل أن يداوي. وأوضحت أن من أصعب ما يمر به 
المريض بالرغم من إصابته أن يكون هو الداعم النفسي السرته. 
التفاؤل  روح  وبث  وتشجيعه  المصاب  لطمأنة   الجميع  ودعت 
مريض  بأن  القاسية  المجتمع  نظرة  وترك  نفسه  وااليجابيه في 
السرطان نهايته الموت .فليتنا نعي حتي النحّمل المرضي أعباءًا 

على اعباءهم.

تالها فيديو من مديرة الموارد البشرية بمجموعة حجار دانا زيكو 
حكت فيه عن تجربتها وصمودها أمام المرض وكيف وجدت الدعم 

المناسب فى الوقت المناسب.

أما بالنسبة للبرنامج المصاحب فقد احتوي على بازار خيرى  شارك 
فيه جمع طيب من  رواد االعمال من النساء والشباب من أمثال 

 ZAG RAG –Sukkar – Fandora –Tabi3i – chocolate
ساهم كل منهم بنسبة مقدرة من أرباحه دعما لمنظمة صدقات 

الخيريه فى مسيرتها لبث الوعي بسرطان الثدى

اختتم اليوم بحفل غنائي أحيته فرقة سالوت يالبنوت بأهازيج من 
فى  األثر  طيب  له  كان  واالجنبي  السوداني  مابين  جمع  الغناء، 
نفوس الحاضرين حيث طغت مشاعر البهجة والفرح على الجميع.
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بناء المفاهيم حول اإلعاقة الذهنية 
لدى أولياء األمور

حجار متمثلة في قسم  التأهيل مع مجموعة  و  للخدمات  إيمان  مركز  متكررة مختلفة, سعى  الذهنية ألسباب  اإلعاقة  حاالت  تزايد  مع 
اإلستدامة واألثر المجتمعي, لقيام ورشة تساعد اولياء األمور في بناء المفاهيم الصحيحة للتعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية و 

التعرف على البرامج الخاصة لتلبية إحتياجاتهم.

تٓلخصت أهداف الورشة, التي إستهدفت عدد ثالثين فرد من أباء و أمهات األطفال ذوي اإلعاقة ذهنية، الى توعية أولياء األمور بأهمية 
التعامل البّناء مع اإلطفال و التنشئة في جو نفسي و إجتماعي سليم . باإلضافة الي دعم األسر بالبرامج التربوية والتأهيلية لتعليم 
وإدماج الطفل، و الى خلق صالت بين األسر ومقدمي البرامج لتقديم أفضل الحلول لمساعدة األبناء. إشتملت الورشة على لقاءات 

تفاعلية مثمرة مع مختصين نفسيين و دكاترة متخصصين في المجال لنقاش الحاالت والتجارب.

 تم التركيز على خمسة قضايا بشكل أكثر تفصيال: قضية دمجهم بالمدارس، متالزمة داون، سلوك العناد، التحرش واإلغتصاب الذي 
يتعرضون له، و حقوق األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.

شددت التوصيات على ضرورة نشر الوعي بطريقة مماثلة للورشة في مناطق السودان المختلفة، باإلضافة الى أهمية تبني مجموعات 
إعالمية متخصصة لقضايا اإلعاقة بشكل عام لتعزيز القبول من المجتمع و توصيل المفاهيم لألسر و أولياء األمور.
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بادرت مؤسسة حجار الخيرية بالتعاون مع مؤسسة نواهل لألعمال 
)دار  أمدرمان  سجن  نزيالت  تأهيل  بمشروع  األنسانية  والتنمية 
التائبات( يتعامل هذا المشروع كواحد من عمل المنظمة فيما يتعلق 
في   BSAIC نظام  تطبيق  إلى  تهدف  التي  التنظيم  باستراتيجيات 
من  موقفهم  على  واإلبقاء  السودانيين  من  معجزة  إجراءات  اتخاذ 

المعصمين وتخفيف أعباء فقرهم.

وعدد المستفيدات هن 500 فى الدار سيعمل هذا المشروع على 
تعزيز وتطوير السجناء لبناء قدراتهم للوقوف مباشرة على المواقف 
التي واجهوها بالفعل ، وسيكونون قادرين على وضع بصمة أصيلة 
أمضوا  الذين  السجناء  واجهوها في وقت  التي  تجاربهم  من خالل 
في السجن واألنشطة فى مجال خياطة التطريز والكعك والحلويات 
والحرف اليدوية والمشاتل والطباعة على األقمشة وإدارة المشاريع 

الصغيرة.

مقدرات  ورفع  المجتمع  لتنمية  عزه  رائدات  جمعية  مع  التعاون  تم 
اليافعين على الكتابه والقراءه والحساب وتأهيل وتنمية األطفال خارج 
المدرسة )اليافعيين( – والية القضارف — محلية وسط—القالبات 
) عدد)300  المشروع  يهدف  و  النحل  قلع  باسنده-المفازه-  الغربيه- 
من االطفال خارج المدرسه عبرمنهج االطفال خارج المدرسه للتعليم 
فى  حظا  االقل  المحليات  من  المحليات  هذه  بان  علما  والتمكين 
الظروف  ذات  او  التعليم  مع  الغيرمتصالحه  والمجتمعات  التعليم 

الخاصه. 

المشروعات االستراتيجيه والتى  المدرسه من  خارج  تاهيل االطفال 
تعمل على تطوير ودفع عجلة التنميه والتغيير له مساهمه كبيره فى 
تنمية االقتصاد وتحسين مستوى دخل الفرد واالسره والعمل على 

تخفيف حدة الفقر 

هذا المشروع له منهج واليات تتيح فرص واالليات تعين الدارس على 
وتطويرها  تعزيزها  على  والعمل  االيجابيه  والتقاليد  العادات  احترام 

التى  العامه  للمصلحه  الموارد  جميع  تحريك  على  تعمل  كما 
القوميه  وااللتزامات  المعاهدات  وفق  الجميع  مسئولية  هى 
الخاص  القطاع  فان  فيه  شك  ال  ومما  والدوليه  واالقليميه 
والعام مسئوالن مسئوليه مباشره فى االطار للوصول بالفرد 
ال  فكلهما  والتميز  والجوده  الكفاءة  من  اعلى  مستوى  الى 
يتحققان بجهل الكادر البشرى الذى يتصدى لعملية االنتاج كما 
يتضمن المشروع بناء قدرات الميسرات واللجنه التنفيذيه لكتابة 

المقترحات والتقارير.

قامت المؤسسة بتأهيل محطة مياة متكاملة – جنوب كردفان 
محلية الدلنج – حي أبوزيد وتم تنفيذ المشروع عن طريق منظمة 
51 في  عن  يقل  ما ال  والفتيات  النساء  أكشن وتشكل  لوكل 
المائة من السكان المستهدفين من العدد الكلي وهو 13000و  
المعرضون  داخليا  النازحون  األشخاص  يكون  أن  المتوقع  من 
المناطق  في  تعيش  التي  المضيفة  والمجتمعات  للمخاطر 
خدمات  على  الحصول  فرص  تحسنت  قد  بالقطر  المستهدفة 
أن  حين  في  الصلة.  ذات  والخدمات  الصحي  والصرف  المياه 
التحسينات. سيكون واضحا  6 أشهر من السابق ألوانه تقييم 
من  الصحي.  والصرف  للمياه  التحتية  البنية  تحسين  بسبب 
المتوقع أن تكون المجتمعات أكثر تنظيمًا وقدرات محّسنة داخل 
المسؤولين  الوزارة  لدى مسؤولي  سيكون  كما   ، المجتمعات 
قدرات محّسنة بسبب التدريب والدعم المقدمين من المشروع.

تأهيل  السودانية  التنمية  مبادرة  مع  المؤسسة  وفرت  أيضا   
الداير  جبل  محمية  على  الحفاظ  وتعزيز  الشرب  مياه  وتوفير 
للوصول  األساسية  االحتياجات  لتلبية  كردفان  شمال  بوالية 
إلى المياه في المجتمعات المحلية في محمية المحيط الحيوي 
يقدر  المحمية  المنطقة  على  الحفاظ  وتعزيز  الداير  جبل  في 
2000 شخص يقدر عدد  المباشرين بحوالي  عدد المستفيدين 

المستفيدين غير المباشرين بـ 14000 شخص.
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األورام فى  لعالج  الشرق  لمركز  الخيرية  حجار  كما قدمت مؤسسة 
والية القضارف جهازين من أهم األجهزة التى تخدم مريض السرطان 
 E Lyte Plus Electrolyte وتسهل التشخيص للطبيب وهو جهاز ال

Fine Care Fia meter و Analyzer

بن  الزبير  ومدرسة  بنين  األساسية  البيطري  مدرستي  تسوير  تم 
النازحين  بخيم  دارفور  جنوب  والية  نياال  بمدينة  األساسية  العوام 

وقد نفذت منظمة البسمة الخيرية هذا المشروع.

الخرطوم بتمويل من  للتنمية والبحوث بوالية  أفكار  نفذت منظمة 
ذوات  للنساء  العيش  سبل  تعزيز  مشروع  الخيرية  حجار  مؤسسة 
إمراة   22 لعدد  االئتمان  وإدارة  المال  رأس  ضخ  خالل  من  اإلعاقة 
بإعاقات مختلفه. ستتم مشاركة قصص النجاح مع ممارسي التنمية 
كما سيكون هنالك المزيد من النساء في العمل الذاتي والجماعي 
واإلقليمية  والوطنية  المحلية  النسائية  الشبكات  مع  والربط 
إذاعية  برامج  )تنظيم  مثل  وتعزيزها  تطويرها  تم  التي  الصلة  ذات 

وتلفزيونية(.

للمعدات  ومكو  أعمال  مع  بالتنسيق  الخيرية  حجار  مؤسسة  وفرت 
المعامل  وتتطلب  بحري،  لجامعة  الدخان  خزانات   3 عدد  الطبية 
من  كاٍف  عدد  على  تحتوي  معدات  حديًثا  بناؤها  تم  التي  المركزية 
خزانات الدخان للتحكم في انتشار أبخرة الميكروبات الضارة والسامة 
أثناء األعمال العملية للطالب وأعضاء هيئة التدريس وعدد الطالب 
أكثر من 10000 طالب على أساس علمي + طاقم عمل + تالميذ 
في المرحلة الثانوية واألثر الذى أحدث هو سد الفجوة في نقص 
العليا  والدراسات  العملية  الدراسات  وتعزيز  المختبرات  معدات 

الجامعية ودعم األنشطة البحثية.

كرقس  لمستشفى  طبية  معدات  الخيرية  المؤسسة  وفرت  أيضا 
الريفي – والية نهر النيل – محلية أبوحمد – كرقس وهو عبارة عن 
معدات العمليات الجراحية لغرفة الوالدة وكافة مستلزمات الوالدة 
الطبيعية والمجهر للمعمل سيؤثر المشروع ايجابا على المستفيدين 
من المشروع والطبقات الفقيرة في تحصيل الخدمة الصحية وتوفير 

عناء السفر.

يوسف  الشهيد  مدرستي  لتالميذ  للشرب  صالحة  مياه  توفير  تم 
جبل  محلية  في  بنات  أساس  زين  ومدرسة  بنين  أساس  إبراهيم 
أولياء حي النصر- مايو وتم تنفيذ المشروع عن طريق جمعية تدريب 
وتأهيل المرأة بمايو العدد المباشر للمستفيدين هو 1370 ، والعدد 
المقدر للمستفيدين ككل هو حوالي 6400 شخص سيحصلوا على 
المياه الصالحة للشرب ، وسوف تنخفض تكلفة المياه التي يدفعها 
المياه  نوعية  تحسين  وسيتم  بالمدارس  المحيطة  واألسر  الطالب 
للطالب  الشخصية  النظافة  للفقراء وضمان  الحياة  نوعية  وبالتالي 
حيث سيتمكنون من غسل أيديهم وستكون البيئة العامة للمدارس 
أفضل نتيجة لزراعة األشجار المجتمعات المحلية ، سيتم رفع وعي 

التالميذ وبالتالي فإن تعرضهم لألمراض سيكون أقل.

تم دعم الجمعية السودانية لحماية البيئة فرع والية القضارف 
األساس   لمدارس  والصحية  البيئية  التربية  مشروع  في 
مدارس  من   )4( عدد  المشروع  يستهدف  القضارف  ببلدية  
األساس ببلدية القضارف بنين وبنات في عدد )4( من أحياء 
بلدية القضارف، و  يقدر العدد الكلي للتالميذ المستهدفين 
)بصورة مباشرة( في هذا المشروع ب )4200( تلميذ وتلميذة، 
بهذه  والمعلمات  المعلمين  المشروع  هذا  يستهدف  كما 
وقيادة  البيئية  التربية  عملية  إدارة  بدور  ليقوموا  المدارس 
والمعلمات  المعلمين  عدد  ويقدر  المتوقعة،  التغيير  عملية 
كما  ومعلمة،  معلم   )120( بـ  الستة  المدارس  هذه  في 
التربوية  المجالس  أعضاء  من   )90( عدد  المشروع  يستهدف 
من   )35( عدد  إلى  باالضافة  المختارة،  مدارس  من   )4( في 
الموجهين واإلدارات التربوية وإدارة النشاط الطالبي بالبلدية 
التالميذ  وتدريب  شتلة   )400( ب  المختارة  المدارس  وتشجير 
على  زراعة الشتول بغرض إستدامة التوعية البيئية بالمدارس 
الجوانب  وربط   المدرسية،  الفالحة  على  التالميذ  وتدريب 
والعملية  التطبيقية  بالجوانب  التالميذ  يدرسها  التي  النظرية 
الطالب  والتغيير وسط  التأثير  على  المشروع  يعمل  وسوف 
والمدارس المستهدفة من خالل تنفيذ األنشطة المباشرة مع 
التالميذ مثل ) مسرح العرائيس والمسرح المرتجل واألناشيد 
البيئية وحمالت النظافة ( عن طريق  البيئية وحمالت التوعية 

التعامل المباشر مع الطالب.

واألدارات  المعلمين  قدرات  بناء  على  المشروع  يعمل  كما 
والمجالس  الطالبي  النشاط  ادارة  مثل  األخرى  التعليمية 
مكثفة سوف  تدريبية  دورات  عبر  تدريبهم  التربوية من خالل 
يتم تدريب معلمي المدارس والمجالس التربوية في التربية 

البيئية.
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الميدانية  والمديرة  المشروعات  مديرة  مع  المقابلة  هذه  أجريت 
في  زينة  عملت  محمد.  لقمان  زينة  الخيرية،  حجار  لمؤسسة 

المؤسسة لمدة 9 سنوات وال زالت تقدم للخيرية الكثير. 
إليكم بعض رؤاها حول حجار الخيرية:

 
حدثينا عن حجار الخيرية...

تأسست عام 1980 وأثرت على حياة اآلالف منذ ذاك الحين. تعمل 
والتعليم  والصحة  الماء  متضمنة  قطاعات  سبعة  في  الخيرية  حجار 
المستدامة.  والطاقة  والطوارئ  والثقافة  والفنون  الكفاءات  وبناء 
فبعد إجراء مسح غطى جميع أنحاء السودان أصبحنا اآلن نركز على 

ثالثة قطاعات فقط هي الماء والصحة والتعليم.
 

ما هو أهم جزء في حجار الخيرية بالنسبة لك؟
معظم عمل المؤسسة هو عمل ميداني يحتاج إلى اإللتزام والمرونة، 
وهذا هو سبب أن منصب المدير الميداني الذي يشغله اآلن إيهاب 

سعد هو أهم جزء في حجار الخيرية.
 

أذكري لنا بعض أهداف حجار الخيرية؟
كفاءة  رفع  إلى  القادمة  القليلة  السنوات  في  الخيرية  حجار  تهدف 
المنظمات الوطنية التي قد ال تجد التمويل الكافي، كما نرغب في 
المساهمة في  الحروب بغرض  المتضررة من  المناطق  العمل في 

تعزيز السالم.
 

كيف تعمل اللجنة التنفيذية؟
أواًل تقدم طلبات المشاريع من خالل ملء إستمارة. تشمل األسئلة 
فيها توضيحًا موجزًا عن المشروع وعن الجهة المقدمة واألثر المتوقع. 
بدورها  تقيم  والتي  التنفيذية  اللجنة  الى  ذلك  بعد  الطلب  يقدم 
الطلب ثم تقوم بمعالجته. تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في الشهر.

كيف يتم قياس األثر؟
حجار الخيرية ال تعمل في أي مشروع لمدة أكثر من سنة، لكن بعد 
لتقييم  المشروع  المؤسسة موقع  تزور  المشروع  بداية  سنتين من 
الوضع. من األسئلة التي يتم طرحها في زيارتنا “هل تمت استدامة 
جيد؟”.  بشكل  الممنوحة  الموارد  استغالل  تم  و”هل  المشروع؟” 

وكذلك نقوم بالتقييم حسب اآلراء التي نسمعها.

قيامك  عند  الحسبان  في  تضعينها  التي  األشياء  أهم  هي  ما 
بعملك؟

بالنا  ذلك في  نبقي  أن  وعلينا  جدًا،  متنوع  مجتمع  نعيش في  أننا 
للناس والمجتمعات، وعلينا أن نتواصل معهم  دومًا عند مساعدتنا 
بأفضل الطرق الممكنة. أحيانًا نحاول التواصل مع القادة المحليين وال 

نحاول فرض آرائنا أو طرقنا على من نريد مساعدتهم.

زينة لقمان محمد محجوب
مدير المشروعات والزيارات الميدانية - مؤسسة حجار الخيرية

هل لديِك كلمات أخيرة تودين قولها؟
أنا دومًا  بالمشاعر.  رائعة ومليئة  لقد قضيت تسعة سنوات 
أتطلع للعمل ولألشخاص الذين سأتعامل معهم، وأود شكر 
حجار الخيرية على منحي فرصة أن أكون جزءًا من هذا العمل 

المهم.

قامت مؤسسة حجار الخيرية بتنفيذ مشروع مياه مع منظمة 
منارة المرأة بجنوب دارفور مدينة نياال وقد كان 

بالوحدة  مضخـات  خمسة  صيـانة  علـي   يحتـوي  المشروع   
اإلدارية ساني دليبـة فى قرية تبلديات مضختين وقرية جبرونا 

مضخة وقرية عرديبة مضخة.

ساهمت أيضا مؤسسة حجار الخيرية في جامعة كردفان بتوفير 
أجهزة  عشرة  و  األسنان  لكلية طب  أسنان  كرسي  إثنين  عدد 
حاسوب لكلية الحاسوب تفتقد الجامعة الي اجهزة الحواسيب 
التي تساعد الجانب االداري في اداء المهام واالستفادة منها 
في تعليم الطالب ورفع قدراتهم بالعمل التطبيقي لترسيخ 
كليات  الحاسوب و10  كلية  الجامعة  ، حيث تضم  المعلمومة 
اخري خصوصًا أن عدد المستفيدين من هذا المشروع 25993 

طالب و729 من اعضاء هيئة التدريس.
   

قدمت مؤسسة حجار الخيرية أدوات ومعينات عمليات الجراحة 
لجمعية زارعي الُكلي السودانية بوالية الخرطوم محلية بحري 
وقد قامت المؤسسة من قبل بتقديم مساعدات شتى في 
والتى  السودانية  الكلي  زارعي  جمعية  وتحديدًا  الٌكلي  مجال 
200 مريض فى  تتعدى مستفيدنها المباشرون الى حوالي 

الشهر.

للمرأة  الوطنية  الجمعية  مع  الخيرية  حجار  مؤسسة  تعاونت 
  )2( حمداب  قرية  الشمالية  الوالية  فى  )نسوة(  السودانية 
فى تمكين وتعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات 
لجعل الحمل والوالدة أكثر أمنًا وأمانًا  عبر توفير خدمات صحية 
وكافة معدات غرفة الوالدة وتأهيلها والمستفيدين المباشرين 
وغير المباشرين هم 610 امرأة حامل و 100 امرأة متزوجة و 
500 فتاة في سن الزواج تم توفير التدريب والخدمات الصحية 

لهم.
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شراكة بين حجار والمنظمة الدولية للهجرة 
في برنامج “فرحة العائدين”

دخلت مجموعة حجار في شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في السودان في برنامج “فرحة 
العائدين” والذي كان تحت شعار “عدنا أقوى” المنعقد بمزرعة بالم سي في سوبا.

الفعالية كانت عبارة عن مبادرة مجتمعية تهدف لالحتفاء بعشرات السودانيين العائدين من 
فين المحتملين مثل مجموعة حجار. مصر وإعادة إدماجهم في المجتمع وتوصيلهم مع الموظِّ

شاركت مجموعة حجار متمثلة في فريق الموارد البشرية في معرض الوظائف الذي عرضت 
فيه جميع الوظائف الشاغرة في المجموعة على العائدين.

احتوت الفعالية على العديد من الفقرات المسلية ألسر العائدين كالموسيقى كما قدم فيها 
أطيب الطعام.
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نصائح من حّجار لتهيئة
مكان عمل يشمل الجميع

تالئم  متنوعة  عمل  بيئة  على  الحفاظ  إلى  حّجار  مجموعة  تهدف 
البلدان  في  المنتشرة  التهميش  ثقافة  من  بالرغم  .و  الجميع 
المختلفة ، فأننا في حجار نعمل على زيادة الشمولية عموما و 

للنساء و األشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا.

إمكانية  أنه  ونرى  نعتمدها  التي  االستراتيجيات  بعض  هذه 
تطبيقها من قبل األخرين:

التأسيس للثقافة:

بعد أن يبدأ الموظف العمل في مؤسسة ما، فإن أول ما يبدأ 
إستيعابه هو البيئة والثقافة الخاصة بها. بخلق ثقافة شاملة وودية 
يمكن الحفاظ على التناغم بين الموظفين، فعندما تقوم بإدخال 
مفاهيم جيدة إلى مكان العمل فإنها تصبح قواعد سلوك ضمنية 
توحد الناس وتعزز القوة العاملة. إذا بدأ أي شخص بالعمل في 
رئيس  أعلى  اإلحترام من  على  مبنية  ثقافتنا  أن  حجار فسيالحظ 
ألي موظف آخر. هذه الثقافة تتقاطع مع ثقافات أخرى مثل ثقافة 
االستماع والتفهم باإلضافة إلى إحساس اإلنتماء الذي تجده هنا 

في حجار.

جميعنا متساوون تحت حكم القانون:

الشفافية مطلوبة عند العمل مع أشخاص متعددون ومتنوعون 
في  للجميع  كدليل  يعمل  بنا  الخاص  البشرية  الموارد  ودليل 
الشركة وال يترك مجااًل للتفرقة. ونحن بكل فخر نضمن في جميع 
إعالنات الوظائف الخاصة بنا أنه “يشجع تقديم النساء، وسيفوز 

بالوظيفة أفضل المتنافسين”.

وضع األهداف:

التنمية  اعتمدت حجار مؤخرًا مؤشر استدامة مبني على أهداف 
المستدامة لألمم المتحدة، ومن ضمن ال13 هدف التي اختارتها 
البشرية من  الموارد  4 أهداف مرتبطة بشدة بعمل  حجار هنالك 
الذي نسعى  الجنسين،  بين  المساواة  5، هدف  الهدف  ضمنها 
زيادة موظفاتنا  2025 نود  العام  إليه في حجار. بحلول  للوصول 
والنمو،  التطور  عن  التوقف  أبدًا  يمكن  العليا. ال  المناصب  في 

لذلك يجب أن نضع أهدافًا طموحة دومًا.

قوة المحاسبة:

محاسبة األشخاص هي دومًا جزء من تفكيرنا، فنحن ال ندع األمر 
يمر ببساطة إذا منعت إحدى شركاتنا موظفة من ترقية تستحقها. 
عالية  بعناية  معها  التعامل  يتم  مماثلة  قضايا  تبرز  أن  وبمجرد 
العام للشركة حتى يتم  التنفيذي والمدير  الرئيس  إلى  قد تصل 

حسمها.

يجب أن نفهم أن كوننا شركة شاملة أمر صعب، فنحن متنوعون 
تكون  أن  يجب  النظم  بناء  وإعادة  وتقييم  خلق  جدًا.  ومميزون 
معروفة  وقصص  النامية  الشركات  جميع  في  اساسية  سمات 
تنمو  الشركات  فبنمو  والراسخة،  القديمة  الشركات  في  تمامًا 
تسعى  الشركة  أن  وطالما  واستراتيجياتها.  سياساتها  كذلك 
لتكون األفضل وتفهم ثقافتها وبيئتها جيدًا، فإن نموها لتصبح 
مساحة شاملة ومتنوعة يكون نتيجة حتمية. لنسعى جميعًا لنكون 

األفضل، سعيًا نحو عالم أفضل.
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يأتي عام 2020 بدالالت متعاظمة لألسرة و نشاطها التجاري 
و ذلك في إطار ما حفلت به نهاية العقد الثاني من إشارات 

لمتغيرات أساسية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.

إدارة  مجلس  رئاسة  موقع  عن  بالتقاعد  قرارا  اتخذت  لقد 
المجموعة كما فعل صديق العمر طه علي البشير و تقاعدت 
شقيقتنا نهى عن عضوية مجلس االدارة و قد بلغت مجمل 

سنوات العمل لثالثتنا أكثر من قرن.

كمدير  أنتوني في موقعه  الخطة سيستمر  ذات  على  بناء  و 
تنفيذي للمجموعة بينما تولى جورج مهام رئيس مجلس االدارة.
تجديد  من  العمل  خطة  تضمنته  فيما  ثقة  كلنا  أنا  و  طه  األخ 
للمواقع، ليس فقط على مستوى القيادة و انما في مجمل 

وظائف االدارة العليا.

بأن جل ما تحقق  الرأي  بأن األخ طه يشاركني  إنني على ثقة 
من انجاز كان بفضل العاملين الذين عملو بجد و مثابرة و تحلو 

بأعلى درجات الوالء للمجموعة.

و رغم أنه لم يعد لنا دور في نشاط األسرة التجاري اال أننا نضع 
أنفسنا رهن إشارة الشركة و جميع العاملين بها متى ما رأوا 

أننا يمكن أن نقدم رأيًا ذا فائدة.

هذا  و  الخيرية،  حجار  أمناء  مجلس  في  أنا سنظل  و  طه  األخ 
يعني أننا لن نكون بعيدين عن المجموعة التي سنظل نعتمد 

على قدر من أرباحها لتسيير المؤسسة.

العاملين  لكل  األمنيات  أطيب  إسداء  طه  األخ  يشاركني 
النجاح و  المزيد من  آملين في تحقيق  بمجموعة شركات حجار 

تقديم إنموذجا يحتذى به لقطاعات األعمال في السودان.

رحلة حّجار 
مستمرة...
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حسناء عبدالوهاب حسن 
مديرة قسم اإلستدامة واألثر اإلجتماعي 

بات الكالم عن فيروس كورونا حديث الساعة والشغل الشاغل للكثيرين. فمنذ أن أعلنته منظمة الصحة العالمية 
في أوائل مارس 2020 وهو  يسيطر على كافة التغطية اإلخبارية. و تقوم الحكومات بمكافحة  الوباء بمستويات 
اليقين  عدم  من  حالكة  غيمة  تخييم  إلى  أدى  مما  الحركة،  على  المشددة  والقيود  اإلغالق  من  مسبوقة  غير 

والخوف على العالم.

الخطب جلل، وال أحد يمكن أن ينكر نوبة الهلع التي أصابت العالم. و لكن كما هو الحال مع معظم الكوارث 
من  يكون  قد  ربما  للتفاؤل.  وحتى  لألمل  مشرعة  نوافذ  هناك  العامة،  الصحة  وتهديدات  الكبرى  والمآسي 

الصعب رؤيتها حتى لو كنت من النوع “نصف الكأس الممتلئ” أو “كان من الممكن أن يكون أسوأ”.

في مجموعة حجار، لدينا واجب قانوني لرعاية صحة الناس وسالمتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للجميع. و من 
ناحية أخرى، هناك أيًضا مسؤولية أخالقية قوية لضمان شعور الموظفين باألمن واألمان. لذلك نشعر بالحاجة 

إلى أن نكون سباقين لحماية موظفينا وتقليل خطر انتشار الفيروس.

بين  الوعي  لرفع مستوى  عمل  ورش  عقد  مثل  الوقائية  اإلجراءات  من  مجموعة  البشرية  الموارد  فريق  إتخذ 
عن  والمكاتب، فضاًل  لألسطح  والتعقيم  الشامل  والتنظيف  المنزل،  من  العمل  الموظفين، ووضع سياسة 

توزيع معقمات اليد.

مكبرات  مع  المدينة  أنحاء  تتجول في  أسطولها  من  والمشروبات شاحنات  لألغذية  بزيانوس  خصصت شركة 
صوت تقوم بتشغيل رسائل رفع الوعي بوزارة الصحة. كما تمت طباعة الرسائل التوعوية بالمرض في المادة 

اإلعالنية لبزيانوس في الشاحنات.

قامت إدارة اإلستدامة واألثر اإلجتماعي بمجموعة حجار بمبادرة تكميلية تستهدف المجتمعات الضعيفة في 
أطراف والية الخرطوم، بشراكة مع جمعية إتحاد بائعات األطعمة و الشاي و الذي ترأسه مدام عوضية كوكو 
في حملة توعية عامة حول مخاطر وباء الفيروس وتدابير الوقاية الالزمة. إستهدفت الحملة المناطق النائية في 

الخرطوم وأمدرمان والبحري مع التركيز على بيع السيدات للطعام والشاي باعتبارهن من أكثر الفئات ضعفًا.

و  بالحب  توحد صفنا  و  المحنة  هذه  تجمعنا  أن  نأمل في  أن  إال  يسعنا  ال  الصعبة،  األوقات  هذه  مثل  في 
التعاطف والرعاية.

إستمتعوا بقراءة مقاالت هذا العدد من مجلة مجتمع حجار، والتي نأمل أن تجعل منزلك أكثر متعة!

كلمة المحرر
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المحتويات

فريق العمل

تحرير : زينب منتصر إبراهيم
ترجمة : محمد عوض 

تصميم : االء ساتر / داليا عادل
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مقدمة من المحررة 
رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

مساحة العمل الشاملة
شراكة بين حجار و المنظمة الدولية للهجرة في برنامج “فرحة عالائدين”

حجار الخيرية
بناء المفاهيم حول اإلعاقة الذهنية لدى أولياء األمور

الخميس الوردي 
فعالية كولدير 

نفير جي ال بي لمتضرري الفيضان
منتدى علف السيالج

منتدى حجار  - دور القطاع الخاص في السودان الجديد
بزيانوس لألغذية و المشروبات محبة للرياضة

دولفين توقع مذكرة تفاهم مع برودبيزد لإلتصاالت
الطاقة المتجددة

األثر اإلجتماعي عبر التمكين اإلقتصادي
التعليم اإللكتروني و تطوير الموظفين

أهمية التدريب واإلستثمار في العنصر البشري
مترو الخرطوم

ورشة الوضع البيئي في السودان و افاق المستقبل
إستقرار  و إزدهار السودان
تفكيرنا الذي يشكل واقعنا

الطفل العبقري
أول صفقة كربون في القطاع الخاص في السودان

ناس حجار

Haggar Group
Website QR Code

http://www.haggargroup.ae



Our Mission
Let us work together in peace and harmony to build up new businesses 
that wil and more importantly to the countries and 

people that we chose to invest in and work amongst



مجتمع حّجار
تصدر عن قسم اإلستدامة

و األثر اإلجتماعي
مارس 2020

مقتطفات
من مؤسسة
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