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سياسة
ُ
رفع الالفتة الـ»فتنوية بامتياز» .وختم
ال ـب ـي ــان بــامل ـطــال ـبــة بـتـسـلـيــم امل ــوق ــوف
«إلى القضاء املختص وفق األصول ،ال
التلهي بتسريبات فارغة».
على الصعيد السياسي ،دخلت ُ البالد
في عطلة عيد األضحى ،التي فرضت
قسرًا نتيجة تجميد العمل الحكومي
وت ـع ـل ـيــق ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار ال ــوط ـن ــي.
وذكــرت مصادر ُمطلعة على تحركات
النائب سعد الحريري أنه حزم أمتعته
لـلـتــوجــه إل ــى ال ـس ـعــوديــة خ ــال عطلة
العيد ،من دون أن يعني ذلك فتح امللفات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،س ـ ــواء الــوضــع
الحكومي أو رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،مع
ح ـك ــام امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة .فـبـحـســب
املصادر ،سوف يكون ُج ّل ّ
هم الحريري
خـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه لـ ــ»املـ ـمـ ـلـ ـك ــة» م ـتــاب ـعــة
تطورات أزمته املالية املرتبطة بشركته
وال س ـي ـمــا بـعــد
«س ـ ـعـ ــودي أوج ـ ـيـ ــه»ّ ،
تسرب معلومات عن تعثر املفاوضات
ب ــن ال ـش ــرك ــة وال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـعــوديــة
إلنـقــاذ مصير آالف الـعــائــات املـهــددة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا .وسـ ـ ُـي ـ ـحـ ــاول الـ ـح ــري ــري
االت ـ ـف ـ ــاق مـ ــع امل ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
جـ ــدولـ ــة ديـ ـ ـ ــون «س ـ ـع ـ ــودي أوج ـ ـيـ ــه».
وم ــن املـسـتـبـعــد أن يـلـجــأ إل ــى قـ ــرارات
أحادية في ما خص الرئاسة اللبنانية
م ــن دون أن ي ـك ــون ق ــد نـ ــال «ال ـب ــرك ــة»
املـلـكـيــة م ــن ح ـك ــام آل س ـع ــود .وتــؤكــد
املصادر املقربة من الحريري ،أنه على
املـسـتــوى الشخصي ال مــانــع لــديــه من
انـتـخــاب الـنــائــب مـيـشــال ع ــون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة« ،ول ـ ـكـ ــن م ـش ـك ـل ـتــه هــي
فــي ع ــدم اهـتـمــام الـسـعــوديــن بالشأن
اللبناني» .وفي اإلطار نفسه« ،ال يزال
عــدد من املسؤولني الرفيعي املستوى
في اإلدارة األميركية ُيبدون تحفظهم
تجاه انتخاب عون» .وذلك على الرغم
مــن أن م ـصــادر لـبـنــانـيــة ُمـطـلـعــة على
زيارة نائب وزير الخارجية األميركية
ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة ت ــوم ــاس شــانــن
إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ،أش ـ ــارت الـ ــى أن ال ــرج ــل
فــي زيــارتــه ركــز على ض ــرورة انتخاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ف ــي أس ـ ــرع وقــت
م ـم ـكــن ،م ــؤكـ ـدًا أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
«ال تـمــانــع ان ـت ـخــاب ّ
أي كـ ــان» .وفـيـمــا
ل ــم يـجـتـمــع ش ــان ــن ب ـق ــادة سـيــاسـيــن،
استعرض مع نــواب لبنانيني الوضع
الرئاسي واستطلع اراء هــم « ،من غير
أن يـ ـع ــارض ف ـك ــرة إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نيابية قبل الرئاسية» .ولفتت املصادر
إلى أن «الغريب في حديث شانن كان
تــرك ـيــزه ع ـلــى ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال
األمني ،وقــد أبــدى تخوفًا واضحًا من
حصول انهيار اقتصادي».
(األخبار)

تقرير

تظاهرة طرابلس خجولة:
انقسام وبلبلة واستياء
عبد الكافي الصمد
لم تنفع الدعوات واإلتصاالت التي
أجراها تجار طرابلس بهدف ثني
داعني إلى تظاهرة أمس في طرابلس،
للضغط على الحكومة من أجل طرد
السفير السوري من لبنان سوى في
تحقيق نجاح جزئي ،بعدما استجاب
البعض لطلبهم مقابل رفض آخرين،
ما ألحق ضررًا كبيرًا بهم في موسم
عيد األضحى الذي كانوا ينتظرونه
لتعويض بعض خسائرهم.
غير أن تظاهرة أمس كشفت عدم
وجود تنسيق كاف بني الداعني لها،
إذ سرعان ما أعلن مكتب وزير العدل
املستقيل أشرف ريفي سحب دعوته
للتظاهرة ،وتأجيل قيامه بأي تحرك
لهذه الغاية إلى ما بعد عطلة العيد،
بالرغم من أن مناصريه كانوا أبرز
ّ
التحرك والدعوة للتظاهرة
من قادوا
في البداية ،بعدما وصلتهم أصوات
استياء كبيرة في صفوف تجار
ّ
يضرهم
املدينة الذين اتهموه بأنه
إقتصاديًا بتحركه هذا ،في إثر
استياء مماثل ّ
عبروا عنه ،أول من
أمس ،بعد قيام مناصري أحد مؤيديه
بإطالق مفرقعات نارية ضخمة في
املدينة بعد اإلفراج عنه من السجن ،ما
جعل الهلع ّ
يدب في نفوس املتسوقني
ويغادرون أسواق املدينة تباعًا.
لكن تراجع ريفي لم يقابله تراجع
مماثل للنائب خالد ضاهر والجماعة
اإلسالمية وهيئة العلماء املسلمني،
الذين أصروا بشدة على تنظيم
التظاهرة في ساحة عبد الحميد
كرامي (النور) ،وعدم نقلها إلى مكان
آخر ،أو اإلكتفاء بتنظيم إعتصام أمام
مسجد التقوى حيث يخطب عادة
الرئيس السابق للهيئة الشيخ سالم

الرافعي ،الذي تحدث باملعتصمني
ً
قائال إن الهيئة «لم تكن الجهة الداعية،
إنما ريفي وضاهر ،ونحن لبينا
الدعوة».
هذه البلبلة التي ّ
أجلت موعد التظاهرة
نحو ساعة ،جعلت عدد املشاركني
فيها ال يزيد على  100شخص،
تجمعوا في زاوية من الساحة أمام
بنك البحر املتوسط وسط إجراءات
أمنية مشددة إتخذها الجيش والقوى
األمنية في الساحة ومحيطها ،في
ظل حركة خجولة ّ
جدًا للسيارات
واملتسوقني في شوارع وأسواق
املدينة ،تحدث فيهم كل من النائب
ضاهر والشيخ الرافعي والشيخ
زكريا املصري ،ومسؤول الجماعة
اإلسالمية في طرابلس إيهاب نافع،
الذين رفعوا أربعة مطالب كانت
الشعارات األربع للتظاهرة ،وهي:
طرد السفير السوري من لبنان علي
عبد الكريم علي ،الذي ُرفعت صورة
له في الساحة عمل متظاهرون على
ضربها باألحذية ،وحل الحزب
العربي الديمقراطي ،وحل حركة
التوحيد اإلسالمي ـ جناح الشيخ
هاشم منقارة ،ومحاكمة املتورطني
في تفجير مسجدي التقوى والسالم
الذي وقع في  23آب .2013
وزاد من إرباك املنظمني حملة قاسية
ّ
شنت عليهم على وسائل التواصل
اإلجتماعي دعتهم إلى تجنيب املدينة
ّ
خضات هي بغنى عنها ،وإلى التظاهر
أمام السفارة السورية إذا كانوا
ّ
جادين في ّ
تحركهم ،في موازاة حملة
تشويش عليهم قادها مناصرون
في تيار املستقبل كانوا يعلنون ،منذ
أول من أمس ،أن التظاهرة قد ألغيت
أو جرى نقلها من مكانها ،أو اعتذر
بعض الداعني إليها عن املشاركة.

قطاع خاص

خوري هوم 420 :عالمة تجارية تحت سقف واحد
ال يــرتـبــط نـجــاح شــركــة تعمل فــي قـطــاع التجزئة،
بــال ـضــرورة ،بـعــدد ال ــوك ــاالت الـعــاملـيــة لــديـهــا .لكنه،
بالتأكيد ،يتعلق بقدرتها على تقديم باقة متكاملة
ت ــؤم ــن خـ ـي ــارات أك ـب ــر ل ـلــزبــائــن وت ـح ـقــق تـطـلـعــات
املستهلكني" .بـيــع الكثير مــع الــربــح القليل" شعار
"خ ـ ــوري ه ـ ــوم" ،ال ـتــي بــاتــت تـشـكــل وج ـهــة تـسـ ّـوق
ّ
متكاملة يجد فيها العمالء كل ما يبحثون عنه.
تـضـ ّـم "خ ــوري ه ــوم" حــالـيــا أكـثــر مــن  420عالمة
تجارية ،وفق ما يقوله املدير التجاري في الشركة،
عــازار أبــو مــراد" ،وهــي تغطي مروحة متنوعة من
املنتجات ،التي ال يخلو منزل في لبنان منها ،بدءًا من
ً
األدوات الكهربائية الصغيرة وصــوال الى شاشات
التلفزة العمالقة وأجهزة الكومبيوتر وما بينهما".
وتتميز "خــوري هــوم" بامتالكها وكــاالت حصرية
مكنتها مــن ف ــرض نفسها فــي ال ـســوق اللبنانية
كمنافس قــوي ،مثل وك ــاالت  Smegو Hisenseو
 ،Blombergباالضافة الى  Liebherrاالملانية ،وهي
من أفضل عالمات أجهزة تبريد النبيذ في العالم،
وعــامــة  Bissellاالميركية للمكانس الكهربائية،
الــى جانب عالمة  Cataاالسبانية .وباتت الشركة
تولي قسم االلعاب االلكترونية أهمية كبرى ،وتعمل
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره وت ــوس ـي ـع ــه م ــن خـ ــال تـخـصـيــص
زاوية له في جميع صاالت العرض ،ليصبح بدوره
مقصدًا للعمالء .كذلك تعمل "خــوري هــوم" حاليًا

على توسيع قسم التكنولوجيا بحيث ال يقتصر
على آالت الطباعة وأجهزة الحاسوب فحسب ،بل
يشمل أيضًا أحدث االبتكارات ليلبي حاجات رجال
األعمال.

الهواتف الذكية
الى جانب االهتمام باألجهزة االلكترونية الضخمة
واالدوات الكهربائية ،خطت "خوري هوم" منذ عامني
خـطــوة الــى األم ــام بـهــدف تعزيز مكانتها لتصبح
وجهة ّ
تسوق كاملة ،وذلك عبر إطالق قسم خاص
بالهواتف النقالة .في هذا اإلطار ،يوضح أبو مراد ان
"هــذا القسم املتخصص متوافر في فــروع الشركة
العشرة ،كما يضم كل العالمات التجارية الرئيسية
فــي مـجــال الـهــواتــف النقالة واألك ـس ـســوارات ،ومن
ضمنها.Apple ،Samsung ،Lenovo ،LG ،HTC :
كــذلــك ،فــإن قسم " "Khoury Home Mobileهو
الوكيل الحصري لهواتف  Hisenseالذكية كونه
املستورد الوحيد لهذه العالمة".
وبهدف إيالء حاجات الزبائن أولوية أساسية ،يعمل
أيضًا قسم الهواتف الخليوية على توفير مجموعة
متنوعة من الخدمات من ضمنها خدمات التصليح
فــي القسم التقني التابع للشركة أو عبر الــوكــاء
امل ـخ ـص ـص ــن ،ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ت ـق ــدي ــم تـسـهـيــات
ائتمانية.
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الديكور المنزلي
عــام  ،2013وقـعــت مجموعة "خ ــوري ه ــوم" وBHV
ّ
 Decoات ـفــاق تـعــاون تـجــاري بينهما فــي أربـعــة من
ّ
فروعها .وقد أتاح التعاون لهما أن توفرا لزبائنهما
ّ
تجربة تبضع مميزة فــي أكـثــر مــن منطقة لبنانية.
لم تقتصر تلك الخطوة على الجمع بني مستلزمات
الديكور املنزلي واألدوات الكهربائية املنزلية في مكان
واحد ،بل األهم كان تلبية طموحات الزبائن ورغباتهم.
"مــن هــذا املنطلق قــررت خــوري هــوم االسـتـمــرار في
تطوير هذا القسم" ،يقول أبو مــراد" :هــذا القرار كان
أساسيًا لضمان استمرار نجاح الشركة في السوق
اللبنانية .يكمن هدفنا في بلوغ مرحلة يقصد فيها
عمالؤنا خــوري هــوم ويجدون لديه كل ما يبحثون
عـنــه حـتــى األقـمـشــة وال ـب ـيــاضــات ،والـسـلــع املـنــزلـيــة،
واألدوات الكهربائية واإللكترونية ،واألثاث الخارجي،
والديكور املنزلي ،وأدوات املطبخ واأللـعــاب ،وحقائب
السفر وغيرها من السلع املوسمية".
يتابع أبو مــراد" :لذلك قمنا بإضافة وكالة Weber
(وهــي مــن أفضل العالمات املتخصصة بصناعة
ال ـبــارب ـي ـك ـيــو) الـ ــى قــائ ـمــة ال ـع ــام ــات ال ـت ــي نحظى
بحصرية توزيعها وتسويقها فــي لبنان .ونعمل
على توسيع قسم املـفــروشــات الـخــارجـيــة بعد ان
الحظنا ازدي ــاد الطلب عليها بشكل الفــت مؤخرًا.

بـهــذه الـطــريـقــة ،نضمن رض ــى زبــائـنـنــا مــن خــال
ابتكار محور مركزي يجد فيه الزبائن دعمًا على
كل املستويات ،سواء كان االمر يتعلق بمنتجات او
خدمات او دعم تقني".
اليوم تحتل "خــوري هــوم" مكانة ريادية في قطاع
التجزئة لألدوات املنزلية والكهربائية ،كما في مجال
الخدمات في السوق اللبنانية ،وهي تستحوذ على
الحصة االكبر من هذه السوق .وتكمن استراتيجية
الشركة في التوسع من خالل افتتاح صاالت عرض
جــديــدة ،باكورتها فــي منطقة زحـلــة فــي االسابيع
املقبلة.

