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ال ـط ـيــران ب ــن ب ـي ــروت وال ــدوح ــة لنقل
بـضــائــع جــاهــزة وم ــدى كلفته ليكون
ً
ّ
ف ـ ّـع ــاال بــالـنـسـبــة إل ــى قـطــر كــي تتمكن
بالتالي من االستفادة منه».

المزارعون متشائمون

ّ
ال يأمل ُاملزارعون اللبنانيون أن يحلوا
م ـكــان امل ـص ـ ّـدري ــن مــن الـ ــدول املقاطعة
إذ يستبعد رئـيــس جمعية املــزارعــن
أنـ ـط ــوان ال ـح ــوي ــك إم ـكــان ـيــة اس ـت ـفــادة
الـقـطــاع الــزراعـ ّـي اللبناني بــاملـبــدأ من
ّ
الـحـصــار على قطر ألن "كلفة الشحن
إليها مرتفعة جدًا ،فعلى سبيل املثال
بلغ ثمن حاوية شحن التفاح حوالى
 ،$8000عــدا عــن كــون حليفتها تركيا
تملك أصنافًا شبيهة بتلك اللبنانية".
ويـ ـضـ ـي ــف "ل ـ ـيـ ــس ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن ع ــاق ــة
ّ
تميز لبنان مــع قطر للقيام باتفاقية
ّ
ثنائية تدعمها الدولة القطرية بهدف
ال ـش ــراء مــن لـبـنــان ،ف ـهــذا األخ ـيــر يقف
على الحياد ،إضافة الــى كــون الوضع
ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ــراه ــن ف ـيــه ال يـ ــؤدي الــى
ّ
تفاضلي معها .من هنا أستبعد
وضع
زي ــادة صــادراتـهــا مــن لبنان وبالتالي
زراعيًا ليس هناك من إفادة خاصة لنا
مــن األزم ــة الحاصلة .الشعب القطري
ليس مستهلكًا لكميات ضخمة وسوق
قطر صغيرة خصوصًا إذا انخفضت
الحركة فيها وغادر األجانب منها".

تأشيرة الدخول
من جهة أخــرى ،وبحسب سفارة قطر
ّ
ّ
تخيم صورة ضبابية على مدى استفادة رجال األعمال اللبنانيين من الفرص االقتصادية في الدوحة ل ــدى لـبـنــان ،ب ــات بــاسـتـطــاعــة حاملي
الجنسية اللبنانية دخ ــول األراض ــي
ّ
ً
سـتــزيــد .ف ـبــدال مــن لـجــوئـهــا إل ــى عــدة اعـتـبــر أن «كـلـفــة الـصـنــاعــة اللبنانية
ال ـق ـطــريــة م ــن دون ت ــأش ـي ــرة ال ــدخ ــول
مــاركــات ،ستلجأ الـيــوم إلــى استيراد ال ت ـخ ــدم ـه ــا» .وهـ ــو م ــا ي ـظ ـهــر غـيــاب
امل ـس ـب ـق ــة ،بـ ـش ــرط ت ـق ــدي ــم جـ ـ ــواز سـفــر
ّ
ماركة وحيدة من لبنان» .وعن صعوبة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاس ل ـ ـ ـ ـ ــدى رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
س ــاري املـفـعــول صالحيته ال تـقــل عن
التصدير ،يلفت إلــى إمكانية اللجوء الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن ل ــن يـسـتـفـيــدوا من
سـتــة أشـهــر ووج ــود تــذكــرة ع ــودة مع
ّ
إل ــى ال ـش ـحــن الـ ـج ــوي .وم ــع أن الـنـقــل السوق القطرية.
إب ــراز إشـعــار بالحجز فــي أحــد فنادق
ّ
ّ
بواسطة البحر سيتطلب وقتًا أكثر ،ومــع أن لبنان قــد اعـتــاد على الحدود
دولـ ــة قـطــر إض ــاف ــة إل ــى ضـمــانــة تبلغ
ّ ّ
ّ
إل أن ال ـش ـحــن ع ـبــره يـمـكــن برمجته الـ ـب ــري ــة ل ـن ـقــل املـ ـ ـ ـ ــواد ،ي ـ ــرى ال ــدك ـت ــور
( $1500ن ـ ـق ـ ـدًا أو مـ ــن خـ ـ ــال ب ـطــاقــة
تلبية للطلب .ويستبعد شقير تواجد حسني «أنـنــا لــن نستفيد مــن إمكانية
ائ ـ ـت ـ ـمـ ــان) .وس ـي ـت ــم م ـن ــح ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ّ
قـطــاعــات أخ ــرى يمكن للبنان اإلف ــادة
ُالتوريد الى قطر إل بواسطة الطيران
الوافدين سمة دخــول سياحية فورية
م ـن ـه ــا« ،ف ـ ـم ـ ـ ّ
ـواد الـ ـبـ ـن ــاء ال ّـ ـت ــي كــانــت امل ـك ـلــف وغ ـي ــر امل ـنــاســب ع ـلــى األرج ــح
مل ــدة شـهــر عـنــد وصــول ـهــم بــرســم 100
ُ
ُ
ُ
تغطيها السعودية ال ي ّصنعها لبنان لـلــدوحــة فــي وقــت تـقــوم إي ــران بتأمني
ريال قطري يدفع في املطار.
ّ
بل يستوردها بدوره ألنها تستوجب ه ــذا الـجــانــب ،نـظـرًا إل ــى ك ــون الـحــدود
وي ــرى هـنــا الخبير يـشــوعــي أن إلـغــاء
مصانع كبيرة واستثمارات ضخمة» .البرية (خصوصًا السورية اللبنانية)
ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ــدخـ ـ ــول ي ـ ـسـ ـ ّـهـ ــل ب ـش ـكــل
ّ
عــ ّ
مــوقــف شـبـيــه ج ــاء عـلــى ل ـســان عميد مغلقة الـيــوم إل فــي قـطــاعــات بسيطة
ـام ،ان ـت ـق ــال األش ـ ـخـ ــاص واالتـ ـص ــال
ّ
الـصـنــاعـيــن اللبنانيني ج ــاك صــراف عبر األردن نحو الـسـعــوديــة .وبـمــا أن
امل ـب ــاش ــر ب ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـت ـج ــار
ّ
الذي أشار الى غياب األمان
الصناعي السعودية مغلقة على قطر ،لن يستفيد
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــن ف ــي ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول كـمــا
ّ
ّ
البري وتبقى األنظار
ف ــي ق ـطــر ف ــي ظـ ــل ســوق ـهــا الـصـغـيــرة لبنان من النقل
ُي ـس ـ ّـه ــل ال ـس ـف ــر والـ ـتـ ـف ــاوض وإنـ ـج ــاز
اإلن ـش ــائ ـي ــة وغ ـي ــر ال ـت ـص ــدي ــري ــة .كـمــا معقودة على التقنيات املستعملة في
الصفقات التجارية.

مجموعة من ّ
أهم الـ  ،DJsعلى رأسهم  ،DJ DANNICإلى جانب  9من
أهم الـ  DJsاملحليني ألكثر من  12ساعة متواصلة من السهر ،وذلك من
الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الخامسة صباحًا.

¶ شركات

دورة لشركة الترابة الوطنية

من املرافق األخرى .وبإمكان عشاق رحالت ّ
التنزه على األقدام وتسلق
الجبال االستمتاع بالعديد من املسارات الطبيعية املتاحة.
يذكر أن املشروع الــذي هو في طــور البناء يتيح ملن يرغب أن يختار
ً
بني شــراء أرض وبناء منزله الخاص أو أن يشتري منزال جاهزًا في
القرية املركزية.

¶ مهرجانات

مهرجان «هولي» لأللوان ...مجددًا في لبنان

ضمن جولته العاملية في أكثر من  60مدينة حول العالم ،يعود مهرجان
هولي لأللوان إلى لبنان في دورته الثانية هذا العام في  19آب الجاري
وذلك في الباحة الرملية قرب هوليداي بيتش في منطقة زوق مصبح.
سيتيح املهرجان ّ
ملحبي السهر فرصة التعبير عن فرحهم من خالل
نثر الـبــودرة ّ
امللونة في الـهــواء ،على أنغام املوسيقى التي ستحييها

اختتمت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع ،للسنة العاشرة
على الـتــوالــي ،دورة "ن ــادي السبع الصيفي" التي تنظمها سنويًا
لألطفال فــي فصل الصيف والـتــي شــارك فيها حــوالــى  300ولد
مــن منطقة شكا وأنـفــه والـبـلــدات امل ـجــاورة وذل ــك وفـقــا لتقاليدها
املؤسساتية الخاصة بأطفال مجتمعها والبلدات املحيطة بها.
في الكلمة التي ألقاهاّ ،
عبر املدير اإلداري للشركة روجيه حداد عن
تمنياته بأن "نكون كشركة ترابة وطنية ساهمنا ولو بجزء بتنمية
حــس الـعـمــل الـجـمــاعــي واسـتـكـشــاف ق ــدرات األط ـف ــال وتنميتها،
باإلضافة الى كسر
الروتني الذي يعيشه
أط ـف ــال ـن ــا ف ــي ق ــران ــا
وب ـل ــدات ـن ــا .هـ ــذا هــو
ّ
هــدفـنــا ب ــأن نـتـجــذر
في مناطقنا ونقف
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــزوح
بـ ــات ـ ـجـ ــاه املـ ـ ـ ـ ــدن أو
ال ـعــاص ـمــة أو حتى
الهجرة".

مصارف

فرع جديد لـ  FNBفي صور

افتتح مصرف "فرست ناشونال بنك"  FNBفرعه الجديد في مدينة صور
– العباسية – جل البحر الــذي انضم إلى فــروع املصرف األخــرى في منطقة
الجنوب في صيدا والنبطية وميس الجبل .حضر حفل االفتتاح رئيس مجلس
اإلدارة واملدير العام للبنك رامي النمر ،الى جانب عدد من املديرين واملسؤولني
وموظفني وحشد من الشخصيات والفاعليات.
في املناسبة ،ألقى النمر كلمة أشار فيها إلى "أن  FNBيحتل موقعًا متقدمًا
على الئـحــة الـبـنــوك اللبنانية الساعية إلــى تنفيذ سـيــاســات الـشـمــول املــالــي،
وخصوصًا بعدما تحول تباعًا الى مجموعة مالية متكاملة ومنصة للخدمات
املصرفية الشاملة .وسيواصل البنك مساره بجهود مهنية وخبرات تراكمية
بهدف تلبية االحتياجات املالية لألفراد واملؤسسات ،وخدمة االقتصاد الوطني،
واملساهمة في مجاالت التنمية الشاملة وإيالء اهتمام خاص ملبادئ املسؤولية
االجتماعية".

بنك الموارد يدعم «باسيل» في األولمبياد

أعـلــن بنك امل ــوارد خــال مؤتمر صحافي عقد يــوم الجمعة فــي فـنــدق "فــور
سيزنس" أنه سيوفر الدعم الكامل لبطلة الرماية اللبنانية الدولية راي باسيل
وفق برنامج يمتد في مرحلته األولــى على ثالث سنوات ،بهدف مساعدتها
على الفوز بميدالية في أوملبياد طوكيو .2020
وتعليقًا على الدعم ،شدد رئيس مجلس إدارة بنك املوارد مروان خير الدين أن
ً
"هذا الدعم الذي يقدمه املصرف اليوم لراي ،وربما ّلغيرها مستقبال ،ينطلق من
إيمانه باملواهب ّاللبنانية ،وبقدرات اللبنانيني في كل املجاالت ،ومنها الرياضة،
مضيفًا "ف ــي ك ــل الـقـطــاعــات فــي ال ـعــالــم ،نـجــد لبنانيني مـتـفــوقــن ومـبــدعــن،
والسبب أن اإلمكانات توافرت لهم ،ولذلك نحن مقتنعون بشعارنا أكيد فينا
الذي رفعناه" .من جهتها ،شكرت باسيل بنك املوارد لدعمه ورأت أن توقيعها
ّ
يشكل "بداية التأسيس ّ
ميدالية ّ
ّ
أوملبية للبنان
الجدي لصناعة
عقد الرعاية معه
ّ
في أوملبياد طوكيو  ،2020تعيد العز الرياضي للوطن وتضعه مجددًا على
ّ
ّ
العاملية".
منصات التتويج

حسومات على السفر من بنك «لبنان والخليج»

كشف بنك لبنان والخليج أن بإمكان زبائنه الحصول على حسومات بنسبة
 30فــي املـئــة على بـطــاقــات السفر وح ـجــوزات الـفـنــادق فــي كــل أنـحــاء العالم،
باستخدام بطاقتي بنك لبنان والخليج  Platinumأو  Worldمــن "ماستر
كارد" .يتيح عرض  Cleartripمن بنك لبنان والخليج و"ماستر كارد" لحاملي
بطاقة  Platinumاإلفادة من حسم يصل إلى  30في املئة (بحد أقصى 200
دوالر) .أما حاملو بطاقات  Worldفيستفيدون من حسم يصل إلى  10في
املئة (من دون حد أقصى) .ويحصل حامل البطاقة على الحسم باالستناد
إلى عدد املسافرين بالنسبة إلى رحالت الطيران ،وعدد أيام إقامته في الفندق.
لالستفادة مــن الـعــرض ،يجب أن يتم الحجز عبر  www.cleartrip.aeقبل
 31كانون ّ
األول  2017باستخدام هاتني البطاقتني الصادرتني عن بنك لبنان
والخليج.

