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شركات

مصارف

ّ
تحسن في النشاط االقتصادي
الركود العقاري
رغم
َ

أظهر تقرير «فرنسبنك» عن االقتصاد اللبناني للفصل األول من عام
ّ
 2018أن النشاط العقاري شهد تراجعًا الفتًا «حيث تقلصت قيمة
عمليات البيع العقارية بنسبة  ،%14إلى جانب انكماش مساحات
ّ
البناء املرخصة بمعدل  ،%15.1إضافة إلى تراجع معدل األشغال
الفندقي من  %62.4إلــى  .»%57.9لكن وباإلجمال خلص التقرير
إلى أن «النشاط االقتصادي ّ
تحسن باملقارنة مع الفصل األول من
عام  ،2017تبعًا ّ
لتحسن أداء عدة قطاعات حقيقية ،وتواصل حالة
االستقرار النقدي ،ونمو القطاع املصرفي ،وانتعاش حركة سوق رأس
املــال ،وتواصل التدفقات املالية الخارجية ،وتراجع العجز التجاري،
وتحقيق ميزان املدفوعات فائضًا أكبر» .وأوضح َ
فرنسبنك أن هذا
التقرير ارتكز في عدد من املؤشرات إلى إحصاءات الشهرين األولني
من عام  ،2018كما غابت اإلحصاءات عن بعض املؤشرات بسبب
عدم توافر إحصاءات الفصل األول لها من مصادرها األساسية.
بالنسبة إلى القطاع الحقيقي ،أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع
التصدير بمعدل  %16.4بني شباط  2017وشباط  ،2018وتوسع
حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد املسافرين عبره بنسبة ،%13.7
وأيضًا توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة
 ،%7.4وزيــادة عدد السياح بمعدل  ،%5وذلك في الفصل األول من
 2018باملقارنة مع الفترة نفسها من .2017
وذك ــر الـتـقــريــر أن امل ـيــزان الـتـجــاري اللبناني سـ ّـجــل عـجـزًا أقــل في
الشهرين األول ــن مــن الـعــام الـحــالــي (نـحــو  2.6مليار دوالر) ،فيما
كــان العجز أكـبــر فــي الفترة نفسها مــن الـعــام املــاضــي ( 2.8مليار
دوالر) ،وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل  %16.4وتراجع
االستيراد الوطني بمعدل  %3.4خالل الفترة ذاتها.
وعــرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج املحلي اإلجمالي للبنان
للفترة  2020-2018حسب بعض املنظمات الدولية ،مشيرًا إلى أن
النمو االقتصادي الحقيقي يتراوح بني ( %1.5صندوق النقد الدولي)
و( %3.1معهد التمويل الــدولــي) ،مرجحًا أن يكون في حــدود %2
لعام .2018

وفي بيروت في  7و 8تموز.
في هــذا السياق أظهر استطالع أجــري قبل وبعد ال ــدورات أنــه وقبل
ال ــدورات ،كــان أقــل مــن  %30مــن املـشــاركــن يستطيعون أن يميزوا

بشكل صحيح بني الضروريات والرغبات ،بينما ارتفعت هذه النسبة
إلى أكثر من  %80بعد الدورات ،كما أن أقل من  %20من املشاركني
كــانــوا يعرفون مــزايــا ّادخ ــار املــال قبل ال ــدورات ،بينما ارتفعت هذه
النسبة إلى أكثر من  %70بعدها.

 ... BLFيضاعف أميال السفر

ّ
أع ـل ــن ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـفــرن ـســي أن ب ــإم ـك ــان كـ ــل ش ـخــص يطلب
بـطــاقــة VISA AIR FRANCE KLM BANQUE LIBANO-
 FRANÇAISEقـبــل  31أي ــار املـقـبــل أن يـضــاعــف أمـيــال الترحيب
ميل
 ،Flying Blueكما يمكنه أن يحصل على فرصة لربح ٍ 50,000
إضافي .وعلى كل َمــن يحمل هــذه البطاقة أن ينفق  1000يــورو أو
 1000دوالر أميركي على األقل ببطاقته  Visa Platinumالجديدة
ميل ،أو  2000دوالر على األقل ببطاقته Visa
للحصول على ٍ 6000
 Signatureالـجــديــدة للحصول على  10,000مـيـ ٍـل ،وذل ــك قبل 30
حزيران .2018

لبنان والمهجر« ...المصرف األفضل»

حاز مصرف «لبنان واملهجر» وللمرة الثالثة على التوالي على جائزة
«أفضل مصرف في لبنان لعام  »2018من املجلة العاملية املرموقة
 Euromoneyوذلك خالل حفل أقيم في فندق Grosvenor House
في دبي بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر
سعد أزهري وأكثر من  200شخصية مصرفية من املنطقة.
ووفقًا للمجلة فإنه «لطاملا كــان اختيار املصرف األفضل في لبنان
املهمة األصعب .ففي حني يتسم القطاع املصرفي بأنه سوق تنافسية
بامتياز ،شهدت أسهم بنك لبنان واملهجر في لبنان ارتفاعًا بنسبة
 %16خالل هذه الفترة ويعود ذلك إلى سبب وجيه وهو أن املردود
على رأس املال سجل مرة أخرى النسبة األعلى لعام  .2017وللعام
الثالث على التوالي ،يكون الرابح بنك لبنان واملهجر ،وقد سجل بذلك
املصرف أعلى عدد من الجوائز املتتالية في تاريخ .»Eu romoney

ّ
وتوفر هذه البطاقة التي أطلقها البنك عام  2013بالشراكة مع الناقل
الجوي  AIR FRANCE KLMفوائد كثيرة من أبرزها :كسب أميال
لغاية  1.5ميل مقابل كل دوالر يتم إنفاقه بواسطة البطاقة في لبنان
أو ال ـخــارج ،يـضــاف ﺇلــى حـســاب  ،Flying Blueإلــى جــانــب األمـيــال
ُ
التي تجمع عند السفر عبر  AIR FRANCEو KLMوكافة شركاء
 Flying Blueمن شركات طيران وغيرها كالفنادق وشركات تأجير
ّ
الشخصيات في مطارات
السيارات ،دخول غير محدود إلى صاالت
العالم ومنها صالتان في مطار بيروت الدولي ،دخــول مجاني ست
مرات في السنة إلى  25صالة مختارة من صاالت الشخصيات ،شبكة
ّ
تضم أكثر من  1000وجهة سفر مع شركات طيران  SkyTeamالتي
يبلغ عددها  20شركة ،إضافة إلى أن أميال  Flying Blueال تنتهي
صالحيتها طاملا أن البطاقة صالحة لالستعمال.

 27ألف دوالر ...من «فرنسبنك» للطالب

وخالل الكلمة التي ألقاها أشار أزهــري إلى أن «هذه الجائزة تبرهن
مرة أخرى على نجاح استراتيجية البنك املحافظة وسياسة توسعه
املدروسة واعتماده املتزايد على الصيرفة الرقمية».

«بيبلوس» ...ينشر المعرفة المالية

في إطار برنامجه للتثقيف املالي ،قدم بنك بيبلوس وشركة Eventa
في عام  2017من خالل دورات  MONEYSMARTتدريبًا ّ
معمقًا لـ
 219شابًا وشابة من  30جامعة مختلفة ،شملت  128ساعة تدريب
في بيروت وصيدا وزحلة ،بإشراف  5مدربني أخصائيني وبمشاركة
 8ضيوف تحدثوا عن خبرتهم في املجال .واستنادًا إلى النجاحات
ال ـتــي حققها الـبــرنــامــج اسـتـكـمــل بـنــك بـيـبـلــوس و  Eventaدورات
 MONEYSMARTالتدريبية خالل  ،2018على أن تستهدف 350
شابًا وشابة في مناطق جديدة لنشر املعرفة املالية وإيصالها إلى
أكبر عدد من املستفيدين .وجرت الدورة التدريبية األولى في صور
خالل شهر نيسان بمشاركة  80شابًا وشابة من سبع جامعات من
املدينة وضواحيها ،والثانية في طرابلس بمشاركة  65شابًا وشابة
من تسع جامعات ،على أن تقام في الشوف في  30حزيران و 1تموز
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في سياق تجديد التوقيع على بروتوكول التعاون بني األمانة العامة
ً
للمدارس الكاثوليكية و"فرنسبنك" أقــام هــذا األخير احتفاال جرى
خالله توزيع شهادات التقدير لـ 180طالبًا من كافة املناطق اللبنانية،
وتــوزيــع جــوائــز نقدية بقيمة  27000دوالر أميركي على  22طالبًا
منهم فــي مسابقة تربوية كــان املـصــرف أطلقها مطلع عــام ،2017
وحملت عنوان "مواهب من أجل لبنان" .وقد عقد الحفل صباح السبت
 12أيار في مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيت مري،
َ
"فرنسبنك" نديم القصار ،وأمني عام
عني نجم ،بحضور مدير عام
املدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار ،وممثلني عن كلتا املؤسستني،
كـمــا ومــديــر مــؤسـســة "وزن ـ ــات" لــاسـتـشــارات سمير قسنطنطني،
والتالمذة املشاركني وأولياء أمورهم ومدرائهم وأساتذتهم.
في املناسبة ّ
َ
"فرنسبنك" هذه "تأتي في
شدد القصار على أن مبادرة
إطــار املسؤولية االجتماعية التي يتخذها على عاتقه ،داعمًا القطاع
التربوي بشكل عــام ،وحرصًا منه على املساهمة في تكريس روح
املواطنة ّ
وحس االنتماء في وعي أجيالنا من جيل إلى جيل".

«البيال» ...صار في الــتحويطة
"البيال" انتقل .تحديدًا مركز "البيال"
ل ـل ـم ـع ــارض هـ ــو الـ ـ ــذي غ ـ ّـي ــر مــوق ـعــه
ول ـ ـيـ ــس واجـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـب ـح ــري ــة
خاصة أن اســم املــركــز أصبح مالزمًا
للمنطقة الـتــي بــاتــت تـعــرف باسمه.
فـبـعــد  17عــامــا تـقــريـبــا قـ ــررت إدارة
املــركــز الشهير وبعد انتهاء مفاعيل
الـعـقــد مــع شــركــة ســولـيــديــر االنـتـقــال
إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـت ـحــوي ـطــة ح ـي ــث يـتــم
بناء مركز جديد أكبر ،مع مساحات
خارجية ومساحات خضراء شاسعة
افتقر إليها املشروع القديم.
أح ــد األسـ ـب ــاب األس ــاس ـي ــة لــانـتـقــال
ي ـك ـمــن وفـ ــق مـ ـس ــؤول ال ـت ـســويــق فــي
"البيال" جــورج قــزي أنــه وفــي "آخــر 4
إلــى  5سنوات كــان تجديد العقد مع
"ســولـيــديــر" يتم على أس ــاس سنتني
قــابـلـتــن لـلـتـجــديــد وه ــو األمـ ــر ال ــذي
كـ ــان يـشـكــل عــائ ـقــا ل ـنــا م ــن الـنــاحـيــة
االستثمارية ،لكونه ال يؤمن ضمانة
لالستمرارية .فجزء كبير من عملنا
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـض ــاف ــة املـ ـ ـع ـ ــارض،
والكثير منها معارض سنوية تقام
عامًا بعد عام ،وبحكم مفاعيل العقد
املحددة بسنتني فهذا األمر كان يثير
ريبة املنظمني وتحديدًا أولئك الذين
يخططون إلقامة معارض متواصلة
عـ ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات زمـ ـنـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة تـمـتــد
لسنوات .أما العقد الجديد في منطقة
التحويطة فيمتد ملدة  25عامًا".
مساحة املشروع الجديد بحسب قزي
"تبلغ  43ألف متر مربع ،من ضمنها
 12أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع م ــن امل ـس ــاح ــات
الخضراء ،وعملية البناء ستمتد على
 3مراحل .املرحلة األولــى يفترض أن
تنتهي خــال مــدة شهر إلــى شهرين
كـ ـح ـ ٍّـد أق ـ ـصـ ــى ،س ـت ـك ــون مـ ــن ب ـعــدهــا
ال ـق ــاع ــات املـغـلـقــة ج ــاه ــزة السـتـقـبــال
امل ـ ـعـ ــارض والـ ـحـ ـف ــات .أم ـ ــا املــرح ـلــة
الثانية والـتــي يتوقع أن تنتهي في
صـيــف ع ــام  2019أو ف ــي نـهــايــة عــام
 2019إل ــى أب ـعــد تـقــديــر فستتضمن
إنشاء ّ
تجمع للمطاعم واملقاهي أو ما

تبلغ مساحة المشروع  43ألف م2

يعرف بالكالستر إضافة إلى مالعب
ومركز ترفيه لألطفال يحوي ألعابًا
وأح ــدث التقنيات .واملــرحـلــة الثالثة
واألخيرة ستشمل بناء مبنى مؤلف
م ــن  10ط ــواب ــق مـخـصــص للمكاتب
واألعـمــال ويفترض أن تنتهي خالل
سنتني إلى  3سنوات".
م ـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـجـ ــديـ ــد إذًا أن ــه

سيجمع المركز ما بين
الطابع المهني والطابع
الترفيهي والعائلي

¶ اتصاالت

 ... HUAWEI P20 PROفي لبنان

كـ ـشـ ـف ــت م ـج ـم ــوع ــة
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـكـ ــن ع ــن
جـ ـ ـه ـ ــازه ـ ــا األخ ـ ـيـ ــر
HUAWEI P20
 Proامل ــزود بكاميرا
ثالثية العدسات من
 Leicaوت ـط ــوي ــرات
الــذكــاء االصطناعي
وذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ح ـفــل
أقيم في _The Villa
ّ
ضبية .يوفر الهاتف
الجديد من "هــواوي" تجربة كاميرا مدعومة بالذكاء االصطناعي  AIتساعد
املستخدمني على التقاط صــور رائـعــة مــن خــال تحسني إع ــدادات الكاميرا
تلقائيًا على الواجهة الخلفية .كما يشتمل على مستشعر درجة حرارة اللون
ّ
ويتميز نظام الكاميرات الثالثية بفتحات
من أجل إعــادة إنتاج ألــوان أفضل.
واسعة للعدسات قياس  1.8/fو  1.6/fو  2.4/fاللتقاط التفاصيل بشكل أوضح،
يشتمل هــاتــف  HUAWEI P20 Proأيـضــا على عــدســات جــديــدة كليًا من
"اليكا" تمتاز بقدرة على التقريب حتى  3مرات (VARIO-SUMMILUX-H
 )80ASPH-27/2.4-1:1.6مخصصة للتصوير من مسافات بعيدة بقدرة
تقريب هجينة تصل حتى  5مرات ،إلى جانب وجود مستشعر ضوئي عالي
الحساسية بدقة تصل إلى .ISO 10240
ّ
يذكر أن جهاز  Huawei P20 Proسيصل إلى السوق اللبنانية في أواخر أيار

سيارات

 %150نمو مبيعات السيارات الصينية في لبنان
ّ
جمعية مـسـتــوردي ال ـسـ ّـيــارات أن
أظـهــرت إح ـصــاءات
مبيعات ّ
السيارات الجديدة في لبنان شهدت انخفاضًا
سـنــويــا بنسبة  %4.40خ ــال فـتــرة األش ـهــر األربـعــة
ـى مــن ال ـعــام الـحــالــي لتصل إل ــى  10185سـيــارة
األول ـ ً
مقارنة بـ  10654سيارة في الفترة نفسها من العام
املاضي .كما سجلت مبيعات السيارات الجديدة هبوطًا
ملحوظًا بني شهري آذار ونيسان املنصرمني ،حيث
تراجعت املبيعات من  2901سيارة إلى  2539سيارة.
أسباب هذا التراجع تعود إلى تدني مبيعات السيارات
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  %15.07واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة بـنـسـبــة
 %12.74والـسـيــارات الـكــوريــة بنسبة  %12.11وذلــك
على أســاس سنوي .وفي هذا السياق فقد هبط مبيع
السيارات األميركية خالل األشهر األربعة األولــى من
عام  2017من  869سيارة إلى  738سيارة ،فيما هبط
مبيع السيارات األوروبـيــة الصنع خالل الفترة عينها
من  2340سيارة إلى  2042سيارة ،والسيارات الكورية
من  3624سيارة إلى  3185سيارة.
مــن جهتها فـقــد سجلت ال ـس ـيــارات الـيــابــانـيــة الصنع
نسبة نمو سنوية بلغت  ،%6.25لتقفز مبيعاتها من
الـسـيــارات الـجــديــدة مــن  3710إلــى  3942سـيــارة .أما

س ـي ـج ـمــع مـ ــا بـ ــن الـ ـط ــاب ــع ال ـع ـم ـلــي
واملهني والطابع الترفيهي والعائلي
الـ ـ ــذي س ـي ـم ـنــح الـ ـع ــائ ــات واألف ـ ـ ــراد
مـســاحــة لــاسـتــرخــاء وق ـضــاء الــوقــت
واالستفادة من الطبيعة والنشاطات
التي يمكن القيام بها في املساحات
الخارجية كركوب الدراجات الهوائية
وغيرها.
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن مـ ـ ــركـ ـ ــز "الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال" ف ــي
التحويطة وعلى خالف املركز القديم
عـنــد واج ـه ــة ب ـي ــروت الـبـحــريــة ال ــذي
ك ــان يتمتع بـمــدخــل وم ـخــرج واح ــد،
فــإن املـشــروع الجديد لديه "مدخالن
ومخرجان مع إمكانية إضافة مدخل
ومـ ـخ ــرج ث ــال ــث م ــا ي ـض ـمــن تـجـنـيــب
الزائرين واملنطقة ازدحام السير ،كما
أنه ّ
يوفر مواقف ضخمة تتسع أللف
إلى  1500سيارة".
(األخبار)

ّ
الجاري ،كما سيتوفر للطلب املسبق من  21ولغاية ّ 27أيار في جميع
متاجر البيع بالتجزئة املعتمدة من هواوي.

جائزة ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء

أقــامــت شــركــة ألـفــا ،ب ــإدارة أوراس ـك ــوم لــاتـصــاالت ،وشــركــة إريـكـســون،
النسخة الثانية من "جائزة ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء" ،بالتعاون
ّ
جمعية مهندسي الكهرباء
مع "مجموعة تقارب املهندسني الشباب" في
واإللكترونيات في لبنان ورعاية وزير االتصاالت جمال الجراح.
تــوجـهــت املـســابـقــة إل ــى ط ــاب الـجــامـعــات اللبنانية فــي مـجــال الهندسة
الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر ،في السنة الثالثة والسنوات الجامعية
العليا .وشهدت املنافسة هــذا العام ارتفاعًا في عــدد الفرق والجامعات
املشاركة مقارنة بالعام املاضي ،إذ شارك  17فريقًا مؤلفًا من  47طالبًا
من  12جامعة .وتنافست في املرحلة النهائية خمسة فرق على الجائزة
األولى التي كانت من نصيب فريق "غايا" من جامعة سيدة اللويزة ،واملركز
الثاني فريق "ليبانيز" من الجامعة اللبنانية  -الفنار ،واملركز الثالث فريق
"وي مايك" من الجامعة اللبنانية  -رومية ومن الجامعة اللبنانية  -الفنار.

الالفت فهو معدالت النمو الهائلة التي سجلتها مبيعات
السيارات الصينية الصنع في السوق اللبنانية والتي
بلغت نسبة  %150.45حيث بيع منها  278سيارة من
كانون الثاني حتى نيسان املاضي ،مقابل  111سيارة
بيعت خالل املدة نفسها من عام .2017
وفيما يختص بالسيارات الجديدة األكثر مبيعًا حتى
ّ
شهر نيسان املــاضــي ،فقد حــلــت الـسـيــارت اليابانية
ال ـص ـنــع ف ــي الـطـلـيـعــة م ــع نـسـبــة  %38.70م ــن حجم
امل ـب ـي ـعــات ،تـلـيـهــا ال ـس ـي ــارات ال ـكــوريــة الـصـنــع بنسبة
 ،%31.27فــاألوروبـيــة بنسبة  %20.05ثــم األميركية
 %7.25وأخيرًا الصينية بنسبة .%2.73
ّ
أمــا لجهة ال ـطــرازات الجديدة األكـثــر مبيعًا ،فقد حلت
عالمة "كيا" في املرتبة األولى ،إذ بيع منها  1745سيارة
من
منذ بداية العام حتى آخــر نيسان لتبلغ حصتها ً
إجمالي املبيعات في السوق نسبة  ،%17.13متقدمة
على طراز "هيونداي" ( 1433سيارة ،بنسبة %14.07
ّ
من إجمالي املبيعات في السوق) ،وتويوتا التي حلت
في املرتبة الثالثة ( 1274سيارة ،بنسبة  %12.51من
إجمالي املبيعات في السوق حتى شهر نيسان).
(األخبار)

المصدر :وحدة األبحاث في بنك اإلعتماد اللبناني

مستهلكو الهواتف الذكية...
تجربة بال تماس

كشف أحدث تقرير صادر عن مختبر املستهلكني والقطاعات في شركة
إريكسون والذي حمل عنوان "تجربة العمالء بدون تماس" أن املستهلكني
يعانون من إحباط عند تفاعلهم مع ّ
مزود خدمة الهاتف املحمول الخاص
بهم ،حيث يحتاجون في املتوسط إلــى  2.2محاولة و  4.1أيــام إلكمال
عمليات التفاعل بنجاح ،وه ــذا الجهد الكبير للعمالء يــؤثــر سلبًا على
مستويات الرضى لديهم .ويسلط التقرير ،الذي استند إلى أكثر من 7000
مقابلة مع مستخدمي الهواتف الذكية الذين تبلغ أعمارهم  16عامًا وأكثر
في كل من البرازيل والصني وأملانيا وكوريا الجنوبية والسويد واململكة
املتحدة والواليات املتحدة ،الضوء على إمكانية قفز مزودي خدمة الهاتف
املحمول إلى مستقبل تجربة املستخدم دون تماس باستخدام قوة الذكاء
االصطناعي والتحليالت ،بحيث سيتمكن م ــزودو خــدمــات االتـصــاالت
بفضل الذكاء االصطناعي استخدام البيانات بناء على التفاعالت السابقة
وس ـلــوك املستهلك للتنبؤ بـحــاجــة املستهلكني قـبــل إج ــراء اتصاالتهم
للحصول على الدعم .ووفقًا للتقرير يتمنى أكثر من نصف مستخدمي
الهواتف الذكية ( )٪56أن يتوقع املشغلون احتياجاتهم قبل الوقوع في
املشكلة .كما يشير التقرير إلــى أنــه وفــي الــوقــت ال ــذي اعتدنا فيه على
الكتابة والنقر وتمرير أصابعنا الستخدام األجهزة ،بــدأت طرق جديدة
بدون تماس تعتمد على الصوت واإليماءات والواقع املعزز أو االفتراضي
بالظهور في عاملنا الرقمي ،حيث أنه وعلى سبيل املثال تمتلك واحدة من
بــن كــل عشر أســر فــي الــواليــات املتحدة جـهــازًا مساعدًا منزليًا ممكنًا
للصوت مثل  ،Amazon Alexaوبينما باتت منصات املساعدة الصوتية
أكثر ظهورًا في الحياة اليومية للمستهلكني ،فقد باتوا يتوقعون تكامل
دعم التفاعل عبر هذه املنصات أيضًا.

«ماكالرين»
في رمضان
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ي ــونـ ـيـ ـت ــد أوت ــوم ــوتـ ـي ــف
إي ـج ـن ـس ـيــس ش م ل ،ال ــوك ـي ــل الــرس ـمــي
والحصري لسيارات ماكالرين في لبنان
ع ــن عـ ــرض خـ ــاص ل ـع ـمــائ ـهــا بـمـنــاسـبــة
ش ـهــر رمـ ـض ــان امل ـ ـبـ ــارك ،وي ـت ـض ـمــن ملــن
يتملك سيارة :صيانة مجانية ملــدة ثالث
س ـ ـنـ ــوات ،وس ـن ـت ــن ضـ ـم ــان إضــاف ـي ـتــن

لتصبح مـ ّـدة الضمانة التراكمية الشاملة
خمس سنوات .وتشتمل بعض مزايا باقة
الـخــدمــة على خـضــوع الـسـيــارات للخدمة
عـلــى ي ــد فـنـيــي مــاكــاريــن املتخصصني
وامل ــدرب ــن ف ــي امل ـص ـنــع ،واس ـت ـخ ــدام قطع
غيار ماكالرين األصلية ،وتغطية تكلفة
ال ـص ـي ــان ــة ال ـ ــدوري ـ ــة ط ـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـب ــاق ــة
واملحافظة على الضمان وقيمة السيارة.
وه ــذا ال ـعــرض صــالــح لـغــايــة  30حــزيــران
 2018ومتوفر على كامل وأحدث طرازات
 Sports Seriesو ،Super Seriesومنها
 720s McLarenو570s McLaren
 ،spiderإض ــاف ــة إلـ ــى س ـي ــارت ــي 720S
و.570S Spider
تعليقًا على الـعــرض ،قــال فايز رسامني
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة رســام ـنــي
يـ ــونـ ــس (ري ـ ـم ـ ـكـ ــو) ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـم ــي ال ـي ـهــا
مــاكــاريــن لبنان "أردن ــا أن يـكــون شهر
رمضان الكريم وقتًا مثاليًا بالنسبة إلينا
للتواصل مع عمالئنا والترحيب باملالكني
الجدد في عائلة ماكالرين".

¶ جامعات

«البلمند» ...كتلة من  4نواب

هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــأ رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
ج ــام ـع ــة الـبـلـمـنــد
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور إيـ ـل ــي
س ــال ــم ال ـفــائــزيــن
ب ـ ــاالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
البرملانية األخيرة
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة
«البلمندية» وهم:
ع ـ ـضـ ــوا م ـج ـلــس
أم ـ ـنـ ــاء ال ـج ــام ـع ــة
الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
والـنــائــب املنتخب
نقوال نحاس والنائب املنتخب أنيس نصار وخريجي الجامعة النائبني
املنتخبني علي درويش وطوني فرنجية .وأكد سالم أن هذا الفوز بثقة
الناخبني الذين أوكلوا مهمة تمثيلهم إلى نوابهم يشكل أمانة غالية.
وأعرب عن أمله أن يكون النواب املنتخبون خير سفراء للجامعة في
مجلس النواب ،فيحملوا املشاريع التي تساهم في بناء اإلنسان والفكر
في لبنان ،وأضاف« :سيشكل هذا «التمثيل» املميز لجامعة البلمند في
البرملان فرصة لبناء وتوطيد عالقة حيوية بني األكاديميا وصناعة
السياسة وهو تفاعل بالغ األهمية لتطور املجتمع وازدهاره».
وتحتفل جامعة البلمند بعيدها الثالثني هذا العام ،وهي ّ
خرجت أكثر
من  13ألف تلميذ في مختلف االختصاصات من خالل خمسة فروع
لها تمتد على مساحة لبنان.

