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«علي بابا» في الصين...
واألربعون «حرامي»
في لبنان
رضا صوايا
«ال يمكن ألي شركة أن تعتمد بالكامل
عـلــى مــؤسـسـيـهــا ...وال أح ــد يستطيع
مـمــارســة مـســؤولـيــات الــرئـيــس واملــديــر
العام إلى األبد».
ب ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــات ،أع ـل ــن أمـ ــس املــؤســس
والرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»
ّ
الصينية للتجارة اإللـكـتــرونـيــة «جــاك
م ـ ــا» ن ـي ـتــه ال ـت ـق ــاع ــد الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل مــن
منصبه ،والعمل خــال هــذه امل ــدة على
إلتاحة الفرصة أمام
تحضير خالفته ّ
الكفاءات الشابة لتسلم زمام القيادة.
في يــوم ميالده ال ـ  ،54قــرر أغنى رجل
في الصني ،والــذي تقدر ثروته بحوالى
 40مليار دوالر أن الوقت حــان ليسلم
شعلة الشركة لجيل جديد ،بعدما نجح
في تحويلها من صفحة بسيطة على
اإلنترنت أبصرت النور من شقته عام
 1999إلى واحدة من أضخم الشركات
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا في
ب ــورص ــة ن ـيــويــورك  420مـلـيــار دوالر
أميركي.
خطوة «ما» أثارت دهشة العالم بأسره.
فكيف لــرجـ ٍـل فــي عــز عـطــائــه ونجاحه
أن يـقــدم على خـطــوة مماثلة؟ لكن من
للسخرية.
منظار لبناني ،فاألمر مثير ّ
ال يــام الرجل إن كــان غير مطلع على
«امل ـع ـجــزة الـلـبـنــانـيــة» ،لــذلــك نــدعــوه إلــى
إعادة التفكير بما قاله وإعــادة صياغة
ج ـم ـل ـت ــه ب ــال ـش ـك ــل اآلت ـ ـ ـ ــي« :ال يـمـكــن
ألي ش ــرك ــة أن تـعـتـمــد بــال ـكــامــل على
مؤسسيها...وال أحد يستطيع ممارسة
مـســؤولـيــات الــرئـيــس واملــديــر الـعــام إلى
األبد»...إال في لبنان.
سيد «ما» .ال شك لدينا بحسن نياتك،
ومــؤهــاتــك اإلداريـ ــة ،لكن نــرجــوك عدم
ـؤول ــون ــا ال
ال ـت ـع ـم ـيــم .ف ـفــي ب ـ ــادي م ـس ـ ّ
ي ـعّــرف ــون االسـ ـت ــرخ ــاء .ال ي ـك ــل ــون وال
يملون .نرجوهم التقاعد ،أخذ قسط من
الراحة ،لكنهم مصرون على التضحية
بكل شيء من أجلنا .يجهدون أنفسهم
لكي نرتاح ،وحتى حني توافيهم ّ
املنية
يبقون «أحياء فينا».
ع ــزي ــزي ال ـس ـيــد «مـ ـ ــا» ،إن ك ــان ــت «أي
شــركــة ال يمكنها أن تعتمد بالكامل
ع ـلــى مــؤس ـس ـي ـهــا» ،ف ـفــي ه ــذه البقعة
الصغيرة على ضفاف املتوسط بلد ال
يجيد ســوى االعتماد على ّ مؤسسيه.
ف ــي رب ــوعـ ـن ــا ش ـع ــب يـ ـض ــل م ــن دون
ملهميه وقادته .عميان نحن ،نبصر من
أعينهم .منهم تعلمنا الصمود واألمل.
قد يفشلون ،في الواقع ،ال يعرفونّ إال
الفشل ،لكنهم ال يستسلمون .يظلون
يـ ـح ــاول ــون ويـ ـح ــاول ــون ويـ ـح ــاول ــون...
ليفشلوا عــن جـ ــدارة ،لكننا معجبون
ب ـ ــإص ـ ــراره ـ ــم وع ــزيـ ـمـ ـتـ ـه ــم .إن كـنــت
ال ت ـعــرف ـنــا جـ ـيـ ـدًا ،ف ـن ـحــن أمـ ــة يـمـكــن
تعريفها بأمة «الفرصة الثانية والثالثة
وال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة»...أم ـ ــة ت ــؤم ــن ب ـ ــأن «ال ـع ـمــل
ال ـن ـظ ـيــف ي ـح ـتــاج إل ــى وقـ ـ ــت» .ال نــريــد
بضاعة صينية سريعة التلف.
ه ــا أن ـ ــت ت ـب ـل ـغ ـنــا ع ــن ن ـي ـتــك تـحـضـيــر
خــافـتــك خ ــال م ــدة ع ــام .جـمـيــل .لكن
ما بالك لو أخبرتك أنك متأخر عصورًا
عنا .هنا الخالفة جاهزة منذ الوالدة .ال
تحتاج إلــى تجهيز وخـبــرة وتحضير.
تأتي عاملة بالفطرة ،متمرسة وتنتقل
إليها املعرفة بالـ  .DNAأما باقي الشعب
املسكني فله أن يتلهى بهذه املؤسسات
ال ـبــائــدة ال ـتــي ت ـعــرف بــاســم الـجــامـعــات
واملدارس التي أقصى ما بإمكانها فعله
هــي تجهيزه ألن يكون موظفًا مطيعًا
للطفل املعجزة حني يكبر.
يا «جاك» ،ال تيأس أو تشعر بأي نقص،
فــإنـنــي أح ـمــل إل ـيــك خ ـب ـرًا سـ ــارًا .نحن
نـكـمــل بـعـضـنــا ال ـب ـعــض .ن ـعــم ،أن ــت في
حاجتنا مــن حيث ال ت ــدري ،فــإن كنت
أنــت من أســس «علي بابا»...فنحن من
نملك األربعني لصًا لكي تكتمل فصول
القصة...
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قطاع

ّ
ّ
ّ
دراجات جزين ...من ربة منزل إلى عالم األعمال
بـ 11ألف يورو فقط،
وبكشكين خشبيين
صغيرين ،وعدد
قليل من الدراجات
الهوائية ،تحولت
السيدة الجزينية
شيرين أبو راشد من
ربة منزل وأم لطفلين
إلى سيدة أعمال
رائدة في قريتها

كشف تقرير صــادر عن شركة «إرنست
أنـ ـ ــد يـ ــونـ ــغ» ال ـع ــامل ـي ــة ت ـ ـنـ ــاول ال ـق ـط ــاع
ال ـف ـنــدقــي ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
أن مـعــدل اإلش ـغــال الفندقي فــي بيروت
خــال األشـهــر السبعة األول ــى ً مــن العام
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري بـ ـل ــغ  %61م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـن ـس ـبــة
 %63.7املـسـجـلــة خ ــال ال ـف ـت ــرة عينها
من العام املاضي .ويعد معدل اإلشغال
الـفـنــدقــي فــي ب ـيــروت خ ــال ه ــذه الفترة
أقــل من نسبة  %64.6املسجلة في املدن
الـ ـ  14الـتــي شملها التقرير وه ــي :دبي
وج ــدة واملــديـنــة امل ـنــورة ورأس الخيمة
والكويت ومكة املكرمة ومسقط واملنامة
والــريــاض والــدوحــة وأب ــو ظبي وعـ ّـمــان
والـ ـق ــاه ــرة .وع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي فقد
هبط معدل اإلشغال الفندقي في بيروت
ب ـن ـس ـبــة  %2.7فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ــذك ـ ــورة،
ً
مسجال بالتالي ثاني أكبر انخفاض ما
بــن امل ــدن املشمولة ،وراء الــدوحــة التي
س ـج ـلــت ن ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض ع ـلــى أس ــاس
سنوي بلغ .%4.6-
الـ ــافـ ــت أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ــراج ــع

مروى بلوط
« »Jezzine bikesأو دراج ـ ـ ـ ــات ج ــزي ــن،
مشروع سياحي بسيط ،تمكنت أبو راشد
مــن إطــاقــه منذ فـتــرة قصيرة بمساعدة
ّ
م ــن م ـنــظ ـمــة «أوكـ ـسـ ـف ــام» وب ـت ـمــويــل من
االتحاد األوروبي .قبل أبو راشد كان هذا
النوع من األنشطة الرياضية والسياحية
غائبًا عن املنطقة منذ أكثر من  50عامًا،
رغم شهرتها بالجمال الطبيعي ،ما أتاح
الفرصة أمام الراغبني في اكتشاف جزين
ومحيطها بوسيلة صديقة للبيئة.
ُ
«امل ّ
حبة لـلـ ّـد ّراجــات الهوائية»،
أبــو راشــد
ّ
حــاص ـلــة ع ـلــى إجـ ـ ــازة ف ــي ال ــت ــوث ـي ــق من
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ت ـ ّ
ـزوج ــت وأنـجـبــت
ّ
ط ـف ـلــن ولـ ــم ت ـت ـمــكــن م ــن إيـ ـج ــاد فــرصــة
ُ
ع ـمــل ك ـمــا ح ـ ــال ك ـث ـيــريــن م ــن مـتـخــرجــي
الجامعات.
ّ
ال ـس ـ ّـي ــدة ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـجــاوز ال ـثــاثــن من
ُ
ً
عمرها ،استطاعت أن تنشئ عمال خاصًا
ّ
بها بعدما ّ
تعرفت إلى منظمة أوكسفام
مــن خ ــال املــركــز الـثـقــافــي ،Jezzine Hub
وب ـ ـعـ ــد ح ـص ــول ـه ــا عـ ـل ــى املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
«دراجـ ــات جــزيــن» ّال ــذي ّ
مـشــروع ّ
تقدمت
ّ
ب ــه ف ــي إطـ ــار مـســابـقــة لــأف ـكــار نظمتها
ّ
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة ،تـ ــولـ ــى مـ ــاركـ ــو ري ـت ـش ــي مــن
أوكـسـفــام مـهـ ّـمــة تنسيق امل ـش ــروع ،فيما
ّ
ق ــام االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بتمويله بمبلغ
قيمته  11ألف يورو« .هكذا أصبح الحلم
حقيقة» ،تقول أبو راشد.
قـبــل ال ـب ــدء بــالـعـمــل ،خـضـعــت أب ــو راش ــد
لعدد من التدريبات مع فريق من أوكسفام
عرفها إلى عالم األعمال وإلى ّ
ّ
كيفية وضع
ّ
خــطــة تـســويـقـيــة نــاج ـحــة .كــانــت الـبــدايــة

فنادق بيروت ...ارتفاع األكالف
رغم تراجع اإلشغال
م ـع ــدالت اإلش ـغ ــال وال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن
تدفع الفنادق إلى تخفيض أسعارها
لـ ـج ــذب أع ـ ـ ــداد أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـ ـنـ ــزالء ف ــإن
متوسط سعر الغرفة فــي بـيــروت بلغ
 185دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا خ ـ ــال األش ـه ــر
ال ـس ـب ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي،
ً
م ـس ـجــا ارت ـف ــاع ــا ب ـن ـس ـبــة  %1.3عـلــى
أســاس سـنــوي خــال الـفـتــرة املــذكــورة.
وح ـلــت ب ـيــروت بــالـتــالــي فــي املــرتـبــة 5
مــن حيث متوسط سعر الـغــرفــة خلف
جدة ( 284دوالرًا) ودبي ( 232دوالرًا)
والـكــويــت ( 193دوالرًا) واملـنــامــة (189
دوالرًا) ،مــع الـعـلــم أن م ـعــدل اإلش ـغــال
الـفـنــدقــي فــي دب ــي بـلــغ نـسـبــة .%76.1
ك ــذل ــك ف ــإن م ـتــوســط س ـعــر ال ـغــرفــة فــي
فنادق بيروت كــان أعلى من املتوسط
اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ــذي ه ـب ــط ب ـن ـس ـبــة %2.4
ليبلغ  171.9دوالر أميركي.
وعلى صعيد باقي املــدن التي تناولها
ال ـت ـقــريــر ف ـقــد س ـج ـلــت أبـ ــو ظ ـبــي أعـلــى
مـ ـع ــدل إش ـ ـغـ ــال ف ـن ــدق ــي خ ـ ــال األش ـه ــر
الـسـبـعــة األولـ ــى م ــن ع ــام  2018بنسبة

ّ
َ
االستثمار الذي بدأ بكشكين وعدد من الدراجات ،ما لبث أن بات معروفًا

مع إعــداد إعــانــات على صفحات مواقع
التواصل االجتماعي ،إضافة إلى طباعة
بعض املنشورات وخريطة ّ
تبي مسالك
ال ــدراج ــات فــي املـنـطـقــة قــامــت أب ــو راشــد
ّ
ً
جزين وصــوال إلى صيدا.
بتوزيعها من ّ
ت ــرى أب ــو راش ــد أن ـهــا لــم تـجــد أفـضــل من
ّ
ّ
قريتها جــزيــن لتنفيذ مشروعها ،ولعل
ُ
أكـثــر مــا ّ
شجعها على املـضــي باملشروع
ّ
ّ
ّ
ّ
«ال ــط ــرق ــات الــسـهـلــة ف ــي ج ــزي ــن ،الــطـقــس
املـعـتــدل فــي فـصــل الـ ّـص ـيــف ،إضــافــة إلــى
وجــود معالم سياحية مختلفة مناسبة
ّ
للسائحني».
«لـيــس جميع الـنــاس لديهم الـقــدرة على
ش ــراء ّ
دراج ــة هــوائـ ّـيــة» ،ب ــرأي أبــو راشــد،
ّ
وبــال ـتــالــي «بــإم ـكــان جـمـيــع مـحــبـ ّـي هــذه
الرياضة االستفادة من مشروع يوفر لهم
ّ
للصحة
مـمــارســة ن ـشــاط ريــاضــي مـفـيــد
مـقــابــل مـبـلــغ م ــال ـ ّـي قـيـمـتــه ثـمــانـيــة آالف
ليرة لبنانية للساعة الواحدة».
س ـل ـيــم ابـ ــن ب ـل ــدة ك ـفــرحــونــا وامل ـق ـي ــم في
ّ
ج ــزي ــن ،زب ــون دائ ــم ل ــدى أب ــو راش ــد منذ
أن اف ـت ـت ـحــت ال ـك ـش ــك الـ ـخ ــاص ب ـه ــا مـنــذ
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى س ـن ـتــن ،ح ـيــث اعـ ـت ــاد أن
يستأجر ّ
دراجــة هوائية في عطلة نهاية
ّ
األسبوع .إلى جانب حب سليم ملمارسة

ه ـ ــذه الـ ـ ّـريـ ــاضـ ــة ،ي ـش ـي ــر إل ـ ــى «إع ـج ــاب ــه
الكبير بهذه الفكرة الجديدة من نوعها
ّ
الـ ـت ــي حـ ّـس ـنــت م ــن ن ــوع ـ ّـي ــة ال ـح ـي ــاة لــدى
أبناء املنطقة» ،ويتابع« :لقد أتاحت لي
شيرين الفرصة الستئجار دراجة هوائية
ّ
ُ
بسعر مقبول في الوقت الذي لم أكن فيه
ّ
مستعدًا لشرائها».
ّ
ّ
رغ ــم أن سليم ب ــات ال ـيــوم يمتلك دراج ــة
خـ ــاصـ ــة بـ ــه ّبـ ـع ــد انـ ـتـ ـق ــال ــه ل ـل ـ ّـس ـك ــن فــي
بيروتّ ،إل أنه ّ
وفي ملشروع شيرين ،وال
ي ــزال يـقـصــدهــا وأص ــدق ــاءه عـنــد زيــارتــه

كان هذا النوع
من األنشطة الرياضية
والسياحية غائبًا
عن المنطقة منذ أكثر
من  50عامًا

ّ
للمنطقة ،الفتًا إلــى أن ــه ،بــن حــن وآخــر،
ُي ّ
عد مع أصدقائه لجولة على الدراجات
ّ
ّ
ال ـهــوائــيــة مــن جــزيــن ّ إل ــى مـنــاطــق أخــرى
م ـث ــل الـ ـق ــرع ــون وال ـ ــش ـ ــوف ،مـسـتـفـيــديــن
مــن الـ ّـدراجــات املــوجــودة لــدى أبــو راشــد،
فتكون بمثابة «رحلة الكتشاف الطبيعة
واستعادة النشاط والطاقة اإليجابية».
ّ
َ
ّ
خشبيني
االستثمار ال ــذي بــدأ بكشكني
ّ
الهوائية ،ما
وعدد محدود من الدراجات
لبث أن بــات معروفًا في املنطقة ،ويضمّ
ّ
حاليًا ّ 23
هوائية تخضع للصيانة
دراجة
ب ــاس ـت ـم ــرار ،وهـ ــي مـ ـت ــواف ــرة ب ـم ـقــاســات
ّ .Small، Large، X-largeأمـ ــا بــالـنـسـبــة
ّ
إل ــى الــراغ ـبــن ف ــي تـعــلــم ق ـي ــادة ال ـ ّـدراج ــة
الهوائية ،فتلفت أبــي راشــد إلــى أنــه «في
ه ــذه ال ـحــالــة أس ـتــدعــي خ ـب ـي ـرًا ملـســاعــدة
ّ ّ
ّ
الزبون على التعلم».
تشرف أبو راشد ً اليوم على إدارة أعمالها
بنفسها ،متولية ّ
مهمة املحاسبة ،فيما
ّ
يساعدها في العمل موظف واح ُــد .وعن
ّ
خ ـط ـط ـهــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،تـ ـق ــول« :أخ ــط ــط
لشراء نوع جديد من الدراجات ،من شأنه
ّ
أن يـلـ ّـبــي اح ـت ـيــاجــات ال ــزب ــائ ــن املـتـنـ ّـوعــة
ّ
وبسعر مقبول ،وبهذه الطريقة سأتمكن
من استقبال عدد أكبر من الناس».

¶ فنادق

¶ إتصاالت

برامج عمالء ّ
موحدة من «ماريوت»...
في  6700فندق

ألول مرة في لبنان«...ألفا» تطلق خدمة التخابر الصوتي عبر
الجيل الرابع VoLTE

أطلقت شركة «ألفا» ،بإدارة أوراسكوم لالتصاالت ،برعاية وزير االتصاالت جمال جراح ،للمرة
األول ــى فــي لـبـنــان ،خــدمــة التخابر الـصــوتــي عبر الجيل الــرابــع  ،VoLTEوذل ــك مــن متجر ألفا
النموذجي في مقرها الرئيسي في الدكوانة .وتقدم تقنية ال ــ VoLTEملشتركي «ألفا» ميزتني
مهمتني ،األولى هي وقت إعداد مكاملة اي  Call Setup Timeالذي يصل إلى ثانية ونصف ثانية
أو ثانيتني ،باملقارنة مع وقت يتراوح بني  7و 10ثواني ألي اتصال على ال 2Gوالـ ،.3Gفيما الثانية
هي نوعية صــوت عالية الجودة  .High Definitionوقــد شــدد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا
ومديرها العام املهندس مــروان الحايك على أن «أن ألفا كانت السباقة في إدخــال تقنية الجيل
الرابع (كداتا) إلى لبنان في عام  ،2013ويومها أنجزنا أول تجربة افتراضية على الـ ،VoLTEفي
حني أن شبكتنا اليوم جاهزة كليًا لهذه التقنية من الناحية التقنية والتجارية وستتيحها تدريجيًا
ملشتركيها تماشيًا مع ما يجري في العالم ،علمًا أن الهواتف الداعمة لهذه التكنولوجيا ليست بعد
متوافرة بكثرة سواء في األسواق العاملية أواملحلية».

¶ سيارات

ّ
اللبنانية
مرسيدس الفئة A-الجديدة في األسواق

ّ
كشفت شركة ت .غرغور وأوالده عن سيارة مرسيدس-بنز الفئة A-الجديدة التي تشكل

األول من مرسيدس-بنز ّ
الطراز ّ
املزود بنظام الوسائط املتعددة الجديد تجربة مستخدمي
ّ
ّ
ّ
ّ
مرسيدس-بنز ( )MBUXوهو مزود بخاصية التحكم الصوتي الذكي مع قدرة التعرف
ّ
ّ
خاصية التحكم الصوتي الثورية الجديدة التحكم في العديد
إلى التخاطب الطبيعي .تتيح
ّ
من الوظائف بواسطة صوتك ،من الراديو إلى التحكم في املناخ ،حيث يتم تفعيلها بعبارة
« .»Hey Mercedesكذلك إن نظام القيادة الذكية  Intelligent Driveمن مرسيدس-بنز
في الفئة ّ A
مجهز بمساعد الفرملة إذ يمكنها تحذير السائق من حدوث اصطدام وشيك
وتشغيل الفرامل بشكل مستقل في حالة الـطــوارئ .في هــذا اإلطــار ،قــال سيزار عون،
مدير عــام مرسيدس-بنز في شركة ت .غرغور وأوالدهّ :
«إن نظام تجربة مستخدمي
ّ
مرسيدس-بنز ( ،)MBUXامل ـ ّ
بخاصية التحكم الصوتي الــذكــي مــع الـتـعـ ّـرف إلى
ـزود
ّ
ّ
التخاطب الطبيعي ،يتيح لك ّ
التحدث إلى سيارتك كما لو أنك تتحدث مع صديقك».

كشفت «ماريوت الدولية» عن مجموع ٍة موحدة من املزايا ألعضاء
برامج «مكافآت ماريوت» و«مكافآت الريتز -كارلتون» و«ضيف
سـتــاروود املفضل» الــذيــن يزيد عــددهــم عــن  110ماليني عضو
مشترك ،والذين سيستفيدون من محفظتها الضخمة التي تضم
 29عالمة تجارية مشاركة في برامج الوالء مع ما يزيد عن 6,700
فندق في  130دولة ومنطقة حول العالم.
وبــات بإمكان أعضاء هذه البرامج كسب أو استرداد النقاط بني
الحسابات بسهولة كبيرة عبر كــامــل مجموعة بــرامــج ال ــوالء و
الحصول على نقاط أكثر بنسبة  %20في املتوسط لكل دوالر
يقومون بإنفاقه وبلوغ تصنيف «النخبة» بصورة أسرع مع فئات
النخبة الجديدة .كما يمكن لألعضاء دمج حساباتهم املنفصلة
حساب واحــد على املوقع اإللكتروني  Marriott.comأو
ضمن
ٍ
 SPG.comلالستفادة من املزايا كافة التي تقدمها برامج الوالء
في ماريوت في جميع أنحاء العالم.

 ،%79.4تـلـيـهــا دبـ ــي ،ث ــم رأس الخيمة
.%72.5
وفي سياق متصل ،أظهر تقرير صادر
عــن مــوقــع «وي ـج ــو» ،أح ــد أك ـبــر املــواقــع
اإللكترونية فــي الـشــرق األوس ــط وعلى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع خ ــدم ــات
ال ـس ـفــر والـ ـحـ ـج ــوزات ع ــن ت ـق ــدم لـبـنــان
 4مـ ــراتـ ــب فـ ـ ًـي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ع ــام
 2018مقارنة بالفترة عينها مــن العام
املنصرم على الئحة أفضل  25مقصدًا
عــاملـيــا لـلـمـســافــريــن م ــن مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا .أما على الئحة
أف ـضــل  10وج ـه ــات ف ــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا للمسافرين
ّ
م ــن هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ف ـق ــد حـ ــل ل ـب ـن ــان فــي
املــرتـبــة  ،7محافظًا عـلــى مــوقـعــه ،خلف
مـصــر وال ـس ـعــوديــة وتــرك ـيــا واإلم ـ ــارات
واألردن واملغرب ،ومتقدمًا على الكويت
وسلطنة عـمــان والـبـحــريــن .وقــد اعتبر
التقرير أن التحسن الــذي شهده لبنان
ي ـع ــود إلـ ــى ت ــدف ــق امل ـغ ـت ــرب ــن وخ ــاص ــة
القاطنني منهم في دول الخليج ،إضافة
ّ
السياح الخليجيني.
إلى
وب ـ ـ ّـن ال ـت ـقــريــر ال ـ ــذي تـ ـن ــاول تــوجـهــات
املـســافــريــن مــن منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشمال أفريقيا خالل الربع الثاني من
ال ـع ــام ال ـج ــاري أن مـصــر حــافـظــت على
موقعها فــي املرتبة األول ــى على الئحة
أفضل  25مقصدًا عامليًا للمسافرين من
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا
خ ــال الــربــع الـثــانــي مــن ال ـعــام الـحــالــي،
تـلـيـهــا الـهـنــد ف ــي املــرت ـبــة الـثــانـيــة وهــو
مــا يمكن تفسيره بـعــودة أع ــداد غفيرة
م ــن ال ـه ـنــود الـعــامـلــن ف ــي الـخـلـيــج إلــى
وط ـن ـهــم خـ ــال ف ـت ــرة رمـ ـض ــان .أمـ ــا في
ّ
املرتبة الثالثة والــرابـعــة فحلت كــل من
السعودية وتــركـيــا اللتني تــرا ًجـعــت كل
مـنـهـمــا مــرتـبــة واح ـ ــدة م ـق ــارن ــة بــالــربــع
الثاني من العام املاضي  ،فيما حافظت
اإلمارات على املرتبة الخامسة.
وفـ ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأفـ ـض ــل ال ــوجـ ـه ــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن مـ ــن مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا حافظت
ك ــل م ــن املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وأمل ــان ـي ــا على
مركزيهما األول والثاني على التوالي،
تليهما أذربيجان التي تقدمت مرتبتني.
فرنسا من جهتها حافظت على املرتبة
ال ـس ــادس ــة ف ـي ـمــا ت ــراج ـع ــت إس ـبــان ـيــا 3
م ــرت ـب ــات ل ـت ـحــل ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـع ــاش ــرة
واألخيرة.
(األخبار)

مصارف

أحوال الشركات اللبنانية ...ال تزال صعبة

أظهر مؤشر مديري املشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان لشهر آب املنصرم
استمرار تدهور أحــوال القطاع الخاص في لبنان حيث ظل املؤشر داخــل نطاق
ً
االنكماش ،مسجال  45.6نقطة .وعلى الرغم من أن القراءة األخيرة كانت بمثابة
ّ
تحسن طفيف بعد أن سجل شهر تموز أدنى قراءة في  21شهرًا وهي  45.4نقطة،
لكنها كانت ثاني أدنى قراءة منذ شهر تشرين األول .2016
وقد ّبي املؤشر أن أوضاع الطلب ظلت ضعيفة بشكل خاص خالل شهر آب ،مع
استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص .وأشارت
األدلــة املنقولة إلــى أن الوضع االقتصادي والسياسي الحالي قد أثــر على طلبات
العمالء في السوق املحلية .وشهد شهر آب أيضًا تراجعًا في مستوى مبيعات
التصدير ،ولكن بأبطأ معدل في ثالثة أشهر .ووفقًا لذلك ،انخفض إنتاج السلع
والـخــدمــات فــي الـقـطــاع الـخــاص خــال شهر آب .وك ــان مـعــدل االنـكـمــاش مطابقًا
للوتيرة الحادة املسجلة في شهر تموز ،والتي كانت هي األسرع منذ شهر تشرين
األول .2016
ٍّ
كــذلــك شـهــد شـهــر آب وف ـقــا لـلـمــؤشــر تــراج ـعــات فــي ك ــل مــن الـنـشــاط الـشــرائــي
والتوظيف ،على الرغم من أنه وبالنسبة إلى أعــداد املوظفني ،كان التراجع األخير
يكاد ال ُيذكر وكان األقل في سلسلة فقدان الوظائف الحالية املمتدة لستة أشهر.
وانعكاسًا لضعف الطلب ،أشــارت البيانات األخيرة إلــى استمرار غياب الضغط
على القدرات التشغيلية على مستوى القطاع الخاص .وقد هبط حجم األعمال غير
املنجزة (أي الطلبات الجاري العمل عليها ولكن لم تكتمل بعد) بشكل ملحوظ ،في
حني استمر تراكم املخزون بالرغم من تقليص الشركات لنشاطها الشرائي.
كذلك كشف املؤشر أن محاوالت الشركات زيادة املبيعات أدت إلى استمرار تراجع
متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر آب .وكان معدل التراجع أسرع من شهر
تموز لكنه كان متواضعًا في مجمله .في الوقت ذاتــه لم يتغير متوسط تكاليف
الـشــركــات كـثـيـرًا ،حيث ارتـفــع بشكل طفيف فقط بعد تــراجــع طفيف فــي بداية
الربع الثالث من العام .وظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشكل عام بشأن
مستقبل اإلنتاج خالل الـ  12شهرًا املقبلة .ورغم ذلك ،فقد كان مستوى التشاؤم
هو األقل منذ شهر آذار.
وتعليقًا على نتائج مؤشر  PMIلشهر آب قــال الدكتور فــادي عسيران ،املدير
العام لبنك بلوم إنفست أن «ضعف الطلب ال يزال هو العائق الرئيس أمام تحقيق
أي تقدم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني .ورغم ذلك ،فإن معدل تراجع أعداد
املوظفني والنظرة التشاؤمية للشركات املشاركة في الدراسة قد انخفضا مقارنة
بالشهور السابقة».

المتأهلون لجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي

¶ مفكرة اقتصادية
عشاء من «أريبا» ...إلطالق «اقبضها جد»

ملناسبة إط ــاق م ـبــادرة «اقـبـضـهــا ج ــد» لتمكني الـتـجــار والــدفــع
اإللكتروني في محافظة البقاع ،تقيم شركة «أريبا» املتخصصة
فــي مـجــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي حفل عـشــاء خــاصــا بــرعــايــة وزيــر
االقتصاد والتجارة رائد خوري وذلك يوم الثالثاء  11أيلول عند
ً
مساء في فندق القادري الكبير .Grand Kadri
الساعة 8.30

فطور «اقتصادي» ...من بنك لبنان والمهجر

ينظم بنك لبنان واملهجر مــأدبــة فطور مخصصة للصحافيني
بـعـنــوان «االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي بــاملــؤشــرات واألرقـ ـ ــام» وذل ــك يــوم
األربعاء  3تشرين األول الساعة  9.30صباحًا.

النسخة الثانية من Land Rover Experience

تنظم شركة «الند روفر» النسخة الثانية من Land Rover Experience
يوم الجمعة  14أيلول في  Waterfront Cityفي ضبيه من الساعة 11
صباحًا حتى الساعة  2ظهرًا.

أعلن بنك بيبلوس أسماء املصورين العشرة الذين تأهلوا إلى املرحلة النهائية من
النسخة السابعة لجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي ،التي ُتعتبر من ّ
أهم
التصوير الفني الفوتوغرافي في لبنان .وقد تأهل إلى املرحلة النهائية من
جوائز ّ
بيتي ختشيدجيان،
حليحل،
ريا
حكيم،
مليس
الحكيم،
ليتيسيا
من:
كل
املسابقة
ّ
كريستينا عــاصــي ،أدون ـيــس ع ــون ،ميالني م ــراد ،ه ــادي مــوصــلــي ،لقمان ناصر
الدين ونجيب هالل .وقد تم اختيار املتأهلني إلى املرحلة النهائية إثر دراسة متأنية
من قبل  BEIRUT ART FAIRورئيس لجنة الحكام لهذه النسخة من الجائزة،
 .2018أمــا اســم الفائز
وسيعرضون أعمالهم فــي املـعــرض مــن  20إلــى  23أيـلــول ُ َ
بجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي لعام  2018فسيعلن عنه في اليوم
األخير من املعرض وستختاره لجنة حكام مؤلفة من اختصاصيني عامليني في
مجال التصوير الفوتوغرافي هــم :تريستان لوند (رئيس اللجنة) ،مستشار فني
مـتـخـصــص فــي الـتـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ومـنـســق قـســم االك ـت ـشــاف فــي مـعــرض
Photo London؛ أوريلي بتريل (خبيرة مرافقة) ،أستاذة ورئيسة قسم التصوير
الفوتوغرافي في جامعة جنيف للفنون والتصميم وعضو مؤسس في مختبرات
أبحاث  A Broken ArmوEcho؛ نتالي عكاوي ،شريكة ومديرة في Beirut Art
 ،Residencyوعضو مؤسس في CUB Gallery؛ إليزابيث كوتورييه ،ناقدة فنية،
منسقة فنية ،وصحافية ،مؤلفة كتاب  ،L’Art Contemporainوهو من الكتب األكثر
مبيعًا حول الفن املعاصر؛ أنطوان حداد ،صاحب معرض .ARTLAB

