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مصارف

تقرير َ
فرنسبنك السنوي ...النمو %1
فرنسبنك في تقريره السنوي الذي ّ
أعلن َ
يعده عن االقتصاد اللبناني لعام  2018أن لبنان
ّ
ّ
ّ
ّ
تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي في حــدود  ،%1وذلــك بسبب التحسن الحاصل في
نشاط مطار بيروت رفيق الحريري الدولي ارتكازًا على الزيادة في عدد املسافرين عبره
بمعدل  7.4%عن عام  ،2017بحيث وصل إلى أكثر من  8.8مليون مسافر في عام .2018
وذكــر التقرير أن حركة السياحة ّ
تحسنت استنادًا إلى الزيادة الحاصلة في عدد السياح
بمعدل  %5.8عن عام  2017ليصل إلى ما يقارب املليوني سائح في عام  .2018كذلك أظهر
التقرير أن هناك تحسنًا أيضًا في حركة التصدير الوطني التي ّ
توسعت بنسبة  %4.4على
أساس سنوي إلى نحو  2.7مليار دوالر حتى نهاية تشرين الثاني  .2018كما يرتبط هذا
ّ
بالتحسن الحاصل في النشاط املصرفي ،حيث زادت موجودات املصارف التجارية
النمو
بنسبة  %13.8على أساس سنوي لتصل إلى  250مليار دوالر في نهاية .2018
على صعيد آخ ــر ،كشف التقرير أن ع ــددًا مــن القطاعات االقـتـصــاديــة سـ ّـجــل تراجعًا في
نشاطه ،كان بينها القطاع العقاري الذي شهد انخفاضًا في عدد املعامالت العقارية بنسبة
 %17.4بـ ـ ـ ــن عـ ــامـ ــي
 2017و ،2018وأيـضــا
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا فـ ـ ــي ق ـي ـمــة
عمليات الـبـيــع الـعـقــاري
بنسبة  %18.3إلى نحو
 8مليارات دوالر ،وكذلك
انخفاضًا في مساحات
ّ
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %23.1إلـ ــى
ن ـ ـحـ ــو  9م ـ ــاي ـ ــن م ـتــر
م ــرب ــع .وتــراج ـعــت قيمة
الـ ـشـ ـيـ ـك ــات امل ـت ـق ــاص ــة،
الـتــي تــؤشــر على حركة
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي
واالستثماري للقطاع الخاص ،بنسبة  %2.5بني عامي  2017و .2018وذكر التقرير أن املالية
العامة للدولة شهدت عجزًا ماليًا أكبر في األشهر التسعة األولى من عام  ،2018حيث بلغ
نحو  4.5مليار دوالر مقارنة مع ملياري دوالر للفترة ذاتها من عام  ،2017وذلــك بسبب
زيــادة اإلنفاق العام بنسبة  %26.6إلى  13.2مليار دوالر ،وزيــادة اإلي ــرادات العامة بنسبة
 %3.2إلى نحو  8.7مليار دوالر.
من ناحية أخرى ،بلغ الدين العام اإلجمالي نحو  83.6مليار دوالر حتى نهاية تشرين الثاني
 2018بنمو سنوي نسبته  %5.2عــن نهاية تشرين الثاني  ،2017فيما بلغ الــديــن العام
الصافي  75مليارًا و 69.3مليار على التوالي للفترتني املذكورتني .وبذلك تقف نسبة الدين
العام اإلجمالي إلى الناتج املحلي اإلجمالي عند نحو  %150لعام .2018
وأش ــار التقرير إلــى أن القطاع الـخــارجــي سـ ّـجــل تــدهــورًا فــي عــام  ،2018حيث زاد العجز
التجاري بنسبة  %2.3عن الفترة ذاتها من عام .2017

فعاليات إقتصادية

الهيئة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

انعقدت امس الهيئة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي بحضور وزيــري االقتصاد
منصور بطيش واالتصاالت محمد شقير ،و النائبني شوقي الدكاش وفادي عالمة .االعضاء
في املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأكد شقير لرئيس املجلس شارل عربيد انه سيطلب من مجلس الوزراء ارسال كل االمور
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،الى املجلس االقتصادي واالجتماعي ليبدي رأيه فيها.
بــدوره لفت بطيش الــى اخــذ اللجنة االقتصادية في املجلس بكل االقتراحات التي تعرض
عليها ،مشيرًا الى ان االولوية هي لبناء اقتصاد وطني منتج حيوي مؤنسن ،والى حوار دائم
بني العمال ورواد االعمال.
من جهته ،اكد عربيد استمرار الوزيرين بطيش وشقير والنائبني دكاش وعالمة بعضوية
املجلس االقتصادي واالجتماعي ،واعرب عن تفاؤله بالدور الذي سيلعبونه.

القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز

يعقد «مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان» ( )2019-LIOGمن  2إلى
 4نيسان /أبريل املقبل ّفي فندق هيلتون بيروت حبتور جراند .ويأتي انعقاد القمة بعد
تشكيل الحكومة وفي ظل سعي لبنان لتعزيز أنشطته البترولية خالل العام الجاري ،وهو ما
َ
القطاعني
ساهم بزيادة اهتمام املستثمرين وصناع القرار املحليني واإلقليميني والدوليني من
ّ
املتحدثني من خبراء النفط والغاز املعروفني
العام والخاص .ويستضيف املؤتمر عددًا من
ّ
ويخصص الـحــدث ال ــذي يتمحور حــول شـعــار« ،مجموعة كاملة
مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم.
ً
من الــرؤى والـفــرص» يومًا كامال لتكنولوجيا صناعة النفط وذلــك للمرة األولــى في تاريخ
ّ
التحول الرقمي في قطاع
املؤتمر .وتتضمن املداخالت التقنية بعض املواضيع املهمة مثل
النفط والغاز ،والتطورات الجيولوجية والتكنولوجية في القطاع وتأثيرها على صناعة النفط
والغاز اللبنانية .كما يركز برنامج القمة على مواضيع الشفافية والحوكمة في قطاع البترول
اللبناني ،والتزام الحكومة اللبنانية بمثل هذه القضايا ،خاصة في ضوء القوانني واألنظمة
التي ُأ ّ
قرت حديثًا.

مؤتمر االتحاد الدولي لوسطاء النقل

يستضيف لبنان وللمرة األولــى مؤتمر االتـحــاد الــدولــي لوسطاء الشحن في منطقة أفريقيا
والشرق األوسط ،وذلك بعد عملية تصويت جرت في املؤتمر العاملي لالتحاد الدولي لوسطاء
الشحن فــي الهند فــي شهر تشرين األول سنة  .2018سينعقد املؤتمر الــذي يحمل عنوان
«نحو  :2025أحــدث االتجاهات واملـبــادرات لتحفيز قطاع الشحن واإلم ــدادات اللوجستية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا» في فندق فينيسيا بيروت أيام  24و 25و 26حزيران
برعاية دولة الرئيس سعد الحريري ،وبالتعاون مع وزارة األشغال العامة والنقل وغرفة التجارة
والصناعة في بيروت وجبل لبنان وبدعم من مرفأ بيروت والقطاع الخاص.
ّ
املستجدات والتطورات في قطاع الشحن والفرص املتاحة في املنطقة
سيناقش املؤتمر آخر
لتطوير هذا القطاع وتحفيز الشراكة املحلية واإلقليمية ،باإلضافة إلى مواضيع متعلقة بمكننة
هذا القطاع ومستقبل الشحن الذكي والدور الريادي الذي يطمح لبنان لتحقيقه في هذا املجال.
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تسويق

ّ
عالمة لبنان التجارية ...مشوهـ ــة وفي الحضيض
استخدامًا في القاموس السياسي اللبناني خالل األشهر
إذا قمنا بمراجعة أكثر الكلمات
ّ
الماضية (أقله الكلمات ذات المغزى) لحلت «سيدر» في المرتبة األولى .المشاريع االستثمارية
الموعودة كانت إحدى نقاط اإلجماع عند مختلف األفرقاء لضرورة اإلسراع في تشكيل
الحكومة ،وبعض المشاريع المخصصة لبعض الملفات كانت سببًا للتناتش على بعض
الوزارات ،حتى البيان الوزاري تمحور بمعظمه حول «سيدر»
رضا صوايا
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أن االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ـت ــي
ن ـن ـت ـظــرهــا م ــرت ـب ـط ــة إل ـ ــى ح ــد كـبـيــر
بالسياسة .قرار الدعم كان سياسيًا،
ل ـك ــن ،أن ـح ــن ح ـقــا ب ـحــاجــة ملــؤت ـمــرات
عاملية للحصول على بضعة مشاريع
استثمارية؟ أليس لبنان جذابًا إلى
الحد الــذي يجذب فيه املستثمرين؟
وه ــل حـقــا األوضـ ــاع فــي املنطقة هي
ال ـتــي تــؤثــر ف ــي تــدفــق االس ـت ـث ـمــارات
علينا وعلى جيراننا؟
الـحـقـيـقــة أك ـث ــر إي ــام ــا م ـمــا نـتـصــور
وإن ك ـ ــان ال ن ـل ـغ ــي آثـ ـ ـ ــار ال ـ ـظـ ــروف
اإلقـلـيـمـيــة املـحـيـطــة ب ـنــا .املـشـكـلــة أن
لبنان فشل في تسويق نفسه كمكان
جــذاب للمستثمرين ورجــال األعمال
ّ
والسياح.

تـمـيــل إل ــى التفكير ب ــاألمل ــان كشعب
م ـت ـف ــوق ص ـن ــاع ـي ــا ،ي ـق ــدم مـنـتـجــات
وخدمات عالية الجودة .األمر عينه
ينطبق على اليابانيني واألميركيني
والفرنسيني .يصبح تفوق عالماتهم
ال ـت ـج ــاري ــة مــرت ـب ـطــا ب ــال ــدول ــة ك ـكــل،
والعكس صحيح .أي أزمة سياسية

فشل لبنان في تسويق
نفسه كمكان جذاب
للمستثمرين ّورجال
األعمال والسياح

الدول تسوق أيضًا
نعم ،كما أن الشركات تسوق لنفسها
فالدول تسوق لنفسها أيضًا .وكما
نـتـحــدث عــن عــامــة تـجــاريــة لشركة
مـ ـ ــا هـ ـن ــال ــك عـ ــامـ ــة تـ ـج ــاري ــة
لدولة ما .العالمات التجارية
تؤثر في الدول كما أن الدول
تــؤثــر فــي الـعــامــات التجارية.
ً
ل ـنــأخــذ أملــان ـيــا م ـث ــا .ح ــن تــرى
ش ـ ـ ـعـ ـ ــار شـ ـ ــركـ ـ ــة امل ـ ـ ــرس ـ ـ ـي ـ ـ ــدس ال
يـنـحـصــر ت ـف ـك ـيــرك بــال ـشــركــة فقط
ك ـم ــؤس ـس ــة تـ ـج ــاري ــة ،بـ ــل ال إرادي ـ ـ ــا

¶ خدمات

خدمة جديدة لبيع السيارات من أوليكس

أعلنت أوليكس،
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة
ب ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة بـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــارات
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
ف ــي ل ـب ـن ــان ،عن
إطــاق خدمتها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
«Cash My
مـ ـ ـ ــن
Car
 »OLXك ـجــزء
مـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع
عـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات.
ت ـه ــدف هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة إلـ ــى ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة ب ـي ــع ال ـس ـي ــارات
ّ
وتسريعها مع ضمان إجــراء كل عملية بيع بطريقة شفافة
وب ـح ـســب األسـ ـع ــار امل ـع ــروض ــة ف ــي الـ ـس ــوق .ب ـه ــذه الـعـمـلـيــة
ّ
سيتمكن البائعون املحتملون من الوصول إلى الخدمة عبر
حيث
صفحة مخصصة لذلك ّ ،cashmycar.olxliban.com
يمكن للمستخدمني الحصول على جميع املعلومات املتعلقة
بهذه الخدمة الجديدة.
كـخـطــوة أولـ ــى ،يـتـقــدم ال ـبــائــع بـطـلــب تـحــديــد مــوعــد لفحص
س ـيــارتــه عـلــى املـنـصــة بـعــد إدخـ ــال تـفــاصـيــل س ـيــارتــه على

في هذه الدول من املمكن أن تؤثر في
عالماتها التجارية ،وقد شهدنا هذا
األم ــر مــع الــرئـيــس األمـيــركــي ترامب
ح ــن فـضـلــت ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات
ن ـق ــل ع ـم ـل ـيــات ـهــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج حــن
قرر فرض ضرائب على األوروبيني،
وهو ما أثر في قوة بعض العالمات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات وع ـ ـلـ ــى
أسهمها...
لكن كيف نقيس الـعــامــة التجارية
ل ــدول ــة مـ ــا؟ ال ـطــري ـقــة امل ـت ـب ـعــة تـقــوم
على إسقاط املنهجية املعتمدة على
الشركات على الدول ،وذلك من خالل
تصورات مواطني أي دولة والسياح
ال ــذي ــن ي ـق ـصــدون ـهــا وامل ـس ـت ـث ـمــريــن
ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ب ـم ـمــارســة األع ـمــال
ف ـي ـهــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــأث ـيــر ال ـص ــورة
الـ ـت ــي ت ـن ـقـل ـهــا ل ـن ــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عن
هذه الدولة.

لبنان آخر الدول
بــاالعـتـمــاد عـلــى ه ــذا السيناريو
ووفـ ـ ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــريـ ــر ل ـ ـشـ ــركـ ــة Brand
 Financeالعاملية الذي درس العالمة
الـت ـجــاريــة ل ـلــدول وم ــدى جاذبيتها
للسياح واملستثمرين وآثــارهــا على
ّ
الشركات العاملة فيها ،حل لبنان في
املرتبة  95مــن أصــل  100لـعــام 2018
م ـتــراج ـعــا مــرت ـبــة ع ــن تــرت ـيــب ال ـعــام
ّ
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غرار العالمة التجارية ،النوع ،املوديل ،السنة ،والكيلومتراج،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة ت ـم ــك ــن ال ـش ــرك ــة مــن
االت ـص ــال ب ــه .بـعــد ذل ــك ،يـتــواصــل فــريــق أولـيـكــس مــع الـبــائــع
لـتـحــديــد مــوعــد الـفـحــص املـجــانــي لـلـسـيــارة فــي الــوقــت الــذي
يناسبه .وبعد تحديد املوعد يتم فحص السيارة في منشأة
« »Cash My Carفي سن الفيل .ومن ّثم يتلقى البائع عرضًا
ّ
فوريًا ويتخذ قــراره مباشرة .وفــي حــال موافقة البائع على
السعر املـعــروض تقوم أوليكس بدفع املبلغ له نقدًا وبشكل
فوري ،بحيث ال تستغرق العملية بالكامل أكثر من  30دقيقة
من لحظة اقتياد السيارة للفحص حتى لحظة تسديد املبلغ
للبائع وتنفيذ األوراق الالزمة.

¶ شركات

«هوريكا» لبنان بنسخته الـ26
يعد «هوريكا» لبنان بنسخته الــ 26ل ــ Seaside Arenaهذا العام،
ّ
ّ
املتخصص في مجال الصناعة
ومن املتوقع أن يستقطب املعرض
ّ
متخصص وأكثر
والضيافة والخدمات الغذائية أكثر من  18ألف
مــن  350عــارضــا محليًا ودول ـيــا مــن فــرنـســا وإيـطــالـيــا وتركيا
والـيــونــان وهــولـنــدا واإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة ومـصــر وســوريــا
واألردن وكــوريــا ،ما ّ
يؤمن للزائرين فرصة الكتشاف املنتجات
والـخــدمــات ألكثر مــن  2500عالمة تجارية خــال املـعــرض الــذي
ّ
يستمر مل ــدة أرب ـعــة أي ــام .وم ــن املــرتـقــب أن يحضر ال ـحــدث أكثر
مــن  60خبيرًا دولـيــا مــن عالم املــأكــوالت واملـشــروبــات والضيافة
للقيام بالعروضات واملـشــاركــة فــي تحكيم عــدد مــن املسابقات.
كـمــا سيستضيف «هــوري ـكــا» لـبـنــان حــدثــن مميزين يسلطان
ً
الضوء على النكهات اللبنانية ،أوال «املطبخ» ،حيث سيقدم الطهاة
اللبنانيون والعامليون مهاراتهم في مجموعة ّ
متنوعة من ورش
الطبخ لتكريم تــراث الطعام املحلي ،وثانيًا مختبر «الـعــرق» الذي
يتيح الفرصة أمام خبراء العرق املحليني لتبادل خبراتهم.
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قــد يـبــدو أن مناكفاتنا السياسية
والـ ـت ــذاك ــي ع ـل ــى ب ـع ـض ـنــا ال ـب ـعــض
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــات ال ـ ـتـ ــي نـ ـنـ ـج ــر إل ـي ـه ــا
لـيـســت إال م ــادة لـلـتـنــدر اإلع ــام ــي،
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة فـ ـ ـ ــإن آث ـ ــاره ـ ــا
ع ـظ ـي ـم ــة وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا خ ـط ـي ــرة.
ص ـ ــورة ل ـب ـنــان ب ــات ــت م ـش ــوه ــة ،وال
ي ـك ـفــي ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة أو ال ـق ـيــام
بـبـعــض اإلص ــاح ــات ه ـنــا وهـنــالــك
لـتـحـسـيـنـهــا .واألمـ ــر لـيــس مرتبطًا
بـ ـعـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي دولـ ـ ــة م ــا.
ص ـح ـيــح أن أب ـ ــرز الـ ـ ــدول م ــن حـيــث

اﻟﻴﺎﺑﺎن

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة هـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدول
الصناعية الكبرى ،لكن املفارقة فإن
أفضل الدول من حيث النمو املسجل
فــي عــامــاتـهــا هــي دول تشبهنا ال
بل من حيث واقعها املعيشي أسوأ
منا بــأشــواط .لكنها الـصــورة التي
نعكسها عن أنفسنا ومدى جديتنا
فــي االرت ـقــاء نحو األفـضــل .فــي هذا
ّ
اإلطـ ـ ـ ــار ح ــل ــت قـ ـب ــرص فـ ــي امل ــرت ـب ــة
األولى من حيث الدول ذات العالمة
األفـ ـ ـض ـ ــل ً
أداء ت ـل ـي ـه ــا ج ـم ـه ــوري ــة
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وم ـصــر
وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا...

المساعدة متوافرة
إلطالق شركة ناشئة
خطا لبنان خطوات كبيرة ّلناحية تأمين بيئة العمل
المناسبة للمبدعين ورواد األعمال والشركات
الناشئة ،الذين بات بإمكانهم االستفادة من توافر
عدد كبير من مسرعات األعمال والمؤسسات التي
تقدم الخبرات والنصائح واألدوات الالزمة لالنطالق
والنجاح .وبعدما كانت الشكوى دائمة من عدم
وجود أسس بنيوية ومادية لتحتضن الطاقات
البشرية اللبنانية وتواكبها ،باتت النهضة الحالية
في هذا المجال واالهتمام المتزايد من القطاعين
العام والخاص بتوفير الدعم ألي فكرة رائدة
وطموحة ضمانة نهضة مستقبلية

ّ
تحدي ريادي األعمال من «توتال»

ّ
املقدمة ّ
امللفات ّ
لتحدي ريادي
أعلنت مجموعة توتال في لبنان عن اختيار  15مشتركًا من
األعمال بنسخة عــام  ٢٠١٩ - ٢٠١٨وذلــك من بني أكثر من  309تسجيالت ،من خالل
ّ
استبيان وتصويت عبر اإلنترنت ،قبل أن ّ
متخصصني.
تتم دراستها من ِقبل
وقـ ـ ّـدم املـتـســابـقــون ال ـ ــ 15الـنـهــائـ ّـيــون
مشاريعهم على ّ
مدى َ
يومني ،بعد أن
ّ
تلقوا تدريبًا ليأتوا ويخضعوا لتقييم
لجنة التحكيم املـحـلـ ّـيــة ،وف ــي نهاية
الترشيحات ستعلن لجنة التحكيم
في ّ
األول من آذار  2019أسماء الفائزين الثالثة ،وسيحصل ّرواد األعمال الشباب على
ّ
مساعدة مالية قد تصل قيمتها إلى  12500يورو ودعمًا من توتال لبنان ،وسيستفيدون
ّ
ّ
ّ
ّ
النسائية
سيتم منح لقب الجائزة
وإعالمية لترويج مشاريعهم .كما
إعالنية
من حملة
إلى إحدى ّ
ّ
املتأهالت لتشجيع مشروعها .سيتم أيضًا تكريم جميع املتسابقني في حفل
توزيع الجوائز الرسمي.

¶ نشاطات

المعرض التوعوي حول األمراض السرطانية
شارك املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق في املعرض التوعوي
ّ
األول حول األمراض السرطانية الذي أقيم في الفوروم دو بيروت من  8حتى  10شباط
ّ
 ،2019والــذي نظمته «جمعية برباره نصار» بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والذي
يهدف إلى لفت االنتباه إلى أهمية الوقاية والكشف املبكر عن السرطان .وقد قام املركز
الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق بتنظيم ورشة عمل حول سرطان
الغدد اللمفاوية وأنواعها ومراحلها وطرق العالج ،ألقى خاللها الدكتور هادي غانم ،رئيس
قسم أمراض الدم واألورام في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق
محاضرة ،تالها شهادتان من َ
ناجيني من مرض السرطان هما روماريو أبو شديد الذي
ّ
ّ
كممرض في املركز الطبي ،وميشال حجل وهي مريضة سابقة تلقت عالجها في
يعمل
املركز الطبي.

نور عتريسي ،أطلقت شركة لتثقيف المراهقين إلكترونيًا

أدرك ــت ن ــور عـتــريـســي أن الـحـلــول واملـســاعــدة شارك في نسختها األخيرة  91تلميذًا.
ب ــات ــت م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ملـ ــن ي ـ ّـرغ ــب فــي يـخـضــع امل ـش ــارك ــون ل ـ ــدورات مـتـنــوعــة تغطي
تأسيس شركة ناجحة ،وهــو ما حفزها على مجاالت واسعة من االختصاصات ،تضم إلى
برمجة الكمبيوتر ،تعليم
امل ـ ـبـ ــادرة واإلقـ ـ ـ ــدام على
ك ـي ـف ـي ــة ت ــأسـ ـي ــس م ــوق ــع
خــوض التجربة ،وجعل
إلكتروني وإنشاء تطبيق
حلمها حقيقة ما دامت
الفكرة ّ
عـ ـل ــى الـ ـه ــات ــف الـ ـخـ ـل ــوي،
مميزة واألدوات
لتحقيقها مـتــوافــرة .في لم يعد مفهوم األمية كما التصوير باستخدام
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـيـ ـ ــرة
هذا السياق ،أسست
نور محصورًا بمن ال يجيد
(الـ ـ ــدرونـ ـ ــز) ،إض ــاف ــة إلــى
عام  2014شركة Teens
القراءة والكتابة ،بل
دروس ف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة
 Who Codeالتي تهدف
إل ـ ـ ــى ت ـث ـق ـي ــف األط ـ ـفـ ــال أصبح يشمل من ال يجيد والهندسة املــدنـيــة واألمــن
الـسـيـبــرانــي .كــذلــك تتولى
واملــراه ـقــن تكنولوجيًا،
استخدام الكمبيوتر
ال ـش ــرك ــة تـنـظـيــم زي ـ ــارات
وخ ـ ــاص ـ ــة أن م ـف ـه ــوم
ل ـع ــدد م ــن ال ـش ــرك ــات كي
األم ـيــة ت ـطــور حـتــى بــات
ي ـت ـعــرف امل ـش ــارك ــون عن
ال ينحصر بمن ال يجيد
ك ـث ــب إلـ ــى ك ـي ـف ـيــة الـعـمــل
القراءة والكتابة ،ليشمل
التطبيقي فــي ســن مـبـكــرة،
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ي ـج ـي ــد
كما تؤمن للبعض منهم فرصة التدرب في هذه
استخدام الكمبيوتر وعالم اإلنترنت.
تـتــوجــه ًالـشــركــة الـتــي بــاتــت تـضــم فــريــق عمل الشركات.
متكامال ،إلى املراهقني من عمر  12حتى عمر إضــافــة إل ــى الـبـعــد التعليمي ،تتضمن ال ــدورة
 ،18وبعدما بدأت مهامها بإعطائهم حصصًا الصيفية تـمــاريــن ريــاضـيــة يومية بما يـتــواءم
تعليمية يوميًا بعد الظهر ،تطورت نشاطاتها مع مقولة العقل السليم في الجسم السليم .أما
حتى باتت تنظم ،منذ عام  ،2016دورة صيفية أحدث ابتكارات الشركة فكان إطالقها منصة
تـمـتــد مل ــدة شـهــر كــامــل تـحــت اس ــم  Unleashإل ـك ـتــرون ـيــة يـمـكــن ل ـل ـم ــدارس أن تستخدمها
 Your Potentialفي  Beirut Digital Districtلتعليم الطالب كيفية برمجة الكمبيوتر.

