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مصارف

أبطأ تدهور في األوضاع التجارية خالل عام

لم يعد الحديث اليوم عن تراجع املؤشرات االقتصادية في لبنان ،هو الحدث ،بل بات السؤال إلى
أي مدى ُي ّ
سجل التراجع في كل القطاعات .منذ أيام أظهر التقرير الصادر عن مؤشر بلوم لبنان
 PMIحول نتائج املسح الشهري للنشاط االقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تراجعًا
هو األبطأ في عام ،رغم الجو اإليجابي الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة.
وسجل املؤشر الرئيسي  46.9نقطة في شهر شباط املاضي ،مرتفعًا عن  46.5نقطة سجلها في

شهر كانون الثاني ،ومشيرًا إلى تدهور قوي آخر في األوضاع التجارية على مستوى اقتصاد
القطاع الخاص .وأشار التقرير الذي يصدر عن شركة  IHS Markitبرعاية Blominvest Bank
منذ شهر أيار  2013إلى تراجع معدل انكماش اإلنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني ،إذ
شهد النشاط التجاري هبوطًا بأبطأ وتيرة في  12شهرًا .ومع ذلك ،فقد ظل االنخفاض األخير
قويًا في املجمل.
وعلى غرار ما شهده النشاط التجاري ،استمر تراجع األعمال الجديدة بشكل ملحوظ في شهر
شباط ،مع تسجيل ضعف في أحوال الطلب بسبب استمرار حالة عدم اليقني السياسي .ومع
ذلــك ،فقد تسارع معدل االنكماش إلـ ّـى أبطأ مستوى في عــام .وواصلت صعوبة بيئة األعمال
التأثير سلبًا على سوق العمل ،حيث قللت شركات القطاع الخاص أعداد املوظفني مرة أخرى في
شهر شباط .وتسارع معدل فقدان الوظائف مقارنة بشهر كانون الثاني ،بالرغم من أن التراجع
كان هامشيًا في املجمل .وأبرز تسارع تراجع الطلبات غير املنجزة غياب الضغط على قدرات
الشركات.
ّ
كما قللت الشركات مشترياتها من مستلزمات اإلنتاج في نصف الربع األول من العام .عالوة
ً
على ذلــك ،جــاء معدل التراجع أســرع قليال من شهر كانون الثاني .ومــع ذلــك ،فقد أدى نقص
املبيعات إلى استمرار نمو مخزون املشتريات .تماشيًا مع زيادة سرعة تراجع النشاط الشرائي،
وتحسن أداء املوردين بشكل هامشي.
ّ
ومع استمرار ترنح معدالت الطلب وهيمنة الضغوط التنافسية ،قامت الشركات اللبنانية في
شهر شباط بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي .ومع ذلك،
فقد كان التراجع األخير هو األبطأ منذ شهر أيلول املاضي.
في غضون ذلك ،لم يتغير متوسط التكاليف التي واجهتها الشركات في شهر شباط .وجاء هذا
مدفوعًا بحالة استقرار عام في أسعار املشتريات ،حيث شهدت األجور توسعًا بشكل طفيف.
وأخيرًا ،وجدت الدراسة أن الشركات ظلت متشائمة بشأن مستقبل األعمال ،وأشار العديد من
الشركات املشاركة إلى استمرار عدم االستقرار السياسي.
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قطاع

ّ
ّ
ريادة األعمال في لبنان ...حل للبــطالة ومعبر للعالمية
ّ
والبرازيل التي حلت في املركز .48
الالفت كان حلول قطر في املرتبة األولى
عــاملـيــا واإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة في
املركز السابع فيما سبقت مصر لبنان
ّ
بمركز واحد وحلت في املركز  .34وعلى
ّ
مستوى اإلقليم حلت «إسرائيل» وتركيا
ب ـك ــل مـ ــا ت ـخ ـت ــزن ــاه مـ ــن قـ ـ ـ ــدرات تـقـنـيــة
واقتصادية وبشرية في املرتبتني  28و
 29على التوالي .وإن كان من فائدة في
هذه املعطيات هي أنها ّ
تبي بوضوح أن
لبنان قــادر على مقارعة ومنافسة دول
تفوقه مــن حيث حجمها الديموغرافي
وإمكانياتها املادية والتكنولوجية.

رضا صوايا
ف ــي ظ ــل تـسـجـيــل م ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة في
ل ـب ـن ــان ن ـس ـبــا م ــرع ـب ــة وت ـخ ـط ـي ـهــا %36
ف ــي اإلجـ ـم ــال و %42ف ــي ص ـفــوف الـفـئــة
العمرية  24 – 18عامًا وفق دراسة حديثة
أجــرت ـهــا جـمـعـيــة «مـ ـب ــادرات وقـ ـ ــرارات»،
كما واألرقام املقلقة عن أعداد اللبنانيني
الــذيــن غ ــادروا لبنان ولــم يـعــودوا العام
امل ــاض ــي وال ـت ــي بـلـغــت  33129شخصًا
بـحـســب «الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» ،أضــف
إلـيـهــا املــؤس ـســات الـتــي أغـلـقــت أبــوابـهــا
خــال األشـهــر املنصرمة ومــزاحـمــة اليد
العاملة األجنبية الرخيصة للبنانيني،
أصبحت ري ــادة األعـمــال إح ــدى الحلول
ال ـت ــي يـلـجــأ إل ـي ـهــا الـكـثـيــر م ــن الـشـبــاب
م ـم ــن ي ـم ـل ـكــون أف ـ ـكـ ــارًا الم ـع ــة وخ ــاق ــة.
املـشـجــع فــي امل ــوض ــوع هــو أن الـتـمــويــل
بــات مـتــوافـرًا كـمــا والـخـبــرة والنصائح
التي تقدمها أعداد متزايدة من الشركات
واملنظمات لكل طامح بتأسيس شركة
ناشئة وإطالق مشروعه الخاص .
أظـ ـ ـه ـ ــرت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان Global
 Entrepreneurship Monitorل ـل ـعــام
 2019/2018تـ ـتـ ـن ــاول مـ ـ ــدى ج ــاذب ـي ــة
ال ـب ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـ ــريـ ــادة األع ـ ـمـ ــال أن
ّ
لـبـنــان ح ــل فــي املــرتـبــة  35مــن أص ــل 54
دولـ ــة ح ــول ال ـع ــال ــم شـمـلـتـهــا ال ــدراس ــة
وفـ ــي امل ــرت ـب ــة  5م ــن أصـ ــل  12دول ـ ــة في
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا.
الـنـظــرة امل ـج ـ ّ
ـردة للترتيب قــد تظهر أن
لبنان متخلف عن بقية الدول في مجال
ريادة األعمال ،لكن التدقيق في عدد من
املــؤشــرات تظهر الكثير من اإليجابيات
ال ـتــي يـمـكــن الـتــأسـيــس عـلـيـهــا لتطوير
الـعـمــل فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .وم ــع ه ــذا ،فــإن
ّ
ً
لـبـنــان سـبــق دوال كــروس ـيــا ال ـتــي حــلــت
فــي املــرتـبــة  37وإيـطــالـيــا الـتــي حصدت
املرتبة  40والسعودية التي كــان املركز
 41من نصيبها واليونان في املركز 42

إقبال كبير واإلناث فاعالت
ت ـت ـنــاول ال ــدراس ــة ف ــي أح ــد األقـ ـس ــام ما
تسميه بـ «مجموع النشاط الريادي في
مرحلة مبكرة» وال ــذي تعرفه بالنشاط
املنظم الذي يركز على الفترة التي تسبق
ً
والتي تلي مباشرة انطالق العمل الفعلي
لـلـشــركــة ،أي املــرح ـلــة ال ـتــي ي ـكــون فيها
رائد األعمال مشاركًا بنشاط في إنشاء
ال ـع ـمــل وم ــن ث ــم مـلـكـيــة ال ـع ـمــل وإدارت ـ ــه
مل ــدة  42ش ـه ـرًا .تظهر الـبـيــانــات أن دول
أميركا الشمالية وأوروبــا سجلت نسبًا
منخفضة لناحية ريادة األعمال وهو ما
تفسره الــدراســة بتوافر فــرص عمل في

ّ
حل لبنان في المرتبة
األولى من ّحيث
«عالمية» رواد أعماله

bus@al-akhbar.com
نادر صباغ

ه ــذه األسـ ــواق قــد تلغي حــاجــة البعض
للتفكير بإطالق عمل خاص بهم ،إضافة
إلــى مـسـتــوى املـنــافـســة الـعــالــي ال ــذي قد
يحبط البعض ويمنعهم مــن املجازفة.
في هذه النقطة بالتحديد يحتل لبنان
املرتبة الثالثة وهو ما يظهر مدى إقبال
الـلـبـنــانـيــن عـلــى ري ــادة األع ـم ــال وال ــذي
ال شــك حفزته مـعــدالت البطالة وغياب
االستقرار الوظيفي ما دفــع بالكثيرين
للبحث عن خيارات بديلة.
إحـ ــدى امل ــؤش ــرات الـ ـب ــارزة أي ـضــا تكمن
فــي حصة اإلن ــاث مــن «مجموع النشاط
ال ــري ــادي فــي مــرحـلــة مـبـكــرة» فــي لبنان
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـبـ ـ ّـن أن اإلن ـ ـ ـ ـ ــاث ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
م ـن ـخ ــرط ــات ف ــي ق ـط ــاع ري ـ ـ ــادة األع ـم ــال
بشكل واس ــع وإن كــانــت هــذه النسبة ال
تــزال أقــل بشكل كبير مــن نسب الــذكــور.
تصل نسبة اإلناث من «مجموع النشاط
ال ــري ــادي فــي مــرحـلــة مـبـكــرة» فــي لبنان
إل ــى حــوالــى  ،%18وه ــي نسبة مرتفعة
ج ـ ـدًا إذا مـ ــا قـ ــورنـ ــت ب ـن ـس ــب م ـش ــارك ــة
الـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي دول ك ــال ـس ــوي ــد وأمل ــان ـي ــا
وإيطاليا وسويسرا حيث تقل عــن %5
أو ف ــي فــرن ـســا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة حيث
تالمس النسبة حدود .%5

األول عالميًا
إال أن أكـ ـث ــر امل ـع ـط ـي ــات أه ـم ـي ــة ف ــي مــا
يـخـتــص بـلـبـنــان تـكـمــن ف ــي قـ ــدرة ّ
رواد
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن عـ ـل ــى ت ـس ــوي ــق
م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ل ـ ـل ـ ـخـ ــارج وجـ ـ ـ ــذب ع ـم ــاء
ّ
أج ــان ــب .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ح ــل لـبـنــان في
املرتبة األولــى عامليًا من حيث «عاملية»
رواد أع ـم ــال ــه .وتـ ـع ـ ّـرف الـ ــدراسـ ــة ّ
ّ
رواد
األعمال العامليني على أنهم أولئك الذين
تذهب  %25أو أكثر مــن مبيعاتهم إلى
مستهلكني مــن خــارج دولتهم .استنادًا
إل ــى ه ــذا الـتـعــريــف ف ــإن أكـثــر مــن نصف
ّ
رواد األعمال اللبنانيني يصنفون وفق
الـ ــدراسـ ــة ع ـل ــى أن ـه ــم «ع ــاملـ ـي ــون» وه ــي

نسبة مرتفعة ج ـدًا يـتـفــوق فيها لبنان
على كافة الــدول التي شملتها الدراسة
بأشواط( .رسم بياني)

استدامة وتفاؤل

ن ـق ـط ــة إض ــافـ ـي ــة ت ـس ـ ّـج ــل ل ـل ـب ـن ــان أال
وهي تطور الشركة الناشئة لتصبح
«ش ـ ــرك ـ ــة نـ ــاض ـ ـجـ ــة» ب ـح ـس ــب وص ــف
الــدراســة ،والنضج هنا هــو استمرار
ال ـش ــرك ــة ألك ـث ــر م ــن  42ش ـه ـرًا .سـ ّـجــل
ل ـب ـنــان ف ــي ه ــذا امل ـج ــال أي ـض ــا تـقــدمــا
على ســواه مــن ال ــدول وهــو مــا يؤشر

إلــى مــوضــوع فــائــق األهـمـيــة وهــو أن
ه ـن ــال ــك جـ ـهـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا يـ ـب ــذل إلن ـج ــاح
الشركات الناشئة في لبنان ومنحها
األدوات ال ــازم ــة ل ـل ـن ـمــو وال ـت ــوس ــع،
وبالتالي ليست ملجأ لفاقدي األمل
أو م ـج ــرد مـ ـح ــاوالت يــائ ـســة نــاجـمــة
عــن الـظــروف املعيشية واالقتصادية
التي تشهدها البالد .وتظهر الدراسة
أن الـغــالـبـيــة الـكــاسـحــة مــن الـشــركــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان تـ ـتـ ـح ــول إل ــى
شركات «ناضجة».
وع ـلــى رغ ــم ال ـظ ــروف الــداخـلـيــة التي

غضب ال سياحة

يـشـهــدهــا ل ـب ـنــان وال ـت ــي ق ــد ال تـكــون
م ــؤات ـي ــة ل ـخ ــوض غ ـم ــار األع ـ ـمـ ــال أو
قــد تــدفــع بالكثيرين لتأجيل إطــاق
ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ري ـ ـث ـ ـمـ ــا ي ـت ـج ـلــى
املستقبل بشكل أوضــح فــإن الخوف
مــن الفشل عند إطــاق شركة ناشئة
س ـج ــل ف ــي ل ـب ـن ــان واح ـ ـ ــدة م ــن أدن ــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات وهـ ـ ــو رب ـ ـمـ ــا م ـ ــا ي ـف ـســر
صـ ـم ــود ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ط ـ ـ ــوال كـ ــل ه ــذه
ّالسنوات على رغم جميع املحن التي
أملـ ــت ب ــه ،حـيــث ب ـقــي حـيــا ومـحـكــومــا
...بتفاؤل أبنائه.

قلة قليلة من اللبنانيني اليوم ال تــزال مقتنعة بخبرية «لبنان األخـضــر» والعالم
الجميل الذي كانت تضفيه أغاني فيروز ووديع الصافي ورؤى الرحابنة عن بلد
كان قبل أن يكون الكون نفسه.
أصبح من الصعب جدًا أن تقنع ولدك بالبلد ،فكيف أن ّ
تسوقه خارجيًا .السياحة
مؤشر على ذلك .ليس الحديث هنا عن أهمية هذا القطاع بالنسبة الى االقتصاد
الوطني ،دوره التقليدي ،ودور قطاع الخدمات الــذي تميز بــه اقتصادنا الريعي
لعقود .الحديث هنا عن نمط حياة مستجد .فلسفة اجتماعية باتت تتغلغل في
تشكيل سلوكياتنا املستحدثة .السياحة كقرار ملزم.
فــي معرض حديثه عــن القطاع السياحي ،يضرب أحــد أصـحــاب كبرى شركات
السفر العاملة فــي لبنان منذ سـنــوات مـقــاربــة لتوضيح وجـهــة نـظــره .يـقــول إن
اللبناني ك ــان مـعـتــادًا تــاريـخـيــا عـلــى االصـطـيــاف بشكل س ـنــوي .ك ــان ذل ــك أم ـرًا
اعتياديًا عند الكثير مــن الـعــائــات على امـتــداد الــوطــن الصغير ،على الــرغــم من
اخـتــاف مقدراتها املالية ومكانتها االجتماعية وتوزيعها الجغرافي .كــان لكل
منهم طريقته في إيجاد الحل الذي يناسب وضعه الخاص .كان السفر إلى الخارج
حينها مكلفًا ،ومحصورًا بفئة معينة من ذوي الدخل املرتفع نسبيًا .اليوم ،أصبح
السفر «رخيصًا» وبمتناول الجميع ،فتغيرت القاعدة بشكل جذري.
قد يكون تراجع أكالف السفر في البلد سببًا رئيسًا في إقبال املهتمني عليه ،لكنه
ليس كل الحكاية.
تغزوك عروضات السفر على العالم الرقمي واالفتراضي على مدار العام .املناسبات
الترويجية باتت ال تنتهي ،حتى لعيد املعلم أصبح هناك باقات مجهزة .لم يعد األمر
مقتصرًا على موسم صيف أو بحر أو تزلج كما كان في السابق.
أصبح من النادر أن تجد لبنانيًا لم يزر تركيا على سبيل املثال ولو ملرة واحدة .بـ
 $300فقط ال غير ،أصبح باإلمكان أن تقضي  4أيام في اسطنبول أو على شاطئ
بحر إيجة متضمنة تذكرة السفر واإلقامة الفندقية والنقل وحتى وجبة اإلفطار.
مبلغ هــو أقــل كلفة مــن عشاء سمك فــي أحــد مطاعم بـيــروت لعائلة مؤلفة مــن 4
أشخاص.
في لبنان اليوم ،إن قررت عائلة صغيرة (أب وأم وولدان) قضاء عطلة نهاية األسبوع
على الثلج في فاريا ،فإنه مشروع لن تقل كلفة أيامه الثالثة املفترضة عن $1200
كمعدل وسطي .كيف ستنافس هذه الباقة املحلية نظيرتها في أوروبا ،فزيارة بلد
كأرمينيا أو حتى صربيا تكاد تكون أرخص أحيانًا.
ال يشك أحد في أن العامل املــادي هو املقرر األقــوى في خيارات االستهالك لدى
كيف ستقنع «غريبًا»
بأننا ال نزال قادرين كما
كنا في السابق

ّ
جامعية من «لبنان والمهجر»
 150ألف دوالر منح
فـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب (إي ـ ـلـ ــي
ال ـخــونــد وج ــوي ــل طــوق
وجـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــف بـ ـج ــان ــي
ورامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوش
وت ـ ـي ـ ــري ـ ــزا فـ ـ ـ ـ ــرح) فــي
السنة الجامعية األولى
ب ـم ـن ــح ج ــام ـع ـي ــة يـبـلــغ
م ـج ـمــوع ـهــا  150أل ــف
دوالر ،وذل ــك فــي إطــار
مسابقة The A List
ّ
التي نظمها بنك لبنان
واملهجر .فــي تفاصيل
املسابقة ،قــام  50طالبًا متفوقًا في السنة الجامعية األولــى بحضور ورش عمل تهدف إلى
بناء قدرات الشباب ،وامتدت على َ
يومني من تنظيم وإشــراف برنامج بلوم شباب .سمح لهم
هذا التدريب باكتساب مهارات مهمة تسمح لهم بأن يتحضروا بشكل جيد لتحقيق النجاح
في مجاالتهم ،ومنها اكتشاف الذات والتوجيه الوظيفي وبناء القدرات .وفي اليوم األخير من
املسابقة ،قام الطالب بتقديم عروض أمام لجنة التحكيم .وعلى أساس ّهذه العروض ،تم اختيار
 5طــاب مــن بــن الخمسني املـشــاركــن للفوز بمنحة جامعية يبلغ كــل منها  30ألــف دوالر
أميركي ،في حني قدم املصرف مبلغ  25ألف دوالر كجوائز للطالب الخمسني املشاركني.
وقد هنأ رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر سعد أزهــري املشاركني على
ّ
الجدية التي أظهروها في ورشــات العمل وعلى قدراتهم امللفتة على تقديم عــروض مقنعة
ّ
ّ
ومحترفة ،منوهًا بالوعي الذي أظهره الطالب على الرغم من صغر سنهم.

يكرم المشاركين في برنامج ّ
بنك بيبلوس ّ
التدرب 2018
ً

أقام بنك بيبلوس حفال في مقره في األشرفية ملنح شهادات إتمام لجميع الطالب
ّ
الجامعيني الذين شاركوا في برنامج ّ
املتدربني
التدرب لعام  ،2018وجوائز ألفضل
الذين قدموا أداء متميزًا .ويهدف البرنامج بحسب مدير استقطاب املواهب في بنك
ّ
تعليمية واقعية للطالب الجامعيني من شأنها
بيبلوس إيلي مسلم إلى «توفير تجربة
ً
ّ
أن تشكل مدخال لهم إلى القطاع املصرفي والوظائف ذات الصلة».
ويوفر بنك بيبلوس على الدوام مبادرات ّ
ّ
متنوعة للمتدربني تهدف إلى زيادة فعالية
برنامج الـتـ ّ
ـدرب الــذي يخضعون لــه .وتشمل هــذه املـبــادرات بشكل خــاص تدريبات
ّ
ّ
وورش عمل يشاركون فيها ،وهي مصممة خصيصًا ملنحهم خبرة عملية في أداء
الوظيفة ،ومساعدتهم في اتخاذ قرارات ّ
مهنية فضلى ،وتعزيز الكفاءات التي يحتاج
لها القطاع املصرفي.

¶ تجارة

ً
«األغراض األكثر بحثا» على OLX

ﻣﺎرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات واﳌﻮدﻳﻼت
اﻷﻛـﺜــﺮ ﺑﺤﺜــــﺎً

Grand
Cherokee

E-Class

 2011و 2014

2010

3-Series

Picanto

2006, 2007,
و 2008 2012

2015

أصدرت شركة «أولكس» لبنان ،املتخصصة في مجال اإلعالنات
ًّ
ً
تقريرا مصنفا يعكس أكثر املواد التي تم البحث عنها
املبوبة،
في عام  ،2018في الفئات اآلتية :السيارات والهواتف املحمولة
ً
وألـعــاب الفيديو .وأظهر التقرير إقـبــاال على السيارات التي تم
تصنيعها حصرا بني عام  2006و ،2015من بينها بي أم دبليو
وجـيــب ومــرس ـيــدس بـيـنــز وكـيــا وشـيـفــرولـيــه والن ــد روف ــر .أمــا
بالنسبة الى الهواتف املحمولة ،فقد تفاوت البحث بني Iphone
و Samsungو Huaweiو Nokiaبشكل تدريجي .ومن الالفت
أن ألـعــاب الـفـيــديــو حصلت عـلــى نصيبها ال ـعــادل مــن عمليات
البحث ،وقد جاءت لعبة  Call of Dutyفي املرتبة األولى ،تليها
لعبة  Clash of Clansو 5 GTAو 18 FIFAو .Fortniteوفيما
ً
يتعلق بأجهزة ألعاب الفيديو األكثر بحثا ،جاء جهاز الـ XBOX
في الدرجة األولى ،ثم جهاز النينتندو في الدرجة الثانية ،يليهما
الـ  PS3والـ .PS4

¶ نشاطات

الدورة الثانية من مهرجان «تشاينج مايكر»

Range Rover
Sport

Camaro

2006

2010

عقد في غرفة التجارة ّ
والصناعة  -بيروت ،وبالتزامن مع أسبوع املرأة
ُ
ّ
العاملي مؤتمر صحافي عرض خالله موضوع مهرجان «تشاينج
مايكر» لهذا العام والــذي سيحمل عنوان «إلـهــام الشباب والنساء
لـيـكــونــوا ق ــادة ال ـي ــوم» وكــذلــك الـقـضــايــا الـتــي سـيـتـنــاولـهــا .ويـهــدف
مهرجان «تشاينج مايكر» إلى تعزيز انخراط الشباب في االقتصاد
ّ
ّ
االجتماعية ،من خالل تزويد النساء
املحلي عن طريق ريادة األعمال
بفرص ال مثيل لها ،كوجود منافسات ومسابقات تبلغ
والشباب
ّ
قيمة جوائزها ٍ ،$300,000عدا عن ّ
األساسية للمهرجان
املكونات
ّ
والتي ّ
استشارية،
تضم املسرح الرئيسي« ،قهوة التحفيز» ،أكاديمية
مركز التعليم اُلـســريــع ،معرض الـشــركــات الناشئة ،معرض مهن،
ّ
وفرصًا كثيرة أخرى .وبحسب الشريك املؤسس لـ«تشاينج مايكر»
كريم سمرا ،فإن مهرجان هذا العام «سيجمع أكثر من  10,000من
ّ
والشبان في ّ
ّ
جو مليء باإللهام والثقافة والترفيه واالستثمار
النساء
في مستقبل لبنان .إنه أضخم حدث تثقيفي يركز على قضايا املرأة
والشباب في الشرق األوسط».

¶ صحة

داء الكرون والتهاب القولون التقرحي
منتشران في لبنان

استضافت اإلمارات العربية املتحدة فعاليات الدورة األولى من مؤتمر
مــرض األم ـعــاء االلـتـهــابــي فــي الـشــرق األوس ــط ال ــذي نظمته شركة
ّ
العاملية املتخصصة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية.
«تاكيدا»
استقطب املؤتمر على مــدار يومني أكثر من  125متخصصًا في
أمراض الجهاز الهضمي والكبد واألمراض الباطنية ،ومن ضمنهم
الــدكـتــور عــاء ش ــرارة ،أسـتــاذ قسم أم ــراض الـجـهــاز الهضمي في
املــركــز الطبي فــي الجامعة األميركية فــي بـيــروت ،ال ــذي كشف أنه
«يمكن أن يصاب اإلنسان بمرض األمعاء االلتهابي بغض النظر عن
عمره ،لكن تشخيصه يتم عادة بني سن  40-15عامًا .ويلعب العبء
النفسي االجتماعي ملــرض التهاب األمـعــاء فــي لبنان دورًا كبيرًا.
وفي دراسة حديثة شملت  15073شخصًا ،تم تشخيص  8منهم
بداء كرون و 16بالتهاب القولون التقرحي ،األمر الذي يعكس نسبة
انتشار  %53.1لكل  100ألف شخص مصاب بداء كرون و%106.2
لكل  100ألف شخص مصاب بالتهاب القولون التقرحي».

ارتفاع معدالت «الشيخوخة» في الخليج يعزز
نمو سوق األدوية

تشير األرقـ ــام ال ـص ــادرة عــن األم ــم املـتـحــدة ،إل ــى أن ع ــدد سكان
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي الــذي يبلغ فــي الــوقــت الــراهــن 53
مليون نسمة سيتخطى  71مليون نسمة عــام  .2050وبحسب
كارا تيرنر مديرة العالمة التجارية لدى «يو بي إم -فارما» أوروبا
وال ـش ــرق األوسـ ــط وأفــريـقـيــا ف ــإن «ع ــدد األش ـخ ــاص الــذيــن تزيد
أعمارهم عن  60سنة في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل
إلى نحو  17.8مليون شخص بحلول عام  2050وهو ما يشكل
 %25من إجمالي عدد السكان» .تعتبر هذه الزيادة كبيرة للغاية
بالعدد الحالي الذي ال يتجاوز مليوني شخص ،وهو
إذا ما قورنت
ً
ّ
ما سيوفر «فرصة ثمينة لشركات صناعة األدوية لتحقيق املزيد
ّ
من النمو في ظل ارتـفــاع الطلب في السوق اإلقليمية التي تقدر

قيمتها حاليًا بما يعادل  40مليار دوالر أميركي» بحسب تيرنر.
في هذ اإلطار سيعقد معرض «سي بي إتش آي» لألدوية الشرق
األوســط وأفريقيا ( )CPhIفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض
«أدنيك» في الفترة من  16لغاية  18سبتمبر  ،2019حيث سيتم
التطرق إلــى املواضيع الرئيسية التي تؤثر على صناعة األدويــة،
ومن أبرزها مرحلة الشيخوخة التي تصيب سكان املنطقة.

¶ تأمين

وزير االقتصاد يعرض خطته لقطاع التأمين

نـظـمــت لـجـنــة مــراق ـبــة هـيـئــات ال ـض ـمــان ل ـقــاء غ ــذاء تـعــارفـيــا لــوزيــر
االقتصاد والتجارة منصور بطيش مع قطاع التأمني ،حيث عرض
االستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمني للمرحلة املقبلة ،والتي
تــرتـكــز إل ــى ع ــدد مــن امل ـح ــاور ،مـنـهــا تـطــويــر مـقـيــاس املـ ــاءة وفــق
منظومة  ،Risk-based-capitalوتطبيق الحوكمة طبقًا ألفضل
املعايير العصرية ،وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية
تتمتع ب ـقــدرات خدماتية عــالـيــة ،والــرفــع مــن مستوى الشفافية ال
ً
سيما لناحية عقود الضمان اإللزامي والعموالت املرتبطة بها ،فضال
عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات ّ
االدخــاريــة .وكانت رئيسة
اللجنة باإلنابة ،نادين الحبال ،قد نوهت إلى ضرورة استعادة الدور
الريادي التأميني للبنان من خالل تطبيق أفضل املعايير الرقابية
ّ
الــدولـيــة ،بحيث ينمو القطاع ليتمكن مــن تقديم الحماية الصحية
ً
واالقتصادية ،فضال عن نقل االدخ ــارات إلى األوالد واألحفاد من
جيل إلى جيل.

أغلب ّ الناس حول العالم ،لكنه ليس الحاسم دومًا .نعم .يؤدي العامل النفسي دورًا
ال يقل قوة في كثير من األحيان.
في لبنان اليوم ،هناك أغلبية يتزايد عددها لم تعد مقتنعة بالبلد كوجهة سياحية
لها ولعائالتها .ليس من الناحية املالية فحسب ،بل إن شعورًا يتعاظم لــدى فئة
كبيرة من اللبنانيني بعدم جدوى السياحة الداخلية.
تساهم العوامل النفسية في إنتاج هذا النمط من التعاطي .تراجع إيمان اللبنانيني
العامل النفسي حاسم في هذا املنحى .حتى
أنفسهم بوطنهم كوجهة سياحيةً .
«الضهرات» االعتيادية باتت أكثر تكلفة ،ولم تعد في كثير من األحيان كما كانت
هدفًا جماليًا بحد ذاتــه .كثير من الناس اليوم يخرجون من بيوتهم تعبيرًا عن
ضغوط غير مرئية ،ال طمعًا بأن يقصدوا مكانًا لصفاته الخاصة .بات الخروج
«فشة خلق» غير مفهومة حتى ألصحابها ،أحيانًا كثيرة.
كثير من أوالدنــا في وقتنا هذا ال يعرفون الكثير عن معالم بلدنا األثرية ،أو عن
ً
العديد من املناطق التي كان ارتيادها في السابق ّ
يعد مالذًا جميال لطفولة بريئة.
على صغر البلد ،كثير من مناطقه ال تــزال مجهولة للكثيرين منا .حتى الطفولة
أصبحت متطلبة أكـثــر مــن مـجــرد قـضــاء يــوم تحت شـجــرة برفقة طــابــة وحبل،
واللعب بالرمل مع األقران .والسبب ليس ماديًا فحسب .انفتح العالم على مصراعيه
أمام أعينهم عبر الشاشات الصغيرة التي ال تفارق أصابعهم بحجج مختلفة .باتت
املقارنات قاتلة بني ما هو قائم عندنا ،وبني ما هو موجود لدى «اآلخرين».
ومع كل ذلك ،ليس السبب ماديًا فحسب .حني يتراجع اقتناعك بشيء ،يصبح من
الصعب جـدًا أن تقنع به غيرك .إن لم تكن قــادرًا على إقناع طفل بأهمية طبيعة
لبنان وجمالها بداية موسم الربيع ،فلست لتلوم على ذلك وحيدك .ال يمكن أن ّ
تغير
كلمات قليلة كثرة ما يسمع يوميًا عن نفايات وأمراض وتوترات تحيط بنموه من
كل صوب ،فكيف ستقنع «غريبًا» بأننا ال نزال قادرين كما كنا في السابق.
يكن يومًا كذلك .كان األمر نسبيًا ،وباتت
ال ،لم يعد لبنان سويسرا الشرق ،وهو لم ّ
املقارنة أصعب بكثير .زادت التنافسية وتخلفنا عن الركب.
الـيــوم أح ــوج مــا يـكــون الــوطــن إلــى خطة استنهاض سياحية ألهـلــه قبل الترويج
لصحن تبولة هنا ،أو جاط حمص بطحينة هناك ،حتى لو حضر مندوبون عن
«غينيس» الحفل .من كثرة الضغوط الداخلية ،بات السفر متنفسًا للتعبير عن
غضب داخلي على أحوال بلد ،تتالشى ميزاته التفاضلية يومًا بعد يوم ،أمام أعني
أهله أنفسهم .وليست السياحة بعيدة عن ذلك ،فال تنتظروا الوافدين من الخارج،
وال ّ
تغرنكم حركة املطار ،فاملسافرون أضعاف أضعاف القادمني ،والسياحة ليست
مجرد أرقام.

