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أعمال

أعمال

مصارف
بنك بيبلوس يطلق MONEYSMART

يستكمل بـنــك بيبلوس،
لـ ـلـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ع ـل ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـ ـ ــي ،دورات
MONEYSMART
الـتــدريـبـيــة الـتــي تتمحور
ح ـ ـ ــول ال ـت ـث ـق ـي ــف امل ــال ــي
وامل ـص ــرف ــي ،وتـسـتـهــدف
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن تـ ـ ــراوح
أعـ ـم ــاره ــم ب ــن  20و25
ع ــام ــا .وس ـت ـع ـقــد دورات
 ،2019ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا
شركة  ،Eventaفي جبل
لبنان والجنوب والشمال وبيروت ،خالل أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري في
جامعات مختلفة .أقيمت الــدورة األولى في  6و 7نيسان الجاري في جامعة سيدة اللويزة
في زوق مصبح ،وتقام الدورة الثانية في  13و 14نيسان في الجامعة اللبنانية الدولية في
صيدا .ندى الطويل ،مديرة مديرية اإلعالم في مجموعة بنك بيبلوس ،أشارت إلى أن «الشبان
والشابات الذين يشاركون في دورات بنك بيبلوس التدريبية سيصبحون قــادريــن على
وضــع ميزانياتهم وعلى االدخــار واالستثمار وإدارة أموالهم ،والتخطيط لحياتهم املهنية
والشخصية» .تجدر اإلشارة إلى أن دورات  MONEYSMARTجزء من برنامج التثقيف
ّ
املالي الذي أطلقه املصرف عام  .2015وقد أقيمت حتى اليوم ثماني دورات تدريبية مك ّنت
نحو  600مشارك ومشاركة في بيروت وطرابلس وصور وزحلة والشوف وصيدا من تعلم
مهارات حياتية أساسية على أيدي مدربني ومتحدثني من مستوى رفيع.

«اإلنجاز مدى الحياة» من «فيزا» لجوزف طربيه

مـنـحــت شــرك ــة «فـ ـي ــزا» ال ـعــامل ـيــة رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة امل ــدي ــر ال ـع ــام ملجموعة
االعتماد اللبناني ،جوزف طربيه ،جائزة
«اإلن ـ ـجـ ــاز مـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة» LifeTime
« Achievement Awardتقديرًا لدوره
امل ـت ـمـ ّـيــز ف ــي ت ـحــديــث ال ـع ـمــل املـصــرفــي
واملــالــي ،وإرس ــاء أنظمة وآلـيــات سمحت
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ن ـ ـشـ ــاطـ ــات الـ ـبـ ـط ــاق ــات فــي
ّ
املصرفية فــي لبنان والشرق
الصناعة
ُ
ّ
األوسـ ـ ـ ــط» .وقـ ــد كـ ـ ــرم امل ـح ـت ـفــى ب ــه في
ح ـفــل أق ـيــم ف ــي امل ـقــر الــرئـيـســي للبنك،
فــي ح ـضــور الــرئـيــس اإلقـلـيـمــي ملنطقة
وســط وشــرق أوروب ــا والـشــرق األوســط وأفريقيا فــي «فـيــزا» أنــدرو تــوري وعــدد كبير من
مديري الشركة واملصرف .طربيه ّ
عبر عن اعتزازه «باملحطات املهمة التي ّميزت الشراكة بني
ّ
االعتماد اللبناني وشركة فيزا العاملية ،ومهدت الطريق لتطوير وتحديث آليات الدفع بواسطة
البطاقات املصرفية في لبنان» ،فيما أشار توري إلى أن الشراكة بني الطرفني تمتد ألكثر من
ّ
مذكرًا بأن الشركة ّ
«عينت عام  2010مصرف االعتماد اللبناني الوكيل املعتمد
 30عامًا،
لتقديم خدمات تسوية املدفوعات لبطاقات فيزا العاملية الى املصارف اللبنانية».

الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر األلغام

برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون
وحضوره ،أطلق املركز اللبناني لألعمال
املتعلقة باأللغام التابع للجيش اللبناني
الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من
م ـخــاطــر األلـ ـغ ــام وال ـق ـن ــاب ــل ال ـع ـن ـقــوديــة
والــذخــائــر غير املنفجرة ،بالشراكة مع
بنك لبنان واملهجر ،وبالتعاون مع اللجنة
الوطنية للتوعية من مخاطر األلغام .أقيم
حفل اإلطــاق في  4نيسان الجاري في
املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام داخل ثكنة سعيد الخطيب في حمانا .وأعرب رئيس مجلس
اإلدارة ،املدير العام لبنك لبنان واملهجر ،سعد أزهــري عن «فخرنا بأن يكون البنك الالعب
تبني هذه القضية الوطنية ،وفي إطالق حمالت التوعية حول
األول من القطاع الخاص في ّ
مخاطر األلغام والقنابل العنقودية .وينبع ذلك من األهمية العالية التي ُيعطيها البنك لنشاطاته
في املسؤولية االجتماعية ،ومن دوره العملي عبر إطالقه برنامج «بلوم عطاء» عام .»2010

الذكاء االصطناعي في قصر الصنوبر

أقامت السفارة الفرنسية واملركز الفرنسي في
لبنان ،في قصر الصنوبر في بيروت ،بالتعاون
املفكر
مــع الـبـنــك اللبناني الـفــرنـســي ،ن ــدوة مــع ّ
والباحث في الذكاء االصطناعي عضو املعهد
الجامعي في فرنسا ورئيس لجنة األخالقيات
ف ــي امل ـج ـلــس الــوط ـنــي لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،جــان
 غــابــري ـيــل غ ــان ــاس ـي ــا ،حـ ــول «ن ـه ـضــة ال ــذك ــاءاالصطناعي وضماناته وآثاره االجتماعية».
وت ـطــرق غــانــاسـيــا فــي ال ـنــدوة إل ــى الـتـعـ ّـلــم اآللــي
( )Machine Learningوال ـت ـع ـ ّـل ــم الـعـمـيــق
( )Deep Learningوكيفية معالجة البيانات
وعدد األسباب
الضخمة ( )Big Dataوغيرهاّ ،
االقتصادية التي جعلت مــن معالجة البيانات
ّ
حتمية .وأشار إلى استخدام الذكاء االصطناعي في التصميم التشاركي
الضخمة حاجة
والبحث عن املعلومات والصحة والتفاعل بني اإلنسان واآللة ،وبخاصة مع روبوتات الدردشة
( )agent conversationnelوالصناعة والتكنولوجيا املالية وفي إنتاج املركبات واألسلحة
املستقلة .كذلك استعرض موضوع ّ
التفرد التكنولوجي الشائع اليوم في الواليات املتحدة،
ّ
والنظرة املستقبلية إلى ما بعد اإلنسانية التي تنتج منه ،مميزًا الذكاء االصطناعي بتعريفه
الكالسيكي ،عن الذكاء االصطناعي القوي أو الذكاء االصطناعي العام.

قطاع ال يلتقي لبنانيان إال ويكون اإلسكان ثالثهما.
المخيلة االجتماعية ،بات يعني حكمًا التملك.
فـ«اإلسكان» ،في
ّ
ال يسأل أحد عن اإلسكان ويتوقع جوابًا عن اإليجارات أو عن

عدال .بات اللبنانيون
ضبط عمليات البيع والشراء لتكون أكثر ً
حل إال باالقتراض لشراء مسكن،
«مبرمجين» على أساس أن ال ّ
وفق صيغ قائمة يستحيل تعديلها

اإلسكان

حلول بديلة
ق ــدم ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ت ــوص ـي ــات م ـت ـعــددة
بـهــدف تسهيل حـصــول أكـبــر شريحة
م ـم ـك ـنــة م ــن امل ــواطـ ـن ــن ع ـ ّل ــى ال ـس ـكــن.
ف ــاقـ ـت ــرح ــت إطـ ـ ـ ــاق «م ـ ــؤش ـ ــر أسـ ـ ّع ــار
حـ ـي ـ ّ
ـادي ت ـص ــدره ال ــدول ــة ق ــد يخفض
املشترين
املضاربة في السوق ّويحمي ّ
ـوس ــط .فـ ـم ــؤش ــرات
ذوي الـ ـ ّـدخـ ــل املـ ـت ـ
األسعار القائمة اليوم تتم عبر القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّ
ـاص ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى س ـعــر
ً
ـدال مــن سـعــر الـبـيــع الـفـعـلــيّ،
الـطـلــب ب ـ
مــا يــؤدي إلــى عــدم تناسق املعلومات
وغياب الشفافية ورفع األسعار بشكل
عشوائي».
ك ــذل ــك ت ـح ــدث ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ع ــن أه ـم ـيــة
«اإلس ـكــان الـشـمــولـ ّـي ،ال ــذي يـقــوم على
إل ــزام املـطـ ّـوريــن ببيع أو إيـجــار نسبة
ّ
ّ
السكنية الجديدة
مئوية من وحداتهم
ّ
ً
ملقيمني أق ــل دخ ــا ،وف ــي الــوقــت ّ عينه
ت ــأم ــن حـ ــوافـ ــز ض ــري ـب ـ ّـي ــة ل ـت ــدخ ــات
م ـمــاث ـلــة» .كـمــا أن ال ـب ـلــديــات يـجــب أن
تضطلع ب ــدوره ــا فــي ه ــذا امل ـجــال من
خ ــال «فـ ــرض ال ـضــرائــب عـلــى الشقق
الـ ـش ــاغ ــرة ك ـح ــاف ــز إلش ـغ ــال ـه ــا ،م ــا مــن
شــأنــه أن يــدفــع امل ـطـ ّـوريــن ال ــى خفض
ّ
سعر الــطـلــب بغية تـفــادي الضريبة».
وأح ــد ال ـح ـلــول املـقـتــرحــة أي ـضــا تمثل
فــي «ف ــرض قــانــون تـخـطـيــط مناطقي
ج ــدي ــد ،ي ـل ــزم م ـنــاطــق ال ـب ـنــاء الـجــديــد
بتخصيص مساحة لإلسكان امليسور
ّ
العامة».
التكلفة بما في ذلك األراضي
وتـ ـ ـع ـ ـ ّـد الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات أح ـ ـ ــد ال ـح ـل ــول
الـعـمـلـ ّـيــة والـفـعــالــة لـحــل أزم ــة الـسـكــن.
وبهدف تخطي املعوقات العديدة التي
قــد تحول دون انتشار هــذا الـنــوع من
املساكن ،تلفت الدراسة الى أنه «يمكن
ّ
أن ّ
البلديات بشكل كبير مبادرات
تيسر
ّ
ّ
إن ـ ـشـ ــاء تـ ـع ــاون ــي ــات ،وال س ــي ـم ــا تـلــك
ّ
الـتــي تتمتع بـمـصــادر تـمــويــل كثيرة،
ّ
أو ف ــي م ـنــاطــق يـمـكــن أن تخصصها
ل ـتــأس ـيــس املـ ـ ـش ـ ــروع .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ّ
ّ
العامة
ذلــك ،يمكن أن تشكل األرا
ض ــي ً
ّ
ال ـت ــي تـمـلـكـهــا الـ ــدولـ ــة م ـن ــص ــة لـبـنــاء
اإلسـ ـك ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي» .ك ـمــا شـ ـ ّـددت
على ض ــرورة «تعزيز مفهوم اإليـجــار
واإلي ـج ــار التملكي كـخـيــار لـحــل أزمــة
ال ـس ـك ــن» ،و«ف ـ ــرض رق ــاب ــة ع ـلــى عـقــود
اإلي ـجــار الـجــديــدة عـبــر إص ــدار قــانــون
جديد ّ
يعدل القانون القديم (القانون
 )1992/159وي ـ ـفـ ــرض س ـق ـف ــا لـسـعــر
اإليجار في بعض املناطق».

حلول ال يرغب أحد
في تطبيقها
رضا صوايا
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عــن
املـجـلــس االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
وال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ّـده ـ ــا خ ـ ـبـ ــراء ل ـب ـنــان ـيــون
م ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــدون م ـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة «غ ـ ــوب ـ ــا
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات» ،ف ــي إع ـ ـ ــادة تــذكـيــر
ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــالـ ـخـ ـي ــارات
البديلة فــي مجال اإلسـكــان وتوعية
املــواطـنــن وإعــامـهــم بــوجــود حلول
أخـ ـ ــرى ،وإن ك ــان ــت ل ــم ت ـق ــدم جــدي ـدًا
لجهة التوصيات التي عرضتها.

يهيمن أصحاب رؤوس
األموال على القطاع
ويفرضون
العقاري
ّ
أحكامًا مؤسساتية
وقانونية تخدم
مصالحهم

السكن ...حق
على عكس ما يشاع ،توجد في لبنان
س ـيــاســة إس ـك ــان .ل ـكــن املـشـكـلــة تكمن
ف ــي أن ت ـط ـب ـي ـق ـهــا أو وض ـ ــع اآللـ ـي ــات
الالزمة لتحقيقها ،ليس من مصلحة
ال ـس ـل ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،وال ال ـس ـل ـطــة
النقدية والقطاع املصرفي واملهيمنني
على القطاع العقاري ،وهــو ما ّ
تبينه
ب ــوض ــوح الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي ت ـش ـيــر إل ــى
«ه ـي ـم ـن ــة أص ـ ـحـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وف ــرض ـه ــم
ّ
مؤسساتية وقانونية تخدم
أحكامًا
مصالحهم».
ّ
ّ
التشريعي
ـار
تذكر الدراسة بأن «اإلطـ ّ
ّ
يعترف ضمنًا بمبدأ الحق في السكن
امليسور لجميع املواطنني ،كل حسب
ً
ّ
إمكاناته .فضال عن ذلك ،يؤكد قانون
ّ
اإلسكان الصادر في  1962واملعدل عام
ّ
( 1965ال ـقــانــون  )1965/58أن واجــب
ّ
ّ
بنانيني
الــدولــة هــو تيسير اإلقــامــة لل
ّ
امل ـح ـتــاجــن ،سـ ــواء أكـ ــان ذل ــك لـلــدخــل
املـنـخـفــض أم امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،ف ــي املـ ــدن أو
القرى».

وبطريقة غير مباشرة ،تعمد الدراسة
إل ــى تـعــريــف الـحــق فــي الـسـكــن بهدف
اإلضـ ـ ـ ــاءة ع ـل ــى ش ـمــول ـي ـتــه وض ـ ــرورة
عــدم حصره بنواح محددة فقط على
ـواح أخــرى ،إذ تنص على أن
حساب نـ
ّ
الل ٍئق ال يشمل ّ
ّ
ملكية األرض
«السكن
أو بناء البيوت قطعًا ،بل يعني كذلك
اإلي ـ ـجـ ــار أو ّ
أي ب ـ ّـدي ــل مـ ـن ــاس ــب .فــي
ّ
الواقع ،يشمل الحق في السكن اتخاذ
ّ
التشرد ،ومنع
كل التدابير الالزمة ملنع
ّ
عمليات اإلخ ــاء الـقـســري ،والتصدي
للتمييز ،والـتــركـيــز عـلــى املجموعات
ّ
املهمشة األكثر ضعفًا ،وضمان سكن
ّ
الئق لكل أفراد املجتمع».

تهميش الفئات الضعيفة
ولـ ـك ــن ال ـخ ـي ــار الـ ـ ــذي ت ـب ـن ـتــه ال ــدول ــة
«ال ي ــزال يقتصر عـلــى دع ــم الـقــروض
مــن جــانــب ال ـط ـلــب» ،وه ــذه السياسة
ّ
واملتوسطة
«تترك الفئات املنخفضة
ّ
الدخل بموقع ضعف من حيث النفاذ

إل ــى اإلس ـك ــان ال ــائ ــق» .بـمـعـنــى آخ ــر،
ًّ
ّ
تقدم الدولة حــا واح ـدًا فقط على ما
ّ
ع ــداه ،وهــو حــل فــي األس ــاس ال يلبي
مـتـطـلـبــات م ــن ه ــم ف ــي أم ـ ّـس الـحــاجــة
إلـ ــى امل ـس ـك ــن ،ب ـم ــا ي ـت ـع ــارض بـشـكــل
فـ ــاضـ ــح مـ ــع الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ـق ــائ ـم ــة.
ّفعلى سبيل امل ـثــال ،تكشف الــدراســة
أنــه «بعد احتساب عــدد الشقق التي
يمكن ان تتناسب مع ميزانيات ذوي
ً
الدخلني املنخفض واملتوسط ،فضال
ع ــن ت ــوري ــد اإليـ ـج ــار ال ـقــديــم (نتيجة
قانون اإليجار الجديد) ،هناك 29500
سكنية معروضة لذوي ّ
ّ
الدخل
وحدة
ّ
املنخفض واملتوسط .اما بالنسبة إلى
ال ـط ـلــب ،وم ــن خ ــال تطبيق املعايير
عينها ،يتبني ان هناك  41500وحدة
مطلوبة من قبل ذوي ّ
الدخل املحدود.
بــاخـتـصــار ،تـعــانــي ال ـســوق الـعـقــاريــة
فــائـضــا ف ــي الـشـقــق الـكـبـيــرة ال ـتــي لم
تعد تحت الطلب ،في حني بات الطلب
َ
هائال على السكن بأسعار منخفضة».
إذًا الـطـلــب عـلــى امل ـســاكــن املنخفضة
الـكـلـفــة ه ــو امل ـح ــرك األسـ ــاس للطلب،
ل ـك ــن ح ـت ــى ال ـت ـم ـلــك ف ــي هـ ــذه ال ـحــالـ ًـة
يصطدم بعائق كلفة القرض ،مقارنة
بمحدودية دخل األسر والحد األدنى
ل ـ ــأج ـ ــور .إذ «إن قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــروض
امل ـ ـم ـ ـنـ ــوحـ ــة مـ ـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لإلسكان بلغت عام  2015حوالى 3.2
م ـل ـي ــارات دوالر ،م ــع م ـت ـ ّ
ـوس ــط قيمة
يبلغ  126ألف دوالر للقرض الواحد.
ولكن للحصول على هذا الدين ،يجب
أن يبلغ دخل األسرة  1260دوالرًا على
ّ
األقل ،أي ثالثة أضعاف ّ
الحد األدنى»،
ّ
وهـ ــو م ــا ي ـصــعــب ع ـلــى ذوي الــدخــل
املحدود واملتوسط االستفادة منها.

مؤشر

أسرع تدهور في أحوال الشركات اللبنانية

يجب أن يبلغ دخل األسرة ثالثة أضعاف
الحد األدنى لألجور لالستفادة من قرض
سكني (مروان طحطح)

ّ
سجل مؤشر  PMIبلوم لبنان أســرع تــدهــور فــي أحــوال
شركات القطاع الخاص اللبناني منذ بداية العام الجاري،
متراجعًا من  46,9نقطة في شباط إلى  46,3نقطة في آذار.
وأوضح مؤشر مديري املشتريات™ الرئيسي بلوم لشهر
آذار أن التراجع األخير كان مدفوعًا جزئيًا بانكماش حاد
في اإلنتاج .كذلك ُس ّجل تراجع في الطلبيات الجديدة لدى
شركات القطاع الخاص ،وكان معدل االنكماش األسرع في
 ،2019مدفوعًا جزئيًا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير
فــي سبعة أشـهــر .وأظـهــر املــؤشــر أن الـشــركــات حــاولــت -
استجابة لضعف الطلب  -زي ــادة تنافسيتها بمواصلة
خفض متوسط أسعار املنتجاتّ ،إال أن معدل التراجع لم
يتراجع عن شهر شباط ،وكان أقل من املتوسط املسجل
في الفترة السابقة الذكر .كذلك واصلت شركات القطاع
الخاص خفض أعــداد موظفيها في نهاية الربع األول من
ال ـعــام ،وك ــان مـعــدل الـخـفــض هامشيًا فــي املـجـمــل ،وجــاء
متسقًا بنحو كبير مع ما شهده شهر شباط .وسجلت
الشركات أيضًا تراجعًا في النشاط الشرائي ،رغم تراجع
معدل االنكماش إلى أبطأ مستوى له خالل عام.
وكشف املؤشر استمرار تراجع الضغوط على القدرات
التشغيلية للشركات في آذار .إذ انخفض حجم األعمال

غير املنجزة للشهر الخامس واألربعني على التوالي .وكان
معدل انكماش األعمال غير املكتملة األســرع في األشهر
الستة املاضية.
وبحسب املــؤشــر ،استقرت تكاليف مستلزمات اإلنتاج
التي واجهتها شركات القطاع الخاص بشكل كبير خالل
آذار .وج ــاء ه ــذا ال ــرك ــود مــدفــوعــا ب ــاألس ــاس بــاسـتـمــرار
وبتراجع طفيف في تكاليف
أسعار املشتريات كما هي
ٍ
األجور .وكشفت بيانات دراسة شهر آذار استمرار حالة
السلبية بـشــأن مستقبل األع ـم ــال بــن شــركــات القطاع
الخاص ،واستمرار تأثير عدم االستقرار السياسي على
مستوى الثقة.
ووفقًا لكبير االقتصاديني في بنك بلوم ،علي بلبل ،أتى
ه ــذا ال ـه ـبــوط «نـتـيـجــة لـلـتــراجـعــات الـســريـعــة ف ــي اإلن ـتــاج
والصادرات التي أدت إلى تفاقم القدرة اإلنتاجية الفائضة،
والـتــي لــم يتمكن انخفاض أسـعــار املنتجات مــن وقفها.
ويبدو أن حالة عــدم االستقرار السياسي التي يفترض
أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت
مـحـلـهــا ح ــال ــة ع ــدم ي ـقــن اق ـت ـص ــادي ن ــاش ــئ ع ــن ان ـع ــدام
العمل مــن جانب الحكومة على الصعيدين االقتصادي
واإلصالحي».
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¶ نفط

أول بئر استكشاف في لبنان قبل 2020
انعقدت في فندق هلتون حبتور غــرانــد ،بني  2و 4نيسان الـجــاري ،أعمال مؤتمر القمة
الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان .وأكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر،
ً
قائال« :إننا على موعد قبل نهاية عام  2019مع حفر أول بئر استكشاف في البلوك رقم
 4وبعده البلوك رقم  .9ونأمل أن نعلن أمامكم ،في هذا املؤتمر العام املقبل ،أول اكتشاف
في البحر اللبناني» .وأعلن نصر «أن اهتمام الشركات العاملية ال ينحصر فقط في قطاع
التنقيب البحري ،لكنه أيضًا يصل إلــى مشاريع استيراد الغاز الطبيعي املسال لتزويد
معامل الكهرباء ،وقد أصبحنا في املراحل األخيرة من تقييم عروض الشركات قبل رفع
التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء».
وقد شهد املؤتمر جلسات عدة تناولت مواضيع تتعلق بقطاع البترول ومستقبله الواعد
في لبنان ،ومداخالت تقنية متعددة تطرقت إلى قضايا التحول الرقمي في قطاع النفط
والغاز ،والتطورات الجيولوجية والتكنولوجية املستحدثة في القطاع وتأثيرها بصناعة
ً
النفط والغاز اللبنانية .وخصص املؤتمر يومًا كامال لإلضاءة على تقنيات صناعة النفط.

¶ معرض

مئات العارضين العالميين في «هوريكا»

اختتمت أعمال النسخة الـ  26من معرض ولقاء هوريكا ،الحدث السنوي األكبر في مجال
الضيافة والخدمات الغذائية ،الذي امتد بني  2و 5نيسان الجاري في واجهة بيروت البحرية.
استقطب املعرض  18ألف متخصص في مجال الصناعة ،وأكثر من  300عارض محلي
ودولي من بلغاريا ،قبرص ،فرنسا ،اليونان ،إندونيسيا ،إيطاليا ،اململكة العربية السعودية،
الكويت ،بولندا ،إسبانيا ،سريالنكا ،تركيا ،اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة ،ما
ّأمن للزائرين فرصة الكتشاف املنتجات والخدمات ألكثر من  2500عالمة تجارية.
تخلل املعرض تقديم جوائز املسابقة الوطنية لزيت الزيتون البكر املمتاز ،التي شارك فيها
 20متنافسًا أمام لجنة تحكيم من خبراء محليني وعامليني بتقييم املنتجات وفق املعايير
العاملية .وقد فاز نسيم معلوف بامليدالية الذهبية.

¶ جامعات

السوق العقاري وانعكاساته االقتصادية

عقدت الجامعة العربية املفتوحة مؤتمرًا حول «االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية
للسوق العقاري» ،في فندق ريفييرا في بيروت ،حضره كل من رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان روني لحود ،واملدير العام ملديرية الشؤون العقارية
جورج معراوي ،وممثلون عن محافظ بيروت ونقابة املقاولني ووزارة األشغال واملصارف
وشركات عقارية وأساتذة جامعيون.
تناول املؤتمر الذي تحدث فيه خبراء واختصاصيون ،واقع القطاع العقاري والتغيرات
الجارية فيه ،لجهة مكننة
الـ ـقـ ـط ــاع وف ـ ـتـ ــح أمـ ــانـ ــات
ســر عـقــاريــة فــي املناطق
الـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
امل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــروض
املدعومة ،وآفــاق سياسة
اإلسـ ـ ـكـ ـ ــان ،وال ـت ـح ــدي ــات
وال ـ ـف ـ ــرص ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
اآلث ــار االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـقــانــونـيــة للسوق الـعـقــاري مــن املـنـظــور األكــاديـمــي،
ومسألة االسكان والتنمية االجتماعية ،ملعرفة الى أي مدى يستهدف االسكان في لبنان
كل الطبقات االجتماعية.
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الذاتية القيادة
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عميد الكلية روجيه األشقر
لتمثيل لـبـنــان فــي نهائيات
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