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قطاع

مصارف

فرنسبنك يحتفل بأول سندات خضراء
يقيم رئيس مجموعة َ
فرنسبنك عدنان قصار ونائبه عادل قصار ،يوم الخميس 26
َ
لفرنسبنك ـ قاعة املؤتمرات
نيسان ،2018
الساعة  4:00بعد الظهر ،في املقر الرئيسي َ
ً
سندات خضراء لدعم
أول
إصداره
فرنسبنك
إعالن
بمناسبة
حفال
الحمرا،
ٍ
ـ شارع ُ
املكتتبة :مانويل رييس
التمويل املستدام في لبنان وذلك بحضورممثلي الشركات
ِ
ـ ريتنا ،رئيس مجموعة املؤسسات املالية ملنطقة أوروبــا والشرق األوســط وشمال
أفريقيا ـ مؤسسة التمويل الدولية وجانيت هكمان ،املديرة التنفيذية ملنطقة جنوب
وشرق املتوسط ـ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

«لبنان والمهجر»  ...يدعم التعليم الوقائي
عـقــد بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر وشــركــة
ً
 Kidproofم ــؤتـ ـم ـ ًـرا م ـش ـتــركــا
بـعـنــوان "تمكني الـطــاب باملعرفة"
ي ــوم األربـ ـع ــاء  18ن ـي ـســان 2018
في فندق فور سيزونز في بيروت
لتجديد شراكتهما ملدة  5سنوات
إضافية ،بحضور رئيس مجلس
اإلدارة ،امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك لـبـنــان
وامل ـه ـج ــر س ـعــد أزهـ ـ ــري ورئـيـســة
شــركــة  Kidproofملنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا دارين املصري ومدير قسم آراء املستهلك في شركة نيلسن
خالد حلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد
األشقر ،باإلضافة إلى عدد من مديري املدارس واملدرسني وكذلك الشخصيات اإلعالمية
والتعليمية.
ّ
تضمن املؤتمر ثالثة محاور رئيسة هي :تجديد شراكة عمرها  5سنوات بني بنك لبنان
واملهجر وشركة  Kidproofملدة  5سنوات إضافية ،واالحتفال بتأثير برنامج Protect
 EdTMعلى الطالب اللبنانيني وتكريم  130مدرسة تطبق البرنامج.
فــي املناسبة ،قــال أزه ــري "دخلنا فــي شــراكــة مــع مؤسسة  Kidproofلتوفير الوعي
ّ
والتطرف،
االجتماعي واملعنوي تجاه اآلفــات ،منها العنف والجريمة والتمييز والتفرقة
وإبـعــادهــا عــن امل ــدارس حتى تبقى األخـيــرة منتديات للعلم والثقافة والـتـقــدم .ويهدف
ً
أيضا إلــى تطوير خطط استباقية تعمل على ّ
الحد من هذه
برنامج Protect EdTM
اآلفات وإزالتها بني أطفالنا وشبابنا".

«بيبلوس» ...وجائزة التصوير الفوتوغرافي
أطلق بنك بيبلوس املعرض اإلف ــرادي األول لجو
غ ــان ــم ،ال ـفــائــز ب ـجــائــزة بـنــك بـيـبـلــوس للتصوير
ال ـفــوتــوغــرافــي ل ـعــام  ،2017والـ ــذي حـمــل عـنــوان
“ ،"In An Attempt To Guardوذلــك بحضور
ع ــدد كبير مــن املــدعــويــن؛ مــن بينهم مـصــورون
ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــون م ـع ــروف ــون وأصـ ـح ــاب ص ــاالت
عـ ــرض األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة وم ـم ـث ـلــون ع ــن وســائــل
اإلعـ ــام .وي ـضـ ّـم امل ـع ــرض ،ال ــذي ق ــام BEIRUT
 ART FAIRبتنسيقه 15 ،صــورة فوتوغرافية
قام من خاللها غانم بتسليط الضوء على حياة
رجال كبار في السن يعملون كحراس أمن وغالبًا ما ال يلحظ وجودهم أحد.
ٍ
وأوضح غانم الذي يتابع دراسته للحصول على شهادة في التصوير الفوتوغرافي
ُ
تبعت الرجال الذين يلبسون البزة األمنية
من جامعة سيدة اللويزة (" )NDUلقد
ً
خــال ســاعــات العمل اإلضافية واملـنــاوبــات الليلية ال ـبــاردة ،مـحــاوال توثيق الـتــوازي
املتمثل في مراكزهم الخاصة ضمن بضعة أمتار مربعة ،وبلدنا ككل".

«أريبا»...أول بطاقة بيومترية
أعـلـنــت شــركــة جيمالتو ال ــرائ ــدة في
األمــان الرقمي وشركة التكنولوجيا
الـبـيــومـتــريــة زواي ـ ــب ع ــن شــراكـتـهـمــا
مــع أريـبــا ،شركة التكنولوجيا املالية
وتكنولوجيا الدفع في الشرق األوسط
وأفريقيا ،مع دعم من ،Unilux Card
إلطالق أول بطاقة دفع فيزا بيومترية
تجريبية مزدوجة الواجهة وال تحتاج
إلــى بطارية (تعمل برقاقة ومــن دون
ً
ملس أيضا) في الشرق األوسط.
ً
الهدف من هذه البطاقة هو استبدال الرمز السري أو التوقيع بطريقة أكثر أمانا وراحة
وهي بصمة اإلصبع للتأكد من هوية صاحب البطاقة خالل إجراء عمليات الشراء.
تعليقًا على الحدث ،قال املدير التنفيذي لشركة أريبا ماهر ميقاتي إن "أريبا تسعى
ً
أمانا؛ ّ
لالستثمار في مشاريع جديدة ّ
فتؤمن تكنولوجيا
تؤمن حلول دفع أفضل وأكثر
ً
البصمة التي تؤكد هوية صاحب البطاقة عمليات دفــع أس ــرع ،أسـهــل ،وأكـثــر أمــانــا،
مـقــارنــة مــع الــرمــوز الـســريــة التقليدية .نحن نفتخر بــاالشـتــراك مــع فـيــزا وجيمالتو
وزوايب إلجراء هذا البرنامج التجريبي في الشرق األوسط ولجعل هذا املنتج املبتكر
متوفرًا للمؤسسات املالية التي تسعى لدمج التكنولوجيا البيومترية مع بطاقات الدفع
خاصتها لتعزيز خدماتها والتخفيف من حاالت التزوير".

لبنان السياحي ...وكذبة الـ  10,452كلم
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على مشارف فصل الصيف
تتجدد النغمة عينها
عن ّ
السياح هذا الموسم
والتمنيات بأن تكون
أعدادهم كبيرة وواعدة.
لكن على قدر أهمية
ّ
السياح ودورهم في
تحريك العجلة االقتصادية
في العديد من القطاعات،
الموضوع من
فإن مقاربة ُ
حيث عددهم تسهم في
التعمية ،عن قصد أو عن
غير قصد ،على موضوع
بالغ األثر والدالالت ،وهو
«المركزية السياحية» في
فالمشكلة تكمن
لبنان.
ّ
في أنه بغض النظر عن
حجم الوافدين األجانب
إلى لبنان ،فإن إنفاقهم
بغالبيته العظمى يتركز
في منطقة واحدة من
جهة ،ويفيد قطاعًا واحدًا
باإلجمال على حساب سواه
من القطاعات من جهة
أخرى
رضا صوايا
يـ ـ ـط ـ ــرح هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى بـ ـس ــاط
الـ ـبـ ـح ــث مـ ـس ــأل ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـ ـت ـ ــوازن
ّ
واالستراتيجيات السياحية املتبعة
لتعريف الـسـ ّـيــاح باملناطق املختلفة
مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـخ ـط ــط
والـتـحـفـيــزات الـتــي يـفـتــرض بــالــدولــة
تقديمها إلى الراغبني في االستثمار
خ ـ ــارج ب ـ ـيـ ــروت ،خ ــاص ــة أنـ ــه ف ــي ظــل
استفادة العاصمة من القسم الكاسح
ّ
السياح ،سيدفع هــذا األمر
من إنفاق
أي م ـس ـت ـث ـم ــر طـ ــامـ ــح إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق
األربـ ـ ـ ــاح ،إلـ ــى تــوظ ـيــف أم ــوال ــه فيها

وتجاهل باقي املناطق واملدن.

دول تحتكر اإلنفاق
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـغـ ـ ــوص فـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان» إن ـ ـفـ ــاق
ّ
السياح ،وفــي أي قطاعات ،من الالفت
أن ع ـ ــددًا م ـ ـحـ ــدودًا ج ـ ـدًا م ــن ال ـ ـ ــدول ال
يـ ـتـ ـج ــاوز أصـ ــابـ ــع الـ ـي ــدي ــن ي ـس ـت ـحــوذ
مــواط ـنــوهــم عـلــى الـنـسـبــة األع ـظ ــم من
اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـيــاحــي ف ــي ل ـب ـنــان .فــوفـقــا
لتقرير ص ــادر عــن شــركــة GlobalBlue
ّ
السياح في لبنان ممن
يتناول إنفاق
اس ـت ــردوا قيمة الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة  VATعلى مشترياتهم خالل
ّ
يتبي أن مواطني  10دول
عــام ،2017
فقط (الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات والكويت
وس ـ ــوري ـ ــا وف ــرنـ ـس ــا واألردن وم ـصــر
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وك ـ ـنـ ــدا وق ـط ــر)
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذوا ع ـل ــى  %66مـ ــن اإلنـ ـف ــاق
ـان ،فـيـمــا تقاسمت
الـسـيــاحــي ف ــي ل ـب ـنـ ً
ب ــاق ــي الـ ـ ـ ــدول ق ــاطـ ـب ــة ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ %34
الباقية .حتى إن إنفاق ّ
السياح القادمني
من السعودية ( )%14واإلمارات ()%12
والكويت ( )%7وقطر (  )%4بلغ نسبة
 ،%37أي بأكثر بـ  %3من جميع ّ
السياح

¶ شركات

افتتاح أكاديمية بحرية
في جونية

مؤشر بيبلوس...العقار ال يزال يتراجع بحدة

ّ
في أيام العز وفي أيام الشح تستحوذ بيروت على الحصة األكبر من السياح (مروان طحطح)

شهدت مدينة جونية افتتاح أنترناشيونال ماريتيم أكاديمي وهي
ّ
ّ
بحرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
أكاديمية
ّأول
ّ
البحرية ّ
ّ
ّ
الدولية ،بحضور حشد
األكاديمية
معتمدة ومرخصة من
ّ
ّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،باإلضافة
من الشخصيات
ّ
ّ
املحلية.
وعدد من وسائل اإلعالم
األكاديمية
الى مديري وموظفي
ٍ
ّ
ّ
بحرية ّ
خاصة،
أكاديمية
وأنترناشيونال ماريتيم أكاديمي هي
تنفرد بكونها األكــاديـمـ ّـيــة الــوحـيــدة فــي منطقة الـشــرق األوســط
ّ
ّ
البحرية
وشـمــال أفــريـقـيــا ،املـعـتـمــدة واملــرخـصــة مــن األكــاديـمـ ّـيــة

ال ــذي ــن ق ـص ــدوا ل ـب ـنــان ،م ــا ع ــدا ال ــدول
الست األخرى املذكورة أعاله.
وإن كــانــت ه ــذه الـنـســب تـفـيــد بـشــيء،
فإنها تفيد بإشارتها إلى مدى ارتباط
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـعــدد
ض ـئ ـيــل ج ـ ـدًا م ــن الـ ـ ـ ــدول ،م ــا ي ـعـ ّـرضــه
للتضعضع عند أول مفترق فــي حال
نـ ـش ــوب أزم ـ ـ ــة مـ ــع ب ـع ـض ـه ــا ،وه ـ ــو مــا
أثبتته العالقة املتأزمة طوال أعوام مع
دول الخليج ،التي تعود تدريجًا إلى
طبيعتها.

حاز البقاع والجنوب
فقط
والشمال %1
ّ
من إنفاق السياح
عام 2017

ّ
شهادات
الدولية .تمنح األكاديمية إلــى املنتسبني فرصة حيازة
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ـان
دول ــي ــة وخ ـب ــرة عـمـلــيــة ومـهـنــيــة ،تـهــيـئـ ّهــم ل ـخــوض الـ ّبـحــر بــأمـ ّ ٍ
ّ
وسالمة ،وخوض سوق العمل باحترافية وتفرد .ويهم األكاديمية
كذلك أن ّ
توسع من أفق العمل والدراسة في لبنان ودعم السياحة
ّ
املهنية فيه ،كما تحرص على األمان والسالمة في اإلبحار وعلى
ّ
تعزيز القدرات التشغيلية للنقل البحري.

¶ منتجات

إطار جديد من «بريجستون»

كشفت "بريجستون الشرق األوسط وأفريقيا" أمس عن إطارها
الـجــديــد تــورانــزا  T005ال ــذي تــم تـطــويــره وإنـتــاجــه وفـقــا ألحــدث
الـتـقـنـيــات وأســال ـيــب الـتـصـمـيــم املـتـقــدمــة .وق ــد ُصـ ّـمـمــت أخــاديــد
ْ
اإلطار – الشقوق املحفورة في منطقة املداس – بزاوية قط ٍع أعلى
تماسك أفضل لإلطار على الطرقات وخفض الضوضاء
لضمان
ٍ
داخل مقصورة السيارة .كما أن الشطوب املوجودة على حواف
األخاديد تمنع تشوه اإلطار وتضمن تماسًا مستويًا مع الطريق
لتحسني أداء الكبح .ولضمان أداء أفضل على السطوح الرطبة،
استخدمت "بريجستون تقنيتها املتطورة Nano Proـ  Techالتي
تعزز متانة مــادة اإلطــار على املستوى الجزيئي – مع استخدام
عامل مركب لخفض الحرارة والحد من ضياع الطاقة ،األمر الذي

ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ي ـ ـبـ ـ ّـن ال ـخ ـب ـي ــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي إي ـ ـلـ ــي يـ ـش ــوع ــي أن ــه
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاوت ال ـك ـب ـيــر
ف ــي ال ـن ـس ــب ،إال أنـ ــه ي ـم ـكــن فـهـمـهــا
م ـت ــى ش ـ ّـرح ـن ــا الـ ـس ـ ّـي ــاح« .ف ـه ـنــالــك
سياحة األفراد ،وسياحة العائالت،
وسـ ـي ــاح ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات .وس ـيــاحــة
املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات تـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ــإنـ ـف ــاقـ ـه ــا
املـ ـح ــدود ،وه ــي ال ـت ــي تـعـتـمــد على
املـكــاتــب السياحية ،والـتــي ينخرط
فيها معظم سياح العالم .أما الذين
ينفقون بكثرة ،فهم الذين يقومون
بــال ـس ـيــاحــة الـ ـف ــردي ــة أو ال ـس ـيــاحــة
العائلية ،وهــم بالنسبة إلــى لبنان
ً
إج ـ ـمـ ــاال م ــواطـ ـن ــو ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
والخليجية منها تحديدًا ،وهو ما
يشرح ملاذا يستحوذون على القسم
األكبر من اإلنفاق».

بيروت أكبر من لبنان
ف ـ ــي الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،إن
مساحة لبنان هي  10,452كم مربع.
ّ
الفعلية
أما في االقتصاد ،فمساحته
تنحصر فــي ن ـطــاق مــديـنــة ب ـيــروت،

أق ـلــه بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـس ـ ّـي ــاح .فوفقًا
ل ـل ـت ـقــريــر حـ ـ ــازت بـ ـي ـ ًـروت  %80مــن
ّ
السياح ،مقارنة بنسبة %14
إنفاق
لقضاء املنت و %3لقضاء بعبدا و%2
لقضاء كسروان .يبقى  ،%1تتقاسمه
باقي املناطق اللبنانية من الجنوب
إلى البقاع والشمال.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ق ـل ـم ــا يـ ـه ـ ّـم امل ـن ــاط ــق
اللبنانية ،باستثناء بـيــروت واملــن
إل ــى ح ــد م ــا ،إن أت ــى ال ـسـ ّـيــاح أو لم
ي ـ ــأت ـ ــوا ،مـ ــا دامـ ـ ـ ــوا ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
«تقريش» مجيئهم.
ووفـ ـق ــا ل ـي ـشــوعــي ،ه ـنــالــك «مـشـكـلــة
تسويق ملختلف املناطق اللبنانية،
باستثناء العاصمة ،وميزانية وزارة
الـسـيــاحــة ال تشجع فــي ه ــذا املـجــال
ملـحــدوديـتـهــا .كــذلــك إن املـهــرجــانــات
املـنــاطـقـيــة ،بقسمها األغ ـلــب ،تتركز
فــي فصل الصيف فقط حيث تكون
املـ ـن ــافـ ـس ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـي ـم ــا ي ـف ـتــرض
ب ــاملـ ـن ــاط ــق أن ت ـس ـت ـف ـي ــد أك ـ ـثـ ــر مــن
بــاقــي ال ـف ـصــول لـتـنـشـيــط الـسـيــاحــة
واس ـت ـق ـطــاب الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار ،وت ـح ــدي ـدًا في
مجاالت السياحة الدينية والسياحة

ّ
الريفية ،التي رغم الخطوات املتبعة
في هــذا املجال ،إال أنها ال تــزال غير
كافية».
حتى التعميم على بيروت ككل ،فيه
من املظلومية الكثير .فعلى ما يظهر
التقرير ،إن وسط العاصمة استحوذ
على  %54مــن إنـفــاق الـسـ ّـيــاح ،فيما
مـنــاطــق أخ ــرى فــي نـطــاق العاصمة
الجغرافي تعاني تهميشًا الفتًا ،إذ
إن حصة األشرفية من اإلنفاق تبلغ
 ،%12وفردان  ،%6والحمرا  %3فقط.
(جدول).
ال ـت ـف ــاوت الـكـبـيــر ف ــي ال ـن ـســب يمتد
أيضًا إلى القطاعات التي «يصرف»
ّ
السياح أموالهم ،وهو ما يشير
فيها
إل ــى م ـحــدوديــة كـبـيــرة وانـ ـع ــدام في
الـجــاذبـيــة ل ــدى ال ـعــديــد مـنـهــا .وفــي
هذا اإلطار ،يكشف التقرير أن قطاع
املــوضــة واملــابــس نــال حصة األســد
ّ
السياح بنسبة  ،%69يليه
من إنفاق
قطاع املجوهرات والساعات (،)%16
ثم منتجات املنازل والحدائق ()%4
تـلـيـهــا امل ـت ــاج ــر ( )%4وغ ـي ــره ــا من
القطاعات بنسبة (.)%7

يضمن ً
أداء أفضل على الطرقات الرطبة .كما أن شكل التماس
األمثل لإلطار مع الطريق يضمن استقرار ضغط الهواء بداخله
مــع خفض االهـتــزاز والـضــوضــاء للحصول على أعلى درجــات
الراحة.

سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate
 Demand Indexعن الفصل األول من عام  2018انخفاضًا بنسبة  26,1%من الـ
 44,9نقطة املسجلة في الفصل الرابع من عام  ،2017وتراجعًا بنسبة  %23,7عن
ً
نتيجة الـ  43,5نقطة التي سجلها املؤشر في الفصل األول من عام  ،2017مسجل
ً
تراجعا شهريًا بلغ  33,2نقطة في الفصل األول من عام .2018
وتشكل نتائج املؤشر للفصل األول من  2018القراءة الفصلية األدنى له منذ الفصل
ً
الثاني من عــام  ،2015والـقــراءة الفصلية الثالثة األدنــى له خــال  43فصال .كما أن
نتيجة املعدل الشهري ً للمؤشر في الفصل األول من العام  2018تعكس انخفاضًا
بنسبة  74,7%مقارنة بالنتيجة الفصلية األعلى له على اإلطالق البالغة ً 131نقطة
واملسجلة في الفصل الثاني من العام  ،2010وتراجعًا بنسبة  %70مقارنة بالنتيجة
السنوية األعلى املسجلة في العام  2010والبالغة  109,8نقاط .وجاءت نتيجة املعدل
الشهري للمؤشر في الفصل األول أدنى بـ  %45من معدله الشهري البالغ  60,3نقطة
منذ بدء احتسابه في تموز .2007
كذلك أظهرت نتائج املؤشر في الفصل األول من العام  2018أن معدل الطلب على
الوحدات السكنية كان األعلى من قبل املقيمني في شمال لبنان ،حيث أشار  %6من
املقيمني في ًاملنطقة املذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في األشهر الستة
املقبلة ،مقارنة بـ  %9,8في الفصل الرابع من العام  .2017وتبعه معدل الطلب من قبل
املقيمني في بيروت ،حيث أعلن  %4,6منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية
في األشهر الستة املقبلة ،وهي النسبة ذاتها في الفصل السابق .كما أبــدى %3,4
من املواطنني في جنوب لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في املدى القريب ،ما
ً
السابق .أما في جبل لبنان ،فأشار  %3,2من
يشكل انخفاضا من  %4,5في الفصل
ّ
املواطنني إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقة سكنية ،أي بانخفاض عن  %4,3في
الفصل السابق .وفي البقاع ،أعلن  %1,7من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة
سكنية في األشهر الستة املقبلة ،أي بانخفاض من نسبة  %2,1في الفصل الرابع
من العام  .2017وبالتوازي ،انخفض الطلب على الشقق السكنية في الفصل األول من
العام  2018في جميع فئات الدخل.
وفــي قــراءة لنتائج املؤشر ،رأى نسيب غبريل ،كبير االقتصاديني ورئيس مديرية
البحوث والتحاليل االقتصادية فــي مجموعة بنك بيبلوس أن "تــراجــع الطلب على
الشقق السكنية فــي لبنان بشكل حــاد فــي الفصل األول مــن الـعــام  2018بسبب
توقف العمل بالقروض السكنية املدعومة في بداية العام" .وفي هذا السياق ،شدد
غبريل على الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خالل اتخاذ
ً
أوالّ ،
ضخ الحكومة  500مليون دوالر أميركي في النظام املصرفي
تدبيرين فوريني.
في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية .ثانيًا ،ينبغي على الحكومة

أيضًا تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من  6%إلى  3%على جميع الوحدات
السكنية ،وليس فقط على الشقق التي ال يتجاوز سعرها الـ  250ألف دوالر كما هو
مشمول في موازنة العام ."2018

مؤتمر

القمة العالمية للتسويق

¶ جامعات

«ريادة األعمال اإلبداعية»
في AUST

نظمت الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا " ،AUSTمبادرة
ريادة األعمال اإلبداعية" في نسختها الثانية لهذه السنة ،والتي
تهدف إلى تحفيز الخلق واإلبــداع عند الطالب وتشجيعهم على
إظهار قدراتهم ،وبالتالي تنمية مهاراتهم من خالل مشروعهم
الخاص املتكامل.
انطلقت هذه املبادرة عبر ورش عمل أكاديمية مع اختصاصيني
وخبراء لتزويد الطالب باملهارات الالزمة ،وبإشراف أساتذة من
الجامعة ،وبــدعــم مــن نــائــب الرئيس ريــاض صـقــر ،ورعــايــة بنك
بيروت ،بهدف إنشاء مؤسسات خاصة للطالب.
وقد تنافست ستة فرق من طالب  AUSTمن كل االختصاصات
والكليات ،عــرض خاللها كل فريق مشروعه الخاص في عالم

مؤشر

األعمال أمام لجنة تحكيم متخصصة ،وفاز على أثرها باملركز
األول مشروع  Inceptionبإشراف الدكتور أشرف الفرج ،وهو
مؤلف من الطالب :كريستل فرنزليان ،راني شاعر ،مليسا الهبر،
سميرة علما ،محمد درويــش ،محمد مــوســوي ،فاطمة ابراهيم
وسمية دمــج .وفــاز باملركز الثاني فريق  Vanguardsبإشراف
عميد كلية إدارة األعمال الدكتور روبرت غاريوس.
وحصل الفريق الرابح على جائزة تقديرية خاصة من رئاسة
الجامعة ،ومـيــدالـيــات ذهـبـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى مبلغ خمسة آالف
دوالر ،بينما حصل الفريق الثاني على مبلغ ألفي دوالر.

تستضيف املنظمة العاملية لإلعالن مؤتمر القمة العاملية للتسويق في  27نيسان
في تايم وورنــر سنتر في نيويورك والــذي يتوقع أن يضم أكثر من  200من أبرز
الشخصيات القيادية الفاعلة فــي مجال اإلع ــان والتسويق على الصعيد العاملي
لتبادل خبراتهم واإلفصاح عن أبرز التحديات في املجال وممارساتهم الفضلى فيه.
وتـنـعـقــد ال ـق ـمــة ف ــي ظ ــل احـتـفــال
امل ـن ـظ ـمــة بـ ـم ــرور  80ع ــام ــا عـلــى
تــأس ـي ـس ـهــا ،ح ـيــث ك ـش ـفــت هــذه
األخ ـ ـيـ ــرة ع ــن هــوي ـت ـهــا ال ـج ــدي ــدة
وأهــدافـهــا املتجددة والـتــي ظهرت
فـ ــي شـ ـع ــاره ــا الـ ـعـ ـص ــري الـ ــذي
طرحته والــذي يعكس التغييرات
ال ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـظـ ـم ــة.
وتتمحور الهوية الـجــديــدة للمنظمة وشـعــارهــا حــول بوصلة تــواكــب الـقــرن الــواحــد
والعشرين في توجيه املتخصصني في مجال التسويق والوكاالت ووسائل اإلعالم
– واإلعالم الرقمي وشركات التجارة اإللكترونية التفاعلية – بهدف تسليط الضوء
على فاعلية اتصاالت التسويق في األسواق العاملية املتعددة األوجه اليوم.

