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تجارة

« ...»Swipe2Bأحدث حلول الدفع اإللكتروني
من areeba

أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة  areebaامل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مـجــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي أح ــدث ابتكاراتها
 Swipe2Bب ــال ـت ـع ــاون م ــع ،Swipezoom
ال ـشــركــة امل ـ ـ ّ
ـوردة ال ــرا ّئ ــدة ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
املــال ـيــة Swipe2B .ح ــل جــاهــز لــاسـتـخــدام
يمكن البدء باستعماله من دون تركيب أي
ّ
برمجيات .هو عبارة عن
معدات أو تحميل أي
محور إلكتروني ّ
يسهل عمليات الدفع ويفيد
الشركة ومــورد الخدمات من خالل تحرير السيولة وتبسيط الدفع والتسويات .وبالتالي،
ُ
ّ
تتحسن العالقة بني الشركة ومــورد الخدمات وتـسـ َّـرع عملية تحويل الدفع بني الشركات
من نقود وشيكات إلى دفعات إلكترونية .في هذا السياق ،قال الرئيس التجاري في «أريبا»
عمليات الدفع بني الشركات تحصل باستخدام النقود
رمزي الصبوري «الحظنا أن معظم ّ
والشيكات ،ووجدنا أن هناك حاجة لحل آلي يهتم بالفواتير ويدفع ملوردي الخدمات بشكل
ّفعال .من خالل شراكتنا مع  ،Swipzoomتقدم  areebaالحل املثالي لقبول الدفع بشكل
سلس بني الشركات وموردي الخدمات ،إذ يسمح للمؤسسات بتحسني فواتيرها وعملية
ً
ّ
الدفع بفضل أدوات دفع آلية ّ
أماناٍّ .
بزر
وتسهلها وتزيدها
تحسن سرعة الدفعات التجارية
ّ
واحد ،تستطيع الشركات أن تستخدم بطاقاتها االئتمانية للدفع ملوردي الخدمات فتتمتع
بتسهيالت ائتمانية وتكتسب جوائز يحددها املصرف الــذي تتعامل معه ،فيما يحصل
مورد الخدمات على دفعاته ضمن مهلة أقصر».
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قطاع

شركات التأمين«...كارتل» يقوى بال حسيب أو رقيب
ال يكترث أغلب اللبنانيين
لألرقام التي تنشر دوريًا عن
يسجله قطاع
نمو متواصل
ّ
التأمين في البلد .جل ما يهم
المواطن اليوم أال يموت
على أبواب المستشفيات
بسبب «تذاكي» إن لم يكن
ْ
«نصبًا» من قبل شركة
تأمين ّ
هربت عبارة ملتبسة
في عقد جعلت حامله
مكشوفًا على احتماالت
مأسوية
نادر صباغ

مصارف

الفائزون بحملة Champions League
من BLOM

أعلن بنك لبنان واملهجر وماستر كارد ،الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع،
عن أسماء الرابحني في حملة «دوري أبطال أوروبا  »Champions Leagueالتي تهدف إلى
تشجيع استخدام البطاقات االئتمانية ،وذلك خالل حفل استقبال في بنك لبنان واملهجر ـ ـ
مبنى الزيتونة ،حضره مدير ماستر كارد في منطقة املشرق العربي روي سومو ونائب
املدير العام ومديرة الصيرفة بالتجزئة في بنك لبنان واملهجر جوسلني شهوان.
حصل الرابحون على رحلة مدفوعة التكاليف ملشاهدة مباراة من مباريات الجولة  ١٦في
دوري أبطال أوروبــا  2018ـ ـ  ،2019حيث ّتم اختيارهم خالل سحب أجــري في  ٤شباط
تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني .وكان حاملو بطاقات بلوم ماستر كارد
الذين استخدموا بطاقاتهم بقيمة  $١٠٠خالل َ
شهري كانون األول  ٢٠١٨وكانون الثاني
 ٢٠١٩قد حصلوا على فرصة الدخول في السحب تلقائيًا.
وأعلنت شهوان أن «حملة دوري أبطال أوروبا نالت نجاحًا كبيرًا كونها ساهمت في ازدياد
الطلب على بطاقات بلوم ماستر كارد وفي تشجيع العمالء على استخدام بطاقاتهم بلوم
ماستر كارد باستمرار للحصول على فرصة الفوز».

مفكرة إقتصادية

أحدث ابتكارات التكنولوجيا
في صناعة البترول

سيشهد مؤتمر "القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان"
إض ــاف ــة ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى ي ـ ً
ـوم ــا ت ـق ـنـ ًـيــا سـيـتـضـمــن م ــداخ ــات
م ـه ـم ــة ح ـ ــول أح ـ ـ ــدث ابـ ـتـ ـك ــارات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة فــي
ص ـنــاعــة ال ـب ـت ــرول ،إض ــاف ــة إلــى
التكنولوجيا املبتكرة لتسريع
ع ـم ـل ـي ــات االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـتــي
كــانــت شــركــة Schlumberger
العاملية سباقة في استعمالها.
يعقد اليوم التقني في ثالث وآخر أيام املؤتمر الذي يمتد من  2إلى  4نيسان املقبل في فندق
هيلتون بيروت حبتور جراند ،وسيتخلله أيضًا ورشة عمل حول آليات وتقنيات التحكيم
وتسوية النزاعات في تعامالت النفط والغاز وورشة عمل أخرى تنظمها شركة ،Wärtsilä
وهي شركة عاملية رائدة في مجال الطاقة مقرها فنلندا ،تطرح فيها أحدث التقنيات املبتكرة
في مجال استعمال الغاز لتوليد الطاقة.

جامعات

ّ
اليسوعية ...لخدمات
«العناية والتواصل» في
ّ
أفضل
ة
صحي
ّ
ّ

عقد على مدى يومني في حرم العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف مؤتمر «العناية
ّ
ّ
الصحة لخدمة املريض بشكل
الصحة» بهدف تحسني التواصل في عالم
بالتواصل في عالم
ّ
ّ
ّ
أفضل .املؤتمر كان ثمرة تعاون بني سبعة أطراف من الجامعة وهي :كلية الطب؛ كلية العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
للصحة
الفيزيائي؛ املعهد العالي
الدينية؛ معهد العالج
التمريضية؛ املعهد العالي للعلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وبمشاركة
العامة؛ املدرسة اللبنانية للتدريب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نقابة املمرضني واللجنة األسقفية لراعوية الخدمات الصحية في لبنان ،وجمعية الرعاية،
وقد تخلله العديد من املحاضرات وورش العمل والطاوالت املستديرة.
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ال ي ـخ ـفــى ع ـلــى أحـ ــد أن ب ــن الـلـبـنــانــي
وشركات التأمني عالقة "غير ودية" .أكثر
املــواطـنــن يـنـظــرون إل ــى هــذه الـشــركــات
بــاع ـت ـبــارهــا خ ـص ـمــا ال سـ ـنـ ـدًا .ت ـجــارب
والقصص التي
عديدة تؤكد هذا الواقع،
َ
تسمعها كــل يــوم عــن مشاكل املــؤ َّمـنــن
والشركات ال تكاد تنتهي.
إن كـ ــان ال ـص ـي ــت ل ـل ـم ـص ــارف ،فــالـفـعــل
لـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن ،وإن ت ـق ـص ــدت أن
تبقى خــارج دائ ــرة الـضــوء حفاظًا على
مصالحها .جغرافيًا ،يضم لبنان أكبر
عـ ــدد م ــن ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ف ــي منطقة
الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،تتبعه
م ـص ــر ،فــاملـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة.
ف ــي ع ــام  ،2017بـلـغــت أق ـس ــاط الـتــأمــن
املكتتبة لدى شركات التأمني اللبنانية
نحو  1.7مليار دوالر ،ما يمثل %4.74
من مجموع األقساط في منطقة الشرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،أم ـ ــا عـلــى

صـعـيــد الــربـحـيــة ،فـقــد وص ـلــت األرب ــاح
املجمعة لشركات التأمني اللبنانية إلى
نحو  170مليون دوالر فــي عــام ،2017
لترتفع بذلك حصتها من إجمالي أرباح
شركات التأمني في املنطقة من %6.61
عام  2016إلى .%7.88
وهـكــذا ،يشكل هــذا القطاع الحيوي ما
نسبته  %3مــن الـنــاتــج املـحـلــي ،وكانت
هناك محاوالت جدية من قبل املعنيني
أخيرًا لرفع أقساط التأمني من  ١.٥مليار
إلـ ــى  ٣م ـل ـي ــارات دوالر أم ـي ــرك ــي خــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة ،لـكــن يـبــدو أن هـنــاك من
يسعى إلى فرملة هذه االندفاعة.

واقع مشرذم
لسنوات ،عمل قطاع التأمني في لبنان
ضـمــن واق ــع م ـت ـشــرذم وم ــن دون رقــابــة
َّ
فـعـلـيــة ،أوص ـلــت األم ــور إل ــى ح ـ ٍّـد تمكن
فـيــه الـبـعــض مــن الـتــأثـيــر بشكل جــذري
على الـقــرارات الرقابية املعنية بتنظيم
هل من المقبول أن يبقى هذا التأمين حكرًا على عدد
من الشركات المتآمرة مع شبكة من الموزعين؟

 ٦٠مليار ليرة هدر
سنوي لتمويل
عموالت غير مبررة
ّ
سيسدد حقوق
من
المواطنين في قضية
شركة  AUGالتي
أفلست؟

¶ سيارات

 ...RYMCOتطلق  Q60الجديدة

أطلقت شركة رسامني يونس  ،RYMCOسيارة إنفينيتي
 Q60كــوب ـيــه ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـت ـمـ ّـيــز ب ـم ـظ ـهــرهــا ال ـج ــريء
والــريــاضــي مــن جـهــة ،والـفـخــم مــن جهة أخ ــرى .تـ ّـم تطوير
محرك األداء العالي سداسي األسطوانات بالتيربو املزدوج
سعة  3.0مــن مجموعة محركات  VRالحصرية الجديدة
م ــن خ ــال خ ـب ــرات ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة الـكـبـيــرة ف ــي مـجــال
املحركات ذات األسطوانات الستُ .
وصمم املحرك الجديد
ال ــذي يــولــد  400حـصــان فــي الـسـيــارة « Q60رد سـبــورت
 »400ليوفر درجة أعلى من القوة وعزم الدوران مع الحفاظ
على مستويات عالية من الكفاءة .كذلك يتوفر املحرك بأربع
أسطوانات سعة  2.0ليتر بشاحن التيربو ،والذي يولد قوة
 208أحصنة.
ّ
ويمثل الجيل الثاني من نظام التوجيه املباشر املتكيف األول
ً
من نوعه في العالم من إنفينيتي ً
متقدما «للتوجيه
نظاما
السلكي ،وقد خضع لعملية تعديل ،بهدف تعزيز اإلحساس
بالتوجيه وإعطاء البيانات للسائق دون املساس بمعايير
الراحة .ويمكن لسائق  Q60االختيار من بني سبعة أنماط
شخصية لتخصيص التوجيه حسب أسلوب القيادة الذي

هذا القطاع وعدالة أدائه ،والتي افتقرت
ب ــدوره ــا ف ــي ال ـســابــق إل ــى املــوضــوعـيــة
والـتـجــرد .فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بــرزت
بــوادر إصــاح جدية لقطاع التأمني في
ل ـب ـنــان ،وإن بـقـيــت خ ـجــولــة .م ـحــاوالت
إص ــاح ـي ــة تـ ـص ــدى ل ـه ــا "ك ــارتـ ـي ــل" مــن
امل ـن ـت ـف ـعــن م ــن ش ــرك ــات ووس ـ ـطـ ــاء فــي
مسعى للتعطيل أو التضليل ،أو إقصاء
ال ـســاعــن إل ــى إحـ ــداث تـغـيـيــر ف ــي واق ــع
تتحكم فيه طغمة ذات خلفيات تتشارك
في املصالح واملنبت.
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث الـ ـ ـي ـ ــوم ع ـ ــن إط ـ ــاق
مـ ـع ــارك اإلص ـ ـ ــاح ومـ ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد،
وم ــع ق ــدوم مـنـصــور بطيش إل ــى وزارة
االقتصاد املعنية بقطاع التأمني ،نظرًا
إل ــى الخلفية ال ـتــي يتمتع بـهــا الــرجــل،

يفضله .كما تم تطوير نظام إلكتروني للتعليق الديناميكي،
وهو نظام التعليق الديناميكي الرقمي ،الــذي يراقب تمايل
الهيكل ودرجــة امليل ،أو االنـحــدار ومعدل االرت ــداد؛ لتوفير
قيادة آمنة عبر تقليل الشعور بالتوجيه واالهـتــزازات غير
املرغوب فيها.

استبشر كثيرون خيرًا .ومــع أن فترة
 100ي ــوم س ـم ــاح ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـع ــد ،لكن
يمكن الـقــول إن املـكـتــوب يـقــرأ أحيانًا
كثيرة من عنوانه .والئــم واستقباالت
وصور وتوزيع ابتسامات ،يصاحبها
كــام كبير عن استراتيجيات عظيمة
ومبادئ رنانة ،لكن على أرض الواقع
يـكـثــر ال ـك ــام ع ــن خـشـيــة حـقـيـقـيــة من
احـتـضــان فــاســديــن وص ــون إمــاراتـهــم
كي تبقى وتتمدد.
أل ــم ي ـكــن م ــن األج ـ ــدى بـلـجـنــة مــراقـبــة
هيئات الـضـمــان ورئيستها باإلنابة
ن ــادي ــن ح ـ ّـب ــال أن ت ـن ـظــم ورش عـمــل
لـلـشــروع ال ـجــدي فــي تنظيف القطاع
مــن "الــدكــاكــن" الـتــي تـســرق املواطنني
وتـ ـه ــدد ال ـق ـط ــاع ب ــإف ــاس ــات وتـعـيــق

ً
ت ـ ـطـ ــوره ،بـ ـ ــدال م ــن ت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـفــات
وإطالق الخطب الرنانة ،أم أنه ممنوع
على اللجنة ممارسة دورهــا الرقابي
بسبب أجندات سياسية واقتصادية
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـعـ ــات؟ وه ـ ـ ـ ــل أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
والوسطاء من ّ
ممولي األحــزاب باتوا
معصومني عــن الخطأ وخــارجــن عن
إطار الرقابة واملحاسبة؟

ّ
خوات وعموالت

قد يكون اللبنانيون سلموا مرغمني
بـ ـم ــا ف ـ ــرض ع ـل ـي ـه ــم يـ ــومـ ــا ك ـ ـ ــ"خـ ـ ـ ّـوة"
تـحــت مسمى "الـتــأمــن اإلل ــزام ــي على
امل ــرك ـب ــات" ،ل ـكــن ه ــل م ــن امل ـس ـمــوح أن
يستمر البعض بجني األموال الطائلة
من خالل هذا النوع من التأمني؟ وهل

 Toshibaتقدم أحدث أجهزتها

¶ شركات

قنابل موقوتة
قبل أشـهــر م ـعــدودة ،تــم تطبيق قــرار
توفير ضمانة التجديد لجميع عقود
تأمني الطبابة واالستشفاء الفردية
منها والجماعية  GRالتي تصدرها
شركات التأمني .وقتها ُع ّد هذا األمر
بحسب كثيرين إن ـجــازًا كـبـيـرًا حمى
ح ـق ــوق امل ــواط ـن ــن ب ـعــد أن ت ــم ضبط
امل ـن ــاف ــع بــال ـحــد األدنـ ـ ــى ملـصـلـحـتـهــم،
ال ـس ــؤال ال ـي ــوم ،م ــاذا سـيـكــون مصير
هذا القرار الذي لم "تهضمه" شركات
ال ـتــأمــن حـيـنـهــا ،وه ــل سـيـسـمــح لها
باإللتفاف عليه؟
وفي هذا السياق ،يصبح من املشروع
س ـ ـ ـ ــؤال وزي ـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ورئـ ـيـ ـس ــة
اللجنة بــاإلنــابــة نتيجة لالستهتار
ّ
الذي كان سائدًاَّ ،
سيسدد حقوق
عمن
املواطنني في قضية شركة  AUGالتي
أفـلـســت وت ــم سـحــب تــرخـيـصـهــا منذ
مــا يزيد على تسع سـنــوات ،وغيرها
مــن ال ـشــركــات امل ـه ــددة ب ــاإلف ــاس في
امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب ن ـت ـي ـجــة ت ـهــريــب
الـعـمــوالت بكل االتـجــاهــات ،والتأخر
في تسديد املستحقات التأمينية؟
هل ستسمر اللجنة ببعض من الزخم
الذي انطلقت منه في اآلونة األخيرة،
أم س ـي ـتــم وضـ ــع ال ـع ــراق ـي ــل لتعطيل
اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــودة مل ـص ـل ـحــة
ع ــدد م ــن املـنـت ـفـعــن ،ف ـت ـعــود الـلـجـنــة
إل ــى م ــا كــانــت عـلـيــه تستثمر وقتها
بنشر مبادئ عاملية واستراتيجيات
فضفاضة عبر صفحاتها االلكترونية
ووس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي من
دون أن تـتـمـكــن م ــن تـطـبـيــق اليسير
منها؟

ً
انتقال التلوث ،ما يبقي الطعام طازجًا ملدة أطول .فضال عن أن
هذا النظام ّ
مزود بتقنية " ،"Convert Zoneويمكن زيادة سعة
ّ
الثالجة بنسبة  15٪بمجرد ملسة زر ،حيث يتم تحويل إحدى
وحدات الفريرز الى إحدى وحدات التبريد لتتسع الحتواء ٩١
ليترًا إضافيًا من املأكوالت الطازجة.

نقابة المهندسين
احتيال وفضائح
مـ ـن ــذ مـ ـ ـ ــدة ،يـ ـتـ ـك ـ ّـب ــد صـ ـن ــدوق
التقديمات االجتماعية في نقابة
املهندسني فــي بـيــروت خسائر
جسيمة تصل قيمتها إلــى ما
يزيد على  20مليار ليرة سنويًا،
ي ـتــم ك ـســب ال ــوق ــت بـتـغـطـيـتـهــا
مــن الحجم الكبير الشتراكات
املنتسبني إلى النقابة.
اليوم ،ال يوجد ما يبرر أن تبقى
الهيئات الرقابية املعنية بقطاع
التأمني على الحياد أمام عمليات
االحـتـيــال الـتــي تـطــال النقابات،
وك ــان مـنـهــا لـنـقــابــة املهندسني
نصيب بعد الفضيحة املـ ِّ
ـدويــة
الـ ـت ــي ط ــال ــت ن ـق ــاب ــة امل ـح ــام ــن،
والتي كانت ناتجة عن منظومة
تمرير عموالت التأمني وإعــادة
الـ ـت ــأم ــن وش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـ ـ TPA
واخ ـ ـتـ ــاق ب ــوال ــص ألش ـخ ــاص
غـيــر مستحقني يـتــم تمويلهم
مــن االشـتــراكــات التي يسددها
امل ـه ـنــدســون واملـ ـح ــام ــون ،فهل
س ـي ـب ـق ــى قـ ـس ــم مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
التأمني الطبي خاضعًا للتشرذم
والـ ـف ــوض ــى وع ـم ـل ـي ــات ال ـغــش
واالحـتـيــال مــع ضياع األقساط
واملنافع من أصحابها؟

مؤشر

«شوارزكوف» تعيد إطالق Igora More
Vibrance

بنزين وديزل جديدان من Coral

أعلنت شركة «كورال» عن توفيرها وللمرة األولى في لبنان
أحدث ديزل صديق للبيئة  ،Eco Dieselومن دون أي تكلفة
إضافية .وقد تم ابتكار  Eco Dieselاستنادًا إلى الخبرات
التكنولوجية الرائدة في تحسني استهالك الوقود واختبارات
تشغيل املركبات ،وهــو أفضل أنــواع الديزل املتوفرة حاليًا
فــي األسـ ــواق .كما كشفت الـشــركــة عــن تحسني مجموعة
منتجاتها العالية الجودة من خالل بنزين  Eco Fuelالجديد
خال من الرصاص.
خال من الرصاص وٍ 98
بنوعنيٍ 95 :

من املقبول أن يبقى هذا التأمني حكرًا
عـلــى ع ــدد م ــن ال ـشــركــات امل ـتــآمــرة مع
شـبـكــة م ــن امل ــوزع ــن ض ـمــن مـنـظــومــة
يتم فيها "تطيير" مــا ي ــوازي ٤٠.٠٠٠
ل.ل .من سعر البوليصة البالغ ٦٥.٠٠٠
ل.ل .عبر عموالت يتقاسمها هؤالء مع
املديرين العامني.
تـ ــؤدي ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ال ـقــائ ـمــة على
"كارتيل" متحكم من الشركات ،عمليًا،
إلــى هــدر مــا يزيد على  ٦٠مليار ل.ل.
سـنــويــا تــذهــب لـتـمــويــل ع ـمــوالت غير
مـبــررة ،فــي وقــت يعمد فيه أكـثــر هذه
الـشــركــات إلــى إحــالــة ضحايا حــوادث
الـ ـط ــرق إلـ ــى مـ ــوازنـ ــة وزارة الـصـحــة
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر .فــي
ب ـل ــدان ال ـعــالــم ،ي ـكــون ج ــزاء مـثــل هــذه
امل ـم ــارس ــات ه ــو ال ـس ـجــن بــاعـتـبــارهــا
من الجرائم الجنائية ،لكن في لبنان
تستمر هذه الدوامة لتمويل األغنياء
م ــن ج ـي ــوب ال ـف ـق ــراء ،وي ـب ـقــى الـتــأمــن
اإلل ـ ــزام ـ ــي ض ــري ـب ــة م ـف ــروض ــة يــذهــب
ريعها إلــى جيوب بعض املستفيدين
من ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية.
فـهــل ستبقى مـيــزانـيــة وزارة الصحة
العامة متاحة لــاخـتــراق مــن دون أي
ضابط أو رادع؟
ت ـ ـب ـ ــرر تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
م ـ ـحـ ــاوالت إبـ ـط ــال ب ـع ــض ال ـ ـقـ ــرارات
األخيرة التي تنظم موضوع التأمني
اإللزامي ،بعد أن كانت لجنة مراقبة
هيئات الضمان قد بادرت في الفترة
األخ ـيــرة إل ــى الـتـحــرك للحفاظ على
حقوق املواطنني .وكانت اللجنة قد
أصـ ــدرت تعميمًا أدى ف ــي مفاعيله
إلــى لجم بعض االنفالت في السوق
م ــن خ ــال تـفـعـيــل امل ــواف ـق ــة املـسـبـقــة
عـلــى املـنـتـجــات الـتــأمـيـنـيــة ،وحــالــت
بذلك دون تخفيض املنافع التأمينية
وال ـ ـتـ ــي هـ ــي أسـ ــاسـ ــا غ ـي ــر واض ـح ــة
ودون املستوى املطلوب ،وذلك عقب

قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل
عددًا من القرارات الوزارية التنظيمية
ال ـتــي صـ ــدرت مـنــذ م ــا يــزيــد عـلــى ١٥
عامًا.

كـشـفــت شــركــة يــونـيـلــك  ،UNILEC salالــوك ـيــل الـحـصــري
للمنتجات االستهالكية لـ  ،Toshibaعن أحــدث مجموعة من
أجهزة  Toshibaالعصرية وذلــك خــال حفل عشاء عقد في
فندق فينيسيا بيروت ،حضره الرئيس التنفيذي لـ Toshiba
فــي الـشــرق األوس ــط وأفريقيا ورابـطــة ال ــدول املستقلة وشــرق
أوروب ــا Elvis Wang ،ورئـيــس مجلس إدارة شــركــة يونيلك،
أغوب كسابيانّ .
ضمت املجموعة الجديدة ،التي تلبي مختلف
أســال ـيــب ال ـح ـيــاة ،أحـ ــدث تـشـكـيـلــة م ــن ال ـغ ـســاالت وال ـثــاجــات
ومــوزعــات املـيــاه وأجـهــزة املايكرويف ومنقي الـهــواء وامل ــراوح،
وهــي تمتاز بمستوي تقنياتها املـتـطـ ّـورة ،حيث ُعــرضــت في
معرض  2018 IFAفي برلني.
ّ
تتميز الـغـســاالت الـتــي تعبأ مــن األم ــام بأنها تتيح املــزيــد من
ً
التوفير وحماية أل ــوان املــابــس عند غسلها ،فضل عــن أنها
ّ
توفر حوالى  ٪60من الطاقة ً
بناء على عملية التنظيف التي تتم
على درجة حرارة  ٤٠درجة مئوية في دورة الغسيل العادية.
ويبرز من بني املجموعة الجديدة ،الثالجة ذات األربعة أبــواب،
والتي تعمل بنظام  ،™System 3املـ ّ
ـزودة بثالثة أنظمة تبريد
ّ
مستقلة لتوفير القدر املالئم من الهواء البارد الالزم مع الحد من

أع ــادت شــركــة  ،SLIDالــوكـيــل الـحـصــري لعالمة شــوارزكــوف
مجموعة Igora
 Schwarzkopf Professionalفي لبنان ،إطالق ُ ّ
 more vibranceالجديدة لصبغ الشعر ،خالل حفل نظم في 13
آذار 2019 ،في  ،Rawبيروت ،وحضره أبــرز مصففي الشعر
ّ
في لبنان وخبراء املوضة .تشكل مجموعة Igora Vibrance
الجديدة ثورة في ّعالم تلوين الشعر من خالل الصبغات الخالية
من األمونيا واملرطبة ،مع سائل يمكن أن ّ
يتحول إلــى جيل أو
كريم ملزيد من طرق االستخدام .يبقى مفعول الصبغة الجديدة
ّ
ً
على الشعر إلى ّ
حد  25غسلة شامبو وهي متوفرة بـ  68لونا
ً
ً
متناغما .وبفضل التركيبة املرطبة والحامية ،يعطي املنتج ملعانا
بنسبة  %100أكثر إلى جانب حماية أكثر للشعر.

بيروت ...معيشة بال جودة
ّ
حلت بـيــروت فــي املرتبة  184عامليًا مــن أصــل  231مدينة شملهاً تصنيف
«ميرسر» السنوي لعام  2019الذي يتناول جودة املعيشة ،متراجعة  3مراتب
الصعيد العربي فقد حازت بيروت املرتبة
على
عن تصنيف العام املاضي .أما ً
ّ
 14مــن أصــل  22مدينة ،متفوقة على كــل مــن الـجــزائـ ّـر وجيبوتي وطرابس
ونواكشوط ودمشق والخرطوم وصنعاء وبغداد التي حلت في املرتبة األخيرة
عربيًا وعامليًا.
أما املراتب األولى عربيًا فقد أتت على الشكل التالي :دبي ( 74عامليًا) تليها أبو
ظبي ( 78عامليًا) ومسقط ( 105عامليًا) والدوحة ( 110عامليًا) وتونس (114
عامليًا) والرباط ( 117عامليًا) ّ
وعمان ( 120عامليًا) والدار البيضاء ( 124عامليًا)
والكويت ( 126عامليًا) واملنامة ( 136عامليًا) والــريــاض ( 164عامليًا) وجدة
( 168عامليًا) والقاهرة ( 177عامليًا).
ّ
يقيم التصنيف املــدن بـنـ ًـاء على  39معيارًا لـجــودة املعيشة ّ
10
ـي
ـ
ف
عة
مجم
ً
فئات تتضمن العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،إضافة
إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي ،واملدارس والتعليم ،والخدمات العامة
والترانزيت ،والترفيه والسلع االستهالكية واإلسكان والبيئة الطبيعية .يذكر
أن الداتا قد ُجمعت خالل الفترة املمتدة من أيلول حتى تشرين الثاني .2018

