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أعمال

أعمال

مصارف
َ
لفرنسبنك لتمويل إنشاء مصنع
قرض من EIB
للعبوات الزجاجية في لبنان
ّ

وقـ ــع ب ـنــك االسـتـثـمــار
األوروبـ ـ ــي ( )EIBمع
م ـج ـمــوعــة فــرنـ َـسـبـنــك
ش .م .ل ،،ات ـف ــاق ـي ــة
ت ـ ـمـ ــويـ ــل بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 24
مليون دوالر أميركي
ل ـ ــدع ـ ــم بـ ـ ـن ـ ــاء م ـص ـنــع
ل ـل ـع ـب ــوات ال ــزج ــاج ـي ــة
فــي لـبـنــان ،يـهــدف إلى
ت ــوف ـي ــر  620فــرصــة
عمل في منطقة ريفية
فــي لـبـنــان ،كـمــا ودعــم
التنوع االقـتـصــادي فــي املنطقة وتحفيز الصناعة .ويــأتــي تمويل بنك االستثمار
األوروبي هذا في سياق مبادرة املرونة االقتصادية للبنك (Economic Resilience
.)Initiative – ERI
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة َ
فرنسبنك عادل القصار« ،أن دعم املشاريع اللبنانية،
وخــاصــة مـشــروع إنـشــاء مصنع للعبوات الزجاجية فــي لبنان ،مــن خــال تحسني
الوصول إلى تمويل طويل األجل بشروط ميسرة ،إنما يندرج في إطار استراتيجيتنا
األساسية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص في لبنان وزيادة فرص العمل».
مــن جهته ،ص ـ ّـرح نــائــب رئـيــس بنك االسـتـثـمــار األوروبـ ــي داري ــو سكانابيكو ،بأن
جزءًا رئيسيًا من الصناعات
«املشروع سيعزز إنتاج العبوات الزجاجية ،ما يشكل ّ
الزراعية اللبنانية .وبطبيعة الـحــال ،من شــأن ذلــك أن يقلل االعتماد على ال ــواردات
ويعزز
اإلنتاج املحلي»ّ .
يذكر أن َ
فرنسبنك قد اتبع خالل العقد املاضي استراتيجية تنمية تهدف إلى تعزيز
استثمارات القطاع الخاص من خــال دعــم التنمية الريفية والتنمية االجتماعية -
االقتصادية ،مع التركيز على خلق فرص العمل ،ودعــم الشباب ،والتعليم للجميع،
والشمول املالي ،والتمويل املستدام ،وتمكني املــرأة .ويدعم املصرف أيضًا الصناعة
املحلية ،في سبيل تخفيض الواردات وتعزيز الصادرات اللبنانية.

ّ
حساب بلش START/من «لبنان والمهجر»

فائدة تنافسية على المبالغ المنخفضة حتى  40ألف ليرة لبنانية

أعلن مشروع توسيع سبل العيش والشمول املالي ،LIFE ،بالتعاون مع بنك لبنان
واملهجر عن مبادرة جديدة وموضوعها «»Bringing Peace of Mind to LIFE
أي «إضفاء راحة البال إلى الحياة» الشمول املالي.
ّ
ـش ،START/وهو
وفــي إطــار هــذه املـبــادرة ،أطلق بنك لبنان ّواملهجر حساب بــلـ ّ ّ
يقدم بلشSTART/
حساب توفير فريد من نوعه ال يتطلب حد أدنى للرصيد.
فائدة تنافسية على املبالغ املنخفضة حتى  40ألف ليرة لبنانية ،وذلك لتشجيع
أصحاب املداخيل املحدودة على ادخار األموال.
واعتبر رئيس مجلس إدارة ومــد ّيــر عــام بنك لبنان واملهجر سعد أزه ــري أنه
وبفضل حساب التوفير الجديد بلشّ ،START/
«نؤمن أداة للمستخدمني الذين
مصرفية تشجعهم على االنطالق في عالقة طويلة العهد
ال يملكون حسابات ّ
معنا .يسمح برنامج بــلــش Start/ألي فــرد البدء بــادخــار األم ــوال حتى بمبالغ
شـهــريــة صـغـيــرة .ويـقــع ه ــذا الـبــرنــامــج ضـمــن إط ــار استراتيجيتنا فــي مجال
املسؤولية االجتماعية».

ّ
بنك بيبلوس :للزبائن ّ
التصرف بحساباتهم
حرية
ّ
والسحب بكل العمالت

أع ـلــن بـنــك بـيـبـلــوس عــن ات ـخ ــاذه إج ـ ــراءات متعلقة بــالـسـحــب الـنـقــدي بــالــدوالر
األميركي من أجهزة الـصـ ّـراف اآللــي بهدف ّ
الحد من إســاءة استعماله وتجنب
عمليات املضاربة على العمالت .وأوضح أن هذه التدابير تسهل مراقبة العمليات
والـتــدقـيــق بـهــا .وطـمــأن املصرف
زبائنه بأنه لديهم حرية التصرف
بـحـســابــاتـهــم عـنــد االسـتـحـقــاق،
ويستطيعون الحضور إلى الفرع
إلت ـمــام كــل العمليات املصرفية،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـنـ ـق ــدي
بالعمالت كافة .وشــدد املصرف
على أنــه يتمتع بواحدة من أعلى
نسب السيولة بالسوق اللبنانية،
ح ـيــث بـلـغــت  %13م ــن إجـمــالــي
ودائع الزبائن بالدوالر األميركي.
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عقارات

« »THE PEARL BY GCأيقونة ماكنزي السياحية
احـتـفـلــت ش ــرك ــة «بـ ــاس بــروبـيــرتـيــز
  »PLUS PROPERTIESلـلـتـطــويــرالـ ـعـ ـق ــاري ،ب ــان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ــل وتـسـلـيــم
مـشــروع « »THE PEARL BY GCفي
الرنكا  -قبرص ،الذي انطلقت األعمال
ّ
قبل قــرابــة سنتني .شكلت ً الحفلة
فيه
ً ُ
مناسبة لتنظم الـشــركــة جــولــة ،ل ــ150
ش ـخ ـص ــا ح ـ ـضـ ــروا مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،عـلــى
مشاريعها السكنية في الرنكا.
هــم مـجـمــوعــة مــن الـلـبـنــانـيــن ،بينهم
ٌ
ـاز»
ع ــدد مــن األج ــان ــب ،يملكون «امـتـيـ ً
شـ ـ ــراء شـ ـق ــق فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج  -إض ــاف ــة
إل ــى ت ـلــك ال ـتــي يـمـلـكــونـهــا ف ــي لـبـنــان.
ق ـ ـ ّـرروا تــوظـيــف أمــوال ـهــم ف ــي قـبــرص،
فوجدوا «ضالتهم» في شركة «بالس
بروبيرتيز» PLUS PROPERTIES -
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور م ـ ـشـ ــاريـ ــع س ـك ـن ـي ــة فــي
الجزيرة املتوسطية منذ ال ــ 2014بعد
أن جــارت األزمــة االقتصادية والركود
ً
العقاري في البلد عليهاُ ،مجبرة إياها
على البحث عن خيارات أخرى.

ّ
محفزات للشراء

شهوان :يتمتع  THE PEARLبمعايير عالية تميزه عن باقي المشاريع في المنطقة

ع ـنــد ال ـســاب ـعــة م ــن م ـس ــاء األح ـ ــد 22
أيـلــول ،التقوا فــي مــرفــأ بـيــروت ،قبل
انطالق رحلتهم القصيرة إلى الرنكا
 قبرص .قرابة  150شخصًا دعتهم«ب ــاس بــروبـيــرتـيــز» ،يـتــوزعــون بني
أفــراد سبق لهم أن اشتروا شققًا في
قبرص من الشركة ،وزبائن ُمحتملني،
وأصـ ـ ــدقـ ـ ــاء لـ ـ ــ«ب ـ ــاس ب ــروب ـي ــرت ـي ــز»
وإعــامـيــن وصحافيني .ش ــارل ،كان
ّ
واح ـ ـدًا م ــن ُرك ـ ــاب تـلــك ال ـب ــاخ ــرة .هو
لبناني  -كـنــدي ،اشـتــرى شقتني في
مشاريع «بالس بروبيرتيز» ،ويبحث
في شراء املزيد أيضًا .ملاذا؟ «أرخص
بـ ـكـ ـتـ ـي ــر مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وخـ ـص ــوص ــي
ك ـم ـع ـي ـشــة بـ ـقـ ـب ــرص» ،يـ ـق ــول ال ــرج ــل
الــذي أقنع شقيقته أيضًا باستمالك
ـدة سكنية .يستفيد اللبنانيون
وح ـ ُ
ُ
م ــن امل ـح ـف ــزات املـتـنــوعــة ال ـتــي تمنح
ل ـه ــم ل ـ ُـي ـق ــدم ــوا ع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
وت ـت ـن ــوع أس ـب ــاب ـه ــم لـ ـش ــراء ال ـش ـقــق،

التي ّ
عددها املدير التنفيذي لشركة
«ب ــاس بــروبـيــرتـيــز» ج ــورج شهوان
خالل العرض الذي ّ
قدمه للحاضرين
على الباخرة« :دولــة أوروبـيــة قريبة
م ــن ل ـب ـنــان ،ط ـقــس م ـتــوس ـطــي ،أم ــان
واستقرار ،يسمح التملك بالحصول
على اإلقامة والجنسية (تبعًا لكلفة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار) ،سـ ـه ــول ــة ت ــأجـ ـي ــر ال ـش ـق ــة،
فائدة قــرض شــراء الشقة منخفضة،
القلق من مصير الــودائــع في لبنان،
ف ـي ـع ـمــد ال ـب ـع ــض إل ـ ــى إخـ ـ ـ ــراج قـســم
مـنـهــا إل ــى أسـ ــواق أجـنـبـيــة ،الـهـجــرة
ّ
وتأسيس األعمال» .علمًا أن شهوان
ّ
ّ
نفسه ،أكــد خــال العرض أن الوضع
امل ـ ــال ـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
«أف ـض ــل وق ــت ب ـتــاريــخ ال ـب ـلــد ،ليقوم
ال ـفــرد بـمـفــاوضــات ل ـشــراء الــوحــدات
السكنية».

لماذا قبرص؟

ُ
قد يؤخذ على شهوان اختياره املساهمة
ف ــي تـنـشـيــط ال ـس ــوق االق ـت ـص ــادي ــة في
قـ ـب ــرص ،وت ـش ـج ـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن عـلــى
ّ
تتعمق
«ال ـه ــروب» مــن الـبـلــد ،فــي وقــت
فـيــه األزمـ ــة فــي لـبـنــان .فـمــن أص ــل 300
شقة ،باعت «بالس بروبيرتبيز» قرابة
ّ
 230شقة للبنانيني .إال أن شهوان يجد
ُ«م ّ
برر ًّا» الستثماره في قبرص ،شارحًا
ّ
كيف أنه «ال أرى بوادر حل قريب لألزمة
في لبنان .لذلك ،الخيار الوحيد لدينا
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ه ــو إط ــاق عملية
إدارة أزمة ،وتقليص حجم أعمالنا في
لبنان ،والبحث عــن فــرص استثمارية
في الخارج تسمح لنا أيضًا بتوظيف
ي ــد عــام ـلــة ل ـب ـنــان ـيــة» ،ف ـكــانــت قـبــرص
الـ ـخـ ـي ــار املـ ـث ــال ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ املـ ـش ــاري ــع
االستثمارية ،خاصة بعد إقــرار «نظام

تبلغ مشاريع «بالس
في قبرص 31
بروبيرتيز» ُ ّ
مشروعًا ،سلم  9منها

ض ــرائـ ـب ــي ُم ـش ـج ــع ل ـل ـش ــرك ــات ،وعـ ــدم
وض ــع ضــريـبــة عـلــى األرب ـ ـ ــاح» .حــالـيــا،
تبلغ مشاريع «بــاس بروبيرتيز» 31
ُ ِّ
«ســلــم  9منها 7 ،فــي الرناكا
مشروعًا،
و 2في ليماسول».
مع الوصول إلى الرناكا ،جال املدعوون

على مشاريع الشركة فيها ،أكانت تلك
التي جرى االنتهاء منها ،أو حتى التي
لــم ُتـبــاشــر أعـمــال الـبـنــاء فيهاّ .
تحدث
شهوان عن «نوعية البناء وجــودتــه»،
وكيف درست الشركة ُمتطلبات السوق
واللبنانينيُ ،م ّ
قدمة وحــدات تتناسب
ّ
م ــع ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات :ال ـح ـج ــم ،امل ــوق ــع،
السعر… كانت جولة «تمهيدية» قبل
بلوغ املحطة النهائية والرئيسية من
زي ــارة قـبــرص :تسليم مـشــروع «THE
 »PEARL BY GCفي منطقة ماكنزي
 الرن ـكــا .يبعد امل ـشــروع أم ـتــارًا قليلةعــن الـشــاطــئ ،ويتألف مــن مبنيني مع
مسبح صغير ُمشترك ،ويوفر خدمات
الحراسة على مدار الساعة ،باإلضافة
إل ــى م ــواق ــف ت ـحــت األرض .االتـفــاقـيــة
التي عقدتها «بــاس بروبيرتيز» مع
أرب ـع ــة م ـص ــارف ف ــي ق ـب ــرص ،الـقــائـمــة
ع ـلــى ت ـقــديــم ق ـ ــروض ل ـل ـع ـمــاء ل ـشــراء
ً
شقق غير جاهزة ،كانت عامال ُمشجعًا
للناس على الشراءPEARL BY GC» .
 »THEاستفاد مــن هــذه الـشــراكــة ،فمع
تسليم املشروع ،كانت قد بيع  ٪75من
وحداته السكنية ،التي تبدأ مساحاتها
من  65مترًا مربعًا.
ح ـ ـضـ ــر االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح نـ ـ ـ ـ ــواب ووزراء
قـ ـب ــارص ــة ،م ـح ــاف ــظ الرن ـ ـكـ ــا ،رجـ ــال
عقاريون،
أعمال ،مصرفيون ،وسطاء
ُ
زب ــائ ــن ال ـش ــرك ــة ف ــي قـ ـب ــرص ،ون ـقــل
االح ـت ـفــال ُم ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء من
ثالث محطات تلفزة قبرصية .شكر
م ـحــافــظ الرن ـك ــا أن ــدري ــاس ف ـيــراس،
ش ـ ـ ـهـ ـ ــوان ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ـسـ ــويـ ــق قـ ـب ــرص
والرنـ ـك ــا ،خــاصــة ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم ،وهو اليوم من أكبر املطورين
شهوان،
وأنجحهم في املدينة» .أما
ّ
ف ـ ــوص ـ ــف « »THE PEARLبـ ــأنـ ــه
«يتمتع بمعايير عالية جـدًا تميزه
عن باقي املشاريع في املنطقة ،وهو
يـ َـعـ ّـد ال ـيــوم أيـقــونــة منطقة ماكنزي
السياحية».
(األخبار)

اعلم متى تتوقف
ّ
وتغير عملك ...للنجاح
المواقف في الحياة تجري الرياح عكس ما
في الكثير من ّ
يختار أن يتحدى الريح
تشتهي سفن كل واحد منا .البعض ّ
ّ
ويجازف ويخاطر ،فيما البعض اآلخر يفضل أن يغير مساره
ويختار طريقًا أخرى للوصول

غادة حيدر ،قررت أن تسلك دربًا جديدة في عملها

بحد ذاتها (وليس فقط على البيئة واإلنسان واملجتمع) ،ألنه إذا
ما أحسن استخدامه يؤدي إلى توليد فرص إضافية ،ويكسب
الشركة أو املؤسسة ميزات تفاضلية وابتكارية غير مسبوقة».
بدورها ،أشارت املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 UNDPسيلني مــويــرو ،ال ــى أن «جــوائــز الــوعــي ح ــول الطاقة
( )EAAمــن ال ـبــرامــج ال ــرائ ــدة الـتــي نعمل عليها فــي برنامج
األمــم املتحدة اإلنمائي فــي لبنان منذ سـنــوات عــدة مــع مركز
 IPTللطاقة ،وهــو خير مثال على العمل املشترك بيننا وبني
الشركات في سبيل مكافحة ّ
التغير املناخي».

¶ شركات

توزيع جوائز الوعي حول الطاقة

نظم بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة اإلنـمــائــي  UNDPومــركــز أي بي
تي للطاقة ( )IPTECفي اليوم الثالث واألخير ملنتدى بيروت
الدولي للطاقة ،حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مشروع
«جــوائــز الــوعــي حــول الـطــاقــة»  EAAفــي نسخته الثانية ،في
فندق لو رويــال ضبيه ،برعاية وحضور وزيــرة الطاقة واملياه
ندى بستاني خوري.
ّ
وعن السؤال حول كيف أن ملركز علمي يعمل تحت مظلة شركة
ّ
وتسوق املــواد الهيدروكاربونية ،هي بطبيعة
نفطية تستورد
عملها تسبب التلوث البيئي ،وتشكل خطرًا على الصحة ،أن
ً
تمنح جوائز ملؤسسات وشركات تعتمد حلوال بيئية وصحية،
تحدث رئيس مركز  IPTللطاقة طوني عيسى عن دور الشركة
فــي التخفيف مــن «املـشــاكــل الصحية والبيئية الـتــي ّ
يسببها
نشاطنا التجاري ،حتى لو تعارض ذلك مع مصالحنا التجارية
اآلنية والضيقة ،معتبرًا أن اعتماد نهج االستدامة واملمارسة
املسؤولة لألعمال ال ينبغي في أي حال من األحوال النظر إليه
على أنه كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عمل خيري ،بل هو
قادر على أن يعود بالفائدة املباشرة على الشركة أو املؤسسة

¶ إتصاالت

 5Gفي المطار ...للجميع حتى باب الطائرة

كشف املدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية أن خدمة الـ
 5Gالتي جرى إطالقها في مطار رفيق الحريري الدولي «هي
في متناول جميع املسافرين» ،معتبرًا أن هذه التقنية «لديها
مدى قصير ،واألهــم من ذلك هي  public WiFiالتي تنتقل

عبر  fibre opticإلى كل املطار ،وستكون في متناول الجميع والسرعة ستكون
للجميع».
وأشــار إلى أنه صحيح أن خدمة اإلنترنت كانت متوفرة في املطار ،إال أنها باتت
مؤمنة الـيــوم مــن خــال «أوج ـيــرو» حيث يــوجــد  157نقطة فــي كــل املـطــار ،وحتى
القطاع الخاص ممكن أن يكون له منصة كي يستطيع تقديم الخدمات» ،مشيرًا إلى
أن «خدمة اإلنترنت في املطار أصبحت شاملة حتى باب الطائرة».
أما وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فأكد أن خدمات أخرى ستظهر
تباعًا لتسهيل تنقل املسافرين ،وال سيما أصحاب االحتياجات الخاصة لجهة
معرفة موعد إقالع الطائرة والوقت الالزم إلنهاء املعامالت ،وكل ذلك بالتعاون مع
«أوجيرو».

¶ تعليم

ّ
عالمية
طالب مدارس القديس جاورجيوس يحصدون جوائز
في األمم المتحدة

شاركت مدارس القديس جاورجيوس للسنة الثالثة على ّالتوالي في املؤتمر الدولي السنوي
لنموذج األمم املتحدة لطالب املرحلة الثانوية ،والذي تنظمه الجامعة اللبنانية األميركية
( )LAUبالتعاون مع جمعية األمم املتحدة في أميركا ( ،)UNA-USAوالذي يجمع أكثر
من  ٢٠٠٠طالب من جميع أنحاء العالم ملناقشة قضايا دولية متنوعة وملحة في مقر
األمم املتحدة في مدينة نيويورك .وحاز طالب مدارس القديس جاورجيوس هذا العام
ُ
على ثالث جوائز في املرتبة الثالثة ( ،)Country Statement Awardتضاف إلى الجائزة
األول ـ ــى (Secretary
)General Award
ال ـتــي ح ـص ـلــوا عليها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ّع ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي،
محققني بذلك نجاحًا
باهرًا وإنـجــازًا جديدًا
يـضــاف إلــى إنـجــازات
املـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والعاملية.

غــادة حـيــدر مــن جهتها ،ق ـ ّـررت أن تسلك دربــا بـكـمـيــات م ـح ــدودة ول ـكــن مــن عــامــات تـجـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
جــديــدة فــي عملها حــن وجــدت أن الطريق أمــام
تنافسية ومقبولة،
عاملية ،وعرضتها بأسعار
ّ
تجارتها في البياضات
املنزلية شائكة ومليئة مــا سـ ّـهــل عليها بيعها بسرعة وبالتالي إيفاء
باملطبات .فبعد مدة قصيرة على فتح متجرها مستحقاتها للتجار.
وج ـ ــدت أن اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـب ّـي ــاض ــات ل ــم يـكــن اسـتــراتـيـجـيــة غـ ــادة أت ــت ث ـمــارهــا ون ـج ـحــت في
ّ
تتمناهّ ،
بالقدر الذي
فقررت أل تهدر الوقت في تحويل متجرها إلى مقصد للزبائن ،يتوافدون
املـحــاولــة ،خاصة ّأن فــرص النجاح والفشل قد عليه بشكل متواصل رغــم أنــه يقع فــي منطقة
ت ـكــون م ـت ـســاويــة ،واخ ـت ــارت
غـ ـي ــر ت ـ ـجـ ــاريـ ــة .ف ـ ــازده ـ ــرت
أن تـنـتـقــل إل ــى ب ـيــع املــابــس
األعمال وزاد حجم الطلبيات
الـنـســائـيــة الـتــي تـلـقــى رواج ــا
وكذلك حجم املبيعات.
كبيرًا.
م ــا ي ـم ـ ّـي ــز ق ـص ــة غـ ـ ــادة أن ـهــا
ّ
بالجرأة
ت
وتحل
تيأس
لم
مـ ـ ـثـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن
لـ ـ ــم تـ ـ ـي ـ ــأس مـ ـ ــن أن ت ـ ـجـ ــارة
اص ـط ــدم ــت غـ ــادة ب ــامل ـ ّ
لتعرف متى يجب
ـادي ــات
ال ـب ـيــاضــات امل ـنــزلـ ّـيــة ل ــم تكن
وع ــدم تــوفــر رأس امل ــال ،لكن
ع ـل ــى قـ ــدر ت ــوق ـع ــات ـه ــا ،وف ــي
التوقف والمحاولة
وعلى خالف غيرها لم تلجأ
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ل ــم تـ ـح ــاول أن
بشكل آخر
إلــى االقـتــراض أو االستدانة،
ت ـج ـهــد نـفـسـهــا ل ـل ـن ـجــاح فــي
ّ
ب ـ ـ ــل ات ـ ـ ـك ـ ـ ـلـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ح ـس ــن
هذا املجال ،وهو ما كان ربما
سمعتها وعالقتها الوطيدة
ماديًا وجسديًا
سيستنزفها ّ
بــالـتـجــار وال ـث ـقــة ال ـتــي بنتها
بدون طائل ،فتحلت بالجرأة
معهم لكي تحصل منهم على بضاعة باألمانة ،لتعرف متى يجب التوقف واملحاولة بشكل آخر.
على أن ّ
كذلك لــم تسمح لظروفها املـ ّ
تسدد ثمنها في فترة الحقة.
ـاديــة بــأن تحبطها،
ً
وع ـم ــا بــامل ـثــل ال ـش ــائ ــع «ع ـل ــى ق ــد ب ـســاطــك مد وت ـكــون حـجــر ع ـثــرة أم ــام طـمــوحــاتـهــا ،فعلمت
إج ــري ــك» ،لــم تـطـمــع بـثـقــة الـتـجــار ب ـهــا ،ول ــم تــدع ك ـي ــف ت ـس ـت ـث ـمــر ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا ولـ ـك ــن بـشـكــل
رغ ـب ـت ـهــا ب ـتــوس ـعــة أع ـمــال ـهــا وزي ـ ـ ــادة أربــاح ـهــا مـ ــدروس مــا سـمــح لـهــا بــاالن ـطــاق وف ــي الــوقــت
تقودها إلى التهور وإلــى طلب بضائع بكميات عينه اإليـفــاء بالتزاماتها ،فكسبت ثقة التجار
ّ
وتحسنت أعمالها.
أكـبــر مــن تـلــك الـتــي تـقــدر عـلــى بيعها .فاكتفت وثقة الزبائن...

