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أخبار وشركات

سيكون مصير مياه لبنان االقليمية المتاخمة
للبحر الفلسطيني والتي باتت موضع نزاع حدودي
مع الكيان الصهيوني؟ وفي حال تحالفت مصر
وقبرص واسرائيل بغية تصدير الغاز الى أوروبا،
هل يكون لبنان خارج الخريطة االقليمية لتصدير
منتجاته النفطية؟

بما يضمن حق لبنان بالحفاظ على
ثرواته ويحد من امكانية اقتناصها
من الجانب االسرائيلي».
وب ـح ـس ــب ادارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـطــاقــة
(Energy Information Administration
 ،(EIAفــان الـحــوض املـشــرقــي املمتد
م ــن س ــوري ــا مـ ــرورًا بـلـبـنــان وقـبــرص
واس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،وصـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــى مـ ـص ــر،
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى  122ت ــري ـل ـي ــون ق ــدم
م ـك ـعــب م ــن املـ ـ ــواد ال ـن ـف ـط ـيــة.وقــد تم
مؤخرًا اكتشاف حوالي  30تريليون
قـ ـ ـ ــدم مـ ـكـ ـع ــب فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،فـ ـيـ ـم ــا لــم

ضـمــن م ــرك ــزه الـطـلـيـعــي ف ــي م ـجــال ال ـح ـلــول املـتـقــدمــة
والحديثة للصيرفة بالتجزئة ،قدم بنك بيبلوس حساب
 The Makersالخاص بالشباب في جامعات لبنانية
عــدة .تـنــدرج هــذه الخطوة فــي إطــار دعــم بنك بيبلوس
املستمر إلى الشباب اللبناني ،فحساب The Makers
مـصـمــم خـصـيـصــا لـلـشـبــاب م ــن س ــن ال ـ ــ 18إل ــى سن
ال ــ ،24ملساعدتهم في أن يصبحوا عناصر فاعلة في

ُيكتشف في قبرص حتى اآلن سوى 5
تريليونات.من هنا يتوقع الخبراء ان
تحتوي املياه اللبنانية على أكثرية
املـكــامــن النفطية املتبقية ،واملــوزعــة
بطريقة عشوائية.

وتـشـغــل بــو دي ــاب حــالـيــا مـنـصــب الــرئ ـيــس التنفيذي
للعمليات ملجموعة املوراد.

أسواق بيروت
تحتفل بعيد الميالد

السرقة مستحيلة؟
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ـيــر الـنـفـطــي
رودي بــارودي «ان سرقة النفط على
عمق  2400متر أمر صعب جدا ،ومن
املستحيل ان تــوافــق شــركــات عاملية
بحجم نوبل وايني وتوتال وغيرها
على اغـتـصــاب مـخــزون دول ــة أخــرى.
كـمــا أن لـيــس مــن مصلحة اســرائـيــل
افـ ـتـ ـع ــال املـ ـش ــاك ــل ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت
ت ـحــدي ـدًا ،اذ ان ه ــدف ه ــذه الـشــركــات
االسـتـفــادة مــن الـثــروة النفطية ،كما
ً
أنـ ــه ل ـي ــس س ـه ــا ال ـت ـن ـق ـيــب بـطــريـقــة
افقية ملساحة تتخطى كيلومترين».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ل ــدي ـن ــا قـ ـط ــاع واع ـ ـ ــد ،اذا
ُ
اســتـثـمــر بـطــريـقــة سليمة بـعـيـدًا عن
املـنــاكـفــات الـسـيــاسـيــة والـسـمـســرات،
سيغير وجه لبنان .لذا علينا التحرك
والبت في املوضوع سريعًا ألن لبنان
فــي صلب خــارطــة الـحــوض املشرقي
ويملك امكانيات كبيرة .أما بالنسبة
الى ترسيم الحدود واملنطقة املتنازع
عليها ،فال يمكن حلها اال بعد اقرار
املـ ــرسـ ــومـ ــن الـ ـع ــالـ ـق ــن فـ ــي مـجـلــس
ال ــوزراء ،ومــن ثم التفاوض مع االمم
املتحدة والواليات املتحدة ،بما انها
ال ــوس ـي ــط االب ـ ـ ــرز لـتـصـحـيــح عـمـلـيــة
ترسيم الحدود مع اسرائيل».
وق ــد شــارفــت امل ـفــاوضــات بــن لبنان
وق ـ ـ ـبـ ـ ــرص ل ـ ــوض ـ ــع ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ات ـ ـفـ ــاق
 unitizationللغاز بــن البلدين على
االنتهاء .وهذا من شأنه ان يؤدي الى
تحديد ش ــروط االحتياطي املشترك
والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدات امل ـح ـت ـم ـل ــة بـ ــن ل ـب ـنــان
وقبرص التي تشكل مركزا مهما في
منطقة شرق البحر األبيض املتوسط
بفضل موقعها الـجـغــرافــي ،وكونها
ع ـضــوا فــي االت ـح ــاد االوروب ـ ــي .فهل
تستفيق الحكومة قبل فــوات االوان
أم أن لبنان ،وكــالـعــادة ،سيصل الى
الحفل متأخرا؟

ـارًا مربحًا
ي ـقــدم املـتـجــر أك ـثــر مــن  30صـنـفــا من
الـ ـعـ ـس ــل ،ت ـخ ـت ـلــف ب ــاخـ ـت ّــاف ال ــزه ــر
واألشـ ـج ــار .وف ـي ـمــا ي ـصــنــع أك ـثــر من
ُ
 15صنفًا فــي لـبـنــان ،ت ـس ـتــورد بقية
االصناف من فرنسا وإسبانيا وكندا
وأس ـتــرال ـيــا ،وت ـكــون مـسـتـخــرجــة من
أشـ ـج ــار وزه ـ ـ ــور غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة فــي
لبنان أو مــوجــودة بكميات قليلة ال
تكفي لإلنتاج والتصنيع.
بـ ـ ـ ــدأت قـ ـص ــة املـ ـتـ ـج ــر فـ ــي آب 2013
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ـب ــاش ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
ب ـق ـي ـمــة  50ألـ ــف دوالر ،وقـ ـ ــرض مــن
ك ـف ــاالت بـقـيـمــة  80أل ــف دوالر .بعد
م ـ ــرور خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،أظ ـه ــر املـتـجــر
إمكانيات هائلة ونتائج إيجابية ما
دفــع باملؤسسني الــى ضــخ  100ألف
دوالر إضافية بالتعاون بينهم وبني
«كفاالت» لتطوير األعمال.
ومـ ــع ب ــداي ــة  ،2015وب ــأق ــل م ــن سنة
ون ـصــف س ـنــة ،ب ــدأ املـتـجــر يـ ـ ّ
ـدر على

 The Makersمن بنك بيبلوس
إلى الجامعات اللبنانية

مــؤس ـس ـيــه أرب ــاح ــا ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،ما
شجعهم على إستثمار  70ألف دوالر
إضافية ،ولكن هذه املرة من األربــاح،
لتفعيل الناحية التسويقية وتطوير
ال ـع ـم ــل م ــن ح ـي ــث ال ـب ـي ــع بــاس ـت ـقــدام
موظفني جدد ورفع اإلنتاج...
وعلى رغم التنوع الذي يقدمه املتجر
وال ـطــري ـقــة اإلح ـتــراف ـيــة واملـكـلـفــة في
تربية النحل ،إال أن أسعاره تنافسية
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وت ــأخ ــذ ف ــي اإلع ـت ـب ــار
الــواق ــع املـعـيـشــي فــي لـبـنــان وال ـقــدرة
الشرائية للمواطنني بما يجعل من
عسل  Atelier Du Mielوجهة ملحبي
ال ـع ـســل ع ـلــى إخـ ـت ــاف إمـكــانـيــاتـهــم
املـ ـ ــاديـ ـ ــة .ويـ ـتـ ـب ــع الـ ـشـ ـب ــاب أسـ ـل ــوب
التفاعل مع الزبائن من خالل رحالت
ينظمونها لــزيــارة قـفــران الـنـحــل ،أو
م ــن خ ــال م ـنــح ال ـ ـ ــزوار ل ــذة ال ـت ــذوق
والـتـمـتــع بــأصـنــاف الـعـســل املـتـعــددة
التي يقدمونها.

مجتمع الغد .يتمتع هذا الحساب بمزايا عدة منها :عدم
وجود أي رسوم على الحساب أو البطاقات ،اضافة الى
االستفادة من مكافآت عدة ومن «أكرم برنامج» ،وهو
برنامج مكافآت حاملي البطاقات األكثر كرمًا في لبنان،
ً
فضال عن حسومات خاصة وعروض استثنائية على
حصص تدريبية وورش عمل.

تنطلق احتفاالت األعياد في أسواق بيروت مع إضاءة
شجرة ميالد تقدمها شركة «باتشي» للسنة الثالثة
على التوالي ،وذلك عند السادسة من مساء يوم السبت
فــي الخامس مــن كــانــون األول .ويلي إض ــاءة الشجرة
ً
ّ
جمعية «تمنى».
توزيع هدايا لخمسني طفال من
تبدأ االحتفاالت باستعراض ميالدي ضمن معرض
«أف ـ ـكـ ــارآرت» الـ ــذي تـنـظـمــه جـمـعـيــة ب ـي ــروت لتشجيع

القطاع الخاص في لبنان
والمشهد السياسي

نظمت جمعية تـجــار بـيــروت بالتعاون مــع بنك لبنان
واملهجر لقاء حواريًا مع سيغريد كاغ ّ
املنسق الخاص
لــأمــم املـتـحــدة فــي لـبـنــان ح ــول «املـشـهــد الـسـيــاســي -
االجتماعي في لبنان ودور القطاع الخاص» .يأتي هذا
اللقاء من ضمن مجموعة املحاضرات التي ُعقدت على
مــدار عــام  2015فــي مركز محاضرات جمعية ّ
تجار
بـيــروت برعاية بنك لبنان واملـهـجــر ،والـتــي تـهــدف الى
إلقاء الضوء على األبعاد االقتصادية املحلية.

الفنانني والحرفيني اللبنانيني من خالل إتاحة الفرصة
أمامهم لعرض أعمالهم ومنتجاتهم بدءًا من هدايا عيد
ً
املـيــاد املميزة وص ــوال الــى الديكور وتصميم األزي ــاء.
ُيفتتح املعرض عند الساعة الخامسة في سوق الطويلة
وسوق أياس ويستمر لغاية  13كانون األول.

أكبر شاشة OLED
في العالم من LG

تكريم بنك الموارد في المؤتمر
المصرفي العربي

على هامش النسخة العشرين مــن املؤتمر املصرفي
ّ
العربي السنوي الــذي نظمه اتحاد املـصــارف العربية،
وبحضور شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية
إل ــى جــانــب  100مــن رؤس ــاء العمليات التنفيذية في
مـصــارف ومــؤسـســات عربية عــديــدةُ ،منحت رئيسة
العمليات التنفيذية في بنك املوراد ش.م.ل نهلة خداج بو
دياب ،لقب إحدى «السيدات العربيات األكثر تأثيرًا في
القطاعات االقتصادية واملصرفية العربية لعام .»2015
تــزخــر نهلة بــو دي ــاب بأكثر مــن  32عــامــا مــن الخبرة
القيادية واإلداريـ ــة فــي كــل مــن كـنــدا ولـبـنــان .وفــي هذا
املجال ،قادت بو دياب عمليات إعادة هيكلة داخل عدد
كبير من املؤسسات على رأسها البنك املركزي الكندي.

اخـتــارت شــركــة إل جــي إلكترونيكس مـطــار إنشيون
الدولي في كوريا الجنوبية للكشف عن أكبر شاشتي
ع ــرض  OLEDف ــي ال ـعــالــم .واس ـت ـخــدمــت الـشــاشـتــن
كـلــوحـتــن إعــانـيـتــن ضـخـمـتــن زي ـنــت بـهـمــا الـصــالــة
الــرئـيـسـيــة لـلـمـطــار .وسـتـتـيــح الـشــاشـتــان املنحنيتان
ُ
العديد من الفوائد للمطار ،ذلك انها ستستخدم بطريقة
تبرز إمكانيات تقنية  .OLEDكما أنه وبفضل خاصية
اإلضاءة الذاتية في كل بيكسيل في شاشات ،OLED
لن يكون هناك أي حاجة إلضاءة  LEDالخلفية الثقيلة،
ما يضفي املزيد من املــرونــة في استخدام الشاشتني
ـدر من
بـحـيــث يـمـكــن تعليقهما م ــن الـسـقــف بــأقــل قـ ـ ٍ
الدعامات.

