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مال وأسواق
قصة نجاح

أخبار وشركات

«باتشي»...

«ألفا» ّ
تكرم اإلعالميين

الشوكوال اللبنانية
إلى العالمية
مــن محل متواضع ف ًــي شــارع الحمرا افتتح عام
 ،1974الــى  160محال وخمسة مصانع منتشرة
حول العالم 42 .عامًا تختصر الرحلة التي خاضها
نــزار شقير ،رئيس مجلس إدارة مجموعة «باتشي»
التي ّ
تضم محال «باتشي» للشوكوال ومستلزمات
الـمــائــدة .ويلفت وول ــف أولـيـنـز ،مــن «مجموعة
الماركات،
أومنيكوم» المتخصصة في استراتيجية
ً
إلى «أن باتشي هي إحدى المؤسسات القادرة فعال
على التحول الى ماركة عالمية مهمة»

ال حــاجــة إلع ــداد ّبــرنــامــج لــإجــازة،
ف ــامل ـن ـت ـج ــع ي ـت ـك ــف ــل ب ـت ــوف ـي ــر ك ــاف ــة
وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـصـ ـب ــاح
ح ـتــى املـ ـس ــاء ،ض ـمــن بــرنــامــج غني
بـ ــال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات يـ ـمـ ـت ــد طـ ـ ـ ـ ــوال أيـ ـ ــام
األس ـ ـبـ ــوع .ي ــوم ـي ــا ،ه ـن ــاك مــوضــوع
رئ ـيــس ( )THEMEألجـ ــواء الـسـهــرة
ينسحب على املالبس والعروضات
ً
الفنية .نـهــار الجمعة مـثــا يسيطر
ال ـلــون األب ـيــض عـلــى املـنـتـجــع حيث
ي ـ ــرت ـ ــدي الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ثـ ـي ــاب ــا ب ـي ـض ــاء،
ليتابعوا بـعــد الـعـشــاء عــرضــا فنيًا
خاص في مسرح املنتجع ملوسيقى
امل ـغ ـن ــي ال ــراح ــل م ــاي ـك ــل ج ــاك ـس ــون.
ّ
مخصصة
ّأم ــا نـهــار األح ــد ،فليلته
لـ ـلـ ـب ــرازي ــل ،ح ـي ــث ي ــرت ــدي الـجـمـيــع
ثيابًا صفراء لحضور عرض راقص
برازيلي ،وهكذا دواليك.
خ ــال ال ـن ـهــار ،ي ـقـ ّـدم املـنـتـجــع فرصًا
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ت ـ ــرض ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األهـ ـ ـ ـ ـ ــواء،
فــال ـن ـشــاطــات املــائ ـيــة مـتـنــوعــة تـبــدأ
بــركــوب األم ــواج ،الـكــايــاك ،التجذيف
ً
وصوال إلى الغوص .ويضم املنتجع
م ــاع ــب كـ ـ ــرة سـ ـل ــة ،كـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم ،ك ــرة
ش ــاط ــئ و 13م ـل ـع ـبــا ل ـك ــرة امل ـض ــرب
مـ ــع تـ ــوافـ ــر دروس خـ ــاصـ ــة .ك ــذل ــك
هناك مكان مخصص لرياضة رمي
ناد رياضي،
األسهم ،صفوف
زومباٍ ،
ّ
وري ـ ـ ــاض ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــق ،غــال ـب ـي ـت ـهــا
تدخل ضمن باقة الخدمات ّ
املقدمة،
وبالتالي ال حاجة الستعمال النقود
داخل املنتجع.
م ـف ـه ــوم اإلجـ ـ ـ ــازة عـ ـن ــد Club Med
تـ ــأسـ ــس عـ ـ ــام  1950عـ ـن ــدم ــا كـ ـ ّـرس
جـيـلـبـيــر تــري ـغــانــو وجـ ـي ــرار بـلـيـتــز،
مــا ُي ـعــرف بــاملـنـتـجـعــات الـشــامـلــة أو
 ،all inclusive resortsعبر تأسيس
سلسلة  Club Medالتي باتت تضم
ال ـ ـيـ ــوم  71م ـن ـت ـج ـعــا ح ـ ــول ال ـع ــال ــم.
ي ـق ــوم هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ع ـلــى أن تشمل
اإلقامة في املنتجع ،جميع الخدمات
م ــن مــأكــل وشـ ــرب وت ــرف ـي ــه ،ومـعـظــم
النشاطات الرياضية واالستجمام.
ه ـ ـكـ ــذا ،بـ ـمـ ـج ــرد دخـ ــولـ ــك امل ـن ـت ـج ــع،
بــات بإمكانك االسـتـفــادة مــن أكثرية
الخدمات املتوافرة.

يـ ـكـ ـم ــن الـ ـ ـج ـ ــزء األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن س ـ ّـر
"بــات ـشــي" ف ــي شـخــص "قـبـطــانـهــا"
نـ ــزار ش ـق ـيــر .عــاق ـتــه بــال ـشــوكــوال
ل ــم تـ ــأت ع ــن ط ــري ــق ال ـص ــدف ــة ،بــل
ه ــي "قـ ـص ــة عـ ـش ــق" م ـن ــذ ال ـص ـغــر،
عـنــدمــا كــان يـعــاون أخــوالــه الــذيــن
ك ــان ــوا يـمـلـكــون م ـحــال لـلـشــوكــوال
فــي أسـ ــواق ب ـيــروت قــدي ـمــا .ورغــم
ح ـ ّـب ــه ل ـل ـش ــوك ــوال ،ل ــم ي ـك ــن شـقـيــر
يـ ــدرك أن ــه سـيـكــون يــومــا صــاحــب
أهـ ــم مـصـنــع ش ــوك ــوال ف ــي الـعــالــم
العربي ،وستصبح الشوكوال التي
ّ
يصنعها اسمًا تتداوله أهم املحال
العاملية.
عــام  1974افتتح شقير أول محل
"بــاتـشــي" لبيع الـشــوكــوال وهــدايــا
ع ـلــب االفـ ـ ــراح وال ـه ــداي ــا الـخــاصــة
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل" ،ف ـب ـي ــع
الـشــوكــوال وعـلـبــة ال ـفــرح والـهــديــة
ي ـع ـنــي ب ــداي ــة مـ ـش ــوار ط ــوي ــل مــع
ال ــزب ــون .الـشــوكــوال هــي "بــاتـشــي"،
ويـ ـج ــب ت ـق ــدي ــم ال ـق ـي ـم ــة امل ـضــافــة
لـ ـل ــزب ــون ،ألن الـ ـش ــوك ــوال امل ـم ـ ّـي ــزة
وح ـ ــده ـ ــا ال تـ ـكـ ـف ــي ،وف ـخ ــام ـت ـه ــا
وقيمتها ال تكتمالن إال من خالل
الــزيـنــة والـتـصـمـيــم والـعـلـبــة التي
تحتويها .من هنا كانت "باتشي"
ّأول مـ ـ ــن أطـ ـ ـل ـ ــق م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ه ــدي ــة
الشوكوال" ،يقول شقير.
بـعــد انـ ــدالع ال ـحــرب األهـلـيــة سنة
ّ
 ،1975ول ـ ـت ـ ـخـ ــطـ ــي االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،اف ـت ـتــح
شقير فرعني لـ"باتشي" في ّ
عمان
وفرعًا في الكويت ،وترافق ذلك مع
افتتاح مصنع في ضاحية بيروت
لـتـصــديــر ش ــوك ــوال "ب ــات ـش ــي" الــى
الكويت واالردن والسعودية.
الـ ـي ــوم ،ي ـش ـمــل ان ـت ـش ــار "بــات ـشــي"
 26دول ـ ـ ــة هـ ـ ــي :لـ ـبـ ـن ــان ،س ــوري ــا،
االردن ،مصر ،السعودية ،الكويت،
البحرين ،قطر ،االم ــارات العربية
امل ـت ـح ــدة ،ال ـي ـمــن ،ت ــون ــس ،تــركـيــا،
قـبــرص ،الـيــونــان ،بولندا ،فرنسا،
بــريـطــانـيــا ،أوك ــران ـي ــا ،ك ـنــدا ،ســان
مارينو ،استراليا ،ماليزيا ،الهند،
بروناي ،نيجيريا وساحل العاج.
وتباع في محال "باتشي" حوالى
 360مــاركــة مــن أرق ــى األس ـمــاء في
عــالــم مـسـتـلــزمــات امل ــائ ــدة وأوان ــي
الكريستال والبورسولني والفضة.
ولــ"بــاتـشــي" اســم فــي عــالــم الفضة
خ ــاص بـهــا ،ف ــ"روي ــال سيلفر" من
ابـتـكــار وتـصـنـيــع مـعــامــل الشركة
اللبنانية .وتستورد "باتشي" من
دور إيطالية وفرنسية وانكليزية
وم ــن اوروبـ ـ ــا ال ـشـًـرق ـيــة ،ال سـ ّـيـمــا
ت ـش ـي ـك ـيــا ،اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى اس ـت ـي ــراد
ب ـع ــض ال ـق ـط ــع م ــن الـ ـص ــن .وع ــن
عالمة "رويال سيلفر" يقول شقير
"إنها ذات مستوى رفيع وأسعارها

مناسبة ملختلف امليزانيات .كذلك
ن ـط ـل ــب مـ ــن املـ ـص ــان ــع االوروبـ ـ ـي ـ ــة
تـصـمـيــم مـجـمــوعــات خــاصــة بـنــا،
ّ
وي ـ ـتـ ــولـ ــى م ـص ـ ّـم ـم ــون ت ــزوي ــده ــم
بالرسوم التي نحتاجها".
االن ـط ــاق ــة ن ـحــو ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــب شـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت م ــن
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث كـ ــان ش ــوك ــوال

«باتشي» اليوم
موجودة في 26
دولة حول العالم

"ب ــات ـش ــي" يـلـقــى رواج ـ ــا الف ـت ــا ،ما
دفــع الـشــركــة الــى افـتـتــاح  23فرعًا
ف ــي امل ـم ـل ـكــة .وي ـل ـفــت ال ــى أن لــدى
"بــات ـشــي" خـطــة الفـتـتــاح  12فرعًا
جديدًا في اململكة في الفترة املقبلة.
"بعد افتتاح فــروع السعودية ،لم
ي ـعــد م ـص ـنــع بـ ـي ــروت ق ـ ــادرًا عـلــى
نزار شقير ّ
مكرمًا
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تـلـبـيــة ك ـم ـيــات اإلنـ ـت ــاج ،فــأنـشــأنــا
مصنعًا في املدينة الصناعية في
ج ـ ّـدة ،هــو واح ــد مــن أكـبــر مصانع
الشوكوال في الشرق األوسط .بعد
ال ـس ـع ــودي ــة اف ـت ـت ـح ـنــا ف ــروع ــا فــي
اإلم ــارات العربية املتحدة وعمان
وقطر والبحرين واليمن ،لتصبح
مجموعة محال باتشي مؤلفة من
 65فرعًا في العالم العربي ما عدا
الـفــروع املنتشرة فــي لبنان .كذلك
أنشأنا مصنعًا في دبي وآخر في
ال ـق ــاه ــرة .وسـنـفـتـتــح قــري ـبــا فــرعــا
ف ــي ط ـه ــران وآخ ــر ف ــي مـيــامــي في
الواليات املتحدة االميركية".
وألن الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر أهـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـب ـ ــادئ
ً
"ب ــات ـش ــي" ،وع ـم ــا بـمـبــدأ ال ــري ــادة
وت ــوس ـي ــع م ــروح ــة امل ـن ـت ـجــات ،تم
ع ــام  2015اف ـت ـتــاح مـصـنــع جــديــد
لـلـشــوكــوال فــي منطقة سبلني في
إق ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب ،ه ــو االكـ ـب ــر فــي
منطقة الشرق االوسط.
"شـ ـكـ ـرًا ع ـل ــى الـ ـش ــوك ــوال" (merci
 )pour le chocolatع ـب ــارة غــالّـبــا
مـ ــا ي ـ ــردده ـ ــا ش ـق ـي ــر ال ـ ـ ــذي ســخــر
خـبــرتــه الـطــويـلــة ليجمع بــن كــرم
الشرق وفعالية الغرب ،بني حرفية
ال ـت ـقــال ـيــد وأح ـ ــدث الـتـكـنــولــوجـيــا
الصناعية ،بني املحتوى الساحر
ملـ ـ ـ ــذاق ال ـ ـشـ ــوكـ ــوال ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـ ّـده ــا
بـشـغــف وعـلـب ـهــا ال ـف ـن ـيــة امل ـم ـيــزة.
ورغـ ــم ك ــل ال ـص ـعــوبــات وامل ـط ـبــات
التي عصفت بمسيرتها الحافلة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـن ـ ــن ،اس ـت ـط ــاع ــت
"ب ــاتـ ـش ــي" أن ت ـب ـقــى ق ـص ــة ن ـجــاح
لبنانية عاملية.
ّ
*ي ـشــار إل ــى أن شـقـيــر وق ــع كتابه
"ن ــزار شـقـيــر ...مـسـيــرة ن ـجــاح" في
أي ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،وع ـ ـ ــاد مـ ــن خــالــه
ال ـ ــى زم ـ ــن ط ـف ــول ـت ــه ح ـي ـن ـمــا بـنــى
ّ
تحول واقعًا أساسه شغف
حلمًا
الشوكوال" .الشوكوال هي باتشي"،
عبارة أكدها شقير مرارًا في كتابه.
(األخبار)

أقــامــت شركة ألـفــا ،ب ــإدارة أوراسـكــوم
لــاتـصــاالت ،إفـطــارهــا الـ ّـسـنــوي على
شــرف الصحافة واإلع ــام في مطعم
السلطان ابــراهـيــم فــي وســط بـيــروت،
ّ
تـخــلـلــه تـجــربــة حـيــة عـلــى خــدمــات ال ـ
 4G+ LTE-Aتـ ـم ــت عـ ـب ــر مـحـطــة
الـ+4Gمن ألفا التي تغطي املنطقة التي
وضعتها الشركة في الخدمة مؤخرًا
لتكون من اولــى محطات ال ـ  +4Gفي
لبنان.
واظهرت التجربة التي توالها الفريق
الـهـنــدســي فــي ألـفــا الـســرعــات العالية
الـ ـت ــي ت ـت ـي ـح ـهــا هـ ـ ــذه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
لـل ـم ـش ـتــركــن .ول ـف ــت رئ ـي ــس مجلس
إدارة ش ــرك ــة ألـ ـف ــا وم ــدي ــره ــا ال ـع ــام
م ــروان الـحــايــك أن ــه قــد "وص ـلــت 300
مـ ـحـ ـط ــة  +4Gج ـ ــاه ـ ــزة ل ـل ـت ــرك ـي ــب.
وضعنا  41محطة منها فــي الخدمة
مـ ــن أص ـ ــل  1300م ـح ـط ــة سـتـغـطــي
 %99من األراضــي اللبنانية" .وأشار
إلــى ان "تكنولوجيا الـ ــ4G+ LTE-A
ستسمح للمشترك باختبار سرعات
تتراوح بني  150و 200ميغابيت في
الثانية ،وقد تصل السرعات إلى 250
ميغابيت فــي الـثــانـيــة ضـمــن شــروط
محددة".

«بنك مصر لبنان»...
إفطار لالجئين
السوريين

أقــام بنك "مصر لبنان" بالتعاون مع
لجنة اإلنـقــاذ الــدولـيــة ( )IRCإفـطــارًا
ً
رمـضــانـيــا لـنـحــو خـمـســن ط ـفــا من
أطفال الالجئني السوريني وعائالتهم
الــذيــن يعملون فــي ش ــوارع العاصمة
ب ـيــروت ،فــي مسعى ال ــى تـطــويــر أداء
املساهمني لجهة تعزيز ثقافة العطاء
واملسؤولية االجتماعية لكل فــرد بما
يتماشى مع استراتيجيته للمسؤولية
االجتماعية .يذكر أن برنامج حماية
األط ـفــال الـعــامـلــن فــي ال ـش ــوارع ،الــذي
أطلقته لجنة اإلن ـقــاذ الــدولـيــة ()IRC
ً
يساهم في مساعدة نحو  150طفال
شـ ـه ــري ــا مـ ــن خـ ـ ــال إشـ ــراك ـ ـهـ ــم فــي
نـشــاطــات ترفيهية فــي ب ـيــروت ،وذلــك
ب ـهــدف مـنـحـهــم لـحـظــات م ــن الـطـفــولــة
الطبيعية ومساعدتهم على التعافي
م ــن الـ ـص ــدم ــات والـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـتــي
يواجهونها يوميًا ،الــى جانب تطوير
مـهــاراتـهــم الـعــاطـفـيــة واإلب ــداع ـي ــة .هــذا
وتقوم اللجنة بمساعدة أكثر من 120
ً
طفال ممن يعانون من عمالة األطفال
للعودة الى املدرسة.
للمناسبة اعتبر مدير عام بنك مصر
ل ـب ـنــان فـ ــادي ال ــداع ــوق "أن لــرمـضــان
خصوصية مميزة ،لذلك نحاول رسم
ب ـس ـمــة ع ـلــى وج ـ ــوه ه ـ ــؤالء األطـ ـف ــال.
فنحن نقدر االيجابية التي يتمتعون
ب ـهــا وهـ ــي ب ـن ـظــرنــا م ــن األمـ ـ ــور الـتــي
تستحق أن نتأمل فيها مع بداية كل
يوم".

