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للتواصل مع «قسم أعمال» الرجاء إرسال المواد إلى البريد االلكترونيbus@al-akhbar.com :

إستثمار

لبنانيون يستثمرون
في الخارج...
بحثًا عن جنسية
رضا صوايا
فــي مــؤتـمــر الـطــاقــة االغـتــرابـيــة ال ــذي حمل
عـنــوان «طــريــق ال ـعــودة إلــى الــو ّطــن» ،مطلع
الـشـهــر ال ـج ــاري ف ــي ال ـب ـيــال ،وقـ ــع رئيسا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة أول م ــرس ــوم
الستعادة الجنسية اللبنانية.
ب ـعــدهــا ب ــأس ـب ــوع ،كـ ــان م ـئ ــات الـلـبـنــانـيــن
يبحثون عن «طريق للخروج من الوطن».
فضمن فـعــالـيــات مـعــرض ب ـيــروت الــدولــي
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات ،ف ــي فـ ـن ــدق ال ـح ـب ـت ــور ،قــدمــت
شركات عقارية ،أوروبية ولبنانية ،عروضًا
ّ
تـمــكــن املـسـتـثـمــر املـهـتــم بــالـحـصــول على
جنسية دول ّ
معينة شرط شرائه عقارًا أو
قيامة باستثمارات محددة.
فـ ـب ــدءًا م ــن ن ـح ــو  250أل ـ ــف يـ ـ ــورو ف ـقــط،
ً
يصبح املرء مؤهال للحصول على جنسية
ق ـب ــرص ـي ــة ،ي ــون ــان ـي ــة ،بــرت ـغــال ـيــة وغ ـيــرهــا
الـكـثـيــر ...حتى األمـيــركـيــة .وفــي البرتغال،
على سبيل املثال ،يحتل اللبنانيون املرتبة
ال ـخ ــام ـس ــة ب ــن رع ــاي ــا ال ـ ـ ــدول ال ـطــام ـحــن
بالحصول على جنسيتها.
 8أيام فصلت بني لبنانني :لبنان فولكلوري،
زجلي ،نوستالجي ال يزال متمسكًا بمقولة
«نيال اللي عندو مرقد عنزة بجبل لبنان»،
ول ـب ـن ــان واقـ ـع ــي مـسـتـعــد ألن ي ـب ـيــع حتى
الـعـنــزة لـيــرحــل و يـســاهــم فــي اع ـمــار دول
أخ ــرى كــرمــى لـلـجـنـسـيــة .االسـتـثـمــار هو
الجامع املشترك بني املناسبتني .في البيال
كــانــت «دع ــوة» للمغتربني لالستثمار في
لبنان ،وفي الحبتور كان املقيمون يرغبون
باالستثمار فــي ال ـخــارج .فــي البيال تلقوا
«دعوة» ،وفي الحبتور لم يكونوا بحاجة الى
«عزيمة» للرحيل .كيف ال وهم يشاهدون
املـغـتــربــن ُي ـكــرمــون وه ــم ي ـهــانــون يــومـيــا.
أوليسوا أيضًا مغتربني ...في وطنهم؟
املشكلة ليست في املغترب وال في املقيم،
ب ــل بــال ـج ـن ـس ـيــة ف ــي ح ــد ذات ـ ـهـ ــا .إذا ك ــان
املـغـتــرب يــريــد إسـتـعــادتـهــا ،فــاملـقـيــم يريد
أن ي ـش ـعــر ب ـق ـي ـم ـت ـهــا .امل ـغ ـت ــرب «ض ـم ــن»
مستقبله بجنسية دولة تقدم له ما يشعره
بانسانيته ،وال يضيره االسـتـمــاع لبعض
أبيات املديح النجازاته .أما املقيم فنصيبه
من الشعر الرثاء على حاله.
تراقب وجــوه املندوبني االجانب للشركات
ال ـع ـق ــاري ــة املـ ـش ــارك ــة ف ـت ــراه ــم مـنـبـهــريــن.
مـعـظـمـهــم يـ ــزور لـبـنــان لـلـمــرة األول ـ ــى .في
ال ـ ـعـ ــادة ،مـهـمـتـهــم األس ــاس ـي ــة ه ــي ال ـكــام
ومحاولة االقـنــاع بشتى الوسائل .في بلد
األرز كانوا في معظم األحيان مستمعني.
بالكاد نطقوا .لم يترك الراغبون بالجنسية
ً
البديلة من اللبنانيني ســؤاال إال وطرحوه.
ت ــراه ــم مـتـلـهـفــن مل ـعــرفــة أدق الـتـفــاصـيــل
ل ـل ــرح ـي ــل مـ ــن دون أي ع ــرقـ ـل ــة ،وك ــأن ـه ــم
حضروا وحقائبهم معهم.
بعد الـلـجــوء ال ـســوري ال ــذي اجـتــاح أوروب ــا
يـبــدو أن لـجــوءًا لبنانيًا ق ــادم إلـيـهــا .الفرق
أن ال ـســوريــن ف ــروا ق ـس ـرًا مــن بـلــد مزقته
الحرب ،فيما الكثير من اللبنانيني يطمحون
للرحيل طوعًا من بلد لم يعرف كيف يخرج
من الحرب وفسادها وأمرائها.
تتذكر ملف الطاقة والحديث عن البواخر
التي قد تأتي لتنتشلنا من الظلمة ،لربما
تبقي بعض األمل للبنانيني.
يـمـكــن أن تـحـضــر بــواخــر ال ـك ـهــربــاء ،لكن
األكيد بأن الكثير من اللبنانيني يفضلون
بواخر ...للهجرة.

شركات

خوري هوم

الئحة الزواج شراكة
بالفرحة الكبرى

يتربع الزواج غالبًا على عرش األفراح في الموروث
الثقافي الشعبي في لبنان والشرق .لكن الوصول إلى
«الفرحة الكبيرة» والمنتظرة يرافقها الكثير من القلق
العروسين ليكون الحدث مثاليًا
والجهد والتعب من قبل ّ
بكل المعايير والتوقعات .وألن «خوري هوم» ،منذ تأسيسها،
هدفت إلى مشاركة اللبنانيين عمومًا وعمالئها خصوصًا
أفراحهم ،وأن تكون جزءًا من سعادتهم عبر الخدمات
التي توفرها لهم ،فإنها تسعى دائمًا ألن تكون
والمنتجات ّ
حاضرة في ّ كل المناسبات ،وعلى رأسها األعراس ،لتمنح
ّ
أي ثنائي كل التسهيالت الممكنة على اختالف إمكانياته
المادية ،ولتكون شريكته وسنده في رحلة «النعم» األبدية
تـ ـع ــود فـ ـك ــرة الئـ ـح ــة ه ــداي ــا الـ ـ ــزواج
إل ــى رغ ـبــة أه ــل الـثـنــائــي وأقــربــائـهــم
وأص ــدق ــائ ـه ــم ف ــي م ـســاعــدت ـه ـمــا في
ّ
الحد من األعـبــاء املالية التي ترافق
ال ـ ــزواج ،عـبــر دعمهما بمبلغ مــادي
ّ
يمكنهما من االنطالق في عالقتهما
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـسـ ــاسـ ــة ،وي ـم ـك ـن ـه ـم ــا
استخدامه كيفما يشاءان ،خصوصًا
لـ ـ ـف ـ ــرش امل ـ ـ ـنـ ـ ــزل الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ـ ّـد أولـ ـ ــى
األول ـ ــوي ـ ــات ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار .و«خـ ـ ــوري
ه ـ ــوم» م ــن ال ـعــائ ـلــة .فــال ـشــركــة الـتــي
تـعـ ّـد واح ــدة مــن أكـبــر وأب ــرز متاجر
الـتـجــزئــة فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة تنظر
إل ــى عــاقـتـهــا بـعـمــائـهــا مــن منظار

ع ــائ ـل ــي ال م ــؤس ـس ــات ــي .وألنـ ـه ــا مــن
«القرايب» ،فإن مشاركتها في فرحة
الـ ـع ــرس ع ـب ــر الئـ ـح ــة الـ ـه ــداي ــا ال ـتــي
تقدمها ...استثنائية.

خدمات متميزة
أطـ ـلـ ـق ــت «خ ـ ـ ـ ـ ــوري ه ـ ـ ـ ــوم» ب ــرن ــام ــج
الئحة هدايا ال ــزواج ،أو ما ُيعرف بـ
 ،Wedding Listعام  .2002وهو ،منذ
ذلك الحني ،شهد وال يزال تحديثات
وإضـ ــافـ ــة خـ ــدمـ ــات جـ ــديـ ــدة ت ــواك ــب
العصر ومتطلبات الـعــرســان ،حتى
ً
بات برنامجًا متكامال ال مثيل له في
لبنان.

قطاع خاص
ّ
«نظم مناسبتك» مع لبنان والمهجر

أطلق كل من بنك لبنان واملهجر وشركة فيزا حملة «قم بتصميم مناسبتك» Design
 your Eventالتي بدأت مطلع أيار الجاري وتنتهي في  31حزيران املقبل .وستمكن
الحملة ،للمرة األول ــى ،حاملي بطاقات بلوم فيزا مــن الـفــوز بجائزة مــن اختيارهم
تبلغ قيمتها  5000دوالر ،عند استخدام بطاقة  BLOM Visaفي لبنان أو الخارج.
وفي نهاية الحملة ،سيفوز عشرة أشخاص ،يمكنهم االختيار بني مشاهدة الحدث
الرياضي املفضل لديهم في الخارج أو السفر إلى وجهتهم املفضلة أو االحتفال بعيد
ميالدهم في لبنان.
وأك ــدت املــديــرة العامة املساعدة مــديــرة الصيرفة بالتجزئة فــي بنك لبنان واملهجر
جوسلني شهوان أن «الحملة هي األولــى من نوعها في لبنان ،وتهدف أساسًا الى
اجتذاب فئة أوسع من العمالء .وسيعطي بنك لبنان واملهجر لعمالئه فرصة تصميم
هديتهم بنفسهم .ويمكن الرابحني االختيار بني السفر ملشاهدة عرض أزياء أو حفل
موسيقي .أو ربما صرف الجائزة لالحتفال بعيد ميالده في لبنان أو الخارج».

ي ـ ـقـ ــدم الـ ـب ــرن ــام ــج خ ـ ــدم ـ ــات ع ــدي ــدة
أبرزها:
ـ ـ إمكانية فتح الحساب من دون ٍّ
حد
أدنى أو رسوم حساب خفية بالليرة
اللبنانية أو بــالــدوالر األمـيــركــي أو
باليورو.
ً
ـ ـ إيداع النقود مباشرة في كل فروع
«خوري هوم» أو إلكترونيًا من خالل

اإلنـتــرنــت وبطريقة سهلة وبسيطة
جدًا.
ـ ـ ـ ـ ع ــدم وج ــود أي ق ـيــود أو ضــوابــط
مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ح ـ ـيـ ــث بـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـثـ ـن ــائ ــي
ّ
املجمع بأكمله.
استرجاع املبلغ
ـ ـ كثنائي يمكن القيام بسحب املبلغ
املـجـمــع مــرتــن .امل ــرة الـثــانـيــة تعني
حكمًا إغالق الحساب نهائيًا.

هبات للمشاريع الصغيرة من فرنسبنك

في احتفال أقامه في «مجمع اده ساندس» في جبيل ،وتحت عنوان «معا للتنمية
املـحـلـيــة» ،وزع م ـصــرف فــرنـسـبـنــك ومــؤسـســة مـيـشــال عـيـســى للتنمية املـحـلـيــة،
هبات وقروضا على
بالتعاون مع رابطة مختاري قضاء جبيل وشركة «فيتاس»،
ٍ
ذوي الدخل املحدود في مختلف قرى القضاء لتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم
الصغيرة.
في املناسبة ،قال نائب املدير العام لفرنسبنك فيليب الحاج إن «مبادرتنا اليوم ليست
األولى التي نطلقها ونخصصها لجبيل بالتحديد ،مع شركائنا االستراتيجيني ،بل
نستكمل ما بدأناه عــام  2008حني أطلقنا مبادرة مماثلة ،مؤكدين مجددا على
مسيرتنا االقـتـصــاديــة» .وأوض ــح أن فرنسبنك سـ ّـدد فــوائــد  30قــرضــا ،قيمتها
ُ 4500دوالر ،ودفع قيمة  20قرضًا ،هبة الى املقترضني من أبناء منطقة جبيل ممن
قبلت طلباتهم ،بقيمة إجمالية قدرها  20ألف دوالر»

