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مقابلة

ّ
ّ
لما كان ألكثر المراهنين حظ أن يحزر بأن الموصوف هو «كازينو لبنان» .حتى
«كانت المجارير تفيض داخله ،جميع مبانيه تنش ،صاالته قديمة كراسيها
تحتاج إلى التنجيد وماكينات اللعب فيها عفى عليها الزمن ،مسرحه يفتقر الدهشة ال تفارق مالمح روالن خوري وهو يستعيد لنا مشاهداته األولى
لحال الصرح السياحي العريق حين تولى رئاسة مجلس إدارته في شهر نيسان
إلى اإلضاءة ،مطعمه عتيق لم ينفق عليه قرش واحد طيلة  25عامًا،
وموقفه مزراب للهدر» .لو استبعدنا «ماكينات اللعب» من المقطع السابق ،من العام الماضي

ُ
كازينو لبنان ...نهضة مرتقبة

رضا صوايا
م ـنــذ  59عــامــا ت ـحــدي ـدًا (ن ــاق ــص يــوم
واح ــد) وفــي  17كــانــون األول مــن عام
 1959كـ ــان اف ـت ـت ــاح ك ــازي ـن ــو ل ـب ـنــان.
كـ ـثـ ـي ــرون رأوا فـ ــي املـ ــرفـ ــق ال ـج ــدي ـ ًـد
امل ـتــألــئ عـلــى خـلـيــج جــونـيــة فــرصــة
لنقل صــورة ماسية للدولة الحديثة
الــوالدة ،ومثلهم كثيرون وجــدوا فيه
ً
مـغــارة لالنتفاع الشخصي ولخدمة
ّ
املـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـل ـي ـه ــم ،حـ ـت ــى تـ ـح ــول
الـ ـك ــازيـ ـن ــو مـ ــن مـ ـك ــان ل ـل ـع ــب امل ـي ـســر
لضحية مقامرة السياسيني به.

ّ
جزر مستقلة

ّ
يعترف خوري بأن أصعب ما واجهه
خالل األشهر األولى التي تلت تعيينه
في منصبه كان في «إقناع املوظفني
بأنني لم آت للعمل في السياسة وال
للسرقة .فقد كان هنالك ّ
جو طاغ كما
لــو أن الـجـمـيــع ك ــان بــانـتـظــار معرفة
إن ك ــان الــرئ ـيــس حــرام ـيــا ليخططوا
ّ
كيف ستركب الكومبينات .أضف إلى
ذلــك أن الكازينو كــان عبارة عن جزر
ّ
ّ
تتربص كــل منها
مستقلة وتكتالت
ّ
ب ــاألخ ــرى ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ت ــام ل ــروح
الجماعة».
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ّ
آتـيــا مــن صلب حــزب سياسي يبشر
ب ـع ـهــد ج ــدي ــد فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع مــا
ّ
سبق مــن تفلت فــي مختلف اإلدارات
والقطاعات ،ما زاد من ريبة املوظفني
الذين اعتادوا على أن يكونوا ضحية
ّ
الـ ـكـ ـي ــدي ــة وت ـ ـقـ ــلـ ــب مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
ّ
السياسية .وكان الحل بفصل اإلداري
لخوري ،ما طمأن
عن السياسي وفقًا ّ
مختلف األفــرقــاء وجــنـبــه الكثير من
العراقيل.
نجاح مجلس اإلدارة الجديد لكازينو
لبنان يبرز ّ
جليًا عند مقارنة ّ
مقررات
ُ
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ع ـق ــدت
ف ــي ش ـهــر ن ـي ـســان  2017ب ـعــد تعيني
رئيس وأعـضــاء مجلس إدارة جديد
مل ــدة  3س ـن ــوات ب ــامل ـق ـ ّـررات ال ـص ــادرة
عــن الجمعية العمومية الـتــي ُعقدت
منذ حــوالــى أسبوعني ،والـتــي قضت

ب ــإع ــادة الـصــاحـيــات ال ـتــي كــانــت قد
ُحـجـبــت عـنــه مــن تــرقـيــات ومـنــاقــات
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واإلح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ـلــى
التقاعد.

األرقام تتكلم

ّ
وفقًا لـخــوري فــإن مبيعات الكازينو
ح ــن تـسـلــم مـجـلــس اإلدارة الـجــديــد
كانت تعاني «وطــوال  10سنوات من
ه ـبــوط س ـنــوي مـسـتـمــر ي ـت ــراوح بني
 8%إلى  ،%10وكانت التوقعات تشير
إلى أن خسائره ستبلغ ما بني  6إلى
 7ماليني دوالر عام « .2017لكن ومع
ّ
تــولـيـنــا دف ــة الـقـيــادة قـفــزت املبيعات
مــن  160إل ــى  170مـلـيــون دوالر بعد
تخفيضنا املصاريف غير الضرورية،
حولنا الخسارة ّ
وبالتالي ّ
املقدرة إلى
ربح بقيمة مليوني دوالر» .ويكشف
خ ــوري أن ــه وبـعــد أن «ك ــان الـكــازيـنــو
ي ـح ـ ّـول إل ــى ال ــدول ــة مـبـلــغ  65مليون
دوالر سـنــويــا ،ارت ـفــع م ــردود الــدولــة
إلى  100مليون دوالر منذ تعييننا».
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام 2018
«وصلت مبيعات الكازينو إلى حدود
 200مـلـيــون دوالر ومــن املـفـتــرض أن
تصل األرباح إلى  6ماليني دوالر رغم
االستثمارات التي قمنا بها ».
مـ ــن دون أن ن ـب ـخ ــس مـ ــن إن ـ ـجـ ــازات
ّ
اإلدارة الجديد ورئيسه إل أن
مجلس ُ
الكثير مما أنجز كان بإمكان املجالس
ال ـســاب ـقــة أي ـض ــا تـحـقـيـقــه ل ــو ُوج ــدت
النية واإلرادة .أحد األمثلة البسيطة
على ذلــك هــي م ــرأب الـكــازيـنــو ،فبعد
أن كانت اإلدارات السابقة املتعاقبة
تــدفــع ب ــدل إي ـجــار سـنــويــا ق ــدره 300
ألف دوالر أميركي ملرأب قديم ،أنجزت
ّ
اإلدارة الـجــديــدة مــرأبــا جــديـدًا يتسع
لـنـحــو  350س ـي ــارة بـكـلـفــة  300ألــف
دوالر.
ّأم ــا بــالـنـسـبــة ل ـخ ــوري فــأحــد عــوامــل
نجاح املجلس الجديد هو «االستماع
إلــى امل ــدراء الكفوئني والــذيــن نجحنا
بـ ـفـ ـض ــل الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور مـ ـعـ ـه ــم واألخـ ـ ـ ــذ
بـ ـنـ ـص ــائـ ـح ــم ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـكـ ـثـ ـي ــر،
ف ـي ـمــا ك ــان ــوا ف ــي ال ـس ــاب ــق مـهـ ّـمـشــن
وغ ـيــر مـعـتـ َـبــريــن حـتــى وص ــل الـحــال

¶ مصارف

 75مليون دوالر من  EBRDلـ «بلوم» ...دعمًا
للتجارة

في إطار جهوده لتعزيز التجارة الدولية في لبنان ،قدم البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة  75مليون دوالر أميركي
لبنك لبنان واملهجر .وبموجب هذا التسهيل ،وهو جزء من برنامج تيسير
التجارة التابع للبنك
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة
اإلعـ ـم ــار والـتـنـمـيــة،
ستعزز الضمانات
وال ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ــل الـ ـت ــي
س ـي ـق ــدم ـه ــا ال ـب ـن ــك
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة
اإلع ـ ـمـ ــار وال ـت ـن ـم ـيــة
من قدرة بنك لبنان

ً
ابتداء من منتصف العام المقبل المراهنة أونالين (صورة خاصة بكازينو لبنان)
سيطلق الكازينو
ب ــال ـك ـث ـي ــري ــن م ـن ـه ــم إل ـ ــى الـ ـبـ ـق ــاء فــي
منازلهم».

استنزاف

روالن خوري

مــع هــذا فالكازينو يستنزف يوميًا،
ماديًا ومعنويًا .إحدى التركات الثقيلة
ال ـت ــي ع ـل ــى م ـج ـلــس اإلدارة ال ـجــديــد
ال ـت ـع ــام ــل م ـ ّع ـهــا ه ــي ع ـ ــدد املــوظ ـفــن
ال ـ ـ ــذي ت ـض ــخ ــم ب ـف ـع ــل امل ـح ـســوب ـيــات
وال ــوس ــاط ــات الـسـيــاسـيــة .يـبـلــغ عــدد
املــوظـفــن فــي الـكــازيـنــو حــوالــى 1400
م ــوظ ــف ،فـيـمــا ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة هي
ّ
 1000مــوظــف فــي ح ــال تــولــى األخـيــر
بنفسه وبشكل مباشر جميع األعمال

ّ ٍّ
ـاري لكل مــن املستوردين واملـصـ ّـدريــن في
واملهجر على تقديم تمويل تـجـ
األســواق الناشئة ،من خــال التخفيف من املخاطر في املعامالت التجارية
الصعبة.
ويهدف برنامج تيسير التجارة الــذي أطلقه البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار
والتنمية في عام  1999إلى تشجيع التجارة الخارجية من وإلى املناطق التي
يعمل فيها البنك .ومن خالل البرنامجّ ،
مول البنك أكثر من  22,500صفقة
تجارية خارجية فاقت قيمتها اإلجمالية مبلغ  16.5مليار يورو .ويشارك في
البرنامج حاليًا أكثر من  100بنك ُم ّ
صدر في  26بلدًا ،إلى جانب أكثر من
 800بنك مؤكد وشركاتها التابعة في جميع أنحاء العالم.

أخبار الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منصة جديدة

¶ شركات

ّ
 ...BDDأول مجتمع رقمي في لبنان

أطلقت شركتا  areebaو Beirut Digital Districtتطبيقًا جــديـدًا ّ
يحول
ّ
ويعزز ثقافة
تجربة أفــراد املجتمع الرقمي والعاملني فيه إلى تجربة رقمية
الدفع اإللكتروني .وبفضل تطبيق  BDDسيتمكن املستخدمون من فتح

الضرورية الستمراريته .أما في حالة
ال ـ ـ  outsourcingأي ت ـفــويــض بعض
األع ـم ــال لـشــركــات أخـ ــرى ،ف ــإن حاجة
الكازينو مــن املوظفني تنخفض إلى
 600أو  700للعمل فــي أقـســام ألعاب
امل ـي ـس ــر .ورغ ـ ــم ال ـف ــائ ــض ال ـك ـب ـيــر فــي
ّ
أعــداد املوظفني في كال السيناريوين
إال أن رئـيــس مجلس إدارة الكازينو
ي ــرف ــض تــدف ـيــع أي م ــوظ ــف «ف ــات ــورة
ف ـشــل زع ــام ــة أري ـ ــد ل ـهــا أن تـبـنــى في
ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان وج ـ ـب ـ ـيـ ــل .وم ـ ـ ــن يـ ــريـ ــد أن
يـحــاســب األجـ ــدى بــه مـحــاسـبــة الــذي
َّ
وظف ،لذلك أنا أرفض طرد أي موظف
ُ ِّ
حتى لو وظف نتيجة لتدخل سياسي

إال في حال ّ
قصر في عمله .فالحفاظ
ع ـلــى م ـئ ــات ال ـع ــائ ــات ال ـت ــي تـعـتــاش
م ــن ال ـكــازي ـنــو أه ــم م ــن م ـل ـيــون دوالر
بالزائد أو بالناقص .وأي حديث عن
ملف املوظفني يفترض به أن يأخذ في
االعتبار وضع هيكلية جديدة وتأمني
التعويضات التي تحميهم ،وحينها
لكل حادث حديث».
إن ـم ــا ال ـخ ـس ــارة األكـ ـب ــر ال ـت ــي تنهش
الـكــازيـنــو فتكمن فــي مـحــات القمار
غير الشرعية والـتــي تحقق مداخيل
تقارب  50مليون دوالر سنويًا ،حيث
ّ
تصر على
يبرز جليًا كيف أن الدولة
ســرقــة نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا .ف ـعــام 1995
وبـهــدف تعزيز عــائــدات الــدولــة ّ
تقرر
بموجب القانون رقم  417تاريخ -5-15
 1995منح شركة كازينو لبنان «حقًا
حصريًا باستثمار ألعاب القمار في
النادي الوحيد في املعاملتني» .وفيما
ي ــدف ــع ال ـك ــازي ـن ــو  %50م ــن ع ــائ ــدات ــه
لـلــدولــة بحكم دخــولـنــا فــي الـسـنــوات
العشر األخـيــرة مــن االمـتـيــاز املمنوح
لــه ملــدة  30عــامــا (كــانــت النسبة %30
مــن دخـلــه الـسـنــوي غـيــر الـصــافــي في
السنوات العشر األولى ،وثم  %40عن
السنوات العشر الثانية) ،فإن محالت
القمار غير الشرعية تدفع فقط مليون
لـ ـي ــرة ش ـه ــري ــا ع ــن ك ــل مــاك ـي ـنــة ق ـمــار
بحسب خــوري الــذي يوضح أنــه «إذا
عومل الكازينو كما يعامل الخارجون
عن القانون يكون عليه أن يدفع 400
ألف دوالر سنويًا للدولة عوض الـ 40
مليون دوالر التي يدفعها حاليًا عن
البالوعات أو ال ».Slot Machines
يـســأل رئـيــس مجلس إدارة الكازينو
ّ
يتحرك ملعالجة
عن القضاء وملــاذا ال
قضية محالت القمار غير الشرعية،
خ ـصــوصــا أن ه ـنــالــك دع ـ ــاوى عــالـقــة
ف ــي م ـج ـلــس ش ـ ــورى ال ــدول ــة ف ــي هــذا
الخصوص من الكازينو ضد الدولة
ل ـج ـهــة ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا ب ــإغ ــاق ه ــذه
امل ـح ــات ،كـمــا تـعـهــدت مـقــابــل زي ــادة
الضرائب التي يتوجب على الكازينو
دفـعـهــا لـهــا .وبــالـحــديــث عــن الـقـضــاء،
وردًا على استفسارنا عن مآل األمور
في ملف رئيس مجلس اإلدارة السابق
ح ـم ـي ــد ك ـ ــري ـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ع ــرض ــة
لتحقيقات قـضــائـيــة ،يــوضــح خــوري
أن «املـلــف فــي عهدة قاضي التحقيق
ول ـي ــس م ــن واج ـب ـن ــا أو مـســؤولـيـتـنــا
كــإدارة البت في ملف كهذا ،وفي حال
ت ــم اس ـتــدعــائــي لــاس ـت ـمــاع إل ــي فــأنــا
جاهز».

نهضة شاملة
ي ـس ـعــى خـ ـ ــوري ومـ ــن خ ـل ـفــه مـجـلــس
اإلدارة الجديد لنقل ص ــورة مغايرة
ل ـل ـكــازي ـنــو ع ـلــى أنـ ــه أك ـث ــر م ــن مـكــان
ل ـل ـم ـقــامــرة ول ـع ــب امل ـي ـس ــر ،م ــن خــال
ال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد ع ـ ـلـ ــى دوره الـ ـسـ ـي ــاح ــي
والثقافي والفني والترفيهي والــذي

ع ــاد لـلـبــروز م ـجــددًا مــع الـعــروضــات
العاملية التي يستقطبها .لكن يبقى
ال ـق ـم ــار ال ـح ـص ــان ال ــراب ــح لـلـكــازيـنــو
والــذي ّ
يؤمن بمفرده أكثر من «%98
مــن امل ــداخ ـي ــل» .لــذلــك ال ي ـبــدو غريبًا
تركيز اإلدارة الجديدة على هذا الشق
ّ
تجسد بإضافة
لرفع العائدات والذي
ألـ ـ ـع ـ ــاب ح ــديـ ـث ــة ُجـ ـلـ ـب ــت خ ـص ـي ـصــا
مـ ــن الس ف ـي ـغ ــاس وب ـ ـطـ ــرد امل ــراب ــن
وال ـش ـب ـي ـح ــة مـ ــن ح ــرم ــه وم ـ ــن داخـ ــل
صاالته ،إضافة إلى تدريب املوظفني
لرفع إنتاجيتهم وتحسني تعاملهم
م ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار .وس ـت ـس ـت ـك ـم ــل ال ـخ ـط ــة
ب ـح ـس ــب خ ـ ـ ــوري مـ ــن خـ ـ ــال اف ـت ـت ــاح
صــاالت لعب جــديــدة وإط ــاق دورات
بــوكــر ضـخـمــة ع ـلــى م ـس ـتــوى عــاملــي،
كـمــا وامل ـبــاشــرة اب ـت ـ ً
ـداء مــن منتصف
العام املقبل باملراهنة أونالين .كذلك
ت ـق ـض ــي االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـع ـت ـم ــدة
بـجــذب املقامرين األجــانــب وتحديدًا
أولئك الذين يشتهرون بإنفاق مبالغ
مادية كبيرة .ولهذا السبب أنشأ قسم
 Casino Hostالذي يقضي عمله على
الـبـ ّحــث ع ــن ه ــذه الـفـئــة م ــن الــاعـبــن
وح ــث ـه ــم ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ال ـك ــازي ـن ــو مــن

يبلغ عدد الموظفين
في الكازينو 1400
موظف ،فيما
الحاجة الفعلية هي
 1000موظف

خــال تقديم تــذاكــر سفر لهم إضافة
إل ــى اإلق ــام ــة الـفـنــدقـيــة املـجــانـيــة ومــا
يستتبعها مــن خــدمــات أك ــل وشــرب
ونقليات...
أم ـ ــا أح ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات امل ـج ـلــس
الجديد فهو تجديد امتياز الكازينو
الذي ينتهي بعد  7سنوات .والهدف
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد امل ـ ـب ـ ـكـ ــر اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـطــوي ـلــة األم ـ ــد الـتــي
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى الـ ـثـ ـق ــة وال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق يــؤكــد خ ــوري بــأن
اتـصــاالتــه أظ ـهــرت أن الجميع متفق
على التجديد وبــأن األمــور تسير في
ه ــذا االتـ ـج ــاه وتـنـتـظــر ف ـقــط تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــع م ـطــال ـب ـتــه بـ ــأن ُي ـعــاد
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـضــري ـبــة ال ـت ــي يـتــوجــب
ع ـل ــى الـ ـك ــازيـ ـن ــو ت ـس ــدي ــده ــا ل ـل ــدول ــة
بما يمنحه حرية حركة أكبر وقــدرة
على توسيع نـشــاطــاتــه ،وبـمــا يؤمن
مداخيل أكبر للدولة.

أخبار  MENAفي منصة جديدة
َ

ّ
الباب ،وتسليم سياراتهم وتسلمها من خدمة ركن السيارات ،وحجز غرف
االجـتـمــاعــات ،وطلب حجز مساحة إلقــامــة حـفــات ،وطلب الـطـعــام ،وتقديم
ّ
شكاوى ،والتحدث مع أفراد آخرين أو معنا ،ودفع ما ّ
يتوجب عليهم ،وتصفح
ّ
املناسبات القادمة ،إضافة إلى تطوير املعامالت اإلدارية بحسب محمد رباح،
مدير  BDDالتنفيذي.
ّ
من جهته قــال ماهر ميقاتي ،مدير  areebaالتنفيذي إن الشركة قدمت لـ
ًّ
« BDDحــا آمنًا للدفع الرقمي يرتكز على رمز االستجابة السريعة (QR
 )codesمن خالل التطبيق ،ويسمح ألفراد مجتمعهم بترميز بطاقتهم على
التطبيق ،إللغاء الحاجة لحمل النقود أو حتى بطاقات االئتمان في .»BDD

أطلقت شركة  Cetera Technologyش.م.لّ ،Limelines ،أول منصة لتجميع
املحتوى وعرضه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُنشاطها رسميًا.
ُ
والشركة الرقمية الناشئة التي ّتتخذ من بيروت ّ
مقرًا لها ،أنشئت وطـ ّـورت
من قبل مواهب محلية بهدف تقديم محتوى ّ
يلبي متطلبات قــارئ وكاتب
ّ
وناشر في املنطقة .تتمتع املنصة بمميزات تقنية عالية ،إذ تجمع الناشرين
ُ ّ
مكان واحد.
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وصناع املحتوى في ّ ٍ
تتيح  Limelinesلـلـقـ ّـراء فــرصــة تخصيص املـحـتــوى ال ــذي ي ــودون قــراءتــه
واختيار املواضيع التي تهمهم ،وبالتالي اإلفــادة من تجربة مطالعة معززة.
ّ
تــوفــر املـنـصــة مــن خ ــال املـمـيــزات املـتـطــورة لتقنيات تعلم اآلل ــة machine
 learningوهــو أحــد ف ــروع الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،الجهد والــوقــت أم ــامً الـقـ ّـراء
ّ
وتمكنهم مــن تـصـ ّـفــح القصص الـتــي ّ
تهمهم بشكل سـلــس ،مطلقة حقبة
جديدة من سلوكيات قراءة األخبار بشكل تفاعلي ،خصوصًا كونها تتيح
ملستخدميها إمكانية جمع ومشاركة القصص التي يطالعونها مع محيطهم.
إلى جانب املوقع اإللكتروني ،فإن منصة  Limelinesمتاحة للتحميل على
 IOSوعلى غوغل بــاي  Google Playبشكل مجاني .وقــد انطلقت هذه

سيارات

 ...XT4أول  SUVمن كاديالك
ّ
كشفت «ك ــادي ــاك» مــؤخ ـرًا عــن مركبة
ّ
«كـ ــاديـ ــاك  »XT4ال ـج ــدي ــدة كــل ـيــا في
الـشــرق األوس ــط وذلــك خــال مهرجان
«س ــول دي إك ــس ب ــي» ()SOLE DXB
الـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـف ـع ــال ـي ــة األض ـ ـخـ ــم فــي
املنطقة لالحتفاء بثقافة الشارع .وقد
جــرى خــال الـحــدث عــرض أول مركبة
ّ
متعددة االستعماالت ()SUV
رياضية
مـ َ
ـدم ـجــة م ــن ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة أم ــام
الـجـمـهــور وذل ــك قـبــل وصــولـهــا فعليًا
إلى األســواق اإلقليمية في وقت مبكر
من العام املقبل.
ّ
ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل مـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة  XT4انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة
الستراتيجية العالمة التجارية التي
املنتجات
تقوم على توسعة مجموعة
ّ
عبر طرح طرازات جديدة بشكل مكثف
حتى عام .2020
ّ
ت ـم ــث ــل امل ــركـ ـب ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة م ـت ـع ـ ّـددة
ّ
ّ
االستعماالت الجديدة خطة التوسع
الـعـشــريــة ل ــدى «ك ــادي ــاك» إل ــى جانب
ّ
التوجه الجديد الــذي تتبعه الشركة.
وم ـ ــع إطـ ـ ــاق أول م ــرك ـب ــة  XT4عـلــى
اإلطالق ،سوف تقوم «كاديالك» بطرح
ستة طرازات جديدة كليًا خالل الفترة
القادمة على مدى عامني ونصف.
ت ــم تـطــويــر مــركـبــة  ،XT4ال ـتــي تــدخــل
عـ ـب ــره ــا «ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــاك» لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى
إل ــى ف ـئــة امل ــرك ـب ــات امل ـ َ
ـدم ـج ــة ال ـفــاخــرة
واألســرع نموًا ضمن قطاع السيارات،
وف ـ ــق هـ ـن ــدس ــة ت ـص ـم ـي ـم ـيــة م ـ َ
ـدم ـج ــة
ّ
حصرية باملركبات الرياضية متعددة
ّ
االسـتـعـمــاالت ،وهــي تتمتع بتصميم
ِّ
معبر وأداء موثوق ومقصورة رحبة
وت ـق ـن ـيــات ج ــدي ــدة .وك ــأح ــد األس ـ ــواق
الـعــاملـيــة الــرئـيـسـيــة ل ــدى «ك ــادي ــاك»،
َيـ ِـعـ ُـد الشرق األوســط بــأن يكون سوقًا
مثاليًا ملركبة .XT4
ّ
تـ ـت ــأل ــق  XT4عـ ـب ــر خ ـ ـطـ ــوط أن ـي ـقــة
ّ
ومـصـقــولــة ت ـع ــزز األب ـع ــاد الـجــريـئــة
ل ـل ـم ــرك ـب ــة وت ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن حـ ـض ــوره ــا
ال ـقــوي .وتـضــم كــل ال ـط ــرازات تقنية
ّ
متقدمة نــوع  LEDفــي األمــام
إن ــارة
ّ
والخلف .وجــرى أفقيًا تمديد ميزة
اإلنـ ــارة الـعـمــوديــة عـلــى شـكــل حــرف
 Lمن «كــاديــاك» مما يعكس بشكل
بـ ــارز ع ــرض مــركـبــة  XT4ووقـفـتـهــا

ّ
ُ
املنصة الرقمية بنسختها اإلنكليزية في املرحلة األول ،ومن املتوقع أن تصدر
ً
كال من نسختيها العربية والفرنسية أوائل عام .2019

معرض Christmas In Action

ّ
املتخصصة في تنظيم املعارض ،املعرض
افتتحت شركة In Action Events
السنوي « »Christmas In Actionفي دورته الرابعة ،بدعم من بلدية بيروت
ّ
املصممني
فــي  ،Trainstationمــار مـخــايــل .فــي وق ـ ٍـت يحفظ املـعــرض دور
والفنانني في املجتمع من خالل دعم أعمالهم الفنية ،اكتشف ّ
الزوار أكثر من
 120عالمة في املعرض تختلف بني مطاعم ،مشروبات ،موضة ،أكسسوارات
منزلية ،زينة امليالد ،ألعاب لألطفال ،حقائب ،أحذية وغيرها.

تكرم اإلعالميين والعقاريين
«أوليكس»
ُ

ّ
كرمت منصة اإلعالنات امل ّبوبة اإللكترونية «أوليكس» وسائل اإلعالم اللبنانية
ّ
عشاء سنوي ،وكرمت عمالءها العقاريني خالل حدث العقارات
خالل حفل
ٍ
ً
أوليكس  ،75وذلــك احتفاال بنهاية الـعــام .كما أقــامــت أوليكس لبنان حدث

الواثقة من نفسها.
أما املقصورة الداخلية فهي عبارة عن
مجموعة صافية من ملسات «كاديالك»
التصميمية الجميلة مع التركيز على
دمــج التقنيات بشكل منطقي ملفت.
وتـ ّتـمـ ّـيــز املـقـصــورة بكونها مشغولة
ب ــدق ــة اسـتـثـنــائـيــة م ــع ت ــواف ــر مساحة
رائدة بفئتها للمقعد الخلفي .وتعكس
ّ
والقوة
مقصورة  XT4الجديدة الجرأة
مــع مــزايــا ريــاضـيــة شـبــابـيــة .وتسهم
األق ــواس املنسابة والـخـطــوط َّ
املدببة
فــي تعزيز الشعور بالرحابة وتمنح
مظهرًا أنيقًا َ
مدمجًا بالكامل.
وتتناغم العناصر الداخلية معًا بنمط
ّ
م ـعــقــد وعـ ـص ــري .وت ـش ـمــل الـتـقـنـيــات
الـبــديـهـيــة أداة اخ ـت ـيــاريــة م ــن الـجـيــل
ال ـ ـقـ ــادم ل ـل ـش ـحــن ال ــاس ـل ـك ــي وج ـه ــاز
لتأيني الهواء داخل املقصورة .وبفضل
ن ـظ ــام ت ـجــربــة م ـس ـت ـخــدم «ك ــادي ــاك»
الذي ُي ّ
عد واجهة تفاعلية معلوماتية
ّ
ّ
ترفيهية مـتـطــورة ،تـقــدم  XT4واحــدة
ً
من أكثر البيئات اتصاال ضمن فئتها.
ّ
وتـشــكــل تجربة مستخدم «كــاديــاك»
ّ
مــن الـجـيــل املـقـبــل مـنــصــة ديناميكية

ت ـ ـقـ ـ ّـدم ت ـج ــرب ــة م ـش ــاب ـه ــة الس ـت ـخ ــدام
الـهــواتــف الــذكـيــة مــع واج ـهــة تفاعلية
ّ
لتميزها باستجابة
بديهية ،إضــافــة
ّ
وتحسن في الصوت.
أسرع
سـيـتــم تـجـهـيــز جـمـيــع مــرك ـبــات XT4
ّ
بـ ـمـ ـح ـ ّـرك «ك ـ ــادي ـ ــاك» الـ ـج ــدي ــد كــل ـيــا
سعة  2.0ليتر بالشاحن التوربيني
ّ
والـ ـ ـ ــذي يـ ــولـ ــد ق ـ ـ ّـوة م ـ ـصـ ـ َـادق عـلـيـهــا
م ــن «ج ـم ـع ـيــة م ـه ـنــدســي ال ـس ـي ــارات»
قــدرهــا  237حصانًا ( 177كـيـلــوواط).
ويـتـصــل امل ـحـ ّـرك مــع نـظــام نـقــل حركة
أوتــومــات ـي ـك ـيــة م ــن ت ـســع س ــرع ــات مع
ّ
ميزة «التبديل اإللكتروني الدقيق» من
الجيل املقبل .ويـضــم املـحـ ّـرك الجديد
ِّ
تـقـنـيــات ج ــدي ــدة م ـع ــززة لـلـكـفــاءة من
ّ
بينها ّ
ميزة «اإلدارة الفعالة للوقود»
(إيقاف عمل األسطوانات).
وسـتـشـهــد  XT4أي ـضــا الـظـهــور األول
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـج ـه ـي ــزات « ،»Yمــع
بـ ـ ــروز ملـ ـس ــات م ـ ـحـ ـ ّـددة م ــن امل ـح ـتــوى
والخصائص التصميمية عبر طرازات
 Premium Luxuryو Sportوه ــي
مـخـ َّـصـصــة وف ـقــا ألذواق وتـفـضـيــات
ّ
الـعـمــاء املختلفة .وسـتـتــألــق ط ــرازات
 Sport XT4ب ـش ـب ــك أمـ ــامـ ــي ب ــال ـل ــون
األســود الالمع مستوحى من طــرازات
س ـل ـس ـلــة  V-Seriesع ــال ـيــة األداء مــن
«كــاديــاك» ،إضــافــة إلــى قولبة ســوداء
المـ ـع ــة ل ـل ـن ــواف ــذ وخ ـ ـي ـ ــارات مـ ـح ـ َّـددة
م ــن اإلط ـ ـ ــارات الـسـبـيـكـيــة الــريــاض ـيــة.
وس ـ ـت ـ ـقـ ــوم «كـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــاك» ب ـ ـطـ ــرح ه ــذه
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة املـخـ َّـصـصــة
لـلـتـجـهـيــزات ب ــداي ــة م ــع  ،XT4إضــافــة
لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّيـ ـ ــدان األب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ض ـم ــن
املجموعة واملتمثلة بطراز  CT6لعام
.2019

الـعـقــارات أوليكس  75الــذي جمع حــوالــى  120شخصية وخـبــراء فــي قطاع
ّ
مسؤولي الشركة في فيال ليندا سرسق في األشرفية .شكل
العقارات ،مع ً
هذا الحدث فرصة ألوليكس ،من خالل مديرها العام ،جون نوجا ،لالحتفاء
بصمود القطاع العقاري تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ  75الستقالل لبنان،
باإلضافة إلى مشاركة اإلنجازات والنجاحات الرئيسية للشركة لهذا العام.

¶ مستشفيات

اختبار مجاني لفيروس نقص المناعة البشرية

أقــام املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق شراكة مع
«جمعية اإلي ــدز اللبنانية» لتوفير اخـتـبــار مـجــانـ ّـي لـفـيــروس نقص املناعة
البشرية ألكثر من  175شخصًا زاروا املستشفى بهدف القيام باالختبار
وحصلوا على نتائجهم بعد  20دقيقة فـقــط« .صحيح أن فـيــروس نقص
ً
املناعة البشرية ليس مرضًا قابال للشفاء ،ولكن مع العالج يمكن للمريض أن
يعيش حياة طويلة وممتدة» ،يقول الدكتور جاك مخباط ،رئيس قسم الطب
الباطني في كلية جيلبيرت وروز ماري شاغوري للطب وأخصائي األمراض
املعدية في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق.

