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مصارف

«بلوم» والبورصة االفتراضية

في إطار برامجه للمسؤولية االجتماعية القائمة على تطوير خبرات طالب
الجامعات حول التداول في أســواق رأس املال اختتم بنك لبنان واملهجر
لألعمال الــدورة األولــى من املسابقة الوطنية للبورصة االفتراضية يوم
السبت  16كانون األول  2017في مبنى بنك لبنان واملهجر في الزيتونة
والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البورصة وتنمية ّ
حس التداول
في األسواق املالية لدى الطالب واكتشاف مواهبهم في هذا املجال.
قــام املتسابقون الخمسة املتأهلون إلــى املرحلة النهائية بتقديم عرض
لجهودهم املبذولة طيلة فترة املسابقة .وعلى أساس هذا العرض ،اختارت
لجنة تحكيم مــن أصـحــاب االخـتـصــاص مــن بنك لبنان واملـهـجــر ثالثة
فائزين بعد التنافس مع متأهلني من مختلف الجامعات اللبنانية .وسلمت

نــائــب مــديــر عــام بنك لبنان واملـهـجــر لــأعـمــال مــايــا الـقــاضــي ،الفائزين
الـجــوائــز الـتــي ت ـتــراوح مــا بــن  4آالف دوالر ل ـجــورج مــرهــج مــن جامعة
القديس يوسف ،الفائز باملرتبة األولى و 3آالف دوالر لغارن نرساس من
جامعة هايغزيان ،الفائز باملرتبة الثانية وألفي دوالر آليا الصفدي من
الجامعة األميركية في بيروت الفائزة باملرتبة الثالثة.

جائزة لرئيس مجلس إدارة «فينيسيا»

ن ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا بـنــك عـبــد ال ـ ــرزاق ع ــاش ــور وس ــام
االستحقاق الذهبي خالل حفل تكريم الفائزين بجائزة "النسر العربي
الستراتيجيات اإلدارة العامة  "2017على مستوى املنطقة والتي نظمتها
"أكاديمية تتويج" لجوائز ّ
التميز فــي املنطقة العربية فــي دبــي األسبوع
ُ
الفائت .وإلى جانب جائزة "النسر العربي" التي تمنح للشخصية القيادية
الواعية القادرة على تطوير رؤية ورسالة املؤسسة ،تقلد عاشور "الوشاح
امللكي" في مجال القيادة الحكيمة مع شهادة في ّ
التميز.

شركات

تسلم  100منزل
«ووترفرونت سيتي»ّ ...

قامت «ووترفرونت سيتي» ،بتسليم  100منزل من وحداتها السكنية من
خالل احتفال أقيم في مركز املبيعات ،ضم العائالت املئة التي تسلم كل
منها تذكارًا خاصًا مصصمًا لالحتفال بهذه اللحظة.
و»ووترفرونت سيتي» عبارة مشروع مشترك بني شركة «ماجد الفطيم
الـعـقــاريــة» وشــركــة جــوزيــف خ ــوري هــولــديـنــغ وأوالده يـضـ ّـم مساحات
ح ـض ــري ــة م ـك ـشــوفــة وح ــدائ ــق
عـ ـ ّـامـ ــة مـ ـمـ ـت ـ ّـدة ع ـل ــى م ـســاحــة
ّ
 16000م ـتــر م ـ ّ
ـرب ــع .س ـيــوفــر
ّ
املشروع أيضًا مجموعة مميزة
واملتاجر والوجهات
من املطاعم ُ ّ
الترفيهية املـطــلــة عـلــى املــاريـنــا
لتقديم تجربة ّ
مميزة ومفعمة
بالحياة للزبائن .هذا وستشهد
«ووترفرونت سيتي» إضافة  30,000متر مربع من العالمات التجارية
الفاخرة ،واملحالت واملتاجر الراقية ،باإلضافة إلى متاجر الذواقة بحلول
نهاية عــام  .2018كما يتوقع أن تنتقل أكثر من  600أســرة للعيش في
خاصة وأن املنطقة السكنية في
املدينة مع حلول منتصف عــام
ّ 2018
ّ
ّ
استثنائي مطل على الــواجـهــة البحرية ،وأن
تضم  2.000منزل
املدينة
يصبح أكثر من  %50من الجزء املخصص لألعمال ناشطًا بشكل كامل
من قبل الشركات ورجال األعمال.

ظاهرة

المجمعات المغلقة

جاذبيتها في الحرب مستمرة في السلم
المجمعات السكنية المغلقة،
ظاهرة اجتماعية عقارية
ظهرت ونمت في لبنان في
الفترة األخيرة ،رغم الركود
يخيم على البلد.
العقاري الذي ّ
في مختلف المناطق ،مجمعات
سكنية بمواصفات معينة ،فإلى
أين تتجه هذه الظاهرة اليوم،
إلى مزيد من االنتشار أم االنحسار؟

م ـغ ـل ـقــة بـ ــأسـ ــوار وب ـ ــواب ـ ــات وتـ ـض ــم ح ــراس ــا
مولجني توفير الحماية لسكانها والتحكم
بالدخول والـخــروج منها ،وتــؤمــن لقاطنيها
خ ــدم ــات ح ـيــويــة م ـت ـعــددة كــال ـك ـهــربــاء وامل ــاء
واالنـ ـت ــرن ــت ،وخ ــدم ــات تــرف ـي ـه ـيــة كــاملـســابــح
وال ـ ـنـ ــوادي ال ــري ــاض ـي ــة وامل ــاع ــب الــريــاض ـيــة
ومالعب لألطفال وغيرها...
وقد تختلف هذه املجمعات من حيث الوحدات
السكنية التي تضمها .ففيما البعض منها
يقتصر عـلــى ع ـم ــارات مــؤلـفــة مــن ش ـقــق ،فــإن
البعض اآلخر واألكبر مساحة قد يضم إضافة
ً
إلى الشقق ،فلال و«بنتهاوس» (شقة في أعلى
املـبـنــى مـلـحــق بـهــا مـسـبــح خ ــاص ف ــي بعض
األحيان وتراس).

الحرب األهلية ...البداية

رضا صوايا
هـنــاك اعـتـقــاد ســائــد بــأن املجمعات السكنية
املغلقة بنيت للميسورين كــداللــة على نمط
ح ـي ــاة م ـع ـ ّـن ه ــو ح ـكــر ع ـلــى ف ـئــة اجـتـمــاعـيــة
محددة .ورغم أن هذا االعتقاد يالمس الحقيقة
إلــى حد كبير ،خصوصًا أن القسم األكبر من
قاطني بعض هذه املجمعات من امليسورين،
إال أن أع ــدادًا مـتــزايــدة مــن الـنــاس ـ ـ وتحديدًا
مــن أبـنــاء الطبقة الــوسـطــى ـ ـ بــاتــوا يبحثون
عن هــذا النوع من املشاريع السكنية ،كما أن
بعضًا من هذه املشاريع يقدم أسعارًا تناسب
شــرائــح اجتماعية أوســع ملواكبة الــزيــادة في
الطلب.

تعريفها
دراسـ ـ ــات ع ــدة ت ـنــاولــت امل ـجـ ّـم ـعــات السكنية
املـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،مـ ــا أثـ ـم ــر ت ـ ـعـ ــددًا فـ ــي ال ـت ـع ــري ـف ــات
وامل ـص ـط ـل ـح ــات الـ ـت ــي ح ــاول ــت م ـق ــارب ــة ه ــذه
املشاريع .بعض التعريفات أضاءت عليها من
بــاب الفئة االجتماعية لسكانها ومقدراتهم
املــال ـيــة ،وه ــو يـصــح ول ـكــن بـشـكــل جــزئــي في
ظــل الطلب املـتــزايــد مــن قبل فـئــات اجتماعية
متنوعة .دراسات أخرى شددت على الخدمات،
س ــواء أمنية أو ترفيهية ،الـتــي تــوفــرهــا هذه
املـجـمـعــات ،إضــافــة إلــى املنحى البيئي الــذي
يطغى على غالبيتها.
بشكل عام ،يمكن تعريف املجمعات السكنية
امل ـغ ـل ـق ــة ب ــأن ـه ــا مـ ـش ــروع ــات س ـك ـن ـيــة تـتـمـيــز
بالتركيز على الـجــوانــب األمـنـيــة بحكم أنها

في دراســة بعنوان Gated housing estates in
the Arab World: case studies in Lebanon and
 Riyadh, Saudi Arabiaنشرت عــام  2002لكل
مــن جــورج غــاســزي وعبدالله الخيال ،يعيد
الباحثان البذرة األولــى للمجمعات السكنية
املغلقة في لبنان إلى «الشاليهات» ،التي وإن
ك ــان ال يـصــح تسميتها بـمـجـمـعــات سكنية
مغلقة إال أنـهــا شكلت قــاعــدة االنـطــاق لهذه
األخيرة.
وفقًا للدراسة بدأت ظاهرة املجمعات السكنية
املـغـلـقــة بــاالنـتـشــار فــي ل ـب ـنــان ،وت ـحــدي ـدًا في
منطقة كسروان ،في ثمانينيات القرن املاضي
كنتيجة للحرب األهلية مع لجوء العديد من
النازحني إلــى «الشاليهات» بحثًا عن األمــان
النسبي ال ــذي كــانــت تــوفــره والـخــدمــات التي
تـقــدمـهــا وال ـتــي كــانــت مـنـعــدمــة ج ـ ّـراء الـحــرب
وأبرزها املاء والكهرباء .ومع اإلقبال املتزايد
عـلــى «ال ـشــال ـي ـهــات» طـلـبــا لــأمــن والــرفــاهـيــة
املـفـقــودة لجأ امل ـطــورون الـعـقــاريــون إلــى بناء
مجمعات سكنية مغلقة مؤلفة من شقق ذات
مساحات أكبر ملواكبة الطلب.
وبحسب إحـصــاءات إدارة اإلحـصــاء املركزي
فــي لبنان ،تظهر الــدراســة أنــه فــي عــام ،1996
 %9فقط من جميع مباني محافظتي بيروت
وجبل لبنان كان يتوافر فيها بئر مياه و%12
تضم مولد كهرباء خاصًا ،فيما ،في املقابل،
كانت جميع املجمعات السكنية املغلقة تتمتع
باكتفاء ذاتي مائي وكهربائي.
وع ـلــى رغ ــم مـ ــرور ح ــوال ــى ثــاثــة ع ـقــود على
انـتـهــاء الـحــرب األهـلـيــة إال أن املسببات التي

¶ منتجات
«هواوي»  ...Mate 10 Liteهاتف بـ  4كاميرات

ّ
الخلوية ،هواوي ،Mate 10 Lite
أطلقت شركة "هــواوي" أحدث أجهزتها
الذي أصبح متوافرًا في السوق اللبنانية منذ يوم أمس ،والذي يتميز بأنه

تكريم الفائزين في مسابقة هولسيم

ّ
األميركية في بيروت،
كرمت شركة هولسيم لبنان ،بالتعاون مع الجامعة ّ
ّ
مجموعة من املهندسني املعماريني ،واملهندسني ،واملخططني ،والخريجني
الشباب الذين شــاركــوا في الــدورة الخامسة من جوائز الفــارج هولسيم
للبناء املـسـتــدام ،الـتــي شـهــدت فــوز مـشــروعــن مــن لبنان مــن ضمن 11
ّ
وتضمنت
مشروعًا فائزًا من  9دول في منطقة ّ الشرق االوسط وافريقيا.
فعاليات االحتفال الذي استضافته كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة
في الجامعة األميركية في بيروت ،معرضًا للمشاريع الهندسية واملعمارية
تقديرًا لنوعيتها االستثنائية وللرقم القياسي للمشاريع اللبنانية ّالتي
ّ
تقدمت للمشاركة بهذه املسابقة وتجاوز عددها الخمسني .وقد سلطت
مجموعة واسعة من املشاريع اإلنمائية ،والبيئية ،واملجتمعية ،والهندسية
الهيكلية ،واألب ـحــاث واألف ـكــار الــرؤيــويــة ،مــدى الـتـنـ ّـوع فــي مـقــاربــة البناء
املستدام.

أكسبت املجمعات السكنية املغلقة جاذبيتها
ال ت ــزال هــي عـيـنـهــا ،وه ــو مــا يـفـســر ،بحسب
نائب رئيس شركة  MENA Capitalالعقارية
األفضل نسبيًا التي
وســام حبشي« ،الحركة
ً
تشهدها هــذه املجمعات مقارنة بغيرها من
املشاريع العقارية» ،والتي «ما كانت شهدت
هذا اإلقبال لو أن الخدمات العامة األساسية
من كهرباء ومياه وحدائق عامة متوافرة في
لبنان .وهو ما يعزز من فرص انتشارها أكثر
في لبنان مع تآكل املساحات الخضراء وغياب
أي أفــق إيـجــابــي لحلول جــديــة على مستوى
البنى التحتية».

إقبال كبير
أحد أبرز املشاريع العقارية املغلقة في لبنان
هــو «بيت مسك» الــذي بــات أشبه بقرية بكل
معنى الكلمة .افتتح املشروع في تموز 2009
و«ب ــدأن ــا بالبيع فــي ي ــوم االن ـط ــاق» عـلــى ما

بدأت المجمعات السكنية
المغلقة باالنتشار في لبنان
كنتيجة للحرب األهلية

تـقــول مــديــرة املبيعات نــاديــن ك ـيــروز .يتألف
«بيت مسك» من  1600وحــدة سكنية ّ
موزعة
وأراض
ب ــن ش ـقــق وف ـي ـلــات وت ـ ــاون هـ ــاوس
ٍ
للبيع يمكن ملن يشتريها أن يبني عليها فيال
وفــق التصميم الــذي يختار .وقــد بيعت منذ
عــام  2009نحو  600وحــدة سكنية .وتوضح
كـيــروز أن «املبيعات عــرفــت اسـتـقــرارًا وثباتًا
طـ ــوال ك ــل األع ـ ـ ــوام .أع ـ ــوام ال ـ ــذروة ك ــان ــت في
 2009و 2010و ،2011فيما كانت  2016األسوأ.
وفــي الـعــام  ،2017تحسن الــوضــع ،ولــم نتأثر
بــالــركــود ال ــذي تـشـهــده ال ـســوق الـعـقــاريــة في
لبنان» .رجل األعمال جــورج شهوان ،املدير
التنفيذي لشركة «بالس بروبرتيز ليبانون»
املـ ـط ـ ّـورة مل ـش ــروع «ت ــال ب ـحــرصــاف»  ،يلفت
ال ــى أن « %75م ــن ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة الـتــي
يتضمنها املـشــروع تم بيعها ،مع العلم أننا

ويـتــوافــر بــألــوان أنيقة هــي :األس ــود الـغــرافـيــت واألزرق أورورا والذهبي
برستيج ،وقــد قــامــت ه ــواوي بهندسة تصميم هــذا الـهــاتــف مستخدمة
أفضل املواد إضافة إلى الشاشة الزجاجية التي تضفي املزيد من األناقة
على الهاتف.
كـمــا أن الـهــاتــف مـ ـ ّ
ـزود بـمـعــالــج كـيــريــن  659ال ـقــوي وواج ـه ــة املستخدم
التلقائية  5.1 EMUIلتقديم أداء سريع واستثنائي .كما يقدم الهاتف
ذاكرة عشوائية  4جيجابايت وذاكرة داخلية  64جيجابايت لتعملوا من
دون عناء على مهام متعددة بكل كفاءة.

¶ سيارات
مبيعات قياسية لمرسيدس-بنز في لبنان

أول هاتف يحتوي على  4كاميرات ( 2أماميتان و 2خلفيتان) ،شاشة
عــرض كاملة ،وبطارية هــواوي التي بإمكانها أن تــدوم على مــدى يومني
من االستخدام ،إضافة إلى شاشة كاملة بقياس  5.9بوصة تمنح تجربة
مشاهدة رائعة.
من حيث التصميم فالهاتف جذاب ونحيف مع حواف منحنية ومستديرة

ّ
سجلت شركة ت .غرغور وأوالده وكالء مرسيدس-بنز في لبنان نسبة
ّ
مبيعات قياسية جــديــدة فــي عــام  2017حيث احتلت مرسيدس-بنز
مجددًا املركز األول في مجال مبيعات السيارات الفاخرة.
تعليقًا على الحدث قــال املدير العام ملرسيدس -بنز وسمارت لــدى ت.
غرغور وأوالده سيزار عــون" ،نــود أن نشكر زبائننا على والئهم ،فقد
ّ
تميز عــام  2017بالنجاح على صعيد مبيع سـيــارات مرسيدس -بنز
في السوق اللبنانية ،وإن هذا اإلنجاز ملا كان ممكنًا دون دعم زبائننا
ً
املستمر" .وختم قائال" :العزم وااللتزام واألداء املمتاز هي من أبرز القيم
األساسية التي ّأدت إلى نجاحنا هذا العام".

