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لقاء الحب والسعادة
وكالة تعارف ظهرت مإخرا فً محاولة لحل مشكلة الوحدة التً تعانً منها الكثٌرات من الفتٌات
اللبنانٌات جراء التغٌرات االجتماعٌة وااللتصادٌة التً طرأت على المجتمع اللبنانً مإخرا .فضل عن
هجرة الشباب الى الخارج بشكل بتزاٌد ٌومٌا بعد ٌوم
 ،ما ادى الى انخفاض فً نسبة الشبان الممٌمٌن فً لبنان  ،بحٌث اصبح كل شاب تمابله  7فتٌات من
حٌث العدد  ،بحسب االحصاءات االخٌرة  !!..ما جعل امكانٌة زواجهن وزواج المهاجرٌن الشبان من
لتعد بحلول لمشكلة الفتٌات والشبان  Pom d’Amourلبنانٌات ,تتضاءل تدرٌجٌا  ...وهنا تظهر شركة
على حد سواء  ،وذلن من خلل لماءات تعارف تنظمها بشكل جدٌد ومختلف بحٌث ٌضمن اعلى مستوى
من السرٌة والجدٌة بما ٌحفظ كرامة الطرفٌن وخصوصٌتهما  .ووراء هذه الشركة تمف السٌدة صوالنج
سرٌح صاحبة الخبرة الطوٌلة فً مجال العللات العامة  ،والتً اكتسبتها خلل عملها لسنوات طوٌلة ،
فً مجال تنظٌم االعراس والحفلت الكبرى فً اكبر الفنادق اللبنانٌة والسعودٌة وصوال الى فرنسا حٌث
عملت مع لوسٌان بارٌٌر فً دوفٌل ثم الى مجمع <<اده ساندز >> فً لبنان االمر الذي لد ٌكون عامل
اساسٌا فً نجاحها فً مجال التعارف لما ٌتطلبه من لدرة على جمع شخصٌن تحت راٌة الحب
؟  Pom d’Amourواالرتباط الذي ٌدوم طوٌل ...فكٌف ٌمكننا ان نستفٌد من خدمات
 ...وتفاصٌل اخرى فً هذا الحوار مع السٌدة صوالنج سرٌح
كٌف خطرت لن فكرة تؤسٌس شركة تعارف خصوصا انها ال تزال مستهجنة فً لبنان ؟
بعد عودتً الى لبنان  ،عملت فً منتج <<اده ساندز >> فً مجال العللات العامة وتنظٌم الحفلت
والمإتمرات  ،اال ان الحرب االخٌرة اولفت كل انشطة المنتج  ،ولد لمست خللها من المحطٌن بً ،
مدى تفالم مشكلة الزواج لدى الشباب اللبنانً بفعل االوضاع االجتماعٌة والهجرة التً تسبب بتضاإل
فً نسبة الشبان الذٌن بموا فً لبنان ،ومدى توق بعض الفتٌات الى الزواج وتكوٌن اسرة  ،وال ٌمنعهن
من ذلن سوى دائرة معارفهن التً تمتصر على االلارب وزملء العمل  ،او الولت الذي ال ٌسمح به
طبٌعة عملهن المتواصل الكتساب معارف جدد  ...ومن هنا كانت الفكرة التً تهدف الى افساح المجال
امام الفتٌات والشبان للتعرف الى الشخص الذي لد ٌصبح حبٌبا وزوجا لطالما انتظرته فممت بتؤسٌس
شركة تعارف تعتمد الجدٌة والخصوصٌة ركائز اساسٌة لها  ،وتهدف اٌضا الى تعرٌف شبان لبنانٌٌن
ٌعٌشون فً الخارج الى فتٌات لبنانٌات ،بشكل مدروس بحسب شخصٌة وتطلعات كل منهما وذلن من
خلل مولع الكترونً ٌختلف عما اعتدناه فً موالع التعارف التملدٌة حٌث ٌتم التعارف بٌن االشخاص
 .بطرٌمة عشوائٌة ودون اي متابعة
كٌف ٌتم هذا التعارف وما هً المراحل التً ٌمر بها ؟
فً المرحلة االولىٌ ,تم االمر من خلل المولع االلكترونً الذي انشؤناه  ،بحٌث ٌزوره من ٌهمه امر
هذه الخدمة وٌموم بملء استمارة تتضمن معلومات عنه تكون بمثابة بطالة شخصٌة وعن حٌاته المهنٌة,

والوم فور استلمً لتلن المعلومات باالتصال به الضعه فً اجواء لوانٌن شركتنا من احترام لحموق
االخر وعدم االساءة الٌه وغٌرها ،وبالمبلغ المالً الذي ٌتوجب علٌه وفً حال الموافمة احدد موعدا
للمائه (او لمائها ) ألتعرف الٌه عن كثب وتصبح لدي فكرة عامة عن افكاره وتطلعاته .اما بخصوص
الشبان اللبنانٌٌن الذٌن ٌعٌشون خارج لبنان ،فإن تعذر علٌهم المجًء الى لبنان اللتمً بهم ،فٌمكننً
الذهاب الٌهم خصوصا انً احمل جواز السفر الفرنسً .فللماء المباشر اهمٌة كبرى فهو ٌمكننً من
معرفة تفاصٌل اعمك عن شخصٌتهم وافكارهم ,ولد حرصت على ان ٌكون لمائً بهم فً مكان عام
خارج اطار المكتب ،ما سٌخفف من صعوبة المولف وٌشعرهم بالراحة  .وتبدأ عندها المحلة الثالثة التً
اكون فٌها لد تعرفت الى مجموعة من الفتٌات والرجال كل واحد منهم على حدة ،وبعد دراسة معممة
لملف كل واحد منهم وشخصٌتهم وما ٌحملون به فً الشخص اآلخر ٌ،صبح بامكانً عندها ان احدد
الثنائٌٌن اللذٌن ٌتناسبان مع بعضهما البعض .فهنان اشخاص ٌبحثون عن شرٌن ٌشبههم وآخرون
ٌتطلعون الى شرٌن مكمل لهم ٌختلف عنهم فً الطباع والشخصٌة فآخذ كل هذه التفاصٌل فً االعتبار
التمكن من اختبار الشرٌن المناسب لهم ومن بعدها ,اطلع الشاب والفتاة على مواصفات الشخص الذي
اكون لد التمٌته واراه مناسبا لهما دون ذكر اسماء واذا ما وافما على اللماء تبدأ المرحلة الرابعة التً الوم
فٌها بعرض صورة كل منهما على اآلخر ,واشدد على اال ٌكون ذلن لبل هذه المرحلة الن اسمح لنفسً
بؤن الوم بذلن لبل التؤكد من ان شخصٌة الرجل الذي اعرض صورتها علٌه تتناسب مع طباعها
وافكارها  ،وان اراد الطرفان االستمرار ووافما على التللً ٌتم اللماء فً مكان عام بحضوري حرصا
منً على اال ٌمدم احداهما على الساءة الى االخر اذا ما لرر احد الطرفٌن االنسحاب وهنان بعض
االشخاص الذٌن ٌشعرون باالربان واالنزعاج جراء اللماءات المباشرة ،فنعمل على ان ٌكون لماإهما
 Rencontreخلل كوكتٌل صغٌر ٌضم اشخاصا آخرٌن ولد اطلمنا على هذا النوع من اللماءات
ومن بعدها تكون لهما حرٌة المرار فً االستمرار فً التعارف او انهاء االمر عند حدود Spontaneé
 .اللماء االول
واذا رفضا االستمرار فهل تعرضٌن علٌهما شخصا آخر؟
ان االتفاق الذي نولعه معهما مدته سنة كاملة اال اننا نعدهما بؤعداد معٌنة من االشخاص كما تفعل
 ...الشركات االخرى
نحن نحرص لبل كل شًء على كرامة الفتٌات واال ٌتحولن الى سلع تعرض بكمٌات على الشبان فل
نمترح على كل من الطرفٌن لماء اآلخر اال اذا ما وجدناهما متناسبٌن فكرٌا وثمافٌا ولهجة الطباع
والمتطلبات اٌضا  .كما ان شركتنا لبل ان تكون تجارٌة فهً خدمة موجهة الى االنسان وتحرص على
 .احترامه والحفاظ على كرامته
كٌف تتحاشون مغبة المعلومات الخاطئة التً ٌمدمها احٌانا الشبان خصوصا انكم تتعاملون اٌضا مع
شبان مهاجرٌن ٌصعب علٌكم التؤكد من بٌانتهم فً الدول التً ٌعٌشون فٌها ؟
نشترط علٌهم تمدٌم أوراق ثبوتٌة تإكد المعلومات التً ادلوا بها حول وضعهم االجتماعً وعدم
ارتباطهم ،والمهنة او الشركة التً ٌعملون فٌها ومن ال ٌتحلى بالجدٌة سوف ٌرفض تمدٌم اي اثباتات
عن وضعه االجتماعً وبالتالً فؤن طلبه سٌرفض تلمائٌا

من هم االشخاص الذٌن ٌلجؤون الى خدمات مماثلة خصوصا ان هنان فكرة سائدة تإكد انهم ممن ٌعانون
من نمص معٌن ،واال لما كانوا غٌر لادرٌن على التعرف الى اشخاص اخرٌن بشكل طبٌعً ؟
انها فكرة خاطئة كلٌا ومتحجرة فهنان العدٌد من الشبان والفتٌات الذٌن ٌعانون من مشكلة الولت الضٌك
جراء دوام عملهم الطوٌل والذي ال ٌسمح لهم بالتعرف الى اشخاص جدد اوسبب سفرهم الى الخارج او
نتٌجة النحصار دائرة معارفهم ضمن نطاق العائلة وزملء العمل فهنان اشخاص ال ٌحبون الخروج الى
االماكن المزدحمة التً تتٌح لهم الكثٌر من اللماءات فتكمن عندها مهمتنا فً مساعدتهم فً توسٌع دائرة
 .معارفهم ولماء الشرٌن الذي ٌحلمون به
ما هً تكلفة تلن الخدمة ؟
ادعوهم لزٌارة المولع واالطلع على اسعارنا بؤنفسهم  ...االاننا حرصنا على ان تكون بمتناول الطبمة
 .المتوسطة ولن نمبل اال الصادلٌن وغٌر المرتبطٌن
واٌن هو مولع الحب من هذه الخدمة خصوصا انها تعتمد على العمل بالدرجة االولى ؟
لكن هذا االمر لٌس صحٌحا فً جمٌع االحٌان ،فمد ٌولد الحب بٌنهما منذ اللماء االول فؤن العمل لد ٌكون
 .احد الدروب المإدٌة الى للوبنا
.

