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مصارف

َ
«فرنسبنك» ينظم معرض  Chinamexالطبي
استضاف رئيس مجموعة فرنسبنك عدنان القصار ونائبه عادل القصار املجموعة الصينية
الرائدة  Chinamexالتي تستثمر وتدير مشاريع املعرض الدائم الصيني Dragronmart
للترويج للشركات واملنتجات الصينية في دول مختلفة حول العالم .ويهدف هذا االجتماع
بوفد  Chinamexورئيسها  Hao Fengإلى وضع اللمسات األخيرة على املناقشات املتعلقة
بتنظيم معرض الرعاية الطبية الصيني الذي ُ
سيعقد في بيروت في  22/20آذار  2019والذي
يضم  250شركة صينية متخصصة بمنتجات الرعاية الطبية واألدوات واملعدات .وإن الغاية
عال من الصناعة الطبية الصينية املتقدمة ونموذج عمل
من هذا املعرض هو توفير مستوى ٍ
جديد من الرعاية الطبية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،من خالل لبنان ،إضافة إلى
تقديم الشركات الصينية إلى لبنان كقاعدة واعدة ألنشطتها اإلقليمية وأعمالها التجارية.
وشدد عدنان القصار على أهمية الصناعة الطبية والعالجية في لبنان ،وعلى مصلحة الصني
ولبنان معًا في تعزيز التعاون والشراكة بني الجانبني ،ليس فقط للسوق اللبناني ،بل وأيضًا
للبلدان العربية واألفريقية عبر لبنان .من جهته ،أشــار رئيس مجلس إدارة Chinamex

 Hao Fengإلى أن االختيار قد وقع على لبنان إلقامة املعرض فيه نظرًا إلى مبادرات عدنان
القصار وإصراره على أن يكون لبنان مركزًا رئيسيًا واستراتيجيًا للصني ،ومنوهًا إلى أنه
ستتم استضافة أكثر من عشرة آالف زائر إلى املعرض للقاء  250شركة صينية مشاركة
على مدى أيام ثالث.

رحالت أوروبية  5نجوم من FNB Finance
االئتمان FNB Finance
في إطار حملة « »summer Promotionالسنوية الخاصة ببطاقة
ّ
 MasterCardالتي ّ
امتدت من شهر تموز إلى شهر أيلول املنصرمني ،نظمت شركة «ف.ن.ب.
فينانس ش.م.ل  FNB Finance SALالتابعة ملصرف «فرست ناشونال بنك ش.م.ل FNB
حفل تسليم الجوائز إلــى الفائزين الثالثة في مكاتب الشركة في كليمنصو .وقــد أجري
السحب على ثــاث رحــات سفر على درجــة رجــال األعمال إلــى وجهات أوروبـيــة مختلفة،
ّ
مديرية اليانصيب الوطني اللبناني وإدارة شركة ف.ن.ب .فينانس
بحضور ممثلني عن
ش.م.ل .والفائزون هم:
 حسني مغنية :رحلة إلى باريس وسان ميشال لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم ّمدة
خمسة ّأيام.
 سيمون كالسي :رحلة إلى فيينا وسالزبورغ لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم مدةّخمسة ّأيام.
 باتريسيا حبيب :رحلة إلى براغ وكارلوفيفاري لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم مدةّستة ّأيام.

صفير في عشاء «غرفة التجارة للبنان وأستراليا»
أقــامــت «غــرفــة الـتـجــارة والصناعة للبنان وأسـتــرالـيــا» فــي والي ــة فكتوريا بــرئــاســة قنصل
لبنان الفخري لــدى تازمانيا املحامي فــادي الزوقي عشاءها السنوي السابع في ملبورن
في أستراليا ،برعاية رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير ،وبحضور
ً
الوزير فيليب داليداكيس ممثال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندرو ،وزيرة الظل للشؤون
االثنية أنكا بيلوش ،رئيس حكومة فيكتوريا السابق اللبناني األصل ستيف براكس ،السفير
اللبناني ميالد رعد ،السفيرة ّ
املعينة لدى لبنان ربيكا غريندالي ،راعي األبرشية املارونية
امل ـطــران أن ـطــوان شــربــل طــربـيــه ،ومـســؤولــن فــي دوائ ــر الـحـكــومــة األسـتــرالـيــة وشخصيات
عسكرية واقتصادية ورجال أعمال وحشد كبير من أبناء الجالية.
وقد ّ
شدد صفير في الكلمة التي ألقاها في املناسبة على أن «القواعد ّ
تغيرت وعلينا كلنا
أن نواكب املتغيرات املتسارعة .وقبل أن نتحدى سوانا ،فلنعترف ،نحن ،أبناء الجيل القديم،
أن علينا أن نفكر وأن نتصرف بشكل مختلف عن السابق .إن الجيل األسترالي  -اللبناني
الصاعد يقف في الواقع كطليعة التغيير ،وكثير منهم يمتلك الروح واملوهبة إلحداث الفارق،
وعلينا أن نواكبهم بالتوجيه والدعم واالتصاالت».
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قطاع

ّ
«كهرباء زحلة» ...الحاجة أم البقاء
في االقتصاد.2=1+1 ،
غالبًا ال يكون هناك مفاجآت.
علميًا ،البدايات مؤشرات
للخواتيم .ليس هناك من
حلول سحرية أو وصفات
تسقط
عجائبية قد ّ
من السماء لحل األزمات
االقتصادية وتراكماتها .في
زحلة ال يبدو المشهد مغايرًا،
وإن تم عالجه على الطريقة
اللبنانية .الحلول والبدائل باتت
معروفة للجميع ،ويبدو
أن أسعد نكد نجح في أن
يحقق في الكهرباء ما لم
يحققه في السياسة
زحلة ـ األخبار
رغ ــم ك ـثــرة ال ـض ـج ـيــج ،ي ـبــدو «املـشـهــد
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي» فـ ــي زحـ ـل ــة ذاه ـ ـبـ ــا إل ــى
الهدوء مع بدايات انفراجات ستتبلور
خ ــال األي ــام القليلة املـقـبـلــة .قـبــل أقــل
م ــن ش ـهــريــن ع ـلــى ان ـت ـهــاء الـتــرخـيــص
املـمـنــوح لـشــركــة «كـهــربــاء زح ـلــة» منذ
القرن املاضي بإنتاج وتوزيع الكهرباء
عـلــى املــديـنــة وج ــواره ــا ،وبـعــد «قصة
نـ ـج ــاح» ك ـه ــرب ــاء  24/24اس ـت ـطــاعــت
مؤسسة خاصة محدودة اإلمكانيات
تـحـقـيـقـهــا ،ت ـك ـثــر األس ـئ ـل ــة م ـنــذ م ــدة،
مــاذا سيكون الـحــال فــي صبيحة يوم
الثالثاء 2019/1/1؟
ّ
تـتـعــقــد اإلج ــاب ــات ع ـلــى ه ــذا ال ـس ــؤال.
ت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة ت ــدخ ــل ف ــي صـيــاغــة
ّ
الـ ـشـ ـك ــل الـ ـنـ ـه ــائ ــي لـ ـلـ ـح ــل امل ــرتـ ـق ــب.
ت ـ ـت ـ ــداخ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
وال ـح ــزب ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة وال ـك ـي ــدي ــة...
ّ
حتى الشخصية .مــل أسـعــد نكد من
ّ
التخبط فــي هــذا املـلــف .يحرص
كـثــرة
مــديــر عــام كهرباء زحـلــة على ُ تحقيق
االستمرارية إلنجازه ،وبذل املستطاع
لحمايته أو حـتــى تعميمه ،لكنه في
املـقــابــل يـبــدو وكــأنــه ال يـثــق فــي كثرة
ال ـ ـطـ ـ ّـبـ ــاخـ ــن .ال ـ ـكـ ــل يـ ــريـ ــد حـ ـص ــة مــن
الكعكة ،في املال واألعمال ،والسياسة،
واملحسوبيات ،والقطف بالشارع...
بحسب مصادر متابعة ،دخلت قضية
ك ـهــربــاء زح ـلــة مــرح ـلــة دق ـي ـقــة حــالـيــا.
ح ـت ــى الـ ـي ــوم ي ـب ــدو خ ـي ــار «اس ـت ـم ــرار
ت ـس ـي ـيــر املـ ــرفـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام» هـ ــو ال ـخ ـي ــار

إنفينيتي  ...QX50في السوق اللبنانية

األم ـث ــل لـكــل األط ـ ــراف املـعـنـيــة .ال أحــد
ّ
يحتمل كلفة إعادة األمور إلى الوراء.
الـتـحــركــات الشعبية ال ـتــي ب ــدأت منذ
أيام وتصاعد وتيرتها ،أعطت مؤشرًا
إلــى ما قد تــؤول إليه األح ــداث في أية
مغامرة غير محسوبة النتائج.
ماذا تقول القوى السياسية واألطراف
املعنية بــاملــوضــوع قبل فـتــرة قصيرة
من انتهاء الترخيص املمنوح للشركة؟

ال ــوق ــت ال ــراه ــن س ــوى ك ـهــربــاء زحـلــة
التي تتميز بأنها ثابتة وبالصيانة
املتواصلة في أصعب الظروف».

التيار العوني

¶ شركات

ّ
«ليبان بوست» ...أفضل مزود لخدمات البريد

فازت شركة «ليبان بوست» بجائزة أفضل ّ
مزود لخدمات البريد
لهذا العام ،التي تعتبر إحــدى أبــرز الجوائز في هذا القطاع ،وذلك
ضمن حفل تــوزيــع جــوائــز هيئة «بــوسـتــل وبــارســل تكنولوجي
إنترناشونال» Postal and Parcel
Technology
International
 .2018 Awardsوقد كانت شركة
ليبان بوست من بني سبعة فائزين
هذا العامّ ،تم اإلعالن عن أسمائهم
خ ــال حـفــل الـجــوائــز ال ــذي أقامته
«هيئة بوستل وبارسل تكنولوجي
إنترناشونال» في مدينة هامبورغ
األملانية في  10تشرين األول.
وقــد اعتبر ،رئيس مجلس اإلدارة
واملــديــر العام لليبان بوست خليل

أعلنت شركة «رسامني يونس للسيارات» أن سيارة إنفينيتي  QX50الجديدة كليًا أصبحت
متوفرة في صاالت عرض ريمكو انفينيتي في لبنان .وتقدم  QX50ما يمكن وصفه بأنه
أكثر محركات االحتراق الداخلي ابتكارًا في أســواق العالم حاليًا .ويعتبر خبراء السيارات
هذا املحرك قمة محركات االحتراق الداخلي ،وقد نجح مهندسو الشركة في تقديم ابتكار
ً
هو األول من نوعه على مستوى العالم لصالح إنفينيتي متمثال في تقنية نسبة الضغط
أداء قويًا ُ
املتفاوت .ويقدم محرك -VCتيربو ً
ومقنعًا ملحرك سداسي األسطوانات والتوفير

من جهته يلفت النائب عن كتلة لبنان
ال ـقــوي سليم ع ــون إل ــى أن ــه «ال يوجد
ح ـتــى اآلن ف ــي ال ـت ـي ــار ق ـ ــرار حـ ــول أي
خـيــار ُ
سيعتمد بالنسبة إلــى كهرباء
زحلة ونحن ندرس املوضوع ...لكن ما
ّ
يهمنا مهما كان الخيار الذي سيعتمد
ه ــو ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء ،24/24
وبــأفـضــل األس ـع ــار والـ ـش ــروط .جميع
الخيارات التي ندرسها تضمن توفير
ال ـك ـهــربــاء  24/24وبــأف ـضــل ال ـشــروط
واألسعار على املواطن والدولة».

القوات اللبنانية
عــن امل ــوض ــوع ،ي ـقــول نــائــب زح ـلــة عن
كتلة القوات اللبنانية القاضي جورج
عقيص« :تقدمنا أنا والنائبان سيزار
م ـع ـل ــوف وعـ ــاصـ ــم عـ ــراجـ ــي ب ــاق ـت ــراح
ق ــان ــون م ـعـ ّـجــل مـ ـك ـ ّـرر وس ـج ـل ـنــاه في
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ــرم ــي إل ـ ــى ت ـمــديــد
امـ ـتـ ـي ــاز كـ ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة مل ـ ــدة سـنـتــن
ووفق التعريفات التي تحددها وزارة
الطاقة ،والتزام تأمني الكهرباء .24/24
ونحن نجري اتصاالت مع باقي الكتل
والنواب في هذا اإلطار».
ويوضح «املوضوع ٌّ
ملح كون االمتياز
ينتهي مع نهاية العام الجاري ،وهو
يشكل حــاجــة ومطلبًا شعبيًا عارمًا
ف ـ ــي زح ـ ـلـ ــة وعـ ـ ــاب ـ ـ ـرًا ل ــاص ـط ـف ــاف ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة .ب ـح ـســب ما
سـمـعـنــا م ــن خ ـب ــراء ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
فإنه في حال اتخذ قرار تسلم كهرباء
لبنان ملف كهرباء زحلة اليوم ،فاألمر
سيتطلب حوالى السنتني لكي تتمكن
مــن تــأمــن الـكـهــربــاء بالشكل املتوفر
حاليًا».
ي ـتــابــع ع ـق ـيــص« :إذا كـ ــان ه ـن ــاك من
مأخذ على كهرباء زحلة أن فواتيرها
مــرت ـف ـعــة وع ـل ــى فـ ــرض أن هـ ــذا األم ــر
صـحـيــح فـمــن خ ــال اقـتــراحـنــا نمنح
وزارة الـطــاقــة وكـهــربــاء لبنان سلطة
أك ـبــر مــن خ ــال إعـطــائـهـمــا صالحية
تحديد التعرفة .فنحن طبعًا يهمنا
أن تكون الكلفة أقل على املواطن».
وي ـ ــؤك ـ ــد خـ ــات ـ ـمـ ــا« :ال نـ ــريـ ــد إقـ ـح ــام
ال ـس ـي ــاس ــة فـ ــي م ـل ــف إنـ ـم ــائ ــي ب ـهــذه
األهمية ،ونحن سعداء بــأن نتشاطر
الـ ـ ـ ّـرأي م ــع ال ـن ــائ ــب أن ـ ــور ج ـم ـعــة ومــا
يمثل ومع النائب عاصم عراجي وما
يمثل».
من جهته ،يوضح النائب عن الكتلة
نفسها س ـيــزار مـعـلــوف أن ــه طـلــب في
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون أن ي ـك ــون الـتـمــديــد
مل ــدة سـنـتــن «ألن ال ــدول ــة غـيــر ق ــادرة
ع ـل ــى ت ــأم ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء خ ـ ــال س ـنــة،
ّ
متخوفة من العودة
والناس في زحلة
إل ــى الـظـلـمــة ن ـظ ـرًا إل ــى ان ـع ــدام الثقة
بالدولة .ما ّ
يميز كهرباء زحلة ليس
مسألة تأمني التيار  24/24فحسب،
ل ـكــن م ـيــزت ـهــا أن ـه ــا ثــاب ـتــة وال تلعب

سيارات

زحلة والمحيط

الكل يريد حصة من الكعكة ،في المال واألعمال ،والسياسة( ،مروان طحطح)

وال ت ـت ـس ـ ّـب ــب ب ــأعـ ـط ــال فـ ــي األدوات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ك ــذل ــك إح ـ ــدى مـيــزاتـهــا
هي الصيانة التي ال تتوقف ولو في
أص ـعــب ال ـظ ــروف .هـنــالــك إش ـكــال في
مــا يختص بــالـفــاتــورة ،تواصلنا مع
أسعد نكد ووعد بالتخفيض ،ونحن
في االقتراح وضعنا مسألة التسعيرة
في ملعب وزارة الطاقة».
وي ـك ـشــف م ـع ـلــوف أن وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
س ـيــزار أب ــي خليل «وعــدنــي بــوجــود
ثــاثــة حـلــول لتأمني الكهرباء بــدون
أسعد نكد وبفاتورة مخفضة بنسبة
 ،%50فهل يمكن لنا أن نرفض هكذا
ك ــام وخ ــاص ــة ح ــن يــأتــي م ــن وزي ــر
ّ
الطاقة؟ لكن تبني أن القصة بأكملها
حـكــي بـحـكــي .إذا كــان الـبــديــل تأمني
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن سـ ــوريـ ــا فـ ـه ــذا لـيــس
بـبــديــل ،فــا أح ــد يعلم مـتــى يغضب
السوريون ويقطعون عنا الكهرباء».

حزب الله
يبدأ النائب عن حزب الله ،أنور جمعة
حــديـثــه بــالـتــأكـيــد عـلــى أن ــه «ممنوع
الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي م ــوض ــوع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي زح ـ ـلـ ــة وم ـن ـط ـق ـت ـهــا،
و«كهرباء زحلة» هي الشيء الوحيد
املاشي في البلد فهل نوقفها؟ نأمل
أال ُي ـت ـخــذ أي ق ـ ــرار ي ـه ــدد املـصـلـحــة

داود أن «ال ـح ـصــول عـلــى جــائــزة أف ـضــل مـ ـ ّ
ـزود لـخــدمــات الـبــريــد
« »Service Provider of the yearمن هيئة دولية مرموقة مثل
بوستل وبارسل تكنولوجي إنترناشونال ،هو بمثابة اعتراف بكل
الجهود املتواصلة التي نبذلها لتطوير ّ
تميزنا في خدمة العمالء
منذ تأسيس الشركة عام  1998ولغاية اليوم .وإنه دليل على أننا
ّ
في االتجاه الصحيحّ ،
مما يحفزنا على مواصلة العمل للحصول
على املزيد من التقدير في املستقبل».

يونيليفر  ...Unileverتتوسع في لبنان
رفـعــت شــركــة يونيليفر  ،Unileverوال ـتــي تـعــد واح ــدة مــن أهـ ّـم
شــركــات تــوزيــع السلع االستهالكية فــي العالم وامل ـ ّ
ـوزع لعالمات
عاملية مثل ليبتون  ،Liptonدوف  ،Doveاليفبوي ،Lifebuoy
أكــس  ،Axeأومــو  ،Omoمن حجم استثماراتها في املشرق من
خالل ّ
التوسع في مكتبني في لبنان واألردن.
وبحسب املدير العام لشركة يونيليفر املشرق والعراق ،أيال زيز
«يـشـ ّـكــل املـشــرق وال ـعــراق ســوقــا مهمًا ّ
للنمو ليونيليفر الشرق

العامة وإال ...فالناس لن يسكتوا».
يـضـيــف أن «مـ ــا يـهـمـنــا ه ــو ال ـن ــاس،
وت ــوف ــر ال ـك ـه ــرب ــاء حــال ـيــا ع ـلــى م ــدار
الساعة مــن ِقبل كهرباء زحلة يؤمن
ح ــال ــة اس ـت ـق ــرار اقـ ـتـ ـص ــادي .كـهــربــاء
لـبـنــان حــالـيــا غـيــر ق ــادرة عـلــى تأمني
الكهرباء  ،24/24ولذلك إصرارنا على

كيف سيكون الحال
في زحلة صبيحة
الثالثاء 2019/01/01
ّ
أل نــوقــف خــدمــة مــاشـيــة وبالتقنية
الـ ـت ــي نـ ــراهـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ن ـح ـي ـي ـهــا .أم ــا
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أسـ ـع ــد ن ـك ــد ف ـن ـح ــن ال
نــدخــل فــي األس ـم ــاء ،وم ــا يهمنا هو
الخدمة التي ُت ّ
قدم للناس .اآلن طاملا
ال يوجد بديل فنحن لن نقبل بإدخال
كـهــربــاء زحـلــة فــي ب ــازار املـســاومــات.
تتقاطع املــواقــف بيننا وبــن القوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ول ـك ــن ال ي ــوج ــد تـنـسـيــق
م ـب ــاش ــر ،ول ـك ـن ـنــا ن ـل ـت ـقــي م ـع ـهــم فــي

الكثير من املواقف اإلنمائية».
ويـ ــرى جـمـعــة أن «ال ـن ــاس مـمـنــونــون
جدًا من الخدمة املمتازة التي توفرها
كهرباء زحلة والتقنيات املستخدمة
والـصـيــانــة املـسـتـمــرة حـتــى تحسبها
أحيانًا أشبه بسيارة إسعاف نظرًا إلى
السرعة في تأمني الكهرباء ومعالجة
األعـ ـ ـط ـ ــال .ه ـن ــال ــك م ـس ــأل ــة الـ ـف ــات ــورة
والتسعيرة والـتــي يمكن معالجتها
وأن ــا أخ ــذت تـعـ ّـهـدًا مــن كـهــربــاء زحلة
بأنها ستعالج هذا األمر».

تيار المستقبل
يقول نائب تيار املستقبل عن زحلة
عــاصــم عــراجــي إن ــه «ف ــي ظــل العجز
الـ ــذي ت ـعــانــي م ـنــه ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ال
يمكننا إغالق شركة تؤمن الكهرباء
ل ـ  17بلدة مــن دون تأمني بــديــل .لقد
أثبتت الشركة خــال الفترة املاضية
أنـ ـه ــا ش ــرك ــة ن ــاج ـح ــة ،ف ـه ــل نـقـفـلـهــا
ونرسل موظفيها إلى بيوتهم ونعيد
امل ــوت ــورات إل ــى األح ـي ــاء ،خــاصــة أنــه
ال ي ــوج ــد ب ــدي ــل .وج ـم ـيــع املــواط ـنــن
يطالبون ببقاء امتيار كهرباء زحلة،
وت ـيــار املـسـتـقـبــل يـقــف مــع جـمـهــوره
ويـسـتـمــع ل ـصــوتــه ،ال ـن ــاس يــريــدون
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ،وال
يـمـكــن ألح ــد أن ي ـ ّ
ـؤم ــن ال ـك ـهــربــاء في

ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـش ـي ــر رئ ـي ــس
ب ـل ــدي ــة ع ـل ــي ال ـن ـه ــري أح ـم ــد امل ــذب ــوح
إل ــى أن الـتـحــركــات الشعبية املطالبة
ب ـب ـقــاء «ك ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة» ان ـط ـل ـقــت من
علي النهري ّ
وعمت املنطقة والبلدات
املستفيدة من االمتياز .ويقول« :نحن
ال نــدافــع عــن شخص أو عــن شركة بل
عن حقنا كمواطنني في الحصول على
الـكـهــربــاء مــن دون انـقـطــاع ،وطــاملــا أن
الــدولــة غير ق ــادرة على تــأمــن البديل
ف ــإن إن ـهــاء االمـتـيــاز يـعـ ّـد جــريـمــة بكل
ما للكلمة من معنى .الحالة الطبيعية
أن ي ـ ــأخ ـ ــذوا ن ـ ـمـ ــوذج كـ ـه ــرب ــاء زح ـلــة
ويـعـمـمــوه فــي كــامــل لـبـنــان ع ــوض أن
يأتوا إلينا بالظلمة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا تـ ـ ــرى ج ــورجـ ـي ــت زع ـت ــر
(عضو بلدية زحلة وفنانة تشكيلية)
أن الدولة لو كانت راغبة وقــادرة على
تـسـلــم ق ـطــاع الـكـهــربــاء فــي زح ـلــة كــان
من املفروض أن تبادر منذ أكثر من 6
أشهر إلــى ذلــك ،وهــي بالتالي تأخرت
كثيرًا .وتؤكد «نحن كبلدية معنيون
ّ
والحد قدر
بالبيئة واملحافظة عليها
املستطاع من التلوث ،وفي هذا السياق
ال يمكن ال ـعــودة لـلــوضــع الـســابــق مع
انتشار املولدات في األحياء .وما يميز
كهرباء زحلة هو أنها تستخدم فالتر،
فــأنــا شخصيًا أفـضــل أن يـتــم تجديد
االمتياز أقله لخمس سنوات».
ويقول كميل الكيك (مهندس)« :طاملا
أن شـ ــركـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء زح ـ ـلـ ــة ن ــاج ـح ــة
وت ـق ــوم بـعـمـلـهــا ع ـلــى أك ـم ــل وج ــه من
حـ ـي ــث الـ ـصـ ـي ــان ــة وتـ ــأمـ ــن ال ـك ـه ــرب ــاء
ف ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـح ــال ــي
ضرورة .نتمنى أن يستمر أسعد نكد
فــي منصبه وعمله نـظـرًا إلــى الخبرة
الـكـبـيــرة ال ـتــي ب ــات يمتلكها ف ــي هــذا
املجال .هنالك مخاوف لدينا من تسلم
كهرباء لبنان».

في استهالك الوقود ملحرك األربع أسطوانات ،بما يتناسب مع متطلبات السائق واألداء .ومن
خالل ّ
التكيف مع احتياجات السائق فوريًا ،يتيح محرك -VCتيربو للسائق االستفادة من
أداء بقوة  268حصانًا وعزم دوران  380نيوتن متر عند  4,400دورة في الدقيقة.
ّ
وتتميز السيارة بمظهرها الرياضي ضمن قالب فخم ،وباملساحة الرحبة واملريحة للمقصورة
الداخلية واالستخدام الفني للمواد عالية الجودة والحرفية املتقدمة.

تعاون بين «فيراري» و«فيليب موريس»
كشفت شركة «فيليب موريس إنترناشونال» وفريق «فيراري» في إطار شراكتهما املمتدة
ألكثر من  45عامًا عن مبادرة  Winnowالهادفة إلى تعزيز وتفعيل دور العلم والتكنولوجيا
واالبتكار في مختلف الصناعات إلحداث تغييرات جذرية ضمنها .وقد تم إطالق املبادرة
في حلبة سباق جائزة اليابان الكبرى ملوسم  2018من بطولة العالم للفورموال  1في مدينة
سوزوكا اليابانية ،عبر اعتماد شعار املبادرة على كل من مالبس السائقني والسيارة نفسها.
وتمثل هذه املبادرة وفقًا َللرئيس التنفيذي لشركة «فيليب موريس إنترناشونال» أندريه
خال
كالنتزوبولس «الطريق املتقن الذي تسلكه الشركة لتحقيق رؤيتها الطموحة ملستقبل ٍ
من الــدخــان» .أمــا عن التعاون مع «فـيــراري» فقد أوضــح رئيس دائــرة العلوم واالبتكار في
««فيليب موريس إنترناشونال» مروسالف زلينسكي أنه يعود إلى عدم وجود ناقل للعودة
إلى الخلف في سيارات الفورموال  ،1وهو ما يتماشى مع استراتيجيتهم في مواصلة التقدم
نحو األمام.

«هيونداي» ...بين العالمات التجارية األعلى قيمة

ّ
حلت شركة «هيونداي مــوتــور» بني قائمة العالمات التجارية األعلى قيمة في العالم وفقًا
ألحدث التصنيفات التي نشرتها شركة «إنتربراند» املتخصصة في تقييم العالمات التجارية
العاملية .وارتفعت القيمة العاملية لعالمة هيونداي التجارية بنسبة  3في املئة مقارنة بعام
 2017لتصل إلى رقم قياسي قدره  13.5مليار دوالر ،ما يضعها في املرتبة  36عامليًا .وعلى
صعيد قطاع السيارات فقط احتفظت «هيونداي موتور» باملرتبة  6عامليًا من حيث القيمة وفق
التصنيفات الحديثة ،وذلك خلف «تويوتا» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» و«هوندا» و«فورد».
وأحــرزت هيونداي مؤخرًا عددًا من اإلنجازات املتميزة في قطاع السيارات ،بما فيها إطالق
طراز نيكسو ،أول سيارة من فئة  SUVتعمل على وقود خاليا الهيدروجني ،كذلك تتضمن
مجموعة طرازات هيونداي للسيارات الصديقة للبيئة طرازات كونا الكهربائية الجديدة كليًا
وطراز أيونيك.

ّ
واملتخصصة في
الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق
إعادة ترميم القدم والكاحل وإعادة وظائفها الحيوية.

األوس ـ ــط .لــديـنــا ت ــاري ــخ طــويــل في
املنطقة ،كوننا نعمل هنا منذ أكثر
م ــن  80عــامــا م ــن خ ــال تـعــاونـنــا
الوثيق مــع شركائنا فــي التوزيع.
ال ـيــوم ،يساهم عملنا فــي املشرق
وال ـ ـعـ ــراق ف ــي ت ـن ـم ـيــة املـجـتـمـعــات
واالق ـت ـص ــادات املـحـلـيــة ،ف ــي وق ـ ٍـت
ن ـســاهــم أي ـض ــا ف ــي ت ـطــويــر حـيــاة
الناس من خالل عالماتنا التجارية ونموذج األعمال الشامل واملستدام».

¶ مستشفيات

ّ
ّ
السكري
متخصصة لمرضى
عيادة
في  - LAUMCRHمستشفى رزق

أطلق املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق عيادة
ّ
مختصة بمعالجة أقــدام الذين هم عرضة
متخصصة ملرضى السكري

ّ
واملختصة بمعالجة األقدام في
يذكر أن العيادة املتخصصة ملرضى السكري
املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق تستقبل املرضى
من االثنني إلى األربعاء بني الساعة  8:00صباحًا والساعة  3:00عصرًا.

¶ طيران

«لوفتهانزا» تشتري  27طائرة جديدة
لهذا النوع من املضاعفاتّ .
تقدم العيادة تقييمًا وعالجات متخصصة ،بما
في ذلك التنضير للقرحة وتضميد الجروح والجراحة الترميمية وغيرها
من العالجات املتكاملة مع املتابعة للمرضى .ويضم الفريقّ ،
جراحي عظم
ومفاصل في تقويم القدم والكاحل وجراحي األوعية الدموية وأخصائيي
الغدد الصماء وأطباء األســرة وممرضات العناية بالجروح .ويتم إجراء
العمليات الجراحية األساسية في غرف العمليات املوجودة داخل املركز

أعـلـنــت مـجـمــوعــة «لــوفـتـهــانــزا» األملــان ـيــة لـلـطـيــران عــن مــوافـقــة مجلسها
االستشاري على شراء  27طائرة للرحالت قصيرة ومتوسطة املدى ،في
صفقة ّ
يقدر أن تبلغ قيمتها حوالى  3مليارات دوالر أميركي .والطلبية
 320نيو وثالث طائرات
تتضمن شراء  24طائرة إيرباص من طراز إيه ّ
إيرباص من طراز إيه  321نيو ،ما يرفع العدد الكلي لطلبات طائرات إيه
 320نيو وإيه  321نيو إلى  149طائرة ،منها  13طائرة قيد التشغيل حاليًا
ضمن أسطول املجموعة.

