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حاز العديد من
أطباء جون
هوبكنز على
جائزة نوبل

سيارات

«جوليا» ...في لبنان
طــرحــت شــركــة غــرغــور أوتــومــوتـيــف كومباني امل ــوزع املعتمد لـعــامــات ألفا
روميو في لبنان سيارة جوليا الجديدة املستوحاة من سيارة جوليا سيدان
األسطورية التي ظهرت للعلن عام  1962والتي شكلت عالمة فارقة حينها من
حيث دمجها ما بني املحرك القوي للغاية والجسم خفيف الوزن.
تتألف تشكيلة ألفا روميو جوليا الجديدة من أربعة مستويات مختلفة – هي
جوليا املجهزة بمحرك  V6سعة 2.0لتر بقوة  280حصانًا ،وطــرازا سوبر
وفيلوتشي ،باإلضافة إلى الطراز املعياري الجديد للعالمة التجارية وهو طراز
جوليا كوادريفوليو املجهزة بمحرك بنزين توربو من ست اسطوانات سعة
 2.9لتر وتبلغ قوته الحصانية  510أحصنة ،وهو مستوحى من تكنولوجيا
وخ ـبــرة ف ـي ــراري .وامل ـحــركــات بمختلف اخـتـيــاراتـهــا مـصـنــوعــة فــي إيطاليا
ومصنوعة بالكامل من األملنيوم.

شكل التعاون ما بين مركز كليمنصو الطبي في بيروت
ومستشفى جون هوبكنز العريق نقلة نوعية في مجال
الرعاية الصحية في لبنان .فإضافة إلى التقنيات الحديثة
المعتمدة يعتبر تبادل المعرفة بين الطرفين أحد أبرز دعائم
هذه العالقة االستراتيجية

جون هوبكنز ...

التكنولوجيا
في خدمة الطب
«سانديرو» ّ
محدثة في األسواق

ُ
ســتـطـلــق مـجـمــوعــة بـســول-حـنـيـنــه ه ــذه الـسـنــة طـ ــرازًا جــدي ـدًا مــن ســانــديــرو
وسانديرو ستيباواي ،بعد خضوع هذين الطرازين للتحديث.
ّ
تـشـمــل امل ــزاي ــا املـسـتـحــدثــة :مـصــابـيــح أمــامـ ّـيــة وخـلـفـ ّـيــة ح ـصــريــة بـشـكــل C
ّ
مرئية في الليل وفي النهار ،ومصابيح تعمل في وضح النهار ّ
مزودة بنظام
ّ
 ،LEDباإلضافة إلى شبكة جديدة مزودة بدروع متطابقة وإطــارات مضيئة
ّ
ّ
ّ
تتوفر الجنوطة باللون الــرمـ ّ
الجانبية
ـادي ،واملرايا
مخصصة للضباب ،كما
ّ
املعدني.
باللون
كما ستتمتع السيارتان بتجهيزات أكثر تطورًا من الناحية التقنية كالكاميرا
ّ
الخلفي لقيادة السيارة بأمان تام ،باإلضافة إلى ميزة نظام الوسائط
والرادار
.MedianavEvolution
املتعددة
وقد تم تجهيز ّكل من السيارتني بحسب اإلصدار بناقل حركة ّ
ّ
ومحرك
يدوي
صمامًا ّ
سعة  1.6ليتر وّ 16
ّ
أوتوماتيكي
وبقوة  90حصانًا أو بناقل حركة
ّ
ّ
ّ
ومحرك سعة  1.6ليتر و 16صمامًا وبقوة  105أحصنة.
ّ
من حيث األسعار فــإن سانديرو امل ـ ّ
ـزودة بناقل حركة يــدويّ
متوفرة ابتداءً
من  11.400دوالر أميركي يشمل الضريبة على القيمة املضافة ،وسانديرو
ستيباواي اب ـتـ ً
ـداء مــن  12.900دوالر أمـيــركـ ّـي يشمل الضريبة على القيمة
املضافة.
ّ
ّأما سانديرو ّ
ً
ّ
ابتداء من 12.450
أوتوماتيكي فهي متوفرة
املزودة بناقل حركة
دوالر أميركي ،يشمل الضريبة على القيمة املضافة وسانديرو ستيباواي
ً
ّ
أميركي يشمل الضريبة على القيمة املضافة.
ابتداء من  13.950دوالر

الطرح األحدث
لـ «ميني كونتريمان»

وفيما تركز كال املؤسستني على تطوير
خدماتهما وتحديث التقنيات العالجية
وتـعــزيــز األب ـحــاث العلمية تـطــرح مسألة
التكاليف املادية على بساط البحث وإن
كــانــت منافع التكنولوجيا ستخدم فئة
معينة من الناس وما إذا كان االستخدام
املتزايد لآللة في القطاع الطبي سيمحو
الرابط اإلنساني بني الطبيب واملريض.
لإلضاءة على هذه النقاط أجرت األخبار
حـ ـ ــوارًا م ــع م ـس ــؤول ــة اإلعـ ـ ــام ف ــي «ج ــون
هــوبـكـنــز مـيــديـســن»« ,إل ـســي أسـيـفـيــدو»
ال ـت ــي ُوجـ ـ ــدت ف ــي ب ـي ــروت ل ـل ـمــرة األولـ ــى
والتي اعتبرت أن التقنيات الحديثة زادت
مــن "إنسانية" القطاع وجعلت التكاليف
أقل.

بين وصية جون هوبكنز والواقع
تعود تسمية "جــون هوبكنز" إلــى رجل
األعـمــال واملحسن األميركي الــذي ّ
كرس
ث ــروت ــه ل ـخــدمــة اإلن ـســان ـيــة .ح ــن وفــاتــه
عام  1873كانت وصيته واضحة .إنشاء

جامعة مكرسة لتطوير املعرفة العلمية،
ومـسـتـشـفــى ت ـق ــدم أف ـض ــل رع ــاي ــة طبية
ل ـل ـمــرضــى وت ـس ـعــى لـلـنـهـضــة بــالـقـطــاع
الطبي .اليوم وبعد قرن ونصف تقريبًا
ع ـلــى رح ـي ــل ال ــرج ــل ك ــرس ــت املـسـتـشـفــى
ال ـت ــي تـحـمــل اس ـم ــه نـفـسـهــا واح ـ ــدة من
أعـ ـ ــرق امل ـس ـت ـش ـف ـيــات فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ح ــاز
العديد من األطباء العاملني فيها جائزة
نــوبــل وتــرب ـعــت ه ــي ع ـلــى ع ــرش أفـضــل
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ملــدة  22عامًا كــان آخرها عام
.2013
فــإلــى أي م ــدى حــاف ـظــت ج ــون هــوبـكـنــز
ع ـل ــى إرث ال ــرج ــل ووصـ ـيـ ـت ــه ،وهـ ــو مــن
نظر إلــى املــال "كهدية" لخدمة املجتمع؟
وهل اإلمكانيات املادية تشكل عائقًا ملن
يرغب بالعالج في هذه املؤسسة الطبية
الرائدة؟
تشير مسؤولة اإلعالم في "جون هوبكنز
ميديسني" إلى "أن وصية هوبكنز تعتبر
ال ـبــوص ـلــة ال ـت ــي ت ـسـ ّـيــر دف ــة املـسـتـشـفــى

وباقي املؤسسات التي تحمله اسمه".
هل يعني هذا أن أيًا كان يمكنه الدخول
إلى املستشفى والعالج وإن لم تتوفر له
السيولة الــازمــة؟ ففي النهاية هوبكنز
ت ـب ــرع ب ـمــالــه ل ـخــدمــة امل ــرض ــى؟ تــوضــح
أس ـي ـف ـي ــدو" :أن املـسـتـشـفــى ل ـيــس حـكـرًا
على األشـخــاص امليسورين لكن هنالك
تكاليف طبية ال يمكن تجاهلها ســواء
تعب ومجهود األطباء والطاقم العامل،

قطاع خاص
مؤتمر طريق الحرير

ّ
تنظم مجموعة فرنسبنك بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية
لـطــريــق الـحــريــر مــؤتـمـرًا عــن طــريــق الـحــريــر بــرعــايــة رئـيــس
مجلس الوزراء سعد الحريري ،وذلك نهار الخميس الواقع في
 6نيسان ،الساعة  09:30صباحًا في مبنى عدنان القصار
لالقتصاد العربي.

شراكة لبنانية  -قبرصية

ً
أقــامــت شــركــة  Elysée WISEاحـتـفــاال فــي فـنــدق لــو رويــال
ملناسبة افـتـتــاح مصنعها الـجــديــد إلنـتــاج األنــابـيــب ،برعاية

وصلت سيارة ميني كونتريمان الجديدة كليًا إلى صالة عرض شركة بسول
– حنينه في شهر آذار املنصرم.
تتميز السيارة التي تنتمي إلى الجيل األحدث بكونها الطراز األكبر واألكثر
تفوقًا في تاريخ العالمة على مدى  57عامًا.
يزيد طول سيارة ميني كونتريمان الجديدة حوالى  20سم عن الطراز السابق،
ويزيد عرضها حوالى ثالثة سنتمترات ،ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في رحابة
املقصورة إلى جانب زيادة واضحة في حجم الصندوق.
ولـقــد طــرحــت الـسـيــارة فــي الـســوق مــع محركني مــن الـطــراز األح ــدث يعمالن
بالبنزين ،ويتمتع كل منهما بتكنولوجيا التوربو الثنائي .MINI TwinPower

التقنيات الحديثة في
القطاع الطبي جعلت
من التكاليف أقل

وحـضــور وزيــر الصناعة الــدكـتــور حسني الـحــاج حـســن .تم
تأسيس املصنع بالشراكة مع شركة Elyséeالقبرصية الرائدة
في مجال صناعة أنابيب الـ ــ Polyethyleneواإلكسسوارات
الصالحة ملياه الشفة والستخدامات صناعية وتجارية أخرى.
يقع املصنع في غرفني – جبيل ،وبإنشائه أصبح باإلمكان
ً
تصنيع األنابيب في لبنان بدال من قبرص ،ما يخفض كلفة
اإلنـتــاج ،وبالتالي األسـعــار ،إضافة إلــى إيجاد فــرص جديدة
لليد العاملة اللبنانية.
في املناسبة أشــار الحاج حسن إلــى أنــه «مــن املهم أن يكون
لشركة لبنانية هذه الشراكة مع شركة قبرصية هي جزء من
االتحاد األوروبــي وتتمتع باملواصافات األوروبية وتطمح أن
تكون جزءًا أساسيًا من السوق العاملية ،وهذه الشراكة ليست
فقط على الصعيد املالي واملادي فحسب ،بل بالشراكة الفنية
والتقنية واملعرفية».

تسهيالت من ّ«صقر العقارية»

أطلقت شركة صقر العقارية حملة تهدف إلى تعزيز قطاع
ّ
اللبنانيني على االستثمار في
الـعـقــارات مــن خــال تشجيع
ّ
أحد ّ
السكنية «أدمير» .
أهم مشاريعها
تـقــوم هــذه الحملة عـلــى تـقــديــم تسهيالت لـشــراء مـنــزل قيد
اإلنشاء بأقساط شهرية لغاية  ٣٠سنة مع فائدة بنسبة ٪٠
عـلــى أول سنتني و  %٣عـلــى الـفـتــرة املتبقية  -الـتــي تعتبر
األدنــى في لبنان  -باإلضافة إلــى دفعة أولــى ابـتـ ً
ـداء من %١
فقط .يتألف املشروع الذي يقع في منطقة أدما من  ٧٨مبنى
ّ
ّ
الترفيهية
طبيعية ومجموعة من املــرافــق
تحيط بها مناظر

