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مال وأسواق

تكنولوجيا

 Vivaتطبيق لبناني
الى العالمية
تتراوح كلفة
انشاء سكك حديد
في لبنان بين  20و30
مليون دوالر

مساحة كبيرة تعادل  180-160كلم،
ً
مثال من بيروت إلــى الهرمل ،أو من
الشمال إلى الجنوب».
ّ
في ظل وضع النقل املشترك املتأزم،
يبقى القطار حلمًا لن يتحقق إال في
خيال اللبنانيني .تلك القطعة األثرية

لم تعد أكثر من مجرد كتل حديدية
صدئة ،وستبقى الــدولــة عاجزة عن
طرح أي حل عملي من شأنه تطوير
قطاع النقل العام ،فيسمح بتخفيف
الـ ـع ــبء االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـن ـف ـســي عــن
كاهل املواطن اللبناني...

 %25من المهنيين
في لبنان توقعوا أن
تتحسن ظروف األعمال
العام المقبل

باالستثمار في شراء عقار في لبنان
لـشــراء عـقــار جــديــد خــال األشـهــر الـ
 12املقبلة ،مقابل  %17ممن يفكرون
بشراء عقار مستعمل.

تشاؤم

سـيــارة السنة املقبلة .وص ـ ّـرح %31
منهم بأنهم يخططون لشراء سيارة
ّ
ج ــدي ــدة ،مـقــابــل  %41مـمــن يـفــكــرون
ب ـش ــراء س ـي ــارة مـسـتـعـمـلــة .ف ــي حني
ال ي ـن ــوي  %69م ــن امل ـج ـي ـبــن ش ــراء
سيارة خالل الفترة نفسها.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ،ف ـق ــال
 %13م ــن املـجـيـبــن ف ــي لـبـنــان انـهــم
يخططون لالستثمار في شراء عقار
خ ــال األش ـه ــر ال ـ ـ  12امل ـق ـب ـلــة .حيث
ي ـخ ـط ــط  %74م ـن ـه ــم ل ـ ـشـ ــراء ش ـقــة،
فـ ــي حـ ــن يـ ـن ــوي  %17ش ـ ــراء ع ـقــار
ّ
تجاري .ويخطط  %43ممن يفكرون

يعتقد  %6فـقــط مــن املـجـيـبــن بأنه
يوجد حاليًا الكثير من فرص العمل
في لبنان ،حيث أشار  %1منهم الى
تــوافــرهــا فــي الـعــديــد مــن القطاعات
و %5في عدد محدود من القطاعات.
ويتوقع  %6من املجيبني في لبنان
زي ـ ــادة ف ــرص ال ـع ـمــل خ ــال األش ـهــر
الستة املقبلة.
وصـ ّـرح  %14من املجيبني العاملني
ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ــأن عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن فــي
شركاتهم شهد تزايدًا خالل األشهر
ال ـس ـت ــة امل ــاضـ ـي ــة ،فـ ــي حـ ــن يـعـتـقــد
 %35مـ ـ ــن املـ ـجـ ـيـ ـب ــن ع ـ ـكـ ــس ذلـ ـ ــك.
ويتوقع  %20ازدي ــاد عــدد املوظفني
فــي شــركــاتـهــم خ ــال األش ـهــر الستة
املقبلة.

بعد ما يقارب  20عامًا على تأسيسها في
بلجيكا ،بدأت شركة تيليباتي مشاريعها في
لبنان في عام  2005لتغدو اليوم واحــدة من
ّ
البرمجيات في املنطقة.
أبرز شركات تطوير
ت ـم ـلــك ال ـش ــرك ــة ف ــروع ــا ع ــدي ــدة ف ــي ال ـشــرق
األوسط وأوروبــا منها السعودية ،دبي ،قطر،
الـ ـس ــودان ،فــرنـســا واسـبــانـيــا وبلجيكا وقــد
حققت مؤخرًا انجازًا عامليًا من خالل برنامج
« »VIVAالــذي نجح في مراحله االختبارية
وأصبح منتشرًا في دول عدة بفضل واجهات
ّ
تواصل مشفرة وآمنة.
مفهوم البرنامج هو األول من نوعه في العالم
بـحـســب الـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا شــركــات
َ
قطاعي امللكية الفكرية وتطوير
قانونية في
الـبــرمـجـيــات ف ــي بـيـلـجـيـكــا وه ــو ي ـهــدف إلــى
تـقــدي ّــم بــرامــج تــواصــل عــالـيــة األم ــان ومــرنــة.
ويـتــألــف املـفـهــوم مــن مجموعة مغلقة وآمنة
مــن املستخدمني ،إلــى جــانــب ّ
منصة تراسل
خ ــاص ــة ب ــوس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي.
ويتميز نظامVIVAبالعديد من الخصائص
منها الـتــواصــل بــن االشـخــاص فــي أي وقت
وبخصائص رائدة عامليًا منها خدمة الترجمة
التلقائية.
ع ــن امل ــوض ــوع ي ـقــول رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
واملدير التنفيذي لتيليباتي حاتم عثمان إنه
«رغ ــم ال ـعــوائــق الـتــي تـعـيــق عملنا فــي لبنان
ّ
التحتية غير املتطورة وعدم
واملتمثلة في البنى
تــوفــر الـبـيـئــة الـحــاضـنــة واملـشـجـعــة للتطوير
واالنـ ـت ــاج ،غـيــر ان ـنــا تـمـكـنــا مــن خـلــق مكانة
لنا في قطاع البرمجيات على صعيد العالم.
وتوجهنا الى الدول العربية وخلقنا أسواقًا لنا
هناك ال سيما فــي السعودية (حيث أطلقنا
مــؤخ ـرًا تطبيق وب ــرن ــام ــجVIVAم ــع جامعة
االميرة نــورة) ودبــي وقطر والسودان (حيث
وقعنا مؤخرًا عقدًا مع الدولة يشمل الوزارات
جار مع وزارات عدة في لبنان
كافة) .والعمل ٍ
على رأسها وزارة االتصاالت التي من خاللها
نـتــوقــع ان ي ــدخ ــلVIVAال ــى كــل املــؤسـســات
واالدارات واملنازل».
عــن أهمية بــرنــامــجVIVAيـقــول عثمان« :بــدأ
تطبيق وبــرنــامــجVIVAفــي بلجيكا ولبنان
وم ـ ــن ث ــم ب ـ ــدأ ي ـن ـت ـشــر ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة وخـ ــاصـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي حـيــث
أطـلـقـنــا ع ــدة خــدمــات مـتـطــورة ال سـيـمــا في
قـطــاع االت ـصــاالت والـجــامـعــات وك ــان آخــرهــا
فــي اململكة العربية السعودية بالتعاون مع
جامعة األم ـيــرة ن ــورة الـتــي سعت الــى تقديم
ّ
تتضمن
برامج تواصل عالية األمــان ومرنة
أدوات ع ــدي ــدة م ـثــل ال ـت ــواص ــل امل ـب ــاش ــر بني
اإلدارة وال ـطــاب ومتابعة شــؤونـهــم وتقديم
الـعــديــد مــن الـخــدمــات الجامعية لـهــم .يسمح
هذا البرنامج املتاح على الهواتف الذكية بخلق
مجموعات من املستخدمني اضافة الى اتاحة
امكانية التحكم بالحسابات املصرفية بكل
ّ
سهولة أينما كــان الشخص .الــى ذلــك يمكن
البرنامج من تسديد الفواتير وتحويل املال
محليًا ودولـيــا وتفعيل العديد مــن الخدمات
االلكترونية والتسوق عبر االنترنت واإلفــادة
من العديد من الخدمات الحكومية وغيرها».
يـ ـضـ ـي ــف ع ـ ـث ـ ـمـ ــان« :إن م ـج ـت ـم ــع VIVA
ه ــو ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى لـتـطـبـيــق غ ـنــي وكــامــل
املــواص ـفــات يـتـضـ ّـمــن مـحـفـظــات إلـكـتــرونـيــة.
ُ َّ
وإلى جانب هذه املحفظة ،ستشكل تدريجيًا
شبكة تـجــاريــة لـلـتـ ّـجــار عـبــر املــوبــايــل .األمــر
الـ ــذي سـيـجـعــل ال ـبــرنــامــج رائ ـ ـ ـدًا ب ــن بــرامــج
املجتمع الشامل الـهــادف إلــى ّ
التوسع ضمن
عدة قطاعات منها املصرفية والتجارية.
ف ـهــدف ـنــا ه ــو ال ـت ــوص ــل الـ ــى ج ـمــع ك ــل انـ ــواع
البطاقات س ــواء كــانــت مصرفية أو بطاقات
والء أو حتى بطاقة الهوية في بطاقة واحدة،
كما الــى تقديم أحــدث األنظمة والتقنيات في
مجال تقنية املعلوماتVIVA .هو اول منصة
فــي الـعــالــم تجمع بــن ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ومستوى االمان املصرفي لذلك فهي التطبيق
األكثر أمانًا حتى اليوم».
(األخبار)
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أخبار وشركات

اتفاقية بـ 65مليون دوالر بين «عوده»
والقطاع العام

في اطار تطبيق القانون  181املتعلق بتمويل املشاريع لقطاع الكهرباء ،وبهدف
شــراء وتجهيز ثالث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان لتوليد طاقة 490
مـ ّيـغــاوات فــي االشــرفـيــة والـبـحـصــاص الضاحية الجنوبية لـبـيــروت وطــرابـلــس،
وقع وزير املالية علي حسن خليل اتفاقية قرض بني الــوزارة وبنك عوده بقيمة
 27مليون دوالر و 33.8مليون يــورو .سيكون لهذا التعاون بني القطاعني العام
والخاص أثر ايجابي على واقع ومعيشة شريحة واسعة من اللبنانيني.

 Fun2Driveمن مازدا:
تجربة قيادة استثنائية

« »JINBA ITTAIفي اليابانية تعني العالقة بني الحصان وصاحبه املبنية على
االحاسيس واملشاعر .منذ فترة ،اتخذت مازدا من املثل الياباني شعارًا وهدفًا لها،
فباتت تجسد هذا املفهوم من خالل الرؤية والروحية التي تتبعها في تصاميم
سياراتها التي تتفاعل مع صاحبها وتضمن له تجربة قيادة استثنائية .لذلك
نظمت شركة أي.أن بو خاطر ،الوكيل الحصري لسيارات مازدا في لبنان «Fun
 »Drive 2الذي أفسح املجال امام محبي السيارات لتجربة وقيادة أحدث طرازات
العالمة اليابانية لعام ( 2016مازدا ،2مازدا ،3مازدا ،6مازدا  ،5-CXمازدا ،9-CX
ومازدا  )5-MXعلى حلبة  Pit Stopضمن حدث جمع بني املتعة والسالمة.

ألفا :عقود تنفيذ شبكة الــ4.5G
مع إريكسون ونوكيا
ضمن خطة الـ  2020التي أطلقتها وزارة االتصاالت ،وقعت شركة ألفا عقود تنفيذ
شبكة الـ  4.5G LTE Advancedمع كل من شركتي إريكسون ونوكيا .بموجب
هذه العقود ،سيتم تدريجيًا تأمني تغطية شاملة للـ 4.5G LTE Advancedمن
ألفا على األراضي اللبنانية كافة مع سرعات تصل إلى  .mbit/sec 300من املتوقع
أن يوفر هذا املشروع إمكانات ضخمة ملشتركي ألفا كما سيتيح زيادة استهالك
الداتا من  15ألف تيرابيت سنويًا في الوقت الراهن ،إلى اكثر من  80ألف تيرابيت
في عام  ،2020اي بزيادة تتراوح بني  5و 6مرات.

لينكون  :2016 MKXنكهة اسكتالندية
استنادًا إلى متطلبات العمالء الذين اعتادوا على امتالك سيارات بتصاميم ملكية
استثنائية ،تقدم عالمة لينكون تصميمًا داخليًا لسيارتها  MKXالجديدة بما
يضمن أعلى مستويات الراحة واألناقة من خالل الجلد الناعم الطري القادم من
الشواطئ الغربية السكتلندا .وقامت شركة بريدج أوف وير التي تعتبر من بني
أكثر الشركات لصناعة الجلد استدامة من حيث انخفاض بصمتها الكربونية،
بــإعــداد هــذه الـجـلــود خصيصًا لـسـيــارات لينكون ،مستخدمة ألــوانــا وحبيبات
وتـشـطـيـبــات خــاصــة ،حـيــث عـمـلــت عـلــى تصنيع محفظة مــن أرب ـعــة تصاميم:
التجريدية ،األحالم ،البسيطة واألساسية.

