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مصارف

ّ
المتفوقين
 175ألف دوالر من «بلوم» للطالب
فاز خمسة طالب في السنة الجامعية األولى بمنح دراسية يبلغ مجموعها  150ألف
دوالر أميركي ،وذلك مع اختتام بنك لبنان واملهجر مسابقة  The A Listضمن برنامج
بلوم شباب ،التي ّ
امتدت على  3أيام في  9و 10و 17شباط  2018برعاية وزير التربية
مروان حمادة.
وقد ارتكزت املسابقة على اختيار  50طالبًا بحسب مؤهالتهم العلمية والذين دعوا
لحضور ورشات عمل بعنوان «بناء قدرات الشباب» امتدت على َ
يومني ،وقدمت لهم
املهارات الضرورية للتحضير للمهن التي اختاروها والتوجيه الوظيفي وبناء القدرات.
وفي  17شباط ،قدم الطالب عروضًا أمــام لجنة التحكيم .وعلى أعقابها ،تم اختيار
 5منهم للفوز بمنحة جامعية تبلغ كل منها  30ألف دوالر أميركي لتغطية تكاليف
تعليمهم ،في حني قدم املصرف مبلغ  25ألف دوالر جوائز للطالب الخمسني املشاركني.
في املناسبةّ ،نوه رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام لبنك لبنان واملهجر ،سعد أزهري،
بـ ــاألداء املـتـمـيــز ال ــذي قــدمــه ال ـطــاب فــي خ ــال ورش ــات الـعـمــل وال ـع ــروض ،وبــالــوعــي
ً
االجتماعي الذي يتميزون به ومقارباتهم املميزة إليجاد الحلول ،متمنيًا لهم مستقبال
واعدًا.

تأمين

«شديد ري» ...أفضل وسيط إلعادة التأمين
فازت شركة "شديد ري" ،إحدى الشركات التابعة ملجموعة "شديد كابيتال" اللبنانية
القابضة ،بجائزة "أفـضــل وسيط إلعــادة التأمني" فــي اململكة العربية السعودية من
"جوائز أرابيان بيزنس"،التي ّ
كرمت كبار الشخصيات والشركات التي حققت نجاحات
مبتكرة ومـمـيــزة وأسـهـمــت بفاعلية فــي تنشيط قـطــاع األع ـمــال فــي اململكة العربية
السعودية واملنطقة.
ويـ ــأتـ ــي فـ ـ ــوز "شـ ــديـ ــد ري"
بـ ـع ــدم ــا ن ـج ـح ــت الـ ـش ــرك ــة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر واح ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
أف ـضــل  20وسـيـطــا إلع ــادة
التأمني في العالم ،والوسيط
الـ ـع ــرب ــي ال ــوحـ ـي ــد امل ـع ـت ـمــد
مــن قـبــل مــؤسـســات لــويــدز،
فـ ــي ت ـط ــوي ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
الحلول والـخــدمــات املبتكرة
للشركات فــي مـجــال إعــادة
التأمني في اململكة .ويضاف
إنجاز "شديد ري" الجديد الى سلسلة الجوائز واأللقاب اإلقليمية والدولية املرموقة
التي حصدتها الشركة في األعــوام األخيرة ،إذ سبق أن حصلت على جائزة "أفضل
وسيط إعادة تأمني لعام  "2017خالل الحفل الرابع لتوزيع جوائز قطاع التأمني ،الذي
نظمته مجموعة «ميدل إيست إنشورانس ريفيو» ،وجائزة التميز في إدارة املخاطر
والتأمني في الشرق األوســط وأفريقيا لعام  2016من "Global Reinsurance and
 ،"StrategicRISKفضال عن نيلها لقب "وسيط إعادة التأمني للعام" في حفل توزيع
جوائز الخليج للتأمني عام  2010وغيرها من الجوائز.

جامعات

«إنترنت األشياء» في AOU
ّ
ضمن برنامج نشاطاتها البحثية والتدريبية في مجال تكنولوجيا املعلومات ،نظمت
كلية تقنيات املعلومات والحوسبة في الجامعة العربية املفتوحة ورشــة عمل تحت
عـنــوان "الـتـحــول الــى الحوسبة السحابية وأهـمـيــة إنـتــرنــت األش ـيــاء" وذل ــك فــي فندق
الريفييرا – املنارة ،بحضور عدد كبير من أساتذة الجامعات في لبنان من مختلف
املناطق اللبنانية ،باإلضافة الى عدد من املؤسسات والشركات املختصة في هذا املجال.
في مستهل الجلسة ،ألقت رئيسة الجامعة العربية املفتوحة في لبنان الدكتورة فيروز
اقترحت خاللها إنشاء لجنة علمية ملتابعة هــذا املوضوع املهم
فــرح سركيس كلمة،
ّ
في عالم التكنولوجيا ،كما حثت ممثلي الجامعات الباحثني والشركات املشاركة على
التعاون في ما بينهم والخروج بأفكار ومسودة عمل ملشاريع تفيد الجميع ،فالتعاون
بني القطاع األكاديمي والشركات اإلنتاجية يعتبر من أهم عناصر التطور االقتصادي
في الدول املتطورة.

قطاع

االقتصاد اللبناني الجديد ...منقوشة
أضاء مؤتمر  2018 Arabnetالذي عقد منذ أيام على الفرص المهمة التي يمكن
أن توفرها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للشباب اللبناني من خالل ترجمة أفكارهم
إلى منتجات وتطبيقات قادرة على خلق تغيير في المجتمع وتوفير حلول مبتكرة
للمستهلكين بطرق إبداعية بسيطة وقليلة الكلفة ،في ظل توافر التمويل الالزم
والخبرات والنصائح التي يقدمها العديد من الشركات والمؤسسات .وقد عرض في
المؤتمر هذا العام العديد من االبتكارات ،من أبرزها:
المنقوشة اإللكترونية
التطور التكنولوجي واالبتكارات التقنية لم توفرا حتى
املناقيش .فالترويقة اللبنانية التقليدية لم تعد بحاجة
إلـ ــى فـ ــرن وف ـ ـ ـ ّـران ل ـل ــوص ــول إلـ ــى امل ـس ـت ـه ـلــك .ف ــأح ــد أب ــرز
االخ ـتــراعــات الـتــي قــدمــت للجمهور فــي مؤتمر Arabnet
 2018كان آلة لتصنيع املنقوشة أوتوماتيكيًا والتي يمكن
االسـتـحـصــال عليها مــن خ ــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي فقط،
س ــواء مــن خــال بطاقة االئـتـمــان  Credit Cardأو بطاقة
الدفع الفوري .Debit Card
االبـتـكــار الجديد مــن إنـتــاج الشركة الناشئة Mekaprep
ووليدة أفكار كل من الرئيس التنفيذي للشركة عبد القادر
جــوهــر وشــريـكــه تـيــدي ح ــداد وه ــي مــن تصنيع لبناني
 .%100اسـتـحـصـلــت ال ـشــركــة عـلــى تـمــويــل م ــن مؤسسة
"كفاالت" بقيمة  15ألف دوالر ،ومركز "أغريتيك" لألغذية
الزراعية الذي منح مبلغ  20ألف دوالر ،وبدأ تصنيع اآللة
منذ  3أشهر.
يـشـيــر جــوهــر ال ــى أن "امل ـن ـقــوشــة ،بـحـســب اإلحـ ـص ــاءات،
تـحـتــل املــرتـبــة الـثــانـيــة عـلــى الئ ـحــة أط ـيــب امل ــأك ــوالت في
الـشــرق األوسـ ــط .فـلـمــاذا ال تحتل املــرتـبــة األول ــى عامليًا؟
وبماذا ّ
يعد "الكرواسان" أفضل من املنقوشة ،إذ إن طريقة
تصنيعه حتى ليست أسهل؟ فهدفنا هو إيصال املنقوشة
إلى العالم بأسرع وأرخص طريقة ممكنة".

¶ استثمار

 ...MIC Venturesصندوق لدعم
الشركات الناشئة

أطلق في السرايا الكبيرة  19شباط الجاري صندوق استثمار
للشركات الناشئة فــي قطاع االتـصــاالت يحمل اســم MIC
 Venturesتحت رعاية معالي رئيس مجلس الــوزراء سعد
الحريري وبحضوره ،وذلك بهدف االستثمار في الشركات
الناشئة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت .وقد
كشفت شركة "تاتش" لالتصاالت والبيانات املتنقلة في لبنان،
بــإدارة مجموعة زين ،عن لعبها دور الشريك االستراتيجي
للشركات الناشئة التي يستثمر فيها الصندوق.
ويـهــدف صـنــدوق  MIC Venturesالــى جمع االستثمارات
والتعاون مع خبراء من مشغلي شبكات الخلوي في لبنان
لــاسـتـثـمــار فــي ال ـشــركــات الـنــاشـئــة فــي ق ـطــاع تكنولوجيا
املعلومات واالت ـصــاالت وغيرها مــن مـجــاالت املـعــرفــة ،على
أن تقوم الشركات الخلوية في مرحلة الحقة بتقويم النتائج
املتوخاة لكل مشروع والتقنيات املبتكرة والفريدة من نوعها
التي يقدمها ،بما من شأنه التصدي لتراجع واردات خدمات
االت ـصــاالت والـبـيــانــات التقليدية .كما ستوفر تــاتــش لــرواد
األع ـم ــال مـســاحــة عـمــل حــاضـنــة تــؤمــن لـهــم كــل املتطلبات
اللوجستية ،باإلضافة إلى ّ
مدهم بالدعم التقني.

خــال  60ثانية فـقــط ،تـكــون املنقوشة جــاهــزة وبسعر 1
دوالر ملنقوشة الزعتر و 1دوالر ونصف دوالر ملنقوشة
الجبنة .واآلل ــة حاليًا ق ــادرة على إنـتــاج مناقيش زعتر
وجبنة بمقدار  200منقوشة لكل آلــة ،لكن فــي املستقبل
سيتم تطويرها لكي تنتج أصنافًا أخــرى من املأكوالت.
ومــا يميزها أنـهــا تنتج املنقوشة مــن الـصـفــر ،مــن حالة
الـعـجــن إل ــى شـكـلـهــا ال ـن ـهــائــي ،وبــال ـتــالــي لـيـســت مـجــرد
آلــة تسخني ملناقيش جــاهــزة .وهــي تحتوي فــي داخلها
على ب ــراد لحفظ الـجــن والـعـجــن .وتتضمن اآلل ــة لوحة
إلكترونية تتيح للزبون اختيار نوع املنقوشة التي يريد،
وم ـقــدار التحميص وكـثــافــة الجبنة والــزعـتــر .ومــن بــاب
الـحـفــاظ على املعايير الصحية ،تـنــزل املنقوشة بداخل
ك ـي ــس .أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـنـكـهــة ول ـض ـمــان أن تـكــون
مطابقة لنكهة املنقوشة التي تنتج في األفــران ،استعان
ال ـشــابــان ب ـعــدد م ــن الـطـبــاخــن ملـســاعــدتـهـمــا م ــن ناحية
املقادير والخلطات.
أمـ ــا ع ــن س ـب ــب ح ـص ــر ال ــدف ــع ب ــال ــوس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ً
كشف جوهر أن السبب يكمن أوال في أن اآللــة تستهدف
األس ــواق الـخــارجـيــة ولـيــس منافسة األف ــران املحلية في
لبنان ،وثانيًا ألن اآللة ستوضع في البداية في جامعات
كــالـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت وال ـجــام ـعــة الـحــديـثــة
ل ــإدارة والعلوم  ،MUBSحيث العنصر الشبابي األكثر
ً
تـفــاعــا مــع الـتـكـنــولــوجـيــا ،إضــافــة إل ــى مـحـطــات Medco

فــي هــذا اإلط ــار ،قــال نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ملجموعة زيــن بــدر الخرافي "منذ خمس سنوات،
اتـخــذنــا ق ــرارًا جريئًا لالبتكار مــن خــال تحديد صناديق
رأس امل ــال وال ـشــركــات الـنــاشـئــة واالسـتـثـمــار فـيـهــا .وعليه،
سننقل خبرتنا هذه ونستثمرها ملصلحة .MIC Ventures
نؤكد مرة أخرى أن زين وتاتش تلتزمان مواصلة االستثمار
في املنظومة البيئية املالئمة لــرواد األعمال في لبنان ،ونثق
كليًا بأن هذه املبادرة ستسهم في تطوير وتنمية املنظومة
البيئية الرقمية وسوق رأس املال االستثماري الخاص بريادة
األعمال في لبنان".

