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صفقات

هل ينافس «آل البساتنة» «كارادينيز»؟

قبل يومني فقط من موعد ّ
فض العروض (الخميس املقبل) التي تقدمت بها
الشركات املشاركة في املناقصة الجديدة ملعامل توليد الطاقة ،ذكرت مصادر
مطلعة أن ما يكثر الحديث عنه أخيرًا ،عن وجــوب دفــع الشركة الفائزة مبلغ
يحصل بعد  90يومًا
 50مليون دوالر ككفالة عن أي تأخير في التسليم قد ً
أو  180يومًا ،أمر غير منصوص عليه بوضوح ومباشرة في بنود املناقصة
التي أطلقتها وزارة الطاقة أخيرًا ،بل إنه غير قابل للتطبيق من الناحية العملية.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن الـتــرويــج ملـثــل ه ــذا ال ـشــرط قــد يـكــون هــدفــه فـتــح املـجــال
لدخول شركات منافسة .لكن الواضح ،بحسب املتابعني ،ان الشركة القادرة
على تحقيق هذا الشرط ،هي شركة  BBE Powerالتابعة آلل البساتنة ،العائلة
الناشطة في تجارة بيع النفط ونقله في العالم ،نظرًا إلى ضخامة املبلغ املطلوب
(يصل إلى  100مليون دوالر على املوقعني).
واكدت مصادر في شركة  ،BBE Powerانها تعمل على املشاركة ،وانها اجرت
اتـصــاالت مع شركات عاملية متخصصة في مجال تجهيز معامل الكهرباء
على اليابسة ،بغية البحث معها في إمكانيات الشراكة املزمعة ملعمل في منطقة
الزهراني .ويبدو انه تم التوافق بينها وبني شركة مصرية تعود الى «مجموعة
السويدي» العاملة في هذا القطاع.
(االخبار)

شركات

«عوده» يعتمد أكثر  ATMابتكارًا
أعلنت شــركــة  NCRالــرائــدة في
ح ـلــول ال ـق ـنــاة الـشــامـلــة (omni-
ّ )channelأن بنك عوده سيكون
ّأول مصرف في الشرق األوسط
وأف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا يـ ـعـ ـتـ ـم ــد س ـل ـس ـل ــة
أجـ ـه ــزة ال ـ ـصـ ـ ّـراف اآلل ـ ــي ATM
األك ـثــر ابـتـكــارًا فــي ال ـعــالــمNCR:
ُ
 80 SelfServال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدث
ً
ّ
تـ ـح ـ ّـوال ف ــي ال ـت ـجــربــة املـصــرفــيــة
وفي طريقة تفاعل العمالء مع هذه األجهزة .وسيضيف عوده عددًا من األجهزة
الحاليةّ ،
ّ
مقدمة مزيجًا فريدًا من االبتكارات يشمل
الجديدة إلــى شبكة أجهزته
ّ
ّ
ّ
ّ
واملعدات والخدمات للمستقبل ،ويجمع بني القنوات املادية والرقمية.
البرمجيات

«دي إتش أل» ...أفضل موقع للعمل
حــازت شركة «دي إتــش أل إكسبرس» الــرائــدة عامليًا في قطاع خدمات الشحن
السريع الدولي جائزة «أون هيويت ألفضل موقع للعمل للعام  2017في لبنان،
وذلــك فــي حفل جــوائــز أفضل مــواقــع للعمل فــي الـشــرق األوس ــط  2017ومؤتمر
التعليم الذي أقيم في دبي .وحصلت الشركة على الجائزة للعام الثالث على التوالي،
ُ
كذلك حازت جوائز مماثلة في ستة بلدان أخرى .وتمنح جائزة أون هيويت ألفضل
ّ
ّ
املستمر بالدعم املعنوي ال ــذي تقدمه
مــوقــع للعمل للشركات تقديرًا اللتزامها
ملوظفيها من حيث التقدير والتمكني وضمان رضاهم بوظيفتهم في الشركة.

«لوريال-يونسكو» َّ
تكرم باحثات عربيات

أقام برنامج لوريال – يونسكو «من أجل املرأة في العلم» لبالد املشرق العربي
ً
ومصر احتفاال تكريميًا لسبع باحثات عربيات مــن لبنان ومصر واألردن
وسوريا والعراق ،وذلك يوم الخميس  5تشرين األول في املعهد العالي لألعمال
ُ
– كليمنصو ،بيروت .كـ ِّـرم خالل الحفل سبع باحثات فائزات بزمالة برنامج
«لــوريــال – يونسكو مــن أجــل امل ــرأة فــي العلم» ألبحاثهن املـتـطــورة فــي شتى
مجاالت البحوث ،منها املتعلقة بهندسة الحاسبات ،والبيئة امليكروبية ،وعلوم
َ
اختيرت الفائزات بمنح
األدوية واألحياء املجهرية والبيولوجيا الجزيئية .وقد
لوريال  -يونسكو لعام  2017من قبل لجنة تحكيم تتألف من علماء بارزين من
جميع أنحاء املنطقة ،ومتميزين في مجاالت تخصصهم برئاسة البرفيسور
معني حمزة.

أسواق

 Kirin 970من «هواوي»...
تتحضر «هواوي» من خالل شريحة  Kirin 970التي ّ
ستتوافر في سلسلة هواتف  Mate 10لخلق ثورة بكل
معنى الكلمة في عالم االتصاالت تتخطى إطار الهواتف
لتطال مفهوم «الذكاء» ّ
بحد ذاته .فإذا كانت الهواتف التي
بين أيدينا «ذكية» ،كيف سنصف مولود «هواوي» الجديد؟
ّ
تتحدى «هواوي» بأحدث إصداراتها المصطلحات القائمة،
والتعريفات المعتمدة .حتى الحديث عن «آلة» بالمطلق
بات موضع شك .فاآللة بتعريفها األعم جهاز ّ
مجرد من
األحاسيس .لكن مع ّ«هواوي»  ،Mate 10تضيق المسافة
بين اإلنسان واآللة ،وكأنك في حضرة إنسان في هاتف
ُ
ت ـتــرجــم كـلـمـتــا  SmartوIntelligent
من اإلنجليزية إلــى العربية بمعنى
ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ــدون تـ ـمـ ـيـ ـي ــز .ل ـ ـكـ ــن كــا
الكلمتني وإن كانتا باملعنى األشمل
تـعـنـيــان ال ــذك ــاء ،إال أن ــه يــوجــد فــرق
بينهما .باملطلق ترتبط Intelligent
املوروث ،فيما ترتبط Smart
بالذكاء ُ
بالذكاء املكتسب وكيفية االستفادة
واستخدام الذكاء املوروث في حاالت
عملية ّ
معينة .من هــذا املنطلق وإذا
أردنــا اعتماد تسمية Smart Phones
الـشــائـعــة ،يصبح مــن الـجــائــز الـقــول
إن هاتف  Mate 10من "ه ــواوي" هو
.Smart and Intelligent Phone

ما هي Kirin 970؟

الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارز ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـت ــوف ــره
"هـ ـ ــواوي" ف ــي سـلـسـلــة أج ـه ــزة Mate
 10ه ــو امل ـع ــال ــج  ،Kirin 970ال ــذي
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن شــري ـحــة ()Chipset
كشفت عنها الـشــركــة خــال معرض
 2017 IFAف ــي ب ــرل ــن أوائ ـ ـ ــل شـهــر
أيـلــول املنصرم وتحتوي على ذكــاء
ّ
اصـطـنــاعــي  AIم ـع ــزز .وع ـلــى الــرغــم

مــن أن ــه يــوجــد فــي األسـ ــواق هــواتــف
ذكية تدعم الذكاء االصطناعي ،إال أن
الثورة التي قدمتها "ه ــواوي" تكمن
فــي أن الـتـقـنـيــات الـتــي تــدعــم الــذكــاء
االصطناعي في جهاز  Mate 10تكمن
في أنها من صلب الهاتف ،موجودة
بداخله من خالل شريحة Kirin 970
وليست مجرد خوارزميات برمجية
ُوضـ ـ ـع ـ ــت داخـ ـ ـ ــل ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـش ـغ ـي ــل.
بمعنى آخــر بــإمـكــان هــذه التقنيات
أن تـعـمــل بـ ــدون ال ـح ــاج ــة لــاتـصــال
باالنترنت.
ُب َ
نيت شريحة  Kirin 970باستخدام
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـت ـص ـن ـيــع امل ـت ـط ــورة
( ،)10nmوه ـ ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى 5.5
م ـل ـي ــار ت ــران ــزسـ ـت ــور فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال
تتجاوز مساحتها سنتيمترًا مربعًا
ّ
وتقدم هندسة الحوسبة غير
واحدًا!
املـتـجــانـســة ال ـج ــدي ــدة مل ـعــالــج Kirin
ً 970
أداء مضاعفًا حتى  25مــرة مع
ّ
كفاءة معززة  50مرة .وبالتالي يمكن
ل ــرق ــاق ــة  Kirin 970أن تـ ــؤدي نفس
مهمات حوسبة الذكاء االصطناعي
بوتيرة أســرع وبـقــدر أقــل بكثير من

¶ سيارات

عيادة خاصة لمرسيدس لدى ت .غرغور

َ
تقديم أفضل خدمة ما بعد البيع لزبائنها،
تماشيًا مع التزامها
املتخصص
استقبلت شركة ت .غرغور وأوالده الطبيب التقني ّ
«مــايــك هــاكــل» املعتمد مــن مرسيدس-بنز ،وال ــذي نظم عيادة
خــاصــة داخـ ــل ال ـشــركــة لـتـقــديــم الـتـشـخـيــص ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
املـشــورة التقنية املتخصصة لفريق ت .غرغور وأوالده .وقد
شارك «هاكل» خبرة مرسيدس-بنز مع الفنيني ومستشاري
الخدمة فــي شــركــة ت .غــرغــور وأوالدهّ ،
ودرب ـهــم على تطبيق
تقنيات جديدة من أجل ضمان أفضل أداء لزبائنهم عند قيادة
سياراتهم من مرسيدس-بنز.
في املناسبة ،قــال املدير العام ملرسيدس -بنز وسـمــارت لدى
ت .غرغور وأوالده سيزار عون« :نحن نسعى دائمًا ّ
لنقدم إلى
زبائننا تجربة سلسة ما بعد البيع من خــال برامج مبتكرة
تعكس سعينا املستمر إلى التميز».
مماثلة ِ

الـ ـط ــاق ــة .وف ـ ــي االخـ ـتـ ـب ــار ال ـق ـيــاســي
للتعرف إلى الصور ،نجح Kirin 970
بمعالجة  2000صــورة فــي الدقيقة،

التقنيات التي تدعم
الذكاء االصطناعي
في «هواوي» هي
من صلب الهاتف

استخدام مواد خفيفة الوزن مثل األلياف الكربونية من نسبة
القوة إلى الوزن في السيارة ،كذلك فإن التوزيع املتوازن للوزن
يؤدي إلى التمتع بالشعور النموذجي ّ go-kart feeling
املميز
لسيارات ميني.
وتهيمن مسارب الهواء الكبيرة ومغيرات اتجاه الهواء املصقولة
ّ
بــدقــة عـلــى الــواج ـهــة األمــام ـيــة ،مــا يـقــلــل مــن نـسـبــة انـخـفــاض
ّ
السيارة بالنسبة إلى الطريق .وتؤطر العناصر اإلضافية التي
ُص ِّم َمت بإتقان ،الصورة الظلية األنيقة لسيارة ميني ،وتسلط
الضوء على تركيز ميني جون كوبر وركــس  GPاالختبارية
على ميدان السباق عند رؤيتها من الواجهة .وتظهر تناقضات
األلوان املألوفة لدى طرازات جون كوبر وركس في شكل الطالء
الخارجي من لون يراوح بني األسود ورمادي اإلنتراسيت ّ
البراق
ولون أحمر معدني غير المع .كذلك يتمتع القسم السفلي من

ميني جون كوبر وركس...GP
الروح الحديثة للسباقات

ق ــدم ــت مـجـمــوعــة ب ــي أم دب ـل ـيــو خ ــال م ـع ــرض فــران ـك ـفــورت
الدولي للسيارات  2017سيارة ميني جون كوبر وركس GP
االختبارية ،التي تهدف إلــى تقديم ال ــروح الحديثة للسباقات
التي تتحلى بها سيارة ميني .وتمثل هذه الدراسة التصميمية
املـسـتــوحــاة مــن االنـتـصــار األس ـطــوري لصانع الـسـيــارات في
رالــي مونت كارلو قبل  50عامًا بالضبط ،الطابع الديناميكي
واألسمى في القيادة.
ُيولي تصميم ميني جون كوبر وركس  GPاالختبارية االهتمام
بالنقاوة والثراء العاطفي .وتظهر هذه السيارة التصميمية التي
هي أوسع بكثير من ميني الحالية ،الديناميكية والقوة ،وتخلق
األغطية الواقية األمامية والخلفية الكبيرة ،والحواف الجانبية
وم ـع ـ ّـوق ال ـه ــواء ال ـب ــارز ف ــي الـسـقــف مـظـهـرًا واث ـق ــا .ويـحـ ّـســن

السيارة بتصميم دقيق وديناميكي للغاية ،مثله مثل الواجهة
األمامية والجوانب .وقد ُو َ
ضعت فتحات الهواء ومغيرات اتجاه
الهواء من األلياف الكربونية في األماكن املثلى.
وفــي هــذه النسخة االختبارية ُصـ ِّـو َبــت جميع عناصر القسم
ً
الداخلي مباشرة على السائق ،بحيث يتيح تصميم العرض
وال ـت ـح ـكــم م ــع مـجـمــوعــة األج ـه ــزة الــرق ـم ـيــة وش ــاش ــة ال ـعــرض
الراسية الحفاظ على التركيز املطلق على الطريق .وانطالقًا مما
تمليه التقنية الرقمية ،يجري العرض هنا اآلن في شكل شاشة
كبيرة.

