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ومحام أونالين
إلكترونية
ٍ
في لبنان ،حيث ،وفقًا لجوهر ،أكثر من  %80من الزبائن
يستخدمون بطاقات الدفع وبطاقات االئتمان لتسديد
ثمن مشترياتهم.
وفي ما يتعلق بالفائدة املالية للمشروع ،يؤكد جوهر أن
كل آلة قادرة على إعادة كلفة تصنيعها خالل مدة  6أشهر
فقط ،ومن ثم تبدأ بتحقيق أرباح صافية ،مشيرًا إلى أنهم
يطمحون إلى الحصول على تمويل قــدره نصف مليون
دوالر سيتيح لهم إنتاج  25آلة شهريًا.

التي قطعتها وغيرها.
طريقة عمل  helloharoldبسيطة جدًا ومجانية لألفراد،
إذ يكفي البحث عن الصفحة على الفيسبوك والتواصل
املـ ـب ــاش ــر مـ ــن خ ـ ــال ت ـق ـن ـيــة ال ـ ــدردش ـ ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
املـعـلــومــات الــازمــة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،يكشف الشريك

محام «أونالين» ...بكلفة أقل %40
ٍ
املــؤســس جـيــوفــانــي دي لــوقــا أن "الـكـثـيــر مــن املــواطـنــن
وحـتــى الــوكــاء ال يـعــرفــون القيمة الحقيقية والدقيقة
لـلـسـيــارة ،لــذلــك نـجــد تـفــاوتــا وتـبــايـنــا فــي األس ـعــار بني
سيارات من النوع ذاته تم تصنيعها في السنة عينها.
وال يكتفي  helloharoldبمنح القيمة الفعلية للسيارة،
بــل يعطي الـنــاس النصيحة عــن الـتــاريــخ األفـضــل لبيع
أو ش ــراء س ـيــارة ،اسـتـنــادًا إل ــى دراس ــة ال ـســوق وحركية
ال ـعــرض والـطـلــب ،إضــافــة إل ــى تــوجـيــه ال ـنــاس والــوكــاء
عـلــى أفـضــل املــواقــع لـعــرض سـيــاراتـهــم للبيع أو لـشــراء
سيارات".

شركات

إيرباص ...A380اإلمارات ألول مرة في بيروت
يستقبل مطار بيروت ألول مرة في تاريخه طائرة اإلمارات إيرباص  A380ملرة واحدة
فقط في  29آذار املقبل .وتتعاون الناقلة مع الهيئات املسؤولة لدراسة مــدى استيعاب
املطار وجاهزيته الستقبال هذه الطائرات العمالقة في املستقبل .وتنطلق رحلة طيران
اإلم ــارات «ئــي كيه  »957من مطار دبــي الــدولــي في تمام الساعة  7:25صباحًا وتصل
الى بيروت في الساعة  10:30صباحًا ،لتعود وتغادر رحلة «ئي كيه  »958بيروت عند
الساعة .14:15
وقال وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس« :يسرنا استضافة هذا الحدث الذي
ً
سوف يدعم عمليات اإليرباص  A380في مطار رفيق الحريري الدولي مستقبال .ونحن
نتطلع إلى مزيد من التعاون بني املديرية العامة للطيران املدني اللبنانية وطيران اإلمارات،
وخصوصًا أننا سوف نشهد قريبًا توسعات كبيرة للمطار ،لزيادة قدرته االستيعابية
إلى أكثر من  8ماليني مسافر سنويًا» .بدوره ،قال الشيخ ماجد املعال ،نائب رئيس أول
طيران اإلمارات لدائرة العمليات التجارية« :يسرنا أن نشغل طائرة اإليرباص  A380ملرة
واحــدة إلى بيروت التي لطاملا كانت وجهة أساسية ضمن شبكة خطوطنا في املنطقة.
وتعد هذه الخطوة حدثًا بارزًا لعملياتنا في لبنان الذي أطلقنا إليه خدماتنا منذ  27عامًا.
كما تصادف سنة  2018الذكرى السنوية العاشرة على انضمام هذا الطراز إلى أسطولنا.
وسوف تتيح هذه الخطوة للمسافرين فرصة تجربة هذه الطائرة ذات الطابقني».
وتضم طائرة إيرباص  ،A380التي ستصل إلى بيروت 429 ،مقعدًا في الدرجة السياحية
مستو في درجة رجال األعمال و 14مقعدًا خاصًا مغلقًا
و 76مقعدًا يتحول إلى سرير
ٍ
في الــدرجــة األول ــى .ويتاح لركاب الــدرجــة األولــى اختبار الـشــاور سبا على منت الطائرة
واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال األعمال واالستمتاع بأفخر املرطبات
واملــأكــوالت الخفيفة ،والتواصل وتـجــاذب أطــراف الحديث مع رجــال أعمال ومسافرين
آخرين من مختلف دول العالم على ارتفاع  40ألف قدم .كما ينعم املسافرون في جميع

من السوبر ماركت إلى البيت بألف ليرة فقط
ّ
يسهل التواصل مــع املحامني
 Lexyomموقع إلكتروني
ويـتـيــح إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى االس ـت ـش ــارة الـقــانــونـيــة
مجانًا في بعض الحاالت ،وبكلفة أقل قد تصل إلى حدود
 %40لالستشارات والخدمات.
ووف ـق ــا لـلــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،رامـ ــي ع ــام ــة ،فــإن
"املــوقــع انـطـلــق فــي شـبــاط ع ــام  2017وه ــو يتيح للناس
الـحـصــول على أجــوبــة قانونية مـبــاشــرة والـتــواصــل مع
مـحــامــن واخ ـت ـيــار خــدمــات قــانــونـيــة م ـحــددة فــي لبنان
ً
ابتداء
والعالم العربي (حاليًا في دبــي ،وفــي السعودية
من شهر آب املقبل) ،وهــو يضم أكثر من  70محاميًا من
لبنان ،إضافة إلى عدد من املحامني العرب املختصني في
كل املجاالت.
محام يوضح اختصاصه،
بكل
خاصًا
ملفًا
املوقع
يتضمن
ٍ
والكلفة األقل ال تنحصر بالتواصل اإللكتروني .ففي حال
رغـبــة أح ــد األش ـخــاص بتوكيل أح ــد املـحــامــن ،فبمجرد
اخ ـت ـي ــاره م ــن خـ ــال امل ــوق ــع يـضـمــن ل ــه أن يـحـصــل على
خدمات بكلفةٍ أقل.

 Mrgrocerتطبيق على الـهــاتــف املـحـمــول يصل املستخدم
بأقرب سوبر ماركت في الحي أو املنطقة ويؤمن له إمكانية
القيام بمشترياته من خالل التطبيق ،مع عرض دقيق لكل
املنتجات وسـعــرهــا وحجمها مــع توفير خــدمــة التوصيل
إل ــى امل ـن ــازل بـكـلـفــة  1000ل ـيــرة ف ـقــط ،عـلــى أن ي ـكــون الـحــد
األدنــى للمشتريات  5آالف ليرة .ووفقًا للرئيس التنفيذي
ف ـقــد أط ـل ــق الـتـطـبـيــق قبل
مـ ـك ــرم ع ـث ـم ــان،
ش ـه ــري ــن وه ـ ــو يـتـعــامــل
ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع  15س ــوب ــر
مــاركــت فــي لبنان؛ من
بينها  Monoprixو
 Coopوالفاكهاني
وامل ـخــازن الكبرى
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا .وي ـت ـي ــح
ال ـت ـط ـب ـيــق لـلـمـسـتـخــدم
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ــذي
يــرغــب فـيــه بــالـحـصــول
عـ ـل ــى ط ـل ـب ـي ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة،
إضافة إلى التوقيت
الــدقـيــق ،ويتم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
نـ ـقـ ـدًا عـنــد
التسليم.
(األخبار)

¶ تكنولوجيا

للخدمات الحكومية .من ناحية أخــرى ،قــال النخبويون
التقنيون إن الـتــرابــط الـشــامــل سيكون لــه أثــر أكـبــر من
خالل توسيع نطاق الخدمات الحكومية وسرعتها.
وفي ما يتعلق بالقطاعات املهيأة للتغيير أكثر من خالل
ه ــذه الـتـقـنـيــات ،أج ــاب امل ـشــاركــون مــن الـجـمـهــور الـعــام
بأغلبية ساحقة بــأن قطاعات التكنولوجيا والصناعة
والطاقة مهيأة أكثر من غيرها الختبار التغيير ،فيما
النخبويون التقنيون على أن التغيير يأتي أسرع
أجمع ّ
ّ
مما يتوقع الجمهور العام .وقد بي االستطالع أن إنترنت
األشـيــاء يربط بالفعل أكثر مــن  10مليارات جهاز في
جميع أنحاء العالم في ما بينها ،ومــن املتوقع أن ينمو
هــذا الـعــدد إلــى  100مليار على مــدى السنوات الخمس
املقبلة.
وبــالـنـسـبــة إل ــى الـتـعـلـيــم واس ـت ـث ـمــارات ال ـق ـطــاع الـخــاص
لتشجيع االبتكار التكنولوجي ،رأى النخبيون التقنيون
وال ـج ـم ـهــور ال ـع ــام أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
والتعليم سيكون ضــروريــا لدفع االبتكار التكنولوجي
فــي املستقبل .فــالـشــركــات الـفــرديــة لــم تـعــد ق ــادرة على
الـعـمــل وال ـن ـجــاح بـشـكــل مـنـعــزل مــن دون امل ـشــاركــة مع
اآلخــريــن ،وبالتالي ســوف تسعى إلــى تحقيق شراكات
واس ـعــة تـســاعــدهــا بـشـكــل أف ـضــل عـلــى االس ـت ـفــادة من
التكنولوجيات الناشئة.

اكتشف سيارتك قبل الشراء
 Helloharoldصفحة ستطلق على موقع فيسبوك بعد
أسـبــوع فــي كــل مــن لبنان ودب ــي ،الـهــدف منها مساعدة
كل من املواطنني ووكالء بيع السيارات والشركات على
معرفة حال سوق السيارات والسعر الدقيق لكل سيارة
بحسب نوعها وتــاريــخ تصنيعها وعــدد الكيلومترات

التوجهات التي تقودها
التكنولوجيا عام 2018
كشف اسـتـطــاع أجــرتــه شــركــة "ب ــوز ألــن هــامـلـتــون" مع
ش ــرك ــة أب ـح ــاث ال ـس ــوق إي ـب ـس ــوس  Ipsosم ــع جـمـهــور
دولــي من  400نخبوي في قطاع التكنولوجيا و1000
شخص من الجمهور العام حول نظرتهم إلى مستقبل
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي أن م ــن امل ـتــوقــع أن يـحـقــق قـطــاع
الذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوســط وشمال
أفريقيا إي ــرادات تبلغ  1.4مليار دوالر أميركي بحلول
عام  2025وفقًا ملا ذكرته مؤسسة «ستاتيستا» العاملية
لــإحـصــاءات .وبـ ّـن االسـتـطــاع أن  %92مــن املشاركني
من النخبويني التقنيني شعروا بأن الذكاء االصطناعي
ربما كان أو من املرجح جدًا أن يكون قادرًا على التأثير
على كيفية اختبار الناس للعالم ،وأن  %90منهم ظنوا
ّ
بأن املركبات الذاتية التحكم والتي تعمل من دون سائق
ستحقق النتيجة عينها.
ّ
التوجهات الناشئة ستكون أكثر
عند السؤال عن ّأي من
تأثيرًا في الطريقة التي تخدم بها الحكومات مواطنيها،
جــاء األمــن السيبراني ك ــاألداة التمكينية األكـثــر تأثيرًا

الــدرجــات بنظام طـيــران اإلم ــارات للمعلومات واالت ـصــاالت والـتــرفـيــه الـجــوي  ،iceالــذي
يوفر أكثر من  3000قناة ترفيهية ،ويعرض تشكيلة واسعة من األفــام واملسلسالت
التلفزيونية واملوسيقى والكتب املسموعة.

جوائز إقليمية من مرسيدس لشركة «ت .غرغور»
حصدت شركة «ت.غرغور وأوالده» جائزتي «أفضل مستوى لرضا الزبائن عن خدمات
ما بعد البيع» و»أفضل ّ
معدل قبول ملعاينة قطع التبديل» في املنطقة وذلك خالل املؤتمر
اإلقليمي الخاص بخدمات ما بعد البيع من تنظيم سـيــارات مرسيدس  -بنز الشرق
األوسط ،الذي عقد للمرة األولى في لبنان بحضور املدير والرئيس التنفيذي لسيارات
مرسيدس  -بنز الشرق األوسط مارك دي هيس ،باإلضافة إلى فرق ديملر ومرسيدس
 بنز الشرق األوسط ومديرين تابعني لوكالء مرسيدس  -بنز في املنطقة .وقد هدفاملؤتمر إلــى استعراض أحــدث الـتـطـ ّـورات في عالم األعـمــال ،وتـبــادل أفضل املمارسات
والتركيز على استراتيجيات  ،2018باإلضافة إلى تنظيم ورشات عمل مختلفة مرتبطة
بأعمال خدمة ما بعد البيع .تعقيبًا على التكريم ،شــدد املدير العام ملرسيدس  -بنز
وسمارت في شركة ت .غرغور وأوالده سيزار عون على أن «الحصول على جائزتني
ّ
في املؤتمر اإلقليمي لخدمات ما بعد البيع يشكل خير دليل على املثابرة الذي تلتزم بها
ت .غرغور وأوالده».

«إنفينيتي  »QX80تصل إلى لبنان
وصلت إنفينيتي  QX80إلى لبنان لتعزز الوجود الرائد إلنفينيتي في فئة السيارات
الرياضية الفاخرة واملتعددة االستخدامات ( )SUVبالحجم الكامل .وتنطلق إنفينيتي
 QX80بلغة التصميم "األناقة الساحرة" في اتجاه جديد وجريء لترسم مالمح جمالية
قوية ومعاصرة .وقد ُصنع الطراز الجديد لتلبية احتياجات مشتري السيارات الفاخرة
اليوم ،ويقدم تفسيرًا أكثر حداثة للرفاهية والفخامة لفئة املركبات الرياضية املتعددة
االستخدامات.
وت ـت ـم ـ ّـي ــز ه ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــارة ب ـم ـق ـصــورت ـهــا
الداخلية الراقية والرحبة من خــال مواد
عــال ـيــة الـ ـج ــودة ،ومل ـس ــات ُص ـن ـعــت يــدويــا
وتقنيات متقدمة ملساعدة السائق .وعبر
ن ـظــام الـتـعـلـيــق ال ـق ــوي وامل ـص ـمــم لتعزيز
الـ ــراحـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى األداء امل ـت ـق ــدم من
املحرك بثماني أسطوانات سعة  5.6ليتر،
تمنح  QX80الجديدة للسائقني شعورًا
مؤكدًا بالتحكم والثقة أثناء القيادة .وتمت ترقية نظام الترفيه في جزئها الخلفي ،حيث
الشاشات العالية الوضوح واجهة ألجهزة االتصال والترفيه .كما يدعم النظام حاليًا
تقدم
ً
 31لغة ،مقارنة بثالث لغات في طرازها السابق.
ُ
وتتوفر  QX80اآلن بمجموعة من التقنيات التي تعلم السائق بحالة محيطه ،وتساعده
في تجنب املخاطر املحتملة وتخفيف تأثير رتابة القيادة في ظروف معينة .وتشمل هذه
التقنيات :نظام التحذير من مغادرة حارة السير ومنعه ،والتقنية الذكية لتثبيت السرعة
وتقنية التحكم لترك مسافة آمنة ونظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي ونظام
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي ونظام التدخل ملنع التصادم الخلفي...

