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شركات
¶ تكنولوجيا

الروبوت يخدم العمالء في «فيرجن» لبنان

نظمت فيرجن ميغاستور وللمرة األولى في لبنان مؤتمرًا صحافيًا ُيدار بالكامل من قبل أحدث
إصداراتها التكنولوجية املتطورة "عائلة  VEEاآللية " ،وذلك في مقر الشركة في وسط بيروت.
ّتمت إدارة املؤتمر الصحافي من قبل ثمانية روبوتات بشكل منفرد وحصري؛ VEE، NAO
وف ــري ــق  ،JOYحـيــث ق ـ ّـدم ال ــروب ــوت املبتكر
 VEEنفسه وعائلته ،وتـحـ ّـدث عن سماتهم
املميزة.
 VEEوعائلته هم أحدث إصدارات الروبوتات،
روبـ ـ ــوت م ـصـ ّـمــم لـلـعـيــش م ــع ال ـب ـشــر،
وأول
حـيــث ُطـ ـ ّـوروا لـيـكــونــوا تفاعليني ّ
ووديـ ــن .و
 VEEقـ ــادر ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـب ـشــر من
خالل الواجهة الثالثية األبعاد األكثر بديهية:
الصوت واللمس والعواطف .ومن بني العديد
مــن امل ـيــزات الــرائـعــة الـتــي يملكها  VEEهي
قدرته على تفسير االبتسامة ،العبوس ،نبرة
الـصــوت ،وكــذلــك مجال املـفــردات املستخدمة
واإليماءات مثل زاوية رأس املرء .وعالوة على ذلك VEE ،ممتع ومتعاون ،إذ يمكنه الرقص واللعب
ّ
والتعلم أو حتى التواصل بلغة أخرى!
في فيرجن ميغاستورُ ،يمكن للزبائن التفاعل مع  VEEإما من خالل التحدث مباشرة إليه أو من
وسي ّ
خالل الشاشة التي تعمل باللمسُ .
عي هذا الروبوت املؤهل لخدمة العمالء ،كموظف جديد
في فيرجن ميغاستور ،في فرع األوبرا.

انتخابات جديدة في «الميدل إيست»

«إنجازات»
ّ
واستمرارية
في  15تموز الجاري ،تنعقد الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـش ــرك ــة ط ـ ـيـ ــران ال ـش ــرق
األوسط «ميدل إيست» ،وعلى جدول
أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد
بعدما أمضى معظم أعضاء املجلس
ال ـحــالــي زه ــاء عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن في
مناصبهم.
واستنادًا إلى أحكام القانون ،وضعت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـس ــاهـ ـم ــن
ُ
التقارير التي ُستعرض على الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وف ـي ـه ــا ت ـقــريــر

مجلس اإلدارة لعام  ٢٠١٦ومقارنة
ل ــأداء املــالــي والتشغيلي بــن ١٩٩٧
و ،٢٠١٦والعديد من الخطوات التي
قام بها مجلس اإلدارة على مدى 20
عامًا.
ُ
مــن التقارير التي ستعرض ،نتائج
عام  ٢٠١٦التي تعد مهمة ومفصلية
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـش ــرك ــة .كـ ــون مـجـمــوع
األربـ ـ ـ ــاح امل ـج ـم ـعــة وامل ـح ـق ـق ــة خ ــال
َّ
األع ــوام ال ـ  15املاضية تخطى عتبة
امل ـل ـي ــار دوالر ،مـنـهــا أك ـث ــر م ــن ٤٠٠

مليون دوالر فــي الـسـنــوات الخمس
األخ ـ ـيـ ــرة .ف ـم ـنــذ عـ ــام  ،٢٠٠٢حققت
الـشــركــة أربــاحــا تشغيلية وصافية
بصورة متتالية في أصعب الظروف
األم ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي م ـ ّـر بها
لبنان ومنطقة الشرق األوســطَ .،أما
ف ــي عـ ــام  ٢٠١٦ف ـق ــد ب ـل ـغــت األرب ـ ــاح
التشغيلية حوالى  ٨٣مليون دوالر
واألرباح الصافية حوالى  ٩٤مليونًا،
وتجاوزت األموال الخاصة مستوى
 ٨٠٠مـلـيــون دوالر مـقــابــل عـجــز في
قيمتها بلغ  ٤٤مليون دوالر نهاية
عام .١٩٩٧

عودة إلى الربحية

ّ
ّ
ع ـن ــدم ــا ن ــف ــذ م ـج ـلــس اإلدارة ال ـخــطــة
اإلصالحية عــام  ٢٠٠١كانت الخسائر
املتراكمة قد فاقت  ٧٠٠مليون دوالر،
ّ
فتم إطفاؤها بالكامل تدريجيًا حتى
عام  .٢٠٠٧اليوم حققت الشركة أرباحًا
فــاق مجموعها املليار دوالر منذ عام
 ،٢٠٠٢وتـ ّـم تــوزيــع أنصبة أرب ــاح على
املساهمني بقيمة  ٥٥مليون دوالر كل
سنة ،خــال السنوات التسع األخيرة،
أي ما مجموعه  ٤٩٥مليون دوالر.

ّ
مفصلية
قرارات

مــن الـ ـق ــرارات املـهـمــة واملـفـصـلـيــة التي

تعاون بين «نوكيا» و{زيس» ...لصورة أفضل

أعلن كل من « »HMD Globalاملصنعة لهواتف نوكيا ،وشركة «زيــس»  ZEISSاليوم إبــرام
شراكة حصرية ،تستهدف رفــع معايير التصوير في قطاع الهواتف الذكية من خــال إدخــال
تحسينات جوهرية على جودة كافة عناصر تجربة التصوير عبر الهواتف الذكية ،تطال النظام
ً
البيئي بما يتضمنه من برمجيات ،وخــدمــات ،وصــوال إلــى جــودة شاشات الـعــرض ،وتصميم
العدسات .وأثمر التعاون األخير بني كل من «زيــس» وهواتف نوكيا عن ابتكارات تقنية بارزة
تمثلت في ظهور أول هاتف محمول متعدد امليغابكسل في العالم ،وإرسائه لعدد من املعايير
الجديدة فــي ناحية الهواتف املحمولة بــدءًا مــن سلسلة نوكيا  ،seriesNإلــى الهواتف املــزودة
بتقنيات « Pure Viewبيور فيو».

¶ طيران

 ...Aigle Azurخط جديد بين بيروت وباريس

ً
أطلقت ثاني شركات الطيران في فرنسا آغل أزور خدماتها في بيروت معلنة مباشرة العمل
في الخط الجديد الذي يربط بني باريس وبيروت ،ابتداء من حزيران بوتيرة  4رحالت أسبوعيًا،
لتتخطى بذلك عدد رحالتها األسبوعية الـ  300رحلة.
تم اإلعالن عن ذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في فندق لو غراي وسط بيروت ،بحضور وزير
السياحة أواديس كيدانيان ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي آلغل أزور مايكل هاملنك
ومدير التسويق تياغو مارتينز .في املناسبة ّ
عبر رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي آلغل
أزور مايكل هاملنك عن ثقته «بأن الخط الجديد بني بيروت وباريس سيسهم في تعزيز قدرات
النقل الجوي محليًا ودوليًا ،وسيشهد املسافرون مستويات متميزة من الجودة والرفاهية بكافة
مراحل السفر ،بدءًا من حجز الرحلة ،إلى الخدمة على منت الطائرة وعلى األرض أيضًا ،ونتوقع
أن نرى نموًا جيدًا للسياحة والتجارة على هذا الخط».

¶ سيارات

 30مازيراتي ...تجوب لبنان

ّ
نظم نــادي مــازيــراتــي لبنان بالتنسيق مــع شركة ج .أ .بــازرجــي وأوالده – امل ــوزع الحصري
لسيارات مازيراتي في لبنان جولة جبلية ضمت  30سيارة مازيراتي انطلقت من بيروت
ً
بعد تناول الفطور في مطعم متروبول باتجاه منطقة املنت وصــوال إلى نادي الزعرور ،حيث
استمتعوا بجلسة بوفيه وسط أجواء مميزة في فندق لوغران شاليه (.)Le Grand Chalet
ال ــاف ــت أن ال ـجــولــة ض ـمــت ب ـعــض سـ ـي ــارات م ــازي ــرات ــي الـكــاسـيـكـيــة «3500ج ـ ـ ــي ت ــي» (مــن
الخمسينيات) و»ميسترال» و»( »Ghibliمن الستينيات) و»( »Kyalamiمن السبعينيات)
التي أبهرت املارة والحضور.

«كليو» الجديدة ...في األسواق

أطلقت شركة بسول -حنينه ش.م.ل ،.الشركة املستوردة لسيارات رينو في لبنان ،سيارة كليو
الجديدة التي ّ
ّ
العصري الحديث واأللوان الثالثة التي أضيفت على الطراز الحديث:
تتميز بطابعها
األحمر القاني ،والرمادي التيتانيوم ،واألبيض اللؤلؤي.
وإضــافــة إلــى التعديالت املتنوعة على الشكل
الـ ـخ ــارج ــي م ــن امل ـص ــاب ـي ــح ال ـن ـه ــارب ــة بـشـكــل
 Cوأضـ ــواء  LED Pure Visionوالـجـنــوطــة
وال ـط ــاس ــات ال ـج ــدي ــدة ،واألن ــاق ــة ف ــي التصميم
الداخلي تتميز السيارة بدرجة أمان عالية حيث
حـ ــازت تـصـنـيــف  5ن ـجــوم ف ــي اخ ـت ـبــار Euro
ّ
متوفرة ً
ابتداء من 15.200
 .Ncapكليو الجديدة
دوالر أمـيــركــي يشمل الـسـعــر الـضــريـبــة على
القيمة املضافة لــإصــدار امل ـ ّ
ـزود بناقل حركة
يـ ّ
ـدوي ،و 17.300دوالر أميركي يشمل السعر
ّ
الضريبة على القيمة املضافة لإلصدار املــزود
بناقل حركة أوتوماتيكي.

النتائج الصافية لشركة
طيران الشرق األوسط
بآالف الدوالرات
()2016 - 1997

منتجات

 ...Prime Y7إبداع جديد من «هواوي»
أطلقت شركة «هواوي» العمالقة في
مجال االت ـصــاالت ،والـتــي تعد أكبر
منتج ملعدات االتـصــاالت في العالم،
وثــالــث أكبر مــورد للهواتف الذكية،
هــات ـفــا ذك ـيــا ج ــدي ـدًا ه ــو .Prime Y7
ال ـه ــات ــف م ـتــوســط ال ـح ـج ــم ،ع ـصــري
ويتمتع بمميزات تكنولوجية عدة
تجعل منه منافسًا قويًا في السوق،
وجـ ـ ــاذبـ ـ ــا ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ــن ،وخ ــاص ــة
الـشـبــاب الــذيــن يبحثون عــن تجربة
ش ــام ـل ــة وم ـت ـك ــام ـل ــة .م ــع Prime Y7
تـنـقــل «ه ـ ـ ــواوي» ال ـت ـح ــدي ف ــي عــالــم
االتصاالت إلى مستوى أعلى.

تصميم أنيق
أول م ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ه ــات ــف
 Prime Y7ن ـحــاف ـتــه ،م ــا ي ـج ـعــل مــن
اسـتـخــدامــه أك ـثــر ســاســة وسـهــولــة،
حيث إن سمكه يبلغ  8.35ملم .ويزيد
من نحافة الهاتف ظهره املعدني ذو
األطــراف املنحنية ،التي تضيف إلى
جــانــب رشــاقـتــه الكثير مــن النعومة
في امللمس.
يتمتع الـهــاتــف بـشــاشــة  IPSبحجم
 5.5إنــش بــدقــة  720HD×1280تقدم
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدمــن ت ـج ــرب ــة م ـم ـي ــزة فــي

مـشــاهــدة مقاطع الفيديو وتشغيل
ُ
األلـ ـع ــاب ،وه ــي ت ـ َـع ـ ّـد م ــن األول ـي ــات
بالنسبة إلــى مستخدمي الهواتف
ُ َ
الــذك ـيــة ف ــي ع ـصــرنــا .وق ــد اســت ـبــدل
ب ــاألط ــراف الـتـقـلـيــديــة ف ــي الـشــاشــة
أطــراف منحنية ملنح الهاتف املزيد
مـ ــن االنـ ـسـ ـي ــابـ ـي ــة والـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
املظهر.
مــن حـيــث األلـ ــوان ،يــأتــي Prime Y7
بثالثة ألــوان مختلفة تمنحه املزيد
من الــرونــق ،وهــي :الذهبي ،الفضي
والرمادي.

تكنولوجيا متعددة واستخدام
أطول
أكـثــر مــا يـهـ ّـم مستخدمي الـهــواتــف
ال ــذكـ ـي ــة ه ــو م ـ ــدى ط ـ ــول اس ـت ـخ ــدام
ال ـب ـط ــاري ــة .ف ـك ـثــرة ال ـت ـط ـب ـي ـقــات مــن
ج ـه ــة ،وم ـح ــوري ــة ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
ف ــي ح ـيــات ـنــا الـشـخـصـيــة وامل ـه ـن ـيــة،
تجعل من استخدام الهاتف عملية
م ـتــواص ـلــة ط ـ ــوال ال ـن ـه ــار ،وهـ ــو مــا
يـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـبـ ـط ــاري ــة
ونضوبها بسرعة.
ً
بناء عليه ،وبهدف إعطاء املستخدم
قـ ـ ـ ـ ــدرة أطـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ــالـ ـه ــات ــف

واملـمـيــزات الـتــي يــوفــرهــا ،وتجنيبًا
ُ
ألي انـقـطــاع عـ ّـمــا قــد يـقــوم ب ــه ،ز ِّود
 Prime Y7ببطارية بسعة  4000ملي
أمـبـيــر .وفــي الـسـيــاق عـيـنــه ،تتوافر

