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مجتمع وإقتصاد

مغسل السيارة سيأتي إليك عبر التطبيق الهاتفي (هيثم الموسوي)

ب ـع ــدم «ت ـكـس ـيــر األلـ ـع ــاب أو تــوسـيــخ
املنزل» .بعد سنوات أيضًا ،استنتجت
سابني أن تربيتنا تقوم على أن نكون
مستهلكني للتكنولوجيا ال منتجني
لها ،وعليه انطلقت عــام  2014فكرة
.kids genuis
 Kids genuisه ــي ع ـب ــارة ع ــن مشغل
لـ ـ ـ ــأوالد بـ ــن ع ـم ــر  7س ـ ـنـ ــوات و 18
س ـن ــة ،ي ـق ــوم ف ـيــه األوالد بــاسـتـخــدام
التكنولوجيا كوسيلة لبناء أفكارهم،
ال الس ـت ـه ــاك ـه ــا ف ـ ـقـ ــط .ف ـ ــي امل ـش ـغــل
يـمـكــن األوالد أن يـصـنـعــوا ألـعــابـهــم
ال ـخــاصــة ف ــي امل ـن ـش ــرة ،ويـمـكـنـهــم أن
ي ـخ ـت ـبــروا تـقـنـيــة ال ـط ـبــاعــة الـثــاثـيــة
األبعاد وغيرها من اآلالت الصناعية،
بهدف أن يبنوا ما يريدونه من أجل
تحفيزهم على االبـتـكــار ،يمكنهم أن
ً
يفككوا مـثــا سياراتهم اإللكترونية
لــرؤيــة املـحــرك ال ــذي يشغلها .الهدف
ه ــو ك ـســر ال ـح ــواج ــز ب ــن م ــا يتعلمه
األوالد ف ــي امل ــدرس ــة وب ــن التطبيق.
تتطلع ســابــن حــالـيــا إل ــى أن يصبح

مفهوم املشغل معتمدًا في املدارس.
تـ ـ ـ ــروي سـ ــابـ ــن أن «امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ــي
واج ـه ـن ــاه ــا ب ــداي ــة ه ــي ن ـظ ــرة األه ــل
للمشغل بأنهم ال يــريــدون أن يصبح
طـفـلـهــم ن ـج ــارًا أو مـيـكــانـيـكــي ،كــانــوا
ي ــرون املهنة ولـيــس امل ـه ــارات .الفكرة
األس ــاس ـي ــة لـيـســت تـشـجـيــع األط ـف ــال
على الـتــوجــه إلــى الـنـجــارة أو األمــور
ال ـحــرف ـيــة ،ب ــل ص ـقــل م ـه ــارات ـه ــم ،وإن
رغبوا في ممارسة هذه املهنة الحقًا،
َ
فلم ال؟».

 :BLINK MY CARخدمة غسل
السيارات باتت أسهل
أينما كنتم في بيروت ،بات بإمكانكم
ط ـل ــب غ ـس ــل س ـي ــارت ـك ــم أو دراج ـت ـك ــم
ال ـن ــاري ــة أي ـن ـمــا رك ـن ـت ـمــوهــا م ــن دون
ال ـحــاجــة إل ــى ال ـتــوجــه إل ــى مـغـســل أو
االتـ ـص ــال ب ــأح ــد .هـ ــذا بــاخ ـت ـصــار ما
يقدمه تطبيق  .BLINK MY CARال
ت ــزال الـشــركــة جــديــدة فــي ال ـس ــوق ،إذ
تأسست عــام  2015وأطـلــق التطبيق

ب ــداي ــة ه ــذه ال ـس ـنــة ،إال أن ـهــا ســرعــان
مـ ــا ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب  3آالف
مستخدم ،وهي تقوم حاليًا بأكثر من
 200عملية غسل شهريًا.
تـقــوم فـكــرة الـشــركــة ،كما ي ــروي رامــي
ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــال ،أحـ ـ ـ ــد امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى أن
«غ ـســل س ـيــارتــك لـيـســت مـهـمــة سهلة
ج ــراء االنـشـغــاالت الـيــومـيــة ،كــذلــك إن
االن ـت ـظــار فــي املـغـســل مل ــدة ســاعــة هو
آخر ما يريد الشخص أن يقوم به بعد
فليأت املغسل
يوم عمل طويل» .لذلك،
ِ
إل ـي ــك .عـبــر الـتـطـبـيــق الـهــاتـفــي يمكن
ال ـش ـخــص أن ي ـح ــدد م ــوق ــع ال ـس ـيــارة
على الخريطة واخـتـيــار الــوقــت الــذي
يـ ــريـ ــد فـ ـي ــه غـ ـس ــل س ـ ـيـ ــارتـ ــه« ،ت ــأخ ــذ
عملية الـغـســل  40دقـيـقــة يـكــون فيها
الــزبــون فــي مكتبه أو منزله أو أينما
كـ ــان» ،وتـعـمــد إل ــى تــوفـيــر نـحــو 250
ل ـي ـت ـرًا م ــن املـ ــاء ف ــي ك ــل عـمـلـيــة غـســل،
عبر ّاستخدام وسائل تنظيف بيئية
ومــوفــرة الستهالك املـيــاه .تبلغ كلفة
غسل السيارة من الخارج  10دوالرات
ومــن الــداخــل  7دوالرات ،أمــا إذا أراد
ال ــزب ــون أن يـسـتـفـيــد م ــن ال ـخــدم ـتــن،
فسيكلفه األمــر  12دوالر ،وهــو سعر
مرتفع مقارنة بالخدمة «التقليدية»
التي تقدمها املـغــاســل .يــرى حــال أن
ال ـنــاس يمكنهم أن يفعلوا ال ـيــوم أي
ش ــيء عـبــر ال ـهــاتــف ،وبــالـتــالــي يمكن
املغاسل التقليدية أن تتمسك بالطرق
املعتادة أو تنتقل لتلبي احتياجات
الـقــرن ال ــ 21عبر الـشــراكــة مــع BLINK
 ،MY CARعلى أن ترسل لهم الشركة
طلبات الغسل التي تقع ضمن نطاق
كــل مغسل .تتعاقد الشركة الـيــوم مع
ّ
وتعرف نفسها بأنها
 3شركات غسل،
«مجرد مجموعة من األشخاص الذين
ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا لـجـعــل
حياتك أكثر راحة ،ولنوفر الكثير من
املاء على الكوكب».

الهدايا بطريقة سهلة جدًا تقوم على
 3خـ ـط ــوات :اخ ـت ـيــار امل ـت ـجــر ،تـحــديــد
املبلغ والدفع إلكترونيًا ،وتحديد اسم
املتلقي .س ــواء أك ــان املتلقي مــوجــودًا
على املنصة أم غير موجود ،ستصله
على هاتفه قسيمة شرائية إلكترونية
مــن املتجر .نشأت فكرة التطبيق من
الكويت ،حيث يقطن نزار منذ سنوات
ُ
طويلة ،ومن ثم افتتح مكاتب للشركة
فــي كــل مــن لبنان واإلمـ ــارات العربية
املتحدة والـبـحــريــن .االس ــم بــاألســاس
هو تعبير خليجي يعني «اهديني»،
وهو مناسب لالنطالق في الخليج.
تـ ـض ــم املـ ـنـ ـص ــة ح ــالـ ـي ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 65
متجرًا عامليًا ،وتقوم على التعاقد مع
أبرز العالمات التجارية العاملية التي
منطقة الشرق
يشتري منها الناس في ُ َ
األوس ـ ــط .لـكــن مل ــاذا ال ت ــدخ ــل متاجر
لبنانية على املنصة بهدف تشجيع
املـ ـ ــاركـ ـ ــات والـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ــوط ـن ـي ــة؟
ّ
يجيب ونــوس بــأن املشكلة في لبنان
تكمن في األنظمة التي تعتمدها هذه
ً
املـتــاجــر« ،فـمـثــا نـحـتــاج إل ــى تطوير
أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع ف ــي ه ــذه امل ـتــاجــر لكي
نـتـمـكــن م ــن اس ـت ـخ ــدام الـتـطـبـيــق في
مـتــاجــرهــم» .رب ــح الـشــركــة يـنـتــج عبر
عمولة معينة تأخذها من املتاجر عن

بات باإلمكان اختيار
الهدايا وإرسالها بأقل من دقيقة
عبر تطبيق هاتفي

: Dizlyمنصة إلرسال الهدايا
ب ـع ــد س ـن ــة ع ـل ــى إط ـ ــاق ـ ــه ،ب ـ ــات ل ــدى
ت ـط ـب ـيــق  DIZLYأكـ ـث ــر مـ ــن  30ال ــف
مـسـتـخــدم .ال ـف ـكــرة بـسـيـطــة وسـلـســة:
عـ ــوض ال ـت ــوج ــه إلـ ــى امل ـت ـج ــر وشـ ــراء
الهدايا ،ومن ثم إعطاؤها لألشخاص
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ،بـ ـ ــات بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان اخ ـت ـي ــار
الهدايا وإرسالها بأقل من دقيقة عبر
تطبيق هاتفي .الفكرة أيضًا انطلقت
مــن تجربة شخصية قوامها أن نــزار
ون ـ ــوس ،م ــؤس ــس امل ـن ـصــة ،س ـيــئ في
اختيار الهدايا ألصدقائه وال يحب أن
ّ
يتجول بحثًا عن هــدايــا ،لذلك كــان ال
بد من حل لهذه املشكلة.
التطبيق هو عبارة عن منصة إلرسال

كل عملية شــراء عبر التطبيق ،إال أن
أب ــرز الصعوبات الـتــي تواجهها هي
التحدي مــع الـعــامــات التجارية :هل
يمكنهم الوثوق بشركة ناشئة؟

 VINELABونانسي عجرم
«م ـن ــذ س ـن ــوات ك ــان ــت نــان ـســي عـجــرم
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـت ـس ـ ّـوق
أل ـبــوم ـهــا ال ـج ــدي ــد .الـ ـي ــوم ،ال تـحـتــاج
نانسي إلى التوجه ألحد ،يمكنها بكل
بساطة أن تخبر معجبيها مباشرة
عـبــر اإلن ـتــرنــت ع ــن ألـبــومـهــا الـجــديــد
عـبــر اس ـت ـخــدام تـقـنـيــات مـعـيـنــة .هــذا
يعني أن وسائل التواصل االجتماعي
باتت هي التلفزيون ،وبالتالي يمكن
ال ـش ـخ ــص أن ي ـب ـنــي امل ـح ـت ــوى ال ــذي
يريد التسويق له بنفسه ،لكن نانسي
بـحــاجــة مل ــن يـســاعــدهــا ف ــي ب ـنــاء هــذا
املحتوى والتسويق له والتواصل مع
الـنــاس ووضــع استراتيجياته ،وهــذا
هو عمل  .»VINELABفي هذه الحالة
نانسي هي شريكةّ ،أمــا الزبائن فهم

العالمات التجارية ،وبالتالي تجني
الشركة املال عبر إدخال هذه العالمات
الـتـجــاريــة فــي امل ـح ـتــوى ال ــذي تقدمه
ن ــانـ ـس ــي ،أي ي ـص ـب ــح األم ـ ـ ــر ب ـم ـثــابــة
اإلع ــان ــات .ل ــدى نــانـســي أكـثــر مــن 21
مليون متابع على وســائــل التواصل
االجتماعي ،وعليه بات شخص واحد
أك ـب ــر م ــن ش ـب ـكــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة كــام ـلــة.
هكذا يشرح عبد آغــا ،مؤسس شركة
 ،VINELABالـخــدمــات الـتــي تقدمها
شركته ،وبالطبع األمر ال يقتصر على
نانسي عجرم.
بعد  6سنوات على انطالقها في دبي
تجاوزت  VINELABتسمية «الشركة
ال ـنــاش ـئــة» .بـ ــدأت ال ـشــركــة م ــن حــاجــة
فــي ال ـســوق لـبـنــاء تطبيقات الـهــاتــف
وتـ ــوزيـ ــع امل ـح ـت ــوى ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت،
ل ـت ـك ـت ـشــف الحـ ـق ــا أن ال ـق ـط ــاع األك ـث ــر
ً
ميال إلى التطور في هذا االتجاه هو
اإلعـ ــام .ع ــام  2012افـتـتـحــت الـشــركــة
مكتبها في لبنان في منطقة بيروت
الرقمية .BDD
تقوم معادلة الشركة على استقطاب
شـ ـ ــركـ ـ ــاء مـ ــؤثـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
وي ـم ـل ـكــون ع ــدد كـبـيــر م ــن املـتــابـعــن،
وتـقــديــم خــدمــات رقـمـيــة لـهــم وم ــن ثم
استقطاب عــامــات تجارية للترويج
لها عبر املحتوى املـقــدم .حتى اليوم
تـ ـعـ ـم ــل  VINELABم ـ ــع  18ع ــام ــة
ت ـج ــاري ــة ك ـب ـي ــرة وعـ ــامـ ــات ت ـجــاريــة
أخرى صغيرة.
معظم عمل الشركة ،وفــق آغــا ،يتركز
ف ــي الـخـلـيــج ،وم ــن ث ــم م ـصــر ،أم ــا في
ل ـب ـن ــان فــال ـع ـمــل الـ ـتـ ـج ــاري ق ـل ـيــل ألن
االقـتـصــاد صغير ،فــي حــن أن تركيز
ّ
ينصب على األسواق الكبيرة.
الشركة
يرى آغا أن «سوق لبنان يمكن أن يكون
منطلقًا الختبار العمل قبل إطالقه في
األس ـ ــواق ال ـك ـب ـيــرة ،لـكــن ال ـحــديــث عن
حدود جغرافية في العالم الرقمي غير
ممكن ،يمكنني أن أعمل في أي مكان
في العالم» .إال أن غالبية فريق العمل
الــذي يتألف من  30شخصًا ،موجود
ف ــي لـبـنــان ألس ـب ــاب عـ ـ ّـدة مـثــل «ق ــدرة
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـ ـكـ ـف ــاءات وامل ـ ـهـ ــارات
ف ــي م ـجــال اإلن ـت ــرن ــت ،كــذلــك إن كلفة
التشغيل في لبنان أرخــص من دبي،
وكشركة رقمية ال يهم بالنسبة إلـ ّـي
إذا كــان املــوظــف مــوجــودًا فــي دبــي أو
لبنان .وأخيرًا في لبنان هناك مجال
أكـبــر الكتشاف املــواهــب واألشـخــاص
املؤثرين عبر اإلنترنت الذين يمكن أن
يكونوا شــركــاء» .وعليه ،من الناحية
التجارية توجد الشركة في دبي ،لكن
التوظيف واكتشاف الجزء األكبر من
املواهب ،في لبنان.

مال وأسواق
تقع املكاتب الرئيسية لشركة إنفينيتي مــوتــور امل ـحــدودة في
هونغ كونغ ،ولها عمليات بيع في أكثر من  50دولة حول العالم،
ومصانعها مــوجــودة فــي اليابان والــواليــات املتحدة األميركية
واململكة املتحدة والصني ،ويتوقع أن تنتشر مواقع التصنيع إلى
املكسيك في عام .2017

«نيسان» عالمة تجارية بـ 11مليار دوالر

من إنفينيتي QX :سبورت انسبيريشن
رؤية جديدة وجريئة للمركبات الرياضية
المتعددة االستخدامات

كشفت إنفينيتي عــن ط ــراز تجريبي مــن فـئــة « QXسـبــورت
ان ـس ـب ـي ــري ـش ــن» املـ ـصـ ـم ــم لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ــري ــاضـ ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة
االستخدامات .تضع هذه السيارة التجريبية الخطوط العريضة
ملستقبل طرازات إنفينيتي  ،QXنظرًا إلى كونها سيارة رياضية
فاخرة من الحجم املتوسط .ويتوقع أن تظهر هذه السيارة للمرة
األولى في أوروبا في معرض باريس للسيارات ( 2016مونديال
دي لوتوموبيل) .السيارة لديها هوية إنفينيتي الواضحة ،وهي
جاذبة للبصر وتتميز بأسلوب عنوانه «محورية السائق وأهمية
الراكب» ،ويغلب على ألوانها الداخلية اللونان األبيض واألسود،
الجلد باللون
مع ومضات من التان الطبيعي املخفي ،إضافة إلى ّ
الـبـنــي الـغــامــق الـجــديــد .كــذلــك هـنــاك مــزايــا عــديــدة تـمــثــل الــراحــة
والـقــدرة الفائقة على التحكم والشكل ،إذ يمثل عنصر «العني
البشرية» بصمة خاصة.

ّ
صنفت شركة نيسان في املرتبة ال ـ  43على الئحة إنتربراند
ألفضل العالمات التجارية العاملية ،أي إنها ّ
تقدمت ستة مراكز
بعدما كــانــت فــي املــرتـبــة الـ ـ  49فــي السنة املــاضـيــة .وقــد أشــاد
التقرير بجهود «نيسان» لتعزيز حضورها من خالل رؤيتها
لـ»التنقل الذكي» الرامي إلى توفير قيادة خالية من االنبعاثات
ً
ّ
الضارة أو حوادث السيارات مستقبال ّ.
وبـهــذا التصنيف تـكــون نيسان قــد حــلــت للعام الـخــامــس على
التوالي في مكانة متميزة بني العالمات التجارية األكثر قيمة على
مستوى العالم ،وذلك بحسب الئحة «أفضل العالمات التجارية
العاملية» التي تصدرها شركة االستشارات «إنتربراند».
وبحسب التقرير ،فإن قيمة العالمة التجارية «نيسان» تجاوزت
 11مـلـيــار دوالر ،أي إنـهــا بــاتــت فــي املــرتـبــة الــرابـعــة عــاملـيــا بني
أســرع العالمات التجارية نموًا خــال العام الحالي .و»نيسان»
نجحت في الترويج لعالمتها التجارية من خالل رعاية الكثير
من الفعاليات الرفيعة املستوى ،بدءًا من «أوملبياد ريو ،»2016
ً
ووصـ ـ ــوال إل ــى «دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا» ل ـكــرة ال ـق ــدم .وبـحـســب
ّ
التحسن تكمن في
إنـتــربــرانــد ،فــإن الـعــوامــل التي أدت إلــى هــذا
رؤية نيسان الطويلة األمد واالستخدام االستراتيجي للمنصات
ً
الرقمية والتقنيات املتطورة ،فضال عن تأسيس شراكات جديدة
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على غــرار اتفاقيتها العاملية أخيرًا مع شركة «مايكروسوفت»
لـتـحـســن م ــزاي ــا وخ ــدم ــات االتـ ـص ــال ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات ،وإط ــاق
مبتكرة ب ــدءًا مــن س ـيــارة «سـيــريـنــا» املـ ــزودة بتقنية
منتجات
ً
 ProPilotوصوال إلى سيارة «جي تي ـ آر نيسمو.

«مسؤوليتنا ...تصريف إنتاجنا»

ّ
أطلقت شركة «ألـفــا» التي تشغل إحــدى رخصتي الخلوي في
لبنان ،املرحلة األولى من حملة «مسؤوليتنا ...تصريف إنتاجنا».
ّ
تستمر على
وبحسب بيان صادر عن الشركة ،فإن هذه الحملة
مدى أسبوع كامل ُي َّ
وزع في خالله التفاح في نقاط بيع ألفا التسع
فــي املناطق على كــل زبــائــن ألفا طــوال ســاعــات العمل .ويشير
رئيس مجلس إدارة «ألفا» ومديرها العام مروان الحايك إلى أن
هــذه الحملة تأتي انطالقًا من الــواجــب الوطني تجاه مجتمعنا
ومواطنينا لنسهم في تخفيف العبء عن املــزارع اللبناني الذي
ً
ّ
يعد مثاال يحتذى به في التعلق باألرض واملحافظة عليها.

