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أعمال

أعمال

مصارف
التواصل بالـ  WhatsAppمع بنك عوده

ّ
أطلق بنك عــوده حل  WhatsAppلألعمال بهدف تقديم تجربة أكثر شخصنة
لـعـمــائــه .فـبــاسـتـخــدام  ،Nexmoواج ـهــة بــرمـجــة التطبيق مــن ط ــراز Vonage
ّ
( ،)Vonage API Platformيدعم بنك عــوده ّ
ليسهل
منصة  WhatsAppلألعمال
ّ
تجربة العمالء ويضعها في متناول الجميع .وتتيح القدرة على االتصال بالعمالء
ّ
بواسطة تطبيق الرسائل القصيرة للمصرف أن يمكن عمالءه من الولوج إلى معلومات
ً
معنى جديدًا .وبفضل واجهة
مفيدة ،ما يساهم في إعطاء تجربة العميل في املصرف
ً
ّ
برمجة التطبيق من  ،Nexmoأصبح بإمكان بنك عوده أن يتصل مباشرة بالعمالء
بواسطة خدمة  ،WhatsAppما يزيد من مستوى الخدمات التي ّ
يقدمها املصرف إلى
ّ
ّ
الخاص.
عمالئه املستفيدين من العمليات بالتجزئة ونشاطات املصرف ّ
مع خدمة  ،WhatsAppيمكن لعمالء بنك عوده أن يدردشوا مع موظف للمصرف لتلبية
يتعرفوا الى مجموعة من الخدمات واملنتجات ّ
ّ
الخاصة وأن ّ
املالية.
حاجاتهم
واعتبر املدير العام للبنان ـ ـ بنك عوده ،مارك عوده ،أنه «لم تعد هناك حاجة إلثبات أهميةّ
ّ
ّ
االت ّصاالت املتنقلة .لهذا السبب ،بات من الضروري التواصل مع العمالء بالطريقة التي
يتوقعونها ،بــدءًا من اإلشـعــارات ودعــم الــدردشــة (،)notification and chat support
ً
وصوال إلى وظائف أخرى في املستقبل القريب».

 52ألف دوالر من «بيبلوس» لجمعيات ّ
أهلية
ّ

ق ـ ـ ــدم بـ ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس،
لـلـسـنــة ال ـســاب ـعــة على
التوالي ،هبة بقيمة 52
أل ـ ـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي
لجمعيات أهلية لبنانية
في احتفال في مركزه
الرئيسي في األشرفية.
والتبرعات هي حصيلة
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـه ــا
امل ـ ـصـ ــرف ت ـت ـم ـث ــل فــي
إشـ ـ ــراك امل ـ ـ ّ
ـوردي ـ ــن مــن
زبائنه في تقديم هدايا نهاية السنة إلى املؤسسات والشركات الكبرى التي يتعامل
معها .إذ يحسم املـ ّ
ـوردون نسبة من أرباحهم على هذه الهدايا ،ويضيف إليها بنك
بيبلوس مبلغًا مساويًا ،لدعم جمعيات أهلية معينة .وأكــد نائب املدير العام ،مدير
اإلدارة التجارية في مجموعة بنك بيبلوس ،فادي نصار ،أن «نجاح هذه املبادرة على
مر السنني لفت انتباه موردين جدد أبدوا اهتمامًا باالنضمام إلينا واملساهمة في
مساعدة املنظمات غير الحكومية املحلية».
وقد شارك في مبادرة بنك بيبلوس لهذا العام املــوردونVintage Wine Cellar، :
 ،Les Caves de Taillevent، Ethel، Vincenti & Sons، Patchiو.Enoteca

ّ
ّ«لبنان والمهجر» يكرم اإلعالميين

نظم بنك لبنان واملهجر مأدبة غداء في فندق  Four Seasonsعلى شرف الصحافيني
واإلعــام ـيــن ،حـضــرهــا نقيبا الـصـحــافــة وامل ـحــرريــن وصـحــافـيــون وم ـســؤولــون في
املـصــرف؛ على رأسـهــم سعد أزه ــري رئيس مجلس اإلدارة ،املــديــر الـعــام لبنك لبنان
واملهجر .أزهــري ّ
شدد في كلمة له على ضــرورة القيام بإصالحات شاملة ومطلوبة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن م ــؤتـ ـم ــر «سـ ـي ــدر»
وإلن ـ ـ ـعـ ـ ــاش اإلقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد وتـ ـح ــديـ ـث ــه،
وخصوصًا «اإلصــاحــات فــي املالية
العامة .إذ ارتفع عجز امليزانية نسبة
إل ـ ــى الـ ـن ــات ــج إل ـ ــى  %11ع ـ ــام 2018
نتيجة سلسلة الرتب والرواتب ويجب
ّ
للتقيد
خفضه إل ــى  %8ع ــام 2019
ب ـش ــروط مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر»ُ .ويـعـتـبــر
اإلصالح املالي املدخل الرئيسي للنمو
االق ـت ـص ــادي ال ـشــامــل ولـخـلــق فــرص
عـ ـم ــل ،إذ إنـ ــه ي ــرف ــع م ــن الـتـصـنـيــف
ّ
االئـتـمــانــي ويـخــفــض أس ـعــار الـفــائــدة
ّ
ويوفر املزيد من التمويل إلــى القطاع
الخاص».

مفكرة اقتصادية
القمة الدولية للنفط والغاز في لبنان

تفتتح الـتــاسـعــة مــن ص ـبــاح غــد «ال ـق ـمــة الــدول ـيــة الـخــامـســة للنفط وال ـغ ــاز فــي لـبـنــان»
( )5th LIOG-2019فــي فـنــدق هيلتون «ب ـيــروت حـبـتــور غــرانــد» وال ـتــي تمتد حتى
الرابع من الشهر الجاري .وتتخلل املؤتمر ورشــة عمل حول آليات وتقنيات التحكيم
وتسوية النزاعات في تعامالت النفط ،إضافة إلى تخصيصه وللمرة األولى يومًا تقنيًا
سيتضمن مــداخــات مهمة حــول أحــدث ابـتـكــارات التكنولوجيا الرقمية فــي صناعة
البترول ،والتكنولوجيا املبتكرة لتسريع عمليات االستكشاف التي كانت شرك ة �Sch
 lumbergerالعاملية سباقة في استعمالها.

الحملة الوطنية للتوعية عن مخاطر األلغام

برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون ،يطلق املركز اللبناني لألعمال املتعلقة باأللغام،
بالشراكة مع بنك لبنان واملهجر ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية عن مخاطر األلغام،
الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية عن مخاطر األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير
املنفجرة التي تشمل مختلف املناطق تحت شعار «تعزيز األمــان والتنمية» ،الخميس
املقبل الساعة  10صباحًا في املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام ألهداف إنسانية في لبنان
داخل ثكنة سعيد الخطيب ـ ـ حمانا.

قطاع

السياحة في لبنان ...وخطط الالشيء
المشكلة األساسية التي
نعانيها في لبنان أننا جميعًا
من أبسط مواطن إلى
أعلى مسؤول على دراية
بالمعضالت القائمة،
وباألسئلة الواجب طرحها،
ولكن أحدًا ال يملك األجوبة
الالزمة .نتشارك اآلمال ونفتقر
إلى االستراتيجيات والخطط
يكفي أي شخص
واألدوات.
ً
أن يحاور مسؤوال أو يحضر
مؤتمرًا ضخمًا يجمع شلة
من الخبراء والمعنيين حتى
يكتشف أن معرفتهم
متساوية ،وأن ال جديد
بإمكانه أن يكتسبه ما عدا
زيادة عالمات االستفهام
والتعجب! أقله هذه
الخالصة التي سيجمعها
كل من تابع مؤتمر «نحو
سياحة مستدامة» الذي
نظمه المجلس االقتصادي
االجتماعي
رضا صوايا
كــان يفترض باملؤتمر أن يكون األهم
واألب ــرز مـنــذ انـعـقــاد مــؤتـمــر «سـيــدر»
قبل سنة ،وبعد  4أشهر على إصــدار
ش ــرك ــة «م ــاكـ ـيـ ـن ــزي» ت ـق ــري ــره ــا ال ــذي
يفترض أن يرسم الرؤية االقتصادية
املستقبلية لـلـبـنــان ،وال ــذي اعـتـبــر أن
السياحة ستكون أحد أكبر القطاعات
وأكثرها توليدًا
االقتصادية في لبنان
ً
ل ـفــرص ال ـع ـمــل وم ـســاه ـمــة ف ــي زي ــادة
الناتج املحلي اإلجـمــالــي بحلول عام
.2025

أسئلة بال أجوبة
لم يخبرنا أحد في املؤتمر عن مشاريع
مـ ـلـ ـم ــوس ــة ،وع ـ ـ ــن خـ ـط ــط م ــوض ــوع ــة
وجـ ـ ــاه ـ ـ ــزة ت ـن ـت ـظ ــر إقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ل ـي ـب ــدأ
تنفيذها ،أو عن حجم التمويل الالزم،
وإن كنا نعاني نقصًا في الخبرات في
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سيارات

م ـ ـعـ ــارف ـ ـهـ ــم وخـ ـ ـب ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــم وطـ ــري ـ ـقـ ــة
تــواصـلـهــم .أم ــا األم ــن ال ـعــام السابق
ملـنـظـمــة ال ـس ـيــاحــة ال ـعــامل ـيــة الــدك ـتــور
طــالــب الــرفــاعــي فــارتــأى أن يـمــرر لنا
ّ
«ل ـط ـش ــة» م ـلــط ـفــة ب ـقــولــه إن «جـمـيــع
الشعوب مضيافة».

القليل من الواقعية

ّ
اآلسيويين الذين يعدون
تجاهل تقرير «ماكينزي» السياح ً
من األبرز في العالم وأكثرهم تنقال وإنفاقًا (مروان طحطح)

بعض املجاالت .ولم يطلعنا أحد أين
يجب أن تتركز االستثمارات تحديدًا،
وهـ ـ ــل نـ ـع ــان ــي ف ــائـ ـض ــا فـ ــي الـ ـفـ ـن ــادق
وامل ـ ـطـ ــاعـ ــم ،وب ــالـ ـت ــال ــي أي ـ ــن ي ـف ـتــرض
ب ــال ــراغ ــب ف ــي االس ـت ـث ـم ــار أن ي ـ ّـوج ــه
اس ـت ـث ـمــاراتــه؟ سـمـعـنــا ع ــن الـسـيــاحــة
الــري ـف ـيــة وال ـس ـيــاحــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ،لكننا
لــم نسمع عــن واق ــع املـنــاطــق الريفية،
وما تفتقر إليه فعليًا ومكامن قوتها
وضـعـفـهــا .ت ـنــاول املـتـحــدثــون عــرضــا
ال ـس ـيــاحــة االس ـت ـش ـفــائ ـيــة وأهـمـيـتـهــا
وكـفــاءة الـكــادر الطبي اللبناني ،لكن
ل ــم ي ـت ـطــرق أح ــد إل ــى االخ ـت ـصــاصــات
ّ
الطبية الـتــي يفترض التركيز عليها
وحيث يمكننا أن نتفوق على محيطنا
ً
اإلقليمي الــذي يستثمر أم ــواال طائلة
في الرعاية الطبية واملستشفيات ،وال
ّ
يدخر فرصة لجذب الطاقات البشرية
الـعــاملـيــة ،ومـنـهــا اللبنانية .هــل يعلم
ّ
ّ
الطبية في لبنان
املنظرون للسياحة

وال ـتــي لــم يخصص لـهــا حـتــى محور
في املؤتمر ،على رغم إشارة «ماكنزي»
إلى أن أحد أبرز التحديات السياحية
هـ ــو غـ ـي ــاب ت ـخ ـص ــص امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
فــي مـجــاالت ّ
معينة ،وهــل يعلمون أن
أحد العوائق األساسية أمام النهضة
ّ
الطبية فــي لبنان يكمن فــي أن أغلب
املستشفيات تقدم كل الخدمات بحثًا
عن الربحية ،عوض أن تركز طاقاتها
في مجاالت محددة؟

نحن وهم
حـ ـض ــر امل ــؤتـ ـم ــر وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاح ــة
اليونانية ،التي تحدثت عن تجربة
بـ ــادهـ ــا وال ـن ـه ـض ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
شهدها الـقـطــاع السياحي فــي بالد
اإلغـ ـ ــريـ ـ ــق ،وكـ ـ ـ ــان إحـ ـ ـ ــدى رك ــائ ــزه ــا
التعاون الحثيث والدقيق واملتواصل
بــن مختلف ال ــوزارات التي يتكامل
وي ـت ــداخ ــل عـمـلـهــا ف ــي ك ــل امل ـشــاريــع

السياحية .من جهتنا ،حضر إضافة
إلى رئيس الحكومة ،وزراء االتصال
والسياحة واالقتصاد ،لكن أيًا منهم
ل ــم ي ـخ ـبــرنــا ع ــن آل ـي ــة ال ـت ـع ــاون بني
وزارات ـ ـهـ ــم ،وه ــل نــاق ـشــوا املــوضــوع
وط ــرح ــوا أفـ ـك ــارًا ع ـم ـلـ ّـيــة ل ـل ـحــد من

«كيف نخطط
لعشرين عامًا إلى
األمام ونحن بالكاد
قادرون على السير
 20مترًا إلى األمام؟»

البيروقراطية وتضارب الصالحيات
واالخـ ـتـ ـص ــاص ــات وامل ـ ـصـ ــالـ ــح .ذك ــر
الحريري « أننا بخالفاتنا
الرئيس
ّ
هشلنا السياح ...أنا ّ
لدي
السياسية
ق ـنــاعــة ب ــأن طــري ـقــة عـمـلـنــا ي ـجــب أن
ً
تتغير قليال .ليس االستقرار وحده
ّ
هـ ــو مـ ــا ي ـح ــس ــن الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،عـلـيـنــا
أن ن ـحـ ّـســن أداء نـ ـ ــا ون ـع ـمــل بـطــريـقــة
علمية» .ممتاز .لكن كيف؟ ال إجابة.
وف ـي ـم ــا كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يـ ـج ــود عـلـيـنــا
ب ـم ــآث ــر ح ـس ــن ال ـض ـي ــاف ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
التي تولد مع اللبناني بالفطرة كما
يـسـ ّـوق ،وعـلــى أنـهــا ركـيــزة مــن ركائز
ال ـس ـي ــاح ــة وت ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار،
كانت الوزيرة اليونانية تشرح كيف
أن ـهــم فــي «كــوكــب ال ـيــونــان الشقيق»
عـمـلــوا عـلــى الـ ـ ،Tourism Education
سواء عند املواطنني أو عند الشركات
العاملة في املجال السياحي لتحسني
ت ـع ــاط ـي ـه ــم م ـ ــع ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح وتـ ـط ــوي ــر

ّ
لعل أكثر من المس شعور الحاضرين
ووجــدانـهــم كــان رئـيــس لجنة الــزراعــة
والـسـيــاحــة فــي الـبــرملــان الـنــائــب أيــوب
حميد ورئـيــس مجلس إدارة كازينو
ل ـب ـن ــان روالن خـ ـ ــوري ال ـ ـلـ ــذان طــرحــا
أسـ ـئـ ـل ــة م ــؤمل ــة وم ــوجـ ـع ــة وح ـق ـي ـق ـيــة
يفترض اإلجابة عنها قبل االسترسال
في الطموحات.
ســأل خ ــوري« :كـيــف نخطط لعشرين
عامًا إلى األمام ونحن بالكاد قادرون
على السير  20مترًا إلى األمام؟ ما الذي
يـمـنــع شــركــة ط ـي ــران ال ـش ــرق األوس ــط
مــن جلب اللبنانيني مــن الـبــرازيــل في
الصيف؟ ما الذي يمنع إغالق فندق أو
مطعم أو مصنع يغش في األسعار؟»
ح ـم ـ ّـي ــد ،م ــن ج ـه ـتــه ،ك ـســر ب ـع ـضــا من
الـصــور الــورديــة حــول ضيافتنا التي
ال مثيل لـهــا ،فـشــدد عـلــى أن مــن أبــرز
املعوقات «استغالل الضيف ومحاولة
املستطاع وغالء األسعار
استنزافه قدر ً
في لبنان مقارنة بباقي الدول ،في ظل
غياب الرقابة وضعفها» .وتطرق إلى
«نـظــرة التعالي السائدة تجاه رعايا
بعض الــدول وغياب املساعي الجدية
لـلــوصــول إلــى سـ ّـيــاح أجــانــب مــن غير
ال ـ ــدول ال ـت ــي اع ـتــدنــا ال ـتــرك ـيــز عليها
وخاصة اآلسيويني» .وللمفارقة ،فإن
تقرير «ماكينزي» تجاهل هــذه الفئة
مــن ال ـسـ ّـيــاح الـتــي تـعــد مــن األبـ ــرز في
ً
العالم وأكثرها تنقال وإنفاقًا .فقد ذكر
من ضمن املخطط لعام  2025أنه يجب
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى زي ـ ــادة س ـ ّـي ــاح الـتــرفـيــه
من  15دولــة في  3أنــواع من األســواق:
الدول الخليجية والعربية (السعودية
واإلم ــارات والكويت والـعــراق واألردن
ومـ ـص ــر) وأبـ ـ ــرز األس ـ ـ ــواق األوروبـ ـي ــة
(فــرن ـســا وأملــان ـيــا وإي ـطــال ـيــا واملـمـلـكــة
امل ـت ـحــدة وال ـس ــوي ــد وت ــرك ـي ــا) والـ ــدول
التي تضم عددًا مرتفعًا من املنتشرين
اللبنانيني (ال ــوالي ــات املـتـحــدة وكندا
وأوستراليا).
انتهى املؤتمر ،هنأ الجميع بعضهم
البعض على اإلن ـجــاز ،تـبــادلــوا القبل
وال ـس ـل ـف ـيــات وغ ـ ـ ــادروا م ــع مــرافـقـيـهــم
وم ــواك ـب ـه ــم ،بــان ـت ـظــار أن يـلـتـقــوا في
مــؤتـمــرات أخ ــرى ليعطونا درس ــا في
هدر الوقت والالشيء.

ترفيه

مليار و 700مليون هو عدد املشتركني
ف ــي خ ــدم ــة م ـش ــاه ــدة ال ـف ـيــديــو حسب
الطلب على مستوى العالم ،مع حجم
إيرادات تخطى  30مليار دوالر سنويًا.
وت ـش ـهــد ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ن ـم ـوًا م ـتــزاي ـدًا
في منطقة الشرق األوســط التي باتت
س ــاح ــة م ـف ـتــوحــة لـلـتـنــافــس ب ــن أب ــرز
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـ ّـيــة ال ـعــام ـلــة ف ــي هــذا
املجال.
ُ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أط ـل ـقــت فــي لبنان
خــدمــة «سـتــارز ب ــاي» STARZPLAY
ل ـل ـف ـيــديــوات ح ـســب ال ـط ـل ــب ،ف ــي حفل
فـ ــي فـ ـن ــدق ف ـي ـن ـي ـس ـيــا حـ ـض ــره وزيـ ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـح ـم ــد ش ـق ـي ــر ورئـ ـي ــس
ال ـش ــؤون الـتـجــاريــة الـشــريــك املــؤســس
لــ«سـتــارز ب ــاي» دان ــي بيتس واملــديــر
التنفيذي لـشــركــة  IVY Circleامل ــوزع
ال ـح ـص ــري ل ـل ـخــدمــة ف ــي ل ـب ـنــان عـمــاد
طــربـيــه وم ـســؤولــون فــي أل ـفــا  Mobiو

افتتحت «شركة ت .غرغور وأوالده» ،الوكيل الحصري والوحيد ملرسيدس ـ ـ بنز
ّ
إلصالح وطالء هياكل السيارات في منطقة
املخصص
في لبنان ،مركزها الجديد
ّ
ّ
ّ
املدور في بيروت .يتضمن املركز  22محطة الستقبال كل سيارات مرسيدس ـ ـ
بنز ،وهو يمتد على مساحة  6969مترًا مربعًا الستقبال عدد أكبر من السيارات
وتقديم خدمة أسرع للزبائن.
الشركة إن «هدفنا
في املناسبة ،قال سيزار عون ،املدير العام ملرسيدس ـ ـ بنز في
ّ
الرئيسي هو االرتقاء بمستوى الخدمات التي ّ
ّ
نقدمها لزبائننا لنتخطى توقعاتهم
ّ
من خالل التجارب االستثنائية والتزامنا بالتميز».

 BMWتكشف عن  X3 MوX4 M
توسع مجموعة  BMW M GmbHمن تشكيلة طرازاتها العالية األداء لتشمل
للمرة األولى السيارات الرياضية املتوسطة الحجم ( )SAVوالسيارات الرياضية
كوبيه ( .)SACوفــي هــذا اإلط ــار ،كشفت الشركة عن كل من الطرازين BMW
( X3 Mمعدل استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات
الكربونية ً 239
غراما /كلم) و( BMW X4 Mمعدل استهالك الوقود اإلجمالي
 10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات الكربونية ً 239
غراما /كلم) .كما أطلقت
الشركة نسختني من طراز  Competitionلهذين الطرازين وهماBMW X3 M:
( Competitionمعدل استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة
االنبعاثات الكربونية ً 239
غراما /كلم) و( BMW X4 M Competitionمعدل
استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات الكربونية 239
ً
غراما /كلم) بقوة إضافية وخصائص حصرية متميزة.
تتميز الطرازات  BMW X3 Mو BMW X4 Mبتصميم داخلي رائع ،ومقاعد
رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا مصنوعة من جلد  Vernascaالفاخر ،باإلضافة
إلى لوحة املؤشرات ولوحة التحكم باألجهزة ،وذراع التحكم بناقل الحركة وعجلة
املقود املصنوعة من الجلد ،لتمنح مقصورة القيادة مزيدًا من الفخامة والرفاهية.
ويمتاز التصميم الخارجي للطرازين  BMW X3 M CompetitionوBMW X4
 M Competitionبمزيد من املزايا الحصرية والخاصة ،تتميز الشبكة األمامية
بـلــون أس ــود مل ــاع ،وأغـطـيــة للمرايا الـخــارجـيــة وجــانــح خلفي مميز .كما تشمل
التجهيزات األساسية عجالت مصنوعة من الخالئط الخفيفة قياس  21بوصة
بلون أسود مصقول ونظام عادم من نوع  .M Sportفيما تمت إضافة خصائص
مميزة للتصميم الداخلي ،املقاعد مصنوعة من جلد  Merinoالفاخر واألبــواب
ذات تصميم خاص ومتميز ،وألواح عند عتبة األبواب .كما تتوفر خيارات متعددة
ملقاعد مصنوعة من جلد ثنائي اللون مع تطبيقات .Alcantara
ومــن األج ـهــزة القياسية فــي ال ـطــرازات  BMW X3 Mو BMW X4 Mوكذلك
النسخة  Competitionللطرازين ،مصابيح أمامية  ،LEDومكبرات صوت hi-
 fiونظام مالحة احترافي ،أمــا قائمة الخيارات فتشمل أنظمة مساعدة السائق
املتطورة والخدمات الرقمية  BMW Connectedو.BMW Connected Drive
X4 M

 ...STARZPLAYخدمة فيديو عبر الطلب جديدة في لبنان
 Terranetو Ogeroومـخـتـلــف شــركــات
االتصاالت.
ت ـ ـقـ ــدم «س ـ ـت ـ ــارز ب ـ ــاي»أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن 10
آالف ســاعــة م ــن امل ـح ـتــوى م ــن األف ــام
وامل ـس ـل ـســات والــوثــائ ـق ـيــات الـعــاملـ ّـيــة
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى املـ ـحـ ـت ــوى
الفرنسي وبوليوود وبرامج األطفال.
ً
وهـ ــي ت ـع ــرض أك ـث ــر م ــن  30مـسـلـســا
تلفزيونيًا حصريًا في التوقيت نفسه
ُ
الذي تعرض فيه في الواليات املتحدة.
امل ـح ـت ــوى ال ـ ــذي ت ـق ــدم ــه هـ ــذه املـنـصــة
م ـص ــدره أب ـ ــرز االسـ ـت ــدي ــوات ال ـعــاملـ ّـيــة
أمـ ـث ــال  Disneyو Warnerو MGMو
 Foxو Universalو CBSو Showtimeو
 Yuppflxو.20th century FOX
س ـت ـتــوفــر ال ـخ ــدم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان بـسـعــر
 5.99دوالرات أو ما يوازي  9آالف ليرة
اآلن
لـبـنــانـيــة ش ـهــريــا ،وه ــي م ـتــوفــرة ّ
ملشتركي  Mobiو TerraNetوستتوفر

«ت .غرغور» تفتتح مركزًا جديدًا إلصالح
«مرسيدس ــ بنز»

قــريـبــا ملشتركي ألـفــا تـحــت اس ــم «الـفــا
ستارز بــاي» .وتعد الشركة من أكبر
الــاعـبــن العامليني فــي مـجــال خدمات
ال ـف ـيــديــو ح ـســب ال ـط ـلــب ،وه ــي تحتل
امل ــرك ــز ال ـثــانــي ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بــن خــدمــات اش ـتــراك شبكات الكيبل،
ويبلغ عــدد مشتركيها  60مليونًا في
بالد العم سام .أما في الشرق األوسط
وش ـمــال أفــريـقـيــا فـهــي الــاعــب األكـبــر،
حـيــث تـتــوفــر خــدمــاتـهــا فــي  20دول ــة،
ـدد
وت ـح ـت ــل امل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـج ـهــة ع ـ ً
املشتركني بنسبة تالمس  %24متفوقة
بــالـتــالــي عـلــى  NETFLIXال ـتــي تبلغ
ّ
حصتها السوقية  .%18.39كذلك حلت
 STARZPLAYفــي املــرتـبــة األول ــى في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ل ـج ـهــة ن ـس ـبــة اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي بـلـغــت
 %31.5مـقــابــل  %23.79لـ ـ NETFLIX
ّ
التي حلت ثانية.

X3 M

