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مصارف

شراكة بين
 BLOMواألمن
العام

قطاع

بين فترة وأخرى ،يخضع مضمون اإلعالن في
لبنان لتجاذب وأخذ ّ
نهاية المطاف إلى
في
يؤدي
ورد
ّ
إزالة لوحات دعائية كما حصل في كل من طرابلس
ومار الياس وغيرهما من الحوادث المشابهة ،ما يطرح
اإلعالنات
تساؤالت حول القيود المفروضة على سوق
ّ
في موسم الصيف والجهات المعترضة في بلد يتغنى
بالحريات واالنفتاح

تـعـقــد املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن
الـ ـع ــام وب ـن ــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل فـ ــي ت ـم ــام
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة  9:30ب ـم ـن ــاس ـب ــة
اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن إط ـ ـ ــاق خ ــدم ــة
جديدة ومميزة بالشراكة بني
الطرفني وذلك في مقر املديرية
العامة لألمن العام ،املبنى رقم
 3في املتحف.

شركات

«تاتش» ...شراكات نسوية داعمة
أعلنت شركة "تــاتــش" في لبنان ،ب ــإدارة مجموعة زيــن ،عن شراكتها مع مؤسسة
النساء العربيات في مجال الحوسبة  ArabWICكــراع أســاسـ ّـي ملؤتمرها الدولي
السنوي الخامس الذي عقدته في الجامعة األميركية في بيروت ،وذلك ضمن إطار
برنامج تاتش لالستدامة املؤسسية واملسؤولية االجتماعية  Positive touchالذي
يولي أهمية كبرى لتمكني املرأة.
عقد املؤتمر على مدى ثالثة أيام بمشاركة أكثر من  500مشارك محليني ،إقليميني
ودوليني من مختلف قطاعات التكنولوجيا ،بمن فيهم أكاديميون ،تالمذة جامعيون،
مهنيون ورواد أعمال ،وتخللته ورش عمل تقنية تفاعلية متعددة ،وجلسات إرشادية

من يحكم
إعالنات
الصيف؟
مايا سماحة

ّ
وتدريب مهني لجميع املستويات وجلسات حوار ،ليشكل بذلك أحد أكبر املؤتمرات
التي تركز على النساء في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العالم العربي.
عن الحدث ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة "تاتش" أمــري غوركان إن "املـســاواة بني
النساء والرجال هي عامل أساسي في استراتيجية شركتنا .ونسعى إلى تحقيق
ذلك من خالل توفير فرص عمل متساوية لهم ،كما أننا نجهد لزيادة عدد النساء في
األدوار التنفيذية في تاتش كما في مجموعة زين عمومًا".
في سياق آخرّ ،
جددت "تاتش" ،للعام الثاني على التوالي ،شراكتها مع جمعية الحركة
الثقافية في لبنان ،لدعم سلسلة من الفعاليات واألنشطة الثقافية تتضمن :معارض
رسم لفنانني مشهورين ،مهرجانات شعرية ،توقيع كتب وحفالت تكريم لحشد من
املمثلني والشعراء والفنانني .باإلضافة الى تنظيم نشاطات بالتعاون مع اتحاد الكتاب
اللبنانيني ،ورابطة الفنانني التشكيليني وغيرها الكثير.

تكنولوجيا

 LGتحصد جوائز EISA
أعلنت شركة «إل جي إلكترونيكس» عن اختيار تلفازها  OLEDطراز  E7كأفضل
تلفاز بتقنية  OLEDمن قبل جوائز الجمعية األوروبية للصورة والصوت  EISAفي
دورتها للعام الحالي  2017بفضل جودة الصورة املثالية وزوايا العرض الواسعة التي
يقدمها ،باإلضافة إلى دعمه لتقنيتي املدى الديناميكي العالي ( )10 HDRوDolby
 ،™Visionاألمر الذي يوفر للمستخدم جودة صوت سينمائية مذهلة.
كما حصل مكبر صوت «إل جي» طــراز  SJ9على جائزة أفضل مكبر صوت من
الجمعية ،ملا يقدمه من صوت فائق الوضوح بفضل تقنية  Dolby Atmosالتي تمكن
مكبر الصوت من إخراج الصوت من أي مكان ضمن حيز ثالثي األبعاد ،حتى من
فوق املستمع.
تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تحديد املنتجات الفائزة بجوائز الجمعية األوروبية للصورة
والصوت  EISAمن قبل عدد من محرري مجالت متخصصة في الصوت والفيديو
عبر  20دولة أوروبية ،والواليات املتحدة األميركية ،وأستراليا.

يضع الـقــانــون ضــوابــط على القطاع
اإلع ــان ــي إذ ي ـتـ ّ
ـوجــب عـلــى مضمون
اإلعـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــراعـ ـ ــاة "امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى
الـشـعــور الــوطـنــي والـســامــة واآلداب
الـعــامــة والـبـيـئــة واملـنــاظــر الطبيعية
واألبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة"
ح ـس ــب املـ ـ ـ ــادة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ــرس ــوم
ّ
 2015/1302امل ـ ـت ـ ـعـ ــلـ ــق ب ـت ـن ـظ ـي ــم
اإلعــانــات والترخيص لها .وحظرت
امل ـ ــادة ال ــراب ـع ــة م ـنــه وض ــع ال ـلــوحــات
اإلعــان ـيــة فــي ع ــدة أمــاكــن منها دور
ال ـع ـب ــادة وت ــواب ـع ـه ــا وض ـم ــن شـعــاع
 50م ـ ـت ـ ـرًا مـ ـنـ ـه ــا .وم ـ ــا ي ـه ـ ّـم ـن ــا ه ـنــا
ه ــو م ـع ـي ــار اح ـ ـتـ ــرام اآلداب ال ـعــامــة
الفضفاض وال ــذي يفتح املـجــال أمــام
ًّ
عدة اجتهادات ،فما يعتبر ُمخل لدى
البعض ال يستدعي هذه البلبلة لدى
آخرين.
وإضافة إلى املراسيم الحكومية ،ال ّ
بد
من تسليط الضوء على قرارات بلدية
عـلــى غ ــرار ال ـقــرار ال ـصــادر عــن بلدية
عام ّ 2004
طرابلس ّ
محددًا مواصفات
اإلع ـ ــان ف ــي ن ـطــاق ـهــا ،فــاش ـتــرط عــدم
ّ
ّ
يتضمن
مخالفة قواعد الحشمة وأل
"مسكرات أو مشروبات تحتوي على
الكحول ولو بنسبة ضئيلة"ّ .
وت ــوض ـي ـح ــا إلزالـ ـ ـ ــة إعـ ـ ــان م ــرخ ــص
ل ـشــركــة ك ــوك ــاك ــوال ح ـصــل ق ـبــل م ــدة،
ُيـظـهــر ف ـتــاة وش ـ ّـاب ــا بـلـبــاس سباحة
ُي ـح ـ ّـدق ــان بـبـعـضـهـمــا ،يـشـيــر رئـيــس
بلدية طــرابـلــس املـهـنــدس أحـمــد قمر
ّ
ّ
تتغير
ال ــدي ــن إل ــى أن ص ــور اإلعـ ــان
دائـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ــارح ـ ــا ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ب ـت ــواج ــد
"صــورة موضوعة أمام جامع ُ تقريبًا
ّ
ومخلة نوعًا ما باآلداب لذلك أزيلت"،
ن ــافـ ـي ــا ّ
أي ت ـ ـشـ ـ ّـدد م ـس ـت ـق ـب ـل ـ ّـي عـلــى
اإلعالنات .وبعد أن أعدناه إلى مرحلة
ّ
أزيلت فيها إعالنات ملشروباتُ ،يذكر
بغياب االنضباط في ّاملدينة في فترة
مضت ،معتبرًا اليوم أنه "ليس هناك
ّ
من مشكلة مع كافة اإلعــانــات بل إن
امل ــوض ــوع مــرت ـبــط بـ ـص ــورة اإلعـ ــان
ّ
امل ـخــلــة وال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة على
طريق دور عـبــادة" .وحــول التناقض
ب ــن رفـ ــض ال ـب ـلــديــة وم ــواف ـق ــة األم ــن
ّ
ّ
العام ،يجيب أن هذا األخير ربما يجد
ب ـعــض الـ ـص ــور ال ت ـح ــوي أي إخ ــال
"لـكــن أي بـلــديــة قــد ت ــرى أنـهــا تحوي
أم ـ ــورًا ق ــد ت ـضـ ّـر بمجتمعها فـتــأخــذ
قرارها في شأنها".

شركات اإلعالن

ُ ّ
تـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر كـ ــول ـ ـيـ ــت ش ـ ـ ــرف ـ ـ ــان امل ـ ــدي ـ ــرة
الـعــامــة لــوكــالــة "يونيفرسال ميديا"
لإلعالنات ( )UM Lebanonبمحطات
يصادفونها في عملهم اليومي ُت ّ
بي
الـضــوابــط املـفــروضــة على اللوحات
اإلعــانـيــة الـتــي يضعونها فــي عــدد
من املناطق .فإضافة إلى رقابة األمن
ّ
ّ
العام التي تتجلى عبر رقم ُيطبع في
أسـفــل اإلع ــان مـظـهـرًا املــواف ـقــة على
ه ــذا األخ ـي ــر ،يــؤخــذ بـعــن االع ـتـبــار
"ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط واالعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات الـ ـت ــي
ً
تفرضها منطقة الضاحية مـثــا إذ
ّ
ال يمكن وضع إعــان يتعلق بفوائد
البنوك فيها ،ناهيك عــن محتويات
ّ
أخرى ترويجية ،وكل ذلك باالستناد
إلى استراتيجية مدروسة وبناء على
اقـتــراحــات املعلنني" .وبالنسبة إلى
إزال ــة إع ــان كــوكــاكــوال فــي طرابلس
وال ـ ـعـ ــائـ ــد إلـ ـ ــى وك ـ ــال ـ ــة  ،UMت ـق ــول
شرفانّ :
"تنبهت للحادثة عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــةّ ،وت ـفــاجــأت
ّ
تتفهم
بتمزيق اإلعـ ــان" ،ومــع ّ أنـهــا
االع ـت ـب ــارات ،كــانــت تـفــضــل الــرجــوع
إلـيـهــا كـشــركــة مـعـنـ ّـيــة ف ــا مــانــع من
ّ
إزالته ولكن أحدًا لم يتواصل معها.
ّ
وت ـ ـض ـ ـي ـ ــف "ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرت أن
ّ
املـ ـحـ ـت ــوى الـ ـت ــرويـ ـج ـ ّـي اسـ ـتـ ـف ــز فـئــة
معينة ،أخذت املبادرة بإزالة ثماني
ل ــوح ــات مـشــابـهــة ف ــي م ــواق ــع أخ ــرى
فــي طــرابـلــس ،ووضـعـنــا إعــانــا آخر
م ـكــان ـهــا .وقـ ــد ّ
رح ـ ــب امل ـع ـلــن بــاألمــر
ّ
وتعاطف مع من أحــس باالستفزاز،
ولم نلمس ّ
أي اعتراض من ِقبله".
وبعيدًا عن إعــان املـشــروب الغازي،
تشير إلى حادثة أخــرى تعيدنا إلى
انـعـكــاس تــوتــر الـعــاقــات بــن الــدول
ع ـل ــى سـ ــوق اإلعـ ــانـ ــات وه ـ ــذه امل ــرة
م ــع "إع ـ ــان ع ـ ـ ّ
ـادي مل ــاب ــس لـلـعــامــة
التجارية  LC Waikikiالتركية التي
أثـ ـ ــارت ت ـح ـف ـظــات ب ـعــض املــواط ـنــن
م ــن أص ــل أرم ـن ــي ،وه ــو م ــا يجعلنا
ّ
نتعلم مــن التجارب التي نصادفها
ً
ّ
تتكرر مستقبال
على الطرقات كي ال
حادثة إزالة أي إعالن".
من جهتهُ ،ي ّ
شدد رشيد الخازن املدير
ال ـعـ ّ
ـام لـشــركــة "أو.إم.دي" لــإعــانــات
( )OMDع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـ ــراع ـ ــاة
خصوصية لبنان املناطقية والدينية
والـعـقــائــديــة" ،وم ــن واجـبـنــا كشركة
نـمـثــل ال ــزب ــون أن نـنـصـحــه بـتـفــادي

ّ
ً
وضــع إع ــان يتعلق مـثــا بالكحول
في مناطق ُيعتبر املوضوع حساسًا
فيها احترامًا لسكانها وتجنبًا لهدر
أمواله وللكالم غير الصائب املرافق
ل ــإع ــان ،فــاخ ـت ـيــارنــا مل ـكــان وضـعــه
يـ ـه ــدف إل ـ ــى إفـ ـ ـ ــادة الـ ــزبـ ــون ول ـيــس
لخلق ردة فعل تؤثر سلبًا عليه ،كون
اإلع ــان ُوج ــد لتشجيع الـنــاس على
شراء املنتج وليس الستفزاز أحد".
ّ
ويـجــد الـخــازن أن "بـعــض اإلعــانــات
تـ ّكــون أحـيــانــا فــي غير محلها ،ومع
ّ
أنـ ـن ــا ال نـصـنـعـهــا إل أن ـن ــا ن ـح ــاول
ال ـت ـهــرب م ــن بـعـضـهــا .فـعـلــى سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال ،ن ـ ـعـ ــارض اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـت ــي
ُت ّ
شجع على شراء مكنسة كهربائية
ّ
أو جــايــة فــي عـيــد األم ونـلـفــت نظر
ّ
الــزبــائــن عند فبركتهم للدعاية بــأن
هذا التوجه يعتمد تصنيفًا خاطئًا".
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــوض ــح م ـ ــارون حـســون
امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـام لـ ـش ــرك ــة "بـ ـ ــي.إتـ ـ ــش.
دي" اإلع ــانـ ـي ــة ( )PHDال ـض ــواب ــط
ُ
ال ـت ــي ت ـف ــرض ع ـلــى اإلع ــان ــات الـتــي
يـ ـضـ ـع ــونـ ـه ــا فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض املـ ـن ــاط ــق
وامل ـت ــأت ـي ــة م ــن "خـ ـب ــرة الـ ـش ــرك ــة فــي
م ــرح ـل ــة أولـ ـ ــى ث ـ ـ ّـم ت ــأت ــي ال ـض ــواب ــط
ُ
الدينية التي تفرض على اإلعالنات
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـبـ ـن ــوك وامل ـ ـشـ ــروبـ ــات
ال ــروح ـي ــة وت ـل ــك ال ـخ ــاص ــة بـمــابــس
السباحة"ُ .
ويـعـ ّـدد عــددًا من املناطق
حـيــث تتجلى ه ــذه الـضــوابــط كمثل
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ،ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ط ــرابـ ـل ــس
ّ
وب ـع ـل ـب ــك .وي ـض ـي ــف"ُ :ي ـش ــك ــل األم ــن
ّ
العام الضابطة األولــى ثم نعود إلى
ّ
املـنــاطــق ك ــل عـلــى ح ــدة" ك ــون البيئة
تفرض دراسة السوق واختيار الفئة
املستهدفة مــع وض ــع خـطــة مالئمة.
ويشرح ّأن الخسائر ّ
يتكبدها الزبون
كما شركة اإلعــانــات في حالة إزالــة
إعالن ّ
معي.

ّ
العام
الذوق

يــرى الــدكـتــور محمود طربيه الخبير
ّ
ف ــي اإلع ـ ــام االس ـتـ ّـرات ـي ـجــي أن "إزالـ ــة
ال ـن ــاس إلع ــان م ــرخ ــص م ــرف ــوض من
ّ
ـان
حـيــث امل ـب ــدأ وغ ـيــر قــانــونـ ّـي فــاإلعـ ّ
م ـ ــوج ـ ــود عـ ـل ــى مـ ـل ــك عـ ـ ـ ــام وال ي ـح ــق
إزالـ ـت ــه إال م ــن ق ـبــل ال ـس ـل ـطــة املـحـلـيــة
أو مــن يملك إذنــا بــذلــك .وتعتبر عــادة
ال ـب ـل ــدي ــات املـ ـس ــؤول ــة ع ــن اإلع ــان ــات
فـهــي تعطي الـتــرخـيــص ل ـهــا" .ويمكن
الـنـظــر إل ــى تـحـفــظ بـعــض الجمعيات
على املحتوى وفقًا ملقاربتني قانونية

