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اقت�صاد

الم�شنوق والحاج ح�سن وقعا مذكرة تفاهم
لمكافحة التلوث ال�صناعي

الحاج حسن والمشنوق يو ّقعان مذ ّكرة التفاهم
عقد وزير البيئة محمد المشنوق
ووزي����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين ال��ح��اج
ح��س��ن وال��م��م��ث��ل المقيم لبرنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي في لبنان
روس م��اون��ت��ن ،م��ؤت��م��را ً صحافيا ً
م��ش��ت��رك�ا ً ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ف��ي مقر
وزارة البيئة ،ت ّم خالله اإلعالن عن
الشراكة القائمة بين وزارتي البيئة
والصناعة وتوقيع م��ذك��رة تفاهم
ح���ول ت��ح��دي��ث «ق��اع��دة البيانات
الخاصة بالمؤسسات الصناعية»
وإصدار مؤشرات بيئية مشتركة.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف
بيئية وتحديد األولويات في مجاالت
وسبل التعاون في ما بين الوزارتين
وال���ت���ي ت��ش��م��ل م���واض���ي���ع ع���دة،
كتعزيز الحوكمة البيئية ومكافحة
التلوث الصناعي وتعزيز التعاون
ضمن المجالس الصحية ولجان
التراخيص الصناعية ودع��م إقرار

مشروع مرسوم تصنيف النفايات
الصناعية والنفايات الخطرة وكيفية
إدارتها من قبل مجلس الوزراء.
وأش��ار المشنوق إل��ى أنّ وزارة
البيئة اخ��ت��ارت «أن ت��و ّق��ع مذكرة
التعاون األولى مع وزارة الصناعة
نظرا ً الى أهمية الشراكة معها من
حيث ع��دد ال��م��واض��ي��ع المشتركة
بين الوزارتين والتفاعل بينهما في
مختلف الميادين».
ول��ف��ت ال���ح���اج ح��س��ن إل���ى أنّ
«المطلوب وض��ع معادلة منطقية
وعلمية صحيحة ت��ؤم��ن النشاط
ال��ص��ن��اع��ي واس��ت��م��راري��ة ال��م��وارد
البيئية والتنمية المستدامة».
وأض���اف« :نغتنم وج��ود السيد
م��اون��ت��ن ب��ي��ن��ن��ا ال���ي���وم لنطالبه
ب��أن تخصص ال��ـ  UNDPدعما ً
لالستثمارات الصناعية الصديقة
للبيئة .فبرنامج األم���م المتحدة

اإلنمائي ي��ؤ ّم��ن األم���وال م��ن ال��دول
ال��م��ان��ح��ة ،ون��ري��د تخصيص هذه
األم��وال للصناعيين لالستثمار في
تطوير المواصفات البيئية حتى
نزيد قدراتنا التنافسية ونحترم
البيئة في الوقت نفسه».
وقال ماونتن« :مع توقيع مذكرة
التفاهم ه��ذه ،ت� ّم دم��ج االعتبارات
البيئية ف��ي القطاع الصناعي في
ال���وق���ت ال����ذي ت��ع��زز ال��ص��ن��اع��ات
األنشطة الخضراء الصديقة للبيئة
التي من شأنها أن تعود بالفائدة
على كل من البيئة واالقتصاد في
لبنان».
وأض�������اف« :ل����م ي��ع��د ال��ق��ط��اع
الصناعي مرتبطا ً بكمية اإلنتاج
ونوعيته فحسب ،بل أصبحت البيئة
المستدامة والمسؤولية االجتماعية
للشركات ركائز أساسية ألي صناعة
ناجحة».

�شهيب دعا البلديات �إلى الم�ساهمة
في منع التعديات على الأحراج
أ ّكد وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ
«األخ��ض��ر المنتج وال��ح��رج��ي خط
أح��م��ر» ،داع��ي�ا ً البلديات والهيئات
األه��ل��ي��ة إل��ى «المساهمة ف��ي منع
التعديات على األح��راج والغابات،
وإب�لاغ ال��وزارة في أي وقت عن أي
مخالفة التخاذ التدابير المناسبة».
وخالل مؤتمر صحافي عقده أمس
وخصص لموضوع االع��ت��داء على
األحراج ،لفت شهيب إلى أنّ «مجلس
الوزراء اتخذ في جلسته األخيرة قرارا ً
بتأمين االعتمادات الالزمة لصيانة
طائرات إخماد الحرائق وتجهيزها
وتشغيلها».

ال��س��وري ،س���واء على االستهالك
للمنتجات ال��زراع��ي��ة أو مزاحمة
ال��م��زارع اللبناني» ،ودع��ا االتحاد
األوروب������ي «إل����ى دع���م الفريقين
عبر ش��راء زي��ت الزيتون اللبناني
وال��ب��ط��اط��ا وال��ف��اك��ه��ة وت��وزي��ع��ه��ا
ك��م��س��اع��دات ف���ي أم���اك���ن تجمع
النازحين من سورية».
وأبدت إيخهورست تجاوبها مع
مقترحات شهيب ،مؤكدة أنّ «دعم
المزارعين وف��ق أول��وي��ات ال��وزارة
سيدرس لتحديد أطر المساهمة في
هذا الدعم ،كما أشارت إلى استمرار
المشاريع القائمة حتى استكمالها».

من جهة أخ��رى ،استقبل شهيب
سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي أنجلينا
إي��خ��ه��ورس��ت ووف����دا ً م��ن مسؤولي
البرامج والمشاريع في االتحاد ،وت ّم
عرض المشاريع المشتركة ومتابعة
مشروع  ARDPالذي ين ّفذ حالياً.
وع�����رض ش��ه��ي��ب أم�����ام ال��وف��د
أولويات واهتمامات وزارة الزراعة،
وركز على المسائل المتعلقة بتغير
المناخ والمياه ومواجهة أزمة المياه
لالستخدام ال��زراع��ي عبر تشجيع
اعتماد تقنيات الري الحديثة الموفرة
كالري بالتنقيط ومساعدة المزارعين
في هذا المجال.
كما أش���ار إل��ى «ت��أث��ي��ر ال��ن��زوح

شهيّب مستقبالً ايخهورست

إيخهورست

«االنترناشيونال كولدج»

وكان شهيب التقى عددا ً من طالب
من مدرسة «االنترناشيونال كولدج»
من الصف الخامس األساسي والذي
يجري بحثا ً حول المواد الكيماوية
المستعملة في الزراعة في لبنان.

إلغاء تشكيل لجنة األدوية

من جهة ثانية ،وقع الوزير شهيب
ق����رارا ح��م��ل ال��رق��م  1/418ألغى
بموجبه القرار الرقم  1/23تاريخ
ينص على
 2010/1/18الذي كان
ّ
تشكيل لجنة األدوية الزراعية.

قزي ا�ستقبل جمعية تجار بيروت
ونقابة �أ�صحاب ال�شاحنات
استقبل وزي��ر العمل سجعان ق��زي ،في مكتبه أمس،
المجلس الجديد لجمعية تجار بيروت برئاسة نقوال
شماس ،وت ّم البحث في قضايا ذات عالقة مشتركة ،إضافة
إلى مسألة الحوار بين أطراف اإلنتاج.
وأكد شماس تقديره لـ»دور وزير العمل في إحياء كل
اللجان التابعة للوزارة ومن بينها لجنة المؤشر ولجنة
الحوار المستدام».
كما التقى ق��زي وف��دا ً من نقابة أصحاب الشاحنات

قزي مجتمعا ً إلى المجلس الجديد لجمعية تجار بيروت

برئاسة شفيق القسيس وجرى البحث في بعض المطالب
والقضايا العائدة للنقابة.
من جهة ثانية ،طلبت وزارة العمل من كل مكاتب
استقدام العامالت في الخدمة المنزلية إي��داع مصلحة
القوى العاملة شهادة تسجيل في مديرية ال���واردات،
وصورة عن آخر تصريح سنوي تقدم به مكتب االستقدام
من مديرية الواردات في وزارة المالية ،وذلك مع بداية كل
عام وضمن مهلة ال تتعدى نهاية شهر كانون الثاني.

تظاهروا تحت �شعار «� 21أيار كرامة الموظف»

موظفو الإدارة العامة:
نرف�ض م�شاريع الخ�صخ�صة
أ ّكدت رابطة موظفي اإلدارة العامة عدم «ترك اإلدارة للحيتان ورفض مشاريع
الخصخصة» ،معتبرة أنّ «المناقشات التي أجريت في جلسة مجلس النواب
األخيرة ،كانت مهينة في حقنا».
وفي كلمة ألقاها خالل االعتصام المركزي الذي نف ّذه موظفو اإلدارات العامة
والوزارات والمتعاقدون واألجراء والمياوميون والمتقاعدون من مختلف المناطق
اللبنانية قبل ظهر أمس أمام وزارة الصناعة في بيروت ،وتحت شعار « 21أيار
كرامة الموظف» ،قال رئيس الرابطة محمود حيدر« :سنبقى محاظفين على وحدة
موظفي اإلدارة العامة وسنكشف ونع ّري القلة القليلة من الموظفين الفاسدين الذين
يش ّوهون سمعتها».
وأضاف« :هم يمعنون في اتخاذ القرارات والسياسات التي تؤدي إلى ضرب
اإلدارة العامة وتصفيتها ،وصوال ً إلى خصخصتها ،لك ّننا عازمون على مواجهة هذه
السياسات».
ولفت إلى أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «س ّوفت وماطلت ولم تنجز إال البنود
التخريبية لإلدارة العامة ،وقد تأملنا عندما أحيلت إلى المجلس النيابي كونه
يجمع الكتل السياسية كافة ،فإذا بهم يقذفون بالسلسلة من لجنة إلى لجنة .قاموا
بنقاشات تهيننا وكالمهم مردود لهم ،إنهم يخالفون القوانين ثم يأتون إلينا من
المس بالتقديمات».
مكان آخر ،من زيادة ساعات العمل من دون مقابل أو أجر إلى
ّ
وأكد أنّ الرابطة لن تدع «هذه البنود التخريبية تمر ،حتى لو أدى ذلك إلى ش ّل
العمل ووقف اإلدارات» ،مطالبا ً مجلس النواب بـ«التراجع عن قرار زيادة الدوام
بسرعة ألننا لن نسمح به وسنضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية».
ودعا حيدر إلى «البقاء على الجاهزية للمشاركة في إضراب يومي  26و27
الجاري ،عند الساعة العاشرة أمام « ».T.V.Aفي العدلية وأمام وزارة التربية في
األونيسكو».
وقد اتجهت المسيرة إلى المتحف مرورا ً بالجامعة اللبنانية فوزارة الصحة،
التفافا ً باتجاه مبنى الـ« ».T.V.Aفي العدلية.

من اعتصام موظفي اإلدارة العامة

�إطالق الدورة الـ 19للمعر�ض الدولي للبناء

�شقير :ال�شركات اللبنانية اكت�سبت �سمعة
عالمية في تنفيذ الم�شاريع الكبرى
أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد
شقير ،إلى أنّ «معرض بروجكت لبنان» الذي بدأ قبل  19عاما ً «عاد على قطاع
البناء ،بل واالقتصاد اللبناني كك ّل ،بفائدة ال يمكن تجاهلها» ،الفتا ً إلى أنّ «لبنان
بفضل موقعه الجغرافي وطبيعته واقتصاده الحر ووفرة الموارد البشرية يش ّكل
موقعا ً مميزا ً الستضافة هذا النوع من الفاعليات التجارية».
وخالل المؤتمر الصحافي الذي عقد في مق ّر الغرفة في الصنائع ،لإلعالن عن
الدورة التاسعة عشرة من «المعرض التجاري الدولي لمواد ومعدات وتقنيات
البناء في لبنان والشرق األوسط» ،أوضح شقير أنّ «الشركات اللبنانية اكتسبت
سمعة عالمية وقدرة راسخة على تنفيذ المشاريع الكبرى وبجودة عالية ،ما يسمح
للشركات اللبنانية المعنية في قطاع البناء والعمران بأن توسع نشاطها إلى دول
المنطقة ،األمر الذي يوفر للشركات األجنبية المشاركة في المعرض فرصة كبيرة
للدخول إلى األسواق العربية من خالل التواصل مع الشركات اللبنانية».
و رأى رئيس مجلس إدارة « »IFP GROUPألبير ع��ون ،أنّ «اإلقتصاد
اللبناني ال يزال يظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على الصمود وتجاوز الصعاب
المحيطة» ،مشدّدا ً على أنّ «مجتمع األعمال اللبناني ال يزال يتطلع قدما ويتمسك
بإيمانه بمستقبل البلد ودوره اإلقتصادي».
ولفت إلى أنّ «معرض بروجكت لبنان» في دورته التاسعة عشرة ،مستعد
للمساهمة في جهود إعادة إعمار سورية التي بدأ المجتمع الدولي يع ّد العدة لها».
وأشار مدير مكتب «الوكالة الفرنسية لتنمية التجارة الدولية» في بيروت
هنري كاستوريس ،إلى أنّ «مشاركة الجناح الوطني الفرنسيّ ،
تدل من جهة على
اهتمام مجتمع األعمال الفرنسي بسوق البناء في لبنان ،ومن جهة أخرى بلقاء
رجال األعمال اللبنانيين الذين يشكلون بانتشارهم اإلقليمي وسيطا ً ممتازا ً لنشر
الخبرات واإلمكانات الفرنسية في أسواق المنطقة».
وأش��ارت مديرة المفوضية التجارية اإليطالية ماريا جياغراندي إلى «أنّ
المفوضية أصرت ،رغم األحداث في المنطقة ،على المشاركة في المعرض بجناح
رسمي ،الفت ًة إلى أنّ «إيطاليا تدرك الموقع االستراتيجي الذي يتمتع به لبنان
كمنصة انطالق نحو أسواق المنطقة».
ورأت الملحقة االقتصادية والتجارية في السفارة البلجيكية ندى عبد الرحيم،
أنّ «مشاركة بلجيكا في المعرض للمرة الخامسة عشرة ومشاركة لوكسمبورغ
للمرة الخامسة ّ
تؤشر إلى ثقتهما بدوره الفاعل في تنمية حركة التبادل التجاري»،
مشير ًة إلى «ازدياد حجم الصادرات البلجيكية إلى لبنان في األعوام األخيرة».
وأ ّكد رئيس «المكتب التجاري في السفارة المصرية» سعد الشيخ ،أنّ «العالقات
التي تربط لبنان بمصر تتجه إلى األحسن دائماً» معتبرا ً أنّ «مشاركة مصر في
بروجكت لبنان هي إحدى األدوات المهمة لتحقيق ذلك».
يذكر أنّ المعرض سيكون من تنظيم الشركة الدولية للمعارض «،»IFP group
وسيقام من  3حتى  6حزيران المقبل ،برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان
في مركز المعارض في «البيال».

موظفو بيروت الحكومي
يوا�صلون اعت�صامهم المفتوح
واصل موظفو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي تحركهم االحتجاجي،
ونفذوا اعتصاما ً أمس أمام مدخل المستشفى ،وأقفلوا المدخل الرئيسي لمدة عشر
دقائق.
وأذاع منسق اللجنة سهيل ريا بيانا ً شكر فيه وزير الصحة وائل أبو فاعور على
تعيين فيصل شاتيال رئيسا ً جديدا ً لمجلس اإلدارة من خارج جدول أعمال مجلس
الوزراء ،موضحا ً أنّ «هذا التعيين ال ينهي معاناتنا ،ولم نلمس أي تط ّور إيجابي
باتجاه قبض مستحقاتنا المالية المكسورة».
وطالب ريّا بـ«تسديد الراتب والمستحقات المتأخرة ،إيجاد آلية ثابتة لتأمين
روات��ب الموظفين في شكل ثابت وتسديدها مع نهاية كل شهر ،النظر بقيمة
المنح المدرسية المقدمة والتي ال تتجاوز الح ّد األدنى أسوة بموظفي الضمان
االجتماعي وكهرباء لبنان ،االستفادة من أشهر  13و ،14إعطاء الموظفين خارج
المالك ح ّقهم بالدرجات بدءا ً من تاريخ مباشرة عملهم (من دون مفعول رجعي)،
تثبيت المياومين وض ّم خدمات السنوات السابقة وحفظ حقوقهم عن ذلك ،وتبني
مشروع إنشاء صندوق تقاعدي وتعاضدي وتخفيض عدد الساعات من  44إلى
 40ساعة».
كما طالب بتجهيزات طبية وأدوية للمستشفى ،وإلى «ما هنالك من مقومات
تساهم بالنهوض بها» ،سائالً المسؤولين في الدولة« :أين أصبحت هذه الخطة
اإلنقاذية»؟
وناشد البيان «اإلسراع في ح ّل هذه األزمة في أقرب وقت ممكن وذلك من أجل
رفع المعاناة التي يعاني منها الموظف إضافة إلى إع��ادة وضع هذا الصرح
األضخم على الخريطة الصحية في لبنان لكي يعود ويلعب الدور الريادي الذي
أنشئ من أجله» ،الفتا ً إلى أنّ «الدولة على رغم الظروف الصعبة التي نمر بها
تعتمد مستشفى الحكومي مستشفى مركزيا ً الستقبال مرضى الكورونا».
وأعلن ريا استمرار االعتصام المفتوح إلى «حين إيجاد حل جذري لمشاكلنا
ضمن األطر السلمية المشروعة».

البابا فرن�سي�س ي�شارك
في الم�ؤتمر الدولي الثاني للتغذية
يشارك البابا فرنسيس في المؤتمر
الدولي الثاني للتغذية (،)ICN2
المقرر أن يعقد في الفترة من  19إلى
 21تشرين الثاني ،في مقر منظمة
«الفاو».
وتشارك في تنظيم هذا المؤتمر
منظمة األم����م ال��م��ت��ح��دة ل�لأغ��ذي��ة
والزراعة «الفاو» « »FAOومنظمة
الصحة العالمية «.»WHO
وقال المدير العام لمنظمة «الفاو»
جوزيه غرازيانو دا سيلفا« :نرحب
بحضور البابا في المؤتمر الدولي
الثاني للتغذية ،والتزامه بالمستقبل
ال��ذي نبتغيه ،أي المستقبل الذي
سيبدأ من خالل ضمان األمن الغذائي

والتغذية لكل ف��رد» .وأض��اف« :إنّ
التكاليف البشرية واالجتماعية
واالقتصادية للجوع وسوء التغذية
هائلة ومتعددة األع��ب��اء ،وه��ذا هو
السبب ف��ي أنّ ك�لاً منا يعمل لكي
يصبح ه��ذا المؤتمر المهم حقيقة
واقعة».
وي��أت��ي المؤتمر ال��دول��ي الثاني
للتغذية كمتابعة ألعمال المؤتمر
األول ،الذي عقد عام  ،1992ويهدف
إل��ى الجمع بين ق��ادة الحكومات،
وغيرهم من صناع القرار على أعلى
ال��م��س��ت��وي��ات ،وممثلي المنظمات
الحكومية وال��دول��ي��ة والمجتمع
المدني ،لتقييم مدى التقدم المحرز

في النهوض بالتغذية والسعي إلى
استنباط سبل جديدة لتعزيز الجهود
الوطنية والعالمية ال��رام��ي��ة إلى
تحسين الحمية الغذائية واألوضاع
الصحية.
وإذ يعاني  842مليون شخص من
الجوع المزمن ،تقدر منظمة «الفاو» أنّ
كثرا ً غيرهم سيقضون أو سيعانون
من اآلث��ار السلبية لنقص التغذية.
وثمة ما يقرب من سبعة ماليين طفل
يموتون قبل بلوغهم سنّ الخامسة
ك��ل ع���ام ،ويعاني م��ن ت��ق��زم النمو
 162مليون طفل دون سن الخامسة،
وفي المقابل فإنّ هنالك  500مليون
شخص يعانون السمنة.

اجتماع ت�شاوري في ال�صندوق الكويتي للتنمية
حول تقرير المنتدى العربي عن الأمن الغذائي
اف ُتتِح في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية أم��س ،االجتماع التشاوري للمنتدى العربي
للبيئة والتنمية حول األمن الغذائي في الدول العربية ،في
إطار متابعة إعداد التقرير السنوي السابع للمنتدى ،حيث
يحضر االجتماع ،والذي يستمر على مدى يومين ،أربعون
خبيرا ً بمن فيهم محررو التقرير ومؤلفو فصوله.
صص االجتماع لبحث مسودات التقرير تمهيدا ً
وقد ُخ ِ
إلع���داده بصيغته النهائية التي م��ن المزمع عرضها
ومناقشتها في المؤتمر السنوي السابع للمنتدى الذي يعقد
في العاصمة األردنية ع ّمان في  26و 27تشرين الثاني
المقبل .ويأتي هذا التقرير حول تحديات األمن الغذائي،
بعد ستة تقارير ح��ول وض��ع البيئة العربية أصدرها
المنتدى العربي للبيئة والتنمية منذ عام  ،2008بحثت
في أثر تغير المناخ واإلدارة المستدامة للمياه والطاقة
واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية في البلدان العربية،
حيث تعتبر هذه التقارير من أب��رز المصادر الموثوقة
والمستقلة في شأن القضايا البيئية في المنطقة.
وافتتح االجتماع المدير العام للصندوق الكويتي
للتنمية عبدالوهاب البدر الذي ن ّوه «بالعمل الجاد الذي
يقوم به المنتدى لتوفير معلومات وتحليالت قائمة
على أسس علمية تساهم في تحديد خيارات تكفل النمو
االقتصادي مع أخ��ذ البعدين االجتماعي والبيئي في
االعتبار».
وشدّد البدر على أهمية موضوع األمن الغذائي الذي
يطرحه التقرير الجديد للمنتدى ،مشيرا ً إلى أنّ «أزمة
الغذاء في السنوات األخيرة واالرتفاع غير المسبوق في
األسعار ،مع ما صاحبها من قيود على التصدير فرضتها
بعض الدول المنتجة للغذاء ،يستوجب البحث عن ضمان
مصادر يمكن االعتماد عليها».
وأوض��ح أنّ الصندوق الكويتي للتنمية يولي مسألة
اإلنتاج الغذائي أهمية كبرى في المشاريع التي يدعمها.
وأوضح األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
نجيب صعب «أنّ التعاون مع الصندوق الكويتي ليس
وليد صدفة ،بل هو نتيجة تقارب في األه���داف ،إذ أنّ
الصندوق يحرص على المحافظة على البيئة في برامجه
ومشروعاته التي يساهم في تمويلها كما يحرص على
استدامة تلك المشاريع».
وق��ال« :إنّ تقرير «أف��د» ح��ول األم��ن الغذائي يهدف
إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز قدرة الموارد الطبيعية
المتوافرة ف��ي المنطقة العربية على مواجهة الطلب
المتزايد على الغذاء ،وف��رص تحقيق االكتفاء الغذائي
الذاتي ،في ضوء انعكاسات النمو السكاني وتغير المناخ.
كما يسعى التقرير إلى تحديد البدائل التي تمتلكها الدول
العربية لتعزيز األمن الغذائي ودور التعاون االقليمي في

تحسين إمدادات الغذاء ،في منطقة ما زالت تستورد معظم
احتياجاتها لكثير من المنتجات الغذائية األساسية ،ما
يع ّرض أمنها الغذائي للخطر».
مناقشة فصول التقرير
وقد عرض الخبير االقتصادي في الصندوق الكويتي
د .عبدالكريم صادق مسودة الفصل المخصص لوضع
األم��ن الغذائي والموارد الزراعية في البلدان العربية،
فقدم بيانات وتحليالت حول اإلنتاج الزراعي المحلي
وحجم المنتجات الغذائية المستوردة ،وش��رح توزيع
موارد المياه واألراضي الزراعية في المنطقةَ .
وخلُص إلى
مقترحات حول مواجهة المعوقات التي تفرضها محدودية
المياه واألراض��ي الصالحة للزراعة ،بما فيها التعاون
اإلقليمي في توزيع الزراعات وفق خصائصها ،واالستغالل
األمثل للموارد الزراعية بما ال يتعارض مع تجديد طاقاتها
الطبيعية واستدامتها.
وشدّد المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة «إيكاردا» د .محمود الصلح على ضرورة
دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير تقنيات زراعية مالئمة
ألوضاع المنطقة ،بخاصة الجفاف والحرارة والملوحة.
وعرض األستاذ في جامعة الخليج العربي في البحرين
د .إبراهيم عبدالجليل مسودة الفصل ال��ذي أع��ده وزير
الزراعة المصري أيمن أبو حديد حول أثر تغيّر المناخ على
الموارد الزراعية ،موضحا ً أنّ اآلثار المتوقعة لتغيّر المناخ
ستؤدي إلى نقص إم��دادات المياه في المنطقة العربية
إلى النصف بنهاية القرن الحالي ،مما يستدعي استنباط
حلول بديلة الستمرار إنتاج الغذاء بمياه أقل وفي ظروف
مناخية قاسية.
أم��ا الفصل ال��ذي أع��ده د .نديم خ��وري ،نائب األمين
التنفيذي لـ»أسكوا» فقد تناول تطوير سالسل إنتاج الغذاء
وتوزيعه في المنطقة العربية .حيث تطرق إلى أهمية تو ّفر
الغذاء وإمكانية توزيعه من مصادر إنتاجه مرورا ً بوسائل
إيصاله لمستهلكيه ،إذ تعتبر المنظومة بأكملها سلسلة
مترابطة ،تتطلب إدارتها وجود بنى تحتية وأنظمة تؤمن
وصول الغذاء من المنتج إلى المستهلك بطريقة سليمة،
بخاصة أنّ العالم العربي يواجه معوقات كثيرة في هذا
المجال.
وأوضح رئيس دائرة اإلنتاج الحيواني في كلية الزراعة
في الجامعة األميركية في بيروت د .شادي حمادة ،أنّ
العالم العربي من أكبر مستوردي اللحوم والقطعان في
العالم ،بينما تملك المنطقة إمكانات كبيرة لتطوير هذا
القطاع وتنمية اإلنتاج المحلي.
ور ّك��ز على استخدام التكنولوجيات الحديثة لدعم
صغار المزارعين ومشاريع اإلنتاج الحيواني الكبرى على
حد سواء ،مع ضرورة التعاون اإلقليمي.

جانب من االجتماع في مقر الصندوق الكويتي للتنمية

تنويه ًا بابتكاراتها في تطوير �شبكات الجيل الرابع

«�إريك�سون» تتر�شح لجائزة المخترع الأوروبي
رش��ح المكتب األوروب���ي لبراءات
االخ����ت����راع ث��م��ان��ي��ة م���ن ب��اح��ث��ي
«إري��ك��س��ون» لنيل ج��ائ��زة المخترع
األوروبي لالبتكارات الرائدة المرموقة،
تنويها ً بابتكاراتهم في تطوير شبكات
الجيل الرابع .وتؤكد هذه الترشيحات
دور «إريكسون» الريادي في مجال
ابتكار وتطوير معايير الجيل الرابع.
ويع ّد هذا الفريق واح��دا ً من ثالثة
مرشحين ضمن فئة جوائز القطاع،
والتي تكرم التميز في مجال التقنيات
الفريدة والناجحة المسجلة كبراءة
اختراع من جانب شركات أوروبية
كبيرة .وسيُعلن عن الفائز ي��وم 17
حزيران خ�لال حفل توزيع الجوائز
في برلين ،وال��ذي س ُيفتتح من قبل
المستشارة األلمانية أنغيال مركل.
وال���م���رش���ح���ون ال��ث��م��ان��ي��ة من
«إريكسون» هم :إريك دالمان ،ستيفان
ب��ارك��ف��ال ،محمد ك��اظ��م��ي ،روب���رت
بولديمير ،ج��ورج يونغرن ،هينينغ
فيمان ،يوهان ت��ورزن��ر ،وماغنوس
ستاتين.
ولعب هؤالء جميعاً ،أدوارا ً رئيسية
في تطوير مشروع التطوير الطويل
األم��د ( ،)LTEال��ذي يع ّد محرك نمو

قطاع اإلنترنت المتحرك.
وي��ش��ار ع���ادة إل���ى ه���ذه التقنية
باسم الجيل الرابع  ،4Gوهي تقدم
تحسينات كبيرة من حيث التغطية
وال���ق���درات وت��وف��ر س��رع��ات تنزيل
وتحميل أع��ل��ى ب��أض��ع��اف ع��دة من
تلك التي يمكن تحقيقها اعتمادا ً على
التقنيات السابقة.
وتعد «إريكسون» شركة رائدة في
مجال تطوير البنى التحتية لشبكات
الجيل الرابع ،حيث تشير التقديرات
أنّ الشركة تسهل مرور  50في المئة
من إجمالي حركة بيانات الهواتف
الذكية عبر شبكات الجيل الرابع.
وتتوقع «إريكسون» أنها ستستأثر
بنحو  25في المئة من إجمالي براءات
االختراع األساسية في مجال شبكات
الجيل الرابع بفضل جهود المرشحين
الثمانية وزمالئهم.
وقالت سارة مازور ،نائبة الرئيس
ورئيسة قسم األبحاث في «إريكسون»:
«يع ّد هذا الترشيح تأكيدا ً مهما ً على
الجهود الكبيرة التي قدمها باحثونا،
ويسلط األض��واء على التركيز الكبير
ال���ذي ت��ول��ي��ه «إري��ك��س��ون» لمجال
البحوث واالبتكار .وتضم فرق عمل

شركتنا  25ألف مهندس متخصص
في البحث والتطوير ،وتنفق سنويا ً 5
مليارات دوالر على البحث والتطوير،
وسجلت  35ألف ب��راءة اختراع على
المستوى العالمي ،وه��ذا كله يعزز
من مكانتها الريادية ويرسخ خبراتها
وكفاءاتها».

تعيينات جديدة

على صعيد آخر ،أعلنت «إريكسون»
ع��ن تعيينها أن��دش ليندبالد نائبا ً
أول للرئيس ورئيسا ً لوحدة عمليات
السحابةوبروتوكولاإلنترنت.ويحمل
ليندبالد ،الذي يشغل حاليا ً منصب
رئيس «إريكسون» بمنطقة الشرق
األوس���ط ،ف��ي جعبته خبرة طويلة
ومعمقة على المستوى الدولي ،حيث
شغل العديد من المناصب الرفيعة
في مجال تطوير األعمال والعمليات
التجارية في دول ومناطق عدة خالل
 17عاما ً من العمل في «إريكسون».
كما أعلنت الشركة عن تعيين آرون
بانسال ،ال��ذي يشغل حاليا ً منصب
رئيس شركة «إريكسونط في منطقة
جنوب شرقي آسيا ،نائبا ً أول للرئيس
ومديرا ً لوحدة أعمال الراديو.

