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اقت�صاد

�سالم افتتح الدورة الثالثة والع�شرين لـ«منتدى االقت�صاد العربي»:
ؤات
اال�ستقرار الأمني �شرط �أ�سا�سي لت�أمين مناخ اقت�صادي م� ٍ

«القومي» ا�ستقبل اتحاد الفالحين العرب :مقاومة الإرهاب
جزء �أ�سا�سي من اال�ستراتيجية االقت�صادية واالجتماعية
استقبل نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
توفيق مهنا ،وف��دا ً من االتحاد العام للفالحين العرب
برئاسة أمينه العام خالد خزعل ،يرافقه وفد من االتحاد
الوطني للفالحين اللبنانيين ،ض ّم كالً من محمد الغرو
وبهجت الحاراتي وه��ود الطعيمي .وحضر االجتماع
إلى جانب مهنا عميد العمل والشؤون االجتماعية نزيه
روحانا ،وعضو المجلس األعلى ،أمين عام مؤتمر األحزاب
العربية قاسم صالح.
ت��ن��اول المجتمعون مجمل ال��ق��ض��اي��ا االجتماعية
والمعيشية لبنانيا ً وعربياً ،وما تتعرض له الدول العربية
من م��ؤام��رات لتقسيمها وتقطيع أواص��ر العالقات بين
شعوبها ،في خطة ممنهجة لسرقة مواردها والقضاء على
بنيتها وتاريخها وأمجادها.

سالم يلقي كلمته

كما بحث اللقاء شؤونا ً تتعلق بالعمال السوريين
وتسهيل مرورهم وحصولهم على إقامات على األراضي
اللبنانية ،نظرا ً إلى الحاجة الملحة لليد العاملة السورية،
وما يترتب على عدم معالجة هذا األم��ر من خسائر في
القطاع الزراعي ،شرط أن ال يش ّكل هذا األمر أي تهدي ِد أمني
للبلدين.
وش�دّد «القومي» خالل اللقاء على أن يتب ّنى االتحاد
وس��ائ��ر االت��ح��ادات العمالية على الساحات العربية
واإلقليمية ،خيار المقاومة ومواجهة الموجات اإلرهابية
التآمرية ،كجزء من االستراتيجية االقتصادية واالجتماعية
ألمتنا ،في خطوة للحفاظ على األرض وعلى الوحدة
االجتماعية.
وقد ن ّوه «القومي» بجهود االتحاد ونشاطاته ومواقفه.

مقدم الحضور خالل االفتتاح

افتتح رئيس الحكومة تمام سالم «منتدى
االقتصاد العربي» الذي انعقد في دورته الثالثة
والعشرين والتي حملت إس��م «دورة سعيد
خ��وري» ،في فندق «فينيسيا»  -بيروت في
حضور نحو  450مشاركاً .وتقدم المشاركين
الرئيسان ف��ؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي
واألمين العام السابق لجامعة الدول العربية
ع��م��رو م��وس��ى وال����وزراء علي حسن خليل،
أالن حكيم ،نبيل دو فريج ،محمد المشنوق،
وآرت���ور نظريان ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد كبير من
ال��وزراء السابقين والسفراء وأرك��ان الهيئات
االقتصادية.
تخللت جلسة االفتتاح وقفة وف��اء خاصة
بالراحل سعيد خوري مؤسس ورئيس «شركة
اتحاد المقاولين» ورئيس «مجموعة االقتصاد
واألعمال» على مدى  25عاماً .تضمنت هذه
الوقفة عرض فيلم وثائقي أعقبه كلمة للوزير
الكويتي السابق ب��در الحميضي ،ث��م كلمة
العائلة ألقاها ك ّل من توفيق خ��وري وسامر
خ��وري ال��ذي أعلن عن إط�لاق «جائزة سعيد
خ���وري» السنوية بقيمة  150أل��ف دوالر
لتشجيع مبادرات رواد األعمال الشباب.

أبو زكي

ب���دأت جلسة االف��ت��ت��اح ،بكلمة الرئيس
التنفيذي لـ»مجموعة االقتصاد واألع��م��ال»
رؤوف أب��و زك��ي ج��اء فيها« :للسنة الثالثة
وال��ع��ش��ري��ن ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ينعقد «منتدى
االقتصاد العربي» في بيروت محافظا ً على
رسالته ليكون منبرا ً للتالقي العربي ومنصة
للمسؤولين وقادة األعمال للبحث في قضايا
الساعة .ونحن اليوم في حاجة إلى هذا اإليمان
فيما نعيش األزم��ات والحروب وارتداداتها،
وفيما أضحينا نخاف مما يخبئ لنا المستقبل
في ظ ّل هذا اإليقاظ التآمري لك ّل أنواع الغرائز
الطائفية والمذهبية والقبلية ،وه��ذا المنحى
لمحاولة تفتيت المنطقة والقضاء على أسسها
الحضارية واإلنسانية العريقة».

باسيل

وأكد رئيس جميعة المصارف فرنسوا باسيل
أن��ه لم يعد مقبوال ً على الصعيد االقتصادي
أن تظل معدالت النمو في المنطقة العربية
متواضع ًة» ،الفتا ً إلى أنّ هذه المعدالت تراوح،
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ،ما بين
 3.2في المئة و  3.8لعامي  2015و.2016
يخص القطاع المصرفي ،أكد
أم��ا ف��ي م��ا
ّ
باسيل «على استمرار الجه ِد الهائل والمثبت
بالمعطيات واألرقام ،الذي بذلته المصارف وال
تزال ،بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات
النقدية والمالية ،من أج��ل إرس��اء وترسيخ

المنحى التراجعي لك ّل من نسبة العجز العام
ونسبة المديونية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
للبالد .ونحن عازمون على ال ُمضي قدُما ً في
هذا النهج ،مستمدّين العز َم والعزيمة من ثقة
مودعينا .كما أنّ قطاعنا المصرفي يستم ّد قوته
ومكانته من التزامه الدائم بالمعايير الدولية
للصناعة المصرفية».

شقير

وألقى رئيس اتحاد الغرف محمد شقير كلمة
قال فيها« :نحن كقطاع خاص لبناني ،بالرغم
من الظروف المؤسفة التي يم ّر فيها بلدنا ،ال
نزال نمتلك العزيمة والتصميم للسير إلى األمام
والعمل على إبقاء لبنان موجودا ً بقوة على
المستوى االقتصادي على الساحتين العربية
والعالمية».
وأض���اف« :خ�لال األش��ه��ر الماضية ،قمنا
ب��زي��ارات خارجية ،إل��ى برشلونة وباريس
وموسكو وروما وميالنو ،عقدنا خاللها سلسلة
من االجتماعات الناجحة ،تهدف إل��ى خلق
شراكات عمل ثالثية األضالع ،أي بين القطاع
الخاص اللبنأ ّني ونظيره األوروب��ي من جهة،
والقطاع الخاص العربي ،أو القطاع الخاص في
أفريقيا من جهة ثانية» .واعتبر «أنّ إقامة هذه
التحالفات االقتصادية التي تستند على جمع
الميزات التفاضلية لهذه األط��راف ،من شأنها
زيادة قوتنا التنافسية في أسواقنا التقليدية
في مواجهة شركات عالمية عمالقة.

حنفي

وتحدّث وزير التموين والتجارة الداخلية
المصري خالد حنفي ،فرأى «أنّ ما يحدث على
الساحة السياسية جزء كبير يكمن حلّه في
أمور اقتصادية ألنّ االقتصاد غير منفصل عن
السياسية ويسير جنبا ً إلى جنب معها».
وأضاف« :إنّ البضاعة العربية كلّها في دول
مطلة على البحار والمحيطات غالبا ً ال تنقل
بحرا ً وتشك ّل أقل من  10في المئة ما يعني أ ّننا
نقوم بعمليات نقل هي األكثر تكلّفة وبالتالي
تصبح القدرة التناقسية متدنية وال تعبّر عن
طموحات ه��ذه ال��دول وال ت��ؤدي إل��ى تكوين
كتلة اقتصادية متكاملة .ويبرز هنا طموح
إلى العبور من منطقة تجارة حرة إلى اتحاد
جمركي وس��وق مشتركة وتكامل اقتصادي،
لكنّ األمر ال يتحقق إال من خالل ثورة في عالم
النقل واللوجستيات».

حكيم

وك��ان��ت مداخلة للوزير حكيم أك��د فيها
«أنّ االستثمار واالس��ت��ه�لاك هما الركيزتان
األساسيتان اللتان تؤديان إلى إعادة تحريك

عجلة النمو».
وقال« :ال يمكن إعادة الثقة بالكيان االقتصادي
لرفع حجم االستثمارات من دون أن يتوفر وضع
سياسي وأمني مستقر والذي بدوره لن يتحقق
من دون انتخاب رئيس للجمهورية ،حيث نؤكد
أنّ الفراغ الرئاسي واستمرار التباعد بين القوى
السياسية سيؤديان إلى المزيد من التدهور
على المستويين االق��ت��ص��ادي واالجتماعي،
ما قد يدخلنا في ما نحن في غنى عنه .لذلك،
المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل
الغد ،إلعادة تحريك عجلة البالد والمساهمة في
تفعيل عمل المؤسسات والنهوض باالقتصاد.

السنيورة

وألقى الرئيس فؤاد السنيورة كلمة اعتبر
فيها «أنّ التحدي الكبير ال��ذي يواجهنا اآلن
وأكثر في السنوات العشر المقبلة يكمن في
كيفية إيجاد  50مليون فرصة عمل جديدة
الستيعاب المنضمين الجدد إلى سوق العمل
العربية».
ولفت إل��ى «أنّ ه��ذه اإلشكاليات مع عمق
تداعياتها السلبية ق��د تشكل فرصة يمكن
استيالدها من رحم المشكالت للدول العربية
المنتجة للنفط والمستوردة له على ح ّد سواء
وذل��ك للسير ف��ي ب��رام��ج إصالحية حقيقية
القتصادياتها ولمالياتها العامة لتنويع
االقتصادات الوطنية ولتعزيز معدالت النمو
وجهود التنمية البشرية واالقتصادية وترشيق
القطاع العام ولتمكين القطاع الخاص العربي
من جذب االستثمار األجنبي المباشر».

سالم

ث��م ت��ح�دّث الرئيس س�لام الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ
االقتصاد اللبناني يعيش منذ عشر سنوات
وضعا ً صعبا ً غير مسبوق ،نتيجة أح��داث
كبرى م��ا فتئت تتوإلى منذ جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري .اغتياالت سياسية،
وع��دوان إسرائيلي غاشم عام  ،2006وأزمة
سياسية داخلية مستحكمة ،وتوترات إقليمية
توجتها ال��ح��رب السورية التي هجرت إلى
لبنان مليونا ً ونصف مليون مواطن سوري .ك ّل
هذه األزمات ،وما رافقها من تراجع كبير لعدد
السياح ،أضعفت االقتصاد اللبناني الذي تلقى
في اآلونة األخيرة ضربة إضافية نتيجة انقطاع
سبل التصدير الب ّري للمنتجات اللبنانية .لكن
في مقابل هذه الصورة ،نجح قطاع األعمال
ال��خ��اص ف��ي الحفاظ على مستوى ع��ال من
األداء ،ما ساعد على تماسك الوضع االقتصادي
وحال دون حصول انهيار كبير».
«أوج��ه تحية إلى جميع الهيئات
وأض��اف:
ّ
االقتصادية وإلى القطاع الخاص اللبناني الذي

موظفو م�ست�شفى بيروت الحكومي
اعت�صموا �أمام وزارة ال�صحة

من االعتصام امام وزارة الصحة
نفذ موظفو مستشفى بيروت
الحكومي اعتصاما ً أم���ام وزارة
الصحة في المتحف ،في حضور
ممثل عن موظفي اإلدارة العامة
محمد ق���دوح ول��ج��ن��ة المتابعة
لموظفي المستشفى.
وت��ح��دث ق���دوح ب��اس��م موظفي
اإلدارة العامة فاعتبر «أنّ موظفي
المستشفيات هم جزء من موظفي
اإلدارات العامة» ،مطالبا ً بـ»دفع
مستحقاتهم الشهرية التي هي
الح ّد األدنى من المسؤولية».
وتال بسام العاكوم بيان لجنة
الموظفين وجاء فيه« :لم يعد خافيا ً
على أحد األزمة المتك ّررة التي نم ّر
بها شهرياً ،وبعد وصول األمور إلى
الح ّد الذي وصلت إليه من تجاهل
للمسؤولين لمطالبنا ورف��ض
االس��ت��م��اع وال��ن��ق��اش ف��ي األزم���ة

منتدى مكافحة تبيي�ض الأموال �أو�صى
ب�إيجاد نظام رقابة داخلي متكامل

(أكرم عبدالخالق)
والسبل اآليلة إلى الخروج منها،
وبعد ت��ك��رار تحركاتنا المطلبية
واالحتجاجية داخ��ل المستشفى،
ننتقل اليوم بتحركنا إلى الخطوات
التصعيدية التي كنا قد حذرنا منها
سابقا ً والمتمثلة ببداية التحرك
واالع��ت��ص��ام خ���ارج المستشفى،
والتي تبدأ اليوم هنا وتتنقل في
األيام والتحركات المقبلة إلى مبان
حكومية أخرى».
وأض����اف« :م��ن هنا وم��ن أم��ام
وزارة ال��وص��اي��ة وزارة الصحة
ال��ع��ام��ة ن��ذك��ر أنّ ال��ح��ل األم��ث��ل
واألفضل للوصول إلى االستقرار
واالس���ت���م���رار ب��ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات
الحكومية يتمثل بض ّم خدماتنا
إلى مالك اإلدارة العامة عبر إجراء
التعديالت ال�لازم��ة على القانون
.5441994

ويسجل
يثبت ك ّل يوم ،كفاءة ومثابرة وإصراراً،
ّ
ك ّل يوم إنجازات تدعو إلى االحترام ،بالرغم من
ك ّل المعوقات التي تعترض عمله ،والتأخر
في إقرار اإلصالحات المطلوبة لتحسين مناخ
األعمال في لبنان» .وأشار إلى أنّ «الخالفات
السياسية ،التي تطال الصغيرة والكبيرة في
بلدنا ،حالت لألسف حتى اآلن ،دون اتخاذ
قرارات ورسم سياسات شديدة األهمية تتعلق
بقطاعات اقتصادية حيوية ،ومن شأنها إحداث
تأثير إيجابي على نسب النمو .أعطي مثاال ً على
ذلك ،قرار االنتقال من مصادر الطاقة التقليدية
إل��ى ال��غ��از الطبيعي ،بما ي��ؤدي إل��ى خفض
نسبة التلوث والكلفة التشغيلية لمؤسسة
كهرباء لبنان وللقطاع الصناعي ،باإلضافة إلى
تحديث محطات إنتاج الطاقة ،إقرار المراسيم
المتعلقة ب��إط�لاق عملية استكشاف النفط
والغاز في المياه اإلقليمية اللبنانية ،تحسين
مستوى االتصاالت وخدمات اإلنترنت وخفض
أسعارها ،إقرار الموازنة العامة للدولة».
وقال« :إنّ ك ّل هذه الخطوات االستراتيجية،
التي ترتدي أهمية بالغة لالقتصاد اللبناني،
هي بك ّل بساطة خطوات ُممكنة وفي متناولنا.
لكنّ إنجاز هذه األم��ور ،يحتاج أوال ً إلى تنقية
الهواء السياسي الذي نتنفسه صبحا ً وعشيّة،
وإيجاد اإلرادة لدى الجميع بجعل المصلحة
الوطنية العليا هدفا ً أوال ً ووحيداً».
وتابع سالم« :على الرغم من ك ّل التجاذبات
السياسية ،نجحت حكومتنا في تأمين ح ّد
مقبول من االستقرار ،حمى السلم األهلي وج ّنب
البالد مخاطر االنزالق إلى توترات أمنيّة ليست
في مصلحة أح��د .تح ّقق ذل��ك بفعل مناخات
الحوار القائم بين القوى السياسية ،والتقاء
اإلرادات على تحصين ال��ب�لاد إزاء ع��دوى
الفوضى الرهيبة في الجوار .لكنّ هذا اإلنجاز
ما كان ليت ّم أوال ً وأخيراً ،لوال أولئك المنتشرين
في الجبال والوديان والقرى والمدن ،من جرود
السلسلة الشرقية إل��ى الضاحية الجنوبية
لبيروت ،ومن طرابلس إلى حدودنا الجنوبية.
عنيت بهم أبناءنا في الجيش والقوى األمنيّة
الذين نش ّد على أيديهم ف��ردا ً ف��رداً .وإذا كان
االستقرار األمني هو الشرط األول لتأمين مناخ
اقتصادي مؤاتٍ  ،فإنّ الشرط األساسي الثاني
هو االستقرار السياسي الذي ما زال لألسف غير
محقق .لقد قلنا وما زلنا نك ّرر بالصوت العالي،
ال استقرار وال حياة سياسية سليمة من دون
رئيس للجمهورية .إنّ الحكومة ليست ،ولن
تكون بديالً من رئيس في قصر بعبدا يمارس
صالحياته الدستورية كاملة».
وفي نهاية االفتتاح ،ك� ّرم المنتدى رئيس
االتحاد العام لغرف التجارة المصرية أحمد
الوكيل .ومحمد رشيد البالع – السعودية،
وراشد فهد النعيمي – دولة قطر.

 إي��ج��اد آل��ي��ة واض��ح��ة لدفعالمستحقات الشهرية مع بداية ك ّل
شهر (وهناك آلية مطروحة يمكن
البحث بها عبر دفع المستحقات
ع��ب��ر ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ف��ي شكل
شهري).
 ضرورة تصديق وإق��رار ورقةالحقوق الصادرة عن مجلس اإلدارة
والموجودة على مكتب معالي وزير
الصحة العامة.
 التوقف عن أرس��ال التهديدوال��وع��ي��د المباشرين إل��ى بعض
ال��م��وظ��ف��ي��ن ،أو غ��ي��ر ال��م��ب��اش��ر
عبر الحديث ع��ن إمكانية إقفال
المستشفى الحكومي.
وأشار البيان إلى أنه «ت ّم تسليم
مدير ع��ام وزارة الصحة الدكتور
وليد عمار نسخة عن البيان وتمت
مناقشة الوضع العام معه».

اختتم «منتدى مكافحة تبييض األموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات
التدقيق» الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،بالتعاون مع
هيئة التحقيق الخاصة ،أعماله ظهر أمس بعد خمس جلسات في مركز المؤتمرات
والمعارض في «بيال»  -وسط بيروت ،وأذاع هشام حمزة التوصيات وأبرزها:
«ال ب ّد لنا أن نضع خالصة ألعمال المنتدى وتوصيات نعتمدها للبناء عليها
والعمل على تطبيقها ،لتصبح أعماله أساسا ً لتطوير األسس واألساليب الواجب
اعتمادها لتفعيل دور األجهزة الرقابية الخاصة بالمنشأة ،داخلية كانت كالرقابة
الداخلية في مختلف القطاعات ووحدة االمتثال وخالفه في القطاعات المنظمة،
أم خارجية كدور مدقق الحسابات واألجهزة الرقابية المشرفة والتنسيق في ما
بينها.
إنّ هذا المنتدى بيّن في شكل موثق:
أنه يجب على المنشآت ،مهما كان حجمها ،ومع مراعاة طبيعة عملها ،السعي
إلى حسن تطبيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة واألنظمة العالمية المرتبطة بمكافحة
تبييض األموال وما يتفرع عنه ،عبر:
 إيجاد نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفاعل على جميع مستوياتالمنشأة ،من مجلس اإلدارة نزوال ً الى سائر الوحدات في المنشأة.
 وضع السياسات وإالج��راءات لالمتثال بااللتزامات القانونية واألخالقيةواألنظمة المرعية اإلجراء والتقيد بها والعمل على تحديثها دورياً.
 التعامل بشفافية تامة مع األجهزة الرقابية ،أكانت معينة من المنشأة نفسهاكمدقق الحسابات ،أو من قبل األجهزة الرقابية».
وتمنى المشاركون في المنتدى على مجلس النواب «اإلسراع في إقرار القوانين
المتعلقة بتعديل القانون الخاص بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وبنقل
األموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات الضريبية ،ألنّ أي تأخير في إقراراها
سيؤدي إلى تهميش لبنان في المجتمع الدولي وربما إلى فرض عقوبات من
الجهات الرقابية الدولية .كما دعوا إلى إعادة إحياء مشروع تنظيم قطاع هيئات
الضمان وإقراره في أسرع وقت.

وفد الفالحين العرب خالل اللقاء مع قيادة «القومي»

رعى الم�ؤتمر المتو�سطي لتربية النحل

�شهيب :التلوث والمبيدات وانح�سار الم�ساحة
مخاطر ّ
تهدد القطاع
رعى وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب المؤتمر المتوسطي
لتربية النحل تحت عنوان «االستراتيجيات التطويرية
لتربية النحل في لبنان وحوض البحر المتوسط» الذي
نظمه المؤتمر الوطني اللبناني لتربية النحل ،بالتعاون
مع نقابة المهندسين في بيروت ،في بيت المهندس ،في
حضور رئيس اتحاد النحالين في حوض البحر المتوسط
فيتشنسو بانيتييري والمدير اإلقليمي لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في لبنان لوكا رندا وممثل منظمة األغذية
وال��زراع��ة الدولية «ف��او» موريس سعادة ،مدير مكتب
التعاونية اإليطالية جانديا ساندري ورئيس قسم بعثة
التنمية المستدامة لالتحاد األوروبي في لبنان مارتشليو
م��وري ورئيسة ال��ف��رع السابع ف��ي نقابة المهندسين
جوسلين وهبي ممثلة رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين
النقيب خالد شهاب وحشد كبير من المهندسين ومربي
النحل.
وتناولت كلمات ك� ّل من بانيتييري ورن��دا وسعادة
وس��ان��دري وم���وري «ض���رورة تطوير قطاع النحل في
حوض المتوسط ،وأنّ المشكالت تكاد تكون متشابهة
في شمال المتوسط وجنوبه ،وأصبح من الضروري
العناية به والبحث الجدي عن حلول علمية تعالج تلك
المشكالت ،كونه يدر في شكل مباشر أكثر من  200مليار
دوالر ،وبشكل غير مباشر أكثر من  1300مليار دوالر على
مستوى الغذاء ،ألنّ معظم الزراعات مرتبطة به ،ما جعل
قطاع النحل مرتبطا ً باألمن الغذائي للبشرية.
وألقت وهبي كلمة النقيب شهاب ،مشيرة إلى «أنّ مؤتمر
استراتيجيات التنمية لتربية النحل في لبنان والدول
المتوسطية هي مناسبة للمشاركين (خبراء ومربي النحل
وباحثين) للتعرف على واقع تربية النحل ،وتبادل اآلراء
وتقاسم المعرفة من أجل الفهم الجيد لالشكاليات التي
تواجهها تربية النحل في عالقتها مع البيئة وتحديد
فرص تطويرها ،وللبلديات دور في المساهمة في التنمية
والتطوير».
وقالت« :إنّ تربية النحل قديمة جدا ً في لبنان ،حيث
يمتاز بمناخ مالئم إلنتاج أجود أنواع العسل ،لكنّ ظروف
الحرب واألمراض المفاجئة أبادت جزءا ً كبيرا ً منها ،ويبقى
إحياؤها وتشجيعها مطلوبا ً في مجتمع ريفي في حاجة
إلى زيادة مداخيله بأق ّل استثمارات ممكنة».

وح��دّد شهيب ثالثة مخاطر للنحل في لبنان وهي
التلوث ،خصوصا ً من المبيدات «التي أتمنى أن أستطيع
أن اكافح عمليات التهريب التي تصل إلى لبنان ،حيث
نعمل على مكافحة هذا الموضوع قدر المستطاع .وثانيا ً
حشرة الفروة التي نجحنا في القضاء عليها من خالل
توزيع المبيد الخاص ووزع مجانا ً على النحالين ،وحصل
عندنا نقص وبدأنا بمناقصة تأخذ طريقها الروتيني
واإلداري والرقابي .ثالثا ً انحسار مساحة رأس النحل
جراء االجتياح العمراني حيث تلحظ النور المنبعث من
وادي البقاع ليالً أكثر من االماكن غير المضيئة يعني
عملية العمران التي تتكاثر على نحو مخيف .ويبقى لنا
األحراج التي نسعى مع وزارة البيئة للحفاط عليها ضمن
محميات لتبقى مساحة للنحل».

التنمية الزراعية في المناطق الجبلية

من جهة أخ��رى ،أطلقت أمس في مق ّر مجلس اإلنماء
واإلعمار المرحلة األول��ى من مشروع التنمية الزراعية
المستدامة في المناطق الجبلية الممول عبر قرض صندوق
األوبيك للتنمية االقتصادية ،في حضور كّ��ل من وزير
الزراعة أكرم شهيب ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجسر ورئيسة اللجنة اإلداري��ة لمكتب تنفيذ المشروع
األخضر غلوريا أبي زيد.
يهدف المشروع إلى خفض نسبة الفقر في المناطق
الريفية من خالل تحسين اإلنتاج الزراعي ومستويات
الدخل لدى المجموعات المستهدفة في المناطق الجبلية
الريفية في ك ّل المناطق ،وينفذ استنادا ً إلى اتفاقية التمويل
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المشروع األخضر
ومجلس اإلنماء واإلع��م��ار .وه��و يغطي تنفيذ  20بركة
جبلية موزعة على ك ّل المناطق اللبنانية ،وتنفذ على
مراحل .وقد ت ّم تلزيم المرحلة األولى ،وتشمل إنشاء  8برك
جبلية في المناطق التالية :إهمج ،بوداي ،عين بنيّه ،بيت
ليف ،شبعا ،نحله ،عيترون وعيتا الشعب.
كما ت ّم تلزيم الدراسات التنفيذية للمرحلة الثانية،
وتشمل أيضا ً ثماني برك في مناطق الشمال وجبل لبنان
والجنوب.
وش��ارك في إطالق المشروع المتعهدون الذين رست
عليهم مناقصات التنفيذ.

دورة حول تربية النحل في �شبعا
أقامت مؤسسة برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية ،دورة ح��ول تربية النحل في بلدة شبعا – قضاء
حاصبيا ،بالتعاون مع جمعية اإلنماء الريفي الخيري في البلدة ،وتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية
.
وتضمن ب��رن��ام��ج ال����دورة ش��رح ح��ول كيفية تربية النحل وال��ع��ن��اي��ة بها ومعالجة األم����راض التي
تصيبها.
وفي ختام الدورة ،جرى توزيع لوازم وأدوات على مربي النحل والمشاركين في الدورة ،وهي عبارة عن لباس
خاص (بدالت) ومنافخ هوائية خاصة بالنحل ،على أن يتم الحقا ً تسليمهم قفران نحل.

نقيب مزارعي الأزهار طالب
بحماية القطاع وت�صريف الإنتاج
اعتبر نقيب مزارعي األزهار والشتول روجيه مع ّوض في بيان «أنّ قطاع األزهار
والشتول في خطر ،ألنّ استهالك األزهار والشتول ال يتعدى  25في المئة من حجم
االستهالك في العام الماضي».
أضاف »:المزارع اللبناني أحب هذا القطاع ،وأعطاه ك ّل ما يملك ،لكنه اليوم في
حالة إحباط ،ألنه ال يوجد تصريف لمنتجاته الزراعية».
وطالب «بحماية ودعم هذا القطاع ،وإرش��اد المزارعين ،وتسويق اإلنتاج،
وتأمين ضمان للمزارعين الذين يقدمون الجمال والفرح للبنان ،والتعويض
عن الخسائر التي لحقت بهم جراء غضب الطبيعة ،ما أعاق تسديد المستحقات
والقروض الممنوحة من مؤسسة كفاالت والمصارف».
وقال »:لبنان بلد واعد إلنتاج األزهار والشتول بشهادة خبراء عالميين ،من
خبراء هولنديين وغيرهم  ،لما يمتاز به من مقومات أساسية فريدة وهي الطقس
والتربة والمياه».

المشاركون في الدورة

(رانيا العشي)

