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اقت�صاد

افتتح الدورة الـ 15للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة

�سالمة :خ�صخ�صة بور�صة بيروت
عامل �إيجابي للأ�سواق المالية
افتتح رئيس هيئة األسواق المالية حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،في فندق «فور سيزنز» ال��دورة السنوية
الخامسة عشرة للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة
المالية ( )IFREFIوالتي يعلن خاللها انتخاب لبنان
ممثالً بهيئة األسواق المالية نائب رئيس للمنظمة.
وأل���ق���ى س�لام��ة ك��ل��م��ة أك���د ف��ي��ه��ا «اع���ت���زاز لبنان
بفرانكوفونيته» ،وقال« :إنّ األزمة المالية العالمية في
عام  2008كان أحد أسبابها الرئيسية غياب التواصل
بين مختلف هيئات الرقابة .في لبنان ،كان هدفنا تفادي
ذلك ،وبدأنا العمل ومنذ سنوات على تفعيل التواصل بين
مختلف الهيئات» ،الفتا ً إلى»أنّ ما يجمع ك ّل من المصارف،
وسوق األوراق المالية ،وهيئة مكافحة تبييض األموال في
لبنان كونها جميعها برئاسة حاكم مصرف لبنان».
أض��اف« :نقوم حاليا ً باإلعداد إلط�لاق منصة تداول
إلكترونية ب��ه��دف تشجيع اللبنانيين والمؤسسات
اللبنانية واالغ��ت��راب اللبناني على االهتمام بالسوق
الداخلي وزيادة السيولة الداخلية من اجل تمويل افضل
للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة،
ما يساهم في مرونة أكبر للسياسة المالية».
وتابع« :نصر على أن تكون هذه المنصة بمواصفات
الكترونية عالمية وأن تكون شفافة ويجري اإلشراف عليها
بشكل جيد .كما أنّ الحكومة اللبنانية قررت خصخصة
بورصة بيروت ون��رى في ذل��ك عامالً بغاية اإليجابية
لألسواق المالية ،ونأمل أن تتزامن هذه الخصخصة مع
إط�لاق المنصة اإللكترونية التي يكمن أحد أهدافها في
أن تشكل سوقا ً جديدا ً تستفيد منه الشركات المتوسطة
والصغيرة بدعم من مصرف لبنان ،الذي أعطى الحوافز
المالية للمصارف لتشجيع استثمارها في الشركات التي
تعنى باالقتصاد المعرفي وصناديق االستثمار وذلك من
خالل التعميم رقم  331الصادر عن مصرف لبنان ،إيمانا ً
منا بالدور ال��ذي تلعبه هذه الشركات في زي��ادة فرص
العمل».
وأوضحت هيئة األسواق المالية في بيان ،أنّ «انعقاد
الدورة في بيروت يشكل فرصة ألعضاء المنظمة للتأكيد
على التزامهم في دعم النظام المالي اللبناني ،ال سيما
في ه��ذه األوق��ات العصيبة التي تمر بها المنطقة على
الصعيدين االقتصادي والسياسي» ،الفتة إلى أنّ «هذه
ال���دورة يعود إع�لان قبول عضويتها في المنظمة إلى
الدورة الثالثة عشرة التي عقدت عام  2014في أبيدجان.

وتناقش ال��دورة الحالية والتي تشارك فيها شخصيات
رفيعة المستوى وتضم أكثر من  12وفدا ً يمثلون أعضاء
المنظمة ،مجموعة من مواضيع الساعة منها تمويل
األسواق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
والفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويالت .وتلقي
الضوء على ض��رورة حماية المستثمرين وعلى ال��دور
والصالحيات إلى تفوض بها الجهات المنظمة لألسواق
بغية تحسين ممارسات الشركات المدرجة وإع��ادة
الثقة بالقطاع المالي .وتعالج ال��دورة المواضيع ذات
الصلة بالمناخ االقتصادي والمالي ،ال سيما في األسواق
الناشئة ،باإلضافة إلى التطور المؤسساتي والتنظيمي
لمختلف األنظمة المالية ،واالستثمارات ،وآليات حماية
المستثمرين والتعويض لهم.
وأك��د المشاركون خ�لال ال���دورة «أهمية ال��دور الذي
تلعبه هيئة االسواق المالية اللبنانية ومقاربتها الشاملة
حيال تطوير اإلط��ار التنظيمي لسوق األوراق المالية
وذل��ك بالتعاون مع خبراء من البنك ال��دول��ي .وإح��دى
أهم التطورات التي تندرج في هذا السياق هي توقيع
أول إتفاقية دولية مع هيئة األوس��اق المالية الفرنسية
( )AMFوالتي مهدت الطريق أمام توقيع إتفاقيات أخرى
مختلفة مع عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية الدولية.
وفي هذا الصدد ،تعمل هيئة األسواق المالية على توقيع
اتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الفرنكوفونية قبل
نهاية عام  2016الجاري».
وأشار البيان إلى أنّ الهيئة بلغت المرحلة األخيرة من
إجراءات إلتحاقها بالمنظمة الدولية لهيئات سوق المال
( )IOSCOوذلك بفضل الدعم المطلق لرئيسها وحاكم
مصرف لبنان األستاذ رياض سالمة ورؤيته الرامية إلى
منح الهيئة دورا ً رياديا ً في تطوير األسواق المالية .وتأتي
هذه المبادرة لتتوج سنوات من العمل ال��دؤوب أعطت
الهيئة مكانة كسلطة منظمة ومشرفة قادرة على العمل
وفقا ً للمعايير الدولية المعتمدة».
وذك��رت أنّ «المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة
المالية تجمع رؤساء المنظمات األعضاء بشكل دوري في
بلد مضيف لمراجعة آرائهم إزاء تطوير األسواق المالية،
فضال عن عرض لنتائج البحوث ،ومشاركة تحاليل الواقع
المالي الدولي ،والتحدث بعمق عن مشاريع اإلصالح في
مجال األسواق المالية».

حكيم يلتقي نظيره الفرن�سي:
االقت�صاد اللبناني �صامد رغم ال�شغور
زار وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم وزير االقتصاد
والصناعة واالقتصاد الرقمي الفرنسي إيمانويل ماكرون
في مق ّر الوزارة في بيرسي وبحث معه الوضع االقتصادي
الحالي في لبنان.
وأكد حكيم «أنّ االقتصاد اللبناني هو في حالة صمود
رغم الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين ورغ��م ثقل
وتأثير النزوح السوري على االقتصاد واألم��ن وسوق
العمل» ،متطرقا ً إل��ى موضوع انضمام لبنان لمنظمة
التجارة العالمية بعنوان كيفية حماية اإلنتاج الوطني في
ظل انضمام لبنان لهذه المنظمة.
وع��رض حكيم م��ع نظيره الفرنسي «ألهمية قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسبل التعاون
مع فرنسا على صعيد االقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة

وعلى صعيد القطاع المصرفي» ،مشدّدا ً على «أنّ القطاع
المصرفي هو قطاع أساسي في لبنان كونه ركيزة أساسية
لالقتصاد إلى جانب استقرار وصمود القطاع المالي ،ولكن
النهوض اإلقتصادي يحتاج إلى وضع خطط اقتصادية
طويلة األمد لتأمين االستقرار واالستمرار واالستمرارية».
ودعا حكيم نظيره الفرنسي «إلى زيارة لبنان وإنشاء
لجنة تعاون بين الوزارتين لتطوير النقاط التي نوقشت»،
وأكد ماكرون «مسؤولية فرنسا ودورها في مساعدة لبنان
ال سيما في إطار تبادل الخبرات والتعاون على الصعيد
االقتصادي».
وخ��ت��ام �اً ،دع��ا ال��وزي��ر حكيم فرنسا إل��ى «أن تدفع
اللبنانيين وتساعدهم على انتخاب رئيس للجمهورية
ذاكرا ً تأثيرها التاريخي اإليجابي في لبنان والمنطقة».

غ�صن والمطيري :لتوحيد الحركة
النقابية العربية في مواجهة التحديات
شهد مكتب البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية في لوزان ـ جنيف ،على
هامش فاعليات الدورة  105لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا ً في مقر االمم
المتحدة في جنيف في حضور  5000شخصية يمثلون أطراف العمل الثالثة
في  187دولة حول العالم ،اجتماعا ً بين األمين العام لإلتحاد الدولي لنقابات
العمال العرب اللبناني غسان غصن ،والمدير العام لمنظمة العمل العربية
تخص
الكويتي فايز المطيري ،بحثا في خالله مجمل الملفات والقضايا التي
ّ
عالم العمل عربيا ً ودوليا ً خاصة التدريب ،والتشغيل والبطالة ،والحريات،
واإلرهاب ،والهجرة ،والفقر ،وبرامج وخطط التنمية ،والعمل العربي المشترك.
ووصف اللقاء بـ«الود والعالقة الوطيدة بين «العمل العربية» و«العمال
العرب» ،وأكد المطيري» اعتزام منظمته على تقديم كافة أشكال الدعم المادي
والمعنوي للنهوض باالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،موضحا ً أنّ
«االتحاد الدولي ضلع أساسي من أضلع «المنظمة» وأنّ قوته ووحدته داعم
كبير لمنظمة العمل العربية التي تضم أيضا ً الحكومات ممثلة في وزارت العمل
وأيضا ً أصحاب األعمال ،مشيرا ً «إلى أهمية التنسيق خالل الفترة المقبلة بين
هذه األطراف للخروج بعالقات موازنة تخدم كل االطراف وتدفع بعجلة التنمية
والبناء نحو األمام».
ووجه غصن من جانبه الشكر للمطيري على هذا اللقاء الذي يكشف عمق
ّ
العالقة التاريخية بين «المنظمة» و«االتحاد» ،مشيرا ً إلى حرصه الشديد على
اتخاذ قرارات جماعية وبالتشاور وبالدفع نحو العمل والخطط المشتركة التي
تخدم كافة األطراف.
وأكد الطرفان «أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات
الراهنة كي يقدما لصناع القرار روشتات عملية وموضوعية للنهوض بالعالم
العمل».
واتفق الطرفان على التنسيق في القضايا القومية والعربية المشتركة وعلى
رأسها دعم الحق الفلسطيني وفضح ممارسات االحتالل االسرائيلي في االراضي
العربية المحتلة.

نظريان يفتتح معر�ض
«بروجكت لبنان»
افتتح وزي��ر الطاقة والمياه أرثيور نظريان في مركز «ب��ي��ال» ،معرض
«بروجكت لبنان  ،»2016الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض في دورته
ال ،21وهو معرض تجاري مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء في لبنان
والشرق األوسط .كما افتتح تزامنا المعرض الدولي السادس لتوليد وتوزيع
الطاقة ،والكهرباء ،والتهوئة والتكييف ،والطاقة البديلةEnergy Lebanon ،
 ،2016في حضور سفراء الدول المشاركة وعدد من المسؤولين والديبلوماسيين
وحشد من العارضين.
قص الشريط ،جال نظريان على أرجاء المعرض ،منوها ً بـ«استمرار
بعد ّ
اقامة النشاطات االقتصادية والمعارض التي تثبت اصرار لبنان على الحياة
واالبداع».
وأوض���ح رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها ال��ع��ام ألبير ع��ون ،أنّ
«بروجكت لبنان تحول إلى معرض متكامل يغطي مختلف النواحي التجارية،
واالقتصادية ،واالستثمارية ،وبنفس الزخم الذي تع ّود عليه الزائرون سنوياً».
ويشارك في المعرض أكثر من  450شركة عارضة من  20دولة هي :بلجيكا،
بيالروسيا ،الصين ،قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،الهند ،إي��ران ،إيطاليا،
الكويت ،السعودية ،لبنان ،رومانيا ،روسيا ،صربيا ،سلوفاكيا ،إسبانيا ،تركيا
واإلمارات العربية المتحدة».
ويتضمن المعرض أقساما ً ل�ل�أدوات الصحية والسيراميك ،والحجر
والخرسانة ،واألخشاب ومنتجاتها ،والمعادن ،والمصاعد ،واألمن والسالمة،
والبالستيك واألنابيب ،واألصباغ والدهانات ،وآليات البناء .أما معرض الطاقة
فسيضم أقسام اإلنارة ،واإللكتروميكانيك ،والغاز ،والتدفئة والتهوئة والتبريد،
والمولدات ،والكهرباء ،وتقنيات وحلول ومنتجات الطاقة البديلة ،وإدارة وحفظ
الموارد المائية ،وغيرها من الحلول البيئية والخضراء.

افتتاح مركز تدريب الحرفيين
برعاية الحاج ح�سن

اجتماع في وزارة االقت�صاد لبحث
تثبيت �أ�سعار ال�سلع الغذائية في رم�ضان
عقد بعد ظهر أمس اجتماع برئاسة
مدير عام االقتصاد عليا عباس وحضور
رؤس���اء وممثلي جمعيات ونقابات
ت��ج��ار وم��س��ت��وردي السلع الغذائية
واللحوم والخضار والفاكهة وجمعيات
المستهلك ،وج��رى خالله البحث في
السبل ال��واج��ب اع��ت��م��اده��ا لتثبيت
أسعار السلع خالل شهر رمضان وعدم
زيادتها.
وتمنت عباس على ك ّل التجار «عدم
استغالل ه��ذا الشهر الفضيل وزي��ادة
األسعار بشكل عشوائي وتحقيق أرباح
غير مشروعة وغير مبررة ،فال يجوز ح ّل
األزمة التي يعاني منها التجار في الفترة
الراهنة على حساب المستهلك في خالل
هذا الشهر المبارك ،وليعمل التجار على
تخفيض األرباح خالل هذا الموسم لما
لهذا الشهر من معان سامية».
وشدّد التجار الحاضرون ،بدورهم،
على «التزامهم بتوجيهات ال���وزارة،

الصباح وجدعون وباسيني خالل افتتاح المركز

عباس مجتمعا ً إلى تجار ومستوردي السلع الغذائية
وخ��ل��ق أج����واء استهالكية مريحة،
خصوصا ً أنّ المنافسة على أشدّها

بين التجار في األسواق مما سينعكس
إيجابا ً على األسعار».

المجل�س القاري ي�شارك
في المنتدى الم�صري اللبناني الأفريقي
شارك وفد لبناني برئاسة المدير العام لوزارة االقتصاد
والتجارة عليا عباس ممثلة وزير االقتصاد أالن حكيم ،في
المنتدى المصري اللبناني األفريقي ،الذي اختتم أعماله
التي استمرت أربعة أيام في قاعة المؤتمرات في القاهرة،
في حضور وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل
ووزراء في الحكومة المصرية وأعضاء من مجلس الشعب
ورجال أعمال مصريين وأفارقة.
وض ّم الوفد سفير لبنان في القاهرة وأعضاء من المجلس
القاري األفريقي برئاسة رئيسه عباس فواز ،الذي ألقى كلمة
في المنتدى أشار فيها إلى «أنّ مشاركة الوفد القاري األفريقي
ورجال األعمال اللبنانيين تمت بدعوة من منظمي المنتدى
ومنهم وزارة االقتصاد والصناعة في مصر ،وذلك الستكشاف
مسار تطور الصناعات المصرية واالط�لاع ميدانيا ً على
المستويات الصناعية والتجارية واالستثمارية».
وق��ال« :إننا سنعمل بجدية لربط المنتجين من رجال
األعمال اللبنانيين في أفريقيا ورج��ال األعمال المصريين

إلقامة أفضل العالقات الصناعية والتجارية واالستثمارات
المشتركة ،وك��ذل��ك لتذليل العقبات م��ن أم��ام التعاون
االقتصادي وإيجاد اآلليات التي من شأنها تسهيل تكون
اقتصاد مشترك ،وعمليات التبادل التجاري ووضع محفزات
لرجال األعمال المصريين واللبنانيين واألفارقة».
وكان وفد من رجال األعمال اللبنانيين جال على المدن
الصناعية في القاهرة واالسكندرية وزار المدينة الصناعية
في ب��رج العرب في االسكندرية ومنطقتي  10رمضان
و« 6أكتوبر» في القاهرة ،واطلع على التطور الكبير الذي
تشهده الصناعة المصرية ،مبديا ً إعجابه بهذا المستوى
من التطور للصناعات المصرية التي تشمل المواد الغذائية
والبناء واألجهزة الطبية واألدوية والتجهيزات الكهربائية
واإللكترونية.
كما التقى الوفد وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس
الهيئة العربية للتصنيع عبد العزيز سيف الدين ووزراء
ونواب ورجال أعمال مصريين وأفارقة».

افتتح المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ،ممثالً وزير الصناعة حسين
الحاج حسن مركز التدريب الخاص بالحرفيين في مقر نقابة الحرفيين الفنيين
في لبنان ،في مبنى وزارة الصناعة ـ بدارو ،في حضور ممثل منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو) في البحرين هاشم حسين ،الممثل االقليمي للمنظمة
في لبنان كريستيانو باسيني ،رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب حصة سعد
العبدالله الصباح ،األمينة العامة للمجلس خيرية عبدالله الدشتي ومهتمين.
بعد النشيد الوطني ،تحدث حسين وأكد «مواصلة يونيدو ـ البحرين بالتعاون
مع البنك اإلسالمي للتنمية دعم الحرفيين الذين يتمتعون باإلبداع واقامة مشاغل
التدريب لهم» ،تاله باسيني متحدثا ً «عن األبداع اللبناني في الفن والصناعة
واألعمال الحرفية التي تعكس تصميم اللبنانيين على تخطي الصعاب التي يمر
بها بلدهم» ،مثمنا «تقديم وزارة الصناعة المقر للحرفيين ،األمر الذي أمن اقامة
مركز للتدريب ضمن المقر».
أما الصباح ،فقالت»:يشرفني أن أكون بينكم اليوم الفتتاح مركز التدريب العائد
لنقابة الحرفيين الفنيين في لبنان ،وانا مسرورة لوجودي في لبنان الذي ال أميزه
عن بلدي الكويت كوني عشت في لبنان أكثر من  14عاما ً وتابعت دراستي هنا في
لبنان .ونحن مستعدون كمجلس سيدات األعمال تقديم كل الدعم الالزم لتطوير
االعمال ودعم اصحاب المشاريع القابلة للنمو والتوسع».
ولفت جدعون إلى أنّ المركز هو «ثمرة تعاون مثمر بين وزارة الصناعة
واليونيدو والنقابة ،ونحن في الوزارة مستعدون دائما للمساعدة ودعم كل مبادرة
تنمي طاقاتنا البشرية المبدعة والخالقة ،على أمل أن تنتشر أعمال حرفيينا في
كل دول العالم لتمايزها وتميزها بالفن والجمال والزوق واالتقان».

«...»Beautify Beirut

حملة لتنظيف �شاطئ الرملة البي�ضاء
اجتمع طالب الجالية األميركية في بيروت بالتعاون مع مستشفى الساحل
ومنتدى الساحل ،للمشاركة في حملة تنظيف تحت عنوان «beautify
 ،»Beirutشملت شاطىء الرملة البيضاء وصوال ً إلى منطقة عين المريسة
م��رورا ً بمنطقة الحمرا ً وف��ردان واستمرت الحملة لمدة أسبوع ،حرص فيها
الطالب على أن يكونوا قدوة لكافة اللبنانيين مع تشجيعهم في الحفاظ على
بييئة نظيفة سليمة من أجل صحتهم وصحة اوالدهم ،كما ت ّم توزيع منشورات
تحذر من مخاطر رمي النفايات بشكل عشوائي على الشواطىء والطرقات ،إلى
جانب توعية المجتمع على أهمية فرز النفايات.
وأكد رئيس مجموعة الساحل فادي عالمة أنّ «توعية األجيال على أهمية
المحافظة على بيئة صحية ونظيفة هي مسؤولية الجميع ومن واجب القطاع
الخاص دعم هذه المبادرات ،والتزاما ً بنشر التوعية حول أهمية فرز النفايات
وعدم رمي األوساخ على الطرقات ،خصوصا ً من قبل األجيال القادمة».
واختتم الطالب الحملة البيئية بحفل ترفيهي في مستشفى الساحل.

طاولة م�ستديرة في زحلة لبحث مكافحة تلوث الليطاني

الم�شنوقُ :نع ِّول على انخراط البلديات
في هذا العمل البيئي

المشنوق وزغيب
ترأس وزير البيئة محمد المشنوق
طاولة مستديرة في فندق القادري في
زحلة جرى خاللها عرض تقدم العمل
في أج��زاء خارطة الطريق لمكافحة
تلوث بحيرة القرعون والتي تتناول:
الصرف الصحي ،النفايات الصلبة،
التلوث الصناعي ،التلوث الناتج عن
قطاع الزراعة والحوكمة.
ش��ارك في االجتماع ممثلون عن
ال���وزارات المعنية ومجلس اإلنماء
واإلعمار ،ورؤساء بلديات ،وممثلون
ع��ن ال��وك��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة للتنمية
الدولية ،البنك الدولي وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
واس��ت��ع��رض وزي��ر البيئة محمد
المشنوق في كلمته االفتتاحية مسار
خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة
القرعون وحوض الليطاني.
وق��ال« :عندما نتحدث عن تلوث
بحيرة القرعون ،نتحدث عن مصادر
تلوث مختلفة يتشاطر مسؤولية
إدارتها عدد من اإلدارات ،وبالتالي
ال يمكن إلدارة واح���دة م��ن��ف��ردة أن
تتوالها ،فالحديث هنا عن الصرف
الصحي ،والنفايات الصلبة المنزلية
والخطرة ،النفايات السائلة الناتجة
عن القطاع الصناعي ،التلوث الناتج
عن القطاع الزراعي ،الخ ...وبالتالي
من الضروري شمل جميع اإلدارات
المعنية بهذه القطاعات ضمن تركيبة
مؤسساتية متكاملة ،وه���ذا األم��ر
ليس فريدا بلبنان ،فمفهوم «اإلدارة
المتكاملة لألحواض» Integrated
basin
management,
Gestionintégrée du bassin
ليس وليد البارحة ،وق��د أثبت في
ب��ل��دان ال��غ��رب نجاحه ف��ي حماية
األحواض من التلوث».
وأكد «أنّ أي عمل له عالقة بمكافحة
التلوث على األرض لن يحقق النتائج
المرجوة منه إذا ل��م يجر التعاون
الوطيد مع المجالس البلدية المعنية،
لذلك فإنّ البلديات هي جزء ال يتجزأ
م��ن اللجنة المشكلة بموجب ق��رار
مجلس ال�����وزراء لمكافحة تلوث
بحيرة القرعون .ونحن ،ومع انتخاب
المجالس البلدية الجديدة ،وبحضور
رؤس��اء البلديات معنا اليوم ،نعيد
التركيز والتذكير باألهمية الكبيرة
التي نعولها على االنخراط الفعال
للمجالس المحلية ف��ي ه��ذا العمل

ال��ب��ي��ئ��ي ،وغ��ي��ره��ا م��ن النشاطات
التنموية األخرى».
ولفت إل��ى «أنّ ال��م��وارد المالية
المتصلة بخارطة الطريق لمكافحة
تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني
ت��ف��وق ال���ـ  730م��ل��ي��ون دوالر إذا
احتسبنا الحوضين األعلى واألسفل
(أي من المنبع إلى المصب) ،وتالمس
الـ  250مليون دوالر للحوض األعلى
فقط (وه��و بالمناسبة رق��م يعادل
تقريبا ً الكلفة السنوية لتدهور الموارد
المائية ف��ي ال��ح��وض األع��ل��ى لنهر
الليطاني بحسب دراس��ة ممولة من
االتحاد األوروب���ي نشرت في العام
.»)2014
وت��وج��ه المشنوق بالشكر إلى
أعضاء لجنة القرعون ولألمانة العامة
لهذه اللجنة ،أي المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني .وقال« :بعد أن قمت
بمراجعة األم��ان��ة العامة لمجلس
الوزراء ،تبين أنّ هذه اللجنة تقدمت
بالتقارير الدورية الالزمة إلى مجلس
الوزراء ،ضمن الوتيرة المطلوبة (ك ّل
 6أشهر) ،وتكون لتاريخه قد تقدمت
بأربعة تقارير توضح تقدم العمل
ب��خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لمكافحة تلوث
بحيرة القرعون بأجزائها الخمسة:
ـ ال��ص��رف ال��ص��ح��ي :أي شبكات
المجارير ومحطات التكرير المنوي
إقامتها ،والتي سيتحدث عنها ممثلو
مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة
والمياه.
ـ النفايات الصلبة :أي معامل
الفرز والمعالجة ،والمطامر الصحية،
وتأهيل المكبات العشوائية؛ كل هذه
سيتحدث عنها ممثل وزارة البيئة
بالتنسيق م��ع مكتب وزي��ر الدولة
لشؤون التنمية اإلداري��ة ،ومشروع
ص���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية.
ـ ال���ت���ل���وث ال���ص���ن���اع���ي :وه��ن��ا
سيكون التركيز على برنامج الدعم
للمؤسسات الصناعية ،والذي تنفذه
وزارة البيئة بالتعاون م��ع وزارة
الصناعة وم��ص��رف لبنان واتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة
وجمعية الصناعيين وغيرها من
ال��ج��ه��ات؛ حيث يمكن للمؤسسات
الصناعية االستفادة من دعم تقني
مجاني لمعاينة وضعها البيئي
وتحديد التدابير الوقائية والعالجية

الالزمة ،وقروض ميسرة لتنفيذ هذه
التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى
حوالي الصفر بالمئة.
ـ التلوث الناتج عن قطاع الزراعة:
وب��ش��ك��ل خ���اص اإلرش����اد ال��زراع��ي
الالزم الستخدام األسمدة والمبيدات،
وغيرها من النشاطات التي سيطلعنا
عليها ممثل وزارة ال��زراع��ة ،والبنك
الدولي».
وأض����اف« :أخ���ي���را ً ول��ي��س آخ���را ً
الحوكمة ،ونحن دوم��ا ً نشدد على
هذا الجزء وال��ذي نعتبره بمستوى
أهمية األج��زاء األربعة األخ��رى ،إن
لم يكن أهم ،وهنا نتحدث عن تقوية
ال��ق��درات المؤسساتية خاصة لدى
مؤسسة م��ي��اه ال��ب��ق��اع والمصلحة
والوطنية لنهر الليطاني بهدف حسن
تشغيل وصيانة المعامل المنشأة،
م��ن خ�لال تأمين ال��م��وارد البشرية
المتخصصة والموارد المالية الالزمة
عبر نظام فعال الس��ت��رداد الكلفة،
باإلضافة إلى مراقبة نوعية المياه
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة،
ورص���د المخالفات ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة الداخلية والبلديات ،وتحسين
اس��ت��خ��دام األراض���ي بالتعاون مع
برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ،الخ».
ودعا وزير البيئة الوزراء المعنيين
اآلخ���ري���ن ،وزراء ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه
والصناعة والزراعة والصحة العامة
والداخلية والبلديات ،إلى «التناوب
في ترؤس اجتماعات هذه اللجنة من
حين إلى آخر ،لما يشكل ذلك من جرعة
دعم لهذه اللجنة وللموضوع الذي
تتواله» ،كما دعا «الجهات المانحة
إلى تنسيق نشاطاتها مع هذه اللجنة
بهدف تأمين أقصى النتائج الممكنة
من المشاريع التي تمولها ،خاصة في
ظ ّل أزمة النزوح السوري التي تركت
وتترك آثارا ً سلبية كبيرة على البيئة،
كما يبينه التقرير الذي نشرته وزارة
البيئة بهذا الخصوص».
وختم« :سوف ندعو نواب المنطقة
والوزراء المختصين لتوصيل نتائج
ورشة العمل وتوصياتها كي يصار
إل��ى متابعة ك��ل األم���ور والمشاكل
المعرقلة لتنفيذ كامل خارطة الطريق
لتنظيف بحيرة القرعون ورفع الضرر
والملوثات عنها وعن نهر الليطاني».

بلديات ومخاتير البقاع
ي�شكون تر ّدي الواقع الزراعي

خالل االجتماع في منزل مختار قصرنبا
عقد رؤساء بلديات ومخاتير من منطقة بعلبك والبقاع
األوسط اجتماعا ً في منزل المختار ضاهر هاني الديراني
بحثوا خالله ما يتعرض له الوضع الزراعي من كساد
للمواسم وت� ٍّ
�دن في األسعار والوضع ال��ذي يتعرض له
المزارع في المستشفيات الرسمية والخاصة في البقاع ،ال
سيما المزارعين بعد خفض السقف المالي وعدم استقبال
المزارعين على نفقة وزارة الصحة.
وأكد رئيس بلدية قصرنبا رضا الديراني أنّ «المزارع
يتعرض لواقع مرير نظرا ً لما تعانيه ال��زراع��ة بسبب
عوامل الطبيعة والعواصف والصقيع وكساد المواسم بما
ينعكس سلبا ً على وضعه المادي عاما بعد عام .هذا يأتي
في ظ ّل وضع صعب ال سيما انه بدون ضمانه استشفائية
م��ا يضطره لالستدانة أو بيع أرض��ه ف��ي ظ � ّل الوضع
الصعب ال��ذي يتعرض له بعدما توقفت المستشفيات
عن استقبال المزارعين على نفقة وزارة الصحة ما يدفعنا
للمطالبة ببرنامج صحي يغطي المزارعين او رفع السقف

المالي للمستشفيات الخصة والحكومية كي تستطيع
استقبالنا».
ودعا المختار ضاهر الديراني ،بدوره ،والذي تحدث
باسم المخاتير المجتمعين« ،الحكومة إلى القيام بمبادرة
سريعة لمساعدة المزارعين والفقراء» ،مشيرا ً إلى اننا «ما
زلنا حتى اليوم نضبط الوضع في المنطقة بعدم التحرك
والنزول إلى الطرقات».
وناشد رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام
سالم ووزير الصحة وائل ابو فاعور باإليعاذ للمستشفيات
باستقبال المزارعين والفقراء على نفقة وزارة الصحة،
ال سيما أنّ هذه المستشفيات ترفض استقبالنا بسبب
عدم التأمينات الكافية من قبل ال��وزارة ،ال سيما أنّ عدد
المزارعين المضمونين ال يتعدى الـ  4في المئة بالمئة وهذا
ما يدفعنا بزيادة النفقات للمستشفيات في البقاع األوسط
والشمالي» .وسأل« :أال يكفي أنّ مواسمنا في حال كساد
و ُتباع بأق ّل من أسعار الكلفة»؟

