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اقت�صاد

زرنيخ في بحيرة القرعون يفاقم الكارثة البيئية لأطول �أنهار لبنان
أحمد موسى
كان فصل الشتاء عامرا ً بالخير والعطاء
تفجرت الينابيع وفاضت األنهر ُ
وغمرت
حيث ّ
السهول وامتألت البحيرات .وبحيرة القرعون،
تتسع لـ  222مليون
في البقاع الغربي ،التي ِّ
متر مكعب قاربت أن تمتلئ بالمياه ،فاستبشر
والسياح خيرا ً هذا العام.
المواطنون
ُّ
بحيرة جميلة واقعة بين مجموعة قرى
وبلدات البقاع الغربي ومحاطة بكروم العنب
والتفاح ،فلو ُق��دِّر االهتمام بها من قبل وزارة
السياحة وال��وزارات المعنية لكانت من أجمل
المواقع السياحية في لبنان.
تعاني بحيرة القرعون التي تتغذى من
نهر الليطاني ال��ذي ينبع من البقاع ،إضافة
إل��ى نهري ال��ب��ردون��ي وال��غ��زي��ل ،م��ن التلوث
اليوم نتيجة تراكم نفايات المعامل والمصانع
المبنية على ضفتي مجرى النهر ،من زحلة
م��رورا ً بالبقاع األوس��ط وص��وال ً إلى البحيرة.
تصب فيها المجاري الصحية ،المربوطة
كما
ُّ
بمجرى الليطاني.
يُساند البحيرة س ٌّد منيع يبلغ ارتفاعه 60
مترا ً وطوله حوالى  1090مترا ً بعرض أقصى
 162متر .ويبلغ حجم الس ّد اإلجمالي حوالى
مليوني متر مكعب تقريباً .وهو عبارة عن س ّد
ركامي من الردميات الصخرية مع طبقة أمامية
من الصخور المرصوفة .بالطات منع التسرب
ه��ي م��ن الخرسانة المسلحة على الواجهة
األمامية للس ّد وت��ت��راوح سماكتها بين 50
سنتمترا ً في القسم األسفل للس ّد و 30سنتمترا ً
في القسم األعلى منه .وتبلغ مساحتها 47000
متر مربع .ترتبط هذه البالطات في ما بينها
بفاعل مطاطي يسمى ()WATER STOP
وتحشى الفراغات بمواد زفتية عازلة .والس ّد
مجهز بسكري تفريغ لتفريغ مياه البحيرة.
وتستعمل المياه التي يختزنها في توليد
الطاقة الكهربائية في المعامل الكهربائية
الثالث مركبا ،األولي وجون التابعة للمصلحة
الوطنية لنهر الليطاني وفي ري ما يزيد عن
 1400هكتار من أراضي سهل البقاع الزراعية
وحوالى  36الف هكتار من األراضي الزراعية
في الجنوب.
وأجمع الخبراء الذين تعاقبوا على دراسة
مشروع الليطاني على أنّ الموقع الذي اختاره
المهندس ابراهيم عبد العال مع الجيولوجي
دو برتريه إلقامة الس ّد في مكان بين القرعون
وسحمر على المنسوب  800متر هو أفضل
ال��م��واق��ع جغرافيا ً ول��ذل��ك ت�� ّم اع��ت��م��اده عند
التنفيذ .المنشآت التابعة للسد منشأة تصريف
الفيضان أو المفيض :هو برج من الخرسانة
المسلحة في البحيرة متصل بنفق يمر تحت
جسم السد حتى مجرى النهر.
يعتبر المفيض من أهم المنشآت التابعة
للس ّد إذ أنه يحمي السد في حال الفيضانات
ويؤمن م��رور المياه بشكل سليم وم��ن دون
إلحاق األذى بجسم السد.
ويتساءل أبناء القرى المحيطة عن أسباب
اإلهمال والالمباالة في الحفاظ على السالمة
العامة ،وعن دور وزارت��ي البيئة والسياحة
وغيابهما عن فعل الواجب اتجاه منطقة حافظة
عليها لكنّ الوزارات المعنية أهملتها وغيّبتها
عن خارطة السياحة عملياً.
ولفت رئيس بلدية الال الحاج حسين جميل
طربين ف��ي ح��دي��ث ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ،إل��ى أهمية
بحيرة القرعون وجمال موقعها ،وتمنى «لو
ك��ان للمسؤولين المعنيين التفاتة نحوها

طربين

األسماك النافقة على ضفة بحيرة القرعون

وجعلها موقعا ً مميزا ً على الخارطة السياحية
في لبنان ،خاصة ونحن على أب��واب موسم
سياحي واعد».
وقال طربين« :قبل إنشاء بحيرة القرعون،
في خمسينات القرن الماضي ،ك��ان األهالي
يقيمون معاصر العنب والمطاحن والنواعير،
والجسور لعبور المواطنين وال��وص��ول إلى
أراضيهم .ولفت إلى أنّ المياه كانت في السابق
عذبة واألهالي يستخدمونها لك ّل شيء حتى
أنهم كانوا يستخدمون مياه نهر الليطاني
للشرب».
وأش��ار إل��ى «أنّ المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني استخدمت مساحات شاسعة من
أراض��ي الال ،من دون حصول أصحابها على
تعويضات ،حيث ك��ان الوعد يومها بتزويد
الال بالطاقة الكهربائية بأسعار شبه مجانية
إس��وة بعدد من القرى المستفيدة في محيط
البحيرة».
وأع��رب مختار القرعون ف��ادي أبو فارس،
من جهته ،لـ»البناء» ،عن أمله ب��أن «يهتم
ال��م��س��ؤول��ون بمجرى النهر وبحمايته من
التعديات عليه خاصة لجهة التلوث الذي بدأ

يغزو البحيرة واليوم نتفاجأ بنفوق األسماك
وبكميات كبيرة ،خاصة أنّ المنطقة بأكملها
تعتمد على سمك البحيرة ،لكنّ األه��م رفع
التلوث نهائيا ً عن البحيرة».
أم��ا أصحاب المؤسسات السياحية على
ضفتي البحيرة في عيتنيت وصغبين وباب
مارع والقرعون ومشغرة ،فأملوا «بأن يكون
الموسم السياحي القادم مليئا ً بالخير ،وأن
تتع ّزز السياحة الداخلية إلى هذه المنطقة».
وتمنوا على وزارة السياحة «أن يكون لها
ّ
باالطالع على أحوال هذه المراكز
لمسة كريمة
السياحية والعمل على تحقيق مطالبهم».
فجأة ظهرت على ضفة بحيرة القرعون
كميات كبيرة من األسماك النافقة بك ّل األحجام،
حيث كشف عملية النفوق مكتب جهاز أمن
الدولة في البقاع الغربي ،ال��ذي أخذ عينات
منها وأبلغ ف��ورا ً وزارة الصحة التي أرسلت،
بدورها ،خبراء ألخذ عينات وفحصها وكشف
مالبساتها .ويقول معنيون إنها المرة األولى
التي تنفق فيها أسماك بهذا الحجم في بحيرة
القرعون.
ووف��ق م��ص��ادر خاصة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ،تشير

الم�شنوق ُيحيل ق�ضية نفوق الأ�سماك
�إلى المحامي العام البيئي
أحال وزير البيئة محمد المشنوق إلى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد
مكاوي كتابا ً حول موضوع نفوق األسماك في بحيرة القرعون ،طالبا ً االدّعاء على ك ّل من
يظهره التحقيق فاعالً أو شريكا ً أو متدخالً.
وجاء في كتاب وزير البيئة:
«إنّ قانون حماية البيئة ،القانون  444تاريخ  2002/8/28نص في الفصل األول ـ
المسؤوليات:
المادة  51ـ مع مراعاة أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات ،إنّ ك ّل انتهاك
للبيئة يلحق ضررا ً باألشخاص أو بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب .وللدولة ،ممثلة
بوزارة البيئة ،المطالبة بالتعويضات الخاصة الناتجة عن األضرار الالحقة بالبيئة.
المادة  52إنّ المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح أو
بصورة مخالفة لألحكام القانونية والنظامية النافذة ،ملزمون باتخاذ كل التدابير التي تؤدي
إلى إزالة الضرر ،على نفقتهم الخاصة.
وإنّ النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال
البيئة ،تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضرر.
لذلك وبناء على ما تقدم ،وعلى ك ّل ما قد ترونه مناسباً ،وحرصا ً على تطبيق القانون ورفعا ً
ألية مسؤولية ،تطلب وزارة البيئة منكم االدّعاء على ك ّل من يظهره التحقيق فاعالً أو شريكا ً أو
متدخالً ،واتخاذ كافة التدابير التي ترونها مناسبة».

ور�شة عمل لوزارة المالية
حول التبادل التلقائي للمعلومات
نظمت وزارة المالية بالتعاون م��ع المنتدى الدولي
للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية ،ورشة عمل
حول التبادل التلقائي للمعلومات ،شارك فيها مدير المالية
العام آالن بيفاني ممثالً وزي��ر المالية علي حسن خليل،
األمينة العامة للمنتدى مونيكا باتيا والخبيران دون��ال
غودفراي وحكيم حمادي ،وحضرها اللجنة المكلفة التنسيق
مع المنتدى والمسؤولون عن الوحدات الضريبية في مديرية
المالية العامة وممثلون عن مصرف لبنان وهيئة التحقيق
الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف
لبنان ،إضافة إلى ممثلين عن الصحافة االقتصادية ،وقد
بلغ عدد المشاركين  200مشاركاً .وقد أتت ورشة العمل
خص
هذه في إطار التحضير لتبادل المعلومات التلقائي فيما ّ

الحسابات المالية ولتوقيع الدولة اللبنانية على اتفاقيتين
معتمدتين من قبل المنتدى بهذا الخصوص.
وت��ض��م��ن��ت ورش����ة ال��ع��م��ل ع��رض��ا ً أله����داف المنتدى
الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية،
وآل��ي��ات تقييم ال���دول المعتمدة م��ن قبله ،والمهل التي
يقتضي على ال��دول مراعاتها ،واآلث���ار السلبية الناتجة
عن ع��دم إلتزام ال��دول بالمعايير المعتمدة من المنتدى.
وستستمر الورشة حتى اليوم األربعاء ،ومن المتوقع أن
تزور األمينة العامة للمنتدى والخبيران المرافقان لها ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية
مصارف لبنان لوضعهم في إطار متطلبات المنتدى وكيفية
التعاون مع الدولة اللبنانية في هذا اإلطار.

فرعية «الأ�شغال» تطلب المبا�شرة
بحلول �آنية النهيار التربة في كفرنبرخ

خليل :ما يح�صل ّ
بحق الليطاني
كارثة وطنية
اعتبر وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر» ،أنّ «ما يحصل بحق نهر الليطاني
يشكل كارثة وطنية حذرنا من استمرارها والمطلوب اج��راءات حكومية سريعة
سنقترحها في اول جلسة».
أضاف« :مرامل المافيات التي تستبيح مياه الليطاني وضفافه ليست أقوى من
صحة وحياة الناس المقاومين».

ت��أث��ي��ر ال��ه��زات األرض��ي��ة ف��ي ح��ال
حدوثها .كما استمعت إلى شرح من
ممثل ش��رك��ة خطيب وعلمي حول
التقرير ال���ذي أع��دت��ه بتكليف من
الهيئة العليا لإلغاثة ح��ول انهيار
كفرنبرخ ،ونتيجة النقاش طلبت
اللجنة الفرعية من المعنيين اإلسراع
بمباشرة الحلول اآلنية المتمثلة بما
يلي:
ـ استكمال إخالء المنازل المعرضة
للضرر بسبب االنهيارات ودفع بدالت
اإليجار ألصحابها.

ـ معالجة موضوع تصريف المياه
وإبعادها عن األماكن المعرضة سواء
لجهة مياه األمطار أو مياه الصرف
الصحي.
ـ اإلسراع في تجفيف بركة المياه
ال��م��وج��ودة ف��ي منطقة االن��ه��ي��ارات
لتخفيف الضرر عن المنطقة.
كما طلبت اللجنة من ممثل شركة
خطيب وعلمي وض��ع ج��دول زمني
للحلول المطروحة مع كلفة كل قسم
منها على أن تستكمل اللجنة عملها
في جلسات الحقة.

ماروتي وباسيني والحاج حسن والسن
أطلقت وزارة الصناعة ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)
م��ب��ادرة « لبنان المبدع « قبل ظهر
أم��س برعاية وزيرالصناعة حسين
الحاج حسن ،وبمشاركة رئيسة بعثة
االتحاد األوروب��ي في لبنان السفيرة
كريستينا الس��ن ،السفير اإليطالي
ماسيمو ماروتي ،ممثل منظمة يونيدو
في لبنان كريستيانو باسيني ،مدير
ع��ام وزارة الصناعة دان��ي جدعون،
رئيس جمعية الصناعيين الدكتور
ف��ادي الجميل ،مدير مكتب التعاون

اإليطالي ( ) ICUجان أندريا ساندري
ومسؤولين في وزارة الصناعة وبعثة
االتحاد األوروبي والسفارة اإليطالية
ويونيدو وصناعيين.
واف��ت��ت��ح ال��م��ش��ارك��ون محل « ال
بوتيك « في الجميزة حيث ستعرض
منتجات صناعيين اس��ت��ف��ادوا من
ب��رام��ج «ي��ون��ي��دو» ل��دع��م االب��ت��ك��ار
والتصميم في قطاعي المجوهرات
والمفروشات.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أنّ «لبنان
المبدع» هو مشروع ممول من االتحاد

األوروب��ي ودول��ة إيطاليا ويقع ضمن
أنشطة مشروعي» تنمية تجمعات
الصناعات الثقافية واإلبداعية في
ج��ن��وب البحر األب��ي��ض المتوسط»
و»دعم المجتمعات المضيفة في لبنان
المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين
(.»)CELEPIII
وي��ه��دف ه��ذا ال��م��ش��روع إل��ى دعم
ص��غ��ار المنتجين الصناعيين من
القطاع ال��خ��اص وكتل مختلفة من
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة فيعرض
منتجاتهاالجديدة.

�أبو فاعور و�شهيب يعلنان �آلية
الإجراءات الجديدة ل�ضمان �سالمة الرغيف
عقد وزيرا الزراعة أكرم شهيب ،والصحة العامة وائل
أبو فاعور مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً في مكتب وزير الزراعة
وسط بيروت ،أعلنا فيه آلية اإلج��راءات الجديدة لضمان
سالمة الرغيف في ض��وء ما ت�� ّم كشفه أخيرا ً عن وجود
عينات من القمح غير مطابقة للمواصفات.
استهل شهيب المؤتمر الصحافي مؤكدا ً أنه والوزير أبو
فاعور «وكل المخلصين سيتابعون حملة سالمة الغذاء
بالشراكة والمسؤولية للوصول إلى تأمين السالمة الدائمة
سواء بالمراقبة أو القرارات أو المراسيم التطبيقية» معربا ً
عن اسفه «ألن نشهد في ك ّل يوم فصالً جديدا ً من فصول
فساد الغذاء على حساب صحة المواطن اللبناني ،رغم
فعالية حملة سالمة الغذاء والمتابعة الجدية من وزير
الصحة العامة وفريق الوزارة».
وأعلن أبو فاعور أنّ «فحوصات جديدة تم إجراؤها لعينات
من القمح وأظهرت ،كما جاء في النتائج التي أعلنتها مصلحة
األبحاث العلمية الزراعية أنّ عينة واحدة من أصل  16عينة
تحتوي على نسبة عالية من مادة األوتراتوكسين المسببة
للسرطان .وأيضا ً في مختبر الجراثيم في الفنار ،تبين أنّ
عينات تحتوي على فطريات وخمائر بنسبة عالية ألنها

تخزن في مستودعات فيها رطوبة وال تطابق المواصفات».
وتحدث عن أنّ «آلية فحص القمح ستبدأ من حين
وصوله إلى المرفأ حتى تحوله إلى رغيف» .وشكر كالً من
وزيري الزراعة واالقتصاد لتعاونهما ،مبديا ً تفهمه لتغيب
وزي��ر االقتصاد عن المؤتمر الصحافي بعد اتخاذ حزب
الكتائب قراره باالستقالة من الحكومة.
وأشار إلى «إضافة فحوصات جديدة لم تكن تحصل في
السابق للمعادن الثقيلة ،كما ت ّم االتفاق على طرق الفحص
بحيث تكون أكثر دقة وحداثة بعدما كانت تجري بشكل
سريع جداً».
ولفت إلى وضع «شروط للتخزين والنقل مع إعطاء دور
لوزارة الصحة في تحديد هذه الشروط».
وأوض���ح أنّ «ثمة حاجة إل��ى مسبار لفحص القمح
الموجود في قعر السفن المحملة به ،إذ يجب عدم االكتفاء
بفحص القمح الموجود على سطح السفينة ،ألنّ القمح
الموجود في القعر هو األكثر عرضة للرطوبة والتلف».
وختم آمالً أن «تكون هذه اإلجراءات الجديدة قد وضعت
ضوابط تضمن سالمة القمح والرغيف وسالمة المواطن
اللبناني».

 IM Capitalتطلق برنامج ًا
لتدريب الم�ستثمرين الأفراد

االتحاد الوطني للنقابات :للم�شاركة
في جميع التحركات حتى تحقيق المطالب
ن ّوه المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في
بيان ،بعد اجتماع برئاسة كاسترو عبدالله «خطوة وزير الصحة وائل أبو فاعور بطرح
موضوع التغطية الصحية» ،وجدّد مطالبته بأن «تكون شاملة جميع اللبنانيين»،
ويطالب الضمان االجتماعي اتخاذ خطوات مماثلة لتأمين التغطية الصحية
الشاملة للعمال في جميع فئاتهم ويؤكد مطالبته الدائمة بإقرار ضمان الشيخوخة
لك ّل المضمونين» .وتطرق إلى «موضوع زيادة غالء المعيشة وفلتان األسعار رغم
تراجع أسعار النفط وسعر اليورو ولم ينعكس ذلك إيجابا ً على أسعار المواد الغذائية
والمشتقاتالنفطية».
وطالب «وزير العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر مع الممثلين الحقيقيين
للعمال في القطاعين العام والخاص لالنعقاد ،كما طالب أجهزة التفتيش المعنية
في وزارة العمل التحرك الفعلي لوقف مخالفات عمليات الصرف التعسفي في العديد
من المؤسسات ووقف التعدي على حقوق العمال» .كما طالب بـ»تفعيل دور مجالس
العمل التحكيمية» ،داعيا ً وزارة العدل ومجلس القضاء إلى «اتخاذ التدابير الخاصة
من أجل حل موضوع الشكاوى المتراكمة منذ سنوات».
وتوقف البيان «عند قانون اإليجارات التهجيري األسود المطعون فيه والموجود
حاليا في مجلس النواب لتغييره ،لذلك نجدد دعوتنا للمستأجرين القدامى إلى
«تصعيد تحركاتهم في وجه السماسرة وحيتان المال والشركات العقارية والمصارف
الذين يحاولون دائما فرض تطبيق قانون أسود معطل».
وطالب «الحكومة والمجلس النيابي ولجنة الحوار اإلسراع في العمل لح ّل األزمة
السياسية» ،معلنا ً وقوفه إلى «جانب القوى السياسية والوطنية الديموقراطية
والحراك المدني واللقاء النقابي الشعبي التشاوري».
ودعا ك ّل «العمال والنقابيين للمشاركة في جميع التحركات من أجل إقرار الحقوق
المشروعة والتحرك من أجل إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية وخارج القيد
الطائفي ولبنان دائرة واحدة».

انتخابات نقابية

قانصو مترئسا ً جلسة فرعية األشغال
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن لجنة األش��غ��ال العامة والنقل
وال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه جلسة لها عند
الساعة العاشرة والنصف من قبل
ظهر أم��س ،برئاسة رئيسها النائب
ع��اص��م ق��ان��ص��وه وح��ض��ور النائب
محمد الحجار.
وت���اب���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة م���وض���وع
انهيارات التربة ،ال سيما في منطقة
ك��ف��رن��ب��رخ ،واستمعت إل��ى عرض
قدمته الدكتورة غريس أب��و جودة
ح���ول م��خ��اط��ر االن���زالق���ات نتيجة

النتائج األول��ي��ة إل��ى رم��ي مجهولين م��ادة
الزرنيخ السامة في البحيرة ،مستبعدين نفوق
ه��ذه الكمية بـ»الصعق الكهربائي» .وتؤكد
مصادر أمنية رفيعة أنها تتابع عن كثب أسباب
وخلفيات القضية والتحقيقات جارية ،فيما
تتخوف مصادر أخرى من أن تكون كميات من
هذه األسماك وصلت إلى مخيمات النازحين،
وإذا كان سبب نفوق األسماك هو مادة الزرنيخ
فإنّ ك ّل من يتناولها يُصاب بالتس ُّمم».
وأوض��ح الخبير ال��زراع��ي يساي هافتيان
في اتصال مع «البناء» ،أنّ هناك أنواعا ً من
األسماك تموت بسبب خلل في األوكسيجين
ف��ي المياه ،وتغيير كمية األوكسيجين في
المياه ي��ؤدي إل��ى م��وت ه��ذه األس��م��اك ،وهذا
يصيب عادة سمك الترويت ،الذي يعيش في
المياه المالحة والحلوة ،بسبب الرياح القوية
والعواصف الرعدية ،وه��ذا يحصل ع��ادة في
فصل الربيع» .مضيفا ً «إنّ األسماك الموجودة
في بحيرة القرعون أجهل نوعها ،وبالتالي
نفوق ه��ذه الكمية من األس��م��اك بحاجة إلى
تحليل مخبري عالي الدقة لتحليلها وكشف
مالبسات هذا الموت لألسماك» .وفيما أشار
إلى «أنّ الصواعق الكهربائية التي يستخدمها
الكثير من الصيادين في صيد أكبر كمية من
األسماك تؤدي إلى نفوق هذا النوع والكمية
من األسماك» ،استبعد استخدام مادة الزرنيخ
لقتل هذه الكمية الكبيرة ،ألنها بحاجة إلى
أط��ن��ان م��ن م���ادة ال��زرن��ي��خ لتكفي قتل هذه
الكمية من األسماك كون المساحة المائية في
بحيرة القرعون كبيرة» .ولفت إلى أنّ «تنظيف
البحيرة من الفطريات (والذي يُعرف بالخ ّز)
يعتمد على مادة الكلور ( )CLORوليس مادة
الزرنيخ ،إذ أنّ هذه المادة كفيلة بقتل اإلنسان
وليس فقط األسماك».
وكانت معلومات غير مؤكدة تحدثت عن
رمي وزارة الزراعة مادة الزرنيخ في البحيرة
بهدف تنظيفها من الفطريات (الخز).
م��ص��ادر أم��ن��ي��ة رف��ي��ع��ة ت��ت��اب��ع م��ا حصل
في بحيرة القرعون استبعدت لـ»البناء»،
«أن تكون م��ادة الزرنيخ سببا ً في قتل هذه
الكمية من االسماك مرجح ًة استخدام الصعق
الكهربائي في أكثر من مكان وعلى مسافة
قريبة في مياه البحيرة أدى لنفوق هذا الكم
الكبير من األسماك ،وبالتالي عمد الفاعلون إلى
أخذ األسماك الكبيرة والمتوسطة الحجم وأبقت
على األسماك الصغيرة على شاطئ البحيرة».

وزارة ال�صناعة و«يونيدو»
تطلقان مبادرة «لبنان المبدع»

ق ّرر المجلس التنفيذي للنقابة العامة لموظفي وعمال المواصالت
السلكية والالسلكية الدولية في لبنان إجراء انتخابات تكميلية لستة
أعضاء سقطت عضويتهم بالقرعة ،وذل��ك ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/7/27من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الخامسة
عصرا ً وذلك في بيروت ـ بئر حسن ،الشمال مركز هاتف طرابلس الميناء،
البقاع مركز هاتف الكرك ،جبل لبنان مركز هاتف الذوق ،الجنوب مركز
هاتف صيدا .وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تكون الجلسة الثانية في
 2016/8/3في نفس المكان والزمان بمن حضر.
ُّ
للترشح لالنتخابات نهار السبت في  2016/7/23الساعة
وآخر مهلة
الواحدة ظهرا ً
أمين السر :عبدلله اسماعيل
الرئيس :جورج اسطفان

خالل إطالق البرنامج في فندق فورسيزنز
ف��ي إط���ار مساعيها ال��رام��ي��ة إلى
دع��م نشاط قطاع األع��م��ال وتمكين
المستثمرين م��ن ت��وظ��ي��ف رؤوس
أموالهم بالطرق األنسب ،أطلقت شركة
Insure & Match Capital (IM
 )Capitalبرنامج ‘Seeders-
الموجه نحو المستثمرين
’MBA
ّ
األفراد ( ،)Business Angelsوذلك
خ�لال حفل ج��رى في ف��ن��دق Four
 Seasonsببيروت ،حضرته مديرة
بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية
في لبنان ( )USAIDالدكتورة آن
باترسون والرئيس العام لمؤسسة
 BERYTECHال��س��يّ��د م���ارون
شماس .كما ش��ارك في حفل اإلطالق
ممثلون عن الحكومة ،رج��ال أعمال،
مستثمرون ،مديرو مصارف ،ممثلون
عن القطاع الخاص والجمعيات ،إلى
جانب عمداء جامعات وأعضاء من
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ،حاضنات األع��م��ال
ومديري مشاريع استثمارية.
ّ
تحط
وتندرج هذه المبادرة التي
رحالها للمرة األولى في لبنان ،ضمن
مشاريع  MENA IIاالستثمارية
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق
ّ
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا والممولة
م��ن  ،USAIDبغية م��د ي��د العون
للمستثمرين وأص��ح��اب األع��م��ال
اللبنانيين خالل أولى مراحل أعمالهم

وفتح الطريق أمامهم للحصول على
التمويل الضروري إلنجاز مشاريعهم،
وتاليا ً تمكينهم من المساهمة في خلق
فرص عمل لطالبيها وضمان التطور
االجتماعي المستدام وتعزيز النمو
اإلقتصادي في بالدهم .كما وشارك
البنك الدولي بتمويل المبادرة وذلك
ض��م��ن ب��رن��ام��ج��ه ‘Early Stage
Innovation
Financing
.’Initiative in Lebanon
ويتم ّثل الهدف من هذا البرنامج في
نشر الوعي في صفوف المستثمرين
األف���راد اللبنانيين ال��ذي��ن يوظفون
استثماراتهم ف��ي ال��م��راح��ل األول��ى
للشركات الناشئة ،ليتم ّكنوا من اتخاذ
أفضل القرارات اإلستثمارية المبنية
ع��ل��ى ض��م��ان ال���ت���واؤم ب��ي��ن تحقيق
األرباح من جهة والتطلّع إلى كفايات
الفريق اإلداري العامل في المشاريع
من جهة أخ��رى .وقد حرص القيمون
على هذا البرنامج الممت ّد على سنة
واحد ،على أن يكون ثمرة الجمع بين
مقاربة منتظمة ومنهجيّة مرتكزة على
مبدأ «تعلّم واستثمر» ،وذلك بالتعاون
مع الشريك .GoBeyond
وأ ّك���د ش��م��اس أنَّ ه��ذه ال��م��ب��ادرة
ستساهم في «زيادة حجم استثمارات
المستثمرين األفراد الموجودين حال ّيا ً
وجعل ه��ذا ال��ن��وع م��ن االستثمارات

متاح لشريحة أكبر من المستثمرين
الجدد».
أم��ا باترسون ،فقالت« :إ َّن��ن��ا هنا
لكي نساعد المستثمرين اللبنانيين
ل��ل��وص��ول إل��ى التمويل ال��ض��روري
لمشاريعهم ،والكفيل ب��دع��م النمو
وتقدّم االقتصاد اللبناني».
وم��ن المتوقع أن يشارك الفريق
المنتقى من المستثمرين ك ّل  6إلى 8
أسابيع في جلسة  ،pitchingتقدّم
خاللها شركتين أو ثالث صغيرة أو
متوسطة الحجم فكرة مشروعها وذلك
ب��إدارة مستشار ومدير صفقات من
 GoBeyondو .IM Capitalوفي
نهاية البرنامج ،يكون المستثمرون
قد استثمروا في  3أو  4مشاريع تراوح
قيمتها بين  50و 100ألف دوالر لك ّل
منها.
وف���ي س��ي��اق تعليقه ع��ل��ى ه��ذا
البرنامج ،ش��دّد المدير العام لـIM
 Capitalالدكتور نيكوال روحانا على
أنَّ «ه��ذا البرنامج سيتك ّرر كل سنة
وسيزرع ب��ذورا ً تثمر شبكة واسعة
ومستدامة من المستثمرين األفراد إذ
سيبني قدماء البرنامج هذه الشبكة
الفعالة لتكون العبا ً مستقالً في ساحة
ريادة األعمال اللبنانية».
وأخيراً ،جرى خالل الحفل عرض
لشهادات حية.

