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PRIVATE SECTOR

شخصيات
لطالما شكل موضوع المغتربين والمتحدرين من اصل لبناني المنتشرين
حول العالم ،مادة سجالية بين من يعتبرها هجرة لألدمغة ،وبين من
يذهب الى اعتبارها طاقة انتاجية في الخارج تشكل مصدرًا لالستثمارات
واألموال .قديكون لبنان من اكثر بلدان العالم التي تصلح لتكون نموذجًا
لدراسة وضع المغتربين وتأثيراتهم الداخلية والخارجية بخاصة إذامانظرنا
الى االرقام التي تظهر وجود ما يقارب  4ماليين يعيشون في لبنان ،بينما
يعيش في خارجه ما يتخطى  12مليون لبناني أو متحدر من اصل لبناني.
ال شك ان البلد بحاجة الى طاقات شبابه لتحقيق نهضة اقتصادية مرتجاة،

لذا فإن التواصل الصحيح ما بين الداخل والطاقات الخارجية يؤدي حتمًا
دورًا إيجابيًا على الصعيد االقتصادي اذا ما تم التعاطي معه بالجدية
الالزمة.
شكل مؤتمر الطاقة االغترابية فرصة لبداية تحقيق هذاالمشوار الصعب
الهادف إلى التواصل مع كل شخص من اصل لبناني واشراكه في الحياة
السياسية واالقتصادية.
العديد من الشخصيات اللبنانية الناجحة حول العالم روت قصصها ،وابدت
رغبتها بالحصول على الجنسية اللبنانية ،منها:

إنجازات لبنانية ...خارج الحدود
توماس باراك
هـ ـ ــو ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
"ك ــول ــون ــي كــاب ـي ـتــل" ال ـت ــي ت ـت ـخــذ من
م ــديـ ـن ــة لـ ـ ــوس ان ـج ـل ـي ــس ف ـ ــي والي ـ ــة
كــالـيـفــورنـيــا م ـق ـرًا ل ـهــا .ال ــى ذل ــك هو
رئ ـي ــس ش ــرك ــة "م ـي ــرام ـك ــس" الـعــاملـيــة
لــأفــام السينمائية .يمتلك كابيتل
ً
أص ـ ـ ـ ــوال م ــالـ ـي ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ت ــزي ــد
قيمتها عن  60مليار دوالر .هاجرت
عائلته من لبنان إبان الحرب العاملية
االولـ ــى عـلــى مــن بــاخــرة عـنــدمــا كــان
ف ــي ال ـحــاديــة ع ـشــرة م ــن ع ـمــره بحثًا
عن حياة أفضل في الواليات املتحدة،
وخوفًا من ان يجبره الحكم العثماني
على االلـتـحــاق بالجيش فــي الرابعة
ع ـشــرة م ــن ع ـم ــره .تـمـكــن كــابـتـيــل من
ال ـن ـج ــاح وت ـ ــرك ب ـص ـمــة خ ــاص ــة على
مستوى الواليات املتحدة في مجاله
ستبقى إلى حني.

مايكل لويس
ه ــو وزيـ ـ ــر ون ــائ ــب س ــاب ــق ف ــي ب ــرمل ــان ج ـنــوب
أفــريـقـيــا ،مـتـحــدر مــن اص ــل لـبـنــانــي .ملــع نجمه
في عهد الرئيس الراحل نيلسون مانديال ،كما
ساهم فــي م ـسـ ّ
ـودات الدساتير التي كتبت في
تلك البالد.
يهتم لويس بدمج االعمال بني اللبنانيني مهما

فرناندو كابيز

كانت املسافات الجغرافية بعيدة ،فاللبنانيون
بــرأيــه هــم ال ــرواد دوم ــا فــي كــل القطاعات التي
ي ـم ـت ـه ـنــون ـهــا .ل ـط ــامل ــا ت ــأث ــر ل ــوي ــس ب ـمــانــديــا
الــذي يؤمن بما يدعو اليه ،ليس بدافع اللهفة
وراء الـسـلـطــة ،لــذلــك سـعــى دائ ـمــا ال ــى التغيير
للحصول على االفضل.

هــو رئـيــس مجلس ن ــواب مدينة ساو
ب ــاول ــو ال ـبــرازي ـل ـيــة .ف ــي ع ــام  2010تم
انتخابه نائبًا عن ساو باولو .اما في
عام  ،2014فكان اكثر املرشحني الذين
حصدوا أصواتًا في االنتخابات ،لذلك
أصبح رئيسًا ملجلس نواب املدينة .هو
محام المع ورجل قانون حائز شهادة
ّ
دكتوراه في هذا املجال ،ومؤلف لعدد
من الكتب في مجال القانون الجنائي،
اضافة الى دراسات ومنشورات كثيرة.
يعتبر كابيز أن روح الـعــزم هــي التي
دفعته هــو وأشـقــائــه لتبوؤ املناصب
الــرف ـي ـعــة ف ــي ال ـب ــرازي ــل وال ـت ــي تشكل
ميزة اللبنانيني الــذيــن يـجــدون دائمًا
الـقــوة الـتــي يستمدونها مــن داخلهم،
ل ـي ـتــاب ـعــوا ال ـن ـض ــال وي ـظ ـل ــوا واق ـف ــن
ويتخطوا الصعاب.

ايفون باقي
زياد سنكري
هــو مؤسس شركة  CardioDiagnosticsشركة
التكنولوجيا الطبية املتخصصة فــي مجال
ت ـقــديــم ال ـح ـلــول لـحـمــايــة ال ـق ـلــب ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة CardioDiagnostics .ه ــو م ـش ــروع
مدعوم من صندوق استثمار بيريتيك األول،
وبعد النجاح املتزايد الذي حققه رجال األعمال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون وقـ ـص ــص الـ ـش ــرك ــات الـلـبـنــانـيــة
املمتازة ،تم إطالق صندوق استثمار بيريتيك
الثاني وذلــك بمبلغ تخطى الخمسني مليون
دوالر لالستثمار في شركات جديدة.
بسبب عدم حصول أسرة سنكري على الرعاية
الصحية املناسبة ،خسر زيــاد والــده إثر نوبة

قـلـبـيــة ع ـنــدمــا ك ــان ف ــي الـ ـ ــ 17م ــن ع ـم ــره ،فـقــرر
متابعة دراس ـتــه فــي فـهــم الـنـشــاط الكهربائي
ملعرفته أن مراقبة القلب وتحليل نشاطه يمكن
أن ينقذ حياة إنسان .بعد انتهاء فترة تعليمه
وعودته إلى لبنان ،اختيرإلطالق فكرة كان قد
طورها في مسابقة  Global 2011فاخترع جهازًا
ّ
الحد من خطر اإلصابة
ملراقبة القلب من شأنه
بــالـجـلـطــات واألزمـ ـ ــات الـقـلـبـيــة .تـخـصــص في
م ـجــال ه ـنــدســة ال ـك ـهــربــاء وال ـه ـنــدســة الطبية
الحيوية  .Biomedical engineeringتم تكريمه
مـ ــن ق ـب ــل ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
إلنجازاته.

هـ ـ ــي وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة وس ـ ـف ـ ـيـ ــرة اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
والــدبـلــومــاسـيــة وامل ـفــاوضــة املـثــابــرة
للسالم والـنــاشـطــة فــي مـجــال حقوق
اإلنسان ،عملت في الحقل االجتماعي
واالنساني على مدى سنوات طويلة
وحققت الكثير في هذا املجال .تعتبر
باقي ان ما ينقص لبنان هو "الفرص"،
لذلك ينجح اللبنانيون في الخارج
وليس في لبنان.

