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سياسة
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ّ
ّ
أول إنجاز للعهد ...يحققه ممثل «المردة» في الحكومة

فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة 400 :مليون دوالر
ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاخـ ــات الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
والـضـغــوط السياسية ،شهد لبنان
أمس محاولة جدية وجديدة ،للقول
بإمكانية تحقيق اخـتــراق فــي جــدار
الهدر والفساد ،وقدم وزير االشغال
ً
ي ــوس ــف فـ ـنـ ـي ــان ــوس دل ـ ـيـ ــا حـسـيــا
على إمـكــان توفير إي ــرادات حقيقية
للخزينة العامة .منذ انطالقة العهد
الـ ـح ــال ــي ،والـ ـشـ ـع ــارات االص ــاح ـي ــة
والتغييرية ظـلــت أس ـيــرة حسابات
ض ـي ـقــة ،وس ــرع ــان م ــا ض ــاع ــت أكـثــر
في حــروب الحقوق املـهــدورة ،بينما
ل ــم ي ـب ــذل أي ج ـهــد حـقـيـقــي للبحث
فــي كيفية اس ـت ـعــادة ح ـقــوق الــدولــة
املهدورة وحقوق املواطنني املهدورة.
وبـيـنـمــا يـتـلـهــى وزراء «امل ـحــرومــن
الـجــدد» في معارك طواحني الهواء،
كان الوزير يوسف فنيانوس ،اآلتي
ال ــى الـحـكــومــة رغ ـمــا ع ــن امل ـع ــادالت،
ّ
ـولـ ــي وزارة ح ـس ــاس ــة ُي ـ َ
ـرب ــط
وامل ـ ـتـ ـ

«باك» اللبنانية بإدارة
زيدان تستمر في إدارة السوق
الحرة ألربع سنوات وخسارة
للمنافس الفرنسي
اس ـم ـه ــا ع ـ ـ ــادة ب ــالـ ـفـ ـس ــاد ،ي ـخــوض
مـعــركــة إع ـ ــادة االع ـت ـبــار ال ــى أدوات
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـت ــرم
املــؤسـســات الــرقــابـيــة ،وتـفـتــح الـبــاب
أم ــام ج ـهــاز مـثــل الـتـفـتـيــش املــركــزي
ألن يشرف على عملية تلزيم بالغة
الحساسية ،ما جعل النتيجة تحقق
جملة أهداف بضربة واحدة:
ً
أوال :قال الوزير فنيانوس إنه يمكن
الـ ــوزيـ ــر أن ي ــداف ــع ع ــن مــؤس ـس ـتــه،
ويـ ـمـ ـن ــع الـ ـت ــدخ ــل فـ ـيـ ـه ــا ،وي ــواج ــه
م ـحــاوالت التسلط عـلــى ال ـنــاس ،أو

االستيالء على حقوق االفراد باسم
الدولة.
ثــانـيــا :وف ــر االرض ـي ــة لـكــي يستعيد
أحد أهم أجهزة الرقابة ،أي التفتيش
املــركــزي ،دوره الحصري في حماية
مــزايــدة عمومية تحفظ حق الدولة،
وتفرض احترام القوانني.
ثــال ـثــا :نـجـحــت ال ـخ ـطــوة فــي حماية
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،وع ـ ــدم
اسـتـسـهــال اإلت ـيــان بـشــركــات عاملية
مـ ـق ــاب ــل عـ ـ ـم ـ ــوالت تـ ــذهـ ــب ل ـج ـي ــوب
املتنفعني هنا وهناك ،وفرض عليهم
آليات عمل ورسومًا تتناسب وحجم
أعمالهم ،وضمن مهل زمنية تتيح
لـ ـل ــدول ــة ت ـط ــوي ــر ح ـص ـت ـهــا بـحـســب
تطور االسواق واالعمال.
يبقى أن يسمع فنيانوس كلمة شكر
من رئيسي الجمهورية العماد ميشال
عون والحكومة سعد الحريري ،وهو
شكر مستحق ،رغــم كل ما سنسمعه
مـ ــن مـ ـتـ ـض ــرري ــن ،أو م ـض ـل ـل ــن ،مــن
ت ـح ـل ـي ــات ل ـي ـســت أكـ ـث ــر مـ ــن صـ ــراخ
السماسرة بعدما «أكلوا الضرب»!

كيف جرت المزايدة؟
مــن الـتــاسـعــة صـبــاحــا حـتــى الثالثة
م ــن ّ ب ـعــد ظ ـهــر أمـ ــس ،أن ـج ــزت لجنة
«فــض عــروض أسعار مــزايــدة تلزيم
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ـسـ ــاحـ ــات ف ـ ــي الـ ـس ــوق
ّ
الحرة» درس العروض ،ما أدى إلى
فوز شركة «باك» اللبنانية (يديرها
رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــداوي مـحـمــد
زي ــدان) بــاملــزايــدة ،بمبلغ يـصــل الــى
نحو مئة مليون دوالر سنويًا سيتم
دفعها للخزينة العامة.
فــي املــرحـلــة االول ــى ،درس الـعــروض
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن خـ ـم ــس شـ ــركـ ــات ه ــي:
شركة ال غاردير ،La Guardere SCA
شركة ،Safety and Security Solution
شــركــة  ،DFS Groupشــركــة World
 ، Duty free Groupوشركة  .PACتم

ّ
وفر فنيانوس األرضية ليستعيد التفتيش المركزي دوره في حفظ حق الدولة واحترام القوانين (مروان طحطح)

استبعاد شركتني عن املزايدة بسبب
عدم مطابقة عروضهما للمواصفات
املنصوص عليها في دفتر الشروط.
وبحسب محضر لجنة التلزيم ،فقد
رف ـ ــض الـ ـع ــرض املـ ـق ــدم م ــن تـحــالــف
شركتي ( DFS Groupأجنبية) وكزما
هولدينغ (لبنانية) بسبب تقديمها

شـ ـه ــادة أيـ ـ ــزو  ٢٠١٥/٩٠٠١ع ــائ ــدة
لشركة ثانية غير الشركة العارضة
األس ــاسـ ـي ــة ،أي ب ـم ــا ي ـخ ــال ــف دف ـتــر
الشروط.
ورف ــض ال ـعــرض امل ـقــدم مــن تحالف
ش ــركـ ـت ــي Safety and Security
( Solutionلـبـنــانـيــة) وشــركــة تــرافــل

ريتايل غروب (أجنبية) ملخالفتهما
ال ـب ـن ــود رقـ ــم  9و 10و 15م ــن دفـتــر
الـشــروط ،إذ قدمت مستندات تعود
إلى الشركة األجنبية فيما املطلوب
أن تـ ـك ــون ه ـ ــذه امل ـس ـت ـن ــدات ع ــائ ــدة
ل ـل ـشــركــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وقـ ــد ت ـب ـ ّـن أن
رأس مــال الشركة اللبنانية يقل عن
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استطالع %90 :من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
نقوال أبو رجيلي
أظ ـ ـهـ ــرت ن ـت ــائ ــج اسـ ـتـ ـط ــاع أج ــرت ــه
حــركــة «وعـ ــي» ،الـنــاشـطــة فــي قضاء
زح ـ ـل ـ ــة ،كـ ـ ــواحـ ـ ــدة م ـ ــن م ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك املـ ـ ــدنـ ـ ــي ،أن نـ ـسـ ـب ــة %93
م ــن نــاخ ـبــي ال ـق ـض ــاء ض ــد الـتـمــديــد
للمجلس النيابي الحالي بأي شكل،
وأن  %56من املستطلعني مع اإلبقاء

على قـضــاء زحـلــة كــدائــرة انتخابية
مستقلة .وشمل االستطالع ّ
عينة من
 668شخصًا %40 ،منهم مــن سكان
م ــدي ـن ــة زحـ ـل ــة و %60مـ ــن مـخـتـلــف
بلدات القضاء.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الحركة
في زحلة ،شرح رئيسها فايز عراجي،
مــن خ ــال جـ ــداول بـيــانـ ّـيــة ،للنتائج
التي جاءت على النحو اآلتي:

«رشكة الجهاد للتجارة واملقاوالت»
بيان عن إنجاز أعامل

تعلن «رشكة الجهاد للتجارة واملقاوالت» انتهاء األعامل التي كانت قد عكفت منذ
أسبوع عىل القيام بها ،وهي التنظيف الكامل للمكب القديم القريب من موقع
مطمر الكوستا برافا ،ما يعني التخلص نهائياً من الروائح الكريهة التي كانت
تنبعث من املكب املذكور.
يهم الرشكة التأكيد أنها تحرص باستمرار عىل الحؤول دون وقوع أرضار بيئية أو
ّ
صحية قد تحيق باملواطنني يف كل املهامت التي تقوم بها.

ي ــؤي ــد  %66خـ ـف ــض سـ ــن االق ـ ـتـ ــراع
إل ــى  18عــامــا ( %72مــن املسيحيني
و %61مــن املسلمني) .وبلغت نسبة
الرافضني للتمديد  %93توزعت بني
 %98مسيحيني و %89مسلمني .أما
نسبة املؤيدين للكوتا النسائية فقد
تخطت  %86عند املسيحيني و%74
لــدى املسلمني ،بمعدل إجمالي بلغ
 .%80وعـ ـم ــا ي ـ ـ ــدور مـ ــن ط ــروح ــات
مستجدة حول تصغير دائرة زحلة،
أو ّ
ضم دائــرة البقاع الغربي ـ راشيا
إل ـي ـهــا ،أو اإلب ـق ــاء عـلــى دائـ ــرة زحـلــة
على ما هي عليهّ ،
بينت النتائج أن
نـسـبــة املـسـيـحـيــن امل ــؤي ــدي ــن إلب ـقــاء
القضاء دائرة واحدة هي  ،%56فيما
تــرت ـفــع ال ـن ـس ـبــة ع ـنــد امل ـس ـل ـمــن الــى
 ،%58وذلــك بعكس ما يـ َّ
ـروج له بأن
أكـثــريــة املسيحيني هــي مــع تصغير
الـ ـقـ ـض ــاء وحـ ـص ــره ب ـم ــدي ـن ــة زح ـل ــة،
والحال كذلك بالنسبة إلى املسلمني
الــذيــن يرفضون ضـ ّـم قـضـ َ
ـاء ي زحلة
والـبـقــاع الـغــربــي – راشـيــا فــي دائــرة
واحـ ـ ـ ــدة ،إذ ت ــدن ــت ن ـس ـبــة امل ــؤي ــدي ــن
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــرح إل ـ ـ ــى  %16م ـس ـل ـمــن
و %11مـسـيـحـيــن .وم ــن ب ــن النظم
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي يـمـكــن اعـتـمــادهــا،

 %25من المسيحيين
يؤيدون «األرثوذكسي»
و %47من الزحليين
يجهلون الفرق بين
النسبي واألكثري!

حظي النظام الفردي بـ  %23من تأييد
املسيحيني و %36من املسلمني ،فيما
لــم تـتـجــاوز نسبة املــؤيــديــن للنظام
األرثوذكسي  %3من املسلمني و%25
من املسيحيني .والالفت هنا ،بحسب
عــراجــي ،أن نسبة آراء املستطلعني
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـط ــائ ـف ــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة
ج ــاءت متدنية خــافــا ملــا يـشــاع بأن
غالبية هؤالء يؤيدون هذا املشروع،
فيما حصل املختلط على نسبة %26
مــن املسلمني و %13مــن املسيحيني.
ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ـج ـ ــاوز ن ـ ـس ـ ـبـ ــة املـ ــؤيـ ــديـ ــن
لألكثري  %14من املسلمني و %5من
املـسـيـحـيــن ،ونـ ــال ال ـن ـظــام النسبي
تأييد نحو  %39من املسلمني و%21
مــن املسيحيني بمعدل إجمالي بلغ
 .%32وتجدر اإلشارة إلى أن النسبة
اإلجـمــالـيــة لـلــذيــن ال يـعــرفــون الـفــرق
بني النسبي واألكثري كانت  %47من
َ
املستطلعني.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت نـ ـت ــائ ــج االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن
 %90مــن املسلمني يفضلون وجــود
ب ــرن ــام ــج ان ـت ـخــابــي ل ـل ـمــرشــح ،فيما
لــم تتجاوز النسبة عند املسيحيني
 %75بمعدل إجمالي بلغ  ،%75ومرد
ذلـ ــك ،بـحـســب ع ــراج ــي ،أن «هــاجــس

