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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

الكازينو يرفض زيادة
ّ
حصة الدولة
يواصل رئيس مجلس
إدارة كازينو لبنان ،حميد
كريدي ،مساعيه
الرامية الى إقناع جميع
أعضاء مجلس االدارة
بالموافقة على رفع
دعوى قضائية ضد
الدولة اللبنانية بهدف
منعها من زيادة حصتها
من الكازينو وفقا لما
ينص عليه العقد .في
المقابل ،تقول مصادر
وزارة المال انها تصر على
تنفيذ بنود العقد بما في
ذلك زيادة حصة الدولة
في هذا العام من %50
الى %60
ليا القزي

غــداة تقديم اقـتــراح القانون خرجت
أصـ ـ ــوات ن ـقــاب ـيــة ت ـن ـت ـقــده ،فـطــالـبــت
رابـ ـط ــة مـعـلـمــي ال ـت ـع ـل ـيــم األس ــاس ــي
الرسمي في لبنان املجلس النيابي
ً
بــإه ـمــالــه إهـ ـم ــاال ك ـل ـيــا ،م ـح ــذرة من
أن امل ــس ب ـش ـهــادة الـبــريـفـيــة يصيب
التعليم الــرسـمــي األس ــاس ــي بمقتل
ال ش ـف ــاء م ـن ــه ،ت ـمــامــا ك ـمــا أدى إلــى
انهيار املستوى التعليمي في جميع
املـ ـ ــواد ،وخ ـصــوصــا ال ـل ـغــة الـعــربـيــة.
واس ـت ـه ـج ــن ن ـق ـيــب امل ـع ـل ـم ــن نـعـمــة
م ـح ـفــوض الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ي ــأت ــي على
أبـ ـ ــواب االمـ ـتـ ـح ــان ــات ،م ــا ق ــد يخلق
ّ
ويهد من
بلبلة بني أوســاط الطالب
عــزيـمـتـهــم عـلــى ال ـ ــدرس ،وي ــؤث ــر في
أدائهم التربوي ،مع العلم بأننا في
املبدأ لسنا ضد البحث باملوضوع،
ل ـك ــن ب ــال ـش ـك ــل ال ـع ـل ـم ــي والـ ـت ــرب ــوي
وباملكان والزمان املناسبني.

وإشـ ـ ـب ـ ــاع جـ ـش ــع تـ ـج ــار وأصـ ـح ــاب
األبنية ،نتج عنه تــداخــل مياه هذه
اآلبار مع مياه البحر القريبة منها،
ما أدى إلى ملوحتها".
ي ــوض ــح حـ ـل ــوان ــي أن "حـ ـف ــر اآلب ـ ــار
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـل ــغ ت ـك ـل ـف ــة كــل
مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ب ـ ــن أل ـ ـ ــف وث ـ ــاث ـ ــة آالف
دوالر ،يـحـتــاج إل ــى مــوافـقــة مسبقة
م ــن وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه" ،مـشـيــرا
إلــى أن "عـشــرات اآلبــار الجوفية في
ط ــراب ـل ــس ي ـج ــري ح ـف ــره ــا م ــن دون
رخ ــص ،وأن ج ـهــات إداريـ ــة وأمـنـيــة
م ـســؤولــة ال ت ـغــض ال ـن ـظــر ف ـقــط عن

مـ ـش ــاك ــل ك ــازيـ ـن ــو لـ ـبـ ـن ــان ت ـت ــزاي ــد
بـ ــاطـ ــراد ،وح ــامل ــا ي ـخ ــرج م ــن ازم ــة
يــدخــل فــي أخ ــرى .فبعد أزم ــة طرد
 191موظفا من عملهم ،واضطرار
االدارة الع ـ ـ ـ ــادة ق ـس ــم م ـن ـه ــم ال ــى
الـعـمــل ،يشهد الـكــازيـنــو سـجــاالت
ّ
حادة في شأن زيادة ّ
حصة الدولة
م ــن ال ـع ــائ ــدات م ــن  %50ال ــى %60
اع ـت ـب ــارا م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ،وف ـق ــا ملا
يـنــص عـلـيــه الـعـقــد .تـقــول مـصــادر
م ـط ـل ـعــة ان رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـك ــازي ـن ــو ،حـمـيــد ك ــري ــدي ،يـطــرح
رفـ ــع دع ـ ــوى أم ـ ــام م ـج ـلــس ش ــورى
ّ
الدولة ّ
ضد الدولة اللبنانية ،ممثلة
ب ـ ــوزارة املـ ــال ،لتعليق تـنـفـيــذ هــذا
البند من العقد املوقع معها.
امل ـعــروف ان الــدولــة اللبنانية ،في
عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـهـ ــراوي
وحكومة الرئيس رفيق الحريري،
مـ ـنـ ـح ــت شـ ــركـ ــة كـ ــازي ـ ـنـ ــو لـ ـبـ ـن ــان،
بموجب القانون الرقم  417تاريخ
 ،1995-5-15ال ـ ـحـ ــق الـ ـحـ ـص ــري
باستثمار ألعاب القمار في النادي
ال ــوح ـي ــد ف ــي امل ـعــام ـل ـتــن مل ـ ــدة 30
سـنــة .وف ــي مـقــابــل ه ــذه الحصرية
(واالمـ ـتـ ـي ــازات االخ ـ ــرى املـمـنــوحــة
ل ـل ـش ــرك ــة) ،حـ ـ ــددت ح ـص ــة ال ــدول ــة
مــن مـجـمــوع الــدخــل الـسـنــوي غير
الـصــافــي الـنــاتــج مــن الـعــاب القمار
بـ  %30عن السنوات العشر األول،
 %40عــن الـسـنــوات العشر الثانية
و %50عن السنوات العشر األخيرة.
بدأ تنفيذ العقد اعتبارا من -11-17

هذه املخالفات ،بل هي متواطئة في
هذا املوضوع ايضا".
دفعت هذه املشكلة البلدية إلى حفر
بئر مياه جوفية كبيرة على مقربة
مــن مــوقــع التكية املــولــويــة ،بجانب
الـ ـب ــولـ ـف ــار ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرب ــط
طــرابـلــس بــزغــرتــا ،وه ــي بـئــر ُمـ ّـو ّلــت
بـهـبــة أوروبـ ـي ــة وبــإم ـكــان ـهــا ض ــخ 6
آالف مـتــر مـكـعــب م ــن امل ـي ــاه يــومـيــا.
ّ
يـ ـب ــش ــر حـ ـل ــوان ــي ب ــأن ــه "بـ ـع ــد رب ــط
خــط جــر مـيــاه ه ــذه الـبـئــر بالشبكة
الــرئ ـي ـس ـيــة م ـط ـلــع ال ـص ـي ــف امل ـق ـبــل،
سيحل قسم كبير من مشكلة املياه

 ،1996اال ان الـشــركــة امـتـنـعــت عن
ت ـســديــد ح ـصــة ال ــدول ــة م ــن ال ـعــاب
 ،Slot machinesإذ ّ
عدتها الشركة
ال ـ ـعـ ــاب ت ـس ـل ـي ــة ال ي ـش ـم ـل ـهــا عـقــد
االسـتـثـمــار .عـلــى اث ــر ه ــذا الـخــاف
في تفسير العقد ،حصلت تسوية
ع ـبــر وض ــع مـلـحــق لـلـعـقــد يقضي
بــزيــادة حـصــة الــدولــة مــن عــائــدات
ً
اإلي ـ ـ ــرادات لـتـصـبــح  %40بـ ــدال من
ً
ابتداء من أول عام  2000حتى
%30
ً
اول عام  .2006و %50بدال من %40
ً
حتى اول عام  .2016و %60بدال من
 %50للسنوات العشر االخيرة من
العقد (حتى .)2026
ينطلق كــريــدي فــي اعـتــراضــه على
ّ
تنفيذ هــذا البند مــن العقد مــن أن
ُ
الدولة ال تطبق بنود العقد لجهة
حصرية ألعاب القمار ،اذ ان «عدد
ماكينات األلعاب في الكازينو يبلغ
 600ماكينة ،فيما هناك آالف اآلالت
املنتشرة في لبنان» .تقول مصادر
ّ
في مجلس اإلدارة" :بما أن الدولة
ّ
ُ
أخلت ببنود العقد ،فإما أن تعدل
ُ
بنوده وإما أن تقفل محالت القمار
لتعود الحصرية إلى الكازينو".
لـيـســت امل ـ ـ ّـرة االول ـ ــى ال ـتــي ت ـحــاول
ادارة الكازينو تعديل بنود العقد
املتصلة بحصة الدولة .ففي العام
املاضي ،كان كريدي ينوي اإلمتناع
عــن تسديد املستحقات إلــى وزارة
املال ،مقترحًا تعديل عقد االمتياز.
إال أن أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة لم
ّ
ي ـ ــؤي ـ ــدوه فـ ــي خـ ـط ــوت ــه .يـ ـب ــدو أن
الــوضــع تبدل هــذه امل ـ ّـرة ،ف ـ «العمل
جار من أجل الحصول على موافقة
ٍ
الجميع ،وخــاصــة أن كــريــدي يريد
أن تأتي املوافقة على رفع الدعوى
ضد الدولة باالجماع .كي يتحمل
الجميع املسؤولية معه».
ت ـش ــرح املـ ـص ــادر أن «مـ ــا ن ـق ــوم به

كريدي بان
يتذرع ُ
الدولة ال تطبق بنود
العقد لجهة الحصرية

ه ــو ال ـت ـصــويــت ع ـلــى أم ــر أســاســي
ويرتبط بمستقبل الكازينو الذي
ُ
سيصبح بعد عشر سـنــوات ملكًا
للدولة اللبنانية» .وتلجأ املصادر
إلى األرقام من أجل تبرير خطوتها:
«الكازينو بحاجة إلى أن يجني في
الليلة الواحدة  170مليون ليرة كي
ال يخسر .وهناك  83مليون دوالر

ً
فــي طــرابـلــس" ،آم ــا أن "يـخـفــف ذلــك
م ــن ال ـض ـغــط ع ـلــى اآلبـ ـ ــار الـجــوفـيــة
فــي منطقة الضم والـفــرز وفــي بقية
املناطق األخرى".
غـيــر أن مشكلة اآلب ــار الـجــوفـيــة في
طــرابـلــس ال تقتصر فـقــط عـلــى هــذا
ال ـج ــان ــب ،إذ ي ــوض ــح رئ ـي ــس نـقــابــة
مـسـتـخــدمــي وع ـم ــال مــؤسـســة مـيــاه
ل ـب ـنــان ال ـش ـمــالــي ك ـم ــال م ــول ــود ،أن
اآلب ــار الجوفية فــي طرابلس "باتت
مهددة بالتلوث نتيجة ّ
تسرب مياه
الصرف الصحي إليها".
هـ ــذا ال ـت ـل ــوث ب ـ ــرأي م ــول ــود "ن ــاج ــم
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دعوى إبراهيم نجار ضد «األخبار»

ف ــي ال ـس ـنــة م ـع ــاش ــات لـلـمــوظـفــن،
بينما يبلغ االحتياط الــذي يملكه
الكازينو نحو  130مليون دوالر،
لذلك ستتسبب زيادة حصة الدولة
ّ
الى  %60بخسائر للكازينو .بلش
ّ
يدق الخطر».
بعد إنـتـهــاء عهد الــرئـيــس ميشال
سليمان (رئيس الجمهورية ُيعني
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ال ـكــازي ـنــو)،
ّ
ب ــات ك ــري ــدي ب ــا مـظــلــة سـيــاسـيــة.
ّ
ّ
كل القوى السياسية استغلت هذا
األمر من أجل تعزيز نفوذها داخل
ال ـك ــازي ـن ــو .تـسـتـبـعــد امل ـ ـص ــادر أن
يـكــون كــريــدي «قــد اتـخــذ ق ــراره من
دون التنسيق مع رئيس الحكومة
تـمــام ســام وحــاكــم مـصــرف لبنان
ّ
ريـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة» .فـ ــامل ـ ـعـ ــروف أن
ُ
«ضمانة» كريدي تؤمنها صداقته
ب ـ ـسـ ــام و«رض ـ ـ ـ ـ ــى» سـ ــامـ ــة ع ـن ــه،
علما ان شركة «إنترا» ،التي تملك
 53.8في املئة من أسهم الكازينو،
يرأسها محمد شعيب ،املحسوب
على الرئيس نبيه بري ،و«ال تبدو
ان ـت ــرا ب ـع ـيــدة ع ــن أج ـ ــواء ال ــدع ــوى
القضائية» ،على الرغم من أن وزير
املــال علي حسن خليل ،الــذي يمثل
ال ـخ ـصــم ،يـنـتـمــي إل ــى ح ــرك ــة أم ــل.
ّ
يـتـســلــح ك ــري ــدي ف ــي مـسـعــاه لــرفــع
ال ــدع ــوى ض ــد ال ــدول ــة ب ــ«ال ــدراس ــة
ال ـتــي أجــرت ـهــا شــركــة دي ـلــويــت آنــد
ت ــوش لـتـقــويــم امل ــوظ ـف ــن ،ك ـمــا أنــه
مرتاح ألن ال أحد قادر على إقالته
طاملا أنــه لــم ُينتخب رئيس جديد
للجمهورية».
مــن جهة أخ ــرى ،جمع كــريــدي منذ
شـ ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا اعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلـســي
نـقــابـتــي املــوظـفــن وأل ـع ــاب امليسر
بحضور املساهمني ،وقــال أمامهم
أن ــه «ل ــن ُي ـطــرد أي مــوظــف .املــوجــة
السابقة انتهت .هدفنا هــو العمل
من أجــل الحفاظ على ما نملك من
أم ـ ــوال وت ـح ـســن وض ــع الـكــازيـنــو
م ــع إع ـت ـمــاد س ـيــاسـ ًـة ال ـتــوف ـيــر في
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات» ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى تـعـلـيــق
«الـتــرقـيــات فــي الـفـتــرة املقبلة ولن
ي ـك ــون ه ـن ــاك وظ ــائ ــف ج ــدي ــدة وال
زي ــادة عـلــى األجـ ــر» .وب ــرر أمامهم
رف ـ ــع الـ ــدعـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة ب ـهــدف
«إعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي ل ــدي ـن ــا
للموظف ال للدولة».
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ّ ع ـل ــى املـ ــلـ ــف فــي
وزارة املال تقول إنه «ال فكرة لدينا
ع ــن دعـ ــوى قـضــائـيــة ول ـكــن ال نـ ّـيــة
في تعديل بنود االمتياز أو إلغاء
ن ـس ـبــة زي ـ ـ ــادة عـ ـش ــرة ب ــامل ـئ ــة عـلــى
حصة الدولة» .تقول هذه املصادر
ان "ظــروف الحرب األهلية أجبرت
الكازينو على إقفال أبوابه سنوات
عـ ـ ـ ــدة ،حـ ـت ــى ع ـ ـ ــام  .1996خ ـط ــوة
ك ــري ــدي هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ق ــد ت ـ ــؤدي إلــى
األمر نفسه».

على نحو كبير عــن أن شبكة مياه
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي مل ـن ـط ـقــة الـ ـك ــورة
تصب منذ بضعة أشهر فــي بالوع
يـ ـق ــع فـ ــي خـ ـ ـ ــراج ب ـ ـلـ ــدة ب ـك ـف ـت ــن ،ال
ي ـب ـعــد أك ـث ــر م ــن  3ك ـي ـلــوم ـتــرات عــن
طــراب ـلــس" ،مــا جـعـلــه ي ـحــذر مــن أنــه
"إذا لــم تـ َ
ـوصــل ه ــذه الـشـبـكــة (تـقــدر
تكلفة هــذه الوصلة نحو  10مالين
يـ ـ ـ ـ ــورو) ب ـم ـح ـط ــة ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــر ،وه ــي
م ـح ـط ــة ل ـل ـم ـف ــارق ــة لـ ــم ت ـع ـم ــل ب ـعــد
ب ــرغ ــم إن ـج ــازه ــا ق ـبــل سـ ـن ــوات ،فــإن
أغـلــب اآلب ــار الـجــوفـيــة فــي طرابلس
ستتلوث".

بتاريخ  ،2016/12/15أصدرت محكمة التمييز،
الناظرة في استئناف قضايا املطبوعات في
بيروت ،قــرارًا في الدعوى املقدمة من األستاذ
إبراهيم نجار ضـ ّـد إبراهيم األمــن ورضــوان
مرتضى ،على خلفية املقال املنشور بتاريخ
 2013/8/20في العدد رقم  2082تحت عنوان:
"بـ ــاب ال ـن ـجــار مـخـلــع :يـخــالــف ال ــوزي ــر وي ـكـ ّـرم
الـضــابــط ويـعــاقــب الــرت ـيــب" ،قـضــى بتصديق
القرار املستأنف اآليل إلى إدانة املدعى عليهما
سندًا للمادة  20من املرسوم االشتراعي رقم
 77/104معطوفة على املــادة  26منه ،وتغريم
ك ــل م ـن ـه ـمــا م ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ل.ل ،.وإل ــزام ـه ـم ــا
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليوني ليرة
لبنانية كتعويض ّ
للمدعي عن األض ــرار التي
لحقت به ،ونشر خالصة عن القرار.

مشروع جل الديب »2U« :أو
«»double L؟

بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته األخيرة
على طلب مجلس االنماء واالعمار تنفيذ مشروع
ت ـقــاطــع ج ــل ال ــدي ــب ض ـمــن االع ـت ـم ــاد املــرصــود
له حاليًا على أســاس  ،2Uاستغرب أهالي جل
الديب أمس "التوصية املفاجئة واملتأخرة" التي
صــدرت عن لجنة األشغال "باستبدال مشروع
" "2Uب ــال ــ" "double Lالــذي رفــض بالكامل من
البلدية واالهالي ،ألنه يشكل ضررًا كبيرًا عليهم
ّ
وعلى جــل الــديــب وقـضــاء امل ــن" .وذك ــر األهالي
بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع " "2Uمنذ
 2014/5/9ورصد مبلغ  48مليون دوالر لتنفيذه
بتاريخ  2014/5/22مع عدة مشاريع أخرى في
مختلف املناطق اللبنانية ،بموجب القرار رقم 99
الصادر من مجلس الوزراء واملحال الى مجلس
االنماء واالعمار تحت رقم /2014/422أ ،وأنهت
الجهات املعنية باالستمالكات وأتمت شركات
هندسية معتمدة دولـيــا ومتخصصة أعمالها
كاملة لتنفيذ هذا املشروع.

وزارة االقتصاد :القمح مسؤولية
وزارة الزراعة

ّ
ردت وزارة االقـتـصــاد أمــس على بيان وزارة
الصحة الذي يؤكد وجود مادة ً"أوكراتوكسني
أ" امل ـســرط ـنــة ف ــي ال ـق ـمــح ،مـعـلـنــة أن ـهــا "قــامــت
فــورًا بعد تبلغها باملوضوع بسحب ّ 13
عينة
مــن القمح املـخــزن فــي املــرفــأ ،وأظ ـهــرت نتائج
الـفـحــوصــات املـخـبــريــة ال ـص ــادرة عــن مختبر
معهد البحوث الصناعية "املعتمد" أنها مطابقة
للمواصفات املعتمدة ،وبالتالي ال داعــي للهلع
والخوف" .كذلك "قامت حديثًا بسحب عينات
م ــن الـطـحــن م ــن جـمـيــع امل ـطــاحــن ف ــي بـيــروت
وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ،وب ـ ّـي ـن ــت ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــوصــات
امل ـخ ـب ــري ــة ال ـت ــي ص ـ ــدرت ع ــن م ـخ ـت ـبــر مـعـهــد
البحوث الصناعية أنها مطابقة للمواصفات
املــرع ـيــة اإلج ـ ـ ــراء" .وحـ ّـم ـلــت وزارة االقـتـصــاد
املـســؤولـيــة لـ ــوزارة ال ــزراع ــة ،إذ ّإن "صالحية
املــوافـقــة على إدخ ــال القمح تـعــود حـصـرًا الى
وزارة الــزراعــة ،وال يجوز ألي سلطة جمركية
في املنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل
الدولة إعطاء إجازة التخليص على أي إرسالية
مستوردة من النباتات واملنتجات النباتية ،بما
في ذلك القمح ،إال بعد الحصول على التأشيرة
من املوظف املختص في وزارة الزراعة".
وفــي الـسـيــاق نفسه ،أعلنت إدارة إه ــراء مرفأ
بيروت أنه "لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة منذ فـتــرة سنتني
عـلــى األقـ ــل" ،ردًا عـلــى مــا أعـلـنــه وزي ــر الصحة
وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ع ــن وج ـ ــود شـحـنـتــي قـمــح،
واح ــدة مــن روسـيــا تـبـ ّـن احـتــواؤهــا على مــادة
"أوكــراتــوكـســن" ،وأخ ــرى مــن الــواليــات املتحدة
األميركية ّ
تبي أنها سليمة .وأعلنت أن "إدارة
الـجـمــارك ال تسمح بــإخــراج القمح املـخــزن في
االه ــراء إذا تـجــاوزت فترة تخزينه مــدة ثالثني
يومًا إال بإعادة تحليله من قبل وزارة الزراعة
ومطابقة هــذه النتائج مع املواصفات املعتمدة،
وال صالحية إلدارة االه ــراء بــإجــراء التحاليل
املخبرية للقمح املخزن لديها ،ألن هذه الصالحية
هي حصرًا من اختصاص وزارة الزراعة".

