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مجتمع

مجتمع
ُملك عام تعود قصة ّ
تعدي منتجع «ايدن باي» على شاطىء الرملة البيضاء الى الواجهة ،بعد رصد أشغال اضافية
قرب المبنى المخالف للقانون .يحصل ذلك على مرأى من محافظ بيروت ووزارة األشغال ومفرزة الشواطى في
المدينة ولجنة األشغال العامة النيابية

تقرير

رلى ابراهيم
مـسـلـســل م ـخــال ـفــات مـ ـش ــروع «ايـ ــدن
بــاي ريـ ــزورت» ،على شــاطــىء الرملة
البيضاء ،لــم تنته فصوله بعد .قبل
يـ ــومـ ــن ،اس ـت ــؤن ـف ــت األشـ ـ ـغ ـ ــال ق ــرب
املنتجع .فـتـ ّـم صـ ّـب مساحة إضافية
من أرض الشاطئ بالباطون ،وعمل
«ون ـ ــش» ع ـلــى إن ـ ــزال م ـن ـشــآت علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـه ــا عـ ـب ــارة ع ــن مـطـبــخ
وح ـ ـمـ ــامـ ــات خـ ــارج ـ ـيـ ــة .يـ ــأتـ ــي ذل ــك
بعدما عمد أصحاب املنتجع ،نهاية
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ال ــى «ت ـج ـل ـيــل» قسم
مــن الشاطئ الرملي وإنـشــاء جــدران
وأدراج مــن الـحـجــر .وال ـيــوم ،تضاف
الى املشروع مخالفة جديدة باضافة
منشآت من دون أي رخصة.
امل ـن ـســق ال ـع ــام لـ ــ«االئـ ـت ــاف امل ــدن ــي»
رج ــا نـجـيــم أوضـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنــه
«الحظنا حركة مريبة على الشاطىء
مـنــذ يــومــن ،وأبـلـغـنــا مــديــريــة النقل
ب ــذل ــك ب ــواسـ ـط ــة ك ـ ـتـ ــاب ،لـ ـك ــن حـتــى
ال ـس ــاع ــة ال ت ـ ــزال األشـ ـغ ــال مـسـتـمــرة
على مــرأى مــن املحافظ زيــاد شبيب
الـ ــذي صـ ـ ّـرح بــال ـكــام ف ـقــط أن ــه ج ـ ّ
ـاد
بـ ـ ــازالـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
«املـنـطـقــة الـتــي تــم ان ـشــاء ج ــدران من
حـجــر فـيـهــا وصـبـهــا بــالـبــاطــون هي
جـ ــزء م ـكـ ّـمــل ل ـل ـشــاطــىء ح ـيــث كــانــت
توجد صخور عمد أصحاب املشروع
الى ازالتها وتغيير طبيعة الشاطىء
ورفع مستواه عن املستوى األصلي»،
ّ
م ــذكـ ـرًا بـ ــأن رخ ـص ــة ال ـ ــ«ايـ ــدن ب ــاي»
باطلة «وكل ما يجري اليوم مخالف
لـ ـلـ ـق ــوان ــن وه ـ ـ ــو مـ ــوضـ ــع شـ ـك ــاوى
قضائية».
ـذي يملكه رجل
ـ
ل
ا
املنتجع
أن
ومعلوم
ُ
األع ـم ــال وس ــام ع ــاش ــور شـ ّـيــد أســاســا
بشكل مخالف لكل القوانني ،وال يمتلك
رخـ ـص ــة بـ ـن ــاء ص ـح ـي ـحــة وال رخ ـصــة
اس ـ ـكـ ــان .ك ـم ــا رفـ ـض ــت وزارة الـب ـي ـئــة
اعطاءه دراســة أثر بيئي وأحالته الى
وزارة األشغال والتنظيم املدني .فيما
صدر تقرير عن مصلحة الهندسة في
بلدية بيروت يؤكد أن رخصة املنتجع
ب ــاطـ ـل ــة ،وط ــالـ ـب ــت عـ ــاشـ ــور ب ـت ـســويــة
وضعه للحصول على رخصة إسكان.

واألهم أن البناء موجود ضمن املنطقة
الـ ـع ــاش ــرة  -ال ـق ـس ــم ال ـ ـس ـ ــادس ،وه ــي
منطقة ُيمنع البناء فيها ألنها أمالك
عمومية بحرية .رغــم ذلــك كله ،افتتح
املنتجع بــرعــايــة رسـمـيــة ،وه ــو يعمل
بـطــريـقــة «طـبـيـعـيــة» .وح ـتــى الـســاعــة،
ال ي ــزال صــاحـبــه يـمـنــع دخ ــول خـبــراء
ّ
عينهم مجلس شــورى الدولة للكشف
ع ـلــى املـ ـش ــروع ،وس ــط ص ـمــت ت ــام من
املجلس نفسه عن ذلك.
م ـخ ــال ـف ــات امل ـن ـت ـجــع ال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
البناء على الشاطىء وتغيير طبيعته
وع ــدم االل ـت ــزام بــالــرخـصــة وال ـقــوانــن،

بل عمد اصحاب املـشــروع في تشرين
الثاني املاضي الى ّ
صب باطون داخل
ال ــريـ ـغ ــار ال ــرئ ـي ـس ــي مل ـ ـجـ ــرور ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء الف ـت ـتــاح املـ ـش ــروع م ــن دون
«روائح كريهة» تزعج النزالء .وتسبب
ذلك بـ«فيضان» على طول الكورنيش
وغــرق الـسـيــارات واملــواطـنــن فــي مياه
ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي .ورغ ـ ـ ــم اس ـت ــدع ــاء
ع ــاش ــور ال ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ل ـ ــدى قــاضــي
التحقيق األول في بيروت شربل أبي
س ـم ــرا .إال أنـ ــه ،بـعــد سـتــة اش ـهــر على
الفضيحة ،لــم يخضع للتحقيق بعد
وال تمكن القضاء من كشف مالبسات

وزير األشغال نفى
أن يكون قد منح أي
ترخيص لعاشور يسمح
له التصرف بالشاطىء

املــوضــوع ومحاسبة املــرتـكــب .أمــا من
استنفروا يومها الزالة تهمة التواطؤ
عنهم واعدين بمتابعة امللف (محافظ
ب ـي ــروت زيـ ــاد شـبـيــب ورئ ـي ــس بـلــديــة
بـيــروت جـمــال عيتاني ورئـيــس لجنة
األشـ ـغ ــال ال ـن ـيــاب ـيــة ن ــزي ــه نـ ـج ــم) ،فقد
خ ــرجــوا عــن الـسـمــع كـلـيــا .فـيـمــا تـقــدم
مـحــامــي ع ــاش ــور ،بـهـيــج أب ــو مـجــاهــد،
ب ــدف ــوع ش ـك ـل ـيــة .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـبـ ــار»
أن ــه ت ـقــدم أخ ـي ــرا ب ــدع ــوى رد لتنحية
القاضي ابــو سمرا عــن النظر بامللف،
بــذريـعــة «كـشـفــه لـســريــة التحقيق في
جلسة لجنة االدارة والعدل النيابية».

هديل فرفور
وزيــر األشـغــال العامة والنقل يوسف
ّ
فنيانوس أكد لـ«األخبار» أنه لم يصدر
«أي ترخيص يتيح للمنتجع وضع أي
منشآت باطون أو بالستيك ،ثابتة أو
متحركة» .وعـمــا ستفعله ال ــوزارة في
هذا الشأن؟ أجاب بأن «ليس لدينا أي
جهاز للكشف على املشاريع املخالفة.
ولكن أؤكد مجددا أني لم أمنح عاشور
أي إذن بالتصرف بــالـشــاطــىء» .فيما
لــم يجب شبيب ونـجــم على اتـصــاالت
«األخـ ـب ــار» ،وت ـعــذر ال ـتــواصــل مــع آمــر
مـفــرزة شــواطــىء بـيــروت العقيد نبيل
فرح لوجوده خارج لبنان.

ستة اشهر على فضيحة فيضان مجرور الرملة البيضاء :التحقيق «مستمر» وطلب بتنحي القاضي (هيثم الموسوي)

سبق لديوان
المحاسبة أن اعتبر
العشاء
ان حفل ُ ّ
السنوي ال يشكل
منفعة عامة

ال ـك ـل ـفــة م ـشــاب ـهــة لـكـلـفــة ال ـع ـشــاء
ّ
السنوي ،وربما تتخطاه».
رئـيــس الـبـلــديــة ج ــورج ع ــون ،من
جـ ـهـ ـت ــه ،اك ـتـ ـف ــى فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» بالقول إن هذا النشاط
هو «عبارة عن لقاء بلدي .وليس
الـعـشــاء هــو ال ـهــدف» ،فيما أشــار
نائبه الى أن «املواطنني الحدتيني
ال ّ
يقصرون في دفع مستحقاتهم
ومـ ـ ـ ــن حـ ـقـ ـه ــم عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـق ــوم
بالواجب بتنظيم لقاء راق لهم».
ّ
ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر إداري ُم ــطـ ـل ــع،
ّ
فـ ــإن ق ــان ــون ال ـب ـلــديــات (امل ــرس ــوم
اإلشتراعي  )77/188أجاز للبلدية
اقــامــة ه ــذا ال ـنــوع مــن الـنـشــاطــات
ّ
تحت بند يتعلق بموازنة األعياد
ّ
والتنفيذ وغيرها« ،إال أن صفقات
الخدمات التي تفوق الـ  25مليون
ل ـيــرة ،تـحـتــاج حكما ال ــى موافقة
ُم ـس ـب ـق ــة م ـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة
وفــق امل ــادة  35مــن قــانــون تنظيم
الديوان».
وكـ ـ ــان ديـ ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة أصـ ــدر
بـتــاريــخ  2011/4/17قـ ــرارا (رقــم

بلدية الناعمة:
خالفات وشبهات فساد
محمد الجنون

هنادي بري مديرة عامة للتعليم المهني بالتكليف:

الوزير يتعدى على صالحيات مجلس الوزراء

ّ
كما كان متوقعًا ،كلف وزيــر التربية
أك ـ ــرم ش ـه ـيــب ،ه ـن ــادي ب ـ ــري ،مــديــرة
املعهد الوطني للعناية التمريضية
(مـشــروع مشترك بــن وزارة الصحة
وامل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم املـهـنــي
والتقني) بمهام املدير العام للتعليم
املهني والتقني ،بعد استقالة املديرة
العامة بالتكليف سالم يونس.
ً
التكليف أثار جدال كبيرًا في اليومني
األخـيــريــن لجهة قانونيته ،باعتبار
ّ
أن بري ليست موظفة في املالك إنما
متعاقدة مــع املــديــريــة ،وأن التكليف
س ـيــاســي بــام ـت ـيــاز ل ـكــون ـهــا شقيقة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه ب ــري.
علمًا أن مالبسات تدور أساسًا حول
تكليف بري بــإدارة املشروع املشترك
لـكــون امل ــادة  5مــن ال ـقــرار 2005/326

ال ت ـجــد ال ـس ـل ـطــة ّ نـفـسـهــا معنية
بـ ــإجـ ــراءات ال ـت ـقــشــف ال ـت ــي تــريــد
فرضها على املواطنني .وفي وقت
ت ـت ـجــه الـ ــى «تـ ـش ــري ــع» االق ـت ـط ــاع
من رواتــب موظفي القطاع َالعام
وف ــرض ضريبة على كــل «نــفــس»
ن ــرجـ ـيـ ـل ــة ،ت ـن ـت ـه ــج مــؤس ـســات ـهــا
سلوكًا مناقضًا تـمــامــا .مــن ذلــك،
ّ
العشاء الباذخ الذي نظمته بلدية
الـ ـح ــدث ،م ـس ــاء ال ـس ـبــت امل ــاض ــي،
ّ
وكلف نحو  120مليون ليرة.
ّ
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ف ـ ـ ــإن ال ــدع ــوة
ُو ّج ـ ـهـ ــت إل ـ ــى  1200ش ـخ ــص مــن
أ ُب ـ ـنـ ــاء الـ ـبـ ـل ــدة لـ ـحـ ـض ــور ال ـل ـق ــاء
امل ـ ـخـ ـ ّـصـ ــص لـ ـع ــرض «إنـ ـ ـج ـ ــازات
ع ــام م ــن ع ـهــد امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي»،
في فندق هيلتون  -الحبتور في
ّ
ّ
س ــن الـفـيــل .وتـخــلــل الـلـقــاء عشاء
وتوزيع العدد التاسع من النشرة
ال ـب ـل ــدي ــة .وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات،
ب ـل ـغــت ك ـل ـفــة ال ـع ـش ــاء  65دوالرًا
ل ـل ـش ـخــص ،ودفـ ـع ــت ال ـب ـلــديــة من
ص ـنــدوق ـهــا ن ـحــو  78ألـ ــف دوالر
(نحو  117مليون ليرة)!
ع ـضــو امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي الـســابــق
ّ
ّ
روج ـي ــه مل ــع أكـ ــد لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن
ال ـح ـف ــل «مـ ـخ ــال ــف ل ـل ـق ــان ــون وال
يؤمن املنفعة العامة ,وهــو ليس
اال حفال خاصا وال يشمل جميع
أبـنــاء البلدة ولــه أبـعــاد سياسية
وان ـت ـخ ــاب ـي ــة» .وق ـ ــال إن الـبـلــديــة
ّ
تـنــظــم ه ــذا الـلـقــاء مـنــذ ع ــام 2011
ّ
بكلفة ال تقل عن  100مليون ليرة
سنويًا .ولفت الــى ان البلدية في
ـان في
صــدد تنظيم حفل عشاء ثـ ٍ
الثاني من حزيران املقبل تكريمًا
لــوزيــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل
فــي الـقـصــر ال ـب ـلــدي« ،وق ــد تكون

 /895رم) ،رفض بموجبه املوافقة
ع ـ ـلـ ــى إقـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـسـ ـن ــوي
آن ـ ـ ــذاك ،واع ـت ـب ــر أن إق ــام ــة عـشــاء
«وإن ّبغاية
لبعض أبـنــاء البلدة ُ
إطالعهم على املشاريع املنفذة أو
ّ
املستقبلية ال ُيشكل عمال ذا طابع
أو نفع عــام» ،ألن تحقيق املنفعة
العامة املنصوص عنها في املادة
 47م ــن ق ــان ــون ال ـب ـلــديــات «يـكــون
من خالل تقديم خدمات عامة أو
إشباع حاجات عامة للجمهور أو
من خالل أعمال ودعوات ّ
موجهة
ل ـل ـع ـمــوم إلضـ ـف ــاء ال ـط ــاب ــع ال ـعــام
عليها».
وق ــد طلبت الـبـلــديــة آن ــذاك إع ــادة
النظر بالقرار الفتة أنها سبق أن
أقــامــت مثل هــذا اإلحـتـفــال والقــى
م ــوافـ ـق ــة املـ ــراجـ ــع امل ـخ ـت ـ ّـص ــة فــي
ّ
حينه ،وأن الـهــدف األســاســي هو
الـ ـت ــداول ب ـش ــؤون ال ـب ـلــدة .الحـقــا،
وافق ديوان املحاسبة على الطلب
م ــع «تــوص ـيــة ال ـب ـلــديــة ب ـض ــرورة
الـ ـسـ ـع ــي م ـس ـت ـق ـب ــا ال ـ ـ ــى إيـ ـج ــاد
إطــار مختلف عــن اإلط ــار الحالي
للقاء» .ووفق ملع ،بعد هذا القرار،
ّ
غطى ديــوان املحاسبة على مدى
السنوات الثماني املاضية ،اقامة
هذا العشاء الخاص «بعد تسوية
الوضع مع املعنيني في الديوان».
ال ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن تـ ـك ــرار ات ـخ ــاذ
الـ ــديـ ــوان ل ـ ـقـ ــرارات م ـغ ــاي ــرة لتلك
ال ـتــي أقــرهــا بــدايــة األم ــر ُيـســاهــم
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــاء ع ـل ـي ـهــا فـ ــي مـ ــا بـعــد
واعتبارها «عــرفــا» ســائـدًا ،وهــذا
ما يصلح تعميمه على كثير من
املـلـفــات فــي الـقـطــاع ال ـعــام القائم
على تكريس اإلستثناء ُكقاعدة،
م ــا م ــن شــأنــه أن يـعـيــق امل ـســاء لــة
وي ـع ـط ــي «ش ــرعـ ـي ــة» مل ـم ــارس ــات
الهدر.
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 120مليون ليرة كلفة العشاء
السنوي لبلدية الحدث!

الـ«إيدن باي» يقضم مزيدًا من الشاطئ

امل ـن ـظــم ل ـل ـم ـشــاريــع امل ـش ـتــركــة تنص
عـ ـل ــى أن ت ـس ـي ـي ــر املـ ـ ـش ـ ــروع إداريـ ـ ـ ــا
وت ـع ـل ـي ـم ـيــا وت ــرب ــوي ــا م ــن مــوج ـبــات
املديرية العامة.
املكتب التربوي للتيار الوطني الحر
طالب شهيب بالعودة عن الـقــرار ملا
فيه من «مخالفات قانونية واضحة».
ّ
وأش ــار إلــى أن بــري ليست مــن عــداد
الفئة الثانية في اإلدارة العامة ،وال
يمكن ترفيعها لتشغل منصبًا من
الفئة األولى ،ولو بالتكليف ،كما أنها
متعاقدة وغير ّم ّ
ثبتة ،وهي فوق سن
الـ 44عامًا.
قـ ــانـ ــونـ ــا ،أوضـ ـ ـ ــح أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
اإلداري فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
ع ـص ــام اس ـمــاع ـيــل ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن
امل ــدي ــر ال ـع ــام ه ــو الــرئ ـيــس امل ـبــاشــر،
تحت سلطة الــوزيــر ،لجميع الدوائر
واملــوظـفــن التابعني لــه (امل ــادة  7من

امل ــرس ــوم االش ـتــراعــي رق ــم ،)59/111
«وه ــذا املــوقــع الـقـيــادي ال يأتلف مع
كــون متوليه ي ــؤدي مهامه باإلنابة
أو بالتكليف ،بل إن تولي هذا املركز
ال ي ـكــون إال بــالـتـعـيــن أو الــوكــالــة».
وما يعزز ذلك ،بحسب اسماعيل ،أن
الــدسـتــور «خ ـ ّـص مــوقــع املــديــر العام
بأهمية فجعل تعيينه من صالحية
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـغــال ـب ـيــة الـثـلـثــن،
ولهذا عندما يعمد وزير إلى تكليف
م ــن ي ـتــولــى م ـه ــام م ــدي ــر عـ ــام ي ـكــون
ق ــد ت ـع ــدى ع ـلــى صــاح ـيــات مجلس
الوزراء».
يــذكــر أن مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة أقــر
بـعـشــرات ال ـق ــرارات أن التكليف حالة
غير قانونية ،وقضى في أحد قراراته
(ق ـ ــرار رق ــم  2014-2013/560تــاريــخ
 )2014/4/16بترتيب الـبـطــان على
ك ــل قـ ــرار ي ـصــدر ع ــن ش ـخــص يـتــولــى

وظـيـفـتــه خــافــا لـلـقــانــون .وإذا تأخر
مجلس ال ــوزراء بالتعيني ،وفــي حال
ع ــدم وج ــود نــص قــانــونــي خ ــاص في
إح ــدى اإلدارات ،ف ــإن االج ـت ـهــاد عمد
إلى ّ
سد هذه الثغرة عندما قضى بأن
اإلن ــاب ــة ال تـشـمــل حــالــة غ ـيــاب املــديــر
الـ ـع ــام ب ــل ت ـت ـع ـلــق ب ـغ ـي ــاب امل ــدي ــر او
رؤساء الوحدات األدنى ،وأنه في حال
ش ـغ ــور م ــرك ــز امل ــدي ــر الـ ـع ــام ،وبـسـبــب
اسـتـحــالــة تطبيق اإلن ــاب ــة ،فــانــه يقع
على عــاتــق الــوزيــر تــأمــن استمرارية
امل ــرف ــق الـ ـع ــام بـ ــأن ي ـت ـخــذ بـنـفـســه ما
يقتضيه ذلك من قرارات.
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ّ
ردت ،ع ـب ــر مـكـتـبـهــا
اإلع ـ ــام ـ ــي ،ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــات ت ـن ــاول ــت
ش ـغــور مــركــز امل ــدي ــر الـ ـع ــام» ،بــالـقــول
إن «امل ـش ــاري ــع امل ـش ـتــركــة ال ـتــي يمكن
إن ـش ــاؤه ــا ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى ال ـقــانــون
املـنـفــذ بــاملــرســوم رق ــم  15742تــاريــخ

 1964/3/11م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار
 2005/326ب ـت ــاري ــخ ،2005/12/14
ّ
ووفـقــا لـلـمــادة  15مــن هــذا ال ـقــرار فــإن
شــروط التعيني الخاصة املحددة في
القوانني واألنظمة التي ترعى تعيني
املــوظـفــن واملستخدمني فــي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني لكل
ُ
سلك أو فئة أو رتبة ،هي التي تعتمد
لـلـتـسـمـيــات ولـلـتـعـيــن ف ــي امل ـشــاريــع
ُ
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد ل ـل ـت ـع ــاق ــد مــع
األشخاص العاملني في هذه املشاريع
ال ـشــروط امل ـح ــددة ،واألصـ ــول املتبعة
ّ
ف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة ،وأن ع ـ ــددًا من
موظفي مالك املديرية العامة موضع
الـ ـبـ ـح ــث ُيـ ـلـ ـحـ ـق ــون ب ـ ـهـ ــذه املـ ـش ــاري ــع
ُ
وف ــق األص ـ ــول ال ـتــي ت ـت ـبــع إللـحــاقـهــم
باملدارس وباملعاهد الفنية الرسمية.
ّ
وأن مديري املعاهد املنشأة في إطار
املشاريع املشتركة يخضعون للنظام

ذاتــه الــذي يخضع لــه مــديــرو املعاهد
ال ـت ــي ت ـك ــون م ـن ـشــأة ض ـمــن املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي.
وي ـخ ـض ــع الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي امل ـش ــاري ــع
مــوضــع الـبـحــث مل ــا يـخـضــع ل ــه ســائــر
املوظفني من أحكام ملحوظة في نظام
املوظفني لجهة العقوبات التأديبية
ولجهة اإلجازات».
ّ
ً
وبناء عليه ،رأت الوزارة «أن مقتضيات
حسن سير العمل في املديرية العامة
تـسـتــدعــي االسـتـعــانــة بــالـعــامـلــن في
املشاريع املشتركة ،وبالتالي إمكانية
ت ـك ـل ـي ـف ـه ــم بـ ــامل ـ ـهـ ــام ال ـ ـتـ ــي يـ ـك ــون ــون
حــائــزيــن امل ــؤه ــات امل ـط ـلــوبــة لـلـقـيــام
بـهــا ،وف ــي ع ــداده ــا ،وعـنــد االقـتـضــاء،
املـهــام الـتــي ينيطها الـقــانــون باملدير
العام للتعليم املهني والتقني ،ونظرا
النطباق هذه الشروط على د .هنادي
بري فقد تم تكليفها».

تدخل املــداورة على رئاسة بلدية
ال ـنــاع ـمــة  -ح ـ ــارة ال ـنــاع ـمــة حـ ّـيــز
ال ـت ـن ـف ـيــذ هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،بـتــولــي
زاهر مزهر الرئاسة خلفًا للرئيس
ال ـح ــال ــي ش ــرب ــل م ـط ــر ،ف ـي ـمــا بــرز
خالف على منصب نائب الرئيس
بـ ــن عـ ـض ــوي امل ـج ـل ــس مـيـشـلــن
مـ ـط ــر (ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر)
وروني ساسني (الكتائب) .وقالت
ّ
م ـصــادر مـتــابـعــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ـك ـث ـف ــت فـ ــي األيـ ـ ــام
املاضية «لتطويق الـخــاف الــذي
كــاد أن ّ
ّ
البلدية» ،موضحة
يفجر
ّ
أن املـعـطـيــات تشير إل ــى رجـحــان
ك ـفــة م ـطــر ل ـتــولــي م ـه ـمــات نــائــب
الرئيس خلفًا لهشام مزهر.
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وس ــط
نقاش حــول أداء املجلس البلدي
ف ــي ال ـب ـلــدة املـخـتـلـطــة طــائـفـيــا (8
أع ـ ـضـ ــاء م ـس ـل ـم ــون ،و 7أع ـض ــاء
م ـس ـي ـح ـيــون) ف ــي ن ـصــف ال ــوالي ــة
األول .إذ ي ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـعـ ــارضـ ــون
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــالـ ــي ب ــاالمـ ـتـ ـن ــاع
عـ ــن ت ـس ـل ـي ــم ن ـس ـخ ــة عـ ــن جـ ــدول
ال ـح ـســاب الـقـطـعــي لـلـبـلــديــة ،إلــى
بطلب للحصول
ناشطني تقدموا
ٍ
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أعضاء في
المجلس يدرسون
الطلب من
قائمقام الشوف
فتح تحقيق

عـلـيــه ،لــوجــود شـكــوك لــديـهــم في
شـبـهــات ه ــدر لـلـمــال ال ـعــام .وقــال
أحــد ه ــؤالء ل ــ«األخ ـبــار» إن هناك
«أسئلة عدة ال إجابات عنها حول
الصرفيات» ،الفتًا إلى أن «أربعة
م ــن أع ـض ــاء امل ـج ـلــس ل ــم يــوقـعــوا
ع ـل ــى جـ ـ ــدول ال ـح ـس ــاب الـقـطـعــي
لعدم حضورهم الجلسة الخاصة
به».
مطر ،مــن جهته ،نفى فــي اتصال
مــع «األخ ـبــار» هــذه «االدعـ ــاءات»،
مــوض ـحــا أن ــه ع ـمــل ع ـلــى تجهيز
الـ ـ ـج ـ ــداول امل ـط ـل ــوب ــة لـتـسـلـيـمـهــا

لناشطي املجتمع املدني ،ومؤكدًا
ّ
أن «ك ــل أع ـض ــاء املـجـلــس واف ـقــوا
على جدول الحساب القطعي».
ُ
ّ
وت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات بـ ــأن عـ ــددًا من
أعضاء املجلس البلدي يدرسون
جديًا خيار التحرك لدى قائمقام
الـ ـش ــوف م ــارل ــن ق ـه ــوج ــي ،لفتح
ت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي م ـل ـف ــات ال ـب ـلــديــة،
خ ـص ــوص ــا أن «هـ ـن ــاك مـعـطـيــات
بـ ـ ـش ـ ــأن جـ ـ ـ ـ ــدول ق ـ ـطـ ــع الـ ـحـ ـس ــاب
ً
ل ـ ــم ي ـ ـجـ ـ ِـر ت ــوضـ ـيـ ـحـ ـه ــا» ،ف ـض ــا
ع ــن «ف ــوض ــى م ـن ـظ ـمــة تـشـهــدهــا
الـ ـبـ ـل ــدي ــة» ،وف ـ ــق أح ـ ــد األعـ ـض ــاء.
ّ
وأوضـ ـ ـ ــح أن «م ـ ــوازن ـ ــة ال ـب ـلــديــة
ل ـعــام  2019 - 2018وص ـلــت إلــى
 3م ـل ـي ــارات و 200م ـل ـيــون ل ـيــرة،
يقتطع منها مليار و 300مليون
ل ـ ـلـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـ ــو رق ــم
ضخم ّ
سببه التوظيف العشوائي
فــي عهد البلدية السابقة بسبب
محسوبيات انتخابية».
ّ
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر بـ ـل ــدي ــة أن
«ب ـ ـعـ ــض األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ط ـ ــرح ـ ــوا فــي
املـجـلــس الـبـلــدي إمـكــانـيــة خفض
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ،لـ ـك ـ ّـن أعـ ـ ـض ـ ـ ً
ـاء آخ ــري ــن
ّ
رفـضــوا ذل ــك ،باعتبار أن هــذا قد
ي ـط ـ ّـوق حــركــة «الــرئ ـيــس املـسـلــم»
الذي سيتولى الرئاسة!

شبكة تزوير
في مرفأ بيروت
آمال خليل
بـعــد ث ــاث س ـنــوات ،تـبـ ّـن لــزيـنــب د ،.التي
تملك شــركــة صـغـيــرة فــي الـجـنــوب تعمل
ف ــي ق ـطــاع زيـ ــوت ال ـس ـي ــارات ،أن أعـمــالـهــا
«ت ـ ّ
ـوسـ ـع ــت» ل ـت ـش ـمــل اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـع ـطــور
والــزجــاج واملــرايــا! بالصدفة ،اكتشفت أن
عددًا من األشخاص استوردوا ،عبر مرفأ
بيروت ،بضائع باسمها تفوق قيمتها 100
مـلـيــون ل ـيــرة ،مــدرجــة فــي سـجــات وزارة
املالية ضمن ملف شركتها .وقد طالبتها
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـســديــد الـ ــرسـ ــوم وال ـض ــرائ ــب
املستحقة على البضائع املستوردة ،تحت
طائلة منعها من اإلستيراد .علمًا أنها ال
تـسـتــورد ســوى زي ــوت ال ـس ـيــارات ،ملــرة او
مرتني في العام ،بقيمة ال تزيد على ثالثني
مليون ليرة ال تدرج ضمن الضريبة على
القيمة املضافة التي تفرض على البضائع
التي تزيد قيمتها على ذلك.
وبـمــا أن لإلستيراد آلـيــة تستوجب إبــراز
م ـس ـت ـنــدات ث ـبــوت ـيــة ل ـصــاحــب ال ـب ـضــاعــة،
ّقدمت زينب د .شكوى أمام النيابة العامة
اإلسـتـئـنــافـيــة ف ــي ال ـج ـنــوب ض ــد مجهول
ومـ ـ ــن يـ ـظـ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـج ــرم ت ــزوي ــر
واستعمال مزور .وورد في نص الشكوى
بــأن هـنــاك مــن استحصل مــن أحــد كتاب
الـعــدل فــي بـيــروت عـلــى تعهد منها بدفع
الرسوم والضرائب املترتبة على البضاعة
املـسـتــوردة .وعـلــى هــذا التعهد ،هـنــاك من
ّزور توقيعها والختم الخاص بشركتها.
وأك ــدت أن شركتها «واح ــدة مــن شركات
يستخدم اسمها مــن قبل الغير إلدخــال
بضائع على اسمها» .ولفتت في شكواها
إلى أحد املوظفني في مرفأ بيروت املسؤول
عــن الـخـتــم عـلــى أوراق اس ـتــام البضائع،
مشيرة الــى أنــه يسكن بجوارها وبجوار
مقر الشركة في الغازية.
أحالت النيابة العامة الشكوى إلــى مفرزة
ص ـيــدا اإلسـتـقـصــائـيــة .م ـص ــادر مــواكـبــة
للقضية لفتت إلــى أن الشكوى «فضحت
وجـ ـ ــود ش ـب ـكــة م ـت ـخ ـص ـصــة بــاس ـت ـغــال
ال ـشــركــات الـصـغـيــرة واس ـت ـي ــراد بـضــائــع
باسمها من دون علمها ،ما يرتب عليها
رسـ ــومـ ــا ب ــاه ـظ ــة مـ ــن دون وجـ ـ ــه حـ ــق».
املعطيات األولـيــة تفيد بــأن املـتــورطــن في
ال ـش ـب ـكــة «م ــوظ ـف ــون ف ــي ش ــرك ــة املــدع ـيــة
واملــرفًــأ ودائ ــرة وزارة املــالـيــة فــي الجنوب،
فضال عن كاتب العدل الذي أصدر تعهدًا
بتوقيع مـ ــزور» .ووف ــق امل ـص ــادر ،اعـتــرف
محاسب الشركة بأنه «شارك في التزوير
واستعمال املزور».

