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سويسرا تتحرك لحماية شركة طردت من أفريقيا بعد اتهامها برشوة سياسيين

مــن طــريـقــة تقسيم بـعــض الــدوائــر
ً
(ال ـش ـمــال م ـثــا ،وتـقـسـيــم الـجـنــوب
إل ــى ث ــاث دوائ ـ ـ ــر) ،فـتـظـهــر كــأنـهــا
تستهدف قــوى معينة .مــن األمــور
ح ـهــا ال ــوف ــد ع ـلــى رئـيــس
ال ـت ــي طــر ُ
وت ّ
عد من الخطوط الحمر
املجلس،
لــديــه ،نقل أربـعــة مقاعد مسيحية
من قضاء الــى آخــر ومــن دائــرة الى
أخرى (املقعد املاروني في طرابلس
ال ــى ال ـب ـتــرون ،املـقـعــد امل ــارون ــي في
البقاع الشمالي الــى جبيل ،املقعد
امل ــارون ــي ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي الــى
املنت الشمالي واملقعد اإلنجيلي في
بيروت الثالثة الى األشرفية) .كذلك
ّ
أصر ممثلو املستقبل والقوات على
أن تـكــون رئــاســة مـجـلــس الـشـيــوخ
م ـ ــن ن ـص ـي ــب مـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ،وهـ ـ ــو مــا
يرفضه بري أيضًا.
وكان الحريري قد طلب موعدًا من
ب ــري قـبــل قــرابــة خـمـســة أيـ ــام ،لكن
رئ ـيــس املـجـلــس طـلــب الـتــريــث إلــى
ما بعد عــودة رئيس الحكومة من
قطرّ .
ثم طلب عدوان لقاء بريّ ،
فقرر
األخير ُأمس أن يكون اللقاء ثالثيًا،
ّ
ب ـعــدمــا أبـ ـل ــغ ب ـ ــأن لـ ــدى املـسـتـقـبــل
والـقــوات تـطــورات إيجابية .وبناءً
عـلــى ذل ــك ،تــريــث فــي إع ــان إرج ــاء
ج ـل ـس ــة ال ـ ـيـ ــوم حـ ـت ــى ي ـب ـن ــي عـلــى
الشيء مقتضاه.
وخالفًا ملا جــرى الـتــداول به أمس،
ن ـفــت م ـص ــادر ف ــي تـكـتــل اإلص ــاح
والتغيير أن يـكــون الــوزيــر جبران
باسيل قد حضر ً
لقاء مع الحريري
وع ــدوان قبل اجـتـمــاع عــن التينة.
وق ــال ــت املـ ـص ــادر لـ ــ«األخـ ـب ــار» ردًا
على ســؤال إن كان عــدوان ُيفاوض
باسم التيار الوطني ُ الحر« ،نحن
والـحــريــري وع ــدوان ن ّ
نسق سويًا.
وهما نقال االقـتــراح الــذي توصلت
إل ـي ــه ن ـقــاشــات ـنــا :م ـج ـلــس ش ـيــوخ،
ونـ ـسـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ــر م ـت ــوس ـط ــة
وال ـصــوت التفضيلي فــي القضاء.
هذا الطرح ُمتقدم على سواه ولكن
ّ
ال يعني أن التأهيلي سقط».
العام
في املقابل ،قــال نائب األمــن ّ
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنه
«ب ـع ــدم ــا س ـق ــط مـ ـش ــروع ال ـت ـمــديــد
ب ــاإلج ـم ــاع ،ل ــم ي ـبــق أمــام ـنــا ســوى
خـ ـيـ ــاريـ ــن :إمـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـج ــدي ــد
املبني على النسبية وإمــا الفراغ».
ّ
وب ـ ـمـ ــا أن «ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ كـ ـم ــا سـمـعـنــا
ال ـج ـم ـيــع ي ـس ـت ـن ـكــره ،وه ـ ــذا إن ـجــاز
أي ـ ـض ـ ــا ،إذًا ل ـ ــم يـ ـب ــق أمـ ــام ـ ـنـ ــا إال
ّ
ال ـن ـس ـب ـيــة .ل ـعــل ال ـب ـعــض ي ـق ــول إن
النسبية ال تــائـمـنــا ،هــل تعلمون
أن النسبية فيها عشرة وعشرون
خيارًا كلها اسمها نسبية؟ فلنتفق
كأطراف على واحــد من الخيارات،
ويمكن أن نـ ّ
ـدور الــزوايــا وأن نتفق
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاي ــا مـ ـح ــل االخ ـ ـتـ ــاف
س ــم م ـش ـتــرك
حـ ـت ــى نـ ـص ــل إلـ ـ ــى ق ــا ُ
نجتمع فيه من أجل أن نقرر قانونًا
ُيحقق ثالثة أمــور :اإلنصات ،سعة
الـتـمـثـيــل وإم ـكــان ـيــة ال ـتــوافــق على
ال ـص ـي ـغ ــة امل ـ ـطـ ــروحـ ــة» .ف ــاالت ـف ــاق
ع ـلــى ق ــان ــون ج ــدي ــد ،وف ـقــا لـقــاســم،
«يـ ــؤدي إل ــى االس ـت ـقــرار السياسي
وي ـح ـق ــق ن ـج ــاح ــا جـ ــدي ـ ـدًا لـلـعـهــد،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى نـ ـج ــاح ــات ــه ،وي ـ ــؤدي
أيضًا إلــى أن ننصرف إلــى قضايا
ال ـ ـنـ ــاس وش ــؤونـ ـه ــم االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية».
(األخبار)

بــان ـت ـظــار قـ ــرار دي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة حــول
ن ـتــائــج امل ــزاي ــدة الـعـمــومـيــة ال ـت ــي جــرت
أواخ ـ ــر ال ـش ـهــر امل ــاض ــي لـتـلــزيــم ال ـســوق
الحرة في مطار بيروت الدولي ،يواصل
مجلس شــورى الدولة النظر في الطعن
امل ـقــدم مــن شــركــة «وورل ــد ديــوتــي فــري»
املعترضة على استبعادها من املزايدة
بـحـجــة ع ــدم اك ـت ـمــال أوراقـ ـه ــا للتأهيل.
كذلك تقدمت الشركة بدعوى أمام قضاء
الـعـجـلــة لــوقــف تـنـفـيــذ ن ـتــائــج امل ــزاي ــدة،
فـيـمــا تـنـشــط ال ـس ـفــارة الـســويـســريــة في
بيروت على خط االتـصــاالت مع القصر
الجمهوري ووزارة العدل ألجل دعم ملف
الشركة السويسرية.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،يـسـتـمــر وزيـ ــر ال ـعــدل
ب ـم ـطــال ـبــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة الـتـمـيـيــزيــة
بمالحقة شركة «بــاك» ورئيسها محمد
زي ـ ــدان ،رغ ــم أن الـتـحـقـيـقــات الـقــانــونـيــة
ال ـتــي ج ــرت الـشـهــر املــاضــي انـتـهــت الــى
قرار القاضي سمير حمود بحفظ امللف
لعدم تــوافــر عناصر شبهة بحق زيــدان
واملــؤسـســة الـتــي يترأسها والـتــي فــازت
بــاملــزايــدة العمومية .ومــع ذل ــك ،تستمر
بـعـيـدًا ع ــن األض ـ ــواء امل ـعــركــة ب ــن فــريــق
الرئيس ميشال عون الــوزاري من جهة،
ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
األشـ ـغ ــال ي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس م ــن جـهــة
ثانية ،على خلفية املوضوع نفسه .ذلك
أن وزيــر الـعــدل سليم جريصاتي يهدد
بمالحقة مــوظـفــن ومــديــريــن فــي وزارة
األش ـغ ــال للتحقيق فــي دورهـ ــم بالتهم
املـتـعـلـقــة ب ـه ــدر املـ ــال ال ـع ــام ف ــي ال ـســوق
الحرة في الفترة السابقة.
على أن الجديد هو الحديث عن تحقيقات
سرية تجرى حول عملية تسرب مللفات
تتعلق باملزايدة قبل حصولها وبعده.
وي ـ ـجـ ــري الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ــاع ــب ي ـهــدف
الــى إدخــال أرقــام الــى مغلفات الشركات
املـسـتـبـعــدة ت ـفــوق املـبـلــغ ال ــذي عرضته
شركة «بــاك» والتي جرى على أساسها
تلزيمها املشروع.
وبانتظار أن ّ
يبت الوزير فنيانوس قراره
النهائي ربطًا بأجوبة ديــوان املحاسبة
ومجلس شورى الدولة ،تتداول األوساط
املعنية معلومات متضاربة حول هوية
املــالــك الحقيقي لشركة «وورل ــد ديوتي
ف ـ ــري» ال ـس ــوي ـس ــري ــة ال ـت ــي ت ـقــدم ــت الــى
املزايدة بعدما تعذر على شركة «دوفري»
الـ ـتـ ـق ــدم ال ـ ــى امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ـس ـبــب خ ــاف ــات
م ــع وس ـط ــاء لـبـنــانـيــن ع ـلـ َـى الـحـصــص
واألسـ ـ ـه ـ ــم .وت ــاح ــق ش ــرك ــة «دوف ـ ـ ــري»
السويسرية ٌ
تهم بالتدخل ،باعتبار أن
غالبية املعنيني بامللف قانونيًا وتجاريًا
يعتبرونها املالك الفعلي لشركة «وورلد
ديوتي فــري» ،علمًا بأن آخرين قالوا إن
شــركــة «بـنـيـتــون» املنتجة للملبوسات
هي املالكة لـ«وورلد ديوتي فري» .وجاء

ت ـض ــارب امل ـع ـلــومــات بـعــد ورود أسـمــاء
أكثر مــن رجــل أعـمــال لبناني كـ«وسيط
يقدم خدماته لتسهيل حصول الشركة
السويسرية على التلزيم ،مقابل أسهم
وعـمــوالت مــالـيــة» .وبــن هــؤالء األسماء
من كان له عالقة واضحة بشركة «وورلد
ديوتي فري».
وت ـبــن أن االه ـت ـمــام الـفـعـلــي مــن جانب
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،ومـ ـ ــن ج ــان ــب
امل ـكــاتــب الــدول ـيــة لـلـشــركــة الـســويـســريــة
ال ـع ـمــاقــة ،سـبـبــه ال ـخ ـش ـيــة م ــن انـتـقــال
ال ـش ـكــوك ح ــول عـمـلـهــا فــي لـبـنــان ربـطــا
بما تعرضت له قبل عامني في أفريقيا،
إذ ت ـب ــن أن الـ ـش ــرك ــة امل ـ ــذك ـ ــورة« ،دي ــو
ف ــري» ،أب ـعــدت فــي ع ــام  2015عــن تولي
السوق الحرة في موريشيوس ،بعدما
أظ ـهــرت تـحـقـيـقــات قــامــت بـهــا الـجـهــات
الرسمية أنـهــا متورطة فــي ملف فساد
ورش ـ ـ ــى .وفـ ــي  3حـ ــزيـ ــران  ،2015نـشــر
ت ـقــريــر ف ــي صـحـيـفــة «ل ــو مــوري ـس ـيــان»
امل ــوري ـش ـي ــوس ـي ــة ي ـت ـح ــدث ع ــن «ت ــوج ــه
رئ ـي ــس وزراء م ــوري ـش ـي ــوس ال ـس ــاب ــق،
نافني رامغوالم ،للمرة الرابعة إلى شعبة
الـتـحـقـيـقــات امل ــرك ــزي ــة املـتـخـصـصــة في
القضايا الحساسة والـتــي تطال الــرأي
العام ،حيث تم توقيفه والتحقيق معه
بشأن عموالت دفعت في إطار عقد عمل
ّ
وتوفير منتجات رفاهية ملحال تجارية
ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــرة ف ــي مــوري ـش ـيــوس
فــي مـطــار سـيــر سـيــوســاغــور رام ـغــوالم
الــدولــي وفــي مطار سير غايتان دوفــال
املحلي» .وتــابــع التقرير أنــه فــي صباح
 3ح ــزي ــران وج ـهــت تـهـمـتــان مــؤقـتـتــان،
األول ـ ـ ــى م ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ــرش ــوة ،وال ـثــان ـيــة
بتبييض األم ــوال ،بحق رئيس الــوزراء
السابق .وفق التقرير ،فإن امللف يتناول
«فضيحة» االموال التي دفعت ملؤسسة
«فـ ــريـ ــدو» ف ــي س ــوي ـس ــرا ال ـت ــي يملكها
رجل يدعى نانداني سورناك .من جهة
ثانية ،ذكــر التقرير أنــه ،فــي وقــت خالل
إت ـم ــام ت ـلــك ال ـص ـف ـقــة ،ت ــم ت ـبــديــل شــركــة
«ف ــري ــدو» بـشــركــة أخ ــرى تــدعــى «ويـغــام
هولدينغ» مرتبطة بأسماء أخرى «على
املـسـتــوى الــدولــي» ،مثل ل ــوران أوبــاديــا
وألكسندر شوارتز .ووفــق التقرير ،فإن
ســت دفــوعــات تمت مــا بــن عامي 2012
وّ ،2015
حولت إلى مصرف «في بي» في
زوريخ في سويسرا ،ولالتحاد املصرفي
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ج ـن ـي ــف ،ب ــاس ــم ال ـس ـي ــدة
نانداني سورناك.
وتـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـتـ ـق ــري ــر كـ ــذلـ ــك ع ـ ــن راك ـ ــش
غ ـ ـ ــول ـ ـ ــوج ـ ـ ــوري ،امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـس ــاب ــق
ل ــرامـ ـغ ــوالم ،ح ـيــث إن ت ــأس ـي ــس شــركــة
«فريدو» تم بشراكة ما بني غولوجوري
وسورناك .وتنقل الصحيفة عن رئيس
الــوزراء آنــرود جوغنوث قوله إنه تلقى
معلومة تفيد بــأن «راك ــس غــولـجــوري،

فرصة عمل براتب مغري
مدير إنتاج مبصنع للحديد يف نيجرييا
(مجاري  /بايبات إلخ) بخربة ال تقل عن  ١٠سنني
Vacancy for Job with Tempting Salary
As Production Manager in a Steel Factory
) in Nigeria (U Channel / Pipes etc
Experience not less than 10 years
Resume/CV to be sent to the following
e.mail :- hassan@sabaltd.com
Contact on Mobile: +234 803 225 4136

ينتظر فنيانوس أجوبة ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة (مروان طحطح)

وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـع ـقــد آخ ـ ــر ،وقـ ــع بــن
الـ ـش ــرك ــة امل ـ ـ ـ ـ ــزودة «دوفـ ـ ـ ـ ـ ــري» وش ــرك ــة
ت ــدع ــى ف ــري ــدو ،مــدم ـجــة ف ــي ســوي ـســرا.
الـ ـسـ ـي ــد غ ـ ــول ـ ــوج ـ ــوري زودنـ ـ ـ ـ ــا ب ـب ـضــع
رس ــائ ــل إلـكـتــرونـيــة بـيـنــه وب ــن اإلدارة
العليا لشركة دوفــري ،السيدة نانداني
ومحام
سورناك ،السيد لــوران أوباديا،
ٍ
في سويسرا يدعى ألكسندر شورارتز،
مرتبطة بمفاوضات لوضع أسس دفع
عموالت عبر خلق وكالة مبيعات».
( http://www.lemauricien.com/
article/echange-poignee-mains-quirestera-les-annales-des-affaires-et-la)politique
أمــا صحيفة «لــو مــاتـيـنــال» فكتبت في
 4ح ــزي ــران « :2015إن شــركــة «ف ــري ــدو»
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون م ـ ـجـ ــرد اس ـ ـ ــم ألن ال ـش ـك ــوك
ت ـت ـم ـح ــور حـ ـ ــول ش ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى ت ــدع ــى

تداولت وسائل إعالم
معلومات عن تورط
«دوفري» عموالت
لسياسيين
«ويغام هولدينغ» حيث تبني من بريد
إلـكـتــرونــي مــرســل فــي  30أي ـلــول ،2013
كتب لــوران أوبــاديــا ،املستشار السابق
ل ـنــافــن رام ـ ـغـ ــوالم ،ألل ـك ـس ـنــدر شــوارتــز
طــال ـبــا م ــن ش ــرك ــة «دوف ـ ـ ــري» أن تــوقــف
كل عمليات الدفع لشركة فريدو وتبدأ
بــالــدفــع لشركة ويـغــام هــولــديـنــغ ،وهي
م ــؤس ـس ــة م ـنــدم ـجــة ف ــي ن ـي ـقــوس ـيــا فــي
قبرص».
ويتحدث التقرير كذلك عن أن الناشطة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي»
وسـ ـي ــدة األع ـ ـمـ ــال ،ن ــان ــدان ــي س ــورن ــاك،
تـلـقــت أوام ـ ــر ،ه ــي وراكـ ــش غــول ـجــوري،
م ــن رام ـ ـغـ ــوالم ،بــامل ـطــال ـبــة بــال ـع ـمــوالت
لشركة «دوف ــري»« :تقدر التحقيقات أن
الناشطة السابقة فــي الـحــزب العمالي
تـلـقــت م ـبــالــغ مــال ـيــة نـتـيـجــة ات ـف ــاق مع
دوف ــري ،املــزود الحصري لجنة املنطقة
الـحــرة فــي مــوريـشـيــوس ،عـبــر شركتها
فريدو ،املدمجة في سويسرا .وعبر آلية
لتقاسم األرب ــاح 51 ،في املئة تصل إلى
خزائن دوفــري ،املساهم األساسي فيها
هــي نانداني ســورنــاك ،والـ ـ  49فــي املئة
الباقية تذهب إلى شركة فريدو».
(https://issuu.com/le_matinal/docs/
)20150604_lm
ك ــذل ــك نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـفــة «اكـ ـس ــرب ــرس»
املوريشوسية ،بتاريخ  2حزيران 2015
أن ن ــاف ــن رامـ ـغ ــوالم أع ـط ــى تــوجـيـهــات
لـ ـ ـن ـ ــان ـ ــدان ـ ــي سـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــاك وإل ـ ـ ـ ـ ــى راك ـ ـ ــش
غ ــول ـج ــوري (رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـعـمــالــي)
للمطالبة بعموالت من شركة «دوفري».
وتلك الشركة اختيرت في تشرين األول
 2012مــن قبل «جنة املنطقة الـحــرة في

مــوريـشـيــوس» مــن أجــل تــزويــد املتاجر
ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــرة .ي ـض ـيــف ال ـت ـقــريــر:
«وبعد استدعاء رئيس الوزراء السابق،
سيسافر محققون إلى سويسرا بهدف
الـحـصــول على تفاصيل بـشــأن دوفــري
ح ـ ــول االتـ ـ ـف ـ ــاق املـ ـعـ ـق ــود مـ ــع ن ــان ــدان ــي
سورناك وراكش غولجوري».
https://www.lexpress.mu/ .
affaire-dufry- /263482 /article
ramgoolam-arrete-une-nouvelle-fois
أما صحيفة «ال سانتينيل» ،فنشرت في
حــزيــران  2015أن الشبهة تـطــال رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بــاس ـت ـغــال مـنـصـبــه م ــن أجــل
توفير املـنــاخ املــائــم السـتـبــدال الشركة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة «غـ ـيـ ـب ــر هـ ـي ــانـ ـم ــان» ب ـشــركــة
«دوفــري السويسرية» كمزود للمنطقة
ال ـح ــرة .تــابــع ال ـت ـقــريــر« :ف ــري ــق مـفــوض
ال ـشــرطــة هـيـمــان غــانـجــي يـضــع املــامــة
على نافني رامغوالم لكونه فاوض شركة
دوفري بالقدوم إلى موريشيوس حتى
قـبــل أن تـطـلــق جـنــة املـنـطـقــة ال ـحــرة في
موريشيوس طلبات ال ـعــروض .وكذلك
حـ ــول الـ ـعـ ـم ــوالت امل ــدف ــوع ــة لـصــديـقـتــه
نانداني سورناك وكاتم أسراره السابق
راكـ ــس غ ــول ـج ــوري ع ـبــر ش ــرك ــة أسـســت
خـصـيـصــا ف ــي ســوي ـســرا ل ـهــذا ال ـغــرض
باسم فريدو».
ووفـ ــق ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي قــدم ـهــا راك ــش
غولجوري لغانجي ،فإن «رئيس الوزراء
ّ
األسـبــق خطط شخصيًا لـقــدوم دوفــري
إلـ ـ ــى م ــوريـ ـشـ ـي ــوس .وي ـض ـي ــف رئ ـيــس
ف ــاش ـي ــون س ـتــايــل أن ن ــاف ــن رامـ ـغ ــوالم
ط ـلــب ك ــذل ــك م ــن ن ــان ــدان ــي س ــورن ــاك أن
ت ـت ـص ــرف ب ـم ـث ــاب ــة واج ـ ـه ـ ــة» .وأض ـ ــاف
التقرير أن غولجوري ّ
عبر عن اعتقاده
بأن رامغوالم استخدم الفرنسي لوران
أوباديا الذي سمي مستشارًا اقتصاديًا
في السفارة املوريشيوسية في باريس،
من أجل القيام بمفاوضات مع دوفــري.
وشـ ــرح غــول ـجــوري كــذلــك أن رام ـغ ــوالم
الـتـقــى فــي بــاريــس ممثلني عــن دوف ــري
برفقة ســورنــاك ،التي رافقته إلــى لندن،
حـ ـي ــث ال ـت ـق ـي ــا أشـ ـخ ــاص ــا م ـ ــن م ـحـيــط
أوب ــادي ــا .ولـكــن االع ـتــراف األخـطــر الــذي
قــدمــه غــولـجــوري هــو أن الـعــرض املقدم
كــان مصممًا على قـيــاس «دوفـ ــري» ،إذ
إن املبالغ املالية دفعت تباعًا لسورناك
وغــول ـجــوري ،عبر «ف ــري ــدو» ،بــن 2012
و ،2013علمًا بأن هذه املبالغ تمثل 4.2
في املئة من األرباح السنوية لـ«دوفري»
في موريشيوس.
ع ـل ــى أن األم ـ ـ ــر لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ه ــذا
الحد ،إذ ظهر الحقًا في كينيا أن هناك
محاولة إلدخــال دوفــري مباشرة أو من
خالل شركات وسيطة .وقد أثار «اتحاد
املستهلكني في كينيا» األمر لدى الرأي
ال ـعــام ،مستندًا الــى نـتــائــج التحقيقات
في موريشيوس ،حيث واجهت الشركة
ال ـســوي ـســريــة ض ـغــوطــا ف ــي كـيـنـيــا بعد
إث ـ ـ ــارة ال ـش ـب ـه ــات حـ ــول ك ـي ـف ـيــة عـقــدهــا
الصفقة في املطار الدولي في نيروبي.
(http://www.cofek.co.ke/index.php/
jkia-duty-free--1459/news-and-media
)firm-dufry-kicked-out-of-mauritius
(األخبار)

