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أولى جلسات البرملان.. سجاالت وصراخ وبري: «البعض» جاي يعمل مشكل
بيروت - أحمد عز الدين ووكاالت:

عقد مجلس النواب اللبناني 
اجلديــد بصخب، أمس، أولى 
جلســاته التشــريعية التــي 
تخللهــا ســجاالت وخالفات 
وصراخ على مرأى ومســمع 
من السفيرة األميركية دورثي 
شيا، وأفضت الى إقرار اتفاقية 
قرض مقدم من البنك الدولي 
بقيمة ١٥٠ مليون دوالر أميركي 
لتأمني إمدادات القمح، كما مرر 
البرملان تعديالت طال انتظارها 
على قانون للسرية املصرفية 
فــي أول إجنــاز لقائمــة من 
اإلصالحات املطلوبة من قبل 

صندوق النقد الدولي.
وجــاءت اجللســة امتدادا 
رئيــس  انتخــاب  جللســة 
املجلس وهيئة املكتب، حيث 
كان عنوانهــا االعتــراض من 
نواب التغيير الذين تسببت 
اعتراضاتهم بشغب، وفيما قال 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري إن البعض «جاي يعمل 
مشــكل وال يريد للجلسة ان 
تتم»، قال نواب إن املعترضني 
يريدون عرض عضالتهم أمام 

السفيرة شيا. 
النائــب ســينتيا زرازير 
اشتكت أنها تعاني من صعوبة 
عندما تصل دائما الى مجلس 
النــواب حيث «كنت أتعرض 
لإليقــاف مــن قبــل شــرطة 

املجلس».

قرض مقدم من البنك الدولي 
بقيمة ١٥٠ مليون دوالر أميركي 
لتنفيذ مشــروع االســتجابة 
الطارئة لتأمني إمدادات القمح.

لكن نوابًا اعتبروا أن الدعم 
املقنــع للقمح هــو مزيد من 
الهدر. وتدخل رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي وقال: تريدون 
وقف الهدر صوتوا على وقف 
الدعــم ال ميكن منــع تهريب 
اخلبز والقمح في ظل الدعم. 
النائب جبران باسيل قال طاملا 
احلكومة متحمسة لرفع الدعم 

لنتخذ توصية برفعه.

الســرية املصرفية للتحقيق 
في «جميــع اجلرائم املالية»، 
لكن البرملان صوت على حذف 
هذه العبارة وبالتالي احلد من 

نطاق القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء 
الشــامي، مهنــدس  ســعادة 
خارطة طريق التعافي املالي 
فــي لبنــان، إنــه «ال يوافق» 
على نســخة القانون التي مت 

متريرها.
وحاول الشــامي التحدث 
عــدة مــرات خالل اجللســة، 
لكن أصــوات النواب العالية 

بإلغاء هذا املجلس ألنه عقيم.
فــرد الرئيس بــري: تقدم 

باقتراح لتعديل الدستور.
واملجلــس األعلــى يتألف 
من ١٥ عضوا، ســبعة أعضاء 
ينتخبهــم املجلــس فــي أول 
جلسة بعد انتخابه، والثمانية 
أعضاء من اكبر القضاة رتبة.
وفــاز بالتزكيــة النــواب 
جميل السيد، عبدالكرمي كباره، 
فيصــل الصايغ، جورج عطا 
اهللا، عمــاد احلــوت، اغــوب 
بقرادونيان، وطوني فرجنية. 
وانتخب ثالثة نواب كعضو 
رديف هم ســليم عون، جهاد 

الصمد، وقبالن قبالن.
القــوات  نــواب  وأثــار 
والتغييريــون  والكتائــب 
الــواردة  موضــوع االوراق 
واعتبــروا عــدم حصولهــا 
مخالفــة للنظام العــام. فرد 
الرئيس بري: نحن في ظروف 
اســتثنائية وامامنــا ملفــات 
يحتاج اليهــا البلد للتخلص 

من أزمته.
وناقش النواب فتح اعتماد 
بعشــرة آالف مليــار ليــرة 
حلاجــات االنفــاق والرواتب 
وقد قوبل الطلب باعتراض من 
النواب الذين وصفوه بـ «حلس 
املبرد» وان احلل باقرار املوازنة 
وطلبوا تفسيرات من احلكومة 
حول هذا االمر، فقال الرئيس 
احلكومة: ارسلنا املشروع الن 

اقرار املوازنة تأخر.

كما مرر البرملان تعديالت 
طــال انتظارها علــى قانون 
للســرية املصرفيــة، في أول 
إجناز لقائمة من اإلصالحات 
املطلوبة من قبل صندوق النقد 

الدولي.
ويســمح القانون لبعض 
الهيئــات احلكوميــة برفــع 
السرية على وجه التحديد في 
التحقيقات اجلنائية،  قضايا 
مبا فــي ذلك غســيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
القانــون  وكان مشــروع 
برفــع  سيســمح  األصلــي 

لم تسمح له باحلديث. وقال 
الشامي لرويترز إنه سيرسل 
القانــون إلى صنــدوق النقد 
الدولــي لتأكيــد مــا إذا كان 

يتماشى مع توقعاتهم.
املجلس اســتهل جلســته 
بانتخاب أعضاء املجلس االعلى 
حملاكمــة الرؤســاء والوزراء 
وســط اعتراضات من نواب 
القــوات اللبنانيــة والكتائب 
ونواب التغيير، حيث أعلنت 
هذه الكتل الثالث االمتناع عن 
املشاركة ترشيحا وتصويتا، 
فيما طالب النائب سامي جميل 

التصويــت على  وخــالل 
نائبــة  حتدثــت  املشــروع 
املعارضــة حليمــة قعقــور، 
فقــال الرئيــس بــري ال كالم 
خــالل التصويــت، فأصــرت 
على الكالم ووصفت ما يحصل 
بغير الشفافية، فقال للرئيس 
بــري لها بحدة اســكتي هذه 
أول مالحظــة واال ســأضطر 
الخراجك من القاعة، فوصفت 
ما يحصل بأسلوب بطريركي، 
هنا اعترض نواب مسيحيني 
واعتبروا انه نيل من البطريرك 
كما اعترض نــواب من كتلة 

الرئيس بري.
ثم استؤنف التصويت فأقر 
املشــروع مبوافقــة ٨٣ نائبا 
واعتراض ١٧ وامتناع خمسة 
واعترض نواب بان اسمهم لم 

يرد خالل التصويت.
وعندمــا أثيــر موضــوع 
العدالة في غياب اســتقاللية 
القضــاء، قــال الرئيس بري: 
املشروع سحبته احلكومة في 
شهر نوفمبر املاضي و«بعدها 
بتردو». فقال وزير العدل لقد 
درسنا هذا االمر في مناقشات 
حولــه في مؤمتر فــي مدينة 

البندقية.
بري رد مســتغربا.. اين؟ 
فأجاب وزير العدل في ايطاليا. 
فتساءل بري مستنكراً: اخذمت 
القانون ليعمل ســياحة على 
حسابنا. قولوا بعده بالوزارة 

من شهر نوفمبر.

أقر قانون السرية املصرفية وقرض القمح وانتخب أعضاء مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء .. والنائب سينتيا زرازير تشتكي سوء املعاملة والتنمر من الزمالء

(محمود الطويل) أهالي ضحايا انفجار املرفأ ينفذون اعتصاماً امام املجلس النيابي تزامنا مع أولى جلساته مطالبني بحماية اهراءات القمح 

وتابعــت فــي تصريــح 
لـ«اجلديد» بأنها عندما تسلمت 
مكتبها كان يحتوي على أشياء 
«مقرفة وبال أخالق»، ولفتت 
الى أنها لم حتصل على موقف 

للسيارة حتى اآلن.
وعن اإلشكال الذي حصل 
فــي املجلس، قالــت إن نواب 
«حركــة أمــل» توجهــوا لها 
بكلمــات نابيــة كـــ «زرزور 
وصراصير» عند دخولها الى 
القاعة العامة ملجلس النواب.
والحقــا، قالت زرازير في 
تصريح لها عبر «فيسبوك»: 
«منــذ دخولــي إلــى املجلس 
النيابي لم ألق أي احترام يدل 
على أن من سأتواجد معهم لـ٤ 
سنوات هم بشر أوال وأناس 
محترمون ثانيا، وهنا بعض 
الشواهد على رفعة أخالقهم. 
وعددت بعض ما تعرضت له 
من: «تلطيش» نواب السلطة 
الذين تتفوق ذكوريتهم على 
رجولتهم، وتســليمي مكتبا 
قذرا ألجد مجالت وأشــياء ال 
أخالقيــة مســتخدمة فيه في 
أرضه وجواريره، التنمر على 
اسم عائلتي، عدم منحي موقف 

للسيارة. 
وأضافــت زرازير: «هؤالء 
يتعاملون مــع نائب منتخب 
بهذا الشكل، فكيف سيعاملون 
الناس الذين ال صوت لهم؟!».
إلــى جــدول  وبالعــودة 
األعمال أقــر املجلس اتفاقية 

قضية املطران تتفاعل ومصادر تستغرب صمت «البطاركة»
بيروت ـ عمر حبنجر

اإلرباك السياســي على حاله 
في لبنان، ومعه املعيشي واملالي 
واالقتصــادي والقضائي أخيرا، 
فقضية املطران املاروني موسى 
احلاج، املدعى عليه من قبل القضاء 
العســكري بجرم مخالفة قانون 
مقاطعة اســرائيل، الــذي مازال 
ســاري املفعول في لبنــان، تعد 
«قضية املوســم» في حســابات 

األزمة اللبنانية.
وأخطر ما في هــذه القضية، 
املواجهة احلاصلة مع البطريرك 
املاروني بشارة الراعي مباشرة، 
بهدف ما يقال عن رغبة البعض في 
جره الى خياراتهم الرئاسية، عبر 
االتهامات الضاغطة، ما حدا برئيس 
احلكومة األسبق فؤاد السنيورة 
الــى رفض اتهام طائفــة بكاملها 
باإلرهاب، ويقصد أهل السنة، ثم 
اتهام طائفة أخرى بـ «العمالة»، 

ويقصد املوارنة.
على ان ما استوقف املتابعني 
لهــذه القضيــة، صمــت بطاركة 
الطوائــف املســيحية األخــرى 
عما يجــري، وخصوصا أعضاء 
مجلس البطاركة الكاثوليك الذي 
يرأسه الراعي، بحيث جاءه املدد 
بتحفظ مــن متروبوليت بيروت 

حســن نصــر اهللا تبــرأ من أي 
عالقــة بفتح ملف املطران احلاج 
او الوقوف خلف توقيفه، اال انه 
اعتبر ان نقل أموال من فلسطني 
احملتلــة الــى لبنان عمــل خارج 
القانون، ونصح نصراهللا املطران 
احلاج اذا كان يريد «متابعة أحوال 
رعاياه في األراضي الفلسطينية 
فليذهب الى عمان ومن هناك الى 
أينما يريد، نافيــا عالقة احلزب 

الراعي متمسك باستعادة املصادرات.. واللواء إبراهيم: لو مر والدي على معبر وهناك إشارة بتفتيشه لفعلت

(محمود الطويل) الرئيس ميشال عون مستقبال في بعبدا  املنسقة اخلاصة لالمم املتحدة جوانا رونيسكا 

للروم األرثوذكس املطران الياس 
عــودة، الــذي أعلن وقوفــه الى 
جانب «معاقبة كل مجرم وسارق 
ومخالف للقانون، كائنا من كان»، 
لكنه اعتبر ان ما جرى مع املطران 

احلاج غير مقبول.
هذا الصمت امتد الى رئاســة 
اجلمهورية، حيث نقل زوار بعبدا 
عن الرئيس ميشال عون رفضه 
التدخل في شؤون القضاء، وانه 
يريــد ان تهــدأ األمــور قليال كي 
يصبــح باإلمــكان التوصــل الى 
حلــول، األمر الذي أثار اســتياء 
رئيــس القوات اللبنانية ســمير 
جعجع الذي نسب الى عون التهرب 

من املسؤولية.
لكن البطريرك الراعي في مناخ 
آخر كما يبدو، فقد رفض عرضا 
غير مباشر من مرجع أمني معني، 
أبدى اســتعداده لتسليمه جواز 
سفر املطران كبادرة حسن نية لكن 
البطريرك رفض جتزئة احللول.

في املقابل، املدير العام لألمن 
العام اللــواء عباس ابراهيم برر 
التحقيــق مــع املطــران احلــاج 
واألدويــة  هاتفــه  ومصــادرة 
واملساعدات املالية التي بحوزته 
باألمــر القضائي، وقــال ابراهيم 
أنا لســت في موقع الســجال مع 
غبطة البطريرك الذي أكن له كل 

باالجراءات القضائية املتخذة».
وفي حديث الى قناة «امليادين» 
االيرانية مســاء االثنــني، تناول 
رئاســة  انتخابــات  نصــراهللا 
اجلمهوريــة، مؤكدا انه لن يكون 
حلزبــه مرشــح، بل ســيقرر من 
يدعم من بني املرشحني»، بخالف 
ما حصل عام ٢٠١٦، عندما تبنى 
ترشــيح العماد ميشال عون، ما 
يعني انه ال يتبنى ترشيح سليمان 

االحترام، لكن عندما تأتينا اشارة 
قضائية، نحن ننفذ هذه اإلشارة، 
القاضــي يطلب منــا تفتيش أي 
شخص نحن سنفتشه بالتأكيد، 
وحتى لو مر والدي على حاجز او 
معبر، مع وجود اشارة بتفتيشه، 
فنقوم بواجبنا كامال. وقال: «كان 
مع املطران ٢٠ حقيبة، وهذا اقتضى 

تفتيشها ثماني ساعات».
األمني العام حلزب اهللا السيد 

فرجنيــة، وال بالطبــع جبــران 
باسيل املقرب من احلزب، وقبوله 
بتســوية، قد تأتي بقائد اجليش 
العماد جوزيــف عون من وزارة 
الدفــاع الى رئاســة اجلمهورية، 
خاصة ان العالقة بني احلزب وقائد 
اجليش ليست ســلبية على حد 
قــول االعالمي املقرب من احلزب 

قاسم قصير.
وعن ترسيم احلدود البحرية، 
مع قرب عودة الوسيط االميركي 
آموس هوكشتاين األحد املقبل، 
قال: «مــا من هدف اســرائيلي 
في البحر، اال تطوله صواريخ 
بــدأ  الدقيقــة، واذا  املقاومــة 
استخراج النفط والغاز من حقل 
كاريش ولبنــان لم يأخذ حقه، 
ذهبنا الى (مشــكل) ولو كانت 
الدولة قادرة على اتخاذ القرار 

ملا كان داع للمقاومة...».
علــى اجلانــب القضائــي من 
قضية املطران احلاج، تقدم وكيله 
احملامي صليبا احلاج بدفع شكلي 
شفهي امام القاضي فادي عقيقي 
أمس، بعدم جواز مصادرة جواز 
السفر واالموال واملساعدات التي 
كانــت معه، لكن عقيقي متســك 
بادعائه املسند الى قانون العقوبات 
اللبناني وقانون مقاطعة اسرائيل.
ويبــدو ان القاضي عقيقي ال 

يريد خلق سابقة قضائية، اضافة 
الى الشك في مصادر األموال ونقلها 
بطريقــة غيــر شــرعية، وتقول 
وســائل االعــالم التابعة حلزب 
اهللا ان االمن العام وباقي االجهزة 
األمنية الحظت مؤخرا، ارتفاعا في 
وتيرة نقل املطران احلاج االموال 
من فلسطني احملتلة، ورغم طلب 
عقيقــي منــه التوقف عــن ذلك، 
رصدت األجهزة زيادة هائلة في 
عدد احلقائب التي كان يصطحبها، 
حتى ارتفعت في النقلة األخيرة 
الــى ٢٠ حقيبة، حتوي ٤٦٠ الف 
دوالر وأدوية، ما خشي معه من 
ان تصبح عملية النقل هذه عرفا 
يصعب وقفه، خصوصا بعد قرار 
احلكومة االسرائيلية في ٧ يونيو 
املاضي منح نحو ٤٠٠ عميل من 
ذوي الرتب الدنيا مبلغ ٦٠ مليون 
دوالر، لذلــك كانت هذه اخلطوة 

االستباقية.
هذه املسألة أعادت فتح ملف 
«املبعدين» الى اسرائيل من باب 
حزب الكتائب الــذي يعد إلعالء 
الصــوت مــن منطلق مشــاريع 
القوانــني املقدمــة الــى مجلــس 
النواب، باالضافة الى طلب الغاء 
احملكمة العسكرية، وبعفو شامل 
عن املبعدين اال من ارتكب منهم 

جرائم ضد مواطنيه.

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
القاهرة ـ هالة عمران

أظهــر مركــز معلومات 
الــوزراء أن مصر  مجلــس 
الرابعة في قيمة مشروعات 
الطاقة على مستوى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا خالل 

(٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٦).
جاء ذلك في اإلنفوجرافيك 
الذي نشره مركز املعلومات، 
ويتناول قيمة االستثمارات 
في قطــاع الطاقة في مصر 
الشــرق األوســط  ومنطقة 
وشــمال افريقيا. وأشــارت 
شــركة «أبيكــورب»، فــي 
تقريــر لهــا، إلــى وصــول 
قيمة مشروعات الطاقة في 
مصر، سواء املخطط لها أو 
املشروعات قيد التنفيذ خالل 
الفترة (٢٠٢٢ـ  ٢٠٢٦) قرابة 

الـ١٠٠ مليار دوالر.
الــى ذلــك، أكــد املركــز 
اإلعالمي ملجلس الوزراء أن 
حتسني أداء امليزان التجاري 
وحتفيز الصــادرات أصبح 
هدفــا قوميا واســتراتيجيا 
تتســارع في إطــاره جهود 
الدولــة املصريــة، فــي ظل 

ميزة تنافسية.
جاء ذلك في التقرير الذي 
نشره املركز اإلعالمي تضمن 
إنفوجرافات تسلط الضوء 
على انخفــاض الفجوة بني 
الصادرات والــواردات ألقل 
مستوى لها منذ ٧ سنوات، 

الشــحن، إلــى جانــب فتح 
أســواق جديــدة مــن خالل 
تعزيــز العالقات مــع دول 
العالم املختلفة، األمر الذي 
انعكس على ترشيد الواردات 
وتقليل فاتورة االســتيراد، 
وحتســن وضــع التجــارة 
اخلارجية ملصر، على الرغم 
من التداعيات الوخيمة التي 
خلفتها األزمات االقتصادية 
املتعاقبة على حركة التجارة 

العاملية.
وفي هذا الصدد، كشــف 
التقرير عن حتقيق امليزان 
التجاري أفضل مستوى له 
منــذ ٧ ســنوات، ويواصل 
حتسنه رغم األزمات العاملية 
املتتاليــة، مســتعرضا أداء 
امليزان التجاري في الفترة من 
٢٠١٤ إلى ٢٠٢١، حيث سجل 
٣٩٫٨ مليار دوالر عام ٢٠٢١، 
و٤١٫١ مليار دوالر عام ٢٠٢٠، 
و٤٦ مليار دوالر عام ٢٠١٩، 
و٥٢٫٦ مليار دوالر عام ٢٠١٨، 
و٤٠٫٣ مليار دوالر عام ٢٠١٧، 
و٤٨٫٩ مليار دوالر عام ٢٠١٦، 
و٥٢٫٤ مليار دوالر عام ٢٠١٥، 
و٤٦٫٣ مليار دوالر عام ٢٠١٤.

وذلك بفضل جهود الدولة في 
حتسني أداء امليزان التجاري.
وأشار إلى تعزيز البيئة 
املؤسســية والتشــريعية 
الالزمــة للتجارة اخلارجية 
وتوفير اإلمكانات اللوجستية 
والبينــة التحتية وخطوط 

«الفجوة بني الصادرات والواردات تنخفض ألقل مستوى لها منذ ٧ سنوات»

وجود تكامل بني السياسات 
املاليــة والنقدية وضوابط 
اإلنتاج، واحلرص على دعم 
القطاعــات اإلنتاجيــة التي 
تعمــل على حتقيــق أهداف 
التصديــر والتركيــز علــى 
السلع املصرية التي حققت 

إسرائيل تؤكد أن طائراتها تعرضت 
لنيران روسية أثناء غارة على سورية

ارتفاع إصابات «كورونا» لكن ال موجة جديدة

عواصم - رويترز: كشــف وزير دفاع 
االحتالل بيني غانتس أمس، عن ان طائرات 
إسرائيلية تعرضت لنيران روسية مضادة 
للطائرات فوق سورية للمرة األولى أثناء 
شنها غارة في مايو املاضي، لكنها أخطأت 
هدفهــا ووصــف املواجهة بأنهــا «حادثة 
منفردة». وجاء الكشــف عن تلك الواقعة 
من قبل غانتس وســط حالــة من التوتر 
بني إسرائيل وروسيا بسبب إدانة إسرائيل 
للحرب في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات 
تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية ووكاالت 

أخرى مشابهة.
ورغم أن القوات الروسية ساعدت دمشق 
على تغيير دفة احلرب املستمرة منذ أكثر 
من عشــر ســنوات، إال أنها تغض الطرف 
دائمــا عن الضربات اجلوية اإلســرائيلية 

ضد مواقع ومخازن أســلحة تابعة إليران 
أو مليليشيات تدعمها.

وكانت القناة ١٣ اإلسرائيلية أفادت بأنه 
فــي ١٣ مايــو أطلقت بطاريــة دفاع جوي 
روســية من طراز إس-٣٠٠ النيران على 
طائرات إسرائيلية أثناء تنفيذ طلعة جوية 

في سورية دون أن تصيب أيا منها.
وقال غانتس في مؤمتر استضافته القناة 
١٣ عندما ســئل لتأكيد النبأ «كانت حادثة 
منفردة». وأضاف أن إطالق النيران الروسية 
جاء عندمــا «ابتعدت الطائرات وأصبحت 

في حكم غير املوجودة».
وأكد غانتس أن تنســيق إسرائيل مع 
روسيا بشأن ســورية «في وضع مستقر 
اآلن، علــى ما أعتقد... لكننــا نراجع هذه 
القصة دائما كأننا لم نبدأها سوى اآلن».

وكاالت: يشهد عدد حاالت اإلصابة بكورونا 
املثبتــة عبر االختبار اخلاص بالكشــف عن 
كورونــا PCR ارتفاعا منذ أكثر من أســبوع 
مقارنــة بانخفاض عددها منذ أبريل املاضي، 
وذلك وفق مدير األمراض الســارية واملزمنة 
في وزارة الصحة د.زهير الســهوي. ونقلت 
وكالة «ســانا» عن الســهوي قوله إن ارتفاع 
عدد اإلصابات ال يعني بالضرورة بداية موجة 

جديدة مشيرا إلى أن اإلصابات املسجلة معظمها 
دون أعراض أو بأعراض بسيطة السيما ملن 
تلقى اللقاح، وتظهر على شكل ارتفاع احلرارة 
وألم بالبلعوم ووهن عام وألم عضلي. وبني 
أن نسب إشــغال املشافي في حدودها الدنيا 
بجميع احملافظات وال توجد قبوالت في العناية 
املشددة كون معظم احلاالت التي تراجع املشفى 

ال تستوجب العناية الطبية الفائقة.


