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آالف اإلسرائيليني يتظاهرون مطالبني برحيل نتنياهو
واصل آالف اإلسرائيليني مظاهراتهم في مناطق إسرائيلية 
مختلفة مطالبني باستقالة رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو، 

بسبب قضايا الفساد التي تالحقه وتعاطيه مع جائحة كورونا.
وجتمع آالف اإلسرائيليني أم��ام مقر إق��ام��ة نتنياهو في 
القدس احملتلة وعرضوا رسائل ضخمة على أحد املباني مبكان 

االحتجاج تقول »انتهى وقتك«، ودعوا نتنياهو إلى االستقالة 
بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي 
تأثرت بالوباء. وذكرت مصادر، أن قرابة 10 آالف إسرائيلي 
تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، كما تظاهر 
آالف آخرون أمام منزله مبدينة قيسارية )شمال(، وأوضحت 

أن آالف اإلسرائيليني تظاهروا في ع��دة تقاطعات وش��وارع 
وج��س��ور م��ن ال��ب��الد، وخ��اص��ة ف��ي مدينة ت��ل أب��ي��ب. وطالب 
املتظاهرون باستقالة نتنياهو بشكل فوري، مرددين شعارات 
مثل »هذه حرب على الفساد« و«هذا احتجاج من أجل استعادة 

الدميقراطية«، ودعا املتظاهرون إلى إدانة نتنياهو وحكومته.
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وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت 
أم��س األح��د، راب��ع طائرة ضمن اجلسر 
اجل��وي السعودي ال��ذي يسّيره مركز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
ملساعدة املتضررين م��ن انفجار مرفأ 
بيروت، وذلك إنفاًذا للتوجيهات الكرمية 
من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وحت��م��ل ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ح��ط��ت في 
مطار رفيق احلريري الدولي ببيروت، 
مساعدات عاجلة ت��زن 90 طًنا تشتمل 
على األدوي���ة، وأج��ه��زة ع��الج احل��روق، 
واحملاليل الطبية والكمامات، والقفازات 
وامل��ع��ق��م��ات، واخل���ي���وط اجل��راح��ي��ة، 
وال��س��الل الغذائية والدقيق والتمور، 
واملواد اإليوائية مثل اخليم والبطانيات 

والفرش واألواني.
يصبح إجمالي ما مت إيصاله من مواد 
وأج��ه��زة طبية متنوعة وم���واد غذائية 
ومستلزمات إيوائية عبر اجلسر اجلوي 
السعودي منذ انطالقه حتى اليوم، 290 

طنا مت نقلها عبر أربع طائرات.
ومت تأمني تلك املساعدات بناء على 
دراسة االحتياجات اإلنسانية الضرورية 
ال��ن��اجت��ة ج���راء ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت، 
بالتنسيق م��ع س��ف��ارة خ���ادم احلرمني 
الشريفني في بيروت، وفرع املركز بلبنان. 
يأتي ذل��ك ام��ت��دادا للجهود املبذولة من 
اململكة العربية السعودية للتضامن 
م��ع الشعب اللبناني الشقيق وإغاثة 
املتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة 

األليمة.

عدد من الوزراء حضروا إلى السراي 
احلكومي لتقدمي استقاالتهم

وزيرة اإلعالم اللبنانية 
التغيير صار بعيد املنال

أعلنت وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبدالصمد، 
استقالتها م��ن منصبها، وق��ال��ت: »أبلغت رئيس 
احلكومة باستقالتي قبل إعالنها«. وجاءت استقالة 
عبدالصمد، أم��س األح��د، من احلكومة اللبنانية، 
لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، 
بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 

150 قتيالً وستة آالف جريح.
وقالت عبدالصمد في كلمة بثتها وسائل إعالم 
محلية »بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي 
من احلكومة، متمنية لوطننا احلبيب لبنان استعادة 

عافيته في أسرع وقت ممكن«.
وقالت الوزيرة في مؤمتر صحافي: »أعتذر من 
اللبنانيني الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. 
التغيير بقي بعيد املنال، ومبا أن الواقع لم يطابق 
الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقّدم باستقالتي 

من احلكومة«.
وف��ي وق��ت سابق أم��س، دع��ا البطريرك بشارة 
بطرس الراعي إلى استقالة احلكومة إن لم تستطع 
تغيير »طريقة حكمها وباتت عاجزة عن النهوض 
بالبالد«، ومساعدتها على التعافي من االنفجار 

الهائل الذي وقع يوم الثالثاء املاضي.
كما ت��وال��ت االس��ت��ق��االت ال��وزاري��ة والنيابية، 
حيث حضر عدد من ال��وزراء إلى السراي احلكومي 
لتقدمي استقالتهم، كما أعلن النائب نعمة افرام أمس 
استقالته من مجلس النواب وتعليق نشاطه النيابي 

الى حني الدعوة الى جلسة لتقصير والية املجلس.
وكان خمسة نواب في البرملان أعلنوا استقالتهم 
ف��ي اليومني امل��اض��ي��ني. وميثل ثالثة منهم حزب 
الكتائب ال��ذي ُيعد من أشد معارضي السلطة منذ 
سنوات، فضالً عن النائبة املستقلة بوال يعقوبيان 
وم���روان حمادة امل��ق��ّرب من الزعيم ال���درزي وليد 

جنبالط.
وقبل نحو أسبوع، ووس��ط تعثر حكومي بات 
واضحاً ال سيما على الصعيد االقتصادي والسياسي، 
قدم وزير اخلارجية اللبناني ناصيف حّتي، استقالته 
إلى رئيس احلكومة حسان دي��اب، وغ��ادر السراي 

احلكومي دون اإلدالء بأي تصريح.

طنًا  90 تزن  عاجلة  مساعدات  حتمل 

إلى  الرابعة  اإلغاثة  طائرة  وصول 
السعودي اجلوي  اجلسر  ضمن  لبنان 

عقب احتجاجات غاضبة

 عودة الهدوء إلى بيروت واحلكومة تسترد مقارها
عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بعد 
مواجهات شهدتها ليلة أمس األحد بني القوى األمنية 
ومحتجني كانوا يطالبون مبحاسبة املسؤولني عن 
انفجار مرفأ بيروت. وقد عملت وحدات من اجليش 
على إخ���راج ع��ش��رات احملتجني م��ن مقار وزارات 

اخلارجية والطاقة واالقتصاد.
وف��ي وق��ت سابق ق��ال مصدر إن اجليش اقتحم 
م��ب��ن��ى وزارة اخل��ارج��ي��ة ف��ي ب��ي��روت وأخ���رج 
املتظاهرين م��ن��ه، بعد س��اع��ات م��ن استيالئهم 
عليه. وكان احملتجون، ومعظمهم من العسكريني 
املتقاعدين ومجموعات من احل��راك الشعبي، قد 
سيطروا على مبنى اخلارجية بشكل كامل مبا في 

ذلك مكتب الوزير، من دون أي مواجهة.

ساحة مواجهات
وعشية أم��س األول حت��ول وس��ط العاصمة 
إلى ساحة مواجهات بني قوى األمن ومتظاهرين 
ن��اق��م��ني ع��ل��ى السلطة السياسية ومطالبني 

برحيلها.
وأدت امل��واج��ه��ات ف��ي س��اح��ة ال��ش��ه��داء وفي 
محيط البرملان، إلى إصابة العشرات ومقتل أحد 
عناصر قوى األم��ن، وقد اقتحم احملتجون عددا 
من املقار احلكومية، من بينها وزارات اخلارجية 
واالقتصاد والطاقة والبيئة، وكذلك مبنى جمعية 
امل��ص��ارف. وخ��الل اقتحام املتظاهرين مبنيي 
وزارتي االقتصاد والبيئة، عمدوا إلى رمي األوراق 
واملستندات من الطوابق العليا بالوزارتني، في 
حني شهد مبنى جمعية املصارف عمليات تكسير 
وحرق. كما اقتحم متظاهرون غاضبون أيضا مقر 
جمعية املصارف وسط بيروت وأضرموا النيران 
في الطابق األرضي منه، قبل أن يتدخل اجليش 
لصدهم. وذك���رت م��ص��ادر أن عناصر اجليش 
دخلوا من باب خلفي وبادروا إلى إخماد النيران 
ودف��ع املتظاهرين إل��ى اخل���ارج، وال��ذي��ن كانوا 

يرددون هتاف »يسقط يسقط حكم املصرف«.
وكان الصليب األحمر اللبناني قد أعلن أن فرق 
إسعافه نقلت إلى املستشفيات وعاجلت ميدانيا 
نحو 240 جريحا خالل املواجهات، ومن جانبها 
أعلنت قوى األمن مقتل أحد عناصرها واعتقال 
خمسة متظاهرين على خلفية قيامهم بأعمال 

شغب.

خطاب واستعداد
وخالل تواصل هذه االحتجاجات واملواجهات، 
توجه رئيس احلكومة حسان دي��اب بكلمة إلى 
اللبنانيني وقال إنه مستعد لتحمل املسؤولية ملدة 
شهرين إلى حني اتفاق األطراف السياسية على حل 

لألزمة الراهنة.
ووعد دياب في خطاب له قبل قليل بأنه سيقترح 
اليوم االثنني على مجلس الوزراء إجراء انتخابات 
نيابية مبكرة للخروج من األزمة السياسية احلالية.

وقال »بواقعية، ال ميكن اخلروج من أزمة البلد 
البنيوية إال بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلنتاج 
طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد« مؤكدا 
أن��ه ال يتحمل املسؤولية عن األزم���ات السياسية 
واالقتصادية العميقة التي مير بها لبنان. وأضاف 
دي��اب أن اللبنانيني لن يرحموا من يقف في وجه 

إصالح البلد، على حد وصفه.

ضبط النفس
ومن جانبها دعت قيادة اجليش إلى ضبط النفس، 
والتعبير بشكل سلمي، وجتنب االعتداء على األمالك 

اخلاصة والعامة.
كما طالبت قوى األمن الداخلي املتظاهرين بعدم 
التعرض لعناصرها ال��ذي��ن قالت إنهم يقومون 
بواجبهم للحفاظ على األم���ن. يذكر أن حصيلة 
ضحايا االنفجار ارتفعت إلى 158 قتيال وأكثر من 6 

آالف جريح و21 مفقودا.

شعور باخلذالن
ولليوم اخلامس على التوالي تلملم بيروت 
جراحها، ويعمل متطوعون وسكان في أحيائها 
املتضررة على رف��ع ال��رك��ام وال��زج��اج احملطم 
وإصالح ما ميكن إصالحه جراء االنفجار الذي 

يعد من بني األضخم في التاريخ احلديث.
ويشعر بعض السكان -ال��ذي��ن يواجهون 
صعوبات إلعادة بيوتهم املدمرة إلى حالها- بأن 
ال��دول��ة التي يعتبرونها فاسدة خذلتهم مرة 
أخ��رى. وخرجت احتجاجات ألشهر قبل كارثة 
األسبوع املاضي اعتراضا على الطريقة التي 
تعالج بها احلكومة األزم��ة االقتصادية التي 

تعصف بالبالد.

املانحون الدوليون »يهبون« إلنقاذ لبنان من القاع
من الواليات املتحدة إلى فرنسا مرورا بالصني 
وروسيا ومصر، عقد املانحون الدوليون اجتماعا 
عبر الفيديو، أمس األح��د، لدعم لبنان الذي هزه 

انفجار هائل ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.
وجاء املؤمتر حتت رعاية وتنظيم مببادرة من 
فرنسا واألمم املتحدة،  وقالت الرئاسة الفرنسية 
إنه سيشكل »خطوة للضرورة واألمل ملستقبل« 

البالد.
وأدى االنفجار الهائل ال��ذي وقع الثالثاء في 
مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 

158 قتيال على األقل وستة آالف جريح وعشرات 
املفقودين، إل��ى جانب تشريد مئات اآلالف من 

األشخاص.
وشارك في االجتماع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب وقال أن »اجلميع يريدون تقدمي املساعدة«، 
مشيرا إلى أنه حتدث إلى الرئيس الفرنسي قبل 
املؤمتر. كما شاركت دول اخلليج - الكويت وقطر 
واإلم��ارات العربية والسعودية، باإلضافة إلى 
العديد من املؤسسات األوروبية في املؤمتر حلشد 
مساعدة إنسانية عاجلة. وأوض��ح االليزيه أن 

إيران »لم تبد رغبة في املشاركة«. 
ويتلخص الفوري الهدف من املؤمتر في التمكن 
من تأمني االحتياجات العاجلة للبنان، بشروط 
تسمح بأن تذهب املساعدة إلى السكان مباشرة«، 
وجاء »تدعيم املباني املتضررة واملساعدة الطبية 
العاجلة واملساعدة الغذائية وترميم مستشفيات 
وم����دارس«، على رأس األول��وي��ات ف��ي اجتماع 
األم���س. وأك��د امل��ش��ارك��ون على أن النهج ال��ذي 
تستخدمه املنظمات ال��دول��ي��ة، ال يسمح مبنح 
احلكومة اللبنانية شيكا على بياض«. ويشهد 

لبنان منذ أشهر أزم��ة اقتصادية خطيرة متثلت 
بتراجع غير مسبوق في سعر عملته وتضخم هائل 
وعمليات تسريح واسعة وقيود مصرفية صارمة. 
وتظاهر آالف احملتجني السبت في وسط العاصمة 
حتت شعار »يوم احلساب«. وقد اقتحموا مرافق 
عدة أبرزها وزارة اخلارجية، مطالبني مبعاقبة 
املسؤولني عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى 
تفاقم الشعبية على السلطات. وأكد املشاركون 
أن التظاهرات »ت��دل على سخط وقلق السكان 

وضرورة تغيير األمور«.
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اجليش اللبناني يواصل عمليات البحث واإلنقاذ عن املفقودين
ي��واص��ل اجليش اللبناني عمليات البحث 
واإلنقاذ في مكان االنفجار ال��ذي وقع في مرفأ 
بيروت الثالثاء املاضي، في حني تستعد فرنسا 
واألمم املتحدة اليوم لعقد مؤمتر دول��ي لدعم 

لبنان.
وكشف قائد غرفة العمليات ب��وزارة الدفاع 
اللبنانية العميد ج��ان نهرا، أن فريق اإلنقاذ 
التركي يتولى العمل في البقعة األق��رب ملوقع 
االنفجار، ال��ذي يعد األكثر تضررا، وأن عملية 

البحث عن مفقودين ال تزال مستمرة.
وش��رح نهرا لإلعالميني بعد جولة بحرية 
حول مكان االنفجار، كيفية التفتيش عن جثث 
القتلى مبشاركة فرق الدفاع املدني والصليب 

األحمر اللبناني والهيئة العليا لإلغاثة.
وق��ال إن اإله����راءات )ال��ص��وام��ع( امل��وج��ودة 
ف��ي اجلهة اجلنوبية امتصت ج��زءا كبيرا من 
االنفجار، ولوال وجودها لدمرت منطقة بيروت 
بشكل أكبر ومخيف، مشيرا إلى وجود مفقودين 
حتى الساعة، وأن جميع العناصر كانت تعمل 

بشكل حرفي.
وخلف انفجار مرفأ بيروت الثالثاء 158 قتيال 

وأكثر من 6 آالف جريح وعشرات املفقودين حتت 
األنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأعلنت السفارة السورية في لبنان أن 43 
سوريا من بني قتلى التفجير املدمر الذي ضرب 
الثالثاء املاضي مرفأ بيروت، وقالت السفارة في 
بيان لها السبت إن حصيلة الضحايا السوريني 
ليست نهائية، ولم توضح ما إذا كان هؤالء ضمن 

احلصيلة اإلجمالية.
من جهة أخرى، قالت اخلارجية الهولندية إن 
زوجة السفير في لبنان توفيت السبت متأثرة 
بجراح خطيرة أصيبت بها جراء انفجار مئات 

األطنان من مادة نترات األمونيوم.
وحتى اآلن، أعلن عن مقتل أسترالي ومصري، 
وأن من بني املصابني فرنسيني وعناصر من القوة 

األممية بعضهم من بنغالديش.
وقال الصليب األحمر اللبناني إن نحو 240 
شخصا أصيبوا خالل املظاهرات احتجاجا على 
االنفجار الضخم الذي وقع يوم الثالثاء املاضي، 
في حني قالت السفارة األميركية في بيروت إنها 
تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، 
وتدعو اجلميع لالبتعاد عن العنف، وأش��ارت 

في تغريدة إلى أن الشعب اللبناني عانى كثيرا 
ويستحق أن يكون لديه ق��ادة يستمعون إليه 

ويستجيبون ملطالبه بالشفافية واحملاسبة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قال 
إنه سيقدم ملجلس الوزراء مشروع قانون إلجراء 
انتخابات برملانية مبكرة من أجل جتديد الطبقة 
السياسية، وأضاف دياب في مؤمتر صحفي أن 
اللبنانيني لن يرحموا من يقف في وجه إصالح 

البلد.
ودعا دياب جميع األطراف السياسية لالتفاق 
على مالمح املرحلة املقبلة من أجل جتاوز األزمة 
الراهنة، مشددا على أن الوقت املتاح لذلك ليس 
ط��وي��ال، وأع��ل��ن أن��ه سيتحمل املسؤولية مدة 

شهرين لتحقيق ذلك.
من جهته قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
سامي اجلميل إن دع��وة رئيس ال��وزراء حسان 
دي��اب إلج��راء انتخابات برملانية مبكرة جاءت 
متأخرة، وإن مطلب جتديد الطبقة السياسية 
م��ط��روح منذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، وط��ال��ب اجلميل 
باستقالة حكومة دياب وتشكيل حكومة مستقلة 

قادرة على تنظيم انتخابات نزيهة.

منال عبدالصمد


