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وصول طائرة إغاثية ثالثة من السعودية إلى بيروت
إن��ف��اذاً لتوجيهات خ��ادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، بتقدمي مساعدات إنسانية عاجلة 
للجمهورية اللبنانية لتخفيف آثار االنفجار الضخم الذي حدث 
في مرفأ بيروت، سَيّر مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية صباح أمس السبت، الطائرة اإلغاثية الثالثة ضمن 
اجلسر اإلغاثي السعودي إلى العاصمة اللبنانية<

ويرافق الطائرة فريق مختص من املركز ملتابعة عمليات 
التوزيع واإلش��راف عليها، ووصلت الطائرة إلى مطار رفيق 

احلريري الدولي. وأوضح مستشار مركز امللك سلمان لإلغاثة، 
الدكتور علي بن حامد الغامدي، أن هذه الطائرة حتمل على متنها 
مساعدات تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة 

حيوية للعناية املركزة.
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أظهر إحصاء رسمي أن إجمالي وفيات 
جائحة فيروس كورونا في الواليات املتحدة 
جت���اوز 160 أل��ف��ا، ف��ي ح��ني جت���اوز ع��دد 
اإلصابات في أفريقيا املليون، وقد تخطت 
أميركا الالتينية والكاريبي أوروبا من حيث 
ال��وف��ي��ات. وأظ��ه��ر حتليل آخ��ر ارت��ف��اع عدد 
اإلصابات بالفيروس في 20 والية أميركية 
مع انتقال مركز التفشي من واليات اجلنوب، 
وأبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، 
إلى الغرب األوس��ط. وفي أميركا الالتينية 
والكاريبي، سّجلت املنطقة 213 ألفا و120 
وفاة متخّطية ب� 460 حالة حصيلة الوفيات 
املسجلة في أوروبا، وسجل في املنطقة خالل 
األسبوع املاضي %44 من إجمالي الوفيات 

العاملية الناجتة عن كوفيد19-.
وقد أحصت أميركا الالتينية أعلى عدد 
إصابات بالفيروس في العالم )5.3 ماليني( 
سجل أكثر م��ن نصفها ) 2.9 مليون( في 
البرازيل التي توفي فيها جراء هذا الفيروس 
98 ألفا و500 من إجمالي السكان البالغ 

عددهم 212 مليونا.

إفريقيا تتجاوز املليون
أما في أفريقيا، فقد جتاوز عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا املستجد عتبة املليون في 

القارة التي تبقى األق��ل تأثرا بالوباء بني 
ال��ق��ارات األخ���رى، وحيث تنتشر احل��االت 

بشكل متفاوت بني بلد وآخر.
ووفقا لألرقام املعلنة، مت تسجيل مليون 
و11 ألفا و495 إصابة على األقل في أنحاء 
ال��ق��ارة، م��ع م��ا ال يقل ع��ن 22 أل��ف��ا و115 
وف��اة، وهو ما ميثل نحو %5 من اإلصابات 

اإلجمالية في أنحاء العالم.
ومتثل خمس دول من أص��ل 54 بلدا في 
أفريقيا، نسبة %75من اإلصابات وفقا ملركز 

مكافحة األمراض في القارة.
وقالت مسؤولة منظمة الصحة بأفريقيا 
ميري ستيفن ف��ي مقابلة عبر الهاتف مع 
وكالة الصحافة الفرنسية »الدول األفريقية 
ت��ب��ذل ق��ص��ارى ج��ه��ده��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
القدرات احملدودة« على غرار ضعف األنظمة 
الصحية، لكّنها حّذرت من التراخي في التقّيد 
بتدابير االحتواء وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد 

تفشي الوباء.
وق���د س��ج��ل أك��ث��ر م��ن ن��ص��ف ع���دد ه��ذه 
اإلص��اب��ات )538 ألفا و184( ف��ي جنوب 
أفريقيا وح��ده��ا، وال��ت��ي تعد أك��ث��ر ال��دول 
الصناعية في ال��ق��ارة، وخامس أكثر دول 
ال��ع��ال��م ت��ض��ررا ب��ع��د ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

والبرازيل والهند وروسيا.
وع��ودة إلى الصني حيث ظهر الفيروس، 

قالت جلنة الصحة العامة أمس السبت إن 
السلطات سجلت 31 حالة إصابة جديدة 

بفيروس كورونا في البر الرئيسي نزوال من 
37 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد اإلجمالي للحاالت في هذا البلد 
84 ألفا و596 إصابة، وال يزال عدد الوفيات 

مبرض كوفيد19- دون تغيير عند أربعة 
آالف و634.

احتجاجات جماهيرية تهز العاصمة اللبنانية
أطلقت قوات األمن اللبنانية الغاز املسيل للدموع على متظاهرين 
يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرملان بوسط بيروت، 
للمطالبة مبحاسبة املسؤولني عن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى 

بحياة 158 شخصاً على األقل وإصابة اآلالف.
وش��ارك احملتجون في مسيرة دع��وا إليها حتت عنوان »يوم 
احلساب« للمشاركة في تشييع رم��زي لضحايا انفجار بيروت 

واملطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها.
وبدأ مئات احملتجني االحتشاد في ساحة الشهداء بوسط املدينة 
للمشاركة في مظاهرة النتقاد تعامل احلكومة مع أكبر انفجار 

تشهده بيروت في تاريخها الذي دمر قطاعاً من املدينة.
وحمل محتجون مجسماً ملشانق ورفعوا الفتات خّيرت إحداها 

املسؤولني بني االستقالة والشنق.
ويطالب لبنانيون باستقالة رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة ورئيس البرملان والنواب، واعتبروا أن اجلميع مسؤول 

عن تدمير العاصمة اللبنانية وتشريد مئات اآلالف.
ويحّمل املتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها 
وتقصيرها وسكوتها ع��ن تخزين 2700 ط��ن م��ن م��ادة نترات 

األمنيوم سريعة االشتعال.
من جانبه فقد أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي اجلميل، 
أمس، استقالة كتلة احلزب من مجلس النواب، وذلك على خلفية 

انفجار مرفأ بيروت الذي خلف نحو 160 قتيالً ومئات اجلرحى.
جاء ذلك خالل تشييع جنازة أمني عام احلزب نزار جناريان 

الذيلقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني: نحن منتقلون للمواجهة 

إلصالح الدولة.
وأض��اف: أدع��و كل الشرفاء إلى االستقالة من مجلس النواب 
والذهاب فورا إلى إعادة األمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن 

يفرض أحدعليهم أي أمر.
ولفت اجلميل إلى أن احلزب ال يقبل إال أن يكون ما حصل نقطة 
فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وط��ن حضاري 

مستقل بلد الكفاءة.
ون��واب حزب الكتائب الثالثة هم ندمي اجلميل، جنل الرئيس 

بشير اجلميل، وإلياس حنكش، باإلضافة إلى رئيس احلزب سامي 
اجلميل.

ويأتي قرار الكتائب بعد مقتل اثنني من كوادر احلزب في انفجار 
بيروت من بينهم األول أمني عام احلزب نزار جناريان وجورج 

عقيقي.

صعب  ل��ب��ن��ان  وض���ع  ال��غ��ي��ط:  أب���و 
ومعقد وحاضرون للمساعدة

قبيل انطالق مؤمتر الدعم الذي حشد له الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، وأكد الرئيس األميركي دونالد ترمب مشاركته فيه ملساعدة 
لبنان، وصل أمس السبت أمني عام اجلامعة العربية إلى بيروت، في 
زيارة تستمر عدة ساعات، يلتقي خاللها رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس احلكومة حسان دياب، كذلك 

يجول على مكان االنفجار في مرفأ بيروت.
وبعيد وصوله إلى املطار أشاد أبو الغيط بالتحرك العربي السريع 
واملميز من أجل مساعدة لبنان، إثر الكارثة التي حلت بعاصمته، مخلفة 
154 قتيالً وآالف اجلرحى، معرباً عن استعداد اجلامعة لتقدمي كل العون 

الذي تطلبه البالد.
كما ش��دد على أن ال��وض��ع اللبناني صعب ومعقد، ق��ائ��اًل »نحن 
مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون«. وأكد أن هناك تضامنا 
عربيا واسعا مع الشعب اللبناني. إلى ذلك أعلن املشاركة في مؤمتر 

الدعم الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، اليوم األحد.
أما في ما يتعلق باملساعدات الطبية، فأعلن أن عون أبلغ اكتفاء البالد 

مبا تلقته من املساعدات الطبية في الوقت احلالي.
يذكر أن املؤسسات األوروبية ستشارك في مؤمتر للجهات املانحة 
تنظمه فرنسا، اليوم األح��د، لتأمني مساعدات إنسانية عاجلة لسكان 

مدينة بيروت، بحسب ما أعلنت، اجلمعة، املفوضية األوروبية.
يأتي هذا فيما تستمر أعمال البحث عن املفقودين جراء االنفجار، حيث 
ال يزال أكثر من 60 شخصاً مفقودين بعد أربعة أيام من االنفجار الضخم 

الذي ضرب مرفأ العاصمة، وفق ما أكدت وزارة الصحة.
وتعمل فرق من دول عدة أجنبية وعربية بينها فرنسية وروسية 
في عمليات اإلنقاذ والبحث عن املفقودين جراء االنفجار الذي غير وجه 
بيروت خ��الل ث��واٍن وش��ّرد نحو 300 مليون شخص من منازلهم في 

العاصمة ومحيطها.
بينما حتضر عائالت يومياً إلى مداخل مرفأ بيروت لعلّها تسمع شيئاً 
عن مصير أحبائها. وجرى أمس انتشال أربع جثث على األقل من مبنى 
إهراءات القمح الذي انهارت أجزاء كبيرة منه بينما كان موظفون يعملون 

داخله.

بعد تفجيرات املرفأ

»مخازن السالح« باتت متثل التحدي 
لبنان في  املقاومة  أمام  األكبر 

عزت حامد

تتواصل ردود الفعل على الساحة الدولية عقب انفجار مرفأ بيروت 
، وهو األنفجار الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من اللبنانيني 

واألجانب في واحدة من أكثر احلوادث دقة في تاريخ لبنان. 
وب��ات من ال��واض��ح أن هناك أهتماما ومتابعة صحفية وإعالمية 
ملسارات املقاومة وحتديدا حركة حماس على إثر هذا احلادث ، وهو ما 

بات واضحا االن بقوة. 
ويشير التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى نفي الكثير من عناصر 
املقاومة اي تهمة والتخلي عن اي مسؤولية تشير إلى تورطها في هذه 
التفجيرات ، وعلى سبيل املثال رفضت مصادر في مكتب أحمد عبد الهادي 
، ممثل حركة حماس في لبنان ، اي اتهامات توجهها أي من األط��راف 

اللبنانية لها بالتسبب في هذا احلادث. 
وقالت احلركة إن حماس وسياستها سواء التسلحية أو السياسية 
ال تهدف بأي حال من األح��وال إلى تعريض اي مواطن لبناني للخطر، 
وجاء هذا التعليق بعد مزاعم من اجلانب اللبناني ضد حركات املقاومة 
الفلسطينية بأن حماس واجلهاد اإلسالمي لديهما مخازن أسلحة ضخمة 

في مناطق مأهولة بالسكان في لبنان. 
ونبهت هذه املصادر إلى إن هذه املخازن ال تخضع إلش��راف الدولة  
فضال عن وجود معلومات أكيدة تشير إلى أنها ال تخضع ايضا ألي شكل 
من اشكال الصيانة أو االهتمام ، األمر الذي يجعلها أشبه ببرميل من 

البارود من املمكن أن ينفجر في اي وقت.
الالفت أن األزم��ة ال تتوقف عند هذا احلد ، حيث أش��ارت تقارير إلى 
وجود مخازن سالح سرية وعلنية ، وهو ما ال تنكره حركة حماس التي 
تشير إلى إن لديها مخزون سري من األسلحة ، لكنها تدعي أن هناك حقها 
األساسي للقيام بذلك كحركة املقاومة ، وتدعي أنها بذلت جهوًدا جلعل 

هذه املخازن آمنة وليست خطرة على البيئة.
الالفت إن دعوات تنظيف البالد من مخازن السالح والتخلص من اي 
شكل من أشكال املتفجرات أو األسلحة اخلطرة التي حتتفظ بها بعض 
الفصائل تتصاعد بقوة خالل اآلي��ام املاضية ، وب��ات واضحا أن هذه 
الدعوات تخرج بنبرة حازمة ومثيرة على يد عدد من املواطنني اللبنانيني 

من مختلف األحزاب واألطياف السياسية في لبنان. 

مدير اجلمارك قيد االعتقال

خبراء من »اإلنتربول« إلى بيروت وحزب  الله يؤيد حتقيق يتواله اجليش
أوق��ف القضاء اللبناني م��س��ؤوال كبيرا في 
اجل��م��ارك على خلفية التحقيقات ف��ي انفجار 
مرفأ بيروت. وبينما أعلنت األمم املتحدة أنها لم 
تتلق أي طلب للتحقيق في االنفجار بعد دعوات 
لتدويل امللف، قالت الشرطة الدولية )اإلنتربول( 

إنها أرسلت فريق خبراء لتحديد هوية الضحايا.
وبعد إيقافه، انضم مدير عام اجلمارك بدري 
ضاهر إل��ى 19 شخصا آخرين بينهم مديرون 
عاّمون حاليون وسابقون، مت إيقافهم على ذمة 
التحقيق في مالبسات االنفجار الذي خلّف 154 
قتيال ونحو 6 آالف جريح ومئات املفقودين 

واملشردين.
وكانت وسائل إع��الم لبنانية نشرت وثيقة 
منسوبة لهيئة التحقيق اخلاصة في مصرف 
لبنان، قضت بتجميد احل��س��اب��ات املصرفية 
ملسؤولني حاليني وسابقني ف��ي امل��رف��أ وإدارة 

اجلمارك.
وفي آخر تصريحاته، قال الرئيس اللبناني 
ميشال ع��ون إن االنفجار ج��اء نتيجة اإلهمال 
أو تدخل خارجي بواسطة ص��اروخ أو قنبلة. 
وأضاف أنه طلب من الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون تزويد بالده بالصور اجلوية إذا كانت 
متوفرة لدى باريس، بهدف حتديد ما إذا كانت 
هناك طائرات في األج��واء أو صواريخ، مشيرا 

إلى أنه لن يسمح بتدويل القضية.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة فرحان حق 
»سنكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب 
إذا تلقيناه. ومع ذلك، لم نتلق أي شيء من هذا 

القبيل«.
وميكن لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش فتح حتقيق إذا أجازت هيئة تشريعية 
تابعة ل��ألمم املتحدة -مثل اجلمعية العامة 
املكونة من 193 عضوا، أو مجلس األمم املؤلف 

من 15 عضوا- ذلك.
وفي السياق، طالب األمني العام حلزب الله 

اللبناني حسن نصر الله ب��أن يتولى اجليش 
اللبناني التحقيق في االنفجار، وقال إنه »إذا كان 
اجليش اللبناني موضع ثقة لدى جميع اللبنانيني 
وال��ق��وى السياسية، فليتوّل هو التحقيق في 

احلادثة«.
وعن التهم التي طالت حزب الله، قال نصر 
الله في خطاب رسمي »أعلن أمس نفيا قاطعا 
ومطلقا وحاسما.. أنه ال شيء لنا في املرفأ، ال 
يوجد مخزن سالح أو مخزن صواريخ أو بندقية 
أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات )أمونيوم( على 

اإلطالق«.
وق��ال إن وسائل إع��الم عديدة سارعت قبل 
أي حتقيقات للقول إن املخزن الذي انفجر تابع 
حلزب الله، مشيرا إلى أن وسائل اإلعالم األجنبية 
تخلت عن اتهام حزب الله رغم عدائها له، بخالف 

وسائل إعالم عربية بقيت متشبثة بذلك االتهام.
وأض��اف أن حزبه لديه معلومات عن ميناء 
حيفا أك��ث��ر مم��ا ل��دي��ه معرفة مبيناء بيروت 
ومحتوياته ومنشآته، ألن »دورن��ا هو املقاومة 

فقط«.

ورغ��م األص��وات الرسمية الرافضة لتدويل 
التحقيق، أعلنت الشرطة الدولية )اإلنتربول( 
إرسال فريق خبراء دوليني مختصني في حتديد 
هوية الضحايا إلى موقع االنفجار الكبير الذي 

هّز بيروت، وذلك بطلب من السلطات اللبنانية.
ووفق ما جاء في بيان لإلنتربول التي تتخذ 
من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، قال أمينها 
العام يورغن ستوك إن »خبرة اإلنتربول ميكن 
أن تقدم مساعدة ثمينة لسلطات البلد، ونواصل 

تقدمي أي دعم ضروري للبنان«.
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160 ألفا  كورونا.. وفيات أميركا تتجاوز 
وإصابات إفريقيا فوق املليون


