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مسلحون بلباس مدني يطلقون النار على متظاهرين في بيروت
تداولت مواقع التواصل االجتماعي ص��ور ومقاطع 
فيديو ملسلحني بلباس مدني يطلقون النار مباشرة على 
محتجني لبنانيني خرجوا السبت املاضي في مظاهرات 
طالبت باحلساب، و«تعليق املشانق«؛ عقب إنفجار مرفأ 
بيروت الذي وقع الثالثاء املاضي وخلف عشرات القتلى 

وآالف اجلرحى.

وتطورت املظاهرات إلى مصادمات مع القوى األمنية، 
وأسفرت عن قتيل من القوى األمنية وعشرات اجلرحى من 
احملتجني. وعقب انتشار الصور والفيديو، طلبت وزيرة 
العدل ماري كلود جنم من مدعي عام التمييز االطالع على 
الصور، وطلبت منه إجراء التعقبات بحق هؤالء، وترتيب 
النتائج القانونية كافة. وفي وقت كان احلديث يدور عن 

أن القوى األمنية اللبنانية استخدمت أمس الرصاص 
املطاطي، غرد وزي��ر الصحة اللبنانية السابق الدكتور 
محمد جواد خليفة محذرا من خطورة هذا السالح الذي قد 
يؤدي إلى الوفاة. وتفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي 
مع هذه الصور والفيديو، وسألوا عن هوية هؤالء، وملن 

يتبعون؟
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ت��داول��ت وسائل إع��الم، أم��س االثنني، 
أن��ب��اء حت��دث��ت ع��ن ع��زم رئ��ي��س ال���وزراء 
اللبناني ح��س��ان دي���اب ت��ق��دمي استقالة 

احلكومة.
جاء ذلك في الوقت ال��ذي يشهد وسط 
ب��ي��روت م��واج��ه��ات ب��ني ال��ق��وى األمنية 
ون��اش��ط��ني ح��اول��وا ال��وص��ول إل���ى مقر 
البرملان اللبناني، للمطالبة مبحاسبة 
امل��س��ؤول��ني ع��ن ان��ف��ج��ار امل��رف��أ وبرحيل 

الطبقة السياسية احلاكمة.
ورش����ق احمل��ت��ج��ون ال���ق���وى األم��ن��ي��ة 
باحلجارة، وردت بدورها بإطالق القنابل 
املسيلة للدموع، واشتبكت شرطة مكافحة 
الشغب -ال��ت��ي يحمل أف��راده��ا ال���دروع 
والعصي- مع املتظاهرين، في مشاهد 

عّمتها الفوضى في وسط بيروت.
وك��ان��ت س��اح��ة ال��ش��ه��داء ف��ي وس��ط 
ال��ع��اص��م��ة ب��ي��روت ق��د ش��ه��دت جتمعا 
للمطالبة مبحاسبة املسؤولني عن انفجار 
مرفأ بيروت. وندد املشاركون في التجمع 
مبا وصفوه باإلهمال والفساد في إدارات 
ال��دول��ة ومؤسساتها، وطالبوا بإجراء 
حتقيق ف��وري لكشف أس��ب��اب االنفجار 
وم��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ع��ن��ه. ك��م��ا دع��ا 
احملتجون إل��ى استقالة حكومة حسان 

دياب وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.
وأظهرت لقطات اندالع حريق عند مدخل 
ساحة البرملان وسط بيروت، في حني كان 
م��ئ��ات احملتجني الغاضبني املناهضني 
للحكومة يحاولون اقتحام املنطقة احملاطة 

بسياج.

استقاالت جماعية
وفي ظل السجال املتصاعد في لبنان بعد 
انفجار امل��رف��أ، أعلن النائب ميشال معوض 
استقالته من البرملان اللبناني، وهو ما يرفع 

عدد النواب املستقيلني عقب االنفجار إلى 9.
وال��ن��واب املستقيلون ه��م: م���روان حمادة 
وهنري احللو من كتلة »اللقاء الدميقراطي« 
)تابعة لرئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط(، وسامي اجلميل وإل��ي��اس حنكش 
ون��دمي اجلميل )م��ن ح��زب الكتائب(، وب��وال 
يعقوبيان ونعمة أفرام وميشال معوض ودميا 
جمالي )مستقلون(. وباإلضافة إلى النواب، 
أعلن وزي��ران -هما: وزي��ر البيئة دمييانوس 
ق��ط��ار، ووزي���رة اإلع���الم م��ن��ال عبد الصمد- 
استقالتهما من احلكومة، وقالت وزيرة اإلعالم 
املستقيلة إن خطوتها جاءت بعد انفجار مرفأ 

بيروت والعجز عن إحداث التغيير املأمول.

احلكومة صامدة
وتعليقا على ضغوط الشارع واستقالة 
وزيرين، قالت وزي��رة العمل اللبنانية مليا 
مي��ني إن��ه ال ق��رار باستقالة احلكومة على 
خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت في 4 
أغسطس اجل��اري. وج��اء تصريح الوزيرة 
بعد اجتماع وزاري جمع رئيس احلكومة 

حسان دياب وعددا من الوزراء.
كما ق��ال وزي��ر الصناعة عماد حب الله 
-عقب االج��ت��م��اع- إن »احلكومة صامدة، 
ومستمرون بالعمل ونقوم مبسؤوليتنا 

جتاه الناس«، بينما لم يدل بقية ال��وزراء 
بتصريحات حول مستقبل احلكومة.

العثور على ناجني
من جهة أخرى، أعلن اجليش اللبناني أول 
أمس أن األمل بات ضئيال في إمكان العثور 
على ناجني في موقع انفجار بيروت، حيث 
تعمل فرق إنقاذ لبنانية وأجنبية بحثا عن 

عالقني حتت أنقاض املرفأ املدمر.
وق���ال ق��ائ��د ف��وج الهندسة ف��ي اجليش 
العقيد روجيه خوري -في مؤمتر صحافي- 

»من املمكن أن نقول إننا انتهينا من املرحلة 
األول���ى، وه��ي مرحلة إم��ك��ان العثور على 
أحياء«. وأضاف »كتقنيني نعمل على األرض، 
باستطاعتنا القول إن األمل ضعف في إمكان 
العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق 
أن تسحب عناصرها بعدما اعتبرت أن عملها 
انتهى«، بينما بقيت فرق أخرى للعمل على 

رفع الركام والبحث عن أشالء الضحايا.
ومنذ أي��ام، انهمك عمال إغاثة من لبنان 
ودول أخرى في البحث عن ناجني، وتركزت 
العمليات عند مدخل غرفة حتكم إه��راءات 
القمح ال��ت��ي ب��ات��ت على عمق أم��ت��ار حتت 

األنقاض، حيث ُيعتقد أن أشخاصا عديدين 
كانوا يعملون هناك حلظة االنفجار.

استمرار املظاهرات
وشهد وس��ط العاصمة ب��ي��روت غليانا 
ب��ال��غ��ض��ب أم���س ال��س��ب��ت، وك���ان���ت ه��ذه 
االحتجاجات أكبر تعبير عن الغضب منذ 
أكتوبر املاضي، عندما خرج آالف األشخاص 
إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء 
احل��ك��م واإلدارة. وجت��م��ع نحو 10 آالف 
شخص ف��ي ساحة الشهداء التي حتولت 

إلى ساحة مواجهات في املساء بني الشرطة 
واحملتجني ال��ذي��ن ح��اول��وا إس��ق��اط حاجز 
على الطريق امل��ؤدي إلى البرملان، واقتحم 
بعض املتظاهرين وزارات حكومية وجمعية 
مصارف لبنان، وحتدى املتظاهرون قنابل 
ال��غ��از املسيل للدموع التي أطلقت عليهم 
بالعشرات، ورشقوا قوات األمن باحلجارة 
واملفرقعات، مما استدعى نقل بعض أفراد 
الشرطة إل��ى س��ي��ارات إسعاف للعالج من 
اإلص��اب��ات التي حلقت بهم. ولقي شرطي 
حتفه، وقال الصليب األحمر إن أكثر من 170 

شخصا أصيبوا.

استقالة تقدمي  الوزراء  رئيس  عزم  عن  أنباء 

واستقالة البرملان  قرب  حريق  بيروت.. 
الناجني النتشال  ضعيف  وأمل  ووزيرًا..  نائبًا   11  

الوباء موجود والدواء مفقود

األمني باحلل  يواجهه  والنظام  »حلب«  في  يستفحل  »كورونا« 
»اذهب واحجر نفسك في املنزل.. ال يوجد 
أماكن لدينا«. بهذه الكلمات خاطب أحد 
املمرضني في مستشفى الرازي مبدينة حلب 
املريض أحمد األحمد، الذي نقله ذووه إثر 
نوبة ضيق تنفس أملت به منذ 3 أي��ام بعد 
تفاقم إصابته بفيروس كورونا في املدينة 

اخلاضعة لسيطرة النظام السوري.
وق���ال م��واط��ن س���وري إن���ه ل��م يتمكن 
من احلصول على غرفة في املستشفيات 
احلكومية ملتابعة حالته الصحية املتدهورة، 
واضطر إلى التواصل مع طبيب مختص من 
أجل تأمني أسطوانة أكسجني وجهاز تنفس 

اصطناعي في منزله.
وأك���د أن أدوي���ة مقويات امل��ن��اع��ة، مثل 
فيتامني سي، وخافضات احلرارة أصبحت 
مفقودة في السوق بسبب احتكار التجار 
ورفع أسعارها إلى مستويات قياسية، وإن 
توفرت فيبلغ سعر علبة فيتامني سي الفوار 
نحو 4 آالف ليرة سورية )نحو دوالري��ن 
أميركيني(، وأص��ب��ح م��ن شبه املستحيل 
احلصول على أدوي��ة املسكنات اخلافضة 

للحرارة في الصيدليات واملستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام 
-ف��ي آخ��ر إحصائية- أن أع��داد املصابني 
ف��ي ح��ل��ب ب��ل��غ 95 إص��اب��ة، إال أن بعض 
األه��ال��ي واألط��ب��اء م��ن املدينة شككوا في 
ه��ذا ال��رق��م، مؤكدين أن العدد أكبر بكثير 
من املعلن؛ نظرا ملعرفتهم بأقارب مصابني 
بالفيروس ي��ت��ج��اوز ع��دده��م ال��ع��ش��رات، 
ومعظمهم لم يجدوا غرفة للحجر والعالج 

في املستشفيات.
ويعتقد مدنيون م��ن حلب أن النظام 
السوري يعتمد احل��ل األمني في مواجهة 
وباء كورونا، مستخدما أذرعه األمنية من 
املخابرات واألفرع األمنية ملنع احلديث عن 
املرض وانتشاره، وتسجيل وفيات بالوباء 

على أنها أمراض قلب وسكر.
ورج��ح طبيب من حلب )رف��ض الكشف 
عن اسمه( أن أعداد املصابني باملدينة تقدر 
مبئات احلاالت، كون املستشفيات واملراكز 
الطبية ال تقوم مبسحات طبية سوى ل�10% 
من املراجعني املشتبه في إصابتهم، عدا 
احلاالت التي ال تخضع ألي عالج أو كشف 

طبي وتقوم مبخالطة املدنيني.

وأك���د الطبيب أن مسنا ي��دع��ى ف��اروق 
م��ول��وي ت��وف��ي أم���س م��ت��أث��را بإصابته 
بالفيروس بعد رفض جميع املستشفيات 
باملدينة استقباله، وه��و ما يعكس حجم 
تفشي الوباء، وعدم القدرة على استيعاب 

املزيد من املرضى.
وحذر من حتول املدينة إلى بؤرة للوباء 
بسبب ضعف إج����راءات ال��ع��زل م��ن قبل 
السكان، وضعف النظام الصحي في املدينة، 
وعدم قدرته على مواجهة األعداد املتزايدة، 
داعيا األهالي لتوخي احلذر وعدم اخلروج 

من املنزل إال للضرورة القصوى.
ويرجع اإلعالمي املوالي للنظام السوري 
ش���ادي ح��ل��وة ضعف اإلم��ك��ان��ات الطبية 
وقلة املسحات إل��ى احلصار والعقوبات 
املفروضة على سوريا، األمر الذي انعكس 
على توفير أج��ه��زة التنفس االصطناعي 
واألدوي��ة الالزمة لعالج مرضى الفيروس 

في مناطق النظام.
وي���رى اإلع��الم��ي أن وزارة الصحة ال 
متلك اإلم��ك��ان��ات ال��الزم��ة إلج���راء أل��ف أو 
ألفني مسحة يوميا، معتبرا أن فكرة احلجر 

الصحي غير واردة، ألن هناك أشخاصا 
يعملون بنظام املياومة )اليومية(، وفي 
ح��ال توقفهم ع��ن العمل ل��ن يتمكنوا من 

إطعام عائالتهم. وأعلنت وزارة الصحة في 
حكومة النظام السوري تسجيل 65 إصابة 
جديدة، مما يرفع عدد اإلصابات املسجلة في 

مناطق سيطرة النظام إلى 1125 إصابة، 
وهي أعلى حصيلة منذ تسجيل أول إصابة 

في مارس املاضي.

املفاوضات  تقاطعان  واخلرطوم  القاهرة 

اخلالفات تطفو على السطح وتهدد
 بإغراق مفاوضات سد النهضة

ع��ادت اخلالفات تهدد بانهيار مفاوضات 
سد النهضة من جديد، بعد جولة لم تنجح في 
رأب الصدع وحل القضايا العالقة في هذا امللف. 
وفي آخر التطورات، أعلنت إثيوبيا استئناف 
مفاوضات سد النهضة، اليوم االث��ن��ني، لكن 

مصر والسودان أعلنتا مقاطعة هذه اجلولة.
فيما علقت مصر مشاركتها في املفاوضات 
األسبوع املاضي، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي 

قواعد لتشغيل السد.

وبحسب املصدر السوداني ف��إن األجندة 
املتفق عليها تنحصر في قواعد امللء والتشغيل 
للسد، مشيرا إلى أن الوسيط اإلفريقي طرح 
العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خالل 
املناقشات وهو املقترح الذي رفضه السودان. 
واألس��ب��وع امل��اض��ي، علقت مصر مشاركتها 
في املفاوضات. وذك��رت وزارة امل��وارد املائية 
املصرية، ف��ي بيان رس��م��ي، أن »وزي���ر املياه 
اإلثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل 

من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط 
إرشادية وقواعد ملء سد النهضة ال تتضمن 
أي قواعد للتشغيل، وال أي عناصر تعكس 
اإللزامية القانونية لالتفاق، فضاًل عن عدم 

وجود آلية قانونية لفض النزاعات«.
وأك���دت مصر أن اخل��ط��اب اإلث��ي��وب��ي جاء 
خالفاً ملا مت التوافق عليه في اجتماع برئاسة 
وزراء املياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز 

على حل النقاط اخلالفية.
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مع جتدد االحتجاجات على تردي األوضاع

إغالق جسر بالعاصمة العراقية بغداد 
واقتحام مبنى محافظة ذي قار

أغلق عشرات املتظاهرين جسر السنك 
)وس����ط ال��ع��اص��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد(؛ 
احتجاجا على سوء اخلدمات، وللمطالبة 
بتوفير ف��رص عمل للعاطلني، وحتسني 
ال��واق��ع املعيشي للمواطنني، كما شهدت 
مدينة الناصرية )مركز محافظة ذي قار( 

احتجاجات واقتحاما ملبنى احملافظة.
وجتددت االحتجاجات في بغداد مع أول 
يوم لعودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد 
األضحى للمطالبة بدفع روات��ب أصحاب 
العقود الذين لم يتسلموا رواتبهم بسب 
األزمة املالية التي تعيشها البالد. وتستمر 

امل��ظ��اه��رات ف��ي ب��غ��داد وف���ي م���دن وس��ط 
وجنوب البالد للمطالبة باإلصالح الشامل 

ومكافحة الفساد.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، أف��اد مصدر محلي 
ع��راق��ي بتجمع متظاهرين عند محيط 
مبنى دي��وان محافظة ذي ق��ار في مدينة 
الناصرية )جنوبي ال��ع��راق( للمطالبة 

بتحسني اخلدمات ومحاسبة املسؤولني.
وأض��اف املصدر أن هذه اخلطوة تأتي 
للضغط م��ن أج���ل إق��ال��ة امل��س��ؤول��ني في 
احمل��اف��ظ��ة. وأض���اف امل��ص��در أن عشرات 
املتظاهرين في ناحية العكيكة التابعة 
لقضاء س��وق ال��ش��ي��وخ )ج��ن��وب مدينة 
الناصرية( أغلقوا مقرات حكومية، وقطعوا 
طرقا رئيسية فيها، للمطالبة بإقالة مدير 
الناحية ومديري الدوائر اخلدمية فيها، 

على خلفية تردي اخلدمات وسوء اإلدارة.
وذك��ر شهود عيان أن املئات من أهالي 
ق��ض��اء ال��ف��ه��ود ف��ي ذي ق��ار وص��ل��وا إلى 
الناصرية، واقتحموا مبنى احملافظة، 
بسبب ت���ردي اخل��دم��ات، ومنها الطاقة 
الكهربائية. وأوضح الشهود أن املظاهرة 
نظمتها العشائر في ناحية الفهود، وردد 
املشاركون فيها ش��ع��ارات تندد بتراجع 
اخل���دم���ات، وت��ت��ه��م م��س��ؤول��ي احملافظة 

بالفساد وسوء اإلدارة.

عقيلة صالح


