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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«انهيار» جديد في ذكرى االنفجار الكبير.. وماكرون: لن أسمح باختفاء لبنان

بيروت - عمر حبنجر

الرابع من أغسطس كارثة 
وطنيــة حلــت بلبنــان، هي 
املفقــودة واجلرح  احلقيقــة 
املفتــوح، والســلطة املكبلــة 
باالرتهان السياسي وبالفساد 
القاتل، الــذي جنح حتى بعد 
سنتني من جرمية العصر، في 
جتهيــل الفاعــل املعروف من 
مســتورد النيترات املتفجرة 
الــى من أطلق الشــرارة التي 
دمــرت مرفأ بيروت وشــطرا 

كبيرا منها.
رئيس حزب الكتائب سامي 
اجلميــل، قال انهــا ذكرى بال 
عدالة، مستغربا تواطؤ الدولة 
على التحقيــق وعلى احملقق 
العدلي الشجاع طارق البيطار.

وقبل القاضي البيطار كان 
هناك القاضي فــادي صوان، 
الذي كفت يده عندما جتاسر 
علــى طــرق أبــواب احلقيقة 
باستدعاء الرؤوس السياسية 
الكبيــرة املتهمة او املتواطئة 
القاضــي  للتحقيــق، وتــاله 
البيطار الذي اعتمد ذات املسار 
القضائــي الصحيــح، فجرى 
تعطيــل عملــه، بفعل دعوى 
كف اليد والرد واالرتياب التي 
تقدم بها محامو وزراء سابقني، 

مدعى عليهم.
وانضم الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون الى املطالبني 
بتحقيــق العدالــة، وقال في 

ســأحافظ على هــذا التوجه 
بحزم وواقعية وبراغماتية». 
املاروني  البطريــرك  وترأس 
بشارة الراعي، قداسا خاصا، 
في كاتدرائية مارجرجس في 
وسط بيروت، حيث قال: «في 
املرفأ جرميتان.. كيف مينعون 

التحقيق احمللي والدولي؟ 
وطالـــــب بتعويــــــض 
املتضرريــن بانفجــار املرفأ. 
وأضاف: «نرفع صوت الغضب 
بوجه كل املسؤولني أيا كانوا 
وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك 
الذين يعرقلون التحقيق، كأن 
ما جــرى مجرد حــادث تافه 
وعابــر ال يســتحق التوقــف 
عنده وميكن معاجلته بالهروب 

العدالة وكشف احلقيقة تطبيق 
الدستور والقانون.

وانضــم حــزب اهللا الــى 
املشاركني باملناسبة من خالل 
بيــان وصــف فيه مــا حصل 
الكبرى.  الوطنيــة  باملأســاة 
وتطــرق بيــان احلــزب الــى 
احلمالت السياسية واإلعالمية 
املكثفة والتي تضمنت اتهامات 
باطلة وزائفة مع قدر كبير من 
التحريض كاد ان يطيح بأمن 
البلــد وطالــب بتحقيق نزيه 

وعادل وشفاف.
ضحايــا  أهالــي  ونظــم 
االنفجار ٣ مســيرات انطلقت 
بعد الظهر نحو متثال املغترب 
في املرفأ. كما نظم مستشفى 

صوامــع إضافية من إهراءات 
القمح في مرفأ بيروت.

اعــالم  وذكــرت وســائل 
محلية أن أربع صوامع انهارت 
بعدما كانت في وقت ســابق 
قد انفصلت عــن بقية املبنى 
املتصدع، وبينها اثنتان انهارتا 
جزئيا. ويأتي ذلك بعد أربعة 
أيام على انهيار صومعتني من 
اإلهراءات التي امتصت، وفق 
خبراء القسم األكبر من عصف 

االنفجار.
السياســي،  على الصعيد 
الرئاسة تتقدم، حيث يواصل 
ســليمان فرجنية احلراك بني 
املقار السياســية والروحية، 
الطبيعي» سمير  و«املرشــح 

أو بتســوية أو مقايضــة كما 
يفعلون عادة في السياسة». 
وتابع: «نسأل املسؤولني في 
الدولــة ماذا يريدون أكثر من 
هذه اجلرمية لكي يتحركوا؟ 
وماذا يريد القضاء أكثر من هذا 
لكي ينتفض لكرامته ويستعيد 
دوره ويعود قبلة املظلومني؟».

وشــدد على أن «املطلوب 
أن يســتأنف قاضي التحقيق 
العدلــي عملــه وصــوال إلــى 

احلقيقة في تفجير املرفأ».
بــدوره، رئيــس مجلــس 
النــواب نبيــه بري قــال انها 
«جرميــة أصابــت كل لبناني 
فــي الصميــم»، معتبــرا أن 
املسار الذي يوصل حتما الى 

«اوتيل ديو» وقفة تضامنية 
وصالة أمام قسم الطوارئ في 
املستشــفى بذكــرى االنفجار 
الذي أحلق أضرارا بالغة بهذا 

القسم.
املتظاهرين الفتة  وتقــدم 
عمالقــة كتب عليها «ال عدالة 
للضحايا في ظل حكم امليليشيا 

واملافيا».
وحمــل املشــاركون فــي 
املسيرة التي انطلقت من أمام 
فوج اإلطفاء نعوشا خشبية 
بيضاء، ملطخة باللون األحمر، 
وعليها أسماء عناصره الـ  ٩ 

الذين قضوا في االنفجار.
وقبــل وصول املســيرات 
الثالث إلى قبالة املرفأ، انهارت 

جعجع كما يصف نفسه يراهن 
على ضرورة توحيد املعارضة 
النتخاب رئيــس متحرر من 
فرقاء ٨ آذار، فيما املرشحون 
املستقلون، مازالوا يتهيبون 
إعالن ترشيحهم او برامجهم، 
إدراكا منهــم انه ال الترشــيح 
املســبق وال إعــالن البرامــج 
السياسية واالجتماعية لهما 
الكلمــة األخيرة فــي اختيار 

رئيس جمهورية لبنان.
على ان ثمة اســما جديدا 
قدميــا يجــري تداولــه على 
مستوى املرجعيات السياسية 
احملليــة، بوصفه من اخلبراء 
في حقــل االقتصاد، والدراية 
السياسية، وهو الوزير السابق 
دميانوس قطار، الذي شارك في 
حكومة حسان دياب، لكنه انكفأ 
سريعا بعدما ملس ان في مطبخ 
احلكم، من ال يتذوقون نكهته 

السياسية وال االقتصادية.
في هذه الغضون، ينتظر 
لبنان عودة الوسيط األميركي 
آمــوس هوكشــتاين بجواب 
إسرائيل على طروحات لبنان، 
حول ترسيم احلدود البحرية، 
قبل نهاية أغســطس، ونقلت 
التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية 
ان املجلس الوزاري اإلسرائيلي 
املصغر، ناقش احتمال تأجيل 
اســتخراج الغــاز مــن حقــل 
كاريش في مسعى لسحب فتيل 
التوتر على اجلانب احلدودي 

مع لبنان.

بيانات تضامن ومسيرات لذوي ضحايا تفجير املرفأ

(محمود الطويل) (أ.ف.پ)تدافع بني عناصر اجليش املوجلة حراسة مجلس النواب واحملتجني وذوي ضحايا انفجار املرفأ امام مدخل املجلس النيابي  حلظة انهيار جزء جديد من صوامع احلبوب في مرفأ بيروت 

مقابلة مــع صحيفة «لوريان 
لوجــور» اللبنانيــة: «أعيــد 
العدالــة  اليــوم أن  التأكيــد 
يجب أن تتحقق. من أجل طي 
الصفحة وإعادة بناء أنفسهم، 
حتتاج اللبنانيات واللبنانيون 
املقيمــون في هــذا البلد (..) 
ملعرفــة احلقيقة»، معربا عن 
اســفه لكون التحقيق «معلقا 
منــذ أشــهر عــدة»، مؤكدا أن 
«فرنســا في هذا املجال أيضا 
ستستمر مبساعدة لبنان مع 

شركائها».
وأكــد ماكــــرون «لــــــن 
أستســلم أبدا، لــن أدع لبنان 
ينهار ويختفــي. رغم الرياح 
املعاكســة والصعوبـــــــات 

لبنان يحضر خطة إستراتيجية لبناء ٣ إهراءاتاملفتي دريان: الكل مسؤول عن انفجار املرفأ
بيروت - خلدون قواص

طالب مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان القضاء 
اللبناني بالبقاء بعيدا عن التجاذبات السياسية واإلسراع 
بإظهار احلقيقة وتطبيــق العدالة على من تتأكد إدانته 

ومسؤوليته عن انفجار ميناء بيروت البحري.
وقــال دريان في تصريح ملناســبة الذكرى الثانية 
لالنفجار: إنه ال ميكن التهاون في مطالبة املســؤولني 

املعنيني باإلسراع في كشف أسباب هذه اجلرمية.
واعتبر أن «الكل مسؤول عنه أمام اهللا وأمام الناس 
وال ميكن أن نســتهني ونستكني أو نتهاون في مطالبة 
املســؤولني املعنيني باإلســراع في كشف أسباب هذه 

اجلرمية ومن يقف وراءها واملتسبب بها ومن قام بهذا 
العمل الشنيع بتدمير بيروت وليس فقط مرفأها الذي 

ذهب ضحيته املئات من األبرار واجلرحى».
وشدد على أن «من تسبب في وقوع هذه اجلرمية 
املروعة ضد مدينة آمنة مطمئنة هو مجرم ويستحق أشد 
العقاب والقصاص ألنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية 

مازالت آثارها مستمرة حتى اآلن».
وتوجه املفتي دريان إلى أهالي الضحايا واجلرحى 
واملتضررين بالقول: نحن معكم والى جانبكم ونقدر أملكم 
وفداحة خسارتكم وندعوكم إلى املزيد من الصبر واهللا 
مع الصابرين وهو سيؤتيكم حقوقكم بظهور احلقيقة 
التي لن تغيب مهما طال االنتظار وإن غدا لناظره لقريب.

بيروت: قــال وزير االقتصاد والتجارة فــي حكومة تصريف األعمال 
أمني ســالم إنه «يتم وضع اللمسات األخيرة على خطة استراتيجية تعنى 
ببناء إهراءات في مرفأي طرابلس وبيروت ومنطقة البقاع، إلنشاء مخزون 
استراتيجي من احلبوب يكفي ملدة ٩ أشهر». وشرح سالم لوكالة «سبوتنيك» 
الروسية: «إهراءات مرفأ بيروت وضعها صعب وجزء منها آيل لالنهيار الكامل، 
ومن باب األمن الغذائي هناك خطة استراتيجية يتم وضع اللمسات األخيرة 
عليها وهي تعنى مبوضوع بناء إهراءات في مرفأي طرابلس وإعادة إعمار 
إهراءات مرفأ بيروت وبناء إهراءات في منطقة البقاع». وأشار إلى أنه «من 
غير املسموح في أي بلد في العالم بأن يكون مخزونه االستراتيجي محصورا 
في منطقة واحدة، وأكبر دليل على هذا اخلطأ هو عند وقوع جرمية انفجار 
مرفأ بيروت. دمرت اإلهراءات وأصبح لدينا انعدام في األمن الغذائي ألننا ال 

منلك مخزونا استراتيجيا على األقل في مادة احلبوب والقمح».

مصر تستهدف حتويل ميناء احلمراء 
مركز إستراتيجي لتداول املنتجات البترولية

السفينة «الوديسيا» تصل طرطوس بعد احتجازها في 
لبنان بناًء على اتهامات أوكرانية بنقل «حبوب مسروقة»

«احلوار الوطني» ينتهي من تكوين اللجان النوعية والفرعية

وكاالت: أعلنت وزارة النقل السورية 
أن السفينة «الوديسيا» وصلت أمس 
إلى مرفأ طرطوس وفرغت حمولتها من 
احلبوب وفق مــا هو مقرر وذلك بعد 
احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام 
بناء على اتهامات أوكرانيا بأنها حتمل 

حبوبا أوكرانية مسروقة.
وقالت الــوزارة، في بيان صحافي 
أمــس أوردته وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا» إنه على مــدى األيام املاضية 
تابعت الوزارة واملؤسســة السورية 
للنقل البحري «اجلهة احلكومية املالكة 

للسفينة» بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
واملغتربــني ووزارة النقل واألشــغال 
اللبنانية واملعنيني في مرفأ طرابلس 
قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة 

مقررة لها.
وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة 
الســفينة إيصــال توريــدات غذائية 
«الطحني» إلى إحدى الشركات التجارية 
فــي لبنــان ولتتابــع بعد ذلــك إفراغ 
حمولتها فــي مرفأ طرطوس بشــكل 

روتيني ومعتاد.
وأشارت الوزارة إلى قرار القاضي 

اللبناني املختص بعد تدقيقه األوراق 
والثبوتيات املتعلقة بالســفينة وكل 
اإلجراءات الالزمة بذلك دون التوصل 
ألي من ادعــاءات الســفير األوكراني 
يؤكــد بطالن كل ما مت حبكه وتلفيقه 
واملبني على التسييس والوالء لإلدارة 
األميركيــة وحلفائها فــي حربها ضد 
ســورية وفرضها اإلجراءات القسرية 
الظاملــة أحادية اجلانب على الشــعب 
الســوري واحتياجاته والتي وصلت 
ملنــع وتأخير وصول املــواد الغذائية 

ملرفأ طرطوس».

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

ناقش االجتماع الرابع ملجلس أمناء 
احلوار الوطني مبقر األكادميية الوطنية 
للتدريب امس األول، موضوعات جلنة 
احملــور االقتصادي، واملــادة (١٨) من 
الالئحــة املنظمة لعمل مجلس األمناء 
واللجان والفعاليات املتفرعة منه، وذلك 
استكماال جلدول أعمال اجللسة الثالثة 

التي انعقدت يوم السبت املاضي.
وذكــر املجلــس - في بيــان - أن 
اجللســة شــهدت مناقشــات موسعة 
حــول تصنيــف أولويــات العمل في 
احملور االقتصادي بناء على مقترحات 
أعضاء املجلس وكذلك املقترحات التي 
اســتقبلتها األمانة الفنية من اجلهات 
املختلفة واملواطنني، وعلى رأس تلك 
القضايا الديــن العام وعجز املوازنة، 

واالســتثمار، وسياسة ملكية الدولة، 
والقضايا املتعلقة بالزراعة والصناعة 
وغيرهما. وأشار املجلس إلى االنتهاء 
من تكوين اللجان النوعية والفرعية 

على النحو اآلتي:
أوال: جلنة احملور السياسي وتتبعها 

اللجان الفرعية اآلتية:
١- مباشرة احلقوق السياسية والتمثيل 

النيابي واألحزاب السياسية.
٢- احملليات.

٣- حقوق اإلنسان واحلريات العامة.
ثانيا: جلنة احملور املجتمعي وتتبعها 

منها اللجان الفرعية اآلتية:
١- قضية التعليم.
٢- قضية الصحة.

٣- القضية السكانية.
٤- قضايا األسرة والتماسك املجتمعي.

٥- الثقافة والهوية الوطنية.

ثالثا: جلنة احملور االقتصادي وتتبعها 
اللجان الفرعية اآلتية:

١- التضخم وغالء األسعار.
٢- الدين العام وعجز املوازنة واإلصالح 

املالي.
العامــة  أولويــات االســتثمارات   -٣

وسياسة ملكية الدولية.
(احمللــي  اخلــاص  االســتثمار   -٤

واألجنبي).
٥- الصناعة.

٦- الزراعة واألمن الغذائي.
٧- العدالة االجتماعية.

وأكد املجلس أنه ســيعقد اجللسة 
املقبلة يوم السبت املوافق ٢٧ اجلاري 
لتحديــد أســماء املقرريــن واملقررين 
املســاعدين للجان النوعية والفرعية 
وإعــداد امللفــات واملوضوعات املزمع 

مناقشتها في اجللسات املقبلة.

«اإلدارة احمللية» حتدد عدد أعضاء مجالس احملافظات واملدن

القاهرة - ناهد إمام

قال وزير البترول والثروة 
املعدنية م.طارق املال إن تنفيذ 
التوســعية مبنطقة  اخلطط 
ميناء احلمراء البترولي يخدم 
حتويله ملركز استراتيجي على 
ساحل البحر املتوسط لتداول 
اخلام واملنتجات البترولية.

جاء ذلك في تصريح لوزير 
البترول، امس خالل وضعه 
حجــر األســاس لتوســعات 
احلمــراء  مينــاء  منطقــة 
البترولــي، إلضافة مســاحة 
للميناء تصــل إلى ٢٤٠٪ من 
مساحته احلالية. وأوضح املال 
أن استراتيجية عمل الوزارة 
تعمل على تعظيم االستفادة 
من البنية األساســية لقطاع 
البترول ورفع كفاءتها بشكل 
مستمر ليكون لها دور حيوي 
فــي مشــروع مصــر القومي 
للتحول ملركز إقليمي لتخزين 

وتداول وجتارة الطاقة.

وكاالت: أصــدرت وزارة 
الســورية  اإلدارة احملليــة 
القرار رقم ١٤٥٢ الذي حددت 
مبوجبه عدد أعضاء مجالس 
احملافظات بنسبة عضو واحد 
لكل ١٠ آالف نسمة مبا ال يقل 
عن ٥٠ عضوا وال يزيد على 

١٠٠ عضو.
ومت حتديــد عدد أعضاء 
مجالس احملافظات في دمشق 
وريف دمشق وحلب وحمص 
وحماة والالذقية وطرطوس 
وإدلب ودير الزور واحلسكة 
والرقــة ودرعا مبئة عضو، 
بينما حدد عدد األعضاء في 
السويداء بـ ٧٥ عضوا وفي 

القنيطرة بـ ١٠ أعضاء.
وتضمــن حتديــد عــدد 
أعضــاء مجالــس الوحدات 
اإلدارية (احملافظة واملدينة 

والبلدة والبلدية).
ووفق القــرار مت حتديد 
عدد أعضاء مجالس املدن في 
احملافظات بنسبة عضو واحد 
لكل أربعة آالف نسمة مبا ال 
يقل عن ٢٥ عضوا وال يزيد 
على ٥٠ عضوا، بينما حدد 
عدد أعضاء مجالس البلدان 
في احملافظات بنسبة عضو 
واحــد لكل ألفي نســمة مبا 
ال يقــل عــن ١٠ أعضــاء وال 

لسرعة تطوير منطقة العلمني 
اجلديــدة عمرانيــا وتنمويا 
أهــم  الطاقــة مــن  باعتبــار 
شــرايني التنميــة، كما يخدم 
الظهير الصناعــي والزراعي 
بهذه املنطقة الواعدة. وتشمل 
التوسعات املتمثلة في قطعة 

و٩ في محافظة حماة و٧ في 
محافظة إدلب و٥ دوائر في 
الالذقية و٧ في طرطوس و٣ 
في دير الزور و٦ في احلسكة، 
فيما خصص حملافظة الرقة 
٤ دوائــر و٦ حملافظة درعا 
و٤ للســويداء وواحدة في 

محافظة القنيطرة.
وحدد القــرار في مادته 
الثانيــة الدوائر االنتخابية 
ملراكــز احملافظــات واملــدن 
املقســمة الى دوائــر «املدن 
التي يزيد عدد سكانها على 
١٠٠ ألف نسمة» في معرض 

انتخاب مجلسها احمللي.

األرض الشاطئية على مساحة 
١٢٠ فدانا بهدف زيادة السعة 
التخزينية لتسهيالت امليناء 
بإضافة ٤ مستودعات تخزين 
سعة ٦٣٠ ألف برميل خام لكل 
منها، للوصول لسعة تخزينية 

٥٫٣ ماليني برميل.

وفي تصريح لـ«سانا»، 
أعلن معاون وزيــر اإلدارة 
احمللية والبيئة معتز قطان 
املوافقة على إحداث ٢٦ وحدة 
إدارية جديدة لم تكن محدثة 
ســابقا و٢٤ بلدية وبلدتني 
ســتجري االنتخابــات فيها 
ألول مــرة، موضحــا أن ٥٢ 
وحدة إدارية كانت في الدورة 
الســابقة بلديــات أصبحت 
بلدات حاليا كون عدد سكانها 
جتاوز الـ ١٠ آالف نسمة وأن 
بلدتني أصبحتــا مدنا كون 
عدد سكانهما جتاوز الـ ٥٠ 

ألف نسمة.

م.طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية يضع حجر األساس لتوسعات منطقة ميناء احلمراء البترولي

ولفت إلى أن تطوير ورفع 
كفاءة امليناء الذي يســتقبل 
اخلام حاليا، يهدف لالستفادة 
منــه أيضــا كمركز لتــداول 
وتخزين املنتجات البترولية 
على ســاحل البحر املتوسط 
ومبا يسهم في مخطط الدولة 

يزيد على ٢٥ عضوا وحدد 
أعضاء مجالس البلديات بـ ١٠ 
أعضاء. كما أصدرت الوزارة 
القرار رقم ١٤٥١ الذي حددت 
مبوجبه الدوائر االنتخابية 
في مجالس احملافظات ومدن 
مراكز احملافظات واملدن التي 
يزيد عدد ســكانها على ١٠٠ 

ألف نسمة.
الدوائــر  عــدد  وبلــغ 
االنتخابيــة فــي محافظــة 
دمشــق ٥ دوائــر و١١ فــي 
محافظــة ريف دمشــق و١١ 
في محافظة حلب و٢٥ دائرة 
انتخابية في محافظة حمص 

ملشاهدة الڤيديو


