
بإمكانهــا قتــل البشــر. وال يوجــد أي مطلــب اليــوم 
كاملــة  بشــفافية  بالعمــل  المينــاء  مصانــع  يلــزم 

ــذا الخطــر«. بالنســبة له
مــن جانبهــا، قالــت حايموفيتــش إنــه »أصبت 

بالهلــع عندمــا شــاهدت التقاريــر مــن بيــروت. وال 
يمكــن اســتيعاب شــدة الكارثــة والدمــار. وعندهــا، 
ال يمكــن أال نفكــر بمــا قــد يحــدث فــي حيفــا. 
وعلينــا أن نكــون قلقيــن جــدا وأن ندفــع بقــوة 
أكبــر خطــة إغــاق صناعــة البتروكيماويــات فــي 
قلــب خليــج حيفــا، وفــي قلــب هــذه المنطقــة 

ــة بالســكان«. المأهول
اإلســرائيلية،  البيئــة  حمايــة  وزيــرة  وحــذرت 
مشــابهة  كارثــة  مــن  امــس  غمليئيــل،  غيــا 
بالتــي وقعــت فــي مرفــأ بيــروت أمــس. وقالــت إن 
ــي  ــذه ف ــرة كه ــع خطي المشــكلة هــي بوضــع مصان
قلــب تجمــع ســكاني«، مشــيرة إلــى أنهــا وضعــت 
خطــة إلخــراج كافــة المصانــع الخطيــرة مــن خليــج 

حيفــا«.

ترامب: الواليات المتحدة ستخفض عدد جنودها 
في أفغانستان إلى 4 آالف!

ــات المتحــدة ســتخفض عــدد  ــد ترامــب، إن الوالي ــال الرئيــس األمريكــي دونال واشــنطن – وكاالت: ق
أفغانســتان  فــي  قواتهــا 
حجمهــا  ليصــل  قريبــا، 
آالف  أربعــة  إلــى  هنــاك، 

عســكري.
ترامــب،  وأضــاف 
موقــع  مــع  مقابلــة  فــي 
ــرة  ــي فت ــيوس«: »ف »أكس
جــدا،  قصيــرة  زمنيــة 
قــوة  أفــراد  ســنخفض 
الجيــش األمريكــي هنــاك، 
ثــم  آالف،  ثمانيــة  إلــى 

ذلــك«. حــول  حاليــا  نتفــاوض  نحــن  آالف.  أربعــة  إلــى  ســنخفضها 
ولــم يحــدد ترامــب، متــى بالضبــط ســيتم تخفيــض القــوة العســكرية، وقــال فقــط: »قريبــا جــدا«، رافضــا 

ذكــر إطــار زمنــي محــدد.
وردا علــى ســؤال، حــول حجــم الوحــدة العســكرية فــي أفغانســتان عنــد حلــول موعــد االنتخابــات 

األمريكيــة فــي نوفمبــر، رد ترامــب أنــه ســيكون »علــى األرجــح مــن 4 إلــى 5 آالف«.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال رسول الله )صلى الله عليه و اله و سلم(:
يا علي!.. لو أن عبدا َعَبد الله مثل ماقام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهبا 

فأنفقه في سبيل الله، وُمدّ في عمره حتى حج ألف حجة، ثم قُتل بين الصفا 
والمروة، ثم لم يوالك يا علّي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلْها

* بشارة المصطفى ص114
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 10 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 23 دقيقة 

أذان الفجر )غداً(: الساعة الرابعة  و 42 دقيقة
شروق الشمس )غداً(: الساعة السادسة و 17 دقيقة

الخميس 16 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 16 مرداد 1399 هـ ش، 6 آب 2020م العدد )10464( السنة االربعون

اثر شن حوامات العدو الصهيوني عدوانا بالصواريخ باتجاه القنيطرة..

روسيا تحذر االحتالل الصهيوني من مغبة تكرار 
اعتداءاته على سوريا

وكاالت:   – موســكو 
بحــزم  روســيا  أدانــت 
العدوانيــة  األعمــال 
الصهيونيــة علــى أراضــي 
كيــان  محــذرة  ســوريا، 
االحتــال الصهيونــي مــن 
اعتداءاتــه  تكــرار  مغبــة 
ــى األاراضــي الســورية. عل
وجــاء فــي بيــان لــوزارة 
ــة الروســية نشــر  الخارجي
ــي  ــا االلكترون ــى موقعه عل

»نديــن بحــزم هــذه األعمــال ونعــرب عــن قلــق بالــغ إزاءهــا ونحــذر إســرائيل مــن مغبــة تكــرار مثــل هــذه 
الخطــوات المحفوفــة بعواقــب خطيــرة لمنطقــة الشــرق األوســط برمتهــا«، مجــددًا التأكيــد علــى دعــم روســيا 
ــر  ــاد التوت ــى إبــداء ضبــط النفــس وعــدم الســماح بازدي ــان »إل ســيادة ســوريا وســامة أراضيهــا. ودعــا البي

الحقــا«.
ــض  ــى بع ــخ عل ــا بالصواري ــنت عدوان ــي ش ــدو الصهيون ــات الع ــن أن حوام ــكري أعل ــدر عس وكان مص

ــة.  ــن بعــض الخســائر المادي ــاط باتجــاه القنيطــرة أســفر ع النق

أعمــال  اســتكمال  خــال  وكاالت:   – دمشــق 
تأميــن المناطــق التــي حررهــا الجيــش العربــي 
الســوري مــن اإلرهــاب فــي المنطقــة الجنوبيــة 
ــى أســلحة متنوعــة  ــات المختصــة عل ــرت الجه عث
وكميــات كبيــرة مــن الذخائــر بينهــا قنابــل أمريكيــة 
التنظيمــات  خلفتهــا  الصنــع  إســرائيلية  وألغــام 

اإلرهابيــة قبــل اندحارهــا.
فــي  المختصــة  الجهــات  فــي  مصــدر  وذكــر 
تصريــح لموفــد ســانا أنــه “خــال القيــام بتمشــيط 
مــا تبقــى مــن المناطــق التــي حررهــا الجيــش مــن 
اإلرهــاب فــي المنطقــة الجنوبيــة لرفــع مخلفــات 
التنظيمــات اإلرهابيــة حفاظــًا علــى حيــاة المدنييــن 
عثــرت الجهــات المختصــة فــي أوكار اإلرهابييــن 
ــى أكثــر مــن 180 ألــف  بيــن المناطــق الســكنية عل
طلقــة بينهــا ذخائــر لرشاشــات »5ر14« مــم و »5ر12« 
المختلفــة  الحشــوات  مئــات  إلــى  إضافــة  مــم 
لقــواذف “آر بــي جــي” وقنابــل يدويــة هجوميــة 

ودفاعيــة”.

بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من اإلرهاب في المنطقة الجنوبية

دمشق.. ضبط كميات كبيرة من األسلحة من مخلفات اإلرهابيين بينها قنابل أميركية وألغام »إسرائيلية«
*ميليشيا )قسد( تفرض حصارًا على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان بريف دير الزور

خبير بريطاني: المفاعل النووي اإلماراتي خطر 
على أمن الخليج الفارسي

دورمــان،  بــول  كشــف  وكاالت:   – لنــدن 
مؤســس ورئيــس مجموعــة االستشــارات النوويــة 
غيــر الربحيــة فــي حــوار مــع »القــدس العربــي«، أن 
ــة  ــة النووي ــد الطاق ــي لتولي ــة اإلمارات ــروع براك مش
ــي  ــن واالســتقرار ف ــى األم ــر عل ــد يشــكل مخاط ق
الشــرق األوســط، ويشــعل ســباق تســلح نــووي، 
فــي منطقــة هشــة، ويكــون نــواة مشــروع تســلحي 

ــارات. ــة اإلم لدول
وشــدد علــى هاجــس تأميــن المنشــأة النوويــة، 

التــي تفتقــر لشــروط الســامة المعتمــدة فــي الــدول الغربيــة، والمعرضــة فــي أي لحظــة لهجمــات الحوثيين 
وحلفائهــم، وهــو مــا قــد يتســبب فــي كارثــة.

ردًا علــى ســؤال حــول مــا إن كان تشــغيل أول مفاعــل للطاقــة النوويــة فــي العالــم العربــي، قــد يكــون 
ــة ليســت  ــال إن »الحــوادث النووي ــام 1986، ق ــذي انفجــر ع ــة لمفاعــل تشــيرنوبيل ال ــدة مماثل ــة جدي كارث

جميعهــا خطيــرة مثــل تشــيرنوبيل، ولكــن ال تــزال هنــاك مخاطــر حقيقيــة للغايــة«.
واعتبــر أن »تصميــم مفاعــل براكــة، ال يتضمــن تأمينــًا مائمــًا ضــد إطــاق إشــعاع كبيــر فــي حالــة ظــروف 

العطــل مثــل وقــوع حــادث عرضــي، أو نتيجــة ســبب متعمــد لطائــرة مســيرة، أو يتعــرض لهجــوم عســكري«.

وأضــاف المصــدر.. إنــه مــن بيــن المضبوطــات 
فرديــة  وألغــام  المنشــأ  أمريكيــة  “قنابــل  أيضــًا 
الصنــع ورشاشــات ثقيلــة ومتوســطة  إســرائيلية 

وقــواذف “أر بــي جــي”.
مــن   23 الـــ  فــي  المختصــة  الجهــات  وضبطــت 
كميــات  األهالــي  مــع  وبالتعــاون  الماضــي  حزيــران 
كبيــرة مــن األســلحة والذخائــر منهــا عشــرات صناديــق 
الذخائــر المتنوعــة وبنــادق حربيــة منهــا “ام 16” غربيــة 

الصنــع وقناصــات أمريكيــة 
باإلضافــة إلــى قــاذف “آر بــي 
ــع  ــة ومداف ــادق آلي جــي” وبن
القياســات  مختلفــة  هــاون 
وســيارة دفــع رباعــى مــزودة 
برشــاش “دوشــكا” وكميــات 
والمعــدات  األدويــة  مــن 
غربــي  بعضهــا  الطبيــة 
ــي  ــأة ف ــت مخب المنشــأ كان
اإلرهابييــن  مقــرات  أحــد 
مــن  اندحارهــم  قبــل 

الجنوبيــة. المنطقــة 
“قســد”  ميليشــيا  فرضــت  اخــر  جانــب  مــن 
المدعومــة مــن قــوات االحتــال األمريكــي حصــارًا

العفو الدولية تتهم الشرطة األميركية بارتكاب 
انتهاكات حقوقية واسعة النطاق

لنــدن – وكاالت: قالــت منظمــة العفــو الدوليــة 
فــي تقريــر إن الشــرطة األميركية ارتكبــت انتهاكات 
واســعة النطــاق ضــد حقــوق اإلنســان خــال المهــام 
ضــد  للمتظاهريــن  للتصــدي  بهــا  قامــت  التــي 

ــة. ــة خــال األشــهر الماضي العنصري
ــره  ــم نش ــذي ت ــة ال ــر المنظم ــي تقري ــاء ف وج
الثاثــاء، أن قــوات األمــن األمريكيــة اســتخدمت 
العنــف الجســدي بصــورة متكــررة، وكذلــك مــواد 
كيميائيــة مثــل الغــاز المســيل للدمــوع، وأيضــا رذاذ 
الفلفــل الحــار مــن أجــل تفريــق احتجاجات ســلمية.
وأضــاف التقريــر أن األحــداث األخيــرة أثــارت 
ــن  ــاة وأم ــي الحي ــق »بالحــق ف ــا يتعل مخــاوف فيم
األشــخاص والحمايــة المتكافئــة أمــام القانــون«، 
والتجمــع  الــرأي  عــن  التعبيــر  حريــة  وكذلــك 

الســلمي.
يذكــر أن مقتــل المواطــن األمريكــي مــن أصــل 
أفريقــي جــورج فلويــد خــال عمليــة للشــرطة فــي 
مدينــة مينيابوليــس أواخــر أيار/مايــو الماضــي أثــار 

هــذه االحتجاجــات.

بكين: تدابير واشنطن السلبية تهدد 
السالم واألمن الدوليين

بكيــن – وكاالت: أكــدت الصيــن أن اإلجــراءات 
االتفاقــات  مــن  باالنســحاب  األحاديــة  األميركيــة 
الدولييــن  واألمــن  الســام  تهــدد  الدوليــة 
واشــنطن  ســعي  عــن  وتكشــف  واالقليمييــن 

العالــم. علــى  العســكرية  هيمنتهــا  لتعزيــز 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية الصينية 
وانــغ ون بيــن خــال مؤتمــره الصحفــي األســبوعي 
ــات  ــارض بشــدة نشــر الوالي ــن تع امــس إن الصي
المتحــدة نظــام صواريــخ أرض جــو فــي منطقــة 
ــد  ــا بع ــا ومحاوالته ــادي وأوروب ــط اله ــيا والمحي آس
ــة متوســطة  ــوى النووي انســحابها مــن معاهــدة الق
المــدى الخــروج مــن اتفاقيــات كثيــرة مماثلــة ومنهــا 
الســماوات  واتفاقيــة  األســلحة  تجــارة  معاهــدة 
ــة الســلبية  ــر األميركي ــدا أن التدابي المفتوحــة مؤك
ــرًا بالســام  ــت ضــررًا خطي ــذا الخصــوص ألحق به
واألمــن العالمييــن واإلقليمييــن وأثــرت فــي عمليــة 
تحديــد األســلحة ونــزع الســاح علــى الصعيــد 
القــوى  بيــن  المتبادلــة  الثقــة  الدولــي وأضعفــت 
الكبــرى كمــا قوضــت االســتراتيجية المســتقرة فــي 

ــم. العال
علــى  المتحــدة  الواليــات  وانــغ  وحــث 
ــذا  ــي به ــع الدول ــق المجتم ــادة لقل ــتجابة الج االس
الجهــود لتعزيــز  المزيــد مــن  بــذل  الصــدد عبــر 

العالمييــن. واالســتقرار  الســام 

تعليــق  مصــر  طلبــت  وكاالت:   – القاهــرة 
المفاوضــات الجاريــة مــع الســودان وإثيوبيــا بشــأن 
ســد النهضــة الــذي تُشــيّده أديــس أبابــا علــى 

األزرق. النيــل 
بيــان  فــي  أكــدت  المصريّــة  الــريّ  وزارة 
لهــا، أن »مصــر طلبــت وكذلــك الســودان تعليــق 
بشــأن  داخليّــة  مشــاورات  إلجــراء  االجتماعــات، 
ــاق  ــمّ االتّف ــا ت ــف م ــذي يُخال ــي ال الطــرح اإلثيوب
عليــه خــال قمّــة هيئــة مكتــب االتّحــاد اإلفريقــي 

.»2020 حزيران/يوليــو   21 فــي 
هــذا القــرار يأتــي إثــر اجتمــاع بيــن اللجــان 
الفنّيــة والقانونيّــة للــدول الثــاث، والمعنيّــة ببنــاء 
توتّــرات  مصــدر  يُشــّكل  الــذي  النهضــة،  ســدّ 

مســتمرّة منــذ العــام 2011.
وأوضحــت وزارة الــريّ المصريّــة، أنّــه قبــل 
ــاه  ــر المي ــام وزي ــرًة »ق ــاع مباش ــد االجتم ــد عق موع
ــن  ــي كّل م ــه ف ــاب لنظرائ ــه خط ــي بتوجي اإلثيوب

خطــوط  مســوّدة  بــه  مرفــق  والســودان  مصــر 
إرشــاديّة وقواعــد مــلء ســدّ النهضــة، ال تتضمّــن 
تعكــس  عناصــر  أيّ  وال  للتشــغيل  قواعــد  أيّ 
اإللزاميّــة القانونيّــة لاتّفــاق، فضــًا عــن عــدم 

وجــود آليّــة قانونيّــة لفــضّ النزاعــات«.
المائيّــة  والمــوارد  الــريّ  وزيــر  بيــان  أمّــا 
»الرســالة  أّن  فأكــد  عبــاس،  ياســر  الســوداني 
ــخ 4 آب/ ــي بتاري ــره اإلثيوب ــن نظي ــا م ــي تلّقاه الت

جدّيــة«.     مخــاوف  تُثيــر   2020 أغســطس 

مصر والسودان تعلقان مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

النقــد  صنــدوق  قــال  وكاالت:   – جنيــف 
الدولــي، أن االختــاالت الحاليــة فــي ميــزان 
تتضــاءل  قــد  العالمــي،  الجاريــة  المعامــات 
هــذه الســنة بســبب فيــروس كورونــا، وذلــك 
بعــد تقلصهــا ســنة 2019 بســبب تباطــؤ الحركــة 

التجاريــة.
الــذي  الخارجــي،  القطــاع  تقريــر  وأظهــر 
يصــدره الصنــدوق بشــأن العمــات واالختاالت 
ألكبــر 30 دولــة فــي العالــم، أن صافــي ميــزان 
المعامــات الجاريــة نــزل 0.2% إلــى 2.9% مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي.
ــدوق تقلصــًا آخــر بنســبة %0.3  ــع الصن وتوق
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي فــي 
التحفيــز  منهــا  ألســباب  يعــود  مــا  وهــو   ،2020
ــر  ــب الكثي ــن جان ــدي الضخــم، م ــي والنق المال
الضغــط علــى نشــاط  الــدول واســتمرار  مــن 

التجــارة.
وقالــت اقتصاديــة صنــدوق النقــد الدولــي 
الســلع  مصــدري  كبــار  أن  جوبينــاث،  جيتــا 
علــى  االعتمــاد  شــديدة  والــدول  األساســية 
ميــزان  تحــول  »ســيلحظون  الســياحة 
ــر  ــن فائــض كبي ــم م ــة لديه المعامــات الجاري

كبيــر«.  عجــز  إلــى 

صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي سيتقلص

مؤكدا ان يكون المفاوض العراقي غير مجنس اميركيا..

قيادي بالحشد: اي مفاوضات مع األميركان لن تنجح ان لم يسبقها منع اي تواجد اميركي داخل العراق
*لجنة التعديالت الدستورية النيابية تناقش تحويل النظام 

البرلماني في العراق الى رئاسي
* »الفتح« يطالب الحكومة بالتحقيق بتورط شركة اتصال باغتيال 

المهندس وسليماني
*الحشد الشعبي يعلن العثور على مخزن للصواريخ والقاذفات 

يعود إلرهابي معتقل شمال شرق بعقوبة
ــواء  بغــداد – وكاالت: اكــد المتحــدث باســم الل
امــس  الكرعــاوي،  عــادل  االوفيــاء  اهلل  انصــار   19
الجانــب  مــع  وحــوار  مفاوضــات  اي  ان  االربعــاء، 
االميركــي لــن ينجــح مالــم تحقــق ثاثــة امــور.
ــات  ــة/ ان “المفاوض ــاوي لـ/المعلوم ــال الكرع وق
والحــوار االســتراتيجي التــي جــرت بيــن العــراق 
وواشــنطن فشــلت فشــا ذريعــا بســبب تراكــم 
عــدة امــور خاالهــا لصالــح األمريــكان علــى حســاب 

ــة”. الســيادة العراقي
واشــنطن  مــع  مفاوضــات  “اي  ان  واضــاف 
مســتقبلية لــن نتجــح مالــم تحقــق منهــا ثاثــة 
قضايــا”، مشــيرا الــى ان ” المفاوضــات يجــب ان 
ــراق”. ــل الع ــي داخ ــد اميرك ــع اي تواج ــبقها من يس

واوضــح الكرعــاوي ان “االمــر الثانــي ان يكــون 
المفــاوض العراقــي غيــر مجنــس اميركيــا واخرهــا 
تكــون الحكومــة منبثقــة مــن الشــعب “، الفتــا الــى 
ان “الحكومــة الحاليــة غيــر منبثقــة مــن الشــعب مــا 
تســبب بانهيــار المفاوضــات مــع واشــنطن علــى اثــر 

رفــض فصائــل المقاومــة ألي امــاءات خارجيــة”.
التعديــات  لجنــة  عضــو  كشــف  بــدوره 
عــن  األربعــاء،  امــس  الدســتورية جمــال كوجــر، 
أشــار  فيمــا  اآلن،  لغايــة  اللجنــة  عمــل  تطــورات 
ــى  ــي إل ــن برلمان ــل النظــام م ــى مناقشــة تحوي إل

رئاســي.
ــع »العهــد« إن  ــث لموق ــي حدي ــر ف ــال كوج وق
ــا  ــهِ أعماله ــم تن ــتورية ل ــات الدس ــة التعدي »لجن

لغايــة اآلن«، مبينــًا أن »اللجنــة اتفقــت علــى بعــض 
ــم تناقشــها«. ــرات ول ــت بعــض الفق ــواد وأجل الم

ــة  ــن اعضــاء اللجن ــرار بي ــاك ق وأضــاف أن »هن
بــان أي مــادة خافيــة لــم يتــم االتفــاق عليهــا بيــن 
اعضــاء اللجنــة تطــرح علــى البرلمــان«، الفتــًا إلى أن 
»اللجنــة لــم تجلــس منــذ عــدة أشــهر ولــم تكمــل 

بعــض المــواد وعملهــا باقــي لغايــة اآلن«.
ولفــت إلــى أنــه »تــم مناقشــة تحويــل النظــام 
إلــى رئاســي وليــس برلمانــي، لكــن لــم تحســم 

ولــم يتــم االتفــاق عليهــا لغايــة اآلن«.
مــن جهتــه اكــد النائــب عــن تحالــف الفتــح 
فاضــل جابــر ان اتهــام اللجنــة التحقيقيــة مــن قبــل 
الجانــب اإليرانــي بتــورط احــدى شــركات الهاتــف 
النقــال بعمليــة اغتيــال قــادة النصــر يدعونــا لمطالبــة 
ــة  ــر بتاســيس شــركة عراقي ــى التفكي ــة ال الحكوم
عقــود  وإلغــاء  النقــال  بالهاتــف  خالصــة مختصــة 

ــاد. ــي الب ــة ف الشــركات العامل
وقــال جابــر ان ” الجميــع يــدرك بــأن شــركات 
ــال تعمــل دون رقابــة حكوميــة خاصــة  الهاتــف النق
فــي مجــال االمــن . ولذلــك النســتغرب مــن توجيــه 
اللجنــة التحقيقيــة اإليرانيــة الخاصــة بالتحقيــق 
بعمليــة اغتيــال قــادة النصــر االتهــام بتورطهــا بتلــك 

العمليــة القــذرة”.

بسبب انتشار مصانع الكيماويات ومصفاة النفط وحاوية األمونيا العمالقة في خليج حيفا..

هلع في »إسرائيل« من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت
*محلل صهيوني يكشف عن سيناريوهات غير محتملة بعيد انفجار بيروت على »إسرائيل«

المحتلــة  القــدس 
االنفجــار  أثــار  وكاالت:   –
ــروت  ــأ بي ــي مرف ــب ف الرهي
قلــوب  فــي  بالغــا  هلعــا 
ســكان مدينــة حيفــا بشــكل 
ــى  ــة عل ــا مطل خــاص، كونه
خليــج حيفــا المحــاذي ألكبــر 
»إســرائيل«،  فــي  مينــاء 
مصانــع  فيــه  وتنتشــر 
الكيماويــات ومصفــاة النفــط 
ــة. ــا العماق ــة األموني وحاوي

وقالــت رئيســة بلديــة حيفــا، عينــات كليــش 
– روتيــم، فــي منشــور فــي »فيســبوك«  امــس 
ــى  ــذي يســتند إل ــا، ال ــا جميع ــاء، إن »تخوفن األربع
ــي المجــال، هــو مــن ســيناريو رعــب  ــراء ف آراء خب
كالــذي تحقــق أمــس إلــى الشــمال مــن إســرائيل«.
وحــاالت  المخاطــر  إدارة  فــي  الخبيــر  وقــال 
فــي مجلــس بلديــة  الســابق  والعضــو  الطــوارئ 
ــي،  ــا« اإللكترون ــع »وال ــان، لموق ــارون حن ــا، ي حيف
ــة  ــدو منطق ــف تب ــه »شــاهدنا بشــكل واضــح كي إن
كارثــة بعــد انفجــار مخــزون مــواد خطيــرة كبيــر. 
بيــن  كبيــر  الشــبه  تفكــر بحيفــا.  أال  يمكــن  وال 
المدينتيــن. وكذلــك الطوبوغرافيــا وقــرب مدينــة 

المينــاء مــن مخــازن المــواد الخطيــرة«.
وأضــاف حنــان »لقــد شــاهدنا القتلــى ودمــار 
ــة. وهــذا  ــة والمــس بالبيئ ــة التحتي المبانــي والبني
أمــام  يمثــل  أن  ينبغــي  الــذي  الرعــب  ســيناريو 
أعيننــا يوميــا. وهــذا ســيناريو يمكــن أن يحــدث 
التــي  المشــاكل  أن »إحــدى  وتابــع  فــي حيفــا«. 
أشــرنا إليهــا لــدى المــداوالت حــول المينــاء الجديــد 
فــي حيفــا، هــي أن المــواد الخطيــرة تصــل بحاويــات 
ــال  ــي ح ــط، وف ــة فق ــات خاص ــس حاوي ــة، ولي عادي
اختــراق هــذه المــواد قــد يــؤدي ذلــك ليــس النفجــار 
فقــط وإنمــا النتشــار مــواد ســامة فــي الهــواء والتــي 


