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وت: - مساعدات دولية تنهال عىل لبنان عقب انفجار مرفأ ب�ي

وت.. والعراق يوفر الوقود ن دوالر مساعدات من لندن لب�ي  * 6 مالي�ي
 * المفوضية االوروبية تحشد 33 مليون يورو )39 مليون دوالر( لدعم 

لبنان
 * األمم المتحدة تعرض »كل مساعدة ممكنة« للبنان
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Head Lines العناوين الرئيسية

 1-AM Best Comments on Port Explosion in Beirut 
 2-Beirut explosion likely to be a major loss for Hannover
Re, exec says 

 3-Insured losses from Beirut blast seen around $3 billion:
sources
4-Guy Carpenter puts insured Beirut port losses at
$250mn
5-Un navire moldave et 2 750 tonnes de nitrate d’ammoni-
um : au Liban, les premiers contours d’un scénario terrible

 6-Arab League says ready to mobilise Arab efforts to help
Lebanon; Turkey ready to rebuild port

ي لبنان بعد االنفجار؟
ف �ف كات التأم�ي 1- ما مص�ي �ش

ار انفجار  كات الضمان اللبنانية لـ»الرؤية«: %70 من أ�ف 2- جمعية �ش
وت غ�ي مؤّمن عليها ب�ي

وت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دوالر  3- محافظ ب�ي
 4- وزير االقتصاد: قدرة لبنان المالية محدودة جدا

 5- البنك المركزي والمصارف يعاودان العمل
وت 6- مرصف لبنان: قروض استثنائية بالدوالر للمتأثرين بتفج�ي ب�ي

وت ة” بعد انفجار ب�ي  7- الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خط�ي
وت  8- الجامعة العربية ُتنكس علمها حدادًا عىل ضحايا انفجارات ب�ي

ف ينىع ضحايا حادث لبنان 9- االتحاد المرصى للتأم�ي

* مساندة الدول العربية للدولة اللبنانية:

- اإلمارات العربية المتحدة - المملكة األردنية الهاشمية   
- المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين    

- الجزائــــــر - تونـــــــــس     
- جمهورية مرص العربية - سلطنة عمان    

- العـــراق - الســودان    
- المملكة المغربية - الكويـــت    

- قطـــــر ي  - المجلس الرئاسي اللي�ب  
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جمعية شركات الضمان للعربية: ننتظر نتائج التحقيقات لنحدد حجم تعويضات:

ما مصير شركات التأمين في لبنان بعد االنفجار؟
المرفأ  بانفجار  المرتبطة  التحقيقات  نتائج  لبنان  في  العاملة  التأمين  شركات  تنتظر 
والشركات  األفراد  لصالح  معها  التعامل  عليها  التي  التعويضات  حصر  من  تتمكن  لكي 

والحكومة.
 ”HANNOVER“ التأمين  إلعادة  األلمانية  هانوفر  شركة  من  األول  اإلعالن  وكان 

بشكل خاص. المرفأ  اللبناني و على  االقتصاد  انكشافها على  التي كشفت عن 
يورو  ماليين   10 تتجاوز  الثالث  الربع  في  ضخمة  خسائر  هناك  تكون  قد  بأنها  وقالت 

ساعات. قبل  التنفيذي  لرئيسها  تصريح  بحسب  بلبنان  متعلقة 
تعويضات  حجم  لنحدد  التحقيقات  نتائج  “ننتظر  “العربية”،  مع  مقابلة  في  طربيه،  إيلي  لبنان  في  الضمان  شركات  جمعية  رئيس  قال  السياق،  هذا  في 

هنا الضغط  بالرجاء  العربية  مع  المقابلة  لمشاهدة  االنفجار”، 
أّن تغطية األضرار  Mtv، إلى أّن “شركات التأمين بحاجة إلى الحصول على أجوبة عن التساؤالت لتبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً  كذلك لفت عبر 
تختلف وفقاً لمضمون عقد البوليصة، فقد تستثني بوليصة معيّنة أّي ضرر ناتج من انفجار له عالقة بالنيترات، بينما تغّطي بوليصة أخرى أي ضرر ناجم 
أنّه “تّم إرسال خبراء لتصوير األضرار، ونطلب من األفراد تصوير األضرار بأنفسهم وإرسال الصَور إلى شركات  عن انفجار مهما كان نوعه”، كاشفاً 

بالفواتير”. واالحتفاظ  التأمين 
العالم عند حصول حوادث مماثلة”. العليا لإلغاثة بمسح األضرار على غرار ما يحصل في دول  الهيئة  أّما على مستوى مسح األضرار، “فستُباشر 

املصدر: العربية واملركزية

Editorial االفتتاحية

ملشاهدة كلمة األمني العام االفتتاحية ، الرجاء الضغط هنا

AM Best Comments on Port Explosion in Beirut
AM Best is monitoring the situation in Beirut, Lebanon, following the devastating explosion at the city’s port on 
Tuesday, 4 August.
The cause of the explosion, which resulted in many 
casualties and considerable damage is still under 
investigation. As the situation is unfolding, the likely 
effect on the local insurance market remains uncertain 
at this stage.

Insurance penetration rates in Lebanon generally are 
low and property insurance represents only a small 
fraction of the Lebanese insurance industry, which is 
dominated by three segments: life, medical and motor. 
Based on the latest available data, together these 
segments accounted for almost 85% of Lebanon’s 

To watch the video, please Click Here

https://ara.tv/mvmb6
https://youtu.be/vUXdmXwaRlc
https://youtu.be/vUXdmXwaRlc
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gross written premium (GWP) in 2018.
However, property insurance has been a growing line 
– accounting for 6% of total GWP in 2018 – as insurers 
have leveraged their relationships with policyholders 
to offset weaker performing motor business by cross-
selling more profitable products. Given the extent of 
the damage in one of the busiest, wealthiest areas of the 
country, AM Best recognises the incident will weigh 
on Lebanon’s already challenged insurance sector.
In a Best’s Market Segment Report titled, ”Lebanese 
Insurance Market Faces Mounting Uncertainty“ 
published in March 2020, AM Best noted that civil 
unrest and a ballooning public debt had increased the 
level of economic uncertainty, negatively impacting 
the credit quality of Lebanon’s insurance market.

AM Best maintains close contact with the companies 
it rates in Lebanon, continually assessing how they 
are navigating their increasingly difficult operating 
environment. To access the full copy of the Lebanon 
Market Segment Report, please Click Here
For the international market, marine and property 
lines of business are expected to be impacted. Some 
observers are drawing comparisons with the 2015 
explosion in the Chinese port of Tianjin, which 
highlighted accumulation exposures in ports for 
international insurers and reinsurers, and caused 
extensive losses for major global carriers.

Source: AM Best

It is ”pretty certain“ that the Aug. 4 explosion the Lebanese capital of Beirut will be ”a major loss“ for Hannover 
Rück SE, according to the reinsurer’s property and casualty head, Sven Althoff. 

Hannover Re classifies major losses as those that 
generate claims in excess of €10 million, gross of 
retrocession. Althoff added that it was ”impossible 
for me to comment right now“ on whether the loss to 
the reinsurer would be in the low-double-digit, high-
double-digit or even triple-digit millions of euros. 
A large explosion hit the Lebanese capital city’s port 
Aug. 4, with the BBC reporting that at least 100 
people were killed and 4,000 others injured. Lebanese 
officials are attributing the explosion to 2,750 tonnes 
of unsafely stored ammonium nitrate, the BBC said.
Answering an analyst’s question about the blast on 
a call for Hannover Re’s first-half earnings, Althoff 
said the impact on infrastructure would be ”massive.“ 
He added that while it was too early to determine the 
insurance penetration in the affected area, because the 
blast hit an industrialized harbor area, ”we have to 
assume there is a good level of penetration here, so 
from that point of view, I guess you will see this on 
our major loss list on the third quarter.“
Althoff said the company was ”very, very sorry to see 
this tragedy happening yesterday.“ 
Coronavirus claims
Hannover Re reported a 72.5% drop in second-quarter 
net profit to €101.5 million from €368.9 million in the 
same quarter of 2019. This was largely because of a 
€380 million reserve for coronavirus-related property 
and casualty claims, taking the total coronavirus 
reserve booked for the first half of the year to €600 

Beirut explosion likely to be a major loss for Hannover Re, exec 
says

million. 
Althoff said that of the €600 million, 40% was for 
business interruption, 25% for credit and surety, 
20% for event cancellation and contingency, and the 
remaining 15% for other business, including travel 
and engineering. Roughly 80% of the reserve is for 
incurred-but-not-reported, or IBNR, claims — those 
which the reinsurer expects to receive but so far has 
not. 
Hannover Re CEO Jean-Jacques Henchoz told 
analysts that the high level of IBNR factored into the 
€600 million P&C reserve ”could bring us a lot closer 
to our final estimate for the COVID-19 impact.“
One uncertainty is court battles being fought over 
denied coronavirus business-interruption claims. 
Althoff said the €240 million business interruption 
portion of the reserve assumed no retroactive change 
to coverage in the U.S., but took a ”balanced view“ on 
court cases in Europe and elsewhere. 
”If all these cases should go against insurers, then 
the €240 million number would not be sufficient. If 
insurers should win all cases, then the €240 million 
would be a prudent number,“ he said.
On the life and health side, Hannover Re booked 
coronavirus-related losses of €63 million for the 
first half, of which a little over 50% was for the U.S. 
Unlike the P&C reserve, the life coronavirus number 
contains a ”relatively small“ amount of IBNR claims, 
according to the reinsurer’s life and health head, Klaus 
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Source: S&P Rating

Insured losses from Beirut blast seen around $3 billion: sources

The blast on Tuesday, the biggest in Beirut’s history, 
killed 154 people, destroyed a swathe of the city and 
sent seismic shockwaves around the region. 
Officials have said the blast might have caused 
economic losses of $15 billion. 
Much of these would not have been insured. 
However, Swiss Re estimated the insured losses for 
explosions at a warehouse in Tianjin, which killed at 
least 116 people, at between $2.5 and $3.5 billion. 
”Drawing a comparison with Tianjin, you will see 
significant insured losses,“ said Ghislain Le Cam, 
director, analytics at AM Best. 
An insurance source, who asked not to be named 
because of the sensitivity of the issue, estimated the 
insured losses for the Beirut explosion at around $2-$3 
billion. 
That includes claims by the port itself for property 
damage and business interruption, which could total 
the ”low hundreds of millions“ of dollars. 

Munich Re said this week the explosion would likely 
result in big claims, but it could not yet give an estimate. 
AXA and Allianz, two major international insurers 
operating in Lebanon, also said it was too soon to give 
any figures. 
Losses were high in Tianjin partly because of the value 
of thousands of imported cars stored at the port. 
In Beirut, the blast destroyed Lebanon’s only large 
grain silo. Lebanon, a nation of an estimated 6 million 
people, imports almost all of its wheat. 
While losses related to goods stored at the Beirut port 
would likely be lower than in Tianjin, they would 
still be substantial, a second source said, requesting 
anonymity. 
But the Beirut explosion also destroyed residential and 
commercial property, including restaurants and hotels, 
which sources said would likely make up the bulk of 
the insurance claims. 

Miller. 
He said life and health coronavirus claims could be ”slightly higher“ in the second half than they were in the first, 
but added that it depended on whether the U.S. ”starts managing the pandemic or not.“

Insured losses from the Beirut port warehouse explosion are likely to total around $3 billion, similar to those from 
an explosion at the Chinese port of Tianjin in 2015, industry sources and analysts say.
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Guy Carpenter puts insured Beirut port losses at $250mn

The estimate comes after the Governor of Beirut said 
that the economic impacts of the blast would be in the 
region of $10 billion to $15 billion.
Guy Carpenter acknowledged that there is still much 
uncertainty surrounding the incident but said it was 
expected to drive losses across multiple insurance 
lines.
For example, the port where the blast originated is 
close to the center of the city where retail and corporate 
real estate, as well as residential property, will have 
been affected.
At the same time, the broker noted that property 
insurance levels remain relatively low in Lebanon, 
despite recent market penetration.

But the penetration for industrial exposures near the 
port and for commercial lines will be higher, which 
could impact some of the international insurance 
market.
From a Marine perspective, Guy Carpenter’s vessel 
tracking capability found 40 vessels to be within a 
radius of 10 km of the blast.
Ten vessels were within 1.6 km of the explosion and 
are expected to have incurred damages, while many 
other vessels were within a radius where sporadic 
damage may
have occurred.
The explosion is thought to have been caused by 2,750 
kg of ammonium nitrate that was stored unsafely in a 

Reinsurance broker Guy Carpenter has estimated that the insured bill for combined hull, cargo and port facility 
losses from the recent Beirut explosion should be within $250 million.
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Un navire moldave et 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium : au 
Liban, les premiers contours d’un scénario terrible

Au lendemain de la catastrophe, le Liban cherche les 
responsables de son martyre. Le président, Michel 
Aoun, a assuré que le gouvernement était déterminé 
à enquêter sur les origines du désastre qui a ravagé, 
mardi 4 août, la capitale déjà malade du pays. 
Mercredi en fin de journée, les premières mesures de 
privation de liberté ont été prises par les autorités de 
l’état d’urgence, décrété dans l’après-midi, contre les 
responsables présumés.
Avant même l’ouverture d’une investigation, des 
éléments présentés par des sources officielles ou 
émergeant avec insistance sur les réseaux sociaux et 
dans les médias ont commencé à dessiner les contours 
du scénario terrible, entre négligence et soupçons 
de corruption, qui a fauché la vie de plus de 130 

personnes, blessé 5 000 autres et ravagé une ville-
monde qui compte maintenant au moins 250 000 sans-
abri.
Dans les heures qui ont suivi le désastre, le président 
Aoun avait rapidement déclaré, en évoquant les causes 
de l’incident, que 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, 
un produit explosif, avaient été stockées sur le port 
depuis plus de six ans, à proximité immédiate de 
zones densément peuplées du centre-ville. Comment 
une telle quantité de ce produit, qui peut servir aussi 
bien à la fabrication d’engrais qu’à la mise au point 
d’explosifs, a-t-elle donc pu être laissée en déshérence 
pendant une période aussi longue, à un emplacement 
aussi sensible ?

Avant même l’ouverture d’une investigation, des éléments présentés par des sources officielles ou circulant sur 
les réseaux sociaux font émerger de possibles causes de la double explosion, entre négligence et soupçons de 
corruption. 

port warehouse since 2013.
The resulting blast was large enough to damage 
buildings several kilometers away and resulted in the 
deaths of at least 137 people, as well as more than 
5,000 injuries.
Much of the port area has been totally destroyed, with 
a crater measuring 140 metres in diameter, partial 
collapse of the grain silos, total collapse of warehouses 
and ships overturned.
The socioeconomic consequences for Lebanon will be 
significant, Guy Carpenter noted, impacting a country 
that already faced economic and political challenges.

The broker added that it is likely to take some time for 
investigators to assess the explosive mechanism that 
caused the ammonium nitrate to ignite, and warned 
that the outcome would not be directly comparable to 
the idealised high explosive events that insurers use 
for blast modelling scenarios.
Guy Carpenter believes that useful comparisons can, 
however, be drawn with the 2015 Tianjin explosion 
in China, which involved a similarly large quantity of 
ammonium nitrate that was stored alongside a potential 
fuel source.

Source: Rinsurance News
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محافظ بيروت:

خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دوالر 
خسائر  إن  “الحدث”،  قناة  مع  لقاء  في  عبود،  مروان  بيروت  محافظ  قال 

10 و15 مليار دوالر. انفجار المرفأ تتراوح بين 
 5  - 3 التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين  وتأتي هذه 

دوالر. مليارات 
300 ألف لبناني أصبحوا بال مأوى بعد االنفجار. وأضاف عبود أن 

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار 
دوالر إلنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية األميركي.
من  دوالر  مليار   67 إلى  تحتاج  بيروت  أن  إلى  الجديد  التقرير  ويشير 
األموال الجديدة لتحقيق االستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض 
سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدوالر. وال يشمل 
(مصرف  المركزي  البنك  تكبدها  التي  الخسائر  من  دوالر  مليار   22 ذلك 
4.2 مليار دوالر أو  تبلغ  أنه ال يتضمن خسائر صافية متوقعة  لبنان). كما 

المتعثرة. اليورو  سندات  من  أكثر 

احتياج  أن  إلى  التقرير  يشير  كما 
دوالر  مليار   100 البالغ  لبنان 
التحتية  البنية  حتى  يشمل  ال  تقريبًا 
وفي  األخرى.  واالحتياجات  العامة 
إنقاذ  خطة  أكبر  بلغت  السياق،  هذا 

اإلطالق  على  الدولي  النقد  لصندوق 
عام  في  لألرجنتين  دوالر  مليار   57

.2018
بحياة  أودت  والتي  الثالثاء،  أمس  بيروت،  ميناء  انفجارات ضخمة  وهزت 
ما ال يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.

املصدر: العربية

جدا  محدودة  المركزي  والبنك  اللبنانية  للدولة  المالية  القدرة  إن  الخميس  يوم  نعمة  راؤول  اللبناني  االقتصاد  وزير  قال 
ببيروت دون مساعدة خارجية.  دمارا  ألحق  بالميناء والذي  انفجار مخزن  آثار  لمواجهة 

المركزي  والبنك  البنوك  قدرة  و  كتير محدودة  الدولة  تبع  ”القدرة  نيوز عربية  لسكاي  تلفزيونية  في تصريحات  نعمة  وقال 
بالدوالرات“.  (لسنا)غرقانين  منا  كمان. 

وأضاف أن العديد من الدول سارعت للمساعدة وأن األضرار بمليارات الدوالرات. 
للبنان، الذي يعاني بالفعل جراء أزمة في توافر الدوالر وانهيار  الدولي هو الحل الوحيد  النقد  وقال إن العمل مع صندوق 

الثالثاء.  الذي وقع يوم  مالي قبل االنفجار 

وزير االقتصاد:

قدرة لبنان المالية محدودة جدا 

املصدر: رويترز

البنك المركزي والمصارف يعاودان العمل 
ألّمت  التي  األليمة  الفاجعة  “بعد  اآلتي:  البيان  لبنان  مصرف  عن  صدر 
بلبنان وال سيما العاصمة بيروت، يتقدّم مصرف لبنان بالتعازي من الشعب 
آب   6 في  الخميس  يوم  من  ابتداًء  أبوابه  فتح  اعادة  عن  ويعلن  اللبناني. 
المصارف  ستعاود  المصارف  جمعية  رئيس  مع  التشاور  وبعد   .2020

الخميس. يوم  عملها  ممارسة  أيضاً 
وسيدعو الحاكم إلى انعقاد المجلس المركزي التخاذ اإلجراءات المناسبة”.

مصرف لبنان: 

قروض استثنائية بالدوالر للمتأثرين بتفجير بيروت 
في  المالية  والمؤسسات  للبنوك  توجيها  المركزي  لبنان  مصرف  أصدر 

بيروت. بانفجار  للمتأثرين  بالدوالر  استثنائية  قروض  لتقديم  البالد 
 5 لمدة  فوائد  بدون  تكون  أن  يجب  القروض  أن  لبنان  مصرف  وأوضح 
مرفأ  انفجار  جراء  ممتلكاتهم  دمرت  الذين  والشركات  لألفراد  سنوات 

بيروت.
بسعر  والزجاج  والخشب  األلمنيوم  مستوردي  لجميع  الدوالر  بيع  سيتم  كما 
الذي  السوداء  السوق  سعر  من  بكثير  أقل  سعر  وهو  للدوالر،  ليرة   3900

يزيد عن 8 آالف ليرة للدوالر.
بصفر  دوالرية  قروضا  “سنقدم  بيان:  في  المركزي،  لبنان  مصرف  وقال 

استثنائية”. قروضا  تعرض  التي  المالية  والمؤسسات  للبنوك  فائدة  بالمئة 
لبنان  إلى  الخارجية  التحويالت  صرف  األموال  تحويل  مكاتب  ووجه 

بالدوالر.
المقدمة  االستثنائية  القروض  أن  المركزي  لبنان  ذلك، أوضح مصرف  إلى 
من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سدادها بالليرة بناء على سعر صرف 

البنك.
تصريحات  في  نعمة،  راؤول  اللبناني،  االقتصاد  وزير  قال  جانبه،  من 
تلفزيونية، إن لبنان ليس لديه القدرة المالية على مواجهة تداعيات االنفجار 

دون مساعدة دولية.

خسائر  “الحدث”،  قناة  مع  لقاء  في  عبود،  مروان  بيروت  محافظ  وقدر 
10 و15 مليار دوالر. انفجار مرفأ بيروت بما يتراوح بين 

 5  - 3 التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين  وتأتي هذه 
دوالر. مليارات 

300 ألف لبناني أصبحوا بال مأوى بعد االنفجار. وأضاف عبود أن 
وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار 
دوالر إلنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية األميركي.

املصدر: املركزية

املصدر: العربية
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الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت 
في  الضعيف  الصحي  النظام  إن  الجمعة،  العالمية،  الصحة  منظمة  قالت 

بيروت، مؤخرا. الذي شهده مرفأ  االنفجار  بعد  يمثل مشكلة خطيرة  لبنان 
التي  العالمية، إلى نقص في األسّرة، من جراء األضرار  وأشارت الصحة 

“رويترز”. نقلت  حسبما  الماضي،  الثالثاء  يوم  بالمستشفيات،  لحقت 
ماليين   9 عن  اإلفراج  تعتزم  أنها  المتحدة  األمم  أعلنت  سابق،  وقت  وفي 
وقع  الذي  الدامي  االنفجار  بعد  للبنان  عاجلة  احتياجات  لتلبية  دوالر 

المدينة. مستشفيات  في  العمليات  وتعزيز  ببيروت، 
المتحدة فرحان حق، الخميس، إن األموال  المتحدث باسم األمم  وقال نائب 
الصندوق  من  إضافية  أموال  ستتبعها  اللبناني  اإلنساني  الصندوق  من 

المتحدة. لألمم  التابع  الطوارئ  لمواجهة  المركزي 
واالحتياجات  لألضرار  تقييمات  تجري  المتحدة  األمم  أن  حق  وأوضح 
عقد  في  وتأمل  بيروت،  بمرفأ  وقع  الذي  الهائل  االنفجار  عن  الناجمة 
بالنتائج  المتحدة  األمم  في  عضو  دولة   193 إلبالغ  االثنين  يوم  اجتماع 

لبنان. لمساعدة  نداء  وتوجيه 
وأضاف: “نحن نحاول تجهيز األرقام ذات الصلة في أقرب وقت ممكن”، 
ثالث  ترك  االنفجار  بأن  أفادت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  إلى  مشيرا 
و”ما  كبيرة،  بأضرار  آخران  واثنان  لالستعمال،  صالحة  غير  مستشفيات 

فقدت”. 500 سرير مستشفى  يعادل 
من  للعالج  تدخل   1000 تغطية  “في  العالمية  الصحة  منظمة  وستساعد 
الحروق  يعانون  الذين  لألشخاص  جراحي  تدخل  و1000  الصدمات 

االنفجار”. الناتج عن  الزجاج والحطام اآلخر  الناتجة عن  والجروح 
ووقع االنفجار، وفق السلطات، في مستودع بمرفأ بيروت خّزن فيه 2750 
أن  يمكن  كما  زراعيا،  سمادا  تستخدم  التي  األمونيوم  نترات  مادة  من  طنا 

المتفجرات. صنع  في  تستخدم 
5 آالف، فيما  وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من 149 شخصا وإصابة نحو 

مفقودين. عن  البحث  السلطات  املصدر: رويترزتواصل 

جمعية شركات الضمان اللبنانية لـ»الرؤية«:

%70 من أضرار انفجار بيروت غير مؤّمن عليها
من   70% نحو  أن  لـ»الرؤية«  اللبنانية  الضمان  شركات  جمعية  أكدت 
مشمولة  غير  بيروت  مرفأ  في  المروع  االنفجار  عن  الناتجة  األضرار 
 ،30% عن  بالتأمين  المغطاة  األضرار  حجم  يزيد  ال  فيما  بالتأمين، 
ينتظر  االنفجار  عن  الناجمة  التأمينية  التعويضات  قيم  حسم  أن  وأوضحت 
حيث  أيام،   10 إلى   5 بعد  االنفجار  سبب  حول  الرسمي  التقرير  صدور 
أو  إرهابي  عمل  عن  ناتجاً  كان  فإن  باألسباب  التعويضات  قيم  ترتبط 
تغطي  التي  الوثائق  لحملة  التأمين  جهة  من  التعويض  فسيقتصر  حربي، 
التعويض  يكون  وبذلك  اإلرهاب  وأعمال  والعسكرية  السياسية  األضرار 

التأمين الدولة وليس شركات  التزامات  باقي األضرار من  عن 
المؤمن عليها عن  قيمة األضرار  قد تزيد  للجمعية  التقديرات األولية  ووفق 
2 مليار دوالر أمريكي أي نحو %30 من قيمة األضرار اإلجمالية الناجمة 

5 و10 مليارات دوالر. قيمتها بين  تتراوح  التفجير والتي  عن 
في  طربيه،  إيلي  اللبنانية  الضمان  شركات  جمعية  رئيس  أفاد  وتفصيالً 
حديث هاتفي مع »الرؤية«، بأن أثر التفجير الذي شهده مرفأ بيروت على 
الممتلكات  تأمين  قطاع  على  بأثره  مقارنة  محدود  البحري  التأمين  قطاع 

مترات. كيلو  امتداد عدة  المتضررة على  والسيارات  العقارات  يشمل  بما 
وما  الجديدة  للسفن  مخصص  »جديد  قسمان،  بيروت  مرفأ  أن  إلى  وأشار 
التأمينية  فالتعويضات  بالتالي  البواخر وقديم وهو مدمر كلياً«،  زال يستقبل 
محدود  أخرى  مرافئ  إلى  البواخر  بعض  تحويل  عن  تنتج  أن  يمكن  التي 
جداً، والضرر الذي أصاب السفن والبضائع يمكن أن تصل قيمته إلى نحو 

200 مليون دوالر.
فوفق  أنواعها،  اختالف  على  بالممتلكات  الخاصة  األضرار  »أما  وتابع: 
 10 إلى   5 تصل  أن  يمكن  بيروت  بلدية  عن  الصادرة  األولية  التقديرات 

قابلة  وهي  دوالر  مليارات 
األضرار  لكن  للزيادة، 
المؤمن عليها وفق تقديراتنا 

تصل إلى نحو %30 من إجمالي األضرار أي يمكن أن يزيد على 2 مليار 
البحري«. التأمين  مليون تخص   200 إليها نحو  دوالر مضافاً 

أن  إلى  الفتاً  اآلن،  التعويضات  طبيعة  عن  الحديث  المبكر  من  أنه  وبين 
االنفجار  بأسباب  الخاص  الرسمي  التقرير  إلى صدور  بداية  المسألة تحتاج 

10 أيام من اآلن. والذي يحتاج إلى نحو 5 إلى 
بشكل  التعويضات  قيم  مسألة  ستحسم  التقرير  نتيجة  أن  طربيه،  وأوضح 
أكثر دقة، فإن كان االنفجار ناتجاً عن خطأ وإهمال سيكون التعويض لكافة 
فسيقتصر  أو حربي،  إرهابي  عمل  عن  ناتجاً  كان  حال  في  لكن  المؤمنين، 
السياسية  األضرار  تغطي  التي  الوثائق  لحملة  التأمين  جهة  من  التعويض 
الشحن  وشركات  المصارف  أن  إلى  الفتاً  اإلرهاب،  وأعمال  والعسكرية 
وبذلك  التأمين،  من  النوع  هذا  على  تحصل  من  هي  الكبرى  والشركات 
شركات  وليس  الدولة  التزامات  من  األضرار  باقي  عن  التعويض  يكون 

التأمين.
ستكلف  التأمين  يتكبدها  التي  والتعويضات  األضرار  أن  طربيه  وأكد 
أغلب  كون  التأمين  شركات  مراكز  على  تؤثر  لن  لكنها  كثيراً  الشركات 

عالمية. لدى شركات  تأمينها  معاداً  األخطار 
الشركات  مع  مباشر  بشكل  عادة  تتم  التأمين  إعادة  أعمال  »إن  وقال: 
تتم عن طريق  الفردية  التأمينات  بعض  لكن  الغربية،  األسواق  في  العالمية 
اإلقليمية  األسواق  في  العالمية  الشركات  فروع  أو  المنطقة  أسواق  بعض 

العالمي«. المالي  دبي  مركز  في  املصدر: الرؤيةكالشركات 
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االربعاء  يوم  الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  أجرى 
ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  مع  هاتفياً  اتصاالً   2020/08/05 الموافق 
عن  واإلعراب   ، بيروت  تفجيرات  ضحايا  في  العزاء  لتقديم  وذلك  عون، 

المحنة. هذه  في  لبنان ومساندته  دعم 
ُسبل  االتصال  تناول خالل  الغيط  أبو  أن  بيان  في  العربية  الجامعة  وأفادت 
كما  لها،  تعرض  التي  النكبة  تبعات  مواجهة  في  لبنان  لُمساندة  الدعم  حشد 
االحتياجات  على  للوقوف  أيام  غضون  في  لبنان  زيارة  اعتزامه  عن  عبّر 

له. العربي  الدعم  وتنسيق  تقديم  وكيفية  العاجلة  اللبنانية 
كما نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة حداداً على ضحايا انفجارات 
القتلى  من  مئات  إثرها  على  وسقط   ، اللبنانية  العاصمة  هّزت  التي  بيروت 

جسيمة. مادية  خسائر  وخلّفت  والجرحى، 
عمق  يعكس  الجامعة  علم  تنكيس  أن  بيانها،  في  العربية  الجامعة  وأفادت 
الحكومة  أعلنتها  التي  بيروت  ومع  اللبناني،  الشعب  مع  العربي  التضامن 
اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكداً أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من 
التي  والمكانة  العربية،  الشعوب  بين  اللحمة  قوة  تعكس  أقصاه  إلى  أقصاه 

العرب. قلوب  في  العزيز  لبنان  بها  يتمتع 
أطلق  الغيط  أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمين  أن  البيان  وأضاف 
مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي باإلسراع بتوجيه المساعدات 
التي  المروعة  الكارثة  مواجهة  على  لمساعدته  لبنان  إلى  العاجلة  اإلغاثية 

بها. يمر 

األمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته:

الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت

املصدر: وكالة االنباء السعودية
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Arab League says ready to mobilise Arab efforts to help 
Lebanon; Turkey ready to rebuild port

Speaking to reporters after 
a meeting with Lebanese 
President Michel Aoun, he 
also said the Cairo-based 
league of Arab states was ready 
to assist the investigation into 
the blast. 
”We are ready to help with all 
our means,“ he said, adding 
that he would take part in an 
international conference call 
to be organised by France on Sunday to discuss aid 
for Lebanon. 
Also speaking after meeting Aoun, Turkish Vice-
President Fuat Oktay said his country is ready to help 
rebuild the port. 
Turkey’s Mersin port, on the Mediterreanean, is 
ready to help Lebanon with customs clearance and 

warehousing services of large 
shipments until the Beirut Port 
is reconstructed, he added. 
”We have said the goods could 
be transported with smaller 
ships and other means of 
transportation from Mersin to 
Lebanon,“ he said. 
The explosion killed more 
than 150 people, injured 5,000 
and left up to 250,000 without 

habitable homes. The blast occured at a port warehouse 
containing 2,750 tonnes of ammonium nitrate, used in 
fertilisers and explosives. 
Oktay also said in a speech that Turkish air ambulances 
could transport injured Lebanese to Turkey for 
treatment. Turkish authorities have sent a medical 
team and supplies as well as a search and rescue team. 

Arab League Chief Ahmed Aboul Gheit said on Saturday he would seek to mobilise Arab efforts to provide 
support to Lebanon after this week’s catastrophic explosion in Beirut destroyed parts of the capital.

Source: Reuters

االتحاد المصرى للتأمين ينعى ضحايا حادث لبنان 
كما  لبنان  انفجار  حادث  ومصابى  ضحايا  للتامين  المصرى  االتحاد  نعى 
يتقدم   “ بيان  في  وقال  والمصابين  الضحايا  السر  العزاء  بخالص  تقدم 
 ، ادارته  ومجلس  للتامين  المصرى  لالتحاد  العمومية  الجمعية  أعضاء 
حادث  جراء  وشعبا  حكومة  لبنان  في  الشقائنا  والمواساة  التعازى  بخالص 
بالعاصمة   2020 أغسطس   4 الثالثاء  امس  وقع  الذى   ، األليم  االنفجار 
يلهم  العاجل للجرحى وان  بالشفاء  المولى عز وجل  اللبنانية بيروت، داعيا 

.“ والسلوان  الصبر  الضحايا  اسر 
وشهدت بيروت مساء أمس الثالثاء، انفجارا ضخما، أسفر عن دمار شامل 
مستودع  انفجار   بسبب  اآلالف،  وإصابة  العشرات  ومقتل  المرفأ  بمنطقة 
يحتوي على 2700 طن من نترات األمونيوم، التي تستخدم سمادا  زراعيا،  

نحو  وإصابة  شخصا   78 مقتل  عن  الضخم  االنفجار  أسفر  اآلن،  وحتى 
وكيف  األمونيوم،  نترات  خطورة  لمدى  يشير  الذي  األمر  آخرين،   3700
يمكن أن تتحول هذه المادة الكيميائية الزراعية إلى قنبلة قاتلة، في ظروف 

. معينة
يقدر  إنه   ، العربية  المصارف  التحاد  العام  األمين  فتوح،  وسام  وقال 
كارثة  فى  لبنان  مساندة  فى  تحديدًا  والمصرى  العربى  الدور  ويشكر  كثيًرا 
الفتاح  الرئيس عبد  الذى وقع أمس فى مرفأ بيروت، مشيدًا بدور  االنفجار 
السيسى، وتضامن مصر حكومة وشعبًا مع لبنان، مؤكدًا أن قيادات القطاع 
أجرت  خاص  بشكل  المصرى  المصرفي  والقطاع  العربى  المصرفي 
العامة  لألمانة  المساندة  أوجه  كافة  وقدمت  لنا  مباشرة  هاتفية  اتصاالت 
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املصدر: اليوم السابع

المصرفية”. القيادت  قبل  من  والمشكورة  التضامنية  الوقفة  هذه  عاليًا  ونقدر  “نشكر  قائاًل  وللبنان،  العربية  المصارف  التحاد 
وأضاف األمين العام التحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن مقر اتحاد المصارف العربية، والذى يقع فى العاصمة اللبنانية 
تقديرات حجم  أن  إلى  االتحاد، الفتًا  العاملين فى  كافة  بيروت، مؤكدًا سالمة  الذى وقع أمس فى مرفأ  الهائل  االنفجار  بيروت، تضرر بشكل جزئى جراء 

مازالت محل دراسة وحصر. االنفجار  الناجمة عن  الخسائر 

الدول تتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت وعروض بتقديم المساعدة والدعم: 

مساعدات دولية تتدفق على لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت 
وت، وأدى إىل مقتل أك�ث من 100 شخص وإصابة  ي مرفأ ب�ي

بدأت المساعدات الدولية تتدفق عىل لبنان للتخفيف من آثار االنفجار الذي وقع الثالثاء �ن
ار مادية جسيمة. 4 آالف آخرين، وتسبب بأ�ن

ي تحب لبنان، أن تقف إىل جانب لبنان”، متوعدا  ي خطاب متلفز، الثالثاء “الدول الشقيقة والصديقة ال�ت
ي حسان دياب، �ن

وطالب رئيس الوزراء اللبنا�ن
الحادث. عن  ن  المسؤول�ي

حسان  ي 
اللبنا�ن الوزراء  رئيس  دعا  وقد  ؛  وت  ب�ي مرفأ  مستودعات  ي 

�ن الثالثاء  وقع  الذي  االنفجار  ضحايا  ي 
�ن للبنان  التعازي  عدة  دول  قدمت  كما 

كوفيد-19. جائحة  فاقمتها  ي  وال�ت عقود،  منذ  ُتواجهها  اقتصادية  أزمة  أك�ب  وطأة  تحت  أصال  الرازحة  البالد  مساعدة  إىل  الصديقة”  “الدول  دياب 

ي يدعم عر�ب دعم عر�ب
وقوفها  عن  األردنية،  الحكومة  أعربت  الهاشمية:  األردنية  المملكة 
الثالثاء  يوم  بيروت  العاصمة  شهدته  الذي  االنفجار  أعقاب  في  لبنان  مع 

.2020/08/04 الموافق 
وأكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي خالل اتصال هاتفي مع نظيره 
في  لبنان  يحتاجها  مساعدة  أي  لتقديم  بالده  استعداد  وهبة،  شربل  اللبناني 

بيروت. في مرفأ  المأساوي  االنفجار  تداعيات  التعامل مع 
مستشفى  بتجهيز  الثاني  هللا  عبد  الملك  األردني  العاهل  أمر  جهته،  ومن 
عسكري ميداني إلرساله إلى لبنان، مؤكداً أنه »سيضم جميع االختصاصات 
ومساندة  والعالجية،  الطبية  الخدمة  تقديم  في  للمساهمة  الطبية،  والطواقم 

لبنان«. في  األشقاء 
األسى  بالغ  عن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أعربت  البحرين:  مملكة 
بيروت،  مرفأ  قرب  مخزن  في  اليوم  وقع  الذي  المروع  لالنفجار  واألسف 
كبيرة  أضرار  ووقوع  المدنيين،  من  كبير  عدد  وإصابة  مقتل  إلى  أدى  مما 

بيروت. مدينة  في ضواحي 
وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، 
للجرحى  وتمنياتها  الضحايا  لذوي  والمواساة  التعازي  خالص  عن  معربةً 

العاجل. بالشفاء 
االمارات العربية المتحدة: أعلنت دولة اإلمارات تقديم مساعدات إنسانية 
عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات 

إلى مواد ضرورية أخرى. طبية، ومكمالت غذائية لألطفال، إضافة 
اإلماراتي،  األحمر  الهالل  هيئة  أكملت  اإلماراتية  األنباء  لوكالة  ووفقاً 
المساعدات  وتوفير  الرشيدة،  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  استعداداتها 
في  تغادر  مساعدات  طائرة  عبر  بيروت  إلى  السرعة  وجه  على  وإرسالها 
للمتأثرين. اإلنسانية  المساعدات  من  األولى  الدفعة  وتحمل  الحق،  وقت 
الطبية  المستلزمات  على  المرحلة  هذه  في  التركيز  سيتم  إنه  الهيئة  وقالت 
الطبية  الرعاية  توفير  على  اللبنانية  الصحية  المؤسسات  قدرة  لتعزيز 
هذه  في  تجاههم  بدورها  القيام  على  ومساعدتها  للمصابين،  الالزمة 
النظر  الفتة  والجرحى،  الضحايا  من  الكبير  العدد  ظل  وفي  الظروف، 
لذلك  لبنان،  في  الطبية  الخدمات  على  بثقله  ألقى  الكارثة  حجم  أن  إلى 
تواجهها. التي  والتحديات  العقبات  وتذليل  ومساندتها  دعمها  من  البد 
إلى  وأطباء  عاجلة  مساعدات  إرسال  التونسية  الرئاسة  أعلنت  تونــــس: 
طائرتين  إرسال  طلب  سعيد  قيس  الرئيس  بأن  الرئاسة  وأفادت  لبنان. 
الطبية  والمستلزمات  واألدوية  الغذائية  بالمساعدات  محملتين  عسكريتين 
الرئيس  المصابين. كما طلب  إسعاف  اللبناني والمساهمة في  الشعب  لدعم 
سعيد، خالل لقائه بوزيري الدفاع والشؤون االجتماعية والصحة بالنيابة، 

جريح   100 جلب  عن  فضالً  طبية،  وشبه  طبية  إطارات  يضم  وفد  إرسال 
عالجهم  وسيقع  برعايتهم،  تونس  ستتكفل  االنفجار،  جراء  المصابين  من 
في  وجاء  التونسية.  المستشفيات  وبباقي  العسكري  المستشفى  من  بكل 
هذه  في  الشقيق  اللبناني  الشعب  مع  تضامنها  تعلن  »تونس  أن  رئاسي  بيان 
اإلنساني  الظرف  هذا  في  جانبه  إلى  للوقوف  الدائم  واستعدادها  المحنة، 

الشعوب«. بين  والتآزر  التضامن  تعزيز  من  يحتم مزيداً  الذي 
تضامن  برسالة  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بعث  الجزائـــر: 
اللبناي العماد ميشال عون على إثر االنفجار  وتعزية ومواساة إلى الرئيس 

اليوم مرفأ بيروت. الذي هز مساء 
الجزائري  الشعب  بيان رئاسي - عن تضامن  تبون - حسب  الرئيس  وعبر 

والجرحى. الضحايا  اسر  إلى  تعازيه  مقدماً  اللبناني،  الشعب  مع 
العصيبة. لبنان، في هذه الظروف  إلى جانب  الجزائر  واكد تبون وقوف 

مطار  من  جزائرية  طائرات  أربع  الخميس،  مساء  انطلقت  وقد  هذا 
البالد، محّملة بمساعدات غذائية  البليدة شمال  العسكري بوالية  “بوفاريك” 

بلبنان. بيروت  مرفأ  انفجار  لدعم ضحايا  وطبية مخصصة 
لبنان  مع  الجزائر  تضامن  عن  جراد  العزيز  عبد  الوزراء  رئيس  وأعرب 

والضراء. السراء  في  اللبنانيين  مع  الجزائريين  مؤكدا وقوف  محنته،  في 
الجمهورية  رئيس  قرر  المؤلم،  الخبر  لهذا  سماعنا  “منذ  جراد:  وقال 
للشعب  فورية  مساعدة  تقديم  عون،  ميشال  الرئيس  أخيه  مع  بالتنسيق 
المبادرة  هذه  أن  آالمه”، مضيفا  التخفيف من  في  للمساهمة  الشقيق  اللبناني 
من الدولة الجزائرية بمساهمة الهالل األحمر الجزائري “تؤكد مرة أخرى 
نقلت  حسبما  الشدة”،  أوقات  في  العرب  إخوانها  كل  مع  الجزائر  وقوف 

الجزائرية. األنباء  وكالة 
من  مشكال  المدنية  الحماية  رجال  من  فريق  من  الجزائرية  البعثة  وتتكون 

تقنيا. 20 طبيبا وعون شبه طبي مختص في طب الكوارث، و15 
الجراحة  في  مختصا  طبيبا   12 من  مكّون  طبي  فريق  ذلك  إلى  ويضاف 

الجزائري. األحمر  الهالل  واإلنعاش، وطاقم من خمسة مسعفين من 
طبيا  وعتادا  وأدوية  غذائية  موادا  للبنان،  الموجهة  المساعدات  وتتضمن 

وخيم. وأغطية  وأسرة  وصيدالنيا 
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متنها  وعلى  جزائرية  باخرة  ستبحر  األربع،  الطائرات  هذه  جانب  وإلى 
بناء وتعمير ما دمره االنفجار. للمساعدة في إعادة  البناء  شحنات من مواد 
المملكة العربية السعودية: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز 
الملك سلمان لإلغاثة، إثر التفجير الضخم الذي طال مرفأ بيروت الثالثاء.
بالوصول  الميدانية  والمستشفيات  العاجلة  الطبية  المساعدات  بدأت  وقد  هذا 
إلى لبنان، أمس (األربعاء)، بينما هرعت دول العالم إلى عرض مساعداتها 

الثالثاء. بيروت  الذي هّز  االنفجار  إثر  تعازيها  وتقديم 
بمساندة  أمس،  اإلنسانية،  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  وساهم 
»مرفأ  انفجار  من  المتضررين  إسعاف  في  اللبنانية  الطبية  الطواقم 
في  المركز  يمولها  التي  الطبية  اإلسعاف  وفرق  الجمعيات  عبر  بيروت«، 

لبنان.
المركز  يدعمها  التي  السالم«  »سبل  جمعية  إسعاف  فرق  إن  المركز  وقال 
اللبنانية  الطبية  الطواقم  لمساندة  بيروت  إلى  حضرت  لبنان  شمال  في 
والمساعدة في نقل الجرحى. فيما ساهم فريق متخصص من مركز »األمل 
الطبي« في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال اإلجالء الطبي 
بيروت،  في  الطارئة  الصحية  الرعاية  اإلسعافية وخدمات  الخدمات  وتقديم 
الكبير  االحتياج  لتلبية  بالدم  للتبرع  بحملة  قيامه  األمل عن  أعلن مركز  كما 

بيروت. مستشفيات  في  والمصابين  للجرحى 
بن عبدالعزيز توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز 
الملك سلمان لإلغاثة، إثر التفجير الضخم الذي طال مرفأ بيروت الثالثاء.
بالوصول  الميدانية  والمستشفيات  العاجلة  الطبية  المساعدات  بدأت  وقد  هذا 
إلى لبنان، أمس (األربعاء)، بينما هرعت دول العالم إلى عرض مساعداتها 

الثالثاء. بيروت  الذي هّز  االنفجار  إثر  تعازيها  وتقديم 
بمساندة  أمس،  اإلنسانية،  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  وساهم 
»مرفأ  انفجار  من  المتضررين  إسعاف  في  اللبنانية  الطبية  الطواقم 
في  المركز  يمولها  التي  الطبية  اإلسعاف  وفرق  الجمعيات  عبر  بيروت«، 

لبنان.
المركز  يدعمها  التي  السالم«  »سبل  جمعية  إسعاف  فرق  إن  المركز  وقال 
اللبنانية  الطبية  الطواقم  لمساندة  بيروت  إلى  حضرت  لبنان  شمال  في 
والمساعدة في نقل الجرحى. فيما ساهم فريق متخصص من مركز »األمل 
الطبي« في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال اإلجالء الطبي 
بيروت،  في  الطارئة  الصحية  الرعاية  اإلسعافية وخدمات  الخدمات  وتقديم 
الكبير  االحتياج  لتلبية  بالدم  للتبرع  بحملة  قيامه  األمل عن  أعلن مركز  كما 

بيروت. مستشفيات  في  والمصابين  للجرحى 
بمواجهة  لبنان  مع  التامين  وتضامنها  وقوفها  الكويت  أكدت  الكويـــت: 
الثالثاء  يوم  البحري  بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  الضخم  االنفجار  آثار 

الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن “دولة الكويت تابعت ببالغ األسى 
اللبنانية  العاصمة  في  اليوم  ظهر  بعد  وقع  الذي  الضخم  االنفجار  واأللم 
مادية  خسائر  إلى  إضافة  العشرات،  وجرح  مقتل  إلى  وأدى  بيروت، 

جسيمة”.
الحادث  هذا  آثار  مواجهة  في  لبنان  للشقيقة  الكويت  دولة  “دعم  وأكدت 
بما  لبنان  في  األشقاء  جانب  إلى  التام  ووقوفها  تداعياته،  وتجاوز  األليم، 

واستقرارهم”. أمنهم  يحفظ 
الضحايا”،  أسر  إلى  المواساة  وصادق  التعازي  “خالص  عن  وأعربت 

العاجل. بالشفاء  للمصابين  وتمنياتها 
الحساوي،  أنور  الكويتية،  األحمر  الهالل  جمعية  رئيس  نائب  وأعلن 
انفجارات  بعد  الالزمة  المساعدات  لتقديم  لبنان؛  إلى  جوي  جسر  انطالق 

بيروت. مرفأ 
إسعاف، و5  سيارات   5 نقل  يتضمن  الجوي  الجسر  أن  الحساوي  وأوضح 
وعدد  الالزمة،  الطبية  المواد  من  كمية  إلى  إضافة  فارغة،  دم  كيس  آالف 

الواقع. االحتياجات وفق رؤيتهم على أرض  لنقل  المتطوعين  من 

طائرة  أول  أرسلت  الدوحة  إن  القطرية،  األنباء  وكالة  قالت  قطــــر: 
طائرات   3 تعقبها  أن  المقرر  ومن  طبية.  مساعدات  متنها  على  عسكرية 
اليوم تحمل مستشفيين ميدانيين، طاقة كل منهما  أخرى في وقت الحق من 

الطبية الضرورية. 500 سرير، بأجهزة تنفس وغير ذلك من اإلمدادات 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  اكد  العربية:  مصر  جمهورية 
“تضامن مصر حكومة وشعبا مع األشقاء في لبنان”، و”االستعداد لتسخير 

محنته”.  في  لبنان  ودعم  لمساعدة  اإلمكانات  كافة 
وقدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا انفجار مرفأ 
بإصابة  وتسبب  العشرات  بحياة  وأودى  الثالثاء،  مساء  وقع  الذي  بيروت 

اآلالف.
السيسي  أن  راضي،  بسام  السفير  المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
لألشقاء  المواساة  أجراه مع عون، عن خالص  هاتفي  إتصال  أعرب خالل 
الصبر  الضحايا  أسر  يلهم  وأن  للجرحى  العاجل  الشفاء  متمنيا  لبنان،  في 

والسلوان.
القائد  الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذاً 
لبنان،  دولة  فى  األشقاء  إلى  مساعدات  بتقديم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
أقلعت  البالد،  بها  تمر  التى  الحالية  األزمة  على  المترتبة  اآلثار  لمجابهة 
كبيرة  كميات  تتضمن  عاجلة  مساعدات  بشحنة  محملة  عسكرية  نقل  طائرة 
جمهورية  إلى  العربية  مصر  جمهورية  من  مقدمة  الطبية  المستلزمات  من 

الشقيقة لبنان 
اتصاال  أجرى  قد  الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وكان 
مع  وشعباً  حكومة  مصر  تضامن  فيه  أكد   ، عون  ميشيل  اللبنانى  بالرئيس 
لمساعدة  اإلمكانيات  كافة  لتسخير  واالستعداد   ، لبنان  دولة  فى  األشقاء 

محنتها فى  لبنان  ودعم 
اللبنانية بيروت الستقبال  العاصمة  وفتحت مصر أيضا مستشفى ميدانيا في 
الناجم  الدمار  إزاء  البالغ”  “قلقها  عن  القاهرة  عبرت  وقت  في  الجرحى، 

االنفجار. عن 
السيسي  أن  راضي،  بسام  السفير  المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
لألشقاء  المواساة  أجراه مع عون، عن خالص  هاتفي  إتصال  أعرب خالل 
الصبر  الضحايا  أسر  يلهم  وأن  للجرحى  العاجل  الشفاء  متمنيا  لبنان،  في 

والسلوان.
القائد  الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذاً 
لبنان،  دولة  فى  األشقاء  إلى  مساعدات  بتقديم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
أقلعت  البالد،  بها  تمر  التى  الحالية  األزمة  على  المترتبة  اآلثار  لمجابهة 
كبيرة  كميات  تتضمن  عاجلة  مساعدات  بشحنة  محملة  عسكرية  نقل  طائرة 
جمهورية  إلى  العربية  مصر  جمهورية  من  مقدمة  الطبية  المستلزمات  من 

الشقيقة لبنان 
اتصاال  أجرى  قد  الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وكان 
مع  وشعباً  حكومة  مصر  تضامن  فيه  أكد   ، عون  ميشيل  اللبنانى  بالرئيس 
لمساعدة  اإلمكانيات  كافة  لتسخير  واالستعداد   ، لبنان  دولة  فى  األشقاء 

محنتها فى  لبنان  ودعم 
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العربي العام  ابها وليس عن رأي االتحاد  كتَّ آراء  تعبر عن  املقاالت   تنبيه: 
.للتأمين واإلحصائيات على مسؤولية املصادر

Disclamer:
The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; 
the statistics are the sole responsibility of the articles authors

اللبنانية بيروت الستقبال  وفتحت مصر أيضا مستشفى ميدانيا في العاصمة 
الناجم  الدمار  إزاء  البالغ”  “قلقها  عن  القاهرة  عبرت  وقت  في  الجرحى، 

االنفجار.  عن 
الذي  لالنفجار  العميق  حزنها  عن  ُعمان  سلطنة  أعربت  عمان:  سلطنة 

بيروت. وقعت في مرفأ 
ُعمان  سلطنة  أكدت  اليوم  العُمانية  األنباء  وكالة  أوردته  بيان  في  ذلك  جاء 
ومواساتها  تعازيها  خالص  مقدمةً  وشعبها،  لبنان  مع  ووقوفها  تضامنها  فيه 

والمصابين. للجرحى  العاجل  الشفاء  متمنيةً  الضحايا،  ألسر 
ربوعه  يعم  وأن  األليمة  المحنة  هذه  لبنان  يتجاوز  بأن  البيان  وفق  وتمنت 

والسالم. األمن 
لبنان  مع حكومة وشعب  الكامل  تضامنها  السودان عن  أعربت  السودان: 
في  أمس  وقع  الذي  االنفجار  بعد  بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف  الجتياز 

القتلى والجرحى. بيروت وخلف عدد من  مرفأ 
وعبّرت الخارجية السودانية في بيان يوم االربعاء الموافق 2020/08/05، 
بالشفاء  الدعوات  وصادق  الضحايا،  ألسر  والمواساة  التعازي  خالص  عن 

للمصابين. العاجل 
احر  السادس عن  الملك محمد  المغربي  العاهل  المغربية: اعرب  المملكة 
اثر  على  اللبناني،  وللشعب  اللبناني  للرئيس  المواساة  وصادق  التعازي 
الضحايا  من  العديد  مخلفا  بيروت،  مرفأ  في  وقع  الذي  المفجع  االنفجار 

جسيمة. مادية  وخسائر 
رئيـس  الى  بها  بعث  ومواساة  تعزية  برقية  في  المغرب  ملك  وعبر 
الرسمية  االنباء  وكالة  عون،نقلتها  ميشال  العماد  اللبنـانيـة   الجمهـوريـة 
التعاطف  مشاعر  صادق  المغربي،عن  الشعب  وباسم  باسمه  اليوم،  صباح 
الجمهورية  لرئيس  مؤكدا  العصيب،  الظرف  هذا  في  لبنان  مع  والتضامن 
أن  تعالى  هللا  اللبناني،وسائال  الشعب  مع  الدائم  المغربية  المملكة  وقوف 

العاجل. الشفاء  المصابين  على  يمن  وأن  بواسع رحمته،  الضحايا  يتغمد 
مستعجلة  وطبية  إنسانية  مساعدات  إرسال  الخميس،  المغرب،  أعلن  كما 
أدى  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  األزمة  لتخفيف  مسعى  في  لبنان،  إلى 

فادحة. بشرية ومادية  إلى خسائر 
الجسر  إطار  “في  أنه  بالغ،  في  المغربية،  المملكة  سفارة  أكدت  وقد  هذا 
للشعب  اإلنسانية  المساعدات  لتقديم  بلبنان  المغرب  يربط  الذي  الجوي 
الى  المساعدات  بهذه  المحملة  الطائرات  عدد  وصل  فقد  الشقيق،  اللبناني 
اربع عشرة (14) طائرة شحن، على  اليوم،  إلى حدود صبيحة هذا  لبنان، 
العدد  بذلك  ليصل  اليوم،  هذا  مساء  لبنان،  إلى  إضافية  طائرات  تصل  أن 

اإلجمالي إلى 18 طائرة.
المواد  من  طن   300 ثالثمئة  حوالي  المساعدات  حجم  بلغ  فقد  للتذكير، 
الطبية  والتجهيزات  المواد  من  أطنان   (10) وعشرة  األساسية  الغذائية 
وإحدى  اإليواء  في  تستعمل  التي  اللوجستية  المعدات  من  أطنان  وعشرة 

.19 الخاصة حصريا بعالج كوفيد  الطبية  المعدات  عشر طنا من 
في  للشروع  االعداد  بصدد  هو  الذي  الميداني  المستشفى  عن  فضال  هذا 

العالج. قصد  االنفجار،  في  اللبنانيين  المصابين  استقبال 
بالمطار في ظروف أخوية يحضر مراسمها  وتمر عملية تسليم المساعدات 
المسؤولين  وبعض  كرين  محمد  بلبنان  المغربية  المملكة  سفير  من  كل 

والمغتربين”. الخارجية  ووزارة  الصحة  وزارة  من  اللبنانيين  الحكوميين 
اليوم  بيروت  في  دياب  حسان  اللبنانية  الحكومة  رئيس  التقى  العـــراق: 
رئيس  عن  ممثال  الجبار  عبد  إحسان  النفط  وزير  برئاسة  عراقيا  وفدا 

الكاظمي. مصطفى  العراقي  الوزراء 
والنفطية  الطبية  المساعدات  على  اللبنانية  الحكومة  رئيس  الوفد  وأطلع 

الذي وقع في بيروت  لبنان عقب االنفجار  إلى  التي وصلت  العراقية 
من  الجمعة  يوم  ستصل  القمح  من  كمية  إن  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  وقالت 
اللبنانية  العاصمة  افتقار  في  تسبب  الذي  االنفجار  بعد  كمساعدة  العراق 

بيروت. ذكره محافظ  لما  وفقاً  للقمح 

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعرب  الليبي:  الرئاسي  المجلس 
الذي هز مرفأ  االنفجار  اللبناني جراء  الشعب  أبناء  الليبية عن تضامنه مع 
إلى  الجميع  داعياً  والجرحى،  القتلى  من  عدد  سقوط  إلى  أدى  مما  بيروت 

الحالية. األزمة  تجاوز  أجل  التكاتف من 
الموافق  الثالثاء  يوم  بيان  في  الليبية  الوفاق  حكومة  في  الخارجية  وقدمت 
لكل  العاجل  الشفاء  متمنيةً  االنفجار،  لضحايا  تعازيها   ،2020/08/04

الجرحى.
هذا وقد دعا البابا فرنسيس إلى رفع الصلوات من أجل لبنان في محنته بعد 
االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدّى إلى وقوع عدد كبير من القتلى 
استأنف،  الذي  البابا  وكان  العاصمة.  في  هائالً  دماراً  وأحدث  والجرحى 
أمس (األربعاء)، مواعظه األسبوعية العامة بعد استراحة الصيف القصيرة 
مدينة  في  المرفأ  منطقة  »شهدت  قال:  حيث  الفاتيكان؛  مكتبة  من  يتحدّث 
بيروت انفجارات ضخمة تسببت في وقوع عشرات القتلى وآالف الجرحى 
وأسرهم،  الضحايا  ألجل  صلواتنا  فلنرفع  الدمار.  من  كبيراً  قدراً  وخلّفت 
والدينية والسياسية من  بكل مكّوناته االجتماعية  يتمّكن  لبنان كي  أجل  ومن 
من  الدولية  األسرة  وبمساعدة  والمؤلمة،  المأساوية  اللحظة  هذه  مواجهة 

تجاوز هذه األزمة«.
وقالت مصادر دبلوماسية في الفاتيكان إن البابا قد أجرى اتصاالت مع عدد 
للشعب  مساعدات  من  أمكن  ما  تقديم  فيها  منهم  الدوليين طلب  الزعماء  من 

الظروف. هذه  في  اللبناني 

ي غر�ب يتعاطف  غر�ب تعاطف 
ي لألمم 

ف دوالر مساعدات للبنان من الصندوق االنسا�ف ي لألمم  مالي�ي
ف دوالر مساعدات للبنان من الصندوق االنسا�ف 99 مالي�ي

المنسق  ونائبة  اإلنسانية  الشؤون  ومنسقة  المقيمة  المنسقة  أعلنت  المتحدة المتحدة 
9 ماليين  مبلغ  نجاة رشدي تخصيص  لبنان،  المتحدة في  الخاص لألمم 
كما سيخّصص  لبنان،  لمساعدة  اإلنساني  الصندوق  أميركي من  دوالر 
الطوارئ، مارك لوكوك،  الشؤون اإلنسانية واإلغاثة في حاالت  منسق 
بغية  وذلك  الطوارئ،  لمواجهة  المركزي  الصندوق  من  إضافياً  تموياًل 
على  المستشفيات  قدرة  تعزيز  على  والمساعدة  الفورية  االحتياجات  تلبية 
االنفجار ضحايا  استيعاب 

دوالر(  مليون  دوالر(   مليون   3939( يورو  مليون   ( يورو  مليون   3333 تحشد  االوروبية  تحشد المفوضية  االوروبية  المفوضية 
الموافق  الخميس  يوم  االوروبية  المفوضية  أعلنت  لبنان   لبنانلدعم  لدعم 
33 مليون يورو (39 مليون دوالر)  2020/08/06 عن حشد ما يزيد عن 
البنية  وحماية  والمعدات  الطبي  والدعم  األولية  الطوارئ  احتياجات  لتلبية 
بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  الضخم  االنفجار  بعد  للبنان  الحيوية  التحتية 

.2020/08/04 الموافق  الثالثاء  يوم  البحري 
مثل  الغربية  الدول  من  لبنان  عىل  انهالت  المساعدات  عن  فضال  هذا 
فرنسا ، روسيا ، الواليات المتحدة االمريكية ، بريطانيا ، هولندا ، أسبانيا 

ص وألمانيا ؛ ، بولندا ، اليونان ، ق�ب
العالمية  الصحة  لمنظمة  ممثلة  أفادت  دولية حيث  منظمات  إىل  باإلضافة 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  واالتحاد  المنظمة  إن 
أرسال 40 طناً من اإلمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية، 
ومقرها  اإلنسانية  للخدمات  العالمية  المدينة  تكلفتها  دفعت  رحلة  متن  على 

اإلنسانية. الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  للتأهب  دبي، وهي مركز 
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