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اتصاالت بالمفتي قباني للمعايدة واالطمئنان.. وسليمان إلى نيويورك اليوم

لبنان: بدء االستعداد الستشارات الخميس وكالم عوني عن تفاهم مع الحريري
مص�ادر ل� »األنب�اء«: جه�ات عربية نصح�ت لبنان بعدم الترش�ح للمقع�د المؤقت ف�ي مجلس األمن

غد والتي يفترض ان تتمدد اياما 
عدة، اقله بسبب وجود الرئيس 
ميشال س����ليمان في نيويورك 
ممثال للبنان في افتتاح الدورة 
اجلديدة لالمم املتحدة، وس����فر 
الى  الس����نيورة  الرئيس فؤاد 
الرياض للمش����اركة في افتتاح 

جامعة امللك عبداهلل اليوم.
وطرحت معلومات للصحف 
عن احتمال لقاء الرئيس سليمان 
في نيويورك بوزير اخلارجية 
الس����وري وليد املعلم للتداول 
فيما آلت اليه االوضاع في لبنان 
واملنطق����ة اس����تكماال للحديث 

الهاتفي بني سليمان واالسد.

عضوية لبنان في مجلس األمن

وهنا تقول مص���ادر مت�ابعة 

ل� »األنب����اء« ان جهات محلية 
وعربي����ة تنصح لبن����ان بعدم 
الترشح للمقعد املؤقت في مجلس 
االمن عن املجموعة العربية كي 

ال يأتي بالدب الى كرمه.
واوضحت املصادر ان مجلس 
االمن الدولي في تركيبته اجلديدة 
التصويت على  سيكون عليه 
امور كثيرة وخطيرة، خصوصا 
فيما يتناول ايران واي موقف 
ملندوب لبنان في االمم املتحدة 
سيكون محرجا للوضع الداخلي 
اصوت مع او ض����د، لذلك من 
االفضل للبنان االبتعاد عن هذا 

الشر احملتم.
وتوقعت مصادر االكثرية ان 
يأخذ احلريري في اعتباره ان 
التشكيلة التي قدمها للرئيس 

ميشال سليمان في السابع من 
سبتمبر لم تعد اساسا للبحث، 
انها لم تلق جتاوبا  خصوصا 
م����ن املعارض����ة وال حتى من 
التي اعتبرتها  بعض االكثرية 

مجحفة.

ال تشكيلة جديدة

لك����ن احلريري ل����ن يطرح 
تش����كيلة جديدة اال في ختام 
مشاوراته الثانية، وهو سيصر 
على مفاوضة املعارضة باجلملة 
وعلى عدم جتزئة التفاوض على 
التأليف، بحيث تبدأ باحلقائب 
الوزاري  ثم باالسماء والبيان 

وان يعتمد سلة حلول.
وكشفت مصادر عن وساطات 
يدعمها الرئيس ميشال سليمان 

القناع الرئيس املكلف بتوزير 
جب����ران باس����يل م����ع اعطاء 
وزارة االتصاالت الحد الوزراء 
احملسوبني على الرئيس سليمان، 
بيد ان ذلك يجعل حصة سليمان 
هي االكبر واالثمن، ما لفت انتباه 
االكثريني املعترضني اصال على 

التشكيلة السابقة.

التمسك بمعادلة 15 ـ 10 ـ 5

في هذا السياق، جدد رئيس 
كتلة الوف���اء للمقاومة النائب 
محمد رعد التأكيد على حكومة 
الوطنية والش���راكة  الوحدة 
وصيغة 15 � 10 � 5 القادرة على 

انهاء التجاذبات.
النائب علي  بدوره، ح���ذر 
حسن خليل املعاون السياسي 

بيروت � عمر حبنجر
انش����غلت وس����ائل االعالم 
العربية واللبنانية امس مبتابعة 
اخلبر الذي تفردت به »األنباء« 
في عدد امس حول املعلومات التي 
وردت الى املخابرات اللبنانية عن 
احتمال اس����تهداف مفتي لبنان 
الشيخ محمد رشيد قباني بعمل 
انتحاري اثناء توجهه الى اداء 
صالة العيد في مس����جد محمد 
االمني في وسط بيروت، او داخل 
هذا املس����جد، ما حمل اجليش 
وقوى االمن الداخلي الى اتخاذ 
اجراءات غاية في الش����دة على 
الطريق من منزل املفتي في محلة 
تلة اخلياط حتى املس����جد في 

وسط العاصمة.
ونقلت وكاالت االنباء وقائع 
اخلبر كما نش����رته »األنباء«، 
واستصرحت بعض الفضائيات 
املس����ؤولني في اجلي����ش ودار 
الفت����وى، حيث مت التأكيد على 
ورود اشارات حول االنتحاري 
امللفوف بحزام متفجر واملكلف 
باستهداف مفتي اجلمهورية الى 
مديرية املخابرات التي تفاعلت 
معها بس����رعة، فابلغت مفتي 
اجلمهورية باالمر واطلعت قائد 
اجليش العماد جان قهوجي على 
الوضع فاوعز باجراء الالزم، وفي 
هذا الضوء مت نش����ر احلواجز 
والدبابات في الطريق الى املسجد 

وحوله.
وقد ج����رت اتصاالت عالية 
املستوى باملفتي قباني مهنئة 

بالعيد وبالسالمة ايضا.

االستشارات الحكومية

في ه����ذا الوق����ت، تتحضر 
االوساط السياسية في بيروت 
الستش����ارات بعد غد من اجل 
محاولة تش����كيل احلكومة في 
دورة التكلي����ف الثانية التي ال 
تبدو مشفوعة بأمل كبير، ذلك 
ان املعطيات الدولية واالقليمية 
احلاكمة للمسارات اللبنانية ال 
تشجع، وكذلك انعكاساتها على 
اطراف الداخ����ل اللبناني، لكن 
ما على الرئيس املكلف س����عد 
احلريري اال ان يحاول كما تقول 

اوساط االكثرية.
من����اخ الطبيع����ة اللبنانية 
ف����ي هذه الفت����رة ليس افضل، 
فاللبنانيون يعيش����ون اجواء 
»ينايرية« عاصفة وماطرة منذ 
اول ايام العيد، فيما هم مازالوا 
على ابواب العش����ر الثالث من 
سبتمبر، لكن رغم ذلك فإن بعض 
املتفائلني يرون ان مثل هذا املناخ 
استثنائيا، وبالتالي يتوقعون 
املناخي����ة  انقش����اع االج����واء 
الرئيس  والسياسية مع عودة 
املكلف سعد احلريري من اململكة 
العربية الس����عودية وشروعه 
باستئناف حركة التشاور بعد 

للرئي���س نبي���ه ب���ري م���ن 
محاولة البعض وضع ثوابت 
املعارضة على طاولة املناورات 

السياسية.

الكتائب مع الرئيس المكلف

الوزير الكتائبي ايلي ماروني 
الحظ ان شروط املعارضة في 
موض���وع تش���كيل احلكومة 
مازال���ت هي هي، مش���يرا الى 
ان الفريق االكثري املس���يحي 
وان اعت���رض عل���ى احلقائب 
في التش���كيلة االولى فهم لن 
يعطلوا تأليف احلكومة وهم 
يقفون مع الرئيس املكلف سعد 
احلريري للوصول الى حكومة 

وحدة وطنية.
نائب بيروت االكثري ميشال 
فرع���ون رأى ف���ي احتفال في 
انه عندما تعتبر فئة  شتورة 
في لبنان ان مصاحلها او مصالح 
خارجية اهم من مصلحة الوطن 
الدول���ة على دورها  وتنافس 

يكون البلد في خطر.

السفراء يعيقون الحكومة

النائب طالل ارسالن،  لكن 
عض���و 8 آذار، ق���ال في تأبني 
القي���ادي ف���ي حزب���ه صالح 
العريضي ان االزمة التي يعيشها 
لبنان حاليا هي ازمة نظام، الفتا 
الى ان السفراء يعيقون تشكيل 

احلكومة.
العالمة السيد محمد  وكان 
حس���ني فض���ل اهلل ق���ال في 
خطبة العيد ان احملاور الدولية 
وضعت لبنان مجددا على محطة 

االنتظار.

الحريري توافق مع عون

من جانبه، قال النائب آالن 
عون عن كيفي����ة مالقاة تكتل 
الرئيس  التغيير واالص����الح 
املكلف في استشارات احلريري: 
نحن ذاهبون الى االستشارات 
السابقة  وس����نطوي الصفحة 
وسيبدأ املسار اجلديد مبقاربة 
مختلف����ة تقوم عل����ى روحية 
جديدة تؤك����د ان التيار ليس 

مستهدفا.
وعما نشر حول زيارة قام بها 
العماد ميشال عون الى سورية 
اوائل الشهر اجلاري، قال عون ان 
من زار سورية على رأس السطح 

هل يعود لزيارتها سرا؟
العوني  النائ����ب  ب����دوره، 
حكمت ديب نفى ما نش����ر عن 
هذه الزيارة، وقال ان الغرض 
من هذه التلفيق����ات ذر الرماد 

في العيون.
وقال عضو الكتلة العونية 
سيمون ابي رميا ان احلريري 
تواف���ق م���ع العم���اد ع���ون 
للوصول الى تشكيلة حكومية 

مرضية.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات خوسيه ساالفرانكا بحضور وزير الداخلية زياد بارود

األحزاب اللبنانية: ورش تنظيمية بين استحقاقي »النيابة« و»البلدية«

رئيس البعثة األوروبية سلم سليمان التقرير االنتخابي األخير 
بيروت: وصل امس الى بيروت رئيس البعثة االوروبية 

ملراقبة االنتخابات النيابية اللبنانية خوسيه ساالفرانكا لتقدمي 
تقريره النهائي حول االنتخابات، حيث التقى رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود.
وسلم ساالفرانكا الى س���ليمان تقرير البعثة عن مراقبة 
االنتخابات الذي اش���ار الى النضوج والوعي لدى الش���عب 
اللبناني واحل���س املدني لديه، واثنى عل���ى الصدقية التي 
اعطاها الدور الذي ق���ام به الوزير بارود في التحضير لهذه 
االنتخابات وبتوجيهات مباشرة من رئيس اجلمهورية، وهو 
ادى خدمة كبيرة لبالده، والح���ظ التقرير ان اجلميع قبلوا 
بالنتائج وان ال حوادث تذكر في هذه االنتخابات التي حصلت 

في يوم واحد.
ولفت سليمان امام الوفد الى ان اعداد قانون جديد لالنتخابات 
يعتمد على النسبية يعطي مع التدابير امليدانية والتحضيرات 
اللوجستية صورة متكاملة عن استحقاق عصري ودميوقراطي 

لالنتخابات النيابية.
وبحث سليمان مع نائب الرئيس العراقي عادل عبداملهدي 
االوضاع السياسية واالمنية في العراق والتدابير التي تتخذها 
الس���لطات من اجل ضبط االمن واالس���تقرار في البالد، ومت 
البحث في موضوع الديون املستحقة للشركات واملؤسسات 
اللبنانية لدى العراق وايجاد تسويات او حلول ملعاجلة هذه 

االشكالية.

العثرات التي واجهتها على املستوى »العقائدي«.
ويتردد داخل األوساط الكتائبية ان النائب اجلميل الذي بدا ان والده 
الرئيس اجلميل يتأثر بأسلوبه وليس العكس يسعى الى »حتريك« 
القاعدة احلزبية لتكون أكثر فاعلية، خصوصا على الساحة املسيحية 

التي تشهد تنافسا بني قوى متعددة على اجتذاب املؤيدين.
وثمة أسباب موضعية تقف وراء »النفضة« الكتائبية لعل أولها 
جتربة االنتخاب����ات النيابية التي خاضها احلزب في أكثر من دائرة 
حيث يفت����رض ان القيادة خلصت الى اس����تنتاجات تقوميية ألداء 
التنظيم وحتدي����دا ماكينته االنتخابية، أما ثانيه����ا فهو التحضير 
لالنتخابات البلدية التي ستسمح للحزب بتثبيت قدمه على الساحة 
املسيحية بعد انكفاء طويل، أما ثالثها فيكمن في اخلطة املوضوعة 
لتفعيل املواقع احلزبية الس����يما القيادات منها من خالل الفصل بني 
»الوظائف« مبعنى عدم اجلمع بني منصبني تنظيميني أو بني حقيبة 
وزارية أو مقعد نيابي وبني رئاسة اقليم نظرا الى تفعيل هذه املواقع 

من خالل التفرغ لها.
3- التيار الوطني احلر: بعد االنتخابات النيابية بحوالي أس����بوعني، 
بدأ يكثر الكالم في أوس����اط الناشطني في التيار عن وجود برنامج 

لدى العماد ميش����ال عون إلنعاش اللجان ف����ي التيار الوطني احلر 
ومحاسبة املخفقني.

وهو أمر يؤكده عون الذي يش����ير الى ان النظام الداخلي للتيار 
يتضمن مادة تسمح مبراجعته بعد عامني.

وهو أمر سيحصل وسيترافق مع نشاط اضافي لتعزيز الوضع 
التنظيمي والدخول في مرحلة تعزيز آلية التثقيف السياسي داخل 

التيار وتفعيل العمل احلزبي مبا يضمن آليات عمل أكثر فاعلية.
ويجري حاليا وضع صيغة أولية لشكل اللجان اجلديدة ودورها 
في ظل اشارات الى نية عون التفرغ في املرحلة املقبلة إلعادة هيكلة 

حزب التيار الوطني احلر واجراء انتخابات داخلية فيه.
وهذا األمر هو واحد من أهداف اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار الذي 

دعا اليه عون غدا األربعاء وهو األول من نوعه منذ ثالث سنوات.
ويراهن عون بقوة على الدورة التنظيمية لسد الكثير من الثغر 
وللرد على املعترضني على أداء التيار في اآلونة األخيرة، ولتفعيل 
املشاركة والدور في مواجهة التحديات واالستحقاقات املقبلة السيما 

االنتخابات البلدية.
ويبدو ان العماد عون يريد ان يستهل الورشة من »نقطة الصفر« 

بيروت: في حني يسيطر اجلمود السياسي في لبنان 
وسط التعثر املس����تمر في تشكيل احلكومة اجلديدة 
بفعل العراقيل والش����روط والشروط املضادة التي يصر 
عليها فريقا املواالة واملعارضة، يبدو الوقت الضائع في 
املشهد السياسي الداخلي مناسبا جدا بالنسبة للعديد من 
األحزاب، السيما املسيحية منها، كي تنصرف الى ورشات 
تنظيمية لترتيب ش����ؤونها الداخلية ومراجعة أوضاعها 
مستفيدة من جتربة االنتخابات النيابية األخيرة، وعلى 

أبواب استحقاق انتخابي آخر هو االنتخابات البلدية...
1- الق�وات اللبنانية: أروقة معراب اليوم أشبه بخلية نحل واجلميع 
منهمك في تنظيم املؤمتر الع����ام الذي تنطلق عملية االعداد له بعد 

شهرين، وينعقد مطلع الربيع املقبل.
فبعد تأجيل أكثر من مرة خالل األعوام املاضية بفعل التطورات 
السياسية واألمنية املتالحقة، تعقد القوات هذا املؤمتر وهو يكتسب 
»صفة تأسيسية« كونه األول من نوعه منذ قيام حزب القوات مطلع 
التسعينات، وهو يرتكز أساسا على مبدأ الدميوقراطية بحيث تنتخب 
الوحدات احلزبية مس����ؤوليها وممثليها ف����ي املؤمتر الذين بدورهم 

ينتخبون قيادة القوات.
وقد سمحت األجواء احمللية واالقليمية التي تشهد حالة من الركود 
السياسي في األسابيع املاضية للدكتور سمير جعجع بقراءة مسودة 
النظام العام التي أقرتها ندوة احملامني في القوات، ودفعت باللجنة 
التنفيذية الى حتديد موعد املؤمتر التأسيسي وانطالق التحضيرات 
وفق منهجية على مراحل تتضمن توزيع مسودة النظام احلزبي بعد 
اقرارها على املناط����ق والقطاعات القواتية وعلى مكاتب القوات في 

دول االنتشار إلبداء املالحظات.
كم����ا تتضمن فتح باب االنتس����اب الى احل����زب واطالق العملية 
االنتخابية الداخلية إلدخال دم جديد الى احلزب، على ان يلي كل ذلك 
املؤمتر احلزبي العام الذي يطرح مختلف األمور احلزبية والسياسية 
والوطنية للنقاش وتشكيل جلان في مختلف امليادين واحلقول لوضع 

برامج وآليات عمل للسنوات املقبلة.
2- الكتائب اللبنانية: في حزب الكتائب اليوم ورشة تنظيمية كبيرة 
هي باألحرى »نفضة« تعيينات تبدأ من األعلى وصوال الى أس����فل 
الهرم تبغي احداث حركة في احلزب ذي ال� 72 عاما، وضخ دم شبابي 
جديد يواكب املرحلة التي يعد لها النائب سامي اجلميل الذي يتولى 
منصب منسق اللجنة املركزية في احلزب، وهو يطرح أفكارا تنظيمية 
ويتبنى مواقف سياسية هي أقرب ما تكون الى »الصدمات الكهربائية« 
التي يعتقد ان هذه املؤسسة احلزبية بأمس احلاجة اليها بعد سلسلة 

وحتديدا من النظام الداخلي الذي جرى اقراره في يونيو 2006 )اقترع 
62 شخصا لصالح النظام املقترح وعارضه 54(.

 4- احلزب التقدمي االش�تراكي: ستون عاما هي عمر النظام الداخلي 
للحزب االش����تراكي، وفي العام 92 شهد آخر تعديل له، وفي السابع 
من ديس����مبر 2008 يوم انتخاب مجلس قيادة احلزب جرى االتفاق 
على عقد جمعية عمومية تنظيمية لبحث الشؤون الداخلية للحزب 

على ان يكون موعدها بعد االنتخابات النيابية، وهذا ما حصل.
الهم احلزبي طاغ على ما عداه، خاصة اشراك الشباب في املسؤوليات 
احلزبي����ة وغيرها من القضايا التي أهملها التقدمي منذ دخوله جنة 

السلطة.
ويقوم مسؤولو مفوضية الداخلية في احلزب بلقاءات في املناطق 
حيث تعقد جمعيات عمومية لش����رح أفكار احلزب بعد »االنعطافة« 

املستجدة لدى رئيس احلزب النائب وليد جنبالط.
وتتح����دث مصادر قيادية عن اس����تيعاب جمهور احلزب للخيار 
السياس����ي اجلديد ال����ذي تقدمه في عملية »نقد لس����لبيات املرحلة 

املاضية وثغرها«.
أما الورشة التنظيمية فتحمل عنوان »التجدد والتنشئة احلزبية«، 
وقد تبني بناء على القرارات الواردة من الكوادر احلزبية: أهمية التواصل 
الدائم والفعال مع الناس/ ضرورة التجديد والتطوير في املسؤوليات 
والقيادات ورفع السقف على مستوى كل املسؤوليات، واشراك جيل 

الشباب والنساء/ تفعيل آلية العمل احلزبي في املناطق.
مبوازاة هذه احلركة، يشهد احلزب ورشة تعيينات واسعة تبدأ من 
رأس الهرم بعدما قام رئيس احلزب خالل اجلمعية العمومية األخيرة 
بإعفاء كل املس����ؤولني احلزبيني من مهامهم باستثناء مجلس قيادة 
احلزب املنتخب أصال، وقد شمل االعفاء املفوضني وصوال الى مديري 
الفروع والهيئات االداري����ة، ومت اختيار عدد من املفوضني ومديري 

الفروع بعد استشارة الهيئة العامة للفرع وتثبيته بقرار رئاسي.
5- حركة أمل: تعيش استقرارا حزبيا وتنظيميا أكدت عليه وقائع 
ونتائج املؤمتر العام »السريع« الذي عقد ليوم واحد بعد االنتخابات 
ومت فيه تثبيت الوجوه والش����خصيات البارزة واملخلصة للرئيس 

بري في مواقعها.
حركة أمل مطمئنة الى وضعها على املستويات السياسية والشعبية 
والتنظيمية وذلك لثالثة عوامل: زعامة نبيه بري الثابتة واملستقرة 
وهو صاحب دور أساس����ي ومحوري في احلكم واللعبة السياسية، 
والتحالف الثابت مع حزب اهلل الذي يشكل عامل دعم للحركة ويخفف 
عنها أعباء املعارك االنتخابية على الساحة الشيعية، والوجود املتجذر 

للحركة وأنصارها في مؤسسات الدولة واداراتها.

مصدر في 8 آذار لـ »األنباء«:

إما صيغة 15 � 10 � 5 وإما العودة 
إلى الثلث الضامن وجبران باسيل

مكاوي يدعو دمشق للمساعدة بنزع 
السالح الفلسطيني خارج المخيمات

4 نواب عونيين ينفون
زيارتهم وفرنجية للڤاتيكان

بيروت � ناجي يونس
وافق مصدر قيادي في قوى 8 آذار على ان قراءة االوضاع اللبنانية 

ممكنة من منطلقني، االول محلي والثاني استراتيجي.
وقال املصدر ل� »األنباء«: يكمن املنطلق احمللي في التوقف عند املسار 
الداخلي لالحداث حيث يقف الرئيس املكلف سعد احلريري امام خيارين، 
اما ان يعود الى صيغة 15 � 10 � 5 فيغرق في دوامة املطالب املستعصية 
بتوزير الراسبني وإما العودة الى الثلث الضامن. واشار الى ان الرئيس 
بري »ابلغ اجلميع ان بقاء وزارة الداخلية بعهدة الرئيس سليمان يستمر 
اخليار االفضل في الوقت احلاضر«، اما اذا تنصل احلريري من صيغة 15 
� 10 � 5 فإن املعارضة ستطالب بالثلث الضامن في حد ادنى وسيتمسك 
العماد عون بوزارة االتصاالت واسنادها الى صهره الوزير جبران باسيل 
االمر الذي س����يصعب على احلريري ان يقبل به بأي شكل من االشكال. 
ويبدو ان التعقيد س����يكون عنوان التكليف الثاني، فتشكيل احلكومة 
مصيره رهن التطورات اخلارجية التي تش����كل املنطلق االستراتيجي 
للوضع اللبناني اذا جاز التعبير، واش����ار املص����در الى توقف احلوار 
السوري � االميركي بسبب القرار االميركي باقتصار اي تفاهم مع دمشق 
على الدور االمني، حيث تنحصر املطالب االميركية في ان تقوم سورية 

بكل ما يضبط االمن في العراق ونقطة على السطر.
ومبا ان الرئيس املكلف سعد احلريري ال يستطيع ان يتحمل تبعات 
تعطيل تشكيل احلكومة لفترة غير قصيرة فإنه سعى للتشكيل فوصل 
عمدا الى االعتذار االول ليسعى في تكليفه الثاني الى كسب ما امكنه من 
الوقت قبل اتضاح مسار االمور السورية � االميركية، فاذا كانت ايجابية 
فإن احلريري سيش����كل حكومته، واذا اس����تمرت سلبية فإن احلريري 

سيعمل حتى يصبح مضطرا لالعتذار.

بيروت: دعا رئيس جلنة احلوار الفلسطيني � اللبناني السفير خليل 
مكاوي دمشق الى املساعدة على نزع سالح الفصائل الفلسطينية، 
خارج املخيمات في لبنان، مشيرا الى ان معظم قيادات هذه الفصائل 

موجودة في سورية، وبالتالي تتأثر باملوقف السوري.
وف���ي تصريح متلفز اعتبر م���كاوي ان االوان قد آن لكي يرتاح 
لبنان، فهو قد ضحى كثيرا ألجل القضية الفلس���طينية، مذكرا بأن 

لبنان هو الدولة الوحيدة التي متلك فيها الفصائل أسلحة.
وكان األمني العام للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طني � القيادة 
العامة أحمد جبريل اعتبر في تصريح له ان نزع السالح الفلسطيني 
في لبنان هو خدمة إلسرائيل، متجاوزا االستخدام املفرط واحلصري 

لهذا السالح في الصراعات االقليمية داخل لبنان.

بيروت: نفى أربعة من نواب تكتل االصالح والتغيير: زياد اس����ود 
وحكمت ديب وسيمون ابي رميا ورحيل رحمة علمهم بزيارة قام 

بها العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية الى الڤاتيكان.
وقال النائب ديب ردا سؤال على ان زيارة عون للڤاتيكان ليست 
مطروحة حاليا. اما النائب اس���ود فقد رد نش���ر معلومات عن هذه 
الزيارة بأنه قد يكون لالصطي���اد باملاء العكر بقصد تأزمي العالقة 

بني بكركي والتيار احلر.
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