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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت
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قائد سابق لليونيفيل في لبنان يتولى مهامه 
كرئيس لفيدجي
سوفا ـ أ.ف.پ: تولى اجلنرال جيوجي كونروتي القائد السابق 
لقوة االمم املتحدة العاملة في لبنان مهامه امس كرئيس 
لفيدجي، وهو منصب فخري بشكل اساسي. وقال كونروتي 
في حفل تنصيبه في سوفا: »سأكرس نفسي في سبيل رخاء 
جمهورية فيدجي وكل الفيدجيني وحماية واحترام حقوقهم«.

انسحاب اجلميل ونواب الكتائب بعد رفض بري حتويل اجللسة النتخاب رئيس

»تشريع الضرورة« عبر في أول جلسة للبرملان اللبناني منذ عام
الكتائب اعتصاما في »البيت 
املرك���زي« للح���زب في وقت 

انعقاد اجللسة التشريعية.
ورحب النائب وليد جنبالط 
بالتسوية واعتبرها أمرا إيجابيا 

تعلق عليه اآلمال الكبيرة.
وتعهد النائب وائل أبوفاعور 
الذي كان في عداد وفد سالم الى 
الرياض، بأن تكون األولوية 
املقبلة لقانون  في اجللس���ة 
االنتخاب ونق���ل هذا االلتزام 

الى احلريري.
النائب العماد ميشال عون 
رحب بالتس���وية، واصفا ما 

حصل بأنه »يوم سعيد«.
وقال: حص���ل اتفاق على 
قانون اجلنس���يات وقانون 
البلديات وقان���ون االنتخاب 
وما تبق���ى قضايا تفصيلية، 
وسنكون بني احلاضرين إلقرار 

هذه القوانني املطروحة.
القوات  ب���دوره رئي���س 
اللبنانية س���مير جعجع قال 
من جهت���ه إن احلريري أنقذ 
املوقف، بعدما وصلنا الى وضع 

مقفل تقريبا.
الرئي���س فؤاد  وت���رأس 
الس���نيورة اجتماع���ا لكتلة 
الوسط فور عودته من برلني، 
وتركز البحث على سبل التعامل 

مع املواضيع املطروحة.
كما عقد في بيت الوس���ط 
آذار مت  اجتم���اع لق���وى 14 
التأكيد في���ه على أن حتالف 
هذه الق���وى هو مبنزلة إطار 

وطني شامل.

الرياض  محادثات مكثفة في 
مع الرئيس متام سالم وعدد 
من الوزراء كانوا ضمن الوفد 
أنقذ  املرافق، ه���ذا املخ���رج 
االطراف الذين باتوا أس���رى 
مواقفه���م الس���اخنة أحيانا، 
الوقوع في  وأعفى لبنان من 

احملظور املالي.
التفاهم على قانون  وكان 
اس���تعادة اجلنسية من دون 
تعدي���الت جوهرية العنصر 
احلاسم في الدفع نحو التسوية 
في حني أتى االتفاق حول قانون 
االنتخابات مبنزلة ربط نزاع 

حول هذا املوضوع.
مصادر اعتبرت ل� »األنباء« 
أن اجلميع يعتبر نفسه رابحا 
في هذه التسوية، التيار احلر 
اللبنانية، حصال  والق���وات 
على االلت���زام بإقرار قانوني 
اس���تعادة اجلنسية وحترير 
أموال البلديات، مع تعهد سعد 
احلريري مبناقش���ته وإقرار 
قانون االنتخاب في أول جلسة 

تشريعية الحقة.
الرئيس نبيه بري حافظ 
عل���ى ثوابت���ه،  بينما قطف 
الرئيس سعد احلريري ثمرة 
التسوية التي أصبحت حتمل 
اسمه، فيما جتنب حزب اهلل 
العماد  االحراج حيال حليفه 
ميش���ال عون، الذي كان بدأ 
يتح���دث ع���ن حل���ف ثالثي 
مسيحي جديد منه ومن القوات 

اللبنانية وبكركي.
 فيما نفذت مصلحة طالب 

سالم وعقب كلمة له في افتتاح 
اجللسة.

ثم طل���ب رئي���س حزب 
الكتائب النائب سامي اجلميل 
الرئيس بري  أن  الكالم، غير 
أفسح املجال للنائب عن القوات 
الذي  اللبنانية أنطوان زهرا 
قال: هناك مائة نائب في القاعة 
فإذا كنا فعال منلك قرارنا فإنني 
آمل أن تتحول اجللس���ة الى 
جلس���ة انتخاب رئيس، فعال 
التصفيق من نواب املستقبل 

و14 آذار.
النائب اجلميل  ثم حتدث 
وطال���ب بجواب م���ن رئيس 
املجلس حول املادتني 73 و75 
التي تقول: »إذا اجتمع املجلس 
فال يحق له أن يعمل شيئا آخر 
إال انتخاب رئيس اجلمهورية«، 
لذا أطلب من���ك أن تطلب من 
الى  العام���ة حتويلها  الهيئة 
جلسة انتخاب فكان رد الرئيس 
بري انها  جلس���ة تشريعية، 
وعندها اعتذر اجلميل ومعه 
نواب احلزب، وانسحب  من 

القاعة.

ربع الساعة األخير

»تسوية الضرورة« التي مت 
التوصل اليها في ربع الساعة 
االخير أنقذت تشريع الضرورة 
وامليثاقية وأوقفت احملظور 
الذي كاد أن يقع ولعب اجلميع 

على احلافة.
الصيغة املخرج الذي أعلنه 
الرئيس سعد احلريري بعد 

ال� 100 نائ���ب وغياب رئيس 
تكت���ل اإلص���الح والتغيير 
العماد ميشال عون والنائب 
وليد جنبالط ترأس الرئيس 
نبيه بري اجللس���ة بعد أكثر 
التشريع  من عام على غياب 
بحضور رئيس احلكومة متام 

الدستور 73 و74 و75 تتحدث 
عن آليات انتخاب الرئيس وان 
الدستور واضح وصريح جدا 
إال ان الرئيس بري قال ان هذا 
الكالم ليس بالنظام وأنا دعيت 

الى جلسة تشريعية.
 وس���ط حض���ور جتاوز

تشريع، وجدد هذا املوقف في 
جلسة تشريع الضرورة، حيث 
الكتائب  حضر رئيس حزب 
النائب سامي اجلميل مع نواب 
احلزب، مطالبا رئيس املجلس 
نبيه بري بتحويل اجللسة الى 
هيئة انتخابية، مؤكدا ان مواد 

بيروت- عمر حبنجر  واتحاد درويش

سلكت جلس���ة »تشريع 
الضرورة« طريقه���ا بعد ان 
عاش لبنان وعلى مدى اسبوع 
حاال م���ن الت���أزمي والتعقيد 
على خلفية عدم إدراج قانون 
االنتخاب على جدول أعمالها 
واحلديث املتمادي عن ميثاقية 
هذه اجللسة، إال ان االتصاالت 
واملشاورات التي سبقت اجللسة 
أدت الى إنقاذها في ربع الساعة 
األخيرة بعد تسوية أفضت الى 
الى  حتويل قانون االنتخاب 
جلنة مصغرة إلجنازه خالل 
شهرين وإقرار قانون اجلنسية 
وحترير أم���وال البلديات من 
عائ���دات اخللي���وي وإجناز 
املشاريع املالية وتأجيل النقاش 
في املشاريع غير الضرورية 
يضاف الى ذلك التزام الرئيس 
سعد احلريري بعدم حضور اي 
جلسة تشريعية ال يكون على 
جدول أعمالها قانون االنتخابات 

ملناقشته وإقراره.
إذا عب���ر مجل���س النواب 
بأمان نحو التشريع وحضرت 
التيار  القوتان املس���يحيتان 
الوطني احلر والقوات اللبنانية 
اللتان شكلتا في األيام القليلة 
املاضية س���دا منيعا في وجه 
انعق���اد اجللس���ة، اما حزب 
الكتائب الذي خرج من حتالفه 
مع التيار والقوات فبقي ثابتا 
على موقفه املطالب بانتخاب 
رئيس للجمهوري���ة قبل اي 

)محمود الطويل( جلسة مجلس النواب وفي االطار نواب الكتائب خالل انسحابهم من اجللسة  

جعجع عن »تسوية 
الضرورة«: احلريري 

أنقذ املوقف

انتشار عناصر حزب اهلل بشكل غير مسبوق في كل شوارع الضاحية اجلنوبية.. و»داعش« يتبنى العملية

تفجيران انتحاريان هزا الضاحية اجلنوبية لبيروت وأوقعا عشرات القتلى ومئات واجلرحى

ه����ز  وكاالت:   � بي����روت 
انتحاري����ان امس  تفجي����ران 
الضاحية اجلنوبية لبيروت، 
في اعتداء يع����د األكثر دموية 
في مناطق نفوذ حزب اهلل منذ 
بدء قتاله في سورية عام 2013 
الى جانب قوات نظام الرئيس 

بشار األسد.
وقتل نحو 41 شخصا على 
األقل وأصي����ب حوالي مائتني 
آخرين بجروح كحصيلة أولية 
التفجيرين االنتحاريني  جراء 
اللذين اس����تهدفا مساء أمس 
منطق����ة ب����رج البراجن����ة في 
الضاحية اجلنوبية لبيروت، 
وفق مل����ا أفاد وزي����ر الصحة 

اللبناني وائل ابو فاعور.
وقال ابو فاعور خالل تفقده 
موقع االنفجارين ان حصيلة 
القتلى ارتفعت الى 41 شهيدا وما 
يزيد عن مائتي جريح، مشيرا 
الى ان إصابات عدد كبير منهم 
خطرة، مما قد يرفع من حصيلة 

القتلى جراء التفجيرين.
أمني وكالة  وأفاد مص����در 
فرانس برس بأن »انتحاريني 
يضعان حزامني ناسفني دخال 
سيرا على االقدام الى شارع )في 
منطقة ب����رج البراجنة( حيث 
اقدم����ا على تفجير نفس����يهما 
بالقرب من مركز جتاري، بفارق 

سبع دقائق بينهما«.
وفرض حزب اهلل طوقا امنيا 
مش����ددا في موقع التفجيرين 
االنتحاريني، وس����ط حالة من 
الهل����ع في صفوف الس����كان، 
خصوصا ان التفجيرين وقعا 
السادسة مساء  الساعة  قرابة 
في شارع ش����عبي مكتظ. كما 
فرضت القوى األمنية إجراءات 

مشددة.
وقال أحد شهود العيان وهو 

األسبق سعد احلريري وباسم 
تيار املس����تقبل »إن استهداف 
املدنيني عمل دنيء وغير مبرر 
ال تخفف من وطأته اي ادعاءات. 
ان قتل األبرياء جرمية موصوفة 
بكل املعايير من برج البراجنة 

الى كل مكان«.
واعلن اجليش اللبناني الليلة 
انه عثر على جثة انتحاري ثالث 
لم يتمكن م����ن تفجير حزامه 
الناسف في املكان نفسه الذي 
انتحاريني في  شهد تفجيرين 
الضاحية اجلنوبية لبيروت في 

وقت سابق من امس.
ولفت الى انه نفذ انتشارا 
واسعا في املنطقة وفرض طوقا 
امنيا حول م����كان االنفجارين 
كما باشر رفع األدلة من مسرح 
اجلرميت����ني لتحدي����د حج����م 

االنفجارين وهوية الفاعلني.
الى ذلك، تبنى تنظيم الدولة 
االسالمية »داعش« التفجيرين 

االنتحاريني.

املسؤولني الى تخطي اخلالفات 
والعمل على دعم املؤسس����ات 

الدستورية واالمنية.
واس����تنكر نائ����ب رئيس 
املجلس االسالمي الشيعي األعلى 
االمام الشيخ عبد االمير قبالن، 
اللذين اس����تهدفا  التفجيرين 

اآلمنني في برج البراجنة. 
وادان رئيس كتلة التغيير 
واالصالح العماد ميشال عون 
»عمليت����ي التفجي����ر في برج 
البراجنة«، موضحا أنها اليأس 
بعد الهزمية داعيا إلى التحلي 
بالثقة بالنفس لينتصر اخلير 

على الشر.
ال��ل��ق��اء  رئ���ي���س  ودان 
وليد  النائب  الدميوقراطي 
جنبالط التفجيرين اإلرهابيني، 
داعيا إلى »رص الصفوف على 
املستوى الداخلي والترفع عن 
اخلالفات والتجاذبات السياسية 
لتحصني  الضيقة  والفئوية 

الساحة اللبنانية«.
وقال رئيس الوزراء اللبناني 

منطقة الرويس بسيارة مفخخة 
في اغسطس 2013 قتل فيه 27 
ش����خصا وأصيب 336 آخرين 

بجروح.
وكش����ف حزب اهلل مطلع 
العام 2013 مشاركته في القتال 
في سورية، ما اثار جدال واسعا 
في لبن����ان. ويواصل خصوم 
احل����زب املناهض����ون للنظام 
التدخل  انتقاد هذا  الس����وري 
معتبرين ان����ه يجر لبنان الى 

النزاع السوري الدامي.
اللبنانية  وأدانت احلكومة 
وق����وى سياس����ية وحزبي����ة 
وش����خصيات عامة في البالد 
تفجيري الضاحية اجلنوبية 

في بيروت.
وأدان رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني متام سالم التفجيرين 
داعيا جميع اللبنانيني الى مزيد 
من اليقظة والوحدة والتضامن 
في وجه مخططات »الفتنة« التي 
تريد ايقاع االذى بلبنان، معربا 
عن أمله أن تكون حافزا جلميع 

ش����اب ميلك محال في املنطقة 
ان االنفجار حدث بعد وصوله 
بدقائ����ق، مضيفا: »حملت بني 
يدي أربعة شهداء هم صديقي 

وثالث سيدات محجبات«.
وأوضح شاب آخر بانفعال 
»عندم����ا دوى االنفجار الثاني 

ظننت ان العالم انتهى«.
وأشار مصور لوكالة فرانس 
برس في املكان الى تناثر اشالء 
بعض اجلثث ووجود بعضها 
اآلخ����ر داخل مح����ال جتارية. 
وانتشرت بقع من الدماء على 

األرض.
وجتمع املئات من س����كان 
التفجيرين،  املنطقة في مكان 
وعم����ل بعضه����م عل����ى نقل 
املصابني في س����يارات مدنية 
الى املستشفيات املجاورة قبل 

وصول سيارات االسعاف.
ووجهت املستشفيات القريبة 
من موقع االنفجارين نداءات الى 

املواطنني للتبرع بالدم.
وشهد لبنان منذ بدء النزاع 
السوري منتصف مارس 2011، 
سلس����لة م����ن أعم����ال العنف 
والتفجيرات التي أدت الى مقتل 

العشرات.
الضاحي����ة  واس����تهدفت 
اجلنوبي����ة ومناط����ق أخرى 
محس����وبة عل����ى ح����زب اهلل 
بتفجيرات عدة كان آخرها في 
يونيو 2014. وتبنت بعض هذه 
التفجيرات مجموعات جهادية، 
مشيرة الى انها رد على مشاركة 
احلزب الشيعي في القتال في 

سورية.
من اكثر االعتداءات السابقة 
انتحاريان  دموية تفجي����ران 
استهدفا السفارة اإليرانية في 
نوفمبر 2013 وتسببا في مقتل 
23 شخصا وجرح 150، وآخر في 

بعض االهالي يتجمعون السعاف املصابنينقل احد ضحايا التفجيرين االرهابيني

اشالء احد ضحايا االنفجار

41 قتياًل وأكثر
من مائتي جريح 

بينهم إصابات 
خطرة

اجليش اللبناني 
يعثر على جثة 

انتحاري ثالث في 
الضاحية اجلنوبية 

لبيروت

األمير عّزى رئيس وزراء لبنان:
عمل إرهابي استهدف أرواح األبرياء

الغامن يدين ويستنكر التفجيرين اإلرهابيني

سفارتنا بلبنان تطمئن على سالمة 
الديبلوماسيني الكويتيني واملواطنني

ــيخ صباح األحمد ببرقية  بعث صاحب السمو األمير الش
ــالم رئيس مجلس الوزراء في  تعزية الى دولة الرئيس متام س
ــموه عن خالص  ــقيقة أعرب فيها س اجلمهورية اللبنانية الش
ــن اللذين وقعا  ــاته بضحايا االنفجاري تعازيه وصادق مواس
ــفرا عن سقوط  في الضاحية اجلنوبية للعاصمة بيروت وأس
ــرات الضحايا واملصابني، مؤكدا سموه استنكار الكويت  عش
ــديدة لهذا العمل اإلرهابي الذي استهدف أرواح  وإدانتها الش
ــتقرار في البلد الشقيق  األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن واالس
ــانية،  ــرائع والقيم واألعراف اإلنس والذي يتنافى مع كل الش
مجددا سموه موقف الكويت الرافض لإلرهاب بجميع أشكاله 
ــعيها مع املجتمع الدولي للقضاء عليه وجتفيف  وصوره وس
منابعه سائال سموه املولى -جل وعال- أن يتغــمد الضحــايا 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
الى دولة الرئيس متام سالم رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا االنفجارين اللذين وقعا في الضاحية اجلنوبية للعاصمة 
بيروت مبتهال سموه الى الباري- جل وعال- ان يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وان مين على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

ــرب رئيس االحتاد البرملاني العربي رئيس مجلس األمة  أع
مرزوق الغامن عن استنكاره التام وإدانته الشديدة للتفجيرين 
اإلرهابيني اللذين وقعا بالضاحية اجلنوبية من بيروت وأسفرا 
عن سقوط العشرات من الضحايا. وقال الغامن في برقية بعث 
بها الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري »اننا نعرب عن 
تضامننا الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق في مواجهة اإلرهاب 
ــود الذي يستهدف أوطاننا دون استثناء ونحن على ثقة  األس
ــتهدف  بقدرة لبنان على جتاوز كل احملاوالت اآلثمة التي تس

أمنه واستقراره«.
وجدد الغامن في برقيته احلاجة الى عمل اقليمي ودولي حثيث 

ومنظم ملواجهة ظاهرة االرهاب واجتثاثها من جذورها.
ــن خالص التعازي وصادق  وأعرب الغامن للرئيس بري ع
ــا املولى تعالى ان  ــاة بضحايا التفجيرين اآلثمني، داعي املواس

يرحمهم وان يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

بيروتـ  كونا: أكدت سفارتنا لدى لبنان سالمة الديبلوماسيني 
واملواطنني الكويتيني في بيروت اثر االنفجار املزدوج الذي هز 

منطقة برج البراجنة في الضاحية اجلنوبية.
وطمأنت السفارة في بيان الى »ان جميع مواطنينا وموظفينا 
بخير وان السفارة تدين مثل هذه األعمال اإلرهابية التي تؤدي 

الى قتل االبرياء وتدمر املمتلكات من غير وجه حق«.
ودعت السفارة املواطنني الى االتصال بها في حال احلاجة 
للمساعدة على االرقام التالية 70095577-71171441 متمنية للجميع 

السالمة وان يعم األمن والهدوء ربوع لبنان الشقيق.


