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اشتباكات وسط بيروت و أنصار “حزب هللا” وحركة
“أمل” يشعلون النار في خيام معتصمين ـ (صور

وفيديوهات)
منذ 6 ساعات

ب�وت: أشعل أنصار لحزب الله وحركة أمل، مساء األحد، النار � خيام املعتصم�، وسط

ب�وت، بحسب مراسلة األناضول

وأشارت مراسلة األناضول إ� أن أنصار حزب الله وأمل يقدرون بنحو 500 شخص تقر�ًبا،

موضحة أن الجيش اللبنا� انتشر للفصل ب� الجانب�.

يأ� ذلك فيما اتهمت قوات األمن بعض “املشاغب�” باالعتداء ع� املحال التجارية � شوارع

وسط العاصمة، معلنة عن قيامها بمالحقتهم، وفق بيان ع� “تو��”.

ونشرت املدير�ة العامة لـ “قوى األمن الداخ�”، ع� حسابها ع� “تو��”، مقطع فيديو يظهر

لحظة قيام أحد املتظاهر�ن بإلقاء املفرقعات ع� عناصر مكافحة الشغب � شارع املعرض

وسط ب�وت.
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وحثت املتظاهر�ن السلمي� ع� “االبتعاد عن مكان املواجهات لسالمتهم”.

وعاد “العنف” إ� وسط ب�وت، مساء األحد، بعد أن شهدت الليلة املاضية اشتباكات متفرقة

ب� قوات األمن ومحتج� وعناصر مناهضة لالحتجاجات الشعبية الراهنة.

وأفادت مراسلة األناضول بأن عناصر من قوى األمن الداخ� تعمل ع� إبعاد املتظاهر�ن �

شارع “املعرض”، املؤدي إ� مقر مجلس النواب (ال�ملان).

ُ

قوى االمن الداخلي
@LebISF

احد الفیدیوھات یظھر اإلعتداء بالمفرقعات الناریة على عناصر مكافحة الشغب وھي تحافظ 
twitter.com/LebISF/status/… على ضبط النفس .#قوى_االمن #لبنان

قوى االمن الداخلي @LebISF
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و”حزب الله” وحركة “أمل” شر�كتان � حكومة سعد الحر�ري، التي أُج�ت ع� االستقالة،

� 29 أكتوبر/ تشر�ن أول املا�؛ تحت ضغط احتجاجات مستمرة منذ السابع عشر من ذلك

الشهر.

وعاد اسم الحر�ري، رئيس حكومة تصر�ف األعمال، إ� واجهة االستشارات بعد أن اعتذر �

وقت سابق عن عدم ال�شح لتشكيل الحكومة، � ظل إصراراه ع� تأليف حكومة تكنوقراط،

تلبية ملطلب املحتج�.

ويصر املحتجون ع� حكومة تكنوقراط قادرة ع� معالجة الوضع� السيا� واالقتصادي، �

بلد يعا� أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب األهلية ب� 1975 و1990.

بينما ترغب أطراف أخرى، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر و”حزب

الله” وحركة “أمل”، بتشكيل حكومة هج� من سياسي� واختصاصي�.

كما يطالب املحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة األموال املنهوبة، ورحيل ومحاسبة

بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد واالفتقار للكفاءة.

(األناضول)
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www.lbci.com/live والبث المباشر LDC# و LBCI# مباشرة اآلن من وسط بیروت... تابعونا عبر
#لبنان_ینتفض
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