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�أهم عناوين
هذا العدد

حول العامل( :ص)2
* روحاين يرفض تفتيش قواعد
إيران العسكرية
مقاالت و�آراء( :ص)3
* بحوزته ترسانة نووية :متق ِّلب
املزاج واغتال  140مسؤو ًال..
ما ال تعرفه عن كيم جونغ أون!
* مفاجأة مدوية :أردوغان “يسري
عىل خطى صدام” ..هذا ما أسسه!
�إقت�صاد( :ص)4
* تحالف بني وول مارت وغوغل
ملنافسة عمالق التسوق أمازون
علوم وتكنولوجيا( :ص)5
*  7أخطاء يرتكبها الجميع عند
شحن الهواتف الذكية ..تجنبها!
�صحة( :ص)6
ّ
* هل تعانون إنقطاع التن ّفس أثناء
النوم؟
* هذا ما يتسبب يف انتفاخ معدتكم..
عادات تقومون بها يومياً!
زوايا خا�صة( :ص)7
* تحذير ..أحذية الكعب العايل
تس ّبب هذا التش ّوه
منوعات( :ص)8
* حقائق ُتخفى عىل املسافرين
بالطائرة ..بعضها سيصدمكم!

info@an-nournews.com

احتجاج عراقي على اتفاق
حزب هللا والدولة اإلسالمية
انتقدت لجنة األمن والدفاع في البرلمان العراقي اتفاق حزب هللا
اللبناني مع عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية والذي تم بموجبه
نقل عناصر التنظيم من الحدود السورية اللبنانية إلى منطقة
البوكمال الحدودية مع العراق.
وقال عضو اللجنة ،النائب عن محافظة األنبار ،محمد الكربولي
إنه “من غير المقبول مطلقاً أن تقوم سوريا ولبنان بهذا االتفاق
على حساب العراق الذي قدم التضحيات الكبيرة في مواجهة
تنظيم داعش ،لتقوم تلك الدول اليوم بجلب عناصر التنظيم من
لبنان وزجّ هم على الحدود العراقية”.
وأضاف الكربولي “محافظة األنبار مقبلة على عمليات عسكرية
ضد داعش فكيف يتم تعزيز عناصر التنظيم بقدوم مئات
المجرمين أو االنتحاريين وخبراء المفخخات لتعزيز هؤالء
الذين يسيطرون على مدن القائم وراوة وعنه وهي مفتوحة
باتجاه الحدود السورية”.
ووصلت قافلة تقل مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية وعائالتهم إلى
نقطة تبادل في شرق سوريا حيث سينتقلون منها إلى أراض
خاضعة لسيطرة التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطالق النار حسب
وحدة اإلعالم الحربي التابعة لجماعة حزب هللا اللبنانية.
وغادرت قافلة الحافالت وسيارات اإلسعاف الحدود اللبنانية
السورية ،أواخر الشهر الماضي ،برفقة قوة من الجيش السوري
بموجب وقف إلطالق النار دخل حيز التنفيذ في  27أغسطس/
آب الماضي.
وأنهى االتفاق هجوماً استمر أسبوعاً على جيب جبلي للتنظيم
المتشدد بمنطقة الحدود بين لبنان وسوريا وشنه الجيش اللبناني
على جبهة داخل األراضي اللبنانية فيما حارب حزب هللا
والجيش السوري على جبهة أخرى داخل األراضي السورية.
من جهة أخرى اتهم النائب العراقي علي البديري الحكومتين
العراقية والسورية بالتآمر على الشعب العراقي والحشد الشعبي
اثر سكوتهم على الصفقة التي حصلت بين حزب هللا والدولة
اإلسالمية التي نقل بموجبها عناصر التنظيم إلى منطقة البو
كمال ،مخاطباً حزب هللا “دماء شبابنا وشعبنا وحشدنا ليست
ارخص من دماء اللبنانيين”.
وقال البديري إن “االتفاق الذي حصل بين حزب هللا اللبناني
والحكومة السورية من جهة وتنظيم داعش اإلرهابي من جهة
أخرى نعتبره بكل بساطة مؤامرة على العراق”.
وأضاف البديري أن “جميع األطراف التي شاركت في االتفاق من
حزب هللا والحكومة السورية والحكومة العراقية والتحالف الدولي
تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي دماء جديدة ستسيل في مواجهة
ً
متسائال “أين طيران التحالف الدولي،
داعش بتلك المناطق”.
ولماذا لم يعمل على ضرب تلك القوافل من اإلرهابيين ،وكيف
تم االتفاق بين طرفين بصفقة ضحيتها سيكون الشباب العراقي”؟

مرسمة
العلَم اللبناني ُيرفع ألول م ّرة في منطقة غير
ّ
مع سوريا
أتاح طرد تنظيم
الدولة االسالمية من
جبال جرداء في شمال
شرق لبنان قرب
الحدود غير المرسّ مة
مع سوريا للجيش
اللبناني الدخول ألول
مرة الى تلك المنطقة.
وفوق تلك الجبال
ينتشر جنود بزيّهم
ّ
المرقط ومدرّ عاتهم
المموّهة بعد نحو أسبوع من المعارك مع تنظيم الدولة
االسالمية في منطقة جرود رأس بعلبك وجرود القاع
والتي انتهت باتفاق قضى بانسحاب عناصر التنظيم
المتطرف من جانبي الحدود اللبنانية السورية.
وقال أحد عناصر القوات الخاصة في الجيش اللبناني
“قبل الدواعش لم يكن هناك وجود للجيش اللبناني في
هذه المنطقة ولم يكن هناك أحد أبدا”.
وأضاف “حين تقدمنا إلى المنطقة ،أزلنا علم داعش
ووضعنا للمرة األولى العلم اللبناني” ،موضحاً “لم تكن
هذه الطرقات موجودة في السابق ،فتحناها لكي نتمكن
من ادخال سياراتنا” في إشارة إلى طرقات تمرّ بين
التالل الرملية.
ويتشارك لبنان وسوريا حدوداً على طول  330كيلومتراً
غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها خاصة في شمال شرق
البالد ،وهذا ما جعل الحدود طوال سنوات منطقة سهلة
لالختراق من قبل المهربين .كما حافظ الجيش السوري
على تواجده في بعض المواقع المحاذية لتلك الحدود
غير المرسمة ما كان يشكل عائقاً في بعض األحيان أمام
المزارعين اللبنانيين في هذه المنطقة.
واتفق لبنان وسوريا في العام  2008على تشكيل لجنة
مشتركة لترسيم الحدود المتداخلة بينهما في عدة مناطق،
إال أن الترسيم لم يتم ،وزاد النزاع الدائر في سوريا منذ
العام  2011األمور تعقيداً.
وفي هذه المنطقة الجبلية في أقصى جرود رأس بعلبك،
استراح بعض الجنود إلى جانب سياراتهم المدرعة أو
جلسوا في خيمهم العسكرية ،واتخذ آخرون موضعاً قتاليا
فوق مدرعات ّ
معززة برشاشات آلية.
وقال جندي من اللواء السادس في الجيش “هذه المرة
الناشر :النور ش .م .م.
المدير العام  :حـبيب االسـطا
مديرة التحرير:غـادة االسـطا
المستشار القانوني :حـسن الخليل
مدير العالقات العامة  :منير خليل

األولى التي يكون
فيها للجيش اللبناني
وجود ثابت في هذه
المنطقة”.
وقال آرام نيرغيزيان
الخبير في الشؤون
اللبنانية السورية
في معهد الدراسات
ا ال ستر ا تيجية
ومقره
والدولية
الواليات المتحدة
“هذه المرة األولى التي يقترب فيها الجيش والحكومة
اللبنانيين من السيطرة بشكل كامل على الحدود مع
سوريا” .ولفت إلى أن العديد من المواقع الجديدة للجيش
اللبناني تتواجد في مناطق غير متفق عليها بين البلدين
وهي األقرب إلى المنطقة التي يقول لبنان إنها الحدود
الفعلية بينهما.
رواية األمن القومي
ومنذ اندالع النزاع السوري في العام  ،2011لم تعد
تلك المنطقة تقتصر على مهربي البضائع بل شهدت
أيضا تسلل الجئين يفرون من الحرب في بالدهم أو
حتى مسلحين ،كما تساقطت عليها القذائف من الجانب
اآلخر من الحدود.
وفي العام  ،2014خاض الجيش اللبناني معارك عنيفة
في بلدة عرسال القريبة من الحدود مع مسلحين تابعين
لجبهة النصرة وتنظيم الدولة االسالمية قدموا من سوريا.
وانتهت المعارك بعد أيام بخروج المسلحين من البلدة،
لكنهم تمكنوا من احتجاز  30عسكرياً لبنانياً.
وانكفأ مقاتلو جبهة النصرة إلى جرود عرسال ومقاتلو
تنظيم الدولة اإلسالمية إلى جرود القاع وجرود رأس
بعلبك.
وشن الجيش اللبناني في  19اغسطس/آب حملة
عسكرية لطرد تنظيم الدولة االسالمية .وبعد معارك
عنيفة ضيق خاللها الجيش اللبناني الخناق على
الجهاديين ،تم اإلعالن عن اتفاق لوقف اطالق النار
على جانبي الحدود ،وانسحب اإلرهابيون مع عائالتهم
من األراضي اللبنانية.
ويقاتل حزب هللا منذ العام  2013بشكل علني إلى
جانب قوات النظام السوري ،ويمتلك ترسانة ضخمة
من السالح في لبنان .ويشكل امتالكه للسالح نقطة
خالف بين اللبنانيين ،فيما يتفق الكثيرون على الموقف
االيجابي من الجيش اللبناني.
ورأى نيرغيزيان أنه بعد تعزيز الجيش اللبناني
النتشاره على الحدود مع سوريا “قد تشكل امكانياته
تحديا لحزب هللا”.
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Now accepting
new clients

VOLUNTEERS
AVAILABLE TO HELP
FILL OUT SSI,
MEDICAID,
FOOD STAMP
APPLICATIONS

PROUD
MEDICAID
PROVIDER UNDER
CCSP AND
SOURCE
PROGRAM

• In home care- we send care givers to Care for Elderly,
Disabled and Handicapped in their home
• Our caregivers speak ARABIC & FARSI, and many other
languages
• One of the largest providers in Georgia with 100s of
Satisﬁed Clients

Looking for a job? Join our team of 100s of
caregivers
Send inquiry or resume to
a1hmcr@aol.com
1875 Old Alabama Road Suite 420
Roswell, GA 30076

A One Home Care, Inc.

A Licensed Private Home Care Provider

404-518-7847

