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مصادر لـ »األنباء«: هبة املليار السعودية لتغطية اإلنفاق العسكري واألمني الطارئ

حزب اهلل يتجاهل عودة احلريري.. وال »صفقة رئاسية« في األفق
لدينا خيار لتشكيل ميليشيا 
او حمل السالح بوجه سالح 
احد، خيارنا هو دعم الدولة 
ومس���اعدة اجليش والقوى 
األمني���ة مبع���زل عن بعض 
ارتكبت هنا  الت���ي  االخطاء 
او هناك، فاذا كان حزب اهلل 
يرتكب اخطاء بحق لبنان فهذا 
ال يعني ان نرد عليه باخطاء 
مماثلة او ان نلجأ الى كس���ر 

شوكة الدولة وهيبتها.
بعدئذ صدر عن املجتمعني 
بيان اعتب���روا فيه ان عودة 
احلري���ري ش���هادة اضافية 
على التزام هذا البيت بوحدة 
لبنان واستقالله وكيانه، واكد 
املجتمعون التمسك مبؤسسات 
الدولة السياسية والعسكرية 
واالمنية، بوصفها الضمانة 
اللبنانيني  الوحي���دة ألم���ن 

وعيشهم املشترك.
ودعت 14 آذار الى انتخاب 
الرئيس، وشكرت امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز عل���ى هبته 
اجلدي���دة للجي���ش، ودعت 
اللبنانية  الى ضبط احلدود 
- الس���ورية من خالل نشر 
اجليش مدعوما بقوات األمم 
املتحدة كما يتيح القرار »1701« 
معتبرة ان ضبط احلدود ال 
يكتمل اال بانسحاب حزب اهلل 

من سورية.
وحتدث في االجتماع الى 
الرئي���س احلريري الرئيس 
امني اجلميل ود.سمير جعجع 
والرئي���س فؤاد الس���نيورة 
ود.ف���ارس س���عيد والوزير 
بطرس حرب. ورفض احلريري 
ربط عودته بهذا االستحقاق 
مبرزا استثمار السعودية في 
األمن اللبناني بأربعة مليارات 

دوالر.
كما ابلغ احلريري رئيس 
احلكومة متام س���الم تبرعه 
ب� 15 مليون دوالر  شخصيا 
الهالي عرسال بغية معاجلة 
ذيول املعركة االخيرة وتأمني 
املراف���ق احليوي���ة والبنية 

التحتية للبلدة.

ودع���م الدولة والنهوض بها 
الن ال بديل عن الدولة القوية 

والقادرة.
وفي غياب أي موقف حلزب 
اهلل م���ن ع���ودة احلريري، 
اعتبرت اوساط تكتل االصالح 
والتغيير ان معطيات جديدة 
على الصعيد السياسي يفترض 
ان تتكشف في األيام املقبلة.

اجتماعات مكثفة للرئيس 
احلري���ري في يوم���ه األول 
ثم الثاني أم���س وابرز تلك 
االجتماع���ات لق���ادة 14 آذار 
الوس���ط، بحضور  في بيت 
الرئيسني امني اجلميل وفؤاد 
السنيورة ود.سمير جعجع 
وكتلة املستقبل، حيث وصف 
احلريري غياب���ه عن لبنان 
بالعقوبة القصوى له، وعودته 
بأهم مكافأة له، ووجه الشكر 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز على 
التي قدمها للبنان  املساعدة 
والتي فتحت له طريق العودة 
واعطت األمل لكل اللبنانيني 
بان بلدهم ليس متروكا من 
قبل اشقائه وهو محط املهم 
وقراره���م بحمايت���ه من كل 

تهديد.
وش���دد احلري���ري على 
ان الوظيفة االساس���ية لهذه 
الهبة هي دعم اجليش والقوى 
االمنية والدولة، واملساهمة 
في استقرار لبنان ومواجهة 
كل محاوالت تخريب العيش 
املش���ترك بني اللبنانيني، اما 
بالشأن الرئاسي فاكد احلريري 
بأن انتخاب رئيس جديد هو 
مس���ؤولية اجلمي���ع وليس 
صحيحا ان املسؤولية يتحملها 
سعد احلريري منفردا، معتبرا 
انه آن األوان لنفتح الباب امام 
انتقال واسع النتخاب الرئيس، 
واالنتقال الى التضامن الوطني 

ملواجهة التحديات.
انه  وشدد احلريري على 
دور تيار املستقبل هو حماية 
االعت���دال ومنع التطرف من 
التمدد واالنتشار وقال: ليس 

وواضح االجتاه نحو بعبدا، 
عبر التخفيف من رهن الرئاسة 
اللبنانية لالرتباطات االقليمية 

سورية كانت أو عراقية.
احلريري ابل���غ اركان 14 
آذار ان عودت���ه ال���ى لبنان 
نهائي���ة، وهي تأتي في اطار 
دعم االعتدال ومواجهة االرهاب 
الذي يجتاح لبن���ان، وهذه 
املواجهة ال تتم إال من خالل 
دعم الدول���ة وإقفال احلدود 
واخلروج من األتون السوري، 
موضحا ان���ه يتبنى اخلطة 
التي اقرته���ا مؤخرا قوى 14 
آذار والتي تلتزم خط االعتدال 

للقيادات املسيحية السياسية، 
ووضعها امام مسؤولية تزكية 
املرش���ح الرئاس���ي االنسب 
للطائفة وللوطن واملشترط 
ان يحظى مبعايير البطريرك 
بشارة الراعي اي من خارج 8 

و14 آذار.
وفي ضوء م���ا تقدم بات 
بحكم املستبعد التوصل الى 
الرئاسة األولى  حل ملعضلة 
املقررة  النيابية  في اجللسة 
ي���وم 12 أغس���طس، اي هذا 
االسبوع، وال حتى رمبا في 
اجللسة الالحقة املهم التوصل 
الى خارطة طريق مس���تقيم 

امتناع حزب اهلل عن  بدليل 
محاولة إقن���اع العماد عون، 
بإزالة عوائق طموحاته من 

الطريق الرئاسي.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان محاوالت مرجعية مسيحية 
جرت إلقناع الرئيس احلريري 
صاحب اخلط���وط املفتوحة 
مع عون، مبصارحة االخير 
الطرح  الشأن، لكن هذا  بهذا 
لم يجد الص���دى املقنع، ألن 
مثل هذه املهمة األولى ان تأتي 
من مرجعية مسيحية جامعة، 
وعلى هذا األس���اس س���وف 
تطرح بكركي عقد لقاء موسع 

بيروت، اص���اب عصفورين 
بحج���ر واح���د، تعزيز خط 
االعتدال الس���ني ف���ي لبنان 
التنظيمات االصولية  بوجه 
املنبت، واإلسهام في  املريبة 
دعم وتقوية اجليش اللبناني 
عبر الهبة السعودية اجلديدة 
البالغة مليار دوالر والرامية 
الى تعزيز قدراته في محاربة 

االرهاب.
يضاف الى هذين الهدفني 
حتري���ك ملف االس���تحقاق 
الرئاسي املعلق، علما ان احلل 
االقليمي بالنس���بة لرئاسة 
اجلمهوري���ة لم ينضج بعد، 

بيروت ـ عمر حبنجر

الس���ابق  الرئيس  عودة 
للحكومة سعد احلريري الى 
بيروت، مازالت محور احلركة 
السياسية والنشاط االعالمي 
لليوم الثان���ي على التوالي. 
وهو اس���تهل نش���اطه امس 
بلقاء س���فراء الدول الداعمة 

للبنان.
اللقاء سفراء  وشارك في 
الوالي���ات املتح���دة ديفي���د 
هيل وس���فيرة كندا هيالري 
آدم، وممثلون عن س���فارات 
فرنس���ا وبريطانيا وروسيا 
والص���ني وإيطالي���ا وأملانيا 
واألمم املتح���دة. وقد عرض 
لهم الرئيس احلريري الوضع 
الراه���ن وأوجه صرف الهبة 
الس���عودية الداعمة للجيش 

والقوى األمنية.
وكان احلريري عقد خلوة 
مع د.سمير جعجع، اثر اجتماع 
قياديي 14 آذار في بيت الوسط 
مس���اء امس األول استمرت 

ساعة ونصف الساعة.
ونقل عن مصادر مطلعة انه 
مت التطرق الى الوضع االمني 
في ضوء احداث عرسال وإلى 
موضوع الهبة السعودية الى 
اجليش وقوى االمن، وواقع 14 
آذار فضال عن امللف الرئاسي. 
وقد مت التأكيد على موقف 14 
آذار الثابت من دعم ترشيح 
د.سمير جعجع مادام الطرف 
اآلخر متش���بثا مبوقفه من 
مقاطعة جلس���ات االنتخاب 
الرئاس���ية، برغم الش���غور 
الرئاسي احلاصل. وهذا يعني 
ان الكالم على تسوية رئاسية 
مع عودة احلريري ليس في 

محله الصحيح.
وعلمت »األنباء« ان هبة 
املليار دوالر ستوزع نقدا على 
املؤسسات العسكرية واألمنية 
الشهداء  لتغطية تعويضات 
ومعاجلة اجلرحى وإصالح 

األضرار البنيوية.
وبع���ودة احلري���ري الى 

)محمود الطويل( لبنانيون يوزعون احللوى على الطرقات احتفاال بعودة رئيس احلكومة السابق سعد احلريري 

 أوساط مسيحية
لـ »األنباء«: لقاء قريب 

للقادة املسيحيني 
في بكركي بهدف 

حسم موضوع رئاسة 
اجلمهورية

األسد والعلويون 
يحاربون من أجل 
البقاء فإذا خسروا 

احلرب خسروا 
وجودهم

أخبار وأسرار لبنانية

٭ الظروف ال تسمح بوصول عون: تقول أوساط سياسية في 14 
آذار إن الظروف اخلارجية واحمللية ال متسح بانتخاب عون 
رئيسا، خصوصا أن موقفه األخير الداعي الى التنسيق 
بني الدولة اللبنانية والنظام السوري في قضية عرسال 

قطع كل أمل في دعمه سعوديا وحريريا.
٭ موقف للجميل األسبوع املقبل: أكد الوزير سجعان قزي أن 
ترشيح الرئيس أمني اجلميل لالنتخابات الرئاسية اليزال 
واردا، وهو لم يطو صفحة ترشحه بعد، لكنه يربط اإلعالن 
الرس���مي عن ذلك بتوفير األجواء الوفاقية الالزمة حول 
ش���خصه، ألنه قادر على أن يتواصل مع جميع األطراف 
وأن يكون مرش���حا توافقيا، إال أن مصادر كتائبية أكدت 
أن الرئيس اجلميل ليس في وارد طرح ترشيحه مبنزلة 
»تنافس« مع د.سمير جعجع، وبالتالي فإن إعالن الترشيح 
يفترض أن يسبقه سحب جعجع لترشيحه باسم قوى 14 
آذار، رغم أن هذه القوى لم تعلن رسميا أن مرشحها هو 
جعجع، بل هي أيدت ترشيحه كونه ينتمي إليها. وتضيف 

املصادر أن ما يجعل الرئيس اجلميل يفكر في الترش���ح 
رسميا، هو ما يسمعه من أصداء مشجعة من قوى ال تنتمي 
الى 14 آذار، ومن إعالن عدد من النواب استعدادهم للنزول 
الى مجلس النواب واملشاركة في اجللسة االنتخابية إذا 
انس���حب جعجع من املعركة وخاضها اجلميل كمرش���ح 
توافقي. ومن املتوقع أن يصدر عن اجلميل موقف خالل 
األس���بوع املقبل حول مسار االس���تحقاق الرئاسي، بعد 

استكمال جولة له بدأها مع الرئيسني سليمان وبري.
٭ صيغتان للتمديد للبرملان: مع اقتراب موعد العش���رين من 
اغسطس اجلاري، فإن التمديد للمجلس النيابي سيأخذ 
طريقه الى اإلقرار، كما يقول مصدر سياسي مطلع، الذي 
يضيف أن هناك اليوم صيغتني مطروحتني للتمديد: األولى 
تقضي بالتمديد للمجلس س���نة واحدة، والثانية تقضي 
بالتمديد له ملدة سنتني ونصف السنة، أي مبا يؤدي الى 
إكمال والية املجلس بعد التمديد السابق الذي امتد لفترة 

سنة ونصف السنة.

٭ جعجع في عيون السيمان: رئيس »القوات اللبنانية« د.سمير 
جعج���ع، الذي يعتبر خروجه من مق���ره في معراب من 
النوادر، شوهد األسبوع املاضي يتناول طعام العشاء في 
أحد مطاعم عيون السيمان الذي يكتظ عادة بالرواد السيما 
ليل السبت � األحد. وبحس���ب تقارير صحافية صودف 
وجود مدير املخاب���رات في اجليش العميد إدمون فاضل 
في املطعم نفسه مع أفراد عائلته ومجموعة من األصدقاء. 
على صعيد آخر، نقل عن جعجع دعمه لفكرة إقامة مناظرة 

مع العماد عون حول االستحقاق الرئاسي.
٭ مواقـف جان عبيـد: أكد الوزير الس���ابق جان عبيد )في 
بيان أصدره تعليقا على أحداث عرس���ال واملعركة التي 
يخوضها اجليش اللبناني ضد اإلرهاب( أن »أولى األولويات 
ف���ي دعم اجليش هي في االنتقال م���ن املؤازرة املعنوية 
الوطنية والسياس���ية للمؤسسة الوطنية االمنية األولى 
كقيادة وضباط ورتباء وأفراد، الى ميدان الدعم التسليحي 

والتجنيدي واملادي.

كما عبر عنه اإلسناد السعودي العاجل«.
وأشار الى أنه »ليس هناك أغلى من حياة هؤالء الشبان 
امليام���ني الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل ثم الوطن عليه إال 
حي���اة لبنان فقط، وهم في أي ح���ال حماتها وضمانتها 
وعصب حياته���ا. وأن حترير قافلة املختطفني من هؤالء 
البواس���ل يش���كل الهدف األول اآلن بعد تكرمي وإنصاف 
قافلة الشهداء األبرار منهم، ويجب عدم ادخار أي وسيلة 

أو إمكانية أو مجال متاح في هذا الباب«.
ولف���ت ال���ى أن »لبنان مرة أخرى ف���ي عني العاصفة 
وترخ���ص املمكنات واإلمكانيات كلها من أجل هذا الهدف 
الوطني النبيل، وبعده لكل هدف مكانه ومكانته وأولويته 
في هذا الترتيب والس���ياق. لبنان الواحد اآلن بجيش���ه 
الواحد الصلب املتماس���ك هو غاية وس���بيل نحو أنبل 
األهداف. حتت ذلك ومن أجله يرخص ويندرج كل شيء 
في النضال ضد هذه الغزوة اخلطرة الناقضة املنافية لكل 

دين أو شرع أو أخالق«.

القاضي عبداللطيف دريان
مفتياً جديداً للبنان اليوم

بيروت ـ خلدون قواص

ينتخب اليوم مفت جديد للجمهورية اللبنانية 
بدع���وة من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
االنتخاب اإلس���المي تمام سالم في بهو دار الفتوى 

بحض���ور رؤس���اء 
الحكومة السابقين 
وال���وزراء والنواب 
السنة الحاليين، أما 
المفتي الحالي الشيخ 
محمد رشيد قباني 
فلن يحضر جلسة 
االنتخاب كونه ليس 
الهيئة  عضوا ف���ي 

الناخبة.
واجتمعت أغلبية 
الناخب���ة  الهيئ���ة 
لمفت���ي الجمهورية 
البال���غ عددها 103 

على تس���مية رئيس المحاكم الشرعية السنية في 
لبنان الش���يخ عبداللطيف دريان، وأكدت مصادر 
الهيئة الناخبة ل� »األنب���اء« ان هناك إصرارا على 
التصويت للشيخ دريان وستفتتح جلسة االنتخاب 
بكلمة للرئيس تمام سالم يعلن خاللها بدء عملية 
إجراء االنتخاب، حيث ستتم مناداة الهيئة الناخبة 
باألس���ماء لوضع ورقة في صن���دوق االقتراع بعد 
ان يتم ترشيح الشيخ دريان احد اعضاء المجلس 

الشرعي االسالمي األعلى.
ويتبنى هذا الترشيح عضوان من الهيئة الناخبة 
في حين مازال القاضي احمد درويش الكردي العضو 
في الهيئة الناخبة مستمرا في ترشحه ولكن حظوظه 

قليلة في الفوز.
وبعد انتهاء االنتخاب سيقوم المفتي المنتخب 
ومن المرجح الش���يخ دريان بزيارة المفتي الحالي 
الشيخ محمد رشيد قباني الذي سيبارك له انتخابه 
مفتيا للجمهورية اللبنانية على ان يتم تس���ليمه 

أمانة االفتاء في 15 سبتمبر المقبل.
وبمناس���بة هذا االنتخاب يقيم الرئيس س���عد 
الحريري مأدبة غداء في بيت الوسط بحضور المفتي 
المنتخب والمفتي الحالي ورؤساء الحكومة والهيئة 

الناخبة.

الشيخ عبد اللطيف دريان

الفوضى ستعم الشرق األوسط ونعيش مرحلة ما قبل الطوفان

األب مبارك لـ»األنباء«: املسلمون تضامنوا
مع مسيحيي املوصل أكثر من الغرب املسيحي

مشيرا الى تسهيل تهجير او 
التي ينظر  هجرة املسيحيني 
الوجهة االنس���انية  اليها من 
والدميقراطية، معتبرا ان هذا 
االمر مشاركة في املؤامرة التي 
ال تعني فقط قوة السالح بل 
ان هذا النوع من االس���تقبال 
للمسيحيني هو ضعف من نوع 
سياسي واخالقي وديبلوماسي، 
معتبرا ان ذلك ال يساهم فقط 
في تهجير املس���يحيني الذين 
ترك���وا بالده���م وارضهم بل 
يساهم ايضا في استقبال الذين 

لم يقرروا بعد ان يتركوا.
ان  الى  وأشار األب مبارك 
الكنيس���ة ال تدخل احلروب 
بجيوش وبقوة مسلحة، مشيرا 
انها تعمل ديبلوماس���يا  الى 
وتتدخل م���ع املجتمع الدولي 
واكد ان وزارة اخلارجية في 
الڤاتيكان تق���وم باالتصاالت 
ومبا يجب ان تقوم به من اجل 
توضيح بعض االمور واتخاذ 
اوامر صارمة خاصة في األمم 
املتح���دة جلهة ما يتعرض له 
املسيحيون، موضحا ان هذه 
اذ جوبه���ت  الديبلوماس���ية 
بديبلوماسية معاكسة ال تصل 
الى مبتغاها بالسرعة املطلوبة، 
مؤكدا ان االتصاالت قائمة وان 
الكنيس���ة ال تعلن وال تدخل 
االعالم في اتصاالتها وجتري 
ديبلوماس���يتها وال تظهر ما 
تفعله علنا وهي تعمل ما ترى 

ان بإمكانها فعله.

يطلب���ون من���ه احلماية وال 
يطلبون ان يكونوا معه او ضده، 
مؤكدا ان هذه املسألة جعلت 
اكث���ر من 300 ألف مس���يحي 
يتركون سورية اما الى الدول 
القريبة مث���ل االردن ولبنان 
البعيدة كما  الهجرة  الى  واما 
ترك غيرهم من املسلمني،ورأى 
ان احلرب في سورية مختلفة 
عن حرب العراق، مشيرا الى 
ان االسد والعلويني يحاربون 
من اجل البقاء فإذا خس���روا 
احل���رب خس���روا وجودهم، 
بينما املعارضة حتارب من اجل 
الوصول الى السلطة، ورأى ان 
من يحارب في العراق من اجل 
الوصول الى السلطة قد يخسر 
أو يربح ويبقى، اما من يحارب 
من اجل البقاء فالبد ان يستنفد 
كل القوى من اجل احلفاظ على 
نفسه وعلى عشيرته وقبيلته، 
واشار الى ان احلرب في سورية 
ليست مذهبية، اما في العراق 
فهي مذهبية بامتياز، والسنة 
والشيعة على حد السيف أما 
املسيحيون فكأنهم فرق عملة، 
معتبرا ان التقسيم في العراق 
بات امرا واقعا حيث الكيانات 

الطائفية باتت موجودة.
واكد االب مبارك ان احدى 
خطايا املجتمع الدولي واخطاء 
الغرب غي���ر املغف���ورة هي 
الطلب الى املسيحيني في هذا 
املشرق ان يهجروا ويأتوا الى 
فرنس���ا او غيرها من الدول، 

بعضهم البعض آلالف السنني 
وسيتقاتل املسلمون باالشتراك 
مع بعضهم البعض ضد اليهود 
الصهاينة االسرائيليني، مشيرا 
الى ان الفوضى ستعم جميع 
املنطقة وسنعيش مرحلة ما 

قبل الطوفان.
وأش���ار األب مب���ارك الى 
املجتمعات التي تتخبط اليوم 
في دماء الثورات واالنتفاضات 
ومطالب احلري���ة واحلقوق 
وكأنها مطي���ة الهداف اخرى 
وهي حتقيق دويالت عنصرية 
وبش���كل خ���اص العنصرية 
الى ان حتقيق  الدينية، الفتا 
هذه الدويالت العنصرية يدعم 
دعم���ا كامال ومطلق���ا وجود 
التي  اليهودية  دولة اسرائيل 
طاملا ق���ال احل���كام فيها انها 
دولة يهودية، مش���يرا الى ان 
الفاعلني يأتون اليوم بتصفية 
عرقية او مذهبية للمجتمعات 
التي يحلمون بتأسيسها على 
منهج معني، ويؤكدون لدولة 
الدولة  انها ليست  اس���رائيل 
العنصري���ة الوحيدة في هذه 
املنطقة، مش���يرا الى وصول 
اسرائيل الى اهدافها عبر اقتتال 
العرب بعضهم ببعض، واعتبر 
العنصرية  الدولة  ان طبيعة 
هي رفض اآلخر املختلف في 

العادات والثقافة والدين.
ان  ال���ى  ولف���ت مب���ارك 
املسيحيني في سورية اتهموا 
بأنهم مع النظام والواقع انهم 

التي مت���ارس حتقيق اهدافها 
بقوة السالح قد تصل الى الهدف 
لكنها لن تصل الى كل االهداف، 
ان املسيحيني في  الى  مشيرا 
املوصل ق���د يتركون ارضهم 
ملدة من الزمن تستمر ألشهر 
وسنوات قليلة لكنها ستعود 
الى أهلها االصليني، مشيرا الى 
التضامن مع املس���يحيني  ان 
اتى من املسلمني  في املوصل 
اكث���ر مما اتى من دول الغرب 
املتهمة بأنها مسيحية، ورأى ان 
تضامن املسلمني مع املسيحيني 
هو رفض لكل مذاهب التكفير 
ومدارسه، ويؤكد ان املرحلة 
لن تطول وسيعود الوعي الى 
املجتمعات الت���ي يهجر منها 
الذين سيعودون  املسيحيون 
الى اوطانهم، مش���ددا على ان 
حياة االنسان هي التي يؤسف 
عليها، ال على احلجارة والتراب 
الننا نرى في االنس���ان مهما 
كان دينه اخا لنا في االنسانية 
كما يقول املس���لمون انفسهم 
هو اخوة لكم في االنس���انية، 
اذا لم يكون���وا اخوة لكم في 
الدين، معتبرا ان هذه االخوة 
سقطت في زمن التكفير ومتى 
سقطت االخوة عن املسيحيني 
س���قطت ايض���ا ع���ن بعض 
املس���لمني اآلخرين وسقطت 
ع���ن كل دول املنطقة، ورأى 
ان الس���يناريو الذي سيكون 
بعد رحيل املسيحيني عن هذه 
املنطقة هو تقاتل املسلمني مع 

بيروت ـ اتحاد درويش

رأى رئيس جامعة احلكمة 
األب كميل مبارك اننا اليوم في 
زمن ما قبل الطوفان وان دم 
األبرياء الذي يسقط في العراق 
وفلسطني وسورية وفي مناطق 
اخرى من الشرق االوسط هو 
فتي���ل لغض���ب اهلل، معتبرا 
الضحايا التي تقتل في احلروب 
وعلى اجلبهات، ضحايا من اجل 
الدفاع عن أمر معني، أما األبرياء 
الذين يعيشون بسالم فبأي حق 
يقتلون؟، ورأى ان املس���ؤول 
عن هذه اجلرائم التي توصف 
بأنه���ا جرائم حرب  احيان���ا 
وجرائم ضد االنسانية ليس 
من يفعلها فقط بل املس���ؤول 
هو صمت العالم وصمت األمم 
املتحدة التي من واجبها حماية 
أمن الن���اس، مؤكدا ان واجب 
املنظمات الدولية  تدعي انها 
تسهر على حقوق الناس فلماذا 
تغف���و حين���ا وتصحو حينا 
آخر؟، معتبرا ان هذه املنظمات 
مسيسة او مشاركة في املشروع 
العام الذي بشرنا به االميركيون 
مع كونداليزا رايس، اي املخاض 
الذي سيؤلد الشرق  العسير 
االوسط اجلديد، الفتا الى ان 
هذا الشرق أجهض ولن يعيش 
الن ما بني على الشر البد ان 

ينتهي وينتصر اخلير.
ورأى األب مبارك في تصريح 
ل�»األنباء« ان املوجة التكفيرية 

رئيس جامعة احلكمة االب مبارك


