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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

ال���ش���ري���ف�
ع���ب���دال���ع���زي���ز آل س���ع���ود أم���س 
إل��ى اململكة املغربية ف��ي إج��ازة 

خاصة.
وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال خ����ادم 

احلرمني الشريفني لدى وصوله 
ال�����ى م����ط����ار اب�����ن ب���ط���وط���ة ف��ي 
ط��ن��ج��ة، رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
باململكة املغربية رشيد الطالبي 
ال��ع��ل��م��ي، ووال����ي طنجة ت��ط��وان 
م���ح���م���د ي���ع���ق���وب���ي، وال���ق���ائ���د 

الوزير السابق ميشال إده

رحيل مي�سال اإده
توفي أمس الوزير السابق ميشال 

إده عن عمر يناهز ال�91 عامًا.
أعمال  وال��راح��ل سياسي ورج���ل 
لبناني ماروني وكاتب متخصص في 
شغل  اإلسرائيلي،  العربي  ال��ص��راع 
ع��ّدة مناصب وزاري���ة بن 1966 إلى 
1998، وترأس الرابطة املارونية منذ 

عام 2003 ولغاية عام 2007.
الثانوية في مدرسة  امت دراس��ت��ه 
االباء اليسوعين في بيروت وانتسب 
ب��ع��ده��ا إل���ى كلية احل��ق��وق بجامعة 

القديس يوسف وذلك عام 1945.
ك����ان وزي������رًا ل���اع���ام ب���ن 1980 
والتعليم  للثقافة  ووزي����رًا  و1982، 
ووزي���رًا  و1995،   1992 ب��ن  العالي 
الشهيد  الرئيس  حكومة  في  للدولة 
ب��ن 1996 و1998،  رفيق احل��ري��ري 
ك��م��ا ش��غ��ل م��ن��ص��ب رئ���ي���س ك���ل من 
»الرابطة املارونية« بن 2003 و2007، 

و»الشركة العامة للطباعة والنشر«.
ول���د م��ي��ش��ال إده ع���ام 1928، من 
ع��ائ��ل��ة م��ارون��ي��ة ب��ي��روت��ي��ة م��ن��ذ 320 
سنة، كما يقول. ولقد حفظ عبارة كان 
ي��رّدده��ا اب��وه دائ��م��ًا، وه��ي »ال��واح��د 
��ْم ب���امل���درس���ي، ب���ّس ب��ي��ت��رّب��ى  ب��ي��ت��ع��لَّ

بالبيت«.

ت������زوج م����ن ي�����وال ض���وم���ي���ط. ل��ه 
منها أرب��ع��ة صبيان واب��ن��ة. هوايته 
األساسية هي املطالعة التي اكسبته 

ثقافة مميزة.
مثاال  بحق،  إده،  ميشال  ويعتبر 
في املعادلة اللبنانية، ورم��زًا للعيش 
املشترك، ومصدر وح��ي وإل��ه��ام لكل 
ش���اب ط��م��وح، ان���ه ص���ورة امل��ارون��ي 

املسيحي اللبناني والعربي الصلب.
ون���ع���ى رئ���ي���س امل���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي 
اإلس���ام���ي ال��دك��ت��ور وج��ي��ه ف��ان��وس 
وأع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري������ة للمركز 
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ال��راح��ل ال���ذي ك��ان 
صديقًا للمركز وشرح من على منبره 
الصهيونية  األط���م���اع  ن��واي��ا  س���وء 

املجرمة التي حتيق بلبنان وشعبه.
كذلك نعاه نقيب احملررين جوزف 
ال��ق��ص��ي��ف��ي ال����ذي اع��ت��ب��ر ان رحيله 
ونقاًء  اشراقًا  األكثر  الصفحة  طوى 
ف���ي ت���اري���خ ل��ب��ن��ان احل���دي���ث، فيما 
اللجان  لتجمع  العام  املنسق  وصفه 
وال��رواب��ط الشعبية معن بشور بأنه 

النصير التاريخي لقضية فلسطن.
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص��اة ل���راح���ة نفسه 
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد 
الثاثاء 5 تشرين الثاني في كنيسة 

م���ار ي��وس��ف احل��ك��م��ة، األش��رف��ي��ة ثم 
يوارى الثرى في مدفن العائلة، رأس 

النبع.
تقبل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال��ص��اة في 
الساعة  من  ابتداًء  الكنيسة  صالون 
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا وي��وم��ّي األرب��ع��اء 
واخلميس 6 و 7 اجلاري في صالون 
كنيسة مار يوسف احلكمة، األشرفية 
اب��ت��داًء م��ن ال��س��اع��ة احل��ادي��ة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساًء.
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