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طيب!!!

براعم في جهنم
هل جترد بعض البشر من إنسانيتهم 
ونزعوا عنهم بشريتهم، ووصلوا إلى مرتبة 
أدنى بكثير من أحط احليوانات منزلة؟

ما أن قرأت بيان مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان فولكر تورك حتى 
شعرت برأسي يدور واألرض متيد حتت 
كرسي مكتبي، وغمامة سوداء ثقيلة تهبط 
من سقف الغرفة لتلف كل شيء، أغمضت 
عيني حلظات، متمنيًا أن يكون ما قرأته 
جــزءاً من «كابوس» ســأفيق منه عندما 
أفتح عيني، غير أن شاشة الكمبيوتر لم 
تتغيــر، وبقي اخلبر قائمًا، وكأنه ال يود 

االختفاء قبل أن يراه العالم كله.
«العثور على جثتي طفلتني شقيقتني 
مصريتني ١٢ و١٣ عامًا، مقطوعتي الرأس 
في حفرة للصرف الصحي مبخيم (الهول) 
الذي يضم عشرات اآلالف من نساء وأبناء 

الدواعش شمال سورية».
وبحســب تقريــر تلقــاه مكتب األمم 
املتحدة حلقوق اإلنســان، فــإن اجلثتني 
امتألتا بالطعنات بعد أن تعرضت الطفلتان 

الغتصاب وحشي.
وحدث ذلك بعد ان قامت مجموعة من 
النســاء املتطرفات فــي املخيم مبضايقة 
الطفلتني وأمهما بسبب «العار» الذي حلق 

بهن بعد تعرضهن لعنف جنسي!
والقســوة  اإلذالل..  هــذا  كل  مــا 
والوحشــية؟.. وكيــف نتــرك أطفــاًال 
«مصريني» في هذه البؤرة النتنة الواقعة 

خارج نطاق اإلنسانية؟

لألسف مخيم «الهول» الذي يقع شمال 
ســورية يضم أكثر مــن ٦٥ ألفا، نصفهم 
أطفــال دون الثانية عشــرة، ويشــكلون 
عائالت مقاتلي «داعش»، وينتمون لـ ٥٧

دولة بينها مصر، وسبق لألمم املتحدة أن 
ناشدت دولهم بضرورة استردادهم دون 
جدوى (ومن يرغب في استقبال «دواعش» 
صغار؟)، رفضت أغلب الدول األوروبية 
اســتقبال مواطنيها، وكذلك فعلت الدول 
العربيــة، والنتيجــة أن أكثر من ٣٠ ألف 
طفــل ال ذنــب لهم وال جريــرة ارتكبوها 
يعيشون في ظروف غير آدمية، ال يتحملها 
بشر، ويتعرضون ألســوأ أنواع العذاب 
واالغتصاب دون توفير أدنى حد للرعاية 
الصحية، ودون احلصول على أي تعليم 
سوى ما تزرعه أمهاتهم «الداعشيات» في 
عقولهم من شر وحقد، ليكبروا ناقمني على 
الدنيا وســاخطني على بالدهم، متحولني 
إلى قنابل موقوتة و«دواعش» أكثر حنقًا 

على العالم.
ال أملك أن أناشــد العالــم إنقاذ أطفال 
ال ذنب لهم، ولكن أستصرخ كل مسؤول 
مصــري أن ينتشــل «األطفــال املصريني 
الذيــن ال ذنب لهم من قاع حفرة اجلحيم 
املسماة مخيم «الهول» حتى ال تتكرر مأساة 
الطفلتــني املصريتــني البريئتني، وحتى 
نضرب لبقية دول العالم مثًال رمبا يحتذون 
به وينقذون عشــرات اآلالف من املالئكة 

من هول.. مخيم «الهول».
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

بايدن يعتبر عدم التنديد مبعاداة السامية «تواطؤًا»
واشنطن- وكاالت: دعا الرئيس جو بايدن 
املسؤولني السياسيني األميركيني إلى التنديد 
علنا بـ«معاداة السامية»، بعد أيام من لقاء 
الرئيس السابق دونالد ترامب في مقر إقامته 
في فلوريــدا إعالميا معروفا بإنكار محرقة 
اليهــود في احلرب العاملية الثانية، ومغني 
الراب كانييه ويست الذي أشاد بأدولف هتلر.

وتأتي تصريحــات بايدن فيما يتصاعد 
القلق في الواليات املتحدة من انتشار خطاب 
معاداة الســامية الذي تتبناه بشكل متزايد 
شريحة من املتطرفني املؤمنني بتفوق العرق 

األبيض، واكتسب قوة في عهد ترامب.
وفي هذا الصدد، كتب بايدن في تغريدة 
«أود أن أوضح بعد األمور: الهولوكوســت 
حدثت بالفعل. هتلر كان شخصا شريرا». 

وأضاف «بدال من منح معاداة الســامية 
منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها 
علنــا أينما وجدت»، معتبرا ان «الســكوت 

تواطؤ».
وجاءت تصريحات الرئيس األميركي غداة 
تعليق شبكة تويتر كانييه حساب ويست، 
بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك 
مع جنمــة داود. وكتب رئيس «تويتر» في 
رســالة خاصة «آســف لكنك ذهبت بعيدا، 
هذا ليس حبا». ورد ويست متحديا إيلون 

ماسك: «من نصبك قاضيا؟».
وكان مغنــي الــراب نشــر أيضا صورة 
إليلون ماســك نصف عار وهو يغطس في 
املــاء، وكتب عليها «فلنتذكر دائما أنها آخر 

تغريدة لي».

«تويتر» تعلّق حساب مغني الراب كانييه ويست بعد إشادته بهتلر

السيسي وعبداهللا الثاني يتوافقان على العمل 
إلحياء عملية السالم وحّل القضية الفلسطينية

القاهرة - خديجة حمودة 

أكــد اجلانبــان املصــري 
تكاتــف  أهميــة  واألردنــي 
وتضافر جهود الدول العربية 
القائمــة  للتصــدي لألزمــات 
ببعــض دول املنطقــة، وذلك 
في إطار من احترام ســيادتها 
ووحدتها وبهدف إنهاء املعاناة 
اإلنسانية لشعوبها الشقيقة. 
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، امس في 
قصر االحتادية، امللك عبداهللا 
الثاني بن احلسني، ملك اململكة 
األردنية الهاشمية، حيث أقيمت 
مراســم االســتقبال الرسمي، 
ومت عزف السالمني الوطنيني 

واستعراض حرس الشرف.
وصــرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن الرئيس السيسي 
رحــب بزيارة أخيه جاللة امللك 
عبــداهللا الثانــي إلــى القاهرة، 
مشــيدا بالعالقــات األخويــة 
املتينة بــني مصر واألردن، وما 
بلغته من مســتوى متقدم على 
مختلف األصعــدة، ومعربا عن 
التطلــع لتعزيزها مبا يســاهم 
فــي حتقيــق مصالــح البلدين 
والشــعبني الشــقيقني، ســواء 
على الصعيد الثنائي أو في إطار 

املمتدة التي جتمع بني البلدين 
الشــقيقني، وكذلــك مســيرة 
العالقــات على مســتوى آلية 
التعــاون الثالثي مــع العراق 
الشقيق، مؤكدا حرص األردن 
على االستفادة من جهود مصر 
التنمويــة في كافــة املجاالت 
مــن خــالل تبــادل اخلبــرات 

واالستثمار املشترك.
وأوضح املتحدث الرسمي 
التباحــث  اللقــاء شــهد  أن 

الفلســطيني الشــقيق وفــق 
مرجعيات الشرعية الدولية.

كما مت التباحث حول عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك، 
حيث أكد اجلانبان أهمية تكاتف 
وتضافر جهود الدول العربية 
القائمــة  للتصــدي لألزمــات 
ببعــض دول املنطقــة، وذلك 
في إطار من احترام ســيادتها 
ووحدتها وبهدف إنهاء املعاناة 
اإلنسانية لشعوبها الشقيقة.

حــول مســتجدات األوضــاع 
فــي املنطقة، خاصة تطورات 
القضية الفلســطينية، حيث 
مت التوافق حول تعزيز جهود 
مصر واألردن نحو تقدمي الدعم 
الكامل لألشــقاء في فلسطني، 
ومــن أجل العمــل على إحياء 
عمليــة الســالم للتوصل إلى 
حل عــادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية، مبــا يضمــن 
احلقوق املشــروعة للشــعب 

أكدا أهمية تكاتف وتضافر اجلهود العربية للتصدي لألزمات القائمة ببعض دول املنطقة

جانب من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لعاهل األردن امللك عبداهللا الثاني في قصر االحتادية أمس

آلية التعاون الثالثي مع العراق 
الشقيق، السيما على املستويني 
االقتصادي والتجاري، كما ثمن 
اجلهــود التي تبذلهــا احلكومة 
األردنية في إطار رعاية اجلالية 

املصرية املتواجدة في األردن.
ومن جهتــه، أعــرب امللك 
عبــداهللا الثاني عــن التقدير 
العميــق الــذي تكنــه األردن 
ملصر على املستويني الرسمي 
والشعبي، واعتزازها بالروابط 

ميقاتي يخوض حتدي انعقاد مجلس الوزراء غدًا 
ومصادر: ميّهد جللسات تشريعية ويسّرع انتخاب الرئيس

بيروت ـ عمر حبنجر

وأخيرا فعلها رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي، 
منــذ بضعة أيام لــوح بعزمه 
دعوة مجلس الوزراء املستقيل 
الى االجتماع، وتفردت «األنباء» 
باإلشــارة اليه، وظن البعض، 
خصوصا فريــق التيار احلر، 
املشارك األساسي في احلكومة، 
انه يجس النبض وحسب، وان 
مقاطعة التيار ســتقنعه، بأال 
يفعــل، لكنه فعل وبــال تردد. 
ووجــه الدعوة غروب اجلمعة 
الــى جلســة يعقدهــا مجلس 
الوزراء ظهر االثنني، وليتحمل 
مــن يقاطع من الوزراء تبعات 

موقفه.
ويتضمــن جــدول اعمــال 
هذه اجللسة ٦٥ بندا، ما اعتبر 
متخطيا جدول أعمال الضرورة. 
املوقــف املعلن لــوزراء التيار 
ومعهــم الوزراء احملســوبون 
على الرئيس الســابق ميشال 

عون، واضح: املقاطعة.
املتابعــة تتوقع  املصــادر 
املقاطعــة بطرق شــتى، منها 
عدم احلضور مع اعالم مسبق 
باملقاطعة، او تدبير «ســفرة» 
عاجلة بداعي التغييب، او تلقي 
وزراء دعوات الى اخلارج، «على 

حني غرة».
فــي  باملقابــل سيشــارك 
اجللسة االولى ملجلس الوزراء 
منذ ستة اشهر ونصف الشهر 
وزراء ثنائي أمل وحزب اهللا من 
ضمن ١٦ وزيرا، اكدوا حضورهم 
اجللسة، قبل ان يضاف اليهم 
وزير االتصاالت جوني القرم، 
الذي أوضح انه تلقى وعدا من 

الغياب لنفســه، فهــو مبنزلة 
الوزيــر امللــك، كونــه الوزير 
الســادس، الذي يشكل بغيابه 

الثلث املعطل للجلسة.
وأهــم بنود جــدول أعمال 
اجللسة تأمني التمويل لعمليات 
غسل الكلى، وادوية السرطان، 
وتوفير التغطية املالية لشراء 
احملروقــات للكهرباء، وهذا ما 
سيكون متعذرا، بغياب وزير 
الطاقة وليد فياض، املتضامن 
مع رئيس التيار جبران باسيل، 
على الســراء والضراء، بحكم 
خالفه مــع رئيــس احلكومة، 
حول تشــكيل الهيئة الناظمة 
لقطاع الكهرباء، التي يشترط 
صندوق النقد الدولي وجودها 
ليساهم بالتمويل، فيما يرفضها 
وزراء الطاقــة املتعاقبون منذ 
٢٠١٠، ألنها تكف أيديهم وتضبط 
مسارهم، وهي لو كان لها وجود 

عندمــا يعجــز عــن مواجهــة 
ســالح املنطــق، يتحــول الى 
اللغة الطائفية التي ال ميكن ان 
توصل اال الى املزيد من التشنج 

واخلراب.
لكن املصادر نقلت اطمئنان 
الرئيس ميقاتي الى انه سيترأس 
مجلس الوزراء بحضور ١٧ او 
١٨ وزيــرا أي بنصاب قانوني، 
وتشير هذه املصادر لـ «األنباء»، 
إلى ان ميقاتي ما كان ليخوض 
هذا التحدي مع الرئيس السابق 
ميشال عون، ووريثه السياسي 
جبران باسيل، لو لم يكن أمن 
الغطــاء الداخلي، عبــر ثنائي 
ـ حــزب اهللا»  أمــل  «حركــة 
التقدمي االشــتراكي  واحلزب 
وتيــار املــردة، معطوفــا على 
تفهم البطريرك املاروني بشارة 
الراعي، واألطــراف اخلارجية 
عربيــا وأميركيــا وفرنســيا 
وڤاتيكانيا، واستطاع من خالل 
عالقته مع رئيس املجلس نبيه 
بري تليــني موقف حزب اهللا، 
وتردده املتصل باحلرص على 
عدم كســر اجلرة مــع حليفه 
جبــران باســيل، الــى درجــة 
استدعاء وزيره مصطفى بيرم 
من اخلــارج، لضمــان نصاب 
اجللسة، التي ترى املصادر ان 
مجرد انعقادها، يعد فوزا لوجهة 
النظر امليقاتية، وفتحا لطريق 
اجللســات التشريعية ملجلس 
النواب حتت عنوان الضرورة 
امللحة، وتســريعا لالنتخابات 
الرئاسية، التي تبلورت صورتها 
على نحو افضل، بعد قمة بايدن 
ـ ماكرون األخيرة في واشنطن 
مبا يعزز خيار العماد جوزاف 

عون.

منذ ذلك الوقت، ملا تبخر نحو 
٤٢ مليار دوالر من املال العام.
علــى اي حــال، الرئيس 
أكــد أن نصــاب  ميقاتــي، 
جلســة مجلس الوزراء بات 
مؤمنا، ومعه امليثاقية، حيث 
سيحضر ما بني ٥ او ٦ وزراء 
مسيحيني، مشــددا على ان 
مجلس الوزراء سيد نفسه، 
وسأل: هل بات انعقاد مجلس 
الوزراء للسهر على مصالح 

الناس اشبه مبعصية؟
بدوره، النائب التغييري 
مــارك ضو قــال: غريب امر 
البعــض، عطلــوا تشــكيل 
حكومة، ويعطلون انتخابات 
الرئاســة، واآلن يريــدون 

تعطيل تصريف األعمال!
والحظ موقــع «لبنان ٢٤» 
الذي يعكس وجهة نظر الرئيس 
ميقاتي عــادة، ان التيار احلر 

تركيب شجرة امليالد في أسواق بيروت استعداداً لالحتفاالت باألعياد وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة  (محمود الطويل)

ميقاتي بتمرير ملف مؤسسة 
الثابت من  اوجيــرو للهاتــف 
خارج جدول االعمال ألهميته.

وجرى اتصال بوزير العمل 
مصطفى بيرم عن حزب اهللا، 
املوجــود في اخلــارج، ليعود 
اليــوم األحد، كي يتســنى له 
املشاركة في جلسة غد االثنني.
اما الوزراء العازمون على 
املقاطعــة فهــم: وزيــر الدفاع 
موريس ســليم، وزير الطاقة 
وليد فياض، وزير الســياحة 
وليد نصار، ووزير الشــؤون 
االجتماعيــة هكتــور حجــار، 
اضافة الى عصام شرف الدين 
وزير املهجرين الغائب الدائم، 
فيما يتواجد وزير اخلارجية 
عبداهللا بو حبيــب في روما، 
ضمن إطار زيارة رسمية. وبقي 
وزيــر العدل هنــري خوري، 
محتفظــا بقرار احلضــور او 

أردوغان: حتمًا سنستكمل إقامة الشريط 
األمني بعمق ٣٠ كلم على حدودنا اجلنوبية

وكاالت: أكــد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أن بالده ستكمل حتما إقامة املنطقة 
اآلمنــة التي تقوم بإنشــائها داخــل االراضي 
الســورية، إلبعاد املســلحني االكــراد املتهمني 
.«PKK» باالرتباط بحزب العمال الكردستاني

وفي كلمة ألقاها خالل مشــاركته في حفل 
افتتــاح مجموعة من املشــاريع التنموية في 
والية شــانلي أورفة جنوب تركيــا، ونقلتها 
وكالة «األناضول»، قال أردوغان: «حتما سنكمل 
الشريط األمني   البالغ عمقه ٣٠ كم والذي نقوم 

بإنشائه على طول حدودنا اجلنوبية».
وأشــار إلى أن الهجمات التي تتعرض لها 
تركيا لن تتمكن من ثنيها عن حتقيق هذا الهدف.
واتهــم تنظيم «بي كي كــي» الذي تصنفه 
انقــرة وواشــنطن واوروبا منظمــة ارهابية، 
باستهداف تركيا في كل فرصة وبقتل مواطنيها 
دون متييز بني األطفال والنساء. وأكد أن عدم 
معاقبة التنظيمات اإلرهابية على عشرات آالف 
األرواح التي أزهقتها واخلســائر االقتصادية 
واالجتماعيــة التي تســببت بها منذ ٤٠ عاما، 

شجعها على الظهور من جديد اليوم.
وكان وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو شــدد على أنه ال فرق بــني التنظيمات 
اإلرهابية التي تسعى لتقسيم سورية، مشيرا 
 «YPG» الــى وحــدات حماية الشــعب الكردية
التي تهيمن على قوات ســوريا الدميوقراطية 
 ،«PYD» قســد» وحزب االحتاد الدميوقراطي»
وتعتبرها تركيا جميعا امتدادا حلزب العمال في 
سورية.  وأكد أنها جميعها تشكل تهديدا لتركيا 
PYD، YPG،» وللسوريني، وقال إنه ال فرق بني

PKK»، وقــال: «إنها تنظيمات إرهابية واحدة، 
قيادتها واحدة في جبال قنديل».

وفي السياق، أعلن اجليش األميركي أن قواته 
في سورية أوقفت جميع دورياتها العسكرية 
املشتركة مع «قسد» شمالي سورية ضد تنظيم 
«داعش»، مشيرا إلى «التهديدات التركية بشن 
حملة عسكرية تعرقل تلك املهام املشتركة».

وقالت القيادة املركزية األميركية إن القوات 
األميركيــة أوقفت جميع عملياتها املشــتركة 

ضد التنظيم.

األمم املتحدة تناشد املانحني مواصلة دعمهم
لالجئني السوريني األكثر ضعفًا في لبنان

بيروت ـ أ.ف.پ: ناشــد املفوض الســامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبو غراندي 
املجتمع الدولي مواصلة دعمه احليوي للبنان 
والالجئني السوريني األكثر ضعفا على أراضيه، 
في وقت تواجه البالد أزمة اقتصادية متمادية 

منذ ثالث سنوات.
في ختام زيارة إلى لبنان اســتمرت ثالثة 
أيام، قــال غراندي في بيان «أناشــد املجتمع 
الدولي بقوة خالل هــذه األوقات االقتصادية 
العامليــة الصعبة، اليوم وأكثــر من أي وقت 
مضى، يجــب أال يخفض الدعم املقدم للبنان، 
سواء لدعم اللبنانيني الذين هم بحاجة إليه أو 
ملئات اآلالف من الالجئني الذين استضافوهم 

بسخاء لسنوات عديدة».

وأضــاف «علينا أال نلني وأال نيأس. يجب 
علينا الوقوف مــع لبنان» الذي «مير بإحدى 
أصعب مراحله، في وقت يستمر فيه باستضافة 
أكبر عدد من الالجئني بالنسبة لعدد سكانه في 
العالم». ورأى أن اللبنانيني والالجئني «يعانون 
على حد ســواء بشــكل كبير بســبب األزمات 
املتعــددة، األمر الذي يدفــع باملزيد منهم إلى 
هاوية الفقر كل يوم». وقال غراندي خالل زيارته 
التي تخللتها لقاءات مع مســؤولني لبنانيني: 
«أكدت مجددا التزام املفوضية مبواصلة العمل 
مع جميع اجلهات الفاعلة لتحقيق ذلك بالرغم 
من الوضع الصعب واملعقد». وتعهد مبواصلة 
العمل من أجل إيجاد حلول طويلة األمد لالجئني 

السوريني في لبنان واملنطقة.

إيران تبدأ بإنشاء محطة نووية جديدة.. وتقلل عدد
قتلى االحتجاجات وتعلن مراجعة قانون احلجاب

عواصــم - وكاالت: أعلن 
التلفزيــون اإليراني تدشــني 
إنشــاء محطة جديدة للطاقة 
النووية جنوب غربي البالد، 
التوتــرات  وســط تصاعــد 
مــع الواليات املتحدة بشــأن 
العقوبات الشاملة، التي فرضت 
عقب انســحاب واشنطن من 
االتفاق النووي. وجاء اإلعالن 
عن بناء محطة «كارون» بعد 
أقل من أســبوعني مــن إعالن 
إيران بدء إنتــاج اليورانيوم 
املخصــب بنســبة ٦٠٪ فــي 

مشيرا إلى أن احملطة ستقام في 
محافظة األهواز الغنية بالنفط 
بالقرب مــن حدودها الغربية 

مع العراق.
وفــي غضــون ذلــك، قال 
مجلس أمن الدولة اإليراني إن 
٢٠٠ شــخص، منهم أفراد من 
قوات األمن، لقــوا حتفهم في 
إيران خالل «أحداث الشــغب» 
التي اندلعت في أنحاء البالد منذ 
أسابيع، وهو رقم أقل كثيرا عما 
ذكرته جماعات حقوق اإلنسان.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء 

من شهرين، وفق ما أعلن املدعي 
العام.

وقال املدعي العام اإليراني 
محمد جعفر منتظري من مدينة 
قــم إن «البرملــان والســلطة 
القضائيــة يعمالن (على هذه 
القضيــة)»، فــي إشــارة إلى 
حتديد مــا إذا القانون يحتاج 

إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري حتديد ما 
الذي ميكن تعديله في القانون، 
وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء 
الطلبة شبه الرسمية «إسنا».

حقــوق اإلنســان (هرانا) أنه 
حتى يوم اجلمعة املاضي لقي 
٤٦٩ متظاهرا حتفهم بينهم ٦٤

قاصرا. وأضافت أن ٦١ من قوات 
األمن احلكوميــة لقوا حتفهم 
أيضــا. ويعتقد أنه مت اعتقال 

ما يصل إلى ١٨٢١٠ محتجني.
وفي السياق، يجري البرملان 
والسلطة القضائية في إيران 
مراجعة للقانون الذي يفرض 
على النساء وضع غطاء للرأس 
والذي أطلق شرارة احتجاجات 
دامية تشهدها البالد منذ أكثر 

منشــأة فوردو النووية حتت 
األرض. وينظر إلى هذه اخلطوة 
باعتبارهــا خطــوة مهمة في 

البرنامج النووي اإليراني.
كما يأتي هــذا اإلعالن في 
وقت يواجه فيه النظام اإليراني 
احتجاجــات متواصلــة منــذ 

منتصف سبتمبر املاضي.
وذكر التلفزيون اإليراني أن 
بناء محطة «كارون» النووية 
اجلديدة، التي تبلغ قدرتها ٣٠٠

ميغاواط، سيستغرق ٨ سنوات 
وستكلف نحو ملياري دوالر، 


