18
العالم

الخميس  24أيلول  2015العدد 2700

تقرير

ّ
خامنئي :اإلهانات المتكررة لألقصى
ّ
قضية المسلمين األولى
ندد املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
فــي إي ــران آيــة الـلــه علي خامنئي ،أمــس،
بـ«إساءات إسرائيل إلى حرمة» املسجد
األقـ ـص ــى م ــن ق ـبــل إس ــرائـ ـي ــل ،بــأفـعــالـهــا
هناك .وقال خامنئي ،في النداء للحجاج
مل ـنــاس ـبــة ال ــوق ـف ــة ع ـل ــى ج ـب ــل ع ــرف ــة ،إن
«السياسات الشريرة لالستكبار لخلق
األزمـ ـ ــات ال ـك ـب ـيــرة لــأمــة اإلســام ـيــة في
املنطقة ،وكذلك جرائم الكيان الصهيوني
الـغــاصــب واإله ــان ــات املـتـكـ ّـررة للمسجد
األقـصــى امل ـبــارك تعتبر القضية األولــى
للمسلمني» ،داعيًا «العلماء والنخب في
العالم اإلسالمي إلــى القيام بواجباتهم
تجاه هذه األحداث».
من جهة أخرىّ ،
تطرق املرشد األعلى إلى
انهيار الرافعة في صحن الحرم املكي ،ما
أدى إلى مقتل  107من زوار البيت الحرام.
وق ـ ــال خــام ـن ـئــي« :ص ـح ـيــح أن ضـحــايــا
الحادث الذين التحقوا بالرفيق األعلی،
ّ
وه ــم ي ـصــلــون وي ـطــوفــون وي ـع ـبــدون قد
ن ــال ــوا سـ ـع ــادة ک ـب ـي ــرة وت ـغ ـم ــده ــم ال ـلــه
برحمته الواسعة وهــم فــي حرمه ـ ـ وفي
هذا عزاء کبير لذويهم ـ لكن هذا ال يمكن
ّ
أن ي ـقــلــل م ــن أعـ ـب ــاء امل ـس ــؤول ـي ــة امل ـل ـقــاة
علی عاتق الذين تعهدوا بضمان األمن
لضيوف الرحمن».
ّ
كذلك ،دعــا خامنئي العلماء إلــى تجنب
إذك ــاء ن ـيــران الـخــافــات الـطــائـفـيــة .وقــال
إن «األحــداث املؤملة واملبكية في املنطقة،
وفــي الـعــراق والـشــام واليمن والبحرين
والـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة ،وبـعــض ال ــدول
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة واألفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن

م ـشــاهــدة ب ـص ـمــات ومل ـس ــات االسـتـكـبــار
العاملي فيها ،تتطلب التفكير لعالجها»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب أن
يطالبوا الـحـكــومــات بــذلــك ،ويـجــب على
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـقـ ـي ــام بـ ـه ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة
املهمة».
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،دع ــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
محمد جواد ظريف ،السداسية الدولية،
إلـ ــى إجـ ـ ــراء تـغـيـيــر أس ــاس ــي ف ــي كيفية
تـعــامـلـهــا م ــع إيـ ـ ــران ،وف ــق الـ ـق ــرار 2231
الصادر عن مجلس األمن الدولي ،بشأن

البرنامج النووي.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح أدل ـ ـ ــى بـ ــه ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
ف ـ ــور وص ــول ــه إل ـ ــى نـ ـي ــوي ــورك ،أول مــن
أمـ ـ ـ ــس ،شـ ـ ــرح ظ ــري ــف أه ـ ـ ـ ــداف وجـ ـ ــدول
أع ـم ــال الـ ــزيـ ــارة ،وم ـن ـهــا مـتــابـعــة مـســار
تنفيذ االتـفــاق الـنــووي وتشكيل اللجنة
امل ـش ـت ــرك ــة ب ــن إي ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة دول
« ،»1+5إضافة إلى املشاركة في االجتماع
السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة
اإليراني األوروبي.
وبدء الحوار ُ َ
وق ــال إنــه ستعقد اجتماعات بــن ايــران

ّ
دعا خامنئي العلماء إلى تجنب إذكاء نيران الخالفات الطائفية (أ ف ب)

ومجموعة « »1+5ملتابعة مسار تنفيذ
االتـفــاق ال ـنــووي ،على مستوي ال ــوزراء،
مضيفًا أنه «لو اقتضت الحاجة ستعقد
اجتماعات للخبراء لتحديد اإلج ــراءات
التنفيذية لكيفية رفع الحظر والبرنامج
العمالني إلعادة تصميم وتأهيل مفاعل
آراك وتبادل الوقود النووي».
وأك ـ ــد ظ ــري ــف ،ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أهـمـيــة
أسـلــوب تنفيذ االتـفــاق الـنــووي ،معتبرًا
أنــه «حــان الوقت لــدول  ،1+5وخصوصًا
تلك التي فرضت الحظر الظالم ،لتثبت
عـمـلـيــا ،وف ــق الـ ـق ــرار  2231الـ ـص ــادر عن
مجلس األمن الدولي والذي أوجد تغييرًا
أساسيًا في أسلوب التعامل ،بأنها تنظر
إلى املستقبل بصورة مختلفة» ،مشددًا
ع ـل ــى أن ـ ــه «ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـش ـع ــر ال ـش ـعــب
اإليراني بهذا التغيير األساسي».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة األم ـ ــن
القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشوری اإليراني عالء الدين بروجردي
أن النواب يدرسون االتفاق النووي بدقة،
مضيفًا أنـهــم «يعملون علی منع نفوذ
األعداء إلی البالد».
وقال بروجردي ،خالل مراسم بدء العام
ال ــدراس ــي ال ـج ــدي ــد ،إن «امل ـج ـلــس يــأخــذ
فــي االع ـت ـبــار کــل الـخـطــوط ال ـح ـمــراء في
مناقشته لالتفاق النووي» ،موضحًا أن
مـجـلــس ال ـش ــورى «يـبـحــث کــل مــؤامــرات
ال ـ ـعـ ــدو امل ـح ـت ـم ـل ــة فـ ــي دراسـ ـ ـت ـ ــه لـخـطــة
بــرنــامــج العمل املـشـتــرك ،وسيعلن رأيــه
قريبًا في هذا املجال».
(األخبار)
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طرابلس :مسودة االتفاق «مشبوهة»
باءت الضغوط الدولية إلجبار األطراف
املتحاربة في ليبيا على توقيع مسودة
االت ـفــاق الـسـيــاســي «الـنـهــائــي» بالفشل.
فبعدما كــان بــرملــان طـ ُبــرق قــد أع ــرب عن
للتعديالت التي أدخلت على بنود
رفضه ُ ّ
املوقع باألحرف األولى في تموز
االتفاق
املاضي ،طلبت أمس حكومة طرابلس من
املؤتمر الوطني العام ،الهيئة التشريعية
التي انبثقت عنها ،رفض مسودة االتفاق
التي تحاول بعثة االمــم املتحدة فرضه،
وذلك «لتعارضها مع أهداف الثورة».
ودعـ ــت الـحـكــومــة ال ـتــي تــديــر الـعــاصـمــة
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـ ــام ،ب ـم ـســانــدة تـحــالــف

ج ـمــاعــات مـسـلـحــة ت ـحــت مـسـمــى «فـجــر
ل ـي ـب ـيــا» ،إل ــى إق ــام ــة حـ ــوار س ـيــاســي في
ليبيا ،بموازاة الحوار الذي تديره األمم
املتحدة في منتجع الصخيرات املغربي.
ورأت حكومة طرابلس أنه يجب مقاطعة
األخ ـ ـيـ ــر ،ح ـت ــى ت ــوق ــف ق ـ ــوات ال ـح ـكــومــة
امل ـن ـب ـث ـقــة ع ــن ب ــرمل ــان ط ـب ــرق عـمـلـيــاتـهــا
العسكرية التي أطلقتها نهاية األسبوع
املاضي.
وك ــان رئ ـيــس حـكــومــة طــراب ـلــس ،خليفة
محمد الـغــويــل ،قــد أع ــرب مـســاء أول من
أم ـ ــس ع ــن «أسـ ـ ــف (ح ـك ــوم ـت ــه) ال ـشــديــد
واس ـت ـه ـج ــان ـه ــا إص ـ ـ ـ ــرار م ـج ـم ــوع ــة مــن

أعـضــاء املــؤتـمــر الــوطـنــي ال ـعــام ،وبعض
مــن أع ـضــاء الــوفــد املـكـلــف (امل ـشــاركــة في
ح ــوار الـصـخـيــرات) عـلــى االس ـت ـمــرار في
التعاطي مع مسودة الحوار» ،التي رأى
أن ـه ــا «م ـش ـبــوهــة وم ـت ـضــاربــة ال ـب ـن ــود...
وتتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع
الثوابت الوطنية ومبادئ ثــورة السابع
عشر من شباط» عام  .2011ودعا الغويل
الشعب إلى «تفويت الفرصة على هؤالء
املـغــامــريــن بــأخــذ زم ــام امل ـب ــادرة» ،مؤكدا
«ت ـع ـل ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــوار» ال ـ ــذي ت ــدي ــره االم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،إل ـ ــى ح ــن إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية التي تشنها الـقــوات التابعة

لـطـبــرق .وأعـلــن الـغــويــل الـبــدء بـ«تأليف
فريق عمل من املشايخ والحكماء وأعيان
املدن واملناطق ،لفتح حوار ليبي ـ ليبي،
على األرض الليبية ،للوصول إلى اتفاق
يرضي جميع االطراف ،ويتقيد بأهداف
ثــورة السابع عشر من فبراير (شباط)»
مــن عــام  ،2011حــن أطــاحــت مجموعات
مسلحة ،مدعومة بقصف جوي أطلسي
ومـ ـجـ ـم ــوع ــات كـ ــومـ ــانـ ــدوس أط ـل ـس ـي ــة،
بـنـظــام الـعـقـيــد مـعـمــر ال ـقــذافــيّ ،
ودم ــرت
البالد وأدخلتها في دوامة من الفوضى
واالقتتال.
(األخبار ،أ ف ب)

اليونان :حكومة «مذكرة التفاهم» تؤدي اليمين الدستورية
«أولــويـتـنــا هــي إع ــادة رسملة الـبـنــوك ،بحيث يكون
هـنــاك اسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد ،يليها إتـمــام عملية
التقييم (ملــدى تنفيذ أثينا شــروط الــدائـنــن) ،وبــدء
مباحثات بـشــأن الــديــن» .جــاء التصريح هــذا ،على
لسان وزيــر املالية اليوناني ،بمثابة «مانيفيستو»
الحكومة اليونانية التي أقسمت اليمني الدستورية
يوم أمس.
ّ
وأل ـ ــف زع ـي ــم حـ ــزب «سـ ـي ــري ــزا» ورئـ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اليوناني ،أليكسيس تسيبراس ،مساء أول من أمس،
حـكــومــة ائـتــافـيــة مــع ح ــزب الـيــونــانـيــن املستقلني.
واحتفظ تسيبراس بالفريق ال ــوزاري نفسه الــذي
تفاوض على شــروط حزمة القروض األخيرة التي
ّ
فرضها االتحاد االوروبي ،حيث ركز رئيس الوزراء
فــي خـيــاراتــه لتأليف الحكومة على «االسـتـمــراريــة
والفعالية والتعاون مع الشركاء االوروب ـيــن» ،على
حــد قــول أحــد املـقــربــن مـنــه .واألب ــرز فــي التشكيلة
الحكومية هــو احـتـفــاظ وزي ــر املــالـيــة فــي الحكومة

الـســابـقــة ،إقـلـيــدس تـســاكــالــوتــوس ،بمنصبه الــذي
شغله في الشهر األخير من والية حكومة تسيبراس
ال ـســاب ـقــة ،خـلـفــا لـيــانـيــس فــاروفــاك ـيــس ،ال ــذي قــدم
استقالته في تموز املاضي ،كشرط لقبول الدائنني،
أي االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي ،العودة
إلــى طــاولــة املـفــاوضــات ،بعدما «تـجــرأ» اليونانيون
ورفـ ـض ــوا شـ ــروط ح ــزم ــة الـ ـق ــروض ال ـســاب ـقــة ،في
ُ
استفتاء شعبي نـظــم فــي الشهر نفسه .وبقيادة
تساكالوتوس ،وافق فريق التفاوض اليوناني على
شروط لحزمة القروض ،أسوأ من تلك التي رفضها
اليونانيون في االستفتاء.
ومباشرة بعد أداء الحكومة لليمني الدستورية ،توجه
تسيبراس إلى بروكسل ،حيث قال مكتبه اإلعالمي
إنه سيعقد «لقاءات موسعة» مع املستشارة األملانية،
أنغيال ميركل ،ورئـيــس املفوضية األوروب ـيــة ،جان
ّ
كـلــود يــونـكــر ،ال ــذي ذك ــره لــدى تهنئته بـفــوز حزبه
في االنتخابات التشريعية يوم االثنني املاضي بأن

«الوقت ّ
ضيق ألن لديه (تسيبراس) الكثير من العمل
ليقوم به» ،أي تطبيق سياسات «التقشف» القاسية
(التي ستزيد البطالة وتعمق الــركــود االقتصادي)
التي فرضها الدائنون .وبموجب «مذكرة التفاهم»
التي وقعتها حكومة تسيبراس السابقة مع الدائنني،
سـيـكــون عـلــى ال ـبــرملــان ،اعـتـبــارا مــن تـشــريــن األول
املقبل ،إقرار أكثر من  15قانونًا «تقشفيًا» إضافيًا،
بينها اقتطاعات جــديــدة مــن روات ــب التقاعد ورفــع
الضريبة على القيمة املضافة وغيرها من اإلجراءات
غير الشعبية.
وب ـ ـمـ ــوازاة ذلـ ــك ،س ـي ـكــون ع ـلــى ت ـس ـي ـبــراس تـقــديــم
ضمانات لناخبيه بأنه عــازم على تطبيق ما تبقى
من وعــوده االنتخابية السابقة (التي نكث بأهمها،
أي رفــض املــزيــد مــن سـيــاســات «الـتـقـشــف» ،والتي
ت ـت ـع ـلــق ب ــ«م ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،والـ ـح ــد م ــن تــدفــق
الالجئني واملهاجرين).
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمته تعالى
الفقيد الغالي

املرحوم الحاج أحمد يونس
(أبو حسان)
زوجته :الحاجة السيدة حنيفة السيد
عبدالله صفي الدين
أوالده :الـسـيــد ح ـســان ،العميد علي،
الـ ـ ـح ـ ــاج نـ ـعـ ـم ــان ،م ـح ـم ــد وم ـح ـم ــود
والحاج حسني يونس
أصهرته :السيد وفيق هاشم ،األستاذ
عصام شبلي واألستاذ طعان شبلي
تقبل ال ـت ـعــازي ط ــوال نـهــار األسـبــوع
في منزل الفقيد للرجال والنساء في
بلدته القليلة.
ويقام مجلس عــزاء وفاتحة عن روح
امل ــرح ــوم وذل ــك نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
فــي  2015/9/25فــي حسينية بلدته
القليلة الساعة الخامسة بعد الظهر
للرجال والنساء.
اآلسـفــون :آل يــونــس ،آل صفي الدين،
آل شـبـلــي ،آل أبــو خـلـيــل ،آل ب ـنــدر ،آل
هــاشــم ،آل فــواز وعـمــوم أهــالــي بلدات
(القليلة ،شيحني وشمع).
ان ـت ـق ــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
الحاج محمد حسني شبلي فواز
(رئيس نقابة عمال ومستخدمي الالت)
زوجته :الحاجة فاطمة حسن فواز
اوالده :الدكتور حسني ،املحامي علي،
املهندس عزت واالستاذ نبيه
اشـقــاؤه :العميد الــركــن املتقاعد علي
شبلي واملحامي عزت شبلي
اصـ ـه ــرت ــه :الـ ـق ــاض ــي ال ـس ـي ــد حـســن
تفاحة ،االستاذ حسني امهز والسيد
حسني دكروب
ووري الثرى اليوم االربعاء الواقع في
 23ايلول .2015
وت ـق ــام ذكـ ــرى االسـ ـب ــوع ي ــوم الـسـبــت
ال ــواق ــع ف ــي  26ايـ ـل ــول ف ــي حسينية
بـلــدتــه تبنني الـســاعــة الـخــامـســة بعد
الظهر الى الساعة السادسة عصرًا.
كما تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت ـ ـ يوم
االث ـ ـنـ ــن فـ ــي  28اي ـ ـلـ ــول فـ ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ قرب
امن الدولة من الساعة الثالثة ولغاية
ً
مساء.
السادسة
تقبل التعازي طيلة ايام االسبوع في
منزله في تبنني
اآلس ـ ـفـ ــون :آل فـ ـ ــواز ،ش ـب ـلــي ،ت ـفــاحــة،
امـ ـه ــز ،دكـ ـ ــروب ط ـقــو وعـ ـم ــوم اهــالــي
بلدته تبنني.

املسيح قام ،حقًا قام!
األب ـ ـ ــات ـ ـ ــي طـ ـ ـن ـ ــوس نـ ـعـ ـم ــه ال ــرئـ ـي ــس
الـعــام للرهبانية اللبنانية املارونية
وأشقاؤه وشقيقته وعائالتهم
ينعون إليكم برجاء والدتهم املرحومة
إميلي سليم زياده
أرملة املرحوم إلياس طنوس نعمه
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـخ ـم ـي ــس
وال ـج ـم ـعــة  24و 25الـ ـج ــاري ف ــي ديــر
مــار أنطونيوس ،غزير ،مقر الرئاسة
العامة للرهبانية اللبنانية املارونية،
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا لغاية
ً
مساء.
السابعة

