الجمعة  15تموز  2011العدد 1462

لجنة املتابعة تتبنى
ّ
ّ
توجه الفلسطينيني إلى األمم املتحدة
قررت لجنة املتابعة
العربية التوجه الى األمم
املتحدة لطلب االعتراف
الدولي بالدولة الفلسطينية
ومنحها عضوية كاملة في
املنظمة ،لكنها فشلت في
تحديد موعد محدد لإلقدام
على هذه الخطوة
اتفقت اللجنة ال��وزاري��ة مل �ب��ادرة السالم
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى خ �ي��ار ال �ت��وج��ه إل ��ى األم��م
املتحدة لدعوة دولها األعضاء لالعتراف
بالدولة الفلسطينية على ح��دود .1967
وأكد األمني العام للجامعة العربية نبيل
العربي ،عقب االجتماع ال��وزاري للجنة
امل�ت��اب�ع��ة ل�ل�م�ب��ادرة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�س�لام في
الدوحة أمس ،أن اللجنة «قررت التوجه
الى االمم املتحدة لدعوة الدول األعضاء
لالعتراف بالدولة الفلسطينية والتحرك
لتقديم طلب العضوية الكاملة ف��ي كل
من الجمعية العامة ومجلس األمن».
وج��اء في البيان ،ال��ذي تاله العربي في
خ�ت��ام االج�ت�م��اع ال ��ذي ح�ض��ره الرئيس
الفلسطيني محمود ع�ب��اس ،أن رئيس
ال�ل�ج�ن��ة (ق �ط��ر) واألم �ي�ن ال �ع��ام لجامعة
الدول العربية ومصر واألردن والسلطة
الفلسطينية «ومن يرغب في االلتحاق»،
س �ي �ق��وم��ون ب �م �ت��اب �ع��ة ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ،من
دون أن يحدد إطارًا زمنيًا يشير إلى أن
التنفيذ سيجري وقت انعقاد الجمعية
العامة لألمم املتحدة في أيلول املقبل.
وأك��د البيان أن ه��ذه األط��راف «ستتابع
امل ��وق ��ف وت �ت �خ��ذ م ��ا ي �ل��زم م ��ن خ �ط��وات
لحشد الدعم املطلوب لالعتراف بالدولة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وب �ع��اص �م �ت �ه��ا ال� �ق ��دس
الشرقية» ووفق «ح��دود  .»1967وأكدت
ال �ل �ج �ن��ة «امل� ��وق� ��ف ال� �ع ��رب ��ي ب � ��أن خ �ي��ار
ال �س�لام ال �ع��ادل وال �ش��ام��ل م��ع اس��رائ�ي��ل
لاّ
لن يتحقق إ باالنسحاب االسرائيلي
ال �ك��ام��ل م��ن األراض � ��ي ال�ع��رب�ي��ة املحتلة
ال� ��ى خ �ط ��وط ال ��راب ��ع م ��ن ح ��زي ��ران ع��ام
 ،1967واق��ام��ة دول ��ة فلسطني املستقلة
وعاصمتها ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة ،واي�ج��اد
ح � � ��ل ع � � � � ��ادل وم � �ت � �ف� ��ق ع � �ل � �ي ��ه ل �ق �ض �ي��ة

السودان

ال�لاج�ئ�ين» ،كما ق��ررت اللجنة أن يبقى
اجتماعها مفتوحًا ملتابعة التطورات.
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال ك� �ب� �ي ��ر امل � �ف� ��اوض �ي�ن
الفلسطينيني صائب عريقات إن «117
دولة تعترف اآلن بالدولة الفلسطينية»،
وإن ه��دف اجتماع ال��دوح��ة هو «تعزيز
ال��دع��م ال�ع��رب��ي لحصول دول��ة فلسطني
ع �ل��ى ع �ض��وي��ة االم � ��م امل� �ت� �ح ��دة» ،ف�ي�م��ا
يحتاج الفلسطينيون إل��ى  129صوتًا
لنيل االعتراف.
ك��ذل��ك ،رأى ع��ري�ق��ات أن رف��ض ال��رئ�ي��س
األميركي باراك اوباما لهذا التحرك في
األم ��م امل �ت �ح��دة «غ �ي��ر ق��ان��ون��ي» ،مشيرًا

تحدد
اللجنة لم ّ
موعدًا واضحًا لتقديم
طلب عضوية فلسطين
في األمم المتحدة

إل � ��ى أن رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء االس ��رائ �ي �ل ��ي
بنيامني نتانياهو هو «الوحيد الرافض
لالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية».
من جانبه ،قال املتحدث باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة على هامش
االجتماع إنه «يجب أن نذهب إلى االمم
املتحدة بآليات محددة قررتها اللجنة
الوزارية ،بالفيتو االميركي وبدونه ،لن
ن�ت�ن��ازل ع��ن ح�ق�ن��ا» ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا دع��ت
السلطة الفلسطينية ال��والي��ات املتحدة
ال��ى ال�ت��راج��ع ع��ن ق��راره��ا اس�ت�خ��دام حق
النقض في مجلس االمن ملنع االعتراف
بدولة فلسطينية.
ف � � ��ي غ � � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،أص � � �ي � ��ب خ �م �س��ة
فلسطينيني بجروح في إحدى الغارات
ال � �ت � ��ي ش �ن �ت �ه ��ا ال� � �ط � ��ائ � ��رات ال �ح ��رب �ي ��ة
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ب��ل م �ن �ت �ص��ف ل �ي��ل أول
م��ن أم ��س ع�ل��ى رف ��ح ج �ن��وب ق �ط��اع غ��زة
وش � ��رق غ � ��زة .ووص� �ف ��ت م� �ص ��ادر طبية
فلسطينية إص��اب��ات�ه��م ب�ـ ُ«امل�ت��وس�ط��ة»،
فيما أفاد شهود عيان أنه فقد أثر اثنني
من العاملني في األنفاق وال يزال البحث
عنهما جاريًا.
وك��ان الجيش اإلسرائيلي ق��د أعلن في
بيان له أن «الطائرات أغارت على نفقني
ُيستخدمان للتهريب في جنوب قطاع
غزة ،ونفق يستخدم لنشاطات ارهابية
ف��ي ش �م��ال ق �ط��اع غ� ��زة» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
الغارات جاءت ردًا على اطالق صواريخ
م � ��ن ق � �ط� ��اع غ� � ��زة ع� �ل ��ى ب � �ل � ��دات ج �ن��وب
اسرائيل .وح��ذر البيان من أن «الجيش
االس��رائ �ي �ل��ي ل ��ن ي �س �م��ح ب� ��أي م �ح��اول��ة
الس �ت �ه��داف م��دن �ي�ين وج� �ن ��ود ،وس �ي��رد
ب� �ح ��زم ع� �ل ��ى اي م� �ح ��اول ��ة الس� �ت� �خ ��دام
االره��اب ضد دول��ة اسرائيل» ،بالتزامن
مع اعالن اإلذاع��ة اإلسرائيلية أن قذيفة
صاروخية سقطت على النقب الغربي
من دون وقوع إصابات.
ووفقًا لشهود عيان ،استهدفت الغارة
االول � � � ��ى ب� � �ص � ��اروخ ن �ف �ق��ًا ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الحدودية بني قطاع غزة ومصر بشرق
معبر رف��ح ،مما ادى ال��ى تدمير النفق
وال � �ح ��اق أض� � ��رار ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ن�ف�س�ه��ا.
وأوض��ح شهود عيان أن الغارة الثانية
اس�ت�ه��دف��ت منطقة ف��ي ح��ي الشجاعية
شرق مدينة غزة ،حيث شوهدت النيران
تشتعل في مستوعب.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

نتنياهو يتعهد مساعدة جنوب السودان

ب �ع��دم��ا ك � ��ان ال� �ت ��واص ��ل ب �ي �ن �ه �م��ا ط ��وال
السنوات املاضية ،حبيس الغرف املغلقة،
انتقلت العالقات بني إسرائيل وجنوب
ال� �س ��ودان إل ��ى ال �ع �ل��ن ،م �ن��ذ ال �ت��اس��ع من
الشهر الحالي ،موعد إع�لان والدة دولة
االن�ف�ص��ال .وأع�ل��ن مكتب رئ�ي��س ال��وزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،أن األخير
ع� ��رض ف ��ي ات� �ص ��ال ه��ات �ف��ي اج � � ��راه أول
م��ن أم ��س ع�ل��ى رئ �ي��س ج �ن��وب ال �س��ودان
سلفاكير ميارديت مساعدة اسرائيلية
ل�ب�ل��ده ،وذل ��ك ب��ال�ت��زام��ن م��ع اع�ل�ان األم��م
املتحدة ام��س املوافقة رسميًا على منح
ج�ن��وب ال �س��ودان العضوية ف��ي املنظمة
األممية .ونقل البيان عن نتنياهو قوله
مل �ي��اردي��ت إن «ش �ع��ب اس��رائ �ي��ل يتمنى
النجاح لبالدكم .نعلم إلى أي حد يصعب
ال � �ب ��دء م ��ن ال ش � � ��يء» .وأض � � ��اف «ل��دي �ن��ا
ال�خ�ب��رة وق��دم�ن��ا م �س��اع��دات إل ��ى الكثير
م��ن ال ��دول األف��ري�ق�ي��ة ف��ي م�ج��االت البنى
التحتية والتنمية والزارعة».
ويأتي التواصل بني نتنياهو وميارديت
ب �ع ��د اي� � ��ام م� ��ن ت ��أك �ي ��د ح �ك ��وم ��ة ج �ن��وب
ال�س��ودان أن اإلسرائيليني ل��ن يحتاجوا
إلى تأشيرة دخول إلى الدولة الجديدة،
ّ
ألن ال � �ج � �ن� ��وب «ه � � ��و ال � ��وط � ��ن ال� �ث ��ان ��ي
ل �ل �ي �ه��ود» ،ف��ي وق ��ت ذك� ��رت ف �ي��ه وس��ائ��ل
اإلع�لام االسرائيلية أن عددًا من الخبراء
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن م� ��وج� ��ودون ف ��ي ج �ن��وب

السودان ،وخصوصًا في مجال الزراعة.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � � ��ك ،وق � � ّ�ع � ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة
ال�س��ودان�ي��ة ف��ي ال��دوح��ة أم��س م��ع حركة
التحرير وال�ع��دال��ة ات�ف��اق س�لام دارف ��ور،
بحضور الرئيس السوداني عمر البشير
وع� ��دد م ��ن م�م�ث�ل��ي اإلق �ل �ي��م ،ال� ��ذي شهد
حربًا مدمرة منذ عام  .2003أما الغائب
األك� �ب ��ر ،ف �ك��ان ح��رك��ة ال �ع ��دل وامل� �س ��اواة،
ال�ت��ي سبق أن انسحبت م��ن املفاوضات
وأعلنت تحفظها على م��ا توصلت إليه
ًَ
الورقة النهائية ،مشيرة إلى أن االتفاق لم
يخاطب مطالب أبناء دارفور األساسية،
وم� �ن� �ه ��ا ق �ض �ي ��ة وح� � � ��دة اإلق � �ل � �ي� ��م ال �ت��ي
ً
تطالب بها ال�ح��رك��ة ،ومنتقدة استفراد
السلطة بتقسيم اإلقليم إلى واليات دون
استشارة الناس.
من جهة ثانية ،أعلن أعضاء في منظمة
«ساتاليت سنتينل بروجكت» (اس اس
ب��ي) ،وه��و ب��رن��ام��ج ل�ل��رص��د االل�ك�ت��رون��ي
ي �س �م��ح ل �ل �ج �م �ه��ور ب �م �ت��اب �ع��ة ال ��وض ��ع
ف� ��ي ال � � �س� � ��ودان ع� �ب ��ر اإلن � �ت� ��رن� ��ت ب�ف�ض��ل
ص ��ور ي�ل�ت�ق�ط�ه��ا ق �م��ر ص �ن��اع��ي ،ال�ع�ث��ور
ع�ل��ى م�ق�ب��رة ج�م��اع�ي��ة ف��ي والي ��ة ج�ن��وب
ك� ��ردف� ��ان ال� �س ��ودان� �ي ��ة ،ح �ي��ث دف � ��ن م�ئ��ة
ش �خ��ص ع �ل��ى األق � ��ل ق �ت �ل��وا ف ��ي م �ع��ارك
ف ��ي ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي ،م��وض �ح�ين أن�ه��م
يستندون إل��ى شهادات وص��ور التقطت
ب��األق�م��ار الصناعية .وبحسب الشهود،

ع�م��د ال�ج�ي��ش ال �س��ودان��ي وامل�ي�ل�ي�ش�ي��ات
املتحالفة معه في الخرطوم إلى تفتيش
ك ��ل امل � �ن� ��ازل وع �م �ل ��وا ع �ل��ى ت �ص �ف �ي��ة ك��ل
األن � �ص � ��ار امل �ح �ت �م �ل�ي�ن ل �ل �ج �ن��وب �ي�ين ف��ي
الجيش الشعبي لتحرير السودان ،وسط
ت��زاي��د االت �ه��ام��ات للسلطات ال�س��ودان�ي��ة
ب��أن�ه��ا ق��ام��ت بعملية تطهير ع��رق��ي في
جنوب كردفان استهدفت أفرادًا من قبيلة
النوبة قاتلوا الى جانب الجنوبيني في
الحرب االهلية ،وهو ما تنفيه الخرطوم.
في هذه األثناء ،رأى نائب ممثل الصني
ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة ،وان ��ج م�ي�ن ،أن��ه يجب
ع �ل��ى ال �ع��ال��م أن ي �ك��اف��ئ ال � �س� ��ودان على
ال� �ج� �ه ��ود ال� �ت ��ي ب��ذل �ه��ا إلح �ل ��ال ال �س�ل�ام
ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ه ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ،وه � � ��ي اآلن
دول ��ة مستقلة ،وأن يعمل ع�ل��ى تحسني
ال �ع�لاق��ات م��ع ال �خ��رط��وم .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة
«أن �ب��اء ش�ي�ن�ح��وا» ع��ن وان ��ج ق��ول��ه «ل�ق��د
اظ� �ه ��رت ال �ح �ك��وم��ة ال �س ��ودان �ي ��ة اإلرادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام بني
الشمال والجنوب وبذلت جهودًا كبيرة
ف��ي ه��ذا ال �ش��أن» ،داع�ي��ًا املجتمع الدولي
إل � ��ى «ال �ت �ط �ب �ي��ع ال �ك ��ام ��ل ل �ل �ع�ل�اق��ات م��ع
ال � �س ��ودان ف ��ي أق � ��رب وق ��ت م �م �ك��ن ،حتى
ي �ت �م �ت��ع ال� �ش� �ع ��ب ال � �س� ��ودان� ��ي ب��ال �س�ل�ام
والكرامة والتنمية في أق��رب وقت ممكن
أيضًا».
(أ ف ب ،رويترز)

مبوب
◄

وفيات

انتقلت إلى رحمته تعالى
األم واملربية
لبنى محمد ّ
حسون
زوجة أحمد كريم فرج
والدتها :الحاجة سهيلة غدار
ولداها :بتول وعلي
أشقاؤها :د .أحمد واملهندس حسني
ش �ق �ي �ق��ات �ه��ا :ب� �ت ��ول ،ل �ي �ل��ى زوج � ��ة محمد
حالوي ،إيمان زوجة سمير صفي الدين،
سوسن زوجة علي غدار
ُ
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ل �ل �ن �س��اء وال� ��رج� ��ال أي ��ام
ال�ج�م�ع��ة وال �س �ب��ت واألح� ��د  15و 16و17
تموز في منزل والدها محمد ّ
حسون في
الغازية قرب امللعب.
اآلسفون :آل ّ
حسون ،غدار وفرج.

ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وال�ل��وع��ة ننعى إليكم
فقيدنا الغالي املرحوم:
الحاج محيي الدين محيي الدين
(أبو توفيق)
زوجته :الحاجة عفة حسن ظاهر.
أوالده :ال � �ح ��اج ت ��وف� �ي ��ق ،ال � �ح ��اج ح�س��ن
(يسار) ،الدكتورة مريم ،املهندسة سلمى،
الدكتورة هيام واألستاذة رائدة.
أش� �ق ��اؤه :امل ��رح ��وم زي� ��د ،ال �ح��اج��ة ن ��دوى،
ال�ح��اج��ة ف��اط�م��ة ،ال�ح��اج��ة ن�ه�ل��ة ،الحاجة
ليلى واملرحومة الحاجة توفيقة.
أصهاره :الحاج حسن حرب ،الحاج علي
ف �ه��د ،ال��دك �ت��ور س�ه�ي��ل ص �ب��اح ،امل�ه�ن��دس
ع �ل��ي ف �ق �ي��ه ،وامل ��رح ��وم ��ان ح �س��ن محيي
الدين وعبد الحسني ملي.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ف ��ي م �ن��زل��ه ال� �ك ��ائ ��ن ف��ي
النبطية ـــــ ش��ارع حسن كامل الصباح ـــــ
مقابل سنتر صباغ.
ت � � �ص � � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع ف �ي��ه
 2011/7/17ذك� ��رى م� ��رور أس �ب��وع على
وف ��ات ��ه ،وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س �ت �ت �ل��ى ع�ل��ى
روح � ��ه ال �ط ��اه ��رة آي م ��ن ال ��ذك ��ر ال�ح�ك�ي��م
وم �ج �ل��س ع � ��زاء ف ��ي ح �س �ي �ن �ي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة
ل�ل��رج��ال ،ول�ل�ن�س��اء ف��ي حسينية السيدة
زينب (ع) الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس�ف��ون :آل محيي ال��دي��ن ،ظاهر ،حرب،
ملي ،فهد ،فقيه ،صباح وحوماني.

انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج حسني علي خزعل
إثر حادث الطائرة في الكونغو
تقبل التعازي في منزله في بلدته عيناتا
ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت  15و 16ت�م��وز،
وتقام ذكرى األسبوع األحد في  17تموز
الساعة العاشرة والنصف في حسينية
البلدة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل خزعل ،آل خنافر ،آل وزنة ،آل
الحسيني ،آل جعفر ،آل عيساوي ،جمعية
تجار معوض وأب�ن��اء الجالية اللبنانية
في الكونغو الديموقراطية وعموم أهالي
عيناتا.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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انتقل إل��ى رحمته تعالى فقيدنا الغالي
املعاون املتقاعد في قوى األمن الداخلي
علي أمني حاج علي
(أبو عصام)
املتوفى في كندا
أرملته الحاجة وجيهة علي أيوب سعد
أوالده :ع� �ص ��ام ،ه� �ش ��ام ،ح� �س ��ام ،وس ��ام
وحنان زوجة األستاذ روجيه عساف
أش � �ق� ��اؤه :ال� �ح ��اج ح �س��ن ،ال� �ح ��اج ع��اط��ف
والحاج عادل
ش �ق �ي �ق��ات��ه :ال �ح ��اج ��ة آم� �ن ��ة (أم م �ح �م��د)،
امل ��رح ��وم ��ة ال �ح ��اج ��ة ل �ط �ف �ي��ة (أم ف � ��وزي)
امل ��رح ��وم ��ة ال �ح��اج��ة ح�س�ن�ي��ة (أم ك �م��ال)
الحاجة بسيمة (أم أحمد) الحاجة ليلى
(أم حسني) وإخالص (سلمى)
ي ��وارى ف��ي ال �ث��رى ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
عشرة قبل ظهر األحد في  17تموز 2011
في جبانة النبطية .وتقبل التعازي بعد
الدفن في منزل الفقيد في النبطية ،حي
امليدان.
وت�ص��ادف ي��وم األح��د ف��ي  24تموز 2011
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف��ات��ه ،فيقام
مجلس عزاء على روحه الساعة العاشرة
صباحًا ،ف��ي حسينية النبطية للرجال،
وللنساء في حسينية السيدة زينب (ع).
اآلس � �ف� ��ون :آل ح� ��اج ع �ل ��ي ،أي� � ��وب ،س �ع��د،
حمدون وعموم أهالي النبطية وزبدين
زوجة الفقيد :إلهام نقوال صوايا
ابناه :سيمون صوايا وعائلته
نيكول صوايا
ابنتاه :املحامية نتالي صوايا
ملكة زوجة غسان أسمر وعائلتها
أش � �ق� ��اؤه :ع��ائ �ل��ة ش�ق�ي�ق��ه امل ��رح ��وم إم�ي��ل
صوايا
عائلة شقيقه املرحوم نعمه صوايا
عائلة شقيقه املرحوم كرم صوايا
عائلة شقيقه املرحوم بشاره صوايا
شقيقته :تريز صوايا
ينعون إليكم املرحوم
ألفريد جرجي صوايا
(الياس)
تقبل التعازي اليوم الجمعة  15الجاري
ف ��ي ص ��ال ��ون م �ط��ران �ي��ة ال � � ��روم امل �ل �ك �ي�ين
ً
ابتداء
الكاثوليك ـــــ املتحف طريق الشام
م��ن ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل الظهر
ً
مساء.
حتى الساعة السادسة

ذكرى سنوية
بسم الله الرحمن الرحيم
ملناسبة ال��ذك��رى السنوية األول ��ى لوفاة
الحاجة
هيفاء حسن لقيس
أرملة املرحوم الحاج عبد الحسني الحاج
والذكرى السنوية الخامسة لوفاة ولدها
بسام عبد الحسني الحاج
أوالده��ا الدكتور يوسف ،املرحوم بسام،
امل��رح��وم الحاج محمد ،الحاج مصطفى،
املهندس علي والدكتور أحمد
ص�ه��راه��ا :ال �ح��اج سهيل لقيس والسيد
علي فواز
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ي �ق��ام م�ج�ل��س ع ��زاء عن
روح�ي�ه�م��ا ال �ط��اه��رت�ين ف��ي م �ن��زل ول��ده��ا
م �ص �ط �ف��ى ال � �ك� ��ائ� ��ن ف � ��ي ب� �ن ��اي ��ة ع �س��اف
ف � ��وق ف��رن �س �ب �ن��ك أوت� ��وس � �ت� ��راد ال �ج �ن��اح
الطابق الثاني اليوم الجمعة الواقع فيه
 2011/7/15الساعة السادسة عصرًا.
اآلسفون آل الحاج ولقيس.
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