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مجلس األمن
إلى
عباس
ّ
لطلب عضوية فلسطني
في األمم املتحدة
كشف امل��ف��اوض الفلسطيني ،صائب
عريقات ،وثيقة ملنظمة التحرير ،تقول
إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
والقيادة الفلسطينية قررا التوجه إلى
األم���م املتحدة لتقديم طلب االعتراف
ب����دول����ة ف��ل��س��ط�ين ض���م���ن ح�������دود عام
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وق���������ال ع����ري����ق����ات إن «خ������ي������ار تقديم
فلسطني طلب عضوية كاملة في األمم
ّ
امل��ت��ح��دة مل��ج��ل��س األم����ن ال���دول���ي ،يعد
خيارًا واقعيًا ال بد من العمل لتنفيذه
ف�����ي أس��������رع وق������ت م����م����ك����ن» ،موضحًا
«أص��ب��ح��ن��ا مقتنعني ب���أن املفاوضات
م��ع حكومة (ب��ن��ي��ام�ين) نتنياهو غير
ممكنة ألنها ترفض وقف االستيطان
وم��رج��ع��ي��ة امل���ف���اوض���ات ع��ل��ى أساس
ح��دود ع��ام  .1967لذلك ق��ررت القيادة
الفلسطينية أن تبدأ بتنفيذ خياراتها
ال��ب��دي��ل��ة ل��ل��م��ف��اوض��ات ،وأول���ه���ا طلب
االعتراف».
وتابع عريقات «سنتوجه إلى مجلس
األم����ن ال���دول���ي ف��ي أق����رب وق���ت ممكن.
وإذا نجحنا بذلك ،فسيطلب املجلس
من دول الجمعية العامة لألمم املتحدة
االعتراف بدولة فلسطني».
وترى الوثيقة أن «قرار إسرائيل إعادة
احتالل مناطق السلطة الفلسطينية
وف����ق ال����ق����رار ال��ع��س��ك��ري اإلسرائيلي
ال���رق���م  ،1650وإع�����ادة اإلدارة املدنية
اإلسرائيلية وسلسلة م��ن اإلجراءات
األخرى ،محاولة إللغاء والية السلطة
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة» .وت���ض���ي���ف إن هذه
اإلج�������راءات «م��خ��ط��ط إس��رائ��ي��ل��ي ملنع
قيام دولة فلسطني ،أي تفضيل تعميق
االحتالل من خالل االستيطان ،وفرض

الحقائق على األرض» ،لكنها أشارت
إلى «رفض حل السلطة الفلسطينية»،
ّ
وعدتها «محطة لالنتقال من االحتالل
إلى الدولة املستقلة».
وتحمل الوثيقة ،التي أعدتها دائرة
املفاوضات في منظمة التحرير ،عنوان
«الوضع السياسي على ضوء استمرار
وق���ف امل��ف��اوض��ات ون��ج��اح الخيارات
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» .وت�����رى أن «فلسطني
دول�������ة ت���ح���ت االح������ت���ل��ال ،واالعتراف
ب��ال��دول��ة الفلسطينية يمثل انتصارًا
ل���ل���ق���ض���ي���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وللشعب
الفلسطيني ال خطوة شكلية» .كذلك
رأت أن «االع��ت��راف ُي��خ��رج إق��ام��ة دولة
فلسطني م��ن م��رب��ع امل��ف��اوض��ات التي
ت��ص��ر إس��رائ��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا ،أي أن تكون
دول���ة فلسطني نتيجة للمفاوضات،
إلى مربع حق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره».
وت���ؤك���د ال��وث��ي��ق��ة أن «دول������ة فلسطني
كانت قائمة قبل إقامة دولة إسرائيل،
وقبل االحتالل اإلسرائيلي عام ،1967
ألن فلسطني وض��ع��ت تحت االنتداب
ال��ب��ري��ط��ان��ي ع���ام  1922ب��ق��رار عصبة
األم����م امل��ت��ح��دة أس����وة ب��أق��ال��ي��م كثيرة
نالت جميعها استقاللها باستثناء
ف��ل��س��ط�ين» .وت��ش��ي��ر إل���ى أن «اعتراف
املجتمع الدولي بدولة فلسطني يعني
أن ف��ل��س��ط�ين دول������ة ت���ح���ت االحتالل،
كما
وليست أراض���ي متنازعًا عليها ً
تحاول إسرائيل التكريس» ،مضيفة
إن «ح��������دود ف��ل��س��ط�ين امل���ع���ت���رف بها
دول��ي��ًا ه��ي ح����دود وق���ف إط��ل�اق النار
لعام .»1949
(أ ف ب)

اليابان

ّ
ّ
اليابانيون يخشون أمطارًا مشعة
ص����ع����وب����ات ج�����دي�����دة ت�����واج�����ه الجهود
ال���ي���اب���ان���ي���ة ل���ت���ب���ري���د م���ف���اع�ل�ات محطة
ف���وك���وش���ي���م���ا ال����ن����ووي����ة ،وس�����ط خشية
ّ
محملة
ال���ي���اب���ان���ي�ي�ن م����ن ه���ط���ل أم����ط����ار
ب���اإلش���ع���اع���ات ،ف��ي��م��ا أع���ل���ن���ت الشرطة
ال���ي���اب���ان���ي���ة أن ع������دد ض���ح���اي���ا الزلزال
في
والتسونامي اللذين ضربا اليابان ً
 11آذار ال��ج��اري ارتفع إل��ى  8133قتيال
و 12ألفًا و 272مفقودًا.
وق��������ال ق����ائ����د ش����رط����ة م����ي����اج����ي ،إحدى
املناطق األكثر تضررًا بالكارثة ،إن «هذه
ال��ح��ص��ي��ل��ة ي��م��ك��ن أن ت���رت���ف���ع» ،مضيفًا
«سنحتاج إلى أماكن لحفظ أكثر من 15
ألف جثة» .وعثرت الشرطة على ناجيني
تحت األنقاض في مدينة ايشينوماكي
امل���ن���ك���وب���ة ،ب��ع��د ت��س��ع��ة أي�����ام م���ن وقوع
ال���زل���زال امل��دم��ر وال��ت��س��ون��ام��ي .وأوضح
املتحدث باسم شرطة ايشينوماكي أن
ال��ن��اج��ي�ين ه��م��ا ام����رأة ف��ي ال��ث��م��ان�ين من
العمر وف��ت��ى ف��ي ال��س��ادس��ة ع��ش��رة ،وقد
انتشال من تحت األنقاض.
وفي محطة فوكوشيما ،تواجه السلطات
مشكلة تتعلق بالكهرباء؛ ف���إذا أعادت
ال��ك��ه��رب��اء وت��م��ك��ن��ت م��ن تشغيل أنظمة
التبريد ،يجب وقف رش املفاعلني  3و4
باملياه واملجازفة بارتفاع حرارتهما من
جديد .وقال مسؤول في وكالة السالمة
ال����ن����ووي����ة إن «ال���ض���غ���ط داخ�������ل حجرة
امل��ف��اع��ل  3ي��ت��زاي��د» ،مضيفًا أن الشركة
امل��ش��غ��ل��ة ل��ل��م��ف��اع��ل (ت��ي��ب��ك��و) «ي��م��ك��ن أن
تسمح بعملية لتخفيف ال��ض��غ��ط عنه
ما يؤدي إلى تسرب مواد إشعاعية إلى
الخارج».
«تيبكو» أعلنت أن «من الصعب» إعادة
التغذية بالتيار الكهربائي إلى املفاعل
الثاني في املحطة ،إال أن متحدثًا باسم

��س�لام��ة ال���ن���ووي���ة والصناعية
وك���ال���ة ال ً
أبدى تفاؤال في هذا املوضوع.
ل��ك��ن ف���ي ن��ه��اي��ة األم������ر ،أع���ل���ن املتحدث
ب����اس����م ال���ح���ك���وم���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة يوكيو
ايدانو أنه تقرر «االستغناء عن محطة
ف��وك��وش��ي��م��ا  1ال����ن����ووي����ة» .وق�����ال «بعد
دراس������ة م��وض��وع��ي��ة ،أع��ت��ق��د أن محطة
فوكوشيما دايتشي (رق���م  )1ل��ن تعمل
مجددًا» ،مشيرًا إلى أن القرار «ال يتوقف
فقط على الحكومة ألن املحطة مملوكة
لتيبكو».
ُ
وخ���ارج املنطقة ال��ت��ي أع��ل��ن��ت محظورة
ب���ع���رض  20ك��ي��ل��وم��ت��رًا ح�����ول املحطة،
ُرص��دت نشاطات إشعاعية غير عادية
ف��ي الحليب ،بينما رص���دت ف��ي منطقة
ط����وك����ي����و وق�����ط�����اع اي�����ب�����اراك�����ي عناصر
إشعاعية في مياه املنازل.
وض��اع��ف��ت ال��س��ل��ط��ات م��ن تصريحاتها
ل��ط��م��أن��ة ال��ي��اب��ان��ي�ين .وق���ال���ت إن معدل
ال����ي����ود امل����ش����ع وال����س����ي����زي����وم  137التي
رصدت أقل بكثير من العتبة القانونية
املحددة ،على حد تعبير وزارة العلوم.
أما في تايوان ،فأعلن مسؤول في هيئة
السالمة الصحية أنه عثر ألول مرة على
إش��ع��اع��ات داخ���ل ف��ول أخ��ض��ر مستورد
من اليابان.
من جهة أخرى ،قالت الحكومة اليابانية
إن هيئة األرص���اد الجوية تتوقع هطل
أمطار تثير قلق السكان الذين يخشون
أن تكون إشعاعية .وأك��د مساعد مدير
مكتب رئيس الوزراء الياباني تيتسورو
ف��وك��وي��ام��ا أن «امل��س��ت��وي��ات ال��ح��ال��ي��ة ال
تشير إل��ى أي ض��رر محتمل للصحة».
وأضاف «ال تقلقوا ،استخدموا مظالت
وإذا تبللتم باألمطار فأزيلوها».
(أ ف ب)

مبوب
◄ وفيات
انتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف على
شبابها املرحومة املربية
رجاء محمد نجيب الحسيني
ّ
حفيدة املقدس آية الله
ّ
السيد هاشم معروف الحسيني
ّ
زوجة السيد عبد الكريم الحسيني
ولداها :هديل وجاد
أش��ق��اؤه��ا :ال��دك��ت��ور ف����ؤاد ،امل��ه��ن��دس عبد
ّ
والسيد علي
األمير
أع���م���ام���ه���ا ال�����س�����ادة :ج�������واد ،ع���ل���ي ،حسن
وعدنان
أخ��وال��ه��ا :ال��س ّ��ي��د ّج��ع��ف��ر ،ال��دك��ت��ور كاظم،
ال���دك���ت���ور ع���ب���د امل���ط���ل���ب وال����دك����ت����ور عبد
الحسن الحسيني
ت����وارى ف��ي ال��ث��رى ال��ي��وم االث��ن�ين  21آذار
 2011ال��س ّ��اع��ة ال��واح��دة ظ��ه��رًا ف��ي جبانة
بلدتها جناتا – قضاء صور.
التعازي بعد الدفن يوميًا في منزل
تقبل
ّ
والدها في جناتا.
اآل ّس����ف����ون :آل ال��ح��س��ي��ن��ي وع���م���وم أهالي
جناتا.
رقد على رجاء القيامة
جوزف فضل الله شويري
زوجته املرحومة ناديا أنطوان سميا
أوالده :وف���������اء زوج���������ة ج���������وزف الحاج
وعائلتهما
ه���ي���ام زوج�����ة ال���دك���ت���ور إي���ل���ي أب����و خليل
وعائلتهما
س����ام����ي ش�����وي�����ري زوج�����ت�����ه م����اي����ا ماريا
باخوس وعائلتهما
أش����ق����اؤه :س��م��ي��ر ش���وي���ري زوج���ت���ه امال
خوري وعائلتهما
ع���ص���ام ش����وي����ري زوج����ت����ه س���ع���اد سميا
وعائلتهما
ن���ج���اة ش���وي���ري زوج�����ة ش��ق��ي��ق��ه املرحوم
أنيس شويري وأوالدها
امل����ح����ام����ي ش���ف���ي���ق خ���ل���ف زوج شقيقته
املرحومة سلوى وأوالده
وع��م��وم ع��ائ�لات ش��وي��ري ،سميا ،الحاج،
أبو خليل ،باخوس ،خوري ،خلف ،الحلو،
س��ك��ر ،ح���ام���وش ،ع�����ازار ،أن�������دراوس ،حنا
وأنسباؤهم ينعونه إليكم.
ت��ق��ام ال��ص�لاة ع��ن نفسه ال��س��اع��ة الرابعة
بعد ظهر اليوم االثنني  21آذار في كنيسة
ال��ق��ي��ام��ة ل���ل���روم األرث����وذك����س ـ��ـ��ـ��ـ��ـ م���ار تقال
الحازمية.
تقبل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال��ص�لاة ف��ي صالون
ال��ك��ن��ي��س��ة م����ن ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة عشرة
وي�����وم�����ي ال����ث��ل�اث����اء واألرب�������ع�������اء  22و23
الجاري في صالون كنيسة القيامة ـــــ مار
تقال الحازمية من الحادية عشرة صباحًا
ً
مساء.
لغاية السابعة
إيليا سميا رئيس وأعضاء مجلس إدارة
شركة
تحويل الورق ومشتقاته «باتراكو»
ي��ن��ع��ون إل��ي��ك��م فقيدهم ال��غ��ال��ي املأسوف
عليه
جوزف فضل الله شويري
موظفو شركة تحويل ال��ورق ومشتقاته
«باتراكو»
ي���ن���ع���ون إل���ي���ك���م ب���م���زي���د األس������ى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه
جوزف فضل الله شويري

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية

►

ماكي زوجة كلود مرقص
بيتي زوجة مناف الحمد وعائلتها
أورسوال أرملة املرحوم الدكتور نازاريت
كوتشريان
ليا زوجة جو األشقر وعائلتها
إيما مرقص كريسو وأوالدها
كلود زوجة ليو إيساكوف وعائلتها
جورج شاهينيان وعائلته
أزت��غ��ي��ك أرم���ل���ة ف��ارت��ك��ي��س خشادوريان
وعائلتها
أدرينه زوجة مايك بيكر
وعموم عائالت :شاهينيان ،كوتشريان،
م����رق����ص ،ال���ح���م���د ،األش�����ق�����ر ،إيساكوف،
خشادوريان ،بيكر ،بيلوريان وأنسباؤهم
في لبنان واملهجر ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
ليوني شاهينيان
أرملة املرحوم الدكتور
قره بت كوتشريان
تقبل التعازي اليوم االثنني  21آذار 2011
اب����ت ً
����داء م���ن ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د الظهر
ً
ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة م��س��اء وي���وم ال��ث�لاث��اء 22
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل
منه
ً
الظهر حتى السادسة مساء في صالون
كنيسة م���ار ن��ي��ش��ان ل�لأرم��ن األرثوذكس
في زقاق البالط قرب السرايا الحكومية.

إعالن بيع سيارة
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
2011/4/4
ت��ب��اع ب��امل��زاد العلني االث��ن�ين
ّ
الثانية والنصف بعد الظهر سيارة املنفذ
ع��ل��ي��ه م��ح��م��د س��ع��ي��د ال���ق���زاز م���ارك���ة رينو
/341702/ج
 CLASSIC 1.4 CLIOرق���م
ً
م��ودي��ل  2003امل��ح��ج��وزة تحصيال لدين
ال��ب��ن��ك األه���ل���ي ال����دول����ي ش.م.ل .وكيلته
املحامية ماري شهوان البالغ  /6312/د.أ.
ع��دا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/2520/
واملطروحة بمبلغ  $/2000/أو ما يعادله
بالعملة ال��وط��ن��ي��ة وإن رس���وم امليكانيك
ت��ب��ل��غ  /744.000/ل.ل .ف��ع��ل��ى الراغب
ب��ال��ش��راء ال��ح��ض��ور ب��امل��وع��د امل���ح���دد إلى
م���رأب ط��ب��ارة ب��ي��روت قريطم ش���ارع مدام
الصنوبرة مصحوبًا بالثمن
كوري قرب
ً
نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة ّ
حمية

www.josephsamaha.or g

شكر على تعزية

آل أم���ه���ز ي���ش���ك���رون ك���ل َم����ن واس����اه����م في
فقيدهم الغالي املرحوم
الحاج وهيب علي أمهز
ولكم من بعده طول البقاء.

◄ مبوب
مطلوب
Catering company is searching for the
following job vacancies in Lebanon
Catering manager /
Asst catering manager
Dietician
Quality control
Store keeper
Waiter
Head chef / Sous chef
Pastry chef
Chef de partie Hot & Cold
Delivery
Send CV recruitment@usmholding.com
or call us on 961 1 491777

م���ط���ل���وب ل���ل���ع���م���ل ف�����ي ش����رك����ة مقاوالت:
مهندس في الرسم اإلنشائي واملعماري
ال���خ���ب���رة  5س���ن���وات وم����ا ف�����وق ،مهندس
ك���ه���رب���اء ال���خ���ب���رة  5س����ن����وات وم�����ا فوق،
مهندس ذو خبرة في تسعير وتحضير
وتنظيم املناقصات .إرسال الـ  :CVفاكس:
 01/859067ــــ Mail: info@mradmcc.com
ش��رك��ة ت��ج��اري��ة ك��ب��رى ت��ط��ل��ب م��وظ��ف��ًا مع
خ��ب��رة ف��ي م��ج��ال ب��ي��ع األج���ه���زة الخلوية
ض���م���ن ب����ي����روت ،دوام ل��ي��ل��ي م����ن  12ـ���ـ���ـ 8
ص��ب��اح��ًا .ل�لات��ص��ال م��ن  10ـ��ـ��ـ  4ب .ظ .هـ:
.03/600813
مطلوب مهندسو وفنيو اتصاالت للعمل
داخ�����ل ل��ب��ن��ان وخ����ارج����ه .ال����رج����اء إرسال
السيرة الذاتية على العنوان التالي:
qual.recruit@gmail.com

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

►

شركة تجارية كبرى تطلب موظفني مع
خ��ب��رة ف��ي م��ج��ال ب��ي��ع األج���ه���زة الخلوية
ض���م���ن ب����ي����روت ،دوام م����ن  8ـ���ـ���ـ  5و 4ـ���ـ���ـ 1
صباحًا.
االتصال من  10ـــ  4ب .ظ .هـ.03/600813 :

►

مطلوب مدقق لغة عربية ومترجم اتصال
71/505958
FD261@CANTAB.NET
A leading Paper Trading Offshore‚ based
in Jiyeh is currently hiring:
1- Logistic officer : to follow up on
shipments from POL to POD
‚- Excellent knowledge in sea shipment
freight terms and documents
‚- In contact with shipping companies
agencies and forwarders
-Min 3 years of exp in a similar
position
2-Receivables accountant : to follow up
clients’ account with BA in accounting
- Min 3 years of exp
3- Senior accountant : to study L/C
export documents with BA in
accounting or finance
- Min 3 years of exp in a similar
position
Send CV to : 01/841302

خرج ولم يعد
خرج ولم يعد كل من
 Osman Sarker Nasir Sarkerبنغالدشي
الجنسية
Mohammad Simon Mohamad Zillumiah
بنغالدشي الجنسية
وMohamad Al-Amine Bachir Omar
سوداني الجنسية
الرجاء ممن يجدهم أو يعرف عنهم شيئًا
االتصال على الرقم 70/098417
غادرت العاملة Fatama Babul Miah
م�����ن ال���ج���ن���س���ي���ة ال����ب����ن����غ��ل�ادش����ي����ة ،منزل
م���س���ت���خ���دم���ي���ه���ا ال������رج������اء م����م����ن يجدها
االتصال على الرقم 03/643392

