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ّ
بكني تدشن
ّ
صينية
أول حاملة طائرات
أعلنت الصني ،أمس،
أن أول حاملة طائرات
سلمت إلى الجيش دخلت
في الخدمة رسميًا ،فيما
حذرت بكني طوكيو من
أنها لن تتسامح مع اي
انتهاكات لسيادتها
ذك � ��رت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال �ص�ي�ن ال �ج��دي��دة
(ش�ي�ن�خ��وا) ،أن وزارة ال��دف��اع الصينية
أع �ل �ن��ت أن ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ج�ي��ش
ال �ت �ح��ري��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ص �ي �ن��ي ت�س�ل�م��ت
أول ح��ام�ل��ة ط��ائ��رات وت ��م إدخ��ال �ه��ا في
ال�خ��دم��ة .وش ��ارك م�س��ؤول��ون صينيون
رف �ي �ع��و امل� �س� �ت ��وى ف ��ي ت �س �ل �ي��م ح��ام �ل��ة
الطائرات «لياونينغ» في احتفال أقيم
ف ��ي ق ��اع ��دة ب �ح��ري��ة ف ��ي م �ي �ن��اء دال �ي ��ان
(شمال شرق الصني) ،كاشفة عن ان اسم
السفينة التي بنيت على أس��اس هيكل
حاملة ال�ط��ائ��رات السوفياتية السابقة
ف��اري��اج ،هو اس��م اقليم في شمال شرق
الصني.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن ال �ص�ين ت�ع�م��ل على
ت �ج �ه �ي��ز ح��ام �ل��ة ال� �ط ��ائ ��رات م �ن��ذ وق��ت
ط� ��وي� ��ل ،وإن دخ ��ول� �ه ��ا ال� �خ ��دم ��ة ل�ي��س
مرتبطًا بتوتر عالقاتها مع اليابان على
خلفية جزر متنازع عليها أو بخالفاتها
م ��ع ال� � ��دول امل � �ج� ��اورة ف ��ي ب �ح��ر ج �ن��وب
ال �ص�ين .واض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن السفينة
ستسمح للصني «برفع القدرات القتالية
لبحريتها الوطنية الى مستوى حديث
وتحسني قدراتها الدفاعية».
ل�ك��ن خ �ب��راء مستقلني اك ��دوا ان الصني
ت � �ح � �ت ��اج ال � � ��ى ع � � ��دة س� � �ن � ��وات ل� �ل� �ت ��زود
باسطول ب�ح��ري-ج��وي يعمل بالكامل.
كما اع�ت�ب��روا ان ال�ص�ين ب��دأت برنامجًا
لبناء حاملة ط��ائ��رات اخ��رى او اثنتني
من دون االعالن عن ذلك.
م � ��ن ج � �ه� ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق � � ��ال ن � ��ائ � ��ب وزي � ��ر
الخارجية الصيني ،تشانغ تشي جون،
لنظيره الياباني تشيكاو ك��اواي ،لدى
اج �ت �م��اع �ه �م��ا ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف
ال � �ت ��وت ��رات ب� �ش ��أن خ �ل��اف اق �ل �ي �م��ي ،إن

انتخابات أميركا

ال �ص�ين ل��ن ت�ت�س��ام��ح م��ع اي ان�ت�ه��اك��ات
لسيادتها .ونقل بيان نشر على موقع
وزارة الخارجية الصينية على االنترنت
ع��ن ت�ش��ان��غ ق��ول��ه لنظيره ال�ي��اب��ان��ي في
ب �ك�ين ،إن «ال �ص�ي�ن ل��ن ت�ت�س��ام��ح م��ع أي
أعمال تقوم بها اليابان من جانب واحد
لالضرار بالسيادة االقليمية الصينية».
ووصف تشانغ شراء الحكومة اليابانية
ّ
«تعد خطير
للجزر املتنازع عليها بانه
ع �ل��ى ال �ح �ق��ائ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ق��ان��ون
الدولي».
وتدهورت العالقات الصينية اليابانية
ب� �ش ��دة ب �ع��د ان اش� �ت ��رت ال� �ي ��اب ��ان ه��ذه
ال�ج��زر ال�ت��ي تطلق طوكيو عليها اسم
«سينكاكو» ،في حني تطلق عليها بكني
اس��م «دي ��اوي ��و» ،م�م��ا أث ��ار اح�ت�ج��اج��ات
م �ن��اه �ض��ة ل �ل �ي��اب��ان ف ��ي م ��دن ف ��ي شتى
أنحاء الصني.
ال��ى ذل��ك ،أف ��ادت وك��ال��ة «شينخوا» بأن
الحكومة الصينية أصدرت ،أمس ،كتابًا
ابيض يثبت أن «دي��اوي��و داو ه��ي جزء
أص �ي ��ل م ��ن األراض � � ��ي ال �ص �ي �ن �ي��ة ،وف �ق��ًا
ل�ل�اع �ت �ب��ارات ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ج �غ��راف �ي��ة

◄

وال �ق��ان��ون �ي��ة ،وت�ت�م�ت��ع ال �ص�ين ب�س�ي��ادة
ع �ل �ي �ه��ا ال ت �ق �ب��ل ال � �ج � ��دل» .وق � ��د أص ��در
املكتب اإلعالمي الخاضع ملجلس الدولة
ل �ج �م �ه��وري��ة ال �ص�ي�ن ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ك �ت��اب
األبيض ،تحت عنوان «دياويو داو ،جزء
أصيل من األراضي الصينية».
وذك��ر الكتاب االبيض أن «إرادة الصني
ف� ��ي ال � ��دف � ��اع ع� ��ن س� �ي ��ادت� �ه ��ا ال��وط �ن �ي��ة
وسالمة أراضيها صلبة ،وأن تصميمها
ع�ل��ى دع ��م ن�ت��ائ��ج ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ضد
الفاشية ،لن تزعزعه أية قوة».
وي �ع��رض ال�ك�ت��اب األب �ي��ض ،امل�ق�س��م إل��ى
سبعة أج��زاء ،بتفصيل ع��دة محتويات
م �ث��ل ج ��زر دي ��اوي ��و داو أرض صينية
أصيلة ،وأن اليابان انتزعت الجزر من
الصني ،واتفاقيات الغرف الخلفية بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ي ��اب ��ان امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��ال �ج ��زر غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة وب ��اط� �ل ��ة ،وان
م ��زاع ��م ال� �ي ��اب ��ان ح� ��ول س �ي��ادت �ه��ا ع�ل��ى
ال �ج��زر ال أس ��اس ل�ه��ا م��ن ال�ص�ح��ة ،وأن
الصني اتخذت اجراءات حاسمة لحماية
سيادتها على الجزر.
(يو بي آي ،أ ف ب ،األخبار)

جنود من البحرية الصينية أمام حاملة الطائرات الجديدة في منطقة لياوننغ أمس (زها
شانمنغ ــ رويترز)

تصويت مسبق في نصف الواليات

بالنسبة ال� ُ�ى ناخبي نصف ال��والي��ات
األم�ي��رك�ي��ة ،ف�ت�ح��ت ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع
الن� �ت� �خ ��اب ��ات  6ت �ش��ري��ن ال� �ث ��ان ��ي م�ن��ذ
ع� ّ�دة أس��اب�ي��ع ،فيما ال ي��زال املرشحان
ب��اراك أوباما وميت رومني يستعدان
ملناظرتهما التلفزيونية األول��ى في 3
تشرين األول املقبل.
والناخبون العاجزون عن التغيب عن
عملهم يوم االقتراع ،الذي يصادف في
أول ث�لاث��اء م��ن ش�ه��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
أو ي�ف�ض�ل��ون ال ��ذه ��اب ال ��ى ال �ص �ي��د ،ال
يحتاجون ال��ى أي تبرير غ�ي��اب ،نظرًا
ال��ى أن الجميع يمكنه التصويت في
غالبية ال��والي��ات اعتبارًا من أيلول أو
ت�ش��ري��ن األول .وه ��ذا ُي�ع�ط��ي أفضلية
للحمالت األك�ث��ر تنظيمًا على األرض
ن � �ظ � �رًا ال� � ��ى ام� �ك ��ان� �ي ��ة ام� � �ت � ��داد ج �ه��ود
ال �ت �ع �ب �ئ��ة ع �ل��ى م � ��دى س �ت��ة أو س�ب�ع��ة
أسابيع عوضًا عن يوم واحد.
وفي انتخابات عام  ،2008صوت أكثر
م��ن  30ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ن��اخ�ب�ين مسبقًا
سواء بالحضور شخصيًا الى مكاتب
االق � �ت� ��راع أو ب��واس �ط��ة ال� �ب ��ري ��د ،وه��ي
ال��وس�ي�ل��ة األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ،واألق ��ل كلفة
بالنسبة الى الواليات.
وه ��ذا ال �ع��ام ق��د تبلغ نسبة ه ��ؤالء 35
ف��ي امل �ئ��ة ،ب�ح�س��ب م��اي�ك��ل م��اك��دون��ال��د،
الخبير في التصويت املسبق واالستاذ

ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ج � � ��ورج م� �ي� �س ��ون ،ال �ت��ي
تعتبر ش�ه��ر ت�ش��ري��ن األول أه��م أشهر
االنتخابات عوضًا عن تشرين الثاني.
ويتوقع الجمهوريون أن يصوت ثلثا
سكان فلوريدا ،و 45في املئة من سكان
أوه ��اي ��و ،وه �م��ا والي �ت ��ان أس��اس�ي�ت��ان،
ح�ي��ث ي�ح�ت��دم فيهما ال�ت�ن��اف��س ق�ب��ل 6
تشرين الثاني ،ويتعني على من يسكن
البيت األبيض أن يكون قد ظفر بهما.
وكان باب التصويت باملراسلة مفتوحًا
ي��وم أم��س ،ف��ي  25والي��ة م��ن أص��ل ،50
وسبق أن فتحت ثالث واليات (داكوتا
الجنوبية ،اي��داه��و ،فيرمونت) مكاتب
االقتراع.
وفي الوقت الذي ينص الدستور على
أن ي �ك��ون ي ��وم االن �ت �خ��اب ع�ل��ى ال ��دوام
في أول ثالثاء من تشرين الثاني ،فإن
تنظيم فعالياته من مسؤولية كل والية،
التي تقرر بنفسها مواعيد االنتخابات
امل �س �ب �ق ��ة ،ون� � ��وع اآلالت امل �س �ت �خ��دم��ة
وصيغة بطاقات االن�ت�خ��اب��ات .وب��دأت
ك� � ��اروالي � � �ن� � ��ا ال � �ش � �م ��ال � �ي ��ة االن � �ت � �خ� ��اب
ب��امل��راس �ل��ة ف��ي  6أي �ل��ول .وف ��ي والي�ت��ي
أوري �غ��ون وواش�ن�ط��ن ،سيرسل جميع
ال�ن��اخ�ب�ين ب �ط��اق��ات االق� �ت ��راع ب��ال�ب��ري��د
اعتبارا من  19تشرين األول.
في غضون ذل��ك ،حذر تقرير ملجموعة
الدفاع عن الحقوق املدنية «ادفانسمنت

ب��روج�ك��ت» م��ن أن نحو ع�ش��رة ماليني
ناخب أميركي ناطقني باالسبانية قد
يحجمون عن التصويت في انتخابات
الرئاسة ،بسبب القوانني التي تجعل
م��ن ال�ص�ع��ب وص��ول �ه��م ال ��ى ص�ن��ادي��ق
االقتراع في نحو عشرين والية.
ون� � �ظ� � �رًا ألن االم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن م � ��ن أص ��ل
اس �ب��ان��ي ،ال��ذي��ن ي�ش�ك�ل��ون أك �ب��ر أقلية
ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ي �م �ث �ل��ون 10
ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ق��اع��دة االنتخابية ،فإن
ه ��ذه االج� � � ��راءات ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون لها
تأثير حاسم في والي��ات رئيسية مثل
فلوريدا ،حيث يوجد عدد كبير منهم.
واس �ت �ن ��ادا ال ��ى م�ج�م��وع��ة ال ��دف ��اع عن
الحقوق املدنية ،فإن  23والية وضعت
أخ�ي�رًا عقبات متنوعة يمكن أن تثني
امل��واط �ن�ين ال�ن��اط�ق�ين ب��االس�ب��ان�ي��ة عن
ال �ت �ص��وي��ت ،وم ��ن أب� ��رز ه ��ذه ال�ع�ق�ب��ات
شرط تقديم بطاقة هوية عليها صورة
صاحبها وأوراق تثبت جنسيته.
وتشير استطالعات الرأي الى أن ثلثي
ال�ن��اط�ق�ين ب��االس�ب��ان�ي��ة ي��ؤي��دون ب��اراك
اوباما في مواجهة املرشح الجمهوري
ميت رومني.
وأث � �ي� ��رت ان � �ت � �ق� ��ادات ب � ��أن وض � ��ع ه��ذه
ال � �ق � �ي� ��ود ي � �ه� ��دف ال� � ��ى خ� �ف ��ض ق ��اع ��دة
التصويت الديموقراطية.
(أ ب ،يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

وفيات

رق��دت على رج��اء القيامة املجيدة مساء
ي��وم االث�ن�ين ال��واق��ع فيه  24أي�ل��ول 2012
ّ
متممة واجباتها الدينية املأسوف عليها
املرحومة
جوزفني ميشال باخوس
زوج الفقيدة جهاد توفيق الشرتوني
ولدها املهندس مارك
ابنتاها ماري كلود زوجة بسام الخوري
وعائلتهما
ناتالي زوجة شربل قبالن وعائلتهما
والدتها كلوتيلد أبو سمرا أرملة ميشال
نعمان باخوس
شقيقها أن�ط��وان وزوج�ت��ه هيلدا فريحه
وعائلتهما
ش �ق �ي �ق �ت��اه��ا ك ��ات ��ري ��ن م �ي �ش��ال ب��اخ��وس
وعائلتها
س�ي�ل�ف��ان��ا زوج ��ة ال�س�ف�ي��ر ي��وس��ف صدقه
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
يحتفل ب��ال�ص�لاة ل��راح��ة نفسها الساعة
الرابعة م��ن بعد ظهر ال�ي��وم األرب�ع��اء 26
أي�ل��ول  2012ف��ي كنيسة سيدة املعونات
في ذوق مكايل ثم توارى في ثرى مدافن
كنيسة مار يوحنا املعمدان في عشقوت.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وي��وم
الخميس  27أي �ل��ول ف��ي ص��ال��ون كنيسة
س�ي��دة امل�ع��ون��ات ف��ي ذوق م�ك��اي��ل اب �ت� ً
�داء
من الساعة الحادية عشرة لغاية الساعة
السابعة م�س� ً
�اء وي��وم الجمعة  28أيلول
ف� ��ي ص� ��ال� ��ون ك �ن �ي �س��ة م � ��ار ش �ل �ي �ط��ا ف��ي
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
شرتون
قبل الظهر لغاية السابعة مساءً.
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف على
شبابه املرحوم
حسن حبيب بعلبكي
زوجته سلمى بعلبكي
أوالده محمود وهديل ووسيم وكليم
وال��دت��ه ال�ح��اج��ة خ��دي�ج��ة أرم �ل��ة امل��رح��وم
حبيب بعلبكي
أشقاؤه محمد وعلي وسعدى زوجة علي
رضا
عماه املرحوم ديب وأديب
أخ ��وال ��ه ع�ل��ي وي��وس��ف وم�ح�م��د وح�س��ن
حيدر
وف��ي ه��ذه املناسبة تتلى آي��ات من الذكر
الحكيم عن روحه الطاهرة من الثالثة من
بعد ظهر ال�ي��وم األرب�ع��اء حتى السابعة
ً
مساء في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال �ت��وج �ي��ه ال�ع�ل�م��ي ال �ج �ن��اح _ سبينس
قرب مبنى أمن الدولة.
وت �ق��ام ن �ه��ار األح� ��د ذك� ��رى أس �ب��وع على
وف ��اة ف�ق�ي��دن��ا ال�غ��ال��ي ف��ي ب�ل��دت��ه عديسة
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس�ف��ون :آل بعلبكي وح�ي��در والخطيب
وم �ك��ي وح �س��ن وب��اج��وق وع �م��وم أه��ال��ي
بلدتي عديسة وعربصاليم.
ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة نايفة حسني درويش
أرملة املرحوم إبراهيم أمني الخطيب
أوالده� � � ��ا :رف �ي ��ق زوج� �ت ��ه رن � ��ده امل �ص��ري
وعائلته (في املهجر)
غسان زوجته تريز الرياشي وعائلته
وليد زوجته ريما ورد وعائلته
فواز زوجته بيسان مرتضى وعائلته
ب �ن��ات �ه��ا :زي �ن ��ة زوج � ��ة ع ��ز ال ��دي ��ن ع�ل�اف
وعائلتها (في املهجر)
دالل زوج ��ة ع�ل��ي ح�س�ين وع��ائ�ل�ت�ه��ا (ف��ي
املهجر)
ّ
ُص��ل��ي ع�ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال�ط��اه��ر ف��ي تمام
ال� �س ��اع ��ة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ب �ع ��د ظ �ه ��ر أم ��س
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه  25أي�ل��ول  2012في
حسينية املعلقة ودفنت في جبانة البلدة.
تقبل ال �ت �ع��ازي أي ��ام األرب �ع ��اء ،الخميس
والجمعة ف��ي  28 _ 27 _ 26أي�ل��ول 2012
في منزلها الكائن في الكرك.
ي�ق��ام ذك��رى ال�ث��ال��ث ف��ي حسينية املعلقة
ي��وم الجمعة ال��واق��ع فيه  28أي�ل��ول 2012
في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

►
شكر على تعزية

آل الفقيد وأهالي بلدة حومني التحتا
ي �ت �ق��دم��ون ب��ال �ش �ك��ر ال �ج��زي��ل م ��ن ك ��ل من
واساهم بفقدانهم
الشاعر الكبير
السيد محمد مصطفى عيسى
إن كان بحضوره شخصيًا او من ينوب
عنه او باالتصال بهم ،ويخصون بالشكر
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال
س�ل�ي�م��ان ودول� ��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
ً
االستاذ نبيه بري ممثال بالعميد محمد
س � ��رور ودول� � ��ة رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ً
االس �ت��اذ ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي م�م�ث�لا ب��امل��دي��ر
ال �ع��ام ملجلس ال�ج�ن��وب امل�ه�ن��دس السيد
ه��اش��م ح�ي��در ،واألم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب الله
ً
س�م��اح��ة ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه ممثال
ب��رئ�ي��س ك�ت�ل��ة ال��وف��اء ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ن��ائ��ب
ال � �ح� ��اج م �ح �م��د رع� � ��د ،وم �م �ث ��ل اي � ��ة ال �ل��ه
ال �ع �ظ �م��ى ال �س �ي��د ع �ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي في
ل�ب�ن��ان ال �ح��اج ح��ام��د ال�خ �ف��اف وامل�ج�ل��س
االس �ل��ام � ��ي ال� �ش� �ي� �ع ��ي االع� � �ل � ��ى وم �ك �ت��ب
سماحة السيد محمد حسني فضل الله
(رحمه الله)
واي �ض��ًا ق �ي ��ادات ح��رك��ة ام ��ل وح� ��زب ال�ل��ه
وال� ��وزراء وال �ن��واب وال �ق��ادة العسكريني،
وس��ائ��ر امل �ع��زي��ن م��ن م�ح��اف�ظ�ين وم� ��دراء
عامني وهيئات تربوية وقيادات حزبية
ورؤس� ��اء ب�ل��دي��ات وم�خ��ات�ي��ر وف�ع��ال�ي��ات،
كما يخصون بالذكر ش�ع��راء ال��زج��ل في
لبنان والشعراء واالدباء وجمهور الفقيد
الشاعر السيد محمد مصطفى عيسى،
س��ائ �ل�ي�ن امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل ان ي�ح�ف�ظ�ك��م
برعايته .ولكم طول البقاء.

◄

مبوب

►

مفقود
فقد ج��واز سفر باسم فايزة علي حامد،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/143045
فقد جواز سفر باسم محمد عبد الكريم
شعيب ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/967622
فقد جواز سفر باسم فاطمة أحمد بدران،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/490140
فقد جواز سفر باسم مروان احمد السيد
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/891475
ف� �ق ��د ج � � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م إي � �ل� ��ي خ �ل �ي��ل
البراكس ،لبناني الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/435342
ف� �ق ��دت إق ��ام ��ة س ��وري ��ة ورخ � �ص ��ة ق �ي��ادة
لبنانية وبطاقة هوية باسم نغم وسيم
عسلية ،س��وري��ة الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 76/104242
فقد جواز سفر باسم نتالي حسن شرف
ال��دي��ن ،لبنانية ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/214581

لإليجار
ل �ل�إي � �ج ��ار م � �س � �ت ��ودع «ه � �ن � �غ� ��ار» ط��ري��ق
املطار مساحة 2650م 2ط��ول 85م عرض
31م ارت �ف��اع 12م م��دخ��ل 10م ب�ن��اء جديد
لالتصال 03/206051

شقة
للبيع ّ
ال �ط �ي��ون��ة ـ ش� ��ارع ع�لام��ة ـ م �ق��اب��ل ح��رش
بيروت ،بناء جديد ،جاهزة للسكن ط .4
 3ن ��وم  2 +ص��ال��ون  +س �ف��رة  +ج�ل��وس
 +خ��ادم��ة  +م��وق�ف��ان ل�ل�س�ي��ارة  +س�ن��د +
نهائي $650.000
االتصال 76/078805

