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خديعة االنسحاب من العراق:
 7آالف من املرتزقة مكان
 6آالف جندي مقاتل

ُ
ف �ت �ح��ت ص �ف �ح��ة ع ��راق� �ي ��ة ج� ��دي ��دة مع
انسحاب آخر فرقة قتالية أميركية من
بالد الرافدين ،ليبقى السؤال مفتوحًا:
هل ال�ق��وات العراقية ق��ادرة على تسلم
ح �ت��ى إن ل ��م ت � ّك��ن القوات
م �ه �م��ات �ه��ا؟ َّ
الحكومية مؤهلة للمهمة ،فإن استعادة
سريعة للسنوات السبع العجاف التي
مرت على العراقيني ،كانت من الناحية
األمنية خصوصًا ،سوداء ودامية ،رغم
وجود أكثر من ّ 160ألف جندي محتل.
ع �ل��ى ك ��ل ح� � ��ال ،ف� � ��إن امل� �ت� �ح ��دث باسم
الحكومة العراقية علي ال��دب��اغ طمأن
لتولي
إلى أن «قواتنا األمنية مستعدة ُّ
امل �ل��ف األم � �ن ��ي» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن «تأخر
تأليف الحكومة العراقية لن يؤثر على
الجدول الزمني لالنسحاب».
تعليق املسؤول العراقي جاء ً
بناء على
وصف وزارة الدفاع األميركية يوم أمس
ّ
تجسدت
بـ«اللحظة التاريخية» التي
بسحب الفرقة القتالية األخيرة لديها
من العراق ،وقوامها نحو  6آالف جندي،
م��ن املنتظر أن ينهوا انسحابهم إلى
الكويت قبل مطلع أيلول املقبل ،ليبقى
 50أل��ف ج�ن��دي أم�ي��رك��ي م��ن املفترض
أن تنحصر مهماتهم التدريبية داخل
ق��واع��ده��م وق ��واع ��د ال �ج �ي��ش العراقي
ال � ��ذي س �ي �خ �ض��ع ل �ت��دري �ب �ه��م ،ق �ب��ل أن
ينتهي ال��وج��ود األم�ي��رك��ي م��ن العراق
بالكامل في نهاية ع��ام  2011بموجب
االتفاقية ّاألميركية ـــــ العراقية.
لكن بدا أن خديعة كبرى حصلت تحت
ش� �ع ��ار ان �س �ح ��اب ال � �ق� ��وات األميركية
القتاليةّ .فقد كشفت صحيفة «نيويورك
تايمز» أن وزارة الخارجية األميركية
س �ت �ض��اع��ف ع� ��دد امل ��رت ��زق ��ة التابعني
ل�ه��ا ت�ح��ت مسمى م��وظ�ف��ي «الشركات
األم�ن�ي��ة ال �خ��اص��ة» ف��ي ال �ع��راق ،ليبلغ

س�ب�ع��ة آالف« ،ل �ت �ع��وض ب��ذل��ك القوات
القتالية املغادرة».
وظيفة هؤالء املرتزقة،
وعلمًا بطبيعة ّ
الذين غالبًا ما نفذوا أعتى العمليات
ال�ع�س�ك��ري��ة مل�ص�ل�ح��ة ال �ج �ي��ش ،تصبح
ال �خ��دي �ع��ة م �ف �ه��وم��ة :ان �س �ح��ب  6آالف
ج �ن��دي ،ف�ح��ل م�ك��ان�ه��م  7آالف عنصر
م ��رت ��زق ��ة .وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أنه
اإلضافيني،
سيوكل إلى هؤالء املوظفني
ّ
مهمة حماية خمسة معسكرات معززة
كانت القوات األميركية املقاتلة تتولى
حمايتها.
وأشار مسؤولون أميركيون للصحيفة
إل��ى أن ع�ل��ى ه ��ؤالء امل��وظ�ف�ين «تفادي
ه�ج�م��ات ج��دي��دة ب��اس �ت �خ��دام رادارات
ورص��د العبوات التي ت��زرع على حافة
ال � �ط ��رق وق � �ي� ��ادة ال � �ط ��ائ ��رات م ��ن دون
ط �ي��ار» .ك��ذل��ك يمكنهم ت�ق��دي��م النجدة
ملدنيني في أوضاع صعبة.
وف ��ي ال��وق ّ��ت ن�ف�س��ه ،أك ��دت «نيويورك
ت��اي �م��ز» أن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة األميركية،
ال�ت��ي ت��ري��د تحسني حماية موظفيها،
«س� �ت� �ش� �ت ��ري م � ��ن وزارة ال � ��دف � ��اع 60
آل �ي��ة م �ض��ادة ل�ل�أل �غ��ام ،وس �ت��زي��د عدد
س �ي��ارات �ه��ا امل �ص �ف �ح��ة إل ��ى  »1320في
ال� � �ع � ��راق .ك ��ذل ��ك ت ��ري ��د الدبلوماسية
األم �ي��رك �ي��ة ش� ��راء ث �ل�اث ط ��ائ ��رات و12
م��روح �ي��ة س�ي�ت��ول��ى ق �ي��ادت �ه��ا موظفو
الشركات الخاصة.
وت ��وق� �ع ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة أن
ي �ت �ح��ول ه� ��ؤالء امل��رت��زق��ة إل ��ى «مصدر
ن ��زاع ج��دي��د ّ م��ع ال�ح�ك��وم��ة العراقية»،
وخصوصًا أنهم لن يتمتعوا بحصانة
وق� ��د ي �ت �ع��رض��ون مل�ل�اح �ق��ة السلطات
العراقية وف��ق م��ا نصت عليه اتفاقية
عام .2008
(أ ف ب ،رويترز)

►

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية
املرحومة
ميمونة محمد دريزي
زوجة املهندس فاروق محمود البساط
ولداها عماد ورابح
تقبل التعازي اليوم الجمعة  20منه من
ال �س��اع��ة ال ��واح ��دة ظ �ه �رًا ح�ت��ى السادسة
م� � �س � � ً
�اء ف � ��ي ن� � � ��ادي خ ��ري� �ج ��ي الجامعة
األميركية ـــــ الوردية ـــــ الحمرا.
اآلس�ف��ون آل دري��زي والبساط ورحماني
وأنسباؤهم.

ذكرى أسبوع
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار االح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/8/22ذك� ��رى م� ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف على شبابه
سعد عباس عباس
والده :الدكتور عباس عباس
اخواه :املعاون سعيد وفيدال
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ت�ت�ل��ى آي� ��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ف��ي ح�س�ي�ن�ي��ة ب�ل��دت��ه ج��رج��وع وذل� ��ك في
تمام الساعة العاشرة صباحًا
األس �ف��ون :آل ع �ب��اس ،آل ج��زي�ن��ي وعموم
أهالي جرجوع ،عني بوسوار والطيبة
وت�ق�ب��ل ال�ت�ع��ازي ن�ه��ار االث �ن�ين والثالثاء
في منزل والده الكائن في بيروت مجمع
البركات ملك علي اشمر بناية األمل
ولكم من بعده طول البقاء

الحرس الثوري :سنستهدف
مصالح العدو أينما أردنا
ش �ح��ن  165م ��ن ق �ض �ب��ان ال� ��وق� ��ود في
املفاعل النووي ،ليصبح عندها رسميًا
منشأة نووية ،فيما تستغرق العملية
ال�ت��ي ت�ج��ري ب��إش��راف ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ،نحو  15يومًا ،حسبما
ذك � ��ر رئ� �ي ��س م �ن �ظ �م��ة ال� �ط ��اق ��ة الذرية
اإليرانية ،علي أكبر صالحي.
األناضول
وف��ي ال �س �ي��اق ،ن�ق�ل��ت وك��ال��ة
ّ
التركية عن مصادر دبلوماسية مطلعة
على مضمون رسالة إيران األخيرة ّ إلى
وكالة الطاقة ،قولها إن إي��ران «تمنت»
على الوكالة إشراك تركيا والبرازيل في
الحوار بينها وبني الغرب.
وأش��ارت امل�ص��ادر ال��ى أن «إي��ران ذكرت
ف � ��ي ال� ��رس� ��ال� ��ة أن � �ه� ��ا م� �س� �ت� �ع ��دة لعقد
م �ح��ادث��ات م��ع م�ج�م��وع��ة فيينا ف��ي ما
يتعلق بصفقة تبادل اليورانيوم على
أساس اتفاق طهران ومن دون فرض أي
شروط مسبقة».
ال� � � ��ى ذل� � � � ��ك ،أع� � �ل � ��ن م� � �ص � ��رف «كوريا
ال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي» ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ي ،توسيع
القروض الخاصة بالشركات الصغيرة
ّ
واملتوسطة ال�ت��ي ت�ص��در منتجات إلى
إي� ��ران ،وذل ��ك مل�س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى التغلب
على أزم��ة السيولة الناجمة عن فرض
الواليات املتحدة عقوبات على طهران.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الجنوبية
«يونهاب» عن املصرف قوله ،إن خطة
توسيع ال�ق��روض ستسمح ل �ـ 91شركة
تصدير تتعامل معه بالحصول على
ق � ��روض ت �ص��ل إل� ��ى  300م �ل �ي��ون وون
(أكثر من  255ألف دوالر).
(إرنا ،أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

مطلوب
م �ط �ل ��وب م �ح ��اس ��ب ذو خ � �ب� ��رة ،الرجاء
االت� � �ص � ��ال ع� �ل ��ى ال� ��رق� ��م – 03/556259
 01/705517من االثنني الى الجمعة من
 9صباحًا الى  12ظهرًا

مفقود
فقدت زينب عادل جابر لبنانية الجنسية
ب �ط ��اق ��ة ال� �ه ��وي ��ة  +ال �ج ��ام �ع ��ة  +بطاقة
الضمان  +التأمني ملن يجدها االتصال:
01/273511
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ع �ل �ي��ا ع �ب��د الله
ح�ل�اوي لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 07/540068
ُ
فقد ج��واز سفر باسم آالء غسان الشيخ
علي لبنانية الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 07/500656
ُ
ف �ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م خ��دي�ج��ة محمود
ق��ان�ص��و لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/381899
ّ
فقدت اقامة قيد الدرس احمد شلبي خلو
71/526975
فقد ج��واز سفر ب��اس��م ان �ط��وان ب��ن ايفان
كوباتازي لبناني الجنسية

خرج ولم يعد
إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

غادر العامل  Shamim lateabul Haqueمن
التابعية البنغالدشية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 70/098417

نداء انساني
ش��اب بحاجة ل��زرع كلية م��ن فئة دم +B
للتبرع االتصال على الرقم 71/283873

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إيران

أعلن حرس الثورة اإلسالمية اإليراني،
أم � ��س ،االس� �ت� �ع ��داد ال �ش��ام��ل للتصدي
ل� �ـ«ال� �ح� �م ��اق ��ات» امل �ح �ت �م �ل��ة للواليات
املتحدة وإس��رائ�ي��ل ،مهددًا باستهداف
مصالحهما.
وأص� ��در ال �ح��رس ال �ث��وري ب �ي��ان��ًا ،غداة
الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة
مل�ف��اع��ل ب��وش�ه��ر ال �ن��ووي ج �ن��وب إيران
خ�ل�ال ال �س��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة ،أع �ل��ن ف�ي��ه أنه
سيستهدف ّمصالح العدو في أي مكان،
ً
قائال «إذا شن األعداء الهجوم وارتكبوا
ح� � �م � ��اق � ��ات م� �ح� �ت� �م� �ل ��ة فسنستهدف
مصالحهم أينما أردنا».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أع �ل ��ن رئ �ي ��س وكالة
الطاقة الذرية الفدرالية الروسية «روس
أتوم» ،سيرغي كيريينكو ،أن البرنامج
ال � �ن� ��ووي االي� ��ران� ��ي ذو ط ��اب ��ع سلمي،
م ��وض� �ح ��ًا ق� �ب ��ل ي ��وم �ي�ن م� ��ن ب � ��دء ضخ
الوقود النووي في مفاعل بوشهر ،أن
ض��خ ال��وق��ود غ �دًا السبت «م��ؤش��ر على
ب��دء تشغيل عملي للمفاعل وتحويله
م��ن م��وق��ع قيد اإلن �ش��اء إل��ى مفاعل في
الخدمة».
وأضاف كيريينكو ،خالل لقاء مع رئيس
ال��وزراء فالديمير بوتني« ،نحن أثبتنا
أن روس �ي��ا دائ �م��ًا ت �ف��ي بالتزاماتها»،
مشيرًا الى أن بالده «تطالب لكل بلد بما
فيها اي��ران ،بالحق في الطاقة النووية
السلمية إذا احترمت املعايير وعمليات
�دول �ي��ة» .ورد ب��وت�ين على
ال�ت�ف�ت�ي��ش ال� ً
كيريينكو قائال «أهنئك على ذلك».
في هذه األثناء ،يبدأ التقنيون الروس
واالي��ران �ي��ون ف��ي م�ح�ط��ة ب��وش�ه��ر غدًا،

◄ وفيات

◄ مبوب

►

مريض بحاجة ماسة إل��ى زرع كلية فئة
الدم  Aأو  O NEGATIVللتبرع االتصال
03/750861

عرض خاص إلعالنك في
اإلعالن عن مفقود

 30,000ل.ل
ملــــــدة

3

أيــــــــام
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إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
ال� �ع ��روض ل �ش��راء م� ��واد ك �ي �م��اوي��ة لزوم
أع� �م ��ال االس �ت �ث �م��ار ف ��ي م�ع�م�ل��ي الذوق
وال �ج �ي��ة ،م��وض��وع اس �ت ��دراج العروض
رق��م ث4د 6823/ت��اري��خ  ،2010/7/2قد
ّ
م ��ددت ل�غ��اي��ة ي��وم ال�س�ب��ت 2010/9/18
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـــــ أم��ان��ة ال�س��ر ـــــ ال�ط��اب��ق  12ـــــ
مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره  /100000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم��ن امل�م�ك��ن ف��ي مطلق األح� ��وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2010/8/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
إيلي سعاده
التكليف 1124
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
العروض لشراء أربع مستوعبات حديد
 40ق��دم وس�ت��ة ش ��وادر لتغطيتها لزوم
ب �ع��ض امل �ح �ط��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ،موضوع
اس � �ت� ��دراج ال � �ع� ��روض رق� ��م ث4د6818/
ّ
تاريخ  ،2010/7/2قد م��ددت لغاية يوم
السبت  2010/9/18عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـــــ أم��ان��ة ال�س��ر ـــــ ال�ط��اب��ق  12ـــــ
مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره  /15000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم��ن امل�م�ك��ن ف��ي مطلق األح� ��وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2010/8/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
إيلي سعاده
التكليف 1109
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م��اه��ر ك��ام��ل ال�س�ع��دي وك �ي��ل طارق
خليل راجح بوكالته عن بدر ناصر عبد
ال�ح�س�ين م �ق��وار س�ن��د ملكية ب��دل ضائع
للعقار  A 13/1632قرنايل
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ص��وف�ي��ه قسطنطني م�ي��ر تومويز
س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار 25/35
املرداشة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
اعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة االمور املستعجلة
رقم الدعوى2010/84 :
غ��رف��ة ال��رئ �ي��س :ال �ق��اض��ي ع��رف��ات شمس
الدين
املدعيتان :روزيت ايليا بربور

