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تقرير
◄ وفيات

بانيتا (سكوت أبلوايت ـ أ ب)

بانيتا وزيرًا للدفاع األميركي
وبترايوس مديرًا لـ«سي آي إيه»
يتوقع أن يعلن الرئيس األميركي باراك أوباما اليوم
تعيينات مركزية في املجالني العسكري واالستخباري،
تمهيدًا لبدء سحب القوات من أفغانستان في تموز ،والفريق
الجديد الذي سيقود هذه العملية الرباعي :ليون بانيتا لوزارة
الدفاع ودايفيد بترايوس لـ«سي آي إيه» وريان كروكر لسفارة
كابول وجون آلن لقيادة الحرب
األميركية،
ق��ال م�س��ؤول��ون ف��ي اإلدارة
ّ
أمس ،إن الرئيس ب��اراك أوباما يخطط
ل �ت �ع �ي�ين م ��دي ��ر وك ��ال ��ة االستخبارات
امل��رك��زي��ة «س ��ي آي إي� ��ه» ل �ي��ون بانيتا
وزي�رًا للدفاع مكان روب� ّ�رت غيتس هذا
األس �ب��وع ،ع�ل��ى أن يتسلم إدارة «سي
آي إيه» دايفيد بترايوس ،قائد الحرب
الحالية في أفغانستان.
وت�ح��دث��ت م �ص��ادر ،ش��رط ع��دم الكشف
ع��ن ه��وي�ت�ه��ا ألن ال�ت�غ�ي�ي��رات الجارية
ليست نهائية بعد ،عن توقعها دخول
التغييرات حيز التنفيذ ه��ذا الصيف.
فغيتس أعلن أنه سيترك منصبه هذه
السنة ،والبيت األبيض يريد أن يضع
عملية التصديق على التعيينات على
ج� ��دول اع �م��ال م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ خالل
األشهر القليلة املقبلة.
وم��ن املتوقع أيضًا أن يترك بترايوس
منصبه ق��ائ�دًا للحرب ف��ي أفغانستان
م��ع ن �ه��اي��ة ال �ع��ام ال� �ج ��اري .وك��ان��ت قد
سرت أنباء حول تعيينه مكان بانيتا،
ُ
إذا عني األخير مكان غيتس.
وذك��رت امل�ص��ادر نفسها أن��ه يتوقع أن
يعلن أوباما أيضًا تعيني الجنرال جون
آل��ن م�ك��ان ب�ت��راي��وس ق��ائ�دًا للحرب في
أفغانستان ،على أن يصبح الدبلوماسي
ري ��ان ك��روك��ر السفير األم�ي��رك��ي املقبل
�ارت امل�ص��ادر الى
ف��ي أفغانستان .وأش� ُ
أن ه��ذه التعيينات ستعلن ف��ي البيت
األبيض اليوم .وقال مسؤول سابق إن
املرشحني األربعة سيقفون الى جانب
أوباما خالل اإلعالن.
وآل ��ن ال ��ذي يشغل منصب ن��ائ��ب قائد
القيادة األميركية املركزية في فلوريدا،
م ��وج ��ود ف ��ي واش �ن �ط ��ن ح ��ال �ي ��ًا ،فيما
أف� � ��ادت م� �ص ��ادر ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان بأن
ب �ت��راي��وس ت��وج��ه ال ��ى واش �ن �ط��ن .وقال
مسؤولون إن بترايوس من األشخاص
ال��رئ�ي�س�ي�ين ال ��ذي اس�ت�خ��دم��وا وعرفوا
وكالة االستخبارات املركزية «س��ي آي
إي��ه» واالس�ت�خ�ب��ارات العسكرية خالل

حربي العراق وأفغانستان.
وإرسال كروكر الى أفغانستان سيعيد
توحيد ج�ه��وده م��ع ب�ت��راي��وس ،إلعادة
ت�ك��وي��ن «ف��ري��ق األح �ل�ام» الدبلوماسي
والعسكري كما كانا معًا في العراق.
وي� �ح ��ل ك� ��روك� ��ر م� �ك ��ان ال �س �ف �ي��ر كارل
إي� �ك� �ن� �ب ��ري ،وه� � ��و ج � �ن� ��رال س ��اب ��ق في
الجيش ،خدم في سفارة كابول لعامني،
وك ��ان ��ت ع�ل�اق��ات��ه ف ��ات ��رة م ��ع الالعبني
األساسيني في الحرب في أفغانستان
بمن فيهم البيت األب �ي��ض ،والقيادات
العسكرية األميركية وال��رئ�ي��س حميد
ق��رض��اي .وه ��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات الحاصلة
في إدارة الحرب غير مرتبطة بتطورات
ال �ح��رب ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان وال�ت�ق��دم الذي
ج � ��رى ف� �ي� �ه ��ا ،ل �ك �ن �ه��ا ت ��أت ��ي ف� ��ي وقت
يحتاج فيه أوباما الى تحقيق ما يكفي
من النجاح بما يسمح له ببدء سحب
القوات األميركية التي تناهز  100ألف
جندي في تموز.
ورأت ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �س �ك��ري��ة واملدنية
ال��دف��اع�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة أن ع��ام  2011هو
ع � ��ام «ال� �ف� �ص ��ل» ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى مسار
ال � �ح� ��رب ف� ��ي أف� �غ ��ان� �س� �ت ��ان (make or
 ،)breakلتمهيد الطريق الى االنسحاب
األم�ي��رك��ي ال�ت��دري�ج��ي حتى ع��ام .2015
وتتمثل العقبات األس��اس�ي��ة بالقيادة
امل �ت��رن �ح��ة وال �ح �ك ��وم ��ة ال �ض �ع �ي �ف��ة في
ك��اب��ول ،وتبقى األسئلة املفصلية ّ
عما
إذا كانت حركة «طالبان» ستندمج في
الحياة السياسية ،وان كانت باكستان
ستواصل توفير املالذ اآلمن للمسلحني
الذين يهاجمون القوات األطلسية.
وت� �ج ��در االش � � ��ارة ال� ��ى أن ق ��ائ ��د هيئة
األرك ��ان املشتركة م��اي��ك م��ول��ن سيترك
منصبه في أيلول ،على أن يحل مكانه
ال �ق��ائ��د ال �ع �س �ك��ري ال �ب �ح��ري الجنرال
جيمس كارترايت ،الذي لم يخدم سابقًا
أفغانستان ،شأنه في ذلك شأن آلن،
في
ينّ
الذي سيع مكان بترايوس.
(أ ب)

أن��ا هو القيامة والحياة من آم��ن بي وإن
مات فسيحيا
مجلس القضاء األعلى
رابطة قدامى القضاة
أرملة الفقيد إلهام أنيس نوفل
أوالده امل �ح��ام��ي ج � ��ورج (رئ� �ي ��س بلدية
الرميلة) وعائلته
املحامي فرنسوا وعائلته
القاضي غسان وعائلته
هشام وعائلته
شقيقته سلمى أرملة املرحوم وديع تابت
وأوالدها
وع �م��وم ع��ائ�لات ال �خ��وري ،ن��وف��ل ،حداد،
ح��اي��ك ،ي��وس��ف ،ت��اب��ت ،داغ ��ر ،ق ��زي ،نجم
وس �ل �ه��ب وع� �م ��وم أه ��ال ��ي ب �ل��دة الرميلة
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسف
فقيدهم الغالي الراقد على رجاء القيامة
القاضي طانيوس جرجي الخوري
رئيس مجلس القضاء األعلى سابقًا
الرئيس األول ملحكمة التمييز شرفًا
حامل وسام األرز برتبة ضابط أكبر
وأوسمة عديدة دولية
املنتقل الى رحمته تعالى مساء الثالثاء
الواقع فيه  26نيسان 2011
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه الساعة
ال��راب �ع��ة م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ال �ي ��وم الخميس
 28ال�ج��اري في كنيسة م��ار انطونيوس،
الرميلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
الجمعة وال�س�ب��ت  29و 30ن�ي�س��ان 2011
ف ��ي ص ��ال ��ون ك �ن �ي �س��ة م� ��ار انطونيوس،
الرميلة ،من الساعة الحادية عشرة قبل
ً
مساء،
ال �ظ �ه��ر ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال �س��اب �ع��ة
وي��وم��ي األح��د واالث�ن�ين  1و 2أي��ار ،2011
في صالون كنيسة القلب األقدس ،بدارو،
ب�ي��روت ،م��ن الساعة ال�ح��ادي��ة عشرة قبل
ً
مساء.
الظهر حتى الساعة السابعة
ال��رج��اء إب��دال األكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
مجلس القضاء األعلى في لبنان
ينعى رئيسه السابق الرئيس االول
القاضي طانيوس جرجي الخوري
رئيس مجلس القضاء األعلى سابقًا
الرئيس األول ملحكمة التمييز شرفًا
حامل وسام األرز برتبة ضابط أكبر
وأوسمة عديدة دولية
وي �ت �ق��دم م��ن ع��ائ�ل��ة ال�ف�ق�ي��د وم ��ن الجسم
القضائي وم��ن اللبنانيني جميعًا بأحر
التعازي.
ي��ا أي�ت�ه��ا ال�ن�ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة ارج �ع��ي إلى
رب��ك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
ان� �ت� �ق ��ل إل � � ��ى رح� �م� �ت ��ه ت� �ع ��ال ��ى املرحوم
املناضل
غالب حسن املعلم
ولداه :محمد واإلعالمي عباس املعلم
أشقاؤه :علي ،يحيى عضو تجمع اللجان
وال ��رواب ��ط ال�ش�ع�ب�ي��ة وامل �ج �ل��س املركزي
للمنتدى القومي العربي ،عباس ،قاسم،
خ �ض ��ر ،م �ح �م��د ـ �ـ �ـ امل �ف �ق��ود ف ��ي السجون
اإلسرائيلية منذ عام 1982
ملناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته ،يقام
مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصرًا
ال�ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه 2011/4/28
في حسينية بلدة كفرملكي.
كما تقبل التعازي في مركز توفيق طبارة
ـــــ الظريف ـــــ يوم االثنني  2أيار من الساعة
ً
مساء.
الرابعة حتى الساعة السابعة

www.josephsamaha.org

◄ مبوب

►

أوالد الفقيدة :ألبير فرحات
سيمون فرحات وعائلته
ري�م��ون ف��رح��ات وعائلته (نقيب متقاعد
في الجيش اللبناني)
ن��اج��ي ف��رح��ات (م��ؤه��ل أول م�ت�ق��اع��د في
األمن العام)
إدمون فرحات
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م فقيدتهم
الغالية املرحومة
ميليا حنا فرحات
أرملة املرحوم بطرس حنا فرحات
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن وب� �ع ��ده في
ص��ال��ون ك�ن�ي�س��ة م ��ار م � ��ارون ـ�ـ�ـ�ـ�ـ بيصور
ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س وغ � �دًا ال�ج�م�ع��ة  28و29
نيسان في صالون كنيسة السيدة ـــــ سن
الفيل اب�ت� ً
�داء م��ن الساعة الحادية عشرة
لغاية الساعة السادسة مساءً.

ذكرى أسبوع
ت�ص��ادف ن�ه��ار الجمعة  29نيسان 2011
ذكرى مرور اسبوع على وفاة املرحوم
املربي
حسني علي احمد

►

مطلوب
 The National Evangelical Institutesaida
Is recruiting highly experienced teachers
in:
‚Educational Psychology‚ Education
& Mathematics‚ Physics‚ Chemistry
English
Only applicants with MA degrees from
American Universities are accepted.
Fax #: 07722379
E-mail: info@neigb.net

مفقود
فقد جواز سفر باسم سهير محمد حرب،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/117485
ُ
ف �ق��دت اق��ام��ة ب��اس��م ع�ب��د ال �ف �ت��اح يوسف
عبد ال�س�لام امل �غ��ازي ،م�ص��ري الجنسية،
ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
70/856031
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م زه � � ��ره موسى
مسلماني ،لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/802368
فقد جواز سفر باسم فواز محمد حامد،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 06/432514

والدته الحاجة نجيبة ناصر
زوجته فاطمة علي احمد
ولده علي
اش� �ق ��اؤه امل �س��رح��ي وامل �م �ث��ل رف �ي��ق علي
احمد ومحمد وأكرم
ش �ق �ي �ق��ات��ه م �ف �ي��دة زوج � ��ة م �ح �م��د زهور،
ف��اط �م��ة ،ن��ادي��ا زوج� ��ة ف��اي��ز ع �ل �ي��ق ،امال
زوجة محمد حايك
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح ��ه ال �ط��اه��رة ف��ي النادي
الحسيني لبلدته يحمر الشقيف ،قضاء
النبطية ،عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
اآلسفون آل علي احمد وأصدقاؤه وعموم
اهالي يحمر الشقيف وكفررمان.

فقد جواز سفر باسم باسم محمد حامد،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/466725
ف �ق��دت اق ��ام ��ة ب��اس��م ه �ب��ة ح �م��دي محمد
صالح سليم ،لبنانية الجنسية ،الرجاء
م � �م� ��ن ي � �ج� ��ده� ��ا االت� � � �ص � � ��ال ع � �ل� ��ى الرقم
70/608276

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ت � �ص ��ادف ال �ج �م �ع��ة  29ن �ي �س��ان 2011م.
املوافق  25جمادي األولى  1432هـ .ذكرى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
علي قاسم غدار
«أبو قاسم»

زوجته :فايزة حسن دنش
ول� ��داه :امل�ه�ن��دس ق��اس��م ون��ان�س��ي (زوجة
عباس شمخا)
أش �ق ��اؤه :ن�ب�ي��ل وح �س��ن وف��اط �م��ة (زوجة
الحاج أحمد ليال)
أش �ق ��اء زوج� �ت ��ه :ع �ل��ي ،ال��دك �ت��ور عباس،
أحمد واملهندس محمد حسن دنش
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة،
ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي النادي
الحسيني لبلدة الغازية ــــــ قضاء صيدا،
وللنساء في حسينية مقام النبي إدريس
(ع).
تقبل ال�ت�ع��ازي أي��ام األرب �ع��اء والخميس
والجمعة  27و 28و 29نيسان قبل وبعد
الظهر ،للرجال والنساء في منزل املرحوم
ال �ح ��اج ح �س��ن م�ح�م��د دن ��ش «أب� ��و علي»
ساحة العني ــــــ الغازية.
اآلس�ف��ون :آل غ��دار ودن��ش وشمخا وليال
وعموم أهالي بلدة الغازية
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