
 
 
ΤΕΛΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ……, 
ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ. 
ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ…. «ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΙ ΚΑΙ  
ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΔΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΒΑΜΠΙΡ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΡ-αμένων. Πλήρωνε ΕΝΦΙΑ μ@λ@κ@. 

    μιλάμε για πολύ «σπέσιαλ»   
    λογαριασμό,   
 

Γράφει ο ΑΝΤΙ300 

 

 

 

 

 

 

 

Να ποιους νταβατζήδες πληρώνουμε «σπέσιαλ» 
κάθε μήνα ;  

 



 
 
πουλάνε πολεμικό υλικό να φάνε και οι κότες…. 
στους ΚΑΤΑΡΙΑΝΟΥΣ 

 

DoD News 
S ARTICLE 
U.S., Qatar Sign Letters on $11 Billion in Helicopters, Defense Systems 

DoD News, Defense Media Activity 
WASHINGTON, July 14, 2014 – Defense Secretary Chuck Hagel today hosted Qatar's Minister of 
State for Defense Affairs Hamad bin Ali al-Attiyah at the Pentagon to sign letters of offer and 
acceptance for Apache helicopters and Patriot and Javelin defense systems valued at $11 billion. 
"Today's signing ceremony underscores the strong partnership between the United States and 
Qatar in the area of security and defense and will help improve our bilateral cooperation across a 
range of military operations," Pentagon Press Secretary Navy Rear Adm. John Kirby said in a 
statement. 
Hagel also used the meeting to express his appreciation for the support that Qatar provides U.S. 
forces in the country, the statement said. Today's visit followed Hagel's visit to Qatar’s capital of 
Doha last fall, where he met with Attiyah to sign and renew the U.S.-Qatar Defense Cooperation 
Agreement. 
"This is a critically important relationship in the region," Kirby said, “and the secretary is pleased to 
be able to continue to make it stronger." 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗΝΦΩΤΟ 

Ο πρέσβης, Αλεσάντρο Ρίτσο, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 
(αριστερά) με τον Sheikh Hamad Bin Tameem Al Thani, ο πρίγκιπας του Κατάρ 
(κέντρο) και ο Στρατηγός. Hamad Bin Ali Hamad Al-Ατίγια, Αρχηγός του Επιτελείου 
των Ενόπλων Δυνάμεων Κατάρ (δεξιά) 



 
 
Η ΕΙΔΗΣΗ σε μετάφραση 
ΗΠΑ, Κατάρ ΣΥΜΒΑΣΗ για $ 11 δισεκατομμύρια σε ελικόπτερα, Αμυντικά Συστήματα 

Υπουργείο Άμυνας News, Άμυνας Media Δραστηριότητα 

WASHINGTON, 14, Ιουλίου 2014 - ο υπουργός Αμυνας Chuck Hagel φιλοξενείται 
σήμερα Υφυπουργός Άμυνας Υποθέσεων Hamad bin Ali al-Attiyah Κατάρ στο 
Πεντάγωνο να υπογράψουν τις επιστολές της προσφοράς και αποδοχής συμφωνίας για 
τα ελικόπτερα Apache και των αμυντικών συστημάτων Patriot και Javelin 
αποτιμώνται στα 11 δις δολάρια. 

«Η σημερινή τελετή υπογραφή υπογραμμίζει την ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα συμβάλει 
στη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας μας σε ένα ευρύ φάσμα των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων", δήλωσε Πεντάγωνο Γραμματέας Τύπου του Ναυτικού υποναύαρχος. John 
Kirby σε μια δήλωση. 

Hagel αναφέρει ότι χρησιμοποιείται επίσης η σύνοδο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του 
για την υποστήριξη που παρέχει το Κατάρ στις δυνάμεις των ΗΠΑ στη χώρα, ανέφερε η 
δήλωση. Η σημερινή επίσκεψη ακολούθησε επίσκεψη του Hagel στην πρωτεύουσα του 
Κατάρ Ντόχα το περασμένο φθινόπωρο, όπου συναντήθηκε με τον Attiyah για να 
υπογράψουν την ανανέωση της συμφωνία ΗΠΑ-Κατάρ σχετ. Αμυντική Συνεργασία. 

"Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την σχέση με την περιοχή," δήλωσε ο Kirby, «και ο 
γραμματέας είναι στην ευχάριστη θέση να είναι σε θέση να συνεχίσουν να την κάνουν ποιο 
ισχυρή. 

Για τα ρημάδια τα λεφτά…  «υποκλίνονται» άπαντες; 

   


