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تقرير

نتنياهو يحاول إقناع
الديموقراطيين:

ّ
لم نرد تخطي
البيت األبيض

ّ
ومتهور» (أ ف ب)
اعتبر الديموقراطيون قرار نتنياهو «غير دبلوماسي

بعد إصراره على إلقاء خطاب أمام الكونغرس ،انتقل
بنيامين نتنياهو إلى إقناع الديموقراطيين في أميركا،
بأن الخطوات التي سبقت موافقته على دعوة رئيس
مجلس النواب ،لم تكن ّبنية تخطي البيت األبيض وأوباما
ينشغل رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،حــال ـيــا ،بتهدئة
التوترات التي أحدثتها موافقته على
إلقاء خطاب أمام الكونغرس ،متخطيًا
الـبـيــت األب ـيــض والــرئ ـيــس األمـيــركــي
باراك أوباما .في إطار آخر محاوالته
لتذليل بعض العقبات وتخفيف حدة
االنتقادات قبل توجهه إلى واشنطن،
فــي آذار املقبل ،عمل نتنياهو يومي
األربـ ـع ــاء وال ـخ ـم ـيــس ،عـلــى االت ـصــال
بقياديني مــن الـحــزب الــديـمــوقــراطــي،
لـ ـتـ ـب ــري ــر «ال ـ ـت ـ ـحـ ــايـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـي ــت
األبـيــض» الــذي انتهجه هو والسفير
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
رون درمر ،بتنسيقهما مسألة الدعوة
مــع رئيس مجلس الـنــواب األميركي،
(الجمهوري) جون بوينر ،حصرًا.
لكن وفق صحيفة «نيويورك تايمز»،
فــإن جهود نتنياهو األخـيــرة لــم تـ ِّ
ـؤد
إال إلى ّ
تقدم بسيط .فبحسب ما أفادت
بـ ــه ،أمـ ـ ــس ،ات ـص ــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلس ــرئـ ـيـ ـل ــي بـ ـك ــل م ـ ــن ال ـس ـي ـن ــات ــور
الديموقراطي عن والية نيفادا ،هاري
ريد ،وممثلة الحزب الديموقراطي عن
والية كاليفورنيا ،نانسي بيلوتسي،
والسيناتور الديموقراطي عن والية
نيويورك (ثالث أرفع عضو ديمقراطي
في مجلس الشيوخ) ،شارلز سكامز،
ّ
القضية املستجدة في العالقة
ليشرح
بني إسرائيل والواليات املتحدة .فأتت
هــذه االت ـصــاالت فــي أوق ــات حساسة،
حــن كــان الكونغرس منقسمًا بشأن
ما إذا كان من الواجب فرض عقوبات
جــديــدة عـلــى إيـ ــران ،فــي الــوقــت الــذي
ي ـج ــري ف ـيــه ال ـت ـف ــاوض ب ـش ــأن املـلــف
النووي.
ّ
ورد الـسـيـنــاتــور ري ــد ،وه ــو مــن أبــرز
الــداع ـمــن إلس ــرائ ـي ــل ،عـلــى نتنياهو
بــ«نـصـحــه» ب ــأن ال ـخ ـطــاب قــد تـحـ ّـول
إلى مشكلة« ،إلى ّ
حد أن بعض أعضاء
مجلس الـشـيــوخ الــديـمــوقــراطـيــن قد
تراجعوا عن دعمهم لفرض عقوبات
(جديدة) على إيران».
أم ــا بـيـلــوســي ،فـقــد أشـ ــارت إل ــى أنها
ش ـ ّـددت خ ــال مـحــادثــة مــع نتنياهو،
مـ ـس ــاء األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ع ـل ــى أن ال ـخ ـطــاب
«يمكن أن يبعث برسالة خاطئة في ما
يتعلق بإعطاء فرصة للدبلوماسية».
وكـ ــان إعـ ــان مــواف ـقــة نـتـنـيــاهــو على
دعـ ـ ـ ــوة ب ــويـ ـن ــر إلل ـ ـقـ ــاء خـ ـط ــاب أمـ ــام
ّ
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ق ــد أدى إل ـ ــى ت ــوت ــرات
ّ
حادة في إسرائيل والواليات املتحدة،
ّ
تخللتها اتهامات لالثنني باستغالل
الوضع لتحقيق نصر سياسي.

ك ــذل ــك اع ـت ـبــر ال ــدي ـم ــوقــراط ـي ــون ق ــرار
نـتـنـيــاهــو بــالـتـ ّ
ـوجــه إل ــى الـكــونـغــرس
ّ
ّ
أنــه «غير دبلوماسي ومـتـهــور» .لكن
املصالح املتضاربة وإرادة الناخبني
ال ـي ـهــود ،تحكم الـحــزبــن األميركيني
األس ــاسـ ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ــوق ــت
الــذي يتكاثر فيه الحديث عن وجوب
فرض عقوبات على إيران ،األمر الذي
ظهر ،الخميس ،عندما وافقت اللجنة
املـصــرفـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ على
مشروع قــرار لفرض عقوبات جديدة
على إيــران في حال عدم التوصل إلى
اتفاق بحلول  24آذار .فقد جرى إمرار
الـتـصــويــت بـمــوافـقــة  18ع ـض ـوًا (مــن
بينهم  6ديموقراطيني) مقابل رفض
 4أعضاء.
إال أن الغضب كــان قد وصــل إلــى ّ
حد
غير مسبوق ،أدى بعدد مــن ّ
املقربني
م ــن أوبـ ــامـ ــا وب ــأح ــد املـ ـس ــؤول ــن فــي
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى اإلشـ ـ ــارة إلــى
أن السفير اإلسرائيلي في واشنطن،
رون درم ــر« ،ال ــذي ساعد فــي تنسيق
ّ
متكرر،
الدعوة ،كان قد وضــع ،بنحو
مـسـتـقـبــل نـتـنـيــاهــو ال ـس ـيــاســي فــوق
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل وال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة» ،في إشارة إلى أن درمر عمل
مع بوينر لترتيب موعد الخطاب من
دون إبالغ البيت األبيض.
لـكــن درم ــر ،ال ــذي يصفه األمـيــركـيــون
ب ــأن ــه «دم ـ ـ ـ ــاغ بـ ـيـ ـب ــي» أو ب ــاألح ــرى
«دمـ ــاغ بنيامني نـتـنـيــاهــو»ّ ،رد على
هذه االتهامات ،في سياق مقابلة مع
«نـيــويــورك تايمز» وأخ ــرى مــع مجلة
«ذي أتــانـتــك» ،مـشــددًا على أن هدفه
أو هدف نتنياهو لم يكن االستخفاف
بــالـبـيــت األب ـي ــض .وق ــال لــ«نـيــويــورك
تــايـمــز»« :ال أشـعــر ب ــأي ن ــدم عـلــى أي
ش ـ ــيء ت ـص ــرف ــت بـ ــه وأدى إل ـ ــى دف ــع
مصالح بـلــدي» ،مشيرًا إلــى أنــه أبقى
األم ـ ــر لـبــويـنــر م ــن أجـ ــل إب ـ ــاغ فــريــق
أوباما باألمر.
وفي مقابلة أمس مع جفري غولدبرغ
ف ــي «ذي أت ــانـ ـت ــك» ،ردًا ع ـل ــى مـقــال
كــان قــد نـشــره هــذا األخـيــر انـتـقــادًا له
ولنتنياهو ،اسـتـخــدم درم ــر الحجج
ال ـت ــي ط ــامل ــا اس ـت ـخــدم ـت ـهــا إســرائ ـيــل
وح ـت ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وه ــي أن
الهدف من وراء قبول نتنياهو التوجه
إل ـ ــى الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ه ــو ال ـح ــدي ــث عــن
«التهديد الذي تشكله إيران» ،معتبرًا
أنها «قضية ّ
تهم كل األميركيني ،ألن
ّ
مــن يسعى إلــى دم ــار إســرائـيــل يهدد
الواليات املتحدة أيضًا».
(األخبار)

◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

أوالدها :املهندس جان الترك
الـسـفـيــر إي ـل ــي ال ـت ــرك زوج ـت ــه نــاديــا
غصوب وعائلتهما
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ك ـ ـمـ ــال ال ـ ـت ـ ــرك وزوج ـ ـتـ ــه
السفيرة دونا بركات وعائلتهما
ح ـيــاة زوجـ ــة عـ ــادل مـلـحــم الــريــاشــي
وعائلتهما
شقيقاتها :عــائـلــة املــرحــومــة سلمى
زوجة املرحوم عزيز شما
روز داود الترك
جانيت زوجة جميل نجيب دحروج
وعائلتهما
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ال ـ ـت ـ ــرك ،ب ـج ــان ــي،
غ ـ ـصـ ــوب ،ب ـ ــرك ـ ــات ،ري ـ ــاش ـ ــي ،ش ـم ــا،
دح ـ ـ ـ ــروج وانـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي ال ــوط ــن
واملهجر ينعون إليكم وفاة املأسوف
عليها املرحومة
نجال داود الترك
أرملة املرحوم جوزف حنا الترك
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الثالثة مــن بعد ظهر اليوم
السبت الواقع فيه  31كانون الثاني
 2015فــي كــاتــدرائ ـيــة س ـيــدة الـنـجــاة
زحلة
الدفن في مدافن حوش االمراء
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـسـبــت وغ ــدا
األحــد  31كــانــون الثاني الـجــاري و1
ش ـبــاط  2015م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
صباحًا حتى الساعة السادسة مساء
في صالون املطرانية زحلة.
وف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم
الـثــاثــاء  3شـبــاط  2015فــي صالون
م ـط ــران ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاتوليك طــريــق الـشــام مــن الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر حـتــى
السادسة مساء.
ي ـق ــام ق ـ ــداس وج ـن ــاز ل ــراح ــة نفسها
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مــن
ق ـبــل ظ ـهــر ي ــوم األحـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه 8
ش ـبــاط  2015ف ــي كــاتــدرائ ـيــة سـيــدة
النجاة زحلة .وتقبل التعازي لغاية
السادسة مساء في صالون املطرانية.
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تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة النبطية – دائرة التحصيل ,دائرة خدمات املكلفني ,دائرة التدقيق امليداني,
دائ ــرة االل ـتــزام الـضــريـبــي ,دائ ــرة معالجة املـعـلــومــات ,املكلفني الـ ــواردة أسـمــاؤهــم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات,
سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
حاصال بصورة
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
ً
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم
على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم
املكلف
1628545
1490628
485399
901519
905298
902826

رقم البريد
املضمون
RT000053150LB
RT000053152LB
RT000046891LB
RT000052937LB
RT000052942LB
RT000052947LB

محمود محمد عطوي
يوسف مجيد الحلو
عباس صالح صالح
محمد حسن خليل طيراني
محمد قاسم نصار
محمود فاعور العزي
علي عبد الله فحص
محمد درويش طفيلي
سميح علي ناصر الدين
حيدر يوسف حمود
فهد محمد سلوم
سامي حسني شعيب
مصطفى علي حديب
احمد علي قاسم
عمر حسني حالل
نجيب عمران شحرور
جميل علي عنان
حسني صالح مطر
محسن حسن عنان
علي محمد حسن
احمد موسى عبد الحق
قاسم شوقي غندور
رضا عبد الرضا منتش
شركة حرب واملؤذن للتجارة
العامة
حسني امني ترحيني
حسني علي حيدر
محمد ابراهيم ترحيني
عبدالله عادل قانصو
محمد حسن نعمة
ابراهيم حسني مقلد
حسن سميح مكه
سلمان يوسف فواز
حسن علي رضا القبيسي
حسني علي صباح
عباس الحاج خليل عبد الله
حسني محمد يوسف
علي احمد ترحيني
طوني جريس مخول
رحاب علي جابر
حسني شريف سليمان
ابراهيم مارون نعمة الله
رحاب احمد الكريدي
محل احمد علي ياسني
التجاري
مسلم علي عباس
محسن عبد الرضا بدر الدين

621139
901859
168695
1478285
935814
1715584
243758
1297706
124604
124804
125250
125355
158100
158644
168067
168278
168331
168429
168486
170460
171063
171332
172630
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RT000052939LB
RT000052965LB
RT000052955LB
RT000052950LB
RT000052957LB
RT000052941LB
RT000052953LB
RT000006971LB
RT000007000LB
RT000009978LB
RT000009981LB
RT000007156LB
RT000009993LB
RT000009998LB
RT000007585LB
RT000010000LB
RT000010001LB
RT000010003LB
RT000010007LB
RT000007736LB
RT000010012LB
RT000010019LB

173258
175266
176556
177639
177663
178832
179112
181789
199093
208889
123781
905587
990212
3024579
551849
2990717
1490550
3005614
3017447

RT000007787LB
RT000008285LB
RT000008728LB
RT000008790LB
RT000008791LB
RT000008803LB
RT000008815LB
RT000008834LB
RT000008852LB
RT000046971LB
RT000046990LB
RT000048479LB
RT000036991LB
RR138782225LB
RR138783676LB
RR138788418LB
RR139257209LB
RR139257230LB
RR139257212LB

2277672
1003109
46683

محمد وهبي وهبي

172504

RR138788381LB
RR138788404LB
RR138783702LB
RR 138 787 868
LB

اسم املكلف
وحيد حسن سلمان
حسن حميد دايج
حسن علي حجازي
محمد علي احمد الشامي
محمود علي ذياب
عفيفة حسن درويش

تاريخ لصق
ليبان بوست
--------------------------------------------------------1089
1092
540
543
1164
556
561
1208
563
564
566
570
1247
1254
1276
1283
1325
1347
1361
1362
1375
1386
1405
1420
16/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
12/12/2014
-------------17/12/2014
26/12/2014
18/12/2014
-----------------

