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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

فادي إميل اسطفان

64543

RR140974161LB

14/07/23

14/11/14

ميرنا إميل اسطفان

64559

RR140974294LB

14/07/23

14/11/14

إميل جرجي إسطفان

64563

RR140974192LB

14/07/23

14/11/14

RR140972523LB

14/07/22

14/11/14

س��ات ب��رو كونستراكشن 2903976
& رينوفايشن ش.م.م

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

اسم المكلف

ريمون منصور ملحم منصور عون 33019

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية

14/08/04 RR140974334LB

14/11/17

جمال الدين يوسف منصور

326847

14/08/04 RR140970981LB

14/11/24

حالل لتأجير السيارات ش.م.م

431013

14/08/06 RR140974095LB

14/11/17

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

رقم المكلف

اسم المكلف

هيفاء محمد وهبي

501410

RR140974127LB

14/08/07

14/11/14

دانيال يوسف سمعان

1821540

RR140971240LB

14/07/17

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

219157

14/08/19 RR140973930LB

14/11/14

رانيا نخله برباري

327269

14/08/22 RR140963739LB

ربيع محمود عنان

222928

14/08/18 RR140962906LB

14/11/14

علي عصام غصن

499260

14/08/26 RR140973869LB

14/11/18

سامي جورج ريشا

225604

14/08/19 RR140963115LB

14/11/17

ليزات أديب حنا

528946

14/08/27 RR140973841LB

14/11/17

ناجي ريمون أبي أنطون

228606

14/08/20 RR140963075LB

14/11/17

ريتا إميل كيروز

257073

14/08/19 RR140963141LB

14/11/17

فيليب ضومط عقل

268580

14/08/19 RR140963328LB

14/11/24

أرليت ريمون الفغالي

274148

14/08/18 RR140963274LB

14/11/14

بسام منير قهوجي

309450

14/08/18 RR140962296LB

14/11/14

سيمون يوسف خشان

312541

14/08/19 RR140962472LB

14/11/18

مهى طانيوس أبو حمد

315992

14/08/19 RR140962424LB

14/11/14

جورجيت ألبير للي

316075

14/08/19 RR140962628LB

14/11/18

سركيس كيورك درطوروسيان

317157

14/08/18 RR140962631LB

14/11/14

ابراهيم زهير بغدادي

317816

14/08/19 RR140962588LB

14/11/14

سويفت ش.م.م

320545

14/08/18 RR140974382LB

14/11/26

نبيل كميل ماضي

321234

14/08/18 RR140962747LB

14/11/14

سلوى محمود شري

جورج باخوس غانم

326601

14/08/18 RR140963773LB

14/11/19

مروان لويس دياب

229867

RR140963036LB

ربيع اسكندر حداد

329513

14/08/14 RR140963813LB

14/11/19

جورج أنيس الفغالي

291367

RR140963243LB

أمين جورج غانم

340635

14/08/18 RR140963552LB

14/11/19

ميرال ذكر

RR140973912LB 2909292

14/08/28

14/11/18

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جورج ميشال الشويري 220352

RR140962883LB

14/08/22

14/11/17

اسم المكلف

229035

RR140963084LB

14/08/21

14/11/18

انطوان جوزف شرابيه

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

نبيل شفيق سعد

312293

RR140962469LB

14/08/22

14/11/19

غانيا ميشال واكيم

320445

RR140962530LB

14/08/20

14/11/14

كميل جرجس خوري

321357

RR140962755LB

14/08/22

14/11/14

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

200535

اليسار الياس المقوم

215025

نايري وارطوار اوقومشيان

227920

14/08/26 RR140973974LB

14/11/15

فيليب ميشيل نجيم

245543

14/08/26 RR140963226LB

14/11/19

سلوى وديع طعمه

292610

14/08/26 RR140963257LB

14/11/19

طارق نبيل رحال

296898

14/08/26 RR140962384LB

14/11/17

إميل أديب كبا

192539

14/08/19 RR140962852LB

14/11/17

انطوان ريمون ضاهر

303981

14/08/25 RR140962322LB

14/11/18

سليمان فؤاد صابر

192553

14/08/19 RR140962866LB

14/11/20

الياس شحاده خاطر

310031

14/08/25 RR140962305LB

14/11/17

رولف نديم درغام

204827

14/08/19 RR140962781LB

14/11/20

بيار جورج كوكجيان

310967

14/08/25 RR140962490LB

14/11/18

مروان جوزيف عبود سريان

208960

14/08/20 RR140962945LB

14/11/14

شارل عادل فرام

312215

14/08/26 RR140962515LB

14/11/14

ياسر محمد مهنا

218172

14/08/18 RR140962923LB

14/11/17

موسى يوسف زغيب

318559

14/08/21 RR140962591LB

14/11/14

اسم المكلف

اسم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية
14/08/29

14/08/26 RR140962954LB

رقم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

14/08/27

14/08/26 RR140962818LB

رقم البريد المضمون

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

14/11/26

14/11/17

تاريخ الزيارة
الثانية

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238

14/11/14

14/11/14

تاريخ اللصق

اسم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

14/11/14

تاريخ اللصق

14/11/17

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

كريستا كنراد مركريتا

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

هروبسمه كركور
جكرجيان

1327230

RR140973909LB

تاريخ الزيارة الثانية
14/09/01

تاريخ اللصق
14/11/14

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية

انطوان جوزيف أبي راشد

166626

RR140973886LB

14/09/04

14/11/14

جورج ميشال عدس

2000592

RR140973767LB

14/09/05

14/11/17

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ نتيجة درس اعتراض
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل
لبنان ـ دائرة الضرائب النوعية ـ المكلفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي
مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ  2014/12/22إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية
اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السراي ـ الطابق األخير لتبلغ نتيجة درس
االعتراض المقدم من قبلهم.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ .2015/1/16
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).

رقم المكلف

بريد 2

االسم

418045

نضال طارق حبشي

RR141577515LB

2014/09/01

34664

جورج داود ملكي

RR141578839LB

2014/07/07

868700

أميرة توفيق منون

RR141578502LB

2014/07/07

29788

ندى بدر حبيش

RR141578649LB

2014/07/07

22636

زياد نديم عبود

RR141578122LB

2014/07/15

68488

شركة دير القلعة كونتري كلوب

RR141578326LB

2014/07/14

61907

صوصي جورج مخجيان

RR141577970LB

2014/07/25

1774037

برنار شربل بو شديد

RR141577507LB

2014/09/04

173281

سامي كمال سعد الدين

RR141577688LB

2014/08/16

667153

شربل حبيب مدور

RR141577643LB

2014/08/16

511351

هال محسن بيضون

RR141577833LB

2014/08/13

437455

روبير جوزيف مكرزل

RR141577847LB

2014/08/13

1197232

ليلى ميشال شديد كنعان

RR141577802LB

2014/08/13

717768

منى أمين صالحة

RR141577793LB

2014/08/13

522979

نبيل حليم سلهب

RR141577714LB

2014/08/18

133157

جان بول ميتز

RR141577263LB

2014/09/24

431205

زياد جوزف حكيم رحمه

RR141577820LB

2014/08/13

354030

ادلين هادي رزق الله

RR141577820LB

2014/08/13

539756

سامي فؤاد حموي

RR141577042LB

2014/09/17

315453

شادي سمير ناصر

RR141577453LB

2014/08/28

1144289

جوزف قبالن مارون

RR141577440LB

2014/08/29

496271

ادمون إسبر سعاده

RR141577436LB

2014/08/29

2965521

طانيوس ميشال عقل

RR141577396LB

2014/09/11

شركة المصالح لالستثمار العقاري ش.م.ل RR141577175LB

2014/09/11

RR141577379LB

2014/09/11
2014/09/11
2014/09/16

1382
686994

خديجة محمود خليفة

381972

برناديت هيكل الزغبي

RR141577189LB

440830

بنيامين روبير قايفه جيان

RR141577192LB

378162

كارولين البير هاشم

RR141577192LB

2014/09/16

198396

كيالد بطرس اسعد بطرس

RR141577056LB

2014/09/22

1009369

ناجية بدوي الحفار

RR141577087LB

2014/09/27

985227

انطوان سليمان العلم

RR141577250LB

2014/09/24

3585

شركة الوكالة العامة لوساطة التأمين

RR141576930LB

2014/10/07

1597186

عماد سامي حريز

RR141577113LB

2014/10/02

627819

سمير يحي سنجر

RR141577100LB

2014/10/03

216693

الياس جرجس فرح

RR144751054LB

2014/11/07

156553

جوزف نقوال مراد

RR141576988LB

2014/10/14

141431

خالد عبد الفتاح عكاوي

RR141576957LB

2014/10/14

1484102

رامز أسامة مكداشي

RR141576991LB

2014/10/14

1484105

بالل زهير مكداشي

RR141577008LB

2014/10/14

2817299

سميرة موفق الطباع

RR141751006LB

2014/10/28

185348

حسن ديب عمار

RR144751010LB

2014/10/27

355074

احمد خليل سوبره

RR144750969LB

2014/10/27

1161517

جورج غسان شقير

RR144750990LB

2014/10/29

2837910

وفاء نقوال أبو فرج

RR144751037LB

2014/10/29

94695

روجيه يوسف سالمة

RR144750677LB

2014/11/12

308854

علي عبدالله صبرا

RR141578887LB

2014/07/07

245883

غسان علي نور الدين

RR141578913LB

2014/07/07

73509

البير خليفة أسعد

RR141578405LB

2014/07/07

2360718

عزيزه زين جرادي

RR144751023LB

2014/10/29

1144512

سامية ابراهيم صبرا

RR141577878LB

2014/08/13

1363911

فؤاد حسن عثمان

RR141577095LB

2014/09/27

917724

شفيق حسين منصور

RR141577382LB

2014/09/11

68223

إيلي نصري حويس

RR141577246LB

2014/09/16

تبدأ مهلة االستئناف على نتيجة درس االعتراض المحددة بشهرين اعتبارا ً من اليوم
التالي لتاريخ التبليغ.
المراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق األخير.
الهاتف05/921143 :
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2238

االنتخابات الرئا�سية التون�سية :م�شاركة مقبولة و�ضعف �شبابي

القوات العراقية تقتحم مطار تلعفر والبرزاني يزور �سنجار بعد تحريرها

رئي�سة حملة ال�سب�سي تعلن فوزه عبر لـ«البناء»

العبادي� :أغلب الملفات العالقة مع الكويت حُ �سمت

تونس ـ ناديا شحادة
أغلقت مكاتب االقتراع أبوابها في كامل جهات
الجمهورية التونسية من الجولة الثانية والحاسمة
من االنتخابات الرئاسية ،وتجاوزت نسبة المشاركة
في هذه االنتخابات  50في المئة قبيل ساعات من
اغالق صناديق االقتراع وكانت عمليات التصويت
بالنسبة إلى التونسيين في الخارج انطلقت منذ
الخميس الماضي حيث اختار التونسيون رئيسا ً
جديدا ً لبالدهم يدوم مدة خمس سنوات ولتستكمل
المؤسسات الدستورية بعد اقرار الدستور وانتخاب
البرلمان الجديد وتنتهي بذلك فترة انتقالية دامت
نحو أربعة سنوات .
وتوجه العديد من التونسيين صباح أمس إلى
صناديق االقتراع الختيار رئيس جديد لبالدهم من
بين المرشحين المتنافسين على المنصب الرفيع
وهما الرئيس الموقت المنتهية واليته المنصف
المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد
السبسي .بعد حملة انتخابية شهدت منافسة
شديدة بين المرشحين فركز المرزوقي على تقديم
نفسه على انه مرشح استكمل المسار الثوري ،بينما
ركز السبسي في حلمته على اعادة هيبة الدولة.
وج��رت عمليات التصويت أم��س ،في نحو 11
الف مكتب اقتراع موزعة على  27دائرة انتخابية
وبدأت من الساعة الثامنة صباحا ً واستمرت حتى
الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي
لتونس ،وبدأ اقبال التونسيين على مراكز االقتراع
في الساعات األولى من اليوم االنتخابي متواضعا ً
مع تسجيل حضور مهم للفئات المتقدمة في السن

مثل الكهول والشيوخ وغياب واضح لفئة الشباب .
وتمثل فئة الشباب حوالى  60في المئة من
مجموع الناخبين غير ان بعض المراقبين يرون
ان انعدام الثقة في الطبقة السياسية وفي برامجها
جعل نصف الناخبين ال��ش��ب��ان يمتنعون عن
التصويت.
وكان رئيس الهئية العليا المستقلة لالنتخابات
الرئاسية شفيق صرصار دعا في تصريح صحافي
المترشحين إلى القبول بنتائج هذه االنتخابات
وعدم التشكيك والطعن فيها امام القضاء .
اما امنيا ً فقد تم تعزيز مراكز االقتراع بالوحدات
االمنية والعسكرية مع غلق الممرات المحيطة
بمراكز االقتراع تجنبا ً ألي طارئ وذلك عقب مقتل
مسلح واعتقال  3آخرين حاولوا مهاجمة عسكريين
كانوا يحرسون مدرسة داخلها مواد انتخابية في
محافظة القيروان وسط البالد وخصصت المؤسسة
العسكرية حوالى  36الف جندي وسخرت وزارة
الداخلية  6آالف من رج��ال األم��ن لتأمين مكاتب
االقتراع ومسارات تنقل صناديق االقتراع طيلة
العملية االنتخابية .وكانت وسائل اعالمية محلية
ق��د تحدثت ع��ن اح��ب��اط وزارة الدخلية مخططا ً
الغتيال مرشح االنتخابات الرئاسية الباجي قائد
السبسي أول من أمس السبت إال ان الداخلية لم
توضح مالبسات المخطط.
وحث رئيس الحكومة الموقت المهدي جمعة
ووزير الداخلية بعد االدالء بصوتيهم الناخبين على
االقبال بكثافة إلى مراكز االقتراع وطمأنة الناخب
بأنه تم اتخاذ االج��راءات االمنية المكثفة إلنجاح
المسار االنتخابي في مرحلته األخيرة.

وفي اتصال خاص بالنائب في البرلمان ورئيسة
الحملة االنتخابية للباجي قائد السبسي عن دائرة
نابل 1-السيدة ناديا زنقر أكدت فوز الباجي قائد
السبسي في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية
عقب غلق مكاتب االقتراع حسب احصاءات المراقبين
للنداء ،وقالت« :تفيد المؤشرات التي تلقيناها من
مالحظينا في مكاتب االقتراع بفوز الباجي قائد
السبسي ،لكنها لم تحدد الفارق بين المترشحين»،
مشيرة إلى انه سيتم االعالن عن االرق��ام والفارق
بين المرشحين في وقت الح��ق ،وأضافت« :نحن
بانتظار اعالن الهئية العليا المستقلة لالنتخابات
عن النتائج االولية للدور الثاني من الرئاسة».
وأكدت ان االنتخابات كانت صعبة ونسبة االقبال
على مراكز االقتراع ضعيفة بسبب حالة الملل التي
اصابت التونسيين من جراء إطالة الفترة االنتقالية
وان ذلك خلف توترا ً لدى العديد من التونسيين،
ولفتت النائب إلى ان الحملة االنتخابية واجهت
العديد من المصاعب ألن المنافس اآلخر استعمل
المال السياسي في حملته والعديد من المغالطات
واألكاذيب التي وجهها بحق النداء وبحق السبسي.
وشهد محيط مقر الحملة االنتخابية للباجي قائد
السبسي وشوارع المدن التونسية اجواء احتفالية
وتجمهرا ً كبيرا ً ألنصار نداء تونس مطلقين شعارات
الفوز والزغاريد واأللعاب النارية.
وبانتهاء االنتخابات الرئاسية تكون الحكومة
الموقتة التي تشكلت بداية العام الجاري قد انهت
المهمة الرئيسية المناطة بها وهي تنظيم انتخابات
ديمقراطية ح��رة نزيهة ت��ت��وج م��س��ار االنتقال
الديمقراطي الذي امتد أربع سنوات.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حسم
أغلب الملفات العالقة مع الكويت وأكد أن العالقات
معها متميزة ،محذرا ً من خطر التنظيمات اإلرهابية
أمنيا ً وفكريا ً على دول المنطقة.
وأص��در مكتب رئاسة ال��وزراء بيانا ً أمس جاء
فيه أن «العبادي بحث ،اليوم (أمس) ،مع رئيس
مجلس األمة الكويتي م��رزوق علي الغانم السبل
الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين» خالل
زيارة العبادي للكويت.
وأض���اف البيان أن اللقاء ال��ذي عقد ف��ي مقر
مجلس األمة ناقش األوض��اع السياسية واألمنية
التي يشهدها العراق والمنطقة ،والخطر الذي يمثله
تنظيم «داعش» على المنطقة إضافة إلى التعاون
في مختلف المجاالت.
واستجابت الكويت لطلب ال��ع��راق المتعلق
بتأجيل س��داد الدفعة األخيرة من التعويضات
المفروضة عليه م��ن قبل مجلس األم���ن لدولة
الكويت.
وك��ان العراق ،ال��ذي يعاني من هبوط أسعار
النفط والحرب ضد تنظيم «داعش» ،طلب تأجيل
دفع  4.6مليار دوالر من تعويضات تدمير المنشآت
النفطية في الكويت أثناء حرب الخليج الثانية.
وقالت مسؤولة كبيرة في األمم المتحدة الجمعة
ال��م��اض��ي إن لجنة تعويضات ال��ح��رب وافقت
الخميس الفائت على طلب العراق بتأجيل سداد
آخر دفعة من التعويضات لمدة عام واحد.
وقالت ليا كرافت المسؤولة القانونية في اللجنة:
«تبنى المجلس قرارا ً بالموافقة على تأجيل إلزام
العراق إيداع خمسة في المئة من إي��رادات النفط
(في صندوق التعويضات) حتى األول من كانون

تاريخ االرتجاع

الثاني .»2016
على الصعيد الميداني ،أكدت مصادر أمنية أن
القوات العراقية أحكمت أمس سيطرتها على مطار
تلعفر ،وأن االشتباكات داخ��ل المطار وبمحيطه
أسفرت عن مقتل  130عنصرا ً من تنظيم «داعش».
وأف��اد مصدر في بغداد بأن «الفرقة الذهبية»
التابعة لجهاز مكافحة اإلرهاب في القوات العراقية
تمكنت من اقتحام مستشفى تلعفر التعليمي.
يذكر أن القوات العراقية نجحت في تنفيذ إنزال
ج��وي كبير على مطار تلعفر وتمكنت أيضا ً من
اقتحام مستشفى تلعفر التعليمي.
وأف��اد مصدر في أربيل ب��أن ق��وات البيشمركة
بالتعاون مع الجيش العراقي سيطرت على محاور
قضاء تلعفر وعلى مطار تلعفر غرب الموصل شمال
العراق.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية القيادة
الشرعية أوالي فلك أوغلو إن ق��وات البيشمركة
بالتعاون م��ع الجيش ال��ع��راق��ي سيطرت على
محاور قضاء تلعفر وعلى مطار تلعفر ،مضيفا ً
أن القوات ستسيطر بشكل كامل على القضاء في
الساعات القريبة المقبلة وأنه لم َ
يبق شيء من أجل
التخلص من عناصر «داعش» .وأكد أن أكثر من 20
قرية تابعة للقضاء أصبحت تحت سيطرة قوات
البيشمركة.
وكانت القوات الكردية قد فرضت سيطرتها أول
من أمس على جبل سنجار االستراتيجي وحررت
آالف اإليزيديين المحاصرين في الجبل منذ 4
أشهر.
من جهة أخرى ،شدد رئيس «إقليم كردستان»
مسعود برزاني أم��س ،على أهمية التنسيق بين

الحكومة االتحادية في بغداد وحكومة اإلقليم في
محاربة تنظيم «داعش».
وش��دد برزاني في مؤتمر صحافي عقده عقب
زيارته إلى منطقة جبل سنجار ،على أهمية دفع
تعويضات لذوي ضحايا الحرب التي شنها تنظيم
«داعش».
وأشاد بأداء قوات البيشمركة في معاركها ضد
التنظيم ،مؤكدا ً استعداد اإلقليم للمضي قدما ً في
ضرب اإلرهاب.
وفي السياق ،أعلن رئيس مجلس محافظة األنبار
صباح كرحوت ،تحرير بلدة الوفاء غرب الرمادي
من سيطرة تنظيم «داع��ش» ،الفتا ً إلى أن القوات
األمنية فرضت سيطرتها بشكل كامل على البلدة.
وكانت قوات الشرطة االتحادية نفذت بمساندة
من اللواء  29في الجيش وسالح الجوي العراقي
عملية أمنية لتحرير الوفاء وعن طريق محورين.
وأكد مصدر في بغداد مقتل أكثر من  60عنصر من
«داعش» وتدمير  18عجلة تحمل على متنها أسلحة
خالل إحباط هجوم صدته القوات العراقية على
مدينة حديثة في محافظة األنبار غرب العراق.
في السياق ،قالت مصادر إن عشرات القتلى
والجرحى في صفوف «داع��ش» قتلوا بضربات
جوية من مقاتالت التحالف الدولي على تجمعات
المسلحين في منطقة جسر المزرعة والهيتاويين
في الفلوجة.
ووصلت تعزيزات عسكرية إلى قاعدة «عين
األس��د» بعد تعرض بلدة البغدادي لهجوم من
عناصر التنظيم ،علما ً أن القاعدة تقع في البغدادي
غرب محافظة األنبار.

