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ـتـضمن:- ـؤرخ في ٤ / ٨ / ٢٠١٨ وا تـنـفـيذا لـقـرار الـسـيد قـاضي حتـقـيق مـحـكمـة ابي غـريب ا
لصـقة صورتـها جانبـا والذي فقدت ÍbOJ?F) وا « Ê«uK?Ž wKŽ d U?ý ¡ö$) فقودة تعميم اوصـاف ا
بـتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١٨ اثنـاء توجهـها الى منـطقة الـكاظمـية راج نـشرها وتـزويدنا بـنسخة من

النشر مع التقدير..
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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم للعمل ١- يسر (وزارة النفط - دار الضيافة دعوة مقدمي العطاءات ا
اخلاص (اعادة تأهيل دار الضـيافة/ وزارة النفط) وبـكلفة تخميـنية تبلغ (٦١٥٫٦١٥٫٠٠٠) سـتمائة وخمسة

عشر مليون وستمائة وخمسة عشر الف دينار.
ؤهل والراغب في احلصول على مـعلومات إضافية مراجعة (وزارة النفط  –دار ٢- على مقدمي العـطاء ا
الضـيافة  –الكـرادة حي الوحدة  –شارع ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣ (من الـساعة ٨ صبـاحا الى الـساعـة ٢بعد

قدمي العطاءات. الظهر) وكما موضحة بالتعليمات 
ـقدمي ـطلـوبـة مثـبـتة بـ (الـقسـم الثـالث) وال تـخضع الـعـطاءات العـطـاء االفضـليـة  ٣- متـطـلبـات الـتأهـيل ا

. العطاء احمللي
هـتـم شـراء وثـائق العـطـاء بالـلـغة (الـعربـيـة) بعـد تـقد طـلب حتـريري الى ٤- بـإمـكان مـقـدمي العـطـاء ا
ـبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتان ـقدمي الـعـطـاء وبعـد دفع قـيمـة الـبـيع للـوثـائق  العـنـوان احملـدد في التـعـليـمـات 

وخمسون الف دينار.
٥-  يتم تسـليم العـطاءات الى العـنوان التـالي (وزارة النفط  –دار الـضيافة  –الـكرادة حي الوحدة  –شارع
ــوعـد احملـدد (قـبل الــسـاعـة الـواحـدة مـن تـاريخ الـغـلق في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨ ) ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣  (في ا
تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور التقد بالبريد االلكتروني (غير مسمـوح). العطاءات ا
ثليهم الـراغب باحلضور في العـنوان التالي (وزارة النفط  –شركة مصافي الوسط مقدمي العـطاءات او 
 –قاعـة جلنـة فتح الـعطـاءات) في الزمـان والتـاريخ (السـاعة الـعاشـرة من اليـوم الذي يـلي تاريخ الـغلق) كل
بلغ (٦٫٥٠٠٫٠٠٠) ستة الـعطاءات يجب ان تتضمن ضمـان للعطاء (خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق) و
دة ال تـقـل عن (١٢٠يـومـا) ويـقـدم بـاسم الـشـركـة او مـديـرها ماليـ وخـمـسـمـائـة الف ديـنـار ويـكـون تـافـذا 

وجب عقد مشاركة. ساهم في الشركة او الشركات  فوض او احد ا ا
٦- يـتم تـقـد العـروض وفـقـا للـوثـائق الـقـياسـيـة وفي حـال عـدم التـزام مـقـدم العـطـاء في تـطـبيق الـوثـيـقة

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:- ٧-جلب الوثائق ا

وجب وكالة مصدقة من كاتب عدل أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ 
قدم العطاء او من ينوب عنه دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٨- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
٩-تـصادر التأمينـات االولية للشـركات في حالة عدم االستـجابة للمراسالت اثـناء الدراسة الفنـية والتجارية

للطلبيات.
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{ صنـعاء - ا ف ب: تـعرّض مـبنى
صــغــيــر عــنـد أحــد مــداخل مــيــنـاء
احلـديـدة الـيمـني لـقـصف حسـبـما
أفاد مـوظفـون لوكـالة فـرانس برس
امـس الــــــثـالثـــــــاء فـي أول عـــــــمل
ـيـنـاء االستـراتـيجي عـسـكري في ا
ــديــنـة ــعـارك في ا مــنـذ اشــتــداد ا

. الساحلية قبل نحو أسبوع
WHOMŽ „—UF

ـعارك الـعـنيـفة في وبـعد أيـام من ا
ــديـنــة قـتل فــيـهـا شـرق وجــنـوب ا
نـحو  600شـخص تـراجـعت حـدّة
ـواجـهـات حسـبـمـا أفـادت إحدى ا

قيمات في احلديدة. ا
ـتــمــردون احلــوثــيـون في واتّــهم ا
تحدثة سـيرة" ا بيان نقـلته قناة "ا
باسمهم التحالف العسكري بقيادة
ــدخل الــســـعــوديــة بــاســتــهــداف ا
الــشـرقي لــلـمــيـنــاء بـغــارتـ أمس

. االثن
ــتــحــدث بــاسـم الــتــحــالف وقـــال ا
الكي ردا على العقيد الركن تركي ا
ســـؤال لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس ان

التحالف سيدقّق في احلادثة.
ــيــنــاء يـحــيى وأكّــد نــائب مــديــر ا
شـرف الدين فـي اتصـال هـاتفي مع
يناء وكالة فرانس برس ان بوابة ا
الـرئيـسيـة "تـعرضّت لـغارات جـوية
(...) لــكـن االمـــور تـــســيـــر بـــشـــكل

يناء". طبيعي في ا
وحتــدّث شــرف الــديـن عن إصــابــة
ـيــنـاء اخلـاضع ثالثــة من حـراس ا
تـمـردين احلوثـي في لـسيـطـرة ا

الهجوم.
لكن أربـعة مـوظفـ آخرين حتدّثت
إلـــــيـــــهم وكـــــالـــــة فـــــرانـس بــــرس
واشــــتــــرطــــوا عــــدم الــــكــــشف عن
ـالحقـة قالوا هويـاتهم خـوفا من ا
ـتــمـردين ان قـيــاديـا في صــفـوف ا
وثالثــــة مـن حــــراسه قــــتــــلــــوا في
ؤلف ـبنى ا القـصف الذي أصاب ا

من غرفة واحدة.
كـــمــا ذكـــروا ان قـــيـــاديـــا آخـــر في
صــــفـــوف احلـــوثـــيــــ وثالثـــة من
حراسه أصيبوا أيضا في الهجوم.
وتـمـر عـبـر ميـنـاء احلـديدة غـالـبـية
ـواد الـغـذائـيـة التي ـسـاعـدات وا ا
يعـتـمـد عـلـيـهـا ماليـ الـسـكان في
بلد يـواجه نحو نـصفه سكانه (27
ملـيون نـسمـة) خطـر اجملاعـة وفقا

تحدة. لال ا
وتـخضع مـدينـة احلـديدة لـسيـطرة
ــتــمــرّدين مــنــذ  ?2014وحتـاول ا

الــــقـــوات احلــــكـــومــــيـــة بــــدعم من
الـــتـــحـــالـف اســـتـــعــــادتـــهـــا مـــنـــذ
ـاضي. واشـتدّت حـزيـران/يونـيـو ا
ــواجـــهــات في األول من تـــشــرين ا
الثاني/نوفمبر وأصبحت إمدادات

الغذاء مهدّدة.
ــبـنى والـقــصف الـذي تــعـرّض له ا
هـو أول عــمل عـســكـري يــسـتــهـدف

عارك. يناء منذ اشتداد ا ا
ـتّــحـدة وكـان األمــ الــعـام لـال ا
أنطونيو غوتيريش حّذر في مقابلة
مع إذاعـة "فرانـس انتـر" االثـن من
أنـه "إذا حـصل تـدمـيـر لـلـمـيـنـاء في
احلـديدة فـقـد يؤدي ذلك إلى وضع

كارثي بالتأكيد".
وقالت سيدة من سكان احلديدة في
اتــصــال هــاتـــفي مع فــرانس بــرس
مــفــضــلــة عــدم اسـتــخــدام اســمــهـا
"تـوقـفت االشـتـبـاكـات الـعـنـيـفـة في
بـدايــة مــســاء امس. وخالل الــلـيل
ســـــمـــــعــــنـــــا أصــــوات إطـالق نــــار
مـــحـــدودة لــــكن األوضــــاع تـــبـــدو
مـسـتـقـرّة الـيـوم وال تـوجـد أصوات
انفجارات كما كنا نسمع يوميا منذ

." اسبوع
تمردون الثالثاء عن أية ولم يعلن ا
أعمـال عسـكرية في مـدينـة احلديدة
ـــتـــحـــدثـــة عـــبـــر وســـائل االعالم ا

باسمهم.
وبــدأت حـرب الــيـمن في  2014ب
ـــتــمـــرّدين احلـــوثــيـــ والــقــوات ا
والـية للحـكومة ثم تـصاعدت مع ا
تــــدخّـل الــــســــعـــــوديــــة عــــلى رأس
التحـالف العسـكري في آذار/مارس
عتـرف بها  2015دعمـاً للحـكومـة ا
ـتـمـردين على دولـيـاً بـعد سـيـطرة ا

مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقـتل نحـو عـشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الــيـمـني مـنـذ بــدء عـمـلـيـات

التحالف.
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وذكــر وزيـر اخلـارجـيـة الـبـريـطـاني
ي هــانت امس الــثالثــاء أن جــيــر
فـــرص إجـــراء مـــحـــادثـــات إلنـــهــاء
ـستمـرة في اليمن احلرب األهـلية ا
مــنـــذ ثالثــة أعــوام ونـــصف الــعــام
بـاتت ”أكـثــر واقـعـيـة “بـعــدمـا أكـد
السعوديـون استعدادهم إلجالء 50
جـريــحــا من مــقــاتـلي احلــوثي إلى

عمان للعالج.
وبعد لـقائه في الريـاض مع العاهل
ــلك ســلـمــان بن عــبـد الــسـعــودي ا
الـعـزيـز وولي الـعـهد األمـيـر مـحـمد

ؤيـد الرئيـسي لتدخل بن سلـمان ا
ـمـلـكة الـعـسـكـري في الـيـمـن قال ا
هــانـت أيـضــا إنـه يـتــوقع ”تــقــدمـا
ـسـؤول عن سـريـعـا “في تـقـد ا
مـقـتل الـصـحــفي الـسـعـودي جـمـال

اضي للعدالة. خاشقجي الشهر ا
وأضـــاف لـــرويـــتـــرز في مـــقـــابـــلـــة
ؤكد ”وصلت إلى اعـتقـاد بأن مـن ا
أن اإلجراءات الـقانـونيـة ستـبدأ في
الـقـريب العـاجل بـالفـعل وأن عـليـنا
أن نــســمـع شــيــئـــا عن الــتـــحــقــيق

قريبا.“
وتـأتي جــولـة هــانت الـتي شــمـلت
لـقـاء مع ولي عهـد اإلمـارات الـشيخ
مـحـمــد بن زايـد آل نـهـيــان بـيـنـمـا
ـيـة تـواجه الــريـاض انـتــقـادات عــا
وعــقـوبـات مــحـتــمـلــة بـشـأن مــقـتل
خاشقجي في الـقنصليـة السعودية
في اسطنبول في الثاني من أكتوبر
ـمـلـكة تـشـرين الـثـاني. وتـتعـرض ا
بــالـفـعـل لـضــغـوط بـســبب الـقــتـلى
دني جراء الضربات اجلوية في ا

اليمن.
W¹uł WÐd{

واسـتــأنف الــتـحــالف الـذي تــقـوده
السـعوديـة شن ضربـات جويـة على
مـديـنـة ومـيـنـاء احلـديـدة الـرئـيسي
في الـيـمـن بـعـد هــدوء يـوم االثـنـ
تــــزامـــنـــا مـع ضـــغـــوط احلــــلـــفـــاء
الــغــربـيــ عــلى الــريــاض من أجل
إنـهـاء احلــرب الـتي وضـعـت الـبـلـد

الفقير على شفا مجاعة.
وقال هانت ”على الـرغم من حدوث
هــــدوء مـــؤقت فـي الـــقـــتـــال... فـــإن
الوضع اإلنـساني مزر ولـذلك عبرت
لـلــجـمــيع عن إحلـاح الــوضع الـذي

نواجهه.“
وبــريـــطــانـــيــا مـــورد سالح كــبـــيــر
للسـعودية ودعا سـاسة معارضون
وجـمـاعـات حـقـوقـيـة احلـكـومـة إلى
وقف هذه الـصفـقات بـسبـب سقوط
ـدنـيـ في عـدد كـبـيـر من الـقـتـلى ا
الــضـربــات اجلــويـة لــلــتـحــالف في

اليمن.
وقالت احلكومة إن صفقات السالح
تـــدر عــلـى بــريـــطــانـــيـــا مــلـــيــارات
اجلـنـيـهـات االسـتـرلـيـنـيـة وتـضـمن
توفيـر الوظائف فـي القطاع وإن رد
لـنـدن علـى مقـتل خـاشقـجي يـنـبغي

أن يضع هذا في االعتبار.
ـقـاتـلـ احلـوثـيـ الـذي وإجالء ا
ذكـر هـانت أن له شـروطـا بـشأن من
ســــيــــســــافـــر مــــعــــهم كــــان شـــرط

احلــوثـــيـــ حلـــضــور مـــحـــادثــات
الـسالم الـتـي انـهـارت في سـبـتـمـبر
أيـــلـــول بـــعـــدمـــا لم يـــتـــمـــكـن وفــد

سلحة من السفر. اجلماعة ا
وقــــال هــــانت ”إذا فك هــــذا (إجالء
) قيـود ذاك (من سـيـسـافر ـقـاتـلـ ا
معـهم) فسيـجعل ذلك فرصـة انعقاد
مــحــادثــات الــسالم أكــثــر واقــعــيــة
وســيـكــون أمــرا بـالــغــا األهـمــيـة...
األمــر مـــتــعـــلق بــبـــنــاء الــثـــقــة من
اجلـــانـــبــ لـــكـن (بـــنــاء عـــلـى مــا
اســتــقــيـــته من) األشــخــاص الــذين
حتدثت معهم اليوم يـوجد بالتأكيد
اسـتـعـداد فـعلـي للـمـشـاركـة في تلك

(احملادثات).“
لم يـؤد مـقـتل خاشـقـجي الـذي كان
يـكـتـب بـصحـيـفـة واشـنـطن بـوست
ويـنتـقد ولي الـعهـد السـعودي إلى
ية بتحرك ملموس قيام القوى العا
يـذكـر ضـد الـسـعـوديـة أكـبـر مـصدر

لــلـنــفط في الــعــالم وداعــمــة خـطط
واشـنطن الحـتـواء النـفـوذ اإليراني

في الشرق األوسط.
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ودعت بريطـانيا إلى إجـراء حتقيق
”مقنع “في مقـتل خـاشقـجي. وقال
هــانت وهــو أول وزيــر بــريــطــاني
يـزور الـسـعـوديـة مـنـذ احلادث إنه
يتـع مراجـعة الـنتائج قـبل اتخاذ

قرار بشأن العواقب.
وأضاف ”حتدثت بصـراحة شديدة
عن مخـاوفنا بـشأن مـا حدث ومدى
أهـــــمــــيــــة أن يـــــعــــــــرف شــــركــــاء
السـعوديـة االستـراتيـجيون أن ذلك
ــــكن أن يــــحـــدث ولن يــــحـــدث ال 

مجددا.“
وتابع ”اإلجراءات القانونية جارية
حـاليـا في الـسعـوديـة ووصلت إلى
االعـتـقـاد بـأنه سـيكـون هـنـاك تـقدم
ســـــريع في الـــــتــــأكــــد مـن تــــقــــد

) للعدالة.“ تورط األشخاص (ا
ونـادى هـانت بـضـــرورة مـحـاسـبـة
ـــة ومن أمــر كل من ارتـــكب اجلــر

بها.
ويقـول الرئـيس التـركي رجب طيب
أردوغــان إن قــتل خـــاشــقــجي كــان
بــأوامــر من أعــلى مــســتــويــات في
احلــــكــــومـــة الــــســــعـــوديــــة. وأقـــر
ـسـؤولون الـسـعوديـون بـأن األمر ا
كـان مـدبـرا لـكـنـهـم قـالـوا إن األمـير
محـمـد لم يـكن عـلى عـلم بـالـعـمـلـية

على وجه التحديد.
وقــــال أردوغـــان يــــوم الــــســـبت إن
تـركــيـا سـلـمـت تـسـجـيـالت تـتـعـلق

بالقتل لدول من بينها بريطانيا.
وســـئل هـــانت عن الـــتـــســـجــيالت
فـــرفض الـــتـــعـــلـــيـق بـــشـــأن أمــور
ــا اخملــابــرات لــكــنه قــال ”فــهــمي 
حـدث بـالــفـعل لـيس مـخــتـلـفـا عـمـا

كنت أقرأ عنه في الصحف.“

hM∫ قوات الشرعية تطلق صواريخها على قوات انصار الله احلوثي

بغداد
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ال والبنون زينة احلياة الدنيا)  ا ان من نعم بسم الله الرحمن الرحيم (ا
الله عـلى عبـاده ان يهـبـنا الـله األبنـاء الذين كـمـا وصفـهم البـاري عزوجل
ـكن أن ندخل اجلـنة  لكن زينة احلـياة الـدنيا  بـهم نحـيا ومن خاللهم 
طبـعـا اذا ربيـنـاهم وإعتـنـينـا بـهم كـما يـجب فـكمـا إن الـوالدين نـعـمة في
هـناك حـاالت يكون فـيهـا االبوان نقـمة عـلى أبنـائهم  فاألب حياة األبـناء 
ـسـؤول عن رعــيـته الـذين هم أبــنـاؤه وزوجـته مـنــذ أن يـولـد األبـنـاء هـو ا
وحتى يـكبـروا ويتـزوجوا ويـصبـحـوا هم حامـلو مـسؤولـية تـربيـة أبنـائهم
هـنـاك قـضـايـا في اجملـتـمع يـجـب تـسـلـيط الـضـوء عـلـيـهـا وأخـذهـا بـنـظـر
اإلعتبـار فهي قضيـة فرد بصـورة خاصة وقـضية مـجتمع بـصورة عامة 
اليـجب التـهـاون عـنـهـا فـالـسلـوك اخلـاطئ إنـعـكـاسه عـلى اجملـتـمع بـرمته
مـاهي نـظـرة اجملـتـمع لـلـفـرد الـذي سـلك مـسـلـكـا ولـيس عـلى الـفـرد فـقط
خاطـئـا في احلـيـاة ?والـسـبب الرئـيـسي هـو األب الـذي فـضل نـفسـه على
عـائـلـته وأبـنـائـه  فـرط بـهم من أجل نـزواته عـائــلـة حـفـفـته بـاحلب زوجـة
صاحلـة لم تـشـتـكي يومـا كل هـمـها رضـاه قـام بـتشـريـدهم بـالـكامل من
أجل أن يتزوج بأخرى  الأعلم مااألسبـاب التي أدت الى تفكيره بالزواج
 لكني الأجد مبررا لفعلته هذه جتاه عائلته فالذي فعله هو تفكيك العائلة
وطردهم من حياته لألبـد بنات في عـمر الزهور كل واحـدة منهن تزوجت
مرتـ بـسبـب غيـاب الـرقيب عـلـيـهن واحلامي لـهن وهـو (األب) عـملن في
طريق اليـناسب الالـدين والالعـرف والحـتى األخالق ابن كان كل طـموحه
أن يـكــون العب كــرة قـدم مــحـتــرف لـكــنه ســاق الى طـريـق شـائك مــكـتظ
تاعب والظلمات حتى انه سجن سنـوات أمراة وهبته حياتها وشبابها با
وكرست نفسها خلدمته تسبب بوفـاتها حيث أقدمت على اإلنتحار بسبب
ـمـات فـعال لن تـســتـطـيع أن تـتـقـبل فـعـلـته  زوجـة كــانت تـعـشـقه حـتـى ا
ـا أضـعفـهـا وسيـطرت صدمـة تـركهـا زوجهـا والإنـهيـار سـقف دارها  
على قلبها الغيرة واحلسرة على زوجها  اخليمة التي كانت تأويهم باتت
في مـهب الـريح آوت زوجـة اخـرى وعـائــلـة اخـرى وتـبـر بـكل مـايـوصـله
بعـائلـته األصلـية  حـ تنعـدم كل الـركائز الـتي كـانت تسـند الدار (األب
واالم) تنعـدم لدى األبنـاء كل مقومـات العيش وتـتبعـثر أفكارهـم ب ماهو
الصح ومـاهـو اخلطـأ; يصـبح الـشتـات واخلـذالن مهـيـمنـا علـى حيـاتهم 
فـحـ تـقـطـعت بـهم سـبل الـعـيش كل مـنـهم مـشى في طـريق غـيـر طـريـقه
ليـؤمن لـقمـته ومـنامه  بـعـد كل هذا هل يـسـتحق هـذا الـرجل لقب (األب)
بنـظري حـرام يهـدى اليه هـذا اللـقب لـكنـها مـشيـئة اخلـالق ولله في خـلقه
شؤون  بالتالي الـدنيا دار بالء وإختبار أيـها األب أين تذهب من حساب
ربك ذنب عائـلة بـأكمـلهـا في رقبـتك الى يوم الـدين  اجملتـمع يعـاني ازمة
ضمير حادة  ازمة إنسانية لن نتمكن من إيجاد عالج شافً لها والحتى
احلد منـها إنـتشـرت ظواهر عـديدة في مـجتـمعنـا هنـاك أم ترمي أبـناءها
في الــشــارع ألجل أن تــتــزوج  وأب يــرمي أبــنــاءه ألجل زوجــة أخـرى 
فـبـالـنـسـبة لألم تـعددت األسـبـاب والـهـدف واحـد أمـر اليعـقل واليـصـدق 
وضوع أشد صعوبة  أنت التي حملت طفلك في أحشائك تسعة اشهر ا
دة  ومن ثم متتـالية بـحلـوها ومرهـا بجهـدها الذي اليـنتـهي خالل تلك ا
أبصر النور من خاللك وإحتـضنته ب ذراعيك وقبـلها في أحشائك كيف
لك أن ترمي أبناءك في الشارع من أجل سـعادتك  وهل فعال ستسعدي
بذلك?! ولن تـندمي أبـدا كـونك فضـلتي الـرجل عـلى أبنـائك  هكـذا رجال
ـسـؤولـيـة ومجـرديـن من األنـسـانـيـة ..فكـري عـزيـزتي يـكـونـون مـعـدومي ا
ـستقـبل أبنائك قـبل أن تفكري لوكان يحـبك لتقـبلك كمـا أنت..لذا فكري 
بذاتك فهنا تكمن األنـانية ومن خالل مقالي هذا الأود أن أشيـر للسلبيات
فـقط  فاليـخلـو اجملـتـمع من االيـجـابـيـات أكيـد فـهـنـاك أب وأم يـحـتضن
أبنائه رغم صـعوبـة الظروف احملـيطـة بهم  فألف حتـية وحتـية ألم عاشت
وكرست حيـاتهـا ألبنـائها من بـعد رحـيل ابيـهم وأب كرس حـياته وفضل

أبناءه على نفسه من بعد رحيل زوجته ...وأخيرا وليس آخرا. 
إرحموا من في األرض يرحمكم من في السماء   


