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ـديـر عـام الـتنـفـيـذ في وزارة الـعـدل وكـالة الـسـيـد رعـد خـليل نـتـقـدم بالـشـكـر والـتـقديـر 
اليـة والسـيد ريـاض هادي مـراد مدير والسـيدة آمال عـبد الـكر مـديرة قـسم الشـؤون ا
ـواطن وتـسريع اجناز مـعامالتهم. وفـقهم الله ا يبـدوه من تعاون مع ا تنفـيذ البيـاع 

صلحة العامة. ا فيه ا وجعلهم قدوة صاحلة جلميع موظفي الدولة 
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ـتحدة) تحـدة (الواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - طــــرحت واشــــنـــــطن في
مـجـلس األمن الـدولي مـشـروع قـرار
يدعو لتنظيـم انتخابات رئاسية في
ساعدات فنزويال وتيسـير وصول ا
اإلنسـانية إلى مـحتاجـيها في الـبلد
الغارق في أزمة إنسانية وسياسية
لـكنّ مـوسـكـو الرافـضـة لـهـذا النصّ
قــدّمت مــقـــتــرحــاً بــديالً كــمــا أفــاد

دبلوماسيون السبت.
ويــنصّ مــشــروع الــقـرار األمــيــركي
الــذي اطّــلـعت عــلـيـه وكـالــة فـرانس
بــرس عــلى أنّ مـجــلس األمن يــبـدي
"تـأيـيده الـكـامل للـجـمعـيـة الوطـنـية
ــؤســســة الــوحــيـدة بــاعــتــبــارهــا ا

وقراطياً في فنزويال". نتخبة د ا
كــمـــا يـــبــدي اجملـــلس وفـق الــنص
األميركي "قـلقه العـميق إزاء العنف
واإلفــراط فـي اســتـخــدام الــقــوة من
جـانب قوات األمـن الفـنـزويلـيـة ضد
ـــتــظـــاهـــرين الـــســـلــمـــيـــ غـــيــر ا
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ــصـدر ويــدعــو اجملــلس بــحــسب ا
نفسه إلى "الـشروع فوراً في عـملية
ســيــاســيّـــة تــؤدّي إلى انــتــخــابــات
رئــــاســــيّــــة حــــرّة ونــــزيــــهـــة وذات
مـصـداقــيـة مع مـراقــبـة انـتــخـابـيـة

دوليّة وفقاً لدستور فنزويال".
كمـا يـطلب اجملـلس من األم الـعام
تـحدة أنـطونـيو غـوتيريش لأل ا
بحسب الـنص األميركي "اسـتخدام
مـسـاعـيه احلــمـيـدة لـلــمـسـاعـدة في
ضــمـان إجـراء انــتـخـابــات رئـاسـيـة

حرة ونزيهة وذات مصداقية".
ـقتـرح األميركـي كذلك على وينص ا
"ضـــرورة احلــــيـــلــــولـــة دون زيـــادة
تــــدهـــور احلـــالـــة اإلنـــســـانـــيـــة في
فــنــزويال وتـــيــســيــر الــوصــول إلى
سـاعدة جمـيع احملـتاجـ وتقـد ا

لهم في كامل أراضي فنزويال".

ولــــكنّ واشـــنــــطن لـم تـــعـــلـن حـــتى
الساعة متى ستـطلب إحالة مشروع
الـــقــرار هــذا إلى الــتــصــويت وهي
تواصل مـشاوراتهـا بشأنه مع بـقية
أعــضــاء اجملــلس بــحــسب مــا أفـاد
مصدر دبـلوماسي. وبـحسب مصدر
دبــــلـــومــــاسي آخـــر فــــإنّ روســـيـــا
الداعـمة للـرئيس نيـكوالس مادورو
لـن تـــتــــوانـى عن اســــتــــخــــدام حق
نع صدور أي قرار النقض "الفيتو" 
يـطـعن بــشـرعـيــته ويـدعـو لــتـنـظـيم
انـتــخــابــات رئـاســيــة في فــنـزويال.
وقالت مصادر دبلوماسية عديدة إنّ
" موسكـو قدّمت اجلمعـة "نصّاً بديالً
ــشــروع الـقــرار األمــيـركـي. ويـنص
مــــشــــروع الـــقــــرار الـــروسـي الـــذي
اطّـلـعت فـرانس بـرس عـلـيه الـسـبت
عـلى أن مــجـلس األمن يـبـدي "قـلـقه"
إزاء "الـتـهـديـدات بـاسـتـخـدام الـقوة

ضــــــد سـالمــــــة أراضي فــــــنــــــزويال
واســتــقاللــهــا الــســيـاسـي" ويــنـدّد
أيـــضــــاً بـ"مـــحـــاوالت الــــتـــدخّل في
مـسـائل تــتـعــلق أسـاسـاً بــالـشـؤون

الداخلية" لهذا البلد.
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ويـــدعـــو الـــنص الــــروسي إلى "حل
الـــوضع الـــراهن (...) عــبـــر وســائل
ســلـمـيـة" ويـؤكّــد دعم مـجـلس األمن
ــبـادرات الـرامـيـة إلى إيـجـاد "لـكل ا
ا حلّ سـيـاسي بـ الـفـنـزويـلـيـ 
في ذلك آلــيــة مـونــتــيـفــيــديــو" عـلى

أساس حوار وطني.
وكــانت مــجــمــوعــة اتــصــال دولــيـة
أطـلـقت اجلـمـعـة خالل أول اجـتـماع
لـهـا في مـونـتـيـفـيـديـو دعـوة إلجراء
"انــتـخـابـات رئـاسـيـة حـرّة وشـفـافـة
ـصـداقــيـة" مـؤكّـدة في وتــتـمـتع بــا
الــوقت عــيـنـه رفـضــهــا "اســتــخـدام

القـوة". وبحسب مـصدر دبـلوماسي
فـإنّ مشـروع الـقرار الـروسي لـيست
له أي فــرص ألن يــرى الـنــور إذا مـا
طـرح علـى التـصـويت ألنّه لن يـحوز
عــلى أكــثـــريــة األصــوات الــتــســعــة

الالزمة إلقراره.
 وأرســـلـت واشـــنـــطـن مـــســـاعـــدات
انسانية إلى فنزويال بناء على طلب
ان خـوان غوايـدو الذي رئيس الـبـر
أعـلن نـفـسه في  23 كـانـون الـثـاني
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة بــالــوكــالــة
واعـــتـــرفت بـه نـــحــو  40 دولــة في

تحدة.  مقدّمتها الواليات ا
ــســاعــدات االنـســانــيـة وتـكــدّست ا
ـوجـهة الى فـنزويال في األمـيركـية ا
مــــســــتــــودعـــات عــــلى احلــــدود في
كـولـومـبيـا في حـ تـوعّـد الـرئيس
نع دخولها إلى نيكوالس مـادورو 

بالده.
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منوحة ستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن (تسهيالت) ا نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين ا
للمدين اعاله والبـالغ (١٨٩٧٥٩٩) دينار (مليـون وثمنمائـة وسبعة وتسـعون الف وخمسـمائة وتسعة
ادة الثالـثة من قانون حتصيل الديون لـزم بدفعه الى مصرفنـا واستنادا الى ا وتسعون دينار) وا
ـادة الـثـانـية من ـوجب ا ـمـنـوحـة لي  احلـكـومـيـة رقم ٥٦  لـسـنـة ١٩٧٧ فـاني وحـسب الصـالحيـة ا
ـترتـبة عـليه خالل ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا الـقانـون اعاله انذركم بـوجوب تـسديـد مبـلغ الدين ا
عـشرة ايـام اعتـبارا من الـيوم الـتالـي لتـبلـغكم بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخذ االجـراءات القـانونـية
ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز ـادة اخلـامـسـة الـفــقـرة (١) من الـقـانـون ا الالزمـة وفـقـا الحـكـام ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا التنفيذي على اموالكم ا
مع التقدير..
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