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{ طــوكــيــو (أ ف ب) - أعــلن وزيـر
اخلـارجـية الـيـابـاني امس الـثالثاء
أن طوكـيو ستـرسل الثالثـاء طائرة
إلجالء نحـو مئـت من رعـاياها من
ــديــنــة الـــتي تــقع في وسط هــذه ا
الـــصــ وتــشــكـل بــؤرة لــفــيــروس
ــــــســـــتــــــجــــــد.وقـــــال كــــــورونــــــا ا
توشيميتسو مـوتيجي للصحافي
"أجنـــزنــــا الـــرتــــيـــبــــات واجلـــانب
الـصـيـني أبـلـغـنـا أنه مـسـتـعد اآلن
الستـقبـال رحلـة تشـارتر" مـوضحا
أن "التـرتيـبات جـرت لتأمـ عمـلية
ــطــار".وأضــاف وزيــر الــنــقل إلى ا
اخلــارجـيــة الـيــابــاني أن "الـرحــلـة
األولـى ســـتــــقــــلع مــــســــاء الــــيـــوم
(الثالثاء) وسـننقل مـواد مساعدات
مــــــثل أقـــــنـــــعـه ومـالبس وقـــــايـــــة
للصيني وللياباني كذلك".وتابع
أن نحـو مئتي شـخص سيسـتقلون
هذه الطائرة من أصل  650يابانيا
أبــدوا رغــبـتــهـم في الــرحـيـل.وأكـد
مــوتـــيـــجي "ســـنـــواصل تـــنــســـيق
اجلــهـود مع احلــكـومــة الـصــيـنــيـة
ــا في ذلك ووكـــاالت مــخـــتــصـــة 
لـتــأمــ عــمــلــيــات الــنــقل الــبـري
ليتـمكن كل اليـابانيـ الراغب في
الـعودة إلى بـلـدهم من القـيـام بذلك
ــكن".ويــتـوقع أن في أســرع وقت 
تــصل الـرحـلـة إلى الـيـابـان صـبـاح

األربـعـاء وعـلى مـتـنـهـا مـسـؤولون
ـراقـبـة أوضاع في قـطـاع الـصـحـة 
الــركـاب. لــكن الـســلــطـات ال تــنـوي
وضـع هــــــــــــؤالء فـي احلـــــــــــجـــــــــــر
الــصــحي.وقــال مــسـؤول في وزارة
الصـحـة الـيـابـانـيـة لـوكـالـة فرانس
بــــرس "ســــنــــرسل نــــحــــو أربــــعـــة
أشـــخــاص في كل طـــائــرة بـــيــنــهم
طــــبـــيـب ومــــســـؤول عـن احلــــجـــر
ـرضــة" مـوضــحـا أن الـصــحي و
الـذيـن تـبــدو عــلـيــهم أعــراض مـثل
سـتـشـفى احلـمـى سـيـنقـلـون إلـى ا

مباشرة عند وصولهم.

الى ذلك أوصت الـصـ الـتي تـبذل
جهودا شـاقة الحتواء انـتشار وباء
فـــيـــروس كـــورونــا امـس الــثـالثــاء
مـواطـنـيـهـا بـإرجـاء خـطط سـفـرهم
إلى اخلارج.وقالت اإلدارة الـوطنية
" ـقيم للـهجرة في بـيان "نوصي ا
في الـصـ الــقـاريـة "إرجــاء مـوعـد
رحـالتـــــــــهـم الــــــــــتـي ال ضـــــــــرورة
لـهـا".وذكـرت بـأن "خـفض الـتـنقالت
عـبـر احلـدود يسـاهم في الـسـيـطرة
عـلى الـوبـاء" مـؤكــدة أنـهـا أعـلـنت
هـذه الــتـوصـيــات "حلـمـايــة صـحـة
وسالمـة الصـينـي واألجـانب على

حـد سواء".وكـانت بكـ عـلقت مـنذ
ــنــظــمــة داخل اإلثــنــ الــرحالت ا
الــبالد وإلى اخلــارج.وأســفــر وبـاء
االلتـهاب الـرئوي احلـاد الناجم عن
ـستجـد الذي بدا فيـروس كورونا ا
فـي كـــانـــون األول/ديـــســــمـــبـــر في
ووهـــان بـــوسط الـــصــ عـن وفــاة
 106أشــخـاص عــلى األقل في هـذا
الـــبــلـــد الــذي ســـجــلـت فــيه 4500
إصـابـة مـؤكـدة علـى األقل.وسـجلت
نـحو خـمـس إصـابـة في دول عدة
في الــعــالم.وعــززت بــلــدان عــديــدة
اإلجراءات الوقائية على حدودها.
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ؤلم في قضيتها هو سمـيحة األسدي ذبحت مرت األولى عـلى يدي شقيقها. لكـن ا
أن يـحكـم القـضاء بـبراءة الـقاتل وتـطوى الـقضـيـة وكأن شـيئـا لم يحـدث". هكـذا علق
أحـــدهم عـــلى قـــضـــيـــة الـــشـــابـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــطـــالـــبـــا بـــإنـــصـــافـــهـــا عـــبـــر وسم
#الـعـدالة_لـسـمـيـحة_األسـدي.بـدأ تـداول خـبـر تـبرئـة قـاتل سـمـيـحـة قـبل أربـعـة أيام
البسات وفاتها لكـنها اجتمعت على اتهام األخ تصـلة  تقريـبا وتعددت الروايات ا
ـة وإدانـة "الـقـوان الـذكـوريـة".تـعـود تفـاصـيل الـقـضـيـة إلى أبريل/ بـارتـكاب اجلـر
نيسان عام  2018 عنـدما أسلمت سميحة روحها داخل قاعة محكمة أثناء البت في
قـضـيـة "عـضل" كـانت قـد رفـعـتـهـا ضـد والـدهـا الـذي رفض تـزويـجـهـا بـعـد طالقـهـا
بحسب مـا نقـلته صفـحة " احلركـة النـسوية الـيمنـية" .ودعـاوى "العضل" هي قـضايا
تـرفـعهـا الـفـتيـات لـتزويـج أنفـسـهن من رجـال لم يحـظـوا بـقبـول أولـيـاء أمورهن. وفي
نـحهـا حق طلب نقل اليـمن ال يسمح لـلمـرأة الزواج دون موافـقة ولي. لـكن القـانون 
الواليـة للقاضي في حال امتنع أهلها عن تزويجها.وفي إحدى الروايات يقول ناشط
ني إن األخ انـتهـز انشـغال الـقاضي في االسـتمـاع لشـهادة أخـته وطعـنهـا بسـك
في رقبتـها لـتسقط مـضرجة في دمـائها.ولم تـتأكد بي بي من تـفاصيل الـقضيـة غير
أن نـشــطـاء حـقــوقـيــ أفـادوا بـأن مــحـكـمــة ابـتــدائـيـة قــضت قـبل عــام بـإعـدام األخ
"قصـاصا وتعـزيرا".وقيل في روايـة أخرى إن والد الـفتاة اسـتأنف احلكم بـذريعة إن

ة دفاع عن الشرف". ما حدث "جر
وفي  12يـنـاير/ كـانـون الـثاني اجلـاري أصـدرت مـحكـمـة االستـئـنـاف قرارا بـإلـغاء
"الــتـعــزيــر" مـا يــعــني إسـقــاط الــعـقــوبــة الـتــأديــبـيــة واقــتـصــار الــعـقــوبــة عـلى حق

الـقـصاص.والـتـعـزيـر هـو الـتـأديب عـلى الـذنوب الـتي حتـرمـهـا الـشـريـعـة اإلسالمـية.
وتـصل الـعــقـوبـة الـتـعـزيـريـة في حـدهـا األقـصى إلى الـقـتل لـكـنـهـا تـخـضع لـتـقـديـر
القاضي وال يوجد بها نص واضح. وترى احملامية اليمنية سماح سبيع وهي إحدى
الناشـطات في منظمة مواطـنة احلقوقية إن "استمـرار صدور تلك األحكام حتى اليوم
سـببه اجملـتمـعات الذكـورية والـقبـلية الـتي تعـتبـر النـساء ملـكا خـاصا" وفق مـا قالته
رأة خُلقت لطاعته" الفتة إلى دونة تـرند.وتكمل " مجتمعنا يقدس الـرجل ويعتبر أن ا
"الـضحـيـة كانت مـطلـقة وتـعول طـفلـ وعانـت هي وأبنـاؤها من الـتعـنيف".وعن أبـعاد
احلـكم تقـول سـمـاح إن: "إلغـاء الـتـعزيـر يـعـني إسـقاط الـعـقـوبة الـتـأديـبيـة واقـتـصار
العقـوبة عـلى حق القـصاص مـا يسـمح لألسرة بـتبرئـة ابنـها .وهـذا حكم جـائر بحق
نـية تـلجـأ للـقضـاء ويتم إهـدار دمهـا".ورغم أنهـا لم تفـقد سـميـحة وبـحق كل امـرأة 
األمل بأن يسـقط احلكم إال أن الناشطة اليمنية تعتبر "التغيير صعبا ويتطلب وقفات
احتـجاجيـة ومزيدا من الـضغط" مشـيرة إلى أن "أوضاع احلـرب في اليمن زادت من
صير ما معانـاة النساء".وتخـتم قائلة:" لم تقتـرف سميحة أي ذنب حتى تـلقى ذلك ا
ة جنائـية كامـلة األركان".وأثـار اخلبر غـضب الناشـطات اليمـنيات الالتي حدث جـر
ــة الــشــرف" ودفــعن عن حـق الــنــســاء في اخــتــيــار شــريك انــتــقـــدن مــفــهــوم "جــر
ـثـابـة "مـكـافأة لـلـقـاتل" وتـشـجـيع حـيـاتـهن.ورأى مـغـردون أن احلـكم االسـتـئـنـافي 
ـغـردون عـلى ضـرورة إنـصاف لـتـعـنيـف النـسـاء بـاسم األعـراف والـتـقـاليـد".وشـدد ا
الـفـتاة فـضال عن "عـدم االعتـداد بـتنـازل األسـرة عن حق ابنـتـهم" مسـتـغربـ كيف
كن أن تـكـون األسرة "هي الـقـاتلـة وصـاحبـة احلق في الـتنـازل عن الـدم في الوقت

نفسه".
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يسـر وزارة النـفط/ الشركـة العـامة للـمعـدات الهـندسيـة الثـقيلـة بدعـوة مقدمي
ـؤهــلـ من ذوي اخلـبـرة ويــفـضل من ضـمن الـرقــعـة اجلـغـرافـيـة الـعـطـاءات ا
ـصفى حـديثة/ ـدنية  وتـقد مـا يؤيد ذلك لـتقـد عطاءاتـهم تنـفيذ االعـمال ا
الـوحدة (االولى والـثـانيـة)وبـكـلفـة تـخمـيـنـية مـقـدارها (∞∞∞]∞∏≤]≥≥¥]±) واحد
مليار واربعـمائة واثنان وعشرون مليون وثـالثمائة وثمانون الف دينار عراقي
ـوجـب الـوثـائق الـقـيـاسـيـة (وثـيـقـة االشـغـال الـعـامـة) وبـفـتـرة تـنـفـيـذ فـقط و

مقدارها (∞≥±) مائة وعشرون يوما مع مالحظة ما يأتي:
ؤهل والراغب في احلصول على معلومات اضافية ١- على مقدمي العطاء ا
ـناقـصات (بـدالة ∞μ±∂≤∏∑≥∏∑∞) جـميع االتـصال بـ الـقسم الـتجـاري/ شعـبة ا
ايـام االسبـوع باسـتثنـاء العـطل الرسـميـة ومن الساعـة الثـامنـة صبـاحاً وحتى

الساعة الثالثة بعد الظهر). او مراجعة مقر الشركة.
طلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة. ٢- متطلبات التأهيل الرئيسية ا

٣- بامـكان مقدمي الـعطاء الـراغب بشـراء وثائق العـطاء تقـد طلب حتريري
(μ∞∞[∞∞∞) الى رئيس جـهة الـتعاقـد للـشركة ودفـع قيمـة البـيع للوثـائق البـالغة

خمسمائة الف دينار عراقي فقط) غير قابلة للرد.
٤- يـتم تــسـلـيم الـعـطـاءات الى الـعـنــوان االتي وزارة الـنـفط/ الـشـركـة الـعـامـة
لـلمعـدات الهـندسيـة الثقـيلـة/ مجمع مـصفى الدورة (لـغايـة يوم الغـلق الثالثاء
تـأخرة سـوف ترفض وسيـتم فتح الـعطاءات وافق Ø≤Ø≤μ∞≥∞≥© العـطاءات ا ا
ـثلـيهم الراغـب بـاحلضور في الـعنوان االتي بـحضـور مقدمي الـعطاءات او 
(اسـتعالمات/ الـشركة الـعامة للـمعدات الـهندسـية الثقـيلة) في الـساعة الـثانية
وافق ®Ø≤Ø≤μ∞≥∞≥© عـلمـاً بان اخـر موعد عشـر ظهـراً من يوم الـغلق الـثالثاء ا

. ≤∞≤∞Ø≤Ø≤¥ وافق ناقصة يوم االثن ا لشراء وثائق ا
نـاقصة احلضـور للمـؤتمر الذي يـنعقد في شاركـ با ٥- تدعو الـشركة كـافة ا
مـقـر الـشـركـة لـالجـابـة عـلى االسـتـفـسـارات في الـسـاعـة (١٠) صـبـاحـا من يـوم

. ≤∞≤∞Ø≤Ø±∑ وافق االثن ا
٦- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

ـا ســبق في اعاله اذا كـانـت الـتـواريخ احملــددة في اعاله عــطـلـة رســمـيـة  -٧
وعد اجلديد لها. سيكون اليوم الذي يليه ا

قدم الـعطاء تـتالئم مع طبـيعة ٨- بامـكان جهـة التـعاقد اضـافة بيـانات اخـرى 
ـنـظـمـة الجراءات ـنـاقـصـة بـشـرط ال تـتـعـارض مع الـتـشـريـعـات الـقـانـونـيـة ا ا

التعاقدات احلكومية في العراق.
ـطـلوبـة (الـقـسم الـسـادس من ـواصـفـات الـفـنـيـة ا ٩- بـاالمـكـان االطالع عـلى ا

وقع االلكتروني للوزارة. الوثائق القياسية) من خالل ا
- ١٠- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
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البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail-Ministryofoil@oil.gov.iq

w.w.w. oil.gov.iq وقع االلكتروني للوزارة ا
البريد االلكتروني لتجارة العراق الدولية:-

E-mail:info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq

www.iitp.mot.gov.iq
البريد االلكتروني للشركة:-

E-mail:info@ heesco.oil.gov.iq
heescooil@gmail.com

www.heesco.oil.gov.iq وقع االلكتروني للشركة ا

Ê«bI
فــقـد مــني الـبــاج الـصــادر من وزارة الـتــجـارة بــاسم (نـور نــبـيل

صدره. ن يعثر عليه تسليمه  جعفر) الرجاء 


