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حـاليـا.وفي مقابـلة أجـراها معه
فـجـرأ تـلــفـزيـون فـلــسـطـ قـال
مـــحــــمـــود عـــبـــاس الـــبـــالغ من
الـــعـــمـــر 82 عـــامـــا اجـــريتحل
فـحـوصـات دوريـة في الـواليـات
تـحدة «نـافـيا تـقاريـر حتدثت ا

ستشفى). عن نقله الى ا
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واوضح عــبــاس (كــانت فــرصـة
مـــنـــاســـبــة وجـــودنـــا هــنـــا في
تحدة لـنجري بعض الواليـات ا
الــفـحــوصــات الـطــبــيــة وفـعال
أجريت هـذه الفـحوصات واالن
خـرجنا واحلـمد لله كل الـنتائج
ايــجـابـيــة ومـطـمـئــنـة وهـذا من
فـضل الـلـه سـبـحــانه وتـعـالى).
ـبادرة الـتي واكـد الـرئـيس ان ا
طـــــرحــــهــــا في مــــجـــــلس االمن
مـــؤخــرا (القت جتــاوبــا جــيــدا
عــلـى مــســـتــوى مـــجــلس االمن
ــــســــتـــــوى الــــعــــربي وعــــلـى ا
واالقــلـــيـــمي واحملـــلي). عــرض
عبـاس في خـطابه امـام مـجلس
االمن الـــدولي الـــثالثـــاء خـــطــة
ـتعثرة لتـحريك عمـلية السالم ا
مع االســـرائــيـــلــيـــ تــتـــضــمن
تــشــكـيـل آلـيــة دولــيـة مــتــعـددة
األطـراف تــسـاعـد اجلـانـبـ في
فـاوضـات حلل جـميع قـضـايا ا
الــوضع الـــدائم حـــسب اتـــفــاق
أوســلـو وهي الــقـدس واحلـدود
ـــــســــــتـــــوطـــــنـــــات واألمـن وا
ياه واألسرى. والالجئون وا
وقـــال عـــبـــاس لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون
الـفـلسـطـيـني (يهـمـني ايـضا ان
يـــكــون شــعــبــنـــا راضــيــا عــمــا
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قــــدمــــنــــاه وفي نــــفس الــــوقت
اجلــامـعــة الــعــربــيـة ومــنــظــمـة
ؤتمر االسالمي وغير ذلك من ا
ـــــــنــــــظــــــمـــــــات الــــــدولــــــيــــــة ا
واإلقـلــيــمـيــة).وأضــاف (اعـتــقـد
انـها سـتتجـاوب مع هذه الـفكرة
خــاصــة ان مـــا طــلــبـــنــاه لــيس
مسـتحيال هـو تطبيق الـشرعية
الـدولــيـة وأن تـكـون هــنـاك الـيـة
مــــــتـــــعــــــددة لـالشـــــراف عــــــلى
ــــفــــاوضــــات).وقــــال ان قـــرار ا
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اسـرائـيل بـانـهـا انـهت اتـفـاقات
وقعة في .1993 اوسلو ا

احــــتــــلت اســــرائــــيـل الــــقـــدس
الــــشـــــرقــــيـــــة في عــــام ?1967
واعـلـنـتــهـا عـاصـمــتـهـا االبـديـة
ـوحـدة في  1980في خـطـوة وا
لم يعـترف بـهـا اجملتـمع الدولي

تحدة. وضمنه الواليات ا
ويـرغب الفلـسطينـيون في جعل
الــقـــدس الـــشــرقـــيـــة عــاصـــمــة

نشودة. لدولتهم ا

الـــرئـــيس االمــــيـــركي دونـــالـــد
تـــرامب االعـــتـــراف بـــالـــقـــدس
ـــثل عــــاصــــمـــة الســــرائـــيـل 
(اعـالنـاً بــانــســحــاب الــواليـات
ــارســـة الــدور ــتـــحـــدة من  ا
الذي كـانت تلعـبه خالل العقود
ــاضــيــة فـي رعــايــة عــمــلــيــة ا
السالم) وان الـفـلسـطـينـي لن
ــتــحـدة يــقـبــلــوا بــالــواليــات ا
كـوسـيط في مـحـادثـات الـسالم
مـع اســرائــيل مــتـــهــمــا ايــضــا
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 كـــشـف مـــصــــدر امـــنـى رفـــيع
ستوى  ان مـصر تبذل حاليا ا
حــهـودا مـكــثـفـة البــرام صـفـقـة
تـــبــادل االســـرى بــ حـــمــاس
واسـرائـيل بـنـاء عـلى طـلب من
ــــصــــدر حـــــمــــاس واضـــــاف ا
لـ(الزمان) بطبـعتها الدولية ان
عــددا من اعـضـاء وفــد حـمـاس
التابـع لكتـائب القسام وعلى
راســـهم رائـــد ســـعـــد ومـــروان
عــيـسى وصــلــوا الى الـقــاهـرة
ـفاوضات حول للـمشاركة فى ا
فـيـمـا قال اتـمـام تـلك الـصـفقـة 
خـلـيل احلـيـة الـقـيـادي بـحـركة
ــوجــود بــالــقــاهــرة حــمـــاس ا
لـ(الــزمـــان) انــنــا (نــرحب بــكل
ـكن ان تـلـعب االطـراف الـذى 
دورا فى تـــلك الـــصـــفــقـــة وفى
مــقــدمــتـــهم االخــوة فى مــصــر
وحـــــمـل احلـــــيـــــة اســـــرائـــــيل
مسؤولـية عـدم البدء بـالصـفقة
بـعد اطـراف اخرى وان مـطالب
حــــمـــــاس من االحـــــتالل قـــــبل
الـشـروع فى الـصـفـقـة يـعـرفـها
االحـــتالل جــيــدا).  واوضــحت
مـصــادر مــطــلـعــة ان (حــمـاس
حتـاول اســتــثــمـار االنــفــراجـة
احلـالـيـة بـ مـصـر واسرائـيل
عـقـب تـوقــيع صـفــقــة تـصــديـر
الغاز االسرائيلى الى مصر فى
تـــوسـط مـــصــــر التــــمـــام تــــلك
الـصفـقـة) و اكد الـلـواء سمـير
فــــرج مـــديــــر ادارة الـــشــــئـــون
ـعــنــويـة االســبــقـلـ (الــزمـان) ا
شترك االن امس ان (التعاون ا

ب مصـر واسرائيل فى الوقت
الـراهن وصل الى مـرحـلـة غـيـر
مــسـبــوقــة) من نــاحــيــة اخـرى
تــقــدم كل من جـــمــيل الــبــرنس
احملــامى واسـامـة الــشـشـتـاوى
بـدعـوى قـضـائـيـة الى مـحـكـمـة
الـقضاء االدارى اخـتصمـا فيها
رئـيس الـوزراء ووزير الـبـترول
الـية لـوقف صفـقة اسـتيراد وا
الـغـاز من اسـرائـيل بـدعـوى ان
اســتــيـراد الــغــاز من اســرائـيل
يخـالف الدستور والـقانون كما
ـان يـعـتـزم عـدد من نـواب الـبـر
التـقدم بـطـلب احاطـة الى وزير
ال ــهــنــدس طــارق ا الـــتــرول ا
بعد توقيع عـقد الستيراد الغاز

من اسرائيل .
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واكــد الـنــواب ان ذلك يــتــنـافى
عـمـا اعــلـنه وزيـر الــبـتـرول من
قــبل ان االكـــتــشـــاف اجلــديــده
لــلـــغــاز من حــقـل طــهــر ســوف
حتـــقق االكـــتــفـــاء في الـــســوق
احملـلي مطالـب الوزيـر بكشف
البسات حيال هذا احلقائق وا
ـلف فـيمـا دعـا عـمـرو موسى ا
االمـ العام الـسابق   جلـامعة
الـدول العـربـيـة لـ (الـزمان) الى
عــرض جـــمــيع احلــقــائق عــلى
الـرأى الـعـام حـتى ال يـثار لـغظ
لف. وأكـد الـرئيس حـول هـذا ا
الـفـلـســطـيـني مـحــمـود عـبـاس
اجلــمــعـة انـه يـتــمــتع بــصــحـة
جيدة بعد خضوعه لفحوصات
ـتـحدة روتـينـيـة في الـواليات ا
االمــيـــركـــيـــة حـــيث يـــتـــواجــد
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الكتابة هي تـزاحم انساني على فـعل وطني كبير نـسجل فيه حضوراً
قـاتلـة مـثلـما يـدون االخرون صـفـحات تـاريخـهم برصـاصة بـالكـلمـة ا
هم اننا جـميعاً نشارك في معركة االمتحان بندقية او قذيفة مدفع  ا
ــبـــدأ انه يــوم ـــوقف وا االصــعب  امـــتــحــان الـــروح والــعـــقــيــدة وا

االنتخابات .
وقـد كتـبت مـوضـوعاً قـبل مـا يقـرب اخلـمس سـنوات بـعـنوان الـفـقراء
ناضـلون على جزء من معانـاتنا قبل يوم احلسم تسلطـون ليطلع ا وا
قبل فقلت : في االنتخابات التي ستجري في الثاني عشر من ايار ا
دارت بنا االيام حتى وجدنا انفسنا في قيعان جبروتها  انتظرنا
الغـد بلـهفـة عارمـة  قد يـنبـري الصـباح  يـحمل سـيف نوره  يـقارع
جيش الـظالم  ويجبـره على الـرحيل  ولكن مـات النـهار كحـلم اخير

ب جفون الليل .
تــبـدلت االشــيــاء في زمن اخلـوف واجلــمــر واجلـنــون  نـسي الــنـاس
اسماءهم  وتناسوا نـزيف مواضيهم  خرجوا عـلينا اليوم من براثن
االرض  ومن بـ ركـام االزمـة مــخـلـوقـات جـديـدة بـاجـسـاد تـمـلـؤهـا

االدران  تنضح منها سموم حمراء بلون احلريق .
انـهـم جالدون بـسـطــوتـهم  حـولــوا شـجن الـطــيـور الى نـواح ابـدي 
ـأساة  يـلـوكون بـانيـابهم احالم والزهـور الـبريـة الى بقع قـاتـمة من ا
الــفـقـراء ويـسـحـقـون بــجـنـازيـر امـوالـهم اجــسـاداً فـيـهـا بـقـايـا روح 

وت . يتحكمون في مصير من جنا من عاصفة ا
ـتـسلـطـ  وعـصـرونـا زيـتاً صـرنـا نـحن الـفـقراء حـطـبـاً في مـواقـد ا
يـضيء قـنـاديل دروبـهم  مـسـخـوا شـخـصـيـتـنـا وقـتـلـوا انـسـانـيـتـنا 
شي على وفق ما يأمرون  ناكل ما ال يشتهون  نلبس ما يشاؤون
واقيت حـددوها  نـفكر بـعقـولهم  نكـد ونكدح من  ننـام ونصحـوا 
اجلـهم  هم الوحيـدون القـادرون على حتديـد اسعارنـا عنـد البيع في
نال  ال يهم ان سوق احلياة  صرنا سلـعة سهلة التداول وبـسيطة ا

جاع اطفالنا  او تسربوا  من غربالهم الى مهاوي االنحطاط .
نحن الفقراء لسنا اكثر من افواه فاغـرة تنتظر من يلقمها رغيف خبز

 وبطون جائعة ترقب من يوقف نزيف االحشاء .
زمن الى ابعد ا تـستدير حالة الغباء ا هكذا هم يفهمون الفقير  ور
مـن هــذا الــتــفــســيــر حــتـى تــصل الى االمــتـــهــان

والذلة.
انــهم واهــمــون جــداً  ومــهــمــا تــعــالـت اصـوات
صهيل االلم في جـوانحنا  تـظل الكرامـة عندنا

اشد واقوى من هدير آليات تسلطهم .
فمن يستجيب الستغاثتنا هذه?

بانتظار ما سـتؤول اليه االوضاع في مدينـة عفرين السورية واالختالط
ا ستتوضح عقدة في سوريا ر تشابـكة وا لفات ا الكبير لالوراق وا
الـصــورة اكـثـر وتـلـمع خــطـوات احلل او تـعـلـيــمـات اخلـروج من الـنـفق
سدود وعملية االنتحار اجلماعية التي جرت في كال البلدين اجلارين ا
العـراق وسـوريا ومـا يجـري في لـيبـيا والـيمن لـيس بـبعـيد عن اجلـميع
هذه الصور ليست قاتمة او نظرة متشائمة بقدر ماهي توصيف للواقع
الذي آلت اليه االمور في الشـرق االوسط الغارق في مشكالت وازمات
يـتـحمـل قسـطـهـا او سبـبـهـا الرئـيـسي ابـنـاؤه وجيـرانه والـعـالم الـقريب

والبعيد ايضا.
ان مـا  نـشـره وتـداوله عن حـالة الـشـرق االوسط بـعـد مـؤتـمـر مـيونخ
لألمن في دورته الـ 54الـذي عـقـد ايـام 18-16فـبـرايـر 2018وهو من
ؤتـمرات التـي  فيهـا تنـاول القضـايا األمـنية الـدوليـة واإلقليـمية أهم ا
وشــارك فــيه نــحـو  600شــخص فـي مـنــاقــشــة الــسـيــاســات األمــنــيـة
والــدفـاعــيــة في الــعـالم بــيــنـهم  21رئــيس دولـة وحــكــومـة و 75وزيـر
خـارجـيــة ودفـاع وشـارك فـيه الـعـراق بـوفــد رسـمي بـرئـاسـة الـدكـتـور
حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء كـما شارك اقليم كوردستان بوفد
حــكـــومي وامــنـي بــرئـــاســة نـــيــجــرفـــان بــارزانـي رئــيس وزراء اقـــلــيم
كـوردســتـان ومـســرور بـارزاني مـسـتــشـار امن  االقـلــيم يـدق نـاقـوس
اخلـطـر ويــحـذر من انـسـداد أفق األزمـات فـالــنـظـام الـدولي بـلغ حـافـة
ـتداخـلـة في ـعـقـدة وا الـهـاويـة بـفـعل الـتـوتـر وانـسـداد آفـاق األزمـات ا
الـشرق األوسط وتـراجع الغـرب نـسبـيـاً والتـوتر مع روسـيـا وتصـاعد
تـحدة من أجـل السـيطرة دور الصـ والتـنافس بـينـها وبـ الواليـات ا

على أسواق العالم.
ؤتـمر(ولـفغـانغ ايشـينـغر) أن الـتحـسن في العـديد تصـريحـات رئـيس ا
ـقراطية واحلرية الـلتان تواجهان ناطق لم يتجـسد في تعزيز الد من ا
ا كان عليه وتهدده أزمات التحديات والتهديدات الن الغرب أضعف 
تحدة ـشردين" وامام تـراجع النظـام الدولي تبـدو األ ا الالجئ وا
عــاجــزة عن الــتــأثــيــر عــلى األزمــات احلــادة في شــبه جــزيــرة كــوريــا

الشمالية والشرق األوسط.
ـتحدة(أنطـونيو غـوتيريس) صـورة قاتمة كما رسم األمـ العام لأل ا
لألزمات التي تهـز استقرار مـنطقة الـشرق األوسط. ورأى أنها "أزمات
مــعـقـدة ومـتـداخــلـة وأي تـصـعــيـد في أي مـنـهــا قـد يـؤدي إلى عـواقب
كارثـية" وأبـدى تشـاؤمه بـالنـسبـة ألزمة الـيمن حـيث اعتـبر أن "ال حل
في األفق القريب" وأن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني "في مأزق" كما
حذر خبراء الـشؤون الدولية من أن "تـراجع النظام الـدولي يخلق فراغاً
خـطـيـراً قـد تـمأله قـوى صـاعدة ومـتـنـافـسـة في مـا بـيـنـهـا وأن تراجع
الــنـظـام الـدولـي قـد يـعـني أيــضـاً تـقـلـص مـسـاحـات احلــريـة والـقـانـون

الدولي.
ـتعـلـقة بـاألمن وفي الـعالم وكل شـاكل ا ان عـرض كل هذه اخملـاطـر وا
ـتـصـلة بـه دون أن يطـرحـوا حـلـولًـا كـافيـة أو خـطـوات عـمـلـية األمـور ا
ـكن أن "تـؤدى لـتـحسـن في وجهـات الـنـظـر الـقـاتمـة لـلـعـالم" وهـو ما
يــضع اجلـمــيع امــام مـهـمــة عـاجــلـة ومــهـمــة وهي ضـرورة الــبـحث عن
ا يبـعد عنا شبح احلرب الشاملة شترك  السالم وضرورات العيش ا
ـيـة جـديـدة تـهـدم وحتـطم مـا بـقي من بـنـاء او حـتى مـقـدمـات حــرب عـا
وجـسـور ومدن يـفـقـد ابنـائـهـا يومـيـا كل بـوادر االمل ومقـومـات احلـياة
الــبـــســيــطــة واالســاســيــة وهم مع كـل ذلك راضــون بــاحلــد االدنى من

عيشة والبقاء النهم يخشون ماهو اقسى واسوء. ا
ـراجـعـة حقـيـقـية في الـعـراق واقـليم كـوردسـتـان علـيـنـا جـميـعـا الـبدء 
ُـسلمـات التي نـظن احيانـا انها ـعتقـدات بل وحتى ا للـذات واالفكار وا
ثوابت ال يجوز العدول او الـتحرك بعيدا مـنها فال يوجد اقسى واعظم
مـن االنـســان واحلــفـاظ عــلى حــيـاتـه وحـريــته كــرامـتـه وسالمـتـه وامـنه

ومة حياته في الوطن. واستقراره ود
العـراق اوالً لـيس شعـاراً نريـد طرحه او رفـعه بـقدر مـا هو واقع عـليـنا
ه عـلى كل الشـعارات بـعـد ان تبـ ان كل الهـويات السـعي الـيه وتقـد
هـا فانهـا ال بد ان تؤدي الى واالنتمـاءات اذا ما  الـتسمك بـها وتقـد

بذر عوامل الصراع واحلرب.
عراق احتادي يحـكمه دستـور دائم يتفق ابنـاؤه على االلتزام به وتـنفيذ
مواده من دون انـتـقائـية او تـهمـيش او اهـمال لـبعض مـواده عن اخرى
ادة(1) دولـة احتـاديـة واحـدة مـسـتـقـلـة ذات سـيادة وهـو كـمـا عـرفتـه ا
ـقـراطـي وهذا ـاني"د كـامـلـة نـظـام احلـكم فـيـهـا جـمـهـوري نـيـابي"بـر
ـواد الـدسـتـور ضـامن لـوحـدة الـعـراق) واقـلـيم قـوي حـسـبـمـا قـررته ا
(116و117و121) يــحـتــفظ بـكــيــانه الـدســتـوري
نـفتح عـلى غيـرها من وخصـوصيـته القـوميـة ا
وذجاً مكونات العـراق بحيث يعود كـما كان 
ـتـعـايش ــتـقـدم وا ـسـتـقـر وا لالقـلـيـم اآلمن ا

تسامح مع نفســـه ومع اآلخرين. وا
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عادن عن وجود فـرص استثمارية يسر الشـركة العامة لصـناعة الزجاج واحلراريـات احدى تشكيالت وزارة الصـناعة وا
شاركة باالدارة واالنتاج) وذلك لتأهيل وتشغيل معمل االلواح الزجاجية وفق القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ (على اساس ا

ا ينسجم مع النظام الداخلي للشركة. عدل النافذ و ادة / ١٥ / ثالثا من قانون الشركات ا ا
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ـشاركـة في االدارة واالنـتاج ـنـتجـة اعاله الى ا صـنـعة وا شـاركـة مع الـشركـات الـرصيـنـة وا تـهـدف الشـركـة من خالل ا
ـعمل واهـميـتة اسـة النتـاج هذا ا ـساهـمةى في هـذه الفـرص القـيمـة للـحاجـة ا وتـشغـيل وزيادة الـطاقـات االنتـاجيـة وا
ـواد االساسية ا حتقـقه من مزايا لـلمسـتثمـر منهـا توافر ا لـتلبـية احتـياجات الـسوق العـراقية واجلدوى االقـتصاديـة و
نتج الوطني. وبامكان الشركات الراغبة مراجعة مقر الشركة في الداخلة في االنتاج وباسعار مناسبة وحتس جدوى ا
بلغ ٢٥٠ مـائتان وخـمسون الف ديـنار غير قـابلة لـلرد للـطالع على الشروط ـلف االستثـماري  الرمادي لـلشركـة لشراء ا
شاركة او االستفسار واالجابة على اي امور تخص العملـية االستثمارية والشركة على استعداد لتقد كافة اخلـاصة با
ـعمل وتتحـمل الشركة الفـائزة كافة اجور الـنشر واالعالن وسيكـون التركيز علـومات التفصـيلية والتـسهيالت لزيارة ا ا
وعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم االحد الية على ان تقدم العروض  على اجلانب الفني والتطويري والكفاءة ا
ـوافق ١١/ ٣ /  ٢٠١٨ في صـنـدوق الـعـطـاءات الـكـائن في مـقـر الـشـركـة في الـرمـادي وبـاالمـكـان االسـتـفـسـار من خالل ا
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