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مطالبا األمانـة العامة جمللس الوزراء
وهـــيـــئــــة الـــكـــمــــارك ووزارة الـــنـــقل
واجلهـات ذات الـعالقـة بـ(ايـقـاف هذا
اخلرق في ديـالى وقطـع الطـريق على
سماسـرة السمـنت حتى ال يـتكرر ذلك
مبـينا في منـافذ ومـحافـظات اخرى) ,
ان (اســـتــمـــرار ذلـك ســـيــســـبـب هــدر
ماليـــ الـــدوالرات عــــلى اســـتـــيـــراد
ـعامل احملـلية السمـنت التي تـوفره ا
وبطاقـات انتاجـية تفـوق حاجة الـبلد
عــلى الــرغم مـن انــتــاجــهــا بــطــاقــات
متـاحة اقل من طـاقاتـهـا التـصمـيمـية
التي تصل الى 40 مليون طـن سنوياً
بـيـنــمـا حــاجـة الـبــلـد ال تــتـجـاوز 25
مــلــيـــون طن). عــازيـــاً اســبــاب خــرق
القرار في ديالـى الى (ضعف األجهزة
الرقابية نتيجة رفع بعض السيطرات
ـا سـبب انـفالت في دخـول بـضـائع
ـــنـــوعــــة واخـــرى غـــيــــر صـــاحلـــة
ــا يـشـكل خــطـراً عـلى لألسـتـعــمـال 
ــواطن عــلى حــد اقــتــصــاد الــبالد وا
سـواء). مــجـدداً دعــوته الى (ضـرورة
ـســتـورد الى مـنع دخــول الـسـمــنت ا
مــحـافــظــات األقــلــيم والســيــمــا بــعـد
توحـيد الـتعـرفة الـكمـركيـة ب بـغداد
وكردسـتـان الـذي  تـطـبـيـقه مـؤخراً
ـعامل انتاجـاً للسمنت ووجود أكثر ا

في مــحــافــظـة الــســلــيــمــانــيـة وعــلى
حكومة األقليم ان تـكون حريصة على
مــنـــتــجــهـــا الــوطـــني وحــمـــايــته من
سـتورد). وكـشفت مـصادر عن اكـبر ا
عـمــلــيـة تــهــريب لــلـســمــنت االيـراني

يدخل الى العراق يومياً . 
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ـــصــــادر انـه (امــــام مـــرأى واكــــدت ا
وانــــظــــار اجلــــهـــــات احلــــكــــومــــيــــة
ــعــنــيــة وبــتــصــاريح من الــوزارات ا
يدخل يومـيا الى اسواق ديـالى مئات
االطــنــان من الـــســمــنت عـــبــر مــنــفــذ
برويـزخان احلدودي مـع ايران مروراً
بكالر الى جلـوالء وخانـق وقـرة تبة
وكفري ثم توزع على اقضية ونواحي
ديالى دون اي رقابـة وسيطـرة نوعية
ــنــتج الــســمـنت ــكن  وبـاســعــار ال 

احمللي منافسته) على حد قولهم.
ـتـلك  الـعـراق 26 مـعـامالً ألنـتـاج و
الــــســــمــــنت بــــأنـــــواعه مــــوزعــــة في
احملافـظـات كـافة  ,وجمـيع مـواد هذه
الصـناعـة مـتوفـرة محـلـياً وبـجودة ال
ـاثل في دول يـضـاهـيـهــا اي مـنـتج 
اجلـوار اضـافـة الى تــوفـر خـبـراتـهـا
ـمتـدة الى اكـثر ـتـراكمـة ا البـشـرية ا

من ثمان عاماً . 
ادة ـصدرة  وكان العـراق من الدول ا

خرقا واضحا لقرار احلكومة السابق
وسـيـكـون انـتـكـاســة كـبـيـرة لـنـهـضـة
الصناعة احملـلية التي بـدأت بصناعة
الــســـمــنت فـي الــعــراق) ,عــادا (هــذا
اخلرق هـو محـاولة لـضرب األقـتصاد
احمللي من خالل افشال جناح صناعة
السـمنت الـتي حقـقت األكتـفاء الذاتي
لـلـبـلـد ولــلـعـام الـثــالث عـلى الـتـوالي
ولكي ال يـتم تعـمـيمـها عـلى صنـاعات
اخرى لـيـبقى الـعـراق بـلداً مـسـتهـلـكاً
معتـمداً عـلى مصـدر دخل واحد برغم
من تـوجه احلـكـومـة لـتـنـويع مـصـادر

الدخل).
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ــــدني الـى ان (جــــمــــعــــيـــة واشــــار ا
مـصـنـعي الـسـمـنت لن تـقف مـكـتـوفـة
األيـدي وسـتـفـشل اي مـحـاولـة خلـرق
قرار منع استـيراد السمـنت بالتعاون
شـتـركة لـضبط مع غرفـة العـمـليـات ا
تــنــفـيــذ الــقــرار بــرئــاســة مــديــر عـام
الـشـركـة الـعـامـة لــلـسـمـنت الـعـراقـيـة
نـافذ ومدير الكمارك وعضوية مدير ا
ـعـارض الـتـجاريـة الـعـراقـية ومديـر ا
التي تـشـكـلت خالل صـدور قرار 409
عام 2016 والتـي استـطـاعت حـيـنـها
ـــنــــافـــذ من تــــطـــبــــيق الــــقـــرار فـي ا

احلدودية كافة).
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حتـويـل الـقــطــاعـات االســاســيـة في
العـراق الى قطـاعـات منـتجـة حتقق
اربـــاح لـــلـــدولـــة من خالل خـــارطـــة
استـثـماريـة مـعـدة لهـذا الـغرض مع
اعـادة صـيـاغة قـطـاع عـراقـي خاص
ـشــاريع من خالل الــتــركــيــز عـلـى ا
تـوسـطـة والـصـغيـرة بـالـقـطـاعات ا

كافة).
واضـــاف ان (هـــنـــاك ادارة مـــالـــيـــة
ونقـديـة صارمـة وقـوية تـعتـمـد على
انـتــقــال مــؤسـســات مــالــيـة مــهــمـة
بالدولة من حالة التداول الشخصي
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كشـفت الهـيئـة الـوطنـية لالسـتثـمار
عن الـــشـــروع بــــتـــنـــفـــيـــذ خـــارطـــة
ســتــراتـيــجــيــة تــهــدف الى حتــويل
القطاعات االساسية في العراق الى

منتجة للنهوض بواقع االقتصاد.
 ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
رئيس الهـيئة سـامي االعرجي عقب
ـشـتــركـة مـع الـوفـد االجـتــمـاعــات ا
اللبنـاني برئاسـة محمد شـقير قوله
ان (اخلـطـة اخلــمـســيـة والـعــشـريـة
قـبلـة لالقتـصـاد العـراقي تتـضمن ا

بغداد

ÎUO³Mł√ ‰ËR *« Âœ ÊuJ¹ 5Š

s Š œ«“u½

بغداد
Í—u³'« »U¼u « b³Ž —U³'« b³Ž

اضي السمـنت في ثمانـينات الـقرن ا
ويتمتع بسـمعة كبيـرة نتيجة جناحه
يـدانية في الفحـوصات اخملـتبريـة وا
في مـشـاريع شــاخـصـة داخل وخـارج

البالد منذ عقود من الزمن . 
ئات من العمال امس االول وتظاهر ا
ــطــالــبـة في مــحــافــظــات مـخــتــلــفــة 
ـنتج الـوطني من احلكـومة بـحمـاية ا
سـتوردة التي باتت تغرق البضائع ا
االسواق وتـضـر بالـصـنـاعة احملـلـية.
ــتـظــاهـرون في مـحــافـظـات ونـاشـد ا
ديـالـى وكـربـالء والـنــجف والــبــصـرة
شروعة احلكومة (بتلبيـة مطاليبهم ا
وتفعيل الـصناعـات الوطنيـة وحماية
ــنــتـوج الــوطــنـي ودعم الــقــطــاعـ ا
اخلاص واخملتلط والتعاوني وتفعيل
دورهـا في دعم الــصـنــاعـة الــوطـنــيـة
لتـحـجيم الـبـطـالة والسـيـما من خالل
ـصانع والشركات اعادة العمال الى ا

توقفة لسنوات). ا
الفـتـ الى ان (االقـتـصـاد الـعـراقي ال
ــكن أن يــنــهـض ويــتــطــور من دون
تشـجيـع الصـناعـة الـوطنـيـة وحمـاية
ــــنـــــتــــجــــات ــــنـــــتج احملـــــلي مـن ا ا
ــنـافــسـة). مــؤكـدين انه ـســتـوردة ا ا
ـــصــانع (من الـــضــروري تـــشـــغـــيل ا
ـعطلـة وتفعـيل السـيطرة احلكومـية ا

صطـلح نفسه في العالم , ـقراطية محـمد (ص) قبل أن  يشـيع هذا ا شاعت د
حيث كانت البشريةُ غارقةً في الظالم واالستبداد والدكتاتورية .

ـقراطـية بـروح نبـوية فـاضلـة مفـتوحـة  ومصـادر إنسـانية وقـد تمـيزت هـذه الد
شامـلة انطلـقت من السماء ونـور وحيه بقوله تـعالى (فمن شاء فـليؤمن ومن شاء
فـلـيـكـفـر) (الكـهف -29 ) و (لـو شـاء ربك آلمن  من في األرض كـلـهم جـمـيـعاً)

(يونس -99 ) و (ال إكراه في الدين) (البقرة - 256).
ومـن األرض وغـار وحـشــته وظــلـمــته اكـتــسب الـكــمـال والــنـضج وبــلـوغ الــعـقل
دثر . قم فأنذر ... الخ) والصـفاء والوضوح ومـجيء احلق قائالً : (قم يا أيهـا ا
ـدثر -1) وقـوله (إقرأ باسم ربك الـذي خلق . خلق اإلنـسان من علق ... الخ) (ا

(إقرأ -1).
قراطية وحرية االختيار  وحقوق اإلنسان بقوله ومن القـرآن الكر اكتسب الد
صـيطـر) الغـاشية -21) و (إن عـليك إالّ ا أنتَ مـذكّر ولـيس علـيهم  تعـالى (إ

) (الكهف - 56). البالغ) (اإلسراء -15)و (ما أرسلناك إالّ مبشراً ونذيراً
وقوله تـعالى (وإن لك فيها أن ال جتوع وال تعـرى) (وسخّر لكم ما في السموات
وما في األرض جـميعاً منه) و (لو شاء ربك جلعل الناس أمةً واحدة  وال يزالون
)  و (لـو شـاء ربك آلمن من في األرض مـخـتـلـفـ ... ولـو شـاء لـهـداكم أجـمـعـ

جميعاً ...الخ) .
دينة وما دينة قوله (ص) : (إن اهل ا ومن حجّـة الوداع وشدة مرضه  ووثيقة ا
حلق بهـم أمة واحدة من دون الـناس) و (إنَّ الـيهـودَ  جزء مـتسـاوي في احلقوق
سـلم رغم االخـتالف الديني) وقـوله (ص): (عجبتُ من أقوام والواجـبات مع ا

يريدون أن يدخلوا الناس إلى اجلنّة بالسالسل).
ومن اخلــلــفــاء الــراشــدين والــصــحــابــة واألتــبـاع (رض) قــولـه (ص) ألبي بــكـر

الصديق (رض) (لو أجتمعنا في مشورة ما خالفتكم) .
ـقـراطـيـة بـقوله ـشاورة والـنـقـاش واحلـوار والـد ومن مـبـدأ الـشـورى اكـتـسب ا
تــعــالى (وأمــرهم شــورى بـيــنــهم) (الــشـورى -38) (وشــاورهم فـي األمـر) (آل
عمران -129) كمـا حصل يوم بدر ح نـزل الرسول (ص) منزالً رآه (احلبّاب
نـذر غير منـاسب للحرب وأشـار إلى الرسول بالـنزول  في غيره)  فوافق  ابن ا

نذر : (لقد أشرتَ بالرأي) . الرسول دون أن يغضب قائال حلباب بن ا
وحدث هـذا أيضـاً في غـزوة بدر  وأحـد واخلنـدق  حيث كـان يـستـشيـر من معه
ويقـولُ لـهم أشيـروا  عـليَّ أيهـا الـنـاس ... الخ .. ومن (حلف الـفـضول) اسـتـمد
عـاش)  للـتـخفـيف من حدّة ـقراطـيـة وعدم الـتمـايـز (كالـتآسي فـي ا مـبـاد الد
أل (األقلـية) و الـفقـراء (األغلـبية) التمـايز الـطبـقي وتضـييق شـقّة الـفروق بـ  ا
حيث تـميزت من أهم مباد النظرية اإلسالمية .. ومن (دار الندوة) اكتسب قوة
ـلـزمة الـتي ـنـاقـشـات و إدارة شـؤون الـرعـيـة و وإصـدار الـقـرارات ا احلـوار وا
أل) اكتسب  الهيبة والكفاءة واحلنكة تعـمل بها الرعية ... الخ .. ومن (حكومة ا

في اتخاذ القرارات السياسية والقضائية ... الخ 
ومن (دار األرقم) الصـبـر والشـجـاعة واحلـكمـة حـيث انتـقل من مـرحـلة (الـسر)
نشـوء الدولـة إلى مرحـلة (الـعلَن) الـتأسـيس الـتي بدأ الـصراع الـسيـاسي فيـها
يـشـتد بـ أعـداء الرسـالـة ودعاتـهـا حيـث اكتـسب الـرسول الـنـضال الـسـياسي
ـقراطي من خالل ذلك الصراع .. ومـن (الهجرة النـبوية)  اكتـسب الصبر والد
وتـغيـير الـرؤية للـعالم  ,وتذويب جـليـد اجلمـود واالنحطـاط االجتـماعي والـفكري
والـعاطفي  ,والنـظام الكـوني الشامل  األصل .. ومن (الـبيعـة) اكتسـب النضال
باد اإلنسانية الرسـالي وقبول دعوته واتساع مواكب اخلير والنـور وانتشار ا
ـســاواة .. ومن (دول اجلـوار) كــالـدولــة الـفــارسـيـة ــقـراطــيـة والـعــدل وا كــالـد
ـوارد الـدولة  ,وحل والـرومـانـية  اطـلع عـلى مـعـالم احلـكم  وكيـفـيـة الـتصـرف 
ـشاكل الداخـلية واخلـارجية  ,ومـقاومة الـطغيـان والفساد  ,و إدارة الـدولة ... ا
الخ .. ومن الـديـانـات الـسـمـاويـة أدرك خـطـورة االنـحـرافـات الـديـنـية والـفـوضى
الـسـيـاسـيـة واالضـطهـاد الـديـني  ,وأسـبـاب الـصـراعـات واخلالفـات  ,وتـقـالـيـد
عاهدات , الـزراعة والصناعة والتجارة  ,وتوسـيع العالقات وعقد التـحالفات وا
ـقراطي وتـطوير الـعالقات اخلـارجيـة والداخـلية  ,واتـساع الـوعي القـومي والد

وتوحيد اللهجات في لهجة واحدة ... الخ .
ـؤشرات هل يـحق ألصحاب الـوصاية ودعـاة احلكم اإللهي بعـد هذه الدالالت وا
الذي يـصرون عـلى تطـبيـقه على الـناس كـافةً خالفـاً لقولـه تعالـى (ولو شاء ربك
جلـعـل الـنـاس أمـةً واحـدة  وال يـزالـوا مــخـتـلـفـ ... الخ) (هـود 118 –) وقـوله
(ص) (أنا بـشر وإنـكم تخـتصـمون إليّ ولـعل بعضـكم أن يكـون أحلن من بعض
ـا أسـمع فـمن قـضيـت له بحـق أخيه فـأنـا أقـطع له قـطـعـةً من نار) فـأقـضي له 
(صحيح مسلم 196 / 5 –) وقوله  (ص) (ال تطروني كما أطرق النصارى أبن

ا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) . مر  إ
وخالفــا لـــقــول اإلمــام عـــلي   (ع)  (اضــربـــوا بــعض الــرأي
ببعض يتولد منه الصواب) وقوله (ع) (ومن استقبل وجوه

اآلراء عرف مواقع اخلطأ) .
ـقـراطيـة الـرسـول والراشـدين والـصحـابـة  التي هذه د
جــاءت بـهــا الــشـريــعــةُ اإلسالمـيــة احلــقّـة  ,فــأين دعـاةُ

باد ?      الوصاية من هذه ا
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 تخلى الرئيس اجلزائـري عبد العزيز
بوتفليقة عن سعيه للفوز بفترة والية
ـظــاهـرات خـامــســة االثـنــ مـذعــنــا 
حـاشـدة مـسـتـمــرة مـنـذ أسـابـيع ضـد
حكمه تطالب بعهد سياسي جديد في

. بلد يهيمن عليه احلرس القد
كــــمــــا أرجـــــأ الــــرئــــيـس اخملــــضــــرم
االنـتــخــابــات الــتي كــانت مــقـررة في
أبــريل نـــيــســان ووعـــد بــإصالحــات

اجتماعية واقتصادية.
وأعــاد إعالن بـــوتــفــلــيـــقــة احلــشــود
. لـلـشــوارع لالحـتــفـال مـســاء االثـنـ
واحتـفل مئـات الـشبـاب وكبـار السن
بعـضهم يـتشـحون بـالعلـم اجلزائري.
وأطـلقـت السـيـارات أبـواقـهـا تـعـبـيرا
عن الـفـرح. وقـال سـائق سـيـارة أجرة
يـدعى مــحــمـد (50 عـامـا) ”لـقـد أتت
احـتـجــاجـاتـنـا ثــمـارهـا. لـقــد هـزمـنـا

أنصار الوالية اخلامسة.
wMÞË dLðR

لكن الرئيس لم يصل إلى حد التنحي
الفـوري وسيظـل في السـلطة لـبعض
ـؤتـمـر وطـني بـشأن الوقـت انتـظـارا 

التغيير السياسي.
وتـظـاهـر عـشـرات اآلالف من مـخـتـلف
الـطـبــقـات االجــتـمـاعــيـة بـشــكل شـبه
ـنافسة يومي ضد اعتـزام بوتفـليقة ا
علـى إعادة انـتـخـابه رافـضـ نـظـاما
ســـيـــاســيـــا يـــهـــيـــمن عـــلـــيه قـــدامى
احملاربـ مـنـذ االستـقالل عن فـرنـسا

قبل نحو 60 عاما.
ويحـكم بوتـفلـيقة ( 82عامـا) منذ 20
عاما لـكن نادرا ما ظـهر في منـاسبات
عامة منذ إصابته بجلطة عام 2013.
 ويقـول مـعـارضـوه إنهم ال يـعـتـقدون
أنه الئق إلدارة شــؤون الــبالد ويـرون
أن إبـقــائه في الــسـلــطــة هـو من أجل
حـمـايـة نـفــوذ اجلـيش ونـخـبـة رجـال

األعمال.

ـــكن دخـــول االســـتـــثــــمـــار الـــتـي 
الــشـركــات بــهــا في اخــتــصــاصـات
مـخــتــلــفـة بــاالضــافــة الى مــشـاريع
العادة البـنى التحـتيـة واستثـمارها
فضال عـن شركـات الـتـرانـزيت ونقل
الـبـريــد بـ احملــافـظــات ومـشـاريع
البـوابـات االلـكـترونـيـة وغـيـرها من

همة). شاريع ا ا
الفـتـا الى ان (امـكـانيـة الـتـعـامل مع
الـوزارة بشـكل مـبـاشـر او من خالل
الــشــركــات اخملـتــصــة فـي مــجـاالت
ـعـلـومـاتـيـة وشـركات االنتـرنـيت وا
البريد وباشكال استثمارية مختلفة
بــ الـقــطــاعــ الــعــام واخلـاص),
ـشاركة معربـا عن امله بـأن (تكون ا
الــلــبــنــانــيــة في هــذا اجملــال اكــثــر

ا هي عليه االن).  فاعلية 
بدوره  ,اكـد رئـيس صـنـدوق اعـادة
ـتضـررة مـصـطفى ـنـاطق ا اعمـار ا
الـهــيــتي ان (الـصــنــدوق يـعــمل من
ـــتـــمــثـــلــة ــالـــيــة ا خالل مـــوارده ا
ــوازنـــة االحتـــاديـــة وتـــنــســـيق بـــا
ـــنـح الغـــراض اعــادة الـــقــروض وا
تضررة من ناطق ا اعمار وتأهيل ا
االرهـــاب وتـــعـــويـــضـــهـــا من خالل

شاريع اجلديدة). التاهيل او ا
مـؤكـدا (طــرح نـحـو 440 مـشـروعـا

اسـتـثـمـاريـا في قــطـاعـات مـخـتـلـفـة
ضــمـن حــمـــلــة اعـــادة اعــمـــار هــذه
ـقـبلـة). فـيـما نـاطق خالل االيـام ا ا
اعــلن رئـــيس مــؤســـســة الــتـــمــويل
الدولـيـة زيـاد بـدر عن سـتـراتـيـجـية
لدعم القطاع غير النفطي بالعراق . 
ــؤســـســـة تـــواكب وقـــال بـــدر ان (ا
تمـثلة سترتـيجيـة البنك الـدولي وا
بــدعم الــقـــطــاع غــيــر الـــنــفــطي في
ــعــوقــات الــعــراق من خالل ازالــة ا
الــــتـي تــــواجه الـــــقــــطـــــاع احملــــلي
واالجنبي وحتسـ بيئة االسـتثمار
عبر اتفـاقيات  ابرامـها مع جهات
من بــيــنـهــا هــيــئــة االســتــثـمــار مع
الـتــركـيــز عــلى قـطــاعــات الـتــنـمــيـة
واعادة االعـمـار مسـتـهـدف في ذلك
ــســـتــثـــمــر الـــعــراقي فـي الــداخل ا

واخلارج). 
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من جهته اكد السفير اللبناني لدى
بـغـداد  عـلي احلــبـحـاب (عـزم بالده
فتح مكتب غرفة التجارة والصناعة
لــتــقـــويــة الـــعالقــات الــعـــراقــيــة –
لف اللـبنـانيـة ويـكون مـتخـصص 
اعــادة اعــمــار الــعــراق لــتــزويـد اي
طلوبة). علومات ا شركة لبنانية با
ووصل الوفد الـى بغداد امس االول

والـورقـي الى الــنـظــام االلــكــتـروني
بالتـعاون مع جـهات دولـية مـختـلفة
ا يضمن تقليص مخاطر الفساد و
االداري وحتــقـــيق ايــرادات مـــالــيــة

مهمة للدولة).
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مـشــيـرا الـى (افـتــتـاح اكــثـر من 20
منفذ حدودي من شانه ان يسهم في
ـطـلـوب كـما االنفـتـاح االقـتـصادي ا
ــزيـد من االنـضـبـاط ـنح الـفـرص 

احلدودي).
واكـد االعـرجي ان (هـنــاك مـنـجـزات
اقـتـصــاديـة مـهــمـة يـجب ان تــظـهـر
بـشــكل واضح خـالل مـدة مــئــة يـوم
الـتي حـددتـهـا احلــكـومـة الـعـراقـيـة
تـابـعـة مبـاشـرة وتـفصـيـلـية من و
هدي قبل رئيس الوزراء عادل عبد ا
نشودة للنهوض وصوال لالهداف ا
بــاالقـــتـــصــاد) ,داعــيـــا الـــشـــركــات
اللبنانـية الى (اخذ دورها في سوق
الـعراق بـشـكل يـنـسـجم مـع العـالقة
الــتــاريـــخــيــة واالجــتـــمــاعــيــة بــ

البلدين). 
من جــــانــــبه  ,اســــتــــعــــرض وزيـــر
االتــصــاالت نـعــيـم الــربـيــعـي (ابـرز
ـتـاحـة في الـفـرص االسـتــثـمـاريــة ا
الــــــوزارة مع الــــــيــــــات واشــــــكـــــال
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طـــالب رئـــيس جـــمــعـــيـــة مـــصــنـــعي
الـســمــنت في الـعــراق نــاصـر ادريس
ــعـنــيــة بـالــتــحـرك ـدنـي اجلـهــات ا ا
العـاجل حلمـاية صـناعـة السـمنت من
ـنـتج الـوطـني, مـحـاوالت االضرار بـا
مـــشــــيــــرا الى ان عــــودة الــــســـمــــنت
االجـنـبي الى االسـواق احملـلـيـة خـرق
ـــــنع واضح لـــــقـــــرار احلـــــكــــومـــــة 
االستـيراد  ,فيـمـا كشـفت مـصادر عن
مــئـــات االطــنـــان يــومـــيــا الـى ديــالى
ــنــتج الــســمـنت ــكن  وبـأســعــار ال 

احمللي منافسته.  
ـدني في بـيان تـلـقته (الـزمان) وقال ا
امس ان (تنـفيـذ قـرار مجـلس الوزراء
ــنع اســتــيــراد الــسـمــنـت كــان عـام
2016 في محافظات العراق كافة عدا
اقلـيم كـردستـان واسـهم بأيـقـاف هدر
اكـثـر من مـلـيـاري دوالر مـنـذ الـشروع
بـتــنـفــيـذه وانــقـذ صــنـاعــة الـســمـنت
احمللي من خطر األنهيار وحافظ على
مـشـاريع الـبـنــاء سـواء كـانت لـلـدولـة
ــواطـــنــ من خـــطــر اســـتــخــدام اوا
ـسـتـورد الـذي اغلـبـه غـير الـسـمـنت ا

مطابق للمواصفات القياسية).
ستورد  واضاف ان (عودة السمنت ا
الى الـواجـهـة في اسـواق ديـالى يـعـد
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دني ادريس ا

برئاسة شقيـر ويضمن رجال اعمال
مـن مـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـف اجملـــــــــــاالت
واالخـتـصــاصـات لــلـتـبــاحث بـشـأن
ـنـاطق ـشـاركـة في اعـادة اعـمـار ا ا
ــســـاهــمــة في ــتــضـــررة وكــذلك ا ا
طروحة من شاريع االستثـمارية ا ا

قبل العراق. 
الى ذلك عــقـد اجملــلس الــتـنــســيـقي
الـعــراقي الـســعـودي اجــتـمــاعـاً في
ـــلـــفــات بـــغـــداد لــبـــحـث عـــدد من ا
االقـتصـايـة أبـرزهـا تـطـويـر مـنـفذي
ــديــنـة عـرعــر وجــمــيـمــة وإنــشـاء ا

هداة من السعودية. الرياضية ا
وقال مـسؤول في الـدائرة اإلعالمـية
بوزارة الـتـخطـيط أحـمـد اجلاف في
تصريح امس إن (االجتـماع عقد في
بــغـــداد وبـــحـــضــور األمـــ الـــعــام
جملــــلس الــــوزراء مــــهــــدي الــــعالق
ـثــلـو اجلــهـات ذات الــعالقـة من و
الـــهـــيـــئـــات الــــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك
ـنــافــذ ومن اجلـانب والـضــرائب وا
الــســـعــودي األمـــ الــعـــام جملــلس
الـتـنـســيق الـسـعـودي عــبـدالـرحـمن
ــــــثــــــلــــــون عن وزارة احلــــــربي و
الــتــجــارة واالســتــثــمــار والــهــيــئـة
قـاييس السـعوديـة للـمـواصفـات وا
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وفي سـلسـلـة إعالنـات مـسـاء االثـن
قـالت الـرئـاسـة إن االنـتـخـابـات الـتي
كــانت مــقــررة في األصل خالل أبــريل
نيسان سيتم تأجيلها لكنها لم حتدد
مـوعدا جـديـدا. كـمـا سـيـطـرح دسـتور
جـــديــــد في اســـتــــفـــتــــاء عـــام. وقـــال
بوتـفـليـقـة إن (واجبه األخـيـر سيـكون
ـسـاهــمـة في تــأسـيس نـظــام جـديـد ا
سـيـكـون بـ أيـدي األجـيـال اجلـديـدة

.( من اجلزائريات واجلزائري
وقـــال إن (نـــدوة وطــــنـــيـــة جــــامـــعـــة
ــرحــلـة مـســتـقــلـة “سـتــشــرف عـلى ا
االنتقالية وصياغة الدستور اجلديد

وحتديد موعد االنتخابات).
ؤتـمـر سيـنهي وأوضح في بيـان أن ا
أعـــمــــاله بـــنــــهـــايـــة  2019تـــعــــقـــبه
االنتخـابات مـشيـرا إلى أن (شخـصية
وطـنــيـة مــسـتــقــلـة تــخـطى بــالـقــبـول

واخلبرة ستتولى رئاسته).
واســـتـــقــــال رئـــيس الــــوزراء أحـــمـــد
أويحيى وجرى تـعي وزير الـداخلية
ــعــروف بـأنه من نـور الــدين بـدوي ا
قـربة من بـوتـفلـيقـة رئيـسا الدائـرة ا
جــديـــدا لــلـــوزراء.كــمـــا عــ رمـــطــان
ـســتـشـار الــدبـلــومـاسي لـعــمـامــرة ا

لبوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء.
واجــتـمـع الـرئــيـس أيـضــا مع رئــيس
أركــان اجلــيش الــفــريق قــايــد صــالح
والـدبــلـومـاسـي اجلـزائــري اخملـضـرم
األخضـر اإلبـراهـيـمي وهـو شـخـصـية
حتــظى بــقـــبــول واسع قــد يـــعــتــبــره

اجليش ضامنا لالستقرار.
وقـال اإلبــراهــيــمي في تــصـريـح عـلى
الـتـلـفــزيـون الـرسـمي عــقب اجـتـمـاعه
بـــالـــرئـــيس إن (صـــوت اجلـــمـــاهـــيــر

وخاصة منها الشباب مسموع).
وأضـاف أن (الـشــبـاب الــذين خـرجـوا
سـؤولية في شوارع بلـدنا تصـرفوا 
أثــارت إعــجــاب اجلــمـــيع في الــداخل
واخلارج)  ,داعيـا إلى (االستـمرار في
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الـنـوعــيـة لـلــحـد من تـدفق الــبـضـائع
ـسـتـوردة الـرديـئـة ومن اجل تـقـلـيل ا
االعــتـمــاد عــلى الــثــروة الــنــفــطــيـة).
مشددين عـلى (حمايـة الصنـاعة بعده
شعـارا يـرفعه عـمـال العـراق لتـحـقيق
االزدهار والـنـمـو االقـتـصـادي لـلوطن
ـنـتــوج تـقع مـسـؤلـيـته وان حـمـايـة ا
على عاتق احلـكومـة ونطالب بـايقاف
مـاثـلـة اضـافة الى استـيـراد الـسـلع ا
الــقــضــاء عــلـى الــبــطــالــة واحلــد من
استيراد العمالـة االجنبية فضال عنى
تثبيت عمال االجور اليومية والعقود

للعمال). 
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الـتـعـامل مـع بـعـضـنـا الــبـعض بـهـذه
ـتـبـادل وأن ـسـؤولــيـة واالحـتــرام ا ا
نحـول هـذه األزمـة إلى مـنـاسـبـة بـناء

وتشييد).
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وتقـول مـصـادر سـيـاسـيـة إن اجليش
سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا
في عملية االنتقال وإنه يجري تقييما
يشـمل ثالثة أو أربـعـة مدنـي لـتولي
ـسـتـعـمر الـرئاسـة. ورحـبت فـرنـسـا ا

السابق للجزائر بقرار بوتفليقة.

وقال وزيـر اخلـارجيـة الفـرنـسي جان
إيف لـو دريـان إن (فــرنـسـا تــعـبـر عن
أمـلــهــا في أن يــبــدأ احلــراك اجلــديـد
الـذي اســتــجـاب لــتـطــلــعـات الــشـعب

اجلزائري عمله سريعا).
وقـال عــبـد الــغــني حـجي ( 25عـامـا)
عـركة. لن نـنام اللـيلة). (لقد كـسبـنا ا
وأشار شباب جزائـريون آخرون قربه

بعالمة النصر.
وعــبــر بـعـض احملــتــفـلــ عـن احلـذر
قائل إنهـم يرغبون في تـغيير شامل

لــلـــقــيـــادة الــتي لـم تــقـــدم لــلـــشــبــاب
اجلـــزائـــري ســـوى فـــرص مـــحــدودة.
ويــعــاني أكــثـــر من ربع اجلــزائــريــ

حتت سن الثالث من البطالة.
ورأى بـوتـفـلـيـقـة الـذي عـاد لـلـجـزائر
أمس األحــد بــعــد رحـلــة عـالجـيــة في
سـويـســرا حـلـفــاء قـدامى يـنــضـمـون
واحـدا تـلــو اآلخـر إلى االحـتــجـاجـات

التي تطالبه بالتنحي.
وقال أكـثـر من ألف قـاض يـوم االثـن
إنـــهم ســـيـــرفـــضـــون اإلشـــراف عـــلى

االنتخـابات الرئـاسية إذا شـارك فيها
بـوتـفـلـيـقــة. وقـال رجـال دين إنـهم لن
يـقبـلـوا أوامـر رسـمـيـة بـشـأن تـوجيه

خطب تؤيد احلكومة.
ـسيرات سـنوات مـن اجلمود وهزت ا
ؤسسة األمنية القوية. السياسي وا
ـظـاهـرات هي األكــبـر في اجلـزائـر وا
منـذ قـرار اجلـيش إلـغـاء االنـتـخـابات
عام 1991 األمـر الـذي أشــعل شـرارة
حـرب أهــلـيــة ضـد اإلسالمــيـ أودت

بحياة 200 ألف شخص.
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ــلك صــكـا حــ اســتـمع الـى نـائـب يـفــتــخـر بــجــنـســيــته الــبـريــطــانــيـة وكــأنه 
بـاخلـلود,وح اسـتـمع الى قـيـادي في احد االحـزاب يـحـاول ان يبـعـد ولده عن
دائرة الـنار والـدخان الـتي نـعيش فـيهـا في هذا الـبـلد حـ اسمع كل ذلك افـكر
..واحاول ـسؤول بالـتغير اجلـسدي الذي حصل فـي دم من يسمون انـفسهم با
ان افهم سـر ذلك التـغيـر.ويبـدو ان مفـردة احلنـ الى الوطن ال تـعني شـيئا اذا
ـليء بالـغبـار ودخان تكـسرت كـريات الـدم احلمـراء وافرغت تـمامـا من هوائـنا ا
ـعظم من ماء دجلة سؤول ا ولـدات..وكذلك اذا نشفت بـالكامل شرايـ دماء ا ا
ــلـوت بـطـ نـاعم يـشـبه الــقـهـوة الـتي تـبـقى اسـفـل الـفـنـجـان.حـ يـنـقى الـدم ا
ويصبح نـظيفـا تنتهي اسـطورة احلن لـلوطن.وتنتـهي عذابات السـهر الظيل في
ليل الـغربة. تتحـول االوطان الى اماكن عادية جـدا ان قتل الفرد في اعماقه ذلك
ـاذا يـظل الوطن في ذاكـرتنـا طويال,وال بد الشـعور الـبسـيط بـاالشيـاء في وطنه.
ـقـهى الـعـادي الـذي ان نـعـود الـيه.? النه صـورة نـفـسـيـة نـحـمـلـهـا في داخـلـنـا.ا
اجلس فيه مع صديق وانا احتدث عن موضوع ما..هذه التشكيلة من التفاصيل
سـتـكـون فـيـمـا بـعـد ذكـرة شـعـورية لـو صـحـت الـعـبارة.وهـذا يـعـنـي ان الـذاكرة
الـشـعـوريـة نـحـمـلـهـا في داخـلـنـا.وهـذا يـعـني ان الـذاكـرة تـظل حـيـة عـلى شـكل
ـكـان.الــذاكـرة الـشـعـوريـة تـظـهــر لـلـوجـود عـنـد رؤيـة صـور انـفــعـاالت تـرتـبط بـا
اجلامـعة واحملـلة وصـورة االب.وكل هـذه الصـور تـثيـر انفـعـاالت شخـصيـة جدا
لكن هـذه االنفـعـاالت ستـكـون هي الوطن في الـغـربة. ان الـتغـيـر اجلسـدي الذي
ــسـؤول يــشــبه عـمــلــيــة تـغــيــيـر عــضــوي اجـريت لــلــذاكـرة حـصل فـي جـســد ا
الـشـعـوريـة.تـمـامـا كمـا يـحـول الـشـاب نـفـسه الى فـتـاة حتـولـت ذاكرة كـثـيـر من
سـؤول الى مخـزن فاقـد الي حياة..مـخزن الـقيت فيه خـردة بال قيـمة.ال افهم ا
اعتـزاز شخص بـجنسـيته اال عـلى انه قتل لـذاكرته الـدافئة الـشعـورية..وال افهم
اجمليء الى البـلد والـتحـكم به بهـذه الطـريقـة البـائيـسة اال عـلى ان مفـردة الوطن
فـقـدت معـانـاها الن الـذاكـرة احلقـيـقيـة تالشت وصـار الوطن مـكـانا لـلـربح ليس
اال.لذلك انـا ال استغـرب ح يقـول احدنا ان اكـثر هذه الـطبقة الـسياسـية كانت
في اخلارج ويـنبغي ان تنقل الينا ما شاهدته وراته في الغرب.هذا الكالم مجرد
ـســؤول مـزودا بــجـنــسـيـة ـهم ان يــاتي ا تـســاؤل يـفــتـقــر الى الـتــحـلــيل.لـيـس ا
وبشرلذلك انا ال استغرب ح يقول احدنا ان اكثر هذه الطبقة السياسية كانت
في اخلارج ويـنبغي ان تنقل الينا ما شاهدته وراته في الغرب.هذا الكالم مجرد
سـؤول مزودا بجـنسيـة وبشرة هم ان يـاتي ا تسـاؤل يفتـقر الى التـحلـيل.ليس ا
هم ان تكـون ذاكرته ما زالت تثير غيـر مدبوغة بشـمس تموز..ا
فــيه ذلك الــعـالم الــسـاكن الــبـسـيـط في كل شيء..وبـدون
عون الـذلكرما زالت تثير فيه ذلك العالم الساكن البسيط
في كل شيء..وبـدون عون الـذاكرة الشـعوريـة  سيـنتمي

هذا القيادي او ذاك الى امكنة اخرى.


