
االنــهــيــار والـــتي أوشــكت بــواســطــة
(الـقـرار الغـريب) عـلى حتـريـر شـهادة
وفــاتــهـا ونــهــايـة أعــمــار من عــاشـوا
عـليـها. حـال معـامل صـناعـة السـمنت
ـثل ـوظــفـ يـنــذر بـانــتـكــاسـة و وا
تـراجعـا غـير مـسبـوق  وانـحدارا في
ا يفاقم مجال اعمار ونهضة البلد و
معاناتـها ويجـعلهـا اسيرة الـتحديات
والــقـرارات (الــغـريــبـة واالرجتــالـيـة).
مـــعــامل الــســـمــنت الــوطـــنــيــة كــانت
والزالت تـعـمل (ثالث وجـبـات) يـومـيا
وال تــتـوقف افــرانــهـا ومــكـائــنــهـا عن
الــهـديـر والــدوران تـضخ مـنـتــجـاتـهـا
بــانــســيــابــيــة وعـــلى مــدار الــســاعــة
ـارسـون بـسـواعــد رجـاالتـهــا الـذين 
أعـــمـــالـــهم ويـــقـــفـــون أمـــام اآللـــيــات
ـكـائن الـعمـالقة فـي كل وقت وعـند وا
منتـصف الليل يتابعـونها متابعة األم
لـرضيـعهـا باهـتمـام وعنـاية يـسهرون
من دون كــــــلل حــــــرصـــــا واخـالصـــــا
الخـشـيـة والخـوفا . رئـيس مـهـنـدس
أقدم (سـمـير سـامي عبـد) مـدير مـعمل
ســــمـــنت الـــكــــوفـــة وواحـــد من أبـــرز
رجـاالت الـســمـنت الـذي أمــضى أكـثـر
ـيدان السـمنت كان من نـصف عمره 
ـتظاهرين يعرض في هذا في مقدمة ا
ـعـايـيـر الـسـيـاق عــددا من الـنـقـاط وا
تـعلـقة بواقع نـطقـية والـواقعيـة) ا (ا
صـنـاعـة السـمـنت وبـقـرار رفع أسـعار

مادة النفط األسود جاء فيها :
 1- ارتفـاع أسعار الـنفط إلى أكثر من

ئة يزيد من سعر كلفة الطن 30 با
ــنــتج إلـى أكــثــر من 15 ألف ديــنــار ا
ـعمل لـلـطن الـواحـد وهذا مـا يـجـعل ا
ـنـتج وهذا مـجبـرا لـرفع سـعر الـطن ا
ـبـيـعات يـنـعـكس سلـبـيـا عـلى قـيمـة ا
لـطريقـة التنـافس السعـري مع القطاع
اخلــاص والــضــحــيـة الــنــهــائــيــة في
واطن الـعراقي ولكون وضـوع هو ا ا
ـعـامـل احلـكـومـيـة مـعـمـلـنــا هـو من ا
واطن والهـدف من إنـشـاءه هـو دعم ا
واالقـــتــصــادالــعــراقـي لــذلك ال يــكــون
للـربحـية في اإلنـتاج األهـميـة الكـبرى

ستثمرة. عامل ا عكس ا
 2- ان الــشئ الـــوحــيــد الــذي يــجــبــر
ــســتــثــمــرة عــلى عــدم رفع ــعــامل ا ا
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اليخـتـلف إثنـان عـلى أهمـيـة صنـاعة الـسـمنت فـي التـنمـيـة االقتـصـادية وفي بـلـد يتـجه لـلبـناء
ـدن احملـررة من قبـضة داعـش من حمـلة واألعمـار وإعـادة ترمـيم بـناه الـتحـتـية السـيـما في ا

كبيرة إلعادة إعمارها  وفيه فجوة تقدر بحدود 2 مليون وحدة سكنية
  فـالسـمـنت الـذي يـطـلق عـلـيه (الـتـبر
االسـود) هـو العـمـود الـفقـري لـكل بـناء
وإعــمــار وتــنــمــيـــة . هــذه الــصــنــاعــة
الــعــريــقـة لــديــهــا ارتــبـاطــات أمــامــيـة
وخلـفية كـبيـرة مع الكثـير من األنـشطة
الــصــنـاعــيــة واخلـدمــيــة في الــعـراق 
وبـذلك فـهي قـادرة عـلى حتـريك الـطلب
باشـر على الـعمـالة وامـتصاص غيـر ا
الــبــطــالــة وخــلق طــلب عــلى مــخـتــلف
ــسـاهــمــة في إعــمــار الــبـنى احلــرف ا
الـتــحـتــيـة وفي قــطـاع اإلســكـان. األمـر
الـــذي يـــجــــعل من مـــزايــــا الـــســـمـــنت
الـــتــنـــافــســـيــة تـــذهب الى الـــقــرب من
نـاجم لـلمـواد األولـية وارض الـعراق ا
تــــمـــتــــلك من الــــقـــدرات عـــلـى انـــتـــاج
الــنــوعــيـــات الــفــضـــلى من الـــســمــنت
ــقــاوم) وغــيـر الـنــمــطــيــة (الـعــادي وا
فـضال الـنـمـطـيـة (سمـنـت آبار الـنـفط) 
عن وجود طلب متـزايد وكبير وأسواق
مـتعـطشـة. نحـتـاج ان نتـساءل ونـعرف
ــاذا يــتم مــحــاولــة اغــتــيــال صــنــاعـة
ـاذا تــتــخـلى الــســمــنت الـوطــنــيــة ? و
همة احلكومـة عن دعم هذه الصنـاعة ا
والـنـاجـحــة والـرابـحـة ? بـعـد أن كـانت
أيــام الـنــظـام الــسـاقط افــران ومـعـدات
وآلـيـات الـسـمــنت التـتـوقف عـلى مـدار
الـــــســـــاعــــة ??!! بـل إن الــــعـــــراق كــــان
يصدرالسمنت يوميا لدول اجلوار مثل
إيـران وتركيـا والكـويت وغيرهـا. بداية
هــذا الـــعـــام ( فـــاجـــأت) وزارة الــنـــفط
معـامل السمـنت برفع سعـر مادة النفط
ــادة (احلــاكــمــة) لــتـشــغــيل ا االســود 
االفـران واحملـطــات الـكـهــربـائـيــة لـتـلك
ـعـامل وباألمس نـقـلت وسائل اإلعالم ا
وقــفـة احـتـجـاجـيــة بـسـاحـة الـصـدرين
وسـط الـــنـــجف نـــظـــمـــتـــهـــا الـــكـــوادر
الـصنـاعـيـة لـلـشـركـة الـعـامـة لـلـسمـنت
ـعاونـيـة السـمنت ـتمـثـلة  العـراقيـة ا
اجلــنـوبــيـة ومــعـمــلي سـمــنت الــكـوفـة
والــــنــــجف االشــــرف وفي وقـت واحـــد
منادين بتخفيض أسعار النفط األسود
وتــزويــد مــعــامـل الــســمــنت بــأســعــار
مـدعـومـة كـأن تـكـون ( 50ديـنـارا) لـلـتـر
الــــواحــــد وإعــــادة احلــــيـــاة إلـى هـــذه
الصـناعـة التي تـعد شـريانـا اقتـصاديا
مـهـمـا لـلـبـلـد واحملـافـظـة وانـقاذهـا من
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ــواطـن "رعــد ـــوضـــوع ادنــاه بـــعث بـه ا ا
مـوسى" من بغـداد / الـزعفـرانـية/ يـتـناول
واد اإلنـشائية فيه آراءه وإنطبـاعاته عن ا
واطن في البـناء ويبتد التي يحتـاجها ا
ـوضــوع بــالـقــول / دائــمـاً ــواطن هــذا ا ا
ـواد االنـشـائـيـة اجليـدة هي وابـداً كـانت ا
ــواطــنــ .. االســاس فـي بــنــاء مــســاكن ا
واطن العراقي يتعب ويشقى لكي يبني فا
والـســكن له ســكــنــاً خــاصـاً لـه والبـنــائه  ,
اجلــيـد يـعــتـمـد عـلـى الـبـنــاء اجلـيـد وهـذا
ــواد االنــشــائــيــة يــعــتــمــد عــلى اســاس ا
ــواد االنــشــائــيــة في الــعــراق اجلــيـــدة وا
مـــشـــكـــلـــة تــــواجه كل راغـب في الـــبـــنـــاء
والــبــدايــة من حــديــد الـتــســلــيح ومــا هـو
مـتـوفـر فـي االسـواق حـالـيـاً هـو احلـديـد (
االوكـــراني والـــتــركـي) وال وجــود حلـــديــد
ـشـكـلـة التـي تواجه الـتـسـليح الـعـراقي وا
ــواطن في حـديــد الـتـســلـيح هي نــوعـيـة ا
ـادة فـالــنـاس تـتـكــلم عن حـديـد اوكـراني ا
كن االعتـماد عـليه اما متعـدد االشكـال ال 
احلـديـد الـتـركي فـهو غـيـر جـيـد كـمـا يـقال
واطن الى حـديد عراقي ولهـذا ما احـوج ا
خاضع للـتقيـيس والسيـطرة النـوعية لكي
ــواطــنــ ولـكي يــدخل في االبــنــيـة لــكل ا
واطن واثـقاً مـطمـئنـاً على بـنائه , يكـون ا
ومــشــكــلــة احلــديــد في االبــنــيــة انه قــابل
ـسـتقـبل وبعـد سنـوات سوف للـصدأ في ا
يتآكل ويهدد سالمة الـسقف وحياة الناس
ومـا احـوجنـا الى حـديـد تـسـلـيح ال يـصدأ

ـيـاه يـكــون مـقـاومــاً لـكل عـوامل الــزمن وا
الــتي تـتــسـرب الى الــسـقـوف مـن االمـطـار
لكي كـون البـنـاء قويـاً يعـتمـد علـيه ويربح
ـــواطن وتـــرتــاح مـــعه عــائـــلــتـه من تــلك ا
ــشــكــلــة االخـرى فـي مـواد ــشــكــلــة .. وا ا
الــبـنــاء هي الـطــابـوق حــيث ان الـطــابـوق
ـصـنع في مـعـامل اهـلـية يـضخ الـعـراقي ا
ملـحاً وهـو قـابل للـتآكل جـراء االمالح وما
ـــواطـن الى طـــابـــوق مـــضـــغــوط احـــوج ا

بــــدرجـــة كـــبــــيـــرة جـــداً
ومــصـــنــوع في مـــعــامل
كــبــيـرة رصــيــنــة لـكي ال
ــواطن شــيــئـاً يــخــشى ا
عند بنـاء الدور السـكنية
وقـــــــــــــد اجتـه اغـــــــــــــلـب
ــــواطـــنــــ في الــــوقت ا
احلــــاضــــر الى الــــبــــنـــاء
بــالــبـلــوك كــبــيــر احلـجم
لسرعـة االجناز والرخص
فـي االســــعــــار لــــكن هــــذا
الـــبــلــوك حـــار جــداً عــنــد
الــــبـــنــــاء ولـــذلـك البـــد من
الــتــفــكــيــر في إســتــثــمــار
معـامل الـطابـوق في افران
حديثة وخاضعة للسيطرة
الـنـوعـيـة من اجل الـصـالح
ــــواطــــنـــ الـــعــــام لــــكل ا
والـرمل واحلــصى مـشــكـلـة
واطن حيث اخرى تواجه ا

يكـون الرمل فـي الغـالب مخـولطـاً باالتـربة
وكلـما كـان احلـصى ناعـماً كـان ذلك افضل
في خــرســانــة الـبــنــاء واالســمــنت البـد ان
قاومة للرطوبة يكون من االنواع اجليدة ا
ـواد ان تـكـون قـويـة واالمالح والبـد لـكـل ا
ـواطن واالهم من وجـيــدة من اجل راحــة ا
هذا كله وهو ما يحتاجه كل مواطن يرغب
في االسـتقـرار في بـنـاء مـنزل له اال وهي (
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ـواطن " حــســ عـبــد الـله " من مــحـافــظــة صالح الـدين في يـطــرح ا
اتـصـال هـاتـفي مـع هـذه الـصـفـحـة مـوضــوع عـودة اهـالي عـزيـز بـلـد
ـزارع خـربـة والبـد من الـنـظر فـي هذا ـنـازل مـهـدمـة وا ويـقول / ان ا

عاناة .  االمر وانهاء ا
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ــدن قـــرأنـــا وشــاهـــدنـــا في بـــعض ا
ـيــاه الـســاخـنـة االوربــيـة مـشــاريع ا
ياه الساخنة التي تعتمد على ضخ ا
كــمــا هــو مــعـمــول به فـي ضخ مــيـاه
االسالة لـكن بأنابـيب اوسع قطراً من

انابـيب ميـاه الشـرب وتقـوم محـطات
ـيــاه وضـخـهـا بــتـسـخـ تـســخـ ا
ـــيــاه الى درجـــات عــالـــيــة وفي كل ا
ديـنة الـواحدة , منـطقـة من منـاطق ا
ــــنــــازل داخل ــــيــــاه الى ا وتــــصـل ا

االنابيب وتدخل الى كل اماكن البيت
ـــــرافق ( الــــغـــــرف والـــــقـــــاعــــات وا
واحلمامات) وبـهذا تستـفيد العوائل
ــيــاه الـســاخــنـة بــاالســتـحــمـام من ا
البـس وكل احـــتــــيـــاجـــات وغــــسل ا
نزل كما تـقوم تلك االنابـيب بتدفئة ا
الـــبــيـــوت حــتى وان كـــانت احلــرارة
ئوي وبذلك لن حتتاج حتت الصفر ا
الـعـوائل الى (مـدافئ نـفـطـيـة وال الى
اغـطـية ثـقـيـلة كـالـبـطـانيـات وغـيـرها
ولن تستعمل السخـانات الكهربائية)
والـتـوفيـر هـنـا سـيـتم عـلى اسـتهالك
الــكــهــربــاء لــتــشـــغــيل الــســخــانــات
ـدافئ وسـوف تـسـتـغـني الـعـوائل وا
من الــنــفـــــــط االبــيض وســوف تــتم
عـمـلـيـة تــشـغـيل االيـدي الـعـامـلـة في
ــــيـــاه نـــصـب وايـــصــــال انـــابــــيب ا
الــســاخــنـة لــلــمــنـازل وســوف تــوفـر
اجلــــهـــات الــــرســــمــــــيــــة اجلــــهـــود
والـكــهـربــاء واالمـوال وحتــصل عـلى
ياه مردودات مالية مـقابل ايصـــال ا

الساخنة. 
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في أحـد أسـواق بـغـداد كـانت
ـواطن " حس لـنا وقـفة مع ا
عنـاد" البـالغ من الـعمـر سبـعاً
وخــمــســ ســنـة ويــعــمل في
مـهـنـة بيـع الـلـحـوم اخملـتـلـفة
ـواطن (قـصـاب) وقـد حتـدث ا
غلينا عن طبيعة عمله وهموم
/ أعـمل كـقـصـاب ـهـنـة قـائالً ا

ــســتــثــمــرون مــثالً ولــوقــام ا
بـــإنــشــاء حــقل كـــبــيــر في كل
محافظة المكن دعم اعداد تلك
احلــــيـــوانــــات وتــــوفـــيــــرهـــا
لــلـمــواطن بـاســعـار مــعـقــولـة
ولــتــمــكـن اجلــمــيع من شــراء
اللحـوم يومياً كـما كان احلال
قــبل نـصف قـرن من الـزمن او
اكــــثـــر حــــيث كـــان اجلــــمـــيع
يتـناولون اللـحوم في وجبتي
الـــغـــداء والـــعـــشـــاء وبـــعض
ــواطــنــ يــفــضــلــون شـراء ا
حلـوم الــعـجل فـيــمـا يــلـفـضل
االكــثــــــــريـــة حلـــوم االغـــنــام
ونـحن نـعـتـمـد اآلن في الـبـيع
ـطــاعم الــتي تــشــتـري عــلى ا
كمـيات كبـيرة من تلـك اللحوم
ـــواطن الــــعـــادي فـــأنه امـــا ا
اليشـتـري اال الـقـلـيل ومن ب
عــشــرة اغــنــام تــذبـح يــومــيـاً
ــواطـنــون مـنــهـا يــشــــتــري ا
اثـــنـــان والـــبـــاقـي تـــشـــتـــريه

طاعم .  ا

العملة واعـتقد ان تهريب االغنام
, قـــد اخــتـــفى وانـــتـــهى حـــالـــيــاً
واطن الـعـراقي اجزاء ويـفـضل ا
ـواطن من الـلـحـم لـكل طـبـخـة وا
والـقــصـاب ايـضــاً يـعــرفـان مـاذا
ــــة) او حتــــتـــــاج اكــــلــــة ( الــــدو
(الـــــبـــــامــــــيـــــا) وغـــــيـــــرهـــــا من
ـطـبـوخـة امـا عن اخلـضـراوات ا
سؤالـكم عن اسباب غالء الـلحوم
احملـلــيـة فــأن ذلك يـعـود اوالً الى
قـــلــة االغـــنـــام بـــالـــعـــراق وعــدم
االهـتــمـام بـتـكـاثـرهــا وتـربـيـتـهـا
نـاهيك عـن االعداد الـكـبـيـرة جداً
الـتـيـتـذبح يـومـيـاً والـتي تـسـبب
ـوازنة بـ الـذبائح تفـاوتـاً في ا
يـومـيـاً وبـ تـربـيـة احلـيـوانـات
اضـافـة الى االمـراض الـتي تـفتك
بـاالغنام والـعجـول وقلة االعالف
ــكن مــثالً في االســـواق ولــذلك 
إنــشــاء حــقــول كـبــيــرة لــتــربــيـة
االغنام واالهتمام بها وتوفير كل
ــسـتـلــزمـات لــنـجــاح مـثل هـذه ا
ـشــاريع وهي اسـتــثـمـار نـاجح ا

الـــلـــحـم والـــعــظـم والـــشـــحــوم ,
وافــــضل الــــلـــــحــــوم هي حلــــوم
االغـــنـــام وخــــاصـــة حلم الـــذكـــر
(الــطــلـي ) واحلــقـيــقــة ان لــلــحم
الـعراقي مـزايا كـثيـرة جداً اولـها
ان حلـمه سلـس وينـضج بسـرعة
عـــنـــد الــشـــواء والــطـــبخ وانه ال
يـــــحــــــمل ايـــــة
روائح غــريــبــة
والمر اآلخر ان
الـــــــلــــــــحـــــــوم
احملـليـة سهـلة
الــــــــــهــــــــــضـم
ولــذيـــذة جــداً
ولــهــذا كــانت
االغنـام تهرب
الــــــــــــــــى دول
اجلـــــــوار من
قــــبـل بــــعض
ضـــــــــعــــــــاف
الـــــنـــــفــــوس
لإلســـتــفــادة
مـن فــــــــــارق

مـنـذ اكــثـر من ثالثـ سـنـة وهـو
عمل يـحـتاج الى الـصـبر والـقوة
عرفـة التامة بـأجسام الذبائح وا
وكل الـتـفـاصـيل فـالـقـصـاب مـثالً
يـعـرف كـيف يبـدأ بـقـطع الـلـحوم
ومن أي مــــكـــان ويـــعــــرف كـــيف
يـخـدم الـزبائن وكـيف يـوازن ب
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في اتصال هاتفي : 

ــواطـن " طـارق عــلـي " من مــحــافـظــة ديــالى / اخلــالص / يــتــنـاول ا
ـائـيـة ويــقـول / لم يـعـد بـإمـكـان مـوضـوع الـتـجـاوز عــلى احلـصص ا
زارعـ الـزراعـة بسـبب نـقص حـاد في مـيـاه السـقي بـسـبب جتاوز ا
ـائية وان هـناك بسـات تـيبست بـسبب قطع البعض عـلى احلصص ا

ياه من قبل اآلخرين عن مناطق اخرى .  ا
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ـواطن " نـاصـر مـهـدي " مـن بـغـداد / الـكـاظـمـيـة / بـضـرورة طـالب ا
ـؤسف ان يـكـون هـنـاك تبـاين تـوحـيد قـوانـ الـتـقـاعـد ويـقـول / من ا
واطـن وان هـناك غـبناً ـستـلمـة من قبل ا واضح في مبـالغ التقـاعد ا
واضـحــاً في اســتالم شــخص مــبـالغ اكــبــر من اآلخــرين مع ان عـدد
سنوات اخلـدمة نـفسهـا كمـا ان هنـاك غبنـاً واضحـاً ايضاً في رواتب

تقاعدين القدامى .  ا
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واطن " ايـاد حس " من محـافظة كركـوك في اتصال هاتفي يشكو ا
من طرق توزيع النفط االبيض ويقول / انه يتحدث بأسم اآلالف الذين
ـتـلـكـئـة الـتـي يـجـري بـهـا تـوزيع الـنـفط ــعـقـدة ا يـرفـضـون الـطـريـقـة ا
االبـيض والـتي حــرمت اآلالف مـنه والبـد مـن إيـجـاد طـرق بــديـلـة لـكي

يحصل اجلميع على النفط االبيض . 
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ـواطن " عـلي سالم " من مـحافـظـة البـصرة /  الى ان سـاحة يشـير ا
ام البـروم وهي الـسـاحـة الـرئـيـسة في احملـافـظـة والـتي تـقع عـلى بـعد
عشرات االمـتار من احملـافظـة مكتـظة بـالنـفايات ومـخلـفات الـصناديق
ــهـمـة .  ـنــطـقـة ا والـكــارتـون والبـد من ابــداء اولـويــة لـتـنــظـيف تــلك ا
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ـواطن " كـر جـابر " في إتـصـال هـاتـفي مع هـذه الـصـفـحـة يـطـرح ا
موضـوع إنتـشـار بعض االمـراض الـوبائـية ويـقـول / ان السـماوة من
افـقـر مـحـافـظـات الـعـراق وهي تـعــاني من االوبـئـة بـسـبب تـلـوث مـيـاه
واطنـ وخاصة الشرب وعـدم توفـر االدوية الالزمة والبـد من انقـاذ ا

االطفال من االمراض واالوبئة .  أســعــار بـيع الــســمـنت هــو مــنـافــسـة
ثل مـعـمل سـمـنت الـكوفـة لـهـا الـذي 
عائقا أمامهم للتحكم بأسعار السمنت

في العراق .
 3- إرتـــفــاع أســـعـــار الــنـــفط األســود
ـعمل مـجبرا ـادة احلاكـمة) جتعل ا (ا
عامل ببيع الـسمنت بسـعر أعلى من ا
ـسـتثـمـرة وبالـتـالي خسـارة الـسوق ا
ـنطـقـة وعـجز عن تـسـديد رواتب في ا
نتسب وبالتالي إضافة عالة أخرى ا
عـلى الـدولة يـكـون هم احلـكـومة األول

. نتسب فيها تسديد رواتب ا
ــســتــخــدمــة في عــمــلــيــة ــادة ا  4- ا
احلــرق بـــافـــران الـــســـمـــنت (الـــنـــفط
االســـود) هــو نـــاجت عــرضـي وفــائض
ـصــافي الـنـفط لـعــمـلـيــات الـتـكــريـر 
ومــعـمـلــنـا يــعـد زبــونـا جــيـدا لـوزارة
الـنفـط بحـيث يـكـون معـدل االسـتهالك
الـشـهري بـحدود 25 مـلـيون لـتـر وعدم
سحب هـذه الكمـية من مـصافي الـنفط
جتـعـلـهـا مـضطـرة إليـقـاف مـصـافـيـها

وتوقف معملنا عن اإلنتاج بسبب عجز
ــنــافــســة يــجــعل وزارة الــتــســويق وا
الــنـفـط تـخــســر زبـونــا جــيـد لــيس من

السهولة تعويضه .
 5- معمل سمنت الـكوفة لم يعد يصنع
مــادة الــســمــنت فـــحــسب  بل هــو من
جــانب آخــر يـدعم الــشــبـكــة الــوطـنــيـة
بـالطـاقـة الـكهـربـائـية وعـدم اسـتـمراره
بـالتـشـغيل يـجـعل الدولـة تـخسـر رافدا
مهمـا في الطاقة الكـهربائية هي بأمس
احلــــاجــــة إلـــيـه وخــــاصــــة في فــــصل

الصيف.
عمل بسبب ارتفاع اسعار  6- إيقاف ا
الية السمنت يقلل من حجم السيولة ا
تـداولة في احملـافظـة وبالتـالي زيادة ا
البـطالة في وقت حترص فـيه احلكومة
عنيـة القضاء عـلى البطالة واجلهـات ا

وآثارها.
ــعـمل  7- في ســنـوات ســابـقــة أعـلن ا
كـفــرصـة اسـتـثـمــاريـة ومن الـغـريب أن
معـامل وشركات أهـلية مسـتثمرة وهي

صـنعة لـلسـمنت والتي من الشركـات ا
لـديـهــا مـعـامل مــسـتـثــمـرة في الـعـراق
فــوجــئــنــا انــهــا تــقــدمت بــعــروضــهــا
ـا يـعـني أن مـعمل عـمل  السـتـثـمـار ا
سـمـنت الـكوفـة هـو (العـقـبة الـوحـيدة)
ــهـمــة الـتـي تـقف أمــامـهم و تــعـوق وا
اخملــطـــطـــات الـــرامــيـــة لـــرفع أســـعــار
الـسـمـنـت وبـالـتـالي الـتـحـكم بـالـسـوق
الـعـراقـيـة والـتـداول الـضـخم بـاألمـوال
وهجـرة الـعـمـلـة الـصـعـبـة إلى اخلارج
وبـــالــــتــــالي ظــــهـــور عــــجــــز آخـــر في

االقتصاد.
 8- لدى معـمل سمنت الـكوفة تعامالت
كــثــيـــرة مع دوائـــر ومــصــانـع الــدولــة
األخـرى ويوجـد تـداول مـالي كبـيـر ب
مــعــمــلــنــا ومــعــامل وزارة الــصــنــاعــة
ــعـادن ووزارة الــنــفط وحـتى وزارة وا
الــتــخــطــــــــيط ووزارة الــنــقل وتــوقف
ـعــمل عن اإلنـتــاج يـجـعـل دوائـر تـلك ا
ــذكـورة تــعــاني من عــجـزا الــوزارات ا

ماليا آخر.

االســـعـــار ) اذ البــــد ان تـــكــــون االســـعـــار
خاضعـة للـسيطـرة وان التكـون بيد كل من
يــرغـب بــاالثــراء عــلـى حــســاب اآلخــرين ,
ـواطن عــنـد والــيـوم فــأن اهم مـا يــواجه ا
ــواد الــبــنـــاء هــو االســـعــار اخلــاصـــة بــا
االنشـائيـة واسـعار الـعمـال الذين يـعمـلون

بالبناء . 

ـهــمـة في بــغـداد من الـشــوارع ا
ـــعـــظم ـــتـــد من بــــاب ا الــــذي 
وحـتـى سـيــطـرة الــشــعب شـارع
ابي طالب الذي هو عصب حركة
الــســيــر ومع هــذا فـانـه ال يـلــقي
ـناسب واول االهتمام االهتمام ا
هو انارة ذلك الشارع حيث يبدو
مظلما كئـيبا منذ الغروب وحتى
شـروق شـمس اليـوم الـتالي كـما
ان هـــذا الـــشـــارع بــحـــاجـــة الى
اعادة نظر في بناء مجسر جديد
قـرب مــدخل (حي عــدن) من اجل
ضمان انسيـابية السيارات فقدم
الـشـارع ادى الـى وجـود الـكـثـيـر
طـبات والتـخسفـات وبقايا من ا
احلــفــر الـتـي لم حتــدل بــصـورة
جـــيـــدة بـــعـــد مـــد االنـــابـــيب او
االسـالك وكـــذلك اعـــادة الـــنـــظــر
بـخطـة سيـر الشـارع قرب تـقاطع
الـصـلـيخ حـيث يـشـهـد الـتـقـاطع
ــتــد ازدحــامـــا مــروريــا هــائال 

ــســافـات طــويــلـة طــوال الــيـوم
بـــســبب كـــثـــرة الــشـــوارع الــتي
تصب فيه والقادمة اليه ويناشد
ــعــنــيــة ــواطــنـــون اجلــهــات ا ا
بـــضـــرورة االلــــتـــفـــات الى هـــذا

الشـارع وتـبلـيـطه (لـيال) حتى ال
يـؤثـر الـتـبــلـيط عـلى انـسـيـابـيـة

السير.
ÊöFý 5 Š
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آلية في شارع يجري تبليطه

معمل لصب البلوك االسمنتي خلية شمسية لتحويل الطاقة


