
امل�اطن�ن وال�سع�ر بامل�س�ؤولية 
االهتمام  اإن  تاأكيد  قال.بكل  موظف  اأح��م��د  اأرك���ان 
تقع  م�سوؤولية  هما  كربالء  مدينة  ومنظر  بالنظافة 
مدينتنا  تكون  اأن  نريد  ونحن  اجلميع  عاتق  على 
الزائرين  اأن���ظ���ار  حم���ط  ل��ك��ون��ه��ا  ج��م��ي��ل��ة  ك���رب���الء 
كربالء  حمافظة  اأهايل  على  تقت�سر  وال  والوافدين 
ف��ل��ذل��ك ه��و واج���ب ���س��رع��ي واأخ���الق���ي ووط��ن��ي اأن 
االأعداد  اأن توفرت  يدا واحدة خ�سو�سا بعد  نكون 
البال�ستيكية والتي  بها من احلاويات  با�س  التي ال 
اأ�سبحت منت�سرة يف كل مكان وهذا بالتاأكيد يحتم 
فلي�س  امل�سوؤولية  قدر  اأن يكونوا على  على اجلميع 
من املعقول اأن نرتك احلاويات فارغة ونقوم برمي 
االأو�ساخ بجوانبها وهذا ما نراه دائما خ�سو�سا يف 
ال�سيقة  وال�سوارع  االأزق��ة  يف  اأو  ال�سعبية  االأحياء 
بجانب  االهتمام  اإىل  نوجهها  دع��وة  هي  وبالتايل 
النظافة والق�ساء على ظاهرة انت�سار هذه االأو�ساخ 

وب�سورة ملفتة للنظر. 
يكن  مل  اإذا  انه  ريا�سي  وهو  كرمي  يحيى  قال  فيما 
و�سعور  كربالء  وبلدية  املواطن  بني  تعاون  هناك 
مدينتنا  ن��رى  اأن  ميكن  فال  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية 
يكون  اأن  اإىل  ندعو  نحن  وب��ذل��ك  ونظيفة  جميلة 
على  وح�سيب  رقيب  وهو  م�سوؤول  هو  �سخ�س  كل 
اأن ال ي�سمح ملن يعملون معه  عمله فامل�سوؤول يجب 
ال�سائق  وكذلك  ال�سيارة  نوافذ  من  االأو�ساخ  برمي 
والزائر والراكب وكل �سخ�س تطاأ قدمه هذه املدينة 
العامل  دول  اأنظار  حمط  هي  كربالء  لكون  املقد�سة 
زي���ارات  فيكفي  م�ستمرة  زي����ارات  وت�سهد  اج��م��ع 
اخلمي�س واجلمعة واملنا�سبات االعتيادية فما بالك 
عدد  بان  وقراأنا  �سمعنا  ونحن  املليونية  بالزيارات 
الكميات املرفوعة يف زيارة االأربعني بلغت 18 األف 
طن من االأنقا�س واالأو�ساخ واملخلفات وهذا الرقم 
عمال  مل�ساعدة  واحدا  �سفا  للوقوف  جميعا  يدعونا 
لها  املخ�س�سة  اأماكنها  يف  املخلفات  برمي  النظافة 
النفايات  برمي  يقوم  حيث  البع�س  يفعل  ما  عك�س 
يف ال�سوارع والطرق اأو قرب هذه احلاويات وهذا 

اأمر يف غاية اخلطورة. 
بع�س  اإن  ون��رى  ن�ساهد  ت��ق��ول..  علي  ام  املواطنة 

العوائل تقوم باإعطاء خملفاتها اإىل االأطفال وهوؤالء 
ي��ق��وم��ون ب��رم��ي االأو���س��اخ ب��ال��ق��رب م��ن احلاويات 
لكونهم ال ي�ستطيعون الو�سول اإىل هذه احلاويات 
الدولة قد �سرفت  االأمر خطاأ فادح جدا لكون  وهذا 
مل  واإذا  ح��اوي��ات  هكذا  مثل  ���س��راء  اج��ل  م��ن  مبالغ 
احلي  منظر  ف��ان  ال�سحيحة  بال�سورة  ت�ستخدم 
واملنطقة �سوف ي�سوه بالتاأكيد كما اإنني اعتب كثريا 
اللواتي  الن�ساء  وخ�سو�سا  العوائل  بع�س  على 
يف  امل���واد  بع�س  اأو  املالب�س  اأو  الطحني  ي�سعن 
هذه احلاويات مع العلم اإن هذه املواد البال�ستيكية 
بال�سحة  م�سار  لها  ال�سيف  ف�سل  يف  وخ�سو�سا 
تزويد  اإىل  ك��رب��الء  بلدية  اإىل  دع���وة  ه��ذه  وك��ذل��ك 
بع�س العوائل بكميات اإ�سافية لكون بع�س العوائل 

حاويات  االآن  حل��د  ت�ستلم  مل 
ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة وه���ذه 

ال������ع������وائ������ل 
ك�����ث�����رية 

جدا. 

�سعبة البيئة والأرقام 
يف  البيئة  �سعبة  يف  ج��واد  نعمة  هديل  املهند�سة 
مديرية بلدية كربالء كانت قد اأطلقت تاأففا طويال 
اأن  اأري���دك���م  وق��ال��ت  اإن��ن��ا �سحفيون  ع��رف��ت  ح��ني 
جت��روا حتقيقا عن هذا املو�سوع الأن��ه مل يعد يف 
اأخربناها  وح��ني  و�سفها  بح�سب  منزع  القو�س 
قالت.اأنها معاناة واجلميع  ذلك  اإننا عازمون على 
يتحدث عن تق�سري يف عمال البلدية دون اأن ينظر 
هو اإىل خمالفته لعملية �سرعية وطنية ح�سارية..
واأ�سافت..البلدية  تعتمد يف تنظيف املدينة على 
كوادرها الذين هم عمال البلدية املوؤقتون واآليات 
واجلهد  الوقت  من  الكثري  يبذلون  الذين  البلدية 
املحافظة ب�سورة  اأحياء  النفايات من جميع  لرفع 
�سحيحة و�سريعة ومن اجل تقليل اجلهد والوقت 
قامت  اخلدمي  الواقع  ولرفع  التنظيف  عملية  يف 
البلدية بتوزيع حاويات بال�ستيكية بنوعيها الكبري 
ومت  ل��رتا   120 حجم  وال�سغري  ل��رتا   240 �سعة 
الفلزية ذات احلجم الكبري على  توزيع احلاويات 
مليارات  اأربعة  مبلغ  �سرف  مت  وقد  املناطق  هذه 
ما  �سرف  ومت  دينار  األف  و6470  مليونًا   894 و 

يقارب اأكرث من 5 مليارات دينار لالأعوام ال�سابقة 
حاوية   4611 ت��وزي��ع  مت  حيث   2009 ال��ع��ام  م��ع 
اإىل  ال�سكنية باالإ�سافة  البيوت  كبرية وزعت على 
الفرعية  ال�سوارع  على  وزعت  فلزية  حاوية   750
هذه  وب��رغ��م  ال�سكنية  واالأح��ي��اء  املدينة  وداخ���ل 
البلدية  تبذلها  التي  واجل��ه��ود  امل�سروفة  املبالغ 
الغذائية  امل��واد  خزن  على  يعمل  املواطن  اإن  جند 
اأو و�سع النفط اأو املاء اأو بع�س املالب�س فيها مع 
فقط  لالأو�ساخ  اإن هذه احلاويات خم�س�سة  العلم 
وال يجوز و�سع مثل هكذا مواد فيها وان املواطن 
بحاجة اإىل توعية وان اجلهل �سمح له بو�سع هذه 
املواد نا�سيا اإن هذه احلاويات البال�ستيكية اإذا ما 
مت حفظ املواد فيها وخا�سة الغذائية فاإنها �سوف 
االإن�سان  ج�سم  تدخل  �سوف  وب��ال��ت��ايل  تتاأك�سد 
قامت  مواد  هكذا  مثل  اأمرا�سًا  ت�سبب  �سامة  مواد 
الدولة ب�سرائها و�سرفت كذا مبلغ خيايل من اجل 
رفع م�ستوى النظافة وحت�سن واقعه البيئي وهو 
بدوره يقوم بعدم ا�ستعمال هذا امل�ستلزم وبالتايل 
�سيكون هناك هدر جلهد ومال الدولة الذي هو مال 
ال�سعب باأكمله اأ�سف اإىل ذلك عدم تعاون املواطن 

من  النفايات  جمع  عملية  يف  البلدية  ك���وادر  م��ع 
اأو  ال�سوارع  يف  النفايات  برمي  وقيامهم  املنازل 
املدينة  واإك�ساب  البيئة  تلوث  ي�سبب  ما  ال�ساحات 
اإمنا يدل  اإن دل على �سيء  منظرًا غري الئق وهذا 
على عدم وعي البع�س مبو�سوع ال�سالمة البيئية 
اأو  منازلهم  اأم��ام  النفايات  تراكم  من  ت�سببه  وم��ا 
الذباب والبعو�س وت�سبح  بالقرب منها وانت�سار 
�سوف  اإنها  اإىل  اأ�سف  ال�سارة  للحيوانات  مرتعًا 
النا�سفة  العبوات  لو�سع  خم�سبًا  مكانًا  ت�سبح 
ي��وؤث��ر �سلبا ع��ل��ى االأم����ن واالأم����ان  وغ��ريه��ا مم��ا 
مع  التعاون  لغر�س  نوجهها  دع��وة  هي  وبالتايل 
جميعا  ن�سهم  لكي  الو�سائل  وبكافة  كربالء  بلدية 
االإمام  مدينة  لكونها  ك��رب��الء  حمافظة  خدمة  يف 

احل�سني والعبا�س )ع(. 

م�س�ؤول� ق�اطع التنظيف واملعاناة 
�سارع  قاطع  م�سوؤول  عبيد ح�سون  املوظف جا�سم 
املراقبة  ه��ي  عمله  طبيعة  اإن  اأك���د  اجل��م��ه��وري��ة 
االأنقا�س من  واالإ�سراف على عملية تنظيف ورفع 

�سارع اجلمهورية حيث يبداأ الدوام من ال�ساعة 6 
�سباحا وينتهي عند ال�ساعة 3 م�ساء بعد ذلك هناك 
ومن  م�ساء   6 اإىل   2 ال�ساعة  من  يعمل  ث��ان  �سفت 
من  انه  �سباحا..وي�سيف   6 9اإىل  ال�ساعة  من  ثم 
خالل عملنا نرى انه ال يوجد هناك تعاون من قبل 
اأ�سف  اأ�سحاب حمال اجلملة  املواطنني خ�سو�سا 
غري  بت�سرفات  الفنادق  اأ�سحاب  بع�س  قيام  اإىل 
مقبولة وعدم تعاونهم معنا وعندما نطلب منهم اأن 
ي�سعوا النفايات يف ال�سيارات املخ�س�سة يقولون 
لنا انتم عمال نظافة وتاأخذون رواتب من الدولة ما 
يولد لنا اإزعاجا واإرباكا يف عملنا ونحن ن�سعر بان 
ينظر  البع�س  م��ازال  واملوظف  البلدية  يف  العمل 

اإليه نظرة �سلبية. 
يعمل  ال��ذي  الر�سا  عبد  كامل  علي  زميله  وحت��دث 
ال��ع��م��ل وعدم  ع��ن طبيعة  ع��م��ل مب����رارة  ك��م��راق��ب 
املحال  املواطنني واأ�سحاب  قبل  وجود تعاون من 
 3 اإىل   6 ال�ساعة  م��ن  ي��ب��داأ  العمل  اإن  ومو�سحا 
م�ساء وان عدد العاملني معه 9 خمت�سون بتنظيف 
واالزبال  االأو�ساخ  �سارع اجلمهورية ورفع جميع 
وو�سعها يف احلاويات املنت�سرة يف ال�سارع وعلى 

جوانب االأر�سفة. 
اأما ال�سائق كاظم عبيد عبا�س والذي يعمل ب�سفته 
يقوم  انه  اأكد  التنظيف  �سيارات  اإح��دى  يف  �سائقًا 
العمل  وان  اجلمهورية  ���س��ارع  م��ن  االزب���ال  برفع 
ي�ستمر لثالث �سفتات حيث يبداأ من ال�ساعة 6 اإىل 
2 ظهرا ومن ال�ساعة 2 اإىل 9 م�ساء ومن 8 اإىل 10 
تعاون  بعدم  تتمثل  معاناتنا  حجم  وان  �سباحا 
اغلب  اإن  امل��ح��ال حيث جن��د  واأ���س��ح��اب  امل��واط��ن 
االأو�ساخ واالزبال موجودة بالقرب من احلاويات 
وهذا  لها  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  داخ��ل  رميها  وع��دم 

يولد اإحباطًا ومعاناة لدى عامل التنظيف. 

مدير اإعالم واملع�قات 
مدير اإعالم بلدية كربالء ماجد ناجي اأكد اإن ظاهرة 
اأعطت  واالأح��ي��اء  املحافظة  يف  االأو���س��اخ  انت�سار 
روؤية وانطباعا غري الئق بهذه املدينة لكون مدينة 
االأخرى  املحافظات  لها خ�سو�سية بني كل  كربالء 
تقع  التنظيف  حمالت  عن  م�سوؤولة  كجهة  ونحن 
هذه  اإظ��ه��ار  اج��ل  م��ن  م�ساعفة  م�سوؤولية  علينا 
عملنا  اإن  جت��د  ل��ذل��ك  املطلوب  بامل�ستوى  املدينة 
دعم  اإىل   كله يحتاج  عمل م�سٍن وقا�ٍس ولكن هذا 
ت�سديد  هناك  يكون  اأن  ويجب  الكربالئي  املواطن 
من قبل اجلميع حتى ننه�س بواقع اخلدمات فلي�س 
اأمام كل بيت واأمام كل حمل  اأن ترتك  من املعقول 
نريد ونطمح  نحن  تنظيف  عامل  زقاق وحي  وكل 
هو  �سمريه  يكون  اأن  اإىل  الكربالئي  املواطن  من 

الرقيب وهو املحا�سب من اجل 
تكرر  اأن  ن��ري��د  وال  ك��رب��الء  مدينة  على  املحافظة 
اكو  �سعليه  )اين  قدميا  وال�سائدة  ال�سائعة  املقولة 
على  احلر�س  وعدم  الالمباالة  هذه  فلماذا  بلدية( 
الإع��ادة  دع��وة  ه��ي  لذلك  ونظافتها  ك��رب��الء  �سمعة 

النظر يف هذه الظاهرة.
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جدران مت�سدعة
ابراهي���م  ريا����س  املهند����س  ي�سك���و 
ال���ذي �سيد قبل �سنت���ني دارا �سغرية 
)م�ستم���ل( م�ساح���ة 100 م���رت مربع  
بع���د عملية فرز ع���ن دار وال���ده، انه 
اخ���ذ ي�ساهد ت�س���دع بع�س اجلدران 
وظه���ور ال�سقوق ما ي�س���كل خطورة 
اكيدة على �ساكني الدار وبعد التاكد 
عملي���ة  يف  امل�ستخدم���ة  امل���واد  م���ن 
البناء اكت�سف الرجل وهو )املهند�س 
امل���دين( ان حديد الت�سليح امل�ستخدم 
كان من النوع الرديء والذي يعر�س 
حاليا يف  اال�سواق اما ملاذا مل يلتفت 
له���ذا االمر على الرغ���م من تخ�س�سه  
الع���راق  خ���ارج  كان  ان���ه  فيق���ول 
اثن���اء ت�سيي���د ال���دار كم���ا ان اغل���ب 
�س���ركات القطاع الع���ام مل تكن تعمل 
قب���ل �سنت���ني ب�س���كل كب���ري،  واب���دى  

املهند����س قلق���ه عندم���ا تب���داأ عملي���ة 
االعم���ار الوا�سع���ة  والت���ي �ستحتاج 
اىل مواد ان�سائية اكرث جودة، مبديا 
قلقه من �سقوط العديد من املباين يف 
الف���رتة املقبلة خا�س���ة  التي اعتمدت 
م���واد ان�سائية غري جي���دة م�ست�سهدا 
مبا  تعر�سه لن���ا االفالم امل�سرية من 
�سق���وط عم���ارات �سكنية عل���ى را�س 
ا�سحابه���ا ب�سب���ب رداءة املواد، فيما 
ا�س���ار عام���ل البن���اء )اخللف���ة( اب���و 
عبا�س اىل ان م���ا موجود من �سمنت 
هندي وايراين وم�سري وبكرثة يف 
ا�سواقنا لي�س باجلودة املطلوبة وال 
ي�ساهي املنتوج املحلي الذي اكت�سب 
ال�سه���رة الكب���رية  ل���دى دول اجلوار 
وكان الطل���ب علي���ه قبل عق���ود كبريا 
ج���دا،  اال اننا تا�سفنا عندما علمنا ان 
املنت���وج املحلي ال ي�س���د �سوى %20 

م���ن حاج���ة ال�سوق املحلي���ة، وي�سري 
امل���واد  ان  اىل  اي�س���ا  عبا����س  اب���و 
ال�سحية املطروحة يف اال�سواق هي 
االخرى رديئ���ة وال ت�ساهي ما كانت 
تطرحه ال�سركة العامة لتجارة املواد 
االن�سائية والت���ي كانت ت�ستورد تلك 
امل���واد من منا�س���ئ عاملية جي���دة كما 
الفح����س  اىل  كان���ت خا�سع���ة  انه���ا 
املخت���ربي. املهند�س���ة ام ر�س���ا قالت 
انه���ا ا�سرتت ابواب���ا خ�سبية داخلية 
وخارجي���ة م���ن ال�س���وق املحلية لكن 
�سرعان ما تفطرت تلك االبواب النها 
غ���ري مكبو�سة ب�سكل جيد، وت�ساأل ام 
ر�س���ا ع���ن املعامل اخلا�س���ة ب�سناعة 
االب���واب والتي كان���ت تابعة لوزارة 
التج���ارة وكان انتاجها جيدا ومتينا 
وميك���ن احل�س���ول علي���ه م���ن منافذ 
البيع املبا�سر والتي كانت اما ملحقة 

باال�سواق املركزي���ة او بالقرب منها، 
اب���و منى انه���ى ت�سيي���د داره البالغة 
م�ساحته���ا 75 مرتًا مربع���ًا ويريد ان 
تكون جدرانه���ا مغلفة بالكا�سي منعا 
للرطوب���ة  اال ان���ه مل يج���د يف منافذ 
البي���ع على قلتها يف بغ���داد والتابعة 
امل���واد  لتج���ارة  العام���ة  لل�سرك���ة 
االن�سائي���ة م���ا ير�سي ذوق���ه بل فقط 
انواع���ا رديئ���ة م���ن كا�س���ي اجلدران 
وكذلك كا�سي االر�سية وهذا ما دفعه 
باجت���اه القط���اع اخلا����س،  ال���ذي ال 
يلجاأ  اىل الفح�س املختربي،وت�ساأل 
ام ر�س���ا ع���ن الزج���اج وبقي���ة امل���واد 
يف  ال�سرك���ة  تعر�سه���ا  كان���ت  الت���ي 
منافذ البي���ع املبا�سر وتختتم ام ر�سا 
حديثها بالطلب م���ن ال�سركة معاودة 
ن�ساطه���ا جم���ددا بيع���د ف���رتة توقف 

طويلة. 

ال�سركــة العامــة لتجــارة 
امل�اد الإن�سائية

املواطن���ون  اوردة   م���ا  كل  بع���د 
يف  املط���روح  رداءة  بخ�سو����س 
اال�س���واق املحلية من م���واد ان�سائية 
بكل انواعها و�سحة املنتوج الوطني 
وقل���ة اال�ست���رياد احلكوم���ي توجهنا 
التابع���ة اىل  املذك���ورة  ال�سرك���ة  اىل 
وزارة التج���ارة والت���ي تا�س�ست عام 
1969 وله���ا 17 فرع���ا يف املحافظات 
و تهدف اىل توفري امل���واد االن�سائية 
عالي���ة اجل���ودة وم���ن ارق���ى املنا�سئ 
وت�سويقه���ا با�سع���ار مناف�سة خلدمة 
والبن���اء  االعم���ار  اع���ادة  عملي���ات 
ولتمك���ني املواطن من بن���اء دار �سكن 
الئق���ة. التقين���ا  املدير الع���ام لل�سركة 
املذك���ورة املهند�س عبد املح�سن عنرب 

الركابي الذي قال: 

- لدين���ا مقرتح���ات مت تقدميه���ا اىل 
وزارة التجارة لزيادة خدماتنا لذوي 
ال�سهداء ورفع الن�سبة املقدمة لعوائل 
ال�سه���داء م���ن 20-25% م���ن ال�سع���ر 
اخ���ر  مق���رتح  لدين���ا  كم���ا  التج���اري 
بتخفي�س���ات قدره���ا 10% للمواط���ن 
الذي لدي���ه اجازة بناء، وعن ت�سجيع 
املنت���ج الوطن���ي م���ن م���واد ان�سائية 
منها مادة ال�سمنت وما تنتجه معامل 
وزارة ال�سناعة واملعادن من الزجاج 
ي�س���ري  الرم���ادي  يف  وال�سريامي���ك 
املهند�س الركاب���ي اىل ان ممثلني من 
�سرك���ة النم���اء العامة و�سرك���ة النور 
العامة وع���دد من ال�س���ركات االخرى 
مت الت���داول معه���ا يف ايج���اد ال�سب���ل 
ت�سوي���ق  ت�سم���ن  الت���ي  والو�سائ���ل 
منتجات هذه ال�سركات من خالل منافذ 
ومراكز البيع التابعة لل�سركة العامة 

لتج���ارة املواد االن�سائي���ة واملنت�سرة 
يف املحافظ���ات كم���ا مت التباح���ث عن 
الطرق الت�سويقية التي �سملت القيام 
ب�سراء تلك املنتجات نقدا او باالجل، 
وب���ني ت�سوي���ق تل���ك امل���واد بطريق���ة 
البي���ع بر�سم الت�سري���ف، وبالفعل مت 
التو�سل اىل اجراءات حتقق اهداف 
الطرف���ني، والت���ي تن�سج���م واله���دف 
الع���ام املتمثل بدع���م وت�سجيع املنتج 
الوطن���ي باعتب���اره الداع���م اال�سا�س 
اىل  وال�سبي���ل  الوطن���ي،  لالقت�س���اد 
تطوي���ر ال�سناع���ة الوطنية،وبدعوة 
م���ن وزارة  ال�سناع���ة واملعادن، قمنا 
بزي���ارة ميدانية مل�سنع���ي طا�سلوجة 
بغي���ة  ال�سليماني���ة  يف  وبازي���ان 
االط���الع عل���ى امكاناتهم���ا ومراح���ل 
ال�سمن���ت  م���ادة  وانت���اج  فح����س 
املطابق���ة للموا�سف���ات العراقية،ومت 
يق�س���ي  اويل  اتف���اق  اىل  التو�س���ل 
لال�سمن���ت  املتح���دة  ال�سرك���ة  بقي���ام 
بتزويد ال�سركة  العامة لتجارة املواد 
االن�سائي���ة مب���ادة اال�سمن���ت العادي 
واملق���اوم مبع���دل 1000ط���ن يومي���ا 
لت�سويقها من خ���الل خمازنه وفروع 
ال�سركة يف املحافظ���ات لتلبية حاجة 
االعم���ار  وم�ساري���ع  الدول���ة  دوائ���ر 
واملواطنني، وفق نظ���ام البيع بر�سم 
الت�سري���ف وهي كمية قابل���ة للزيادة 
وحاج���ة  االن�سائي���ة  طل���ب  وح�س���ب 
ال�سوق املحلي���ة لهذه املادة احليوية. 
اال�سمن���ت  معام���ل  قريب���ا  و�سن���زور 
يف املنطقت���ني الو�سط���ى واجلنوبية 
بغي���ة ا�ستيع���اب جان���ب م���ن انتاجها 
دعما وحماي���ة للمنت���ج الوطني، كما 
مت توقي���ع عقد مع ال�سف���ري الفرن�سي 
بوري�س بوال���ون وال�سرك���ة  لتوريد 

وت�سوي���ق كمي���ات كب���رية م���ن م���ادة 
اال�سمن���ت العراق���ي املنت���ج يف معمل 
طا�سلوج���ة يف حمافظ���ة ال�سليمانية 
م���ن  اقلي���م كرد�ست���ان وامل�ستثم���ر   /
رداءة  وع���ن  فرن�سي���ة،  �سرك���ة  قب���ل 
م���ا مط���روح يف اال�س���واق م���ن مواد 
ان�سائية من ا�سترياد القطاع اخلا�س 
بحيث ا�س���رت باملب���اين امل�سيدة قال  

املهند�س الركابي: 
- قدمن���ا مقرتحات لل���وزارة  بزيادة 
ال�سيط���رات عل���ى املناف���ذ احلدودي���ة 
وخا�س���ة للمواد الداخل���ة من احلديد 
واخل�س���ب وال�سمنت، وم���ن املوؤ�سف 
الق���ول ان هن���اك �ساحن���ات عديدة ما 
زالت ومتوقف���ة  يف حمافظة العمارة 
تنتظرالفح�س، موادنا كلها ال  ن�سمح 
لهات بالدخ���ول اال بعد مرورها  على 
التقيي�س وال�سيط���رة النوعية، وعن 
جلوء املواطن اىل ال�سراء من القطاع 
اخلا����س تالفي���ا للروت���ني احلكومي 
املتب���ع يف ال�سرك���ة ا�س���ار املهند����س 
الركابي اىل ان ال�سركة ومنذ 8 ا�سهر 
ب���دات بتقلي����س الروت���ني اىل درجة 
كبرية يف املعامالت لكن هناك بع�س 
االجراءات الواجب املطالبة  بها منها 
)اجازة البناء، �سحة ال�سدور( وهي 
�سرورية، وعن مناف���ذ البيع املبا�سر  
املهند����س  او�س���ح  لل�سرك���ة  التابع���ة 
ه���ي  مناف���ذ  اربع���ة  لدين���ا  الركاب���ي 
ال�ساحلية، احلري���ة، ك�سرة وعط�س، 
الواثق، وعن املواد التي تتواجد يف 

تلك املنافذ بني الركابي انها ت�سم:
-  حديد الت�سليح 10 ملم، 12و32ملم 

و 16و25 ملم 
 - حديد �سيلمان م�ستورد عراقي 

- تيل ربط مغلون 
- تيل ربط ا�سود 

وانواع احلدي���د ال�سناعي منه حديد 
زاوي���ة، حديد را�سط���ة، حديد �سباك، 
�سي�س مرب���ع، �سفائح مغلونة، حديد 
ب���ارد،  بلي���ت  ح���ار،  بلي���ت  �ساقي���ة، 

جكردبليت. 
منه���ا  ان���واع  لدين���ا  اخل�س���ب  وم���ن 
اجل���ام، ال�س���اج الهن���دي، املالي���زي، 
االندونو�سي، خ�س���ب معاك�س، ومن 
امل���واد ال�سحي���ة لدين���ا ان���وع جيدة 
م�سري���ة وتركي���ة وفيتنامية، لبنانية 
ومغا�س���ل  وباني���و  خالط���ات  م���ع 
بانواعها، وكا�سي اجلدران مبختلف 
وكا�س���ي  والقيا�س���ات،  االل���وان 
االر�سيات عراقي مبختلف القيا�سات 
والزج���اج  االنابي���ب  م���ن  وان���واع 
ال�س���ادة واملعت���م، وا�سعارنا خمف�سة 

بن�سبة %15. 

مواد اإن�صائية رديئة ال�صنع 

اوج���ده���ا غ��ي��اب ال��ف��ح�����ص امل��خ��ت��ري وال�����ص��وق امل��ف��ت��وح

كربالء/املدى ..... ت�س�ير: �سعد اهلل اخلالدي

بعد اأن �صرفت على نظافتها املليارات 
النفاي��ات متلوؤه��ا  و�ص��احات  �ص��وارع  »كرب��اء«  الزائري��ن  قبل��ة 

نظافة املدن تعني تقدم ال�سعب وتط�ره واهتمامه يف بناء ذاته اأول..ولن النظافة 
من الإميان فان الأمر يخرج عن ك�نه ح�سارة اأي�سا ولن النظافة تعني م�ؤ�س�سات 
واليات وخططًا وبرامج وجه�داً فان دور امل�اطن يعد ه� الأ�سا�س لكل هذه الأ�سياء 

جمتمعة لأنه �ساحب اخلط�ة الأوىل يف جعل املدينة واملنطقة وال�سارع نظيفا. 
فان  مقد�سة  مدينة  ولك�نها  فهي  املدن  باقي  عن  قليال  حالها  يختلف  كربالء  ويف 
نظافتها تعني ال�سيء الكثري اإل اإن احلال يق�ل غري ذلك فما زالت اأك�ام النفايات 
وتناثرها يف كل منطقة حتى قال احد امل�اطنني ل جتد �سربا واحدا بدون ورقة 
النظافة  على  �سرفت  التي  الدنانري  من  املليارات  وكان  نايل�ن..حتى  كي�س  اأو 
نفايات  ل��سع  ت�زيعها  مت  التي  احلاويات  لن  الرياح  اأدراج  ذهبت  قد  وجتهيزاتها 
املنازل فيها ومن ثم ت�سهيل مهمة عمال النظافة مل تعد نافعة لن العديد من هذه 

الع�ائل ا�ستخدمت هذه احلاويات لأغرا�س اأخرى. 

ن�سطت حركة البناء يف الونة 
الخرية، ال ان اغلبها  اقت�سر على 
عملية )الفرز( للبي�ت الكبرية 
واملت��سطة اي�سا  كحل لزمة ال�سكن 
املتفاقمة،  بعد ت�قف الدولة عن 
ت�زيع الرا�سي ال�سكنية وارتفاع 
ا�سعار العقارات، ال ان امل�اطن �سار 
ي�سك� من رداءة ما مطروح يف ال�س�اق 
من م�اد ان�سائية م�ست�ردة من منا�سئ 
غري معروفة ومنها احلديد واخل�سب 
وال�سمنت بان�اعه، غري خا�سعة 
للفح�س املختربي يف اجلهاز املركزي 
للتقيي�س وال�سيطرة الن�عية، مما 
يهدد البي�ت املن�ساأة  حديثا باأ�سرار 
الت�سدع او ال�سق�ط. وت�ساءل 
امل�اطن�ن عن النتاج املحلي من امل�اد 
الن�سائية ومنها على �سبيل املثال 
ال�سمنت العراقي �ساحب  ال�سهرة 
ال�ا�سعة على م�ست�ى منطقة ال�سرق 
الو�سط. ف�ساًل عن غياب م�اد، 
اخل�سب واأنابيب املياه والزجاج التي 
كانت ت�ست�رد من منا�سئ عاملية 
ر�سينة.

ال�سيخلـــي  �ســـها   / بغداد 
ت�س�ير / �سعد اهلل اخلالدي

م���������ب���������اين ق�������ي�������د االن���������������ش�������اء

م�����������������������������واد ان�����������������ش��������ائ��������ي��������ة

ع������م������ل������ي������ات ت�����ن�����ظ�����ي�����ف ول��������ك��������ن..


