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00:02 – 00:28
COMENT:
From a distance not far away surrounds by Al -Khums city two cement factories go out
of chimney nozzles the dust and many from harmful gases during the cement
manufacturing process.
The passersby the region watches these the dust and cement gases in the horizon for
long distances , and this matter shape dangerous on who inhales and especially the
population neighbors for these factories .
00:29 – 00:53
Meeting with the citizen Ibrahim Alhamrony:
The damages which suffix by the region it's the dust and damaged for it the trees ,
human , animals and the whole nature , and Ahlia cement company must found on
solution for those citizens .
00:54 – 01:05
COMENT:
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People living near these factories suffer from many diseases caused by dust and gases,
including coughing, breathlessness, sinuses and cancerous diseases.
01:06 – 01:56
Meeting with the Mustafa Awaaz :
We have suffered for many years , our grandparents and our children died as a result
of diseases of cancer , now our children suffering from sinus diseases and cancer, I
have two children suffering of sinus diseases, our neighbors also suffer greatly, only we
want to consider this region .
For years we have suffering of the dust, our trees are neglected, today I plant a tree
and tomorrow will die, why? Because the dust falls on the leaves and prevents oxygen
and respiration of plants.
02:06 – 01:57
COMENT:
Although the demand for cement products has large economic return , it has great
effects on the environment and human health.
03:15 - 02:07
Meeting with Dr. Nuri Aldrogi
This fact industry much neglected , the environmental factors which exit directly of the
chimneys these factories the fresh air and this caused a major disaster on the region
Al-Khums and the adjacent region , the olive trees become pale color and produced
much less , chemical and biological impact is very large because it contains on Oxides
of raw material for cement and radiation analysis environment , we found that all
natural materials contain different percentages of natural uranium which is 238 which
is spread with this dust in all regions and this may be due to increased rates of
respiratory diseases or parents living or living around these factories .
3:30- 03:16
COMENT:
New policies taken by Al-Ahlia Cement Company recently to end the emission of
harmful dust and gases from its cement factories and contribute to the protection of
the human environment .
04:16-03:31
Meeting with manager Lebda of cement factory , Engineer : Milad Eid :
A committee was formed request offers from international manufacturers to eliminate
on the problem of dust emissions from the factories of Alhlia Cement company , and
praise be to Allah we were able to get arrange offers and we were keen to present the
best company or the largest company in the world in cement industry , it's a Danish
company LFC and it was contracted and now has been supplied 85% of spare parts the
special of project , and the site was delivered to implement the project on 23 march
2018 , and the company has started in the construction work of this project .
04:26- 04:17
COMENT:
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The citizen is still waiting to meet the official with their promises for these factories,
while inhale the fresh air and enjoy health and wellness.

Various shots of Al-Khums factories.

00:28 – 00:02
تعليق :
من مسافة ليست بالبعيدة يحيط بمدينة الخمس مصنعان لالسمنت تطلق فوهات مداخنها الغبار والعديد من الغازات
الضارة أثناء عملية تصنيع االسمنت ..
المار بالمنقطة يشاهد طغيان تلك األتربة والغازات األسمنتية في األفق و لمسافات طويلة  ..األمر الذي يشكل
خطورة على من يستنشقها وخاصة السكان المجاورين لهذه المصانع .
00:53 – 00:29
لقاء مع المواطن إبراهيم الحمروني :
بالنسبة لإلضرار التي لحقت بالمنطقة كاملة أوال الغبار و تضررت منه األشجار والبشر والحيوان والطبيعة كلها
هذه بالمستحسن من الشركة األهلية لالسمنت أن تجد حل لهؤالء المواطنين .
01:05 – 00:54
تعليق :
يعاني السكان القريبين من هذه المصانع العديد من األمراض التي تسببها األتربة والغازات منها السعال و ضيق
التنفس و الجيوب األنفية واألمراض السرطانية .
01:56 – 01:06
لقاء مع المواطن مصطفى عيواز :
سنوات طويلة و نحن نعاني أجدادنا و آبائنا انتقلوا إلي رحمة هللا و توفوا نتيجة األمراض السرطانية أالن أطفالنا
يعانوا من الجيوب األنفية ومن األمراض السرطانية أنا لدي طفلين يعانوا من الجيوب األنفية أالن جيراننا كذلك
يعانوا معاناة شديدة نحن ال نريد أال أن ينظروا لنا بعين االعتبار هذه المنطقة سنوات طويلة تعاني الغبار
أشجارنا أهملت اليوم أقوم بغرس شجرة غدا تموت لماذا من الغبار الذي يسقط على الورق ويمنع األكسجين
والتنفس للنبات .
01:57 -02:06
تعليق :
وان كان لزيادة الطلب على منتجات االسمنت عائدا اقتصادي كبير إال انه لها أثار كبيرة على البيئة وصحة
اإلنسان.
02:07 - 03:15
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لقاء مع الدكتور نوري الدروقي :
هذه الصناعة الحقيقة أهملت كثيرا العوامل البيئية و االنبعاثات من هذه المصانع التي تخرج مباشرة من مداخن
هذه المصانع إلي الهواء الطلق وهذا مما سبب كارثة كبيرة على منطقة الخمس والمنطقة المجاورة لها فتجد حتى
أشجار الزيتون أصبحت باهته اللون إنتاجها قل كثير تأثيرها الكيميائي والبيولوجي كبير جدا ألنها تحتوي على
أكاسيد من المادة الخام لمادة االسمنت و بيئة تحليل اإلشعاعي وجدنا كل المواد الطبيعية تحتوي على نسب مختلفة
من اليورانيوم الطبيعي وهو  238وهو ينتشر مع هذا الغبار في كل المناطق وهذا قد يكون سبب لي ازدياد نسب
األمراض السرطانية التنفسية أو الجهاز التنفسي الذي يستنشقه الناس أو األهالي الساكنين أو القاطنين حول هذه
المصانع.
03:16 -3:30
تعليق :
سياسيات جديدة اتخذتها الشركة األهلية لالسمنت مؤخرا من اجل إنهاء انبعاث الغبار والغازات الضارة من
مصانع االسمنت التابعة لها والمساهمة في حماية اإلنسان والبيئة المحيطة بها .
03:31-04:16
لقاء مدير مصنع اسمنت لبدة  -المهندس ميالد عيد :
تم تشكيل لجنة لطلب عروض من شركات مصنعة عالمية للقضاء على مشكلة انبعاثات الغبار من مصانع الشركة
األهلية لالسمنت والحمد هلل تمكنا من الحصول على مجموعة من العروض وتمت الترسية على عرض أفضل
شركة أو اكبر شركة في العالم في صناعة االسمنت وهي شركة  LFSالدينماركية وتم التعاقد معها وأالن تم توريد
 %85من قطع الغيار الخاصة بالمشروع وتم تسليم الموقع لتنفيذ المشروع بتاريخ  /23مارس  2018/وأالن
الشركة بدأت في إجراءات األعمال اإلنشائية لهذا المشروع.
04:17 -04:26
تعليق :
ويظل المواطن بانتظار أن يفي المسئولين بهذه المصانع بعهودهم ليستنشقوا الهواء النقي وينعموا بالصحة
والعافية.
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