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معتمدة لدى نقابة 
الصحفيني العراقيني

 بالرقم 332 يف 2006 

عدد الصفحات
٨

رئيس جملس االدارة 
املهندس 

نصيف جاسم اخلطابي 

رئيس التحرير 
عبد االمري الكناني

اقرأ في هذا العدد

حمافظ كربالء املقدسة يشكر كافة اجلهات التي ساهمت بإجناح خطط 
زيارة اربعينية اإلمام احلسني عليه السالم

 اعمار كربالء /ايهاب اخلطابي 
قدم محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي شكره وتقديره  
لكافة الجهات التي ساهمت بإنجاح خطط زيارة اربعينية اإلمام الحسين عليه 

السالم 
المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  الى   والتقدير  بالشكر  وتقدم 
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي دام عزه والى المتولي الشرعي للعتبة 

العباسية سماحة السيد احمد الصافي دام عزه وكوادر العتبات المقدسة
 والى السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي والى السادة رئيس اركان الجيش 

ونائب قائد العمليات المشتركة 
واالعمار  والنفط  والتجارة  والصحة  النقل  وزارات  الى  بالشكر  يتقدم  وكما 

واالسكان والبلديات والموارد المائية 
والى قائد عمليات كربالء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي وكافة ضباط 
زويني  احمد  اللواء  كربالء  شرطة  وقائد  كربالء  عمليات  قيادة  ومنتسبين 
وكافة ضباط ومنتسبين قيادة شرطة كربالء والى رؤساء وضباط ومنتسبي 
والمخابرات  الوطني  واالمن  العسكرية  واالستخبارات  االستخبارات  اجهزة 

والمرور والدفاع المدني وطيران الجيش والقوات الضيفية 
والى هيئة الحشد الشعبي بكافة قياداتها ومنتسبيها 

والى النائب االول للمحافظ جاسم الفتالوي والنائب الثاني علي الميالي 
والى  المحافظة  وكوادر  المحاور  ومسؤولي  المحافظ  معاوني  السادة  والى 

اهالي كربالء المقدسة 
والى مدراء  كافة دوائر المحافظة وكوادرها متمثلة بالبلدية والبلديات والماء 
والمجاري والصحة والنفط والغاز والكهرباء والموارد المائية وكافة الدوائر 

الساندة االخرى والهيئات والمواكب الحسينية 
وكما يتقدم بالشكر والتقدير الى كافة الكوادر االعالمية في مختلف المؤسسات 
االعالمية لدورهم الكبير في اظهار هذا الحدث العالمي واخراجه لكافة انحاء 

العالم 

اعمار كربالء / مراسلنا
نصيف  المهندس  المقدسة  كربالء  محافظ  قال 
تم  كبيرة  جهودا  هنالك  ان  الخطابي  جاسم 
االعمار  ووزارة  الوزراء  مجلس  مع  بذلها 
طريق  المعنية  الجهات  كافة  ومع  واالسكان 
القضاء في  كبيرة  مشكلة  يشكل  الذي   االرتال 
لهذا  بديل  طريق  هو  االساس  الحل  ان  مضيفا 
هذا  وان  الحمل  عجالت  خالله  من  تمر  الشارع 
مسارا  سيكون  الذي  الرفيع  طريق  هو  الطريق 
وهذا  الحر  بقضاء  مرورها  العجالت وعدم  لهذه 
يحتاج الى تخصيصات مالية من الحكومة االتحادية 
المحافظة  ان  الى  الفتا  واالعمار  االسكان  ووزارة 

هذا  بخصوص  وجدية  مبكرة  باجراءات  قامت  قد 
البدء  سيتم  متقدمة  خطوات  الى  ووصلنا  الطريق 
الشارع  تأهيل  عن  فضال  العاجل  القريب  في  بها 
قضاء  باتجاه  الكمالية  منطقة  الى  الحر  مرقد  من 
واالسكان  االعمار  وزارة  مع  باالتفاق  التمر  عين 
اننا  مشيرا   الوزراء  مجلس  قرار  وفق  والبلديات 
 سنعمل جاهدين من اجل رفع المعاناة  عن االهالي 
هذا وقد وجه السيد المحافظ بصيانة بعض المقاطع 
الشرطة  مفارز  ونشر  صيانة  الى  بحاجة  التي 
والمرور بشكل مستمر من اجل تحديد السرعة وان 
يكون حمل المركبات وفق الحدد المقرر حفاظا على 

ارواح المواطنين لحين اكمال طريق الرفيع . 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِإَلى  اْرِجِعي  اْلُمْطَمِئنَّة  النَّْفُس  َأيَّتَها  )َيا 
ِعَباِدي  ِفي  َفاْدُخِلي  ْرِضيَّة  مَّ َراِضَيًة  َربِّك 

َواْدُخِلي َجنَّتي(
صدق اهلل العلي العظيم 

رحيل  خبر  تلقينا  واالسى  الحزن  ببالغ 
خادم االمام الحسين عليه السالم وناعي 
السيد  السالم  عليها  الزهراء  موالتنا 
صوته  كان  الذي  الطويرجاوي  جاسم 
الشجي الناطق بالثورة الحسينية موحدا 
بيته  الحسين وال  للصفوف منشدا بحب 
المنبر  خسر  فقد  وبذلك  السالم  عليهم 
التي  قاماته  اشهر  من  واحد  الحسيني 
الحسيني  والفكر  الديني  الوعي  نشرت 

الى العالم 
اليسعنا اال ان نتقدم باسمى ايات التعازي 
اهلل  رحمه  الفقيد  عائلة  الى  والمواساة 
يتغمده  ان  وجل  عز  الباري  سائلين 
الصبر  يلهمهم  وان  الواسعة  برحمتِه 

والسلون 
إنا هلل وإنا إليه راجعون 

المهندس 
نصيف جاسم الخطابي 
محافظ كربالء المقدسة

اعمار كربالء / علي لفتة
أعلن وزير الداخلية عن نجاح جميع الخطط االمنية 
والخدمية والصحية الخاصة بزيارة اربعينية اإلمام 
الحسين )ع( في جميع المحافظات وقال ان أكثر من 
14 مليون زائر دخول المدينة فيما عد محافظ كربالء 

الزيارة من انجح الزيارات التي شهدتها المدينة
وقال الوزير عثمان الغانمي في مؤتمر صحفي عقد 
نجحت  الزيارة  ان  كربالء  عمليات  قيادة  مبنى  في 
أمني  خرق  أي  وقوع  دون  النجاح  هذا  وسجلت 
االمنية  القوات  من  االالف  عشرات  أن  وأضاف 
شاركت في الزيارة وان الجميع كان يعمل إلنجاحها 
ولفت الوزير الى ان الزيارة كانت مهددة من بعض 
لكن  المنظمة  الجريمة  ومن  االرهابية  الجهات 
العمليات االستباقية ويقظة األجهزة االمنية مختلفة 

ساهمت بإنجاح الزيارة
وفي تصريح خاص ألعمار كربالء  قال الغانمي ان 
الخطط االمنية كانت مرنة في جميع المحافظات وهو 
ما ساهم بدخول ماليين الزوار الى المدينة رغم غلق 
الحدود إال متأخرا حيث سمحت الحكومة بدخول عدة 
االف من الزوار االجانب من الدول المجاورة وبين 
الغانمي ان هناك حشدا وطنيا كبيرا متمثال بالوزارات 

والشرطة  الجيش  من  المشتركة  والقوات  العراقية 
شارك  االستخباراتية  والمؤسسة  الشعبي  والحشد 
واهالي  المقدسة  العتبات  دور  شاكرا  الخطط  في 
لمساهمتهم  والعشائر  الحسينية  والمواكب  كربالء 

في انجاح الزيارة عادا الجميع كان في خندق واحد
من جهته قال محافظ كربالء المهندس نصيف جاسم 
الخطابي في المؤتمر الصحفي ان الزيارة كانت مميزة 
جدا وانها من انجح الزيارات التي شهدتها المدينة 
رغم جائحة كورونا لكنها كانت على مستوى الخطط 
تسير  جعلها  في  ساهم  الجميع  ودور  واالنسيابية 
بوتيرة عالية مرجعا االمر الى سهولة الخطط االمنية 
وطرق  جديدة  ساحات  وإيجاد  الطرق  توسعة  والى 
حولية فضال عن دور العتبات واهالي المحافظة كافة 
وأضاف ان المهم في هذه الزيارة هو ما حصل بعدها 
حيث ساهمت العديد من الوزارات في إخالء الزوار 
الذين بلغت اعدادهم بحسب ما اعلنت عنه العتبات 
المقدسة التي لديها كاميرات حرارية  أكثر من 14 
مليون زائر وبين ان هناك التزام كبير من المواطنين 
وان  كورونا  بجائحة  الخاصة  الصحية  تعليمات  في 
الزوار  من  بالطلب  المواكب  احد  قبل  من  ما حصل 
نزع الكمامات هو فعل شخصي وحالة غير صحيحة 

وسيتم التعامل معها بالطرق القانونية .

العتبتني  يف  احلسينية  واهليئات  املواكب  قسم 
احلسينية والعباسية املقدستني

يف  االربعني  لزائري  خدماته  قدم  موكب  الف   32
مجيع احملافظات

  اعمار كربالء / متابعات 
الحسينية  العتبتين  في  الحسينية  والهيئات  المواكب  قسم  اعلن 
والعباسية المقدستين، ، عن مشاركة ٣٢ الف موكب لخدمة زائري 

اربعينية االمام الحسين عليه السالم  بجميع محافظات العراق .
ان  صحفي  تصريح  في  السلمان  نعمة  رياض  القسم  رئيس  وقال 
المواكب التي قدمت الخدمات لزائري األربعين في جميع المحافظات 
بلغت ٣٢ ألف موكب، 1٠٣4٩ منها قدمت خدماتها ضمن الحدود 

االدارية لمحافظة كربالء.
الخدمية  المواكب  بعدد  المحافظات  أكثر  أن  السلمان  وأضاف 
والعزائية والتي قدمت خدماتها في كربالء محافظة بغداد ب٢٨٠٠ 

موكب وهيئة خدمية.
جائحة  خلفتها  التي  االستثنائية  الظروف  وبسبب  انه  الى  واشار 
تدخل  ولم  واالجنبية  العربية  المواكب  من  العديد  تدخل  لم  كورونا 
سوى ٥ مواكب من لبنان، وموكب من سوريا، وموكب من الكويت 

وموكب من باكستان. 

بتوجيه من حمافظ كربالء املقدسة
احملافظات  بني  نوعها  من  االوىل  هي  حديثة  اجهزة  نصب 

العراقية تستخدم لالغراض االمنية وقياس درجة احلرارة

بتوجيه من محافظ كربالء المقدسة  المهندس نصيف جاسم الخطابي 
تم تنصيب 

اجهزة حديثة هي االولى من نوعها بين المحافظات العراقية تستخدم 
يقوم  عداد  الى   اضافة  الحرارة  درجة  وقياس  االمنية  لالغراض 

باحتساب اعداد الزائرين الداخلين الى المحافظة 
حيث ان هذه االجهزة  ستجنب كوادر القوات االمنية الذين يقومون 
بفايروس  اصابتهم  خشية  معهم  التالمس  من  الزائرين  بتفتيش 

كورونا .

أكثر من 14 مليون زائر شاركوا يف احيائها

كربالء تعلن جناح جهودها وخططها االمنية واخلدمية وخطة النقل  يف زيارة اربعينية االمام احلسني )ع(

حمافظ كربالء املقدسة يعزي بوفاة ناعي الزهراء السيد جاسم الطويرجاوي 
ويعلن احلداد ليومني يف عموم احملافظة

خالل لقائه وفد من اهايل قضاء احلر
اخلطابي :نعمل جاهدين من اجل رفع املعاناة عن اهايل القضاء واحلفاظ على ارواح املواطنني

تشييع مهيب يف كربالء  للخطيب احلسيني جاسم الطويرجاوي
ص٨

ص2

ص3

كربالء  تتصدر حمافظات العراق كأعلى نسب معدالت للدراسة االعدادية

دوائر احملافظة جهود كبرية وخملصة يف اجناح زيارة االربعني املليونية
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اعمار كربالء / مها الشمري 

أعلنت مديرية تربية محافظة كربالء تصدرها محافظات 
العراق بأعلى  نسب معدالت للدراسة االعدادية  بمعدل 

.)٩٩٫٨٣(
وقال المدير العام لمديرية تربية كربالء ، عباس عودة 
كربالء  مدارس  من  وطالبة  طالبًا   ٣1 أن  السلطاني 
حصلوا  على معدل ٩٩٫٨٣ ضمن النتائج التي اعلنتها 
اليوم وزارة التربية لمرحلة السادس اإلعدادي بفرعه 

االحيائي.
 ٩٩٫٨٣ بمعدل  االوائل  قائمة  ان  السلطاني  واضاف 
من  كانت  العراق  على  االحيائي  العلمي/  الفرع  في 
نصيب  طالب مدارس مختلفة في كربالء ضمت الذرى 

للبنين، ثانوية نازك المالئكة،وطالبات اعدادية كربالء 
الفرات،النجاح  ،اعدادية  للبنين  الثقافة  للبنات،ثانوية 
للبنات  المسائية  زرارة  ،ثانوية  العدوية  للبنات،رابعة 
تمت   للنجاح  المتحققة  العالية  النسب  هذه  أن  مؤكدا  
الطلبة  التربوية فضاًل عن  الجميع في األسرة  بتكاتف 
هذا  لكربالء  ليكون  اجتهدوا  الذين  وذويهم  انفسهم 

النصيب الوافر من األوائل على العراق.
اآلخرين  المجتهدين  الطلبة  من  العشرات  هناك  وتابع 
عن  الدرجة  بأعشار  تقل  عالية  معدالت  حققوا  ممن 
ذاته  الوقت  في  متمنيًا   ، بهم  المحتفى  األوائل  الطلبة 
في  المقدسة  كربالء  لمحافظة  اإلنجاز  هذا  ديمومة 

السنوات القادمة .

هنا 
نلتقي

ون
هار

بو 
ري ا

زه

شكرا جلهودكم احلسينية

وكما  أيام  عدة  قبل  المقدسة  مدينتنا  عاشت 
بزيارة  تمثل  ومهم  كبيرا  حدثا  عام  كل  في 
والشك  السالم  عليه  الحسين  اإلمام  أربعينية 
أصحاب  قبل  من  بذلت  كبيرة  جهود  هناك  إن 
المواكب والهيئات الحسينية التي انتشرت في 
واألرياف  والقرى  المقدسة  محافظتنا  عموم 
المقدسة  كربالء  إلى  تؤدي  التي  الطرق  وكل 
من  مهمة  جنبه  يشكل  الشعبي  الجهد  هذا 
بذلوا جهود  الرافدين حيث  أبناء  وكرم  أخالق 
كربالء  مدينة  الى  الوافدين  لخدمة  استثنائية 
ما يساهم في راحة  الزيارة وتوفير كل  لتأدية 
امنيا  الشعبي سبقه جهدا  الجهد  هذا  الزائرين 
العاملة  األمنية  التشكيالت  جميع  فيه  ساهمت 
شعبي  وحشد  من شرطة  المقدسة  كربالء  في 
األمني  الجهد  طبعا  أخرى  أمنية  وصنوف 
الخطط  وضعت  حيث  الشعبي  الجهد  سبق 
وبمشاركة  الزائرين  لحماية  األمنية  والبرامج 
وكذلك  االتحادية  الحكومة  من  أمنية  تشكيالت 
الجهد  ذلك  إلى  ويضاف  المجاورة  المحافظات 
الذي بذله الحشد الشعبي في هذا االتجاه وعلى 
بالجهود  يتعلق  وفيما  واتجاهات  محاور  عدة 
الدوائر  كل  كرست  فقد  األخرى  الخدمية 
وخدماتها  آلياتها  كربالء  محافظة  في  العاملة 
لصالح خدمة الزائرين فكانت عبارة عن خلية 
اإلمكانيات  قلة  رغم  متكامل  بشكل  تعمل  نحل 
في  العاملين  للكثير من  الرواتب  وعدم صرف 
الوظائف فيها فكانت البلديات والبلدية والصحة 
بوتيرة  تعمل  األخرى  الدوائر  وكل  والكهرباء 
كل  فكانت  الزيارة  خالل  ومتصاعدة  عالية 
دوائرنا العاملة عبارة عن عائلة واحدة ساهمت 
في إنجاح الزيارة وعاضد ذلك الجهد اإلعالمي 
الزيارة  في عكس مجريات  الذي ساهم  الكبير 
إلى جميع الدول العربية واإلسالمية فشكرا لكل 
أعلى  إلى  نوجهه  الزيارة  هذه  على  القائمين 
لقد  أصغرهم  إلى  المسؤولية  في  المستويات 
تحية وشكر  فألف  الحسينية  للخدمة  أهال  كنتم 

لكم .

بتوجيه من قبل حمافظ كربالء املقدسة
تنفيذ حمطة كهرباء ثالثة يف اجلدول الغربي 

اعمار كربالء / وضاح اليالسري
اعلن  قائمقام قضاء الجدول الغربي راضي حسين الحسناوي عن اكمال االستعدادات  لتنفيذ محطة تحويلية 

للطاقة الكهربائية  11/٣٣هي الثالثة في القضاء مؤكدا ان المباشرة ستكون خالل االشهر القليلة القادمة
واضاف لـ ) اعمار كربالء ( ان المشروع سينفذ بدعم ومتابعة من قبل السيد المحافظ و يأتي ضمن التخصيصات 
الوزارية لقطاع الكهرباء  مشيرا الى انهم حددوا مكان نصب المحطة قرب معهد كربالء التقني بناء على الرأي 
الفني لدائرة التخطيط التابعة لفرع توزيع كهرباء كربالء المقدسة لتقليص التكاليف وسرعة العمل من جهة 
وكون المنطقة االكثر كثافة سكانية من جهة اخرى وكذلك إلستيعاب زيادة االحمال المستقبلية على الشبكة 

الكهربائية منوها الى ان انجاز المشروع سيفك االختناقات عن الشبكة بنسبة كبيرة
بتوجيه مباشر من قبل حمافظ كربالء املقدسة

بكلفة  اخلريات  ناحية  مركز  وتطوير  تأهيل  مشروع  يف  العمل  استئناف 
مليارو٣٠٠مليون دينار    

اعماركربالء / وضاح الياسري
قال مدير ناحية الخيرات الحقوقي فاضل عبد العباس الفتالوي انه وبتوجيه من السيد محافظ كربالء المقدسة 
بكلفة  الخيرات  ناحية  مركز  وتطوير  تأهيل  في مشروع  العمل  استئناف   تم  الخطابي  جاسم  نصيف  المهندس 

مليارو٣٠٠مليون دينار
واضاف  لـ ) اعماركربالء (  ان المشروع ياتي ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم وتسريع االعمار وتتألف 
اعماله من  تطوير خمسة قطاعات خدمية  هي ) االتصاالت , الكهرباء , المجاري , الماء والطرق ( مشيرا الى 
ان العمل في المشروع بلغ نسبة متقدمة تصل الى ٨٥% منوها الى اهمية المشروع الهالي المنطقة امال انجازه 

في اقرب فترة ممكنة . 

اعمار كربالء / وضاح الياسري
قال قائمقام قضاء الجدول الغربي راضي حسين الحسناوي ان مديرية صيانة مشاريع الري والبزل  وبالتعاون مع  
وحدة الموارد المائية في القضاء وحسب توجيهات محافظ كربالء المقدسة تواصل تنفيذ مشروع تبطين مقطع نهر 

قرية الشاطي في القضاء بطول 4كم
واضاف لـ ) اعمار كربالء ( ان المشروع يأتي ضمن التخصيصات الوزارية مشيرا الى ان اعماله تتضمن دفن القناة 
وحدلها ثم رفع التربة ومن ثم تبطينها باالسمنت وايضا تضمنت االعمال اعادة فتح المنافذ االروائية  مشيرا الى ان 
المشروع بلغ  نسبة انجاز متقدمة منوها الى اهمية المشروع  في ارواء مساحات زراعية واسعة  كانت تعاني من 
مشاكل في وصول المياه اليها وكذلك ان المشروع يؤمن ايصال المياه الى عدد من المجمعات التي تعاني من  مشاكل 

كبيرة في شحة المياه الخام في فصل الصيف

وفقًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية الفريق  عثمان 
المقدسة  كربالء  شرطة  قائد  وبأشراف  الغانمي 
والمنشآت اللواء أحمد علي زويني نفذت مفارز قسم 
حملة  المجتمعية  الشرطة  وشعبة  واإلعالم  العالقات 

موسعة لمحاربة الشائعات ،
الغانمي:  العميد عالء  واإلعالم  العالقات  مدير  وذكر 
نفذت مفارز قسمنا باالشتراك مع الشرطة المجتمعية 
حول  للتعريف  بروشورات  وتوزيع  ميدانية  جوالت 
مخاطر اإلشاعة واالخبار الكاذبة وعدم الترويج لها ،
خلف  االنجرار  بعدم  الزائرين  توجيه  تم   :« واضاف 
الفوضى  احداث  الى  تهدف  التي  المغرضة  الشائعات 
وإثارة الذعر والفتن لتعكير صفو األجواء اآلمنة التي 

تشهدها مدينة كربالء المقدسة ،
موضحا »: أن الحملة كانت في  مداخل المدينة وتم 
التثقيفية  المنشورات  عشرات  خاللها  من   توزيع 

على  الحفاظ  لضمان  األمنية  القوات  مع  والتعاون 
األمن واالستقرار وإنجاح زيارة األربعين .

 ُمستشفى النسائية والتوليد التعليمي يف كربالء

 يشهد والدة ) 11 ( طفالَ وطفلة ملريضات ُمصابات بـ » ُكورونا 
» خالل تطبيق خطة طوارئ زيارة األربعني 

اعمار كربالء / سليم كاظم 

لمريضات حوامل  الُمقدسة ، عن  والدة ) 11 ( طفاَل وطفلة  التعليمي في كربالء  النسائية والتوليد  أعلن ُمستشفى 
ذكرى  ُيوم  في  حدثت  حاالت   )  ٥  ( بضمنها   ، الُمنصرمة  األربعين  زيارة  تطبيق خطة  ُكورونا  خالل  بـ   وُمصابات 
الُمناسبة  . وذكر ُمدير المستشفى ، الدكتور إبراهيم الركابي ، إن ردهة العزل ، شهدت خالل تطبيق خطة طوارئ زيارة 
أربعينية إستشهاد اإلمام الحسين )عليه السالم( ، ُمراجعة )11( مريضة وُمصابات بفيروس ُكورونا  . وبَين الركابي 
، إن  المريضات ، ُكَن حوامل في شهرُهَن التاسع ، وبعد تأمين الفريق الُمتخصص وأخذ كافة اإلجراءات اإلحترازية 
وتجهيزه بكل وسائل الوقاية من بدالت عزل وواقيات الوجه وماسكات وقفازات حفاظَا عليه ، بموازاة إجراء الفحوصات 
المختبرية الكاملة للمريضات ، تم إجراء الالزم وُتوليدُهَن ، حيث جاءت والدتُهَن بواقع ) 4 ( حاالت بصورة طبيعية، 
و) 7 ( بواسطة العمليات القيصرية » ، الفتًا في الوقت عينه ، إن  من بين الوالدات هناك ) ٥ ( حاالت حدثت في 
يوم أربعينية إستشهاد اإلمام الحسين )عليه السالم ( » . وأشار الى إن » المريضات وأطفالُهَن ، غادرَن الُمستشفى 
بصحة جيدة ، بعد أن أجريت لُهَن الفحوصات والتحاليل الطبية الالزمة« . وأكد الركابي ، إن« أبطال الجيش األبيض 
في مستشفاه ، إسوة ببقية زمالئهم في المؤسسات الصحية لدائرة صحة المحافظة ، ُمستمرين في تقديم عطائُهم ، ولم 

يَدخروا ُجهدَا في سبيل تقديم أفضل خدماتهم ورعايتهم الطبية والصحية والعالجية للمرضى والُمراجعين  .

اعمار كربالء /فوزية مطلب الغامني
قضاء  في  العطيشي  لمنطقة  الوسطية   الجزرة  انارة  مشروع  بتنفيذ  الحسينية  قضاء  كهرباء  دائرة  قامت 
الحسينية .وقال مدير الدائرة المهندس منتظر ناظم المسعودي  ل )اعمار كربالء ( ان المشروع يتضمن نصب 
٢٥ عمود انارة وبطول 1٥  كيبل مسافة 1 كيلو واضافة محولة خاصة باالنارة على خط الطوارئ وتم تغذيتها 
من الخط .مبينا ان المشروع بجهود ذاتية موضحا ان العمل استغرق )7ايام (  وان هذا المشروع من يمتد من  

بداية العطيشي الى نهاية منطقة ابو سليمان

اعمار كربالء/  فوزية مطلب الغامني
اعلن مدير بلدية الحسينية المشاور القانوني حيدر راضي 
االنقاض  لرفع  كبرى  بحملة  قامت  الدائرة  ان  المسعودي 
حيث  المليونية   االربعين  زيارة  انتهاء  عقب  والنفايات 
جانب  من  الحسينية  لقضاء  المحاور  جميع  العمل  شمل 
محور كربالء -بغداد كربالء  الحسينية والسده  وطويريج  
وتم العمل بالسرعه الممكنة. مبينا ان كمية النفايات بلغت 
٢٦٦٠ طن واالنقاض بكمية ٣٠٠٠طن وتم توزيع اكياس 

نفايات ٣77الف طن وكانت المحاور اربعه والمقاطع ٨  
واالنقاض  النفايات  لرمي  مواقع   ٥ اختيار  تم  انه  مؤكدا 
واختيارها للطمر الرئيسي في مناطق متفرقه في الحسينية 
واضاف ان عدد العمال المشاركين بالزيارة بلغ 4٥٥عامل 
يومي   باجر   1٣٠ ضيفيه   ٣٥ بلديه  موظف   ٥٦ منهم 
لمدة 1٠ ايام لفترة الزيارة  وكان عدد  االليات المشاركة  
بالعمل  7٠ اليه ٥٣ بلديه ومن ضمنها السيارات الصغيرة 

و17 ضيفيه بلديات بغداد  والحشد الشعبي وديالى . 

اعمار كربالء / خليفه حممد علي 
تنفيذا لتوجيهات مدير توزيع كهرباء كربالء المقدسة المهندس عماد عباس كاظم المسعودي واشراف المهندسين مسؤولي قطاعات 

المركز والجنوبي والشمالي ، انجزت مالكات صيانة العباس اعمال فك اختناق التيار الكهربائي لمنطقة جرعة ناحية)البزل( 
من خالل نصب محولة كهربائية سعة)4٠٠KVA( مع كافة ملحقاتها ، وتم فيها نصب)٨( اعمدة كهربائية منها)٦( اعمدة عالي مدور 
و)٢( مشبك ومد سلك المنيوم قياس)1٢٠ملم٢بطول٥٠٠م( باالضافة الى ربط معدات حماية.وفي السياق ذاته اجرت مالكات صيانة 
الغدير اعمال الصيانة المبرمجة لمغذي)F4التعاون( واسفرت عن سحب اسالك ضغط عالي بطول)٢٥٠م( وتبديل معدات حماية)سيت 
كت اوت وجنابر متضررة( مع قطع األشجار وازالة التغليف من االسالك.، وفي نفس الوقت نفذت صيانات العامل والنضال والحر القطاع 
الشمالي للفرع اعمال الصيانة المبرمجة على مغذي )F٥ الشمال( في حي العامل، وتضمن العمل فتح كتف جديد لفك االختناق الحاصل 
االختناق  لفك  ٣٢م(  قياس)1×1٥٠ملم٢بطول  نحاس  قابلو  )٨٠م(ومد  بطول  قابلو  سحب  تم  )1حزيران(كما  مدرسة  محولة  على 
الحاصل على محولة كهربائية بالمنطقة و تبديل )جنابر ضغط عالي 11KVA وجنابر ضغط واطئ ٢٢٠V(، و تمكنت مالكات صيانة 
النضال من اجراء الصيانة المبرمجة على مغذي) F٥ الشهداء( في حي المهندسين، متضمنا   استبدال اسالك قياس) 1٢٠ملم٢ بطول 
٨٠م( . فيما نفذت مالكات صيانة الحر اجراءات الصيانة المبرمجة على مغذي )F1٠الشمال( وتم فيها قطع االشجار المتعارضة مع 

الشبكة وسحب االسالك المتدلية على امتداد المغذي باالضافة الى نصب ) ٢ سيت لنك فيوز(.

اعمار كربالء/ حممد عبد زيد 
قامت الكوادر المختصة في بلدية قضاء الهندية 
النفايات  من  طن   4٠٠٠ من   أكثر  برفع 
الخدمات  مخلفات  نتيجة  المتجمعة  واالنقاض 
اإلمام  أربعينية  زيارة  مراسيم  خالل  المقدمة  
قضاء  قائممقام  وقال   . السالم  عليه  الحسين 
اعمار  ل)  الشافعي  منتظر  المهندس  الهندية 
التي  الواسعة  التنظيف  حملة  أن  كربالء( 
استمرت طيلة أيام الزيارة اشتركت فيها  آليات 
حيدر  المهندس  مديرها  وبإشراف  البلدية 
والساحات  الشوارع  شملت   حيث  الجنابي 
واكتاف االنهر واألحياء السكنية وتضمنت رفع 
بواقع  ٣٠٠  الزيارة  المتجمعة خالل  النفايات 
طن يوميا وبوجبات عمالية صباحية ومسائية . 
الفتا إلى أن كمية النفايات لهذا العام قد شهدت 
زيادة ملحوظة مقارنة بكمية النفايات المرفوعة 
خالل موسم الزيارة للعام الماضي والسبب في 
ذلك يعود إلى زيادة استخدام األواني واالقداح 
وأكد   . كورونا  مرض  من  للوقاية  البالستيكية 
القائممقام استمرار حملة التنظيف لتشمل جميع 
الوقت  في  داعيا   . السكنية  واألحياء  المناطق 
عمال  مع  التعاون  الى  المواطنين  جميع  نفسه 
النفايات  تواجد  أماكن  عن  واإلبالغ  التنظيفات 

واالنقاض .
ومن الجدير بالذكر أن بلدية قضاء الهندية تنفذ 
الحاصلة  التجاوزات  حاليا حملة واسعة إلزالة 

على الشوارع واألرصفة في عموم القضاء .

اعمار كربالء / مراسلنا
 اكد محافظ كربالء المقدسة نصيف جاسم الخطابي  
على اهمية ودور العشائر العراقية في رسم مستقبل 
العراق    اعداء  حاكها  التي  المخططات  وافشال  البلد 
الذي  العشائري  التجمع  حضوره   خالل  واضاف 
النجف  في  ديوانها  في  حسن  بني  عشيرة  اقامته 
وبابل  االشرف  النجف  محافظي  وبحضور  االشرف 

ورئيس جهاز االمن الوطني الفريق الركن عبد الغني 
االسدي والنائب السابق صالح المطلك   ان  العشائر 
العراقية الزالت صمام االمان لبناء البلد وعدم تقسيم 
المجتمع العراقي على اساس طائفي او قومي وانها  
التي  الخبيثة  المشاريع  بوجه  مشرفة  وقفة  وقفت 

ارادت في كل مرة تمزيق وحدة البلد وامنه.

خالل حضوره  التجمع العشائري الذي اقامته عشرية بين حسن يف النجف االشرف
اخلطابي يؤكد على اهمية ودور العشائر العراقية يف رسم مستقبل البلد وافشال املخططات 

اليت حاكها اعداء العراق

كربالء  تتصدر حمافظات العراق كأعلى نسب معدالت للدراسة االعدادية

قسم العالقات واإلعالم  يف قيادة شرطة كربالء 
ينظم محلة حملاربة الشائعات بالتعاون مع شعبة الشرطة اجملتمعية

تنفيذ مشروع انارة اجلزرة الوسطية ملنطقة العطيشي قضاء احلسينية

بلدية اهلندية ترفع أكثر من  ٤٠٠٠ طن من النفايات

املوارد املائية تواصل تنفيذ مشاريعها يف اجلدول الغربي

مالكات صيانة العباس تفك اختناقات التيار الكهربائي ملنطقة جرعه

وصيانات القطاع الشمالي والغدير جتري اعمال الصيانة املربجمة

نفذتها بلدية احلسينية
محلة كربى لرفع االنقاض والنفايات عقب انتهاء مراسم زيارة االربعني
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اعمار كربالء / سعد عواد / علي لفته 
نجــاح  عــن  المقدســة  كربــالء  فــي  المحليــة  الحكومــة  اعلنــت 
خططهــا االمنيــة والخدميــة وخطــة النقــل الخاصــة بزيــارة االربعيــن 
المليونيــة وقــال محافــظ كربــالء المهنــدس نصيــف جاســم الخطابــي 
لـــ )اعمــار كربــالء (  ان هــذه  الزيــارة كانــت مميــزة جــدا وانهــا مــن 
انجــح الزيــارات التــي شــهدتها المدينــة رغــم جائحــة كورونــا لكنهــا 
كانــت علــى مســتوى الخطــط واالنســيابية ودور الجميــع ســاهم فــي 
ــط  ــهولة الخط ــى س ــر ال ــا االم ــة مرجع ــرة عالي ــير بوتي ــا تس جعله
االمنيــة والــى توســعة الطــرق وإيجــاد ســاحات جديــدة وطــرق 
حوليــة فضــال عــن دور العتبــات المقدســة وكافــة الدوائــر الخدميــة  

ــة . ــي المحافظــة كاف واهال
قيادة شرطة كربالء 

مديــر اعــالم قيــادة شــرطة كربــالء العميــد عــالء الغانمــي  اكــد ان 
الخطــة االمنيــة التــي اســتمرت اكثــر مــن أســبوع شــارك فيهــا أكثــر 
ــة  ــات العراقي ــالء والمحافظ ــن كرب ــي م ــر أمن ــف عنص ــن ٥٠ أل م
الشــعبي  والحشــد  والشــرطة  الجيــش  مــن  وقطعــات  المختلفــة 
فضــال عــن آالف المتطوعيــن إضافــة الــى طيــران الجيــش وحــرس 
ــم  ــث ل ــة حي ــت مرن ــام كان ــذا الع ــى ان الخطــة ه الحــدود وأشــار ال
ــارات  ــي الزي ــا ف ــة كم ــى وســط المدين ــة ال ــق الطــرق الموصول تغل
الســابقة بعــد ان قامــت القــوات االمنيــة المشــاركة فــي الخطــة 
ــتباقية  ــات اس ــا بعملي ــة وقيامه ــة بالمدين ــق المحيط ــن المناط بتأمي
فــي االماكــن التــي تمكنــت االجهــزة االســتخباراتية مــن تدقيــق 
ــى  ــور عل ــن والعث ــن المطلوبي ــدد م ــال ع ــم اعتق ــد ت ــا وق تفاصيله
ــة ستســتمر  ــان الخطــة االمني ــة وبحســب الغانمــي ف اســلحة مختلف
حتــى مغــادرة آخــر زائــر الــى  مدينــة وعــودة الــزوار االجانــب الذين 
وفــدوا الــى  المدينــة بعــد الســماح لهــم مــن قبــل الحكومــة العراقيــة 
مثلمــا تســتمر لحيــن تأمنيــن وصــول الــى الــزوار الــى مدينــة النجــف 

ــي )ع( ــام عل ــارة االم ــاء زي إلحي
ــه  ــدت في ــا رســّما أّك ــة العباســية المقدســة بيان ــا اصــدرت العتب فيم
ــي  ــّد اإللكترون ــة الع ــا لمنظوم ــجلين وفق ــن المس ــداد الزائري أن أع
وخــالل أحــد عشــر يومــا بلــغ 14 مليونــا و٥٥٣ ألفــا و٣٠٨ زائــر 
وزائــرة وأشــارت فــي بيانهــا الــى ان هــذه االحصائيــة كانــت لمداخــل 
المدينــة الخمســة مــن جهــة بغــداد وبابــل والنجــف والحســينية 
والحــر وذكــرت العتبــة فــي بيانهــا أن اعــداد زوار هــذا العــام هــي 
ــزوار 1٥  ــا عــدد ال ــغ فيه ــي بل ــام الماضــي الت ــارة الع ــل مــن زي اق
ــن  ــر م ــت أكث ــا كان ــرة لكنه ــر وزائ ــا و٩4٩ زائ ــا و٣٢٢ ألف مليون
العــام قبــل الماضــي حيــث بلــغ عــدد الــزوار 1٣ مليونــا و٨74 ألفــا 

ــرة ــر وزائ و٨1٨ زائ
بلدية كربالء 

فيمــا قــال  مديــر بلديــة كربــالء المهنــدس عبيــر ســليم إن 1٢ 
محافظــة شــاركت فــي الجهــد الخدمــي للزيــارة بمــا فيهــا محافظتــي 
االنبــار وصــالح الديــن ومحافظــات الفــرات األوســط والجنــوب 
وأضــاف ان الخطــة شــارك فيهــا ٦1٣ آليــة تخصصيــة وأكثــر مــن 
٣٦٥٠ عامــل نظافــة وتــم رفــع 17 ألــف طــن مــن النفايــات واشــار 

الــى ان تــم توزيــع ٩٠٠ حاويــة نفايــات بيــن الــزوار و4٥٠ ألــف 
كيــس نفايــات بعــد ان تــم تقســيم المدينــة الــى أكثــر مــن 11 قاطعــا 

ســاهم فــي إدارتهــا جميــع منتســبي الدائــرة
العتبة احلسينية املقدسة 

مديــر إعــالم العتبــة الحســينية المقدســة علــي شــبر قال  ان عشــرات 
اآلالف مــن المنتســبين قدمــوا الخدمــات الكبيــرة الــزوار وحافظــوا 
علــى انســيابية الزيــارة رغــم الزخــم الكبيــر واالعــداد غيــر المتوقعة 
وســط جائحــة كورونــا وأضــاف ان العتبــة قدمــت الكثيــر مــن 
الخدمــات للــزوار بمــا فيهــا المــأكل والمشــرب والنقــل وأشــار الى ان 
المتولــي الشــرعي للعتبــة المقدســة الشــيخ عبــد المهــدي الكربالئــي 
اشــرف بنفســيه علــى جميــع الخطــط الموضوعــة بمــا فيهــا تقديــم 
ــع الطوائــف  ــزوار العــرب واالجانــب ومــن جمي افضــل الخدمــات لل
واالديــان ومشــاركة علمــاء وشــخصيات دينيــة مــن طوائــف متعــددة 
ــد  ــن خاصــة بع ــة المندائيي ــن وصابئ ــل زوار مســيحيين وايزيديي مث
ســماح الحكومــة العراقيــة بدخــول 1٥٠٠ زائــر مــن كل دولــة 
ــن اغــالق الحــدود والمطــارات نتيجــة تفشــي  ــد ســتة  أشــهر م بع
فيــروس كورونــا وبحســب شــبر فــان عــدد المواكــب التــي وصلــت 
الــى المدينــة٢٠  موكبــا مــن  ثمــان دول عربيــة واجنبيــة مــن بينهــا 
بريطانيــا والســويد والهنــد وباكســتان ونيجيريــا والســعودية ولبنــان 

والكويــت فضــال عــن اســتقبال 1٠ آالف موكــب محلــي مــن داخــل 
العــراق وأكثــر مــن ثمانيــة آالف و٨٠٠ موكــب خدمــي تــوزع عنــد 
ــرب  ــة بالق ــة القديم ــى المدين حــدود ومداخــل المحافظــة وصــواًل إل
مــن مرقــد االمــام الحســين وأخيــه العبــاس )عليهمــا الســالم(، بينمــا 

اختص1٢٠٠موكــب بإقامــة العــزاء وفــق جــدول اعــده القســم. 
وذكــر شــبران عمليــة اخــالء الــزوار تتواصــل بشــكل مســتمر 
إلخــالء الجميــع عبــر محــاور ومخــارج المدينــة وهــذه المــرة مــن 
وســط المدينــة منوهــا الــى انــه يتــم تعفيــر اســطول النقــل وتعقيمــه 

مــع كل عمليــة اخــالء ونقــل نصــف عــدد الــركاب لــكل حافــل
دائرة صحة كربالء 

ــالء المقدســة ، ، نجــاح خطــة طــوارٔي   ــرة صحــة كرب ــت دأي ؤاعلن
زيــارة ٔاربعينيــة اإلمــام الحســين )عليــه الســالم( ، فــي حيــن بينــت 
ــد  ــا ، ق ــروس ُكورون ــة في ــة لُمواجه ــراءات الوقأيي ــز اإلج ٕان  تعزي
تصــدرت مضاميــن خطتهــا لهــذا العــام«. وقــال مديــر عــام الدأيــرة ، 
الدكتــور صبــاح الموســوي ، ٕان »خطــة الطــوارٔي الوقأييــة لزيــارة 
األربعيــن ، التــي بوشــر العمــل فيهــا قبل عشــرة ٔايام من بــدء الزيارة 

، قــد ســجلت نجاحــا باهــرا ُتضــاف ٕالــى سلســلة النجاحــات الُمتحققــة 
خــالل الزيــارات المليونيــة الســابقة ». ؤاضــاف الموســوي ، ٕان » 
مواجهــة جأيحــة فيــروس ُكورونــا، والحــد مــن ٕانتشــارها  كانــت فــي 
مقدمــة ٔاولوياتنــا عنــد تنفيــذ الخطــة ، حيــث عملنــا جاهديــن علــى 
زيــادة وعــي المواطنيــن والزأيريــن مــن خــالل التٔاكيــد علــى )التباعد 
اإلجتماعــي، لبــس الكمامــات ، النظافــة الشــخصية وغســل اليديــن 
ــع  ــي ُموًس ــح ميدان ــة مس ــا عملي ــا ٔاطلقن ــون »، كم ــاء والصاب بالم
تمثــل بٔاخــذ مســحاٍت لألنــف والبلعــوم للزأيريــن ؤاصحــاب المواكــب 
الحســينية بٕاســتخدام تقنيــة الـــ )pcr( ، بهــدف الكشــف والســيطرة 
ــم  ــة دون ٕانتشــاره بينه ــا الُمســتجد والحيلول ــروس ُكورون ــى في عل
ــوارٔي ،  ــة الط ــق خط ــاء  تطبي ــه » بٕانته ــوي ، ٕان ــن الموس ». وبَي
ــادات  ــان » عــدد مراجعــي شــعب الطــوارٔي واإلستشــاريات والعي ف
ــًا  ــى    )٥1٢٥٠( مراجع ــل ٕال ــد وص ــفيات ق ــي المستش ــرة ف الخاف
» ، بينمــا بلــغ » عــدد الزأيريــن الذيــن ٕاســتقبلتهم المفــارز الطبيــة 
)٦4٨٥٨٣( زأيــرًا، ُموضحــًا ٕان  عــدد اإلحــاالت التــي تــم عالجهــا 
ونقلهــا بعجــالت اإلســعاف الفــوري وصــل ٕالــى )٣٥٠٥٠( ٕاحالــة. 
ــن ٕان »  ــة ، فــي حي ــغ )41٩( عملي ــات بل ــع ، ٕان  عــدد العملي وتاب
ــى ٕان » المــالكات  ــًا ال ــوالدات بلغــت )٦4٨( والدة » ، الفت عــدد ال
المختبريــة ٔاجــرت )٣417٣( فحصــًا مختبريــًا ، و)٨٠٦1( فحصــًا 
بجهــازي األشــعة الســونار ، و)17( ُفحــص بجهــاز الناظــور ، 
بينمــا بلــغ عــدد الفحوصــات بجهــازي الرنيــن والمفــراس )1٢٣1( 
فحصــًا ». وختــم الموســوي تصريحــه بالقــول ٕان » الحمــالت التــي 
قــام بهــا مصــرف الــدم المتنقــل فــي منطقــة مــا بيــن الحرميــن خــالل 
الفتــرة التــي ســبقت الزيــارة ولغايــة ظهــر اليــوم ، فــٔان عــدد قنانــي 
الــدم التــي تــم تبــرع المواطنيــن والزأيريــن بلــغ )17٩٨( قنينــة دم 

مختلفــة األصنــاف  .
مجعية اهلالل االمحر 

ــت  ــة قدم ــالء المقدس ــرع كرب ــي / ف ــر العراق ــالل األحم ــة اله جمعي
ــوم  ــن ي ــدًء م ــام( ب ــدار )٩ أي ــى م ــرام وعل ــن الك ــا للزائري خدماته
مســلم  حميــد  وقــال    ٢٠٢٠/1٠/٨ ولغايــة   ٢٠٢٠/٩/٣٠
ــغ عــدد المســتفيدين  ــالء وبل ــة فــي كرب ــر فــرع الجمعي فرهــود مدي
)٢,٥٣4,4٩٥( مســتفيد وقــد توزعــت الخدمــات المقدمــة للزائريــن 
وشــملت  أســعاف المصابيــن بجــروح بســيطة او حــروق وتــم تقديــم 
ــة  ــا الجوال ــة وبواســطة مفارزن ــع الميداني ــي المواق هــذه الخدمــة ف
والبالغــة عددهــا )٦ مفــارز( موزعــة داخــل المدينــة وقضائــي 
ــتفيدين )٢٢٠٣٠1(  ــدد المس ــغ ع ــث بل ــر حي ــن التم ــة وعي الهندي

مســتفيد. كذلــك نقــل الحــاالت المرضيــة التــي تســتوجب النقــل الــى 
أقــرب مركــز صحــي بعــد تقديــم اإلســعافات األوليــة وبلــغ عــدد 

المســتفيدين )٢٨7٠( مســتفيد.
واضــاف تــم اســتخدام مــادة )الســيرفس اكســن( فــي تعفيــر وتطهيــر 
الهيئــات والمواكــب الحســينية والمســاجد والطــرق التــي يســتخدمها 
الزائريــن بواســطة المرشــات اليدويــة والســيارات الحوضيــة وكذلك 
رش المــواد المطهــرة علــى ايــدي الزائريــن وبلــغ عــدد المســتفيدين 
ــات الحســينية  ــب والهيئ ــا اعــداد المواك )1٩1٣77٢( مســتفيد ام

والمســاجد التــي تــم تعفيرهــا فبلــغ عددهــا )4٢٨٣( . 
ــينية  ــات الحس ــب والهيئ ــاب المواك ــي ألصح ــي الصح ــع الوع ولرف
الــزوار  بيــن  اإلصابــة  ونقــل  لإلصابــة  عرضــة  أكثــر  كونهــم 
قــام متطوعــو ومنتســبو فرعنــا بألقــاء المحاضــرات التوعويــة 
واالرشــادات الصحيــة وتوزيــع الفولــدرات بيــن أصحــاب المواكــب 
المســتفيدين  عــدد  بلــغ  حيــث  ســواء  حــد  علــى  والزائريــن 
)11٩,٣٨٥( مســتفيد. وللحــد مــن اإلصابــة بفايــروس كورونــا 
وعــدم انتشــارها تــم توزيــع مستــــــــــلزمات الحمايــــة الشــخصية 
عــدد  بلــغ  حيــث  يــد(  مطهــرات   , كفــوف   , )كمامــات  ومنهــا 
المســتفيدين )٢11,٩7٠( مســتفيد . الفتــا شــارك )1٢٠( متطــوع 
ومنتســب مــن فــرع كربــالء المقدســة و)٢٠٠( متطــوع ومنتســب 
مــن المركــز العــام وفــروع ) نينــوى , صــالح الديــن , االنبــار , 

واســط , الديوانيــة , المثنــى , ذي قــار). 
مديرية ماء كربالء 

مديريــة مــاء كربــالء قدمــت  خدماتهــا خــالل زيــارة األربعيــن 
ــاون  ــك بالتع ــارة وذل ــن الزي ــرة م ــام االخي واســتعداداتها خــالل االي
مــع الدوائــر الخدميــة االخــرى ووضــع اطــر عمــل مســتقبلية بيــن 
ــق عمــل  ــم خدمــات افضــل كفري ــة مــن شــأنها تقدي ــر الخدمي الدوائ

ــة  ــدات اإلداري ــن التعقي ــدا ع ــد بعي واح
ــراوي  وقــال مديــر مــاء كربــالء  المهنــدس محمــد فاضــل  النص
وخــالل جوالتــه الميدانيــة فــي مركــز المدينــة والتواصــل مــع 
ــة  ــن اداء المديري ــا ع ــتوى الرض ــة مس ــينية لمعرف ــب الحس المواك
مــن قبــل المواطنيــن والمواكــب  ان المديريــة تســعى جاهــده لتوفيــر 
ــة وخصوصــا خــالل  ــاءة عالي ــودة وكف ــع وبج ــاه للجمي ــة المي خدم

ــة  ــارات المليوني الزي
وكذلــك اوضــح خــالل الزيــارة لمشــروع المــاء الخــام فــي بــاب بغــداد 
ــى مشــروع  ــاه الخــام ال ــال ونهــارا لضــخ المي ان العمــل مســتمر لي

حــي الحســين وان اعمــال التنظيــف ورفــع النفايــات المتراكمــة علــى 
ــة  ــاه بكامــل الطاق المشــبكات تكــون مســتمرة لضمــان وصــول المي

اإلنتاجيــة
املوارد املائية 

المهنــدس حســنين قحطــان العــواد مديــر المــوارد المائيــة فــي 
ــي قامــت بهــا  ــد  أن االســتعدادات والخطــه الت ــالء المقدســة اك كرب
المديريــة قبــل الزيــاره أتــت ثمارهــا خــالل الزيــارة  باالضافــه إلــى 
ان اآلليــات المنتشــرة فــي تقطعــات االنهــر والمبــازل ضمــن الخطــة 
المعــدة  قامــت بــدور كبيــر فــي فتــح االختناقــات مــن أجــل المحافظــة 
علــى أنســيابية الميــاه وفــق المناســيب التشــغيلية لمحطــات اإلســالة 
طيلــة  فتــرة الزيــارة وبتنســيق مــع مديريــة الصيانــة ، مضيفــا الــى 
قيــام كــوادر قســم المحطــات بمتابعــة  صيانــة وتشــغيل محطــة ضــخ 
الــرزازة لتصريــف ميــاه المبــازل والمجــاري ، حيــث تعمــل المحطــة 
ــاه  ــيب مي ــى مناس ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــاعه م ــدار ٢4 س ــى م عل
المبــازل وكذلــك تكثيــف حمــالت رفــع التجــاوزات علــى اكتــاف 

ــة مــن اصحــاب المواكــب الحســينية . الجــداول واالنهــر الحاصل
الســيد حاتــم الســوداني مديــر إدارة في مركــز وزارة المــوارد المائية 
والمكلــف بــأداره الجهــد اآللــي المشــارك لخدمــه الزائريــن قــال  ان 
ــهيالت  ــه  والتس ــم والدق ــم بالتنظي ــت تتس ــام كان ــذا الع ــارة له الزي
ــة  التــي حصلــت ســواء فــي دخــول الزائريــن وخروجهــم مــن مدين
كربــالء المقدســة واســتطاع أســطول الــوزارة مــن العمــل علــى مــدار 

الســاعة لخدمــة الــزوار الذيــن احيــو هــذه المناســبة العظيمــة 
شركة تعبئة خدمات الغاز 

شــركة تعبئــة وخدمــات الغــاز فــي كربــالء ، اســتنفرت كافــة جهودها 
وآلياتهــا لخدمــة زائــري االمــام الحســين عليه الســالم  

ــر أســطوانات الغــاز الســائل للمواكــب  وواصلــت حملتهــا فــي توفيـ
ــذا الصــدد.  ــا به ــا وكوادره الحســينية، واســتنفار جهوده

الحملــة جــاءت تنفيــذا لتوجيهــات اإلدارة العليــا فــي الشــركة بالبيــع 
المباشــر إلســطوانات الغــاز علــى مــدار الزيــارة االربعينيــة ولحيــن 
ــة آالف  ــعر )٥٠٠٠( خمس ــاور ، وبس ــدة مح ــمل ع ــا وتش انتهائه
دينــار فقــط لالســطوانة الواحــدة، فضــال عــن توفيــر اســطول لنقــل 
الزائريــن، ضمــن الخطــة الُمتفــق عليهــا فــي كل عــام مــع الدوائــر 
المواكــب  واســناد  دعــم  أجــل  مــن  الشــركة  وفــروع  الخدميــة 

ــم. ــة احتياجاته ــر كاف ــن لتوفي ــينية والزائري الحس
ــة  ــل التعبئ ــالء المقدســة ومــن خــالل معام ــي كرب ــرع الشــركة ف  ف
والتــي عددهــا ٩ معامــل ، كثفــت جهودهــا فــي تعبئــة وتجهيــز 
اســطوانات الغــاز ، ومتابعــة انتاجهــا عبــر فــرق التفتيــش والمتابعــة 
ــة ،  ــة للســيطرة النوعي ــان تســويق اســطوانة قياســية خاضع لضم
حيــث يصــل انتاجهــا اليومــي مــن االســطوانات 4٠ الــف اســطوانة  
يوميــا ، مــع تأميــن خزيــن اســتراتيجي يفــوق حاجــة المواكــب 
ــة.  ــارة المليوني ــن الزي ــاء م ــن االنته ــن ولحي ــينية والمواطني الحس
ــد  ــلت العدي ــاز ارس ــات الغ ــة وخدم ــة لتعبئ ــركة العام ــر إن الش ُيذك
ــر  ــوادر مــن مق ــل اإلســطوانات )المســطحات( وبك ــات نق مــن مركب
الشــركة وفروعهــا ، فضــال عــن لجــاٍن مــن الهيئــات واألقســام لدعــم 
الجهــود فــي عــدد مــن المحافظــات ال ســيما فــي محافظتــي كربــالء 
ــة  ــة خدم ــة المبارك ــذ ه الحمل ــي ه الُمقدســة والنجــف واالشــرف ف

ــن الكــرام والمواكــب الحســينية للزائري
دائرة بيئة كربالء 

  تســتمر  الحملــة البيئيــة والصحيــة الخاصــة بفــرق مديريــة بيئــة 
كربــالء المقدســة فــي مدينــة كربــالء المقدســة بمناســبة زيــارة 
اربعينيــة االمــام الحســين )عليــه الســالم( وتــم خاللهــا  توزيــع 
اكيــاس النفايــات علــى المواكــب الحســينية وبالتعــاون مــع شــرطة 
حمايــة البيئــة .وكذلــك نوزيــع الكمامــات وتوجيــه ارشــادات التوعية 

ــب الحســينية  ــى اصحــاب المواك ــة ال ــة والصحي البيئي

احلكومة احمللية واالجهزة االمنية ودوائر احملافظة جهود كبرية وخملصة يف اجناح 
زيارة االربعني املليونية

اركان فاضل

وء
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طة
نق

   الكبــار فــي الســن ممن عاشــوا المرحلة الســابقة حكوا 
لنــا الكثيــر ســلبا وايجابــا عمــا مــر بــه العــراق ،حدثونــا 
ر نظــام  صــدَّام حســين   انــه فــي  عــام 1٩77 ســخَّ
ــٍة  ــٍة  وماكين ــرة واســتخباراتيٍَّة قمعيَّ ة عســكريٍَّة كبي ــوَّ ق
ــعائر الحســينيَّة مــن  ِإعالميَّــةٍ رهيبــٍة للقضــاِء علــى الشَّ
خــالِل قمعــِه النتفاضــِة َأنصــار الُحســين الّســبط )ع( 
ارِه الذيــن َأصــّروا علــى التحــّدي فانطلُقــوا  ومحّبيــه وُزوَّ
مــن مدينــِة النَّجــف اأَلشــرف ِإلــى كربــالء الُمقدَّســة 
مشــيًا علــى اأَلقــدام الداء زيــارِة اأَلربعيــن علــى العــادِة.

ــة التــي شــكَّلها الّنظــام  وحكــوا لنــا عــن المحكمــة الخاصَّ
الُمَؤبَّــد   باإِلعــدام والّســجن  َأحكامــًا  والتــي اصــدرت 

ــبط )ع(. ــات مــن َأنصــار الُحســين الّس بحــّق المئ
حــف     فهــل نجــَح النظــام الســابق  فــي ِإيقــاف الزَّ
ــن مــن اخافــة انصــار  المليونــي االربعينــي؟! وهــل تمكَّ

الحســين وعشــاقه  ليترُكــوا مســيرات اأَلربعيــن.
ــة  ــت ُممارســاتِه القمعيَّ ــا... هــل حال نعــود ونســال  اهلن

ــن ؟؟؟ ــرة اأَلربعي دوَن اّتســاع وانتشــار ظاه
جاءنــا الجــواب مــن اهلنــا ...ال والــف ال....فيمــا قوافــل 
ــن صــوب  ــف ســيل الزائري ــم يتوق الشــهداء اســتمرت ل
كربــالء ومــا نشــهده اليــوم فــي االربعينيــة  التــي وقــَف 
العاَلــم عاِجــزًا عــن تفســيِرها وتحليِلهــا لعَظمــِة الــّدروس 
اإِلنســانيَّة والحســينيَّة والوطنيَّــة واأَلخالقيَّــة التــي برزت 
فيهــا خيــر دليــل علــى تمســكنا بحــب ال البيــت وكل 
ــة  ــِة، باأَلدلَّ ــى الكلم ــكّل معن ــا ب ــا االهي ماحصــل كان لطف
ــهادات والمســاهمات ..زاد الحــب ..زاد  والبراهيــن والشَّ

االيمــان وزاد العطــاء .
   

   واود ان اذكــر ان الّلطــف اإِللهــي اخــذ يتجلــى ببركــِة 
ــباب الُحســيني فــي  دمــاِء كربــالء  وتكــوَن تضحيــات الشَّ
ــعلة عاشــوراء  ــّذي ُش ــذي ُيغ ــود ال ــر الَوق انتفاضــِة صف
واأَلربعيــن حــوَل العاَلــم ومنهــا مســيرة لنــدن  المليونيَّــة  
ــت مضاجــع ســفارة آل َســعود العــام الماضــي  التــي َأقضَّ
ــى  ــّوش عل ــيرَة ُتش ــوا  َأنَّ المس ــوا وقال ــا اعترض عندم
ُمذكَّــرة  فــي  ورَد  كمــا  والشــارع  الســفارة  مراجعــي 
ــفارة ِإلــى الخارجيَّــة البريطانيَّــة فــي حينهــا، وازعــج  السَّ
ــاءا  ــن احي ــون بالماليي ــر اللبناني ــا تظاه ــرائيل عندم اس
لذكــرى امــام االمــة الحســين الســبط عليــه الســالم 
وازعــج العالــم وفــود اربعيــن ملبونــا مــن جميــع انحــاء 

ــى كربــالء المقدســة ، ــم ال العال
وهكــذا فــان مقولــة الســيدة زينــب عليهــا الســالم ) 
ــَن  ــل بي ــة الَوص ــت حلق ــو ذكرنا(اصبح ــن تمح ــواهلل ل ف
ــة   اغي ــمّيين الطَّ ــة الهاش ــِه عقيل ــدَّت في ــد تح ــاٍض بعي م
ِإبــن الّطلقــاء يزيــد بقوِلهــا فــي مجلســِه ]فــَواهلل ال تمُحــو 
ِذكَرنــا[ وحاضــٌر عظيــٌم يتجلَّــى فيــِه التحــّدي  حــوَل 
العاَلــم ولتمتلــيء كربــالء بزوارهــا  ويصــل صوتهــا 
ــة  ــك ياحســين ( فاصبحــت االربعيني ــماِء) لبي ــاق السَّ الف
ــا  ــام بلياليه ــل عشــرة اي ــوم ويمضــي ب ليســت مجــرد ي
تاتــي قوافــل الحجيــج مــن كل حــدب وصــوب مــن جميــع 
ــراق عشــاق  ــل الع ــرم اه ــم بك ــا به ــم مرحب ــاء العال انح
الحســين وفــي كل عــام يتصاعــد العــدد عمــا ســبقه مــن 
ــد  ــع التباع ــذا ٢٠٢٠ وم ــا ه ــي عامن ــى ف ــوام ،وحت أع
االجتماعــي وتوقــف الســفر بســبب جائحــة كورونــا 
ــل  ــن وص ــن الذي ــوت المعزي ــماء اص ــان الس ــأت عن م
ــد  ــب واح ــا بقل ــون جميع ــا يهتف ــى 14 مليون ــم ال عدده
للحســين الســبط ، وهكــذا يعلــو  صوتنــا وبشــجاعة 
ــوا  ــم َأن ُتناِصُب ــذوا  حذرك ــن خ ــة والمعادي ــول للجهل نق

ــت،، ــِة ذريعٍةكان ــينيَّة وبَأيَّ ــعائر الُحس ــداء للشَّ الَع
ــوراء  ــع عاش ــد م ــّدد العه ــون فُنج ــُن العراقي ــا نح    َأمَّ
وكربــالء بقوِلنــا }يــا َأبــا َعْبــِداهلِل ِإّنــا ِســْلٌم ِلَمــْن ســاَلَمُكْم 
ــْوِم اْلِقياَمِة{.ونشــكر اهلنــا  ــْم ِإلــى َي ــْن حاَرَبُك ــْرٌب ِلَم َوَح
فقــد ربونــا تربيــة اســالمية صحيحــة علــى حــب محمــد 

ــن ــوات اهلل عليهــم اجمعي وال محمــد صل

نا
َ
اهلل ال متحو ذِكر

َ
فو
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اعمار كربالء / امحد السالمي 
على  غفت  التي  المدينة  تلك  )طويريج(    الهندية 
وفي  عام  كل  في  اعتادت  الخالد  الفرات  نهر  ضفاف 
الماليين  لتستقبل  جناحيها  تفتح  أن  األيام  هذه  مثل 
اإلمام  استشهاد  باربعينية  المعزيين   الزائريين  من 
محاورها  من  كربالء  إلى  القادميين  الحسين)ع( 
سرادق  ينصبون  اهلها  هم  فها  والشرقي  الجنوبي 
ليستقبلوا  بيوتهم  إلى  باإلضافة  والضيافة  العزاء 
امتدت  محاور  عبر  قدموا  الذين  الماليين  ويضيفوا 

إلى خارج الوطن ...
الشافعي  المهندس..منتظر  القضاء  قائممقام  يقول 
ألعمار كربالء   ..لقد بدأنا خطة االستقبال مبكرا هذا 
الحشد  كل  فيها  اشترك  متكاملة  العام ووضعنا خطة 
االلي والفني وألن كافة العامليين في هذه الدوائر من 
مثار  الحسينية  الخدمة  كانت  الذين  القضاء  أهالي 
مدينتهم  شأن  إعالء  في  رغبة  يتوجها  واعتزاز  فخر 
التي عرفت كل العالم بإحياء الشعائر الحسينية على 
أتم وجه فهم أصحاب شعيرة ركضة طويريج الخالدة 
وان  على شعيرة  العراقيين  كل  علموا  من  هم  وكذلك 

لم تكن جديدة اال وهي خدمة الزائريين القادمين إلى 
لكربالء  كبوابة  المدينه  فموقع  مدينتهم  عبر  كربالء 
المدينه  أن  باعتبار  الخدمه  هذه  فرضة  المقدسة 

نعمل على  والذين  المعزين     الزائرين  تستقبل جل 
وسيد  االحرار  أبا  مرقد  إلى  وعافية  بسالم  يصلوا  أن 
الذين قدموا دمائهم  الحسين )ع( وأصحابه  الشهداء 

الزكية في واقعة الطف االليمه 
تنظيم  مسؤول  الزهرة  عبد  وادي  حمزة  الحاج 
المواكب:أن هذه الخدمة شيء قليل ومتواضع تقدمه 
اإلمام  قدمه  ما  مقابل  االحرار  أبا  لزوار  المدينة 
الحسين )ع( واهله واصحابه من سمو ورفعة لمدينتنا 
الشعائر  أحياء  من  تقدمه  بما  تاريخها  توجت  التي 
الحرام  محرم  واحد  من  دائما  تبدأ  الحسينية...والتي 
وصوال إلى أحياء شعائر العاشر 
من محرم وكذلك أحياء مراسيم 
وان  األطهار  األئمة  استشهاد 
ضيافة  خدمة  عن  حديثنا  كان 
المعزين  الحسين  اإلمام  زائري 
ما  الهندية  فأهالي  باربعينه 
مراسيم  أحياء  من  يفرغوا  أن 
حتى  محرم  من  العاشر  في  الخالدة  طويريج  ركضة 
الممتده  تنظيم مواكبهم  باالستعداد ومن خالل  يبدأوا 
من مدخل المدينة من جهة محافظة بابل حتى حدودها 
مع مدينه كربالء المقدسة ويبدأ االستقبال مع وصول 
اول مواكب العزاء في بداية شهر صفر المعظم حيث 
ليقدموا  األهالي  يكفلها  التي  المواكب  آالف  تستقبل 
توارثناها  قد  الخدمة  للزائرين وهذه  الضيافة  خدمات 

من األجداد 
كفيل  الشافعي  محمد  الحاج  مع  كان  الثالث  لقائنا 
ثالثينيات  إلى  تأسيسه  يعود  الذي  الشبيبة  موكب 
القرن الماضي..أن الخدمة الحسينية يعود لها الفضل 
الذي  الحقيقي  االجتماعي  التكافل  لمبدأ  تعلمنا  في 
نادت به كل الديانات السماوية فزاد الحسين لم يقتصر 
تقديمه للزائرين فقط بل يقدم لكل أهالي المدينة من 
ابطال  إلى  باإلضافة  المدينة  في  والفقراء  الخدمة 
يواصلوا  أن  واجباتهم  اجبرتهم  التي  األمنية   قواتنا 
الليل في النهار لخدمة زائري أبا االحرار الحسين )ع(

علي املوسوي 
كربالء  شهدت   ٢٠٠٣ عام  بعد  مرة  ألول 
استراتيجية جديدة في انسيابية عجالت الزائرين 
الخارجية  فالطرق   ، المحافظة  الى  الوافدة 
الكونكريتية  بالصبات  تقطع  لم  والداخلية 
كالمعتاد مثلما كان يحصل في الزيارات السابقة 
الزائرين  وصول  لضمان  مفتوحة  بقيت  وانما 
الى اقرب نقطة للعتبتين المقدستين ، وان ذلك 
دراسة  بعد  جاء  وانما  مطلقًا  بالصدفة  يكن  لم 
موضوعية شاملة وضمن خطة جديدة وضعتها 
كربالء  محافظ  رأسها  وعلى  المحلية  الحكومة 
كانت  ان  بعد  الخطابي  نصيف  المهندس  
 ١٥ قبل  تقطع  الماضية  الزيارات  في  الطرق 
الزيارة  تاريخ  من  يومًا   ٢٠ قبل  واحيانًا  يوم 
والذي كان يتسبب بالعناء الكبير على الزائرين 
في الوصول الى كربالء ، وجاءت هذه الخطة 
استخدام  في  للمحافظة  االولى  التجربة  ضمن 

الحشود  ادارة  في  العلمية  الحديثة  التقنيات 
وواسعة  كبيرة  ساحات  توفير  واولها  المليونية 
عند مداخل المدينة لوقوف السيارات فضاًل عن 
الشكل  بسبب  الشوارع  في  العالية  االنسيابية 
الجديد  واالستحداث  للطرق  الجديد  الهندسي 
للشوارع مثل )دوار االمام الحسين( الذي خفف 
من الزخم الكبير على مدخل كربالء _الهندية 
النموذجي  نجف   _ كربالء  مدخل  الى  وحوله 
الطرق  على  ذلك  يقتصر  ولم  حديثًا،  الموسع 
الخارجية فقط بل الطرق الداخلية ايضًا لم تقطع 
جميعها كالسابق وانما فقط المناطق التي حصل 
فيها زخم من الزائرين ، وايضًا هنالك انسيابية 
عالية للزائرين في داخل المدينة القديمة بسبب 
االجهزة  واستخدام  الحديدية  الجسور  تنصيب 
الحديثة في التفتيش التي تسهل العمل من الناحية 
الصحية واالمنية وأيضًا كان هنالك عمل كبير 
ومضخات  والمياه  الكهرباء  شبكة  تفعيل  في 
السابق  في  ماكانت  عكس  للمواكب  المجاري 
 ، واالختناقات  الفوضوي  السحب  من  تعاني 
وغيرها العديد من االعمال والتجارب الحديثة 
التي ستطور في الزيارات القادمة بحيث أصبح 
التعامل مع الزيارات المليونية بشكل حضاري 
وتقني ووضع عمليات استباقية لتسهيل دخول 

وخروج الزائر بأقل جهد ممكن.

الزائرين  ماليين  وتستقبل  بالسواد  تتشح  الهنديه 

الشهداء  سيد  باربعينية  المعزين   

زيارة األربعين 
في ظل جائحة  كورونا

التي  الحرام  محرم  من  العاشر  زيارة  مرت  ان  بعد 
شهدتها محافظة كربالء المقدسة دون أي إصابات 
تذكر حول وباء كورونا اللعين. .هاهم أهالي كربالء 
ابي  قبر  إلى  الوافدة  الماليين  يستقبلون   المقدسة 
األحرار عليه السالم بمناسبة زيارة األربعين والتي 
الحسينية  والشعائر  الزيارات  وأعظم  أهم  من  تعد 
أنصار  من  المليونية  الجموع  دأبت  التي  المقدسة 
السالم ممارستها سنويا  البيت عليهم  ومحبي أهل 
التي  والصعاب  بالعقبات  يعبأوا  ولم  إنقطاع  دون 
تواجههم أثناء مسيرهم قاطعين مئات الكيلومترات 
بغية الوصول إلى مدينة كربالء المقدسة حيث مرقد 
اإلمام الحسين عليه السالم ألنهم يعتقدون جزامًا أن 
قضية إحياء هذة الشعيرة المباركة هي اكبر وأعظم 
مما يرونه حولهم من أي ظروف ومخاطر تمر بها 
البالد .وإذ كان الموت أقصى ماتحمله التحديات فأن 
الطريق إلى كربالء المقدسة جرب الموت بالسيف 
هاجس  ال  أن  الجميع  أيقن  حتى  الزمن  غابر  في 
يخيف الزائرين بعد هذا ، وهي الحقيقة التي نراها 
متجلية في حضور األعداد الكبيرة من الزائرين هذه 
متوجهة صوب  المعمورة  أرجاء  مختلف  من  األيام 
وثابت  أساسي  شيء  على  يدل  مما  األحرار   قبلة 
عبر آالف السنين هو عظمة هذة الشعيرة المباركة 
ألنها مسددة بتوفيق االهي فيجب الوقوف بوجة أي 
تحديات تحاول طمسها وندعوا المعنيين للبحث في 
سبيل نجاحها وتطويرها قبل اإلعراب عن المخاوف 
والهواجس من إحتمال تحويلها إلى مصدر مشاكل 
والبغضاء  الحقد  يضمر  ممن  للبعض  تروق  كما 
ألهل البيت عليهم السالم وكافة محبيهم وانصارهم 
مختلقين شتى الذرائع والحجج الواهمة ولكن الزال 
عقول وضمائر  في  يصدح  الطالبيين  عقيلة  صوت 
بكل  وقفت  حينما  السالم  عليهم  البيت  أهل  محبي 
يزيد  هيبة وإجالل ووقار  مخاطبة طاغية زمانها  
جهدك  وناصب  سعيك  واسع  كيدك  )فكد  له   قائلة 
فواهلل ال تمحو ذكرنا وال تميت وحينا وال تدرك امدنا (
 فنحن نقول نعم ياموالتي مازال انصاركم  ومحبيكم 
حتى  ماضون  ولدك  نصرة  وفي  باقون  العهد  على 

قيام يوم الدين.

حيدر كامل األسدي ال قطوعات للطرق يف زيارة االربعني 
وجناح متميز خلطة النقل

حتقيق وتصوير / ارادة حسني علي 

يتوافد الماليين من جميع انحاء العراق الى كربالء 
االمام  اربعينية  زيارة  في  للمشاركة  المقدسة 
الحسين عليه السالم وعلى طول المسارات المؤدية 
الزوار  تستضيف  التي  المواكب  تقام  كربالء  الى 
المبيت  و  والشراب  كالطعام  لهم  الخدمات  وتقدم 
باعلى قدر من االخالص والتفاني واالهتمام انطالقا 
من حب سيد الشهداء ابي عبداهلل الحسين )ع( واهل 

بيته الكرام )ع(.
فبعد  خصوصية  السنة  هذه  في  األربعين  لزيارة 
السنوات  في  حاضرا  كان  الذي  االمني  الهاجس 
السابقة يحضر الهاجس الصحي ففي ظرف انتشار 
الواعي  المثقف  شبابنا  فان  كورونا  فايروس  
سيقضون عليه بالتزامهم، فهم خط الصد االول في 
من  فليس  بالزيارة،  االنتشار  من  الفايروس  منع 
يقضي  مجهول  مرض  تحدي  والشجاعة  البطولة 
هي  الحسينية  الشجاعة  ان  والكبير  الصغير  على 
)اعمار  االصابة.  من  اآلخرين  وحماية  الوقاية  في 
الزحف  بهذا  حاضرة  كانت   ) كربالء 
اللقاء  هذا  لنا  وكان  المبارك  المليوني 

مع اصحاب مواكب مميزة بخدماتها  :
مفارز طبية وخدماتهم الجليلة

المفارز الطبية لها دور كبير في تقديم 
مفرزة  المفارز  هذه  بين  ومن  الخدمات 
الشيخ )عبد الحميد المهاجر ( حيث قال 
المسؤول عنها  المعاون الطبي )مزهر 
عام  منذ  موكبنا  بدأ   ) التميمي  خليفة 
شرف  وكلنا  شخصي  وبمجهود   ٢٠٠٦
خدمات  لهم  ونقدم  الزائرين  لخدمة 
ومعالجة  االولية  واالسعافات  التضميد 
الحاالت الطارئة لما امتلك من خدمة ما 
يقارب 4٢ سنة في المجال الطبي ولدي 
المهن  نقابة   قبل  من  مهنة  ممارسة 
في  بوضع  الزائرين  ونوصي   . الطبية 
الحقيبة معقم يد ولبس كمامة، وعندما 
بان  ذكره  كمامة  بدون  صديقك  يمشي 
يلبسها وعندما تكون لديك اعراض امتنع 
عن االختالط وراجع اقرب مفرزة صحية، 
في حال التأكد من االصابة عليك العودة 
اما  االصابة،  من  اآلخرين  تحمي  كي 
كبيرة في  المواكب فمسؤليتهم  اصحاب 
تعزيز ثقافة التباعد عند التوزيع وعند 
والمعقمات،  الكمامات  وتوفير  المنام، 

ودورهم المهم في توجيه الزائرين.

مواكب لتثقيف الزائر
الزائر  تخدم  خدمية  ثقافية  مواكب  طريقنا  في 
هذه  على  مثال  خير  الرسالي  الشباب  وتجمع   ،
المواكب فهو تجمع مؤسسات ) ثقافية ، اجتماعية، 
رسالية (  ، قال مسؤول  الموكب ) مجاب الموسوي 
( ومدير اذاعة النور التثقيفية ، تأسس هذا التجمع 
منها  الهدف  ثقافية  المؤسسة  هذه   ٢٠٠٣ عام  بعد 
ووفق  الثابتة  المبادئ  وفق  المسلم  االنسان  بناء 
القيم  على  المسلم  الشباب  ولبناء  الرصينة  القيم 
هو  التجمع  هذا  ومحورية  االسالمية  والثوابت 
والعقل  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
ينتمي  لكل شاب  المعرفة  وسائل  من  األسس  وهذه 
للتجمع وامتد لثالث قارات ، نشاطاتنا في كل زيارة 
مشروع  عمل  المليونية  الزيارات  وبقية  اربعينية 
)هل من ناصر( لنصرة االمام الحسين  وهي حملة 
الحملة  هذه  مع  الشباب  تفاعل  المظلوم  لنصرة 
في العراق باكثر من 1٠ دول لحمل هذه الرسالة ، 
وبعدها مشروع )سلم لمن سالمكم( لتصحيح افكار 

الشباب ومشروع )توحيد االصوات ( وهو مشروع 
النور  الذاعة  اذاعي  ببث  المواكب  جميع  توحيد 
واحدة  ساعة  المواكب  لكل  موحدة  موجة  باعطاء 
مواعظ  الى  خاللها  من  االستماع  للزائر  ليتسنى 
وحكم وتوجيهات وقصائد حسينية خالل مسيره الى 
كربالء وهذا المشروع في ثالث محاور )من محور 

طريق بغداد والنجف والحلة ( الى داخل كربالء.

اما كريم عليوي صاحب موكب )كريم اهل البيت ( 
قال : في كل عام يتجدد عهد الوالء لالمام الحسين 
الحشود  تبدأ  حيث  )ع(  زينب  الحوراء  واخته  )ع( 
داخل  من  االربعين  لزيارة  باالستعداد  المليونية 
روحانية  باجواء  موحدة  مسيرة  في  العراق  وخارج 
جسدها  التي  والفداء  التضحية  معاني  استلهمت 
االمام الحسين واهل بيته عليهم السالم ، بدأ موكبنا 
حسين  هم  الصبيان  من  الثنين  الماضي  العام  في 

الغذائية  والمواد  بالمال  ومولتهم  شجعتهم  وعلي 
في  خدماته  وزيادة  الموكب  توسيع  على  واتفقنا 
بعائلتي  اتيت  حيث  بتوسيعه  قمنا  وفعال  العام  هذا 
من بغداد / الحسينية لنخدم الزائرين بهذا الموكب 
ومحبة  واخالص  صدر  برحابة  ونستقبلهم  البسيط 
حتى رجوع اخر زائر الى بيته فلدينا خدمات منها 
لنا ولكل  المأكل والمشرب وهذه الخدمة هي شرف 

خادم لزوار االمام الحسين)ع(.

الشعب  ابناء  بني  وطنية  ووحدة  تالحم 
الواحد

فيما قال الزائر )مصطفى حسين ( من بغداد الجديدة 
: ان زيارة االربعين تجسد المعاني السامية للثورة 
على  وتأكيد  الوطنية  الوحدة  خالل  من  الحسينية 
الحسين يجمع  فاالمام   ، العراقيين وتالحمهم  اخوة 
كل العراقيين وبمختلف قومياتهم ليرى العالم باننا 
جسد واحد يسوده المحبة والوئام فانا اشارك في كل 
عام بمراسيم الزيارة وفي هذا العام شاركني اوالدي 
االقدام  على  مشيا  يأتون  مرة  الول  ومحمد  حيدر 
وكانوا في منتهى الحزن عندما فهموا قضية االمام 
الحسين )ع( وكيف ان العقيلة زينب عليها السالم 
حدث  ما  االجساد  مع  الشريفة  الرؤوس  لدفن  اتت 
البيت  ال  الطف من ظلم واضطهاد بحق  واقعة  في 

عليهم السالم .

الماليين تزحف نحو قبلة االحرار لتجدد حبها ووالئها لإلمام الحسين )ع( واهل بيته االطهار

املواكب  أطرافها  متكاملة  خطه  وضعنا  القضاء  قائممقام 
األمنية  وقواتنا  اخلدمية  لدوائرنا  االيل  واحلشد  احلسينية 

إلجناح هذا احلدث الكبري
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علي لفته سعيد

في كّل عاٍم نمارس ذات الطقوس، مثلما نرّدد ذات الشعارات، 
أو  اإليماني بصورٍة  األثر  قدمًا في عملية مالحقة  ونمضي 
بأخرى وبطريقٍة أو أخرى باستغالل المنطلق العاطفي مّرة، 
الذكرى ذاكرًة  الذي يتخذ من  العقالني  المنطق  أو استهالل 
الضياع  في خضم  أنفسنا  نبحث عن  عام  كّل  وفي  وهدف.. 
لحظة  الدينية  المناسبات  هذه  مثل  في  فنجد  نعيشه،  الذي 
الذكرى  دامت  ما  أخرى،  تارًة  احتجاٍج  ولحظة  تارًة،  تنويٍر 
ِعبرًة وَعبرًة في امتزاج الحالة الوجدانية مع العقلية إلنتاج 
واقٍع ال يسير بحذافير ما يراد، بقدر ما نريد أن نسير نحن 
إليه، ألننا نبحث عن أنفسنا وسط ضوء المناسبة التي تعّد 
واحدًة من أكبر المناسبات التي تشهد احتفاالت وممارسات 

طقوس ربما على مستوى العالم .
في كّل عاٍم حين تحين ذكرى استشهاد اإلمام الحسين )ع( 
نشرع الى عمليٍة مزدوجٍة بين البحث عن الذات المفقودة، 
عن  البحث  وبين  باإليمان،  االلتصاق  خيارات  عن  والبحث 
التغيير  عملية  مواصلة  بهدف  الثورة  مع  التماهي  فرصة 
التي  الرفض  داللة  وبين  الراهن،  الواقع  يحتاجها  التي 
رفض  حين  السلطة  وجه  في  )ع(  الحسين  اإلمام  أطلقها 
وبين  الفاسدين،  مع  مسايرة  ال  أن  أساس  على  المبايعة 
الى مساٍر وهميٍّ  تحّولت  التي  الغيبية  النقطة  تلك  نجد  أن 
الوثوق  يمكن  وال  حيثياته  الى  الولوج  يملك  ال  ضبابيٍّ 
إن  الى  الركون  يمكن  ال  مثلما  التفاصيل،  ى  إل بالوصول 
الماضي،  بتفاصيل  اإلتيان  على  قادٌر  اآلن  حاصٌل  هو  ما 
فنبقى في محاوالت البحث عن النقطة المهمة التي سّلطت 
الظلم..  مقاومة  وهي  إال  الضوء،  الحسينية  الثورة  عليها 
عملية  في  محصورًة  المقاومة  هذه  ظّلت  هذا  رغم  ولكن 
في  ضاّلتهم  إنها  الناس  من  الكثير  يجد  التي  الذات  جلد 
للمأساة،  الوالء، وترسيخًا لإليمان، وتوضيحًا  التأكيد على 
للتحّدي،  وإعالنا  للمواصلة،  وطريقًا  للمعاناة،  ورسمًا 
بين  ما  متنقلًة  وهتافاٍت  مختلفًة  شعاراٍت  حملت  فأنها  لذا 
الماضي الذي أتى به األّولون، والتي كانت شعاراٌت أو أدعيٌة 
وبين  اللغة..  وتهويل  الفاجعة  عظم  مع  متساوقٌة  تذكيريٌة 
الشعارات الحاضرة التي يرّددها الناس اآلن على أساس إن 
االرتباط مستمرٌّ في استثمار الثورة الحسينية التي انطلقت 
شرارتها من لحظة رفض اإلمام الحسين )ع ( للمبايعة، في 
تلك الجملة المشهورة التي حملت )الءها ( الكبيرة بعنواٍن 
، وتأكيٌد إنسانيٌّ وتربيٌة عائليٌة ومسيرٌة إيمانيٌة في  سماويٍّ
بيت النبوة، حتى لكأن المشاركة في االحتفاالت في عنوانها 
ـ ) ال( كانت أثرًا لمواصلة االحتجاج  وإن  األسمى، إن تلك ال
كانت أحد أوجهه هي جلد الذات، ألنها تعطي مدلواًل على إن 
يحملون  الكثير  إن  وبكاًء، رغم  احتفاالتها حزنًا  في  الثورة 
إنها حملت معها ما  إنها مغاالٌة أو  الممارسات على  بعض 
األسمى  الهدف  مزاٌح عن  وما هو  الثورة،  هو خارج سياق 
لإليمان، فدخلت عليها تلك الممارسات الوالئية، ما ال يمكن 
أن يتقّبلها العقل، وما رفضتها المراجع الدينية ، ألننا ندرك 
إن الحقيقة دائمًا يحوم حولها المنافقون من أجل تشويهها، 
وكراهية  من صهيونية  ذاتها  الثورة  أعداء  تبرئة  يمكن  وال 
دينية من محاولة غرس هذه المخالفات على إنها الحقيقة، 
والتي ساهم فيها المخيال الشعبي من جهٍة وما تلقفه بعض 
إنها  على  المخالفات  ترديد  في  أخرى  جهٍة  من  الخطباء 
حقائق مسلٌم بها، وهو األمر الذي دعا فيه المرجع الديني 
أو  تعليمات  اصدار  الى  السيستاني  علي  السيد  األعلى 
ى الثورة  فقرات داخل بياٍن مهمٍّ جدا وهو ضرورة الحفاظ عل
الحسينية من تلك الدواخل التي تريد تشويه الحقيقة وتنزع 
ثوب التحدي وتجعله ثوبًا عاديًا أو مهلهاًل، وبالتالي تكون 
الثورة مزاحًة عن هدفها في مقاومة السلطة الدكتاتورية أو 

الفاسدة وجعلها مجّرد مناسباٍت للذكرى.
يتحّول  لكي  عقليٍّ  فعٍل  الى  تحتاج  الشعائر  ممارسة  إن 
اإلحتفائي  إطارها  من  تخرج  واقعيٍة  ممارسٍة  الى  الشعار 
الركون  وعدم  بالظلم  القبول  عدم  في  العملي  نطاقها  الى 
الى الفساد، وإن يتحّول الصمت الى لغة تغيير في الواقع، 
ليس بالضرورة أن يكون ضّد السلطة فقط بل تثويرًا وتغييرًا 
أو  العلمية  مجاالته  في  سواء  المعاش،  للواقع  وتطويرًا 
فقط  يكن  لم  الثورة  من  الهدف  ألن  االنسانية،  أو  الثقافية 
ى  عل مريٍر  واقٍع  من  الظلم  خّلفه  بما  بل  الظلم،  مواجهة 
االنسان،ولذا فإن ثورة اإلمام الحسين )ع( إن أردنا أن تكون 
وقتّي  ترديٍد  من  الشعارات  نحّول  أن  علينا  للتغيير،  ملهمًة 
الى منهاج عمٍل شريطة أن نتخّلص من تلك الدخيلة عليها 
ألن  البعض،  يسّميها  كما  خزعبالت،  حتى  أو  مغاالٍة  من 
الحسين )ع( أسمى من أن ينطلق بثورته الكبيرة التي كتب 
لها الخلود من أجل أن تبقى أسيرة المخيال الشعبي، الذي 
صّدق ما قاله األعداء.. ولذا فقد حان الوقت لكي نقوم بعملية 
وما  بها  لنأخذ  للثورة،  الصحيحة  لأسس  حقيقيٍة  مراجعٍة 

عداها نشير إلى إنها خارج نطاق االستلهام واإليمان.

الثقافية الصفحة  حوار/ 
االن  يشغل  البّناي  محمد  سالم  والصحفي  الشاعر 
رئيس  فرع اتحاد االدباء في كربالء مثلما يعمل رئيسا 

صباح  جريدة  في  الثقافي  للقسم 
الثمانينات  في  الكتابة  كربالء.بدأ 
يعتبر  لكنه  النصوص  بعض  ونشر 
التسعينات.  في  الحقيقية  بداياته 
العمودية  القصيدة  مع  كانت  التي 
ليتحول  التفعيلة  قصيدة  ثم  ومن 
ال  كتابة قصيدة النثر . نشر العديد 
النقدية  والمقاالت  القصائد  من 
العراقية  والمجالت  الصحف  في 
االلكترونية  والمواقع  والعربية 
هي  شعرية  مجموعات  اربع  أصدر 
)قراءة في ورد الصباح ( عام ٢٠٠٠ 
عام    ) األخير  الرحيل  و)احتفالية 
(  عام  الفجر  وما تاله    ٢٠٠٢ و) 

٢٠٠٨ وكذلك ) بالياقوت تدلت عناقيدها ( عام ٢٠11 
مثلما اصدر كتبا في النقدية منها ) من الخطّية إلى 
 ) الرقمي  التفاعلي  الشعر  و)   ٢٠٠٩ عام  التشّعب(  
( عام ٢٠٠٩  االلكترونية  ثقافتنا   ( وأيضا  عام ٢٠٠٩ 

و)القصيدة التفاعلية الرقمية(  عام ٢٠٠٩

* ما الذي جاء بك اىل االبداع؟
- اإلبداع عملّية إنتاج؛ تشهد كّل لحظة من لحظاتها 
والدة جوهرة ذات قيمة كما يقول )هارول أندرسون( ، 
وانطالقا من هذا المفهوم أقول ان االنسان منذ والدته 
الى أن يرحل عن هذه الدنيا يحاول ان يكتشف عن ما 
في داخله من مواهب تذهب به الى مجاالت شتى ترتكز 
على الفطرة ومدعمة بالدراسة واالطالع ثم ترجمتها 
انطالق  نقطة  هو  ذلك  كل  فان  وبالتالي   ، بالكتابة 
اتجاهاته  مسار  يحدد  كيما  المستقبل  نحو  الكاتب 
وصوال الى تحقيق الهدف الشخصي واالنساني ، لذلك 
ذكرته،  الذي  التوصيف  هذا  الى  يخضع  األديب  فان 
بمفاتيح  باإلمساك  الرغبة  أمتلك  نفسي  وجدت  وأنا 
األدب لكوني مسكون  بالدهشة ، ودائم القلق، مثلما 
أحمل هّما انسانيا حاولت أن أترجمه في الكتابة عبر 
الصحافة  في  التعبيرية  والقوالب  االدبية  االجناس 
واالعالم أيضا. أحببت كتابة الشعر كهواية ، وعشقت 
الصحافة وامتهنتها وال استطيع ان أطلق على نفسي 

مبدعا وانما المتلقي هو من يحدد قيمة ما أكتبه . 

* كيف ترى الواقع الثقايف واين تضع نفسك فيه؟
في  الثقافية  الساحة  شهدت   ٢٠٠٣ العام  بعد   -
 ، الثقافية  األنشطة  على صعيد  الفتا  تتطورا  العراق 
شيئا  للصدارة  يعود  الثقافي  العراق  وبدأ 
الثقافة  واجهة  على  والظهور  فشيئا 
العربية كما كان وسيبقى وقد شهدنا في 
السنوات االخيرة تلك الوفرة في المطبوع 
الكتب  طباعة  خالل  من  واالدبي  الثقافي 
ناتج  وهذا   ، الثقافية  النشاطات  وإقامة 
لمواجهة  المثقف  من  واصرار  رغبة  عن 
ما  و  المجتمعي.  الوعي  ونشر  التحديات 
وان   – ثقافي  حراك  من  العراق  يشهده 
كان نخبويا – يعد دليال على حب الثقافة 
ورسوخها ، بوصف الثقافة سلوكا معرفيا 
والمعاني  القيم  من  الكثير  يحمل  جماليا 
هناك  بأن  أيضا  الحراك  هذا  ويشي   ،
المتلقي  مع  المعرفي  بالتواصل  المثقف  لدى  رغبة 
لمختلف  تقام  التي  والملتقيات  المهرجانات  عبر 

قلة  من  الرغم  على  االدبية  االجناس 
وكذلك  اإلمكانات  ومحدودية  الدعم 
وعلى   . الجمهور  إقبال  في  الضعف 
الصعد الشخصي أجدني أحد المعنيين 
للثقافة  ومحب  كمتلقي  المشهد  بهذا 
واألدب وايضا لكوني اتحمل مسؤولية 
وهو  المهمة  االبداع  نوافذ  أحد  إدارة 
تحتم  كصحفي  وأيضا  األدباء  اتحاد 
هذه  كل  متابعة  الصحافة  مهنة  علي 
على  يحفزني  حتما  وهذا  النشاطات 
اإلفادة  من كل ذلك لتطوير مشروعي 

االدبي الشخصي .
  

حتديات  امام  اليوم  التلقي  عملية  ترى  كيف   *
التقنيات احلديثة؟

بإتاحة  كثيرا  أسهمت  الحديثة  التقنيات  ان  بالتأكد   -
وأصبح  المتلقي  الى  وصولها  وسرعة  المعلومة 
تراجع  فيما  التقنيات  هذه  لكل  دائم  زبون  المتلقي 
المشهد  يطرحه  ما  مع  المباشر  والتلقي  التفاعل 
الثقافي من منجزات مثلما تراجع التعاطي مع الكتاب 
الورقي ، إذ أصبحت القراءة عبر االنترنيت بديال عن 
للقراء  أتاحت  الحديثة  التقنيات  الورقية لكون  الكتب 

الكتب بسرعة وسهولة. وأكرر  الحصول على  فرصة 
التي  التقنيات  بهذه  تأثرت  قد  الثقافية  ذائقتنا  ان 
سحبت قسمًا كبيرًا من الجمهور و ما نشهده من حراك 
النمطية  تأشير  مع  بامتياز  نخبوي  هو  االن  ثقافي 
والتكرار في بعض مضامين النشاطات، مع مالحظة 
غياب الجمهور المتلقي ، إذ ال يوجد استقطاب جديد 
للجمهور فهي ذات الوجوه التي تقرأ لبعضها البعض 
مع قلة حضور وسائل اإلعالم وأحيانا غيابها . لذلك 
بقيت هذه النشاطات حبيسة الجدران والجميع يتحمل 

مسؤولية ذلك ومنهم المتحدث .
أو جلد  * يف كتاباتك األدبية مثة جنوح حنو االمل 

الذات.. 
الثميات  هذه  ان  ام  البيئة  من  نابعة  هذه  هل 

هي االقرب لقبول التلقي من األخر؟
انسانيا يخضع  األدب بصورة عامة بوصفه خطابا   -
حتما  المؤثرات  وهذه  الكاتب  ذات  من  تنبع  لمؤثرات 
يريد  الذي  والمغزى  النص  منتج  قصدية  على  تؤثر 
ان إيصاله للمتلقي؛ وهذه المؤثرات هي نتاج  بيئته 
الكاتب ووعيه ؛ فما يحمله الكاتب من فرح وسعادة 
تظهر  كلها  ومعاناة  وألم  وحزن 
وبالالوعي أحيانا في النص األدبي . 

تزاوج  من  يولد  تعرف  كما  والشعر 
واالحاسيس  واالنفعاالت  العواطف 
وهذه كلها تنتج شخصية الكاتب فقد 
االحساس  مرهف  شفافا  شاعرا  تجد 
مدهشا  جماليا  شعريا  نصا  يكتب 
الفرح  الى عوالم حالمة  من  يأخذك 
ولو  يتخلى  لحظة  وفي  والسعادة 
ليكتب  ذلك  كل  عن  مؤقتة  بصورة 
كل  فيه  تشتغل  بالحزن  غارقا  نصا 

؛  الحسية  الغرائز 
التوضيح  وبودي 
تضمر  اليوم  النص  رمزية  ان 
بثيمات  مغلفة  كثيرة  وأفكار  نوايا 
فك  أحيانا  يمكن  ال  واستعارات 
شفراتها إال من قبل الناقد المختص 
مثلما تلعب المخّيلة دورا كبيرا في 
تكثيف الغموض في النص الشعري 
خالصة   . الشاعر  ذات  في  لغايات 
يخضع  األدبي  الخطاب  أن  القول 
واالنفعاالت  األحاسيس  لمنظومة 

التي  وهي  المعاش  وواقعه  الكاتب  ذات  من  المتأتية 
تفرز نوعية التلقي ومدى قبوله للنص وتأثره  به . 

صار  القرية  عليه  يصطلح  وما  اجلديد  العامل   *
لزاما ان يكون االديب متوافقا مع العامل أمجع؟

البيئات  اختلفت  كثيرة وان  تالقي  نقاط  - حتما هناك 
االخرى  الثقافات  مع  فالتالقح  واالقوام،  والتقاليد 
لالستزادة  جدا  مهم  االخرين  تجارب  على  واالطالع 
الذي  النص  أو  المحلي  االدب  يبقى  . ولكن  بالمعرفة 
يقترب من بيئة المتلقي هو من يحفز االنسان على 
تأثير  له  فالمكان  واقعه  يالمس  كونه  معه  التماهي 
ى انتاج النص األدبي وبناء شخصية الكاتب  كبير عل
ألنه يمثل ذاكرته ، وتاريخه ومشاعره ووجوده المادي 

والمعنوي وبالتالي هو األقرب الى روح  المتلقي . 
* متى تبدا عندك حلظة الكتابة؟ هل هناك زمن 
تنبع  حيث  تنبع  هي  مت  حمددة  طقوس  حمدد 

الفكرة؟
 - تبدأ عندما تؤرقني الفكرة ويداهمني 
منبعا  الكتابة  تكون  حينها  القلق 
للراحة والتعب في ذات الوقت وكل ذلك 
تخطيط  وبال  استئذان  دون  من  يأتي 
عنها  تسأل  التي  والطقوس  مسبق 
هي طقوس دائمة االقامة في مخيلتي 
تحمل  ما  بكل  نعيشها  التي  فالحياة 
المخطط  هي  وفرح  وحزن  فوضى  من 
الوحيد لصيرورة النص لكونها الطقس 

الدائم الذي نعيشه .

يا حسين.. 
يفيض الحزن شموخًا مترعًا بانتظار ال يشيخ

 ليعتمر األزمنة بخصوبة أحالم ال تنام  
ترتقي الخلود ثباتًا من يقين

الحمد هو سيد الكالم  
والمناجاة على شفاه زائر

 نهر ال ينضب..
شريك  وال  فيك..  أبسمل  اسم  بأي  أحتار  وأنا 

لمعناك يا حسين..
يا حــسـين..

تمرغ مالئكة اهلل وجوهها بنداك..
موحدة هلل تصلي شطر قبلة فيك..

يتنامى  جبريل،  عشق  زائر  كل  في  أرى  انا   
ماليين تنذر لك الحياة..

تحتويك لترتقيك بهجة تزهر على شفاه الكون..
منذ أن تال أسماء اهلل لديك قالعًا من الصبر.. 

تتوشح بالنبوة واإلمامة..
وسبيل يوقظ الفجر ليصحو السبيل..

 سألت زائرة عجوز
 لماذا تمشين الى الحسين؟

الحسين..  سوى  ولدي  يا  الحياة  وهل  قالت:ـ   
فارفع صوتك معي يا حسين..

ـن.. يـ ـ ـ ـسـ ـ ا حـ ـ ي
جرحك صوت مئذنة تدوي في دروب الندى.. 

من  يغتسل  بتراب  جسوراً..  الجرح  لينهض 
دماك..

بعدك  من  يظمأ  ال  كي  الدهور؛  تسعى  يقظة   

صوت.. 
 حبذا لو تعّلم الفرات من تراب تمرغ فيك.. 

طالبا من اهلل النجاة.. الى سارية الجرح..
 ليستقبل القادمين من علو الى علو.. ليباركوا 

فيك الحياة..
خانهم  محبين  وحي  ذاك  اعتراك..  موت  أي 

التعبير.. 
وإال كيف ُمت..؟

والضمير  والهداية  الهدى  أبقى  الذي  وَمْن   
سواك.. 

 وَمْن نعاك..؟
الوجدان  منائر  من  زالت  ما  اكبر(  )اهلل  وهذه 

تحمل فيض مداك..
 وأأدخل ..

 شاهدة انك حي.. تستقبل ضيوف اهلل في رحب 
مداك.. 

وبكائي.. ما بكائي إال دعاء.. 
 وطلب شفاعة يوم الورود وحلم نجاة.. 

فكيف ينسى الحسين من يلوذ به.. 
يزور  الزائرين..  مع  بل هو  الضريح  في  ليس 

الحسين..
ــسـين..  ـ ـ ا حـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي

أنين أحسه متعة تلهمني الخشوع.. 
واألنين نماء روح تزدهي بالتقى..

هو ابن يقين.. 
ومداي هو ديني.. مذهبي.. وكل رؤاي.. 
هو غزل حبيب أوقد في القلب الحنين.. 

هو الرؤيا.. فما أسمع سوى ما يقربني هلل هذا 
االنين..

 التضحيات مراتب وأنت سيدها ..
 دليل صراط اهلل يوم المعاد.. 

طارد كل هم يمس القلب 
 وأنت على بعد قرون من اللهفة..

...
وراثة  الوريد،  مذبوحة  نصرة  بوح  البكاء   

الفجر الى بنيه..
 دموعنا تبرق للحاقدين..

 فاتكم السعد والحسن الموشى بالضمير..
 فاتتكم التسابيح.. وضوع كل سجدة وأذان..

 فاتكم حب الحسين..
...

يا حـسين.. 
تنثال أمنيات الصائمين 
 بقلوب تخفق بالوداعة

 وتصلي في صالتهم الحقول 
 وأنت الصالة في صالتي 

 يا سيد الصيام..
 وسمتك المالذات جرحًا ينزف في كل ذات..

 ال يقاسمك الهوى احد..
 فأنت الحياة لكل حياة..

 ارتدي البكاء درعاً.. ولهذا يخضّر بك الزمان.. 
 وليرى اهلل قناديل هذا البكاء

 وليثقل موازيني بحب الحسين..
... 

 

يا حسين.. 
حمل البكاء سيفا يتوضأ من معانيك

من جرح النداوة..
 من دم رضيع أيقظ الوجود

 فالتهب الندى 
وفاضت دموع السماء لترتقيه..

 من نحر مد جسور األرض الى السماء
 بكفين ناما على كتفي الفرات..

 انتماء وهوية بذل..
 وعطاء من دموع حاسرة

 تهز برزخ الروح اغترابا من بكاء
 ايقظ فينا البكاء.. 

 من نداء افق وزع النداءات
 أناشيد حياة تصدح.. نفديك يا حسين..

 أي واهلل نفديك يا حــسين.. 
ــسين.. ـ ـ يا حـ

ا حســـــــــــــــــــــ�ين( ـــ)�ي
الخباز حسين  علي 

احلسينية  الثورة 
اإلمياني واألثر 

الشاعر سالم البناي

أنا  مسكون  بالدهشة  لكني دائم القلق

كزال ابراهيم خدر
ترجمة/  نيهاد معروف  / السويد

1
حلمت أن قلمي يكتُب الوحَدَة

فكلكَل الليُل
وصارت كلماتي ناًيا وأغاِن،

 والناُي صار طائرا أطَل بغيِر أواِن. 
يهُز ألحانُه يائسا للحريِة. 

٢

في اليوم الذي بكى فيه رماُن 
حلبجة، 

ولدت برعمة أشعاٍر
 كتبت منها شعرا مظلما،

 وتحوَل ماء عيوني ألنهاٍر،
 وروعة شعر حلبجة لدموٍع مدرارة.

٣
يوما ما غضبُت من قلمي

قررُت أن ال أكتَب بِه شعرا
لكن نسيم أنفاسَك لملَم قطَع 

السحاِب،
وخطَف من يدي قلمي

وكتَب قصيدة شعر ربيعية،
 كغادٍة هيفاٍء انيقة. 

4
تناُم بروحي حروٌق مزمنة

كالناِر بحافِة مدفئٍة قرويٍة تشتعُل 
ببطء 

وتحوَل قلبي لجمٍر متقد.
٥

تسلقُت قمَة جبٍل عاٍل
رأيُت حجال جمياًل،

 يردُد بمنقارِه أشعارًا
 لكن ما سمعته، 

كاَن ثلجًا وجبال عاٍل.

٦
حيَن قلَت أحبَك

تساقطْت أوراق اليأس،
 وتحولت الكلمة أ
 في أذني لعاصفٍة،

 والموسيقى لنجوٍم، 
ولهالِة وطٍن جميل. 

لما�ت ال�ظ �ب �ت  �ئ ا�ت مل�ي ح�ي
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فهنئيا  االنظار  قبل  القلوب  لفت  الذي  المشهد 
لمن استطاع تجسيد الصورتين حب الحسين وبر 

الوالدين

ابجدية  العقول وتفخر بها   القلوب وتذهل  مشاهد تخطف 
الحياة  ملذات  من  االنعتاق  حيث  االيثار  صور  وتتزاحم  االنسانية 
للخدمة بمنتهى التفاني, فريق )لمسة امل( التطوعي توج هذا العام 
التي  نشاطاته  تعدد  و  المميزة  الزائرين من خالل مشاركته  بخدمة 
الخير  لدعم  تعمل  مجاميع  ليشكل  الواعي  الشباب  من  ثلة  تبناها 
واالصالح ومساعدة االخرين فما يبذلونه للحسين )عليه السالم( هو 

قطعا غاية الجود والسمو في هذه المراسيم العظيمة... 
امنوذج حضاري

هو  التطوعي  امل  لمسة  فريق  ان  ابراهيم  مصطفى  الشاب  وصف 
انموذج حضاري إليصال الرسالة الحسينية بشكل اخر.

يقول: كنت بين مجاميع غفيرة من الزائرين حينما استوقفتني احدى 
المنصات على قارعة الطريق تحمل بوستر كتب عليه عبارة )اقسم 
ان ال ارمي النفايات في الشارع( حيث اقوم بالتوقيع والتعهد على 
بقايا  ويرمي  يتناسى  حينما  للشخص  صحوة  يعد  الذي  القسم  ذلك 
المخصص  المكان  في  وليس  الطريق  في  شرابه  ادوات  او  طعامه 

لذلك.
بالغبطة  اشعر  قائلة:  برايها  رقية  ام  شاركتنا  اخر  جانب  من 
لمشاركة الشباب لهكذا مبادرات تتجلى فيها  روح التعاون والشعور 
بالمسؤولية اتجاه مدينتهم الحبيبة كربالء ومساندة القوات االمنية 
والخدمية وحتى الصحية, وهذا يدل على نقاء سريرتهم  في توحيد 
دون  بصورة حضارية  الزيارة  طقوس  الستكمال  الزائرين  صفوف 

تدليس لقدسيتها من قبل المغرضين.

مضيفة 
حصلت  بانها 

على باج تعريفي البنها وابنتها 
حملتهم  ساهمت  اذ  امل  لمسة  فريق  قبل  من 

الطفل ورقم هاتف احد  بطبع باجات تعريفية يكتب عليها اسم 
ذويه ليتمكنوا من الوصول اليه ان فقدوه في الزحام بين الزائرين.

كما تدعم هذه الباجات العوائل البسيطة  فبعض الزائرين ال يجيدون 
القراءة فبالتالي لم يسعوا لتلقين ابنائهم رقم الهواتف او كتابتها لهم 

على قصاصة ورق. 
اما بالنسبة لي فقد تناسيت هذه الفكرة وحينما استوقفني احد اعضاء 

الفريق سررت كثيرا بمبادرتهم.
 مساهمات نرية

تعد هذه المساهمات النيرة خطوات تساند القوات االمنية وفرق حفظ 
النظام التابعة للعتبات المقدسة.

)اعمار كربالء( التقت بمؤسس )لمسة أمل( عباس الخفاجي ليحدثنا 
عن نشاطات الفريق قائاًل:  الحسين )عليه السالم(  كان يحمل رسالة 
سالم واصالح وما نسعى اليه من خالل فريقنا هو تطبيق جزء بسيط 

من رسالته االبية الخالدة.
حيث شارك عشرة اعضاء من الفريق في الحملة كانت باسم فريق 
لمسة أمل لخدمة الزائرين والمواكب الخدمية, تضمن نشاطنا توزيع 

باجات تعريفية لأطفال وزيارة االربعين و بروشورات
الفريق بحمالت  فايروس كورونا, كما ساهم  إلرشادات صحية عن 

تنظيف 
شارك  موسعة 

بها اصحاب المواكب ايضا.
وباشرنا بتوزيع المعقمات على المفارز الطبية 

من  مجموعه  وتوزيع  المواكب  ألصحاب  الغسيل  ومساحيق 
األحذية وغيرها.

عمليات  الى  بحاجه  التي  المرضية  الحاالت  استقبال  الى  اضافة 
وتسجيلها من اجل استحصال مقابلة مع وزير الصحة لتسهيل اجراء 

العمليات بالمجان.
ارمي  ان ال  )اقسم  بوستر  تحمل   بتشييد منصة  الفريق  كما ساهم 
النفايات في الشارع( لجمع التواقيع لحث الزائرين و البائعين على 

االلتزام بإجراءات الوقاية والنظافة.
واضاف الخفاجي: هذا وقد القت جميع النشاطات تأييد واهتمام من 
قبل الزائرين واصحاب المواكب, وال ننسى بالذكر تعاون المسؤولين 

في مدن الزائرين ببعض المعدات وتوفير المكان.
كانت بمساعدة فرق اخرى ومنظمات مجتمع  المواد  ان بعض  كما 
مدني مثل توفير المعقمات والمنظفات, والبعض االخر بجهود ذاتيه 

كطبع الباجات التعريفية والزيارة وغيرها.
)عليه  الحسين  بحق  قليل  جهد  نراه  انفاقه  تم  ما  كل  حديثه:  ختم 
السالم( كما هناك مشاركين كانوا دائما يأتون سيرا من النجف الى 
كربالء لكن هذه السنة كتب اهلل لهم ان يخدموا الحسين)عليه السالم( 
بهذه الطريقة والحمد هلل الذي انعم علينا  بتوفيقه لنقوم بهذه الخدمة.

الرئيسي  والسبب  الطبي  المجتمع  في  كبيرا  تحديا  تشكل  التي  األمراض  من  التوحد  مرض  يعد 
الكيميائية  العوامل  إلى  باإلضافة  مهما  دورا  تلعب  الوراثية  العوامل  لكن  معروف  غير  للمرض 
والعضوية. يعتبر التأثير األساسي للمرض هو التأثير على نمو الدماغ ما يترك انعكاسه السلبي 
على الحياة االجتماعية بشكل عام األمر المثير لالهتمام هو األعراض الهضمية المرافقة للمرض 
ما يؤكد أنه مرض جهازي أكثر من كونه مرض يصيب الدماغ حصرا ويثبت العالقة الوطيدة بين 

صحة الجهاز الهضمي وصحة الدماغ.
من هنا تأتي أهمية التغذية كوسيلة لدعم جهاز هضمي صحي والذي يعتبر أولوية في عالج مرض 
الحميات  وأهم  مهم,  دور  للتغذية  أن  هو  الطبي  المجتمع  في  حاليا  عليه  المتفق  واألمر  التوحد 
المعتمدة عند تطبيق نظام غذائي لمريض التوحد هي الحمية الخالية من بروتين الحليب المسمى 
منتجات  جميع  حذف  )أي  االول  الخيار  تعتبر  والتي  غلوتين  المسمى  القمح  وبروتين  كازيئين 
والشعير  القمح  وهي  الغلوتين  مصادر  جميع  إلى  باإلضافة  الغذائي  النظام  من  واأللبان  الحليب 
المكونات تحدث استجابة غير  والشوفان وهي الحمية المعروفة للداء الزالقي( وذلك كون هذه 
طبيعية في األمعاء وتهيأ لحدوث ارتكاس التهابي ينعكس سلبا على صحة الدماغ وإن كان لها 
تأثيرًا إيجابيًا لصحة جهاز آخر. الخيار الثاني هو : )الحمية التي تعتمد على حذف المواد الغذائية 
التي تعتبر مؤهلة لحدوث استجابة تحسسية( والتي يجب أن تطبق بالتزامن مع إجراء الفحوصات 
نوع  الغنم،  يفضل  لحوم  نوع  إدخال  الحمية على  وتقتصر   ،IgG و   IgE اختبار  مثل  المناعية 
العائلة  يفضل من  إجاص، نوع خضروات  أو  تفاح  أو  فواكه موز  نوع  بطاطا،  أو  أرز  نشويات 
الصليبية مثل الزهرة أو القرنبيط، زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس باإلضافة إلى الماء ومتممات 
الفيتامينات والمعادن. تستمر هذه الحمية لمدة تتراوح بين األسبوعين إلى الشهرين مع مراقبة 
تحسن األعراض الهضمية وإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة ثم يتم إدخال المزيد من األنواع 
الغذائية بشكل فردي مع مراقبة التحمل وضمان وارد غذائي متوازن. باإلضافة إلى ما سبق ذكره 

حدة هناك حميات أساسها حذف مكونات معينة بعد ثبات تأثيرها  زيادة  على 
ت األعراض مثل الفينوالت، الساليسات،  مينا أل ا

ت  ال ا كز و أل ا »السكريات و او 
بالمطلق«.

نعني بهذه الكلمة البرمجة األسرية وهي بناء شخصية الطفل, فكثيرًا 
منا ال ينتبه لقدرات الطفل على التركيز لما يدور حوله وتسجيل كل 
المواقف واالنطباعات في ذاكرته.. وتأديتها تباعًا في مواقف مشابهة 
في  الكبار  تقليد  وخطأ  العمر  لفرق  وتمييزه  إدراكه,  استكمال  لعدم 

تصرفاتهم.
تصرفاته  فمجمل  برمجته؛  سوء  على  ُمالم  غير  الطفل  فإن  وعليه 
بها  يقوم  وسلوكيات  ممارسات  عن  طبيعية  نتائج  هي  وسلوكياته 
الواجب  الخطوات  ثمة مجموعة من  األمر  أمامه, ووفق هذا  الكبار 
االلتزام بها لحماية الطفل من أي تداعيات سلبية على شخصيته وهو 

في مرحلة التأسيس:
1- احترام وجود الطفل ككيان مستقل منذ الشهور األولى من عمره 
قدراته  استكمال  لحين  ذلك  وتأجيل  مباالة  بال  معه  التعامل  وعدم 

اإلدراكية.
أو  العالي  الصوت  أو  بالكلمات  تجريحه  بعدم  مشاعره  احترام   -٢
الضرب ولو على سبيل المزاح والمالطفة لكي ال يعتاد هذه الطريقة 
في التعامل مع عائلته الحقًا.. وهذا ال يعني التجاوز عن أخطائه دون 
تكون  كأن  عمره  مع  متالئمة  العقوبة  تكون  أن  يجب  لكن  محاسبة 

ابتسامة مما يشعره  إليه لمدة قصيرة دون  النظر 
بوجود خطأ في تصرفه حيث سيسجل دماغه ذلك, 
القادمة عن ردة فعل والديه  المرات  ويذكره في 

حول تصرف ما.
٣- إذا أردته أن ينام فهيأ له أجواء النوم وحاول أن تشعره بحاجتك 
وال  مريح  غير  عام  جو  وسط  ذلك  على  إجباره  دون  أيضًا  للنوم 
يوحي للسكون, وإذا أردته أن يأكل طعام معين أحرص على تناوله 
أمامه بتعابير تشير الستمتاعك به.. فهذا من شأنه تعزيز رغبته في 

االكتشاف.
والمشاهد  الالئقة,  غير  األلفاظ  سماع  عن  إبعاده  على  أحرص   -4
المرعبة والمخيفة, والمناظر الخادشة للحياء, وال تسمح في تواجده 
بالغضب  مشحونة  اشخاص  بين  حوارات  على  يحتوي  مكان  في 

والتعصب.
وحاول  وقبله  وأخرى  مدة  بين  وعانقه  عن  مفرط  بحب  عامله   -٥
أن توضح له قيمة وجوده في احضانك فإن ذلك ما سيقوم به معك 

مستقبال.
٦- ناقشه في رغباته فيما يخص االلعاب الخطرة أو غير المناسبة 

ه  لعمر
بشكل  ترفض  وال 

قطعي دون مبررات.

7- تكلم عنه بإيجابية أمام اآلخرين, وبين له فيما بعد اهمية االحتفاظ 
بالخصوصيات وأي أمور تحدث داخل البيت وذكره إنك حافظت على 

أسرار شقاوته وبعض تصرفاته الطائشة.
٨- ساعده على فهم ذاته من خالل حوارات مع الكبار أمامه بأسلوب 
والتفكير  التأملية  قدراته  تنمية  على  يساعده  مما  وواضح  مفهوم 

بشكل بعيد عن الخيال واألساطير.

لمسة أمل...

فريق تطوعي ألمنوذج حضاري إليصال رسالة احلسني عليه السالم

اعمار كربالء/ زهراء جبار الكناني

برج احلمل 
الحمل فرص لتحسين أو لتعديل في حياتك وربما تتلقى المساعدات لتحقيق 
هدف عن طريق أصدقاء يدعمون خطواتك فمن الجميل أن يساندنا اآلخرون 

في تقديرنا لأشياء لنؤمن حياة مستقرة وهادئة
عاطفيا لو كنت عازبا فقد تفكر باالرتباط أو الزواج فالحب مسيطر عليك 

لذلك أصغ لقلبك
برج الثور 

الحال  واقع  إلى  االرتياح  بعدم  إحساسًا  أو  عصبية  يحمل  قد  يوم  الثور 
الموجود حولك وقد تتأجل مواعيد فانتبه مرارًا من قرار متسرع تأخذه فقط 

ألنك عصبي أو ألنك تريد إنهاء المشاكل لكنك لن تنهيها بقرار متسرع
عاطفيا كلمة قد تصبح مثار نزاع وفي الواقع من كثرة العمل ومشاغله و قد 

تصب ضيقك على أمورك الشخصية
برج اجلوزاء 

فال  المالية  الموارد  ولقلة  العديدة  واالنشغاالت  الكثير  للعمل  يوم  الجوزاء 
لترشيد استخدامك  التدابير  إلى سلسلة من  الجدال ألنك تحتاج  تفتش عن 

لطاقتك في أمور ال تلزمك كالنقاشات
عاطفيا استغل ميزاتك في الحوار لتشرح وجهة نظرك و استفد من محبة 

المحيط لك
برج السرطان 

تفكر  ألنك  بالمشاريع  ملئ  أنت  و  الفرح  لك  يحمل  اليوم  زال  ما  السرطان 
بتجديد في حياتك فال تتردد في التعبير عن رأيك ألنك تستطيع إقناع اآلخرين 

بأفكارك و توجهاتك
عاطفيا أنت تتمتع بجاذبية وتكسب تأييد وتجذب الفرص الجيدة لتحسين 

في أمورك العاطفية
برج االسد 

األسد اليوم متعب و خاصة في أمورك الصحية والعائلية فقد تشعر أن كل 
ما حولك متحرك وفقدانك للتواصل مع المحيط العائلي أو الشخصي يقلقك 

فاقترب ممن تحب
عاطفيا ينبغي عليك أن تكون سريا في كل خططك وتحفظ في كالمك و ال 

تطلق أحكام متسرعة
برج العذراء 

العذراء أنت إنسان فعال في عائلتك وتمسك زمام أمورك كما تتمنى وفترة 
وعالقات  جدد  أناس  ى  عل تتعرف  فأنت  السفر  في  وخاصة  لتعارف  جيدة 

تسعدك وقد تتصالح مع أشخاص أنت تحبهم
عاطفيا قد تجد التعاطف إذا تحدثت عن مشاكلك مع أشخاص تحبهم وتثق 

بهم ويكفي أن تعبر عن نفسك
برج امليزان 

الميزان اليوم األفضل ألنك قد تسمع خبرًا أو اتفاقًا أو تحصل على سفر أو 
تناقش قضايا مالية فأنت ترتب أو تنظم أو تسعى لتكون مرتاحا أكثر وسط 

تنظيم يلزمك و جهود تبذلها
المتقد وذكائك  عاطفيا أنت تسيطر على أمورك وتتحكم في حياتك بذهنك 

الحاد وسرعة بديهتك
برج العقرب 

أو  لها  تسعى  التي  التغيير  لحركة  داعمة  أماكن  في  الكواكب  كل  العقرب 
لتحقيق أمنية طال انتظارها فأنت تتصالح مع الدنيا وتنطلق نحو تطلعات 

جديدة وأمور إيجابية تسعدك
العائلية أو الشخصية بالحب والمودة والتعاطف  عاطفيا قد تختلط األمور 

والدعم من المحيط
برج القوس 

القوس أنت من األشخاص الذين يعارضون الحلول الوسط حتى في المسائل 
التافهة ألن التسوية والتنازالت في عرفك الشخصي هي عالمة ضعف وهذا 

ى قطعًا ليس صحيحًا ألن الحلول الوسط هي أحيانًا الحلول المثل
على  وحتى  ذهنك  صفاء  على  يؤثر  يؤثران  قد  المزاجية  و  التعب  عاطفيا 

فاعليك اإلنتاجية
برج اجلدي 

الجدي تلتقي بشخص غائب أو بشخص يبعث فيك الحماسة فاليوم للقاءات 
ى لم شمل اآلخرين و قد  أو لدعوات فأنت اليوم عاطفي وشاعري وقادر عل

تفكر بتجمع مرح
وترفض  مبتسم  فأنت  الشخصي  جهدك  من  جيدة  العاطفية  األمور  عاطفيا 

التعب ومليء بالحيوية والنشاط
برج الدلو 

يقع تحت  ما  تنتقد كل  أو  أحكامًا سريعة  إلى كالمك وال تطلق  انتبه  الدلو 
واستوعب  وصداقاتك  عالقاتك  على  وحافظ  ومحبة  بليونة  وتحدث  عينيك 

أصدقاءك أو المحيط العملي
عاطفيا قد يحمل لك هذا اليوم مواقف عدائية مع العائلة وقد تتوتر فتجنب 

العصبية في األجواء
برج احلوت 

الحوت تستطيع توزيع العمل على من حولك وتكليف كل باختصاصه وقد 
ما  وكل  مساعدة  والحظوظ  حولك  فيمن  كبير  فتأثيرك  مفرح  بخبر  تسعد 

أنصحك به قلياًل من االدخار
عاطفيا حاول قدر اإلمكان أن تضيق الخالفات فليس من الضروري أن تحل 
كل الخالفات هذا الشهر وانتبه إلى أمورك الصحية لك أو ألحد أفراد العائلة.

الطفولة

برجمة الطفل!
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الكشفية  الفرق  مشاركة  حصيلة  جاءت 
تربية  في  والكشفي  الرياضي  النشاط  لقسم 
كربالء هذا العام مشاركة فاعلة ومتميزة من 
مبكرا  بالعمل  الكشفية   القيادات  قيام  خالل 
وبالتحديد اليوم الثاني عشر من شهر صفر 
ألستقبال  الكشفي  المخيم  ساحات  بتهيئة 
الزائرين المتوافدين الى المدينة ألداء مراسيم 
عليه  الحسين  اإلمام  إربعينية  ذكرى  وإحياء 
ومن  العراق  محافظات  مختلف  من  السالم 
البالد المجاورة وبأعداد كبيرة حيث أكد مدير 
تربية  في  والمدرسي  الرياضي  النشاط  قسم 
المحافظة فراس موسى الحسناوي  إلى إعداد 
خطة عمل تتناسب مع التوصيات واإلحترازات 
جائحة  بدء  منذ  الصحة  وزارة  أقرتها  التي 

كوفيد 1٩ وبما يضمن سالمة المتطوعين قادة 

الوحدات الكشفية والمراحل العمرية والراغبين 
نصب  العمل  مراحل  أولى  وتضمنت  بالمشاركة 

ة  عشر
 4٠٠  ( بسعة  سرادق 

ألستراحة  وتجهيزها  شخص   )
وتهيئة  الزائرين  ومبيت 
مختلف  تقديم   مستلزمات 

الخدمات ووجبات الطعام  . 
الرياضي  النشاط  قسم  ان  يذكر 

نفذ سلسلة من المبادرات التطوعية 
كل  من  وصفر  المحرم  شهري  خالل 

عام إلى جانب الدوائر الرسمية والجهات 
الساندة  ومنظمات المجتمع المدني كجزء 

من المشاركة المجتمعية والعمل اإلنساني في 
األوقات  اإلستثنائية .

وافق االتحاد االوزبكي لكرة القدم على طلب 
الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي للعبة على 
خوض مباراة ودية بين المنتخبين في السابع 
المقبل  نوفمبر   - الثاني  تشرين  من  عشر 
وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات 
اآلسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 

في الصين . 
المباراة مع منتخب اوزبكستان في  وستقام 

يتم  أن  على  المتحدة  العربية  االمارات  دولة 
تحديد الملعب وتوقيت المباراة في وقت الحق 

 .
وديتين  مباراتين  الرافدين  أسود  وسيخوض 
المقبل،  نوفمبر  خالل  دي  الفيفا  أيام  ضمن 
عشر  بالثالث  ُعمان  منتخب  سيلتقي  حيث 
منتخب  سيالعب  فيما  نفسه،  الشهر  من 

أوزبكستان في السابع عشر .

رعد  العراقية  الوطنية  االولمبية  اللجنة  رئيس  حدد 
حمودي يوم السبت الموافق للرابع عشر من الشهر 
للمكتب  االنتخابي  المؤتمر  القامة  موعدًا  المقبل 

التنفيذي للجنة االولمبية الوطنية العراقية .
رسمي  بكتاب  العمومية  الجمعية  حمودي  ودعا 
لالجتماع في الموعد المحدد القامة المؤتمر الخاص 

بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد . 
جاء ذلك في حديث حمودي للمكتب االعالمي للجنة 
مع  بالتدارس  جاء  الموعد  ان  الى  الفتًا  األولمبية  
مع  ينسجم  وبما  االنتخابات  على  المشرفة  الهيئة 

النظام الداخلي للجنة االولمبية .
وبّين حمودي ان جملة من االجتماعات ستجري قبل 
ولجنة  األولمبيين  الرياضيين  لجنة  النتخاب  ذلك 
األولمبيين  الرياضيين  وممثلي  النسوية  الرياضة 
وإنتخاب  العمومية  الجمعية  في  الجنسين  كال  من 
المعترف بها ) وهي  أثنين عن االتحادات  ممثليين 
 ) االولمبي  البرنامج  ضمن  ليست  التي  االتحادات 
قدمت  التي  المميزة  الشخصيات  إنتخاب  ومؤتمر 
خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر األولمبي . 
لوزير  ثناءه وشكره  وفي ختام حديثه جدد حمودي 
الشباب  وللجنة  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب 

والرياضة النيابية ولمجلس القضاء االعلى ومجلس 
الدولة وللجمعية العامة ولكل من اسهم في تشريع 

القانون واقرار النظام الداخلي .
من  مؤلفة  هيئة  حدد  االعلى  القضاء  مجلس  وكان 
انتخابات  على  واالشراف  للتهيئة  قضاة  سبعة 

المكتب التنفيذي للجنة األولمبية .

إستذكارا لنجوم منتخبنا الوطني وأنديتنا المحلية وكل من عمل في 
الجانب الرياضي ممن قارقوا الحياة جراء االصابة بمرض كورونا 
نشأتهم  على  الضوء  لتسليط   ) نجوم   ( زاوية  بتخصيص  قمنا 
وأبرز المحطات في حياتهم واليوم نستذكر وإياكم النجم الكروي 
العب المنتخب الوطني ونادي الطيران سابقا القوة الجوية حاليا 
الذي  الوطني  المنتخب  أعمدة  أبرز  أحد  شاكر  ناظم  المرحوم 
شق طريق النجومية وإرتقى سلم النجاح بصورة الفتة وأصبح 
حديث الشارع الرياضي والصحف العربية في أول ظهور له 
عام  بغداد  في  الخامسة  الخليج  كأس  في  المنتخب  مع 
1٩7٩ ولفت األنظار بعد أن قدم نفسه واحدا من أقوى 

المدافعين العرب .
مسيرته  وبدأ   1٩٥٨ عام  بغداد  في  شاكر  ناظم  ولد 
الدورة  لمنطقة  الشعبية  الفرق  في  العبا  الكروية 
في  العبًا  ثم  العمال  لنادي  العبا   1٩7٥ عام  أصبح 
 1٩7٦ عام   ) حاليا  الجوية  القوة   ( الطيران  فريق 
المنتخب  ثم  العراق عام 1٩7٨  منتخب شباب  ومثل 
الوطني من عام 1٩7٩ وكان ضمن تشكيلة المنتخب 
العراقي في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1٩٨٦ 
والتي كانت مشاركته األخيرة مع المنتخب العراقي ومن 
الطيران  فريقه  مع   1٩٨٨ عام  نهائيا  اللعب  اعتزال  ثم 

بسبب اإلصابة .
معه  عمل  فريق  أول  وكان  التدريب  ميدان  إلى  ذلك  بعد  إتجه 

ب  ر كمد
نادي  هو 

حيث   1٩٩٢ عام  العراقي  السالم 
تقلد  ثم  الممتازة  الدرجة  في  األول  عامه  كان 

الجوية  والقوة  والنفط وبيرس  الكرخ واربيل ودهوك  تدريب فرق 
والمصافي وآرارات كما احترف التدريب في اندية أردنية وإماراتية 
التدريبي  الكادر  ضمن  عمله  جانب  إلى  اعوام  سبعة  من  الكثر 
للمنتخب األولمبي عام ٢٠٠٥ وتم تكليفه من قبل اتحاد كرة القدم 
العراقي للعمل كمدربا للمنتخب الوطني العراقي عام ٢٠1٠ ولكنه 
قدم استقالته كمدرب للمنتخب العراقي في 1٢-1-٢٠11 بعد خسارة 
أيضًا  وعمل  آسيا.  غرب  بطولة  في  إيران  منتخب  أمام  المنتخب 

كمدرب لفريق نادي الميناء العراقي .

بشار رسن العب شاب عراقي يمتلك 
االحترافي  والحس  المهارة  من  
في  ينجح  ماجعله  الكروي  واالبداع 
تسجيل  في  وينجح  االحتراف   عالم 
نادي  فريقه  مع  تاريخيا  إنجازا 
الى  بالصعود  اإليراني   بيرسبوليس 
التغلب على فريق  بعد  القارة  نهائي 
العب  أول  ليكون  السعودي  النصر 
نهائي  الى  ناديه  مع  يصل  عراقي 
دوري أبطال آسيا مرتين  مثلما تّوج 
عطاءه بالحصول على جائزة  أفضل 

العب في المباراة ..
إدخال  في  بشارا  ...كان  رسن  بشار 
وبشارا  الفريق  عشاق  لدى  السرور 

في طبع فرحة بقلوب العشاق 
مبارك له ولكل زمالءه واهله وأحبابه 

..
االبداع  ببشار   العراقية  للكرة  مبارك 

والتميز والعطاء .

وبكافة  القدم  لكرة  الرياضي  االنصار  شباب  فريق  شارك 
إدارة  وأعضاء  والرواد  العمرية  والفئات  االول  للخط  العبيه 
الحسين وأهل  االمام  أربعينية  لزوار  الخدمة  بتقديم  الفريق 
بيته عليهم السالم وصحبه الكرام من خالل موكب ) عشاق 
رقية ( الذي تأسس بعد سقوط النظام البائد حيث يقدم الشباب 
الموكب  هذا  عن  ذاتيه  وبجهود  للزائرين  الخدمات  مختلف 
وطبيعة الخدمات تحدث مساعد مدرب الفريق الكابتن جعفر 
البداية في  حمدي لجريدة ) إعمار كربالء ( قائال لقد كانت 
في  الرياضيين  الشباب  من  مجموعة  من خالل  العام ٢٠٠4 
الفريق جمعهم حب الحسين عليه السالم للعمل على تقديم 
الخدمة للزائرين حيث تم تأمين كافة المستلزمات االساسية 
للموكب من خالل جمع التبرعات فيما بينهم واضاف في العام 
الغرض  لهذا  خاص  صندوق  بأنشاء  الفكرة  توسعت  الثاني 
على  االنصار  منطقة  وأهالي  الالعبين  من  التبرعات  لجمع 
لتأمين  الحرام  االول لشهر صفر  اليوم  يفتح في  العام  مدار 
لحين  ومشرب  مأكل  من  للزائرين  الخدمة  متطلبات  كافة 
االنتهاء من مراسيم زيارة االربعين مبينا أن جميع الالعبين 
في الخط االول وفرق المدارس الكروية الى جانب الرياضيين 
الخدمة  تقديم  في  سنويا  يشاركون  المنطقة  وأهالي  الرواد 

للزائرين وبواقع ثالث وجبات يوميا مؤكدا بأن تقديم الخدنة 
والكبير  للصغير  كبير  شرف  المقدسة  كربالء  مدينة  لزوار 

ضحى  الذي  والحرية  االصالح  ألمام  نقدمه  شيء  أقل  وهو 
بالغالي والنفيس من أجل إحياء الدين وإعالء كلمة الحق ضد 

الباطل والحفاظ على الرسالة المحمدية وقاد ثورة لالصالح 
آخر  الحسيني حتى  النهج  الفساد وسنمضي على هذا  ضد 

لحظات الدنيا .

يبدو أن المشهد الرياضي للرياضة العراقية سيصبح على 
الرياضية  القوانين  من  حزمة  إقرار  بعد  جديد  عهد  أعتاب 
هذه  وأولى  العراقي  البرلمان  قبة  تحت  من  خرجت  التي 
مع  منسجما  جاء  الذي  االولمبية  اللجنة  قانون  القوانين 
الميثاق االولمبي الدولي الذي أعطى الضوء االخضر للكابتن 
رعد حمودي بالتمهيد ألجراء إنتخابات المكتب التنفيذي التي 
االنتخابات  إجراء هذه  بالرغم من  أمدها ألكثر من عام  طال 
مابين  قطيعة  ماولد  حكومي  إعتراف  دون  الماضي  العام 
نتج عنه  الجديد  التنفيذي  الرسمية والمكتب  الجهة  الوزارة 
وضع الدعم الحكومي لالتحادات بيد وزارة الشباب تحت لجنة 
لكن  شيء  كل  من  التنفيذي  المكتب  جرد  الذي   14٠ القرار 
واالتحادات  االولمبية  عمل  لتنظيم  جديد  قانون  تشريع  بعد 
المركزية وإرساله للجنة االولمبية الدولية والمطالبة بأعادة 
أرسلت  بموجبه  والعمل  الجديد  القانون  وفق  االنتخابات 
حمودي  رعد  اللجنة  لرئيس  يجيز  جوابا  الدولية  االولمبية 
المكتب  إنتخابات  ألجراء  موعد  وتحديد  االمور  بتهيئة 
التنفيذي الجديد وهذه المرة نجد أن الكابتن حمودي قد خطى 
منظومة  تأسيس  أجل  من  والثناء  االشادة  تستحق  خطوات 
االنتخابات  ألجراء  التحضير  عملية  في  صحيحة  عمل 
سعى  كما  المقبل  الشهر  من  عشر  الرابع  في  حددها  التي 
االعلى  القضاء  مجلس  مخاطبة  الى  حمودي  رعد  الكابتن 
لتنسيب سبعة قضاة لتدقيق السير الذاتية للمرشحين ووفق 
المزورين  الجديدة والتي حتما ستبعد  التعليمات والقوانين 
وممن لديهم شبهات فساد مالي أو قيود جنائية عندها سنجد 
مرشحين أكفاء يتمتعون بالنزاهة وهذه خطوة ناحجة لبناء 
للرياضة  االلق  تعيد  وطنية  أولمبية  لرياضة  جديد  عهد 
وإنهاء  والدولية  واآلسيوية  العربية  المحافل  في  العراقية 
التراجع  مسلسل  تعيش  رياضتنا  فيها  كانت  مظلمة  حقبة 
نشهد  أن  أمنياتنا   . الدولية  المشاركات  أغلب  في  واالخفاق 
البصرة  إبن  الواحد عزيز  الرباع عبد  المرحوم  إنجاز  تكرار 
الفيحاء الذي حقق برونزية للعراق في دورة روما االولمبية 
عام 1٩٦٠ وهي الوحيدة حتى اآلن .بأنتظار ماستسفر عنه 

إنتخابات المكتب التنفيذي الشهر المقبل .

بعد طول إنتظار  ؟

أوزبكستان  يالعب  الوطني  منتخبنا 
وديًا في تشرين الثاني المقبل

حمودي يحدد الرابع عشر من الشهر املقبل
 موعدًا لمؤتمر إنتخابات المكتب التنفيذي

يا 
سيو

ق آ
ار  يتأل

بش
سيرة نجم هوى في سماء الكرة العراقية
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التطبيعية  عمل  ميدد  فيفا 
لتسعة أشهر 

الهيأة  تمديد مدة عمل   ) فيفا   ( القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
بعد  جديدة  إضافية  لمدة  القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 
انتهاء مهامها التي ُكلفت بها إلدارة شؤون الكرة العراقية في 

الثالث من نيسان الماضي .
وأرسل الفيفا كتابًا رسميًا إلى الهيأة التطبيعية أشاد فيه بالعمل 
في  وأدائها  العراقي  االتحاد  شؤون  بإدارة  به  تكليفها  تم  الذي 

تنفيذ المهام .
وقال الناطق االعالمي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان إن 
االتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خالل الستة أشهر 
الماضية على الرغم من تكليفها بمهام جديدة إضافة إلى مهامها 
االنتخابي  والقانون  االساسي  النظام  صياغة  وهي  الرئيسية 

لالتحادات الفرعية .
وأضاف محمد ان االتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيأة 
يونيو  حزيران   ٣٠ في  تنتهي  إضافية  أشهر  لتسعة  التطبيعية 

٢٠٢1 الستكمال ما بدأته من مهام
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اعمار كربالء / زهري الزيادي 
تصوير / ذياب اخلزاعي

االربعينية  للزيارة  المسيطر  المركز  مسؤول  اكد 
في الحكومة المحلية المقدم حيدر كمبر ان المركز 
عبارة عن غرفة عمليات موسعة الدارة خطة النقل 
الكبير في  الدور  المحافظة وكان له  والخدمات في 
خالل  من  الزيارة  اثناء  المشاكل  من  العديد  حل 
هيأت   التي  الخدمية  الدوائر  بين  العالي  التنسيق 
المحافظة  محاور  على  منتسبيها  من  كبير  عدد 
الثالثة ممن لديهم خبرة في العمل بهذه المناسبات 
كربالء  محافظ  قبل  من  ومباشرة  مميزة  وبمتابعة 

المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي .
ـ)اعمار كربالء( تم تهيئة العمل والمباشرة  وأضاف ل
بإدارته من قبلنا مع المهندس احمد ياس في العاشر 
من شهر صفر حتى انتهاء الزيارة بعد استنفار كافة 
العالي لجميع  الخدمية واألمنية والتنسيق  الجهود 
للزائرين  الخدمات  افضل  تقديم  اجل  من  األطراف 

وعلى مدار ٢4 ساعة يوميا .
من جانبه بين المهندس احمد ياس ان هذه السنة 

وآلية  التنظيم  السنوات من حيث  باقي  تميزت عن 
العمل بعد انشاء وتخصيص عدد كبير من ساحات 
االنزال واركاب الزائرين على جميع المحاوروكانت  
من  للقادمين  الشهداء  سيد  مرقد  من  جدا  قريبة 
الكامرات  بتكنلوجيا  والعمل  األخرى  المحافظات 
والتي  الدخول  مسارات  لمراقبة  المدى  بعيدة 
استطاعت بنقل الصورة الحية لحركة المرور اثناء 
من  ابتداء  الدخول  لمسارات  عالية  بدقة  الزيارة 
ساحة الخنافسة الى حي العباس على طريق بغداد 
بابل  محافظة  حدود  على  الهوى  ام  سيطرة  ومن 
باتجاه باب طويريج ومن سيطرة 4٢ حدود محافظة 
النفط  مستودع  قرب  الملحق  ساحة  باتجاه  النجف 
لمراقبة الخدمات التي استنفرت على هذه المحاور 
ويتم من خاللها معالجة أي خلل او شكوى مباشرة 

بأسرع وقت في النقل الذي كان باشراف النائب األول 
للمحافظ االستاذ جاسم الفتالوي او الخدمات من قبل 
النائب الثاني االستاذ علي الميالي  وتم حل الكثير 
والكهرباء  بالماء  المتعلقة  الخدمية  المشاكل  من 
ومركز  والمواكب  واالحياء  المحاور  في  والمجاري 
 ، المقدسة  العتبات  مع  بالتنسيق  القديمة  المدينة 
العام  هذه  ناجحة  كانت  النقل  خطة  ان  الى  مشيرا 
وتميزت عن األعوام األخرى من خالل تنظيم العمل 
سهل  مما  االجانب  الزوار  وقلة  الساحات  وقرب 

وتقريب  والخروج  الدخول  في  التفويج  انسيابية 
الساحات الخاصة بالتفويج من مركز المدينة حيث 
وزارة  قبل  من  قسمين  الى  بغداد  محور  تقسيم  تم 
النقل والنقل الخاص التي جهزت ٨٠٠ عجلة و1٩1 
أخرى تابعة لها من قبل الوزارات و٢٣ قطار وكان 
محور النجف على عاتق وزارة التجارة وتم تجهيزه 

بـ7٠٠ الية اما بابل فاشتركت فيه عدة جهات ساندة 
الشيعي  والوقف  والصحة  واإلسكان  التربية  وزارة 
المكشوف  الجهد  الى  باإلضافة  المائية  والموارد 
وجهد  التريالت  أصحاب  من  المتطوعين  قبل  من 
وزارة النقل البري والنقل الخاص وهناك دعم كبير 
تم  حيث  والعباسية   الحسينية  العتبتين  قبل  من 
إنجاح  في  ساهمت  الجهود  هذه  الية   ٢7٥ اشراك 
وقربت  السابقة  األعوام  عن  وميزتها  النقل  خطة 
الشريف  المرقد  م عن  مايقارب ٦٠٠  الى  المسافة 

، ذاكرا الى انه تم اشراك عدد كبير من المتطوعين 
للعمل في هذه الخدمة من وزارة الشباب والرياضة 
األحمر  الهالل  وجمعية  الحسينية  الخدمة  ولواء 
دور  هناك  ان  الى  منوها  العتبتين  من  ومتطوعات 
كبير للجانب اإلعالمي الذي ساهم في نقل مجريات 
البلد  وخارج  داخل  من  تفاصيلها  بكل  الزيارة  هذه 

حيث وصلت محطات البث المباشر الى ٣٨ محطة 
بهذه  مشارك  اعالمي  و٢٢4  إعالمية  وسيلة  و77 
الذي شارك  الشعبي  الحشد  نغفل جهد  التغطية وال 
في العمل من خالل المفارز الطبية المنتشرة على 
الذي  واالستخباري  األمني  والجهد  المحاور  طول 
تابع العمل بصورة مستمرة وقدم الكثير من الجهد 
من اجل سالمة الوافدين  ، مشيرا الى ان التصريح 
الرقمي لعدد الزائرين الوافدين الى المحافظة وصل 

الى 14 مليون زائر.

  شيع  اآلالف من اهالي كربالء المقدسة الجثمان الطاهر لناعي 
وطاف  الطويرجاوي  جاسم  السيد  الحسيني  الخطيب  الزهراء 
الفقيد وسط اسى  المشيعون شوارع كربالء وهم يحملون جثمان 
الحسين  االمام  صحن  في  الثرى  جثمانه  وارى  حتى  كبير  وحزن 
عليه السالم .وشارك في التشييع محافظ كربالء المقدسة المهندس 
العشائر في  الخطابي وعدد من من سادة و شيوخ  نصيف جاسم 

كربالء  وجمع غفير من محبي اهل البيت عليهم السالم 
هـ/ 1٩47م.  في النجف 1٣٦٥  الطويرجاوي  جاسم  السيد   ولد   
وبما أن النجف أحد المعاقل العلمية عند شيعة اهل البيت  فقد كان 
لنشأته في هذه البقعة األثر الكبير على حياته، وقد درس الدراستين 
الحوزوية واألكاديمية معًا ولكن المنبر الحسيني لم يترك له مجال 
المتوسطة،  إلى  األكاديمية وصل  الدراسة  ففي  يكمل دراسته،  كي 
أما في الدراسة الحوزوية فقد درس في النجف األشرف المقدمات، 
طه  والشيخ  الجزائري  الدين  عز  الشيخ  أساتذته  أبرز  من  وكان 

البصري حيث كان في مدرسة القوام ومدرسة الجزائري.
توفي الطويرجاوي في مستشفى األميري بدولة الكويت إثر تدهور 

حالته الصحية في فجر يوم االحد 11 تشرين االول ٢٠٢٠.

التواصل  مواقع  في  األيام  هذه  جدل  يدور 
االجتماعي حول القنوات الفضائية - وما أكثرها 
في بالدي - وسياساتها اإلعالمية التي تنتهجها 
هذه  يتبعوا  أن  عليهم  الذين  مراسليها  ومحنة 
اإلعالمية  وتقاريرهم  تغطياتهم  في  السياسات 
واقعية  براغماتية  زاوية  من  ينظر  من  فبين   ،
هؤالء  كون  الوسيلة(  تبرر  الغاية   ( ميكافيلية 
المراسلين هم آصحاب عوائل ومهنتهم اإلعالم 
مديري  طاعة  على  موقوف  رزقهم  وتحصيل 
النظر  بغض  ركبها  في  والسير  القنوات  هذه 
تنتهجها  التي  االعالمية  بالرسالة  ايمانهم  عن 
هذه القناة أم ال . في حين يرى آخرون إن العمل 
خالفًا للقناعات هو النفاق بعينه وأن األرزاق ال 
ذلك  أدى  ولو   ، بوسائل غير مشروعة  تتحصل 
ألن يجوع اإلعالمي أو يعرى ، فالقيم والمبادئ 
األولى  هي  ذاته  مع  المرء  ومصالحة  االخالقية 
ال  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  وإن   ،
مراسل  وعلى  رزقًا  ينقصان  وال  عمرًا  يقصران 
القناة  لمالك  يصرحوا  أن  كادرها  وباقي  القناة 
أو مديرها برفضهم واعتراضهم على أي سلوك 

مغاير لقناعاتهم ولو كلفهم ذلك وظيفتهم . 
تحديد  هو  الجدل  هذا  في  الحقيقي  المشكل  إن 
الفعل السّيء من الفعل الحسن ، المعروف من 
المنكر ، الصالح من الطالح في سياسة القناة أو 
برامجها ، فما هو حسن عند زيد قد اليكون كذلك 
األحكام  في  الفصل  أهمية  تأتي  وهنا  عمر  عند 
عمل  وتنظيم  إدارة  في  المعنية  الجهة  قبل  من 
وهي  الفضائية  القنوات  ومنها  اإلعالم  وسائل 
مخيرون  فاألفراد   ، واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
القواعد  هذه  ألن  األخالقية  القواعد  التزام  في 
مثاًل  الصدقة  على  يجبرك  أحد  فال  ملزمة  غير 
وواجبة  ملزمة  قواعد  القانونية  القواعد  ولكن 
للجزاء  نفسه  يعرض  يتعداها  ومن  التطبيق 
المكلف ، فالعقوبة عند  كفرض الضريبة على 
مخالفة القانون توجه  للقناة كإدارٍة عليا وليس 
لمراسل يكسب قوت يومه ورزق عياله ، أما إذا 
القناة واعتبر المشاركة  رفض المراسل سياسة 
رأي  انتظار  دون  وقناعاته  لضميره  خيانًة  فيه 
الهيئة وعقوباتها فذلك موقف أخالقي يحسب له 
. بقي أن نقول أن المعيار الحقيقي عند الهيئة 
وسيلة  كانت  اذا  فيما  لتحديد  تعتمده  والذي 
اعالمية معينة مستقيمة أو منحرفة هو التزامها 
بالمصلحة الوطنية العليا وما عدا ذلك فهو يقع 
بين  واالسلوب  المنهج  في  االختالف  دائرة  في 
االعالميين  وهو جيد وايجابي لبناء وطن أفضل 

على قاعدة » اختالف علماء أمتي رحمة« .

أحد  أن  األسكتلندية  هيرالد   ذكرت صحيفة 
المعاني  نقل  الى  يطمح  بالدها  مواطني 
اإلمام  أربعين  زيارة  في  الموجودة  والعبر 
في  منها  لإلستفادة  السالم  عليه  الحسين 

بالده.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المواطن 
األسكتلندي )أميد فيرساتشي( كان قد شارك 
بين  المليونية  األربعين  زيارة  في  سابقًا 
لمسافة  األقدام  على  مشيًا  وكربالء  النجف 
)٩٢( كيلو مترًا في حرارة شديدة تصل إلى 
في  المشاركة  أن  إال  مئوية،  درجة   )4٢(
فعزم  العام،  هذا  ممكنة  غير  الرحلة  نفس 
بداًل من ذلك، الى جلب ما يعادل هذا المسير 
إلى األسكتلنديين خالل نفس يوم األربعين 
بين  والتقريب  الوعي  من جل رفع مستوى 

الناس والمجتمعات.
وأّكد التقرير إنه مما ال شك فيه، هو األهمية 
التاريخية والشخصية لزيارة األربعين بين 
النجف وكربالء للسيد )فيرساتشي( العضو 
في جمعية )أهل البيت األسكتلندية(، والتي 
آل  أتباع  مجتمع  إحتياجات  بتلبية  تختص 
أسكوتلندا  أنحاء  جميع  في  األطهار  البيت 
عبر شراكات مع مشاريع ثقافية واجتماعية 

ودينية.

)فيرساتشي(،  عن  نقاًل  الصحيفة  وأضافت 
األربعين  مسيرة  إن  خاص،  لقاء  في  قوله 
تتعلق  حيث  م(،   ٦٨٠( العام  ى  إل تعود 
الحسين  اإلمام  محمد،  النبي  حفيد  بنهضة 

)صلوات اهلل عليهما( لدعم الشعب المظلوم 
الذي طلب مساعدته، وكان متصديًا لتثبيت 
المعايير والفضائل األخالقية في ذلك الوقت، 
بوجهه،  الوقوف  تم  فقد  ولأسف،  أنه  إال 
البشرية  وخير  اإلسالم  أجل  من  ليستشهد 
قرنًا،  عشر  أربعة  »بعد  إنه  مؤكدًا  جمعاء، 
ما زلنا نكرر تلك الرحلة بين مدينتّي النجف 
هذا  في  يجتمع  حيث  العراقيتّين،  وكربالء 
شخص  مليون   )٢٠( إلى  يصل  ما  الوقت 

من جميع أنحاء العالم إلظهار آيات اإلحترام 
والحداد على إستشهاد اإلمام الحسين.

شاركت  لقد  األسكوتلندي،  المواطن  وتابع 
في المسيرة مشيًا على اإلقدام في أربعينية 
 )1٨( عن  قلياًل  يزيد  لما  الماضي  العام 
ساعة بين كربالء والنجف في درجة حرارة 
)4٢( مئوية، وكان األمر تحديًا هائاًل ولكن 
قد  أنه  الى  مشيرًا  قويًا«،  كان  تصميمي 
الليل، حيث  في منتصف  كربالء  الى  وصل 
ويدعمونه  ينتظرونه  أصدقاء  لديه  كان 
من  الكثير  كان  وفيما  المسير،  خالل 
على  المشي  في  وقتهم  يأخذون  الزائرين 
في  ويقيمون  أيام  خمسة  إلى  ثالثة  مدى 
المواكب للراحة واإلستعداد للمرحلة التالية 

من رحلتهم، إال أنه فعل ذلك دفعًة واحدة .
 

اللقاء،  ختام  في  المشروع  صاحب  وأّكد 
في  نوعها  من  األولى  المسيرة  هذه  إن 
أسكوتلندا، ستكون من أجل السالم والوئام 
نطمح  حيث  مجتمعاتنا،  جميع  وإدماج 
بغرض  هنا  مشاركتها  الى  كبير  وبشرف 
الحسين  اإلمام  فضائل  حول  الوعي  نشر 

المذهلة وتضحيته القصوى.

جدٌل يف مهنِة املتاعب

باشراف ومتابعة مستمرة من قبل حمافظ كربالء املقدسة 

املقر املسيطر بوصلة  عمل الدوائر اخلدمية واألمنية يف حماور احملافظة وصوال اىل املركز

خطة النقل كانت ناجحة هذه العام ومتيزت عن األعوام األخرى من خالل تنظيم العمل وقرب الساحات 
وقلة الزوار االجانب مما سهل انسيابية التفويج يف الدخول واخلروج

تشييع مهيب يف كربالء  لناعي الزهراء اخلطيب احلسيني جاسم الطويرجاوي

املقدسة  كربالء  اهالي 
يشيدون جبهود حمافظ كربالء 
نصيف  املهندس  املقدسة 
اعمار  يف  اخلطابي  جاسم 
املتميزة  وادارته  احملافظة 
لزيارة اربعينية االمام احلسني 
متيزت  واليت  السالم  عليه 
الطرق  بقطع  سابقاتها  عن 
وصول  رغم  قليلة  اليام 
 ١٤ مايقارب  الزائرين  اعداد 
اخلطط  عن  فضال  زائر  مليون 
والصحة  والنقل  اخلدمية 

واالمن وجناحها املتميز 

مواطن أسكتلندي يحاكي مسيرة زيارة األربعين ضمن مدن بالده

https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1365_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1365_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
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