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بعد ايام من ثـورة الشبـاب ظهر رئيـس مجلس النـواب محمـد احللبوسي
تظـاهرين. قبله ظهـررئيس مجلس الوزراء في كلمة متـلفزة يخاطب بـها ا
هـدي في خـطاب حتـدث فـيه عن الوضـع العـام والـتحـديات عادل  عـبـد ا
ـرة االولى الـتي تـواجه احلـكــومـة.ومـا جتـدر االشــارة الـيه ان هـذه هي ا
ـتظـاهـرون الـسلـطـة علـى التـحـدث اليـهم مـبـاشرة.في التي يـجـبـر فيـهـا ا
ـتظاهرون سواء في البصـرة ام اية محافظة اخرى رات السابقة كان ا ا
يخـرجون رافـض الـفسـاد ومطـالبـ باحلـقوق لـكن ال احد يـسمـعهم.لم
تـظاهر على هذا االمتياز يتوجه اليهم احد بخطـاب مباشر.ولم يحصل ا
ـان يـتـعـهـد له وهو اجلديـد وهـو ان رئـيس الـوزراء يـخـاطـبه ورئيـس البـر
يضـرب صـدره في اشـارة تـاكيـد انه سـيـعـمل من اجـله.  نـحن اذن امام
وضع جديـد بكل مـعاني الـكلـمـة. ونحن نـقف االن في مرحـلة جـديدة في
عـلم قـيـادة الــتـظـاهـر. الــتـظـاهـر الـذي فــرض كـلـمـته,واخـاف الـفـاسـدين
جمـيعـا.  لـكن دعونـا نقـف قلـيال مع كلـمـة احللـبوسـي.هي بال شك كلـمة
بنت مناسبتها.ففي السياسة يخضع الكالم للظرف السياسي.لكن علينا
ان نشـيـر االن الى بـعض مـا قـاله. مثـال ح قـال احلـلـبـوسي ان صوت
ـظـاهرات ـتظـاهـرين ورسـالـتـهم وصـلت.في الـواقع تـأكـدت ان جـمـيع ا ا
السابقة لم تصل رسائلهـا الى احد.بل ضاع دمها وجهدا هدرا. ال اريد
ـكن العمل في ظل بـيئة يـتقاسم ا قـاله احللبـوسي لكن هل  التشـكيك 
كن اجنـاز تشريعات وتـطبيقها في ظل االحزاب كل شيء فيها.?  وهل 
ـصاحلهـا منذ سنـوات.?  لكن هل وضع احللـبوسي نفسه احزاب تعمل 
امام االخـتبـار ح قـال انه سيـخلع سـترته وسـيتـظاهـر ان لم يتم تـقد
منجزات حقيقية على ارض الواقـع.? هل سنرى احللبوسي واقفا وعيناه
سيـلة للـدموع.? هل سنراه نبـعث من القنـابل ا تدمعان بـسبب الدخـان ا

يصرخ مطالبا بحقوق الفقراء.?   
هل ستـنقل الـفضـائيـات ركضه مـا ب سـاحة الـطيران
والتحرير وساحة اخلالني في حـركات مناورة للبقاء
في ارض قول احلق. لننتظر موعد نزول احللبوسي
الى التـظـاهر النـني اشك في ان شـيـئا مـا سـينـجز

تظاهرون. لتحقيق ما يطالب به ا
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اعلنت قيادة عـمليات الفرات االوسط
عـن جنــاح زيـــارة االربـــعـــيـــنــيـــة في
مــحــافـظــة كــربالء دون تــســجـيل اي
خـــرق امـــني .  فـــيــمـــا اكـــد احملــافظ
نـــصــــيف اخلــــطــــابي وصــــول عـــدد
الـزائـرين الى 17 مـلــيـون زائـر خالل

ناسبة .  ا
وقال اخلـطابي خالل مـؤتمـر مشـترك
مع عدد من القيادات االمنية امس ان
توقع لزوار اربـعينية االمام (العدد ا
احلس علـيه السالم وصل الى اكثر
من 17 مـــلـــيـــون زائــر) ,مـــبـــيـــنــا ان
(خــطــتي الـــنــقل والـــصــحــة كـــانــتــا
).  وعد قائد العمليات قيس تازت
احملــمــداوي خـالل مــؤتــمــر (اخلــطــة
ـميـزة بـعد جنـاحهـا دون أي خرق با
يذكر) ,من جانبه  ,اكد  قائد عـمليات
الفرات األوسط للحـشد الشعبي علي
احلـــمــداني ان (عـــمــلـــنــا مع جـــمــيع
الـقـوات االمـنـيـة كـان كـخـلـيـة واحـدة
وبهذه اخلطط الدقيقـة حققنا جناحا
جـيـدا في جـمــيع مـحـافـظـات الـفـرات

األوسط).
بدوره اشار قائد شرطة كربالء أحمد
الزويـني الى انه (خالل الـعشـرة ايام
ـاضـيـة اسـتـقـبلـت كـربالء احلـشود ا
لـيونـيـة من داخل وخارج الـعراق , ا
وبـالتـعـاون مع القـوات االمـنيـة كـافة

جنينا ثمار النجاح).
واضـــاف انـه ( تـــأمـــ احلـــمـــايــة
لــلـمــواكب خالل الــزيــارة والـتـي بـلغ

عددها اكثر من 11 الف موكب). 
فـيـمـا افــادت دائـرة صـحـة احملـافـظـة
بــنـــجــاح خــطــة الــطــوار اخلــاصــة
ــنـاسـبــة.وقـال مـديــر عـام الـدائـرة بـا
ـوسـوي في بـيـان إن (خـطة صـبـاح ا
الـطـوار اخلـاصـة بـالـزيـارة شـهدت
ــتــازا بــشــهــادة مـواطــني جنــاحــاً 

مؤتـمر في مـحطة سـكك كربالء امس
ان (مالكــات الــوزارة دأبت كــكل عـام
ــركـــبــات لــتـــهـــيــئـــة الــقـــطـــارات وا
بــانــواعــهــا بــعــد اجــراء الــصــيــانــة
سبقـة من أجل إتمام استـعداداتها ا
مـع وضع غــرفــة عـــمــلــيـــات خــاصــة
عنيون دراء العامون وا شارك بها ا
بـهـذا الشـأن حـيث تـمت تـهـيـئة 800
ــركـبـات باص و  22 قـطـارا وآالف ا
والعجالت من الـنقل اخلـاص اضافة
الى جهد الـنقل البـري الذي بلغ 350

شاحنة).
مبيـنا ان (اجلهـود اثمرت بـنقل اكثر
من ثـمـانــيـة ماليـ زائـر عـبـر 1247
آليـة تـوزعت ب بـاصـات ذات طابق
وطابق وحافالت وعـجالت متنوعة

وكذلك القطارات.
ونـــفــذ هـــذا اجلـــهــد 1281 ســائـــقــا
وأدارة 800 من اإلداريـ وبـاشـراف
ـتـقدم فـي الوزاره و273 من الك  ا ا
تطوع وكـذلك كان جهد اخلطوط ا
اجلـويــة الـعــراقـيـة بــنـقـلت 147802
زائــرا ومـســافــرا من وإلى مــحــطـتي
النـجف وبغـداد وعلى مـ طائـراتها

بواقع  1240 رحلة).
ـنـافذ وتابـع ان (للـوزارة جـهدا في ا
ــنـذريـة والـشالمـجـة احلـدوديـة في ا
حيث  نـقل أكـثر من  61,550 زائر
والسـيـمـا اجلـهود الـكـبـيـرة لـلـشـركة
الــعـامــة الدارة الـنــقل اخلــاص الـتى
تـكـلـلت بـتفـويج  4مالي زائر). الى
ذلك  ,كــشـف مــحــافظ الـــنــجف لــؤي
الـيــاسـري عن عــدد الـقـوات االمــنـيـة

شاركة في تأم الزيارة.  ا
وقـــال الــيـــاســري في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس ان (اخلــطــة االمـنــيـة
واخلـــدمــيــة حــقــقـــتــا جنــاحــا خالل
لـيـونـيـة وهذا الـزيـارة االربعـيـنـيـة ا
يــعــود بــالــفــضل الهــالـي احملــافــظـة
ــنـاســبـة), ــشـاركــة في ا ــواكب ا وا

وصل احلـال أال يـقـول لك شـكـرا من تـسـدي له مـعـروفا بـل يـأخذ حـقك
عـنـوة من دون أن يـعـيـرك بــاال والـبـعض ال يـعـرف كـيف يــنـتـقي كـلـمـاته
ـواقف اخملـتـلــفـة وآخـرون يـذهـبــون لـلـتـسـوق ـنــاسب في ا واالسـلـوب ا
البس البـيت ويتجـاوزون على الـدور وكأن ال أحـد موجـودا معهم وهم
يتـبـضـعون او يـقـفون أمـام فـرن لـلخـبـز ويـرمون فـضالتـهم في الـشارع
العام ويـوقفـون سياراتـهم في منـتصف الشـارع وكأنه لـيس ملكـا عاما
ولآلخرين حق فـيه ويتلـفظون بـألفـاظ نابيـة بأصوات عـالية وعـلى مسمع
ارة من دون الـتحـسب لوجـود نسـاء او أطفـال وبال خجل يـطيـلون من ا
النظر الى زوجتك وبنـاتك حتى وان كنت برفقـتهم وكأنهم ال يدركون ان
ذلك عيب وبـلغت وقـاحـتهم مـبلـغـا جعـلتـهم يواصـلـون النـظر بـالرغم من
ـش ومـنهم معـرفتـهم بـامتـعاض األب او األخ او الـزوج من سـلوكـهم ا
من جتـذرت احلــيـلـة لــديـهم حــتى غـدت سـلــوكـا ويـســعـون بــكل الـسـبل
لـتحـقـيق الـغـلـبـة عـلـيك وغـشك وايـهـامك بـدءا من بـائع اخلـضـار ومرورا
بالـعامـل في الـصيـدليـات الـذين يبـيعـون الدواء بـأسعـار حسب الـهوى
رضية ت حلالتك ا وانتهاء باألطباء الـذين يثقلون (وصفاتـهم) بدواء ال 
بصـلة وال تـكتـشف هذه احلـقيـقـة اال عنـد مراجـعة طـبيب آخـر وسائـقو
سيـارات حكـوميـة بـضمـنهـا تابـعة ألجـهـزة أمنـية ال يـلتـزمون بـاإلشارات
واطن الضوئيـة او يسيـرون عكس االجتاه بـالرغم من التزام غـالبيـة ا

قاعد او طلبة جـامعيـون يرمون فضالتـهم على منـصة االستاذ او عـلى ا
على شـبابيك الـقاعـة الدراسـية مع ان سـلة النـفيـات ال تبـعد عـنهم سوى
ـدرسـة بـعـد انـتـهـاء الـدوام بـطـريـقـة أمـتـار تالمـيـذ يـخـرجـون من بــاب ا
عـشوائـيـة يـسـودهـا الـتدافع وعـدم الـنـظـام مـسـؤول كبـيـر يـسـلك طـريـقا
بشكل يـومي وال يسـأل نفسه لم هـذه اجلزرة الوسـطيـة غير مـشجرة او
لم لم جتمّل هـذه الـساحـة او تلك. بـنـاية أمـنيـة جـرباء مـضى عـليـها عـقد
ونصف ولم تُطل مع ان طالءها ال يكـلف سوى مبلغ زهيد بـينما يضفي
ـعــلـمـون ــدارس من احلـدائق الــتي كـان ا الـطالء عــلـيـهــا رونـقـا خــلـو ا
يعـاقبـون التالمـيذ أشـد العـقاب اذا قـطعـوا وردة او غصـنا مـتدلـيا فاذا
ظاهر السلبية وغيرها الكثير درسة نسيا منسيا. هذه بـعض ا بحديقة ا
ظـاهـر من باب احلـاالت بل صارت ا نـصادفه يـومـيا ولم تـعد هـذه ا
ظواهر شائعة وظّن البعض انها امور طـبيعية مع انها أفعال غريبة عن
ـوذجـا لالحـتـذاء في اخلـمـسـينـات والـسـتـيـنات . مـجتـمـعـنـا الـذي كان 
واألمر كله مرتبـط بالذوق فقد تـراجع الذوق العام في مـجتمعـنا تراجعا
مريـعا ويـرجح اذا بقـى احلال هـكذا أن يـبلغ مـسـتوى يـشعـرك بالـعيش
في غابة فأين هو الذوق الـرفيع الذي نتطـلع له ? ان الذوق العام يضفي
على احلـيـاة معـنى ويـكشف عن حتـضـر األنسـان بل ويـزيد مـن انتـماء
سؤولة عن تنمية هذا الذوق ? ان رء لبلده ومجتمعه فمن هي اجلهة ا ا
افتقاد الذوق مرض اجتماعي له آثار جانبية شديدة اخلطورة على البناء
االجـتـمــاعي ومـا أكـثــر أمـراضـنـا االجــتـمـاعــيـة الـتي لم تــشـغل أضـيق
سؤول عن تنـشئة اجملتمع. ليس باجلديد القول ساحات من اهتمام ا ا
ــدرسـة وكل األدوار ان ال دور في الـتــنـشــئـة االجــتـمــاعـيـة يــفـوق دور ا
ــدرســة بــدءا من االســرة وانــتــهـاء االخــرى تـتــراجـع ازاء مـا تــقــوم به ا
ـختـلف مـؤسـسـات الـتـنـمـيـة االجـتمـاعـيـة كـاإلعالم ومـنـظـمـات اجملـتمع
ــدرسـة تـعـمل عـلى وفق ـدني واجلـوامع واحلـســيـنـيـات والـسـبب ان ا ا
درسة اجراءات منهجية مخطط لها هكذا هو االفتراض فعندما تنهار ا
ؤسـسات الـتنـشئـة االخرى أن تـسد الـفراغ كـن  تنـهار الـتنـشئـة وال 
درسة لـدينا شكل خال من جـوهره في الغـالب بل حتى التي نظن لكن ا
ؤسـسة الـتعـلـيمـية والـتربـوية انهـا ترقى الى الـشـروط التي تـقتـضيـهـا ا
ا هـو علـمي وأهمـلت ما هـو تربـوي والذوق يـندرج نلـحظ انهـا اهتـمت 
درسة خالية من ضمن ما هو تربوي فكيف ننمي هذا الذوق اذا كانت ا
سرح وقاعة للـفنون التشـكيلة وحديقـة تتوسطهـا ومعلم متنور وادارة ا
ؤكد ان للقائم على التربية من االعذار شديدة في تطبيق النظام من ا
دارس و ا الشيء الكثير ومنها ما هـو موضوعي وحقيقي وأولها ان 
كن االرتقاء باألذواق و الـسكان فكـيف  ال يتناسب مع 
في صف يـــبـــلغ تـــعــداد طـــلـــبــتـه أضــعـــاف طـــاقــته
ا تـيسر االستيـعابـية ? ومع ذلك عـلينـا أن نعـمل 
من امكـانيـات ألنـنا لن نـحصـد من اهـمال الـتربـية

غير التخلف والتطرف وتوحش اجملتمع .

ـديـنـة وزائـريـهـا الـذين اعـربـوا عن ا
ـســتـوى اخلـدمـات مـدى ارتــيـاحـهم 
الـطبـيـة والصـحـيـة والعالجـيـة التي
هـا لـهم وتـركت أثـراً طـيـباً  تـقـد
في نـفـوسـهم) ,وأضـاف أنه (بـالـرغم
من انـتـهاء خـطـة الـطـوار اخلـاصة
بــالــزيــارة إال أن مــفـارزنــا الــطــبــيـة
مــســـتـــمــرة فـي تــقـــد خـــدمــاتـــهــا

للزائرين). 
في غـــضــون ذلك  ,اكـــدت جــمـــعـــيــة
الـــهالل األحـــمــر الـــعـــراقي انــتـــهــاء
خـطتـهـا اخلاصـة بـالـزيارة  مـشـيرة
إلى أن متـطوعـيهـا ساعـدوا أكثر من
ثالثـة ماليـ زائر فـي كربـالء.وقالت
اجلـمعـيـة في بـيـان امس إن (اخلـطة
شـارك فـيـهــا أكـثـر من الـفي مـتـطـوع
توزعـوا بـ مئـة مفـرزة ثـابتـة وعدد
ـفــارز اجلـوالـة فــضالً عن نـشـر من ا
عدد من سيارات اإلسـعاف وعيادت
طـبـيـتـ متـنـقـلـتـ ضـمـتـا عدداً من
األطـــبــاء خملــتـــلف االخــتـــصــاصــات
إضـــافـــة إلى نـــشــر عـــدد من مـــراكــز
ــفــقـــودين عــلى كــافــة الــبـــحث عن ا

الطرق التي يسلكها الزائرون).
nOEMð  öLŠ

موضحا ان (عدد الذين قدمت لهم 
ـساعـدة بـلغ اكـثـر من ثالثـة مالي ا
زائــــر وأن أغـــلـب احلـــاالت الــــتي 
إسعـافها تـوزعت ب إصـابات جراء
سـافـات طـويـلـة اضـافة الى الـسـيـر 
ـزمـنة), ـرضيـة ا مـعاجلـة احلـاالت ا
ـتـطـوعـ نـظـمـوا مـشـيـرةً إلى أن (ا
حــمالت تـنــظـيـف في احملـافــظـة و
إزالـــة أكـــثـــر من اربــــعـــ طـــنـــا من
شاركة 500 متطوع). من النفايات 

جانبه .
واشـار وزيـر النـقل عـبـد الـله لـعـيبي
الى تـفـويج اكـثـر من ثـمـانـية مـالي
زائــر بــعــد تــطــبــيق فــقــرات اخلــطـة
بانسيابـية عاليـة .وقال لعيبي خالل
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قـــــررت شــــركـــــة زين الـــــعــــراق
لالتـصاالت تعـويض مشتـركيها

فتوح. في باقات االنترنت ا
وقـــــــال بـــــــيـــــــان امـس ان (زين
الـــــعــــــراق قــــــررت تـــــعــــــويض
ــشــتــركـــ كــافــة في عــروض ا
اإلنتـرنت ببـاقة انـترنت مـفتوح
لـتـعـويض األيـام الـتي خـسـرها
ـشترك من اشـتراكه أثـناء مدة ا

القطع).
واضـاف ان (هـذا االجـراء يـأتي
ضــــمـن اهــــتـــــمــــام الـــــشــــركــــة

.( شترك با
مبينا ان (انقطاع االنترنت كلياً
كــان خـارجــاً عن إرادة الــشـركـة
حــيث  قـطــعه عن شــبـكـة زين
صـدر بنـاء عـلى تعـليـمات من ا

اجلــهــات الــرســمــيــة والــذي 
تـطــبـيــقه عــلى جــمـيع شــركـات
الــهــاتف الــنــقــال الــعــامــلــة في

العراق).
وتابع البيان انه (برغم من عدم
تـعويض اخلـسـائـر الـتي حلقت
بـالــشــركــة زين خالل مــدة قـطع
االنــــتـــرنت اال أن زيـن الـــعـــراق
ارتـأت تعـويض مـشـتركـيـها عن
هــذا االنـــقــطــاع وكـــمــا عــودت
مـشـتـركـيـهـا بالـعـمل دومـاً عـلى
تــــقـــــد األفـــــضل وســـــتـــــصل
لــلـمــشـتــركـ رســائل تــبـلــغـهم

بتفاصيل التعويض). 
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مــؤكـدا (مــشـاركــة اكــثـر من  22الف
عـنـصـر أمـني من اجلـيش والـشـرطة
وبـــــــاقـي االجــــــهـــــــزة االمـــــــنـــــــيــــــة
واإلســتـخــبـاريــة وتــشـكــيالت قـوات
حـــرس احلــدود اخلـــامـــســة وفـــرقــة
االمام علي القتـالية وطيران اجليش
وان جـمـيع هــذه الـتـشـكـيالت وفـرت
األمن جلـميع الـزائـرين الـوافدين من

احملافظات ومن خارج البالد).
s¹dz«e « Z¹uHð

مشيدا بـ (جهود وزارة النقل 
بتفـويج مالي الزائـرين من النجف
والى كـربالء  وكــذلك من كـربالء الى
بـاقي احملـافـظـات بـواسـطـة إسـطول
ــســافـرين الــشــركـة الــعــامــة لـنــقل ا
والوفود وكذلك عبـر قطارات الشركة
العـامـة لسـكك حديـد الـعراق وايـضاً

بواسطة مركبات القطاع اخلاص).

بدوره  ,اوضح مـديـر بـلـديـة النـجف
ـديـريـة لـيث الـعـبـادي جنـاح خـطـة ا
اخلـدمـيـة واخلـاصـة بـزيـارة أربـعـ
االمـام احلـسـ (عــلـيه الـسالم) بـعـد
دينة. ارين با توقف سير الزائرين ا
وقـال الـعـبـادي في تـصـريح امس ان
(مالكــات الـبـلـديــة أسـتـنــفـرت وعـلى
مـدار 15 يــومـا جــهـودهــا الـبــشـريـة
واآللــــيــــة مـن أجل أظــــهــــار شـــوارع
ـديــنـة بـأبـهـى صـورة  خـاصـة وان ا
مدينة الـنجف أستقـبلت خالل مسير
االربع أكثر من خمسة مالي زائر
وافد تـوجهـوا الى كربالء بـعد زيارة

مرقد االمام علي عليه السالم).
مـؤكــدا ان (مـواقع الـطــمـر الـصـحي 
نقل الـيهـا خالل اخلـطة أكـثر من 40
الـف طن من الـــنـــفــــايـــات فـــضال عن
تــهــيـئــة أربع مــواقع مـؤقــتــة لـطــمـر

الــنـــفــايــات خــارج حــدود الــنــجف).
واسـتـنـفـرت امـانـة بـغـداد مالكـاتـهـا
اخلــدمـــيـــة في بـــلـــديـــتي الـــرشـــيــد
والـدورة لـرفع الـنـفـايـات ووتـنظـيف

وغسل الشوارع. 
ـنظـمة من جـهـة اخرى  ,افاد أمـ ا
ـــركــزيــة لــزيـــارة االربــعــ أحــمــد ا
مـــحــمـــدي فــر بـــوفــاة 34 ايــرانـــيــاً
بحـوادث مـرورية ونـحو 47 بحاالت
مــرضــيـة في الــعــراق خالل الــزيـارة
االربــعـيــنـيــة. وقــال فـر في تــصـريح
ـصــابـ جـراء احلـوادث امس إن (ا
ــرضـى  نــقـــلــهم الى ـــروريــة وا ا
مــراكــز طـبــيــة في الــعـراق وحــالــيـاً
دن غـالـبـيتـهم نُـقـلـوا الى مـخـتـلف ا
االيــرانـــيــة) ,مــؤكـــدا ان (نــحــو 2.6
مليون زائر ايراني عادوا الى بلدهم

حتى اآلن). 


