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مدير عام النقل البري
يبحث إستعدادات الزيارة األربعينية في كربالء المقدسة

بحث الســــــــيـد مرتـضى كريـم الشــــــــحمـاني رئـيس مجـلس اإلدارة 
املديـر العـام للشــــــــركة العامـة للنقل البري/ إحدى تشكيالت وزارة 
النقــــــــل برفقة عددٍا من مديري األقســــــــام املعنيــــــــة موضوع الزيارة 
األربعينية وسبل خدمة الزائرين واالستعدادات الجارية ألستقبال 
ماليني املسلمني املتوجهني صوب قبلة األحرار ... جاء ذلك خالل 
زيارته الى محافظة كربالء املقدســــــــة لبحث السبل الكفيلة بإنجاح 

خطة زيارة أربعينية األمام الحسني عليه السالم .

وإلتقــــــــى الشــــــــحماني باللــــــــواء أحمد علــــــــي زويني مدير شــــــــرطة 
كربــــــــالء وتنــــــــاوال بعد الترحيــــــــب بســــــــيادته آلية عمل شــــــــاحنات 
الشــــــــركة وتســــــــهيل عمليــــــــة دخولهــــــــا لتفويــــــــج الزائريــــــــن وتذليل 
. الشــــــــاحنات  حركــــــــة  إنســــــــيابية  وتســــــــهيل  كافــــــــة  العقبــــــــات 
كذلك إلتقى الوفد السيـد ميثم الزيـدي املشرف على فرقـة العبـاس 
القتاليـــــــــة الــــــــذي وعـد بتهيئـــــــــة األرض الخاصة بإيـواء الشــــــــاحنـات 
وتزويدهـا بكل ما يحتاجـه الســــــــائق باملـاء والكهربـاء والصحيـات.                                                                                                                          

إطلــــــــع بعدهـــــــــا الوفد على الســــــــاحة املخصصة أليواء الشــــــــاحنات 
وطــــــــرق إنطالقها لنقل الزائرين كمــــــــا وعد بإيجاد الحلول الناجعة 

ملعوقات عملية تفويج الزائرين .
وأشاد الشحماني بتعـاون السادة املسؤولني في محافظـة كربـالء 
املقدســــــــة مع وفـد الشــــــــركة العامة للنقـل البري مؤكـدًا بـذات الوقت 
على حرص الســــــــيـد وزيـر النقـل املهنـدس عبـد الـله لعيبي بـاهض 
املحترم على توفير الســــــــبل الكفيلة بإنجاح عمليــــــــة نقل الزائرين 

وتأكيــــــــده ( بأننا لن ندخر جهدًا في ســــــــبيل خدمة زوار الحســــــــني 
(ع) .

وســــــــينطلق في العاشر من تشــــــــرين األول إســــــــطول النقل البري 
املكــــــــّون من ( 300 ) آلية مختلفــــــــة األحجام لزجها في العمل لنقل 
زوار أربعينية ســــــــيـد الشهداء األمام الحســــــــني  (عليـه السالم )  ‘ 
فضًال عن مرافقة الســــــــيد املدير العــــــــام رئيس غرفة عمليات النقل 
البري والســــــــادة مديرو األقسام املعنية وفروع الشركة ذات العالقة 

في الزيارة .  
ُيذكر أن الشركة العامة للنقل البري لها سجل حافل في املشاركة 
بنقل زوار العتبات املقدســــــــة واإلســــــــهام بخدمة زوار العاشــــــــر من 
محــــــــرم الحرام وأربعينية ســــــــيد الشــــــــهداء األمام الحســــــــني  (عليه 

السالم ).

 الشركة العامة للنقل البري لها 
سجل حافل في المشاركة بنقل 

زوار العتبات المقدسة واإلسهام 
بخدمة زوار العاشر من محرم الحرام 

وأربعينية سيد الشهداء األمام 
الحسين  (عليه السالم ).
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النقل البري
ُتهّيئ (350) آلية مختلفة للزيارة االربعينية

إنه اسطول االزمات .. أسطول نقل مفردات البطاقة 
التموينيــــــــة .. وهو االول في جميع الحمالت تتهيأ 
الشــــــــركة العامة للنقل البري وكعادتها لتشــــــــكيل 
غرفة عمليات خاصة بالزيارة االربعينية املليونية 
مما يتطلب االســــــــتعداد واالستنفار لتكون بقدر 
املســــــــؤولية امللقــــــــاة علــــــــى عاتــــــــق الناقــــــــل الوطني 

(اسطول النقل البري ). 
اعلن الســــــــيد مرتضى كريم الشحماني رئيس 

مجلــــــــس االدارة املدير العام للشــــــــركة العامة 
للنقــــــــل البري وقال: هيأت الشــــــــركة (300) 
اَلية من شاحنات أسطولها وآليات اخرى 

ســــــــتقوم بنقل الزائرين من والى املدينة 
املقدســــــــة و(50) آلية اخرى للعمل 

على محور ســــــــامراء، فضآل عن (30) شــــــــاحنة 
في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء 
الحســــــــني (عليه الســــــــالم ) يــــــــوم الطــــــــف ( آال من 
ناصــــــــر ينصرنا ) ، وترافق اآلليــــــــات مفرزة فنية 
ملعالجــــــــة اي طارىء او عطــــــــل آني قد يحدث ، كما 
ستكون هذه االليات والشاحنات جاهزة وانتظار 
لحظة الــــــــذروة التــــــــي دائمآ مايكــــــــون للنقل البري 
بصمة واثر بالغ االهمية فيها ، فضآل عن تجهيز 
موكب ســــــــنوي يقدم خدمات للزائرين واملوظفني 
والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في 

ساحة تجمع اآلليات ...
 وكان الشــــــــحماني قــــــــد اوعز في 
باالســــــــتعداد  ســــــــابق  وقــــــــت 

املبكــــــــر للزيــــــــارة االربعينية من خــــــــالل تكليف 
لجنــــــــة فنية لإلشــــــــراف علــــــــى جميــــــــع االليات 
املشــــــــاركة وتجهيزها, كما وسيكون إلعالم 
الشــــــــركة املرافق لألســــــــطول الــــــــدور االهم في 

نقل االحداث الجاريــــــــة هناك وتزويد 
الفضائيــــــــة  والقنــــــــوات  الــــــــوكاالت 

واملوقع االلكتروني بما يجري 
هناك من احــــــــداث وأخبار 

وتقارير.. 

إنه اسطول االزمات .. أسطول نقل مفردات البطاقة 
التموينيــــــــة .. وهو االول في جميع الحمالت تتهيأ 
الشــــــــركة العامة للنقل البري وكعادتها لتشــــــــكيل 
غرفة عمليات خاصة بالزيارة االربعينية املليونية 
مما يتطلب االســــــــتعداد واالستنفار لتكون بقدر 
املســــــــؤولية امللقــــــــاة علــــــــى عاتــــــــق الناقــــــــل الوطني 

(اسطول النقل البري ). 
املســــــــؤولية امللقــــــــاة علــــــــى عاتــــــــق الناقــــــــل الوطني 

(اسطول النقل البري ). 
املســــــــؤولية امللقــــــــاة علــــــــى عاتــــــــق الناقــــــــل الوطني 

اعلن الســــــــيد مرتضى كريم الشحماني رئيس 
مجلــــــــس االدارة املدير العام للشــــــــركة العامة 
للنقــــــــل البري وقال: هيأت الشــــــــركة (300) 
اَلية من شاحنات أسطولها وآليات اخرى 

للنقــــــــل البري وقال: هيأت الشــــــــركة (
اَلية من شاحنات أسطولها وآليات اخرى 

للنقــــــــل البري وقال: هيأت الشــــــــركة (

ســــــــتقوم بنقل الزائرين من والى املدينة 
املقدســــــــة و(50) آلية اخرى للعمل 

على محور ســــــــامراء، فضآل عن (على محور ســــــــامراء، فضآل عن (30) شــــــــاحنة 
في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء 
الحســــــــني (عليه الســــــــالم ) يــــــــوم الطــــــــف ( آال من الحســــــــني (عليه الســــــــالم ) يــــــــوم الطــــــــف ( آال من 
في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء 
الحســــــــني (عليه الســــــــالم ) يــــــــوم الطــــــــف ( آال من 
في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء 
الحســــــــني (عليه الســــــــالم ) يــــــــوم الطــــــــف ( آال من 
في البصــــــــرة لنقل الزائرين الوافديــــــــن امللبني نداء 

ناصــــــــر ينصرنا ) ، وترافق اآلليــــــــات مفرزة فنية ناصــــــــر ينصرنا ) ، وترافق اآلليــــــــات مفرزة فنية 
ملعالجــــــــة اي طارىء او عطــــــــل آني قد يحدث ، كما ملعالجــــــــة اي طارىء او عطــــــــل آني قد يحدث ، كما 
ستكون هذه االليات والشاحنات جاهزة وانتظار ستكون هذه االليات والشاحنات جاهزة وانتظار 
لحظة الــــــــذروة التــــــــي دائمآ مايكــــــــون للنقل البري لحظة الــــــــذروة التــــــــي دائمآ مايكــــــــون للنقل البري 
بصمة واثر بالغ االهمية فيها ، فضآل عن تجهيز بصمة واثر بالغ االهمية فيها ، فضآل عن تجهيز 
موكب ســــــــنوي يقدم خدمات للزائرين واملوظفني موكب ســــــــنوي يقدم خدمات للزائرين واملوظفني 
والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في 

ساحة تجمع اآلليات ...ساحة تجمع اآلليات ...
والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في 

ساحة تجمع اآلليات ...
والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في 

ساحة تجمع اآلليات ...
والسائقني ومكان استراحتهم ويكون مقره في 

 وكان الشــــــــحماني قــــــــد اوعز في  وكان الشــــــــحماني قــــــــد اوعز في 
باالســــــــتعداد  ســــــــابق  باالســــــــتعداد وقــــــــت  ســــــــابق  وقــــــــت 

املبكــــــــر للزيــــــــارة االربعينية من خــــــــالل تكليف 
لجنــــــــة فنية لإلشــــــــراف علــــــــى جميــــــــع االليات 
املشــــــــاركة وتجهيزها, كما وسيكون إلعالم 
الشــــــــركة املرافق لألســــــــطول الــــــــدور االهم في 

نقل االحداث الجاريــــــــة هناك وتزويد 
الفضائيــــــــة  والقنــــــــوات  الــــــــوكاالت 

واملوقع االلكتروني بما يجري 
هناك من احــــــــداث وأخبار 

واملوقع االلكتروني بما يجري 
هناك من احــــــــداث وأخبار 

واملوقع االلكتروني بما يجري 

وتقارير.. 
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توجه اســــــــطول الشــــــــركة العامة للنقل البري صباح الخميس الى 
مدينة كربالء املقدسة بعد ان نفض غبار تفريغ حمولة باخرتي 
الحنطة والرز اللتني رســــــــتا في مينــــــــاء ام قصر الجنوبي مؤخرا 
..ليكون االســــــــطول الناقل للماليني املشاركة في مسيرة الزحف 
الحســــــــيني التي ســــــــتطأ ارض كربالء ومن جميــــــــع انحاء العالم 
..وتأتي هذه املشاركة ألسطول شاحنات البري وليدة املشاركات 
الفاعلة واإلســــــــهام املتميز في جميع الزيارات السابقة مما جعله 
محط انظار وثقة املســــــــؤولني الذي يعولــــــــون عليه في فك الكثير 

من االختناقات.

كمــــــــا تم تخصيــــــــص قطعــــــــة ارض في مركــــــــز املدينة املقدســــــــة 
مــــــــن قبــــــــل مجلــــــــس محافظة كربــــــــالء ليكــــــــون منهــــــــا االنطالق 
ومنهــــــــا العــــــــودة الــــــــى قبلة االحــــــــرار هــــــــذه االرض كفيلــــــــة ، كما 
اعلــــــــن عنها املســــــــؤولني فــــــــي ادارة غرفــــــــة عمليات النقــــــــل البري 
بإيــــــــواء اكثــــــــر مــــــــن (350) اليــــــــة كبيرة وصغيــــــــرٍة اضافــــــــة الى 
املرافــــــــق الصحية والخدمية ومســــــــاحة واســــــــعة ايضــــــــا للموكب 
الخدمــــــــي الخــــــــاص بتقديم الخدمات وعلى مدار ال(24) ســــــــاعة.                     
فيما اكد الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني مدير عام الشركة 
العامة للنقل البري رئيس مجلس االدارة عن حرص السيد وزير 

النقل املهندس عبد الله لعيبي باهض على توفير وســــــــائل النقل 
كافة للزائر الحســــــــيني عند عودته وبشــــــــكل يســــــــير ، وعبر عن 
عــــــــزم ادارة النقل البري على وضع خطة طوارئ لبقية اســــــــطول 
الشاحنات وحســــــــب ماتقتضي الحاجة الستدعائه في ساعات 
الــــــــذروة القصــــــــوى لنكون عند حســــــــن ظن من وضــــــــع ثقته في 
امكانية اســــــــطول البري من املســــــــؤولني او الزائرين ملرقد ســــــــيد 
الشهداء واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السالم ) في املدينة 

املقدسة . 

يغادر الى مدينة كربالء المقدسة
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ُأسطول النقل البري
                            يبدأ بتفويج الزائرين من منفذ الشالمجة

 / البــــــــري  للنقــــــــل  العامــــــــة  الشــــــــركة  ُأســــــــطول  باشــــــــر 
إحــــــــدى تشــــــــكيالت وزارة النقــــــــل لالســــــــهام بنقــــــــل زوار 
أربعينيــــــــة األمــــــــام الحســــــــني (عليــــــــه الســــــــالم ) القادمني 
عبر منفذ الشــــــــالمجة الحــــــــدودي مــــــــع جمهورية إيران 
األســــــــالمية والذي يشــــــــهد وفود ماليني الزوار سنويًا .
أعلن ذلك السيد مرتضى كريم الشحماني رئيس مجلس 
األدارة املدير العام للشركة وقال:. (( تنفيذآ لتوجيهات 
السيد وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي باهض املحترم 
بضرورة توفير الخدمات وتسخير االمكانيات لخدمة 
ضيوف الحســــــــني واخيه العباس (عليهما الســــــــالم) ....              
إنطلق عددًا من شاحنات النقل البري في قسم البصرة 
التابع للشــــــــركة الى منفذ الشــــــــالمجة الحــــــــدودي لنقل 
الزائريــــــــن الوافدين لتأديــــــــة زيارة األربعــــــــني في مدينة 
كربــــــــالء املقدســــــــة وايصالهم الى محطــــــــة قطار البصرة 
املتوجه صوب مدينة كربالء املقدســــــــة لتخفيف الزخم 

الحاصل هناك بعد توافد املاليني من قاصدي 
ضريح ســــــــيد الشــــــــهداء (ع) ، والتزال قوافل الشاحنات 
تطوي املسافات لنقل الزائرين بإشراف مباشر وتواجد 
ميداني من لدن السيد املدير العام للنقل البري والسيد 
خالد الســــــــعد مدير مكتب الوزير في املنطقة الجنوبية 
والســــــــيد محي الدين األمارة مديــــــــر عام النقل البحري .
يذكر إن أســــــــطول الشــــــــركة العامة للنقــــــــل البري كان قد 
إنطلق صــــــــوب مدينة كربالء املقدســــــــة لإلســــــــهام بنقل 
الزائريــــــــن على محــــــــور اإلبراهيمية الذي يشــــــــهد توافد 
ماليني الزائرين يوميًا مما يجعل الشركة أمام تحديات 
صعبــــــــة تفرض عليهــــــــا العمل طيلة أيــــــــام الزيارة وآناء 
الليــــــــل وأطــــــــراف النهار لتؤدي بشــــــــرف وأمانــــــــة املهمة 
التي أنيطت بها في خدمة زوار الحســــــــني(عليه السالم 
) . ســــــــيما وان الشــــــــركة تميزت بخدماتها في الزيارات 
املليونية ملراقد األئمة األطهار خالل املناسبات الدينية 

كافة .. 
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تنفيــــــــذآ لتوجيهــــــــات وزير النقــــــــل املهندس عبد اللــــــــه لعيبي 
باهــــــــض بضرورة توحيــــــــد الجهود املشــــــــتركة فــــــــي الزيارة 
املرتقبة ألربعينية سيد الشهداء االمام الحسني عليه السالم 
بني تشكيالت الوزارة كافة للخروج بنتائج ايجابية والحفاظ 
على انسيابية سير املركبات والزائرين.                                                 

 اعلنت الشــــــــركة العامة للنقل ألبري / إحدى تشكيالت وزارة 
النقــــــــل وعلى لســــــــان مديرها العــــــــام الســــــــيد مرتضى كريم 
الشــــــــحماني رئيــــــــس مجلس االدارة عن دعمها الى الشــــــــركة 
العامة لنقل  املسافرين والوفود بعدد من السائقني الكفوئني                                   

 وكما هو معتــــــــاد في كل عام ليضاف هذا الجهد الى الجهد 
الخدمــــــــي املتمثل بنقــــــــل املاليني من الزائرين في كل ســــــــاعة 
من ســــــــاعات الذروة القصوى من اجــــــــل انجاح وتميز الخطة 
الخدمية التي اعدتها الوزارة والشركة العامة للنقل البري ...

 الشــــــــحماني فــــــــي حديــــــــث خــــــــص به اعــــــــالم البــــــــري تحدث 
عــــــــن هــــــــذا املوضــــــــوع قائــــــــًال:            (( ان الشــــــــركة العامــــــــة 
للنقل البري رفدت حتى اللحظة(113) ســــــــائقًا من ســــــــائقي 
شــــــــاحنات اسطول البري ليكونوا على اســــــــتعداد تام لقيادة 
حافالت املســــــــافرين والوفود اثنــــــــاء اداء الواجب املقدس في 

كربــــــــالء ، اضافــــــــة الــــــــى جاهزية اســــــــطول البــــــــري العائد من 
تفريــــــــغ باخرتي الــــــــرز والحنطة فــــــــي ميناء ام قصــــــــر اال ان 
ذلك لم يمنع من شــــــــد الرحــــــــال الى كربالء لخدمــــــــة الزائرين 
الوافديــــــــن من دول الجوار او مــــــــن املحافظات كافة )) ..وختم 
ســــــــيادته حديثه بالقــــــــول (( أن النقــــــــل البري تضــــــــع الياتها 
وخدماتهــــــــا تحت تصرف قيــــــــادة عمليات الفرات االوســــــــط 
وغرفــــــــة عمليــــــــات كربالء لتوحيــــــــد الجهود املشــــــــتركة وبما 
يعزز التعاون املشــــــــترك بني جميع الوزارات والهيئات لخدمة 
الزائرين))                                                                                           

النقل البري تدعم 
المسافرين والوفود في 

زيارة األربعين ... 
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إنطلق عدد من شاحنات الشركة العامة للنقل البري / إحدى 
تشكيالت وزارة النقل بنقل زوار أربعينية األمام الحسني 
(عليه السالم ) القادمني منهم الى مدينة كربالء املقدسة 

واملغادرين من قنطرة السالم الى سيطرة أم الهوى حيث تجمع 
سيارات نقل الزائرين الى املحافظات الوسطى والجنوبية ... 

يأتي ذلك بعد قرب يوم العشرين من صفر وبدء العد التنازلي 
ليوم الزيارة املليونية حيث تتعاظم أعداد الزائرين وتشهد كربالء 

زخمًا مليونيًا غير مسبوق تلعب فيه شاحنات النقل البري دورًا 
محوريًا ومؤثرًا لتخفيف زخم الزائرين ... وأكد السيد مرتضى 

كريم الشحماني رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للشركة على 
ضرورة مواصلة العمل وزيادة الطاقات الفاعلة واملنتجة في 
سبيل إنجاح خطة الوزارة لنقل الزائرين وفق توجيهات 

السيد وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي باهض 
املحترم الذي أشاد بدور النقل البري في حسم 

زخم زوار األربعني . السيما في اوقات 
الذروة .                                                 



الشحماني يلتقي النائب األول لمحافظ كربالء ...
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل
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بحث الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني رئيس مجلــــــــس اإلدارة ومدير عام الشــــــــركة العامة للنقل 
البري / إحدى تشــــــــكيالت وزارة النقل مع السيد جاســــــــم عبد محمد الفتالوي النائب األول ملحافظ 
كربالء زيارة االربعني وانســــــــيابية حركة مرور الشاحنات في املدينة املقدسة ، وناقش سيادته بعد 
الترحيب به والثناء على دور ُأســــــــطول الشــــــــركة في تخفيف شدة الزحام الزائرين سبل تفعيل دور 
شاحنات الشركة في تفويج الزائرين وتخفيف الزخم الحاصل عند قنطرة السالم من خالل العمل 
بروح الفريق الواحد مع مجلس املحافظة للســــــــيطرة على حركة الزائرين الذين بدأت أعدادهم تتزايد 
بالخروج أفواجًا عبر محور قنطرة السالم بإتجاه سيطرة أم الهوى نحو محافظة بابل واملحافظات 

األخرى .
وشــــــــدد مدير عام النقل البري على أهمية تحديد مسار خاص بشاحنات الشركة عبر التنسيق مع 
القوات األمنية والقوات الســــــــاندة لتالفي حصول الزحام في طريق الزائرين وتســــــــهيل حركة ســــــــير 
املركبــــــــات لنقل أكبر عدد ممكن من زوار األربعني وفق توجيهات الســــــــيد وزير النقل املهندس عبد 
الله لعيبي باهض املحترم ... وحرصه على وصول وعودة الزائر الحســــــــيني بيســــــــر ، وحضر اللقاء 
الســــــــيد عادل املوسوي مستشــــــــار محافظ كربالء للشــــــــؤون املالية واملهندس أحمد مسؤول مكتب 
املتابعة الذي أطلع املدير العام على الصور الجوية   في مركز الرصد واملتابعة لحركة العجالت كافة 

في طرقات محافظة مدينة كربالء املقدسة . 



عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل

أجــــــــرى الســــــــيد مرتضــــــــى كريم الشــــــــحماني رئيــــــــس مجلــــــــس اإلدارة مدير عام الشــــــــركة العامــــــــة للنقل 
البــــــــري / إحــــــــدى تشــــــــكيالت وزارة النقل جولة ميدانية بــــــــني الزائرين ومعهم في محور قنطرة الســــــــالم / 
ســــــــيطرة أم الهــــــــوى بإتجاه محافظــــــــة بابل ومحافظــــــــات الفرات االوســــــــط والجنوبية وإطلــــــــع على حركة 
الشــــــــاحنات والخدمات التــــــــي تقدمها لهم وطبيعة املعوقات املرورية التي يعاني منها مســــــــير شــــــــاحنات 
إســــــــطول الشــــــــركة الذي يقوم بنقل زوار أربعينية ســــــــيد الشــــــــهداء اإلمام الحســــــــني (ع) والزحف املليوني 
لقاصدي مدينة كربالء املقدســــــــة الذي تشــــــــهده بعد بدء الزائرين بخطى العودة الى مناطق ســــــــكناهم  .

وأكــــــــد الشــــــــحماني خالل جولة له بســــــــاحة تجمع شــــــــاحنات الشــــــــركة فــــــــي منطقة االركاب فــــــــي قنطرة 
الســــــــالم بــــــــأن خدمة زوار الحســــــــني شــــــــرٌف كبٌيــــــــر لنــــــــا وعلينا التفــــــــاٍن بهــــــــذه الخدمة التي مــــــــن خاللها 
نتقــــــــرب الــــــــى الله ســــــــبحانه و تعالــــــــى  ،  وتفقد الشــــــــحماني بجولته احدى نقــــــــاط املفــــــــارز الجوالة حيث 
التقــــــــى بأحــــــــد منســــــــوبي الشــــــــركة الــــــــذي تعــــــــرض لحــــــــادث بســــــــيط . اذ اطمئن علــــــــى صحتــــــــه متمنيآ 
لــــــــه الشــــــــفاء التام والســــــــالمة . وشــــــــدد علــــــــى أهمية دورهــــــــم في دعــــــــم جهد الشــــــــركة وديمومــــــــة عملها

 بنجاح .

ابلت آليات اســــــــطول الشركة العامة 
للنقل البري بالًء حســــــــنآ في خدمة 
زوار االمــــــــام الحســــــــني فــــــــي ايابهم 
انظــــــــار  محــــــــط  وكانــــــــت  وذهابهــــــــم 
وســــــــائل االعــــــــالم املختلفــــــــة نتيجة 
اســــــــهامها الفاعل واملتميــــــــز هذا اذ 
مراســــــــلي  حــــــــاورت مجموعــــــــة من 
القنوات الفضائية الســــــــيد مرتضى 
كريــــــــم الشــــــــحماني رئيــــــــس مجلس 
اإلدارة مديــــــــر عــــــــام الشــــــــركة العامة 
للنقــــــــل البــــــــري / إحدى تشــــــــكيالت 
وزارة النقــــــــل فــــــــي بث مباشــــــــر عبر 
نشــــــــراتها االخبارية املختلفة او من 
خــــــــالل تغطيتها االعالميــــــــة مللحمة 
الزحف الحســــــــيني الى قبلة االحرار 
خــــــــالل  الشــــــــحماني  وتحــــــــدث   ...
حديثــــــــه عــــــــن خطــــــــة عمل ُأســــــــطول 
الشــــــــركة وطبيعة املهام املوكلة اليها 
وفــــــــق توجيهات الســــــــيد وزير النقل 
املهنــــــــدس عبــــــــد الله لعيبــــــــي باهض 
املحتــــــــرم بضرورة تحقيــــــــق أهداف 

خطة الوزارة الخاصة بنقل الزائرين 
وإنســــــــيابية حركة الشــــــــاحنات في 
نقل زوار أربعينية اإلمام الحســــــــني 
(عليــــــــه الســــــــالم ) ... وأشــــــــار فــــــــي 
معــــــــرض حديثه الى قدرة ُأســــــــطول 
الشــــــــركة في تخفيف زخم الزائرين 
جــــــــراء توافــــــــد املاليــــــــني الــــــــى مدينة 
كربالء املقدســــــــة وطاقة شاحناتها 
الكبيرة فــــــــي تصفير أعداد الزائرين 

عند بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ 
الذروة وتزايد أفواج زوار مرقد سيد 
الشهداء (ع) . .. وأكد مدير عام النقل 
فــــــــي احاديثه علــــــــى ضرورة  البري 
تكاتف جميع الجهود إلنجاح خطة 
تفويــــــــج الزائريــــــــن وإيصالهــــــــم الــــــــى 
مســــــــاكنهم ســــــــاملني من خالل أطر 
التعاون املشــــــــترك مع القوات األمنية 
والجهــــــــات الســــــــاندة املشــــــــرفة على 
حركة الزائرين في محافظة كربالء 

املقدسة .
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مدير عام 
النقل 

البري... 
متابعة 

ميدانية 
لحركة 

شاحنات 
الشركة في 

كربالء ...

وسائل االعالم  والقنوات الفضائية تحاور مدير عام النقل البري



عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل

شنت اسراب من شاحنات الشركة العامة للنقل البري / احدى 
تشكيالت وزارة النقل صولة ليلية في منطقة قنطرة السالم 

بعد ازدياد اعداد الزائرين . اعلن ذلك السيد مرتضى كريم 
الشــــــــحماني رئيس مجلس االدارة املدير العام للشــــــــركة 

العامة للنقل البري
 وقــــــــال : نظرا للتنســــــــيق العالي مــــــــع مجلس محافظة 
كربالء املقدســــــــة وقيــــــــادة العمليــــــــات ، وحينما طلب 
منا جهد اضافي مســــــــاءآ يزج اعــــــــدادآ إضافية من 
الشــــــــاحنات فورا للعمل على محور عملنا نباشرنا 
بنقــــــــل االف  الزائريــــــــن مــــــــن والى املدينة املقدســــــــة.. 
وفعال نفذ فرســــــــان النقل البــــــــري صولة ليلية لنقل 
الحشــــــــود املليونية في مسيرة العشــــــــق الحسيني 
املتجهة الداء مراســــــــيم الزيارة ملرقد ســــــــيد الشهداء 
في ذكرى اربعينية استشهاده..وتعود محملة ايضا 

بجمــــــــوع الزائرين ممن انتهى من مراســــــــيم الزيارة . 
وبني السيد املدير العام للشركة .

 ان هــــــــذا الجهد ياتــــــــي تناغما مع التوجيهات الســــــــديدة 
للســــــــيد وزيــــــــر النقــــــــل املهندس عبــــــــد الله لعيبــــــــي باهض 

املحتــــــــرم والذي يحرص دوماآ على تميز تشــــــــكيالت وزارة 
النقل الســــــــيما النقل البري  في خدمة الزائر الحسيني والعودة 

به الى ســــــــكنه بسهولة ومن دون عناء .. واستمر عمل هذه االليات 
حتى صباح هذا اليوم التالي اذ بدات تعود الى مراب الشركة في قاطع 

العمل وساحة التجمع .. 

زار الســــــــيد عبــــــــد العظيم كريــــــــم غافل مدير عــــــــام الدائرة االداريــــــــة واملالية في 
وزارة النقل ســــــــاحة تجمع آليات ُأســــــــطول الشركة العامة للنقل البري / إحدى 

تشكيالت وزارة النقل
 وأشاد أثناء اإلجتماع الذي عقده مع السيد مرتضى كريم الشحماني رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للشركة العامة للنقل البري واعضاء غرفة عمليات 

الشركة 
بدور ُأســــــــطول النقل البــــــــري والقائمني عليه معبرًا عــــــــن إطمئنان الوزارة على 
محور قنطرة السالم / االبراهيمية الذي تقع مسؤولية نقل الزائرين فيه على 

عاتق شاحنات الشركة ...

 فيمــــــــا نوه الى إحتمال إحتياج املحاور األخرى التي تعمل عليها تشــــــــكيالت 
الوزارة الى دعم إســــــــطول طول النقل البري الذي أثبــــــــت فعالية كبيرة في نقل 

الزائرين ... 

وأكد الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني بعد الترحاب بالضيف عن شــــــــكره 
لهذه الزيارة وإستعداد الشركة لتزويد املحاور كافة ودعمهم بشاحنات النقل 

البري 

صولة ليلية ألسراب من 
الشاحنات الخضر

مدير عام اإلدارية والمالية يشيد بجهود النقل البري
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عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل

تنفيــــــــذآ لتوجيهــــــــات الســـــــــــــــــيد وزير النقل املهنــــــــدس عبد الله 
لعيبــــــــي باهض املحترم زجت الشــــــــركة العامــــــــــــــــة للنقل البري 
بــــــــــ            ( 20) شــــــــاحنة كبيــــــــرة من شــــــــاحنات اســــــــطولها 
لنقل الزائرين بــعد تــــــزايد االعـــــــــــــداد في املــــــــــدينة املقدســــــــــــــــــــــة                   
اعلن ذلك الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني رئيس مجلس 
االدارة املديــــــــر العام للشــــــــركة العامة للنقــــــــل البري وقال .    (( 
اســــــــتجابة لتوجيه الســــــــيد الوزير املحترم قمنا برفد محـــــــور 
بغــــــــداد هذا اليوم بـ  (20) شــــــــاحنة كـــــــبيرة لنقــــــــل الزوار بعد 
تزاحم اعداد الحشود املؤمنة وانتهاءهما من مراسيم الزيارة 

ملرقد االمام الحــــسني عليه السالم .

وبني الشحماني الى ان اسطول الشركة مستمر بالـــعمل على 
محوره في منطقة االبراهيمية وان اليات االســــــــطول تبلي بالًء 
حسنآ في خدمة  الزائرين .                                     واوضح 
الســــــــيد املدير العام بان النقل البري على اتم االســــــــتعداد لرفد 
اي محــــــــور يكون فيه ضغــــــــط للزائرين وتنطلق اســــــــراب من 
الشاحنات لفض هذا الضغط .. ومن الجدير بالذكر أن الـــنقل 
البــــــــري تســــــــهم بفعالية في هــــــــذه الزيارة اذ زجــــــــت بأكثر من          
(350)اليــــــــة مختلفة الحجم من اليات اســــــــطولها ليحط رحاله 

في املدينة املقدسة الداء الواجبات املناطة به.

بحث الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للشــــــــركة العامة للنقل البري/احدى تشكيالت وزارة 
النقــــــــل مع الســــــــيد طالب بايــــــــش الوكيل الفني فــــــــي وزارة النقل 
والســــــــيد جاســــــــم الفتالوي النائــــــــب االول فــــــــي محافظة كربالء 
املقدســــــــة موضوعة زيارة االربعني والســــــــبل الكفيلة بإنجاحها 
.. جــــــــاء ذلك خالل زيارتهم ســــــــاحة تجمع اليات النقل البري في 
االبراهيمية ..واتفق املجتمعون على معالجة عقدة جسر الهندية 
الجديــــــــد والحلــــــــول الكفيلة بإنســــــــيابية مرور الشــــــــاحنات لنقل 
الزائرين . وشــــــــدد السيد الفتالوي على اهمية الدور الكبير الذي 
تلعبه شــــــــاحنات النقل البري في تخفيف زخــــــــم الزائرين الذي 
يحصل وقدرة الشاحنات على استيعاب االعداد الكبيرة منهم .

وعبر الســــــــيد الشحماني عن اســــــــتعداد الشركة ادارة وسائقني 
علــــــــى تحمل مســــــــؤلياتهم كاملة لخدمة الزائريــــــــن والعمل على 
ســــــــالمة عودتهم ســــــــيما واننا جميعآ وضعنا نصــــــــب اعيننا 
بأن خدمة زوار االمام الحســــــــني شرف كبير لنا .. والتوجيهات 
الســــــــديدة للســــــــيد وزير النقل املهندس عبد اللــــــــه لعيبي باهض 
املحترم بضرورة توفير افضل الخدمات وتسخير االمكانيات 

لخدمة ضيوف الحسني (عليه السالم ( 
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النقل البري ترفد محور بغداد 
بـ(20) شاحنة كبيرة من اسطولها

الشحماني يلتقي 
الوكيل الفني 
لوزارة النقل 

والنائب االول 
لمحافظ كربالء 

المقدسة
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البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل

إطمئن الســــــــيد مرتضى كريم الشحماني رئيس مجلس اإلدارة مدير عام 
الشــــــــركة العامة للنقل البري / إحدى تشــــــــكيالت وزارة النقل على الوضع 
الصحي وحالة أحد منسوبي الشــــــــركة الذي تعرض لحادث دهس بسيط 
أثنــــــــاء تأدية الواجب ضمن إســــــــطول الشــــــــركة لنقــــــــل زوار أربعينية اإلمام 
الحســــــــني عليه الســــــــالم نقل علــــــــى إثرها الى إحدى مستشــــــــفيات كربالء 
لتلقي العالج الالزم ... وأثنى املدير العام على تمسك املنتسب بأداء واجبه 
رغم إصابته وتحليه بروح العمل واملثابرة ومشــــــــاركته إخوانه منســــــــوبي 
الشــــــــركة نقل تلــــــــك السلســــــــة املليونية مــــــــن الزائرين املتجه صــــــــوب كعبة

 األحرار

المدير العام للشركة
يتفقد احد المنسوبين 
اثر تعرضه لحادث دهس
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إستقبل الســــــــيد مرتضى كريم الشــــــــحماني رئيس مجلس 
اإلدارة مديــــــــر عــــــــام الشــــــــركة العامــــــــة للنقل البــــــــري / إحدى 
تشــــــــكيالت وزارة النقل النائب حامد املوســــــــوي عضو لجنة 
اإلقتصاد واإلستثمار والنائب الدكتور وليد السهالني رئيس 
لجنة الخدمات النيابية ، في ســــــــاحة تجمع وايواء شــــــــاحنات 
النقــــــــل البري وتبادل معهم الحديث بشــــــــأن زيــــــــارة االربعني 
ومشاركة شاحنات النقل البري في نقل الزائرين على محور

اإلبراهيمية .

وأثنى النائب حامد املوســــــــوي خالل زيارته الى جهود النقل 
البري املباركة واملشاركة الفاعلة التي كانت عامًال مؤثرًا في 
الشارع ونقل آالف الزائرين ملرقد سيد الشهداء (ع) وبالعكس 
، فيما ثمن الدكتور وليد السهالني الجهد اإلستثنائي لرجال 
النقل البري والدور املتميز الســــــــطول الشــــــــركة في التخفيف 
من الزحف املليوني على محور قنطرة الســــــــالم ســــــــيطرة ام
. الهــــــــوى 
وعبــــــــر الشــــــــحماني عــــــــن ســــــــعادته بهــــــــذه الزيــــــــارة للنائبني 

وتفقدهم أسطول النقل البري بالرغم من مشاغلهم النيابية 
وإرتباطاتهم السياسية مؤكدًا على دور أعضاء البرملان في 
دعم املؤوسســــــــات الحكومية ومتابعة نشــــــــاطاتها العملية .. 
وبني الســــــــيد املدير العام للشــــــــركة من ان النقل البري ال تألو 
جهدآ لخدمة زائري االمام الحســــــــني (عليه الســــــــالم )ونضع 
نصب اعيننا توجيهات الســــــــيد وزير النقل املحترم ســــــــيما 
فيمــــــــا يتعلق بــــــــزوار اربعينية االمــــــــام ابي االحــــــــرار ... وودع 

سيادته النائبني بالحفاوة والتكريم 

الشحماني يستقبل النائبان
الموسوي والسهالني في ساحة تجمع أليات النقل البري



زار اللواء أحمد علي زويني الربيعي قائد 
عمليات شــــــــرطة محافظة كربالء منطقة 
إنطالق شــــــــاحنات النقل البري في منطقة 
قنطرة الســــــــالم وإلتقى الســــــــيد مرتضى 
كريم الشــــــــحماني رئيــــــــس مجلس اإلدارة 
مديــــــــر عام الشــــــــركة العامة للنقــــــــل البري 
/ إحــــــــدى تشــــــــكيالت وزارة النقــــــــل التــــــــي 
تســــــــهم بكامــــــــل أســــــــطولها املتجحفل في 
منطقة تجمع وانطالق آليات الشــــــــركة في 
االبراهيمية لنقــــــــل مئات االالف من الزوار 

في أربعينية األمام الحسني (ع) يوميًا.
 وتباحــــــــث الطرفــــــــان في كيفية تنســــــــيق 
العمل املشترك وتسهيل إنسيابية حركة 
شاحنات الشــــــــركة وفتح الطرق واملمرات 
الالزمة لتأمني عملية نقل الزائرين صوب 

نقطــــــــة االركاب التــــــــي تنقلهــــــــم الى مناطق 
سكناهم ساملني .

وأكد الشحماني على أهمية تعاون جميع 
األطراف لضمــــــــان نقل الزائرين من خالل 
تكاتف جهود كافة املؤسسات الحكومية 
الســــــــاندة  والجهات  واألمنيــــــــة  التنفيذيــــــــة 
إلنجــــــــاح خطة نقل زوار ســــــــيد الشــــــــهداء 
(عليه الســــــــالم ) في العشرين من صفر .
وشــــــــدد املديــــــــر العــــــــام على أهميــــــــة تنفيذ 
توجيهات السيد وزير النقل املهندس عبد 
الله لعيبــــــــي باهض املحترم والعمل بكامل 
طاقة الشــــــــركة النقلية وتخفيف الزخم في 
املحــــــــاور التي يعمل عليها أســــــــطول النقل 
البري .ســــــــيما وان عمل هذا املحور يسير 

بإنسيابية عالية 

قائد شرطة كربالء
يزور محور النقل البري في 

المدينة المقدسة

عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

البريالنقل
عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية

النقل
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وزير 
النقل يوعز 

بإفتتاح محور جديد 
للنقل البري من تقاطع 

الوند المركزي الى 
منطقة المسيب 

تفقــــــــد وزيرالنقل املهندس عبد اللــــــــه لعيبي محور 
(بغداد - كربالء املقدسة) في تمام الساعة الثانية 
من ظهيــــــــرة يوم الخميــــــــس املوافق 18 من شــــــــهر 

صفر ،
وقال السيد الوزير نظرآ لتزايد الحشود املليونية 
الوافدة واملغادرة من والى املدينة املقدســــــــة اوعزنا 
بإفتتــــــــاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند 
املركــــــــزي الى منطقــــــــة املســــــــيب مبينآ ،ان هــــــــذا املحور 
يقــــــــع خارج حدود مدينة كربــــــــالء وبداية الحدود االدارية 

ملحافظة بابل من جهة بغداد ،بمسافة 14كم ذهابا وايابآ .
واضاف لعيبي ( تم زج 20 شــــــــاحنة كبيرة للعمل ضمن هذا املحور 

الجديد ، بعد بلوغ ساعات الذروة وزيادة اعداد الزائرين ).
وبني وزير النقل ( ان االشــــــــراف املباشــــــــر والتواجد امليداني لجميع اإلدارات العليا للتشــــــــكيالت والعمل 
الدؤوب للمالكات الهندســــــــية والفنية واالدارية والتشغلية والتزامهم بتنفيذ خطة غرفة عمليات النقل. 

بدقة متناهيه اثمر عن تخفيف معاناة الزائرين لهذا العام بشكل ملحوظ .
يذكر ان أســــــــطول وزارة النقل يواصل العمل ليآل ونهارآ وعلى املحاوركافة  خدمة البي االحرار الحســــــــني 

(عليه السالم ).
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من خالل متابعة السيد وزير النقل املهندس 
عبد اللــــــــه لعيبي باهض املحترم للشــــــــكيالت  
كافة والجهد املتواصل لرئيس غرفة عملـيات 
وزارة النقــــــــل وبعــــــــد زيــــــــارات متعــــــــددة لهذه 
التشكيالت تشــــــــرفت الشــــــــركة العامة للنقل 
البري بزيارة سيادته في تمام الساعة الثالثة 
عصرًا مــــــــن يــــــــوم الــجمعة املوافــــــــق (19) من 
صفــــــــر الذي يعتبر يوم الذروة لقدوم الزائرين 
الى مدينة كربالء املقدسة واملغـــادرين مــنها .
وكان في إســــــــتقبال الســــــــيد الوزير مدير عام 
الشــــــــركة العامة للنقل البري السيد مرتضى 
كريم الشــــــــحماني رئيس مجلس اإلدارة الذي 
رحب بزيــــــــارة الســــــــيد الوزيــــــــر لقاطع محور 

عمل الشركة الذي يعد من املحاور املهمة في 
مدينة كربالء ملا يشــــــــهده من زخم كبير في 

توافد زوار اربعـــــينية األمام الحسني (ع) . 
وقد أشــــــــاد الســــــــيد الوزيــــــــر بالتنظيــــــــم العاٍل 
ودقة األداء لغرفة عمليات الشــــــــركة والجهود 
املبذولــــــــة مــــــــن قبــــــــل أســــــــطول النقــــــــل البري 
وإســــــــهـــامه الفاعل بنقــــــــل الزائرين في مدينة 
كربــــــــالء املقدســــــــة وتقديــــــــم الدعــــــــم للمحاور 
كافــــــــة التي تشــــــــهد زحــــــــف املاليــــــــني صوب 
كعبــــــــة األحرار ، مؤكدًا حرصــــــــه على تطـوير 
واقــــــــع عمــــــــل الشــــــــركة وتحديــــــــث إســــــــطولها 
وتنويع شــــــــاحنات النقل ومهام أدائها لتتفق 
ورؤيتنــــــــا الجديــــــــدة لتطـــــــــــوير شــــــــركة النقل

 

البـري .
وتطرق الســــــــيد الوزيــــــــر في ســــــــياق حديثه 
الــــــــى عــــــــدة أمور تــــــــم طرحهــــــــا أثنــــــــاء حديثه 
مع بعض منســــــــوبي الشــــــــركة بعــــــــد كلمة له 
ضمنهــــــــا أهمية شـــــــــــــحذ الـهمــــــــم ومواصلة 
العمــــــــل بجدية إلكمال مهمة نقــــــــل الزائرين ، 
حيث تم التطرق الى أرباح الشركة وضرورة 
تحديث إســــــــطولها والديون املترتبــــــــة بذمـــــــة 
الغير وكذلك مناقشــــــــة عقود العمل وســــــــبل 
تنويع مصادر تمويل الشركة واهمية إكمال 
مشــــــــروع بناية املجمع اإلداري للــــــــشــــــــركة .
وبعــــــــد ترحيــــــــب الســــــــيد مديــــــــر عــــــــام النقل 
البري بزيارة الســــــــيد وزير النقل ملوقع عمل 
الشركة مشيدًا برعايته األبوية للنقل البــــري 

وســـــــــعيه الدائم لتطوير مفاصل عملها تناول 
تفاصيل عمل إســــــــطول الشركة الذي تجاوز 
(350 ) شــــــــاحنة مختلفــــــــة االحجــــــــام  تعمل 
على عدة محـــاور إضـــــافة الى محور الشركة 
في منطقــــــــة اإلبراهيميــــــــة والــــــــذي ينطلق من 
قنطرة الســــــــالم الى ســــــــيطرة ام الهوى وبواقع 
نقل يومــــــــي على منت شــــــــاحـــــــــنات الشــــــــركة 
يصــل الى اكثر مــــــــن ( 300) ألف زائر يوميآ.                                                                               
وفــــــــي ختــــــــام زيارة الســــــــيد وزيــــــــر النقل قدم 
الشحماني ومنسوبي الشركة كافة تحياتهم 
للســــــــيد الوزير معبرين عن بالغ شـــــــــــــــــكرهم 
لهذه الزيارة امليمونة وإمتنانهم العاٍل لرعايته 
ودعمــــــــه املتواصــــــــل للشــــــــركة العامــــــــة للنقل 

البري. 

وزير النقل
يشيد بالنقل البري ودورها في الزيارة



انتباهات الكاميرا ..فالش
نشاطات موظفي الشركة العامة للنقل البري لتغطية مراسيم احياء اربعينية االمام الحسين(ع)

  صور تجمع  شاحنات الشركة في ساحة ( قاصم الجبارين )

   سائقي شاحنات  النقل البري .. همة عالية في تفويج الزائرين



   التزود بالوقود من اجل نقل الحشود ..

  جانب من تسير حركة الزائرين



البد من االشــــــــارة ان الشركة خصصت (350) 
شــــــــاحنة كبيرة وصغيرة الى الزيارة االربعينية 
شاركت جميعها في الزحف املليوني الكبير ...

* ففي اليوم االول .. تهيأت (50) شاحنة كبيرة 
لنقل الزائرين من منطقة االبراهمية الى سيطرة 
ام الهــــــــوى بواقع   (6) دورات للشــــــــاحنة الواحدة 
نقلــــــــت الواحــــــــدة منها (200) زائــــــــرًا أكثر او أقل 
بقليل وحسب تدافع الزائرين فيكون مجموع ما 
ُنقل يوم االحد 14 صفر (60) ستون الف زائر .
*فــــــــي اليوم الثاني ( االثنــــــــني ) .. تضاعف العدد 
الى (100) شــــــــاحنة نظرًا لتزايــــــــد عدد الزائرين 
وايضــــــــًا بواقــــــــع (6) دورات للشــــــــاحنة الواحدة 
وبواقع (200) زائر فيكــــــــون مجموع ماُنقل في 

اليوم الثانــــــــي (120.000) مائة وعشــــــــرون الف 
زائر ...

فــــــــي نفس اليوم مســــــــاًء اتصل املســــــــؤولون في 
غرفــــــــة عمليــــــــات كربــــــــالء لحاجتهم الــــــــى جهد 
الشركة العامة للنقل البري الى محور الحسينية 
العطيشــــــــي فتمت االســــــــتجابة لهم بـــــــــ (50) آلية 
صغيرة تسع الواحدة لـ (80) زائرًا نظرًا لوعورة 
الطريق واملنحدرات واملنزلقات والتصاق االنهار 
الضيقــــــــة في الشــــــــوارع الرئيســــــــة ، فــــــــكان نقل 
الواحــــــــدة منهــــــــا (60) زائرًا بواقــــــــع (10) دورات 
لليلة الواحــــــــدة فكان مجموع ما ُنقــــــــل في اليوم 

الثاني ( 50) خمسون الف زائر .
* ففي اليــــــــوم الثالث والرابــــــــع والخامس.. زّجت 

الشــــــــركة أغلــــــــب آليات اســــــــطولها وعلــــــــى جميع 
املحاور محور بغداد – الوند ، محور العطيشي 
– الحسينية ، محور املسيب –إضافة الى املحور 

الرئيس االبراهيمية – ام الهوى ...
فكانت االحصائية لاليام االخيرة بمعدل (250) 
آلية بعدد (6) دورات لليوم الواحد 250×6×200 

زائر= 300.000 زائر .
فيمــــــــا أشــــــــار مدير عام الشــــــــركة العامــــــــة للنقل 
البــــــــري ان عدد الزائرين الذين ُنقلوا بشــــــــاحنات 
النقل  البري  بلغ (1.250.000) مليون ومائتان 
وخمــــــــــســــــــون الف زائر قبل يوم واحــــــــــــــــــــــــد من 

الزيارة . 
*أما في اليوم االخير .. فقد اســــــــتنفرت الشركة 

كامل اسطولها من الشاحنات الكبيرة واشواك 
اليلند واالورفان وعلى محاور عملها اذ سجلت 
أرقامــــــــًا قياســــــــية  في عدد الــــــــدورات فضًال عن 
اعداد الزائرين املنقولني على متنها ، اذ تجاوز الـ  
(3.000,000) ثالث ماليني زائرًا املجموع الكلي 
لعمل الشــــــــركة خالل الزيارة االربعينية املباركة 
من خالل عمل الـ     (325) شاحنة × 10 دورات 
× 200 زائر يكون املجموع    (650.000) زائرًا ،

 اما االشــــــــواك 58 آلية × 10 دورات × 60 يكون 
املجمــــــــوع           (344.880) زائــــــــرًا ، فضًال عن 
باصــــــــات االورفان التي عملــــــــت بنكران ذات ولم 
يألوا سائقوها على جهد وبهذا لو جمعنا الرقم 

مع العدد األول لتجاوز الـ ثالثة مليون زائرآ.

إحصائية نقل الشركة العامة
 للنقل البري في تفويج الزائرين من والى كربالء

عدد خاص بمناسبة الزيارة االربيعينية
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مع تزايد اعداد الزائرين الهائمني بحب ســــــــــــبط نبي الرحـــمة (ص) االمام الحسني ( عليه 
السالم ) . 

اصلت الشـــركة العامة للنقل البري نشاطها املتميز في نقل املاليني املؤمنـــــــة ليًال ونهارا 
مــــــــن دون انقطاع ولليوم الخامس على التوالي مع زيادة مســــــــتمرة في عدد الشــــــــاحنات 
الكبيرة التي تزج للعــــــــمل حيث وصلت حتى الســــــــاعة الثامنة من مســــــــاء هذا اليــــوم الى( 
250) شــــــــاحنة تنقل اعدادآ كبيرة من الزائرين من قنطرة الســــــــالم باتجاه ســــــــيطرة ام 
الهوى وبالعكس يضاف الى ذلك جـــــــــهد االليات الصغيرة البالغ عددها( 50 )الية تفرعت 
نحــــــــو محــــــــــورين االول محور الحســــــــينية - العطيشــــــــي ملســــــــاندة جهــــــــد النقل البــحري                              

واملحور الثاني محور بغداد - الوند سيطرة (54 ) .
والتي سجلت نجاحآ منقطع النظير في عدد الدورات النـــــاقلة لاللية الواحدة .                          
كما سجلت الشاحنات الكبيرة انسيابية عالية في عـدد الدورات املتحققة والتي تجاوزت 
كثيــــــــرآ االيام املاضية بإرتفــاع متزايد نســــــــبة الى االعداد الكبيرة مــــــــن الزائريـــــــن بالرغم 
من معـــاناة الشاحنات من ضــــــيق الطريق بسبــــب املواكب الخدمــــية والقطوعات االمنية 

فضآل عن مســـــيرة الزحف الحسيني من الحشود املليونية  

النقل البري تسهم بنقل الزائرين  لليوم الخامس .. 
و تزج (250) شاحنة دفعة واحدة

مع العدد األول لتجاوز الـ ثالثة مليون زائرآ.*أما في اليوم االخير .. فقد اســــــــتنفرت الشركة * ففي اليــــــــوم الثالث والرابــــــــع والخامس.. زّجت وبواقع (200) زائر فيكــــــــون مجموع ماُنقل في 
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 واكب إعالم النقل البري حركة شــــــــاحنات الشــــــــركة وهي تســــــــهم بنقل زوار األربعني ، 
إذ باشــــــــر الفريق اإلعالمي نشــــــــاطه في مدينة كربالء املقدسة بتغطية إعالمية بجهود 

عددًا من اإلعالميني واملصورين الذين رَافقوا شــــــــاحنات 
النقل البــــــــري في جميع تنقالتها وعلــــــــى املحاور كافة . 

وتم إلتقــــــــاط آالف الصــــــــور والفيديوهات التي 
وثقت مشــــــــاهد حية لحركة الشاحنات 

القادمني  الزائرين  تفويــــــــج  وعملية 
الى  والعائدين  كربــــــــالء  صوب 

مراســــــــم  أداء  بعد  ديارهــــــــم 
الزيارة ، وقد وثق الفريق 

لقاءات  عــــــــدة  اإلعالمي 
مصورة  وشــــــــهادات 
املســــــــؤولني  لبعض 
الذيــــــــن  والزائريــــــــن 
بــــــــدور  أشــــــــادوا 
العامــــــــة  الشــــــــركة 
 ، البــــــــري  للنقــــــــل 
الوفــــــــد  وعمــــــــل 
اإلعالمــــــــي علــــــــى 
موقــــــــع  رفــــــــد 
ووسائل  الشركة 
املقروءة  األعــــــــالم 

ومواقــــــــع  واملرئيــــــــة 
اإلجتماعي  التواصل 

األخبار  مــــــــن  بســــــــيل 
والتقارير اإلعالمية التي 

وثقــــــــت حركة الشــــــــاحنات 
طيلــــــــة أيــــــــام أربعينيــــــــة األمام 

الحسني ( ع).

وقــــــــد تميــــــــز إعــــــــالم الشــــــــركة هــــــــذا العــــــــام بعمــــــــل كبيــــــــر مــــــــا جعلــــــــه يحصــــــــل علــــــــى شــــــــكر 
بجهــــــــده واســــــــعة  إشــــــــادات  علــــــــى  الشــــــــركة  إعــــــــالم  وحصــــــــل  كمــــــــا   ، املســــــــؤولني  وثنــــــــاء 

 املتميز.

أسهمت ممثلية ســــــــائقي النقل البري بشكل متميز 
في الزيارة االربعينية اذ يتســــــــابق ثلة من السائقني  
في دعــــــــم جهود اإلدارة العليــــــــا لتمكينها من النجاح 
في أداء واجباتها اليومية ومتابعة نشاطات أسطول 
الشــــــــركة وما يعترض سبيل سائقي الشاحنات من 

مشــــــــاكل ومعوقــــــــات فنية وإدارية تحتــــــــاج الى حلقة 
وصل بني جموع الســــــــائقني واإلدارة العليا للشــــــــركة 
لتختصــــــــر الكثير مــــــــن الحلقــــــــات الزائــــــــدة والروتني 
في سلســــــــة املراجعــــــــات وتقليل الفواصــــــــل اإلدارية 
وتقويض معاناة السائقني ، تعمل املمثلية خالل أيام 

زيارة األربعني على تسهيل حركة شاحنات الشركة 
وتقديم كافة السبل املتاحة بدعم جهود اإلدارة العليا 
إلنجاح خطة الشركة في تفويج زوار أربعينية األمام 
الحســــــــني (ع) عند تزايــــــــد أعداد الزائريــــــــن وتوافدهم 

صوب كعبة األحرار .

إعالم النقل البري بين جموع الزائرين في كربالء المقدسة

ممثلية 
سائقو النقل 

جهد متميز  البري ... 
واسهام فاعل في 
الزيارة االربعينية 
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انها عجلة االشــــــــواك اليلند حمولة (5) طن التابعة الشركة 
العامــــــــة للنقل البري. لكنها تــــــــؤدي دورا أكبر من حجمها  
فهي تدخل ميــــــــدان الزائرين فتحمل اعــــــــدادًا كبيرة ، اكبر 
من ســــــــعة حمولتها بالضعف لتنقــــــــل الزائرين الى اماكن 
القطوعــــــــات. تعتمــــــــد عليهــــــــا كثيرا الجهات املســــــــؤولة عن 
النقل في املدينة املقدســــــــة للتخفيــــــــف من تجمهر الوافدين 
الى كربالء املقدســــــــة إلحياء اربعينية ابــــــــي االحرار (ع) .. 
وإلعــــــــادة تفويج هــــــــؤالء الزائرين اذ زجت الشــــــــركة العامة 

للنقل البري ب ( 50 ) الية من عجالت اشواك اليلند فضال 
عن اســــــــطول الشــــــــاحنات الكبيرة املرابط قبل ايام من بدء 

الزيارة املليونية في كربالء املقدسة .
يذكر ان الشــــــــركة العامة للنقل البــــــــري بدأت تنفيذ خطتها 
املرسومة وقبل ايام عديدة من الزيارة املنشودة. وبأشراف 
ومتابعة من السيد مرتضى الشحماني مدير عام الشركة 
فضــــــــًال عن تواجد بعــــــــض مدراء االقســــــــام املعنية باملهمة 

لالطمئنان على تنفيذ خطة نقل الزائرين 

يلعب قسم التشغيل في الشــــــــركة العامة للنقل البري دورًا كبيرا 
في شحذ الهمم ورفع املعنويات لدى سائقي االليات املشاركة في 
الزيارة.    اذ تمتلك الشركة فروعا عدة في بغداد منها فرع التاجي 
والنهروان وجسر ديالى وغيرها من الفروع املنتشرة في املحافظات 
وكان لحضــــــــور مدراء فروع بغداد الى ســــــــاحة تجمع اليات النقل 

البــــــــري في هــــــــذه الزيارة املليونيــــــــة االثر البالغ فــــــــي رفع معنويات 
الســــــــائقني واعطائهم دافعا قويًا للبذل والعطاء حيث ان تواجدهم 
ميدانيــــــــا مــــــــع الســــــــائقني بمعيــــــــة املديــــــــر العــــــــام للشــــــــركة ومدير 
التشــــــــغيل الســــــــيد محمد لفتة  و معاون مدير قســــــــم التشــــــــغيل 
املهندس حســــــــني عبد علي جودة اعطى حافزًا معنويا ونفســــــــيًا 

في عدد الدورات التي حققها ويحققها السائقون بشكل عام.                                                        
يذكــــــــر ان الشــــــــركة العامة للنقل البري قد اســــــــتنفرت اســــــــطولها 
لتضعــــــــه في خدمــــــــة زائري اربعينيــــــــة االمام الحســــــــني (ع) وكان 
محــــــــور عملها في منطقة االبراهيميــــــــة اذ تبنت نقل الزائرين من 

قنطرة السالم الى سيطرة ام الهوى وبالعكس .

االشواك اليلند واحدة من آليات النقل 
صغيرة بحجمها كبيرة بدورها البري.. 

قسم التشغيل في النقل البري
يسهم بفاعلية بغرفة عمليات الزيارة االربعينية 
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تحرص بإســــــــتمرار ان ترافق أسطول الشــــــــركة العامة للنقل البري 
كوكبة رائدة من مهندسني وفنيني لهم باع طويل في ميدان صيانة 
الشــــــــاحنات وأدامتها يتسابقون بنشاط في أداء مهام عملهم طيلة 
ساعات الليل والنهار وال يثنيهم حر وال برد لتقديم خدماتهم بكل 

رجولة . املفرزة الفنية ورشة تفعم بالحيوية والنشاط لديمومة عمل 
الشــــــــاحنات املشــــــــاركة بزيارة األربعني رغم الكثافة العددية لوجود 
الشــــــــاحنات وتواجدهــــــــا بأعداد كبيرة مما جعــــــــل مهمتهم ينتابها 
بعــــــــض الصعوبات واملشــــــــاكل ولكنهم كانوا على أهبة اإلســــــــتعداد 

لتالفــــــــي جميع املعوقــــــــات بهمة عاليــــــــة وعزيمة ال تلــــــــني . يذكر أن 
السيد مرتضى كريم الشحماني رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
للشركة قدم كافة التسهيالت لعمل املفرزة الفنية لتقديم خدماتها 
لشاحنات نقل زائري أربعينية سيد الشهداء األمام الحسني ( ع ) 

إعتادت الشركة العامة للنقل البري في كل عام 
أن تواســــــــي ضجيع املشــــــــهد املقدس في ثرى 
كربالء األمام الحســــــــني ( ع ) شــــــــهيد الطفوف 
بموكب حســــــــيني يقــــــــوم على تقديــــــــم الطعام 
والشــــــــراب والخدمــــــــات لكافة ســــــــائقي األليات 
املشــــــــاركة بنقل الزائرين وكذلك املواطنني طيلة 

 . األربعــــــــني  زيــــــــارة  أيــــــــام 
ويحرص على تقديم هذه 
الخدمة ثلــــــــة مؤمنة نذرت 
نفســــــــها لخدمة األمام أبي 
عبد الله الحسني ( ع ) دون 
أن ينال منهم التعب أو امللل 
وهم بذلــــــــك يطرزون أعظم 
آيات املحبــــــــة والوالء ألهل 
البيــــــــت عليهم الســــــــالم ...
يذكر أن الســــــــيد مرتضى 
رئيس  الشــــــــحماني  كريم 
مجلس اإلدارة املدير العام 
للشركة أشرافًا شخصيًا 
على إقامة موكب الشركة 
مقومات  بكافــــــــة  ودعمــــــــه 
العــــــــزاء وتجهيــــــــزه باملــــــــاء 
واملــــــــواد الغذائيــــــــة وجميع 
بإدامــــــــة  الكفيلــــــــة  الســــــــبل 

وجوده وتطويره نحو األفضل لخدمة مسيرة 
الثورة الحســــــــينية من خالل مشاركة الشركة 
في نقل الزائرين كل عام وتناول وجبة االفطار 
بني جموع الســــــــائقني واعضــــــــاء غرفة عمليات 
الشركة ، مشــــــــددًا على ان يكون الطعام املقدم 

افضل ما يمكن تقديمه.

ووجبات طعام منتظمة خدمات مستمرة .. 
يقدمها موكب النقل البري في المدينة المقدسة

المفرزة الفنية في النقل البري ...
جنود مجهولون يبدعون في عملهم 
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أعلن الســــــــيد مرتضى كريم الشحماني رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للشركة العامة للنقل 
البري / إحدى تشكيالت وزارة النقل عن نجاح 
الخطــــــــة املوضوعة من غرفة عمليات الشــــــــركة 
للزيارة االربعينية من خالل مشاركة أكثر من 
(350) شــــــــاحنة مختلفة االحجام ، فضآل عن 
عجــــــــالت خطوط نقل املوظفني ( نوع اورفان) . 
وأشاد السيد الشــــــــحماني برجال النقل البري 
وتفانيهــــــــم لخدمــــــــة الزائرين ناقآل لهم شــــــــكر 
وتقدير وتحيات الســــــــيد وزيــــــــر النقل املهندس 
عبــــــــد الله لعيبي باهض املحتــــــــرم. واثنى املدير 
العام في تســــــــجيل صوتي علــــــــى همة الجميع 

في هذه الزيارة قائآل : لقد ابليتم بالء حســــــــنا 
ووفقكم اللــــــــه لذلك بالرغم مــــــــن املصاعب التي 
اعترضتكــــــــم من ضيق الطرق وصعوبة دوران 
الشــــــــاحنات لكبــــــــر حجمها ، ولكــــــــن تم تجاوز 
هذه الصعوبات بفضل الهمة العالية . كما قدم 
الشــــــــحماني الشكر والتقدير بإسمه شخصيا 
لكل من أســــــــهم في الزيارة ومن االقسام كافة 
متمنيا ان يتقبل اللــــــــه اعمالهم جميعآ .. داعيآ 
الى من تعرض لحادث بالشفاء العاجل ومن لم 
تعينه صحته بتمام العافية. ويذكر ان اسطول 
النقــــــــل البري عمل بشــــــــكل ملفــــــــت للنظر بنقل 
الزائريــــــــن على محور االبراهيميــــــــة من قنطرة 

السالم بإتجاه سيطرة أم الهوى – طريق بابل. 
وقــــــــد واصل الرجال اعمالهم آناء الليل وأطراف 
النهار من دون كلل او ملل. فيما دعمت بعض 
املحــــــــاور االخرى بعــــــــدد من اآلليــــــــات لتخفف 
الضغــــــــط عــــــــن املحــــــــاور التي تشــــــــهد اكتظاظآ 
بالزائريــــــــن ، فضــــــــال عن توفيرهــــــــا دعمآ اخرآ 
للشــــــــركة العامة لنقل املســــــــافرين والوفود من 
خالل رفد (141) ســــــــائقا من سائقي اسطول 
النقــــــــل البري لقيــــــــادة حافالت املســــــــافرين في 
هذه الزيارة . ويأتي هذا ضمن تفعيل التعاون 
املشــــــــترك بني تشــــــــكيالت وزارة النقل إلنجاح 
خطة الوزارة لهذه الزيــــــــارة والذي يحظى بدعم 

من الســــــــيد وزيــــــــر النقل املحترم. وأشــــــــاد عدد 
كبير من املســــــــؤولني فــــــــي املحافظة املقدســــــــة 
ووزارة النقل خالل زيارتهم الى ســــــــاحة تجمع 
وانطــــــــالق آليــــــــات النقــــــــل البري بالــــــــدور الفاعل 
الســــــــطول الشــــــــركة الــــــــذي عمل ملدة اســــــــبوعآ 
كامــــــــآل في محافظــــــــة كربالء قبل بــــــــدء الزيارة 
وحتى انتهاء املراســــــــم وعودة الزائرين بسالم. 
وكانت جهود تشكيالت وزارة النقل متظافرة 
جميعهــــــــا لخدمــــــــة الزائــــــــر الحســــــــيني تنفيــــــــذا 
لتوجيهات الســــــــيد وزير النقل وحرصه العاٍل 
على توفير افضل الســــــــبل للزائرين وعودتهم 

ساملني غانمني الى مناطقهم ومن دون عناء. 

النقل البري تعلن نجاح خطتها للزيارة االربعينية 




