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 ِبْسم هللا الرمحن الرحيم 

  !!الثورة املوؤدة .. 1963 / شباط / 8 ثورة 
بنا العراقي اجملاهد خاصة نستذكر حداثً يف هذه األايم اخلالدة من أتريخ أمتنا العربية وشع

 / ٨ ففي  وحمطة نضالية كبرية ومهمة يف أتريخ شعب وأمة ومستقبلهما ، أترخيياً مهماً ،
من كل عام نستذكر ذلك احلدث الكبري الذي متثل بقيام ثورة شعبية وطنية وقومية شباط 

  .يف عراق اجملد والتأريخ واحلضارة 

فعل ثوري كبري عرب عن ضمري اجلماهري  ١٩٦٣( عام  رمضان١٤ ) شباط  / ٨ن ثورة إ
ستطاعت أن تدك أوكار الشعوبية الصفراء واحلكم الديكتاتوري االشعبية الثائرة فقد 

 ١٤ حنرافًا خطريًا عن أهداف ثورة االفردي الذي قاده عبد الكرمي قاسم والذي شكل 
ودفعها يف مسارات معادية للعروبة الوطنية التحررية والقومية وسرقتها  ١٩٥٨  / متوز  /

وفق مفاهيم هجينة وغريبة كانت سببًا يف إاثرة الفنت بني أبناء الشعب العراقي وأتجيج 
ىل أقطار إتساعها وأنتقال آاثرها اىل إوتفجر صراعات دموية مؤملة يف العراق واليت أدت 

 . مة واليت شكلت بداية الرتاجعات الوطنية عراقياً وقومياً األ

( كما أطلق عليها الرفيق القائد املؤسس أمحد ميشيل  عروس الثورات )شباط   / ٨رة ثو 
ومل تكن ترفاً  مة ،مل تكن حداًث عاداًي عابرًا يف حياة العراق واأل ، رمحة هللا عليه، عفلق 
وأمنا كان فعاًل ثوراًي شعبيًا حقيقيًا وكانت جتسيداً  ، هدفه أستعراض قوة احلزب فكرايً 
ندفاع قيادة احلزب وكوادره ومجاهريه يف دعم الثورة ًا لعهد البطولة الذي متثل ابوتتوجي

عدائها وبعفوية نضالية قل نظريها يف الثورات املماثلة اليت حصلت يف أي والتصدي أل
آذار يف  / ٨يف العراق وتوأمها ثورة شباط  / ٨مكان من عاملنا الكبري شكلت ثوريت 

مشروع القومي النهضوي الطموح الذي انضل من أجلها سوراي البداية الصحيحة لل
، كما  مة العربية اجمليدة ومجاهريها الثائرةمة حزب البعث العريب االشرتاكي لألحزب األ

أهنما كانتا الرد العملي على مشاريع التآمر االمرباييل الرجعي املتمثّلة جبرمية االنفصال 
مضافًا هلا حالة الرتدي واالحنراف  مة ،األلوحدة مصر وسوراي وتداعياهتا اليت عاشتها 

 .  20تتمة صفحة ...خرى ـأمة العربية الاليت كان يعيشها العراق وأقطار األ
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لعروس الثورات يف  55برقيات مرفوعة للرفيق القائداجملاهد عّزة إبراهيم مبناسبة الذكرى 
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 القومية القيادة ابسم الرمسي الناطق
 للبعث اخلضراء املنطقة حكومة اهتامات هتافت يكشف

 13البيان صفحة 

 

 

 

 8هبطت عملة البيتكوين االفرتاضية ، األكثر شهرة ، يف تعامالت اإلثنني ، دون حاجز 
ة كربى ، حظراً على مشرتايت آالف دوالر ، بعد تقارير أشارت إىل فرض بنوك أمريكية وبريطاني

 . 16 ةحفص رخآ ربخ ...العملة الرقمية ابستخدام بطاقات االئتمان .
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 البعث مل يعرف املهادنة واملساومة

 إلتزامات أمام أنه يعلم أن فعليه ، دوهنا للتضحية استعداده
 وسلوكية ونظامية وأخالقية وعقائدية فكرية حامسة بعثية
 أو شخصية أو سياسية أو حزبية صفات تكون أن قبل

 منظومة يف ينصهر أن وعليه ، غريها أو اجتماعية وجاهات
 ابملمارسات وترسخت احلزب عليها نشأ والتقاليد القيم من

 البعثي على تُرتبْ  ، القاسية واملعاانة الشاقة اليومية
 تلك تطبيق يف عايل وانضباط أخالقي إلتزام احلقيقي

 ضمن األعضاء بني العالقات مستوى على االشرتاطات
 باتالواج أتدية مستوى وعلى ، للحزب الداخلية احلياة

 ، واجملتمع الناس مع اليومي التعامل مقدمتها ويف النضالية
 تعترب واليت للمناضل الثقة منح هي االلتزامات تلك مقابل
 اهلمة درجات أعلى فيه تثري احلزيب عمله قيم ِمن قيمة أهم

 عن الدفاع يف واإلمكانية واإلبداع واملوهبة والنخوة والغرية
 . واألدعياء والكذابني واملتخرصني األعداء أمام احلزب
 قيم من املناضل هبما يتمسك ما أعز مها والكرامة الثقة إن
 عيشة يعيش وأن األخطار لشىت يتعرض أن قَِبلَ  قد ألنه ،

 القيم هو واحملرك الدافع إن بسبب ، والكفاف الزهد
 الثورية احلركة تصيب اليت البالاي أكرب من وأن ، املعنوية
 القيم جو ، اجلو هذا يـُْفَقدْ  عندما هي عليها وتقضي
 ألن ، والكرامة واحملبة والعدل واإلنصاف والثقة املعنوية
 وبث االعتزاز إىل دائمة حباجة كان  مستوى وأبي الفرد

 ابلنفس الثقة وزرع واألمل واألداء ابلدور والعرفان احلماس
 . واملستقبل

 متخلف جمتمع يف ومنا نشأ البعث كحزب  ثورايً  حزابً  إن
 كل  متحدايً  ونضاله سريه يتابع زال وما عاماً  ٧٠ دوصم

 معادلة يف الصعب الرقم يشكل يزال وما ، الصعاب
 وهو ، ضده الدائرة احلرب قساوة رغم احملتلني مع الصراع
 أخبار تتابع اليت العربية اجلماهري من كبري  قسم آمال حَمط
 أن جدير الصامد احلزب هذا ، العراق يف ومقاومته نضاله

 ابهلل والثقة واألمل االعتزاز مشاعر نفوسنا يف ركحي
 وضمان ُأسسه لتقوية اجلدي والعمل ، واملستقبل وابلنفس
 القومي احلزب بفكر ويتصرف يتحرك حزب ألنه تقدمه

 . ووعيه ويقظته ومشوله ومبنطقه اإلنساين
 

 املرشدي خضري الدكتور الرفيق   
 للتضحية استعداده ويبدي إليها ابنتمائه ويفتخر بعثيته عن البعثي يعلن عندما
 وأخالقية وعقائدية فكرية حامسة بعثية إلتزامات أمام أنه يعلم أن فعليه ، دوهنا

 وجاهات أو شخصية أو سياسية أو حزبية صفات تكون أن قبل وسلوكية ونظامية
 عليها نشأ والتقاليد القيم من نظومةم يف ينصهر أن وعليه ، غريها أو اجتماعية
 البعثي على تُرتبْ  ، القاسية واملعاانة الشاقة اليومية ابملمارسات وترسخت احلزب
 مستوى على االشرتاطات تلك تطبيق يف عايل وانضباط أخالقي إلتزام احلقيقي
 أتدية مستوى وعلى ، للحزب الداخلية احلياة ضمن األعضاء بني العالقات
 تلك مقابل ، واجملتمع الناس مع اليومي التعامل مقدمتها ويف النضالية الواجبات
 احلزيب عمله قيم ِمن قيمة أهم تعترب واليت للمناضل الثقة منح هي االلتزامات

 يف واإلمكانية واإلبداع واملوهبة والنخوة والغرية اهلمة درجات أعلى فيه تثري
 . واألدعياء كذابنيوال واملتخرصني األعداء أمام احلزب عن الدفاع
 أن قَِبلَ  قد ألنه ، قيم من املناضل هبما يتمسك ما أعز مها والكرامة الثقة إن

 الدافع إن بسبب ، والكفاف الزهد عيشة يعيش وأن األخطار لشىت يتعرض
 وتقضي الثورية احلركة تصيب اليت البالاي أكرب من وأن ، املعنوية القيم هو واحملرك
 والعدل واإلنصاف والثقة املعنوية القيم جو ، اجلو هذا َقدْ يـُفْ  عندما هي عليها
 وبث االعتزاز إىل دائمة حباجة كان  مستوى وأبي الفرد ألن ، والكرامة واحملبة
 . واملستقبل ابلنفس الثقة وزرع واألمل واألداء ابلدور والعرفان احلماس

 وما عاماً  ٧٠ وصمد متخلف جمتمع يف ومنا نشأ البعث كحزب  ثورايً  حزابً  إن
 الصعب الرقم يشكل يزال وما ، الصعاب كل  متحدايً  ونضاله سريه يتابع زال
 آمال حَمط وهو ، ضده الدائرة احلرب قساوة رغم احملتلني مع الصراع معادلة يف

 هذا ، العراق يف ومقاومته نضاله أخبار تتابع اليت العربية اجلماهري من كبري  قسم
 ابهلل والثقة واألمل االعتزاز مشاعر نفوسنا يف حيرك أن جدير الصامد احلزب
 حزب ألنه تقدمه وضمان ُأسسه لتقوية اجلدي والعمل ، واملستقبل وابلنفس
 . ووعيه ويقظته ومشوله ومبنطقه اإلنساين القومي احلزب بفكر ويتصرف يتحرك

  
 األخطر تكون تكاد اليت املصريية املرحلة هذه يف البعث حزب حيتاجه ما إن
 احلزب عام أمني إبراهيم عزة املناضل الرفيق عنه عرب ما هو ، اإلطالق على

 دعا عندما املتقدم للكادر رسائله إحدى يف والتحرير للجهاد األعلى والقائد
 العصر روح فيها يستوعب أسس على وجتديده احلزب بناء إعادة أمهية إىل

 العريب والرتاث دةاخلال اإلسالم قيم ويستلهم احلديث التقدم مستلزمات ويليب
 خلفه الذي الفاسد الواقع وعلى الذات على االنتصار وحيقق ، اجمليد

 . األمة ويف العراق يف االحتالل
 

 : ثالث رئيسية أبمور الدعوة هذه حتقيق شروط تلخيص وميكن
 والسلوكية واألخالقية والعقائدية الفكرية جبوانبها االلتزامات : األول األمر 

 كرامتهم  وحتقيق باحلز  أعضاء بني الثقة عامل إىل املستندة وغريها والنظامية
 الرفاق بني خالق إجيايب وتفاعل انفتاح من تتطلبه وما ، بدورهم واالعرتاف

 من الغث وعزل ونظامية مبدئية ُأسس على األجواء لتنقية املستوايت كافة  يف
 وصراحة صدقاً  واألكثر واألشجع واألنزه واألكفأ األقدر واختيار ، السمني
 . ذاك أو لاملفص هذا يف املسؤوليات إلشغال
 واإلقدام ويةواحلي والكفاءة والفهم الوعي من عايل مستوى : الثاين االمر

 وأخطر ألكرب والتنفيذ للتخطيط املستوايت كافة  وعلى القيادات لدى والثورية
 على قادرة قيادات ، أبمجعها األمة مصري يتوقف عليها القومي اترخينا يف معركة
 امليدانية القيادات تكون وأن ، والدولية العربية اإلمكاانت وحتشيد تعبئة

 والتأثري والشجاعة والكفاءة والفاعلية االنضباط حيث من املهمة هذه مبستوى
. 

 الفقراء بني وخاصة الشعب أوساط يف وجاد متواصل عمل : الثالث األمر
 محاسة لنظهر وأفراحهم وأحزاهنم ومشاكلهم أعماهلم ومشاركتهم واحملرومني
 فضاء الواسع الفضاء إىل نظهره ، الشامل التغيري على وإصراره هوإميان احلزب
 الفساد وضد منحرف كل  ضد الثورة على وحتريضه لتحريكه الشعب

 احملتلني وخملفات وبقااي الفرس وأسيادهم والطائفيني والطائفية والفاسدين
 . وعمالئهم

 االنفصال قاوم أن منذ األمة أعداء مع املساومة أو املهادنة يعرف مل فالبعث 
 ومصر سورية بني الوحدة أجل من بنفسه ضحى أن بعد االنفصاليني وحارب

 وهويته ومبدئيته نفسه خيسر أن على سورية يف السلطة خيسر أن وآثر ،
 مثلما العربية األمة مجاهري وبني البعث بني القائمة الثقة تثلم أن أو ، التارخيية
 مع فعمل ، هللا رمحه عفلق لميشي املؤسس القائد الرفيق لذلك أشار

 االلتباسات إزالة على الثورية السلطة اسرتدوا أن بعد العراق يف مناضليه
 ، احلزب بصورة أحلقتها اليت والتشويهات ، سورية يف احلكم فرتة عن النامجة
 من إليه يصبو ما وحتقيق اخلالد ابلرتاث احلية وصلته وعروبته قوميته إببراز
 . وبطولة هنضة
 وأهدافه مبادئه على واملساومة املهادنة يقبل ولن مل املؤكد من اآلن احلزب إن

 وحياته أبعضائه منها يتعلق ما سواءً  ومواقفه وتقاليده ونظامه ودستوره وقيمه
 أهنى وقد ، وخملفاته احملتل أو املستعمر من ابملوقف منها يتعلق ما أو الداخلية
 الضعيفة الوطنية وبني اخليانة بني ومرتددة خجولة صراع مرحلة بذلك البعث
 عندما األمة أقطار من وغريه العراق يف البعض عنها يتحدث كاليت  اهلزيلة

 ومنهمكني االحتالل مشروع يف منخرطني الوقت ذات يف وهم هبا يتشدقون
 نوع من وطنية وبني ، بينها قوايً  جديداً  صراعاً  ( البعث ) ليبدأ ، خدمته يف

 والتضحية ، النري الفكر مع واإلنصاف اإلخالص يهاف جيتمع وأصيل جديد
 واملقاومة ، الوعي مع واملبادرة واهلمة ، الصدق مع والسياسة ، النزاهة مع
 ، العايل االنضباط مع والتعبري الرأي وحرية ، والعفة االستقامة مع احملتل ضد

 . والتقاليد األفراد واحرتام احلديث آبداب التحلي مع والتصويب والنقد
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 الرئيس شأن يف كبري  خطأ إرتكبت واشنطن أن ) : وأضاف
 وأن خاطئاً  كان  الشكل هبذا العراق يف تدخلها وإن العراقي
 األكرب اخلطأ كان  العراق لدى الكيميائية األسلحة عن ثاحلدي
 فشل بشأن ذكره مبا حق على كان  حسني صدام أن مشرياً 
 اعتقد كما  نزهة ليست البالد ودخوهلا العراق يف أمريكا

 على اإلبقاء الضروري من وكان واشنطن يف اجلدد احملافظون
 يالذ العراق حيكم لكي حسني صدام مثل يرحم ال قوي رجل
 وأن معهم التعامل السهل من ليس األعراق من كبري  عدد به

 والنفوذ السين التطرف لتحجيم ضروري كان  صدام حكم
 عن العامل اكتشفه ملا وطبقاً  ، ( إيران تقوده الذي الشيعي
 اتميز النيويورك صحيفة أن غريباً  يكن مل حسني صدام حقيقة

 األشهر الرجل أبنه اعرتفت حسني صدام تكره واليت األمريكية
 107 الرقم جتاوز العامل يف به املعجبني من رقماً  وسجل العامل يف

 مسبوق غري رقم وهو واألمم القارات خمتلف من إنسان مليون
 العريب الوطن يف حسني صدام شعبية أن بل ، أمجع العامل يف

 بطل وأصبح مسبوقة غري بصورة تضخمت اإلسالمي والعامل
 مئات على امسه وُأطلق منازع بال والعشرين احلادي القرن
 تعبري يف كاهلند  إسالمية ليست دول يف حىت األطفال آالف
 مظاهر أعظم وسجل شهيد أبنه البشرية اعرتاف عن جامح
 . إعدامه أثناء األسطورية بوقفته احلديث العصر يف البطولة
 واليت له املعادية الدعاايت من الكثري نسفت الواقعة وتلك

 والصهيوين الغريب اإلعالم بواسطة الزمن من عقوداً  استمرت
 العصر يف فريد بطل هو صدام أن وأظهرت يتبعهما ومن

 هذا وأن آخر بطل أي اجملال هذا يف ينافسه ال احلديث
 عظيم إنسان إال ميلكه ال للذات والتنكر البطولة من املستوى
 عمل عن عبارة كانت  وصفات هتم من به أُلصق ما وأن وإجيايب
 ومسعه بعيونه العامل رآه ما بعد تصدق لن أكاذيب أو اينشيط
 والعز اجملد أبواب أوسع من التاريخ صدام فدخل ، آبذانه

 . والتسامي
 ليس الندم من بدموع صدام يبكون فإهنم العرب احلكام أما
 يف اإلابدة حافة على الوقوف حالة وصلوا ألهنم بل له حباً 
 حيميهم وابلنتيجة قطارهمأ حيمي عالياً  سداً  صدام كان  حني
 ، الشرقية إسرائيل وهو العربية لألمة األخطر العدو من

 
 منذ وحباً  صدقاً  صدام بكت العربية اجلماهري بينما
 رغم وتتمىن بتغييبه كوارثها  تربط ومازالت اغتياله
 املوت عجلة تتوقف كي  عودته الدموي اإلرهاب
 وحزبه صدام وفرمها اللذان واألمان ألمنا ويعود
 . العظيم
 لنا البد إلعدامه عشر احلادية ابلذكرى حنتفي وحنن
 واعتزازان بصدام فخران عن ودائماً  جمدداً  التعبري من

 التحول له ضمنت واليت عاملنا يف الفريدة بسريته
 يف فاقت بطولية أسطورة إىل استشهاده بعد

 بني امسه واصطف يخالتار  يف سبقوه من شجاعتها
 طبيعياً  فكان السنني آالف عرب األمم خلدهتم من
 وأمريكا أوراب يف إنسان مليون 107 يضع أن

 واسرتاليا وأفريقيا وآسيا الشمالية وأمريكا الالتينية
 . براجمه بكافة االنرتنيت يف صفحاهتم يف صورته
 حسني صدام الشهيد للقائد ، الطاهرة للروح حتية

 

 صدام ، الشعبية اليت تتعاظم
 

 
 
 
 
 
 املختار صالح الرفيق                                       

 التمنيات أساس على بنيت العراق غزت حينما أمريكا حساابت
( thinking wishful ) وترغب تريده ما أن وتصورت 
 لرغباهتا مناقضاً  واقعاً  وجدت ولكنها سيتحقق الذي هو فيه

 وأجربهتا يةالعراق املقاومة ظهرت حيث العراق غزو بعد وخططها
 الغزو بعد وعد الصغري بوش رئيسها أن رغم االنسحاب على
 القائد شيطنة أما ، قرن نصف من أكثر العراق يف أمريكا ببقاء

 تلفيق عرب أهدافها مقدمة يف فكانت حسني صدام الشهيد
 أمام صورته تشوه بطريقة وقعت أحداث يف املبالغة أو أكاذيب
 إجياد خالل من رئيسه وإعدام قالعرا غزو تسّوق وهكذا العامل
 . األمريكية األكاذيب يصدق من
 وبساله وصمود قوة مدى حول األخرى حساابهتا أن كما

 يعقد أو سيتنازل أنه تصورت ألهنا خاطئة كانت  القائد الشهيد
 . البطولية حسني صدام أسطورة تنهي معها مغرية صفقة
 وظهر ريكيةاألم الذاتية الرغبات تلك كل  أسقط ، حسني صدام
 من اخلالية حقيقته على ابحملاكمة مسي ما أثناء حياته أواخر يف

 غري على شهدته الناس مليارات أن لدرجة واألكاذيب التشويه
 اإلجيابية مساته األجانب واكتشف األمريكي اإلعالم صوره ما

 االعرتاف على وُأجربوا له احلقيقية ابلصورة فتعلقوا اندرة وبعضها
 فعل من آخر ولعل ، به أعجاهبم عن والتعبري قيقيةاحل مبزاايه
 األمريكية املخابرات ضابط نيكسون جون األمريكي احملقق ذلك
 فيه ثبت الشهيد القائد عن كتاابً   ألف الذي الكبري
 صدام حيب مل أنه ) : حرفياً  وقال حسني صدام وعظمة إعجابه
 مواالحرتا التقدير كل  نفسه يف وجد لكنه عام بشكل حسني
 هذه طيلة العراق به حكم الذي والتماسك احلفاظ على لقدرته
 يف غارقة البالد كانت  العراق حيكم أن قبل أنه الرغم على الفرتة

 كله  هذا إهناء من متكن صدام ولكن واجلداالت املشاحنات
 ، ( واحد أمر على عام إتفاق إىل األطراف مجيع وأوصل

     
 ال

 

 

 

 

 

 

  ولد القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد
 . نيسان 28 يف 1937 عام لدينا  صالح حمافظة إىل التابع العوجه قضاء يف 

   . 1957 عام يف االشرتاكي العريب البعث حلزب انتمى
 . فيها القانون ودرس 1962 عام القاهرة إىل سافر

 عام اجمليدة شباط 8 ثورة يف برفاقه ليلتحق القاهرة يف دراسته عن انقطع 
1963 . 

 . العراق قطر قيادة يف عضواً  انتخب 1963 عام يف
 دخلت اليت األوىل الداببة على وكان ، اجمليدة متوز 30 - 17 ورةث يف شارك 

 . اجلمهوري القصر

 . 1972 حزيران 1 يف التأميم صدورقرار يف النصر حتقق والذي اخلالدة التأميم معركة قاد 
 . زمتو  16 يف 1979 عام يف والدولة احلزب يف األول املوقع استلم 
 فيها العراق انتصر سنوات 8 دامت حرب يف الفارسية األطماع ضد الدفاعية معركته يف العراق قاد 

 . " اجمليدة صدام قادسية معركة " ومسيت
 املعارك أم معركة " ومسيت ، فيها كبرياً   نصراً  وحقق ، أمريكا قادته الذي الثالثيين للغزو تصدى 

 . " اخلالدة
 بعد البطلة العراقية املقاومة وقاد ، " احلواسم " معركة يف األمريكي للغزو التصدي يف العراق قاد 

 . 2003 يف العراق احتالل
 . 2006 / 12 / 30 يف استشهد 
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 موريتانيا .. إىل أين ؟
 

 

 

 

  .. تعيش موريتانيا هذه األايم جوانب متعددة وخمتلفة

 : اجلانب السياسي

هناك أغلبية رائسية بقيادة حزب االحتاد من أجل اجلمهورية احملسوب على الرئيس 
وأحزاب أخرى معارضة وتشمل القوى اليسارية   حممد ولد عبد العزيزاملوريتاين

واإلسالمية وتطالب حبكومة وفاق أو أن يكون هلا حقائب وزارية وترفض األغلبية 
أبهنا هي اليت اختارها الشعب ولن تسمح خلصومها ابلوصول   الرائسية مربرة ذالك

ويف املقابل يرفض اجلانب اآلخر  ،إىل مراكز القرار وتعطيل سري برانجمهم اإلنتخايب 
املاضية التشريعية  احلوار مع األغلبية الرائسية وحىت أهنم قاطعوا االنتخاابت

والرائسية ابستثناء حزب التواصل احملسوب على مجاعة اإلخوان شارك يف 
، ومل تشارك كذالك والتصويت على التعديالت  االنتخاابت التشريعية والرائسية

وقاموا  ، 2017يت مت إجرائها يف السادس من أغسطس من عام الدستورية وال
بتأسيس حراك يسمى املنتدى الوطين للدميقراطية الذي قام مبا يسمى امتداد ملوجة 
الربيع العريب وقاد املسريات واالعتصامات ورفع شعار الرحيل ولكنه فشل يف 

لدورية عند أحد ذلك ومل ينجح يف رحيل النظام علماً أن كل شهر تكون رائسته ا
 زعمائه .

أما اجلانب اآلخر من املعارضة واليت تعرف ابملعاهدة هكذا تسمي حراكها بـ " 
املعاهدة " ، وهي أحزاب معارضة شاركت يف مجيع احلوارات واالنتخبات 
والتصويت على التعديالت الدستورية وهي عدة أحزاب وطنية ومجع غفري من 

وهابية وختتلف مع  واإلسالمية ذات مرجعية  يةمجيع التشكيالت القومية واليسار 
املنتدى يف بعض النقاط وتتفق معه يف بعضها والنقطة األساسية اليت يتفقوا عليها 
  هي عدم السماح لولد عبد العزيز الرتشح ملأمورية اثنية يف االنتخاابت املقبلة .

 اجلانب االقتصادي : وأما

واألساسية والبنزين غالية بشكل جنوين وكانت  ال يبشر خبري ، أسعار املواد الغذائية
الناس متفائلة ابالسرتاجتية اجلديدة للعملة احمللية وهي عملية حذف الصفر ، ولكن 
مل جتدي نفعاً ويرى البعض أهنا مهمة يف مكافحة التضخم وإعادة اعتبار األوقية ، 

فساد ويرى اآلخرون أهنا عملية احتيال ونصب من طرف السلطات وتغطية لل
 .  من طرف احلكومة  املايل واألموال اليت مت هنبها يف االنتخاابت املاضية

، ومن أكرب إجنازاته هي طرد سفارة الكيان  أما النظام له إجابيات وله سلبيات
 الصهيوين وبناء املؤسسة العسكرية وترميم البنية التحتية وغريها .

يان الصفوي فتوغل الصفوييون يف أما سلبياته ، ومن أكربها ، هو التواطؤ مع الك
البالد ، وأن صقور اجلبهة الوطنية للدفاع عن اللغة العربية والقضااي العادلة 
يتصدون هلذا املد الصفوي واستطاعوا من خالل التنسيق مع سلطات بعض 
البلدات من غلق عدد من األوكار الصفوية ، وقامت السلطات بتوجيه رسائل 

 وخمجلة . يراين يف موريتانيا ، لكنها كانت ضعيفةاستنكار إىل القنصل اإل

 موريتانيا ) جناح األّمة (

تقع يف أقصى غرب الوطن 
العريب ومطلة على احمليط 

 األطلسي .

 العاصمة : نواكشوط .

 العملة النقدية : األوقية .

 اللغة الرمسية : العربية .

 3.270.000عدد السكان : 
 نسمة 

نوفمرب /  28:  اليوم الوطين
 تشرين الثان .

 . 1960االستقالل : 

 الشريف أمحد ولد عبد الرمحن 

       

 اليمن .. واحلال السياسي واألمين 
 : كتب مندوب اجلريدة اإلعالمي

هناك انقالب ملحوظ يف الوضع العسكري لصاحل الشعب اليماين 
 وحكومته الشرعية ، حتررت حمافظة شبوة وبدأت حمافظة البيضاء 

ىف احلديدة وحجة واجلوف وبدأ أبناء تتحرر ، وُسّجلت انتصارات 
القبائل يلقون السالح بسبب ممارسات احلوثي اهلوجاء حنو منتسيب 
حزب املومتر الشعيب مما ساعد على كشف غطاء احلوثي السياسي 
وجعله وحيدًا داخل اجملتمع اليمين ، وهذا سهل سقوطه سياسياً 

فقط ، ، وكل هذا السقوط كان حمتوم ليس بسبب اغتيال صاحل 
ولكن كون الشعب اليمين استطاع التوصل إىل أن هذه احلركة 
عنصرية ال هتتم ابلشعب وتطلعاته ، ولكن أهدافها بناء حكم 

وىف هذا الوقت ُسّجلت  . ساليل مذهيب مؤيد للصفويني الفرس
االنتصارات احلتمية ىف تعز واحلديدة واجلوف وحجة والبيضاء ، 

، وجاء قرار تغري املبعوث األممي مبعين آخر ىف حمافطات الشمال 
" ولد الشيخ " مببعوت آخر بريطاين ىف إشارة للحل السياسي ىف 
اليمن مع أن السياسة األمريكية والربيطانية أعلنتا ىف مواقف كثرية 
أتييدها للشرعية ، ولكن الواقع يثبت العكس من خالل معارضة 

ري من بعض جهود التحالف ىف اليمن ، وهناك تصرحيات للكث
أعضاء احلركة احلوثية بعالقاهتم املفضوحة مع األمريكيني والتبجح 
بعض األحيان مبساندة أمريكية هلم مما يثبت زيف شعارهم املعلن 

 .  ضد أمريكا
وقامت بعض عناصر اجمللس االنقاليب حبركة عسكرية تطالب 
مبطالب ظاهرها سليم ولكن ابطنها االنفصال والقضاء على 

، ىف هذا اليوم حتركت  21/1/2018بتأريخ  الشرعية بعدن
املعدات العسكرية الىت كان املفرتض هبا محاية الشرعية لكنها 
قامت مبواجهة ألوية احلماية الرائسية وقتلت الكثري من جنود 
املقاومة يف اجلنوب واجليش الوطين حتت مربر إسقاط حكومة " بن 

ومة " دغر " نفس ادعاء احلوثييون ىف انقالهبم ضد حك
إن احملاولة االنقالبية يف عدن جاءت ىف وقت حتقيق  ،"  ابسندوة

النصر ىف احملافطات الشمالية مما وضع هذا اجمللس اجلنويب موضع 
شك بسبب أهدافه وتوجهاته فهو جملس انقاليب يتخذ من التطرف 
املناطقي هدف له بشعارات انفصالية مما جيعله مساٍو بل وشريك 

ئفيني ، كما أن الكثري من أفراد حركة احلوثيني أيد مع احلوثيني الطا
هذا الفعل االنفصايل من خالل أتيدهم للمجلس اجلنويب 
االنفصايل بعبارة أخرى ، كل حتركات هذا اجمللس اجلنويب كان 

  . لصاحل احلوثيني سياسياً وعسكرايً 
إن أي حماولة انقالبية ضد الشرعية مرفوضة شعبيًا وحزبيًا ، وكل 

تحرك يف الساحة اليمنية سواء كانوا حوثييون أو حنوبييون ال من ي
ميلك زمخًا شعبيًا مساند له ، لذا نرى االهنيارات احلوثية على 

  . مستوى اجلبهات العسكرية
إن الشرعية ممثلة ابلرئيس هادي وقفت ضد هذة املشاريع وطالبت 
 مساندة من التحالف ىف وقف جتاوزات اجمللس االنتقايل ، وقد
 .استجاب التحالف لطلب الرئيس اليمين ومت هتدأة الوضع بعدن 

 

ة (  اليمن ) روح األّم
تقع يف جنوب الوطن العريب 
وتطل على البحر العريب 

 والبحر األمحر
 العاصمة : صنعاء

السكان : 26.052.966 
 نسمة

 اللغة الرمسية : العربية
 العملة : رايل ميين

اليوم الوطين : 22 مايو/أاير 
1991 

 

 

 

 



 

www.fursanalbaath.com 
 

5 جريدة الفرسان           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شباط / فرباير -يف مثل هذا الشهر  

 احتالل بغداد من قبل التتار .  1258/  10

 عاماً من ارتباطها بربيطانيا . 15أتسيس إمارة ديب بعد   1835 / 16
 حلب ودمشق تتحدان يف بلد واحد ) سوراي ( .  1925/  01

 استشهاد الشيخ ضاري احملمود ، قائد ثورة العشرين .  1928/  01

 بد الناصر ، حيل مجعية األخوان املسلمني .الزعيم الشهيد مجال ع  1953/  14

 رمضان ، عروس الثورات . 14ذكرى ثورة   1963/  08

 انعقاد املؤمتر القومي السابع يف دمشق .  1964/  14

 انعقاد املؤمتر القومي التاسع يف بريوت .  1968/  19

 ذكرى اإلعالن القومي الذي أعلنه القائد الشهيد ، صدام حسني  1980/  08
 اجمليد .

 أتسيس جملس التعاون العريب ) العراق ، مصر ، األردن ، اليمن ( .  1989/  16

 ( اخلاص بتعديل قانون علم العراق . 6تنفيذ قانون رقم )   1991/  18

 العقيد الشهيد معمر القذايف ، يتوىل منصب رائسة وزراء ليبيا .  1970/  15

 السد العايل يف مصر .االحتفال اجلماهريي إبجناز   1971/  15

 اخلاص مبجانية التعليم . 102صدور قرار جملس قيادة الثورة   1974/  07

استشهاد الرفيق حممد سليمان عضو القيادة القومية وقيادة جبهة   1981/  12
 التحرير العربية .

يوم جرمية قصف ملجأ العامرية والذي أدى إىل استشهاد أكثر من   1991/  13
 مواطن . 300

 بدء العمليات العسكرية الربية يف أم املعارك اخلالدة .  1991/  24

 

 
متر علينا هذه األايم وحتديدًا يف الثامن من شباط الذكرى اخلامسة واخلمسني لثورة الرابع عشر 

شهور حىت  10ظام القامسي ، ومل ميض على عمر الثورة من رمضان املباركة واليت قامت على الن
قام املرتد عبد السالم حممد عارف ويف الثامن عشر من تشرين الثاين ) الردة التشرينية السوداء 

 ( ابالرتداد ومصادرة الثورة ومالحقة رفاقنا البعثيني واعتقال أعداداً كبرية منهم .
،  لمة التنظيم احلزيب وكان من بني املتقدمني هذا العمللقد مشّر رفاقنا عن سواعدهم يف إعادة مل

كل من الرفاق ، األب القائد أمحد حسن البكر ، والقائد الشهيد صدام حسني ، والقائد اجملاهد 
الثالثني  -حىت تكللت جهودهم ابالنتصار يف ثورة السابع عشر  ورفاق آخرين ، عّزة إبراهيم ،

 من متوز اجمليدة .
 امليامني قادة البعث العظيم ، واجملد واخللود لشهداء البعث األبرار .حتية للرفاق 

 

 

جبرمية ضد اإلنسانية  1991شباط / فرباير  13قامت طائرات العدو األمريكي يف صباح يوم 
بقصفها ملجأ العامرية املخصص إليواء املدنيني ومحايتهم من ضرابت األسلحة الغري تقليدية ، 

ة كانت مواطنًا ميثلون عوائل كامل 450واستشهد من جراء هذا احلادث اإلجرامي أكثر من 
موجودة يف امللجأ ، حيث كان جلَّ الشهداء من النساء واألطفال ، وال يزال العراقييون 
يستذكرون هذا اليوم األليم ، وقد حتول مكان امللجأ إىل متحف شاهد على هذه اجلرمية البشعة 

. 

 

، وأثناء انسحاب القوات العراقي من الكويت  1991يف أواخر شباط ،  صفحة الغدر واخليانة
، تعرض اجليش العراقي هلجمات من قبل عمالء وخونة بقيادة احلرس الثوري اإليراين ، مث حتولت 

مات إىل أعمال عنف وشغب عمت يف عدد من احملافظات اجلنوبية استهدفت الُبىن هذه اهلج
التحتية والدوائر احلكومية واملنتسبني فيها ، وقد متكنت قوات احلرس اجلمهوري واحلرس اخلاص 
ووالوحدات األمنية من التصدي هلذه الفعل اإلجرامي والقضاء عليها وإعادة بسط األمن يف هذه 

 احملافظات .
 فيها تصدى ، ذاته شباط 24 يف بدأت الربية العسكرية العمليات وأن ، ذاته للعام شباط شهر من 28 يف توانته ، 1991 عام من األول كانون  17 يف اخلالدة املعارك أم بدأت
 . الطاغيتني اجملرمتني وبريطانيا أمريكا بقيادة دولة 33 لـ العراق
 املعارك أم به اشتهرت ومما ، العراقية األراضي من واالنسحاب احلرب وقف على وحلفاءها أمريكا وأجرب الكافر اجلمع مقاتلة يف حسناً  بالءاً  األبطال املسلحة قواتنا رجال أبلى لقد

 املعارك أم اشتهرت ، وأيضاً  ، الصهاينة من انلته ما وانلت بدقة أهدافها أصابت صاروخاً  39 بـ " أبيب تل " يف الصهيونية أوكار ضرب مت حيث ، بوعده القائد وفاء ، هو ، اخلالدة
 . فيها يتحصنون كانوا  الذين األمريكان كل  وقتل وأسر اخلفجي مدينة إىل ، اخلالدة املعارك وأم القادسية جيش ، العراقي اجليش ودخول اخلفجي مبعركة ، اخلالدة
 . وجبانة غادرة عملية يف النار إطالق وقف على تفاقاال بعد الكويت من املنسحب العراقي اجليش بقصف األمريكية الطائرات قامت
 وقاموا العراق جنوب يف الفتنة أشعلوا حيث ، اجملوس الفرس من مباشر تدخل مع الصفوي ابلكيان مرتبطة زمر عليها أقدمت اليت واخليانة الغدر صفحة ، اخلالدة املعارك أم مشاهد ومن
 اجملرمة الزمر هذه على القضاء من اجلمهوري احلرس قوات وخباصة املسلحة قواتنا متكنت وقد ، أبرايء ومواطنني الوطنية الرموز من وعدد الداخلي واألمن اجليش مقاتلي من عدد بقتل
 . اجملرم فعلهم ووأد
 يف واملضي احلصار كسر  من السياسية قيادهتم وحنكة ربهمبص نو العراقي واستطاع ، العراق على فرض الذي اجلائر احلصار ضد العراقيني معركة ، هي ، اخلالدة املعارك أم صفحات ومن
 . التنموي النهوض طريق

 

 

 أم املعارك
 اخلالدة

 
 جرمية قصف

 لجأ العامريةم

 ذكرى عروس الثورات اخلامسة واخلمسني
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 مقاطعة انتخاابت حكومة العمالة اجملرمة يف بغداد

 حقنة جارنر  

 عيلكتابة : جومرد حقي إمسا

 مقدمة 

يف اجلمعة األوىل بعد احتالل العراق سنة ثالثة وألفني ، صعد ) الشيخ ( 
أمحد ) الكبيسي ( املنرب وخطب يف الناس خطبة تعبوية قوية يف اجلهاد 
وواجب التصدي للمحتل الكافر ، خطبة جتعلك توقن أن عمر االحتالل 

ده يف تقدم ال يطول أكثر من أسبوع فيما إذا وظف هذا ) الشيخ ( جه
 عمليات الفعل اجلهادي .

وخالل األسبوع وما بني اجلمعة واجلمعة اليت تلتها ، التقى احلكم األمريكي 
يف العراق آنذاك ، وهو جي جارنر هبذا ) الشيخ ( واستغرق اجتماعه به 

 حوايل الساعة ونصف الساعة .

رب وهو يقول يف اجلمعة الثانية بعد االحتالل ، ظهر هذا ) الشيخ ( على املن
للناس : ) لنصرب على األمريكان ونرى ماذا سيفعلون ، وماذا سيقدمون 
للشعب ( ، أيقنت حينها أن هذا ) الشيخ ( قد أخذ حقنة ختاذلية خبيثة 

 من جارنر .

إنصافاً هلذا ) الرجل ( ) الشيخ ( نقول : أنه موسوعة يف علوم القرءان وقد 
يف ذات الوقت نعلم أن هللا سبحانه بلغ من العلم درجات ُعال ، لكننا و 

وتعاىل خُيضع العلماء وأولياءه المتحاانت ومتحيصات حىت مييز اخلبيث من 
فمن ثبت حفظه هللا من الزلل ومن مل يثبت أخذه إبليس وجنوده الطيب ، 

إىل اجلنوح ، وهذا هو حال ) الشيخ ( أمحد ) الكبيسي ( وفتاواه املعيبة 
وإقامته يف إمارة ديب ، انهيك أن أهل التقوى  خاصة بعد احتالل العراق

واإلحسان حيفظهم هللا من تدنيات أرذل العمر ، وما نراه اليوم على حال 
 هذا ) الشيخ ( نوقن أبنه ليس من أهل الصالح والتقوى .

وال أرى إال أن هذا ) الشيخ ( املأبون حبقنة جارنر قد أسقط ذاته وعلمه يف 
ومنها حب النفس واألموال ، وال غرابة ممن يُوصف  براثن األهواء والشهوات

هبذا احلال أن يداهن ويدلس على الناس أمورهم ، بل ويصل به حال النفاق 
أن يعمل لصاحل حكومة مدانة ابلعمالة واخليانة وبكل الشرور اليت جاؤوا هبا 
 إىل عراق األنبياء واألولياء ، وال غرابة وهو يف هذا احلال أن ميتدح ويزكي
ويثين على صاحبه اخلائن الذي اشتهر بسرقة أموال الناس وأوالده ويعرف 
وضاعته كل قاص ودان ، أال وهو ) الشيخ ( عبد اللطيف اهلميم ) أصوله 
خمتلف فيها ( ، ويعمل على تنصيبه مرجعاً دينياً على حد قوله ، وما هو إال 

صورة جديدة يف مرجع شيطاين اتبع إليران الصفوية يعمل ليجر أتباعه إىل 
 الطائفية املمقوتة وفتنن ملعون من أيقضها .

 

 الشيخ جواد اخلالصي        

 . اجملرمة العمالء حكومة انتخاابت يف املشاركة حبرمة اخلالصي جواد الشيخ فضيلة ، الديين املرجع أفىت
 نتائج من عنها يتأتى ملا االنتخاابت هذه مقاطعة وجوب على مؤكداّ  مساحته مع تلفزيوين اءلق يف ذلك جاء
 . العراقي الشعب رقاب على الفاسدين تسلط وتكرر وشعبه ابلعراق تضر

 ووصف الشيخ الذاهبني لإلنتخاابت ابحلمقى .
 

 املالكي فاضل الشيخ  

 ، بغداد يف العمالة حكومة ابنتخاابت املشاركة حبرمة املالكي فاضل الشيخ فضيلة ، الديين املرجع أفىت
 . مراكزها يف احلضور وحرمة بل النتخاابتا هذه مقاطعة بوجوب حنكم فإننا : وقال
 السالطني وعاظ من هلم يفيت من بفتوى أو هبم أخرى مرة خُتدعوا أن الطيبني أهلي اي فإايكم : مساحته وقال
 . املبني الكيد هو وذلك واملستوطنني العمالء من وأذانهبم للمحتلني سالم رافعة زالوا وال كانوا  الذين

 
                                      دعوة صادقة 

  ، ٢٠٠٣ عام الغاشم االحتالل منذ سنوات أربع كل  العراقيون اعتاد
  احلكم مبجلس املتمثلة األمريكية الدميقراطية ابسم فربكات من أعقبه وما

 نيابية انتخاابت أول أرسى الذي  2005  العام وحىت الطائفي الدستور إىل وصوالً  الزائفة الوطنية واجلمعية
 منها جيين مل انتخابية دورات ثالث خالل والعباد البالد ودمرت العراقي االجتماعي النسيج مزقت طائفية
  . والدمار والفقر اخلراب إال العراقي الشعب
 حسم فقد ويقال قيل مما وابلرغم العام هذا من األول النصف خالل الرابعة االنتخابية الدورة نستقبل وحنن
 النص ) مسمى حتت احملدد موعدها يف انعقادها عن اإليرانية األمريكية الضغوط حتت الطائفي النواب جملس

  . ( املقدس الدستوري
 البديل أن الطائفية وحكومته النواب جملس خالل من املتسلط اجلمع هذا حقيقة العراقي الشعب أدرك لقد

 لكي ، العام هذا من مايس خالل إقامتها املقرر االنتخاابت مقاطعة هي السلمي حقه عن للتعبري األمثل
  . رقابه على للتسلط الفاسدة اإلجرامية الطائفية اجملاميع هذه تعود لكي ةالفرص تعطى ال

  ( مقدساً  وطنياً  واجباً  ) اليوم أصبحت االنتخاابت مقاطعة إن
 للعراق املخلصة الوطنية السياسية والشخصيات والفنانني واألدابء والكتاب اإلعالميني كل  ندعو إننا

 ملقاطعة شعبنا وتثوير اجلهلة الفاسدون اجملرمون هؤالء لفضح ةشامل وطنية محلة يف لإلسهام ولشعبه
 العملية إسقاط هو الفاسقني الفاسدين هلؤالء البديل أبن الوطين موقعه من كل  يسهم لكي ،  االنتخاابت
  . األساسية مسته العراقية املواطنة تكون مدنياً  دميقراطياً  نظاماً  وإقامة الكسيح الطائفي ودستورها السياسية

 . قريب لناظره غداً  وان
 
 العراقية الوطنية اجلبهة/  واإلعالم الثقافة مكتب 
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 مقاطعة انتخاابت حكومة العمالة اجملرمة يف بغداد

   
 : املدخل
 . مستمًرا والقمع واالرتزاق اجلهل دام ما تستمر التدوير لعبة
 .. األمريكي االحتالل مع ابلتوافق للعراق اإليراين االحتالل جيريها اليت االنتخاابت فرتة قربت كلما
 أتخذ حيث ، الغرباء نطقةامل مزبلة مكوانت بني احلساابت تصفية بظاهرة مقرونة الوجوه تلميع ظاهرة برزت كلما
 أجل من مماثلة بتفجريات التفجريات تلك على الرد يعقبها ، هناك وتفجريات هنا تفجريات شكل الضغوط هذه
 العمالء يسميه ما ضوء يف الكتلوي للتحالف الرضوخ مث ومن املساومة على إرغامه أو املزبلة تلك يف اخلصم تركيع

 ظلم من خائفون هنار ليل يئنون الذين الفقراء األبرايء املواطنون هم القذر املسار هذا كل  يف والضحية .. واإلثنية الطائفية للمحاصصة العام اإلطار نضم ( األكرب الكتلة بـ) الفاسدون
 ، الشهرستاين وحسني ، املالكي ونوري ، اجلعفري راهيموإب ، اخلفاجي وآوس ، اخلزعلي وقيس ، املهندس مهدي وأبو ، العامري هادي ) األصابع كعدد  وعددها الفاسدة اإليرانية الطغمة
 يشكلون آخر وعدد .. وغريها االقطاع وبيواتت والقبيلة والعشرية واملذهب ابلدين يتربقعون كنظرائهم  الذين املرتزقة من وحثاالهتم ، واملطلك ، والنجيفي ، وعالوي ، والصغري ، والبطاط
 احملاسبة خارج وهم .. وحرايهتم ومزارعهم ومتاجرهم ومساكنهم أبمواهلم املواطنني حقوق على والتجاوزات والتصفيات واالعتقاالت لقتلاب والقرارات مراألوا تنفيذ خطوط حترك اليت الدائرة
 من أعداًدا فرخت اليت ، لالنتخاابت الرتشيح إمسها مفرغة حلقة يف يدورون اآلن وحلد االحتالل ومنذ والفاسدة اجملرمة الطغمة هذه .. هلم غطاء ولوجود أصالً  القانون النعدام القانونية
 كما  الطائفية املسحة ذات وابلتفجريات ، املسلحة ابمليليشيات بـ) تستقوي إمنا هبا تستقوي أن ميكن مجاهريية قاعدة منها أايً  متتلك ال حزابً  (182) من أكثر بلغت االنتخابية الدكاكني
 ( الكتل ) بني الدوالرات مبليارات وابلصفقات ، ومرتزقتها الدكاكني جتريها اليت وابلتحالفات - عدن ساحة ويف - الشرقي الباب ساحة - بغداد مةالعاص قلب يف أايم بضعة قبل حدث
 جمازر سنوات مثان وخالل عنها نتج لصفقةا هذه - الكوردستاين ......... الوطين االحتاد حزب رئيس البارزاين مسعود وبني الدعوة حزب رئيس املالكي نوري - بني حصل الذي مثل

 ظل ويف ، العراق جنوب وحمافظات الصخر جرف جمازر إستثناء ميكن وال ، املوصل وجمازر الرمادي وجمازر بغداد حزام وجمازر بيجي وجمازر الفلوجة وجمازر الدين صالح وجمازر سبايكر
 جمرم املالكي نوري يستمر ، والدولية واإلقليمية احمللية اإلداانت ورغم ، اجملازر هذه كل  .. وعادلة نزيهة حماكمات دون ماتاالعدا مئات تنفيذ هي آخر نوع من جمازر حدثت اجملازر هذه

 عن النظر بغض ، حزبه رئيس عليه ميلي ما ينفذ الذي " العبادي حيدر " يرتأسه الذي الوزراء رئيس منصب ظل ) وهو اجلمهورية لرئيس انئباً  ويستمر الدعوة حزب رأس على احلرب
 . السياسية للعملية الفعلي احلاكم ، بغداد يف اإليراين السفري مع ابلتنسيق سليماين قاسم اجلنرال حيملها إيرانية أوامر عن فضالً  ، املوجه الطائفي اإلعالم يعكسها اليت املماحكات

 واجللود الوجوه وتغيري والتسقيطات املبارايت حاالت تعكس هيسرتاي شكل يف اجلميع على يستويل والثروة ذوالنفو  املناصب وراء احملموم والركض املسرحية االنتخاابت هاجس أن كما
 ال ، أخرى تواقيعو  أمساء حملها لتحل والتواقيع واألمساء األحبار متحي خمصصة أبقالمٍ  مسبًقا الفنية االنتخاابت تزوير بفضيحة املواطنني خداع وسائل وابتكار ، التعريفية الدكاكني ولوحات
 . !!  االنتخابية املراقبة جلان أرقى حىت تكشفها

 وكهرابئية مائية مشاريع وال إروائية مشاريع وال زراعية مشاريع ال .. اإلطالق على شيًئا العراقي االجتماعي الواقع أمر من يتغري ومل الغاشم اإليراين األمريكي االحتالل ومنذ ، يتم ذلك كل
 واإلنسانية االجتماعية للتنمية مشاريع وال خدمية مشاريع وال ألكرتونية مشاريع وال صحية دوائية مشاريع وال إعمارية مشاريع وال صناعية مشاريع وال احليوانية الثروة ميةلتن مشاريع وال

 . ..!! وال وال وال والتعليمية والثقافية
 تصنف األخرى والكارثة .. العراق خارج يف ومستقبلها الطغمة هذه عوائل وأتمني العراق خارج إىل األرصدة وحتويل لبوالس النهب يف تنحصر فقط والعميلة الفاسدة الطغمة إهتمامات

 حتت متعمدة بصورة امللوثة الغذائية املواد وأخطرها اخلارج من املستوردات وزابلة ، البشري لإلستعمال الصاحلة غري واملواد املخدرات دخول على والسكوت املتعمد االمهال خانة حتت
 مساسرة يديرها الكوارث هذه .. الصعبة ابلعملة الثمن ومدفوعة الصالحية منتهية الفاسدة واحلبوب املسرطنة واألمساك املسرطنة ابملواد الفواكه حتقن حني الكارثي الصحي التدمري أسلوب

 معممني ورجال طائفيني أحزاب ورؤساء مليشيات ورؤساء ونواب وزراء إدارة حتت والصريفية النقدية تعامالهتا يف العراق أحناء كافة  يف تنتشر مافيات وهم صريفة ومكاتب وبنوك مكاتب يف
 اآلفات وتنتشر اخلضراء املناطق لتأكل وتزحف الرتبة يف األمالح وتزداد اخلضراء املناطق على التصحر يزداد حيث البيئة كوارث  عن هؤالء كل  يتعامى فيما .. وبيضاء سوداء بعمائم
 اجملتمع جتهيل ) أجل من ذلك كل  .. القمع من خوًفا وغريهم واملثقفون والعلماء األطباء املدن هجر كما  ، الفالحون هجرها اليت الزراعية املساحات وتتقلص النخيل غاابت لتدمر الزراعية

 إنتزاع مث ومن والقيمي األخالقي ( التحلل ) مستوى إىل العراقي ابجملتمع يصل لكي مكوانته بني اليفاألخ الفساد وإشاعة وكبريه بصغريه تفتك وهي لألمراض وتركه ( إضعافه و) العراقي (
 االنتخاابت عن اإلعالن يتم صفاقة وبكل ، الكوارث هذه كل  ومع .. الشامل التدمري شكل يف أييت إمنا ، أبًدا صدفه وال عفوايً  أيت مل ختطيط هذا .. إنتماءه وتدمري القومية وهويته وطنيته

 يف االنتخاابت أصحاب مرغها اليت والكرامة الفتاكة واألمراض واجلوع القارس الربد رمحة حتت العراء ويف املخيمات يف العراقيني وماليني ، املقرر موعدها يف إجرائها على واإلصرار ..
 .!! - املتعمد واإلذالل واإلفقار والتجهيل التجويع - والبطالة الفقر معدالت وتزايد ، األرض

 دولة ملصلحة والثروة السلطة حتتكر اليت الفاسدة الطغمة ملصلحة إهنا ، كال  ؟ العراقي الشعب مصلحة ، ؟ منْ  وملصلحة إجراؤها ميكن كيف  ، ؟ ماذا أجل ومن ، ؟ ماذا على إنتخاابت
 ضعف إن ) اإليرانية الشعوب كرستها  اليت واحلقيقة .. واهلزمية العار وُحول يف والدجال الكذاب هالفقي هذا أنف إيران شعوب مرغت اليت ، الفقيه ويل ودولة االحتالل دولة هي أجنبية
 والثقافة املذهيب - العقائدي اخلطاب وإن ، السياسي -االجتماعي متاسكها الدولة وفقدت ، بريقه فقدَ  قد إيران يف املذهيب العامل أن يعين وهذا - األطراف ضعف إىل يؤدي املركز

 طيلة والفاشلني الفاسدين واملرتزقة والعنصريني الطائفيني من حفنة تديره الذي العراق بشأن فماذا ، كذلك  وهو ، إيران يف هكذا األمر كان  فإذا .. ( متاًما فشلها أظهرت قد لعنصريةا
 مخسني يلسع هل ، ؟ ضيم على يسكت هل ، ؟ املعادلة هذه أزاء العراقي الشعب سيفعل ماذا .. واإلذالل واملرض واجلوع املوت سوى للشعب شيًئا يقدموا أن دون عاًما عشر مخسة
 . !! مرتني جحر من يلدغ لن الوطن وحقوق حبقوقه املؤمن ولكن ، ؟ مرة
 

 

 

  يف العراق .. جمرد تدوير للوجوه الفاسدة ال أكثر .!!االنتخاابت

 

 احلكم الرفيق الدكتور أبو
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 الصحة واحلياة   

 ائد جذر الكرفس و ف
 تقي من اإلصابة أبمراض املفاصل مثل مرض الروماتيزم .   •
 تدخل يف عالج مرض النقرس .  •
 تدر البول وختفف التهاابت اجلهاز البويل.  •
 تزيد كفاءة الكلى وقدرهتا على التخلص من احلصوات والسموم املوجودة يف اجلسم .  •
 وتقي من اإلصابة ابلعديد من األمراض اجلرثومية والفريوسية .  تقوي جهاز املناعة ، •
 حتمي الكبد وتقويه .  •
 تقي من اإلصابة بنزالت الربد املتكررة .  •
 تساهم يف عالج أمراض اجلهاز التنفسي مثل مرض الربو والسعال .  •
 رام السرطانية ،تقي من اإلصابة مبرض السرطان ، فهي حتارب اجلذور احلرة املسؤولة عن تكّون األو  •

 كما أهّنا حتتوي على  مرّكب يعيق عمل هرمون الربوستاجالندين الذي حيفز منو اخلالاي السرطانية   
 يف اجلسم . 

  . حتافظ على سالمة القلب ، وصحته ، وحتمي األوعية الدموية •
 ختفف الصداع وآالمه .  •
 حتافظ على سالمة اجلهاز العصيب .  •
 ابأللياف اليت تزيد حركة األمعاء وتلنّي الفضالت ، مما تساعد على التخلص تعاجل اإلمساك  فهي غنية  •

 .  منها
 تزيد الرغبة اجلنسية عند الرجال والنساء ، فهي حتتوي على هرمون األندريستريون الذي يزيد رغبة املرأة  •
 قوية عملية االنتصاب االتصال اجلنسي مع الرجل ، كما أهّنا حتفز إنتاج هرمون التستريون املسؤول عن تعلى  •

 عند الرجل . 
 ختفف آالم الدورة الشهرية وتقلل اضطراابهتا .  •
 تساعد على ختفيف الوزن ، فهي تساعد على حرق الدهون ، الحتوائها على األلياف سريعة الذوابن اليت  •

 حرق السعرات احلرارية . تسرّع 
 حتافظ على ضغط الدم ضمن مستوايته الطبيعية . •

 

 

 فس نبات الكر 
يعّد الكرفس من النبااتت العطريّة أي ) شديدة الرائحة ( وهذا 
النبات هو أحد أنواع اخلضار الورقية اليت تنتمي إىل فصيلة 
اخليميات ، والكرفس من اخلضار اليت ميكن تناوهلا مطهوة أو 
نيئة ، وشكل الكرفس شبه جداً ابلبقدونس ويستعمل يف بعض 

عض األطعمة أو السلطات كما األحيان كبديل له عند إعداد ب
ميكن تناوله كعصري ِلما فيه م قيمة غذائية عالية ، أّما ابلنسبة 
لبذوره فيمكن استخدامها كتوابل عند الطبخ ، وتستعمل هذه 
التوابل عند جتفيف البذور وطحنها ، وقد اشتهر الكرفس كنوع 
من التوابل يف الوطن العريب ، لكن اهلند والصني وفرنسا من 

رب منتجيها ، وشكل بذور الكرفس أشبه ابألِهّلة الصغرية أك
 . البُنّية اللون

 فوائد املشي حافياً 
ُ علْيِه وسلََّم أيمُران أن حنَتِفَي أحياانً   ): صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم  روى أحد أصحاب نبينا الكرمي  ( كاَن النَّيبُّ صلَّى اَّللَّ

  على الرتاب ، أو احلصى ، أو الرمال ، أو حىت األحجار واألعشاب ملدة ال تقل عن مخس عشرة دقيقة يومياً . ميكن أن يكون املشي حايف القدمني

 : يف هذا املشي الطبية  فوائدومن ال

 .  ختليص اجلسم من الشحنات الكهرابئية الزائدة عن طريق األقدام اليت تنقل الشحنات السالبة إىل األرض •
 .  ، ابإلضافة إىل ختليص اجلسم من اجلذور احلرة لوعائي وتعزيز قوة كل من املناعة والدممساعدة اجلهاز القليب ا •
 .  هتدئة األعصاب خاصة عند املشي على احلصى واألحجار •
 .  معاجلة االلتهاابت اليت تصعب معاجلتها من خالل املواد الكيميائية •
 .  عمل مساج رائع للقدمني وابلتايل تنشيط الدورة الدموية •
 .  تعقيم اجللد عند املشي على الرمال أو الرتاب •
 .  تنظيف مسامات اجللد عند املشي حايف القدمني على الرتاب •
 .  تنشيط الغدد العرقية والنهاايت احلسية اليت تكون موجودة يف أمخص القدمني •
 .  تقوية كٍل من عضالت القدمني وكذلك الساقني •
 . محاية الظهر •
 . احلماية من نزالت الربد •
 . توفري احلماية من اإلصابة ابلدوايل •

 

 

 )) ما أنزل هللا داًء ، إال وأنزل معه الدواء (( .. حديث نبوي شريف



 

www.fursanalbaath.com 
 

9 جريدة الفرسان           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الدويل للغة األم.. شباط / فرباير  21

 لغتنا العربية ... هويتنا

حيتفل العامل ابليوم الدويل للغة األم ، وهو اليوم اليت هتدف من 
خالله املنظمة الدولية ترسيخ ارتباط اإلنسان بلغته األم وإتقاهنا 
وتعريفها للعامل بغية مشاركة أانس آخرون هلا يف تعلمها واتساع 

 رقعة انتشارها .

دة كلغة ومن هذه اللغات املهمة دوليًا واليت اعتمدهتا األمم املتح
 رمسية إضافة إىل عدد من اللغات األخرى هي اللغة العربية .

اللغة العربية تشهد اإلمهال واهلجر حىت صار عموم املواطنني 
العرب يف حدود الوطن العريب ال جييدون استخدام أبسط قواعد 
اللغة العربية ، فرتى األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية تنتشر 

ى اإلعالميني واخلطباء والكّتاب مما يثري حال بشكل كبري حىت لد
من األسى يف النفس وحنن نرى قيمة اللغة العربية هُتدر ، انهيك 
عن تفشي حال خطري لألمية يف وسط اجلماهري العربية على خمتلف 

 شرائح اجملتمع .

إن اللغة العربية هي هويتنا ، وإن إضاعتها يعين فقداننا هلويتنا اليت 
لينا العامل ، ونفقد القدرة على إظهار مجاليتها وروعة هبا يتعرف ع

صياغاهتا ، لغتنا العربية اليت صار الكثري من مواطين دول العامل 
على اختالف ألسنتهم يتسارعون يف طلب تعلم اللغة العربية حىت 
صار العديد منهم يتقنها وقواعدها وتصريفاهتا اللغوية بشكل 

 . أفضل من عموم املواطنني العرب

إن حفظ اللغة العربية واجب ديين وقومي وهي جزء من متسكنا 
بعروبتنا وعشقنا هلا وحيث أن حب العرب والعروبة فرض يف 
العقائد وكي تتوافق دعوة حب العروبة وحقيقة االنتماء إليها البد 
من حضور صحيح وقوي للغة األم ، العربية ، لغة اآلابء واألجداد 

ا حمّمد ، صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم ، ولغة ، لغة القرءان ولغة نبين
 أهل اجلنة يوم الدين ، لغة اجلمع القومي والوحدة العربية .

 جومرد البيايت 

 اللغة العربية 
 ترتيبها الرابع عاملياً 

% ، وهي واحدة من أقدم  6.6نسبة عدد متحدثيها يف العامل 
ال لغات العامل ، ويتحدث هبا غالبية سكان الشرق األوسط ومش

 .  ، وابألخص سكان البلدان العربية كافة أفريقيا

، يقبل املاليني على تعلم اللغة العربية ألهنا لغة  وعالوة على ذلك
، وهناك املاليني من املسلمني يف بلدان أخرى  القرآن الكرمي

 اً .يتحدثون العربية أيض

 مت اعتمادها كلغة رمسية سادسة يف األمم املتحدة 1974يف عام 
. 

 

 

 كلمة  12302912عدد كلمات اللغة العربية = 

 كلمة  600000عدد كلمات اللغة االجنليزية = 

 كلمة  150000عدد كلمات اللغة الفرنسية = 

 كلمة  130000غة الروسية = عدد كلمات الل
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 قصائد وحبور الشعراء  
 

 

 

 

 

 

 
                  ـيــــــ تنادينٍـ داَد عن بعدـــــمسعــــــُت بغ

 راييينـــــــيف ش  ـراً ـــوُق طيــــــفغرََّد الش

 وطار يب خافقي فوق النخيل هوىً 

 واهنيِ ــــَل الشَّ ـــــوهلــــا مثـوحاَم من ح

ثــــــمسعُت بغ  ينــــــــداَد يف املنفى حتدِّ

 ينـــــــــــداً يف دواويـــــــوحتتوينــي قصي

 اـــــكاً يدهـــراين ماســــوتشتهـي أن ت

 نيِ ــــــــــاًل يف البساتــوأن نسيـَر طويـ

 ضممُتها مثَل طفٍل ضاَع من زمنٍ 

 رُخ اي أّماُه ضّمينــــيـــــرُت أصــوص

 ٍر من جدائلهــــــاـــطــي بعــــفأغرقتن

 نِ ـــــاِر األفانيــــــــــي أبزهــــــــوطوَّقتنـــ

 قالت : مسعُتَك تبكـي مثَل انئحةٍ 

 حىت لقد صرَت فرط احلزِن تُبكيين

 ُدِك أضنانــي وأرَّقنــــــيـــــفقلُت : بُع

 اِر يكوينـيــــــحتّـى لقد صار مثَل النّ 

 ُش يبعقٌد ونصٌف وهذا البعُد ينه

 ـيــى شرايينــد أدمــهنَش الذائِب وق

 طاَل الفراُق وأخشى أن يطوَل بنا

 ــا كالثَّعابيـــــــــــنِ ـــــــــــــــُر علينــــويستدي

 كانت يداِك تُداوي ُكلَّ ُمعِضلـــــةٍ 

 ينــــــــداويـــفداِونـــي ابلَّتـــي كانت تُ 

 

 
       مسعُت بغداَد يف املنفى حُتدُِّثين

 

 

 

 

 

 

 

  رد اسأجلأايمسرياء 
 عن بطل ذل اليهود

 وكسر راس احفاد كسرى
 مته القيودأوزاح عن 

 ع ايل جانت عينه جتدح
 سودوختشى نظراته األ

  جيت عن صدام اسأجل
 امسع ردود ردأمنج 

........................ 
 ن عنه شسولفزم اي

 اسأيل تراب العراق
 واسأيل اهواره وجباله

 بينا اشتياق: جتاوبج 
 حلنانه، لطوله ، ملشيته 

 والضحكته وي الرفاق
 خو هدله شسولفأعن 

 ر حيل الفراقوهللا مُ 
........................ 

 رهه مُ ي نعم والفركَ إ
 ا حسرهوبينا حسره جتره

 من رحل لليوم واحنا
 ابلگلب نريان كربه

 نشوفه بعيون اليتامى
 وعتب كومة انس فقره
 امتلت شبان املقابر

 حت وطنه انطانه عمره
 والزمن خالنه بعده
 سرَ لعبه بيد احفاد كِ 

.................... 

. 

 

 

 الدكتور عادل الشرقي مسرياء العبيدي

 بينا املآسي علمت
 وبينا حفرت لچمه لچمه
 والگلب مشتاگ كلش
 يشبگ بطوله ويضمه
 ولو تشوفه عيوين مره
 ولو امشن جدمه مشه
 ولو ابوسن مره ايده
 ومنه امسع لوله چلمه
 احسههلسه صوته أبذين 

 وابلگلب حمفور رمسه
..................... 
 وهللا مو بس انيت وحدج
 الشعب مشتاگ كله
 للمهيب البعده ضعنا
 وعشنا هبموم ومذله

 عاديللي بگلوب األ
 لف حسره وآه خلهأ

 ه دافع عن األمّ ايّل 
 ختلى بدا ماأعنها 
 جلها بروحه ضحىأومن 

 هوابلشهاده بصوت هلّ 
....................... 
 هابلشهاده بصوت هلّ 

 اكرب وصاح بيها هللاُ 
 واندى بفلسطني حره

 خاف يزأر ومثل أسد ما
 رجف طوله اثبت وما

 وال اهتم وال أتثر
 من مثل صدام ابوان
 فات عاملوت يتبخرت
................. 

 

 ماشفت مثله وحياتج 

 وهللا يف كل الرجال
 شفت مثله جماهد ما

 سار بدروب النضال
 بولده ضحىأصدام حىت 

 والوه بچفوفه اجلبال
 ر يظل وطنهجلل حُ 
 يدنسه االحتالل وما

 ه حرهمّ وجلل تبقى األ
 وراح اضربلچ مثال

 من رحل صدام اگلج
 چم خسيس لسانه طال

................... 
 وچم جبان العله صوته

 يسوه فلس وهو ما
 صلهأوچم وضيع الناسي 

 ملك عزة نفس وما
 صار يذبح يف وطنه

 ينهي النجسوأيمر و 
 صلهأ من صهيون ايّل 

 مطعم بنسل الفرس
 التاريخ زين هقر  ما
 خذ عربه ودرسأوال 

 حىت ابلتوراة عدهم
 اببلي يرجع القدس
.................. 

 
 
 
 

 اي مسرياء العروبه
 كيدأالقدس ترجع 

 والبد اتزف البشاره
 رجال صدام اجمليد

 تعرف هزميه رجال ما
 وال تلني وال هتيد

 ملنصور متشيبراية ا
 رض بغداد الرشيدأمن 

 وتنطلق كل اجلحافل
 والشهيد جير شهيد

........................... 
 مو حلم هذي حقيقه
 القيد ال بد ينكسر
 بزود زمل القادسيه

 هل الزنود السمرأ
 بزود ولد امللحه كلهم

 م قصرأابلشمال و 
 وترجع ترفرف الرايه
 وتزهي بنجوم اخلضر

 ررض بغداد ابچأومن 
 عاجل نزف النصر

 عاجل نزف النصر

 لغتنا العربية .... هويتنا 
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 برقيات     
 مالرحي الرمحن أهلل بسم
 العز شبكة
 ( ورعاكم أهلل حفظكم ) إبراهيم عزة املناضل القائد الرفيق سيادة اىل/
 شباط 8 لثورة 55 ال الذكرى مبناسبة العز شبكة هتنئة م/

 55 الـ الذكرى مبناسبة والتربيكات التهاين أبمسى اإلعالمية العز شبكة كادر  يتقدم
 إبراهيم عزة الركن املهيب املناضل القائد الرفيق العرب عز سيادة إىل شباط 8 لثورة
 العام واألمني ، اجملاهدة العراقية املسلحة للقوات العام القائد ( ورعاه أهلل حفظه )

 العليا القيادة وقائد ، العراق قطر قيادة سر وأمني ، االشرتاكي العريب البعث حلزب
 . والتحرير للجهاد
 ورهن الكرمية بيده مشرعة سيوفاُ  نكون أبن أهلل أعزه القائد الرفيق نعاهد املناسبة وهبذه
 من هللا بعون العز عراق لتحرير رايته خلف نصر إىل نصر ومن ، أمره وطوع إشارته
 .  إيران أذانب دنس

  
 الرفيق
 احلسيين عباس األمري عبد

 العز لشبكة العام املشرف
  
 

 برقيات
 

 

 شبكة العز
 

 

 عبد األمري عباس احلسيين
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 هللا حفظكم ، للحزب العام األمني ، اجملاهد الرفيق 

 احملبب واجلهاد اخلالصة الرفقة حتية
 مبناسبة الكرمي اجلهادي ملقامكم األمنيات وأخلص التهاين أبحر واإلعالم ثقافةال مكتب وأعضاء مسؤول الرفاق يتقدم
 الرديف  احلرة  والكلمة القلم جهاد يواصلون وهم 1963 عام اجمليدة شباط من الثامن لثورة واخلمسن اخلامسة الذكرى

 االحتالل وريث اإليراين االحتالل من وحتريره العراق استقالل يف املنشود هدفنا  لتحقيق  العسكري للجهاد االسرتاتيجي
 . العظيم لعراقنا املشرق الوجه وإعادة والسراق واللصوص العمالء براثنه ومن األمريكي
 احلاسم والظفر األكيد النصر  طريق على خطاكم هللا سدد
  وأمتنا وشعبنا حلزبنا مقداماً  قائداً  ودمتم
 واخللود اجملد امتنا ولرسالة

  
 الرفيق
 واإلعالم الثقافة مكتب أعضاءو  مسؤول
 م 2018 شباط من الثامن

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 هللا حفظكم ، للحزب العام األمني اجملاهد الرفيق 

 احملبب واجلهاد اخلالصة الرفقة حتية
 أبحر ( الصحابة فروع ) اجملاهدين تنظيمات مكتب وأعضاء مسؤول الرفاق يتقدم
 اخلامسة الذكرى مبناسبة الكرمي اجلهادي مقامكم إىل التربيكات وأزكى التهاين

 ذكراها من مستلهمني 1963 عام اجمليدة شباط من الثامن لثورة واخلمسني
 ابملضي معاهدينكم احملبب جهادهم ملواصلة واالقتحام التعرض دروس العطرة
 مالتا استقالله وحتقيق للعراق الشامل التحرير حىت والنضال اجلهاد طريق على قدماً 

 . واإلنساين والقومي الوطين وهنوضه
  وأمتنا وشعبنا حلزبنا مقداماً  قائداً  ودمتم
 واخللود اجملد امتنا ولرسالة

  
 الرفيق
 ( الصحابة ) اجملاهدين  فروع تنظيمات وأعضاء مسؤول
 م2018 شباط من الثامن

  
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 للحزب العام األمني ، اجملاهد القائد الرفيق سيدي
 القطر سر أمني
  ورعاكم هللا حفظكم ، والتحرير للجهاد األعلى القائد

 والتحرير اجلهاد حتية 
  الرحيم الرمحن هللا بسم 
  العظيم هللا صدق { هللا بنصر املؤمنون يفرح ويومئذ }

 اجمليدة1963 عام شباط من نالثام ثورة ، الثورات لعروس واخلمسون اخلامسة الذكرى القادمة القالئل األايم يف علينا تطل
 والرفاق العام األمن جهاز يف رفاقي عن ونيابة ابمسي لسيادتكم نرفع أن يسّران العزيزة املناسبة وهبذه ، العظيمة احلزب ثورة ،
 أن وجل عز املوىل سائلني والتربيكات التهاين آايت أمسى ، نينوى حمافظة يف الشجعان واجملاهدين االستخبارات جلنة يف

 العراق أعداء على املؤزر النصر لتحقيق خطاكم ويسدد ، واألمة وللعراق ، العظيم حلزبكم قائداً  ويدميكم ويرعاكم حيفظكم
 . تعاىل هللا بعون واألمة
 من العراق حترير أجل من الشجاعة قيادتكم خلف سائرين اجلهاد مواصلة على العهد لكم جندد املباركة املناسبة وهبذه

 . الغاشم األمريكي االحتالل من املدعوم اللعني الصفوي ارسيالف االحتالل
  التوفيق هللا ومن

  
 الرفيق
  خلدون أبو
5/2/2018  
 إبراهيم عزة اجملاهد الرفيق واألب األخ 

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
  ورعاكم هللا حفظكم ، احملرتم والتحرير اجلهاد جلبهة األعلى القائد

  
 والتحرير والنضال اجلهاد ةحتي

 من الثامن ثورة مبناسبة التربيكات وأرق التهاين أبمجل الشعبة ومجاهري  اجلراح فرع قيادة تنظيمات ضمن النسوية دجلة شعبة تنظيمات يف اجملاهدات املاجدات رفيقايت كافة  عن وابألصالة ابمسي لسيادتكم أتقدم
 حىت مناضالت جماهدات نبقى أن احلكيمة قيادتكم العطرة الذكرى هذه يف معاهدين  ..  جميب مسيع أنه ينصركم وأن العراق وأعداء أعدائكم شرور من حيفظكم أن رالقدي القادر داعني الثورات عروس ، شباط
 . احلاقدين  وعمالئهم الصفويني من العزيز بلدان وحترير األعداء على النصر حتقيق
 . األبرار شهدائنا وعلى هللا رمحه حسني صدام الشهيد الرئيس  رفيقنا على والرمحة يدةاجمل العربية أمتنا وعاشت العراق عاش
 واخللود اجملد أمتنا ولرسالة للنضال ودمتم

  
 الرفيقة
 النسوية دجله شعبة قيادة سر أمني
 2018  -   شباط

 

 

https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2
https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2
https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.fursanalbaath.com/blog/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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  - االشرتاكي العريب البعث حزب -
  - دةخال رسالة ذات         واحدة عربية أمة -
 - القومية القيادة -
 - اشرتاكية     حرية    وحدة -

 القومية القيادة ابسم الرمسي الناطق
  للبعث اخلضراء املنطقة حكومة اهتامات هتافت يكشف
 عن تعبرياً  : يلي مبا شوتري أمحد د. االشرتاكي العريب البعث حلزب القومية القيادة ابسم الرمسي الناطق صّرح

 احلياة مفاصل مجيع يف املستشري والفساد اخلدمات وسوء األمن انعدام جراء ، العراقيني ماليني عاانةمب استهانتها
 تضم ، سنة 12 من أكثر قبل نشرت أن سبق ، قائمة نشر إىل اخلضراء املنطقة عصابة جلأت ، العراق يف

 ابعتقاهلم وتطالب ، املتطرفة يماتالتنظ ودعم ابالرهاب إايهم متهمة ، والعرب العراقيني املواطنني من عشرات
. 

 ، النظام لدى أسري وبعضهم سنوات منذ تويف بعضهم أشخاص أمساء القائمة هذه تضم فيما أنه للنظر والالفت
 البعث حزب أعضاء من عدداً  القائمة تضم كما  ، ! البغدادي بكر أبو اإلرهايب داعش تنظيم زعيم تضم ال فإهنا
 ، البعث حزب يف قياديني كوهنم  رغم اإلرهايب القاعدة تنظيم يف أعضاء أبهنم تهمهمت الذين االشرتاكي العريب
 . ! البائسة القائمة هذه أصدر من زعم حد على
 جمرم شنَّ  اليت الصارخة األكاذيب أبرز إحدى وهي ، اإلرهابية ابلتنظيمات البعث عالقة فرية انفضحت لقد

 تلك فيها مبا ، التحقيقات كل  دحضت حيث ، مبوجبها 2003 معا العراق على عدوانه بوش جورج احلرب
 واتضح ، املزاعم هذه ، األمريكي الفيدرايل التحقيقات ومكتب األمريكية املركزية املخابرات وكالة هبا قامت اليت
 وأبي تطرفةامل واجلماعات اإلرهابية التنظيمات من أبي عالقة له تكن مل العراق يف الوطين النظام أن أمجع للعامل
 . األشكال من شكل
 كان  االشرتاكي العريب البعث حزب بقيادة العراق يف الوطين النظام أن يؤكد احتالله منذ العراق واقع أن كما
 . الشعب أفراد بني أفكارها انتشار دون حيول وكان ، العراق يف التنظيمات هذه تغلغل أمام منيعاً  سداً 
 طليعة يف كانوا  ومناضليه البعث أن ، األقل على اإلرهايب داعش تنظيم بروز منذ ، األحداث وقائع أثبتت ولقد
 املاضية. السنوات خالل البارزة وقياداته أعضائه من كبرياً   عدداً  قتلت اليت اإلرهابية اجلماعات هذه تستهدفه من
 هذه إعالن خالل من يسعى والداين للقاصي بوضوح معروفة فضائحه ابتت الذي العراق يف العميل النظام إن

 خلداع ابئسة حماولة يف ، املتطرفة واجلماعات لإلرهاب حمارابً  ابعتباره الدويل اجملتمع أمام نفسه تقدمي إىل القائمة
 خصوصاً  ، اإلنسان حلقوق البشعة واالنتهاكات واإلرهاب ابلفساد املنخور النظام وجه وتلميع الدويل العام الرأي
 يزيل لن الذي املؤمتر وهو ، املقبل األسبوع منتصف الكويت يف عقده املزمع تسولال مؤمتر انعقاد اقرتاب مع

 استخدامها من بدالً  اإليرانية اإلرهاب آلة لتمويل دعم من املاحنة الدول تقدمه ما سيسخر بل العراقيني معاانة
 . العراق يف اإلعمار إعادة مشاريع يف
 للجميع واضح أمر فهذا ، اإلرهابية والتنظيمات البعث بني صلة أي وجود عدم لتأكيد حاجة مثة ليس أنه ومع
 العراق يف شعبنا برقاب املتحكم اجملرم النظام هذا وهتافت بؤس كشفت  جمدداً  القائمة هذه إصدار إعادة لكن ،

 عن البعد كل  بعيدون الرمسية مؤسساته يقودون الذين أن أكدت كما  ، أهله حلقوق واملستبيح ألمواله والسارق
 . اللئيمة خطواهتم كل  حتكم تزال ما اخلبيث التآمر عقلية وأن ، الدولة بناء روحية

 

 

 

 وبياانتبرقيات     

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 العظيم هللا صدق { َعَلْيهِ  اَّللََّ  واَعاَهدُ  َما َصَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  مِّنَ  }

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني اجملاهد القائد الرفيق
 ورعاكم هللا حفظكم ، احملرتم والتحرير اجلهاد جلبهة األعلى القائد
 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 هللا رعاكم ، القائد سيدي
 النضال صور أروع يسطر وشعبنا الثورات عروس ، اجمليدة 1968 شباط 8 لثورة  55 الذكرى علينا تطل

 .. هللا حفظه إبراهيم عزة اجملاهد املؤمن الركب  قائد بقيادة واجلهاد
 التهاين أبحر الفرع ومجاهري سعد تنظيمات مكتب املهلب فرع يف اجملاهدون رفاقكم كافة  وابسم ابمسي  أتقدم
 واجلهاد ابلصرب شباط 8 الثورات عروس من والعرب الدروس مستلهمني الثورات عروس بذكرى التربيكات وأمجل
 النصر يتحقق حىت دمائنا من قطرةَ  آخر إىل احملتسبة الصابرة املؤمنة احلكيمة قيادتكم خلف السري عهد جمددين
 . احلكيم العزيز هللا عند من إال النصر وما وعمالئهم الصفويني على املبني
 البعث شهداء هللا رحم
  اجملاهدون ورفاقه املناضل حزبنا وعاش اجمليدة العربية أمتنا وعاشت شاخماً  أبياً  العراق عاش

                      .. وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 الرفيق
 املهلب فرع قيادة سر أمني
 2018 -  شباط

 الرحيم الرمحن هللا بسم 
 { ؤمنونوامل ورسوله عملكم هللا فسريى اعملوا وقل }

 العظيم هللا صدق
 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني اجملاهد الرفيق
 .. ورعاكم هللا حفظكم ، احملرتم والتحرير اجلهاد جلبهة األعلى القائد

 شباط 8 الثورات عروس هتنئة
 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 التربيكات وأمجل التهاين أبحر احلارث فرع قيادة يف اضلنياملن رفاقي كافة  عن وابلنيابة ابمسي لسيادتكم أتقدم 
 السري على والوفاء الوالء عهد لسيادتكم جمددين اجمليدة شباط 8 ثورة ، الثورات لعروس 55 الذكرى مبناسبة
 قللعرا وقائداً  رمزاً  حيفظكم أن وجل عز الباري سائلني املبني النصر يتحقق حىت اجملاهدة احلكيمة قيادتكم خلف
 .. العظيم
 .. وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

 الرفيق 
 احلارث فرع قيادة سر أمني

 سعد تنظيمات مكتب
 2018 -  شباط

 
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 عليهم وينصركم وخيزهم أبيديهم هللا يهذهبم قاتلوهم }

 العظيم هللا صدق { مؤمنني قوم صدور ويشف
 الدوري هيمإبرا عزة اجملاهد القائد الرفيق
 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
 العراق قطر قيادة سر أمني
  ( هللا اعزكم ) احملرتم والتحرير للجهاد األعلى القائد
 إليكم أتقدم آشور تنظيمات كافة  وابسم ابمسي
 ) شباط من الثامن ذكرى مبناسبة والتربيكات ابلتهاين
 االنتصارات من مزيداً  لكم متمنياً  ( الثورات عروس
 وجنوداً  بتارة سيوفاً  نكون أن منا وعهداً  ، والتقدم
 ومن ، اجمليدة أمتنا ولرسالة للقيم بررة وأبناء أوفياء
 . هللا عند من إال النصر وما،  التوفيق هللا
 الرفيق 

  آشور تنظيمات مسؤول
  االشرتاكي العريب البعث حزب
 2018 شباط من اخلامس

 
 

 الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اَّللِّ  ِبْســــــــــــــــمِ 
ةٍ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما هَلُمْ  َوَأِعدُّوا )  مْ ِإَلْيكُ  يـَُوفَّ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  َشْيءٍ  ِمنْ  تـُْنِفُقوا َوَما يـَْعَلُمُهمْ  اَّللَُّ  تـَْعَلُموهَنُمُ  اَل  ُدوهِنِمْ  ِمنْ  َوَآَخرِينَ  َوَعُدوَُّكمْ  اَّللَِّ  َعُدوَّ  ِبهِ  تـُْرِهُبونَ  اخْلَْيلِ  ِراَبطِ  َوِمنْ  قـُوَّ

ُتمْ   العظيم هللا صدق ( ُتْظَلُمونَ  اَل  َوأَنـْ
 إبراهيم عزة ، العرب عز الرفيق ، الكرمي الوالد
 االشرتاكي العريب البعث حلزب امالع األمني
 القطر سر أمني
  احملرتم والتحرير للجهاد األعلى القائد

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم 
 اجلراح فرع قيادة وأعضاء مسؤول رفاقك يتقدم الثائرة املناسبة هذه ويف 55 ذكراها يف وهي اجمليدة شباط 8 ثورة ، الثورات عروس ذكرى اخلالدة األايم هذه يف هتل

  . التربيكات وأطيب التهاين أبحر العايل مقامكم إىل الفرع ومجاهري
 أرض ووحدة سيادة عن للذود والدين والعرض األرض عن مدافعني جماهدين رجاالً  البقاء على اجملاهدة لقيادتنا والبيعة والوالء العهد لنجدد املباركة املناسبة هذه نغتنم

 .  وحيفظكم والعافية ابلصحة عليكم ينعم أن القدير العلي ملوىلا سائلني  ..  العراق وشعب
 شباط 8 - رمضان14 ثورة واجلهاد البطولة مبلحمة البعث رفاق كل  وهننئ هننئكم
 اجمليدة شباط من الثامن - رمضان من عشر الرابع ثورة لشهداء واخللود اجملد
 العظيم العراق أرض على الدرب لرفاق واجلهاد النضال حتية

 العميلة احلكومة سجون يف املعتقلني لرفاقنا سالماً.. .. سالماً 
 العربية لرسالتنا واخللود واجملد
 .. اكرب هللا .. اكرب وهللا

 اجلراح فرع قيادة سر أمني الرفيق 
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 برقيات     
 الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اَّللِّ  ِبْسمِ 

 ﴾ اَّللَّ  بَِنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ  يـَْفَرحُ  َويـَْوَمِئذٍ  ﴿
 العظيم هللا صدق [ 5-4 : الروم سورة ]

 إبراهيم عزة ركنال املهيب املؤمن القائد اجملاهد الرفيق
 ورعاكم هللا حفظكم ، والتحرير للجهاد األعلى القائد ، للحزب العام األمني

 السنوية الذكرى مناسبة والصفوي األمريكي ابالحتاللني املبتلى الصابر العراقي وشعبنا العربية أمتنا حياة يف الصعبة األايم هذه يف نستذكر 
 وأهدافه إلرادته املعادية املشاريع ضد اجملاهد الصابر العراق شعب فيها انتفض اليت 9631 عام شباط من الثامن يف الثورات لعروس
 الصفوي املد ملواجهة العرب منها نستلهم وأن البد العمالقة الثورة لتلك العطرة الذكرى حنيي وإذ العظيم حزبنا بقيادة والقومية الوطنية
 . الطاهرة العراق أرض ، واألولياء األنبياء أرض العراق البتالع الساعي

 ابهلل املعتز اجملاهد القائد سيدي  
 إىل 1958 متوز ثورة مسرية إعادة أجل من واالعتقال واجلور الظلم وحتملتم ، ومهندسيها املرحلة تلك قادة أحد القائد سيدي كنتم  لقد

 العظام ابلفرسان تليق نضالية أسفار من قبهاأع وما 1963 شباط من الثامن ثورة بقيام احملاوالت تلك تكللت حىت الصحيح مسارها
 العراق يف ليس املشرفة البطولية املالحم لتلك امتداد إال اليوم للجهاد الواعية احلكيمة وقيادتكم القائد سيدي نضالكم وما ، أمثالكم
 . القريب املبني والفتح الناجز ابلنصر تعاىل هللا أبذن ستتكلل واليت اخلليج إىل احمليط من العريب الوطن يف النضال ساحات وكل بل حسب
 اجملاهدين إخواننا وكافة اجلهادية قيادتنا فصائل يف األبطال اجملاهدين لكل ابلتهنئة خاللكم ومن لسيادتكم ورفاقي لنتقدم الفرصة هذه ننتهز

 املناسبة هبذه ، اإلسالمية العربية أمتنا أبناء وكافة اهداجمل املؤمن الصابر شعبنا أبناء وإىل األخرى اجلهادية الفصائل كافة  يف الصادقني املؤمنني
 ساحات يف للثبات ، أكرب هللا راية املقدس اجلهاد راية والكرامة والعزة احلق راية حول أكثر اللتفاف هلم حمفزين وقلوبنا عقولنا على العزيزة
 . تاللاالح أشكال كل  من بلدان من حمتل شرب كل  حترير أجل من والصمود املنازلة

 ، واألمان واألمن والعافية ابلصحة عليكم ومين سيادتكم حيفظ أن الكرمي العرش رب العظيم العلي هللا إىل نبتهل ، آخراً  وليس وأخرياً  
 اْلَعزِيزِ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما ) الرشيدة قيادتكم ظل حتت املوعود بنصره يكرمنا وان ، واملنعة واحلفظ والكرامة ابلعزة وأمتنا بلدان وعلى
 . ( احْلَِكيمِ 
 الذين الشهداء وكل ( هللا رمحه ) حسني صدام األكرب احلج شهيد مقدمتهم ويف ، اجمليد ذكراها يف 1963 شباط 8 ثورة شهداء إىل حتية
 . العظيم العراق أرض الطاهرة بدمائهم رووا

 اجمليدة العربية وألمتنا العظيم لشعبنا حتية 
 العامل يف واألحرار الشرفاء لكل يةحت 
 عمر أبو الرفيق 

 العراق قطر قيادة سر أمني انئب
 2018 شباط 
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 من ومنهم حنبه ضىق من فمنهم عليه هللا عاهدوا ما صدقوا رجال املؤمنني من }

 العظيم العلي هللا صدق   { تبديال بدلوا وما ينتظر
 إبراهيم عزة اجملاهد الرفيق 

 للحزب العام األمني
 ( واإلميان احلفظ نعمة عليكم هللا أسبغ ) القطر سر أمني
 الفردي احلكم أسقطت اليت الثورة تلك ، الثورات عروس ذكرى علينا مَترُ  وفخر بعز
 ابرتداد الشعوبية شرك يف العراق وأوقع والقومي الوطين املسار عن احنرف الذي
 هلذا ومن ، نصاهبا إىل األمور إلعادة وتصدي هنضة من بد ال فكان ، انعزايل إقليمي
 يف بصماهتم يرتكوا أن قرروا حني ورجاهلا هلا فهم البعث ورجال البعث غري التصدي
 شباط من الثامن ثورة فكانت ، ومائه ترابه فوق يرتكوها أن وقبل العراق شعب قلوب
 رسخت اليت الثورة تلك املبارك رمضان من عشر الرابع يوم صبيحة ١٩٦٣ عام
 ونفسياً  فكرايً  اندماجها إىل وقادت ، واجليش الشعب طالئع بني التالحم صور أهبى

 اليت القيم من املنطلقة الوطنية للمواقف وصياغة ابلنهج منها وقناعة إمياانً  ابلبعث
 منطق مسايرة خالل من االنغالق عن وبعيداً  ، واإلسالمية العربية الثقافة محلتها
 على ثورة فكانت واحلداثة األصالة بني الربط منهج ووفق ومفاهيمه وحاجاته العصر
 . والقنوط اليأس وعلى النفس
 لشرفوا العز لواء حامل اي ورمزان ومثلنا وقدوتنا قائدان اي لكم نتقدم املناسبة هبذه

 وأبنائكم  اجلراح فرع قيادة الوليد شعبة قيادة يف رفاقكم من الصادقة ابلتهاين والرفعة
 للمناضلني ذخراً  حيفظكم أن القدير العلي املوىل سائلني الشعبة مجاهري األوفياء
 ..  مبني وفتح بنصر اجلهاد سنني ويتوج قضيتنا بكم ينصر وأن الصادقني

  
 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

  
 الرفيق
 الوليد شعبة قيادة سر أمني
 اجلراح فرع قيادة
 2018  -   شــــباط

 
 الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اَّللِّ  ِبْســــــــــــــــــمِ 

ُمْ     اِبحْلَقِّ  نـََبَأُهم َعَلْيكَ  نـَُقصُّ  حنَّْنُ  ) َيةٌ  ِإهنَّ  العظيم هللا صدق  ( ُهًدى َوِزْداَنُهمْ  ِبَرهبِِّمْ  آَمُنوا ِفتـْ
 شرتاكياال العريب البعث حلزب العام األمني املناضل الرفيق
 القطر سر أمني
   ( ورعاه هللا حفظه والتحرير) للجهاد األعلى القائد

  
 ( الثورات عروس ) شباط 8 ثورة مبناسبة هتنئة برقية

  وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 املأثر هذه إحدى اليوم نستذكر … والسماء األرض قيم عن دفاعاً  هداها يف وتسري معينها من وتنهل بدروسها عظتت لألجيال خالدة إنسانية مأثر من تنضح مبا السنني بصداها حتاكي البطولية األفعال وتبقى الزمن عجلة تدور

 تلك  الفاسدة وخملفاهتا املقيته للشعوبية رفضه يف العريق شعبنا إرادة عن ليعربوا والدكتاتورية الظلم أوكار على  العظيم  البعث مببادئ املؤمنون الفتية انقض يوم اجمليدة شباط 8 ثورة الثورات عروس ذكرى وهي أال اخلالدة البطولية
 العظيم لعراقيا شعبنا حياة يف وقامتة مظلمة صفحة ولتطوي العراق يف الشعويب الدكتاتوري النظام معاقل لتسقط عارم مجاهريي وبتأييد والعسكرية املدنية الشعب فصائل  بني اجلماهريي التالحم صور أروع فيها جتسدت اليت الثورة
   . األصيل العريب القومي واالنتماء الوحدة تيار عن ومنغلقة ضيقة إقليمية سياسة تبين عرب األصيلة وتقاليدان قيمنا وطمس تشويهه واالنتهازيون الشعوبيون حاول أن بعد األصيل القومي وجهه للعراق معيدة
 االحتالل من العراق حترير ومعركة اخلالدة املعارك وأم اجمليدة صدام قادسية يف العراقيني جهاد ويف اجمليدة متوز 30 – 17 ثورة يف صورها أبروع جتلت قد املباركة 1963 رمضان ثورة أجلها من قامت اليت السامية املعاين إن

 .. العربية واألمة العراق يستهدف الذي اإليراين والتمدد اإليرانية واهليمنة احملتلني تركات بوجه الظافر جهادهم يف صورهتا وجتلت ، الغاشم األمريكي
 احلكيمة قيادتكم حتت األوفياء اجلنود نبقى أن احملافظة ومجاهري سعد تنظيمات مكتب يف اجملاهدين الرفاق كافة  عن وابلنيابة ابمسي سيادتكم معاهدين واملطاولة الصرب مستلهمني والرؤوس اهلمم ترتفع الثائرة املناسبة هذه ويف

 .. اجملاهدين املؤمنني انصر وهللا املبني النصر يتحقق أن ىلإ اجملاهدة
 البعث لشهداء واخللود اجملد
 الثورات لعروس حتية
  ونفذها وقادها هلا خطط من لكل حتية
  العظيم األمة اتريخ صانع االشرتاكي العريب البعث حلزب حتية
 . هللا حفظة عزة العرب عز اجملاهد املناضل الرفيق ريروالتح للجهاد العليا للقيادة األعلى والقائد البعث لقائد حتية

 واخللود اجملد أمتنا ولرسالة للنضال ودمتم                         
 الرفيق 
 2018 -  شباط - سعد تنظيمات مكتب مسؤول  /  و
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 رايضة وشباب

 
قال الفرنسي زين الدين زيدان املدير الفين لرايل مدريد 

حيسم ( مل  الليغا ، إن لقب الدوري احمللي لكرة القدم ) اإلسباين
 . بعد للغرمي التقليدي برشلونة

ال أفكر يف املوسم املقبل وال  ، أكد زيدان " ويف مؤمتر صحفي
، ال أظن أن الليغا  ، كل ما يهمين هو املوسم اجلاري يهمين

 " . ، وسوف حناول الفوز بكل املبارايت انتهت لربشلونة

 

 
العبه وصف أرنستو فالفريدي املدير الفين لربشلونة اإلسباين 

الساحر" الذي مت التعاقد  الكروي الربازيلي فيلييب كوتينيو بـ"
معه خالل فرتة االنتقاالت الشتوية احلالية قادًما من ليفربول 

 . اإلجنليزي

كوتينيو تناسبه مجيع املراكز   ، قال فالفريدي " ويف مؤمتر صحفي
يف خط الوسط هو العب ساحر سواء يف اجلانب األمين أو 

 " .  العمق األيسر أو

 

 

 

 

 

،  خطف أيوب الكعيب العب املنتخب املغريب لالعبني احملليني
" املقامة  الشان ألنظار خالل بطولة إفريقيا للمحليني "ا

" يف  هاتريك ووقع الكعيب على أول ثالثية "،  يف املغربحاليا ً 
البطولة خالل املباراة اليت مجعت املنتخب املغريب بنظريه الغيين 

 . كانون الثاين اجلاري  / يناير 17يف 

رس يف الدوري ثالثية أّكد هبا العب فريق هنضة بركان الذي ميا
، أتلقه خالل املباراة األوىل أمام منتخب  االحرتايف احمللي

من الشهر  13، يف  ، عندما متكن من تسجيل هدفني موريتانيا
، وهدف آخر أمس يف شباك انميبيا قادت املغرب  اجلاري

 . للمربع الذهيب

 

 

 

 

 

 

 

تعاقده رمسًيا مع  أعلن اندي وست بروميتش ألبيون اإلجنليزي
 . العب كرة القدم املصري علي جرب قادًما من الزمالك

،  نعلن عن وصول علي جرب ، " ووفًقا ملوقع النادي االلكرتوين
،  ، وسوف ينضم للفريق على سبيل اإلعارة من اندي الزمالك
، دون  " مع وجود خيار الشراء النهائي،  حىت هناية املوسم

 . الكشف عن التفاصيل املالية اخلاصة ابلتعاقد

 أان هنا ملساعدة الفريق :" ، قال جرب ملوقع النادي ومن جانبه
 " . ، أان سعيد ومتحمس جًدا لكوين هنا ، والقيام بعملي

 

 

 

 

 العظيم العراقي الشعب أبناء اي 
 الرافدين أرض يف الثائر شبابنا واي
  

 الفرس أذانب من ومرتزقته االحتالل عمالء يصرّ 
 ورفاة املدن أنقاض فوق االنتخاابت إجراء على

 النزوح وخميمات اليتامى وصرخات األبرايء
 ومكتسباهتم ومناصبهم مقاعدهم حلجز ، اجلماعي

 إلضفاء ، املظلوم العراقي الشعب قوت من
 والصهيونية لإلمربايلية ةالعميل حلكومتهم الشرعية
 . والشعوبية

 اخلارج تنظيمات / العراق وشباب طلبة هيئة يف إننا
 والشباب الطلبة خاصة ، األيب شعبنا أبناء ندعوا ،

 يدعوا اليت االنتخاابت هذه مقاطعة إىل ، منهم
 وشعباً  أرضاً  العراق لتدمري العلقمي ابن أحفاد إليها
 إىل الغيارى العراق أبناء اي ندعوكم ، فأكثر أكثر
 قاطعاً  رفضاً  البائسة االنتخاابت هذه رفض

 عبيد على الفرصة لتفويت اتمة بصورة ومقاطعتها
 عام منذ العراقيني صدور على اجلامثني اجملوس
 إىل العراق أحرار ندعوا كما  ، اآلن وحىت ٢٠٠٣
 السياسية للعملية ورفضهم نضاهلم مواصلة

 ذيول كل  وطرد دحر وإىل ، برّمتها املقيتة املخابراتية
 االحتالل مع سابقاً  فعلتموها كما  االحتالل
 للعراق الشامل التحرير حىت ، البغيض األمريكي
 طريق على أماماً  واملضي الناجز واستقالله العظيم
 أرضاً  العراق خلدمة واإلنساين الوطين النهوض
 .. وشعباً 
 ابياً  حراً  العراق عاش
 حداً مو  واحداً  العراق شعب عاش
 العادلة شعبنا لقضية النصر

  
 / العراق وشباب طلبة هيئة التنفيذي املكتب
 اخلارج تنظيمات
 ٢٠١٨ عام شباط من السادس

 
  يباأل العراقي شعب خاضها اليت الكربى واملنازلة املناضل قطران على الثالثيين العدوان ذكرى اليوم هذا نستذكر
  لعراقنا الشر تضمر كانت  اليت والعدوان والبغي الشر قوى ضد اجملاهدة املؤمنة وقيادته الباسلة املسلحة وقواته
 . قواه بكافة لشعبنا واالنتصارات اإلجنازات وحاقها وأمتنا
 له يسعى وما واإليرانية األمريكية املخططات إلجهاض الطاقات وحتشد املسؤولية توىمس إىل وترتقي اهلمة تشحذ أن قواه بكافة لشعبنا نتوجه أن البد الكربى املنازله أجواء نعيش وحنن

 الصفوي األمريكي املشروع حملاربة واهلمم الطاقات كل  توجه وأن ، لنصاهبا األمور إعادة يف املنشود واألمل الرمح ورأس احلداة وهم ، عليهم يعول اللذين شبابنا منهم وخنص ، الصهاينهة
 وادائهم حبقوقهم اجلميع يتمتع والقانون والنظام األمن يسوده مزدهر عراق ، والدويل اإلقليمي حضوره له مقتدر قوي عراق على والعمل نصاهبا إىل األمور وإعادة ، عليه والقضاء
 .  لواجباهتم

 القطر داخل تنظيمات / العراق وشباب طلبة هليئة التنفيذي املكتب  
 2018 الثاين كانون  /16
 هللا إبذن املنصوره ادبغد
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أصبحت تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد يف اآلونة األخرية  
يف العديد  ، ويسعون لتطويرها واستخدامها واحدة من أهم اجملاالت العلمية اليت تشغل ابل العلماء يف السنوات األخرية

 . من اجملاالت الصناعية وحىت الطبية
، هذه التقنية يف عالج إحدى املشاكل اليت يعاين منها اآلالف  ، يف الصني وقد استغل األطباء يف مستشفى تشونغتشينغ

يث ، ح ، واليت قد تؤدي إىل العجز عن احلركة والتنقل أحياانً  « آتكل مفاصل األطراف يف اجلسم »، وهي  من الناس
 . متكن األطباء مؤخًرا من إجراء أول عملية انجحة لزراعة مفصل ركبة مصنوع بتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد

، املطبوع بتقنيات الطباعة الثالثية  النادر«  التانتالوم »األطباء يف املستشفى قاموا بزارعة مفصل مصنوع من معدن 
، وقد متكن الرجل املعمر من حتريك قدمه وثين املفصل بعد يوم واحد  عاًما 84األبعاد يف ركبة رجل يبلغ من العمر 

 . فقط من إجراء العملية
، وستفتح مستقباًل جديًدا يف عامل  وتكمن أمهية هذه العملية يف أهنا ستقلل من خماطر عمليات زراعة الركبة التقليدية

ذي يستخدم يف الصناعات الدقيقة وحىت صناعات ، ال « التانتالوم »، وخاصة أن معدن  زراعة املفاصل االصطناعية
 . ، ميتاز خبصائص فريدة جتعله أفضل من ابقي املعادن املستخدمة اليوم إلنتاج املفاصل االصطناعية الطريان

 

 علوم وتكنلوجيا  

  

 لزهاميرافحص دم جديد يساعد يف الكشف املبكر عن 

، تقدما مهما يف تطوير  حقق ابحثون يف الياابن وأسرتاليا
يف حتديد األشخاص  فحص للدم قد يساعد األطباء مستقبالً 

 . ألزهاميراملعرضني لإلصابة مبرض 

نيتشر" العلمية إن  وقال العلماء يف دراسة نشرت بدورية "
أميلويد  الفحص الذي ميكنه رصد بروتني سام يعرف ابسم "

% 90، كان دقيقا بنسبة تزيد على  " واملرتبط ابلزهامير بيتا
  .شخصاً  370يف دراسة مشلت حنو 

 

 

 السيجارة األلكرتونية
، أن  حديثة توصلوا من خالهلا، دراسة  أجرى ابحثون أمريكيون

، من ضمنها الفانيليا والقرفة  لكرتونيةالنكهات اخلاصة ابلسجائر األ
الدراسة أجراها ء ، حتتوي على مواد سامة تضر خبالاي الدم البيضا

 . " الطيب يف الوالايت املتحدة روتشسرت ابحثون مبركز جامعة "

 

 

ص يف أول جتربة لتحليق سيارة أجرة طائرة جنح فريق إيراب 
 " ألفا ون ذاتية القيادة أطلق عليها اسم "

 

  4320 × 7680 " ) كي  8 انتاج تلفاز بتقنية "
، يتمتع هذا اجلهاز بنحافته وكأنه ملصق  ( بكسالً 

 جداري .

 

 

 

 

 

 

 

 زراعة ركبة
 بطريقة الطباعة ثالثية األبعاد

 
،  ، حتفة أثرية اندرة " الكتب واملخطوطات املذهلة ، خالل فعاليات معرض " ُعرض يف املكتبة األكادميية الوطنية يف كازاخستان

 . 16هي عبارة عن كتاب من اجللد البشري يعود إىل القرن الـو 
 

 كتاب مصنوع من اجللد البشري

 نيف كازاخستا 
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 العامل واالقتصاد

 

 تونس وتبييض األموال
، ابلعاصمة  2018شباط  7األربعاء ،  صّوت الربملان األورويب

صاحل إضافة تونس إىل الالئحة السوداء ، ل البلجيكية بروكسل
، واليت تضم الدول املعّرضة بشكل كبري لتبييض  لالحتاد األورويب

 . األموال ومتويل اإلرهاب

 

 نفط أمريكا
ارتفع إنتاج الوالايت املتحدة األمريكية من النفط اخلام إىل 

 يناير/كانون الثاين 27مليون برميل يوميا يف الفرتة ما بني  10.25
بذلك أعلى رقم  ، مسجالً  فرباير/شباط اجلاري 2، و املاضي

 . قياسي على اإلطالق يف اترخيه

 7 ، الصادرة اليوم األربعاء ووفقا لبياانت إدارة الطاقة األمريكية
 332، فإن إنتاج البالد من النفط اخلام زاد مبقدار  2018شباط 

ابألسبوع الذي ، مقارنة  ، يف الفرتة املذكورة ألف برميل يومياً 
، لتحل حمل السعودية اليت حتتل املرتبة الثانية  سبق تلك الفرتة

  .عاملياً 

وهبذا املعدل تكون أمريكا جتاوزت املستوى القياسي الذي بلغته 
، إذ بلغ إنتاجها اليومي آنذاك  1970يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 . مليون برميل 10.04

،  ( أوبك درة للنفط )وحبسب أحدث تقرير ملنظمة الدول املص
، فإن معدل  ، الصادر خالل يناير املاضي املتعلق بسوق النفط

إنتاج السعودية من النفط اخلام خالل ديسمرب/كانون األول 
  .مليون برميل يومياً  9.92املاضي، كان 

توقعت ،  " آفاق الطاقة يف األجل القصري ويف تقريرها الشهري "
 10.59اخلام األمريكي سريتفع إىل  إدارة الطاقة أن إنتاج النفط

خالل  مليون برميل يومياً  11.2، و 2018مليون برميل يوميا يف 
2019 . 

 

 

 احتياطي ذهب تركيا العاشر عاملياً 
احتلت تركيا املرتبة العاشرة على مستوى العامل حبجم 

يف فرباير  طناً  564.8، إذ بلغ احتياطيها  احتياطيات الذهب
 . ، وفقا جمللس الذهب العاملي شباط اجلاري  /

 

 قطر حتظر البيتكوين
، حظر  2018شباط  7 ، األربعاء أعلن مصرف قطر املركزي

" أبي شكل من  لبيتكوينا التعامل ابلعملة االفرتاضية "
 . األشكال أو تبديلها أبي عملة أخرى داخل قطر

، أنه ال  ، يف تعميم للمؤسسات املالية " املركزي وأوضح "
، أو إرسال أو استقبال أي  وز فتح حساابت للتعامل هباجي

 . حواالت مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة

 

 مصر ترد حبسم على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز
، تركيا من أي حماولة للمساس أو  حذرت اخلارجية املصرية

االنتقاص من حقوق مصر السيادية يف املنطقة االقتصادية 
 . هلا يف شرق البحر األبيض املتوسط اخلالصة

 

 

هبوط حاد يشهده اجلنيه السوداين 
 مقابل الدوالر

تسبب هبوط اجلنيه السوداين أمام 
العمالت األجنبية يف أزمة اقتصادية 

،  ، أدت إىل ارتفاع األسعار حادة
وشكلت معاانة للمصارف يف توفري 

 . السيولة الالزمة للعمالء

 

 

تتسبب ابهنيار  أاتوات احلوثي
 اقتصادي

اهتم وزير الصناعة والتجارة يف حكومة 
، قيادات  االنقالب ابليمن عبده بشر

مليشيات احلوثي ابلتسبب مبا وصفه 
ابالرتفاع اجلنوين وغري املربر يف أسعار 

 . السلع واملواد الغذائية

 

 

خماوف من نزاع على مصادر 
 " املتوسط الطاقة بـ"

وإسرائيل بشأن السجال بني لبنان 
استغالل أحد حقول الغاز يف شرق 

، ابت يهدد ابحتمال  البحر املتوسط
نشوب نزاع إقليمي على مصادر الطاقة 
 اليت تزخر هبا هذه املنطقة االسرتاتيجية

. 
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 اعرف وطنك

 

 العريب الوطن حدود
 

 مشاالً 
 طارق جبل مضيق + اسبانيا
 املتوسط البحر
  تركيا

 
 شرقاً 
  رانإي
 

 جنوابً 
 تشاد - النيجر - مايل - السنغال
 الدميقراطية الكونغو - الوسطى أفريقيا
 أرترياي - أثيوبيا - كينيا  - أوغندا

 
 غرابً 
 األطلسي احمليط
 الكناري جزر
 كينيا

 

 نسمةً  مليون 370 حوايل العريب الوطن سكان عدد يبلغ
 مربع مرت كيلو  مليون 14  العريب الوطن مساحة تبلغ

 ، وهي خارجه من نبعت رئيسية أهنار 3 العريب الوطن يف
 وينتهي ابلسودان ومير أبوغندا فكتوراي حبرية من وينبع النيل
 . مبصر املتوسط البحر يف
 يف وينتهي والعراق بسوراي ومير تركيا من ينبع ، الفرات هنر
 . العرب شط
 . ابلعراق العرب شط يف وينتهي تركيا من ينبع ، دجلة هنر
 األردن هنري وأمهها عريبال الوطن يف داخلية أهنار وتوجد -

 . وبردى
 العامل يف األهنار أطول من النيل هنر ويعترب
 الشمال إىل اجلنوب من جيري الذي النهر وهو

 

 األحزاب الرئيسية يف الوطن العريب
حزب البعث العريب االشرتاكي ، أتسس 

 يف 1947 ومؤسسه الرفيق 
 أمحد ميشيل عفلق

 
احلزب الناصري ، أتسس يف 1949 ، 

 ومؤسسه الرئيس الر احل 
 مجال عبد الناصر

 
جبهة التحرير الوطين ، أتسست يف 

 1954 برائسة 
 حممد بو ضياف

 
ويعترب حزب البعث العريب االشرتاكي 
واحلزب الناصري من أكثر األحزاب 
 القومية انتشاراً  يف الوطن العريب

 

 

  . أطارا الوالية عاصمة من الشرق إىل ، التارخيية شنقيط مدينة يف شنقيط مسجد يقع
 عشر الرابع أو ثالثال القرن خالل شنقيط مسجد بين وقد ، عبادة و تعلم مركز سابقاً  شنقيط كانت  وقد
 . املدينة وسط شنقيط واحة يف

 قيد يزال ما والذي اإلسالمي العامل يف بناء أقدم اثين البعض يعتربه حيث قدمي بناء املسجد منارة تعترب
 . لاالستعما
 مكة شطر يطالن حمربني ذي رمزي ابب إىل إضافة ممرات أربعةو  للصالة حمراب على املنشأة وحتتوي
  .مكشوف فناءو  املكرمة
 الزينة من خلوه على عالوة الشكل املربعة املئذنةو  املقطوعة احلجارة على القائم احلر ببنائه املسجد يتميز
  .املدينة للموجدي املالكي املذهب مع متاشياً 
  .للبالد الوطنية الشعارات أحد صومعتهو  املسجد يعترب
  .التصحر ظاهرة من مهددة تزال ما املدينة

 

 ايناتير و م - طيقنش دجسم

  ةلتحملا ةيبر علا يضار ألا
 . ينو يهصلا نايكلا لبق نم ةلتحم ، نيطسلف .1
 . ةيو فصلا نار يإ لبق نم ةلتحم ، زاو حألا .2
 . ةيو فصلا نار يإو  اكير مأ لبق نم لتحم ، قار علا .3
 . اينابسإ لبق نم ةلتحم ، ةيبر غملا هتبس ةنيدم .4
  ةيو فصلا نار يإ لبق نم ةلتحم ، ةيتار امإلا رز جلا .5

 . ينو يهصلا نايكلا لبق نم ةلتحم ، ةير و سلا نالو جلا .6

 . ايكر ت لبق نم ةلتحم ، هنو ر دنكسالا .7

 . ينو يهصلا نايكلل عبات ليمع ماظن لبق نم ةلتحم ، ايري تر أ .8

 بر غملا هايم يف عقت يتلا ير انكلا رز ج ةيدئاع لو ح فالتخا .9
 . ةيميلقإلا

 

http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
http://sa.arabiaweather.com/content/%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%8F%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%9F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
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 فئار طو  بئار غ

 

، بعدما اكتشف  أقدم شخص اتيالندي على االنتحار مؤخراً 
، وظن  مليون دوالر 1.3اختفاء أوراق اليانصيب اليت فاز هبا بـ
 . أن حياته ستنقلب رأسا على عقب

، اشرتى سبع أوراق  عاماً  43جرياوات البالغ من العمر  رحتنملا
، شرقي  ، يف إقليم شانبوري حىت يضاعف حظوظهاينصيب 
 . البالد

 42وفاز جرياوات يف نوفمرب املاضي ابجلائزة الكربى وقدرها 
، إذ اختفت  ، لكن فرحته مل تدم طويالً  مليون ابت اتيالندي

 . أوراق اليانصيب بشكل غامض يف أقل من يوم

وأصيب الفائز غري احملظوظ ابكتئاب حاد بعدما اكتشف ضياع 
طيلة أشهر على العودة إىل مزاولة عمله  األوراق وظل غري قادر

 . جمدداً 

،  من يناير املاضي 31، يف  وأطلق جرياوات النار على رأسه
،  ، ال تؤذوا عائليت ، رجاءً  أان آسف حقاً  وكتب يف وصيته "

  . " لقد فزت ابليانصيب

 

 

رزقت عائلة بريطانية بطفل ويف فكه السفلي سن أبيض 
هشة الزوجني وآخرين قدموا ، ما أاثر د مكتمل النمو

 . لزايرهتما

األم شانون ماكاليسرت وضعت مولودها الذكر أواخر يناير 
 . املاضي يف مستشفى يف مدينة نيوكاسل

 وتعترب نسبة األطفال الذين يولدون مع أسنان قليلة للغاية
 . آالف مولود 6، إذ هناك حالة واحدة من كل 

طاين أنه ابت ومن األمور الالفتة يف حالة املولود الربي
، إذ مازالت جدة جدته على  اجليل اخلامس من العائلة

 . قيد احلياة

 

 هولندا.. 

 الدراجات اهلوائية أكثر من السكان
يفوق عدد الدراجات اهلوائية يف هولندا عدد 

حيث وصل عدد الدراجات اهلوائية ،  سكاهنا
مليون  16.7مليون دراجة يف مقابل  18حنو 

 . هولندي

 

 

 الصينيون يستقبلون عيد الربيع

اء بدأ الصينيون احتفاالت عيد الربيع، عرب عروض مبهرة يف أحن
،  ويعد عيد الربيع أضخم عيد للصينيني يقام كل عام ، البالد

 . ويقال إن اترخيه يرجع إىل أربعة آالف سنة

 

 

 " الفالنتاين األمساك تطلق احتفاالت "
، لكن هذه املرة  يف الياابن احتفاالت مبكرة بعيد احلب
، حيث حتولت  يف حوض األمساك مع الكائنات البحرية
 . أطعمة األمساك إىل قلوب ابللون األمحر

 

 

 175تيفويل" الـ كوبنهاغن حتتفل بعيد "
، لالحتفال  مهرجان شتوي يف الدمنارك

الفتتاح حدائق التيفويل وهي  175ابلذكرى 
ومزجت  ، اثين أقدم حديقة عامة يف العامل

االحتفاالت بني األضواء واملياه أبعمال فنية 
 . وموسيقية أهبرت الزوار

 

 

 ريو تتأهب لكرنفاهلا األشهر
حيتفل الربازيليون سنواي يف مدينة ريو دي 
جانريو ابلكرنفال الشهري بعروض رقص 

وبدأت الرقصات واملسريات  . االسامب
، قبل أايم من  التحضريية للمهرجان السنوي

 . استضافة املدينة موكب الكرنفال العاملي

 

 

 اجلبة التونسية أم الصناعات التقليدية
، وال  ، هي لباس رجايل له خصوصيته اجلبة التونسية

إال أن  ، قرون 6يزال حمافظا على أسراره أكثر من 
،  ، ممن يعرفون أسرارها فيي صناعة اجلبة التونسيةحر 

، ليصبح عددهم ال  أهنكتهم سنوات العمل الطويلة
 . يتجاوز أصابع اليد الواحدة

 
 

 لفتحت ار و فاغسن
 بلكلا ماعب
 ميو قتلا بسحب
 ينيصلا
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 الفرقة القومية للتمثيل
 ىل وجوب اإلسراع بتشكيل الفرقة القومية للتمثيل أوجها ، فتشكلت هذه الفرقة رمسياً إيف ستينيات القرن املاضي ، بلغت الدعوة  

بفضل اجلهد الكبري للفنان حقي الشبلي ، رمحة هللا عليه ، وكان كادرها يتألف من خرجيي أكادميية ومعهد الفنون  1968يف عام 
ن الفرقة القومية للتمثيل كانت تضم فنانني وفنيني إ .اجلميلة ، ومن بعض فناين املسرح املعروفني يف بغداد ويف عدد من احملافظات

 ة املسرح يف العراق . من خمتلف أجيال حرك

 من الكتاب العراقيني الذين عرضت هلم الفرقة : 

موسى الشابندر ، يوسف العاين ، عادل كاظم ، قاسم حممد ، طه سامل ، غازي جمدي ، علي الشوك ، بدري حسون فريد ، سليم 
فالح ، عزيز عبد الصاحب ، عبد احلميد  سامي، اجلزائري ، كامل الشرقي ، الدكتور فائق احلكيم ، حمسن العزاوي ، فاروق حممد 

فتحي زين العابدين ، علي مزاحم عباس ، عبد اجلبار حسن ، يوسف ، عزيز خيون ، وجدي العاين ، صباح عطوان ، عبد اللطيف 
  . الصائغ ، وكرمي العراقي

صالح عبد الصبور ، حممود دايب ، وللكتاب العرب ، قدمت الفرقة القومية للتمثيل أعمال : الفريد فرج ، سعد اهلل ونوس ، 
 والدكتور ابراهيم بدران .

رابزوف ، ألكسي أونيل ، انظم حكمت ، أاما الكتاب األجانب الذين قدمت هلم الفرقة : برتولد بريشت ، البري كامو ، يوجني 
  . ريسيت ، وغريهمكجااث  أرثر ميللر ، كولدوين ، و آكاسوان ، 

عروضها يف العراق ، ويف عدد من األقطار العربية وهي مصر وسوراي وليبيا والكويت واألمارات وقدمت الفرقة القومية للتمثيل 
 العربية وقطر وتونس واجلزائر واملغرب واليمن .. 

ىل حتقيق مسرح إيف املسؤوليات الساعية  سهاماً إلألواصر ، و  حرصت الفرقة على املشاركة يف املهرجاانت املسرحية العربية ، تعميقاً 
ريب ، ميتلك مسات مشرتكة ، ويف هذه املهرجاانت كانت الفرقة حتتل املكانة العالية اليت تليق هبا كوجه المع مع وجوه احلياة ع

 العراقية اجلديدة . 

، حيث حصلت الفرقة على جائزيت التأليف واإلخراج عن عرضها مسرحية ) الباب ( أتليف  1987يف مهرجان قرطاج لعام  
 . صائغ واخراج الفنان قاسم حممدالشاعر يوسف ال

ويف نتاجاهتا مجيعها ، فتحت الفرقة القومية للتمثيل ذراعيها وأبواهبا لشىت األشكال واالجتاهات املسرحية املعاصرة ، كذلك احتلت 
ن لألطفال واألحداث املسرحيات املستوحاة من التاريخ والرتاث واجملتمع مكانة ابرزة ، فيما قدمته الفرقة خالل موامسها كلها ، وكا

  . نصيب وافر يف ذلك

، وبعد هذا العام ،  1981إن الفرقة القومية للتمثيل كانت تعرض نتاجاهتا يف قاعة ) املسرح القومي ( منذ أتسيسها وحىت عام 
قاعات أخرى هي )  ابتدأت الفرقة بتقدمي أعماهلا يف صالتني كبريتني حديثتني مها ) املسرح الوطين ( و) مسرح الرشيد ( وللفرقة

 ( .  انت تسمى بـ ) املسرح اجلوال ( و) منتدى املسرح ( و) قاعة مركز صدام للفنونكاخليمة ( اليت  

 

 

 

 

 

 فنون     

 

 ل خملد املختار الفنان الراح
 سرة موصلية عريقة . أوهو من ،  1948من مواليد املوصل عام 

 

أكادميية روما للفنون  من حصل على الدبلوم العايل يف الديكور والتزيني 1977 ، ويف حصل على شهادة البكالوريوس يف فن الرسم من أكادميية الفنون اجلميلة جامعة بغداد 1973  يف عام
حصل على امليدالية الفضية من قبل  1975 ، كثر من مخسة و عشرين معرض شخصي وشارك ابلعشرات من املعارض املشرتكة انل عنها العديد من اجلوائز ومنهاأاملختار  قامأو ،  اجلميلة

 1985• يطاليا إرت روما ( آاملعرض الدويل  ى امليدالية الذهبيةحصل عل 1977• يطاليا إحصل على اجلائزة االوىل ) الريشة الذهبية (  / 1977• البااب جوفاين الفاتيكان روما ايطاليا 
ومثل العراق يف اجلانب التشكيلي يف املؤمتر العاملي ،   يف تونسنوفمرب الذهيب  7حصل على وسام 1998• وىل ) معرض بيكاسو مريو ( بغداد حصل على جائزة بيكاسو الدولية األ

، مثل  1983مثل العراق يف املؤمتر الرابع الحتاد التشكيليني العرب يف بغداد ،  1983املؤمتر الثالث الحتاد التشكيليني العرب طرابلس ليبيا ، ومثل العراق يف  1979ابريس  -للفنون 
 املؤمتر احلادي عشر للرابطة الدولية للفنون التشكيلية، مثل العراق يف  1989ملان وتعرف على كبار الفنانني / منهم فيلي سيت / وفوميكا العراق يف املؤمتر التاسع للفنانني التشكيليني األ

AIAB   7102 لو ليأ 82 يف يفو ت ، ساتذته كل من األستاذ فائق حسن وإمساعيل الشيخليأيف مدريد إسبانيا برفقة . 
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شبكة فرسان البعث العظيم حتتفل مبناسبة مرور عام على انطالقتها يف الساحة اإلعالمية 
ة ، حيث تضم يف فريقها رفاق من خمتلف األقطار العربية ، ويشرف على نشاطتها اهلادف

 الرفيق الدكتور ضياء الصفار .
 

 

 

 شبكة فرسان البعث العظيم

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 إىل الرفيق القائد عّزة إبراهيم 

 األمني العام حلزب البعث العريب االشرتاكي

 القائد األعلى للجهاد والتحرير 

 حفظكم هللا ورعاكم 

 ر خطاكموسدد على طريق النصر والتحري

 سيدي القائد

 مبناسبة مرور عام على انطالقة

 " شبكة فرسان البعث العظيم " للعمل يف الساحة اإلعالمية اجملاهدة 

نتقدم إىل جنابكم الكرمي ابلتحية املباركة وجتديد العهد والوالء جلنابكم الكرمي وقيادتكم 
راية هللا أكرب ، راية العراق و  املباركة اجلهادية وكلنا تصميم على املضي قدماً إثر خطاكم

العظيم ، وعهداً علينا أن منضي جنوداً يف فيلق اإلعالم اجملاهد بكل ما أوتينا بقوة احلق 
عراقنا العظيم وكامل  وقول احلق وفعل احلق جهادًا يف سبيل هللا تعاىل من أجل حترير

 تراب األّمة .

 العربية اجمليدة أدامكم هللا سيدي قائداً للغيارى الثوار يف أّمتنا 

 ومّهتنا من مّهة البعث ومّهتكم سيدي القائد

 

 فرسان البعث العظيم

 الرفيق الدكتور ضياء الصفار

 املشرف العام 

 

 

ة مراقبة رابعة وصل رتل عسكري تركي ، لريف حلب الغريب ، من أجل  تشكيل نقط
، يف منطقة خفض التوتر اليت تشمل أيضا حمافظة إدلب ، وريف محاة الشمايل ، 

 مبوجب اتفاقية أستاان .

 

 

 مسك اخلتام
 للرفيق الدكتور ضياء الصفار  ) كلمة العدد ( تتمة االفتتاحية

ختذت قيادة اوبضوء هذه املعطيات وما رافقها من ممارسات قمعية ضد أبناء شعبنا وقواه احلية 
سقاط نظام قاسم وإهناء ديكتاتوريته ارها االسرتاتيجي إبحزب البعث العريب االشرتاكي قر 

وفرديته وشعوبيته بثورة شعبية مسلحة شهدت تالحم مصريي عضوي بني التنظيمات املدنية 
سباب والعسكرية مع مجاهري شعبنا الثائرة والذي كان عامالً مهماً يف جناح الثورة اليت قامت لأل

 : التالية

ىل متزيق إد الكرمي قاسم كان ينفذ برانجمًا شعوبياً يهدف أيقنت قيادة احلزب أبن عب -１
  . احلركة الوطنية العراقية

  . مة العربيةعزم عبد الكرمي قاسم على إبعاد العراق عن األ  -２
عدامات اجلماعية إعتماده ألسلوب القمع والتسلط واالضطهاد واالعتقاالت واال -３

 للعناصر الوطنية والقومية
ساسية واملهمة مثل بغداد واملوصل بعض حمافظات القطر األطالق يد الغوغاء يف إ -４

وكركوك والبصرة وقيامهم ابلقتل والتمثيل ابجلثث والسحل والتعليق على أعمدة 
الكهرابء مما أدى سقوط عدد كبري من الشهداء من أبناء احملافظات املذكورة 

  . خرىواحملافظات األ
وحتويل الصراع من  بني احلركة الوطنية ،تدشينه ملرحلة جديدة من العالقات السلبية  -５

ىل إالنضال ضد االستعمار واالمربايلية ضمن مشروع تتحد فيه كل القوى الوطنية 
ىل إنعكس على املستوى العريب والذي أدى امما  عراقي داخلي ، - أقتتال عراقي

تمزق ىل حالة من التناحر والإمة العربية حيث وصلت األ تدهور الوضع العريب برمته ،
 . بني قواها احلية الفاعلة واملؤثرة يف احلياة السياسية العربية

مة تضحت هوية الثورة وقيادهتا وتوجهاهتا الوطنية والقومية ودعواهتا لالنفتاح على األابعد أن 
يف القطر السوري  ١٩٦٣آذار /  / ٨ت ال سيما بعد قيام ثورة االعربية وما تبعها من إجراء

 / ١٧عالن مشروع الوحدة الوحدة الثالثية بني العراق وسوراي ومصر يف إو  بقيادة البعث ،
ىل إإضافة  جهاضه ،إمة على الذي سرعان ما عملت القوى املعادية لأل ١٩٦٣ / نيسان

شرتاكي اهتا االشرتاكية الثورية اليت أختذهتا من أجل وضع األسس لبناء نظام اجراءإقراراهتا و 
يران إنظمة الرجعية العربية ومعهم شاه ارية واالمربايلية واألحتركت القوى االستعم ثوري ..

آنذاك إلجهاض ووأد هذه الثورة القومية الفتية مستغلني عوامل ضعف التجربة لقيادة الثورة 
يف إدارة احلكم وتسلل بعض العناصر الغري مؤمنة ابلثورة وأهدافها والذين حاولت الثورة 

مسرية الثورة وتعزيز قدراهتا يف إدارة الدولة ، ولكن حتواؤهم أو التحالف معهم لضمان إ
مة العربية من وأد هذه الثورة الفتية اليت لألسف أستطاعت هذه القوى الظالمية املعادية لأل

مة ستطاعت رغم قصر الفرتة اليت مل تتجاوز تسعة أشهر أن حتقق الكثري لصاحل العراق واألا
 .العربية اجمليدة 

أن تؤسس لقيم نضالية ثورية مهمة يف أتريخ احلزب يف العراق فقد  لقد أستطاعت الثورة
جيابياً على بنية احلزب إنعكس اعززت روح الثبات والتصدي والصرب واملطاولة والتحدي مما 

 ١٩٦٨الثالثني من متوز /  -عشر كما أهنا وضعت األسس الرصينة لثورة السابع   التنظيمية ،
مة وشعبنا العريب العراقي واحلزب وتوظيفهما خلدمة األاليت فجرت طاقات وقدرات الشعب 

 . متداد الوطن العريب الكبرياعلى 

 / ٨ ثورة لكل من خطط ونفذ وساهم يف تنفيذ ثورة الشباب .. حتية العز واجملد والفخر
 شباط 

  ١٩٦٣ / شباط / ٨الرمحة لشهداء عروس الثورات يف 

 

 


