
 اعل��ن رئي�س جمل�س ق�ض��اء القائ��م يف حمافظة االنبار 
بح�ض��ب  عائل��ة   6000 ان  االثن��ن،  ب��ردان،  ناظ��م 
املعلوم��ات التقديري��ة يف القائ��م احلدودية م��ع �ضوريا 

غربي االنبار يتخذهم تنظيم داع�س دروعًا ب�رشية .
وق��ال بردان ملرا�ض��ل اجلورنال ني��وز ان عنا�رش داع�س 
االرهاب��ي ومنذ �ضيطرته��م على ق�ض��اء القائم 440 كم 
غربي االنبار يف مطلع عام 2014 منعوا اهايل املدينة 

م��ن اخل��روج م��ن مناطقه��م واتخ��ذوا االبري��اء دروع��ا 
ب�رشية.

وا�ض��اف ان الق��وات االمني��ة تعم��ل على تطه��ر القائم 
وراوه بعد جن��اح القطعات الع�ضكرية بتحرير ق�ضاء عنه 
وناحي��ة عكا�ض��ات قبل �ضه��ر تقريبا .وا�ضار ب��ردان اىل 
ان ظ��روف املدني��ن يف القائ��م �ضعبة ج��دا لقلة املواد 

الغذائية وانعدام اخلدمات الطبية والعالجية فيها.
واعل��ن ع�ضو جمل�س حمافظة االنب��ار عذال الفهداوي ان 
اجتماع��ًا امني��ًا مو�ضع��ًا عقد يف مبن��ى حمافظة االنبار 

و�ض��ط الرم��ادي بح�ض��ور املحاف��ظ حمم��د احللبو�ض��ي 
والقيادات االمنية للجي�س وال�رشطة واحل�ضد الع�ضائري .

وق��ال الفهداوي ملرا�ضل »اجلورنال نيوز« ان" االجتماع 
االمن��ي ال��ذي عق��د ج��اء قبي��ل انط��الق مع��ارك تطهر 
املناط��ق الغربي��ة وملناق�ض��ة الو�ض��ع االمن��ي احل��ايل 
واال�ضتع��دادات الت��ي تنف��ذ الإدام��ة املعركة �ض��د تنظيم 
داع���س االرهابي وانهاء وجودهم يف مدن اعايل الفرات 

وتاأمن ال�رشيط احلدودي مع �ضوريا".
وا�ض��اف ان" االجتم��اع االمن��ي ناق���س اي�ض��ا اع��ادة 

العوائل النازحة اىل مناطقها املحررة مع تاأمن حماور 
مدين��ة الرم��ادي ومت�ضيط املناط��ق ال�ضحراوي��ة ب�ضكل 

م�ضتمر".
وا�ض��ار الفه��داوي اىل ان" جمي��ع الق��وات االمني��ة م��ن 
اجلي���س وال�رشط��ة وافواج الط��وارئ واحل�ض��د الع�ضائري 
تعم��ل بتن�ضيق م�ض��رك لعملياتهم الع�ضكري��ة مع توزيع 
قواط��ع امل�ضوؤولي��ة على اجهزة االم��ن للحفاظ على امن 

وا�ضتقرار املناطق املحررة من التنظيم االرهابي"
وكان قائ��د الفرق��ة ال�ضابع��ة يف حمافظة االنب��ار اللواء 

الرك��ن نومان الزوبع��ي اأعلن اأول اأم���س االحد ان تنظيم 
داع�س االرهابي منهار متاما ولن يقاوم طويال مبعارك 
تطه��ر املناطق الغربية و�ضيتم تاأمن ال�رشيط احلدودي 

بن العراق و�ضوريا ب�ضكل تام .
وق��ال الزوبعي يف ت�رشي��ح خا�س ملرا�ض��ل »اجلورنال 
ني��وز« ان" القوات االمني��ة انهت اال�ضتع��دادات القتالية 
كاف��ة لتطه��ر ق�ض��اء راوه والقائ��م وناحي��ة العبي��دي 
غرب��ي االنبار من �ضيط��رة تنظيم داع���س االرهابي ولن 
يق��اوم التنظي��م االرهابي طوياًل لقل��ة اعدادهم وانهيار 

خالياهم".
وا�ض��اف ان" مع��ارك تطه��ر احلويج��ة وعن��ه وناحية 
عكا�ضات دم��رت معاقل التنظيم وانه��ت اغلب وجودهم 
يف تلك املناطق وتناق�ضت اعدادهم يف املناطق الغربية 

وقطعت خطوط متويلهم من �ضوريا".
وا�ض��ار الزوبع��ي اىل ان "�ضاعة ال�ضف��ر قريبة من حترير 
املناطق الغربية التي �ضتكون من عدة حماور ومب�ضاركة 
القطع��ات الع�ضكري��ة والقتالي��ة كاف��ة وبدع��م ط��ران 

التحالف وطران اجلي�س العراقي".

معترفين بالجهد الحكومي.. األوروبيون يعززون األمن في العراق بـ35 خبيرًا في المناطق الساخنة 
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بغداد- خا�س:اعلن جمل�س االحتاد االوروبي، االثنن، انطالق مهمته اجلديدة لتعزيز وتنمية 
ترجمته  الذي  االورب��ي  االحتاد  تقرير  وح�ضب  العراقي.  الدويل  االمني  القطاع  ا�ضراتيجية 
»اجلورنال نيوز«، مت تعين "ماركيز رير" االملاين اجلن�ضية، مديرا للمهمة، حيث �ضيقود فريقا 
مكونا من 35 خبرا لالحتاد االوروبي، مهمة الفريق هي توفر امل�ضاعدة والدعم  للمناطق العراقية 
املناطق.  تلك  عن  امل�ضوؤولة  احلكومية  ال�ضلطات  مع  وبالتعاون  االمني،  للتنظيم  املا�ضة  احلاجة  ذات 
ميزانية  توفر  مع  كاملة،  �ضنة  ملدة  وا�ضتمرارها  احلايل،  العام  نهاية  عند  املهمة  بدء  املفر�س  ومن 
تقدر ب�14 مليون يورو. وتهدف اال�ضراتيجية االمنية العراقية اجلديدة اىل بناء دولة ذات موؤ�ض�ضات امنية، 
قادرة على ن�رش االمن وال�ضالم، ومنع ن�ضوب ال�رشاعات الداخلية، يف حن خ�ضوع قراراتها للقوانن الد�ضتورية 
وقوانن حقوق االن�ضان. علما ان  اال�ضراتيجية �ضركز على عدة جماالت تهدد ا�ضتقرار العراق، كاالرهاب، والف�ضاد، 

وال�ضيا�ضات غر امل�ضتقرة، واخلالفات العرقية...
تفا�ضيل اأو�ضع �س2

 
بغداد  مع  تتوا�ضل  االأمركية  اخلارجية  ان  �ضيا�ضية  م�ضادر  قالت 
كركوك  حمافظة  على  ال�ضيطرة  ب�ضاأن  احلالية  االزم��ة  حلل  واربيل 

املتنازع عليها. وحتدثت امل�ضادر عن و�ضاطة اأمركية النهائها.
قوات  وجود  اأهمية  توؤكد  االأمركية  الو�ضاطة  ان  امل�ضادر  واأك��دت 
اأمركية كما كان  القوات االحتادية والبي�ضمركة وقوات  م�ضركة من 
ال�ضيطرة  ومتدد  داع�س  تنظيم  دخول  قبيل   2014 عام  قبل  احلال 

الكردية على املحافظة الغنية بالنفط.
واأكد القيادي يف احل�ضد ال�ضعبي حممد البياتي، االثنن، انهيار قوات 
البي�ضمركة وتقدم �رشيع للقوات االحتادية جتاه اهدافها املر�ضومة، يف 
حن رجح ال�ضيطرة على مطار كركوك خالل �ضاعات، وقال البياتي ان 
"قوات البي�ضمركة ا�ضابها انهيار كبر يف ظل التقدم ال�رشيع للقوات 
مل  العراقية  "القوات  ان  مبينًا  املر�ضومة"،  اهدافها  جتاه  االحتادية 

تواجه اأي خ�ضائر اأو معوقات خالل تقدمها".
"نرجح ال�ضيطرة على مطار  واو�ضح القيادي يف احل�ضد ال�ضعبي، اننا 
كركوك "، الفتًا النظر اىل ان "القوات االمنية فر�ضت �ضيطرتها الكاملة 
امل�ضركة  العمليات  قيادة  وكانت  كامل".  ب�ضكل  كيوان  قاعدة  على 
اإطار عملية  اأعلنت، االثنن، ال�ضيطرة على عدة مواقع يف كركوك يف 

فر�س االأمن يف املحافظة.
ان  الدهلكي،  رع��د  العراقية،  القوى  احت��اد  عن  النائب  اك��د  ب��دوره، 
اليوم  بعد ظهر  باالن�ضحاب  �ضتبداأ  "البي�ضمركة"،  االقليم  قوات حر�س 
)االثنن( من املناطق املختلف عليها يف دياىل، ب�ضورة �ضلمية من 

دون حدوث اأي قتال.
كرد�ضتان  اقليم  حر�س  "قوات  ان  نيوز«،  ل�»اجلورنال  الدهلكي  وقال 
)البي�ضمركة(، �ضتن�ضحب من مناطق قره تبه وكفري وجلوالء، التابعة 
ملحافظة دياىل".وا�ضاف ان "االن�ضحاب مت وفق تفاهمات ومن دون 

حدوث اي اراقة للدماء يف املناطق املذكورة".
مع  بعقالنية  ت�رشف  العبادي  حيدر  ال���وزراء  "رئي�س  ان  واو�ضح 

على  ال�ضيطرة  الع��ادة  ت�رشفه  يف  احلكمة  اىل  وا�ضتند  كرد�ضتان، 
ان  التي كانت حتت �ضلطة احلكومة املركزية �ضابقًا". وبن  املناطق 
الدماء،  اراقة  دون  اخلالفات  حل  على  حري�ضة  املركزية  "احلكومة 
والقتال بن العراقين، واالن�ضحاب من املناطق املختلف عليها وفق 

تفاهمات بن جميع االطراف".
االحتكام  اىل  الكرد�ضتاين  الوطني  االحتاد  كتلة  با�ضم  الناطق  ودعا 
للمنطق والعقل يف االأزمة بن بغداد واربيل لتجنب احلرب االهلية".
العقل  اإىل  نحتكم  اأن  "علينا  �ضحفي  بيان  يف  ال��داودي  �ضوان  وقال 
املتحدة  الواليات  ان  موؤكداً  احلروب..  طريق  وجتّنب  االأزمة  واحتواء 
هناك  اأن  م�ضيفا  وبغداد.  اأربيل  بن  النظر  وجهات  تقريب  حتاول 
روؤى خمتلفة بن االأحزاب الكردية ب�ضاأن اال�ضتفتاء "، عادا "الو�ضاطة 
العراقية".  ال�ضاحة  على  وتاأثرها  طهران  دور  ب�ضبب  مهمة  االإيرانية 
يف  امل�ضوؤولن  مع  الكرد  القادة  �ضيناق�ضها  نقاطًا  هناك  اأن  واو�ضح 
بغداد ومن بن النقاط التي �ضتناَق�س مع بغداد م�ضاألة اإدارة كركوك".

وك�ضف نائب يف ائتالف دولة القانون، االثنن، عن تعاون "اطراف" 
يف االحتاد الوطني الكرد�ضتاين مع القوات االمنية يف خطة ب�ضط نفوذ 
"جا�ضم حممد  الركماين  النائب  احلكومة االحتادية يف كركوك.واأكد 
الوطني  االحتاد  "اطراف" يف  بن  م�ضبقًا  تعاونًا  "هناك  ان  جعفر"، 
نفوذ  ب�ضط  اىل  يهدف  االمنية  القوات  يف  قيادات  مع  الكرد�ضتاين 
باختيار  "جعفر"،  اإراقة دماء".وطالب  احلكومة يف كركوك من دون 

حمافظ جديد الدارة املحافظة اأو تن�ضيب قائد ع�ضكري ب�ضكل موؤقت.
قوات   " ب��اأن  الها�ضمي"،  "ه�ضام  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأف��اد  ذل��ك  اإىل 
ب�ضكل  كيوان  قاعدة  يف  االنت�ضار  اع��ادت  االره��اب  مكافحة  جهاز 
من  تتم  االحتادية  املن�ضاآت  على  ال�ضيطرة  اع��ادة  وعمليات  كامل، 
هادي  ال�ضيد  بن  م�ضبقا  مت  لتن�ضيق  وفقا  ع�ضكري  ت�ضادم  اي  دون 
العامري وبافل الطالباين".موؤكداً ان "ما يحدث من ا�ضتباكات داخل 
خارج  احادية  فعل  وردات  حم��دودة  ا�ضتفزازية  هي  طوزخورماتو 

القانون والقوات االحتادية تتابعها لل�ضيطرة عليها".
تتمة �س2

 اف��اد اعالمي��ون ك��رد ب��اأن االو�ض��اع يف حمافظ��ة 
ال�ضليماني��ة وتوابعه��ا م�ضتق��رة وال اث��ر او امتعا���س 
ال�ضتع��ادة الق��وات االمني��ة االحتادي��ة �رشعيته��ا يف 
حمافظة كركوك املختلطة. وقال اعالمي يعمل ل�ضالح 
وكالة اجنبية  طلب عدم ذكر ا�ضمه  ل�»اجلورنال نيوز« 
ان ” االو�ض��اع م�ضتقرة وهادئة يف ال�ضليمانية كما ان 
احلي��اة ت�ضر ب�ض��ورة  طبيعية وال وج��ود الية مواقف 

راف�ضة لعودة �رشعية الدولة العراقية اىل كركوك”.
بينم��ا افاد اخر  باأن “م�ض��ادر اعالمية مطلعة اأ�رّشت 

له ب��اأن رئي�س اقليم كرد�ضتان املنتهية واليته م�ضعود 
بارزاين ي�ضعر باالحباط والهزمية وانه قد يحتجب مدة 
ع��ن الظهور بعد اخل�ضائر ال�ضيا�ضية واالمنية التي مني 
به��ا اخرا “. وا�ضار االعالميون الكرد اىل ان ” ال�ضعور 
املحل��ي ال�ضائد يف كرك��وك  االن، هو ان بارزاين اخطاأ 
يف ح�ضاباته وان��ه ت�ضبب بفقدان كركوك وعودتها اىل 
بغ��داد”. كم��ا اأو�ضح��وا ان “عناد ب��ارزاين حيال عدم 
الغاء نتائج ا�ضتفتاء ا�ضتقالل كرد�ضتان واعتماده على 
ر�ضائ��ل ا�رشائي��ل املوؤي��دة اودت باالقلي��م اىل كوارث 
اقت�ضادي��ة وانع��زال االقلي��م ع��ن حميط��ه االقليم��ي 

واملحلي”.

ك�ض��ف احد العامل��ن يف ال�رشك��ة املنفذة مل�رشوع 
ج���رش املعه��د الفني او م��ا يعرف بج���رش الر�ضوية 
يف النجف االأ�رشف ان �ضما�رشة متنفذين يرددون 
عل��ى �ضاحب ال�رشكة من اج��ل مقاي�ضته للح�ضول 
عل��ى امواله التي ما زالت يف ذمة املحافظة مقابل 
مبلغ من املال ي�رشف الحد اع�ضاء جمل�س النواب 
. ع�ضو جمل�س حمافظ��ة النجف فاروق الغزايل اكد 
ل�»اجلورن��ال نيوز« ان " ج�رش املعه��د الفني احيل 
ع��ام 2013 اىل احدى ال���رشكات مببلغ 15 مليار 
و700 ملي��ون دين��ار وال�رشك��ة مل تت�ضل��م �ض��وى 

خم�ضة مليارات دينار "
مبين��ا ان " جمل�س املحافظة ح��اول التفاو�س مع 
املق��اول بان يخف�س املبل��غ و�رشفه من الواردات 
املحلي��ة لك��ن املقاول رف���س النه مدي��ن الآخرين 

مببالغ كبرة واملبلغ املخف�س لن يويف ديونه "
النج��ف  حمافظ��ة  الفن��ي  املعه��د  ج���رش  ويرب��ط 
باملحافظ��ات اجلنوبي��ة وق��د بلغت ن�ضب��ة االجناز 
في��ه %85 ولكن��ه الي��وم ميث��ل حج��ر ع��رة امام 
امل��ارة، ف�ضال ع��ن ما ت�ضبب به م��ن وقوع حوادث 
بعد اهماله الكر م��ن عامن. ويطالب االهايل يف 
املحافظة اجلهات املعنية باكمال اجل�رش يف ا�رشع 

وقت ممكن .

 ق��ال حمافظ وا�ضط حممود م��ال طالل ان ال��زوار القادمن من ايران 
�ضت�ضتوعبه��م املحافظ��ة مهم��ا كان��ت اأعداده��م نتيج��ة التخطي��ط 
املبك��ر م��ن قبل جمي��ع اجه��زة الدولة اخلدمي��ة ال�ضتقباله��م .ورجح 
ط��الل ل�»اجلورنال نيوز«ارتف��اع االأعداد القادمة من اي��ران للزيارة 
االربعيني��ة ع��ر منف��ذ زرباطي��ة مرجح��ًا ان ت�ضل اىل م��ا يقرب من 
ثالثة مالي��ن زائراً نظرا لوجود اخلدم��ات والت�ضهيالت التي تقدمها 

املحافظة جلميع الزائرين .
ونف��ى حماف��ظ وا�ضط ان يكون هن��اك �ضوء تنظي��م، موؤك��داً اأنه �ضتتم 
ال�ضيط��رة على الداخلن عر بواب��ات اأُعدت �ضلفا داخل املنفذ لت�ضهيل 
مروره��م اىل املحافظ��ة، وم�ض��دداً عل��ى اأن االإج��راءات خ��الل العام 
احل��ايل �ضتك��ون حازمة وطبق��ًا للقان��ون ومت االيعاز مبن��ع اي زائر 

اأجنبي يدخل ب�ضورة غر قانونية.

وا�ض��اف اأن اللجنة االمنية العليا لدينا �ضكلت غرفة عمليات ملتابعة 
عملية دخول ال��زوار االإيرانين خالل الزيارة، تتوىل توفر متطلبات 
ال��زوار االإيرانين وتاأم��ن حمايتهم من دخوله��م االأرا�ضي العراقية 
وحل��ن و�ضولهم اإىل حدود حمافظة باب��ل او حدود حمافظة ذي قار 

يف طريقهم اإىل حمافظة كربالء.
وا�ض��ار اىل اأن منفذ زرباطي��ة من اأهم املنافذ احلدودية مع جمهورية 
اإي��ران ومنذ افتتاحه بع��د ني�ضان 2003 �ضهد حرك��ة كبرة للتبادل 
التج��اري بن البلدي��ن، ويفيِ الوقت نف�ضه هو املم��ر احلدودي الوحيد 
الذي ي�ضهد كل عام دخول ارقام كبرة من الزوار االإيرانين يف زيارة 

االربعن .
م��ن جانب اخر اأكد قائد عمليات الرافدين اللواء علي املك�ضو�ضي ان 
العمليات امل�ضركة �ضوف تقوم بتاأمن الطرق اخلارجية الرابطة بن 

ال�ضماوة والنا�رشية خالل زيارة االربعن وتاأمينها بالكامل .
وا�ض��ار املك�ضو�ض��ي ل�»اجلورنال ني��وز« اىل التع��اون امل�ضرك بن 

قيادة �رشطة ذي قار وال�ضماوة لتاأمن هذه الطرق بن�رش اإعداد كافية 
م��ن القوات االمني��ة من اأجل حماي��ة الزائرين وتاأم��ن و�ضولهم اىل 

حمافظة النجف ومن بعدها كربالء املقد�ضة .
واأك��د اأن هن��اك انت�ضاراً مكثف��ًا للقوات االمنية عل��ى �ضكل طوق امني 
حت�ضًب��ا الي اعت��داء ارهابي ي�ضته��دف جماميع ال��زوار القادمن من 

حمافظات العمارة والب�رشة والنا�رشية .
وبن ان اأعداد الزوار �ضتكون كبرة جدا وهو ما يجعل قيادة العمليات 
تعزز قواتها باأفواج اإ�ضافية لالأماكن ذات التجمعات الب�رشية الكبرة 
واالعتم��اد على املجهود اال�ضتخباري للوقاي��ة و�رشعة الرد ل�ضد اي 

هجوم على �ضاكلة ما حدث يف �ضيطرة فدك غربي النا�رشية .
وح��دد قائ��د عملي��ات الرافدي��ن الق��وة الت��ي �ضتنت�رشعلى خ��ط �ضر 
الزائري��ن باأكر م��ن 30 الف منت�ض��ب، مبينًا اأنه �ضيت��م و�ضع العديد 
من حواجز التفتي�س، كما �ضتو�ضع مفارز امنية باأبعاد منا�ضبة الإبداء 

امل�ضاعدة وال�ضيطرة على اي خرق امني .

اك��د النائ��ب يف ائت��الف دول��ة القان��ون، جا�ض��م حمم��د 
جعفر،االثن��ن، ان نائب حمافظ كرك��وك راكان اجلبوري 
�ضيت��وىل مهم��ة املحاف��ظ ب�ض��ورة موؤقتة حل��ن تن�ضيب 
حماف��ظ جديد من قبل رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي، يف 
ح��ن او�ض��ح القي��ادي يف منظمة بدر حمم��د البياتي ان 
املحاف��ظ اجلديد �ضيكون مقبواًل م��ن جميع االطراف واال 

�ضتتم اقالته.
وق��ال جعف��ر ل�»اجلورن��ال ني��وز«، ان "نائ��ب حماف��ظ 
املحاف��ظ  من�ض��ب  �ضيت��وىل  اجلب��وري،  راكان  كرك��وك 
ب�ض��كل موؤق��ت حلن اختيار حمافظ جدي��د من قبل رئي�س 
الوزراء حي��در العب��ادي". وا�ض��اف ان "املحافظ اجلديد 
�ضيحظ��ى مبقبولية جميع االط��راف، اال ان الوقت الراهن 

ال ميك��ن احلديث فيه ع��ن اختيار حماف��ظ جديد لكركوك 
يف  الدول��ة  �ضلط��ة  وب�ض��ط  االو�ض��اع  ا�ضتتب��اب  حل��ن 
املحافظة".م��ن جانب��ه، اكد القي��ادي يف كتلة بدر حممد 
البيات��ي، ل�»اجلورن��ال «، ان "حماف��ظ كرك��وك اجلدي��د 
�ضيك��ون اكر مقبولي��ة من قبل جميع االط��راف، ومواليًا 
للحكوم��ة املركزية والرملان العراق��ي، واال �ضتتم اقالته 
ك�ضابقه جن��م الدين كرمي".وا�ض��اف ان "االحتاد الوطني 
الكرد�ضت��اين �ضيجتمع ويتفق عل��ى �ضخ�س وطني يحظى 
مبقبولي��ة اجلميع، اذ ادرك االك��راد اهمية هذه املرحلة".
واو�ض��ح ان "�ضيناري��و تقدم الق��وات العراقية يف كركوك 
يتمث��ل يف تطويق املدين��ة واملع�ضك��رات التابعة للجي�س 
العراق��ي �ضابقًا".واك��د ان "املدينة مل ت�ضهد اأي اقتحام او 
ت�ض��ادم للق��وات امل�ضلحة فيما بينه��ا، بالرغم من وجود 

بع�س االنف�ضالين اللذين ي�ضتفزون اجلي�س العراقي".

مقترح أميركي بالعودة إلى اإلدارة المشتركة..

 كركوك في قبضة القوات األمنية و"فرض األمن" تسببت بانشقاق البيت الكردي وهروب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها

استنفار أمني لحماية الطرق وإجراءات مشددة على دخول الزوار اإليرانيين عبر منفذ زرباطية 

بعد هروب محافظها المقال.. راكان الجبوري محافظًا مؤقتًا لكركوك 

مصادر مقربة منه: بارزاني محبط ويشعر 
بالهزيمة

حدث بال حرج.. نائب يساوم شركة مقاولة على 
صرف مستحقاتها في مجسر بالنجف

واسط – شاكر عواد

بغداد- المحرر السياسي

بغداد – هبة نور الدين

بغداد- خاص

بغداد – هبة نور الدين

االنبار- خاص
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

بوكيتينو و إريكسن يتوعدان ريال 
مدريد في التشامبيونز ليغ 

6000 عائلة دروع بشرية لداعش.. تحضيرات عسكرية واسعة تأهبًا النطالق معارك تطهير الغربية 

أقطاب التصوف الكيالني 
والرفاعي والسهروردي 


