
وقال العبادي يف بيان تلقت"اجلورنال" ن�سخة منه، 
"نتوج��ه بجزيل ال�س��كر والتقدير واالمتنان للجهود 
الكب��رة الت��ي بذلته��ا قواتن��ا االأمني��ة وال��وزارات 
واجله��ات اخلدمي��ة والتنظيمي��ة كاف��ة لدوره��ا يف 
وامل�س��اركني  الزائري��ن  مالي��ني  وخدم��ة  حماي��ة 
يف م�س��رات الع��زاء احل�س��ينية". واأ�س��اف بالق��ول، 
"يف خت��ام اإحياء ذكرى ا�ست�س��هاد االمام احل�س��ني 
علي��ه ال�س��الم واه��ل بيت��ه وا�س��حابة ر�س��وان اهلل 
عليه��م يف العا�رش من حمرم، اأحي��ي القوات االأمنية 
وقي��ادات عمليات بغ��داد والفرات االو�س��ط ووزارات 
واجهزة الدولة امل�س��اركة وباالخ�ص وزارات الدفاع 
والداخلي��ة وال�س��حة والنق��ل، واحلكوم��ات املحلية 
يف املحافظ��ات ومنه��ا حمافظ��ة كربالء املقد�س��ة 
التي احت�س��نت ماليني الزائرين ملرقد �سيد ال�سهداء، 
العام��ة للعتبت��ني املقد�س��تني  اىل جان��ب االمان��ة 

احل�س��ينية والعبا�س��ية ". وا�س��تطرد العب��ادي، "كما 
اتقدم بال�سكر للمتطوعني خلدمة الزائرين وا�سحاب 
وتعاونه��م  ان�س��باطهم  عل��ى  والزائري��ن  املواك��ب 
م��ع قواتن��ا االمني��ة عل��ى ط��ول اآالف الكيلومرتات، 
ولو�س��ائل االع��الم الوطنية".  و�س��ارك املاليني من 
ال��زوار، اأم���ص االأح��د، يف اإحي��اء ذك��رى ا�ست�س��هاد 
االإم��ام احل�س��ني )علي��ه ال�س��الم(. م��ن جانب��ه اعلن 
حماف��ظ ذي ق��ار، يحي��ى حمم��د باق��ر النا���رشي، 
االثنني، عن جناح اخلطة االأمنية واخلدمية اخلا�س��ة 
باإحي��اء ال�س��عائر احل�س��ينية خ��الل االأي��ام الع���رشة 
االأوائ��ل من �س��هر حم��رم. وقال النا���رشي يف بيان 
تلق��ت "اجلورنال" ن�س��خة من��ه، ان "اخلط��ة االأمنية 
واخلدمية الت��ي اأعدتها احلكومة املحلية بالتن�س��يق 
م��ع اللجن��ة االمني��ة العلي��ا يف املحافظ��ة والدوائر 
اخلدمي��ة وال�س��حية وهيئ��ة املواك��ب احل�س��ينية قد 
متت بنجاح". وا�س��اف ان "احلكوم��ة املحلية وبعد 
ا�س��تكمال خط��ة االي��ام الع���رشة االوائ��ل م��ن �س��هر 

حمرم احلرام �س��تعمل على تهيئة املتطلبات االمنية 
واخلدمية اخلا�س��ة باأربعينية االمام احل�سني ) ع (". 
وا�س��اد النا�رشي ب�"دور القوات االمنية من ال�رشطة 
واجلي�ص واالجهزة االمنية واملعلوماتية ال�ساندة لها 
والك��وادر وامل��الكات الطبية وال�س��حية العاملة يف 
املوؤ�س�سات ال�س��حية"، مثمنا "جهد الدوائر اخلدمية 
والدوائ��ر االخ��رى الت��ي هيئ��ت االأج��واء املنا�س��بة 
و�س��ائل  دور  احل�س��ينية، وكذل��ك  ال�س��عائر  الإحي��اء 
االع��الم يف نقل مرا�س��يم احياء ال�س��عائر احل�س��ينية 
عرب الو�سائل املرئية وامل�سموعة واملقروءة".  وكان 
حمافظ ذي قار، يحي��ى النا�رشي، قد اعلن يف وقت 
�سابق، عن انطالق اخلطة االمنية واخلدمية اخلا�سة 
بعا�س��وراء لتق��دمي احلماي��ة واخلدم��ات للمواطن��ني 
وامل�س��اركني باإحي��اء ال�س��عائر احل�س��ينية يف �س��هر 
حمرم احلرام ، بالتن�سيق مع هيئة املواكب احل�سينية 
حلماي��ة املواطن��ني و تنظي��م الي��ة تق��دمي اخلدمات 
وتامني متطلباتهم، مب�ساركة ٢٠ الف عن�رش امني.

وفي��ه رفع اهلل البالء ع��ن اأيوب، واأنقذ  نبيه اإبراهي��م من منرود، ورد 
يو�سف اإىل يعقوب، ووقعت فيه حادثة ا�ست�سهاد االإمام احل�سني ر�سي 
اهلل عن��ه، حفي��د النبي حممد �س��لى اهلل عليه و�س��لم، امُللقب ب� "�س��يد 
ال�س��هداء". تختلف مظاهر االحتفال ب� "عا�سوراء" يف الدول العربية، 
بني "�ُس��نة و�س��يعة"، ففي الوقت الذي يتعبد فيه ال�ُس��نة وي�س��ومون 
اقتداء بالر�سول، يعتربه ال�سيعة يوًما للوم اأنف�سهم وتعذيبها على قتل 

�سيدنا احل�سني بن علي بن اأبي طالب، حفيد النبي حممد.
م�رش.. وطبق العا�سوراء

يف م�رش يكمن االحتفال بعا�سوراء يف ال�سيام وال�سالة، والتعبد هلل، 
واأي�س��ًا يف طبق "العا�س��وراء" ال��ذي يعد اأبرز مظاه��ر االحتفال بهذا 
الي��وم، "وه��و يف االأ�س��ل خليط من حب��وب قمح ''البليل��ة'' املخلوطة 
باحللي��ب وال�س��كر والن�س��اأ". وظهرت يف م���رش ال�ُس��نية الأول مرة ما 
ي�س��مى باحتفاالت عا�س��وراء ال�س��يعية يف ع��ام ٢٠11، حيث جتمع  
1٠٠٠ �س��يعي من خمتلف املحافظات، ووفد من ال�س��يعة العراقيني، 
الإحياء ذكرى مقتل احل�س��ني ر�سي اهلل عنه يف كربالء، وقامت قوات 
االأم��ن باإلق��اء القب���ص على قي��ادات ال�س��يعه قبيل ب��دء االحتفاالت 
مب�س��جد احل�سني. ال�س��عودية.. تالوة القراآن وال�س��رة النبوية ''املذهب 
ال�ُس��ني'' ه��و املع��رتف ب��ه ر�س��مًيا عل��ى اأرا�س��ي اململك��ة العربي��ة 
ال�س��عودية، اإال اأن ال�س��يعه يقوم��ون باحتفاالته��م على نطاق �س��يق 
ويك��ون داخل بيوت ''���رشق اململكة" يف ''القطيف واالإح�س��اء''، حيث 

يتواج��د معتنقي ''املذهب ال�س��يعي''، ويكون االحتف��ال بتالوة القراآن 
واإلقاء الدرو�ص عن �سرة النبي واآل بيت ''االإمام علي وال�سيدة فاطمة 
الزهراء''. كما يحاول ال�س��يعة يف ال�س��عودية بالتزام��ن مع االإحتفال 
بعا�س��وراء النزول لل�س��وارع يف تظاه��رات الإجبار اململك��ة اعطائهم 

احلق من ممار�سة حقوقهم يف االإحتفال.
 تون�ص.. جمع احلطب وذبح الدجاج

ويف احتف��االت تون���ص يتجمع االأطفال يف االأزق��ة فيجمعون احلطب 
واالأخ�س��اب وي�س��علون فيه��ا النار بعد اأن ي�س��كلوا دائ��رة حولها وهم 
يرددون على اإيقاع طبلة اأو اأي اإناء "عا�س��ورا، عا�سورا"، ويف البيوت 

يذبح الدجاج ويطبخ ليقدم يف الغداء.
 املغرب.. ر�ص املياه

ي��و م عا�س��ورا ء يف املغرب معروف بيوم "زم��زم" ففيه يتخذون من 
ر���ّص املياه مظهر لالحتفال، فيقوم اأول من ي�س��تيقظ من النوم بر�ص 
الباقني باملاء البارد، ويخرج عدد من االأطفال وال�س��بان، خ�سو�س��ا 
داخل االأحياء ال�س��عبية، اإىل ال�س��وارع لر�ص كل من مير باملاء.   وهذا 
اليوم يكون م�س��حوب بوجبة "الك�سك�س��ي املغرب��ي" يف كل البيوت، 
و اأي�س��ا الفاكه��ة اجلاف��ة " اللوز، التم��ر، الكركاع"، اأم��ا يف البوادي 
واالأرياف املغربية فاإن املاء يف هذا اليوم يحتفظ بقد�س��ية خا�س��ة، 
حيث يلجاأ الفالحون وربات البيوت، مع اإعالن الفجر، وقبل اأن تطلع 
ال�س��م�ص، اإىل ر���ص كل ممتلكاته��م باملاء البارد، حي��ث تر�ص قطعان 
الغن��م والبق��ر، وغره��ا، كم��ا تر�ص احلب��وب املخزنة، وج��رار الزيت 
وال�س��من، وتق��وم االأمهات بر���ص وجوه االأبناء، الذين يتناف�س��ون يف 

اال�س��تيقاظ املبكر، الأنهم يوؤمنون، ح�س��ب ما يردده االأجداد، باأن من 
يك��ون هذا اليوم ن�س��يطا يق�س��ي كل عام��ه على نف�ص املن��وال، ومن 
يتاأخر يف النوم اإىل اأن ت�رشق ال�س��م�ص، يغرق يف الك�س��ل ما تبقى من 
العام.  ويلي يوم عا�س��وراء عند املغاربة ال�س��يعيني" ليلة ال�س��عالة"، 
حيث يتم اإ�س��عال نران �س��خمة يف ال�س��احات، �س��واء يف البوادي اأو 
داخ��ل بع���ص امل��دن،  ويحيط به��ا االأطفال والن�س��اء، وه��م يرددون 
اأهازيج، بع�س��ها يحكي ق�س��ة موت احل�س��ن و احل�سني وبع�سها يكي 

ق�س�سا اخرى.
اجلزائر.. تخ�سيب اأيادي "العوان�ص" باحلنة

وعند اجلزائريون، عا�س��وراء يعترب عطل��ة مدفوعة االأجر، ويكون فيه 
االحتف��ال ع��ن طريق توزي��ع احللويات، واإع��داد طع��ام خا�ص بيوم 
عا�س��وراء يك��ون "�سخ�س��وخة الب�س��اكرة اأو الرتي��د"، كم��ا تق��وم يف 
ه��ذا اليوم الفتيات التي تاأخ��ر زواجهن بتخ�س��يب اإيديهن واأرجلهن 

باحلناء كمظهر من مظاهر االحتفال.
ويف احتفاالت ال�س��يعة اجلزائريني،  تقوم الن�ساء اجلزائريات بتقطيع 
�س��عرهن واالمتناع عن ممار�سة اأ�س��غال املنزل، اأ�سوة بطق�ص ال�سيعة 
بع��د مقتل احل�س��ني بن عل��ي يف معركة كربالء، حيث �س��قت الن�س��اء 

ثيابهن وقطعن �سعرهن.
 العراق.. هدوء ال�ُسنة وحزن ال�سيعة

يف الع��راق يحتف��ل اأه��ل ال�س��نة بعا�س��وراء يف ه��دوء بني �س��يامهم 
و�س��التهم وتقربهم هلل عز وجل. اأّما عند ال�س��يعة، املوجودين بكرثة 
يف الع��راق، فيختلف الو�س��ع كث��راً فيقومون بالطقو�ص احل�س��ينية، 

وه��ي الب��كاء والنحي��ب عل��ى مقت��ل احل�س��ني، كم��ا �س��تقوم الن�س��اء 
العراقيات يف مطابخ ال�س��يعة بتح�س��ر وجب��ة "القيمة" التي تتكون 

من االأرز واللحم واحلم�ص، بداًل من احللوى يف هذا اليوم.
 البحرين.. جمال�ص ح�سينية

ويف البحرين، يحتفل اأهلها ب�"عا�سوراء" باإقامة املجال�ص احل�سينية 
من��ذ زم��ن مبكر، حي��ث كان البحراني��ون يقيمون امل��اآمت يف بيوتهم 
وم�س��اجدهم، وي�س��تخدم البحرانيون م�س��طلح "التحارمي" املتداول 
يف االأو�س��اط ال�سعبية، وهو م�س��طلح اأطلقه اأهل البحرين على ذكرى 
والدة االأئم��ة م��ن اأه��ل البيت وكذل��ك عل��ى وفياتهم، حي��ث تتوقف 
االأعمال وتغلق االأ�س��واق يومي التا�س��ع والعا�رش من �س��هر حمرم من 
كل عام مبنا�سبة ذكرى عا�سوراء، ويعتربان عطلة ر�سمية تعطل فيها 
دوائ��ر وموؤ�س�س��ات الدولة، وكذل��ك دوائر القطاع اخلا���ص واملتاجر. 
ويف �سبيحة اليوم العا�رش من حمرم، وهو يوم عا�سوراء، تبداأ مواكب 
العزاء، وترتبط بهذه االحتفاالت م�س��طلحات �س��عبية، فيدعى النائح 
ال��ذي يت�س��در جمموعات الع��زاء وين�س��د مرثية حزينة ح��ول االإمام 

احل�سني "�سياال".
لبنان.. �سكب الدماء والنحيب

اأما يف دولة لبنان فاإن ال�س��يعة هناك ي�رشبون روؤو�س��هم باآلة حادة 
حت��ى ت�س��يل منه��ا الدم��اء؛ اإظه��اًرا للح��زن بجانب �رشب ال�س��دور 
با�س��تعمال ال�س��يوف واخلناجر و�س��كب الدم��اء وجرح اجل�س��م، ويف 
مناط��ق اأخ��رى بال�سال�س��ل، وم��ا ي�س��احب ذلك م��ن ق�س��ائد احلزن 

وكلمات الرثاء الآل البيت، والبكاء والعويل والنحيب رجااًل ون�ساء.

االتصاالت تعد خطة لتأمين خدمة اإلنترنت 
بعموم البالد في حال حدوث طارئ

الجبهة التركمانية تطرح ملف بديل محافظ 
كركوك المقال

الحشد يحرر “المهدية و جوالة” بناحية 
الرشاد

بغداد - اجلورنال: اعلنت وزارة االت�س��االت، االثنني، عن تاأمني خدمات االنرتنت يف 
جميع مناطق البالد من خالل الربط البيني بني العراق والدول املجاورة.

وق��ال الناطق الر�س��مي ل��وزارة االت�س��االت حازم حممد عل��ي يف بي��ان اإطلعت عليه 
"اجلورن��ال"، باأن " �س��بكة االنرتنت يف الع��راق موؤمنة بالكامل يف حالة حدوث اي 
طارئ، م�س��را اىل، ان "الوزارة لديها كابالت �سوئية بحرية وهي GBI وفالغ تربط 
العراق باخلليج العربي عن طريق حمطة انزال الفاو"،  باال�سافة اىل املنافذ الربية يف 
بدرة - ال�سالجمة مع ايران ومنفذ �سفوان مع الكويت وكذلك منفذ عرعر مع ال�سعودية 
ومنف��ذي ابراهي��م اخللي��ل مع تركيا والعمل ج��اري للربط مع االردن ع��ن طريق منفذ 
طريبي��ل ". واأ�س��اف علي، باأنه "يف حالة مت قطع منف��ذي ابراهيم اخلليل والذي يعرب 
%2 من �سعات االنرتنت فاأن هذه اخلدمات لن تتاأثر الأن الوزارة قد ح�سنت نف�سها 
من خالل املنافذ االخرى العاملة ". واأو�س��ح "كما ان عقد �س��مفوين  - ايرثلنك موؤمن 
عن طريق الربط من اربعة منافذ )الفاو وعرعر وبدرة ف�س��اًل عن منفذ ابراهيم اخلليل 
( بالرغم من ان هذا امل�رشوع مل يدخل اىل اخلدمة ". وطماأن الناطق الر�س��مي للوزارة 
املواطن��ني يف كاف��ة حمافظات العراق ب��اأن " الوزارة داأبت منذ تاأ�سي�س��ها على العمل 
عل��ى خدم��ة املواطنني من خالل تقدمي اف�س��ل اخلدمات لهم وملوؤ�س�س��ات الدولة، وان 
خدمات االنرتنت موؤمنة بالكامل من خالل 8 منافذ لتمرير �سعات االنرتنت يف حالة 
غل��ق او انقط��اع اخلدمة الواردة من �س��مال الع��راق فهناك منافذ اخ��رى تعو�ص هذه 

ال�سعات وال تتاأثر اخلدمات ".

بغ��داد – اجلورن��ال نيوز: دعا رئي���ص اجلبهة الرتكمانية النائب ار�س��د ال�س��احلي، 
االطراف ال�سيا�س��ية يف اقليم كرد�س��تان اىل الكف عن الت�رشيحات املحر�س��ة على 
بغداد، مبينا ان االإجراءات احلكومية هدفها حفظ االمن وجمع االإيرادات االحتادية 
م��ن املنافذ ولي�ص فر�ص احل�س��ار عل��ى الكرد. وقال ال�س��احلي يف بيان ، االثنني، 
اإن “ت�رشيح��ات ال�سيا�س��يني االك��راد امام و�س��ائل االعالم الكردية حمر�س��ة على 
احلكوم��ة االحتادي��ة وتوه��م اجلمهور الك��ردي ب��ان احلكومة عازم��ة على جتويع 
ال�سعب الكردي عرب اغالق احلدود الربية واجلوية امام الب�سائع”. وا�ساف ان “على 
ال�سا�س��ة االك��راد اإيجاد حلول ايجابية وفتح تفاهمات م��ع احلكومة االحتادية بدل 
تلك الت�رشيحات وال�س��يما يف ملف اختيار مر�سح جديد عن حمافظ كركوك املقال 
جنم الدين كرمي وت�سليم املنافذ واالإيرادات االحتادية اىل احلكومة املركزية واإلغاء 

نتائج اال�ستفتاء”.

بغداد � اجلورنال: حررت قوات اللواء ال�س��ابع والع�رشين باحل�س��د ال�س��عبي، االإثنني، قريتي 
املهدية جوالة غرب ناحية الر�ساد ووا�سلت تقدمها �سوب القرى املحاذية للمحور الغربي 

للناحية.
وقال موقع اإعالم احل�سد ال�سعبي يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال" ان “قوات اللواء ال�سابع 
والع�رشين يف احل�س��د ال�س��عبي حررت قريتي املهدية و جوالة غرب ناحية الر�ساد ووا�سلت 

تقدمها �سوب القرى املحاذية للمحور الغربي للناحية”.
يذكر ان قوات احل�س��د والقطعات االأمنية انطلقت فجر اليوم ) 2/ت�رشين االأول/2017( يف 

اليوم الرابع من ال�سفحة االوىل لتحرير ما تبقى من ق�ساء احلويجة.

دع��ا وزير التعلي��م العايل والبح��ث العلمي عب��د الرزاق 
اجلامع��ات  يف  وطني��ة  وقف��ة  اىل  االثن��ني،  العي�س��ى، 
واملعاهد تعبرا عن وحدة العراق ار�س��ا و�س��عبا. وقال 
العي�س��ى يف كلمته مبنا�س��بة بدء العام الدرا�س��ي اجلديد 

تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، اإن "االكادمييني ي�سهمون 
يف اعادة تدوير تداعي��ات احلروب واالزمات ويقع على 
عاتقهم �سبط ايقاع االحداث وعقلنة املواقف مثمنا كل 
اال�س��وات الوطنية التي �س��دحت با�س��م الع��راق اعتزازا 

وحبا ومت�سكا بح�سارة هذا البلد الذي �سيبقى موحدا".
اأبواب��ه  يفت��ح  اجلدي��د  الدرا�س��ي  "الع��م  اأن  واأ�س��اف، 

لطلبتنا الذين �س��يحملون م�س��وؤولية ه��ذا البلد يف قادم 
االي��ام، وهو عام جديد يف كل �س��يء ه��ذه املرة،  كونه 
يحم��ل ب�س��مة اأبطالنا حني ا�س��تعادوا كل ما اغت�س��به 
الظالمي��ون، وجدي��د بع��ودة جامعاتن��ا املح��ررة بهمة 
وعزمية ال�س��جعان ودماء �س��هدائنا االأب��رار". وتابع، اأن 
"احلفاظ على املنجز اأ�س��عب من ال�سعي اإليه وحتقيقه، 

ولي���ص لن��ا اإال اأن نحاف��ظ عل��ى املكت�س��بات الوطني��ة 
التي تكللت بوحدة العراق ار�س��ا و�س��عبا، وم�س��وؤوليتنا 
م�س��اعفة يف املرحل��ة املقبل��ة"، موؤك��دا بالق��ول "م��ن 
ب��ني م�س��وؤولياتنا االبتعاد باملن��اخ اجلامعي عن غبار 
ال�سيا�س��ة ومعرتكاتها، ومن م�سوؤولياتنا اي�سا التثقيف 

للمواطنة وال�سلم املجتمعي".

نف��ذت اأمانة بغداد، االثن��ني، بالتعاون مع مديرية 
الإزال��ة  حمل��ة  االمان��ة  يف  واالم��ن  احلرا�س��ات 
التج��اوزات احلا�س��لة عل��ى ال�س��وارع واالأر�س��فة 
وقال��ت  الر�س��افة.  بجان��ب  العام��ة  وال�س��احات 
االأمانة يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�س��خة منه، اإن 
"م��الكات دائرة بلدية بغداد اجلديدة وبالتن�س��يق 
م��ع مديري��ة احلرا�س��ات واالأم��ن وقي��ادة عمليات 
بغداد ازال��ت عددا كبرا من التج��اوزات على قطع 
االرا�س��ي التابعة المانة بغداد يف املحلة )769( 
خلف حمطة )غاز وارد( مبنطقة الكمالية". واأ�س��ار 
البي��ان، اإىل اأن "االمان��ة وجه��ت يف وقت �س��ابق، 
دوائرها البلدي��ة بتكثيف حمالت ازالة التجاوزات 
بالتن�س��يق مع مديري��ة احلرا�س��ات واالأمن وقيادة 
عملي��ات بغ��داد وعل��ى وف��ق القوانني وال�س��وابط 

البلدية".

 عرثت قوات احل�سد ال�سعبي وال�رشطة االحتادية، 
اليوم االثنني، على مقربة جماعية يف احلويجة، 
ت�س��م رف��ات ملنت�س��بني يف اجلي���ص وال�رشط��ة 
اأعدمه��م تنظيم داع���ص االإرهاب��ي". وذكر بيان 
الإع��الم احل�س��د تلقت "اجلورن��ال" ن�س��خة منه، 
اإن "ق��وة م��ن الل��واء الرابع يف احل�س��د ال�س��عبي 
وال�رشط��ة االحتادية، عرثت على مقربة جماعية 
ت�س��م رفات منت�س��بني يف اجلي���ص وال�رشطة يف 
قري��ة الذرب��ان املح��ررة جنوب احلويج��ة، كان 
تنظيم داع���ص االإرهابي قد اأعدمهم". وا�س��اف، 
اإن��ه "�س��يتم التع��رف عل��ى هويات الرف��ات بعد 

اال�ستعانة بالفرق املتخ�س�سة".
وكانت قوات احل�سد ال�سعبي وال�رشطة االحتادية 
ق��د متكنتا، ظهر اليوم، م��ن حترير قرية الذربان 
وحتقي��ق التما�ص مع القوات املتقدمة من حمور 

جنوب احلويجة.

العيسى يدعو إلى وقفة وطنية في الجامعات والمعاهد تعبيرًا عن وحدة العراق

 العبادي يقدم شكره لجميع من ساهم في تأمين إحياء ذكرى استشهاد اإلمام الحسين )ع(

هكذا تحيي دول العالم يوم العاشر من محرم 

أمانة بغداد تنفذ حملة 
إلزالة التجاوزات في جانب 

الرصافة

العثور على مقبرة جماعية في 
الحويجة تضم رفات منتسبين 

بالجيش والشرطة

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـالجورنال

إعداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

حتيي الدول العربية والإ�سالمية 
يوم "عا�سوراء" الذي يوافق 
العا�سر من �سهر حمرم بعدة 

طرق ومبظاهر احتفال خمتلفة 
بني كل دولة واأخرى، نظرًا 

لأنه هذا اليوم �سهد العديد من 
الأحداث، فيقال فيه جّنى الله 

�سيدنا مو�سى وبني اإ�سرائيل، 
من فرعون وجنوده، وجّنى نوح 
واأنزله من ال�سفينة، وفيه اأخرج 

نبي الله يون�س من بطن احلوت، 

قدم رئي�س جمل�س الوزراء 
القائد العام للقوات امل�سلحة 

حيدر العبادي، الثنني، 
ال�سكر جلميع من �ساهم يف 

تاأمني ذكرى اإحياء ا�ست�سهاد 
المام احل�سني )عليه 

ال�سالم(.
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