
 االفتتبحيخ
 انغهيبٌ انشعجي يتصبعذ

وانتظبهزاد واالعتصبيبد تًضي صىة 
 انُصز املجني

 

 انثىرح

أثُبء شعجُب األثي يستُكزوٌ جزيًخ انعًيم 
 املبنكي ويحيىٌ أرواح شهذاء انفهىجخ األثزار

انجعج لبهز انتحذيبد واالجتثبث وصبَع 
 االَتصبراد انعظيًخ

 أسزة تحزيز الثورة 
تهنئ الزفيق املجاهد عزة إبزاهيم بالذكزى 

 الخمسني لثورة الثامن من شباط الخالدة

أثُبء شعجُب األثي يىاصهىٌ جهبدهى ضذ 
تزكبد املحتهني  وانفزس انصفىيني 

 عًالئهى

 انزفبق يسؤول وأعضبء 
 يكتت انثمبفخ واإلعالو 

 يهُئىٌ انزفيك املجبهذ عزح إثزاهيى 
ثبنذكزي انخًسني نثىرح انثبيٍ يٍ 

 شجبط انخبنذح



 البعث قاهر التحديات .. وصانع االنتصارات
 

 هيثم القحطاني

 ويصدح صوت الكلمة
 يف سوح الشرف والكرامة

 
 سمية األنصاري

 يردحون يف جومة أسيادهم
 

 حيدر جعفر الظاملي

 



 

 علي وعلى أعدائي يا رب !!
 

 أ. د. ضرغام الدباغ
 



 

 حماقاث املالكي 
 وتشدقه بالحكمت..!!

 
 سليم الغانمي

 

 

 يف الذكزى الخمسني
 لثورة الثامن من شباط الجبارة 

 
 حسني قاسم الياسزي

 

 



 ًص الثياى الزي أصذسته ليادج لطش العشاق
 ٣٦٩١توٌاسثح الزكشي الخوسىى لثىسج الثاهي هي شثاط  

 
 

 ِتْسِن الّلِه الشَّْحَوِي الشَِّحيِن
 

 جَذِحْضُب الَثْعِث الَعَشتي االْشِتَشاكي                                            ُأهٌح عَشِتيٌح َواِحَذج   راُخ ِسساَلٍح َخاِل
 ليادج لطش العشاق                                                               وحذج   حشيح   اشرتاكيح     

 هكتة الثمافح واإلعالم                    

 

 تاستلهام املعاًي الجهاديح

 لثىسج الثاهي هي شثاط يف ركشاها الخوسني يتحمك الفىص املثني
 
 

  



 

 

أبناء شعبنا يطالبىن بأطالق سراح األسري 
 واملعتقلني يف سجىن االحتالل 

 والحكىمت العميلت

 أبناء شعبنا املجاهد 
 يىاصلىن تظاهراتهم الحاشدة 

 واعتصاماتهم الظافرة



 ( CEOSIبيان الحملت اإلسباويت ملىاهضت االحتالل ومه أجل سيادة العراق ) 
 لدعم الثورة العراقيت

 

  

 



CEOSI

 

 حساب الشعة
 
 سلمان الشعبي

 












 

 ًص تهٌئخ الزفبق هسؤول وأعضبء هكتت الثقبفخ واإلعالم
 ثوٌبسجخ الذكزي الخوسني لثىرح الثبهي هي شجبط الخبلذح 

 
 

 ِثْسِن الّلِه الزَّْحَوِي الزَِّحيِن
ٌِنَي   ٌَب َوِإىَّ اللََّه َلَوَع اْلُوْحِس ٌَُّهْن ُسُجَل ٌَْهِذَي ٌَب َل  َوالَِّذيَي َجبَهُذوا ِفي

 صذق اهلل العظين
 

 الزفيق املجبهذ عزح إثزاهين األهني العبم للحزة والقبئذ األعلً للجهبد والتحزيز والخالص الىطٌي
 

 

 

 

 

 

 



 ًص الثياى الري أصدزته قيادج قطس العساق
 يحيىى أزواح شهداء الفلىجح ويستٌكسوى تشدج جسيوح املالكي املٌكسج

 
 ِتْسِن الّلِه السَّْحَوِي السَِّحيِن

يٌح َواِحَدج   ذاُخ ِزساَلٍح َخاِلَدجِتِحْزُب الَثْعِث الَعَستي االْشِتَساكي                                                                                ُأهٌح عَس  
 اشرتاكيح               ح  قيادج قطس العساق                                                                                                   وحدج   حسي

 هكتة الثقافح واإلعالم     
 هجاهدو الثعث واملقاوهح

 يحيىى أزواح شهداء الفلىجح ويستٌكسوى تشدج جسيوح املالكي املٌكسج
 



 يف ركرى املولذ الىبوي الشريف وثورة شباط الخالذة
 ما هو سر صمود البعث وملارا وحه بعثيون ؟

 
 محمذ الكاظمي

 



 

 مصطلحاث ومفاهيم فكريت وسياسيت

 العقالنيت والثىريت

 

 تظاهراث الشعب تتضمخ بعطر الشهادة
 إحسان عباس الفلىجي 

 



 ًص الثياى الري أصدزته قيادج قطس العساق 
 توٌاسثح ذكسى املولد الٌثوي الشسيف

 
 ِتْسِن الّلِه السَّْحَوِي السَِّحيِن

 جِلَدِحْزُب الَثْعِث الَعَستي االْشِتَساكي                                             ُأهٌح عَسِتيٌح َواِحَدج   ذاُخ ِزساَلٍح َخا
 قيادج قطس العساق                                                             وحدج   حسيح   اشرتاكيح             

 هكتة الثقافح واإلعالم                   
 

 تياى يف ذكسى املولد الٌثوي الشسيف
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