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ِب ْ�سم اهلل الرحمن الرحيم
النبي الأكرم حممد «�صل��ى اهلل عليه واله»
احلم��د هلل رب العامل�ين وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى �أطه��ر خل��ق اهلل ِّ
وعلى �آل بيته الطيبني الطاهرين ،ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعني من الآن �إىل قيام يوم الدين.
الأخب��ار يف جم��ال الإع�لام ه��ي وج��ه م��ن وج��وه الن�ش��اط الإن�س��اين ال��ذي يه��م ال��ر�أي الع��ام� ،إذ �أ�صب��ح له��ا
ارتب��اط مبا�ش��ر بحي��اة الإن�س��ان فم��ن خالله��ا يتع��رف عل��ى م��ا ي��دور م��ن حوله يف ه��ذا الكون الوا�س��ع.
كم��ا يع��رف اجلمي��ع ف��إنَّ ال�ش��يعة عان��وا عل��ى مدى الدهر من الظل��م واال�ضطهاد والعنف والقتل ،ومل ت�س��مح
لهم ال�س��لطات املتعاقبة يف �إي�صال مظلوميتهم �إىل العامل ،حيث يظهر ذلك جلي ًا يف ال�صورة التي كان قد
كونها الإعالم امل�ضاد يف ت�شويه مذهب �أهل البيت «عليهم ال�سالم» ،والتي مل تتغري �إال يف ال�سنوات القليلة
الأخرية باعتبارها ع�صر ًا ذهبي ًا ل�شيعة �أهل البيت «عليهم ال�سالم».
وم��ن احلاج��ة املا�س��ة و�أهمي��ة الإع�لام انبثق��ت جمموع��ة الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة التي هي
م�ؤ�س�س��ة متع��ددة القن��وات� ،إذ متتل��ك خم���س قن��وات مرئي��ة ووكال��ة �أنب��اء �ش��يعة ويف��ز (،)SHIA WAVES
وتب��ث بخم���س لغ��ات ه��ي :العربي��ة والفار�س��ية والإجنليزي��ة والرتكي��ة والأُردو وتق��وم بعر���ض براجمه��ا عل��ى
م��دار ال�س��اعة ع�بر القم��ر ال�صناع��ي و  IP TVو ع�بر الهات��ف اجل��وال �إىل م�ش��اهديها يف الع��امل كاف��ة .
جمموع��ة الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة �أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا حتم��ل م�س��ؤولية النهو���ض بواق��ع
الإع�لام ال�ش��يعي ،بغي��ة التعري��ف بالإ�س�لام املحم��دي الأ�صي��ل ومذه��ب �أه��ل بي��ت النب ّوة �صل��وات اهلل عليهم
�إىل ِّ
كل �أرج��اء املعم��ورة .
م��ن هن��ا وامتث��ا ًال لتوجيه��ات وتو�صي��ات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني
ال�ش�يرازي «دام ظل��ه» ب�ض��رورة �إي�ص��ال �ص��وت ال�ش��يعة ومظلوميته��م �إىل الع��امل �أجم��ع ،ارت ��أت جمموع��ة
الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة وم��ن خالل وكالتها الإخبارية (�ش��يعة ويفز) املعني��ة بر�صد �أخبار
�ش��يعة العامل من ن�ش��اطات ثقافية وفكرية ومنا�س��بات دينية و�أخبار املرجعيات الدينية والإ�س�لامية وحركة
الإعالم ال�ش��يعي ون�ش��اطات ال�ش��يعة �أجمع وما يخ�ص العتبات املقد�س��ة ،ارت�أت �أنْ ت�صدر كتاب ًا بثالث لغات
ه��ي العربية ،والفار�س��ية ،والإجنليزية.
ت�أ�س�س��ت الوكال��ة يف  15م��ن �ش��هر �ش��عبان املعظ��م م��ن �س��نة  1433للهج��رة النبوي��ة ال�ش��ريفة ،و�أخ��ذت تب��ث
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�أخباره��ا الت��ي تعر���ض يومي� ًا يف ع��دة قن��وات �ش��يعية مبختل��ف اللغ��ات يف �ش��رق الك��رة الأر�ضي��ة وغربه��ا عرب
جمموع��ة قن��وات الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام مبختل��ف اللغ��ات العربي��ة والفار�س��ية واالنكليزي��ة واالوردو
وجمموعة قنوات ال�شعائر وقناة الزهراء عليها ال�سالم وقناة �إمام الع�صر (�أرواحنا فداه) وقناة ح�سيني
چن��ل وقن��اة اخلديجة �صل��وات اهلل عليها.
ه��ذا الكت��اب ال��ذي يع��د �أر�ش��فة لأغل��ب الأخب��ار الت��ي تتعل��ق ب� ِّ
�كل م��ا يخ���ص العتب��ات املقد�س��ة م��ن امل�ش��اريع
العمراني��ة والإن�س��انية والن�ش��اطات الفكري��ة والعلمي��ة والثقافي��ة والعقائدي��ة م��ن تاري��خ � 15ش��عبان م��ن �س��نة
1433هـ واىل �سنة  1438هـ (�2012إىل  ،)2017ي�ضع بني يدي القارئ الكرمي خمتلف الأخبار الإ�سالمية،
لع َّله يكون مرجع ًا له يف بحثه عن الأخبار التي يروم االطالع عليها �أو ن�شرها ويهدف حلفظ وتوثيق الكثري
م��ن الأح��داث الت��ي َّرب��ا ال يح�ص��ل عليه��ا الق��ارئ يف الكث�ير م��ن و�س��ائل الإع�لام الأُخ��رى.
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1.1كربالء املقد�سة حتت�ضن فعاليات امل�ؤمتر الدويل الثاين للعتبات املطهرة واملزارات ال�شيعية ال�شريفة يف العامل
اال�سالمي

عق��دت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة امل�ؤمت��ر الدويل الثاين حتت �ش��عار حقوق الزائرين امان��ة يف اعناقنا للعتبات
املقد�س��ة وامل��زارات ال�ش��يعية ال�ش��ريفة يف الع��راق و�س��وريا واي��ران ،وذل��ك يف ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف ،بح�ض��ور �ش��خ�صيات
دينية وامناء العتبات املقد�س��ة واملزارات ال�ش��يعية يف العامل اال�س�لامي.

الخميس 27 ،نيسان/أبريل 17:11 2017
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2.2م�ستب�صر موريتاين :الإمام علي عليه ال�سالم هو نف�س النبي �صلى اهلل عليه واله وعدل القر�آن

ت�ش��رف امل�س��تب�صر والداعي��ة الإ�س�لامي �ش��يخ �س��يدي احم��د ب��ن حمم��د �آل ال�ش��ريف م��ن موريتاني��ا م��ن �أق�ص��ى املغ��رب العرب��ي
بزي��ارة ح��رم �أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب  ،وال��ذي اعتن��ق مذه��ب �أه��ل البي��ت  بع��د البح��ث والتق�ص��ي
واال�س��تب�صار.
الخميس 27 ،نيسان/أبريل 12:32 2017
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3.3العتبتان احل�سين ّية والع ّبا�سية تفتتحان معر�ض
كربالء الدو ّ
يل للكتاب وقنوات االمام احل�سني
الف�ضائية ت�شارك يف املعر�ض

�ش��هدت منطق��ة م��ا ب�ين احلرم�ين ال�ش��ريفني افتت��اح معر���ض
كربالء الدو ّ
يل للكتاب الذي ين�ضوي �ضمن فعال ّيات مهرجان
العاملي الثالث ع�شر الذي تقيمه وترعاه
ربيع ال�شهادة الثقايف
ّ
إمام
العتبتان املق ّد�ستان احل�سين ّية والع ّبا�سية حتت �شعار( :ال ُ
احل�س�ين-عليه ال�س�لام -غي��ثٌ منهم��ر وفي�� ٌ�ض م�س��تم ّر) يف
الثالث من �شهر �شعبان تزامن ًا واحتفا ًء بذكرى والدة الأقمار
املحمد ّي��ة ،بح�ضور �ش��خ�صيات دينية واكادميية.

5.5افتتاح ال�شباك اجلديد ملرقد االمامني
الع�سكريني يف �سامراء

�شهدت العتبة الع�سكرية املقد�سة يف مدينة �سامراء افتتاح
ال�شباك اجلديد ل�ضريح االماميني الع�سكريني.

ال ي ن
ثن� 24 ،نيسان/أبريل 11:25 2017
إ

الثالثاء 25 ،نيسان/أبريل 12:07 2017

6.6املنافذ احلدودية تعلن اعداد الزائرين العرب
واالجانب امل�شاركني بزيارة �أ�ست�شهاد الأمام الكاظم

�أعلنت مديرية املنافد احلدوية يف وزارة الداخلية ،دخول
�أكرث من � 30ألف عربي و�أجنبي اىل العراق للم�شاركة بزيارة
ذكرى �أ�ست�شهاد الأمام الكاظم.
4.4العتبة العلوية جتهز  150عجلة وتوفري �أكرث
من � 10آالف وجبة غذائية مبنا�سبة املبعث النبوي
ال�شريف

وج��ه االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة بتوف�ير جمي��ع
ّ
اخلدم��ات املمكن��ة للزائري��ن مع ب��دء توافد جموعه��م املليونية
�إىل مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين (علب��ه ال�س�لام) ،مبنا�س��بة املبع��ث
النبوي ال�ش��ريف.

الثالثاء 25 ،نيسان/أبريل 11:36 2017

ال ي ن
ثن� 24 ،نيسان/أبريل 10:49 2017
إ

13

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

7.7العتبة الكاظمية تعلن احل�صيلة النهائية لأعداد
الزائرين الوافدين لإحياء زيارة الإمام الكاظم

�أعلنت العتبة الكاظمية ،الأحد ،عن جتاوز �أعداد الزائرين
الوافدين على مرقد الإمام مو�سى بن جعفر يف بغداد
لإحياء ذكرى ا�ست�شهاده ال�ستة ماليني �شخ�ص.

أ
الحد 23 ،نيسان/أبريل 18:46 2017

8.8العتبة احل�سينية املقد�سة ت�ستعد الزاحة ال�ستار
عن مو�سوعة اهل البيت القرانية

9.9بدء �أعمال النجارة مل�شروع تن�صيب �شباك �ضريح
الإمامني الع�سكريني يف �سامراء

�شهد مرقد الإمامني الع�سكريني ،قبل �أيام ،بدء �أعمال
مرحلة النجارة لرتكيب ال�شباك اجلديد لل�ضريح املقد�س يف
العتبة الع�سكرية مبدينة �سامراء.

أ
الحد 23 ،نيسان/أبريل 12:17 2017

املقد�سة ُتعلن احلداد وتتّ�شح
1010العتبة الع ّبا�سية ّ
بال�سواد بذكرى ا�ست�شهاد االمام الكاظم

ي�ستعد ق�سم دار القر�آن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة
ا�ستذكار ًا للفاجعة الأليمة بذكرى �شهادة الإمام مو�سى بن
لإزاحة ال�ستار عن مو�سوعة �أهل البيت القر�آنية الذي
تعد من �أهم امل�شاريع القر�آنية التي تبنتها العتبة احل�سينية جعفر� ،أعلنت العتبة الع ّبا�سية املق ّد�سة حالة احلداد
الكاظمي ،وذلك تزامن ًا مع تبديل رايات ق ّبة
واحلزن
ّ
املقد�سة.
امل�صائب التي
أالحد 23 ،نيسان/أبريل  12:27 2017الإمامني اجلوادين الكاظمني ،م�ستذكر ًة
َ
انهالت عليه كال�سيل اجلارف ابتدا ًء من ت�س ّلمه الإمامة بعد
�شهادة �أبيه ال�صادق حتى ا�ست�شهاد.
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1111جلنة �إح�صاء الزائرين ت�ؤكد دخول قرابة املليوين زائر يوم الأربعاء واخلمي�س واجلمعة لزيارة الإمام
الكاظم

�سجلت جلنة اح�صاء الزائرين دخول قرابة املليوين زائر يوم االربعاء واخلمي�س واجلمعة لزيارة االمام الكاظم ،والعدد
يف تزايد حتى الو�صول اىل ايام الذروة.

السبت 22 ،نيسان/أبريل 10:28 2017
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1212احل�شود املوالية تتجه �صوب بغداد الحياء ذكرى ا�ست�شهاد االمام الكاظم

�ش��هدت ط��رق حمافظ��ات الع��راق يف الو�س��ط واجلن��وب تواف��د احل�ش��ود الإمياني��ة الغف�يرة الزاحف��ة م�ش��ي ًا عل��ى الأق��دام رج��ا ًال
ون�س��ا ًء و�ش��يوخ ًا و�أطف��ا ًال متوجه��ة �ص��وب ذرى ال��والء الإمام�ين الكاظم�ين.

الخميس 20 ،نيسان/أبريل 12:09 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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�1313سیدة من بالرو�سیا تعتنق الإ�سالم يف حرم الإمام الر�ضا

نطقت ال�سیدة �أون�ستویت�ش من بالرو�سیا ال�شهادتنی يف حرم الإمام الر�ضا ،واعتنقت الدین الإ�سالمي احلنیف.

الثالثاء 18 ،نيسان/أبريل 13:29 2017

1414العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تر�س��ل موكب��ا �ضخم��ا خلدم��ة الزائري��ن املتوجه�ين لإحياء ذك��رى ا�ست�ش��هاد الإمام
الكاظم

�س�يرت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة موكب��ا خدمي��ا �ضخما للم�ش��اركة بخدم��ة الزائرين املتوجه�ين لإحياء ذكرى ا�ست�ش��هاد الإمام
الكاظم.

الثالثاء 18 ،نيسان/أبريل 11:54 2017

16

1515العتبة الكاظمية املقد�سة تعلن اكمال كافة ا�ستعداداتها ال�ستقبال الزائرين بذكرى ا�ست�شهاد االمام الكاظم

تزامن� ًا م��ع ق��رب حل��ول الذك��رى ال�س��نوية الأليمة ال�ست�ش��هاد باب احلوائج الإمام مو�س��ى ب��ن جعفر الكاظ��م� ،أطلقت الأمانة
العام��ة للعتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة براجمه��ا ون�ش��اطاتها اخلدمي��ة والثقافية املتنوع��ة اخلا�صة بهذه املنا�س��بة الأليمة هذا العام،
حت��ت �ش��عار (ي��ا �س��مي الكلي��م) ،لتجدي��د العه��د وال��والء للإم��ام ال�صاب��ر مو�س��ى ب��ن جعف��ر الكاظ��م و�إدامة الزخ��م الروحي
للخ��دم واملواك��ب املعزي��ة والدف��ع بهم نح��و زيادة الهم��م يف �أداء واجب اخلدمة.

الثالثاء 18 ،نيسان/أبريل 10:57 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

1818العتب��ة الر�ضوي��ة املقد�س��ة حتي��ي ذك��رى والدة
�1616سيا�س��يو الهن��د ي�ش��كرون العتب��ات املقد�س��ة يف ام�ير امل�ؤمن�ين
الع��راق
مبنا�س��بة ذك��رى والدة �أم�یر امل�ؤمن�ین وم��وىل املوحدی��ن عل��ی

�ش��هد مهرج��ان ام�ير امل�ؤمن�ين الثق��ايف ال�س��نوي اخلام���س ب��ن �أب��ي طال��ب ،اقي��م يف احل��رم الر�ض��وي املقد���س حف�لا
يف مدينة كلكتا �ش��رق جمهورية الهند ح�ضور ابرز ال�سيا�س�ين بهيج��ا بذك��رى ال��والدة املباركة.
أ
يف الربملان الهندي وعدد من م�س�ؤويل كلكتا ودلهي.
الربعاء 12 ،نيسان/أبريل 12:32 2017
أ
الحد 16 ،نيسان/أبريل 12:05 2017

1919العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تعل��ن افتت��اح العدي��د
م��ن امل�ش��اريع احليوي��ة واخلدمي��ة خ�لال �أي��ام االحتفال
مبول��د �أم�ير امل�ؤمن�ين

1717توزي��ع � 5آالف وجب��ة غذائي��ة للزائري��ن يف ليل��ة �أعلنت العتبة العلوية املقد�س��ة عن النية يف افتتاح العديد من
والدة ولي��د الكعب��ة امل�ش��رفة �أم�ير امل�ؤمن�ين عل��ي
امل�شاريع اخلدمية واملبا�شرة مب�شاريع مهمة �أخرى خالل �أيام
ب��ادرت ادارة وح��دة املطب��خ املرك��زي بالتع��اون م��ع ق�س��مي االحتفال مبولد �أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن �أبي طالب.
أ
اخلدم��ات اخلارجي��ة وال�صيان��ة الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة
الربعاء 12 ،نيسان/أبريل 12:18 2017
املقد�س��ة ،بتوزي��ع � 5آالف وجب��ة غذائي��ة عل��ى الزائري��ن تيمن� ًا
بليل��ة ال��والدة امليمون��ة العط��رة ل�س��يد البلغ��اء ويل اهلل الأعظم
�أم�ير امل�ؤمن�ين عل��ي.
أ
الربعاء 12 ،نيسان/أبريل 12:55 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ُ
املقد�س��ة ُت�ش��اطر م�ؤمن��ي الهن��د 2222مئ��ات االالف م��ن الزائري��ن يحي��ون يف النج��ف
عتب��ات
2020
الع��راق ّ
ِ
اال�ش��رف ذك��رى والدة االم��ام ام�ير امل�ؤمن�ين
�أفراحه��م يف ذك��رى والدة �أم�ير امل�ؤمن�ين

تي ّمن � ًا بالذك��رى العط��رة وامليمون��ة ل��والدة �أم�ير امل�ؤمن�ين �ش��هدت مدين��ة النج��ف اال�ش��رف ا�س��تعدادات امني��ة وخدمي��ة
عل��ي� ، س��تحت�ضن مدين��ة كلكت��ا يف الهن��د فعالي��ات مكثف��ة الحي��اء ذكرى والدة ام�ير امل�ؤمنني االمام علي.
ال ي ن
ثن� 10 ،نيسان/أبريل 18:52 2017
إ
�نوي اخلام���س ال��ذي
مهرج��ان �أم�ير امل�ؤمن�ين الثق��ا ّيف ال�س� ّ
تزام��ن م��ع ق��دوم وف��ود عتب��ات الع��راق املق ّد�س��ة امل�ش��اركة في��ه
وه��ي( :العلو ّي��ة واحل�س��ين ّية والع�س��كر ّية) �إ�ضاف � ًة اىل العتب��ة
الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة اجله��ة الراعي��ة له��ذه الفعال ّي��ة الثقاف ّي��ة.
أ
الربعاء 12 ،نيسان/أبريل 12:01 2017

2121العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تقي��م احتفاله��ا الر�س��مي
مبنا�س��بة ذك��رى والدة �أمري امل�ؤمنني

18

�أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�س��ة احتفالها الر�س��مي
مبنا�سبةذكرىوالدة�سيدالأو�صياءويلاهللالأعظم�أمريامل�ؤمنني
وقائد الغر املحجلني علي ابن ابي طالب ، وذلك يف حفل بهيج
�أقي��م يف رح��اب �صح��ن فاطم��ة ح�ضره �أمن��اء وممثلو العتبات
املقد�سة واملزارات ال�شريفة وممثلو مكاتب املراجع العظام وطلبة
و�أ�ساتذة احلوزة العلمية وم�س�ؤولو امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية
الر�سميةوالأكادمييةاجلامعيةمنهاوالرتبويةوالنخباملجتمعية
والثقافيةوالإعالمية.
الثالثاء 11 ،نيسان/أبريل 12:05 2017

2323العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تنظ��م دورة يف كرب�لاء
ح��ول اال�س��عافات االولي��ة للم�س��عف امليداين يف �س��احات
القتال

يف اط��ار موا�صل��ة الدع��م البن��اء احل�ش��د ال�ش��عبي بكاف��ة
الو�س��ائل املادية واملعنوية والطبية وتقليل اخل�س��ائر يف معارك
التحرير ،نظمت العتبة العبا�سية املقد�سة بالتعاون مع جمعية
الهالل االحمر العراقي واحل�شد ال�شعبي يف حمافظة كربالء
املقد�س��ة دورة ح��ول اال�س��عافات االولية.

ال ي ن
ثن� 10 ،نيسان/أبريل 17:01 2017
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�2424أرجاء ال�صحن احليدري ال�شريف تزدان بامل�صابيح امللونة وعبارات وليد الكعبة امل�شرفة

ازدان��ت �أرج��اء ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف بامل�صابي��ح واالع�لام والالفت��ات امللون��ة الت��ي انت�ش��رت يف �أرج��اء �أواوين��ه املبارك��ة
حاملة عبارات (وليد الكعبة) ،يا علي ،وغريها من العبارات املعربة عن قرب االحتفال بوالدة ويل اهلل �أمري امل�ؤمنني ويع�سوب
الدي��ن وقائ��د الغ��ر املحجل�ين الإم��ام عل��ي بن �أبي طالب ،فيما رفعت راي��ة علي راية الهدى فوق القبة املذهبة للمرقد العلوي
الطاه��ر ايذان��ا ببدء العد التن��ازيل لالحتفال بذكرى والدته العطرة.

أ
الحد 09 ،نيسان/أبريل 10:40 2017

2525اهم املنازل التي اكت�شفتها البعثة العلمية مل�شروع تتبع م�سري ومنازل االمام احل�سني

انه��ى مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة اجل��دل الت�أريخ��ي يف املرحل��ة الثالث��ة م��ن البعث��ة
(عذي��ب الهجان��ات).
العلمي��ة مل�ش��روع تتب��ع م�س�ير ومن��ازل االم��ام احل�س�ين ،واملتمثل��ة بتتب��ع من��زل ُ

أ
الحد 09 ،نيسان/أبريل 10:34 2017

2626اختتام فعاليات امل�ؤمتر االول لالخرتاعات يف كربالء املقد�سة

اختتم��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة بالتع��اون م��ع منت��دى املخرتع�ين العراقي�ين امل�ؤمتر واملعر���ض االول لالخرتاعات حتت �ش��عار
كرب�لا ُء العط��اء حم� ُّ�ط رح��ال العل��م والعلماء ،بح�ضور �ش��خ�صيات علمي��ة واكادميية لعدد من ال��وزارات واجلامعات واملعاهد يف
حمافظة كربالء املقد�س��ة.

السبت 08 ،نيسان/أبريل 16:48 2017

19

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

2727الك��وادر الهند�س��ية ت�ش��رع بالعم��ل يف م�ش��روع �س��رداب ال�ش��هداء داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف وتعل��ن ع��ن
موع��د افتتاحه

�شرعت الكوادر الهند�سية والفنية التابعة ل�شركة ار�ض القد�س بـ��الأعمال الإن�شائية بالعمل يف م�شروع �سرداب ال�شهداء داخل
ال�صحن احل�سيني ال�شريف.

السبت 08 ،نيسان/أبريل 16:01 2017

2929العتب��ات املقد�س��ة يف كرب�لاء توج��ه دع��وة ر�س��مية
�2828س��یدة بلجیكیة تعتنق الإ�س�لام يف احلرم الر�ضوي
للفاتيكان للم�ش��اركة يف مهرجان ربيع ال�ش��هادة
ال�شريف

20

وجه��ت اللجن��ة التح�ضريي��ة ملهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة ال��ذي
اعتنق��ت ال�س��یدة البلجیكی��ة م�یری فابی��ول الموری��ت الإ�س�لام
يق��ام برعاي��ة العتب��ات املقد�س��ة يف كرب�لاء دع��وة ر�س��مية
بنطقها ال�ش��هادتنی يف احلرم الر�ضوي ال�ش��ريف.
السبت 08 ،نيسان/أبريل  15:59 2017للفاتي��كان للح�ض��ور يف حف��ل افتت��اح املهرج��ان ال��ذي يق��ام يف
مرق��د االم��ام احل�س�ين بذك��رى والدت��ه.

الخميس 06 ،نيسان/أبريل 10:51 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

3030االمان��ة اخلا�ص��ة مل��زار ال�صحاب��ي اجللي��ل �س��لمان 3131الأم�ين الع��ام ملنظم��ة �أوب��ك ي��زور مرق��د �أم�ير
املحم��دي تقي��م امل�ؤمت��ر ال�س��نوي ال�ساد���س للبح��وث امل�ؤمن�ين ويثم��ن حف��اوة ا�س��تقبال العراقي�ين
والدرا�س��ات
ا�س��تقبلت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،ال�س��يد

اقام��ت االمان��ة اخلا�ص��ة مل��زار ال�صحاب��ي اجللي��ل �س��لمان حممد باركيندو االمني العام ملنظمة �أوبك والوفد املرافق له،
املحم��دي امل�ؤمت��ر ال�س��نوي ال�ساد���س للبح��وث والدرا�س��ات وذل��ك يف دار �ضياف��ة ام�ير امل�ؤمن�ين بالنج��ف الأ�ش��رف.
الثالثاء 04 ،نيسان/أبريل 11:29 2017
(�س��لمان ملتق��ى االدي��ان) ،يف م��زاره ال�ش��ريف.
الثالثاء 04 ،نيسان/أبريل 14:57 2017

3232العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ع��ن اكم��ال اال�س��تعدادات اخلا�ص��ة ب�إقام��ة معر���ض كرب�لاء ال��دويل الثال��ث
ع�ش��ر للكتاب

�أعلن��ت �إدارة معر���ض كرب�لاء ال��دويل للكت��اب التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن �إ�س��تكمال اال�س��تعدادات اخلا�ص��ة ب�إقام��ة
معر���ض كرب�لاء ال��دويل الثال��ث ع�ش��ر للكت��اب �ضم��ن فعالي��ات مهرج��ان ربيع ال�ش��هادة ال��دويل الذي تقيم��ه االمانات��ان العامتان
للعتبت�ين املقد�س��تني احل�س��ينية والعبا�س��ية.

الثالثاء 04 ،نيسان/أبريل 11:09 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

3434باك�س��تان حتت�ض��ن �ص��ور �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
3333اختت��ام فعالي��ات مهرجان ن�س��يم كرب�لاء يف جامعة وال�س��فارة العراقي��ة تطال��ب مبنحه��ا ار�ش��يف حم��اة
الع��راق
الكوثر يف باك�ستان

اختت��م يف العا�صم��ة الباك�س��تانية �إ�س�لام �آب��اد فعالي��ات
اال�س��بوعى الثق��ايف ملهرج��ان ن�س��يم كرب�لاء ال��ذي اقي��م يف
جامع��ة الكوث��ر برعاي��ة العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة للع��ام
ال�ساد���س عل��ى الت��وايل ،مب�ش��اركة العتب��ات املقد�س��ة العلوي��ة
والع�س��كرية والعبا�س��ية.

طال��ب ال�س��فري العراق��ي يف باك�س��تان الدكت��ور عل��ي يا�س�ين
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،ب�أقام��ة معر���ض دائ��م للح�ش��د
ال�ش��عبي والق��وات االمني��ة يف مق��ر ال�س��فارة يف باك�س��تان ي�ضم
ار�ش��يف خا���ص ب�ص��ور ال�ش��هداء وبطوالته��م.

أ
الحد 02 ،نيسان/أبريل 18:25 2017

ال ي ن
ثن� 03 ،نيسان/أبريل 11:01 2017
إ

22
3535العتبة العلوية تقدم اخلدمات اىل زائري العتبة الع�سكرية يف ذكرى �شهادة االمام الهادي

ب��ادرت ك��وادر العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ممثل��ة بق�س��م اخلدم��ات اخلارجي��ة والآلي��ات بتق��دمي خمتل��ف اخلدم��ات لزائ��ري العتب��ة
الع�س��كرية املقد�س��ة م��ع تواف��د جموعه��م للت�ش��رف ب�إحي��اء ذكرى �ش��هادة الإم��ام علي اله��ادي النقي.
أ
الحد 02 ،نيسان/أبريل 15:55 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

3636البدء بتن�صيب ال�شباك املقد�س ل�ضريح مرقدي االمامني الع�سكريني يف مدينة �سامراء

اعل��ن مدي��ر م�ش��روع �صناع��ة ال�ش��باك املقد���س ل�ضري��ح مرق��دي االمام�ين الع�س��كريني حج��ة اال�س�لام وامل�س��لمني ال�س��يد
ابراهيم الالجوردي ،عن البدء بتن�صيب وتركيب ال�شباك ،الذي مت �صناعته يف مدينة قم املقد�سة ونقله اىل مدينة �سامراء.

أ
الحد 02 ،نيسان/أبريل 15:12 2017

املقد�س��ة� :أك ُ
رث من ملي َ ْ
��ون زائر
3737احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن جن��اح الزي��ارة املليوني��ة 3838العتب ُ��ة الع�س��كر ّي ُة ّ
�أحيوا مرا�سيم زيارة ا�ست�شهاد الإمام الهادي
بذك��رى ا�ست�ش��هاد الإم��ام اله��ادي

�أعلن��ت مديري��ة �أم��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن جن��اح اخلط��ة
الأمني��ة اخلا�ص��ة بزي��ارة مرق��د الإمام�ين الع�س��كريني يف
ذك��رى ا�ست�ش��هاد الإم��ام علي الهادي ،فيم��ا �أكدت احباط
حماول��ة ال�س��تهداف الزائري��ن ق��رب ق�ض��اء بل��د.

أ
الحد 02 ،نيسان/أبريل 11:53 2017

�أعلن��ت العتب� ُة الع�س��كر ّية املق ّد�س��ة ع��ن انته��اء مرا�س��يم زي��ارة
ا�ست�ش��هاد الإم��ام اله��ادي الت��ي ا�س��تم ّرت مل� ّدة ثالث��ة �أ ّي��ام
من��ذ الأ ّول م��ن �ش��هر رج��ب الأ�ص� ّ�ب ،حي��ث بل��غ ع��د ُد الزائري��ن
�أك�ثر م��ن ملي� َ ْ
�ون زائ� ٍ�ر م��ن جمي��ع حمافظ��ات الع��راق وال��دول
الإ�س�لام ّية.
أ
الحد 02 ،نيسان/أبريل 11:46 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

3939مئات االالف من الزائرين ي�صلون �سامراء لإحياء زيارة ا�ست�شهاد الأمام علي الهادي

�أعل��ن قائ��د عملي��ات �س��امراء الل��واء الرك��ن عم��اد الزه�يري ،و�ص��ول مئ��ات االالف م��ن الزائري��ن اىل مدين��ة �س��امراء لإحي��اء
منا�س��ك زي��ارة ا�ست�ش��هاد الإم��ام عل��ي اله��ادي ،م�ش�ير ًا اىل �أن اج��راءات امني��ة م�ش��ددة يت��م تنفيذه��ا حلماي��ة الزائري��ن.

السبت 01 ،نيسان/أبريل 11:24 2017

4040كربالء 20 :الف موكب ح�سيني قدموا خدماتهم للقوات االمنية والعتبة احل�سينية تكرمهم

كرمت العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة املواكب احل�س��ينية يف كافة املحافظات لدورها يف دعم القوات االمنية بكافة عناوينها ماديا
ولوج�ستيا بح�سب م�س�ؤول ق�سم املواكب احل�سينية يف العتبة.

السبت 01 ،نيسان/أبريل 10:12 2017

24
4141امل�سلمون يف خمتلف انحاء العامل يقيمون االحتفاالت الحياء ذكرى والدة االمام حممد الباقر

احيا اتباع اهل البيت يف خمتلف مدن العامل اال�سالمية وغري اال�سالمية ،ذكرى والدة االمام حممد الباقر.

الخميس 30 ،آذار/مارس 15:21 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

4242العتبة احل�سينية املقد�سة تنظم حفال ت�أبيني ال�ستذكار �شهداء احل�شد ال�شعبي

نظمت العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة حفال تابينيا ال�س��تذكار �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي الذين نالوا �ش��رف ال�ش��هادة يف املعارك �ضد
ع�صابات داع�ش االجرامية دفاعا عن العراق ومقد�ساته ،و�سط ح�ضور �شخ�صيات دينية وحكومية وع�شائرية.

الخميس 30 ،آذار/مارس 15:16 2017

4343عمليات �سامراء تعقد م�ؤمتر ًا ملناق�شة اخلطة الأمنية يف �سامراء ا�ستعداد ًا لزيارة الأمامني الع�سكريني

عق��د قائ��د عملي��ات �س��امراء الل��واء ق��وات خا�ص��ة الرك��ن عم��اد الزه�يري ،يف مق��ر قي��ادة العملي��ات ،م�ؤمت��ر ًا تن�س��يقي ًا ملناق�ش��ة
اخلط��ة اخلا�ص��ة بزي��ارة االمام�ين الع�س��كريني الت��ي ت�ص��ادف االي��ام املقبل��ة.

الثالثاء 28 ،آذار/مارس 12:07 2017

4444االمني العام للعتبة الع�سكرية يعلن عن موعد ن�صب ال�شباك الذهبي يف مرقد الع�سكريني

ك�ش��ف الأمني العام للعتبة الع�س��كرية املقد�س��ة ال�ش��يخ �س��تار املر�ش��دي ،عن قرب ن�صب ال�ش��باك الذهبي اجلديد ملرقد الإمامني
الع�س��كريني ،وكان املر�ش��دي قد و�صل اىل كربالء املقد�س��ة لزيارة مرقد الإمام احل�س�ين.

الثالثاء 28 ،آذار/مارس 11:59 2017

4545العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن اكم��ال اال�س��تعدادات النط�لاق فعالي��ات مهرج��ان ن�س��يم كرب�لاء ال�س��نوي
بن�س��خته الرابع��ة يف باك�س��تان

قال��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة انه��ا ا�س��تكملت اال�س��تعدادات النط�لاق فعالي��ات مهرج��ان ن�س��يم كرب�لاء ال�س��نوي بن�س��خته
الرابع��ة يف باك�س��تان ومب�ش��اركة العتب��ات املقد�س��ة العلوي��ة والعبا�س��ية والع�س��كرية واالمان��ة العام��ة للم��زارات ال�ش��يعية.

الثالثاء 28 ،آذار/مارس 11:53 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

4646م�شروع ت�سقيف �صحن الإمام احل�سن يف العتبة العلوية ي�شهد االنتهاء من تركيب املفا�صل الإن�شائية

�أجن��زت الك��وادر الفني��ة والهند�س��ية العامل��ة يف ال�ش��ركة املنف��ذة مل�ش��روع ت�س��قيف �صح��ن الإم��ام احل�س��ن ،مرحل��ة تركي��ب
جمي��ع املفا�ص��ل احلديدي��ة للم�ش��روع.

الثالثاء 28 ،آذار/مارس 11:43 2017

علي
4747م�صورة فرن�سية دولية� :أنا منبهرة من ر�ؤية الأجواء الروحية والإميانية املنت�شرة يف �أرجاء مرقد الإمام ٍّ

�أعرب��ت امل�ص��ورة الدولي��ة الفرن�س��ية اميليان��ا مالفات��و ع��ن عمي��ق �إعجابه��ا و�س��رورها وه��ي تتج��ول يف �أروق��ة ال�صح��ن احلي��دري
ال�ش��ريف وج��زء الزي��ارة والعب��ادة يف �صحن فاطمة.

ال ي ن
ثن� 27 ،آذار/مارس 10:33 2017
إ

4848العتبة احل�سينية تقيم امل�ؤمتر العلمي الثاين الحياء تراث علماء كربالء مب�شاركة باحثني من خارج العراق

�أعل��ن جمم��ع الإم��ام احل�س�ين العلم��ي ،لتحقي��ق ت��راث �أه��ل البي��ت التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة عزمه �إقام��ة امل�ؤمتر
العامل��ي الث��اين لإحي��اء ت��راث علم��اء كربالء حتت �ش��عار ال�ش��يخ الفقيه احمد بن فهد احللي �أمن��وذج يف �آيار  /مايو املقبل ،الذي
يعد من ابرز علماء ال�ش��يعة الإمامية يف القرن التا�س��ع الهجري.

أ
الحد 26 ،آذار/مارس 18:46 2017

26
4949العتبة احل�سينية املقد�سة :قدمنا الدعم لأكرث من �أربعني الف نازح يف املو�صل

�أكد ع�ضو جمل���س �إدارة العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة جالوي نعمة ال�س��يالي� ،أن العتبة احل�س��ينية قدمت الدعم اللوج�س��تي للكثري
من النازحني خالل الأ�سبوع الذي تواجد فيه موكبها باملو�صل.

السبت 25 ،آذار/مارس 14:33 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)
املقد�سة ت�شر ُع بت�صميم و�صناعة �ش ّباك مزار القا�سم بن الإمام مو�سى بن جعفر
5050العتبة الع ّبا�سية ّ

اك
و ّقع��ت الأمان� ُة العا ّم��ة للعتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة عق��د ًا م��ع م��زار القا�س��م ب��ن الإمام مو�س��ى بن جعفر من �أجل �إن�ش��اء �ش� ّب ٍ
جدي� ٍ�د خا��ّ�ص ب��ه ،ليك��ون ه��ذا العمل �ضمن �سل�س��لة الأعم��ال التي يقوم بها امل�صنع ل�صناعة هذا ال�ش� ّباك ومثيالته.
السبت 25 ،آذار/مارس 10:43 2017

5151جمموع��ة االم��ام احل�س�ين االعالمي��ة حت�ص��ل عل��ى املرك��ز الث��اين يف م�س��ابقة اف�ض��ل ربورت��اج ع��ن زي��ارة
االربع�ين املليوني��ة

ح�صل��ت جمموع��ة قن��وات االم��ام احل�س�ين الف�ضائي��ة عل��ى املرك��ز الثاين يف م�س��ابقة اف�ضل ربورت��اج عن الزي��ارة االربعينية
املقد�س��ة التي اقامتها العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة مب�ش��اركة العديد من القنوات الف�ضائية.

أ
الربعاء 22 ،آذار/مارس 18:54 2017

5252العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تقي��م م�س��ابقة
5353تزامن��ا م��ع والدة ال�س��يدة فاطم��ة الزه��راء
الزه��راء القر�آني��ة ال�س��نوية لطلب��ة املدار���س يف
افتت��اح امل�ضی��ف اجلدی��د يف ح��رم الإم��ام الر�ض��ا
حمافظ��ة بغ��داد

� أعل��ن املدی��ر الع��ام للعالق��ات العام��ة و�ش��ؤون و�س��ائل الإعالم
�أق��ام معه��د الق��ر�آن الك��رمي فرع بغ��داد التابع للعتبة العبا�س��ية
يف العتب��ة الر�ضوی��ة املقد�س��ة توكل��ی زاده ع��ن افتت��اح امل�ضی��ف
املقد�س��ة م�س��ابقة الزه��راء القر�آني��ة ال�س��نوية الثاني��ة
اجلدید يف حرم الإمام الر�ضا ،بالتزامن مع ذكرى والدة
اخلا�ص��ة بطلب��ة املدار���س املتو�س��طة والإعدادي��ة ،مب�ش��اركة
ال�صدیق��ة الطاهرة فاطمة الزهراء.
ع�ش��رات الطلبة ،بهدف غر���س روح املحبة القر�آنية يف نفو���س
ال ي ن
ثن� 20 ،آذار/مارس 14:57 2017
إ
الفتي��ة امل�ش��اركني واحلا�ضري��ن.
أ
الربعاء 22 ،آذار/مارس 12:09 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

5454العتبة احل�سينية املقد�سة تكرم 1000فتاة بلغت �سن التكليف ال�شرعي مبنا�سبة ذكرى والدة ال�سيدة الزهراء

اقام��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة يف املخي��م احل�س��يني حف�لا لتك��رمي  1000فت��اة بلغ��ن �س��ن التكلي��ف ال�ش��رعي يف ذك��رى والدة
ال�س��يدة الزهراء واالعالن عن ال�س�ير وفق نهجها والعمل ب�س��لوكها.

ال ي ن
ثن� 20 ،آذار/مارس 14:49 2017
إ

ُ
املقد�سة ُتنجز �أكرث من  150م�شروع ًا عمران ّي ًا وخدم ّي ًا مبليار دوالر فقط خالل  13عام ًا
5555
العتبة الع ّبا�سية ّ

�أعلن املتويل ال�ش��رعي للعتبة العبا�س��ية املقد�س��ة ال�س��يد �أحمد ال�صايف عن جمموع ما بلغ من �صرف ّيات العتبة لإجناز م�ش��اريعها
واملتو�س��طة وال�صغرية ،جاء ذلك �أثناء كلمته التي �ألقاها مبنا�س��بة افتتاح
اال�س�تراتيج ّية وم�ش��اريع البنى التحت ّية الكبرية منها
ّ
أهم امل�شاريع العمران ّية العمالقة ذات الطابع
م�شروع تو�سعة حرم �أبي الف�ضل الع ّبا�س بت�سقيف �صحنه ال�شريف ،وهو �أحد � ّ
اخلدمي ،وي�أتي هذا الإعالن يف �سابق ٍة تـُع ّد الأوىل من نوعها �إعالم ّي ًا يف هذا ال�صدد.
ّ

ال ي ن
ثن� 20 ،آذار/مارس 13:59 2017
إ

28
ُ
املقد�سة تفتتح م�شروع تو�سعة حرم مرقد �أبي الف�ضل بت�سقيف �صحنه ال�شريف
5656
العتبة الع ّبا�سية ّ

بالتزام��ن م��ع ذك��رى والدة ال�س � ّيدة الطاه��رة فاطم��ة الزه��راء وتي ّمن � ًا به��ذه الذك��رى العط��رة افتتح��ت العتب � ُة الع ّبا�س��ية
املق ّد�س��ة ،م�س��اء ي��وم ال�س��بت ،م�ش��روع تو�س��عة ح��رم مرق��د �أب��ي الف�ض��ل بت�س��قيف �صحن��ه ال�ش��ريف.

أ
الحد 19 ،آذار/مارس 15:24 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

5757العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تقي��م ن��دوة بحثي��ة 6060افتت��اح �ش��باك �ضري��ح ال�صحاب��ي ميث��م التم��ار ر�ضي
احياءا للرتاث الكربالئي بطريقة البحوث االكادميية اهلل عنه بح�ضور ر�س��مي و�شعبي كبري

حتت �شعار الرتاث الكربالئي بعيون اكادميية ،اقام ق�سم �ش�ؤون بح�ض��ور ر�س��مي و�ش��عبي كب�ير ،افتتح��ت االمان��ة اخلا�ص��ة مل��زار
املعارفاال�سالميةيفالعتبةالعبا�سيةاملقد�سةبالتعاونمعجامعة ال�صحابيميثمالتمارر�ضياهللعنه�،شباكال�ضريحاملطهربعد
ذي قار ندوة بحثية مو�سعة احياءا للرتاث الكربالئي بح�ضور عدد اكمال اعمال ن�صبه بايد كوادر عراقية متخ�ص�صة.
السبت 18 ،آذار/مارس 16:54 2017
من الباحثني ومعنيني يف املجال الرتاثي.
أ
الحد 19 ،آذار/مارس 13:43 2017

ال�س�لام ي��زدان
5858تك��رمي جمموع��ة االم��ام احل�س�ين االعالمي��ة يف �6161صح��نُ �أب��ي الف�ض��ل الع ّبا���س علي��ه ّ
مبنا�س��بة املول��د الفاطم��ي
خت��ام فعالي��ات معر�ض النجف اال�ش��رف ال��دويل للكتاب ب�أكالي��ل الزّ ه��ور ُ

كرم��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،جمموع��ة قن��وات االم��ام
احل�س�ين االعالمي��ة ،خ�لال مرا�س��يم اختت��ام فعالي��ات
معر���ض النج��ف اال�ش��رف للكت��اب بدورت��ه التا�س��عة ،ال��ذي
�ش��هد م�ش��اركة  230دار ن�ش��ر وم�ؤ�س�س��ة حملية وعربية ودولية
عر�ض��ت �أك�ثر م��ن � 50أل��ف عن��وان يف خمتل��ف العل��وم.

أ
الحد 19 ،آذار/مارس 13:40 2017

قام��ت م�لاكاتُ جمموع��ة م�ش��اتل الكفي��ل التابع��ة لق�س��م
ال�ش�ؤون اخلدم ّية يف العتبة العبا�سية املقد�سة بتزيني ال�صحن
ال�ش��ريف ملرق��د ابي الف�ضل العبا���س م��ن الداخل واخلارج
ب�أن��واع و�أل��وان خمتلف��ة م��ن الزه��ور مبنا�س��بة الذك��رى العطرة
لوالدة ب�ضعة الر�س��ول الأعظم حممد (�ص ّلى اهلل عليه و�آله)،
ال�س��يدة فاطم��ة الزهراء.
السبت 18 ،آذار/مارس 11:53 2017

5959العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م مهرجانه��ا
ال�س��نوي االول مبنا�س��بة والدة ال�س��يدة الزه��راء6262 العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ار�س��ال قافل��ة
مبنا�س��بة ال��والدة امليمون��ة لب�ضع��ة الر�س��ول االكرم  ،ال�س��يدة كب�يرة م��ن امل�س��اعدات االن�س��انية واالغاثي��ة لنازح��ي
فاطمة الزهراء ،اقامت العتبة احل�سينية املقد�سة مهرجانها املو�ص��ل

ال�س��نوي االول بعن��وان اال�س��رة امل�س��لمة ب�ين الثواب��ت واملتغ�يرات ،اعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ار�س��ال قافل��ة كب�يرة م��ن
فاطم��ة الزه��راء� أمنوذج��ا ،بح�ض��ور �ش��خ�صيات علمائي��ة امل�س��اعدات االن�س��انية واالغاثي��ة للنازحني من اه��ايل املو�صل.
واكادميي��ة وجم��ع غفري من الن�س��اء وال�ش��باب.
السبت 18 ،آذار/مارس 16:56 2017

الخميس 16 ،آذار/مارس 13:25 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�6363أه��ايل النج��ف يفتتح��ون موكب��ا غ��رب املو�ص��ل 6464جمهوري��ة نيجريي��ا ته��دي خمطوط��ة قر�آني��ة
لتق��دمي الدع��م وامل�س��اعدات للمقاتل�ين والأ�س��ر الهاربة ن��ادرة ملتح��ف الإم��ام احل�س�ين
�أعل��ن مرك��ز الإم��ام احل�س�ين ل�صيان��ة وترمي��م
م��ن بط���ش داع���ش الإرهاب��ي

افتتح��ت جلن��ة الإر�ش��اد والتعبئ��ة للدف��اع عن عراق املقد�س��ات املخطوط��ات التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ان��ه انته��ى
التابعة للتعبة العلوية املقد�سة موكبا لأهايل النجف اال�شرف ،م�ؤخ��را م��ن ترمي��م خمطوط��ة قر�آني��ة ن��ادرة كانت ق��د �أهديت
يف تل قلي �شرقي ناحية تل عبطة غرب حمافظة نينوى تقدمي م��ن جمهوري��ة نيجريي��ا.
الثالثاء 14 ،آذار/مارس 11:50 2017
الدعم اللوج�ستي وامل�ساعدات للمقاتلني وللأ�سر النازحة من
بط�ش داع�ش الإرهابي.
الثالثاء 14 ،آذار/مارس 11:57 2017

30

6565العتبة احل�سينية تنظم م�ؤمترا دوليا بح�ضور طوائف و�أديان خمتلفة ردا على فكر داع�ش املتطرف

عق��دت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة م�ؤمت��ر الإع�لام ال��دويل الأول عل��ى قاعة خ��امت الأنبياء يف ال�صحن احل�س��يني
ال�ش��ريف وال��ذي حم��ل �ش��عار (�ش��ذرات م��ن حي��اة النب��ي حمم��د  لع��امل ميل��ؤه الأم��ن وال�س�لام) بح�ض��ور �ش��خ�صيات م��ن
خمتل��ف الطوائ��ف والأدي��ان م��ن داخل الب�لاد وخارجه.
ال ي ن
ثن� 13 ،آذار/مارس 17:24 2017
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

6666العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تختت��م فعالي��ات 6868كرب�لاء :توا�ص��ل العم��ل ب�إن�ش��اء �س��رداب ال�ش��هداء
امل�س��ابقة الوطني��ة الثاني��ة للروادي��د احل�س��ينيني .يف ال�صحن احل�س��يني ال�شريف

اختتم��ت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية فعالي��ات امل�س��ابقة توا�ص��ل امل�لاكات الهند�س��ية والفني��ة يف العتب��ة احل�س��ينية
الوطني��ة الثاني��ة للروادي��د احل�س��ينيني والت��ي حمل��ت عن��وان املقد�س��ة العمل على �إن�ش��اء �س��رداب ال�ش��هداء يف ال�صحن
احل�س��يني ال�ش��ريف املمتد من باب الكرامة اىل باب الرجاء.
(�إحن��ه غ�ير ح�س�ين م��ا عدن��ه و�س��يلة).
ال ي ن
ثن� 13 ،آذار/مارس 13:53 2017
إ

ال ي ن
ثن� 13 ،آذار/مارس 12:00 2017
إ

املقد�س��ة تع ّ��د برناجم�� ًا عزائ ّي�� ًا
6767النج��ف وكرب�لاء حتيي��ان ذك��رى وف��اة �أم البن�ين 6969العتب ُ��ة الع ّبا�س��ية ّ
يف ذك��رى وف��اة ال�س��يدة ام البن�ين
وتعق��دان ن��دوات ثقافي��ة

اتّ�ش��حت �أروق��ة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مبع��امل احل��زن
وال�س��واد يف ذكرى وفاة ال�س��يدة الطاهرة �أم البنني ،فيما
ب��ادرت هي��أة املواكب بن�ش��ر ال�س��واد يف �أرج��اء ال�صحن العلوي
ال�ش��ريف وكذل��ك رفع��ت راي��ة الع��زاء ف��وق قب��ة الإم��ام �أم�ير
امل�ؤمن�ين عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب وذل��ك �إيذان� ًا بب��دء مرا�س��م
الع��زاء يف ذك��رى وفاته��ا.

ال ي ن
ثن� 13 ،آذار/مارس 12:28 2017
إ

ا�س��تذكار ًا لوفائه��ا وتعزي��ة ابنه��ا وفل � ّذة كبده��ا �أب��ي الف�ض��ل
بع�ض التّ�ضحيات اجل ّمة املتم ّثلة
الع ّبا�س ،ووفا ًء لر ِّد ِ
جميل ِ
بدوره��ا البط��و ّ
�وي التي ق ّدمتها م��ن �أجل �إعالء كلمة
يل والرتب� ّ
�أهل البيت �سالم اهلل عليهم� ،أع ّدت العتب ُة الع ّبا�سية املق ّد�سة
خا�ص� ًا ب�إحي��اء هذه املنا�س��بة الأليمة ،ذكرى
برناجم� ًا عزائ ّي� ًا ّ
رحيلها.

أ
الحد 12 ،آذار/مارس 11:32 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

7070انط�لاق موك��ب ع��زاء الكوف��ة �ص��وب كرب�لاء
الحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد ال�س��يدة ام البن�ين

انطل��ق� ،صب��اح الي��وم ال�س��بت ،موك��ب ع��زاء الكوف��ة الق��ادم
م��ن النج��ف اال�ش��رف �ص��وب كرب�لاء املقد�س��ة الحي��اء ذك��رى
ا�ست�ش��هاد ال�س��يدة ام البن�ين.

السبت 11 ،آذار/مارس 16:06 2017

7373تنظي��م ال��دورة اخلام�س��ة ملهرج��ان �أمريامل�ؤمنني
يف الهند

7171العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تفتت��ح معر���ض النج��ف
اال�ش��رف ال��دويل للكت��اب بدورت��ه التا�س��عة

�أفتتح��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة معر�ض النجف
اال�شرف الدويل للكتاب بدورته التا�سعة حتت �شعار املعرفة ح�شد
ذخريتها الكتاب ،مب�شاركة  230دار ن�شر حملية وعربية واجنبية
و اكرث من  50الف عنوان مبختلف العلوم.

السبت 11 ،آذار/مارس 15:35 2017

�أعلن��ت ال ّلجن � ُة التح�ضري ّي��ة ملهرج��ان �أم�ير امل�ؤمن�ين
الثق��ا ّيف ال�س��نوي الت��ي ُتقيم��ه وترع��اه العتب � ُة الع ّبا�س��ية
املق ّد�س��ة خ��ارج الع��راق يف جمهوري��ة الهن��د حتدي��د ًا� ،أنّ
الن�س��خة اخلام�س��ة من��ه �س�تُقام يف ح�س��ينية ف�ض��ل الن�س��اء يف
مدينة كلكتا الهند ّية للم ّدة من  19 - 14رجب 1438هـ ،حتت
لام ا ُ
حل َّج ُة َع َلى ال ِع َبا ِد َوال َها ِدي
ال�س� ُ
�ش��عار �أَ ِم ُري املُ�ؤ ِْم ِن َني َع َل ْيه َّ
�إىل ال َّر َ�شا ِد ،وذلك �إحيا ًء لذكرى الوالدة العطرة لباب مدينة
عل��م الر�س��ول  الإم��ام عل��ي.
أ
الربعاء 08 ،آذار/مارس 11:22 2017

�7272أختت��ام مهرج��ان احل�س�ين ال�صغ�ير مل�س��رح الطف��ل 7474العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ت�س��تقبل طبيب��ا عراقي��ا
مغرتب��ا ينقل م�ش��روعا خلدم��ة املواطن�ين وزائري مرقد
بدورت��ه الثالث��ة و�س��ط م�ش��اركة حملي��ة ودولي��ة
عل��ى م��دار ثالث��ة اي��ام م��ن العرو���ض امل�س��رحية ،اختت��م ي��وم �أم�ير امل�ؤمنني
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الثالث��اء ،مهرج��ان احل�س�ين ال�صغ�ير ال��دويل الثال��ث مل�س��رح
الطف��ل برعاي��ة العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،اذ اعتلى االطفال
خ�ش��بة امل�س��رح يف ثماني��ة عرو���ض م�س��رحية من داخ��ل العراق
وخارج��ه رك��زت يف مو�ضوعاته��ا عل��ى بن��اء �ش��خ�صية االطفال
ليكون��وا قادري��ن عل��ى مواجهة امل�س��تقبل.

أ
الربعاء 08 ،آذار/مارس 13:49 2017

ا�س��تقبلت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة املغ�ترب
يف الياب��ان الدكت��ور �أحم��د عب��د الك��رمي الأعرج��ي املتخ�ص�ص
بـ��كهربائية القل��ب والوف��د املراف��ق ل��ه ،وج��رى احلدي��ث ح��ول
�أف��كار علمي��ة طبي��ة م��ن اج��ل االرتق��اء بالواقع العلم��ي والطبي
�أكادميي��ا �أو تدريبي��ا.

أ
الربعاء 08 ،آذار/مارس 11:12 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

7575اقام��ة مهرج��ان االنتفا�ض��ة ال�ش��عبانية االول 7777العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعر���ض خمطوط��ات
بعن��وان دم��اء االنتفا�ضة ال�ش��عبانية تثم��ر يف انت�صارات ن��ادرة بع��د اخ�ضاعه��ا للرتمي��م
احل�ش��د املقد���س يف كرب�لاء
عر���ض مرك��ز الإم��ام احل�س�ين لرتمي��م و�صيان��ة

اق��ام املرك��ز العامل��ي للفن��ون الت�ش��كيلية وبالتع��اون م��ع جمل���س املخطوط��ات التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��دد م��ن
اعي��ان كرب�لاء املقد�س��ة وبرعاي��ة العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،املخطوط��ات بع��د اخ�ضاعه��ا للرتمي��م وف��ق الط��رق احلديث��ة
مهرج��ان االنتفا�ض��ة ال�ش��عبانية الت�أ�سي���س االول بعن��وان دم��اء امل�س��تخدمة عاملي��ا.
أ
الحد 05 ،آذار/مارس 15:33 2017
االنتفا�ض��ة ال�ش��عبانية تثم��ر يف انت�ص��ارات احل�ش��د املقد���س.
ال ي ن
ثن� 06 ،آذار/مارس 18:22 2017
إ

�7676أك�ثر م��ن  210دار ن�ش��ر حملي��ة وعربي��ة وا�س�لامية 7878العتب��ة العلوية املقد�س��ة ترعى امل�س��ابقة القر�آنية
الدورية الثامنة لطلبة دار القر�آن الكرمي
ت�ش��ارك يف معر�ض النجف اال�شرف الدويل للكتاب

�أك��د ع�ض��و جمل���س �إدارة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة رئي���س
اللجن��ة التح�ضريي��ة ملعر���ض النج��ف الأ�ش��رف للكت��اب عي�س��ى
اخلر�س��ان ،م�ش��اركة �أك�ثر م��ن  210دار ن�ش��ر حملي��ة وعربي��ة
و�إ�سالمية ودولية يف فعاليات معر�ض النجف الأ�شرف للكتاب
والذي �ستنطلق فعاليات دورته التا�سعة برعاية العتبة العلوية
املقد�س��ة للف�ترة م��ن  2017/3/9لغاي��ة .2017/3/18

ال ي ن
ثن� 06 ،آذار/مارس 11:18 2017
إ

�أقام��ت وح��دة التعلي��م الق��ر�آين التابع��ة ل��دار الق��ر�آن الك��رمي
يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة امل�س��ابقة القر�آني��ة الدورية الثامنة
لطلبته��ا م��ن الق � ّراء َ
واحل َفظ��ة �ضم��ن براجمه��ا التطويري��ة
امل�س��تمرة.

أ
الحد 05 ،آذار/مارس 15:26 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

7979انط�لاق فعالي��ات مهرج��ان احل�س��يني ال�صغ�ير 8181ق�س��م الن�ش��اطات العام��ة يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ينظ��م امل�س��ابقة الوطني��ة للروادي��د بن�س��ختها
ال��دويل الثال��ث مل�س��رح الطف��ل
بح�ض��ور حكوم��ي وجماه�يري وفن��ي م��ن داخ��ل الع��راق الثاني��ة

وخارج��ه انطلق��ت فعالي��ات مهرج��ان احل�س��يني ال�صغ�ير
الدويل الثالث مل�س��رح الطفل الذي ينظمه ق�س��م رعاية وتنمية
الطفول��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة،املهرجان ت�ضم��ن
م�ش��اركة  8عرو�ض م�س��رحية متنوعة وخمتلفة امل�ضامني التي
ت�برز جوان��ب م��ن الق�ضي��ة احل�س��ينية اخلال��دة.

أ
الحد 05 ،آذار/مارس 14:52 2017

نظم ق�س��م الن�ش��اطات العامة للعتبة احل�س��نية املقد�س��ة �ش��عبة
ال�صوت احل�سيني امل�سابقة الوطنية بن�سختها الثانية لرواديد
الع��راق م��ن فئت��ي الفتي��ة وال�ش��باب حي��ث تت��م اال�س��تعدادت
للم�س��ابقة النهائي��ة الت��ي �س��تكون يف التا�س��ع م��ن �ش��هر اذار
اجلاري.

أ
الحد 05 ،آذار/مارس 10:28 2017

8282دار العل��وم للتحقي��ق والطباع��ة والن�ش��ر والتوزي��ع
اخلا�ص��ة مل��زار ال�صحاب��ي اجللي��ل ميث��م ت�س��تعد للم�ش��اركة يف معر���ض النج��ف الأ�ش��رف ال��دويل
8080الأمان��ة
ّ
الت ّمار ر�ضوان اهلل عليه ُتعلن عن موعد افتتاح ال�ش�� ّباك للكتاب
ت�س��تعد دار العل��وم للتحقي��ق والطباع��ة والن�ش��ر والتوزي��ع
اجلدي��د ملرقده ال�ش��ريف

اخلا�ص��ة مل��زار ال�صحاب� ّ�ي اجللي��ل ميث��م ب��ن للم�ش��اركة يف معر���ض النج��ف الأ�ش��رف ال��دويل للكت��اب يف
اعلن��ت الأمان��ة
ّ
يحي��ى الت ّمارر�ض��وان اهلل علي��ه ع��ن موع��د �إزاح��ة ال�س��تار ع��ن النجف اال�ش��رف وذلك يف �إطار �أن�ش��طتها الرتبوية والثقافية.
السبت 04 ،آذار/مارس 17:55 2017
ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��ده ال�ش��ريف.
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أ
الحد 05 ،آذار/مارس 11:34 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ً
ُ
ُ
مو�س��وعة
املقد�س��ة ُت�ص��در
ا�س��ية
العتب��ة الع ّب
8383
ّ
ً
�إعراب ّي ً
�ش��املة لكت��اب نه��ج البالغ��ة
��ة

�صدرت حديث ًا عن ق�س��م ال�ش��ؤون الفكر ّية والثقاف ّية يف العتبة
الع ّبا�سية املق ّد�سة مو�سوع ٌة �شاملة لإعراب نهج البالغة ،وهي
لل�سفر اخلالد كتاب
�أ ّول مو�سوع ٍة تخرج على ال�صعيد
ّ
النحوي ِّ
نهج البالغة للإمام علي بن �أبي طالب.

السبت 04 ،آذار/مارس 11:08 2017

8585العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تقي��م جمل���س ع��زاء يف
ال�صح��ن ال�ش��ريف لإحياء ذكرى �ش��هادة الزهراء
8686احي��اءا لذك��رى �ش��هادة �س��يدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة
الزه��راء عل��ى الرواي��ة الثالث��ة� ،أقام��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة
العبا�س��ية املقد�س��ة جمل���س ع��زاء يف ال�صح��ن ال�ش��ريف ملرق��د اب��ي
الف�ض��ل العبا���س ا�س��تمر مل��دة ثالث��ة اي��ام وت�ضم��ن حما�ض��رة
ديني��ة لل�س��يد منتظ��ر احلي��دري حت��دث خالله��ا ع��ن املظلومي��ة
الكب�يرة الت��ي حلق��ت بالزه��راء م�س��تح�ضرا م��ا قدمت��ه م��ن
ت�ضحي��ات يف �س��بيل الر�س��الة ال�س��ماوية.

أ
الربعاء 01 ،آذار/مارس 11:54 2017

�8484ش��عبة التبلي��غ الدين��ي يف العتب��ة العلوية املقد�س��ة
ت�ص��در كتاب فدك مرياث النبوة وعنوان اخلالفة

�أ�ص��درت �ش��عبة التبلي��غ التابع��ة لق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة يف 8787اي��ران :نق��ل ال�ضري��ح اجلدي��د ملرق��دي االمام�ين
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،كتيب��ا بعن��وان ف��دك م�يراث النب��وة الع�س��كريني اىل �س��امراء

وعن��وان اخلالف��ة .

اف��ادت جلن��ة اع��ادة اعم��ار العتب��ات املقد�س��ة يف اي��ران بنق��ل
أ
الربعاء 01 ،آذار/مارس  13:15 2017ال�ضري��ح اجلدي��د ملرق��دي االمامني الع�س��كريني من ايران
وبالتن�س��يق مع امل�س��ؤولني العراقيني اىل �س��امراء.

أ
الربعاء 01 ،آذار/مارس 11:07 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

8888االنتهاء من �آخر مراحل م�شروع تو�سعة احلرم بت�سقيف ال�صحن ال�شريف ملرقد �أبي الف�ضل الع ّبا�س

� أعلن رئي�� ُ�س ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س� ّية يف العتبة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة املهند�س �ضياء جميد ال�صائغ عن االنتهاء من �آخر مراحل
ال�س��قوف ال َّثانوي��ة والدِّ يكورات
م�ش��روع تو�س��عة احل��رم بت�س��قيف ال�صح��ن ال�ش��ريف ملرق��د �أبي الف�ض��ل الع ّبا���س ،وهي تغليف ُّ
ال َّداخلية باملرايا ّ
املقطعة ف�سيف�س��ائ ّي ًا التي تنتهي بها �آخر �صفحات هذا امل�ش��روع.

شباط/ف�اير 11:09 2017
الثالثاء28 ،
ب
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م�ش��اريع العتب��ة
الربازيل��ي يف الع��راق:
8989العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�س��تلم اجازة ا�س��تثمار 9090ال�س��فري
ُ
ّ
ٌ
ومدع��اة للفخ��ر
املقد�س��ة رائع��ة
مط��ار كرب�لاء وحت��دد موع��د هب��وط اول طائ��رة عل��ى الع ّبا�س��ية ّ
ار�ضه
�أ ّك��د ال�س��ف ُري الربازيل� ّ�ي اجلدي��د يف الع��راق ال�س�ير ميغي��ل دي

اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن عزمه��ا ماغالهاي��ز� ،أنّ م�ش��اريع العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة غاي��ة يف
ال�س��تقبال اول طائ��رة يف مط��ار كرب�لاء ال��دويل خ�لال ف�ترة الروع��ة والإب��داع وه��ي مدع��ا ٌة للفخ��ر ،خ�صو�ص ًا و�أ ّنه��ا من ّفذة
قيا�س��ية التتج��اوز العامني ،ج��اء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ب�أي��ادي عراق ّية.
أ
شباط/ف�اير 19:09 2017
الحد26 ،
ب
لالع�لان ع��ن ا�س��تالم اج��ازة اال�س��تثمار اخلا�ص��ة مب�ش��روع
مط��ار كرب�لاء ال��دويل م��ن الهيئ��ة الوطني��ة لال�س��تثمار.
ال ي ن
شباط/ف�اير 10:56 2017
ثن�27 ،
إ
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

9191العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة ت�ؤكد ان اكمال م�ش��اريع �9393إجن��از مراح��ل متقدم��ة لنف��ق ب��اب قبل��ة الإم��ام
حف��ر ال�س��راديب داخ��ل ال�صحن العبا�س��ي �سي�س��هم كثريا احل�س�ين
يف ا�س��تيعاب اعداد الزائرين
ك�ش��ف ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية والفنية يف العتبة احل�س��ينية

اكمل��ت امل�لاكات الهند�س��ية يف العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة املقد�س��ة ع��ن اجن��از ن�س��ب متقدم��ة م��ن �أعم��ال امل�س��قفات
املرحلة االوىل من تو�س��عة ال�صحن ال�ش��ريف بطريقة عمودية اخلا�ص��ة بنف��ق ب��اب قبل��ة الإم��ام احل�س�ين.
شباط/ف�اير 10:56 2017
الخميس23 ،
ب
بحف��ر �س��ردابني م��ن ا�ص��ل خم�س��ة �ست�س��هم يف زي��ادة الطاق��ة
اال�س��تيعابية الع��داد الزائري��ن ال�س��يما يف الزي��ارات املليوني��ة.
شباط/ف�اير 19:29 2017
السبت25 ،
ب

9494العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة توا�ص��ل مراح��ل العم��ل
واالجن��از يف بناي��ة املكتب��ة يف م�ش��روع �صح��ن فاطم��ة

توا�ص��ل العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة العم��ل يف جمي��ع �أرج��اء
9292اليوني�س��يف� :س��ررنا مب��ا تقدم��ه العتبة احل�س��ينية م�ش��روع التو�س��عة الغربي��ة ل�صح��ن فاطم��ة.
لأطفال ال�شوارع والنازحني

�أ�ش��اد وف��د منظم��ة الأمم املتح��دة للطفول��ة اليوني�س��يف مب��ا
تقدمه العتبة احل�سينية املقد�سة من م�شاريع خدمية و�صحية
وتعليمي��ة تهت��م بالأطف��ال وال�ش��رائح االجتماعي��ة الأخ��رى،
وو�ص��ل وف��د م��ن املنظم��ة اىل كرب�لاء املقد�س��ة للوق��وف عل��ى
حقيق��ة تقاري��ر ع��ن �أع��داد الأطف��ال املت�س��ربني م��ن املدار���س
وظاه��رة جتني��د الأطف��ال.

شباط/ف�اير 10:34 2017
السبت25 ،
ب

شباط/ف�اير 11:10 2017
الثالثاء21 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

9595باحث��ة فل�س��طينية تدع��و اىل التعريف ون�ش��ر �س�ير 9797العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة حت�ص��ل خمطوط��ة
قر�آني��ة تع��ود للع��ام  292للهج��رة
الأئمة الأطهار يف كل البلدان والدول العربية

دع��ت الباحث��ة الفل�س��طينية الدكت��ورة روال �ش��تيا خ�لال
م�ش��اركتها يف امل�ؤمت��ر ال��دويل الث��اين ال��ذي نظمت��ه دار اللغ��ة
والأدب العرب��ي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،اىل التعري��ف
ون�ش��ر �س�ير الأئمة الأطهار يف كل البلدان والدول العربية.

ال ي ن
شباط/ف�اير 13:48 2017
ثن�20 ،
إ
ب

ك�ش��ف جمم��ع الإم��ام احل�س�ين لتحقي��ق ت��راث �أه��ل
البي��ت التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ح�صوله على
ن�س��خة خمطوط��ة م��ن الق��ر�آن الك��رمي تع��ود اىل الع��ام 292
للهج��رة.

أ
شباط/ف�اير 14:35 2017
الربعاء15 ،
ب

�9898ش��ابة �أمريكي��ة� :أ�ش��عر بالأم��ان يف الع��راق وهذا ما
9696م�ش��اركة �أك�ثر م��ن  200دار ن�ش��ر حملي��ة وعربي��ة يبكيني
ودولي��ة يف معر���ض الكت��اب ال��دويل يف النج��ف الأ�ش��رف قال��ت امل�س��تب�صرة الأمريكي��ة يا�س��مني هو�س��ج� ،إنه��ا تع ّلق��ت

�أعل��ن ق�س��م ال�ش ��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة يف العتب��ة العلوي��ة ب�أه��ل البي��ت م��ن خ�لال الق�ص���ص التي تعرف��ت عليها عرب
املقد�س��ة م�ش��اركة �أك�ثر م��ن  200دار ن�ش��ر حملي��ة وعربي��ة املحا�ض��رات الديني��ة ،ج��اء ذل��ك خ�لال زيارته��ا مرق��د االمام
ودولي��ة يف فعالي��ات معر���ض الكت��اب النج��ف الأ�ش��رف ال��دويل احل�س�ين.
أ
للكت��اب املزم��ع اقامت��ه برعاي��ة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة للفرتة
شباط/ف�اير 11:56 2017
الربعاء15 ،
ب
م��ن 2017/3/9لغاي��ة .2017/3/18
أ
شباط/ف�اير 11:48 2017
الحد19 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

9999ال�س��فري االمل��اين يف الع��راق :كرب�لاء مدين��ة مهم��ة 10101دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
حتت��وي عل��ى املراق��د املقد�س��ة ولذل��ك م��ن امله��م ج��د ًا ان تفتت��ح دورة �س��يد الأو�صي��اء الأوىل لفئة ال�ش��باب
ازورها
افتتح��ت وح��دة التعلي��م الق��ر�آين التابع��ة ل��دار الق��ران الك��رمي

زار ال�س��فري االمل��اين يف الع��راق فرانت���س جوزي��ف كرم��ب يف العتبة العلوية املقد�سة دورة �سيد الأو�صياء الأوىل للقراءة
والوف��د املراف��ق ل��ه ،مرق��د االم��ام احل�س�ين.
ال�صحيحة اخلا�صة بفئة ال�ش��باب.
أ
شباط/ف�اير 11:01 2017
الربعاء15 ،
ب

ال ي ن
شباط/ف�اير 11:18 2017
ثن�13 ،
إ
ب

10100كرب�لاء :ترمي��م خمطوط��ة ن��ادرة لكت��اب 10102م�س��ابقة حلف��ظ دع��اء كميل بن زي��اد ر�ضوان اهلل
املخت�ص��ر الناف��ع للمحق��ق احلل��ي
تعاىل عليه يف منطقة بني احلرمني ال�شريفني

�أعل��ن مركز الإمام احل�س�ين لرتمي��م و�صيانة املخطوطات
التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة االنتهاء من ترميم خمطوطة
كت��اب املخت�ص��ر الناف��ع للمحق��ق احلل��ي ،واملحق��ق احلل��ي ه��و
ال�ش��يخ جعف��ر ب��ن احل�س��ن ب��ن يحي��ى ب��ن احل�س��ن ب��ن �س��عيد
اله��ذيل احلل��ي املتوف��ى �س��نة  676للهج��رة ،ويعت�بر م��ن �إعالم
ال�ش��يعة يف الق��رن ال�س��ابع الهجري.

نظم��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة يف منطق��ة ب�ين احلرم�ين
ال�ش��ريفني م�س��ابقة حفظ دعاء كميل بن زياد ،مب�ش��اركة �أكرث
م��ن ( )60مت�س��ابقا م��ن الذك��ور والإن��اث مبختل��ف الفئ��ات
العمري��ة وجلمي��ع املحافظ��ات العراقي��ة.

أ
شباط/ف�اير 11:24 2017
الحد12 ،
ب

ال ي ن
شباط/ف�اير 16:08 2017
ثن�13 ،
إ
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

10103كرب�لاء ت�س��تعد القام��ة ال��دورة الثالث��ة ملهرج��ان 10105تواف��د االالف م��ن امل�ؤمن�ين �ص��وب كرب�لاء
املقد�س��ة الحي��اء زي��ارة ليل��ة اجلمعة عند مرق��د االمام
احل�س��يني ال�صغري مل�سرح الطفل
اك��د ق�س��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة يف العتب��ة احل�س��ينية احل�س�ين واخي��ة العبا���س

املقد�س��ة ع��ن ا�س��تعدادته لإقام��ة مهرج��ان احل�س��يني ال�صغري يف كل ليل��ة جمع��ة يتواف��د االالف م��ن اتب��اع اه��ل البي��ت من
ال��دويل الثال��ث مل�س��رح الطف��ل وال��ذي �س��تنطلق فعالياته مطلع كاف��ة انح��اء الع��امل �ص��وب كربالء املقد�س��ة الحي��اء زيارة هذة
الليل��ة املبارك��ة عن��د مرق��د االمام احل�س�ين واخيه اب��ي الف�ضل
ال�ش��هر املقب��ل مب�ش��اركة حملي��ة ودولي��ة وا�س��عة.
أ
الحد12 ،
ب
شباط/ف�اير  10:51 2017العبا�س.

شباط/ف�اير 16:02 2017
الخميس09 ،
ب

ع��ات واملَ
ب��ة ا َ
َ 10104ط َل ُ
عاه��د العراق ّي��ة ُيع��زّ ون
ِ
جلا ِم ِ
الإم��ام احل�س�ين و�أخ��اه �أب��ا الف�ض��ل الع ّبا���س بذك��رى 10106العتب��ة احل�س��ينية تك�ش��ف جرائ��م داع���ش
االرهاب��ي وخمططات��ه ام��ام ال��ر�أي الع��ام العامل��ي
�ش��هادة ال�س�� ّيدة فاطم��ة الزه��راء

ا�ش�ترك �أك�ثر م��ن  3000طال� ٍ�ب م��ن خمتل��ف اجلامع��ات
واملعاه��د العراق ّي��ة �ضم��ن امل�ش��روع الثق��ايف ل�ش��باب الع��راق
موح��د ملوا�س��اة وتعزي��ة الإم��ام احل�س�ين و�أخيه
مبوك� ٍ�ب عزائ� ّ�ي ّ
�أب��ي الف�ض��ل الع ّبا���س بذك��رى �ش��هادة �س � ّيدتنا وموالتن��ا
الزه��راء.

شباط/ف�اير 11:24 2017
السبت11 ،
ب

40

�ش��اركت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة يف م�ؤمت��ر ن��داء جني��ف
الذي اقيم يف اجلامعة اال�س�لامية يف مدينة النجف اال�ش��رف
للف�ترة � /7-6ش��باط  ،2017/وحت��ت عن��وان حماي��ة املدني�ين
�ض��رورة �إن�س��انية وقانوني��ة و�ش��رعية ،به��دف ك�ش��ف جرائ��م
جماميع داع�ش االرهابية يف العراق وف�ضح خمططاتهم امام
ال��ر�أي الع��ام العامل��ي والدويل.

أ
شباط/ف�اير 15:23 2017
الربعاء08 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

10107وف��د بعث��ة االحت��اد الأورب��ي :مرق��د الإم��ام 10109رج��ال دي��ن ووجه��اء ع�ش��ائر طوزخرمات��و ي��زورن
عل��ي لي���س خا�ص��ا بالإ�س�لام وللم�س��لمني ب��ل جلمي��ع مرق��د االم��ام عل��ي ويعلن��ون تكاتفه��م �ض��د داع���ش
االرهاب��ي
الإن�س��انية

�أع��رب وف��د بعث��ة االحت��اد الأوربي ع��ن عميق اعت��زازه باملجيئ ت�ش��رف جم��ع م��ن رج��ال الدي��ن ووجه��اء الع�ش��ائر م��ن جمي��ع
اىل النج��ف الأ�ش��رف والت�ش��رف بر�ؤي��ة املع��امل التاريخي��ة الطوائف العراقية يف مدينة طوزخرماتو  ،بزيارة مرقد �أمري
والأثري��ة ملرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام علي بن �أب��ي طالب .امل�ؤمنني.
أ
شباط/ف�اير 11:25 2017
الربعاء08 ،
ب

شباط/ف�اير 12:10 2017
الثالثاء07 ،
ب

10108دار الق��ر�آن بالعتب��ة العلوية املقد�س��ة تبحث �س�ير 11110اقام��ة فعالي��ات مهرج��ان مو�س��م االح��زان
الفاطم��ي ال�س��نوي التا�س��ع يف منطق��ة م��ا ب�ين احلرم�ين
اخلطط التطويرية لفرعها يف بغداد
بح��ث وف��د دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة لق�س��م ال�ش��ؤون الدينية ال�ش��ريفني

يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة م��ع �إدارة ف��رع ال��دار يف حمافظ��ة برعاي��ة العتبت�ين املق ّد�س��تني احل�س��ين ّية والع ّبا�س��ية اف َت َت� َ�ح
بغداد والذي مت �إفتتاحه موخر ًا ،اخلطط التطويرية وامل�شاريع ق�س� ُ�م ال�ش��عائر واملواك��ب والهيئ��ات احل�س��ين ّية يف منطق��ة م��ا
ب�ين احلرم�ين ال�ش��ريفني ،فعالي��ات مهرج��ان مو�س��م الأح��زان
امل�س��تقبلية �ضمن براجمه و�أن�ش��طته القر�آنية.
الثالثاء07 ،
ب
شباط/ف�اير  14:27 2017الفاطم� ّ�ي ال�س��نوي التا�س��ع� ،إحي��ا ًء لذك��رى �ش��هادة ال�ص ّديق��ة
الطاه��رة �س� ّيدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة الزه��راء.
ال ي ن
شباط/ف�اير 15:20 2017
ثن�06 ،
إ
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�11113أزاح��ة ال�س��تار ع��ن قب��ة م��زار االم��ام ع��ون ب��ن
11111كرب�لاء :زي��ارة الأربع�ين �س��تكون عل��ى الئح��ة عب��داهلل يف كرب�لاء املقد�س��ة
اقام��ت االمان��ة اخلا�ص��ة ملرق��د االم��ام ع��ون ب��ن عب��داهلل
اليون�س��كو يف الع��ام احل��ايل

اك��د مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث يف العتب��ة احل�س��ينية حف�لا مبنا�س��بة والدة ال�س��يدة زين��ب وازاح��ة ال�س��تارعن
املقد�س��ة اج��راءه اجتماع��ات م��ع ممثل�ين ع��ن وزارة الثقاف��ة قبة املرقد ال�ش��ريف بعد ترميمها وت�س��لم الت�صاميم اخلا�صة
العراقي��ة ملناق�ش��ة �إدراج زي��ارة الأربع�ين �ضم��ن الئح��ة الرتاث بتو�س��عة املرق��د ،و�س��ط ح�ض��ور جم��ع من علم��اء الدين واهايل
املدينة.
العامل��ي يف منظم��ة اليون�س��كو.
ال ي ن
شباط/ف�اير 15:03 2017
ثن�06 ،
إ
ب

شباط/ف�اير 16:47 2017
السبت04 ،
ب

11112دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية جتم��ع 11114العتب��ة احل�س��ينية تكم��ل حتقي��ق كت��اب كن��وز
النج��اح لل�ش��يخ الطرب�س��ي
خ�يرة حافظ��ات الع��راق يف ملتقى وطني

ي�س��تعد ق�س��م دار القر�آن الكرمي يف العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة �أكم��ل جمم��ع الإم��ام احل�س�ين لتحقي��ق ت��راث �أه��ل
لإقام��ة ملتق��ى احلافظ��ات الوطن��ي الأول ،ي��وم غ��د االح��د ،يف البيت التابع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة �إنهاء حتقيق كتاب
مدين��ة الإم��ام احل�س�ين للزائري��ن ،بالتع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ة كنوز النجاح لل�ش��يخ الطرب�س��ي �صاحب كتاب م�ش��كاة الأنوار.
شباط/ف�اير 11:02 2017
السبت04 ،
ب
ب�صائ��ر القر�آنية.
أ
شباط/ف�اير 12:07 2017
الحد05 ،
ب
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11115تايواني��ون :عرفن��ا االم��ام عل��ي م��ن خ�لال 11117افتت��اح بواب��ة �صح��ن االم��ام احل�س��ن يف
النج��ف الأ�ش��رف
درا�س��ة �ش��خ�صيته يف مدار�س��نا

زار وف��د �س��ياحي تاي��واين العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة برفقة هيئة
ال�سياحة ،وقام بجولة ميدانية للإطالع على املعامل التاريخية
والأثري��ة املنت�ش��رة يف �أرج��اء ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف
ورواق �أب��و طال��ب ويف �صح��ن فاطم��ة م��ع االط�لاع عل��ى
الت�صامي��م اخلا�ص��ة مب�ش��اريع العتبة املقد�س��ة.

افتتح��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة اح��دى
البوابات الرئي�سة املطلة على �صحن الإمام احل�سن قبالة
العتبة املقد�س��ة بعد االنتهاء من ن�صبها مع مدخلني للتفتي���ش
للرج��ال والن�س��اء.

أ
شباط/ف�اير 10:50 2017
الربعاء01 ،
ب

شباط/ف�اير 11:38 2017
الخميس02 ،
ب

11118زائ��ر مك�س��یكي :كرام��ات الإم��ام الر�ض��ا م��ن
ت�ش��رف غ�یر امل�س��لمنی بالإ�س�لام وياب��اين
11116مطبع��ة الكفي��ل يف العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة �أه��م عوام��ل
ّ
س�ير للق��ر�آن الك��رمي بال ّلغ��ة الأملان ّية يعتن��ق اال�س�لام يف احل��رم ال�ش��ريف
ت�ش��رع بطباع��ة تف� ٍ

�أعلن��ت مطبع� ُة ودار الكفي��ل للطباعة والن�ش��ر والتوزيع التابعة
للعتبة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة عن �شروعها بطباعة تف�س ٍري للقر�آن
الك��رمي بال ّلغ��ة الأملان ّي��ة بطبع��ة حم ّققة ومن ّقح��ة ،م�ضاف ًا اليها
املُ�صح� ُ�ف ال�ش��ريف بال ّلغ��ة العرب ّي��ة وبت�صمي� ٍ�م وتنفي� ٍ�ذ عراق� ّ�ي
خال���ص با�س��تخدام �أح��دث التقن ّي��ات الطباع ّي��ة ،ه��ذا بح�س��ب
إبراهيمي.
ما ب ّينه مدي ُر املطبعة الأ�س��تاذ فرا���س ال
ّ
أ
شباط/ف�اير 11:18 2017
الربعاء01 ،
ب

ق��ال زائ��ر مك�س��یكي عل��ى هام���ش ت�ش��رفه بزي��ارة احل��رم
الر�ض��وی املطه��ر� ،إذا ق��ام امل�س��لمون يف كاف��ة �أنح��اء الع��امل
ب�ش��رح �س�یرة حی��اة وكرام��ات �أهل بیت الع�صم��ة والطهارة
خا�ص��ة الإم��ام الر�ض��ا ف�إنه��م �س��یفتحون بذل��ك باب � ًا
جدی��د ًا لت�ش � ّرف غ�یر امل�س��لمنی بالإ�س�لام.

الثالثاء 31 ،كانون/2يناير 11:58 2017
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11119ف��ر ُع معه��د الق��ر�آن الك��رمي يف لندن التاب��ع للعتبة
العبا�س��ية املقد�س��ة ُيقي��م ن��دو ًة حوار ّي��ة ح��ول الق�ض ّي��ة 12121توا�ص��ل الأعم��ال مب�ش��روع تو�س��عة مق��ام الإم��ام
املهدو ّي��ة وع�صر الظهور
عج��ل اهلل فرج��ه ال�ش��ريف
امله ّ
��دي ّ

�أق��ام ف��ر ُع معه��د الق��ر�آن الك��رمي يف لن��دن التاب��ع للعتب��ة
الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة ن��دو ًة حواري��ة ذات منح� ً�ى بحث� ّ�ي ح��ول
عج��ل اهلل فرج��ه ال�ش��ريف يف الق��ر�آن الك��رمي،
الإم��ام امله� ّ
�دي ّ
وبع�ض خ�صائ�صه ال�شريفة ،وا�ست ُِ�ضيف فيها املف ّكر والباحث
لامي �س��ماحة ال�س��يد حمم��د عل��ي احلل��و �أح��د �أ�س��اتذة
الإ�س� ّ
احل��وزة العلم ّي��ة وامل�ش��رف العلم� ّ�ي عل��ى مرك��ز عل��وم الق��ر�آن
وتف�س�يره وطبع��ه.

توا�ص��ل امل�لاكات الفن ّي��ة والهند�س��ية العامل��ة مب�ش��روع تو�س��عة
عج��ل اهلل فرج��ه ال�ش��ريف �أعماله��ا
مق��ام الإم��ام امله��دي ّ
اخلا�ص��ة ب��ه وب�إ�ش��راف مبا�ش��ر ومي��داين م��ن قب��ل العتب��ة
الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة.

ال ي ن
ثن� 30 ،كانون/2يناير 12:08 2017
إ

الثالثاء 31 ،كانون/2يناير 11:00 2017

12122العتب��ة الع�س��كرية تبا�ش��ر ب�أعم��ال تطبي��ق
�أر�ضي��ات طري��ق الزائري��ن بالكا�ش��ي املقرن���ص

با�ش��رت العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة اعمالها بتطبي��ق ار�ضيات
12120رئي���س بعث��ة املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة يف العراق طرق الزائرين بالكا�شي املقرن�ص.

يثن��ي عل��ى جه��ود العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة يف رعاي��ة
النازح�ين
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�أثن��ى رئي���س بعث��ة املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة يف العراق توما���س
لوث��ر فاي���س عل��ى جه��ود العتب��ة العلوي��ة يف رعاي��ة النازح�ين
املوجودين يف طريق جنف  -كربالء ،جاء ذلك خالل زيارته
ملرق��د االم��ام عل��ي حي��ث ق��ام بجول��ة ميداني��ة و� َّأطل��ع فيه��ا
عل��ى املع��امل التاريخي��ة والعمراني��ة للح��رم ال�ش��ريف ومكتب��ة
الرو�ض��ة احليدري��ة وم��ا يحي��ط بجوانب��ه م��ن م�ش��اريع و�أعم��ال
بن��اء و�أعمار.

الثالثاء 31 ،كانون/2يناير 10:52 2017

ال ي ن
ثن� 30 ،كانون/2يناير 11:24 2017
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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12123العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة تقي��م دورات فقهي��ة 12125ال�س��فري الياب��اين يف الع��راق  :العتب��ات املقد�س��ة
حمط��ة لتوطي��د العالق��ات الياباني��ة العراقية
خل ّ��دام الإمام�ين اجلوادين

�أق��ام ق�س��م ال�ش ��ؤون الفكري��ة والإع�لام يف العتب��ة الكاظمي��ة اعت�بر ال�س��فري الياب��اين يف الع��راق فومي��و �إي��واي �إن العتب��ات
املقد�س��ة دورات فقهي��ة ،بغي��ة االرتقاء مب�س��توى الوعي الديني املقد�س��ة تع��د واجه��ة وحمط��ة لتوطي��د العالق��ات ب�ين الياب��ان
�دي ل��دى خ � ّدام الإمام�ين اجلوادي��ن والع��راق يف جمي��ع املج��االت.
والثق��ا ّيف والعقائ� ّ
الثالثاء 24 ،كانون/2يناير 12:26 2017
و�ضرورة الإحاطة بالأحكام الدينية وال�شرعية و�شملت الدورة
الفقهية التي اقيمة يف قاعات وحدة التدريب والت�أهيل العلمي
درو�س� ًا فقهي��ة متنوعة.
أ
الحد 29 ،كانون/2يناير 16:03 2017

12126العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�ض��ع حج��ر ا�سا���س
مط��ار كرب�لاء الدويل

و�ض��ع املت��ويل ال�ش��رعي لعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ال�ش��يخ
12124العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تنج��ز عملي��ة �ص��ب عبدامله��دي الكربالئ��ي ،الي��وم االثن�ين ،حج��ر اال�سا���س ملط��ار
الأ�س���س اخلا�ص��ة ب�أعم��دة ت�س��قيف �صح��ن االم��ام كرب�لاء ال��دويل.

احل�س��ن

�أجنزت الكوادر الهند�س��ية والفنية يف العتبة العلوية املقد�س��ة
بالتعاون والتن�س��يق مع ال�ش��ركة املنفذة مل�شروع ت�سقيف اجلهة
ال�ش��رقية ل�صح��ن الإم��ام احل�س��ن املجتب��ى اجل��زء املقابل
لباب ال�س��اعة الرئي�س��ي لدخول ال�صحن احليدري ال�شريف.

أ
الربعاء 25 ،كانون/2يناير 20:08 2017

ال ي ن
ثن� 23 ،كانون/2يناير 18:12 2017
إ
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12127دورات الكوث��ر القر�آني��ة الن�س��وية يف العتب��ة �12129أعم��ال متوا�صل��ة لي��ل نه��ار لتن�صي��ب �ش��باك مرقد
العلوية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي حتقق جناح ًا ال�صحاب��ي اجللي��ل ميثم التمار ر�ضوان اهلل تعاىل عليه
منقط��ع النظري
ت�س��تمر الأعم��ال م��ن قب��ل الك��وادر الهند�س��ية والفني��ة م��ن

�أطلق��ت �ش��عبة الق��ر�آن الك��رمي الن�س��وية يف العتب��ة العلوي��ة
املقد�س��ة م�ؤخ��را �سل�س��لة دورات تعليمي��ة ع�بر و�س��ائل التوا�صل
االجتماع��ي ت�ضمن��ت تعلي��م الق��راءة ال�صحيح��ة ل�س��ور القر�آن
الك��رمي و�أح��كام التالوة وعلوم القر�آن والتف�س�ير وحما�ضرات
قر�آني��ة تخ�ص�صي��ة وق��د حقق��ت جناح� ًا منقط��ع النظ�ير.

ال ي ن
ثن� 23 ،كانون/2يناير 16:26 2017
إ

داخ��ل الع��راق وخارج��ه يف تن�صي��ب ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��د
ال�صحاب��ي اجللي��ل ميث��م التمارر�ض��وان اهلل تع��اىل علي��ه بع��د
�إجن��ازه يف مدين��ة �أ�صفه��ان الإيراني��ة برعاي��ة العتب��ة العلوي��ة
املقد�س��ة.

أ
الحد 22 ،كانون/2يناير 12:04 2017

13130وفد تركي يزور كربالء :مل�س��نا ا�س��تقرار االو�ضاع
12128العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تب��د�أ بتذهي��ب قب��ة االمنية يف العراق عك�س ما ي�شاع لها يف االعالم
م�س��جد ال�س��هلة املعظم
ا�س��ت�ضافت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة وف��د م��ن الطائف��ة

�ش��رعت العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة ومن خالل �ش��عبة التذهيب العلوي��ة يف تركي��ا م��ن ف�ترة  24 19كان��ون الث��اين اجل��اري م��ن
التابعة لق�سم امل�شاريع الهند�سية بتذهيب قبة م�سجد ال�سهلة اج��ل تقوي��ة ج�س��ور التع��اون ب�ين امل�س��لمني.
أ
الحد 22 ،كانون/2يناير 10:23 2017
املعظ��م يف النج��ف الأ�ش��رف بع��د �أن �أكمل��ت �إدارة �أمان��ة
امل�س��جد �أعم��ال القبة.
ال ي ن
ثن� 23 ،كانون/2يناير 12:07 2017
إ
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13131العتب��ة احل�س��ينية ت�س��تعد الفتت��اح مرك��ز االم��ام 13133العتب��ة العلوي��ة ت�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة �إع��داد
الدرا�س��ات التخ�ص�صي��ة امل�س��بقة للم�ش��اريع امل�س��تقبلية
احل�س�ين لرتمي��م و�صيانة املخطوطات
جت��ري العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ا�س��تعداداتها الفتتاح مركز اخلا�ص��ة بخدم��ة مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين

الإم��ام احل�س�ين لرتمي��م و�صيان��ة املخطوط��ات ورعاي��ة عق��دت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة االجتم��اع
الباحث�ين ،ول��دى العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �أك�ثر م��ن � 5آالف ال��دوري اخلا���ص بق�س��م ال�ش��ؤون الهند�س��ية والفني��ة يف العتب��ة
خمطوط��ة ورقي��ة تعود اىل ع�ص��ور خمتلفة ،فيما لديها �أعداد املقد�س��ة بح�ض��ور النخ��ب الهند�س��ية العامل��ة يف رئا�س��ة
الق�س��م وال�ش��عب والوح��دات التخ�ص�صي��ة التابع��ة له��ا.
كب�يرة ج��دا م��ن املخطوط��ات امل�صورة.
أ
الحد 22 ،كانون/2يناير 10:15 2017

السبت 21 ،كانون/2يناير 11:23 2017

13132معه��دُ الق��ر�آن الك��رمي ُيقي��م دور ًة تطوير ّي��ة 13134العتب��ة احل�س��ينية توق��ع عق��د ان�ش��اء مط��ار
ملع ّلم��ي ومع ّلم��ات القر�آن الكرمي يف لندن من خالل فرعه الف��رات االو�س��ط م��ع �ش��ركة بريطاني��ة
وق��ع املت��ويل ال�ش��رعي للعتب��ة احل�س��ينية ال�ش��يخ عب��د امله��دي
فيها

اق��ام معه��د الق��ر�آن الكرمي/ف��رع لندن التابع للعتبة العبا�س��ية الكربالئي عقد ان�ش��اء مطار كربالء الدويل الفرات االو�س��ط
املقد�سة دورة تطويرية علمية ملعلمي ومعلمات القر�آن الكرمي مع �ش��ركة بريطانية.
أ
الربعاء 18 ،كانون/2يناير 14:28 2017
حت��ت عن��وان ط��رق تدري���س مفاهيم الق��ر�آن الك��رمي من كتاب
مر�ش��د املع ّل��م به��دف الرق� ّ�ي مب�س��توى امل�لاكات التعليم ّي��ة
العرب ّي��ة يف �أورب��ا للم�س��اهمة يف تطويره��ا و�صق��ل مهاراته��ا.
السبت 21 ،كانون/2يناير 11:37 2017
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13135ممثل��و جمل���س ال�ش��عب ال�س��وري :مرق��د الإم��ام 13137مق��ام االم��ام مو�س��ى ب��ن جعف��ر يف كرب�لاء
عل��ي يع��د منطلق��ا للت�أث�ير احل�ض��اري والإن�س��اين املقد�س��ة
واحل��وار ب�ين خمتل��ف الأطي��اف والأدي��ان
حتت�ض��ن كرب�لاء املقد�س��ة مق��ام االم��ام مو�س��ى ب��ن جعف��ر

زار ع�ضوا جمل���س ال�ش��عب ال�س��وري الدكتور عبا���س ال�صندوق ال��ذي بن��ي بالق��رن الث��اين الهج��ري بالق��رب م��ن مرق��د االمام
والدكت��ور حمم��د ماه��ر املوق��ع مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين وكان احل�س�ين واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س عندم��ا كان االم��ام
برفقته��م منت�س��بو ق�س��م العالق��ات العام��ة بالعتب��ة العلوي��ة  مقيم��ا يف كرب�لاء.
الخميس 12 ،كانون/2يناير 18:26 2017
املقد�س��ة.
الثالثاء 17 ،كانون/2يناير 15:33 2017

�13138س��یدة �أملانی��ة تعل��ن اعتناقه��ا الإ�س�لام يف احل��رم
�13136إحال��ة مط��ار االم��ام احل�س�ين يف كرب�لاء الر�ضوي ال�ش��ريف
ل�ش��ركة عاملي��ة
اعتنق��ت ال�س��یدة الأملانی��ة نادی��ا ،الدی��ن الإ�س�لامي احلنی��ف

�أعلن��ت م�ص��ادر مطلع��ة يف العتب��ة احل�س��ينية �إنه��ا �س��تحيل يف ح��رم الإم��ام عل��ی بن مو�س��ى الر�ضا.
الخميس 12 ،كانون/2يناير 18:24 2017
خ�لال الأي��ام القادم��ة م�ش��روع مط��ار االم��ام احل�س�ين
ال��دويل �إىل �إح��دى ال�ش��ركات العاملي��ة الجن��ازه.
الخميس 12 ،كانون/2يناير 18:36 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

13139مرق��د ال�س��يدة فاطم��ة املع�صوم��ة يف ق��م 14140العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تفتتح ال�ش��باك الطاهر
املقد�س��ة ي�ش��هد تواف��د االف الزائري��ن الحي��اء ذك��رى للم��وىل �أم�ير امل�ؤمن�ين بعد اع��ادة ت�أهيله
ا�ست�ش��هادها
افتتح��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �ش��باك ال�ضري��ح الطاه��ر

�ش��هد مرق��د ال�س��يدة فاطم��ة املع�صوم��ة يف مدين��ة ق��م للإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب بع��د �أع��ادة ترميمه مب�ش��اركة
املقد�س��ة ،تواف��د االف الزائري��ن م��ن داخ��ل اي��ران وخارجه��ا �أق�س��ام العتب��ة العلوي��ة وعل��ى م��دى �أك�ثر م��ن �ش��هر م��ن العم��ل
الحي��اء ذك��رى �ش��هادتها.
املتوا�صل ،حيث يعد امل�ش��روع الأول من نوعه بعد �أكرث من 70
ن
إال يثن� 09 ،كانون/2يناير � 14:57 2017س��نة ،وق��د ح�ض��ر حف��ل االفتت��اح �ش��خ�صيات علمائي��ة وثقافية
وجمتمعي��ة.

ال ي ن
ثن� 09 ،كانون/2يناير 11:01 2017
إ

49

14141العتبة العلوية املقد�سة ت�ستقبل وفدا من م�ستب�صري ا�سرتاليا و نيوزيلندا

ا�س��تقبل ق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة وف��دا �أجنبي��ا �ض��م ع��ددا م��ن امل�س��تب�صرين القادم�ين م��ن ا�س�تراليا
ونيوزلن��دا ،وذل��ك �ضم��ن برنام��ج التوا�ص��ل اخلارج��ي م��ع امل�ؤمن�ين واملحب�ين لأهل البي��ت الأطهار.
ال ي ن
ثن� 09 ،كانون/2يناير 10:47 2017
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�14142صيني��ون :زي��ارة مرق��د الإم��ام عل��ي تعك���س 14143و�ص��ول ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��د ال�صحاب��ي اجلليل
ح�ض��ارة �إ�س�لامية جدي��رة باالح�ترام
ميث��م التم��ار ر�ض��وان اهلل عليه ملدينة الكوف��ة قادما من
زار وف��د �س��ياحي م��ن جمهوري��ة ال�ص�ين ال�ش��عبية العتب��ة ا�صفهان

العلوي��ة املقد�س��ة وكان يف ا�س��تقباله م�س��ؤولوا ق�س��م العالق��ات و�ص��ل ملدين��ة الكوف��ة العلوي��ة املقد�س��ة ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��د
العام��ة ال��ذي رافق��وا الوف��د بجول��ة ميداني��ة لالط�لاع عل��ى ال�صحاب��ي اجللي��ل ميث��م التمارر�ض��وان اهلل علي��ه بع��د اجنازه
يف مدين��ة ا�صفه��ان االيرانية.
املع��امل التاريخي��ة والأثري��ة يف العتب��ة املقد�س��ة.
ال ي ن
ثن� 09 ،كانون/2يناير 10:27 2017
إ
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السبت 07 ،كانون/2يناير 14:17 2017

14144الأمانة العامة للمزارات تبا�شر يف تنفيذ م�شروع تو�سعة مرقد عمران بن علي يف بابل

بد�أ الق�س��م الهند�س��ي يف الأمانة العامة للمزارات يف الوقف ال�ش��يعي العمل يف م�ش��روع التو�س��عة و�إعادة اعمار مزار عمران بن
االمام علي يف منطقة اجلمجمة يف بابل �ضمن موقع بابل االثري على �أحد التالحليث �س��يتم تنفيذ امل�ش��روع على مرحلتني
مرحلة احلرم ومرحلة الأواوين.

السبت 07 ،كانون/2يناير 10:30 2017

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

14145مع��امل ال�س��واد واحل��زن حتي��ط مبرق��د �أم�ير 14147العتب��ات املقد�س��ة وم��دن الع��امل ت�ش��هد اقام��ة
امل�ؤمنني احياء لذكرى ا�ست�ش��هاد �س��يدة ن�ساء العاملني احتف��االت مبنا�س��بة والدة االمام احل�س��ن الع�س��كري

ات�ش��حت �أروق��ة ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف و�أرج��اء مرق��د ت�ش��هد العتب��ات املقد�س��ة يف الع��راق و�س��وريا واي��ران ال�س��يما
�أم�ير امل�ؤمن�ين مبع��امل احل��زن وال�س��واد م��ع حل��ول الرواي��ة العتبة الع�س��كرية واملراكز اال�س�لامية وامل�س��اجد واحل�سينيات
الأوىل ل�ش��هادة املظلومة املغ�صوب حقها �س��يدة ن�س��اء العاملني يف خمتل��ف دول الع��امل احتف��االت وا�س��عة الحي��اء ذك��رى والدة
االمام احل�س��ن الع�س��كري.
الزه��راء فاطمة.
السبت 07 ،كانون/2يناير 10:10 2017

أ
الربعاء 04 ،كانون/2يناير 17:52 2017

14148االنته��اء م��ن �صن��ع �ش��باك �ضري��ح الإمام�ين
متقدم��ة يف �صيان��ة وجتدي��د ا لع�س��كر يني 
14146الو�ص��ول ملراح��ل ّ
�أعل��ن ال�س��يد ج��واد ال�شهر�س��تاين الوكي��ل ال�ش��رعي للمرج��ع
مراي��ا ح��رم �أب��ي الف�ض��ل الع ّبا���س

توا�ص��ل الك��واد ُر الفن ّي��ة يف العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة� ،أعمالها
اخلا�صة ب�صيانة وجتديد مرايا حرم �أبي الف�ضل الع ّبا�س
ّ
ب�إزال��ة املراي��ا التالف��ة وا�س��تبدالها ب�أخ��رى جدي��دة ومط ّعم��ة
ب�أل��وان رائع��ة ونقو���ش جميل��ة ،حي��ث ّمت��ت م� ّؤخ��ر ًا املبا�ش��رة
ب�أعمال املرايا يف جهة باب الر�أ�س ال�شريف التي و�صلت ن�سبة
الإجن��از فيه��ا اىل  %50تقريب � ًا.

الخميس 05 ،كانون/2يناير 10:38 2017

الدين��ي ال�س��يد عل��ي ال�سي�س��تاين ،الثالث��اء ،ع��ن انته��اء عملی��ة
�صن��ع �ش��باك �ضري��ح الإمام�ين الع�س��كريني يف �إي��ران،
م�ؤك��دا ق��رب نقله��م قريب��ا �إىل الع��راق ليت��م ن�صب��ه يف املرق��د
ال�ش��ريف.

الثالثاء 03 ،كانون/2يناير 14:28 2017
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

14149العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة جت��ري �أعم��ال �إدام��ة �15151ش��اب كن��دی یعتن��ق الإ�س�لام ف��ی حرم الإم��ام علی
بن مو�سى الر�ضا
ل ُقب��ب �صحن �أبي الف�ضل العبا���س

�ش��رعت م�لاكاتُ ق�س��م ال�صيان��ة الهند�س��ية يف العتب��ة اعتن��ق �ش��اب كن��دي الإ�س�لام احلنی��ف ف��ی �أول زی��ارة ل��ه �إىل
العبا�س��ية املقد�س��ة و�ضم��ن خطت��ه اخلا�ص��ة ب�إدام��ة و�صيان��ة ح��رم الإم��ام عل��ی بن مو�س��ى الر�ضا.
أ
الحد 01 ،كانون/2يناير 12:01 2017
جمي��ع مراف��ق العتب��ة املقد�س��ة ب�أعم��ال الإدام��ة الفني��ة لقب��ب
ابي الف�ضل العبا�س ،نتيج ًة للظروف اجلوية املتقلبة التي
ت�ش��هدها حمافظة كربالء املقد�س��ة ولغر�ض املحافظة و�إدامة
مكون��ات ه��ذه القب��ب املغلف��ة بالكا�ش��ي الكربالئ��ي وملحقاته��ا
الأخ��رى.
ال ي ن
ثن� 02 ،كانون/2يناير 11:42 2017
إ

15152العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة توا�ص��ل �إقام��ة
املحا�ض��رات التوجيهية والدورات التعليمية للمنت�س��بني
واملنت�س��بات
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يوا�ص��ل ق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
اقام��ة املحا�ض��رات التوجيهي��ة وال��دورات العقائدي��ة التثقيفية
15150العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تعل��ن اال�س��بوع املقب��ل للمنت�س��بني لالرتق��اء بالأخ�لاق احلمي��دة املعه��ودة التب��اع
مدر�س��ة اه��ل البي��ت ،م��ع اال�س��تمرار بربنام��ج ال��دورات
�إجن��از م�ش��روع ترمي��م �ش��باك املرق��د الطاه��ر
اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �أن جمل��ة م��ن التعليمي��ة به��ذا ال�ش ��أن.
كانون/1ديسم� 11:25 2016
السبت31 ،
ب
امل�ش��اريع الت��ي تعم��ل العتب��ة املقد�س��ة عل��ى تنفيذه��ا خلدم��ة
الزائري��ن واملنت�س��بني و�أه��ايل النج��ف الأ�ش��رف مت �إجن��از
البع���ض منه��ا والآخ��ر يف ط��ور االجن��از ،وم��ن �أهمه��ا م�ش��روع
ترمي��م �ش��باك مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين.
ال ي ن
ثن� 02 ،كانون/2يناير 11:31 2017
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

15155تواف��د االف الزائري��ن م��ن خمتل��ف انح��اء الع��امل
15153العتب��ة احل�س��ينية تفتت��ح م�ش��روع الفهر���س الحي��اء زي��ارة ليل��ة اجلمع��ة عن��د مرقد االمام احل�س�ين
واخيه العبا���س
العراق��ي املوح��د يف كرب�لاء املقد�س��ة

افتتح��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،ق�س��م ال�ش��ؤون الفكري��ة
والثقافي��ة م�ش��روع الفهر���س العراق��ي املوح��د املرتب��ط مبكتب��ة
الإم��ام احل�س�ين بح�ض��ور �ش��خ�صيات ديني��ة واكادميي��ة
و�إعالمي��ة يف كرب�لاء

كانون/1ديسم� 11:22 2016
السبت31 ،
ب

�ش��هدت كرب�لاء املقد�س��ة تواف��د االف الزائري��ن م��ن خمتل��ف
املحافظ��ات العراقي��ة ودول الع��امل الحي��اء ليل��ة اجلمع��ة عن��د
مرق��د االم��ام احل�س�ين واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س،اذ
يح��ي امل�س��لمون ه��ذه الليل��ة يف كرب�لاء مل��ا لها من ث��واب او�صى
ب��ه اه��ل البيت.

كانون/1ديسم� 15:14 2016
الخميس29 ،
ب

15154مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث يوا�ص��ل 15156العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تعي��د ترتي��ب
وت�س��وية مداخل ب ّوابات ال�صحن ال�ش��ريف لأبي الف�ضل
ال�س��عي لت�س��جيل زي��ارة االربع�ين يف اليون�س��كو
اعل��ن مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبحوث عن �س��عيه املتوا�صل الع ّبا���س

�وم ق�س� ُ�م ال�صيان��ة الهند�س� ّية يف العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة
لت�س��جيل زي��ارة اربعين��ة االم��ام احل�س�ين يف منظم��ة االمم يق� ُ
خ�لال ه��ذه الأ ّي��ام بحمل ٍة ُكربى لإعادة ترتيب وت�س��وية ب ّوابات
املتحدة اليون�س��كو كرتاث ثقايف غري مادي.
كانون/1ديسم�  15:52 2016ال�صح��ن ال�ش��ريف وجعله��ا ذات �س��هولة وان�س��ياب ّية حلرك��ة
الخميس29 ،
ب
الزائري��ن تبع � ًا لقيا�س��ات وارتفاع��ات مداخ��ل الب ّواب��ات م��ن
اخل��ارج وارتف��اع ال�صح��ن م��ن الداخ��ل.
أ
كانون/1ديسم� 11:43 2016
الربعاء28 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

��ام فعال ّي��ات معر���ض كرب�لاء ال��دو ّ
يل لكت��اب
15157جامع��ة ذي ق��ار ته��دي العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة 15159اختت ُ
الطفل
م�صحف ًا يعود الكرث من � 250سنة مطليا مباء الذهب

�أه��دى الدكت��ور جاب��ر حمي�س��ن الركاب��ي عميد كلي��ة الآداب يف
جامع��ة ذي ق��ار م�صحف� ًا خمطوط� ًا يبل��غ عم��ره �أك�ثر من 250
�س��نة مطلي � ًا مب��اء الذه��ب وال�صحيف��ة ال�س��جادية خمطوط��ة
�أي�ض � ًا يبل��غ عمره��ا ح�س��ب تقدي��ر املخت�ص�ين اك�ثر م��ن 400
�س��نة،جاء ذل��ك خ�لال زي��ارة وف��د العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة
اىل جامع��ة ذي ق��ار م��ن �أج��ل التباح��ث ح��ول �إقام��ة ن��دوات
بحثية تعنى بالرتاث الإ�س�لامي وال�س��يما تراث مدينة كربالء
املقد�س��ة.

�ش��هدت قاع � ُة خ��امت الأنبي��اء �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم يف
�ام فعال ّي��ات معر���ض كرب�لاء
العتب��ة احل�س��ين ّية املق ّد�س��ة اختت� َ
ال��دو ّ
يل الث��اين لكت��اب الطف��ل املُق��ام برعاي��ة الأمان��ة العا ّم��ة
للعتب��ة احل�س��ين ّية املق ّد�س��ة ،وال��ذي �ش��اركت في��ه ع��د ٌد م��ن
دور وم� ّؤ�س�س��ات الن�ش��ر ذات العالق��ة بثقاف��ة الطف��ل وتطوي��ر
مهارات��ه.
أ
كانون/1ديسم� 11:41 2016
الحد25 ،
ب

ال ي ن
كانون/1ديسم� 17:55 2016
ثن�26 ،
إ
ب

15158العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تفتت��ح يف النج��ف
16160العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة تقي��م دورة فني��ة
الأ�ش��رف �أول ح��وزة �ألكرتوني��ة يف ت�أريخه��ا
حلماي��ة املع��دات الكهربائي��ة الجه��زة التي��ار املتن��اوب
�أول ح��وزة �ألكرتوني��ة يف ت�أري��خ �أم احل��وزات املعا�ص��رة يف لتطوي��ر الك��وادر الفني��ة
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الع��امل ،ح��وزة النج��ف الأ�ش��رف� ،أن�ش ��أتها العتب��ة العبا�س��ية اقام��ت العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة دورة فني��ة يف حماي��ة
املقد�سة حتت م�سمى معهد تراث الأنبياء للدرا�سات احلوزوية املع��دات الكهربائي��ة لأجه��زة التي��ار املتن��اوب وذل��ك به��دف
الألكرتونية عن طريق االنرتنيت يف النجف اال�ش��رف بح�س��ب تطوي��ر الك��وادر الفني��ة داخ��ل العتب��ة املقد�س��ة.
مدي��ر املعه��د ال�ش��يخ ح�س�ين الرتابي.
كانون/1ديسم� 18:20 2016
السبت24 ،
ب
أ
كانون/1ديسم� 12:14 2016
الحد25 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

16161العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تبا�ش��ر بتنفي��ذ املرحلة 16163العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تقي��م ن��دوة بحثي��ة
الثانية من م�شروع ترميم �شباك مرقد �أمري امل�ؤمنني حت��ت عن��وان ال�تراث الكربالئ��ي بعي��ون اكادميي��ة يف
با�ش��رت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة بتنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة م��ن كرب�لاء

عملي��ة ترمي��م �ش��باك مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين ،بع��د اجن��از اقام��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة بالتع��اون م��ع جامعة كربالء
املرحل��ة الأوىل م��ن عملي��ة الرتمي��م م��ن قب��ل ك��وادر ق�س��م معر�ض��ا تراثي��ا ون��دوة بحثي��ة حت��ت �ش��عار ال�تراث الكربالئ��ي
بعي��ون اكادميي��ة ،مب�ش��اركة جامع��ات الب�ص��رة وذي ق��ار وبابل
ال�صيان��ة الهند�س��ية يف العتب��ة املقد�س��ة.
السبت24 ،
ب
كانون/1ديسم�  13:21 2016وكربالء.

كانون/1ديسم� 16:41 2016
الثالثاء20 ،
ب

16162العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة ّ
تنظ��م دورة يف
الدف��اع امل��د ّ
ين
16164مكتب��ة الرو�ض��ة احليدري��ة ت�ص��در �أك�ثر م��ن 200
نظم��ت وح��دة ال�س�لامة املهني��ة يف العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة كت��اب وحما�ضرة وبرنامج الك�تروين حول نهج البالغة

وبالتع��اون م��ع وح��دة التدري��ب والت�أهيل العلم� ّ�ي دورة تطويرية ب��ادرت املكتب��ة الرقمي��ة التابع��ة ق�س��م ال�ش ��ؤون ال�ش ��ؤون
يف الدف��اع امل��دين للوقاي��ة م��ن احلرائ��ق وال�س�لامة العام��ة ،الفكري��ة والثقافي��ة بالعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة اىل ن�ش��ر ع��دد
م��ن الإ�ص��دارات العقائدي��ة عل��ى املوق��ع االلك�تروين الر�س��مي
بالتع��اون م��ع مديري��ة الدف��اع امل��دين ف��رع الكاظمية.
أ
الربعاء21 ،
ب
كانون/1ديسم�  10:22 2016للمكتبة والتي من �أهمها كتاب نهج البالغة لأمري امل�ؤمنني.

كانون/1ديسم� 11:57 2016
الثالثاء20 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

16165العتب��ة الع�س��كرية تقي��م حف�لا بهيج��ا الطف��ال 16167ال�س��فري الأمل��اين :الإم��ام علي� ش��خ�صية حملت
املقومات الإن�سانية
الع��راق مبنا�س��بة املول��د النب��وي ال�ش��ريف

اقام��ت العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة حف�لا بهيج��ا لأطف��ال ا�س��تقبلت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،ال�س��فري
الع��راق الذي��ن �ش��اركوا يف احلفل املقام مبنا�س��بة ذكرى والدة الأملاين يف العراق فرانت���س يوزيف كرميب والوفد املرافق له.
كانون/1ديسم� 11:53 2016
السبت17 ،
ب
نبين��ا حمم��د  وحفي��ده االم��ام جعف��ر ال�ص��ادق وحت��ت
�ش��عار ك��وين نرج���س.
أ
كانون/1ديسم� 10:33 2016
الحد18 ،
ب

16168العتب��ة احل�س��ينية تفتت��ح �أك�بر امل��دن الع�صري��ة
للزائري��ن يف الع��راق

16166افتت��اح قب��ة مرق��د االم��ام عل��ي تزامن��ا م��ع �أفتتح��ت العتب��ة احل�س��ينية ،ي��وم اجلمع��ة� ،أك�بر امل��دن
الع�صرية للزائرين يف العراق ،وتقع املدينة على طريق بغداد
ذك��رى والدة الر�س��ول االك��رم 
انطل��ق ع�ص��ر الي��وم ال�س��بت ال�س��ابع ع�ش��ر م��ن �ش��هر ربي��ع  -كرب�لاء وحتدي��دا قب��ل الدخ��ول اىل مدين��ة كرب�لاء مب�س��افة
االول،يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،احتفالي��ة بذك��رى والدة تق��در بنح��و  8ك��م.
كانون/1ديسم� 10:53 2016
السبت17 ،
ب
الر�س��ول االك��رم  وحفي��ده االم��ام جعف��ر ال�ص��ادق
بح�ضور �شخ�صيات دينية وحكومية وجمع كبري من اتباع اهل
البي��ت.
كانون/1ديسم� 17:03 2016
السبت17 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

16169العتبت��ان املقد�س��تان احل�س��ينية والعبا�س��ية
ت�ستعدان لإقامة احتفالية كربى مبنا�سبة ذكرى والدة 17171العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة توا�ص��ل ا�س��تعداداتها
لالحتف��ال مبول��د �س��يد الكائن��ات  يف رح��اب مرق��د
النب��ي 
�أم�ير امل�ؤمن�ين

ت�س��تعد العتبت��ان احل�س��ينية والعبا�س��ية لإقام��ة احتفالية كربى
تتوا�ص��ل اال�س��تعدادات يف خمتل��ف �أرج��اء العتب��ة العلوي��ة
مبنا�س��بة ذك��رى والدة الر�س��ول الأك��رم حمم��د  وحفي��ده
املقد�س��ة وذل��ك لإقام��ة مرا�س��م االحتف��ال باملول��د النب��وي
الإم��ام ال�ص��ادق وقالت��ا �إن االحتفالي��ة �سي�س��تذكر فيه��ا
ال�ش��ريف يف رح��اب مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين ،تزامن��ا م��ع
�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي.
كانون/1ديسم�  13:23 2016االحتف��ال مب�ش��روع �إع��ادة تذهي��ب قب��ة املرق��د الطاه��ر.
الخميس15 ،
ب
أ
كانون/1ديسم� 11:30 2016
الربعاء14 ،
ب

17170العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة تعل��ن ع��ن برناجمه��ا
17172اجن��از  85يف املئ��ة م��ن م�ش��اريع اعم��ار العتب��ة
الثقايف والإن�س��اين ر�س��ولنا مثالنا ،ر�س��ولنا �أ�س��وتنا
مبنا�س��بة حل��ول الذك��رى امليمون��ة ل��والدة فخ��ر الكائن��ات الع�س��كرية املقد�س��ة

الب�ش�ير النذي��ر نبين��ا حممد � أعلن��ت الأمانة العامة للعتبة اعلن��ت العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة الو�ص��ول اىل مراح��ل
الكاظمي��ة املقد�س��ة ع��ن برناجمه��ا الثق��ايف والإن�س��اين املتن��وع متقدم��ة يف م�ش��اريع التو�س��عة ال�س��تيعاب اك�بر ع��دد م��ن
اخلا��ّ�ص به��ذه املنا�س��بة املبارك��ة ال��ذي �س��ينطلق حت� َ�ت �ش��عار الزائرين ،ف�ضال عن اكمال االعمال يف منائر مرقد االمامني
الع�س��كريني.
ر�س��ولنا مثالن��ا ،ر�س��ولنا �أ�س��وتنا.
أ
كانون/1ديسم� 17:59 2016
الربعاء14 ،
ب

كانون/1ديسم� 17:14 2016
الثالثاء13 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ُ
املقد�س��ة ُتنت��ج فيلم�� ًا وثائق ّي�� ًا 17175تزي�ين بواب��ات ح��رم �أم�ير امل�ؤمن�ين الرئي�س��ية
17173العتب ُ��ة الع ّب
ا�س��ية ّ
بلوح��ات �ضوئية جديدة
ع��ن �ش��يخ البطح��اء �أب��ي طال��ب ر�ض��وان اهلل عليه

قام��ت العتب � ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة متم ّثل � ًة ب�ش��عبة الت�صوي��ر
واملونت��اج التابع��ة لق�س��م ال�ش ��ؤون الفكر ّي��ة والثقاف ّي��ة ب�إنت��اج
ال�صحاب��ة بر�ؤي� ٍة �إخراج ّي��ة
تو�س��م بعن��وان كب�ير ّ
فيل� ٍ�م وثائق� ّ�ي ّ
وت�صوير ّي��ة ف ّني��ة رائع��ة م�س��تخرجة م��ن بط��ون �أ ّمه��ات كت��ب
التاري��خ وال�س�يرة املعت�برة.
كانون/1ديسم� 12:10 2016
الثالثاء13 ،
ب

ازدان��ت البواب��ات الرئي�س��ية امل�ؤدي��ة �إىل ح��رم �أم�ير
امل�ؤمن�ين بلوح��ات �ضوئي��ة جدي��دة زين��ت واجه��ات ممرات
الدخ��ول للح��رم الطاه��ر وذل��ك �ضم��ن اال�س��تعدادات القائم��ة
لالحتف��ال باملول��د النب��وي ال�ش��ريف واالحتف��ال بافتت��اح القب��ة
املذهب��ة للمرق��د الطاه��ر.

ال ي ن
كانون/1ديسم� 15:01 2016
ثن�12 ،
إ
ب

17174العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة توا�ص��ل اعماله��ا 17176العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تغل��ق ب��اب الزينبي��ة
الفتتاحه��ا قب��ة مرق��د االم��ام علي��ه يف مول��د النب��ي احدى بوابات مرقد االمام احل�س�ين لتو�س��يعه
االعظ��م 
ا�س��ت�أنف ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف العتب��ة احل�س��ينية
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توا�ص��ل الك��وادر الفني��ة والهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة العم��ل لإكم��ال تو�س��عة ب��اب الزينبي��ة اح��دى بواب��ات
املقد�س��ة و�ش��ركة الكوث��ر باملراح��ل النهائي��ة لتهيئ��ة الأرج��اء مرقد االمام احل�س�ين الواقعة اىل جوار التل الزينبي من
املحيط��ة بالقب��ة املبارك��ة ملرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين الذهبي��ة اجله��ة اجلنوبي��ة الغربي��ة للمرق��د ال�ش��ريف.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 13:53 2016
ثن�12 ،
إ
ب
وذلك تزامن ًا مع اال�ستعدادات اجلارية لالحتفال مبولد �سيد
الكائن��ات والر�س��ل حمم��د ب��ن عب��د اهلل  ي��وم  17ربي��ع
االول.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 15:14 2016
ثن�12 ،
إ
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�17177أكادمي��ي �أمريك��ي بع��د زيارت��ه �إىل العتب��ة 17179العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تفتت��ح م�ش��روع ترمي��م
العلوي��ة :مرق��د الإم��ام عل��ي خ�ير م��كان للتعاي���ش �ش��باك مرق��د �أم�ير امل�ؤمنني
ال�س��لمي
اعلن��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة املبا�ش��رة مب�ش��روع ترمي��م

زار �أ�س��تاذ �أكادمي��ي �أمريك��ي متخ�ص���ص بالعل��وم ال�سيا�س��ية �ش��باك مرق��د االم��ام ام�ير امل�ؤمن�ين عل��ي.
كانون/1ديسم� 15:36 2016
السبت10 ،
ب
مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين برفق��ة وف��د �أكادمي��ي طالب��ي م��ن
مديري��ة كر�س��ي اليون�س��كو وكلي��ة العل��وم ال�سيا�س��ية بجامع��ة
الكوف��ة.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 13:37 2016
ثن�12 ،
إ
ب

�س��تائر جدي��دة تز ّي��ن �أب��واب ح��رم �أب��ي الف�ض��ل
18180
ُ
الع ّبا���س

17178العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة تقي��م فعالي��ة
تربوي��ة حت��ت عن��ون كوين نرج���س يف ال�صحن ال�ش��ريف

�أق��ام ق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة التاب��ع اىل العتب��ة الع�س��كرية
املقد�س��ة فعالي��ة تربوي��ة ديني��ة حت��ت �ش��عار ك��وين نرج���س يف
ال�صح��ن الع�س��كري ال�ش��ريف يف مدين��ة �س��امراء.

أ
كانون/1ديسم� 16:58 2016
الحد11 ،
ب

م��ا �إن ه � ّل �ش��ه ُر ربي� ٍ�ع الأ ّول وبع��د انته��اء مو�س��م الأح��زان
املحمدي �ش��هري حمرم و�صفر حتى ُ�ش� ِ�ر َع با�س��تبدال ال�س��تائر
الت��ي كان��ت مو�ضوع��ة عل��ى �أب��واب احل��رم الطاه��ر ملرق��د �أب��ي
الف�ض��ل الع ّبا���س ذات ال ّل��ون الأ�س��ود ب�س��تائر جدي��ده ذات
قما�� ٍ�ش ع��ايل اجل��ودة واملتان��ة يت�لاءم م��ع منزل��ة ومكان��ة ه��ذا
املق��ام الطاه��ر ،حي��ث كان��ت نوعي��ة ه��ذا القما���ش م��ن املخم��ل
الراق��ي ذي ال ّل��ون الأخ�ض��ر الغام��ق مب��ا يتناغ��م م��ع املرم��ر
املوج��ود يف ال�صح��ن واحل��رم ال�ش��ريفني.

كانون/1ديسم� 15:44 2016
الخميس08 ،
ب
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التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�18181إعادة حتفة ذهبية على القبة العلوية بعد �إخفاءها من النظام ال�سابق

�أعلنت العتبة العلوية قرب �إعادتها حتفة ذهبية على القبة العلوية بعد �إخفاءها من النظام ال�سابق.

كانون/1ديسم� 11:22 2016
الخميس08 ،
ب

18182توا�ص��ل تواف��د الزائري��ن اىل مدين��ة �س��امراء الحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام احل�س��ن الع�س��كري و�س��ط
اج��راءات امنية م�ش��ددة

توا�صل املاليني من حمبي اهل البيت من خمتلف بلدان العامل بالتوافد اىل مدينة �س��امراء الحياء ذكرى ا�ست�ش��هاد االمام
احل�س��ن الع�س��كري يف الثامن من ربيع االول ،و�س��ط انت�ش��ار وا�س��ع للقوات االمنية وابناء احل�شد ال�شعبي.

أ
كانون/1ديسم� 15:47 2016
الربعاء07 ،
ب

18183العتبة العلوية املقد�سة تنجز ترجمة كتاب �أ�صل ال�شيعة و�أ�صولها �إىل اللغتني االنكليزية وال�صينية

ب��ادرت وح��دة اللغ��ة ال�صيني��ة يف مرك��ز �أم�ير امل�ؤمن�ين للرتجم��ة التاب��ع للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �إىل ترجم��ة كت��اب �أ�ص��ل
ال�ش��يعة و�أ�صوله��ا لأي��ة اهلل العظم��ى ال�ش��يخ حمم��د ح�س�ين �آل كا�ش��ف الغط��اء �إىل اللغت�ين االنكليزي��ة وال�صيني��ة.

أ
كانون/1ديسم� 10:27 2016
الربعاء07 ،
ب

60
18184كربالء حت�صل على �أدلة تاريخية ب�ش�أن م�شروع ميداين خا�ص بالإمام احل�سني

�أك��د مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث ،التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �أن��ه تو�ص��ل �إىل معلوم��ات و�أدل��ة تاريخي��ة ب�ش��أن تتبع
م�س�ير الإمام احل�س�ين من مكة �إىل كربالء.

أ
كانون/1ديسم� 10:06 2016
الربعاء07 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�18185أكرث من  30دار ًا للن�شر ت�شارك يف معر�ض كربالء الدويل الثاين لكتاب الطفل

�أعل��ن ق�س��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة عن م�ش��اركة �أكرث من  30دار ن�ش��ر يف معر���ض كربالء الدويل
الث��اين لكت��اب الطف��ل املزم��ع انطالق��ه يف اخلام���س ع�ش��ر من ربيع الأول املوافق للخام���س ع�ش��ر من كان��ون الأول اجلاري.

كانون/1ديسم� 14:09 2016
الثالثاء06 ،
ب

�18186شعبة اخلط العربي تطلق م�سابقتها �ضمن مهرجان ال�سفري الثقايف ال�سابع يف النجف اال�شرف

�أطلق��ت �أمان��ة م�س��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ب��ه �ش��روط م�س��ابقة ال�س��فري لف��ن اخلط العرب��ي وهي فقرة م��ن فقرات
م�س��ابقة م�س��لم بن عقيل للإبداع الفكري �ضمن فعاليات مهرجان ال�س��فري الثقايف ال�س��ابع الذي يقام يف �ش��هر �ش��وال املقبل
يف ذك��رى مق��دم �س��فري الإم��ام احل�س�ين� إىل مدين��ة الكوف��ة اب��ن عم��ه وثقته م�س��لم ب��ن عقيل.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 13:14 2016
ثن�05 ،
إ
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�18187إنط�لاق دورة تطويري��ة حت��ت عن��وان كيف تكتب 18189احي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام عل��ي ب��ن مو�س��ى
بحث ًا قر�آني ًا يف كربالء املقد�سة
الر�ض��ا يف اي��ران

�أطل��ق مرك��ز عل��وم الق��ر�آن وتف�س�يره وطبع��ه التاب��ع للعتب��ة �ش��هدت العتب��ة الر�ضوي��ة املقد�س��ة تواف��د جم��وع الزائري��ن من
العبا�س��ية املقد�س��ة ال��دورة التطويري��ة الثاني��ة حت��ت عن��وان داخل ايران وخارجها الحياء ذكرى ا�ست�شهاد االمام علي بن
كي��ف تكت��ب بحث� ًا قر�آني� ًا على منه��ج الثقل�ين يف مدينة كربالء مو�سى الر�ضا و�سط اجواء اميانية وروحانية كبرية وقدوم
املقد�س��ة ،بح�ض��ور ع��دد م��ن الباحث�ين واملهتم�ين بالت�ألي��ف .العديد من الزائرين �سريا على ااقدام الحياء الفاجعة.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 10:51 2016
ثن�05 ،
إ
ب

أ
ين/2نوفم� 15:07 2016
الربعاء 30 ،شت�
ب

19190العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تع�ثر عل��ى
العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة ت�س��تعد لإحي��اء خمطوط��ات تخ���ص ت��راث كرب�لاء
ُ
18188
ذك��رى ا�ست�ش��هاد الإم��ام احل�س��ن الع�س��كري يف الثام��ن ك�ش��فت �ش��عبة �إحي��اء ال�تراث الثق��ايف والفك��ري يف العتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ح�صوله��ا عل��ى املجموع��ة الكامل��ة
م��ن ربي��ع الأول
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يف اط��ار اال�س��تعدادات املتوا�صل��ة يف العتب � ُة الع�س��كرية ملخطوط��ات املرح��وم الدكت��ور عب��د اجل��واد الكلي��دار.
أ
ين/2نوفم� 11:30 2016
الربعاء 30 ،شت�
ب
املقد�سة لإحياء ذكرى ا�ست�شهاد الإمام احل�سن الع�سكري
يف الثام��ن م��ن ربي��ع الأول املواف��ق  /8كان��ون الأول ،2016
عق��د اجتم��اع ب�ين �إدارة العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة املتمثل��ة
مبديرها ال�ش��يخ عبد ال�س��تار املر�شدي ورئي�س اللجنة املنظمة
ور�ؤ�س��اء الأق�س��ام وال�ش��عب التابع��ة للعتب��ة لالط�لاع عل��ى كاف��ة
اال�س��تعدادات ال�س��تقبال الزائري��ن لذك��رى اال�ست�ش��هاد وط��رح
�أه��م املعوق��ات وامل�ش��اكل الت��ي تعي��ق تق��دمي اخلدم��ات والعم��ل
عل��ى معاجلته��ا.
كانون/1ديسم� 12:15 2016
السبت03 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

19191تواف��د مالي�ين الزائري��ن اىل النج��ف اال�ش��رف 19193العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تكم��ل ا�س��تعداداتها
اخلدمي��ة اخلا�ص��ة با�ست�ش��هاد النب��ي الأك��رم 
الحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد الر�س��ول االعظ��م 

�ش��هدت مدين��ة النج��ف اال�ش��رف تواف��د مالي�ين الزائري��ن �أكمل��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة اال�س��تعداداته التح�ضريي��ة
الحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد الر�س��ول االعظ��م  عن��د مرق��د وامل�س��تلزمات اخلدمي��ة والوج�س��تية �ضم��ن اخلط��ة اخلا�ص��ة
ب��ن عم��ه ام�ير امل�ؤمن�ين لتجدي��د البيعة م��ع اول خليفة بعد لإحياء ذكرى ا�ست�ش��هاد الر�س��ول االعظم  وتوافد ماليني
الزائري��ن �إىل و�صي��ه �أم�ير امل�ؤمن�ين.
ر�س��ول اهلل والت��ي ت�ص��ادف ي��وم غ��د الثالث��اء.
ال ي ن
ين/2نوفم� 15:36 2016
ثن� 28 ،شت�
إ
ب

ال ي ن
ين/2نوفم� 10:07 2016
ثن� 28 ،شت�
إ
ب

19192العتب��ة احل�س��ينية تنج��ز  % 90من م�ش��روع كتابة 19194العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تعل��ن و�ض��ع القطع��ة
الذهبي��ة الأخ�يرة مل�ش��روع تذهي��ب قب��ة مرق��د �أم�ير
مو�سوعة �أهل البيت القر�آنية
ك�ش��فت �ش��عبة الدرا�س��ات والبح��وث يف دار الق��ر�آن الك��رمي امل�ؤمن�ين

التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة عن اجناز  % 90من م�شروع اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن و�ض��ع
القطع��ة الذهبي��ة الأخ�يرة مل�ش��روع تذهي��ب قب��ة مرق��د �أم�ير
كتاب��ة مو�س��وعة �أهل البي��ت القر�آنية.
ال ي ن
ثن� 28 ،شت�
إ
ب
ين/2نوفم�  10:24 2016امل�ؤمن�ين� إيذان� ًا بانته��اء املرحل��ة م��ا قب��ل الأخ�يرة مل�ش��روع
التذهي��ب ال��ذي ب��د�أت مراح��ل �إجن��ازه م��ع نهاي��ة ال�ش��هر الأول
م��ن الع��ام احل��ايل.

أ
ين/2نوفم� 14:34 2016
الحد 27 ،شت�
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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�19195إيذان�� ًا لإحي��اء ذكرى ا�ست�ش��هاد ر�س��ول الإن�س��انية �19197إختت��ام �أو�س��ع م�ش��روع ق��ر�آين خ�لال زي��ارة
 ات�ش��اح �أروق��ة ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف مبع��امل الأربع�ين يف الع��راق
ال�سواد
�إختتم��ت الهيئ��ة القر�آني��ة العلي��ا يف العتب��ات وامل��زارات يف

ات�ش��حت �أروق��ة ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف مبع��امل ال�س��واد
وذل��ك �إيذان��ا بب��دء اال�س��تعدادات اخلا�ص��ة لإحي��اء ذك��رى
ا�ست�ش��هاد النبي حممد بن عبد اهلل  ، حيث تتوجه جموع
الزائري��ن املليوني��ة لزي��ارة اب��ن ع��م النب��ي الأك��رم � ،أم�ير
امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي بن �أبي طال��ب يف زيارة خم�صو�صة.
أ
ين/2نوفم� 11:07 2016
الحد 27 ،شت�
ب

الع��راق م�ش��روع املحط��ات القر�آني��ة يف الزي��ارة االربعيني��ة
والذي يع ّد �أو�سع م�شروع قر�آين يف االربعني من خالل امتداده
يف  ١٢حمافظة عرب طريق الزائرين الوافدين لأداء مرا�سيم
زي��ارة الأربعني.

أ
ين/2نوفم� 11:17 2016
الربعاء 23 ،شت�
ب

19196تواف��د ع��دد كب�ير م��ن الزائري��ن �إىل مدين��ة
19198ازدي��اد ع��دد الزائري��ن اىل اك�ثر م��ن ملي��ون زائ��ر
�س��امراء و�س��ط �إج��راءات �أمني��ة م�ش��ددة
خ�لال اربع��ة اي��ام لزيارة ح��رم االمامني الع�س��كريني
للأ�س��بوع الثال��ث عل��ى الت��وايل تت��واىل ح�ش��ود الزائري��ن
يف �سامراء

الأجان��ب واملحلي�ين لزي��ارة مرق��دي الإمام�ين الع�س��كريني� ش��هدت مدين��ة �س��امراء تواف��د كب�ير ملحب��ي اه��ل البي��ت
ً
تزامن�ا م��ع ذك��رى وف��اة النب��ي حمم��د  ،و�أربعيني��ة الإم��ام لزي��ارة ح��رم االمام�ين الع�س��كريني.
احل�س�ين.
ال ي ن
ين/2نوفم� 11:56 2016
ثن� 14 ،شت�
إ
ب
ين/2نوفم� 11:07 2016
السبت 26 ،شت�
ب
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20201الع��راق :ازدي��اد ع��دد الوافدي��ن م��ن الع��رب
19199العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تن�ش��ر م�ست�ش��فيات واالجانب اىل �سامراء بعد انفجار مر�آب نقل امل�سافرين
متنقل��ة مب�ش��اركة  120طبي��ب م��ن خ��ارج الع��راق
مل ت�ضع��ف االعم��ال االرهابي��ة الت��ي ا�س��تهدفت م��ر�آب

ن�ش��رت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة عي��ادات حديث��ة متنقل��ة يف نق��ل امل�س��افرين يف مدين��ة �س��امراء م��ن عزمي��ة ع�ش��اق اه��ل
كربالء املقد�س��ة الحتواء اكرب عدد من احلاالت املر�ضية بني البي��ت يف الو�ص��ول اىل مرق��د االمام�ين الع�س��كريني
الزائري��ن الوافدي��ن �إىل املدين��ة لأداء مرا�س��م زي��ارة الأربعني واداء منا�س��ك الزي��ارة ،فق��د �ش��هدت العتبة الع�س��كرية ازدياد
املليونية.
ع��دد الوافدي��ن لزي��ارة مرق��د االمام�ين الع�س��كريني.
ال ي ن
ين/2نوفم� 11:49 2016
ثن� 14 ،شت�
إ
ب

ين/2نوفم� 13:39 2016
الخميس 10 ،شت�
ب

20200موك��ب طلب��ة العل��وم الديني��ة بكرب�لاء املقد�س��ة �20202إ�س��دال ال�س��تار عل��ى فعالي��ات م�ؤمت��ر الإم��ام
العلم��ي ال��دو ّ
يل
يبا�ش��ر بتق��دمي اخلدم��ات للزائرين احل�س��ينيني امل�ش��اة احل�س��ن املجتب��ى
ّ

امتث��ا ًال لتوجيه��ات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى
ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف خدم��ة زوار
االربعيني��ة احل�س��ينية املق ّد�س��ة ،وكال�س��نوات ال�س��ابقة ،با�ش��ر
موك��ب طلب��ة العل��وم الديني��ة يف مدين��ة كرب�لاء املق ّد�س��ة ،يف
تق��دمي اخلدم��ات للزائري��ن احل�س��ينيني ،يف مرا�س��يم الزي��ارة
الأربعيني��ة احل�س��ينية املق ّد�س��ة لل�س��نة اجلاري��ة.

أ
ين/2نوفم� 11:49 2016
الحد 13 ،شت�
ب

اختتم��ت الهي��أة العلي��ا مل�ش��روع احل ّل��ة مدين��ة الإم��ام احل�س��ن
املجتب��ى برعاي��ة العتبت�ين املق ّد�س��تني احل�س��ينية
العلمي
والع ّبا�سية ف ّعاليات م�ؤمتر الإمام احل�سن املجتبى
ّ
ال��دو ّ
يل الثال��ث يف جامع��ة باب��ل مب�ش��اركة باحث�ين م��ن داخ��ل
الع��راق وخارج��ه.

أ
ين/2نوفم� 20:20 2016
الربعاء 09 ،شت�
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�20203ش��يعة اه��ل البي��ت يحي��ون ذك��رى ا�ست�ش��هاد
االم��ام املجتب��ى يف مرق��د بن��ات احل�س��ن يف باب��ل
20205العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة :ارتفاع ع��دد مواكب
�ش��هد مرق��د بن��ات احل�س��ن يف مدين��ة باب��ل تواف��د مئ��ات خدمة الزائرين هذا العام اىل  8100موكب

االالف م��ن �ش��يعة اه��ل البي��ت بذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام �أعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ارتف��اع ع��دد مواك��ب
احل�س��ن املجتب��ى.
خدم��ة الزائري��ن يف زي��ارة �أربعيني��ة الإم��ام احل�س�ين ه��ذا
أ
ش
ين/2نوفم� 19:05 2016
الربعاء 09 ،ت�
ب
الع��ام اىل  8100موك��ب.

أ
ين/2نوفم� 12:01 2016
الربعاء 09 ،شت�
ب

20204اتب��اع اه��ل البي��ت يف الع��امل اال�س�لامي
وغ�ير اال�س�لامي يحي��ون ذك��رى ا�ست�ش��هاد االمام احل�س��ن �20206س��امراء املقد�س��ة ت�س��ت�ضيف االف الزائري��ن
املجتب��ى
يومي��ا م��ن جمي��ع انح��اء الع��امل

احي��ا اتب��اع اه��ل ابي��ت يف جمي��ع دول الع��امل ال�س��يما يف يف وق��ت ي�ش��هد الع��راق ا�س��تقبال مالي�ين الزائري��ن م��ن
العتب��ات املقد�س��ة يف الع��راق و�س��وريا واي��ران ذكرى ا�ست�ش��هاد خمتل��ف دول الع��امل الحي��اء �ش��عرية االربع�ين املليوني��ة تواف��د
االم��ام احل�س��ن املجتب��ى.
اىل مدين��ة �س��امراء املقد�س��ة االف الزائري��ن لزي��ارة مرق��د
أ
ش
ين/2نوفم� 12:48 2016
الربعاء 09 ،ت�
ب
االمام�ين الع�س��كريني.

أ
ين/2نوفم� 11:11 2016
الربعاء 09 ،شت�
ب
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20207العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تعل��ن اكم��ال كاف��ة 20209االف الزائري��ن يحي��ون عن��د مرق��دي االم��ام
اال�ستعدادات يف مدينة زائري الإمام احل�سن املجتبى احل�س�ين واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س زي��ارة ليل��ة
اجلمع��ة
ال�س��تقبال زائ��ري الأربع�ين

اعلن��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن اكمال كافة اال�س��تعدادات يف كل ليل��ة جمع��ة ت�ش��هد مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة تواف��د االف
يف مدينة الإمام احل�س��ن املجتبى للزائرين التابعة للعتبة الزائري��ن م��ن داخ��ل الع��راق وخارج��ه لزي��ارة مرق��دي االم��ام
احل�س�ين واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س ،لت�أدي��ة مرا�س��يم
املقد�سة ال�ستقبال زائري اربعينية االمام احل�سني.
ال ي ن
ثن� 07 ،شت�
إ
ب
ين/2نوفم�  11:48 2016الزي��ارة يف م�ش��هد يعك���س م��دى مت�س��ك اتب��اع �أه��ل البي��ت
بالع�ترة الطاه��رة.

ين/2نوفم� 16:42 2016
الخميس 03 ،شت�
ب

20208اقام��ة مرا�س��م ع��زاء و�س��فرة لل�س��يدة رقي��ة بن��ت
احل�س�ين يف اك�ثر م��ن  100مدين��ة يف العامل

اقي��م يف اك�ثر م��ن  100مدين��ة يف الع��امل مرا�س��م ع��زاء 21210الع��راق� :أك�ثر م��ن � 3آالف مب ِل��غ ومبلغ��ة يف زي��ارة
و�س��فرة لل�س��يدة رقي��ة بن��ت االمام احل�س�ين تزامن��ا مع يوم الأربعني

�أعلن��ت الهيئ��ة العلي��ا امل�س ��ؤولة ع��ن امل�ش��روع التبليغ� ّ�ي
ال�س��يدة رقي��ة العامل��ي وذك��رى ا�ست�ش��هادها.
السبت 05 ،شت�
ب
ين/2نوفم�  14:18 2016اخلا�� ّ�ص بزائ��ري االربع�ين للإم��ام احل�س�ين ع��ن
�دي،
اكتم��ال ا�س��تعداداتها النط�لاق ف ّعالي��ات امل�ش��روع العقائ� ّ
مو�س��ع عق��د يف م�ضي��ف الإم��ام احل�س��ن
وذل��ك خ�لال م�ؤمت� ٍ�ر ّ
املجتب��ى التاب��ع للعتب��ة العلو ّي��ة املق ّد�س��ة.

ين/2نوفم� 11:52 2016
الخميس 03 ،شت�
ب
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21211كرب�لاء ت�س��تعد لزي��ارة الأربع�ين والآالف م��ن 21213انعق��اد امل�ؤمت��ر ال�س��نوی التا�س��ع ملرك��ز ار�ش��اد
التائه�ين م��ن زائ��ري االم��ام احل�س�ين يف حمافظ��ة
املتطوع�ين ي�ش��اركون بت�أم�ين احل��رم احل�س��يني
�أعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن �إكم��ال ا�س��تعداداتها النج��ف اال�ش��رف

الأمني��ة واخلدمي��ة اخلا�ص��ة با�س��تقبال اجلم��وع املليوني��ة عق��د يف مدين��ة النج��ف اال�ش��رف امل�ؤمت��ر ال�س��نوي التا�س��ع
الزاحف��ة �ص��وب مرق��د �س��يد ال�ش��هداء الإم��ام احل�س�ين ملرك��ز ار�ش��اد التائه�ين م��ن زوار االم��ام احل�س�ين برعاي��ة
املرج��ع الدين��ي ال�ش��يخ ب�ش�ير النجف��ي دام ظل��ه ،الج��ل تق��دمي
لت�أدي��ة مرا�س��يم زي��ارة الأربع�ين.
ش
الثالثاء 01 ،ت�
ب
ين/2نوفم�  15:43 2016اف�ض��ل اخلدم��ات ولأدام��ة التن�س��يق والعم��ل امل�ش�ترك م��ع
العتب��ات املقد�س��ة واجله��ات والدوائ��ر ذات العالق��ة ،بح�ض��ور
ممثل�ين ع��ن العتب��ات املقد�س��ة ووزارة الداخلي��ة ووزارة
االت�ص��االت واحلكوم��ة املحلي��ة يف املحافظ��ة و�ش��ركة الكفي��ل
امني��ة وكذل��ك جه��ات �س��اندة اخ��رى للتن�س��يق امل�ش�ترك خالل
زي��ارة االربع�ين.

أ
الحد 30 ،شت�ين/1أكتوير 17:45 2016

21212العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة :نتوق��ع ا�س��ت�ضافة �أكرث
م��ن � 150أل��ف زائ��ر يومي��ا يف الأماك��ن املخ�ص�ص��ة لإيواء
زائ��ري �أربعينية الإمام احل�س�ين

توقع��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوية املقد�س��ة ا�س��تقبال �أكرث
م��ن � 150أل��ف زائ��ر خ�لال �أربعيني��ة الإم��ام احل�س�ين يف
الع��ام احلايل.

الثالثاء 01 ،شت�
ب
ٌ
ُ
ُ
ا�س��ية
العتب��ة الع ّب
ا�س��تعدادات مبكّ��رة تتّخذه��ا
ين/2نوفم� 21214 10:52 2016
املقد�س��ة ال�س��تقبال زائ��ري �أربعين ّية الإمام احل�س�ين
ّ
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اتخ��ذت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ا�س��تعداداتها املبك��رة
ال�س��تقبال زائ��ري �أربعيني��ة الإم��ام احل�س�ين املليوني��ة.

أ
الحد 30 ،شت�ين/1أكتوير 15:21 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

21215املدار���س والرو�ض��ات ت�ش��ارك يف مواك��ب الع��زاء 21217اتب��اع اه��ل البي��ت يف خمتل��ف انح��اء الع��امل
يحي��ون ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام ال�س��جاد
احل�س��يني يف كرب�لاء املقد�س��ة

�ش��اركت املدار���س الثانوي��ة واالبتدائي��ة والرو�ض��ات يف مدين��ة احي��ا اتب��اع اه��ل البي��ت يف خمتل��ف ال��دول وامل��دن ،ذك��رى
كربالء املقد�سة مبوكب عزاء موحد اىل مرقد االمام احل�سني ا�ست�شهاد االمام علي بن احل�سني ال�سجاد مبجال�س العزاء
وبع���ض الفعالي��ات الثقافي��ة الت��ي تع��رف ب�ش��خ�صية ومظلومية
واخيه ابي الف�ضل العبا�س.
أ
ش
الحد 30 ،ت�ين/1أكتوير  15:18 2016االمام ال�سجاد.

الخميس 27 ،شت�ين/1أكتوير 20:23 2016

21216العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م معر���ض
جم�س��مات يوث��ق �س�يرة حي��اة االم��ام احل�س�ين21218 انط�لاق فعالي��ات مهرج��ان تراتي��ل �س��جادية
اقام��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة معر���ض جم�س��مات يوث��ق العامل��ي بن�س��خته الثالث��ة يف كرب�لاء املقد�س��ة

�س�يرة حي��اة االم��ام احل�س�ين من��ذ ال��والدة واالح��داث التي اقام��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة مهرج��ان تراتي��ل �س��جادية
م��رت به��ا القافل��ة احل�س��ينية وحت��ى ا�ست�ش��هاده يف منطق��ة م��ا العاملي الثالث ،بذكرى ا�ست�ش��هاد االمام ال�س��جاد بح�ضور
ب�ين احلرمني ال�ش��ريفني
�شخ�صيات دينية وثقافية من داخل العراق وخارجه  ،وت�ضمن
ش
الخميس 27 ،ت�ين/1أكتوير  20:25 2016املهرجان مناق�ش��ة بحوث حول م�ضامني ال�صحيفة ال�سجادية
ور�سالة احلقوق التي حتوي منظومة فكرية ان�سانية.

الخميس 27 ،شت�ين/1أكتوير 19:10 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

 2322221م��ن �ش��هر حم��رم احل��رام :الذك��رى احلادي��ة
ال�س��نوي ع�ش��رة لفاجع��ة ه��دم مرق��دي الإمام�ين الع�س��كريني
21219اقام��ة مهرج��ان عا�ش��وراء الثق��ا ّ
يف
ّ
�أق��دم �أع��داء �أه��ل البي��ت عل��ى جرمي��ة ه��دم مرق��دي
اخلام���س يف جامع��ة بغ��داد

انطلق��ت ي��وم الأربع��اء 24حم � ّرم احل��رام 1438ه�ـ ف ّعالي��ات
�نوي اخلام���س عل��ى قاع��ة
مهرج��ان عا�ش��وراء الثق��ا ّيف ال�س� ّ
ال�شهيد احلكيم يف جامعة بغداد ،الذي ُتقيمه العتب ُة الع ّبا�سية
املق ّد�س��ة �ضم��ن م�ش��روع فتي��ة الكفي��ل الوطن��ي بالتع��اون م��ع
رئا�سة اجلامعة ،وي�أتي هذا املهرجان �إحيا ًء لذكرى ا�ست�شهاد
الإمام احل�سني و�أهل بيته و�صحبه الأطهار ،بح�ضور وفود
العتب��ات املق ّد�س��ة وامل��زارات ال�ش��يع ّية ال�ش��ريفة بالإ�ضاف��ة اىل
جم� ٍ�ع م��ن �أ�س��اتذة وطلب��ة اجلامعة.

الإمام�ين الع�س��كريني يف مدين��ة �س��امراء �صبيح��ة الثال��ث
والع�ش��رون م��ن �ش��هر حم��رم احل��رام ع��ام  1427للهج��رة قب��ل
�إح��دى ع�ش��رة �س��نة  ،وذل��ك بع��د �أن زرع��وا فيهم��ا  200كيل��و
غرام� ًا م��ن املتفج��رات.

الثالثاء 25 ،شت�ين/1أكتوير 14:09 2016

الخميس 27 ،شت�ين/1أكتوير 15:32 2016

22222متح��ف االم��ام احل�س�ين ي�ش��ارك يف معر���ض
مبدين��ة كول��ن االملاني��ة

ق��ال ع�لاء احم��د �ضي��اء الدي��ن مدي��ر متح��ف االم��ام
احل�س�ين ،ان املتح��ف ي�ش��ارك حالي��ا �ضم��ن جن��اح خا���ص
22220العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة ت�س��تذكر فاجع��ة يف معر���ض مدين��ة كول��ن االملاني��ة مب�ش��اركة  16دول��ة.
ن
ش

التفج�ير االرهاب��ي ال��ذي طاله��ا يف الع��ام 2006
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احيي��ت العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة الفاجع��ة االليم��ة الت��ي
�ش��هدها مرق��د االمام�ين الع�س��كريني يف الثالث والع�ش��رين
م��ن �ش��هر حم��رم احلرام ع��ام .2006

أ
الربعاء 26 ،شت�ين/1أكتوير 16:02 2016

ثن� 24 ،ت�ين/1أكتوير 18:04 2016
إ
ال ي

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

22223الأم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة� :أغل��ب 22225ت�أ�سي�س الهيئة القر�آنية العليا يف العراق
م��دن الزائري��ن واال�س�تراحات التابع��ة للعتب��ة جاه��زة �أعل��ن م�س ��ؤولو وممثل��و دور الق��ر�آن يف العتب��ات املقد�س��ة
ال�س��تقبال زائ��ري الأربع�ين
وامل��زارات ال�ش��ريفة يف الع��راق ع��ن ت�أ�سي���س الهيئ��ة القر�آني��ة

�أك��د االم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ال�س��يد ن��زار حب��ل العلي��ا يف الع��راق به��دف االرتق��اء مب�س��توى الن�ش��اط الق��ر�آين
املت�ين يف ت�صري��ح �صحفي ،ع��ن جاهزية �أغلب مدن الزائرين والعم��ل بو�صي��ة الر�س��ول االك��رم  يف تعل��م وتعلي��م الق��ران
واال�سرتاحات الكربى التابعة للعتبة العلوية املقد�سة والتي مت الك��رمي.
أ
الربعاء 19 ،شت�ين/1أكتوير 17:53 2016
ت�أهي��ل الق��دمي منه��ا و�إجن��از اجلدي��د منه��ا ال�س��تقبال زائ��ري
�أب��ي عب��د اهلل احل�س�ين القادم�ين لإحي��اء مرا�س��م زي��ارة
الأربع�ين ،وم��ن تل��ك امل��دن مدين��ة الزائرين الواقع��ة يف طريق
�أب��ي �صخ�ير وبقي��ة امل��دن واال�س�تراحات الك�برى املع��دة ،فيم��ا
ي�س��تمر العم��ل يف مدين��ة الزائري��ن يف الطري��ق احل��ويل ونام��ل
�إجنازه��ا قب��ل موعده��ا املح��دد ال�س��تيعاب جم��وع الزائرين.
ال ي ن
ثن� 24 ،شت�ين/1أكتوير 15:31 2016
إ

22226العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ت�س��تعد لإي��واء �أكرث من
 15الف زائر يف منطقة احلويل خالل زيارة االربعني

�أعل��ن االم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ال�س��يد ن��زار
ها�ش��م حب��ل املت�ين ،ان العتبة املقد�س��ة ت�س��تعد لإي��واء �أكرث من
 15ال��ف زائ��ر يف منطق��ة احل��ويل خالل زي��ارة االربعني كجزء
م��ن خطته��ا لتوفري اخلدمات املطلوبة لراحة اجلموع املليونية
22224العتب��ة احل�س��ينية تعق��د م�ؤمت��ر االربع�ين الت��ي �س��تتخذ م��ن النج��ف الأ�ش��رف عموم��ا وم��ا يحي��ط �أرج��اء
االعالم��ي االول ح��ول التغطي��ة االعالمي��ة لزي��ارة مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين باخل�صو���ص مق��را له��ا قب��ل التوج��ه
االربع�ين املليوين��ة
اىل كرب�لاء املقد�س��ة لأداء مرا�س��م زي��ارة الأربع�ين.
أ
الربعاء 19 ،شت�ين/1أكتوير 15:10 2016
م��ع اق�تراب زي��ارة االربع�ين املليوني��ة ،عق��دت االمان��ة العام��ة
للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة م�ؤمت��ر االربع�ين االعالم��ي االول
بح�ض��ور العدي��د م��ن ال�ش��خ�صيات الدينية ومدراء امل�ؤ�س�س��ات
االعالمي��ة والقن��وات ال�ش��يعية.
السبت 22 ،شت�ين/1أكتوير 18:18 2016
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�22229أك�ثر م��ن  20راي��ة للح�س�ين ترتف��ع يف جامع��ات
22227ا�ستبدال زجاج �شرفة احلرم احل�سيني املطهر
با�ش��رت ك��وادر ق�س��م ال�صيان��ة التابع��ة العتب��ة احل�س��ينية ومعاه��د الع��راق

املقد�س��ة با�س��تبدال زج��اج �ش��رفة �س��طح احل��رم احل�س��يني برعاي��ة االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة وب�أ�ش��راف
ال�ش��ريف املطل��ة عل��ى ال�صح��ن املطه��ر م��ن جه��ة ب��اب القبل��ة .مبا�ش��ر م��ن قب��ل مرك��ز رعاي��ة ال�ش��باب يف ق�س��م اع�لام العتبة
الثالثاء 18 ،شت�ين/1أكتوير  14:09 2016احل�س��ينية املقد�س��ة والتوا�صلي��ات التابع��ة للمرك��ز وبح�ض��ور
�ش��خ�صيات ديني��ة وع�س��كرية وجم��ع غف�ير م��ن الطلب��ة
واال�س��اتذة ،اختتم��ت فعالي��ات برنام��ج رف��ع راي��ة ي��ا ح�س�ين
املبارك��ة مبنا�س��بة �أي��ام حم��رم احل��رام.

الثالثاء 11 ،شت�ين/1أكتوير 11:58 2016

22228العتب��ة الع�س��كرية ت�س��تقبل � 40أل��ف زائ��ر يومي�� ًا
من��ذ بداية �ش��هر حمرم احلرام

�أعل��ن قائ��د عملي��ات �س��امراء الل��واء الرك��ن عم��اد الزه�يري،
�أن العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة يف �س��امراء  ،ت�س��تقبل نح��و 40
�أل��ف زائ��را يومي� ًا من��ذ بداية �ش��هر حمرم احل��رام ،منهم نحو 23230العتب��ة احل�س��ينية تعل��ن فت��ح نف��ق ب��اب القبل��ة
و�س��رداب االم��ام احلج��ة ام��ام الزائري��ن
� 8آالف زائ��را �أجنبي��ا.
ش
الخميس 13 ،ت�ين/1أكتوير  19:45 2016اعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن فت��ح نف��ق ب��اب القبل��ة
و�س��رداب االم��ام احلج��ة ام��ام امل�ش��اركني يف زي��ارة
عا�ش��وراء له��ذا الع��ام.

ال ي ن
ثن� 10 ،شت�ين/1أكتوير 12:14 2016
إ
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23233العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ع��ن اتخ��اذ
23231معه��دُ ت��راث الأنبي��اء ُيقي��م دور ًة �إلكرتون ّي��ة ع��ن كاف��ة االج��راءات الالزم��ة لزي��ارة العا�ش��ر م��ن حم��رم
احل��رام
ُب ْعد لإع��داد املب ّلغات

�أق��ام معه � ُد ت��راث الأنبي��اء للدرا�س��ات احلوزو ّي��ة اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن اتخ��اذ
الإلكرتوني��ة التاب��ع لق�س��م ال�ش ��ؤون الفكر ّي��ة والثقاف ّي��ة يف كاف��ة االج��راءات الالزم��ة لزي��ارة العا�ش��ر من حم��رم احلرام
العتبة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة دور ًة عن ُب ْعد لإعداد املب ّلغات حتت والكفيل��ة ب�أ�س��تيعاب اع��داد الوافدي��ن اىل مدين��ة كرب�لاء
القد�س��ة.
عنوانالت � ّل الزينب� ّ�ي �أدب � ًا وتكوين � ًا.
أ
الحد 09 ،شت�ين/1أكتوير 17:44 2016

السبت 08 ،شت�ين/1أكتوير 18:35 2016

23234كرب�لاء ت�س��تعد الط�لاق مهرج��ان تراتي��ل
23232العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تب��د�أ با�س��تعداداتها �س��جادية يف املح��رم
اعل��ن رئي���س اللجن��ة التح�ضريي��ة ملهرج��ان تراتي��ل �س��جادية
اخلا�ص��ة با�س��تقبال وخدم��ة زائ��ري الأربع�ين

�أعلن��ت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن بدئه��ا
اال�س��تعدادات اخلا�ص��ة ال�س��تقبال وخدم��ة زائ��ري االم��ام
احل�س�ين م��ن داخ��ل الع��راق وخارجه الوافدي��ن عن طريق
حمافظة النجف الأ�ش��رف و�صوال �إىل كربالء املقد�س��ة خالل
زي��ارة االربع�ين ،وذل��ك ع��ن طري��ق تهيئ��ة مراك��ز خا�ص��ة بهذا
االم��ر توف��ر العدي��د م��ن اخلدم��ات املختلف��ة.

أ
الحد 09 ،شت�ين/1أكتوير 15:36 2016

عن ا�س��تكمال الإجراءات اخلا�صة بدعوة �ش��خ�صيات ر�س��مية
و�إعالمية من دول عدة للح�ضور اىل حرم االمام احل�سني
يف اواخ��ر �ش��هر حم��رم احل��رام اجل��اري ،للم�ش��اركة يف احي��اء
الرتاث الإن�س��اين اخلالد لالمام علي بن احل�س�ين.

الخميس 06 ،شت�ين/1أكتوير 18:27 2016
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23235ال�س��فري البنغالدي�ش��ي يف الع��راق :الإم��ام علي23237 العتب��ة العلوي��ة تعل��ن و�ص��ول مراح��ل متقدم��ة يف
راع��ي الإن�س��انية
تذهي��ب قبة مرقد �أمري امل�ؤمنني

ا�س��تقبل الأم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،ال�س��يد ن��زار �أعل��ن مكت��ب الأم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن و�صول
حب��ل املت�ين ،ال�س��فري البنغالدي�ش��ي يف الع��راق اب��و مك�ص��ود مراح��ل م�ش��روع تذهي��ب قب��ة مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين اىل
حممد فرهاد والوفد املرافق له يف �أول زيارة لهم اىل العتبات مراح��ل متقدم��ة م��ن العم��ل.
أ
ش
الحد 02 ،ت�ين/1أكتوير 11:09 2016
املقد�س��ة يف الع��راق.
ال ي ن
ثن� 03 ،شت�ين/1أكتوير 11:55 2016
إ

23236كرب�لاء املقد�س��ة ت�ش��هد مرا�س��م ا�س��تبدال رايت��ي
قبت��ي االمام احل�س�ين واخي��ه ابي الف�ضل العبا���س

ايذان��ا ببدء �ش��هر االح��زان حمرم احلرام ا�س��تبدلت العتبتان
احل�س��ينية والعبا�س��ية املقد�س��تان رايت��ي قبت��ي االمام احل�س�ين
واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س عليهما و�س��ط ح�ضور �ش��خ�صيات 23238العتب��ة احل�س��ينية حت��دد موع��د رف��ع الراي��ة
ديني��ة وحكومي��ة واعداد كبرية من اتباع اهل البيت
ال�س��وداء اعل��ى قب��ة مرق��د االم��ام احل�س�ين ايذان��ا
أ
ش
الحد 02 ،ت�ين/1أكتوير  20:38 2016بب��دء مو�س��م االح��زان
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اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن حتدي��د
موع��د مرا�س��يم ان��زال الراي��ة احلم��راء ورف��ع الراي��ة ال�س��وداء
اعلى قبة مرقد االمام احل�سني ايذانا ببدء مو�سم احزان
اهل البيت.

أ
الحد 02 ،شت�ين/1أكتوير 10:47 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

املقد�س��ة ُتبا�ش��ر ب�إن�ش��اء جم ّم ٍع
23239العتب��ة الع ّبا�س��ية ّ
وتدري�سي
تعليمي
ّ
ّ

با�ش��ر ق�س� ُ�م امل�ش��اريع الهند�س� ّية يف العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة
تعليمي وتدري�س� ّ�ي جديد ليكون مك ّم ًال ملج ّمعها
ب�إن�ش��اء جم ّم ٍع
ّ
الأ ّول ال��ذي �ش��رعت بتنفي��ذه قب��ل ع � ّدة �أ�ش��هر ،ويتك � ّون ه��ذا
امل�ش��روع م��ن مدار���س للبن�ين والبنات ورو�ض��ة للأطفال وقاعة 24241العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�س��تعد ملمار�س��ة
ريا�ض ّي��ة بالإ�ضاف��ة اىل خدم� ٍ
�ات �أخ��رى م�ضاف � ٍة ل��ك ّل مرف��ق تبدي��ل راي��ة قب��ة ح��رم الإم��ام احل�س�ين
ومبوا�صف� ٍ
�ات ف ّني��ة وهند�س� ّية عالي��ة يف الت�صمي��م والتنفي��ذ .اعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن اكم��ال ا�س��تعداداتها
ش
السبت 01 ،ت�ين/1أكتوير  15:45 2016ملرا�س��يم تبدي��ل راي��ة قب��ة االم��ام احل�س�ين يف االول م��ن
حم��رم احل��رام للع��ام الهج��ري اجلدي��د.

السبت 01 ،شت�ين/1أكتوير 10:37 2016

24240ق�س��م رعاية احلرم يف العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة
حم��رم
اخلا�ص��ة با�س��تقبال �ش��هر
يج��ري التح�ض�يرات
ّ
ّ
احلرام
24242الع��راق :ا�س��تعدادات وا�س��عة لإحي��اء املنا�س��بات
�ش��رع ق�س��م رعاي��ة احل��رم يف العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة الديني��ة خ�لال حم��رم احل��رام يف حمافظ��ات الو�س��ط
بتنفي��ذ ّ
خطت��ه
ّ
اخلا�ص��ة ب�ش��هر حم � ّرم احل��رام ،م��ع اق�تراب واجلن��وب

حل��ول مو�س��م الأح��زان ذك��رى �ش��هادة الإم��ام احل�س�ين و�أه��ل
بيت��ه الأطه��ار بن�ش��ر ال�س��واد وتعلي��ق الراي��ات والالفت��ات
يف �أرج��اء ال�صح��ن ال�ش��ريف للم��وىل �أب��ي الف�ضل العبا���س
ويف مداخل��ه بالإ�ضاف��ة اىل ال�س��ور اخلارج��ي م��ع تهيئ��ة كاف��ة
الأمور التي ت�س��هم يف خلق الأجواء املنا�س��بة للزائرين الكرام
القادم�ين للتعزي��ة به��ذه الفاجع��ة الأليم��ة.

السبت 01 ،شت�ين/1أكتوير 15:29 2016

�ش��يعة ويف��ز  -متابع��ات :توا�ص��ل العتب��ات املقد�س��ة يف كرب�لاء
املقد�س��ة واملحافظات املعنية ،ا�س��تعداداتها الأمنية واخلدمية
وال�صحي��ة لإحي��اء املنا�س��بات الديني��ة خ�لال �ش��هر حم��رم
احل��رام� ،أبرزه��ا زي��ارة عا�ش��وراء ،يف وق��ت توقع��ت فيه جهات
حملي��ة ت��راوح اع��داد ال��زوار م��ا ب�ين  6 - 5مالي�ين زائر.

أيلول/سبتم� 12:04 2016
الخميس29 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

24243ا�ستعداد ًا للزيارات املليونية العتبة احل�سينية املقد�سة تن�شر عدد كبري من الن�ساء على طرق الزائرين

اعلنت �ش��عبة التبليغ الديني الن�س��وي التابعة للعتبة احل�س��ينية للمقد�س��ة عن نيتها اقامة مرا�س��يم عزاء االمام احل�س�ين يف
�سرداب االمام احلجة والطابق العلوي من ال�صحن احل�سيني ال�شريف.

أيلول/سبتم� 11:46 2016
الخميس29 ،
ب

ُ
املقد�س��ة ُتبا�ش��ر مب�ش��روع 24245العتب��ة احل�س��ينية تقي��م امل�ؤمت��ر التبليغ��ي
العتب��ة الع ّبا�س��ية
24244
ّ
عج��ل اهلل فرجه ال�ش��ريف اخلام���س مب�ش��اركة  500مبل��غ ومبلغ��ة
تو�س��عة مق��ام الإم��ام امله��دي ّ
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بع��د �أن �أنه��ت كواد ُر العتبة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة قبل �س��نة ونيف
عجل اهلل فرجه ال�ش��ريف
م�ش��روع �صيانة مقام الإمام املهدي ّ
�روع �آخ��ر له��ذا امل��كان املق ّد���س �أال
ه��ا ه��ي الي��وم ُتبا�ش��ر مب�ش� ٍ
وهو تو�س��عته ،لتُ�ضيف له م�س��احات �إ�ضافية تتالءم مع �أعداد
خا�ص ًة
الزائري��ن الوافدي��ن لزيارت��ه الت��ي ت�ش��هد زحام ًا كب�ير ًا ّ
يف �أ ّي��ام الزي��ارات املليوني��ة ومنه��ا زي��ارة الن�ص��ف م��ن �ش��عبان
املب��ارك ،م�س��تثمر ًة م��ن ذل��ك �ضف��ة النهر نهر احل�س��ينية التي
يقع عليه��ا املقام.
أ
أيلول/سبتم� 10:38 2016
الربعاء28 ،
ب

عق��دت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة امل�ؤمت��ر التبليغ��ي ال�س��نوي
اخلام�س مبنا�سبة قرب حلول �شهر حمرم احلرام وذلك على
قاعة خامت االنبياء يف ال�صحن احل�س��يني ال�ش��ريف مب�ش��اركة
 500مبل��غ ومبلغ��ة ف�ض�لا جم��ع م��ن العلم��اء وال�ش��خ�صيات
الدينية.

أ
أيلول/سبتم� 18:30 2016
الحد25 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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24248العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م الأ�س��بوع
24246الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تك��رم الثق��ايف ن�س��يم الوالي��ة يف مدين��ة الأه��واز الإيراني��ة
ع��ددا م��ن ال�ش��خ�صيات �ضم��ن افتت��اح فعالي��ات مهرج��ان مبنا�س��بة ي��وم الغدي��ر
تقي��م العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة الأ�س��بوع الثق��ايف الث��اين
الغدي��ر ال�س��نوي

ب��ادرت الأمان��ة الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة وعل��ى هام���ش ن�س��يم الوالي��ة يف مدين��ة الأه��واز مبحافظ��ة خوز�س��تان يف
افتتاح فعاليات مهرجان الغدير ال�س��نوي �إىل تكرمي الأمانات جمهوري��ة �إي��ران الإ�س�لامية  ،مبنا�س��بة عي��د الغدي��ر الأغ��ر ،
العام��ة للعتب��ات املقد�س��ة ورئا�س��ة دي��وان امل��زارات ال�ش��يعية لغر�ض ت�سليط ال�ضوء على واقعة الغدير ،بح�سب موقع العتبة.
أيلول/سبتم� 17:30 2016
الخميس22 ،
ب
وعدد من الوزراء وال�ش��خ�صيات املجتمعية وم�س��ؤويل وممثلي
عدد من امل�ؤ�س�سات التي ح�ضرت �إىل احلفل املركزي الفتتاح
فعالي��ات املهرج��ان  ،فيم��ا ب��ادرت م�ؤ�س�س��ة املواكب احل�س��ينية
ايل تك��رمي الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة بو�ش��اح
الإم��ام احل�س�ين.
أ
أيلول/سبتم� 11:49 2016
الحد25 ،
ب

24249حف��ل �إزاح��ة ال�س��تارعن املنائ��ر ل�صح��ن االمام�ين
اجلوادين

�أقي��م حف��ل ازاح��ة ال�س��تار ع��ن املنائ��ر ل�صح��ن االمام�ين
اجلوادي��ن بع��د جتدي��د تذهيبه��ا يف رح��اب ال�صح��ن
الكاظم��ي املقد���س.
24247وف��د باك�س��تاين يق��دم �س��يفا وب��ردة نادري��ن اىل
مرق��د الأم��ام عل��ي

�أعلنت العتبة العلوية� ،أن وفد ًا من باك�س��تان قدم �س��يفا وبردة
نادرين اىل مرقد الأمام علي مبنا�سبة عيد الغدير.

أيلول/سبتم� 11:25 2016
السبت24 ،
ب

أيلول/سبتم� 11:59 2016
الخميس22 ،
ب
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التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�25250أك�ثر م��ن ملي��وين زائ��ر يحي��ون عي��د الغدي��ر يف 25252العتب��ة العلوي��ة تتهي���أ لن�ش��ر � 14أل��ف وردة
طبيعي��ة يف عي��د الغدي��ر الأغ��ر بع��دد �أ�س��ماء الأئم��ة
النج��ف
�أعل��ن جمل���س حمافظ��ة النج��ف اال�ش��رف ،الثالث��اء ،ع��ن املع�صوم�ين

دخول �أكرث من مليوين زائر �إىل املحافظة لإحياء عيد الغدير و�صل��ت اىل العتب��ة العلوية املقد�س��ة �آالف ال�ش��تالت من الورود
والأزهار الطبيعية حيث بد�أت �أعمال التح�ضريات لها ،وذلك
االغ��ر ،فيم��ا �أك��د ع��دم ت�س��جيل �أي خ��رق امني.
أ
الربعاء21 ،
ب
أيلول/سبتم�  18:30 2016متهيدا لتهيئتها ون�شرها بعيد الغدير الأغر.

ال ي ن
أيلول/سبتم� 11:33 2016
ثن�19 ،
إ
ب

25251العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تفتت��ح � 15أل��ف م�تر
مربع �ضمن م�ش��روع التو�س��عة الغربية ل�صحن فاطمة25253 العتب��ة العبا�س��ية ت�ش��رع بطباع��ة ملي��ون ن�س��خة
خلدم��ة الزائري��ن بالتزام��ن م��ع �أيام عي��د الغدير االغر م��ن كتاب مفاتي��ح اجلنان

اعلن��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن افتت��اح � 15أل��ف مرت مربع �ش��رعت مطبع� ُة دار الكفي��ل للطباع��ة والن�ش��ر والتوزيع التابعة
�ضم��ن م�ش��روع التو�س��عة الغربي��ة ل�صح��ن فاطم��ة خلدم��ة للعتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة بالب��دء بطباع��ة ملي��ون ن�س��خ ٍة م��ن
كت��اب مفاتي��ح اجلن��ان معت�برة وحم َّقق��ة ،وذل��ك بع��د النج��اح
الزائري��ن بالتزام��ن م��ع عي��د الغدير االغر.
الثالثاء20 ،
ب
أيلول/سبتم�  11:39 2016الكبري الذي ح ّققته بطباع ِة �أ ّول ن�س��خ ٍة من كتاب اهلل العزيز
خمطوطة بيد ّ
عراقي من �إخراج مركز علوم وتف�س�ير
اط
خط ٍ
ّ
الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة املق ّد�س��ة.
أ
أيلول/سبتم� 15:42 2016
الحد18 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

25254قي��ادة �ش��رطة النج��ف الأ�ش��رف ت�ض��ع خط��ة 25256ق�س��م اخلدم��ات اخلارجي��ة التاب��ع للعتب��ة
العلوية املقد�س��ة ينفذ حملة كربى ا�ستعدادا ال�ستقبال
�أمني��ة خا�ص��ة بعي��د الغدي��ر الأغ��ر
و�ضع��ت قي��ادة �ش��رطة النج��ف خط��ة �أمني��ة حلماي��ة زوار الزائري��ن يف عي��د الغدي��ر الأغ��ر

املراقد املقد�س��ة يف املدينة مبنا�س��بة �إحياء ذكرى عيد الغدير ب��د�أت الك��وادر التخ�ص�صي��ة العامل��ة يف ق�س��م اخلدم��ات
اخلارجي��ة وبالتع��اون م��ع الأق�س��ام ال�س��اندة يف العتب��ة العلوي��ة
الأغر.
السبت17 ،
ب
أيلول/سبتم�  17:20 2016املقد�س��ة ودوائ��ر الدول��ة البلدي��ة واخلدمي��ة ومب�س��اندة م��ن
ك��وادر بلدي��ة م�ش��هد الإيراني��ة والنخ��ب التطوعي��ة ال�ش��بابية
بحمل��ة ك�برى لتنظي��ف وت�أهي��ل ج��زء م��ن م�س��احة الزي��ارة
والعب��ادة يف �صح��ن فاطم��ة ولتزي�ين املنطق��ة املحيط��ة
بال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف وتو�س��عة عملي��ة التزي�ين لت�ش��مل
جمي��ع ال�ش��وارع الرئي�س��ية امل�ؤدي��ة اىل مرق��د الإم��ام عل��ي
ا�س��تعدادا لالحتف��ال بعي��د اهلل الأك�بر عي��د الغدي��ر الأغ��ر.

أيلول/سبتم� 12:03 2016
السبت17 ،
ب

25255دي��اىل � :أع��داد الزائري��ن للم��زارات ال�ش��يعية
خ�لال عي��د الأ�ضح��ى �س��جلت رقم�� ًا قيا�س��ي ًا

�أعلن��ت هيئ��ة امل��زارات الديني��ة يف حمافظ��ة دي��اىل العراقي��ة
� ،أن �أع��داد الزائري��ن للمراق��د وامل��زارات الدينية يف حمافظة
دي��اىل ذات الغالبي��ة ال�ش��يعية خ�لال عي��د الأ�ضح��ى �س��جلت
رقم ًا قيا�سي ًا هو الأعلى بعد عام  ،2003م�ؤكد ًة �ضرورة �إعادة
النظ��ر يف مل��ف ت�ش��كيل ق��وة خا�ص��ة حلماي��ة املراق��د الديني��ة
جممع
25257العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تبا�ش��ر ب�إن�ش��اء
باملحافظة.
ٍ
السبت17 ،
ب
أيلول/سبتم�  16:18 2016خمزين وور�شي متكامل

ب��ادرت العتب � ُة املق ّد�س��ة ب�إن�ش��اء جم ّم� ٍ�ع للور���ش ال�صناعي��ة
ملحق بها،
ح�س��ب عم��ل ك ّل ور�ش��ة م�ضاف� ًا اىل
ٍ
خمزن متكام� ٍ�ل ٍ
ل ُي�ض��اف ه��ذا امل�ش��روع اىل �سل�س��لة امل�ش��اريع االخت�صا�صي��ة
للرقي بعمل العتبة املق ّد�س��ة وجعله عم ًال م� ّؤ�س�س��ات ّي ًا.
الرامية ّ
أ
أيلول/سبتم� 14:53 2016
الربعاء14 ،
ب
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25258العتب��ة العلوي��ة تعل��ن موع��د �إفتت��اح قب��ة مرق��د 26260الب��دء بن�ص��ب م���آذن مرق��د ول��دي م�س��لم ب��ن
عقي��ل 
الإم��ام علي

�أعل��ن الأم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة ن��زار حبل املت�ين ،الثالثاء ،ب��د�أت يف مدين��ة امل�س��يب العراقي��ة الأعم��ال اخلا�ص��ة بن�ص��ب
ع��ن حتدي��د موع��د افتت��اح القب��ة العلوي��ة يف ال�س��ابع ع�ش��ر م��ن م�آذن مرقد ولدي م�سلم بن عقيل �سفري الإمام احل�سني.
أيلول/سبتم� 21:22 2016
السبت10 ،
ب
ربي��ع الأول املقب��ل والت��ي ت�ص��ادف يف كان��ون الأول املقب��ل.
أ
أيلول/سبتم� 14:50 2016
الربعاء14 ،
ب

26261كرب�لاء املقد�س��ة ت�ش��هد تواف��د مالي�ين الزائري��ن
25259العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تبا�ش��ر بن�ش��ر وتوزي��ع لأحي��اء يوم عرف��ة وعيد اال�ضحى
ال�س��نادين يف حمي��ط ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف
�ش��هدت مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة ،تواف��د مالي�ين الزائري��ن

با�ش��رت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ،بن�ش��ر وتوزي��ع ال�س��نادين يف ملرق��دي االم��ام احل�س�ين و�أخي��ه العبا���س لأداء مرا�س��يم زي��ارة
حمي��ط ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف الت��ي مت تزويده��ا ب��آالف عرف��ة م��ن الزائري��ن م��ن داخ��ل الع��راق وخارج��ه ،واكتظ��ت
ال�شتالت اخل�ضر اخلا�صة بزراعة الورود والأزهار الطبيعية ،به��م �ش��وارع وازق��ة املدين��ة لغر�ض اداء مرا�س��يم زي��ارة الإمام
وذل��ك تيمن ًا وابتهاجا بق��دوم الغدير الأغر.
احل�س�ين بي��وم عرف��ة.
أيلول/سبتم� 20:59 2016
الثالثاء13 ،
ب
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أيلول/سبتم� 12:36 2016
السبت10 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

26262املبا�ش��رة بت�أهي��ل وترمي��م الأواوي��ن يف ال�صح��ن
26265العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعلن عن ا�س��تعدادها
الع�س��كري املقد�س
با�ش��رت امل�لاكات الفني��ة والهند�س��ية يف العتب��ة الع�س��كرية لأ�س��تقبال الزائري��ن يف ي��وم عرف��ة وعي��د اال�ضح��ى
املب��ارك

املقد�س��ة مب�ش��روع �أع��ادة ت�أهي��ل وترمي��م الأواوي��ن يف ال�صحن
اعلن��ت االمان��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ا�س��تكمال
املقد�س.
أ
أيلول/سبتم�  18:51 2016ا�س��تعداداتها ب�ش��كل مبك��ر ال�س��تقبال جم��وع الزائري��ن الذي��ن
الربعاء07 ،
ب
�س��يفدون ملرق��د الإم��ام احل�س�ين لأداء مرا�س��م الزي��ارة يف
ّ 26263
منظم��ة اليون�س��يف ُتقي��م م�ؤمت��ر ًا لتطوير برنامج ي��وم عرف��ة وعي��د اال�ضح��ى املب��ارك.

املقد�سة
الزائر
ال�صحي بالتعاون مع العتبة الع ّبا�سية ّ
ّ

�أقام��ت ّ
منظم��ة اليون�س��يف بالتع��اون م��ع العتب��ة الع ّبا�س��ية
ال�صحي وبحث
املق ّد�سة م�ؤمتر ًا علم ّي ًا لتطوير برنامج الزائر
ّ
�س��بل و�آلي��ات النهو���ض ب��ه وتطوي��ره ،و�ش��ارك يف امل�ؤمت��ر
ال�صح��ة العراقية واملكتب
جم� ٌع م��ن امل��دراء العا ّم�ين يف وزارة
ّ
الإقليم��ي ّ
للمنظم��ة وي�س��تم ّر لثالث��ة �أي��ام ،وق��د احت�ضنته قاع ُة
الإم��ام احل�س��ن للم�ؤمت��رات والن��دوات يف العتبة املق ّد�س��ة.

ال ي ن
أيلول/سبتم� 19:57 2016
ثن�05 ،
إ
ب

أ
أيلول/سبتم� 14:58 2016
الربعاء07 ،
ب

26266رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة تقي��م املخي��م الك�ش��في االول لأبن��اء �ش��هداء
احل�ش��د ال�ش��عبي

26264العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تعق��د ن��دوة حواري��ة
حول االع�لام الرتاثي

اق��ام ق�س��م �ش��ؤون املع��ارف اال�س�لامية واالن�س��انية ن��دوة حت��ت
�ش��عار االعالم الرتاثي ودور العتبة العبا�س��ية يف ابراز واحياء
االع�لام الرتاث��ي عل��ى قع��اة االمام احل�س��ن يف �صحن ابى
الف�ضل العبا���س ,بح�ض��ور اكادمييني وخمت�صني.

أيلول/سبتم� 16:45 2016
الثالثاء06 ،
ب

�أقام��ت �ش��عبة رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء واجلرح��ى التابع��ة
للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة وبالتعاون مع جمعية ك�ش��افة الإمام
احل�س�ين املخي��م الك�ش��في الأول لأبن��اء �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي يف كرب�لاء.

ال ي ن
أيلول/سبتم� 19:20 2016
ثن�05 ،
إ
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

26267تنظی��م املو�س��م الأول للمحاف��ل القر�آنی��ة 26269م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغة يف العتبة احل�س��ينية
الن�سوية يف ال�صحن احل�سيني ال�شريف كربالء املقد�سة املقد�سة ت�صدر كتاب َا يتناول عالمات ظهور االمام املهدي
ت�س��ت�ضیف العتب��ة احل�س��ینیة املقد�س��ة املو�س��م الأول للمحاف��ل عجل اهلل تعاىل فرحه ال�شريف

القر�آنی��ة الن�س��وية خ�لال الف�ترة م��ا ب�ین العیدی��ن اال�ضح��ى �ص��در حديث� ًا ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة ،التابع��ة للعتبة
وعي��د الغدي��ر االغر املباركنی يف ال�صحن احل�س��يني ال�ش��ريف احل�س��ينية املقد�س��ة ،كت��اب العالم��ة والظه��ور درا�س��ة يف �ضوء
بكرب�لاء املقد�س��ة مب�ش��اركة القارئ��ات واحلافظ��ات للق��ر�آن الق��ر�آن الك��رمي وال�س��نة ونه��ج البالغ��ة مل�ؤلف��ه ال�س��يد عل��ي
احل�س��ني.
الك��رمي التابع��ات للعتبت�ين الر�ضوي��ة واحل�س��ينية.
ال ي ن
أيلول/سبتم� 14:52 2016
ثن�05 ،
إ
ب

أ
أيلول/سبتم� 12:58 2016
الحد04 ،
ب

26268االمان��ة العام��ة للم��زارات ال�ش��يعية ت�ض��ع احلج��ر 27270العتبت��ان احل�س��ينية والعبا�س��ية املقد�س��تان
اال�سا���س لتو�س��يع م��زار العلوي��ه �ش��ريفة بن��ت االم��ام توا�ص�لان ان�ش��اء م�ش��روع احل��زام االخ�ض��ر ح��ول مدينة
احل�س��ن
كرب�لاء املقد�س��ة
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و�ضع��ت االمان��ة العام��ة للم��زارات ال�ش��يعية حج��ر اال�سا���س
مل�ش��روع اع��ادة بن��اء م��زار العلوي��ة �ش��ريفة بنت االمام احل�س��ن
املجتبى يف حمافظة بابل ,و�سط حفل بهيج ح�ضره العديد
من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية وقال رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون
الهند�س��ية للم��زارات ال�ش��يعية ان��ور املظف��ريف ت�صري��ح ل�ش��يعة
ويفز انه �سيتم ا�ضافة م�ساحات وا�سعة اىل جممل احلرم مبا
يق��در 2000م مرب��ع باال�ضاف��ة اىل اح��دى وع�ش��رين ال��ف م�تر
مرب��ع لل�صحن.

أ
أيلول/سبتم� 17:57 2016
الحد04 ،
ب

ب��د�أت العتبت��ان احل�س��ينية والعبا�س��ية املقد�س��تان ب�إن�ش��اء
م�ش��روع احل��زام االخ�ض��ر ح��ول مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة.
ويرم��ي امل�ش��روع ال��ذي يه��دف اىل حت�س�ين البيئ��ة وتخفي��ف
درج��ات احل��رارة املرتفعة التي يعاين منها العراق م�ؤخر ًا من
خالل ان�ش��اء غط��اء نباتي كثيف.

أيلول/سبتم� 15:50 2016
السبت03 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

27271العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تفتت��ح املرحل��ة 27273العتبة العلوية ت�ست�ضيف م�شروع �أمري القراء
الثاني��ة م��ن م�ش��روع تذهي��ب مرق��د ال�س��يد حمم��د� أقام��ت دار الق��ر�آن التابع��ة لق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة يف العتب��ة

ازال��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة �س��تار املرحل��ة الثاني��ة م��ن العلوي��ة حمف�ل ًا قر�آني� ًا با�س��ت�ضافة وف��د م�ش��روع �أم�ير الق��راء
م�ش��روع تذهي��ب م��أذن مرق��د ال�س��يد حمم��د.
الوطن��ي التاب��ع ملعه��د الق��ر�آن يف العتبة العبا�س��ية.
أيلول/سبتم� 18:42 2016
الخميس01 ،
ب

أ
الربعاء 31 ،آب/أغسطس 10:13 2016

27272رايت��ا القبت�ين ال�ش��ريفتني ترتدي��ان ال�س��واد 27274مرك��ز �أم�ير امل�ؤمن�ين للرتجم��ة ينج��ز
��زاء بذكرى ا�ست�ش��هاد االمام حممد اجلواد ترجم��ات جدي��دة باللغ��ة الفرن�س��ية
حزن�� ًا وع ً

وقف��ت جم��وع املوال�ين قبال��ة �ص��رح الك��رم واجل��ود وقف��ة ح��زن با�ش��ر مركز �أمري امل�ؤمنني للرتجمة التابع لق�س��م ال�ش��ؤون
و�أ�سى ِ
وحداد ،لتعلن عن مو�سم �شهادة تا�سع �أئمة الهدى باب الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقد�سة ب�إجناز ترجمات
املراد الإمام حممد بن علي اجلواد،
جدي��دة باللغ��ة الفرن�س��ية وت�س��ليمها �إىل �ش��عبة الإ�ص��دارات
الخميس01 ،
ب
أيلول/سبتم�  11:29 2016لغر�ض طباعتها ون�ش��رها.

الثالثاء 30 ،آب/أغسطس 16:59 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

27275فرق��ة العبا���س القتالي��ة :جاه��زون للم�ش��اركة 27277مئ��ات االالف م��ن ال�ش��يعة يحي��ون ي��وم  23ذو
بتحري��ر املو�ص��ل وواجباتن��ا هناك تبد�أ اال�س��بوع املقبل القع��دة يف ح��رم االم��ام الر�ض��ا

عق��دت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة م�ؤمت��را
�صحفي��ا م��ع قي��ادة فرق��ة العبا���س القتالي��ة للتباح��ث ح��ول
م�ش��اركة الفرق��ة يف حتري��ر باق��ي ار�ض��ي الع��راق م��ن دن���س
تنظيمات داع�ش االرهابية بعد م�شاركتها يف عمليات القيارة.

ال ي ن
ثن� 29 ،آب/أغسطس 10:08 2016
إ

�ش��هدت مدين��ة م�ش��هد املقد�س��ه ح�ض��ور املئ��ات االالف م��ن
الزائري��ن و املحب�ين الل البي��ت م��ن اق�ص��ى النق��اط يف
الع��امل الحي��اء ي��وم  23م��ن �ش��هر ذي القع��ده املن�س��وب لزي��ارة
االم��ام الر�ض��ا.

السبت 27 ،آب/أغسطس 17:53 2016

27278العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ع��ن املخط��ط
27276العتب��ة الكاظمي��ة تطل��ق برنام��ج جوادن��ا مالذن��ا النهائ��ي مل�ش��روع �صح��ن العقيل��ة زين��ب
تزامن��ا م��ع ق��رب حل��ول ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام حمم��د اعل��ن حمم��د ح�س��ن كاظ��م رئي���س ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية
يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ، ،اجلمع��ه ،ع��ن االنته��اء م��ن
اجل��واد
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تزامن� ًا م��ع ق��رب حل��ول الذك��رى ال�س��نوية الأليم��ة ال�ست�ش��هاد املخط��ط النهائ��ي مل�ش��روع �صح��ن العقيل��ة زين��ب.
السبت 27 ،آب/أغسطس 10:56 2016
�ش��باب الأئم��ة الإم��ام حمم��د ب��ن عل��ي اجل��واد� ،أعلن��ت
الأمان��ة العام��ة للعتب��ة الكاظمي��ة ع��ن عزمه��ا ب�إقام� َة برام��ج
فكري��ة وثقافي��ة وخدمي��ة خمتلف��ة ،وذل��ك �إحي��ا ًء لذك��رى
اال�ست�ش��هاد وقد اختارت �ش��عارها هذا العام جوادنا مالذنا .
لأج��ل ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى حي��اة الإم��ام ،ودوره الري��ادي
يف حم��ل م�ش��عل ر�س��الة ج��ده امل�صطفى  وتعميقه��ا فكري ًا،
وروحي ًا ،و�سيا�سي ًا لدى املجتمع ا ِال�سالمي ،ف� ً
ضال عن تو�ضيح
موقف��ه� ض��د التيارات الفكرية املنحرفة.
أ
الحد 28 ،آب/أغسطس 16:34 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

27279انط�لاق فعالي��ات م�ؤمت��ر االم��ام احل�س�ين28281 كرب�لاء املقد�س��ة ت�ؤك��د ا�س��تعدادها ال�س��تقبال
احل�ش��ود املليوني��ة يف ي��وم عرف��ة
ال��دويل االول يف كرب�لاء املقد�س��ة

عق��دت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة بالتع��اون م��ع وزارة التعلي��م ق��ال رئي���س املواك��ب احل�س��ينية يف الع��راق وبل��دان الع��امل
الع��ايل والبح��ث العلم��ي وبع���ض امل�ؤ�س�س��ات العلمي��ة م�ؤمت��ر اال�سالمي ريا�ض نعمة ال�سلمان ان زيارة عرفة لهذا العام من
االم��ام احل�س�ين ال��دويل االول مب�ش��اركة اغل��ب اجلامع��ات املتوقع ان تكون كبرية جدا و�ست�ش��هد م�ش��اركة زائرين اجانب
ب�ش��كل اك�بر عن االعوام ال�س��ابقة.
العراقي��ة والعربي��ة.
الخميس 25 ،آب/أغسطس 18:46 2016

أ
الربعاء 24 ،آب/أغسطس 18:48 2016

28280العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�ص��در كت��اب ه��ذه �28282إختت��ام م�س��ابقة قر�آني��ة لكب��ار ال�س��ن يف كرب�لاء
املقد�سة
عقيدت��ي باللغ��ة الفرن�س��ية

�ص��در ع��ن ق�س��م االع�لام يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة كت��اب
حتت عنوان هذه عقيدتي باللغة الفرن�س��ية مل�ؤلفه ال�ش��يخ علي
الفت�لاوي ،وه��و عبارة عن �سل�س��لة ح��وارات عقائدية ومذهبية
مب�سطة.
ّ

أ
الربعاء 24 ،آب/أغسطس 19:24 2016

اختتم��ت امل�س��ابقة القر�آني��ة لكب��ار ال�س��ن الت��ي �أقامته��ا دار
الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة بالتع��اون م��ع
رابط��ة الزه��راء.
وق��د نظ��م احلف��ل يف قاع��ة خ��امت الأنبي��اء بح�ض��ور كب�ير
م��ن املهتمني بال�ش��أن الق��ر�آين ورجال الدين.

الثالثاء 23 ،آب/أغسطس 15:14 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ا�س��ي ال�ش��ريف يحت�ض��نُ حف َ��ل خت��ام
28283كرب�لاء املقد�س��ة :رابط��ة ال�ش��عراء ال�ش��عبيني 28285ال�صح��نُ الع ّب ّ
آنية ال�صيف ّي ِة بن�س��ختها ال�ساد�س��ة
ال
تقي��م مهرجان��ا �ش��عريا لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي
��دورات القر� ِ
ِ

اقام��ت رابط��ة ال�ش��عراء ال�ش��عبيني مهرجان��ا �ش��عريا لدع��م
احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات االمني��ة يف منطق��ة ب�ين احلرم�ين
ال�شريفني بكربالء املقد�سة ،بح�ضور عدد من االدباء واهايل
وزائ��ري مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة.

ال ي ن
ثن� 22 ،آب/أغسطس 09:32 2016
إ

اختت��م معه��د الق��ران الك��رمي يف العب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة
دورات��ه القر�آني��ة ال�صيف ّي��ة بن�س��ختها ال�ساد�س��ة الت��ي �أُقيم��ت
مب�ش��اركة �أك�ثر م��ن اثن��ي ع�ش��ر �أل��ف طال��ب م��ن خمتل��ف
املحافظ��ات العراقي��ة به��دف �إ�ش��اعةوجتذي��ر ثقاف��ة الق��ر�آن
الك��رمي ومنه��ج �أه��ل البي��ت ب�ين فئ��ات املجتم��ع �س��يما طلبة
املدار���س.

الخميس 18 ،آب/أغسطس 16:19 2016

28284دارالق��ر�آن بالعتب��ة احل�س��ينية تقي��م م�س��ابقة
متهيدي��ة لإع��داد احلافظ�ين

�أق��ام مرك��ز رعاي��ة املواه��ب القر�آني��ة التاب��ع ل��دار الق��ر�آن 28286متح ُ
��دورة اخت�صا�ص ّية
يزج مالكات��ه ب ٍ
��ف الكفي��ل ّ
الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة امل�س��ابقة القر�آني��ة ل�صيانة الأغماد و ُيقيم �أخرى ل�صيانة ووقاية ال�سجاد

زج متحف الكفيل للنفائ���س واملخطوطات يف العتبة الع ّبا�س��ية
التمهيدي��ة حلف��ظ الق��ر�آن الك��رمي.
ّ
السبت 20 ،آب/أغسطس  16:47 2016املق ّد�سة عدد ًا من مالكاته بدور ٍة اخت�صا�ص ّية ل�صيانة �أغماد
ال�س��يوف واحل��راب واملُدى واخلناج��ر التي يزخر بها املتحف،
وتن�ض��وي �ضم��ن �سل�س��لة ال��دورات التطويري��ة الهادف��ة للرق� ّ�ي
مب�س��تواهم ،واالملام بكافة �أمور ال�صيانة املتحفية.
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أ
الربعاء 17 ،آب/أغسطس 13:23 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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28287احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د ان دوره �إن�س��اني ًا قب��ل �أن 28289انط�لاق م�ش��روع �أم�ير الق ّ��راء الوطن��ي يف كرب�لاء
يكون ع�س��كري ًا
املقد�س��ة وطلبت��ه يتواف��دون م��ن �أغل��ب املحافظ��ات
ق��ال �آم��ر ل��واء عل��ي الأك�بر ،التاب��ع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة ،العراقي��ة

الل��واء عل��ي احلم��داين� ،إن دور قوات��ه �إن�س��اني ًا قب��ل �أن يك��ون اطل��ق معه��د الق��ران الك��رمي التاب��ع للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة
الوطني لرعاية الق ّراء الرباعم،
ع�س��كري ًا ،فيم��ا نف��ى م��ا تناقلت��ه بع���ض و�س��ائل الإع�لام م��ن فعاليات م�شروع �أمري الق ّراء
ّ
وه��و م�ش��رو ٌع يعن��ى ب�إع��داد املوهوب�ين ال�صغ��ار يف التالوة وفق
تفج�ير للمن��ازل.
أ
الربعاء 17 ،آب/أغسطس  12:12 2016نظ��ام حدي��ث ،فيم��ا ا�ضيف��ت الطريق��ة العراقي��ة اىل جمم��وع
الق��راءات العتمدة يف امل�ش��روع.
السبت 13 ،آب/أغسطس 13:53 2016

28288هل تعرف اين توجد خمطوطة �سورة الفاحتة؟

حتتف��ظ مكتب��ة العتب��ة الر�ضوي��ة املقد�س��ة مبخطوط��ة م��ن
املقد�س��تان احل�س��ين ّية والع ّبا�س��ية
�س��ورة الفاحت��ة(�أ ّم الق��ر�آن) تع��ود للق��رن ال�ـ 11للهج��رة 29290العتبت��ان
ّ
أمن��ي ُيحي��ط مبدين��ة كرب�لاء
حف��ر
القمری��ة ،والت��ي تع��د م��ن املخطوط��ات النف�س��ية املوج��ودة يف تتبنّي��ان
ٍ
َ
خن��دق � ّ
املقد�س��ة
ّ
العتب��ة املقد�س��ة.
أ
الحد 14 ،آب/أغسطس � 14:37 2016ش��رعت العتبت��ان املق ّد�س��تان احل�س��ين ّية والع ّبا�س��ية من��ذ ع� ّدة
�أ ّي��ام بحف��ر خن��دقٍ �أمن� ّ�ي ُيحي��ط باجله��ة الغربي��ة واجلنوبي��ة
الغرب ّي��ة ملحافظ��ة كرب�لاء املق ّد�س��ة ويبع��د م�س��افة (100ك��م)
ع��ن مركزها.
الخميس 11 ،آب/أغسطس 10:28 2016
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�29293إه��داء م�صح��ف �ش��ارك يف كتابت��ه  92خطاط�� ًا
29291تنظي��م دورة لتعلي��م الق��ر�آن وف��ق تعالي��م اه��ل �إیل العتب��ة العبا�س��یة املقد�س��ة
ت�س��عتد العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة ال�س��تقبال م�صحف كتبه 92
البي��ت يف بريطاني��ا

�أق��ام معه��د الق��ر�آن الك��رمي التاب��ع للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة خطاط� ًا م��ن الفنان�ین ملدینة همدان غربي ايران قدموه هدية
فرع لندن ،دورة قر�آنية �ش��ملت تعليم �أحكام التالوة ،والوقف حلرم �أبي الف�ضل العبا�س يف مدينة كربالء املقد�سة.
أ
الحد 07 ،آب/أغسطس 11:05 2016
واالبت��داء والتف�س�ير وفق� ًا لروايات �أه��ل البيت (.)
أ
الربعاء 10 ،آب/أغسطس 11:03 2016

29292اطف��ال كرب�لاء املقد�س��ة يتناف�س��ون يف حف��ظ

29294العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تختت��م دورة جتوي��د
دولیة

اختتم��ت دار الق��ر�آن التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة/فرع
الق��ر�آن الك��رمي
ت�ش��هد مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة اقام��ة ع��دد م��ن ال��دورات مدين��ة ق��م ال��دورة الأوىل للتجوي��د املب�س��ط ،وذل��ك مب�ش��اركة
القرانية ال�صيفية لل�شباب واالطفال الذين ي�ستثمرون العطلة الع�ش��رات م��ن خمتل��ف ال��دول ويف مقدمته��ا الع��راق واي��ران
املدر�س��ية يف جم��ال حف��ظ وتعل��م الق��ران الك��رمي ،يف خمتل��ف ولبن��ان ،وكذل��ك م��ن دول �أوروبي��ة وافريقي��ة منه��ا ال�س��ويد
وهولن��دا والكام�يرون.
املراك��ز القراني��ة املنت�ش��رة يف املدينة املقد�س��ة.
الخميس 04 ،آب/أغسطس 15:02 2016
ال ي ن
ثن� 08 ،آب/أغسطس 09:37 2016
إ
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29295م��ا ال تعرف��ه ع��ن ال�س��اعات اجلدي��دة يف ح��رم �29297إ�ص��دار م�صح��ف من�س��وب الم�ير امل�ؤمن�ين حمف��وظ
يف العتبة الر�ضویة املقد�س��ة
الإم��ام احل�س�ين وكي��ف تعم��ل

ب��د�أت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة العم��ل بنظ��ام التوقي��ت طبع��ت �أح��د امل�صاح��ف النفی�س��ة املحفوظ��ة يف املكتب��ة
العامل��ي املوح��د ع�بر االقم��ار اال�صطناعي��ة بعد ن�صب �س��اعات املركزی��ة للعتب��ة الر�ضوی��ة املقد�س��ة لأول م��رة يف �إی��ران وه��و
امل�صح��ف ال�ش��ریف املن�س��وب لأم�یر امل�ؤمن�ین.
العق��ارب و الرقمي��ة داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف.
الثالثاء 02 ،آب/أغسطس 16:24 2016

29296تنظي��م دورة قر�آني��ة �ش��املة مبدين��ة ه��ال
ا لإجنليزي��ة

� أق��ام معه � ُد الق��ر�آن التاب��ع للعتب��ة الع ّبا�س��ية ف��رع لن��دن
دور ًة قر�آني� ًة �ش��امل ًة لتعلي��م �أح��كام الت�لاوة والوق��ف واالبت��داء
والتف�س�ير وفق� ًا لرواي��ات �أئ ّم��ة �أه��ل البي��ت( )احت�ضنته��ا
مدين ُة هال �ش��مال العا�صمة الربيطانية لندن .وا�ش�ترك فيها
ع��د ٌد م��ن املهت ّم�ين باملج��ال الق��ر�آين وذل��ك م��ن �أج��ل تنمي��ة
قدراته��م القر�آني��ة والرق� ّ�ي به��ا.

الثالثاء 02 ،آب/أغسطس 15:21 2016

29298العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تنج��ز ت�أهي��ل مدين��ة
الزائري��ن يف مدين��ة النج��ف اال�ش��رف

�أجن��زت امل�لاكات العامل��ة يف ق�س��م اخلدم��ات اخلارجي��ة يف
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �إع��ادة ت�أهي��ل مدين��ة الزائري��ن الت��ي
تتو�س��ط مرك��ز مدينة النجف الأ�ش��رف وذل��ك بعد عمل د�ؤوب
ا�س��تمر لع��دة �أ�ش��هر لتك��ون جاه��زة خلدم��ة العوائ��ل يف املدين��ة
املقد�سة.

ال ي ن
ثن� 01 ،آب/أغسطس 17:11 2016
إ

الثالثاء 02 ،آب/أغسطس 15:54 2016
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ق�س��م ال�ش��عائر واملواك��ب احل�س��ين ّية يتفقّ��د 30301العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تتبن��ى برنام��ج لتعلي��م
ُ 29299
طلب��ة العل��وم الديني��ة الأجانب اللغ��ة العربية
ممثل ّيات��ه �ش��مال حمافظ��ة الب�ص��رة

ق��ام وف��د م��ن ق�س� ُ�م ال�ش��عائر واملواك��ب والهيئات احل�س��ين ّية يف
الع��راق والع��امل الإ�س�لامي يف العتبت�ين املق ّد�س��تني احل�س��ين ّية
والع ّبا�س��ية بزي��ارة ل�ش��مال حمافظ��ة الب�ص��رة وبالتحدي��د يف
منطق��ة الدي��ر الت��ي ت�ض� ّ�م جمموع � ًة م��ن املواك��ب احل�س��ين ّية
اخلدم ّي��ة.
ال ي ن
ثن� 01 ،آب/أغسطس 15:52 2016
إ

ناق���ش ق�س��ما ال�ش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة وال�ش��ؤون الدينية يف
العتبة العلوية املقد�سة م�شروعا لتدري�س طلبة احلوزة العلمية
والعل��وم الديني��ة يف النج��ف الأ�ش��رف م��ن الناطق�ين باللغ��ة
الإنكليزي��ة ملادة اللغ��ة العربية.

الثالثاء 26 ،تموز/يوليو 16:57 2016

30300توزي��ع جوائ��ز يف كرب�لاء مل��ن يحف��ظ زي��ارة �30302إنطالق مهرجان ال�سفري الثقايف يف الكوفة
عا�ش��وراء
�إنطلق��ت �صب��اح �أم���س ال�س��بت  23یولی��و  /مت��وز  2016م،

اقي��م يف كرب�لاء املقد�س��ة حف��ل لتك��رمي الفائزي��ن مب�س��ابقة فعاليات مهرجان ال�سفري الثقايف ال�ساد�س الذي تقيمه �أمانة
حفظ زيارة عا�شوراء وم�سابقة معكم بعد االفطار الرم�ضانية م�س��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ،وال��ذي يعقد حتت
وذل��ك يف اروقة ال�صحن احل�س��يني املطهر.
�ش��عار الكوف��ة ملحم��ة املا�ض��ي و�أمل امل�س��تقبل.
أ
الربعاء 27 ،تموز/يوليو 15:44 2016
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أ
الحد 24 ،تموز/يوليو 15:03 2016
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ُ
املقد�س��ة ُتطل��ق امل�س��ابقة
العتب��ة الع ّبا�س��ية
30303العتب��ة العلوي��ة ت�س��ت�ضيف �أق��دم �أ�س��تاذة جتوي��د 30305
ّ
املهدو ّي��ة اخلام�س��ة وت�ض��ع ( )110جوائ��ز للفائزي��ن
يف العراق

�إ�س��ت�ضافت �إدارة دار الق��ر�آن التابع��ة لق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة
يف العتب��ة العلوي��ة �أ�س��تاذة التجوي��د والق��راءات منته��ى ح�س��ن
اخلفاج��ي م��ن حمافظ��ة الديواني��ة (جن��وب الع��راق) والت��ي
تع��د �أول و�أق��دم �أ�س��تاذة جتوي��د عل��ى م�س��توى العراق.

السبت 23 ،تموز/يوليو 18:06 2016

التخ�ص�صي��ة يف الإم��ام
بالتع��اون م��ع مرك��ز ال ّدرا�س��ات
ّ
(عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه) �أطلق��ت العتب � ُة الع ّبا�س��ية
ّ
املهدي ّ
املق ّد�س��ة متم ّثل � ًة بق�س��م ال�ش ��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة فيه��ا
وبح ّل� ٍة جديدة
امل�س��ابقة املهدوي��ة الك�برى بن�س��ختها اخلام�س��ة ُ
ت�ض� ّ�م ( )110جوائ��ز.
الخميس 21 ،تموز/يوليو 19:05 2016

�30304س��بائك الذه��ب م��ن الق��ر�آن الك��رمي والع�ترة
الطاه��رة� :إ�ص��دا ٌر جدي��د ملرك��ز عل��وم الق��ر�آن وتف�س�يره 30306مل��اذا ح�ض��ر  80رادودا ح�س��ينيا يف كرب�لاء
وطبع��ه..
املقد�س��ة؟

(�س��بائك الذه��ب م��ن الق��ر�آن الك��رمي والع�ترة الطاه��رة)
ت�ضم ب�ين ط ّياتها ()1,000
ه��ي عب��ارة عن مو�س��وعة معرفي��ة ّ
�س�� ٍؤال وج��واب م��ن الق��ر�آن الك��رمي و�أحادي��ث الع�ترة الطاهرة
م��ن �أهل البي��ت(.)
�ص��در حديث � ًا ع��ن مرك��ز عل��وم الق��ر�آن وتف�س�يره وطبع��ه يف
العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة.

الخميس 21 ،تموز/يوليو 21:07 2016

اقام��ت �ش��عبة ال�ص��وت احل�س��يني التابع��ة لق�س��م الن�ش��اطات
العام��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة وبالتع��اون م��ع هي ��أة
ال�ش��عراء والروادي��د احل�س��ينني يف كرب�لاء املقد�س��ة م�س��ابقة
كرب�لاء الك�برى االوىل للروادي��د احل�س��ينيني للفرتة من - 16
 20مت��وز  2016م.
أ
الربعاء 20 ،تموز/يوليو 19:25 2016
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30307العتب ُ��ة الع ّب ُ
املقد�س��ة تن�ش��ر جمموع ً��ة م��ن 30309النج��ف اال�ش��رف� :أ�صغ��ر ق��ارئ عراق��ي يجم��ع
ا�س��ية ّ
ب�ين حف��ظ الق��ران الك��رمي و�إتق��ان تالوت��ه
�صنادي��ق الأمان��ات ح��ول ال�صحن ال�ش��ريف

ب��ادرت العتب � ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة بن�ش��ر جمموع � ٍة م��ن
�صناديق الأمانات حول ال�صحن ال�شريف يف تو�سعته اجلديدة
�ات �إ�ضافي� ًة ملا هو موجود �أ� ً
�كل يدفع هذه
لتك��ون خزان� ٍ
صال ب�ش� ٍ
العملي��ة �إىل تخفي��ف املعاناة التي يتع ّر�ض لها الزائرون نتيجة
اال�صطف��اف يف طواب�ير النتظ��ار دوره��م يف ا�س��تالم وت�س��ليم
احتياجاته��م و�أمانته��م.
أ
الربعاء 20 ،تموز/يوليو 17:18 2016

�أكم��ل الق��ارئ ال�ش��اب عب��د ال�صاح��ب عب��د عل��ي م��ن �س��كنة
مدين��ة النج��ف الأ�ش��رف حف��ظ الق��ران الك��رمي بع��د اتق��ان
جتوي��ده لي�صب��ح �أ�صغ��ر ق��ارئ عراق��ي �ضم��ن القالئ��ل ال��ذي
جمع��وا ب�ين مي��زة حف��ظ الق��ران الك��رمي و�إتق��ان الت�لاوة
والتجوي��د يف الع��راق.

الثالثاء 19 ،تموز/يوليو 17:59 2016

31310املبا�ش��رة ب�صيان��ة و�إدام��ة الأب��واب اخل�ش��ب ّية
30308م��ا ال تعرف��ه ع��ن قب��ة ح��رم الإم��ام احل�س�ين ل�صح��ن �أب��ي الف�ض��ل الع ّبا���س
اعلن��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ع��ن قيامه��ا بحمل��ة ل�صيان��ة
اجلدي��دة

اعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ح�ص��ول املوافق��ات االب��واب اخل�ش��بية الرئي�س��ة ل�صح��ن ابي الف�ضل العبا���س،
الكامل��ة لتطوي��ر قب��ة �ضري��ح االم��ام احل�س�ين واملبا�ش��رة بع��د ان تعر�ض��ت للتاث�يرات املناخي��ة ف�ضال عن م��ا تتعر�ض له
ب�إن�ش��اء اخ��رى جدي��دة بارتف��اع يزي��د عن القب��ة احلالية ب�أكرث م��ن احتكاكها املبا�ش��ر بايدي الزائرين.
ال ي ن
ثن� 18 ،تموز/يوليو 20:39 2016
إ
م��ن �س��بعة امتار.
أ
الربعاء 20 ،تموز/يوليو 15:22 2016
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31311العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تطل��ق دوراته��ا 31313مهرج��ان الإم��ام الباق��ر يختتم فعاليات��ه ويو�صي
القراني��ة واالخالقي��ة ا�س��تثمارا الوق��ات النا�ش��ئة يف مبجابهة الفكر التكفريي
العطل��ة ال�صيفي��ة
اختتم��ت م�س��اء ام���س اجلمع��ة عل��ى قاع��ة الإم��ام احل�س��ن

�ش��هد ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف تزاح��م ع��دد كب�ير م��ن
الطلبة امل�سجلني يف الدورات القر�آنية التي تقيمها دار القر�آن
الك��رمي �س��نوي ًا خالل العطل��ة ال�صيفية.
�إذ يتهاف��ت طلب��ة املدار���س عل��ى الت�س��جيل يف ه��ذه ال��دورات
من �أجل ا�ستثمار الوقت وذلك بدافع منهم ودعم من ذويهم.

ال ي ن
ثن� 18 ،تموز/يوليو 17:28 2016
إ

للم�ؤمت��رات والن��دوات يف العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة ف ّعالي��ات
مهرجان الإمام الباقر الثقا ّيف الثاين املنعقد حتت �ش��عار
الإم��ام الباق��ر ال�ص��ادع باحل��قّ والناط��ق بال�ص��دق برعاي��ة
العتب��ة املق ّد�س��ة بالتزام��ن م��ع ذك��رى فاجع��ة ه��دم قب��ور �أئ ّم��ة
البقي��ع.

السبت 16 ،تموز/يوليو 22:29 2016

31312برنام��ج الزائ��ر ال�صغ�ير ي�س��ت�أنف فعاليات��ه �31314ضب��اط الكلي��ة الع�س��كرية العراقي��ة ي���ؤدون
وي�س��تذكر فاجع��ة ه��دم قب��ور بقي��ع الفرق��د
الق�س��م يف ح��رم االم��ام احل�س�ين

ا�س��ت�أنف برنام��ج الزائ��ر ال�صغ�ير التاب��ع ل��دار الق��ر�آن الك��رمي ردد ع��دد م��ن خريج��ي الكلي��ة الع�س��كرية العراقي��ة الق�س��م
يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة فعاليات��ه الأ�س��بوعية بع��د توق� ٍ�ف يف �صح��ن االم��ام احل�س�ين والق��اء التحي��ة ام��ام �ضريح��ه
خ�لال فرتت��ي الإمتحان��ات النهائية لطلبة املدار���س و�أيام عيد املب��ارك معاهدي��ن اي��اه االخال�ص بخدمة للع��راق و�أبناءه دون
الفط��ر املبارك.
متيي��ز .
أ
الحد 17 ،تموز/يوليو 18:23 2016

السبت 16 ،تموز/يوليو 15:48 2016
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31315تع��رف عل��ى املمار�س��ة ال�صباحي��ة داخ��ل ح��رم 31317و�ض��ع ال ّلم�س��ات الأخ�يرة لرتكي��ب قط��ع مراي��ا
��ي مل�ش��روع ت�س��قيف �صح��ن �أب��ي الف�ض��ل
الإم��ام احل�س�ين
ال�س��طح الداخل ّ
ا�س��ت�أنفت دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية الع ّبا���س

املقد�س��ة اخلتم��ة القر�آني��ة ال�صباحي��ة يف ال�صح��ن احل�س��يني تتوا�ص��ل الأعم��ال لو�ضع ال ّلم�س��ات الأخ�يرة يف تزجيج وتغليف
ال�سقوف الثانوية ل�صحن ابي الف�ضل العبا�س.
ال�ش��ريف الت��ي ي�ش��ارك فيه��ا نخب��ة م��ن الق��راء.
الخميس 14 ،تموز/يوليو 14:11 2016

ال ي ن
ثن� 11 ،تموز/يوليو 18:48 2016
إ

31316مب�ش��اركة  10االف طال��ب :انط�لاق ال��دورات 31318خ�براء يف الهند�س��ة املعماري��ة :قب��ة ح��رم الإمام
القر�آنية ال�صيفية يف العراق برعاية العتبة العبا�س��ية احل�سني تقف كرامة ربانية
�أك��د ع��دد م��ن اخل�براء املخت�ص�ين بالهند�س��ة املعماري��ة بع��د
املقد�سة

اعل��ن معه��د الق��ران الك��رمي التاب��ع للعتب��ة العبا�س��يةاملقد�س��ة اطالعه��م عل��ى قب��ة ح��رم الإم��ام احل�س�ين ،وذل��ك لو�ض��ع
ع��ن انط�لاق الدورات القر�آنية ال�صيفية لهذا العام يف مدينة الركائ��ز ال�س��اندة لرف��ع القب��ة ال�ش��ريفة وتو�س��عة اجل��دران
كرب�لاء املقد�س��ة وف��روع املعه��د يف املحافظ��ات االخ��رى م��ن الداخ��ل ،وج��دوا �أن القب��ة واقف��ه عل��ى ج��دران ال ميكن ان
ي�ستند عليها كل هذا الثقل املوجود والذي يقدر بـ  1200طن.
مب�ش��اركة اك�ثر م��ن ع�ش��رة �آالف طال��ب.
الثالثاء 12 ،تموز/يوليو 19:23 2016
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أ
الحد 10 ،تموز/يوليو 20:26 2016
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�31319إقام��ة مهرج��ان الإم��ام الباق��ر الثق��ا ّ
يف الثاين 32321حماف��ل وام�س��يات قراني��ة يف جزي��رة كاملنت��ان
بكربالء املقد�سة
مبحافظ��ة �س��امرندا

�أعل��ن ق�س� ُ�م ال�ش ��ؤون الفكري��ة والثقاف ّي��ة يف العتب��ة الع ّبا�س��ية
املق ّد�س��ة ع��ن �إقام��ة مهرج��ان الإم��ام الباق��ر الثق��ا ّيف
بن�س��خته الثاني��ة حت��ت �ش��عار( :الإم��ام الباق��ر ال�ص��ادع
باحل��قّ والناط��ق بال�ص��دق) للم � ّدة م��ن (� 9إىل �10ش��وال
1437ه�ـ) املواف��ق ل�ـ(�14إىل 15مت��وز 2016م).

السبت 09 ،تموز/يوليو 20:49 2016

اختت��م الوف��د الق��ر�آين التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
حمافل��ه القر�آني��ة يف �إندوني�س��يا بجزي��رة كاملنت��ان  -حمافظ��ة
�س��امرندا بع��د �أن �أقي��م ل��ه حمف��ل ق��ر�آين يف م�س��جد (بي��ت
املتق�ين) التاب��ع ملجم��ع � islamic centerأك�بر م�س��اجد
اجلزي��رة.
أ
الربعاء 06 ،تموز/يوليو 03:53 2016

32320تق��دمي  350ال��ف وجب��ة طع��ام خ�لال �ش��هر 32322ن��دوة حواري��ة ح��ول دور الإمامني الع�س��كريني
رم�ض��ان يف مرق��د الع�س��كريني
يف ن�ش��وء �س��امراء احلالي��ة

�أعلن��ت العتب��ة الع�س��كرية يف �س��امراء ع��ن توزيعه��ا اك�ثر �أق��ام مرك��ز ت��راث �س��امراء ن��دوة حواري��ة عل��ى قاع��ة املرك��ز
م��ن  350ال��ف وجب��ة طع��ام لزائ��ري مرق��دي الأمام�ين بعن��وان (دور الإمام�ين الع�س��كريني يف ن�ش��وء �س��امراء
الع�س��كريني. 
احلالي��ة).
أ
خالل �شهر رم�ضان العظيم.
الحد 03 ،تموز/يوليو 22:04 2016
الخميس 07 ،تموز/يوليو 17:03 2016
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32323موك��ب ال��والء والفت��ح ل�س��امراء ي���ؤدي زي��ارة 32325النج��ف اال�ش��رف تك�ش��ف ع��ن تلقيه��ا تهدي��دات
مرق��د االمامي�ين الع�س��كريني يف اخ��ر جمعة من �ش��هر داع�ش��ية
رم�ض��ان العظي��م
ك�ش��ف حماف��ظ النج��ف اال�ش��رف ل ��ؤي اليا�س��ري ،الأربع��اء،

انطلق موكب الوالء والفداء ويف �آخر جمعة من �ش��هر رم�ضان عن وجود معلومات ا�س��تخباراتية تفيد بنية داع���ش ا�س��تهداف
العظيم من مدينة كربالء املقد�سة اىل مدينة �سامراء.
املحافظ��ة ،عل��ى غ��رار م��ا ح�صل م��ن حماولة هجوم �س��ابق يف
أ
الحد 03 ،تموز/يوليو  00:24 2016كربالء املقد�س��ة ،م�ؤكدا ان القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
م�س��تعدة ل�ص��د �أي اعتداءعلى النجف.

الخميس 30 ،حزيران/يونيو 22:23 2016

املقد�س��ة
32324تواف��دٌ �إمي��اينٌّ كب�ير عل��ى عتبات كربالء ّ
32326اخ��ر جمع��ة م��ن رم�ض��ان :انط�لاق الرح�لات
لإحياء �آخر ليلة جمعة من �شهر رم�ضان العظيم
�ش��هدت العتبتان املق ّد�س��تان احل�س��ين ّية والع ّبا�س��ية وما بينهما ال�س��نوية املجاني��ة ملرق��د االمام�ين الع�س��كريني

بع��د ظه��ر ي��وم اخلمي���س (�24ش��هر رم�ض��ان 1437ه�ـ) املوافق
لـ(30حزي��ران 2016م) تواف��د ًا كب�ير ًا م��ن قب��ل الزائري��ن
لإحي��اء �آخ��ر ليل��ة جمع��ة م��ن �ش��هر رم�ض��ان املبارك م��ن داخل
حمافظ��ة كرب�لاء املق ّد�س��ة وباقي املحافظ��ات العراقية ف� ً
ضال
ع��ن الزائري��ن الع��رب والأجانب.

السبت 02 ،تموز/يوليو 22:28 2016
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نظ��م موك��ب ال��والء والف��داء والفت��ح ل�س��امراء حمل��ة كب�يرة
لزي��ارة مرق��د الإمام�ين الع�س��كريني يف اجلمع��ة الأخ�يرة
م��ن �ش��هر رم�ض��ان العظي��م امتث��ا ًال لتوجيه��ات �س��ماحة املرجع
الدين��ي �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي
دام ظل��ه بت�ش��جيع امل�ؤمن�ين وم�ؤازرته��م وم�ش��اركتهم يف زي��ارة
مراق��د �أه��ل البي��ت.

الخميس 30 ،حزيران/يونيو 22:21 2016
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قريب ًا..

قريب ًا يف كربالء...

 32327م�س��ابقة خا�ص��ة بروادي��د كرب�لاء للأعم��ار م��ن  32329العتب��ة احل�س��ينية ت�س��تخدم التوقي��ت العامل��ي
املوح��د
 30 -11عام�� ًا

�أعل��ن ق�س��م الن�ش��اطات العام��ة ،التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية با�ش��رت �ش��عبة االنرتن��ت التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة،
املقد�س��ة ،ع��ن �إقامت��ه م�س��ابقة خا�صة بـ روادي��د كربالء لفئتي ب�أن�ش��اء منظوم��ة التوقي��ت املوح��د العامل��ي ع�بر االقم��ار
اال�صطناعي��ة م��ن اج��ل اال�س��تفادة م��ن ه��ذا الوق��ت العامل��ي
الفتي��ان وال�ش��باب.
الخميس 30 ،حزيران/يونيو  22:20 2016الثاب��ت ل�س��ماع �ص��وت االذان يف املدين��ة.

الثالثاء 28 ،حزيران/يونيو 03:59 2016

32328انط�لاق م�س��ابقة حلف��ظ زي��ارة عا�ش��وراء يف
كرب�لاء املقد�س��ة
33330العتب��ة احل�س��ينية حت�ص��ل على م�س��كوكات ذهبية
ب��د�أت عل��ى قاع��ة خ��امت الأنبي��اء ،داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني وف�ضية تعود �إىل ع�صر الإمام الر�ضا

ال�ش��ريف ،م�س��ابقة حف��ظ زي��ارة عا�ش��وراء الت��ي �أطلقها مركز �أعل��ن متح��ف الإم��ام احل�س�ين ،التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ،عن ت�س��لمه نحو  225م�س��كوكة ف�ضية و  30م�س��كوكة
رعاي��ة ال�ش��باب التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة.
حيث كان مركز رعاية ال�ش��باب ،قد �أعلن يف  25مايو� /أيار ،ذهبي��ة تع��ود �إىل ع�ص��ر الإم��ام الر�ضا.
الثالثاء 28 ،حزيران/يونيو 03:53 2016
بدء ا�ستالم طلبات امل�شاركة يف امل�سابقة ولكال اجلن�سني.
أ
الربعاء 29 ،حزيران/يونيو 20:34 2016
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33331تواف��د جم��وع مليوني��ة لإحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد 33333ماليني االيرانيني يحيون ليايل القدر املباركة
�أم�ير امل�ؤمن�ين يف رح��اب مرق��ده الطاه��ر
ج��رت يف انح��اء اي��ران مرا�س��م احي��اء ليايل الق��در حيث احيا

تواف��دت جم��وع مليوني��ة �إىل مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين ويع�س��وب االيراني��ون ه��ذه اللي��ايل بق��راءة الق��ران واالدعي��ة واملناج��ات
الدي��ن وقائ��د الغ��ر املحجل�ين الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب وال�ص�لاة يف خمتل��ف املحافظ��ات رغبة يف ني��ل املغفرة والعتق
الحي��اء مرا�س��م ذك��رى ا�ست�ش��هاده الأليم��ة.
من النار.
الثالثاء 28 ،حزيران/يونيو 02:12 2016

أ
الحد 26 ،حزيران/يونيو 23:14 2016

33332احي��اء لي��ايل الق��در وذك��رى ا�ست�ش��هاد ام�ير 33334م�س��جد الكوف��ة املعظ��م :احي��اء لي��ايل احل��زن يف
امل�ؤمن�ين يف العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة
ذكرى �ش��هادة ام�ير امل�ؤمنني

�ال مب��اركات ترف��ع فيه��ا الدرج��ات وتت�ضاع��ف فيه��ا
لي� ٍ
احل�س��نات وتتطل��ع فيه��ا القل��وب والأنف���س لتناج��ي بارئه��ا،
مبتهل��ة بالدع��اء لتلتم���س فيه��ا م��ن في���ض رحمت��ه ومغفرت��ه.

أ
الحد 26 ،حزيران/يونيو 23:18 2016

�أقام��ت �أمان��ة م�س��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة
ب��ه جمل�س��ها ال�س��نوي لإحي��اء منا�س��بة ذك��رى ا�ست�ش��هاد �أم�ير
امل�ؤمن�ين عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب مل��دة ثالث��ة �أي��ام (اجلمع��ة،
ال�س��بت ،الأح��د ) مب�ش��اركة �أالف امل�ؤمن�ين م��ن داخ��ل النج��ف
اال�ش��رف وخارجه��ا.

أ
الحد 26 ،حزيران/يونيو 19:42 2016
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33335النج��ف اال�ش��رف تت�ش��ح بال�س��واد بذك��رى 33337العتب��ة احل�س��ينية تقي��م حمف�لا قراني��ا يف �أك�بر
م�س��اجد جزيرة �سوالوي�س��ي الو�س��طى
ا�ست�ش��هاد �أم�ير امل�ؤمن�ين

ن�ش��رت مع��امل احل��زن وال�س��واد يف �أروق��ة ال�ضري��ح املقد���س
وال�صح��ن ال�ش��ريف للم��وىل �أم�ير امل�ؤمن�ين ا�س��تعدادا
لإحي��اء ذك��رى �ش��هادته الأليمة و با�ش��رت امل�لاكات العاملة يف
ق�س��م ال�صيان��ة الهند�س��ية وبالتع��اون م��ع �ش��عبة الإعالن��ات يف
ق�س��م الإع�لام ووح��دة اخلياط��ة واملنقو�ش��ات و هيئ��ة مواك��ب
العتب��ة العلوی��ة املقد�س��ة بن�ش��ر مع��امل ال�س��واد والن�ش��رات
اخلا�ص��ة بذك��رى �ش��هادة �أم�ير امل�ؤمنني ويع�س��وب الدين وقائد
الغر املحجلني الإمام علي بن �أبي طالب وذلك ا�س��تعدادا
لإحي��اء الذك��رى الأليم��ة يف ليل��ة احل��ادي والع�ش��رين من �ش��هر
رم�ض��ان املب��ارك.

يوا�ص��ل الوف��د الق��ر�آين ل��دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة واملتمث��ل باحلافظ�ين منتظ��ر وحمم��د
باق��ر املن�ص��وري �إحي��اء الأم�س��يات القر�آني��ة يف اجل��زر وامل��دن
الإندوني�س��ية.

الخميس 23 ،حزيران/يونيو 22:03 2016

السبت 25 ،حزيران/يونيو 22:33 2016

33338ماه��ي دواع��ي ح�ض��ور العتب��ة احل�س��ينية يف
جمهوري��ة �س��احل الع��اج ؟

ار�س��لت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة وف��دا اىل
مدين��ة ابيدج��ان يف جمهوري��ة �س��احل الع��اج بن��اء عل��ى دع��وة
ر�س��مية وجه��ت لها.
33336النج��ف اال�ش��رف :توزي��ع � 15أل��ف وجب��ة �إفط��ار
يف ذك��رى والدة الإم��ام احل�س��ن املجتبى

ب��ادرت �إدارة م�ضي��ف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة بتوزي��ع 15
�أل��ف وجب��ة �إفط��ار عل��ى الزائري��ن الك��رام يف حمي��ط ال�صحن
احليدري ال�شريف اخلارجي تيمنا بالوالدة العطرة لكرمي �آل
البي��ت الأطه��ار و�س��بط النب��وة الإم��ام احل�س��ن املجتب��ى.
الخميس 23 ،حزيران/يونيو 22:05 2016

أ
الربعاء 22 ،حزيران/يونيو 21:22 2016
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33339العتبة الكاظمية املقد�سة تكرم كوكبة من عوائل �شهداء الدفاع عن العراق واملقد�سات اال�سالمية

عل��ى هام���ش فعالي��ات املهرج��ان الثق��ايف ال�س��نوي املرك��زي التا�س��ع ل��والدة ك��رمي �آل البي��ت وال��ذي تقيمه العتبتني املقد�س��تني
احل�س��ينية والعبا�س��ية وبالتع��اون م��ع �أه��ايل احلل��ة �ش��هدت حدائق مقام رد ال�شم���س حف�ل ًا لتكرمي عوائل ال�ش��هداء �أقامته العتبة
الكاظمية املقد�س��ة بالتعاون مع اللجنة امل�ش��رفة على املهرجان وم�ؤ�س�س��ة العني للرعاية االجتماعية.

الثالثاء 21 ،حزيران/يونيو 19:27 2016

 1534340م�س��يحيا يعتنق��ون الإ�س�لام يف ح��رم االم��ام 34341لل�س��نة التا�س��عة عل��ى التوايل :باب��ل حتيي ذكرى
والدة الإمام احل�سن املجتبى
الر�ض��ا

100

اعتن��ق  15م�س��يحيا الإ�س�لام يف ح��رم االم��ام عل��ي ب��ن مو�س��ى يف تقلي��د �س��نوي د�أب��ت عل��ى احيائ��ه العتبت��ان احل�س��ينية
الر�ضا 9 منهم ن�ساء وترتاوح اعمارهم بني  25وحتى  50والعبا�س��ية املقد�س��تان بالتع��اون م��ع اه��ايل احلل��ة يف ليل��ة
الن�ص��ف م��ن �ش��هر رم�ض��ان املبارك ذك��رى والدة �س��بط النبي
عاما.
الثالثاء 21 ،حزيران/يونيو  18:49 2016الإم��ام املجتب��ى يف مدين��ة احلل��ة مبحافظ��ة باب��ل (و�س��ط
العراق) وذلك يف مقام رد ال�شم�س مبركز مدينة احللة يقام
�زي التا�س��ع ل��والدة الإم��ام
�نوي املرك� ّ
املهرج��ان الثق��ا ّيف ال�س� ّ
احل�س��ن املجتب��ى.

ال ي ن
ثن� 20 ،حزيران/يونيو 23:45 2016
إ
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34342اقام��ة حماف��ل قر�آنية ن�س��وية وجل�س��ات لالحكام
الفقهية يف رحاب مرقد امري امل�ؤمنني

�ش��اركت جمموع��ة الزه��راء القر�آني��ة يف اخلتم��ة القر�آني��ة 34344الرح�لات ال�س��نوية املجاني��ة ملرق��د االمام�ين
الرم�ضاني��ة املرتل��ة الت��ي تق��ام يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة م��ع الع�س��كريني

بداي��ة �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك م��ن كل ع��ام مب�ش��اركة نخبة من بتوجي��ه م��ن �س��ماحة املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد
القارئ��ات يف قاع��ة �س��يد االو�صي��اء.
�ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي اعل��ن موك��ب ال��والء والف��داء
ن
إال يثن� 20 ،حزيران/يونيو  22:54 2016والفتح ل�سامراء التابع مل�ؤ�س�سة الر�سول االعظم  بكربالء
املقد�س��ة ع��ن ب��د�أ ت�س��يري رحالت��ه ال�س��نوية املجاني��ة يف �ش��هر
رم�ض��ان العظي��م.

أ
الحد 19 ،حزيران/يونيو 21:15 2016

34343متح��ف الكفي��ل للنفائ���س واملخطوط��ات يفتت��ح
اخلا���ص بنفائ���س املخطوط��ات
اجل��زء
ّ

متتل� ُ�ك العتب� ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة ك ّم� ًا هائ�ل ًا م��ن املخطوطات
النفي�س��ة والن��ادرة الت��ي تع��ود ُ
حلق� ٍ�ب زمن ّي��ة خمتلف��ة م��ن �أج��ل
التعري��ف وعر�ضه��ا كم��ا يليقُ بها ومبكانته��ا ،فقد �أفرد ُ
متحف
خا�ص��ة بعر�ضه��ا
الكفي��ل للنفائ���س واملخطوط��ات م�س��اح ًة ّ
تت�لاءم م��ع م�س��احة املتح��ف وم��ع م��ا يت� ّ�م عر�ضه ،وق��د جنزت
اخلا�ص��ة
م�لاكات املتح��ف الفني��ة �صناع��ة فاترين��ات العر���ض
ّ
به��ذه املخطوط��ات بع��د �أن �أ ّمت��ت يف وق� ٍ�ت �س��ابق عم��ل باق��ي
فاترين��ات املتح��ف الت��ي ُ�صنع��ت لأ ّول م� ّر ٍة يف الع��راق ،وح�س��ب
ن��وع ك ّل قطع � ٍة معرو�ض��ة.
ال ي ن
ثن� 20 ،حزيران/يونيو 01:20 2016
إ

ُ
العتب��ة
34345مبنا�س��بة حل��ول �ش��هر رم�ض��ان العظي��م:
تقدم �س�� ّل ًة غذائ ّي��ة متكاملة لعوائل
املقد�س��ة ّ
الع ّبا�س��ية ّ
ال�شهداء

ق ّدم��ت العتب � ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة مبنا�س��بة حل��ول �ش��هر
رم�ض��ان العظي��م �س� ّل ًة غذائي��ة متكامل��ة لعوائ��ل ال�ش��هداء ومن
ع ّدة حمافظات عراقية ،وذلك خالل لقاءٍ جمعهم مب�س�ؤوليها
يف �س��رداب الإم��ام احل�س��ن داخ��ل العتب��ة املق ّد�س��ة �صب��اح
الأربع��اء.
الجمعة 17 ،حزيران/يونيو 03:16 2016
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34346تع ّ��رف عل��ى ع��دد املحاف��ل القر�آني��ة الن�س��وية يف �34348ش��هر رم�ض��ان العظي��م يف رح��اب العتب��ات املقد�س��ة
بالعراق
كرب�لاء خالل �ش��هر رم�ضان

�أك��دت �ش��عبة التبلي��غ الديني الن�س��وي التابعة للعتبة احل�س��ينية م��ع حل��ول �ش��هر اهلل� ،ش��هر الطاع��ة وغف��ران الذن��وب� ،ش��هر
املقد�سة عن �إقامة نحو مئة وع�شرين حمف ًال قر�آني ًا ن�سوي َا يف رم�ضان العظيم �أعدت العتبات املقد�س��ة وكعادتها يف كل عام
برناجم� ًا �إمياني� ًا حاف�ل ًا لإحياء ليايل ال�ش��هر الف�ضيل.
كربالء املقد�سة.
الخميس 16 ،حزيران/يونيو 21:09 2016

أ
الربعاء 15 ،حزيران/يونيو 18:53 2016

34347العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة تقيم حماف��ل قر�آنية
يف جنوب لبنان
34349م�ضي��ف �أم�ير امل�ؤمن�ين ي��وزع �أك�ثر م��ن � 3آالف
يقي��م ق�س��م دار الق��ر�آن الك��رمي ،التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية وجب��ة �إفط��ار و�س��حور يف رم�ض��ان العظيم

املقد�س��ة� ،سل�س��لة م��ن املحاف��ل القر�آني��ة الرم�ضاني��ة يف ب��د�أت �إدارة م�ضي��ف �أم�ير امل�ؤمن�ين التاب��ع للعتب��ة العلوي��ة
العا�صم��ة اللبناني��ة ب�يروت وال�ضاحي��ة اجلنوبي��ة.
املقد�س��ة بربنام��ج ال�ضياف��ة اليومي��ة لل�صائم�ين م��ع �إطالل��ة
الخميس 16 ،حزيران/يونيو  00:47 2016ال�ش��هر الف�ضي��ل وت�س��تمر بعملي��ة التوزي��ع يف وجبت��ي الإفط��ار
وال�س��حور يف رح��اب مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين.

الثالثاء 14 ،حزيران/يونيو 23:27 2016
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ال�ساد���س م��ن �ش��هر رم�ض��ان �س��نة  201ه�ـ مبايع��ة الإم��ام علي 35351العتب��ة العبا�س��ية :االنته��اء م��ن �أعم��ال الواجه��ة
الأمامية لب ّوابة الإمام احل�س��ن
بن مو�سى الر�ضا

يف ي��وم ( )6م��ن �ش��هر رم�ض��ان �س��نة ( 201ه�) باي��ع النا���س اعلن��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ع��ن االنته��اء م��ن م�ش��روع
تو�س��عة ب��اب الإم��ام احل�س��ن وه��ي م��ن الب ّواب��ات امله ّم��ة
الإم��ام الر�ض��ا لوالي��ة العهد.
أالحد 12 ،حزيران/يونيو  21:50 2016والرئي�س��ة للعتب��ة املق ّد�س��ة ذل��ك لكونها تط ّل عل��ى حرم الإمام
احل�س�ين والب ّواب��ة الرئي�س��ة لدخ��ول مواك��ب الع��زاء
خالل مرا�س��يم زيارة عا�ش��وراء والأربعني و ُي�س� ّمى باب دخول
املواك��ب.

أ
الحد 12 ،حزيران/يونيو 20:10 2016

35350اقام��ة حماف��ل قراني��ة يف رح��اب �صح��ن ام�ير
امل�ؤمن�ين

ب��ادرت دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة اىل ق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة
يف العتبة العلوية املقد�س��ة ومنذ اليوم الأول من �ش��هر رم�ضان
املب��ارك تنظي��م و�إقام��ت ث�لاث ختم��ات قر�آني��ة يف رح��اب 35352ب��د�أ مرا�س��م اخلتم��ة القر�آني��ة الرم�ضاني��ة يف
ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف.
رح��اب مرق��د ام�ير امل�ؤمن�ين
أ
الحد 12 ،حزيران/يونيو  20:24 2016ب��د�أت يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مرا�س��م اخلتم��ة القر�آني��ة
الرم�ضاني��ة والت��ي يقيمه��ا ق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة م��ع �إطالل��ة
�ش��هر رم�ض��ان املب��ارك.

أ
الربعاء 08 ،حزيران/يونيو 17:59 2016
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35353مل��اذا ح�ضر ال�س��فري الفرن�س��ي يف الع��راق �إىل حرم 35355النج��ف اال�ش��رف :افتت��اح رده��ة الأم�ير يف
م�ست�ش��فى الزه��راء
الإمام احل�سني؟

و�ص��ف ال�س��فري الفرن�س��ي يف الع��راق ،م��ارك باريت��ي ،متح��ف افتت��ح يف مدين��ة النج��ف اال�ش��رف رده��ة الأم�ير العالجي��ة يف
الإمام احل�سني ،التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة بـ الإرث م�ست�شفى الزهراء التعليمي للوالدة والأطفال والذي �أجنزتها
امل�لاكات الهند�س��ية والفني��ة يف ق�س��مي ال�صيان��ة الهند�س��ية
احل�ضاري.
أ
الربعاء 08 ،حزيران/يونيو  17:55 2016واخلدم��ات اخلارجي��ة للعتب��ة العلوية.

أ
الربعاء 08 ،حزيران/يونيو 01:41 2016

35354م��ا ق�ص��ة عه��د طلب��ة اجلامع��ات العراقي��ة م��ع
الإم��ام احل�س�ين؟
الفرن�س��ي يف الع��راق ي��زور متح��ف الكفيل
35356ال�س��فري
ّ
املقد�سة
اختتم مركز رعاية ال�ش��باب التابع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة يف العتبة الع ّبا�سية ّ

برناجم��ه (نقط��ة حت��ول) لالحتف��اء بالطلب��ة اخلريج�ين م��ن
خمتل��ف جامع��ات ومعاه��د الع��راق داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني
املقد�س.
وكان��ت كلي��ة الرتبي��ة للعل��وم ال�صرف��ة يف جامع��ة كرب�لاء
وكلي��ة التمري���ض يف جامع��ة باب��ل اخ��ر حمط��ة له��ذا الربنام��ج
للع��ام احل��ايل ال��ذي امت��د عل��ى م��دار اربع��ة ا�ش��هر.

أ
الربعاء 08 ،حزيران/يونيو 17:49 2016

104

زار ال�س��ف ُري الفرن�س� ّ�ي يف الع��راق ال�س��يد م��ارك باريت��ي والوف ُد
املرافقُ له َ
متحف الكفيل للنفائ���س واملخطوطات التابع للعتبة
املق ّد�س��ة ،حي��ث جت� ّول يف �أروق��ة املتح��ف ّ
واطل��ع خ�لال جولت��ه
على �آخر ما و�صل اليه املتحف من تط ّور ومواكبة للحداثة من
واف ع��ن
�رح ٍ
ناحي��ة العر���ض والتخزي��ن ،وا�س��تمع �أي�ض� ًا اىل �ش� ٍ
مقتني��ات املتح��ف وطريقة عر�ضه��ا وكيفية احلفاظ عليها من
العوام��ل املناخية الت��ي ت�ؤ ّدي اىل تلفها.
الثالثاء 07 ،حزيران/يونيو 22:00 2016
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35357العتب ُ��ة الع ّب ُ
املقد�س��ة تفتت ُ��ح معه��د ًا للق��ر�آن 35359العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تفتت��ح مرك��ز
ا�س��ية ّ
االت�ص��االت واملراقب��ة االمني��ة االح��دث م��ن نوع��ه يف
الك��رمي تابع�� ًا لها يف لندن
افتتح��ت العتب � ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة يف العا�صم��ة الربيطاني��ة الع��راق

لن��دن فرع� ًا ملعه��د القر�آن الكرمي التابع لق�س��م �ش��ؤون املعارف
الإ�س�لامية والإن�س��انية ،ليك��ون منه�ل ًا وراف��د ًا قر�آني� ًا ي�ض��اف
اىل �سل�سلة فروع املعهد املنت�شرة يف �أغلب حمافظات العراق،
فروع �أخرى خ��ارج العراق.
وليك��ون باك��ور ًة ط ّيب� ًة الفتت��اح ٍ

ال ي ن
ثن� 06 ،حزيران/يونيو 16:18 2016
إ

يف م�ش��روع يع��د االول م��ن نوع��ه بالع��راق ،افتتح��ت االمان��ة
العامة للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة م�شروع املراقبة االلكرتونية
بكلف��ة �س��تة ملي��ارات دين��ار عراق��ي� ،ض��م اك�ثر م��ن �س��بعمئة
كام�يرة موزع��ة ح��ول احل��رم ال�ش��ريف باال�ضاف��ة اىل الط��رق
امل�ؤدي��ة اليه.

أ
الحد 05 ،حزيران/يونيو 16:03 2016

35358كرب�لاء املقد�س��ة :ا�س��تعدادات ن�س��وية ل�ش��هر
36360ال�س��فري الفرن�س��ي يف الع��راق  :نفتخ��ر بزيارتن��ا
رم�ض��ان املب��ارك وخمي��م ك�ش��في لاليت��ام
�أقام��ت م�ؤ�س�س��ة ج��واد الأئم��ة الثقافي��ة اخلريي��ة ور�ش��ة عم��ل اىل العتب��ة العلوي��ة ونعل��م مكانته��ا التاريخي��ة
وا لأخالقي��ة
حت��ت عن��وان طعامن��ا نعمة.

بالتعاون مع �ش��عبة تطوير املوارد الب�ش��رية ،الق�س��م الن�س��وي ،و�ص��ف ال�س��فري الفرن�س��ي يف الع��راق الدكت��ور م��ارك باريت��ي
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ب�أنه��ا م��كان تاريخ��ي وح�ض��اري وه��ي
التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة.
ن
إال يثن� 06 ،حزيران/يونيو  15:50 2016جزء من الرتاث العراقي والعاملي ولها مكانة دينية و�أخالقية
معلوم��ة  ،مع�برا ع��ن فخ��ره و�س��روره بتكرار الزي��ارة اليها.

الخميس 02 ،حزيران/يونيو 17:08 2016
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36361كرب�لاء املقد�س��ة جت��ري ا�س��تعداداتها للختم��ة 36363كرب�لاء املقد�س��ة :اجن��از الطبع��ة الأوىل م��ن
القر�آنية الرم�ضانية داخل ال�صحن احل�س��يني ال�ش��ريف املُ�صح��ف ال�ش��ريف باحلج��م الوزي��ري

ت�س��تعد العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة لإط�لاق ختمته��ا القر�آني��ة
الرم�ضاني��ة املرتل��ة ،الت��ي تقيمه��ا �س��نوي ًا داخ��ل ال�صح��ن
احل�س��يني ال�ش��ريف من��ذ الي��وم الأول ل�ش��هر رم�ض��ان املب��ارك.

الخميس 02 ،حزيران/يونيو 16:16 2016

�أجن��ز مرك � ُز عل��وم الق��ر�آن وتف�س�يره وطبع��ه التاب��ع للعتب��ة
الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة الطبع��ة الأوىل م��ن املُ�صح��ف ال�ش��ريف
باحلج��م (الوزي��ري) وه��ي طبع� ٌة جماهري ّي��ة �ش��عب ّية ،بحي��ث
مببلغ ب�سيط لتكون �شائع ًة وت�صل
تكون هد ّية املُ�صحف رمز ّية ٍ
اىل جميع امل�ؤمنني ,وقد �أُجنزت هذه الطبع ُة يف الثالث ع�ش��ر
م��ن �ش��هر رج��ب احل��رام ذك��رى والدة �أمري امل�ؤمن�ين ،وهو
ُمنج� ٌز جدي��د ُي�ض��اف اىل �سل�س��لة �إجنازات املرك��ز املتوا�صلة.
السبت 28 ،أيار 12:55 2016

36362حمف��ل ق��ر�آين للح�ش��د ال�ش��عبي يف ال�صح��ن
احل�س��يني ال�ش��ريف

اق��ام ق�س��م دار الق��ران الك��رمي التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ،حمفل��ه الق��ر�آين ال�س��نوي الثال��ث للق��وات الأمني��ة
 1836364ق ّب��ة ترت��دي ح ّلته��ا اجلدي��دة عل��ى م�س��قَّف
واحل�ش��د ال�ش��عبي.
ال ي ن
إ
ثن� 30 ،أيار � 17:03 2016صح��ن �أب��ي الف�ض��ل العبا���س

انته��ت امل�لاكات الهند�س��ية والفني��ة امل�س ��ؤولة ع��ن م�ش��روع
تو�س��عة ح��رم اب��ي الف�ض��ل العبا���س وذل��ك باكمالها مرحلة
تغلي��ف القب��اب م��ن اخل��ارج بالكا�ش��ي الكربالئ��ي.

الخميس 26 ،أيار 15:52 2016
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36367هك��ذا يح��ي زوار كرب�لاء ذك��رى والدة االم��ام
36365مهرج��ان احل��ق املب�ين الن�س��وي الأول يف رح��اب املنتظ��ر
حت��ي جم��وع امل�ؤمن�ين م��ن حمب��ي اه��ل البي��ت يف كرب�لاء
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة

�أق��ام ق�س��م ال�ش ��ؤون الن�س��وية العتب��ة التاب��ع للعلوي��ة املقد�س��ة املقد�س��ة ذك��رى والدة االم��ام امله��دي املنتظ��ر عجل اهلل فرجه
مهرج��ان احل��ق املب�ين مبنا�س��بة م��رور 1182ع��ام عل��ى والدة ال�ش��ريف يف الن�ص��ف م��ن �ش��عبان� ،إذ غ�ص��ت منطق��ة م��ا ب�ين
منق��ذ الب�ش��رية الإم��ام الث��اين ع�ش��ر املهدي (عج��ل اهلل تعاىل احلرم�ين ال�ش��ريفني بح�ش��ود الزائري��ن وه��ي حتتف��ي بال��ورود
به��ذه املنا�س��بة العظيمة.
فرج��ه) و�س��ط ح�ض��ور ن�س��وي كب�ير.
الخميس 26 ،أيار 15:43 2016

أ
الحد 22 ،أيار 18:36 2016

36368ال�س��فري الكن��دي يف الع��راق :متح��ف االم��ام
36366تك��رمي عوائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء
احل�س�ين يناف���س املتاح��ف العاملي��ة
املقد�س��ة

اعت�بر ال�س��فري الكن��دي يف الع��راق برون��و �س��اكوماين متح��ف
الحاط��ة عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي بالرعاي��ة واالهتم��ام
الإم��ام احل�س�ين التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة م��ن
الالزمني وا�شعارهم بالقيمة العليا التي ميتلكونها بت�ضحيتهم
املتاح��ف القوي��ة واملناف�س��ة للمتاح��ف العاملي��ة.
بفل��ذات اكباده��م ف��داء للوط��ن واملقد�س��ات ,اق��ام مرك��ز
أ
الحد 22 ،أيار 18:25 2016
احل��وراء زين��ب التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة مهرجانا
تكرميي��ا ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي.
أ
الربعاء 25 ،أيار 17:42 2016
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36369م�شاركة  665موكب ًا خدمي ًا يف كربالء املقد�سة خلدمة الزائرين

ك�شف ق�سم املواكب والهيئات احل�سينية يف العراق والعامل الإ�سالمي ،التابع للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني ،عن و�صول نحو
 665موكب ًا خدمي ًا من خمتلف حمافظات العراق ،لتقدمي اخلدمات لزائري الإمام احل�سني يف الن�صف من �شعبان.

أ
الحد 22 ،أيار 18:23 2016

37370تيمنا بوالدة منقذ الب�شرية..

توزيع  22000وردة طبيعة يف املراقد املقد�سة بالعراق
ق��ام جمموع��ة م��ن اتب��اع اه��ل البي��ت بحمل��ة لتوزي��ع ال��ورود الطبيعي��ة يف املراق��د املقد�س��ة يف كرب�لاء املقد�س��ة والنج��ف اال�ش��رف
والكاظمية املقد�س��ة احتفاال مبنا�س��بة والدة االمام املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه ال�ش��رف يف الن�صف من �ش��عبان املبارك.
أ
الحد 22 ،أيار 18:07 2016

108
37371الكربالئيون ي�ستذكرون فتوى اجلهاد الكفائي للدفاع عن العراق ومقد�ساته

نظمت العتبة احل�سينية املقد�سة حف ًال مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية لفتوى اجلهاد الكفائي للدفاع عن العراق ومقد�ساته بعدما
ا�ستباحت اجلماعات التكفريية الوهابية مدن العراق وتهديدها للمقد�سات ال�شيعية يف �سامراء والكاظمية وكربالء املقد�سة.

السبت 21 ،أيار 19:32 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

37372افتتاح مكتبة يف املانيا متخ�ص�صة بعلوم اهل البيت

افتتحت العتبة احل�سينية املقد�سة �أول مكتبة لها يف املانيا ت�ضم عدد من الكتب اال�سالمية املهمة التي تخت�ص علوم اهل البيت.

السبت 21 ،أيار 19:30 2016

�37373شاهد بال�صور ال�شباك اجلديد داخل ال�صحن احل�سيني قبل افتتاحه يف الن�صف من �شعبان

اعلن��ت وح��دة ال�س��مكرة التابع��ة لق�س��م ال�صيان��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ا�س��تكمال ن�ص��ب اج��زاء م��ن ال�ش��باك الق��دمي
للأمام احل�س�ين يف �س��رداب احلجة (عجل اهلل فرجه ال�ش��ريف) داخل ال�صحن احل�س��يني املقد���س ا�س��تعدادا الفتتاحه يف
زي��ارة الن�ص��ف من ال�ش��عبان ام��ام الزائرين.

السبت 21 ،أيار 15:25 2016

37374ال�سفري الكندي يف العراق  :مرقد امري امل�ؤمنني حمط احرتام و�أتفهم توافد ماليني الزائرين لزيارته

زار ال�س��فري الكن��دي يف الع��راق و الأردن برون��و �س��اكوماين والوف��د املراف��ق ل��ه مرقد �أمري امل�ؤمنني وجت��ول يف املرقد الطاهر
مبدي��ا اعجب��ه باالج��واء االن�س��انية يف مرق��د ام�ير امل�ؤمنني.

الثالثاء 17 ،أيار 13:43 2016

37375طلبة جامعتي كربالء و بابل يرددون ق�سم التخرج داخل احلرم احل�سيني

اجتمع الطالب املتخرجون من جامعتي كربالء وبابل يف حرم االمام احل�س�ين اللقاء ق�س��م التخرج يف هذه البقعة املباركة
خدم��ة للوط��ن واملجتم��ع وي�أت��ي ذل��ك بالتزام��ن م��ع ال��والدات امليمون��ة لأقم��ار بن��ي ها�ش��م يف الأي��ام الأوىل م��ن �ش��هر �ش��عبان
املبارك.

ال ي ن
ثن� 16 ،أيار 14:01 2016
إ
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37376اختت��ام فعالي��ات مهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة الثق��ايف 37377العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تق��دم الهداي��ا عل��ى
املوالي��د اجل��دد مبنا�س��بة والدة الأقم��ار املحمدي��ة
العاملي

اختتم��ت فعالي��ات مهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة الثق��ايف الث��اين
ع�ش��ر ،بح�ض��ور الوف��ود امل�ش��اركة يف املهرج��ان و�ش��خ�صيات
دينية وثقافية و�أكادميية  ،ف�ضال عن و�سائل االعالم املقروءة
واملرئي��ة وامل�س��موعة والرقم��ي.

أ
الحد 15 ،أيار 17:20 2016

110

ب��ادرت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة وتزامن��ا م��ع حل��ول ذك��رى
والدة الأقم��ار املحمدي��ة يف �ش��هر �ش��عبان بتوزي��ع الهداي��ا عل��ى
املوالي��د اجل��دد الذي��ن ول��دوا يف �أي��ام ال��والدات العط��رة.
فق��د زار وف��د م��ن العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة م�ست�ش��فى الزهراء
التعليمي لتوزيع الهدايا على املواليد اجلدد.
أ
الحد 15 ،أيار 14:24 2016

37378كربالء :العتبات املقد�سة تن�شر مظاهر الفرح ابتهاج ًا بحلول �شهر �شعبان

تزين��ت العتب��ات املقد�س��ة يف كرب�لاء مبظاه��ر الزين��ة والفرح،كم��ا يف ك ّل ع��ام م��ع حل��ول الي��وم الأ ّول من �ش��هر ال��والدات امليمونة
لأهل البيت(� )ش��هر �ش��عبان املبارك.

أ
الربعاء 11 ،أيار 17:24 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

37379كربالء املقد�سة تتهي�أ لزيارة الن�صف من �شعبان

�أعلن��ت �إدارة حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة ،الثالث��اء ،ب��دء ا�س��تعداداتها اخلدمي��ة لزي��ارة الن�ص��ف م��ن �ش��عبان املقبل��ة ،و�أك��دت
اعتماده��ا عل��ى اجله��د الذات��ي  ،فيم��ا طالبت احلكومة املركزية بدعمها مالي ًا ومراعاة ظ��روف املحافظة ومتطلبات الزائرين.

أ
الربعاء 11 ،أيار 16:01 2016

38380مدينة كربالء املقد�سة ت�شهد افتتاح مهرجان ربيع ال�شهادة العاملي بن�سختة الثانية ع�شر

تزامن ًا مع والدة االمام احل�س�ين افتتح ،ام���س الثالثاء  ،مهرجان ربيع ال�ش��هادة العاملي بن�س��ختة الثانية ع�ش��ر ،يف ال�صحن
احل�سيني ال�شريف بح�ضور العديد من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية من خمتلف دول العامل.
أ
الربعاء 11 ،أيار 15:49 2016

38381خبرية تراث فرن�س��ية توثق تاريخ الطقو���س احل�س��ينية يف رحاب مرقد �أمري امل�ؤمنني لت�س��جيلها �ضمن الئحة
اليون�سكو

زار العتبة العلوية املقد�س��ة وفد خرباء فرن�س��يني �ضم خبرية الرتاث الدكتورة جريالدين �ش��اتالرد وامل�صورة الوثائقية �أغن���س
مونتانري.

ال ي ن
ثن� 09 ،أيار 12:40 2016
إ
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38382معر�ض كربالء الدويل الثاين ع�شر ي�شهدا اقباال جماهرييا وا�سعا

ي�ش��هد معر���ض كرب�لاء ال��دويل للكت��اب بن�س��خته الثاني��ة ع�ش��ر اقب��اال وا�س��عا م��ن �ش��رائح اكادميي��ة ومهتم�ين بالن�ش��اط العلم��ي
وال�تراث اال�س�لامي� ،إذ يات��ي ه��ذا املعر���ض �ضم��ن مهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة لثق��ايف العامل��ي.

السبت 07 ،أيار 16:22 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

 1338383دول��ة عربي��ة و�أجنبي��ة ُت�ش��ارك يف معر���ض 38384عملي��ات �إ�س��عاف للزائري��ن داخ��ل مرق��د الإم��ام
الكاظ��م
الكت��اب ال��دويل يف كرب�لاء

ت�س��تعد امل�لاكات الفني��ة والهند�س��ية للعتبت�ين احل�س��ينية
والعبا�س��ية حت�ضرياتها املُب ّكرة لإقامة معر�ض الكتاب الدويل
بن�س��خته الثاني��ة ع�ش��ر �ضم��ن مهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة الثقايف
العاملي.

الخميس 05 ،أيار 15:13 2016

ن�ش��رت جمعية ك�ش��افة الإمام احل�س�ين عدد ًا من مفارزها
الإ�س��عافية والطبي��ة داخ��ل مرق��د الإم��ام الكاظ��م ،الإم��ام
ال�سابع من الأئمة الإثني ع�شر بالتزامن مع توافد املاليني من
امل�س��لمني ال�ش��يعة� ،إىل املرق��د ال�ش��ريف يف الكاظمي��ة� ،ش��مال
العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد ،لأداء مرا�س��يم الزي��ارة بذك��رى
ا�ست�ش��هاده يف �س��جن احلاكم العبا�س��ي هارون الر�ش��يد.

الثالثاء 03 ،أيار 14:45 2016
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38385الكاظمية املقد�سة تغ�ص بع�شاق �أهل البيت

ال ت��زال اجلم��وع املليوني��ة تتواف��د م��ن داخ��ل وخ��ارج الع��راق �إىل مدين��ة الكاظمي��ة �ش��مايل بغداد لإحي��اء ذكرى ا�ست�ش��هاد الإمام
مو�سى الكاظم.

الثالثاء 03 ،أيار 14:00 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

38386الداخلية العراقية 25 :الف زائر اجنبي دخلوا العراق خالل اليومني املا�ضيني

اعلن��ت وزارة الداخلي��ة ان  25ال��ف زائ��ر اجنب��ي دخل��وا اىل الع��راق خ�لال اليوم�ين املا�ضي�ين الداء الزي��ارة ملرق��د االمام مو�س��ى
الكاظم.

أ
الحد 01 ،أيار 21:09 2016

38387مباذا و�صف بروفي�س��ور رو�س��ي الإمام احل�س�ين38388 بغ��داد ت�س��تنفر مالكاته��ا اخلدمي��ة ا�س��تعداد ًا
�أثناء زيارة مرقده الطاهر
لذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام مو�س��ى الكاظ��م

اعت�بر بروفي�س��ور رو�س��ي كرب�لاء املقد�س��ة تتمث��ل به��ا روح
الإم��ام احل�س�ين يف كل م��كان منه��ا وت�س��اعد عل��ى ال�ش��فاء
املر�ض��ى ب�س��رعة لأنه��ا روح مقد�س��ة وطيب��ة ،داعي��ا جمي��ع
امل�س��لمني لزي��ارة احل�س�ين ليح�س��وا بالأم��ان وراح��ة النف���س
خا�ص��ة عن��د �ضريح��ه املقد���س.

السبت 30 ،نيسان/أبريل 13:29 2016

تزامن��ا م��ع تواف��د الزائري��ن من اق�صى �ش��مال وجن��وب البالد
�صوب العا�صمة بغداد ،حيث مراقد االمام مو�س��ى ابن جعفر
الكاظ��م معزي��ن بذك��رى ا�ست�ش��هاده ،با�ش��رت االجه��زة
االمني��ة واخلدمي��ة ا�س��تنفار مالكاته��ا كاف��ة ،فيم��ا انت�ش��رت
ع�شرات ال�سرادق واملواكب الدينية على طول م�سري الزائرين
ا�س��تعداد ًا الحي��اء ذك��رى الزي��ارة الرجبية التي �س��تبلغ ذروتها
الثالث��اء املقبال

لسبت 30 ،نيسان/أبريل 13:27 2016
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38389بدء توافد الزوار الأجانب �إىل مدينة الكاظمية املقد�سة

ب��د�أ االف ال��زوار االجان��ب بالتواف��د ع�بر منف��ذ زرباطي��ة احل��دودي يف حمافظ��ة وا�س��ط عن طري��ق با�صات النق��ل الحياء ذكرى
ا�ست�ش��هاد االمام الكاظم.

الخميس 28 ،نيسان/أبريل 17:16 2016

39390مت��ى ت�س��تبدل العتب��ة الكاظمي��ة راي��ة احل��زن 39391ال�س��رادقات ت�س��تعد لإ�س��تقبال زوار الكاظ��م م��ن
بغ��داد واملحافظات
لقبت��ي االمام�ين اجلوادي��ن؟

114

ت�س��تعد العتب��ة الكاظم��ة املقد�س��ة ملرا�س��يم تبدي��ل راي��ة قبت��ي انت�ش��رت املواك��ب وال�س��رادقات الديني��ة يف بغ��داد ا�س��تعدادا
االمام�ين اجلوادي��ن تزامن��ا م��ع انط�لاق املواك��ب العزائية الحياء ذكرى ا�ست�ش��هاد االمام الكاظم وقال �ش��هود عيان
يف العا�صم��ة العراقي��ة بغداد ان (ع�ش��رات ال�س��رادق واملواكب
مبنا�س��بة ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام الكاظ��م.
أ
الربعاء 27 ،نيسان/أبريل  14:08 2016الديني��ة ب��د�أت ا�س��تعداداتها الحي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام
مو�س��ى الكاظ��م املوافق��ة يف اخلام���س والع�ش��رين م��ن �ش��هر
رجب).

أ
الربعاء 27 ،نيسان/أبريل 14:06 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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39392بغ��داد ت�س��تعد لإحي��اء ذك��ری ا�ست�ش��هاد الإم��ام 39393املرج��ع ال�ش�يرازي :م�س���ؤولية ال�ش��يعة الي��وم
ممار�س��ة التبلي��غ عاملي�� ًا
الكاظ��م و�س��ط �إج��راءات �أمني��ة وخدمي��ة

تنطل��ق خط��ة زي��ارة االم��ام مو�س��ى الكاظ��م الي��وم
االربع��اء بقط��ع ع��دة �ش��وارع رئي�س��ية يف العا�صم��ة بغ��داد �إذ
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد ع��ن الغ��اء جمي��ع اال�س��تثناءات
اخلا�ص��ة بالزوج��ي والف��ردي ومن��ع دخ��ول مركب��ات احلم��ل
الت��ي تزي��د حمولته��ا ع��ن  5ط��ن اىل بغ��داد اعتب��ار ًا م��ن �صباح
ي��وم اجلمع��ة املقب��ل.

ق��ال �س��ماحة املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق
احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه انن��ا الي��وم نعي���ش يف ع�ص��ر
التط ّور التكنلوجي ،ولذا يجب �أن يكون هذا التط ّور حم�سو�س ًا
يف �أم��ر ممار�س��ة التبلي��غ.

أ
الحد 24 ،نيسان/أبريل 14:26 2016

أ
الربعاء 27 ،نيسان/أبريل 12:36 2016

39394املرجع الفيا�ض يزور مرقد �إمري امل�ؤمنني ويطلع على �صحن فاطمة

تزامن��ا م��ع ال��والدة العط��رة ل�س��يد الو�صي�ين �أمريامل�ؤمن�ين عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب� أدى �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة اهلل ال�ش��يخ
حممد ا�س��حاق الفيا�ض مرا�س��م الزيارة ملرقد املوىل �أمريامل�ؤمنني.

السبت 23 ،نيسان/أبريل 13:05 2016
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39395ماه��و م�ضم��ون الر�س��الة الت��ي يبعثه��ا مهرج��ان
تراتي��ل �س��جادية اىل الإره��اب العامل��ي؟
39397تزي�ين ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف بال��ورود
ق��ال رئي���س اللجن��ة التح�ضريي��ة ملهرج��ان تراتي��ل �س��جادية ،والأع�لام ا�س��تعداد ًا لالحتف��ال بوالدة �أم�ير امل�ؤمنني

جم��ال ال�شهر�س��تاين ،ان ادارة العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
تلقت خالل االيام القليلة املا�ضية ر�س��ائل عدة من م�ؤ�س�س��ات
و�ش��خ�صيات ر�س��مية وغ�ير ر�س��مية م��ن �ش��تى دول الع��امل وم��ن
طوائ��ف وقومي��ات وجن�س��يات خمتلف��ة اعربت عن ا�س��تعدادها
للح�ض��ور اىل كرب�لاء لغر���ض البح��ث والكتاب��ة واملناق�ش��ة
والوق��وف ع��ن كث��ب والتعم��ق يف فح��وى البن��ود االن�س��انية الت��ي
ا�س�س لها االمام ال�سجاد يف ر�سالة احلقوق قبل  14قرنا.
السبت 23 ،نيسان/أبريل 12:56 2016

ا�س��تعداد ًا لالحتف��ال ب��والدة �أم�ير امل�ؤمن�ين يف الثال��ث
ع�ش��ر م��ن رج��ب اال�ص��ب  ,زين��ت امل�لاكات اخلدمي��ة يف هي��أة
املواك��ب بالعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �أروق��ة و�أواوي��ن ال�صح��ن
احلي��دري ال�ش��ريف باملئ��ات م��ن ال��ورود ب�ألوانه��ا املختلف��ة
وعطره��ا اجلمي��ل وكذل��ك الع�ش��رات م��ن الأع�لام البي�ض��اء
املنقو���ش عليه��ا �أ�س��ماء الإم��ام عل��ي.

أ
الربعاء 20 ،نيسان/أبريل 16:58 2016

39398الكاظمي��ة ت��زدان ابتهاج�� ًا بذك��رى مي�لاد ج��واد
الأئم��ة وزوار الإم��ام الر�ض��ا يهنئون��ه � +صور

39396افتت��اح ال�ش��باك اجلدي��د ل�ضري��ح �أب��ي الف�ض��ل
الع ّبا���س
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�أفتتح��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة يف كرب�لاء ،م�س��اء
االربع��اء ،ال�ش��باك اجلدي��د ل�ضري��ح �أب��ي الف�ض��ل وه��و �أول
�ش��باك للمراق��د املقد�س��ة ب�صناع��ة عراقي��ة خال�ص��ة.

الخميس 21 ،نيسان/أبريل 13:46 2016

تواف��دت ح�ش��ود اجلماه�ير م��ن ع�ش��اق �أه��ل بي��ت الر�س��الة
على مدينة الكاظمية املقد�سة  ،التي ازدانت و تنورت بذكرى
مي�لاد ج��واد الأئم��ة االم��ام حمم��د التق��ي كم��ا تواف��دت
ح�ش��ود مماثل��ة عل��ى العتب��ة الر�ضوي��ة ال�ش��ريفة مبدينة م�ش��هد
املقد�س��ة  ،الت��ي ُزين��ت بالأن��وار واالزه��ار  ،فيم��ا تعال��ت فيه��ا
�أ�ص��وات الأنا�ش��يد به��ذه الذك��رى العط��رة حي��ث ق��دم ال��زوار
الته��اين لالم��ام الر�ض��ا مبي�لاد جنل��ه اجل��واد ويف االثن��اء
تعال��ت ا�ص��داء ال�صل��وات على حممد و�آل��ه االطهار و الدعوات
 ،مطالب�ين االم��ام الغري��ب بـ��العيدية.

ال ي ن
ثن� 18 ،نيسان/أبريل 15:50 2016
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

39399ت�أهي��ل معر���ض النفائ���س التاريخي��ة الن��ادرة يف 40401م��اذا ق��ال زائ��رو �أب��ي الف�ض��ل الع ّبا���س عندم��ا
مرة
العتب��ة العلوية املقد�س��ة
ّ
كحل��وا �أعينه��م بر�ؤي��ة �ش�� ّباكه اجلدي��د لأ ّول ّ

�أجن��زت امل�لاكات الهند�س��ية التخ�ص�صي��ة يف ق�س��م ال�صيان��ة
الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة عملي��ة ت�أهي��ل �أرج��اء
ومفا�صل وواجهات متحف النفائ�س الواقع يف الركن اجلنوبي
م��ن ال�صح��ن احليدري ال�ش��ريف.

ال ي ن
ثن� 18 ،نيسان/أبريل 14:36 2016
إ

اخلا�ص��ة بتثبي��ت وتركي��ب
بع��د االنته��اء م��ن كاف��ة الأعم��ال
ّ
قطع و�أجزاء ال�ش ّباك اجلديد ل�ضريح �أبي الف�ضل الع ّبا�س
ال��ذي ُ�ص ّن��ع و ُر ّك��ب و ُث ّب��ت ب�أي��دي َخ َد َمت��ه العامل�ين يف م�صن��ع
العتب��ة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة ل�صناع��ة �ش��بابيك الأ�ضرح��ة
وامل��زارات ال�ش��ريفة ،وق��د ج��رت ه��ذه الأعم��ال �ضم��ن ّ
خط��ة
زمنية وعمل ّية و�ضعتها ال ّلجن ُة امل�ش��رفة على �صناعة ال�ش� ّباك،
ّمت ا�س��تح�صال موافق��ة املت� ّ
�ول ال�ش��رعي للعتب��ة الع ّبا�س��ية
املق ّد�س��ة عل��ى دخ��ول جمامي��ع م��ن الزائري��ن للح��رم الطاه��ر
والت�ش� ّرف بر�ؤي��ة ومالم�س��ة ال�ش� ّباك اجلدي��د وتكحيل �أعينهم
بر�ؤيت��ه به��ذه احل ّل��ة اجلدي��دة.
أ
الحد 17 ،نيسان/أبريل 14:05 2016

40400ن�ص��ب  3000خزان��ة ح��ول احلائ��ر احل�س��يني
حلف��ظ امان��ات الزائري��ن

�أجن��زت امل�لاكات الهند�س��ية و الفني��ة يف ق�س��م ال�صيان��ة
التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تن�صي��ب  3000االف خزانة
ح��ول احلائ��ر احل�س��يني حلف��ظ امان��ات الزائري��ن.

أ
الحد 17 ،نيسان/أبريل 14:43 2016

�40402ش��یخ �أزه��ری م�س��تب�صر ی��زور العتب��ة العلوي��ة
ويق��ول� :أري��د �أن �أبق��ى بج��وار عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب

احتف��ت �ش��عبة التوا�ص��ل اخلارج��ي التاب��ع اىل ق�س��م ال�ش ��ؤون
الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة بامل�س��تب�صر الدكت��ور
م�صب��اح �أم�ين الدرين��ي وه��و ال�ش��يخ الأزه��ري ال��ذي �أعل��ن
ت�ش��ييعه ع��ن عم��ر يناه��ز الث�لاث و�س��بعون عام��ا.

الخميس 14 ،نيسان/أبريل 17:18 2016
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40403فر�ص��ة للراغب�ين باحل�ص��ول عل��ى راي��ة قب��ة
الإم��ام احل�س�ين والرتب��ة احل�س��ينية ومقتني��ات ثمين��ة 40405ال�س��فري الهن��دي يف الع��راق � :أت�ش��رف و�أعت��ز
�أخ��رى
بزيارت��ي �إىل مرق��د ام�ير امل�ؤمن�ين

افتتح��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة مرك��ز ًا لت�س��ويق منتجاتها زار ال�س��فري الهن��دي يف الع��راق ج��ورج راج��و العتب��ة العلوي��ة
ي�ضم الكثري من املقتنيات الثمينة و�أعمال الزخرفة والأملنيوم املقد�سة وقام بجولة اطلع فيها على املعامل التاريخية والأثرية
ورايات القبة ال�شريفة واخلوامت.
وم�ش��اريع التو�س��عة العمرانية يف العتبة املقد�سة ومنها م�شروع
الخميس 14 ،نيسان/أبريل � 17:09 2016صحن فاطمة.

الثالثاء 12 ،نيسان/أبريل 11:42 2016

40404غد ًا اخلمي�س ال تف ّوتوا الفر�صة...

حدث ال يتكرر �إال مرة واحدة كل عام
40406تقري��ر م�ص��ور :موال��ون �إرت��دى احل��زن قلوبه��م
ي��وم غ� ٍ�د اخلمي���س � 14أبري��ل /ني�س��ان امل�ص��ادف  6رج��ب معلن�ين ب��ان بقاي��ا بني العبا���س لن تطئ بع��د اليوم ار�ض
الأ�ص��ب ،تك��ون �أول ليل��ة جمع��ة م��ن هذا ال�ش��هر املب��ارك ،وهي �سامراء

ليل��ة تع��رف ب�ـ ليل��ة الرغائ��ب.

أ
الربعاء 13 ،نيسان/أبريل 13:38 2016
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الثالثاء 12 ،نيسان/أبريل 11:30 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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40407قائد عمليات �سامراء :مليونا زائر بينهم عرب واجانب توافدوا اىل مرقد االمامني الع�سكريني

اعل��ن قائ��د عملي��ات �س��امراء الل��واء الركن عماد الزه�يري� ،صول عدد الزائرين املتوافدين اىل مرقد االمامني الع�س��كريني
اىل نحو مليوين زائر بينهم عرب واجانب.

ال ي ن
ثن� 11 ،نيسان/أبريل 16:17 2016
إ

 75040408ال��ف ب�صم��ة لل�س�لام بني احلرمني ال�ش��ريفني يف كربالء املقد�سة..

و�سط كربالء
 40409معر�ض�� ًا للف��ن الت�ش��كيلي يف منطق��ة م��ا ب�ين
اقي��م ب�ين احلرم�ين ال�ش��ريفني يف كرب�لاء املقد�س��ة حمل��ة احلرم�ين

جلم��ع ( )750ال��ف ب�صم��ة م��ن الزائري��ن �ضم��ن برنام��ج افتت��ح يف مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة معر�ض � ًا للف��ن الت�ش��كيلي
(ب�صم��ة ال�س�لام) لتك��ون �ضم��ن االرق��ام القيا�س��ية ملو�س��وعة يف منطقة ما بني احلرمني ال�ش��ريفني مب�ش��اركة نحو  18فنان ًا
غين���س لل�س�لام.
�ش��اب ًا م��ن حمافظ��ة الب�ص��رة جنوب��ي الع��راق ،مبب��ادرة م��ن
أ
الحد 10 ،نيسان/أبريل  11:43 2016مرك��ز رعاي��ة ال�ش��باب يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة.

الخميس 07 ،نيسان/أبريل 13:34 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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41412طباع��ة كت��اب خطب��ة الغدي��ر املرتج��م اىل لغ��ة
41410العتب��ة العلوي��ة تنظ��م احتفالي��ة مبنا�س��بة االردو
�أجن��زت �ش��عبة التوا�ص��ل اخلارج��ي التابع��ة للعتب��ة العلوي��ة
ب��والدة �س��يدة ن�س��اء العامل�ين

�أق��ام برنام��ج الزائ��ر ال�صغ�ير التاب��ع للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة املقد�س��ة الطبع��ة الثاني��ة م��ن كت��اب خطب��ة الغدي��ر للر�س��ول
احتف��ا ًال خا�ص � ًا بالزائري��ن ال�صغ��ار ابتهاج � ًا بذك��رى والدة الأعظ��م  بع��د �أن �أعدت��ه وطبعت��ه ال�ش��عبة يف مهرج��ان
الغدي��ر الأول ال��ذي �أقامت��ه العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة يف جامع��ة
�س��يدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة الزه��راء.
أالربعاء 06 ،نيسان/أبريل  13:38 2016الكوث��ر يف �إ�س�لام �آب��اد الع��ام املا�ض��ي وذل��ك بعد نف��اذ الطبعة
الأوىل.

أ
الحد 03 ،نيسان/أبريل 13:29 2016

41411متربع��ون عراقي��ون وع��رب يرف��دون مزرع��ة
ف��دك مبئ��ات م��ن ف�س��ائل النخي��ل
41413ما ال تعرفه عن قبة الإمام احل�سني اجلديدة

ب��ادر جمموع��ة م��ن امل�ؤمن�ين العراقي�ين والع��رب بتق��دمي مئات افتتح��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة املرحل��ة االوىل م��ن
م��ن ف�س��ائل النخي��ل اىل مزرع��ة ف��دك التابع��ة للعتب��ة العلوي��ة م�ش��روع تر�ش��يق الأعم��دة الطابوقي��ة ورف��ع قب��ة ح��رم الإم��ام
املقد�سة.
احل�س�ين.
الثالثاء 05 ،نيسان/أبريل 14:19 2016
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أ
الحد 03 ،نيسان/أبريل 12:59 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

41414م��اذا قال��ت ممثل��ة الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة  15041416طالب�� ًا م��ن جامعة وا�س��ط يرددون الق�س��م يف
حرم الإمام احل�سني
ع��ن االم��ام احل�س�ين

قال��ت ممثل��ة الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة يف الع��راق ،لي��ز ردد طلب��ة كلي��ة الهند�س��ة يف جامع��ة وا�س��ط الق�س��م والعه��د
غران��دي� ،إنه��ا ت�ش��عر بالتوا�ض��ع ال�ش��ديد وال�س�لام الكب�ير بعد داخ��ل ح��رم الإم��ام احل�س�ين بخدم��ة بلده��م و�أن يك��ون
تخرجه��م نقط��ة انط�لاق حقيقي��ة يف اع�لاء الكلم��ة احلق��ة
�أن دخل��ت ح��رم الإم��ام احل�س�ين يف كرب�لاء.
السبت 02 ،نيسان/أبريل  18:13 2016ون�ص��رة الق�ضي��ة احل�س��ينية.

الخميس 31 ،آذار/مارس 12:17 2016

41415اتب��اع اه��ل البي��ت يحي��ون ليل��ة اجلمع��ة عن��د
مرقد �س��يد ال�ش��هداء

و�س��ط اج��واء امياني��ة يح��ي اتب��اع اه��ل البي��ت ليل��ة اجلمع��ة 41417العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة :افتت��اح ق�س��م الزي��ارة
يف مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة حي��ث يتواف��د امل�ؤمن��ون م��ن جمي��ع والعب��ادة يف �صح��ن فاطمة

انح��اء الع��راق وال��دول االخ��رى لزي��ارة مرق��د االمام احل�س�ين
واخي��ه اب��ي الف�ض��ل العبا���س ، و�ش��هدت مدين��ة كرب�لاء
تواف��دا كب�يرا لل��زوار لتجدي��د البيع��ة وال��والء ل�س��يد ال�ش��هداء
والتهنئ��ة ب��والدة ال�صديق��ة فاطم��ة الزه��راء �س�لام اهلل عليه��ا

الخميس 31 ،آذار/مارس 16:56 2016

انطلق��ت ف��ی العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مرا�س��م حف��ل افتت��اح
ق�سم من الزيارة والعبادة التابع اىل م�شروع التو�سعة الغربية
يف �صح��ن فاطم��ة ، يف رواق �أب��ي طالب بح�ضور ممثلي
املرجعي��ة الديني��ة يف النج��ف اال�ش��رف وبقي��ة مراج��ع الدي��ن
العظام وحمافظ النجف الأ�شرف وم�س�ؤويل جمل�س املحافظة
ونخبة من االكادمييني والإعالميني و�شيوخ الع�شائر والوجهاء
وامل�س��ؤولني وجمع غف�ير من امل�ؤمنني.

أ
الربعاء 30 ،آذار/مارس 12:54 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�42420ص��ورة ن��ادرة ترتج��م �أب�ش��ع انته��اك يتعر���ض ل��ه
41418تزامن��ا م��ع والدة �س��يدة ن�س��اء العامل�ين :افتت��اح مرق��د االم��ام احل�س�ين!!
ك�ش��فت �ص��ورة ن��ادرة ،تع��ود �إىل ع��ام  ،1991حج��م الدم��ار
رو�ض��ة �أحب��اب الأم�ير التخ�ص�صي��ة القراني��ة

افتتح��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة رو�ض��ة احب��اب االم�ير ال��ذي تعر���ض ل��ه ح��رم الإمام احل�س�ين ،خ�لال االنتفا�ضة
التخ�ص�صي��ة القراني��ة يف �ش��ارع الطو�س��ي بالنج��ف اال�ش��رف ال�ش��عبانية يف ال�ـ � 5آذار /مار���س ،م��ن الع��ام نف�س��ه ،بع��د �أن
الثالثاء 29 ،آذار/مارس � 12:42 2016س��يطر �أزالم النظ��ام ال�صدام��ي عل��ى مدين��ة كربالء املقد�س��ة
و�ش��ن حمل��ة ع�س��كرية وا�س��عة ل��و�أد االنتفا�ضة.

السبت 26 ،آذار/مارس 17:26 2016

41419العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تنج��ز م�ش��روع ترجم��ة
وطباع��ة كتي��ب يحم��ل الو�صاي��ا الثم��اين للمرج��ع
ال�سي�س��تاين لل�ش��باب امل�ؤم��ن بلغ��ة الأوردو
42421العتب��ة العلوي��ة :افتت��اح �ش��باك رمزي لل�س��يدة �أم
�أجن��زت �ش��عبة التوا�ص��ل اخلارج��ي التابع��ة لق�س��م ال�ش ��ؤون البنني يف جزء الزيارة والعبادة ب�صحن فاطمة
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الديني��ة م�ش��روع ترجم��ة وطباع��ة كتي��ب و�صايا املرج��ع الديني م��ع ق��رب افتت��اح م�س��احة تزي��د ع��ن � 3آالف م�تر مرب��ع يف
اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد ال�سي�س��تاين (دام ظل��ه) لل�ش��باب ج��زء الزي��ارة والعب��ادة يف م�ش��روع التو�س��عة الغربي��ة � -صح��ن
فاطمة التابع �إىل العتبة العلوية املقد�سة وتزامنا مع حلول
امل�ؤم��ن �إىل لغ��ة الأوردو.
أ
الحد 27 ،آذار/مارس  19:12 2016ذك��رى وف��اة ال�س��يدة فاطم��ة بن��ت ح��زام الكالبي��ة (�أم البن�ين
 ،)افتت��ح الأم�ين الع��ام للعتب��ة املقد�س��ة �س��ماحة ال�س��يدن��زار ها�س��م حب��ل املت�ين (�ش��باك �أم البن�ين )واملدخ��ل
الراب��ط ب�ين ال�ش��باك ال�ش��ريف م��ن جه��ة رواق �أب��ي طال��ب
وال�صح��ن اجلدي��د.
الخميس 24 ،آذار/مارس 13:43 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

42422كرب�لاء -تواف��د الزائري��ن للتعزي��ة بذك��رى وفاة 42424العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تعل��ن ق��رب افتت��اح
م�س��احة وا�س��عة يف ج��زء الزي��ارة والعب��ادة ب�صح��ن
ال�سيدة ام البنني
�ش��هد كرب�لاء املقد�س��ة تواف��د �أف��واج م��ن املعزي��ن يتقدمه��م فاطم��ة

النع���ش الرمزي املوحد لل�س��يدة اجلليلة (ام البنني) مبنا�س��بة اعلن��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن توا�ص��ل العم��ل بوت�يرة
حل��ول ذك��رى وفاته��ا معزي��ن به��ذا امل�ص��اب اجلل��ل االم��ام مت�س��ارعة يف م�ش��روع التو�س��عة الغربي��ة � -صح��ن فاطم��ة،
يف ج��زء الزي��ارة والعب��ادة وم��ن امل�ؤم��ل افتتاح م�س��احة وا�س��عة
احل�س�ين واب��ي الف�ض��ل العبا���س.
أ
الربعاء 23 ،آذار/مارس  16:01 2016من��ه خ�لال االحتف��ال مبول��د �س��يدة ن�س��اء العامل�ين الزه��راء
فاطم��ة.

ال ي ن
ثن� 21 ،آذار/مارس 12:46 2016
إ

42423انط�لاق فعالي��ات معر���ض النج��ف الأ�ش��رف
ال��دويل للكت��اب يف رح��اب العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة

انطلق��ت �صب��اح الي��وم الثالث��اء الث��اين والع�ش��رين م��ن �ش��هر
�آذار فعاليات معر�ض النجف اال�شرف الدويل للكتاب برعاية
الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة و�ش��هد حف��ل االفتت��اح
الذي �أقيم يف ال�صحن احليدري ال�شريف ح�ضور �شخ�صيات
ر�س��مية وديني��ة واجتماعي��ة للم�ش��اركة يف ه��ذا احلف��ل ال��ذي
ت�ضم��ن م�ش��اركات عدة.

�42425أكادميي��ون ودبلوما�س��يون م��ن �أمري��كا وا�س�تراليا
 :زي��ارة مدين��ة النج��ف ومرق��د ام�ير امل�ؤمن�ين جترب��ة
عظيمة

�أع��رب نخب��ة م��ن الأكادميي�ين والدبلوما�س��يني ال�س��ابقني
القادم�ين م��ن �أمري��كا و�أ�س�تراليا ،ع��ن ارتياحه��م واعتزازه��م
الثالثاء 22 ،آذار/مارس  17:06 2016بزي��ارة مدين��ة النج��ف الأ�ش��رف والتواج��د يف مرق��د الإم��ام
عل��ي ،م�ؤكدي��ن ان االط�لاع عل��ى املعامل التاريخي��ة الأثرية
يف مدين��ة النج��ف ومرق��د الإم��ام عل��ي تع��د جترب��ة عظيم��ة.
السبت 19 ،آذار/مارس 16:13 2016

123

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

42426متح ُ
��ف الكفي��ل ينف��رد بعر�ض اعت��داءات النظام
البعثي املقبور على ق ّبة �أبي الف�ضل العبا�س� + صور
ّ

بع��د م��رور رب��ع ق��رن عل��ى االعت��داء الآث��م ال��ذي تع ّر�ض��ت ل��ه
عتب��ات كرب�لاء املق ّد�س��ة �أ ّب��ان االنتفا�ض��ة ال�ش��عبانية اخلال��دة
�س��نة ( )1991التي نعي���ش ذكراها هذه الأيام ،حيث تطاولت
ال�صدام��ي عل��ى ق�ص��ف ه��ذه الأماك��ن الطاهرة
�أي��ادي البع��ث ّ
التي حباها اهلل تعاىل وجعل قلوب النا�س تهوي اليها ،وت�ؤ ّمها
املالي�ين م��ن ال��ز ّوار �س��نو ّي ًا م��ن خ��ارج الع��راق وداخل��ه ف��كان
الق�ص��ف املدفع� ّ�ي ال��ذي ط��ال الق ّب��ة الع ّبا�س��ية املط ّه��رة رم��ز ًا
للإحل��اد البعث� ّ�ي وو�صم��ة ع��ار يف جبينه.

السبت 19 ،آذار/مارس 11:35 2016

الآن...

42428ع�ش��رات الآالف م��ن املواطن�ين والزائري��ن
واملواكب احل�سينية و�شيوخ الع�شائر ي�شاركون با�ستقبال
موك��ب ال�ش��باك اجلدي��د ل�ضري��ح اب��ي الف�ض��ل العبا���س

ت�ش��هد مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة يف ه��ذه اللحظ��ات ا�س��تفارا
عل��ى كاف��ة امل�س��تويات م��ن اج��ل ا�س��تقبال ال�ش��باك اجلدي��د

الثالثاء 15 ،آذار/مارس 15:37 2016

42427كرب�لاء املقد�س��ة :اب�ش��ع �ص��ور االنته��اك تقابله��ا
�ص��ور مميزة للوفاء والع�ش��ق احل�س��يني

�ش��هدت مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة ي��وم (الثالث��اء 3/ 15

42429طفل��ة معج��زة حفظ��ت الق��ر�آن يف ال�س��ابعة م��ن
ً
ً
ً ً
 )2016/كرنفاال كبريا وحدثا تاريخيا �شارك فيه جمع غفري عمر ها
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م��ن �أبن��اء املدين��ة املقد�س��ة وزائريه��ا الك��رام ،جت�س��د بنق��ل
ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��د �أب��ي الف�ض��ل العبا���س م��ن املوق��ع
املخ�ص�ص ل�صناعته وحتى مقره االخري عند حرمه امل�شرف.

الخميس 17 ،آذار/مارس 14:01 2016

طفل��ة معج��زة حافظ��ة للق��ران الك��رمي ،ح�ين بلغ��ت ال�س��نة
ال�س��ابعة م��ن عمره��ا �س��ميت ب�أح��د �أ�س��ماء الزه��راء وه��ي
(حنان��ة) بع��د ان ا�س��نجد والده��ا ب��اهلل بح��ق الزه��راء ان
يرزق��ه طلف��ة يك��ون للق��ران اث��ر وا�ض��ح يف حياته��ا.

الثالثاء 15 ،آذار/مارس 12:26 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

43430املالي�ين احي��وا ذك��ري ا�ست�ش��هاد الزه��راء البت��ول 43432العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تزي��ح ال�س��تار ع��ن
عن��د مرقد �أمري امل�ؤمنني
ال�ش��باك اجلدي��د ملرق��د �ش��يخ االن�صار حبي��ب بن مظاهر
�إحي��ا املالي�ين م��ن حمب��ي اه��ل البي��ت ذك��رى ا�ست�ش��هاد اال�س��دي

�س��يدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة الزه��راء عن��د مرق��د ام�ير ازاح��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �صب��اح اخلمي���س ال�س��تار
ع��ن ال�ش��باك اجلدي��د لل�صحاب��ي اجللي��ل حبي��ب ب��ن مظاه��ر
امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي مبحافظ��ة النج��ف اال�ش��رف.
ال ي ن
إ
ثن� 14 ،آذار/مارس  12:59 2016اال�س��دي داخل ال�صحن احل�س��يني ال�ش��ريف بح�ضور عدد من
ال�شخ�صيات االجتماعية والدينية من مدينة كربالء املقد�سة

السبت 12 ،آذار/مارس 10:15 2016

43431ب���أي ذن��ب قتل��ت :عر�ض م�س��رحي حزي��ن الحياء
االيام الفاطمية

�ضم��ن فعاليات��ه ملو�س��م احل��زن الفاطم��ي  ،عر���ض مرك��ز 43433مل��اذا لق��ب اب��ا الف�ض��ل العبا���س ب��ـ كب���ش
احل��وراء زين��ب التاب��ع للأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية ا لكتيب��ة ؟

املقد�سة م�سرحية ب�أي ذنب قتلت وذلك من على قاعة خامت ه��و م��ن الألق��اب الكرمي��ة الت��ي ُتن��ح اىل القائ��د الأعل��ى يف
الأنبي��اء �صل��وات اهلل عليه��م �أجمع�ين يف ال�صح��ن احل�س��يني اجلي���ش  ،ال��ذي يق��وم بحماي��ة كتائ��ب جي�ش��ه بح�س��ن تدب�ير
أ
الربعاء 09 ،آذار/مارس 10:09 2016
ال�ش��ريف .
أ
الحد 13 ،آذار/مارس 13:27 2016
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

43436يف مث��ل ه��ذه االي��ام  :ازالم �ص��دام يهاجم��ون
قريب ًا..
 43434كربالء تزيح ال�س��تار عن م�ش��روع تو�س��عة احلائر مرق��د االم��ام احل�س�ين
االنتفا�ض��ة ال�ش��عبانية يف مث��ل ه��ذا الي��وم م��ن ع��ام  1991التي
احل�سيني

�أعل��ن ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية والفني��ة يف العتب��ة احل�س��ينية �شملت اجزاء وا�سعة من حمافظات العراق
أ
الحد 06 ،آذار/مارس 12:42 2016
املقد�س��ة عن قرب افتتاح م�ش��روع تو�س��عة احلائر احل�سيني
ال ي ن
ثن� 07 ،آذار/مارس 14:26 2016
إ

43437فرق��ة العبا���س القتالية ته��دد باالنفراد بتحرير
43435م��ن �س��جل االعت��داءات ال�صدامي��ة عل��ى املراق��د ناحية ب�شري بعد ت�أخر موافقات احلكومة العراقية
تعرف عل��ى االنتهاكات التي تعر�ض لها مرقد تق � ّرر االنف��راد باملبا�ش��رة يف عمل ّي��ة حتري��ر ق�صب��ة الب�ش�ير
الديني��ةّ :
االمام احل�س�ين
إرهابي
الرتكمانية �شمال العراق من عنا�صر تنظيم داع�ش ال ّ

ي�س��تذكر زائ��رو ح��رم الإم��ام احل�س�ين الإعت��داء الهمج��ي
م��ن قب��ل �أزالم النظ��ام ال�صدامي املُباد

ال ي ن
ثن� 07 ،آذار/مارس 12:58 2016
إ
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السبت 05 ،آذار/مارس 15:26 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

43438معم��ل اب��ي الف�ض��ل العبا���س لت�صني��ع �ش��بابيك 44440داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف ،وف��د ًا �ض��م
اال�ضرح��ة يوا�ص��ل العم��ل عل��ى �صناع��ة �ش��باك مرق��د ع��دد ًا م��ن �أع�ض��اء منظم��ة الأمم املتح��دة العاملي��ة
ال�صحاب��ي اجللي��ل �أثي��ب اليم��اين
النازح��ون يف اقلي��م كرد�س��تان الع��راق يبعث��ون ر�س��الة ملكت��ب

�ش��بابيك اال�ضرح��ة التاب��ع للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ,توا�ص��ل العالق��ات العام��ة للمرجعي��ة ال�ش�يرازية وي�ش��رحون فيه��ا
العمل على �صناعة �ش��باك مرقد ال�صحابي اجلليل
او�ضاعه��م االن�س��انية ال�س��يئة
السبت 05 ،آذار/مارس  15:21 2016بع��ث ع��دد م��ن النازح�ين يف اقلي��م كرد�س��تان الع��راق ر�س��الة
منا�شدة اىل مكتب العالقات العامة ملرجعية اية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق

ال ي ن
شباط/ف�اير 16:56 2016
ثن�29 ،
إ
ب

43439كي��ف و�ص��ل القا�س��م ب��ن مو�س��ى ب��ن جعف��ر �إىل
احلل��ة حت��ى م��ات فيه��ا؟

م��ن مدين��ة احلل��ة مرك��ز حمافظ��ة باب��ل ،وحتدي��د ًا يف منطق��ة
ً
تدع��ى الها�ش��ميات يق�ص��د املوال��ون مرق��دا للزي��ارة والدع��اء 44441االم�ين الع��ام للعتب��ة العلوي��ة :مواك��ب وجمال���س
وطل��ب الربكةالأربع��اء� 02 ،آذار/مار���س 12:12 2016
النج��ف تدع��م الق�ضاي��ا اال�صالحي��ة �ض��د الف�س��اد
وفد منظمة الأمم املتحدة يف ال�صحن احل�سيني ال�شريف
والطغي��ان �س��ابقا وحالي�� ًا
أ
الربعاء 02 ،آذار/مارس  12:01 2016حيدري��ة �ش��هد له��ا القا�ص��ي وال��داين والقري��ب والبعيد وتدعم
الق�ضايا اال�صالحية �ضد الف�ساد والطغيان �سابقا وحالي ًا

ال ي ن
شباط/ف�اير 14:27 2016
ثن�29 ،
إ
ب
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�44442إ�صدارات جديدة :كتاب ب�صائر الوحي يف االمامة

النج��ف الأ�ش��رف كت��اب حت��ت عن��وان (ب�صائ��ر الوح��ي يف الإمام��ة) �ضم��ن ال�سل�س��لة الرابع��ة م��ن �سل�س��لة (درو���س يف التف�س�ير
والتدبر)

ال ي ن
شباط/ف�اير 13:34 2016
ثن�29 ،
إ
ب

44443تفكيك �شباك �ضريح ال�شهيد حبيب بن مظاهر اال�سدي داخل احلرم احل�سيني ال�ستبداله بجديد

تفكيك �شباك ال�صحابي اجلليل حبيب بن مظاهر اال�سدي لغر�ض ا�ستبداله ب�شباك اخر جديد

ال ي ن
شباط/ف�اير 13:21 2016
ثن�29 ،
إ
ب

44444بعد �صنعه باياد عراقية :ازاحة ال�ستار عن ال�ضريح اجلديد لأبي الف�ضل العبا�س

�ضم��ن احتف��ال ر�س��مي ال��ذي اقي��م يف معم��ل �صناع��ة اال�ضرح��ة التاب��ع للعتب��ه العبا�س��يه مت ازاح��ة ال�س��تار ع��ن �ضري��ح اباالف�ض��ل
العبا���س اجلديد.

أ
شباط/ف�اير 15:27 2016
الحد28 ،
ب
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44445النجف ي�شهد انطالق م�ؤمتر دويل لدعم احل�شد ال�شعبي

امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س ملركز الهدى للدرا�سات احلوزوية مب�شاركة �ستة دول ا�سالمية

شباط/ف�اير 17:00 2016
السبت27 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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44446يف ذكرى والدة ال�سيدة زينب..

44449النج��ف اال�ش��رف :طباع��ة كت��اب قالئ��د احلك��م
وفرائ��د الكل��م بع��د حتقيق خمطوطته املع ّم��رة 802عام

كت��اب (قالئ��د احلك��م و فرائ��د الكل��م) للقا�ض��ي �أب��ي يو�س��ف
العتبة العلوية املقد�سة توزع الهدايا على املواليد اجلدد
م��ع حل��ول ذك��رى والدة ال�س��يدة زين��ب بتوزي��ع الهدايا على يعق��وب بن �س��ليمان الأ�س��فرايني
ال ي ن
شباط/ف�اير 16:06 2016
ثن�15 ،
إ
ب
املواليد اجلدد يف م�ست�شفى الزهراء
أ
شباط/ف�اير 14:46 2016
الربعاء17 ،
ب

44447كرب�لاء املقد�س��ة :اختت��ام دورة اب��ي ب�ص�ير
للمكفوف�ين لتعل��م لغ��ة براي��ل

اختتم��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة دورة �أب��ي ب�ص�ير
للمكفوف�ين يف لغ��ة براي��ل واحلا�س��وب لنح��و  44مكفوف � ًا

أ
شباط/ف�اير 11:28 2016
الربعاء17 ،
ب

45450تزامن��ا م��ع مول��د ال�س��يدة زين��ب تخ��رج نح��و
 900طال��ب وطالب��ة حفظ��وا الق��ر�آن الك��رمي

نح��و  900حاف��ظ م��ن ت�س��ع حمافظ��ات عراقي��ة �ضم��ن م�ش��روع
الأل��ف حافظ للقر�آن الكرمي يف العراق

ال ي ن
شباط/ف�اير 15:12 2016
ثن�15 ،
إ
ب

44448ممث��ل املفو�ضي��ة ال�س��امية ل�ش���ؤون الالجئ�ين و
القائ��م ب�أعم��ال ال�س��فارة الكندي��ة يف الع��راق :النج��ف
اال�ش��رف مث��اال رائع��ا للتعاي���ش ال�س��لمي

زار ممث��ل املفو�ضي��ة ال�س��امية ل�ش ��ؤون الالجئ�ين التابع��ة
ل�ل�أمم املتح��دة يف الع��راق برونو جيدو العتبة العلوية املقد�س��ة

شباط/ف�اير 12:12 2016
الثالثاء16 ،
ب
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45451العتب��ة العبا�س��ية تقي��م دورة يف الإ�س��عافات 45452كرب�لاء املقد�س��ة :م�ست�ش��فى �س��فري االم��ام
الأ ّولي��ة ملنت�س��بي ف��وج حماي��ة احلرم�ين ال�ش��ريفني احل�س�ين يفتت��ح وح��دة متخ�ص�ص��ة بع�لاج �سل���س
مه��ارات �إنق��اذ احلي��اة التابع��ة لق�س��م التخطي��ط والتنمي��ة الب��ول واملثان��ة الع�صبي��ة جمان�� ًا

خا�صة بالإ�سعافات �أعل��ن م�ست�ش��فى �س��فري االم��ام احل�س�ين التاب��ع للعتب��ة
الب�شر ّية يف العتبة الع ّبا�سية املق ّد�سة دور ًة ّ
احل�س��ينية املقد�س��ة افتت��اح وح��دة متخ�ص�ص��ة
الأ ّولية
ال ي ن
شباط/ف�اير 14:57 2016
ثن�15 ،
إ
ب
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ال ي ن
شباط/ف�اير 14:30 2016
ثن�15 ،
إ
ب

ُ
تكرم طلبة اجلامعات العراقية الأوائل
45453
العتبة الع ّبا�سية ّ
املقد�سة ّ

احتفاال كبريا لتكرمي الطلبة الأوائل يف اجلامعات العراقية (الطالب الأ ّول على ك ّل ك ّليه)

أ
شباط/ف�اير 16:55 2016
الحد14 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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45456كرب�لاء املقد�س��ة :معه��د الق��ران الك��رمي يختت��م
45454برنام��ج الزائ��ر ال�صغ�ير يف العتب��ة العلوي��ة ثالث��ة دورات قراني��ة تخ�ص�صية
العلوي��ة املقد�س��ة يقي��م احتفالية بذك��رى والدة عقيلة دورات��ه القراني��ة التخ�ص�صي��ة يف �أ�س��اليب التَّحفي��ظ وطرائ��ق
التدري�س وكيفية �إدارة دورات احلفظ
الطالبي�ين احل��وراء زين��ب

احتفالي��ة بذك��رى والدة ال�س��يدة زين��ب وذل��ك �ضم��ن
فقرات��ه الأ�س��بوعية مب�ش��اركة جم��وع م��ن �أبن��اء الزائري��ن

شباط/ف�اير 21:21 2016
الخميس11 ،
ب

أ
شباط/ف�اير 16:43 2016
الحد14 ،
ب

45457العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن انط�لاق
فعالي��ات م�س��ابقة االل��ف حاف��ظ القر�آني��ة

انط�لاق فعالي��ات امل�س��ابقة القر�آني��ة ال�س��نوية الرابع��ة مل�ش��روع
 140045455متناف�س��ة يف م�س��ابقة �أجرته��ا العتب��ة الألف حافظ للقر�آن الكرمي يف العراق

احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ال�س��يد زين��ب

شباط/ف�اير 21:10 2016
الخميس11 ،
ب

متناف�س��ة يف م�س��ابقة ال�س��يدة زين��ب الت��ي �أقامه��ا مرك��ز
احل��وزاء التاب��ع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة

أ
شباط/ف�اير 15:23 2016
الحد14 ،
ب

45458وثيق��ة ت�أريخي��ه عمره��ا  172عام�� ًا تك�ش��ف ع��ن
ري��ادة النج��ف يف الوحدة الإ�س�لامية

مدين��ة النج��ف الأ�ش��رف الع��راق �إىل وحدة علماء امل�س��لني من
ال�سنة وال�شيعة واملذاهب الأخرى

شباط/ف�اير 20:52 2016
الخميس11 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

45459قب��ة مرق��د االم��ام العبا���س تتزي��ن ب��ـ46462 6418ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف العتب��ة احل�س��ينية
طابوق��ة ذهبي��ة
املقد�س��ة يعلن ا�س��تمرار العمل يف م�ش��روع �صحن العقيلة
زينب
العتبةالعبا�سيةاملقد�سةقبةمرتفعةيبلغحميطها.46

5موقطرها15م(عند�أعر�ضنقطتنيفيها)وهيتتو�سطاملِئذنتني ا�س��تمرار العم��ل يف تو�س��عة �صح��ن العقيل��ة زين��ب مب��ا
أ
الربعاء10 ،
ب
شباط/ف�اير  15:36 2016ي�ضي��ف م�س��احة اك�ثر م��ن  200ال��ف م�تر مرب��ع

أ
شباط/ف�اير 14:20 2016
الحد07 ،
ب

46460اختت��ام دورة االم��ام الع�س��كري القر�آني��ة يف
النجف اال�ش��رف
46463امل�لاكات الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
حمف�ل ًا قر�آني � ًا يف خت��ام دورة الإم��ام الع�س��كري تنج��ز ت�أهي��ل بواب��ة العقيلة زينب

�أجن��زت امل�لاكات الهند�س��ية العامل��ة يف ق�س��مي ال�صيان��ة
القر�آني��ة بالنج��ف الأ�ش��رف
الثالثاء09 ،
ب
شباط/ف�اير  11:40 2016الهند�س��ية وال�ش��ؤون الهند�س��ية والفني��ة مرحل��ة �إجن��از ت�أهي��ل
بواب��ة العقيل��ة زين��ب

شباط/ف�اير 15:40 2016
السبت06 ،
ب
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46461امل�لاكات الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
تنجز م�ش��روع تو�س��عة الركن اجلنوبي ال�ش��رقي لل�صحن
احليدري ال�ش��ريف

�أجنزت املالكات الهند�س��ية العاملة يف ق�س��م ال�ش��ؤون الهند�س��ية
يف العتبة العلوية املقد�سة م�شروع تو�سعة الركن اجلنوبي

ال ي ن
شباط/ف�اير 12:04 2016
ثن�08 ،
إ
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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46464دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
46466العتب��ة احل�س��ينية تق�ترب م��ن انه��اء �أ�ضخ��م
حتتف��ي بوف��د جمعي��ة بحرينية مبحف ٍ��ل قر�آين
حمف�ل ًا قر�آني � ًا با�س��ت�ضافة وف��د ق��ر�آين م��ن دول��ة البحري��ن مو�س��وعة قر�آني��ة  -حديثي��ة ب�إ�ش��راف جل��ان علي��ا م��ن
النج��ف اال�ش��رف

وال��ذي �ض��م ثمان�ين م��ن الأ�س��اتذة والطلب��ة م��ن جمعي��ة �أق��ر�أ
دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة اجن��از
لعل��وم الق��ران الك��رمي
شباط/ف�اير  15:32 2016مراح��ل متقدم��ة م��ن املو�س��وعة القر�آني��ة لأحاديث �أه��ل البيت
السبت06 ،
ب

شباط/ف�اير 12:59 2016
الخميس04 ،
ب

46465العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تطل��ق املرحل��ة
الق��راء الوطن��ي
الثاني��ة م��ن م�ش��روع �أم�ير
ّ

46467وف��د م��ن منظم��ة اليوني�س��يف يبح��ث م��ع العتب��ة
العلوي��ة املقد�س��ة ت�أم�ين امل�س��اعدات للنازح�ين

م�ش��روع مرحلة الثانية� أم�ير الق � ّراء الوطن��ي ال��ذي انته��ت
ا�س��تمرار �إي�ص��ال امل�س��اعدات للنازح�ين يف حمافظ��ة النج��ف
مرحلت��ه الأوىل يف الع��ام املا�ض��ي
شباط/ف�اير  13:01 2016من خالل مركز الإيواء وامل�ساعدة
الخميس04 ،
ب

شباط/ف�اير 15:52 2016
الثالثاء02 ،
ب
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ُ
مرك��ز ت��راث كرب�لاء يوا�ص��ل عق��د ندوت��ه 47471العتب��ة احل�س��ينية تعل��ن ا�س��تقبالها للطلب��ة م��ن
46468
الأكادمي ّي��ة ح��ول ت��راث مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة داخ��ل وخ��ارج الع��راق وت�أهيله��م كمبلغ�ين ديني�ين

عق��د ندوت��ه الأكادمي ّي��ة العلم ّي��ة حت��ت عن��وان (كرب�لاء مدينة درا�س��ة العل��وم الديني��ة وت�أهيله��م كمبلغ�ين ديني�ين �إىل مل��ئ
ا�س��تمارات الت�س��جيل و�إر�س��الها ع�بر الربي��د الإلك�تروين
الرتاث واحل�ضارة) للأ�س��بوع الثاين على التوايل
شباط/ف�اير 15:42 2016
الثالثاء02 ،
ب

أ
الحد 31 ،كانون/2يناير 12:43 2016

46469العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�ؤ�س���س حل��دث 47472العتب��ة احل�س��ينية تطل��ق موقع�� ًا �إلكرتوني�� ًا
جدي��د ًا باللغ��ة الفرن�س��ية
ملي��وين عامل��ي ح��ول زي��ارة االربعيني��ة

و�س��ائل الإع�لام لتغطي��ة امل�ؤمت��ر ال�صحف��ي ال��ذي �س��يعقد ي��وم انط�لاق الن�س��خة الفرن�س��ية م��ن موق��ع الإع�لام ال��دويل �إىل
الأربعاء  3فرباير� /شباط  2016على قاعة الت�شريفات داخل جان��ب لغت��ي العربي��ة و الإنكليزي��ة
أ
الحد 31 ،كانون/2يناير 12:06 2016
ال�صحن احل�سيني ال�شريف
شباط/ف�اير 15:36 2016
الثالثاء02 ،
ب

47470املبا�ش��رة باملرحل��ة الأخ�يرة م��ن تزجي��ج ال�س��طح
الداخل��ي ل�س��قف �صحن �أبي الف�ضل العبا���س
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م�ش��روع تو�س��عة ح��رم �أب��ي الف�ض��ل العبا���س بت�س��قيف
�صحن��ه ال�ش��ريف ،باملرحل��ة النهائي��ة والأخ�يرة م��ن �أعم��ال
تزجي��ج �س��طح ال�صح��ن

شباط/ف�اير 14:41 2016
الثالثاء02 ،
ب

47473ب��د�أ مب�ش��روع كتاب��ة مو�س��وعة عاملي��ة �ش��املة ع��ن
زيارة الأربعيني��ة املليونية

مو�سوعة عاملية �ش��املة عن زيارة الأربعني املليونية تتناول
جوانبها الفكرية والعقائدي��ة

السبت 30 ،كانون/2يناير 15:44 2016

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

 47474كرب�لاء ت�ش��هد افتت��اح �أك�بر مدين��ة ع�صري��ة
للزائري��ن �أن�ش���أتها العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
47477ال�سجاد الفاخر يك�سوا حرم الع�سكريني املطهر

ك�ش��فت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ق��رب موع��د افتت��اح مب�ش��اركة ع��دد م��ن املتربع�ين اىل فر���ش احل��رم املقد���س
مدينة جديدة للزائرين �إىل
جانب مثيالتها من املدن الأخرى بال�س��جاد الن��ادر والفاخ��ر
أ
الربعاء 20 ،كانون/2يناير 17:20 2016

أ
الحد 17 ،كانون/2يناير 11:49 2016

47475العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة :معهد الق��ر�آن الكرمي
قيم م�سابقة قرانية يف حمافظة بابل

� أقامه��ا معه��د الق��ر�آن الك��رمي ف��رع باب��ل التاب��ع للعتب��ة 47478افتت��اح املرحل��ة الثاني��ة م��ن م�ش��روع تذهي��ب
القب��ة العلوي��ة املطه��رة

العبا�س��ية املقد�س��ة

ثن� 18 ،كانون/2يناير  13:03 2016ع��ن ق��رب االنته��اء م��ن م�ش��روع ترمي��م وتذهيب القب��ة العلوية
ال ي ن
إ
خالل الأ�شهر القليلة القادمة
السبت 16 ،كانون/2يناير 13:09 2016

47476العتب��ة احل�س��ينية تتبن��ى �إقام��ة جمال���س العزاء
ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي وترع��ى املحاف��ل القر�آني��ة
املقد�س��ة ُتقي��م خم ّيم�� ًا تدريب ّياً
ُ
47479العتب��ة الع ّبا�س��ية ّ
لإه��داء ثوابه��ا لأرواحه��م
وف��د ر�س��مي م��ن م�س ��ؤوالت ومنت�س��بات ال�ش��عب الن�س��وية يف ملهارات �إنقاذ احلياة

العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة لزي��ارة عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د خم ّيم � ًا تدريب ّي � ًا ُيق��ام ك ّل ليل��ة جمع��ة يف �ش��ارع قبل��ة �أب��ي
الف�ض��ل العبا���س يه��دف �إىل تدري��ب الزائري��ن
ال�ش��عبي لإقام��ة جمال���س الع��زاء واملحاف��ل القر�آني��ة
ال ي ن
ثن� 18 ،كانون/2يناير 12:56 2016
إ

السبت 16 ،كانون/2يناير 12:10 2016
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48480املرج��ع احلكي��م يوج��ه باملحافظ��ة عل��ى القيم��ة
الرمزي��ة والتاريخي��ة للعتب��ات املقد�س��ة ح�ين �إعماره��ا 48483كوكب��ة م��ن خريجي الكلي��ة الع�س��كرية يف العراق
خ�لال ا�س��تقباله الأم�ين الع��ام للعتب��ة الكاظمي��ة جم��ال الدباغ يت�ش��رفون بارت��داء رتبه��م الع�س��كرية يف رح��اب احل��رم
والوفد املرافق له
العل��وي الطاهر

الخميس 14 ،كانون/2يناير  13:14 2016خريج��ي الكلي��ة الع�س��كرية العراقي��ة الأبط��ال بزي��ارة املرق��د
العل��وي الطاه��ر وارت��داء رتبه��م الع�س��كرية يف رح��اب مرق��د
�س��يد الأو�صي��اء

ال ي ن
ثن� 11 ،كانون/2يناير 13:11 2016
إ

48481العتب��ة احل�س��ينية حتت�ض��ن �ش��ريحة ال�ص��م
بافتتاحه��ا مرك��زا تخ�ص�صي��ا يف كرب�لاء املقد�س��ة

مرك��ز الإم��ام احل�س�ين التخ�ص�ص��ي لل�ص��م يف كرب�لاء
املقد�س��ة والذي يهدف �إىل �إن�ش��اء قاعدة
48484العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة :اال�ش��هر القادم��ة
أ
الربعاء 13 ،كانون/2يناير 14:56 2016

�ست�ش��هد افتت��اح م�ش��روع �س��رداب الإم��ام احلج��ة

افتت��اح م�ش��روع �س��رداب الإم��ام احلجة يف ال�صحن احل�س��يني
ال�شريف �سوف يكون يف فرتة ترتاوح بني � 4 -3أ�شهر
ال ي ن
ثن� 11 ،كانون/2يناير 11:11 2016
إ
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48482دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
تب��د�أ با�س��ت�ضافة طلب��ة مدار���س مدين��ة النج��ف يف
فعالياته��ا قر�آني��ة

فعالي��ات قر�آني��ة �ضم��ن براجمها يف ا�س��ت�ضافة طلبة املدار���س
يف حمافظة النجف الأ�شرف

أ
الربعاء 13 ،كانون/2يناير 14:41 2016
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تخ��رج �أك�ثر م��ن
48488العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة:
ّ
48485توزي��ع م�س��اعدات ان�س��انية للعوائ��ل النازح��ة يف  200م�ش��ا ِرك وم�ش��ا ِركة من م�ش��روع حم��و الأ ّمية وتعليم
الق��ر�آن الك��رمي
كربالء املقد�س��ة

�ات م��ن الأغطي��ة (البطاني��ات) واملالب���س ال�ش��تو ّية الأوىل م��ن م�ش��روع حم��و الأ ّمي��ة وتعلي��م الق��ر�آن الك��رمي ال��ذي
توزي��ع ك ّمي� ٍ
ي�أتي �ضمن �سل�س��لة الن�ش��اطات والفعاليات
بالإ�ضاف��ة اىل املداف��ئ للعوائل النازحة
السبت 09 ،كانون/2يناير 15:59 2016

السبت 09 ،كانون/2يناير 15:35 2016

48489العتب��ة احل�س��ينية تطل��ق م�ش��روع الأن��وار
ُ
48486
العتب��ة الع ّبا�س��ية ّ
املقد�س��ة تتوا�ص��ل بدعمه��ا احل�س��ينية ملحارب��ة الثقاف��ات الفا�س��دة الت��ي ت�س��تهدف
املقد���س
لعوائ��ل وذوي �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي ّ
ال�ش��باب
ّ

تك��رمي عوائ��ل وذوي �ش��هداء ق ّواتن��ا الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش� ّ
�عبي �أط�لاق م�ش��روع الأن��وار احل�س��ينية لن�ش��ر املفاهيم  الفكري��ة
املق ّد�س وجب ًة جديدة
والعقائدي��ة ب�ين الأو�س��اط ال�ش��بابية يف اجلامع��ات
السبت 09 ،كانون/2يناير 15:55 2016

الخميس 07 ،كانون/2يناير 15:10 2016

48487الق�س��م الن�س��وي يف العتبة العلوية املقد�س��ة يوا�صل 49490العتب��ة احل�س��ينية تك�ش��ف ع��ن جمري��ات العم��ل
برناجمه املنهجي الرتبوي الأ�سبوعي للمدار�س احلكومية مبط��ار االم��ام احل�س�ين املزم��ع تنفي��ذه يف مدينة كربالء

برناجم��ه املنهج��ي الرتب��وي للمدار���س احلكومي��ة م��ن خ�لال توا�ص��ل العم��ل مب�ش��روع مط��ار االم��ام احل�س�ين يف مدين��ة
زي��ارة مدر�س��ة م�صباح
كربالء املقد�سة بالتعاون مع وزارة النقل واحلكومة املحلية
السبت 09 ،كانون/2يناير 15:52 2016

الخميس 07 ،كانون/2يناير 15:00 2016
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49492خت��ام فعالي��ات معر���ض كرب�لاء ال��دو ّ
يل الأ ّول
49491العتب��ة احل�س��ينية ت�س��تقطب ك��وادر علمي��ة لكت��اب الطف��ل واللجن ُ
��ة ّ
املنظم��ة تك ّ��رم جن��اح العتب��ة
املقد�س��ة
متخ�ص�صة وتفتح باب اال�س��تكتاب لإطالق �أكرب م�ش��روع العبا�س�� ّية ّ
علم��ي ثق��ايف م��ن نوع��ه
رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،وحت��ت

ّ

درا�س��ات والبح��وث التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة م�س ّقفات �ساحة ما بني احلرمني ال�شريفني
ا�س��تقطاب الكوادر العلمية واالكادميية لإطالق م�ش��روع كتابة
الثالثاء 05 ،كانون/2يناير 14:22 2016
الخميس 07 ،كانون/2يناير 14:25 2016
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��عبي
49493بالتع��اون م��ع الأمان��ة العا ّم��ة للعتب��ة العبا�س�� ّية ّ
املقد�س��ة �أه��ايل كرب�لاء يدعم��ون قطع��ات احل�ش��د ال�ش ّ
املقد���س لوج�س��تي ًا
ّ

م��ع جمموع� ٍة م��ن �أه��ايل كرب�لاء املق ّد�س��ة بت�ش��كيل وف� ٍ�د لزي��ارة ه��ذه القطع��ات الع�س��كرية م��ن �أبن��اء الق� ّوات امل�س� ّلحة واحل�ش��د
ال�شعبي
ّ

الثالثاء 05 ،كانون/2يناير 14:09 2016
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ُ
مرك��ز الدرا�س��ات الأفريقي��ة يف الرو�ض��ة
49497
ً
جل�س��ة نقا�ش��ية ح��ول واق��ع
املقد�س��ة يعق��د
الع ّبا�س��ية ّ
49494جن��ة االم��ام احل�س�ين الت��ي ت�ض��م افخ��ر �أن��واع
امل�س��لمني يف ق��ارة �أفريقي��ا
الزه��ور املخ�ص�ص��ة لو�ضعه��ا عل��ى �ش��باكه الطاه��ر

عق��د مرك � ُز الدرا�س��ات الأفريقي��ة يف الرو�ض��ة العبا�س � ّية
املوق��ع الر�س��مي للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ال�س��تار ع��ن امل�ش��تل
املق ّد�س��ة جل�س � ًة نقا�ش��ية حواري��ة بالتع��اون م��ع كلي��ة الرتبي��ة
اخلا�صبزهورالقطفالذيي�ضماف�ضل�أنواعالزهوراملخ�ص�صة
ال ي ن
ثن� 04 ،كانون/2يناير 11:52 2016
إ
الثالثاء 05 ،كانون/2يناير 14:01 2016

49495الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة :عقد جل�س��ة نقا�ش��ية
حول تطوير امل�شروع القر�آين خالل زيارة االربعينية 49498الرو�ض��ة احل�س��ينية تك��رم  10من�ش��دين لبناني�ين
ال�ش��ؤون الديني��ة يف الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة جل�س��ة نقا�ش��ية بعد فوزهم يف م�س��ابقة الإن�شاد احل�سيني

ع��دد ًا م��ن املن�ش��دين اللبناني�ين الفائزين يف م�س��ابقة االن�ش��اد
مو�س��عة لتطوير امل�ش��روع القر�آين يف زيارة الأربعني
ثن� 04 ،كانون/2يناير  13:00 2016احل�سيني التي �أقامتها م�ؤخراً
ال ي ن
إ

ال ي ن
ثن� 04 ،كانون/2يناير 11:48 2016
إ

49499الرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعي��د افتت��اح
49496تنظي��م حمف��ل قر�آين يف رح��اب ال�صحن احليدري
مدر�س��تني للعل��وم الديني��ة يف كرب�لاء بع��د ان هدمه��ا
ال�شريف لأكرث من � 400أ�ستاذ قر�آين
مرتزق��ة النظ��ام ال�صدام��ي املقب��ور

يف الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة حمف�ل ًا قر�آني��ا با�س��ت�ضافة �أك�ثر
افتت��اح مدر�س��تي الإم��ام الباقر  وال�ش��يخ الأن�ص��اري
من � 400أ�س��تاذ من امل�ؤ�س�س��ات القر�آنية
ثن� 04 ،كانون/2يناير  12:02 2016للعل��وم الديني��ة يف مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة
ال ي ن
إ
أ
الحد 03 ،كانون/2يناير 13:45 2016
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50503التبلي��غ الن�س��وي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
50500الرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ع��ن ق��رب تقي��م حمف ً
�لا قر�آني�� ًا بذك��رى الوالدت�ين العطرت�ين
�أجن��از املرحل��ة االوىل م��ن تنحي��ف الأكت��اف اجلانبي��ة للر�س��ول الإعظ��م والإم��ام ال�ص��ادق
احلامل��ة لقب��ة الإم��ام احل�س�ين
حمف�ل ًا قر�آني� ًا ن�س��وي ًا تيمن� ًا بذك��رى ال��والدة العط��رة امليمون��ة

الرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن قرب اجن��از املرحلة الأوىل ل�سيد الب�ش��رية الر�سول الأكرم
أ
كانون/1ديسم� 16:54 2015
الربعاء30 ،
من تنحيف االكتاف اجلانبية احلاملة لقبة االمام
ب
أ
الحد 03 ،كانون/2يناير 13:42 2016

50501الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة تق��وم بحمل��ة لت�أهي��ل
مدار���س النج��ف الأ�ش��رف والطموح الو�ص��ول �إىل ت�أهيل
�ألف مدر�سة

ق�س��م ال�صيان��ة الهند�س��ية بالرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة حملته��ا
لت�أهيل و�صيانة خمتلف مدار���س حمافظة النجف الأ�ش��رف

أ
الحد 03 ،كانون/2يناير 13:36 2016

50504طب��ع �أك�ثر م��ن  5000ن�س��خة م��ن زي��ارة �أم�ير
امل�ؤمن�ين ي��وم والدة امل�صطف��ى 

طباع��ة �أك�ثر م��ن  5000ن�س��خة جماني��ة م��ن زي��ارة �أم�ير
امل�ؤمن�ين ي��وم والدة امل�صطف��ى

أ
كانون/1ديسم� 16:30 2015
الربعاء30 ،
ب

50502لي���س يف دي��ن حمم��د :ن��دوة فكري��ة تق��ام يف حرم
�س��يد ال�شهداء لدرا�سة ظاهرة داع�ش وجرائمه

�أقي��م يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ندوت��ه فكري��ة حتت عنوان
لي�س يف دين حممد لتحليل مواقف داع�ش وجرائمه املوثقة
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السبت 02 ،كانون/2يناير 12:04 2016

50505املرج��ع املدر�س��ي :تزام��ن املول��د النب��وي ال�ش��ريف
م��ع مي�لاد ال�س��يد امل�س��يح فر�ص��ة لتوحي��د الأدي��ان وح��ل
م�ش��اكل العامل

تزام��ن منا�س��بات �أعي��اد مي�لاد ال�س��يد امل�س��يح واملول��د النب��وي
ال�ش��ريف فر�صة منا�س��بة لعودة العامل �إىل �أديانهم

ال ي ن
كانون/1ديسم� 14:12 2015
ثن�28 ،
إ
ب
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�50506أجن��از املرحل��ة الأخ�يرة م��ن م�ش��روع تن�صي��ب
املظ�لات العمالق��ة يف رحاب ال�صحن احليدري ال�ش��ريف 50509ن�ص��ب �شا�ش��ات عر���ض بتقنية  HDللنقل املبا�ش��ر
تن�صي��ب منظوم��ات الإن��ارة اخلا�ص��ة باملظ�لات الثم��ان حول احلرم احل�سيني...

العمالق��ة التابع��ة مل�ش��روع تظلي��ل ال�صح��ن احليدري ال�ش��ريف و�أك�ثر م��ن  50لوح��ة دالل��ة �إلكرتوني��ة للزائري��ن يف املدين��ة
ال ي ن
ثن�28 ،
إ
ب
كانون/1ديسم�  14:03 2015القدمي��ة
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ن�ص��ب �شا�ش��ات عر���ض كب�يرة
بتقنية عل��ى مقرب��ة م��ن ح��رم الإم��ام احل�س�ين

ال ي ن
كانون/1ديسم� 13:36 2015
ثن�21 ،
إ
ب

�50507إجن��از  %75م��ن م�ش��روع ت�س��قيف وتو�س��عة املخي��م
احل�سيني

ع��ن �إجن��از ( )%75م��ن م�ش��روع ت�س��قيف املخي��م احل�س��يني 51510ن�س��ب اجناز متقدمة يف �س��رداب االمام احلجة يف
وزي��ادة م�س��احته م��ن اج��ل ا�س��تيعاب �أك�بر ع��دد م��ن الزائرين احلائر احل�سيني املطهر ال�ستيعاب املاليني من الزائرين

ال ي ن
ثن�28 ،
إ
ب
كانون/1ديسم�  13:44 2015اجن��از متقدم��ة يف �س��رداب االم��ام احلج��ة �إذ و�ص��ل العم��ل ب��ه
اىل  %40من امل�شروع على امتداد احلائر احل�سيني

أ
كانون/1ديسم� 13:28 2015
الحد20 ،
ب

51511ثماني��ة زائ��رات ب�ين �ش��هيدة وجريح��ة ب�س��قوط
50508ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف ي�ش��هد انط�لاق قذيف��ة ه��اون عل��ى مرق��د االمام�ين الع�س��كريني يف
امل�ؤمت��ر العلم��ي ال��دويل الأول لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي �س��ا مر ا ء

م�س��اء ي��وم الأربع��اء انط�لاق فعالي��ات امل�ؤمت��ر العلم��ي ال��دويل �صاروخ هاون على م�صلى الن�ساء يف مرقد االمام الع�سكريني
الأول للح�ش��د ال�شعبي
مماا�سفرعنا�ست�شهادوا�صابةثمانيةزائرات
كانون/1ديسم� 14:48 2015
الخميس24 ،
ب

كانون/1ديسم� 22:16 2015
السبت19 ،
ب
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51512القوات االمنية العراقية تعلن تامني �سامراء والطرق امل�ؤدية اليها ال�ستقبال زوار الإمامني الع�سكريني

�صالح الدين جميع اال�ستعدادات اخلا�صة بزيارة الأمام احل�سن الع�سكري

أ
كانون/1ديسم� 14:57 2015
الربعاء16 ،
ب

51513كربالء املقد�سة :اقامة دورة للمكفوفني لتعلم لغة برايل مب�شاركة اكرث من  100مكفوف

دورة خا�صة للمكفوفني بلغة برايل  ،يف قاعة جممع �سيد ال�شهداء مب�شاركة اكرث من ( )100كفيف
اقامت �شعبة الن�شر التابعة لرو�ضة احل�سينية املقد�سة  ،دورة خا�صة للمكفوفني بلغة برايل  ،يف قاعة جممع �سيد ال�شهداء
مب�شاركة اكرث من ( )100كفيف ومن خمتلف حمافظات العراق.
وق��ال رئي���س منظم��ة براي��ل لت�أهي��ل املكفوف�ين و�ضع��اف الب�ص��ر يف الع��راق الدكت��ور �ص��ادق ح�س�ين املالك��ي :ان ه��ذه ال��دورة ه��ي
اح��دى اخلط��وات املبارك��ة الت��ي تقيمه��ا الرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ملح��و االمي��ة ب�ين املكفوف�ين  ،ف�ض�لا ع��ن تعليمه��م ا�س��اليب
مني باالعتماد على جملة قواعد علمية
ا�ستعمال احلا�سوب على الربنامج الناطق  ،ف�ضال عن تدريبهم على ال�سري واحلركة الآَ َ
وعاملي��ة تخ���ص التعام��ل مع هذه الفئة .
وا�ض��اف  :ت�س��تغرق ه��ذه ال��دورة ف�ترة ا�س��بوعيني كامل�ين بواقع اربع حما�ض��رات يوميا  ،و�ضعت خاللها برام��ج لتعليم القراءة
والكتاب��ة بلغ��ة براي��ل اللم�س��ية اخلا�ص��ة باملكفوف�ين  ،باالعتم��اد على خمت�صني من حمافظات الب�صرة وباب��ل ونينوى و العا�صمة
بغداد .
من جهته قال م�س�ؤول �شعبة الن�شر �سامي جواد يف ت�صريح ملوقع الرو�ضة احل�سينية  :من دواعي اقامة هذه الدورة  ،اي�صال
ر�سالة مهمة للمكفوفني  ،م�ضمونها �أن فقدان الب�صر ال ميكن ان يكون عائقا اما اختيار الطريق ال�صحيح  ،ف�أعمى الب�صر ال
يعني انه اعمى الب�صرية  ،وهو ما ي�ستوجب عدم جعل فقدان الب�صر نهاية للحياة االجتماعية للمكفوف وذلك بنمذجة ا�سماء
مهمة يف الت�أريخ كال�صحابي اجلليل عبد اهلل ابن عفيف ر�ضوان اهلل تعاىل عليه .
أ
كانون/1ديسم� 13:48 2015
الربعاء16 ،
ب
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جلنة الإر�شاد والتعبئة للدفاع عن املقد�سات تقيم معر�ضها ال�سنوي الأول على طريق يا ح�سني

كانون/1ديسم� 13:36 2015
الثالثاء15 ،
ب

دفاع عن الوطن واملقد�سات التابعة للرو�ضة العلوية املقد�سة معر�ضها ال�سنوي الأول اخلا�ص
�إعالم الرو�ضة احل�سينية املقد�سة ي�شكل جلنة خمت�صة لتقييم الأعمال امل�شاركة مهرجان االعالم اجلهادي
ت�شكيل جلنة خا�صة لتقييم الأعمال امل�شاركة يف م�سابقة الأفالم اجلهادية امل�ؤمل اعالن نتائجها قريبا

كانون/1ديسم� 13:21 2015
الثالثاء15 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�51514ش��اب اوك��راين يعل��ن اعتناق��ه الإ�س�لام العجاب��ه 51517تواف��د املوال�ين عل��ى مرق��د �أم�ير امل�ؤمن�ين
لتعزيت��ه با�ست�ش��هاد الر�س��ول الأك��رم 
بعظم��ة االمام احل�س�ين وزيارة االربعينية

اعتن��اق �ش��اب اوك��راين الدي��ن الإ�س�لامي و�إع�لان ت�ش��يعه ذك��رى �أليم��ة وفاجع��ة عظيم��ة �أال وه��ي �ش��هادة ر�س��ول اهلل
وحبيب��ه نب ّين��ا الأك��رم حمم��د
لت�أث��ره بعظم��ة �ش��خ�صية االم��ام احل�س�ين
كانون/1ديسم� 13:12 2015
الثالثاء15 ،
ب

كانون/1ديسم� 12:22 2015
الخميس10 ،
ب

ُ
للدرا�س��ات اال�س�تراتيجية
املرك��ز ال
�51515إي��ران :ثالث��ة مالي�ين زائ��ر يحي��ون ذك��رى 51518
إ�س�لامي ّ
ّ
املقد�س��ة يتبنّ��ى م�ش��روع ًا جلم��ع
يف الرو�ض��ة الع ّبا�س��ية ّ
ا�ست�ش��هاد الإم��ام الر�ض��ا يف مرق��ده
��يعي املطب��وع
��ي ال�ش ّ
ال�تراث الكالم ّ
�أعلن م�ساعد حمافظ خرا�سان للتن�سيق يف �ش�ؤون الزوار

أ
لامي للدرا�س��ات اال�س�تراتيجية التاب��ع
كانون/1ديسم�  12:53 2015تب ّن��ى املرك � ُز الإ�س� ّ
الحد13 ،
ب
للرو�ض��ة العبا�س � ّية املق ّد�س��ة م�ش��روع ًا فكر ّي � ًا ثقاف ّي � ًا

كانون/1ديسم� 12:14 2015
الخميس10 ،
ب

51516قائ��د عملي��ات الف��رات االو�س��ط يعل��ن انته��اء
زي��ارة مرق��د الإم��ام عل��ي يف ذك��رى ا�ست�ش��هاد الر�س��ول 51519فت��ح عي��ادات طبي��ة تخ�ص�صي��ة داخ��ل مرق��د
الأك��رم بنج��اح
االم��ام احل�س�ين ملعاجل��ة املر�ض��ى جمان��ا

م�ؤمت��را �صحفي��ا �أمني��ا ح��ول انته��اء زي��ارة مرق��د الإم��ام عل��ي �ش��رعت الأمان��ة العام��ة للرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة بفت��ح
يف ذك��رى وف��اة الر�س��ول الأكرم 
عي��ادات ا�ست�ش��ارية ت�ض��م جمموع��ة م��ن الف��رق الطبي��ة
كانون/1ديسم� 14:30 2015
السبت12 ،
ب

كانون/1ديسم� 11:55 2015
الخميس10 ،
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

52520وف��د م��ن االطب��اء الدولي�ين ي�ش��ارك يف خدم��ة
زائ��ري �أم�ير امل�ؤمن�ين اثن��اء زيارة ا�ست�ش��هاد الر�س��ول
52523حمافظ��ة النج��ف اال�ش��رف تعل��ن اكم��ال
الأعظ��م 
اال�س��تعدادات لزي��ارة وف��اة الر�س��ول االعظ��م املليوني��ة
و�ص��ل وف��د ال��كادر الطب��ي ال��دويل العام��ل �ضم��ن منظم��ة
وتطال��ب بت�ش��كيل هيئ��ة خا�ص��ة بالزي��ارات املليوني��ة

امامي��ة الطبي��ة الدولي��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
كانون/1ديسم�  11:50 2015النج��ف اال�ش��رف ا�س��تعدادها اخلدمي��ة والأمني��ة الالزم��ة
الخميس10 ،
ب
للزي��ارة املليوني��ة املرتقب��ة ملرق��د الإم��ام عل��ي

أ
كانون/1ديسم� 10:52 2015
الربعاء09 ،
ب

52521دار الق��ر�آن الك��رمي يف الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة
ت�س��تعد لإقام��ة امل�ش��روع الق��راين يف وف��اة الر�س��ول
الأعظ��م حمم��د 

الربام��ج القر�آني��ة حمم��د عل��ي حب��ل املت�ين قال �إن �سل�س��ة هذه 52524حت��ت �ش��عار :م�س�يرة الأربع�ين و�آي��ات الذك��ر
الربام��ج القر�آني��ة الت��ي �أقيم��ت يف �ش��هر �صف��ر خ�لال مو�س��م املب�ين...

الزي��ارة الأربعينية

العتبة احل�سينية املقد�سة تكرم م�ؤ�س�سات قر�آنية متنوعة
أ
كانون/1ديسم�  14:53 2015كرم��ت دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
الربعاء09 ،
ب
 ،امل�ؤ�س�سات والدور امل�شاركة يف م�شروعها النوعي
أ
كانون/1ديسم� 13:09 2015
الحد06 ،
ب
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52522املف��رزة الطبي��ة يف الرو�ض��ة العلوي��ة املقد�س��ة
ت�س��تقبل وف��د ًا طبي ًا بحريني ًا لتق��دمي اخلدمات الطبية
لزائ��ري ام�ير امل�ؤمنني

�ش��ارك وف��د طب��ي بحرين��ي يرافق��ه كادر طبي متكامل و�ش��امل
من طب �أ�سنان وطب �أطفال وعالج طبيعي بتقدمي اخلدمات

أ
كانون/1ديسم� 14:42 2015
الربعاء09 ،
ب

العتب��ة الع�س��كرية املقد�س��ة تقي��م معر�ضه��ا ال�س��نوي يف رح��اب
مواق��ع �ضياف��ة زائ��ري �أب��ي عب��د اهلل احل�س�ين عل��ى طري��ق
الزائري��ن
ذكرى الهجمة الإرهابية الظاملة على مرقد الع�سكريني

كانون/1ديسم� 14:29 2015
الثالثاء01 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

52525م�ضي ُ
��ف �أب��ي الف�ض��ل العبا���س يحت�ض��ن زائري��ه
ويقدم لهم خدماته
ّ

ق��ام م�ضي��ف العتب��ة العبا�س � ّية املق ّد�س��ة اخلارج��ي بتهيئ��ة
االج��واء املنا�س��بة ال�س��تقبال الزائري��ن
كانون/1ديسم� 13:54 2015
الثالثاء01 ،
ب

52528ا�س��تمرار العم��ل يف م�ش��روع �صح��ن فاطم��ة رغم
اعمال �ضيافة زائري �أبي عبد اهلل احل�سني

اك��دت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��دم توق��ف الأعم��ال اخلا�ص��ة
باجن��از م�ش��روع التو�س��ع الغرب��ي املتمث��ل ب�صح��ن فاطم��ة
الزه��راء

ين/2نوفم� 12:58 2015
السبت 28 ،شت�
ب

52526العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة تفتت��ح اك�بر خيم��ة
ل��زوار االربعيني��ة يف �صح��ن االم��ام الباق��ر

العتب��ة الكاظمية املقد�س��ة ،يوم ال�س��بت ،اك�بر خيمة للزائرين
يف �صحن االمام حممد الباقر
أ
ين/2نوفم� 13:52 2015
الحد 29 ،شت�
ب

52529ن�ش��ر جمموع��ة م��ن املف��ارز الطبي��ة يف ال�صح��ن
احليدري الطاهر وال�ش��وراع الرئي�س��ة يف مدينة النجف
اال�شرف

ن�ش��رت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة جمموع��ة م��ن املف��ارز الطبي��ة
داخ��ل ال�صحن احلي��دري الطاهر

ين/2نوفم� 14:00 2015
الخميس 26 ،شت�
ب

52527ن�ص��ب ارب��ع ج�س��ور متحرك��ة ق��رب املرقدي��ن
بكرب�لاء املقد�س��ة لتخفي��ف الزخ��م امللي��وين

قامت العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة بن�صب عدد من ج�س��ور امل�ش��اة
داخل مركز مدينة كربالء املقد�سة للتخفيف من حدة الزحام

أ
ين/2نوفم� 13:30 2015
الحد 29 ،شت�
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

53530مذك��رة تفاه��م و�ش��راكة �إن�س��انية ب�ين اليون�س��يف
53532العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة :مرك��ز رعاي��ة
والعتبة العلوية املقد�سة
تع��اون �إن�س��اين م�ش�ترك م��ع منظم��ة اليوني�س��يف التابع��ة ال�ش��باب يتبنى اقامة م�ش��روع العيادة الفكرية يف عموم
جامع��ات ومعاه��د الع��راق
ل�ل�أمم املتح��دة وذل��ك لتق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة

ين/2نوفم�  11:51 2015اعل��ن مرك��ز رعاي��ة ال�ش��باب التاب��ع لق�س��م االع�لام يف العتب��ة
الخميس 26 ،شت�
ب
احل�س��ينية املقد�سة

أ
ين/2نوفم� 12:56 2015
الربعاء 25 ،شت�
ب

53533رف��ع احلواج��ز احلديدي��ة املحيط��ة بال�ش��باك
املقد���س حل��رم االم��ام احل�س�ين

رفع��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة احلواج��ز احلديدي��ة
املحيط��ة بال�ش��باك املقد���س ل�ضري��ح الإم��ام احل�س�ين

ال ي ن
ين/2نوفم� 12:24 2015
ثن� 23 ،شت�
إ
ب

53531منظومة تنقية املياه R.O

يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة جته��ز زائ��ري الأربع�ين ب�أك�ثر م��ن
� 100أل��ف لرت يومي ًا
املياه ال�صاحلة لل�شرب �إىل زائري املرقد العلوي الطاهر

ين/2نوفم� 11:25 2015
الخميس 26 ،شت�
ب

53534العتب��ة احل�س��ينية تقي��م مهرج��ان ال�براءة
امل�ست�ش��هدة مبنا�س��بة ا�ست�ش��هاد ال�س��يدة رقي��ة

العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة مهرجان��ه ال�س��نوي ال��ذي حم��ل
عن��وان ( ال�براءة امل�ست�ش��هدة )

أ
ين/2نوفم� 12:18 2015
الربعاء 18 ،شت�
ب
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كب�ير مرا�س��لي �صحيف��ة اجلاردي��ان الربيطاني��ة  :العتب��ة
العلوية املقد�س��ة حتمل ر�س��الة املحبة وال�س�لام جلميع الأديان
والطوائ��ف
زار العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ي��وم الأربع��اء ،كب�ير مرا�س��لي
�صحيف��ة اجلاردي��ان الربيطاني��ة

ين/2نوفم� 11:17 2015
الخميس 26 ،شت�
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

53535ن�ص��ب اك�بر �شا�ش��ة �ضوئي��ة يف العتب��ات املقد�س��ة؛ 53538املف��رزة الطبي��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
ال�ستخدامها يف توعية وار�شاد الزائرين خالل مرا�سيم ت�ؤكد جاهزيتها للعمل على مدار اليوم ا�ستعدادا لزيارة
الأربعينية
االربعينية

االع�لام التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ا�س��تعداداتها اعلن��ت املف��رزة الطبي��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن
جهوزيته��ا
لن�ص��ب اك�بر �شا�ش��ة يف العتب��ات املقد�س��ة
ين/2نوفم� 13:47 2015
الثالثاء 17 ،شت�
ب

ال ي ن
ين/2نوفم� 12:57 2015
ثن� 16 ،شت�
إ
ب

53536العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تطل��ق اول واك�بر
�ألب��وم بعن��وان ت�س��بيحة الطف��وف ب��ـ ( )101ت�س��بيحة 53539العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تق��وم بتهيئ��ة مواك��ب
فيديوي��ة
خدم��ة خارجي��ة ك�برى ملبي��ت الزائرين القادم�ين لأداء
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة البومه��ا احل�س��يني االول والأك�بر مرا�س��م زي��ارة الأربع�ين م��ن �صفر

حت��ت عنوان ت�س��بيحة الطفوف
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تن�صي��ب مواك��ب خدمي��ة ك�برى تعم��ل
ش
ين/2نوفم� 13:43 2015
الثالثاء 17 ،ت�
ب
عل��ى تقدمي خمتلف اخلدم��ات للزائرين الكرام

أ
ين/2نوفم� 17:12 2015
الحد 15 ،شت�
ب

53537العتبة احل�س��ينية تطلق اول م�س��ابقة متخ�ص�صة
ع��ن االم��ام احل�س��ن جائزته��ا زي��ارة بي��ت اهلل واملراق��د
املقد�س��ة يف ايران و�س��وريا

درا�س��ات التخ�ص�صي��ة التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املق ّد�س��ة اول
م�س��ابقة متخ�ص�صة عن االمام احل�س��ن

ين/2نوفم� 13:14 2015
الثالثاء 17 ،شت�
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

54540جلن��ة �إدارة املخيم��ات القر�آني��ة العاملي��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تختت��م جولته��ا التن�س��يقية يف ع��دد من
حمافظات اجلنوب والو�س��ط

اختتم وفد دار القر�آن الكرمي يف العتبة العلوية املقد�سة املكلف ب�إدارة م�شروع املخيمات القر�آنية يف الزيارة الأربعينية

أ
ين/2نوفم� 17:06 2015
الحد 15 ،شت�
ب

54541دار الق��ران الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة 54542العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تت�برع ب�أك�ثر من 100
تقي��م �أول حمف��ل ق��ر�آين طالب��ي يف �صح��ن الإمام�ين جه��از امني��ة وتوف��ر خدم��ة االنرتني��ت املج��اين ل��زوار
الأربعيني��ة
الع�س��كريني
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تعت��زم العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة بالتع��اون م��ع �ش��ركة الكفي��ل
�أول حمفل قر�آين طالبي يف �صحن الإمامني الع�سكريني
أ
الحد 15 ،شت�
ب
ين/2نوفم�  16:50 2015امني��ة توف�ير خدم��ة االنرتنيت املجاين لزائ��ري اربعينية

ين/2نوفم� 15:01 2015
السبت 14 ،شت�
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

54543العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�ؤك��د افتت��اح نف��ق 54546دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
ي�ستعد لتوقيع مذكرة تعاون قر�آين م�شرتك مع نظريتها
ب��اب القبل��ة خ�لال زي��ارة االربع�ين
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن جهوزي��ة نف��ق ب��اب القبل��ة يف العتبة احل�س��ينية املقد�سة

ا�س��تقبلت ادارة دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتبة العلوية املقد�س��ة
خ�لال زي��ارة الأربع�ين املقبل��ة
ش
السبت 14 ،ت�
ب
ين/2نوفم�  12:58 2015وفدا من نظريتها يف العتبة احل�سينية املقد�سة

ين/2نوفم� 12:49 2015
الثالثاء 10 ،شت�
ب

54544العتب��ة احل�س��ينية تن�ش��ر الوثائ��ق العثماني��ة
اخلا�ص��ة بتاري��خ كرب�لاء مبجلد يتكون م��ن � 516صفحة 54547م�ش��روع منوذج��ي يع��د الأول م��ن نوع��ه يف الع��راق
�ص��در ع��ن االع�لام ال��دويل يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تخ�ص�صه العتبة احل�س��ينية للأيتام

اجل��زء الأول م��ن �سل�س��لة (كرب�لاء يف الوثائ��ق العثماني��ة) حقق��ت الك��وادر الفني��ة والهند�س��ية يف �ش��ركة خ�يرات
أ
الربعاء 11 ،شت�
ب
ين/2نوفم�  11:44 2015ال�س��بطني وب�أ�ش��راف ق�س��م امل�ش��اريع اال�س�تراتيجية

ال ي ن
ين/2نوفم� 10:26 2015
ثن� 09 ،شت�
إ
ب

54545العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تختت��م فعالي��ات
مهرج��ان تراتي��ل �س��جادية ال��دويل الث��اين

اختتم��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة فعاليات مهرج��ان تراتيل
�سجادية الدويل الثاين يوم الأثنني

أ
ين/2نوفم� 11:33 2015
الربعاء 11 ،شت�
ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ُ
املقد�سة تقرر �إن�شاء دار الر�سول الأعظم 
54548
العتبة الع ّبا�سية ّ

بع��د تو�صي��ات م�ؤمت��ر العمي��د ال��دويل الثال��ث ب�ض��رورة ان�ش��اء مراك��ز تعن��ى بعر���ض ف�ضائ��ل الر�س��ول االك��رم تب ّن��ي مرك��ز العميد
الدو ّ
يل
بع��د تو�صي��ات م�ؤمت��ر العمي��د ال��دويل الثال��ث ب�ض��رورة ان�ش��اء مراك��ز تعن��ى بعر���ض ف�ضائ��ل الر�س��ول االك��رم تب ّني مرك��ز العميد
الدو ّ
يل للبحوث والدرا�سات التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة �إن�شاء دار الر�سول الأعظم حممد  والذي يخت�ص بالدفاع عن
�ش��خ�ص الر�س��ول الكرمي واهل بيته االطهار.
أهم يف وحدة الأ ّمة ،و�س��عي ًا لتطويق
�ش��بكة الكفيل االعالمية بينت ان الدار املقرر ان�ش��ائه يعنى بال�ش��أن
ّ
النبوي توكيد ًا للأثر ال ّ
احلراك امل�س��يء ل�ش��خ�ص الر�س��ول الأكرم و�أهل بيته( ،)وتقدمي برنامج لت�صدير �صورته احلقيقية �إىل العامل ،وتوفري
ال�سبل املادية واملعرفية واملعنوية الكفيلة بتحقيق املو�سوعية والعلمية.
و ُع ِق� َ�دت عدي��دة جل�س��ات ت�ش��اورية م��ن قب��ل كادر مرك��ز العمي��د ال��دو ّ
يل للبح��وث والدرا�س��ات ح�ضره��ا ر�ؤ�س��اء الأق�س��ام
وامل�ست�ش��ارون فيه من �أجل مناق�ش��ة الر�ؤى والأفكار واخلروج ب�أف�ضلها ومبا يتالءم مع منزلة ومكانة هذه ال�ش��خ�صية العظيمة.
يذك��ر �أنّ ه��ذا املق�ترح ه��و �أح��د تو�صي��ات م�ؤمت��ر العمي��د العلم� ّ�ي بن�س��خته الثالث��ة ،ال��ذي انعق��د يف �ش��هر �أيلول املن�ص��رم من هذا
العام.

أ
ين/2نوفم� 12:21 2015
الحد 08 ،شت�
ب

150
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التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

55552العتب��ة احل�س��ينية تعم��ل عل��ى افتت��اح �ش��ارع
حي��وي و�س��ط كرب�لاء املقد�س��ة

با�ش��رت الك��وادر الهند�س��ية والفني��ة يف العتب��ة احل�س��ينية
54549العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعق��د م�ؤمت��را �صحي��ا
املقد�س��ة بالعم��ل عل��ى افتت��اح �ش��ارع بدي��ل عن �ش��ارع ال�ش��هداء
وخدمي��ا خا�صا بزيارة اربعينية الإمام احل�س�ين
الواقع
عق��د يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ي��وم ال�س��بت م�ؤمت��را
ين/2نوفم� 13:38 2015
الخميس 05 ،شت�
ب
�صحي��ا وخدمي��ا ملناق�ش��ة اال�س��تعدادات ال�س��تقبال مو�س��م
الزي��ارة الأربعيني��ة
أ
ين/2نوفم� 11:43 2015
الحد 08 ،شت�
ب

55553العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن ا�س��تعدادها
لتوف�ير �س��بل الراح��ة للجم��وع املليوني��ة خ�لال زي��ارة
الأربع�ين

55550العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تفتت��ح فعالي��ات
مهرج��ان تراتي��ل �س��جادية العامل��ي الث��اين

�أعلن��ت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن توا�صل
اال�س��تعدادات اخلا�صة با�ستقبال اجلموع املليونية

ين/2نوفم� 13:26 2015
الخميس 05 ،شت�
ب

افتتح��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة فعاليات مهرج��ان تراتيل
�سجادية العاملي الثاين ام�س ال�سبت

أ
ين/2نوفم� 11:34 2015
الحد 08 ،شت�
ب

55554املبا�ش��رة ب�إن�ش��اء نف��ق يرب��ط ب��اب قبل��ة االم��ام
احل�س�ين باملخيم احل�س��يني وينتهي عند �ساحة ال�شهداء

با�ش��ر ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة وبالتع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ة الكوث��ر اخلريي��ة تنفي��ذ نف��ق
كب�ير يرب��ط ب��اب قبل��ة االم��ام احل�س�ين

55551ق�س��م ال�س��ياحة الديني��ة يف العتب��ة احل�س��ينية
يخف���ض �أ�س��عار رحالت��ه اىل �س��وريا

العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن ا�س��تمراره بالت�س��جيل حلم�لات
الوارث لزيارة وموا�س��اة عقيلة بني ها�ش��م ال�س��يدة زينب

ين/2نوفم� 13:42 2015
الخميس 05 ،شت�
ب

أ
ين/2نوفم� 12:45 2015
الربعاء 04 ،شت�
ب
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الأربعيني��ة

55555العتب��ة احل�س��ينية تنه��ي حت�ض�يرات معر���ض
تراتي��ل �س��جادية

ا�س��تكملت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة جمي��ع
التح�ض�يرات اخلا�ص��ة مبعر���ض تراتي��ل �س��جادية للكت��اب
بدورت��ه الثاني��ة
ين/2نوفم� 13:10 2015
الثالثاء 03 ،شت�
ب

�55556إمت��ام ت�صني��ع (االفري��ز) الزخ��ر ّ
يف ل�ش�� ّباك
�أب��ي الف�ض��ل العبا���س ومراح��ل تركيب��ه ُتو�ش��ك عل��ى
االنته��اء

�أنه��ت الك��واد ُر الفن ّي��ة والهند�س � ّية العامل��ة يف م�صن��ع العتب��ة
العبا�س � ّية املق ّد�س��ة ل�صناع��ة �ش��بابيك الأ�ضرح��ة املق ّد�س��ة
وامل��زارات ال�ش��ريفة

الخميس 29 ،شت�ين/1أكتوير 14:51 2015
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55557العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة� :س��تفتتح املرحل��ة
االوىل م��ن م�ش��روع �س��رداب االم��ام احلجة قب��ل الزيارة

اعلن ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة
عن افتتاح م�شروع �سرداب الإمام احلجة
اعلن ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة
عن افتتاح م�ش��روع �س��رداب الإمام احلجة ( عجل اهلل فرجه
ال�ش��ريف) ،وذل��ك قب��ل زي��ارة االربع�ين االم��ام احل�س�ين، 
م��ن �أج��ل ا�س��تيعاب اك�بر ع��دد م��ن الزائري��ن الذي��ن �س��يفدون
اىل املرقد ال�ش��ريف.
وق��ال املهند���س مه��دي فلح��ي رم�ض��ان امل�ش��رف على امل�ش��روع:
تتوا�صل كوادرنا الفنية والهند�سية يف م�شروع �سرداب الإمام
احلج��ة ، حي��ث قام��ت بحف��ر ال�س��رداب وعم��ل ركائز حول
امل�ش��روع ،وق��د �إنتهين��ا م��ن العم��ل يف اخلط��وة االوىل وهي رفع
املرم��ر والأر�ضي��ات وم��ن ث��م �ص��ب ب�ـ ()secant pile
بعم��ق ( )12م  ،ملن��ع انهي��ار الرتب��ة ،واحلف��اظ عل��ى البن��اء
القدمي لل�صحن احل�س��ني ال�ش��ريف ،ملا له من اهمية تاريخية
وح�ضاري��ة و�إ�س�لامية .
و �أو�ض��ح رم�ض��ان � :إن العم��ل م�س��تمر حالي� ًا باجلزء ال�ش��مايل
م��ن امل�ش��روع � ،إذ بلغ��ت امل�س��احة املنف��ذة من��ه حت��ى الآن
وبالتحدي��د م��ن جه��ة ب��اب ال�س��درة ح��وال ( )1300م�تر مرب��ع
وارتفاع ( )5مرت وعر�ض ( )16مرت  ،ويقع على ثالث جهات
م��ن ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف ه��ي ال�ش��رقية وال�ش��مالية
والغربي��ة من��ه ع��دا منطقة ب��اب القبلة ،وتقدر امل�س��احة الكلية
للم�شروع بـ ( )4000مرت مربع  ،من باب الكرامة و�صوال اىل
باب ال�سدرة ،
واك��د ان ال�س��رداب يحت��وي عل��ى �س�لامل كهربائي��ة ذات من�ش��أ
ك��وري� ،ست�س��هم يف ت�س��هيل حرك��ة الزائري��ن يف الزي��ارات
املليونية  ،ف�ضال عن احتواءه على منظومات تربيد ومنظومات
حرائق  ،ومنظومات انذار مبكر و�صوتيات  ، ،وقد و�صلنا اىل
ن�سبة اجناز تقدر بـ (� )%75ضمنها من االعمال الكونكريتية
� ،إذ انن��ا نعم��ل مبع��دل (� )16س��اعة يف الي��وم  ،وعل��ى ه��ذا
فمن امل�ؤمل ان يكتمل امل�شروع قبل الزيارة الأربعينية القادمة
�أن �ش��اء اهلل .
واختت��م رم�ض��ان حديث��ه � :س��يكون الدخ��ول لل�س��رداب م��ن
اجله��ة الي�س��رى واجله��ة اليمنى من داخل ال�صحن احل�س��يني
ال�ش��ريف بوا�س��طة �س�لامل و�سيكون هناك �ش��باك رمزي داخل
ال�س��رداب وقري��ب ج��د ًا م��ن القرب ال�ش��ريف .

الثالثاء 27 ،شت�ين/1أكتوير 12:33 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

56560العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة تكّ��رم الفائزي��ن
مب�س��ابقة حف��ظ دع��اء الإمام زي��ن العابدي��ن لأبويه
يف ال�صحيف��ة ال�س��جادية

55558العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ت�س��تقبل موك��ب �ش��هد �صح��ن االمام�ين الكاظم�ين� أقام��ت الأمان��ة العام��ة
العتبت�ين احل�س��ينية والعبا�س��ية املقد�س��تني و�أه��ايل
للعتبة الكاظمية املقد�س��ة /ق�س��م ال�ش�ؤون الفكرية حفل تكرمي
كرب�لاء املقد�س��ة
امل�شاركني يف م�سابقة حفظ دعاء الإمام زين العابدين
ا�س��تقبلت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة املوك��ب الر�س��مي ال�س��نوي
السبت 17 ،شت�ين/1أكتوير 13:38 2015
للعتبت�ين احل�س��ينية والعبا�س��ية
ال ي ن
ثن� 26 ،شت�ين/1أكتوير 13:22 2015
إ

56561العتب��ة العلوية املقد�س��ة تقي��م م�ؤمترها التبليغي
الن�سوي الثالث

�أقام��ت �ش��عبة التعلي��م الدين��ي الن�س��وي يف العتب��ة العلوي��ة
املقد�س��ة ،م�ؤمت��ر التبلي��غ الن�س��وي الثال��ث حت��ت �ش��عار

الخميس 15 ،شت�ين/1أكتوير 14:17 2015

بتخ��رج
الن�س��وي يحتف��ل
56562معه��د الق��ر�آن الك��رمي
ّ
ّ
�أك�ثر م��ن ( )2000طالب��ة م��ن ال��دورات القر�آني��ة
ت�س��تعد للم�ش��اركة يف والفقهي��ة ال�صيفي��ة
55559فرق��ة العبا���س القتالية
ّ
�وي يف النج��ف الأ�ش��رف
احتف��ل معه � ُد الق��ر�آن الك��رمي الن�س� ّ
زيارة عا�شوراء خدم ّي ًا

فرق � ُة العبا���س القتالي��ة ع��ن تهيئ��ة عجالته��ا م��ن �أج��ل التاب��ع لق�س��م ال�ش ��ؤون واملع��ارف الإ�س�لامية والإن�س��انية يف
امل�ش��اركة يف نق��ل الزائري��ن خ�لال زي��ارة عا�ش��وراء الإم��ام العتب��ة العبا�س � ّية املق ّد�س��ة بتخ � ّرج
أ
الربعاء 14 ،شت�ين/1أكتوير 17:49 2015
احل�س�ين
الثالثاء 20 ،شت�ين/1أكتوير 12:30 2015
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56563العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تناق���ش م��ع �أ�صح��اب 56566اختت��ام فعالي��ات م�ؤمت��ر الكفي��ل ال��دويل االول يف
املواك��ب احل�س��ينية ال�س��بل التنظيمي��ة اخلا�ص��ة لإقامة العتبة العبا�سية املقد�سة
�ش��عائر �ش��هر حم��رم احلرام
امل�ؤمتر�شهدم�شاركةباحثنيمنداخلالعراقوخارجةقدمواخالله

ق��ال الأ�س��تاذ خال��د �ش��نون يف ت�صري��ح للمرك��ز الإعالم��ي بحوثامتنوعةحولالرتاثاال�سالميوو�سائلاحلفاظعليه
ال ي ن
ثن� 12 ،شت�ين/1أكتوير 12:37 2015
إ
للعتب��ة املقد�س��ة مت بالتن�س��يق م��ع هيئ��ة املواك��ب يف العتب��ة
العلوي��ة املقد�س��ة عق��د اجتم��اع ت�ش��اوري
أ
الربعاء 14 ،شت�ين/1أكتوير 17:42 2015

�56567ضم��ن فعالي��ات مهرجان الغدير ال�س��نوي  :العتبة
العلوية املقد�سة تفتتح معر�ض النقو�ش والنفائ�س

56564ق�س��م ال�ش���ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة افتتح��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة معر���ض النفائ���س والأعم��ال
املقد�س��ة يعل��ن ع��ن برناجم��ه لإحي��اء ذك��رى مرا�س��م الفني��ة يف جام��ع عم��ران يف ال�صحن احليدري ال�ش��ريف
عا�ش��وراء يف رح��اب ال�صح��ن احلي��دري ال�ش��ريف

الخميس 08 ،شت�ين/1أكتوير 13:27 2015

�أعل��ن ق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن
برنام��ج لإحي��اء مرا�س��م ذكرى عا�ش��وراء والتي �س��تقام

أ
الربعاء 14 ،شت�ين/1أكتوير 17:37 2015

56568العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تفت��ح بناي��ة م�ضي��ف
الإم��ام احل�س��ن

افتتح��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة م�ضي��ف الإم��ام احل�س��ن
56565العتب��ة احل�س��ينية حت��دد موع��د تبدي��ل الراي��ة بح�ضور اع�ضاء جمل���س االدارة ال�س��يد عي�سى اخلر�سان

وجمموع��ة قن��وات االمام احل�س�ين �س��تبثها مبا�ش��رة

الخميس 08 ،شت�ين/1أكتوير 13:18 2015

اعل��ن نائ��ب الأم�ين الع��ام للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ال�س��يد
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مبوا�صف��ات ُت�ضاه��ي موا�صف��ات امل�ست�ش��فيات
56569
ٍ
�أف�ض��ل ال�ش��امي ع��ن ا�س��تكمال اال�س��تعدادات لتبدي��ل راي��ة قبة
املقد�س��ة تفتت��ح م�ست�ش��فى
العاملي��ة :العتب ُ��ة العبا�س�� ّية ّ
مرق��د االم��ام احل�س�ين
التخ�ص�ص��ي
الثالثاء 13 ،شت�ين/1أكتوير  12:57 2015الكفي��ل
ّ

للنبي و�أهل
يف غم��رة الأف��راح الت��ي يعي�ش��ها املح ّب��ون واملوال��ون ّ
بيت��ه الأطهار(عليه��م �أف�ض��ل ال�ص�لاة والت�س��ليم) بعي��د اهلل
الأك�بر عي��د الغدير

الخميس 08 ،شت�ين/1أكتوير 12:55 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

57570العتب��ة احل�س��ينية ت�س��تخدم الطاق��ة النظيف��ة
يف اعم��ال �س��قي مدين��ة االم��ام احل�س�ين الزراعي��ة
57573االنته��اء م��ن جتهي��ز بناي��ة م�ضي��ف الإم��ام
ق��ال املهند���س الزراع��ي حممد عي�س��ى الها�ش��مي مع��اون مدير احل�س��ن خلدم��ة زائ��ري العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة

مدينة االمام احل�سني الزراعية:
افتتح��ت �ش��عبة الق��ر�آن الك��رمي الن�س��وي يف العتب��ة العلوي��ة
ش
الخميس 08 ،ت�ين/1أكتوير  11:34 2015املقد�س��ة معه��د الكوث��ر الق��ر�آين

الثالثاء 06 ،شت�ين/1أكتوير 12:47 2015

57571اختت��ام فعالي��ات م�ؤمت��ر حف��ظ املخط��وط
واحيائ��ه يف العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة
57574ق�س��م الإع�لام يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ين�ش��ر
�نوي ال��دو ّ
ال�س� ّ
يل الث��اين حلف��ظ ال�تراث املخط��وط و�إحيائ��ه الإعالن��ات اخلا�صة مبهرجان الغدير ال�س��نوي الرابع

الذي �أقامته مكتب ُة ودار
خمطوطات العتبة العبا�سية املق ّد�سة �ضم��ن ا�س��تعدادات العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة القام��ة مهرج��ان
أ
ش
الربعاء 07 ،ت�ين/1أكتوير  16:53 2015الغدي��ر ال�س��نوي الراب��ع قام��ت كوادر ق�س��م االعالم بتزيني

الثالثاء 06 ،شت�ين/1أكتوير 12:36 2015

تيمن ًا بعيد الغدير الأغر..

�57575إع��ادة قطع��ة اثري��ة تع��ود للعه��د القاج��اري
 57572افتت��اح معه��د الكوث��ر القر�آين الن�س��وي يف العتبة
اهدي��ت ملرق��د االم��ام احل�س�ين
العلوية املقد�سة

ا�س��تلمت �إدارة متح��ف االم��ام احل�س�ين اخلمي���س
افتتحت �شعبة القر�آن الكرمي الن�سوي يف العتبة العلوية املقد�سة
( )2015/10/1قطع��ة اثري��ة ثمين��ة يع��ود تاريخه��ا للعه��د
معهد الكوثر القر�آين الن�سوي لتعليم مبادئ القر�آن الكرمي
الثالثاء 06 ،شت�ين/1أكتوير  12:55 2015القاج��اري
ن
ش

ثن� 05 ،ت�ين/1أكتوير 14:35 2015
إ
ال ي
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

 57576العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ته��دي زائريه��ا ()10
�أالف وردة مط ّ��رزة بحك��م �أم�ير امل�ؤمن�ين
57579العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة توا�ص��ل العم��ل يف
ق��ال رئي���س ق�س��م الإع�لام فائ��ق ال�ش��مري ان��ه :قمن��ا يف ق�س��م م�ش��روع �س��رداب احلج��ة عج��ل اهلل فرج��ه

الإعالم مببادرة توزيع الزهور وذلك لن�شر روح املحبة والألفة قال املهند���س (مهدي فلحي رم�ضان) امل�ش��رف على امل�ش��روع
ومفهوم الإن�سانية
ان املالكات الهند�سية والفنية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
السبت 03 ،شت�ين/1أكتوير 15:36 2015

أ
أيلول/سبتم� 15:46 2015
الربعاء30 ،
ب

57577العتب��ة احل�س��ينية تن�ص��ب �شا�ش��ات مراقب��ة 58580املرك��ز الطب��ي التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
فائق��ة الدق��ة
ي�س��تقبل ( ) 80000حال��ة خ�لال عي��د الأ�ضح��ى ومل
ان العتب��ة احل�س��ينية تعاق��دت م��ع �ش��ركة (احلل��ول الهند�س��ية ت�س��جل حال��ة اي وفي��ات

ا�س��تقبلت املف��رزة الطبي��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
للمط��ارات) الربيطانية
ش
الخميس 01 ،ت�ين/1أكتوير  12:56 2015االالف الزائري��ن الوافدي��ن اىل مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة

أيلول/سبتم� 16:06 2015
الثالثاء29 ،
ب
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57578العتب��ة احل�س��ينية تتبن��ى طب��ع ون�ش��ر الق�ص���ص
وامل�س��رحيات واملجموع��ات ال�ش��عرية الت��ي تتن��اول 58581العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تنفذ م�ش��روع معر�ض
بط��والت احل�ش��د ال�ش��عبي
املواد االن�شائية مبوا�صفات عاملية

دع��ا ق�س��م الإع�لام يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة جمي��ع توا�ص��ل الك��وادر الهند�س��ية والفني��ة التابع��ة ل�ش��ركة خ�يرات
الكت��اب والروائي�ين وامل�س��رحيني وال�ش��عراء للم�ش��اركة
ال�س��بطني يف كرب�لاء املقد�س��ة العم��ل
أ
أيلول/سبتم� 16:16 2015
الربعاء30 ،
ب

أ
أيلول/سبتم� 16:59 2015
الحد27 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)
 758585ذي احلج��ة ذك��رى ا�ست�ش��هاد االم��ام حمم��د
الباق��ر

الإم��ام حمم��د الباق��ر ه��و خام���س الأئم��ة االطه��ار الذي��ن
ن�ص عليهم ر�سول اهلل
ّ
ال ي ن
أيلول/سبتم� 15:34 2015
ثن�21 ،
إ
ب

58582الع��راق  :ا�س��تعرا�ض ع�س��كري لفرق��ة العبا���س
القتالي��ة ي�ش��ارك في��ه �آالف املقاتل�ين بالب�ص��رة

�ش��ارك �آالف املقاتل�ين يف ا�س��تعرا�ض ع�س��كري نظمت��ه فرق��ة
العبا���س القتالية التابعة للعتبة العبا�س��ية املقد�س��ة

أ
أيلول/سبتم� 12:44 2015
الحد27 ،
ب

58586كرب�لاء املقد�س��ة ت�س��تعد لإحي��اء زي��ارة عرف��ة
وعي��د اال�ضح��ى املب��ارك

كرب�لاء املقد�س��ة ا�س��تعدادا الحي��اء زيارت��ي ي��وم عرف��ة وعي��د
اال�ضح��ى املب��ارك حيث با�ش��رت العتبتان

أ
أيلول/سبتم� 11:40 2015
الحد20 ،
ب

58583االم��ام ال�ش�يرازي تع��زي االم��ة اال�س�لامية يف
م�أ�س��اة من��ى وحتم��ل ال�س��عودية امل�س���ؤولية

م�ؤ�س�س��ة االم��ام ال�ش�يرازي العاملي��ة بيان��ا ع��زت في��ه ال��دول
اال�س�لامية بامل�صيب��ة الت��ي حلق��ت بحج��اج بي��ت اهلل احل��رام

58587عق��د م�ؤمت��ر م�ش�ترك يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ملناق�ش��ة اال�س��تعدادات للزي��ارات املليوني��ة

ان زوار االم��ام احل�س�ين وه��م ينعم��ون بف�ض��ل كرام��ة اهلل
عليهم و�شجاعتهم بتحدي الإرهاب

أ
أيلول/سبتم� 11:26 2015
الحد20 ،
ب

أ
أيلول/سبتم� 11:23 2015
الحد27 ،
ب

58588العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تنج��ز  %20م��ن
بن��اء �أك�بر م�ش��روع علمي على م�س��توى العراق يف كربالء
58584العتب��ة احل�س��ينية تطل��ق حمل��ة �س��اهم ب�أل��ف �أو
املقد�س��ة
بح��رف لدع��م الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د الوطني

ق��ال حي��در عبا���س عب��د الر�ض��ا امل�ش��رف عل��ى امل�ش��روع ملوق��ع
حملة لدعم �أبطال احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات الأمنية (�س��اهم
العتب��ة احل�س��ينية ان جمم��ع الإم��ام احل�س�ين
ب�ألف �أو بحرف)
أ
الحد 20 ،أيلول/سبتم� 11:18 2015
أ
أيلول/سبتم� 16:33 2015
الربعاء23 ،
ب

ب
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�58589أ�س��رة امريكي��ة ته��دي العتبة الر�ضوية املقد�س��ة 59592امني��ة بغ��داد تعل��ن جن��اح خط��ة تام�ين زي��ارة
االم��ام اجل��واد
 3م�صاحف خطية

�أه��دت �أ�س��رة �أمريكي��ة خزان��ة خمطوط��ات املكتب��ة املركزي��ة ق��ال املطلب��ي يف ت�صري��ح �صحف��ي ان قي��ادة عملي��ات بغ��داد
للعتب��ة الر�ضوي��ة املقد�س��ة ث�لاث خمطوط��ات قر�آنية نفي�س��ة نفذت خطة امنية متكاملة من اجل تامني زيارة االمام حممد
أ
الربعاء16 ،
ب
أيلول/سبتم�  15:03 2015اجلوا

أيلول/سبتم� 11:49 2015
الثالثاء15 ،
ب

59590العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تنه��ي ا�س��تعداداتها
النط�لاق الن�س��خة الثالث��ة م��ن م�ؤمت��ر العمي��د ال��دو ّ
يل

�أنه��ى ق�س��م ال�ش ��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة يف العتب��ة العبا�س��ية 59593امان��ة م�س��جد الكوف��ة تطل��ق جائ��زة �س��يد
املق ّد�س��ة كاف��ة الإج��راءات اخلا�ص��ة بتنظي��م م�ؤمت��ر العمي��د الأو�صي��اء العاملي��ة للإب��داع الفك��ري والأدب��ي

ال��دو ّ
يل الثال��ث

مبنا�س��بة م��رور �أربع��ة ع�ش��ر قرن��ا عل��ى اختي��ار الإم��ام علي بن
أ
أيلول/سبتم� � 13:12 2015أبي طالب مدينة الكوفة عا�صمة للعامل الإ�س�لامي
الربعاء16 ،
ب
أ

أيلول/سبتم� 11:17 2015
الحد13 ،
ب
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59591م�ش��روع عم�لاق لن�ص��ب قب��ة جديدة ملرق��د االمام
احل�س�ين بارتف��اع جدي��د يزي��د  6امت��ار ع��ن القب��ة 59594وف��د موك��ب الر�س��ول الأعظ��م يلتق��ي
ال�سابقة
ب�سماحة املرجع ال�شريازي دام ظله مبدينة قم املقد�سة

مب�ش��روع ن�ص��ب قب��ة جدي��دة ملرق��د االم��ام احل�س�ين زار وف��د موك��ب الر�س��ول الأعظ��م  م��ن مدين��ة الكاظمي��ة
وت�ضيي��ق �أقط��ار الأعم��دة الداخلي��ة املج��اورة ل�ش��باك املرق��د املقد�س��ة بي��ت �س��ماحة املرج��ع الديني �آية اهلل العظمى ال�س��يد
ال�ش��ريف
�صادق احل�سيني ال�شريازي
أ
أيلول/سبتم� 12:56 2015
الربعاء16 ،
ب

أيلول/سبتم� 15:14 2015
السبت05 ،
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

59595العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م حف��ل اختت��ام
ال��دورات ال�صيفي��ة القر�آنية للن�س��اء

�ش��هد ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف اقام��ة حف��ل اختت��ام 59598مرايا ملونة تزين حرم ابي الف�ضل العبا�س

ال��دورات ال�صيفي��ة القراني��ة لطالب��ات املدار���س يف مدين��ة توا�ص��ل وح��دة املراي��ا التابع��ة لق�س��م ال�صيان��ة يف العتب��ة
العبا�س��ية املقد�س��ة
كرب�لاء املقد�س��ة
أيلول/سبتم� 13:38 2015
السبت05 ،
ب

الثالثاء 25 ،آب/أغسطس 13:49 2015

59596مقت��ل  25انتحاري��ا يف �إحب��اط حماول��ة هج��وم 59599العتب��ة احل�س��ينية تطل��ق مو�س��وعة اثارال�س��يد
لداع���ش التكف�يري عل��ى �س��امراء
عب��د ال��رزاق املقرم

�أعلن��ت قي��ادة العملي��ات امل�ش�تركة ع��ن احب��اط هج��وم كب�ير اطلق��ت �ش��عبة ال�تراث الثق��ايف والدين��ي يف العتب��ة احل�س��ينية
لع�صاب��ات داع���ش االرهابية عل��ى مدين��ة �س��امراء
املقد�س��ة مو�س��وعة اثار ال�سيد املقرم اخلا�صة بكتب وم�ؤلفات
الخميس03 ،
ب
أيلول/سبتم�  14:51 2015وخمطوطات ال�سيد اجلليل

الثالثاء 25 ،آب/أغسطس 11:54 2015

60600العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تك��رم الطلب��ة
املتفوق�ين يف الع��راق

اقام��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة احتف��اال بهيج��ا لتك��رمي
الطلب��ة االوائ��ل يف ال�صف��وف املنهي��ة عل��ى م�س��توى الع��راق
ال ي ن
ثن� 24 ،آب/أغسطس 10:58 2015
إ

59597االنته��اء م��ن بن��اء قب��ة مرق��د االمام�ين
ا لع�س��كر يني 

عم��ار العتب��ات املقد�س��ة ح�س��ن ب�لارك االنته��اء م��ن عملي��ات
بن��اء القب��ة املذهب��ة ملرق��د االمامني الع�س��كريني

السبت 29 ،آب/أغسطس 16:00 2015
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�أعل��ن دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،ي��وم
ام���س الي��وم الأربع��اء ع��ن �إجن��از املرحل��ة االوىل ملو�س��وعة اهل
البي��ت القر�آنية

الخميس 20 ،آب/أغسطس 13:48 2015

60601ا�ص��دارات فري��دة م��ن نوعه��ا ي�صدره��ا مرك��ز
كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة

ا�ص��در مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث التاب��ع للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة جمموع��ة م��ن الكت��ب العلمي��ة والأدبي��ة
60605العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة :اجن��از املرحل��ة
والتاريخي��ة املتنوع��ة
ال ي ن
ثن� 24 ،آب/أغسطس  10:42 2015االخ�يرة م��ن تغلي��ف اعم��دة �ش��رفة ب��اب القبل��ة
إ

الهند�س��ية التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة املرحلة االخرية
من اعمال الديكورات اخل�شبية اخلا�صة بتغليف اعمدة �شرفة
باب القبلة

الثالثاء 18 ،آب/أغسطس 11:02 2015

60602العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة توا�ص��ل العم��ل يف
بن��اء �صح��ن العقيل��ة زين��ب

توا�ص��ل الك��وادر الهند�س��ية يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
العم��ل عل��ى بن��اء �صح��ن العقيل��ة زين��ب

أ
الحد 23 ،آب/أغسطس 18:39 2015

60606ق��رب انط�لاق امل�س��ابقة الوطني��ة للروادي��د
واملن�ش��دين احل�س��ينيني برعاي��ة العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة

اعلن��ت �ش��عبة ال�ص��وت احل�س��يني يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ع��ن ق��رب �إقام��ة امل�س��ابقة الوطني��ة للروادي��د

60603العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة تطلق م�س��ابقة اف�ضل
قاريء ل�شريحة االطفال

ال ي ن
ثن� 17 ،آب/أغسطس 15:16 2015
إ

اكمل��ت �ش��عبة رعاي��ة الطفول��ة التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ا�س��تعداداتها القام��ة امل�س��ابقة الك�برى

الخميس 20 ،آب/أغسطس 18:20 2015

60607العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�س��ت�ضيف ع��ددا م��ن
امل�س��تب�صرين من تون�س
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ا�س��ت�ضافت �ش��عبة التبلي��غ الدين��ي يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ع��ددا م��ن امل�س��تب�صرين م��ن دول��ة تون���س ال�ش��قيقة

60604العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تعل��ن اجن��از املرحل��ة
االوىل ملو�س��وعة اه��ل البيت القر�آنية

السبت 15 ،آب/أغسطس 16:14 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

60608حتوي��ل املخي��م احل�س��يني ال�ش��ريف اىل �ص��رح 61611العتب��ة احل�س��ينية تقي��م دورة قر�آني��ة لطلب��ة
امل�ؤ�س�س��ة املهدوي��ة الن�س��وية يف القطي��ف
اث��ري بط��راز ا�س�لامي حدي��ث

املخي��م احل�س��يني ال�ش��ريف بط��راز ح�ضاري �إ�س�لامي حديث ،عل��ي الطائ��ي م�س��ؤول التعلي��م الق��ر�آين يف الق�س��م �إن ال��دورة
تق��ام مل��دة(  ) 11يوم ًا
خدمة لزواره الوافدين
السبت 15 ،آب/أغسطس 15:36 2015

أ
الربعاء 12 ،آب/أغسطس 16:04 2015

60609العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تناق���ش التنمي��ة 61612الأخ�لاق القر�آني��ة كت��اب ت�ص��دره العتب��ة
احل�س��ينية بطبعت��ه االوىل
الب�ش��رية يف فك��ر االم��ام ال�ص��ادق

ق�س��م ال�ش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �أ�ص��درت �ش��عبة البح��وث والدرا�س��ات القر�آني��ة التابع��ة ل��دار
الق��ران الك��رمي يف للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
جل�سة بحثية
الخميس 13 ،آب/أغسطس 12:37 2015

أ
الربعاء 12 ،آب/أغسطس 16:01 2015

�61610أعم��ال فني��ة متمي��زة تنفذه��ا ك��وادر وح��دة 61613ق��رب افتت��اح �س�لامل متط��ورة لنق��ل الزائري��ن
داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف
النق���ش عل��ى اخل�ش��ب يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة

العتب��ة العلوي��ة املطه��رة عن تنفيذ وحدة النق���ش على اخل�ش��ب العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة احلائر احل�س��يني ب�سالمل متحركة
كهربائيا وت�سعى لتعميمها يف املراقد املجاورة للعتبة املقد�سة
التابعة �إىل ق�سم ال�صيانة العديد من �أعمال ال�صيانة
أ
الربعاء 12 ،آب/أغسطس 16:26 2015

أ
الربعاء 12 ،آب/أغسطس 15:42 2015
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61614اختت��ام فعالي��ات امل�ؤمت��ر العامل��ي للعالم��ة 61617معر���ض جن��ة البقيع للوح��ات الت�ش��كيلية وال�صور
الفوتوغرافية
البهبه��اين يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة

اختتم��ت فعالي��ات امل�ؤمت��ر العامل��ي للعالم��ة املج��دد الوحي��د ملعر���ض ال��ذي اقي��م يف منطق��ة م��ا ب�ين احلرم�ين ال�ش��ريفني
بكرب�لاء املقد�س��ة
البهبه��اين
الخميس 06 ،آب/أغسطس 12:01 2015

ال ي ن
ثن� 27 ،تموز/يوليو 17:16 2015
إ

61615العتب��ة العبا�س��ية تخ�ص���ص ملي��ون دين��ار لعوائ��ل 61618العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م دورة
�ش��هداء احل�ش��د ون�ص��ف ملي��ون للجرح��ى وم��ن �ضمنه��م للمكفوف�ين ع��ن لغ��ة االبراي��ت
�أبن��اء العل��م وال�ضلوعي��ة
العتبة احل�سينية املقد�سة دورة يف جمال لغة (االبرايت)

وزع��ت العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة منح��ة مالي��ة قدره��ا ملي��ون
دينار ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي ون�صف ملي��ون للجرحى

السبت 25 ،تموز/يوليو 18:08 2015

أ
الحد 02 ،آب/أغسطس 12:53 2015

162

61619ع�ش��رون دول��ة �ست�ش��ارك يف فعالي��ات مهرج��ان
ال�س��فري اخلام���س

61616اح��دث ا�ص��دارات دار وخمطوط��ات العتب��ة جمي��ع اال�س��تعدادات النط�لاق مهرج��ان ال�س��فري الثق��ايف
العبا�س��ية املقد�س��ة معج��م م��ا �أُ ّل��ف عن �أب��ي الف�ضل العبا اخلام���س حت��ت �ش��عار ع��ام الإم��ام عل��ي
أ
الربعاء 22 ،تموز/يوليو 18:30 2015
معجم ما �أ ّلف عن �أبي الف�ضل العبا�س
السبت 01 ،آب/أغسطس 15:22 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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62626حماف��ل قر�آني��ة يف القواط��ع الع�س��كرية تقيمه��ا
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة بعم��وم حمافظ��ة الأنبار

�أقام��ت وح��دة الإع�لام الق��ر�آين التعب��وي التابع��ة لق�س��م دار
الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ثالث��ة حماف��ل
قر �آنية
أ
الحد 14 ،حزيران/يونيو 11:03 2015

62627م�ش��روع رف��ع قب��ة االم��ام احل�س�ين وتر�ش��يق
62620النج��ف وكرب�لاء من روائ��ع مدن العامل وال�ش��يعة االعم��دة يف ال�ضريح املقد���س
الي�سعون اىل الطائفية

با�ش��ر ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ي التاب��ع للأمان��ة العام��ة للعتب��ة
النج��ف اال�ش��رف وكرب�لاء املقد�س��ة ورج��ال الدي��ن فيهم��ا احل�س��ينية املقد�س��ة بتنفيذ م�شروع رفع القبة
مبن��ع االنق�س��ام واالقتت��ال الطائف��ي يف الع��راق
ال ي ن
ثن� 08 ،حزيران/يونيو 11:12 2015
إ
ال ي ن
ثن� 20 ،تموز/يوليو 16:20 2015
إ

62621العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ترع��ى ختم��ات قر�آني��ة 62628جن��اح خط��ط الزي��ارة ال�ش��عبانية وجت��اوز اع��داد
لعدد من م�س��اجد وح�س��ينيات النجف اال�شرف
الزائري��ن االربعة ماليني

دار الق��ر�آن الك��رمي التابع��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة رعاي��ة �أعل��ن رئي���س جمل���س حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة ن�صي��ف
اخلتم��ات القر�آني��ة يف حمافظ��ة النج��ف الأ�ش��رف
اخلطاب��ي عق��ب لق��اءه وحماف��ظ كرب�لاء عقي��ل الطريح��ي
أ
الحد 28 ،حزيران/يونيو 18:11 2015

�62622س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي وع��دد م��ن املراج��ع
ي�س��تنكرون تفج�ير م�س��جد االم��ام ال�ص��ادق

الخميس 04 ،حزيران/يونيو 10:49 2015

�س��ماحة اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي
بيان� ًا ا�س��تنكر في��ه العم��ل االرهاب��ي ال��ذي ا�س��تهدف اتباع اهل
البيت

أ
الحد 28 ،حزيران/يونيو 18:03 2015

62623انط�لاق برنام��ج الزائ��ر ال�صغ�ير لتنمي��ة مواه��ب
ومه��ارات االطف��ال والفتية

يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة الفعالي��ات الرم�ضاني��ة لربنام��ج 62629مهرج��ان ال�ش��موع اخلام���س ع�ش��ر مبنا�س��بة والدة
الزائ��ر ال�صغري
االم��ام املهدي املنتظر عج اهلل فرجه
السبت 27 ،حزيران/يونيو 11:18 2015

62624العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م دورة
اال�س��عافات االولي��ة الع�س��كرية

العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��دة دورات تطويري��ة للم�س��اهمة
برفع معنوي��ات املقاتلني

السبت 27 ،حزيران/يونيو 11:02 2015

62625العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تك��رم �أبن��اء �ش��هداء
احل�ش��د ال�شعبي

�أقام��ت العتب��ة العبا�س��ية املق ّد�س��ة �ضم��ن م�ش��روع فتي��ة الكفي��ل
الوطني حف ًال لتكرمي ث ّلة من �أبناء �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي

الثالثاء 16 ،حزيران/يونيو 10:42 2015

اقام��ت العتبت��ان احل�س��ینية والعبا�س��ية املقد�س��تان مهرج��ان
اقام��ت العتبت��ان احل�س��ینية والعبا�س��ية املقد�س��تان مهرج��ان
ال�ش��موع ال�س��نوي اخلام�س ع�ش��ر مبنا�سبة والدة االمام املهدي
املنتظر عج اهلل تعاىل فرجه ال�شريف  /املهرجان الذي �شهد
ايقاد �ش��موع على عدد �س��ني عمر االمام عج اهلل تعاىل فرجه
ال�ش��ريف القي��ت فيه الق�صائد ال�ش��عرية الت��ي تغنت بحب اهل
البي��ت واالنت�ص��ارات الت��ي يحققه��ا ابط��ال الق��وات االمنية
واحل�ش��د ال�شعبي.
تقرير عامر ال�شيباين.

أ
الربعاء 03 ،حزيران/يونيو 10:59 2015
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63630تواف��د الزائري��ن الحي��اء زي��ارة الن�ص��ف م��ن 63631جت��ري اال�س��تعدادات يف كرب�لاء ب�ش��كل كب�ير
لزي��ارة الن�ص��ف م��ن �ش��عبان املب��ارك
�ش��عبان
الثالثاء 02 ،حزيران/يونيو 14:02 2015

الثالثاء 02 ،حزيران/يونيو 13:14 2015

�63632ش��فاء فت��اة م�صاب��ة بال�ش��لل الزامي��ر مبرق��د
العلوي��ة �ش��ريفة بن��ت احل�س��ن

فتاة لبنانية كانت م�صابة ب�شلل تام

الثالثاء 02 ،حزيران/يونيو 11:50 2015

63633احلادي ع�شر من �شعبان والدة علي الأكرب

احيى املوالون واملحبون الهل البيت يف خمتلف البلدان اال�سالمية ال�سيما يف العتبات املقد�سة
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الثالثاء 02 ،حزيران/يونيو 10:58 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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63634لأول م��رة ،خدم��ة الزي��ارة االفرتا�ضي��ة للعتب��ة 63637العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تك��رم الطالب��ات
اجلامعي��ات املحجب��ات
العلوي��ة املطهرة

�أطلق��ت �ش��بكة الإم��ام علي عرب موقعه��ا الإلكرتوين خدمة كرم��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة و�ضم��ن
م�ش��روع فتي��ة الكفي��ل الوطن��ي ع��دد م��ن الطالب��ات اجلامعيات
الزيارة االفرتا�ضية ملرقد �أمري امل�ؤمنني االمام علي
ال ي ن
13:23
2015
ثن� 11 ،أيار
إ
امللتزم��ات باحلج��اب اال�س�لامي ال�ش��رعي

الثالثاء 14 ،نيسان/أبريل 07:52 2015

63635ت�س��عون باملئ��ة ن�س��ب الإجن��از يف مرق��دي الإمامني
الع�سكريني
63638العتب��ة العلوي��ة تك��رم املول��ودات با�س��م زه��راء �أو
�أعلن��ت �إدارة الرو�ض��ة الع�س��كرية املطه��رة ع��ن و�ص��ول ن�س��ب فاطمة

الإجناز يف �إعمار قبة ومنارتي �ضريح الإمامني الع�سكريني خ�ص�ص��ت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوية املقد�س��ة مكاف�أة لكل
�إىل ت�س��عني باملئة فيما توقع ادارة العتبة �إجنازه خالل الفرتة مول��ودة �أنث��ى �س��ميت با�س��م ( زه��راء) �أو (فاطم��ة) ول��دت يف
املقبلة
ي��وم ذك��رى والدة �س��يدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة الزهراء يف
ن
إال يثن� 27 ،نيسان/أبريل  14:43 2015مب��ادرة عاملي��ة تع��د االوىل من نوعها

الثالثاء 14 ،نيسان/أبريل 07:50 2015

63636ال�صابئ��ة املندائي�ين العتب��ة العلوي��ة م�لاذ
لطوائ��ف الع��راق ب��دون متيي��ز
63639االف ال��زوار تط��وف مرق��د االم��ام احل�س�ين يف
زار وف��د ال�صابئ��ة املندائ�ين يف الع��راق برئا�س��ة ال�ش��يخ �س��تار كل ليل��ة جمع��ة

جبار احللو العتبة العلوية املقد�سة حيث اكدوا ان مرقد االمام ت�ش��هد مدين��ة كرب�لاء يف كل ليل��ة جمع��ة تواف��د اع��داد
عل��ي م�لاذا ل��كل �أبن��اء الطوائ��ف يف الع��راق ب��دون متيي��ز غف�يرة م��ن الزائري��ن لزي��ارة مرق��دي االم��ام احل�س�ين واخي��ه
الجمعة 17 ،نيسان/أبريل  17:09 2015اب��ي الف�ض��ل العبا���س ال�س��يما يف املنا�س��بات اخلا�ص��ة باهل
البي��ت افراحه��م واحزانه��م

الجمعة 27 ،آذار/مارس 00:28 2015
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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64640دار العل��وم للتحقي��ق والطباع��ة والن�ش��ر ي�ش��ارك
يف معر���ض الكتاب الدويل

64643العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة تعم��ل لتحوي��ل جميع
�ش��ارك دار العل��وم للتحقي��ق والطباع��ة والن�ش��ر والتوزي��ع يف
االيرادات الدعم قوات احل�شد ال�شعبي

فعالي��ات معر���ض الكت��اب ال��دويل ال�س��ابع ال��ذي تقيم��ه العتب��ة
  اتف��ق جمل���س حمافظ��ة بغ��داد م��ع االمان��ة العام��ة للعتب��ة
العلوي��ة املقد�س��ة يف النج��ف اال�ش��رف.
الثالثاء 17 ،آذار/مارس  02:32 2015الكاظمي��ة املقد�س��ة لتحوي��ل جمي��ع اي��رادات زي��ارة االمام�ين
اجلوادي��ن لدع��م ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط��ة يف
مناط��ق اط��راف بغ��داد الت��ي ت�ش��كل حزام��ا حلمــ��اية العا�صمة
م��ن جرائ��م ع�صاب��ات داع���ش االرهـ��ابية.

أ
شباط/ف�اير 03:33 2015
الربعاء04 ،
ب

64641انط�لاق فعالي��ات معر���ض الكت��اب ال��دويل ال�س��ابع
يف النجف اال�شرف

انطلق��ت فعالي��ات معر���ض الكت��اب ال��دويل ال�س��ابع ال��ذي
تقيم��ه العتب��ة العلوي��ة بالتزام��ن م��ع الذك��رى املئوي��ة الرابع��ة
ع�ش��ر التخ��اذ الإم��ام �أم�ير امل�ؤمن�ين الكوف��ة عا�صم��ة
للخالف��ة الإ�س�لامية
64644العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة ُتن�ش��ئ مرك��ز ًا للبحوث
أ
الحد 15 ،آذار/مارس  21:32 2015والدرا�سات
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م��ن �أج��ل امل�س��اهمة الفاعل��ة يف تالق��ي وتالق��ح الثقاف��ة
العلمي��ة والأف��كار احل��رة وبلورته��ا يف ّاتاهه��ا ال�صحي��ح ومب��ا
يخ��دم امل�س�يرة العلمي��ة له��ذا البلد ،و�ضمن م�ش��اريعها يف بناء
املراكز البحثية وتطوير العمل البحثي وم�س��اهم ًة منها يف بثّ
روح احل��وار والتناف���س اخل� ّلاق ب�ين الأمم ب��د ًال م��ن ال�ص��راع
والتح��ارب والهيمن��ة ،قامت العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة بافتتاح
�كيل م�ؤ�س�س��اتي ل��ه �صبغ��ة
تخ�ص�ص��ي عب��ارة ع��ن ت�ش� ٍ
مرك� ٍ�ز ّ
تو�س��م با�سم
64642العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة تقي��م مهرج��ان عاملية ويعنى بالبحوث والدرا�س��ات
ّ
املتخ�ص�صةّ ،
الزه��راء ال�ش��عري يف النج��ف
(مرك��ز العمي��د العامل��ي للبح��وث والدرا�س��ات).
ال ي ن
�أقام��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مهرج��ان الزه��راء
شباط/ف�اير 00:19 2015
ثن�02 ،
إ
ب
ال�ش��عري االول بح�ض��ور ع��دد م��ن ال�ش��خ�صيات الدينية ونخبة
م��ن ال�ش��خ�صيات االدبي��ة واالكادميي��ة والفكري��ة والثقافي��ة
أ
الحد 15 ،آذار/مارس 21:29 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مبجامي��ع م��ن طلب��ة وح��دة التعلي��م
الق��ر�آين التابع��ة لل��دار بع��د �إكماله��م حف��ظ ع��دد م��ن اج��زاء
الق��ر�آن الك��رمي وذل��ك خالل حمف��ل قر�آين احت�ضن��ه ال�صحن
العل��وي املطهر.

أ
الحد 25 ،كانون/2يناير 21:54 2015

64645متح��ف االم��ام احل�س�ين ي�س��تقطب اكادميي�ين
بريطاني�ين لتدريب كوادره

يف كل الن�ش��اطات والو�س��ائل العلمي��ة املتاح��ة م��ن خ�لال
توا�صل��ه م��ع اجله��ات اخلارجي��ة املهم��ة واملعتم��دة دولي��ا.
الجمعة 30 ،كانون/2يناير 02:31 2015

�64648إيزيدي��ون يل��وذون مبرق��د الإمام احل�س�ين لعر�ض
م�أ�ساتهم

ا�س��تقبل الأم�ين الع��ام للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ال�ش��يخ عب��د
امله��دي الكربالئ��ي وف��د ًا ميثل نخبة م��ن الطائفة الإيزيدية يف
مدينة �سنجار غرب حمافظة نينوى على خلفية دعوة مفتوحة
وجهه��ا �س��ماحته للطائف��ة الإيزيدي��ة وجمي��ع الطوائ��ف لزي��ارة
كربالء ومرقد الإمام احل�س�ين.

64646مواك��ب الع��زاء حتي��ي �ش��هادة ال�صديق��ة
الزه��راء يف العتب��ة العلوي��ة

السبت 24 ،كانون/2يناير 22:52 2015

�  ش��هدت �أروق��ة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة الب��دء ب�إحي��اء ذك��رى
�شهادة ال�سيدة ال�صديقة فاطمة الزهراء من خالل �إقامة
مرا�سم العزاء وا�ستقبال اجلموع املعزية مواكب وزائرين من
كافة حمافظات العراق والعامل.

الجمعة 30 ،كانون/2يناير 02:30 2015

64649ملتق��ى للمحاف��ل القر�آني��ة يبد�أُ مب�ش��روع ت�صحيح
و �صقل املواهب القر�آنية

حت��ت �ش��عار (تعل��م الق��ر�آن وتعليم��ه م�س ��ؤولية �إمياني��ة)
�أق��ام دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ملتقى
املحافل القر�آنية ال�س��نوي الثاين يف قاعة خامت الأنبياء داخل
ال�صحن احل�س��يني ال�ش��ريف بح�ضور ممثلي املحافل القر�آنية
64647دار الق��ر�آن الك��رمي حتتف��ي بع�ش��رات احل َف َظة من يف حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة والطلب��ة امل�ش��اركني يف ال��دورة
القر�آنية.
طلبتها خالل حمفل قر�آين

  احتف��ت دار الق��ر�آن الك��رمي التاب��ع لق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة

السبت 24 ،كانون/2يناير 22:50 2015
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

65650العتب ُ��ة احل�س��ين ّي ُة تك��رم اخلطاطني امل�ش��اركني يف 65652ب��اب الإم��ام اجل��واد يف العتب��ة العبا�س��ية
يلب���س ح ّل ً��ة معماري��ة جدي��دة
مهرجان ربيع الر�سالة التّا�سع

�أقام��ت الأمانت��ان العامت��ان املقد�س��تان احل�س��ينية والعبا�س��ية
حف ًال لتكرمي اخلطاطني امل�شاركني يف مهرجان ربيع الر�سالة
التا�س��ع حي��ث كان م��ن �ضم��ن فعالي��ات املهرج��ان معر���ض
للخ��ط العرب��ي والزخرف��ة الإ�س�لامية ومت عر���ض لوحاته��م يف
(معر���ض الإم��ام احل�س�ين للكت��اب العلم��ي والأكادمي��ي العاملي
الأول) ال��ذي كان عل��ى هام���ش املهرج��ان.

الخميس 22 ،كانون/2يناير 23:54 2015

م��ن امل�ش��اريع املن�ضوي��ة �ضمن م�ش��روع التو�س��عة الأفقية للعتبة
العبا�س��ية املقد�س��ة م�شروع تو�س��عة �أبواب ال�سور اخلارجية لها
والبال��غ عدده��ا ت�س��عة �أب��واب ،ومب��ا يت�لاءم وحج��م تو�س��عتها
وب�ش��كل يتناغ��م م��ع ت�صامي��م البواب��ات القدمي��ة ونقو�ش��ها
وزخارفه��ا امل�س��توحاة م��ن نقو���ش وزخ��ارف العتب��ة املقد�س��ة،
وبو�ش��ر به��ذا امل�ش��روع ب�ش��كل مت��وازٍ م��ع باق��ي فق��رات م�ش��روع
التو�س��عة ،وق��د �أول��ت ل��ه ال�ش��ركة امل�ص ّمم��ة واملن ّف��ذة اهتمام� ًا
بالغ� ًا و�س� ّ�خرت جمي��ع �إمكان ّياته��ا الفني��ة والهند�س��ية م��ن �أجل
االنته��اء من��ه ب�أ�س��رع وق� ٍ�ت ممكن و�ضمن امل� ّدة الزمنية املتّفق
عليه��ا ووفق� ًا لت�صاميمه��ا امل�صادق��ة.

ال ي ن
ثن� 19 ،كانون/2يناير 00:07 2015
إ

65651االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املطه��رة
تفتت��ح مدار���س ال��وارث النموذجي��ة

168

�أفتتح��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املطه��رة ,الي��وم
االثنني ,بو�سط ح�ضور االمني العام للعتبة احل�سينية ال�شيخة
عب��د امله��دي الكربالئ��ي وحماف��ظ كرب�لاء ورئي���س جمل���س 65653االنته��اء م��ن تركي��ب مثلث��ات الذه��ب ل�ش��باك �أب��ي
املحافظ��ة وع��دد م��ن امل�س��ؤولني وجم��ع غف�ير من ابن��اء املدينة الف�ضل
�ال املناط � ِة به��ا ،وم��ن �أج��ل
افتتح��ت مدار���س ال��وارث النموذجي��ة يف كرب�لاء املقد�س��ة .يف �س��ع ِيها ال��د� ِ
�ام الأعم� ِ
ؤوب لإمت� ِ
ال ي ن
إ
ثن� 19 ،كانون/2يناير � 21:52 2015إظه��ار ال�ص��ورة النا�صعة فني ًا وهند�س��ي ًا حتى تكتحل به عيونُ
الزائري��ن التائق��ة ملعانق� ِة الأمل والبهج��ة النورانية التي حتوم
ِ
عل��ى مرق� ِ�د �أبي الف�ضل العبا���س

السبت 17 ،كانون/2يناير 17:16 2015

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

65654العتب��ة احل�س��ينية تن�ش��ئ متح��ف يف �آم��ريل 65656ايرلن��دي ي�س��لم يف ح��رم االم��ام الر�ض��ا ويغ�ير
ا�سمه اىل يا�سر
ليج�س��د بط��والت االه��ايل �ض��د لداع���ش

ق��ال م�س ��ؤول �ش��عبة التبلي��غ الدين��ي التاب��ع لق�س��م التوجي��ه
الديني يف العتبة احل�سينية املقد�سة ال�شيخ فاهم الإبراهيمي
�أن العتب��ة املقد�س��ة تبن��ت �إن�ش��اء متح��ف خا���ص لأه��ايل ناحي��ة
�آمريل ليحاكي البطوالت التي ر�س��مها الأهايل �أيام ت�صديهم
لداع���ش الإرهابي.

اعتن��ق مواط��ن ايرلن��دي يبل��غ م��ن العم��ر ثالث�ين عام��ا يف
احل��رم الطاه��ر لالم��ام الر�ضا يف مدينة م�ش��هد املقد�س��ة
الدي��ن اال�س�لامي وا�ش��هر ت�ش��يعه وغ�ير ا�س��مه م��ن جون��ز اىل
يا �س��ر .

ال ي ن
ثن� 12 ،كانون/2يناير 13:39 2015
إ

الخميس 15 ،كانون/2يناير 01:31 2015

65657العتب��ة احل�س��ينة تك�ش��ف ع��ن متح��ف لالم��ام
65655ثقاف��ة املقاوم��ة واجله��اد يف الفك��ر ال�ش��يعي احل�س�ين يف �صح��ن العقيل��ة
ك�ش��ف نائ��ب االم�ين الع��ام للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن
�إ�ص��دار للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة

�ص��در كت��اب جدي��د ع��ن �ش��عبة البح��وث والدرا�س��ات التابع��ة ان�ش��اء متح��ف جدي��د للعتب��ة املقد�س��ة يف �صح��ن العقيل��ة زينب
لق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة يف الواق��ع ب�ين املخي��م احل�س��يني والت��ل الزينب��ي.
السبت 10 ،كانون/2يناير 12:09 2015
مدين��ة كرب�لاء يعنى باجلهاد وتعريفه وفق املنظور وال�ش��ريعة
الإ�سالمية ال�صحيحة للم�ؤلف ال�شيخ �صباح اخلاقاين بعنوان
ثقاف��ة املقاوم��ة واجله��اد يف الفك��ر ال�ش��يعي.
الخميس 15 ،كانون/2يناير 01:27 2015
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

التح�ضريية للمعر�ض ان املركز �شارك مبعر�ض اخلط العربي
والزخرف��ة الإ�س�لامية له��ذا الع��ام �ضم��ن فعالي��ات مهرج��ان
ربيع الر�سالة الثقايف بعر�ض لوحات مميزة عددها مئة لوحة
�شارك بها خطاطون حمرتفون من داخل العراق وهي لوحات
فني��ة ترم��ز اىل والدة الر�س��ول الأك��رم حمم��د.

أ
الربعاء 07 ،كانون/2يناير 11:54 2015

65658مئ��ة لوح��ة فني��ة ترم��ز اىل والدة �س��يد الكائنات
مبعر�ض ربيع الر�سالة الثقايف التا�سع

با�ش��رت الك��وادر الهند�س��ية والفني��ة يف الأمان��ة العام��ة للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة ب�إن�ش��اء �س��رداب يحي��ط ب�ضري��ح الإم��ام
احل�س�ين� صرح بذلك رئي���س ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،حمم��د ح�س��ن كاظ��م م�ضيف��ا ان��ه
بالنظ��ر لتزاي��د �أع��داد الزائري��ن ل�ضري��ح االمام احل�س�ين
وخا�ص��ة يف الزي��ارات املليوني��ة ونتيج��ة االختناق��ات الت��ي
ح�صل��ت �أثناءه��ا ارت ��أت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة بفك��رة ان�ش��اء �س��رداب بعم��ق �س��بعة امت��ار عل��ى ثالث
جه��ات م��ن ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف اجله��ة ال�ش��مالية
وال�ش��رقية والغربي��ة ع��دا منطق��ة باب القبلة ومب�س��احة قدرها
اربع��ة االف م�تر مرب��ع لغر���ض تقلي��ل الزخ��م املوج��ود عل��ى
�ش��باك ال�ضري��ح احل��ايل.

66660ام�يرة نيجريي��ة ت��زور كربالء:م��ن العي��ب ان ال
�أزور مراق��د اه��ل البي��ت وان��ا يف الع��راق

زارت ام�يرة والي��ة نيجريي��ة العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
واملتحف التابع لها ,اليوم االحد,وقالت (االمرية فاطمة اردو
بايرو) ا�ستب�صرت بنور مذهب اهل البيت ع قبل اربع �سنوات
ومادفعن��ي لزي��ارة كرب�لاء اال منزل��ة اه��ل البي��ت العظيم��ة
وك��وين ان��ا م��ن العلوي�ين و�ش��جرتي تنتهي باالمام ال�س��جاد
لذلك ر�أيت من االهم ان �آتي وازور اجدادي ال�صاحلني علما
أ
الربعاء 07 ،كانون/2يناير  11:55 2015اين زرت مراق��د اه��ل البي��ت يف املدين��ة املنورةوا�ضاف��ت من��ذ
ارب��ع �س��نوات وم��ن وق��ت ا�س��تب�صاري اح��اول ان ان��ال الفر�ص��ة
لزي��ارة املراق��د املقد�س��ة يف الع��راق احلبي��ب ور�أي��ت يف نف�س��ي
انه من العيب ان ال اح�ضر لأزور اجدادي اهل البيت الطيبني
الطاهرين.
الثالثاء 06 ،كانون/2يناير 11:31 2015
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65659الك��وادر الهند�س��ية للعتب��ة احل�س��ينية تبا�ش��ر
ب�إن�ش��اء �س��رداب داخ��ل ال�صح��ن احل�س��يني

�أق��ام املرك��ز العراق��ي للخ��ط العرب��ي والزخرفة الإ�س�لامية يف
كربالء وبالتعاون مع الأمانتني العامتني احل�سينية والعبا�سية
معر�ض��ا للخ��ط والزخرف��ة الإ�س�لامية يف �صح��ن العقيل��ة
زين��ب� ضم��ن فعالي��ات مهرج��ان ربي��ع الر�س��الة الثق��ايف
66661مراح��ل بن��اء مرق��د الإم��ام احل�س�ين يف ن��دوة
التا�س��ع ،وق��ال اخلط��اط (�ضرغ��ام م��ال اهلل) ع�ض��و اللجن��ة و�سط كربالء

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�أق��ام ق�س��م تطوي��ر امل��وارد الب�ش��رية يف العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة ن��دوة بعن��وان بناء مرقد الإمام احل�س�ين للباحث
وامل��ؤرخ �س��عيد ر�ش��يد زمي��زم  ,عل��ى قاعة امل�ؤمت��رات يف جممع
�س��يد ال�ش��هداء اخلدم��ي.

الثالثاء 06 ،كانون/2يناير 11:30 2015

والبحوث ي�س��ت� ُ
أنف م�ش��رو َع تت ّب ِع
را�س��ات
الد
66664مرك ُ��ز ّ
ِ
ِ
ني
ري الإما ِم احل�س ِ
م�س ِ

�ش��رع مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث التاب��ع للأمان��ة
العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة بالإع��داد للمرحل��ة الثاني��ة
م��ن م�ش��روع تتب��ع م�س�ير الإم��ام احل�س�ين
�66662أربع��ة �أبواب ذهبية ت�س��جد عل��ى �أعتاب الإمامني
اجلوادين

أ
الحد 04 ،كانون/2يناير 20:16 2015

و�صل��ت اىل العتب��ة الكاظمي��ة املقد�س��ة �أربع��ة �أب��واب ذهبي��ة
مبارك��ة مه��داة �إىل احل��رم الطاه��ر للإمام�ين اجلوادي��ن
لت�س��جد عل��ى الأعت��اب املبارك��ة حلرمهم��ا ال�ش��ريف ،وج��رى
ا�س��تقبال وحف��ل مهي��ب به��ذه املنا�س��بة العط��رة

ال ي ن
ثن� 05 ،كانون/2يناير 11:23 2015
إ

�66665أك�ثر م��ن  32بحث�� ًا ُيط��رح يف م�ؤمت��ر البح��وث
الأكادميي��ة لربي��ع الر�س��الة الثق��ايف

66663ق�س��م ال�ش���ؤون الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة
ين�ص��ب �س��ياجا �أمني��ا حديث��ا بط��راز ا�س�لامي

با�ش��ر ق�س��م ال�ش ��ؤون الهند�س��ية يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
بن�ص��ب �س��ياج حدي��ث وف��ق موا�صف��ات امنية يف �صح��ن االمام
احل�س��ن املقاب��ل للب��اب ال�ش��رقية للح��رم الطاه��ر ،م��ع
ا�س��تبدال كرفان��ات التفتي���ش الت��ي كان��ت جم��اورة لأب��واب
ال�صح��ن ال�ش��ريف ب�أ�س��يجة نظامي��ة ت�ش��غل م�س��احات �صغ�يرة
ل�ش��غل �أك�بر امل�س��احات ب�أع��داد الزائري��ن الك��رام.

أ
الحد 04 ،كانون/2يناير 20:17 2015

�أعل��ن ال�س��يد عقي��ل عبداحل�س�ين اليا�س��ري ع�ض��و اللجن��ة
التح�ضريي��ة ملهرج��ان ربي��ع الر�س��الة الثق��ايف العامل��ي التا�س��ع
والذي �س� ُيعقد يف اخلام���س ع�ش��ر من �شهر ربيع الأول اجلاري
ولغاية ال�س��ابع ع�ش��ر منه حتت �ش��عار( :الر�س� ُ
�ول الأكرم �إمتا ٌم
للكلم��ة و�إت� ٌ
لاف للفرق��ة) :اعل��ن �أنّ ع��دد البحوث امل�ش��اركة يف
فعالي��ات م�ؤمت��ر الأكادمي ّي�ين املن�ض��وي �ضم��ن برناجم��ه العام
وال��ذي ُيع� ّد م��ن �أه� ّ�م فقرات��ه هو اثن�ين وثالثني بحث� ًا �أكادمي ّي ًا
لباحث�ين �أكادمي ّي�ين من جامعات عراقية خمتلفة ،و�إنّ اللجنة
التح�ضريي��ة للمهرج��ان ارت��أت يف ه��ذه ال��دورة تكلي��ف جامع��ة
وا�س��ط بالإع��داد للم�ؤمتر.
أ
الحد 04 ،كانون/2يناير 20:12 2015
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66668فر���ش �أرج��اء احل��رم العل��وي الطاه��ر بال�س��جاد
ا�س��تعدادا لإ�س��تقبال جم��وع زائ��ري الأربعيني��ة

م��ع تواف��د اع��داد الزائري��ن ملرقد ام�ير امل�ؤمن�ين واقرتاب
الزي��ارة املليوني��ة لأربعيني��ة االم��ام احل�س�ين والظه��ار
ال�صح��ن ال�ش��ريف ب�أبه��ى م��ا ميكن اظهاره قام منت�س��بو ق�س��م
ال�ش��ؤون اخلدمية بتغيري فر���ش �س� ّ�جاد ار�ضية ارجاء ال�صحن
العل��وي الطاه��ر ب�س� ّ�جاد اخ��ر جديد.
تخ�ص���ص �آالف الهداي��ا
66666العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ّ
للم�ش��اركني يف براجمها القر�آنية

كانون/1ديسم� 17:16 2014
الثالثاء02 ،
ب

ب��د�أت اللج��ان اخلا�ص��ة ب ��إدارة امل�ش��روع الق��ر�آين يف دار
القر�آن الكرمي التابعة لق�سم ال�ش�ؤون الدينية يف العتبة العلوية
املقد�س��ة بتجهي��ز �آالف الهداي��ا والفول��درات �إ�س��تعداد ًا
لإط�لاق م�ش��روعها الق��ر�آين للزائري��ن خ�لال زي��ارة �أم�ير
امل�ؤمن�ين يف ذك��رى وف��اة الر�س��ول الأعظ��م حمم��د.
ال ي ن
كانون/1ديسم� 12:49 2014
ثن�22 ،
إ
ب

66669تخ�صي���ص خم�س��ة �آالف عجل��ة خلدم��ة زائ��ري
االربع�ين

ك�ش��فت احلكوم��ة املحلي��ة يف كرب�لاء املقد�س��ة ع��ن تخ�صي�ص
خم�س��ة االف عجل��ة خمتلف��ة الأن��واع والإحج��ام �ست�ش��ارك يف
خط��ة النق��ل اخلا�ص��ة بزي��ارة �أربعيني��ة الإمام احل�س�ين. 

ال ي ن
كانون/1ديسم� 16:54 2014
ثن�01 ،
إ
ب

املقد�س��ة ُتنه��ي م�ش��روع جم ّم��ع
66667العتب ُ��ة العبا�س��ية ّ
الكلين��ي ال�س��تقبال زائ��ري الأربعني

اخلا�ص��ة
�أنه��ت الك��وادر الفني��ة والهند�س��ية كاف��ة الأعم��ال
ّ
املخ�ص���ص خلدم��ة
باملج ّم��ع اخلدم� ّ�ي (جم ّم��ع الكلين��ي)
ّ
الزائرين الوافدين لزيارة الإمام احل�س�ين و�أخيه �أبي الف�ضل
العبا���س ، والواق��ع عل��ى طري��ق (بغ��داد  -كرب�لاء).

كانون/1ديسم� 02:32 2014
الخميس04 ،
ب
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67670العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ت�س��تعد لإي��واء ثالث�ين
ال��ف زائر يومي ًا

�أعلن��ت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ا�س��تعداداتها لإي��واء
وخدم��ة ثالث�ين �أل��ف زائ��ر ًا يومي� ًا م��ن زائ��ري �أربعيني��ة االم��ام
احل�س�ين. 

أ
ين/2نوفم� 21:56 2014
الحد 23 ،شت�
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)
67673انعق��اد امل�ؤمت��ر العلم��ي العامل��ي الأول للم��زارات
ال�ش��يعية مب�ش��اركة عربي��ة و�أجنبي��ة

حي��ث �أقي��م بق�ص��ر الثقاف��ة امل�ؤمت��ر العلم��ي العامل��ي الأول
للمزارات ال�شيعية وحتت �شعار (العراق مهد الأنبياء وموطن
الأولياء) مب�شاركة اثنتي ع�شرة دولة عربية و�أجنبية وخم�سني
�ش��خ�صية عاملي��ة والعدي��د من اجلامع��ات العراقية.

الجمعة 24 ،شت�ين/1أكتوير 02:34 2014

�67671أك�ثر م��ن خم�س�ين موكب��ا ع�ش��ائريا يحي��ون ذك��رى
دف��ن الأج�س��اد الطاهرة يف كربالء

�ش��هدت العتبت�ين املقد�س��تني احل�س��ينية والعبا�س��ية ی��وم
اجلمع��ة ,الثال��ث ع�ش��ر م��ن حم��رم احل��رام  ،1436ذك��رى
دف��ن...

أ
ين/2نوفم� 17:05 2014
الحد 09 ،شت�
ب

نهج الو�صي...

 67674دورة للتنمية الب�شرية يف النجف اال�شرف

�أق��ام معه��د العقيل��ة للإع��داد والتدري��ب الرتب��وي
والتعليم��ي يف النج��ف الأ�ش��رف دورة يف التنمي��ة الب�ش��رية
بالتعاون مع ق�س��م تطوير املوارد الب�ش��رية يف العتبة احل�س��ينية
املقد�س��ة.
67672العتب��ة احل�س��ينية تع��د خط��ة لتنظي��م املواك��ب
امل�ش��اركة يف مرا�س��يم دف��ن �ش��هداء الط��ف

أ
الربعاء 22 ،شت�ين/1أكتوير 01:05 2014

اعل��ن نائ��ب الأم�ين الع��ام للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �أف�ض��ل
ال�ش��امي ع��ن و�ض��ع العتب��ة خط��ة لتنظي��م املواك��ب احل�س��ينية
التي �ست�شارك يف احياء ال�شعائر التي �ستنطلق من جديد يوم
غ��د اجلمع��ة امل�ص��ادف للثال��ث ع�ش��ر م��ن املح��رم ذك��رى دف��ن
االج�س��اد الطاه��رة معلن��ة انته��اء املرا�س��م اخلا�ص��ة بالن�ص��ف
االول م��ن �ش��هر حم��رم احل��رام.

ين/2نوفم� 02:22 2014
السبت 08 ،شت�
ب

67675وف��د العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة يف �ضياف��ة مرق��د
ال�س��يدة رحيم��ة خامن

زار وف��د العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة �إىل �أذربيج��ان وامل�ش��ارك يف
مهرج��ان الغدي��ر العامل��ي ال��ذي �أقامته العتبة العلوية املقد�س��ة
يف العا�صم��ة الأذربيجاني��ة باك��و زار مرق��د ال�س��يدة رحيم��ة
خ��امن بن��ت الإمام مو�س��ى الكاظم
السبت 18 ،شت�ين/1أكتوير 20:17 2014
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الأمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة مبختل��ف �أق�س��امها
وال�ش��عب والوح��دات التابع��ة له��ا و�ضع��ت خط��ة متكامل��ة
ال�س��تقبال زائري �أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن �أبي طالب
خ�لال الزي��ارة املخ�صو�ص��ة لإحي��اء ذك��رى عي��د الغدي��ر الأغر

الخميس 09 ،شت�ين/1أكتوير 12:16 2014

 67676م�شروع ا�سفل احل�ضرة العبا�سية املطهرة

اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ع��ن تق��دم
كب�ير يف م�ش��روع �إن�ش��اء �صح� ٍ�ن حت��ت الأر���ض يف مرق��د �أب��ي
الف�ض��ل العبا���س با�س��م�( :س��رداب الإم��ام اجل��واد.)

الخميس 16 ،شت�ين/1أكتوير 12:47 2014

67679م�ش��اركة وف��د العتب��ة العلوي��ة باحي��اء اعي��اد
الغدي��ر يف باك�س��تان

اعلن��ت وف��ودا من �أق�س��ام ال�ش��ؤون الدينية والفكري��ة والثقافية
والإع�لام التابع��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة حت�ضرياته��ا لل�س��فر
اىل العا�صم��ة الباك�س��تانية �إ�س�لام �آب��اد وذل��ك لإحي��اء ذك��رى
عي��د الغدي��ر الأغ��ر �ضم��ن مهرج��ان كب�ير يق��ام يف العا�صم��ة
الباك�س��تانية ا�س�لام اب��اد وبالتع��اون م��ع جامع��ة الكوث��ر
�67677أك�ثر م��ن اربع��ة ع�ش��ر �أل��ف وردة طبيعي��ة تزي��ن اال�س�لامية.
أ

الربعاء 08 ،شت�ين/1أكتوير 12:03 2014

املرق��د العل��وي الطاهر

با�ش��رت الك��وادر العامل��ة يف ق�س��م ال�ش ��ؤون اخلدمي��ة يف
العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة وبالتع��اون م��ع جمموعة م��ن املتربعني
املخت�ص�ين بن�ش��ر �أك�ثر م��ن اربع��ة ع�ش��ر �أل��ف وردة طبيعي��ة
زين��ت املرق��د العل��وي الطاه��ر و�أرج��اء �صحن��ه ال�ش��ريف
�إ�س��تعداد ًا للإحتف��ال بعي��د الغدي��ر الأغ��ر.

أ
الحد 12 ،شت�ين/1أكتوير 16:33 2014

68680ت�س��قيف املخيم احل�س��يني ي�ش��هد مراحل متقدمة
يف العمل

ي�ش��هد م�ش��روع ت�س��قيف املخيم احل�س��يني يف كربالء املقد�س��ة
مراح��ل اجن��از متقدم��ة للظه��ور بحلة جدي��دة ذات موا�صفات
فني��ة وجمالي��ة تخ��دم الوافدي��ن اىل امل��زار للت�برك م��ن �ش��يعة
اه��ل البيت.
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67678ا�س��تعدادات وا�س��عة م��ن قب��ل العتب��ة العلوي��ة
املقد�س��ة ال�س��تقبال زائ��ري ذك��رى ي��وم الغدي��ر الأغ��ر

ال ي ن
ثن� 06 ،شت�ين/1أكتوير 19:24 2014
إ

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�أك��دت امل�س��تب�صرة الأوكراني��ة ال�س��يدة م��رمي احلم��د هلل
بالن�س��بة للإ�س�لام �ش��ئ جميل بل �أعتربه جوهرة قلدين �إياها
اهلل عزوج��ل ،فق��د ب��د�أت بالقراءة ومعرفة اال�س�لام احلقيقي
عن طريق قراءة كل ما يتعلق مببادئ و�أخالق �آل البيت النبوة
االطه��ار حي��ث انه��م كان��وا ه��م بواب��ة الهداي��ة والتب�صر يل
للدخ��ول واعتناق اال�س�لام .
أ
أيلول/سبتم� 18:11 2014
الحد21 ،
ب

68681خط��ة ا�س�تراتيجية ال�س��تمالك ملي��ون م�تر مربع
لتو�س��عة العتبة العلوية املقد�سة

اعل��ن ع�ض��و االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة ع��ن و�ضع
خطة خم�س��ية ال�س��تمالك مليون مرت مربع حميط بالعتبة من
جهاتها االربعة.

الخميس 02 ،شت�ين/1أكتوير 18:32 2014

68684مائ��ة وخم�س��ون فلم��ا ق�ص�يرا تنتجه��ا الرباع��م
احل�س��ينية م��ن دول عربي��ة واجنبي��ة

اعل��ن ق�س��م فتي��ة كرب�لاء التاب��ع لالمان��ة العام��ة للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة ع��ن تلق��ي ( )150فلم��ا ق�ص�يرا م��ن دول
عربي��ة واجنبي��ة حتاك��ي موا�ضي��ع خمتلف��ة م��ن بينه��ا...
68682العتب��ة الكاظمي��ة جت��ري ا�س��تعداداتها لزي��ارة
ا�ست�ش��هاد الإم��ام اجل��واد

أيلول/سبتم� 17:37 2014
الخميس18 ،
ب

عق��دت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة الكاظمي��ة اجتماع� ًا م��ع ر�ؤ�س��اء
الأق�س��ام يف العتب��ة املقد�س��ة مبنا�س��بة ق��رب حل��ول الذك��رى
الأليم��ة ال�ست�ش��هاد تا�س��ع �أئم��ة اله��دى الإم��ام حمم��د ب��ن عل��ي
اجل��واد ،ال�س��تعرا�ض اال�س��تعدادات املبك��رة واملح��اور
الأ�سا�س��ية ال�س��تقبال ه��ذه املنا�س��بة املبارك��ة.

أيلول/سبتم� 18:31 2014
الثالثاء23 ،
ب

68685العتب��ات املقد�س��ة يف كرب�لاء تناق���ش ا�س��تثمار
التواف��د العامل��ي لزي��ارة الأربع�ين

�أطل��ق مرك��ز رعاي��ة ال�ش��باب يف ق�س��م �إعالم العتبة احل�س��ينية
املقد�س��ة ا�س��تعداداته الفتتاح امللتقى الإعالمي الأول ملناق�ش��ة
دور الإع�لام املتخ�ص���ص يف النه�ض��ة احل�س��ينية خ�لال زي��ارة
الأربعني املباركة.

أ
أيلول/سبتم� 09:27 2014
الحد14 ،
ب

68683م�س��تب�صرة �أوكراني��ة مب��ادئ و�أخ�لاق �آل البي��ت
االطه��ار ه��ي البواب��ة الت��ي جعلتني �أعتنق اال�س�لام
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
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�أعل��ن رئي���س ق�س��م امل�ش��اريع الهند�س��ية يف العتب��ة العبا�س��ية
املقد�س��ة املهند���س �ضي��اء جمي��د ال�صائ��غ ع��ن و�ص��ول م�ش��روع
جم ّم��ع خدم��ة الزائري��ن الواق��ع عل��ى طري��ق (بغ��داد -
كرب�لاء) اىل مراحل��ه النهائي��ة ،واملبا�ش��رة بو�ض��ع اللم�س��ات
الأخ�يرة ل��ه والته ّي��ؤ الفتتاح��ه يف الفرتة القليل��ة املقبلة ،ليكون
جاه��ز ًا ال�س��تقبال الزائري��ن الك��رام.

أيلول/سبتم� 11:49 2014
الثالثاء09 ،
ب

68686العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة توا�ص��ل الإم��دادات
الغذائي��ة العاجل��ة مل��دن بل��د و�س��امراء و�آم��ريل

توا�ص��ل االمان��ة العام��ة للعتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة برناجمه��ا
ب�إي�ص��ال امل�س��اعدات وامل��واد الغذائية الالزمة لأهايل املناطق
املح��ررة واملقاتل�ين م��ن ق��وات اجلي���ش العراق��ي وجمامي��ع
احل�ش��د ال�ش��عبي يف �ش��مال الع��راق.

أيلول/سبتم� 12:17 2014
الخميس11 ،
ب

68689م��زار عل��ي بن طاوو���س يقيم املهرج��ان الثقايف
ال�سنوي اخلام�س

اقام��ت االمان��ة اخلا�ص��ة مل��زار ال�س��يد عل��ي ب��ن طاوو���س
(ر���ض ) ((املهرج��ان الثق��ايف ال�س��نوي )) ل�صاح��ب امل��زار
ال�ش��ريف� ،ش��هدت ع��ددا م��ن الفعاليات الثقافي��ة واالجتماعية
واال�س�لامية.

68687الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية حتت�ض��ن
امل�ؤمت��ر الث��اين للطلب��ة والباحث�ين ال�ش��يعة يف الع��امل

أيلول/سبتم� 11:36 2014
الثالثاء09 ،
ب

احت�ضن��ت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة امل�ؤمت��ر
الثاين للطالب ال�شيعة يف العامل والذي نظمه عدد من الطلبة
والباحث�ين عل��ى قاع��ة خ��امت الأنبياء داخل ال�صحن احل�س��يني
ال�شريف.

أ
أيلول/سبتم� 11:55 2014
الربعاء10 ،
ب

69690العتب��ة احل�س��ينية ت�ض��ع برام��ج ثقافي��ة
للجامع��ات العراقي��ة ملواجه��ة االنحراف��ات الفكري��ة
والثقاف��ات الدخيل��ة
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68688العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ت�ض��ع اللم�س��ات
الأخ�يرة مل�ش��روع جم ّم��ع الزائري��ن اخلدم��ي

ا�س��ت�أنف دار الق��ران الك��رمي التاب��ع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة
م�ش��روعه الثق��ايف اخلا���ص بطلب��ة اجلامع��ات العراقي��ة �ضم��ن
(عج��ل اهلل فرج��ه ال�ش��ريف) مب�ش��اركة
دورة الإم��ام املنتظ��ر َّ
 40طالب� ًا م��ن خمتل��ف حمافظ��ات العراق.
ال ي ن
أيلول/سبتم� 17:12 2014
ثن�08 ،
إ
ب

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

ق��ال ال�صائ��غ رع��د ح�س�ين اخلفاج��ي م�س ��ؤول م�صن��ع
ال�صياغ��ة التاب��ع للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ان العم��ل يتوا�ص��ل
بوت�يرة مت�س��ارعة الجن��از م�ش��روعال�ش��باك اجلدي��د ل�ضري��ح
لأب��ي الف�ض��ل العبا���س.

أيلول/سبتم� 08:03 2014
الخميس04 ،
ب

�69691إختت��ام دورة م�ش��روع االر�ش��اد والتعبئ��ة
املقد�س��ات لطلب��ة احل��وزة العلمي��ة

اختت��م ق�س��م ال�ش ��ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
الدورة التبليغية التي اقامها بعنوان م�ش��روع االر�ش��اد والتعبئة
للدف��اع ع��ن ع��راق املقد�س��ات لطلب��ة احل��وزة العلمي��ة.

أ
أيلول/سبتم� 16:56 2014
الحد07 ،
ب

69694العتب��ة احل�س��ينية تنج��ز ت�صمي��م �أ�ضخ��م مكتب��ة
يف كربالء املقد�س��ة

من ناحيته �أجنز ق�س��م امل�ش��اريع الإ�س�تراتيجية واال�س��تثمارية
يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ت�صمي��م املكتب��ة املركزي��ة
الت��ي �س��تقام يف منطق��ة ح��ي املوظف�ين عل��ى قطع��ة ار���ض تبل��غ
م�س��احتها( 2400م.)2

ال ي ن
أيلول/سبتم� 15:27 2014
ثن�01 ،
إ
ب

69692ال�صح��ن العل��وي الطاه��ر �سي�ش��هد فر���ش �أرق��ى
ال�س��جاد العامل��ي

اعل��ن ع�ض��و جمل���س �إدارة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة الدكت��ور
علي خ�ضري حجي �إ�س��تمرار العمل يف مدينة كا�ش��ان االيرانية
الجن��از الفر���ش وال�س��جاد اخلا���ص باحل��رم العل��وي الطاه��ر
متهي��د ًا لفر�ش��ه خدم��ة للزائري��ن الك��رام.

أيلول/سبتم� 08:23 2014
السبت06 ،
ب

69695وف��د �إعالم��ي م��ن تلفزي��ون ال�ص�ين املرك��زي َي َّط ِل ُ��ع
عل��ى املع��امل التاريخية والأثرية للحرم العلوي الطاهر

م��ن جان��ب �آخ��ر زار وف��د �إعالمي��ي م��ن تلفزي��ون ال�ص�ين
املرك��زي ( ،) CCTVاحل��رم العل��وي الطاه��ر وذل��ك
للإط�لاع عل��ى املع��امل التاريخي��ة والآثاري��ة املوج��ودة في��ه.

ال ي ن
أيلول/سبتم� 15:24 2014
ثن�01 ،
إ
ب

69693انته��اء تركي��ب الأعم��دة اجلانبي��ة لل�ش�� ّباك
اجلدي��د ل�ضري��ح �أب��ي الف�ض��ل العبا���س
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

بعن��وان اجله��اد ب�ين القي��ادة والأم��ة �صب��اح يف قاع��ة �أ�س��د اهلل
احلم��زة ب��ن عبداملطل��ب يف ال�صحن الكاظمي ال�ش��ريف...

أ
الربعاء 27 ،آب/أغسطس 00:37 2014

�69696إجن��از املرحل��ة الأوىل م��ن م�ش��روع التو�س��عة
اخلا�ص��ة ب�صح��ن الإم��ام احل�س��ن

ب��د�أت الك��وادر الفني��ة والهند�س��ية العامل��ة يف ق�س��م ال�ش ��ؤون
الهند�س��ية والفني��ة باملبا�ش��رة واال�ش��راف عل��ى م�ش��روع �إك�س��اء
املرحل��ة الأوىل م��ن �صح��ن الإم��ام احل�س��ن ب��ن عل��ي مب��ادة
املرم��ر االيط��ايل بع��د �إجن��از مرحل��ة الت�أهي��ل الأولي��ة  ،وذل��ك
�ضم��ن املرحل��ة الأوىل م��ن عملي��ة التو�س��عة ال�ش��رقية املقابل��ة
للح��رم العل��وي الطاهر.

69699وف��د م��ن طالب��ات احل��وزة العلمی��ة ف��ی ال�س��عودیة
یت�ش��رف بزیارة ح��رم الإمام الر�ضا

ق��ام وف��د م��ن طالب��ات ح��وزة �أم البن�ین العلمی��ة م��ن مدین��ة
القطی��ف ف��ی ال�س��عودیة بزی��ارة احل��رم الر�ض��وی املطه��ر
كم��ا قم��ن بتفق��د متاح��ف ال�س��جاد ،والق��ر�آن ،ومكتب��ة العتب��ة
السبت 30 ،آب/أغسطس  14:52 2014الر�ضوی��ة املقد�س��ة.

الثالثاء 26 ،آب/أغسطس 00:25 2014

69697م�ش��هد املقد�س��ة ت�س��تعد الحي��اء ذك��رى مول��د
االم��ام الر�ض��ا
70700دليل �س��ياحي م�صور ي�س��لط ال�ضوء ب�ش��كل مبا�ش��ر
الخميس 28 ،آب/أغسطس 00:50 2014
على معامل كربالء املقد�سة

ا�ص��در مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث التاب��ع لالمان��ة
العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة (دلي��ل كرب�لاء ال�س��ياحي
امل�ص��ور) لإظه��ار واب��راز مع��امل كرب�لاء الديني��ة واحل�ضارية.

الثالثاء 26 ،آب/أغسطس 00:23 2014

178
69698اجلهاد بني القيادة واالمة...

ندوة للعتبة الكاظمية امل�شرفة
عق��دت الأمان��ة العام��ة للعتب��ة الكاظمية املقد�س��ة ن��دوة ثقافية

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)
�70703سل�س��لة م��ن املحا�ض��رات الديني��ة والثقافي��ة
املهج��رة
للعوائ��ل ّ

م��ن جهته��ا اعلن��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة
ع��ن اقام��ة �سل�س��ل ًة من املحا�ض��رات الديني��ة والثقافية للعوائل
املهج��رة عل��ى قاع��ة الإم��ام مو�س��ى الكاظ��م يف العتب��ة
ّ
املقد�س��ة.

الخميس 21 ،آب/أغسطس 23:26 2014

70701وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن يبح��ث م��ع الأمان��ة
العامة للعتبة العلوية املقد�سة دعم برناجمها الإن�ساين
اخلا���ص ب�إي��واء النازح�ين

بح��ث وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن العراق��ي يف العتب��ة العلوي��ة
املقد�سة الربنامج الإن�ساين الذي تقوم به لإغاثة و�إيواء �آالف
النازح�ين القادم�ين م��ن املو�صل والأنبار ودي��اىل وتلعفر وطوز
خرماتو و�س��هل نينوى.

الثالثاء 26 ،آب/أغسطس 00:22 2014

70704العتب��ة الر�ضوي��ة املطهرة تختت��م امل�ؤمتر الدویل
الأول للتغذیة ال�سریریة

اختت��م يف امل�ست�ش��فى الر�ض��وی و�س��ط مدین��ة م�ش��هد املقد�س��ة
�أول م�ؤمت��ر دویل للتغذی��ة ال�س��ریریة وثانی ندوة دولیة للتغذیة
ال�س��ریریة فی �آ�سیا.

أ
الربعاء 20 ،آب/أغسطس 23:11 2014

ت�ص ِ��در جمل��ة ف�صلي��ة متخ�ص�صة
70702العتب��ة العلوي��ة ْ
ب�ش�ؤون املخطوطات والوثائق

�أ�ص��درت �ش��عبة �إحي��اء ال�تراث والتحقي��ق التابع��ة لق�س��م
ال�ش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة جمل��ة
ف�صلي��ة متخ�ص�ص��ة ب�ش��ؤون املخطوط��ات والوثائ��ق وتاريخها،
تع��د الأوىل م��ن نوعه��ا يف العتب��ات املقد�س��ة العراقي��ة.

أ
الحد 24 ،آب/أغسطس 23:53 2014

70705النج��ف اال�ش��رف ت�ش��هد احي��اء ذك��رى ا�ست�ش��هاد
و�ص��ي ر�س��ول اهلل �صل��وات اهلل عليهم��ا

اغ�لاق الط��رق يف كرب�لاء وعج�لات العتب��ة احل�س��ينية تق��وم
بنق��ل الزائري��ن م��ن واىل العتبات املقد�س��ة
أ
الحد 20 ،تموز/يوليو 12:44 2014
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

السبت 19 ،تموز/يوليو 71710 12:10 2014م��واد غذائي��ة بقيم��ة (ملي��اري دين��ار) تخزنه��ا
العتب��ة احل�س��ينية للق��وات املرابط��ة لقت��ال داع���ش

ال ي ن
ثن� 14 ،تموز/يوليو 20:32 2014
إ

70706داع���ش ين�س��ف احل�س��ينيات واملراق��د الديني��ة يف
جنوب كركوك

السبت 19 ،تموز/يوليو 03:04 2014

71711تناف���س �أك�ثر م��ن خم�س�ين فيلم��ا م��ن دول عاملي��ة
وعربي��ة لني��ل جائ��زة مهرج��ان ربيع ال�ش��هادة

�ص � ّرح ع�ض��و اللجن��ة التح�ضريي��ة ملهرج��ان ربي��ع ال�ش��هادة
الثق��ايف العامل��ي العا�ش��ر ال��ذي تقيم��ه وترع��اه العتبت��ان
املقد�س��تان احل�س��ينية والعبا�س��ية ع��ن و�ص��ول �أك�ثر م��ن ()50
فيلم��ا وثائقي��ا م��ن خمتل��ف الدول منها( ال�س��عودية وباك�س��تان
70707ايت��ام وارام��ل يف كرب�لاء يقم��ن معر�ض��ا للإعم��ال ولبنان و�إيران و�سوريا) وغريها من الدول �إ�ضافة اىل العراق
واحل��رف اليدوي��ة يف منطق��ة بني احلرمني ال�ش��ريفني للم�ش��اركة يف م�س��ابقة (الفيل��م الوثائق��ي احل�س��يني).
الجمعة 18 ،تموز/يوليو  21:16 2014و�أ�ض��اف ،ان م�س��ابقة (الفيل��م الوثائق��ي احل�س��يني) تع � ّد
م��ن الإ�ضاف��ات اجلدي��دة عل��ى ال��دورة العا�ش��رة للمهرج��ان ،
وذلك لإبراز اجلوانب امل�ضيئة من نه�ضة الإمام احل�سني
وتوثيق احلقائق التاريخية والفكرية والأخالقية وانعكا�س��اتها
عل��ى الواق��ع املعا�صر.
 200070708طال��ب يتلق��ون درو���س فقهي��ة وقر�آني��ة يف
ال�صحن احل�س��يني ال�شريف

أ
الربعاء 14 ،أيار 16:48 2014

ال ي ن
ثن� 14 ،تموز/يوليو 20:37 2014
إ
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71712فوز مركز دار الإ�س�لام يف ما ن�ش�س�تر بتذاكر �س��فر
لزيارة كربالء املقد�سة

�أقام��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة وبالتع��اون م��ع املراك��ز
70709مهرج��ان والدة الإم��ام احل�س��ن املجتب��ى يف الإ�سالمية يف لندن ومان�ش�سرت م�سابقة حلفظ خطبة ال�سيدة
حمافظ��ة باب��ل
ثن� 14 ،تموز/يوليو  20:34 2014زين��ب. 
ال ي ن
إ

الثالثاء 13 ،أيار 18:49 2014

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز الإخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (العتبات واملزارات املقد�سة)

�أنه��ت ك��وادر العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة العامل��ة مب�ش��روع
املهدي(عج��ل اهلل فرج��ه
�صيان��ة وحتدي��ث مق��ام الإم��ام
ّ
ال�ش��ريف) كافة الأعمال اخلا�صة ب�صيانته ،ووفق ًا ملوا�صفات
هند�س��ية ومعماري��ة عالي��ة يف التنفيذ ومب��ا يتناغم مع العمارة
�71713أك�ثر م��ن � 10,000ش��جرة ُز ِر َع��ت يف �ش��وارع الإ�س�لامية ق��در الإم��كان على �أبراز تفا�صيل��ه القدمية و�إعادة
كرب�لاء واملدخ��ل ال�ش��رقي لكرب�لاء قي��د الإجن��از �صياغته��ا ب�أ�س��لوب فن� ّ�ي جدي��د ومب��واد م��ن �أرق��ى املنا�ش��ئ
ك�ش��ف م�س ��ؤول ق�س��م الت�ش��جري يف العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة العاملي��ة.
ال ي ن
ع��ن زرع اك�ثر م��ن ع�ش��رة االف �ش��جرة خمتلف��ة يف مدين��ة
ثن� 05 ،أيار 15:55 2014
إ
كرب�لاء ...
ال ي ن
ثن� 12 ،أيار 16:26 2014
إ

71717الرو�ض��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تن�ص��ب ع��دة
حمط��اة لت�صفي��ة املي��اه

71714افتت��اح �صح��ن م�س��لم اب��ن عقي��ل و�ش��باك هاين اجن��زت الك��وادر الفني��ة يف ق�س��م ال�صيان��ة التابع��ة للعتب��ة
اب��ن عروة ر�ضواناهللعلیه
احل�س��ينية املقد�س��ة ن�ص��ب ( )16حمط��ة ت�صفي��ة مي��اه ع��ايل
مت افتت��اح �صح��ن م�س��لم بن عقيل و�ش��باك ه��اين بن عروة النق��اوة ( )R.Oيف ع��دد م��ن احي��اء مدين��ة كرب�لاء لتق��دمي
(ر�ضوان اهلل علیه) يف م�سجد الكوفة املعظم .
امل��اء ال�ص��ايف للمواطن�ين وزوار الإم��ام احل�س�ين جمان��ا.
ن
ثن� 12 ،أيار 16:16 2014
إ
ال ي

ال ي ن
ثن� 05 ،أيار 00:48 2014
إ

71715توا�ص��ل عم��ل �ش��باك ذهب��ي خليم��ة �أب��و الف�ض��ل
العبا���س داخ��ل املخي��م احل�س��يني

�أعل��ن م�س ��ؤول ق�س��م املخي��م احل�س��يني مبدين��ة كرب�لاء
فا�ض��ل اب��و دك��ة ع��ن توا�صل العمل بال�ش��باك اجلدي��د امل�صنوع
م��ن الذه��ب والف�ض��ة اخلال�ص��ة ال��ذي �س��يتم ن�صب��ه يف خيم��ة
العبا���س داخ��ل مق��ام املخي��م احل�س��يني ال�ش��ريف.

أ
الحد 11 ،أيار 13:43 2014

181
71716العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة ُتنه��ي �أعم��ال �صيان��ة
عجل اهللفرجهال�ش��ريف
وحتدي��ث مق��ام الإمام امله��دي ّ

آرشيو اخبار شيعيان جهان
(شيعه ويوز)
اخـــبار مربوط به عتبات و مكان هاي
مقــدس عــراق وديگر كشورهــا

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

ي
هب انم خدا وند بخشا شگرو مهربان
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به نام خداوند عظيم و قدير ،پروردگار جهانيان ،که ستايش او را سزد.
و ســام و صلــوات بــر پيامبــر اطهــر حضــرت محمــد مصطفــي و خانــدان پــاک و مطهــرش ،و لعنــت خــدا بــر
تمــام دشــمنان ايشــان.
امــروزه کســب و نشــر اخبــار ،يکــى از مهمتريــن امــور در زمينــه فعاليتهــاي انســاني و بــه ويــژه در دنيــاي
رســانه اســت کــه خواســته و نيــاز شــمار بســياري از مخاطبــان در جامع ـهي امــروز اســت؛ و در دنيــاي کنونــي
کمتــر کســي را ميتــوان يافــت کــه پيگيــر اخبــار از گوشــه و کنــار جهــان نباشــد.
همانطــور کــه همــه ميداننــد ،شــيعيان در طــول تاريــخ همــواره مــورد بــي مهــري ،ظلــم ،تبعيــض ،انــواع
خشــونت و کشــتار قــرار گرفتهانــد و ايــن در حالــي بــوده ،کــه حکومتهــا اجــازه نشــر مظلوميــت و صــداي يــاري
طلبــي آنــان را بــه کســي ندادهانــد.
در ايــن راســتا ،رســانههاي معانــد بــا مذهــب تشــيع نيــز ،بــا ســياه نمايــي و توهيــن بــه شــيعيان و مقدســات
ايشــان وعــدم پوشــش رخدادهــاي واقعــي بــه جهانيــان ،نقشــي بــه ســزا را در خامــوش کــردن صــداي ايــن قشــر
مســتضعف در جامعــه امــروزي ايفــا كردهانــد.
امــا در ســاليان اخيــر ،شــيعيان بــا اســتمداد از خــداى متعــال و اهــل بيــت پيامبــر خــدا صلــى اهلل عليــه وآلــه و بــا
توجــه بــه رهنمودهــاي مرجــع عاليقــدر جهــان تشــيع آيــت اهلل العظمــي حــاج ســيد صــادق حســيني شــيرازي
مدظلــه ،مبنــي بــر ضــرورت رســاندن پيــام ،مظلوميــت ،افتخــارات و پيروزيهــاي شــيعيان در مياديــن مختلــف
بــه جهــان و جهانيــان ،رســانههاي متعــدد اســامي ،شــيعي و مســتقل را راه انــدازي کردنــد کــه بــا تــاش شــبانه
روزي و مســتمر بــه رفــع ايــن نيازهــا ميپردازنــد.
از جملــه ايــن رســانهها ،مجموعــه رســانهاي امــام حســين عليــه الســام اســت کــه داراي  ۵شــبکه ديــداري بــه
 ۵زبــان زنــده دنيــا (فارســي ،عربــي ،انگليســي ،ترکــي و اردو) اســت.
بخــش خبــري مجموعــه رســانهاي امــام حســين عليــه الســام بــا عنــوان «شــيعه ويــوز»( ،)SHIA WAVESدر
 15شــعبان  1433ه .ق برابــر بــا  14تيرمــاه  1391هـــ .ش تأســيس شــد.
خبرگــزاري «شــيعه ويــوز» ،بــه ســه زبــان فارســي ،عربــي و انگليســي ،بــه پخــش اخبــار اختصــاص يافتــه ،و ۲۴
ســاعته و بــدون وقفــه ،از طريــق ماهوارههــاي مختلــف ،شــبكههاي اجتماعــي متنــوع IPTV ،و تلفــن همــراه ،در
امــر رســاندن صــداي شــيعه بــه سرتاســر جهــان کوشــا اســت.
بخــش ويديويــي اخبــار «خبرگــزاري شــيعه ويــوز» در ســه زبــان فارســي و عربــي و انگليســي در شــبکههاي
تلويزيونــي مســتقل شــيعه اعــم از مجموعــه شــبکههاي امــام حســين عليــه الســام 1و2و3و۴و شــبکه الزهــرا،
شــبکههاي الشــعائر ،امــام عصــر ،حســيني چنــل و حضــرت خديجــه عليهــا ســام در شــرق و غــرب جهــان
پخــش ميشــود.
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بخــش خبــر مجموعــه رســانهاي امــام حســين عليــه الســام بــا چــاپ وانتشــار ايــن کتــاب بــه ســه زبــان فارســى،
عربــى وانگليســى ســعى در ايجــاد آرشــيوى مكتــوب ومســتند از اخبــار منتشــر شــده در خبررســانىهاي وابســته
بــه ايــن مجموعــه رســانهاى دارد.
«خبرگــزاري شــيعه ويــوز» اخبــار فعاليتهــاي فرهنگــي ،فکــري ،هنــري مســلمانان وشــيعيان جهــان ،انــواع
رخدادهــاي دينــي جهــان اســام ،آخريــن دســتاوردهاي عتبــات عاليــات ،اخبــار مراجــع عظــام تقليــد ،رســانههاي
شــيعي و بيــان پيروزيهــا در جبهههــاي نبــرد بــا دشــمنان انســانيت را منتشــر ميســازد.
در ايــن کتــاب بيشــتر بــه اخبــار و پروژههــاي زيــر ســاختي و مهــم آســتانهاى مقــدس و نيــز فعاليتهــاى
فکــري ،علمــي ،فرهنگــي و عقيدتــي عتبــات عاليــات اشــاره شــده اســت تــا خواننــده آن بتوانــد بــا اتــکا بــه ايــن
مجموعــه مســتند ،مرجعــى صــادق و مــورد تاييــد را بيابــد و باعــث انتشــار آن در جامعــه باشــد.
کتــاب پيــش رو ،شــامل مجموعــه اخبــار منتشــر شــده در موضوعــات فــوق از تاســيس ايــن خبرگــزاري تــا پايــان
ســال  ٢٠١٧ميــادي ميباشــد.
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1.1حضــور مســتبصر موریتانیایــی در حــرم مطهــر
امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام

یــک مســتبصر از کشــور «موریتانــی» بــه زیــارت حــرم
مطهــر «امیــر المؤمنیــن علــی علیــه الســام» مشــرف
شد .
سه شنبه 05 ,ارديبهشت 09:26 1396

2.2افتتاح ضریح مقدس امامین عسكریین

ضریح مطهر امامین عسكریین افتتاح شد.

دوشنبه 04 ,ارديبهشت 10:54 1396

4.4جمعیــت عظیــم عــزاداران امــام كاظــم ،در
ـن
ـدس كاظمیـ
ـهر مقـ
ـیر شـ
مسـ

در آســتانه ســال روز شــهادت حضــرت امــام موســی
كاظــم ،خیــل عظیــم محبیــن خانــدان عصمــت و
طهــارت ،در حــال حركــت بــه ســمت شــهر مقــدس
كاظمیــن هســتند.
شنبه 02 ,ارديبهشت 16:05 1396

5.5آمادگــی شــهر كاظمیــن بــرای برگــزاری
مراســم ســالروز شــهادت موســی ابــن جعفــر

همزمــان بــا طنیــن حــزن انگیــز یــا مســموم یــا كاظم
بــار دیگــر پرچــم حــزن و عــزا بــه نشــانه ســالروز
شــهادت امــام موســی كاظــم بــر فــراز گنبــد مطهــر
امامیــن جوادیــن بــه اهتــزاز درآمــد.
شنبه 02 ,ارديبهشت 09:08 1396
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ـی
ـام موسـ
ـرت امـ
ـزای حضـ
ـیع در عـ
ـان تشـ
3.3جهـ
ـر
ـن جعفـ
ابـ

بیســت و پنجــم رجــب ،ســال روز شــهادت مظلومانــه
حضــرت امــام موســی كاظــم اســت.
یكشنبه 03 ,ارديبهشت 14:04 1396
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6.6باغ فدك حضرت زهرا در كربال

بــه همــت آســتان مقــدس حســینی ،فعالیــت هــا در پــروژه ای باعنــوان بــاغ فــدك حضــرت زهــرا در شــهر
مقــدس كربــا ادامــه دارد.
شنبه 02 ,ارديبهشت 08:48 1396

7.7برگــزاری چهارمیــن مســابقه ملــی قرآنــی و
هنــری كــودكان حســینی

فعاليتهــای چهارمیــن مســابقه ملــی كودكان حســینی
ویــژه مــدارس ابتدایــی در ســالن خاتــم االنبیــا صلــی
اهلل علیــه و آلــه واقــه در حــرم مطهــر حســینی برگــزار
شد .
سه شنبه 29 ,فروردين 21:02 1396

8.8افتتــاح شــعبه جدیــد دارالقــرآن آســتان
مقــدس حســینی در بغــداد

شــعبه جدیــد دارالقــرآن آســتان مقــدس حســینی در
شــهر بغــداد ،پایتخــت عــراق افتتــاح شــد.
سه شنبه 29 ,فروردين 08:38 1396
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9.9تشرف بانوی بالروسی به دین اسالم در حرم مقدس رضوی

یك بانوی بالروس در حرم مطهر امام رضا به دین اسالم تشرف یافت.

1010بانــوی تــازه مســلمان چینــی :یقیــن دارم
زمیــن و تمامــى هســتى حجــت الهــى دارد

192

یــك بانــوی تــازه مســلمان شــده چینــی بــه زیــارت
بــارگاه مطهــر علــوی مشــرف شــد.
دوشنبه 28 ,فروردين 15:27 1396

دوشنبه 28 ,فروردين 18:29 1396

ـی
ـن موسـ
ـد بـ
ـرت احمـ
ـهادت حضـ
ـال روز شـ
1111سـ
ـاهچراغ
ـه شـ
ـهور بـ
ـام ،مشـ
ـا سـ
علیهمـ

هفدهــم مــاه رجــب ،مصــادف اســت بــا ســال روز
شــهادت حضــرت احمــد بــن موســی بــن جعفــر
علیهمــا ســام مشــهور بــه شــاهچراغ.
شنبه 26 ,فروردين 14:24 1396
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1212مشــاركت آســتان مقــدس علــوى در دوره پنجــم جشــنواره فرهنگــی مذهبــی امــام علــی در
هندوســتان

هيــأت اعزامــى آســتان مقــدس علــوى بــه كشــور هندوســتان جهــت مشــاركت در جشــنواره فرهنگــی مذهبــی
امــام علــی علیــه اســام در شــهر كلكتــه حضــور یافتنــد.
پنج شنبه 24 ,فروردين 08:59 1396
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1313عقد زوج آمریكایی و هندی در حرم مطهر حضرت معصومه

خطبه عقد یك زوج آمریكایی هندی ،در حرم حضرت معصومه جاری شد.

چهارشنبه 23 ,فروردين 16:36 1396
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1414قدیمی ترین نهج البالغه خطی

قدیمــی تریــن نهــج البالغــه خطــی در آســتان مقــدس
رضــوی نگهــداری می شــود.
سه شنبه 22 ,فروردين 20:56 1396

1717چــاپ ونشــر كتــب مذهبــی وتبلیغاتــی بــه
مناســبت اعیــاد مــاه رجــب

بــه مناســبت اعیــاد رجبیــه ،دو عنــوان كتــاب از ســوی
آســتان مقــدس علــوی چــاپ و منتشــر شــد.
دوشنبه 21 ,فروردين 09:04 1396

1515اهــدای قــرآن مطــای هنرمنــد ایرانــی بــه
ـوی
ـرم علـ
حـ

یــك قــرآن مطــا بــه آســتان مقــدس علــوی اهــدا
شــد.
سه شنبه 22 ,فروردين 20:38 1396

1818ســازمان ملــل قانــون ممنوعیــت تعــدی بــه
مراجــع دینــی را تصویــب میكنــد

ســازمان ملــل قصــد دارد قانونــی بــرای ممنوعیــت
تعــدی بــه رهبــران و مراجــع دینــی مســلمین و غیــر
مســلمین تصویــب كنــد.

194
1616سالروز میالد امیر المومنین

ســیزدهم مــاه رجــب ســالروز والدت حضــرت
امیرالمومنیــن علــی ابــن ابــی طالــب اســت.
سه شنبه 22 ,فروردين 09:19 1396

شنبه 19 ,فروردين 18:44 1396
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1919دیپلمــات هنــدی بــه حــرم مطهــر امیــر
المومنیــن مشــرف شــد

یــك دیپلمــات هنــدی گفــت :كشــور هنــد تعــداد
بســیار زیــادی از شــیعیان را در خــود جــای داده كــه
ایــن مایــه افتخــار و شــرف ماســت.
شنبه 19 ,فروردين 15:23 1396

2020سالروز والدت امام محمد جواد

شــیعیان و محبیــن اهــل بیــت در كشــورهای
مختلــف بــا برگــزاری جشــن هــا و جشــنواره هــای
گوناگونــی ایــن روز را گرامــی داشــته و بــه یكدیگــر
شــاد بــاش گفتنــد.
شنبه 19 ,فروردين 10:00 1396

2121برگزاری محافل قرآنی در هند

محافل قرآنی در هند برگزار خواهد شد.

شنبه 19 ,فروردين 09:10 1396

2222بازدیــد  8هــزار نفــر از مــوزه آســتان
شــاهچراغ

بیــش از  8هــزار نفــر از مــوزه آســتان مقــدس
شــاهچراغ بازدیــد كردنــد.
پنج شنبه 17 ,فروردين 21:10 1396

2323دعــوت رســمی از نماینــده پــاپ در عــراق
بــرای شــركت در جشــنواره بیــن المللــی ربیــع
الشــهاده

نماینــدگان آســتان مقــدس حســینی بــا نماینده رســمی
و ســفیر پــاپ در عــراق دیــدار و گفتگــو كردنــد.
پنج شنبه 17 ,فروردين 16:31 1396

ـرآن
ـی قـ
ـت مربـ
ـن دوره تربیـ
ـاز دوازدهمیـ
2424آغـ
ـزی
در اندونـ

دوازدهمیــن دوره آمــوزش و تربیــت مربــی قــرآن
كریــم ،در شــهر جاكارتــایِ اندونــزی ،آغــاز شــد.
دوشنبه 14 ,فروردين 12:02 1396
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2525پایــان چهارمیــن جشــنواره نســیم كربــا در
اســا مآباد

چهارمیــن جشــنواره نســیم كربــا در پاكســتان بــه كار
خــود پایــان داد.

ـل
ـراق در محفـ
ـه عـ
ـات مقدسـ
ـراء عتبـ
ـاوت قـ
2828تـ
ـتان
ـی پاكسـ
قرآنـ

یــك محفــل قرآنــی در پایتخــت پاكســتان برگــزار
شــد.
شنبه 12 ,فروردين 16:09 1396

دوشنبه 14 ,فروردين 11:33 1396

ـدس
ـهر مقـ
ـی شـ
ـن المللـ
ـرودگاه بیـ
ـاح فـ
2626افتتـ
ـرر
ـد مقـ
ـا در موعـ
كربـ

حــدود  20مــاه تــا فــرود اولیــن هواپیمــا در فــرودگاه
شــهر مقــدس كربــا باقــی مانــده اســت.

2929اقامــه عــزا در حــرم امامیــن عســكریین ،در
ســال روز شــهادت امــام هــادی

ســوم مــاه رجــب ،ســال روز شــهادت امــام هــادی
اســت.
شنبه 12 ,فروردين 12:16 1396

یكشنبه 13 ,فروردين 19:41 1396
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2727نصــب ضریــح مطهــر امامیــن عســكریین
علیهمــا ســام در ســامرا

عملیــات نصــب ضریــح مطهــر امامیــن عســكریین
در ســامرا ،آغــاز شــده اســت.
یكشنبه 13 ,فروردين 09:35 1396

3030آغــاز بــه كار چهارمیــن جشــنواره نســیم
كربــا در پاكســتان

چهارمیــن جشــنواره نســیم كربــا در پاكســتان كار
خــود را آغــاز كــرد.
پنج شنبه 10 ,فروردين 11:52 1396
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3131مســلمان شــدن بانــوی بلژیكــی در حــرم
رضــوی

یــك بانــوی بلژیكــی در حــرم مطهــر رضــوی مســلمان
شد .
پنج شنبه 10 ,فروردين 10:29 1396

ـن
ـام حسـ
ـن امـ
ـردن صحـ
ـیده كـ
ـروژه سرپوشـ
3232پـ
ـوی
ـدس علـ
ـتان مقـ
ـی در آسـ
مجتبـ

پــروژه سرپوشــیه كــردن یكــی از صحــن هــای مطهــر
علــوی در حــال انجــام اســت.

3434سالروز شهادت حضرت ام كلثوم

 ٢٩جمــادی الثانــی ســالروز شــهادت حضــرت ام
كلثــوم اســت.
سه شنبه 08 ,فروردين 13:06 1396

3535حضــور باســتان شــناس انگلیســی در بــارگاه
علــوی

یــك باســتان شــناس برجســته انگلیســی از عمــارت
آســتان مقــدس علــوی بازدیــد كــرد.
دوشنبه 07 ,فروردين 18:15 1396

چهارشنبه 09 ,فروردين 17:10 1396

ـه
ـیخ فقیـ
ـی شـ
ـن المللـ
ـش بیـ
ـزاری همایـ
3333برگـ
ـی
ـم ربانـ
ـه ای از عالـ
ـی نمونـ
ـد الحلـ
ـن فهـ
ابـ

دومیــن همایــش بیــن المللــی احیــای میــراث علمــای
كربــا برگــزار خواهــد شــد.
سه شنبه 08 ,فروردين 20:17 1396

3636ســاخت ضریــح جدیــد امامــزاده قاســم بــن
ـی
ـدس عباسـ
ـتان مقـ
ـط آسـ
ـم توسـ
ـی الكاظـ
موسـ

قــرارداد ســاخت ضریــح جدیــد امامــزاده قاســم بــن
موســی الكاظــم بــا آســتان مقــدس عباســی منعقــد
گردیــد.
یكشنبه 06 ,فروردين 19:55 1396
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3737تشرف یك مسیحی به دین اسالم

یــك مســیحی پــس از حضــور در امــام زاده صالــح،
مســلمان شــد.
پنج شنبه 03 ,فروردين 16:00 1396

ـرم
ـن حـ
ـقفگذاری صحـ
ـرح سـ
ـی از طـ
4040رونمایـ
حضــرت عباس

همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت زهــراء از پــروژه
ســقفگذاری صحــن مطهــر حضــرت عبــاس
رونمایــی شــد.
دوشنبه 30 ,اسفند 14:39 1395

3838امامزاده زبیده خاتون ميزبان  ٥مستبصر

بــارگاه یكــی از امامــزادگان در شــهر قزویــن ايــران
شــاهد اتفــاق مباركــی بــود.
سه شنبه 01 ,فروردين 17:47 1396

4141افتتاح رواق حضرت زهرا در حرم رضوی

در ســالروز والدت دخــت نبــی اكــرم اســام ،رواق
حضــرت فاطمــه زهــرا در حــرم مطهــر رضــوی
افتتــاح شــد.
یكشنبه 29 ,اسفند 18:07 1395

3939دومین مسابقه ملی ذاكران عراق
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دومیــن مســابقه ملــی ذاكــران عــراق بــا شــعار مــا جــز
امــام حســین ،تكیــه گاهــی نداریــم برگــزار شــد.
دوشنبه 30 ,اسفند 20:02 1395

ـل
ـی جلیـ
ـر صحابـ
ـح مطهـ
ـاح ضریـ
ـم افتتـ
4242مراسـ
ـه
ـوان اهلل علیـ
ـار رضـ
ـم تمـ
ـدر میثـ
القـ

ضریــح جدیــد حــرم میثــم تمــار (رضــوان اهلل تعالــی
علیــه) ،رونمایــی شــد.
یكشنبه 29 ,اسفند 12:38 1395
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ـر
ـر خيـ
ـی ،والدت پـ
ـادی الثانـ
ـاه جمـ
ـتم مـ
4343بیسـ
ـه
ـرت صديقـ
ـرا حضـ
ـوان دو سـ
ـرور بانـ
ـت سـ
و بركـ
ـرا
ـه زهـ
ـرى فاطمـ
كبـ

بیســتم مــاه جمــادی الثانــی ،مصــادف اســت بــا ســال
روز والدت حضــرت زهــرا.
یكشنبه 29 ,اسفند 11:49 1395

4444نخستین جشنواره فاطمه زهرا در كربال

4646تشــرف روحانیــان شــیعه نیجریــه بــه حــرم
امــام حســین

علمــای شــیعه نیجریــه بــه زیــارت امــام حســین
مشــرف شــدند.
سه شنبه 24 ,اسفند 08:45 1395

4747ترمیــم قــرآن خطــی در آســتان مقــدس
حســینی

نخســتین همایــش ســاالنه حضــرت فاطمــه زهــرا
در شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.

یــك نســخه خطــی قــرآن در آســتان مقــدس حســینی
ترمیم شــد.

4545ارســال كمــك هــای بشــر دوســتانه بــه
موصــل توســط آســتان مقــدس حســینی

4848تدوین دانشنامه امام حسین در عراق

شنبه 28 ,اسفند 08:40 1395

كمــك هــای بشــر دوســتانه ای بــرای آوارگان شــهر
موصــل ارســال مــی شــود.
چهارشنبه 25 ,اسفند 17:25 1395

دوشنبه 23 ,اسفند 20:06 1395

مؤسســه مطالعــات تخصصــی نهضــت حســینی
موســوم بــه وارثاالنبیــاء وابســته بــه آســتان مقــدس
حســینی در شــهر مقــدس كربــا ،یــك دانشــنامه
جامــع حســینی تدویــن میكنــد.
دوشنبه 23 ,اسفند 19:54 1395
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4949نسیم كربال در پاكستان

نســیم كربــا فروردیــن مــاه ،در كشــور پاكســتان
خواهــد وزیــد.

یــك فیلــم مســتند از نســخ خطــی آســتان مقــدس
حســینی ســاخته مــی شــود.

5050ســيزدهم جمــادى الثانــى وفــات حضــرت ام
البنیــن مــادر ســقای كربــا

5353نصب ضریح جدید میثم تمار

یكشنبه 22 ,اسفند 09:49 1395

ســيزدهم جمــادي الثانــي مصــادف اســت بــا ســالروز
وفــات حضــرت ام البنيــن ســام اهلل عليهــا.
یكشنبه 22 ,اسفند 09:27 1395
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5252مستند نسخ خطی در كربال

ـاب
ـی كتـ
ـن المللـ
ـگاه بیـ
ـن نمایشـ
ـاح نهمیـ
5151افتتـ
نجــف بــا حضــور مجموعــه رســانه ای امــام
حســین

نهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب و
محصــوالت فرهنگــی شــهر مقــدس نجــف ،بــا حضــور
مجموعــه رســانه ای امــام حســین افتتــاح شــد.
شنبه 21 ,اسفند 19:51 1395

شنبه 21 ,اسفند 17:42 1395

ضریــح میثــم تماررضــوان اهلل تعالــی علیــه ،بــه زودی
نصــب خواهــد شــد.
سه شنبه 17 ,اسفند 20:55 1395

5454آمــوزش صحیحخوانــی قــرآن شــكوفهها
در حــرم علــوی

شــعبه بانــوان دارالقــرآن آســتان مقــدس علــوی،
دورههــای آمــوزش حفــظ و صحیحخوانــی قــرآن
كریــم را بــرای كــودكان داوطلــب برگــزار میكنــد.
دوشنبه 16 ,اسفند 09:32 1395
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5555پنجمیــن جشــنواره بینالمللــی قرآنــی
ســعید بنجبیــر در عــراق

جشــنواره بینالمللــی ســعید بنجبیــر بــه زودی
آغــاز مــی شــود.
یكشنبه 15 ,اسفند 14:36 1395

5656انتشار كتاب اعراب نهج البالغه

كتابی با عنوان اعراب نهج البالغه منتشر شد.

شنبه 14 ,اسفند 15:39 1395

5858مراسم فاطمی در آستان عباسی

مراســم عــزاداری شــهادت حضــرت صدیقــه كبــری
فاطمــه زهــرا در حــرم مطهــر حضــرت عبــاس
برگــزار مــی شــود.
چهارشنبه 11 ,اسفند 20:46 1395

5959نهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب
نجــف

بــه زودی نهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب،
در شــهر مقــدس نجــف برگــزار مــی شــود.
چهارشنبه 11 ,اسفند 16:03 1395

5757حضــور میلیونــی عــزادران فاطمــی در شــهر
ـف
ـدس نجـ
مقـ

شــهر مقــدس نجــف شــاهد حضــور پر تعــداد عــزاداران
فاطمی اســت.
پنج شنبه 12 ,اسفند 20:48 1395

6060انتقــال ضریــح جدیــد امامیــن عســكریین
علیهمــا ســام بــه شــهر ســامرا

ضریــح جدیــد حــرم امامیــن عســكریین علیهما ســام
از شــهر مقــدس قــم بــه ســامرا انتقــال یافــت.
چهارشنبه 11 ,اسفند 10:19 1395
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ـرت
ـر حضـ
ـرم مطهـ
ـل در حـ
ـفیر برزیـ
ـور سـ
6161حضـ
عبا س 

ســفیر برزیــل در عــراق ،بــرای نخســتین بــار بــه شــهر
مقــدس كربــا ســفر نمــود.
سه شنبه 10 ,اسفند 09:24 1395

ـدس
ـهر مقـ
ـی در شـ
ـخ خطـ
ـم نسـ
ـوزش ترمیـ
6262آمـ
كر بال

ـی ترمیــم و نگهــداری نســخ خطــی،
دوره هــای آموزشـ ِ
در شــهر مقــدس كربــا ،برگــزار مــی شــود.
یكشنبه 08 ,اسفند 18:12 1395
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6363ثبــت آســتان قــدس علــوى در فهرســت
حاميــان كــودكان جنــگ زده

آســتان مقــدس علــوى از ســوی یونیســف ،در فهرســت
حاميــان كــودكان جنــگ زده ثبــت شــد.
شنبه 07 ,اسفند 09:54 1395

6464مقابله با دینگریزی در عراق

بــا الحــاد و دینگریــزی در دانشــگاه هــای عــراق
مبــارزه مــی شــود.
پنج شنبه 05 ,اسفند 10:38 1395

ـرت
ـرم حضـ
ـاالن در حـ
ـوص خردسـ
6565رواق مخصـ
ـه
معصومـ

رواق مخصــوص خردســاالن در حــرم كریمــه اهــل
بیــت حضــرت فاطمــه معصومــه افتتــاح شــد.
دوشنبه 02 ,اسفند 09:13 1395

6666مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا

مســابقه حفــظ خطبــه حضــرت صدیقــه كبــری
فاطمــه زهــرا در مســجد نبــوی؛ در شــهر مقــدس
كربــا برگــزار مــی شــود.
یكشنبه 01 ,اسفند 09:18 1395
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6767پنجره فوالد جدید امام رضا

پنجــره فــوالد صحــن مســجد جامــع گوهرشــاد
رونمایــی شــد.
شنبه 30 ,بهمن 10:45 1395

7070عــزاداری خــدام ســادات در آســتان مقــدس
ـی
عباسـ

ســادات خــاد ِم آســتان مقــدس عباســی ،در ایــام
فاطمیــه بــه عــزاداری مــی پردازنــد.
سه شنبه 26 ,بهمن 17:11 1395

6868كشف قرآن كوفی در كربال

یــك نســخه قــرآن خطــی متعلــق بــه قــرن ســوم
هجــری در شــهر مقــدس كربــا یافــت شــد.
چهارشنبه 27 ,بهمن 09:25 1395

7171ســومین همایــش بینالمللــی حســینی در
كربــا

ســومین همایــش بینالمللــی حســینی ویــژه كــودكان
و نوجوانــان در شــهر مقــدس كربــا برگــزار مــی شــود.
دوشنبه 25 ,بهمن 21:46 1395

6969دختــر آمریكایــی :از شــیعه شــدنم احســاس
آرامــش مــی كنــم

یــك بانــوی تــازه شــیعه شــده آمریكایــی حــرم مطهــر
امــام حســین را زیــارت نمــود.
سه شنبه 26 ,بهمن 17:14 1395

7272تشــییع نمادیــن تابــوت فاطمــی در حــرم
امــام حســین

مراســم عــزاداری ایــام فاطمیــه در حــرم مطهــر امــام
حســین برگــزار شــد.
دوشنبه 25 ,بهمن 15:27 1395
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7373پایان پروژه بیمارستان امام علی

پــروژه ســاختمانی بیمارســتان امــام علــی بــه پایان
ر سید .
یكشنبه 24 ,بهمن 14:25 1395

7676تربــت پــاك كربــا در حــرم حضــرت
عبد ا لعظيــم 

یكصــد هــزار عــدد مهــر تربــت از خــاك مطهــر شــهر
مقــدس كربــا بــه حــرم مطهــر حضــرت عبدالعظیــم
حســنی هدیــه شــد.
چهارشنبه 20 ,بهمن 16:56 1395

ـهر
ـی در شـ
ـجویان عراقـ
ـزاداری دانشـ
ـته عـ
7474دسـ
ـا
ـدس كربـ
مقـ

دانشــجویان دانشــگاه هــا و مراكــز آمــوزش عالــی
عــراق ،در عــزاداری هــای ایــام فاطمیــه شــركت
كردنــد.
یكشنبه 24 ,بهمن 13:39 1395

ـعار
ـا شـ
ـی بـ
ـوگواره فاطمـ
ـن سـ
ـزاری نهمیـ
7777برگـ
ـن
ـن الحرمیـ
ـه بیـ
ـی ) در منطقـ
ـزان الفاطمـ
( االحـ

نهمیــن ســوگواره فاطمــی در شــهر مقــدس كربــا كار
خــود را آغــاز كــرد.
سه شنبه 19 ,بهمن 11:40 1395
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7575هیئــت اروپایــی بــه حــرم امیرالمومنیــن
مشــرف شــدند

هیئــت فرســتاده اتحادیــه اروپــا ،از حــرم امیــر
المؤمنیــن بازدیــد كــرد.
چهارشنبه 20 ,بهمن 17:06 1395

7878ثبــت مراســم اربعیــن حســینی در یونســكو
طــی ســال جــاری

زیــارت میلیونــی اربعیــن حســینی بــه زودى در
یونســكو ثبــت مــى شــود.
سه شنبه 19 ,بهمن 11:31 1395
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7979مســؤوالن آســتانهای مقــدس بــه حــرم
امامیــن عســكریین مشــرف شــدند

مســؤوالن آســتانهای مقــدس از كشــورهای مختلــف
بــه زیــارت حــرم مطهــر امامیــن عســكریین در
شــهر ســامرا مشــرف شــدند.

8282زائران تایوانی در حرم مطهر علوی

تعــدادی از گردشــگران تایوانــی در حــرم مطهــر علوی
حضــور یافتند.
شنبه 16 ,بهمن 11:36 1395

دوشنبه 18 ,بهمن 18:29 1395

8383مسقف سازى اطراف حرم مطهر علوی
ـون
ـرت عـ
ـد حضـ
ـرداری از گنبـ
ـرده بـ
ـم پـ
8080مراسـ
ـار
ـر طیـ
ـن جعفـ
ـداهلل بـ
ـن عبـ
بـ

مسقفسازی اطراف حرم مطهر علوی آغاز شد.

شنبه 16 ,بهمن 10:24 1395

طــی مراســمی از گنبــد بازســازی شــده حضــرت عــون
بــن عبــداهلل بــن جعفــر طیــار پــرده بــرداری شــد.
دوشنبه 18 ,بهمن 10:31 1395

8484معرفی روز عفاف در كربال

روز والدت حضــرت زینــب ،بــه عنــوان روز عفــاف
نامگــذاری شــد.
8181گردهمایــی بانــوان حافــظ قــرآن عــراق در
شــهر مقــدس كربــا

نخســتین گردهمایــی ملــی بانــوان حافــظ قــرآن
كشــور عــراق ،فــردا برگــزار مــی شــود.
شنبه 16 ,بهمن 16:28 1395

پنج شنبه 14 ,بهمن 09:57 1395
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8585چــاپ تفســیر آلمانــی قــرآن بــرای اولیــن
بــار در عــراق

بــرای اولیــن بــار در عــراق ،تفســیر قــرآن بــه زبــان
آلمانــی چــاپ مــی شــود.

8888آمادگــی بخــش شــعائر و موكــب هــای
حســینی جهــت اســتقبال از ایــام فاطمیــه

شــهر مقــدس كربــا خــود را بــرای برگــزاری ایــام
فاطمیــه آمــاده كــرده اســت.
سه شنبه 12 ,بهمن 08:32 1395

پنج شنبه 14 ,بهمن 09:48 1395

8686برگــزاری كنفرانــس بیــن المللــی ربیــع
الشــهاده

بــه زودی ،جشــنواره بیــن المللــی ربیــع الشــهاده در
شــهر مقــدس كربــا برگــزار خواهــد شــد.
چهارشنبه 13 ,بهمن 16:52 1395
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8989آغــاز فــاز دوم طــرح ســرداب حــرم امــام
حســین

آســتان مقــدس حســینی از آغــاز فــاز دوم پــروژه
ســرداب شــهدا در داخــل حــرم مطهــر حســینی ،خبــر
داد.
چهارشنبه 06 ,بهمن 17:01 1395

9090حضور سفیر ژاپن در بارگاه مقدس علوی
8787تذهیــب گنبــد مقــام امــام زمــان عجــل اهلل
تعالــی فرجــه الشــریف در مســجد ســهله

گنبــد مقــام حضــرت حجــت عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف بــا كاشــی هــای كربالیــی تذهیــب می شــود.
سه شنبه 12 ,بهمن 20:19 1395

ســفیر ژاپــن در عــراق بــه زیــارت بــارگاه مطهــر علــوی
مشــرف شد.
سه شنبه 05 ,بهمن 17:43 1395
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9191مقــام امــام موســی بــن جعفــر در شــهر
مقــدس كربــا

شــهرمقدس كربــا دارای مكانــی مقــدس بــه نــام امــام
موســی بــن جعفــر اســت.
یكشنبه 03 ,بهمن 10:26 1395

ـام در
ـن اسـ
ـن مبیـ
ـه دیـ
ـی بـ
ـك ژاپنـ
ـرف یـ
9292تشـ
ـوی
ـر رضـ
ـرم مطهـ
حـ

یــك جــوان ژاپنــی در حــرم مطهــر رضــوی بــه دیــن
مبیــن اســام مشــرف شــد.

9494افتتــاح فــرودگاه بیــن المللــی كربــا تــا دو
ـر
ـال دیگـ
سـ

فــرودگاه بیــن المللــی شــهر مقــدس كربــا قــرار
اســت ،تــا دو ســال دیگــر افتتــاح شــود.
پنج شنبه 30 ,دی 17:00 1395

9595عــروس ایتالیایــی در حــرم امــام رضــا
مســلمان شــد

یــك بانــوی ایتالیایــی در حــرم مطهــر رضــوی بــه
دیــن مبیــن اســام مشــرف شــد.
شنبه 25 ,دی 09:49 1395

شنبه 02 ,بهمن 21:27 1395

9393ســالروز رحلــت موســی مبرقــع ســام اهلل
عليــه

امــروز  ۲۲ربیعالثانــی ،ســالروز رحلــت امــام زاده
واجــب التعظیــم ،موســی مبرقــع ســام اهلل عليــه
اســت.
شنبه 02 ,بهمن 15:18 1395

9696كپیبــرداری از نســخ خطــی بــرای نخســتین
ـراق
ـار در عـ
بـ

چاپخانــه مركــز انتشــارات الكفیــل در عــراق بــرای
نخســتین بــار ،بــا بهرهبــرداری از یــك تكنولــوژی
ی بــرداری نمــوده و آنهــا را
جدیــد؛ از نســخ خطــی كپـ 
بــه چــاپ میرســاند.
شنبه 25 ,دی 09:25 1395
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9797رونمایــی از ضریــح بازســازی شــده حــرم
مطهــر امیرالمومنیــن علــی

ضریــح مطهــر حــرم امیرالمومنیــن علــی پــس
از ترمیــم و بازســازی روز گذشــته (یكشــنبه) طــی
مراســمی رونمایــی شــد.
دوشنبه 20 ,دی 20:45 1395

ـتانه
ـوی ،در آسـ
ـر علـ
ـرم مطهـ
ـی حـ
ـیاه پوشـ
10100سـ
ـه اول
ـزاداری فاطمیـ
ـام عـ
ایـ

در آســتانه فــرا رســیدن ایــام ســوگواری شــهادت
حضــرت فاطمــه زهــرا( طبــق اولیــن روایــت)؛ حــرم
مطهــر فــاروق اعظــم و صدیــق اكبــر امیرالمومنیــن
علــی بــن ابیطالــب ســیاه پــوش شــد.
دوشنبه 20 ,دی 08:36 1395

ـرت
ـهادت حضـ
ـالروز شـ
ـی ،سـ
ـع الثانـ
ـم ربیـ
9898دهـ
ـام
ـا سـ
ـه علیهـ
ـه معصومـ
فاطمـ

دهــم ربیــع الثانــی ،ســالروز شــهادت كریمــه اهــل
بیــت ،حضــرت فاطمــه معصومــه علیهــا ســام
اســت.
دوشنبه 20 ,دی 11:24 1395

10101ورود ضریــح جدیــد صحابــی بزرگــوار میثــم
ـه
ـه كوفـ
ـار بـ
تمـ

ضریــح جدیــد صحابــی جلیــل القــدر میثــم تمــار بــرای
نصــب بــر روی مــزار ایــن صحابــی شــریف و یــار وفــادار
امیرمومنــان علــی ،بــه كوفــه انتقــال داده شــد.
شنبه 18 ,دی 14:37 1395
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9999بازســازی بــارگاه عمــران بــن علــی بــن
ابیطالــب در اســتان بابــل عــراق

پــروژه بازســازی و مرمــت بــارگاه مقــدس امــام زاده
عمــران بــن علــی علیهمــا ســام در اســتان بابــل
عــراق ،آغــاز شــد.
دوشنبه 20 ,دی 09:54 1395

10102تشــرف يــك بانــوى آلمانــى بــه مذهــب
راســتین تشــيع

يــك بانــوى آلمانــى در حــرم مطهــر امــام رضــا بــه
ديــن اســام و مذهــب راســتین تشــيع ،مشــرف شــد.
شنبه 18 ,دی 11:54 1395
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ـر
ـرم مطهـ
ـو از حـ
ـيعيان بوركينافاسـ
ـارت شـ
10103زیـ
ـين
ـام حسـ
امـ

گروهــی از شــيعيان جمهــوری بوركینافاســو ،بــه
زیــارت حــرم مطهــر امــام حســین مشــرف شــدند.
پنج شنبه 16 ,دی 11:35 1395

10106مراحــل پايانــى آينــه كارى ســقف صحــن
حــرم مطهــر حضــرت عبــاس + عكــس

آينــه كارى ســقف صحــن حــرم حضــرت ابالفضــل
العبــاس بــه مراحــل پايانــى خــود نزديــك مــى
شــود.
یكشنبه 12 ,دی 20:03 1395

ـن
ـرم امامیـ
ـد حـ
ـح جدیـ
ـاخت ضریـ
ـل سـ
10104تكمیـ
ـام
ـا سـ
ـكریین علیهمـ
عسـ

ســاخت ضریــح جدیــد امامیــن عســكریین در شــهر
مقــدس قــم بــه پایــان رســید و آمــاده انتقــال بــه
عــراق و نصــب در حــرم ســامرا اســت.
سه شنبه 14 ,دی 13:44 1395

ـرت
ـر حضـ
ـرم مطهـ
ـای حـ
ـازی ورودی هـ
10107بازسـ
ـاس
عبـ

پــروژه بازســازی ورودی هــای حــرم مطهــر حضــرت
ابالفضــل العبــاس در شــهر مقــدس كربــا آغــاز
شــد.
شنبه 11 ,دی 16:03 1395

10105مراحــل نهایــی بازســازی ضریــح مطهــر
حــرم حضــرت اميرالمومنيــن

بازســازى ضريــح مطهــر حــرم اميرالمومنيــن علــي
روبــه پايــان اســت.
سه شنبه 14 ,دی 08:24 1395

ـتين
ـب راسـ
ـه مذهـ
ـي بـ
ـوي آلمانـ
ـرف بانـ
10108تشـ
ـيع
تشـ

يــك بانــوي آلمانــي بــا حضــور در حــرم مطهــر رضوي،
ـرف شــد.
بــه مذهب راســتين تشــيع مشـ ّ
چهارشنبه 08 ,دی 11:48 1395
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ـام در
ـه اسـ
ـی بـ
ـوان كانادایـ
ـك جـ
ـرف یـ
10109تشـ
حــرم امــام رضا

11112مراحــل نهایــی بازســازی مرقــد مطهــر
دختــران امــام حســن مجتبــی در بابــل عــراق

سه شنبه 07 ,دی 21:08 1395

پنج شنبه 02 ,دی 16:26 1395

یــك جــوان كانادایــی در نخســتین تشــرف خــود بــه
حــرم رضــوی بــه دیــن اســام مشــرف شــد.

11110اردوى دانشــجويان لبنانــى در بــارگاه
ا مير ا لمو منيــن 

اعضــای یــك اردوی دانشــجویی دخترانــه از كشــور
لبنــان طــی ســفر بــه عــراق بــه زیــارت بــارگاه مطهــر
علــوی مشــرف شــدند.
سه شنبه 07 ,دی 21:06 1395
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11111آغــاز مرحلــه دوم ترميــم ضريــح مطهــر
علــوى

ضریــح مطهــر بــارگاه علــوی توســط كارشناســان
بــا تجربــه وكاركنــان آســتان مقــدس علــوی ترمیــم
وجالدهــی مــی شــود.
شنبه 04 ,دی 19:07 1395

پــروژه بازســايى مرقــد دختــران امام حســن مجتبى
بــه پايانــش نزديــك مى شــود.

11113انتشــار  ٢٠٠عنــوان كتــاب پيرامــون
اميرالمومنيــن و نهــج البالغــه توســط كتابخانــه
آســتان علــوى

بیــش از  200عنــوان كتــاب پیرامــون اميرالمومنين
و نهــج البالغــه بــه صــورت لــوح فشــرده توســط
كتابخانــه ی آســتان علــوی منتشــر شــد.
چهارشنبه 01 ,دی 18:46 1395

ـهر مقدس
ـدك در شـ
ـل فـ
ـه نخـ
ـداث مزرعـ
11114احـ
كر بال

بــه همــت آســتان قــدس حســینی پــروژه احــداث
مزرعــه نخــل فــدك بــه وســعت پانصــد هكتــار در
اســتان كربــا اجــرا شــد.
یكشنبه 28 ,آذر 21:02 1395
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ـس
ـوی پـ
ـر علـ
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـی از گنبـ
11115رونمایـ
ـاكاری
ـم وطـ
ـروژه ترمیـ
ـان پـ
از پایـ

هــم زمــان بــا خجســته ميــاد حضــرت خاتــم
االنبيــاء صلــي اهلل عليــه و آلــه و حضــرت امــام جعفــر
صــادق ،طــي مراســمى ،از گنبــد بــارگاه مطهــر
علــوي رونمايــي شــد.
شنبه 27 ,آذر 19:07 1395

11116ســفیر آلمــان در عــراق :علــی بــن ابــی
طالــب متعلــق بــه تمــام بشــریت اســت

ســفیر آلمــان در عــراق گفــت :علــی بــن ابــی طالــب
شــخصیتی اســت كــه ارزش هــای انســانی بــرای تمــام
بشــریت را بــا خــود بــه همــراه دارد.
شنبه 27 ,آذر 18:32 1395

ـوی
ـهرهای عراق از سـ
ـرا در شـ
ـیس زائرسـ
11117تأسـ
آســتان مقدس حســینی

بــه همــت آســتان مقــدس حســینی یــك زائــر ســرای
جدیــد ،در مســیر كربــا بغــداد ســاخته شــد.
پنج شنبه 25 ,آذر 12:25 1395

11118آمــاده ســازی گنبــد مطهــر حــرم علــوی
جهــت افتتــاح در روز والدت پیامبــر اكــرم صلــی
اهلل علیــه و آلــه

مراحــل نهائــی پــروژه طــاكاری گنبــد حــرم مطهــر
امیرالمومنیــن علــی در حــال انجــام اســت.
چهارشنبه 24 ,آذر 12:55 1395

11119توصیف استاد آمریكایی از حرم علوی

اریــك دیویــس ،اســتاد علــوم سیاســی دانشــگا ه
ركــوردز ایالــت نیوجرســی آمریــكا ،بــا حضــور در
حــرم مقــدس علــوی بــرای دومیــن بــار ،از ایــن حــرم
بازدیــد نمــود.
دوشنبه 22 ,آذر 21:23 1395

12120آغاز محافل قرآنی هفتگی آستان علوی

محافــل قرآنــی هفتگــی آســتان مقــدس علــوی ،پــس
از دو مــاه برگــزاری مجالــس عــزاداری در ماههــای
محــرم و صفــر و ایــام محســنیه ،از ســر گرفتــه شــد.
دوشنبه 22 ,آذر 13:45 1395
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12121پــروژه ترمیــم پنجــره هــای ضریــح حــرم
مطهــر امیــر المومنيــن علــی

آســتان مقــدس علــوی كار بازســازی و مرمــت پنجــره
هــای ضریــح امیرالمومنیــن علــی را آغــاز كــرد.
یكشنبه 21 ,آذر 17:04 1395

12124حضور خیل عظیم زائران در شهر سامرا

همزمــان بــا نزدیــك شــدن بــه ســالروز شــهادت امــام
یازدهــم  ،حــرم مقــدس عســكریین و مســیرهای
منتهــی بــه شــهر ســامرا شــاهد حضــور كــم نظیــر
شــیعیان اســت.
سه شنبه 16 ,آذر 19:12 1395

ـكریین
ـدس عسـ
ـتان مقـ
ـام آمادگی آسـ
12125اعـ
ـی
ـران میلیونـ
ـی از زائـ
ـرای پذیرایـ
بـ
ـرم مطهر
ـد حـ
ـی گنبـ
ـاج طالیـ
ـدن تـ
12122بازگردانـ
ا میر ا لمؤ منین

تــاج طالیــی گنبــد حــرم مطهــر اميرالمومنيــن بــه
ایــن مــكان مقــدس بازگردانــده شــد.
شنبه 20 ,آذر 09:52 1395
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ـرت
ـرم حضـ
ـد در حـ
ـاي جديـ
ـرده هـ
ـب پـ
12123نصـ
ـاس
عبـ

پــرده هــاي جديــد ،زينــت بخــش حــرم قمــر بنــي
هاشــم شــد.
پنج شنبه 18 ,آذر 18:46 1395

بــا نزدیــك شــدن ایــام شــهادت امــام حســن
عســكری ،تولیــت حــرم مطهــر عســكریین بــا
اشــاره بــه حضــور میلیونــی زائــران در ایــن ایــام ،خبــر
از آمادگــی ایــن حــرم و آســتان بــرای پذیــرش زائــران
و عــزاداران داد.
شنبه 13 ,آذر 14:28 1395

12126زیــارت حــر در آخریــن چهــار شــنبه مــاه
صفــر

تعــدادی زیــادی از اهالــی شــهر مقــدس كربــا طبــق
یــك ســنت دیرینــه چهارشــنبه آخــر مــاه صفــر را بــه
زیــارت حــر بــن یزیــد ریاحــی رفتنــد.
چهارشنبه 10 ,آذر 14:32 1395
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12127تشــرف ميليونهــا زائــر بــه شــهر مقــدس
نجــف در ســالروز شــهادت پیامبــر

ميليونهــا زائــر در ايــام شــهادت پيامبــر اســام  وارد
شــهر مقــدس نجــف شــده اند.
سه شنبه 09 ,آذر 08:56 1395

ـر
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـاكاری گنبـ
ـرح طـ
ـان طـ
12128پایـ
امیرالمومنیــن

پــروژه ی ترمیــم دیــواره ی گنبــد بــارگاه مقــدس
امیرالمومنیــن ،بــا نصــب آخریــن خشــت طــاكاری
شــده توســط تولیــت آســتان مقــدس علــوی بــه پایــان
رســیده و در آســتانه ی رونمایــی قــرار گرفــت.

ـون
ـم ميليـ
ـه و نيـ
ـش از سـ
ـان بيـ
ـامرا ميزبـ
13130سـ
ـن
ـر اربعيـ
زائـ

شــهر ســامرا و حــرم اماميــن عســكريين طــى روزهــاى
گذشــته ميزبــان ســه ونيــم ميليــون زائــر از اقصــى
نقــاط جهــان بــود.
دوشنبه 01 ,آذر 13:28 1395

13131افزايــش شــمار زائــران ،و پيــاده روى
عاشــقان اهــل بيــت بــه ســوى حــرم ســامرا

شــیعیان و محبــان اهــل بیــت ،بــا حضــور چشــم
گیــر خــود در مســیر كاظمیــن ســامرا ،همــه را
غافلگیــر كــرده انــد.
یكشنبه 23 ,آبان 19:34 1395

یكشنبه 07 ,آذر 18:07 1395

12129ســامرا همچنــان ميزبــان زائــران اماميــن
عســكريين

ورود زائــران اماميــن عســكريين بــه شــهر ســامرا
همچنــان ادامــه دارد.
شنبه 06 ,آذر 19:50 1395

13132طوالنــی تریــن پرچــم عــزای حســینی وارد
ـد
ـا شـ
كربـ

طوالنــی تریــن پرچــم عــزای ســید و ســاالر شــهیدان
حضــرت اباعبــداهلل الحســین بــه طــول  3كیلومتــر
وارد شــهر مقــدس كربــا شــد.
شنبه 22 ,آبان 09:51 1395
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13133افزایش حضور زائران امامین عسكریین در شهر مقدس سامراء

عاشــقان و شــیفتگان اهــل بیــت همچنــان بــراى زیــارت امامیــن عســكریین بــه شــهر مقــدس ســامرا
مشــرف ميشــوند تــا ایــن مــكان مقــدس روز بــه روز شــاهد افزايــش حضــور عظیــم زائــران از اقصــی نقــاط
جهــان باشــد.
شنبه 22 ,آبان 08:49 1395

ـى
ـن مجتبـ
ـام حسـ
ـهادت امـ
ـت شـ
13134بزرگداشـ
ـهر
ـى شـ
ـرت در نزديكـ
ـران آن حضـ
ـارگاه دختـ
در بـ
ـا
ـدس كربـ
مقـ

عاشــقان و شــيفتگان امــام حســن مجتبــى در
اقصــى نقــاط جهــان بــا برپايــى مراســم عــزادارى
شــهادت دوم امــام مظلــوم خويــش را بــه ســوگ
نشســتند.

13135شــهر ســامرا ميزبــان هــزاران زائــر از
اقصــى نقــاط جهــان

هــزاران تــن از شــیعیان جهــت زيــارت حــرم مطهــر
اماميــن عســكريين وارد شــهر ســامرا شــدند.
چهارشنبه 19 ,آبان 08:49 1395

چهارشنبه 19 ,آبان 10:31 1395
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13136میزبانــی آســتان مقــدس علــوی از 150
هــزار زائــر در روز

آســتان مقــدس علــوی در ایــام زیــارت میلیونــی
اربعیــن حســینی روزانــه میزبــان بیــش از 150هــزار
تــن از زائــران حســینی خواهــد بــود.
سه شنبه 11 ,آبان 16:23 1395
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ـرآن
ـی قـ
ـت مربـ
ـن دوره تربیـ
ـزارى نهمیـ
13137برگـ
ـزی
ـوان در اندونـ
ـژه بانـ
ویـ

نهمیــن دوره تربیــت مربــی قــرآن ویــژه بانــوان بــه
مــدت  ۱۰روز و بــا حضــور  ۱۸بانــوی شــركتكننده
در شــهر باندونــگ اندونــزی برگــزار شــد.
یكشنبه 09 ,آبان 18:14 1395

13138برگــزارى جشــنواره تراتيــل الســجاديه در
شــهر مقــدس كربــا

ســومين جشــنواره ســاالنه تراتيــل الســجاديه بــا شــعار
رســاله حقــوق امــام ســجاد در شــهر مقــدس كربــا
برگــزار گرديد.
شنبه 08 ,آبان 10:14 1395

13139افتتــاح نمایشــگاه كتــاب تراتیــل الســجادیه
در شــهر مقــدس كربــا

نمایشــگاه كتــاب تراتیــل الســجادیه فعالیــت هــای
خــود را در حاشــیه دومیــن جشــنواده بیــن المللــی
تراتیــل الســجادیه آغــاز كــرد.
سه شنبه 04 ,آبان 15:27 1395

14140بيســت و ســوم محــرم الحــرام ١٤٣٨
یازدهمیــن ســالگرد فاجعــه تخريــب حرميــن
عســكر يين 

یــازده ســال پیــش ،در صبــح روز بيســت و ســوم
محــرم  ۱۴۲۷هجــرى ،دشــمنان اهلبيــت بــا ۲۰۰
كيلوگــرم مــواد منفجــره ،حــرم امامیــن عســكریين
در شــهر ســامرا را تخريــب كردنــد.
دوشنبه 03 ,آبان 20:08 1395

ـن
ـانه اى اربعيـ
ـش رسـ
ـتين همايـ
ـى نخسـ
14141برپايـ
ـينى
ـدس حسـ
ـتان مقـ
ـوى آسـ
از سـ

آســتان مقــدس حســينى نخســتين همايــش رســانه
اى اربعيــن را بــا حضــور مديــران و مســوالن رســانه
هــاى مختلــف و شــبكه هــاى متعــدد شــيعى برگــزار
نمــود.
شنبه 01 ,آبان 18:40 1395

14142نظافــت و شستشــوى خيابانهــاى اطــراف
حــرم امــام حســين و حضــرت عبــاس

اعضــاى هيئــت هــا و تكايــاى خدماتــى پــس از پايــان
فعاليــت هــاى خــود در دهــه اول مــاه محــرم اقــدام بــه
شستشــو و نظافــت خيابانهــاى منتهــى بــه حــرم امــام
حســين و حضــرت عبــاس نمودنــد.
شنبه 01 ,آبان 15:52 1395
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14143تأســیس شــورای عالــی قــرآن در كشــور
عــراق

شــورای عالــی قــرآن كریــم بــا هــدف ترويــج فرهنــگ
قــرآن و اهــل بيــت در عــراق و افزایــش همــكاری و
هماهنگــی میــان مؤسســات قرآنــی وابســته بــه عتبات
عالیــات ایــن كشــور تأســیس شــد.
شنبه 01 ,آبان 13:57 1395

14144آمادگــی آســتان مقــدس حســینی بــرای
مراســم روز شــهادت امــام حســین

آســتان مقــدس حســینی آمادگــی خــود را جهــت
برگــزار كــردن باشــكوه مراســم روز شــهادت امــام
حســین و اســتقبال از عــزاداران عاشــورایی اعــام
كــرد.
یكشنبه 18 ,مهر 11:01 1395
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14145آمادگــی آســتان هــای مقــدس حســینی و
ـورا
ـان روز عاشـ
ـه زنـ
ـتقبال از قمـ
ـرای اسـ
ـی بـ
عباسـ

خادمــان آســتان هــای مقــدس حســینی و عباســی در
شــهر مقــدس كربــا خــود را بــرای اســتقبال از دســته
هــای قمــه زنــی روز عاشــورا مهیــا میكننــد.
شنبه 17 ,مهر 18:23 1395

14146ســفیر بنــگالدش در حــرم مطهــر علــوی :
ـت
ـانیت اسـ
ـزرگ انسـ
ـی بـ
ـن حامـ
ـر المؤمنیـ
امیـ

ســفیر كشــور بنــگالدش در بغــداد پــس از ارائــه
اســتوارنامه خــود بــه زیــارت بــارگاه مطهــر علــوی
مشــرف شــد.
دوشنبه 12 ,مهر 17:43 1395

14147مــوج گســترده ســفر زائــران حســینی از
مــرز هــای زمینــی عــراق

بــا فرارســیدن مــاه محــرم الحــرام مــوج گســترده زوار
حســینی از كشــورهای همجــوار عــراق بــرای تشــرف
بــه زیــارت كربــا رهســپار مرزهــای زمینــی ایــن
كشــور شــدند.
دوشنبه 12 ,مهر 17:41 1395

ـينى
ـر حسـ
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـم گنبـ
ـض پرچـ
14148تعويـ
بــه نشــانه آغــاز مــاه حــزن وانــدوه ،محــرم
الحــرام

پرچــم گلگــون گنبــد بــارگاه ملكوتــى حضــرت
اباعبــداهلل الحســين ،بــا پرچــم مشــكى تعويــض
شــد.
یكشنبه 11 ,مهر 20:15 1395
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14149پــروژه ترمیــم وطــاكاری گنبــد مطهــر
علــوی در شــرف پایــان

پــروژه ترمیــم وطــاكاری گنبــد بــارگاه مطهــر علــوی
مراحــل پایانــی خــود را ســپری مــی كنــد.
یكشنبه 11 ,مهر 15:50 1395

15152تــاش آســتان مقــدس حســینی بــرای ثبــت
ـكو
ـراث جهانی یونسـ
ـت میـ
ـن در فهرسـ
ـارت اربعیـ
زیـ

مركــز تحقیقــات و پژوهــش كربــا وابســته بــه آســتان
مقــدس حســینی از تــاش خــود بــرای قــرار دادن
مراســم زیــارت اربعیــن حســینی در فهرســت میــراث
جهانــی یونســكو خبــر داد.
چهارشنبه 07 ,مهر 11:52 1395

15150برپایــی اولیــن همایــش ســاالنه مراقــد
مطهــر شــیعیان در شــهر مقــدس نجــف

تولیــت آســتان مقــدس علــوی بــا هــدف ارتقــای
ســطح خدمــات رســانی بــه زائریــن اقــدام بــه برپایــی
همایــش مراقــد مطهــر شــيعيان نمــود.
شنبه 10 ,مهر 09:21 1395

15153برگــزاری پنجمیــن همایــش تبلیغــی حــرم
امــام حســین

بــه مناســب نزدیــك شــدن مــاه محــرم ،حــرم مطهــر
امــام حســین اقــدام بــه برگــزاری پنجمیــن
همایــش تبلیغــی خــود نمــود.
یكشنبه 04 ,مهر 14:21 1395

15151آغــاز فعالیــت بخــش شــعائر و مواكــب
حســینی در اســتقبال از هیئتهــا و موكبهــای
عــزاداری

در آســتانه مــاه محــرم الحــرام بخــش شــعائر و
موكبهــای عــزاداری وابســته بــه آســتان مقــدس
حســینی فعالیتهــای خــود را در ســاماندهی و ارائــه
مــكان مناســب بــرای اســتقرار هیئتهــا و تكایــای
حســینی آغــاز كــرد.
چهارشنبه 07 ,مهر 13:12 1395

15154هديــه شــيعيان پاكســتان بــه حــرم مطهــر
علــوى

گروهــى از شــيعيان پاكســتانى طــى زيــارت حــرم
مطهــر اميرالمومنيــن هدايــاى ارزشــمندى را بــه
ايــن آســتان اهــدا نمودنــد.
یكشنبه 04 ,مهر 14:00 1395
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15155بازگشــایی گلدســتههای حــرم امامیــن
جوادیــن

عملیــات مرمــت و بازســازی گلدســتههای حــرم
مطهــر امامیــن جوادیــن ،بــه پايــان رســيد
دوشنبه 29 ,شهریور 20:36 1395

 ۱۵15158هــزار متــر از صحــن حضــرت فاطمــه
آمــاده بهرهبــرداری

همزمــان بــا عیــد ســعید غدیــر  15هــزار متــر از پروژه
توســعه فضــای غربــی حــرم مطهــر امیرالمومنیــن
بــا نــام صحــن حضــرت فاطمــه افتتــاح مــی شــود.
دوشنبه 29 ,شهریور 11:27 1395

15156ورود زائــران بــه شــهر مقــدس نجــف و
جشــن و ســرور شــيعيان در عيــد ســعيد غديــر

تاكنــون صدهــا هــزار زائــر از شــهر هــا و كشــور هــاى
مختلــف وارد شــهر مقــدس نجــف شــدند.
دوشنبه 29 ,شهریور 16:59 1395

ـط
ـان توسـ
ـح الجنـ
ـون مفاتیـ
ـك میلیـ
ـاپ یـ
15159چـ
ـاس
ـرت عبـ
ـرم حضـ
حـ

آســتان مقــدس عباســی تصمیــم دارد ،بــرای اولیــن
بــار كتــاب مفاتیــح الجنــان را در شــمارگان یــك
میلیــون نســخه بــه چــاپ رســاند.
شنبه 27 ,شهریور 17:57 1395
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ـا 14
ـوی بـ
ـارگاه علـ
ـرای بـ
ـن وسـ
ـن صحـ
15157تزییـ
ـاخه گل
ـزار شـ
هـ

16160طــرح ويــژه پليــس نجــف در آســتانه عیــد
ســعيد غدیــر

دوشنبه 29 ,شهریور 16:11 1395

شنبه 27 ,شهریور 14:33 1395

گلــكاران نیكــوكار ایرانــی هــر ســال بــارگاه علــوی را
در  13رجــب و  18ذی حجــه بــا گل تزییــن مــی
كننــد.

فرماندهــی پلیــس نجــف اشــرف ،از اجــرای طــرح
امنیتــی ویــژه حمایــت از زائــران بــارگاه مطهــر امیــر
المومنیــن ،بــه مناســبت عیــد غدیــر خــم خبــر داد.
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16161تشــرف یــك هیئــت اروپایــی بــه زیــارت
امیرالمومنیــن

16164آغــاز عملیــات نصــب ماذنــه گلدســتههای
ـل
ـن عقیـ
ـلم ابـ
ـان مسـ
ـرم طفـ
حـ

یــك هیئــت اروپائــی متشــكل از ملیــت هــای مختلــف
بــه زیــارت حــرم امیــر المؤمنیــن در شــهر مقــدس
نجــف مشــرف شــدند.

عملیــات نصــب ماذنــه گلدســتههای حــرم مطهــر
فرزنــدان ســفیر كربــا ،حضــرت مســلم ابــن عقیــل
در شــهر مســیب عــراق آغــاز شــد.

ـا
ـان بـ
ـوی همزمـ
ـر علـ
ـد مطهـ
ـی از گنبـ
16162رونمایـ
ـوی
ـارك نبـ
ـاد مبـ
میـ

16165همــكاری كتابخانــه عتبــه علــوی بــا
دانشــكده پزشــكی دانشــگاه كوفــه

شنبه 27 ,شهریور 10:30 1395

تولیــت آســتان مقدس علــوی در بازدیــد از روند ترمیم
و طــاكاری گنبــد مطهــر حــرم امیرالمومنیــن از
رونمایــی ایــن گنبــد درمیــاد بــا بركــت حضــرت
رســول اكــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه ،خبــر داد.
چهارشنبه 24 ,شهریور 17:10 1395

ـاى
ـدان هـ
ـا گلـ
ـف بـ
ـدس نجـ
ـهر مقـ
ـن شـ
16163تزييـ
ـر
ـد غدیـ
ـتانه عیـ
ـى در آسـ
زينتـ

خادمــان واحــد گلخانــه و خدمــات خارجــی آســتان
علــوی بــا همــكاری شــهرداری مشــهد مقــدس نجــف
و بــه مناســبت عیــد غدیــر ،خیابانهــای اطــراف حــرم
مطهــر را بــا  6هــزار بوتــه و درختچــه تزیینــی آراســته
كردنــد.
سه شنبه 23 ,شهریور 18:54 1395

شنبه 20 ,شهریور 14:49 1395

روابــط عمومــی بخــش امــور فرهنگــی و فكــری
آســتان مقــدس علــوی از انعقــاد قــرارداد همــكاری
بیــن كتابخانــه ایــن آســتان مقــدس بــا دانشــگاه كوفــه
خبــر داد.
دوشنبه 15 ,شهریور 19:46 1395

16166تجلیــل از مســنترین و خردســالترین
حافظــان قــرآن در شــهر مقــدس كربــا

آســتان مقــدس حســینی از مســنترین و
خردســالترین حافــظ كل قــرآن در عــراق تجلیــل
كــرد.
سه شنبه 09 ,شهریور 11:37 1395
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ـن
ـر كاظميـ
ـرم مطهـ
ـف حـ
ـاى مختلـ
ـه هـ
16167برنامـ
ـواد
ـام جـ
ـهادت امـ
در شـ

در آســتانه ایــام شــهادت حضــرت امــام جــواد،
حــرم مطهــر امامیــن كاظمیــن در شــهر مقــدس
كاظمیــن ســیاه پــوش شــد.
دوشنبه 08 ,شهریور 20:27 1395

ـب
ـا و مواكـ
ـت هـ
ـش هيئـ
ـی بخـ
ـام امادگـ
17170اعـ
ـتقبال
ـرای اسـ
ـى بـ
ـينى و عباسـ
ـدس حسـ
ـتان مقـ
آسـ
ـه
ـران عرفـ
از زائـ

بخــش هيئــت هــا و مواكــب آســتان مقــدس حســينى
و عباســى از آمادگــى خــود بــراى اســتقبال از
زائــران ميليونــى شــهر مقــدس كربــا در زيــارت روز
ترفــه خبــر داد.
شنبه 06 ,شهریور 16:52 1395

16168ســياه پوشــى حــرم مطهــر اماميــن
كا ظمیــن 

در آســتانه ایــام شــهادت حضــرت امــام جــواد،
حــرم مطهــر امامیــن كاظمیــن در شــهر مقــدس
كاظمیــن ســیاه پــوش شــد.
دوشنبه 08 ,شهریور 19:48 1395

17171حضــور صدهــا هــزار زائــر در روز زيارتــى
امــام رضــا در شــهر مقــدس مشــهد

صدهــا هــزار زائــر از شــهرها و كشــورهاى دور و نزديك
در روز زيــارت خاصــه امــام رضــا بــه حــرم مطهــر
ثامــن الحجــج مشــرف شــدند.
شنبه 06 ,شهریور 10:26 1395
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16169نمایــش ضریــح مشــابه ضريــح امــام
حســین در آلمــان

مــوزه آســتان مقــدس حســینی آمادگــی خــود را
جهــت شــركت در نمایشــگاه بینالمللــی كلــن
آلمــان و نمایــش ضریحــى مشــابه ضريــح مطهــر امــام
حســین در ایــن نمایشــگاه اعــام داشــت.
یكشنبه 07 ,شهریور 16:09 1395

17172ترجمــه و چــاپ دو كتــاب بــا محوریــت
امیرالمومنیــن بــه زبــان ســوئدی

كار ترجمــه دو كتــاب بــا محوریــت حضــرت
امیرالمومنیــن توســط آســتان مقــدس علــوی ،بــه
پایــان رســید.
چهارشنبه 03 ,شهریور 17:46 1395

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

ـهد
ـهر مقدس مشـ
ـر در شـ
ـا زائـ
ـور ميليونهـ
17176حضـ
ـام رضا
ـاد امـ
ـيعيان در ميـ
ـادى شـ
ـن و شـ
و جشـ
ـی
ـش بینالمللـ
ـان همایـ
ـی؛ میزبـ
ـرم عباسـ
17173حـ
امام حســین

آســتان مقــدس عباســی ،از برگــزاری نخســتین
همایــش بینالمللــی امــام حســین در حــرم مطهــر
حضــرت عبــاس خبــر داد.

در روزهــاى پايانــى دهــه رضويــه و همزمــان بــا ميــاد
امــام علــى بــن موســى الرضــا ،شــهر مقــدس
مشــهد ميزبــان ميليــون هــا زائــر از اقصــى نقــاط
جهــان اســت.
یكشنبه 24 ,مرداد 20:39 1395

سه شنبه 02 ,شهریور 17:40 1395

17174حضــور قاريــان بحرينــى در حــرم مطهــر
علــوى

17177تدویــن نخســتین واژهنامــه دینــی ویــژه
ـژه
ـی ویـ
ـه دینـ
ـتین واژهنامـ
ـن نخسـ
ـنوایان تدویـ
ناشـ
ناشــنوایان

دارالقــرآن آســتان مقــدس علــوی بــرای دومیــن ســال
پیاپــی ،دوره قرآنــی ویــژهای بــا حضــور دههــا تــن از
قاریــان و حافظــان برجســته بحریــن برگــزار كــرد.

مركــز تخصصــی ناشــنوایان امــام حســین ،وابســته
بــه آســتان مقــدس حســینی؛ نخســتین واژهنامــه
دینــی تصویــریِ ویــژه ناشــنوایان را تدویــن كــرد.

قرآنــی
اســتعدادهای
17175شناســایی
كربــا
اســتان
در
دانشآمــوزی

17178تجلیــل از دختــران حافــظ قــرآن در حــرم
حســینی

دوشنبه 25 ,مرداد 09:28 1395

چهارشنبه 20 ,مرداد 10:02 1395

سه شنبه 02 ,شهریور 15:18 1395

دارالقــرآن آســتان مقدس حســینی ،از طریــق برگزاری
دورههــای تابســتانه آمــوزش قــرآن ویــژه دانشآمــوزان
پســر مــدارس اســتان كربــا ،اســتعدادهای درخشــان
در زمینههــای مختلــف تــاوت ،تجویــد و حفــظ
قــرآن را شناســایی كــرد.

شنبه 23 ,مرداد 12:55 1395

مراســم تجلیــل از  ۱۵۰دختــر حافــظ قــرآن از
اســتانهای مختلــف عــراق ،بــه همــت واحــد آمــوزش
قــرآن وابســته بــه شــعبه تبلیغــات دینــی بانــوان
ِ
آســتان مقــدس حســینی در حــرم مطهــر حســینی در
شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.

221

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

17179كتابخانــه حــرم حضــرت عبــاس در شــهر
مقــدس كربــا

یكــی از بخــش هــای وابســته بــه آســتان مقــدس
عباســی ،كتابخانــه حــرم مطهــر اســت كــه  50هــزار
جلــد كتــاب زینــت بخــش قفســه هــای آن بــوده و
از تنــوع فكــری فرهنگــی ویــژه ای در زمینــه هــای
دینــی ،فرهنگــی و تاریخــی برخــوردار اســت.
شنبه 16 ,مرداد 09:07 1395

ـتانی
ـان و حافظان پاكسـ
ـى قاريـ
ـه قرآنـ
18182برنامـ
در آســتان مقــدس علوی

شــماری از نونهــاالن و نوجوانــان قرآنــی از كشــور
پاكســتان ،در برنامــه قرآنــى حــرم امیرالمومنیــن
شــركت كردنــد.
شنبه 02 ,مرداد 10:40 1395

18180پیشــرفت  50درصــدی پــروژه ترمیــم گنبــد
مطهــر علــوی

حجــت االســام والمســلمین ســید نــزار حبــل المتیــن
بــا حضــور در محــل پــروژه ترمیــم گنبــد مطهــر
بــارگاه مطهــر علــوی از اتمــام پنجــاه درصــدی ایــن
پــروژه خبــر داد.
یكشنبه 03 ,مرداد 20:11 1395
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18181مرمــت و بازســازی دربهــای ورودی حــرم
مطهــر حضــرت عبــاس

در ادامــه اقدامــات دوره ای بخــش نگهــداری و
مهندســی آســتان مقــدس عباســی ،مرمــت دربهــای
ورودی حــرم مطهــر حضــرت اباالفضــل العبــاس در
دســتور كار قــرار گرفــت.
شنبه 02 ,مرداد 11:21 1395

18183اولیــن مســابقه مداحــی در كربــا برگــزار
ـد
شـ

آســتان مقــدس حســینی بــا همــكاری هیئــت شــعرا و
مداحــان اهــل بیــت ،در شــهر مقــدس كربــا ،اولین
مســابقه بــزرگ مداحــان حســینی را برگــزار كــرد.
چهارشنبه 30 ,تیر 20:39 1395

ـد
ـد مرقـ
ـدن گنبـ
ـامانـ
ـی در برپـ
ـزه الهـ
18184معجـ
ـين
ـام حسـ
ـر امـ
مطهـ

راز پابرجايــى گنبــد حــرم مطهــر اباعبــداهلل
الحســين ،مســئوالن طــرح ترفيــع ايــن گنبــد را
شــگفت زده كــرد.
شنبه 26 ,تیر 19:56 1395
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18185آغــاز دورههــای تابســتانه آمــوزش قــرآن
آســتان عباســی

دورههــای تابســتانه آمــوزش قــرآن آســتان مقــدس
حضــرت عبــاس در ســال  ۲۰۱۶میــادی ،در شــهر
مقــدس كربــا و ســایر اســتانهای عــراق آغــاز شــد.
سه شنبه 22 ,تیر 19:30 1395

18186شــهر مقــدس كربــا؛ میزبــان دومیــن
جشــنواره بینالمللــی امــام باقــر

دومیــن جشــنواره بینالمللــی امــام باقــر ۲۴ ،و
 ۲۵تیرمــاه بــه همــت بخــش امــور فكــری و فرهنگــی
آســتان مقــدس حضــرت عبــاس در شــهر مقــدس
كربــا برگــزار میشــود.

18188حضــور خيــل عظيــم زائــران اماميــن
عســكريين در ســامرا

طبــق ســنوات گذشــته ســنت حســنه زیــارت حــرم
امامیــن عســكریین ،توســط هیئــت يــارى و فتــح
مراقــد اهلبيــت انجــام شــد.
شنبه 12 ,تیر 19:52 1395

ـدس
ـهر مقـ
ـران شـ
ـهروندان و زائـ
ـتقبال شـ
18189اسـ
ـر
ـی اكبـ
ـردان علـ
ـربازان گـ
ـا از سـ
كربـ

اهالــی شــهر مقــدس كربــا و زائــران حــرم ســید
الشــهدا از گــردان حضــرت علــی اكبــر كــه در
آزادســازی فلوجــه از دســت ســنی هــای تكفیــری
داعــش ســهیم بودنــد ،اســتقبال كردنــد.
شنبه 12 ,تیر 19:40 1395

شنبه 19 ,تیر 16:35 1395

18187پايــان يافتــن بازســازی نقــاط آســیبدیده
ـب
ـرت زینـ
ـرم حضـ
حـ

بــا پايــان يافتــن كاشــیكاری گلدســته دوم حــرم
حضــرت زینــب ،پــروژه بازســازی نقــاط آســیب
دیــده ایــن حــرم پایــان یافــت.
دوشنبه 14 ,تیر 01:37 1395

ـراى
ـا بـ
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـران از شـ
ـت زائـ
19190حركـ
ـكريين
ـن امامين عسـ
ـكوه حرميـ
ـارت باشـ
زيـ

هیئــت يــارى و فتــح مراقــد اهلبيــت اعــام
كــرد طبــق روال ســال هــای گذشــته اقــدام بــه
ارائــه خدمــات رايــگان بــراى زيــارت حــرم اماميــن
عســكريين در مــاه رمضــان نمــوده اســت.
پنج شنبه 10 ,تیر 20:06 1395
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ـده از دوره امام
ـف شـ
ـای كشـ
ـكه هـ
ـل سـ
19191تحویـ
ـینی
ـدس حسـ
ـتان مقـ
ـوزه آسـ
ـه مـ
ـا بـ
رضـ

مــوزه آســتان مقــدس حســینی از دریافــت حــدود
 ۲۲۵ســكه نقــره و  ۳۰ســكه طــای بازمانــده از دوره
امــام رضــا علیــه اســام ،از ســوی یكــی از شــهروندان
عراقــى خبــر داد.

19194محصــوالت فرهنگــی آســتان علــوی ویــژه
مــاه مبــارك رمضــان منتشــر شــد

آســتان مقــدس علــوی مجموعــه ای از محصــوالت
فرهنگــی ویــژه مــاه مبــارك رمضــان را منتشــر كــرد.
دوشنبه 31 ,خرداد 21:01 1395

سه شنبه 08 ,تیر 20:44 1395

ـف
ـدس نجـ
ـهر مقـ
ـر در شـ
ـا زائـ
ـور ميليونهـ
19192حضـ
 +عكس

ميليونهــا زائــر در ايــام شــهادت حضــرت
اميرالمؤمنيــن وارد شــهر مقــدس نجــف شــدند.
یكشنبه 06 ,تیر 23:56 1395

ـر
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـاكاری گنبـ
ـل طـ
ـه مراحـ
19193ادامـ
ا میر ا لمؤ منین 
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عملیــات بازســازی و تذهیــب مجــدد گنبــد بــارگاه
حــرم مطهــر امیرالمومنیــن ،آخریــن مراحــل كار
خــود را ســپری میكنــد و هــم اكنــون حــدود یــك
ســوم ترمیــم طــاى خشــتهاى گنبــد بــه پایــان
رســیده اســت.
سه شنبه 01 ,تیر 01:49 1395

 ۱۲۰19195محفــل قرآنــی رمضانــی ویــژه بانــوان
در شــهر مقــدس كربــا

شــعبه تبلیغــات دینــی بانــوان وابســته بــه حــرم
مطهــر امــام حســین اعــام كــرده  120محفــل
قرآنــی ویــژه بانــوان در مــاه مبــارك رمضــان در شــهر
مقــدس كربــا در حــال برگــزاری اســت.
چهارشنبه 26 ,خرداد 19:38 1395

19196افتتــاح مركــز قرآنــی وابســته بــه حــرم
حضــرت عبــاس در لنــدن

در راســتای ارائــه خدمــات علمــی و معــارف قرآنــی بــر
اســاس مكتــب و اندیشــه اهــل بیــت و بــا توجــه
بــه رســیدن مــاه مبــارك رمضــان ،آســتان مقــدس
عباســی یــك مركــز قرآنــی را در لنــدن افتتــاح كــرد.
سه شنبه 18 ,خرداد 18:28 1395
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ـرف
ـف اشـ
ـی نجـ
ـت دینـ
ـاب مرجعیـ
ـار كتـ
19197انتشـ
ـال
ـزار سـ
ـول هـ
در طـ

كتابــی بــا عنــوان مرجعیــت دینــی نجــف اشــرف در
طــول هــزار ســال اثــر محمــد حســین علــی الصغیــر
توســط مركــز پژوهــش هــای شــهر مقــدس كربــا
وابســته بــه آســتان مقــدس حســینی منتشــر شــد.

20200ختــم قــرآن رمضانیــه نوجوانــان در حــرم
مقدس علـــوی

ن بــار ،جلســات رمضانیــه ختــم ترتیــل
بــرای نخســتی 
قــرآن ،ویــژه نوجوانــان در حــرم مطهــر علوی در شــهر
مقــدس نجــف برگــزار میشــود.
دوشنبه 10 ,خرداد 17:16 1395

شنبه 15 ,خرداد 16:29 1395

20201همايــش دوميــن ســالگرد فتــواى عليــه
داعــش از ســوى آســتان مقــدس عباســى

19198اتمــام بازســازی طــاكاری گنبــد حــرم
امامیــن عســكریین

كار ســاخت و ترمیــم گنبــد حــرم امامیــن عســكریین
از داخــل و خــارج بــه اتمــام رســید.

اولیــن همایــش ســاالنه فتــوای دفــاع مقــدس همزمان
بــا دومیــن ســالگرد صــدور ایــن فتــوی ،در ســالن
اجتماعــات امــام حســن آســتان مقــدس عباســی
برگــزار گردیــد.
یكشنبه 09 ,خرداد 16:07 1395

پنج شنبه 13 ,خرداد 13:05 1395

19199دوره آمــوزش تجویــد امــام مهــدی (عجــل
تعالــی فرجــه الشــریف) در شــهر مقــدس كربــا

دوره آمــوزش تجویــد امــام مهدی(عجــل اهلل تعالــی
فرجــه الشــریف) ویــژه پســران؛ در شــهر مقــدس
كربــا در حــال برگــزاری اســت.
دوشنبه 10 ,خرداد 17:55 1395

ـرم
ـادم حـ
ـوان خـ
ـژه بانـ
ـد ویـ
ـوزش تجویـ
20202آمـ
ـوی
علـ

ســومین دوره قرآنــی الكوثــر بــا هــدف آمــوزش احــكام
تجویــد و قرائــت صحیــح قــرآن بــه بانــوان خــادم
آســتان مقــدس امیرالمومنیــن علــی در حــال
برگــزاری اســت.
شنبه 08 ,خرداد 16:52 1395

225

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
یكشنبه 02 ,خرداد 18:59 1395

ـرم
ـد حـ
ـی كاری  18گنبـ
ـات كاشـ
ـام عملیـ
20203اتمـ
ـاس
ـرت عبـ
ـر حضـ
مطهـ

عملیــات كاشــی كاری گنبــد هــای حــرم مطهــر
حضــرت عبــاس طبــق برنامــه از پیــش تعییــن
شــده و مطابــق بــا مشــخصات فنــی بــا كاشــی
كربالئــی بــه اتمــام رســید.
شنبه 08 ,خرداد 12:32 1395

ـه
ـم بـ
ـرآن كریـ
ـا قـ
ـس بـ
ـل انـ
ـی محفـ
20206برپائـ
مناســبت اعیــاد شــعبانیه

همزمــان بــا دهــه مهدویــت و ایــام خجســته و میمــون
اعیــاد شــعبانیه ،آموزشــكده قــرآن كریــم وابســته
بــه قســمت امــور معــارف اســامی و انســانی آســتان
مقــدس عباســی محفلــی قرآنــی در محوطــه بیــن
الحرمیــن برگــزار نمــود.
شنبه 01 ,خرداد 19:13 1395

20204مصحــف آســتان مقــدس عباســی روانــه
بــازار شــد

نخســتین مصحــف بــه چــاپ رســیده توســط آســتان
مقــدس عباســی ،در قطــع وزیــری از ســوی مركــز
علــوم و تفســیر قــرآن وابســته بــه ایــن آســتان
مقــدس ،روانــه بــازار كتــاب شــد.
شنبه 08 ,خرداد 12:14 1395

20207نصــب ضریــح امــام حســین در داخــل
ســرداب امــام عصــر

نصــب ضریــح قديمــى امــام حســین در داخــل
ســرداب امــام عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف،
واقــع در ضلــع شــمالی حــرم مطهــر حســینی بــه
پایــان رســید.

226
ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـه شـ
ـر بـ
ـا زائـ
20205ورود ميليونهـ
ـعبان
ـه شـ
در نيمـ

ميليونهــا زائــر جهــت زيــارت اباعبــداهلل الحســين
در نيمــه شــعبان وارد شــهر مقــدس كربــا شــدند.

شنبه 01 ,خرداد 14:29 1395
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20208ترميــم درب اذن دخــول حــرم مطهــر
ا مير ا لمؤ منيــن 

درب اذن دخــول بــه حــرم مطهــر علــوی در ایــوان
طــا كــه قدمــت آن بــه نیــم قــرن مــی رســد ،بــه
كارگاه نجــاری ایــن آســتان منتقــل شــد ،تــا توســط
اســتادكاران كارگاه نجــاری ترمیــم شــود.

21210رونمايى ار وروردی باب العلقمی

همزمــان بــا ایــام خجســته و میمــون اعیــاد شــعبانیه،
ســاختمان جدیــد بــاب العلقمــی حــرم مطهــر حضــرت
عبــاس رونمائــی شــد.
دوشنبه 27 ,ارديبهشت 21:06 1395

سه شنبه 28 ,ارديبهشت 19:26 1395

20209ســفیر كانــادا در عــراق :حضــور ملیونــی
زائــران در حــرم اميرالمؤمنيــن شــگفت انگیــز و
قابــل درك اســت.

برونــو ســاكومانی ،ســفیر كشــور كانــادا در عــراق و
اردن پــس از زیــارت بــارگاه مطهــر علــوی بــا جانشــین
تولیــت آســتان علــوی حــاج خالــد شــنون ،دیــدار و
گفــت و گــو كــرد.
سه شنبه 28 ,ارديبهشت 19:22 1395

21211پایــان دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
كتــاب كربــا

دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی كتــابِ شــهر
مقــدس كربــا كــه بــا شــعار كلّنــا نقــرأ در حاشــیه
دوازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی ربیــع الشــهادة
برگــزار شــد ،طــی مراســمی در صحــن مطهــر حــرم
امــام حســین ،بــه كار خــود پایــان داد.
دوشنبه 27 ,ارديبهشت 13:39 1395
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ـه
ـت گرفتـ
ـه غنیمـ
ـدارك بـ
ـناد و مـ
ـه اسـ
21212عرضـ
ـدس
ـهر مقـ
ـاب شـ
ـگاه كتـ
ـش در نمایشـ
ـده از داعـ
شـ
ـا
كربـ

تیــپ علــی اكبــر ،یكــی از تیــپ هــای نظامــی
نیروهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق وابســته
بــه آســتان مقــدس حســینی ،فعالیــت هــای خــود رادر
یكــی از غرفــه هــای نمایشــگاه كتــاب شــهر مقــدس
كربــا ،بــه نمایــش گذاشــت.

ـام
ـرم امـ
ـی حـ
ـرفته امنیتـ
ـبكه پیشـ
ـاح شـ
21214افتتـ
ـین
حسـ

آســتان مقــدس حســینی اعــام كــرد :بــزرگ تریــن
شــبكه امنیتــی شــامل  800دوربیــن مــدار بســته
پیشــرفته در مناطــق مختلــف حــرم مطهــر و اطــراف
آن نصــب شــده اســت.
یكشنبه 19 ,ارديبهشت 14:49 1395

شنبه 25 ,ارديبهشت 13:49 1395

ـن
ـرم ثامـ
ـیحی در حـ
ـوی مسـ
ـدن دو بانـ
21215گرويـ
ـیع
ـه تشـ
ـب حقـ
ـج مذهـ
الحجـ

21213كارشناســان فرانســوی میــراث فرهنگــی در
ـت
ـینی در فهرسـ
ـزاداری حسـ
ـم عـ
ـت مراسـ
ـدد ثبـ
صـ
ـكو
ـی یونسـ
جهانـ

هیئتــی متشــكل از كارشناســان میــراث فرهنگــی بــا
حضــور در آســتان مقــدس علــوی ضمــن بازدیــد از
ایــن مــكان مقــدس بــا مســئول بخــش روابــط عمومی
آســتان مقــدس علــوی دیــدار كردنــد.
سه شنبه 21 ,ارديبهشت 21:36 1395
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دو بانــوی مســیحی در جــوار بــارگاه منــور رضــوی بــا
ادای شــهادتین بــه دیــن مبیــن اســام و مذهــب حقــه
تشــیع مشــرف شــدند.
شنبه 18 ,ارديبهشت 17:47 1395
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21216مراحل پايانى طالكاری گنبد حرم مطهر امیرالمؤمنین + عكس

طال كارى گنبد مطهر حرم اميرالمؤمنين مراحل پايانى خود را طى ميكند.

21217ورود بيــش از دوازده ميليــون زائــر عــزادار
ـن
ـن كاظميـ
ـرم اماميـ
ـه حـ
بـ

در ایــام شــهادت و ســوگواری امــام موســی كاظــم
بیــش از  12میلیــون نفــر بــه زیــارت مرقــد مطهــر
امامیــن كاظمیــن مشــرف شــدند.
سه شنبه 14 ,ارديبهشت 20:04 1395

شنبه 18 ,ارديبهشت 12:40 1395

21218بازســازى زیارتــگاه دختــران امــام حســن
عســكری در ســامرا

زیارتــگاه علویــات و دختــران امــام حســن عســكری
واقــع در شــرق ســامرا ،بازســازی شــد.
سه شنبه 14 ,ارديبهشت 11:45 1395
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21219نصــب دوبــاره ضریــح قدیمــی امــام
حســین 

هنــگام تعویــض ضریــح هــای مطهــر عتبــات مقــدس
تمــام نــگاه هــا متوجــه ضریــح جدیــد اســت و معمــوال
كســی از سرنوشــت ضریــح قدیمــی اطالعــی پیــدا
نمــی كنــد.
یكــی از ایــن ضریــح هــای مطهــر كــه حــدود ســه
ســال پیــش تعویــض شــد ضریــح مطهــر مرقــد امــام
حســین اســت.

22221آغــاز پیــاده روی میلیونــی زائــران امــام
كاظــم در آســتانه شــهادت آن حضــرت

در آســتانه شــهادت امــام موســی كاظــم پیــاده
روی میلیونــی بــه ســمت شــهر بغــداد و حــرم مطهــر
امامیــن كاظمییــن آغــاز شــد.
چهارشنبه 08 ,ارديبهشت 14:46 1395

دوشنبه 13 ,ارديبهشت 16:37 1395

22222نصــب خشــتهای مطــای منارههــای
حــرم امامیــن جوادیــن

ـيب ديده
ـته آسـ
ـت گلدسـ
ـات مرمـ
ـاز عمليـ
22220آغـ
حــرم حضــرت زينب

عمليــات مرمــت گلدســته آســيب ديــده حــرم حضرت
زينــب آغاز شــد.

عملیــات نصــب خشــتهای مطــای منارههــای
حــرم مطهــر امــام كاظــم و امــام جــواد آخریــن
مراحــل خــود را ســپری میكنــد.
سه شنبه 07 ,ارديبهشت 19:38 1395

شنبه 11 ,ارديبهشت 10:40 1395
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22223راهانــدازی بخــش فرانســوى و ســوئدى
ســایت آســتان مقــدس علــوی

همزمــان بــا ایــام خجســته مــاه رجــب ،بخــش
فرانســوی و ســوئدی ســایت آســتان مقــدس علــوی
راهانــدازی شــد.
دوشنبه 06 ,ارديبهشت 12:39 1395
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22224بزرگداشــت والدت حضــرت اميرالمؤمينــن
ـف
ـدس نجـ
ـهر مقـ
ـر در شـ
ـا زائـ
ـط ميليونهـ
توسـ

ميليونهــا زائــر و مجــاور مرقــد شــريف حضــرت
اميرالمؤمنيــن ميــاد جانشــين بــا فصــل رســول
خــدا  را جشــن گرفتنــد.
پنج شنبه 02 ,ارديبهشت 22:00 1395

22227افتتــاح ضریــح جدیــد حــرم حضــرت
ابالفضــل العبــاس،

ضریــح جدیــد حــرم مطهــر حضــرت ابالفضــل
العبــاس طــی مراســم بــا شــكوهی امشــب افتتــاح
خواهــد شــد.
چهارشنبه 01 ,ارديبهشت 15:47 1395

22225افتتــاح ضریــح جدیــد حــرم حضــرت
ابالفضــل العبــاس

همزمــان بــا شــب والدت مــوالی متقیــان ،امیرمومنــان
علــی بــن ابیطالــب ،از ضریــح جدیــد حــرم مطهــر
حضــرت ابالفضــل العبــاس ،رونمایــی شــد.
پنج شنبه 02 ,ارديبهشت 21:50 1395

ـوی:
ـرم علـ
ـی در حـ
ـتبصر اوكراینـ
ـوی مسـ
22228بانـ
ـی
ـام علـ
ـرم امـ
ـوار حـ
ـش را در جـ
ـت و آرامـ
امنیـ
ـم
یافتـ

ـدگان اوكراینــی ،بــه زیــارت
هیئتــی از تــازه شــیعه شـ
ِ
آســتان مقــدس علــوی در شــهر مقــدس نجــف،
مشــرف شــدند.
سه شنبه 31 ,فروردين 12:50 1395

22226تزیین و گل آرایی حرم مطهر علوی

همزمــان بــا فررســیدن میــاد باســعادت امیرالمومنین
علــی ،كادرهــای خدماتــی آســتان مقــدس علــوی
بــا گل-هــای رنگارنــگ و پرچــم هــای ســفید منقــش،
حــرم اولیــن اختــر تابنــاك آســمان والیــت و امامــت را
گل آرایــی و تزییــن كردنــد.
چهارشنبه 01 ,ارديبهشت 20:59 1395

22229اعــام زمــان رونمایــی از ضریــح جدیــد
حضــرت عبــاس

آســتان مقــدس عباســی زمــان رونمایــی از ضریــح
جدیــد حــرم مطهــر حضــرت عبــاس را اعــام كــرد.
دوشنبه 30 ,فروردين 12:16 1395
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23230افتتــاح نمايشــگاه عتيقــه جــات و آثــار
تاريخــي حــرم مطهــر علــوي

بــا تــاش بخــش امــور مهندســي و پشــتيباني آســتان
مقــدس علــوی ،نمايشــگاه ويــژه اي جهــت نگهــداري
و عرضــه عتيقــه جــات و آثــار تاريخــي در داخــل حــرم
مطهــر علــوي افتتــاح شــد.

بــا تــاش واحــد آموزشــی وكاركنــان كارگاه ترمیــم
نســخ خطــی آســتان علــوی یــك كارگاه آموزشــی
ترمیــم نســخ خطــی و بــا حضــور كارشناســان مجــرب
برگــزار شــد.

ـل
ـنواره تراتیـ
ـزاری جشـ
ـت برگـ
ـى جهـ
23231آمادگـ
ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـجادیه در شـ
السـ

ـهر
ـه شـ
ـت بـ
ـل بیـ
ـتاقان اهـ
ـیل مشـ
23234ورود سـ
ـامراء
سـ

دوشنبه 30 ,فروردين 11:49 1395

جشــنواره تراتیــل الســجادیة محــرم امســال نیــز در
شــهر مقــدس كربــا ،برگــزار مــی شــود.
 یكشنبه 29 ,فروردين 19:58 1395
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23233برگــزارى كارگاه آموزشــی ترمیــم نســخ
خطــی در آســتان مقــدس علــوى

ـد
ـح جديـ
ـب ضريـ
ـل نصـ
ـدن مراحـ
ـل شـ
23232كامـ
حــرم حضــرت عبــاس و افتتــاح آن در آينــده
نزديــك

عملیــات نصــب قطعــات مختلــف ضريــح جديــد حــرم
حضــرت عبــاس پایــان یافــت.
شنبه 28 ,فروردين 18:28 1395

دوشنبه 23 ,فروردين 21:40 1395

شــهر ســامرا طــی چنــد روز گذشــته میزبــان خیــل
عظیــم زائــران و عاشــقان اهــل بیــت عصمــت و
طهــارت بــوده اســت.
دوشنبه 23 ,فروردين 12:17 1395

ـت
ـر انگشـ
ـزار اثـ
ـع آوری  ۷۵۰هـ
ـن جمـ
23235كمپیـ
ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـران شـ
از زائـ

كمپیــن جمــع آوری  ۷۵۰هــزار اثــر انگشــت در شــهر
مقــدس كربــا تحــت عنــوان اثــر انگشــت صلــح بــرای
ورود بــه كتــاب ركوردهــای گینــس ،آغــاز شــد.
یكشنبه 22 ,فروردين 21:15 1395
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23236نصــب پنكه-هــای آبــی در حــرم مطهــر
علــوی

بــا تــاش خادمــان بخــش پشــتیبانی آســتان مقــدس
علــوی و بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا  ،بیــش از200
پنكــه آب پــاش در صحــن و ســرای علــوی نصــب شــد.
شنبه 21 ,فروردين 11:25 1395

23237نصــب كتیبههــای قرآنــی ضریــح حضــرت
ـاس
عبـ

كار نصــب كتیبههــای قرآنــی داخــل ضریــح مطهــر
حضــرت عبــاس ،شــروع شــد.
شنبه 14 ,فروردين 19:52 1395

23238كاشــت  20هــزار نهــال در شــهر مقــدس
نجــف

بــا همــكاری مشــترك آســتان مقــدس علــوی و
اســتانداری نجــف اشــرف بــه مناســبت والدت حضــرت
فاطمــه زهــرا ،طــرح كاشــت  20هــزار نهــال در
خیابانهــای شــهر مقــدس نجــف ،بــه اجــرا در آمــد.
شنبه 14 ,فروردين 14:45 1395

ـاد
ـا در میـ
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـوای شـ
ـال و هـ
23239حـ
ـرا + تصاویر
ـرت زهـ
ـعادت حضـ
ـا سـ
بـ

شــیعیان و محبیــن اهــل بیــت ،بــرای عــرض
تبریــك بــه مناســبت والدت حضــرت زهــرا بــه
پیشــگاه امــام حســین و حضــرت عبــاس خــود
را بــه شــهر مقــدس كربــا رســانده انــد.
چهارشنبه 11 ,فروردين 20:17 1395

24240جشــن میــاد بــا ســعادت حضــرت زهــرا
در حــرم امیرالمومنیــن + عكــس

جشــن بــا شــكوه میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا در
حــرم مطهــر امیرالمومنیــن برگــزار گردیــد.
چهارشنبه 11 ,فروردين 15:01 1395

ـوى،
ـر علـ
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـن جديـ
ـاح صحـ
24241افتتـ
در روز جهانــى حضــرت زهــرا ســام اهلل عليهــا

صحــن جديــد حــرم مطهــر علــوى ،در ســالروز ميــاد
بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا (ســام اهلل عليهــا)
و بــه نــام نامــى ايشــان ،افتتــاح گرديــد.
چهارشنبه 11 ,فروردين 12:12 1395
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24242توزیــع رایــگان منشــورات قرآنــی در
نمایشــگاه كتــاب نجــف

دارالقــرآن وابســته بــه بخــش امــور دینــی آســتان
مقــدس علــوی یــك غرفــه ویــژه در هشــتمین
نمایشــگاه بینالمللــی كتــاب شــهر مقــدس نجــف
افتتــاح كــرد.

ـن
ـگاه بيـ
ـتمين دوره نمايشـ
ـه كار هشـ
ـاز بـ
24245آغـ
ـف
ـدس نجـ
ـهر مقـ
ـاب شـ
ـى كتـ
المللـ

 200ناشــر بیــش از  35هــزار عنــوان كتــاب را در دوره
ی هشــتم نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب آســتان در
شــهر مقــدس نجــف عرضــه كردنــد
چهارشنبه 04 ,فروردين 18:49 1395

سه شنبه 10 ,فروردين 20:41 1395

24243نجــف اشــرف  -افتتــاح پــروژه صحــن
حضــرت فاطمــه زهــرا در آینــده ای نزدیــك

پــروژه صحــن حضــرت فاطمــه زهــرا در حــال
تكمیــل بــوده و در آینــده نزدیــك افتتــاح مــی شــود.

24246رونمايــى از پنجــره فــوالد رواق صحــن
حضــرت فاطمــه ســام اهلل عليهــا

طــى مراســمى از پنجــره ی فــوالد رواق صحــن
حضــرت فاطمــه ســام اهلل عليهــا رو نمايــى شــد.
چهارشنبه 04 ,فروردين 18:45 1395

دوشنبه 09 ,فروردين 19:15 1395
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24244آغــاز نصــب قطعــات طــای گنبــد
ا میر ا لمو منیــن 

نصــب ورق هــای طالیــی گنبــد حــرم
اميرالمؤمنيــن،در شــهر مقــدس نجــف آغــاز شــد.
شنبه 07 ,فروردين 16:41 1395

ـه
ـث بـ
ـام بعـ
ـرض نظـ
ـگاه تعـ
ـزاری نمایشـ
24247برگـ
ـاس
ـرت عبـ
ـارگاه حضـ
بـ

مــوزه الكفیــل بــرای اولیــن بــار نمایشــگاهی از تعــرض
خبیثانــه نظــام بعــث بــه بــارگاه حضــرت عبــاس،
در شــهر مقــدس كربــا برگــزار كــرد.
یكشنبه 01 ,فروردين 15:44 1395
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ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـران شـ
ـار زائـ
ـش آمـ
24248افزایـ
ـود
ـیصد و نـ
ـزار سـ
ـك هـ
ـال یـ
ـل سـ
ـتانه تحویـ
در آسـ
ـیدی
ـج خورشـ
و پنـ

25251حضــور نابغــه ايرانــى حافــظ قــرآن در
محفــل قرآنــی حــرم امیرالمومنیــن

شــهر مقــدس كربــا در آســتانه ســال جدیــد شمســی
شــاهد هــزاران زائــر ایرانــی اســت كــه میخواهند ســال
نــو را در جــوار بــارگاه ملكوتــی اباعبــداهلل الحســین
آغــاز كننــد.

دارالقــرآن آســتان مقــدس علــوی ،محفلــی قرآنــی بــا
حضــور حنانــه خلفــی ،حافــظ نابغــه  9ســاله قــرآن
ایــران در صحــن حــرم مطهــر امیــر المومنیــن علــی
ابــن ابــی طالــب در شــهر مقــدس نجــف برگــزار كــرد.

24249مســابقه قــرآن ویــژه دانشــجویان دختــر
دانشــگاه كوفــه

ـه
ـز كـ
ـم انگيـ
ـرى غـ
ـت !؟ تئاتـ
ـب قتلـ
ـأى ذنـ
25252بـ
ـرا
ـينى اجـ
ـر حسـ
ـرم مطهـ
ـه و در حـ
ـام فاطميـ
در ايـ
ـد
شـ

شنبه 29 ,اسفند 17:36 1394

شــعبه قــرآن كریــم بخــش امــور بانــوان آســتان
مقــدس علــوی مســابقه ای ویــژه بانــوان در زمینــه
حفــظ ســوره نــور در دانشــكده فقــه دانشــگاه كوفــه
برگــزار نمــود.
پنج شنبه 27 ,اسفند 12:44 1394

ـال
ـر بـ
ـقان و بـ
ـوش عاشـ
ـور در آغـ
ـح نـ
25250ضريـ
ـه
ـاس بـ
ـرت عبـ
ـد حضـ
ـح جديـ
ـتگان ؛ ضريـ
فرشـ
ـد
ـل شـ
ـر منتقـ
ـرم مطهـ
حـ

ضریــح جدید حضــرت ابالفضــل العباس ،در مراســمی
بــا شــكوه ،بــه حرم مطهــر آن حضــرت وارد شــد.
سه شنبه 25 ,اسفند 15:11 1394

دوشنبه 24 ,اسفند 13:40 1394

تئاتــر بــأى ذنــب قتلــت در ايــام شــهادت حضــرت
زهــرا ســام اهلل عليهــا در حــرم مطهــر حســينى اجــرا
شــد.
دوشنبه 24 ,اسفند 12:32 1394

25253پایــان دوره آموزشــی احــكام تــاوت نــور
الزهــراء در شــهر مقــدس كربــا

پانزدهمیــن دوره آموزشــی احــكام تــاوت و تجویــد
قــرآن بــا نــام نــور الزهــراء در حــرم مطهــر حضــرت
عبــاس در شــهر مقــدس كربــا بــه پایــان رســید.
شنبه 22 ,اسفند 14:34 1394
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25254طــرح امنیتــی یكپارچــه در شــهر مقــدس
نجــف بــه مناســبت ســالروز شــهادت حضــرت
فاطمــه

شــورای اســتان نجــف اشــرف از آمــاده ســازی طــرح
یكپارچــه امنیتــی و خدمــات رســانی بــه منظــور
تســهیل زیــارت مراقــد مقــدس در طــول ایــام فاطمیــه
خبــر داد.

25257ســاخت ضریــح مطهــر صحابــی جلیــل
القــدر اثیــب یمانــی

یكــی از مســئوالن كارگاه ضریــح ســازی آســتان
قــدس عباســی از ســاخت ضریــح جدیــد صحابــی
جلیــل القــدر اثیــب الیمانــی خبــر داد.
یكشنبه 16 ,اسفند 12:36 1394

جمعه 21 ,اسفند 17:27 1394

25255رونمايــى از ضریــح جديــد حبیــب بــن
مظاهــر،

از ضريــح جديــد حبيــب بــن مظاهــر رو نمايــى
شــد.
پنج شنبه 20 ,اسفند 11:34 1394

25258اعــام آمادگــی دبیرخانــه همایــش ربيــع
الشــهاده در شــهر مقــدس كربــا بــرای دریافــت
مقــاالت

دبیرخانــه دوازدهمیــن همایــش فرهنگــی بینالمللــی
ربيــع الشــهاده از آغــاز دریافــت مقــاالت پژوهشــگران و
اندیشــمندان عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن همایــش
خبــر داد.
چهارشنبه 12 ,اسفند 12:32 1394
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ـتان
ـان آسـ
ـس میهمانـ
ـلمان انگلیـ
ـای مسـ
25256علمـ
مقــدس حســینی گامــی در راســتای همزیســتی
مســالمت آمیــز

گروهــی از مبلغــان اهــل تســنن كشــورانگلیس بــه
شــهر مقــدس كربــا ســفر كردنــد.
دوشنبه 17 ,اسفند 16:00 1394

ـر
ـن مظاهـ
ـب بـ
ـرت حبیـ
ـح حضـ
ـك ضریـ
25259تفكیـ
ـد
ـح جدیـ
ـب ضريـ
ـور نصـ
ـه منظـ
بـ

عمليــات تعويــض ضريــح حضــرت حبيــب بــن
مظاهــر در حــرم مطهــر حســينى آغــاز گرديــد.
چهارشنبه 12 ,اسفند 10:47 1394
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26260رونمایــی از ضریــح جدیــد مرقــد مطهــر
حضــرت ابالفضــل العبــاس + عكــس

26263برپايــى مســابقه شــعر منبــر حســينى در
ايــام فاطميــه ،در كربــای مقدســه

طــی مراســمی رســمی از ضــرح جدیــد بــارگاه مطهــر
حضــرت ابالفظــل العبــاس رونمایــی شــد.

هــم زمــان بــا آغــاز ايــام فاطميــه دوم  ،مســابقه شــعر
منبــر حســينى در شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.

26261انتشــار  24عنــوان كتــاب در رد شــبهات
قرآنــی و اعتقــادی در كربــا

ـام فاطمیه
ـژه ایـ
ـاب ویـ
ـگاه كتـ
ـاح نمایشـ
26264افتتـ
در بیــن الحرمین

یكشنبه 09 ,اسفند 15:14 1394

بخــش امــور دینی آســتان مقــدس حســینی از انتشــار
 24عنــوان كتــاب خبــر داد.
چهارشنبه 05 ,اسفند 11:39 1394

26262فعاليــت هایــی متنــوع در شــهر مقــدس
كربــا ،بــرای بزرگداشــت ايــام فاطميــه

همزمــان بــا فرارســیدن ایــام فاطمیــه دوم و بــه
منظــور معرفــى شــهادت مظلومانــه حضــرت زهــرا
 ،آســتان هــای مقــدس حســینی و عباســی؛ در بيــن
الحرميــن شــريفين ،مراســم و فعالیــت هایــی متنــوع
را برگــزار نمودنــد.
سه شنبه 04 ,اسفند 11:10 1394

یكشنبه 02 ,اسفند 12:27 1394

همزمــان بــا فــرا رســیدن ایــام حــزن و انــدوه فاطمیــه
دوم نمایشــگاه كتــاب بــا ایــن موضــوع بــه همــت
آســتان مقــدس حســینی و عباســی برپــا گردیــد.
یكشنبه 02 ,اسفند 11:10 1394

26265آغــاز بــه كار رواق كــودك و نوجــوان در
حــرم مطهــر حضــرت معصومــه

رواق كــودك و نوجــوان حــرم مطهــر حضــرت
معصومــه آغــاز بــه كار كــرد.
شنبه 01 ,اسفند 10:00 1394
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26266افتتــاح مقبــره امامــزاده ابراهیــم فرزنــد
امــام محمــد باقــر در جمهــوری آذربایجــان

مقبــره امامــزاده ابراهیــم ،فرزنــد امــام محمدباقــر،
طــی مراســمی بــا حضــور الهــام علــی اف ،رییــس
جمهــوری آذربایجــان در شــهر گنجــه افتتــاح شــد.
جمعه 30 ,بهمن 00:30 1394

26267پذيــرش طــاب علــوم دينــى از سراســر
جهــان توســط آســتان قــدس حســينى

آســتان مقــدس امــام حســین از داخــل و خــارج
عــراق پذیــرای طــاب علــوم دینــی مــی باشــد.
چهارشنبه 28 ,بهمن 20:08 1394

238

ـرف
ـف اشـ
ـی در نجـ
ـيحى آمریكایـ
ـت مسـ
26268هيئـ
 :حــرم اميرالمؤمنيــن محــل تبلــور همزیســتی
ـت
ـز اسـ
ـالمت آمیـ
مسـ

يــك هيئــت مســيحى امريكايــى طــى ســفر بــه كشــور
عــراق بــه زيــارت آســتان مقــدس علــوى مشــرف
شــدند.
چهارشنبه 28 ,بهمن 10:11 1394

26269مســابقه حضــرت زینــب بــرای زائــران
مقــدس كربــا

مســابقه حضــرت زینــب در شــهر مقــدس كربــا
برگــزار شــد.
دوشنبه 26 ,بهمن 11:58 1394

27270افتتــاح صحــن حضــرت زهــرا ســام اهلل
عليهــا در آينــده نزديــك

بــه زودی بزرگتریــن ســازه مذهبــی جهــان تشــیع
افتتــاح خواهــد شــد.
جمعه 23 ,بهمن 17:38 1394

27271رونمایــی از نــور ســفید در حــرم حضــرت
معصومــه

یــك قــرآن ســنگی بــا عنــوان نــور ســفید در حــرم
حضــرت فاطمــه معصومــه رونمایــی شــد.
پنج شنبه 22 ,بهمن 17:39 1394

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

27272برگــزارى هشــتمين آزمــون مركــزى
نخبــگان قرآنــى در شــهر مقــدس كربــا

هشــتمین آزمــون مركــزی ســاالنه نخبــگان قرآنــی در
شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.
چهارشنبه 21 ,بهمن 19:14 1394

ـوی
ـامراء از سـ
ـراث سـ
ـش میـ
ـزاری همایـ
27273برگـ
ـد
ـی العمیـ
ـن المللـ
ـات بیـ
ـات و تحقیقـ
ـز مطالعـ
مركـ

ـش میــراث ســامراء و مســئولیت تحقیــق علمــی،
همایـ ِ
از ســوی مركــز تحقیقاتــی العمیــد ،در شــهر مقــدس
كربــا برگــزار شــد.

27275پــروژه توســعه حــرم و صحــن عقيلــه از
پــروژه هــاى اســتراتژيك و مهــم شــهر مقــدس
كربــا

مدتــى اســت عمليــات اجرايــى پــروژه توســعه حــرم و
صحــن عقيلــه آغــاز شــده اســت.
سه شنبه 20 ,بهمن 09:18 1394

ـك
ـه مالـ
ـن بـ
ـه اميرالمومنيـ
ـه عهدنامـ
27276ترجمـ
ـا
ـده دنيـ
ـان زنـ
ـار زبـ
ـه چهـ
ـتر بـ
اشـ

عهدنامــه امیــر المومنیــن بــه مالــك اشــتر بــه
چهــار زبــان ترجمــه و منتشــر شــد.
دوشنبه 19 ,بهمن 21:30 1394

چهارشنبه 21 ,بهمن 13:38 1394

ـقف صحن
ـه كاری سـ
ـی آئینـ
ـاز پایانـ
ـاز فـ
27274آغـ
مطهــر حضــرت عباس

مرحلــه پایانــی آئینــه كاری و تزئیــن ســقف صحــن
مطهــر حــرم حضــرت عبــاس بــا شیشــه هــای
رنگــی آغــاز شــد.
سه شنبه 20 ,بهمن 20:46 1394

27277برگــزاری كمپیــن بــزرگ نظافــت شــهر
مقــدس كربــا توســط مدیریــت بیــن الحرمیــن

بخــش اداره بیــن الحرمیــن وابســته بــه آســتان
مقــدس امــام حســین و حضــرت ابالفضــل العبــاس
علیهمــا ســام اقــدام بــه برگــزاری كمپیــن بــزرگ
نظافــت شــهر مقــدس كربــا نمــود.
یكشنبه 18 ,بهمن 14:19 1394
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27278نــگارش دانشــنامه ای فراگیــر و جهانــی
دربــاره زیــارت میلیونــی اربعیــن

مركــز تحقیقاتــی شــهر مقــدس كربــا وابســته
بــه آســتان مقــدس حســینی اعــام كــرد نــگارش
دانشــنامه ای فراگیــر و جهانــی دربــاره زیــارت
میلیونــی اربعیــن را آغــاز كــرده و در ایــن دانشــنامه
بــه جوانــب فكــری ،عقیدتــی ،اجتماعــی و فرهنگــی
زیــارت اربعیــن خواهــد پرداخــت

28280ممنوعيــت زيــارت بــارگاه خواهــر امــام
رضــا در آذربایجــان

نیروهــای امنیتــی و پلیــس آذربایجــان ،مانــع از زیارت
حــرم خواهــر امــام رضــا مــی شــوند.
شنبه 10 ,بهمن 12:10 1394

دوشنبه 12 ,بهمن 09:40 1394

28281تشــرف یــك بانــوی اوكراینــی بــه مذهــب
حقــه تشــيع ،در حــرم امیــر المومنیــن

27279تشــكيل كميتــه هــاى خدمــت رســانى بــه
زائــران ميليونــى شــهر مقــدس كربــا

یــك بانــوی اوكراینــی در حــرم امیرالمومنیــن ،بــه
مذهــب حقــه تشــيع مشــرف شــد.
چهارشنبه 07 ,بهمن 15:40 1394

اســتانداری كربــای معلــی از تشــكیل كمیتــه هایــی
جهــت خدمــت رســانی بهتــر و بیشــتر بــه زائــران
میلیونــی حــرم مطهــر اباعبــداهلل الحســین خبــر
داد.
شنبه 10 ,بهمن 19:16 1394
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28282اعــزام كاروان هــای زیارتــی بــه ســامرا،
توســط آســتان مقــدس علــوی

آســتان مقــدس امیرالمومنیــن علــی ،طــرح اعــزام
رایــگان كاروان هــای زیارتــی از نجــف بــه ســامرا را بــه
اجــرا گذاشــته اســت.
سه شنبه 06 ,بهمن 10:44 1394
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ـوك
ـن در كركـ
ـام حسـ
ـام امـ
ـه مقـ
ـه بـ
28283حملـ
عر ا ق

مهاجمــان ناشــناس در یــك اقــدام تروریســتی مقــام
امــام حســن در منطقــه لیــان در جنــوب شــرق
اســتان كركـ ِ
ـوك عــراق را بــه آتش كشــیده و خســارت
زیــادی بــه آن وارد كردنــد.
دوشنبه 05 ,بهمن 13:58 1394

28284تشــرف شــمارى از زائــران تــازه شــیعه
تونســی ،بــه حــرم امیرالمومنیــن علــی

خادمــان بخــش امــور دينــى آســتان مقــدس علــوى،
ميزبــان شــمارى از زائــران تــازه شــیعه ی تونســى
بودنــد.
دوشنبه 05 ,بهمن 12:28 1394

ـاوی
ـی ،حـ
ـح مهربانـ
ـاب ضریـ
ـي از كتـ
28285رو نمايـ
ـح مطهر
ـض ضریـ
ـل تعویـ
ـری از مراحـ
ـی تصویـ
روایتـ
ـام رضا
ـرت امـ
حضـ

از كتــاب ضریــح مهربانــی ،كــه روایتــی تصویــری از
مراحــل تعویــض ضریــح مطهــر حضــرت امــام رضــا
و نصــب ضریــح پنجــم اســت؛ در مراســم تجلیــل از
واقفــان ،رونمایــی شــد.
دوشنبه 05 ,بهمن 12:08 1394

28286برگــزاری مراســم ویــژه ســالگرد شــهادت
حضــرت فاطمــه معصومــه

همزمــان بــا ايــام شــهادت حضــرت معصومــه،
خيمــه هــاى عــزای اخــت الرضــا ســام اهلل عليهــا
برپــا شــد.
چهارشنبه 30 ,دی 16:21 1394
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28287آغــاز ســاخت صحــن عقیلــه زینــب در
جــوار حــرم مطهــر سیدالشــهدا

ـكی عناصر
ـه موشـ
ـه حملـ
ـازی برنامـ
ـی سـ
29290خنثـ
تروریســتی به ســامرا

آســتان مقــدس حســینی ،پــروژه ســاخت صحــن
عقیلــه زینــب را دركنــار حــرم امــام حســین در
شــهر مقــدس كربــا ،آغــاز كــرد.

یــك گــروه از خلبانــان نیــروی هوایــی عــراق ،موســوم
بــه نــام بازهــای نیــروی هوایــی ،اعــام كردنــد كــه
حملــه موشــكی بــه حــرم شــریف امامین عســكرین
را خنثــی كــرده انــد.

28288مراحــل پايانــى پــروژه طــاكاری گنبــد
بــارگاه حضــرت اميرالمومنيــن

در ضریــح
29291اتمــام پــروژه ســاختن و نصــب ِ
جدیــد حضــرت عبــاس

سه شنبه 29 ,دی 10:12 1394

شنبه 19 ,دی 10:02 1394

تولیــت آســتان مقــدس علــوی اعــام كــرد :پــروژه ی
ترمیــم و طــاكاری گنبــد بــارگاه مطهــر علــوی تــا
چنــد مــاه آینــده بــه پایــان مــی رســد.

بــه همــت اســتادكاران و هنرمنــدان عراقــی در كارگاه
ضریــح ســازی حــرم مطهــر حضــرت عبــاس ،در
هــای ضریــح جدیــد ایــن حــرم ،ســاخته شــد و بــر
روی ســازه چوبــی آن نصــب گردیــد.

28289برگــزاری نمایشــگاه خوشنویســی قــرآن و
حدیــث ،در شــهر مقــدس كربــا

29292افتتــاح موسســه بيــن المللــی علــوم نهــج
البالغــه ،بــه همــت آســتان قــدس حســینی

یكشنبه 27 ,دی 10:42 1394

چهارشنبه 16 ,دی 14:39 1394
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نمایشــگاهی از تابلوهــای خوشنویســی آیــات قــرآن
و احادیــث نبــوی ،بــه همــت انجمــن خوشنویســان
عــراق ،در بینالحرمیــن شــهر مقــدس كربــا ،برگــزار
شــد.
شنبه 19 ,دی 10:22 1394

یكــی از طــرح هــای اجرایــی مهــم آســتان مقــدس
حســینی ،بــا عنــوان موسســه بیــن المللــی نهــج
البالغــه؛ در شــهر مقــدس كربــا افتتــاح شــد.
سه شنبه 15 ,دی 10:39 1394

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

29293بانــوى تــازه شــيعه شــده ى تونســى در
ـی
ـش قلبـ
ـكان آرامـ
ـن مـ
ـوی :ایـ
ـر علـ
ـارگاه مطهـ
بـ
و آســودگی را بــراى زائــر بــه همــراه دارد.

خانــم دكتــر امــل شــلبی از اعضــای انجمــن تونــس
در اتحادیــه عــرب ،كــه بــه تازگــی بــه مذهــب تشــیع
گرویــده بــه زیــارت بــارگاه مطهــر علوی مشــرف شــده
و بــا خادمــان بخــش امــور بانــوان نیــز دیــدار كــرد.

ـش در
ـی داعـ
ـكار افراطـ
ـی افـ
ـش بررسـ
29295همایـ
ـد
ـزار شـ
ـا برگـ
ـدس كربـ
ـهر مقـ
شـ

همایــش بررســی افــكار منحــرف و افراطــی ســنی
هــای داعــش در حــرم امــام حســین در شــهر
مقــدس كربــا برگــزار شــد.
شنبه 12 ,دی 12:28 1394

یكشنبه 13 ,دی 14:03 1394

29294ســاخت دو در حــرم حضــرت مســلمبن
ـی
ـی و آبادانـ
ـدان اصفهانـ
ـت هنرمنـ
ـه دسـ
ـل بـ
عقیـ

دو در مربــوط بــه حــرم حضــرت مســلم ابــن عقیل،
آبــادان ایــران در حــال
در كارگاهــی واقــع در شــهر
ِ
ســاخت اســت.
شنبه 12 ,دی 13:45 1394

ـرای
ـی بـ
ـغ الكترونیكـ
ـرح مبلـ
ـدازی طـ
29296راه انـ
گســترش آگاهــی دینــی توســط آســتان قــدس
حســینی

بخــش امــور دینــی آســتان قــدس حســینی از راه
انــدازی و آغــاز طــرح مبلــغ الكترونیكــی بــه منظــور
گســترش آگاهــی دینــی از طریــق اینترنــت و همچنین
افزایــش آگاهــی فرهنگــی محافــل جــوان و كاربــران
شــبكه هــای اجتماعــی از طریــق انتشــار اطالعــات
عقیدتــی ،تاریخــی و فرهنگــی در منابــع الكترونیكــی
خبــر داد.
چهارشنبه 09 ,دی 13:46 1394
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30300حضــور شــیعیان از نقــاط مختلــف جهــان
در عــزاداری بــه مناســبت شــهادت امــام حســن
عســكری

در ســالروز شــهادت امــام حســن عســكری ،جهــان
تشــیع غــرق در ماتــم و حــزن و انــدوه اســت.
یكشنبه 29 ,آذر 12:47 1394

29297نماینــده كمیســاریای عالــی حقــوق بشــر
 :اميرالمومنيــن علــی ،بنیــان گــذار مبانــی
اساســی حقــوق بشــر اســت

نماینــده كمیســاریای عالــی حقــوق بشــ ِر ســازمان
ملــل در عــراق ،پــس از زیــارت بــارگاه مطهــر علــوی
در شــهر مقــدس نجــف گفــت
:شنبه 05 ,دی 15:52 1394

30301خبــر فــورى _ حملــه راكتــی بــه حــرم
امامیــن عســكریین

ســنی هــای تنــد رو ،دو راكــت از نــوع كاتیوشــا را بــه
ســوی شــهر ســامراء پرتــاب كردنــد.
يكــى از ایــن راكــت هــا در نزدیكــی حــرم امامیــن
عســكریین بــه زمیــن خــورد.
شنبه 28 ,آذر 22:09 1394

29298مســلمان شــدن یــك بانــوی كانادایــی در
حــرم رضــوی

مدیــر امــور زائــران غیرایرانــی حــرم مطهــر علــى بــن
موســى الرضــا گفــت :یــك بانــوی كانادایــی بــا
حضــور در حــرم رضــوى ،بــه دیــن مبیــن اســام
گرويــد و مذهــب حقــه تشــیع را بــرای خــود برگزیــد.
پنج شنبه 03 ,دی 15:42 1394

30302آغــاز پيــاده روى زائــران شــهادت امــام
حســن عســكرى بــه ســوى ســامرا

پيــاده روى زائــران شــهادت امــام حســن عســكرى بــه
ســمت شــهر ســامرا آغــاز شــده اســت.
پنج شنبه 26 ,آذر 20:45 1394
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29299حملــه نــاكام داعــش بــه مرقــد امامیــن
عســكریین

منابــع عراقــی از دفــع حملــه تروریسـتهای تكفیــری
داعــش بــه مرقــد امامیــن عســكریین در شــهر
مقــدس ســامراء خبــر دادنــد.
پنج شنبه 03 ,دی 15:38 1394
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ـی
ـاش امنیتـ
ـاده بـ
ـه آمـ
ـل اولیـ
ـان مراحـ
30303پایـ
و خدماتــی در ســامرا جهــت بزرگداشــت مراســم
ـكری
ـن عسـ
ـام حسـ
ـهادت امـ
شـ

نیروهــای امنیتــی ،خدماتــی و بهداشــتی اســتان
صــاح الدیــن كلیــه مراحــل اولیــه جهــت آمادگــی
بــرای برگــزاری زیــارت امــام حســن عســكری را در
ســالگرد شــهادت ایــن امــام همــام كــه مصــادف بــا روز
یكشــنبه اینــده مــی باشــد را بــه پایــان رســانده انــد.

30305ورود ميليــون هــا زائــر بــه شــهر مقــدس
ـن
ـى بـ
ـام علـ
ـهادت امـ
ـزا در شـ
ـه عـ
ـهد و اقامـ
مشـ
موســى الرضــا

خيــل عظيــم زائــران طــى روزهــاى گذشــته و در
آســتانه شــهادت هشــتمين پيشــواى مســلمانان
جهــان وارد شــهر مقــدس مشــهد و حــرم امــام علــى
بــن موســى الرضــا شــدند.
شنبه 21 ,آذر 10:58 1394

پنج شنبه 26 ,آذر 18:02 1394

30304شــیعیان جهــان ،عــزادار شــهادت امــام
علــی بــن موســی الرضــا

میلیــون هــا تــن از شــیعیان در روز پایانــی مــاه صفــر
الخیــر در ســوگ امــام علــی بــن موســی الرضــا بــه
عــزاداری پرداختنــد.
یكشنبه 22 ,آذر 12:03 1394

30306حضــور خيــل عظيــم زائــران در حــرم
مطهــر امیرالمومنیــن ، در ســالروز شــهادت

رســول اكــرم،

همزمــان بــا فــرا رســيدن ســالروز شــهادت پيامبــر
اســام  ،ميليــون هــا زائــر بــا حضــور در شــهر
مقــدس نجــف؛ ایــن مناســبت را بــه پیشــگاه حضــرت
امیرالمومنیــن علــی تســلیت گفتنــد.
شنبه 21 ,آذر 10:49 1394
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طــرح (مراكــز آمــوزش تــاوت صحیــح قــرآن كریــم)
كــه در ایــام اربعیــن حســینی و در مســیر زائــران
پیــاده برگــزار شــد؛ تجلیــل كــرد.

چهارشنبه 18 ,آذر 11:25 1394

30307اتمــام ســاخت طــرح هــای منبــت داخــل
ضریــح جدیــد حضــرت عبــاس

دســت انــدركاران ســاخت ضریــح جدیــد مرقــد مطهــر
حضــرت عبــاس ،ســاخت طــرح منبــت داخــل
ضریــح مطهــر را بــه اتمــام رســاندند.
پنج شنبه 19 ,آذر 14:26 1394

ـام
ـب سـ
ـرت زینـ
ـر حضـ
ـح مطهـ
ـن ضریـ
31310تزئیـ
اهلل عليهــا بــا كتیبههــای طالكــوب

كتیبههــای مضجــع شــریف عقیلــه بنــی هاشــم
حضــرت زینــب كبــری ،بــا یــك كیلــو طــای نــاب
در كشــور عــراق طالكــوب و ســپس بــرای نصــب بــه
دمشــق ارســال شــد.
یكشنبه 15 ,آذر 17:08 1394

ـده ،از
ـیعه شـ
ـازه شـ
ـودى تـ
ـوى يهـ
ـارت بانـ
30308زيـ
بــارگاه مطهــر علوى

بانــوی یهــودی تــازه مســلمان ،در شــرفیابی بــه زیارت
بــارگاه مطهــر علــوی؛ حضــورش در این مــكان را تقدیر
الهــی خوانــد و بــرای والدینــش نیــز آرزوی تشــرف بــه
مذهــب تشــیع و زیــارت عتبــات عالیــات را نمــود.
چهارشنبه 18 ,آذر 11:29 1394

ـی ،در ایام
ـول عراقـ
ـودك معلـ
ـك كـ
ـفای یـ
31311شـ
اربعین حســینی

یــك كــودك معلــول عراقــی ،در روز اربعیــن امــام
حســین ،در شــهر مقــدس كربــا شــفا یافــت.
یكشنبه 15 ,آذر 13:16 1394
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ـاركت كننده
ـی مشـ
ـات قرآنـ
ـل از مؤسسـ
30309تجليـ
ـرآن
ـاوت قـ
ـح تـ
ـوزش صحیـ
ـی (آمـ
ـرح قرآنـ
در طـ
ـينى
ـن حسـ
ـم) ،در اربعيـ
كریـ

دارالقــرآن الكریــم آســتان قــدس حســینی  ،طــی
مراســمی از مؤسســات قرآنــی مشــاركت كننــده در
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شــهر مقــدس كربــا شــدند.

پنج شنبه 12 ,آذر 16:38 1394

ـرى
ـاالنه بشـ
ـع سـ
ـن تجمـ
ـزرگ تريـ
ـى بـ
31312برپايـ
ـى
ـاى جهانـ
ـت ركوردهـ
و شكسـ

تعــداد  ۳۰ميليــون زائــر شــيعه از تمامــی كشــور هــاى
جهــان بــار ديگــر ركــورد زيــارت اربعيــن را شكســتند
و حيــرت جهانيــان را برانگیختنــد.
شنبه 14 ,آذر 12:40 1394

31315بخــش هیئتهــا و مواكــب حســینی
آســتانهای مقــدس امــام حســین و حضــرت
عبــاس : تمامــی كشــورهای جهــان در مراســم
اربعیــن حســینی شــركت كردنــد

بخــش هیئتهــا و مواكــب حســینی آســتانهای
مقــدس امــام حســین و حضــرت عبــاس ، از
مشــاركت هیئــت هــای عــزاداری از تمــام كشــورهای
جهــان در مراســم اربعیــن حســینی امســال خبــرداد.
چهارشنبه 11 ,آذر 14:35 1394

ـك روز
ـراق ،يـ
ـل عـ
ـر حم ـل ونقـ
ـام وزیـ
31313اعـ
قبــل از اربعيــن :تعــداد زائــران اربعیــن از مــرز
ـى
ـار قطعـ
ـن امـ
ـا ايـ
ـت امـ
ـر گذشـ
ـون نفـ
 ۲۶میلیـ
ـد
ـد شـ
ـزوده خواهـ
ـا افـ
ـه آن هـ
ـت و بـ
نيسـ

وزيــر حمــل و نقــل عــراق اعــام كــرد :تــا بيســت و
چهــار ســاعت قبــل از روز اربعيــن حســينى ،تعــداد
زائــران ورودی بــه شــهر مقــدس كربــا از مــرز 26
میلیــون نفــر گذشــته اســت.
پنج شنبه 12 ,آذر 16:42 1394

31316اهــدای پرچــم حــرم امیــر المومنیــن بــه
مركــز اســامی آمریــكا

تولیــت آســتان مقــدس علــوی ،پرچــم حــرم مطهــر
امیــر المومنیــن علــی را ،بــه مدیریــت مركــز
اســامی ایالــت ایلینــوی آمریــكا اهــدا كــرد.
سه شنبه 10 ,آذر 15:25 1394
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ـينى و ورود ده
ـن حسـ
ـم اربعيـ
ـزارى مراسـ
31314برگـ
ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
ـه شـ
ـر بـ
ـون زائـ
ـا ميليـ
هـ

در ســالروز اربعيــن حســينى ،ده هــا ميليــون زائــر وارد
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ـر
ـای زنجیـ
ـته هـ
ـری ورود دسـ
ـزارش تصویـ
31317گـ
ـی
ـینی و عباسـ
ـدس حسـ
ـتان مقـ
ـه آسـ
ـی بـ
زنـ
سه شنبه 10 ,آذر 12:46 1394

32320هشــدار توليــت آســتان مقــدس عباســى در
خصــوص بهــره بــردارى سياســى جنــاح هــاى
خــاص در مراســم زيــارت اربعيــن حســينى

توليــت حــرم مطهــر حضــرت ابالفضــل العبــاس،
عــزاداران مراســم اربعیــن حســینی را از هرگونــه بهــره
بــرداری سیاســی و دینــی بــه منظــور تبلیــغ بــرای
گــروه یــا جناحــی خــاص برحــذر داشــت.
یكشنبه 08 ,آذر 14:27 1394

31318بــزرگ تریــن مجتمــع رفاهــی زائــران
اربعیــن ،در مســیر نجــف بــه كربــا

آســتان مقــدس حضــرت عبــاس ،در بزرگتریــن
مجتمــع رفاهــی ویــژه زائــران اربعیــن ،پذیــرای زوار
اســت.
دوشنبه 09 ,آذر 13:51 1394

32321ارائــه خدمــات درمانــى شــبانه روزى در
ـام اربعین
ـی ایـ
ـوى طـ
ـدس علـ
ـتان مقـ
ـك آسـ
كلينيـ

كلینیــك درمانــی وابســته بــه آســتان علــوی طــی ایام
اربعیــن حســینی بــه صــورت شــبانه روزی پذیــرای
ـران بيمــار مــى باشــد.
تمامــی زائـ ِ
شنبه 07 ,آذر 16:27 1394
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31319حــرم مطهــر امامیــن عســكریین ،میزبــان
بیــش از یــك میلیــون زائــر عــزادار

طــی روزهــای گذشــته بیــش از یــك میلیــون زائــر
وارد حــرم مطهــر امامیــن عســكریین در ســامرا شــدند.
دوشنبه 09 ,آذر 13:40 1394

32322زائــران اندونزيايــى جهــت شــركت در
راهپیمایــی اربعیــن بــه شــهر مقــدس نجــف
رســیدند.

یــك كاروان زیارتــی از كشــور اندونــزی بــه منظــور
شــركت در راهپیمایــی اربعیــن بــه نجــف اشــرف،
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رســیدند و پــس از زیــارت بــارگاه علــوی بــا تولیــت
ایــن آســتان دیــدار كردنــد.
شنبه 07 ,آذر 16:23 1394

32325خواهــر امــام رضــا در جمهــوری
آ ذ ر با یجــا ن

32323جزئیــات نظــارت آســتان حســینی بــر
مراســم اربعیــن

آســتان مقــدس حســینی بــا قــرار دادن  ۸۰۰دوربیــن
مداربســته در ســطح شــهر كربــا و حومــه آن ،بر مراســم
اربعیــن امســال نظــارت بیشــتری خواهــد كــرد.
رســول عبــاس فضالــه ،كارشــناس امــور فنــی و
مســئول بخــش رقابــت مركــزی آســتان حســینی
بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت :در راســتای آمادگــی
بــرای برگــزاری مراســم اربعیــن بــا حضــور میلیونــی
زائــران 800 ،دوربیــن مداربســته بــرای تحــت كنتــرل
قــراردادن افــراد مشــكوك و شــبههبرانگیزی كــه وارد
كربــا میشــوند ،نصــب شــد ه و مــا خــود را بــرای هــر
گونــه واكنشــی آمــاده كــرده ایــم.
وی افــزود :بخــش نظارتــی آســتان مقدس حســینی عالوه
بــر  800دوربیــن فعــال در خیابانهــا ،ورودی و اطراف شــهر
كربــا ،در راســتای اجــرای طــرح نصــب  1000دوربیــن
مــدرن ،اقــدام بــه نصــب دوربینهــای حرارتــی پیشــرفته
بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد كــرده اســت.
مســئول بخــش نظــارت مركــزی آســتان حســینی
تصریــح كــرد :بخشــی از ایــن امكانــات نظارتــی در
اختیــار بخــش بانــوان آســتان قــرار دارد تــا از طریــق
آن بــر مراكــز تفتیــش زنــان نظــارت و ایــن مراكــز را
كنتــرل كننــد.

حــرم مطهــره فاطمــه صغــری ،ملقــب بــه بیبــی
هیبــت ،دختــر امــام كاظــم و خواهــر گرامــی امــام
رضــا ،هــر ســاله پذیــرای خیــل عاشــقان اهــل
بیــت ،در كشــور آذربایجــان اســت.
چهارشنبه 04 ,آذر 19:19 1394

32326ورود طوالنیتریــن پرچــم لبیــك یــا
حســین بــه حــرم حســینی

طوالنیتریــن پرچــم لبیــك یــا حســین توســط
هیئــت عــزاداری اســتان دیالــه عــراق وارد مرقــد

مطهــر امــام حســین در شــهر مقــدس كربــا شــد.
سه شنبه 03 ,آذر 11:33 1394

جمعه 06 ,آذر 18:51 1394

32324برنامههــای شــعبه بانــوان دارالقــرآن
آســتان مقــدس علــوی در ایــام اربعیــن

مســئول شــعبه بانــوان دارالقــرآن آســتان مقــدس
علــوی از اجــرای برنامههــای قرآنــی ایــن شــعبه ویــژه
زائــران امــام حســین ،در ایــام اربعیــن خبــر داد.
جمعه 06 ,آذر 18:39 1394

32327اســتراحتگاه ویــژه زائــران اربعيــن در
صحــن فاطمــه زهــرا افتتــاح شــد.

اســتراحتگاه و خوابــگاه ویــژه زائــران اربعيــن حســینی
در صحــن حضــرت فاطمــه زهــرا افتتــاح شــد.
سه شنبه 03 ,آذر 11:28 1394
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ـر
ـان ،بـ
ـوان جهـ
ـن جـ
ـد تریـ
ـد بلنـ
ـد قـ
32328تاكیـ
ـر
ـب ،در هـ
ـن و مذهـ
ـام دیـ
ـای نـ
ـرای اعتـ
ـاش بـ
تـ
ـا
ـه از دنیـ
نقطـ

فیــض عدنــان عبداألمیــر العیســاوی ،قد بلندتریــن جوان
جهــان ،بــه زیــارت حــرم مطهر ســید و ســاالر شــهیدان،
حضــرت أبــا عبداهلل الحســین مشــرف شــد.

33331آمادگــی آســتان مقــدس حســینی ،بــرای
پذیرایــی از زائــران میلیونــی اربعیــن

تولیــت آســتان مقــدس حســینی ،از آمادگــی ایــن
آســتان بــرای پذیرایــی از زائــران میلیونــی اربعیــن
حســینی خبــر داد.
دوشنبه 18 ,آبان 15:03 1394

دوشنبه 02 ,آذر 13:49 1394

32329بزرگداشــت روز جهانــی حضــرت رقیــه و
ـای مختلف
ـهر هـ
ـرت در شـ
ـفره آن حضـ
ـترانیدن سـ
گسـ

بــزرگ تریــن ســفره ی حضــرت رقیــه بنــت
الحســین ،بــه طــول  378متــر در بیــن الحرمیــن
شــریفین گســترانیده شــد.

33332جهــان در عــزاى ســيد ســاجدين و زيــن
العابديــن ،امــام ســجاد

در ایــام شــهادت حضــرت امــام علــی بــن الحســین،
جهــان تشــیع غــرق در عــزا و ماتــم شــد.
یكشنبه 17 ,آبان 13:05 1394

سه شنبه 26 ,آبان 13:08 1394
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33330پــروژه زیرگــذر بــاب القبلــه حــرم ســید
الشــهداء در آســتانه بهــره بــرداری

بخــش فنــی و مهندســی آســتان قــدس حســینی در
كربــای معلــی ،اعــام كــرد :پــروژه زیرگــذر بــاب
القبلــه حــرم مطهــر امــام حســین را در ایــام
اربعیــن حســینی آمــاده بهــره بــرداری خواهــد كــرد.
دوشنبه 25 ,آبان 12:29 1394

ـریع در
ـان تسـ
ـوی ،خواهـ
ـدس علـ
ـتان قـ
33333آسـ
ـار
ـی و آثـ
ـام علـ
ـرم امـ
ـی حـ
ـت جهانـ
ـد ثبـ
رونـ
ـرف
ـف اشـ
ـى نجـ
تاريخـ

تولیــت آســتان مقــدس علــوی ،تســریع در رونــد ثبــت
حــرم امیــر المومنیــن و آثــار تاریخــی نجــف اشــرف
در فهرســت آثــار جهانــی یونســكو را ،خواســتار شــد.
شنبه 16 ,آبان 12:11 1394
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33334دهمیــن ســالگرد تخریــب حــرم امامیــن
عســكریین ،بــه دســت تروریســت هــای تكفیــری

ده ســال قبــل ،در صبــح روز بيســت و ســوم محــرم
 ۱۴۲۷هجــري ،دشــمنان اهلبيــت بــا ۲۰۰
كيلوگــرم مــواد منفجــره ،حــرم امامــان عســكري در
شــهر ســامرا را تخريــب كردنــد.
شنبه 16 ,آبان 11:58 1394

ـدس
ـتان مقـ
ـرآن آسـ
ـی دارالقـ
ـل قرآنـ
33335محفـ
ـراق
ـل عـ
ـتان بابـ
ـوى ،در اسـ
علـ

دارالقــرآن آســتان مقــدس علــوى ،جلســاتی بــا عنــوان
محفــل انــس بــا قــرآن را در مــزار حضــرت زیــد
شــهید ،در اســتان بابــل عــراق برگــزار كــرد.
پنج شنبه 14 ,آبان 13:28 1394

33337گــزارش تصویــری  -پایــان قلمزنــی نــوار
باالیــی ضریــح جدیــد حضــرت عبــاس

عملیــات قلمزنــی نــوار باالیــی ضریــح جدیــد مطهــر
حضــرت عبــاس كــه در كشــور عــراق كــه بدســت
هنرمنــدان ایــن كشــور در حــال ســاخت بــود ،بــه
اتمــام رســیده و بــه زودی روی ســازه چوبــی ایــن
ضریــح نصــب خواهــد شــد.
سه شنبه 12 ,آبان 15:41 1394

33338خدمــت رســانی هــزاران خــادم افتخــاری
آســتان مقــدس حســینی در محــرم  ،و آمادگــی
بــرای اســتقبال از میلیــون هــا زائــر اربعیــن

در ایــام شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین،
هــزاران نفــر از عاشــقان آن حضــرت ،همــگام بــا
خادمــان حــرم مطهــر سیدالشــهداء ،بــه صــورت
داوطلبانــه بــه خدمــت رســانی زائــران پرداختنــد.
یكشنبه 10 ,آبان 13:51 1394

33336برگــزاری دومیــن جشــنواره تراتیــل
ســجادیه در كربــای مقدســه

پــس از اتمــام مقدمــات و حصــول آمادگــی هــای الزم،
دومیــن نمایشــگاه كتــاب تراتیــل الســجاديه  ،در شــهر
مقــدس كربــا اغــاز بــه كار كــرد.
پنج شنبه 14 ,آبان 13:22 1394
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33339دســته بــزرگ عــزای بنــی اســد در شــهر
مقــدس كربــا

دســته بــزرگ عــزای بنــی اســد ،بــا شــكوهی خــاص
در شــهر مقــدس كربــا بــه حركــت درآمــد.
سه شنبه 05 ,آبان 16:27 1394

34342بازگردانــدن قطعــه تاریخــی ســرقت شــده
ـين
ـام حسـ
ـرم امـ
ـوزه حـ
ـه مـ
ـدام ،بـ
ـط صـ
توسـ

مدیریــت مــوزه ی حــرم امــام حســین ،اعــام كــرد
كــه یــك قطعــه باســتانی كــه در دوره قاجاریــه بــه
حــرم مطهــر امــام حســین اهــدا شــده و بعدهــا در
بحبوحــه انتفاضــه شــعبانیه ،توســط نیروهــای صــدام
ربــوده شــده بــود را تحویــل گرفتــه اســت.
یكشنبه 26 ,مهر 16:26 1394

34340حمــات خمپــاره ای تروریســت هــا بــه
اطــراف حــرم حضــرت زینــب

گــروه هــای تروریســتی اطــراف حــرم حضــرت
زینــب را بــا شــلیك دو خمپــاره مــورد حملــه قــرار
دادنــد.
شنبه 02 ,آبان 01:52 1394

34343برگــزاری آییــن تعویــض پرچــم گنبــد
حــرم هــای مطهــر كربــا

آییــن تعویــض پرچــم گنبــد حــرم امــام حســین و
حــرم حضــرت عبــاس ، در آســتانه مــاه محــرم،
برگــزار مــی شــود.
چهارشنبه 22 ,مهر 19:44 1394

252

34341شــهر مقــدس كربــا ،میزبــان میلیــون هــا
عــزادار حســینی

شــهر مقــدس كربــا در روزهــای آخــر دهــه اول محرم
 ،شــاهد حضــور خیــل عظیــم زائــران و عــزاداران
اباعبــداهلل الحســین اســت كــه در قالــب دســته های
مختلــف ســینه زنــی و زنجیــر زنــی اقــدام بــه اقامــه
شــعائر حســینی مــی كننــد.
چهارشنبه 29 ,مهر 17:36 1394

ـد حرم
ـم گنبـ
ـض پرچـ
ـن تعویـ
ـزاری آییـ
34344برگـ
هــای مطهــر كربال

آییــن تعویــض پرچــم گنبــد حــرم امــام حســین و
حــرم حضــرت عبــاس ، در آســتانه مــاه محــرم،
برگــزار مــی شــود.
چهارشنبه 22 ,مهر 14:40 1394
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علــوی بــه منظــور آمــاده ســازی فضاهــای مناســب
بــرای اســتراحت زائــران ايــام اربعيــن حســينى
بــا حضــور در محــل پــروژه بــزرگ صحــن فاطمــه
زهــرا از محــل پــروژه بازدیــد كــرده و طــرح اســكان
زائــران اربعيــن را بــا مســؤولين اجرايــى پــروژه بررســی
كردنــد.

یكشنبه 19 ,مهر 17:29 1394

34345رونمایــی از نزدیــك تریــن مــكان بــه
مضجــع مطهــر حضــرت معصومــه

در آســتانه مــاه محــرم الحــرام ،نزدیــك تريــن مــكان
بــه مضجــع شــریف حضــرت فاطمــه معصومــه (ســام
اهلل عليهــا) ،بــا حضــور خادمــان حــرم حضــرت
معصومــه رونمایــی شــد.
چهارشنبه 22 ,مهر 13:44 1394

34348معــرق كاری حــرم مطهــر امــام حســین
ـی
ـته ایرانـ
ـرق كاران برجسـ
ـی از معـ
ـط گروهـ
توسـ

آســتان قــدس حســینی بــه جــذب گروهــی از
هنرمنــدان عرصــه معــرق كاری از ایــران جهــت
ســاخت و تزییــن كاشــی كربالیــی معــرق كاری شــده
اقــدام نمــود.
شنبه 18 ,مهر 21:26 1394

ـرت
ـرم حضـ
ـی حـ
ـه در ورودی اصلـ
ـاح سـ
34346افتتـ
عبا س 

در آســتانه فرارســیدن مــاه محــرم الحــرام و بــه
منظــور بــاال بــردن ضریــب آســایش زائــران بــرای ورود
و خــروج از حــرم مطهــر حضــرت ابالفضــل العبــاس،
ســه در جدیــد و اصلــی ایــن حــرم افتتــاح شــد.
سه شنبه 21 ,مهر 13:43 1394

34349اتمــام دوخــت پرچــم گنبــد حــرم مطهــر
امــام حســين

34347آمــاده ســازی پــروژه ی بــزرگ صحــن
ـران اربعين
ـی از زائـ
ـت میزبانـ
ـرا جهـ
ـه زهـ
فاطمـ

بــه گــزارش واحــد اطــاع رســانی آســتان مقــدس
امیــر المومنیــن ، تولیــت و اعضــای شــورای آســتان

واحــد گلــدوزى و پرچــم دوزى ،وابســته بــه بخــش
فنــى آســتان قــدس حســينى ،دوختــن پرچــم مشــكی
قبــه حــرم مطهــر امــام حســين و پرچمهــا
وكتيبههــاي داخــل صحــن مطهــر ويــژه مــاه محــرم
را بــه اتمــام رســاند.
شنبه 18 ,مهر 15:02 1394
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مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
معــاون اول اســتاندار كربــای مقدســه گفــت  :پیــش
بینــی مــی شــود كــه امســال ،زائــران كربــا ،از كشــور
هــای خارجــی  ،بــه مراتــب بیشــتر باشــند.
چهارشنبه 15 ,مهر 12:56 1394

35350برپــا ســاختن هيئــات و مواكــب در جــاى
جــاى شــهر مقــدس كربــا

از دیربــاز در كربــای معلــی رســم بــر ایــن بــوده كــه
بــا پایــان یافتــن عیــد غدیــر مــردم كربــا خــود را
بــرای اســتقبال از مــاه محــرم و اســتقبال از زائــران
اباعبــد اهلل الحســین در ایــن ایــام آمــاده میســاختند.
پنج شنبه 16 ,مهر 16:35 1394

ـه
ـي بـ
ـد مليتـ
ـران چنـ
ـي از زائـ
ـرف گروهـ
35353تشـ
ـه
ـم كوفـ
ـجد معظـ
مسـ

در ایــام فرخنــده عیــد غدیــر ،گروهــی چنــد ملیتــی،
بــه همــراه هیئتــی از آســتان قــدس علــوی؛ بــه زیارت
مســجد معظــم كوفــه مشــرف شــدند.
یكشنبه 12 ,مهر 18:09 1394

ـگاه
ـینی ؛ نمایشـ
ـدس حسـ
ـتان قـ
ـه همت آسـ
35351بـ
ـی
ـاح مـ
ـم افتتـ
ـدس قـ
ـهر مقـ
ـاب در شـ
ـی كتـ
دائمـ
ـود
شـ

بخــش نمایشــگاههای وابســته بــه آســتان مقــدس
امــام حســین از افتتــاح نمایشــگاه دائمــی كتــاب
توســط ایــن آســتان در شــهر مقــدس قــم خبــر داد.
پنج شنبه 16 ,مهر 13:53 1394

35354ســاختن اولیــن ســری از ویتریــن هــای
مــوزه ای ،بــرای آســتان مقــدس عباســی

كاركنــان مــوزه الكفیــل ،ســاختن اولیــن ســری از
ویتریــن هــای مــوزه ای ،ویــژه نمایــش آثــار تاریخــی
حــرم مطهــر حضــرت عبــاس را بــه اتمام رســاندند.
بــا ورود ایــن ویتریــن هــا بــه داخــل مــوزه حــرم
مطهــر  ،نمایــش آثــار بــه گونــه ای متفــاوت از قبــل،
و مشــابه بــا شــیوه هــای مرســوم در مــوزه هــای دنیــا
 ،انجــام خواهــد شــد.
 یكشنبه 12 ,مهر 18:05 1394

254
ـاون اول
ـرام ؛ معـ
ـاه محرم الحـ
ـتقبال از مـ
35352اسـ
اســتاندار كربــای مقــدس  :پیــش بینــی میشــود
ـب
ـه مراتـ
ـال بـ
ـی امسـ
ـای خارجـ
ـور هـ
ـران كشـ
زائـ
ـد
ـتر باشـ
بیشـ

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
منطق ـهای در ســامراء ،بــا اســتقامت نیروهــای حشــد
الشــعبی مواجــه شــدند و بــه اهــداف خــود نرســیدند.
پنج شنبه 09 ,مهر 15:55 1394

35355نمایشــگاه كتابهــای چــاپ ســنگی و
چاپــی ،بــا موضــوع عیــد غدیــر

گنجینــه ای ارزشــمند از كتابهــای چــاپ ســنگی و
چاپــی بــا موضــوع امــام علــی و عیــد ســعید غدیــر،
در قالــب یــك نمایشــگاه ،در محــل كتابخانــه مركــزی
آســتان قــدس رضــوی؛ در معــرض دیــد عمــوم
گذاشــته شــده اســت.
شنبه 11 ,مهر 17:13 1394

35358شــور و شــكوه عیــد اهلل االكبــر در نجــف
اشــرف

آســتان مقــدس علــوی خــود را بــرای اســتقبال از
زائــران میلیونــی ایــن بــارگاه در ســالروز فرخنــده عیــد
ســعید غدیــر خــم آمــاده نمــوده اســت.
پنج شنبه 09 ,مهر 15:42 1394

ـر
ـا اميـ
ـر بـ
ـا زائـ
ـون هـ
ـت ميليـ
ـد بیعـ
35356تجديـ
مؤمنــان ،در روز غديــر ،در نجــف اشــرف

ميليــون هــا زائــر از داخــل و خــارج عــراق ،بــه
مناســبت عیــد غدیــر خــم و بــرای تجدیــد بیعــت
بــا مــوالی متقیــان ،اميــر مومنــان علــی؛ در شــهر
نجــف اشــرف حضــور یافتنــد.
شنبه 11 ,مهر 16:34 1394

35359تشــییع پیكــر یكــی از شــهدای گــردان
حضــرت علــی اكبــر در شــهر مقــدس كربــا

مــردم شــهر مقــدس كربــا پیكــر مطهــر یكــی از
شــهدای گــردان حضــرت علــی اكبــر را تشــییع
كردنــد.
سه شنبه 07 ,مهر 19:06 1394

255
ـه
ـش در حملـ
ـای داعـ
ـت هـ
ـی تروریسـ
35357ناكامـ
ـامرا
ـهر سـ
ـراف شـ
ـه اطـ
بـ

تروریســتهای داعــش در جریــان حملــه بــه

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
میلیونــی زائــران و مجــاوران آن حضــرت برگــزار شــد.

چهارشنبه 01 ,مهر 15:29 1394

36360پانزدهــم مــاه ذى الحجــة ،ميــاد مبــارك
امــام هــادى

امــروز (پانزدهــم مــاه ذى الحجــة) مصــادف اســت بــا
ميــاد دهميــن پيشــواى مســلمانان جهــان ،حضــرت
امــام علــى النقــى.
سه شنبه 07 ,مهر 16:06 1394

36363ترميــم و جالدهــى ضريــح مطهــر حضــرت
اميرالمؤمنيــن

بــا حضــور دههــا تــن از خادمــان آســتان علــوی و
اســاتید برجســته حــوزه علمیــه نجــف ،ضریــح مطهــر
بــارگاه علــوی پــس از پایــان طــرح ترمیــم و جالدهــی؛
غبارروبــی شــد.
سه شنبه 31 ,شهریور 17:02 1394

ـان ،در
ـعید قربـ
ـد سـ
ـاز عیـ
ـكوه نمـ
ـه پرشـ
36361اقامـ
ـا
ـدس كربـ
ـهر مقـ
شـ

نمــاز عیــد ســعید قربــان ،صبــح امــروز بــا حضــور
خیــل عظیــم نمازگــزاران ،در شــهر مقــدس كربــا
اقامــه شــد.
پنج شنبه 02 ,مهر 15:12 1394

36364ورود خیــل زائــران اباعبــداهلل الحســین
بــه كربــای معلــی

در آســتانه روز عرفــه  ،شــیعیان اهــل بیــت از اقصــی
نقــاط جهــان وارد شــهر مقــدس كربال شــدند.
سه شنبه 31 ,شهریور 16:39 1394
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36362ورود میلیــون هــا زائــر بــه شــهر مقــدس
كربــا در روز عرفــه

مراســم ملكوتــی دعــای عرفــه و زیــارت اباعبــداهلل
الحســین ،در شــهر مقــدس كربــا ،بــا حضــور جمعیت

36365بازدیــد خوشنویســان ایرانــی از نســخههای
ـرف
ـف اشـ
ـس ،در نجـ
ـی نفیـ
قرآنـ

چهــل هنرمنــد خوشــنویس ایرانــی از مؤسســه

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
دارالتــراث نجــف اشــرف و نســخههای قرآنــی نفیــس
ایــن مؤسســه بازدیــد كردنــد.
دوشنبه 30 ,شهریور 17:01 1394

36368ســاخت  30كتیبــه خاتــم ،بــرای درهــای
حــرم امــام حســین

ـون
ـی از میلیـ
ـرای پذیرایـ
ـا بـ
ـی كربـ
36366آمادگـ
ـه
ـر در روز عرفـ
ـا زائـ
هـ

ســاخت  30كتیبــه خاتــم ،مربــوط بــه پشــت درهــای
حــرم مطهــر امــام حســین ،بــه همــت هنرمنــدان
اســتان فــارس بــه پایــان رســید.
شنبه 28 ,شهریور 14:30 1394

شــهردار شــهر مقــدس كربــا از آمادگــی صــد در
صــدی ایــن نهــاد بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه زائران
ایــن شــهر در روز عرفــه خبــر داد.
دوشنبه 30 ,شهریور 15:47 1394

36369اهــدای قــرآن خطــی نفیــس بــه مــوزه
آســتان قــدس ،توســط خانــواده ای آمریكایــی

ـران
ـاده میزبانــی زائـ
ـای مقــدس ،آمـ
36367كربـ
میلیونــی روز عرفــه

شــهر مقــدس كربــا بــرای میزبانــی هرچــه بهتــر از
زائــران عرفــه آمــاده مــی شــود.

یــك خانــواده مســلمان از اهالــی نیویــورك در كشــور
آمریــكا ،چنــد جلــد قــرآن خطــی نفیــس و یــك جلــد
صحیفــه ســجادیه را بــه مــوزه بــارگاه مطهــر حضــرت
علــی ابــن موســی رضــا هدیــه كردنــد.
چهارشنبه 25 ,شهریور 15:25 1394

یكشنبه 29 ,شهریور 18:32 1394

ـام؛ از
ـار و ارقـ
ـت آمـ
ـه روایـ
ـج بـ
ـوادث حـ
37370حـ
ـا 2015
ـال  1987تـ
سـ

روز جمعــه ،موســم حــج بــا ســقوط یــك باالبــر در
حــرم مكــی دســت كــم جــان  107تــن را گرفتــه و
منجــر بــه زخمــی شــدن  238نفــر دیگــر شــد
دوشنبه 23 ,شهریور 13:30 1394
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37371ســالروز شــهادت جــواد األئمــه ؛ جهــان
شــيعه يكپارچــه غــرق در عــزا و ماتــم شــد

حــرم مطهــر اماميــن جواديــن در شــب شــهادت
جــواد األئمــه صلــوات اهلل عليــه شــاهد جمــع كثیــری
از شــیعیان و موالیــان آن حضــرت بــود.
دوشنبه 23 ,شهریور 12:59 1394

37372غبارروبــی و ســفيدكاری ضریــح مطهــر
سیدالشــهداء

واحــد فنــی آســتان قــدس حســینی بــه غبــار روبــی
و ســفیدكاری ضریــح مطهــر سیدالشــهداء و ضریــح
شــهدای كربــا اقــدام نمــود.
شنبه 21 ,شهریور 17:01 1394
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37373برافراشتن پرچم عزا بر گنبد كاظمین

در آســتانه ســال روز شــهادت امــام جــواد پرچــم
گنبــد هــای مطهــر جــواد االئمــه و امــام كاظــم بــا
پرچــم ســیاه تغییــر یافــت.
شنبه 21 ,شهریور 16:21 1394

37374افتتــاح دانشــكده تحصیــات عالــی علــوم
قرآنــی در عــراق

آســتان قــدس حســینی ،دانشــكده عالــی علــوم قرآنــی
را در كربــای معلــی افتتــاح كــرد.
شنبه 21 ,شهریور 15:38 1394

37375درخواســت چــاپ نســخه خطــی قــرآن
منســوب بــه امــام علــی در نجــف اشــرف

ســید نــزار حبــل المتیــن ،تولیــت آســتان مقــدس
علــوی ،چــاپ نســخه خطــی قــرآن منســوب بــه اميــر
المومنيــن كــه هماكنــون در مــوزه ایــن آســتان
نگهــداری میشــود را خواســتار شــد.
دوشنبه 16 ,شهریور 16:59 1394

ـوات
ـزی صلـ
ـوی برنـ
ـن تابلـ
ـزرگ تریـ
ـف بـ
37376وقـ
خاصــه امــام رضا

یــك هنرمنــد ایرانــی بــزرگ تریــن تابلــوی برنــزی بــا
ذكــر صلــوات خاصــه امــام رضــا را پــس از ســاخت،
بــه آســتان قــدس رضــوی اهــدا كــرد.
سه شنبه 10 ,شهریور 15:11 1394
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37377تكميــل گنبــد طــای مرقــد امامیــن
عســکریین عليهــم الســام

كار گنبــد طــای حــرم امامیــن عســكریین علیهــم
الســام همزمــان بــا میــاد امــام رضــا علیــه الســام
بــه پایــان رســید و پــس از شستشــوی گنبد ،داربســت
هــای فلــزی نصــب شــده بــر آن نیــز بــاز شــدند.
یکشنبه 08 ,شهریور 13:10 1394

ـه
ـا عليـ
ـى الرضـ
ـن موسـ
ـى بـ
ـام علـ
38380والدت امـ
ـام
السـ

ایــن ایــام مصــادف اســت بــا میــاد هشــتمنی کوکــب
آســان امامــت و والیــت ،حــرت علــی ابــن موســی
الرضــا علیــه الســام اســت.

چهارشنبه 04 ,شهریور 18:28 1394

ـن
ـن الحرميـ
ـاى بيـ
ـل هـ
ـاى نخـ
ـع خرمـ
37378توزیـ
ـه
ـای جمعـ
ـب هـ
ـران شـ
ـن زائـ
بیـ

طبــق معمــول ســنوات گذشــته بخــش درختــکاری
و فضــای ســبز وابســته بــه آســتان مقــدس امــام
حســین و ابالفضــل العبــاس علیهــم الســام اقــدام بــه
چیــدن محصــول خرمــای نخــل هــای موجــود در بیــن
الحرمیــن كــرده و آن را بیــن زائــران توزیــع نمودنــد.
پنج شنبه 05 ,شهریور 15:39 1394

38381آغــاز دهــه رضويــه و جشــن و شــادى
شــيعيان اهــل بيــت عليهــم الســام

شــهرهاى مقــدس قــم و مشــهد مهزمــان بــا والدت
حــرت معصومــه ســام اهلل عليهــا غــرق نــور ،شــادی
و رسور اســت.

یکشنبه 25 ,مرداد 19:36 1394

37379ميــاد هشــتمين پيشــواى شــيعيان جهــان
علــى بــن موســى الرضــا عليــه الســام

در ســالروز میــاد هشــتمین پیشــوای شــیعیان
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا علیــه الســام،
جهــان غــرق نــور و شــادی اســت.
پنج شنبه 05 ,شهریور 14:51 1394

38382والدت حضرت معصومه سالم اهلل عليها

ســالروز والدت رسارس نــور کریمــه ی اهــل بیــت علیهــم
الســام حــرت فاطمــه معصومــه ســام اهلل علیهــا را بــه
ســاحت مقــدس حــرت مهــدی موعــود ارواحنــا فــداه
و مســلامنان جهــان تربیــک و هتنیــت عــرض مــی نامییــم.

یکشنبه 25 ,مرداد 11:34 1394
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38383بــه مناســبت شــهادت امــام صــادق عليــه
الســام

ســالروز شــهادت رئیــس مذهــب شــیعه امــام صــادق
علیــه الســام بــر امــام زمــان ارواحنــا فــداه و شــیعیان و
حمبــن آن امــام مهــام تســلیت بــاد.

دوشنبه 19 ,مرداد 11:44 1394

«38385نگاهــی کوتــاه بــه زندگانــی حضــرت
عبدالعظیــم حســنی علیــه الســام»

امــام زاده واجــب التعظیــم  ،حــرت عبدالعظیــم کــه
نســب رشیفــش بــا چهــار واســطه بــه امــام حســن جمتبــی
علیــه الســام منتهــی مــی شــود صاحــب مقامــات
بســیار رفیعــی اســت کــه بــر شــیعیان و حمبــن واقعــی
خانــدان عصمــت و طهــارت بســیار روشــن اســت و بــر
دانشــمندان عــارف بــه مکتــب اهلبیــت علیهــم الســام
علــو مقــام و جاللــت آن
چیــزی پوشــیده نیســت زیــرا ّ
حــرت از خورشــید هــم روشــن تــر اســت .

شنبه 10 ,مرداد 16:35 1394

38384حمــزه سیدالشــهدا و حــرم شــریف آن
حضــرت

یکــی از شــخصیت هــای بــزرگ در تاریــخ اســام ،کــه در
راه قــرآن و دفــاع از اســام فــداکاری و ایثــار را بــه حــد
اعلــی رســانید و در رشایطــی کــه توحیــد در مقابــل رشک
و خداپرســتی در مقابــل بــت پرســتی قــرار گرفتــه بــود
و پیامــر اســام بــه یــاران صدیــق و حامیــان خملــص و
دلســوز نیازمنــد بــود ،بــه یــاریاش شــتافت ،جنــاب محــزة
بــن عبداملطلــب بــود کــه ماننــد امریمؤمنــان ،امــام علــی
علیــه الســام در مقابــل پرچــم رشک ،لــوای توحیــد را
برافراشــت و تعهــد و ایــان خویــش را در صحنههــای
جنــگ متجلــی ســاخت.

شنبه 10 ,مرداد 16:40 1394
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ـال در
ـر كهنسـ
ـک زائـ
ـمان يـ
ـن چشـ
ـفا يافتـ
38386شـ
ـه
ـن عليـ
ـرت اميرالمؤمنيـ
ـر حضـ
ـد مطهـ
ـگاه مرقـ
پيشـ
ـام
السـ

شــفا يافتــن چشــمان يــک زائــر كهنســال در پيشــگاه
مرقــد مطهــر حضــرت اميرالمؤمنيــن عليــه الســام
سه شنبه 30 ,تیر 21:15 1394

38387گــرد همايــى بــزرگ شــيعيان عــراق در
شــهر ســامرا و حــرم اماميــن عســكريين

بــه همــت دفتــر آيــت اهلل العظمــى شــيرازى در
آخريــن جمعــه مــاه رمضــان حــدود  ٢٠٠اتوبــوس از
شــهر مقــدس كربــا بــه زيــارت اماميــن عســكريين
عليهمــا الســام مشــرف شــدند
شنبه 27 ,تیر 15:19 1394
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38388انفجــار خــودروى بمــب گــزارى شــده در
كاظميــن

انفجــار انتحــارى در شــهر مقــدس كاظميــن چهــار
شــهيد و بيســت و يــك زخمــى بــر جــاى گذاشــت.
دوشنبه 22 ,تیر 11:21 1394

ـرم
ـای حـ
ـوان طـ
ـی ایـ
ـی و جالدهـ
38389غبارروبـ
ـوی
ـر علـ
مطهـ

بــا تــاش خادمــان بخــش مهندســى و پشــتیبانى
آســتان مقــدس امیــر المومنیــن علــی ابــن ابــی طالــب
علیــه الســام  ،دیوارههــاى ایــوان طــاى حــرم مطهــر
آن امــام همــام  ،جالدهــى و غبارروبــى شــد
شنبه 30 ,خرداد 15:25 1394

ـر
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـع گنبـ
ـروژه ی ترفیـ
ـاز پـ
39390آغـ
ـام
ـه السـ
ـین علیـ
ـام حسـ
امـ

بخــش فنــی مهندســی آســتان قــدس حســینی ،
پــروژه ترفیــع گنبــد مرقــد مطهــر امــام حســین
علیــه الســام و بهســازی ســتون هــای مجــاور ضریــح
مقــدس را آغــاز کردپنــج
شنبه 21 ,خرداد 13:02 1394

ـرش
ـا فـ
ـا بـ
ـر کربـ
ـای مطهـ
ـرم هـ
ـش حـ
39391پوشـ
ـان
ـس کاشـ
ـای نفیـ
هـ

حــرم و خیمــه گاه امــام حســین (ع) و حــرم حضــرت
ابوالفضــل (ع) بــا فرشــهای بســیار نفیــس کاشــان
مفــروش شــد
شنبه 26 ,ارديبهشت 15:17 1394

ـرم
ـینی  ،در حـ
ـرداب حسـ
ـاخت سـ
ـروژه سـ
39392پـ
حضــرت ابالفضــل
دوشنبه 31 ,فروردين 17:55 1394

طــرح ســاخت ســرداب امــام حســین در آســتان
مقــدس عباســى طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده
در حــال اجــرا بــوده و پیشــرفتهای قابــل توجهــی
داشــته اســت
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39393تشــرف رهبــر صابئیــن مندائــی بــه حــرم
مطهــر اميرالمؤمنيــن

هفتمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللــی كتــاب آســتان
قــدس علــوی ،دیــروز بــا حضــور بیــش از  ۱۸۰ناشــر
داخلــی ،عربــی و خارجــی در محــل پــروژه بــزرگ
صحــن حضــرت فاطمــه زهــرا (ســاماهلل علیهــا) در
نجــف اشــرف آغــاز بــه كار كــرد

شــيخ ســتار جبــار حلــو رهبــر صابئیــن مندائــی
عــراق بــه همــراه جمعــى از مســئولین و نماینــدگان
ایــن آییــن در پارلمــان عــراق بــه زیــارت حــرم
مطهــر اميرمؤمنــان حضــرت علــى بــن ابــى طالــب
شــرفیاب شــدند

دوشنبه 25 ,اسفند 06:52 1393

ـرا در
ـرت زهـ
ـن حضـ
ـاز اول صحـ
ـاح فـ
39394افتتـ
ـوي
ـرم علـ
ـه حـ
مجموعـ

39397زیــارت فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل بــه
عــراق از حــرم مطهــر علــوی

یكشنبه 30 ,فروردين 00:29 1394

فــاز اول صحــن حضــرت زهــرا در حــرم مطهــر
علــوي افتتــاح شــد

فرســتاده ويــژه ســازمان ملــل بــه عــراق بــه زيــارت
بــارگاه مطهــر علــوى شــرفياب شــد.

39395برگــزاری جشــنواره شــعر الزهــراء در
عــراق

39398محفــل انــس بــا قــرآن كریــم در منطقــه
آمرلــی

سه شنبه 26 ,اسفند 13:32 1393

دوشنبه 11 ,اسفند 14:38 1393

پنج شنبه 28 ,اسفند 13:30 1393
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39396افتتــاح نمایشــگاه بینالمللــی كتــاب نجــف
ـرف
اشـ

جشــنواره شــعر الزهــراء بــه همــت آســتان
مقــدس علــوی بهمناســبت ایــام فاطمیــه ،در نجــف
اشــرف معلی برگــزار شــد

شنبه 16 ,اسفند 14:25 1393

محفــل انــس بــا قــرآن كریــم در منطقــه آزاد شــده
آمرلــی از ســوی دارالقــرآن كریــم آســتان مقــدس
علــوی برگــزار شــد.
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39399بازگشت امنیت به شهر مقدس سامرا

در پــی آزاد ســازی اســتان صــاح الدیــن بطــور كامــل
از وجــود داعــش امنیــت بــه شــهر مقــدس ســامرا
بازگشــت.
دوشنبه 11 ,اسفند 14:24 1393

40400محفــل انــس بــا قــرآن كریــم بــرای
ـینی
ـدس حسـ
ـتان قـ
ـرم در آسـ
ـع حـ
ـای مدافـ
نیروهـ

امــا خبــر دیگــری از آســتان مقــدس اباعبــد اهلل
الحســین، 
چهارشنبه 06 ,اسفند 14:10 1393

ـد
ـر اباعبـ
ـرم مطهـ
ـعه حـ
ـاز دوم توسـ
ـاح فـ
40401افتتـ
ـین
اهلل الحسـ

فــاز دوم توســعه حائــر حــرم مطهــر حســینی امــروز
همزمــان بــا ایــام والدت حضــرت زینــب كبــری
افتتــاح شــد
چهارشنبه 06 ,اسفند 14:07 1393

ـان
ـل میـ
ـد فاصـ
ـدی حـ
ـاده یامهـ
ـداث جـ
40402احـ
ـامرا
ـی و سـ
ـای دیالـ
ـهر هـ
شـ

پــروژه احــداث جــاده یامهــدی حــد فاصــل میــان
شــهرهای دیالــی و ســامرا یكــی از پــروژه هــای در
حــال اجــرای آســتان قــدس حســینی میباشــد.
سه شنبه 05 ,اسفند 15:46 1393

40403دو انفجــار تروریســتی در منطقــه ســیده
زینــب دمشــق

دو انفجــار انتحــاری در نزدیكــی منطقــه ســیده
زینــب در شــهر دمشــق بیــش از هفــده شــهید و
زخمــی بــر جــای گذاشــت.
سه شنبه 05 ,اسفند 15:43 1393

40404والدت حضرت زینب كبری

همزمــان بــا ایــام والدت عقیلــه بنــی هاشــم حضــرت
زینــب حــرم مطهــر آن بانــوی مكرمــه و ســایر
عتبــات و اماكــن مقدســه در كشــورهای ســوریه عــراق
و ایــران به اســتقبال ایــن روز مبــارك و میمــون
میرونــد.
سه شنبه 05 ,اسفند 15:37 1393
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پیامبــر اعظــم صلــی اهلل علیــه وآلــه در مــوزه آســتان
مقــدس خبــر داد.

سه شنبه 21 ,بهمن 17:53 1393

40405پیشــرفت پــروژه ســاخت مركــز درمانــی
امــام حســین در كربــای معلــی

آســتان مقــدس اباعبداهلل الحســین از پیشــرفت 35
درصــدی پــروژه بزرگتریــن مركــز درمانــی تخصصــی
بیمــاری هــای ســرطانی در كربــای معلــی خبــر داد.
یكشنبه 26 ,بهمن 14:37 1393

40408تخریــب بــارگاه امامــزاده محســن در
موصــل

خبرهــای رســیده از اســتان نینــوا حاكــی از اقــدام
داعــش بــه تخریــب ضریــح امــام زاده محســن ســام
اهلل علیــه و مســجد ایــن امــام زاده و ســرقت محتویــات
آن در مركزموصــل میباشــد.
  سه شنبه 21 ,بهمن 17:25 1393

40406افتتــاح ورودی جدیــد بــاب القبلــه حــرم
كاظمیــن

مراســم افتتــاح ورودی جدیــد حــرم امــام موســی
كاظــم و امــام جــواد ، كــه بــاب القبلــه نامگــذاری
شــده ،بــا حضــور تولیــت آســتان مقــدس كاظمــی
و تعــدادی از مســؤلین بخــش هــای مختلــف ایــن
آســتان مقــدس برگــزار گردیــد.
  چهارشنبه 22 ,بهمن 15:37 1393

40409انفجار تروریستی در شهر مقدس كاظمین

  انفجــار انتحــاری صبــح امــروز در شــهر مقــدس
كاظمیــن دههــا شــهید و زخمــی بــر جــای گذاشــت.
دوشنبه 20 ,بهمن 13:03 1393
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ـه
ـی اهلل علیـ
ـم صلـ
ـر اعظـ
ـاالر پیامبـ
ـاح تـ
40407افتتـ
ـه
ـرت معصومـ
ـتان حضـ
ـه در آسـ
وآلـ

مدیــر مراكــز فرهنگــی و هنــری آســتان مقــدس
حضــرت فاطمــه معصومــه از افتتــاح تــاالر ویــژه

41410حمایــت مالــی آســتان مقــدس كاظمیــن
نیروهــای مردمــی

آســتان مقــدس كاظمیــن از اختصــاص در آمــد
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هــای خــود بــرای حمایــت از نیروهــای مردمــی بــرای
دفــاع از عتبــات خبــر داد
چهارشنبه 15 ,بهمن 12:58 1393

معرفــی شــده اســت

پنج شنبه 09 ,بهمن 13:36 1393

41414آغــاز مراســم عــزای فاطمیــه در نجــف
اشــرف

ـی
ـران لبنانـ
ـیر زائـ
ـتی در مسـ
ـار تروریسـ
41411انفجـ
ـوریه
در سـ

در پــی انفجــار یــك اتوبــوس در مركــز دمشــق
پایتخــت ســوریه كــه روز یكشــنبه رخ داد دســت كــم
 9نفــر شــهید و 22نفــر مجــروح شــدند كــه حــال
برخــی از آن هــا وخیــم گــزارش شــده.

حــرم مطهــر مــوالی متقیــان امیــر مومنــان شــاهد
آغــاز احیــاء ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه مــی
باشــد.
  پنج شنبه 09 ,بهمن 12:46 1393

دوشنبه 13 ,بهمن 14:01 1393

ـرم
ـام درحـ
ـه اسـ
ـدی بـ
ـوان ایرلنـ
ـرف جـ
41415تشـ
ـوی
ـر رضـ
مطهـ

41412شهادت حضرت معصومه

همزمــان بــا شــهادت حضــرت معصومــه جهــان
شــیعه غــرق در عــزا و ماتــم شــد.
شنبه 11 ,بهمن 14:33 1393

یــك جــوان  24ســاله ایرلنــدی كــه دربــاره دیــن
اســام و مذهــب حقــه تشــیع مطالعــه كــرده واســام
را دیــن كامــل یافتــه بــود بــا ســفر بــه مشــهد مقــدس
و حضــور در حــرم رضــوی بــه مذهــب حقــه تشــیع
مشــرف شــد.
دوشنبه 06 ,بهمن 11:32 1393

ـر
ـرم مطهـ
ـواد حـ
ـاب الجـ
ـد بـ
ـاری جدیـ
41416معمـ
ـاس
ـرت عبـ
حضـ

41413مــوزه آســتان قــدس حســینی جــزو 10
مــوزه برتــر جهــان

مــوزه آســتان قــدس حســینی بــه تازگــی از ســوی
ســازمان ملــل متحــد جــزو ده مــوزه برتــر جهــان

درب امــام جــواد یكــی از ورودیهــای اصلــی حــرم
مطهــر حضــرت قمــر بنــی هاشــم در ضلــع شــمالی
ایــن بــارگاه ملكوتــی میباشــد
یكشنبه 28 ,دی 20:30 1393
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عمــق  7متــر داخــل صحــن شــریف حســینی خبــر
داد.

پنج شنبه 18 ,دی 11:08 1393

41417تاســیس مــوزه ای توســط آســتان قــدس
حســینی درشــهرآمرلی

آســتان قــدس حســینی اقــدام بــه تاســیس مــوزه ای
در شــهر آمرلــی جهــت نمایــش و ثبــت رشــادت هــای
قهرمانــان ایــن شــهر در برابــر تروریســم مینمایــد.
پنج شنبه 25 ,دی 18:57 1393

42420آســتان قــدس حســینی شــاهد افتتاحیــه
جشــنواره ربیــع الرســاله

آســتان مقــدس حضــرت اباعبداهلل الحســین شــاهد
برگــزاری نهمیــن جشــنواره ســاالنه ربیــع الرســاله در
ایــام والدت پیامبــر اكــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه و امــام
صــادق اســت.
پنج شنبه 18 ,دی 11:07 1393

41418تشــرف جــوان ایرلنــدی بــه دیــن مبیــن
اســام در حــرم مطهــر رضــوی

یــك جــوان  ۳۰ســاله ایرلنــدی كــه دربــاره دیــن
اســام و مذهــب تشــیع مطالعــه كــرده و اســام را
دیــن كاملــی یافتــه بــود بــا ســفر بــه شــهر مقــدس
و حضــور در حــرم رضــوی بــه دیــن مبیــن اســام
مشــرف شــد.
دوشنبه 22 ,دی 13:01 1393

42421برپایــی نمایشــگاه تابلوهــای خطاطــی و
خوشنویســی در كربــای معلــی

مركــزی موســوم بــه مركــز خــط عربــی و تذهیــب
اســامی بــا مشــاركت عتبــات مقدســه در كربــای
معلــی اقــدام بــه برپایــی نمایشــگاه خــط نمــوده اســت.
پنج شنبه 18 ,دی 00:23 1393
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41419آغــاز پــروژه حفــر زیــر زمیــن آســتان
مقــدس حســینی

بخــش فنــی و مهندســی آســتان مقــدس اباعبــداهلل
الحســین از آغــاز پــروژه حفــر زیــر زمینــی بــه
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ـر
ـرم مطهـ
ـی حـ
ـار درب طالیـ
ـی از چهـ
42422رونمایـ
كا ظمیین

درایــام فرخنــده شــادی حضــرت زهــرای مرضیــه ،
آســتان مقــدس كاظميــن  ،از چهــار درب طالييــن
هديــه داده شــده بــه حــرم كاظميــن در مراســمي
باشــكوه رونمایــی كــرد.
سه شنبه 16 ,دی 03:24 1393

ـا
ـه از كربـ
ـای روزانـ
ـفر هـ
ـدد سـ
ـاز مجـ
42425آغـ
ـامرا
ـدس سـ
ـهر مقـ
ـه شـ
ـی بـ
معلـ

ســفر هــای روزانــه از اســتان قــدس حســینی بــه حــرم
امــام حســن عســكری مجــددا آغــاز شــد
سه شنبه 09 ,دی 23:27 1393

ـاله در
ـع الرسـ
ـنواره ربیـ
ـن جشـ
ـی نهمیـ
42423برپایـ
ـي
ـاي معلـ
كربـ

آســتان مقــدس امــام حســين و ابالفضــل العبــاس
در آســتانه روز والدت پیامبــر اكــرم صلــی اهلل علیــه
وآلــه شــاهد برپایــی جشــنواره ربیــع الرســاله خواهــد
بــود.
یكشنبه 14 ,دی 19:12 1393

42426آمادگــی بخــش فنــی و مهندســی آســتان
قــدس علــوی جهــت اســتقبال زائــران نجــف
اشــرف

بخــش فنــی و مهندســی آســتان قــدس علــوی نیــز
از برنامــه ریــزی هــای الزم جهــت اســتقبال از زائــران
خبــر داده اســت.
شنبه 29 ,آذر 17:51 1393

42424هیئــت خدمــت رســانی آســتان قــدس
حســینی بــه زائــران شــهر مقــدس ســامرا

آســتان قــدس حســيني از اعــزام یــك هیئــت خدماتی
بــه شــهر مقــدس ســامرا بــرای خدمــت رســانی بــه
زائــران امامیــن عســكریین خبــر داد.
سه شنبه 09 ,دی 23:28 1393

42427نجــف اشــرف آمــاده اســتقبال از زائــران
میليونــی  28صفــر

میزبانــی روزانــه
آمادگــی
آســتان مقــدس علــوی از
ِ
ِ
بیــش از  30هــزار زائــر در صحــن حضــرت زهــرا
خبــر داد.
چهارشنبه 26 ,آذر 15:05 1393
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42428چهارشــنبه آخــر مــاه صفــر و زیــارت حــر
بــن یزیــد ریاحــی

اهالــی شــهر مقــدس كربــا طبــق یــك ســنت دیرینــه
چهارشــنبه آخــر مــاه صفــر را بــه زیــارت حــر بــن
یزیــد ریاحــی رفتنــد.

43431پایان ایام زیارت اربعین حسینی

تعــداد زیــادی زائــر همچنــان در حــال ورود بــه شــهر
كربــای معلــی میباشــند.
سه شنبه 25 ,آذر 10:28 1393

چهارشنبه 26 ,آذر 15:03 1393

42429بازدیــد روزنــه بیــش از  10هــزار بازدیــد
كننــده از مــوزه حــرم مطهــر حســینی

همزمــان بــا ایــام اربعیــن حســینی و تشــرف میلیونهــا
نفــر بــه حــرم مطهــر امــام حســین ،روزانــه بیــش
از  10هــزار بازدیــد كننــده داخلــی و خارجــی از مــوزه
آســتان قــدس حســینی بازدیــد و از نفایــس و آثــار
موجــود در ایــن مــوزه مطلــع مــی شــوند.

43432ادامه ورود زائران به كربالی معلی

گرچــه هنــوز آمــار رســمی از تعــداد زائــران اربعیــن
حســینی منتشــر نشــده اســت امــا آمــار غیــر رســمی
از ورود حــدود ســی و پنــج میلیــون زائــر بــه كربــای
معلــی خبــر میدهنــد.
یكشنبه 23 ,آذر 13:38 1393

سه شنبه 25 ,آذر 11:24 1393
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43430آمــار بــی ســابقه زائــران طــی ماههــای
گذشــته در كاظمیــن

اخبــار رســیده از بغــداد حاكــی از آن اســت كــه هزاران
زائــر پــس از شــركت در مراســم زیــارت میلیونــی
اربعیــن حســینی وارد كاظمیــن شــدند.
سه شنبه 25 ,آذر 11:10 1393

43433كربــای معلــی میزبــان زائــران میلیونــی
اربعیــن حســینی

اخبــار رســیده از ورودی هــای مختلــف كربــای
معلی حاكــی از آن اســت كــه ورود زائــران بــه ایــن
شــهر مقــدس همچنــان ادامــه دارد
شنبه 22 ,آذر 13:20 1393
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43434طــرح بــزرگ اســكان زائــران اربعیــن
حســینی توســط موسســه رســول اعظــم

طــرح بــزرگ اســكان زائــران اربعیــن حســینی در ایــن
ایــام توســط موسســه رســول اعظــم در حــال اجــرا
اســت.
پنج شنبه 20 ,آذر 11:29 1393

43437آمادگــی عتبــات مقدســه كربــا بــرای
زیــارت میلیونــی اربعیــن

عتبــات مقدســه در كربــای معلــی خــود را بــرای
اســتقبال زائــران ملیونــی اربعیــن حســینی آمــاده
میكننــد.
یكشنبه 02 ,آذر 13:43 1393

43435افزایــش تعــداد خادمــان افتخــاری حــرم
مطهــر در ایــام اربعیــن

هــزاران خــادم افتخــاری در ایــام اربعیــن حســینی بــه
زائــران خدمــات رســانی مــی كننــد.
چهارشنبه 12 ,آذر 01:08 1393

43438شــهادت ســه تــن از زائــران اباعبــداهلل
الحســین در روز عاشــورا

بــر اثــر ازدحــام جمعیــت عــزاداران در صبــح روز
عاشــورا در ورودی حــرم مطهــر اباعبــداهلل الحســین
ســه تــن از زائــران بــه شــهادت رســیدند.
سه شنبه 20 ,آبان 10:04 1393

ـدس
ـتان قـ
ـی آسـ
ـش فنـ
ـی بخـ
ـام آمادگـ
43436اعـ
ـن
ـران اربعیـ
ـی زائـ
ـت میزبانـ
ـینی جهـ
حسـ

در آســتانه اربعیــن حســینی  ،بخــش فنــی و مهندســی
آســتان قــدس حســینی از برنامــه ریــزی هــای الزم
جهــت اســتقبال از زائــران خبــر داده و اعــام آمادگــی
كــرد.
 یكشنبه 02 ,آذر 22:29 1393
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43439دسته عزای دانشجویان حسینی

دســته بــزرگ عــزای دانشــجویان حســینی در كربــای
معلــی بــه عــزاداری پرداخــت.
یكشنبه 18 ,آبان 11:23 1393

44440عــزاداری دســته عــزای بنــی اســد در
كربــای معلــی

44442آغــاز بــه كار ســومین جشــنواره ســاالنه
غدیــر در نجــف اشــرف

ســومین جشــنواره ســاالنه غدیــر در شــهر نجــف
اشــرف و در حــرم مطهــر علــوی آغــاز بــه كار كــرد.
دوشنبه 28 ,مهر 16:34 1393

44443تشــرف یــك هلنــدی بــه مذهــب حقــه
تشــیع در حــرم مطهــر علــوی

دســته بــزرگ عــزای بنــی اســد در كربــای معلــی بــا
شــكوه خاصــی بــه عــزاداری پرداخــت.

آســتان مقــدس علــوی اعــام كــرد در روز عیــد اهلل
االكبــر  ،عیــد غدیــر خــم  ،یــك شــخص هلنــدی در
حــرم مطهــر امــام علــی اســتبصار خــود را اعــام
كــرد.

ـده
ـركت كننـ
ـط شـ
ـاس رزم توسـ
ـیدن لبـ
44441پوشـ
گان در مراســم طویریــج

44444برپایــی ســومین جشــنواره بيــن المللــي
غديــر در نجــف

شنبه 17 ,آبان 05:18 1393

چهارشنبه 23 ,مهر 17:18 1393
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آســتان مقــدس حســینی اعــام كــرد كــه تمامــی
هیئــت هــای حســینی در كربــا و اســتان هــای
مجــاور كــه در عــزای طویریــج شــركت میكننــد
بــه نشــانه آمادگــی بــرای مبــارزه بــا داعــش لبــاس
نظامــی خواهنــد پوشــید.
پنج شنبه 08 ,آبان 16:13 1393

ســومین جشــنواره بيــن المللــي غديــر در نجــف
اشــرف برگــزار میشــود
یكشنبه 20 ,مهر 20:12 1393
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44445آمادگــی نجــف اشــرف جهــت میزبانــی
ملیونــی زائــران غدیــر

ـتقبال از
ـاده اسـ
ـینی آمـ
ـدس حسـ
ـتان قـ
44448آسـ
ـه
ـران عرفـ
زائـ

در آســتانه عیــد بــزرگ غدیــر مدیریــت پلیــس نجــف
از اتخــاذ تدابیــر شــدید امنیتــی در نجــف اشــرف بــا
هــدف حمایــت از زائــران خبــر داد.

معاونــت تولیــت آســتان قــدس حســینی از آمادگــی
هــای ویــژه ایــن آســتان بــرای اســتقبال هــر چــه
بهتــر از زائرانــی كــه بــرای

ـتبصر
ـان  35مسـ
ـینی میزبـ
ـتان قدس حسـ
44446آسـ
از نیجریه

44449برپایــی ســومین همایــش آینــده ســازان
عــراق

یكشنبه 20 ,مهر 20:10 1393

روز گذشــته یــك كاروان زیارتــی از كشــور نیجریــه
متشــكل از  35شــخص مســتبصر بــه شــهر كربــا و
حــرم مقــدس امــام حســین مشــرف شــدند.
پنج شنبه 17 ,مهر 17:29 1393

44447اعــام آمادگــی آســتان علــوی بــرای
اســتقبال از زائــران در روز عیــد غدیــر

بــا نزدیــك شــدن عیــد ســعید غدیــر  ،نجــف اشــرف
شــاهد حضــور گســترده زائــران و آمــاده شــدن بــرای
برگــزاری مراســم هــای مختلــف مــی باشــد.
پنج شنبه 17 ,مهر 17:25 1393

سه شنبه 08 ,مهر 18:04 1393

همزمــان بــا ایــام ســالگرد ازدواج امیــر المومنیــن با
حضــرت زهــرا در حــرم مطهــر حضــرت عبــاس
ســومین همایــش ســاالنه آینــده ســازان عــراق برگــزار
گردید.
یكشنبه 06 ,مهر 15:17 1393

45450عزاداری شیعیان در شهادت امام جواد

كاظمیــن در شــب و روز شــهادت امــام جواد شــاهد
جمــع كثیــری از شــیعیان و موالیــان آن حضــرت
بــود كــه بــدون هــراس از تهدیــدات تروریســت هــای
تكفیــری بــه حــرم امامیــن جوادیــن آمــده بودنــد.
پنج شنبه 03 ,مهر 16:17 1393
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45451طراحــی و ســاخت ضریــح عبدالعظیــم
حســنی

اســتاد محمود فرشــچیان از ســاخت ضریــح عبدالعظیم
حســنی با حضــور هنرمندان اصفهانــی خبر داد
سه شنبه 25 ,شهریور 16:43 1393

ـان
ـژه كاركنـ
ـی ویـ
ـوزش نظامـ
ـزاری آمـ
45454برگـ
ـی
ـر عباسـ
ـرم مطهـ
حـ

خادمــان و كاركنــان آســتان مقــدس حــرم مطهــر
عباســی ،در لبیــك بــه فتــوای مرجعیــت در وجــوب
جهــاد كفائــی و دفــاع از عــراق ،آموزشهــای نظامــی
را در پادگانهــا فــرا میگیرنــد.
شنبه 04 ,مرداد 14:35 1393

45452كتابخانــه آســتان قــدس حســینی میزبــان
محققــان در زمینــه هــای مختلــف
سه شنبه 11 ,شهریور 16:47 1393

كتابخانــه آســتان قــدس حســینی یكــی از كتابخانــه
هــای شــهر مقــدس كربــا میباشــد كــه بــا فضایــی
بالــغ بــر  800متــر مربــع  ،تحــت اشــراف مســتقیم
حــرم امــام حســین فعالیــت مینمایــد.

45455آوارگان عراقــی ،میهمــان ســفره حــرم
مطهــر علــوی

در پــى اوضــاع بحرانــى اســتان نينــوا در شــمال
عــراق و اشــغال مناطقــی از شــهر موصــل توســط
تروريســتهاى داعــش ،هــزاران خانــوار شــیعی بــا
تــرك خانههــاى خــود ،بــه اســتانهاى جنوبــى
كشــور مهاجــرت كردنــد.
یكشنبه 15 ,تیر 15:17 1393
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45453حضــور آســتان قــدس حســینی ،در
ـاب كوفــه
چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی كتـ ِ

واحــد فرهنگــی آســتان قــدس حســینی ،بــا حضــور
فعــال در چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی كتــاب
كوفــه شــركت كــرد.
چهارشنبه 15 ,مرداد 14:01 1393

36045456هــزار روزه دار هــر شــب  ،میهمــان
ســفره كرامــت رضــوی

  بــا برنامهریزیهــای انجــام گرفتــه در رمضــان
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امســال ،روزانــه  3هــزار متــر ســفره در صحــن هدایــت
گســترده میشــود كــه بیــش از  360هــزار روزه دار در
هــر افطــار ،میهمــان خــوان پــر نعمــت حضــرت علــی
بــن موســی الرضــا میشــوند.
دوشنبه 09 ,تیر 14:35 1393

45459بازدیــد بیــش از  5000زائــر بــه طــور
روزانــه از مــوزه آســتان مقــدس حســینی

درایــام زیارتــی مــاه شــعبان ،روزانــه بیــش از 5000
بازدیــد كننــده داخلــی و خارجــی از مــوزه آســتان
قــدس حســینی و نفایــس و آثــار موجــود در ایــن
مــوزه بازدیــد مــی كننــد.
دوشنبه 26 ,خرداد 01:03 1393

45457تخصيــص فركانــس ماهــواره اى پـــخش
ـم
ـان عظیـ
ـاه رمضـ
ـوى در مـ
ـر علـ
ـرم مطهـ
ـده حـ
زنـ

  بــا تــاش شــعبه اينترنــت و پـــخش ماهــواره اى
آســتان مطهــر علــوی ،فركانــس ويــژه اى برای پـــخش
تصاويــر زنــده از حــرم مطهــر در ايــام و شــب هــاى
مــاه رمضــان عظیــم اختصــاص يافــت.
دوشنبه 09 ,تیر 14:33 1393

45458افتتــاح كلينيــك درمانــی شــبانه روزى،
وابســته بــه آســتان قــدس علــوى

بــرای ارائــه خدمــات درمانــى بــه زائــران ،بــه ويــژه
بيمــاران اورژانســى ،يــك كلينيــك درمانــى در نزديكى
صحــن مطهــر علــوى افتتــاح شــد.
 یكشنبه 01 ,تیر 16:40 1393

46460تشــرف ســفیر پاكســتان بــه حــرم مطهــر
علــوی

محمــد افتخــار انجــم ســفير جمهــورى اســامى
پاكســتان در عــراق ،بــه زيــارت حــرم مطهــر حضــرت
امیرالمؤمنیــن علــی در نجــف اشــرف مشــرف شــد.
دوشنبه 19 ,خرداد 13:00 1393

46461اهــدای اثــر نفیــس فرشــبافان ایرانــی بــه
حــرم حســینی

در ایــام میــاد باســعادت اباعبــد اهلل الحســین،
فرشــی نفیــس كــه توســط هنرمنــدان اصفهانــی بافتــه
شــده اســت،
چهارشنبه 14 ,خرداد 11:15 1393
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46462آغــاز بــه كار دهمیــن جشــنواره بهــار
شــهادت در كربــا

علمــا و اندیشــمندانی از عــراق و سراســر جهــان در
ایــن جشــنواره كــه همزمــان بــا میــاد امام حســین
برگــزار مــی شــود ،حضــور یافتــه انــد.

بــا نزدیــك شــدن عیــد ســعید مبعــث ،نجــف اشــرف
شــاهد حضــور گســترده زائــران و آمــاده شــدن بــرای
برگــزاری مراســم هــای مختلــف مــی باشــد.

46463تزئیــن حــرم مطهــر امــام حســین بــا
هــزاران شــاخه گل

46466اثــر نفیــس هنرمنــدان ایرانــی ،زینــت
بخــش مرقــد مطهــر امــام حســین

چهارشنبه 14 ,خرداد 11:14 1393

بــه مناســبت میــاد ســرور و ســاالر شــهیدان ،حــرم
مطهــر حضــرت امــام حســین گل آرایــی شــد.
دوشنبه 12 ,خرداد 13:49 1393
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46465آمادگــی آســتان قدسعلــوی بــرای
حضــور میلیونــی شــیعیان در عیــد مبعــث

دوشنبه 05 ,خرداد 09:58 1393

بــه همــت جمعــی از بانــوان هنرمنــد شــیعه ایرانــی،
روپــوش نفیــس و ارزشــمندی بــرای تزئیــن صنــدوق
مرقــد مطهــر امــام حســین بافتــه شــد.
پنج شنبه 01 ,خرداد 14:14 1393

ـی در
ـك كانادایـ
ـأت ديپلماتيـ
ـك هیـ
ـور یـ
46464حضـ
ـوی
ـر علـ
ـرم مطهـ
حـ

 يــك هيــأت ديپلماتيــك بلندپايــه كانادايــى ،بــه
زيــارت حــرم مطهــر حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی
مشــرف شــد.
پنج شنبه 08 ,خرداد 11:54 1393

ـی
ـور میلیونـ
ـتانه حضـ
ـن ،در آسـ
ـهر كاظمیـ
46467شـ
ـت
ـل بیـ
ـان اهـ
محبـ

در آســتانه  25رجــب و فــرا رســیدن ایــام شــهادت
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هفتمیــن پیشــوای مســلمانان جهــان  ،شــیعیان و
محبــان اهــل بیــت از اقصــی نقــاط عــراق بــه ســوی
شــهر كاظمیــن رهســپار شــده انــد.
پنج شنبه 01 ,خرداد 14:08 1393

ـروه در
ـن عـ
ـی بـ
ـاب هانـ
ـح جنـ
ـاح ضریـ
47470افتتـ
ـه
ـجد كوفـ
مسـ

46468تشــرف اســتاد دانشــگاه بلژیكــی ،بــه
مذهــب تشــیع در حــرم مطهــر رضــوی

   ریچــارد كیلهــورد پــس از ســفر بــه ایــران ،بــا بــه
زبــان آوردن شــهادتین ،از مســیحیت كاتولیــك بــه
دیــن مبیــن اســام و مذهــب حقــه تشــیع مشــرف
شــد.

در ایــن مراســم كــه در مســجد كوفــه برپــا شــد،
جمــع كثیــری از شــخصیت هــای دینــی و علمــی و
همچنیــن نمایندگانــی از عتبــات مقدســه در عــراق
حضــور داشــتند.
چهارشنبه 24 ,ارديبهشت 15:06 1393

چهارشنبه 31 ,ارديبهشت 09:56 1393

ـل اهلل
ـان عجـ
ـام زمـ
ـام امـ
ـازی مقـ
ـام نوسـ
47471اتمـ
ـا
ـریف در كربـ
ـه الشـ
ـی فرجـ
تعالـ

كار ترمیــم و نوســازی مقــام امــام زمــان عجــل اهلل
تعالــی فرجــه الشــریف ،بــا نظــارت و اهتمــام بخــش
پروژههــای مهندســی آســتان مقــدس عباســی بــه
پایــان رســید.
چهارشنبه 17 ,ارديبهشت 10:18 1393

ـتان
ـانی آسـ
ـزار اطالع رسـ
ـرم افـ
ـي نـ
46469طراحـ
ـن همراه
ـژه تلفـ
ـوي ،ویـ
ـدس علـ
قـ

  بــا تــاش واحــد تبلیغــات دیجيتالــی آســتان قــدس
علــوی  ،نــرم افــزاری بــرای تلفــن هــای همــراه
هوشــمند طراحــی و راه انــدازی شــد.
دوشنبه 29 ,ارديبهشت 08:04 1393

47472گزارشــی از آرامــگاه نــواده امــام موســی
كاظــم در كشــمیر

جــد ســیدمیرمحمد حــدود
ســید احمــد اندرابــی
ّ
 700ســال پیــش ،از منطقــه انــدراب افغانســتان بــرای
ترویــج دیــن اســام بــه كشــمیر هجــرت كــرد.
سه شنبه 16 ,ارديبهشت 11:12 1393
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مختلــف آســتان و پــروژه هــای عمرانــی حــرم مطهــر
بازدیــد كردنــد.
پنج شنبه 04 ,ارديبهشت 12:45 1393

47473بهــره بــرداری نهایــی از طــرح توســعه
افقــی حــرم مطهــر عباســی ،طــی یــك مــاه
آینــده

پــروژه توســعه حــرم مطهــر در زمینــی بــه مســاخت
 10،000متــر مربــع و در ســه طبقــه در دســت
احــداث مــی باشــد كــه مجموعــا  30،000متــر مربــع
بــه فضــای حــرم مطهــر عباســی اضافــه خواهــد نمــود.
vپنج شنبه 11 ,ارديبهشت 02:41 1393

47476رونمایــی از ضریــح مطهــر جنــاب ابراهیــم
مجــاب در كربــا

همزمــان بــا ســالروز میــاد حضــرت زهــرا و بــا
حضــور شــخصیت هــای دینــی و سیاســی و همچنیــن
گــروه ســازنده آن از اســتان مركــزی ایــران رونمایــی
شــد.
دوشنبه 01 ,ارديبهشت 08:11 1393

47474ســاخت صحــن امــام حســين در جــوار
حــرم علــوي

ايــن صحــن بــزرگ كــه از ســمت بــاب طوســي حــرم
مطهــر علــوي ،تــا قبرســتان بــزرگ وادي الســام
امتــداد دارد ،در مراحــل تكميــل اســت.
چهارشنبه 10 ,ارديبهشت 09:16 1393

ـن
ـر امامیـ
ـرم مطهـ
ـد حـ
ـح جدیـ
ـل ضریـ
47477تكمیـ
ـكریین
عسـ

ضریــح جدیــد بــا همــان شــكل و تركیــب قبــل و بــا
همــان عظمــت ســاخته شــده و تــا پایــان شــهریور ،بــه
حــرم مطهــر منتقــل خواهــد شــد.
پنج شنبه 28 ,فروردين 11:06 1393

276
ـه
ـی بـ
ـای لبنانـ
ـيش هـ
ـی از كشـ
ـرف هیاتـ
47475تشـ
ـوی
ـر علـ
ـرم مطهـ
حـ

هيأتــى از كليســاى مارونــى كشــور لبنــان ،بــه زيــارت
بــارگاه مطهــر علــوى مشــرف شــدند و از بخــش هــای
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ـه
ـی بـ
ـتبصران سوئیسـ
ـی از مسـ
ـرف گروهـ
47478تشـ
حــرم مطهر حســینی

پــس از گرویــدن بــه مذهــب اهلبیــت ،اســام
حقیقــی و گذشــت و ایثــار را در تبعیــت از اهلبیــت
احســاس كردیــم و بــه گرویــدن بــه مذهــب تشــیع
افتخــار میكنیــم
چهارشنبه 27 ,فروردين 09:45 1393

48481نصــب پنجــره هــاى جديــد بــر دريچــه
هــاى گنبــد مطهــر علــوی

بــا تــاش كارگاه نجــارى وابســته بــه بخــش تــداركات
و پشــتيبانى آســتان قــدس علــوی ،پنجــره هــای
چوبــی جدیــدی بــراى دريچــه هــای گنبــد مطهــر
ســاخته شــد.
چهارشنبه 13 ,فروردين 16:48 1393

جهانی وادی السالم نجف در یونسكو
47479ثبت
ِ

ثبــت جهانــی قبرســتان وادی الســام كــه یكــی از
بزرگتریــن قبرســتان هــای جهــان اســت ،بــرای كشــور
عــراق بهعنــوان یــك كشــور اســامی دارای اهمیــت
بســیار مــی باشــد.
چهارشنبه 27 ,فروردين 09:44 1393

48480بازســازی زیــارت شــهزادهها در هــرات
افغانســتان

اخیــرا كار بازســازی ایــن بنــای تاریخــی و زیارتــی بــا
هزینـهای بالــغ بــر  400هــزار دالر ،بــا حضــور مقامــات
و مســئوالن هــرات آغــاز شــده اســت
 یكشنبه 24 ,فروردين 12:17 1393

ـل،
ـازمان ملـ
ـر سـ
ـوق بشـ
ـت حقـ
ـد هيئـ
48482بازدیـ
ـينی
ـدس حسـ
ـتان قـ
ـوزه آسـ
از مـ

هیئــت ســازمان ملــل بــرای گفتگــو دربــاره پشــتیبانی
از طــرح صلــح ملــی بــا برخــی از ســازمانهایی كــه
در زمینــه حقــوق بشــر فعالیــت مــی كننــد بــه ایــن
اســتان آمــد.
چهارشنبه 13 ,فروردين 16:40 1393

ـته
ـجویان رشـ
ـی دانشـ
ـارغ التحصیلـ
ـم فـ
48483مراسـ
ـینی
ـرم مطهر حسـ
ی پزشــكی در حـ

تاكنــون دانشــكده هــای زیــادی از دانشــگاههای عــراق
بــا هماهنگــی بخــش جوانــان آســتان قــدس حســینی
جشــن فــارغ التحصیلــی خــود را در حــرم مطهــر امــام
حســین برگــزار نمــوده انــد.
 یكشنبه 10 ,فروردين 20:05 1393
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48484افتتــاح شــعبه دانشــكده اســامی آســتان
قــدس حســينی در نجــف اشــرف

بــا گذشــت كمتــر از یكســال از افتتــاح دانشــكده
اســامی آســتان قــدس حســینی در شــهر كربــا،
شــعبه دیگــری از ایــن دانشــكده در نجــف اشــرف
گشــایش خواهــد یافــت.
شنبه 09 ,فروردين 13:11 1393

ـرم
ـای حـ
ـوان طـ
ـب ایـ
ـد تذهیـ
ـرح جدیـ
48487طـ
ـی
ـر عباسـ
مطهـ

آغــاز عملیــات اجرائــی تقویــت ،بهبــود و تذهیــب
ایــوان طــای ایــن بــارگاه مطهــر حضــرت ابوالفضــل
العباس
شنبه 10 ,اسفند 15:15 1392

ـتراتژیك
ـامی مطالعات اسـ
ـز اسـ
ـاح مركـ
48485افتتـ
ـی
ـرم مطهر عباسـ
ـط حـ
توسـ

حــرم مطهــر حضــرت عبــاس تأســیس مراكــز و
مؤسســه هــای فكــری و فرهنگــی و تبلیغاتــی كــه بــر
جامعــه عــراق و جهــان تأثیرگــذار خواهــد بــود را در
دســتور كار خــود دارد.
سه شنبه 05 ,فروردين 12:31 1393
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ـه
ـراق بـ
ـزى در عـ
ـور اندونـ
ـفير كشـ
ـرف سـ
48488تشـ
حــرم مطهرعلوى+عكس

بــراى اوليــن بــار بــه زيــارت حــرم مطهــر امــام
علــى مشــرف شــديم و بــا حضــور در ايــن مــكان
مطهــر از فضــاى معنــوى ايــن مــكان بهــره برديــم
چهارشنبه 23 ,بهمن 10:51 1392

48486مشــرف شــدن ســفير كشــور اســپانيا در
عــراق بــه زيــارت بــارگاه مطهــر علــوى

بازدیــد از شــهر نجــف و ايــن مــكان مقــدس برايــم
بســيار شــگفت انگيــز و جالــب بــود و مــن اينجــا را
مــكان مناســبى بــراى وحــدت اديــان و مذاهــب مــى
دانــم.
شنبه 10 ,اسفند 19:40 1392

48489تشــرف نماینــده دبیــركل ســازمان ملــل
ـین
ـام حسـ
ـر امـ
ـرم مطهـ
ـه حـ
ـراق بـ
ـد در عـ
متحـ

اقــدام انســان دوســتانه امــروز كربــاء و میزبانــی از
اهالــی اهــل تســنن مناطــق فلوجــه و الرمــادی،
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دلیــل تــداوم انســانیت امــام حســین و گفتمــان
بشردوســتانه و فراگیــر ایشــان اســت.
شنبه 12 ,بهمن 13:42 1392

میهمانــان در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز خشــنودی از
حضــور در ایــن مــكان معنــوی  ،شــهر نجــف اشــرف
را مركــز مهمــی بــرای همگرایــی پیــروان ادیــان الهــی
قلمــداد نمودند
یكشنبه 22 ,دی 12:16 1392

ـر
ـن مطهـ
ـی صحـ
ـای تاریخـ
ـازی كتیبههـ
49490بازسـ
آســتان قــدس علوی

شــروع پروژه ترمیــم دربهــا و كتیبههــای تاریخــی
موجــود در بخشهــای مختلــف صحــن حــرم مطهــر
علــوی
سه شنبه 08 ,بهمن 19:19 1392

49491برگــزارى جشــنواره شــعر و ادب در آســتان
قــدس علــوی
 یكشنبه 29 ,دی 11:53 1392

49493اتمــام مرحلــه پایانــی مقــاوم ســازی
ســتونهای ایــوان طــای حــرم مطهــر عباســی

ایــن پــروژه بــه درخواســت حــرم مطهــر و پــس از
انجــام مطالعــات متعــدد تخصصــی و آزمایشــگاهی
اجــرا گردیــد.
دوشنبه 16 ,دی 09:44 1392

49494آســتان قــدس حســینی پذیــرای  ،پنــاه
جویــان اســتان االنبــار عــراق

خانوادههــای پناهجــوی شــهر فلوجــه و دیگــر
شــهرهای نــاآرام اســتان االنبــار در مجتمــع خدماتــی
زائــران وابســته بــه تولیــت بــارگاه امــام حســین
پذیرایــی خواهنــد شــد.
دوشنبه 16 ,دی 09:41 1392
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49495فعالیــت شــبانه روزی بهــداری حــرم
ـینی
مطهرعباســی بــه مناســبت ایــام اربعیــن حسـ

بهــداری حــرم مطهــر بطــور  24ســاعته آمــاده اراده
خدمــات بــه زائــران اربعیــن حســینی در كربــای
معلــی مــی باشــد
سه شنبه 03 ,دی 00:23 1392

49496فعالیــت هــای بخــش امــور دینــی آســتان
قــدس حســینی در ایــام اربعیــن حســینی

اعــزام بیــش از هــزار مبلــغ زن و مــرد بــه ورودی هــای
اســتان كربال
سه شنبه 03 ,دی 00:09 1392

49498ســفیر رومانــی پــس از زیــارت امــام
حســین شــیعه شــد

ســفیر كشــور رومانــی در بغــداد ،پــس از زیــارت حــرم
مطهــر ســید و ســاالر شــهیدان ،حضــرت أبــا عبــداهلل
الحســین بــه دیــن مبیــن اســام مســلمان گرویــد
جمعه 29 ,آذر 16:18 1392

ـرم
ـارت حـ
ـه زیـ
ـكان بـ
ـی از واتیـ
ـرف هیئتـ
49499تشـ
ـوی
ـر علـ
مطهـ

ایــن هیئــت مســیحی در روز هــای گذشــته بــا
حضــور در پیــاده روی اربعیــن حســینی  ،در حــدود
یــك كیلومتــر پــا بــه پــای زائــران حســینی در شــهر
ناصریــه حركــت كردنــد
سه شنبه 26 ,آذر 21:30 1392
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ـن
ـن در بیـ
ـت بحریـ
ـگاه مظلومیـ
ـاح نمایشـ
49497افتتـ
ـا
ـن كربـ
الحرمیـ

هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه بــرای ســومین ســال
پیاپــی ،نشــان دادن دردهــا و رنجهــای مــردم بحریــن
و افشــای جنایــات رژیــم حاكــم بحریــن بــه روش
مســتند اســت
شنبه 30 ,آذر 15:34 1392

ـارت حرم
ـه زيـ
ـراق بـ
ـفير روم در عـ
ـرف سـ
50500تشـ
مطهــر امام حســين

در سراســر ایــن حــرم مطهــر معنویــت و احساســی
روحانــی بــه مــن دســت داد...
دوشنبه 25 ,آذر 16:06 1392
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50504آمادگــی بخــش فنــی و مهندســی آســتان
حســینی در آســتانه اربعيــن 1435

50501اتمــام فــاز اول عملیــات آئینــه كاری ســقف
صحــن مطهــر عباســی

اجــرای آئینــه كاری  4000مترمربــع از  12000متــر
مربــع مســاحت كلــی ســقفهای صحــن مطهــر عباســی

طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده پــل هــای آهنــی
بــرای عبــور و مــرور راحــت تــر زائــران و هیئتهــای
حســینی نصــب گردیــده اســت
سه شنبه 19 ,آذر 18:57 1392

چهارشنبه 20 ,آذر 20:18 1392

50502اگــر مســافر اربعیــن حســینی هســتید ایــن
مطالــب را بخوانیــد

اگــر یكــی از شــیعیان مــا بــه زیــارت امــام حســین
بــرود ،بــاز نمیگــردد در حالــی كــه تمــام گناهانــش
بخشــوده شــده اســت.
چهارشنبه 20 ,آذر 17:49 1392

50503تصویــر طــرح توســعه حرمیــن كربــا در
آینــده

بــه همــت آســتان قــدس حســینی پــروژه توســعه
حرمیــن كربــا بــه ســرعت در حــال انجــام اســت.
چهارشنبه 20 ,آذر 15:53 1392

ـوی ،
ـتان علـ
ـط آسـ
ـینیه ای توسـ
ـاخت حسـ
50505سـ
ـینی
ـن حسـ
ـه زوار اربعیـ
ـت بـ
ـت خدمـ
جهـ

بــا وجــود نيمــه كار بــودن طــرح در حــال حاضــر امــا
بــراى اربعيــن ســال جــارى  ,امكانــات الزم بــه صــورت
موقــت جهــت اســتقبال از زائــران در ايــن حســينيه
فراهــم خواهــد شــد.
دوشنبه 18 ,آذر 20:06 1392

50506اســتقبال زائــران خارجــی از شــعبه روابــط
خارجــی آســتان قــدس علــوی

شــعبه روابــط خارجــی آســتان قــدس علــوی بــا
اســتقبال شــایان توجــه زائرانــی كــه از نقــاط مختلــف
دنیــا وارد شــهر نجــف اشــرف مــی شــوند بــر خــوردار
مــی باشــد
شنبه 16 ,آذر 14:36 1392
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50507تاســیس مراكــز فرهنگــی در كشــورهای
غربــی توســط آســتان قــدس علــوی

قــرار اســت طبــق ايــن طــرح چنــد مركــز نشــر
فرهنــگ اســامى در كشــورهای انگلیــس  ،آلمــان و
آمریــكا جهــت نشــر فرهنــگ اهــل بيــت راه انــدازى
شــوند .
سه شنبه 12 ,آذر 15:37 1392

50508آغــاز ســنگ فــرش صحــن عقیلــه بنــی
هاشــم در كربــای معلــی

محــل احــداث ايــن صحــن حدفاصــل خيمــه گاه و
تــل زينبيــه قــرار دارد كــه تملكهــاي مــورد نظــر در
ايــن خصــوص صــورت گرفتــه و عمليــات تخريــب نيــز
انجــام شــده اســت.
دوشنبه 11 ,آذر 13:15 1392
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50509تشــرف ســفير فرانســه بــه آســتان قــدس
علــوى

ايــن مــكان مطهــر جوانــب روحــى و معنــوى بســيارى
را در بــر دارد و هــر زائــرى مــى توانــد آن را احســاس
كنــد
یكشنبه 10 ,آذر 13:31 1392

51510برگــزارى دوره نخســت كنفرانــس پــروژه
هــاى بــرق رســانى در عتبــات عاليــات

تــا كنــون  20مقالــه ى علمــى در زمينــه مهندســى
بــرق بــه شــوراى اجرايــى كنفرانــس رســيده و بــا
بررســى ايــن مقــاالت طــی ایام برگــزاری  ,پيشــنهادات
و نتايــج ايــن كنفرانــس منتشــر خواهنــد شــد.
سه شنبه 28 ,آبان 14:09 1392

51511مراســم تعویــض پرچــم گنبــد حــرم امــام
حســین در كربــای معلــی

در شــب اول مــاه محــرم و پــس از نمــاز مغــرب عشــا
پرچــم هــای حرمیــن شــریف امــام حســین و
حضــرت عبــاس طــی مراســم بــا شــكوهی تعویــض
شــد
سه شنبه 14 ,آبان 18:28 1392

ـى
ـره جهانـ
ـواره اى كنگـ
ـرى و ماهـ
ـش خبـ
51512پوشـ
غديــر توســط آســتان علوی

ارائــه يــك فركانــس ماهــواره اى ويــژه  ،جهــت پخــش
برنامــه هــاى كنگــره جهانــی غديــر درشــبكه هــاى
ماهواره اى 
شنبه 04 ,آبان 14:06 1392
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ـدی
ـان هلنـ
ـتان شناسـ
ـی از باسـ
ـد گروهـ
51513بازديـ
ـينی
ـدس حسـ
ـتان قـ
ـوزه آسـ
از مـ

هیئتــی از باســتان شناســان هلنــدی ضمــن مشــاهده
رواق هــا و نقــوش اســامی حــرم مطهــر حســینی از
مــوزه ایــن آســتان مقــدس بازدیــد و بــه مشــاهده
نفایــس و آثــار موجــود در ایــن مــوزه پرداختنــد
سه شنبه 30 ,مهر 17:12 1392

51514تشــرف جمعــی ازشــیعیان نيجريايــى بــه
حــرم مطهــر علــوی

همزمــان بــا دهــه فرخنــده غدیریــه  ،مجموعــه اى
ازشــیعیان كشــور نيجريــه بــه زيــارت بــارگاه مطهــر
حضــرت اميرالمؤمنيــن شــرفياب شــدند
شنبه 27 ,مهر 16:26 1392

51516تشــرف نماينــده ســازمان جهانــى صليــب
ســرخ در عــراق بــه حــرم مطهــر علــوی

فــرد بــا ورود بــه بــارگاه امــام علــى احســاس امنيت
و آرامــش مــى كنــد و جوانــب روحــى و معنــوى ايــن
مــكان مطهــر فرامــوش ناشــدنى اســت.
سه شنبه 16 ,مهر 15:48 1392

51517عــزاداری هيــات مشــترك حرميــن مطهــر
حســينی و عباســی بــه مناســبت ســالروز شــهادت
حضــرت جــواد االئمــه

همزمــان بــا ســالروز شــهادت حضــرت جــواد االئمه
 ،هیــات مشــترك حرمیــن مطهــر حســینی و عباســی
بــا حــزن و انــدوه بــه عــزاداری پرداخــت
دوشنبه 15 ,مهر 10:33 1392

51515تشــرف مقامــات كشــور نــروژ بــه حــرم
مطهــر علــوی

روابــط معنــوى مقدســى بيــن اديــان آســمانى وجــود
دارد و ايــن امــر باعــث مــى شــود هــر فــردى كــه وارد
چنيــن اماكــن مقدســى مــى شــود احســاس امنيــت و
آرامــش كنــد
سه شنبه 23 ,مهر 14:48 1392

51518خدمــت رســانی ایســتگاه پزشــكی حــرم
ـی
ـر در طـ
ـزار نفـ
ـش از 30هـ
ـه بیـ
ـی بـ
ـر عباسـ
مطهـ
دومــاه

ایــن ایســتگاه پزشــكی در طــی دو مــاه گذشــته تعــداد
 39506مراجعــه كننــده داشــته اســت
یكشنبه 14 ,مهر 15:51 1392
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ـر
ـرم مطهـ
ـازی حـ
ـدی بازسـ
ـرفت  ۹۰درصـ
51519پیشـ
ـكریین
ـن عسـ
امامیـ

تقریبــا  90درصــد كار بازســازی درحــرم ســامرا پیــش
رفتــه اســت و اكنــون هنرمنــدان ایرانــی مراحــل گــچ
بــری ،آینــه كاری و كاشــی كاری ایــن حــرم مطهــر را
انجــام مــی دهنــد
سه شنبه 09 ,مهر 12:45 1392

52520برگــزاری محفــل بينالمللــی انــس بــا
قــرآن كریــم در حــرم مطهــر حســینی

ضريــح جدیــد مضجــع شــريف مســلم بــن عقيــل
پــس از  ۹۰ســال  ،از محــل نــذورات و هدايــای
شــیعیان ایــران ســاخته شــده و بــر مرقــد مطهــر آن
حضــرت نصــب شــد.
پنج شنبه 28 ,شهریور 14:27 1392

52523اتمــام پــروژه ترمیــم كتیبــه هــای ایــوان
طــای حــرم مطهــر علــوی

ایــن محفــل بينالمللــی انــس بــا قــرآن كريــم بــا
حضــور قاريانــی ازكشــورهای مصــر ،كويــت و عــراق
برگــزار مــی شــود

بســيارى از ايــن كتيبــه هــاى ارزشــمند توســط رژيــم
ســرنگون شــده بعــث برداشــته شــده بودنــد.
امــا خوشــبختانه ايــن قطعــات در انبــار حــرم نگهدارى
شــدند و ناپديد نشــدند

52521بازدیــد تولیــت عتبــه كاظمیــن از كارگاه
ســاخت ضریــح امــام عســكرین

52524تحویــل درب هــای بــاب قبلــه و امــام
جــواد بــه حــرم مطهــر عباســی

دوشنبه 08 ,مهر 11:53 1392
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52522رونمایــی از ضریــح منــور ســفیر حســینی
حضــرت مســلم بــن عقیــل

در ســاخت ایــن ضریــح مطهــر  500كیلوگــرم مــس،
چهــار تــن نقــره و  70كیلوگــرم طــا اســتفاده شــده
اســت
شنبه 06 ,مهر 15:39 1392

شنبه 16 ,شهریور 11:46 1392

عملیــات ســاخت ایــن درب هــا را جمعــی از هنرمندان
اســتان فــارس در مــدت یــك ســال و چهــار مــاه در
شــهر ایــام انجــام داده انــد
چهارشنبه 13 ,شهریور 10:24 1392
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52525افتتــاح مركــز مطالعــات و پژوهشــهای
اســامی آســتان قــدس حســينی

ـت
ـه همـ
ـا بـ
ـامی در آفریقـ
ـیس مركزاسـ
52528تاسـ
ـی
ـدس عباسـ
ـتان مقـ
آسـ

مركــز مطالعــات و پژوهشــهای آســتان قــدس حســینی
بــا حضــور تولیــت و دیگرمســئولین افتتــاح شــد

تعــدادی از مبلغــان شــركت كننــده در ایــن دوره
هــا در مــاه مبــارك رمضــان  1434بــرای تبلیــغ بــه
كشــورهای خــود اعــزام شــده انــد.

ـینی
ـفیر حسـ
ـر سـ
ـح مطهـ
ـب ضریـ
ـل نصـ
52526مراحـ
ـه
ـجد كوفـ
در مسـ

52529تاسیس موزه حرم امامين عسكريين

سه شنبه 12 ,شهریور 16:03 1392

در روز هــای آتــی عملیــات نصــب قطعــات منبــت و
خاتــم داخــل مضجــع شــریف آغــاز میشــود
شنبه 09 ,شهریور 10:40 1392

52527آمادگــی آســتان قــدس علــوی بــرای
برگــزاری دوميــن جشــنواره بينالمللــی غديــر

در ایــن دیدارهــا راهكارهــای مربــوط بــه برگــزاری
موفقتــر ایــن جشــنواره بیــن المللــی و تقويــت ســطح
فعاليتهــا و برنامههــای آن بررســی شــد
شنبه 02 ,شهریور 15:03 1392

پنج شنبه 31 ,مرداد 09:35 1392

قطعــات باقيمانــده حــرم مطهركــه در انفجــار
تروريســتي  2007از بيــن رفتــه و تخريــب شــده بــود،
نيــز در ايــن مــوزه جمــع آوري شده اســت
سه شنبه 29 ,مرداد 09:04 1392

53530عملیــات مقــاوم ســازی ســتونهای ایــوان
حــرم مطهــر عباســی

عملیــات اجرائــی مقــاوم ســازی ســتونهای ایــوان
طــای حــرم مطهــر عباســی از ســر گرفتــه شــد.
یكشنبه 27 ,مرداد 11:45 1392
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53531آغازعملیــات نصــب ضریــح ســفیر حســینی
حضــرت مســلم بــن عقیــل

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در عــراق  ،بــا
حضــور حضــور ده هــا تــن از مســئوالن سياســي،
فرهنگــي عــراق ونیــز اقشــار مختلــف مــردم صحــن
مطهــر حضــرت نرگــس ســام اهلل عليهــا بــه مســاحت
 12هــزار متــر مربــع در جــوار مســجد ســهله افتتــاح
و بهــره بــرداری شــد.
اســتاندار نجــف أشــرف در حاشــیه ایــن مراســم بیــان
كــرد :صحــن حضــرت أبوطالــب در كنارمرقــد
مطهــر مســلم بــن عقيــل در مســجد كوفــه نيــز در
آينــده اي نزديــك رســما افتتــاح خواهــد شــد.
یكشنبه 06 ,مرداد 14:12 1392

بعــد از تفكیــك و انتقــال ضریــح پیشــین جهــت
نگهــداری ،كادر مهندســی مســجد كوفــه اقــدام بــه
نصــب ضریــح جدیــد كردنــد
شنبه 26 ,مرداد 10:21 1392

53534جشــن میــاد امــام حســن مجتبــی در
حــرم مطهــر حســینی
53532برگــزاری نمایشــگاه خــط و تذهیــب در
آســتان قــدس علــوی

عكس  :سید قاسم العمیدی

  پنج شنبه 03 ,مرداد 16:06 1392

از آنجايــى كــه بــارگاه مطهرعلــوی و خــود حضــرت
اميرالمؤمنيــن بــه عنــوان ســردمدار فرهنــگ اســام
بــه شــمار مــى رود ايــن مــكان بــراى برگــزارى ايــن
نمايشــگاه انتخــاب شــد
دوشنبه 14 ,مرداد 15:11 1392

ـن
ـحری بیـ
ـاری و سـ
ـای افطـ
ـده هـ
ـش وعـ
53535پخـ
فقــرا و نیازمنــدان از ســوی مهمانســرای حــرم
امــام حســین
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53533افتتــاح صحــن حضــرت نرگــس ســام اهلل
عليهــا در مســجد ســهله

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،مهمانســرای حــرم مطهــر امــام حســین در مــاه
مبــارك رمضــان روزانــه اقــدام بــه توزیــع كمــك هــای
غذایــی در وعــده هــای افطــارو ســحر بیــن ایتــام و
خانــواده هــای فقیــر و نیازمنــد شــهر كربــا مــی كنــد.
مســئول مهمانســرای حــرم مطهــر امــام حســین
در ایــن بــاره بیــان داشــت  :كمیتــه ای متشــكل از
تمامــی بخــش هــای آســتان قــدس حســینی تشــكیل
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شــده اســت كــه بــا شناســایی خانــواده هــای نیازمنــد
هــر روز بــه مناطــق و محلــه هــای فقیرنشــین مــی رود
و كمــك هایــی مهمانســرای حــرم مطهرحســینی را در
بیــن پخــش مــی كننــد.
دوشنبه 24 ,تیر 11:15 1392

53536برگــزاری دومیــن دوره آمــوزش قــرآن
الكفیــل در حــرم مطهــر عباســی

بــه گزارش شــیعه ویــوز در كربــای معلی  ،آموزشــكده
قــرآن الكفیــل وابســته بــه اداره امــور فكــری و فرهنگی
حــرم مطهــر عباســی پــس از برگــزاری موفــق اولیــن
دوره آمــوزش قــرآن تحــت عنــوان الكفیــل و بــا
هــدف نشــر و گســترش فرهنــگ قرآنــی و همچنیــن
افزایــش ســطح قاریــان و دوســتداران كالم وحــی در
زمینــه هــای قرائــت و تجویــد ،اقــدام بــه برگــزاری دور
دوم ایــن كالســها نمــوده اســت.
معاونــت آموزشــكده قــرآن الكفیــل تعــداد ثبــت نــام
كننــدگان در ایــن كالســها را  1000نفر و از اســتانهای
مختلــف عــراق اعــام نمــود.
در پایــان در دوره آموزشــی گواهینامــه بیــن المللــی
بــه شــركت كننــدگان اعطــا مــی گــردد.

آســتان قــدس علــوى شــرفياب شــد.
مارتيــن كوپلــر طــى مصاحبــه بــا واحــد خبــر رســانى
آســتان مقــدس علــوی احســاس خــود را اینگونــه
بیــان داشــت  :مــن هــر گاه ايــن مــكان مطهــر را
زيــارت مــى كنــم احســاس عجيبــى بــه مــن دســت
مــى دهــد و اهميــت تاريخــى و دينــى آن را كــه يكــى
از ابعــاد مهــم شــهر نجــف اشــرف اســت درك مــى
كنــم.
وی در ادامــه افــزود  :در اينجــا مــى تــوان پيــام صلــح
و دوســتى را احســاس كــرد.
ايــن مــكان مقــدس مــى بايســت الگويــى بــراى
عراقيــان و جهانيــان باشــد.
بــه هميــن خاطــر هميشــه دوســت دارم بــه زيــارت
ايــن مــكان بيايــم تــا همــان احساســى كــه بــه زائــران
و نمازگــذاران دســت مــى دهــد را درك كنــم.
كوپلــر در رابطــه بــا ثبــت عمــارت آســتان در فهرســت
ميــراث فرهنگــى جهانــى در ســازمان يونســكو گفــت
 :البتــه كــه مــا از مســأله ثبــت عمــارت آســتان
قــدس علــوى در فهرســت ميــراث فرهنگــى جهانــى
يونســكو حمايــت مــى كنيــم و طــى هميــن زيــارت
قصــد بازديــد از محــل نگهــدارى عتيقــه جــات و نســخ
خطــى آســتان را داريــم و هــم چنیــن يونســكو نیــز
قــرار اســت طــى طرحــى ايــن آثــار را مــورد حمايــت
خــود قــرار دهــد.

دوشنبه 10 ,تیر 12:11 1392

دوشنبه 17 ,تیر 15:44 1392

ـر
ـه پیامبـ
ـوب بـ
ـوی منسـ
ـار مـ
ـی از تـ
53538رو نمایـ
صلــی اهلل علیــه والــه ،در مــوزه آســتان قــدس
حســینی

ـل در
ـازمان ملـ
ـر كل سـ
ـده دبيـ
ـدار نماينـ
53537دیـ
ـوی
ـدس علـ
ـتان قـ
ـراق از آسـ
عـ

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،نماينــده دبيــر كل ســازمان
ملــل در عــراق مارتيــن كوپلــر بــار ديگــر بــه زيــارت

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،در ایــام والدت حضــرت
امــام حســین ، مــوزه آســتان قــدس حســینی یــك
تــار مــو منســوب بــه پیامبــر گرامــی اســام صلــی اهلل
علیــه وآلــه وســلم را در معــرض دیــد بازدیدكننــدگان
قــرار داد.
تاریــخ شــناس و مســئول واحــد مســتند ســازی مــوزه
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آســتان حســینی در ایــن بــاره اظهــار داشــت :ایــن تــار
مــوی مبــارك توســط يكــی از ســاطین عثمانــی در
ســال  1309هجــری قمــری و در ســالروز والدت امــام
حســین بــه حــرم مطهــر اهــدا شــده اســت.
هــم اكنــون ایــن تــار مــوی مبــارك یــك بــار درســال
آن هــم در ســوم شــعبان بــرای یــك روز در معــرض
دیــد قــرار مــی گیــرد.
وی در ادامــه افــزود :در نظــر داریــم مكانــی مناســب
بــا مشــخصات فنــی در نظــر گرفتــه شــود تــا بتــوان در
ایــن مــكان از تــار مــوی مبــارك پیامبــر اكــرم صلــی
اهلل علیــه وآلــه وســلم نگهــداری و بــه صــورت دائــم در
معــرض دیــد بازدیــد كننــدگان قــرار دهیــم
 یكشنبه 26 ,خرداد 10:31 1392

53539افتتاح چاپخانه آستان قدس حسینی

288

بــه گــزارش خبــر نــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،چاپخانــه آســتان قــدس حســینی بــا حضــور تعــداد
زیــادی از شــخصیتهای دینــی و سیاســی شــركت
كننــده در نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی ربیــع
الشــهاده افتتــاح شــد.
شــیخ عبدالمهــدی كربالئــی تولیــت آســتان قــدس
حســینی در مراســم افتتاحیــه ،افتتــاح اینگونــه پــروژه
هــا را خدمــت بــه دیــن و نشــر معــارف اهــل بیــت
( )اعــام نمــود.
گفتنــی اســت ایــن چاپخانــه بــه چــاپ آثــار علمــی
پژوهشــكده آســتان قــدس حســینی و كتابهــای
درســی و دینــی اقــدام خواهــد نمــود.
و تجهیــزات موجــود در ایــن چاپخانــه در نــوع خــود
بــی بنظیــر عنــوان شــده اســت.
شنبه 25 ,خرداد 12:13 1392

ـی
ـن المللـ
ـنواره بیـ
ـن جشـ
ـه كار نهمیـ
ـاز بـ
54540آغـ
ـین
ـام حسـ
ـر امـ
ـرم مطهـ
ـهاده در حـ
ـع الشـ
ربیـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوزدر كربــای معلــی
 ،نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی ربیــع الشــهاده در
شــب گذشــته بــا مشــاركت هیاتهایــی از  50كشــور
جهــان و بــا حضــور شــخصیتهای دینــی و فرهنگــی از
داخــل عــراق در حــرم مطهــر امــام حســین آغــاز
بــكار كــرد.
در ایــن جشــنواره بیــن المللــی  ،فعالیتهایــی از قبیــل
جلســات بحــث و تبــادل نظــر بــا موضوعــات دینــی ،
آكادمیــك و فرهنگــی صــورت مــی گیــرد و هــم چنین
محافــل انــس بــا قــرآن كریــم و شــب شــعر نیــز از
دیگــر برنامــه ایــن جشــنواره بیــن المللــی اســت.
الزم بــه ذكــر اســت جشــنواره بیــن المللــی ربیــع
الشــهاده تــا هفتــم مــاه شــعبان المعظــم ادامــه دارد.
چهارشنبه 22 ,خرداد 20:39 1392

54541آغازساخت فاز دوم صحن حضرت زهرا

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در نجــف اشــرف
 ،ســرعت اجرایــی ســاخت صحــن حضــرت زهــرا
بــا تغییــر در سیســتم پیمانــكاری حــدود  20درصــد
افزایــش پیــدا كــرده و هماكنــون پیشــرفت ســاخت
صحــن حضــرت زهــرا بــه  45درصــد رســیده اســت.
همچنیــن بــا توافقــی كــه بیــن شــركت پیمانــكار و
تولیــت محتــرم حــرم انجــام شــده  ،ســاخت فــاز دوم
پــروژه را همــراه بــا فــاز اول آغــاز شــده اســت.
الزم بــه ذكــر اســت صحــن حضــرت زهــرا بزرگترين
و مهمتريــن پـــروژه ى كنونــى آســتان قــدس علــوى
و بــا هــدف ايجــاد فضــای زيارتــى مناســب بــراى
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حضورمیلیــون هــا زائــر بــه شــمار مــى رود

شنبه 18 ,خرداد 08:03 1392

ـز
ـاخت مركـ
ـروژه سـ
ـدی پـ
ـرفت  80درصـ
54542پیشـ
ـی
ـر عباسـ
ـرم مطهـ
ـی حـ
ـی و توانبخشـ
فیزیوتراپـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،مســئول واحــد پــروژه هــای مهندســی حــرم مطهــر،
از پیشــرفت  80درصــدی پــروژه ســاخت مركــز
فیزیوتراپــی و توانبخشــی حــرم مطهــر عباســی خبــر
داد.
ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت  600متــر مربــع
و در ســه طبقــه در منطقــه الحســین واقــع در جنــوب
غربــی كربــا احــداث شــده اســت.
وی در ادامــه خاطــر نشــان كــرد بــه منظورتامیــن
تجهیــزات و دســتگاه هــای مــورد بــرای تولیــد و مونتاژ
اعضــای مصنوعــی و همچنیــن تجهیــزات توانبخشــی
بــا كیفیــت عالــی اقدامــات الزم صــورت گرفتــه اســت.
شنبه 18 ,خرداد 07:59 1392

54543آمادگــی آســتان قــدس علــوی بــرای
حضــور میلیونــی شــیعیان در عیــد مبعــث

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،بــا نزدیــك شــدن عیــد
ســعید مبعــث شــهر نجــف اشــرف شــاهد حضــور

گســترده زائــران و برگــزاری مراســم هــای مختلــف
مــی باشــد.
اهالــی عــراق در شــب و روز ایــن عیــد الهــی بــا توجــه
روایاتــی مبنــی بــر افضلیــت زیــارت حضــرت فــاروق
اعظــم و صدیــق اكبــر امیرالمومنیــن علــی در شــب
و روز مبعــث  ،از سراســر عــراق بــه شــهر نجــف مــی
آینــد و در حــرم بــا صفــای علــوی بــه شــب زنــده
داری و مناجــات مــی پردازنــد.
در همیــن راســتا ســخنگوی شــورای آســتان قــدس
علــوی خاطــر نشــان كــرد  :مجموعــه حــرم مطهــر
علــوی آمادگــی خــود را بــرای پذیرایــی میلیونــی
از زائــران در عیــد مبعــث اعــام مــی دارد و بــرای
خدمــت رســانی بــه زائــران عیــد مبعــث تمهیــدات
الزم در نظــر گرفتــه اســت

پنج شنبه 16 ,خرداد 10:23 1392

ـم
ـرآن كریـ
ـوزش قـ
ـتانی آمـ
ـاز دوره تابسـ
54544آغـ
ـی
ـر عباسـ
ـرم مطهـ
در حـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی ،
دارالقــرآن آســتان مقــدس عباســی بــرای غنــی ســازی
اوقــات فراعــت دانــش آمــوزان در ایــام تعطیــات
تابســتان ،اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آمــوزش
قــرآن كریــم و احــكام آن در حــرم مطهــر عباســی و
برخــی مســاجد و حســینیه هــای شــهر كربــا نمــوده
اســت.
آســتان مقــدس عباســی تمامــی امكانــات الزم بــرای
برگــزاری مطلــوب ایــن كالســها از قبیــل وســیله ایــاب
و ذهــاب دانــش آمــوزان از منــزل تــا حــرم مطهــرو
بالعكــس و همچنیــن وعــده هــای غذائــی بیــن
كالســها را تــدارك دیــده و در اختیــار دانــش آمــوزان
قــرار مــی دهــد.
پنج شنبه 16 ,خرداد 10:06 1392
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هزارشــیعه عراقــی ازجملــه زنــان  ،كــودكان و افــرا
ســالخورده از تمامــی اســتان هــای ایــن كشــور بــا
پــای پیــاده بــه ســوی مرقــد مطهــر آن حضــرت در
شــهر كاظمیــن بــه راه افتــاده انــد.

دوشنبه 13 ,خرداد 15:28 1392

ـوزان
ـش آمـ
ـژه دانـ
ـتانی ویـ
ـای تابسـ
54545دوره هـ
ـین
ـام حسـ
ـر امـ
ـرم مطهـ
در حـ

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،حــوزه امــام حســین
وابســته بــه آســتان قــدس حســینی ثبــت نــام دوره
هــای تابســتانی خــود را شــروع كــرد كــه ایــن دوره
هــا از مــاه رجــب آغــاز و تــا مــاه رمضــان ادامــه دارد و
تاكنــون بیــش از  100000دانــش آمــوز پســر و دختــر
از تمامــی اســتانهای عــراق در ایــن دوره هــا ثبــت نــام
كــرده انــد.
هــم چنیــن دار القــرآن كریــم آســتان قدس حســینی
نیــزدوره هــای آموزشــی خــود را ویــژه دانــش آمــوزان
در صحــن مطهــر امــام حســین آغــاز نمــود كــه در
ایــن دوره آموزشــی قــرآن بیــش از  1600دانــش آمــوز
پســر و  800دانــش آمــوز دختــر شــركت مــی كننــد
سه شنبه 14 ,خرداد 10:45 1392

ـور
ـی در كشـ
ـه فرهنگـ
ـن هفتـ
ـزاری اولیـ
54547برگـ
ـی
ـدس عباسـ
ـتان مقـ
ـط آسـ
ـتان توسـ
هندوسـ

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،آســتان مقــدس عباســی
بــه مناســبت خجســته ســالروز میــاد حضــرت
امیرالمومنیــن علــی اولیــن هفتــه فرهنگــی امیــر
المومنیــن را در شــهر لكنهــو در كشــور هندوســتان
از  12لغایــت  16رجــب و بــا شــعار امیــر مومنــان
وصــی رســالت و امیــر امــت برگــزار مــی نمایــد.
گفتنــی اســت ایــن هفتــه فرهنگــی بــا هــدف معرفــی
تفكــر و علــوم اهــل بیــت برگــزار میگــردد.
از دیگــر اهــداف ایــن هفتــه فرهنگــی معرفــی آثــار
عتبــات مقدســه عــراق و آخریــن دســتاوردهای فكــری
و مهندســی حــرم مطهــر مــی باشــد.
شــایان ذكــر اســت در ایــن هفتــه فرهنگــی از ســایت
آســتان مقــدس عباســی بــه زبــان اردو رونمایــی مــی
شــود
دوشنبه 30 ,ارديبهشت 00:14 1392

54546سیاه پوشی حرمین امامین جوادین
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بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در عــراق  ،در
آســتانه ســالگرد شــهادت امــام موســی كاظــم در
صحــن مطهرایــن امــام همــام؛ مراســم تعویــض پرچــم
گنبدهــا و ســیاه كوبــی صحــن هــای مطهرحــرم
امامیــن جوادیــن بــا حضــور دبیــركل آســتان
مقــدس كاظمیــن  ،خادمیــن حرمیــن و اقشــار مختلف
مــردم ،برگــزار شــد.
الزم بــه یــاآوری اســت از روزهــای گذشــته ده هــا

ـروژه
ـی پـ
ـات اجرائـ
ـه عملیـ
ـی از ادامـ
54548گزارشـ
ـی
ـر عباسـ
ـن مطهـ
ـای ورودی صحـ
ـعه دربهـ
توسـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
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 ،عملیــات اجرائــی پــروژه توســعه دربهــای ورودی
صحــن مطهــر عباســی بــا ســرعت در حــال انجــام مــی
باشــد و دربهــای ورودی بعنــوان یكــی از نماهــای حرم
مطهــر بشــمار رفتــه و عملیــات اجرائــی در فــاز اول ،
از دو درب بــاب القبلــه و بــاب االمــام الحســن آغــاز
گردیــده اســت .هــم چنیــن تعــداد دربهــای باقیمانــده
 7درب میباشــد كــه عملیــات اجرائــی ایــن دربهــا بــه
نحــوی كــه بــا عملیــات اجرائــی طــرح توســعه و عبــور
زائــران در تعــارض نباشــد ،ادامــه خواهــد یافــت.
شــایان ذكــر اســت قســمت مهندســی حــرم مطهــر
بعــد از ســرنگونی رژیــم بعــث عــراق پــروژه هــای
عمرانــی بســیاری را در داخــل و خــارج حــرم مطهــر
اجــرا نمــوده اســت.
شنبه 28 ,ارديبهشت 09:37 1392

55550حضــور واحــد فرهنگــی آســتان مقــدس
عباســی در نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب
الجوادیــن

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
،اداره امــور فكــری و فرهنگــی حــرم مطهــر عباســی
بــه نمایندگــی ازایــن آســتان مقــدس در چهارمیــن
نمایشــگاه بیــن المللــی كتــاب الجوادیــن كــه آســتان
مقــدس امامیــن جوادیــن آنرابرگزارنمــوده اســت
حضــور و مشــاركت دارد.
ایــن نمایشــگاه از  29جمــادی الثانــی لغایــت  9رجــب
حــرم امامیــن جوادیــن دایر میباشــد..
شــایان ذكــر اســت در ایــن نمایشــگاه بیــش از 70
ناشــر از كشــورهای عربــی و اســامی مشــاركت دارنــد.
چهارشنبه 25 ,ارديبهشت 11:27 1392

54549نیمــه شــعبان؛ پــرده بــرداری از گنبــد
ـكریین
ـن عسـ
ـر امامیـ
ـرم مطهـ
ـده حـ
ـاكاری شـ
طـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در عــراق  ،پــروژه
بازســازی حــرم امامیــن عســكریین، بــا ســرعت
باالیــی در حــال انجــام اســت و مهــم تریــن بخــش
ایــن باســازی  ،ســاخت گنبــد طــا كاری شــده اســت
كــه بــه گفتــه مســئوالن مربوطــه بــزودی  ،عملیــات
ســاخت و طــاكاری گنبــد بــه پایــان مــی رســد و در
نیمــه شــعبان ســال جــاری ایــن گنبــد نورانــی پــرده
بــرداری مــی شــود.
شــایان ذكــر اســت حــرم مطهــر امامیــن عســكریین دو
مرتبــه مــورد  ،حملــه مــزدوران وهابیــت و ســنی هــای
افراطــی قــرار گرفته اســت.
اخبار مرتبط  :جدیدترین تصاویر سامرا
پنج شنبه 26 ,ارديبهشت 10:08 1392

55551پیشــرفت 50درصــدی عملیــات ســاخت
ضریــح جدیــد جنــاب حبیــب بــن مظاهــر

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،عملیــات ســاخت ضریــح
جدیــد صحابــی بزرگــوار جنــاب حبیــب بــن مظاهــر
كــه از حــدود یكســال پیــش در ایــران شــروع شــده
اســت پــس اتمــام ســاخت ســازه چوبــی  ،هــم اكنــون
در مرحلــه ی قلمزنــی و نقــره كاری توســط اســتادان
بنــام ایــن رشــته  ،بــا پیشــرفت 50درصــدی در حــال
انجــام اســت.
گفتنــی اســت ایــن ضریــح مقــدس بــا ارتفــاع  3متــر ،
بــه طــول  2٫60متــر و عــرض  1٫70متــر  ،دارای 9
پنجــره و  1درب مــی باشــد.
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گفتنــی اســت حــدود هــزار كیلــو گــرم نقــره،
3كیلوگــرم طــا 500 ،كیلــو گــرم مــس و  100كیلــو
گــرم اســتیل بــرای ســاخت آن مــورد نیــاز اســت.
پیــش بینــی میشــود كار ســاخت ایــن ضریــح تــا
پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری بــه اتمــام برســد.
جمعه 20 ,ارديبهشت 12:28 1392

55553عملیــات اجرایــی ســاخت بیمارســتان
ـینی
ـدس حسـ
ـتان قـ
ـط آسـ
ـرطان توسـ
ـی سـ
تخصصـ

55552تشــرف بیــش از  100شــخصیت عربــی و
غربــی بــه حــرم مطهــر حســینی

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،بیــش از  100شــخصیت عربــی و غربــی از ادیــان
مختلفــی مثــل مســیحی ،بودایــی و دیگــر ادیــان بــه
حــرم مطهــر امــام حســین مشــرف شــدند.
یكــی از افــراد ایــن هیــات كــه از كشــور فرانســه در
ایــن مراســم شــركت كــرده بــود ،گفــت :زیــارت حــرم
مطهــر امــام حســین عــاوه بــر تقویــت پیوندهــای
بــرادری بیــن تمامــی ادیــان آســمانی ،فرصتــی بــرای
تجدیــد میثــاق بــا امــام حســین و جــد بزرگوارشــان
پیامبــر اكرمصلــی اهلل علیــه وآلــه محســوب مــی شــود.
شــایان ذكــر اســت ایــن هیــأت از كشــورهای مختلفی
نظیــر فرانســه ،انگلیــس ،بلژیــك ،بروكســل ،تركیــه،
مراكــش ،مصــر ،كویــت و لبنــان بودنــد كــه پــس
از زیــارت حــرم مطهــر امــام حســین بــه بــارگاه
مقــدس حضــرت ابوالفضــل العبــاس نیــز مشــرف
شــدند اخبــار مرتبــط امــروز كربــا  :حضــور بیــش از
 100شــخصیت خارجــی در حــرم مطهــر حســینی
دوشنبه 16 ,ارديبهشت 09:04 1392
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بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوزدر كربــای معلــی،
مســئول بخــش ســرمایه گــذاری آســتان قــدس
حســینی بــا اعــام داشــت  :بیمارســتان تخصصــی
ســرطان در فضایــی بــه وســعت  30هــزار متــر مربــع
در حــال احــداث اســت.
ایــن بیمارســتان بــه بهتریــن تجهیــزات پزشــكی
جهــان مجهــز خواهــد شــد و بعــد از ســاخت ایــن
بیمارســتان و مجهــز شــدن آن بــه تجهیــزات پزشــكی,
پزشــكان مجــرب و كارآمــد وظیفــه آمــوزش پزشــكان
عراقــی را بعهــده خواهنــد گرفــت.
پنج شنبه 12 ,ارديبهشت 09:16 1392

ـرم
ـداث  9درب ورودی حـ
ـات احـ
ـاز عملیـ
55554آغـ
ـی
ـر عباسـ
مطهـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،هــم اكنــون بعــد از پیشــرفت  80درصــدی طــرح
توســعه افقــی حــرم مطهــر كــه در ســه طبقــه اجــرا
گردیــده اســت ،شــركت طــراح و مجــری طرح توســعه
حــرم مطهــر ،توجــه ویــژه ای بــه طراحــی و اجــرای
دربهــای ورودی ایــن آســتانه مقدســه نمــوده اســت.
ایــن دربهــا را متناســب بــا معمــاری موجــود در حــرم
مطهــر و بــا قابلیــت پذیــرش تعــداد بیشــتر زائــر مــی
باشــد.
گفتنــی اســت ،عملیــات اجــرای اســكلت بتنــی ایــن
نــه درب بعنــوان فــاز اول آغــاز و اكنــون بــه اتمــام
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رســیده اســت.
در فــاز بعــدی بــاالی ایــن اســكلت هــا بــا كاشــی
كربالئــی معــرق شــده بــا طــا ،كاشــی كاری مــی
شــود.
شــایان ذكــر اســت عملیــات كاشــی كاری برخــی از
دربهــا آغــاز شــده و عملیــات اجرائــی بــه نحــوی كــه
مانــع حركــت و عبــور زائــران نگــردد در جریــان اســت.
سه شنبه 27 ,فروردين 17:14 1392

55555ابــراز شــگفتی هیــات مســیحی روســیه از
ـه
ـرف بـ
ـس از تشـ
ـی پـ
ـن علـ
ـت امیرالمومنیـ
عظمـ
آســتان قــدس علــوی

بــه گــزارش شــیعه ویــوز  ،هیاتــی بــه نمایندگــی
تعــدادی از كشــورهای اتحادیــه شــوروی ســابق پــس
از زیــارت از مرقــد مطهــر فــاروق اعظــم و صدیــق
اكبرامیرالمومنیــن علــی بــا تاكیــد بــر اینكــه
مطالــب زیــادی دربــاره شــخصیت امــام در كتــاب
هــا خوانــده انــد ،از جــال و معنویــت حــرم مطهــر
امــام علــی ابــراز شــیفتگی و شــگفتی كردنــد.
رئیــس ایــن هیــات زائــر افــزود :ســفر بــه نجــف
اشــرف و زیــارت حــرم مطهــر حضــرت علــی
حكایتــی افســانه ای محســوب مــی شــود كــه تــاش
مــی كنــم آن را بــاور و درك كنــم.
وی هــم چنیــن اظهــار داشــت :ســفرمان را در
چارچــوب ســفر گردشــگری بــه عــراق از شــهر نجــف
آغــاز كــرده و بــه زودی بــه كربــا و دیگــر شــهر
هــای مقدســه ایــن كشــور كــه دارای آثــار اســامی و
تاریخــی اســت نیــز خواهیــم رفــت.
پنج شنبه 22 ,فروردين 18:04 1392

ـط
ـتراحتگاه توسـ
ـاخت اسـ
ـروژه ى سـ
ـاز پـ
55556آغـ
ـوی
ـه علـ
ـتان مقدسـ
ـى آسـ
ـش مهندسـ
بخـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،بخــش فنــى و مهندســى آســتان مقــدس علــوی
پــروژه ى ســاخت اســتراحتگاهی را بنــام اســتراحتگاه
حضــرت خديجــه آغــاز كــرد ايــن طــرح شــامل
هشــت طبقــه مــى باشــد.
دو طبقــه از آن ويــژه ى ســرويس هــاى بهداشــتى
بــوده و بقيــه ســاختمان ويــژه اســتراحت زائــران مــى
باشــد.
شــايان ذكــر اســت شــوراى آســتان در حــال بررســى
چنديــن پــروژه ى خدماتــى و عمرانــى بــوده و عــاوه
بــر آن بررســى و برنامــه ريــزى بــراى پــروژه هــاى
زيــر بنايــى و ســاماندهى فضاهــاى پيرامــون آســتان
همــواره ادامــه دارد.
پنج شنبه 22 ,فروردين 17:58 1392

ـرش از جنس گل
ـش فـ
ـن نقـ
ـرای بزرگتریـ
55557اجـ
ـی
ـتان مقدس عباسـ
ـاورزی آسـ
ـد كشـ
ـط واحـ
توسـ

بــه گــزارش خبرنگارشــیعه وبــوز ،واحــد كشــاورزی
حــرم مطهــر عباســی بــه نمایندگــی ازایــن آســتان
مقــدس در دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی گل و گیــاه
بصــره حضــور دارد.
در ایــن نمایشــگاه قســمت كشــاورزی حــرم مطهــر

293

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم
نقــش فرشــی از جنــس گل طراحــی و اجــرا نمــوده
اســت كــه در بخــش میانــی ایــن نقــش فــرش عبــارت
یــا قمــر بنــی هاشــم نقــش بســته و در حاشــیه آن
نقــوش اســامی اجــرا شــده استشــایان ذكراســت
ایــن نقــش فــرش بــرای اولیــن بــار در نمایشــگاه
بصــره توســط آســتان مقــدس عباســی عرضــه شــده
و مســاحت آن  200متــر مربــع مــی باشــد.
ابعــاد ایــن نقــش فــرش  20*10بــوده و تعــداد 20
هــزار بوتــه از انــواع گل در آن بــكار رفتــه اســت ســه
شــنبه 20 ,فرورديــن 10:31 1392

55559دیــدار هئیــت علمــی دانشــگاه برلیــن از
مــوزه عتبــه عباســی

هیاتــی از دانشــكده میــراث فرهنگــی دانشــگاه برلیــن
بــه ریاســت شــرق شــناس آلمانــی و كارشــناس آثــار
تاریخــی پروفســور ژوزف وان الیــس از مــوزه آســتان
مقــدس عباســی بازدیــد نمــود.
شنبه 05 ,اسفند 10:55 1391

55558آغازعملیــات ســقف زنــی حــرم امامیــن
جوادیــن

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،آســتان مقــدس امامیــن جوادیــن اعــام كــرد:
طــرح مســقف كــردن صحــن حــرم مطهــر در بغــداد
آغــاز شــده اســت.
گفتنــی اســت ایــن طــرح شــامل مســقف كــردن
صحــن امامیــن جوادیــن( )از جهــت شــرقی و غربــی
در شــهر كاظمیــن اســت و بدیــن ترتیب ،صحــن مطهر
امــام موســی كاظــم و امــام جــواد از پشــت و دو
طــرف مســجد صفــوی مســقف و دو طبقــه میشــود.
شــایان ذكــر اســت مســاحت كلــی تســقیف حــرم
حــدود دو هــزار و  310متــر مربــع خواهــد بــود كــه از
ســمت شــرقی  1330متــر مربــع مســقف و از ســمت
غربــی 980 ،متــر مربــع مســقف مــی شــود

56560رونمایــی از ضریــح جدیــد امــام حســین
در كمتــر از  20روز دیگــر  +عكــس

بــا نصــب پیكــره چوبــی ضریــح مطهــر امام حســین
و نقــره پــوش كــردن آن حــدود  70درصــد از عملیــات
نصــب ضریــح جدیــد بــه پایان رســید
پنج شنبه 03 ,اسفند 14:52 1391

دوشنبه 19 ,فروردين 12:44 1392

294
56561گلباران حرم مطهر امامین عسكریین

صحــن و ســرای ملكوتــی امامیــن عســكریین( )بــا
 1100شــاخه گل  ،گلبــاران شــد
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سه شنبه 01 ,اسفند 11:53 1391

ـی
ـرم مطهرعباسـ
ـی حـ
داخلـ

رونــد اجــرای پــروژه تســقیف حــرم مطهــر عباســی
بــه شــكل مطلــوب و همزمــان بــا طــرح توســعه افقــی
حــرم مطهــر عباســی در جریــان اســت
پنج شنبه 26 ,بهمن 16:35 1391

56562طراحــی و اجــرای مجــدد آئینــه كاری
ـی+تصاویر
ـر عباسـ
ـرم مطهـ
ـای حـ
ـقف و دیوارهـ
سـ

مســئول بخــش عمرانــی حــرم مطهــر اجــرای ایــن
پــروژه را بــه دلیــل فرســودگی بواســطه طــول عمــر
زیــاد و وجــود برخــی اشــكاالت در آئینــه كاری قدیــم
عنــوان نمــود
یكشنبه 29 ,بهمن 10:11 1391

ـدس
ـح مقـ
ـی ضریـ
ـازه چوبـ
ـب سـ
ـام نصـ
56565اتمـ
ـر
ـین + تصاویـ
ـام حسـ
امـ

بــه گــزارش خبرنــگار شــیعه ویــوز در كربــای معلــی
 ،مرحلــه نصــب ســازه چوبــی ضریــح مقــدس حضــرت
ســید الشــهدا بــه پایــان رســید ه اســت
چهارشنبه 25 ,بهمن 10:32 1391

56563ســنگ عطــر آگیــن منســوب بــه زمــان
ـر
ـینی  +تصاویـ
ـر حسـ
ـرم مطهـ
ـوزه حـ
ـر در مـ
پیامبـ

در مــوزه آســتان مقــدس امــام حســین ســنگی
قــرار دارد كــه معــروف اســت بــر ایــن ســنگ قطــره
ای از خــون مبــارك پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه
درحیــن جنــگ احــد ریختــه شــده اســت
شنبه 28 ,بهمن 09:21 1391

56566زیــارت جمعــی از علمــای شــیعه و ســنی
ـن
ـر امیرمومنیـ
ـق اكبـ
ـرت صدیـ
ـرم حضـ
ـان از حـ
لبنـ
علــی

هيأتــى از علمــاى شــيعه و ســنی مذهــب در لبنــان
بــه زيــارت بــارگاه مطهــر حضــرت فــاروق اعظــم
اميرالمؤمنيــن علــی مشــرف شــدند و چنــد تــن از
مســؤولين آســتان مقــدس علــوی از آنــان اســتقبال
كردنــد
چهارشنبه 25 ,بهمن 10:27 1391

ـيون
ـقف كاذب و دكوراسـ
ـرای سـ
ـات اجـ
56564عمليـ
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ـی در نجف
ـام علـ
ـی امـ
ـتان تخصصـ
56567بیمارسـ
ا شر ف

از مــدن تریــن تجهیــزات پزشــكی در ایــن بیمارســتان
بــه كار گرفتــه خواهــد شــد ودر حــدود  8مــاه دیگــر
ایــن بیمارســتان تخصصــی قابــل بهــره بــرداری مــی
باشــد

57570آزاد ســازی مقــام حضــرت ســكینه از
اشــغال وهابیــون تكفیــری

نیروهــای حامــی اهــل بیــت موفــق بــه پاكســازی
منطقــه از وجــود تروریســت هــای وهابــی شــدند.
چهارشنبه 11 ,بهمن 11:45 1391

دوشنبه 23 ,بهمن 11:40 1391

56568گزارشی از طرح توسعه حرم حسینی

ایــن طــرح مــی توانــد ظریفــت حــرم مطهرحســینی
بــه مســاحت 24000متــر مربــع یعنــی در حــدود 4
برابــر مســاحت صحــن كنونــی افزیــش دهــد
سه شنبه 17 ,بهمن 09:44 1391

57571آغاز نصب ضریح جدید امام حسین

بــا توجــه بــه اینكــه بــرای زمــان نصــب ضریــح جدیــد،
 45روز اعــام شــده اســت تــاش مســئوالن عتبــه
حســینی بــر ایــن اســت كار نصــب زودتــر از زمــان
اعــام شــده بــه پایــان برســد.
چهارشنبه 11 ,بهمن 11:41 1391
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56569گــزارش تصویــری از انتقــال ضریــح هفتــاد
ســاله ی حضــرت ســید الشــهدا

چگونه دل ب َكند از تو آن ضریح قدیمی ؟

چهارشنبه 11 ,بهمن 17:44 1391

57572اتمــام طــا كاری گنبــد حــرم امامیــن
عســكریین
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طــا كاری گنبــد زیبــای حــرم امامیــن عســكریین كه
دو مرتبــه توســط وهابیــت كــوردل منفجــر شــد بــه
عنایــت حضــرت ولــی عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف و همــت شــیعیان ال اهلل بــه اتمــام رســید
یكشنبه 08 ,بهمن 09:58 1391

57575حضــور پــر شــور شــیعیان عــراق در شــهر
ســامرا:

57573برگــزاری هفتمیــن جشــنواره بیــن المللــی
ـا
ـر كربـ
ـن مطهـ
ـت حرمیـ
ـه همـ
ـالة بـ
ـع الرسـ
ربیـ

ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه روز از  15الــی  17ربیــع
االول و بــه مناســبت میــاد فرخنــده حضــرت خاتــم
االنبیــاء محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و آله و ســلم
و حضــرت امــام جعفــر صــادق برگــزار میگــرد

ده هــا هــزار تــن ازشــیعیان عــراق  ،در مراســم عــزای
ایــن امــام همــام  ،در شــهر ســامرا حضــور بــه هــم
ـب ايــن
رســاندند تــا ضمــن ابــراز اردات خــود بــه صاحـ ِ
عــزا  ،حضــرت امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف  ،بــه دشــمنان تشــیع بفهماننــد
دوشنبه 02 ,بهمن 16:05 1391

دشنبه 07 ,بهمن 10:11 1391

57576پذیرایــي بیــش از  5هــزار نفــر در مهمــان
ســرای آســتان قــدس رضــوی
57574اتمــام عملیــات ســاخت قابهــای نقــره ای
ضریــح جدیــد حضــرت عبــاس

ایــن قابهــا بــه مثابــه روكشــی بــرای كل ضریــح بــه
شــمار مــی رود كــه كلیــه اجــزای آن بــا دقــت و
متناســب بــا ابعــاد اجــزای چوبــی ســاخته شــده تــا در
هنــگام نصــب كمتریــن خطائــی وجــود نداشــته باشــد.
سه شنبه 03 ,بهمن 15:39 1391

موضــوع پذيرايــي زائــران حضــرت رضــا در
مهمانســراي حضــرت ،طبــق مأخــذ و مــدارك بــه
دســت آمــده نشــانگر ايــن اســت كــه از اوايــل دورهي
صفويــه بــه بعــد ،ايــن امــر رواج يافتــه اســت
یكشنبه 01 ,بهمن 09:06 1391
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57577شــروع عملیــات نصــب ضریــح جدیــد
آســتان قــدس حســینی

در راســتای نصــب ضریــح جدیــد حــرم امــام
حســین ,بخــش فنــی و مهندســی آســتان قــدس
حســینی بــه نصــب ضریــح چوبــی موقــت در اطــراف
محوطــه ضریــح اقــدام نمــود.
شنبه 30 ,دی 17:31 1391

57578اجــرای پــروژه توســعه بیــن الحرمیــن در
كربــای معلــی

هیئــت امنــای آســتان قــدس حســینی دربــاره
چگونگــی آغــاز عملیــات نصــب ضریــح جدیــد امــام
حســین تشــكیل جلســه دادنــد.
سه شنبه 26 ,دی 17:56 1391

58581آغــاز فــاز دوم عملیــات بازســازی مقــام
ـر
ـریف  +تصاویـ
ـه الشـ
ـل اهلل فرجـ
ـان عجـ
ـام زمـ
امـ

بازســازی مقــام حضــرت صاحــب الزمــان عجــل اهلل
تعالــی فرجــه الشــریف توســط اداره مهندســی حــرم
مطهــر حضــرت عبــاس

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را فراهــم نمــودن فضایــی
مناســب و در خــور قدســیت و معنویــت ایــن مــكان و
همچنیــن فراهــم نمــودن امكانــات الزم بــرای زائــران

چهارشنبه 20 ,دی 16:20 1391

57579عملیــات اجرائــی بیمارســتان تخصصــی
الكفیــل در اســتان بابــل +تصاویــر

58582برگــزاري بيــش از  500برنامــه تبليغــي،
مذهبــي و فرهنگــي در حــرم مطهــر رضــوي

شنبه 30 ,دی 17:23 1391
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58580عملیــات نصــب ضریــح جدیــد حــرم امــام
حســین در مــاه ربیــع االول

ایــن بیمارســتان با ظرفیــت  100تختخــواب در زمینی
بــه مســاحت  16200متــر مربــع در ســه طبقــه شــامل
یــك طبقــه زیــر زمیــن در دســت احــداث می باشــد.
پنج شنبه 28 ,دی 12:47 1391

دهــه اخــر صفــر با بيــش از  500برنامــه تبليغــي،
مذهبــي و فرهنگــي در حــرم مطهــر رضــوی
دوشنبه 18 ,دی 16:48 1391
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58585شــفا یافتــن دو معلــول در حــرم حضــرت
ابوالفضــل العبــاس

یــك دختــر بچــه ســه ســاله ی ناشــنوا بــه نــام عــذرا
عبــاس الهزیــم در حــرم بــاب الحوائــج ،حضــرت
ابوالفضــل شــفا گرفــت.
شنبه 16 ,دی 14:52 1391

ـرف
ـوي براي تشـ
ـر رضـ
ـرم مطهـ
ـي حـ
58583آمادگـ
ـاه صفر
ـي مـ
ـه پايانـ
ـران در دهـ
ـی زائـ
10ميليونـ

اعــام آمادگــي حــرم مطهــر رضــوي بــراي پذيرايــي
از 10ميليــون تشــرف و بالــغ بــر 4هــزار هيئــت
مذهبــي در دهــه پايانــي صفــر المظفــر
یكشنبه 17 ,دی 13:24 1391

58586اربعیــن حســینی در حــرم مطهــر حضــرت
زینــب كبــری و مضجــع شــریف حضــرت رقیــه
خاتــون ســام اهلل علیهمــا  +عكــس

58584تقدیــر و تجليــل از شــبكه جهانــی امــام
حســین و  18شــبكه ماهــواره ای شــیعه در
آســتان مقــدس حســینی  +تصاویــر

در دیــداری كــه مســئولین آســتان قــدس حســینی
بــا نماینــدگان شــبكه جهانــی امــام حســین و 18
شــبكه ی ماهــواره ای شــیعی دیگــر داشــتند و مراســم
اربعیــن حســینی را بطــور زنــده پوشــش دادنــد ،
تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد

شــیعیان و اردتمنــدان بــه اهــل بیــت ســوریه در روز
اربعیــن حســینی بــا وجــود نــا امنــی هــای گســترده
ای كــه تروریســت هــای وهابــی در منطقــه زینبیــه
ایجــاد كــرده بودنــد  ،در حــرم مطهــر عقیلــه بنــی
هاشــم حضــرت زینــب كبــری و حضــرت رقیــه ســام
اهلل علیهماحضــور پیــدا كردنــد
جمعه 15 ,دی 18:23 1391

یكشنبه 17 ,دی 12:59 1391

58587اختصاصــی  -فعالیتهــای آســتان قــدس
حســینی در خدمــات رســانی بــه زائــران
سیدالشــهداء + تصاویــر

آســتان قــدس حســینی بــه بركــت سیدالشــهدا، 
شــاهد تحوالتــی عظيــم و چشــمگير در زمينــه هــای
گوناگــون بــوده اســت
پنج شنبه 14 ,دی 11:55 1391
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58588گردهمائــی هیــأت هــای مذهبــی در حــرم
مطهــر حضــرت ابوالفضــل العبــاس

گردهمائــی بــزرگ هیــات هــای مذهبــی و خدماتــی
شــركت كننــده در اربعیــن حســینی در صحــن مطهــر
حضــرت ابوالفضــل العبــاس
سه شنبه 12 ,دی 09:57 1391

58589پذیرایــی مهمانســرای حضــرت عبــاس در
ـر
ـا  +تصاویـ
ـف  -كربـ
ـاده نجـ
جـ

آســتان مقــدس حــرم مطهــر حضــرت ابالفضــل
العبــاس بــا برپایــی خیمــه ای در مســیر زائــران
اربعیــن حســینی خــود را در خدمتگــزاری زوار
حســینی ســهیم نمودنــد.

59591آخریــن وضعیــت بازســازی حــرم مطهــر
امامیــن عســكریین

بازســازی حــرم مطهــر امامیــن عســكریین ،پــس از
آواربــرداری آغــاز و كار ســاخت گنبــد آن در ســال 89
كلیــد خــورد.
یكشنبه 19 ,آذر 12:33 1391

59592آغاز طرح تسقیف حرم مطهر عباسی

در چارچــوب طــرح توســعه حــرم مطهراجــرای ســقف
و فضــای داخلــی طــرح تســقیف صحــن مطهر عباســی
آغــاز شــد
چهارشنبه 15 ,آذر 13:43 1391

دوشنبه 11 ,دی 13:10 1391
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ـده
ـد كننـ
ـزار بازدیـ
ـش هـ
ـش از شـ
ـور بیـ
59593حضـ
ـینی
ـوزه حسـ
ـه در مـ
ـور روزانـ
بطـ

59590گــزارش تصویــری از پیشــرفت  80درصــدی
طــرح توســعه حــرم حســینی
سه شنبه 05 ,دی 13:09 1391

طبــق آمــار منتشــر شــده از ســوی مدیریــت حــرم
مطهــر بازدیــد كننــدگان كــه از داخــل و خــارج عــراق
هســتند تعــداد شــان روزانه بــه بیــش از شــش هــزار
نفــر مــی رســد
چهارشنبه 15 ,آذر 12:52 1391

حس
مجم
آرشیو اخبار عتبات و اماکن مقدس ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم

59594نخســتین جشــنواره بیــن المللــی غدیــر در
نجــف اشــرف  +تصاویــر

در اولیــن جشــنواره بيــن المللــي غديــر در نجــف
اشــرف بــا حضــور هیئــت هایــی از  34كشــور مختلــف
جهــان برگــزار شــد
چهارشنبه 17 ,آبان 10:16 1391

59597بازســازی آینــه كاری هــای حــرم مطهــر
امــام حســین

مســئول كارگاه آینــه كاری حــرم مطهــر امــام
حســین از شــروع عملیــات تعمیــر و بازســازی آینــه
كاری هــای حــرم مطهــر خبــر داد.
چهارشنبه 29 ,شهریور 20:31 1391

ـی
ـن علـ
ـرم امیرالمومنیـ
ـوای حـ
ـال و هـ
59595حـ
ـم
ـر خـ
ـد غدیـ
در عیـ

گــزارش تصویــری از حــرم حضــرت امیرالمومنیــن
علــی در شــب و روز عیــد اهلل االكبــر غدیــر خــم
یكشنبه 14 ,آبان 18:44 1391

59598گردهمایی بزرگ شیعیان عراق در سامرا

طبــق رســمی ديرينــه و بنا بــه رهنمودهای گرانســنگ
حضــرت آیــت اهلل العظمــی شــیرازی مدظلــه العالــی
جمــع كثیــری از شــیعیان و ارادتمنــدان بــه ســوي
ســامرا حركــت نمودنــد.
شنبه 04 ,شهریور 20:16 1391

59596وجــود  100هزارجلــد كتــاب بــه  89زبــان
خارجــي دركتابخانــه مركــزي آســتان قــدس
رضــوي

مجموع ـهي ارزشــمند 100هزارجلــدي كتــاب چاپــي
بــه  89زبــان خارجــي بــا قدمتــي افــزون بــر 500
ســال در كتابخانــه مركــزي آســتان قــدس رضــوي
یكشنبه 07 ,آبان 12:27 1391
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59599حرم مطهر رضوی در ماه مبارك رمضان

معاونــت اماكــن متبركــه و امــور زائريــن آســتان
قــدس رضــوي بســت ه هــای متبركــی را بــرای كلیــه
نمازگــزاران عیــد ســعید فطــر امســال تــدارك دیــده
كــه بعــد از اقامــه نمــاز توزيــع خواهــد شــد.
شنبه 04 ,شهریور 19:57 1391

60600تهدیــد وهابــی هــا بــرای تخریــب حــرم
حضــرت زینــب

اقدامــات اخیــر تروریســت هــای وهابــی ســوریه علیــه
شــیعیان و اماكــن مذهبــی آنــان ،اعتــراض مفتــی
اعظــم ســوریه شــیخ بدرالدیــن حســون را برانگیخــت.
چهارشنبه 18 ,مرداد 16:20 1391
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ـه
ـر در نيمـ
ـون زائـ
ـج ميليـ
ـش از پنـ
ـور بيـ
60601حضـ
ـا
ـعبان دركربـ
شـ

در خجســته ســالروز والدت آخریــن اختــر تابنــاك
امامــت و والیــت ،خاتــم االوصیــاء ،حضــرت بقیــة اهلل
االعظــم ارواحنــا فــداه ،كربــای معلــی غــرق در نــور و
ســرور و شــادی بــود.
شنبه 17 ,تیر 20:51 1391

ـاروق
ـرت فـ
ـر حضـ
ـرم مطهـ
ـعه حـ
ـه توسـ
60602ادامـ
ـن
ـم ،امیرالمومنیـ
اعظـ

طــرح توســعه حــرم مطهــر امیرالمومنیــن كــه در
ســالهای اخیــر بــه صــورت جــدی در نجــف اشــرف
آغــاز شــده اســت ،همچنــان ادامــه دارد.
جمعه 16 ,تیر 10:37 1391
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18518Imam Hussain holy shrine
distributes generators to displaced
families
The Imam Hussein holy shrine provides huge
generators to displaced families due to high
temperatures
15:24 2014 July 24 ,Thursday

18618Imam Ali Squad to be completed
General- Secretariat of the Imam Ali holy shrine
completes its special procedures needed to form
the Imam Ali Military Squad
15:13 2014 July 24 ,Thursday
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18018Babil declares liberating Jurf AlSakhar from ISIL
The security committee in Babil province in Iraq
declared liberating the center of Jurf al-Sakhar
sub-district, 45 km Northwest of Hilla city, Babil
province, from the control of the terrorists of the
so-called Islamic State of Iraq and the Levant ISIL.
07:20 2014 July 26 ,Saturday

18118rehabilitating the new site of Darul-Quran
Technical and engineering staffs rehabilitate the
new site of Dar-ul-Quran
07:10 2014 July 26 ,Saturday

18218Imam Ali holy shrine’s formal
delegation visits the Directorate of
Special Needs in Holy Najaf.
Formal delegation from the Imam Ali holy shrine
visits the Directorate of Special Needs in Holy
Najaf.
07:06 2014 July 26 ,Saturday

18318Suicide car bomb kills 21 in Holy
Kadhimiya
Suicide car bomb kills 21 in Holy Kadhimiya
06:34 2014 July 26 ,Saturday

18418Al-Kafeel Hospital rewarded for
being amongs top 5 M.E. hospitals
Al-Kafeel Specialist Hospital rewarded as one of
the top five futuristic hospitals in the Middle East
15:28 2014 July 24 ,Thursday
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17417Imam Hussein holy shrine holds
advanced Quran recitation courses
Religious Preaching Unit of the Imam Hussein
holy shrine holds advanced courses in Quran
recitation and Tajweed
03:08 2014 August 18 ,Monday

17517Imam Ali Holy shrine sends Aid
to Amirli district people
Imam Ali holy shrine sends urgent aid to Amirli
district of Shia majority.
02:44 2014 August 18 ,Monday
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17617Al-Safeer Cultural Festival kick
off in the city of Kufa
Activities of the 4th al-Safeer Cultural Festival
kick off in the city of Kufa
22:31 2014 August 02 ,Saturday

17717Tactical program by the Imam
Hussein and al-Abbas holy shrines
Delegations from the Departments of Religious
Affairs of the Imam Hussein and al-Abbas holy
shrines deliver lectures for the Iraq soldiers in
military camps
13:09 2014 August 02 ,Saturday

17817Dome of Lady Zeynab’s Holy
Shrine to be repaired
The dome Lady Zeynab holy shrine, peace be upon
her, in Damascus, Syria, will be repaired.
23:22 2014 July 26 ,Saturday

17917Al-Abbas holy shrine keeps
offering services to disputed families
Al-Abbas holy shrine continues offering services
for the displaced families from Nineveh and Kirkuk
provinces.
23:16 2014 July 26 ,Saturday
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17017The Holy Shrine of Imam Ali
decorated with more than 14,000
natural flowers on the occasion of Eid
al-Ghadir
The holy shrine of Imam Ali, peace be upon him,
in Najaf, Iraq, was decorated with 14,000 natural
flowers on the occasion of Eid al-Ghadir.
01:10 2014 October 13 ,Monday

17117Imam Ali Holy Shrine ready to
receive pilgrims of Eid al-Ghadir
The General- Secretariat of the Holy shrine of
Imam Ali announced that its readiness to receive
the pilgrims of Imam Ali, peace be upon him,
during the blessed occasion of Eid al-Ghadir.
00:55 2014 October 13 ,Monday

17217Najaf to host 3rd Ghadir
International
Festival
The 3rd edition of Ghadir International Festival
will be organized on the occasion of the upcoming
Eid Al-Ghadir on the 18th of Dhu al-Hijjah in the
holy city of Najaf.
03:47 2014 August 26 ,Tuesday

17317Mortar shells fall near alAskariyan holy shrine in Samarra
Iraqi security and medical sources that four
people were injured by mortar shells explosion
that fall near Al-Askariyain shrine in the holy city
of Samarra, affiliated to in Salahuddin province.
03:27 2014 August 18 ,Monday
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16616100 paintings symbolizing the
birth anniversary of Holy Prophet
showcased in Rabi al-Risala Exhibition
Islamic calligraphy and decoration’s exhibition
has been held in the holy city of Karbala by the
Iraqi Calligraphy Center in collaboration with
the General Secretariats of the Imam Hussein and
al-Abbas Holy Shrines.
20:27 2015 January 07 ,Wednesday

16816Karbala Center for Studies and
Researches resumes project of tracing
the trek of Imam Hussein
Karbala Center for Studies and Researches,
affiliated to the Imam Hussein Holy Shrine, has
held a preparatory meeting for the second phase
of a project concerning tracing the trek of Imam
Hussein, peace be upon him.
20:00 2015 January 04 ,Sunday

16716More than 32 academic research
papers to be discussed in Rabi’al-Risala
International Festival
A member of the preparatory committee of the 9th
edition of the Rabi’ al-Risala International Festival
announced that more than 32 academic research
papers from various Iraqi universities will be
discussed in the festival which will commence in
the holy city of Karbala on Wednesday.
20:02 2015 January 04 ,Sunday

16916Holy Karbala witnesses the
banner replacement ceremony of Imam
Hussein
On the occasion of Muharram, the first lunar
month of the new Islamic Hijri year 1436, the holy
city of Karbala has witnessed the replacement
of the red banner above the holy dome of Imam
Hussein Holy Shrine with a black one.
01:03 2014 October 29 ,Wednesday
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16216Mourning processions mark
martyrdom of Lady Fatima al-Zahra at
Imam Ali Holy Shrine
Thousands of Ahlulbayt lovers gathered at the holy
shrine of Imam Ali, peace be upon him, in Holy
Najaf to commemorate martyrdom anniversary of
the daughter of Prophet Muhammad, Lady Fatima
al-Zahra, peace be upon her.
Mourning processions and pilgrims from inside
Iraq and abroad poured in the holy city to mark
this tragedy.
03:06 2015 January 30 ,Friday

16316Imam Ali Holy Shrine holds a
ceremony for young Quran memorizers
  Dar-ul-Quran Unit, affiliated to the Religious
Affairs Dep.
of the Imam Ali Holy Shrine, has held a ceremony
for young Quran memorizers.
22:35 2015 January 25 ,Sunday

16416Imam Hussein Holy Shrine holds
a ceremony to academicians from
Karbala University for achieving full
professor status
A new ceremony has been held by the Imam
Hussein Holy Shrine to a number of academicians
from Karbala University for achieving full
professor status.
00:34 2015 January 23 ,Friday

16516Quran recitation session held at
Imam Ali Holy Shrine
A Quran recitation session was held at ‘Imraan
bin Shaheen Mosque of Imam Ali Holy Shrine in
Najaf.
12:33 2015 January 13 ,Tuesday
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15815The completion of the first gilding
phase of holy dome of the Imam Ali
Holy Shrine
The engineering and technical staffs have
completed maintaining the golden tiles of the holy
dome of the Imam Ali Holy Shrine as part of the
first phase of gilding project of the holy dome
08:19 2015 April 05 ,Sunday
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15915Sudanese Ambassador to Iraq says
Our hearts are attached to the Ahlul
Bayt
The Sudanese Ambassador to Iraq, Muhammad
Musa, emphasized after his visit to the Holy Shrine
of Imam Ali, peace be upon him, that it is difficult to
describe one’s feelings while being present inside
the holy shrines of the infallible Imams, peace be
upon them, pointing out that the holy shrines of the
Ahlulbayt are attached to our hearts
00:56 2015 March 27 ,Friday

16016Imam Ali Holy Shrine holds
poetry festival about Lady Fatimah alZahra, peace be upon her, in Holy Najaf
The Imam Ali Holy Shrine has held first poetry
festival about Lady Fatimah al-Zahra, peace be
upon her, with the attendance of a large number
of religious figures, academicians, along with
intellectual and cultural personalities
03:06 2015 March 17 ,Tuesday

16116Imam Hussein Museum attracts
British academicians to train its staff
Head of the Museum of Imam Hussein Holy
Shrine, Mr.
Alaa Dheyauldeen said that the museum is
cooperating with the British Institute for the Study
of Iraq (BISI) to attract many experts to provide
support and training to the museum staff in the
areas of conservation, cataloguing and public
education.
03:07 2015 January 30 ,Friday
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A book titled Manafi’ Al-Quran Al-’Azim (benefits
of the Quran)
12:36 2015 June 17 ,Wednesday

15115Tunisian converts visit the Imam
Hussain Holy Shrine
A number of Tunisian converts visited the holy city
of Karbala
18:04 2015 August 15 ,Saturday
15215Fourteen
Infallible
Imams
Institute holds course in human
development for Iraqi university
students
The course aims at raising the cultural and
religious awareness among Iraqi youth who face
various cultural invasions
18:53 2015 August 09 ,Sunday

15315Imam Baqir 1st International
Festival kicks off in Holy Karbala
international cultural festival has been underway
since July 24 in the holy city of Karbala
18:14 2015 July 26 ,Sunday
15415Quranic book attributed to Imam
Sadiq, peace be upon him, reprinted in
Karbala

15515Holy Najaf fortifying border to
prevent IS infiltration
The south-central holy Iraqi city of Najaf is
fortifying its borders to prevent any potential
inflow of terrorists
10:20 2015 June 10 ,Wednesday
15615Lady Zainab, peace be upon her,
International Festival planned in
Karbala
The first edition of Lady Zainab a Role-Model of
Patience
10:24 2015 June 09 ,Tuesday

15715Quran reciters from different
countries attend International Quranic
session
The Dar-ol-Quran Center, affiliated to the Imam
Hussein holy shrine held an international Quran
reading session with the participation of eminent
Quran reciters from various countries in the holy
city of Karbala.
12:15 2015 June 01 ,Monday
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14714Millions of pilgrims pour into
Imam Ali Holy Shrine to celebrate Eid
al-Ghadir
People from all social classes reached the holy
shrine to celebrate
19:25 2015 October 01 ,Thursday

14814Shia Muslims mark martyrdom
anniversary of Imam Muhammad AlBaqir
The ceremonies were attended by crowds of
followers of AhlulBait
13:13 2015 September 22 ,Tuesday
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14914Weekly pilgrimages to the holy
shrines of al-Askariyain (Holy Samarra
– Iraq)
TourismDepartment of the Imam Hussein Holy
Shrine continues to transport pilgrims
18:45 2015 September 02 ,Wednesday

15015Imam Hussein Holy Shrine
rewards top secondary school students
of Iraq
Imam Hussein Holy Shrine has rewarded the top
students of secondary schools in Iraq
19:19 2015 August 24 ,Monday
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14214Imam Redha Holy Shrine hosts
millions of pilgrims
Millions of Muslims have flocked to Iran’s
northeastern holy city of Mashhad
19:18 2015 December 12 ,Saturday

14314Imam Ali Holy Shrine hosts
millions of pilgrims
Millions of pilgrims have flocked to the holy city
of Najaf
19:07 2015 December 10 ,Thursday

14414Newly Opened Accommodation
Camps By The Holy of Najaf
new camp has been recently opened by the General
Secretariat of the Imam Ali Holy Shrine
18:35 2015 November 26 ,Thursday
14514Blind girl regains her sight on the
Day of Ashura inside the Imam Ali
Holy Shrine
blessings of Imam Ali, peace be upon him, a -9year
old blind girl was able to see again
19:13 2015 October 28 ,Wednesday

14614Holy Najaf receives more than
four million visitors in Eid al-Ghadir
The auspicious occasion, marking Imam Ali’s
appointment by the Prophet Mohammad
19:42 2015 October 03 ,Saturday
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13813Seminar held in Holy Najaf to
discuss developing Arbaeen’s Quranic
project
seminar to discuss developing the Quranic project
of Arbaeen Pilgrimage
19:15 2016 January 04 ,Monday

13913Imam Hussein Holy Shrine
reopens two religious schools after
being demolished by Baathist regime
Imam Hussein Holy Shrine has reopened the
religious schools of Imam Baqir
20:15 2016 January 03 ,Sunday
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14014Campaign launched by Imam
Ali Holy Shrine to rehabilitate Holy
Najaf ’s schools
a campaign has been launched to rehabilitate
schools of the holy city of Najaf
20:14 2016 January 03 ,Sunday

14114Kufa Grand Mosque to host 5th
Nat’l Quran Competition
Kufa Grand Mosque in Iraq plans to hold the
5th edition of the national competition on Quran
memorization
19:06 2015 December 22 ,Tuesday
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13213New holy grille of al-Abbas Holy
Shrine unveiled in Karbala
new holy grille of al-Abbas Holy Shrine was
unveiled during an official ceremony
10:51 2016 March 01 ,Tuesday

13513The initiation of al-Aqeela Zainab
Courtyard project
Imam Hussein Holy Shrine has begun carrying out
the project of al-Aqeela Zainab Courtyard
00:48 2016 February 10 ,Wednesday

13313Indonesian ambassador to Iraq
meets with Sheikh Abdul-Mehdi alKerbalaey
Mehdi al-Kerbalaey met with Indonesian
ambassador to Iraq, Mr.
Sefezeen Noor al-Deen
23:59 2016 February 24 ,Wednesday

13613UNAMI
Deputy
Special
Representative visits Imam Ali Holy
Shrine
Deputy Special Representative of the United
Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
22:37 2016 February 03 ,Wednesday

13413Winners of Quranic competition
awarded in Karbala, Iraq
Iraq’s national Quran memorization competition
were awarded in a ceremony on February 14th
12:58 2016 February 20 ,Saturday

13713Imam Hussein Holy Shrine
releases new website in French
a new website in French, alongside its Arabic and
English websites
21:26 2016 January 31 ,Sunday
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12812International book fair kicks off in
the holy city of Najaf
Najaf International Book Fair held by the Imam
Ali Holy Shrine announced that some 200 local,
Arabic, Islamic, and international publishing
12:03 2016 March 26 ,Saturday

13013Completion of the New Holly
Grille of Imam al-Abbas
new grille is now complete and ready to be
installed over the holy grave of Al-Abbas, peace
be upon him
11:15 2016 March 17 ,Thursday

12912New symbolic holy grille of Lady
Fatima, Um-Ul-Baneen
Um-Ul-Baneen was unveiled in the Fatima
Courtyard near the holy shrine of Imam Ali
11:49 2016 March 26 ,Saturday
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13113Imam Hussein Holy Shrine
Unveils New Grille of Habib ibn
Madhahir
unveiled the new holy grille of the great companion
Habib ibn Madhahir al-Asady on Thursday
16:12 2016 March 13 ,Sunday
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12312Martyrdom anniversary of 10th
Shia Imam ‘Ali un-Naqi al-Hadi
Shia Muslims worldwide are donned in black as
today marks the tragic martyrdom anniversary
14:42 2016 April 17 ,Sunday

12412Imam Hussein Shrine opens
visual art gallery in Bein al-Haramein
Imam Hussein Holy Shrine has opened a visual art
gallery in Bein al-Hara-main, or the area between
the two holy shrines of Imam Hussein and al-Abbas
10:49 2016 April 17 ,Sunday

12512Imam Ali Holy Shrine organizes
specialized training course for people
with disabilities
Department of Intellectual and Cultural Affairs in
Imam Ali Holy Shrine, has organized a specialized
training course for people with disabilities
13:31 2016 April 06 ,Wednesday

12612Japanese ambassador to Iraq
honored to visit Imam Ali Holy Shrine
Japan’s ambassador to Iraq Fumio Iwai visited
Imam Ali Holy Shrine
23:45 2016 April 04 ,Monday
12712Imam Ali Holy Shrine Unveils first
stage of Fatima al-Zahra Courtyard
Project
Imam Ali Holy Shrine held the opening ceremony
of the first stage of Fatima al-Zahra Courtyard
project
12:05 2016 March 31 ,Thursday
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11911Brazilian lady reverts to Shia
Islam at Imam Ridha holy shrine in
holy Mashhad
Uttering Shahadah (the two testimonies of faith),
a Brazilian lady reverted to Shia Islam at Imam
Ridha holy shrine in holy city of Mashhad, Iran.
10:41 2016 May 03 ,Tuesday

12012Mourning processions ready
to serve millions of visitors heading
towards Imam al-Kadhim Martyrdom
Anniversar y
Religious processions and pavilions in Baghdad
declared their readiness to serve pilgrims for the
upcoming commemoration anniversary of the
martyrdom of Imam Kadhim, peace be upon him.
10:29 2016 May 03 ,Tuesday
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12112Unveiling Al-Abbas’ New Holy
Grille
Coinciding with the wonderful occasion of the
birth anniversary of Commander of the Faithful,
peace be upon him, the Holy Shrine of al-Abbas
has unveiled the new holy grille of the shrine.
10:50 2016 May 01 ,Sunday

12212Sheikh al-Karbalaey oversees
work of al-Aqeelah Courtyard project
The Chief Cleric of the Imam Hussein Holy Shrine,
Sheikh Abdul-Mahdi al-Karbalaey, has supervised
the ongoing work in the al-Aqeelah Courtyard
Project, praising all the efforts put in by the skilled
workers in order to flawlessly achieve what is
considered to be one of the largest projects of the
Holy Shrine.
19:56 2016 April 27 ,Wednesday
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11511Hundreds visit al-Askariyain
Holy Shrine in annual free trip
Under the guidance of his Eminence Grand
Ayatollah Sayyid Sadiq al-Husseini al-Shirazi,
May Allah prolong his life, the Fateh Procession
of Samarra affiliated to the al-Rasool al-A’dham
Foundation in the holy city of Karbala organized
this year’s annual free trip to al-Askariyain Holy
Shrine yesterday.
03:57 2016 July 03 ,Sunday

11611Distribution of 22000 roses
in the holy shrines in Iraq for birth
anniversary of Imam Mahdi
A group of Ahlulbaytfollowersinitiated a campaign
by distributing natural roses in the holy shrines in
Karbala, Najaf and Kadhimiya marking the birth
anniversary of Imam Mahdi, may Allah hasten his
reappearance.
20:37 2016 May 24 ,Tuesday

11711Martyrdom anniversary of 7th
Shia Imam Musa al-Kadhim
Shia Muslims worldwide are donned in black as
today marks the tragic martyrdom anniversary
of the seventh infallible Imam, Imam Musa alKadhim, peace be upon him.
23:38 2016 May 09 ,Monday

11811Five Swedish Citizens revert to
Shia Islam at Imam Redha Holy Shrine
After visiting Imam Redha Holy Shrine, peace be
upon him, five Swedish nationals have reverted to
Islam and became Shia Muslims.
10:49 2016 May 03 ,Tuesday
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11111Dome of Imam Hussein Holy
Shrine miraculously upright
A number of architecture experts have confirmed
that the holy dome of Imam Hussein holy shrine is
miraculously upright.
01:44 2016 July 17 ,Sunday

11211Thousands unite in Karbala to
perform Eid prayer
As we have reached the end of the holy month
of Ramadan, all Muslims around the world are
celebrating this great event and are performing
the special prayer associated with it.
22:05 2016 July 07 ,Thursday
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11311Chinese reporter reverts to Shia
Islam at Imam Redha Holy Shrine
Based on his previous interest and after visiting
holy city of Mashhad, a Chinese reporter was
deeply impacted by the spirituality and divine
attraction of the Imam Redha Holy Shrine and has
reverted to Islam.
02:43 2016 July 06 ,Wednesday

11411Imam Ali Holy Shrine gifts
-200year-old rare relic to Imam
Hussein
Museum
A delegation from the Holy Shrine of Imam Ali has
gifted a rare piece of relic dating back to around
two centuries ago to the Museum of Imam Hussein.
03:20 2016 July 05 ,Tuesday
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10710Iraq’s oldest female Quran teacher
honored at Imam Ali Holy Shrine
The Dar al-Quran Center of Imam Ali Holy Shrine
in Najaf, Iraq, hosted the oldest female teacher of
Tajweed principles and various Quran recitation
styles in Iraq.
10:36 2016 July 25 ,Monday

10910New holy dome of Imam Hussein
to be seven meters higher
The General Secretariat of Imam Hussein Holy
Shrine has announced that permissions were
granted to start building a new dome that will be
seven meters higher than the current one.
20:32 2016 July 20 ,Wednesday

10810Sabaek al-Thahab of the Holy
Quran and the Prophet’s Progeny,
Quranic center’s new publication
Sabaek al-Thahab of the Holy Quran and the
Prophet’s Progeny is an encyclopedia of 1000
questions and answers derived from the Quran
and traditions of Ahl alBayt, peace be upon them,
recently published by the Quranic Interpretation
and Printing Center in Karbala.
21:27 2016 July 21 ,Thursday

11011Secretary-General of Kadhimiya
Holy Shrine visits Imam Ali Holy
Shrine
Secretary General of the Holy Shrine of Imam
Kadhim and Imam Jawad, peace be upon
them, has visited the Holy Shrine of Imam Ali in
the holy city of Najaf.
15:49 2016 July 19 ,Tuesday
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10410International Media unveils new
French publication
The International Media of Imam Hussein Holy
Shrine has gladly added a new title to its library
This Is My Doctrine, authored by Sheikh Ali alFatlawi.
21:24 2016 August 25 ,Thursday
10210Pilgrims flocking to Holy
Kadhimiyah to commemorate Imam
al-Jawad martyrdom anniversary
The holy city of Kadhimiyah is witnessing the
martyrdom anniversary of Imam Muhammad alJawad, peace be upon him, amid strict security
procedures.
22:58 2016 September 01 ,Thursday

10310Hundreds of thousands of Ahl alBayt lovers visit Imam Ali ibn Musa alRedha
Hundreds of thousands of Ahlulbayt lovers are
visiting the holy shrine of Imam Ali ibn Musa alRedha, peace be upon him, to perform the 23rd of
Thul Qa’da pilgrimage in the holy city of Mashhad.
21:31 2016 August 27 ,Saturday
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10510Ameerul Mumineen Center of
Imam Ali Holy Shrine translates two
religious books into Swedish
Ameerul Mumineen Center for Translation
affiliated to the Intellectual and Cultural Affairs
Department of Imam Ali Holy Shrine has translated
two books into Swedish.
20:33 2016 August 23 ,Tuesday

10610The holy shrines received
thousands
of
pilgrims
The holy cities of Qum and Mashhad witnessed
celebrations marking the birth anniversary of
Imam Redha and Seyyda Ma’suma, peace be upon
them.
21:32 2016 August 04 ,Thursday
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9898Imam Ali Holy Shrine opens
another 15000 m2 of the Lady Fatima
courtyard expansion
Coinciding with Eid al-Ghadir, Imam Ali holy
shrine has opened 15000 square meters of the
expansion project of Lady Fatima, peace be upon
her, courtyard.
22:23 2016 September 20 ,Tuesday

10010Millions of Ahl al-Bayt lovers
participate in Arafa pilgrimage in the
holy city of Karbala
Millions of Ahl al-Bayt lovers revived the Arafa
pilgrimage in the holy city of Karbala near the
holy shrines of Imam Hussein and his brother Aba
Alfadhl al-Abbas, peace be upon them.
21:10 2016 September 11 ,Sunday

9999Special security measures in Najaf
ahead of Eid Al-Ghadir
Police forces in the holy city of Najaf, Iraq, have
taken special security measures in the city ahead
of Eid al-Ghadir, which falls tomorrow,
21:55 2016 September 19 ,Monday

10110Thirty-four Muslim reverts visit
Imam Redha Holy Shrine
About 34 Muslim reverts have visited Imam Redha
Holy Shrine in Mashhad, northern Iran.
The visitors were from the United States, Canada,
Congo, Kuwait, England and France.
20:55 2016 September 04 ,Sunday
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9494Department
of
Husseini
Processions and Rituals preparing for
Muharram and Safar
Department of Husseini Rituals and Processions
has started their activities by receiving Husseini
procession owners in order to provide them with
empty places for setting up facilities as part of
preparation for the holy month of Muharram.
22:15 2016 October 01 ,Saturday

9595Four Swedish pilgrims convert to
Shia Islam in Imam Redha Holy Shrine
Four Swedish pilgrims, on their first visit to the
Imam Redha Holy Shrine accepted Islam and
Shi’ism by stating the declaration of faith.
20:43 2016 September 28 ,Wednesday
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9696Al-Abbas Holy Shrine proceeds
with Imam Mahdi Site Expansion
Project
After completing the rehabilitation and restoration
project of the Site of Imam Mahdi, may Allah
hasten his reappearance, by al-Abbas Holy
shrinestaffs,work initiated today on the expansion
of the sacred place.
20:27 2016 September 28 ,Wednesday

9797Holy shrines of Karbala and
Husseini processions preparing for
Imam Hussein martyrdom anniversary
The holy shrines of Imam Hussein and his brother
al-Abbas, peace be upon them, are preparing to
receive the sorrowful event of Ashura.
21:34 2016 September 27 ,Tuesday
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9090Hundreds of Husseini processions
surround Karbala’s two holy shrines
Hundreds of Husseini processions are making
their way to Karbala.
19:44 2016 October 04 ,Tuesday

9191Ameerul Mumineen Center for
Translation translates and prints
important booklet into three languages
In cooperation with the Preaching Division of the
Imam Ali Holy Shrine, AmeerulMumineen Center
for Translation has completedtranslating and
printing of the booklet, The Pilgrim’s Reminder
into three languages: Urdu, Persian, and English.
19:42 2016 October 04 ,Tuesday

9292Imam Ali Dome Gilding Project
reaches advanced levels
Secretary-General’s Office of Imam Ali Holy
Shrine has announced that the dome gilding
project of the Commander of the Faithful, peace
be upon him, has reached advanced stages.
21:46 2016 October 03 ,Monday

9393The holy city of Karbala receives
the month of Muharram with black
banners
Mournful atmosphere covers the holy city of
Karbala as the lovers of Ahl al-Bayt are flocking
from all around the world to mark the martyrdom
anniversary of Imam Hussein, peace be upon him.
22:23 2016 October 02 ,Sunday
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8686Karbala’s holy shrines announce
their readiness to receive Ashura
Pilg rimage
The general secretariats of Imam Hussein
and his brother al-Abbas, peace be upon them,
have announced their readiness to receive the
commemorating rituals of Imam Hussein, on his
martyrdom anniversary, Ashura.
18:27 2016 October 09 ,Sunday

8787Bangladeshi Ambassador to Iraq:
Imam Ali is the caretaker of humankind
The Bangladeshi ambassador to Iraq Abu
MaqsoudFarhad and his accompanying delegation
have visited the Imam Ali Holy Shrine in their first
ever visit to Iraq’s holy shrines.
21:07 2016 October 06 ,Thursday
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8888Imam Sajjad International Festival
to be held in Karbala
The 3rd edition of Imam Sajjad international
festival titled TarateelSajjadiyya will be organized
on October 26 in the holy city of Karbala, Iraq.
20:56 2016 October 06 ,Thursday

8989Huge crowds of people flock
through Iraqi borders heading towards
holy Karbala
As the holy month of Muharram started, huge
crowds of pilgrims including Arabs and foreigners
are flocking towards the holy city of Karbala.
21:33 2016 October 05 ,Wednesday
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8282Supreme
Quran
Council
established
in
Iraq
A supreme Quran council has been founded in
Iraq to promote Quranic activities in the Arab
country.
19:59 2016 October 20 ,Thursday

8383Ahl al-Bayt lovers prepare for selfflagellation rituals
Thousands of Shia in the holy city of Karbala are
ready to mark the self-flagellation rituals and have
purchased their Qamas and chains.
20:40 2016 October 10 ,Monday

8484Thousands of Ahl al-Bayt lovers
participate in self-flagellation Husseini
processions
Thousands of Ahl al-Bayt lovers have taken part
in the Zanjeel self-flagellation ritual, in which
chains with knives are hit on one’s back, on the
Eighth of Muharram.
20:38 2016 October 10 ,Monday

8585Karbala prepares to receive selfflagellation Husseini processions on
Ashura
The holy shrines of Imam Hussein and his brother
al-Abbas, peace be upon them, have made
the required preparations to receive the selfflagellation Husseini processions on the Tenth of
Muharram.
20:18 2016 October 10 ,Monday
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7878Al-Askariyain Holy Shrine marks
the sorrowful event of the 2006 terrorist
attack
Al-Askariyain Holy Shrine has marked the
sorrowful event of the 2006 terrorist attack on the
23rd of the holy month of Muharram.
21:03 2016 October 27 ,Thursday

7979International Book Fair in Karbala
Forty-four publishing houses are taking part in
Tarateel Sajjadiya book fair held by the General
Secretariat of Imam Hussein Holy Shrine in the
area between the two holy shrines of Imam Hussein
and his brother al-Abbas, peace be upon them.
21:02 2016 October 27 ,Thursday
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8080Devastating
demolition
anniversary of Askariyain Holy Shrine
The twenty-third of Muharram 1438 AH marks the
eleventh anniversary of the tragic demolition of
Askariyain Holy Shrine.
21:18 2016 October 25 ,Tuesday

8181Ayatollah Shirazi’s Public Relations
Office organizes street cleaning
campaign in holy Karbala
Husseini processions in the holy city of Karbala,
under the sponsorship of Ayatollah Shirazi public
relations office, have organized a street cleaning
campaign.
19:58 2016 October 22 ,Saturday
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7474Religious scholars to educate
pilgrims about Arbaeen Pilgrimage
The Religious Affairs Department of the Imam
Hussein Holy Shrine has assigned religious
scholars along the roads coming from the
neighboring cities in order to educate the pilgrims
about Imam Hussein, peace be upon him, and the
significance of the Arbaeen pilgrimage.
21:13 2016 November 09 ,Wednesday

7575Holy Karbala City Council:
Security and service agencies ready to
receive Arbaeen Pilgrimage
Karbala city council member, Zuhair Abu Daga,
confirmed that the security plan for Arbaeen
pilgrimage has been laid out and approved.
22:23 2016 November 08 ,Tuesday

7676Holy Samara receives thousands of
pilgrims daily from all over the world
At the time when Iraq is witnessing the influx
of millions of pilgrims marking the Arbaeen
Pilgrimage, thousands of Ahl al-Bayt lovers are
visiting the holy city of Samarra to offer their
condolences to the Askariyain Imams, peace be
upon them.
22:21 2016 November 08 ,Tuesday

7777Consolation rituals held upon
Lady Ruqaya in more than 100 cities
worldwide
More than 100 cities witnessed the mourning
rituals for the martyrdom anniversary of Lady
Ruqaya, peace be upon her.
13:14 2016 November 06 ,Sunday
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7070Millions flock to Holy Najaf to mark
ProphetMuhammad’smartyrdom
The holy city of Najaf witnessed the influx of
millions of pilgrims to mark the martyrdom
anniversary of the holy prophet Muhammad, peace
be upon him and his progeny.
17:49 2016 November 30 ,Wednesday
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7171Millions of Muslims marching to
Karbala for Arbaeen
Millions of Muslims have been marching towards
the shrine of the Third Shia Imam, Imam Hussein,
peace be upon him, in the holy Iraqi city of Karbala,
to mark the 40th day following the anniversary of
his martyrdom back in the seventh century.
16:16 2016 November 17 ,Thursday

7272Holy Karbala local government
holds media conference with presence
of Oil and Transportation Ministers
The governor of the holy city of Karbala, Aqeel
al-Turaihi, held a media conference in presence
of the Oil and Transportation Ministers to discuss
means to a successful Arbaeen pilgrimage.
09:57 2016 November 15 ,Tuesday

7373Samarra Pilgrims numbers increase
More than a million of the lovers of Ahl al-Bayt
are flocking to the holy city of Samarra to visit alAskaryain Holy Shrine, peace be upon them.
09:46 2016 November 15 ,Tuesday
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6666Imam
Ali
Holy
Grille
Rehabilitation
Project
The Secretary General of Imam Ali Holy Shrine
Sayyed Nizar HashimHabl al-Mateen supervised
the rehabilitation project for the holy grille of
Imam Ali Holy Shrine, which is the first project
of its kind, after more than 70 years since its
manufacturing and installation.
14:27 2016 December 12 ,Monday

6767New curtains decorating the doors
of the sanctuary of al-Abbas, peace be
upon him
The black curtains that had been placed at the
gates of the holy sanctuary of Aba Al-FadlAlAbbas (peace be upon him) were replaced with new
curtains of high quality and durability matching
with the status of this holy place.
21:46 2016 December 08 ,Thursday

6868Chinese Language Unit for
Translation completes translation of a
book to two languages
The Chinese Language Unit in Ameer alMumineen, peace be upon him, Center for
Translation, affiliated to Imam Ali Holy Shrine,
started translating the book, the Shias and the
Origin of Their Fundamentals, to two languages:
English and Chinese.
21:44 2016 December 08 ,Thursday

6969Millionsof pilgrims flock to holy
Samarra to mark Imam Hassan alAskary’s martyrdom anniversary
Millions of pilgrims from all around the world are
flocking to the holy city of Samarra to mark the
martyrdom anniversary of Imam al-Hassan alAskary, peace be upon him.
21:05 2016 December 07 ,Wednesday
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6262American academic: Imam Ali Holy
Shrine is the best place for peaceful
coexistence amongst religions
An American academic visited the Holy Shrine of
Imam Ali, peace be upon him, accompanied by an
academic student delegation from UNESCO and
the Faculty of Political Science at the University
of Kufa.
11:02 2016 December 15 ,Thursday
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6363Quran session at Shereefehbint
Imam Hasan Holy Shrine
Within the activities of the new Quran program,
the Quran House of the Imam Hussein Holy Shrine
held a Quran session at the holy shrine of Lady
Shereefehbint Imam Hasan, daughter of Imam
Hasan al-Mujtaba, peace be upon them.
19:57 2016 December 13 ,Tuesday

6464Imam Ali Holy Shrine Staffs
multiply their efforts to finish the holy
dome soon
Engineering staffs of Imam Ali Holy Shrine
maximize their efforts to finish the gold coating of
the holy dome of the Commander of the Faithful,
peace be upon him, by the joyous days of Prophet
Muhammad’s birth anniversary, peace be upon
him and his progeny.
19:50 2016 December 13 ,Tuesday

6565Graduation ceremony for new
cadetgraduates at Imam Hussein Holy
Shrine
After a long period of intense training, hundreds
of Iraqi cadet graduates marched in the holy city
of Kerbala, celebrating their graduation from the
Iraqi Ministry of Defense’s College of Air Force.
21:32 2016 December 12 ,Monday
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5858Women
Affairs
Department
participates in symposium concerning
mothers
The Relations Division, belonging to the Women
Affairs Department of Imam Ali Holy Shrine,
participated in a cultural symposium in Kumail
ibn Ziyad Hall.
21:23 2016 December 25 ,Sunday

5959Library of Imam Ali Holy Shrine
produces Nahjul Balagha Encyclopedia
The Electronic Library, affiliated to the Intellectual
and Cultural Affairs Department of Imam Ali
Holy Shrine, has produced a number of doctrinal
productions.
Of the most important notable is Imam Ali’s
Nahjul Balagha.
19:58 2016 December 21 ,Wednesday

6060Unveiling Imam Ali’s holy dome
Coinciding with the birth anniversary of the holy
prophet and his grandson Imam al-Sadiq, peace
be upon them, Imam Ali holy shrine organized the
opening ceremony for the new dome of Imam Ali,
peace be upon him.
22:11 2016 December 18 ,Sunday

6161Imam Hussein Holy Shrine
opens Sayed al-AwsiyaCompound for
Pilg rims
Imam Hussein Holy Shrine has opened Sayed alAwsiyaCompound for Pilgrims in the holy city of
Karbala.
23:26 2016 December 17 ,Saturday
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5454Delegation from Burkina Faso
pledges to convey the Husseini Message
to West Africa
The International Media of Imam Hussein Holy
Shrine received a delegation from the Republic of
Burkina Faso.
19:58 2017 January 04 ,Wednesday

5555Construction of Al-Askariyain
holy grille completed
The top representative of Grand Ayatollah Sistani,
Seyyed Jawwad al-Shehristani, announced on
Thursday that the manufacturing of al-Askariyain,
peace be upon them, holy grille wasaccomplished.
19:47 2017 January 04 ,Wednesday
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5656Canadian youth converts to Shia
Islam in Imam Redha’s Holy Shrine
A Canadian youth converted to Islam in his first
attendance in the Holy Shrine of Imam Redha,
peace be upon him.
21:02 2016 December 29 ,Thursday

5757German lady converts to Shia Islam
in Imam Redha’s Shrine
A German lady, with presence in the Imam Redha
Holy Shrine, has converted to Islam and adopted
Shi’ism.
18:27 2016 December 28 ,Wednesday
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5050German woman converts to Shia
Islam in Imam Redha Holy Shrine
A German woman embraced Shia Islam after
meeting her Shia Muslim husband in an Estonian
University.
20:07 2017 January 10 ,Tuesday

5151Imam Ali Holy Shrine rehabilitates
the Holy Grille of the Commander of
Faithful
Imam Ali Holy Shrine held an opening ceremony
to announce the completion of rehabilitating the
holy grille after one month of continuous work.
11:53 2017 January 10 ,Tuesday

5252Most expensive piece of cloth gifted
to Imam Hussein
A luxurious piece of covering cloth, inlaid with
gold, silver and otherprecious gems, was gifted to
Imam Hussein Holy Shrine.
10:22 2017 January 10 ,Tuesday

5353Maytham al-Tammar’s new holy
grille arrives to Kufa
A new holy grille is slated to be installed in the
holy shrine of Imam Ali’s companion, Maytham
al-Tammar, peace be upon him.
09:42 2017 January 10 ,Tuesday
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4646Opportunity for researchers to
participate in Rabee’ al-Shahada
International
Festival
The preparatory committee of the Rabee’ alShahadaannual international festival held by
the Imam Hussein and the a-Abbas Holy Shrines
announced the stipulations for participating in the
research contest.
22:28 2017 January 31 ,Tuesday

4747Imam Hussein Holy Shrine lays
foundation stone of Karbala Int’l
Airport
The Chief Cleric of Imam Hussein Holy Shrine, His
Eminence Sheikh Abdul Mahdi al-Karbalaey, has
laid the foundation stone of Karbala Int’l Airport
project.
20:17 2017 January 24 ,Tuesday
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4848First airplane to land at Karbala
International Airport in two years
The General Secretariat of the Imam Hussein
Holy Shrine has signed, on Tuesday January 17,
a memorandum of understanding with a British
Corporation to initiate Karbala International
Airport.
19:52 2017 January 21 ,Saturday

4949Italian lady converts to Shia Islam
in Holy Shrine of Imam Redha
An Italian lady converted to Islam in the Holy
Shrine of Imam Redha, peace be upon him.
21:23 2017 January 14 ,Saturday
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4242The world dresses in black over
Lady Fatima’s martyrdom anniversary
Holy shrines in Iraq, Syria and Iran in addition
to mosques, Husseiniyahs, and Islamic centers
all over the world are marking the martyrdom
anniversary of Lady Fatima, peace be upon her.
15:20 2017 February 12 ,Sunday

4343Iraqi women Quran memorizers
gather in Karbala
Over 250 female Quran memorizers from various
provinces across Iraq participated in the first
National Quran Memorization Forum organized
in collaboration with Basa’er Quran Foundation
in Dar al-Quran Center of Imam Hussein Holy
Shrine.
19:59 2017 February 06 ,Monday

4444Quran exegesis in German to be
published
A publishing center in Iraq plans to publish an
interpretation of the Holy Quran in German.
11:29 2017 February 06 ,Monday

4545Arba’een Pilgrimage in UNESCO
After a series of meetings with officials from
the Iraqi Ministry of Culture, Karbala Center
for Studies and Researches, belonging to the
Imam Hussein Holy Shrine, is having the massive
Arba’een pilgrimage to Imam Hussein, peace be
upon him, registered in UNESCO as the world’s
largest peaceful human gathering.
19:02 2017 February 02 ,Thursday
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3838UNICEF: Pleased to see Imam
Hussein Holy Shrine protecting
children
Within a visit to Iraq to study the child’s situation,
a delegation from the United Nations International
Children›s Emergency Fund UNICEF visited the
Imam Hussein Holy Shrine where reports on the
children who left school, and the children who
were enlisted by ISIS, were presented to them.
10:14 2017 February 26 ,Sunday

3939Underground walkway to facilitate
Karbala pilgrims› traffic achieved
Imam Hussein Holy Shrine announced achieving
advanced stages of building an underground
walkway in front of the holy shrine’s main gate.
01:16 2017 February 24 ,Friday
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4040Imam Ali Holy Shrine set to kick
off Najaf International Book Fair
The General Secretariat of Imam Ali Holy Shrine
is set to kick off the ninth Najaf International Book
Fair.
20:01 2017 February 19 ,Sunday

4141Rare Kufic Quran manuscript
found in Karbala, Iraq
A Quran manuscript written in Kufic script has
been discovered by a research center in the holy
city of Karbala, Iraq.
21:21 2017 February 16 ,Thursday
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3434Rare manuscripts displayed for the
first time in Holy Karbala
Imam Hussein Center for Manuscript Conservation
displayed manuscripts that date back to hundreds
of years.
09:19 2017 March 08 ,Wednesday

3535Muslims in Islamic and nonIslamic countries mark Lady Fatima›s
martyrdom anniversary
Holy shrines in Iraq, Syria, and Iran in addition
to mosques, Husseiniyahs, and Islamic Centers in
Islamic and non-Islamic countries are marking the
martyrdom anniversary of Lady Fatima, peace be
upon her, according to the third narration.
21:33 2017 March 02 ,Thursday

3636New holy grille to be installed soon
at al-Askariyain Holy Shrine
The holy shrine manufacturing committee in Iran
said that the new holy grille of al-Askariyain,
peace be upon them, was accomplished and is now
being transported to Samarra.
09:33 2017 March 02 ,Thursday

3737First airplane will land in Karbala
International Airport in 2018
Imam Hussein Holy Shrine announced that
Karbala International Airport will receive the first
airplane in 2018.
21:33 2017 February 27 ,Monday
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3030The First International Media
Conference in Karbala
The International Media Center of Imam Hussein
Holy Shrine has organized its first international
conference under the slogan, A World Order of
Peace & Co-existence; Life and Teachings of
Prophet Muhammad (PBUH) in Imam Hussein
Holy Shrine – Karbala, Iraq.
21:58 2017 March 16 ,Thursday

3131Imam Hussein Holy Shrine
welcomes students from Nigeria
A delegation from Nigeria visited Imam Hussein
Holy Shrine and met the Chief Cleric of the Imam
Hussein Holy Shrine.
09:44 2017 March 15 ,Wednesday
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3232Saeed ibn Jubair Int’l Quranic
Festival launches in Iraq
The fifth edition of the Saeed ibn Jubair
International Quranic Festival was launched in
the southern Iraqi province of Wasit.
23:11 2017 March 09 ,Thursday

3333Najaf International Book Fair kicks
off
The General Secretariat of Imam Ali Holy Shrine
has kicked off the Ninth Najaf International Book
Fair.
23:08 2017 March 09 ,Thursday
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2626New ceiling of al-Abbas Holy
Shrine revealed
Coinciding with the birth anniversary of Prophet
Muhammad’s daughter, Fatima al-Zahraa, the
new ceiling of the General Secretariat of al-Abbas
Holy Shrine was unveiled in a stately ceremony on
Saturday, March 18.
15:34 2017 March 20 ,Monday

2727Najaf International Book Fair
concludes
activities
Imam Ali Holy Shrine announced today that the
ninth Najaf International Book Fair is concluding
the activities.
15:24 2017 March 20 ,Monday

2828Auspicious birth anniversary of
Fatima al-Zahra celebrated worldwide
The holy shrines of Iraq, Syria, and Iran in addition
to mosques and Islamic centers all over the world
are marking the auspicious birth anniversary of
Prophet Muhammad’s daughter, Seyyeda Fatima
al-Zahraa, peace be upon her.
15:16 2017 March 20 ,Monday

2929New holy grille of Maytham alTammar unveiled
Amid a large public attendance, custodians of
Maytham al-Tammar, may Allah be pleased with
him, holy shrine unveiledthe new holy grille that
was accomplished by Iraqi craftsmen.
21:44 2017 March 18 ,Saturday
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2424Persevering work to achieve Lady
Zaineb Sanctuary project
Al-Kawther Charity has announced continuing to
achieve Lady Zaineb Sanctuary project, located in
front of the Imam Hussein Holy Shrine.
11:26 2017 March 26 ,Sunday
2222Karbala International Airport to
receive first airplane in 24 months
Expert technicians and architects said that the
first airplane would land at Karbala International
Airport in 24 months.
11:26 2017 March 30 ,Thursday
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2323Al-Askariyain holy grille to be
installed soon
Sheikh Satar al-Murshidi, Secretary General of alAskariyain Holy Shrine, announced that soon will
be the installation of the holy shrine’s grille in his
visit to Imam Hussein holy shrine.
11:19 2017 March 30 ,Thursday

2525New medical project for orphans
and families of martyred PMUs
The Imam Hussein Holy Shrine, in collaboration
with Karbala Health Directorate, has inaugurated
a medical project specialized in dentistry for
free dental treatments to orphans and families of
martyred PMUs in Imam Hussein Pilgrims’ City,
located on Karbala-Babylon Road.
21:49 2017 March 23 ,Thursday
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1818Islamabad Cultural Festival ends
with presence of delegations of the holy
shrines
The activities of Naseem Karbala Cultural
Festival were concluded in the Pakistani capital
Islamabad, where holy shrines participated with
official delegations from departments of Religious
Affairs, Intellectual and Cultural Affairs, Media
and Public Relations.
09:49 2017 April 04 ,Tuesday

1919New holy grille to be installed soon
at al-Askariyain Holy Shrine
Hujatul Islam Seyyed Ibrahim Lajurdi, head of the
al-Askariyain holy grille manufacturing project,
announced that the installation process has begun.
10:31 2017 April 03 ,Monday

2020Imam Hussein Holy Shrine
discusses holding Quranic courses in
Indonesia
The head of the Islamic Cultural Center in
Indonesia Abdul-MejeedElahi met up with the
Chief Cleric of the Imam Hussein Holy Shrine
Sheikh Abdul-Mehdi El-Kerbela’e.
14:21 2017 April 02 ,Sunday

2121Hundreds of thousands in Samarra
for Imam al-Hadi’s martyrdom
anniversar y
Head of Samarra operations center, Maj.
Gen Imad al-Zuhairy, announced that hundreds of
thousands of pilgrims arrived in Samara to mark
the martyrdom anniversary of Imam Ali al-Hadi,
peace be upon him.
14:09 2017 April 02 ,Sunday
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1515Imam Hussein Holy Shrine to
participate in Ameer al-Mumineen
Festival
The Holy Shrine of Imam Hussein is participating
in the annual Ameer al-Mumineen Festival
organized by al-Abbas Holy Shrine in India this
month under the slogan, Ameer al-Mumineen, the
Vicegerent on the Worshippers and the Guide to
Guidance.
09:22 2017 April 10 ,Monday
1717Belgian woman converts to Islam
in Imam Redha Holy Shrine
A Belgian woman converted to Islam and uttered
the two testimonies of faith in Imam Redha Holy
Shrine.
09:46 2017 April 05 ,Wednesday
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1616Shia world marks birth anniversary
of Imam al-Jawad
Holy shrines in Iraq, Syria, and Iran in addition
to mosques, Husseiniyahs, and Islamic centers in
Islamic and non-Islamic countries are marking the
birth anniversary of Imam Muhammad al-Jawad,
peace be upon him.
08:06 2017 April 09 ,Sunday
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1111Al-Kadhimiyah
Holy
Shrine
completes preparations for upcoming
pilgrimage
Coinciding with the imminent anniversary of the
martyrdom anniversary of Imam Musa bin Jaafar
al-Kadhim, peace be upon him, the General
Secretariat of al-KadhumiyaHoly Shrinehas
launched its various services and cultural activities
for thesorrowful occasion.
11:58 2017 April 19 ,Wednesday

1212Imam Hussein Holy Shrine opens
Dar al-Quran Center in Baghdad
The Imam Hussein Holy Shrine has opened a new
branch of the Dar al-Quran center in a ceremony
in the Iraqi capital of Baghdad.
10:39 2017 April 18 ,Tuesday

1313Ahlulbayt followers commemorate
Sayyida
Zainab’s
martyrdom
anniversary in Damascus
The Syrian capital of Damascus witnessed the
influx of thousands of Ahlulbayt followers from
different countries marking the martyrdom
anniversary of Sayyida Zainab, peace be upon her.
10:32 2017 April 15 ,Saturday

1414Quran written on gold pages gifted
to Imam AliHoly Shrine
A copy of the Holy Quran written on gold pages
by Seyyed Ali AsgharMousaviyanwas gifted to the
custodian of Imam Ali Holy Shrine in Najaf, Iraq.
09:12 2017 April 13 ,Thursday
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99.Dutch Ambassador to Iraq examines
projects of al-Abbas Holy Shrine
Dutch Ambassador to Iraq Jan Waltmans visited
the Holy Shrine of al-Abbas, where he was received
by a number of its officials headed by the Secretary
General Engineer Muhammad al-Ashiqar in the
holy shrine’s reception.
11:45 2017 April 24 ,Monday

88.New holy grille of al-Askariyain
Holy Shrine
Al-Askariyain Holy Shrine, in Holy Samarra,
witnessed the unveiling of the new holy grille.
09:35 2017 April 25 ,Tuesday
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1010Millions march to Holy Shrine of
Imam Musa al-Kadhum
Millions of Ahullbayt followers have participated
in the march towards the holy city of Kadhumiya
and performed the ritual of carrying the symbolic
coffin of Imam Musa al-Kadhum, peace be upon
him.
11:19 2017 April 24 ,Monday
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44.Graduates perform their oath inside
Imam Hussein Holy Shrine
A group of engineering students from Wasit
province came to the Imam Hussein Holy Shrine
after their graduation.
08:53 2017 April 26 ,Wednesday

66.Video shows Kerbala International
Airport project advancement
Imam Hussein Holy Shrine’s Youtube Channel
has recently uploaded a video, showing the
advancement of the first stage of Kerbala
International Airport.
09:43 2017 April 25 ,Tuesday

55.Millions of Muslims commemorate
Eid al-Mab’ath worldwide
Millions of Muslims across the world are
celebrating Eid al-Mab’ath, the anniversary of the
day Prophet Muhammad, peace be upon him and
his progeny, received his first revelation and was
chosen as Allah’s final messenger.
08:47 2017 April 26 ,Wednesday

77.Shia Muslims around the world mark
Abu Talib’s death anniversary
Shia Muslims in Islamic and non-Islamic countries
mark the death anniversary of Abu Talib, the holy
Prophet’s uncle, peace be upon them.
09:39 2017 April 25 ,Tuesday
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11.Pilgrim gives gift to Imam Hussein Holy Shrine
A priceless gift has been given to the Imam Hussein Holy Shrine; a copy of the Noble Quran handwritten
by the Iranian artist Ali Esgher Musewyan.
23:00 2017 April 27 ,Thursday
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22.Funeral of 108 martyrs held in Sayeda
Zeinab Holy Shrine
Shia Muslims of Foua and Keferya announced
the completion of preparations to transfer of
the bodies of the martyrs, who were killed in
the terrorist bombing that hit their buses in the
Rashidin neighborhood, a militant-held area.
09:10 2017 April 26 ,Wednesday

33.Holy Shrines of Imam Hussein and
al-Abbas open Karbala International
Book Fair
The area between the holy shrines, or Bein
al-Haramein, witnessed opening Karbala
International Book Fair as a part of the activities
of the Thirteenth Rabi’ul Shahada International
Cultural Festival.
09:04 2017 April 26 ,Wednesday
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news agency Shiawaves are concerned with monitoring the Shia of
the world culturally, intellectually and with regard to the religious
events. In addition to the news of the Islamic religious authorities
and the Shia media movement and their activities as well as the
holy shrines. Thus, the group decided to publish a book in three
languages: Arabic, Persian and English.
The Agency was established on the 15th of the month of Sha›ban
1433 AH. The news was broadcast daily on several Shia channels
with various languages and in the east and the west regions of the
globe. This was achieved through the channels of Imam Hussein
TV (peace be upon him) and in various languages such as Arabic,
Persian, English and Urdu. The other affiliated channels within
this group are Shaer TV, al-Zahra TV, Imam al-Asr TV, Husseini
channel and Khadija TV (peace be upon her).
This book which is an archive for most of the news relating to the
holy shrines, urban projects and humanity as well as Intellectual,
scientific, cultural and ideological activities from 15th of Sha›ban
1433 till 1438 AH (2012 - 2017). The reader of this book can view different Islamic news that perhaps becomes a reference for his search
for news that he desires to look at or publish with the aim of
preserving and documenting many of the events that may not get
the opportunity in other media agencies.
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In the name of Allah the most merciful the most compassionate
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All praise is due to Allah, the Lord of the worlds and peace and
blessings of Allah be upon the holy Prophet Muhammad and his
holy progeny, and God›s curse on all their enemies from now to the
Day of Judgment.
News in the field of media is a facet of human activity that is of
interest to public opinion, as it has a direct link to human life through
which he learns what is going on around him in this vast universe.
As everyone knows, the Shias have suffered for decades from
injustice, oppression, violence and murder. Further to that, the
successive authorities have not allowed them to convey their voice
and grievance to the world and this is evident in the picture that
had been created by the counter media in distorting of the doctrine
of Ahlulbayt (peace be upon them) which has changed only in the
last few years, which have been considered as a golden age for the
Shia of Ahlulbayt peace be upon them.
From the urgent need and the importance of media, Imam Hussein
Media Group has been launched, as it includes five TV channels and
Shiawaves News Agency that broadcasts in five languages namely
Arabic, Persian, English, Turkish, and Urdu. The Media Group
broadcasts its programs around the clock via satellite and IP TV and
mobile phone to all viewers in the world.
Imam Hussein (peace be upon him) Media Group took on the
responsibility to promote the reality of the Shia media, in order to
introduce the true Muhammadi Islamic teachings and the doctrine
of Ahlulbayt (peace be upon them) as well as conveying the voice
of the Shias to all over the world.
From here, and as by the commandments of the Grand Jurist his
eminence Ayatollah Sayed Sadiq Shirazi (may Allah prolongs his
life) to convey the Shias’ grievance to the whole world. Therefore,
Imam Hussein Media Group (peace be upon him) and through its
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News Archive for Last Four Years

�آر�شيف وكالة

�شيعة ويفز
�لإخبارية

�لتابعة ملجموعة �لإمام �حل�شني� gلإعالمية

2

العربية  -الفارسية  -اإلجنليزية
 1438 - 1435هـ ( 2017 - 2014م)

�أخبار�شيعة�لعامل
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�شيعة ويفز �لقو�ت �لمنية و�ملتطوعون
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((القوات األمنية والمتطوعون))
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قنو�ت �لتي تبث �شيعــــة ويـــــــــــــــــفز (�أخبار �شيعة �لعامل)

ِب ْ�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
جمموعــة �لإمــام �حل�شــني عليــه �ل�شــالم �لإعالميــة
�أخــذت علــى عاتقها حتمل م�شـوؤولية �لنهو�ض بو�قع
�لإعالم �ل�شــيعي ،بغية �لتعريف بالإ�شــالم �ملحمدي
�لإ�شيــل ،ومذهــب �أهــل بيــت �لنبــوة �شلــو�ت �هلل
عليهــم ،ف�ش ـ ًال عــن �إي�شــال �شــوت �أتبــاع �أهــل �لبيــت
عليهــم �ل�شــالم �إىل ِّ
كل �أرجــاء �ملعمــورة.
مــن هنــا و�متثــا ًل لتوجيهــات وتو�شيــات �ملرجــع
�لدينــي �شــماحة �آيــة �هلل �لعظمــى �ل�شــيد �شــادق
�حل�شــيني �ل�شــر�زي د�م ظلــه ب�شــرورة �إي�شــال
�شــوت �ل�شــيعة و�نت�شار�تهــم ومظلوميتهــم �إىل
�لعــامل �أجمــع� ،رتاأت جمموعة �لإمام �حل�شــني عليه
�ل�شــالم �لإعالميــة ومــن خــالل وكالتهــا �لإخباريــة
(�شــيعة ويفــز) �ملعنيــة بر�شــد �أخبــار �شــيعة �لعــامل
مــن ن�شــاطات ثقافيــة وفكريــة ومنا�شــبات دينيــة،
ومــا يخ�ض �لعتبات �ملقد�شــة وبيــان �نت�شار�تهم �شد
�أعــد�ء �لإن�شــانية ومظلوميتهــم ومــا يرتكــب بحقهــم
مــن �نتهــاكات يف ِّ
كل مــكان� ،رت ـاأت � ْأن ت�شــدر جملــة
بعنــو�ن �أخبــار �ملعــامل و�لعتبــات �ملقد�شــة ،وبثــالث
لغــات هــي �لعربيــة و�لفار�شــية و�لإنكليزيــة.
وت�شــع هــذه �ملجلــة �أغلــب �لأخبــار �لتــي تتعلــق بـ ِّ
ـكل
مــا يخ�ــض �لعتبــات �ملقد�شــة مــن م�شــاريع عمر�نيــة،
ون�شــاطات فكريــة وعلميــة وثقافيــة وعقائديــة
بــني يــدي �لقــارئ �لكــرمي لعلَّهــا تكــون مرجع ـ ًا لــه
يف بحثــه عــن �لأخبــار �لتــي يــروم �لطــالع عليهــا �أو
ن�شــرها ،وتهدف حلفظ وتوثيــق �لكثر من �لأحد�ث
ربا ل يح�شل عليها �لقارئ يف �لكثر من و�شائل
�لتي َّ
�لإعــالم �لأُخــرى.

