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تصفير االزمات ..!!



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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أنظار العراقيين على جلسة اليوم .. 
اقرار الموازنة مشروط باتفاق الكتل 
النيابية وقادة العملية السياسية 
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 نسخة مشوهة إلمبراطورية "مومياء"



قانون التقاعد في ملعب رئاسة الوزراء..
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لجنة الشهرستاني: إطالق سراح 
2485 موقفا ومحكوما بتهمة اإلرهاب
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الدم العراقي ال يتجزء ..
متظاهرو الموصل واالنبار يتبرعون 

بالدم لجرحى تفجيرات بغداد
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المحمود غير مشمول بإجراءات المساءلة وقرار اجتثاثه سياسي
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التربية: افتتاح 120 
مدرسة الشهر المقبل

وزارة التربية تعلن نتائج 
االمتحانات الخارجية التمهيدية

األديب: برنامج البعثات الذي اطلقته الوزارة 
سيطور الجامعات والبلد علميا واكاديميا



     
      


    
  

      

     
      


     
     


    





     



     


    
     

     




       





    


     

     
     




متابعات محلية العدد(334) الثالثاء 19 شباط 22013
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مجلس كركوك ينتقد تقرير منظمة مدعومة 
من ألمانيا بشأن ختان اإلناث في المحافظة

البيئة تنقل 235 طنًا من السكراب 
العسكري الملوث الى منطقة حفر الباطن

البصرة تتلف 8000 علبة 
ألبان إيرانية الصنع

أخبار المحافظات المواطنون يعلنون غضبهم على مضايقاتهم ونواب يدعون لمحاسبة األجهزة األمنية 
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أمـــانة بغداد: اجراءات رادعة ضد أصحاب المعامل والمصانع التي ترمي مخلفاتها في نهر دجلة

فقدان هوية
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الصحة تستورد 14 جهاز مفراس متطور
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برلماني يدعو إلى دعم اللجنة الخماسية إلفشال المشروع الطائفي

ترويج 1000 معاملة تقاعد شهريا لضحايا اإلرهاب
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ارتفاع انتاج القمح الى 3 ماليين طن خالل الموسم الحالي
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مراقبون .. عشر سنوات على التغير السياسي .. دون أحداث أية نقله نوعية في األقتصاد العراقي
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االنواء الجوية : انخفاض في درجات الحرارة






   
    
   



    
  





الدعوة الستجواب 
رئيس هيئة 

التقاعد الوطنية
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موظفو العقود بدائرة توزيع كهرباء البصرة يتظاهرون لتثبيتهم على المالك الدائم
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االعمار تنجز مشروع تقاطع اليوسفية
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انتخابات مجالس المحافظات وانصاف المرأة

لنقل دوما كلمة شكرا بعرفان ودعاء





   



   
   









    
    

   
  
   

    

   

   



   
   



   
  
   




  











  

     

 


    
   




  






    
   

   

    
    


   

    




     
     
    




   

  


   
   




للحريـة كلــمـة العدد(334) الثالثاء 19 شباط 32013

حكومـــــة القيـــــل والقـــــــــــال؟

       
  



     

      
      




   



       

     
     



      


      


 
      
 


     



    

  
       
     

       
  

       



االدعياء ال يصبحون عمالقة ...

رأي



ضمان الشهرة واالنتشار

إعالنك في 

الى االخوة المحترمين في كافة دوائر الدولة وأصحاب 
الشركات والمحال التجارية مستعدون لنشر اعالناتكم على 
صفحات جريدتنا بأسعار تنافسية وبالشكل المناسب.

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
محلة/309 زقاق/45 دار/12

 mobil : 07704439987 - 0780222038 -
07702985743

لالستفسار واالعالن مراجعة مقر الجريدة الواقع في

الى االخوة المحترمين في كافة دوائر الدولة وأصحاب الى االخوة المحترمين في كافة دوائر الدولة وأصحاب 
الشركات والمحال التجارية مستعدون لنشر اعالناتكم على الشركات والمحال التجارية مستعدون لنشر اعالناتكم على 

صفحات جريدتنا بأسعار تنافسية وبالشكل 

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 زقاق/

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 زقاق/

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
محلة/309

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
محلة/

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

لالستفسار واالعالن مراجعة مقر الجريدة الواقع في
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السالم عليكم.. ام الحرب عليكم؟














 
  
 





 
 














   

   
     


  
    
    
   

    

     
    
  
   
     








 31   

    
  
    
     



    

   


 

   
   

     

    



     
   
      








31
  2003 
     
   
   
    
     
     



    
   
    
   



    

  
   
    










    






 
   
15
  
    
    



   
   
30
   
    
   
 10   


     
 






25 
     
    

   
   10  

    
       

     


    

     





   58  


     
    



    
     

  

     
    

     





   









56
    

   
 


3
   10  8
   





    
     
     
 
40
 
    

     "  "
 
   
   
   

   "   
"






تحقيقات العدد(334) الثالثاء 19 شباط 42013

الشراء بالتقسيط .. بين التدبير والتبذير
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في عيد الحب .. العشاق يقدمون 
فروض الطاعة لعشاقهم

أصحاب «تقريم المالبس» يشيعون مهنتهم الزائلة












     
  
     
    


    

    


         
        

         
        
        
       



      



        
        
        
       
        
        
       


       


        

        
         


         
         
          
         
       
          
    "

          


        






مرحبا



عشوائيات .... ال عشوائيون 

     
 
     

    
 




     

    
  
   
      
    
  
   

  





   



   

  


     


   



   
    


 


 

22


""







    



العدد(334) الثالثاء 19 شباط 52013

حوارات

بغداد تحتضن مؤتمر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية األسالمية للدورة «34»
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الرشيد( ينشر) لحوم الفقراء
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الخالفية  القضايا  حل  الجل  السياسية  الكتل  بين  اتفاق  اي   عقد  إن  عبداللطيف  وائل  القاضي  السابق  والنائب  الوزير  اكد 
خارج اطار الدستور  سيكون مصيره الفشل وإن الدستور واجب التنفيذ على الجميع ومنه الحكومة االتحادية وحكومة اقليم 
كردستان وأن تطبيقه ال يؤدي بخسارة آية كتلة سياسية وان عقد أي اتفاق لحل الخالفات ما بين الكتل السياسية. خارج اطار 
انفجار الخالف بين بغداد واربيل  النفط والغاز والذي سبب  الدستور سيكون مصيره الفشل ولن يستمر طويالً وأن قانون 
ضروري اقراره، لكونه ليس مطلباً للتحالف الكردستاني، وانما ركزية للعمل االقتصادي، مبيناً: أن عدم اقرار القانون لغاية االن 

ال يصب في صالح اقتصاد البالد والشعب العراقي، سيما وان  اقراره سيكون تطبيقاً للمادتين (110) و(111) من الدستور.

القاضي وائل عبد اللطيف :األزمة السياسية في العراق تمر بمنعطفات خطيرة
حوار : فارس الشمريحوار :نورس محمد الياسري




     
   
      
      

      
  

        
      

     

المؤسسات القانونية، واستقاللية القانون معان قد يجهلها الكثيرون ويجهلون تأثيرها في حياتهم مع انها تتكرر في المجالس وأحاديث االعالم 
كما وبين المواطنون.. وللحقوقي عموما رأيه في القوانين النافذة والمشروعات المقترحة وهو القادر الى تشخيص العديد من الهفوات.

او فقرة  بند ما  المجتمع تعكس وجود خروقات وكيفية في تطبيق  المشرعن وهناك حقائق يومية نلمسها في  للتجاوز  والتقاطعات بل تصل   
وإهمال فقرات اخرى من اجل غايات خاصة.. وتعني تجاوز على حقوق االخرين والمال العام.. هنا نحاول الحوار مع شريحة هامة في مجتمعنا (اتحاد 
الحقوقين العراقيين) والوقوف على وجهة نظر قانونية بظل الواقع القانوني والتحديات السياسية التي تلقي بضاللها على فعاليات وطموحات 
التجربة  الحقوقين وموقف السلطات االتحادية من المستجدات والمقترحات المطلوبة نحو نشر قيم ومفاهيم العدالة وحقوق االنسان وحماية 

العراقية.. حول هذه القضايا كان لنا هذا الحوار مع رئيس االتحاد الحقوقي علي الشمري:

رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين: ضعف الوعي القانوني ساهم في زيادة حاالت الفساد!



    

   

   


   

   

   

       
       
  

      

      

      





رياضة العراقية العدد(334) الثالثاء 19 شباط 62013

   "   

     

  
     
    " 
"     
   "  "

"    " 


     
"
"
     
  "   
    "

     "
   "   
      


 "
"

   
  "  
"

   




 "   "
      
    
  "


      
    
     15 
     


   
     
   2007   2003
     
     

     2009


   


    2015  


    

   


       


     
      


    
     
   


     





 
   
   



   


   

   4   


      







      
    




الصناعة يتعاقد مع العبين من سوريا وثالث مصريإدارة الشرطة: تعاقدنا مع نشأت من أجل استقطاب الجمهور للمدرجات!
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أجور تحكيمية؟؟أجور تحكيمية؟؟أجور تحكيمية؟؟

7رياضة العراقية العدد(334) الثالثاء 19 شباط 2013
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كل أسبوع



سري للغاية!!سري للغاية!!سري للغاية!! 
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@“bv»€a@paÏ‰é€a@Ü»i@¥Ó”aä»€a@·‹yNN@ÚÓôbÌä€a@Ú‰ÌÜΩa
العراقية - ليلى مراد

أقامت منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الرياضي برنامجا لزيارة محافظة البصرة وذلك بهدف  الوقوف على ما أنجز من االعمال التي تخص المدينة الرياضية و التي بات أمرها 
حديث الشارع العراقي قبل وبعد دورة الخليج (21) االخيرة التي أقيمت في البحرين وقد تألف الوفد من  المنظمة العراقية للتنمية الرياضية وترأسها السيد منعم جابر 2ـ منظمة 
الحكام الدوليين السابقين / الحكم الدولي صبحي رحيم 3ـ أتحاد الصحفيين الرياضيين الشباب/حسن الزم 4ـ كوادر النخب الرياضية / كريم العراقي 5ـ مدربي كرة القدم واالعالميين 

والشخصيات المعروفة وهم الصحفي الرياضي حسين الذكر والدكتور عبد الباسط من كلية االعالم واستمرت الزيارة لمدة ثالثة أيام 15/14/13 من هذا الشهر..

@“bv»€a@paÏ‰é€a@Ü»i@¥Ó”aä»€a@·‹yNN@ÚÓôbÌä€a@Ú‰ÌÜΩa
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اتحاد الكرة يفبرك حلقة جديدة 
في مسلسل (المدرب األجنبي)
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حكمان عراقيان 
يقودان مباريات في 

دوري الصاالت القطري
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اتحاد الكاراتيه يقرر اقامة 
بطولة العراق في النجف
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منتخبنا بالتنس يعسكر في البرتغال 
استعدادًا لكأس ديفدز
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تأجيل بطولة العراق بالمالكمة
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إتحاد السلة: أخفقنا في بطولة غرب 
أسيا وكسبنا منتخبًا للمستقبل
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منتخب الناشئين على أعتاب 
المشاركة في بطولة المغرب
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ثنائية نظيفة لريال مدريد على 
حساب فاليكانو في الدوري األسباني
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 تشيلسي يغلق الباب أمام عودة مورينيو
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فيدرر يشعر باإلحباط بعد خروجه من بطولة روتردام
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 فلسطين تحتضن بطولة غرب أسيا للكرة النسوية
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فهد العنزي يعلن اعتزال اللعب دوليًا
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نيمار: قدراتي أقل من مستوى رونالدو وميسي
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مفاوضات سرية بين بيلغريني والبلوز



العدد(334) الثالثاء 19 شباط 82013

استطالعات
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دفتر الديون...مفكرة معطوبة بالهموم!!!!!
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تركمان العراق يعرفون عدوهم لكنهم ال يذكرون اسمه




 متسول يستهلك أكبر 
عدد من أجهزة "الراديو" 

ويقضي ليله جائعا !
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اخبار فنية العدد(334) الثالثاء 19 شباط 92013

أنغام: داليا البحيري ال تحترمنيهيفاء وهبي: إنفصلت عن أبو هشيمة بالتراضي والعالقة لإلخوان بذلك

حماقي يقتحم التمثيل 
بمسلســـل تليفزيوني

   


   



   


    

   

   
   
  

  
   


   

   





رجل  زوجها  عن  انفصالها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانية  اعتبرت   :
األعمال أحمد أبوهشيمة جاء عن قناعة واتفاق بينهما.

ووصفت االشاعات التي تتردد بخصوص ضغط االخوان المسلمين من 
أجل حصول ذلك الطالق من قبيل "الحكي الفاضي".

    

هيفاء وهبي: إنفصلت عن أبو هشيمة بالتراضي والعالقة لإلخوان بذلكهيفاء وهبي: إنفصلت عن أبو هشيمة بالتراضي والعالقة لإلخوان بذلك
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رجل  زوجها  عن  انفصالها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانية  اعتبرت   :
األعمال أحمد أبوهشيمة جاء عن قناعة واتفاق بينهما.

رجل  زوجها  عن  انفصالها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانية  اعتبرت   :
األعمال أحمد أبوهشيمة جاء عن قناعة واتفاق بينهما.

رجل  زوجها  عن  انفصالها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانية  اعتبرت   :

ووصفت االشاعات التي تتردد بخصوص ضغط االخوان المسلمين من 
أجل حصول ذلك الطالق من قبيل "الحكي الفاضي".

ووصفت االشاعات التي تتردد بخصوص ضغط االخوان المسلمين من 
أجل حصول ذلك الطالق من قبيل "الحكي الفاضي".

ووصفت االشاعات التي تتردد بخصوص ضغط االخوان المسلمين من 
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رجل  زوجها  عن  انفصالها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانية  اعتبرت   :

ووصفت االشاعات التي تتردد بخصوص ضغط االخوان المسلمين من 
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اليسا: من حقي ان ارتدي مالبس ”مثيرة“
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x factor يسرى اللوزى تقدم برنامج
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غادة عادل: أحمد حلمي ال يعرف األصول
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مي سليم تتعاقد مع ”عالم الفن“ 
وتستعد للغناء بالخليجية
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رسميا.. نور التركية تتعاقد على مسلسل مصري جديدهل يسكت عمرو دياب على وصفه بـ“المرأة“؟
  

  

  



   




رامي صبري: انتظر استقرار األوضاع لطرح ألبومي الجديد

مروى تشارك محمد سعد في ”تتح“



ثقــافيــــــــــة العدد(334) الثالثاء 19 شباط 102013
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جريدة العراقية  تتألق في عامها االول 

االدبــــاء والفنانــــون والمثقفــــون  يتحدثـــون لجريدتنـــــــا 

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعر واحة الشعرواحة الشعر

واسبوعيا  يوميا  الصادرة  الصحف  بين  مكانتها  أخذت  )التي  (العراقية  جريدتنا  صدور  على  مضى  عام 
واصبحت في متناول القراء منذ البدايات االولى التي شهدت والدتها ومع مرور االيام تحولت الى مطبوع 
االخبار  الى  أضافة  والرياضي  والفني  واالدبي  الثقافي  بالشأن  يهتمون  الذين  الكثيرون  القراء  له من 

السياسية والمحلية والدولية

الفرقة القومية تشارك في مشروع 
عاصمة بغداد الثقافة العربية
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كلمة في قصيدة


























































  (عسل طعمك..)








































































– ياصاحبي
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 كافي اعتاب ...! 



  
  
 






  

  

  







    







  



 





 






         







  



 





 







     




  












    






 




   




   
   




   
   







   

   




   








    






 " "   
    "

   

"
 "   


    
"

"

 "  " 

"
" 
2013
     

"
    

   2003 


    

 2010  
1046


     
3150


   1991  

     2008 
  




ست فرق أجنبية تباشر العمل بتنقيب 
مواقع أثرية في جنوب ووسط وشمال العراق
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معرض تشكيلي في لندن في الذكرى العاشرة لغزو العراق
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كلمات متقاطعة 
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الشناشيل اطاللة التراث الجميل على الحاضر








     

  

   

 
      




  




    












    










  

        




















  
























  


        




عمودي أفقي

ابراج اليوم



 
        



      






 
      

       
        




        

 
      




        

        
       



      
      


        


       
     
 
         
 



   


      




    
       
       

        



       
       

        




 
        
      
        
   



       

         

       



عشنا طفولتنا واعناقنا تشرئب نحوها في أزقة بغداد القديمة






   
   

   



  

   



       

    
    







     





    
       
      

     
      

     
  



  
  

   
  

     
     
 




اخطـــــر ثالث دقائق بحياتــــــــك
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ألمانية تقتل 10 من 
كالبها وتنتحر بعد محاولة 

الشرطة اخذهم منها
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ألف طن من الزهور في 
عيد الحب أللمانيا
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تشييع مهيب للراحل المخرج 
السينمائي فاروق القيسي







العدد(334) الثالثاء 19 شباط 2013
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أخبارهـــــــم





 
 
 

 
  

 












       



















  






      
   





انتهاء تصوير مسلسل 
وردي حــلــم  ــداد  ــغ ب

انتهاء تصوير المسلسل 
البنفسج زهرة  العربي 


 
 
 

 
  

 






















  






الفنان جالل كامل في ضيافة
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الفنانة جمانة كريم في أول عمل 
سينمائي (صمت الراعي)
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توبا بيوكستون تكشف أسرارها 
الزوجية وتؤكد: ال أخشى بيرين
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