
القاعدة راياتها في االنبار ومفخخاتها طول وعرض البالد
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المتقاعدون, وحقوقهم المشروعة



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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الهدف ليس بأقرار الموازنة بل في فحوى ماسيصرف على ارض الواقع

كركوك تتهمها بتفجيرات الدبس
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نائبان يطالبان بتفعيل بنود القانون الخاص باألقليات
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مطالبة مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت
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هزة أرضية تضرب مناطق شمال وشرق الموصل



   
   



""   
    







   
    


     
""

   

    





البياتي: حكومة األغلبية أصبحت الخيار الوحيد










   




    
     



   







  
    
   

     



المواطن ،  الخاسر الوحيد من استقاالت وزراء العراقية


                 


      
  
     




تركيا تتنصل عن تعهداتها بعدم ابرام صفقة نفطية مع أربيل
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البطيخ.... االنسحابات من الحكومة ورقة ضغط سياسي

 –








           



معتصمو الرمادي يعتقلون ملثم اثناء رفعه راية القاعدة



العراقية /بغداد...
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نصب تذكاري لشهداء 
للرياضيين الشعلة
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الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تكرم موظفاتها بمناسبة عيد المرأة

أقامت شركة التجهيزات الزراعية التابعة 
يوم  بمناسبة  احتفالية  الزراعة  لوزارة 
الشركة  مقر  في  وذلك  العراقية  المرأة 

صباح امس.

العراقية / خاص



         

         




          



          



         






          
   

        
  
         
        
   















       
        

       


    
        
          


           

        
        



      
     
 





هيئات الرقابة في العراق... هل تتصادم ام تتكامل؟؟ 

رأي



العراقية : فيصل سليم 
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البيئة :غرامات مالية للمخالفين للشروط الصحية
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اهالي القاهرة يشكون تجمع النفايات قرب مساكنهم
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المواطنون يعربون عن تقديرهم للدور الوطني 
لمديرية مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة
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األنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم 

  
  

   

العراقية /بغداد...

العراقية /خاص...
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الكهرباء: ربط محطة كهرباء الكيارة الغازية بمنظومة الكهرباء الوطنية

العراقية /خاص...
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التربية تنفي اتخاذها قرار الدخول 
الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

العراقية/ ديالى...
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مفوضية تكشف رصد أكثر من 100 خرق 
لضوابط الحملة الدعائية

العراقية/ميسان...
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زراعة ميسان تباشر مكافحة 
حشرة الحميرة في بساتين النخيل
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مدير وكالة اإلنباء العراقية المستقلة يستقبل السيد 
فرحان احمد الموسوي احد وجهاء ساده وشيوخ حي القاهرة





 




 













  5     
     

     
 5      " 
     
326

328
    
      
326 324    48 

 "
    "   
       


"45

امانة بغداد: تحويل 5 شوارع في االعظمية الى نموذجية



     


           

         
          
           




          



تعاون تونسي بمجال االتصاالت
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المرأة العربية وعيدها
 مهدي المولى
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لقالـــــــــق االنتخابــــــــــات


       
 


     
     
       
     


        
          
         
        


     
          






          



           
    
         
     
        



         


       





      





       




الشرطة المجتمعية .. ثانية

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

)، وال ادري إن كانت  ( لكلكية االنتخابات  بـ  العراقية  الدارجة  أو ربما تلفظ شعبيا على 
مأخوذة من لفظة (اللوكي) المستخدمة كثيرا في الشعبية العراقية لتوصيف المتملقين، 
أو أنها أخذت من اسم اللقلق هذا الطائر الجميل والمسكين والمسالم، وأصبحت رمزا 

للنفاق والتدليس والمجاملة السمجة..
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هل تستطيع المفوضية العليا لالنتخابات ان تقوم بواجبها الوطني

انها  على  للمرأة  للنظر  دعوة  باعتباره  العالمي  المرأة  بيوم  يحتفل  كله  العالم 
انسانة ال تختلف وال تقل درجة عن الرجل ولها كل القدرة والكفاءة في المساهمة 
في الحياة واذا كان هناك ضعف وقلة ناتج عن عدم مساهمتها في العلم والعمل..



كفاح محمود كريم

جمعة عبد اهللا

من اراد كل شيء.. دمر كل شيء...
الدكتور عادل عبد المهدي

fouadalabode@yahoocom
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نعمل برأسمال وطني عراقي.. لكي الننحاز ألحد


     

      
  
     



تشابه اساليب الدعاية
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أزواج وزوجات
     
    
     


      

       


     
     
    

     




اصدقاء واقارب المرشحين

     
      
     





    
  

    

     



مبالغ نقدية
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العشيرة في االنتخابات
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تقنية الدعاية
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تراجع المضامين الدينية
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بسبب تأخر أقرار الموازنة  شل العمل في القطاع الخاص الدعاية االنتخابية الجديدة .... وعود ... وقسم بطالق الحكومة عند فشلها

فؤاد العبودي 
     
      
       


     




           


         


           

            

          
            
  


   " 
 "


 ""

 "  

          
  



          



           



          
          
       




مرحبا



اسرار السعادة وابوابها المقفلة



وكالة اإلنباء العراقية المستقلة ...اسم كان حصيلة جهد إعالمي وشبه استثنائي لكي تكون هي بذاتها ألتشبه األخريات 
من قريناتها . وكالة اخبارية وضعت قدميها على الطريق الصحيح من حيث استقالليتها ورفعها لشعار (ألق في ظل حرية 
التعبير )..لذلك حين نقول أننا عصاميون بصدق النظرة والفعل ..بتمويل ذاتي نعم ..لكي التغرد مع السرب ,وحتى يكون 

رأيها ملك صرف لها التشرق مع المشرقين والتغرب أيضا ...

العراقية - وسيم باسم

المقرر  المحلية  المحافظات  مجالس  النتخابات  التنازلي  العد  بدء  مع 
ينتشر  العراق،  في  المقبل  (أبريل)  نيسان  من  العشرين  في  إجراؤها 
عدد هائل من الملصقات الدعائية المتشابهة إلى حد كبير، وتعيد انتاج 
وجوه قديمة بشعارات مكررة وأخرى جديدة وغريبة في محاولة لمواكبة 

التطورات السياسية واالجتماعية.

العراقية / فيصل سليم تصوير/ حيدر عدنان

قبل  للدولة  السنوية  الميزانية  تقر  العالم  دول  أغلب 
انتهاء السنة المالية بأسابيع أو أشهر قليلة .. إما نحن  
السياسية  الصراعات  بسبب  الحال  فيختلف  العراق  في 

بين الكتل المنتقدة في السلطة .
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عربية ودولية

ننشر ميثاق شرف «تكتل الجبهة الوطنية الثورية»
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المفاجــــــــــــآت
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العراقية - 

أعلن عدد من القوى الثورية والسياسية، عن تدشني تحالف جديد ينضم للتحالفات، التى 
تم اإلعالن عنها على الساحة السياسية، تحت اسم "الجبهة الوطنية الثورية"، والتى تضم 
9 كيانات ثورية وحزبية أبرزها "حزب ٦ إبريل واتحاد شباب الثورة واتحاد شباب ماسبريو 

وائتالف ثوار مصر وحزب العدل والجبهة الشباب الليرباُّـ".



      

العراقية  :
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هجوم مسلح يقطع الكهرباء عن أجزاء من صنعاء لليوم الثاني

    
  

    


   
   
  


 
    
    
 

العراقية :
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سفير الكويت بالقاهرة: لم نرصد أي خاليا في أراضينا تعمل لصالح األخوان المسلمين في مصر

 

  



   







العراقية:
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اشتباكات بين الجيشين الحر 
والنظامي على حدود األردن

العراقية :
    



        

 


        
      


  
         



عريقات: ال حل مع إسرائيل 
دون قضية الالجئين

العراقية :
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اربعة مفقودين روس في تحطم مروحية 
لالمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية


   

 

  



   


   


  

العراقية :
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اليابان تحيي الذكرى الثانية 
للتسونامي وضحاياه الـ19 الفًا
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العراقية :
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مدارس كاثوليكية تغلق ابوابها بعد احراق حي مسيحي في باكستان
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 كرنفال كبير للمهرجان الشعري الذهبي الرابع في نادي الصيد العراقي
عقد منتدى الصيد الثقافي المهرجان الشعري الذهبي الرابع تحت شعار (نادي الصيد راعيا للثقافة في عام بغداد عاصمة الثقافة) 
وافتتح الكرنفال رئيس الهيئة االدارية للنادي د. حسنين فاضل معلة الذي رحب في كلمته بالسادة الحضور من المسؤولين ورجال 
الدولة وأعضاء البرلمان والشخصيات المرموقة من فنانين وأدباء ورجال الشعر والصحافة وكتاب القصة م وأوضح في نص كلمته 
التي ألقاها : أن هذا المنتدى سيكون  مشروعا ثقافيا علميا شعريا ادبيا متواصال مع  الثقافة العراقية عبر جميع االنشطة التي 
تقام على مدار العام وان ابواب المنتدى مفتوحة لكل من يطمح الى الرقي والثقافة، متمنياً للجميع االستفادة من هذا المهرجان 
واالستمتاع بتفاصيله. بعدها اعتال المنصة الدكتور عبد اللطيف رشيد المستشار االقدم لرئيس الجمهورية اللقاء كلمته التي 
جاء فيها "يسعدني ان تعقد مثل هذه الندوات والمهرجانات وخاصة الندوات الشعرية والثقافية والصحفية ألنها تعكس صورة 
لحضارة هذا البلد، كما انها تعطي الفرصة لمن يحاول ابداء رأيه ومشاركته لمن يريد ابداء الرأي التي من الممكن ان تكون غائبة 

عن اذهان المسؤولين.
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تحت شعار(الصحفية العراقية ... 
تميز وابداع) تكريم المبدعات
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 مقتطفات من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمناسبة عيدها
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مرحبا
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مشاركتنا في بطولة العرب الختراق الضاحية .. العراق يحظى بأعجاب الجميع والمستقبل بانتظار العبينا
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كل أسبوع



نعيب زماننا والعيب فينا ..!!نعيب زماننا والعيب فينا ..!!نعيب زماننا والعيب فينا ..!!

البطولة  بمصر  الشيخ  شرم  منتجع  في  اختتمت 
العربية العشرين الختراق الضاحية التي شارك فيها 
وسط  الشباب  ومنتخب  المتقدمين  بمنتخب  العراق 
مشاركة واسعة من بين المنتخبات العربية األخرى. 
وما أن حطت أقدام وفدنا في مطار شرم الشيخ حتى 
االتحاد  أعضاء  قبل  من  بالغة  بحفاوة  استقباله  تم 
سعادتهم  عن  عبروا  الذين  القوى  أللعاب  المصري 
 ، العربي  التجمع  هذا  في  العراق  بمشاركة  البالغة 
معربين عن اعجابهم الشديد بما يحققه الرياضيون 
العراقيون من انجازات في شتى األلعاب وعلى صعيد 

جميع البطوالت العربية والقارية.

نعيم حاجم / الموفد الصحفي

 
 
         
        
           
          
         
       
            
         
          

  


          


    


     






شفافية االنتخابات



البطولة  بمصر  الشيخ  شرم  منتجع  في  اختتمت 
العربية العشرين الختراق الضاحية التي شارك فيها 
البطولة  بمصر  الشيخ  شرم  منتجع  في  اختتمت 
العربية العشرين الختراق الضاحية التي شارك فيها 
البطولة  بمصر  الشيخ  شرم  منتجع  في  اختتمت 

وسط  الشباب  ومنتخب  المتقدمين  بمنتخب  العراق 
العربية العشرين الختراق الضاحية التي شارك فيها 
وسط  الشباب  ومنتخب  المتقدمين  بمنتخب  العراق 
العربية العشرين الختراق الضاحية التي شارك فيها 

مشاركة واسعة من بين المنتخبات العربية األخرى. 
وسط  الشباب  ومنتخب  المتقدمين  بمنتخب  العراق 
مشاركة واسعة من بين المنتخبات العربية األخرى. 
وسط  الشباب  ومنتخب  المتقدمين  بمنتخب  العراق 

وما أن حطت أقدام وفدنا في مطار شرم الشيخ حتى 
مشاركة واسعة من بين المنتخبات العربية األخرى. 
وما أن حطت أقدام وفدنا في مطار شرم الشيخ حتى 
مشاركة واسعة من بين المنتخبات العربية األخرى. 

االتحاد  أعضاء  قبل  من  بالغة  بحفاوة  استقباله  تم 
وما أن حطت أقدام وفدنا في مطار شرم الشيخ حتى 
االتحاد  أعضاء  قبل  من  بالغة  بحفاوة  استقباله  تم 
وما أن حطت أقدام وفدنا في مطار شرم الشيخ حتى 

سعادتهم  عن  عبروا  الذين  القوى  أللعاب  المصري 
االتحاد  أعضاء  قبل  من  بالغة  بحفاوة  استقباله  تم 
سعادتهم  عن  عبروا  الذين  القوى  أللعاب  المصري 
االتحاد  أعضاء  قبل  من  بالغة  بحفاوة  استقباله  تم 

 ، العربي  التجمع  هذا  في  العراق  بمشاركة  البالغة 
سعادتهم  عن  عبروا  الذين  القوى  أللعاب  المصري 
 ، العربي  التجمع  هذا  في  العراق  بمشاركة  البالغة 
سعادتهم  عن  عبروا  الذين  القوى  أللعاب  المصري 

معربين عن اعجابهم الشديد بما يحققه الرياضيون 
 ، العربي  التجمع  هذا  في  العراق  بمشاركة  البالغة 
معربين عن اعجابهم الشديد بما يحققه الرياضيون 
 ، العربي  التجمع  هذا  في  العراق  بمشاركة  البالغة 

العراقيون من انجازات في شتى األلعاب وعلى صعيد 
معربين عن اعجابهم الشديد بما يحققه الرياضيون 
العراقيون من انجازات في شتى األلعاب وعلى صعيد 
معربين عن اعجابهم الشديد بما يحققه الرياضيون 

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة

قضية  مستجدات  أخــر  وصلت  أيــن  ــى  ال  -
االنتخابات؟






التي  األطــراف  من  الكثير  هنالك  ولكن   -
وعدتها  االنتخابية  العملية  بقانونية  شككت 

غير شرعية؟
        


       


- هل استمعتم إلى وجهات نظر المعترضين؟
        



         

     
       


- مختصر مفيد لهذا الملف؟



        
       
        


اتحاد  إلى  االنتخابات ونتحول  لنترك   -
 .. رئاسته  منصب  تتولى  الذي  الرماية 

هل هنالك معوقات تعتري عملكم؟
        

     


- وما أبرز هذه المشاكل التي تواجهكم؟


 
        



الى  الوصول  من  استطعتم  ذلك  رغم  لكن   -

منصات التتويج أكثر من مرة؟
        
          
        



بالخبرات  باالستعانة  بدأت  االتحادات  أغلب   -

ان  نرى  فيما  التدريب  مجال  في  األجنبية 
الكفاءات  من  هم  الرماية  منتخبات  مدربي 
الوطنية فما هو سر تمسكم بالمدرب المحلي؟

          
         





- ما هي أهم المشاركات الخارجية التي تنتظر 

الرماية العراقية؟

        


بين  التعاون  جسور  مد  استطعتم  هل   -
أو  العربية  ــحــادات  االت وبقية  اتحادكم 

القارية؟

  







  2016     





عضو اللجنة االولمبية ورئيس اتحاد الرماية زاهد نوري:
المعترضون قلة تحاول فرض سطوتها على الرياضة العراقية

 ، الطالح  من  الصالح  تشخيص  جداً  بسهولة  يمكن  بالعمل  يعج  وسط  أي  في 
وتحديد من ال يعمل لمجرد العمل بل لالبداع والتميز وخدمة من حوله. واللجنة 
بل  عشرات  طياتها  بين  تضم  أخرى  مؤسسة  أي  مثل  مثلها  العراقية  األولمبية 
 ، الواحدة  اليد  اصابع  على  يعدون  يكادون  المؤثرين  ان  غير   ، األشخاص  مئات 
وال يتم اختيارهم بانتقائية أو عشوائية بل ان انجازاتهم هي من تتحدث عنهم. 
ومن بين هؤالء الذين قدموا للرياضة العراقية الكثير يبرز أسم السيد زاهد نوري 
عضو المكتب التنفيذي للجنة األولمبية ورئيس اتحاد الرماية الذي كان ضيفاً على 

قراءنا األعزاء عبر هذا الحوار:

العراقية – خاص:

     
       



        
       
        

اتحاد  إلى  االنتخابات ونتحول  لنترك   -
 .. رئاسته  منصب  تتولى  الذي  الرماية 

        

 العراقية  / خاص...
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  "  
   
   
   
   
  



"

استدعاء ٣١ العبًا في تدريبات المنتخب

   
   




  
   




العراقية - نهاد عدنان:
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سمير الموسوي: التشكيك بشرعية االنتخابات "كالم فارغ"!

 العراقية / خاص ...
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 العراقية / حاص ...
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اتحاد الكرة يتعهد باحتضان مواهب منتخب األشبال ودعم فريقهم اتحاد الفروسية يشكو قلة األموال الالزمة لشراء الخيول
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ريال مدريد يتصدر المهرولين القتناص بيل
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الكشف عن حكم قمة برشلونة وميالن

  
  

 

  
     
     
2012   
   
   

 
   




  
  

 

  
     
     
2012   
   
   

 
   








العراقية في المركز الوطني للكشف المبكر عن االورام 

التدخين تدمير لصحة األنسان وبوابة لمرض السرطان
الوقاية خير من قنطار عالج

العدد(351) الثالثاء 12 آذار 82013

الصحة للجميع
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نبذة عن المركز الوطني 
للكشف المبكر عن األورام

      
2010
      

   
      
     


     

      


    
 



   


90

رؤيا المركز




رسالة المركز
   

     



اقسام المركز 
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     3
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أهداف المركز
      1


      2


 3


      4


      5



التوعية والتثقيف الصحي /




      
   


 
  








 
  



السرطان  من  الوقاية  أوال/ 
وعوامل الخطورة. 

   

     

     
      
      



      






الوقاية  يمكن  هل   / ثانيا 
من السرطان؟

      





      




ــراض  االغ هــي  مــا   / ثالثا 
للتحذيرية؟
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السرطان  من  الوقاية  أوال/ 
وعوامل الخطورة. 

    

     
   
     

    





       
       



الوقاية  يمكن  هل   / ثانيا 
من السرطان؟







      
      




     






نبذة عن المركز الوطني 
للكشف المبكر عن األورام

      
2010
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أهداف المركز













السرطان هو مجموعة من االمراض التي تتميز خالياها بالعدائية وتنمو وال 
تتوقف وليس لها حدود في الزحف الى كافة االنسجة المجاورة لها وتدمرها 
وتحيلها الى مناطق مدمرة بالكامل غير فاعلة وليس هذا فحسب يل يتعدى 
الورم  النقيلة)وهذه من صفات   ) ليطلق عليها  البعيدة  األماكن  الى  زحفها 
متسع  وغير  قليلة  حركته  وتكون  الحميد)  الورم(  هنالك  وبعكسه  (الخبيث) 
االنتشار أي بمعنى غير قادر على ( الغزو) على أنسجة الجسم البشري أال أنه قد 

يتحول الى (خبيث) في مرحلة ما .

كتابة وتصوير /حمودي عبد غريب ...

أهداف المركز
      

      


 

      

      


التوعية والتثقيف الصحي /


التوعية والتثقيف الصحي /


التوعية والتثقيف الصحي /



      
   


 
  








 
  

    

      
      
     
    




  

أهداف المركز



    
    
    
    
    

أهداف المركز
      

      


 

      

      


التوعية والتثقيف الصحي /


التوعية والتثقيف الصحي /


التوعية والتثقيف الصحي /



      
   


 
  










 







 




    

      
      
     
    





  

*الدكتور عقيل شاكر محمود : غايتنا شفاء المصاب من مرض 
السرطان ورفع نسبة الشفاء الى90 % .
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*الدكتورة مها محمد عبد علي :  تفرحنا وتسعدنا النتائج 
االيجابية للفحوصات المختبرية .
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األم الحامل تنقل آثار اإلجهاد 
والتعب إلى جنينها عبر المشيمة

البدانة يمكن أن تؤدي 
لنقص فيتامين (د)


 
 
 



  
  



النوم يساعد الدماغ على 
اختزان الذكريات المهمة
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بذور الطماطم تحد من 
االصابة بالسرطان



العراقية - خاص
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العراقية - خاص
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100%50%
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اخبار فنية العدد(351) الثالثاء 12 آذار 92013

هاني شاكر يكشف سر اعترافات فايز السعيد وشذى حسون خلف الكواليس
ملعب كرة اليد في فيلته العراقية - خاص

السعيد  فايز  الفنانان  بطولته  يلعب  الذي  قلبي“  ا  مالكً ”يا  مسلسل 
وشذى حسون، اللذان تحدثا عن تجربتهما والصعوبات التي واجهتهما.

ثنائيا  يشكالن  حسون،  وشذى  السعيد  فايز  الفنانان،  كان  لطالما 
مميزا في األغاني التي جمعتهما، ولكن دخولهما معا تجربة التمثيل 
في أدوار بطولية اعتبرها البعض مغامرة قد تطيح برصيد النجاح الذي 
التجربة  تكون هذه  قد  المقابل  في  لكن  الغناء،  عالم  في  معا  حققاه 

الباب الكبير الذي سيدخالن منه إلى عالم التمثيل.
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 العراقية - خاص

 





       
      

      
    “ 
  “”    
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”     “ ”
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إليسا: لهذا اختار شابًا 
جميًال في كليباتي

        

إليسا: لهذا اختار شابًا 

      
 

   
 

 



 ”
  “



جميًال في كليباتي
      

جميًال في كليباتي
      

إليسا: لهذا اختار شابًا 
جميًال في كليباتي

إليسا: لهذا اختار شابًا 

      
    “ 
  “”    
 “”  
    “ ”  


”     “ 
 



إليسا: لهذا اختار شابًا 
جميًال في كليباتي

      

جميًال في كليباتي
      

إليسا: لهذا اختار شابًا 
جميًال في كليباتي

إليسا: لهذا اختار شابًا 

العراقية - خاص
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وائل جّسار ونايا في حفل ناجح

غادة عبد 
الرازق ترد 

على شائعات 
زواجها

على شائعات على شائعات 

العراقية - خاص
      
       


         



        
         


         




العراقية - خاص
      
       


         



        
         


         


العراقية - خاص
      

         


         




كاظم الساهر يطلق 
”ملحمة جلجامش“ قريبا

العراقية - خاص
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(عقرب) في رمضان ميريام ال اعرف شيئا عن الـ

العراقية - خاص
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شيرين: أنا مطربة مزاجية
   
     


     

     







   

العراقية - خاص
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سيرين عبد النور في حالة نشاط فني مكثف
العراقية - خاص
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رويدا المحروقي: هناك تنازالت ال بد منها ألي فنانة الجل استمرارها







 


العراقية - خاص
“” 

  
 


“” 

 “” 
  

احالم: ارفض 
إلقاء التحية على 
جندية إسرائيلّية



ثقــافيــــــــــة العدد(351) الثالثاء 12 آذار 102013

    
     
    
    

     
    
    
540
87500

    
 
 
     
   



2013

     

     

      
   
    

 

 


     


   


    

  " " 

     
    
    
     
   
  
     

    
     

     
 ""
  





""


"" 

    





     ""


3000    



      

  
 
    
 
     


 
     
    

     
  



    





     
     
    
    

     
    

    
    
   
 
 –


     
    
     
  
    

     
     
  
  


    


 
    


    


     



 
    
    
     
   
    

    
    
   
  
     


    
    


     
     
     
    
  

     ""  


     



هذه قصـــــة مشـــــروع أول دار لألوبـــــــرا في العـــــــراق!

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

    

واحة الشعرواحة الشعر

العربية  الثقافة  عاصمة  بغداد  مشروع  ضمن  سيتحقق  المفقود  الحلم  العراقية"  "األوبرا  دار 
الذي سيقام على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، حيث تم وضع حجر األساس لألوبرا من قبل وزير 
الثقافة ومعه المجمع الثقافي، وبكلفة إجمالية تصل إلى 169 ملياراً و650 مليون دينار، والذي 

من المؤمل أن ينجز خالل 18 شهراً ويضم دار لألوبرا بسعة 1500 مشاهد وقاعة للجمهور..

استعراض كبير لبغداد 
عاصمة الثقافة العربية العراقية - بغداد
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 كلمة في قصيدة

  



  


 
   
  
  





حسن الخزاعي



















الحياة حظوظ
الشاعر سمير صبيح




































سهام وكتي .... 
صباح جالب العامري

: االصل



للشاعر  ــاراة  ــج ــم ال
علوان العطيه البصري 

:







    : االصل 



لنفس  ـــاراة  ـــج ـــم ال

الشاعر:






 : ــل االص



 

عبد  للشاعر  المجاراة 
الكريم العالف :









الطيب  البـــي  ـــل  االص
المتنبي :







المجاراة :






ارات ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجـ
كلما اخترنا باقه .. تفاجئنا باقات اخرى .. تفيض بالصور الشعرية الرائعه.




     














   













   






    





   








  







المسافه
ابو وليد .. سفاح عبد الكريم

























سوالف اهلنه
للشاعر المرحوم كاظم احمد كاظم

        



     
     


        


      
        
       


   


        
      
        







(ارامل) سامي عبد الحميد 
ضمن فعاليات بغداد 
عاصمة للثقافة العربية


 
   

 


  



 

          



           




  




كاظم القريشي يواصل تدريباته 
ضمن اوبريت (رايت بغداد)


 
   

 


  


العراقية / بغداد
    
        

    


      





  




       
 

       



       

      
      




العراقية / ذي قار
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ى مد جسور التواصل مع المؤسسات اإلعالمية د. صالح صاحب شاكر: مكتب المفتش العام يسعى ال

فتح تحقيق بفقدان 12 قطعة أثرية في مركز للشرطة بذي قار
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كلمات متقاطعة 
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«أبو سيفين قلب ينبض بتاريخ عريق للناس والمنطقة»


    



    



     
       
       








 
   











       

  
   





















  


        



        













عمودي أفقي

ابراج اليوم
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امريكى عمره 106 اعوام ويتخرج من الثانوية


200161.9

        


أطول سيخ شواء 
بالعالم في أوكرانيا

Attacus    
atlas

30 –25


  



 أكبر فراشة تجذب 
العالم بجمالها





   

    
   
   



 (ابو سيفين) منطقة تقع في قلب العاصمة بغداد امتازت 
متعددة  وطوائف  قوميات  من  فهم  سكانها  اما  بقدمها 
ازقتها  القديمة ومن  بغداد  تاريخ عريق ضمن معالم  لها 

(طاطران) و(عكد المجادية) وغيرهما. 



فن  فــي  الحسن  شمم  الفنان  ــدأ  ب *كيف 
التمثيل؟

2003

        
       


        



* ومتى كان ظهورك في الدراما العراقية ؟
   2006   


      

   
18 




 





2003



 




        


*أي االعمال العربية المشتركة التي تعتز بها ؟
        
   



*من هو المخرج الذي يستهويك العمل معه ؟
         




        


     
       

   



*وكــــــيــــــف 
ـــون  ـــك ـــت س
تك  كا ر مشا
مــع الــدرامــا 


   





        
2013



* كيف كانت االيام لشمم الحسن في سوريا؟

         
        




* كيف ترى واقع الدراما العراقية ؟
  

      



* وما تراه في السينما العراقية ؟

       
       
     




*الحالة االجتماعية للفنان شمم الحسن ؟
 



*هل تحب الطرب ؟




*اللون المفضل؟


*أجمل البلدان؟


*ايهما احب الفنون اليك ؟


* لوكنت وزير الثقافة في العراق ماذا تفعل؟


*ماذا تقول بعد هذا اللقاء ؟
  



الدرامية  العديد من االعمال  الفنية ليقدم  الى ممثل له شهرته ومكانته  أزياء عراقية وعربية وعالمية ليتحول  بدأ عارض 
العربية التي تألق بها وأشاد به كل من تابعه من على الشاشة في سوريا ولبنان واالردن ومصر لتشهد له الدراما العراقية 
تألقه بعد الظهور الرائع بالعديد من المسلسالت التي أنتجت في الجارة سوريا واليوم يواكب هذا الفنان مسيرته الفنية 

بأعمال جديدة انه ضيفنا للصفحة االخيرة في هذا العدد الفنان الوسيم شمم الحسن .
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تهانــــــــــي

الدرامية  العديد من االعمال  الفنية ليقدم  الى ممثل له شهرته ومكانته  أزياء عراقية وعربية وعالمية ليتحول  بدأ عارض 
حوار/  ليلى مراد 













      
  
   
       

     
      
      


ـــد هـــاشـــم  ـــم ـــح م
ــــي) فــــــي (تـــــــي ت





 
 





 


  




      
      

        
       
    





مـــرتـــضـــى حــنــيــص 
ـــوردي) فــي (عــلــي ال



 
 





 


  


التمثيل؟



        
       


        



* ومتى كان ظهورك في الدراما العراقية ؟
  


      

   
 




 







*أي االعمال العربية المشتركة التي تعتز بها ؟
        
   

*من هو المخرج الذي يستهويك العمل معه ؟
         




        


     
       

   

*وكــــــيــــــف 
ـــون  ـــك ـــت س
تك  كا ر مشا
مــع الــدرامــا 

   



التمثيل؟
2003

        
       


        



* ومتى كان ظهورك في الدراما العراقية ؟
   2006

* ومتى كان ظهورك في الدراما العراقية ؟
2006

* ومتى كان ظهورك في الدراما العراقية ؟
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*أي االعمال العربية المشتركة التي تعتز بها ؟
        
   



*من هو المخرج الذي يستهويك العمل معه ؟
         




        


     
       

   



*وكــــــيــــــف 
ـــون  ـــك ـــت س
تك  كا ر مشا
مــع الــدرامــا 
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زوج جيني إسبر يتخلى عنها بعد 
حملها.. ومطالبة باإلجهاض
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ماجــد المهنـــدس يتدرب 
على ركوب الخيل
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كردستان نتوقع قدوم مليوني سائح في 
النوروز وتشكل لجنة خاصة الستقبالهم


    
    

    
    
   





  

            

      


 

   
       



 
      
     



      







   


 



ستــــار خضيـــر: أعمال فنية ضخمة 
مركونة على رفوف العراقية
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