
أسفين جديد في نعش الطائفية المقيت..
المالكي يشد على ايدي متظاهري الرمادي ويؤكد: لقد استطعتم قبر الفتنة
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الق بغداد



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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حين تصبح الوطن كرة تتقاذ فها االهواء !
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ينتقد تدخل واشنطن..
العيساوي يقبل حشر انف العرب باالزمة العراقية
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التقاعد تنجز 100معاملة يوميا لمنتسبي الكيانات المنحلة
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براءة ذمة من الكهرباء"تاشيرة" 
ترويج معامالت المواطنين
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بمشاركة العراق بوفد يترأسه الخزاعي
القمة العربية تبدأ اليوم في الدوحة 

والهاشمي من المدعوين 
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المطلك: السباعية تتفق على حزمة 
قوانين تلبي مطالب المتظاهرين
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وزارة التربية تحدد موعد االمتحانات 
النهائيه للصفوف المنتهية

لجنة التربية تشارك في احتفاالت 
بغداد عاصمة الثقافة العربية
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الشركة العامة لالستشارات الصناعية تنجز مشروع وحدة تحسين البنزين

301

واالستشارات  للتصاميم  العامة  الشركة  انجزت 
الصناعية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن 
اعمال تحديث وتشغيل المنظومة الخاصة بوحدة 
وتشغيلها  الدورة  مصفى  في  البنزين  تحسين 

بنجاح بأيادي عراقية .

العراقية - خاص
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أخبار المحافظات
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اكسون موبيل تخصص أكثر من مليار و[650] مليون دوالر لتطوير حقل القرنة/1 في 2013

االعمار: انجار مجمع 
السكاني في قضاء بلد

الرقابة الصحية في النجف تتلف[ 15] طنا 
من االسماك غير صالحة لالستهالك البشري
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األنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة اليوم
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شركات هندية ترغب بتنفيذ مشاريع سكانية في بغداد
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تماثيل شمع تجسد 150 شخصية تاريخية في بناية القشلة
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شمول االرامل والمطلقات بالدرجات الوظيفية
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شركة الكندي العامة تقوم 
بتصميم وحدة ريادية إلزالة 

الكبريت من مياه االبار






  

        



      


       


     




دورة عن تقانة المعلومات في جامعة بغداد
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شاي ملوث باسواقنا ومالحقة 
قضائية للمتورطين
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انخفاض مؤشر البورصة العراقية بنسبة 0.10 % في جلسة االثنين
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حينما تدار الحكومة بالموبايل
واثق الجابري
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التقسيم... المسار الممهور بالدم
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طالق بالثالثة للمرشحين

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

ألسباب عديدة معروفة ... بعضها مرتبط بطبيعة الثقافة الدينية والسياسية ... وبعضها مرتبط 
اإلقليمية  التدخالت  على  العراقي  الوضع  انفتاح  الذكريات... وكذلك  و  والهواجس  المرارات  بخزين 
وتأثيراتها على كل األطراف العراقية ... يمكن الجزم بأن زلزال التقسيم القادم في العراق ال يمكن 

إال أن يكون كارثيا... ممهورا بالدم..!!

رائحة الموت بين الحين واألخر تظهر في بغداد وبقية المدن العراقية , مدن تحرق في اي لحظة 
بسالم  العيش  االّ  أمنية  وال  لهم  ذنب  ال  االبرياء  من  كوكبة   , الشهداء  قوائم  الى  تضاف  وقوائم 
وكرامة في موطنهم , مدن وازقة أسنة ببساطة اهلها تكشف عن زيف االنجازات واالهمال المتعمد..

  

علي بابان وزير التخطيط السابق

     

     


    




  











صفوان الجمال واالنتخابات
سامي جواد كاظم

fouadalabode@yahoocom



  

وقفة جدية

    


    
    



     
    
   




  




 

    

    


    


ظاهرة سيئة


    

    
 








  


   
    



وعي المواطن


    
   
   
     

    

   
  
    


    



    
   





مشاريع قيد االنجاز
    
 
    
   

    





  
  


   

   
   



  
    

    
  



وجهة نظر
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الكتل الكونكريتية... وغياب الوعي أسباب لألختناقات المرورية
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«السايبا» أم (الخبزة) وسائقيها تنقصهم الخبرة”الفواتح العراقية “ أعراس بثوب أسود نتيجة البذخ واألسراف

العراقية - احمد مهدي

    





     


     
         
           
          
 
          
      
   
         




        
         




        
  

 




           



          
         
          



      



مرحبا



في شارعنا شحاذ... التسول بين الحاجة الحقيقة والمهنة اليومية
في شوارع بغداد تتعاظم يوما بعد أخر األختناقات المرورية ويستمر طيلة ساعات النهار أسبابها 
كثيرة حتما منها السيطرات االمنية التي تقوم بايقاف السيارات بسبب او بدون سبب واستيراد 
اليومي،  شبة  واغالقها  مساحاتها  وضيق  الشوارع  وقدم  والمتزايد  المستمر  الحديثة  السيارات 
الكتل  وكذلك  لوقوفها  مخصصة  غير  أماكن  وفي  التقاطعات  مفترق  عند  المركبات  وتوقف 
الزجاجة) او تحجز مساحات كبيرة منها وتكون على شكل (عنق  الشارع  التي تقطع  الكونكريتية 
بعرض  يقومون  الذين  والمتجولين  المقيمين  البائعين  قبل  من  االرصفة  أستغالل  الى  أضافة 
بضائعهم داخل الشوارع وفي بعض المناطق نجد ان نصف الشارع مستغل من قبل الباعة مما 

يؤدي الى ضيق الشارع أمام الماره.

العراقية - خاص

ال تنفك مجالس العزاء عن عادات مستمرة حتى اليوم، موروث تلقفته األجيال، عرف وتقليد 
لم ينقطع إلى اليوم، أنها جزء من تقاليد عريقة، هناك من يرى فيها هدراً لألموال وبذخاً 
ال فائدة من ورائه، وتوزعت تلك العادات في المناطق الحضرية والريفية سواء في الشمال 
أو الوسط أو الجنوب ولكنها اتفقت على الصرف والبذخ في محاولة إلعالء شأن المتوفى 

وذويه. 

العراقية - نهاد عدنان

والمدللة  الشارع  تحفة  (البرازيلي)  كانت  االمــس  في   
واليوم  المنال،  بعيد  حلماً  السيارة  كانت  عندما  المشهورة 
أنظارهم، وصيغت  أينما ذهبت  الناس  التي يجدها  السايبا 

حولها الحكايات.

     “
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عربية ودولية

ايران تنفي صلتها «بالجواسيس» الذين اعتقلوا في السعودية
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أم قصر مهما صغرت هي األغلى واألعز




   
"

"

16




    
  
     









    

     
  ""  


    



     
   
   



   16 


    



2011   


 2010   

     

   

    




العراقية:
نفت ايران وجود أي صلة لها بمجموعة تم القبض عليها في السعودية بتهمة التجسس لصالح 

دول أخرى وكان من بينهم ايراني.
و أكدت وزارة الخارجية االيرانية إن ادعاء السعودية بوجود شخص ايراني الجنسية بين المعتقلين 

أمر ال أساس له.

   16 2011      

العراقية
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مقتل ثالثة في محاولة الغتيال مفاوض الحوثيين في الحوار الوطني باليمن

العراقية
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اردوغــــــان ينوي 
زيارة غزة





  

 
 

 



العراقية
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إسرائيل تفتح النار 
"بعد تعرضها إلطالق 

نار من داخل سوريا"

كرزاي يتوجه إلى قطر الجراء مباحثات سالم مع حركة طالبان








      

       


العراقية
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األمم المتحدة واإلتحاد االفريقي 
يدينان إستيالء المتمردين على 

السلطة في افريقيا الوسطى

  
 


  




  
  


 

 

العراقية

    

     







  

    





 
      




     



الرئيس الباكستاني السابق يعود إلى 
بالده بعد غياب 4  سنوات

العراقية
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انطالق الدورة الخامسة لقمة مجموعة 
[بريكس] بجنوب افريقيا

   
    
      
    
      
    

       
      
       
      


       

       

   
     
   
     
   

  
     
  
     

   
  
   
  

 
   
    


   
     
 
   





   

  








اقام السيد محمد البدري مدير عام وكالة االنباء العراقية المستقلة مأدبة غداء استذكارا لشقيقة الراحل حسن 
اليوم  الحادي والعشرون من هذا الشهر هو  ) وذلك ظهيرة يوم الخميس المصادف  ( رحمة اهللا  مهدي عصاد 
شهد والدة الراحل عام 1958 وانتقل الى جوار ربه في 9 /11/ 2009 وفاءا له وتقديرا لجهوده المبذولة في حياته 
ومساعدته للعديد من االصدقاء والمقربين له ولحسن سريته التي قضاها انسانا متكامال عطوفا ومحبا لألخرين 
يقوم العديد من اصدقاءه ومحبيه في استذكاره بالخير اينما يأتي ذكره هذا من نعم اهللا سبحانه وتعالى على 
رئيس  الراحل  اسم  اطلق  والحب تالحقه هذا وقد  الثناء  الدنيا وكلمات  الطيب ويرحل عن  االثر  يترك  االنسان 
محبي  أن  بالذكر  والجدير  التاريخ  مر  على  خالدا  اسمه  ليبقى  المستقلة  العراقية  االنباء  لوكالة  االدارة  مجلس 
واصدقاء واالقرباء واالشقاء المرحوم الراحل حسن قد حضروا مأدبة الغداء وترحموا على روحة الطاهرة وأنا هللا 

وانا ليه راجعون لذكراك يا حسن نقف أجالال وأكراما .
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السيد رئيس التحرير يزور نجوم الفن العراقي بمقر أقامتهمالسيد رئيس التحرير يزور نجوم الفن العراقي بمقر أقامتهمالسيد رئيس التحرير يزور نجوم الفن العراقي بمقر أقامتهم
في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 



قام السيد محمد البدري رئيس تحرير جريدتنا العراقية بزيارة خاصة للفنانين العراقيين 
الماضي  الجمعة  يوم  وذلك  العراقية  الثقافة  عاصمة  بغداد  مهرجان  في  المشاركين 
المصادف الثاني والعشرين من هذا الشهر وفي مقر إقامتهم بفندق عشتار شيراتون 
وكان من بين الفنانين الذين التقاهم في زيارته هذه الموسيقار العراقي الكبير نصير 
شمه الذي عبر عن سعادته لهذه الزيارة وسروره على متابعة العراقيين لهم أينما كانوا 

في معظم االحتفاالت والمهرجانات والمؤتمرات التي تقام هنا وهناك..

وكالة االنباء العراقية المستقلة تستذكر الراحل حسن مهدي 
عصاد رحمة اهللا..  لذكراك يا حسن نقف أجالال واكراما
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مع  مشواره  بيتروفيتش  فالديمير  الصربي  المدرب  استهل 
التصفيات  في  الصين  أمام  -1صفر  بالخسارة  الوطني  منتخبنا 
المؤهلة لكأس اسيا لكرة القدم 2015 الجمعة، لكنه رغم ذلك 
يشعر بالرضا عن أداء العبيه ووعد بتطوير مستوى الفريق في 

الفترة المقبلة.

العراقية - نهاد عدنان
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مع  مشواره  بيتروفيتش  فالديمير  الصربي  المدرب  استهل 
التصفيات  في  الصين  أمام  صفر 
مع  مشواره  بيتروفيتش  فالديمير  الصربي  المدرب  استهل 
التصفيات  في  الصين  أمام  صفر 
مع  مشواره  بيتروفيتش  فالديمير  الصربي  المدرب  استهل 

 الجمعة، لكنه رغم ذلك 
يشعر بالرضا عن أداء العبيه ووعد بتطوير مستوى الفريق في 

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة



مرحبا
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كل أسبوع



الخسارة عيب وحرام!الخسارة عيب وحرام!

   



    
   
    "

   
   
  

   


   


"  
"    
  14  

 
  " 
 

 "    
   







 


 







 "   
   
 "  
  

   



   
"  
 
  "

 

 "   

  
    

    


   




وزارة الشباب والرياضة: سنستثمر قرار رفع الحظر بدعوة فرق عالمية للعب في بغداد
العراقية - خاص

رحب وزير الشباب والرياضة المهندس جاسم محمد جعفر بقرار االتحاد 
القامة  العراقية  المالعب  عن  الرياضي  الحظر  برفع  (الفيفا)  الدولي 
المباريات  عن  الحظر  لرفع  تمهيدا  مؤقت  بشكل  الودية  المباريات 

الرسمية..

العراقية - خاص
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صافرة أردنية تقود 
ودية رفع الحظر


   




 
   



 


 







العراقية - خاص
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العراقية - خاص
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افتتاح دورة B التدريبية في أربيل

     
 

  
 
    
   
 
   
 

اتحاد السلة يقيم دورة تطويرية لمدربي الفئات العمرية
العراقية - خاص
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مدرب الصناعة الجديد يختار طاقمه المساعد

العراقية - خاص
     
     
    

     
     
"      

     
    
"
17



"     "

     
     
      
 
"

      



اإلتصاالت يتوج بطال لغربي آسيا بالشطرنج
العراقية - خاص
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مدرب منتخبنا بالمواي تاي: نتائجنا في بطولة العالم نادرة
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مورينيو يعتبر عدم فوز ريال 
مدريد بدوري األبطال أمر طبيعي
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ميسي متخوف من تكرار فضيحة ٢٠٠٩ مع بوليفيا
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بوسكي وديشامب يلعبان على خيار الفوز في قمة اليوم



الناجــــــون من توقف القلــــــب يعانــــــون نفسيــــــا
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الصحة للجميع
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الموجات المغناطيسية 
عالج جديد للزهايمر

النوم على الجانب االيسر 
عالج الضطرابات  المعدة



 
 

 



 





 


  


 




  


 

 

العراقية

ذكرت دراسة أميركية أن ربع من ينجون من اإلصابة بتوقف القلب يعانون 
من مشكالت نفسية طويلة األمد   مثل القلق واالكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة 

فيما بعد. 
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الكرز عالج  
لسمنة البطن

المكاتب الرطبة 
تسبب الربو





التوت األحمر مفيد للقلب و الشرايين
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الزعفران ... عالج أساسي لفقدان البصر
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المتشائمون أطول أعماًرا من المتفائلين
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أصحاب الرواتب العالية ينامون أفضل من اصحاب الدخل المحدوداستخدام االجهزة االلكترونية قبل النوم يسبب االرق
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قلة بروتين foxp2 يزيد الثرثرة لدى النساء
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الوقوع فى الحب ينمى الخاليا العصبية المسئولة عن الذاكرة

زيت السمك يبعد الكآبة و يحسن المزاج


     



   


   
 
    
    
   




العراقية
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مطربة كّرهت أصالة الفنانون حمادة هالل وخالد سليم وبوسي يحيون االحتفال بيوم اليتيم بالعين السخنة
في الغناء.. من هي؟ العراقية

يحيي الفنانون حمادة هالل، وخالد سليم، وبوسي، حفل 
سيوافق  الذي  المقبل،  أبريل  شهر  من   5 يوم  غنائي 
االحتفال بيوم اليتيم، بالعين السخنة، وهو الحفل الذي 
وبين  الحفل  مطربي  بين  باالتفاق  قبل  من  تأجيله  تم 
شركة "أوشن تورز" المنظمة له بسبب األحداث الساخنة 

في البالد آنذاك.

العراقية:
         



        
       


       
  



علي بدرخان يرشح غادة 
عبد الرزاق لبطولة 

''للكبار فقط''

العراقية


  



 

 
 





 

     
      
 
    
   



     
 
   
   


 






  

 


ديانا كرزون: لهذا السبب أخشى الزواج
العراقية



  



 

 
 





 

العراقية
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العراقية
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العراقية
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سر رشاقة أحالم في 
«آراب أيدول2»

العراقية
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متسابق ”أراب آيدول“ يشن هجوما حادا على شيرين
العراقية 
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الرباعي يتزوج للمرة الثانية في حفل صغير

العراقية
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حسين الجسمي يغير اللوك ساندى وراغب عالمة بدبي 
29 مارس الجاري

شاديـــــــــــة: مطربة كل العصــــــــــــــــور
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العراقية 
          
    


         
          


  
      



 



           





معجب يغدق نوال 
الزغبي بالورد ويعرض 

عليها الزواج
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 مشاركة واسعة للفنانين العراقيين في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام  2013

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



واحة الشعرواحة الشعر

أبدى جميع الفنانين العراقيين المشاركين في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية عن  سعادتهم في هذه 
المشاركة التاريخية والتي حملت أسم عاصمتهم الحبيبة بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.

وجريدتنا تجولت في كواليس الفرق الفنية التي تتهيأ لتقديم عروضها ولوحاتها الفنية  على خشبة المسرح 
وكان أول المتحدثين الموسيقار الفنان علي خصاف قائد أوركسترا بغداد للموسيقى العربية الذي تحدث قائال :

حمودي عبد غريب 
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العاصمة 
بغداد وامتداد 
جذور الثقافة

حسن الخزاعي



























كلمة في قصيدة








   















    




  


    








  









  





    


 









   





  










دمع .. و عيون .. و عتاب
سيف الحاج بيان

   


 





  





 
















  






  








  





  


 


  


   


  




   


  


 


  


  








كلما قرائنا شيئا من هذا اللون الجميل تصادفنا في بطون 
كتب االدب الشعبي االحلى  واالروع واألبدع . المجارات

 














   


   











   


  


 






  








اخر المشوار
سفاح عبد الكريم – ابو وليد 


















    


  


   















أبوذيات
صباح جالب العامري 




























شيلة أمي
جمال ابو وطن 

العراقية - خاص
   

   
   
    
   


  
   


   





     
   

    
    








   




   

   
   
    
   


    
 
   


     
   



الرائدة  الفنانة  البابلي  الثقافي  البيت  في 
فاطمة الربيعي تتحدث عن سيرتها الفنية

   

   
   
    
   

  
   
    

من القلب

 اسماعيل الجميلي

العراقية - خاص
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ايحاء من الطبيعة 
للفنانة ثناء سالم

العراقية - خاص

       

     
     
      
     

   




       
     


       


      
      
        


       


      






   





   



ثقافية بابل في عددها الجديد

العراقية - خاص
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صالح جياد ونعمان هادي في ضيافة دائرة الفنون
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كلمات متقاطعة 
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طرائف
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بيوت تراثية مهددة باألنقراض والسياحة «مطنشة»

   

   
 

  








    
 
    








  
    

     





    

    
     
    




   












  














         













  





عمودي أفقي

ابراج اليوم



      

   




 

            
       





   
  

 
        




        
    

      







          




      
  
       
       



  
 


       





     
   





    
    


    



    
     
    
  
  




    
 
         



       
 
 

       




    




  

  
  






    



 






  
  
   
  



لماذا يرتدي الناس الساعة في اليد اليسرى؟
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قصة أذكى أصغر 
تاجر في العالم
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أكثر دولة في العالم من 
حيث عدد اللغات





  

  
  





 التلتفت الى من في الزقاق وتأمل ما فيه ،  البتاويين رحلة صمت ودهشة امام بيوت تالصقت بحميمية 
بيوت  وفي  والدفئ،  والمحبة  بااللفة  المفعمة  البغدادية  الحياة  ظل  تحت  توثقت  عالقات  عن  ينم  ودفئ 
وترميني  بي  تحدق  وامراة  والخشب،  والطين  والتراب  االرض  بلون  وتماسكت  وتشابهت  اصطفت  صغيرة 

بنظرة وكأنها تقول لي(عم تبحثين ) في ازقة البتاويين..




 

  




 
  



الى  هــذه  زيــارتــك  عن  تقول  ــاذا  *م
العاصمة بغداد ؟

        &


       
      

       
       
          



*ماذا تقول عن بغداد ؟

        



    
  
 
  



 * وما هو العمل الذي تراه هو األصح 
لخدمة البلد من الجانب اإلبداعي ؟  



    

       


     




     




الفني  بالواقع  ننهض  كيف   *
والثقافي العراقي.؟

&


       



   

   

         
      
          



 *ما الذي تراه في الفن العراقي اليوم؟





  
         
         
       


         
     



العراق  موسيقار  يا  لديك  الذي  *ما 
والعرب ؟

       &
      



* هل لديك شيء تود أن تقوله ؟
       &



بعد الترحيب بالفنان الموسيقار الكبير نصير شمه بعد وصوله سالمات الى مقر أقامته في فندق عشتار شيراتون أ رتأت جريدتنا أن 
تجري لقاءا" معه ألن اللقاء مع الفنان (نصير شمه )ليس بالسهل ال سيما أن هنالك العديد من مراسلي الصحف والمجالت والقنوات 
التاريخية  الفرصة  العراقي وقد حظينا بهذه  الفن  البصمة في مسيرة  الفنانين والذين لهم  الحوار مع  الفضائية تحاول أن تجري 
وأصبحنا وجها لوجه أمام هذا العمالق الذي قدم أعذب المقطوعات الموسيقية وجاء اليوم ليشارك أبناء بلده في مهرجان بغداد 

عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 .





07704439987

07802222038

1245309
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أخبارهم

بعد الترحيب بالفنان الموسيقار الكبير نصير شمه بعد وصوله سالمات الى مقر أقامته في فندق عشتار شيراتون أ رتأت جريدتنا أن 
حوار / ليلى مراد 
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عمران التميمي: قد يكون الزمن االن ليس 
نأخذ زمننا وزمن غيرنا؟ زمني.. فهل 

محمد ناصر ..  من 
طبيب الى محقق









 

 

    

       


     




     


الفني  بالواقع  ننهض  كيف   *




       



      العراق موسيقار  يا  لديك  الذي  *ما 
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في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013.. فنانون عرب يتحدثون لجريدتنا العراقية
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