
خشية من افشاء سرها وافتضاح امرها
المالكي لديه معلومات امنية خطيرة سيدلي بها لرؤساء الكتل@حصرا
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صوتك مهم..



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية


       
          

        







ضوابط جديدة لفحص األشعة والسونار في العيادات الخاصة
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جــــــرف الصخــــــــر.. درس على القيادات األمنية استيعابه

البرلمان يرفع جلسته ليوم غدا األربعاء ويبحث اول تعديل لقانون بريمــــر 
النجيفي متهم بتجيير مقررات البرلمان لدوافع انتخابية والتسقيط السياسي
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العراقية والكردستاني والتحالف الوطني 
اتفاق ثالثي على نبذ الصراعات والتركيز على بناء الدولة
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سيارات وقطع أرض ومنح مالية" لجرحى ومعوقي الدفاع
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الحكومة تتعهد بانهاء ازمة الكهرباء وتحجيم مشكلة السكن العام الحالي
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بارزاني: لم اطلب تمديد واليتي كرئيس إلقليم كردستان
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المطلك يتهم العدل باعدام 30 
محكوما وفقا لوشاية المخبر السري
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البرلمان  ــشــؤون  ل ــة  ــدول ال ـــر  وزي
المالكي جلسة  يتعهد بحضور 
االثنين المقبل على ان تكون سرية
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شؤون برلمانية العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 22013

ائتالف سياسي يدعو الى حمل السالح للتصدي ”للعدوان الكويتي األمريكي“

الغيارى  العراق  ابناء  إلئتالف  العام  األمين  قال 
عباس المحمداوي ان استيالء الكويت على أراض 
اسرائيلي  أمريكي  مخطط  من  جزء  هو  عراقية 
الشعب  داعيا  وإضعافه،  العراق  على  للسيطرة 
للعدوان  ”للتصدي  السالح  حمل  الى  العراقي 

الكويتي“، بحسب قوله..

بغداد - العراقية
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عودة وزراء التيار 
الصدري الى جلسة 

مجلس الوزراء
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نؤيد الحوار لحل المشاكل العالقة مع بغداد
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كشف حساب مؤتمرات القمم العربية
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التيار  وزراء  ـــودة  ع ــعــراقــيــة:  ال ــن  ع نــائــبــة 
ــرار مــقــاطــعــة الــكــرد ــم ــت الـــصـــدري غـــدا واس
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الخارجية  وزيــر  لقائه  خــالل  يدعو  النجيفي 
ــمــشــتــرك ــعــمــل الــبــرلــمــانــي ال ــل الـــكـــنـــدي ل
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ممثليهم  ــار  ــي اخــت حــســن  ـــى  ال الــعــراقــيــيــن  ــو  ــدع ي الــتــمــيــمــي  
ــدر االمــــوال ــه ـــع حـــد ل ـــل وض فـــي مــجــالــس الــمــحــافــظــات مـــن اج
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ــى  ــــــداء عــل ــــــت ـــاء الـــــعـــــراق تــســتــنــكــر االع ـــم ـــل ـــة ع ـــاع ـــم ج
ـــن مــرتــكــبــيــه ــاص م ــص ــق ــال ـــي الــبــصــرة وتــطــالــب ب حــســيــنــيــة ف
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يبحثون  الــوطــنــي  للتحالف  السياسية  والــهــيــئــة  ــخــزاعــي  ال
تحقيقها ــى  ــل ع والـــعـــمـــل  ــن  ــري ــظــاه ــت ــم ال ــب  ــال ــط م ــف  ــل م
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أخبــار محليـــة العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 32013

  

عشر سنوات على التغير دون إحداث نقلة نوعية في االقتصاد العرقي !
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مجلس ديالى: نزوح 14 عائلة من القرى 
الحدودية بسبب شح الوقود والمياه

اعتقال 17 مطلوبًا يشكلون عصابة 
للمتاجرة بالحبوب المخدرة شمال واسط

اخبار المحافظات

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

الجديدة  الحكومة  تسلم  وبعد  العراق  في  االقتصادي  العقل  أن  يبدو 
أدارة البالد بعد سقوط النظام لم يعد أي اهتمام للقطاعات االقتصادية 
تكون  وقد  النفط  موارد  على  اهتمامه   ووضع  البالد  في  والزراعية 

منافعها وقتية .

العراقية  / فيصل سليم 




500400


  500
    

    
    
500400

500


    

420
80
  
     500
500  400    


    

  400   
     
100





2013

الشكري يعلن شمول المتقاعدين بفروقات منحة الراتب لتصل الى 500 الف دينار
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أمانة بغداد توكد رفضها بإخضاعها الى سلطة مجلس محافظة بغداد
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وزارة الصحة تعلن عن 
تعيين اكثر من 1000 من 

خريجي المعاهد الطبية
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العدل تنفذ اإلعدام بحق أربعة "إرهابيين" من بينهم "والي بغداد"
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االعمار نفذت 
6860 وحدة سكنية 

جاهزة للتوزيع
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األنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم
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صحة كركوك تغلق معمال لـ"الشربت" وصالوني حالقة وتفرض غرامات مالية
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تحقيقات العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 42013

«شقاوات» يحولون األرصفة إلى «كراجات» ويفرضون «اإلتاوات»
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مصرف الرشيد / فرع الرباط / صورة زاهية بألوان حب العملهل ستحل المدارس األهلية بدال عن المدارس الرسمية مستقبال

العراقية - فيصل سليم - تصوير - حيدر عدنان    
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مرحبا



فارس األحالم ..... حلم متى يتحقق ؟ 
باتت المرائب التي يفتتحها بعض األشخاص تجاوزا على األرصفة والشوارع 
تلك  خصوصا  وسابلة  سواق  الطريق  مستخدمي  من  المواطنين  تؤرق 
المنتشرة بكثرة قرب المناطق التجارية وتجمعات العيادات الطبية وغيرها 
؟ خاصة أن األجرة ترتفع يوما بعد أخر ويستخدمون القوة الستيفاء أجور ال 

يستحقونها .



تزايدت في اآلونة األخيرة إعالنات وسبوتات والفتات تعلن عن افتتاح مدارس أهلية للمراحل الدراسية كافة ال بل حتى رياض األطفال مما تحرك 
بي هاجس فضول الصحافة لمعرفة أسباب لجوء الناس إلى تسجيل أوالدهم في هذه المدارس وترك المدارس الرسمية رغم إن األخيرة فيها 
جانب مهم أال وهو مجانية التعليم ولهذا توجهت إلى إحدى المدارس األهلية وقد أعجبتني جدرانها الملونة بألوانها الزاهية ورسومات فنية 
جميلة تجذب أنظار الطالب إليها وحتى اسمها متفائل إذ تدعى(مدرسة األمل االبتدائية)فاستقبلني رجل رشيق على وجهه ابتسامة أنيقة يعتمر 
قبعة لطيفة توحي باألمان لشخصية الشرطي التي هي في ذاكرة األطفال وسألني بلطف كيف يساعدني فقادني إلى إدارة المدرسة واستغربت 

من سالسة التعامل كوننا افتقدناها في زمن الشك والريبة من الغرباء...



يضطلع مصرف الرشيد / فرع الرباط / بمهامه المصرفية التي 
استثنائي  وبجهد  والمواطنين  الزبائن  خدمة  أطار  في  تندرج 
بعد أن قمنا بجولة في أرجاء المصرف ووجدنا ذاك التجاوب من 

لدن الموظفين والموظفات تجاه المراجعين من الزبائن .








  


  
  
  
 

   
  


       
       
       


       
 

        
       
                



وسيم باسم / بغداد
ا بسبب وصمهن بالعار، وتسببهن به لعائالتهن، وذلك  المنتحرات حرقً يتزايد عدد العراقيات 
ا. وليس السبب عدم رغبتهن في  قبل أن يقدم فرد في العائلة على قتلهن بالرصاص أو خنقً

الحياة بعد اتهامهن بشرفهن، إنما السبب رغبتهن في غسل عار العائلة.
ا، ما يثير التساؤالت عن جرأة المرأة على فعل ذلك  و تتزايد حاالت انتحار النساء العراقيات حرقً

وعن دوافع استخدامها هذه الوسيلة للتخلص من حياتها.

العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 52013

استطالعات

الوشم في العراق: عندما تصبح الحرية الشخصية هوس من الجنون!





  


  


 





  

        


     
       
   



       
  
        
       

        
       
       
    
       



   
       


        
      
         





      



  





إنهم يذبحون سوريا؟



تاريخ الوشم
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عملية الوشم
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عادات وتقاليد أم مرض نفسي ؟!
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عدوى وأمراض انتقالية
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العراقية - خاص
بين  الجسد  من  مختلفة  مناطق  في  خاصة  األخيرة  السنوات  في  ملحوظ  غير  وبشكل  الوشم  ظاهرة  أنتشرت 
ومواكبة  الحرية  على  كدليل  الجنسين  كال  عليه من  اإلقبال  يزداد  باتت هوساً  حتى  العراقي،  الشعب  أوساط 
الرقابة  الذين يمارسون مهنتهم بعيداً عن أجهزة  الموضة، وانتشرت في بغداد صالونات ومراكز الوشامين 
الصحية، وعلى الرغم من اتساع الظاهرة إال أن المجتمع العراقي مازال يعتبرها من السلوكيات الدخيلة وغير 

المرغوب فيها.
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الحرق وال القتل
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عراقيات يخترن االنتحار حرًقا ليغسلن عار العائلة
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بغداد / متابعة
استثمارياً،  الكافي  باالهتمام  االدوية  صناعة  قطاع  يحظى  لم 
العراقي،  السوق  العالمية من دخول  األدوية  تردد شركات  بفعل 
انطالقا من القاعدة االقتصادية التي تقول 'إن رأس المال جبان' 
جانب  الى  وسياسياً،  امنياً  مستقرة  غير  بيئة  بدخول  يجازف  وال 

غياب رؤوس األموال المحلية.

صناعة األدوية في العراق ... قدرة محدودة .. بال دعم حكومي
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نشاطات العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 62013

الشيوعيون العراقيون يحتفلون بذكرى تأسيس حزبهم العريق
79 عاما نضال من أجل «وطن حر وشعب سعيد»

كتابة وتصوير / حمودي عبد غريب
الصباح  ساعات  منذ  الحضور  بكروا  الذين  والضيوف  واالصدقاء  الشيوعيين  من  غفيرة  بأعداد  أميس  سمير  سينما  صالة  أمتالت 
االولى ليوم السبت المصادف الثالثين من اذار المنصرم لالحتفال الكبير بمناسبة عيد الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى التأسيس 
الـ(79) والذي حضره عدد من الشخصيات المرموقة والمعروفة في الوسط السياسي وكذلك وفود وممثلي الكتل واالحزاب السياسية 
تواجدوا  الذين  الضيوف  السادة  بين  من  وكان  والمدنية  والعمالية  والمهنية  المدني  المجتمع  ومنظمات  والنقابات  واالتحادات 
وحضروا قبيل بدأ الحفل كل من السيد فرياد راوندوزي ممثل االتحاد الوطني الكردستاني والسيد صفيه السهيل عضو البرلمان 
العراقي والنائب يونادم  كنا سكرتير عام الحركة الديمقراطية االشورية والسيد بختيار امين وزير حقوق االنسان السابق والسيد 
فوزي األتروشي وكيل وزارة الثقافة والدكتور جالل الماشطة عن رئاسة الجمهورية والسيد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية وكانت 
باكورة االحتفال النشيد الوطني الذي ردده الحضور وسط الرايات الحمراء ثم تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي يعتز بها 
الشيوعيون لكونهم أقدم االحزاب العراقية االن في الساحة السياسية وبعدها أعلن عريف الحفل  بدأ منهاج االحتفالية وكانت أبيات 
من شعر الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري التي نظمها في عام 1974 في ذكرى العيد االربعين والقاها تحية لتاريخ هذا الحزب .
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منتدى االعالميات العراقيات تقيم جلسة صالون االعالم (8)
السيناريست حامد المالكي واالعالمية 

منال المعتصم في ضيافة الصالون
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وكالة األنباء العراقية المستقلة 
تكرم عباس علي الكناني
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*هل مارستي الرياضة

     

200
    
      


ــي الــبــطــوالت  *هـــل اشــتــركــت ف

المدرسية




      

     
      
     

     
      


    200  


*من هي المنتخبات التي  تتابعيها
   
     

      
     

    


*أي من األندية التي تشجعيها



       

      


المستوى  على  الالعبين  افضل   *

المحلي 
    

 


      


* وافضل الالعبين العالميين 


* من هم نجوم اليوم



       


*أفضل المدربين المحلين

 
     

     

     
 
     

     






للمنتخبات  ــجــازات  االن أفضل   *

العراقية
     
2007     1986

     
     2004

  
      

2014
لمنتخب  تشكله  منك  طلبنا  لو   *

الفنانين من تختارين




      
      
      



fiã¸a@à‰fl@ÚÌÎbüäë@@Ú»vífl@b„a@NN@ÚjÌÖa@Ú„b‰–€a
فنانة أكدت حضورها على الساحة الفنية الغنائية بشكل الفت في الوقت الذي 
األغنية  كانت  ما  أيام  المطربات   بكبار  تعج  العراقي  الغناء  ساحة  فيه  كانت 
الجميل  الصوت  يسمع  كان  الذي  الجمهور  وعقول  وجدان  في  حاضرة  العراقية 
عذبة  بالحان  والسالم  الحب  وقضايا  الحياة  معاني  وتجسد  المختارة  والكلمات 
الكبير والصغير(  يستسيغها السامعون والمتابعون والتي تلهب المشاعر لدى 
رغم  العراقي  الفن  وعشاق  الحناجر من محبي  ترتدها  تزال  وما  على حد سواء) 
محبي  ذهن  في  الحاضرة  األغاني  هذه  عمر  على  مرت  التي  الطويلة  السنوات 
الزمن الجميل وفي مقدمتهن  صاحبة الصوت الجميل الفنانة المحبوبة اديبة  

(جريدة العراقية ) التقتها  وكان الحوار التالي:

العراقية - خاص - تصوير : حسن البدري

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة



مرحبا

    



      
 
     

    

  
      



     
    
 




      

      
  
     


     
      
   
      

  


  

  

     


   




كل أسبوع



بيتروفيتش وزيكوبيتروفيتش وزيكو
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  زفاف للكرة العراقية في ملعب الشعب
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الفهد: ندعم جميع الملفات الرياضية العراقية
العراقية - خاص

قال الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس االوليمبي اآلسيوي ان حضوره الى العراق ليس لدعم ملف البصرة 
لتنظيم خليجي 22 فقط بل لدعم كل الملفات العراقية. وأضاف الفهد بقوله في مؤتمر صحفي عقد في 
بغداد: حضورنا لدعم كل الملفات العراقية، وليس البصرة وبطولة الخليج فقط، االتفاق الذي تم مع وزير 
الشباب العراقي واالتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة االولمبية يتمحور حول تكثيف البطوالت الودية التي 

اقر الفيفا اقامتها في العراق وعلينا ان نستثمرها افضل استثمار.

العراقية – نهاد عدنان
         
      
        

        
        





  
         
        
      
       



أسود الرافدين يستضيفون األزرق 
في البصرة استعدادًا لموقعة مسقط

ÚôbÌä€a@Âfl@bjÌä”@Â–€a@Â«@aÜÓ»i

 

العراقية – نهاد عدنان    

العراقية - خاص
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األعظمية والشرطة يتربعان على عرش مصارعة الشباب
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العراقية - خاص
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اتحاد اليد يعلن سعيه الستضافة فرق 
عربية وعالمية بعد قرار رفع الحظر

العراقية - خاص
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اتحاد المبارزة يقيم انتخاباته رغم الشكاوى القضائية

العراقية - خاص
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بيتروفيتش يتعهد بمتابعة الدوري الختيار المتميزين
     
      
  
     

     



  

العراقية - خاص
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    1986 



حمودي: المروجين لشائعة فرض العقوبات مغرضون ولهم مصالح شخصية

 العراقية - متابعة
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اليوم ..في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
 العراقية / متابعةلكرة القدم. سان جيرمان الفرنسي يستضيف برشلونة 
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2003

دروجبا: فاتح تيريم يشبه "األب الروحي" مورينيو



  



  
   

  

  

العراقية - متابعة
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فيرجسون يراهن على قدرة 
غيغز حتى بعد األربعين!



أطباء تنكروا «لقسمهم»... ومواطنون سيعلنون الحداد على فقدان الثقة

العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 82013

الصحة للجميع
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لقد طفح الكيل ؟
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دراسات طبية حديثة ومتنوعة...
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العراقية - فيصل سليم

واقسم : حلف واصله من (القسامة) وهي االيمان وهو ما ذكره العالم الرازي في كتابه 
(مختار الصحيح) وهذا ما فعله ويفعله المتخرج بخدمة بلده وابناء بلده وأن يصون شرف 

المهنة دائما وابدا.
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النوم الممدد 
يقلل درجة 

االحساس باأللم
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6 حيل لقوام أكثر رشاقة
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النباتيون أقل ُعرضة لالصابة بأمراض القلب

عّصيات كوخ ... لم تعد تخيف المصابين بهااسباب رائحة الفم الكريهة ... وكيفية عالجها



العراقية:
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Sleeping With”
  “�e Enemy

1991   
 
 

   
    
   
 
    

   
   

     



اخبار فنية العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 92013

   “ “ Sleeping WithSleeping With”

دوللي شاهين ”احب الحياة“سيريــــن عبد النــــور تحــــّول المــــوت إلى لعبـــــــة

مسلسل  تصوير  إنطالق  عن  لإلعالن  صحفي  مؤامر  بيروت  في  أقيم 
”لعبة الموت“ من بطولة الممثّل السوري عابد الفهد، الممثل المصري 
ماجد المصري، والممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، علما أنه من كتابة 
ريم حنا وإخراج الليث حجو، ومن المتوقّع عرضه خالل رمضان المقبل 

.CBC على شاشة

العراقية:
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زفــاف  تحيي  مــيــريــام 
لـ“آل نهيان“ في دبي

العراقية:


   Arab Idol
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     Arab Idol   

mbc

نانسي : لم استفد من 
Arab Idol المشاركة في

العراقية:


  




 ”







 




 
“ 

   

    
  
  



  
  “”  

  



العراقية:

  

  






   

     “”

  

     
     
      
   



  “” 

      
 

  1997 

“”
     

     
    
    2001 
  

 “”
     2003
      


 “ ”  




  “” 
   



 




  

 
  
  
  “” 


  

 

  
 

 “   ”





 




    



    

    



 




بدايات نيكول سابا كموديل في فيديو كليب واعالنات

  

  






   



  
  




  




 
   


احالم: انا لست مغرورة لكن واثقة من نفسي
العراقية:

   
     
  
 MBC  





  
    




   
  
Arabs Got Talent
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2011

MBC منير ُيحضر مفاجأة لجمهوره مع


   
  
   



العراقية:
         
       

       


      



    
     


  
  

   



















شذى حسون: قد أقلد بسمة بوسيل فيما فعلته

العراقية:
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قمر: سأستقر في مصر إلظهار 
قدراتي التمثيلية!

العراقية:
    
  

My
   Music X
  
  
   
1130 

  

  

   






   
    
      “


   
“   

  
   

  




  



    

 



نجاح أولى حفالت ساندي مع السوبر 
ستار راغب عالمة في دبي!

العراقية:
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سامو زين يعمل على أحدث ألبوماته
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د. شفيق المهدي 
أكاديمي ومدير عام
السينما والمسرح 
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المخرج/قاسم زيدان


     
 
      
      





      
    
     








   
  





 

    
     

    

  
   



المؤلف/محمد ناصر الغزي


الكيروكراف/ محمد مؤيد
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في ختام مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013
العرض المسرحي االستعراضي البصري (رأيت بغداد)

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعرواحة الشعر واحة الشعرواحة الشعر
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صور لبغدادنا وارثها الحضاري


























كلمة َّـ قصيدة
حسن الخزاعي































حد لغيض..
محمد جواد الدخيلي










































زل بيه..
عماد عودة





































جرح العوز
محمد الساعدي 

  






































     















 اِّـجارات

  

تأليف محمد الغزى، كير وكراف: محمد مؤيد، أخراج: قاسم زيدان، االشراف العام: د. شفيق المهدي 

حظي العرض المسرحي االستعراضي الكبير ( رأيت بغداد )بأعجاب السادة الحضور والجمهور الذي مأل الخيمة 
التي كانت موقعا ألحداث الكرنفال الذي أمتد لثالثة أيام للفترة من 23 ــ25 آذار المنصرم  وقد قدم المخرج 
قاسم زيدان هذا العمل العراقي اإلبداعي الجديد ليكون حافزا لتقديم األفضل واالحسن خالل هذا العام وقد 
شارك في هذا العمل ( 120 ) فنان وفنانة من الجيل الشباب وصوال الى نجوم الفن العراقي ورواده وقد كان 
هذا العمل هي قصة بغداد تمتد من أبو جعفر المنصور حتى سقوط الصنم وقد بذل القائمون على العمل 

جهدا متواصال من أجل أنجاحه بهذه الصورة .
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بغداد تفتح اشرعتها للفنانين 
العراقيين المغتربين وتكرمهم
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وكيل وزارة الثقافة األستاذ طاهر الحمود يؤكد على االنجازات والمشاريع مابعد فعاليات بغداد
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كلمات متقاطعة 
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طرائف
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العباءة ... من أميرات لبنان ... إلى الوسط الشعبي

   
    
 


   
   
      


     
   



 
 


   
    


 






   

 
  
    


 

 

 



 
















     



       









 







عمودي أفقي

ابراج اليوم
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  رجال شرطة من الكارتون لفرض قوانين السير في الهند
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شرطي يطلق النار على 
أصبعه للتخلص من محبسه
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أول سمكة قرش 
برأسين في التاريخ







    
    

   



لم تفقد العباءة وهجها في لبنان رغم تغير طبيعة الحياة وإيقاعها. لكن رغم أنها 
ارتبطت بعراقة التراث وال تزال تعتبر جزءا ال يتجزأ من الفلكلور المحلي، اال انها لم 
تتخلّف عن ركب الموضة العصرية، سواء لناحية التصميم أو القماش أو األلوان أو 

االكسسوارات التي أدخلت عليها.
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*البد أن تعطينا نبذة عن تاريخ السينما العراقية؟
       &
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*اين ستعرض االفالم المنتجة؟

       &
        


التي  االفـــالم  مضمون  فكرة  لنا  تعطي  *هــل 

ستعرض؟
&
   
       
     
    




         


*كيف سيتم العرض السينمائي وما هي االوقات التي 

خصصت لها؟
         &
         


*هل لكم رأي في اختيار النصوص التي اعدت لألفالم؟
          &

          

        
        
         



الموافقة  بعد  مالية  حقوق  للمؤلف  يعطى  *هل 

على قبول النص ؟
          &

          


عن  التفضيل  لها  سينمائية  اعمال  هنالك  *هل 

االخرى؟





االفالم  هذه  في  عراقية  كوميديا  هنالك  *هل 

الجديدة بعيدا عن الحزن؟
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*هل انت راض عن عملية االنتاج السينمائي االن؟
           &
         
      
      
    




        

 



* كيف ترى مستقبل السينما العراقية ؟

           &




        


* ماذا تحب أن تقول للسينما أالن ؟

        &
        
        
        
        


* هل لديك ما تقوله قبل الختام ؟

        &


2013

2011 &

كانت لنا جوالت كثيرة لدائرة السينما والمسرح  من خالل عملنا األعالمي ومتابعة النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام فيها على مدار العام بدء" من العروض 
المسرحية  الى الجلسات والندوات وغيرها من االنشطة وحاولنا مرارا" وتكرارا" أجراء حوار خاص مع السيد قاسم محمد سلمان مدير قسم السينما  لهذه الدائرة أال أن 
محاوالتنا لم تتح لنا ذلك بالرغم من تواجده بعض االحيان في مكتبه  وأكتشفنا بعدها سر ذلك  وعرفنا أنه مشغول بحبيبته التي فرضت عليه التفرغ اليها فقط وعدم 
التخلي عنها  مهما كان أالمرالسيما هي على موعد االحتفال بعرسها الذي ينتظره كل محبيها في أرجاء العالم وهذه الحبيبة التي شغلته وأخذت من وقته الكثير ولم 
يستطع أن يبتعد عنها تستحق هذا الحب وحقا كان السيد المدير عاشقا وولهانا حد الجنون الن العشيقة هي العاصمة الحبيبة ( بغداد ) ساحرة الدنيا وقبلة االبداع والتألق 

ومدينة ألف ليلة وليلة..
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العدد(354) الثالثاء 2 نيسان 2013

    
    

أخبارهم

كانت لنا جوالت كثيرة لدائرة السينما والمسرح  من خالل عملنا األعالمي ومتابعة النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام فيها على مدار العام بدء" من العروض 
حوار / ليلى مراد








 



      
      
   

      


      



سامي قفطان وباسم 
قهـــار.. في (خيبر)

صبـــا ابراهيـــــم تحضر 
لمفاجأة في (نزف جنوبي)
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التي  االفـــالم  مضمون  فكرة  لنا  تعطي  *هــل 
ستعرض؟

التي  االفـــالم  مضمون  فكرة  لنا  تعطي  *هــل 
ستعرض؟

التي  االفـــالم  مضمون  فكرة  لنا  تعطي  *هــل 
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