
الخالفات تؤجل اقرار قانون العفو.. 
البرلمان يرفع جلسته ويستجوب وزير الشباب غيابيا
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ازمات,,ازمات..!


assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية



    

    
    
    

  

"

"

    
    
    
  





  
   
  



(العراقية) تهنئ مؤيد 
الالمي النتخابه نائبا أول 
التحاد الصحفيين العرب
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اوباما: الطالباني صديق حميم لواشنطن 
وزعيم حيوي للعراق الديمقراطي
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الكويت: عالقاتنا مع بغداد وإقليم كردستان في تطور مستمر
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داعيا الشركات اليابانية لالستثمار.. 
الخزاعي يستقبل سفير اليابان ويؤكد 

ان الحوار هو طريق حل االزمات
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الثقافة النيابية تناقش مقترح قانون تكريم العلماء واالدباء والفنانين
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أئتالف المالكي: البرلمان فاشل وحله 
أفضل سبيل لحفظ العملية السياسية
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أتحاد أم أنفصال ... ( 2 )  !!؟

رأي



العراق يوقع مع السودان مذكرة للتعاون 
في قطاع االسكان واالعمار
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باالمتحانات الخارجية


 
  


 "     






"
    
     
    
      


42  



جامعة بغداد تشارك بمؤتمر 
دولي في بريطانيا
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النقال.. نعمة أم نقمة؟
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أمانة بغداد تعلن عن ضوابط الدعاية االنتخابية بالكتل السياسية
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الدفاع المدني يسيطر 
على حريق اندلع في 

سوق الشورجة 
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توقعات بسقوط المزيد من المنازل القديمة 
عند هطول اإلمطار
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التخطيط : إطالق الصرف للمشاريع مرتبط 
بالمصادقة على الموازنة

  

  
  

  



 
  



   


   
   
  




    



   
     








   
    


  
     



البيئة والعلوم والتكنلوجيا تعتمدان آالية مشتركة 
لمعالجة واتالف المخلفات الخطرة
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األلغام تمنع انطالق مشروع ربط العراق 
وإيران عبر سكك الحديد




    










التميمي يدعو الناخبين 
الختيار الرجل المناسب




   
   
   
   
    

   
   

   





   
   
 


   
   

  
   

   
   





   
   
  
    






   
   
    



    

     

    

    



   

   
   
   



   

   

   


   
   
   
   





التظاهرات.. فخ السقاط  (الشعب) وليس الحكومة..!
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عبدالزهرة وكاكا خورشيد
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كريات الحكم الضارة ..

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
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لالستفسار واالعالن مراجعة مقر الجريدة الواقع في






 


                








مالحظات على ازمة التظاهرات الراهنة
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اقرار الموازنة التخطيطية/2013؟؟
حتى أن البرلمان معطل؟!

من القلب



جماهير الشعب العراقي :

ال..للتقسيم والطائفية .. ونعم لوحدة اإلخوة والكرامة
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العراق ... من العنبر الى نوعية األرز العديم الطعم
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رغم توفر أجواء الحرية وعدم وجود رقابة

االديب العراقي ما زال يعاني من محنة الطبع والنشر والتوزيع!
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عربية ودولية

قضاة: يجوز إخالء سبيل مبارك في نيسان المقبل
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االرض تعتب على ابنائها     
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بوتفليقة يسعى إلى إدخال تعديالت دستورية
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الهند تتهم 
باكستان بالتخطيط 
الشتباك دموي عند 

حدود كشمير
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أنشطة الصين الفضائية تقلق أميركا
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انفجار يستهدف قافلة للقوات 
األفريقية في جنوب الصومال
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كوريا الشمالية تطلب سالما دائما بدل الهدنة مع جارتها الجنوبية
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تطور إيجابي في وضع تشافيز الصحي
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رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 
يقوم بأول زيارة إلى بورما 
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مظاهرة في روسيا ضد حظر تبني أطفالها
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بين واقع األرض والجمهور وفرضية األفضلية التاريخية
اليوم أسود الرافدين في البروفة قبل األخيرة نحو لقب غاب منذ ربع قرن
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 عرس خليجي  عرس خليجي  عرس خليجي 
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مرحبا
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سالم شاكر: استفدنا من زيكو فنيًا ولكن حكيم أقرب إلينا لمعرفته كيفية استنهاض الهمم
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كل أسبوع



أكثر من مجرد كأس

اعتبر مدافع منتخبنا 
الوطني سالم 
شاكر أن حكيم 
شاكر المدير الفني 
للمنتخب أقرب 
لالعبين من سلفه 
البرازيلي زيكو الذي 
استقال من منصبه 
الشهر الماضي الفتا 
إلى أن شاكر يجيد 
التعامل مع الالعب 
العراقي ليس 
فقط لكونه مدرب 
وطني بل ألنه العب 
سابق يقدر ظروف 
الالعبين ويعرف 
كيفية استنهاض 
هممهم واستخراج 
أفضل مستوى 
لديهم.



االتحادات الخليجية توافق على إقامة خليجي 22 في البصرة عام 2015
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حكيم شاكر: قادرون على هزيمة 
البحرين وتمنيت مواجهة قطر
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ناجح حمود يعبر عن قلقه من مواجهة اليوم
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اعتماد استضافة البصرة لخليجي 22 رسميًا
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مدرب اليمن: على العراقيين رفع سقف 
طموحاتهم نحو المونديال بوجود هذا الجيل

     
    

     
  
 



  




  


 
   
   

   
       

    

  
    
    

   


  
 






  






    
   
    
    




 



 

    

    
    

     



 
       
       

        
         
 

        


  



يونس محمود: المنتخب 
الجديد أثبت شخصيته 
وجاهزون إلحراز الكأس
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رعد حمودي يشيد بالحفاوة التي لقيها المنتخب في البحرين
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تلقى عرضًا من أحد األندية السعودية .. أحمد ياسين يحل ثامنًا في استفتاء أكثر العبي العالم شعبية
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أحمد راضي: كأس 
الخليج لم تعد بحجم 

شعبيتها السابقة
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سيدكا يتوقع فوز منتخبنا الوطني بخليجي 21
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سينما ومسرح
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الفنان محسن العزاوي يحكي قصته مع الفن في أتحاد االدباء والكتاب في العراق














 




   


    
    



   


  



     


 
    



    



      
    



 
    
      






    



سيرة الفنان في سطور
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بعد االشاعة الكاذبة اليوم في أتحاد االدباء االفنان 
جالل كامل ضيفا بمنتدى االذاعيين والتلفزيونيين

متابعة : عباس الركابي
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الفيلم الروائي (( نجـــم البقال )) خطوة على 
طريق انعاش السينما العراقية



           


     







        
    
         


     
     
















    
      

   
     

    








           

          
          

            
  

  







ÚÓ”aä»€a@bflaâÜ‹€@ÒÜÌÜu@ÚiaÏi@H@Òcäfla@k‹”@ø@Êb�Óí€aI@›é‹éfl

    

   




2013
     



    

    




العراقية - خاص
       



 
       



    

      




1955

       
         



"برلمان النساء" لعواطف نعيم





  “ ”

  41


   36.2
35   

 
 





         “ ”
 1983   50 

29.5

28




  “ ”



  “ ” 
 

   
    

 

 
    
   
   




    

   





 


  
   


”  
   “ 
  

     
    




  “ ”  









    

   

  

 
    
    

    


 
 



  
  



   

   


  


 







  

 







 
   



   




  
    

   





   
  
  




 


   
 “”
   

   



اخبار فنية العدد(329) الثالثاء 15  كانون الثاني 92013

سمية: زواجي من رجل يكبرني سنا جعلني اخونه
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ميريام بطلة مسلسل جديد

عمرو دياب ..  أغنى مطرب عربي
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مصممة األزياء مي حسام خالص قدمت :
أزياء بعبق بغداد والتاريخ بروح معاصرة
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