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اين الحقيقة؟


assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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والبعث عادت لألنبار
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البرلمان ينهي قراءة ثالثة قوانين 
ويرفع جلسته إلى الثالثاء المقبل

وزراء العراقية يقدمون استقاالتهم إلى رؤساء كتلهم
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مطالبة بادراج  تعديل قانون المساءلة على جدول أعمال البرلمان
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السنيد: اوصينا بتامين كاميرات مراقبة 
وطائرات ومدرعات لقوات الحدود
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السعد تحذر من كارثة 
انسانية في البصرة
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الجوراني تشكك في جدوى اجتماعات قادة الكتل بإنهاء األزمة
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الصحة تعلن عن تسجل (22) إصابة 
باألنفلونزا الوبائية في بغداد

محافظة بغداد توزع مبالغ التعويضات 
لمتضرري االمطاراألسبوع المقبل
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بناء مطار مدني في ديالى

الموارد المائية : إنشاء مجسر 
تسهيل حركة المرور شمال بابل

عمليات دجلة تطلق سراح 100 معتقل 
في ديالى وتعد باإلفراج عن آخرين

صحة االنبار تدعو جماهير الحذر 
من انتشار األنفلونزا الوبائية

أخبار المحافظات أفتتاح مجمعي كربالء وبابل المروري لتسجيل المركبات ومنح أجازات السوق
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وزارة التربية تجهيز (4175) كرفان 
لتربيات بغداد والمحافظات
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أمانة بغداد تطلق حملة لحد من هدر الماء الصافي 
وتناقش التخصيصات المالية
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وزارة التربية تباشر بتنفيذ مشروع بناء (275) مدرسة
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وزارة الكهرباء: سنتسلم اول 15 موقعا لتوليد الطاقة من اشعة الشمس والرياح نهاية هذا العام
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عشائرنا العراقية تجتمع تحت علم الوحدة الوطني
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«دولة العراق األسالمية» خرافة التكفيريين في زمن العولمة!
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النطق السليم والمنهج القويم في «رفض االقليم»
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اعوام الحزن ...

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 
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لالستفسار واالعالن مراجعة مقر الجريدة الواقع في












كذابون ال تصدقوهم!
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ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم 
الزمان تبسم وثناء
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االبحاث الجديدة تؤكد ان فوائد الرمان قد تصل الى الشفاء التام من االمراض الخطيرة
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ربع ساعة من الضحك يوميا تقوي جهازك المناعي
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البدانة تزيد خطر إصابة األطفال بحصى المرارة
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المرأة اكبر سنًا يوم األربعاء واسعد ايامها الجمعة!
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علماء يخترعون جهازًا يعرض 
األحالم أثناء النوم
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مرحبا



أطــباءاليبتسمون
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تحقيقات

الذي خسرناه لن يعود.. والذي ابتلعته الزواحف أصبح من ضمن المفقودات الثمينة
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ال أمان يعادل األمان داخل حدود الوطن

     
        
     
 

  
     
      
         

      


      

        


        
     
        

       
         

 



      


    



    






    

  
 
  







   

    

   


    







    
  

     
   
   
 







    
 

    
     


 

 
 
  
 
 



  

  



  

   

  
     








   



     
 
      
  
    
 
    



   
    
      


    
   



األشراف التربوي ... العمود الفقري لمسيرة التربية والتعليم
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بغداد تشكو اهمالها .. فمن يعيد لها جمالها
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بشار مصطفى: األولمبية الدولية حددت مطلع نيسان 
موعدًا النتخابات المكتب التنفيذي

تعليمات االتحــــاد االسيــــوي تجبر أربيــــــل على 
أالستغناء عن أحد محترفيه


 


     




       
     

      
     
      
      


  
       


 
   

       


  
      





كرة الطلبة
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سوابق حكم "الكالسيكو" تقلق ريال مدريد 
وبرشلونة في مباراة الغد

سوابق حكم "الكالسيكو" تقلق ريال مدريد 
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ريال مدريد يتعاقد مع حارس أشبيلية 
لتعويض غياب كاسياس المصاب
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تشافي يحذر من كالسيكو الكأس رغم 
الغيابات في صفوف الريال
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نادال يعود إلى مالعب 
التنس عبر انديان ويلز
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حكيم يقود المنتخب 
في مباراته األولى 

بتصفيات كأس اسيا
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حارس محمد: المنتخب بحاجة لنشأت وكرار وقصي
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حارس محمد: المنتخب بحاجة لنشأت وكرار وقصي
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ثيل ملعب المدينة الرياضية في البصرة 
يشيب قبل افتتاحها 


 

" 
  

    

  "    "21

21
"   
 "  
    
"    " 


"
"
     


"
21
   

      
   "  
    

"    
"
   

"

همام طارق ينفي رفضه لالحتراف ويفضل اللعب في قطر

     
   


    "  
      

    "   
  "    
     "

      
""



"      





أربعة حكام عراقيين يديرون تصفيات كاس أسيا
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