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احذروا، بايدن..!!



assad_assad43@yahoo.com
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أرادة اجنبية تعرقل الحلول.. 
التصعيد ال يخدم الشعب.. 
واألمال معقودة على العقالء



   

    

     

     

   
    
   


     

      

    






   

     



    





 

    


      
    








 





   
  

 

     







    



      
    
     


     
     
   





جيش (( البطاط )) وتداعيات األزمة الراهنة
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تخصيص 832 مليار دينار 
لقطاعي التربية في العراق

جامعة بغداد تنّظم دورة عن 
أساليب الّتفاوض بالّنظام القانوني 
وتطلق مشروع الّتوعية القانونية
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محافظ ميسان يتابع سير عمل مشروع 
مسقف صالة الجمعة في مدينة العمارة

مجمع بلد السكني يشارف على االنجاز

وضع خطة لنقل مياه دجلة الى 
محطة إسالة في بعقوبة
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العدل تعلن االنتهاء من إعداد اتفاقية تبادل السجناء مع بريطانيا
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امانة بغداد تبدأ حملة  لتشجير الشوارع
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األنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في عموم العراق
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تحديث مسارات خطوط 
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تشغيل منظومات تشويش ومراقبة في ثالثة سجون





     

    
%40 

  





     

 





     
 

     

    
     
  % 11   
   
 

  % 10  
    
 
  
     



    
   



   
     
 
    

    




   
   

 
     

    
 

    
   



     


  
    

     
   4  








   



   



      



   
  

    
    
    
      



مجالس المحافظات وشريحة الشباب


     
   

     
 

   
  

   
   
   
    

   
   
   

    
  

   



    
   
 
  
   



   



    
    

    
   
  
    

  
   
    
    



   

  
   



 
  
  

  
    
  





    


  


   
   
   




  
   

 



للحريـة كلــمـة العدد(333) الثالثاء 12 شباط 32013
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تحقيقات العدد(333) الثالثاء 12 شباط 42013

بين المولدات وانقطاع الكهرباء:
آثار نفسية وسلبية على الصحة العامة للمواطن العراقي
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المرأة المعيلة... تواجه ضغوط الحياة بأرادة صلبةمقاهي بغداد .... تتحول الى مسارح في عهد (الرمـل)
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العدد(333) الثالثاء 12 شباط 52013

عربية ودولية

المعارضة التونسية: صعوبة عبور المرحلة االنتقالية بمواجهة االسالميين
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مرسي يرحب بمبادرة "النور" لحل األزمة مع المعارضة
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السعودية: توقع ارتفاع قيمة التجارة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب االردني
اإللكترونية الى 50 مليار ريال بحلول 2015
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اوباما سيقترح تخفيضا كبيرا في الترسانة النووية االميركية
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مجلس النواب المراهق العجوز

من القلب





رياضة العراقية العدد(333) الثالثاء 12 شباط 62013
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الشباب ينفي رغبته اللعب أمام نظيره المصريالشباب والرياضة تتابع تنفيذ المنح المالية المشروطة في اندية كربالء
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ريكارد التحاد القدم السعودي: 
"ادفعـــــــــوا.. أو أشتكيكـــــم"





  


   

  
"
  

"
  

  
    "

   
   

   
    


    


"

 

   





 





  
  


       
 " " "


 

     
 


 


 


     
 
     
 
     

600 600 600




77      

     
 6985

 14
       
   1718  
    ""
19      

1624 2025 15


     

2008
      

   
     108111


6980

     
   5977   

7283
     
    




     

  



برشلونة ريغال بطال لكأس ملك إسبانيا


 
 
  ""  13  


45

34 
   

        
28       2     
 

      


       


50
  


  57

 "      
 "

" "

ليون يفشل في تشديد المالحقة على سان جيرمان


   




  ""

 




  



 "  "   
   



   





 ""
  ""  
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القوة الجوية والجيش يحرزان لقب بطولة بغداد بالقوة البدنية
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نادي الشرطة يفتتح قاعته 
المغلقة بعد إعادة تأهيلها
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الطفولة غير السعيدة 
تسبب االصابة  بأمراض القلب



المجوهرات اخطر الملوثات التي تسبب سرطان الجلد
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السيدة هيفاء عبود العامري تتحدث للعراقية 
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اخبار فنية العدد(333) الثالثاء 12 شباط 92013
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احالم تتهم زوج نانسي 
بالبخل ونانسي ترد بلباقة

آمال ماهر تستعد إلصدار 
أحدث ألبوماتها
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نوال الزغبى تطرح برومو كليبها 
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ديانا حداد تسجل تعاونها األول مع الشاعرة ”غياهيب“
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روبي تسجل 4 أغنيات جديدة وتستكمل تصوير “ بدون ذكر أسماء“
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هيفاء وهبي تغني 
اليف ”يا مصطفى“
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وليد توفيق: راغب قلدني وربط 
اسمه باسمي كي ينتشر
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عمرو دياب وكاظم ونانسي وأنغام 
يحيون مهرجان الربيع بقطر




   
   
  







 


  

 


   

   





 












يسرا تبدأ تصوير ''إنهم ال 
يأكلون الخرشوف'' خالل أسبوعين





 











   



 




 












      



 
        



     


       


       




الحالني: ُأفّضل الزواج الديني وأحترم من يتزوج مدنيا

  
    
   
     



  












 




    
 




مادلين مطر تكشف أسباب 
انفصالها عن خطيبها
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عوده متجده للكتاب الرائع ( أطوارالغناء الريفي والبدوي 
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من أروع األغاني العراقية جلمة حبيبي .... للشاعر الكبري اِّـرحوم ( كاظم الرويعي)

   
   

 
  



  
   
1965
  
 
   
    



   
   
   

 –


 
    

     


     
""
  " 


    

"
 "   
50
  "  
"



"
 "    


 "  
    " 


"

10
 
  
  



إقامة معرض فني 
لطفل معاق توفى قبل 

شهرين في ديالى
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"شوارع العالم".. قسوة الوطن وخذالن المنفى للعراقي جنان جاسم

      


   
         

 

        

         
           

الفن التشكيلي حلقة وصل بين 
الفنون والثقافات المختلفة
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سمي عند العرب (علم النجوم او علم الهيئة )
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الطبيب كاظم القريشي يتحدث في عيد الحب 
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