
اهداف سياسية ال فنية تؤخر اطالق قوت الفقراء من مطابخ الطهاة.!


    

    
 
    
     
    
    


     

""  

    
     


 ""
   
     
    
 
    
   



    

   " 
     
   

  
  

     "
    
     
   
  "  

    


 "    "2011
   

150

    

" "
    
   


   

   




    





   

   
    


  
     "
4.2   
     



    
    
  
     





   

    


   

 



"
    
    
  





    



2013
"
    
  


    

"

     
    

2013


    
   


2013

50020121687 العدد(335) الثالثاء 26 شباط 2013

äáj€a@á‡´















2

8 

6
4




       ""

      
       
""   "" 
"
  ""    







""
        "
         


      

         

       "  "
 " "     
      ""  
       ""







 ""


  
       
      
   

""      



من هو الطائفي ؟



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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شفاء طالباني وعودته ضرورة اليقاف نزيف االصوات الداعية لتهديد السلم االهلي

اقرار الموازنة بصفقة"مكوكية"خفية..
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العراقية تهنئ (الزوراء) باعادة صدورها
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االرهاب يستهدف "سنة العراق و"شيعته"
الداخلية:"القاعدة"هدفنا الستراتيجي و"البطاط"مطلوب للقضاء
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صفعة فوالذية ضد تنظيم القاعدة ..
متظاهرو االنبار يهاجمون قطر والسعودية ويؤكدون: النختلف مع الحكومة


    

    

    



 "   ""



 "   " 
"

 "   
    
    
"   
"
    

"
  "    



 "   "
  

"
      
      
     

     
    



العراقية تبحث مع الكتل االخرى تعديل مسار العملية السياسية


     
     
     
   
      



     
    
     
    






    
    




نائب مسيحي يدعو الى 
التنازل عن المطاليب الحزبية
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التنمية الدولية  تمنح العراق قرض بقيمة مليار دوالر
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الموانئ تستقبل اربعة بواخر تجارية من 
جنسيات مختلفة وبحموالت متنوعة

الشركة العامة لصناعة االطارات تتعاقد 
مع شركة ماليزية لشراء ماكنة لبناء االطار

اكتشاف تل أثري على مسار 
طريق قيد اإلنشاء في ديالى
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متابعات محلية العدد(335) الثالثاء 26 شباط 22013

امانة مجلس الوزراء تسجل تقصيرا في تقديم الخدمات لناحية الحسينية

""

ـــوزراء،  ال لمجلس  العامة  االمــانــة  سجلت 
المواطنين  شؤون  دائرة  اجرتها  زيارة  خالل 
والعالقات العامة إلى ناحية الزهور [الحسينية] 
يوم أمس قصورا واضحا في تقديم الخدمات 

الهالي الناحية.
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”تحرير“ بغداد!
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التجارة تنظم استفتاء حول رغبة المواطن بتسلم الطحين او استالم الخبز او استبداله بالنقد

شبكة الراصد البحرينية  .... تقدم مسيرة الثوار بوقائعها الحقيقية 





   
    
     





  
   

 
   


  

   



    



    


    




   
     

  

   

  
  


 


    
  
   




البرلمان يدرس أقرار قانون المجلس األعلى للمياه

  
   

 
   

  

   




         

  
       " 
        
"
"

    
"  "   
  "    
        "
"         
     "   
        







   
  
    
    




    
 
   "
    

   
"   
 "   

  "




  "  


  
   
   
    
   

"
   

   


  







    
  








   





   
    



   3130 

  2012 







   41 
2007
   
     
    
   


  



   
95%
     

   


    



اكسن موبيل تبدأ المرحلة االول للتنقيب في اقليم كردستان
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طقس االيام االربعة المقبلة بين الصحو والغائم 
جزئيا ودرجات الحرارة بمعدل 21 مئوية
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الصحة تقيم المؤتمر االول لذوي المهن الصحية




85%
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تربية واسط: استكمال انجاز مدارس ذات ثالث طوابق بنسبة 85 %
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أشرس المعارك المينائية المستقبلية معركة الفاو وقناة السويس




    

    



    
   

  

 

 
  




    

  
   

    
   







   








   
   


   


   




 


    



    

   

   
   
  
    
    
 





للحريـة كلــمـة العدد(335) الثالثاء 26 شباط 32013



الربيع العربي واالغتصاب الجنسي!
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مدينة ال تقبل القسمة 

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
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المفتـــــــاح السحـــــري




















التجاوز والفوضى.. طبيعة ام تطبع؟
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تحقيقات العدد(335) الثالثاء 26 شباط 42013

المكتبات من حضارة سومر ... الى شارع المتنبي
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ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع وأثارها على صحة المواطنين”راشد” لم يزرع.. والمحاصيل المستوردة تغنم أسواقنا!
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مرحبا



التفكك السياسي في العراق
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العدد(335) الثالثاء 26 شباط 52013

عربية ودولية

البحرين: خالفات في جلسة الحوار الوطني الرابعة بعد مطالبة المعارضة بوجود ممثل عن الملك
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ما الحب إال جنون
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العراقية - خاص:

قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين، والمشاركة في الحوار الوطني، أن 
غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني، يجعل المشهد 

مفتقرا لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.




      
        

   
       
       
 
      
 

       

  
     
      
    
      

       



إتالف لحوم مجهولة المصدر 
في المدينة المنورة
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مصر تتخلى عن فكرة طرح 
أسهم شركات الطيران 

المدني في البورصة



اصابة رجل امن وطفلين خالل شغب بمخيم 
الزعتري لالجئين السوريين
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مالك داماك اإلماراتية للتطوير العقاري يتهم حكومة مصر بعدم الجدية بوتفليقة: الوضع في مالي خطر على الجزائر
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ليبيا تطمح إلنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2013
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المستشارة األلمانية في زيارة إلى تركيا
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جون كيري يصل إلى لندن في مستهل جولته الخارجية
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في ضيافة نادي الصيد العراقي (منتدى الصيد الثقافي)
المــــــرأة فــــــــي درامــــــا حامــــــد المالــــــــكي
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الفنانة التشكيلية أيناس غازي في (أكبر من الكلمات) المعرض الشخصي الثالث
العراقية - خاص

الذي حمل عنوان  الثالث  التشكيلية معرضها  الفنانة  أقامت  البغدادي  الثقافي  المركز  في 
(أكبر من الكلمات المعرض الشخصي الثالث ) وقد تحدثت لجريدتنا عن هذا المعرض قائلة 
: يشكل لي هذا المعرض هو استعراض لثالث معارض اقمتها خالل سنتين واردت ان يراها 
ذكر  غازي  ايناس  بأن  الكثير  وقد طن  الفوتو  بعد شاهدها عن طريق  بالمباشر  الجمهور 
(35)لوحة من مجموع  االن   اعرضها  التي  لوحاتي  مع  ليروني  اليوم  لذا جئت  انثى  وليس 
حصيلتي التي تبلغ (65 )لوحة فنبة وانا احاول أن اعطي في شكل معظم اللوحات االسلوب 
السريالي الذي تعودت عليه وقسم من لوحاتي بيعت لمواطنين من هواة الفن التشكيلي 

ومنها  الاستطيع نقلها هنا لكبر حجمها الذي يبلغ المترين..
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العراقية - خاص:




  
   2013


   

61
   
  



   


   
  
    
   

 
   






   
  

    



   





 –  
   1984

   

   




   
  


   


 

  
 
 

   


  


  
 

   



   


   
   



  
  

  





 
 

 
 




 


   


    


    


    

   


 1272007

   
   

   
   
  





 

    



   
    
    


    



أتحاد المصورين العرب فرع العراق وجائزة الصورة الصحفية 
نقيب الصحفيين العراقيين يشيد 

بدور شهداء العدسة
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في دائرة الفنون التشكيلية مكامن اللحظة لخمسة فنانين بخصوصية متفردة..

    

     
  
    
     
     

  
 







رياضة العراقية العدد(335) الثالثاء 26 شباط 72013

مرحبا
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الشرطة يستعيد الصدارة من دهوك بعد فوز صعب على الزوراء
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كل أسبوع



وعاد مشجعوا الستااليت! تغلب فريق الشرطة على فريق الزوراء في القمة 
الكروية التي شهدها ملعب الشعب الدولي، 
عصر األحد، وجاءت ضمن الدور الـ16 لدوري 
النخبة،حيث إنتهت المباراة بفوز الشرطة 
بهدفين لهدف واحد، ليتمكن من العودة إلى 
الصدارة، فيما بقي الزوراء في المركز الرابع.

العراقية - خاص:

     2 4    

تغلب فريق الشرطة على فريق الزوراء في القمة 
الكروية التي شهدها ملعب الشعب الدولي، 
 لدوري 
النخبة،حيث إنتهت المباراة بفوز الشرطة 
بهدفين لهدف واحد، ليتمكن من العودة إلى 
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الصربي بتروفيتش مدرب 
للمنتخب الوطني لمدة عام
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باسم قاسم: اختيار المدرب الصربي لقيادة المنتخب اهانة للكرة العراقية!
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المالكي: حلم بناء مدينة البصرة الرياضية أصبح واقعًا
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اتحاد المالكمة: عشرة من حكامنا اجتازوا 
الدورة الدولة وخمسة فشلوا في االختبارات
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رياضـــــــــــة عالميـــــــــة

مدرب الكهرباء سعيد بالفوز على النجف
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محترف سوري لفريق 
الشرطة بكرة اليد
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المنتخب النسوي يستعد 
للمشاركة في بطولة الخليج
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سوانزي يخطف كأس الرابطة ويتوج 
بأول ألقابه التأريخية

59



   
  

 "

 "

 


    

     
   

  

    
   

    

    

   


40

   
   




    

    

   


 40

   
   
  15 


 59 
  



 

 




  

   


 

 







    
    
 –

   








  


  3   
   

5

   





   
 
  


12960

      
 9855
3

 500   
   
  
   
     " 


   



  17 
 " " 

   
14   
2013 

 
     

"

فيدرر: ال أفكر في االعتزال حاليًا
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مانشستر سيتي يعرض 60 مليون دوالر مقابل ضم فالكاو
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استطالعات
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مجانين العراق ومشّردوه... نجوم حينًا وأجساد مفخخة أحيانًا


في الحلة، يقضي موحان يومه متسكعا في السوق القديم، فإذا حلّ الليل انتحى زاوية وافترش 
االرض، ليقضي ليلته في العراء على الرغم من البرودة الشديدة. وإذا ما تمكن موحان من 

الحصول على قنينة من الشراب تنسيه همومه، فإنه يقضي أسعد اوقاته.
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بدأت فكرة أنشاء شارع الرشيد في عهد سليمان باشا الكبير والي بغداد عام 1780 ولضروف مرضه الذي 
كان سبب وفاته الغي تنفيذ المشروع وتجددت الفكرة في عهد الوالي حسن ناظم باشا الذي أراد أنشاء 

شارع جديد في بغداد .
فاحضر مهندسي الوالية لتقديم ارائهم ومخططاتهم للشارع المزمع أنشاءه فراها فكرة مالئمة للتنفيذ 
شرط عدم هدم جامع أوكنيسة ,وثم رسم المخطط على هذا االساس ,ولكن عزل الوالي أجهض المضي 
في المشروع .وفي عهد خليل باشا وتلبية للحاجة الماسة أنذاك لفتح طريق يمتد ن الباب المعظم الى 
الباب الشرقي .لزوار السراي مقر الحكومة من قبل القناصل االجانب الذي كانوا يسكنون على ضفاف نهر 

دجلة في الباب الشرقي وكبار الشخصيات البغدادية من االعيان والوجهاء . 

شارع الرشيد يفقد هويته التاريخية والحضارية
 

 11937         

موظفون مهددون بالحبس بسبب كفالتهم لآلخرين
ظاهرة البيع بالتقسيط تراكمت في السنوات األخيرة مثل شراء قطعة أرض أو 
الدخول في مشروع صغير أو شراء سيارة وكل هذه تتطلب تقديم كفالة موظف 
يمتنع  ان  بعد   ، برزت  المشاكل  من  الكثير  لكن  دائرته  لتأييد  وفقا  حكومي 
العالقة  صاحبة  الجهة  أو  المصرف  يقوم  عندها  التسديد  عن  القرض  صاحب 
بأقتطاع جزء من راتب الكفيل أي الموظف بينما يتمتع المكفول بجميع مزايا 

ماتسلمه من سلفة ..

–

     
    –   
        
     




      
        



  
        
    



 







      

      
      

 
     
   



الحنين الى... زمن (البريمزات)! الزهور والتحفيات تحول البيت الى جنة صغيرة
) ومازال  (البريمزات  (أبو حسين ) في مهنة أصالح  ألخال  ستون عاما مرت حتى أالن على عمل 
والطباخات  الصوبات   ) كتصليح  عليها  جديدة  مهن  ودخول  أنقراضها   رغم  مهنته  في  صامدا 

المنزلية )..

بعد تحسن الوضع االمني واالقتصادي بدت عالمات االرتياح على الشارع العراقي واضحة  وراحت اهتمامات ربات البيوت 
تتجه نحو ايجاد بيئات مريحة صاالت االستقبال ومدخل البيت بما يتفق مع اهتمامات كل عائلة ونوع ثقافتها , ما ادى 

ازدهار تجارة بيع الزهور واشجار الزينة بمختلف احجامها فضالً عن التحفيات . تقليد الجيران لبعضهم .. 
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اخبار فنية العدد(335) الثالثاء 26 شباط 92013

تامر يحصل على تصاريح ”بحبك أنت“راغب يرد على ملحم بركات وعاتب على روتانا

خالد سليم يستعد لدخول ”حكاية حياة“



الفنان ملحم بركات  الفنان راغب عالمة عن صمته تجاه ما قاله   خرج 
في حقه وحق عدد من زمالئه في أكثر من لقاء صحفي خالل األسابيع 
الماضية، وسجل راغب عتبه في تغريدات نشرها الفنان اللبناني امس  
قبل  من  عليه  الهجوم  تكرار  بسبب  توتير،  على  الشخصي  حسابه  عبر 
الفنان ملحم بركات عبر أثير إذاعة تمنع أغنياته، حيث قال: “أيضاً وأيضاً 

يتهجم علي الفنان ملحم بركات على راديو روتانا اآلن في بيروت.
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الـــفـــنـــانـــه قــمــر 
اللبنانية تغار من 

«ألماس الخليج»
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أنغام تنضم لـTwitter … وأحالم تروج لها
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بعد البوم "مصيبة " راشد الماجد يطرح "تدخلين القلب"
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شذى حسون تسجل " يا وفاك" في استديوهات فايز السعيد
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نيكول تشارك منذر ريحانة بطولة “العقرب“
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الفنانون يتعرضون للسطو المسلح بعد ثورة 25 يناير.. والفاعل مجهول
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إليسا ترفض مجاملة ''شعيل'' بـ''اكس 
فاكتور''.. وابنه يبكي ويرفض التصوير



ثقــافيــــــــــة العدد(335) الثالثاء 26 شباط 102013
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منهاج حافل لدائرة السينما والمسرح ضمن فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية

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

العربية عقدت  للثقافة  بغداد عاصمة  وفعاليات  الكبير  االستراتيجي  المشروع  انطالق  مع موعد 
دائرة السينما والمسرح احدى دوائر وزارة الثقافة مؤتمراً صحفياً تناولت فيه كالً من مدير عام 
قسم  ومدير  الجبوري  اسماعيل  السيد  العام  المدير  ومعاون  المهدي  شفيق  الدكتور  الدائرة 

المسارح حيدر منعثر ماتم انجازه من قبل الدائرة ضمن فعاليات المشروع . 

هيئات الرقابة في العراق... 
هل تتصادم ام تتكامل؟؟



      

     
      
     
       


 


       


        
     









       



       

   
      



        














  

       
       


       





     
       
      





       
 
     




     





















كلمة في قصيدة





      








   



    










    











  




مساجلة بين حبيبين ..





      





   

    










   



























     

























 مساهمات واعدة


معنى الحب

فال اتكون 
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أطوار الغناء الريفي والبدوي في العراق
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دعمًا لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 
المفتش العام لوزارة الثقافة يتفقد أداء دار المأمون للترجمة والنشر
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بحث تطوير العالقات الثنائية مع مدير 
المركز الثقافي العراقي في السويد
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كلمات متقاطعة 
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عكركوف.. أحدى الممالك البابلية تميزت بزقورتها الشامخة


    


     







   

    
    













    

    


    
    
















 



       






      


       




















عمودي أفقي

ابراج اليوم
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مصادرة 200 ألف كرة قدم مقلدة في البرازيل
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بريطانيا تمنع دعاية 
عطر لكونها «مثيرة جدا»

  
   
  
32  200 

   
     
    
   
1981   
  5  

 
   
    

6”
  “7 
 
   
   

20032

   

 

ماسح أحذية يتبرع بـ 200 ألف 
دوالر لمستشفى أطفال
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الـــصـــحـــفـــي مــحــمــد 
هاشم في ( التي  تي)

خضرفي  الــفــقــار  ذو  
ــة) ــظ ــق ــي ـــــــالم ال (أح

   



 



















  
 
  

    


   

    


   
   




 
  
   
    
   


   

  

 



  







جومانا تستعد 
لـــ"صــنــدوق" 

رمضـــــــــان



      


 


           





      

 

           


كاظم الساهر: يؤيد الحياة الزوجية واالستقرار األسري
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الفنان خليل فاضل خليل يتجول في حدائق بغداد


  
  

  



 
 
      

 2003


     
    


 



   


1997  

   
  2012





  
  

  



    
    

    
     


     










 


 



   
"


 

   
2012





  
  

  











  


   

    


   
   




 
  
   
    
   


   

  

 



  







جومانا تستعد 
لـــ"صــنــدوق" 

رمضـــــــــان



      


 


           




كاظم الساهر: يؤيد الحياة الزوجية واالستقرار األسري









 







 


   

    


   
   




 
  
   
    
   


   

  

 



  





جومانا تستعد 
لـــ"صــنــدوق" 

رمضـــــــــان



      


 


           




كاظم الساهر: يؤيد الحياة الزوجية واالستقرار األسري
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ــة هــنــد نـــزار  ــشــاب ال
تنتظر فرصة النجومية
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