
عدم اكتمال النصاب يؤجل جلسة مناقشة الموازنة الى ظهر اليوم
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العراق, مانحا او محتاجا..؟



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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عفتان "عراقيا" قبل أن يكون "عالويا"

"كافتيريا"البرلمان المكان المفضل للنواب.. 
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العراق يزود مصر بـ"النفط الخام"عبر العقبة
العراق ومصر..  تطابق فكر"االعتدال والوسطية"لحل االزمة السورية
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كردستان تعمل على تهيئة االجواء لتطبيق مبادرة بارزاني الزبيدي يدعو لجمع مطالب المتظاهرين بسلة واحدة 

 





65


  

   

 

   
    
   
   



"   
70
   

   


  
   
"  
  "  
 

   
   
   "
   "
 
   

  
"  
 "  
    




   
    

  
"

   

   

   31 
    

  

   
   


   
24 



 70 
   
  



"   

   70



  

  
""
50
   
 16 
  " 
  " 


"

مسلحون يقتلون ٦٥ جنديا سوريا بقافلة متجهة لسوريا عبر األنبار
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نواب يطالبون الحكومة ألزام المقاولين بشراء المنتج العراقي
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نائب عن العراقية يصف قرار 
االنسحاب بانه"غيرصائب "

الساعدي يرفع ١٨ دعوى قضائية ضد المحمود وحرب
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أسامة كمال: سنعرض على العراق تكرير 
نفط الخام بكمية [4] ماليين طن سنويًا

مصدر حكومي مصري: بغداد والقاهرة سيعلنان 
ألول مرة تشكيل مجلس مشترك لرجال االعمال

    



    
 
    











    


   




متابعات محلية العدد(350) الثالثاء 5 آذار 22013

رئيس تحرير صحيفة العراقية يلتقي العميد مدير مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة لقاطع الرصافة

وكالة  عام  مدير  البدري  محمد  السيد  التقى 
جريدة  تحرير  رئيس  المستقلة  العراقية  االنباء 
عويد  رشيد  عدنان  العميد  اليوم  ظهر  العراقية 
مدير مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة لقاطع 

الرصافة.

العراقية - خاص 
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ايجابيات االنبار
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السفارة امريكية تعلن عن افتتاح باب التقديم لمنح فولبرايت للطلبة

امانة بغداد: دعوة اصحاب المولدات االلتزام بالضوابط البيئية
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الكهرباء: تتعاقد مع شركة المانية 
لبناء 24 محطة فرعية في العراق
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ألياف ضوئية تربط الخليج بأوروبا عبر العراق
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االعمار: انشاء مشاريع للطرق والجسور في ديالى
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التجارة: توقيع عقدين مع أوكرانيا وإيران لتجهيز مادتي الحديد والمرمر الطبيعي
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يستقبل ميناء أم قصر عدة 
بواخر من جنسيات متعددة



بواخر من جنسيات متعددة
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االنواء الجوية: الطقس اليوم غائم مغبر مع مصحوب تساقط أمطار

   

  

   
  
 
   
   
   




تعزيـــــــــــة
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النفط : تعرض األنبوب الناقل للمشتقات النفطية لعملية تخريبية
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دعوة الشركات االيطالية لالستثمار االروائية
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سكك الحديد: ننتظر موقفا إيرانيا لتشغيل 1600 قاطرة
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الناخب العراقي بين الواقع والوعود االنتخابية القادمة
زاهر ربيع 
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رجاءًا التحدثونا عن الميزانية االنفجارية

       
    
        


        
     
       

       



        
      
       




       





  



  
        

     



    
  



        
   
       
      

        



( اليوم الذي بطول القرن ) .....

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

منذ زمن النظام السابق ونحن نسمع بان العراق من اغنى دول العالم وان اخر برميل نفط في 
كل الوجود سيخرج من ارضه واباره , وعندما كان احد ما  يناقشنا بان العراق فقير رغم نفطه,  كنا 
تاخذنا العزة باالثم ونناقش ونجادل لنثبت غناه وخيراته رغم اننا كشعب لم نحصل على شيء من 
هذا النفط او نستفد منه شيئا .. كل الذين اصابوا ثروة او تجارة ما كانوا اما مقربين من النظام 

السابق  او النهم هربوا منه فعملوا ثرواتهم بايدهم ولم يعتمدوا على نفط بلدهم ..
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الجانب المظلم من القمر

ويافطات  صور  أن  أال  المحافظات  مجالس  النتخابات  اإلعالنية  الحملة  انطالق  عدم  رغم 
المرشحين شغلت الشوارع والجدران في بغداد والمحافظات، إذ خرق المرشحون تعليمات 

المفوضية التي صرحت بدورها بفرض غرامات مالية على المخالفين.

د . ناهدة التميمي

رافع بندر خضير

عيد المعلم... والقيم النبيلة 
مصطفى صفاء



* نقص العناية الطبية *


     
     

     


     


      


      

      
     


   

      


    
   


  

     
 
    
      



* أزمة سكن مزمنة *
      
     





      
    

   





      
      
     


* نقص مفردات الحصة التموينية *
        
     

    

       
    


     
    

   


    
     


     

    


* كهرباء بديلة *


     
   
     



  
    





      
     
       
 

     


  
  

   
     
    



    
      
 
     
     
     


غياب النقل العام 
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تلوث المياه

   

    

   

     

      
     

     
     

   

      
    

    


     



خاتمة المطاف
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فاتورة العذاب اليومي يدفعها المواطن للحكومة من صحته !
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*السكائر األلكترونية والضجة التجارية
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من  اكثر  تضر  العادية  السيكارة  هــل   *

نظيرتها اإللكترونية؟
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*السكارة االلكترونية بديله عن التبغ
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* إنها تبغ!

 


*ولتاجر السكائر راي

         

         



        


         


         


         

        


*الوضع القانوني 

    
        
   
       
    


        


*جدل علمي حول السكارة االلكترونية
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األرامل .... حياتنا علقم .. وظروفنا أسوأ مما تتصور الحكومة السيكارة الأللكترونية بين صحة المواطن وتجارة بيع السكائر

العراقية / فيصل سليم / تصوير / حيدر عدنان
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مرحبا



لنبحث عن المحبة في أوراقنا المنسية

 



  
  

  















والسكن  التموينية  والبطاقة  والصحة  والنقل  والكهرباء  الماء  قطاعات  في  وترديها  الخدمات  نقص  يستنزف 
وغيرها موارد العائلة العراقية بشكل كبير وبات يؤرق أرباب تلك العائالت بسبب صعوبة تحصيل الرزق والكسب 
أدارة  البلد جراء سياسات خاطئة وتخبط في  المادي لتأمين متطلبات عائالتهم وسط تدهور اقتصادي يعيشه 
الملف االقتصادي ما انعكس سلبا على الواقع المعاشي ألغلب العائالت العراقية راحت تتسائل عن الدور المفقود 

للحكومة في القيام بواجبها في توفير هذه الخدمات..

العراقية – متابعة

  قبل الحديث عن السكارة االلكترونية البد من معرفتها اوال ومن الذي قام باكتشافها وكيف 
وصلت الى العراق واخذت تغزو االسواق العراقية وصوال الى الصيدليات والى بائعي الطماطة 
والفلفل وربما نجدها في يوم من االيام مفروشة على قارعة الطريق كأي سلعة من سلع 
الخردة أو االدوية التي تباع على االرصفة بعد ان يصل سعرها الى رخص التراب كما يقول 

البغداديون ..

العراقية / نهاد عدنان

وزارة  أمام  النساء  طوابير  العراقي  المواطن  يشاهد  ما  كثيرا 
المجتمع  ومؤسسات  المنظمات  أو  االجتماعية  والشؤون  العمل 
المدني يطالبن بحقوقهن أو راتب قد ال يسد رفق العيش لهن 

أو ألبنائهن .

      




*ماذا تقول بطاقتك الشخصية ؟

2551984 #
      




*هبة البد أن نعرف شئ عن حياتك 

ونشأتك االولى؟
        #
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*وكيف أستمرت االيام معك وانت في 
مقتبل العمر؟

        #



         

     
       


       
      


*وبعد عام 2003 والتغيير الذي حصل 

كيف انتهت االمور؟
         #
 
   
 
      


بعالم  التحاقك  قصة  كانت  كيف   *

الصحافة؟

         #
      

     


       

      



خالل  من  به  تعتزين  الذي  *ماالشئ 

عملك االعالمي ؟
       #
     
      

       
2011
     
    2011 


في  عالقة  الزالــت  حادثة  لديك  *هل 

ذهنك؟
 #

   
   

       



عيد  في  تقولين  ــاذا  *م

المرأة العالمي ؟
  #
 
 

 

 
 








 






*هل لديك شئ تودين قوله ؟

         #
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شؤون عراقية

التكنولوجيا التعليمية..  وإنعكاسها في الحياة الدراسية  (كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة) نمـــوذجًا
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    متى يتخاصم الزوجان
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تقديم : محمد أحمد أبو رغيف
التعليم هو استثمار وطني ألغلى أنواع الموارد المتجددة .. المورد البشري ، باعتبار أن اإلنسان هو 
غاية التنمية وهو وسيلتها األساسية ، هو ثمرة التطور وبذرتها والحقيقة تقول بأن العراق اليوم 
لن يستطيع ولوج عالم المنافسة االقتصادية والتقنية وحتى السياسية. بدون نظام تدريسي مبدع 
قادر أوالً على بناء الشخصية اإلنسانية وثانياً على تقليص الفاقد من العملية التعليمية ، من خالل 
االستفادة من كل ما هو متاح في نسبة التعلم إلى تكلفته من وقت وجهد ومال . وقبل ذلك كله . 

تسخير التكنولوجيا التعليمية الحديثة لتطوير الحياة الدراسية للطالب وبكافة جوانبها .

 #

العراقية /فاطمة الحديدي
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
الحكومية وأب يعمل لكسب رزقه باألجر اليومي وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 8/أذار/2013أرتأت وكالتنا أجراء 

الحوار التالي معها لتسليط الضوء على سيرتها الذاتية وحياتها وعملها في لقاء أمراة من بالدي .

     

    








 

 
   

  


  
  


 






االعالمية هبه العامري تروي قصتها لوكالتنا طفولتي بدأت ببيع الحلوى والخضار في االسواق أمراة من بالدي 


*ماذا تقول بطاقتك الشخصية ؟


      




*هبة البد أن نعرف شئ عن حياتك 

ونشأتك االولى؟
      
      
     
    
     
  
     
      
   




    



       

      

هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 

وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  

بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 

بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 

الحكومية وأب يعمل لكسب رزقه باألجر اليومي وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 

الحكومية وأب يعمل لكسب رزقه باألجر اليومي وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 

الحوار التالي معها لتسليط الضوء على سيرتها الذاتية وحياتها وعملها في لقاء أمراة من بالدي .
الحكومية وأب يعمل لكسب رزقه باألجر اليومي وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 

الحوار التالي معها لتسليط الضوء على سيرتها الذاتية وحياتها وعملها في لقاء أمراة من بالدي .
الحكومية وأب يعمل لكسب رزقه باألجر اليومي وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 

     
     

     


االعالمية هبه العامري تروي قصتها لوكالتنا طفولتي بدأت ببيع الحلوى والخضار في االسواقاالعالمية هبه العامري تروي قصتها لوكالتنا طفولتي بدأت ببيع الحلوى والخضار في االسواق أمراة من بالدي أمراة من بالدي أمراة من بالدي أمراة من بالدي 


*ماذا تقول بطاقتك الشخصية ؟
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*هبة البد أن نعرف شئ عن حياتك 

ونشأتك االولى؟
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عيد  في  تقولين  ــاذا  *م
المرأة العالمي ؟

عيد  في  تقولين  ــاذا  *م
المرأة العالمي ؟

عيد  في  تقولين  ــاذا  *م

 
 
 

 

 
 








 




هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 

وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  

بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 

بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 

أرتأت وكالتنا أجراء 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
أرتأت وكالتنا أجراء 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 

االعالمية هبه العامري تروي قصتها لوكالتنا طفولتي بدأت ببيع الحلوى والخضار في االسواقاالعالمية هبه العامري تروي قصتها لوكالتنا طفولتي بدأت ببيع الحلوى والخضار في االسواق

       


عيد  في  تقولين  ــاذا  *م
المرأة العالمي ؟

عيد  في  تقولين  ــاذا  *م
المرأة العالمي ؟

عيد  في  تقولين  ــاذا  *م

هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
هبة العامري فتاة تتنقل بين مهرجان شعري ومؤتمر صحفي وفعالية فنية ونشاط ثقافي وكرنفال رياضي وحضورها المتنوع 

وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بمعظم الدعوات التي تأتيها من منظمات واتحادات ومؤوسسات مدنية وحكومية لكونها عنصر متابع وناشطة أجتما عية  

بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
وأمراة متحررة  ومثقفة أضافت الشئ الكثير لشخصيتها لتكون  شابة متوهجة وعاشقة لعملها االعالمي الذي طرق حياتها 

بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
بالصدفة  بعد أن كانت في فترة الطفولة والصبا قد أجبرتها الحياة القاسية باالشتغال بأعمال كثيرة منذ أن كانت طفلة 

أرتأت وكالتنا أجراء 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
أرتأت وكالتنا أجراء 
بعمر ثمانية سنوات لغرض ان تساعد أهلها البسطاء الفقراء  وهي التي تبنت جزء من معانات أم تعمل في مجال الطباعة 
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كنـــــــان ديـــــب: شنيشـــــل أعاد لي الروحاتحاد الكرة يوعز بمشاركة األولمبي في بطولة التضامن

7رياضة العراقية العدد(350) الثالثاء 5 آذار 2013

مرحبا

      
      



        
    
    
      

      
       



     

  
   
        
       





        
  


   





كل أسبوع



مجالس رياضيةمجالس رياضيةمجالس رياضية العراقية - خاصالعراقية - خاص

أعلن االتحاد المركزي لكرة القدم موافقته على المشاركة بدورة التضامن االسالمي 
التي ستقام في اندونيسيا خالل حزيران المقبل، فيما دعا مدرب المنتخب االولمبي 
بفترة  التي ستبدأ  للفريق  التدريبية  الوحدات  في  لالنخراط  العبا   28 هادي مطنش 
توقف دوري النخبة. وقال امين سر االتحاد طارق احمد إن "االتحاد وافق على المشاركة 

بدورة التضامن االسالمي التي ستضيفها اندونيسيا في شهر حزيران المقبل". 

اعتبر العب الزوراء المحترف السوري كنان ديب أن الهدف الذي سجله في مرمى الميناء 
ومنح فريقه الفوز في المباراة جاء ردا على المشككين بقدراته الفنية، مؤكدا أنه قادر 
على العودة من جديد لتقديم المستوى الالئق، فيما أشار إلى أن مدرب الفريق راضي 
سجلته  الذي  "الهدف  إن  ديب  وقال  النفسي.  العامل  بتجاوز  الروح  له  أعاد  شنيشل 
في مرمى الميناء خالل مباريات الجولة األخيرة من دوري النخبة الكروي ومنح فريقنا 

الفوز وكسب النقاط الثالث كان ردا على المشككين بقدراتي الفنية"، 
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العراقية - خاص 

أكد رئيس اتحاد الكرة ناجح حمود أن االتحاد كسب رهانه على نجاح الدورة التدريبية لالعبي المنتخبات الوطنية وضمان خروجها بأفضل النتائج، مبينا أن الدورة الحالية كانت أفضل من سابقتها في جوانب متعددة، فيما 
دعا المحاضر األسيوي نهاد صوقار للتخلي عن القلق بشأن مستقبل الكرة العراقية.

وقال حمود خالل حفل اختتام الدورة التدريبية لالعبي ومدربي المنتخبات الوطنية إن "كل ما نقوم به من أعمال وفق منهاجنا الخاص تأتي لخدمة الكرة العراقية وبالتالي فهي تصب في خدمة العنوان األهم وهو العراق"، 
مؤكدا أن "ال يمكن لنا ان نفخر بما حققناه بغض النظر عن حجم العمل طالما أن األمر متعلق بخدمة العراق".
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اتحاد السكواش يطالب وزارة الشباب واألولمبية بايجاد حل لمشكلة المالعب
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العراقية - خاص
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منتخب واسط يستحوذ على ألقاب 
العراقية - خاصبطولة العراق بالقوة البدنية
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االعالن عن مشاركة 16 فريق بدوري الكرة الشاطئية

العراقية - خاص
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التأشيرة تتسبب بتأخر وصول مدرب المنتخب
العراقية - خاص
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سبعة مالكمين يمثلون العراق في بطولة اسيا للشباب
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رباعو بغداد يتوجون ببطولة العراق 
للناشئين والميناء في الوصافة
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ي للطاولة خزعل يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس االتحاد الدول

:العراقية - خاص
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المصري محرم: الحياة طبيعية 
في العراق والدوري قوي

العراقية - خاص
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كابيلو الخليفة المتوقع لبينيتيز
العراقية - خاص
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العراقية - خاص
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الفيفا يجدد احتمالية اقامة مونديال قطر في الشتاء
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مدرب برشلونة: نخوض مباريات صعبة وسط ظروف عصيبة
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العراقية - خاص
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ديوكوفيتش يتوج ببطولة دبي للتنس للمرة الرابعة

 






العراقية - خاص
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السجن من 3 – 6 أشهر بانتظار بنزيمة!
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العراقية /علي اسماعيل الجاف

 اعتادت الشعوب المتمدنة والمتحضرة على تقييم االبداع والخبرة والمهارة والكفاءة 
وفق معطيات واقعية وملموسة على الميادين الحياتية كافة بغض النظر عن مصدر 
االبداع والتمييز والتألق الفكري والعلمي االجتماعي والسياسي وغيرها من المجاالت 
التي يمر بها الفرد كأنسان يعيش ضمن بيئة تقيم وتطور وتقوم بتقديم التسهيالت 
والدعم وتعمل على مبدأ التمكين والتمتين والتدعيم والتيسير والتحصين الغراض 
مكافأة  معادلة  وفق  والشموخ  الرقي  الى  بها  والوصول  البشرية  التنمية  استدامة 

االفضل وتقويم االضعف.

العراقية تشارك المرأة في عيدها العالمي 

المرأة العراقية أسطورة وتأريخ مشرف لنساء العالم

العدد(350) الثالثاء 5 آذار 82013

شؤون المرأة
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 يعود تأريخ عيد المرأة العالمي الى عام 1857 يوم خرجت آالف النساء 
لالحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف الالإنسانية التي 
يجبرن على العمل فيها وتدخلت الشرطة بطريقة وحشية لتفريق 
المتظاهرات إال أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين 
اليومية وفي  األعمال  العاملة على جداول  المرأة  إلى طرح مشكلة 
الثامن من مارس من سنة 1908 عادت اآلالف من عامالت النسيج 
هذه  يحملن  وهن  نيويورك  مدينة  بشوارع  أخرى  مرة  للتظاهر 
رمزية  الورود في خطوة  وباقات من  اليابس  الخبز  المرة قطع من 
وورود)  (خبز  شعار  تلك  االحتجاجية  لحركتهن  واخترن  داللتها  لها 
وطالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل 

األطفال ومنح النساء حق االقتراع...

اسعار حجوزات وتوقيتات الخطوط الجوية العراقية 
الدولة

عمان

سوريا

طهران

بيروت

مشهد

اسطنبول

دبي

القاهرة

اصفهان

وقت املغادرة

9.30 صباحا

11 صباحا

12 ظهرا

11.30 صباحا

8.30 صباحا

10 صباحا

10 صباحا

11 صباحا

9318 صباحا
365

سعر التذكرة 
ذهاب واياب 

بالدوالر

562

394

333
365

433
501

338
410

645
563

519
571

566

املدة

 45
يوما

 45
يوما

45 يوما
سنة

45 يوما
سنة

45 يوما
سنة

سنة 
45 يوما

45 يوما 
سنة

سنة

45 يوما 
سنة

جدول بأسعار العمالت والمواد الغذائية واإلنشائية
أسعار صرف العمالت مقابل الدينار العراقي 

المعادن الثمينة (سعر المثقال )

المواد اإلنشائية  

المواد الغذائية 

السكائر   

سعر الشراء

123.000

163000

0.9

307

1695

23

325

سعر الشراء

330.000

280.000

255.000

180.000

5.000

سعر البيع   العملة

124.400 100 دوالر

162000 100 يورو

1 التومان االيراني

310 الريال السعودي

1700 الدينار االردني

28 الليرة السورية

370 الدرهم االمارتي

سعر البيع 

340.000

285.000

265.000

195.000

6.000

725.000

85.000

6.500

300.000

21.000

4.750

170.000

57.000

6.250

220.000

28.000

6.000

1050.000

35.000

12.000

400.000

5.500
5.000
2.250

طابوق (دبل)

الرز العنبر

ASPEN

احلصى قالب 

رز هندي

PINE

السمنت العادي

السكر

GAULOISES

البورك ابو املالج (احمر )

دهن مستورد 15 كيلو 

GITANES

الشيش 

طحني صفر تركي

KENT

الرمل قالب

بيض احمر

بيض ابيض

معجون تركي

املعدن 

الذهب 24

الذهب 21

الذهب 18

الذهب 14

الفضة

العراقية /زينب الموسوي

     



   






    
    

   

   
    








   
  
   

  








 



  


 





 



   






    
    

   

   
    




  


    


    


    



   


   
    
     




     


    
    

    
     

 





 


  


    


    


    



   


   
    
     




 




 
 

 



    


    
    

    
     

 





 







 

 
  

 



 




     













 

 
  

 



 




     










    
 

  

 




 



 



 

  

 




المرأة القائد، المدير او الوزير … طموح بعيد المنال

  

        
 “
        
 “
        
      





      
      

      



        

       

     
 “

     
 “

     



  


       


 “


     
    



   
    


  “…

    





 “

مكافأة  معادلة  وفق  والشموخ  الرقي  الى  بها  والوصول  البشرية  التنمية  استدامة 
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العراقية - خاص
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اخبار فنية العدد(350) الثالثاء 5 آذار 92013

الحالني يهمس في اذن لعنة ”وقف العرض“ تالحق كليب ”أسعد وحدة“
فخامة الرئيس اللبناني العراقية - خاص

وحدة“  ”أسعد  كليب  أحدث  ”روتانا“  شاشة  على  عرضه  على  شهر  حوالي  مرور  بعد 
للفنانة اللّبنانية إليسا بلبلة إعالمية بعدما توقّف بثّه، وأشير وقتها إلى أنّ السبب 
وراء ذلك يكمن في بعض المشاهد الجريئة الّتي صورت في ملهى ليلي وهو ما ال 

يتوافق مع العادات والتقاليد المعمول بها في دول الخليج...       
   

 
    
 
   
 

يتوافق مع العادات والتقاليد المعمول بها في دول الخليج...
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وراء ذلك يكمن في بعض المشاهد الجريئة الّتي صورت في ملهى ليلي وهو ما ال 
يتوافق مع العادات والتقاليد المعمول بها في دول الخليج...
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يتوافق مع العادات والتقاليد المعمول بها في دول الخليج...

العراقية - خاص
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أحمد فهمي يروي 
قصة القبض عليه

العراقية -خاص
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العراقية -خاصالعراقية -خاص       

غادة عبد الرازق توضح حقيقة 
تدخلها في مالبس رزان مغربي

العراقية - خاص



 
      " "
 ""       
   
     


     "  

     


   



"
  

" 
  "

  

 

" ""

 "





درة: "مزاج الخير" ليس نسخة من "العار"

العراقية - خاص
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Arabs Got Talent  
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نجوى كرم بعيد ميالدها: بكل فخر واعتزاز أقول أنا والزمن أصحاب!
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العراقية - خاص
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جنات تحصد نجاح ألبومها الجديد
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العراقية - خاص


    
      



     


  










    


     
      


    

    


داليا البحيري تستعد لمواجهة صالح السعدني في رمضان المقبل


  










    


     
      


    

  








    


     
      


العراقية - خاص
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ديانا حّداد إلى بيروت للقاء عادل سرحان

  
  
   
     
    

العراقية - خاص
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العراقية - خاص
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كارول تتحدى الخرافات 
بألبومها الجديد

روتانا تنسحب من قرطاج بهدوء
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ثقــافيــــــــــة العدد(350) الثالثاء 5 آذار 102013
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ندوة حوار منظمات حقوق االنسان لدراسة أبعاد قانون المساءلة والعدالة

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

من أجل اعادة حقوق العوائل التي تضررت من النظام السابق أقامت منظمات 
وذلك  والعدالة  المساءلة  قانون  أبعاد  لقراءة  شاملة  دراسة  االنسان  حقوق 
اليجاد الحلول الالزمة في مناقشة الجوانب التي قد تطرأ مستقبالً على قرار 
المختصين في  االبقاء عليه وقد حاضر فيه عدد من  او  القانون  االلغاء لهذا 
الشأن السياسي واالجتماعي والقانوني والتنفيذي ورفعت القرارات الى الجهات 

المختصة..

في امسية ثقافية :
البيت الثقافي في النعمانية يستضيف ويكرم الفنان عباس 
العبودي الحاصل على لقب أفضل مخرج مسرحي للعام 2012

العراقية - حمودي عبد غريب
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 كلمة في قصيدة


























































المزاد العلني ... 
كامل سواري


















    


    











االصل :



المجارات للطويرجاوي :






االصل:



المجارات :









االصل :
   





المجاراة للحاج 

زايد ال دويج :








:االصل








المجاراة للشاعر عيدان 
علي الجصاني :








 المجارات



   



المجاراة للحاج 



اتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أهـ
سعد الطيب

















   












  







  


 


 





ي اغاني خالدة .. زامل سعيد فتاح ياخوخ يا زردال





  























صباح جالب العامريليل غربه 









  
  

 





    
     
    


    



     
     
    
      



 
     
     
     

  
      
     

    
    
     
     




    
    

    
    


    


    
    





       
   



    
    
      


    



هدفها اإلرتقاء بالشأن الثقافي العراقي

المفتش العام لوزارة الثقافة يطلع على أداء البيت الثقافي في أربيل
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وزارة الثقافة العراقية تحتفي بعيد المرأة وكيلي وزارة الثقافة يطلعان على استعدادات 
دار األزياء ألوبريت حفل االفتتاح
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إستراحة القارئ العدد(350) الثالثاء 5 آذار 112013

كلمات متقاطعة 
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قنبر مولى علي الهادي



  





قنبر علي.. حكايات محلة تنام على وسادة الذكريات
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الحب




















عمودي أفقي

ابراج اليوم
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فتاة بريطانية تنام 44 يومًا من دون توّقف

   


2013
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اللبنانية ايليانا نعمة ملكة جمال 
بدينات العرب لعام 2013
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أم أمريكية تربي شعرها 
ألكثر من 182 سم!


 
  



 

 
 



    




   


2013

   

    
 
    
    
     
   

تتداخل ازقته الملتوية مع االحياء المجاورة مثل اذرع تتصافح صباح كل يوم (قنبر علي) حي من احياء 
رصافة بغداد، تمتد جذوره التاريخية الى قرون عديدة وتعود تسميته الى مرقد ينزوي بين بيوته، يعود 
الى (قنبر) خادم االمام علي الهادي، الكلمة تعني خادم آي (خادم علي) ويزور ذلك الضريح سكان تلك 

المنطقة تبركا وتقربا آلل بيت الرسول (عليهم السالم).
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العدد(350) الثالثاء 5 آذار 2013

    
    

تهانــــــــــي
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العراقية تهنئ المرأة 
في عيدهــــا العالمي

ــــي عــيــد  ــــرة جـــــــواد ف ــــي ـــة أم ـــان ـــفـــن ال
ـــب  ـــقـــل ــــــن صــــمــــيــــم ال ــــــــمــــــــرأة  م ال






 
 









   




        
    


     
      



       
       

      



  


       
       
    






        

      
 

      
   
   



    




  
 
 
 


   
  










        
    


     
      



       
       

      



  


       




    




   


  


        

      
 

      
   
   



    




  
 
 
 


   
  







             
           






األعالمية  عبير الزبيدي.. 
الى أمي كل الحب في 

عيد المرأة العالمي

        
       


        


        

        
     




الفنانة ميالد سري 
تهنئ المرأة العراقية 

بعيدها العالمي

        




  



 
    














  

 


 
  
  




 
 
 


  



الشاعرة شهد الشمري 
تحتفل في عيد المرأة

الفنانة سوالف جليل تبارك 
نساء العالم بعيد المرأة


  

 


 
  





  





  



 
    













  



 
    




   
           


    
 





االعالمية همسه :  عيد المرأة 
نضال من اجل الحرية وتهدي 

بطاقة فرح للمرأة العراقية
    
           


    
 



االعالمية همسه :  عيد المرأة 



 
 
    

   


     





االء داود تبعث بطاقة 
تهنئة للمرأة العراقية  
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