
العراقية تعيش انفصاما في الشخصية .. وعالوي والنجيفي في صراع أنتخابي
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 الكويت قصور في فهم الجغرافية والتأريخ 



assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية
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المصالحة الوطنية... عناوين براقة ..وواقع متخم بالتراجع


 






      




وزارة المالية: صرف منحة المتقاعدين مطلع الشهر المقبل
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المالكي يحذر من "مخاطر الفتاوى التكفيرية التي يروج لها البعض"


        




  


"
  



"  
 

 

  


"




3
  




 




4





الحكيم: ضرورة التهدئة واالحتكام الى لغة المنطق لتجاوز االزمة
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المحمداوي يدعو للتصويت 
على قانون البنى التحتية
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عالية نصيف : تأخير ارسال الموازنة لرئاسة الجمهورية غير مبرر
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العراقية/خاص...
    
      



       

     

    



       
 
 



العراقية /بغداد...
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وزارة التربية تمنع المدارس 
من استخدام العقاب البدني
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مدينة الكاظمية المقدسة تستعد لالستقبال الوفود في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة

    

اعلن أمين بغداد عبد الحسين المرشدي 
عن إعداد خطة عمل على مدار 24 ساعة 
لتقديم الخدمات في المنطقة المحيطة 

بالروضة الكاظمــية المطهرة .

العراقية

العراقية /خاص...
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أخبار المحافظات

العراقية

     
      
     

     




       
" 
      
   
   "   

""

"
  



     


"


   
 


  "   
    
      



البيئة تطالب بوضع حد لظاهرة الذبح العشوائي ورعي المواشي في المدن

التعليم العالي تنظم ندوة 
تعريفية عن التعليمات الخاصة 

IC3إلجراء امتحاني التوفل و

العراقية /خاص...
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بحث تفعيل التعاون 
العلمي والثقافي مع لبنان

العراقية /خاص...
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انشاء قناة مائية الستثمار مياه دجلة والفرات والمصب العام
العراقية/بغداد...
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65%

األنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة اليوم


  
   




جامعة تكريت تناقش دور الكثبان 
الرملية في تغذية المياه الجوفية

العراقية /واسط...
       










  
          



تربية واسط تنفذ حمالت توعيه 
بمخاطر تدخين السكارة االلكترونية

العراقية /خاص...
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العراقية /بغداد...
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امانة بغداد تباشر بتأهيل وتطوير شوارع منطقة العالوي قرب افتتاح نفق المقاتل العراقي في باب المعظم

عامــر نــوري عبداللة





    

    


    

    
    
    


     
     







   

 

    
    


    

   
58  – 56  – 54  333





      

      


  

 
    



    
     

   



العراقية/فيصل سليم...






   
  

    


  




   




دورات تطويرية تقيمها جمعية الشبان المسلمين

مـــن يســـتحـق الجـــائـــزة؟
العراقية /خاص...
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البيئة تعلن عن االنضمام لمعاهدة "ميناماتا للزئبق" 



 


 
  





 

العراقية /خاص...
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وزارة الكهرباء تنفذ محطة الرصافة الكهربائية
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 العراقية  /بغداد...
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وزارة النقل تعلن عن خط طيران لفرانكفورت وتونس




      
 
   ""    
 



      
     
  

   



    

  

     
     



    
     


      
    

     
       


     
     









    

 ""  


     
   
  






     
      

        
     








     
     




    









  
      










     
      



   



    

    

     
    

   


     

 
     

    

     












  
      

 
      

    







      






   
     
    











     

      
     
   
      

    


     




المرأة العربية وعيدها
 مهدي المولى
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لقالـــــــــق االنتخابــــــــــات


       
 


     
     
       
     


        
          
         
        


     
          






          



           
    
         
     
        



         


       





      





       




الشرطة المجتمعية .. ثانية

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

)، وال ادري إن كانت  ( لكلكية االنتخابات  بـ  العراقية  الدارجة  أو ربما تلفظ شعبيا على 
مأخوذة من لفظة (اللوكي) المستخدمة كثيرا في الشعبية العراقية لتوصيف المتملقين، 
أو أنها أخذت من اسم اللقلق هذا الطائر الجميل والمسكين والمسالم، وأصبحت رمزا 

للنفاق والتدليس والمجاملة السمجة..
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هل تستطيع المفوضية العليا لالنتخابات ان تقوم بواجبها الوطني

انها  على  للمرأة  للنظر  دعوة  باعتباره  العالمي  المرأة  بيوم  يحتفل  كله  العالم 
انسانة ال تختلف وال تقل درجة عن الرجل ولها كل القدرة والكفاءة في المساهمة 
في الحياة واذا كان هناك ضعف وقلة ناتج عن عدم مساهمتها في العلم والعمل..



كفاح محمود كريم

جمعة عبد اهللا

من اراد كل شيء.. دمر كل شيء...
الدكتور عادل عبد المهدي

fouadalabode@yahoocom
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نعمل برأسمال وطني عراقي.. لكي الننحاز ألحد


     

      
  
     



تشابه اساليب الدعاية
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أزواج وزوجات
     
    
     


      

       


     
     
    

     




اصدقاء واقارب المرشحين

     
      
     





    
  

    

     



مبالغ نقدية
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العشيرة في االنتخابات
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تقنية الدعاية
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تراجع المضامين الدينية
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بسبب تأخر أقرار الموازنة  شل العمل في القطاع الخاص الدعاية االنتخابية الجديدة .... وعود ... وقسم بطالق الحكومة عند فشلها

فؤاد العبودي 
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مرحبا



اسرار السعادة وابوابها المقفلة



وكالة اإلنباء العراقية المستقلة ...اسم كان حصيلة جهد إعالمي وشبه استثنائي لكي تكون هي بذاتها ألتشبه األخريات 
من قريناتها . وكالة اخبارية وضعت قدميها على الطريق الصحيح من حيث استقالليتها ورفعها لشعار (ألق في ظل حرية 
التعبير )..لذلك حين نقول أننا عصاميون بصدق النظرة والفعل ..بتمويل ذاتي نعم ..لكي التغرد مع السرب ,وحتى يكون 

رأيها ملك صرف لها التشرق مع المشرقين والتغرب أيضا ...

العراقية - وسيم باسم

المقرر  المحلية  المحافظات  مجالس  النتخابات  التنازلي  العد  بدء  مع 
ينتشر  العراق،  في  المقبل  (أبريل)  نيسان  من  العشرين  في  إجراؤها 
عدد هائل من الملصقات الدعائية المتشابهة إلى حد كبير، وتعيد انتاج 
وجوه قديمة بشعارات مكررة وأخرى جديدة وغريبة في محاولة لمواكبة 

التطورات السياسية واالجتماعية.

العراقية / فيصل سليم تصوير/ حيدر عدنان

قبل  للدولة  السنوية  الميزانية  تقر  العالم  دول  أغلب 
انتهاء السنة المالية بأسابيع أو أشهر قليلة .. إما نحن  
السياسية  الصراعات  بسبب  الحال  فيختلف  العراق  في 

بين الكتل المنتقدة في السلطة .
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حوارات

الهيئة العامة لآلثار والتراث تستضيف اآلثارية لمياء الكيالني
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صوتك كرامتك فال تهدره
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نبذه عن المتحف العراقي:
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  1966    


1984

   






      
    1933
     
     



 170 
15    

  
   



الدكتورة لمياء الكيالني 
في سطور






   

1962
2003
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العراقية - اسماعيل الجميلي 
في  وجودها  الثقافة  لدعم  العراقية  والجمعية  لآلثار  العامة  للهيئة  التابعة  واألعالم  العالقات  دائرة  استغلت 
بغداد اآلثار والتراث والجمعية العراقية لدعم الثقافة وجود اآلثارية الدكتورة  لمياء الكيالني المقيمة في لدن 
لتستضيفها في ندوة بعنوان المتحف العراقي 2013-2003 على قاعة المرحوم الدكتور دوني جورج في المتحف 

العراقي ببغداد .
السابق  الثقافة  وزير  الجزائري  والدكتور مفيد  السياحة  لوزير  األقدم  المستشار  المياح  بهاء  األستاذ  الندوة  ادار 

ورئيس الجمعية العراقية لدعم الثقافة .

غالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمة
العراقية / عبد الحسين كولي

من  تعنيه  وما  العراقي  للفرد  االساسية  المواضيع  اهم  من  الخدمات  ان  المعروف  من 
ديمومة الحياة الى جانب التطور العمراني واستمرارية التقدم من اجل النهوض بالواقع 
العراقية  االنباء  لوكالة  كان  الموضوع  هذا  عن   ... العراقي  الفرد  له  يطمح  لما  الخدمي 
المستقلة اللقاء بالسيد غالب الزاملي عضو مجلس محافظة بغداد ورئيس هيئة الخدمات 

ونائب رئيس لجنة الطاقة

غالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمةغالب الزاملي : العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية المهمة


  

   
    
   

  
   
    


  
   

   




مجلس  في  عملكم  طبيعة  هي  ما   *
محافظة بغداد؟
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* بعد ان شهد الصيف السابق انقطاعات 
في الماء الصافي ما هي اجراءاتكم ونحن 

على ابواب فصل الصيف؟


50

         
         
      180000 




* ما أهم سبب لهذه االنقطاعات المائية 
المتكررة؟
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هي  وما  الكهربائية  الطاقة  عن  ماذا   *
ستشهد  هل  العام  لهذا  استعداداتكم 

تحسنا فيها ؟
    
 10177    
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1600



        
        
        
        
30
       




جدا  مقارب  الصدر  مدينة  سكان  *عدد 
لعدد سكان اقليم كردستان فهل يا ترى 
تتمتع مدينة الصدر بالتخصيصات المالية 

التي يحظى بها اقليم كردستان . ؟
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* لماذا تعاني 
المدينة  هذه 
االجحاف  من 
من  ــاك  ــن وه
في  يمثلها 
ــان  ــم ــرل ــب ال
ـــس  ومـــجـــل

المحافظة؟
   

  




       
    
         
        




اطراف هذه  * هناك مساحات كبيرة في 
المدينة لماذا ال تستغل القامة المشاريع؟
  10%10      
        



كلمة اخيرة
         


 


* لماذا تعاني 
المدينة  هذه 
االجحاف  من 
من  ــاك  ــن وه
في  يمثلها 
ــان  ــم ــرل ــب ال
ـــس  ومـــجـــل

   

  







كتابة وتصوير / حمودي عبد غريب  
اقامت مؤسسة النور الثقافية واالعالم مهرجانها السنوي السابع الذي اقيم تحت شعار ( لألبداع والمحبة ) وحمل 
المهرجان هذا العام اسم دورة البروفيسور الدكتور االستاذ عبد الرضا علي وانطلقت وقائع هذا الحفل الكبير 
الذي جرى في دائرة السينما والمسرح حيث شهدت صالة المسرح الوطني حضورا كبيرا جاء ليتمتع ويشاهد ما 

أعدته هذه المؤسسة التي بذلت جهدا رائعا في نجاح المنهاج المعد لهذه المناسبة..
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شبكة الصيد تجمع السياسيين  في كرنفال كبيرشبكة الصيد تجمع السياسيين  في كرنفال كبير
نقطة ضوء في نادي الصيد العراقي
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في أجواء ربيعية ساحرة وخالبة شهدت حدائق نادي الصيد العراقي كرنفاال ثقافيا فنيا شعريا وحضورا متميزا 
عزز وحدة الكلمة بين جميع من حضر ليشارك في هذه المناسبة التي أقيمت بمناسبة رفع الستار عن ستة نصب 
على شكل رؤوس لكبار الشعراء واالدباء الذين خدموا بالدهم عبر مسيرة مشرفة من االبداع وعادوا برؤوسهم 
ما  خالل  من  االخوية  المشاعر  يتبادلون  وهم  العراقيين  مكانة  ليعززوا  العراقي  الصيد  مهرجان  في  الشامخة 
شاهده الجمهور الذي حضر ليرى صورة السياسيين وهم متحابين متحدين في مناسبة تبتعد عن عالم السياسة 

التي  سهلت عملية هذا التقارب الذي شاهدناه في بساط منتدى الصيد الثقافي .

مهرجان ثقافي جديد في بغداد عاصمة الثقافة العربية
مهرجان مؤسسة النور للثقافة واألعالم السابع لألبداع والمحبة

(دورة البروفيسور الدكتور االستاذ عبد الرضا علي )
نقيب الصحفيين: أرض العراق (رحم) ولود للمثقفين والمفكرين والمبدعين والشعراء والفنانين
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عدم ممانعة


  
  

     
     
     
       
 
      



50الف متفرج
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تشجيع على الطريقة 

االسبانية
     
     
     

      
      
       


   


  
     
      
     
     



تاثير الجماهير الرياضية
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منذ فترة طويلة جدا والكرة العراقية تعاني االمرين 
لكرة  الدولي  لالتحاد  الصحيحة  غير  القرارات  جراء 
على  تنص  التي  العراقية  الكرة  ضد  (الفيفا)  القدم 
سباب  ال  العراق  في  الرسمية  المباريات  اقامة  عدم 
الوطنية   منتخباتنا  جعل  ما  اطالقا،  مقنعة  غير 
وحرمان  مالعبنا  خارج  الرسمية  مبارياتها  تخوض 
جماهيرنا الكروية من متابعة فرقها الرياضية، فعلى 
الرغم من استقرار الوضع في المدن العراقية وعودة 
الجماهير الرياضية العراقية التي غصت بها مدرجات 
المالعب اال ان االتحاد الدولي (الفيفا) يصر على بقاء 

الوضع كما هو عليه.

العراقية – حيدر عدنان

50

منذ فترة طويلة جدا والكرة العراقية تعاني االمرين 
لكرة  الدولي  لالتحاد  الصحيحة  غير  القرارات  جراء 
على  تنص  التي  العراقية  الكرة  ضد  (الفيفا)  القدم 
سباب  ال  العراق  في  الرسمية  المباريات  اقامة  عدم 
الوطنية   منتخباتنا  جعل  ما  اطالقا،  مقنعة  غير 
وحرمان  مالعبنا  خارج  الرسمية  مبارياتها  تخوض 
جماهيرنا الكروية من متابعة فرقها الرياضية، فعلى 
الرغم من استقرار الوضع في المدن العراقية وعودة 
الجماهير الرياضية العراقية التي غصت بها مدرجات 
المالعب اال ان االتحاد الدولي (الفيفا) يصر على بقاء 

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة
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كل أسبوع



حينما يزأر األشبالحينما يزأر األشبالحينما يزأر األشبال
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أمجد راضي: ال مستحيل في كرة القدم ومباراة عمان بوابة التأهل للمونديال
العراقية - خاص

لبالد  اإلنجازات  الكثير من  بتحقيق  الذين ساهموا  الفذين  المهاجمين  الكثير من  العراقية  القدم  أنجبت كرة 
الرافدين، فمن فالح حسن إلى علي كاظم مروراً بثنائي الجيل الذهبي الذي شارك بكأس العالم حسين سعيد 
وأحمد راضي وانتهاءاً برزاق فرحان وعماد محمد ويونس محمود، شهدت المالعب اآلسيوية الكثير من المهاجمين 

العراقيين الذين أرعبوا الخصوم وسجلوا أهدافاً رائعة ومميزة.
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FIFA 2014
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العراقية/ خاص 
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االولمبية تستغرب اثارة قضية مشاركتها في بطولة ضمت فريق اسرائيلي عام 2010

العراقية/ 
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منتخبنا الوطني يلتقي نظيره السوري وديا في يوم الفيفا


     
     


 

  

العراقية / خاص 
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مصدر في وزارة الشباب  يرجح إعادة انتخابات 
االتحادات التي جرت وفق لوائح األولمبية

 العراقية / خاص 
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غدا .. الصناعة يقدم مدربه الجديد في مؤتمر صحافي 
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الواسطي يستمر في رئاسة اتحاد الكيك بوكسنغ
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الالعب األكثر كراهية في برشلونة لم ينس شباك كامب نو
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شنايدر.. الجاسوس الخفي لمورينيو داخل غلطه سراي التركي


     
     




     


   



خلع الورك الوالدي.. اإلهمال في الصغر يخلف عواقب وخيمة في الكبر!
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الصحة للجميع

 

    

    

   
     
    

   
     
  
    



    
    




    


   

     
    



 

 







  



    


    


   
   
  


   

  



   
     
 
  
  
     







   


   
   
 



  





   

    





   
   









 


  
 

   

   

   
  

    





  

     





    





   
   
    
 
 
  


   

 


    
    

   





العراقية  : 
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العراقية  : 
       
     H1N1  
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رياضة التأمل لتخفيف االالم 
النفسية وتنشيط الدماغ

العراقية  : 

   
   




  



العراقية - متابعة

قصة حقيقية لمريضة في األربعينات من عمرها تعمل في إحدى المدارس وقد أتت وهي تشتكي 
من آالم مبرحة في وركها األيمن من الناحية األمامية ازدادت في الفترة األخيرة وأصبحت تسبب 

لها صعوبة بالقيام بأعمالها اليومية.

  



    


    


   
   
  


   

  



   
     
 
  
  
     





   


   
   


  





   

    




   
   







 


  
 

   

   

   

دراسة بريطانية / تثبت وجود 
صلة بين مصل H (1N1) وداء النوم

العراقية :
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المعكرونة مفيدة  لعالج  ضغط الدم

العراقية : 
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النساء يحتجن إلى 
النوم أكثر من الرجال

العراقية : 

العراقية :
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هرمون "أوكسيتوسين" مسؤول 
عن البخل والكرم لدى االنسان

العراقية : 
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العراقية :





  


   
  






   


  



  



   
 







   
   




  
  


  
  
  
  
  



العراقية:
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اإلنترنت أخطر من المخدرات على صحة االنسانالسير مع عدم الكالم يجنبك آالم الظهر


  

   
  






   


     


     
    
    

 



 
   


البصل يجلب السعادة ويمنع هشاشة العظام

 

  






 
 






العراقية :
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نصائح تساعد في إيجاد حوار 
إيجابي بين الزوجين



العراقية /متابعة...
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اختيار آثار الحكيم عضوا للجنة راغب عالمة: أشياء كثيرة تستفزني في أحالم وما لديها تجاوز الثقة بالنفس
تحكيم في مهرجان جمعية الفيلم العراقية/متابعة...

عجرم  نانسي  الفنانة  ان  عالمة  راغب  الفنان  رأى 
بينه وبين  المهدئة  الدواء  بمثابة حبة  لن تكون 
آيدول»  «أراب  برنامج  تحكيم  لجنة  في  زميلته 
االخيرة  ان  الى  الفتا  أحــالم،  اإلماراتية  الفنانة 

تستفزه في غالبية الوقت.

العراقية /متابعة...
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     عجرم  نانسي  الفنانة  ان  عالمة  راغب  الفنان  رأى 

بينه وبين  المهدئة  الدواء  بمثابة حبة  لن تكون 
عجرم  نانسي  الفنانة  ان  عالمة  راغب  الفنان  رأى 
بينه وبين  المهدئة  الدواء  بمثابة حبة  لن تكون 
عجرم  نانسي  الفنانة  ان  عالمة  راغب  الفنان  رأى 

آيدول»  «أراب  برنامج  تحكيم  لجنة  في  زميلته 
االخيرة  ان  الى  الفتا  أحــالم،  اإلماراتية  الفنانة 
آيدول»  «أراب  برنامج  تحكيم  لجنة  في  زميلته 
االخيرة  ان  الى  الفتا  أحــالم،  اإلماراتية  الفنانة 
آيدول»  «أراب  برنامج  تحكيم  لجنة  في  زميلته 
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العراقية /متابعة...
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ليلى علوي متهمة بالتكبر
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العراقية /متابعة...
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خالد أبو النجا في مهرجان «دي كاف»

العراقية /متابعة...
 


    


      
      
     

        






        
       







عرض فيلم «عن يهود مصر» على جدران وزارة الثقافة
العراقية/متابعة...
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    story board   



دوللي 
شاهين 

تنتهي من 
تسجيل 
غنوة 

خليجية

تنتهي من 

العراقية /متابعة...






 
  

 

الميتا فرنجية تبحث عن أدوار محترمة

العراقية/متابعة...
      
      


     


  
    



   
  
    
   



      

 
        


  
   


  


  
   
 




قنوات فضائية تهاجم اليسا


  
   


  


  
   
 


العراقية /متابعة...
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اسقاط الدعوى على حريم السلطان سليمان
   


  



 

 

   



العراقية /متابعة...

   





    



   
   




   
  

   
   

   


غادة رجب تغني ضد االرهاب

   




    



   
   



العراقية/متابعة...
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شذى حسون تعشق 
االمومة لكنها تخشى الرجل

العراقية /متابعة...
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مى سليم تتزوج مصطفى شعبان
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قصـــــة مشـــــروع أول دار لألوبـــــــرا في العـــــــراق!

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

    

واحة الشعرواحة الشعر

العربية  الثقافة  عاصمة  بغداد  مشروع  ضمن  سيتحقق  المفقود  الحلم  العراقية"  "األوبرا  دار 
الذي سيقام على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، حيث تم وضع حجر األساس لألوبرا من قبل وزير 
الثقافة ومعه المجمع الثقافي، وبكلفة إجمالية تصل إلى 169 ملياراً و650 مليون دينار، والذي 

من المؤمل أن ينجز خالل 18 شهراً ويضم دار لألوبرا بسعة 1500 مشاهد وقاعة للجمهور..

اربيل تستبق نوروز 
بفعاليات تتغنى بالحرية

العراقية - بغداد

العراقية :
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"2014

بغداد - العراقية :
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 كلمة في قصيدة

  


  





 
  
  

  

حسن الخزاعي



















الحياة حظوظ
الشاعر سمير صبيح




































سهام وكتي .... 
صباح جالب العامري

: االصل



للشاعر  ــاراة  ــج ــم ال
علوان العطيه البصري 

:







    : االصل 



لنفس  ـــاراة  ـــج ـــم ال

الشاعر:






 : ــل االص



 

عبد  للشاعر  المجاراة 
الكريم العالف :









الطيب  البـــي  ـــل  االص
المتنبي :







المجاراة :






ارات ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجـ
كلما اخترنا باقه .. تفاجئنا باقات اخرى .. تفيض بالصور الشعرية الرائعه.




     














   













   






    





   








  







المسافه
ابو وليد .. سفاح عبد الكريم

























سوالف اهلنه
للشاعر المرحوم كاظم احمد كاظم

ميزانية شبه مفتوحة ألنشطة 
بغداد عاصمة الثقافة العربية

العراقية :
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العراقية:

  

   
   

  
 

 






  

   


  




   
   
   



  

 
   




    


     
  
   
   








 
  





المركز الثقافي العراقي في السويد يستذكر فاجعة مدينة حلبجة

  
 

 





  

   


  


اطالع الخزاعي على استعدادات 
بغداد عاصمة الثقافة العربية
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كلمات متقاطعة 
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 عندما أبتلعت الحوته القمر .. في بغداد ألف ليلة وليلة
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عمودي أفقي

ابراج اليوم
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فيسبوك يستعد إلطالق خدمة «هاشتاج»
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شاب يمازح أصدقائه 
بخبر وفاته عبر الـ واتس 
أب ويتوفى بعده بساعة
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طرح أكبر ألماسة مصقولة 
في العالم للبيع في مزاد







 


   
     

ليست هناك مدينة في الكون مثل بغداد صنعت تاريخها بعذاباتها. مجدها شعراؤها حتى وصفوها بجنة 
الخلد، ورثوها بمراثيهم حتى وصفوها بارض الخراب وينبوع الدم.ماتت ثم قامت للحياة عشرات المرات. انها 
بعشرة ارواح. تستنسخ علماءها وافذاذها وكرامها وشعراءها مثلما تستنسخ انذالها ولصوصها وطغاتها. انها 
اعجوبة االمل واعجوبة االلم، ورغم كل شيء تبقى بغداد هي بغداد كما وصفها ياقوت الحموي في معجم 

البلدان: 'ام الدنيا وسيدة البالد'






 



 "



*من أين ابتدأت موهبة أسعد مشاي ؟
        

 
    15      1992 
    
         
      
         



*أين كانت وجهتك الفنية بعد مرحلة الصبا؟
1997 –1996
         




 


        
        
         




أحد  وأصبحت  فيها  شاركت  التي  اإلعمال  *أي 
نجوم الفن العراقي ؟

20042003

        




21


           


بها  تكلف  التي   أدوارك  أجادة  تستطيع  كيف   *
بأحترافية ممثل ؟

          
  
        
  

   
         

    



الشخصية  خالل  من  إليك  األقرب  اإلعمال  *أي 
التي أديتها ؟

       
         
        
        


         



*أي األعمال التي كنت تود االشتراك فبها ولكن 
لم تأتيك الفرصة؟




*ما الذي  تحتاجه الساحة الفنية في  فن التمثيل؟
       
        
        




       
  



* أي الدول زرتها ؟


* كيف ترى مورد الدخل اليومي لك ؟


الفني  الوسط  من  االصدقاء  هم  من   *
المقربين لك ؟




      




الفترة  هذه  في  الفن  حاجة  عن  تقول  ماذا   *
الحاليه ؟


       





* أفضل فيلم سينمائي شاهدته ؟

        
        



خارج  من  أصــدقــاؤك  نعرف  أن  نريد   *
الوسط الفني ؟


     
       


* ماذا تقول عن الوسط  عن الفني ؟
      




*ما هي االعمال التي شاركت فيها وتعتز 
بها؟


   
  


40


*اخر اعمالك المسرحية ؟

2012
     
         



*اخر أعمالك الفنية ؟


 




*من هو صديق طفولتك واليزال يتواصل معك؟ 






*أحب الناس في حياتك؟
        



*ذكرى مشهد ال يزال عالق في ذهنك ؟ 
        



*من هم المطربين المفضلين لك وتهوى سماع 
أغانيهم؟ 




*ما هو المكان الذي تود ان  تتواجد فيه ؟

        

   
     
      





*من هو صاحب الفضل على اسعد مشاي ؟



        



*لونك المفضل ؟


*من هو فريقك المفضل ؟  


المؤسسة  قبل  من  تكريمك  عن  تقول  *مــاذا 
العراقية للصحافة والنشر؟


      
   



* هل لديك شئ تقوله في ختام هذا اللقاء؟

   


*من أين ابتدأت موهبة أسعد مشاي ؟

كثيرة هي اإلعمال التي تألق فيها و أبدع من خالل االداء الرائع للشخصيات التي ظهر فيها بمشاركاته في الدراما العراقية ولم يبخل في إعطاء 
كل إمكانياته ومواهبه التي أستطاع منها إن يعطي الكثير مما يريد ويظهر تلك الشخصية بصورة تستحق الوقوف عندها مثلما ظهر في الشاب 
(نبهان ) بمسلسل ( الدهانة ) وحميد الثائر بمسلسل ( أمطار النار ) والدكتور نبهان البروفيسور المجنون بمسلسل ( أيوب ) وغيرها  والقادم 
ستكون له أعما ل جديدة على مستوى التلفزيون والسينما والمسرح والصفحة األخيرة استطاعت أن تجري لقاءا موسعا مع هذا الفنان المتألق 
أسعد مشاي الذي تم تكريمه من قبل المؤسسة العراقية للصحافة والنشر ومنح (درع االبداع ) وبحضور المدير العام السيد محمد البدري رئيس 

تحرير جريدة العراقية وكان الفنان الضيف جريئا في إعطاء كل ما أراد أن يقول للقراء  والمعجبين وأصحاب الشأن .











العدد(352) الثالثاء 19 آذار 2013

    
    

أخبارهم

كثيرة هي اإلعمال التي تألق فيها و أبدع من خالل االداء الرائع للشخصيات التي ظهر فيها بمشاركاته في الدراما العراقية ولم يبخل في إعطاء 
حوار / حمودي عبد غريب
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ـــــو ســيــف  عـــلـــي اب
(ربــاب) من  ينتهي 








 
 






    

       
  




 
       
   
  
        



   

   

   
      










       
  

الفني  الوسط  من  االصدقاء  هم  من   *




      


40ما هو المكان الذي تود ان  تتواجد فيه ؟*
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الفنانة التشكيلية سونيا الجبوري للعراقية:
األعالم عالمي الخاص وحاليا أدرس القانون
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وأخيرا" عاد الفنان المحبوب أياد 
راضي الى أرض الوطن
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نغم السلطاني تعود بعد 
فراق دام سبع سنوات

احــالم  بعد  الــعــلــي..  غــيــداء 
اليقظة تنتهي من نبض ميت
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