

 
   
    

    
   
     
   




  
   
    





   
   
   
    
   
     
 
   
     
     
    
    
    

    
   
    
   
     

      
  
     

  


    
     

    
    


     
   



   
  
   
    
     
    

    

    
   

   


    



16

500




Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
29 Sep. 2009

http://www.almadapaper.com

Email: almada@almadapaper.com






        



       

        
       
 
   

 





         



      
      




      



       




    




         
       
       
       
       
       



       
 
       
       
       
        
        
        
      












al
aq

as
i@

ya
ho

o.
co

m

16

500




Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
15 Sep. 2009

http://www.almadapaper.com

Email: almada@almadapaper.com














 







httpwwwmofagoviq





200915 ايلول 7العدد
No.(7) 15 September 2009

رئيس مجلس االدارة
 فخري كريم 

جريدة ثقافية شهرية تصدر عن مؤسسة
 المدى لالعالم والثقافة والفنون

مهرجان ايام الرافدين 
الثقافية العراقية 

ف بوجهك عشرات الدواوين..ال أثر فيها للشعر  عدنان الصائغ: تقذَ

حفلة حالوة
النا عبد الستار

موسيقى البوب .. 
من االستعراض الغنائي

 الى التأسيس 

24
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29-28
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500
دينار

32
صفحة

أطروحات الجسد األنثوي في الشعر

ماركيز وشاكيرا.. راقصةٌ بال 
جسد وكاتب بال أصابع
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