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ناتايل حنظل الشاعرة األمريكية – الفلسطينية تفكر بالعربية وتكتب باالنكليزية عن فلسطني ولبنان

خاص /المدى
غرانادا

أمسيات للشعر العراقي يف مراكش وآسفي









دار الكتب يف بغداد تستعيد نشاطها 








سلطة الثقافة وثقافة السلطة يف احتاد أدباء 
ذي قار















ملتقى الربيكان الشعري اخلامس








مسابقة جليل القييس للقصة القصرية












@iraqish
      yahoocom
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العقل ختــاطــب  والــروايــة  األحــاســيــس  خيــاطــب  الشعر  حــســن:  ــالح  ص الشاعر 
المنفى أخذ الكثير واعطى الكثير ولكني استطعت ترويض التجربة

مازن لطيف

ــــة ــــع ــــاب ــــت ــــةم ــــع ــــاب ــــت م

ــون يـــســـتـــذكـــرون صـــاحـــب املــنــعــطــف ــي ــامئ ــن ــي ــس ال
اخبار ثقافيةاخبار ثقافية

بغداد 

محمود النمر






