
 معركة خاسرة امام الحيتان الكبيرة ..األقلياتاعالم 

ات لمكونيرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره الواحد والخمسون وسائل االعالم التابعة الى ا

لسياسية اته اواألقليات العراقية، وسط الكم الهائل من الفضاء اإلعالمي في البالد، على مختلف توجه

العام  نهاية واالجتماعية، ضمن سلسلة تقارير خاصة سينشرها "بيت االعالم" بحلولوالحزبية والدينية 

 الحالي حول المكونات واألقليات في البلد.

 القومية،نية وويعتبر العراق في طليعة الدول التي تضم العديد من المكونات واألقليات االثنية والدي

شركس ن واللصابئة والكرد الفيليين والكاكائييوتشمل المسيحيين والتركمان والشبك وااليزيديين وا

 وغيرهم أيضا.

ا ي قضايتقرير الرصد الجديد، إحصائية بأبرز واهم وسائل االعالم التابعة والمتخصصة ف ويتناول

قوتها تها واألقليات والمكونات على اختالفها في البالد، وتحليل المحتوى الخبري لها، ومدى منافس

 عالمية العراقية.وتأثيرها في الساحة اإل

ع في مواق ة لهاويتضمن التقرير عينة إخبارية من المواقع محور الرصد، واحصاء المنافذ الرقمية التابع

م العالالتواصل االجتماعي، وطريقة عرض الخدمات اإلعالمية التي تقدمها ومقارنتها مع وسائل ا

 األخرى المنتشرة في البالد.

يات، األقلي تواجه وسائل االعالم المتخصصة في مواضيع المكونات وكما يناقش التقرير المشاكل الت

 عالمي.ل اإلوكذلك الصحفيين واإلعالميين من أبناء المكونات، ومدى الفرص المتاحة لهم في سوق العم

 

 األقليات والحقوق

 ..من الدستور العراقي (125المادة )

تركمان، ة كالة والتعليمية للقوميات المختلفيضمن هذا الدستور الحقوق اإلدارية والسياسية والثقافي

 والكلدان واآلشوريين، وسائر المكونات األخرى، وينظم ذلك بقانون.

 

 ..( من العهد الدولي27المادة )

هوية وتتمتع األقليات بمجموعة من الحقوق يطلق عليها الحقوق الخاصة، تهدف الحفاظ على وجود 

 األقلية وصفاتها الجماعية.

لتمتع ات من حق ألقليافي الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يُحرم أتباع اال يجوز “

عضاء ع األبثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم باالشتراك م

ي تعط ية التياآلخرين في جماعتهم. فلألقليات الحق في منع التمييز ضدهم والحق في تحديد الهو

 ”.أعضاء األقلية القدرة على الحفاظ على الخصائص المميزة لهم، والحق في تقرير المصير



 

 وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

لمحتوى ات وايواجة اعالم األقليات منافسة خاسرة امام وسائل االعالم األخرى في مواكبة الخدم -1

مكانات لى اإلاني من محدودة عددها، الى جانب افتقارها ااإلعالمي المقدمة الى الجمهور، اذ تع

 الالزمة واالساسية في العمل اإلعالمي والصحفي.

لتي اومية يشير المحتوى اإلعالمي لوسائل اعالم األقليات والمكونات الى التركيز على المظل -2

سية سيا املتتعرض لها األقليات التي تقف خلفها وسائل االعالم الخاصة بها، فيما تخضع لعو

هم طقوس وأخرى دينية وقومية، تنعكس سلبا على التعريف باوضاع سكان االقليات في البلد من

 ومشاكلهم وازماتهم ومخاوفهم.

ية ة في تغطلكبيراتخفق وسائل اعالم األقليات في منع حالة االنتقائية التي تتبعها وسائل االعالم  -3

ت لمكونااالكوارث حصرا التي تقع على مواطني قضايا المكونات، وغالبا ما يتم التركيز على 

 الصغيرة،

 محدودية تأثير وسائل اعالم األقليات، السباب مرتبطة بضعف الخبرة ونقص التمويل، -4

ية لسياسوالصراعات السياسية المستحكمة بين اقطاب األقليات نفسها من جانب، وبين القوى ا

 خر.نات الصغيرة لصالحها من جانب االكبيرة التي تسعى لتجيير قضايا األقليات والمكو

 واليهود الشبكغياب بعض األقليات بنحو شبه تام، من اإلعالم العراقي كالكاكائيين والبهائيين و -5

 إال ماندر، مع التركيز على االيزيديين بعد تعرضهم لهجمات من قبل تنظيم داعش.

ً لما يعانونه من "تهميش" ف -6 ياة ي الحإن تنازل المكونات في اإلعالم العراقي يشكل انعكاسا

 السياسية وضعف دورهم في الحكومة والبرلمان.  

  

 :توصيات

لمهنية هات اضرورة زيادة وعي اإلعالميين العراقيين بقضايا األقليات وشؤونهم، وأن تتولى الج -1

 ا بهذا الشأن.ومنظمات المجتمع المدني مسؤوليته

 تعرف تضمين المناهج الدراسية في كليات أو أقسام اإلعالم بالجامعات العراقية، مفردات -2

 بقضايا األقليات في إطار تنوع المجتمع وتاريخه وتراثه.  

ل حث وسائل اإلعالم على تخصيص مساحة أكبر من اهتمامها لشؤون األقليات، كمكون أصي -3

بناء أباقي ببالمجتمع العراقي، مع التركيز على دورهم في بناء البلد، وحقهم في الوجود اسوة 

الطيف العراقي، كشركاء في الوطن، من دون إغفال ما تعرضوا له من تهميش وإقصاء 

 يد اإلرهاب.    واضطهاد السيما على

ا في ز منهتحفيز وسائل اإلعالم على االهتمام باألقليات من خالل تخصيص جوائز سنوية للمتمي -4

 تناول قضاياهم.

الهتمام من ا على المنظمات الدولية المعنية بدعم المؤسسات اإلعالمية والصحافيين، إيالء جانب -5

 وجستي.لفرص تدريب وتأهيل ودعم  والمكونات، عبر توفير باألقلياتلوسائل االعالم الخاصة 

 

 



 دـــة الرصـــعين

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



  موقع عن عنكاوا 

 ني،السريا اآلشوري الكلداني شعبنا أبناء يعرفه مؤسسي الموقع بانه "ملتقى

 خبارأ آخر لمتابعة البلدان، مختلف من أصدقائنا وجميع كافة، العراق وأبناء

 لنظرا وجهات وتبادل واألفكار اآلراء ومناقشة والعالم، األوسط والشرق الوطن

 رامواحت الديمقراطية أسس على الجميع بين العالقات أواصر وتقوية والخبرات

 . 1999اآلخر"، تأسس في آيار  والرأي الرأي

 شورياال الكلداني شعبنا ابناء تهم بقضايا أساسي بشكل أهتمامه الموقع يركز

 في نهلك المهجر وبلدان لبنان و سوريا و العراق االصيلة اوطانه في السرياني

 .يضاا العامة العراقية والشؤون العراق في االقليات بشؤوون يهتم الوقت نفس

 ملكةم في رسميا مسجلة ربحية غير اعالمية جمعية قبل من ”كوم عنكاوا”  تدار

 يروالتحر لالدارة هيئة للموقع. االعالمية”  يومانا”  جمعية بأسم السويد

 .للموقع اليومية االعمال على تشرف اشخاص 7 من مكونة واالستشارة

 خولمد اي هناك وليس كامل، بشكل التجارية االعالنات طريق عن الموقع يُمول

 . ذلك غير له اخر

 

 يحتوي الموقع على االيقونات االتية: 

، صوتية ملفات، دردشة المنتديات، راديو، اغاني، فيديو، تعارف، رفعالرئيسية، 

كاوا، عن الموقع، عن بالعربية، عن كتابةالتسجيل، ال ،التقويم، االرشيف، الدخول

 بنا البحث، اتصلوا

 مالحظات عامة: 

 الموقع مترجم الى ثالث لغات العربية واالنكليزية والسويدية.  -
 اليومية. يظهر الموقع عدد الزيارات  -

 الموقع فاعل وينشر اخبار بصورة مستمرة.  -
 ال يحتوي الموقع تطبيقات على الهاتف المحمول.  -
 ال يحتوي الموقع تطبيقات على مواقع التواصل االجتماعي. -

 نماذج من اخر االخبار: 

https://ankawa.com/


مركز يونان هوزايا للدراسات المستقبلية يحيي حفال تكريميا للباحثين المشاركين 

 في جائزة يونان هوزايا للبحوث

 قدم ابطالها شباب من برطلة 2100مغامرة على ارتفاع 

 لجنة حقوق االنسان البرلمانية تستقبل وفد معهد القانون الدولي وحقوق االنسان

 !!واخيرا .. الرقابة المالية في )بيتنا( ؟

 

  شبكة اللش االعالمية

 الثقافي اللش لمركز العليا الهيئة باشراف تصدر يومية إلكترونية صحيفة

 العراق.  كوردستان - دهوك في واالجتماعي

 يحتوي الموقع على االيقونات االتية: 

، مصورة ومقاالت، تقارير وثقافة، أراء ايزيدية، أدب عــامة، شؤون أخبار

وفروعه،  المركز اللش، فعاليات الطلبة، مطبوعات المرأة، شؤون شؤون

ف، الرياضة، أرشي وتكنولوجيا، عالم علومغرائب،  و منوعات، فيديو، طرائف

 مواقع. 

 مالحظات عامة: 

 ينشر الموقع باللغة العربية والكردية.  -
، تويتر،   فيس بوكيحتوي الموقع تطبيقات على مواقع التواصل االجتماعي  -

 الف متابع.  12وهي فاعلة. ويضم تطبيق الفيس بوك   يوتيوب

 يظهر الموقع عدد المشاهدات اليومية.  -
 ال يحتوي تطبيقات على الهاتف المحمول.  -

 

 خبار المنشورة: نماذج من اخر اال

 المكونات لجميع آمن ومهد وطن اإلقليم: كوردستان رئيس

 ساعة 24 خالل «كورونا» بـ جديدة إصابة 735 تسجل كوردستان صحة

 مسرور بارزاني يقرع جرس العام الدراسي الجديد ويعلن خطة لتطوير التعليم

https://ankawa.com/forum/index.php/topic,991408.msg7722450.html#msg7722450
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,991408.msg7722450.html#msg7722450
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,991452.msg7722504.html#msg7722504
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,991460.msg7722514.html#msg7722514
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,991442.msg7722491.html#msg7722491
https://www.lalishduhok.com/
https://www.facebook.com/lalishduhok
https://www.facebook.com/lalishduhok
https://twitter.com/lalishduhok
https://twitter.com/lalishduhok
https://www.youtube.com/user/lalishduhok
https://www.lalishduhok.com/news/post/317465/
https://www.lalishduhok.com/news/post/317460/
https://www.lalishduhok.com/news/post/317330/


 محما خليل: إن أصبحت شنگال محافظة ستكون تابعة إلقليم كوردستان

 

 

  بحزاني نت

ق لعرااشبكة اخبارية ثقافية تهتم بحقوق االنسان وحقوق االقليات الدينية في 

 . والشرق االوسط

 يحتوي الموقع على االيقونات االتية: 

ابحاث  التعازي، عامة، ركن واالحداث، اخبار الرئيسية، اراء، مقاالت، االخبار

التاريخية،  ومعتقدات، الكوردية، أديان االيزيدية، المكتبة بحزاني، المكتبة مكتبة

 ل. مقا رسلالمنوعة، ا والروايات، المكتبة اللغات، األدب والفلسفة، مكتبة العلوم

 مالحظات عامة: 

 17مستمر بالنشر ويحى بمتابعة  الفيس بوكيملك الموقع صفحة على تطبيق  -

 الف شخص، وال توجد صفحات اخرى على موقع التواصل االجتماعي. 

 ال يمتلك تطبيقات عبر الهاتف المحمول.  -
 

 نماذج من اخر االخبار:

نقرة تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري مباشر ألذربيجان في حربها ضد أ

 أرمينيا في قره باغ

 في بغداد” إغالق السفارة“الخارجية األميركية تعلق على أنباء 

الثالث : غير الدولة ومؤسساتها ليس من حق أي طرف إعالن رئاسات العراق 

  !الحرب

 مهددة القوات األميركية في العراق: األسلحة الدقيقة دخلت الخدمة” النجباء“

 

  كركوك نت

 

https://www.lalishduhok.com/ezidiyati/post/317195/
https://www.bahzani.net/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA-130400540372473/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA-130400540372473/
http://www.bahzani.net/?p=61447
http://www.bahzani.net/?p=61447
http://www.bahzani.net/?p=61317
http://www.bahzani.net/?p=61323
http://www.bahzani.net/?p=61323
http://www.bahzani.net/?p=61326
http://www.kerkuk.net/ar/?cat=19


 الصفحة غير موجودة 

 

  المنبر التركماني

 موقع مختص بقضايا التركمان في العراق، وقضية كركوك. 

 يحتوي الموقع على االيقونات االتية: 

 باتكتا االنسان، كاريكاتور،  حقوق كركوك، العراق، قضية تركمان الرئيسية،

 بنا.  اخرى، اتصل المنبر، مواقع الوثائق، حول واالدب،  مختارة، الفن

 مالحظات عامة: 

ني ركماهيا ايها التتظهر الصفحة األولى للموقع حملة تركمانية تحت عنوان " -

. "عراقيجب على تركيا ان تحترم االرادة السياسية لتركمان ال لنتحدى الغدر

 موقع الحملة على تطبيق تويتر 

- Iraqi Turkmen HRsR Foundation SOITM 

 . 2018ييعود تاريخ الحملة لعام  -

 . 2018ايقونات الصفحة ال تعمل، فيما يعود تاريخ اخر مادة منشورة لعام  -

 ال يحتوي الموقع تطبيق على الهاتف المحمول.  -

تضم الف   Turkmen Tribuneصفحة الموقع على تطبيق فيس بوك  -

 متابع، وليست نشطة يوميا وانما تنشر بتواريخ متباعدة. 
 ف عنلم نتمكن من فتح اخر االخبار المنشورة على الموقع، ويبدو انه متوق -

 العمل. 
 

  القشلة نيوز

 الى وقائقوال الحقائق ايصال الى الرامية المستقلة المواقع من نيوز القشلة موقع

 النزيهة الحرة الصحفية الحركة اغناء في تساهم ان في تامل نيوز القشلة. الجميع

 احترام وضمن والحريات بالحقوق المساس دون المحافل الى االصوات وايصال

 .االخر والرأي الرأي

 يتكون الموقع من االيقونات االتية: 

http://www.turkmentribune.com/
https://twitter.com/HrsrIraqi
https://www.facebook.com/SOITMFoundation
http://www.kishlanews.com/ar/


ت، مقاالواخبار، الرياضة، االقتصاد، اليف ستايل، ثقافة وفنون، مقابالت، اراء 

 فيديو. 

 مالحظات عامة: 

تضم اكثر من الفين شخص  القشلة نيوزيحتوي الموقع على صفحة فيس بوك  -

 Türkmen İrade. وصفحة يوتيوب 2019متوقفة عن النشرمن عام 

 اليحتوي تطبيقات على الهاتف المحمول.  -
 االخبار المنشورة: نماذج من اخر

ژاله النفطچي تستقبل في كركوك عدداً من المقاتلين التركمان من القيادات 

 العسكرية في الحشد التركماني

حزب اإلرادة التركمانية يبارك تولي د. نبيل بوشناق منصب مدير عام دائرة 

 .صحة كركوك

األحزاب التركمانية تناقش في إجتماعها الدوري الواقع الصحي واألمني 

 والخدمي في كركوك

 نعي المناِضل التركماني الَكبير َكريم قاياچيِحزب اإلرادة التركمانية ي

 

 

 عشتار

 توجهوال صلاأل عراقية منوعة ثقافية قناة تلفزيونية تهتم  باللغة السريانية، قناة

ً  العراق بشؤون تُعنى  كلبش االشوري السرياني الكلداني الشعب وشؤون عموما

 تسليط أهدافها والكردية، والعربية السريانية لغات بثالث المشاهد وتخاطب خاص

 متزن هادئ بخطاب العراقي الشعب مكونات جميع اهتمامات على الضوء

 .نفوالع التفرقة ونبذ والسالم والمحبة التآلف مبادئ نشر الى وتسعى حيادي

 يتكون موقع القناة من االيقونات االتية: 

 ، منالصفحة الرئيسة، االخبار، برامج عشتار، مقاالت، شعبنا، وسائط متعددة

 نحن، اتصل بنا. 

 مالحظات عامة: 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-309273926528005/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-309273926528005/
https://www.youtube.com/channel/UCYZIr5IQa0WpLLqrOfxJG6A?view_as=subscriber
http://www.kishlanews.com/ar/%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7%da%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
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https://www.ishtartv.com/


تضم اكثر   Ishtar TVܕܥܫܬܪ ܩܢܝܬܐيحتوي الموقع على صفحة فيس بوك  -

 من خمس االف متابع. صفحة نشطة. 
 تطبيقات على الهاتف المحمول. ال يحتوي -

 نماذج من اخر االخبار المنشورة: 

 بتأهيل تبدأ الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من وبدعم الصغار الرسل منظمة

 الحمدانية قضاء في صحية مراكز ثالثة

 قداسة البطريرك افرام الثاني يتفقد أعمال بناء مشروع مركز الكنيسة في الالذقية

 أرمينيا: تركيا تتخذ مسارا جديدا لإلبادة الجماعية

 

 

  بوابة نركال

 موقع مهتم بقضايا المسيحين في العراق. 

 يحتوي الموقع على اعالنات ممولة.

 ال يحتوي على نطبيقات على الهاتف المحمول.

 ال يحتوي تطبيقات على مواقع التواصل االجتماعي. 

 نماذج من اخر االخبار المنشورة: 

ورشة تدريبية لتمكين العاملين في مكاتب شبكة تحالف االقليات وزيادة خبرتهم  

على النوع وتطوير ادواتهم الميدانية في مواجهة االنتهاكات والعنف القائم 

  .االجتماعي

 .السيد قائمقام قضاءالحمدانية السيد عصام دعبول يستقبل السيدة باسكال وردا 

منظمة حمورابي لحقوق االنسان تبارك للعراقيين بمناسبة اطاللة اعياد الميالد 

 والسنة الميالدية الجديدة

 

  

https://www.facebook.com/IshtarWebsite
https://www.ishtartv.com/viewarticle,94600.html
https://www.ishtartv.com/viewarticle,94600.html
https://www.ishtartv.com/viewarticle,94599.html
https://www.ishtartv.com/viewarticle,94592.html
http://www.nirgalgate.com/nirgal/page.php?lang=ar&page_name=word
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26196
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26196
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26196
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26196
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26194
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26193
http://www.nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=news&id=26193


 پريس كاني

 

 اعالمي موقع پريس كاني" ب الممولة أو المالكة الجهات تحديد بدون نفسه الموقع يعرف

 من تأسس ، والعالم العراق في االقليات واخبار بشؤون تعنى االعالمية الساحة في جديد

 والكوردستاني االيزيدي االعالم لخدمة وقتهم من الكثير و قدراتهم سخروا اعالميين قبل

 ، االن والى العراق في البعث حزب نظام سقوط منذ شنكال في متتالية لسنوات وعملوا

 القصيرة االخبار كتابة مجال في الشباب من الكثير لدى القدرات تنمية في وساهموا

 االعالمية الساحة في جهد بكل عملوا مسيرتهم خالل ومن االعالمية والتقارير والمقاالت

 .                    الحرة

 يرى من ولكل ، الحر االعالم خدمة في القدرة نفسه في يرى من لكل موقع ، سيپر كاني

 اعالم مستنقعات في الراكدة المياه تحريك اجل من المستقبلي فريقه الى ينظم ان يجب انه

 الحكومات قبل من قصد دون او بقصد كان سواء الجفاف الى تعرضت والتي االقليات

 .                                                          الدولة في سلطة ذات وجهات

 نحو به واالرتقاء الحر االعالم بواقع النهوض طموح له من كل الى رسالة سيپر كاني

                                                                    واجمل انقى بصورة به والظهور االفضل

                  . 

 االرتقاء الى يهدف بل والمبادئي االنساني االعالم مجال في احدا ينافس ال سيپر كاني

 وتطوير افضل مستقبل نحو المجال هذا في بالعمل االعالم وهواة والكتاب باالعالميين

 (المصدر من االمالئية االخطاء." )المختلفة االعالم وسائل في االعالمي لعملبا قدراتهم

 

 عدة على ،االخبار بأهم متحركة انيقة وواجهة جدا جيد بتصميم يتميز الذي الموقع يحتوي

 :هي رئيسية أقسام

 وعاتمن    ملتيميديا   مقاالت  شنگال  تقارير   جينوسايد  اخبار   الرئيسية    

 

 : عامة مالحظات

 .الرئيس اسم فيها بما تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -

 األقلية أخبار على اهتمامه ويركز العامة العراقية األخبار مع يتعاطى ال الموقع -

 وغرب شمال وبغداد أربيل بين عليها المتنازع والمناطق كردستان إقليم في  اإليزيدية

 محل واالنسانية السياسية للقضايا تتطرق التي المقاالت عن فضال. نينوى محافظة

 .األحيان أغلب في أخرى إعالم وسائل عن نقال، األقلية أبناء اهتمام

http://kanipress.net/
http://kanipress.net/
https://www.facebook.com/kanipress.net


 . حدة على منشورة صحفية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة اخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 الموقع حةصف إلى المتصفح يعيد األيقونات على النقر فإن الفيسبوك عدا لكن. انستغرام

 .الرئيسية

 

  بوك الفيس صفحة

KANI PRESS 

 معجب ٢١٬٠١٨

 متابع ٢٥٬٧١٢

 لةمستق بمنشورات أو الموقع روابط مشاركة عبر يوميا محتوياتها وتحدث نشطة صفحة

 تسجيل برع سواء، منشوراتها مع متفاوتا تفاعال يسجلون الذين، الصفحة متابعو بها يساهم

 .لصفحةا مديري قبل من مقابل تفاعل أي تسجيل بدون، المشاركة أو التعليق أو االعجاب

 : االخبار اخر من نماذج

ً  سنجار قضاء في جديدة إدارة اختيار سيتم: نينوى محافظ  قريبا

 كوردستان اقليم في االيزيديين للموظفين ايام 7 عطلة

 ةالديني الشؤون رعاية في طويلة سنين أمضى شيخ بابا:  كوردستان إقليم رئيس

 لإليزيديين واالجتماعية

 شيخ بابا االيزيدية للديانة الروحي االب بوفاة يعزي:  بارزاني مسرور

 معروفة كوردية ووطنية دينية شخصية كان شيخ بابا: بارزاني الرئيس

 اليمن في إيزيديات مختطفات وجود صحة تنفي الخارجية وزارة بالوثيقة

 سـنـجـار قـائـمـقـام مـع األيـزيـديـة الـمـرأة واقـع تـبـحـث نينوى مـحـافـظ مـسـتـشارة

 االنتخابية الدوائر تقسيم عند االقليات تمثيل مراعاة السياسية الكتل على يجب:  خدر صائب
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 االشراق قناة

 

 قناة هي راقاإلش قناة" ب نفسها عن الفيلية الثقافية إشراق موسسة تتبع التي القناة تعرف

 الثقافية اشراق" لمؤسسة تابعة بغداد مقرها متخصصة غير( جامعة) عامة فضائية

 الميواالس واالقليمي العراقي بالشأن القناة تعنى .حكومية غير مؤسسة وهي" الجامعة

 رامجهاب طريق عن جمهورها الى واالفكار والمعلومات االخبار نقل الى وتسعى ، والدولي

 .الفيلية والكوردية العربية باللغتين المختلفة

 بالبرامج اةالقن تهتم والسياسية االخبارية والبرامج والمواجيز االخبار نشرات عن وفضالً 

 اةالقن وتمنح الوثائقية واالفالم والتقارير الصحف وقراءة والرياضية واالقتصادية الثقافية

 ".مياوعال عربيا جمهورها اهتمام تتصدر التي القضايا من لعدد بثها مساحة من حيزاً 

 عدة على ،االخبار بأهم متحركة انيقة وواجهة جدا جيد بتصميم يتميز الذي الموقع يحتوي

 :هي رئيسية أقسام

  فن و قافةث  وتكنولوجيا علوم  رياضة  مجتمع و اسرة  وأعمال مال  دولي  أمن   السياسية

 المراسلين تقارير  نشرات  معرض  تقارير  أراء  البرامج

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط والكردية العربية باللغتين ينشر الموقع -

 عن ضالف، أخرى عراقية فضائية موقع كأي العامة العراقية األخبار مع يتعاطى الموقع -

  السياسية للقضايا تتطرق التي المقاالت

 . حدة على منشورة صحفية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة اخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، فارغة ةصفح إلى الزائر يأخذ عليه النقر لكن المباشر للبث تبويب على الموقع يحتوي -

 .الصناعية األقمار عبر البث عن الفضاائية توقف بسبب األغلب على

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 . انستغرام

 معطلة الصفحة فيسبوك

 تويتر

https://www.aleshraq.tv/default.aspx


 اإلشراق قناة

 متابَعًا ١٤

 متابًِعا ٥٬٥٩١

    بتاريخ للحساب تحديث آخر

 ٢٠١٩ أبريل ١٧

 يوتيوب

  الفضائية االشراق قناة

 مشترًكا ألف 3.32

 اليوم مدار على تحديثها يتم زال ال القناة

 انستغرام

 الموقع إلى الزائر يعيد األيقونة على النقر

 : االخبار اخر من نماذج

 .باالنسحاب المراوغةِ  مغبّةِ  من األمريكانَ  نُحذّرُ ..العراقيّةِ  للمقاوَمةِ  التنسيقيّةُ  الهيئةُ 

ً  االسوء من نخشى..الجبوري النائبُ   !المقبلة بالشهور اقتصاديا

 المقدسة كربالء الى ديالى من راجلة مسيرة ينظم الشعبي الحشد

 الصوتِ  وحدةُ  ...الفيليين للكورد التنسيقيةَ  الهيئةَ  لقائهِ  اثناءَ  المندالوي

ً  يصد الفيليين الكورد 110 اللواء  .السعدية بناحية ألرهابيين هجوما

 

 نت كركوك

 

 اخبارية وكالة نت كركوك " ب الممولة أو المالكة الجهات تحديد بدون نفسه الموقع يعرف

 موقعها عبر المجاالت مختلف في العراقية المحلية واالخبار األحداث تغطية على تعمل

 ومعاناة اصوات وايصال االجتماعي التواصل المواقع على وحساباتها اإللكتروني

 تكريس رغم ."مبينه وصل حلقة وتكوين الدولة في المسؤولين مع لقاءات عبر المواطنين

، الصالحي أرشد العراقية التركمانية الجبهة رئيس تصريحات لتغطية الرئيسية عناوينه

https://twitter.com/aleshraq_tv
https://www.youtube.com/channel/UCT4jYhNo63hfWAqsvm4noXw/videos?view_as=subscriber
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55610
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55627
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55455
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55455
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=53900
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=009459787130631626967:6ktaekhzx48&q=https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx%3Fjimare%3D55487&sa=U&ved=2ahUKEwjmktXRj6zsAhXJTsAKHQMVB4MQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw3p__T19d8rfog2T-oaR84C
http://www.kerkuk.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/


 محافظة تخص التي القضايا من العديد حول الكردية األحزاب مع النزاع ألخبار ومالحقته

 .كركوك

 عدة على ،االخبار بأهم متحركة انيقة وواجهة جدا جيد بتصميم يتميز الذي الموقع يحتوي

 :هي رئيسية أقسام

  علمي  ةرياض  اقتصاد  دولي  العراق   تركيا  ايلي توركمن   اخبار  الرئيسية الصفحة

 استوديو  مقابالت  مقاالت  وفنون ثقافة

 

 : عامة مالحظات

 .الرئيس اسم فيها بما تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 االنجليزية، التركية، العربية، لغات بثالث ينشر الموقع -

 األقلية خبارأ على اهتمامه ويركز العامة العراقية األخبار من القليل مع يتعاطى الموقع -

. كركوك محافظة في االوضاع بخصوص مطالبها دعم في تركيا ودور التركمانية

 .األقلية اءأبن اهتمام محل واالنسانية السياسية للقضايا تتطرق التي المقاالت عن فضال

 . حدة على منشورة صحفية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة اخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 .انستغرام

  بوك الفيس صفحة  

-Kerkuk Netنت كركوك 

 معجب شخًصا ٤٧٬١٥٢

 للتواصل هاتف رقم وتوفر كما، به البأس تفاعل وتالقي يوميا تحديثها ويتم نشطة الصفحة

 تويتر حساب

Kerkük Net Haber Ajansı 

 متابَعًا ٥٠

 متابًِعا ٥٬٣٤٤

 فقط التركية باللغة لكن يوميا تحديثه ويتم نشط الحساب

https://www.facebook.com/kerkuknett/?__cft__%5b0%5d=AZXvRSbmptedJDwiKIhnNlNFJ2_XVm9M2OG7x2nOPjAQIrFSrlnHxOOcm3Pzej60Uyks__2iQtEtsuyq8ZSkSUSBuXb4pmJ8EGMfi59Eqru9fOBFTDrccnQUggAh9vO6ME0EeA05HJFetvlBgzB4x02u20xOmReRDqlWRETky6r82_f9zDrXKAPoMc9s0e-JlgK58uHTWWF6H1QJwfAGQBdw&__tn__=-UC%2CP-R
https://twitter.com/kerkuknet
https://twitter.com/kerkuknet


 يوتيوب

 Kerkük Net 

 مشترًكا 172

 مرة شهر كل يتم وتحديثها فيديو مقطع 66 على تحتوي القناة

 انستغرام

kerkuknet 

    884 posts 

    3,442 followers 

    0 following 

 فقط التركية باللغة تعليقات تحمل بصور اسبوعيا تحديثه يتم الحساب

 : االخبار اخر من نماذج

 كركوك مشاكل لبحث الوزراء مجلس جلسة بعقد الكاظمي يطالب حيالصال

 الصحية للكوادر اراضي قطع بتخصيص كركوك محافظ يطالب حيدر احمد بالنائ

 كركوك في االستقرار تعزيز السريع الرد فرقة قائد مع يبحث الصالحي

 الطائرات وقود يسرقون عراقيون ضباط.. المسلحة القوات’ صقور’ تهدد فوضى

  ارمينيا ضد حربها في لمساندتها اذربيجان الى توجهه يعلن تركماني سياسي

 الديمقراطي الى كركوك عمليات قيادة مقر تسليم يرفضون والتركمان العرب النواب

  الكردستاني

 كركوك في إرهابية بقضايا المطلوبين احد على تقبض االتحادية الشرطة

 

 

 نت هكار

 

 إقليم شؤون بعده ومن، اإليزيدية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

 ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة أو نفسه عن معلومات أي، عامة العراق ثم كردستان

https://www.youtube.com/channel/UCDTgdUVNF2B7MG8b1d8EdRw
https://www.instagram.com/kerkuknet/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/09/11/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/09/30/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a8%d8%aa%d8%ae/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/08/18/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%aa/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/08/14/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b5%d9%82%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/10/02/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/10/04/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/10/04/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85/
https://www.kerkuk.net/ar/2020/09/23/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8/
http://hekar.net/


  بانورامية صورة تقدم رئيسية وصفحة، ما نوعا جيد بتصميم يتميز الذي الموقع

 :هي أقسام عدة على موزعة أخرى انباء ووكاالت مواقع عن نقال، لمحتوياته

 بنا صالاالت  المواقع  مقال ارسال  االرشيف  التحرير رئيس  األخبار عالم  الرئيسية

 :هي عديدة فرعية واقسام

   والوفيات تعازيال  والتقارير البيانات  البالتالك  ومقاالت اراء  وثقافة وفن ادب  إعالنات

  لصحـةوا العلوم  وهوايات العاب  الرياضة  والمقابالت الحوار  والتبريكات التهاني

 شؤون  الالجئين شؤون  زيارات  التحرير رئيس  والعامة الخيرية والمشاريع المساعدات

  خباراأل عالم  وغرائب طرائف  كوردستانية شؤون  عراقية شؤون  عامة شؤون  ايزيدية

 مختارة مقاالت  المرأة عالم

 : عامة مالحظات

 .يكتبها التي بالمقاالت خاصة تبويب عبر فقط تحريره رئيس باسم يعرف الموقع -

 .والكردية العربية باللغتين ينشر الموقع -

 والعالمية ةوالعراقي والكردستانية اإليزيدية الشؤون لكافة إعالمية تغطية يقدم الموقع -

 ةالسياسي للقضايا تتطرق التي تلك وخاصة، أخرى انباء ووكاالت مواقع عن نقال

 .األقلية أبناء اهتمام محل واالنسانية

 . حدة على منشورة صحفية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة اخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، رتويت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي ال -

 .كافة التواصل مواقع على حسابات امتالكه البحث يظهر ولم. انستغرام، يوتيوب

 : االخبار اخر من نماذج

 سنجار في األوضاع تطبيع اتفاق بشأن كوردستان إقليم حكومة رئيس من بيان

 سنجار اتفاق فحوى ينشر الكاظمي مكتب

 وأربيل بغداد بين الثقة سيعزز سنجار اتفاق: والكاظمي بارزاني

 سنجار بشأن كوردستان اقليم مع” تاريخيا“ اتفاقا تعلن العراقية الحكومة

َ  يضم كوردستان إقليم: بارزاني مسرور  العراق في للنمو بوابة منه تجعل استثمارية فرصا

 كافة

http://hekar.net/post/27319/
http://hekar.net/post/27317/
http://hekar.net/post/27317/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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 حرة افكار

 زعماء وتصريحات التركمانية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

 معلومات أي 2010 عام تأسيسه عدا، كركوك محافظة في والصراع، السياسة حركاتها

 وصفحة، ما نوعا جيد بتصميم يتميز الذي الموقع ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة عن

 وزعةم أخرى انباء ووكاالت مواقع عن نقال، لمحتوياته  بانورامية صورة تقدم رئيسية

 :هي أقسام عدة على

  يهيهترف منوعات  وتكنلوجيا علوم  ودراسات بحوث  ادبية مقاالت  السياسية االخبار

 رياضة

 وصحة طب

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .والتركية العربية باللغتين ينشر الموقع -

،  لمقاالتا عن فضال، والعراقية التركمانية الشؤون لكافة إعالمية تغطية يقدم الموقع -

 ةالسياسي للقضايا تتطرق التي تلك وخاصة، أخرى انباء ووكاالت مواقع عن نقال

 .األقلية أبناء اهتمام محل واالنسانية

 . والكلية اليومية الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة اخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 . انستغرام

 فيسبوك

 حرة افكار

 معجب شخًصا ٢٬٧٥٣

 من رلخب رابط بنشر اسبوعين كل مرة تحديثها يتم إذ فعالة غير الصفحة اعتبار يمكن

  الموقع

https://afkarhura.com/
https://www.facebook.com/afkarhura.com1/?__cft__%5b0%5d=AZVkmXt3M5i3iNorV8Wnhmqja6vRgg5lN2uKCnm2LgGg4Q2wnoGeg7DKV0ud7wQ3HYWH1xlGlVibHpMUu4YL6xYYxextsK3bepg0j339zHyEEa6q_3IOyWcyaIFeM1W9tUi0NGFPkwp3DPW6nU3lQV438wxKbKtgYuvAKEGCz54Cu04OxjTjI3dDDA_VCPmj-_A&__tn__=-UC%2CP-R


 تويتر

 حرة أفكار موقع

 متابَعًا ٢٦٩

 متابِعًا ٣٣٠

 2017 األول تشرين شهر في كان له تحديث آخر أن إذ فعال غير الحساب

 يوتيوب

 Amir Karanaz 

 مشترًكا 322

 تحتوي يةشخص يوتيوب قناة إلى المتصفح ينقل الموقع في اليوتيوب ايقونة على النقر عند

 من وذةمأخ تركمان قادة تصريحات توثق التي القديمة الفيديو مقاطع من محدود عدد على

 .العراقية الفضائية القنوات من عدد أخبار نشرات

 انستغرام

afkarhura 

    0 posts 

    853 followers 

    122 following 

 فعال وغير فارغ الحساب

 

 : االخبار اخر من نماذج

 العراق كردستان إقليم في محتجزين ونشطاء صحافيين مصير حيال قلق

 تحررهن بعد حتى وحيدات.. داعش قبضة من التركمانيات الناجيات

 كركوك في منفصلة حوادث ثالثة في للطعن فتاة تعرض و شخصين مصرع

 كركوك في المشتركة للعمليات المتقدم المقر قيادة مبنى تسليم يرفضون والتركمان لعرب

 الكردستاني للديمقراطي

 ”شقيقته يقتل شاب“ و دواجن حقل داخل واحدة أسرة من ثالثة مقتل: كركوك

https://twitter.com/afkarhurra
https://www.youtube.com/channel/UCjPkQzKOTNGPPWpRdU8Mz7A
https://www.instagram.com/afkarhura/
http://afkarhura.com/?p=23268
http://afkarhura.com/?p=23260
http://afkarhura.com/?p=23257
http://afkarhura.com/?p=23254
http://afkarhura.com/?p=23254
http://afkarhura.com/?p=23236


 صواريخ 6 بـ الدولي أربيل مطار باستهدف الشعبي الحشد يتهم العراق كردستان إقليم

 

 

Ezidi 24 

 

 واالجتماعية السياسية، اإليزيدية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

 يتميز الذي عالموق ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة أو نفسه عن معلومات أي   والثقافية

  ميةبانورا صورة تقدم، األخبار بأهم متحركة بواجهة رئيسية وصفحة جدا جيد بتصميم

 :هي أقسام عدة على احترافية بطريقة وتتوزع،  ينتجها التي لمحتوياته

   نشاطات   فيديو   تقارير   غرافيك إنفو   ستوري   برامج   مقاالت   تقارير اخبار    

 لغة

 : عامة مالحظات 

 لموادا أسفل تظهر التي مراسليه بأسماء ويكتفي تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .الخبرية

 .وااللمانية واالنجليزية والكردية العربية هي لغات بأربع ينشر الموقع -

 تقاريروال األخبار مستوى على االيزيدية الشؤون لكافة إعالمية تغطية يقدم الموقع -

 .التالمقا عن فضال، العالم أخبار تبويب في تأتي التي حتى والفيديو والمقابالت

 .حدة على خبرية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .يومية بصورة االخبار وينشر فاعل الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 . انستغرام

 فيسبوك

::  Ezidi24٢٤ ايزيدي 

 بمعج شخًصا ٩٧٬١٦٧

 متابع ١٢٤٬١٨٧

http://afkarhura.com/?p=23233
https://ezidi24.com/
https://www.facebook.com/Ezidi24.news/?__cft__%5b0%5d=AZUaeiFJ7nDATa1MSUVIhdyocDdTZw3JNrZjtXma84VR5S4VTrkGi00ddCTTUQ2AZqs1v55tuXR6tJ8RDIToWRYt5mXOT8-rXOG4LddqM7z-7T80RIyqr8nv5b1maliSr6q93QMs1qw3i5eqLjA3VzFdvd6b39hOHC4KrCTGwjZWOGR4Zna8iQx4_8moHxqF5Eg&__tn__=-UC%2CP-R


 اللوغو ملتح فيديو ومقاطع الموقع من بروابط اليوم مدار على تحديثها ويتم نشطة الصفحة

 لكن كةوالمشار التعليق حيث من بوك الفيس موقع رواد من كبيرا تفاعال وتشهد، الرسمي

 أن كما للتواصل بريدي عنوان الصفحة توفر. الصفحة مديري من مقابل تفاعل بدون

 .الساعة مدار على متاحة الرسائل خاصية

 تويتر

   :: 2424Ezidi ايزيدي

 متابًِعا ١٬٣٤٣

، الموقع من الخبرية المواد روابط مشاركة عبر اليوم مدار على تحديثه ويتم نشط الحساب

 .المتابعين من التفاعل من قدر أي يسجل ال لكن

 يوتيوب

::  Ezidi 24٢٤ ايزيدي  

 فيديو 1,665 

 الموقع إنتاج من الفيديوهات كل

 انستغرام

ezidi24 

    2,773 posts 

    35.8k followers 

    0 following 

 : االخبار اخر من نماذج

 فيها تشكك واخرى البعض من بها مرحب واربيل، بغداد اتفاقية حول متناقضة آراء

 للحكومة حصرية صالحية سنجار في واألمنية اإلدارية األوضاع تنظيم إعادة: طالل مال

 االتحادية

 سنجار في األمني الملف إدارة مسؤولية تتولى الداخلية: المشتركة العمليات

 حلول إليجاد ومناشدات النازحين، عودة بعد الشوارع ازدحام من يشكون شنكاليون

 الصحيح االتجاه في هاّمة خطوة وتعده سنجار باتفاق ترّحب يونامي

 اقيةالعر والحكومة كردستان إقليم حكومة بين شنكال اتفاقية مضمون تنشر 24 ايزيدي

https://twitter.com/Ezidi24
https://twitter.com/Ezidi24
https://www.youtube.com/channel/UCcNAzpAHuH81GGcKjSQTEdA
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 إنتاجه موعد تتوقع العالمية والصحة 19 لكوفيد لقاح إنتاج على تتنافس دولة37 

 ”تبة“ قرية في جديدة مدرسة ببناء تقوم نادية مبادرة بالصور،

 الجامعات ويناشد مناطقهم، في والمعاهد الجامعات بإنشاء الحكومة يطالب االيزيديين امير

 للطلبة مقاعد لتوفير العالمية

 

 التركمان نحن

 االجتماعيةو السياسة التركمانية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

 بتصميم ميزيت الذي الموقع ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة عن معلومات أي، والثقافية

 :هي أقسام عدة على تتوزع، الرأي بمقاالت مقارنة ضئيل خبري ومحتوى، متواضع

 TÜRKÇE  يالتركمان الميثاق   الروابط  التركمان  ثقافة  المقاالت  االخبار  الرئيسية

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .والتركية العربية باللغتين ينشر الموقع -

 .التاريخيةو الثقافية والمقاالت الرأي مقاالت لصالح محدودة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .حدة على خبرية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .منتظم غير بشكل تحديثه يتم حيث فاعل شبه الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، رتويت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي ال -

 . انستغرام، يوتيوب

 فيسبوك 

Biz Türkmeniz 

 معجب ٢٬٩٣٥

 متابع ٢٬٩٦٢

 .معدوم شبه معها والتفاعل، ومتقطع منتظم غير بشكل تحديثها يتم الصفحة

 : االخبار اخر من نماذج

  "كبيرة نكسة" كركوك الى البيشمركة عودة: والتركمان العرب ممثلو
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  باغ قره إقليم في االحداث على نظرة

 غربي بلد ..العلمانيـة إلـى وصوالً  السماء ديانات إلى والزرادشتية الوثنيـة من..أذربيجـان

  التقاليــد وشرقي..  الهوية اسالمي.. الهوى

   (مراد آل)  بك توفيق محمد المبدع التلعفري المخرج مع وأدبي سينمائي حوار

 

 كوم تللسقف 

 واالجتماعية ةالسياس الكلدوآشورية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

 بتصميم ميزيت الذي الموقع ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة عن معلومات أي، والثقافية

 :هي أقسام عدة على تتوزع، الرأي بمقاالت مقارنة محدود خبري ومحتوى، متواضع

  

 قضايا    فتللسق شؤون   وآراء مقاالت   ألموقع كـتـاب   وفنون وادب ثقافة   الرئيسية 

 شعبنا

 علوم  قفتللس أمور   اصدارات   واالسرة المرأة   عامة منوعات   رياضة   عامة اخبار 

  طبية محطات   تعازي  وفيديو اغاني  الحرية وابطال مبدعون   ألمكتبة   وتكنولوجيا

 االرشيف

 اعالمية مواقع 

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -

 .التاريخيةو الثقافية والمقاالت الرأي مقاالت لصالح محدودة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .حدة على خبرية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 وسائل عن قالن العامة األخبار عن فضال، األقلية بأخبار يوميا تحديثه ويتم فاعل الموقع -

 .أخرى إعالم

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، رتويت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي ال -

 .كافة التواصل مواقع على حساب أي يمتلك وال. انستغرام، يوتيوب

 : االخبار اخر من نماذج
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  تللسقف كهنة بخصوص الكلدانية القوش ابرشية من اسقفي مرسوم

 في المقدس الصليب كنيسة في وأرمينيا كاراباخ في األرمن شهداء ارواح على صالة

 أربيل – عنكاوا

 "بخديدا" الحمدانية لتربية السريانية الدراسة شعبة مع اجتماع يعقد ججو السيد

 العراق في الشرعية غير الفصائل تواجد سينهي سنجار اتفاق: الكوردستاني الديمقراطي

  كورونا بفيروس اليومية اإلصابات من عدد أقل يسجل العراق

  تركية وخيبة روسي انتصار.. كاراباخ ناغورني هدنة

 

 النرويج في نينوى جمعية

 

 الشعب ابناء تمثل التي النرويج في نينوى جمعية موقعب نفسه عن الموقع يعرف

 عدة على عيتوز جيد بتصميم الموقع يتميز. النرويج مملكة في االشوري السرياني الكلداني

 :هي أقسام

 النوادي خبارا  دينية ومواضيع&  الكنسية اخبار  العالم و العراق اخبار  الرئيسية الصفحة 

  المنوعات-و االشوري سرياني الكلداني التراث  الرياضة اخبار  شعبنا اخبار  والجمعيات

  وغرائب ئفطرا& علوم&  بيئة وثقافية-ادبية المقاالت  العام   المطبخ&  الصحة  التعازي

 وثقافية-ادبية المقاالت صديقة ومواقع بنا اتصل و نحن من

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -

 لثقافيةا والمقاالت الرأي مقاالت عن فضال ومنتظمة متنوعة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .والتاريخية

 .حدة على خبرية مادة لكل أو الكلية الزيارات عدد الموقع يظهر آل -

 وسائل عن قالن العامة األخبار عن فضال، األقلية بأخبار يوميا تحديثه ويتم فاعل الموقع -

 .أخرى إعالم

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -
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، رتويت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي ال -

 .كافة التواصل مواقع على حساب أي يمتلك وال. انستغرام، يوتيوب

 : االخبار اخر من نماذج

 حول األمريكية المتحدة الواليات في اآلشورية المشرق كنيسة أساقفة عن صادر بيان

 أرتساخ في القائم النزاع

 الرواتب تأخير على للوقوف المالية ووزير الكاظمي الستضافة يدعو نائب

 موسكو في يتفاوضان وأرمينيا أذربيجان خارجية وزيرا: كاراباخ ناغورنو

 االوروبي لألتحاد االنضمام عن مضى وقت أي من أبعد تركيا: األوروبية المفوضية

 األمن مستشارية في األعرجي السيد يزور النواب مجلس رئيس مستشار يوخنا عماد السيد

 ببغداد الوطني

 ملف بادراج االقليم حكومة رئيس يطالب الرافدين كتلة رئيس يعقوب فريد النائب

 نهائية بصورة ومعالجته عمله خطة ضمن شعبنا اراضي على التجاوزات

 الدولي أربيل مطار قرب صاروخي هجوم

 

 عمكاباد موقع

 نكاواع من..  واتفقنا التقينا….. المستقل الشباب من مجموعة " ب نفسه عن المقع يعرف

 مجال في العراقي المسيحي الشباب دور وابراز االعالم خدمة هدفنا… انطلقنا الجميلة

 حقول موعمو والصحفية االعالمية والمستويات المواهب تطوير اجل ومن المستقل االعالم

 بتصميم لموقعا يتميز. الممولة أو المالكة الجهة عن معلومات أي يوفر وال"، والفن الثقافة

 مأقسا عدة على يتوزع، أخرى إعالم وسائل عن نقال محدود عام خبري محتوى مع جيد

 :هي

 دماتخ    التعازي  التهاني  وفن منوعات  عامة اخبار  شعبنا اخبار  رياضة االخبار 

 الموقع

 ابن اتصل  نحن من  عمكاباد خدمات   عمكاباد مسابقة  M.Radio  الموقع نشاطات  

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -
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 لثقافيةا والمقاالت الرأي مقاالت عن فضال ومنتظمة متنوعة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .والتاريخية

 .حدة على خبرية مادة لكل أو الكلية الزيارات عدد الموقع يظهر آل -

 2019 األول كانون إلى يعود فيعو تحديث وآخر حاليا فاعل غير الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

  الوظائف عن لإلعالنات تبويب الموقع يوفر -

، وتيوبي، تويتر، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي -

 . انستغرام

 فيسبوك

 عنكاوا - عمكاباد

 معجب ١٥٬٦٩٢

 متابع ١٥٬٧٧٤

 الماضي األول تشرين 4 بتاريخ لها تحديث وآخر، للتواصل هاتف رقم الصفحة توفر

 يوتيوب

 Nuel Chichman  باسم شخصية قناة إلى الزائر ينقل األيقونة على النقر

 مشترًكا ألف 7.35

 : االخبار اخر من نماذج

 إعمارها إعادة بعد نينوى في أجراسها تقرع كنائس ثالث أكبر

 والبيئة الصحة على االتصاالت ابراج تأثير لمناقشة اربيل في عمل ورشة

 ثالثة ويعتقل داعش الرهابيي انتحارية عملية يفشل: كوردستان اقليم في األمن مجلس

 اربيل في ارهابية عمليات تنفيذ ارادوا إرهابيين

 التحرير وساحة والناصرية النجف شهداء مع وتضامن حداد وقفة تنظم السريانية الدراسة

 

 نت القوش

، والثقافية االجتماعية الكلدوآشورية األقلية بشؤون االهتمام عليه يطغى الذي الموقع يقدم ال

، جيد بتصميم يتميز الذي الموقع ويحتوي. الممولة أو المالكة الجهة عن معلومات أي
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https://www.youtube.com/channel/UC6rDGR9HcJPbH6D3fXTAlcg
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 الجزء تحتل التي والثقافية واألدبية السياسية بمقاالت مقارنة محدود خبري ومحتوى

 :هي أقسام عدة على تتوزع التي الرئيسية الصفحة من األعظم

 صحف  حوارات  تعازي  فيديو  األخبار  وفن أدب  مقاالت  القوش عن  الرئيسية

 روابط  بنا اتصل ومجالت

 : عامة مالحظات  

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -

 لثقافيةا والمقاالت الرأي مقاالت عن فضال ومنتظمة متنوعة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .والتاريخية

 .حدة على خبرية مادة لكل أو الكلية الزيارات عدد الموقع يظهر آل -

 .بانتظام تحديثه ويتم حاليا فاعل  الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، ويترت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات على الموقع يحتوي ال -

 على للموقع تابع حساب أي على العثور عن البحث يؤدي ولم. انستغرام، يوتيوب

 .التواصل مواقع

 .األقلية أبناء لقنوات اليوتيوب موقع من لروابط فيديو مكتبة الموقع يتضمن -

 : االخبار اخر من نماذج 

 كندا.تورنتو( مارسوريشو) يشوع سبر مار الناسك تذكار

 االمريكية مشيكان والية في العراقية الجالية وتجمعات منظمات من بيان

 صوفيا آيا لكنيسة الجديد االغتصاب حول حواريه ندوه

 أمريكا في يفيدرال قاض لمنصب ترامب رشحها عراقية سيّدة تعيين

 السريانية والفنون للثقافة العامة المديرية يزور حدود بال توليرانس معهد

 2020 تموز 30-29 االزمات في العالمي التراث صيانة مؤتمر في ساكو البطريرك كلمة

 

 جلجامش مركز
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، الفيلية للكورد يةالنسو والجمعية بريطانيا شمال – الفيلية الكورد بجمعية  الموقع يرتبط

 نم مجموعة " التالي الجزء منه نقتطع" نحن من" خانة في طويل بنص نفسه عن ويعرف

 أسلوب فقو وتراثنا وآدابنا ولغتنا وحضاراتنا تاريخنا على الضوء نسلط ان الكورد مثقفي

. لقدما في موغل شعب تاريخ عن الغبار ولرفع التشويهات، عن بعيد صحيح بحثي -علمي

 حت،ب علمي أكاديمي وصرح ، طموح مشروع هو والذي .المركز هذا انشاء الى بادرنا لذا

 العلمية المؤسسات كل الى اتصاالته وسيمد البريطانية الجامعات بأحدي سيرتبط

 ولنفس لالمجا نفس في تعمل التي العالم بلدان عموم في او الوطن في سواء واالكاديمية

 الذين ادرهك ومن. المنشأ بلد في المتوفرة والفنية العلمية االمكانات من وسيستفيد .الهدف

 ".إخالص و تفاني بكل وقضيتهم شعبهم خدمة على انفسهم عاهدوا

، رأيال بمقاالت مقارنة محدود خبري ومحتوى، جيد بتصميم يتميز الذي الموقع ويحتوي

 :هي أقسام عدة على تتوزع

 شخصيات  راثالت  اآلداب  كوردية مدن  والتنقيبات اآلثار  التاريخ   اللغة   الرئيسية  

 كوردية

 المرأة  يةالفيل نشاطات  كوردستانية اخبار  كردية مقاالت  الشهري الملف    مقاالت    

 واألسرة

 كلكامش مكتبة  دراسات     كوردستانية شؤون   الغائبين ملتقى    

 : عامة مالحظات

 .تحريره هيئة اسماء ينشر ال الموقع -

 .فقط العربية باللغة ينشر الموقع -

 .التاريخيةو الثقافية والمقاالت الرأي مقاالت لصالح محدودة خبرية تغطية يقدم الموقع -

 .حدة على خبرية مادة لكل الزيارات عدد الموقع يظهر -

 .2017 األول كانون شهر منذ متوقف وتحديثه فاعل غير الموقع -

 .الذكية للهواتف تطبيقات الموقع يحتوي ال -

، رتويت، فيسبوك، الرئيسية االجتماعي التواصل مواقع ايقونات الموقع يحتوي ال -

 .كافة التواصل مواقع على حساب أي يمتلك وال. انستغرام، يوتيوب

 : االخبار اخر من نماذج

 شهيدا قاسم الكريم عبد اعتبار تقرر الشهداء مؤسسة

 بغداد رفضته لو حتى كركوك في االستفتاء سيجري: المحافظة مجلس عضو

https://www.gilgamish.org/2017/07/21/161069.html
https://www.gilgamish.org/2017/07/21/161066.html


 بغداد رفضته لو حتى كركوك في االستفتاء سيجري: المحافظة مجلس عضو

 السالح بصفقات تركيا” تعاقب“ ألمانيا

 (موسيقيا األسلوبية) حول الماجستير في رسالته المقبل الخميس يناقش شمة نصير

 

https://www.gilgamish.org/2017/07/21/161066.html
https://www.gilgamish.org/2017/07/21/161059.html
https://www.gilgamish.org/2017/09/12/161089.html

