
 

 

المصائب أوقات كز على تتغطيات حزبية تر ..المكونات في االعالم العراقيقضايا 

 والمحن

 

الثالث والخمسون التغطيات اإلعالمية لقضايا األقليات والمكونات  في تقريره "بيت اإلعالم العراقي"يرصد 

المرتبطة  والقضايامشاكلهم ومعاناتهم  يتم تناولوكيف الدينية والقومية والعرقية على اختالفها في العراق، 

 بمشاركتهم في الحياة السياسية واالجتماعية، ومدى ظهورهم في وسائل االعالم.

 

 العرب واالكراد والتركمان تعيش فيها مكونات مختلفة تشملويعتبر العراق من بين اكثر الدول التي 

والزرادشتيين والبهائيين والفيليين وقبائل القوقاز  والشبك والصابئة المسلمين والمسيحيين وااليزيديين

حية الصراعات السياسية وغيرها الكثير من األقليات الصغيرة التي بدأت تنحسر، وأصبحت ض العراقية

 واألمنية في البالد.

 

ويتناول تقرير الرصد الجديد، رصدا لعينة من أبرز وسائل اإلعالم المحلية الفاعلة، وشملت قنوات 

 200ويستند التقرير على رصد وتحليل أكثر من ، 2020ووكاالت اخبارية وصحف خالل عام  تلفزيونية

وسيلة اعالمية تنوعت بين القنوات التلفزيونية والوكاالت  18ء لـ خبر وتقرير تنوعت بين المرئي والمقرو

 والمواقع االخبارية والصحف.

 

ومدى ابرز اهتمامات وسائل االعالم بقضايا األقليات وتوقيتاتها، وطبقا لعينة الرصد، يشير التقرير الى 

االخبار المخصصة لهم قياسا الى حضور أبناء المكونات في هذه التغطيات، وعدد البرامج والحلقات ونسبة 

 الناتج اإلجمالي من التغطيات اإلعالمية والصحفية.

 

 الرصد الى النتائج التالية:تقرير وتوصل 

، خصوصا تلك المتعلقة بالشأن أبناء المكونات واألقليات في التغطيات اإلعالمية ظهورمحدودية  -1

تؤخذ التصريحات والمواقف التي من المفترض ان تكون ممثلة عن المكونات السياسي، اذ غالبا ما 

عبر شخصيات سياسية من المكونات ولكنهم منخرطون في أحزاب وقوى سياسية واسعة، ولهذا 

الشخصيات الممثلة للمكونات من وجهة نظر المصالح الكبيرة لألحزاب التي تمثل تظهر مواقف 

 د.العدد البشري األكبر في البال
ركز وسائل االعالم على موضوعات األقليات والمكونات فقط في حالة الكوارث واألزمات التي ت   -2

حضرت بقوة في التغطيات بسبب  مأساة االيزيديينتتعرض لها المكونات اول واحدها، ومثال فان 

جرائم داعش ضدهم، ومثلهم المسيحيين، اما في أوقات السالم والهدوء تنحسر التغطيات حولهم 

 انقطاع التغطيات بشكل شبه كامل.بنسبة كبيرة تصل الى حد 



 

 

تقع وسائل االعالم في خطأ كبير ومتواصل عند تغطية مواقف مكون معين إزاء القضايا السياسية  -3

والموقف من المشهد السياسي، والتصويت على مشاريع القوانين عنما تلفة مثل االنتخابات المخ

تحصر الحصول على هذه المواقف من شخصيات حزبية، فيما تتكاسل من بذل جهد في الوصول 

 ممثليين حقيقيين عن المكونات ومستقلين.الى 

ايا األقليات والمكونات في الحياة تصطف وسائل االعالم الى جانب الطبقة السياسية في تهميش قض -4

ومثال فيما تطالب العديد من المكونات في تمثيل يناسب حجمها ووضعها في الحكومة السياسية، 

مبررين ذلك بنظام التحاصص السياسي، فان  والبرلمان والمؤسسات الحكومية والتوظيف وغيرها

هل االلتفات لهذه القضية وفقا لمصلحتها وسائل االعالم ولجهة حزبيتها وملكيتها للمال السياسي تتجا

 وخلفياتها السياسية.
بمنظر المتعاطف والمنحازة لهم رغم ان الواقع مختلف  النسبة األكبر من التغطيات ت ظهر نفسها -5

المرئية تماما، فيما تغيب التحقيقات والتقارير المحايدة، وكذلك هناك شحة في التقارير االستقصائية 

 والمكتوبة، وغالبا ما تكون التقارير الالفتة حول المكونات تاتي من وسائل االعالم األجنبية.

تكون غياب الثقافة والمعلومات الكافية اثناء تغطية وسائل االعالم لقضايا األقليات، اذ غالبا ما  -6

إلحصاءات المتعلقة التغطيات سطحية تتضمن أخطاء عديدة مثال حول عادات وتقاليد المكونات، وا

 ، والمعلومات حول الخلفيات التاريخية.بهم

 

 توصيات:

على وسائل االعالم ان تدرك ان مهمة تغطية القضايا المتعلقة بالمكونات واألقليات على درجة  -1

تبدأ من امتالك الخبرة وجمع المعلومات، ، عالية من االهتمام، وينبغي التعامل معها بحرفية عالية

بالوصول الى الممثلين الحقيقيين على األرض من ر المواضيع وتوقيتاتها، وانتهاءا مرورا باختيا

 المكونات.
يجب ان تكون األقليات والمكونات حاضرين وبقوة في التغطيات المتعلقة بالمشهد السياسي  -2

االعتماد على الممثلين الحقيقيين لهذه المكونات كطرف أساسي الى جانب األطراف واالجتماعي، و

ممثلة لالغلبيات من  خرى في التغطيات، وعدم االكتفاء بممثلين منتمين أصال الى احزاب كبرىاأل

 سكان البالد.
يجب تكثيف الجهود من اجل انتاج التقارير والتحقيقات االستقصائية بشكل عام وخصوصا تلك  -3

العام في اظهار لهذه النوعية من التقارير من تأثيرا واسع على الراي المرتبطة بالمكونات، لما 

 المشهد بشكل واضح ومثير، مع معلومات دقيقة.

 

 

 

 



 

 

 عينـــة الرصـــد

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 الوكاالت والمواقع االخبارية

 السومرية: 

 يصفون اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظـات االقليـات نواب عن

 العراق في االقليـات قـعوا

 بالبطاقة الوطنية "االقليات "نائب يطالب الداخلية بإدراج

 الدينية االقليات مؤتمر في باريس بشأنالكنيسة الكلدانية تشارك ب

 في حكومة الكاظمي لألقليات ممثلوهم بالبرلمان: هناك استحقاق وزاري

 حكومةبتشكيل ال االقليات نائب: الكاظمي همش

 " نائب شبكي يُحذّر الكاظمي من "عواقب وخيمة" تُحيق بـ"الخط األخضر

 من يتحّمل مسؤولية الخروقات االمنية المتكررة ضد المسيحيين؟

 مة" ويدعو إلى التعاون لتجاوز األزمةالمالكي يهنئ المسيحيين بـ"عيد القيا

 صندي تلغراف تنشر تقريرا عن مسيحيي العراق: تحذيرات من عدم بقاء

 لاليزيديين واشنطن تقدم مساعدة مالية

 في سنجار اإليزيديين لهذا السبب تستهدف أنقرة

 اإليزيديين مشاكل وزير الداخلية يوجه بفتح مكاتب في سنجار لحل

 "بمناسبة "عيد الصيام االيزيديين العبادي يهنئ

 

 ناس نيوز: 

 الفصح عيد بمناسبة للمسيحيين وتبريكات تهاني

 (بنينوى: تحز في أنفسنا هجرة المسيحيين )صور’ مار أدي’كنيسة الكاظمي من 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/1268/alsumaria-news/ar&sa=U&ved=2ahUKEwiDkvOWrtnsAhUd6OAKHa9fB8MQFjACegQICBAC&usg=AOvVaw0R_vkoFDoT8cppCr2ar6gB
https://www.alsumaria.tv/news/4810/%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/180243/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8/ar&sa=U&ved=2ahUKEwiDkvOWrtnsAhUd6OAKHa9fB8MQFjAGegQIBBAC&usg=AOvVaw1x0jOclfzs_l3XJXMxz3xL
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/144120/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3/ar&sa=U&ved=2ahUKEwiDkvOWrtnsAhUd6OAKHa9fB8MQFjAHegQIBRAC&usg=AOvVaw23ePa61O3wxUOj_DIsJqs2
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/347803/%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AB%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2583-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2582%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AD%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-347803&sa=U&ved=2ahUKEwiDkvOWrtnsAhUd6OAKHa9fB8MQFjAJegQIAxAC&usg=AOvVaw3WHbWFg7Cv4p3uS5sL7quZ
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/344124/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B8%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_source%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-344124&sa=U&ved=2ahUKEwiB-86mr9nsAhWJsBQKHT9yCRw4ChAWMAB6BAgCEAI&usg=AOvVaw02efIFKL2bV7okt3o8dwWl
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/356507/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%258F%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%2591%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B8%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A8-%25D9%2588%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%258F%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2582-%25D8%25A8%25D9%2580%25D8%25A7%25D9%2584%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-356507&sa=U&ved=2ahUKEwjP0tfar9nsAhWJEBQKHWxnDxMQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw3qnIT3G_k1vOHzMMg0cvR6
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/mobile/news/26473/iraq-news&sa=U&ved=2ahUKEwjP0tfar9nsAhWJEBQKHWxnDxMQFjABegQICBAC&usg=AOvVaw0ofOEF3nf3SRVCikRUXlc3
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/341274/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25A6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2580%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA&sa=U&ved=2ahUKEwjP0tfar9nsAhWJEBQKHWxnDxMQFjADegQICRAC&usg=AOvVaw0hnTVQUlyCgc9lWcv3u1vc
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/333310/%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585&sa=U&ved=2ahUKEwjP0tfar9nsAhWJEBQKHWxnDxMQFjAEegQIBRAC&usg=AOvVaw3AUkw5h-kO4vrdHe-ppn0A
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/362036/%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586&sa=U&ved=2ahUKEwi4s5ydsNnsAhXHRxUIHfMhC9oQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw1gPlZTpDmqHp4GWAx_U73W
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586/360858/%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2581-%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1&sa=U&ved=2ahUKEwi4s5ydsNnsAhXHRxUIHfMhC9oQFjADegQICBAC&usg=AOvVaw2UxycRI0ha7j2bj1OLcvMQ
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/358972/%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2584-%25D8%25A7&sa=U&ved=2ahUKEwi4s5ydsNnsAhXHRxUIHfMhC9oQFjAEegQIARAC&usg=AOvVaw3Z1SjUE5Jw9irkw9_0sZtn
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/mobile/news/189031/iraq-news&sa=U&ved=2ahUKEwi4s5ydsNnsAhXHRxUIHfMhC9oQFjAGegQIAhAC&usg=AOvVaw2RQHPM4ONkzVe0WG82rH3R
https://www.nasnews.com/view.php?cat=28589
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32806


 

 

 المسيحية القرى على التجاوزات لمتابعة كردستان في لجنة

 النازحين عودة والعالم العراق في الكلدان بطريرك مع يبحث الجمهورية رئيس

 المسيحيين

 هجرة وقف يجب: األنطاكي الكاثوليك السريان بطريرك يلتقي الجمهورية رئيس

 المسيحيين

 طوعون يسعون إلعادة كافة المسيحيين إلى الموصلمت

 الفرح اجواء ترصد ’ناس’ كاميرا.. الخريف أعياد يحيون الزاردشتية

 كورونا بفايروس إصابته بعد الزرادشتية الطائفة زعيم وفاة: يزد في حزن

 مسجد إلى تحول ’حزقيال’ قبر.. ُدمرت العراق في اليهودية اآلثار ربع: منظمة

 !للشيعة

 اإلرشيف أين.. العراقي بالقانون محكوما   سيكون األميركية القوات بقاء: الخزعلي

 اليهودي؟

 تُمحى ال وذكريات الزمن عمق في جذور.. العراقيين اليهود إرث

 المندائيون؟ الصابئة هم من. . بعيدهم يحتفلون

 الكبير العيد حلول بمناسبة المندائيين الصابئة يهنئ الكاظمي

 الخليقة بعيد المندائيين الصابئة يهنئ الجمهورية رئيس

 (فيديو) السالم أجل من يغنّين   داعش من ناجيات فتيات: آشتي فرقة

 مواجهة في مواقفه نثمن: اإليزيدية للديانة الروحي األب برحيل يعزي صالح

 اإلرهاب

 

 عين العراق نيوز: 

 ائب شبكي يؤكد: اقليات العراق مازالت "مهمشة" بكل الجوانبن

https://www.nasnews.com/view.php?cat=41942
https://www.nasnews.com/view.php?cat=42936
https://www.nasnews.com/view.php?cat=42936
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44064
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44064
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44322
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44273
https://www.nasnews.com/view.php?cat=27507
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32523
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32523
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32900
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32900
https://www.nasnews.com/view.php?cat=39670
https://www.nasnews.com/view.php?cat=35837
https://www.nasnews.com/view.php?cat=35760
https://www.nasnews.com/view.php?cat=26915
https://www.nasnews.com/view.php?cat=43177
https://www.nasnews.com/view.php?cat=41734
https://www.nasnews.com/view.php?cat=41734
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=135111
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=135111


 

 

 بشأن اقليات العراققيادي مسيحي يوجه رسالة الى الكاظمي 

ممثل الشبك في البرلمان: االقليات مازالت مهمشة في الحكومة والقرارات 

 المصيرية

 لكاظمي بتهميش االقلياتنائب صابئي يتهم ا

 

 باس نيوز: 

الجبل الصامد" في أمريكا .. منظمة ايزيدية هدفها إطالع العالم على مظالم "

 االيزيديين واالقليات في العراق

 القبور تدمير المنسية االقليات إبادة مسلسل من صفحات

ايلول .. واالستقالل  25نائب سابق عنهم : الكورد الشبك صوتوا بنعم في استفتاء 

 هو الحلم االزلي
ه متهمة بعمليات اعتداء وابتزاز وفرض اتاوات في نينوى .. اعفاء آمر ميليشيات

 حشد الشبك من مهامه 30اللواء 

 نينوى سهل في العنف أعمال مرتكبي لمحاسبة األدلة يجمعون الشبك

 (رئيس اقليم كوردستان يهنىء الصابئة المندائيين بعيد )دهوا ربا

 بالصور.. احتفاالت الصابئة بعيد النور.. طقوس على شط العرب

 

 وكالة المعلومة: 

 نائب عنها: االقليات في سهل نينوى يرفضون سيطرة البيشمركة على مناطقهم

 تقرير: جائحة االضطهاد الديني ضد االقليات في العالم بحاجة الى عالج

البرلمان يُصوت على تمثيل المسيحين وااليزيدين والصابئة والفيليين في لجنة 

 الشهداء

 كركوك؟ –لماذا يعود اليهود الى العراق 

https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=134987
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=134940
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=134940
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=133461
https://www.basnews.com/ar/babat/629272
https://www.basnews.com/ar/babat/629272
https://www.basnews.com/ar/babat/600519
https://www.basnews.com/ar/babat/636618
https://www.basnews.com/ar/babat/636618
https://www.basnews.com/ar/babat/636390
https://www.basnews.com/ar/babat/636390
https://www.basnews.com/ar/babat/630085
https://www.basnews.com/ar/babat/619911
https://www.basnews.com/ar/babat/173493
https://www.almaalomah.com/2020/10/15/500052/
https://www.almaalomah.com/2020/04/28/471066/
https://www.almaalomah.com/2019/05/23/407921/
https://www.almaalomah.com/2019/05/23/407921/
https://www.almaalomah.com/2020/10/23/501358/


 

 

بعد عودة ارشيف البعث.. اليهود يحركون الكونغرس البقاء االرشيف اليهودي في 

 امريكا

المجلس اليهودي يوجه رسالة للكاظمي لمطالبته باعادة الجنسية لليهود 

   العراقيين

 الهجرة تعلن تخصيص ملياري دينار عراقي لاليزيدين العائدين كمنحة

 الصابئة المندائيون في ذي قار يعلقون احتفالهم بعيد الخليقة بسبب كورونا

 

 وكالة بغداد اليوم: 

 ممثل االيزيدين يصدر بيانا بشأن ضربة سنجار

 الكاظمي يهنئ الصابئة المندائين بالعيد الكبير 

 

 وكالة نون الخبرية: 

 نواب االقليات في البرلمان يطالبون بمحاكمة كل من سفك الدم العراقي

 

 الصحف

 صحيفة المدى:

 شباب ي طلقون مبادرة تقبّْلني أنا إنسان لدعم الغجر

 . 2020خالل عام  لألقلياتولم يظهر مؤشر البحث اخبار أخرى 

 

 صحيفة العالم: 

 2021 في العراق الى واألنفال اليهود عن عراقيين ارشيفين إعادة تؤكد الثقافة

https://www.almaalomah.com/2020/10/12/499597/
https://www.almaalomah.com/2020/10/12/499597/
https://www.almaalomah.com/2020/09/05/493362/
https://www.almaalomah.com/2020/09/05/493362/
https://www.almaalomah.com/2020/06/24/481580/
https://www.almaalomah.com/2020/03/24/464136/
https://baghdadtoday.news/news/107601/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85
https://baghdadtoday.news/news/125919/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://non14.net/118421
https://almadapaper.net/view.php?cat=224797
https://www.alaalem.com/?aa=news&id22=59255


 

 

 . 2020خالل عام  لألقلياتولم يظهر مؤشر البحث نتائج أخرى 

 

 صحيفة الزمان: 

 النجاة سيدة كنيسة إقتحام جريمة شهداء أرواح على قداسا   يقيمون المسيحيون

 سعيد ينجز رواية تاريخية عن مسيحيي الموصل 

 

 القنوات التلفزيونية 

 قناة دجلة: 

 والتركمان والصابئة المسيح حصة من الوزارات باقي لتكن: للكاظمي الكربولي

 اكبر مقبرة لليهود في العراق .. اسرار خلف االسوار

 المكونات وحقوق االقليات يتحم قوانين بتشريع لإلسراع تدعو االنسان حقوق

 تمثيل هناك يكون بأن وعد الوزراء رئيس:  خضر صائب القانونية اللجنة عضو

 الحكومة في لالقليات حقيقي

 ... ذكرى مجزرة داعش االرهابي ضد االف االيزيديين 2014الثالث من اب 

 بالمباشر | عدسة دجلة تتجول في مخيم #جمشكو للنازحين اإليزيديين

 ... ذكرى مجزرة داعش االرهابي ضد االف االيزيديين 2014الثالث من اب 

 سنجار .. انقسام واضح فضحته زيارة وزيرة الهجرة الى القضاء

 ابندر : وزير الخارجية فؤاد حسين انفصالي وتجاوز على الكرد الفيليينالش

باألجراءات التي اتخذتها خلية مراسلنا : العوائل المسيحية في بغداد التزمت 

 االزمة

 اوية بأعياد الميالد بالمباشر | دجلة تهنئ عائلة مسيحية بصر 

http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44040
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=39282
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=253812
https://www.dijlah.tv/index.php?page=video&id=9883
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=267273
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=256132
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=256132
https://www.youtube.com/watch?v=mDN0_NffEU4
https://www.youtube.com/watch?v=pCv4R4VyfI0
https://www.youtube.com/watch?v=mDN0_NffEU4
https://www.youtube.com/watch?v=LTr3Xevf9J8
https://www.youtube.com/watch?v=6o7Nzaw8-h8
https://www.youtube.com/watch?v=FdRjd5mSJKU
https://www.youtube.com/watch?v=FdRjd5mSJKU
https://www.youtube.com/watch?v=pMDDioE8TjI
https://www.youtube.com/watch?v=pMDDioE8TjI


 

 

 كنائس الموصل تُلغي االحتفاالت بأعياد الميالد وفاء  ألرواح شهداء التظاهرات 

 التركمان يطالبون #الكاظمي باعادة النظر بالتعيينات في مفوضية االنتخابات

 القرار لكم | قدو: حسن سلطان الشبكي ممثل خامنئي في سهل نينوى

 عيد التعميد الذهبي للصابئة

 اكبر مقبرة لليهود في العراق .. اسرار خلف االسوار

 الجنسية العراقية ؟  حقيقة منح الغجر

 

 قناة العهد: 

التصويت على الدوائر االنتخابية غبن وإقصاء كبير ”: نيوز العهد”قيادي شبكي لـ

 بحق االقليات
زاني وهو مؤامرة ناشط ايزيدي: اتفاق سنجار هدفه مراعاة مصالح الكاظمي وبار

 ضد الحشد واالقليات

التطبيع االخير مع االكراد جاء الغراض ” العهد نيوز“قيادي في تحالف االقليات لـ 

 …سياسية وال

 نائب: الكاظمي وعد بمنح االقليات تمثيل حكومي

االيزيديون يطالبون بخمسة مقاعد انتخابية في سنجار ويهددون بالتظاهرات اذا لم 

 يلبى مطلبهم

ستمرة بتهميش واقصاء اإلقليات في الحكومة م”: العهد نيوز”مسؤول محلي لـ

 سهل نينوى

االيزيديون والشبك والتركمان “: للعهد نيوز “امير االيزيدين في العراق والعالم 

 ضد قرار التطبيع الموقع بين اربيل وبغداد

للمواثيق حقوق االنسان: االعادة القسرية للنازحين المسيحيين تهجير ثان مخالف 

 الدولية

https://www.youtube.com/watch?v=-Z3yXyCQ60Y
https://www.youtube.com/watch?v=9myT4wg2Hew
https://www.youtube.com/watch?v=-1HxDpgUd2c
https://www.youtube.com/watch?v=v91APhGJTUo
https://www.youtube.com/watch?v=mE9COIme6aQ
https://www.youtube.com/watch?v=HmjdqK7VT34
https://alahadnews.net/126106/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/
https://alahadnews.net/126106/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/
https://alahadnews.net/121290/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/121290/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/120753/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/
https://alahadnews.net/120753/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/
https://alahadnews.net/71217/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/126342/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/126342/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://alahadnews.net/126131/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/126131/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/125527/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/
https://alahadnews.net/125527/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2/
https://alahadnews.net/123400/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/123400/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/


 

 

 ناشط إيزيدي: الحشد الشعبي فخر لنا جميعا  ألنه المؤسسة الوحيدة التي انصفتنا

 نائب شبكي : كتلتان تسيطرا على نينوى لتحقيق هذا االمر

 أن الثقافيوزير الثقافة يستقبل وفدا  من المكون المسيحي ويبحث معهم تفعيل الش

أعوام على إبادة اإليزيديين في  6وقفة استذكارية ألهالي بعشيقة بذكرى مرور 

 سنجار

 

 قناة الفرات: 

 الثقافة: العراق سيستعيد االرشيف اليهودي قريبا  

 الثقافة تبحث إقامة مركز ثقافي وعمل تمثال للمرأة اآليزيدية في سنجار

 معبد اللش المعبد الرئيسي للديانة االيزيدية شاهده في موطني 

 الي منطقة سنجار من المكون االيزيدي يعاني االهمال الحكومي اه

 احد الناجيات االيزيديات تروي قصتها داخل المخيم

 سنجار عمق وتأريخ تعرف على تسميتها وتاريخها

ممثل االزيديين في البرلمان: بقاء االيزيدية قوة للعراق والحفاظ عليهم مسؤولية 

 الحكومة والسلطات

 مطالب نيابية بإدراج قانون المكّونات في جدول أعمال البرلمان

نائب: الحلبوسي والكاظمي اكدا على ضرورة منح األقليات تمثيل وزاري ضمن 

 الحكومة

لجنة دراسة المنهاج الحكومي: الثالثاء التصويت على كابينة الكاظمي.. وهذه 

 حصة اإلقليات

 الحمود يتعهد بدعم نشاطات شبكة تحالف االقليات العراقية ورعايتها

 هداءمسيح العراق يلغون االعياد الجل دماء الش

https://alahadnews.net/119843/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
https://alahadnews.net/119355/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-2/
https://alahadnews.net/102588/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/93190/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alahadnews.net/93190/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=w_i91Qj5dyY
https://www.youtube.com/watch?v=Dkeeg8Okobs
https://www.youtube.com/watch?v=628qIChC09Y
https://www.youtube.com/watch?v=b_dod7zK6eQ
https://alforatnews.com/news/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://alforatnews.com/news/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://alforatnews.com/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://alforatnews.com/news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://alforatnews.com/news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://alforatnews.com/news/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://alforatnews.com/news/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=KCfAPDpotOc


 

 

كاطع المياحي يروي تفاصيل احدى كرامات االمام علي عليه السالم مع شخص 

 من الديانة المسيحية

 الموسوي يجب ان يكون هناك وزير تركماني مرشح من التركمان حصرا

 المهمة مع احمد الحسناوي .. رحلة استقصائية في قرية براوجلي في طوزخرماتو 

 الفرات تستذكــــر شهداء وابطال امرلـــــي بعمــــــل درامـــــي هـو االول محليــــا

 دائيون يعتبرون ميسان عاصمتهم التأريخية الصابئة المن

 )مقابلة مع زعيم الطائفة( هل فعال ان اقوى انواع السحر يكون عند الصابئة

 ماهي عالقة الصابئة بمعدن الذهب شاهد رد زعيم الطائفة في العراق والعالم

معلومات صادمة لم تسمعها من قبل عن الغجر وقرية الزهور في محافظة 

 الديوانية

 

 قناة روداو: 

  يزيدي لرووداو: ال عودة للخارجين عن ثوابت ديانتناالمجلس الروحاني اإل

 " اإلحصائية الجديدة عن اعداد المختطفين والناجين اإليزيديين من قبضة "داعش

الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قانون الناجيات االيزيديات.. والبرلمان ينهي 

  القراءة األولى له

  الناجيات والناجين األزيديين من قضاء سنجارالكاظمي يستقبل وفدا  من 

  خمسة نواب تركمان ينشقون عن كتلهم بتحالف هادي العامري

  ص الحكومة على دعم الناجيات والناجين من قبضة داعشالكاظمي يؤكد حر

مطران كلداني أنقذ مئات الكتب والمخطوطات األثرية من داعش مرشٌح لجائزة من 

  البرلمان األوروبي

 مفتي العراق: ال يجوز االحتفال برأس السنة وال تهنئة المسيحيين رووداو عربية

https://www.youtube.com/watch?v=5owq9ruXKIQ
https://www.youtube.com/watch?v=5owq9ruXKIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HYWEkdNu0KE
https://www.youtube.com/watch?v=qm1ebUxBOd0
https://www.youtube.com/watch?v=qROzT135TE0
https://www.youtube.com/watch?v=NlPrWcj2znU
https://www.youtube.com/watch?v=4hy5DOtZu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=142tyl34USM
https://www.youtube.com/watch?v=mKMpu7jfkP0
https://www.youtube.com/watch?v=mKMpu7jfkP0
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/140320202
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/17022020
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/17022020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/241020209
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/241020209
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030820206
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0403202020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2009202016
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2609202011
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2609202011
https://www.youtube.com/watch?v=iaap8sYY94k


 

 

  الكاظمي: جادون بتقديم المساعدة للمسيحيين وحل مشاكلهم

نواب مسيحيون: تهميش مكوننا في حكومة الكاظمي صدمة وسيكون لنا موقف 

  آخر

المطران ميخائيل يروي لرووداو "الليلة السوداء": نصف مليون مسيحي تركوا 

  العراق

ودوره مشهود  التركمان مكون أصيل في المجتمع الكوردستاني :نيجيرفان بارزاني

  بالبناء والتطوير

رووداو في منزل الناشطة الكوردية الفيلية "زهراء القرةلوسي" التي اختطفت 

  وقتلت في بغداد

يس إقليم كوردستان يطالب الحكومة العراقية بتعويض الكورد الفيليين وأداء رئ

  واجباتها القانونية واألخالقية تجاههم

 

 قناة الرشيد: 

 الكاظمي ينعى المرجع االعلى لاليزيديين بابا شيخ

  الكاظمي يرعى اتفاق إعادة االستقرار في قضاء سنجار 

   ة الجماعيةمجلس النواب يُنهي القراءة األولى لمقترح قانون االباد

 رئيس الجمهورية: ندعو مجددا  الى اقرار مشروع قانون الناجيات االيزيديات

 ي مدان باغتصاب فتاة أيزيديةاإلعدام شنقا  حتى الموت لداعش

ما بعد تحريرهن من تنظيم داعش االرهابي سوزان  ماهو وضع النساء االيزيديات

 سفر اسماعيل رئيسة منظمة داك

 المئات في سنجار يستذكرون مذبحة داعش

 االيزيديون يستذكرون الذكرى السادسة لمجزرة قرية كوجو في #سنجار#

 شباب الموصل يمدون جسور المودة مع المسيحيين في عيدهم

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0908202016
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0205202017
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0205202017
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/151020204
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/151020204
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/280920202
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/280920202
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2012201914
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2012201914
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/060420208
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/060420208
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/01/287603/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/01/287603/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/09/288751/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/09/288751/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/24/290810/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/24/290810/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/10/24/290811/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/03/02/250746/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/03/02/250746/
https://www.youtube.com/watch?v=vfvJyltg864
https://www.youtube.com/watch?v=vfvJyltg864
https://www.youtube.com/watch?v=U41jhQB9Lp4
https://www.youtube.com/watch?v=8W_XS5LE4jc
https://www.youtube.com/watch?v=_Y2Xotk-ECc


 

 

 الجحيشي: ريان الكلداني هّجر المسيحيين.. وهذه ثروته في نينوى 

 االحتفال بعيد الصابئة المندائيين 

 

 قناة زاكروس: 

 بأربيل  وفاة"بابا شيخ" األب الروحي للديانة االيزيدية في مستشفى

 الرئيس بارزاني يوّجه رسالة تعزية برحيل وكيل أمير اإليزيديين

  ...ماليين دينار لذوي شهداء اإليزيديين 10الحكومة العراقية تمنح 

 زاكروس -مركز اللش: تهميش واقصاء االيزيديين مستمر عراقيا  

عتبر قانونا  رائدا  لكنه غير تقرير حقوقي: قانون الناجيات اإليزديات في العراق ي

  كاف

ستان يدعو إلعادة إعمار سنجار وإخالئها من أي قوة رئيس حكومة إقليم كورد

 مسلحة أجنبية 

  - ...كورونا يمنع لقاء أيزيدية خطفها داعش إلى سوريا بعائلتها

الحقيبة الثقافية .. شيخ الطائفة األيزيدية " بابا شيخ " حارس المعبد لمدة ربع 

 قرن / نسمات زاكروس 

 األيزيدية ليلى عيدو تعود إلى أهلها بعد اختطاف دام ست سنوات من قبل داعش

إقليم #كوردستان.. الكورد #اإليزيديون يحيون مرا سم عيد "جما" في معبد 

 #اللش الروحاني

  مقر الرئيس بارزاني يوّجه رسالة بمناسبة ذكرى اإلبادة الجماعية للكورد الفيليين

الكورد الفيليون .. بين جرائم النظام الدكتاتوري البائد وتجاهل الحكومات المتعاقبة 

 لحقوقهم

  الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين تشيّد بمواقف الرئيس بارزاني

https://www.youtube.com/watch?v=XNnjM8rH2EE
https://www.youtube.com/watch?v=5ZCEMR7Q2iY
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/10/01/kurdistan/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/10/01/kurdistan/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://zagrosnews.net/ar/2020/06/16/kurdistan/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://zagrosnews.net/ar/2020/06/16/kurdistan/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/09/06/iraq/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://zagrosnews.net/ar/2020/10/15/kurdistan/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://zagrosnews.net/ar/2020/10/15/kurdistan/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://zagrosnews.net/ar/2020/08/03/kurdistan/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://zagrosnews.net/ar/2020/08/03/kurdistan/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://zagrosnews.net/ar/2020/05/06/kurdistan/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://zagrosnews.net/ar/2020/05/06/kurdistan/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=8UfxHDNjQLU
https://www.youtube.com/watch?v=8UfxHDNjQLU
https://www.youtube.com/watch?v=R6P7Rpgh4so
https://www.youtube.com/watch?v=SpNTdBsSRhg
https://www.youtube.com/watch?v=SpNTdBsSRhg
https://zagrosnews.net/ar/2020/04/06/kurdistan/%C2%A0-%C2%A0%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=E_eL5OvQ_Ns
https://www.youtube.com/watch?v=E_eL5OvQ_Ns
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/04/09/kurdistan/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A


 

 

مسرور بارزاني تهنئة إلى المسيحيين في إقليم كوردستان والعالم بمناسبة حلول 

 .الكلدانية الجديدة وأعياد أكيتو - رأس السنة البابلية اآلشورية

  ...ركمان مكون أصيل للمجتمع الكوردستانينيجيرفان بارزاني: الت

 زاخو.. دائرة الثقافة والفنون تنظم ندوة عن تاريخ يهود #كوردستان#

 

  اسيا:قناة 

  !بذكرى ابادة االيزيديين في قرية كوجو بسنجار ..النازحون يريدون العودة مجددا

 ايزيدي اتهم بحادثة قتل وحكم عليه باإلعدام رغم امتالكه ادلة ببراءته 

شاهد.. ابناء المكون االيزيدي يرفضون اتفاق سنجار لعدم إشراكهم في صنع 

 القرار

 أعياد رأس السنةبسبب كورونا االيزيديون يلغون 

مصطفى الكاظمي يسلم مكانه لطفلة ايزيدية ويؤكد أنه لن يسمح ألي شخص 

 عراقي كائن من يكونبطمس هوية أي 

 تضامنا  مع شهداء العراق المسيحيون في الموصل يقيمون قداسهم داخل الكنائس 

امالك المسيحيين تتحول الى اخرين والمسؤولين يتهمون الوقف المسيحي 

 !بالتواطئ في بيعها

جوزيف صليوا: رجال الدين المسيحيين يبيعون امالك المسيحيين والكنائس 

 وجهات شيعية متنفذة تستولي عليها

 المسيحيون في البصرة يحيون أعيادهم بالقداس والتراتيل

 موقف التركمان من ضم كركوك لكردستان.. شوف شيكول ارشد الصالحي؟ شنو

 صور معرض شهداء التركمان على يد النظام السابق مع ارشد الصالحي

 قصي عباس: االقليات مهمشة في الكابينات الحكومية المتالحقة السيما الشبك

https://www.zagrosnews.net/ar/2020/03/31/kurdistan/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/03/31/kurdistan/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
https://zagrosnews.net/ar/2020/09/28/kurdistan/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://zagrosnews.net/ar/2020/09/28/kurdistan/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.youtube.com/watch?v=T0L10LLVe-0
https://www.youtube.com/watch?v=85HCDZUYeHA
https://www.youtube.com/watch?v=mMT647f4_eY
https://www.youtube.com/watch?v=ulAeHFGsNkc
https://www.youtube.com/watch?v=ulAeHFGsNkc
https://www.youtube.com/watch?v=Ls_tdg3oeEs
https://www.youtube.com/watch?v=KKXnKwpxbHM
https://www.youtube.com/watch?v=KKXnKwpxbHM
https://www.youtube.com/watch?v=ktd8wHa2lY4
https://www.youtube.com/watch?v=KQrrjePF-d4
https://www.youtube.com/watch?v=KQrrjePF-d4
https://www.youtube.com/watch?v=GNMmYGSl6Do
https://www.youtube.com/watch?v=GNMmYGSl6Do
https://www.youtube.com/watch?v=CNs_qicSWRk
https://www.youtube.com/watch?v=ngEZO1qmacM
https://www.youtube.com/watch?v=uhoiOk3D9tI
https://www.youtube.com/watch?v=Tgwyd5ioIFE


 

 

الطوائف .. فسيفساء العراق .. الصابئة المندائيون يشكلون نسيجا  مترابطا  مع 

 أهالي ميسان

الصابئة المندائيون .. مكون عراقي يعتنق أحد أقدم ديانات العالم | تقرير: أحمد 

 جليل

  بدون حذف مع حامد السيد ) حقائق ال تعرفها عن الغجر في الديوانية ( 

 بطلوا من الحشد الن هو من الغجر رغم تقليده للمرجع السيستاني

 !وظلم المجتمع الهمالغجر بالديوانية يشتكون من مقاطعة 

الغجر وعالقتهم بالسيد محمد صادق الصدر وعلى أساسه بنيت الحسينيات والتزم 

 الجمعة الناس بصالة

 بتهمة الكاولية.. فصائل مسلحة ترهب األطباء اللي يعالجون الغجر

 اسيا تسلط الضوء على اهم كتاب للديانة اليهودية ووزارة الثقافة تعرقل تغطيته

اليهود العراقيين يعترضون على المسلسل الكويتي"ام هارون": لتبوكون تاريخنا 

 العراقي

مشادة كالمية بين شروق العبايجي وعادل المانع بشأن اختراق اليهود والبعثية 

 لحراك الناصرية 

 

 قناة العراقية: 

 األيزيدية أشواق حجي حميد وقصة عائلتها مع داعش -في قبضة القانون 

اإلرهاب لثالث سنين متواصلة  جرائم داعش ضد االيزيديين .. وجع تعمقه مجازر 

 ياسر عامر -

دخيل : القناة الفضائية تعمدت الربح على حساب أرواح وأعراض االف الضحايا 

 االيزيديين

 تحرير مختطفة ايزيدية لدى داعش االهابي بعد عودتها من سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=LfONGT-sS_g
https://www.youtube.com/watch?v=LfONGT-sS_g
https://www.youtube.com/watch?v=WU97R2-4Gh0
https://www.youtube.com/watch?v=WU97R2-4Gh0
https://www.youtube.com/watch?v=zcifSWq5zIo
https://www.youtube.com/watch?v=oS7QK0FGmpc
https://www.youtube.com/watch?v=jkyPEWIJ7lY
https://www.youtube.com/watch?v=SN94--hDzco
https://www.youtube.com/watch?v=SN94--hDzco
https://www.youtube.com/watch?v=VUdEcsE9vWc
https://www.youtube.com/watch?v=SOYgGzDJK-c
https://www.youtube.com/watch?v=wJf8wgQCHJ8
https://www.youtube.com/watch?v=wJf8wgQCHJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ypjF12qkza0
https://www.youtube.com/watch?v=ypjF12qkza0
https://www.youtube.com/watch?v=xxgeE7S8GIE
https://www.youtube.com/watch?v=7mRL4B3UdMk
https://www.youtube.com/watch?v=7mRL4B3UdMk
https://www.youtube.com/watch?v=7mRL4B3UdMk
https://www.youtube.com/watch?v=rYS6P9wx504
https://www.youtube.com/watch?v=rYS6P9wx504
https://www.youtube.com/watch?v=vs8HjIF-fNM


 

 

الوطن والناس ـ بغداد ـ مناشدة أحد المنتسبين للحشد الشعبي للمطالبة بحقوقهم 

 الكورد الفيلية 110لواء 

 شيخ عام المسيحيين في العراق -لقاء مع هيثم سعيد حلبية 

 1933المسيحيون تعرضوا لمذابح عديدة منذ عام  -جوزيف صليوا  -العاشرة 

مع المراسلة  -السليمانية .. طقوس ومراسيم المسيحيين في كنيسة مار يوسف 

 اسيل عماد 

المسيحيون يقيمون قداس الميالد من غير مظاهر فرح تضامنا مع  -كركوك 

 المتظاهرين 

تم بيع اراضي تابعة للوقف المسيحي في البصرة  -جوزيف صليوا  - العاشرة

 وبابل وبغداد

مساعدات طبية مقدمة الى مستشفى تلعفر من قبل الجبهة التركمانية العراقية / 

 نور فاضل -تقرير 

 تخويل الكاظمي استحداث وزارة يكون وزيرها من المكون التركماني 

 تقرير حسين الجوراني -الصابئة يقيدون احتفاالتهم بعيد الخليقة 

في عيدهم الكبير .. ألول مره يحتفل الصابئة المندائيون في الناصرية داخل بيوتهم 

 تقرير حسين الجوراني /

فنجان الصباح/الجمعية المندائية في سدني تقيم مهرجانا للشعر 

 الشعبي/تقرير:هديل صباح

https://www.youtube.com/watch?v=8zMTd85u_8w
https://www.youtube.com/watch?v=8zMTd85u_8w
https://www.youtube.com/watch?v=9rtOZQAfbCk
https://www.youtube.com/watch?v=ll-CkaQkKnU
https://www.youtube.com/watch?v=eynPkk2rXmk
https://www.youtube.com/watch?v=eynPkk2rXmk
https://www.youtube.com/watch?v=DHy6HihXF9Y
https://www.youtube.com/watch?v=DHy6HihXF9Y
https://www.youtube.com/watch?v=qUmbPGQjGqM
https://www.youtube.com/watch?v=qUmbPGQjGqM
https://www.youtube.com/watch?v=46u0h71KTgU
https://www.youtube.com/watch?v=46u0h71KTgU
https://www.youtube.com/watch?v=Ppx9y9unvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uD0O_8fhQz8
https://www.youtube.com/watch?v=w7gtYEAmefw
https://www.youtube.com/watch?v=w7gtYEAmefw
https://www.youtube.com/watch?v=bXdDv4dSigk
https://www.youtube.com/watch?v=bXdDv4dSigk

