
 

 

ممثلو المكونات واالقليات في االعالم العراقي: حضور خجول يقتصر على 

 شخصيات محدودة

http://www.imh-org.com/  

الحضور اإلعالمي لممثلي المكونات والخمسون  السادسيرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره 

وسيلة  20واألقليات على اختالفها في وسائل االعالم المحلية العراقية، عبر رصد عينة منتخبة شملت 

خبر وتقرير مرئي  200تنوعت بين المرئي والمقروء وااللكتروني، شملت رصدا لمحتوى إعالمية 

 .خالل االشهر الستة الماضيةومكتوب 

 

ويشكو العديد من سياسيي ونواب وممثلي القوى السياسية واالجتماعية من المكونات ما يعتبرونه تهميش 

كونات واألقليات وسائل اعالم قادرة على منافسة نظيرتها الم لهم في وسائل االعالم، فيما ال تمتلك

 الكبيرة في البالد من قنوات ووكاالت ومواقع إخبارية وصحف.

 

إعالم األقليات.. معركة خاسرة بعنوان "الواحد والخمسون  هوسبق لـ "بيت االعالم العراقي" نشر تقرير

التابعة الى المكونات واألقليات العراقية، على مختلف  وسائل االعالم" تناول رصداً لامام الحيتان الكبيرة

توجهاته السياسية والحزبية والدينية واالجتماعية، ضمن سلسلة تقارير خاصة ينشرها "بيت االعالم" 

 حول المكونات واألقليات في البلد.

 

 وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

 

مكونات واألقليات في التغطيات اإلخبارية سواء في التهميش الواضح للممثلين السياسيين عن ال -1

االعالم المقروء، قياسا مع الحضور اإلعالمي العام، ويشمل ذلك حتى القنوات التلفزيونية او 

القضايا المتعلقة بالمكونات واألقليات، اذ غالبا ما يكون الضيوف من أبناء المكونات ولكنهم 

مطالب ومعاناة األقليات، بل  تعبر بالضرورة عن منخرطين في أحزاب وكتل سياسية كبيرة ال

 تمثل مصالح هذه األحزاب.

 

ضعف التغطيات اإلعالمية لوسائل االعالم لقضايا األقليات، واختصارها في أوقات االزمات،  -2

فيما تختفي هذه التغطيات في حيث يتم مشاهد ممثلي المكونات واألقليات في وسائل االعالم، 

في تكاسل واضح من االعالم المحلي لمتابعة العديد من الملفات المتعلقة  الظروف االعتيادية،

بالمكونات ولم تأخذ حجمها الطبيعي والضروري في التغطيات اإلعالمية، وغالبا ما يتم الكشف 

 بعتها شكليا.عن هذه القضايا عبر وسائل اعالم اجنبية، والحقا تقوم وسائل االعالم المحلية بمتا

 

http://www.imh-org.com/


 

 

 

للحديث  ل االعالم لضيوف محددين من ممثلي األقليات والمكونات دون غيرهماجترار وسائ -3

حول الملفات المتعلقة بالتمثيل السياسي والمطالب الشعبية للمكونات وغيرها، فيما ال يمثل 

تسعى المكونات له ف اسماع صوتهم ومعاناتهم عبر وسائل االعالم، هؤالء بالضرورة كل ما 

يمكن التواصل معهم لغرض التغطيات اذ يوجد العديد من الناشطين السياسيين واالجتماعيين 

 اإلعالمية في القضايا المتعلقة باألقليات والمكونات.

 

رة التي تُطلق على وفحص المحتوى اإلعالمي والعناوين الكبيفشل وسائل االعالم في فرز  -4

لسان سياسيين عن مكونات وهم في األصل ينتمون الى أحزاب كبيرة منافسة، ومثال فان 

كبيرة مثل مكون معين يتهم جهات بقضايا معينة، يتبين فميا بعد ان صاحب التصريح عناوين 

 .هو ممثل عن األقليات ولكنه ينتمي الى كتلة سياسية كبيرة لها خالف مع الكتلة األخرى

 

 

، الى جانب خالفات وصراعات لوحظ وجود انقسامات داخل المكون الواحد وتمثيلهم سياسيا -5

داخلية من اجل ان ينتزع كل طرف احقيته في تمثيل المكون ككل، وتسقيط االخر، وهذا يجري 

 عبر وسائل االعالم، فيما ينعكس ذلك على اختفاء الصوت الحقيقي الممثل للمكونات واألقليات.

 

 

 توصيات:

على وسائل االعالم إعطاء ممثلي المكونات واألقليات في العراق مساحة اكبر في التغطيات  -1

التي تهم جميع  اإلعالمية، سواء في القضايا المتعلقة بهذه المكونات، او في الشؤون العامة

 "التوك شو"المواطنين، الى جانب تنويع مصادر التصريحات وضيوف حلقات برامج 

 ونشرات االخبار وعدم اقتصارها على عدد محدود فقط من الضيوف.

 

على وسائل االعالم المبادرة في فتح قضايا وملفات متعلقة بالمكونات واألقليات خافية عن  -2

 إليصالالرأي العام، وباقية حبيسة المكونات انفسها لعدم امتالكها الصوت الكافي والقادر 

المسؤولية أوال، ويّطلع عليها الراي العام ثانيا، وال يجب ان الى الجهات قضاياهم ومعاناتهم 

 تقتصر التغطيات في أوقات االزمات والمشاكل.

 

 

االخذ في االعتبار وجود ممثلين حقيقين عن المكونات واألقليات في التغطيات ضرورة  -3

بل  المتعلقة بهم، وعدم اعتبار ان حزب او كتلة بعينها هي الممثل الوحيد لمكون معين،

لتكون يجب االنفتاح على الفعاليات والناشطين السياسيين واالجتماعيين خصوصا المستقلين 

 التغطيات مهنية معّبرة عن الواقع.

 



 

 

 "عينـــة الرصـــد"

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 الوكاالت

 السومرية نيوز

 االيزيديون والشبك يطالبون بـ"االنصاف" في تقسم الدوائر االنتخابية

  قائممقام سنجار: حقوق المكون االيزيدي ضاعت وصودرت في قانون االنتخابات األخير

 نائب: ثالثة شروط يجب توفرها قبل اجراء االنتخابات المبكرة | سياسة

 حديث النائب قصي عباس حول قانون االنتخابات على قناة السومرية

 حزب تركماني: اتفاق دوائر كركوك االنتخابية أضعف اإليمان 

 نائب: الكاظمي همش االقليات بتشكيل الحكومة

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من االحزاب التركمانية تتضمن المطالبة باعتماد 

 .ثالث دوائر انتخابية متساوية في كركوك

 االتركمان يشكون "االقصاء": على البرلمان استبدال المفوضية ومجلسه

 الغبن الذي أصاب األقليات في البالد ما يزال مستمرا  

  االنتخابات طوائف كركوك تتضامن مع المسيحيين بوجه الغاء المادة خمسين من قانون

 رسالة إلى الكاظمي نواب المكون المسيحي يوجهون

 ظمي تجاهل المكون المسيحياول تعليق على الكابينة الوزارية.. بابليون: الكا

 برلمان: هناك استحقاق وزاري لألقليات في حكومة الكاظميممثلوهم بال

 زيدي وزيرالنائب صائب خدر: رئيس الوزراء يرفض مقابلتنا وال يعطي للمكون االي

 

 :ناس نيوز

 نائب: التشكيلة الحكومية المرتقبة أقصت وهّمشت باقي المكونات

 ...التركمان يطالبون بثالث دوائر انتخابية في محافظة كركوك 

  الجبهة التركمانية تحذر من اعادة البيشمركة الى كركوك

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/359488/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/362494/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/353714/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-353714
https://www.youtube.com/watch?v=1_74CTZ0cEk
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/362828/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/344124/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/344124/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/362374/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-362374
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/362374/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-362374
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/355528/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/2724/iraq-news
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/1490/iraq-news
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/343842/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/343785/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AC?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-343785
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/347803/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD?src=rss&utm_campaign=rss&utm_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-347803
https://www.youtube.com/watch?v=Nw3R38mjuCE
https://www.nasnews.com/view.php?cat=30076
https://www.nasnews.com/view.php?cat=43686
https://www.nasnews.com/view.php?cat=43686
https://www.nasnews.com/view.php?cat=34757


 

 

 ي ينتقد قاسم األعرجي: تصريحك عن كركوك غير موفققيادي تركمان

 ...التركمان يطالبون بثالث دوائر انتخابية في محافظة كركوك 

 ... ..التركمانية: منصب محافظ كركوك استحقاقنابيان للجبهة 

 الصالحي يخاطب سلطة الطيران المدني بشأن تأخير افتتاح مطار كركوك

 الحكومية المرتقبة أقصت وهّمشت باقي المكونات: التشكيلة شبكي نائب

 

 :باس نيوز 

 الجبهة التركمانية للشعب العراقي: ال تنخدعوا بالدوائر المتعددة فقط 

 مثلي ديالى وصالح الدين اجبروا على التصويت للدوائر االنتخابية الجبهة التركمانية : م

   !الجبهة التركمانية: القوى الشيعية عارضت حصولنا على هذه الوزارة

 مانية : ال مشاكل مع الكورد في كركوك .. مشاكلنا مع بغداد رئيس الجبهة الترك

الجبهة التركمانية: الكاظمي أراد تمثيلنا في الحكومة .. لكنه أجبر على المحاصصة 

 الحزبية 

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

 الحلم االزلي 

 وكيل االمير محذرا  : جهات سياسية تسعى لخلق الفتنة بين االيزيديين

  PKK سياسية مسيحية: العديد من قرى المسيحيين باتت خالية بسبب ممارسات

 

 :وكالة بغداد اليوم

 وزجهم بسجون سرية قائممقام سنجار يتهم العمال الكردستاني بخطف رجال ونساء

 داخل المكون’’ خلق فتنة’’مقراطي الكردستاني بـ حزب أيزيدي يتهم الدي

’’ بدأ تطبيقه’’. سياسي تركماني يحذر من مخطط الخروقات األمنية في كركوك.

 بالمحافظة
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 في كركوك بسبب هذا االتفاق” السلم المجتمعي“تحذير تركماني من تضرر 

 ’’حزبي ومتهم بالتزوير’’خابات كركوك قيادي تركماني: مدير مفوضية انت

 اد ثالث دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوكبالوثيقة: التركمان يشترطون اعتم

 ركة إلى كركوك: ال نقبل إال بقوات اتحاديةرفض تركماني لعودة البيشم

عنف وفوضى في احدى مدن كركوك وتوجه رسالة  الجبهة التركمانية تحذر من أحداث

 للقوات األمنية

 بالوثيقة: التركمان يشترطون اعتماد ثالث دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوك

ير الجبهة التركمانية تدعو لتطبيق االدارة المشتركة في كركوك وترفض قرارات وز

 االسكان واالعمار

ء االيزيديين وزجهم بسجون قائممقام سنجار يتهم العمال الكردستاني بخطف رجال ونسا

 سرية

 

 وكالة أنباء براثا

 التركمان والشبك يحشدون للطعن بتقسيم الدوائر االنتخابية في محافظتين

 : اتفاق دوائر كركوك االنتخابية أضعف اإليمانحزب تركماني 

النائب القدو: التقسيم الجاري لدوائر نينوى االنتخابية هدفة التغيير الديمغرافي وسيطرة 

 حزب البارزاني

 قيادي ايزيدي: تخاذل حكومة كردستان جعل االيزيديين فريسة سهلة لداعش 

 مكونات عن الموصل يشكون محافظ نينوى: يتعامل بازدواجية وغير عادل 4نواب 

 سياسي إيزيدي: الحشد حمى مناطقنا والنقبل باإلساءة له

 حزب إيزيدي يرفض مشروع تحويل سنجار لمحافظة وتحذيرات من ضمها لإلقليم

 امير االيزيديين تعليقا على اتفاق سنجار: البيشمركة ستسلمنا لداعش 

 ي مناطقهمنائب عنهم: الشبك واألقليات لديهم تخوف من احداث التغييرات األمنية ف
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 )نائب شبكي( الشبك يرفضون تعامل الحكومة بازدواجية مع الحشد الشعبي في سهل نينوى 

)النائب  شمركة على مناطقهمنائب عنها: االقليات في سهل نينوى يرفضون سيطرة البي 

 نفسه(

)النائب  نائب مستقل: الزرفي فرض من رئيس الجمهورية من دون اخذ رأي الكتل األخرى 

 نفسه(

 مع أربيل” صفقة مشبوهة“الجبهة التركمانية تتهم الكاظمي بابرام 

 التركمان يشكون "االقصاء": على البرلمان استبدال المفوضية ومجلسها

 نائب تركماني: مكون كبير قاتلنا معه االرهاب رفض منحنا حقيبة وزارية

 داوقفنا صفقة الرجاع كركوك الى الكر :الجبهة التركمانية

 القدو: الحكومة قدمت تنازالت متسارعة ضمن المؤامرة على سهل نينوى

 نجارالشبكي يدعو الكاظمي للكشف عن خفايا االتفاقية بشأن س

 

 وكالة موازين نيوز

 نائب ايزيدي: تعدد الدوائر االنتخابية سيضمن حقَّ األقليات

 م تمثيل األقليات في كابينة عالوي نائب شبكي ينتقد عد

 )النائب نفسه( برلماني: زيارات الكاظمي للمحافظات رسالة الى الكتل السياسية والرأي العام

 )النائب نفسه( نائب يكشف هدف التوغل التركي ويؤكد: الحديث عن العودة لمعاهدة لوزان

 ومة عدة قضايا بينها األمن والنزول للميداننائب شبكي: أمام الحك

 ممثلو سهل نينوى يرفضون ترشيح ايفان فائق لمنصب وزيرة للهجرة

  د من سهل نينوى تجمع الشبك يتهم حزب بارزاني بمحاولة استغالل عالوي إلخراج الحش

 برلماني: شنكال دائرة انتخابية واحدة

 قائممقام سنجار: حزب العمال يقوم باختطاف األطفال والنساء االيزيديات 

 ة لاليزيديينقائممقام سنجار يحذر من هجرة عكسي
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تتخفون بدور  دخيل تهاجم قناة الخنجر: باألمس لعبتم دور الجالد لاليزيديين واليوم

 المتعاطف 

 : داعش يعد العدة2014قائممقام سنجار يحذر الحكومة من تكرار سناريو  

 التركمان يرفضون قانون معادلة الشهادات

 النواب التركمان يدعو الكاظمي الرسال وفد أمني: يستبدلون المخدرات بالملح

 تغييرات الكاظمي.. عدالة على الكتل السياسية والمكونات تشكو التهميش

تنسيق مع  ممثال العرب والتركمان يسلمان حربية مذكرة احتجاج ضد فتح مراكز

 البيشمركة 

بانتخابات  ة متخوفة من مجلس المفوضين: يسير بنا إلى ما حصلالجبهة التركماني 

2018..  

 نائب تركماني: منح وزارة للتركمان خطوة ايجابية وحق دستوري

الجبهة التركمانية: الوزارة الجديدة تتكون من خمسة موظفين ووزير ولن تكلف الدولة 

  اموال

  ...تركمانيا الستبعادنا من الحكومة والكاظمي لم يقدم مرشحاهناك تواطؤ  :التركمان

 التركمان يطالبون بحقيبة الثقافة ويقدمون مرشح لها

 التمثيل الضعيف لنا بالحكومة الجديدة ال يخدمنا :الجبهة التركمانية

التركمان للكاظمي: لن نقبل ترشيح أحد ألشغال المقعد التركماني إال بالعودة الى نواب 

  التركمان 

 نواب مسيحيون يوجهون رسالة للكاظمي بشأن تشكيل الحكومة: نرفضتهميشنا 

الكلداني: عالوي رفض لقاء نواب مسيحيين ولم يؤخذ رأيهم بترشيح مسيحي إلحدى 

 الوزارات 

 سياسي مسيحي يقترح على عالوي تشكيل حكومة دون الشيعة والسنة والكرد

 

 الصحف
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 صحيفة المدى

 على مقاعد المكونات دوائر وتختلف 3القوى السياسية تتفق على تقسيم كركوك لـ

 

 صحيفة المراقب العراقي

 قيادي شبكي: تقسيم الدوائر االنتخابية الجديد غبن وإقصاء األقليات 

حذروا من اتفاقية يبرمها الكاظمي.. االقليات في سهل نينوى ترفض سيطرة البيشمركة 

 على مناطقهم

 انتخابات كركوكالتركمان يطالبون بإجراء تغييرات شاملة في مفوضية 

  2018نواب كركوك: المسؤول الجديد لمكتب مفوضية المحافظة متهم بتزوير انتخابات 

 عكير صفو االمن بكركوك الجبهة التركمانية تحذر من ت

 قيادي تركماني يتحدث عن خطورة اتفاق الكاظمي على إعادة البيشمركة الى كركوك 

 واألكراد يرفضون عودة البيشمركة الى كركوك التركمان ”: ايلي“حزب 

 الف برميل من نفط كركوك لصالحها  450سياسي تركماني: كردستان تصدر 

 مانية: لن نسمح بمشاركة غير سكنة كركوك في االنتخابات المحلية الجبهة الترك

  …نائب: سهل نينوى مستقرة تماما وعودة البيشمركة اليها سيعيد المفخخات واالعمال

 نائب شبكي: اهالي سهل نينوى ستكون لهم كلمة ضد محاوالت العبث بأمنهم 

 نائب تركماني: الكاظمي تآمر مع الكرد على سنجار 

 وغير عادل وعلى الحكومة التدخل ” ازدواجي“نواب عن نينوى: المحافظ 

 نائب عن نينوى: المكونات ترفض عودة البيشمركة للمحافظة 

 الشبكي: ربط الكاظمي قانون االقتراض برواتب الموظفين دليل على فشله 

 الشعبيالتجمع الشبكي يحذر من مؤامرة سياسية الستهداف الحشد 
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https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/10/18/217947/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/10/24/219835/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/23/228383/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/01/222264/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/10/24/219487/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/10/08/215352/


 

 

 صحيفة الزمان

 نائبة تثني على قرار قبول الناجيات اآليزيديات بالشرطة

 لمفوضية كركوك يعترضون على تعيين مسؤول جديد نّواب

 يحذّرون من عودة البيشمركة إلى مركز عمليات كركوك عرب وتركمان

 اإلقليم يجّدد مخاوفه من تأثير التوغل التركي على الوجود المسيحي نائب في برلمان

 قائممقام سنجار يطالب بمالحقة قتلة اآليزيديين وتحويل القضاء إلى محافظة

 

 الجديدة جريدة البينة

الكاظمي يرعى  !!وسط ترحيب امريكي واممي ومحلي الفت .. وامير االيزيديين يتخوف

االتفاق التاريخي العادة االستقرار في سنجار ويشدد: العراق لن يكون منطلقا للعدوان 

 على دول الجوار

 حزب تركماني يحذر من توسيع الفجوة بين مكونات كركوك ويقدم مقترحا للكاظمي

 تطبيق على أرض الواقع شنكالي : اتفاق سنجار مهم لكنه بحاجة الى

 قائممقام سنجار يعلن تريث الهجرة بنقل عوائل الدواعش من سوريا إلى العراق

 

 القنوات الفضائية 

 :قناة العهد

الحركة القومية التركمانية تكشف عن ضلوع االحزاب الكردية بتزوير االنتخابات في 

 كركوك

وبارزاني وهو مؤامرة ضد  ناشط ايزيدي: اتفاق سنجار هدفه مراعاة مصالح الكاظمي

 الحشد واالقليات

 نائب شبكي : كتلتان تسيطرا على نينوى لتحقيق هذا االمر

لسيادة في ظل الصمت وعدم اتخاذ خطوات جدية ممثل االيزيديين في البرلمان: انتهاك ا

 مؤلم جدا  

http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44756
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44200
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=40616
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=40636
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=41681
https://albayyna-new.net/content.php?id=25843
https://albayyna-new.net/content.php?id=25843
https://albayyna-new.net/content.php?id=25843
https://albayyna-new.net/content.php?id=25327
https://albayyna-new.net/content.php?id=25835
https://albayyna-new.net/content.php?id=24251
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83846
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83846
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83271
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83271
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83069
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=78669
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=78669


 

 

سياسي تركماني: االحزاب الكردية في كركوك رفضت تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل 

 منصف لجميع المكونات

وقع بدون أخذ رأي المكون.. ناشط إيزيدي: اتفاق سنجار هدفه اخراج فصائل الحشد 

 الشعبي من القضاء

الحركة االيزيدية : البيشمركة تركوا االيزيديين فريسة سهلة لـ"داعش" حين دخوله 

 سنجار

قاسم ششو لـ"العهد" : اختيار بابا الشيخ للمكون االيزيدي كان سبب استقالتي من 

 الحزب الديمقراطي

 اق سنجار: الكاظمي استخدمه ورقة انتخابيةأمير االيزيديين في العراق والعالم بشأن اتف

 خديدا جوكي : أي اتفاق يتم بخصوص سنجار دون الرجوع الى االيزيديين يعد خيانة 

 االف ٣بالبرلمان : نعاني من إهمال متعمد .. عدد المختطفين بلغ  ممثل االيزيديين

 نائب أيزيدي: الكاظمي زار الموصل ولم يصل سنجار لمتابعة أوضاع األيزيديين

نائب إيزيدي سابق: المسلسل الذي تم عرضه على احدى القنوات اساء لاليزيديين وال 

 يمت للواقع بأي صلة

 حنين القدو: حزب العمال الكردستاني لم يكن له اي دور في تحرير الموصل

 الشبكي : الرئاسات الثالث لم تقدم اي تقرير بشأن زياراتها الخارجية

 )النائب نفسه( نائب: رواتب الموظفين موجودة لكن حكومة الكاظمي تتعذر بالبرلمان

عباس الشبكي : نستغرب اتفاق اربيل وبغداد بخصوص التطبيع في سنجار وهو قرار 

 مفاجئ ألهالي القضاء 

يدة لمكتب مفوضية كركوك متورطة بالتزوير الحركة القومية التركمانية: المديرة الجد

 لصالح االكراد

نائب سابق يعلق على التغيير الديمغرافي في كركوك ويكشف عن الحزب الكردي الذي 

 زور االنتخابات السابقة

سياسي تركماني: االحزاب الكردية في كركوك رفضت تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل 

 منصف لجميع المكونات

http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83870
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83870
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85997
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85997
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85984
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85984
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85266
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85266
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83405
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=82975
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=79875
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=78670
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=77372
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=77372
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=68006
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=87008
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=84297
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83106
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83106
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=84724
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=84724
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83904
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83904
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83870
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83870


 

 

رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي للعهد : الحكومة لم تاخذ رأي العرب 

 التركمان حول اتفاقية سنجار و

النائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران للعهد: مشكلة العقود الزراعية سببها النظام 

 البائد الذي حاول طمس الهوية التركمانية 

يونادم كنا يكشف عن وجود مرشحة مسيحية من المتظاهرين في كابينة الكاظمي ويوجه 

 رسالة للمكلف

 نائب مسيحي: لم يرفض جميع القادة المسيحيين تمرير حكومة عالوي.. فقط هؤالء

ريان الكلداني: واشنطن هي من اتت بجميع السياسيين المسيحيين الموجودين في 

 العراق.. لم يقدموا شيء للمكون

 

 :قناة الفرات

 قائم مقام قضاء سنجار يكشف عن وعود لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية

  {بالوثيقة.. الجبهة التركمانية تحذر من المساس بمقراتها في }كفري

نواب عرب وتركمان يرفضون قرار اخالء المقر المتقدم ويطالبون الكاظمي بالتراجع عن 

 قراره 

 كنا: إعادة قانون االنتخابات الى البرلمان وتأجيل آخر إجتماع للتعديالت الدستورية 

 لصالحي: الفساد حول كركوك الى قرية رشد اا

الصالحي: كتل افصحت للكاظمي عن نيتها السوداوية ضدنا ومنح مصفى الحزاب في 

 كركوك 

بالوثيقة.. الجبهة التركمانية تطالب الكاظمي بإرسال قوات الى كركوك وتحذر من 

  ""مؤامرة

 شروط النجاح اتفاق سنجار  5بالوثيقة.. الجبهة التركمانية تضع 

القدو: تشكيل اللجان التنسيقية بين الجيش والبيشمركة يعيد نفوذ كردستان على مناطق 

 االقليات 

http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83081
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=83081
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=82297
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=82297
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=77424
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=77424
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=73315
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=72428
http://alahad.tv.iq/?page=article&itemId=72428
https://www.youtube.com/watch?v=7LBnbOMpNkI
https://alforatnews.com/news/بالوثيقة-الجبهة-التركمانية-تحذر-من-المساس-بمقراتها-في-كفري
https://alforatnews.com/news/نواب-عرب-تركمان-يرفضون-قرار-اخلاء-المقر-ا
https://alforatnews.com/news/نواب-عرب-تركمان-يرفضون-قرار-اخلاء-المقر-ا
https://alforatnews.com/news/كنا-إعادة-قانون-الانتخابات-الى-البرلمان-للتعديل-وتأجيل-آخر-إجتماع-للدستورية
https://alforatnews.com/news/الصالحي-الفساد-حول-كركوك-الى-قرية
https://alforatnews.com/news/الصالحي-كتل-افصحت-للكاظمي-عن-نيتها-السوداوية-ضدنا-ومنح-مصفى-لاحزاب-في-كركوك
https://alforatnews.com/news/الصالحي-كتل-افصحت-للكاظمي-عن-نيتها-السوداوية-ضدنا-ومنح-مصفى-لاحزاب-في-كركوك
https://alforatnews.com/news/بالوثيقة-الجبهة-التركمانية-تطالب-الكاظمي-بإرسال-قوات-الى-كركوك-وتحذر-من-مؤامرة
https://alforatnews.com/news/بالوثيقة-الجبهة-التركمانية-تطالب-الكاظمي-بإرسال-قوات-الى-كركوك-وتحذر-من-مؤامرة
https://alforatnews.com/news/بالوثيقة-الجبهة-التركمانية-تضع-5-شروط-لانجاح-اتفاق-سنجار
https://alforatnews.com/news/القدو-تشكيل-اللجان-التنسيقية-بين-الجيش-والبيشمركة-يعيد-نفوذ-كردستان-على-مناطق-الاقليات
https://alforatnews.com/news/القدو-تشكيل-اللجان-التنسيقية-بين-الجيش-والبيشمركة-يعيد-نفوذ-كردستان-على-مناطق-الاقليات


 

 

تعزيز للنفوذ العسكري للحزبين  تضر كركوك وتخالف الدستور.. توران: عودة البيشمركة

 الكرديين 

 القدو يدعو للوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثالث دوائر انتخابية 

 )ايزيدية(داخلية لمناهضة العنف ضد المرأة يثير االستغراب نائبة: مؤتمر ال

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

 الحكومة والسلطات 

 دخيل تصدر بيانا شديد اللهجة ردا  على"اهانة االزيدية" في مسلسل عراقي 

 

 قناة ان ار تي عربية

 قائمقام سنجار يحذر من خطر جديد انطالقا من مناطق االيزيديين

 نائب شبكي: الوزارة المخصصة لألقليات ستذهب الى مكون واحد مثل كل مرة

 بالحشد من سهل نينوى 30 القدو يعلق على قرار سحب اللواء

كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري  تعلن رفضها التصويت على مرشحي 

 الدرجات الخاصة الحالية

 يحذر من نقل عوائل داعش من سوريا إلى العراقإيزيدي نائب 

 الجبهة التركمانية تطالب ادارة كركوك لبحث الخروقات االمنية

 (التركمان يضعون شرطا للموافقة على تمرير نظام الدوائر في كركوك )وثيقة

 الجبهة التركمانية تنتقد تمثيل مكونها في كابينة الكاظمي الوزارية

 

 :قناة رووداو

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

يرفع حصة إقليم كوردستان من  التفاق حول اإليرادات قدالقدو: توصل بغداد وأربيل 

 الموازنة 

https://alforatnews.com/news/تضر-كركوك-وتخالف-الدستور-توران-عودة-البيشمركة-تعزيز-للنفوذ-العسكري-للحزبين-الكرديين
https://alforatnews.com/news/تضر-كركوك-وتخالف-الدستور-توران-عودة-البيشمركة-تعزيز-للنفوذ-العسكري-للحزبين-الكرديين
https://alforatnews.com/news/القدو-يدعو-للوقوف-بوجه-تقسيم-سهل-نينوى-الى-ثلاث-دوائر-انتخابية
https://alforatnews.com/news/نائبة-مؤتمر-وزارة-الداخلية-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة-يثير-الاستغراب
https://alforatnews.com/news/ممثل-الازيديين-في-البرلمان-بقاء-الايزيدية-قوة-للعراق-والحفاظ-عليهم-مسؤولية-الحكومة-والسلطات
https://alforatnews.com/news/ممثل-الازيديين-في-البرلمان-بقاء-الايزيدية-قوة-للعراق-والحفاظ-عليهم-مسؤولية-الحكومة-والسلطات
https://alforatnews.com/news/دخيل-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-رداً-علىاهانة-الازيدية-في-مسلسل-عراقي
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=23451&MapID=2
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=25918&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=15137&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=13976&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=13976&MapID=2
https://nrttv.com/AR/News.aspx?id=22846&MapID=2
http://www.nrttv.com/AR/Details.aspx?Jimare=31369
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=34101&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=25585&MapID=2
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0205202017
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0205202017
https://www.rudaw.net/arabic/interview/06062020
https://www.rudaw.net/arabic/interview/06062020


 

 

  الجبهة التركمانية للكاظمي: لن نقبل بترشيح وزير تركماني بدون العودة لنواب مكوننا

 نائب عن التركمان لرووداو: نرفض وزارة شؤون المرأة| 

  - ...دعوة نيابية لمنح اإلزيديين وزارة أسوة بالمسيح والتركمان 

فتح مركز للتنسيق بين القوات االتحادية والبيشمركة  :ممثلو عرب وتركمان كركوك

  مخالف للدستور

  ونعتزم منع أي اتفاق بين البيشمركة والقوات العراقية أرشد الصالحي: كركوك مستقرة

 

 :قناة الرشيد

 لقاء خاص مع رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي -بعد المنتصف مع احمد الطيب 

لطيب .. وزارة التركمان تنتظر وعد الكاظمي .. ارشد الصالحي/ رئيس الثامنة مع احمد ا

 الجبهة التركمانية

 صب نينوى؟شنكالي : ما عالقة رئيس مجلس النواب بتغييرات في منا

 

 :قناة زاكروس

 دعوة برلمانية لتمثيل اإليزيديين في الحكومة االتحادية

  ...محما خليل يوجه رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن وضع سنجار

 شمل عودة اإلدارةالشرعية والنازحينمحما خليل لزاكروس: اتفاق التطبيع في شنكال ي

 رئيس حزب تركي يطلب من الكاظمي تعيين وزير تركماني

 حلقة جديدة من برنامج #بوضوح#اتفاق سنجار .. أزمة وثوق تتوج بدستورية الحقوق 

 ون.. من اإلبادة الجماعية إلى التجاهل الحكومي الذي مازال مستمرا اإليزيدي

 

 UTVقناة 

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2504202013
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2704202025
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2704202025
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/191220203
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/191220203
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/191220203
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/190820207
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/190820207
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2408202014
https://www.youtube.com/watch?v=zxFv6J63LnM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XN6JBpJG75U
https://www.youtube.com/watch?v=XN6JBpJG75U
https://www.youtube.com/watch?v=2Wy8TkCqw4E
https://zagrosnews.net/ar/2020/12/19/iraq/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://zagrosnews.net/ar/2020/12/19/iraq/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/08/29/kurdistan/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%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%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/08/29/kurdistan/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%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%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://zagrosnews.net/ar/2020/10/09/iraq/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://zagrosnews.net/ar/2020/10/09/iraq/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://zagrosnews.net/ar/2020/07/07/iraq/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://zagrosnews.net/ar/2020/07/07/iraq/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=Ji0PpO-oPcw
https://www.youtube.com/watch?v=AehOtBdSX5M


 

 

وعد القدو: ال نقبل بوجود قوات غير تابعة للدولة في سنجار ولكن "عدو عدوي 

 صديقي" | أبعاد أخرى 

األخير يصب في مصلحة قضاء سنجار ومصلحة األيزيديين | أبعاد  فيان صبري: االتفاق

 أخرى

 ا | الحق يقالصليوا: قوات العمال الكردستاني هم من دافعوا عن سنجار وأهله

 ؟ محما خليل قائم مقام سنجار يُجيب PKK ..هل قوات حماية سنجار هم من الـ

 

 :قناة العراقية

 نرحب بأتفاق سنجار كونه سيحل العديد من الملفات المهمة -النائب صائب خدر 

 2020/1/24تغطية خاصة مع سرمد البياتي/ضيف البرنامج/ريان الكلداني/محمد الغزي 

الغاء الوجود االمريكي في العراق لن يؤثر على العالقات بين  -الكلداني  -الملخص 

 البلدين

المحايد مع سعدون محسن ضمد/الضيوف/محمود الكعبي/النائب سركوت شمس 

 الدين/النائب اسوان الكلداني

 شيخ عام المسيحيين في العراق -ء مع هيثم سعيد حلبية لقا

 رئيس كتلة الرافدين النيابية -النائب يونادم كنا -نشرة الثامنة 

الطريق من الموصل وحتى البيجي مدمر ولم يعاد  -قصي عباس الشبكي  -المحايد 

 اعماره

 

 :قناة دجلة

القيادي التركماني حسن توران لـ)دجلة(: تقسيم الدوائر موضوع معقد بسبب التغيير 

 الديمغرافي 

ون تسليم مبنى قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في ممثلو العرب والتركمان يرفض

 كركوك للديمقراطي الكردستاني

https://www.youtube.com/watch?v=igikMHDXrsE
https://www.youtube.com/watch?v=igikMHDXrsE
https://www.youtube.com/watch?v=ZFGUib636EM
https://www.youtube.com/watch?v=ZFGUib636EM
https://www.youtube.com/watch?v=PY6Nrm9gQNQ
https://www.youtube.com/watch?v=YePQgYK-0Xc
https://www.youtube.com/watch?v=3Q3YItxaIE8
https://www.youtube.com/watch?v=WXD0Nq4x43k
https://www.youtube.com/watch?v=mdYt8_wVnIg
https://www.youtube.com/watch?v=mdYt8_wVnIg
https://www.youtube.com/watch?v=tPlTNLGvqJ8
https://www.youtube.com/watch?v=tPlTNLGvqJ8
https://www.youtube.com/watch?v=9rtOZQAfbCk
https://www.youtube.com/watch?v=ftI1eE3znz8
https://www.youtube.com/watch?v=R5hJwqkINxg
https://www.youtube.com/watch?v=R5hJwqkINxg
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=267839
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=267839
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=265611
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=265611


 

 

 صليوا لـ)دجلة(: الكلدان اليرون انفسهم بغير البيت العراقي الجامع

الكلداني لـ)دجلة(: هناك فساد في عمل بعض ضعاف النفوس في االجهزة االمنية 

 بالمناطق المحررة

 محما خليل : أهالي سنجار بحاجة الى اخراج كل القوات الدخيلة

https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=272247
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=272247
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=271569
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=271569
https://www.youtube.com/watch?v=lnBoYeAkfXg

