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وكالة خبرية تعنى بالشأن العراقي والدولي

اتصل بناوظائفمن نحنالرئيسية     

  تأجيل جلسة استجواب العبيدي الى الخميس المقبل

ضع كلمة البحث هنا

وردنا االن

تأجيل جلسة استجواب العبيدي الى الخميس المقبلآخر االخبار
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تأجيل جلسة استجواب العبيدي الى

الخميس المقبل
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من هو فارس الظالم الذي سيقود

معركة اقتحام الموصل ؟

13:21:37 2016-08-09
الزاملي يطالب البرلمان بتأجيل سحب

الثقة من خالد العبيدي

12:53:02 2016-08-09

اسباب تشقق التيار الصدري وافرازه
لميليشيات مناوئة له.. تكشفها سكاي

برس

12:32:41 2016-08-09
مصدر لـ سكاي برس : حامد المطلك

رئيسا للبرلمان خلفاً للجبوري

12:27:38 2016-08-09
البرلمان يرفع الحصانة عن الجبوري

والكربولي والمعماري

12:14:16 2016-08-09
بالوثيقة ...الجبوري يطالب البرلمان برفع

الحصانة عنه

12:11:19 2016-08-09
بعد العبيدي، البرلمان يقرر استجواب

زيباري

12:03:42 2016-08-09
االعدام شنقا على منفذ تفجير جسر

الفاضلية في بابل

11:52:19 2016-08-09
البرلمان يعقد جلسته برئاسة آرام الشيخ

والجبوري يحضر نائبا

كيف تشاهد تصميم وكالة سكاي
برس؟
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 متوسط

 سيء

نتائج     أضف صوتك

آخر االخبار

استطالع

حجم الخطارسال لصديقطباعة الخبرعدد المشاهدة: 1025نشر بتاريخ : 12/03/2016 - 02:52قسم :شؤون محلية

 
برس:  بغداد/سكاي 

 
هارتالند منظمة  مع  بالتعاون  العراق  في  التعددية  على  والحفاظ  االقليات  بشؤون  المختصة  العراقية  مسارات  مؤسسة  أعلنت 
األميركية، عن فوز الصحافي العراقي مصطفى سعدون، جائزة "الكتابة عن التعددية"، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت في

العاصمة العراقية بغداد.
 

الوطنية البطاقة  قانون  عن  مادة  األقليات)  ضد  "البعث"  قوانين  إنتاج  يعيد  العراقي  قصته(البرلمان  عن  الجائزة  سعدون  وحصل 
الموحدة، وعن عدة قصص صحفية كتبها في مواقع عربية وأجنبية عن التنوع في العراق، مثل (يهود العراق يعودون إليه عبر
كردستان ) المنشورة باللغتين العربية واالنكليزية في صحيفة المونيتور االميركية االلكترونية، وعن (السود في العراق.. مطالبات
والتغيير داعش  (تمدد  وكذلك  واالنكليزية،  العربية  باللغتين  األلماني  نقاش  موقع  في  المنشور  كأقلية)  بهم  لإلعتراف 
اعالمية محلية اخرى نشرت في مؤسسات  اللبنانية، وعدة مواضيع  األخبار  المنشور في صحيفة  التفتيت)  زمن  إنه  الديموغرافي: 

وعربية.
 

السياسة، وان تبحث عن ما أن تلفت لقضايا اخرى غير  العراق يجب  "الصحافة في  إن  الجائزة:  وقال سعدون على هامش إستالمه 
في تنتج  التي  السياسيين  اخبار  تناقل  عبر  الكراهية  بخطابات  االنشغال  وعدم  المهمشة  الشرائح  على  الضوء  يسلط  ان  يمكنه 

المحصلة تفكك اجتماعي ال اكثر".
 

مؤسستان عراقية وأميركية تمنحان صحفي عراقي جائزة "صحافة الدفاع عن التعددية"

منوعاتصورة وتعليقتقاريرفيديورياضةمقاالتمال وأعمالعربية ودوليةالمشهد العراقي
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جريمة سقوط الموصل.. مسؤولية من؟بقلم / إياس حسام الساموك...

صفحة طويت من تاريخ يهود العراقبقلم/ مازن لطيف...

بقلم/مراد الغضبان... رسالة غرام

خطاب مأزوم متشنج ....!!!!بقلم / مثنى حارث الضاري...

العراق مابعد 2016 ؟!بقلم / احمد الكناني ....

181870
مجلس الوزراء يصادق على خصم %15

من رواتب الموظفين

108431
بالصورة... أميرة قطرية تمارس الجنس

مع سبعة رجال

107024
تسريب صور كانت ممنوعة من النشر

لصدام حسين داخل السجن.. شاهد الصور

103162
العاني: تفجير الكرادة جاء رداً على

ممارسات الحشد في االنبار

88395
القبض على انور الحمداني بتهمة

ممارسة الدعارة مع فتاتين

88284
كويتية تعرض مبلغا خياليا مقابل

زواجها من رجل عراقي

80997
تسريبات امريكية خاصة تكشف من

سيحكم العراق بعد طرد داعش

66123
رئاسة الوزراء: دراسة تخفيض اسعار

الوقود الى 200 دينار

66069
ويكيليكس:وفاة الجلبي(عملية تصفية

العميل رقم 708)

صورة نادرة لوالدة صدام حسين (صبحه)58907

مقاالت

األكثر قراءه

وأضاف أن "الجائزة هذه وال اية جائزة يمكن ان تضيف لرصيد الصحفي المهني أي شيء، وانما هي جوائز تشجيعية ليبذل االخرين
جهد مضاعف في البحث عن هموم االنسان، وأن ال يتكاسل من يحصل على اية جائزة في عمله".

 
العراقية التي منحتها مؤسسة مسارات  الجائزة  والعالم،  العراق  المندائية في  الطائفة  رئيس  امة ستار جبار حلو  الريش  وسلم  

ومنظمة هارتالند االميركية لمصطفى سعدون.
 

سنوات اربع  منذ  اختص  لكنها  والتلفزيون،  االذاعة  بين  خاللها  تنقل  الصحفي،  الوسط  في  سنوات  ثمان  منذ  سعدون  ويعمل 
في كتب  كما  االلكترونية،  االميركية  المونيتور  صحيفة  في  االن  ويكتب  االلماني  نقاش  موقع  في  وكتب  المكتوبة،  بالصحافة 

صحيفة االخبار اللبنانية، وموقع رصيف 22 اللبناني وصحف ومواقع اخرى.
 

ياسر قاسم يحرز جائزة أفضل العب محترف خارج العراق
10:30 - 4/02/2016

   بغداد/سكاي برس: تسلم العب المنتخب الوطني العراقي ونادي سويندون تاون اإلنجليزي ياسر قاسم جائزة أفضل العب
عراقي محترف بالخارج، وذلك في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن أمس األربعاء.   وحل العب نادي

كولومبوس االمريكي جوستن حكمت
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وزارة الثقافة تعلن انتهاء فترة الترشيح لجائزة اإلبداع لعام 2015
10:56 - 19/11/2015

بغداد/ سكاي برس: أعلنت اللجنة العليا لجائزة اإلبداع لعام 2015، الخميس، إنتهاء فترة الترشيح للجائزة بعد تسلم
اللجان المختصة األعمال المشاركة ووفقا للشروط التي أعدت مسبقا.  وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقته "سكاي برس" ،

إن "وزير الثقافة والسياحة

مرفق البيان الصحفي لمؤتمر إطالق كتاب المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطق
...

03:53 - 17/11/2015

 بيروت / مصطفى سعدون     أطلق منتدى البدائل العربي للدراسات ومنظمة هيفوس، اليوم 16 نوفمبر من بيروت، كتاب
"المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية"، في بداية أعمال جلسات مؤتمر يحمل نفس االسم ويستمر

ليومين يتم فيهما عرض لمحاور

اسماء حائزي أكبر جائزة علمية لعام 2015
09:12 - 14/11/2015

  بغداد /سكاي برس : أعلنت أسماء حائزي جائزة تمنح على التقدم السريع في العلم، وذلك ليلة االثنين 8/9 نوفمبر/
تشرين الثاني.   وقد أسس هذه الجائزة التي تسلم في نطاق عدة فئات منها خمس في العلوم البيولوجية وواحدة في

نظريات الفيزياء وفئة أخيرة خاصة

الصيهود يؤكد عدم إدراج علم كردستان في البطاقة الموحدة
12:28 - 29/07/2015

بغداد/سكاي برس: مريم أجود نفى النائب عن ائتالف دولة القانون محمد الصيهود، االربعاء، ما تم تداوله عن وضع علم
كردستان إضافة للعلم العراقي في البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة، مبينا انه ال اساس لذلك من الصحة وسيتم وضع

علم العراق فقط ألنه المعتمد دوليا
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