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ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستاندا
)2018-2008(

ئەنجومەنى  پیشەیی  کارى  ماندووبوون،  و  ڕەنج  کارەکان،  زۆرى  زۆرینەى  ئاکامى  کتێبە،  ئەم 
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسان و لێکدانەوەى هەلومەرجى ڕەوشى ڕۆژنامەگەرییە لە هەرێمى کوردستان، 
لە پاڵیشیدا بەشێکى زۆرى یاساکانى تایبەت بە ڕۆژنامەنووسان وەکو پاشکۆ تێیدا باڵوکراوەتەوە، 
لەگەڵ ئامارى ئەو کەنااڵنەى کە لە سەندیکا مۆڵەتیان وەرگرتوە یان لە هەرێمدا پەخش دەکەن، 
وەکو داتا و زانیارى لەبەردەستى ڕۆژنامەنووسان و لێکۆڵەرانى ئەکادیمیدا هەبن بۆکارى پێویست. 
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسان، کە بەرهەمى ماندووبوونى سەدان کەسە، ڕۆڵى گەورەى گێڕاوە لە 
خزمەتى ڕۆژنامەنووسان و داکۆکی لە مافەکانیان، هەمیشە هەوڵیداوە خۆشگوزەرانیان بۆ دابین 
بکات و مافەکانیان بپارێزێت، هەربۆیە ئەم کارەش درێژەى ئەو خزمەتانەیە، بەبێ گوێدانە بۆچوونى 
سیاسى، ئیدۆلۆژى و حزبایەتى، بەڵکو بەیەک چاو سەیرى هەموو کەناڵ و ڕۆژنامەنووسانى کردوە بە 
یەک مەسافە و  یەک پێوەر، کە داکۆکییە لە ئازادى ڕۆژنامەنووسى و لەم کارەش بەردەوام دەبێت.
ڕابردووشى. هەموو ئەو هەوڵ و ماندووبوونانەى ئەو کەس و الیەن و  ئەم کارە و کارەکانى 
پێناو خزمەتى  لە  یان ڕەنجیان کێشاوە و ماندووبوون  لە سەندیکا کاریان کردوە  ئەندامانەیە کە 
ڕۆژنامەنووسان، ساڵو و ڕێز بۆ هەموویان، بەتایبەت بۆ ئەو هاوڕێ و هاوپیشانەمان کە ئێستا لە 

ناوماندانین و گیانیان لەدەستداوە.
داخ و پەژارەش بۆ ئەو ڕۆژنامەنووسانەى شەهید بوون و ئێستا لەناوماندانین، خوازیارین هەرچى 
زوترە بکەران و بکوژانیان بدرێنە دادگا و یاسا سەروەر بێت. حکومەتى هەرێمى کوردستان خۆى بە 

خاوەنى ڕۆژنامەنووسان و مافەکانیان بزانێت.
دەبێ داواى لێبوردنیش بکەین لەو ڕۆژنامەنووس و کەنااڵنەى، کە سەندیکا، ڕەنگە نەیتوانیبێت 
وەکو پێویست خزمەتیان بکات، ئەو گلەیانەش قبوڵ دەکەین کە سەندیکاش بێ کەموکوڕى نییە، 

هەوڵدەدات لە داهاتوودا باشتر و باشتر خزمەتى ڕۆژنامەنووسان بکات.
ئەم کتێبە ڕێزگرتنە لە کارى ڕۆژنامەنوسان و ڕێزگرتنیشە لە ماندووبوونیان، دەرخەرى ئەوەشە، 

سەندیکا ئەوانى لەیادە و ڕێزیان لێدەگرێت و بەردەوام ئامادەیە داکۆکیان لێ بکات. 
لە هەرێمى کوردستاندا، سەرەڕاى ئەو ڕەوشەى کە میدیاى تێدایە، بەاڵم دەبێت ئەوەش بڵێین 
میدیا و کەناڵەکان کەمترین سانسۆریان لەسەرە و کەمترین کەناڵ یان هیچ کەناڵێک ڕووبەڕووى 
داخستن لەژێر فشاردا نەبۆتەوە، ئەمەش بەشێکە لە ژینگەى تەندروستى میدیا، بەاڵم خوازیارى 

هەلومەرجى تەندروست و لەبارتری بێ قەید و مەرجین بۆ ڕۆژنامەگەرى و ئازادى ڕاگەیاندن.
لە  ناسراوە،  چوارەم   دەسەاڵتى  بە  جیهان  لە هەموو  ڕۆژنامەنووسى  پیشەی  ئەوەى  سەرەڕاى 
هەرێمى کوردستاندا تا هەنوکە نەگەیشتۆتە ئەو ئاستەى بتوانێت ئازادانە و پیشەییانە کارەکانى 
خۆى بە ئەنجام بگەیەنێت، بەهۆى کۆمەڵێک فاکتەرەوە کە ڕێگرن لە بەردەم کارى ڕۆژنامەگەرى، 
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ئازادى ڕۆژنامەنووسى هەوێنى کۆمەڵگایەکى دیموکراسى و مەدەنى و هاوچەرخە، لەم  بێگومان 
ڕوانگەیەوە سەندیکاى ڕۆژنامەنووسان کتێبێک کە کۆى پێشێلکارییەکانى تێدا جێکراوەتەوە لە سەر 
ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان و ئامارى ئەو پێشێلکارییانەى کە لە ماوەى ساڵەکانى ڕابردودا 

بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان کراون باڵودەکاتەوە.
کوردستان  هەرێمى  لە  ڕۆژنامەگەرى  و  ڕادەربڕین  ئ��ازادى  لەسەر  ئامارانەى  ئەو  بەداخەوە، 
ڕووبەڕووى  ڕۆژنامەنووسان  کوردستاندا  لە  هەمیشە  وەک  نیین،  دڵخۆشی  جێى  دەکرێنەوە  باڵو 
پێشێلکارى و ڕێگرى زۆر و زەوەند دەبنەوە، بەتایبەتیش پێشێلکارى بە کۆمەڵ لەکاتى خۆپیشاندان 
و هەڵبژاردنەکان، هەروەها ڕۆژنامەنووسان لەکاتى ڕووماڵکردنى هەواڵ و ڕووداوەکان ڕووبەڕووى 
تەنانەت  و  ڕۆژنامەنووسى  کەلوپەلى  بەسەرداگرتنى  دەست  لێدان،  ڕێگرى، سوکایەتى، هەڕەشە، 
بەرامبەر  پێشێلکارى  ئامارى  سەرجەم  کتێبەدا  لەم  هەروەکو  دەبنەوە،  ...هتد  و  دەستگیرکردن 
پارێزگا،  مێ،  و  نێر  ڕەگەزى  پێشێلکارى،  )جۆرى  بەپێى   )2018-2008( لە سااڵنى  ڕۆژنامەنووسان 
ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو( پۆلێنکراوە و گرافیکى بۆ کراوە، ئەم ئامارانە ئەوەمان پێدەڵێن کە هێشتا 
ئازادى ڕادەربڕین و بەها دیموکراسییەکان لە مەترسیدایە و کارى ڕۆژنامەنووسى مەترسى زۆرى 
لە بەردەمدایە، بۆیە پێویستە هەوڵى جدى بدرێت لە پێناو بەرقەراربوون و دڵنیایى بۆ ئەنجامدانى 

کارى ڕۆژنامەنووسى و سەالمەتى گیانى ڕۆژنامەنووسان.
دژى  دەکاتەوە  دووبارە  خۆى  ب��ەردەوام  کوردستان  لە  لەوەى  جگە  پێشێلکارییە،  دیاردەى  ئەم 
یاساى  ڕۆژنامەنووسى،  کارى  یاساى  هەردوو  و  مافەکانیان  پێشێلکردنى  هاوکات  ڕۆژنامەنووسان، 
مافى بەدەستهێنانى زانیارییە، بەاڵم گرفتەکە ئەوەیە حکومەتى هەرێمى کوردستان و داموودەزگا 
ئەمنییەکان ئەم پێشێلکارییانە بە کارێکى نۆرماڵ دەبینن، تەنانەت هەندێک جار بە ئەرکى خۆیانى 
دەزانن، لە کاتێکدا ئەو کارانە دژى مافەکانى مرۆڤ، دژى ئازادى ڕاگەیاندن، دژى میدیا و ئازادى 
دەرچوون،  لەوبارەیەوە  کە  کودستانە  هەرێمى  یاساکانى  دژى  کاتدا  لەهەمان  بەیانە،  و  عەقیدە 
بۆ  دەیکات  پەرلەمان  و  کوردستان  هەرێمى  حکومەتى  بانگەشەیەى  ئەو  لەگەڵ  پارادۆکسێکیشە 
ئازادى کارى سیاسى و پیشەیی و مەدەنى و ڕۆژنامەوانى، ئەوە چەندین جارە ئێمە ئەم ڕاپۆرتانە 
باڵو دەکەینەوە و ئامارەکان دەخەینەڕوو، داموودەزگا ئەمنییەکان لەسەر پێشێلکارییەکان سورتر و 
بەردەوامتر درێژە بە پێشێلکارییەکان دەدەن و گوێ لە ئامار و ڕاپۆرتەکان ناگرن، ئەمە جگە لەوەى 
هەندێک جار یاسا سەروەر نییە و کەیسەکان لە بەرژەوەندى ڕۆنامەنووسان یەکال نابنەوە ئەمەش 
بۆ خۆى جارێکى تر گرفتە، کە وا دەکات ڕۆژنامەنووس متمانەى الواز بێت بە دادوەر و دادگاکان 
حکومەتى  کە  دەزانین  باش  ئەوە  سەرئەنجام  نەکات.  تۆمار  سکااڵ  پێشێلکارى  بوونى  لەکاتى  و 

هەرێمى کوردستان لەم بارەیەوە دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە.
2018/12/30(ى  تا   2008/1/1( لە  )1-22(هەمین  ڕاپۆرتى  لە  کە  پێشێلکاریەى  داتاى  و  ژمارە  ئەو 
مافى  و  ڕۆژنامەنووسى  ئ��ازادى  لە  داکۆکى  لێژنەى  و  ڕۆژنامەنوسان  سەندیکاى  ئەنجومەنى 

ڕۆژنامەنووسان باڵوبۆتەوە، بە ڕێژەیەکى بەرزى دەبینین و جێگەى مەترسییە.
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ئێمە لە سەندیکاى ڕۆژنامەنوسانى کوردستان ئیدانەى ئەو پێشێلکارییانە دەکەین و سوورین 
لەسەر ئەرکەکانمان تا بەدەستهێنانى مافەکانمان و سورتریش دەبین لەسەر پێداگرى مافەکانى 
ڕۆژنامەنوسان، تا دەست هەڵگرتن لەو پێشێلکارییانە و ڕێزگرتن و ناساندنى کارى ڕۆژنامەنوسی 
دەزگا  و  هەرێم  حکومەتی  لەالیەن  کوردستان،  کۆمەڵگاى  گەورەى  و  بەهادار  پیشەیەکى  وەکو 

ئەمنییەکانەوە.
هەروەها داواش لە دەزگاکانى ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەنووسان و میدیاکاران دەکەین، بەرپرسیارانە 
و  بەپێى ئیتیکى ڕۆژنامەنووسى مامەڵە لەگەڵ ڕووداو پێشهاتەکان بکەن، پاپەندى پێوەرە پیشەیی 
و ئاکارە نێودەوڵەتیەکانى ڕۆژنامەوانى بن و لە چواچێوەى یاسا و بنەما و پێوەرە نێودەوڵەتیەکانى 

پیشەى ڕۆژنامەگەرى کارەکانیان ئەنجام بدەن.
)1580( ڕۆژنامەنووس  )966( حاڵەتى پێشێلکارى بەرامبەر   ،)2018-2008( لە  ئامارەکان دەڵێن 
و دەزگاى ڕاگەیاندن ڕوویداوە کە )1460( لەوانە لە ڕەگەزى نێر و )74( ڕۆژنامەنووس لە ڕەگەزى 
 )360( جۆرەیە،  بەم  ڕۆژنامەنوسان  بەرامبەر  پێشێلکارى  حاڵەتەکانى  پارێزگاکانیش  لە  مێینەن، 
حاڵەت لە هەولێر، )321( حاڵەت لە سلێمانى، )111( حاڵەت لە دهۆک، )62( حاڵەت لە کەرکوک، )20( 
حاڵەت لە هەڵەبجە، )20( حاڵەت لە موسڵ، )7( حاڵەت لە کفرى، )7( حاڵەت لە خانەقین، )7( حاڵەت 

لە سەاڵحەدین، )5( حاڵەت لە دیالە، )4( حاڵەت لە بەغداد.
تاهیر  )عەبدولستار  تیرۆرکراون  ڕۆژنامەنووس  پێنج  کوردستان،  هەرێمى  لە  ئەوانەشدا  لەپاڵ 

شەریف، سۆرانى مامە حەمە، سەردەشت عوسمان، کاوە گەرمیانى، ویدات حسێن(.
)879( ڕۆژنامە و گۆڤار مۆڵەتیان لە سەندیکاى ڕۆژنامەنووسان وەرگرتوە کە )627(یان گۆڤار و 
)252(یان ڕۆژنامەیە و لەساڵى 2018دا )160( ڕادیۆ، )122( تەلەفزیۆنى لۆکاڵى، )39( تەلەفزیۆنى 
سەتەالیت، 50 نوسینگەى تەلەفزیۆن و ڕادیۆى بیانى مۆڵەتیانى لە وەزارەتى ڕۆشنبیرى وەرگرتوە. 
چەند یاساییەکى پەیوەندیدار بەکارى ڕۆژنامەنووسییەوە لە پاشکۆى ئەم کتێبەدا باڵوکراوەتەوە، 
یاساى مافى دەستکەوتنى   ،2007 35ى ساڵى  )یاساى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان ژمارە 
زانیارى لە هەرێمى کوردستان ژمارە 11ى ساڵى 2013، ياساى سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى كوردستان 
ژمارە 40ى ساڵى 2004، ڕێنمایی ڕێكخستنی فریكوانسی سپەیس لە هەرێمی كوردستان ژمارە 1ى 
2014، یاساى چاپەمەنى لە هەرێمى کوردستان یاساى ژمارە 8ى 2002، ياساي سندوقى خانەنشينى 

ڕۆژنامەوانانى كوردستان یاساى ژمارە 13ى 2001(

ئەنوەر حسێن )بازگر(
جێگری نەقیبی رۆژنامەنووسانی کوردستان

2019/4/22
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کتێبێک بۆ وەستان لەسەر ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى

مەسەلەی پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامەنوسان مۆرکێکی جیهانی وەرگرتوە و لەهەموو کۆمەڵگاکانى 
لە  هەیە،  بوونی  پێشێلکاری  شێوازەکانی  جۆرەکان  لە  جۆرێک   بە  نادیموکراسیدا  و  دیموکراسی 
ڕاپۆرتە ناوخۆییەکانی دەزگا و ڕێکخرا و سەندیکا داکۆکیکارەکان لە ڕۆژنامەنوسان و لە هەمانکاتدا 

ڕێکخراو و سەنتەرە نێودەوڵەتیەکان لەسەر ئاستی جیهان داتا، تۆمار و ئەرشیف دەکرێت.
ئەمەش سەرباری هۆکارە سەرەکیەکانی لۆژیک و بارودۆخە سیاسیەکە لە پشتیەوە کەهەمیشە 
دۆستایەتی نەبوە  لە نێوان ڕۆژنامەنوس و دەسەاڵت و حوکمڕانەکانی واڵتدا، گەشەی تەکنەلۆجیا 
و  کۆنتڕۆڵ  ئەو  وایکردوە  واڵتاندا  نێوان  لە  زانیارییەکان  ئازادی  فڕینی  و  کرانەوەی سنورەکان  و 
فلتەرکردنە  چیتر بەردەوام نەبێت. لەهەمانکاتدا زۆربوونی ژمارە و جۆری دەزگاکانی ڕاگەیاندن، 
پێداویستی بەدابین کردنی بەرهەم و زانیاری خواست و پێداویستی وەرگر بۆ وەرگرتنی زانیاریەکان 
لەو ڕوداوانەی کە لە جیهاندا ڕوودەدەن و دەیانبیسێت، وایکردوە ڕۆژنامەنوس فزولیەتی بۆ دەست 
خستن و بەدواداچوونی ڕاستیەکان زۆرتربێت، ئەمەش بەرکەوتەی زۆری لەگەڵ ڕوداوەکان و پۆلیس 

و پیاوانی ئاسایش و ڕووبەڕوبونەوەی لەگەڵ دەسەاڵت زۆرتر دەکات. 
 بەشێوەیەکی تایبەتیش  واڵتانی زۆنی جەنگ و ملمالنێ و قەیرانە یەک لە دوایەکەکانی سیاسی، 
ئابوری و کۆمەاڵیەتی ژینگەی گونجاو بۆ ڕووبەڕووبونەوەی ڕۆژنامەنوس و دەسەاڵت و فراوانبوونی 

پانتایی ڕەخنەگرتن فەراهەم دەکات، ئەمە وادەکات ڕێژەی پێشێلکاری زۆرتربێت.
ئەوەتا لەگەڵ بوونی یاسای تۆکمە بە پاراستنی مافی  ڕۆژنامەنووسان کە بە پێی یاسا لۆکاڵیەکانی 
زۆر واڵتانی پێشکەوتوو یاسای ئەوروپیش پاراستنی گیان و سەالمەتی ڕۆژنامەنووس لە ئەستۆی 
لەژینگەی  ژیانی هەیە   لە  پارێزگاری کردن  مافی  جار  دوو  ڕۆژنامەنووس  و دەسەاڵتە،  حکومەت 
بە  ڕێکخستنی میدیا  ڕۆژنامەنووس، سەرباری  ڕووداوەکاندا، جارێک وەک هاواڵتی، جارێکیش وەک 
و  بەریتانیا  ئەوروپا،  واڵتانی  لە  بازرگانی  میدیای  و سەرهەڵدانی  زەرد  ڕۆژنامەگەری  بەاڵم  یاسا، 
ئەمریکا بەردەوام  ڕۆژنامەنووس دەدرێتە دادگا و ڕووبەڕووی گرتن ولێدان تا ئاستی کوشتنیش 
بەرپرسیاریەتی  بەرزی  ئاستێکی   لە  نیشتمانی  میدیای  کە  بەریتانیا  وەک  لەواڵتێکی  دەبێتەوە، 
پیشەیی و نیشتمانیدایە، بەاڵم پاپارازییەکان و ڕۆژنامەنووسى شوێنکەوتەی فەزیحەکان بەردەوام 

هۆکارن بۆ دروست بوونی پێشێلکاری بەرامبەریان.
بارودۆخی  لە  ئاگاداربوونە  بۆ  لەوەی  پێشێلکاری  جگە  داتاکانی  تۆمارکردنی  و  کردن  یاداشت 
ڕۆژنامەنووسان و بەدواداچوونی مافەکانیان، پێوەرێکە ئاستی ئازادی ڕادەبڕین و مافی دەستخستنی 
زانیاری بۆ ڕۆژنامەنووسان دیاری دەکات، لەهەمانکاتدا وەک نەریتێکی زۆربەی ڕێکخراوە داکۆکیکارەکان 
و سەندیکاکان لە چینوتوێژەکان بە گشتی و ڕۆژنامەنووسان بەتایبەتی، کە هەر دەیەیەک واتە 10 
ساڵ جارێک کۆی ئەو داتایانەی پێشێلکاری لە جۆر و ژمارە دەکاتەوە بۆ بەراوردکردنی ساڵ بە ساڵی 
ڕەوشی ڕۆژنامەنووسان و زانینی هۆکارەکانی هەر ساڵێک و پێوانەی کێرڤەکەی کە بەرزبوەتەوە یان 
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نزم بوەتەوە.  لەهەمانکاتدا دەبێتە سەرچاوەیەکی باش بۆ لێکۆڵینەوە تویژینەوەی وردتر لە ڕەوشی 
ڕۆژنامەنووسان و بارودۆخی ئازادی ڕۆژنامەگەری.

لە ئێستاشدا کە ڕاپۆرتی 10 ساڵ کۆکراوەتەوە و ڕێکخراوە و ڕۆڵى زۆرى بۆ خەرجکراوە  ئامادەیە، 
جیاوازی  سەرباری  کە  ڕوو  بیخاتە  تاکو  جیاوازە  تر  ساڵێکی  لە  ساڵێک  ڕێژەکەی  و  جۆر  بێگومان 
بارودۆخە سیاسی و ملمالنێی و قەیرانەکان لەهەر ساڵێکدا، بەاڵم لە هیچ ساڵێکدا مەخابن ڕاپۆرتەکە 
دڵخۆشکەر نیە و ڕێژەى جۆراو جۆر لە پێشێلکاری تۆماربوە لەم هەرێمەدا. ئەوەش بۆ کۆمەڵێک 
هۆکاری سەرەکی دەگەڕێتەوە کە دیارترینیان نەناسین و پێناسەنەکردنی کاری ڕۆژنامەنووسیە وەک 
پیشە لەم هەرێمەدا بە یاسا، ڕۆژنامەنووس مافە پیشەییەکانی پارێزراو نیە و کارەکەی کەوتوەتە 
و  ئەهلی  و  حیزبی  بە  میدییەکان  دەزگا  بەڕێوەبەرانی  و  خاوەنداریەتی  مەزاجی  ڕەحمەتی  بەر 

بازرگانیەوە.
بۆ  بەتایبەتی  ڕۆژنامەنووسی  کاری  لە  هەیە  گەورەمان  یاسایی  بۆشایی  ت��رەوە  لەالیەکی 
نەبوونی  و  دادگاکان  ناسەربەخۆیی  میدیا،  سۆشیاڵ  و  تەلەفزیۆن  و  ڕادیۆ  و  پەخش  ڕێکخستنی 
کێشەی  ڕۆژنامەنووسان،  کەیسەکانی  یەکالکردنەوەی  بۆ  تایبەت  سەربەخۆیی  دادگایەکی 
پڕۆفیشناڵی و نەشارەزایی ڕۆژنامەنووس لە مامەڵەکردنی لەگەڵ زانیاریەکان، لەسەرووی هەموو 
ئەم هۆکارانەشەوە حیزبیبوونی زۆرینەی کەناڵە ڕاگەیاندنەکان کە بوون بە بەشێک لە ملمالنێکان، 
کارکردنی ڕۆژنامەنووسیش لەم دەزگا ڕاگەیاندنانەی کە  بوون بەشێک لە ملمالنێکان، ڕۆژنامەنووس 

نەک بەرکەوتەیە بەڵکو زۆرجار ئامانجیشە لەنێوان پۆلیس و ئاسایشی الیەنە ناکۆکەکان.
بۆیە لەم کتێبەدا کە ئامادەکراوە کۆکراوەی 10 ساڵی ڕابردوو، دەتوانین هەڵسەنگاندێکی باش 
بۆ ڕەوشی ڕۆژنامەنووسان و ئازادی ڕادەربڕین بکەین و ڕێگاچارەکان بۆ کەم کردنەوەی ئەم ژمارە 
و جۆرانەی پێشیلکاری بگرینە بەر، بشبێتە دۆکیۆمێنتێک کە کاری بنکۆڵی و توێژینەوەی لەسەر 

ئەنجام بدرێت. 
جیاوازی ڕێژەکانیش لە پارێزگایەک بۆ پارێزگایەکی تر یان شارێک بۆ شارێکی تر ڕەنگە کۆمەڵە 
هۆکارێکی سیاسی یان کۆمەاڵیەتی هەبێت یان نزیکی لە پایتەخت و زۆری ملمالنێ و ڕووداو لە 
شارێک و نەبوونی لە شارێکی تر، بەاڵم بە تێکڕای پێوەرێکە بۆ تێگەیشتنی تاڕادەیەک لە بارودۆخی 
ڕۆژنامەنووسان و  تەندروستی کاری ڕۆژنامەوانی لەم هەرێمەدا  گەرچی رۆژنامەنووسانیش هەندێک 

جار خۆیان هۆکارن بۆ دروست بوونی ئەو پێشێلکاریانە بەرامبەریان.

پ.ی.د.نەزاکەت حسێن
سکرتێرى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى ڕۆژنامەنووسى و 

مافى ڕۆژنامەنووسان لە کوردستان
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تیرۆر | )3( حاڵەت
هەڕەشە | )7( حاڵەت
دەستگیرکردن | )11( حاڵەت
پێشێلکارى جۆراوجۆر | )16( حاڵەت
بێسەروشوێن | )1( حاڵەت
داوا تۆمارکردن | )32( حاڵەت

ڕاپۆرتى یەکەم
)2008/6/30 - 2008/1/1(
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تیرۆر | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل�����ەش�����ارى ک����ەرک����وک 
تائێستاش  ت��ی��رۆرک��را، 
هێزەکانى  ل��ەالی��ەن  ن��ە 
ن��اوخ��ۆى ح��ک��وم��ەت ل��ەو 
ش����ارەدا و ن��ە ل��ەالی��ەن 
تریش  ناوەندێکى  هیچ 
تیرۆرکردنەکەى  هۆکارى 
هەڵساوە  دەستەى  ئەو  و 
کارە  ئەو  ئەنجامدانى  بە 

نەزانراوە.

کەرکوک 2008/3/5 فریالنس نووسەر و 
ڕۆژنامەنووس

عەبدولستار تاهیر شەریف 1

هاوسەرەکەیەوە  لەالیەن 
بەو پەڕى دڕندەیی کوژرا.

ڕانیە 2008/4/18 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا

بێگەرد قەاڵتى 2

لە بەردەم ماڵەکەى خۆى 
لەالیەن  موسڵ  شارى  لە 
تیرۆریستییەکان  گروپە 

تیرۆرکرا.

موسڵ 2008/5/4 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا

سروە عەبدولوەهاب 3

هەڕەشە | )7( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

کاتژمێر 5ى ئێوارە، لە 
ڕێگاى ژمارە مۆبایلى 
 )07504466146 (
ه������ەڕەش������ەى ل��ێ 

دەکرێت.

لە ڕێگاى 
مۆبایل

2008/4/5 هەفتەنامەى 
هەواڵ

سەرنووسەر شوان داودى 1

بە مۆبایلى ژمارە 
)07705972015(

هەڕەشەى 
لێدەکرێت.

لە ڕێگاى 
مۆبایل

2008/5/15 کوردسات 
ڕاپۆرت

پەیامنێر سۆران مامە حەمە 2

سەردەشت عوسمان حەسەنسۆرانی مامە حەمەعەبدولستار تاهیر شەریف
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مۆبایلى  ژم���ارە  ب��ە 
)07504360604(

هەڕەشەى لێدەکرێت، 
داواى ئەوەى لێکراوە، 
ئ��ەگ��ەر ب�����ەردەوام 
ب����ێ����ت ل����ەس����ەر 
نووسینى  ش��ێ��وازى 
ڕەخ��ن��ە ئ��ام��ێ��ز ل��ەو 
خاوەنى  کە  ب��وارەى 
نیە،  قبوڵى  مۆبایل 
ڕووب��������ەڕووى س��زا 

دەبێتەوە.

لە ڕێگاى 
مۆبایل

2008/5/21 ڕۆژنامەنووس مەریوان نەقشبەندى 3

جۆرى  تەلەفۆنى  بە 
هەڕەشەى  ئەلەمبەر 

لێکراوە.

لە ڕێگاى 
تەلەفۆن

2008/5/23 هەفتەنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر نەجات ئەحمەد 4

باڵوبوونەوەى  دواى 
وێ���ن���ەى ئ��ی��ح��س��ان 
لەگەڵ  عەلى  م��ەال 
ژن��ێ��ک��ى ب��ی��ان��ى لە 
ئاوێنە،  هەفتەنامەى 
لەڕێگەى تەلەفۆنەوە 
ه���������ەڕەش���������ەى 

لێدەکرێت.

لە ڕێگاى 
تەلەفۆن 2008

هەفتەنامەى 
ئاوێنە

ڕۆژنامەنووس سیروان غەریب 5

ئ�������ەوەى  دواى 
ه���ەف���ت���ەن���ام���ەى 
ئ���اوێ���ن���ە، وێ��ن��ەى 
عەلى،  مەال  ئیحسان 
پێشووى  ن��وێ��ن��ەرى 
ئیسالمى  بزوتنەوەى 
ل��ە ک��وردس��ت��ان، لە 
ب��ەری��ت��ان��ی��ا ل��ەگ��ەڵ 
ک��چ��ێ��ک��ى ب��ی��ان��ى 
ب��������اڵوک��������ردەوە، 
ش���وان ق��ەاڵدزەی��ی، 
مەکتەبى  ئەندامى 
بزوتنەوەى  سیاسى 
ئ����ی����س����الم����ى، ب��ە 
هەڕەشەى  تەلەفۆن 
ل��ێ��ک��ردووە و دەق��ى 
بە  ه��ەڕەش��ەک��ەش 

تۆمارکراوى الیەتى.

لە ڕێگاى 
تەلەفۆن

2008 ئاوێنە پەیامنێر مەحمود یاسین 6

ل��ەالی��ەن )ئ��ەح��م��ەد 
ئەلعوبێدى( سەرۆکى 
عەرەبى  تەجەموعى 
لێکراوە،  ه��ەڕەش��ەى 
النبأ  ڕۆژن��ام��ەى  ب��ۆ 
ژمارە )213(  لێدوانى 

لەو بارەیەوە داوە.

کەرکوک 2008 کەناڵى الحرە پەیامنێر سۆران داودى 7
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دەستگیرکردن | )11( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لەالیەن بنکەى پۆلیس���ى 
دەستبەس���ەرکرا،  دوکان 
دواى تێپەڕینى ش���ەوێک 
دەستگیرکردنیدا،  بەسەر 
بە کەفالەت ئازاد دەکرێت، 
بەهۆى ئەوەى هەواڵێکى 
بەس���ەرچوونى  لەس���ەر 
دوکان  ک���ۆگاى  دەرمانى 
باڵوکردۆتەوە، س���ەرەڕاى 
ئەوەى بە بەڵگەوە دەنگى 
محەمەد خۆشناو، وەزیرى 
حکومەتى  تەندروس���تى 
لە  هەرێمى کوردس���تان، 
کات���ى دادگایکردنیدا، بۆ 
دادوەرى دووکان لێ���داوە، 
هەواڵەکەى  ڕاس���تى  کە 
 ، ە و تە ۆ د س���تکر ا پشتڕ
گوێ���ى  دادوەر  ب���ەاڵم 
پێنەداوە، کامەران فەرەج 
دادوەرى دوکان بۆ ماوەى 
حوکم���ى  مان���گ،  س���ێ 
بەب���ێ  زیندانیکردن���ى 

جێبەجێکردن دەرکرد.

دوکان 2007/10/10 ڕادیۆى نەوا پەیامنێر گۆران غەریب 1

ب���ەگ���وێ���رەى م�����اددەى 
یاساى  )4(ى  بڕگە   )236(
سزاکان لە الیەن دادگاى 
دهۆک بۆ ماوەى دوو شەو 
تۆمەتى  ک��را،  زی��ن��دان��ى 
کە  ب���وو،  ئ���ەوە  گیرانى 
سوکایەتى بە بڕیارەکانى 
لە  و  ک������ردووە  دادگ�����ا 
لە  کە  نووسینێک  ڕێگاى 
ڕۆژنامەى  )372(ى  ژمارە 

رەسەن باڵوبۆتەوە.

دهۆک 2008/3/16 ڕۆژنامەى 
ڕەسەن

سەرنووسەر محەمەد ساڵح حەجى تاهیر 2

پۆلیسى  بنکەى  لەالیەن 
عەدالە لە شارى کەرکوک 
دەس��ت��گ��ی��ر دەک���رێ���ت، 
ناو  لە  ئەوەى  بەبیانووى 
شاردا خەریکى وێنەگرتن 
ئەرکى  جێبەجێکردنى  و 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى خ��ۆى 

بووە.

کەرکوک 2008/5/15 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر دانا جەمیل 3
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دادوەرى  بڕیارى  بەپێى 
ناو  هەڵەبجە بە تۆمەتى 
ئەندازیارێکى  زڕان��دن��ى 
بابەتێک  ل��ە  ش��ارەوان��ى 
ب��ەن��اوى )ب���ەدواداچ���وون 
زەویەکى  پارچە  سەر  لە 
داب����ڕوا ل��ە ش���ارەوان���ى(، 
)331(ى  ژم������ارە  ل���ە 
ه��اواڵت��ى  هەفتەنامەى 
کاتژمێر،   )24( ماوەى  بۆ 
 2007/9/26 ڕۆژى  ل��ە 

دەستگیرکرا، 

هەڵەبجە 2007/7/10 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس ڕێباز ئەحمەد 4

بە تۆمەتى باڵوکردنەوەى 
ڕۆژن��ام��ەى  ل��ە  بابەتێک 
و   )369( ژم��ارە  هاواڵتى 
لە  )پارتى  )370(، بەناوى 
مەترسییەکانى  ب��ەردەم 
ک��ۆن��گ��رەى س��ی��ان��زەدا( 
ناوچەى  لیژنەى  لەالیەن 
گواڵن و گەرمیانى پارتى 
دیموکراتى کوردستانەوە، 
داوای������������ەک ل���ەس���ەر 
دادگاى  لە  ڕۆژنامەنووس 
دەکرێت.  تۆمار  ک��ەالر  
کە بۆماوەى)48( کاتژمێر 

زیندانى دەکرێت.

کەالر 2008/2/10 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس عومەر ئاشتى 5

ب��������ۆم��������اوەى چ������وار 
 )2008/2/21-17 ( ژ ڕۆ
دواتر  دەکرێت،  دەستگیر 
بەڵێنانامەیەک  بەپێى 
تیایدا  کە  دەک��رێ،  ئ��ازاد 
بەڵێن دەدات چیتر لەسەر 
ح��ک��وم��ەت��ى ه���ەرێ���م و 
مەسیحى  ئاینى  پیاوانى 
هیچ شتێک لە سایتەکەیدا 

باڵونەکاتەوە.

دهۆک 2008/2/21-

17
سایتى 

ئەلیکترۆنى
)الصرخە(

خاوەنى سایت جۆنى خۆشابا ئۆشانا
6

لەالیەن هێزە پاسەوانەکانى 
ح���ک���وم���ەت���ى ه��ەرێ��م��ى 
ک���وردس���ت���ان ل���ە س��ن��ورى 
م����ەرزى ب��اش��م��اخ پ��ەالم��ار 
کەمیش  ماوەیەکى  بۆ  دراو 
ڕادەگ��ی��رێ��ت، دوات���ر ئ��ازاد 
دەک���رێ���ت، ب���ەاڵم ت���ەواوى 
لەکاتى  ک��ە  وێنانەى  ئ��ەو 
ج��ێ��ب��ەج��ێ��ک��ردن��ى ک���ارى 
گرتبووى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
ل���ەالی���ەن ئ���ەو ه��ێ��زان��ەوە 

دەسڕدرێنەوە.

سنورى 
مەرزى 
باشماخ

2008/2/22 ڕۆژنامەى 
ڕۆژنامە

پەیامنێر ئارام نەجیم 7
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لەالیەن دەزگاى ئاسایشى 
دهۆک دەستگیر دەکرێت.

دهۆک 2008/3/17 سایتى 
ڕاستى

سەرپەرشتیارى 
سایت

پشتیوان خورشید 8

عومەر  )جەالل  الیەن  لە 
ساماغە( سەرۆکى دیوانى 
چاودێرى دارایی سلێمانى 
لە  یاسایی  داواى  س��ێ 
س���ەر ت���ۆم���ارک���راوە، بۆ 
ماوەى یەک ڕۆژ لە بنکەى 
پۆلیسى سەراى سلێمانى 

دەستگیر دەکرێت.

سلێمانى 2008/6/8 سایتى 
چاودێر-

ڕۆژنامەى 
بونیاد

سەرنووسەر سەردەشت حەمە ساڵح 9

سەرۆکایەتى  ل��ەالی��ەن 
زێ���رەڤ���ان���ى ل���ە ش���ارى 
ڕۆژ   )5( ماوەى  بۆ  هەلێر 
تۆمەتى  ک��را،  دەستگیر 
شى  کە نە د کر ستگیر ە د
گوایە  بووە  ئەوە  لەسەر 
یاسا  بە  نەبووە  پاپەند 
زێرەڤانى،  ڕیساکانى  و 
چ���ون���ک���ە ک���ارم���ەن���دى 
پێشتر  ب���ەاڵم  ئ���ەوان���ە، 
ئ����ەو ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ە 
داواى  ڕەس����م����ى  ب����ە 
ى  ە و نە کێشا ر کا ستلە ە د
خ���ۆى ل���ە ف��ەرم��ان��دەى 
ڕاگەیاندبوو  زێرەڤانى 
ف����ۆت����ۆ ک��ۆپ��ی��ی��ەک��ى 
ئ�����ەو ن����ووس����راوەش����ى 
دای�������ە س���ەن���دی���ک���اى 
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ان���ى 

کوردستان.

هەولێر 2008/6/3 ڕۆژنامەى 
بارزان- 

ڕادیۆى نەوا

ڕۆژنامەنووس-
خاوەنى 

بەرنامەى نەواى 
هونەر

ڕزگار ڕەزا چوچانى 10

جێبەجێکردنى  لەکاتى 
ڕۆژنامەنووسى  ئەرکى 
خ���������ۆى، ل�����ە الی�����ەن 
ه��ێ��زەک��ان��ى ن���اوخ���ۆى 
ش���ارى م��ەخ��م��ور ب��ەزۆر 
پۆلیس،  بارەگاى  بۆ  برا 
کەم   ماوەیەکى  بۆ  لەوێ 

ڕادەگیرێت.

مەخمور 2008/6/6 کەناڵى 
ئاسمانى 
)الحرە(

پەیامنێر سروە عەبدولواحید 11
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )16( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل����ەالی����ەن ئ��اس��ای��ش��ى 
لە  ڕێ��گ��رى  سەنگەسەر 
ڕۆژنامەنووسانى  چوونى 
ق���ەڵ���ەم ک����را، ک���ە بە 
شکاندنى  م��ەب��ەس��ت��ى 
قەندیل  سەر  ئایلوقەى 

پێکهاتبوو. 

سەنگەسەر 2008/1/22 ڕۆژنامەنووسانى 
قەڵەم

1

ل�����ە الی��������ەن ه���ێ���زە 
ناوخۆى  ئەمنییەکانى 
ح��ک��وم��ەت��ى ه��ەرێ��م��ى 
دارک��ارى  کوردستانەوە  
دەک�����رێ�����ت، ب���ەه���ۆى 
ڕەوان��ەى  زۆرەوە  ئ��ازارى 
ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى ڕان��ی��ە 

دەکرێت.

سەنگەسەر 2008/1/22 ئاژانسى 
دەنگوباسى 

کوردستان نیوز

بەرپرسى 
ئاژانس

سۆران عومەر 2

ل�������ەالی�������ەن ه���ێ���زە 
ناوخۆى  ئەمنییەکانى 
ح��ک��وم��ەت��ى ه��ەرێ��م��ى 
دارک��ارى  کوردستانەوە  

دەکرێت.

سەنگەسەر 2008/1/22 ڕادیۆ و 
تەلەفزیۆنى 

ئازادى

پەیامنێر ڕەحمان غەریب 3

ئاسایشى  ژم���ارەی���ەک 
بەڕیوەبەرایەتى  بە  سەر 
ئ��اس��ای��ش��ى ه��ەرێ��م��ى 
ک������وردس������ت������ان ل��ە 
ب�������ەردەم م��زگ��ەوت��ى 
س�������ەواف ه��ێ��رش��ی��ان 
ستافێکى  س���ەر  ک���ردە 
کەناڵى  ڕۆژنامەنووسانى 
و  کوردستان  ئاسمانى 

ئازارێکى زۆریان دا.

هەولێر 2008/1/2 کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

ڕۆژنامەنووس ستافى کەناڵى 
ئاسمانى کوردستان

4

ئەنجامدانى  ل��ەک��ات��ى 
خۆى  پیشەیی  ئ��ەرک��ى 
ب��ارزان  یاریگاى  ن��او  لە 
ل����ە زاخ������ۆ ل���ەالی���ەن 
نەناسراو  خەڵکانێکى 
لێیدرا و بەتوندى ئازارى 
کامێرا  و  درا  جەستەیی 
لێ  ڕیکۆردەرەکەشیان  و 
الیەن  لە  دوات��ر  ستاند، 
ئاسایش  ئەفسەرێکى 
ڕیکۆردەرەکەى  و  کامێرا 

بۆ گەڕێندرایەوە.

زاخۆ 2008 پاشبەندى ئەڤڕۆ 
سپۆرات

سەرپەرشتیار هۆگر محەمەد تاهیر 5
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پاسەوانەکانى )ئەکرەمى 
ش���ێ���م���ەى ه��������ارون( 
ک���ە ف��ەرم��ان��دەی��ەک��ى 
س���ەرب���ازی���ی���ە، ل��ەن��او 
هەولێر  ش��ارى  جەرگەى 
کەوتنە لێدانى ستافێکى 
سەر  ڕۆژنامەنووسانى 
ئاسمانى  ک��ەن��اڵ��ى  ب��ە 
ئازارێکى  و  کوردستان 
ج��ەس��ت��ەی��ی زۆری�����ان 
ل��ەم  ه���ەروەه���ا  دان، 
دەستى  دەستدرێژییەدا 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس )ک��اروان 

زامدار(یان شکاند.

هەولێر 2008/2/9 کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

ڕۆژنامەنووس - ڕزگار  کۆچەر

- سامان عەدنان

- کاروان زامدار

- یوسف ستار

- گۆران ساڵح

- موحسین محەمەد

6

هەورامان  هۆتێلى  لەناو 
ل��ە ش���ارى ه��ەول��ێ��ر لە 
ئەو  کارمەندێکى  الیەن 
ه��وت��ێ��ل��ە دەس��ت��درێ��ژى 
سەر  ک��رای��ە  جەستەیی 
ڕۆژنامەنووسى فەڕەنسى 
) سیسێل ئینیونى( دواى 
ناوخۆکانى  هێزە  ئەمە 
ح��ک��وم��ەت��ى ه��ەرێ��م��ى 
ک��وردس��ت��ان ل��ەوش��ارەدا 
دەس���ت���درێ���ژی���ک���اری���ان 

دەستگیرکرد.

هەولێر 2008/3/8-7 میدیای 
فەرەنسی

ڕۆژنامەنووس سیسێل ئینیونى 7

بابەتێکى  ئ��ەوەى  دواى 
بەناوى )سەرۆکى هەرێم 
بۆچى نایەى بۆ کەرکوک( 
ى   )268( ژم�����ارە  ل���ە 
باڵوکردەوە،   2008/2/23
لە  بابەتە  ئ��ەم  لەسەر 
بەڕێوبەرایەتى  الی��ەن 
ئ����ەو ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ەوە 

دەرکرا.

کەرکوک 2008/2/23 تەلەفزیۆنى 
باباگوڕگوڕ

ڕۆژنامەنووس کۆسرەت 
عەبدولڕەحمان

8

لەناو شارى بەغدا هەوڵى 
تیرۆرکردنى دەدرێت.

بەغدا 2008/5/4 گۆڤارى خاک-
سەندیکاى 

ڕۆژنامەنووسانى 
کوردستان

خاوەن ئیمتیاز-
ئەندامى کاراى 

سەندیکا

هێرۆ ئیبراهیم 
ئەحمەد

9

ل��ەس��ەر ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
ناونیشانى  بە  بابەتێک 
)دکتۆرا لە ماستاو کردن( 
کە لە ڕۆژنامەى هاواڵتى 

باڵوکرابووەوە و دەرکرا.

هەولێر 2008/5/21 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ڕۆژنامەنووس-
ئەندامى کاراى 

سەندیکا

مەریوان نەقشبەندى 10
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ک��ۆم��پ��ان��ی��اى )س��ت��ری��ن 
کە  ئەڵمانى  منیسترى( 
بەرلینى  لە  بارەگاکەى 
ئەڵمانیایە،  پایتەختى 
ب��ەش��ێ��ک��ە ل��ە پ����ڕۆژەى 
 – عێراقى  ڕاگەیاندنى 
سێ  م��ووچ��ەى  ئەڵمانى 
ئامادە  و  خ��وارد  مانگى 
نەبوو مووچەکەى بداتێ، 
لە کاتێکدا بە شێوەیەکى 
ڕەس���م���ى گ��رێ��ب��ەس��ت��ى 
ئیمزا  ل��ەگ��ەڵ��دا  ئ���ەوەى 
بەرامبەر  لە  کە  کردبوو، 
ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک���ارى 
بۆیان  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
مانگانە دوو سەد دۆالرى 

بدەنێ. 

هەولێر 2008 سترین منیسترى ڕۆژنامەنووس کامەران نەجار 11

ل�����ەالی�����ەن ی��ۆل��ی��س��ى 
ف��ری��اک��ەوت��ن��ى ش���ارى 
پێ  تەنگیان  ک��ەرک��وک 
ڕێگاى  و  هەڵدەچنرێت 
ئەرکى  جێبەجێکردنى 
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ی���ان 
ل��ێ دەگ��ی��رێ��ت، دوات���ر 
لێ  ک��ام��ێ��راک��ەش��ی��ان 

دەسەنرێت.

کەرکوک 2008 /5 کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

ڕۆژنامەنووس - بژار سەعید

- نەوزاد محەمەد

12

 2008/6/23-22 ش��ەوى 
مەفرەزەیەکى  لەالیەن 
پ��ۆل��ی��س��ەوە ل��ە ش��ارى 
کاتێکدا  ل��ە  ک��ەرک��وک 
خ��ەری��ک��ى وەرزش��ک��ردن 
لێدەکرێت  تەقەى  بووە، 
دواى سوکایەتى پێکردن، 
و  لێوەرگیراوە  ناسنامەى 
هەڕەشەى ئەوەى لێکراوە 
ئەم هەڕەشە  ئەگەر  کە 
س��وک��ای��ەت��ی��ک��ردن��ە  و 
زیندان  لە  باڵوبکاتەوە 

بەندى دەکەن.

کەرکوک 2008/6/23-22 ڕۆژنامەنووس ئەنجام سەعید 13
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ل���ە ک���ات���ێ���دا س��ەرق��اڵ��ى 
ج��ێ��ب��ەج��ێ��ک��ردن��ى ئ��ەرک��ى 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى ب���ووە بە 
ئ��ام��ادەب��وون��ى  مەبەستى 
لە  ڕۆژنامەنووسێک  وەک��و 
کۆمپانیاى  لقى  کردنەوەى 
الیەن  لە  ئەمریکى،  فۆردى 
پاسەوانێکى ئەو کۆمپانیایە 
پەالمار دەدرێت، وێڕاى ئەوەى 
ڕی��ک��ۆردەرەک��ەى  و  کامێرا 
ه��ەروەه��ا  لێدەسەندرێت، 
س���وک���ای���ەت���ى زۆری���ش���ى 
بەرامبەر  ل��ە  پ��ێ��دەک��رێ��ت، 
بەو  کە  سوکایەتیەى  ئ��ەو 
ستافى  کرا،  ڕۆژنامەنووسە 
کوردستان  ڕۆژنامەنووسانى 
ت����ى ڤ�����ى، ک����وردس����ات، 
ئەلعێراقییە،  ئەلعەرەبییە، 
ڕۆی��ت��ەرز،  ئەلسۆمەرییە، 
ئەسۆشیەیتد پرێس، فرانس 
پرێس، ڕۆژنامەى ئاسۆ، ئەو 

شوێنەیان بەجێ هێشت.

هەولێر 2008/6/24 ئاژانسى 
پەیامنێر، 

ئاژانسى فرانس 
پرێس

کامێرامان سەفین حەمید ئەحمەد 15

کەناڵى  ب��ە  س��ەر  تیمێکى 
کاتى  لە  تیڤى،  کوردستان 
کارى  و  ئ��ەرک  ئەنجامدانى 
پیشەیی خۆیان لە کۆمەڵگاى 
ک��ان��ى ق���ڕژاڵ���ە، ل��ەالی��ەن 
مەفرەزەیەکى سوپاى عێراق 
ه��ێ��رش��ی��ان ک��رای��ە س���ەر و 
سوکایەتییەکى زۆریان پێکرا، 
هەوڵى ئەوەشیان دابوو کەوا 

کامێرەکەیا لێبستێنن.

کۆمەڵگاى 
کانى قرژاڵە

2008/6/28 کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

پەیامنێر تیمێکى کەناڵى 
ئاسمانى کوردستان 

تیڤى

16

جومعە(  )عەمید  لەالیەن 
ب��ەرپ��رس��ى ک���اروب���ارى 
پ���ارێ���زگ���اى ک���ەرک���وک 
ب��ان��گ��ه��ێ��ش��ت دەک��رێ��ت 
ئ��ام��ادەب��وون��ى  داواى  و 
پێش  ل���ە  ل���ێ���دەک���ەن 
لیژنەکەیان بۆ لێکۆلینەوە 
س����ەرچ����اوەى  داواى 
چەند  زان��ی��اری��ی��ەک��ان��ى 
ب��اب��ەت��ێ��ک��ى ل��ێ��دەک��ەن، 
هەمان  ل��ەالی��ەن  دوات���ر 
بە  بەڕێوەبەرایەتییەوە 
نووسراوى ژمارە )896( لە 
2008/5/15 کە ئاڕاستەى 
دەزگ����اى ه���ەواڵ ک��راوە 
ئامادەبوون  داواى  تیایدا 
)شوان  ڕۆژنامەنووس  لە 
داودى( دەکەن لە بەردەم 
لێژنەیەکى لێکۆڵینەوە کە 
پارێزگارى  داواى  لەسەر 
بۆ  پێکهێنراوە  کەرکوک 
سەرچاوەى  ئاشکراکردنى 
زانیارى هەواڵ لەسەر ئەو 
پڕۆژانەى کە لە ڕۆژنامەى 

)النبأ( باڵوکراوەتەوە

کەرکوک 2008 ڕۆژنامەى النبأ بەڕێوەبەرى 
نووسین

ڕۆژنامەنووس

- حاجى کەرکوکى

-  شوان داودى

17
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بێسەروشوێن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ە م��اڵ��ەوە دەرچ���ووە 
ئێستاش  ت���اوەک���و  و 
ب���ێ���س���ەروش���وێ���ن���ە، 
براکەى،  وتەى  بەپێى 
 2007/2/3 ن��ی��وەڕۆى 
ئەبو  چێشتخانەى  لە 
ش���ەه���اب ل���ە ش���ارى 
خواردووە  نانى  هەولێر 
چارەنووسى  دوات���ر  و 

نادیار دەبێت.

هەولێر 2007/2/3 ڕۆژنامەنووس محەمەد حەسەن ئەحمەد
)محەمەد سیاسى(

1

داوا تۆمارکردن | )32( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لەسەر  ی��اس��ای��ی  داوای���ەک���ى 
ڕۆژن���ام���ەن���ووس ل��ەالی��ەن 
تۆمەتى  بە  مامۆستاکەیەوە 

ناوزڕاندنى تۆمار دەکرێت. 

سلێمانى 2007/2/11 ڕۆژنامەى 
ئاڕاستە

سەرنووسەر هێرش ئەحمەد 1

ب��ەپ��ێ��ى ه������ەردوو ب��ڕگ��ەى 
)433(ى  م��اددەى  لە   )10،9(
الیەن  لە  عێراقى  سزاکانى 
بانگهێشت  ده���ۆک  دادگ����اى 
باڵوکردنەوەى  بەهۆى  ک��را، 
بابەتێک لە ژمارە )199( ڕۆژى 
2007/7/25ى ڕۆژنامەى ئەڤڕۆ 
تایبەت  بابەتەکەش  دەق��ى 
کردنى  بەرگرى  سەر  لە  بوو 
گومانلێکراوێک  لە  پارێزەرێک 
ب��ە ک���ارى ت��ی��رۆری��س��ت��ى لە 
ناویشى  پارێزەرەکە  کاتێکدا 
ن��ەه��ات��ب��وو. دادگ����اى ده��ۆک 
ت���اوان���ى ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ەک��ەى 
لەسێدارەدان  بە  و  سەلماند 
پارێزەرەکە  کەچى  س��زای��دا، 
لەسەر سەرنووسەرى  سکااڵى 
تۆمارکرد  ئەڤڕۆ  ڕۆژن��ام��ەى 
کە گوایە ئەو ڕۆژنامەیە ناوى 
زڕاندووە، تاکو ئێستا کێشەکە 

لە دادگا بەردەوامە.

دهۆک 2007/8/1 ڕۆژنامەى ئەڤڕۆ- 
سەندیکاى 

ڕۆژنامەنووسانى 
کوردستان

سەرنووسەر 
-  ئەندامى 
ئەنجومەنى 
سەندیکا و 

ئەندامى لێژنەى 
داکۆکیکردن

بەهجەت هرورى 2
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ل����ەالی����ەن س���ەرۆک���ای���ەت���ى 
داوای��ەک  ده��ۆک  تەندروستى 
ل��ە دژی����ان ت��ۆم��ار دەک��رێ��ت 
ه�����ەردوو   2007/11/20
بانگهێشتى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
بەپێى  و  کران  دهۆک  دادگاى 
ی��اس��اى  )433(ى  م�����اددەى 
سزاکان بە تۆمەتى ناوزڕاندن 
دەستى  دادگاییکردنەکەیان 
پێکرد. دواى چەندین دانیشتن 
ڕۆژى  ل���ە  ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە  و 
2008/1/10 بە پێى نووسراوى 
ژمارە )90818( دادگاى دهۆک 
ناڕاستى تۆمەتى سەر هەردوو 
و  سەلماند  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
ب���ەرژەوەن���دى  ل��ە  کێشەکە 

ڕۆژنامەى ئەڤڕۆ کۆتاى هات.

دهۆک 2007/11/15 ڕۆژنامەى ئەڤڕۆ سەرنووسەر
پەیامنێر

- بەهجەت هرورى
- ئازاد عەبدوڵاڵ

3

لە سەر داواى بەڕێوەبەرایەتى 
بنکەى  ه��ەول��ێ��ر  پ��ۆل��ی��س��ى 
هەولێر   - ئ���ازادى  پۆلیسى 
ب���ڕی���ارى دەس��ت��گ��ی��رک��ردن��ى 
دەدرێ���������������ت. ب����ەه����ۆى 
بە  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
سێکسى  )فیلمى  ناونیشانى 
نووسینى  ل��ە  ه��ەول��ێ��ر(  ل��ە 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس )ب���اران( بوو 
ڕۆژنامەى  )125(ى  ژم��ارە  لە 

هەواڵ.

هەولێر 2007/9/6 هەفتەنامەى 
هەواڵ 

-  سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

سەرنووسەر- 
ئەندامى 

ئەنجومەنى 
سەندیکا و 

ئەندامى لێژنەى 
داکۆکیکردن

شوان داودى 4

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
جواڵنەوە  هەولێر-  پارێزگاى 
ژمارە  نووسراوى  بە  ت��اوان  و 
بۆ  ک���رد،  ئ���اگ���ادارى   )108(
ئامادەبوونى لە بەردەم دادگا 
گەڵیدا،  ل��ە  لێکۆڵینەوە  ب��ۆ 
بەپێى  ت��ۆم��ەت��ب��ارە  چونکە 
یاساى  ل��ە   )433( م����اددەى 
س��زاک��ان��ى ع��ێ��راق ل��ە س��ەر 
بابەتێکى  ب���اڵوک���ردن���ەوەى 

ڕۆژنامەوانى.

هەولێر 2008/1/8 ڕۆژنامەنووس ئاسۆ جەبارى 5
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ل���ەس���ەر ب����اڵوک����ردن����ەوەى 
ڕۆب��ن(  )مایکل  ڕاپ��ۆرت��ەک��ەى 
بەڕێز  هاواڵتى  ڕۆژنامەى  لە 
سەرۆک  تاڵەبانى  جەالل  مام 
لە  فیدراڵ  عێراقى  کۆمارى 
داوایەکى  سلێمانى  دادگ��اى 
تۆمارکرد،  سەرى  لە  یاسایی 
پ��ڕۆس��ەى  ڕۆژى2008/2/4  
دەستى  کردنەکە  دادگ��ای��ی 
ئەو  لەالیەن  ناوبراو  و  پێکرد 
ملیۆن  یەک  بڕى  بە  دادگایە 
کرا  ئ��ازاد  کەفالەت  بە  دینار 
تاکو دەستپێکردنى قۆناغێکى 

ترى دادگایی کردنەکە.

سلێمانى 2007/1/13 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

سەرنووسەر عەبد عارف 6

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
 )454( ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە 
ئاگادارى کردەوە کە لە بەردەم 
دادگا ئامادەبێت بۆ لێکۆڵینەوە 
لە گەڵیدا چونکە تۆمەتبارە بە 
یاساى  لە   )433( ماددەى  پێى 

سزاکانى عێراق.

هەولێر 2008/2/4 ڕۆژنامەنووس سەردار پشدەرى 7

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
 )456( ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە 
ئاگادارى کردەوە کە لەبەردەم 
چونکە  بێت،  ئ��ام��ادە  دادگ���ا 
م��اددەى  بەپێى  تۆمەتبارە 
سزاکانى  ی��اس��اى  ل��ە   )433(
باڵوکردنەوەى  لەسەر  عێراق 
تاکو  ڕۆژنامەوانى،  بابەتێکى 
بە  کێشەکە  فایلى  ئێستاش 

کراوەیی ماوەتەوە.

هەولێر 2008/2/4 هەفتەنامەى 
میدیا – 

سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

سەرنووسەر- 
ئەندامى لێژنەى 

داکۆکیکردن

ئاکۆ محەمەد 8

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
 )882( ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە 
ڕای��گ��ەی��ان��د دەب��ێ��ت ه���ەردوو 
بەردەمى  لە  رۆژنامەنووس، 
چونکە  ئ���ام���ادەب���ن،  دادگ����ا 
م��اددەى  پێى  بە  تۆمەتبارن 
بە  سزاکان  یاساى  لە   )433(
هۆى باڵوکردنەوەى بابەتێکى 
هەفتەنامەى  لە  ڕۆژنامەوانى 

جەماوەر.

هەولێر 2008/2/26 هەفتەنامەى 
جەماوەر.

ڕۆژنامەنووس - هەندرێن عەبدولقادر
- هێمن مەهدى 

نەقشبەندى

9
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هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
 )1247( ژم��ارە  ن��وس��راوى  بە 
هەرسێ  دەب��ێ��ت  ڕایگەیاند 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس ل��ە ب���ەردەم 
دادگ����ا ئ��ام��ادەب��ن چ��ون��ک��ە، 
لەسەر بابەتێکى ڕۆژنامەوانى 
م��اددەى  پێى  بە  تۆمەتبارن 

)433( لە یاساى سزاکان.

هەولێر 2008/3/18 ڕۆژنامەى
هاواڵتى

خاوەن ئیمتیاز
سەرنووسەر

پەیامنێر

- تاریق فاتح
- عەبد عارف

- نەجات ئەحمەد

10

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
بە نووسراوى )457( ڕایگەیاند 
دادگا  ب��ەردەم  لە  دەبێت  کە 
مەبەستى  ب��ە  ئ��ام��ادەب��ێ��ت، 
چونکە  گەڵیدا،  لە  لێکۆڵینەوە 
م��اددەى  پێى  بە  تۆمەتبارە 
س��زاک��ان��ى  ی��اس��ا  ل��ە   )433(

عێراق.

هەولێر 2008/2/4 مانگنامەى لڤین سەرنووسەر ئەحمەد میرە 11

2008/1/21ل���ێ���ژن���ەى  ڕۆژى 
داک��������ۆک��������ی��������ک��������ردن 
کوردستان  لەڕۆژنامەنووسانى 
ئ��ام��ادەی��ی دادگ��ای��ی��ک��ردن��ى 
لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى  لە  بوو 
نوێنەرى  ل��ەوێ��دا  ه��ەول��ێ��ر، 
پشتگیرى  داک��ۆک��ى  لێژنەى 
ل��ەو ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە ک��رد و 
لێژنەکەش  داواى  ل��ەس��ەر 
دادوەر عەبدولباست فەرهادى 
دادگاییکردنەکەى  ب��ڕی��ارى 
دوات����ر  ڕۆژى  دواخ����س����ت، 
ل��ێ��ژن��ەى داک��ۆک��ی��ک��ردن لە 
حیسامەددین  ڕۆژنامەنووسان 
س���ەردارى وەک��و پ��ارێ��زەر بۆ 
ڕۆژى  کۆتا  لە  و  تەرخانکرد 
دادگاییکردنەکە لەبەرژەوەندى 
شێزازاد شێخانى کۆتایی هات.

هەولێر 2008 ڕۆژنامەنووس شێرزاد شێخانى 12

سەرۆکى بزوتنەوەى نەتەوەیى 
کەرکوک  ش��ارى  لە  تورکمان 
س��ک��ااڵى ل��ەس��ەری��ان ت��ۆم��ار 
بەمەبەستى  دادگ���اش  ک��رد، 
دوو  ئەو  لەگەڵ  لێکۆڵینەوە 
بانگهێشتى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە 

بنکەکەى خۆى کردن.

کەرکوک 2008/4/3 هەفتەنامەى 
هەواڵ  سەرنووسەر

- شوان داودى

- جەلیل ئەلبەسرى

13
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لێکۆڵینەوەى  دادگاى  لەالیەن 
ڕان��ی��ە ب��ە ن��ووس��راوى ژم��ارە 
کرایەوە  ئاگادار   )2008-199(
سکااڵى  دادگ��ای��ەدا  لەو  ک��ەوا 
لەسەر تۆمار کراوە و پێویستە 
لێکۆڵینەوە  مەبەستى  ب��ە 
ب��ەردەم  ئ��ام��ادەى  لەگەڵیدا 
دادگ�����ا ب��ێ��ت، ت��ائ��ێ��س��ت��اش 
کراوەیی  بە  کیشەکە  فایلى 

ماوەتەوە،.

ڕانیە 2008/5/4 هەفتەنامەى 
هەرێمى 
کوردستان

سەرنووسەر شێرزاد عەبدولڕەحمان 14

بەڕێوەبەرایەتى گشتى پۆلیس 
لە هەولێر ڕایگەیاند، کە دەبێت 
بەڕێوەبەرایەتیەکەیان  ل��ە  
محیەددین  چونکە،  ئامادەبێت 
لە  پۆلیسە  کە  سۆفى،  وەلى 
پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
لە  یاسایی  داواى  فریاکەوتن 
تائێستاش  تۆمارکردووە،  سەر 
کراوەیی  بە  کێشەکە  فایلى 

ماوەتەوە.

هەولێر 2008/4/15 ڕۆژنامەنووس هەڵۆ کەرکوکى 15

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
پارێزگاى هەولێر بە نووسراوى 
ژمارە )9070( ڕایگەیاند دەبێت 
بەڕێوەبەرایەتیەکەیان  ل��ە 
ئ���ام���ادەب���ێ���ت، ب���ۆ ئ����ەوەى 
بکرێت،  لەگەڵدا  لێکۆڵینەوەى 
پێى  ب��ە  تۆمەتبارە  چونکە 
س��ەر  ل���ە   )434( م�����اددەى 
بابەتێکى  ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
تائێستاش  ڕۆژن���ام���ەوان���ى. 
کراوەیی  بە  کێشەکە  فایلى 

ماوەتەوە.

هەولێر 2008/5/15 ڕۆژنامەى 
ڕۆژنامە

پەیامنێر بورهان قادر 16

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
 )1869( ژم��ارە  بەنووسراوى 
مستەفا  دادوەر  ئیمزاى  ب��ە 
دەبێت  کە  ڕایگەیاند  عەباس 
ئامادەبێت  دادگ��ا  ب��ەردەم  لە 
بۆ لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا لەسەر 
بە  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
)شەمەندەفەرە  ناونیشانى 
ڕۆژنامەى  لە  کە  گەندەڵەکە( 
ه����اواڵت����ى ب���اڵوک���راب���ۆوە، 
بە  فایلى کێشەکە  تائێستاش 

کراوەیی ماوەتەوە.

هەولێر 2008/5/8 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس نەبەز گۆران 17



28

 )1487( ژم��ارە  نووسراوى  بە 
هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
بەردەم  لە  دەبێت  ڕایگەیاند، 
چونکە  ئ��ام��ادەب��ێ��ت،  دادگ���ا 
م��اددەى  بەپێى  تۆمەتبارە 

)433( لە یاساى سزاکان.

هەولێر 2008/4/8 هەفتەنامەى 
هەواڵ

سەرنووسەر شوان داودى 18

دادگاى لێکۆڵینەوەى چۆمان بە 
 2007/2/25 ژمارە  نووسراوى 
دەبێت  کە  ک��ردەوە  ئاگادارى 
ئامادەبێت  دادگ��ا  ب��ەردەم  لە 
چونکە  ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە،  ب���ۆ 
م��اددەى  بەپێى  تۆمەتبارە 
لە  سزاکان،  یاساى  لە   )433(
بابەتێکى  باڵوکردنەوەى  سەر 

ڕۆژنامەوانى.

چۆمان 2008/2/11 ڕۆژنامەنووس ئارام زرار ئەحمەد 19

نۆکانەوە  کۆمپانیاى  لەالیەن 
لەسەر  ی��اس��ای��ی  داوای���ەک���ى 
ب��اب��ەت��ێ��ک��ى ڕۆژن���ام���ەوان���ى 
ت����ۆم����اردەک����رێ����ت، دوات����ر 
و  ک���را  دادگ����ا  بانگهێشتى 
تائێستاش فایلى ئەو کێشەیە 

بە کراوەیی ماوەتەوە. 

2008/4/1 هەفتەنامەى 
هاواڵتى

سەرنووسەر عەبد عارف 20

ب���ەه���ۆى ب���اڵوب���وون���ەوەى 
وێ���ن���ەی���ەک، ب���ە ت��ۆم��ەت��ى 
مەال  ئیحسان  ن��اوزڕان��دن��ى 
لە  یاسایی  داوای��ەک��ى  عەلى 
ل��ەس��ەر  سلێمانى  دادگ����اى 
تۆمار  ئاوێنە  هەفتەنامەى 
تریش  الیەکى  لە  دەک��رێ��ت، 
س��ی��روان غ��ەری��ب ل��ەالی��ەن 
لەسەر  نەناسراوەوە  کەسێکى 
ه��ەم��ان ب��اب��ەت ه��ەڕەش��ەى 

لێدەکرێت.

سلێمانى 2008
سایتى ئاوێنە سەرنووسەر

- هەفتەنامەى ئاوێنە
- سیروان غەریب

21

ه������ەردوو ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
ل���ەالی���ەن دادگ������اى ده���ۆک 
بانگهێشت کران، لە ئەنجامى 
لە  کە  کچێک  باوکى  و  دایک 
قەرەبووى  داواى  داوەک��ەی��ان 
شەست   )000  ،000  ،60(
ملیۆن دینار دەکەن، کە گوایە 
دەرئەنجامى باڵوبوونەوەى  لە 
ئەو  کچێکى  لەسەر  بابەتێک 
خێزانە کە تەمەنى )22( ساڵ 
زیندانى  ژوورێکدا  لە  و  بووە 
ناوى  نە  کاتێکدا  لە  ک���راوە، 
خێزان و نە ناوى کچەکەش لە 
بابەتەکەدا نە هاتبوو، تائێستا 

کێشەکە لە دادگا بەردەوامە.

دهۆک 2008/3/18
ڕۆژنامەى ئەڤرۆ

خاوەن ئیمتیاز
سەرنووسەر

- فەهیم عەبدوڵاڵ
- بەهجەت هرورى

22



29 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

فریاد  هونەرمەند  ل��ەالی��ەن 
سلێمانى  دادگ��اى  لە  خەلیل 
ئەو  کرا،  تۆمار  لەسەر  داواى 
چ��ارەس��ەر  تائیستا  کێشەیە 
ن��ەک��راوە و دۆس��ی��ەک��ەى بە 

کراوەیی ماوەتەوە.

سلێمانى 2008/4/7 گۆڤارى ئاوێنە سەرنووسەر زانکۆ محەمەد 23

پۆلیسى  ب��ن��ک��ەى  ل���ەالی���ەن 
بە  هەولێر  شارى  لە  تەیراوە 
مەبەستى لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا 
بەرامبەر  لە  بانگهێشتکرا، 
بابەتێکى  ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
گەندەڵى  لەسەر  ڕۆژنامەوانى 
دوات��ر  هەفتەنامەکەیان،  لە 
دادگاى  بۆ  نێردرا  کێشەکەى 
تائێستا  هەولێر،  لێکۆڵینەوەى 
ه���ەر ل��ەس��ەر ئ���ەو ب��اب��ەت��ە 
بانگهێشتى  تر  جارى  چەندین 
و  ت��ەی��راوە  پۆلیسى  بنکەى 

باداوە کراوە.

هەولێر 2008/4/27 هەفتەنامەى 
جەماوەر

سەرنووسەر میقداد شاسوارى 24

هەولێر،  لە  گشتى  داواک��ارى 
بانگهێشتى کرد بۆ لێکۆڵینەوە 
لەگەڵیدا لەسەر باڵوکردنەوەى 
پێشتر  کاتێکدا  لە  بابەتێک 
فایلى ئەو کێشەیە بە قازانجى 
یەکالیی  ڕۆژنامەنووسە  ئە 

بۆتەوە.

هەولێر 2008/6/10 ڕۆژنامەنووس نەبەز گۆران 25

ل���ەس���ەر ب����اڵوک����ردن����ەوەى 
ه���ەواڵ���ى دەس��ت��گ��ی��رک��ردن��ى 
گۆرانیبێژ  عومەر(ى  )کامەران 
داواى  ناوبراو  تلیاک،  لەسەر 
ڕۆژن��ام��ەى  س��ەر  ل��ە  یاسایی 
ه��اواڵت��ى ت��ۆم��ارک��ردووە، لە 
سلێمانى،  پۆلیسى  بنکەى 
ڕەسمى  ب��ە  بنکەیەش  ئ��ەو 
ب��ان��گ��ه��ێ��ش��ت��ى ه������ەردوو 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى ک����ردووە، 
بەردەوامە  کێشەکە  ئێستاش 

و فایلەکە دانەخراوە.

سلێمانى 2008
ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

سەرنووسەرى 
پێشوو

سەرنووسەرى 
ئێستا

- ئاسۆس هەردى

- توانا عوسمان

26

ج����ەالل ع���وم���ەر س��ام��اغ��ا، 
س��ەرۆک��ى دی��وان��ى چ��اودێ��رى 
سەر  لە  سلێمانى،  لە  دارایی، 
کە  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
پەیوەندى بە دیوانى چاودێرى 
هەبووە داواى یاسایی لە سەر 
فایلى  ئێستا  ک��ردووە،  تۆمار 
ک��راوەی��ی  ب��ە  کێشەیە  ئ��ەو 

ماوەتەوە و دانەخراوە.

سلێمانى 2008/6/8 ڕۆژنامەنووس ڕەنج قەرەداغى 27



30

داواى  پێنج  ت��ۆم��ارک��ردن��ى 
 )2( ج��ەزائ��ى   )3( ی��اس��ای��ی 
جەاللى   ( ل��ەالی��ەن  ب��ەرای��ی 
س��ام��اغ��ا( س��ەرۆک��ى دی��وان��ى 
لە  سلێمانى،  داریی  چاودێرى 
بۆ  گرتنى  فەرمانى  دوانیاندا 

دەرچووە.

سلێمانى 2008 ڕۆژنامەى هەواڵ سەرنووسەر شوان داودى 28

)مەتران  داوای��ەک��ى  س��ەر  لە 
ل��وی��س س��اک��ۆ م��ەت��ران��ى( 
االق���دس(  )ق��ل��ب  کەنیسەى 
ل���ە ک���ەرک���وک، داوای���ەک���ى 
دواى  دەک���ات،  تۆمار  لەسەر 
لەالیەن  کردنى  بانگهێشت 
پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
هەڵسوکەوتى  ع���ەرەف���ەوە، 
ن��ای��اس��ای��ی ل��ەگ��ەڵ��دا ک���راوە، 
بنکەکە  بەڕێوەبەرى  لەالیەن 
یەعقوب( )ئ��ەف��ران  عەقید 
مەبەستەش  ئ��ەو  ب��ۆ  ەوە، 
بەڕێوەبەرى پۆلیسى کەرکوک 

ئاگادار کراوەتەوە.

کەرکوک 2008 ڕۆژنامەى نرگال سەرنووسەر فوئاد گەنجى 29

ج�����ەالل ع���وم���ەر س��ام��اغ��ا 
لە  ی���اس���ای���ی  داوای�����ەک�����ى 
لەسەر  تۆمارکردووە  سەریان 
بابەتێکى  ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
تائێستاش  ڕۆژن���ام���ەوان���ى 
ک��ێ��ش��ەک��ە ب�����ەردەوام�����ە و 

فایلەکەى دانەخراوە.

سلێمانى  2008/6/8 هەفتەنامەى 
هەواڵ

هاواڵتى

سەرنووسەر

خاوەن ئیمتیاز
ڕۆژنامەنووس

- شوان داودى

- تاریق فاتح
- سەردەشت حەمە 

ساڵح

30

هەفتەنامەى  لە  ئەوەى  دواى 
ئ��اوێ��ن��ە ب��اب��ەت��ێ��ک ل��ەس��ەر 
س��ی��س��ت��ەم��ى ک���ارک���ردن لە 
زانکۆى سلێمانى باڵوکرایەوە، 
مامۆستاى  عیسا  د.ئەلبێرت 
زان��ک��ۆ ل��ە دادگ���ا داوای��ەک��ى 
دەکات،  تۆمار  لەسەر  یاسایی 
دادگ��ا  ل��ە  کێشە  ئ��ەو  ئێستا 
ب��ە ک���راوەی���ی م���اوەت���ەوە و 
دۆسیەکەى تائێستا دانەخراوە.

2008 ڕۆژنامەى ئاوێنە سەرنووسەر ئاسۆس هەردى 31

ف��ەرم��ان��گ��ەى ت��ەن��دروس��ت��ى 
سلێمانى لەسەر باڵوکردنەوەى 
ب��اب��ەت��ێ��ک��ى ڕۆژن���ام���ەوان���ى 
ئەنفلۆنزاى  نەخۆشى  لەسەر 
لڤین  مانگنامەى  لە  باڵندە 
سەر  ل��ە  یاسایی  داوای��ەک��ى 
ه���ەردوو ڕۆژن��ام��ەن��ووس لە 
کرد،  تۆمار  سلێمانى  دادگ��اى 
دادگایی  پرۆسەى  تائێستاش 
کردنەکە بەردەوامە و دۆسیەى 

ئەو کێشەیە دانەخراوە.

سلێمانى 2008/4 مانگنامەى لڤین سەرنووسەر
ڕۆژنامەنووس

- ئەحمەد میرە
- هەڵگورد ئەحمەد

32



31 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى یەکەم

)2008/6/30 -  2008/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان 
بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

3 3 تیرۆر 1
7 7 هەڕەشە 2
11 11 دەستگیرکردن 3
23 16 پێشێلکارى جۆراوجۆر 4
1 1 بێسەروشوێن 5
43 32 داوا تۆمارکردن 6
88 70 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى یەکەم
 بەپێى )ڕەگەز، پارێزگا، تیرۆرکراو(

)2008/6/30 -  2008/1/1(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى 
پێشێلکارى

ژ

)1(کەرکوک 

- )1(سلێمانى

- )1(موسڵ

- عەبدولستار تاهیر شەریف – 
کەرکوک -  2008/3/5

- بێگەرد قەاڵتى – ڕانیە - 
2008/4/18

- سروە عەبدولوەهاب – 
موسڵ – 2008/5/4

2 1 تیرۆر 1

)1(کەرکوک 0 7 هەڕەشە 2

)1(کەرکوک- )4(سلێمانى 
- )3(دهۆک- )2(هەولێر

- )1(هەڵەبجە

2 9 دەستگیرکردن 3

)4(کەرکوک- )3(سلێمانى 
- )1(دهۆک- )7(هەولێر

- )1(بەغدا

2 21 پێشێلکارى 
جۆراوجۆر

4

)1(هەولێر 0 1 بێسەروشوێن 5

)2(کەرکوک
-)11(سلێمانى

-)3(دهۆک
- )14(هەولێر

0 43 داوا تۆمارکرد 6

)19(  - )24(ه���ەول���ێ���ر 
سلێمانى - )9(کەرکوک -  
)1(هەڵەبجە   - )7(دهۆک 

- )1(موسڵ - )1(بەغدا

6 6 82 کۆى گشتى
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33 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

تیرۆر | )3( حاڵەت
برینداربوون | )2( حاڵەت
دەستگیرکردن | )9( حاڵەت
ڕفاندن | )1( حاڵەت
لێدان | )8( حاڵەت
دەستدرێژى | )7( حاڵەت
هەڕەشە | )10( حاڵەت
داوا تۆمارکردن | )18( حاڵەت
سزادان | )2( حاڵەت
هەوڵى تیرۆر | )1( حاڵەت

 ڕاپۆرتى دووەم
)2008/12/31 - 2008/7/1(



34

تیرۆر | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ە ش���ارى ک��ەرک��وک لە 
خۆیدا  ماڵەکەى  ب��ەردەم 
ل���ەالی���ەن ک��ەس��ان��ێ��ک��ى 
ن���ادی���ارەوە ت��ی��رۆر ک��را، 
ت��اوان��ب��اران  ئێستاش  ت��ا 

دەستگیرنەکراون. 

کەرکوک شەوى
2008/7/22-21

ب������ەرپ������رس������ى 
نوسینگە-ئەندامى 

کاراى سەندیکا

سۆران مامە حەمە 1

دەستى  موسڵ  ش��ارى  لە 
رۆژنامەنوسى  تیرۆر، سێ 
ک���ەن���اڵ���ى ئ��اس��م��ان��ى 

)الشرقیە( تیرۆر کرد.

موسڵ 2008/9/13 ئاسمانى  کەناڵى 
)الشرقیە(

ڕۆژنامەنووس )3( ڕۆژنامەنووس 2

لە بەردەم لقى کەرکوکى 
هونەرمەندانى  یەکێتى 
کەرکوک  شارى  لە  عێراق 
کەناڵى  ل��ە  ک���را،  ت��ی��رۆر 
ج������ۆراوج������ۆرى ش����ارى 
چاالکى  ک���ارو  ک��ەرک��وک 

ڕۆژنامەوانى ئەنجامدەدا.

کەرکوک ئێوارەى
2008/10/3

ه���ون���ەرم���ەن���د و 
ڕۆژنامەنووس

دیار عەباس 3

برینداربوون | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە  کەرکوک  شارى  نێو  لە 
نەناسراو  خەڵکانى  الی��ەن 
تەقەى لێکراو بریندار بوو..

کەرکوک 2008/8/15 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا

ئیحسان ئیبراهیم ئەلدەلیمى 1

تاقمێک چەکدار کە جلى کە 
سەربازی پۆشیبوو،  لە نێو 
شارى بەغدا هەڵیان کوتایە 
ئەو  ئاکامى  لە  ماڵى،  سەر 
ه��ێ��رش و پ���ەالم���ارەدا بە 
دەبێت  ب��ری��ن��دار  سەختى 
خوشکێکى  ل��ەوێ��دا  ه��ەر 
دای����ک و  و  دەک����وژرێ����ت 
کوڕێکیش بریندار دەبێت. 

بەغدا 2008/8/26 گۆڤارى ێراو
)دەزگاى شەفەق 

دەرى دەکات(-
سەندیکاى 

ڕۆژنامەنووسانى 
کوردستان

سکرتێرى گۆڤار-
ئەندامى کاراى 

سەندیکا

سادق جەعفەر بەشیر 2



35 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

دەستگیرکردن | )9( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە بازگەى شارۆچکەى هیران 
لەالیەن  وێنەگرتن،  کاتى  لە 
خاڵى  ب��ازگ��ەو  ه��ێ��زەک��ان��ى 
شارۆچکەیە،  ئەو  پشکنینى 
کاتژمێر  ش��ەش  م���اوەى  ب��ۆ 

دەستگیر کرا. 

هیران 2008/7/25 ڕۆژنامەنووس جەمال هەمەوەندى 1

ب����ەه����ۆى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى 
ڕی���پ���ۆرت���اژێ���ک ل���ەالی���ەن 
بەڕێوەبەرایەتى گشتى خاڵى 
دەستگیر  باشماخ،  سنورى 
چ��ەن��د  پ����اش  و  دەک���رێ���ن 

کاتژمێرێک ئازاد دەکرێن. 

باشماخ 2008/7/27 ڕۆژنامەنووس - سامان حەمە کەریم
- فەرەیدون ئیبراهیم

2

باشماخ  پاسەوانى  پۆلیسى 
کە  پێنجوێن،  س��ن��ورى  ل��ە 
خ��ەری��ک��ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى 
ک��ارى ڕۆژن��ام��ەوان��ى ب��وو بۆ 
دەستگیر  ک��ەم  م��اوەی��ەک��ى 
ئ���ازاد  دواى  و  دەک���رێ���ت 
ک��ردن��ی��ش��ى س��ەرج��ەم ئ��ەو 
وێنانەى کە گرتبووى لە نێو 
جێى  دەیسڕنەوە،  کامێراکە 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە  ئ��ەو  باسە 
ئامادەکردنى  مەبەستى  بە 
ڕۆژنامەوانى  ڕیپۆرتاژێکى 
هێنانى  ک��ێ��ش��ەى  ل��ەس��ەر 
بۆ  ئێرانەوە  لە  سوتەمەنى 
ڕووى  کوردستان   هەرێمى 

لەوێ کردبوو.

باشماخ 
– سنورى 
پێنجوێن

2008/8/17 ڕۆژنامەى ڕۆژنامە پەیامنێر ئارام نەجیم 3

دادوەرى  ب����ڕی����ارى  ب����ە 
لێکۆڵینەوەى کەالر بۆ ماوەى 
زیاتر لە هەفتەیەک زیندانى 
باڵوکردنەوەى  بەهۆى  کرا، 
ب����اب����ەت����ێ����ک ل����ەس����ەر 
خوێندنگاى  بەڕێوەبەرایەتى 

کچانى قەزاى کەالر.

کەالر 2008/8/19 هەفتەنامەى 
میدیا

پەیامنێر گەرمیان حەمەخان 4

دادگ��اى  دادوەرى  بەبڕیارى 
س����ەی����دس����ادق، ل���ەس���ەر 
ب���اڵوک���ردن���ەوەى ت��ەن��زێ��ک، 
دەستگیر دەکرێت و ڕەوانەى 
سلێمانى  گ��رت��ووخ��ان��ەى 
دەکرێت، دادوەر بڕیار دەدات، 
زیندانى   2008/9/10 ت��ا   

بکرێت.

سەیدسادق 2008/8/27 ڕۆژنامەى برەو سەرنووسەر مەریوان تۆفیق 5
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داواى  هونەرمەندێک  چەند 
یاساى لەسەر تۆمار دەکەن و 
دەستگیر  پۆلیسەوە  لەالیەن 
کەفالەت  بە  پاشان  دەکرێت، 

ئازاد دەکرێت.

سلێمانى 2008/9/27 سایتى 
کوردستانێت

سەرپەرشتیارى 
سایت

عومەر فارس 6

کەتنى  دادگ����اى  ل��ەالی��ەن 
سلێمانى بە مانگێک زیندانى 
دینار  ه���ەزار  س��ەد  س��ێ  و 
سەر  ل��ە  ئ��ەوی��ش  درا،  س��زا 
ساڵێک  چەند  کە  ڕاپۆرتێک 
بەر لە ئێستا لە هەفتەنامەى 

هەواڵ باڵوبۆتەوە.

سلێمانى 2008/11/4 هەفتەنامەى 
هەواڵ – 

سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

سەرنووسەر- 
ئەندامى 

ئەنجومەنى 
سەندیکاو 

ئەندامى لێژنەى 
داکۆکیکردن

شوان داودى 7

کەتنى  دادوەرى  بڕیارى  بە 
هەولێر بۆ ماوەى شەش مانگ 
سەردا  بە  زیندانى  حوکمى 
و  بیست  بڕى سەدو  بە  دراو 
سزاى  دیناریش  هەزار  پێنج 

ماددى درا.

هەولێر 2008/11/24 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى  

کوردستان

ئەندامى 
بەشدارى 
سەندیکا

د. عادل حوسێن 8

خەریکى  ئ���ەوەى  لەکاتى 
ڕۆژنامەکەیان  فرۆشتنى 
بوو لە ناو بازاڕى سلێمانى 
ل���ەالی���ەن م��وق��ەدەم��ێ��ک��ى 
خالید  ن��اوى  بە  ئاسایش، 
س��ی��ت��ەک��ى ل��ێ��پ��رس��راوى 
ئ��اس��ای��ش��ى س��ەرش��ەق��ام 
دارکارى کرا و بۆ ماوەیەکى 

کەمیش دەستگیرکرا.

سلێمانى 2008/10/23 ڕۆژنامەفرۆش دارا محیەددین 9

ڕفاندن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى ش���وێ���ن���ى 
پێشێلکارى

ب��������������ەروارى 
پێشێلکارى

دەزگ�������������اى 
ڕاگەیاندن

پ���������ی���������ش���������ەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

کەسێکى  چەند  ل��ەالی��ەن 
ڕێگاى  ل��ەس��ەر  ن��ەن��اس��راو 
ه��ەول��ێ��ر-  ن��ێ��وان  گشتى 
شوێنێکى  بۆ  سەاڵحەدین 
ن����ادی����ار ڕف���ێ���ن���درا، بە 
ئ��ازارى  شێوە  توندترین 

جەستەییانداوە.

ه���ەول���ێ���ر-
سەالحەدین

2008/7/1 ک�����ەن�����اڵ�����ى 
ئ���اس���م���ان���ى 

نەورۆز

کەناڵ-  ب��ەڕێ��وب��ەرى 
ئ���ەن���دام���ى ک����اراى 

سەندیکا

ئازاد ئەرگوشى 1



37 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

لێدان | )8( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ج��ەم��اوەری��ی��ەک��ەى  خۆپیشاندانە  ل��ە 
لەالیەن  رۆژن��ام��ەن��ووس   )7( کەرکوک 
بەشداربووانى  لە  هەندێک  و  پۆلیس 
خۆپیشاندانەکە بە توندى دەستدرێژیان 
زۆر  ئازارێکى  دوات��ر  و  س��ەر  دەکرێتە 

دەدرێن و بریندار دەکرێن.

کەرکوک 2008/7/28 ڕۆژنامەنووس - یەحیا بەرزنجى

- هونەر عەبدوڵاڵ

- دڵشاد فاتح

1

ج��ەم��اوەری��ی��ەک��ەى  خۆپیشاندانە  ل��ە 
لەالیەن  رۆژن��ام��ەن��ووس   )7( کەرکوک 
بەشداربووانى  لە  هەندێک  و  پۆلیس 
خۆپیشاندانەکە بە توندى دەستدرێژیان 
دەکرێتە سەر و لێیان دەدرێت، کەلوپەلى 

رۆژنامەنووسیشیان لێدەسەندرێت.

کەرکوک 2008/7/28 ڕۆژنامەنووس - ئارام جەمال

- سنان الگائى

- حەسەن غەفور

- هێمن کامل

2

ج��ەم��اوەرى  خۆپیشاندانى  ک��ات��ى  ل��ە 
س��رێ��ش��م��ە ل���ە خ��ەل��ی��ف��ان، ل��ەالی��ەن 
بە  سپیلک  فەرماندەى  پێشمەرگەکانى 
قۆنداغە دەمانچە لێدراوەو کامێراکەشى 

شکێندراوە.

خەلیفان 2008/8/17 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر دانا ڕەزگەیی 3

دواى باڵوبوونەوەى ڕاپۆرتێک لە گۆڤارى 
لە  ف��ارس��ى  )زم��ان��ى  دەرب����ارەى  لڤین 
نەناسراو  تەلەفونێکى  ژمارە  سۆران(.بە 

هەڕەشەى لێکراوە.

سۆران 2008/9/1 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر دانا ڕەزگەیی 4

لە  ئ��اس��ای��ش��ەوە  هێزەکانى  ل��ەالی��ەن 
بەردەم خۆپیشاندانى کرێکارانى کارگەى 
چیمەنتۆى سەرچنار ڕووبەڕووى لێدان و 

سوکایەتى دەبێتەوە.

سلێمانى 2008/8/28 ئێزگەى 
عێراقى ئازاد

پەیامنێر ئەحمەد زوبێدى 5

پۆلیسە پاسەوانەکانى بانکى سەفین لە 
شارى هەولێر، پەالماریاندان و بە توندى 

ئازارى جەستەییان دان. 

هەولێر 2008/9/8 تەلەفزیۆنى 
یەکگرتوو

کەناڵى هەولێر

پەیامنێر

ئەندامى
کاراى سەندیکا

- ئەڵوەند حەمید

- سامان حەمەد

6

دوو پۆلیسى بنکەى سەنگەسەر هێرش 
کاتى  لە  دەدەن  لێى  و  سەرى  دەکەنە 
تیپى  دوو  ن��ێ��وان  ش��ەڕى  وێنەگرتنى 
کامێراکەشى  لێدانى  پ��اش  وەرزش���ى، 

لێدەستێندرێت.

سەنگەسەر 2008/9/25 ئااڵى ئازادى پەیامنێر ڕێباز مام شۆڕش 7

ل���ە ن��ێ��و ش����ارى ک���ەرک���وک ل��ەالی��ەن 
پەالمار  ش��ار  پۆلیسى  مەفرەزەیەکى 
دەدرێن و زۆر بەتوندى ئازارى جەستەیی 
و دەروونى دەدرێن، لە کاتێکدا سەرقاڵى 
ئ��ام��ادەک��ردن��ى ڕی��پ��ۆرت��اژ و ه��ەواڵ��ى 

ڕۆژنامەوانى بوون.

کەرکوک 2008/9/30 تەلەفیزیۆنى 
باباگوڕگوڕ

ڕۆژنامەنووس - حەسەن غەفور

- هەمزە شوانى

8
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دەستدرێژى | )7( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ت��ارق  س��ەردان��ى  کاتى  ل��ە 
س��ەرۆک  جێگرى  هاشمى 
کۆمارى عێراق، بۆ کەرکوک 
پاسەوانیەکانیەوە  لەالیەن 
کۆمەڵێک  ب��ە  سوکایەتى 
ڕۆژن�����ام�����ەن�����ووس�����ان و 

ڕاگەیاندکاران کرا.

کەرکوک 2008/7/6 کۆمەڵێک ڕۆژنامەنوس 1

کارى  ئەنجامدانى  کاتى  لە 
ل��ەالی��ەن   خ��ۆی��دا  پیشەیی 
پۆلیسێکى  و  ئەفسەرێک 
پاسەوانى پرێزگاى کەرکوک 

کامێراى لێدەسێندرێ.

کەرکوک 2008/7/17 هەفتەنامەى  
ڕێگاى کوردستان

پەیامنێر ئەحمەد جەبار محەمەد 2

لە  ڕۆژنامەنووس  ه��ەردوو 
ئاسایشى  ژمارەیەک  الیەن 
ش���ارۆچ���ک���ەى ب��ەح��رک��ە 
کارى  ئەنجامدانى  ڕیگاى 
لێگیراوەو  ڕۆژنامەنووسیان 
دەیانبەنە  ب���ەزۆر  دوات���ر 
ناحیەى  ب��ەڕێ��وەب��ەرى  الى 
بەڕێوبەرەش  ئەو  بەحرکەو 
نامەدەنیانە  شێوەیەکى  بە 
لەگەڵدا  ڕەفتاریان  قسەو 

دەکات. 

رۆچکەى  شا
بەحرکە

2008/8/12 سەتەالیەتى 
گەلى 

کوردستان-

پەیامنێر- 
ئەندامى کارى 

سەندیکا

- شەوکەت قادر

- یوسف خرواتانى

3

ل���ە ک��ات��ێ��ک��دا خ��ەری��ک��ى 
ئ��ام��ادەک��ردن��ى ه����ەواڵ و 
لەسەر  دەب��ێ��ت  ڕی��پ��ۆرت��اژ 
چۆنیەتى و دەرئەنجامەکانى 
ت���ەق���ی���ن���ەوەک���ەى ش���ارى 
خ���ان���ەق���ی���ن ل����ە الی����ەن 
ژم���ارەی���ەک���ى چ���ەک���دارى 
بەرپرسێکى  پ��اس��ەوان��ى 
دارک��ارى  ناوچەکە  حیزبى 
کامێراکەشى  و  دەک��رێ��ت 

لێدەسەنرێت.

خانەقین 2008/9/13 هاواڵتى پەیامنێر سەالم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم 4

لە کاتى ئامادەکردنى هەواڵ 
ڕۆژنامەوانى  ڕیپۆرتاژى  و 
هەردوو  ڕێپێوانێک  لەسەر 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس، ل��ە الی��ەن 
لە  ئاسایش  ک��ارم��ەن��دان��ى 
نەتەوە  ب��ارەگ��اى  ب���ەردەم 
ش��ارى  ل��ە  یەکگرتووەکان 
ئەنجامدانى  ڕێگەى  هەولێر 
لێگیرا  ڕۆژنامەوانییان  کارى 
کامێراکەیان  دوات��ری��ش  و 
لێستاندن و تاماوەیەکى زۆر 

نەیاندانەوە.

هەولێر 2008/10/27 تەلەفزیۆنى 
زەحمەتکێشان 
کەناڵى هەولێر

پەیامنێر - سەرتیپ ئەحمەد

- زیرەک حەسەن

5
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ک����ات����ێ����ک ت��ی��م��ێ��ک��ى 
ڕۆژن����ام����ەن����ووس����ان ل��ە 
ش��وێ��ن��ى ئ��اگ��ر ک��ەوت��ن��ە 
ل����ە ئ��ەن��ت��ی��ک��ەخ��ان��ەى 
خەریکى  ه��ەول��ێ��ر،  ق���ەاڵى 
ئ��ام��ادەک��ردن و ه���ەواڵ و 
دەستەیەک  بوون  ڕیپۆرتاژ 
بە  سەر  ئاسایشەکانى  لە 
بەڕێوەبەرایەتیەکە بەربۆتە 
گیانى ئەو ڕۆژنامەنووسانەو 
ڕۆژنامەنووسیشیان  دوو 
تفەنگ  لولەى  و  بۆکس  بە 
س��ەرەڕاى  ک��ردووە.  بریندار 
چەندین  کامێراو  شکاندنى 
ڕەفتارى ترى نادیموکراسى.

هەولێر 2008/11/10-9 ڕۆژنامەنووس تیمێکى ڕۆژنامەنووسان 6

جێبەجێکردنى  ک��ات��ى  ل��ە 
ک���ارى ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى و 
ئ��ام��ادەک��ردن��ى ه����ەواڵ و 
مانگرتن  ل��ەس��ەر  ڕی��پ��ۆرت��اژ 
ئاسایش  هێرشى  دوات���ر  و 
لەالیەن  مانگرتووان،  بۆسەر 
ناسنامەى  بەزۆر  ئاسایشەوە 
ڕۆژنامەنووسى لێدەسەندرێت 
پێدەکەن  دواتر سوکایەتى  و 
و ناشهێڵن کارەکەى جێبەجێ 

بکات، 

سلێمانى 2008/12/11-10 تەلەفزیۆنى 
کۆمەڵ

پەیامێر شاخەوان عەلى 7

هەڕەشە | )10( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بەرنامەیەکى  ئ��ەوەى  دواى 

شەهیدکردنى  ب��ە  ت��ای��ب��ەت 

مامە  )س��ۆران  ڕۆژنامەنووس 

لەالیەن  پێشکەشکرد،  حەمە( 

ک��ەس��ێ��ک��ى ن���ەن���اس���راوەوە 

ب���ە م���ۆب���ای���ل ه���ەڕەش���ەى 

هەفتانە  کە  لێکرا،  کوشتنى 

تەلەفزیۆنى  بەرنامەیەکى 

ئ����ازادى ک��ەن��اڵ��ى ک��ەرک��وک 

ب���ەن���اوى س���ەک���ۆ ه���ەب���وو، 

پاراستنى  هەڕەشەو  لەترسى 

کەرکوکى  شارى  خۆى،  گیانى 

جێهێشت.

کەرکوک 2008/7/25-24 تەلەفیزیۆنى 
ئازادى کەناڵى 

کەرکوک

ڕۆژنامەنووس فریاد ئەحمەد 1
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لە  ئەمساڵ،  ئەیلولى  مانگى 
یارییەکى  وێنەگرتنى  کاتى 
تیپى  دوو  ن��ێ��وان  وەرزش����ى 
ن��اوچ��ەک��ە، ک��ە دوات���ر ش��ەڕى 
لێکەوتۆتەوە، لەالیەن هەندێک 
ه��اواڵت��ى گ��ون��دى ن��اوەن��دە 
لێکراوە،  کوشتنى  هەڕەشەى 
تێکهەڵچونەکە  وێنەى  ئەگەر 

باڵوببێتەوە.

چۆمان 2008/9 کەناڵى 
کوردسات

کامێرامان پێشەوا فەقێ مستەفا 2

بە چوار ژمارە مۆبایلى 
075079533479-(

07507945480-
 )442086-7507953342

هەڕەشەى کوشتنى 
لێدەکرێت.

سلێمانى شەوى

2008/7/25

گۆڤارى ڕێگاو

سایتى 
کوردستان 

نیوز

سەرنووسەر سۆران عومەر 3

ڕووداوو  نوسینگەى  بەرپرسى 
ل���ە س��ل��ێ��م��ان��ى ه���ەڕەش���ەى 
دوات��ر  لێدەکرێت،  کوشتنى 
الی��ەن  ل��ە   2008/8/1 ڕۆژى 
ئۆپڵى  ج��ۆرى  ئۆتۆمبێلێکى 

ڕەش تەقەى لێدەکرێت.

سلێمانى شەوى

2008/7/28

ڕووداوو بەرپرسى 
نوسینگە لە 

سلێمانى

ئامانج خەلیل 4

ڕۆژن���ام���ەن���ووس )ح��وس��ێ��ن 
م��ح��ەم��ەد( ب���ە ت��ەل��ەف��وون 
ه���ەڕەش���ەى ک��وش��ت��ن��ى لێ 

کردووە.

سلێمانى 2008/9/1 ڕۆژنامەنووس ئیبراهیم هەورامى 5

مۆبایلەوە،  نامەى  ڕێگاى  لە 
-07709314846( ژم��ارە  بە 
هەڕەشەى   )07703691702

لێدەکرێت.

سلیمانى 2008/9/2 ڕۆژنامەنووس سەمیرە محەمەد 
ئیسماعیل

6

ل����ەالی����ەن پ��اس��ەوان��ێ��ک��ى 
گشتى  بەڕێوەبەرى  تایبەتى 
ت���ەن���دروس���ت���ى گ��ەرم��ی��ان 
لێکراوەو  ڕفاندنى  هەڕەشەى 
س��وک��ای��ەت��ى پ��ێ��دەک��رێ��ت، 
لەبەرئەوەى لە گۆڤارى شەقام 
ڕاپۆرتێکى لە سەر تەندروستى 

دەربەندیخان کردووە. 

دەربەندیخان 2008/9/6 گۆڤارى 
شەقام

ئەندامى 
دەستەى 
نووسەران

تاهیر تۆفیق 7



41 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

کەسێکى  ه��ەی��ن��ى  ڕۆژى 
مۆبایلى  ژم��ارە  بە  نەناسراو 
تەلەفۆنى   )07507032122(
ب��ۆ دەک���ات ک��ە الش���ەى دوو 
کۆمەڵگاى  نزیک  ل��ە  م��ن��داڵ 
ئەوانیش  فڕێدراوە،  پیرزین، 
وەک����و ت��ی��م��ى ب��ەرن��ام��ەک��ە 
ئەوێ،  گەیشتنە  دەستبەجێ 
وا  چ��وون شتێکى  ک��ە  ب��ەاڵم 
ئەوانیش  ن��ەب��وو،  ئ���ارادا  ل��ە 
کەسەکە  ب��ۆ   تەلەفوونیان 
بۆچى  پرسى  لێیان  ک���ردەوە 
ک��ردوون،  لەگەڵ  وای��ان  دۆرى 
ب��ەدواى  وتبویان  وەاڵم��دا  لە 
ئ��ێ��وەدا دەگ��ەڕێ��م بۆ ئ��ەوەى 
جارى  بۆ  هەروەها  بتانکوژم. 
دووەم هەمان کەس بە ژمارە 
 )07504306931( تەلەفوونى 

هەمان هەڕەشەى لێکردووە.

لەڕێگاى 
تەلەفۆن

2008/8/20 کەناڵى 
ئاسمانى 
کوردستان

ئامادەکارو 
پێشکەشکارى 

بەرنامەى 
زووم ئین

ڕزگار کۆچەر 8

ڕۆژى چوارشەممە بەڕێوەبەرى 
ڕێگاى  لە  سلێمانى  ئاسایشى 
تەلەفۆن، کۆمەڵێک هەڕەشەو 
ئازار بەخشى  و  ناڕێک  قسەى 
قسە  ئ��ەو  بیانووى  پێوتووە، 
کە  ئ��ەوەب��ووە،  ناڕێکانەشى 
بەرنامەى  ڕۆژەى  ئەو  ئەڵقەى 
بەبێ سانسۆرى تەرخانکردووە 
بۆ وەرگرتنى سەرنجى خەڵک، 
فڕۆکەوانێک  ڕاکردنى  لەسەر 
لە نەخۆشخانەى سلێمانى ئەو 
خۆى  کاتى  کە  فڕۆکەوانەى 
هەڵەبجەى  شارى  کیمیابارانى 

کردبوو.

سلێمانی 2008/12/24 ڕادیۆى نەوا ئ���ام���ادەک���ارو 
ى  ر شکا پێشکە
ب���ەرن���ام���ەى 

بەبێ سانسۆر

هونەر ڕەسوڵ 9

بەپێى نووسراوێک کە ئیمزاى 
هەفتەنامەى  سەرنووسەرى 
ئ��اوێ��ن��ەى ب��ەس��ەرەوەی��ە، بە 
لێکراوە،  هەرەشەى  تەلەفون 
ئەویش لە داداگا داواى لەسەر 
کە  تۆمارکردووە  کەسە  ئەو 

گومانى لێى هەیە

لەڕێگاى 
تەلەفۆن

2008/10/23 هەفتەنامەى 
ئاوێنە

پەیامنێر شاخەوان مەحمود 10
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داوا تۆمارکردن | )18( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

دهۆک  لە  کە  ئەڤرۆ  ڕۆژن��ام��ەى 
  )247( ژم���ارە  ل��ە  دەردەچ���ێ���ت، 
لە  کە  ب��اڵوک��ردەوە  ڕاپۆرتێکى 
الی���ەن ڕۆژن���ام���ەن���ووس )ئ���ازاد 
باڵوکرایەوە،   ئاکرێ  لە  مستەفا( 
دواتر لەسەر ئەو ڕاپۆرتە لەالیەن 
لە  یاسایی  داواى  کەسێکەوە 
دادگا لەسەر )بەهجەت هرورى و 
پێى  بە  تۆمار کرا  ئازاد مستەفا( 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکانى 
 2008/8/8 لە  عێراق بەاڵم دواتر 
اصول  لە   )130( م��اددەى  بەپێى 
قازانجى  ب��ە  کێشەکە  فایلى 

رۆژنامەکە داخرا.

ئاکرێ 2008/7/16 رۆژنامەى 
ئەڤڕۆ

سەرنووسەر

پەیامنێر

- بەهجەت هرورى

- ئازاد مستەفا

1

بە  س��ۆران  لێکۆلینەوەى  دادگ��اى 
ئاگادارى   )402( ژمارە  نووسراوى 
دەبێت  کە  ک���ردەوە  سەندیکاى 
)ئیسماعیل  ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
دادگ��ا  ب����ەردەم  ل��ە  ئیبراهیم( 
)مەال  لەالیەن  چونکە  ئامادەبێت، 
کۆمەڵى  ب��ەرپ��رس��ى  م����ەروان( 
داوای��ەک��ى  س��ۆران  لە  ئیسالمى 
ی��اس��ای��ی ل��ەس��ەر ت��ۆم��ارک��راوە 
ماددەى  پێى  بە  ڕووەش��ەوە  لەم 
یاساى سزاکانى عێراق  لە   )433(

تۆمەتبارە.

سۆران 2008/7/20 زارى 
کرمانجى

سەرنووسەر ئیسماعیل ئیبراهیم 2

بابەتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
هەفتەنامەى  )409(ى  ژم��ارە  لە 
لە  کەسێکەوە  لەالیەن  هاواڵتى 
هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ���اى 
بەپێى  کراوە  تۆمار  لەسەر  داواى 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکانى 

عێراق تۆمەتبارە.

هەولێر 2008/7/30 ڕۆژنامەنووس نەبەز گۆران 3

بە  هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگاى 
نووسراوى ژمارە )3409( ئاگادارى 
ک��ردی��ن��ەوە ک��ە دەب��ێ��ت )ک���ارزان 
بەپێى  تۆمەتبارە  کە  ک��ەری��م( 
ماددەى )433(  لە یاساى سزاکانى 
ع��ێ��راق ل��ە ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
بۆ  ئامادەبێت  ئیسکان  پۆلیسى 

وەرگرتنى وتەکانى.

هەولێر 2008/7/30 ڕۆژنامەنووس کارزان کەریم 4
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پۆلیسى  ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
نووسراوى  بە  هەولێر  پارێزگاى 
ژمارە )10553( ئاگادارى کردینەوە 
ک���ە دەب���ێ���ت ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
ب��ۆ وەرگ��رت��ن��ى وت��ەک��ان��ى بێتە 
و  وتەکانى  وەرگرتنى  بۆ  داداگ��ا 
وەک  دەستگیرکردنى  دواتریش 
بەپێى  هاتووە،  نووسراوەکەدا  لە 
بەپێى  تۆمەتبارە  نووسراوەکە 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکانى 

عێراق.

هەولێر 2008/7/31 رۆژنامەى 
ڕۆژنامە

پەیامنێر بورهان قادر 5

) 117.ج( لە  بە نووسراوى ژمارە 
داواى  چەمچەماڵ  کەتنى  دادگاى 
تۆماردەکرێت  ل��ەس��ەر  یاسایی 
ل��ەالی��ەن س��ەرۆک��ى ش��ارەوان��ى 
قازانجى  لە  دادگایکردنە  پاشان 

تەواودەبێت.

تەکیە 2008/8/18 ڕۆژنامەى 
کوردستانى 

نوێ

پەیامنێر دارا مەحمود 6

ساڵح  )چ��ەت��ۆ  پۆلیس  عەمیدى 
پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرى  سەعید( 
پۆلیسى  لە  دەکات  داوا  گەرمیان 
سلێمانى بە کتابى ژمارە )7547( 

دەستگیر بکرێت.

سلێمانى 2008/8/20 ڕۆژنامەى 
هەواڵ

سەرنووسەر شوان داودى 7

سۆران  پۆلیسى  بەڕێوەبەرایەتى 
 )8467( ژم���ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە 
دەبێت  کە  کردینەوە  ئ��اگ��ادارى 
ه�����ەردوو ڕۆژن���ام���ەن���ووس، لە 
بەڕێوەبەرایەتیەکەیان  بارەگاى 
ئامادەبن، چونکە لەالیەن دادگاى 
یاساییان  داوایەکى  دەڤ��ەرە  ئەو 
ئێستا  تاکو  کراوە.  تۆمار  لەسەر 
چ��ارەس��ەر  کێشەکە  دۆس��ی��ەى 
ن��ەب��ووە وەک��و خ��ۆى م��اوەت��ەوە، 
هەردوو ڕۆژنامەنووس تۆمەتبارن 
یاساى  لە   )433( ماددەى  پێى  بە 

سزاکانى عێراق.

سۆران 2008/9/3 هەفتەنامەى 
هاواڵتى

هەفتەنامەى 
ڕۆژنامەى 
ڕۆژنامە

خاوەن ئیمتیاز

سەرنووسەر

- تارق فاتح حەسەن

- عەدنان عوسمان

8

بە  هەولێر  لێکۆلینەوەى  دادگاى 
نووسراوى ژمارە )3995( ئاگادارى 
بەردەم  لە  دەبێت  کە  کردینەوە 
وەرگرتنى  بۆ  ئامادەبێت  دادگ��ا 
باڵوکردنەوەى  لەسەر  وتەکانى 
هەفتەنامەکەیان  لە  بابەتێک 
دینارى  )میلیارەها  ناونیشانى  بە 
بودجەى هەرێم( لە ژمارە )449(

ى هاواڵتى.

هەولێر 2008/9/3 هەفتەنامەى 
هاواڵتى

خاوەن ئیمتیاز تاریق فاتح 9

هەولێر  لێکۆلینەوەى  دادگ���اى 
  )4060( ژم���ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە 
لە  ئاگادارى کردینەوە کە دەبێت 
چونکە  ئامادەبێت،  دادگا  بەردەم 
تۆمەتبارە بە پێى ماددەى )433( 

لە یاساى سزاکانى عێراق.

هەولێر 2008/9/8 ڕۆژنامەنووس نەبەز گۆران 10
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هەولێر  لێکۆلینەوەى  دادگ���اى 
  )4021( ژم���ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە 
دەبێت  کە  کردینەوە  ئ��اگ��ادارى 
ئ��ام��ادە بێت،  ب���ەردەم دادگ��ا  لە 
چونکە داوایەکى یاساییان لەسەر 
ت��ۆم��ارک��راوە ل��ەالی��ەن )ن��ەج��ات 
حەسەن( و )دڵشاد پیرۆت عەزیز(. 
م��اددەى  پێى  بە  تۆمەتبارن  کە 

)433(ى یاساى سزاکانى عێراق.

هەولێر 2008/8/20 هەفتەنامەى 
ئاوێنە

سەرنووسەر ئاسۆس هەردى 11

بەڕێوەبەرایەتى پۆلیسى پارێزگاى 
ه��ەول��ێ��ر ب��ە ن���ووس���راوى ژم��ارە 
کە  کردینەوە  ئاگادارى   )16680(
دەبێت لە بەڕێوەبەرایەتییەکەیان 
داوای��ەک��ى  چونکە  ئ��ام��ادەب��ێ��ت، 
یاسایی لەسەر تۆمارکراوە، بەپێى 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکانى 

عێراق تۆمەتبارە.

هەولێر 2008/9/11 تەلەفیزیۆنى 
گەلى 

کوردستان

پەیامنێر ه��ێ��م��ن ک��ەری��م م��ام 
ڕەش

12

دادگاى بەرایی چۆمان سکااڵیەکى 
دواى  ت���ۆم���ارک���ردووە،  ل��ەس��ەر 
باڵوکردنەوەى هەواڵیک سەبارەت 
دادگ���اى  گشتى  داواک�����ارى  ب��ە 

ناوبراو.

چۆمان 2008/10/21 رۆژنامەى 
کوردستانى 

نوێ

پەیامنێر مستەفا شێخ محەمەد 13

ئەڤڕۆ  ڕۆژن��ام��ەى   2007/10/23
ل��ەس��ەر   )1090( ژم�����ارە  ل���ە 
لەالیەن  کچێک  زیندانیکردنى 
خ���ێ���زان���ەک���ەی���ەوە ب��اب��ەت��ێ��ک��ى 
باڵوکردەوە دواتر باوکى کچەکە لە 
یاسایی  داوایەکى  دهۆک  دادگاى 
کرد،  تۆمار  هەردووکیان  لەسەر 
دادگاى  لە   2008/7/10 لە  دواتر 
دهۆک فایلى کێشەکە بە قازانجى 
ه���ەردوو ڕۆژن��ام��ەن��ووس داخ��را، 
پێداچوونەوەى  دادگ���اى  پ��اش��ان 
هەولێر لە 2008/10/19 پەسەند 

بڕیارى دادگاى دهۆکى کرد.

دهۆک ڕۆژنامەى 
ئەڤرۆ

خاوەن ئیمتیاز

سەرنووسەر

- فەهیم عەبدوڵاڵ

- بەهجەت هرورى

14

 )22558( ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە 
پۆلیسى  ب��ەرێ��وەب��ەرى  ل��ەالی��ەن 
سەر  لە  یاسایی  داواى  سلێمانى 
تۆمار  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ه���ەردوو 
کە  لێدەکرێت  داوای��ان  دەکرێت، 
سەردانى بنکەى پۆلیسى ڕزگارى 

بکەن.

سلێمانى 2008/11/3 ڕۆژنامەنووس - حەسەن یاسین

- باوەڕ کاکە حەمە

15

پۆلیسى  ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
ئاگادارى  بەنووسراوێک  س��ۆران 
کەنعان  )عیماد  ک��ە  ک��ردی��ن��ەوە 
م���ی���ک���ائ���ی���ل(، س���ک���ااڵی���ەک���ى 
ی���اس���ای���ی ل���ەس���ەر ه��ەرس��ێ 
لە  کردووە،  تۆمار  ڕۆژنامەنووس 
بەڕێوەبەرایەتییەکەیان ئامادەبن، 
چونکە تۆمەتبارن بە پێى ماددەى 
)433(  لە یاساى سزاکانى عێراق.

سۆران 2008/11/24 هەفتەنامەى 
هاواڵتى

هەفتەنامەى 
ڕۆژنامەى 
ڕۆژنامە

سەرنووسەر

پەیامنێر 

- تاریق فاتح حەسەن

- عەدنان عوسمان

- دانا محەمەد قادر 

16
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ڕاپۆرتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
لیواى  گەندەڵییەکانى  ل��ەس��ەر 
سلێمانى پاسەوانى سنور لەالیەن 
)مەال ئەحمەدى( بەرپرسى لیواوە 
بنکەى  ل��ە  یاسایی  داوای��ەک��ى 
تۆمار  لەسەر  بەختیارى  پۆلیسى 

کردووە.

سلێمانى 2008/12/14 گۆڤارى لڤین سەرنووسەر ئەحمەد میرە 17

ل���ەالی���ەن ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
سلیمانى  ه��ات��وچ��ۆى  پۆلیسى 
ڕزگ���ارى  پۆلیسی  ب��ن��ک��ەى  ل��ە 
داوای����ەک����ى ی��اس��ای��ی ل��ەس��ەر 
باڵوکردنەوەى  بەهۆى  تۆمارکرا 
لەسەر  ڕۆژنامەکەدا  لە  بابەتێک 

بەڕێوەبەرایەتیەکەیان.

سلێمانى 2008/12/18 رێبازى ئازادى سەرنووسەر ئەنوەر حسێن 18

سزادان | )2( حاڵەت 

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

س���زاى  دوک�����ان  دادوەرى 
ی���ەک   )1.000.000(
م��ل��ی��ۆن دی���ن���ارى ب��ەس��ەر 
بەهۆى  دا  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
هەواڵێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
ل��ەس��ەر ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
ت��ەن��دروس��ت��ى دوک����ان. لە 
ڕۆژنامەنووسە  ئەو  کاتێکدا 
هەمان  لە   2007/1/10 لە 
هەمان  بڕیارى  بە  شارۆچکە 
دادوەر لەسەر هەمان کێشە 
ش��ەوێ��ک خ��رای��ە زی��ن��دان، 
بە  توانیویەتى  هەرچەندە 
کەموکوڕییەکەى  بەڵگەوە 
ت���ەن���دروس���ت���ى دووک�����ان 
دادوەر  ب��ەاڵم  بسەلمێنێت، 
نەداوە،  بەبەڵگەکانى  گوێى 

سوربووە لەسەر سزادانى. 

دوکان 2008/12/15 ڕۆژنامەنووس گۆران غەریب 1

ب��اب��ەت��ێ��ک  ئ�����ەوەى  دواى 
ل���ە س��ای��ت��ێ��ک��ى ک����وردى 
ب��اڵوک��ردۆت��ەوە، وەزارەت���ى 
ڕۆش��ن��ب��ی��رى ب���ە ڕەس��م��ى 
کە  گۆڤارە،  لەو  گۆشەکەى 
)دەڵێى  ن��اوى  بە  هەفتانە 
دەب���ەم(  پشکۆ  ب��ۆ  دەس���ت 

باڵودەکردەوە وەستاند.

هەولێر 2008 ڕۆژنامەنووس - حەمە سەعید حەسەن 2
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هەوڵى تیرۆر | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە  ک��ە  ه��ەواڵ��ێ��ک  پێى  ب��ە 
هەفتەنامەى  )467(ى  ژمارە 
ه���اواڵت���ى ب���اڵوک���رای���ەوە، 
لە  تایبەت،  سەرچاوەیەکى 
ئاسایشى  بەڕێوەبەرایەتى 
سلێمانى بەو هەفتەنامەیەى 
چەند  ک��ە  ڕاگ���ەی���ان���دووە، 
دەستگیرکردووە،  کەسێکیان 
تیرۆرکردنی  نەخشەى  کە 
رۆژن������ام������ەن������ووس������ی 
ن���اوب���راوی���ان داڕش���ت���ووە.

سلێمانى 2008 گۆڤارى لڤین-   سەرنووسەر- 
ئەندامى کاراى 

سەندیکا 
کوردستان

ئەحمەد میرە 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دووەم

)2008/12/31 - 2008/7/1(
بەرامبەر  پێشێلکاریان  کە  ڕۆژنامەنووسانەى  ئەو  ژمارەى 

کراوە
ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

5 3 تیرۆر 1

2 2 برینداربوون 2

10 9 دەستگیرکردن 3

1 1 ڕفاندن 4

15 8 لێدان 5

9 7 دەستدرێژى 6

10 10 هەڕەشە 7

24 18 داوا تۆمارکردن 8

2 2 سزادان 9

1 1 هەوڵى تیرۆر 10

79 61 کۆى گشتى

کاوە گەرمیانی رۆژنامەنووسێک پێشێلکاریی بەرامبەر ئەنجامدراوە
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2008

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

8 6 تیرۆر 1

17 17 هەڕەشە 2

23 16 پێشێلکاری جۆراوجۆر 3

1 1 بێسەروشوێن 4

67 50 داوا تۆمارکردن 5

2 2 برینداربوون 6

1 1 ڕفاندن 7

15 8 لێدان 8

2 2 سزادان 9

1 1 هەوڵى تیرۆر 10

21 20 دەستگیرکردن 11

9 7 دەستدرێژی 12

167 131 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دووەم 
بەپێى )ڕەگەز، پارێزگا، تیرۆرکراو(

)2008/12/31 - 2008/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى 

پێشێلکارى
ژ

)2(کەرکوک - )1(موسڵ - سۆران مامە حەمە – کەرکوک–
2008/7/22-21

- سێ ڕۆژنامەنووس – موسڵ - 
2008/9/13

- دیار عەباس – کەرکوک – 
2008/10/3

0 2 تیرۆر 1

)1(کەرکوک - )1(بەغدا 0 0 2 برینداربوون 2

)2(هەولێر - )7(سلێمانى 0 0 9 دەستگیرکردن 3

)1(هەولێر 0 0 1 ڕفاندن 4

)3(کەرکوک - )3(هەولێر - )2(
سلێمانى

0 0 15 لێدان 5

)2(کەرکوک - )3(هەولێر - )1(
سلێمانى - )1(خانەقین

0 0 10 دەستدرێژى 6

)7(کەرکوک – )1(هەولێر - )5(
سلێمانى

0 1 9 هەڕەشە 7

)10(هەولێر - )6(سلێمانى - 
)2(دهۆک

0 0 24 داوا تۆمارکردن 8

)1(هەولێر - )1(سلێمانى 0 0 2 سزادان  9

)1(سلێمانى 0 0 1 هەوڵى تیرۆر 10

)20( هەولێر - )25( سلێمانى 
- )9( کەرکوک - )2(دهۆک 
– )1(خانەقین – )1(موسڵ 

–– )1(بەغدا

5 1 75 کۆى گشتى
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دەستگیرکردن | )10( حاڵەت
پێشێلکارى جۆراوجۆر | )19( حاڵەت
سزادان | )2( حاڵەت
تیرۆر | )1( حاڵەت
داوا یاساییەکان | )30( حاڵەت

 ڕاپۆرتى سێیەم
)2009/6/30 - 2009/1/1(
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دەستگیرکردن | )10( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

دادوەرى  ب��ڕی��ارى  ب��ە 
ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەى زاخ��ۆ 
ڕۆژ  م��اوەى ش��ەش  بۆ 
بەپێى  ک��را،  زیندانى 
ماددەى )240(ى یاساى 
س��زاک��ان��ى ع��ێ��راق��ى، 
ب���ەپ���ێ���ى وت���ەک���ان���ى 
ئەمەش  زاخۆ  دادوەرى 
ئەوە  دەرئەنجامى  لە 
مەڵبەندى  کە  هاتووە 
م��اوەى  ب��ۆ  یەکگرتوو 
پەخشى  کاتژمێر  دوو 
ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ەک��ەی��ان 
بەبێ  ب���اڵوک���ردب���ۆوە 
مۆڵەتى  وەرگ��رت��ن��ى 

یاسایی. 

زاخۆ 2009/1/7 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا و 
بەرپرسى 

ڕاگەیاندنى 
مەڵبەندى زاخۆى 

یەکگرتووى 
ئیسالمى 
کوردستان.

جاسم محەمەد حەسەن 1

نووسینێک  ب��ەه��ۆى 
سایتى  ه�����ەردوو  ل��ە 
ک��وردس��ت��ان پ��ۆس��ت و 
سەربەخۆى کوردستان، 
ناوچەى  و  لق  لەالیەن 
ه��ەڵ��ەب��ج��ەى پ��ارت��ى 
کوردستان  دیموکراتى 
لەسەر  یاسایی  داواى 
ت��ۆم��ار ک����را، دواج����ار 
دادگ�����اى  دادوەرى 
هەڵەبجە  لێکۆڵینەوەى 
بەپێى یاساى سزاکانى 
ع���ێ���راق���ى ب���ڕی���ارى 
بۆ  دا  دەستگیرکردنى 

ماوەى چوار ڕۆژ.

هەڵەبجە 2009/1/10 سایتى کوردستان 
پۆست، سەربەخۆى 

کوردستان

ڕۆژنامەنووس ناسیح عەبدولڕەحیم 2

باڵوکردنەوەى  بەهۆى 
بابەتێک لە گۆڤارى ڕیگا 
س��ەرۆک��ى ش��ارەوان��ى 
حاجیاوا داواکى یاسایی 
لەسەر تۆمارکرد، دواتر 
پۆلیسى  داواى  لەسەر 
هەر  سلێمانى  س��ەراى 
کێشەیە  ئ��ەو  س��ەر  لە 
دەستگیرکرا و ڕەوانەى 
یەک  دواى  ک��را،  ڕانیە 
ماڵى  لە  مانەوە  ش��ەو 
ق��ای��م��ق��ام��ى ڕان���ی���ە، 
بەهەوڵ و بەدواداچوون 
پ��ەی��وەن��دی��ک��ردن��ى  و 
نەقیبى ڕۆژنامەنووسان 
و ج��ێ��گ��رى ن��ەق��ی��ب و 
ئەندامێکى ئەنجومەنى 
س����ەن����دی����ک����ا ئ����ەو 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە ئ��ازاد 

کرا.

ڕانیە 2009/1/10 گۆڤارى ڕێگا ڕۆژنامەنووس سۆران عومەر 3
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پ���ۆل���ی���س���ى ک�����ەالر 
تۆمارکردنى  ب��ەه��ۆى 
س��������ێ س������ک������ااڵى 
بۆ  ل��ەس��ەرى  یاسایی 
ڕۆژ  ش����ەش  م�����اوەى 
دەستگیریکرد، دادگایی 
ماددەى  بەپێى  کردنى 
ی��اس��اى  ل���ە   )433(
بوو،  عێراقى  سزاکانى 
دەستگیر  ل��ەوەى  ب��ەر 
ب��ەرچ��اوى  ب��ە  بکرێت، 
کەلەپچەیان  خەڵکەوە 

خستووەتە دەستى.

کەالر 2009/1/28 ئاوێنە ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانى 4

سوکایەتیپێکردن  دواى 
لە  لێى  ڕێگاگرتن  و 
ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارى 
بۆ  ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ى 
کاتژمێر    )5( م���اوەى 
گرتوخانەى  دەخرێتە 

چەمچەماڵ.

چەمچەماڵ 2009/2/16 هەفتەنامەى 
ئاوێنە

پەیامنێر ئاکۆ شوانى 5

ب��ە ب���ڕی���ارى دادگ����اى 
ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەى زاخ��ۆ 
بەپێى ماددەى )211( لە 
یاساى سزاکانى عێراقى، 
ب��ۆ م����اوەى س��ێ ڕۆژ 
بیانووى  کرا،  دەستگیر 
ئەو بڕیارە ئەوەبوو کە 
ئاوێنە  هەفتەنامەى  لە 
دی��دارێ��ک��ى ل��ەگ��ەڵ��دا 

کراوە.

زاخۆ 2009/2/26 ڕۆژنامەنووس جاسم محەمەد حەسەن 6

 )433( م��اددەى  بەپێى 
سزاکانى  ی��اس��اى  ل��ە 
بڕیارى  بە  و  عێراقى 
لێکۆڵینەوەى  دادگ���اى 
ده�����ۆک، ب���ۆ م����اوەى 
دەستگیرکرا،  شەوێک 
باڵوکردنەوەى  بەهۆى 
ه������ەواڵ������ێ������ک ل���ە 
لە  ئەمەش  ئاکانیوز، 
ئ��ەوەوە  دەرئەنجامى 
ئەفسەرێکى  کە  ب��ووە 
داواى  پ����ۆل����ی����س 
ل��ەس��ەر ه��ەردووک��ی��ان 
چونکە  تۆمارکردبوو، 
ئەو  وتەکانى  بەپێى 
ئەفسەرە، کە هەواڵێکى 
ڕۆژنامەنووس  دوو  بە 
لێکردوون،  داواى  داوە، 
ل��ە ه��ەواڵ��ەک��ە ن��اوى 
هەردوو  بەاڵم  نەبەن، 
بە  ڕۆژن����ام����ەن����ووس 
پ���ێ���چ���ەوان���ەى ئ���ەو 
ڕێ���ک���ەوت���ن���ە ن����اوى 
وەکو  ئەفسەرەکەیان 
س���ەرچ���اوەى ه���ەواڵ 

باڵوکردۆتەوە.

دهۆک 2009/3/31 ئاکانیوز ڕۆژنامەنووس

بەرپرسى 
ئاکانیوز

- لەزگین جوقى

- سەباح ئەتروشى

7
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ل����ەالی����ەن دادگ������اى 
ل���ێ���ک���ۆڵ���ی���ن���ەوەى 
بەپێى  چ��ەم��چ��ەم��اڵ، 
ماددەى ))48 لە یاساى 
س���زاک���ان���ى ع��ێ��راق��ى 
ماوەى  بۆ  و  دەگیرێت 
)8( ڕۆژ لە گرتووخانەى 
ئ�����ەو ش���ارۆچ���ک���ەی���ە 
دەم����ێ����ن����ێ����ت����ەوە، 
ه����ۆک����ارەک����ەش����ى 
دەگ�����ەڕێ�����ت�����ەوە ب��ۆ 
ه��ێ��رش��ک��ردن��ە س��ەر 

ئایین.

چەمچەماڵ 2009/5/11 گۆڤارى رێالو سەرنووسەر شێرکۆ محەمەد مستەفا 8

م����ەف����رەزەی����ەک ل��ە 
شارۆچکەى  ئاسایشى 
دەستگیرى  خەلیفان 
دواى  و  دەک��������ەن 
پێکردن،  سوکایەتى 
بۆ  دەی����گ����وازن����ەوە، 
ئاسایشى  ب���ارەگ���اى 
دواى  خ���ەل���ی���ف���ان، 
ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەک��ى 
ئ���ەوەى  دواى  و  زۆر 
سەندیکاش  ناسنامەى 
دەخ����ات����ە ب������ەردەم 
ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى، 
بەاڵم دادى نادات و بۆ 
کاتژمێر  ی��ەک  م���اوەى 

دەیهێڵنەوە.

خەلیفان 2009/5/17 ڕادیۆى نەوا پەیامنێر ئیسماعیل محەمەد 9

چەکدار  مەفرەزەیەکى 
ک����ە خ����ۆی����ان وەک����و 
ن��اس��ان��دووە،  ئاسایش 
داواى  ئ���ەوەى  ب��ەب��ی 
لێبکەن  ن��اس��ن��ام��ەى 
یاخود هیچ پرسیارێکى 
دەستگیرى  لێبکەن 
دەیبەن  دواتر  دەک��ەن، 
ب����ۆ ش���وێ���ن���ێ���ک ک��ە 
پ���ێ���واب���ووە ب���ارەگ���اى 
ئ���اس���ای���ش���ە، پ��اش��ان 
ب��ەگ��ی��راوى ن��اردی��ان 
ب��ۆ ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
پۆلیسى هەولێر و هەر 
بۆ  بردیان  ش��ەوە  ئ��ەو 
ب��ۆ ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
پ��ێ��ی��ان  و  پ���ۆل���ی���س 
ب���ەه���ەڵ���ە  ت����ۆ  وت 
گ���ی���راوی���ت، ل��ەک��ات��ى 
ى  کە نە د کر ستگیر ە د
ئ�����ازارى دەروون���ی���ان 
ه���ەڕەش���ەى  داوەو 
ج���ۆراوج���ۆری���ش���ی���ان 

لێکردووە.

هەولێر 2009/6/2 ڕۆژنامەى گەنجانى 
سەربەخۆ

سەرنووسەر هەڵۆ خەلیل کاکەوەیس 10
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )19( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لەالیەن  مانگ  دوو  ماوەى  بۆ 
دەزگ���اک���ەی���ەوە م��ووچ��ەى 
هیچ  ب��ەب��ێ  ن����ەدراوەت����ێ، 

هۆکارێک.

2009 دەزگاى عێراقى 
نوێ

ڕۆژنامەنووس هەڤاڵ شێخە مەحمود 1

سلێمانى  پۆلیسى  بنکەى  لە 
داواى یاسایی لەسەر هاواڵتى 
)ف���ەرەی���دون ع��ەب��دول��ق��ادر( 
سوکایەتى  چونکە  تۆمارکرد، 
لەسەر  جنێوى  و  هەڕەشە  و 
بە  هەواڵێک  ب��اڵوک��رن��ەوەى 
ڕۆژنامەنووس )ئاسۆ سەراوى( 

کردووە.

سلێمانى 2009/1/21 هەفتەنامەى 
ئاوێنە

پەیامنێر ئاسۆ سەراوى 2

ل��ەک��ات��ى ئ���ام���ادەک���ردن���ى 
ئاسایشى  لەالیەن  ڕاپۆرتێک 
بەرامبەر  توندوتیژى  هەولێر 
دەکرێت و کامێراو ڕێکۆردەرى 
بۆى  پاشان  لێدەسێندربێت، 

دەگەڕێنرێتەوە.

هەولێر 2009/2/13 ڕۆژنامەى ئااڵى 
ئازادى

کەناڵى دیجلە

پەیامنێر سەرباز سیامەند 3

ل���ەس���ەر ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
بەپێى  شیکارى  بابەتیکى 
ژمارە  بەچوار  خۆى  وتەکانى 

مۆبایل هەرەشەى لێکراوە.

2009/2/18 ڕۆژنامەنووس بەهمەن غەفور ئەحمەد 4

www.chak.( ماڵپەڕى  لە 
بە  ک��ەس��ێ��ک  چ��ەن��د   )info
نووسین سوکایەتى پێدەکەن 
هەڵدەبەستن،  ب��ۆ  شتى  و 
تۆمەتى  خ��راپ��ت��ر،  ل���ەوەش 
گوایە  پ��اڵ��ى  دەدەن���ە  ئ���ەوە 
ن����اوى الی��ەن��ێ��ک��ى ک���وردى 
ب���ە ت��ی��رۆری��س��ت ه��ێ��ن��اوە، 
ئ�����ەوەش دەب��ێ��ت��ە م��ای��ەى 
ئ�����ەوەى ژی���ان���ى ب��ک��ەوێ��ت��ە 
خۆى  هەروەکو  مەترسییەوە، 
دەڵ��ێ��ت، ئ��ەوان��ەى ب��ەو کارە 
بریتین  دژی��ن  و  هەڵساون 
ڕۆژنامەنووسان)عومەر  لە 
ق��ادرى(  ئەمیرى  م��ح��ەم��ەد، 
ک��ە ه��ەردووک��ی��ان ئ��ام��ۆزاى 
ی��ەک��ت��ری��ن، ج��گ��ە ل���ەوەش 
ت���ۆم���ەت���ى ئ���ەوەش���ی���ان 
کوردستان  لە  کە  داوەتەپاڵ، 
پارەى  خۆى  ب��ەرژەوەن��دى  بۆ 
بەبێ  لە خەڵک کۆکردۆتەوە، 
ئەوەى هیچ بەڵگەیەک لەسەر 
کە  هەبێت،  تۆمەتانە  ئ��ەو 

دراوەتە پاڵى.

لە ڕێگاى 
ماڵپەڕ

2009 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا

عەلى مەحمود محەمەد 5
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ل����ەالی����ەن ب���ەڕێ���وەب���ەرى 
لە  قەرەهەنجیر  شارۆچکەى 
هەڕەشەى  ک��ەرک��وک  نزیک 
لەالیەن،  دوات��ر  و  لێدەکرێت 
ئەو  خ��ودى  پاسەوانەکانى 

بەڕێوبەرە دارکارى دەکرێت.

کەرکوک 2009/3/31 کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

پەیامنێر هەردى ئەبوبەکر 6

لەسەر باڵوکردنەوەى بابەتێک 
ئ��ازاد  پردێى  ڕۆژن��ام��ەى  لە 
شارەوانى  سەرۆکى  لەالیەن 
پردێ و لە بەرچاوى قایمقامى 
لە  ژم���ارەی���ەک  ک��ەرک��وک و 
ب���ەرپ���رس���ان ه���ەڕەش���ەى 
لێدەکرێت و پێى  جۆراوجۆرى 

دەوترێت زیندانیت دەکەین.

پردێ 2009/4/1 ڕۆژنامەى 
پردێى ئازاد-

 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

سەرنووسەر- 
ئەندامى لقى 
کەرکوکى 
سەندیکا

فازڵ ڕەشید
)ڕابەر ڕەشید(

7

نەناسراو  کەسانێکى  لەالیەن 
دەکرێتە  هێرش  سلێمانى  لە 
جامى  و  ئۆتۆمبێلەکەى  سەر 
ئۆتۆمبێلەکەى دەشکێندرێت و 
گوللەیەکى دەمانجەش وەکو 
هەڕەشەکردن  بۆ  ئاماژەیەک 
بە  ئۆتۆمبێلەکەى  ن��او  ل��ە 
پەنا  دوات��ر  دەهێڵدرێت،  جێ 
دەباتە بەر پۆلیسى سلێمانى 
بەرامبەرى  ک��ردەوەی��ەى  لەو 
ئ���ەن���ج���ام���دراوە ئ���اگ���ادارى 

کردونەتەوە.

سلێمانى شەوى
20009/4/11-10

هەفتەنامەى 
ڕووداوو

پەیامنێر ئازیز مەحمود 8

ل����ە ک���ات���ێ���ک���دا خ��ەری��ک��ى 
ئ����ەن����ج����ام����دان����ى ک�����ارى 
ڕۆژنامەنووسى بووە، لەالیەن 
ڕێگاى  چ��ەک��دارێ��ک،  چ��ەن��د 
ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ئ���ەو ک���ارەى 
زۆر  بە  دوات��ر  و  لێدەگیرێت 
و  دەکرێت  ئۆتۆمبێل  سوارى 
بەڕێوەبەرى  بەردەم  دەیبەنە 
سنورى  لە  ڕزگ��ارى  ناحیەى 
ناسنامەکەى  دوات��ر  هەولێر 
کە هى ئەندامیتى سەندیکاى 
کوردستانە  رۆژنامەنووسانى 
بە زۆر لێیدەسەندرێت، لەگەڵ 

ژمارە مۆبایلەکەى.

2009/5/3 ڕۆژنامەنووس بەکر تەیفور 9

ل���ەالی���ەن پ��ۆل��ی��س��ى ش��ارى 
کرایە  دەستدرێژى  کەرکوک 

سەر.

کەرکوک 2009/5/17 پەیامنێر- 
ئەندامى کاراى 

سەندیکا

کاروان ستار ڕەفیق 10

کەرکوکەوە  پۆلیسى  لەالیەن 
دەستدرێژى دەکرێتە سەرى.

کەرکوک 2009/5/17 ڕۆژنامەى 
هەولێر- 

پەیامنێر- 
ئەندامى کاراى 

سەندیکا

هەژار ڕەشید 11
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ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى ڕادی���ۆى 
هاواڵتى  ڕۆژن��ام��ەى  و  ن��ەوا 
ب����ەن����ووس����راوى ڕەس��م��ى 
کردەوە  سەندیکاى  ئاگادارى 
لە  حزبى  بەرپرسێکى  ک��ە 
ژمارە  بە  دوک��ان  شارۆچکەى 
 )0770686374( مۆبایلى 
ڕۆژنامەنووس  لە  هەڕەشەى 
ڕۆژنامەکە  و  دوکانى  گۆران 
کردووە، لەسەر باڵوکردنەوەى 
ئەو  بەرپرسە  ئەو  هەواڵێک 

هەموو هەڕەشەی لێکردووە.

دوکان شەوى
2009/5/31-

30

ڕادیۆى نەوا پەیامنێر گۆران دوکانى 12

لڤین  گۆڤارى  ب��ەڕێ��وەب��ەرى 
پێى ڕاگەیاندین، کە بە ژمارە 
 )94077091487( مۆبایلى 
و  سەرنووسەر  لە  هەڕەشە 
گڤارى  سەرنووسەرى  جێگرى 

لڤین کراوە.

لە ڕێگاى 
مۆبایلەوە

2009 گۆڤارى لڤین - سەرنووسەر
- جێگرى 
سەرنووسەر

- ئەحمەد میرە
- هێمن باقر

13

ل���ەس���ەر ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
ب��اب��ەت��ێ��ک��ى ڕۆژن���ام���ەوان���ى 
لەالیەن بەڕێوەبەرى پۆلیسى 
ت��اوان��ى ک��ۆی��ە ه��ەڕەش��ەى 
لێکرا، هەروەها بە مۆبایلیش 

هەڕەشەى لێکراوە.

کۆیە ڕۆژنامەنووس شاخەوان مەحمود 14

ئامێدى  ئاسایشى  ل��ەالی��ەن 
کارى  ئەنجامدانى  لەکاتى 
کامێراکەى  ڕۆژنامەنووسى 

لێسەندرا.

ئامێدى 2008/6/14 تەلەفزیۆنى 
یەکگرتوو

پەیامنێر - ڕێمان ئیحسان سەعدى 15

م���ەک���ت���ەب���ى ن����اوەن����دى 
ڕاگەیاندنى پارتى دیموکراتى 
ک��وردس��ت��ان ب��ە ن��ووس��راوى 
کردین  ئ���اگ���ادارى  ڕەس��م��ى 
مۆبایلەکانى  ژم��ارە  بە  کە 
0 7 7 1 0 1 9 2 8 8 6 - (
هەڕەشەى   )07710387954
تا کوشتن،  جۆراوجۆرلە جنێو 
لە ژمارەیەک ڕۆژنامەنووسانى 
ڕاگەیاندنەکەیان  ک��ادی��رى 
کراوە. شەوى 2009/6/21-20 
)ئازاد حەسیب  ڕۆژنامەنووس 
ق����ەرەداغ����ى( ب���ە م��وب��ای��ل 
بە  ک��ەوا  ڕاگ��ەی��ان��دی��ن  پێى 
07700506621-( ژمارەکانى 
چەندین   )07709886983
ج��ار ه��ەڕەش��ەى ل��ێ��ک��راوە و 
کە  لێکردوە  ئەوەیان  داواى 
ئەگەر واز لە نووسین و کارى 
نەهێنێت  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 

سزاى قورسى دەدەن.

2009

ڕۆژنامەى 
هەولێر

گۆڤارى گواڵن

بەرپرسى 
ناوەندى 

ڕاگەیاندنى 
پ.د.ک

ئەندامى 
مەکتەب

ڕۆژنامەنووس

سەرنووسەر

سەرنووسەر

- سەرۆ قادر

- ئازاد حەسیب قەرەداغى

- بەختیار شاخى

- جەواد قادر

- فوئاد سدیق سابیر

16
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ل��ە ن���او ش����ارى م��وس��ڵ لە 
ک��ات��ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارى 
بەر  کەوتە  رۆژنامەنووسى 
تاقمێکى  ل��ێ��دان��ى  ش���ااڵوى 
دواى  و  پۆلیس  چ��ەک��دارى 
سوکایەتی پێکردن و گوشارى 
دەستگیرکردنى  و  دەروون��ى 
ئینجا  م��اوەی��ەک��ى ک��ەم،  ب��ۆ 

ئازادیان کرد.

موسڵ 2009 ڕۆژنامەنووس سەعید مەم و زینى 17

لیژنەى نەهێشتنى زیادەڕۆیی 
نوێنەرانى  لە  پێکهاتبوو  کە 
)شارەوانى، ئاسایش، چاودێرى 
قائیمقامیەت(  تەندروستى، 
خاوەنى  بە  کە  ئ��ەوەى  دواى 
مەتین)باوەڕ  پەرتووکخانەى 
ئەحمەد میقداد( ڕادەگەیەنن، 
ک���ە زی����ادەڕۆی����ی ب����ەردەم 
پ��ەرت��وک��خ��ان��ەک��ەى، الب��ب��ات، 
دەڵێت  لێژنەکە  وەک  ب��ەاڵم 
دواتر  ن��ەک��ردوون،  گوێى  بە 
چەند  ئ��ەو  ن��اوب��راو،  لێژنەى 
لڤینى  گ��ۆڤ��ارى  ژم��ارەی��ەى 
ئەحمەد( )باوەڕ  کردووە  حجز 
یشى بۆ ماوەى بیست و چوار 
ک��ردووە،  دەستگیر  کاتژمێر 
بەڕێوەبەرایەتى  لە  هەروەها 
بەڵێننامەیان  ئاسایشیش، 
جارێکى  کە  پڕکردۆتەوە  پێ 
دووب��ارە  زیادەڕۆییە  ئەو  تر 

نەکاتەوە.

هەولێر 2009/6/23 مەتین خاوەنى 
پەرتوکخانە

باوەڕ ئەحمەد میقداد 18

لە کاتى تەقینەوەى شۆریجە 
تیمێکى تەلەفزێونى کەرکوک 
گواستنەوەى  مەبەستى  بە 
ڕووداوەک��������ە دەچ���ن���ە ئ��ەو 
بەر  دەکەوێتە  دواتر  شوێنە، 
جگە  ئاسایشەکان   ش��ااڵوى 
لە لێدان و گوشارى دەروونى 

کامێراکەشى لێدەستێنن.

کەرکوک 2009/6/30 تەلەفزێۆنى 
کەرکوک

کامێرامان سۆران ئیسماعیل 19

سزادان | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بڕیارى  کۆیە  کەشفى  دادگ��اى 
 ،000  ،3( بڕى   بە  دا  سزادانى 
بە  دی��ن��ار،  ملیۆن  س��ێ   )000
ئامادەنەبوو  ئ��ەوەى  بیانووى 
ئاشکرا  ه��ەواڵ  سەرچاوەیەکى 
حەوتەم  م��اددەى  بەپێى  بکات، 
ل��ە ی��اس��اى ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى لە 
بۆى  سەرنووسەر  کوردستان، 
ه��ەی��ە س����ەرچ����اوەى ه���ەواڵ 
ئ��اش��ک��را ن��ەک��ات، ب��ۆی��ە ئ��ەم 
ب���ڕی���ارە پ��ێ��چ��ەوان��ەى ی��اس��اى 

ڕۆژنامەگەریە.

کۆیە 2009/2/15 هەفتەنامەى 
ئاوێنە

سەرنووسەر شوان محەمەد 1
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پ���اش ئ�����ەوەى )م����ام ج���ەالل 
ت��اڵ��ەب��ان��ى( س���ەرۆک ک��ۆم��ارى 
یاسایی  س��ک��ااڵی��ەک��ى  ع��ێ��راق 
هاواڵتى  هەفتەنامەى  لەسەر 
تۆمارکرد،  سەرنووسەرەکەى  و 
بەهۆى باڵوکردنەوەى بابەتێکى 
 2009/3/15 ڕۆژى  ڕۆبن  مایکڵ 
 ،13( بەبڕى  سلێمانى  دادگ��اى 
ملیۆن  س��ی��ان��زە   )000  ،000
و  هاواڵتى  هەفتەنامەى  دینار 
سەرنووسەرەکەى بەپێى یاساى 
ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان سزا 

دا.

سلێمانى 2009/3/15 ئاوێنە سەرنووسەر

ڕۆژنامە

- سەرنووسەرى

- هەفتەنامەى هاواڵتى

2

تیرۆر | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

خۆى  ماڵەکەى  بەردەم  لە 
لە  حجر(  )وادى  لەگەرەکى 

شارى موسڵ شەهید کرا.

موسڵ 2009/2/5 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کاراى 
سەندیکا

سەالم عەرەب دۆسکى 1

داوا یاساییەکان | )30( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
پارێزگاى هەولێر، بە نووسراوى 
کردین  ئاگادارى   )867( ژم��ارە 
ک��ە ه����ەردوو ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
تۆمەتبارن بەپێى ماددەى )372( 
پێچەوانەى  نووسراوە  ئەم  کە 
ی���اس���اى ڕۆژن���ام���ەگ���ەری���ە، 
چ���ون���ک���ە ڕۆژن����ام����ەن����ووس 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى  ی��اس��اى  بەپێى 
ل����ە ک����وردس����ت����ان دادگ������اى 
تر. یاسایەکى  ن��ەک  دەک��رێ��ت 

هەولێر 2009/1/4 ڕۆژنامەى 
هەواڵ 

ڕۆژنامەنووس - شوان داودى
- شازین هێرش

1

ڕانیە  لێکۆڵینەوەى  دادگ����اى 
 )2( ژم�����ارە  ن����ووس����راوى  ب���ە 
تۆمەتبارە  کە  کردین،  ئاگادارى 
لە   )433( م�����اددەى  ب��ەپ��ێ��ى 
ی���اس���اى س��زاک��ان��ى ع��ێ��راق��ى 
ل��ە ک��ات��ێ��ک��دا، ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى  ی��اس��اى  بەپێى 
ل���ە ک���وردس���ت���ان م��ام��ەڵ��ەى 
ی��اس��ای��ی ل��ەگ��ەڵ��دا دەک��رێ��ت.

سلێمانى 2009/1/4 گۆڤارى 
هەرێمى 
کوردستان

سەرنووسەر شێرزاد 
عەبدولڕەحمان

2
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پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
نووسراوى  بە  هەولێر  پارێزگاى 
کردین  ئاگادارى   )775( ژم��ارە 
بەڕێوەبەرایەتى  لەالیەن  کە 
ب��ڕی��ارى  ش���ەق���اڵوە،  پۆلیسى 
دەس���ت���گ���ی���رک���ردن���ى ه��ەی��ە، 
ئێمە  ل��ە  ڕەزام���ەن���دى  داواى 
دەک������ات، ه���ۆک���ارى ب��ڕی��ارى 
ن��ووس��راوەک��ەدا  لە  گرتنەکەى 
ن��ەک��راوەت��ەوە. ڕوون  ئێمە  بۆ 

هەولێر 2009/1/18 ڕۆژنامەنووس دانا حەمەد قادر 3

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
 )276( ژم���ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە 
تۆمەتبارە  ک��ردی��ن،   ئ��اگ��ادارى 
بەپێى ماددەى )433( لە یاساى 
سزاکانى عێراقى، ئەو نووسراوە 
پێچەوانەى یاساى ڕۆژنامەگەریە، 
چ��ون��ک��ە ڕۆژن���ام���ەن���ووس لە 
س���ەر ک���ارى ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
لە  رۆژنامەگەرى  یاساى  بەپێى 
دادگاى  و  بانگهێشت  کوردستان 
تر. یاسایەکى  بە  دەکرێت نەک 

هەولێر 2009/1/19 گۆڤارى 
جیهان

سەرنووسەر نەبەز گۆران 4

دادگ��������اى ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەى 
ران��ی��ە ب��ە ن���ووس���راوى ژم���ارە 
کە  ک��ردی��ن  ئ���اگ���ادارى    )30(
ت��ۆم��ەت��ب��ارن ب��ەپ��ێ��ى م���اددەى 
رۆژن��ام��ەگ��ەرى،  یاساى  لە   )9(
چ��ون��ک��ە ل���ەالی���ەن ه����ەردوو 
ئەحمەد  )ع��ەب��دوڵ��اڵ  ه��اواڵت��ى 
شەرف(  سەعید  عەزیز  و  خدر 
داوای����ان ل��ەس��ەر ت��ۆم��ارک��راوە.

ڕانیە 2009/1/20 ڕۆژنامەنوس - ماکوان کەریم
- سۆران عومەر

5

پۆلیسى  ب��ن��ک��ەى  ل���ەالی���ەن 
یاسایی  سکااڵیەکى  بێتواتە 
ل��ە س���ەرى ت���ۆم���ارک���راوە، بە 
ب���ی���ان���ووى ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
)47(ى  ژم����ارە  ل��ە  ه��ەواڵ��ێ��ک 
)هاواڵتیەک  ناوى  بە  ڕۆژنامەکە 
دەک����ات(. چ���ەک  پ��ۆل��ی��س  دوو 

بێتواتە 2009/1/23 ڕۆژنامەى 
پروشە

پەیامنێر سوارە حەمەد 
عەبدوڵاڵ

6

ل��ە ب��ن��ک��ەى پ��ۆل��ی��س��ى ک��ەالر 
یاسایی  سکااڵیەکى  هاواڵتیەک 
لەسەر تۆمار دەکات بە تۆمەتى 
)29(ى ئەو  ئەوەى کە لە ژمارە 
ڕۆژنامەیە سوکایەتى پێکردووە.

کەالر 2009/1/26 مانگنامەى 
ئەمڕۆ

سەرنووسەر الوان ئەحمەد 7

بەڕێوەبەرایەتى گشتى پۆلیسى 
ژم��ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە  هەولێر 
ک��ردی��ن  ئ���اگ���ادارى   )1103(
تۆمەتبارە بەپێى ماددەى )433( 
چونکە  س���زاک���ان،  ی��اس��اى  ل��ە 
سۆفى(  وەلى  )مەجید  دادخ��واز 
ک��ردووە،  تۆمار  لەسەر  داواى 
ئ���ەو ن���ووس���راوە پ��ێ��چ��ەوان��ەى 
ی���اس���اى ڕۆژن���ام���ەگ���ەری���ە، 
بەپێى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  چونکە 
ی��اس��اى ک���ارى ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 
دەکرێت  دادگ��اى  و  بانگهێشت 
ن����ەک ب���ە ی���اس���اک���ان���ى ت��ر.

هەولێر 2009/1/28 ڕۆژنامەنووس هەڵۆ کەرکوکى 8
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 )3446( ژم���ارە  ب��ەن��ووس��راوى 
هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
دادگا  لە  کە  کردین  ئ��اگ��ادارى 
ک���راوە،  ت��ۆم��ار  ل��ەس��ەر  داواى 
چونکە تۆمەتبارە بەپێى ماددەى 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى. یاساى  لە   )9(

هەولێر 2009 گۆڤارى 
جیهان

سەرنووسەر نەبەز گۆران 9

دادگاى لێکۆڵینەوەى هەولێر بە 
نووسراوى ژمارە )564( ئاگادارى 
بەپێى  تۆمەتبارە  کە  کردین 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکان، 
ئەو نوسراوەى دادگا پێچەوانەى 
چونکە  ڕۆژنامەگەریە،  یاساى 
یاساى  بەپێى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
کورستان  ل��ە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 
دەکریت  دادگ��اى  و  بانگهێشت 
س��زاک��ان. ی��اس��اى  بەپێى  ن��ەک 

هەولێر 2009/2/4 ڕۆژنامەى 
المدى

خاوەن ئیمتیاز و 
سەرنووسەر

فەخرى کەریم 10

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
نووسراوى  بە  هەولێر  پارێزگاى 
ئ���اگ���ادارى   )2853( ژم�����ارە 
ک��ردی��ن ک��ە ت��ۆم��ەت��ب��ارە بۆیە 
پۆلیسى  بنکەى  ل��ە  پێویستە 
جێى  ئ��ام��ادەب��ێ��ت.  خ��ان��ەق��ا 
بەڕێوەبەرایەتیە  ئ��ەو  ب��اس��ە 
ه���ۆک���ارى ت��ۆم��ەت��ب��ارک��ردن��ى 
ئ���ەو ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ەى بۆ 
ن���ەک���ردۆت���ەوە. ڕوون  ئ��ێ��م��ە 

هەولێر 2009/2/19 رۆژنامەنووس ئیبراهیم عەلى 11

بابەتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
رۆژن��ام��ەى  )425(ى  ژم���ارە  ل��ە 
)بووجەى  ن��اوى  بە  ڕۆژن��ام��ەى 
ش����ارێ����ک ب����ۆ س��ەن��ت��ەرێ��ک 
قایمقامى  دەک��رێ��ت(،  س���ەرف 
دەربەندیخان سکااڵیەکى یاساى 
لەسەر تۆمار کرد، دواتر دادوەر 
بەبڕى )5، 000، 000( پێنج ملیۆن 
ڕۆژى  تاکو  کەفالەت  بە  دینار 
کرد. ئازاد  کردنەکەى  دادگایی 

دەربەندیخان 2009/2/24 ڕۆژنامەنووس حوسێن لەتیف 12

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
ژمارە  ن��ووس��راوى  بە  گەرمیان 
ک��ردی��ن  ئ���اگ���ادارى   )1777(
دەستگیرکردنى  ب��ڕی��ارى  ک��ە 
ه����ۆک����ارى  دی��������ارە  داوە، 
بۆ  دەس��ت��گ��ی��رک��ردن��ەک��ەی��ان 
ن���ەک���ردۆت���ەوە. ڕوون  ئ��ێ��م��ە 

گەرمیان 2009/3/10 ماڵپەڕى 
کوردستان

سەرنووسەر ڕێبین ئازاد 13

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
ب��ە ن��وس��راوى ڕەس��م��ى ژم��ارە 
ک��ردی��ن  ئ���اگ���ادارى   )3854(
لەیاساى   )4( م���اددەى  بەپێى 
ڕۆژن���ام���ەگ���ەرى ت��ۆم��ەت��ب��ارن.

هەولێر 2009 ڕۆژنامەى 
هەولێر

خاوەن ئیمتیاز
سەرنووسەر

- نەوزاد هادى
- جەواد قادر

14

لە  لڤین  گۆڤارى  ئ��ەوەى  دواى 
خۆیدا  ژم��ارەک��ان��ى  لە  یەکێک 
بانقى  )کێ  بەناوى  ڕاپۆرتێکى 
باڵوکردەوە  ب��ڕى(   هەڵەبجەى 
جۆراوجۆر  خەڵکانێکى  لەالیەن 
و  دێ��ری��ن  پێشمەرگەى  وەک��و 
بنەماڵەى شەهیدان پانزە داواى 
ک��راوە. تۆمار  لەسەر  یاسایی 

هەڵەبجە 2009/3/20 گۆڤارى لڤین 15
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پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
پارێزگاى سلێمانى بە نووسراوى 
کردین،  ئاگادارى   )6057( ژمارە 
دەستگیرکردنى  ب��ڕی��ارى  ک��ە 
ه�����ەردوو ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ان 
بەپێى  چونکە  پ��ێ��گ��ەش��ت��ووە، 
ماددەى )433( لە یاساى سزاکان 
تۆمەتبارن، دیارە ئەو نووسراوەى 
دادگا پێچەوانەى یاسایە، چونکە 
یاساى  بەپێى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
کوردستان  ل��ە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 
دەکرێت. دادگ��اى  و  بانگهێشت 

سلێمانى 2009/3/29 هاواڵتى رۆژنامەنووس - عەدنان عوسمان
- تاریق فاتح 

حەسەن

16

دادگ��������اى ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەى 
ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە  هەولێر، 
کە  ک��ردی��ن  ئ��اگ��ادارى   )686(
ک���راوە. ت��ۆم��ار  ل��ەس��ەر  داواى 

هەولێر 2009/3/31 ڕۆژنامەنووس دانا حەمەد قادر 17

هەولێر- لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
س����ۆران ب��ە ن���وس���راوى ژم���ارە 
کە  ک��ردی��ن  ئ��اگ��ادارى   )189(
تۆمەتبارە بەپێى ماددەى )433( 
نووسراوى  سزاکان،  یاساى  لە 
دادگ����ا پ��ێ��چ��ەوان��ەى ی��اس��ای��ە، 
سەر  لە  ڕۆژنامەنووس  چونکە 
ڕۆژنامەنووسى  پیشەیی  کارى 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى  ی��اس��اى  بەپێى 
ل���ە ک���وردس���ت���ان ت��ۆم��ەت��ب��ار 
تر. یاسایەکى  ن��ەک  دەک��رێ��ت 

هەولێر 2009/4/5 ڕۆژنامەنووس دانا حەمەد قادر 18

ب����ەه����ۆى ب����اڵوک����ردن����ەوەى 
ئاودێر  ڕۆژنامەى  لە  هەواڵێک 
لە  )تۆمەتبارێک  ناونیشانى  بە 
ڕادەکات(  پۆلیس  حەوت  دەست 
سەر  ل��ە  یاسایی  سکااڵیەکى 
ڕۆژنامەیە  ئەو  سەرنووسەرى 
تۆمارکرا، دواتر بە بڕى )3، 000، 
000( سێ ملیۆن دینار کەفالەت 
دەستپێکردنى  ڕۆژى  ت��اک��و 
ئ��ازادک��را. کردنەکە  دادگ��ای��ى 

سلێمانى 2009 ڕۆژنامەى 
ئاودێر

سەرنووسەر 19

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
 )3657( ژم���ارە  ن��وس��راوى  ب��ە 
داوایەکى  کە  کردین  ئاگادارى 
کە  تۆمارکراوە  لە سەر  یاسایی 
تۆمەتبارە  نوسراویان  بەپێى 
یاساى  لە   )9( م��اددەى  بەپێى 
کوردستان. لە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 

هەولێر 2009 گۆڤارى گواڵن سەرنووسەر فوئاد سدیق سابیر 20

سلێمانى  ک��ەت��ن��ى  دادگ�����اى 
ب��ە ن��وس��راوى ڕەس��م��ى ژم��ارە 
لە  ئاگادارى کردین کە   )1217(
ڕەشید(  حەمە  )مەحمود  الیەن 
س��ک��ااڵى ل��ەس��ەر ت��ۆم��ار ک��راوە 

سلێمانى 2009/4/15 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر ئومێد عارف 
محەمەد

21
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هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
 )350( ژم���ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە 
ه��ەردوو  کە  کردین  ئ��اگ��ادارى 
لەسەر  داوای��ان  ڕۆژنامەنووس 
تۆمەتبارن  چونکە  کراوە  تۆمار 
یاساى  لە   )9( م��اددەى  بەپێى 
کوردستان. لە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 

هەولێر 2009/4/17 ڕادیۆى نەوا ڕۆژنامەنووس - کوردە حەسەن 
جەالل

- هەوار عەلى

22

ڕۆژن����ام����ەن����ووس )ب���وره���ان 
ئ��اگ��ادارى  نامەیەک  ب��ە  ق���ادر( 
ک��ردی��ن، ب��ە ب��ێ ئ���ەوەى هیچ 
بکرێتەوە  ڕەسمى  ئاگاداریەکى 
لەو  زانیاریەکى  ج��ۆرە  هیچ  و 
جار  یەکەم  هەبێت،  ب��ارەی��ەوە 
ل��ەالی��ەن   2009/3/8 ڕۆژى 
بڕیارى  شادى  پۆلیسى  بنکەى 
دەستگیرکردنى دراوە، دووەمیان 
بڕیارەى  ئ��ەو   2009/4/20 لە 
و  ک��راوەت��ەوە  ن��وێ  سەرلەنوێ 
ئەوجارەشیان بڕیارى گرتنەکەی 
بنکەى  و  بازگە  هەموو  بەسەر 
بورهان  باڵوکردۆتەوە،  پۆلیس 
ق����ادر ل��ە ن��ام��ەک��ەى ئ��ام��اژە 
ئێستا  تاکو  ک��ە  دەک���ات  ب��ەوە 
دەستگیرکردنەکەى  ه��ۆک��ارى 
کێ  ن��اش��زان��ێ��ت  و  ن��ازان��ێ��ت 
ک��ردووە. تۆمار  لەسەر  داواى 

هەولێر 2009/4/22 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر بورهان قادر 23

پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
نوسراوى  بە  هەولێر  پارێزگاى 
ئیمزاى  ب��ە   )8457( ژم����ارە 
ئاگادارى  پۆلیس  بەڕێوەبەرى 
بنکەى  لە  دەبێت  کە  کردین 
ئامادەبێت. ئ���ازادى  پۆلیسى 

هەولێر 2009/5/19 ڕۆژنامەنووس سەرفراز عەلى 
غەیاسەدین

24

دەشتى  لێکۆڵینەوەى   دادگ��اى 
ژم��ارە  ن��ووس��راوى  ب��ە  هەولێر 
ک��ردی��ن  ئ����اگ����ادارى   )528(
داواى  پاشا(   )عەبدولڕەحمان 
ل���ەس���ەر ت���ۆم���ار ک������ردووە.

هەولێر 2009/5/25 ڕۆژنامەنووس ئیسماعیل زایەر 25

بابەتێکى  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
ڕۆژن����ام����ەوان����ى دەرب�������ارەى 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى پ��اس��ەوان��ى 
سلێمانى،  دەڤ���ەرى  ل��ە  سنور 
بەڕێوەبەرى پاسەوانى سنور لە 
دادگا داوایەکى یاسایی لە سەر 
ک��ردووە. تۆمار  لڤین  گۆڤارى 

سلێمانى 2009/5/25 گۆڤارى لڤین 26

هەولێر  لێکۆڵینەوەى  دادگ��اى 
پ��ێ��ى ڕاگ��ەی��ان��دی��ن ل��ەالی��ەن 
دادگ����اک����ەی����ان ت��ۆم��ەت��ب��ارە 
یاساى  لە   )9( م��اددەى  بەپێى 
کوردستان. لە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 

هەولێر 2009/6/1 ڕۆژنامەى 
کوردستانى 

نوێ

سەرنووسەر کاوە محەمەد 27

لە  ئەحمەد  ئیبراهیم  ش��ان��از 
داوای��ەک��ى  سلێمانى  دادگ���اى 
ی��اس��ای��ی ل���ە س���ەر گ��ۆڤ��ارى 
س��ەر  ل��ە  ک���رد،  ت��ۆم��ار  لڤین 
لەسەر  هەواڵێک  باڵوکردنەوەى 
ف��ڕۆک��ەوان )ت��اری��ق ڕەم���ەزان(.

سلێمانى 2009/6/15 گۆڤارى لڤین 28
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وەزارەت����������ى م���اف���ى م����رۆڤ 
داوای������ەک������ى ی���اس���ای���ی ل��ە 
پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
ه��ەول��ێ��ر ل��ە س��ەر ت��ۆم��ارک��رد.

هەولێر 2009/6/15 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

سەرنووسەر کەمال ڕەئوف 29

ل���ەالی���ەن ه���اواڵت���ى )ئ��ەم��ەل 
بەڕێوەبەرایەتى  ل��ە  یاسین( 
داوای��ەک��ى  سلێمانى  پۆلیسى 
ک��راوە. تۆمار  سەر  لە  یاسایی 

سلێمانى 2009/6/21 ڕۆژنامەنووس کاوە نادر 30

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى سێیەم

)2009/6/30 -  2009/1/1(
ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان 

بەرامبەر کراوە
ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

11 10 دەستگیرکردن 1

24 19 پێشێلکارى جۆراوجۆر 2

3 2 سزادان 3

1 1 تیرۆر 4

35 30 داوا یاساییەکان 5

74 62 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى سێیەم 

بەپێى )ڕەگەز، پارێزگا، تیرۆرکراو(

)2009/6/30 -  2009/1/1(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

 )2(هەولێر - )4(سلێمانى
-)3(دهۆک - )1(هەڵەبجە

- سەالم عەرەب دۆسکى 
– موسڵ – 2009/2/5

0 11 دەستگیرکردن 1

)5(کەرکوک - )3(هەولێر
-)3(سلێمانى - )1(دهۆک

- )1(موسڵ 

0 0 24 پێشێلکارى 
جۆراوجۆر

2

)1(هەولێر - )1(سلێمانى 0 0 2 سزادان 3

)1(موسڵ 0 0 1 تیرۆر 4

)17(هەولێر - )12(سلێمانى - 
)1(هەڵەبجە

0 1 34 داوا یاساییەکان 5

)23(هەولێر - )20(سلێمانى - 
)5(کەرکوک - )4(دهۆک - )2(

هەڵەبجە - )2(موسڵ.

1 1 72 کۆى گشتى
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64

لەکاتى توشبوونى ڕۆژنامەنووس بە نەخۆشى و پێکان 
لەكاتى ڕاپەڕاندنى ئەرکەکەى، یان لە پێناویدا ئەو 
دەزگا ڕاگەیاندنەى کە کارى تێدا دەکات، خەرجى 

چارەسەرکردنى دەکەوێتە ئەستۆ

ماددەى حەوتەم بڕگەى نۆیەم لە یاساى ژمارە )35(ى ساڵى 

2007، یاساى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان
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هەڕەشە | )4( حاڵەت
لێدان | )2( حاڵەت
پێشێلکاری جۆراوجۆر | )21( حاڵەت
دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
سزادان | )4( حاڵەت
داخستنى دۆسیە | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى چوارەم                   
)2009/12/25 - 2009/6/30(
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هەڕەشە | )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ە ن���او ش����ارى ک��ەرک��وک 
کەرکوک  ئاسایشى  لەالیەن 
هەڕەشەى لێکراوە، لە کاتى 
ڕاپۆرتێکى  ئ��ام��ادەک��ردن��ى 

ڕۆژنامەنووسیدا.

کەرکوک 2009/8/9 ڕۆژنامەنووس ئارام جەمال ئیسماعیل 1

ل���ەس���ەر ئ��ەن��ج��ام��دان��ى 
بەدواداچونێکى رۆژنامەوانى 
گۆران  پەرلەمانتار  لەالیەن 
کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى  ئ��ازاد 

لێکراوە.

کۆیە 2009/9/11 ڕۆژنامەنووس کامەران محەمەد مەولود 2

بەڕێوەبەرایەتى  ل��ەالی��ەن 
بەرگرى شارستانى گەرمیان 
ه��ەڕەش��ەى ل��ێ��دەک��رێ��ت و 
کارى  ئەنجامدانى  ڕێگاى 

ڕۆژنامەوانى لێدەگیرێت.

گەرمیان 2009/10/7 ڕۆژنامەى ئاسۆ پەیامنێر سەنگەر هیوا قادر 3

هەڕەشەى  کەس  چەندین 
لە  ل��ێ��ک��ردووە،  کوشتنیان 
ب��ەرام��ب��ەر ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
ڕاپ��ۆرت��ێ��ک ل��ە ڕۆژن��ام��ەى 
)چەندین  ناوى  بە  ئاوێنەدا 
دەوامکردن  بەبێ  بەرپرس 

زانکۆ تەواو دەکەن(.

گەرمیان 2009 ئاوێنە ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانى 4

لێدان | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل���ەک���ات���ى ه��ەڵ��م��ەت��ى 
مانگى  لە  هەڵبژاردنەکاندا 
پاسەوانەکانى  ت��ەم��وزدا 
وەزی��رى  جەعفەر(  )شێخ 
حکومەتى  پێشمەرگەى 
تیمێکى  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەرێ��م، 
کێشە   )KNN( تەلەفزیۆنى 
دەک��ەوێ��ت��ە ن��ێ��وان��ی��ان لە 
جەمال  ئ��اس��ۆ  ئ��ەن��ج��ام��دا 

موختار بریندار دەبێت.

سلێمانى شەوى
2009/7/12

KNN ڕۆژنامەنووس ئاسۆ جەمال موختار 1

چەکدارێکى  چەند  ل��ەالی��ەن 
ن��ەن��اس��راوەوە ل��ە ن��او ش��ارى 
سەرى،  کرایە  هێرش  هەولێر 

ئازارێکى جەستەیی زۆریاندا.

هەولێر 2009/10/29 گۆڤارى جیهان
س��ەن��دی��ک��اى   -
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

س���ەرن���ووس���ەر-
ئ��ەن��دام��ى ک��اراى 

سەندیکا

نەبەز گۆران 2
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )21( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ڕاپۆرتیکى  ئامادەکردنى  کاتى  لە 
ئاسایشى  لەالیەن  ڕۆژنامەوانیدا 
دەکرێتە  دەس��ت��درێ��ژى  ک��ەرک��وک 

سەرى و سوکایەتى پێدەکرێت.

کەرکوک 2009/6/30 ڕۆژنامەنووس سۆران ئیسماعیل نەقى 1

ڕاپۆرتێکى  ئامادەکردنى  لەکاتى 
هەندێک  لەالیەن  ڕۆژنامەنووسیدا 
بەڕێوەبەرایەتى  فەرمانبەرانى 
سوکایەتى  کەرکوک  پ���ەروەردەى 

پێکراوە.

کەرکوک 2009/7/2 ڕۆژنامەنووس ئازاد محەمەد ئەحمەد 2

ل����ەالی����ەن ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
سوکایەتى  کەرکوک  پ���ەروەردەى 
لە  لە سنورى کەرکوک  پێدەکرێت، 
کاتێکدا خەریکى ئەنجامدانى کارى 

رۆژنامەنووسى بوو.

کەرکوک 2009/7/6 ڕۆژنامەنووس ئازاد محەمەد ئەحمەد 3

لەناو شارۆچکەى کەلەکچى لەالیەن 
چەند چەکدارێکەوە هێرش دەکرێتە 

سەرى و سوکایەتى پێدەکرێت.

کەلەکچى 2009/7/10 ڕؤژنامەنووس عەبدولئەمیر تاهیر جەبار 4

کارێکى  وێ��ن��ەگ��رت��ن��ى  ل��ەک��ات��ى 
بنکەیەکى  نزیک  لە  ڕۆژنامەنوسى 
چەند  ل��ەالی��ەن  گ����ۆڕان  لیستى 
گەنجێکى ئەو بنکەیەوە کامێراکەى 
لێدەسەندرێت، دواتر پاش ماوەیەک 
ڕێگایان  و  دراوەت���ەوە  کامێراکەى 

لێگرتووە وێنە بگرێت.

کەالر 2009/7/21 ڕۆژنامەى 
چاودێر

پەیامنێر ئاوارە جاف 5

دەنگدانى  ن��اوەن��دى  ب���ەردەم  ل��ە 
دەنگدانى  ڕۆژى  لە  پێشکەوتن، 
ڕووماڵکردنى  کاتى  لە  و  تایبەت 
دەرەوەى  لە  دەنگدانەکە  پڕۆسەى 
بەرپرسى  ل��ەالی��ەن  ن��اوەن��دەک��ە 
بەشى ڕاگەیاندنى بەڕێوەبەرایەتى 
)م��والزم  گەرمیانەوە  ئاسایشى 
سەرى  هەڵدەکوتێتە  عوسمان(  
ل��ێ��دەس��ەن��درێ��ت،  ک��ام��ی��راک��ەى  و 
و  وێنەکانى  تەماشاکردنى  پاش 
و  ناشرین  قسەیەکى  چەند  دواى 
دەدرێتەوەو  کامێراکەى  جنێوپێدان 
بگرێت،  کەوێنە  لێدەگیرێت  ڕێى 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى  ب��اس��ە  شایەنى 
کۆمیسۆنى  تایبەتى  باجى  ناوبراو 

پێبووە.

کەالر 2009/7/23 هەفتەنامەى 
زەنگ

ئەندامى ستاف قادر قەرەداغى 6
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دەنگدانى  ن��اوەن��دى  ب���ەردەم  ل��ە 
دەنگدانى  ڕۆژى  لە  پێشکەوتن، 
ڕووماڵکردنى  لەکاتى  و  تایبەت 
ناوەندەکە  لە دەرەوەى  پڕۆسەکەدا 
پۆلیس  هێزەکانى  کارمەندى   )10(
و  دەدەن  پ��ەالم��ارى  ئاسایش  و 
بگرێت  وێنە  لێگرتووە  ڕێگەیان 
بەرپرسى  قاتع(  )مدیر  هەروەها 
ڕێى   )275( دەن��گ��دان��ى  بنکەى 
وێنەگرتنى لێگرتووە، بۆ ماوەى دوو 
لێسەندووە،  کامێراکەیان  کاتژمێر 
دواتر بە تەداخولکردنى کۆمسیۆنى 
جێى  پێداوەتەوە،  کامێراکەیان  بااڵ 
باجى  ناوبراو  ڕۆژنامەنووسى  باسە 
ب��ووە،  پ��ێ  کۆمسیۆنى  تایبەتى 
پۆلیس  و  ئاسایش  کارمەندانى 
سوکایەتیان  و  پێداوە  جنێویشیان 

پێکردووە.

کەالر 2009/7/23 تەلەفزیۆنى 
یەکگرتوو-
کەناڵى 
گەرمیان

ڕۆژنامەنووس ئەسعەد محەمەد عەلى 7

دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
پەرلەمانى  هەڵبژاردنى  تایبەتى 
هەرێمدا،  سەرۆکى  و  کوردستان 
بنکەى  لە  ڕۆژنامەنووس  ه��ەردوو 
سەیدسادقى  ئامادەیی  لە   )281(
هەڵگرتنى  س�����ەرەڕاى  ک����وڕان، 
بااڵى   کۆمیسیۆنى  فەرمى  باجى 
س��ەرب��ەخ��ۆى ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان 
ل��ەالی��ەن م��وق��ەدەم )س��ەرک��ەوت( 
بەجنێو  ش��ارەزوور  فەرماندەیى  لە 
و ه��ەڕەش��ە  ن��اش��ری��ن  ق��س��ەى 
کامێراکانیان  و  دەرەوە  دەکرێنە 

لێدەسەندرێت.  

سەیدسادق 2009/7/23 ڕۆژنامەى 
کۆمەڵ و 

ڕادیۆى کۆمەڵ

کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

پەیامنێرى ڕۆژنامەى 
کۆمەڵ و ڕادیۆى 
کۆمەڵ سلێمانى

پەیامنێرى کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

- هێمن عەلى مەحمود

- هیوا عوسمان محەمەد

8

دەنگدانى  ن��اوەن��دى  ب���ەردەم  ل��ە 
ڕۆژى  ل��ە  و  ق��ەاڵ  ل��ەس��ەر  ئاشتى 
لەکاتیکدا  گشتیدا  دەن��گ��دان��ى 
پرۆسەى  ڕووم��اڵ��ى  ویستویەتى 
دەن��گ��دان ب��ک��ات ل��ەو ن��اوەن��دەدا 
ناوەندەکەو  مونەسیقى  لەالیەن 
ڕێگرى  کۆمسیۆنەوە  کارمەندانى 
لێکراوە و پاش کاتژمێرێک ڕیگەیان 
ن��اوەن��دەک��ەوە  ن��او  بچێتە  پ��ێ��داوە 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى  ب��اس��ە  شایەنى 
کۆمسیۆنى  تایبەتى  باجى  ناوبراو 

پێ بووە.

هەولێر 2009/7/25 تەلەفزیۆنى 
ئازادى-کەناڵى 

کفرى.

ڕۆژنامەنووس شوان جەالل 9

ل��ە ب����ەردەم ن��اوەن��دى دەن��گ��دان 
ویستویەتى  ڕزگ���ارى  ناحیەى  لە 
ڕووماڵى پڕۆسەکە بکات لەدەرەوە، 
ناوەندەکە  پاسەوانەکانى  ب��ەاڵم 
ک��ۆم��س��ی��ۆن  ک���ارم���ەن���دان���ى  و 
باسە  شایەنى  پ��ێ��ن��ەداوە،  ڕێ��ی��ان 
باجى  ن��اوب��راو  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 

تایبەتى کۆمسیۆنى پێنەبووە.

ڕزگارى 2009/7/25 سایتى 
کوردستان 

ئۆنالین

پەیامنێر گەرمیان حەمەخان 10
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لەالیەن  ئاسایشەوە،  بەرچاوى  بە 
کرایە  ه��ێ��رش  الوێ��ک��ەوە  چ��ەن��د 
ڕۆژنامەنووسانى  لە  تیمێک  سەر 
ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ى ی��ەک��گ��رت��ووو ل��ەو 

ناوچەیە.  

سۆران 2009/7/25 تەلەفیزیۆنى 
یەکگرتوو

ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەوانى 11

لەالیەن چەند چەکدارێکەوە هێرش 
کەناڵى  نووسینگەى  سەر  کرایە 
ش��ارى  ل��ەن��او   )KNN( ئاسمانى 
شێوە،  بەهەمان  هاوکات  هەولێر 
هێرش کرایە سەر کەناڵى ئاسمانى 
سپێدە  ئاسمانى  کەناڵى  و  پەیام 

هەر لەم شارە.

هەولێر 2009/7/28-27 KNN ڕۆژنامەنووس - نووسینگەى کەناڵى 
KNN ئاسمانى

- کەناڵى ئاسمانى پەیام - 
کەناڵى ئاسمانى سپێدە

12

کۆنگرەیەکى  سازکردنى  کاتى  لە 
ڕۆژنامەنووسى لە دوکان لە نێوان 
ب��ەڕێ��زان )م���ام ج���ەالل( س��ەرۆک 
)نورى  و  فیدراڵ  عێراقى  کۆمارى 
وەزیرانى عێراقى  مالیکى( سەرۆک 
فیدراڵ  ڕێگا نادرێت تیمى کەناڵى 
و  ڕۆژن��ام��ە  ڕۆژن��ام��ەى  و   )KNN(
تەلەفزیۆنى پەیام بەشدارى بکەن 
پەیوەندیکردن  پاش  بارەیەوە  لەم 
بەڕێز  ڕۆژنامەوانى  سکرتێرى  بە 
هۆکارێکى  ئەوە  وتى  جەالل  مام 

تەکنیکى بووە.

دوکان 2009/8/2 KNN ڕۆژنامەنووس  KNNتیمى کەناڵى -
 - ڕۆژنامەى ڕۆژنامە
- تەلەفزیۆنى پەیام

13

لەالیەن  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ه���ەردوو 
شارى  ن��او  لە  زێرەڤانى  هێزێکى 
سەریان  ک��ردە  هێرشیان  هەولێر 
ناشارستانى  ب��ەش��ێ��وەی��ەک��ى  و 

مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن.

هەولێر 2009/8/17 KNN ڕۆژنامەنووس - سامان بەشارەتى
- ئەمیر ئەبوبەکر

14

ڕۆژنامەنووس  ڕاگەیاندین کە  پێى 
)سۆران عومەر( بەبێ ئاگادارى ئەو 
و  ئیمتیاز  خاوەن  بە  ک��ردووە  خۆى 
ئەمەش  گۆڤارەکە،  سەرنووسەرى 
)35( ژم���ارە  ی��اس��اى  پێچەوانەى 
بڕگەى  لە  کە  )2008(ە  ساڵى  ى 
یاساى  )3(ى  م���اددەى  شەشەمى 
ئاماژە پێدراو ئاماژەى پێدراوە، دواتر 
بە ئیمزاى نەقیبى ڕۆژنامەنووسانى 
ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بە  کوردستان 
س��ۆران   2009/9/17 ل��ە   )999(
ئەمە  کە  کرایەوە،  ئاگادار  عومەر 

پێشێلکارى یاسایە.

سلێمانى 2009/9/5 گۆڤارى ڕێگا خاوەن ئیمتیاز ماکوان کەریم 15

بابەتێکى  باڵوکردنەوەى  هۆى  بە 
نەخۆشخانەى  لەسەر  ڕۆژنامەوانى 
سەرۆکایەتى  بڕیارى  بە  ئ��ازادى 
ک��ەرک��وک  گشتى  نەخۆشخانەى 

لەسەر کار الیانداوە.

کەرکوک 2009/9/8 گۆڤارى 
الصراحە

پەیامنێر تەیسیر جیهاد محەمەد 16

ڕەحیماوا  پۆلیسى  بنکەى  لەالیەن 
دەس��ت��درێ��ژى دەک��رێ��ت��ە س��ەرى و 
لەکاتێکدا  دەکرێت،  پێ  سوکایەتى 
س��ەرق��اڵ��ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارى 

ڕۆژنامەنووسى بووە.

کەرکوک 2009/9/16 کەناڵى 
ئاسمانى 

نەورۆز

ڕۆژنامەنووس ڕۆژگار مەحمود محەمەد 17



70

ه���������ەردوو ڕۆژن�����ام�����ەن�����ووس 
ڕاپ��ۆرت��ى  ئ��ام��ادەک��ردن��ى  لەکاتى 
پۆلیسى  لەالیەن  ڕۆژنامەنووسیدا 
پێکراوە  سوکایەتیان  ک��ەرک��وک 
و ڕێ��گ��اى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارى 

ڕۆژنامەوانیان لێگیراوە.

کەرکوک 2009/9/16 کەناڵى 
ئاسمانى 

نەورۆز

ڕۆژنامەنووس - کۆسرەت 
عەبدولڕەحمان

- عەدنان حەسۆ

18

ماڵى  ب��ەردەم  لە  ئۆتۆمبێلەکەى 
باوکى لەالیەن دەستێکى نادیارەوە 
سوتێندرا، بە قسەى ڕۆژنامەنووسى 
دەگەڕێتەوە  هۆکارەکەى  ناوبراو 
ب���ۆ ڕەخ���ن���ەگ���رت���ن ل���ە ئ����ەداى 
کوردستان،  سیاسى  سەرکردایەتى 
ڕادیۆى  تایبەتى  بەرنامەیەکى  لە 
گۆڕان، هەروەها ناوبراو لە بەردەم 
ئاماژەى  ئەنجومەن  ئەندامانى 
ب��ەوەک��رد ک��ە ق��ەرەب��ووى م��اددى 

زیانەکەى کراوەتەوە.

سلێمانى شەوى

2009/10/2-1

ڕۆژنامەنووس بەختیار سەعید ساڵح 19

ڕاپۆرتێکى  ئامادەکردنى  لەکاتى 
رۆژن����ام����ەن����ووس����ى ل���ەالی���ەن 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى دوان���اوەن���دى 
شێوەیەکى  بە  نمونەیی  هەولێرى 
لەگەڵدا  مامەڵەى  ناشارستانى 
دەک���رێ���ت، ه���ەڕەش���ەى ئ���ەوەى 
داکارى  بەئاسایش  کە  لێدەکرێت 

دەکەن.

هەولێر 2009/10/6 ڕۆژنامەنووس هەژار ئەنوەر جەوهەر 20

ل����ەالی����ەن ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
سوکایەتى  کەرکوک  پ���ەروەردەى 
کارى  ئەنجامدانى  لەسەر  پێکراوە 

ڕۆژنامەنووسى.

کەرکوک 2009/12/5 ڕۆژنامەنووس ئازاد محەمەد ئەحمەد 21

دەستگیرکردن | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ب����ە ن������ووس������راوى ژم�����ارە 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى   )14788(
فەرمانى  سلێمانى،  پۆلیسى 
بەپێى  دا  دەس��ت��گ��ی��رک��ردن��ى 

ماددەى )434(

سلێمانى 2009/7/6 گۆڤارى لڤین رۆژنامەنووس ساالر مەحمود 1

ب��ەه��ۆى س��ک��ااڵی��ەک ل��ەالی��ەن 
)قادرى حاجى عەلى( لە بنکەى 
دەستگیر  بەختیارى  پۆلیسى 
 )3( م�����اوەى  ب���ۆ  دەک����رێ����ت، 
دەستگیر  پۆلیس  لە  کاتژمێر 
باڵوکردنەوەى   بەهۆى  ک��راوە 
لەسەر  گۆڤارەکە  لە  ڕاپۆرتێک 

)قادرى حاجى عەلى(.

سلێمانى 2009 گۆڤارى خەڵک سەرنووسەر سەردەشت حەمە ساڵح 2

زێرەڤانییەوە  پۆلیسى  لەالیەن 
دەستگیر دەکرێت و سوکایەتى 
پ��ێ��دەک��رێ��ت، ب��ۆ م����اوەى نیو 

کاتژمێر ڕادەگیرێت.

سۆران 2009/11/25 کەناڵى سپێدە کامێرامان ڕەفعەت محەمەد قادر 3
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سزادان | )4( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

 )/200 )100/ک  ژمارە  کتابى  بە 
لەسەر  حاجیاوا،  کەتنى  دادگاى 
سکااڵى )هێمن عومەر ڕەسوڵ و 
دادگا  خەسرەو وەیس حەسەن(، 
غەرامەکردنى  بە  ب��ڕی��اری��داوە 
ه��ەر چ��وار رۆژن��ام��ەن��ووس، بە 
بڕى )1، 000، 000( یەک ملیۆن 
غەرامەکردنى  هەروەها  دینار، 
)پروشە  ڕۆژنامەى  لە  هەریەکە 
 ،000  ،5( ب��ڕى  ب��ە  ئ��اوێ��ر(،  و 
بە  دی��ن��ار  ملیۆن  پێنج   )000
هەواڵێک  باڵوکردنەوەى  هۆى 
ل��ە ه����ەردوو ڕۆژن��ام��ەک��ە، کە 

سوکایەتى بە پۆلیس کردووە.

حاجیاوا 2009/10/6

ڕۆژنامەنووس

- عەبدواڵ حەمەد عەبدوڵاڵ

- سوارە حەمەد عەبدوڵاڵ

- سوارە عەبدواڵ فەتحوڵاڵ

- بەشدار ئیسماعیل قادر

1

پاش تۆمارکردنى سکااڵ لەسەرى 
کۆمیتەى  بەرپرسى  ل��ەالی��ەن 
لەسەر  )ی.ن.ک(   زەڕای��ەن��ى 
 )449( ژم��ارە  لە  کە  بابەتێک 
ل��ەه��اواڵت��ی��دا ب��اڵوک��راوەت��ەوە، 
بە  بڕیاریدا  ش��ارەزوور  دادگ��اى 

غەرامەکردنى.

زەڕایەن 2009 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى 

پەیامنێر کامەران پەشێو 2

پاش تۆمارکردنى سکااڵ لەالیەن 
گ��روپ��ێ��ک��ى س��ەل��ەف��ى ب��ەه��ۆى 
ب���اڵوک���ردن���ەوەى ب��اب��ەت��ێ��ک لە 
ڕۆژن��ام��ەى )رێ��الو(  لە دادگ��اى 
بە  بڕیاریدا  دادگ��ا  چەمچەماڵ 
غ��ەرام��ەک��ردن��ى ب��ە ب��ڕى یەک 

ملیۆن دینار.

چەمچەماڵ 2009/11/26 ڕۆژنامەنووس شیرکۆ محەمەد مستەفا 3

وێنەیەک  باڵوکردنەوى  لەسەر 
لەالیەن  رێ���الو،  ڕۆژن��ام��ەى  ل��ە 
گروپێکى سەلەفییەوە لە دادگاى 
چ��ەم��چ��ەم��اڵ س��ک��ااڵى ل��ەس��ەر 
ت��ۆم��ارک��را، دادگ���ا ب��ڕی��اری��دا بە 
غەرامەکردنى بە بڕى )1، 000، 

000( یەک ملیۆن دینار.

چەمچەماڵ 2009/11/26 رێالو ڕۆژنامەنووس سوارە بیالل محەمەد 4

داخستنى دۆسیە | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

کێشەى  سلێمانى،  کەتنى  دادگ���اى 
ڕۆژنامەى هاواڵتى و خانەوادەى )هاوڕێ 
ڕۆژنامەى  کەتێیدا  سکااڵکار،  نەمەڵى( 
هاواڵتى تۆمەتبارکرابوو، بە خۆکوشتنى 
ناوبراو، پاش )15( جار دانیشتنى دادگا 
سلێمانى  دادگ���اى  کێشەکە،  ل��ەس��ەر 
دواج���ار ب��ڕی��ارى دا ک��ە ڕۆژن��ام��ەک��ە و 
بێتاوانن  ئیمتیاز  خاوەن  و  سەرنووسەر 
و بە یەکجارەکى دۆسیەکە بە قازانجى 

هاواڵتى دواخرا.

سلێمانى 2009/12/6 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

رۆژنامەنووس - ڕۆژنامەى هاواڵتى

- خاوەن ئیمتیاز

- سەرنووسەر

1
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى چوارەم
)2009/12/25 -  2009/6/30(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان 
بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

4 4 هەڕەشە 1

2 2 لێدان 2

28 21 پێشێلکاری جۆراوجۆر   3

3 3 دەستگیرکردن 4

7 4 سزادان 5

3 1 داخستنى دۆسیە 6

47 35 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2009

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

14 13 دەستگیرکردن 1
52 40 پێشێلکارى جۆراوجۆر 2
10 6 سزادان 3
1 1 تیرۆر 4
35 30 داوا یاساییەکان 5
4 4 هەڕەشە 6
2 2 لێدان 7
3 1 داخستنى دۆسیە 8

121 97 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى چوارەم بەپێى )ڕەگەز، پارێزگا، تیرۆرکراو(
)2009/12/25 - 2009/6/30(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(کەرکوک - )1(هەولێر – )2(
سلێمانى

0 0 4 هەڕەشە 1

)1(هەولێر - )1(سلێمانى 0 0 2 لێدان 2

)7(کەرکوک - )5(هەولێر
- )7(سلێمانى - )1(دهۆک

0 0 28 پێشێلکارى جۆراوجۆر 3

)1(هەولێر - )2(سلێمانى 0 0 3 دەستگیرکردن 4

)4(سلێمانى 0 0 7 سزادان 5

)1(سلێمانى 0 0 0 داخستنى دۆسیە 6

)17(سلێمانى - )8(کەرکوک - 
)8(هەولێر - )1(دهۆک.

0 0 44 کۆى گشتى
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ڕۆژنامەنووس سەربەخۆیە و لە بەجێهێنانى ئەرکە 
پیشەییەکەى هیچ دەسەاڵتێکى بەسەرەوە نییە جگە 

لە دەسەاڵتى یاسا
ماددەى حەوتەم بڕگەى نۆیەم لە یاساى ژمارە )35(ى ساڵى 

2007، یاساى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان
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تیرۆر | )1( حاڵەت
هەڕەشە | )4( حاڵەت
لێدان | )18( حاڵەت
پێشێلکاری جۆراوجۆر | )35( حاڵەت
دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
هەوڵى ڕفاندن | )1( حاڵەت
هەوڵى تیرۆر | )1( حاڵەت
دۆسیەى دادگا | )2( حاڵەت
تایبەت | )4( حاڵەت

ڕاپۆرتى پێنجەم
)2010/6/30 - 2010/1/1(  
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تیرۆر | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

زانکۆ  فێرخوازى  و  ڕۆژنامەنووس 
شارى  گەڕەکەکانى  لە  لەیەکێک 
بەفڕێدراوى  تەرمەکەى  موسڵ 
پێشتر  کە  دەدۆزرێتەوە 
لەنێوان   2010/5/4 سەرلەبایانى 
کۆلێژى ئاداب و پەیمانگاى هونەرە 
جوانەکان لەشارى هەولێر لەالیەن 
نەناسراوەوە  کەسێکى  چەند 

فڕێندرابوو.

موسڵ 2010/5/6 فریالنس رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان حەسەن 1

هەڕەشە | )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ه����ەڕەش����ەى ل���ێ���دەک���رێ���ت و 
بەهۆى  پێدەکرێت،  سوکایەتى 
باڵوکردنەوەى دیمانەیەک لەگەڵ 
ئ��ادەم��ى(  )ک���ەژاڵ  هونەرمەند 
هەڕەشەى  پ��رس،  ل��ەڕۆژن��ام��ەى 

کوشتنى لێکراوە.

هەولێر 2010/2/17-12 ڕۆژنامەى پرس بەڕێوەبەرى 
نووسین

فەرەیدون بێوار 1

چەکدارێکەوە،  چەند  ل��ەالی��ەن 
تەنانەت  س���ەرى  هێرشکرایە 
ئامێراکەى لێدەستێنن، سوکایەتى 
ب��ەم��ۆب��ای��ل��ی��ش  و  پ���ێ���دەک���ەن 

هەڕەشەى لێدەکەن.

هەولێر 2010/3/4 رۆژنامەى ئاوێنە-
ڕادیۆى نەوا

پەیامنێر هێمن مامەند 2

لیستى  الی��ەن��گ��ران��ى  ل��ەالی��ەن 
گ����ۆڕان����ەوە دەس���ت���درێ���ژی���ان 
دەکرێتەسەر و داواى کامێراکەیان 
کامێراکە  ئەوەى  پاش  لێدەکرێ، 
دەستڕێژى  بەر  ناکەن  تەسلیم 
گ��ول��ل��ە دەدرێ�����ن و ت��ەق��ەی��ان 
ل��ێ��دەک��رێ و ن��اچ��ار ک���ران، لەو 
ماوەى  بۆ  دورکەونەوە،  شوێنە، 
چەند کاتژمێرێک ئۆتۆمبێلەکە لە 
شوێنى ڕووداوەکە بەجێدەهێڵن. 

هەڵەبجەى 
تازە

2010/3/5 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

پەیامنێر
کامێرامان
شۆفێر

- حسێن محەمەد
- ڕێگر ئەتروشى
- کاروان ئیبراهیم

3

دوای��ت��ە  ک��ە  س��ک��ااڵی��ەک  بەپێى 
 « ڕایگەیاندوە،  داکۆکى  لێژنەى 
گوللەیەک   2010/5/7 ڕۆژى  لە 
شەوى  و  دراوە  سەیارەکەى  لە 
بەئیمێڵێکى   2010/5/11
کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى  نەناسراو 

لێکراوە “.

هەولێر 2010/5/11-7 رۆژنامەى 
کوردستانى نوێ

بەرپرسى 
نووسینگە لە 

هەولێر

سمکۆ عەبدولکەریم 4
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لێدان | )18( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى پێشێلکارى دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ە ف��ول��ک��ەى ن��ال��ى ل��ە ش��ارى 
پەالمارى  کەس  دوو  سلێمانى 

دەدەن و لێى دەدەن.

سلێمانى 2010/2/9 گۆڤارى جیهان سەرنووسەر نەبەز گۆران 1

لەکاتى ڕووماڵکردنى هەواڵ لە 
دەزگاى خانەنشینى پێشمەرگە، 
پاسەوان و هەندێ فەرمانبەرى 
دەکەنە  هێرش  دەزگ��ای��ە  ئ��ەو 
ڕۆژنامەوانى  تیمى  دوو  س��ەر 
و  ل���ێ���دان  پ����اش  و   )KNN(
ئازادیان  سوکایەتى  و  پەالمار 
دەک����ەن، دوات���ر دەس��ت��دەگ��رن 
کەرەستە  و  کاسێت  ب��ەس��ەر 

ڕۆژنامەنووسییەکانیان.

2010/2/14 KNN ڕۆژنامەنووس - بڕیار نامیق
- هۆشمەند فەالح
- محەمەد خەلیفە
- ڕەنجدەر حسێن
- هەردى ئەحمەد

2

ل����ەالی����ەن چ���ەن���د ک��ەس��ێ��ک 
هێرشى  ئاسایش  لەهێزەکانى 
لێسەندنى  پاش  سەر،  دەکرێتە 
کامێراکەى، سوکایەتى پێدەکەن 

و لێیدەدەن.

سلێمانى 2010/2/16 ڕۆژنامەى ئاسۆ ڕۆژنامەنووس توانا بابە عەلى 3

بە  کەسێکەوە  چەند  لەالیەن 
شەقامى  لە  سەربازیەوە،  جلى 
سەرى،  دەکرێتە  هێرش  سالم 
کامێرا  لێسەندى  س����ەرەڕاى 
و  ل��ێ��دان  و  ک��اس��ێ��ت��ەک��ەى  و 

سوکایەتى پێکردنى.

سلێمانى شەوى
2010/2/19-18

ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

بەرپرسى 
پەیامنێران

ئارا ئیبراهیم 4

کەسێکەوە  چ��ەن��د  ل��ەالی��ەن 
ه��ێ��رش دەک��رێ��ت��ە س��ەری��ان، 
الی��ت��ى  و  ج����ام  ش��ک��ان��دن��ى 
پێگەیاندنى  و  ئۆتۆمبێلەى 
سەرى  شکاندنى  و  زۆر  زیانى 
ئۆتۆمبێلەکەیان،  ش��ۆف��ێ��رى 
هەروەها بە هەمان شێوە ڕۆژى 
2010/3/4 جارێکى تر لە ناحیەى 
پۆلیسەوە  لەالیەن  چوارقوڕنە 
دەدرێ��ت  تیمە  ئ��ەم  پ��ەالم��ارى 
و  لێدەستێنن  کامێراکەیان  و 

سوکایەتیان پێدەکەن.

ڕانیە 2010/3/4 - 2/18 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- شاسوار مامە
- کاروان ئەنوەر

5
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 )KNN( لەکاتێکدا تیمى کەناڵى
ڕۆژنامەوانى  ک��ارى  سەرقاڵى 
خ���ۆی���ان ب�����وون ل��ەگ��ون��دى 
زوممارى  ناحیەى  لە  )خ��ال��دە( 
کە  موسڵ  بەپارێزگاى  س��ەر 
بەپێى  ده��ۆک��ەوە،  ل��ە  نزیکە 
کەسێک  چ��ەن��د  س��ک��ااڵک��ەی��ان 
ئەو  ئاسایشى  ب��ەرچ��اوى  ب��ە 
هێرشیاندەکەنە  ش��وێ��ن��ەوە 
لێدان  و  پ��اش ه��ەڕەش��ە  س��ەر 
س��وک��ای��ەت��ی��ان پ��ێ��دەک��رێ��ت، 
ق��اچ��ی��ان  و  دەس����ت  و  س����ەر 
ئۆتۆمبێلەکەشیان  دەشکێنرێت، 
دەش��ک��ێ��ن��درێ��ت، دوات�����ر لە 
نەخۆشخانەى دهۆک چارەسەرى 

پزیشکیان بۆ دەکرێت.

موسڵ  2010/2/25 KNN پەیامنێر

کامێرامان

- نیهاد حەمزۆ خالید

- سەعید عەبدولڕەحمان حسێن

6

هاواڵتى  ڕۆژن��ام��ەى  تیمێکى 
لقى  پاسەوانەکانى  ل��ەالی��ەن 
هێرشدەکرێتە  )پ.د.ک(  چوارى 
ل��ێ��ی��ان��دەدەن و  و  س���ەری���ان 
و  لێدەستێنن  کامێراکانیان 

ئازارێکى زۆریان دەدەن.

سلێمانى 2010/3/4 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس - ئارا ئیبراهیم
- سورکێو محەمەد
- سۆران ئەحمەد

7

پارتى  چ��وارى  لقى  ل��ەب��ەردەم 
دی���م���وک���رات���ى ک���وردس���ت���ان، 
پاسەوانەکانى لقى چوار هێرش 
کەناڵى  تیمێکى  سەر  دەکەنە 
)KNN( لە لقدا دەست بەسەریان 
ئەکەن، پاش سوکایەت پێکردن 

ئازاد دەکرێن.

سلێمانى 2010/3/4 KNN ڕۆژنامەنووس - بڕیار نامیق
- هەردى بەهادین

8

هەولێرى  ل��ی��واى  ف��ەرم��ان��دەى 
سوکایەتى  و  لێیداوە  )ی.ن.ک( 

زۆرى پێکردووە.

کۆیە 2010/3/4 KNN پەیامنێر ئارى سابیر 9

لە خوێندنگەى شەهید بەهرام 
هەڕەشەى کوشتنیان لێکراوە و 

دواتر توشى لێدان بونەتەوە.

هەولێر 2010/3/7 سەتەالیتى 
گەلى کوردستان

پەیامنێر -بەشدار عەبدولڕەحمان
- یوسف مستەفا

10

ڕۆژى دەنگدانى گشتى لەبنکەى 
مالزمى  سەرهەڵدان،  پۆلیسى 
بنکەیە  ل���ەو  پ��ۆل��ی��س  ی��ەک��ى 
پەیامنێرانى   سەر  هێرشدەکاتە 
و  ل���ێ���دان  پ����اش    )KNN(
پاشان  پ��ێ��ک��ردن  س��وک��ای��ەت��ى 
دەکاتە  هێرش  دەم��ان��چ��ە  ب��ە 
سەرى و هاواڵتیان فریاى تیمى 

کەناڵەکە دەکەون.

هەولێر 2010/3/7 KNN پەیامنێر بەرزان حەسەن 11

ب��ەرپ��رس��ى ن��اوچ��ە و ک��ادران��ى 
بێستانە  )پ.د.ک(ى  ن��اوچ��ەى 
ه��ەڕەش��ەی��ان ل��ێ��ک��ردوون لە 
ئەنجامدا لێیانداون لە گەڕانەوەى 
لە  کارمەندەکەشدا  ه���ەردوو 
بۆ  کەرکوک  هەولێر-  بازگەى 
ماوەیەکى زۆر )ئەڤین بەهجەت(
یان ڕاگرتووە و داواى کاسێتیان 
کاتژمێر،   )2( ماوەى  بۆ  کرووە، 

ستافى کامێراکە گیراون.    

بێستانە 2010/3/7 س���ەت���ەالی���ت���ى 
گەلى کوردستان

ڕۆژنامەنووس
ڕۆژنامەنووس
پەیامنێر و 
کامێرامان

- بۆتان رەشید
- سۆران

- ئەڤین بەهجەت

12
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سپێدە  تیمى  گ��ەل  هۆڵى  ل��ە 
کەوتنەبەر لێدان و پەالماردان و 
جوێن پێوتن لەالیەن پۆلیس و 

ئاسایشەوە.

هەولێر 2010/3/7
سپێدە

پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان

- ئەڵوەند حەمید
- ئیحسان محەمەد
- سەیاف ئەحمەد

13

ل���ەالی���ەن ئ���اس���ای���ش���ەوە، لە 
پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  کاتى 
و  درا  پ���ەالم���ار  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

لێیدراوە.

خورماڵ 2010/3/7 سپێدە کامێرامان ئوسامە عەبدولڕەحمان 14

ل���ە ک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
ئاسایشەوە،  لەالیەن  دەنگدان 
و  دراوە  ه���ەردووک���ی���ان  ل���ە 
ک��ام��ێ��راک��ەش ت��ا درەن��گ��ان��ى 
ش���ەو دەس���ت ب��ەس��ەر ک���راوە 
ناسیاوێک  چەند  ه��اوک��ارى  بە 
بەاڵم  وەرگیراوەتەوە،  کامێراکە 

کاسیتەکەیان نەدراوەتەوە.

کۆیە 2010/3/7 پەیامنێر
کامێرامان

- فازل شەریف
- شااڵو خدر

15

کەسێکى  چ��ەن��د  ل���ەالی���ەن 
هێرشیان  بەچەک  نەناسراوەوە، 
ک��ردۆت��ە س���ەرى و ڕێ��گ��ەی��ان 
داواى  و  داوە  لێیان  و  لێگرتووە 
سەردەشت  لەسەر  زان��ی��اری��ان 
ح��ەم��ە س��اڵ��ح س��ەرن��ووس��ەرى 

گۆڤارى خەڵک لێکردووە.

سلێمانى 2010/4/3 سایتى چاودێر

گۆڤارى خەڵک

پەیامنێر - نەشوان ئەحمەد سەعید

- جێگرى سەرنووسەر

16

هەردوو ڕۆژنامەنووس  لەکاتى 
خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ئاو  ئەنجامى  لە  خوێندکاراندا 
پۆلیسى  هێزەکانى  پرژاندنى 
چ��االک��ی��ی��ە م��ەدەن��ی��ی��ەک��ان 
ک��ام��ێ��رای��ەک��ى ت��ەل��ەف��زی��ۆن و 
و  فۆتۆیان سوتاوە  کامێرایەکى 
دار  بە  پۆلیسەکانەوە  لەالیەن 

لێیاندراوە.

سلێمانى 2010/4/17 تەلەفزیۆنى 
پەیام

پەیامنێر
پەیامنێر

- وریا حەسەن
- عوسمان عەلى

17

خوێندکاران،  خۆپیشاندانى  لە 
لە بەردەم پەروەردەى سلێمانى، 
چاالکییە  پۆلیسى  ل��ەالی��ەن 
لێیان  ب��ەدار  مەدەنیەکانەوە، 
پێکراوە،  سوکایەتیان  و  دراوە 
ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ان  پەلى  و  ک��ەل 
زیانى پێگەشتووە، ئازارێکى زۆر 

بەجەستەى سەفین گەشتوە.

سلێمانى 2010/4/17 تەلەفزیۆنى 
سپێدە

ڕۆژنامەى ئاسۆ

پەیامنێر

فۆتۆگرافەر

- دیدەن مەجید خزر

- سەفین ئیسماعیل

18
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )35( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل����ەالی����ەن پ��اس��ەوان��ێ��ک��ى 
ک��ون��س��ڵ��خ��ان��ەى ئ���ێ���ران لە 
لێگیراوە  ڕێ��گ��ەى  ه��ەول��ێ��ر، 
و  بگرێ  کونسڵخانە  وێ��ن��ەى 
سوکایەتى پێکراوە، لەو کاتەدا، 
بەستنى  کاتى  پێش  کەمێک 
رۆژنامەنووسى  کۆنفرانسێکى 
ئەوێ  چۆتە  کونسڵخانە،  لە 
بەڕێوەبەرى  لەالیەن  دوات��ر، 
داواى  کۆنسلخانە  ڕۆشنبیرى 

لێبوردنى لێکراوە.

هەولێر 2010/1/12 ڕۆژنامەنووس هێمن مامەند 1

ج��ار  ه��ەش��ت  ئ����ەوەى  دواى 
ب��ە ت��ەل��ەف��ۆن پ��ەی��وەن��دى بە 
دابەشکردنى  ب��ەڕێ��وەب��ەرى 
کارەباى کفرى کردووە، وەاڵمى 
بۆ  نامەیەکى  ن���ەداوەت���ەوە، 
ناردووە، کە بۆ وەاڵم ناداتەوە، 
ن��اردووە،  پۆلیسى  ئەو  دوات��ر 
براوەتە  لەپچەکراوى  کە  بە 
پۆلیسى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
بەڕێوەبەرى  پاشان  و  کفرى 
داواک��ەى  لە  تەنازولى  کارەبا 

کردووە و ئازاد کراوە. 

کفرى 2010 ڕۆژنامەى ئاوێنە پەیامنێر ئیحسان مەال فوئاد 2

ل�����ەک�����ات�����ى ک����ارێ����ک����ى 
کەسنەزان،  لە  ڕۆژنامەنووسى 
وەزارەت��ى  نەقیبێکى  لەالیەن 
پێشمەرگەوە جنێوى پێدراوە و 

سوکایەتى پێکراوە.

هەولێر 2010 رۆژنامەى میدیا پەیامنێر بەهمەن عومەر 3

پەیمانگاى  پرسگەى  لەالیەن، 
هەڵەبجە  هونەرەجوانەکانى 
ڕێ��گ��ەى پ��ێ��ن��ەدراوە ه���ەواڵ 
سوکایەتیان  ب��گ��ۆزارێ��ت��ەوە، 

پێکردووە و جنێویان پێداوە.

هەڵەبجە 2010/1/25 KNN پەیامنێر ئارام نەجمەدین 4

نەناسراوەوە  کەسانى  لەالیەن 
ه���ێ���رش���دەک���رێ���ت���ە س���ەر 
ب��ەردەم  لە  و  ئۆتۆمبێلەکەى 
ماڵەکەى خۆى بۆیەى ڕەش لە 
زیان  و  دەدەن  ئۆتۆمبێلەکەى 
بە ئۆتۆمبێلەکەى دەگەیەنن. 

سلێمانى 2010/2/16 سەندیکاى 
رۆژنامەنووسانى 

کوردستان

جێگرى نەقیبى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

مستەفا ساڵح کەریم 5

ل��ە ش��ەق��ام��ى س��ال��م هێرش 
مەجید،  سامان  سەر  دەکرێتە 
کامێرا و ناسنامەى سەندیکاى 
لێدەستێنن،  رۆژنامەنووسانى 
ک��ۆم��ەڵ��ێ  دوات�����ر  ڕۆژ  دوو 
پەالمارى  تر  جارێکى  ک��ەس 
نەقیب  جێگرى  ئۆتۆمبێلى 
)مستەفا ساڵح کەریم( دەدەن 
زیانى  و  تێدانەبووە  خۆى  کە 

پێدەگەیەنن. 

سلێمانى شەوى
2010/2/16

ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ڕۆژنامەنوووس

جێگرى نەقیب

- سامان مەجید

- مستەفا ساڵح کەریم

6

ه���ێ���رش���دەک���رێ���ت���ە س���ەر 
شکاندنى  و  ئۆتۆمبێلەکەى 

جامەکانى لێدەکەویتەوە.

سلێمانى شەوى
2010/2/19-18

سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى 
ئەنجومەنى 

سەندیکا

شوان داودى 7
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ل�����ەک�����ات�����ى ب����ان����گ����ەش����ەى 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان��دا ئ��اس��ای��ش 
 )KNN( کەناڵى  تیمى  پەالمارى 
بەسەر  دەگ��رن  دەس��ت  و  دەدەن 

کاسێتەکانیاندا.

سلێمانى شەوى
2010/2/19 KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- بڕیار نامیق
- کوردۆ نەژادى

8

ه���ەردوو  س��ەر  هێرشدەکرێتە 
شارۆچکەى  ل��ە  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
ک���ەس���ن���ەزان، ل���ەالی���ەن چ��ەن��د 
و  لێدەکرێت  تەقەیان  کەسێکەوە 

سوکایەتیان پێدەکەن.

هەولێر 2010/2/19 کەناڵى سپێدە پەیامنێر
کامێرامان

- زانیار ئەسعەد
- سەیاف ئەحمەد

9

ک��ەژاوەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
کوردستان  ئیسالمى  یەکگرتووى 
لە کەسنەزان لەالیەن ئاسایشەوە 
هێرشیان کراوەتە سەر و تەقەیان 

لێکراوە.

هەولێر 2010/2/19 کەناڵى سپێدە پەیامنێر
کامێرامان

- زانیار ئەسعەد
- سەیاف ئەحمەد

10

ه��ێ��رش��دەک��رێ��ت��ە س����ەرى و 
لێدەستێندرێت،  کامێراکەى 
ئاسایشەوە،  ل��ەالی��ەن  دوات���ر 
و  ڕزگ���ارى  بنکەى  دەب��رێ��ت��ە 
و  دەکرێتەوە  پڕ  پێ  فۆڕمى 

ئازاد دەکرێت

سلێمانى شەوى
2010/2/21-20

ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر سۆران ئەحمەد 11

بیانووى  بە  ک��ەالر  ئاسایشى 
قسەکردن  و  مۆلەت  نەبوونى 
ب��ە ح��ک��وم��ەت دەچ��ن��ە س��ەر 
ڕادیۆکەیان  و  دەن��گ  ڕادی��ۆى 
کەل  لە  بەشێک  و  پێدادەخەن 

و پەلەکانیان دەبەن.

کەالر 2010/3/4 ڕادیۆى دەنگ 12

دەنگدانى  ک��ات��ى  ل��ەڕۆژان��ى 
بەریتانیا  واڵت��ى  ل��ە  تایبەت 
بااڵى  کۆمسیۆنى  نووسینگەى 
هەڵبژاردنەکان،  سەربەخۆى 
و  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان  ل��ە  ڕێگە 
)ک��وردس��ت��ان،  پەیامنێرانى 
ن���ەورۆز،   ،KNN ک��وردس��ات،  
زاگ����رۆس( دەگ���رن ب��ۆ ک��ارى 
تەنانەت،  و  خۆیان  تایبەتى 
دەس����ت ب���ەس���ەر ک��ام��ێ��راى 

هەندێکیاندا دەگرن.

بەریتانیا 2010/3/4 کوردستان
کوردسات

KNN

نەورۆز

زاگرۆس

تیمى ڕۆژنامەنووسان

13

و  تایبەت  دەنگدانى  لەکاتى 
لە  ناوچەى خەبات  لە  گشتیدا، 
سلێمانى  شارى  لە  و  هەولێر 
لەچەند  و  خورماڵ  و  کەالر  و 
ب��ن��ک��ەی��ەک��ى ت���ر ل���ەالی���ەن 
هێزەکانى ئاسایش و پۆلیسەوە 
ڕێ��گ��رى ل��ە ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
پەیامنێر  پەالمارى  و  دەکرێت 
ک��ەن��اڵ��ى  ک��ام��ێ��رام��ان��ى  و 
هێرشیان  و  دەدرێ���ت  پ��ەی��ام 
دەکرێتەسەر، ناچار دەکرێن لە 
شوێنى بنکەکە دور بکەونەوە 
و توندوتیژیان بەرامبەر کراوە، 
ڕێگایان  شوێن  لەهەندێک 
و  بکەن  خۆیان  ک��ارى  ن��ەداوە 
بگرن.  دەن��گ��دان��ەک��ە  وێ��ن��ەى 
کامێرامانى  ترەوە  الیەکى  لە 
پەیام ڕێبوار حامید کامێراکەى 
لێسەندراوە و ئازارى جەستەى 

دراوە، کامێراکەى شکێندراوە.

هەولێر 
خەبات

سلێمانى
خورماڵ
کەالر
چەند 

بنکەیەکى 
تر

2010/3/7-4
پەیام ڕۆژنامەنووس

- وریا حسێن
- نەوزاد ڕەحمان
- بەختیار حسێن

- عومەر نەجم تالب
- ئومێد عوسمان
- ئەنوەر سەباح
- ڕێبوار یوسف
- ڕێبوار حامید

14
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کارمەندێکى  چەند  لەالیەن 
ئ��اس��ای��ش��ى ک��ۆی��ە پ��ەالم��ار 
دەدرێت و هێرشدەکەنە سەرى 
و قسەى پێدەڵێن و ڕێگا نادەن 

وێنە بگرێت.

کۆیە ئێوارەى
2010/3/7

ڕۆژنامەى ئاوێنە پەیامنێر ڕۆژنامەنووس 15

کاتژمێر )8(ى بەیانى ڕێگەیان  
بنکەى  ب��چ��ن��ە  ک���ە  ل��ێ��گ��ی��را 
لەالیەن  قوتابخانە  دەنگدانى 
پۆلیس و پاسەوانى بنکەکەوە 

سوکایەتیان پێکراوە.

کەرکوک 2010/3/7 KNN ڕۆژنامەنووس - ئارام جەمال
- شێرزاد یاسین
- ئارام نەجم
- هانا سدیق

16

ک���ام���ەن���دێ���ک���ى ئ��اس��ای��ش 
ه��ێ��رش��دەک��ات��ە س�����ەرى و 

سوکایەتى پێدەکات.

کەالر 2010/3/7 رۆژنامەى ئاوێنە پەیامنێر کاوە ئەحمەد 17

گەلى  سەتەالیەتى  تیمێکى 
ڕووماڵکردنى  بۆ  کوردستان  
ب���ەڕێ���وەچ���وون���ى پ��رۆس��ەى 
لەالیەن  زەڕای��ەن  لە  دەنگدان 
دوو  و  گۆڕان  لیستى  نوێنەرى 
الیەنگرانیان  ل��ە  ت��ر  کەسى 

پەالمارى تیمەکە دەدەن.

سلێمانى 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

پەیامنێر
کامێرامان
شۆفێر

- مونیر سەلیم
- ڕەوا عومەر
- ئەرشەد

18

بەیانى  )9(ى  ک��ات��ژم��ێ��ر  ت��ا 
ڕێگرى لە تیمى کەناڵى گەلى 
لەالیەن  و  ک��راوە  کوردستان 
کۆمیسیۆن و پۆلیسى دیالەوە، 
ڕاگەیاندن  کارى  نەیانهێشت 
ی��ڕۆس��ەک��ە  وێ��ن��ەگ��رت��ن��ى  و 

بەئەنجام بگەیەنن.

خانەقین 2010/3/7 کەناڵى گەلى 
کوردستان

تیمى ڕۆژنامەنووسان 19

لە هەریەک لە خوێندنگەکانى 
)س�����ەرک�����ەوت، س��ەه��ەن��د، 
هەرێم،  تەندروستى  بنکەى 
ب��ن��ک��ەى س�����ۆران(، ل��ەالی��ەن 
ه��ێ��زەک��ان��ى ئ��اس��ای��ش��ەوە 
کەناڵى  ستافى  ل��ە  ڕێ��گ��رى 
کوردستان  گەلى  سەتەالیتى 
هیچ  نەیانهێشتووە  و  ک��راوە 
هەوڵێشدراوە  بگرن،  وێنەیەک 

دەستدرێژى بکرێتە سەرى.

سۆران 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

کامێرامان ئیسماعیل ئەبابەکر 20

لەالیەن  ت��ۆپ��زاوە  ناحیەى  لە 
م��الزم��ێ��ک��ەوە ل���ە ب����ەردەم 
هەڕەشەیان  خوێندنگەیەک 
لێدەکرێت و ڕێگەیان پێنادرێت 
ڕاگەیاندون  پێیان  بگرن  وێنە 
ک��ە ب��ەب��ڕی��ارى ب��ەڕێ��وەب��ەرى 
ناحیەیە  ل��ەم  نابێت  ناحیە 
تووشى  نا  ئەگەر  بمێننەوە 
کامێراکەتان  و  دەب���ن  س��زا 

دەشکێنین.

هەولێر 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

پەیامنێر
کامێرامان

- قارەمان جەوهەر
- ئارام عوسمان

21
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لەالیەن  مەخمور  ل��ەب��ازگ��ەى 
بەڕێوەبەر و چەند ئاسایشێکەوە 
لە سەنعان هەولێرى  هەڕەشە 
ناشرینى  ق��س��ەى  و  ک����راوە 
نەیانهێشتووە  پ���ێ���وت���راوە، 
لە  ڕۆژ  هەمان  لە  وێنەبگرێت، 
هەولێر  شەفەقى  خوێندنگەى 
هەڕەشەى کوشتن لە پەیامنێر 
سەنعان  و  ک��ەری��م  ه��ەری��اد 
ه��ەول��ێ��رى ک���راوە ب��ەرام��ب��ەر 
وێنەیەى کە  ئەو  پەخشکردنى 
تیمەکە گرتوویانە کەبە ئاشکرا 

تەزویر کراوە. 

مەخمور 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

پەیامنێر
کامێرامان

- هەریاد کەریم
- سەنعان هەولێرى

22

شارى  فیدراڵى  لەخوێندنگەى 
کوشتنیان  هەڕەشەى  هەولێر 

لێدەکرێت.

هەولێر 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

ڕۆژنامەنووس
کامێرامان

- عەباس عەبدولڕەحمان
- سەنعان هەولێرى

23

ل��ەخ��وێ��ن��دن��گ��ەى ح��ەم��دى 
موالزمى  هەولێر  سەرەتایی 
چەند کەسێکى  و  بنکەیە  ئەو 
ڕاگرتنیان  بڕیارى  نەناسراو 
و  وێ��ن��ەگ��رت��ن  ل���ە  دەدەن 
لەگەڵ  چاوپێکەوتن  بەهۆى 
و گۆڕان   یەکگرتوو  چاودێرانى 
داواى  ژوورێکدا  لە  بانگکراون 

کاسێتەکەیان لێکراوە.

هەولێر 2010/3/7 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

ڕۆژنامەنووس - میران بەکر
- نەبەز حوسێن

24

گشتى،   دەن��گ��دان��ى  ڕۆژى  ل��ە 
گەڕەکى  لە  ساوێن  لەبنکەى 
هەڤااڵن چەند پێشمەرگەیەکى 
دیموکراتى  پ��ارت��ى  ب��ە  س��ەر 
پ��ەالم��ارى تیمى  ک��وردس��ت��ان، 
دەستدەگرن  و  دەدەن   )KNN(
و کەرەستەى  بەسەر کاسێت  

ڕۆژنامەوانیان.

هەولێر 2010/3/7 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- مەریوان مەال حەسەن
- ئیبراهیم محەمەدى

25

لە  سپێدە،  کەناڵى  تیمێکى 
لەالیەن  گەل  هۆڵى  ب��ەردەم 
کەوتنە  چ��ەک��دار  ژم��ارەی��ەک 

بەرپەالماردان.

هەولێر 2010/3/7 کەناڵى سپێدە تیمێکى کەناڵى سپێدە 26

جیاجیاى  شوێنێکى  چەند  لە 
ه���ەرێ���م���ى ک����وردس����ت����ان، 
ژمارەیەک پیشێلکارى بەرامبەر 
سپێدە  کەناڵى  پەیامنێرانى 

ئەنجامدراون.
هەولێر 2010/3/7 کەناڵى سپێدە ڕۆژنامەنووس

- چیمەن عەلى
- هێرش حامید

- سامان محەمەد
- ئارام سەعدى

- زەردەشت کەریم
- عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
- ئیحسان محەمەد
- سەیاف ئەحمەد
- ئەحمەد محەمەد
- زانیار ئەسعەد

27

ل��ەش��ارى ه��ەول��ێ��ر، پ��ەالم��ارى 
س��وک��ای��ەت��ى  و  دەدرێ�������ت 
وێنە  نادرێت  ڕێگا  پێدەکریت، 

بگرێت.

هەولێر 2010/3/7 کەناڵى ئازادى ڕۆژنامەنووس هۆگر حسێن 28

لەهەولێر  دەنگدان،  بنکەى  لە 
کەسێکەوە،  چ��ەن��د  ل��ەالی��ەن 
لێدەسەندرێت،  کامێراکەى 
بردووە  میمۆریەکەیان  دوات��ر 

بۆیان نەگێراوەتەوە.

هەولێر 2010/3/7 ڕۆژنامەى ڕووداوو پەیامنێر ئارى عوسمان 29
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ڕێ����گ����ەن����ەدرا ب����ە ت��م��ی��ى 
سپێدە،  ئ��اس��م��ان��ى  ک��ەن��اڵ��ى 
دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  بۆ 
سەرۆکى  و  گشتى  ئەمیندارى 
مەکتەبى سیاسى یەکگرتوو لە 

قوتابخانەى شایستە.

هەولێر 2010/3/7 کەناڵى ئاسمانى 
سپێدە تیمى رۆژنامەنووسان

30

محەمەد  قازى  لەقوتابخانەى 
هێرشیان  ئاسایشەوە،  لەالیەن 
لێ  چەکیان  و  س��ەر  ک��راوەت��ە 
دواى  کەوتوونەتە  ڕاکێشاون، 

تیمى سپێدە.

هەولێر 2010/3/7 سپێدە ڕۆژنامەنووس - عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
- هێرش حامید

- زەردەشت کەریم

31

سپێدە  تەلەفزیۆنى  تیمى 
ل��ەق��وت��اب��خ��ان��ەى س��اوێ��ن، بۆ 
بەسەر  دەست   )1:30( م��اوەى 
کراون و ڕێیان نەدراوە ڕووماڵى 
و  بکەن  دەن��گ��دان  پ��ڕۆس��ەى 
تر  شوێنى  ل��ە  تیم  ه��ەم��ان 

کامێراکانیان لێ دەسەندرێت.

هەولێر 2010/3/7 سپێدە ڕۆژنامەنووس - چیمەن عەلى
- هێرش حامید

- سامان محەمەد
- ئارام سەعدى

32

کارگێڕى  دەس��ت��ەى  ل��ەالی��ەن 
یانەى بروسک و چەند ئەفسەر 
و ئاسایشى ناو یاریگاکەوە، لە 
کاسێتەکەى  ه��ەڕەش��ەدا  ژێ��ر 
ل��ێ��س��ەن��دراوە، ل��ەب��ەرئ��ەوەى 
بروسک  نێوان  ی��ارى  لەکاتى 
ی���ان���ەى ه���ەول���ێ���ردا ش��ەڕ  و 
دروستبووە و ئەویش هەڵساوە، 
ڕووداوەک���ان  وێنەگرتنى  بە 
کارەکانى  ل��ە  ڕێ��گ��رى  ب��ەاڵم 

کراوە.

هەولێر 2010/4/1 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

پەیامنێر کارزان جەمال 33

لەکاتى ڕووماڵکردنى وەرگرتنى 
ه����اوک����ارى پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەى 
ک��ەم��ئ��ەن��دام ل��ە ب��ن��ەس��اڵوە، 
لەالیەن ئەفسەرێکى ئاسایشى 
و  لێگیراوە  ڕێگەیان  بنەساڵوە، 

سوکایەتیان پێکراوە.

هەولێر 2010/4/2 KNN پەیامنێر
- هەژار ئەنوەر

- موفەق فەیسەڵ خورشید
34

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
شوقەکانى  لە  ئاگرکەوتنەوە 
بەرنامەى  ستافى  ستى،  ن��از 
)زووم ئین( بە بڕیارى بەرپرسى 
پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى ش��وق��ەک��ان 
سوکایەتى  و  ڕێگرتن  دواى 
پ���ێ���ک���ردن ک��ام��ێ��راک��ەی��ان 
جوێن  دەک��ەون��ە  و  دەشکێنن 
و  پێکردن  سوکایەتى  و  دان 
شتى  ب��ە  تۆمەتبارکردنیان 

جیاواز جیاواز.

هەولێر 2010/6/20  TV کوردستان ڕۆژنامەنووس - ڕزگار کۆچەر
- ئەحمەد حەمید

35
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دەستگیرکردن | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ئاسایشى  لەالیەن  دادوەر  بەبڕیارى 
 )433( م���اددەى  پێى  ب��ە  ده��ۆک��ەوە، 
م��اوەى  ب��ۆ  ع��ێ��راق،  سزاکانى  ی��اس��اى 
ک��راون،  دەستبەسەر  کاتژمێر   )48(
لقى  ل��ەالی��ەن  کە  سکااڵیەک  لەسەر 
دهۆکى یەکێتى زانایانى ئاینى ئیسالم 
لەسەریان، تۆمار کرابوو، بە ناوزڕاندن، 
تۆمەتباریان کردبوون، بەاڵم بە هەوڵى 
چوارچێوەى  خرایە  سکااڵکە  سەندیکا 
ماددە )9(ى یاساى کارى ڕۆژنامەگەرى 
ل���ە ک���وردس���ت���ان، دوات�����ر ه����ەردوو 

ڕۆژنامەنووسى ناوبراو ئازاد کران.

دهۆک 2010/2/1 رۆژنامەى 
چاودێر

سەرنووسەر

شاعیر

- عەبدولڕەحمان بارمەنى

- هۆشەنگ شێخ محەمەد

1

ل����ەالی����ەن چ���ەن���د ک��ەس��ان��ێ��ک��ەوە، 
 ،)KNN( تیمێکى  سەر  هێرشدەکرێتە 
دواتر لەالیەن ناوچەى دووى بارودخانەى 
)پ.د.ک( بۆ ماوەى دوو کاتژمێر دەست 
کامێراکەشیان  و  دەک��رێ��ن  ب��ەس��ەر 
دەشکێندرێت و سوکایەتیان پێدەکرێت 

و ئازارى زۆر دەدرێن.

کەرکوک 2010/2/14 KNN ڕۆژنامەنووس - تاهیر تۆفیق

- ساکار بابان

2

لە  پاشنیوەڕۆ  )3:00(ى  کاتژمێر  لە 
لە شارى هەولێر  پۆلیسى شادى  بنکە 
سوکایەتیان  و  دەک��رێ��ن  دەستگیر 

پێدەکرێت.

هەولێر 2010/3/4 KNN پەیامنێر

وێنەگر

- مەریوان مەال حەسەن

- موفید فەیسەڵ

3

هەوڵى ڕفاندن | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە کفرى چەند چەکدارێک هەوڵى 
دەزگا  و  دام  دەدەن،  ڕفاندنى 
کردۆتەوە  ئاگادار  بەرپرسەکانى 
و لە دادگا سکااڵى تۆمار کردووە، 
لە   )2010/1/17( لە  ئەوەى  پاش 
ڕادیۆى یەکگرتوو ڕەخنەى لە کەم 

و کورتییەکانى کەالر گرتووە.

کفرى 2010/1/19 ڕۆژنامەنووس سەباح عەلى قارەمان 1

هەوڵى تیرۆر | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

مەحمود  مەلیک  بازنەى  شەقامى  لە 
تەقەى  کەسێکەوە  چەند  لەالیەن 
لێدەکرێت و دەیانەوێت تیرۆرى بکەن دواتر 
لێکۆڵینەوە،  بە  دەکەن  دەست  ئاسایش 
سەردەشت  لەوبارەیەوە،  کێشەکە  لە 
لێ  پارێزگارى  دەکات  داوا  ساڵح  حەمە 
چەند  بپارێزرێت  مەترسیانە  لەو  بکرێت 
و  حزب  چەند  لەالیەن  پێشتریش  ڕۆژێک 
الیەنێکەوە هێرشکراوەتە سەر سەردەشت 
هیچ  لێکردووە.  هەڕەشەیان  ساڵح  حەمە 
کێشەیەکى نیە جگە لە نووسین کە تێیدا 
بزوتنەوەى ئیسالمى گرتووە،  لە  ڕەخنەى 
کتێبى  باڵوکردنەوەى   بەهۆى  هەروەها 
روشدى(  )سەلمان  شەیتانیەکانى  ئایەتە 

وەرگێڕدراوى کوردى.

سلێمانى 2010/3/9 گۆڤارى خەڵک

سایتی چاودێر

خاوەن ئیمتیاز و  
سەرنووسەر
بەڕێوەبەر

سەردەشت حەمە ساڵح 1
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دۆسیەى دادگا | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لەسەر  وتارێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
سکااڵى   ، )ی.ن.ک  کفرى  مەڵبەندى 
لەسەر تۆمار کراوە لەالیەن مەڵبەندى 
دادگاییدا  یەکەم  لە  دواتر  کفرییەوە 
یەک   )000  ،000  ،1( کەفالەتى  بە 
دواتریش  ک��راوە،  ئ��ازاد  دینار  ملیۆن 
بە  کۆتایی  دادگ��ا  دانیشتن  دوو  بە 

کیشەکە هاتووە.

کفرى 2010 ڕۆژنامەنووس ئیحسان مەال فوئاد 1

هەواڵێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ل��ەس��ەر 
کارى  یاساى  )9(ى  م��اددەى  پێى  بە 
دادگاى  کوردستان،  لە  ڕۆژنامەگەرى 
دادگاییەکە  و  ک��را  دادگ���ای  شێجان 
لەبەرژەوەندى هەردوو ڕۆژنامەنووس 
دۆسیەکە  پێهات  کۆتایی  پێ  کۆتاى 
لەالیەن  پارێزەریش  خەرجى  داخ��را، 

سەندیکاوە دابینکرا.

شێخان 2010/6/1 Aknews بەرپرسى نووسینگە

پەیامنێر

- سەباح ئەتروشى

- هەڤاڵ فەندى

2

تایبەت | )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

کوردستان  قوتابیانى  یەکێتى  لەالیەن 
پ��اس��ەوان��ی��ی��ەت��ى  ه���ێ���زەى  ئ����ەو  و 
لەالیەن  و  دەک���رد  خۆپیشاندانەکەى 
ک��وردس��ت��ان��ەوە  پ��ەرل��ەم��ان��ى  ئاسایشى 
هەڕەشەى لێکراوە و سوکایەتى پێکراوە، 
ئاسیا  تەلەفۆنێکى  ژم��ارە  بە  هەروەها 
و  ئاسایش  لێکراوە،  کوشتنى  هەڕەشەى 
پۆلیسى هەولێر بە بەرپرسیار دەزانێ لە 
پاراستنى گیانى، بەپێى لێدوانى ئاسایش 
هەڕەشانە  ئەو  ئاسایش  لێکۆڵینەوەى  و 

دروستکراو بوون.

هەولێر 2010/5/8 ڕۆژنامەى ڕۆژنامە پەیامنێر ڕێبین فەتاح 1

ڕانیە هەواڵى ونبوونى سەرنووسەرى  لە 
ڕۆژنامەى ڕوماڵ باڵوکرایەوە، پاش ئەوەى 
لێژنەکەمان پەیوەندى کرد بە دەزگاکانى 
ئاسایشى سلێمانى و ڕانیە و لقى ڕانیەى 
ئەندامى  ن��اوب��راو  دەرک���ەوت  )پ.د.ک( 
حزبى  لێکۆڵینەوەى  بۆ  و  حزبەیە  ئەو 

بانگکراوە و نەفڕێندراوە.  

ڕانیە 2010/2/5 ڕووماڵ سەرنووسەر ئەرسەالن مەحمود 2

دەستگیر  ش��ارەزوورەوە  ئاسایشى  لەالیەن 
دەکرێت، دواى ئەوەى لێژنەکەمان پەیوەندى 
ڕایانگەیاند  ئاسایشەوە  دەزگاکانى  بە  کرد 
ڕۆژنامەنووسى  ک��ارى  لەسەر  ناوبراو  کە 
کردنەکەى  بانگ  و  ن��ەک��راوە  دەستگیر 

پەیوەندى بەکارى ئەمنیەوە هەیە.

شارەزوور شەوى
2010/3/22

تەلەفزیۆنى 
کۆمەڵ

ڕۆژنامەنووس - جەمال محەمەد 
فەرهاد

3

لەالیەن  سکااڵیەک  چەند  ئ��ەوەى  دواى 
یەکتر  لەسەر  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ه��ەردوو 
گرفتەکانى  بە  س��ەب��ارەت  ت��ۆم��ارک��ران، 
گرفتەکانیان،  و  کێشە  و  چاک  ڕێکخراوى 
داک��ۆک��ى  ل��ێ��ژن��ەى   2010/5/4 ڕۆژى 
سەندیکا  سلێمانى  لقى  ب��ارەگ��اى  ل��ە 
بە  کۆتایی  و  ڕێکخرا  بۆ  دانیشتنێکیان 

کێشەى نێوانیان هێندرا.

2010
ڕۆژنامەنووس

- عومەر محەمەد

- عەلى مەحمود

4
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى پێنجەم
)2010/6/30 - 2010/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى

کە پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 تیرۆر 1

6 4 هەڕەشە 2

36 18 لێدان 3

76 35 پێشێلکاری جۆراوجۆر 4

6 3 دەستگیرکردن 5

1 1 هەوڵى ڕفاندن 6

1 1 هەوڵى تیرۆر 7

3 2 دۆسیەى دادگا 8

5 4 تایبەت 9

135 69 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى پێنجەم 
بەپێى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2010/6/30 - 2010/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى 

پێشێلکارى
ژ

)1(موسڵ سەردەشت عوسمان حەسەن– 
موسڵ - 2010/5/6

0 1 تیرۆر 1

)3(هەولێر - )1(هەڵەبجە 0 0 6 هەڕەشە 2

)55(هەولێر - )10(سلێمانى -
)2(هەڵەبجە - )1(موسڵ

0 1 35 لێدان 3

)1(کەرکوک - )23(هەولێر -
)10(سلێمانى )2(هەڵەبجە - )1(کفرى - 

)1(خانەقین – )1(بەریتانیا

0 1 76 پێشێلکاری 
جۆراوجۆر

4

)1(کەرکوک - )1(هەولێر - )1(دهۆک 0 1 5 دەستگیرکردن 5

)1(کفرى 0 0 1 هەوڵى ڕفاندن 6

)1(سلێمانى 0 0 1 هەوڵى تیرۆر 7

)1(دهۆک - )1(کفرى 0 0 3 دۆسیەى دادگا 8

)1(هەولێر - )2(سلێمانى 0 0 5 تایبەت 9

)33(هەولێر - )23(سلێمانى -
)5(هەڵەبجە - )2(کەرکوک - )2(دهۆک 
- )2(موسڵ - )2(کفرى - )1(خانەقین – 

)1(بەریتانیا

1 3 133 کۆى گشتى
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پێشێلکاریی جۆراوجۆر | )6( حاڵەت
هەڕەشە | )11( حاڵەت
دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
سزادان | )3( حاڵەت

ڕاپۆرتى شەشەم
)2010/12/31 - 2010/7/1(
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )6( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ەڕێ��گ��اى گ���ەڕان���ەوەى لە 
بازگەى  ل��ەالی��ەن  قەندیل، 
ئ��اس��ای��ش��ى س��ەن��گ��ەس��ەر، 
دەستێندرێت   لێ  کامێراکەى 
وێ��ن��ەک��ان��ى دەس��ڕن��ەوە،  و 
ئ���ەو ک����ارەش پ��ێ��چ��ەوان��ەى 
لە  ڕۆژنامەگەرییە  یاساى 

کوردستان.

سەنگەسەر 2010/7/2 ئاژانسى ئاکانیوز ڕۆژنامەنووس کارزان کەریم 1

ڕووداوێ�������ک�������ى  دواى 
ئ����اگ����رک����ەوت����ن����ەوە، ب��ۆ 
هەواڵەکە  ب��ەدواداچ��وون��ى 
نەخۆشخانەى  س���ەردان���ى 
س���ۆران دەک���ات، س���ەرەڕاى 
ئ��������ەوەى ڕەزام�����ەن�����دى 
ب�����ەڕێ�����وەب�����ەرای�����ەت�����ى 
کەسوکارى  نەخۆشخانەو 
رووداوە  ئ���ەو  ق��ورب��ان��ى 
لە  دوو  کەچى  وەردەگ���رێ، 
ڕێگاى  بنکەکە  ئەفسەرانى 
ناو  وێنەکانى  و  دەگ��رن  لێ 

کامێراکەشى دەسڕنەوە.

سۆران 2010/7/17 هەفتەنامەى زارى 
کرمانجى

پەیامنێر سەنگەر ستار 2

ل���ەک���ات���ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى 
چەک  بازاڕى  لە  ڕیپۆرتاژێک 
کەسێکەوە  لەالیەن  فرۆشان 
ب��ەرام��ب��ەر  پێشێلکارییان 
سیدیش  ب���ە  دەک����رێ����ت،  
لەکاتى  کەسەکە  وێ��ن��ەى 
ه��ەڕەش��ەک��ان��ى ل��ەالی��ەن 
لیژنەى  دراوەت��ە  تیمەکەوە 

داکۆکى.

هەولێر 2010/7/19 کەناڵى ئاسمانى 
زاگرۆس

ڕۆژنامەنووس - پشتیوان حوسێن
- فاخیر جەمیل

3

بازگەى  ئاسایشى  لەالیەن 
ع���ەرب���ەت-س���ل���ێ���م���ان���ى 
لێکۆڵینەوەى  و  دایدەبەزێنن 
لەگەڵ دەکەن بەبێ ئاگادار 
ک����ردن����ەوەى س��ەن��دی��ک��اى 
کوردستان،  رۆژنامەنووسانی 
بەدواى  گەڕان  بەمەبەستى 
ناوى چەند ڕۆژنامەنووسێک.

سلێمانى 2010/8/6 تەلەفزیۆنى پەیام ڕۆژنامەنووس - شاخەوان عەلى 
دەروێش

4

و  برایەتى  نێوان  ی��ارى  لە 
زاخۆ،  لەالیەن پاسەوانەکانى 
ی��اری��گ��ا ه��ێ��رش ک��راوەت��ە 

سەریان.

زاخۆ 2010/8/24 ڕۆژنامەى هەولێر

کەناڵى ئاسمانى 
کوردستان

پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان

- مامە یارە ئەحمەد
- ئەردەالن قادر

- هۆشەنگ عەبدوڵاڵ
- جاسم محەمەد

5

ل��ەک��ات��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
ڕاپ���ۆرت���ێ���ک ل����ەب����ەردەم 
پ��ەرل��ەم��ان��ى ک��وردس��ت��ان 
خۆپیشاندانێکەوە  بەهۆى 
لەالیەن کۆمەڵێک قوتابیەوە 
پەالمار دەدرێت و هەڕەشەى 
لێسەندنى  پاش  و  لێدەکەن 
سرینەوەى  و  کامێراکەى 
وێ���ن���ەک���ان س��وک��ای��ەت��ى 

پێدەکەن

هەولێر 2010/10/20 گۆڤارى ڕاڤە ڕۆژنامەنووس فەرەیدون بێوار 6
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هەڕەشە | )11( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى پێشێلکارى بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

کەسێکى  چ��ەن��د  ل���ەالی���ەن 
هەڵدەکوتنە  ن��ەن��اس��راوەوە 
هەڕەشەى  و  ماڵەکەى  سەر 
ب��ە  زی������ان  و  ل���ێ���دەک���ەن 
دەگەیەنن،  ئۆتۆمبێلەکەى 

بەاڵم کەسەکان نەناسراون.

سلێمانى 2010/7/6 گۆڤارى کۆنتڕۆڵ سەرنووسەر نیازى عەلى هەورامى 1

ڕێکخراوى  بەناوى  کەسێک 
دەوڵەتى ئیسالمى تیرۆریست 
لێکردوە  کوشتنى  هەڕەشەى 
و ب��ەوت��ەى ن��اوب��راو ه��اوڕێ 
شاهیدى  رۆژنامەنووسەکەى 
داواى  و  هەڕەشانەیە  ئ��ەو 
سەندیکا  لە  گیانى  پاراستنى 

کردووە.

سلێمانى 2010/8/9 کوردستانى نوێ ڕۆژنامەنووس یاسین حسێن وەلى 2

لە شارۆچکەى خەبات لەالیەن 
بەڕێوەبەرى  ش��وان  مقەدەم 
بەشى  ه��ەول��ێ��ر  پ��ۆل��ی��س��ى 
ڕۆژئاوا، لەناو بەڕێوەبەرایەتى 
کوشتنى  هەڕەشەى  پۆلیس 
ل��ێ��دەک��رێ��ت. ل��ەم ب��ارەی��ەوە 
پەیوەندى  داکۆکى  لێژنەى 
کرد،  پەیوەندیدار  بەالیەنى 
کە  دەرک���ەوت  ئەنجامدا  لە 
ک��ێ��ش��ەک��ە ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ە 
ک���ارى  ب���ە  پ���ەی���وەن���دى  و 
نییە،  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی��ەوە 
چونکە مقەدەم شوان ئامۆزاى 

)هیوا فریادڕەس(ە.

هەولێر 2010/8/20 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

ئەندامى کارای 
سەندیکا

هیوا فریادڕەس 3

کارى  ئەنجامدانى  لەکاتى 
ڕۆژنامەنووسى گوایە لەالیەن 
لیژنەى  س��ەرۆک��ى  جێگرى 

ئۆلۆمپى هەڕەشەى لێکراوە.

هەولێر 2010/8/23 ڕۆژنامەنووس ئەحمەد مستەفا 4

نەناسراو  چەکدارێکى  چەند 
و  ماڵى  سەر  هەڵیانکوتاوەتە 
بە دەمانچەى بێدەنگ )کاتم(، 
ئەمە  داوە،  خێزانەکەیان  لە 
جگە لەوەى پێشتر بە موبایل 

هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

2010/9/13 کەناڵى العراقیە ڕۆژنامەنووس سەیوان سەمەد 5

ل��ە ف��ەی��س ب���وک ل��ەالی��ەن 
م���زورى(  سەلیم  )م��ح��ەم��ەد 

هێرش کراوەتە سەرى.

لەڕێگەى تۆڕى 
کۆمەاڵیەتى

2010/9/18 ڕۆژنامەنووس بەختیار سەعید ساڵح 6

yahoo.com@( بە ئیمەیڵى
 )peramagrwn2005
هەڕەشە و سوکایەتى 

پێکراوە. 

لە ڕێگەى ئیمەیڵە 2010/9/21 گۆڤارى هەڵبوون سەرنووسەر هاوار ئەحمەد 7

ج��گ��ە ل����ەوەى ب��ە م��ۆب��ای��ل 
ه�����ەڕەش�����ەى ک��وش��ت��ن��ى 
چەند  ل��ەالی��ەن  لێدەکرێت، 
کەسێکى نەناسراویش دەچنە 

سەر ماڵەکەى.

2008 ڕۆژنامەنووس الوە عوسمان زەنگەنە 8
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کۆمپانیاى  ب���ەڕێ���وەب���ەرى 
س���ەوس���ەن، ک���ە ب��ری��ک��ارى 
سویدە،  ف��ڕۆک��ەوان��ى  هێڵى 
ب����اڵوک����ردن����ەوەى  دواى 
 )KNN( کەناڵى  لە  ڕاپۆرتێک 
گەشتە  دواکەوتنى  لەسەر 
کۆمپانیاى  فڕۆکەوانییەکانى 
مۆبایلێک  ژم��ارە  بە  ناوبراو 
هەڕەشە لە تیمى نووسینگەى 

کەناڵى )KNN( کراوە.

هەولێر 2008

KNN

بەڕێوبەرى 
نووسینگەى 

هەولێر

پەیامنێر

کامێرامان

- شەوقى کانەبى

- بارزان حەسەن

- ئەحمەد یونس

9

چ���ەن���دی���ن ج����ار ل���ەالی���ەن 
توندڕەو  ئیسالمى  گروپێکى 
لێکراوە،  کوشتنى  هەڕەشەى 
بەقسەى خۆى چەند کەسێک 
نزیکى  خ��زم��ى  گ��روپ��ە  ل��ەو 

خۆیەتى. 

بەردەڕەش 2008 ڕۆژنامەنووس تەیار عادل گۆران 10

کەسێکەوە  چەند  ل��ەالی��ەن 
ه����ەڕەش����ەى ک��وش��ت��ن��ی��ان 
دوات���ری���ش  و  ل���ێ���ک���ردووە 
ئاگریان لە ماڵەکەى بەرداوە، 
ئامێزیان  هەڕەشە  نامەیەکى 

بۆ ناردۆتە ماڵەوە.

چەمچەماڵ 2008 رۆژنامەى چەرمۆ سەرنووسەر هەژار بابان 11

دەستگیرکردن | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ه�����ەردوو ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
لەالیەن پۆلیسى چەمچەماڵ 
دەستگیر دەکرێن و دەخرێنە 
ئ��وت��ۆم��ب��ێ��ل��ى ب��ۆل��ی��س��ەوە، 
سوکایەتیان  خۆیان  بەوتەى 
پ��ێ��ک��راوە، ک��ام��ێ��راک��ەی��ان 

شکێندراوە.

چەمچەماڵ شەوى

2010/8/10

KNN رۆژنامەنووس - ئارى لوقمان کەریم

- هێمن حەمە کەریم

1

 104 پۆلیسى  ل��ەالی��ەن 
بەبڕیارى دادوەر بۆ ماوەى 
سێ ڕۆژ دەسگیر دەکرێت، 
ب���ەه���ۆى س��ک��ااڵی��ەک��ى 
پێشوترى  سەرنووسەرى 
ه���اواڵت���ى، ب���ەاڵم پ��اش 
زیندانیکردنى  ڕۆژ  چەند 
ل���ەالی���ەن دادگ������اوە بە 
داکۆکى  لیژنەى  هاوکارى 

ئازادکرا. 

سلێمانى 2010/8/18 گۆڤارى بەڵگە سەرنووسەر جەمال عەبدوڵاڵ 2

ل������ەالی������ەن ب���ن���ک���ەى 
و  ک��وردس��ت��ان  پۆلیسى 
بڕیارى  هەولێر  دادگ���اى 
دەدرێ��ت  دەستگیرکردنى 
ب��ەه��ۆى ت��ۆم��ارک��ردن��ى 
س��ک��ااڵی��ەک��ى ئ��ەم��ی��رى 
کۆمەڵى ئیسالمى و ئارام 
قادر و نوێنەرى یەکگرتوو 
ل��ە ت����اران. دوات���ر ئ��ازاد 

دەکرێت.

هەولێر 2010/9/5 گۆڤارى ملمالنێ سەرنووسەر بڵند مستەفا 3
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سزادان | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە   )9( ماددەى  پێى  بە  هەولێر  دادگاى 
کوردستان،  لە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى  یاساى 
 ،1( بڕى  بە  ڕۆژنامەنووسان   بڕیاریدا 
بکرێن،  ملیۆن غەرامە  یەک   )000  ،000
دژیان  لە  سکااڵ  دادگ��ا  لە  ئ��ەوەى  دواى 
ب��اڵوک��ردن��ەوەى  لەسەر  ک��راب��وو  تۆمار 

شعرێک لە ڕۆژنامەى ناوبراو.

هەولێر 2010/12/2 ڕۆژنامەى چاودێر سەرنووسەر

شاعیر

- عەبدولڕەحمان بامەڕنى

- هۆشەنگ شێخ محەمەد

1

بڕیاریدا  هەولێر،  )4(ى  بەرایی  دادگاى 
سزاى غەرامەى بدات بەبڕى )35، 000، 
000( ملیۆن دینار بە پێى یاساى عێراقى 
کەسایەتى  ن��اوزڕان��دن��ى  تۆمەتى  ب��ە 

)پ.د.ک(.

هەولێر 2010/12/12 گۆڤارى ڕێگا 
مەگەزین

سەرنووسەر سۆران عومەر 2

بڕیاریدا،  سلێمانى  )2(ى  کەتنى  دادگاى 
بە سزاى غەرامەکردنى بە بڕى )3، 000، 
000( ملیۆن دینار بۆ سەرنووسەر و )18، 
ڕۆژنامەى  بۆ  دینار  ملیۆن   )000  ،000
ڕۆژنامەگەرى  یاساى  پێى  بە  ه��ەواڵ 

ژمارە )35(.

سلێمانى 2010/12/28 ڕۆژنامەى هەواڵ سەرنووسەر شوان دادودى 3

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى شەشەم
)2010/12/31 - 2010/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە پێشێلکاریان 
بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

10 6 پێشێلکارى جۆراوجۆر 1

13 11 هەڕەشە 2

4 3 دەستگیرکردن 3

4 3 سزادان 4

31 23 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى شەشەم
 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2010/12/31 - 2010/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى 

تیرۆرکراو
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

)3(هەولێر - )1(سلێمانى - )1(دهۆک 0 0 10 پێشێلکارى جۆراوجۆر 1

)3(هەولێر - )3(سلێمانى - )1(دهۆک 0 1 12 هەڕەشە 2

)1(هەولێر - )2(سلێمانى 0 0 4 دەستگیرکردن 3

)2(هەولێر - )1(سلێمانى 0 0 4 سزادان 4

)9(هەولێر - )7(سلێمانى - )2(دهۆک 0 1 30 کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2010
)2010/12/31 - 2010/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى کە 
پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 تیرۆر 1

19 15 هەڕەشە 2

16 18 لێدان 3

86 41 پێشێلکاری جۆراوجۆر 4

10 6 دەستگیرکردن 5

1 1 هەوڵى ڕفاندان 6

1 1 هەوڵى تیرۆر 7

3 2 دۆسیەى دادگا 8

5 4 تایبەت 9

4 3 سزادان 10

166 92 کۆى گشتى

ویداد حسێن
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هێرشکردنە سەر کچە ڕۆژنامەنووسک لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە

نابێ لێکۆڵینەوە لەگەڵ ڕۆژنامەنووس بکرێ، یان شوێنى کار 
و ماڵەکەى بپشکنرێ لەبەر ئەو هۆیەى لە بڕگەى یەکەمى 
ماددەى هەشتەمدا هاتوە مەگەر بەبڕیارى دادوەر نەبیت 

و نەقیب بەشێوەیەکى یاسایی جێى دەگرێتەوە بۆى هەیە 
لەکاتى لێکۆڵینەوەدا ئامادەبێ

ماددەى هەشتەم بڕگەى دووەم لە یاساى ژمارە )35(ى 
ساڵى 2007، یاساى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان.
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )29( حاڵەت
هەڕەشە | )17( حاڵەت
دەستگیرکردن | )15( حاڵەت
لێدان | )16( حاڵەت
سزادان | )4( حاڵەت
سوتاندن | )2( حاڵەت
هەوڵى ڕفاندن| )1( حاڵەت
بەدواداچوون | )1( حاڵەت
داخستنى دۆسیە | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى حەوتەم
)2011/6/30 - 2011/1/1(
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )29( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 

ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ڕۆژنامەوانى،  ڕاپۆرتى 
وەرگرتنى  س����ەرەڕاى 
م����������ۆڵ����������ەت ل����ە 
ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
نەخۆشخانە،  کارگێڕى 
پۆلیسەکانى  لەالیەن 
ن����ەخ����ۆش����خ����ان����ەى 
هەولێر،  فریاکەوتنى 
ج���گ���ە ل�����ە دەس�����ت 
ب���ەس���ەرداگ���رت���ن���ى 
ک���ام���ێ���راک���ە، ل��ێ��ی��ان 
سوکایەتیان  و  دەدرێت 

پێدەکرێت.

هەولێر 2011/1/28 کەناڵى ئاسمانى 
زاگرۆس

پەیامنێر
کامێرامان

- دیالن ڕەشاد
- ئیبراهیم وەلى

1

چ�����ەک�����دارى  دوو 
دەمامکدراو  نەناسراوى 
ماڵەکەى  ن��او  چونەتە 
ن��اوب��راوی��ان  داواى  و 
ک���������������ردووە، ب����ەم 
ناچاربووە  هۆیەشەوە 
م�����اوەى ی����ەک م��ان��گ 
بهێڵێت،  جێ  ماڵەکەى 
ئ���ەو ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە 
حاڵەتە  ئەو  وایدەبینێت 
پ��ەی��وەن��دى ب��ە ک��ارى 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی��ەوە 
کێشەى  چونکە  هەبێ، 
کەسێک  هیچ  ل��ەگ��ەڵ 
نەبووە، لەم بارەیەشەوە 
بەڕێوەبەرایەتیەکانى 
ئاسایشى  و  پ��ۆل��ی��س 
ئاگادارکردوونەتەوە  لێ 
و ل��ە دادگ����ا س��ک��ااڵى 

تۆمارکردووە.

سۆران 2011/2/6 کەناڵى سەتەالیتى 
گەلى کوردستان

پەیامنێر ئیسماعیل شەمزینى 2

لەئەنجامى ڕووداوەکانى 
شارى سلێمانى لەالیەن 
وەزارەت���ى  هێزەکانى 
ن����اوخ����ۆوە، چ��ەن��دی��ن 
بەرامبەر  پێشێلکاریان 
ڕۆژن����ام����ەن����ووس����ان 
ئ�����ەن�����ج�����ام�����داوە و 
سەر  کردۆتە  هێرشیان 
ڕەحمان  ڕۆژنامەنووس 
داوە،  لێیان  و  غەریب 
ه��ەژار  و  نامیق  نامۆ 
دەکەن،  دەستگیر  ئازاد 
لە  ڕۆژەش  ئ��ەو  ه��ەر 
شارى هەولێر پەالمارى 
ڕۆژنامەنووسێک  چەند 
لە کەناڵى KNN  دەدەن 
و ڕێگایان پێنادەن وێنە 

بگرن.

سلێمانى 2011/2/17 ڕۆژنامەنووس - ڕەحمان غەریب
- نامۆ نامیق
- هەژار ئازاد

3
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ب��ەپ��ێ��ى س��ک��ااڵی��ەک 
بەڕێوەبەرى  کەلەالیەن 
ڕادی�����ۆى زاگ�����رۆس و 
پەیامنێر  ئ��اژان��س��ى 
ل��ێ��ژن��ەى  ب���ە  دراوە 
ڕایدەگەیەنن  داکۆکى، 
ڕووداوەک��ان��ى  بەهۆى 
ش�����ارى س��ل��ێ��م��ان��ى و 
شارۆچکەکانى  ش���ارو 
الیەنگرانى  لەالیەن  تر 
ئ����ۆپ����ۆزس����ی����ۆن����ەوە 
ڕێ������گ������ان������ادرێ ب��ە 
ڕۆژن����ام����ەن����ووس����ان 
پ���ەی���ام���ن���ێ���ران���ى  و 
ئاژانسى  و  ڕادیۆکەیان 
ناتوانن  و  پەیامنێر 
دوو  ئ���ەم  ب��ەل��ۆگ��ۆى 
کارەکانیان  کەناڵەوە 
تەنانەت  بدەن  ئەنجام 
هێرشیاندەکرێتە سەر و 
پێدەکرێت  سوکایەتیان 
ل��ەب��ەردەم  بەتایبەتى 
سەراى شارى سلێمانى

سلێمانى 2011/2/17 ڕادیۆى زاگرۆس -

ئاژانسى پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەنووسان 4

ب���ارەگ���اى ڕۆژن���ام���ەى 
ستافەکەى  و  هاواڵتى 
بەهۆى ئەو هەڕەشانەى 

لێیانکرابوو چۆڵکرا.

سلێمانى 2011/2/17 ڕۆژنامەى هاواڵتى ڕۆژنامەنووس ستافى ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

5

چوارى  لقى  لەبەردەم 
سلێمانى  لە  )پ.د.ک( 
پاش  و  ب��ری��ن��دارب��وون 
ڕەوان����ەک����ردن����ی����ان 
ب����ۆ ن���ەخ���ۆش���خ���ان���ە 

چارەسەریان بۆ کرا.

سلێمانى 2011/2/17 سایتى دەستور و 
ڕۆژنامەى چاودێر 

ئاژانسى وێنەى 
میترۆگرافى

پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

- هێمن لەتیف

- ئارى ئەحمەد

6

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى 
س��ل��ێ��م��ان��ى ل���ەالی���ەن 
چاالکە  پۆلیسى  تیمى 
م���ەدەن���ی���ی���ەک���ان���ەوە 
ل��ێ��ی��ان دەدرێ�������ت و 
ک���ام���ێ���راک���ەش���ی���ان 
سۆنى  ج����ۆرى  ک��ەل��ە 
ملم   dvkam170(
دەش��ک��ێ��ن��رێ��ت، ل��ەم 
بەرپرسانى  ب��ارەی��ەوە 
ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ى پ��ەی��ام 
داکۆکیان  لێژنەى  بە 
ڕاگ��ەی��ان��د “ س���ەرەڕاى 
پ�������ەالم�������اردان�������ى 
لە  پەیامنێرەکانمان 
ڕاب��ردوودا  ڕۆژى  چەند 
ب���ە ژم�����ارە م��ۆب��ای��ل��ى 
لە  ه��ەڕەش��ە  جیاجیا 

کەناڵەکەمان کراوە “.

سلێمانى 2011/2/21-19 سەتەالیتى پەیام پەیامنێر

پەیامنێر

- وریا حسێن

- بەختیار حسێن

7
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ل���ەالی���ەن ه��اواڵت��ی��ان 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە  و 
سەریان  هێرشکراوەتە 
ڕێگریان  ئ��ازاردراون،  و 
لێکراوە بۆ ڕووماڵکردنى 
ه��ەواڵ��ەک��ان س��ەرەڕاى 
سوکایەتیان  ئ���ەوەى 
پ��ێ��ک��راوە ه���ەوڵ���دراوە 

لێیان بدرێ.

سلێمانى 2011/2/20-17 کەناڵى ئاسمانى 
زاگرۆس

ڕۆژنامەنووس - نەبەز محەمەد 
شکور

- هۆشەنگ جەالل

- جەمال محەمەد

- تارا بایز ئاغا

8

ل���ەالی���ەن ه��ێ��زەک��ان��ى 
پەالمار  ناوخۆ  وەزارەتى 
کامێراکەى  و  دەدرێ��ت 
لێ دەستێنرێت و ئازارى 
ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  دەدەن 
گەرمیان حەمە پوور بە 
لێژنەى داکۆکى ڕاگەیاند 
دەی��وی��س��ت  ت��ەن��ه��ا   «
هەواڵەکان ڕووماڵبکات و 

هیچى تر ».

کەالر 2011/2/20 KNN پەیامنێر گەرمیان حەمە پوور 9

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان 
ل����ەن����زی����ک ب��ی��ن��اى 
ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ى 
هەڵەبجە،  کشتوکاڵى 
ل������ەالی������ەن چ���ەن���د 
ک��ەس��ێ��ک��ەوە ک��ە جلى 
لەبەردابوو،  مەدەنیان 
ه��ێ��رش��ک��رای��ە س��ەرى 
ه�������ەڕەش�������ەى  و 
لەالیەن  و  لێدەکرێت 
چ��ەن��د ه��اواڵت��ی��ەک��ەوە 

دووردەخرێتەوە.

هەڵەبجە 2011/2/22 KNN پەیامنێر ئارام نەجیم 10

ل���������ەک���������ات���������ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى 
چ��ەم��چ��ەم��اڵ ل��ەالی��ەن 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
پ���ەالم���ار دەدرێ�����ت و 

ئازارى دەدەن

چەمچەماڵ 2011/2/25 TV کوردستان پەیامنێر بێستون حەمید فەرەج 11

کە  سکااڵیەک  بەپێى 
ل���ەالی���ەن م��ەک��ت��ەب��ى 
بزوتنەوەى  ڕاگەیاندنى 
بە  دراوە  ئ��ی��س��الم��ى 
ل���ێ���ژن���ەى داک���ۆک���ى، 
ل����ەب����ەردەم ت����ەالرى 
کوردستان  پەرلەمانى 
ل����ەالی����ەن ه��ێ��زێ��ک��ى 
ئ��اس��ای��ش��ەوە پ��ەالم��ار 
دەدرێ���ت، پ��اش ئ��ەوەى 
س��ەرى  هێرشدەکەنە 
پێدەکەن  سوکایەتى  و 
دەی��ب��ەن��ە ئ��اس��ای��ش و 
ڕی��ک��ۆردەرەک��ەش��ى لێ 

دەستێنن.

هەولێر 2011/2/28 ڕاگەیاندنى بزوتنەوە پەیامنێر - نەجمەدین عەلى 
ئەحمەد

12
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بەپێى چەند سکااڵیەک 
لێژنەى  بە  دراون  کە 
داک���ۆک���ى ل��ە ئ���ازادى 
ڕۆژنامەنووسى لەالیەن 
س��ەت��ەالی��ت��ى گ��ەل��ى 
چەندین  کوردستانەوە 
بەرامبەر  پێشێلکارى 
رۆژن����ام����ەن����ووس����ان 
مزگەوتى  لە  و  ک��راوە 
گڵە  حەسەنى  ح��اج��ى 
ل��ەس��ەرک��ارێ��ز  زەردە 
پ����ەالم����ار دەدرێ������ن، 
ل��ەک��ات��ى ت��ۆم��ارک��ردن 
وت��ارى  وێنەگرتنى  و 
مزگەوتە  ل��ەو  هەینى 
بەشێک  ل��ەالی��ەن  ک��ە 
ل���ە ن���وێ���ژ خ��وێ��ن��ان��ى 
ئ�����ەو م���زگ���ەوت���ەوە 
پ���ەالم���ار دەدرێ������ن و 
ڕووب��ەڕووى هەڕەشە و 
دەبنەوە  ئیهانەکردن 
تۆمارکراوى  کاسێتى  و 
لێ  وت���ارەک���ەش���ی���ان 
لەالیەکى  دەستێنن، 
ت���ری���ش���ەوە ب��ەپ��ێ��ى 
چەند  سکااڵیانە  ئ��ەو 
س��ەت��ەالی��ت  تیمێکى 
مزگەوتەکانى  ل��ەن��او 
ش�����ارى س��ل��ێ��م��ان��ى و 
شارۆچکەکانى  و  ش��ار 
ک��وردس��ت��ان پ��ەالم��ار 
ڕێ��گ��ری��ان  و  دراون 

لێکراوە.

سلێمانى 2011/3/29-3 سەنەالیتى گەلى 
کوردستان

کامێرامان

یاریدەدەرى کامێرامان

- زمناکۆ عەلى

- ئارام عەبدوڵاڵ

- شۆفێرى ئۆتۆمبێلى 
تیمەکە

13

لەالیەن چەند کەسێکى 
چ���ەک���دارەوە پ��ەالم��ار 
ه��ێ��رش  و  دەدرێ�������ن 

دەکرێتە سەریان.

ڕانیە 2011/3/5 سپێدە ڕۆژنامەنووس - بارزان ئازاد

- عومەر محەمەد

14

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لەبەردەم  هەواڵەکانى 
س������������ەراى ش������ارى 
س��ل��ێ��م��ان��ى ل��ەالی��ەن 
چ���ەن���د ک��ەس��ێ��ک��ەوە 
سەرى  هێرشکراوەتە 
دراوە  پ����ەالم����ار  و 
ک���ەرەس���ەک���ان���ى  و 
ب���وارى ڕۆژن��ام��ەوان��ى 
دەستى  و  لێدەستێنن 
تەنها  دادەگرن  بەسەر 
دەیوست  لەبەرئەوەى 
ڕوووم���اڵ���ى ه����ەواڵ و 
خۆپیشاندانەکان بکات. 

سلێمانى 2011/3/5 کوردسات پەیامنێر مەریوان عەبدوڵاڵ 
عەزیز

15
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ب��ەپ��ێ��ى س��ک��ااڵی��ەک 
ئەنجومەنى  کەلەالیەن 
ڕادی��ۆى  بەڕێوەبردنى 
لێژنەى  بە  دراوە  دەنگ 
هێزێکى  داک����ۆک����ى، 
ئاسایش  دەمامکدارى 
پ����ەالم����ارى ڕادی�����ۆ و 
کارمەندەکانى دەدەن و 
پێدەکەن،  سوکایەتیان 
دوو  پێش  کاتێکدا  لە 
ڕادیۆکەیان  ه��ەر  ڕۆژ 
ل����ەالی����ەن ه��ێ��زێ��ک��ى 
چ����ەک����دارەوە ه��ێ��رش 
کراوەتەى سەرى و تااڵن 
ک���راوە، ل��ەم ب��ارەی��ەوە 
داواى  دەن���گ  ڕادی���ۆى 
کە  ک��ردووە   هاوکارى 
هەفتەیەکدا  لەماوەى 
هێرشدەکرێتە  دووج��ار 
س���ەر ڕادی���ۆک���ەی���ان و 
گەیاندنى  بەسزا  داواى 
ئەو کەسانە دەکات کە 
بەرامبەر  سوکایەتیان 
کارمەندانى  و  ڕادی���ۆ 

کردووە.  

کەالر 2011/3/9 ڕادیۆى دەنگ ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەنووسان 16

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ڕاپەڕین  یادى  هەواڵى 
ل��ەن��اح��ی��ەى ڕزگ����ارى 
ه��ێ��رش��ک��رای��ە س��ەر 
کامێرامانى  و  پەیامنێر 
ک���ەن���اڵ���ى پ����ەی����ام و 
مۆبایلەکەیان  و  کامێرا 
ل��ێ��س��ەن��دن ه��ەروەه��ا 
 2011/3/31 ڕۆژى 
کەالر  لە  ستاف  هەمان 
ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��دا 
ج��ارێ��ک��ى ت��ر ک��ام��ێ��را 
م��ۆب��ای��ل��ەک��ەی��ان  و 

لێسەندونەتەوە.

کەالر 2011/3/31-9 پەیام پەیامنێر مستەفا عەبدوڵاڵ 17

ل��ەک��ات��ى وێ��ن��ەگ��رت��ن 
ب����ەدواداچ����وون����ى  و 
کەسێک  چەند  کێشەى 
ل�����ە ک���وردس���ت���ان���ى 
ڕۆژه������ەاڵت ل��ەالی��ەن 
چ��ەن��د پ��اس��ەوان��ێ��ک��ى 
سلێمانیەوە  نشینگەى 
ه����ێ����رش����دەک����ەن����ە 
پ���اش  و  س�����ەری�����ان 
ن  نیا د کر ر سە ستبە ە د
بۆ  دەگ���وێ���زرێ���ن���ەوە 
دواى  و  ئ���اس���ای���ش 
وێنەکانى  سڕینەوەى 
کامێراکەیان ئەو شەوە 

ئازاد دەکرێن.

سلێمانى 2011/3/16 ڕۆژنامەى چەتر سەرنووسەر

ڕۆژنامەنووس

- کاروان ساالر

- یاسر گوڵى

18
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ب��ەپ��ێ��ى س��ک��ااڵی��ەک 
لێژنەى  دراوەت����ە  ک��ە 
داک�����ۆک�����ى، ل���ەب���ەر 
دەرک������ى س������ەرەراى 
44ى  ژم��ارە  سلێمانى 
لەالیەن  چرکە  گۆڤارى 
ڕؤژن�����ام�����ەن�����ووس و 
ئەنجومەنى  ئەندامى 
س��ەراى ئ��ازادى سۆران 
ع��وم��ەر دەدڕێ��ن��رێ��ت 
دڕاندنەکە  وێنەى  کە 
وەکو  سکااڵکە  لەگەڵ 
ک��راوە،  هاوپێچ  بەڵگە 
سەرنووسەرى  لەالیەن 
گ��ۆڤ��ارەک��ەوە دراوەت���ە 
ل���ێ���ژن���ەى داک���ۆک���ى، 
ه�������ەروەک ل���ەالی���ەن 
م���ام���ۆس���ت���ای���ەک���ى 
ئ��ای��ن��ی��ش��ەوە ف��ت��واى 
ک��وش��ت��ن��ى س��ت��اف��ى 

کۆڤارەکە دراوە. 

سلێمانى 2011/3/21 گۆڤارى چرکە ڕۆژنامەنووس ستافى گۆڤارى چرکە 19

ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى 
لەالیەن  ه��ەڵ��ەب��ج��ەدا، 
ه��ێ��زێ��ک��ى ئ��ەم��ن��ی��ەوە 
هەڵەبجە  ل���ەب���ازاڕى 
ه��ێ��رش��ی��ان دەک��رێ��ت��ە 
و  لێدان  دواى  و  س��ەر 
پێکردن،  س��وک��ای��ەت��ی 
ب����ەه����ۆى خ��ەس��ت��ى 
ل��ێ��دان��ەک��ەوە ڕەوان���ەى 
نەخۆشخانەى هەڵەبجە 
دەک����رێ����ن، ه���ەرل���ەو 
ه��ێ��رش��ەدا ک��ام��ێ��را و 
پ��ێ��داوی��س��ت��ی��ەک��ان��ى 

تیمەکە شکێنران.

هەڵەبجە 2011/3/22 KNN پەیامنێر

کامێرامان

- ئارام نەجیم

- هانا سدیق

20

چ���ەن���د ک��ەس��ان��ێ��ک��ى 
لەگەڕەکى  ن��ەن��اس��راو 
زەرگ�����ەت�����ەى ش���ارى 
دەچنەسەر  سلێمانى 
م�����اڵ�����ى ش�����ی�����روان 
م���ح���ەم���ەد ئ��ەم��ی��ن 
ک���ە س���ەرن���ووس���ەرى 
نیوز( )ج���ودى  سایتى 
بە  ت��ای��ب��ەت��ە  ک���ە  ە 
لە  ج��ی��اوازەک��ان  ئاینە 
و  الپتۆپ  ک��وردس��ت��ان، 
دەدزن،  مۆبایلەکەى 
سەرەڕاى هەبوونى پارە 
دەست  تریش  شتى  و 
تر  شتێکى  ه��ی��چ  ب��ۆ 
ناوبراو  بەوتەى  نابەن، 
الپ��ت��ۆپ��ەک��ەى ک���ارى 
تێداکردووە  سایتەکەى 
و هەموو ئەرشیفى وێنە 
ڕەشنووسى  و  بابەت  و 
ک��ت��ێ��ب��ێ��ک��ى گ����ەورەى 
تێدابووە،  ئێزدیەکان 
کەلە هیچ شوێنێکى تر 
و  هەڵنەگیراوە  وێنەى 

هەمووى فەوتاوە. 

سلێمانى 2011/4/2 سایتى جودى نیوز سەرنووسەر - شیروان محەمەد 
ئەمین

21
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خولەکى   2:15 کاتژمێر 
پ���اش ن���ی���وەڕۆ ل��ەن��او 
لەالیەن  ڕانیە  پارکى 
ئاسایشەوە  هێزەکانى 
و  ڕووماڵکردن  ڕێگرى 
وێنەگرتنى لێ دەکرێت 
ه��ەڕەش��ە  ت��ووش��ى  و 
ڕۆژ  دەب��ێ��ت، ه��ەم��ان 
بەر  دەکەوێتە  دووج��ار 
خۆپیشاندەران  ب��ەردى 
ب��ری��ن��دار  ب��ەس��وک��ى  و 
دەک���رێ���ت، ه��ەروەه��ا 
 2011/4/20 ڕۆژى 
وێنەگرتنى  ل��ەک��ات��ى 
لە  ئ����ەو ه���ێ���زان���ەى 
لەالیەن  ڕان��ی��ەداب��وون 
ئاسایشەوە  و  پۆلیس 
دەکرێتە سەرى  هێرش 
ئەرکەکەى  ناهێڵن  و  

جێبەجێ بکات.

ڕانیە 2011/4/20-19 ڕۆژنامەى ڕووداو و

 گۆڤارى چرکە

پەیامنێر فەرمان مەال حەسەن 22

ه��ێ��زێ��ک��ى س���ەرب���ازى 
کازیوەى  گ��ەڕەک��ى  لە 
شارى سلێمانى گەمارى 
پەیام   ئاسمانى  کەناڵى 
الی��ەن��گ��ران��ى  دەدات، 
ک����ەن����اڵ����ەک����ەش ب��ۆ 
کەناڵەکە  پاراستنى 
مرۆییان  پشتێنەیەکى 
پ��ێ��ک��ه��ێ��ن��ا، ک��ات��ژم��ێ��ر 
ش������ەوى  8:00ى 
لەالیەن   2011/4/26
ن��ادی��ارەوە  دەستێکى 
گوللە  دەستڕێژى  دوو 
کەناڵەکە  ب��ی��ن��اى  ل��ە 
مرۆییەکە  پشتێنە  و 
هەرچەندە  دەک��رێ��ت، 
ئەو دەستڕێژانە زیانیان 
نەبوو، بەاڵم حاڵەتێکى 
و  دروستکرد  نائارامى 
گوللەیەکیش  چ��ەن��د 
ب��ەرب��ی��ن��اى دراوس��ێ��ى 

کەناڵەکە کەوت.

سلێمانى 2011/4/19 کەناڵى ئاسمانى پەیام 23

باڵوکردنەوەى  لەسەر 
ه��ەواڵ��ێ��ک ل��ە ژم���ارە 
چرکە  گ��ۆڤ��ارى  43ى 
ڕاگەیاندنى  ل��ەالی��ەن 
پ��ارت��ى پ��ارێ��زگ��اران��ى 
ک�����وردس�����ت�����ان�����ەوە 
سەریان،  هێرشکراوەتە 
ل���ەالی���ەک���ى ت�����رەوە 
ل��ەب��ەردەرک��ى س��ەراى 
لە  هەڕەشە  سلێمانى 
گۆڤارەکە  پەیامنێرى 
گۆڤارەکەى  و  دەک��ەن 
ڕێگانادەن  دەسوتێنن، 
ڕووم��اڵ��ى ه��ەواڵ��ەک��ان 

بکات.

سلێمانى 2011 گۆڤارى چرکە پەیامنێر کەنار کۆیی 24
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ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خوێندکاران  مانگرتنى 
قوتابخانەى سلێمانى  و 
کەسى  شەش  کچاندا، 
چەکدار هێرشیان کردە 
کەناڵى  تیمى  س���ەر 
کامێرا  پەیام  ئاسمانى 
و مایک و ستاندیان لێ 

دەبەن.

سلێمانى 2011/4/25 کەناڵى ئاسمانى پەیام پەیامنێر

کامێرامان

شۆفێر

-  وریا حوسەین

- نەوزاد ئەحمەد

- ئیدریس

25

ل�����ەس�����ەر س���ک���ااڵى 
پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارێ��ک��ى 
پ��ێ��ش��ووى ک��وردس��ت��ان 
62ى  م���اددەى  بەپێى 
لەالیەن   5 و   3 بڕگە 
م��ن��ف��د ع��ەل��ى دەس��ت 
پەلى  و  ک��ەل  ب��ەس��ەر 
ڕۆژن���ام���ەى ڕووب����ەردا 
دەگ���ی���رێ���ت، ل��ەب��ەر 
ئ����ەوەى ئ���ەو ب��ڕی��ارە 
پێچەوانەى یاساى کارى 
ڕۆژن���ام���ەوان���ى ژم���ارە 
و  کەل  کەنابێ  )35(ە 
دەستى  پیشەیی  پەلى 
و  بگیرێت  ب���ەس���ەردا 
ڕۆژن���ام���ە داب��خ��رێ��ت، 
دواى  ب���ۆی���ە  ه�����ەر 
سکااڵ  ت��ۆم��ارک��ردن��ى 
جێبەجێکارى  ل��ەالی��ەن 
دادى بااڵوە، بەهاوکارى 
س��ەن��دی��ک��او ل��ێ��ژن��ەى 
داکۆکى، 2011/5/9 ئەو 
بڕیارە هەڵوەشێنرایەوە

2011/5/3 ڕۆژنامەى ڕووبەر 26

وتارێک  نووسینى  دواى 
لەسەر بارى کارگێڕى لە 
شەقاڵوە،  قایمقامیەتى 
ک���ە ل���ەس���ەر پ��ێ��گ��ەى 
www.( ئەلیکترۆنى 
s h a q l a w a p o s t .
باڵوکرایەوە،  com(دا 
ئ���ۆم���ەر  )دالوەر 
قایمقامى  ئەبوبەکر( 
تۆمەتى  ب��ە  ش��ەق��اڵوە 
ناوزڕاندن داواى یاسایی 
تۆمارکرد،  لەسەریان 
 2011/5/9 ڕۆژى 
لێکۆڵینەوەى  ئەفسەر 
بە  هەولێر  ئاسایشى 
یاوەرى مەفرەزەى خۆى 
و  پۆلیس  هێزێکى  و 
ئ��اس��ای��ش��ى ش��ەق��اڵوە 
موختارى  ه����ەردوو  و 
بێسرمە  گەڕەکەکانى 
دەچ��ن��ە  ک���اوان���ی���ان  و 
س���ەر م��اڵ��ى ه���ەردوو 
دەست  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
الپ��ت��ۆپ   3 ب���ەس���ەر 
و  ت�����ۆپ  دی���س���ک  و 
دەگرن  مۆبایلەکانیاندا 
 2011/5/10 ڕۆژى 
دووى  دادگ������������اى 
هەولێر  لێکۆڵینەوەى 
ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە  دواى 
 )000  ،000  ،1( بەبڕى 
بە  دینار  ملیۆن  ی��ەک 
کەفالەت ئازاد دەکرێن.

هەولێر 2011 پێگەى ئەلیکترۆنى 
www.shaqlawa-

)post.com

سەرنووسەر

ڕۆژنامەنووس

- ڕزگار شەمعون

- فەرهاد عەوڵاڵ ئەحمەد

27
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ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى 
ب������ەردەم پ��ارێ��زگ��اى 
ک����ەرک����وک ل���ەالی���ەن 
دیوانى  پۆلیسەکانى 
دەستدرێژى  پارێزگاوە 
ک���راوەت���ە س��ەری��ان و 
کامێراکەیان لێدەستێنن 
و بە گێرەشێوێن ناویان 
ئ���ازاری���ان  و  دەب�����ەن 

دەدەن.

کەرکوک 2011 ڕادیۆى مەڵبەندى 
دووى )ى.ن.ک(

ڕۆژنامەنووس - نوێنەر فاتح ئەحمەد

- خاڵدار قاوەڵى

28

دادوەر  ئ���ەوەى  دواى 
)س������ۆران ئ��ی��ب��راه��ی��م 
دادوەرى  ع�������ارف( 
دادگ����اى س��ەی��دس��ادق 
ل��ەس��ەر دۆس��ی��ەک��ەى 
ک��ارى  ی��اس��اى  بەپێى 
بڕیارى  ڕۆژن��ام��ەوان��ى 
دەردەکات،  بۆ  بێتاوانى 
دۆسیەکە  ک��ە  دوات���ر 
دادگاى  بۆ  دەنێردرێت 
ت��ەم��ی��زى ک��وردس��ت��ان، 
زرار  )س���ەروەر  دادوەر 
ڕەش��ی��د( ئ���ەو ب��ڕی��ارە 
و  هەڵدەوەشێنێتەوە 
بەپێى  دەدات  فەرمان 
ی����اس����اى س����زادان����ى 
 433 ژم����ارە  ع��ێ��راق��ى 
کە  بکرێتەوە،  دادگایى 
یاسایە سزا  ئەو  بەپێى 
دەدرێت و ئەمەش دژى 
ڕۆژنامەگەریە،  یاساى 
ناسیح  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
بە  ع���ەب���دول���ڕەح���ی���م 
ل���ێ���ژن���ەى داک���ۆک���ى 
مانگى  ل��ە  ڕاگ��ەی��ان��د 
ح���وزەی���ران���دا دادگ����ا 
ب���ڕی���اری���داوە گ���ەر تا 
س��ێ س��اڵ��ى ت��ر ه��ەر 
س��ک��ااڵی��ەک��ى ل��ەس��ەر 
ت��ۆم��ارب��ک��رێ��ت ئ���ەوا 
ب���ڕی���ارى زی��ن��دان��ى و 
دەستگیرکردنى دەدرێت 
کە ئەمەش دژى یاساى 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى ژم��ارە 

35ى ساڵى 2007ە 

سەیدسادق 2011 ڕۆژنامەنووس ناسیح عەبدولڕەحیم 29

هەڕەشە | )17( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

خۆپیشاندەران  وێنەگرتنى  لەکاتى 
هەڕەشەى کوشتنى لێدەکرێت.

2011/2/17 ئاوێنە سەرنووسەر شوان محەمەد 1

لەشارى هەولێر لەالیەن کەسێکەوە 
لێدەکرێت  کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى 
م��ۆب��ای��ل��ى  ژم�����ارە  ل��ەڕێ��گ��ەى  و 
جار  چەندین   )07503915359(

هەڕەشەى لێکراوە

هەولێر 2011/2/23 ڕۆژنامەنووس بەرزان عەلى حەمە 2
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بە  نەناسراوەوە  کەسێکى  لەالیەن 
 )07703970598( مۆبایلى  ژم��ارە 

هەڕەشەى کوشتنى لێدەکرێت.

کەرکوک 2011/2/24 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان

سکرتێرى لقى 
کەرکوکى 
سەندیکا

لەتیف فاتح فەرەج 3

بێستون  ل��ە  کوشتن  ه��ەڕەش��ەى 
ژاڵ��ەی��ی دەک���رێ���ت، ه��ەری��ەک لە 
بیاللى،  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان)س��وارە 
سەنگەر حەمید، سەرکەوت سەالم، 
پشتیوان جەالل( ڕووبەڕووى لێدان و 

هەڕەشە و پێشێلکارى بونەتەوە.

گەرمیان و 
چەمچەماڵ

-25
2011/2/26

کەناڵى سپێدە بەرپرسى 
نوسینگەى 

گەرمیان
پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس
ڕۆژنامەنووس
ڕۆژنامەنووس

- بێستون ژاڵەیی

- سوارە بیاللى
- سەنگەر حەمید

- سەرکەوت سەالم
- پشتیوان جەالل

4

بە ژمارە مۆبایلى )07503987439( 
ئامێز،  هەڕەشە  نامەى  بەچەندین 
واز  ئەگەر  کە  ئ��اگ��ادارک��راوەت��ەوە 
ه��ەڕەش��ەى  ل��ەب��ەردەم  نەهێنێت 

کوشتن دایە.

هەولێر 2011/3/4 KNN پەیامنێر ڕۆژنامەنووس 5

هەواڵێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  لەسەر 
باس  ک��ە  لێدەکرێت   ه��ەڕەش��ەى 
هەڵسوڕاوى  دوو  تەقەکردنى  لە 
گۆڕان لە ئاسایش و پۆلیس دەکات، 
تر  بەپێى قسەکانى چەندین جارى 
ئەگەر  لێکراوە  هەڕەشەى کوشتنى 
لەسەر باڵوکردنەوەى ئەم هەوااڵنە 

بەردەوام بێت.

پێنجوێن 2011/3/7 سەتەالیتى 
گەلى کوردستان

پەیامنێر ئاکۆ کەریم 6

ل��ەک��ات��ى ب��ەڕێ��وەچ��وون��ى ی��ادى 
 KNN کیمیابارانى هەڵەبجەدا تیمى
لەالیەن هێزێکەوە کە جلى ڕەشیان 
لەبەردابوو ڕووبەڕووى پەالماردان و 
دواتر  دەبنەوە،  کوشتن  هەڕەشەى 

یادەکەیان بەجێهێشت.

2011/3/16 KNN ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەنووسان 7

ئیسالم  ب��ەرق��ى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
ل��ە نزیک  ل��ەگ��ەڵ خ��ان��ەوادەک��ەى 
دەستڕێژى  بەر  دەدرێتە  شیالدزێ 
گ��ول��ل��ە و ه��ەش��ت گ��ول��ل��ە ب��ەر 
مردن  لە  دەکەوێت  ئۆتۆمبێلەکەى 
ڕزگارى دەبێت، خۆشبەختانە خۆیان 

سەالمەت دەبن.

شیالدزێ 2011/3/22 کەناڵى سپێدە پەیامنێر بەرقى ئیسالم 8

ل��ەالی��ەن  ک��ە  س��ک��ااڵی��ەک  بەپێى 
گۆڤارى زنار و سەرنووسەرەکەیەوە 
دراوە بە لێژنەى داکۆکى لەڕانیە بە 
تەقە  ناوبراو  کوشتنى  مەبەستى 
ئەحمەد  ق��ادر  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ل��ە 
فیشەکى  دوو  دەک��رێ��ت  ع��وم��ەر 
بەردەکەوێت و بەسەختى بریندارى 
دەکەن و بەوتەى ناوبراو هەوڵدراوە 
بیکوژن، لێژنەى داکۆکى پەیوەندى 
هەموو  ئامادەیی  و  کرد  بەناوبراوە 

هاوکاریەکى بۆ دەربڕى.

ڕانیە  /26 - 25
2011/3

گۆڤارى زنار ڕۆژنامەنووس - سەرنووسەر

- قادر ئەحمەد عومەر

)هەڵگورد(

9
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)12:00  -11:30( کاتژمێر  لەنێوان 
ى شەو بە ژمارە تەلەفۆنى کۆڕەک 
کورتەنامەى  بە   )07503706605(
کوشتنى  هەڕەشەى  ئەلیکترۆنى 
پێ  ناشرینى  قسەى  و  لێدەکرێت 
الى  لەنامەکان  بەشێک  دەوترێت، 

ناوبراو پارێزراون.

هەولێر 2011/4/3 ڕۆژنامەنووس - مەریوان مەحموود 
کاکە شێخ
)مەریوان 
نەقشبەندى(

10

دواى  ش���ەو  11:07ى  ک��ات��ژم��ێ��ر 
ب����الوک����ردن����ەوەى ڕاپ���ۆرت���ی���ک لە 
)ى.ن.ک(  ئ��ای��ن��دەى  ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ى 
وەه��اب(ى  شێخ  )مەحمود  ل��ەالی��ەن 
بەرپرسى مەکۆى گۆڕانەوە بە مۆبایل 
هەڕەشەى  و  دەکرێت  بۆ  تەلەفۆنى 

کوشتنى لێ دەکرێت.

2011/4/13 تەلەفزیۆنى 
ئایندەى 
)ی.ن.ک(

بەڕیۆەبەر کاروان یاروەیس 11

ئاسیا  مۆبایلى  ژم���ارە  لەڕێگەى 
)07714883241( بە کورتەنامەیەک 
و  لێدەکرێت  کوشتنى  هەڕەشەى 
داواى لێ دەکرێت واز لە پیشەکەى 

بهێنێت.

2011/4/28 ڕۆژنامەنووس - حەکیم حەمەد 
ئەحمەد

12

50ى  ژم��ارەى  باڵوبوونەوەى  دواى 
مۆبایلى  ژم��ارە  بە  چرکە  گۆڤارى 
ه��ەڕەش��ەى   )07501905086(
ک��وش��ت��ن ل��ە س��ت��اف��ى گ��ۆڤ��ارەک��ە 

دەکرێت.

2011/6/18 گۆڤارى چرکە ڕۆژنامەنووس ستافى گۆڤارى چرکە 13

ج��ی��اواز  مۆبایلى  ژم���ارە  بەچەند 
هەڕەشەى کوشتنى لێدەکرێت.

سلێمانى 2011 KNN ڕۆژنامەنووس ئەبوبەکر حوسێن 14

بەپێى سکااڵیەک کە دراوەتە لێژنەى 
داک��ۆک��ى ڕۆژن��ام��ەن��ووس )س��ەاڵح 
ڕاگەیاند،  لێژنەکەى  بە  سەدبارى( 
بەهۆى پێشکەشکردنى بەرنامەیەک 
چەندین  زاگ��رۆس  تەلەفزیۆنى  لە 
پێکراوە  سوکایەتى  و  ه��ەڕەش��ە 
کوشتنیشى  ه��ەڕەش��ەى  تەنانەت 
ناوبراو  وت��ەى  بەپێى  ک��ردووە  لێ 
بەڵگەى ڕاستى لەبەردەستدایە لەم 

بارەیەوە.

2011 تەلەفزیۆنى 
زاگرۆس

ڕۆژنامەنووس سەاڵح سەدبارى 15

مۆبایلى  ژم��ارە  لەالیەن  ماوەیەکە 
ه��ەڕەش��ەى   )07704563475(

کوشتنى لێدەکرێت.

2011 ڕۆژنامەنووس - ئارام فەریق 
عەبدولجەبار

)ئارام کەرکوکى(

16

سەیدسادقەوە  پۆلیسى  ل��ەالی��ەن 
دەستگیرى  وابڕیاربووە  بانگکراوە 
بەاڵم  یەکشەممە،  ڕۆژى  تا  بکەن 
داکۆکیەوە  لێژنەى  هەوڵى  بەهۆى 
ب��ە ک��ەف��ال��ەت ئ����ازاد دەک��رێ��ت، 
پێشتریش چەندین جار بە تەلەفۆن 
کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى  و  ه��ەڕەش��ە 

لێکراوە.

سەیدسادق 2011 ڕۆژنامەنووس ئارام مەال محەمەد 17
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دەستگیرکردن | )15( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لەسەر داواى پۆلیسى خانەقا، لەکاتێکدا 
خەریکى  ڕزگ���ارى  نەخۆشخانەى  ل��ە 
لەالیەن  بووە  خۆى  کارى  ئەنجامدانى 
چەند پۆلیسێکەوە دەستگیردەکرێت کە 
2 نەقیبى پۆلیسیان لەگەڵدابووە، ماوەى 
24 کاتژمێر لەزیندان دەمێنێتەوە ڕۆژى 
دەکرێت،  ئازاد  بەکەفالەت   2011/2/5
بەهۆى وەرگرتنى ئیجازەى خۆپیشاندان 
چاالکڤانانى  ئیعدامکردنى  ب��ە  ب��وو 
ڕۆژنامەنووسانى  و  مەدەنى  و  سیاسى 

کورد لە باشورى کوردستان.

خانەقا 2011/2/4 فریالنس ڕۆژنامەنووس  عەلى مەحمود محەمەد 1

لەکاتێکدا  هەڵەبجە  تاوانى  لەیادى 
دابوو،  کاتژمێرى   4 مانگرتنى  بڕیارى 
تەنیا لەپێناو 4 داخوازى کە پەیوەندیان 
ب��ە ژی��ان��ى ق��ورب��ان��ی��ان و دادگ��ای��ی 
تۆمەتبارانى هەڵەبجەوە هەبووە، بەبێ 
مەفرەزەیەکى  لەالیەن  دادگا  وەرەقەى 
پۆلیسى فریاکەوتنەوە دەستگیردەکرێت 
دەکرێت،  ئۆتۆمۆبێل  سوارى  بەزۆر  و 
لە  مانگرتنەکەى  وادەى  تاکۆتایی 

پۆلیسى فریاکەوتن دەیهێڵنەوە.

2011/3/16 فریالنس ڕۆژنامەنووس عەلى مەحمود محەمەد 2

لە تەلەفۆنى ژمارە )0096478058633(
هەرسێکیدا  لە  پێدەگات  نامەى   3 ەوە 
باسى ئەوە دەکەن کە کۆبوونەوەى لە 
تۆمەتباریان  و  ئەنجامداوە  ماڵەکەى 
یەکێتى  ب��ۆ  ک��ارک��ردن  ب��ە  ک����ردووە 
ه��ەڕەش��ەى  و  گ����ۆران  و  ش��ی��وع��ى  و 
باسى  لەکاتێکدا  لێکردووە،  کوشتنیان 
باسى  لە  جگە  ن��ەک��ردووە،  سیاسەتى 
سەفەر بۆ پەرلەمان و قسەکردن لەسەر 
ئەوەیە  دەرب��ڕى  ئەمەش  ڕیفراندۆم، 
چاودێرییەوە،  ژێر  خستۆتە  ماڵەکەیان 
پرنسیبەکانى  لە  دوورە  زۆر  ئەمە  کە 

دیموکراسییەت.

2011/6/8 فریالنس ڕۆژنامەنووس عەلى مەحمود محەمەد 3

لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیردەکرێت و 
دواتر ئازاد دەکرێت.

هەولێر 2011/2/27 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى، 

گۆڤارى  ستاندار

پەیامنێر ئاالن فریاد یونس 4

هێزێکى  لەالیەن  دادوەر  بەفەرمانى 
گوایە  ئ��ەوەى  بەتۆمەتى  پۆلیسەوە 
قسەى  نیشتیماندا  بازاڕى  لەبەردەمى 
ناشرین و جنێوى داوە، دەستگیر دەکرێت 
دەک��ەن،  ئ���ازادى  کاتژمیر   2 دواى  و 
پشتگیرى  بەپێى  کاتێکدایە  لە  ئەمە 
ئەو  کەناڵەکە  هەولێرى  نوسینگەى 

ڕۆژە لە دەوامى ئاسایی خۆیدا بووە.

هەولێر 2011/3/25 KNN کامێرامان ئەمیر ئەبوبەکر ساڵح 5

موفتى  ڕەش��اد  مزگەوتى  ل��ەب��ەردەم 
هەوڵى  هەواڵى  وێنەگرتنى  لەکاتى 
لەالیەن  هەولێر،  خۆپیشاندانەکانى 
سەرى  ک��راوەت��ە  هێرش  ئاسایشەوە 
 3 ب���ۆم���اوەى  دوات����ر  داوە،  ل��ێ��ی��ان  و 
فریاکەوتن  پۆلیسى  لەالیەن  کاتژمێر 

دەستگیردەکرێت.

2011/4/18 گۆڤارى سڤیل دەستەى 
نووسەران

بەهمەن عومەر 6
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لەکاتى ڕووماڵکردنى هەواڵى مانگرتن 
و ن��اڕەزای��ی خ��وێ��ن��دک��اران��ى زان��ک��ۆى 
هێرشیان  ئەمنییەکان  هێزە  کۆیە، 
کردۆتە سەریان و بۆماوەى 4 کاتژمێر 
و  حۆیان  ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 

کامێراکەشیان دەستبەسەر دەکرێن.

کۆیە 2011/4/19 پەیام پەیامنێر

کامێرامان

- ڕامیار عوسمان

- ڕەوەند یوسف

7

لەبەردەم خانەى داد لە سلێمانى لەکاتى 
ڕووماڵکردنى هەواڵ و خۆپیشاندانەکان 
پ���اش ئ����ەوەى دەس��ت��گ��ی��ردەک��رێ��ن و 
پێدەکرێت،  سوکایەتیان  و  لێیاندەدرێ 
و  دەستگیردەکرێن  کاتژمێر   12 دواتر 
ئازاد دەکرێن، تا ئێستاش مۆبایلەکانى 
سیروان ڕەشید نەگەڕێندراوەتەوە بۆى.

سلێمانى 2011/4/19 ڕۆژنامەى 
ڕۆژنامە

ڕۆژنامەنووس - سیروان ڕەشید

- هیوا جەمال

8

ل��ەالی��ەن  ک��ات��ژم��ێ��ر   21 ب���ۆم���اوەى 
دەستگیر  ڕاپ���ەڕی���ن���ەوە  ئ��اس��ای��ش��ى 
دەک��رێ��ت ب��ەپ��ێ��ى س��ک��ااڵى ن��اوب��راو 
ه����ۆک����ارى دەس��ت��گ��ی��رک��ردن��ەک��ەى 
ب��ووە،  ڕان��ی��ە  ن��اوب��ازاڕى  وێنەگرتنى 
لەکاتى دەستگیرکردنەکەشدا کامێرا و 

مۆبایلەکەیان لێسەندووە.

ڕانیە 2011/4/22 NRT پەیامنێرو 
کامێرامان

شاسوار مامە 9

دوان��ی��وەڕۆ  خولەکى   3:30 کاتژمێر 
خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ب�����ەردەم ک��ون��س��ڵ��خ��ان��ەى ئ��ێ��ران لە 
هێزە  هێرشى  بەر  دەکەوێتە  هەولێر 
ئەمنییەکان و پاش لێدان و سوکایەتى 
زۆر، پێداویسیەکانى کارى ڕۆژنامەوانى 
لێ دەستێنن و دەستگیرى دەکەن، دواى 
لەنێوان  بردنى  و  هێنان  و  گوێزانەوە 
زیندانى  و  پۆلیس  ب��ەڕێ��وەب��ەرات��ى 

محەتەى هەولێردا ئازادى دەکەن.

هەولێر 2011/4/30 ئاژانسى 
دەنگوباسى 
کوردستان

کامێرامان ڕۆستەم زوبێر

)ئەلەند(

10

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هەولێر،  لە  ئێران  کونسڵخانەى  نزیک 
هێرش  ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
ناشرینى  زۆر  جنێوى  و  دەکرێتەسەرى 
پ��ێ��دەڵ��ێ��ن و ب��ەس��ەخ��ت��ى ل��ێ��ی��دەدەن 
دواى  دەستێنن،  ل��ێ  ک��ام��ێ��راک��ەى  و 
ئیهانەکردن  و  گرتن  لە  کاتژمێرێک 
ئەو  شوێنەوارى  کە  دەک��ەن،  ئ��ازادى 
دا  پەراسووى  و  قاچى چەپى  لە  لێدانە 

ماوە.

هەولێر 2011/4/30 هەفتەنامەى 
ڕووداو

فۆتۆگرافەر شێروان موحسین عومەر 11

دوان��ی��وەڕۆ  خولەکى   3:30 کاتژمێر 
ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى ه��ەواڵ��ى 
خۆپیشاندانى نزیک کونسڵخانەى ئێران 
لە هەولێر لەالیەن هێزێکى ئەمنییەوە 
نزیکەى  کە  س��ەرى  دەکرێتە  هێرش 
بیست کەس دەبن و دواى ئەشکەنجە 
ئێستاش  هەتا  کە  زۆر  لێدانێکى  و 
پاشماوەى بەجەستەیەوە ماوە، بۆماوەى 
زیاتر لە 4 کاتژمێر دەستگیرى دەکەن، 
بەو مەرجە ئازادى دەکەن کە لێدوان بۆ 

دەزگاکانى ڕاگەیاندن نەدا.

هەولێر 2011/4/30 گۆڤارى وارڤین فۆتۆگرافەر ڕەفیق شوکرى سەلیم 12



111 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

لەسەر  هەولێر  پۆلیسى  مەفرەزەیەکى 
و  ش��ارەوان��ى  س��ەرۆک��ى  سکااڵیەکى 
لقى  ب��ەرپ��رس��ى  و  زاخ���ۆ  قایمقامى 
هەوڵى  براکەى  و  زاخۆ  لە  پارتى  8ى 
دەچنە  و  دەدەن  دەستبەسەرکردنى 
دەبوو  کە  هەولێر  لە   چوارچرا  ئۆتێل 
بێ  ب��ەاڵم  ئاگاداربکرێت،  سەندیکا 
داکۆکى،  لێژنەى  و  سەندیکا  ئاگادارى 
دواب�����ەدواى ئ���ەوەى ک��ەم��ال ڕەئ��وف 
 ،5( بەکەفالەتى  و  زاخۆ  دەچێتە  خۆى 
ئازاد  دینار  ملیۆن  پێنج   )000  ،000
دواى  ڕۆژ  یەک  تەنها  بەاڵم  دەکرێت، 
لەالیەن  دادگا  لەبەردەم  ئامادەبوونى 
کەسێکى ترەوە سکااڵ لەسەر هاواڵتى و 
سەرنووسەرەکەى تۆماردەکرێت ئەگەر 
نەچێتەوە بۆ زاخۆ فەرمانى گرتنەکەى 
ئەوەى  بەبێ  ئەمجارەش  دەردەچێتەوە 
لەکاتێکدا  ئاگاداربکرێتەوە  سەندیکا 
دەب��ێ  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى  ی��اس��اى  بەپێى 
س��ەرەڕاى  ئاگاداربکرێتەوە،  سەندیکا 
دەکات  مەترسیەک  بە  هەست  ئەوەى 
ڕوو  دەخەنە  ئەوە  زانیارییەکانیش  و 
لەکاتى چونى بۆ زاخۆ لەڕێگادا نەهێڵن 
دەرب��ازب��ێ��ت ب��ەج��ۆرێ��ک ل��ە ج��ۆرەک��ان 
پیالنێک  و  دروستبکەن  ب��ۆ  کێشەى 

لەدژى بەڕێوەبەن.

هەولێر 2011/6/27 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

سەرنووسەر کەمال ڕەئوف 13

بەهۆى سکااڵیەک کە لەالیەن دادوەرى 
تۆمارکراوە،  لەسەرى  حاجیاوا  دادگ��اى 
کە  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  لەسەر 
ملمالنێ  گ��ۆڤ��ارى  10ى  ژم����ارە  ل��ە 
لە  ب��اس  تێیدا  ک��ە  ب���اڵوک���راوەت���ەوە 
دەکات  حاجیاوا  دادگ��اى  کەمتەرخەمى 
لەبەرامبەر کێشەى سەرۆکى شارەوانى 
بەڵێندەرایەتى  کۆمپانیاى  و  شکارتە 
)دروست( دەستگیردەکرێت و پاش دانى 
بڕى )2، 000، 000( دوو ملیۆن دینار بە 

کەفالەت ئازاد دەکرێت.

حاجیاوا 2011/6/28 گۆڤارى ملمالنێ سەرنووسەر بڵند مستەفا 14

م����ەف����رەزەی����ەک����ى پ���ۆل���ی���س ب��ۆ 
و  سلێمانى  دەچێتە  دەستگیرکردنى 
هەولێر،  دەچێتە  خ��ۆى  ئ���ەوەى  پ��اش 
دەکەن  دەستگیرى  کاتژمێرێک  چەند 
ڕۆژنامەنووسان  نەقیبى  بەهۆى  دواتر 
ئازاد  کەفالەت  بە  داکۆکى  لێژنەى  و 
دادگ��اى  لەالیەن  پێشتریش  دەکرێت، 
پۆلیس  لە  و  دەکرێ  بەند  سلێمانیەوە 
لێژنەى  بەهۆى  دواتر  دەهێڵدرێتەوەو 
دەکرێت،  ئ��ازاد  بەکەفالەت  داکۆکى 
کە  ڕاگەیاندووە  داکۆکیش  بەلێژنەى 
لەم ماوەیەدا چەندین جار پۆلیس چۆتە 
یاساى  دژى  لەکاتێکدا  ماڵەکەى  سەر 
ڕۆژنامەگەریە بەبێ ئاگادارى سەندیکا 
و  بگیرێ  ڕۆژنامەنووسێک  هیچ  نابێ 

بچێتە سەر ماڵیان.

هەولێر 2011 گۆڤارى لڤین سەرنووسەر ئەحمەد میرە 15
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لێدان | )16( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

سوکایەتى  و  ل��ێ��دان  ڕووب������ەڕووى 
بونەتەوە و هەروەها هەردى سەالمى 
شکاندووە،  قاچیان  بەبلۆک  وێنەگریان 
یار  )ڕێبین  پەیامنێران  لە  هەریەکە 
ڕووبەڕووى  شاوەیس(  دیالن  ئەحمەد، 
هەروەها  بونەتەوە،  تەشهیر  و  لێدان 
لە شارۆچکەى چەمچەماڵیش هەریەکە 
مەجید  و  ڕەئ���وف  شێخ  پێشەوا  ل��ە 
لەژێر  و  لێکراوە  هەرەشەیان  حەمید 
هاتۆتەدەرەوە،  خۆپیشاندەران  دەستى 
شێوە  بەهەمان  لەکەالریش  هەروەها 
ڕووب��ەڕووى  کەناڵە  ئەم  پەیامنێرانى 

لێدان و هەڕەشە بونەتەوە.

2011/2/17 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

کامێرامان

پەیامنێر

پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

ڕۆژنامەنووس

11 وێنەگر

- ڕێبین یار ئەحمەد

- دیالن شاوەیس

- پێشەوا شێخ ڕەئوف

- مەجید حەمید

1

ل��ەدەرئ��ەن��ج��ام��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان و 
ڕووبەڕووبونەوەى نێوانیان و هێزەکانى 
وەزارەتى ناوخۆ و پۆلیس و ئاسایش، 
چەندین ڕۆژنامەنووس پەالمار دەدرێن 
ڕووماڵى  ڕێگانادرێت  دەدرێت،  لێیان  و 
بکەن،  ڕووداوەک�����ان  و  ه��ەواڵ��ەک��ان 
و  خۆپیشاندەران  لەالیەن  بەشێکیان 
بەشێکیان لەالیەن هیزەکانى ناوخۆوە 

پەالمار دراون.

2011/2/17 سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

کەناڵى سپێدە
ڕادیۆى گۆڕان
ڕادیۆى نەوا

ڕۆژنامەى ئاسۆ
CNN کەناڵى

KNN
KNN
KNN
NRT
NRT

کەناڵى زاگرۆس
کەناڵى زاگرۆس
کەناڵى زاگرۆس
کەناڵى زاگرۆس
ڕۆژنامەى چەتر
رۆژنامەى چەتر

ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

رۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس - بوار جەالل

- سامان کەریم
- بێستون محەمەد
- بیالل محەمەد
- هەرێز جەمال
- شێرکۆ ساڵەیی
- هونەر جەمال
- بڕیار نامیق
- تیشکۆ سادق
- شاسوار مامە
- شێرزاد حەمەد
- ڕێباز یونس

- نەبەز محەمەد
- سۆران کەریم

- دانا عەبدولخالق
- ئاراس عوسمان
- کاروان ساالر
- ئارا ئیبراهیم

- ئااڵ لەتیف

2

پۆلیسى چاالکە  لەالیەن  ئەحمەد  وریا 
هەردى  لێیدەدرێت،  مەدەنییەکانەوە 
بریندار  قاچى  و  لێیدەدرێت  سەالمى 
دەک���ەن ک��ە دەی��وی��س��ت ه��ەواڵ��ەک��ان 
ڕووم����اڵ ب��ک��ات، س��ام��ان م��ەج��ی��د و 
ئەحمەد،  ڕێ��گ��ا  م��ح��ەم��ەد،  بێستون 
ئازار  و  دەدرێ��ت  لێیان  ئەحمەد  کاوە 
ڕۆژنامەنووسانە  لەو  بەشێک  دەدرێن، 
ڕاگ��ەی��ان��دووە  داک��ۆک��ی��ان  بەلێژنەى 
وەزارەت���ى  هێزەکانى  کەلەنێوان   «
لقى  بارەگاى  پاسەوانەکانى  و  ناوخۆ 
خۆپیشاندەرانەوە  و  )پ.د.ک(   چوارى 
پێکراوەو  سوکایەتیان  و  دراوە  لێیان 
دەستبەسەر  دراون،  ئەشکەنجە  ئازارو 
نەیانهێشتووە  گیراوە  کامێراکەیاندا 
وەک پێویست ڕووداوەکان ڕووماڵبکەن 

و وێنەکانیان سڕیونەتەوە.

2011/2/18-17

کەناڵى پەیام

سەتەالیتى گەلى 
کوردستان

KNN

NRT

NRT

ڕۆژنامەنووس

- وریا ئەحمەد

- هەردى سەالمى

- سامان مەجید

- بێستون محەمەد

- ڕێگا ئەحمەد

- کاوە ئەحمەد

3
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لەالیەن هێزەکانى وەزارەتى ناوخۆ لە 
سلێمانى، هەولێر، هەڵەبجەى شەهید 
پەالمار دەدرێن و لێیان دەدرێت و ئازارو 
باجى  تەنانەت  دەدرێ��ن  ئەشکەنجە 
سەندیکا و کامێراو مۆبایل و تەنانەت 
لێ  ڕۆژنامەنووسیشیان  پەلى  و  کەل 

دەسێنرێت.

سلێمانى

هەولێر

هەڵەبجەى 
شەهید

-20-18-17
2011/2/26

ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

پەیامنێر

- ئارا ئیراهیم
- ئەنوەر عەرەب

- سورکێو محەمەد
- ئاالن ساحێبقران
- سۆران ئەحمەد

- ئااڵ لەتیف

4

ڕەحیماوا  بنکەى  پۆلیسێکى  لەالیەن 
دەیویست  کە  س��ەرى  هێرشدەکرێتە 
ڕاوبۆچوونى هاواڵتیان لەسەر سوتانى 
ک��ەن��اڵ��ەک��ەی��ان وەرب��گ��رێ��ت پ��اش��ان 
ناشرینى  و  سوک  جوێنى  و  لێیدەدەن 
پێ دەدەن و ئازارى جەستەیی دەدەن.

کەرکوک شەوى

2011/2/20

NRT پەیامنێر - ڕۆکان مەحمود 
عەبدوڵاڵ

5

سەید  هاوکار  و  ئەبوبەکر  )ه��ەردى 
چەند  لەالیەن  چەمچەماڵ  لە  گ��وڵ( 
دەدرێن،  پەالمار  چەقۆ  بە  کەسێکەوە 
لەسەراى شارى   2011/2/26 هەروەها 
خۆپیشاندەرانەوە  لەالیەن  سلێمانى 
ه��ێ��رش��دەک��رێ��ت��ەس��ەر )م���ەری���وان 
لەکاتى  محەمەد(  گۆڤار  و  عەبدوڵاڵ 
خۆپیشاندانەکاندا،  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ل��ەالی��ەک��ى ت����رەوە ه���ەر ئ���ەو دوو 
 2011/2/28 ڕۆژى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە 
لەناو زانکۆى سلێمانى پەالمار دەدرین 
ڕۆژان��ى  دەکرێتەسەریان،  هێرش  و 
1-2011/3/5 لەسەراى شارى سلێمانى 
جومعە،  )ئ��اوارە  سەر  هیڕشدەکرێتە 

ئارى نەوزاد،
کە  عەلى(  ئاسۆ  عەبدولاڵ،  مەریوان 
بزوتنەوەى  هەڵسوڕاوى  دوو  لەالیەن 
و  ڕەفیق  )یادگار  بەناوەکانى  گ��ۆڕان 
بەرهەم حەمە ساڵح شەریف( پەالمار 
و  سەر  دەکرێتە  هێرشیان  و  دەدرێ��ن 
ڕێگا  و  دەسەندرێت  لێ  کاسێتەکەیان 
خۆپیشاندانەکان  ڕووم��اڵ��ى  ن��ادرێ��ت 
ب��ک��رێ��ت، ه���ەم���وو ئ���ەو ه��ێ��رش��ان��ە 
بەتۆمارکراوى الیانە و ئامادەن بیدەنە 
دادگا و سەندیکا و لێژنەى داکۆکى بۆ 

سەلماندنى ڕاستیەکان.

سلێمانى -2/22
2011/3/5

کوردسات

ڕۆژنامەنووس

- هەردى ئەبوبەکر

- هاوکار سەید گوڵ

- مەریوان عەبدوڵاڵ

- گۆڤار محەمەد

- ئاوارە جومعە

- ئارى نەوزاد

- ئاسۆ عەلى

6

لەکاتى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى 
چەند  ل���ەالی���ەن  ک���ەرک���وک،  ش���ارى 
پ��ۆل��ی��س��ێ��ک��ى ب����ەڕەگ����ەز ع����ەرەب 
سوکایەتى  و  س��ەرى  هێرشدەکرێتە 
دوو  لە  چەپى  دەستى  و  پێدەکرێت 
لەبەرئەوەى  تەنها  دەشکێنن  جێگاوە 
خۆپیشاندانەکان  ڕووماڵى  دەیویست 

بکات.

کەرکوک 2011/2/25 کەرکوک پەیامنێر تەها حاجى عەبدوڵاڵ 7
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چەندین پێشێلکارى جۆراوجۆر بەرامبەر 
رۆژنامەنووسان و پەیامنێرانى کەناڵى 
رۆژنامەنووس  ئەنجامدراوە  سپێدە 
کەالر  لە  ئەحمەد(  حەمید  )سەنگەر 
لێى  س��ەرب��ازەوە  ژم��ارەی��ەک  لەالیەن 
پێدەکرێت  سوکایەتى  و  دەدرێ���ت 
و ک��ام��ێ��راک��ەى ل���ێ دەس��ت��ێ��ن��ن و 
هەروەها  ناگێڕنەوە،  بۆ  کاسێتەکەى 
سدیق(  سەالم  )سەرکەوت  پەالمارى 
و  دەدرێ���ت  ئەشکەنجە  و  دەدرێ���ت 
لە  ه��ەروەه��ا  پێدەکەن،  سوکایەتى 
پەالمارى  ک��ەالر  خۆپیشاندانەکانى 
)پشتیوان  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ه���ەردوو 
دەدرێ��ت  حەمید(  سەنگەر  و  ج��ەالل 
دەکرێت،  لێ  گوللەیان  دەستڕێژى  و 
ئاسایشى  لەالیەن  ت��رەوە  لەالیەکى 
ڕۆژنامەنووس  ه��ەردوو  گەرمیانەوە 
و سەنگەر حەمید(  محەمەد  )ئەسعەد 
دەدرێ��ت،  لێیان  و  دەکرێن  دەستگیر 
)سەرکەوت  بە  سوکایەتى  هەروەها 
سەالم( دەکرێت لەکەالر و لە دەشتێک 
فڕێى دەدەن و هەڕەشەى کوشتنى لێ 

دەکەن.

کەالر -2/25
2011/3/9

کەناڵى سپێدە

ڕۆژنامەنووس

- سەنگەر حەمید 
ئەحمەد

- سەرکەوت سەالم 
سدیق

- پشتیوان جەالل

- ئەسعەد محەمەد

8

ل���ەم���اوەى ڕاب�����ردوو ل��ەس��ەر ک��ارى 
جار  چوار  هەولێر  لە  ڕۆژنامەنووسى 
ڕۆژى  ک���راوە،  بەرامبەر  پێشێلکارى 
2011/2/25 لەالیەن چەند کەسێکەوە 
ب��ەج��ل��ى م��ەدەن��ی��ی��ەوە ل��ەب��ەرچ��اوى 
پێکراوە  پۆلیس سوکایەتى  هێزەکانى 
لێسەندووە،  ی��ەزۆر  ڕی��ک��ۆردەری��ان  و 
لە   2011/3/29 ڕۆژى  ه���ەروەه���ا 
دەروازەى شارۆچکەى شاوێس لەالیەن 
بەجلى  یەکێکیان  ک��ە  ک��ەس  دوو 
مەدەنى و شۆفێرەکەى بەزۆر دەبرێنە 
ل��ەوێ��ش��ەوە  و  )پ.د.ک(  16ى  لقى 
دەکرێن،  شاوێس  ئاسایشى  تەسلیمى 
لەگەڵ  لێکۆڵینەوەیان  کاتژمێر  دوو 
ڕۆژى  ب��ەه��ەم��ان ش��ێ��وە  دەک���رێ���ت، 
مزگەوتى  ل��ەب��ەردەم   2011/4/18
ڕەش����اد م��وف��ت��ى ه��ەول��ێ��ر، ل��ەالی��ەن 
دەکرێتە  هێرشى  ئەمنییەکان  هێزە 
دوات��ر  دەشکێنن،  دەس��ت��ى  و  س��ەرى 
پۆلیسى  لەالیەن  کاتژمێر   3 بۆماوەى 
ناوبراو  دەکرێت،  دەستگیر  فریاکەوتن 
لە ڕۆژى 2011/4/19 دواى ئەنجامدانى 
 KNN گفتوگۆیەک لەگەڵ تەلەفزیۆنى
دەستگیر  عەنکاوە  ئاسایشى  لەالیەن 
دەکرێت، دواى وەرگرتنى زانیارى تەواو 
نیشتەجێبوون  شوێنى  و  کار  لەبارەى 

ئازاد دەکرێ.

هەولێر -2/25
-18-3/29
2011/4/19

گۆڤارى سڤیل دەستەى 
نووسەران

شوان سدیق 9

بە مەبەستى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندان 
دەچنە بەردەمى پەرلەمانى کوردستان، 
ل���ەگ���ەڵ گ��ەی��ش��ت��ن��ی��ان ب��ەش��وێ��ن��ى 
هێزەکانى  لەالیەن  خۆپیشاندانەکە، 
پێدەکرێت  سوکایەتیان  ئاسایشەوە 
و  مایک  و  کامێرا  و  دەدرێ��ت  لێیان  و 
لۆگۆى کەناڵەکەشیان دەستى بەسەردا 
دەگیرێت، ئەمە جگە لە گرتنى شۆفێر 
و ئۆتۆمبێلەکەیان، کە هەموویان دواى 

دوو کاتژمێر ئازاد دەکرێن.

هەولێر 2011/3/21 KNN پەیامنێر

کامێرامان

- هەژار ئەنوەر 
جەوهەر

- ئەمیر ئەبوبەکر

10
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نیوەڕۆ  پاش  خولەکى   2:20 کاتژمێر 
لەکاتى ڕووماڵکردنى بارودۆخى بەردەم 
مزگەوتى ڕەشاد موفتى شارى هەولێر، 
بەجلى  ن��ەن��اس��راو  کەسێکى  چ��ەن��د 
بە  دەکەنە سەرى  مەدەنیەوە، هێرش 
نزیک  دەیڕفێننە  پیکاب  ئۆتۆمبێلى 
هۆڵى زەردو دواى لێدان و جنێوپێدان 
و ئیهانەیەکى زۆر و لێسەندنى هەموو 
ئ��ازادى  ڕاگەیاندن  کەلوپەلى  و  باج 
ترى  تیمێکى  ه��ەر  پ��اش��ان  دەک���ەن، 
کە  هەمان شوێن  لە  ئازادیی  کەناڵى 
پێکهاتبوون لە ڕۆژنامەنووسان )هۆگر 
حوسێن، سەمەد کەریم، هیوا مستەفا( 
ڕووبەڕووى سوکایەتى و بێڕێزیەکى زۆر 
چەکدارى  ژمارەیەک  لەالیەن  بوونەوە 
مەدەنییەوە هێرشیان کرایە سەر پاش 
دەزگاکەیان  و  خۆیان  بە  سوکایەتى 
گرت  کامێراکەیاندا  بەسەر  دەستیان 
دواى چەند ڕۆژێک کامێرا و کەل و پەلە 

ڕۆژنامەوانییەکانیان بۆ دەگەڕێننەوە.

هەولێر 2011/4/18 ڕادیۆ و 
تەلەفزیۆنى 

ئازادی

پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

ڕۆژنامەنووس

ڕۆژنامەنووس

- نیزام عومەال 
عەبدوڵاڵ

)هیوا عومەر(

- هۆگر حوسێن

- سەمەد کەریم

- هیوا مستەفا

11

ب���ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
لەالیەن  هەولێر،  شارى  خۆپیشاندانى 
کەسەر  مەدەنیەوە  بەجلى  هێزێک 
هێرشى  ب��وون  هەولێر  ئاسایشى  بە 
ئۆتۆمبێلێکى  ب��ە  و  س��ەر  دەکرێتە 
جۆرى ئۆپتراى مەدەنى ڕەنگ مارۆنى 
نزیک  بۆ  دەگ��وێ��زرێ��ت��ەوە  ژم��ارە  بێ 
شارۆچکەى قوشتەپە و پاش جنێوپێدان 
و لێدان و سوکایەتى زۆر و لێسەندنى 
مۆبایل و ڕێکۆردەر، ئینجا لەو جێگەیە 

فڕێى دەدەن.

هەولێر 2011/4/18 ڕۆژنامەى ساماڵ 
پۆست

سەرنووسەر ڕەسوڵ حوسێن ڕەسوڵ 12

کەالر  پەروەردەى  کۆلێژى  لەبەردەمى 
گەرمیان  ئاسایشى  مەفرەزەیەکى 
لێیدەدەن  و  س���ەرى  هێرشدەکەنە 
کامێراو  و  پێدەکەن  سوکایەتى  و 
پاش  دەستێنن،  لێ  ڕێ��ک��ۆردەرەک��ەى 
دەیبەن  خۆیان  لەگەڵ  بریندارکردنى 
ئاسایشى  لە  کاتژمێر  بۆماوەى سێ  و 
دەک��ەن،  ب��ەس��ەرى  دەس��ت  گەرمیان 

دواتر ئازادى دەکەن.

کەالر 2011/4/19 ڕۆژنامەى ئاوێنە پەیامنێر کاوە گەرمیانى 13

ب��ەدار  ئەمنییەکانەوە  هێزە  ل��ەالی��ەن 
ک��را،   بریندار  و  س��ەرى  ک��رای��ە  هێرش 
درا،  کامێراکەشى  لێسەندنى  هەوڵى 
بەاڵم بە هەوڵى خۆپیشاندەران ڕزگار کرا.

ڕانیە 2011/4/19 کەناڵى پەیام کامێرامان ڕزگار حەمەد نەبى 14

باران  ڕووداوى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هێزێکى  الف����اودا  هاتنى  و  ب��اری��ن 
هێرشیان  مەدەنیەوە  بەجلى  ئەمنى 
و  ل��ێ��دان  دواى  و  س��ەری��ان  ک��ردۆت��ە 
کامێراکەشیان  ئەشکەنجەدانیان 
لەکار خستوون بۆ ماوەى دوو ڕۆژیش 
لە  دواتر  و  دەستیان بەسەردا گرتووە 

پۆلیسى هەولێر وەریان گرتۆتەوە.

هەولێر 2011/4/23 کەناڵى پەیام پەیامنێر

کامێرامان

- لوقمان عەزیز

- ئازاد گۆران

15
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گەرمیان  خۆپیشاندانەکانى  بەهۆى 
پ��اش  و  ه��ێ��رش��دەک��رێ��ت��ە س����ەرى 
پێکردنى،  سوکایەتى  و  زۆر  لێدانێکى 
دەنێردرێتە نەخۆشخانە بۆ ماوەى دوو 
بارەیەوە  ل��ەم  گەرمیانى  ک��اوە  ڕۆژ، 
لەکاتى  ڕاگەیاند،  داکۆکى  بەلێژنەى 
ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکان لەالیەن 
لیواى 3ى پێشمەرگە و هێژى چاالکییە 
و  س��ەرى  هێرشکرایە  مەدەنیەکان 
ڕیکۆردەر  سوکایەتى  و  لێدان  پاش 
ئەوە  دواى  سەند  لێ  کامێراکەى  و 
لە  ڕۆژ  دوو  ناچار  لێدانەوە  بەهۆى 

نەخۆشخانە کەوت.

کەالر ڕۆژنامەى ئاوێنە پەیامنێر کاوە گەرمیانى 16

سزادان | )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

621/ج/2011  ژمارە  نووسراوى  بەپێى 
کە لەالیەن دادگاى کەتنى سلێمانییەوە 
دەرچوو، لەسەر باڵوکردنەوەى شعرێک 
بەبڕى  هەریەکەیان  هەنار  گۆڤارى  لە 
دینار  ه��ەزار  پەنجا   )000،000  ،50(

سزادراون و غرامە کراون.

سلێمانى

گۆڤارى هەنار

شاعیر

ڕۆژنامەنووس

- ئاریان

- محەمەد کوردۆ

1

بەپێى نووسراوى ژمارە 1942/ج/2010 
دادگ��اى  ڕاب���ردوودا  ئایارى  مانگى  لە 
س��زادان��ى  ب��ڕی��ارى  سلێمانى  کەتنى 
 )000  ،000  ،1( بەبڕى  گۆڤارەکەیدا 
سەرنووسەرى  بۆ  دینار  ملیۆن  یەک 
پێنج   )000  ،000  ،5( و  فشار  گۆڤارى 
لەسەر  گ��ۆڤ��ارەک��ە  ب��ۆ  دی��ن��ار  ملیۆن 
گۆڤارى  لە  ڕاپۆرتێک  باڵوکردنەوەى 
بە  نەیتوانیوە  لەبەرئەوەى  ن��اوب��راو، 
ناوەڕۆکى  ڕاستى  دۆکیۆمێنت  و  بەڵگە 

ڕاپۆرتەکە بۆ دادگا بسەلمێنێت.

سلێمانى گۆڤارى فشار سەرنووسەر هێمن کەریم 2

ب��ەه��ۆى ب���اڵوک���ردن���ەوەى ه��ەواڵ��ێ��ک 
ئەنجومەنى  پەرلەمانتارى  دوو  لەسەر 
دانیشتنى  جار  چەندین  پاش  نوێنەران 
 ،000  ،7( سزادانى  بە  بڕياريدا  داداگا 
ڕام��ان  بۆ  دینار  مليۆن  ح��ەوت   )000
عوسمان و )3، 000، 000( سێ ملیۆن 
لەوبارەیەوە  نوێ  کوردستانى  بۆ  دینار 
داکۆکى  لێژنەى  بە  ڕۆژنامەنووسەکە 
ناوى  نەتوانینى  بەهۆى   « ڕاگەیاند 

سەرچاوەکە دادگا بڕیارى داوە ».

2011/3/9 کوردستانى نوێ ڕۆژنامەنووس ڕامان عوسمان 3
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ب��ەه��ۆى   2011 ئ��ای��ارى  م��ان��گ��ى  ل��ە 
باڵوکردنەوەى هەواڵێک، دادگاى ڕەواندز 
سکااڵیەکى لەسەر خۆى و ڕۆژنامەنووس 
جەالل سەعید تۆمارکردووە و لەیەکەم 
دادوەر،  ل��ەب��ەردەم  ئامادەبوونیشیدا 
 ،000  ،3( بەکەفالەتى  هەریەکەیان 
کراون،  ئ��ازاد  دینار  ملیۆن  سێ   )000
ه���ەروەه���ا ب��ەه��ۆى ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
خەلیفان  دادگ���اى  دی��ک��ە،  هەواڵێکى 
س���ک���ااڵى ل���ەس���ەر ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
ت��ۆم��ارک��ردووە  ئیبراهیم  ئیسماعیل 
بە  ئامادەبوونیشیدا  یەکەمین  لە  و 
کەفالەتى  )1، 000، 000( یەک ملیۆن 
زارى  سەرنووسەرى  کراوە،  ئازاد  دینار 
یاسایی  سکااڵى  تۆمارکرنى  کرمانجى 
و  ئاسایی  زۆر  ه��ەواڵ��ى  لەبەرامبەر 
دانانى پارە وەک کەفالەتى ئازادکردن، 
ئ��ازادى  بەرتەسکردنەوەى  بەجۆرێک 

کارى ڕۆژنامەوانى لێدەکەوێتەوە.

ڕەواندز 2011/5 هەفتەنامەى 
زارى کرمانجى

سەرنووسەر - ئیسماعیل 
ئیبراهیم

- جەالل سەعید

4

سوتاندن | )2( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

لەدێژەى خۆپیشاندان و بارگرژییەکانى هەرێمى کوردستاندا لە 
شارى هەولێر هێزێک پەالمارى ڕادیۆ و تەلەفزیۆنى گۆڕانیان 

داوە و سوتاندویانە.

هەولێر 2011/2/17 ڕادیۆ و تەلەفزیۆنى گۆڕان 1

شەو  خولەکى   2:30 کاتژمێر  لە  نەناسراو  چەکدارى  چەندین 
نالیا  ئاسمانى  کەناڵى  سەر  هێرشدەکەنە  سلێمانى  لەشارى 
کە تەنها چەند ڕۆژێک دەستى بە پەخش کردبوو، جیا لەوەى 
یەکێک لە پاسەوانەکانى ئەم کەناڵە بریندارکراوە هەڕەشەى 
لێکراوە و هەڕەشە لە بەڕێوەبەر و زۆربەى ستافەکەى کراوە 
بەپێى  دەسوتێندرێن  ئامێرەکانى  و  بیناکە  زۆربەى  دواتر  و 
حەوت   )000  ،000  ،7( نزکەى  کەناڵەکە  بەرپرسانى  لێدوانى 
ملیۆن دۆالر زەرەرو زیان بە کەناڵەکە گەیشتووە، لەم بارەیەوە  
لێژنەیەک پێکهاتووە بۆ دۆزینەوەى ئەوانەى هێرشیان کردۆتە 
پێشتریش  یاسا،  لەگەڵ  ڕووبەڕووبونەوەیان  و  کەناڵەکە  سەر 
لەبەرپرسانى  یەکێک  عەتوف  شوان  لەگەڵ  داکۆکى  لێژنەى 
ئەو کەناڵە نیگەرانى خۆى دەربڕی لەو کارە و ڕاگەیاندنێکى 
هاوبەشى لەگەڵ چەند کەناڵ و میدیاى کوردستان بۆ ئیدانەى 
ڕۆژى  سەندیکاش  ئەنجومەنى  و  باڵوکردەوە  پەالمارە  ئەو 
2011/2/24 بەو بۆنەیەوە ڕاگەیاندنێکى باڵوکردەوەو ئیدانەى 

ئەو پەالمارەى کرد.

سلێمانى شەوى

2011/2/20

NRT 2
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هەوڵى ڕفاندن | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

نزیک گوندى سیساو  11:00ى شەو  کاتژمێر 
ل��ە ن��زی��ک ق���ەزاى ش��ەق��اڵوە ل��ەالی��ەن سێ 
دواى  دەدرێ���ت،  ڕفاندنى  هەوڵى  کەسەوە 
ئەوەى دەزگا پەیوەندیدارەکانى دەڤەرەکە لە 
هەوڵى ڕفاندنەکەى ئاگادار کراوەتەوە، ڕۆژى 
دەستگیر  تۆمەتباران  لە  یەکێک  مانگ  22ى 
لێکۆڵینەوەدایە،  لەژێر  دۆسیەکە  و  دەکرێت 
لەکاتى  ڕف��ان��دن��ەک��ە  ه��ەوڵ��ى  ه��ەرچ��ەن��دە 
نەبووە،  ڕۆژنامەنووسى  کارى  جێبەجێکردنى 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى  س��ک��ااڵک��ە  بەپێى  ب���ەاڵم 
کە  دەگەڕێنێتەوە  ئەوە  بۆ  هەوڵەکە  ناوبراو 
لەسەر  بابەتى  چەندین  ڕاب��ردوو  لەماوەى 
لە  ش��ەق��اڵوە  بەرپرسانى  گەندەڵییەکانى 

میدیاکان باڵوکردۆتەوە.

شەقاڵوە شەوى
/6/21 - 20

2011

ڕۆژنامەنووس موحسین قەسرۆکى 1

بەدواداچوون | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

کەریم  ل��ەالی��ەن   176 ژم��ارە  ن��ووس��راوى  بەپێى 
سەندیکاى  ب��ۆ  ک��ە  ن��اوخ��ۆ  وەزی����رى  س��ن��ج��ارى 
ڕۆژنامەنووسان و لێژنەى داکۆکى ناردووە ئاماژەى 
داوە بەوەى پاش بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتى 
ئاسایشى گشتى هیچ کەس و الیەنێک لە وەزارەتى 
قەدەغەکردنى  بە  دەرن��ەک��ردووە  ڕێنمایی  ناوخۆ 
فرۆشتن یان کۆکردنەوەى هیچ ڕۆژنامەو گۆڤارێک 
لە هەولێر، ئەمەش دواى ئەوە هات کە سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسان ئاگادارى وەزارەتى ناوخۆى کردبوو 
لە  ڕێگا  دەک��ەن  ل��ەوە  باس  میدیایەک  چەند  کە 

فرۆشتنیان دەگیرێت لە هەولێر و شارەکاتى تر.

هەولێر 2011/2/24 سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى کوردستان 1

داخستنى دۆسیە | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

باڵوکردنەوەى  دواى  2008دا  ساڵى  لە 
سکااڵ  ئاسۆدا،  ڕۆژنامەى  لە  هەواڵێک 
ل��ەس��ەر س��ەرن��ووس��ەر و س��ەرۆک��ى 
دەکرێت،  تۆمار  خەندان  دام���ەزاراوەى 
دواى بەڕێوەچوونى ئاسایی دادگاییەکە 
ب��ەڵ��گ��ەن��ام��ەى  پ��ێ��ش��ک��ەش��ک��ردن��ى  و 
ی��ەک��الک��ەرەوە ل��ەس��ەر ه��ەواڵ��ەک��ە لە 
کۆتایی  بڕیارى   2008 ئەیلولى  مانگى 
دواى  ب��ەاڵم  داخست،  دۆسیەکەى  داو 
دووب��ارە   2011/1/2 ڕۆژى  س��اڵ  سێ 
دەکرێتەوە  ئاگادار  پۆلیسەوە  لەالیەن 
بەناوى  کەسێکەوە  لەالیەن  گوایە  کە 
ئەحمەد حەمەد عەزیز، سکااڵى لەسەر 
تۆمارکراوە، بەاڵم وەکو زانراوە هاواڵتى 
بەپێى  ک��ردووە،  دوای��ی  کۆچى  ناوبراو 
قایمقامى  ناوبراو  ڕۆژنامەنووسى  وتەى 
زیندووکردنەوەى  پشتى  لە  مەخمور 
نهێنیەکى  چونکە  دۆس��ی��ەوەی��ە،  ئ��ەو 

بەقازانجى ڕاى گشتى ئاشکرا کردووە

هەولێر 2011/1/2 ئاژانسى 
کوردستان بۆ 
دەنگوباس 
)ئاکانیوز(

ڕۆژنامەنووس کارزان کەریم محەمەد 1



119 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى حەوتەم
)2011/6/30 - 2011/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى پێشێلکاریان بەرامبەر ژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ
کراوە

2946پێشێلکارى جۆراوجۆر1

1722هەڕەشە2

1517دەستگیرکردن3

1672لێدان4

46سزادان5

23سوتاندن6

11هەوڵى ڕفاندن7

11بەدواداچوون8

11داخستنى دۆسیە9

84169کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى حەوتەم
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2011/6/30 - 2011/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى 

تیرۆرکراو
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(کەرکوک - )4(هەولێر )21(سلێمانى - )2(هەڵەبجە 0 2 38 پێشێلکارى 
جۆراوجۆر

1

 )1(کەرکوک - )3(هەولێر

- )5(سلێمانى -  )1(دهۆک

0 0 19 هەڕەشە 2

)9(هەولێر - )3(سلێمانى 0 0 17 دەستگیرکردن 3

)2(کەرکوک - )6(هەولێر - )5(سلێمانى - )1(هەڵەبجە 0 2 70 لێدان 4

)1(هەولێر - )2(سلێمانى 0 0 6 سزادان 5

)1(هەولێر – )1(سلێمانى 0 0 0 سوتاندن 6

)1(هەولێر 0 0 1 هەوڵى ڕفاندن 7

)1(هەولێر 0 0 0 بەدواداچوون 8

)1(هەولێر 0 0 1 داخستنى دۆسیە 9

)37(سلێمانى - )27(هەولێر -  )4(کەرکوک

- )3(هەڵەبجە - )1(دهۆک

0 4 166 کۆى گشتى
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )20( حاڵەت
دەستگیرکردن | )4( حاڵەت
لێدان | )9( حاڵەت
سوتاندن | )3( حاڵەت
سزادان | )2( حاڵەت
داخستنى دۆسیە | )2( حاڵەت
هەڕەشە | )1( حاڵەت

 ڕاپۆرتى هەشتەم
)2011/12/27 - 2011/7/1(
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پێشێلکارى جۆراوجۆر | )20( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لێژنەى  دراوەت��ە  کە  سکااڵیەک  بەپێى 
داک���ۆک���ى، ب��ەه��ۆى ب��اڵوک��ردن��ەوەى 
لەالیەن  ئاسۆدا،  ڕۆژنامەى  لە  بابەتێک 
لێژنەیەکى  سلێمانى،  پ��ارێ��زگ��ارى 
پێکدەهێنرێت  لەسەر  لێکۆڵینەوەى 
فەرمانگەیەکى  بۆ  دەگ��وازرێ��ت��ەوە  و 
لێژنەى  پەیوەندیکردنى  دواى  دیکە، 
وابوو  بۆچوونى  پارێزگاوە،  بە  داکۆکى 
هەمان  لە  ناوبراو  ڕۆژنامەنووسى  کە 
پارێزگاى  دیوانى  لە  فەرمانبەرە  کاتدا 
سلێمانى و هەر نووسینێک باڵو بکاتەوە 
ئەو  و  دەک��ات  پاریزگا  لە  گ��وزارش��ت 
بابەتەش کێشەى بۆ دروست کردووین، 

بۆیە ئەو بڕیارەمان داوە.

سلێمانى 2011 ڕۆژنامەى ئاسۆ ڕۆژنامەنووس توانا عەلى کەمال 1

ب��ەپ��ێ��ى س���ک���ااڵی���ەک ک���ە دراوەت�����ە 
چەند  لە  ئەوروپا  لە  داکۆکى،  لیژنەى 
و  سەر  دەکرێتە  هێرشى  ماڵپەرێکەوە 

سوکایەتى پێدەکرێت.

ئەوروپا 2011 کوردستانى نوێ پەیامنێر زانا گەاڵڵى 2

بازاڕى  سوتانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
تیمى  سەر  هێرشکرایە  مۆڵ  فامیلى 
تەلەفزیۆنى گەلى کوردستان – کەناڵى 

هەو هەولێر و کامێراکەیان شکاندون

هەولێر 2011/7/13 تەلەفزیۆنى 
گەلى کوردستان 

–هەولێر

ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەنووسان 3

لە  ئاسایشەوە  هێزەکانى  ل��ەالی��ەن 
و  مۆبایل  شەعب  چایخانەى  ب��ەردەم 
پاسپۆرت،  کە  غەریب  هاوژین  جانتاى 
چەند  و  ف��الش  هاردوهاند،  میمۆرى، 
کتێب و ڕۆژنامەیەکى تێدایە، هەروەها 
کامێرا،  لە هەمان شوێن  قادر  ئەحمەد 
ئینتەرنێتى  هێڵى  مۆبایل،  کۆمپیوتەر، 
ڕێبەر کویک و سێ دەفتەرى تەلەفۆنى 
کارد  و  میمۆرییەک  ڕۆژنامەوانى،  کارى 
و   کامێرا  شەحنى  وای��ەرى  ری��دەرێ��ک، 

کۆمپیوتەرەکەى.

سلێمانى 2011/7/15 ڕۆژنامەى چەتر ڕۆژنامەنووس

فۆتۆگرافەر

- هاوژین غەریب

- ئەحمەد قادر

4

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
زانکۆ لەالیەن پاسەوانەکانى پارێزگارى 
کەرکوک ڕێگرى لە تیمى سپێدە کرا لە 
دواتر  و  خۆپیشاندەران  ڕووماڵکردنى 
شوێنى  لە  دەرک��ران  پۆلیس  بەهێزى 

ڕووداوەکە. 

کەرکوک 2011/8/24 سپێدە پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

- فاخیر حەمید

- مەحمود ڕزگار

5

ل��ەک��ات��ى وێ��ن��ەگ��رت��ن��ى ڕووداوێ���ک���ى 
مەترى   100 شەقامى  ل��ە  هاتووچۆ 
بەهێزى  س��ەر  ئەفسەرێکى  ل��ەالی��ەن 
لێدەکرێت  ڕێگریان  و  هەڕەشە  ژینگە 

لەوێنەگرتنى ڕووداوەکە.

هەولێر 2011/9/4 کوردستان تیڤى پێشکەشکارى 
بەرنامەى زووم 

ئین

کامێرامان

- ڕزگار کۆچەر

- ئەحمەد حەمید

6

خۆپیشاندەرانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ه��اواڵت��ی��ان��ى ق��اس��ارا ک��ە ب��ڕی��ارب��ووە 
حکومەتەوە  ل��ەالی��ەن  خانووەکانیان 
و  س��ەری��ان  هێرشکرایە  بڕوخێنرێت 

سوکایەتى و جنێویان پێداون. 

دهۆک 2011/9/6 پەیامنێر

کامێرامان

- مصعب 
عەبدولعەزیز خالید

- جوتیار جەعفەر 
حەسەن

7
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لەالیەن  هەولێر-موسڵ  ب��ازگ��ەى  لە 
سوکایەتى  ب��ازگ��ەک��ە  ئەفسەرێکى 
ناسنامەى  ب��ەرئ��ەوەى  لە  پێدەکرێت 
سەندیکاى رۆژنامەنووسانى کوردستانى 

هەڵگرتووە و پیشانى بازگەکەى داوە.

هەولێر - 
موسڵ

2011/9/25 کوردسات کامێرامان - فەیسەڵ عەباس 
ئەلیاس

8

لێژنەى  دراوەت��ە  کە  سکااڵیەک  بەپێى 
نێوان  پێى  تۆپى  ی��ارى  ل��ە  داک��ۆک��ى 
هەندرێن و بروسک لەالیەن بەڕێوەبەرى 
سەرۆکى  هاوکات  کە  هەولێر  پۆلیسى 
پەلى  و  کەل  و  کامێرا  بروسکە،  یانەى 
بە  دواتر  لێسەندراوە،  ڕۆژنامەنووسى 
بۆ  کامێراکەى  برادەر  هەندێک  هەوڵى 
فالش  ئێستا  تا  بەاڵم  گەڕێندراوەتەوە 
وێڕاى  نەگەڕاوەتەوە  بۆ  میمۆریەکەى 
جنێوى  لێکردووە  ه��ەڕەش��ەى  ئ��ەوەى 

ناشرینى پێداوە.

هەولێر 2011/10/20 ڕۆژنامەنووس ئاراس رواندزى 9

سۆران  ئاسایشى  کارمەندێکى  چەند 
خۆپیشاندانى  ک��ە  ن���ەدا  ڕێ��گ��ەی��ان 
کۆمپیوتەرى  پەیمانگاى  خوێندکارانى 
بەپێى  هاوکات  ڕووماڵبکات  س��ۆران، 
ق��س��ەى ن��اوب��راو ئ��ەو ک��ارم��ەن��دان��ەى 
پ��ەالم��ارى  ک��ە  ویستوویانە  ئاسایش 
باجى  و  بشکێنن  کامێراکەى  و  ب��دەن 
ئەم  لەبارەى  دوات��ر  ببەن،  پەیامنێرى 
پێشێلکاریەوە و  پاش ئاگادار کردنەوەى 
ن��ووس��ن��گ��ەى س���ۆران���ى س��ەن��دی��ک��اى 
پەیوەندى  کوردستان،  ڕؤژنامەنووسانى 
بەم  و  کرد  س��ۆران��ەوە  قائیمقامى  بە 
پەیامنێرەکەدا  بە  ڕێگەیان  شێوەیە 
و  بکات  خۆپیشاندانەکە  ڕووماڵى  کە 
ڕۆژنامەنووسە،  ئ��ەو  ت��وان��را  بەمەش 
دەست  و  شکاندن  کامێرا  مەترسى  لە 

بەسەرداگرتن بپارێزرێت.

سۆران 2011/10/24 KNN پەیامنێر و 
کامێرامان

هیمداد قادر حەمەد 10

ڕێگرى  ن��اوپ��ردان،  ب��ازگ��ەى  ل��ەالی��ەن 
تابلۆیەکى  چەند  وێنەى  کە  لێدەکرێت 
پڕۆژەى پەروەردەیی بگرێت، کە بەپێى 
ڕووماڵى  ویستویەتى  ناوبراو  قسەى 
کە  بکات،  پ��ڕۆژەی��ە  ئ��ەو  دواک��ەوت��ن��ى 

لەوادەى دیاریکراوى خۆى دواکەوتووە.

هەولێر 2011/10/24 KNN ڕۆژنامەنووس هیمداد قادر 11

ناحیەى  ب���ەردى  س���ەرى  ب��ازگ��ەى  ل��ە 
س��ی��دەک��ان، ڕێ��گ��رى ل��ەه��ەردوو تیمى 
کرد   NRT ،  KNN ئاسمانى  کەناڵى 
ڕاپۆرتێکى  چەند  ئامادەکردنى  بۆ  کە 
ئاوارەکانى  ژیانى  لەسەر  تەلەفزیۆنى 
سیدەکان سەردانى ناوچەکەیان کردبوو، 
پاشان دواى ناو تۆمارکردنیان لە بازگەکە 
پێدرا  ڕێگەیان  ئینجا  تکایەک  بەچەند  و 
س��ەردان��ى ن��اوچ��ەک��ە ب��ک��ەن، ه���ەردوو 
ڕایانگەیاند،  ڕۆژنامەنووسیەکە  تیمە 
وت  ئێمەیان  ب��ە  ب��ازگ��ە  “جەماعەتى 
ن��ات��وان��ی��ن ڕێ��گ��ەت��ان ب��دەی��ن، دوات���ر 
ناویان  و  کردەوە  ئاگادار  خۆیان  سەروى 

تۆمارکردین ئەوکات ڕێگەیان پێداین”

سیدەکان 2011/11/7 NRT

KNN

ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەوانى 12

ب��ۆ ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى 
دهۆک  زانکۆى  ئێوارانى  خوێندکارانى 
ڕۆژ  خوێندکارانى  وەکو  داواکردنى  بۆ 
هێرش  بکرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 
دەکرێتە سەریان و مایکى سپێدەیان لێ 

شکاندن.

دهۆک 2011/11/16 سپێدە پەیامنێر

کامێرامان

- دۆسکى سەبرى

- نەشوان ساڵح 
یاسین گیزى

13
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مەڵبەندى  بارەگاى  سوتاندنى  لەکاتى 
لەالیەن  ده��ۆک  ل��ە  یەکگرتوو  سێى 
دواى  و  سەرى  هێرشکرایە  ئاسایشەوە 
کاسێتەکەیان  پێکردنى  سوکایەتى 
الی  کاسێتەکە  ئێستاش  تا  لێسەندو 

ئاسایشە.

دهۆک 2011/12/2 سپێدە کامێرامان جوتیار جەعفەر 14

دەزگاکانى ئاسایشى سلێمانى ڕێگریان 
ڕاگەیاندن  کەناڵەکانى  پەیامنێرانى  لە 
ئەو  ڕووم��اڵ��ى  دەیانویست  ک��ە  ک��رد، 
بڕیاربوو  ک��ە  بکەن  گ��ردب��وون��ەوەی��ە 

لەسەراى سلێمانى بەڕێوەبچێت.

سلێمانى 2011/12/3 NRT

NRT

ڕۆژنامەى 
چاودێر

KNN

ڕۆژنامەى ئاوێنە

PUK

TV ئازادى

پەیامنێر

- هێمن مەحمود

- تەالن کۆسرەت

- ئاکۆ محەمەد

- هێمن جەمیل

- زریان محەمەد

- سەفین ئەحمەد

- هێمن زاهیر

15

بە مەبەستى ڕووماڵکردنى گردبوونەوەى 
بەردەم مەکتەبى سیاسى یەکگرتوو لە 
بارەگاکانى  سوتاندنى  دژى  هەولێر، 
پۆلیس  لەالیەن  بادینان،  لە  یەکگرتوو 
و  لێدەکرێت  ڕێگریان  ئاسایشەوە  و 

سوکایەتیان پێدەکرێت. 

هەولێر 2011/12/3 سپێدە پەیامنێر

کامێرامان

- ئاکار فارس

- سامان مەال

16

گردبوونەوەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ئیسالمى  ی��ەک��گ��رت��ووى  الی��ەن��گ��ران��ى 
هێزەکانى  لەالیەن  هەولێر  لەشارى 
ئاسایشەوە کامێرا و الپتۆپ و ڕیکۆردەرى 
لێدەسەندرێت، دواى دوو ڕۆژ بە هەوڵى 
ئازادى  لە  داکۆکى  لێژنەى  بڕیاردەرى 
لە  پەلەکانى  و  کەل  ڕۆژنامەنووسى 

ئاسایش وەردەگیرێتەوە. 

هەولێر 2011/12/3 ڕۆژنامەنووس دەرباز ساڵح 17

لەسەر  ڕیپۆرتاژێک  ئامادەکردنى  بۆ 
ق��ەزاى  ل��ە  ئایینەکان  پێکەوەژیانى 
ق��ەزاى  ئاسایشى  ل��ەالی��ەن  شێخان 
تیمى  دەخرێتەسەر  فشار  ن��اوب��راوەوە 
سپێدە  تیمەکەى  ناچارى  بە  و  سپێدە 
و  تەواوبکەن  کارەکانیان  نەیانتوانى 

گەڕانەوە هەولێر.

شێخان 2011/12/8 سپێدە پەیامنێر

پەیامنێر

کامێرامان

کامێرامان

شۆفێر

- لوقمان شێروانى

- هشیار عادل

- زەردەشت خان

- یاسر مستەفا

- ئەبوبەکر ڕەحمان

18

کۆتایی  یاریی  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لە  کە  کوردستان  زانکۆکانى  خولى 
نێوان دوو تیپى زانکۆى دهۆک و زانکۆى 
نێودەوڵەتى  یاریگاى  لە  سەاڵحەدین 
دواى  ب��ەڕێ��وەچ��وو،  سلێمانى  ش���ارى 
سەاڵحەدین،  زانکۆى  تیپى  دۆڕاندنى 
کردە  هێرشیان  تیپە  ئەو  یاریزانانى 
سەر دادوەرى یارییەکە و دواى ئەویش 
کەناڵى  تیمى  س��ەر  ک��ردە  هێرشیان 
ئاسمانى پەیام ئەم دیمەنەش لەالیەن 
کامێراى ئاسمانى پەیامەوە تۆمارکراوە.

سلێمانى 2011/12/12 پەیام پەیامنێر

کامێرامان

- عەبدوڵاڵ مستەفا

- ئەردەاڵن محەمەد

19



125 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

لە  ژم����ارەی����ەک  ک���ە  ئ�����ەوەى  دواى 
خ��وێ��ن��دک��اران��ى ن��اح��ی��ەى س��م��ێ��الن، 
خۆپیشاندانێکیان دژى نەبوونى مامۆستا 
ئەنجامدا،  گواستنەوە  ئۆتۆمبێلى  و 
کەى  و  ئ��اڕت��ى  ئێن  ک��ەن��اڵ��ى  تیمى 
ڕووماڵى  کە  دەدەن  ه��ەوڵ  ئێن،  ئێن 
لەالیەن  بەاڵم  بکەن،  خۆپیشاندانەکە 
ئاسایشى ناحیەى سمیالن، وێڕاى ئەوەى 
ڕۆژنامەنووسییەکە  تیمە  ناهێڵن  کە 
بەپێى  بکات،  خۆپیشاندانەکە  ڕووماڵى 
ئێن  کەى  کەناڵى  پەیامنێرى  قسەى 
ئێن، ئاسایشى سمیالن، هەوڵى شکاندن 
و دەستبەسەرکردنى کامێراکەى داوە و 
پاشان ئاڕاستەى خۆپیشاندانەکە بەرەو 
الى ڕاگەیاندنەکان هاتووە و بەوهۆیەوە 
وێنەى  تیمەکەوە  ل��ەالی��ەن  ت��وان��راوە 

خۆپیشاندانەکە بگیرێت. 

سمێالن 2011/12/21 NRT

KNN

ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنامەنووسى 20

دەستگیرکردن | )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بە بڕیارى داوەرى دادگاى لێکۆڵینەوەى 
حاجیاوا لەسەر باڵوکردنەوەى بابەتێک 
لەبارەى  گۆڤارە  ئەو  10ى  ژم��ارە  لە 
کێشەى نێوان کۆمپانیایەک و شارەوانى 
شارۆچکەى شکارتە بۆ ماوەى یەک ڕۆژ 
دانى  دواى  دەدرێت،  ڕاگرتنى  بڕیارى 
ملیۆن  بیست   )000  ،000  ،20( بڕى 

دینار بە کەفالەت ئازاد دەکرێت. 

شکارتە 2011/6/28 گۆڤارى 
ملمالنێ

سەرنووسەر بڵند مستەفا 1

تێبینى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ئامانجى  ب��ە 
مووچەى  وەرگ��رت��ن��ى  ل��ە  ه��اواڵت��ی��ان 
لقى  ئەیلولى  شۆرشى  خانەنیشینانى 
لە  ڕی��گ��رى  ڕەش��ی��د  بانکى  خ��ان��زادى 
لەالیەن  و  کرا  سپێدە  کەناڵى  تیمى  
بەسەر  دەست  بانکەکەوە  پاسەوانانى 
کاتژمێر  ن��ی��و  م����اوەى  ب��ۆ  دەک��رێ��ن 
بەڕێوەبەرى بانکیش ڕێگریان لێدەکات 

و دواتر ئازاد دەکرێن.

هەولێر 2011/8/25 سپێدە پەیامنێر

کامێرامان

- ئاکار فارس

- سامى ساڵح

2

لێژنەى  دراوەتە  کە  سکااڵیەک  بەپێى 
داکۆکى، لەکاتى ڕووداوەکانى بادینان 
دەزگا  ڕۆژنامەنووسانى  لە  ژمارەیەک 
ڕاگەیاندنەکانى یەکگرتووى ئیسالمى 
ل��ەالی��ەن ه��ێ��زەک��ان��ى ئ��اس��ای��ش��ەوە 
دەس��ت��گ��ی��رک��راون، ل��ەک��ۆى ئ��ەم 12 
ڕۆژنامەنووسە تەنها عەبدوڵاڵ ئەحمەد 
ئەوانى  م��اوەت��ەوە،  لەزیندان  حاجى 
و  داک��ۆک��ى  لێژنەى  بەهەوڵى  دیکە 

الیەنەکانى دیکە ئازادکران. 

زاخۆ ڕادیۆى 
خابوور

تەلەفزیۆنى 
خابوور

سپێدە

بەڕێوەبەرى ڕادیۆ
یاریدەدەرى 
بەڕێوەبەر
دەرهێنەر

سەرنووسەرى هەواڵ

مۆنتێر
مۆنتێر

کامێرامان
مۆنتێر

پێشکەشکارى 
بەرنامە

کامێرامان
کامێرامان

- حەسەن یاسین عەبدوڵاڵ
- ئیسالم سەعدى عەلى

- حەکیم حوسێن کورکۆ
- ماهیر سەگڤان ڕەمزى

- نورسى ڕەمەزان فەتاح
- دلبرین حاجى ئەحمەد
- دلبرین یوسف میرزا

- ئوسامە نەسرەدین سەعید
- سامر عوبێد سەعید

- یوسف سەلیم عەبدوڵاڵ

- بیالل جومعە مەسیحا
- عەبدوڵاڵ ئەحمەد حاجى

3

هەواڵەکان،  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
زاخۆ  ئاسایشى  هێزەکانى  لەالیەن 
ئازاد  ئێستاش  هەتا  و  دەستگیرکراوە 

نەکراوە.

زاخۆ 2011/12/3 پەیامنێر خەتاب عومەر 4
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لێدان | )9( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

مەلەوانگەى  وێنەگرتنى  لەکاتى 
کارمەندێکى  چەند  لەالیەن  ڕانیە، 
سوکایەتیان  م��ەل��ەوان��گ��ەک��ەوە 
و  دەدرێ���ت  لێیان  و  پێدەکرێت 
کامێرا و باجى ڕۆژنامەى ڕووداویان 
هەوڵى  ب��ە  دوات���ر  لێدەستێنن، 
ڕانیە  سى(ى  سى  )جى  بەرپرسى 
کەل و پەلەکانیان بۆ دەگەڕێننەوە. 

ڕانیە 2011/7/13 ڕۆژنامەى ڕووداو ڕۆژنامەنووس - فەرمان مەال 
حەسەن

- عومەر عەلى خدر

1

ل���ەگ���ەرەک���ى ڕزگ������ارى ش���ارى 
پۆلیسى  ل���ەالی���ەن  س��ل��ێ��م��ان��ى 
هێرش  مەدەنییەکانەوە  چاالکییە 
و  دەدرێت  لێى  و  سەرى  دەکرێتە 

ئەشکەنجەى دەدەن.

سلێمانى 2011/8/11 گۆڤارى فشار سەرنووسەر هێمن کەریم 2

هێرشکرایە  سلێمانى  ل��ەش��ارى 
هێرشەکەدا  لەئەنجامى  و،  سەرى 
بریندار  لەسەرى  شوێن  چەندین 
نەخۆشخانە  دەیبەنە  و  دەب��ێ��ت 
ب��ۆ چ���ارەس���ەرک���ردن، دوات��ری��ش 
پۆلیس  و  ئاسایش  دەزگ��اک��ان��ى 
لە  لێکۆڵینەوە  ب��ە  دەستیانکرد 
دەستگیرکردنى  و  ڕووداوەک�����ە 
تائێستا  ب���ەاڵم  کەسێک  چ��ەن��د 
یەکال  داداگ��اوە  لەالیەن  کێشەکە 

نەکراوەتەوە.

سلێمانى 2011/8/29 ئاوێنە بەڕێوەبەرى

کۆمپانیاى ئاوێنە

ئاسۆس هەردى 3

ل���ەم���ی���ان���ەى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى خ��وێ��ن��دک��اران��ى 
س��ەرس��ەن��گ��ى ب��ۆ داب��ی��ن��ک��ردن��ى 
 ، خ��وێ��ن��دن  پێداویستییەکانى 
پۆلیس  ئەفسەرێکى  ل��ەالی��ەن 
ئاکامدا  لە  و  سەریان  هێرشکرایە 

لێیان دەدرێت.

دهۆک 2011/10/19 کەناڵى سپێدە پەیامنێر
کامێرامان

ڕۆژنامەنووس

- مصعب عەبدولعەزیز
- موراد فوئاد جەمیل
- عەمار عەبدوڵاڵ 

محەمەد

4

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
م��ان��گ��رت��ن��ى پ���زی���ش���ک���ان ل��ە 
پۆلیس  ده���ۆک  ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى 
نەخۆشخانەکە  پ��اس��ەوان��ان��ى  و 
باجەکانیشیان  و  لێکردن  ڕێگریان 
بەرپرسانى  ل��ەالی��ەن  لێسەندن 
هێرشکراوەتە  نەخۆشخانەکەش 
پێلەقەیان  چەندین  و  س��ەری��ان 

لێداون و کامێراکەیان شکاندووە.

دهۆک 2011/11/17 کەناڵى سپێدە پەیامنێر
کامێرامان

- دۆسکى سەبرى
- موراد فوئاد

5

ل��ەک��ات��ى س��وت��ان��دن��ى ب��ارەگ��اى 
لەالیەن  یەکگرتوو  3ى  مەڵبەندى 
سەری  هێرشکرایە  ئاسایشەوە 
ئاسایش  پێنج  بە  ئ��ەوەى  دواى 
کامێراو  دەدەن،  ئەشکەنجەى 
کاسێتەکەى لێدەستێنن، تائێستاش 
ئاسایشەوە  ل��ەالی��ەن  کامێراکە 

دەستبەسەر کراوە.

دهۆک 2011/12/2 کەناڵى سپێدە کامێرامان موراد فوئاد 6

لە  زێرەڤانى  هێزەکانى  لەالیەن 
سێمێل دووچارى لێدان دەبێتەوە

دهۆک 2011/12/3 NRT پەیامنێر سیپان سالم ئامێدى 7
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لەکاتى ڕووماڵکردنى ڕووداوەکانى 
ب��ادی��ن��ان ل���ەالی���ەن ه��ێ��زەک��ان��ى 
زێرەڤانی دووچارى لێدان دەبنەوە.

بادینان 2011/12/3 جەزیرە بەرپرسى 
نووسینگە
کامێرامان

- ئەحمەد زاوێتى
- ئەجمەد مەال

8

سووتانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
س��ەن��ت��ەرێ��ک��ى م��ەس��اج ل��ەس��ەر 
مەحمود  مەلیک  بازنەى  شەقامى 
ئاسایشى  ه��ێ��زێ��ک��ى  ل���ەالی���ەن 
دەکرێتە  ه��ێ��رش  سلێمانیەوە 
ئینجا  ل��ێ��ی��دەدرێ��ت،  و  س����ەرى 
دەگوازرێتەوە  و  دەستگیردەکرێت 

بۆ ئاسایشى بەختیارى.

سلێمانى 2011/12/4 سایتى کوردیو پەیامنێر دیار فاروق 9

سوتاندن | )3( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى ڕۆژنامەنووسى ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  ه��ەری��ەک  زاخ��ۆ  ڕووداوەک���ان���ى  لەکاتى 
و  تەلەفزیۆن  سپێدە،  کەناڵى  نووسینگەى 

ڕادیۆى خاپوورى لۆکاڵى سوتێندران.

زاخۆ 2011/12/2 کەناڵى سپێدە،تەلەفزیۆن و  ڕادیۆى خاپوورى لۆکاڵى 1

نوسینگەى کەناڵى ئاسمانى سپێدە لە زاخۆ 
بەتەواوى کەل و پەلەکانیانەوە سوتێندرا. 

زاخۆ 2011/12/2 کەناڵى ئاسمانى سپێدە 2

هەریەک لەکەناڵەکانى  ڕادیۆ و تەلەفزیۆنى 
ی��ەک��گ��رت��وو، ڕادی�����ۆى دەن��گ��ى ق��ورئ��ان، 
ده��ۆک  ل��ە  ک��وردی��و  سایتى  نووسینگەى 

سوتێندران.

دهۆک 2011/12/3 ڕادیۆو تەلەفزیۆنى یەکگرتوو، ڕادیۆى دەنگى قورئان، 
نووسینگەى سایتى کوردیو

3

سزادان | )2( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

 ،000  ،50( سزاى  خەلیفان،  بەرایی  دادگاى 
بەسەرى  سەپاند  دینارى  ملیۆن  پەنجا   )000
ئەم سکااڵیەش دواى تۆمارکردنى سکااڵیەکى 
دادگاى سۆران هات، کە لەسەرى تۆمارکرابوو، 
لە  هاواڵتیەک  سکااڵى  باڵوکردنەوەى  بەهۆى 
کە  ئەوەى  دواى  کرمانجى،  زارى  هەفتەنامەى 
نیە  پارەى   « ڕایگەیاند،  ئیبراهیم  ئیسماعیل 
بیدات »، بۆ ماوەى پێنج کاتژمێر لەالیەن بنکەى 
پۆلیسى خەلیفان دەستبەسەر کرا و پاشان بە 

کەفالەتى )10، 000، 000( دە ملیۆن ئازادکرا.

خەلیفان 2011/10/31 هەفتەنامەى 
زارى کرمانجى

سەرنووسەر ئیسماعیل 
ئیبراهیم

1

بەبڕى  ب��ەرای��ی س���ۆران  دادگ����اى  ل��ەالی��ەن 
س��زادران،  دینار  ملیۆن  ح��ەوت   )7.000.000(
هاوکات هاواڵتیەکیش کە لە ڕاپۆتە هەواڵەکەدا 
ملیۆن  یەک   )1.000.000( بەبڕى  بوو  وەرگیرا 
داراییەش  سزا  ئەم  سەپاندنى  س��زادرا،  دینار 
زارى  و  ڕووداو  هەفتەنامەى  ه��ەردوو  بەسەر 
کرمانجى پاش باڵوبوونەوەى هەواڵێک هات لە 
هەردوو هەفتەنامەدا کەتیایدا باس لە داخستنى 
بڕیارێکى   بەپێى  کرابوو،  ڕەوان��دز  مەیخانەى 
دواى  سزادانەش  بڕیارى  ئەم  ڕەواندز،  دادگاى 
لەالیەن  ک��ە  ه��ات  سکااڵیەک  ت��ۆم��ارک��ردن��ى 
دادوەرێکى ڕەواندز، دژى هەردوو هەفتەنامەکە 
دواى  دادگاش  کۆتایی  بڕیارى  تۆماریکردبوو، 

ئەنجامدان چوار دانیشتن دەرچوو.

سۆران 2011/12/7 ڕووداو

زارى کرمانجى

سەرنووسەر - ئاکۆ محەمەد

- ئیسماعیل ئیبراهیم

2
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داخستنى دۆسیە | )2( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى ڕۆژنامەنووسى ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل���ەس���ەر ب���اڵوک���ردن���ەوەى 
بابەتێک لە ڕۆژنامەى وار لە 
دهۆک بەبڕى )1، 000، 000( 
یەک ملیۆن دینار سزا دران 
دەستبەرداربوونى  سەرەڕاى 
سکااڵکەى  لەسەر  داخ���واز 
ت��ەم��ی��زک��ردن��ەوەى  دواى 
ک��ەی��س��ەک��ە، ب��ڕى پ��ارەک��ە 
دراوەتەوە بە ڕۆژنامەنووسى 

ناوبراو.

دهۆک 2011 ڕۆژنامەى وار رۆژنامەنووس غاندى خەڵەف عبوزید 1

دواى تۆمارکردنى سکااڵیەک 
ل��ەالی��ەن ه��اواڵت��ی��ی��ەک��ەوە 
چەندین  دواى  ل��ەس��ەری��ان 
دۆسیەکە  دادگا،  دانیشتنى 
بەڵگەى  ن��ەب��وون��ى  ل��ەب��ەر 

پیویست داخرا.

دهۆک 2011 ڕۆژنامەى وار ڕۆژنامەنووس

سەرنووسەر

- فازڵ عومەر

- سەردار کێستەیی

2

هەڕەشە | )1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەالیەن  دەستگیرکردنى  و  هەڕەشە  بەهۆى 
بچێتەوە  ناتوانێ  زاخۆ،  پۆلیسى  و  ئاسایش 
سەر کارەکەى جێگەى باسە ڕۆژنامەنووس بە 
لەم  لێکراوە،  جۆراوجۆرى  هەڕەشەى  مۆبایل 
بارەیەوە لێژنەى داکۆکى بەنووسراوى فەرمى 
کردۆتەوە  ئاگادار  لێ  پەیوەندیدارى  الیەنى 
کەیسەکانیان  بۆ  ب��ەدواداچ��وون  ب��ۆئ��ەوەى 

بکەن.

زاخۆ 2011/12/2 سپێدە پەیامنێر فەرهاد سندى 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى هەشتەم
)2011/12/27 – 2011/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەىژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ

پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە

2037پێشێلکارى جۆراوجۆر1

416دەستگیرکردن2

914لێدان3

 6 کەناڵى اگەیاندن3سوتاندن4

23سزادان5

23داخستنى دۆسیە6

11هەڕەشە

4180کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2011

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى پێشێلکاریان ژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ
بەرامبەر کراوە

4983پێشێلکارى جۆراوجۆر1

1823هەڕەشە2

1933دەستگیرکردن3

2586لێدان4

69سزادان5

59سوتاندن6

11هەوڵى ڕفاندن7

11بەدواداچوون8

34داخستنى دۆسیە9

127249کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى هەشتەم

بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا( 

)2011/12/27 – 2011/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى 

تیرۆرکراو
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)6(- )4(سلێمانى  )8(هەولێر   - )1(کەرکوک 
دهۆک - )1(ئەوروپا

0 1 36 پێشێلکارى 
جۆراوجۆر

1

0 )1(هەولێر – )1(سلێمانى - )2(دهۆک 0 16 دەستگیرکردن 2

)4(سلێمانى - )4(دهۆک  0 0 14 لێدان 3

0 )3(دهۆک 0 0 سوتاندن 4

)2(هەولێر 0 0 3 سزادان 5

0 )2(دهۆک 0 3 داخستنى دۆسیە 6

0 )1(دهۆک 0 1 هەڕەشە 7

)18(دهۆک - )11(هەولێر - )9(سلێمانى )1(

کەرکوک - )1(ئەوروپا 

0 1 73 کۆى گشتى
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دەستگیرکردن | )17( حاڵەت
لێدان | )5( حاڵەت
سزادان | )2( حاڵەت
هەڕەشە| )4( حاڵەت
پێشێلکارى جۆراوجۆر | )13( حاڵەت

ڕاپۆرتى نۆیەم
)2012/6/30 - 2012/1/1(
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دەستگیرکردن | )17( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

بەهۆى باڵوکردنەوەى دیمانەیەکى هونەرى 
لەگەڵ هونەرمەند )نادیە( دادوەرى دادگاى 
لێکۆڵینەوەى هەولێر، بڕیارى دەستگیرکردنى 
کەفالەتى  بە  دوات��ر  و  دەردەک���ات  ناوبراو 
ڕۆژى  تا  دینار  ملیۆن  یەک   )000  ،000  ،1(

دادگایکردنەکە ئازاد دەکرێت.

هەولێر 2012/1/5 گۆڤارى 
فەیسبوک

سەرنووسەر جەالل ئەحمەد کاکە ئەمین 1

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى ڕووداوەک������ان و 
کەناڵە،  ئەو  بۆ  هەواڵەکان  گواستنەوەى 
دەستگیر  پێکردن  و سوکایەتى  لێدان  پاش 
دەک��رێ��ت، ش��ای��ەن��ى ب��اس��ە ن��اوب��راو دوو 
کە  بوون  لەگەڵ  بیانیشى  ڕۆژنامەنووسى 

دەستگیرکرابوون و دواتر ئازادکران.

سلێمانى 2012/2/17 سۆمەریە 
نیوز

پەیامنێر ڕەحمان غەریب 2

لەبەردەرکى سەرای شارى سلێمانى، لەالیەن 
دەکرێت،  دەستگیر  ئاسایشەوە  هێزەکانى 
ڕیکۆردەرو کامێراکەى لێدەستێنرێت و دواتر 

پێیدەدرێتەوە.

سلێمانى 2012/2/17 گۆڤارى ڕێگا 
مەگەزین

ڕۆژنامەنووس عیماد نەعمان ڕەحمان 3

لە سەراى شارى سلێمانى لەالیەن لیوایەکى 
و  دەکرێت  دەستگیر  پێشمەرگەوە  هێزى 
کەلوپەلى  هەموو  پێدەکرێت،  سوکایەتى 

ڕۆژنامەوانى لێدەستێنن.

سلێمانى 2012/2/17 KNN ڕۆژنامەنووس عەبدولڕەحمان ئەبوبەکر عەلى 4

دەستگیر  پێشمەرگەوە  لیوایەکى  لەالیەن 
دەکرێت و سوکایەتى پێدەکرێت.

سلێمانى 2012/2/17 ئاژانسى 
فۆتۆگرافى

ڕۆژنامەنووس کامەران نەجم 5

سلێمانى  ش��ارى  م��ەول��ەوى  شەقامى  ل��ە 
دەستگیر  پێشمەرگەوە  لیوایەکى  لەالیەن 
دەکرێت، سوکایەتى پێدەکرێت، کەلوپەل و 

کامێراکەى لێدەستێنرێت.

سلێمانى 2012/2/17 ڕۆژنامەى 
چەتر

ڕۆژنامەنووس تاهیر تۆفیق 6

دەستگیرى  سلێمانى  ش��ارى  س���ەراى  ل��ە 
جوێن  ئاسایش،  بۆ  دەیگوێزنەوە  و  دەکەن 
و سوکایەتى پێدەکەن، هاردى کامێراکەی و 

مۆبایلەکەشى لێدەستێنن.

سلێمانى 2012/2/18 NRT پەیامنێر کاروان ڕەحمان ئەحمەد 7

دەستگیر  ئاسایشەوە  هیزەکانى  لەالیەن 
دەکرێت و کامێراکەى لێدەسێنرێت.

سلێمانى 2012/2/18 NRT وێنەگر ڕێکەوت موشیر 8

بەبڕیارى دادوەر بۆ ماوەى سێ ڕۆژ دەستگیر 
بابەتێک  باڵوکردنەوەى  بەهۆى  و  دەکرێت 
دینار  ملیۆن  سەد  دوو   )000  ،000  ،200((
لە شارەوانى ئاکرێ دیار نەماوە(، لەالیەکى 
ترەوە لەسەر کەیسێکى تر لەالیەن دادگاى 
لەگەڵ  لێکۆڵینەوەى  پیرمام  لێکۆڵینەوەى 
دەکرێت و پاش سێ ڕۆژ دەستگیرکردن ئازاد 
دەکرێت، واتە شەش ڕۆژ دەستگیر دەکرێت تا 
ڕۆژى 2012/4/26 بە کەفالەت ئازاد دەکرێت.

هەولێر 2012/4/20 گۆڤارى 
باشور

سەرنووسەر شیروان شێروانى 9

بەهۆى سکااڵى وەزارەتى ئەوقاف و داواکارى 
گشتییەوە لەالیەن پۆلیسى شارى هەولێرەوە 
دواتر  دەکرێت  زیندانى  محەتە  زیندانى  لە 
ڕۆژى 2012/5/20 بە هەوڵى لێژنەى داکۆکى 
ملیۆن  سێ   )000  ،000  ،3( کەفالەتى  بە 
دینار ئازاد دەکرێت، شایەنى باسە پاش ئەو 
کێشانەى بەهۆى بابەتێک لە گۆڤارى چرپە 
ڕەزامەندى  و  خواست  لەسەر  باڵوکرابوەوە 

خۆیان بڕیاریاندا گۆڤارەکە دابخەن

هەولێر 2012/5/7 گۆڤارى 
چرپە

سەرنووسەر هێمن ئارى 10
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ل��ەک��ات��ى وێ��ن��ەگ��رت��ن��ى ڕووداوەک����ان����ى 
دوکانى  سوتاندنى  هەولێرو  خۆپیشاندانى 
مەى فرۆشتن، بۆ ڕۆژى دواتر واتە 2012/5/9 
لەالیەن هێزێکى ئاسایشەوە لە نزیک ماڵى 

خۆیان دەستگیر دەکرێت.

هەولێر 2012/5/8 کەناڵى 
لۆکاڵى 
یەکگرتوو

کامێرامان نەجات عوسمان خدر 11

بە مەبەستى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى 
هەولێر،  لە  کوردستان  پەرلەمانى  بەردەم 
لەالیەن هێزى زێرەڤانیەوە بۆ نیو کاتژمێر 

دەستگیر دەکرێن.

هەولێر 2012/5/8 کەناڵى 
ئاسمانى
 سپێدە

پەیامنێر

پەیامنێر

- ئاکار فارس

- ئەحمەد محەمەد

12

بە مەبەستى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى 
هەولێر،  لە  کوردستان  پەرلەمانى  بەردەم 
لەالیەن هێزى زێرەڤانیەوە بۆ نیو کاتژمێر 
دەستگیر دەکرێن و سوکایەتیان پێدەکرێت.

هەولێر 2012/5/8 کەناڵى 
ئاسمانى 

سپێدە ڕۆژنامەنووس

- سامان مەال
- سەیاف ئەحمەد

- زەردەشت خان کەریم

13

کەرکوک  ش��ارى  ن��او  وێنەگرتنى  لەکاتى 
ژیاننامەى  بە  تایبەت  بەرنامەیەکى  بۆ 
گوڕگوڕ  باوە  کەناڵى  تیمى  )لوتفى شاعیر( 
سەرەڕاى  پارێزگار،  پاسەوانەکانى  لەالیەن 
بۆ  ڕۆژنامەوانى،  باجى  و  پێناس  وەرگرتنى 
ماوەیەک دەستگیر دەکرێن و کاسێتەکەیان 
ک��ەل��وپ��ەل��ە  ئ��ی��ن��ج��ا  دەک����ەن����ەوە،  ڕەش 

ڕۆژنامەوانیەکانیان پێدەدرێتەوە. 

کەرکوک 2012/5/10 کەناڵى باوە 
گوڕگوڕى 
کەرکوک

ڕۆژنامەنووس - یاسین مەولود

- دڵشاد حوسێن

14

دادگاى کەتنى کفرى بە پێى یاساى سزادانى 
و  بەندکردن  مانگ  یەک  حوکمى  عێراقى 
هەزار  پێنج  و  بیست  )225000(دووس���ەدو 
دی��ن��اری��ش غ��ەرام��ەى ب��ۆ ب��ڕی��وەت��ەوە لە 
بەرامبەر باڵوکردنەوەى بابەتێک کە لە ژمارە 
133ى گۆڤارى زەنگ لە ڕۆژى 2009/7/6 دا 
دژى  بڕیارە  ئەو  لەکاتێکدا  باڵوکراوەتەوە، 
35ى  ژم��ارە  ڕۆژنامەنووسى  ک��ارى  یاساى 
ڕێگا  شێوەیەک  بەهیچ  کە  2007ە،  ساڵى 
بکرێت،  دەستگیر  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  ن��ادات 
نووسینگەى  لە  داکۆکى  لێژنەى  نوێنەرى 
گەرمیان لە دادگا ئامادەبوو لەوبارەیەشەوە 
ئەو  ئیدانەى  و  باڵوکردەوە  بەیاننامەیەکى 
دەستگیرکردنەى کرد و داواى جێبەجێکردنى 

یاساى ژمارە 35 دەکات. 

کفرى 2012/5/10 گۆڤارى زەنگ 
– کفرى

ڕۆژنامەنووس زانیار حەمە غەریب 15

ژمارە  لە  بابەتێک  باڵوکردنەوەى  بەهۆى 
)قەیرانەکانى  بەناوى  گۆڤارەکەیدا  52ى 
سکااڵیەکى  سەرهەڵدەدات(،  یەکگرتوو  ناو 
بەبڕیارى  و  دەکرێت  تۆمار  لەسەر  یاسایی 
بەهۆى  دوات��ر  دەکرێت،  دەستگیر  دادوەر 
بە  و  کوردستان  ڕۆژنامەنووسانى  نەقیبى 
دینار  ملیۆن  دوو   )2،000،000( کەفالەتى 
ڕۆژ  لەالیەکى ترەوە هەمان  ئازاد دەکرێت، 
بڕیارێکى  چرکە  گ��ۆڤ��ارى  س��ەرن��ووس��ەرى 
و  دەردەچ��ێ��ت  ب��ۆ  دەستگیرکردنى  ت��رى 
بەناوى  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  بەهۆى 
ناسراونەتەوە(  سلێمانى  )ئاژاوەگێڕەکانى 
دواتر بە کەفالەتى )2،000،000( دوو ملیۆن 

دینار ئازاد دەکرێت.

سلێمانى 2012/5/29 گۆڤارى 
چرکە

سەرنووسەر محەمەد فەریق 16

نیوەڕۆ  پێش  خولەکى   11:30 کاتژمێر 
خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ەک��ات��ى 
ژمارەیەک پێشمەرگە کە داواى دامەزراندنى 
هێزەکانى  لە  ژمارەیەک  دەک��رد،  فەرمیان 
زێرەڤانى لە پیشابیر )زاخۆ( بۆ ماوەى یەک 
کاتژمێر دەستبەسەر دەکرێن و وێنەگرەکە 

بە سوکى بریندار دەکرێت.

زاخۆ 2012 NRT پەیامنێر

کامێرامان

- یوسف موسا

- کەمال ڕەمزى

17
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لێدان | )5( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

ل��ەک��ات��ى گ��واس��ت��ن��ەوەى ه��ەواڵ��ى 
پێشمەرگە  ژمارەیەک  خۆپیشاندانى 
هێزێکى  لەالیەن  ده��ۆک،  شارى  لە 
دەدرێت  لێیان  کوردستان  لەشکرى 
کەلوپەلە  پێدەکرێت،  سوکایەتیان  و 
لێدەستێنرێت،  ڕۆژنامەوانیەکانیان 
داکۆکى  لێژنەى  هەوڵى  بە  دوات��ر 
کامێراکەیان بۆ وەردەگیرێتەوە بەاڵم 
دەستبەسەر  کاسێتەکەیان  هەردوو 

دەکرێت. 

دهۆک 2012/3/3 NRT کامێرامان 

پەیامنێر

- شۆڕشڤان شەوکەت ئیسماعیل

- لوتفى دۆسکى

1

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خۆپیشاندانەکەى بەردەم پەرلەمانى 
شارى  ئاسایشى  لەالیەن  کوردستان 
سەرى  دەکرێتە  هێرش  هەولێرەوە، 
و ڕووب����ەڕووى ل��ێ��دان دەب��ێ��ت��ەوە و 

کامێراکەشى لێدەستێنرێت.

هەولێر 2012/5/8 NRT کامێرامان ئیبراهیم عەدنان کەریم 2

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خۆپیشاندانەکەى بەردەم پەرلەمانى 
ئاسایشى  ل���ەالی���ەن  ک��وردس��ت��ان 
سوکایەتى  ڕووب���ەڕووى  هەولێرەوە 

پێکردن و لێدان دەبێتەوە.

هەولێر 2012/5/8 گەلى 
کوردستان - 

هەولێر

پەیامنێر عەباس ئەکرەم 3

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى ب�����ەردەم 
لەالیەن هێزە  پەرلەمانى کوردستان 
ئەمنیەکانەوە ڕووبەڕووى سوکایەتى 

پێکردن و لێدان دەبێتەوە.

کەرکوک 2012/5/8 گەلى 
کوردستان – 

کەرکوک

پەیامنێر پاراو وەهاب 4

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان��ى ب�����ەردەم 
لەالیەن هێزە  پەرلەمانى کوردستان 
ئەمنیەکانەوە ڕووبەڕووى سوکایەتى 
پێکردن و لێدان دەبێتەوە هەر بەپێى 
لێژنەى  داویەتییە  سکااڵیەى  ئ��ەو 
can- جۆرى  کامێرایەکى  )ااکۆکى 
پەیامنێران  ل��ە  یەکێک  ل��ە   )non
بۆیان  ئێستاش  ت��ا  و  س���ەن���دراوە 

نەگەڕێنراوەتەوە.

سلێمانى 2012/5/8 گەلى 
کوردستان

کامێرامان خالید محەمەد 5

سزادان | )2( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  بابەتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
)23(ى ڕۆژنامەى بزاو بەبڕى  ژمارە 
دینار  ملیۆن  یەک   )000  ،000  ،1(

غەرامە دەکرێت.

هەولێر 2012/4/10 ڕۆژنامەى بزاو خاوەن ئیمتیازو 
سەرنووسەر

بەدران ئەحمەد حەبیب 1

کفرى  کەتنى  دادگ����اى  ل��ەالی��ەن 
عێراقى  س��زادان��ى  ی��اس��اى  بەپێى 
ملیۆن  یەک   )000  ،000  ،1( بەبڕى 
لەکاتێکدا  دەکرێت،  غەرامە  دینار 
کارێکى  یاسایە  ئەو  بەکارهێنانى 
یاساى  بەپێى  دەب��وو  و  نەشیاوە 
ڕۆژنامەنووسى  کارى  )35(ى  ژمارە 
دادگ�����ا م��ام��ەڵ��ەى ل���ەگ���ەڵ ئ��ەو  

ڕۆژنامەنووسەدا بکردایە.

کفرى 2012/5/10 گۆڤارى زەنگ 
- کفرى

سەرنووسەر سامان کەریم 2
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هەڕەشە| )4( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕۆژن��ام��ەى  ل��ە  ب��اڵوک��ردن��ەوەى ه��ەواڵ��ێ��ک  دواى 
بەڕێوەبەرایەتى  لە  دزێک  زاخۆ  )لە  بەناوى  ئەڤڕۆ 
نەهێشتنى تاوان هەڵدێت، پۆلیس نکۆڵى لێدەکات( 
ناشرین  قسەى  و  هەرەشە  پۆلیس  بەڕێوەبەرى 
تۆمار  لەسەر  سکااڵى  و  دەڵێت  بەڕۆژنامەنووس 

دەکات و دواتر سکااڵکەى دەکێشێتەوە.

زاخۆ 2012/1/26 ڕۆژنامەى 
ئەڤرۆ

پەیامنێر عادل خێرکى 1

سەر  ناوچەکانى  پاسەوانى  گردبوونەوەى  لەکاتى 
بۆ  کوردستان،  دیموکراتى  پارتى  10ى  بەلقى 
زیادکردنى مووچەکانیان لەکاتى ڕووماڵکردنى ئەو 
لقى  پێشمەرگەکانى  لە  یەکێک  گردبوونەوەیەدا، 
هەڕەشەى  و  ڕاکێشاوە  لێ  تفەنگى  میللى  10ى 

کوشتنى لێکردووە.

سۆران 2012/2/15 KNN پەیامنێر و 
کامێرامان

هیمداد قادر 2

هەڕەشەى  فەیسبووکەوە  و  مۆبایل  لەڕێگاى 
کوشتنى لێدەکرێت و گوایە لە پشت بەرنامەى 

)بە بوێرى( کەناڵى NRT بووە.
بەناوى  دەربەندیخان  لە  م��ەالی��ەک  کە  وتیشى 
تۆمەتى  بە  دەرک���ردووە،  بۆ  کوشتنى  فتواى  )ح( 
سوکایەتى بە پێغەمبەرى ئیسالم، نامەى هەڕەشە 
و کوشتن فڕێداوەتە ماڵیان، سکااڵى لەسەر مەالکە 
بە  هەروەها  ئاسایش،  و  پۆلیس  لە  تۆمارکردووە، 
لێژنەى داکۆکى ڕاگەیاندووە، کە هەڕەشەى کوشتن 
لەسەر ژیانى هەیە و تەنها هۆکارەکەى نووسینى 
بیروباوەڕەکانیەتى لەالیەکى ترەوە چەند مەالیەک 

)1000( هەزار ئیمزایان دژى کۆکردۆتەوە.

سلێمانى 2012/2/17 سەربەخۆ ڕۆژنامەنووس سەروەر پێنجوێنى 3

کەناڵەکە  هەواڵێک  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ل���ەالی���ەن پ��ۆل��ی��س��ى ه���ات���ووچ���ۆى ق���ەزاى 
سەرەڕاى  کراوەتەسەر  هێرشیان  مەخمورەوە 
کەناڵەکە،  ئۆتۆمبێلى  تابلۆى  لێکردنەوەى 
لێکراوە  کوشتنیان  هەڕەشەى  و  سوکایەتى 
کاتژمێر   2 م��اوەى  بۆ  ئۆتۆمبێلەکەشیان  و 

دەستبەسەرکراوە.

مەخمور 2012/4/29 زاگرۆس پەیامنێر

کامێرامان

- پشتیوان 
حوسێن

- جیهاد سابیر

4

پێشێلکارى جۆراوجۆر | )13( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

بە  داوی��ەت��ى  ک��ە  س��ک��ااڵی��ەک  بەپێى 
لەسەر  س��ک��ااڵى  داک��ۆک��ى،  ل��ی��ژن��ەى 
هەریەکە لە )سەفین الوچاک، مستەفا 
زانکۆى  و  خوێندکاران  لە  عوسمان( 
گەشەپێدانى مرۆیی هەیە کە هێرشیان 
ناشرینیان  قسەى  و  س��ەرى  کردۆتە 
کارێکى  ب��ەه��ۆى  ئ���ەوەش  پ��ێ��وت��ووە، 
ڕۆژنامەنووسى کە پێشتر ئەنجامیداوە، 
ئەویش باڵوکردنەوەى وێنەى فۆتۆیی 
دارایی موڵکى  24 ئۆتۆمبێلێکى  ژمارە 
گشتى کە هاوڕێى هەردوو خوێندکارى 

زانکۆ بووە.

هەولێر 2012/1/20 سەربەخۆ ڕۆژنامەنووس سامان ساڵح فەرەج 1

لەبەردەم  قوتابیان  خۆپیشاندانى  لەکاتى 
دواى  کۆیە  پ���ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
گەڕانەوەى  و  ڕووداوەک���ان  ڕووماڵکردنى 
مەفرەزەیەکى  لەالیەن  کەناڵەکەیان  تیمى 
ئاسایشەوە ڕێیان لێدەگیرێت و کامێراکەیان 
کاتژمێر  ی���ەک  دواى  ل��ێ��دەس��ت��ێ��ن��رێ��ت 

کامێراکەیان بۆ گەڕێندراوەتەوە.

کۆیە 2012/2/12 کەناڵى 
ئاسمانى 

سپێدە

ڕۆژنامەنووس تیمێکى کەناڵى 
سپێدە

2



136

لەبەردەم  قوتابیان  خۆپیشاندانى  لەکاتى 
کۆیە  پەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى  بەردەم 
ڕێیان  ئاسایشەوە  مەفرەزەیەکى  لەالیەن 

لێدەگیرێت و کامێراکەیان لێدەستێنرێت. 

کۆیە 2012/2/12 کەناڵى 
سپێدە

ڕۆژنامەنووس تیمێکى کەناڵى 
سپێدە

3

17ى  خۆپیشاندانەکانى  ساڵیادى  لە 
پێشمەرگەوە  لەالیەن هێزێکى  شوبات 
سلێمانى   شارى  س��ەراى  لەبەردەرکى 
ڕۆژى  لە  ه��ەروەه��ا  لێکراوە،  ڕێگرى 
دەستگیرکردنى  لەکاتى   2012/4/12
)زانا حەمە ساڵح( قائیمقامى سلێمانى 
پێشمەرگەیەکەوە  چ��ەن��د  ل��ەالی��ەن 
بەاڵم  لێکراوە،  ڕێگرى  و  پەالماردراوە 
مەدەنییەکان  چاالکییە  پۆلیسى  دواتر 

بەهانایەوە چوون.

سلێمانى 2012/3/19 سایتى سبەى ڕۆژنامەنووس زمناکۆ ئیسماعیل 4

یانەى  سوتاندنى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هێزەکانى  ل��ەالی��ەن  خ��ێ��زان��ى،  ئ��اوێ��زەى 
ئ��اس��ای��ش��ى ش����ارى ه��ەول��ێ��ر  ه��ێ��رش 
ڕۆژنامەوانى  کەلوپەلى  و  سەرى  دەکرێتە 
نزیکەى  سکااڵکەش  لێدەستێندرێت،بەپێى 
)500( پێنج سەد مەترلە شوێنى ڕووداوەکە 
هەفتەیەک  دواى  خستۆتەوە،  دووری���ان 
و  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان  نەقیبى  ه��ەوڵ��ى  ب��ە 
کەلوپەلەکانى  داکۆکى  لێژنەى  بڕیاردەرى 

بۆ گەڕێنراوەتەوە.

هەولێر 2012/5/8 سایتى 
خەندان

پەیامنێر و 
فۆتۆگرافەر

دەرباز ساڵح 5

بەگوێرەى قسەکانى عەبدۆ حسێن هەردوو 
لەالیەن  سپێدە  و   NRT کەناڵى  تیمى 
ڕێگرى  مەزن  شێروانى  ناحیەى  ئاسایشى 
لە هەردوو تیمەکە دەکرێت کە وێنە بگرن 
سەبارەت  وەربگرن  هاواڵتیان  لە  لێدوان  و 
بۆ  تورکیا  تۆپخانەکانى  بۆردوومانى  بە 
ناوچانە بەبیانووى بوونى گەریالکانى  ئەو 
ئاسایشەوە  لەالیەن  ڕۆژ  هەمان  پەکەکە، 
دیسان ڕێگرى دەکرێت لە تیمى NRT کە 
ویستویانە ڕیپۆرتاژێک لەسەر نەخۆشخانەى 

شێروانى مەزن ئامادەبکەن.

شێروانى 
مەزن

2012/5/11 NRT

سپێدە

ڕۆژنامەنووس - عەبدۆ حسێن

-تیمی 
رۆژنامەنووسان

6

ل���ەالی���ەن ش��ۆف��ێ��رێ��ک��ى ش���ارەوان���ى 
پێدەکرێت  سوکایەتى  دەربەندیخانەوە 
دەربەندیخان  قائیمقامى  دوات���ر  و 
لە  داکۆکى  لێژنەى  ئامادەبوونى  بە 
داواى  گەرمیان  نووسینگەى  سنورى 

لێبوردنى کردووە.

دەربەندیخان 2012/5/15 کەناڵى پەیام پەیامنێر ڕێبین محەمەد 7

سەیدسادقەوە  ئاسایشى  ل��ەالی��ەن 
ب��ەپ��رس��ێ��ک��ى ئ���اگ���رک���وژێ���ن���ەوەى 
بنکەیە  ئەو  پۆلیسێکى  و  سەیدسادق 
و  وێنەگرتن  ڕێگرى  ئەوەى  س��ەرەڕاى 
ڕۆژنامەنووسیان  کارى  بەدواداچوونى 
و  دەدەن  پ��ەالم��اری��ان  و  ل��ێ��دەک��ەن 
زۆر  بەشێکى  پێدەکەن  سوکایەتیان 
شایانى  دەس��ڕن��ەوە.  وێنەکانیان  لە 
بە  سەر  ڕۆژنامەنوس  هەرسێ  باسە 
شارۆچکەى  لە  کە  بارینن  ڕۆژنامەى 

سەیدسادق دەردەچێت.

سەیدسادق 2012/6/7-4-5/30

ڕۆژنامەى 
بارین

پەیامنێر

فۆتۆگرافەر

ڕۆژنامەنووس

- ڕەنجدەر ئیبراهیم

- مەحمود نورى

- ئەبوبەکر حسێن

8
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سلێمانى  و  هەولێر  لەنێوان   2012/6/8
دیارنامێنێت.

دەزگاى ئیسرائیل – کورد کە خاوەنى 
گۆڤارى ئیسرائیل – کوردیشە ئافەند 
س��ەرن��ووس��ەری��ەت��ى ڕای��گ��ەی��ان��دووە 
بێ  و  دی��ارن��ەم��اوە  ئافەند  م��ەول��ود 
سەروشوێنە، لێژنەى داکۆکى لە ئازادى 
ڕۆژنامەنووسان  مافى  و  ڕۆژنامەنوسى 
دەستپێکرد  بەدواداچوونى  لەوبارەیەوە 
ناوبراو،  چارەنووسى  دیاریکردنى  بۆ 
هەولێر  و  سلێمانى  ئاسایشى  لەگەڵ 
ن��اوخ��ۆ قسەى  وەزی����رى  ب��ری��ک��ارى  و 
داواکاریەکى  لەوبارەیەوە  و  ک��ردووە 
بۆ  ناوخۆ  وەزارەت���ى  داوەت��ە  ڕەسمى 
بەدواداچوون  و  لیژنەیەک  پێکهێنانى 
کام  هیچ  کاتێکدا  لە  چارەنووسى،  لە 
هیچ  نزیکى  کەسێکى  و  دەزگاکە  لە 
بەاڵم  سەندیکا،  نەداوەتە  سکااڵیەکى 
ئاسایشى  و  ناوخۆ  وەزارەت���ى  دەبێت 
بکەن  ورد  لێپێچینەوەى  کوردستان 
س��ەب��ارەت ب��ەو ه��ەواڵن��ەى ک��ە باس 
کێ  ئایا  دەک��ەن  ناوبراو  فڕاندنى  لە 
فڕێندراوە،  بۆچى  و  چۆن  و  لەکوێ  و 
خەڵکى  ئافەند  مەولود  باسە  شایانى 
سەرنووسەرى  و  ئێرانە  کوردستانى 
ئەو گۆڤارەیە و لە )2008( ئەو دەزگایە 
لە  ڕەس��م��ى  متمانەى  و  دام�����ەزراوە 
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسان وەرگرتووە.

هەولێر-
سلێمانى

2012/6/8 گۆڤارى کورد 
ئیسرائیل

سەرنووسەر مەولود ئافەند 9

بەپێى سکااڵیەک کە داویەتى بە لیژنەى 
گەیشتۆتە  نوسخەیەکى  داک��ۆک��ى 
لێژنەکە، ناڕەزایی دەربڕیوە لەبەرامبەر 
سوتاندنى )800( هەشت سەد نوسخە 
نوسخەى  ه����ەزار   )1000( ل��ەک��ۆى 
سەربەخۆ  ڕاگەیاندنى  توێژینەوەى 
ڕوانگەى  لە  کوردستاندا  هەرێمى  لە 
شارۆچکەى  لە  کە  ڕۆژنامەنووسانەوە 
سکااڵکەى  لە  سوتێنراوە،  تانجەڕۆ 
بە  ئ��ەوە  س���ەرەڕاى   ڕۆژنامەنووسدا 
بێڕێزى و سوکایەتى کردن بە کارەکەى 
دەزانێت  ترى  هاوکارى  هەشت  و  ئەو 
دەیان  زەرەری  ماددیشەوە  ڕووى  لە 
کەوتووە  ڕێکخراوەکە  لە  دۆالر  هەزار 
دەستەى  لە  یەکێک  کاتدا  هەمان  لە 
ن��اوب��راوى  بە  ڕێکخراوەکە  تەنفیزى 
سکااڵو  ئەو  لەبەرامبەر  ڕاگەیاندووە 
دەریدەکەن  کارەکەى  لە  ناڕەزایەتیەدا 
ماوەى سێ ساڵ  کە  گرێبەستەکەى  و 
دەستدانى  لە  هەڵدەوەشێننەوەو  بوو 
پێشێلکارى  ل��ە  بریتیە  ک��ارەک��ەش��ى 
پیشەیی لەالیەن ڕێکخراوێکى کۆمەڵى 

مەدەنییەوە.  

سلێمانى 2012/6/16 ماڵپەڕى 
چاوى خەڵک 
لە ڕێکخراوى 

PDA

سەرنووسەر هادى ئەمین 10

هەڕەشەى  پەیەدە  و  پەکەکە  لەالیەن 
حکومەتى  لە  داواى  بۆیە  لێکراوە، 
لەو  کە  ک��ردووە  کوردستان  هەرێمى 
ڕووی��ان��داوە  کە  بکۆڵێنەوە  ڕووداوان���ە 
بۆ  بیکەن  پێویستە  ک��ە  ئ��ەوەش��ى 
پاراستنى، بەاڵم دواتر لێژنەى داکۆکى 
قسانەى  ئەو  ڕاستى  لێکردووە   داواى 
لێژنەى  داوەتە  ڕاپۆرتێکى  بسەلمێنێت 
داکۆکى و گوایە هەڕەشەى لێکراوە  لە 
دادگاش سکااڵى تۆمارکردووە  شایانى 
کوردستانى  خەڵکى  ن��اوب��راو  باسە 

سوریایە و لە سلێمانى دادەنیشێت.

سلێمانى  2012/6/16 KNN  و

 ڕادیۆى نەوا

پەیامنێر محەمەد عەبدو همو

)زاگرۆس عەزیزى(

11
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لەالیەن سەفین کانەبى سەرۆکى یەکێتى 
تۆپى پێى کوردستان لە بازاڕى ئیسکانى 
پێدەکرێت  سوکایەتى  هەولێر  ش��ارى 
ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ب��ەه��ۆى  پێشتریش  و 
ڕۆژنامەکە  )258(ى  ژم��ارە  لە  بابەتێک 
بەناوى )هەڵبژاردەى کوردستان ناوبانگى 
جار  چەندین  بەتاڵ(  ناوەڕۆکى  گ��ەورەو 

لەالیەن کانەبیەوە هەڕەشەى لێکراوە.

هەولێر 2012/6/23 ڕێگاى 
کوردستان

نووسەر حەسەن نەجمەدین 
محەمەد ئەمین

12

کەناڵى  تیمێکى  و  مەجید  مەعروف 
تەکیەى  لەناحیەى  پەیام  تەلەفزیۆنى 
چەمچەماڵ،  ب��ەق��ەزاى  س��ەر  جەبارى 
ل���ەالی���ەن دەزگ�����ا ئ��ەم��ن��ی��ەک��ان��ەوە 
کامێراکەى لێدەستێنرێت و کاسێتەکەى 
بەرپرسەکانەوە  پاسەوانى  لەالیەن 
دەکرێتە  هێرشیان  و  لێدەستێنرێت 

سەر.

چەمچەماڵ 2012/6/26 تەلەفزیۆنى 
پەیام

ڕۆژنامەنووس مەعروف مەجید 13

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى نۆیەم

)2012/6/30 - 2012/1/1(
ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

22 17 دەستگیرکردن 1

6 5 لێدان 2

2 2 سزادان 3

5 4 هەڕەشە 4

16 13 پێشێلکارى جۆراوجۆر 5

51 41 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى نۆیەم 
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2012/6/30 - 2012/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزسى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(کەرکوک - )6(هەولێر- )8(
سلێمانى - )1(دهۆک - )1(کفرى

0 0 22 دەستگیرکردن 1

)1(کەرکوک -)2(هەولێر - )1(
سلێمانى -)1(دهۆک

0 0 6 لێدان 2

)1(هەولێر - )1(کفرى 0 0 2 سزادان 3

)2(هەولێر - )1(سلێمانى -)1(دهۆک 0 0 5 هەڕەشە 4

)6(هەولێر - )6(سلێمانى - )1(
دهۆک

0 0 15 پێشێلکارى 
جۆراوجۆر

5

)17(هەولێر - )16(سلێمانى - )4(
دهۆک - )2(کەرکوک - )2(کفرى

0 0 51 کۆى گشتى
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ئەگەر ڕۆژنامەنووس لە ڕۆژانى پشووى فەرمیدا کارى کرد، 
پێویستە ئەو دەزگا ڕۆژنامەگەرییەى کارى تێدا دەکات 
قەرەبووى ماددى ئەو ڕۆژانەى بۆ بکاتەوە بەبڕى کرێى 

دوو ڕۆژ بۆ هەر ڕۆژێک

ماددەى حەوتەم بڕگەى دەیەم لە یاساى ژمارە )35(ى 
ساڵى 2007، یاساى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان.



141 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

لێدان | )3( حاڵەت
هەڕەشە | )8( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )6( حاڵەت
دەستگیرگردن | )5( حاڵەت

ڕاپۆرتى دەیەم
)2012/12/31 - 2012/7/1(
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لێدان | )3( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى ڕۆژنامەنووسى ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى مانگرتنى کارمەندانى 
فریاکەوتنى  نەخۆشخانەى 
هەولێر  ش���ارى  ڕۆژئ�����اواى 
زێرەڤانییەکانى  ل��ەالی��ەن 
نەخۆشخانەکە  پ��اس��ەوان��ى 
ڕێگریان لێکرا لە ڕووماڵکردنى 
هێرشکرایە  و  مانگرتنەکە 
س���ەر ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ان و 
پێکردن  سوکایەتى  لە  جگە 
چ��ەن��د  پ���ەالم���اردان���ی���ان  و 
بریندار  ڕۆژنامەنووسێکیش 
کران، دواتر بۆ بەدواداچوونى 
لێژنەیەک  ڕووداوە  ئ���ەم 
و  ناوخۆ  وەزارەت���ى  لەالیەن 
ڕۆژنامەنووسانى  سەندیکاى 
ک���وردس���ت���ان پ��ێ��ک��ه��ات بۆ 
س��زادان��ى  و  ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە 
دەرک��ردن��ى  و  پێشێلکاران 
لەالیەن  ب��ەردەوام  ڕێنمایی 
وەزارەتى ناوخۆ تا هێزەکانى 
یاساى  بە  بن  پابەند  ناوخۆ 
 ،)35( ژم��ارە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەرى 
ب�����ەاڵم ب����ەداخ����ەوە ئ��ەم 
ئ��ەوەى  ل��ەگ��ەڵ  ڕێکەوتنە 
وەزارەتى  لەالیەن  ئیمزاکرا، 
نەکرا  پێوە  ئیلتیزامى  ناوخۆ 
بارەیەوە  و پشتگوێ خرا،لەم 
داکۆکى  لێژنەى  لە  هەریەک 
سەندیکا  هەولێرى  لقى  و 
جیادا،  بەیاننامەى  دوو  لە 
ئیدانەى ئەو پێشێلکارییەیان 

کردووە.

هەولێر 2012/7/1 پەیام
پەیام

گەلى کوردستان
گەلى کوردستان

سپێدە
سپێدە

NRT
NRT

کوردسات
کوردسات

KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار محەمەد فەوزى
- نیاز مەحمود محەمەد

- هەریاد کەریم ئیسماعیل
- یوسف مستەفا خرواتانى

- ئەلوەند حەمید
- سەیاف ئەحمەد عەلى

- بارزان حەسەن
- حسام حەمدى

- هاوکار عەبدولڕەحمان
- هۆشیار کاکل

- نەبەرد حوسێن
- موفید فەیسەڵ

1

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
عەربەت  لە  خۆپیشاندانێک 
– سلێمانى لەالیەن پۆلیسى 
مەدەنییەکانەوە  چاالکییە 

لێى دەدرێت.

سلێمانى 2012/9/23 ڕادیۆى مەڵبەند پەیامنێر جەعفەر حوسێن ساڵح 2

ل��ەالی��ەن پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى 
ئیسالمى،  کۆمەڵى  ئەمیرى 
سوکایەتى  و  دەدرێ��ت  لێی 
بە  ل��ەوب��ارەوە  پێدەکرێت، 
ڕاگەیاند:  داکۆکى  لێژنەى 
ئەمیرى  پاسەوانەکانى   «
کۆمەڵى ئیسالمى، هێرشیان 
دواتر  بەاڵم  کردۆتەسەرم«، 
بەناوبژیوانى خودى ئەمیرى 
داواى  ئیسالمى،  کۆمەڵى 

لێبوردنى لێدەکرێت.

2012 پەیام ڕۆژنامەنووس هیوا عوسمان 3
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هەڕەشە | )8( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

سیاسى  ئەنجومەنى  ل��ەالی��ەن 
بەبیانووى  کەرکوک  لە  عەرەبى 
ئ���ەوەى ه��ەواڵ��ەک��ان وەک��و خۆى 
ناگوازێتەوە هەڕەشەى لێدەکرێت.

کەرکوک 2012/7/15 الحرة پەیامنێر سۆران داودى 1

وێنەى  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ل��ەس��ەر 
نیشتیمانى  یەکێتى  بەرپرسێکى 
ک��وردس��ت��ان ل��ە گ��ۆڤ��ارى گ��ەڕان، 
ل��ەالی��ەن ئ���ەو ب��ەرپ��رس��ەوە بە 
پێکردن،  سوکایەتی  دواى  مۆبایل 

هەڕەشەى کوشتنى لێدەکرێت.

لەڕێگاى 
مۆبایل

2012/7/24 گۆڤارى گەڕان ڕۆژنامەنووس کاوە ئەحمەد محەمەد 2

هەواڵێک  باڵوکردنەوەى  بەهۆى 
ل��ە س��ای��ت��ى س��ب��ەى ه��ەڕەش��ەى 

لێدەکرێت.

سلێمانى 2012/9/11 سایتى سبەى پەیامنێر زمناکۆ ئیسماعیل 3

وێنەى  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ل��ەس��ەر 
سەرۆکى هەرێم لەالیەن )پ.د.ک( 
لێکراوە،  کوشتنیان  ه��ەڕەش��ەى 
هەولێریش  لە  ڕۆژدا  لەهەمان 
بەرپرسى  لە  کوشتن  هەڕەشەى 
کۆڤارى  هەولێرى  نووسینگەى 

هۆنیا کراوە.

سلێمانى 2012/9/22 گۆڤارى هۆنیا ڕۆژنامەنووس - ئارام محەمەد ڕەشید
- سامان شێخ بابە عەلى

4

بەژمارە مۆبایلى )07506783170( 
قسەى  و  لێدەکرێت  ه��ەڕەش��ەى 

ناشرینى پێدەگوترێت.

لەڕێگاى 
مۆبایل

2012/9/29 ڕۆژنامەى بەهرا-  ڕۆژنامەنووس 
-ئەندامى 

ئەنجومەنى 
سەندیکا

ئەکەد موراد 5

دواى باڵوکردنەوەى بابەتێک لەژێر 
ناونیشانى )بەپێى بەڵگەنامەیەکى 
نهێنى یەکێتى ڕۆژنامەى هاواڵتى 
ژێر  خستۆتە  سەرنووسەرەکەى 
ڕکێفى خۆى( بەپێى سکااڵیەک کە 
بەژمارە  داکۆکى  لێژنەى  دراوەتە 
 -07710315792( م��ۆب��ای��ل��ى 
ه��ەڕەش��ەی��ان   )07509671039

لێکراوە.

لەڕێگاى 
مۆبایل

2012/10/19 گۆڤارى چرکە ڕۆژنامەنووس - سەرنووسەر
- بەڕێوەبەر

6

دراوەت���ە  ک��ە  س��ک��ااڵی��ەک  بەپێى 
لێژنەى داکۆکى لە هەولێر لەکاتى 
لەالیەن  ڕاپۆرتێک  ڕووماڵکردنى 
کراوەتە  هێرش  کەسێکەوە  چەند 
کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى  و  س���ەرى 

لێکراوە.

هەولێر 2012/11/5 گۆڤارى 
فەیسبووک

ڕۆژنامەنووس جەالل ئەحمەد 
بەرزنجى

7

ڕاپۆرتێکى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
خۆپیشاندەرانى  لەسەر  تایبەت 
و  ک��ارگ��ێ��ڕى  کۆلێژى  دەرچ����ووى 
ئابوورى لەالیەن پۆلیسى تایبەتى 
و سوکایەتیان  پەرلەمان هەڕەشە 

پێدەکرێت.

2012/6/11 زاگرۆس پەیامنێر
کامێرامان

- دیالن ڕەشاد عەبدوڵاڵ
- خەلیل قادر ڕەسوڵ

8
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ڕێگەنەدان | )6( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

دراوەت��ە  کە  سکااڵیەک  بەپێى 
ل��ێ��ژن��ەى داک���ۆک���ى ل��ەالی��ەن 
جێگرى  ماڵى  پاسەوانەکانى 
س��ەرۆک��ى ه��ەرێ��م ل��ە ش��ارى 
ه��ەول��ێ��ر ڕێ��گ��ەی��ان پ��ێ��ن��ەداوە 

ڕاپۆرتەکەى ئامادەبکات.

هەولێر 2012/7/10 خانەى سەهەند 
بۆ ڕاگەیاندن و 

باڵوکردنەوە

ڕۆژنامەنووس جەالل ئەحمەد 
کاکەئەمین

1

لەکاتى پشکنینى چێشتخانەکان 
ل��ەالی��ەن ل��ێ��ژن��ەى چ��اودێ��رى 
ح����ک����وم����ەت����ەوە، ل���ەالی���ەن 
خ�����اوەن چ��ێ��ش��ت��خ��ان��ەی��ەک و 
کارمەندەکانى ڕێگەى پێنادرێت 
ڕاپ��ۆرت��ەک��ەى ئ��ام��ادەب��ک��ات و 
ڕۆژنامەوانییەکانى  کەلوپەلە 

دەشکێندرێت.

سلێمانى 2012/9/11 گەلى کوردستان پەیامنێر دیالن ڕەئوف ساڵح 2

ڕۆژنامەنووسانى  لە  ژمارەیەک 
سۆران و باڵەکانى بەمەبەستى 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى ش��وێ��ن��ەوارى 
گوندەکانى  بۆردومانکردنى 
بنارى قەندیل بەنیازبوون بچنە 
بنارى قەندیل، لەالیەن بازگەى 
ڕێگریان  )گ��ۆج��ار(  ئاسایشى 
ئیسماعیل  بارەیەوە  لەم  لێکرا، 
ئیبراهیم سکرتێرى نووسینگەى 
س����ۆران����ى س���ەن���دی���ک���ا، ل��ە 
ڕۆژنامەنووسیدا،  کۆنگرەیەکى 

ئەو پێشێلکارییەى ئیدانەکرد.

سۆران 2012/11/7 سایتى خەندان
زارى کرمانجى

KNN
فورات نیوز
هاواڵتى

رۆژنامەنووس ژمارەیەک لە 
ڕۆژنامەنووسانى 

کەناڵەکانى 
ڕاگەیاندن

3

ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  بەمەبەستى 
بۆردومانکردنى  ش��وێ��ن��ەوارى 
قەندیل،  ب��ن��ارى  گوندەکانى 
ل���ەالی���ەن ب���ازگ���ەى )گ��ۆج��ار( 

ڕێگریان لێکرا،

2012/11/9 KNN
هاواڵتى

سایتى خەندان

پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر

- هیمداد قادر
- زۆزگ چۆمانى

- راماڵ قەسرەیی

4

کەمپى  پاسەوانەکانى  لەالیەن 
دۆمیز لە شارى دهۆک ڕێگریان 
ل��ێ��دەک��رێ��ت ل��ەڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ڕاپ���ۆرت���ێ���ک س����ەب����ارەت بە 
داب���ەش���ک���ردن���ى ی��ارم��ەت��ى 
خ��ێ��رخ��وازى ب��ەس��ەر ئ����اوارە 
کوردەکانى ڕۆژئاواى کوردستان.

دهۆک 2012/11/19 NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان

- ئەیاز ئەکرەم
- شۆرشڤان دۆسکى

5

ئاسایش  هێزەکانى  ل��ەالی��ەن 
و پ��ۆل��ی��س��ى ک��ەم��پ��ى دۆم��ی��ز 
ل���ەش���ارى ده����ۆک ڕێ��گ��ری��ان 
لێدەکرێت، لە ئەنجامدانى کارى 
ماوەیەک  بۆ  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
کاسێتەکەیان  و  ڕادەگ��ی��رێ��ن 

دەپشکنن.

دهۆک 2012/11/29 بادینان سات
بادینان سات

پەیامنێر
کامێرامان

- هیوا ئەبوزێد
- ماهر سەبر

6
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دەستگیرکردن | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ەک��ات��ى ت��ۆم��ارک��ردن��ى ب��ەرن��ام��ەى 
هێزەکانى  ل��ەالی��ەن  ئ����ازاد(،  )م��ای��ک��ى 
لێدەکرێ  ڕێگریان  خانەقین  پۆلیسى 
دەکرێن،  بەسەر  دەس��ت  بۆماوەیەک  و 
خانەقینى  نووسینگەى  بارەیەوەش  لەم 
سەندیکا، لە بەیاننامەیەکدا ئیدانەى ئەو 

پێشێلکارییەى کرد. 

خانەقین 2012/9/27 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- دڵشاد عەبدوڵاڵ حوسێن
- دانیال حەمزا

1

لەسەر  هەواڵێک  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ه��ێ��زەک��ان��ى  ل���ەالی���ەن   140 م�����اددەى 
بەسوپاى  سەر  دیجلەى  ئۆپەراسیۆنى 
عێراق، لە بازگەى قەرەتەپە بۆ ماوەیەک 

دەست بەسەر کران. 

قەرەتەپە 2012/11/5 کوردسات
کوردسات

پەیامنێر
کامێرامان

ڕۆژنامەنووس

- سامان نەجم
- چیا حەمید

- سەالم عەبدوڵاڵ

2

لێژنەى  دراوەت��ە  کە  سکااڵیەک  بەپێى 
ئاسایشى  م��ەف��رەزەی��ەک��ى  داک��ۆک��ى، 
بێ  ماڵەکەى  سەر  هەڵدەکوتنە  گشتى 
دەستگیرى  پێشوەخت  ئاگادارکردنەوەى 
دەکەن دواتر بە کەفالەت ئازاد دەکرێت و 
پێى ڕادەگەیەنن کە بەهەڵە دەستگیریان 

کردووە.

هەولێر 2012/9/13 تەلەفزیۆنى 
یەکگرتوو کەناڵى 

هەولێر

کارمەندى 
پەخش

کامەران عومەر حەمدان 3

ل��ەس��ەر ب���اڵوک���ردن���ەوەى ب��اب��ەت��ێ��ک، 
ل���ە م��ان��گ��ن��ام��ەى چ����ەرم����وو ب��ەب��ێ 
لەالیەن  پێشوەخت  ئ��اگ��ادارک��ردن��ەوەى 
ڕۆژ   6 م��اوەى  بۆ  چەمچەماڵ  پۆلیسى 

دەستگیر دەکرێت.

چەمچەماڵ 2012/11/16 مانگنامەى 
چەرموو

پەیامنێر زانا فەتاح 4

دادگاى تاوانى هەولێر بەپێى ماددەکانى 
21ى  ژم��ارە  یاساى  لە  دووەم  و  یەکەم 
کوردستان  پەرلەمانى  2003ى  ساڵى 
بڕیارى دوو ساڵ زیندانى بەسەر سەپاند.

هەولێر 2012/10/7 خەندان،  دەزگ��اى 
 2009/1/18 ڕۆژى 
ب�����ەب�����ڕی�����ارى 
ئ���ەن���ج���وم���ەن���ى 
کراوەتە  سەندیکا 
ئ��ەن��دام��ى ک��اراى 
س����ەن����دی����ک����اى 
ڕۆژنامەنووسانى 
ڕۆژى   کوردستان، 

 2009/1/19
ب����������ڕی����������ارى 
دام����ەزران����دن����ى 
ئەفسەرى  وەک��و 
ئاسایش دەرچووە.

ڕۆژنامەنووس کارزان کەریم 5

 

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دەیەم
)2012/12/31 - 2012/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

14 3 لێدان 1

11 8 هەڕەشە 2

14 6 ڕێگەنەدان 3

8 5 دەستگیرکردن 4

47 22     کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2012

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

20 8 لێدان 1

16 12 هەڕەشە 2

14 6 ڕێگەنەدان 3

16 13 پێشێلکارى جۆراوجۆر 4

2 2 سزادان 5

30 22 دەستگیرکردن 6

98 63 کۆى گشتى 

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دەیەم 
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2012/12/31 - 2012/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(هەولێر - )1(سلێمانى 0 1 13 لێدان 1

)2(  - )1(هەولێر   - )1(کەرکوک 
سلێمانى

0 0 11 هەڕەشە 2

)2(  – )1(سلێمانى   - )2(هەولێر 
دهۆک

0 0 14 ڕێگەنەدان 3

)1(– )1(سلێمانى   - )2(هەولێر 
خانەقین - )1(دیالە

0 1 7 دەستگیرکردن 4

)2(  - -)5(سلێمانى  )5(هەولێر 
 )1(  – )1(کەرکوک  دهۆک 

خانەقین - )2(دیالە

0 2 45     کۆى گشتى
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ئازاد حەمەمین نەقیبی سەندیکای رۆژنامەنووسان کوردستان، ئەنوەر حسێن جێگری 
نەقیبی رۆژنامەنووسانی کوردستان، خوالێخۆشبوو جەمال حسێن سکرتێری لیژنەی 
داکۆکی لەکاتى باڵوکردنەوەى هەشتەمین ڕاپۆرتى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى 

ڕۆژنامەنووسى و مافى ڕۆژنامەنووسان

ئەنوەر حسێن جێگری نەقیبی رۆژنامەنووسان
لەکاتی دەنگدانى کۆنگرەى )IFJ( لە پاریس
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دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
لێدان | )6( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )8( حاڵەت
هەڕەشە | )3( حاڵەت

ڕاپۆرتى یانزەیەم
)2013/6/30 - 2013/1/1(
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دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەسەر  ڕاپۆرتێک  باڵوکردنەوەى  دواى 
نەبوونى ئاو لە یەکێک لە گەڕەکەکانى 
ش��ن��گ��ال، ل��ەالی��ەن م��ەف��رەزەی��ەک��ى 
ئاسایشى شنگال، دەستگیر دەکرێت و 
لەگەڵیدا  لێکۆڵینەوە  کاتژمێرێک  دواى 

ئازاد دەکرێت.

شنگال 2013/1/30 بادینان سات ڕۆژنامەنووس عەلى خەلیل سلێمان 1

لەسەر ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى 
ج���ەل���ەوال، ل���ەالی���ەن ن��ووس��ی��ن��گ��ەى 
دەستگیر  ج��ەل��ەوال،  لێکۆڵینەوەى 
دەکرێت و دواتر دەگوازرێتەوە بۆ دیالە، 
دواى 4 کاتژمێر دەستبەسەرکردنى، بە 
هەوڵى نووسینگەى خانەقینى سەندیکا 

ئازاد دەکرێت.

جەلەوال 2013/2/13 TV جەلەوال ڕۆژنامەنووس عەلى فاتح 2

و  ب��اب��ەت��ێ��ک  ب���اڵوک���ردن���ەوەى  دواى 
بەبڕیارى  تۆمارکردنى سکااڵ لەسەرى، 
دادوەر بۆ ماوەى 12 کاتژمێر دەستگیر 
خانەقینى  نووسینگەى  دواتر  دەکرێت، 
سەندیکا پارێزەرى بۆ دەگرێت و ئازاد 

دەکرێت.

خانەقین 2013/6/11 فریالنس ڕۆژنامەنووس عەلى مرادخان 3

لێدان | )6( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

سەر  لە  ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى  لەکاتى 
سیتى  هێژا  پ���ڕۆژەى  کەموکوڕییەکانى 
کاربەدەستێکى  چەند  لەالیەن  ده��ۆک،  لە 
وێڕاى  پ��ڕۆژەک��ە،  جێبەجێکارى  کۆمپانیاى 
ڕێگرتن و سوکایەتى پێکردن لە ئەندامانى 

تیمەکە لێیان دەدرێت.

دهۆک 2013/2/4 NRT کامێرامان
کامێرامان
پەیامنێر

- شۆرشڤان شەوکەت
- نوژدار هادى
- ئەیاز ئەکرەم

1

)هەولێر  نێوان  یارى  بەڕێوەچوونى  لەکاتى 
هەریرى  فرەنسۆ  یاریگاى  لە  سلێمانى(   –
لە شارى هەولێر، شەڕ و پێکدادان لە نێوان 
لەالیەن  ڕوودەدات،  ه��ەردووال  هاندەرانى 
بەجلى  کەسێک  چەند  و  پۆلیس  هێزەکانى 
سێ  ئ��ەو  ڕۆژنامەنووسانى  مەدەنییەوە، 
کەناڵە ڕووبەڕووى سوکایەتى پێکردن و لێدان 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  کەرەستە  و  دەبنەوە 
دەدرێتەوە،  پێیان  پاشان  و  لێدەسەندرێت 
هەروەها کامێرایەکى کەناڵى NRT لە جۆرى 

)450( دەشکێنرێت.

هەولێر 2013/5/10 KNN
KNN

کوردسات
کوردسات

NRT

پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان

- ئارى عەبدوڵاڵ
- کارزان کاکە ڕەش

- ڕەنج ڕەحمان
- فەرمان عەبدولقادر
- محەمەد عەبدوڵاڵ

2

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى گ��ردب��وون��ەوەى 
لە  تاکسى،  و  لە شۆفێرانى پاس  ژمارەیەک 
لەالیەن  سلێمانى  پارێزگاى  دیوانى  نزیک 
پۆلیسى چاالکییە مەدەنییەکان، لێیدەدرێت. 

سلێمانى 2013/5/20 تۆڕى 
هەواڵى 

SNN

پەیامنێر جەعفەر حوسێن 3

ساڵیادى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  مەبەستى  ب��ە 
گ��ۆرەپ��ان��ى  ل��ە  )ی.ن.ک(  دام��ەزران��دن��ى 
چەند  ل��ەالی��ەن  ش��ان��ەدەر،  پارکى  ب���ەردەم 
مەدەنییەوە  و  سەربازى  جلى  بە  کەسێک 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ە  ڕێگاگرتن  س����ەرەڕاى 
لێدەسەنن  مۆبایلیشییان  و  مایک  یادەکە، 
بە  دوات��ر  دەدەن،  کامێرامانەکەش  لە  و 
مەڵبەند،  ڕاگەیاندنى  بەرپرسى  هەوڵى 

کەلوپەلەکانیان بۆ دەگەڕێندرێتەوە.

هەولێر 2013/6/1 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- فەرمان محەمەد
- ئەحمەد شوانى

4
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2ى  خانووبەرەى  پاسەوانەکانى  لەالیەن 
کەرکوک، سەرەڕاى ڕێگرى لێکردن لە کارى 

ڕۆژنامەوانى، لێشى دەدرێت.

کەرکوک 2013/6/9 کەناڵى 
ئاسمانى 

پەیام

کامێرامان چیا نورى 5

ڕاپۆرتیک  ئ��ام��ادەک��ردن��ى  مەبەستى  ب��ە 
لەالیەن  بەنزین،  کوالێتى  و  ن��رخ  لەسەر 
)عەبدولکەریم خدر( بەرپرسى دروستکردنى 
و  )ب��از(  بەنزینخانەى  لە  بەنزین،  کۆبۆنى 

)جوامێر عەبدولکەریم( لێیان دەدرێت.

هەولێر 2013/6/17 تەلەفزیۆنى 
هەتاو

پەیامنێر
کامێرامان

- ساالر سابیر
- ئارام خەسرەو

6

ڕێگەنەدان | )8( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارێ��ک��ى 
موسڵ(   - )ڕەبیعە  بازگەى  لە  ڕۆژنامەوانى، 
ڕێگرى  ب��ازگ��ەک��ەوە  ب��ەرپ��رس��ى  ل��ەالی��ەن 
لێدەکرێت و نایەڵن بە بازگەکەدا تێپەڕێت. 

ڕەبیعە 2013/3/8 ڕادیۆى 
پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس ریسالە شەرکانى 1

نێوان  ڕۆژن��ام��ەوان��ى  کۆنفڕانسى  لەکاتى 
پێنادرێت  ڕێ��گ��ەى  مالیکى(،  و  )ب��ارزان��ى 

ڕووماڵى کۆنفڕانسەکە بکات.

هەولێر 2013/3/9 کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

پەیامنێر بێستون خدر 2

ب���ە م��ەب��ەس��ت��ى ب���ەس���ەرک���ردن���ەوەى 
ی��اوەرى  بە  خ��ان��ووب��ەرە  بەڕێوەبەرایەتى 
پاسەوانەکانى  لەالیەن  کەرکوک  قائیمقامى 
لێکردن  ڕێگرى  وێڕاى  بەڕێوەبەرایەتییەکە 
بە  دوات���ر  لێدەسەندرێت،  کامێراکەشى 
هەوڵى لقى کەرکوکى سەندیکا، کامێراکەى 

وەردەگیرێتەوە.

کەرکوک 2013/4/10 کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

کامێرامان ئومێد فوئاد ئەحمەد 3

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارێ��ک��ى 
بە  سەر  )قوبەى(  گوندى  لە  ڕۆژنامەوانى 
بەرپرسى  ل��ەالی��ەن  )ق��ەرەت��ەپ��ە(  ناحیەى 
لە  ڕێگرى  یەکێتى،  )زەنگەبادى(  کۆمیتەى 

کارە ڕۆژنامەوانییەکەیان دەکرێت.

قەرەتەپە 2013/4/28 کەناڵى 
ئاسمانى 

سپێدە

پەیامنێر
کامێرامان

- ئەسعەد محەمەد
- محەمەد جەالل

4

لە  مرۆڤ  مافى  لێژنەى  سەردانى  لەکاتى 
ئاسایشى گشتى،  بۆ  پەرلەمانى کوردستان، 

ڕێگەى پێنادرێت ڕووماڵى هەواڵەکە بکات.

هەولێر 2013/5/21 کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

ڕۆژنامەنووس لوقمان عەزیز 5

نێوان  ڕۆژن��ام��ەوان��ى  کۆنفڕانسى  لەکاتى 
پێنادرێت  ڕێ��گ��ەى  مالیکى(،  و  )ب��ارزان��ى 

ڕووماڵى کۆنفڕانسەکە بکات.

هەولێر 2013/3/9 کەناڵى 
ئاسمانى پەیام

پەیامنێر هەڵۆ حوسێن 
جەبارى

6

لە  هەواڵێک  ڕووماڵکردنى  بەمەبەستى 
ده��ۆک،  وەبەرهێنانى  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ى 
بەڕێوەبەرایەتى  پاسەوانەکانى  لەالیەن 
ناوبراو، ڕێگەى پێنادرێت ڕووماڵى هەواڵەکە 

بکات.

دهۆک 2013/6/17 فریالنس ڕۆژنامەنووس ئەحمەد جاسم 7

)جەمشید  ئاهەنگى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
عەبدولڕەحمان،  سامى  پارکى  لە  موعین(  و 
س����ەرەڕاى ئ���ەوەى ڕێ��گ��ەی��ان پ��ێ ن��ادرێ��ت 
ڕاپ��ۆرت��ێ��ک��ى ڕۆژن��ام��ەوان��ى ئ��ام��ادەب��ک��ەن، 
بە  دوات��ر  دەسەنرێت  لێ  کامێراکەشیان 
بۆ  کامێراکەیان  داکۆکى  لێژنەى  هەوڵى 

دەگەڕێندرێتەوە.

هەولێر 2013 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- بارزان محەمەد
- ئەحمەد شوان

8
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هەڕەشە  | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

)ی��ەک  کتێبى  وەرگ��ێ��ڕان��ى  دواى 
دەرب���ارەى  وەاڵم  پرسیارو  ملیۆن 
سێکس(، لەسەر تۆڕى کۆمەاڵیەتى 
فەیسبووک و بە ژمارە مۆبایلەکانى 
 )07715760484  -07715762194(
چەندین جار هەڕەشەى جۆراوجۆرى 

لێکراوە.

سلێمانى نیسانى 
2013

گۆڤارى 
زانستى 
سەردەم

سەرنووسەر - سۆزان جەمال محەمەد ئەمین 1

لە  هەواڵێک  باڵوکردنەوەى  دواى 
ڕۆژنامەى سپى، کە باس لە کوشتنى 
بە  جار  چەندین  دەک��ات،  گەنجێک 
لە  جۆراوجۆر  هەڕەشەى  تەلەفۆن 

خۆى و خێزانى دەکرێت.

دهۆک 2013 ڕۆژنامەى 
سپى

ڕۆژنامەنووس غاندى کۆڵەوار 2

بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ل��ەس��ەر 
بە  ع��ن��ک��اوە،  بیث  ڕۆژن���ام���ەى  ل��ە 
 )07717490921( مۆبایلى  ژم��ارە 

هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

هەولێر 2013/6/2 ڕۆژنامەى 
بیث 
عنکاوە

سەرنووسە جنان پۆلص گۆرگیس 3

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى یانزەیەم
)2013/6/30 - 2013/1/1(

سەرجەم ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

3 3 دەستگیرکردن 1

14 6 لێدان 2

10 8 ڕێگەنەدان 3

3 3 هەڕەشە 4

30 20    کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى یانزەیەم
 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2013/6/30 - 2013/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(موسڵ – )1(دیالە – )1(خانەقین 0 0 3 دەستگیرکردن 1

)1(  - )3(ه��ەول��ێ��ر   - )1(ک��ەرک��وک 
سلێمانى - )1(دهۆک

0 1 13 لێدان 2

)1(دهۆک  )4(هەولێر-  )1(کەرکوک - 
– )1(موسڵ - )1(سلێمانی

0 1 9 ڕێگەنەدان 3

)1(هەولێر - )1(سلێمانى - )1(دهۆک 0 2 1 هەڕەشە 4

)8(هەولێر - )3(دهۆک - )2(کەرکوک 
- )3(سلێمانى - )2(موسڵ - )1(دیالە 

- )1(خانەقین

0 4 26 کۆى گشتى
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سیمیناری سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان سەبارەت بەرۆژی جیهانی کۆتایهێنان بەدەربازبوونی 
تاوانکارانی دژ بەڕۆژنامەنووسان لە سزا- هەولێر 2018/11/3

ئەکەد موراد ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیکای رۆژنامەنووسان
لەکاتی دەنگدانى کۆنگرەى )IFJ( لە پاریس
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تیرۆر | )1( حاڵەت
هەوڵى تیرۆر | )1( حاڵەت
لێدان | )8( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )5( حاڵەت
هەڕەشە | )9( حاڵەت
سوکایەتى | )2(حاڵەت
ڕاگرتن | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى دوانزەیەم
)2013/12/31 - 2013/7/1(



156

تیرۆر   |)1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

مألەکەى  لەبەردەم   2013/12/5 شەوى 
تیرۆر کرا، دواتر بکوژى  لە کەالر  خۆیدا 

ناوبراو دەستگیرکراو لە زیندانە.

کەالر شەوى
2013/12/5

گۆڤارى 
ڕایەڵ

سەرنووسەر کاوە محەمەد ئەحمەد
)کاوە گەرمیانى(

1

هەوڵى تیرۆر  |)1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

بابەتێک،  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
دوو  لەالیەن  بارین  ڕۆژنامەى  لە 
کەسەوە هەوڵى تیرۆرکردنى دراوە، 
هەردوو  ئەمنییەکان  هێزە  دواتر 
کەسەکە دەستگیر دەکەن و دان بە 

تاوانەکەیاندا دەنێن.

سەیدسادق 2013/12/9 ڕۆژنامەى 
بارین

ڕۆژنامەنووس ڕەنجدەر ئیبراهیم ئەحمەد 1

لێدان  |)8( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى ڕووماڵکردنى بەڕێوەچوونى 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ى ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ى 
وتەى  بە  کوردستان،  پارێزەرانى 
پارێزگارى  ب��راى  ل��ەالی��ەن  خ��ۆى 
هادى  سەنگەر  بەناوى  هەولێر 
و  پێکراوە  سوکایەتى  دراوە،  لێى 

کامێرکەیان شکاندووە.

هەولێر 2013/7/15 KNN ڕۆژنامەنوس هۆشمەند سادق  1

ڕووداوێ��ک  رووماڵکردنى  لەکاتى 
لەناو پڕۆژەى چاڤى الند و وەرگرتنى 
کە  کچەى  ئ��ەو  دایکى  لێدوانى 
ناو  ئۆتۆمبێلەکانى  لە  یەکێک 
لێیدابوو،  گەشتیارییەکە  پ��ڕۆژە 
پ��اس��ەوان��ى  کۆمەڵێک  ل��ەالی��ەن 
دراوە  لێى  الن��د،  چاڤى  تایبەتى 
نین،  ناوخۆ  بە وەزارەتى  کە سەر 
ڕۆژنامەوانییەکانى  کەلوپەلە 
میمۆرى  ئێستاش  تا  و  لێدەسەنن 

کامێراکەیان نەگەڕاندۆتەوە.

سلێمانى شەوى
2013/7/24 - 23

دەزگاى 
خەندان

ڕۆژنامەنووس سامان مەحمود حوسێن 2

لەکاتى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانى 
لەبەردەم  سەربازى  یەکەیەکى 
هەولێر،  لە  پێشمەرگە  وەزارەت��ى 
ئەمنییەوە  هێزێکى  ل��ەالی��ەن 
تیمى  س���ەر  دەک��رێ��ت��ە  ه��ێ��رش 
لێیان  و  ڕاگەیاندن  کەناڵەکانى 
دەدرێ����ت و ک��ام��ێ��راى NRTی��ش 

دەشکێنرێت.

هەولێر 2013/8/12

NRT

TV ئێستا ڕۆژنامەنووس

- بارزان حەسەن 
- ئەحمەد شوانى 
- محەمەد مەعروف

- شوان یوسف

- نوح زەنگەنە
- هاوکار عەلى

- بێستون خدر
- ئازاد گۆران

3
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پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان، 
ل���ە ب��ن��ک��ەى ه���ەڵ���ب���ژاردن لە 
کەسنەزان، لەالیەن چەند کەسێک 
سەربازییەوە  و  مەدەنی  جلى  بە 
پ���ەالم���اردراون، وێ���ڕاى ل��ێ��دان و 
کامێراو  پ��ێ��ک��ردن،  س��وک��ای��ەت��ى 
لێ  ڕۆژنامەوانییەکانیان  کەلوپەلە 

شکێنرا.

هەولێر 2013/9/21 TV کەرکوک
TV کەرکوک

گەلى 
کوردستان 

TV

پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان

- دەریا کامەران عەلى
- ئەحمەد مەدحەت
- سەرهەنگ ئەحمەد

4

پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
گوتەى  بە  کۆیە،  لە  هەڵبژاردن 
خۆى لەالیەن پۆلیسەوە لێى دراوە 
ڕۆژنامەوانییەکانیشى  کەلوپەلە  و 
وەری  دوات���ر  ک����راوە،  زەوت  ل��ێ 
مۆبایلەکەى  تەنها  گ��رت��ۆت��ەوە، 

نەبێ.

کۆیە 2013/9/21 تۆڕى 
میدیایی 

ڕووداو

ڕۆژنامەنووس ڕەنجە جەمال  5

پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هەرێمى  پەرلەمانى  هەڵبژاردنى 
پاسەوانەکانى  لەالیەن  کورستان، 
بنکەى  ل��ە  ش��ەری��ف��ى(   )میقداد 
لێى  هەولێر  ل��ە  خانى  ئەحمەد 

دەدرێت.

هەولێر 2013/9/21 فریالنس ڕۆژنامەنووس سەعید عەبدوڵاڵ  6

ل���ەک���ات���ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
بارەگاى  ب��ەردەم  تەقینەوەکانى 
ئ��اس��ای��ش��ى ه��ەول��ێ��ر، ل��ەالی��ەن 
هەندێک  و  ئاسایش  کارمەندانى 
مەدەنى  جلى  بە  تایبەت  هێزى 
تیمى  ک��ام��ێ��راى  دەدرێ���ت  لێیان 
دەستى  )ئێستا(ش  تەلەفزیۆنى 
ب��ەس��ەردا دەگ��ی��رێ��ت، دوات���ر بە 
کامێراکەى  سەندیکا  ه��ەوڵ��ى 

وەردەگیرێتەوە.

هەولێر 2013/9/29

تۆڕى میدیاى 
ڕووداو

تۆڕى میدیاى

TV ئێستا
TV ئێستا

پەیامنێر
کامێرامان
فۆتۆگرافەر

پەیامنێر
کامێرامان

- هێڤیدار ئەحمەد
- هێور بەکر

- سیروان محەمەد

- محەمەد عەبدولسەمەد
- ئاریان سیروان

7

ل���ەک���ات���ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
ش��ارەدێ��ى  ل��ە  خۆپیشاندانێک 
ق��ەس��رۆک��ى س��ەر ب��ە پ��ارێ��زگ��اى 
کارمەندێکى  ل��ەالی��ەن  ده���ۆک، 
سوکایەتى  ئەمنیەکانەوە  هێزە 

پێدەکرێت و لێى دەدرێت.

دهۆک 2013/10/1 تۆڕى 
میدیاى 
ڕووداو

کامێرامان موحتەسن غازى 8

ڕێگەنەدان  |)5( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  س��ارداو  بازگەى  ئاسایشى  لەالیەن 
قەزاى مێرگەسۆر، ڕێگرى لێدەکرێت لە 

ئەنجامدانى ڕاپۆرتێکى ڕۆژنامەوانى.

مێرگەسور 2013/8/12 KNN ڕۆژنامەنووس حەمید مستەفا 1

پۆلیسى  م��ەف��رەزەی��ەک��ى  ل��ەالی��ەن 
ستافى  لە  ڕیگرى  ده��ۆک،  هاتوچۆى 
ڕووداو  میدیایى  ت���ۆڕى  م��ی��دک��اران��ى 
بۆ  ڕاستەوخۆ  ڕاپۆرتێکى  لە  دەکرێت 

کەناڵەکەیان.

دهۆک 2013/9/22 تۆڕى میدیاى 
ڕووداو

ڕۆژنامەنووس هەژار خورشید 2
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خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
چ���االک���وان و ک���وردان���ى ڕۆژه����ەاڵت 
لەبەردەم کونسوڵخانەى گشتى کۆمارى 
لە  ڕێگرى  هەولێر،  لە  ئێران  ئیسالمى 
ڕووماڵى  ناهێڵن  و  دەکریت  کارەکەیان 

ڕووداوەکان بکەن.

هەولێر 2013/11/8
NRT
NRT

ئاژانسى 
ئەنادۆڵ

ڕۆژنامەنووس - بارزان حەسەن
- ئەنوەر بەهائەدین
- هێمن بابان ڕەحیم

3

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لەسەر  ک��وڕان  ئێوارانى  خوێندکارانى 
دیکە،  بینایەکى  ب��ۆ  گواستنەوەیان 
لەالیەن پاسەوانێکى لقى 26ى گواڵنى 
ڕێگرى  کوردستان  دیموکراتى  پارتى 

لێدەکرێت.

چۆمان 2013/11/26 ڕۆژنامەى 
هاواڵتى

ڕۆژنامەنووس زۆسک چۆمانى 4

ڕووداوێکى  ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
ل��ەالی��ەن  س��ەی��دس��ادق  ل��ە  ئۆتۆمبێل 
بەڕێوەبەرى فەرمانگەى کشتوکاڵى سەید 
لێدەکرێت،  ڕێگرى  ئەوەى  وێڕاى  سادق، 
کامێرا فۆتۆگرافییەکەشى لێدەسەندرێت 

دواى پێنج ڕۆژ وەرى دەگرێتەوە.

سەیدسادق 2013/12/19 باڵوکراوەى 
ئۆکتۆبەر

ڕۆژنامەنووس مەحمود نورى قادر 5

هەڕەشە  |)9( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

 )17777777777+( مۆبایلى  ژم��ارە  بە 
هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

هەولێر 2013/7/9 پەیام ڕۆژنامەنووس هاوکار حەمەد فەوزى 1

لەکاتى وێنەگرتنى ئۆتۆمبێلى قائیمقامى 
خێزانەکەى  ئەندامى  کە  بەشەو  ئاکرێ 
ت��ێ��داب��ووە، ل���ەالی���ەن پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى 

قائیمقامى ئاکرێ هەڕەشەى لێدەکرێت.

ئاکرێ 2013/7/17 کوردستان 
پەرەگراف

ڕۆژنامەنووس محەمەد مەحمود محەمەد 2

فەیسبووک  کۆمەاڵیەتى  ت��ۆڕى  لەسەر 
هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

سۆران 2013/7/25 گۆڤارى لڤین ڕۆژنامەنووس بەدرخان مەحمود 3

لەسەر باڵوکردنەوەى بابەتێک لە ڕۆژنامەى 
هاواڵتى بەناونیشانى بە )هەدەردانى پارەى 
پەرلەمان(  لەناو  حزبى  یادێکى  بۆ  گشتى 
ڕاوێ��ژک��ارێ��ک��ى  خالید  س���ۆزان  ل��ەالی��ەن 
پەرلەمان، هەڕەشەى لێدەکرێت و جنێو بە 

خۆى و خانەوادەکەى دەدرێت.

هەولێر 2013/8/20 ڕادیۆى ئێستا ڕۆژنامەنووس هێمن مامەند 4

هەڕەشەى  براکەیەوە،  مۆبایلى  ڕێگاى  لە 
لێکراوە.

کەرکوک 2013/12/16 تۆڕى میدیاى 
ڕووداو

ڕۆژنامەنووس هیوا حوسامەدین 5

تۆڕى  لە  بابەتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ى ف��ەی��س ب����ووک، ل��ەس��ەر 
ک��وردس��ت��ان(  ئیسالمى  )ی��ەک��گ��رت��ووى 
 )07719485835( مۆبایلى  ژم���ارە  ب��ە 

هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

هەولێر 2013/12/19 NRT ڕۆژنامەنووس ئەحمەد مستەفا 6

لەسەر  بابەتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  دواى 
)لیوا عەبدول  قائیمقامى قەزاى خەبات و 
عەزیز ئیسماعیل( لە وەزارەتى پێشمەرگە 
عەزیز(  عەبدول  )لیوا  خزمێکى  لەالیەن 
 )07504025191( مۆبایلى  ژم���ارە  ب��ە 

هەڕەشەى کوشتنى لێکراوە.

هەولێر 2013/12/19  Tvکوردستان ڕۆژنامەنووس هونەر مستەفا مزورى 7
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ژمارەکە  کە  ئاسیا  مۆبایلێکى  ژم��ارە  بە 
قسەکردن  نامەو  بە  پارێزراوە،  خۆى  الى 
م��اڵ و  و  خ��ۆى  ل��ە  ه��ەڕەش��ەى کوشتن 

منداڵەکەى دەکرێت.

سلێمانى 2013/12/22 KNN ڕۆژنامەنووس محەمەد ساڵح حەمەالو 8

کوشتنى  هەڕەشەى  مۆبایلەوە  ڕێگاى  لە 
لێکراوە.

هەولێر 2013/12/27 TVڕابوون ڕۆژنامەنووس نەجمەدین عەلى
)کۆچەر عەلى(

9

 

سوکایەتى  |)2( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕێوڕەسمى  ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
دهۆک  زانکۆى  18ى  خولى  دەرچوونى 
زانکۆى  ڕاگەیاندنى  بەرپرسى  لەالیەن 

دهۆک سوکایەتى پێ دەکرێت.

دهۆک 2013/7/7 NRT ڕۆژنامەنووس سیپان ئامێدى 1

ئامادەکردنى چاوپێکەوتنێک  بە مەبەستى 
لەگەڵ بەرپرسێک، سەرەڕاى ئامادەنەبوون 
و  دەستەواژە  چەندین  چاوپێکەوتنەکە،  بۆ 
وشەى نەشیاوى بەکارهێناوە و سوکایەتى 

پێکردووە.

سلێمانى شەوى

2013/7/22-21

ڕادیۆى نەوا ڕۆژنامەنووس بیالل محەمەد مەجید 2

ڕاگرتن  |)1( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕۆژنامەى  لە  بابەتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
پارێزگاى  )جێگرى  ناونیشانى  ژێر  لە  ئاوێنە 
باخى  بۆ  دینارى  ملیۆن   100 بڕى  سلێمانى 
ک���ردووە(،  خ��ەرج  ق���ەرەداغ  لە  هاواڵتییەک 
سلێمانییەوە  پ��ارێ��زگ��ارى  جێگرى  ل��ەالی��ەن 
بەبڕیارى  و  دەکرێت  تۆمار  سەر  لە  سکااڵى 

دادوەر بۆ ماوەى 6 کاتژمێر ڕادەگیرێت.

سلێمانى 2013/8/21 ڕادیۆى ئێستا ڕۆژنامەنووس هێمن مامەند 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دوانزەیەم
)2013/12/31 – 2013/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 تیرۆر 1

1 1 هەوڵى تیرۆر 2

21 8 لێدان 3

7 5 ڕێگەنەدان 4

9 9 هەڕەشە 5

2 2 سوکایەتى 6

1 1 ڕاگرتن 7

  42 27 کۆى گشتى 
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2013
ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 تیرۆر 1

1 1 هەوڵى تیرۆر 2

35 14 لێدان 3

17 13 ڕێگەنەدان 4

12 12 هەڕەشە 5

2 2 سوکایەتى 6

4 4 دەستگیرکردن 7

73 47 کۆى گشتى 

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى دوانزەیەم 
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2013/12/31 – 2013/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى 

پێشێلکارى
ژ

)1(سلێمانى کاوە محەمەد ئەحمەد – کەالر – 
2013/12/5

)کاوە گەرمیانى( 

0 1 تیرۆر 1

)1(سلێمانى 0 0 1 هەوڵى تیرۆر 2

)1(  - )1(سلێمانى   - )6(هەولێر 
دهۆک

0 1 20 لێدان 3

)1(  - )2(سلێمانى   - )2(هەولێر 
دهۆک

0 1 6 ڕێگەنەدان 4

)1(  - )6(هەولێر   - )1(ک��ەرک��وک 
سلێمانى - )1(دهۆک

0 0 9 هەڕەشە 5

)1(سلێمانى - )1(دهۆک 0 0 2 سوکایەتى 6

)1(سلێمانى  0 0 1 ڕاگرتن 7

)4(  - )8(سلێمانى   - )14(هەولێر   
دهۆک - )1(کەرکوک

1 0 42 کۆى گشتى
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دیداری نەقیبی سەندیکای رۆژنامەنووسان کوردستان لەگەڵ کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووسدا

ئیدانەکردنی تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس ئەرکان شەریف
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هەوڵى کوشتن | )2( حاڵەت
داخستنى نوسینگە | )1( حاڵەت
لێدان | )7( حاڵەت
دەستگیرکردن | )1( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )3( حاڵەت
هەڕەشە | )5(حاڵەت

ڕاپۆرتى سیانزەیەم
)2014/6/30 - 2014/1/1(
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هەوڵى کوشتن | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

هەواڵێک  ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
لەسەر ئەنجامدانى ساختەکارى لە نێو 
ئۆتۆمبێلێک کە چوار کەسى تێدابووە 
لە گەڕەکى شۆڕیجە، لەالیەن یەکێک 
و  لێدەکرێت  تەقەى  کەسە  چوار  لەو 
بە سەختى بریندار دەکرێت، ئێستاش 

کەیسەکەى لە دادگایە.

کەرکوک 2014/4/30 TV زاگرۆس پەیامنێر هۆشەنگ یاسین حەسەن 1

ل��ەک��ات��ى گ���ەڕان���ەوەى ب��ۆ م��اڵ��ەوە 
ل��ە چ��وارڕی��ان��ى ع��ەن��ک��اوە، ل��ەالی��ەن 
و  لێدەکرێت  تەقەى  ک��ەس��ەوە  دوو 
فیشەکێک بەر ئۆتۆمبێلەى دەکەوێت.

هەولێر 2014/6/3 ڕۆژنامەى 
االتحاد

نووسەرو 
ڕۆژنامەنووس

فوئاد عوسمان 2

داخستنى نوسینگە | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەالیەن هێزەکانى ئاسایش لە شارەکانى هەولێر و دهۆک و 
زاخۆ، نووسینگەى گۆڤارى ڕۆژى واڵت و نووسینگەى ئاژانسى 
پەلە  و  ک��ەل  بەسەر  دەس��ت  و  دادەخ��رێ��ن  دیجلە  هەواڵى 
ڕۆژنامەوانییەکانیاندا دەگیرێت، لە هەمان ڕۆژدا نووسینگەى 

ئاژانسى هەواڵى دیجلە لە سۆران دادەخرێت.

هەولێر
دهۆک
زاخۆ

2014/5/19 - گۆڤارى ڕۆژى واڵت
- نوسینگەى ئاژانسى هەواڵى دیجلە

1

لێدان | )7( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

یەکێک  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  لەکاتى 
دهۆک  یاریگاى  لە  یارییەکان  لە 
لەالیەن پۆلیسەوە لێیان دەدرێت.

دهۆک
2014/2/24

ڕووداو

TV وار

پەیامنێر
پەیامنێر

- نێچیرڤان حوسێن عەبدوڵاڵ
- کاوین جیهاد

1

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ڕووفاتى  هێنانەوەى  ڕێوڕەسمى 
بارزانییەکان،  ئەنفالکراوى   93
تایبەتەکانى  ب��ازگ��ە  ل��ەالی��ەن 
دەدرێ��ت  لێیان  ب��ارزان  ئاسایشى 
ئەنجام  کارەکەیان  لێناگەڕێن  و 

بدەن.

قەزاى سۆران 2014/3/6 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

- رێبین عەبدوڵاڵ
- خاڵس فکرى

2

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
بانگەشەى هەڵبژاردنەکانى گروپى 
گەنجانى یەکێتى، بۆ هەڵبژاردنى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لە هەوادارانى  ژمارەیەک  لەالیەن 
پارتى دیموکراتى کوردستان لێیان 

دەدرێت. 

هەولێر 2014/4/10
گەلى 

کوردستان
TV کەرکوک

پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر

- شەوکەت قادر
- الوى خالید
- پاراو وەهاب

3

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
ڕاپۆرتێک لەسەر ناحیەکە، لەالیەن 
لێى  فریاکەوتن  پۆلیسى  هێزى 

دەدرێت.

دهۆک 
-ناحیەى 

موقبل

2014/4/26 بادینان سات پەیامنێر نێچیرڤان بابەکر 4
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دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هەڵبژاردنى  پ��ڕۆس��ەى  تایبەتى 
عێراق  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لەالیەن  تروسکە،  قوتابخانەى  لە 
لێیان  بنکەیە  ئەو  پاسەوانەکانى 

دەدرێت.

قەزاى سۆران 2014/4/28 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

- نۆڤار فارس
- خاڵس فکرى

5

دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هەڵبژاردنى  پڕۆسەى  بۆ  گشتى 
لە  عێراق  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بنەڕەتى،  سەهەندى  قوتابخانەى 
لەالیەن پاسەوانەکانى ئەو بنکەیە 

لێیان دەدرێت.

قەزاى سۆران 2014/4/30 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

- رێبین عەبدوڵاڵ
- خاڵس فکرى

6

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
ڕاپۆرتێک لەسەر قەیرانى بەنزین، 
ل���ەالی���ەن ه��ێ��زێ��ک��ى ئ��اس��ای��ش 
لێیان  س��ەرو  دەکرێتە  هێرشیان 
دەدرێت و کامێراکەیان دەشکێنن، 
کاتژمێر   )1( ماوەى  بۆ  دواتریش 

ڕادەگیرێن.

قەزاى سۆران 2014/6/30 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

- رێبین عەبدولاڵ
- خاڵس فکرى

7

دەستگیرکردن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  کاتژمێرێک،  چەند  م��اوەى  بۆ 
شارەکانى  لە  هەریەک  ئاسایشى 
زاخ����ۆ،  و  ده����ۆک  و  ه��ەول��ێ��ر 
لێکۆڵینەوەیان  و  ڕادەگ��ی��رێ��ن 
دەڵێن  پێیان  دەک��رێ��ت،  لەگەڵ 

نابێت کارى ڕۆژنامەوانى بکەن.

هەولێر
دهۆک
زاخۆ

2014/5/19

گۆڤارى ڕۆژى واڵت
گۆڤارى ڕۆژى واڵت
گۆڤارى ڕۆژى واڵت
گۆڤارى ڕۆژى واڵت
گۆڤارى ڕۆژى واڵت

ئاژانسى دیجلە
ئاژانسى دیجلە
ئاژانسى دیجلە

ڕۆژنامەنووس

- ئەمیر ستار
- شاکر مستەفا مەولود
- خالید عەبدولڕەحمان

- ئەحمەد حەسەن ساڵح
- ژین مستەفا عومەر
- محەمەد ئۆرهان
- سەردار عیسا
- وەهبى دمیر

1

ڕێگەنەدان | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى ئامادەکردنى هەواڵێک لەسەر ڕووداوێک 
ئاسایشى  لەالیەن  کەسنەزان،  بازگەى  لە 
بازگەکەوە ڕێگەیان نادرێت کارەکەیان ئەنجام 

بدەن و هەڕەشەیان لێدەکرێت.

هەولێر 2014/3/7 NRT
پەیامنێر
کامێرامان

- فەرمان محەمەد
- بورهان محەمەد

1

هەڵبژاردنى  پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لەالیەن  ع��ێ��راق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
هێزەکانى ئاسایشەوە وێڕاى ئەوەى ڕێگرییان 
ل��ێ��دەک��رێ��ت ل��ە ئ��ەن��ج��ام��دان��ى ک��ارەک��ەی��ان 
دەستبەسەر  و  دەشکێنرێت  کامێراکەشیان 

کاسیەتەکەش دادەگرن.

کۆیە 2014/4/30 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

- ئارى سابیر
- پەیمان 

عەبدولڕەحمان

2

سەر  ل��ە  ڕاپ��ۆرت��ی��ک  ئ��ام��ادەک��ردن��ى  لەکاتى 
فەرماندەى  پاسەوانى  لەالیەن  زی��ادەڕۆی��ی، 
کوردستان  نیشتیمانى  یەکێتى  فەوجێکى 

ڕێگەنادرێت کارەکەیان بکەن.

کۆیە 2014/5/17 KNN
پەیامنێر
کامێرامان

-  ئارى سابیر
- دڵشاد مام تەها

3
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هەڕەشە | )5(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە پەراوێزى کۆنفڕانسێکى ژنان لە 
بەڕێوەبەرى  لەالیەن  ڕۆتانا  ئوتێل 
ناخۆ،  وەزارەت����ى  دی��وان��ى  گشتى 
ڕۆژنامەوانییەکە  تیمە  لە  کامێرا 
ک��اس��ێ��ت��ەک��ە  و  وەردەگ����ی����رێ����ت 
قسەى  ئەوەى  وێڕاى  دەسڕدرێتەوە، 
دواتر  دەگوترێت،  پێ  ناشایستەیان 
پۆلیس  بنکەى  ل��ە   NRT تیمى 
هەریەک  لەسەر  یاسایی  سکااڵى 
بەڕێوەبەرى  و  ناوخۆ  وەزی��رى  لە 
لیژنەى  گشتى دیوان تۆمار دەکات، 
داک��ۆک��ى ب��ەدواداچ��وون��ى ب��ۆ ئەم 
وەزیرى  لە  هەریەک  و  کرد  دۆسیە 
وێڕاى  گشتى  بەڕێوەبەرى  ناوخۆو 
چوونە  بۆ  خۆیان  ئامادەی  ئ��ەوەى 
جەختیان  نیشاندا،  دادگ��ا  ب��ەردەم 
بە  لە جارێک  زیاد  لەوە کردەوە کە 
هێمنى بە پەیامنێرى ناوبراو وتراوە 
بابەتى  ل��ە  جگە  ئێستادا  ل��ە  ک��ە 
کۆنفڕانسەکە ئامادەى وەاڵمدانەوەى 
هیچ پرسیارێک نییە، بەاڵم ئەو زیاد 
کردین  ئیستیفزازى  پێویست  لە 
بۆیە ئێمە ئەو حاڵەتە بە پێشێلکارى 

یاسایی دانانێین. 

هەولێر 2014/3/12 NRT
پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
ئارام عوسمان

1

ه��ەڕەش��ەى  ئاسایشەوە  ل��ەالی��ەن 
لێدەکرێت، کە نابێت ئاژانسى دیجلە 

بەناوى تۆوە بێت.

سۆران 2014/4/19 ئاژانسى 
دیجلە

بەرپرسى 
نووسینگە

حەمید مستەفا 2

ب���ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
ڕاپ��ۆرت��ێ��ک ل��ەس��ەر س��ەرژم��ێ��رى 
کە  کەسێک  ل��ەالی��ەن  ه��اواڵت��ی��ان 
قسەى  )هیوا(   ن��اوى  بە  ئاسایشە 
نەشیاوى پێدەگوترێت و سوکایەتى 
ناوبراو  ڕۆژنامەنووسى  پێدەکرێت، 

سکااڵى یاسایی تۆمار کردووە. 

هەولێر 2014/4/21 ڕۆژنامەى 
ئاوێنە

پەیامنێر کامەران محەمەد 3

بە مەبەستى ڕووماڵکردنى پڕۆسەى 
عێراق  پەرلەمانى  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ى 
قسەى  یەکێتى  کادیرێکى  لەالیەن 
سوکایەتى  و  پێدەوترێت  نەشیاوى 

پێدەکرێت.

ناحیەى 
قەسرۆک

2014/4/30 فریالنس پەیامنێر عیسا ڕەمەزان کەریم 4

لە  هەواڵێک  ب��اڵوب��وون��ەوەى  دواى 
ئاوێنە  ڕۆژن��ام��ەى  )432(ى  ژم��ارە 
ڕۆشنبیرى  )وەزی��رى  بەناونیشانى 
گەندەڵى  نایاسایی  بە  داد  وەزیر  و 
بەرپرسێکى پارتى چارەسەر دەکەن( 
گشتى  دەستەى  سەرۆکى  لەالیەن 
قسەى  کوردستان  پەرلەمانى  لە 
نەشیاوى پێدەگوترێت و سوکایەتى 

پێدەکرێت.

هەولێر 2014/6/10 ڕۆژنامەى 
ئاوێنە

پەیامنێر هێمن مامەند 5
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى سیانزەیەم

)2014/6/30 - 2014/1/1(
ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

2 2 هەوڵى کوشتن 1

2 1 داخستنى نووسینگە 2

14 7 لێدان 3

8 1 دەستگیرکردن 4

6 3 ڕێگەنەدان 5

6 5 هەڕەشە 6

38 19 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى سیانزەیەم 

بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2014/6/30 - 2014/1/1(
ژ.ڕۆژنامەنووسىجۆرى پێشێلکارىژ

ڕەگەزى نێر
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ڕۆژنامەنووسى 

تیرۆرکراو
پارێزگا

)1(کەرکوک – )1(هەولێر200هەوڵى کوشتن1

)1(هەولێر - )2(دهۆک000داخستنى نووسینگە2

)5(هەولێر - )2(دهۆک900لێدان3

)1(هەولێر - )2(دهۆک710دەستگیرکردن4

)3(هەولێر510ڕێگەنەدان5

)5(هەولێر600هەڕەشە6

 )16(هەولێر - )6(دهۆک -)1(2920کۆى گشتى
کەرکوک 
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کوشتن | )1( حاڵەت
لێدان | )4( حاڵەت
دەستگیرکردن | )2( حاڵەت
ڕاگرتن | )2( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )2( حاڵەت
سوکایەتى | )1( حاڵەت
هەڕەشە | )2(حاڵەت

ڕاپۆرتى چواردەیەم
)2014/12/31 - 2014/7/1(
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کوشتن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  داعش  چەتەکانى  لەالیەن 
مەخمور شەهید کرا.

هەولێر - 
مەخمور

2014/8/8 TV روناهى پەیامنێر دەنیز فورات 1

لێدان | )4( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە شارى دهۆک لەالیەن هەندێک 
گەنجەوە هێرش دەکرێتە سەرى 

و لێى دەدرێت.

دهۆک 2014/7/28 TV پەیام پەیامنێر ئەیهان سەعید 1

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
حزبى   )30( خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى 
بارەگاى  ب��ەردەم  لە  کودستان 
ل��ەالی��ەن  ه���ەول���ێ���ر،  ل���ە   UN
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە ه��ێ��رش 
دەکرێتە سەریان و لێیان دەدرێت.

هەولێر 2014/10/8 تۆڕى میدیایى 
ڕووداو

پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان

- هەژار ئەرگوشى
- محەمەد عزەدین
- زەردەشت خان

2

ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش��ى زوم��م��ار 
وێ��ڕاى ئ��ەوەى بۆ م��اوەى چەند 
دەکرێن،  دەستگیر  کاتژمێرێک 
ه��ەردوو  سەر  دەکرێتە  هێرش 
و  عومەر  )ڕەع��د  ڕۆژنامەنووس 
سەگڤان بە دیع( و لێیان دەدرێت.

زوممار 2014/12/17 کوردسات نیوز پەیامنێر
کامێرامان

- ڕەعد عومەر
- سەگڤان بەدیع

3

ل��ەالی��ەن چ��ەن��د چ��ەک��دارێ��ک��ى 
لێى  و  دەڕف��ێ��ن��رێ��ت  ن��ەن��اس��راو 
دەدرێت و هەڕەشەى وازپێهێنانى 

.NRT لێ دەکرێت لە

سلێمانى 2014/12/20 NRT پەیامنێر ڕۆکان جاف 4

دەستگیرکردن | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى پێشێلکارى بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

بۆ ماوەى 24 کاتژمێر دەستگیر 
دەکرێت.

سلێمانى 2014/7/23 گۆڤارى 
کۆنتڕۆڵ

سەنووسەر نیازى عەلى مەحمود 1

بۆ ماوەى 5 ڕۆژ دەستگیر دەکرێت. سلێمانى 2014/12/11 گۆڤارى بزاڤ سەرنووسەر دلێر عەبدوڵاڵ محەمەد 2

ڕاگرتن | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

لەالیەن ئاسایشى زوممار بۆ ماوەى 4 
کاتژمێر ڕادەگیرێت.

زوممار 2014/12/17 KNN پەیامنێر

کامێرامان

- ئەکرەم گوڵى

- عەبدوڵاڵ ئەحمەد

1

سەرۆکى  جێگرى  سکااڵى  لەسەر 
 3 ماوەى  بۆ  کوردستان  پەرلەمانى 

کاتژمێر ڕادەگیرێت.

هەولێر 2014/12/29 گۆڤارى بزاڤ بەڕێوبەرى 
نووسین

کاروان ڕەحمان ئەحمەد 2
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ڕێگەنەدان | )2(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانى 30 
  UN حزبی کوردستان لەبەردەم بارەگاى
خۆپشاندەرانەوە  لەالیەن  هەلێر،  لە 
ڕوماڵکردنى  لە  ڕێگریکردن  س��ەڕەراى 
کامێرا  بەسەر  دەست  خۆپیشاندانەکە، 
دواتر  و  دەگیرێت  کەلووپەلەکانیاندا  و 

بۆیان دەگەڕێنرێتەوە.

هەولێر 2014/10/8 TV کوردستان پەیامنێر

کامێرامان

- ڕزگار کۆچەر

- سامى سادق

1

ل��ەالی��ەن پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى س��ەرۆک��ى 
ح��ک��وم��ەت��ەوە ڕێ��گ��اى ڕوم��اڵ��ک��ردن��ى 

کۆبوونەوەکەى لێدەگیرێت.

هەولێر 2014/10/13 NRT پەیامێنر شەیما عەبدوڵاڵ جاف 2

سووکایەتى | )1(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

سەرەڕاى سوکایەتى پێکردنى، لە کۆنگرە 
ڕۆژنامەوانییەکەش دەردەکرێت.

کەرکوک 2014/8/31 تۆڕى میدیایی 
ڕووداو

پەیامێنر هونەر ئەحمەد 1

هەڕەشە | )2(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

هەڕەشەى لێدەکرێت. کەرکوک 2014/7/23 تەلەفزیۆنى 
باباگوڕگوڕ

بەڕێوەبەرى 
تەلەفزیۆن

کاوێس مەال پەروێز 1

هەڕەشەى لێدەکرێت. هەولێر 2014/12/22 گۆڤارى لڤین بەڕێوەبەرى 
نوسینگەى هەولێر
دەستەى نووسەران

- ئیبراهیم عەلى

سەرتیپ قەشەقەیی

2

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى چواردەیەم

)2014/12/31 - 2014/7/1(
سەرجەم ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 کوشتن 1

7 4 لێدان 2

2 2 دەستگیرکردن  3

3 2 ڕاگرتن  4

3 2 ڕێگەنەدان  5

1 1 سوکایەتى  6

3 2 هەڕەشە  7

14               20 ڕۆژنامەنووس  کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2014

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 کوشتن 1

2 2 هەوڵى کوشتن  2

2 1 داخستنى نووسینگە  3

21 11 لێدان  4

10 3 دەستگیرکردن  5

3 2 ڕاگرتن  6

9 5 ڕێگەنەدان  7

1 1 سوکایەتى  8

9 7 هەڕەشە  9

58 33 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى چواردەیەم 
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2014/12/31 - 2014/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر

جۆرى پێشێلکارى ژ

)1( هەولێر دەنیز فورات – مەخمور – 
2014/8/8

0 1 کوشتن 1

 )1( هەولێر – )2( دهۆک – )1( 
سلێمانى - )1( موسڵ

0 0 7 لێدان 2

)2( سلێمانى 0 1 1 دەستگیرکردن  3

)1( هەولێر – )1( موسڵ 0 0 3 ڕاگرتن  4

)2( هەولێر 0 1 2 ڕێگەنەدان  5

)1( کەرکوک 0 0 1 سوکایەتى  6

)1( کەرکوک – )1( هەولێر 0 0 3 هەڕەشە  7

 )6(هەولێر – )3(سلێمانى-  )1(دهۆک 
- )2(کەرکوک - )2( موسڵ

1 2 18     کۆى گشتى
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هەر کەسێک بەهۆى کارەکەیەوە سوکایەتى بە 
ڕۆژنامەنووس بکات، یان دەستدرێژى بکاتە سەر ئەوا 
هەمان ئەو سزایە دەیگرێتەوە کە بۆ دەستدرێژیکردنە 

سەر فەرمانبەرێک لەکاتى یان بەهۆى بەجێهێنانى 
ئەرکەکانى دانراوە 

 ماددەى حەوتەم بڕگەى پێنجەم لە یاساى ژمارە )35(ى 

ساڵى 2007، یاساى ڕۆژنامەگەرى لە کوردستان. 
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دەستگیرکردن | )3( حاڵەت
لێدان | )2( حاڵەت
هەڕەشەى کوشتن | )2( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )5( حاڵەت

ڕاپۆرتى پانزەیەم
)2015/6/30 - 2015 /1/1(
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دەستگیرکردن | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

خۆى  بۆچوونێکى  دەربڕینى  بەهۆى 
لە دیدارێکدا لە کەناڵى بادینان سات، 
بە فەرمانى دادوەر لەالیەن ئاسایشی 
ڕۆژى  و  دەکرێت  دەستگیر  دهۆکەوە 

2015/4/15 ئازاد دەکرێت.

دهۆک 2015/2/2 فریالنس پەیامنێر سەباح ئەتروشى 1

گرتەیەکى  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  لەسەر 
پەیک،  ئیسالم  سایتى  لە  ڤیدیۆى 
ک��ە ل��ە ب��ن��ەڕەت��دا پ��ەی��وەن��دى بە 
نەبووە،  ناوبراوەوە  ڕۆژنامەنووسی 
و  پ��ەروەردە  وەزیرى  سکااڵى  لەسەر 
بە فەرمانى دادوەر بۆ ماوەى 1 ڕۆژ 

دەستگیر دەکرێت.

هەولێر 2015/6/24 کەناڵى ئاسمانى 
پەیام

میدیاکار - دڵشاد عەلى هەرتەلى 2

ڕاپۆرتێکى  ب��اڵوب��وون��ەوەى  دواى 
فەرمانگەى  لەسەر  دارایی  چاودێرى 
بۆ  دادوەر  بە فەرمانى  تاپۆى کەالر، 

ماوەى 6 ڕۆژ دەستگیر دەکرێت.

کەالر 2015/6/25 سایتى ئاگا 
پرێس

سەرنووسەر جەالل زۆراب هۆرێنى 3

لێدان | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل��ەک��ات��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى ڕاپ��ۆرت��ێ��ک ل��ەس��ەر 
پۆلیسەوە  لەالیەن  زیرەک،  کارتى  دابەشکردنى 
هێرشیان دەکرێتەسەر، وێراى لێدان و سوکایەتى 
دەستبەسەر  کاتژمێریش   1 م��اوەى  بۆ  پێکردن 

دەکرێن.

دهۆک 2015/5/26 KNN پەیامێنر
کامێرامان

- مازن شەنگالى
- محەمەد صدقى

1

لەکاتى ڕووماڵکردنى تێکدانى خانوە تەجاوزەکانى 
هێزەکانى  لەالیەن  هەولێر،  مامزاوەى  گەڕەکى 
لە  ڕێگریکردن  سەرەڕاى  پۆلیسەوە،  و  زێرەڤانى 
پێدەکرێت  کارەکانیان، سوکایەتییان  ئەنجامدانى 
دەستى  ڕۆژنامەوانییەکانیشیان  کەلووپەلى  و 

بەسەردا دەگیرێت و لێیان دەدرێت.

هەولێر 2015/6/28 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- هانا ئیسماعیل
- گۆران لەتیف

2

هەڕەشەى کوشتن | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل���ەس���ەر ب���اڵوک���ردن���ەوەى ڕاپ��ۆرت��ێ��ک 
نەوتى  لە  بڕێک  دیارنەمانى  ل��ەب��ارەى 
قوتابخانەکانى قەزاى کۆیە، لەالیەن کوڕى 
جنێوى  ئەوەى  وێراى  کۆیە،  بەرپرسێکى 
کوشتنیشی  هەڕەشەى  پێدەدرێت،  زۆرى 
ناوبراو  ڕۆژنامەنووسی  دواتر  لێدەکرێت، 

لە پۆلیس سکااڵى یاسایی تۆمار دەکات.

کۆیە 2015/3/10 KNN پەیامنێر ئارى سابیر 1
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لەکاتى ئەنجامدانى کارى ڕۆژنامەوانى لە 
هەڕەشەى  کەسەوە   2 لەالیەن  کەرکوک، 
کوشتنى لێدەکرێت، ئەگەر بێت و لەسەر 

کارى ڕۆژنامەنووسی بەردەوام بێت.

کەرکوک 2015/5/7 ئەندامى تۆڕى 
عێراقى )نیرج(

پەیامنێر مۆفەق محەمەد 2

ڕێگەنەدان  | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەالیەن بازگەى ئاسایشی 
مەندان ڕێگەیان پێنادرێت، کارە 

ڕۆژنامەوانییەکانیان ئەنجام 
بدەن.

دهۆک 2015/1/3 کوردستان 
نیوز

پەیامنێر
کامێرامان

- گەیالن محەمەد بۆتانى
- فەیسەڵ عەباس

1

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
ڕاپۆرتێک لەسەر سەرکەوتنەکانى 
میحوەرى  لە  پێشمەرگە،  هێزى 
باشیک لەالیەن ئاسایشی بازگەى 
کارەکانیان  ڕێگانادرێت  سێکانى 

بکەن.

دهۆک 2015/2/19 بادینان سات پەیامنێر
کامێرامان

- تایف عادل گۆران
- فەیسەڵ عەباس

2

ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى  لەسەر 
نێوان فەرمانبەران  لەسەر گرژى 
وێ��راى  ک��ەرک��وک،  بانکەکانى  و 
ئەوەى ڕێگەى پێنادەن ڕاپۆرتەکە 
ئ��ام��ادە ب��ک��ات، ب��ۆ م���اوەى نیو 

کاتژمێر ڕادەگیرێت.

کەرکوک 2015/4/2 تۆڕى هەواڵى 
سلێمانى 

SNN

پەیامنێر پێشکەوت عەبدوڵاڵ 3

ئاسایشی  ب���ازگ���ەى  ل���ەالی���ەن 
نادرێت کارەکانیان  ساردەک ڕێگا 

ئەنجام بدەن.

دهۆک 2015/5/10 بادینان سات پەیامێنر
کامێرامان

- تایف عادل گۆران
- جەالل غازى گۆران

4

بە مەبەستى ڕووماڵى ڕاستەوخۆى 
قەیرانى بەنزین لە بەنزینخانەى 
پۆلیسەکانى  لەالیەن  ش��ۆڕش، 
پێنادرێت،  ڕێگایان  بەنزینخانەکە 

ڕووماڵى ڕووداوەکە بکەن.

هەولێر 2015/6/21 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش محەمەد قادر
- ئەحمەد عومەر

5

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى پانزەیەم
)2015/6/30 - 2015/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

3 3 دەستگیرکردن  1

4 2 لێدان  2

2 2 هەڕەشە  3

9  5 ڕێگەنەدان  4

18 12 کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى پانزەیەم
 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2015/6/30 - 2015/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)1(هەولێر - )1(سلێمانى - )1(دهۆک 0 0 3 دەستگیرکردن  1

)1(هەولێر - )1(دهۆک 0 0 4 لێدان  2

)1(کەرکوک - )1(هەولێر  0 0 2 هەڕەشە  3

)1(کەرکوک - )1(هەولێر – )3(
دهۆک

0 0 9 ڕێگەنەدان  4

)5(دهۆک - )4(هەولێر )2(کەرکوک - 
)1(سلێمانى 

0 0 18     کۆى گشتى
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کۆمەڵێک رۆژنامەنووس سەبارەت بە رەوشی رۆژنامەگەریی گفتوگۆ دەکەن

پانێڵێک سەبارەت بە رەوشی رۆژنامەگەریی



181 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

داخستنى نووسینگە | )2( حاڵەت
هەوڵى سوتاندن | )1( حاڵەت
لێدان | )3( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )12( حاڵەت
ڕاگرتن | )1( حاڵەت
سوکایەتى | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى شانزەیەم
)2015/12/31 - 2015/7/1(
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داخستنى نووسینگە | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ب����ە ب���ڕی���ارێ���ک���ى ئ���اس���ای���ش 
هەولێر  لە   KNN نووسینگەکانى 
دادەخ��رێ��ن  و ده���ۆک و س���ۆران 
دەستگیر  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ەک��ان  و 
دەک��رێ��ن و ڕەوان����ەى ئ��ەودی��وى 

بازگەى دێگەڵە دەکرێن.
)زی��اد  ڕۆژن��ام��ەن��ووس  تێبینى: 
ب��ازگ��ەى  ڕەوان����ەى  ئیسماعیل( 
وتراوە  پێى  تەنها  نەکراوە  دێگەڵە 
ڕۆژنامەوانى  کارى  نابێ  لەمەودوا 

لە هەولێر ئەنجام بدەیت.

هەولێر
دهۆک
سۆران

2015/10/10 KNN

ب.پ.هەولێر
پەیامنێر
پەیامنێر

ب.ن. سۆران
پەیامنێر

کامێرامان

- کارزان کەریم
- کاوە خۆشناو

- زیاد ئیسماعیل
- نەبەز ئەحمەد

- هیمداد قادر
- خاڵس فکرى

1

ب����ەب����ڕی����ارێ����ک����ى ئ���اس���ای���ش 
 NRT ک��ەن��اڵ��ى  نووسینگەکانى 
ل��ە ه��ەول��ێ��ر و ده���ۆک و س��ۆران 
ڕۆژنامەنووسەکان  و  دادەخ��رێ��ن 
ڕەوان��ەى  و  دەکرێن  دەستبەسەر 
ئەودیوى بازگەى دێگەڵە دەکرێن.

هەولێر
دهۆک
سۆران

2015/10/10 NRT

ب.ن.هەولێر
کامێرامان
کامێرامان
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
میدیاکار
پەیامنێر

کامێرامان

- کاوە عەبدولستار
- ئەحمەد قادر
- بێشاد شوانى

- ئومێد چۆمانى
- هێرش قادر

- ڕێبوار کاکەیی
- شیراز عەبدوڵاڵ

- ڕێکان قادر
- عەبدۆ ڕۆستایی
- حەمید مستەفا

2

هەوڵى سوتاندن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى پێشێلکارى بەروارى پێشێلکارى دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

سەر  هەڵیانکوتاوەتە  خۆپیشاندەر  کۆمەڵێک 
و  سلێمانى  لە  ڕووداو  میدیایی  تۆڕى  نووسینگەى 
زیانى  داوە،  نووسینگەکەیان  سوتاندنى  هەوڵى 

زۆریان بە باڵەخانەکە گەیاندووە.

سلێمانى 2015/10//10 نووسینگەى ڕووداو 1

لێدان | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەالیەن  خۆپیشاندانەکان،  لەکاتى 
دەکرێتە  هێرش  کەسێکەوە  چەند 

سەرى و بریندار دەکرێت.

ڕانیە  2015/10/10 KNN پەیامنێر ئارى مستەفا 1

کارێکى  ئ��ەن��ج��ام��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
ڕۆژن���ام���ەوان���ى ل��ەن��زی��ک دادگ���اى 
کەسێکەوە  چەند  لەالیەن  سلێمانى، 
هێرش دەکرێتە سەرى و لێى دەدەن 

و کامێراکەشى دەشکێنن.

سلێمانى 2015/12/15 باسنیوز پەیامنێر عیماد بیالل 2

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى ن���اڕەزاى 
شۆفێران بەهۆى داخستنى دەروازەى 
ئیبراهیم خەلیل، لە الیەن ئاسایشى 
سەریان  کرایە  هێرش  دەروازەک���ە، 
کارە  ن��ەگ��ەڕان  لێ  و  دان  لێیان  و 

ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن.

زاخۆ 2015/12/19 کوردسات

NRT

پەیامنێر
پەیامنێر

- ڕەعد عومەر
- فاروق عومەر

3



183 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

ڕێگەنەدان  | )12( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى ڕووماڵکردنى بۆردومانى 
سەنگەرەکانى پەکەکە لەالیەن 

فڕۆکەکانى تورکیاوە لە گوندى مزى لە 
چیاى گارە لە الیەن گەریالکانى پەکەکە 

ڕێگا نادرێت کارەکەیان ئەنجام بدەن.

دهۆک 2015/7/29 ڕووداوو پەیامنێر
کامێرامان
میدیاکار

- عوبێد ڕەشافەیی
- موحتەسەن غازى

- تابان فازڵ

1

کۆبوونەوەى  ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
هەرێم،  دەس��ەاڵت��دارەک��ەى  حزبە  پێنج 
لەالیەن  عەبدوڵاڵ(  )سەعد  هۆڵى  لە 
پاسەوانانى هۆڵەکە ڕێگەیان پێ نادرێت 

کارەکەیان ئەنجام بدەن.

هەولێر 2015/8/20 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- ئەحمەد عومەر

2

شەعبى  حەشدى  هێزەکانى  ل��ەالی��ەن 
ل��ە س��ەع��دی��ی��ە، ڕێ��گ��ە ن�����ەدراوە ک��ارە 

ڕۆژنامەوانییەکانیان ئەنجام بدەن.

خانەقین 2015/8/25 کوردسات
کوردسات
 TV ڕێگا
 TV ڕێگا

پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر

- سامان نەجم
- بێستوون سەالم

- ئاسان نەجم
- ئەمیر عەلى 

ئیسماعیل

3

لەالیەن  پ��ەروەردە  وەزارەت��ى  لەبەردەم 
 NRT هێزێکى زێرەڤانى ڕێگرى لە تیمى
کرا، نەیانهێشت کارەکەیان ئەنجام بدەن. 

هەولێر 2015/10/7 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- هەڤاڵ جەمال

4

خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  لەکاتى 
خزمەتگوزارى  کەمى  لەسەر  هاواڵتیان 
ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش��ەوە  و چ��اک��س��ازى 
دەستبەسەر  و  سەریان  دەکرێتە  هێرش 

کامێراکەیان دەگیرێت. 

هەولێر 2015/10/10 تۆڕى 
هەواڵى 
سلێمانى

پەیامنێر سۆران سەعید 5

لەالیەن ئاسایشى بازگەى پردێ ڕێگەیان 
سوکایەتیان  هەولێر،  بچنە  ن��ادەن  پێ 

پێدەکرێت.

هەولێر 2015/10/12 کوردسات پەیامنێر
کامێرامان

- ئارام عەبدوڵاڵ
- ئاسۆ عەلى

6

خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  لەکاتى 
پ����ەروەردەى  ل��ەب��ەردەم  مامۆستایان 
ڕێگە  ئاسایشەوە  ل��ەالی��ەن  سلێمانى، 

نادرێت کارەکەیان ئەنجام بدەن.

سلێمانى 2015/10/18 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- بابان ئەنوەر
- نەبەز عومەر

7

کارێکى  ئ��ەن��ج��ام��دان��ى  بەمەبەستى 
خەبات،  ش��ارۆچ��ک��ەى  ل��ە  ڕۆژن��ام��ەوان��ى 
ڕێگەنادەن  خەباتەوە  ئاسایشى  لەالیەن 
دەڵێن  پێیان  و  بدەن  ئەنجام  کارەکەیان 
سنورە  لەو   NRT کەناڵى  بۆ  کارکردن 

قەدەغەیە.

هەولێر 2015/10/21 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ئومێد چۆمانى
- بەرزان مەال 

موئمین

8

کارێکى  ئ��ەن��ج��ام��دان��ى  بەمەبەستى 
ڕۆژنامەوانى لە دەڤەرى شەنگال، لەالیەن 
نادرێت  ڕێگە  ئاسایشى سحێالن  بازگەى 

کارەکەى ئەنجام بدات.

هەولێر 2015/11/1 KNN پەیامنێر مازن شەنگالى 9
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ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى  بەمەبەستى 
بازگەى  لەالیەن  شەنگال،  دەڤ��ەرى  لە 
ئ��اس��ای��ش��ى س��ح��ێ��الن ڕی��گ��ە ن��ادرێ��ت 

کارەکەیان ئەنجام بدەن.

دهۆک 2015/11/12 کوردسات
بادینان 

TV
گەلى 

کوردستان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر

- ڕەعد عومەر
- سەگڤان بەدیع

- ئەحمەد شنگال

10

ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى  بەمەبەستى 
شەنگال،  ئازادکردنى  پڕۆسەى  لەسەر 
لەالیەن بازگەى ئاسایشى سحێالن ڕیگە 

نادرێت کارەکەیان ئەنجام بدەن.

دهۆک 2015/11/14 کوردسات
کوردسات

NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان

- ڕەعد عومەر
- سەگڤان بەدیع
- سیپان ئامێدى
- شۆڕشڤان 
شەوکەوت

11

ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى  بەمەبەستى 
پێغەمبەر  بوونى  دایک  لە  یادى  لەسەر 
)د.خ(، لەالیەن ئاسایشى بازگەى مەخمور 

ڕیگە نادەن کارەکەیان ئەنجام بدەن.

هەولێر 2015/12/23
KNN

پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر

- مەریوان مەال 
حەسەن

- محەمەد سەمەد
- بورهان عەبدولاڵ

12

ڕاگرتن  | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕاپۆرتێک  ئەنجامدانى  بەمەبەستى 
بەحرکە،  کەمپى  ئاوارەکانى  لەسەر 
ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش ب���ۆ م�����اوەى 3 
پەلە  و  ک��ەل  ڕادەگ��ی��رێ��ن  کاتژمێر 
و  دەسەندرێت  لێ  ڕۆژنامەوانییەکانیان 

دواتر ئازاد دەکرێن.

هەولێر 2015/12/21
KNN

ب. پەیوەندى
پەیامنێر
کامێرامان

- کارزان کەریم
- ساڵح هەرکى

- جەودەت خەیالنى

1

سوکایەتى  | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى

ڕۆژنامەنووس

ژ

ل���ەالی���ەن پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى 
س����ەرۆک����ى پ��ەرل��ەم��ان��ى 
ک���وردس���ت���ان س��وک��ای��ەت��ى 

پێدەکرێت.

هەولێر 2015/12/21 ڕووداو پەیامنێر سەنگەر عەبدولڕەحمان 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى شانزەیەم
)2015/12/31 – 2015/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

16 2 داخستنى نووسینگە 1

1 1 هەوڵى سووتاندن 2

4 3 لێدان 3

29 12 ڕێگەنەدان 4

3 1 ڕاگرتن 5

1 1 سوکایەتى 6

54 20 کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2015

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

16 2 داخستنى نووسینگە 1

1 1 هەوڵى سووتاندن 2

8 5 لێدان 3

3 3 دەستگیرکردن 4

38 17 ڕێگەنەدان 5

2 2 هەڕەشە 6

3 1 ڕاگرتن 7

1 1 سوکایەتى 8

72 32 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى شانزەیەم 
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2015/12/31 – 2015/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)4(هەولێر – )2(دهۆک  0 1 15 داخستنى 
نووسینگە

1

)1(سلێمانى 0 0 0 هەوڵى سووتاندن 2

)2(سلێمانى – )1(دهۆک 0 0 4 لێدان 3

)7(هەولێر - )1(سلێمانى – )3(دهۆک 
– )1(خانەقین

0 1 28 ڕێگەنەدان 4

)1( هەولێر 0 0 3 ڕاگرتن 5

)1( هەولێر 0 0 1 سوکایەتى 6

)13(هەولێر - )6(دهۆک - )4(
سلێمانى – )1(خانەقین

0 2 51     کۆى گشتى
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187 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

هەوڵى تیرۆر و تەقاندنەوە | )1( حاڵەت
دەستگیرکردن | )2( حاڵەت
لێدان | )5( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )10( حاڵەت
سوتاندن | )1( حاڵەت
هەڕەشە | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى حەڤدەیەم
)2016/6/30 - 2016/1/1(
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هەوڵى تیرۆر و تەقاندنەوە | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

هەوڵى  ک��ەس��ێ��ک��ەوە  چ��ەن��د  ل��ەالی��ەن 
تۆڕى  سەرەکى  بارەگاى  تەقاندنەوەى 
میدیاى ڕووداو دەدرێت، لە ڕێگاى دانانى 
و  میدیاکارێک  چەند  بەهۆیەوە  بۆمبەوە 

ژمارەیەک پاسەوان بریندار دەبن

هەولێر 2016/5/25 تۆڕى میدیایى ڕووداو، بارەگاى سەرەکى 1

دەستگیرکردن | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ەالی��ەن ئ��اس��ای��ش��ى ده���ۆک لە 
زیندانى  ڕۆژ   10 بۆماوەى  سحێالن 
دەک��رێ��ت و دەس��ت ب��ەس��ەر کەل 
ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ەک��ەش��ى  پ��ەل��ە  و 

دادەگیرێت.

دهۆک 2016/5/10 فریالنس پەیامنێر ئەیاز کەرەم 1

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ئ��ام��ادەک��ردن��ى 
لەسەر  ت��ای��ب��ەت  ب��ەرن��ام��ەی��ەک��ى 
)الل���������ش( ل�����ەالی�����ەن ه���ێ���زە 
و  دەکرێت  زیندانى  ئەمنییەکانەوە 

ڕۆژى 2016/5/26 ئازاد دەکرێت.

دهۆک 2016/5/19 TV ستێرک ئامادەکارو 
پێشکەشکارى 

بەرنامە

غەزال ئاڤێستا
)ئایسەل ئاڤێستا(

2

لێدان | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ڕووماڵکردنى  لەکاتى  سەیدسادق  لە 
ل��ەالی��ەن  ه��اواڵت��ی��ان  خۆپیشاندانى 
و چەند کەسێکەوە  ئەمنییەکان  هێزە 
لێیان  و  پ��ێ��دەک��رێ��ت  س��وک��ای��ەت��ی��ان 

دەدرێت.

سلێمانى 2016/1/20 گەلى 
کوردستان

K24
KNN
KNN

کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان

- فەخرەدین عومەر
- بڕوا محەمەد

- محەمەد عەبدوڵاڵ
- ئەبوبەکر حوسێن

- هەڵۆ جەبارى

1

بایکۆتى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ەک��ات��ى 
دەوام������ى م��ام��ۆس��ت��ای��ان ل��ەالی��ەن 
کارە  لێدەکرێت  ڕێگریان  ئاسایشەوە 
و  بدەن  ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان 

لێیان دەدەن. 

هەولێر 2016/2/16 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- محەمەد سەمەد
- ئومێد فەیسەڵ

2

ل��ە م��زگ��ەوت��ى )ج�����ودى( ل��ەالی��ەن 
ئاسایشەوە وێڕاى ئەوەى ڕێگە نادرێت 
کارە ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن 
لێیان دەدرێت و دەست بەسەر کەل و 
پەلە ڕۆژنامەوانییەکانیان دادەگیرێت. 

هەولێر 2016/4/30 پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان

- ئەیاز عەبدوڵاڵ
- کارزان عەزیز

- ئامانج ئەحمەد وەرتێ
- کارزان کاکە ڕەش

- وەلى سەلیم
- موتەلیب خۆشەوى

3

لەسەر  )بەهەشت(  مزگەوتى  لەنزیک 
بە مەال  دژ  ڕووماڵکردنى خۆپیشاندان 
لەالیەن  سەلەفى(  لەتیف  )عەبدول 

هێزە ئەمنییەکانەوە لێى دەدرێت.

سلێمانی 2016/5/13 دەنگى 
ئەمەریکا

پەیامنێر ژیار محەمەد 4

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
سایکس  ساڵەى   100 لە  هاواڵتیان 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن  بیکۆ، 

لێیدەدرێت.

دهۆک 2016/5/16 TV ڕێگا پەیامنێر چیا بلیزانى 5
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ڕێگەنەدان| )10( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
نەخۆشخانەى  ک��ارم��ەن��دان��ى  و  پزیشکان 
ڕێگریان  ک��ەس��ەوە  دوو  ل��ەالی��ەن  )خ��ان��زاد( 
لێکراوە لە گواستنەوەى پەخشى ڕاستەوخۆدا.

هەولێر 2016/2/10 NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- هەڤاڵ جەمال

1

گازى  و  ن��ەوت  پۆلیسى  لەالیەن  کۆیە  لە 
کامێراکەى  ب��ەس��ەر  دەس��ت  )ش��ی��واش��ۆک( 
لەالیەن  ک��راوە  ڕیکۆرد  هەرچى  و  دەگیرێ 

پۆلیسەوە دەسڕدرێتەوە.

هەولێر 2016/2/15 NRT پەیامنێر و
کامێرامان

خالید محەمەد 2

مامۆستایانى  دەوامى  بایکۆتکردنى  لەکاتى 
ق���وت���اب���خ���ان���ەى)ک���ارۆخ( ل���ەالی���ەن ه��ێ��زە 
ئ��ەم��ن��ی��ی��ەک��ان��ەوە ڕێ��گ��ە ن���ادرێ���ت ک��ارە 
دەست  و  بدەن  ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  پەلە  و  کەل  بەسەر 
و  ک��ەل  کاتژمێر  ش��ەش  دواى  و  دەگیرێت 

پەلەکەیان ڕادەست دەکرێتەوە. 

هەولێر 2016/2/16 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- هەژار ئەنوەر
- کارزان کاکەڕەش

3

لەکاتى پشێوى لەنێوان هاواڵتیان و کارمەندانى 
مندااڵن(  )ڕاپەڕینى  نەخۆشخانەى  پزیشکانى 
لەالیەن بنکەى ئاسایشى گەڕەکى )کوێستا( 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  ک��ارە  ن��ادرێ��ت  ڕێگە 
پەلە  و  کەل  بەسەر  دەست  و  بدەن  ئەنجام 

ڕۆژنامەوانییەکانیان دادەگیرێت. 

هەولێر 2016/2/16 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- محەمەد سەمەد
- کارزان کاکە ڕەش

4

لەکاتى نمایشکردنى ڕێوڕەسمێکى کەلتورى 
لە قوتابخانەى شارى هەولێر لەالیەن هێزى 
نەهێشتنى تاوان دەست بەسەر کەل و پەلە 
نادەن  ڕێگە  و  دادەگرن  ڕۆژنامەوانییەکانیان 

کارە ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن. 

هەولێر 2016/4/2 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- محەمەد سەمەد 
موفید فەیسەڵ

5

خۆپیشاندانى   ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ەک��ات��ى 
فەڕەنسى  لوبنانى  زانکۆى  خوێندکارانى 
ل��ەالی��ەن ک��ەس��ێ��ک��ەوە ب��ەج��ل��ى م��ەدەن��ى 
ب��ە دەم��ان��چ��ە ه��ەڕەش��ەی��ان ل��ێ��دەک��رێ��ت، 
کارە  ئەنجامدانى  لە  لێدەکرێت  ڕێگریان 

ڕۆژنامەوانییەکەیان. 

هەولێر 2016/4/3 NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- دڵشاد عەزیز

6

بە مەبەستى خۆپیشاندانى دەرچووە یەکەمەکانى 
ل��ەالی��ەن   2015  –2014 خ��وێ��ن��دن��ى  س��اڵ��ى 
ڕێگرى  هەولێر  پارێزگاى  بیناى  پاسەوانانى 

لێکراوە لە گواستنەوەى پەخشى ڕاستەوخۆ.

هەولێر 2016/4/12 NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- هەڤال جەمال

7

لەالیەن  دیدارى میرى  رووماڵکردنى  لەکاتى 
ڕێگەنادرێت  مەدەنى  بەجلى  کەسێکەوەو 

کارە ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن.

هەولێر 2016/4/27 KNN
KNN

پەیامنێر
کامێرامان

- ساڵح هەرکى
- شاخەوان 
حەمەد ئەمین

8

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان بۆ 
ئازادکردنى )عەبدوڵاڵ ئۆجەالن( لەالیەن چەند 
کەسێکەوە بەجلى مەدەنییەوە ڕێگەى پێنادرێت 

کارە ڕۆژنامەوانییەکەى ئەنجام بدات.

هەولێر 2016/5/14 ڕۆژنیوز پەیامنێر ڕوڤان محەمەد 
ڕەشید

9

ل��ەک��ات��ى ب��ۆردوم��ان��ک��ردن��ى ه��ێ��زەک��ان��ى 
لە  س���ۆران  ل��ە  ئ��ێ��ران  ئیسالمى  ک��ۆم��ارى 
ب��ازگ��ەى )ب���ەردەزی���ن( ڕێ��گ��ەن��ادرێ��ت ک��ارە 

ڕۆژنامەوانییەکەى ئەنجام بدات.

هەولێر 2016/6/26 پەیام پەیامنێر ئازاد ئۆمەراوەیی 10
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سوتاندن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

هێرش  الند(  )چاڤى  لە  ن��ەورۆز  ئاهەنگى  ئامادەبووانى  لەالیەن 
کراوەتە سەر پێداویستیەکانى ڕاگەیاندن )کامێرا، دەنگ، ڕووناکى(، 
سوتاندنى  هۆى  بووە  کە  پێشکەوتوو،  ئامێرى  چەندین  لەگەڵ 

هەموو ئاێرەکانى کۆمپانیاى بابلیۆن. 

سلێمانى 2016/5/20 کۆمپانیاى بابلیۆن 1

هەڕەشە | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ئاسایشى  ب��ەرپ��رس��ى  ل��ەالی��ەن 
لێدەکرێت  هەڕەشەى  )عەنکاوە( 
ڕەخنەکانى  و  نووسین  ل��ەس��ەر 

دەربارەى گەندەڵى.

هەولێر 2016/5/19 فریالنس نووسەرو 
ڕۆژنامەنوووس

لەتیف نوعمان تۆما 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى حەڤدەیەم
)2016/6/30 – 2016/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى پێشێلکاریان بەرامبەر کراوەژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ

11هەوڵى تیرۆر و تەقاندنەوە1

22دەستگیرکردن2

515لێدان3

1017ڕێگەنەدان4

11سوتاندن5

11هەڕەشە6

2037کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى حەڤدەیەم
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا( 

)2016/6/30 – 2016/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى 

تیرۆرکراو
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى 

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)3(هەولێر 0 0 0 هەوڵى تیرۆرو تەقاندنەوە 1

)2(دهۆک 0 1 1 دەستگیرکردن 2

)2(هەولێر - )2(سلێمانى – 
)1(دهۆک

0 1 14 لێدان 3

)10(هەولێر 0 1 16 ڕێگەنەدان 4

)1(سلێمانى 0 0 0 سوتاندن 5

)1(هەولێر 0 0 1 هەڕەشە 6

 - )3(سلێمانى   - )14(هەولێر 
)3(دهۆک

0 3 32 کۆى گشتى



191 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(
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ساتێک وەستانی ئەنجوومەنی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بۆ شەهیدانی هەڵەبجە، لەبەردەم 
بارەگای سەندیکا - هەولێر

بەشێک لەستافی ئەنجوومەنی پێشووی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان



193 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

تیرۆر | )2( حاڵەت
شەهیدکردن | )1( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )13( حاڵەت
هەڕەشە | )3( حاڵەت
لێدان | )5( حاڵەت
برینداربوون | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى هەژدەیەم
)2016/12/31 - 2016/7/1(
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تیرۆر | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل���ەالی���ەن چ��ەن��د ک��ەس��ێ��ک��ەوە 
دواى  و  دەڕف����ێ����ن����درێ����ت 
زۆر  ئ��ەش��ک��ەن��ج��ەدان��ێ��ک��ى 
ک��ارى  ل��ە  دوور  بەشێوازێکى 
کوژراوى  بە  قێزەون  و  مرۆڤانە 
ت��ەرم��ەک��ەى ل��ەس��ەر ڕێ��گ��اى 
سێمێڵ   – ده���ۆک  س��ەرەک��ى 
ئێستا  ت��اک��و  دەدۆزرێ����ت����ەوە، 
ب��ک��وژان��ى ن���ەدۆزراون���ەت���ەوە و 
ڕووبەڕووى دادگا نەکراونەتەوە. 

دهۆک 2016/8/13 ڕۆژنیوز پەیامنێر ویدات حسێن عەلى 1

ل���ەالی���ەن چ���ەن���د ک��ەس��ێ��ک��ى 
ن����ەن����اس����راوەوە ب���ە گ��ول��ل��ە 
و  س��ەر  دەکرێتە  دەس��ت��درێ��ژى 

تیرۆر دەکرێت.

کەرکوک 2016/12/6 تۆڕى 
ڕاگەیاندنى 

عێراقى

بەڕێوەبەرى 
ڕادیۆى 

بابەگوڕگوڕ

محەمەد ثابت 
شحاذە

2

شەهیدکردن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

شەڕەکانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
کوردستان  پێشمەرگەى  هێزى 
لە  داع��ش  تیرۆریستانى  ب��ە  دژ 

میحوەرى خازر شەهید دەکرێت.

موسڵ 2016/8/14 K24 کامێرامان مستەفا سەعید فەیسەڵ 1

ڕێگەنەدان | )13( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان���ى خ�����اوەن 
پ��ش��ک��ەک��ان��ى چ���اڤ���ى الن��د 
لێناگەڕێن  ئ����ەوەى  وێ����ڕاى 
ک��ارەک��ەی��ان ئ��ەن��ج��ام ب��دەن 
دەست  کاتژمێر  یەک  بۆماوەى 
ب��ەس��ەر دەک��رێ��ن و ک���ەل و 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە 

لێدەسەندرێت.

سلێمانى 2016/7/8 زاگرۆس 
-سلێمانى

پەیامنێر
کامێرامان

- دانا کەمال
- جەمال محەمەد

1

بوتڵێکى  تەقینەوەى  لەکاتى 
غ����از ل���ە ت�����ورەق ل��ەالی��ەن 
ڕێگریان  هەولێر  ئاسایشى 
ڕووماڵى  نەیانهێشت  لێکراوە 
ڕووداوەکە بکەن و سوکایەتیان 

پێکراوە.

هەولێر 2016/7/9 کوردسات 
نیوز

پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار عەبدولڕەحمان
- هیوا حەکیم

2

بازگەى  هێزەکانى  ل��ەالی��ەن 
ڕێگەنەدراوە  گوێر(  )میحوەرى 
ک���ارە ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ەی��ان 

ئەنجام بدەن.

هەولێر 2016/8/14 کوردسات 
نیوز

پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار عەبدولڕەحمان
- فەرمان عەبدولقادر

3
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جێگرى  پاسەوانەکانى  ل��ەالی��ەن 
کوردستان  حکومەتى  س��ەرۆک��ى 
ڕێگەنادرێت کارە ڕۆژنامەوانییەکەی 

ئەنجام بدات.

کۆیە 2016/9/21 NRT پەیامنێر
کامێرامان

خالید محەمەد 4

کۆنگرەیەکى  ڕووماڵى  بڕیاربوو 
پێشمەرگە  وەزارەتى  ڕۆژنامەوانى 
لەالیەن  ب��ەاڵم  ب��درێ��ت  ئەنجام 
پێشمەرگە  وەزارەت��ى  بەرپرسانى 

ڕێگریان لێکراوە. 

هەولێر 2016/9/23 کوردسات 
نیوز

پەیامنێر
کامێرامان

- قارەمان جەوهەر
- هێمن محەمەد

5

هەواڵى  گ��واس��ت��ن��ەوەى  لەکاتى 
بڕگەى زانیارى شار لەالیەن هێزێک 
ڕێگەنادرێت  مەدەنییەوە  بەجلى 
ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان  کارە 
بدەن و دەست بەسەر کەل و پەلە 
ڕۆژنامەوانییەکانیان دادەگیرێت.  

هەولێر 2016/9/27 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- محەمەد ئیدریس

6

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى خ��وێ��ن��دک��اران��ى 
ماجد( )ئ��ەح��م��ەد  خوێندنگەى 
خۆى  کە  کەسێکەوە  لەالیەن  ى 
قوتابیان  یەکێتى  ئەندامى  بە 
لە  لێدەکرێت  ڕێگرى  ناساندوە 

ئەنجامدانى کارەکانیان.

هەولێر 2016/11/1 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- کارزان کەریم

7

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هۆڵى  ل��ە  ئاینى  کۆنفڕانسێکى 
س��ەع��د ع��ەب��دوڵ��اڵ، ک��ە ل��ەالی��ەن 
ئاینى  کاروبارى  و  ئەوقاف  وەزارەتى 
پاسەوانەکانى  لەالیەن  ڕێکخرابوو 
سەرۆکى حکومەت ڕێگەنادرێت کارە 

ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن.  

هەولێر 2016/11/8 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- محەمەد ئیدریس

8

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
دوکانەکانى  خاوەن  خۆپیشاندانى 
چ��ەن��د  ل���ەالی���ەن  ت�����اون  داون 
ئاسایش  بە  کەسێکەوە کە خۆیان 
کارە  ن��ەداوە  ڕێگەیان  ناساندووە 
ڕۆژنامەوانییەکانیان ئەنجام بدەن.

هەولێر 2016/11/15 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێناس عەلى
- محەمەد ئیدریس

9

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
گ���ردب���وون���ەوەى خ��وێ��ن��دک��اران��ى 
ب�����اک�����ورى ک����وردس����ت����ان ب��ۆ 
لە  ناوخۆیی  بەشە  داواک��ردن��ى 
ڕێگریان  س��ەاڵح��ەدی��ن  زان��ک��ۆى 
کارە  ئەنجامدانى  لە  لێدەکرێت 

ڕۆژنامەوانییەکانیان.

هەولێر 2016/11/16 NRT

ڕۆژنیوز

پەیامنێر
کامێرامان

کامێرامان

- هێرش قادر
- هەڤاڵ سەالم

- سەبیح ساین

10

ل���ەک���ات���ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى 
لەسەر  ن��اڕازى  مامۆستایانى 
لەالیەن  م��ووچ��ە  سیستەمى 
هێزێکى ئاسایش وێڕاى ئەوەى 
ڕێگرى دەکرێت لە ڕووماڵکردنى 
کارەکەیان دەست بەسەر کەل 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە  و 

دادەگیرێت. 

سلێمانى 2016/12/4 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- جوانرۆ محەمەد
- تەالن کۆسرەت

11
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لەکاتى ڕێوڕەسمى کۆنفڕانسى 
بەیەکەوەژیان(  و  )لێبوردەیی 
لە هۆڵى سەعد عەبدوڵاڵ ڕێگا 
دەگیرێت لە چوونە ژوورەوەیان 
ڕووماڵکردنى  مەبەستى  بە 

کۆنفڕانسەکە. 

هەولێر 2016/12/13 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- ساڵح هەرکى
- کارزان کاکە ڕەش

12

ڕاستەوخۆى  پەخشى  لەکاتى 
کە  ساڵ  سەرى  ئاهەنگەکانى 
خۆیان بە ئەندام و الیەنگرانى 
ناساندووە  گۆڕان  بزووتنەوەى 
وێ�����ڕاى ئ�����ەوەى ڕێ��گ��ری��ان 
سوکایەتیشیان  ل��ێ��دەک��ەن، 

پێدەکەن.

سلێمانى 2016/12/31 کوردستان 
TV

پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان

- هێڤى هیوا
- شوان غێدان
- دابان سەروەر

13

هەڕەشە | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

گەندەڵى  لە  ڕەخنەگرتن  لەسەر 
ل��ە دەس���ەاڵت���داران���ى ن��اوچ��ەک��ە 
لێکراوە  ه��ەڕەش��ەى  ج��ار  چەندین 
ڕەخنەگرتن  ل��ەس��ەر  نابێت  ک��ە 
-14 شەوى  دواجار  بێت،  بەردەوام 
ل��ەب��ەردەم  دەن��گ��ى  بۆمبێکى   15
بەقسەى  دەتەقێنرێتەوە  ماڵەکەى 
ناوبراو تەقاندنەوەى ئەم بۆمبە بۆ 

ترساندنى ئەو بووە.

خانەقین 2016/7/ فریالنس پەیامنێر ئەمیر عەلى ئیسماعیل 1

چەند  ب���اڵوک���ردن���ەوەى  ل��ەس��ەر 
بابەتێک لەسەر گروپە توندڕەوەکان 
لەالیەن چەند کەسێک لەو گروپانە 
لێدەکرێت،  کوشتنى  ه��ەڕەش��ەى 
سکااڵى  ن��اوب��راو  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
لە  کەسانە  ئ��ەو  لەسەر  یاسایی 

دادگا تۆمارکردووە.

سلێمانى 2016/9/9 فریالنس ڕۆژنامەنووس ئەردەاڵن فاتح 2

ل��ەس��ەر ن��ووس��ی��ن و دەرب��ڕی��ن��ى 
لێکراوە  ه��ەڕەش��ەى  بیروڕاکانى 
ل��ە ل��ی��ژن��ەى داک���ۆک���ى س��ک��ااڵى 
بەدواداچوون  داواى  و  تۆمارکردووە 

بۆ کەیسەکەى دەکات. 

هەولێر 2016/12/5 کوردستانى 
نوێ

ڕۆژنامەنووس سەرتیپ جەوهەر 3

لێدان | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  مەبەستى  ب��ە 
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان���ى خ�����اوەن 
پ��ش��ک��ەک��ان��ى چ���اڤ���ى الن���د، 
وێ�����ڕاى ئ�����ەوەى ل��ێ��ن��اگ��ەڕێ��ن 
ک���ارە ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ەی��ان 
دەدرێ��ت  لێیان  ب��دەن  ئەنجام 
پەلە  و  ک��ەل  بەسەر  دەس��ت  و 
ڕۆژنامەوانییەکانیان دادەگیرێت، 
تیمى تەلەفزیۆنى پەیام لە دادگا 

سکااڵى یاساییان تۆمارکردووە.

سلێمانى 2016/7/8 پەیام پەیامێر
کامێرامان

- جەالل محەمەد
- عەبدوڵاڵ مستەفا

1
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کۆڕێک  بەڕێوەچوونى  لەکاتى 
نووسەرانى  یەکێتى  بارەگاى  لە 
جیاوازى  لەسەر  هەولێر  لقى 
پیرباڵ  فەرهاد  لەالیەن  بیروڕا 
لێیدەدرێت،  و  دەدرێ��ت  پەالمار 
دادگا  لە  ڕۆژنامەنووسەکەش 

سکااڵى یاسایی تۆمارکردووە.

هەولێر 2016/7/21 فریالنس پەیامێر عیسا حوسێن 2

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هێزێکى  لەالیەن  خۆپیشاندان 
ئ��اس��ای��ش��ەوە ل��ێ��ی��دەدرێ��ت کە 
دەب��ێ��ت��ە ه���ۆى ئ����ازاردان����ى و 

شکاندنى لوتى. 

چەمچەماڵ 2016/10/3 سایتى 
وێستگە

پەیامێر هەرێم عەبدوڵاڵ 3

ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  مەبەستى  ب��ە 
خوێندکارانى  گ��ردب��وون��ەوەى 
ب����اک����ورى ک����وردس����ت����ان ب��ۆ 
لە  ناوخۆیی  بەشە  داواک��ردن��ى 
لەالیەن  سەاڵحەدین،  زانکۆى 
زان��ک��ۆ،  پ��اس��ەوان��ى  هێزێکى 
کارە  نادەن  ڕێگا  ئەوەى  وێڕاى 
ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان 

بدەن کامێراکەشیان دەشکێنن.

هەولێر 2016/11/16 TV ڕێگا پەیامێر
کامێرامان

- گۆران زاهیر دیبەگەیی
- زانا خالد

4

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
حیزبى  ب��ەردەم  تەقینەوەکانى 
ئێران   – کوردستان  دیموکراتى 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
کارە  ڕێگەنادرێت  ئەوەى  وێڕاى 
ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان 
ب����دەن دەس����ت ب��ەس��ەر ک��ەل 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  پەلە  و 
دەکرێتە  هێرش  و  دادەگیرێت 
ئەحمەد  دی��ار  کامێرامان  سەر 

لێیدەدرێت و بریندار دەکرێت. 

کۆیە 2016/12/20 K24 پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان

- هۆشمەند سادق
- ئەفسانە محەمەد

- دیار ئەحمەد عومەر

5

برینداربوون | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى ڕووماڵکردنى تۆپبارانکردنى ناوچەکانى 
سۆران  قەزاى  بە  سەر  سیدەکانى  و  برادۆست 
لەالیەن سوپاى کۆمارى ئیسالمى ئێران بەهۆى 

گوللە تۆپ بریندار دەبێت.

سۆران 2016/8/11 ڕووداو پەیامنێر بەختیار قادر 1

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى هەژدەیەم
)2016/12/31 – 2016/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەىژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ
پێشێلکاریان بەرامبەر کراوە

22تیرۆر1

11شەهیدکردن2

1327ڕێگەنەدان3

33هەڕەشە4
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59لێدان5

11برینداربوون6

2543کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2016

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنووسانەى پێشێلکاریان بەرامبەر کراوەژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ

22تیرۆر1

11هەوڵى تیرۆرو تەقاندنەوە2

11شەهیدبوون3

11سوتاندن4

22دەستگیرکردن5

11برینداربوون6

1024لێدان7

2344ڕێگەنەدان8

44هەڕەشە9

4580کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى هەژدەیەم
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا( 

)2016/12/31 – 2016/7/1(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى 
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى 
ڕەگەزى نێر

جۆرى 
پێشێلکارى

ژ

)1(کەرکوک - )1(دهۆک - ویدات حسێن عەلى دهۆک-2016/8/13
- محەمەد ثابت شحاذە-
کەرکوک-2016/12/6

0 2 تیرۆر 1

)1(موسڵ 0 0 1 شەهیدکردن 2

)10(هەولێر - )3(سلێمانى 0 3 24 ڕێگەنەدان 3

)1(سلێمانى   - )1(هەولێر 
- )1(خانەقین

0 0 3 هەڕەشە 4

)3(هەولێر - )2(سلێمانى 0 1 8 لێدان 5

)1(هەولێر 0 0 1 برینداربوون 6

)15(هەولێر - )6(سلێمانى
)1(کەرکوک - )1(دهۆک - 

)1(خانەقین - )1(موسڵ 

2 4 39 کۆى گشتى
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سه رده شت عوسمان حەسەن، 1987 
له  هەولێر له دایكبووه ، 6/5/2010 لە 

موسڵ تیرۆرکراوە.

سۆرانی مامە حەمە ساڵی 1987 له 
كه ركوك له دایكبووه، 21-2008/7/22 لە 

کەرکوک تیرۆرکراوە.

ویدات حسێن عەلی ساڵى 1988 لە 
دهۆک لەدایکبووە، 2016/8/13  لە 

دهۆک تیرۆرکراوە.

عەبدولستار تاهیر شەریف, ساڵی 1935 لە کەرکوک لەدایکبووە، 2008/3/5  
لە کەرکوک تیرۆرکراوە.

کاوە گەرمیانی ساڵى 1981 لە کەالر لەدایکبووە،
2013/12/5 لە کەالر تیرۆرکراوە.
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تیرۆر | )2( حاڵەت
خۆکوشتن | )1( حاڵەت
شەهیدبوون | )2( حاڵەت
دەستگیرکردن | )8( حاڵەت
برینداربوون | )3( حاڵەت
لێدان | )10( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )24( حاڵەت
هەڕەشە | )6( حاڵەت

ڕاپۆرتى نۆزدەیەم
)2017/6/30 - 2017/1/1(
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تیرۆر | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

نەناسراوەوە  کەسێکى  چەند  لەالیەن 
و  دەکرێت  تیرۆر  بەغدا  ش��ارى  لەناو 
بەغداد  و  ک��ەرک��وک  نێوان  ڕێگاى  لە 

تەرمەکەى فڕێدەدرێت.

بەغدا 2017/1/5 فریالنس نووسەر د. عەبدولقادر 
قەیسى

1

داعش  ش��ەڕى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
داعش  تەقەکردنى  بەهۆى  موسڵ  لە 
بەهۆکارى  ناوخانوێک  چوونە  و  لێیان 
تەقاندنەوەى خانووەکە گیان لە دەست 

دەدەن.

موسڵ 2017/6/20 فریالنس  پەیامنێر
پەیامنێر

- بەختیار حەداد
- ستیفان فلینۆس

2

خۆکوشتن | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

بە  کافتریاکەى  لە  کارکردن  لەکاتى 
هۆى زۆرى قەرزدارییەوە خۆى کوشت.

هەولێر 2017/5/10 کوردسات پەیامنێر سۆران سەقزى 1

شەهیدبوون | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى ش��ەڕى 
بۆمبى  هۆى  بە  موسڵ  لە  داعش 

چێندراوەوە شەهید دەبێت.

موسڵ 2017/2/25 ڕووداو پەیامنێر شیڤا زکرى گەردى 1

هەواڵەکان،  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
شەهید  گوللە  بەرکەوتنى  بەهۆى 

دەبێت.

شەنگال - 
موسڵ

2017/3/23 ڕۆژنیوز پەیامنێر نوژیان ئۆرهان 2

دەستگیرکردن  | )8( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕووماڵکردنى  لەکاتى  خەبات  لەقەزاى 
گ���ردب���وون���ەوەى ه��اواڵت��ی��ان ل��ە دژى 
کۆمپانیایەکى تورکى، لەالیەن هێزێکى 
کاتژمێر  نیو  م��اوەى  بۆ  زێرەڤانییەوە 

دەستبەسەر دەکرێن

هەولێر 2017/1/11 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێبوار کاکەیی
- کارزان کەریم

1

کارمەندانى  ل��ەالی��ەن  ش��ار  لەکەمپى 
کاتژمێر   2 م���اوەى  ب��ۆ  ک��ەم��پ��ەک��ەوە 
دەستبەسەر  و  دەک��رێ��ن  دەستبەسەر 
کەلوپەلە ڕۆژنامەوانییەکانیاندا دەگرن.

دهۆک 2017/1/28 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- بەهار حسێن
- محەمەد سدقى

2
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لەکاتى بەدواداچوون بۆ حاڵەتى دزیکردن 
بەنگالدیشى،  هاواڵتیەکى  لەچەند 
لەالیەن هێزێکى ئاسایش بۆ ماوەى 20 

خولەک دەستبەسەر دەکرێن.

هەولێر 2017/2/5 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- شێرزاد عەبدوڵاڵ
- محەمەد ئیدریس

3

لە  خۆپیشاندانێک  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
دیڤان  فندق  لەبەرامبەر  شەنگال  سەر 
دەستگیر  کاتژمێرێک  چەند  بۆماوەى 

دەکرێن. 

هەولێر 2017/3/4 پەیامنێر

کامێرامان

- ئەحمەد زێبارى

- سوارە مەحمود

4

بەهۆى باڵوکردنەوەى ڕاپۆرتێک لەسەر 
 15 ماوەى  بۆ  گەرمیان  دادگاى  سکااڵى 

ڕۆژ زیندانى کرا.

کەالر 2017/5/22 NRT پەیامنێر ئارام بەختیار 5

لەسەر  ڕاپۆرتێک  باڵوکردنەوەى  دواى 
سکااڵى  ل��ەس��ەر  گ��ەرم��ی��ان،  دادگ����اى 
ڕۆژ  یەک  م��اوەى  بۆ  گەرمیان  دادوەرى 

دەستبەسەر دەکرێت.

کەالر 2017/6/4 NRT بەڕێوبەر ئاوات عەلى 6

دواى چوونى بۆ بەردەم دادگا بۆ ماوەى 
6 کاتژمێر دەستبەسەر دەکرێت.

هەولێر 2017/6/20 ستاندارد نووسەر مەسعود 
عەبدولخالق

7

ل��ە گ��ون��دى ئ��ااڵن��ەى س��ن��ورى حاجى 
پەکەکەوە  هێزەکانى  لەالیەن  ئۆمەران 
دەستگیردەکرێت  و ویستوویانە لەگەڵ 
هێزەکانى  لەالیەن  بەاڵم  بیبەن  خۆیان 
هێزەکانى  لە  ڕێگرى  دیموکرات  حزبى 

پەکەکە دەکرێت و ئازادى دەکەن.

سۆران 2017/6/12 ڕووداو پەیامنێر بەختار قادر 8

برینداربوون | )3( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ئۆپراسیۆنى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ڕزگ���ارک���ردن���ى م��وس��ڵ ب��ەه��ۆى 

بۆمبەوە بریندار دەبێت.

موسڵ 2017/1/17 IRAQ HURR پەیامنێر عەبدولحەمید زێبارى 1

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى ش��ەڕى 
بۆمبى  بەهۆى  موسڵ  لە  داعش 

چێندراوەوە بریندار دەبێت.

موسڵ 2017/2/25 ڕووداوو کامێرامان یونس مستەفا 2

ب��ەه��ۆى ب��ۆم��ب��ى ف��ڕۆک��ەی��ەک��ى بێ 
دەوروب���ەرى  لە  داع��ش��ەوە  فڕۆکەوانى 
ڕەققە دەکرێتە ئامانج و بریندار دەکرێت.

سوریا 2017/6/1 K24 پەیامنێر ڕەزوان بێزار 3

لێدان | )10(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى پێشێلکارى دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
لە  س��اڵ  س��ەرى  ئاهەنگەکانى 
چەند  لەالیەن  سالم،  شەقامى 
سوکایەتی  دواى  کەسێکەوە 
پێکردن بەیارى ئاگرین هێرشیان 
پەخشى  و  س���ەر  دەک��رێ��ت��ە 

ڕاستەوخۆیان پێ ڕادەگرن.

سلێمانى 2017/1/1 TV کوردستان پەیامنێر هێڤى هیوا 1
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خۆپیشاندەران  ڕۆشتنى  لەکاتى 
ب��������ۆب��������ەردەم وێ���س���ت���گ���ەى 
بەرهەمهێنانى کارەباى چەمچەماڵ 
ل���ەالی���ەن ه��ێ��زێ��ک��ەوە پ��ەالم��ار 
کەلوپەلە  دەستبەسەر  و  دەدرێ��ن 

ڕۆژنامەوانییەکانیاندا دەگیرێت.

چەمچەماڵ 2017/1/2 NRT

تۆڕى میدیایى 
کۆمەڵ

پەیامنێر
پەیامنێر

کامێرامان

- ڕزگار جەبار
- جەالل جەبارى

- ڕێبین محەمەد

2

ب����ەه����ۆى ب����اڵوک����ردن����ەوەى 
تۆڕى  لە  ڕەخنەئامێز،  نووسینى 
هێرش  فەیسبوک  کۆمەاڵیەتى 
ه��ەڕەش��ەو  و  س��ەرى  دەکرێتە 

ئەشکەنجەى دەدەن.

دهۆک 2017/1/10 ڕۆژنامەى ئەڤرۆ پەیامنێر کاروان باعەدرێ 3

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
لەسەر  هاواڵتیان  خۆپیشاندانى 
بارودۆخى ئابوورى، لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە لێیان دەدرێت.

بەردەڕەش 2017/1/15 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- دیفاع هەرکى
- ڕەیان ئەحمەد 

دەروێش

4

ی��ارى  ب��ەڕێ��وەچ��وون��ى  لەکاتى 
لەالیەن  زاخۆ  و  کەرکوک  نێوان 
یانەکە  ه����ەردوو  ه��ان��دەران��ى 

هێرش دەکرێتە سەریان.

زاخۆ 2017/2/17 سایتى وەرزشى 
مونتەداى 

عێراقى

پەیامنێر

پەیامنێر

- عادل سندى

- فیسەڵ محەمەد

5

لەکاتى ڕووماڵکردنى یارى نێوان 
یانەى نەورۆز و شێروانە لەالیەن 
مەدەنییەکانى  چاالکیە  هێزى 
دەک��رێ��ت��ە  ه��ێ��رش  سلێمانى 
سەرى و بەوهۆیەوە سەرى بەر 
بۆ  دەکەوێت  ئاسن  ستونێکى 

ماوەى 3 ڕۆژ بێ هۆش دەبێت.

سلێمانى 2017/3/16  TV کوردستان پەیامنێر نەشمیل محەمەد 6

نێوان  یارى  بەڕێوەچوونى  لەکاتى 
هەردوو یانەى شێروانە و پێشمەرگەى 
هەولێر، لەالیەن هێزەکانى پاراستنى 
و  سەرى  کرایە  هێرش  یاریگاکەوە، 
کامێرا  ت��ەواوى  ل��ەئ��ازاردان��ى،  جگە 
ڕۆژنامەوانییەکانى  پێداویستییە  و 

شکێندرا. 

کەالر 2017/3/30 کوردستانى 
نوێ

پەیامنێر هادى ئەحمەد 7

هەواڵى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
کۆچى دوایی نەوشیروان مستەفا 
فاروق،  نەخۆشخانەى  لەبەردەم 
گۆڕانەوە  الیەنگرانى  لەالیەن 
قسەى  و  ئیهانە  س�����ەرەڕاى 
دواتر  دەدرێ��ن،  پەالمار  نەشیاو 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 

ڕزگار دەکرێن.

سلێمانى 2017/5/19 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار یاسین
- محەمەد ئەمین

8

ناشتنى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
گردى  لە  مستەفا  نەوشیروان 
الیەنگرانى  لەالیەن  زەرگەتە، 
و  ئیهانە  س���ەرەڕاى  گ��ۆڕان��ەوە 
دەدرێن  پەالمار  ناشرین  قسەى 

و مایکەکەشیان دەشکێنن.

سلێمانى 2017/5/20 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار یاسین
- محەمەد ئەمین

9

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خۆپیشاندانى خەڵکى چەمچەماڵ، 
لەالیەن بەشێک لە خۆپیشاندەران 
هێزى  ل��ەالی��ەن  دوات���ری���ش  و 
دەدرێت،  پەالمار  لیواى سلێمانى 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  کەلوپەلە 
دواى  دەک����ەن  دەس��ت��ب��ەس��ەر 
کامێراکەیان  زۆر  هەوڵێکى 

بەشکاوى بۆ دەگەڕێننەوە.

چەمچەماڵ 2017/6/2 ڕووداو پەیامنێر سامان بەشارەتى 10
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 ڕێگەنەدان | )24(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل��ەک��ات��ى ه��ات��ن��ى س���ەرۆک���ى 
فەڕەنسا فرەنسۆ ئۆالند، لەالیەن 
پ��ڕۆت��ۆک��ۆڵ��ى س��ەرۆک��ای��ەت��ى 
کوردستان  هەرێمى  حکومەتى 
پەیوەندیەکانى  فەرمانگەى  و 
ک��ارە  لێکرا  ڕێ��گ��ری��ان  دەرەوە 
ئەنجام  ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ەی��ان 

بدەن.

هەولێر 2017/1/2 NRT پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- ئااڵ هۆشیار
- زانا شێرزاد

1

ک��ارە  جێبەجێکردنى  ل��ەک��ات��ى 
هێزە  لەالیەن  ڕۆژنامەوانییەکەى 
ئەمنییەکانەوە ڕێگرى لێدەکرێت.

بەردەرەش 2017/1/19 KNN پەیامنێر دیفاع هەرکى 2

ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  مەبەستى  ب��ە 
ت���ۆپ���ب���اران���ک���ردن���ى ن���اوچ���ە 
سیدەکان،  ناحیەى  سنورییەکانى 
لەالیەن بازگەى بەربەزین وێڕاى 
ڕێگرى و هەڕەشە،  دەست بەسەر 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  کەلوپەلە 
دادەگ����رن و ڕێ��گ��ەن��ادەن ک��ارە 
ئەنجام  ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ەی��ان 

بدەن.

سۆران 2017/1/27 KNN پەیامنێر
کامێرامان

-  خاڵس فکرى
- ئەشقى سورچى

3

و  ڕووم��اڵ��ک��ردن  مەبەستى  ب��ە 
لەسەر  ڕاپۆرتێک  ئامادەکردنى 
بەتایبەت  ن��اوچ��ەک��ە  ڕەوش����ى 
قەزاى  بە  سەر  سنونێى  ناحیەى 
پێشمەرگە  ل��ەالی��ەن  ش��ن��گ��ال 
دەس�����ت ب���ەس���ەر ک��ەل��وپ��ەل��ە 
ڕۆژنامەوانییەکانیاندا دەگیرێت و 

هەڕەشەیان لێدەکرێت.

دهۆک 2017/2/3 بادینان سات پەیامنێر
کامێرامان

- ئیلهام حەسەن
- خەلەف موراد

4

تیمى  دەرکردنى  و  ڕێگریکردن 
پەیام   کەناڵى  ڕۆژنامەنووسى 
مەڕاسیمى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
یادى ڕۆژى ژنان لە هۆڵى سەعد 

عەبدوڵاڵ.

سۆران 2017/3/8 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- وەلى سەلیم
- موتەلیب خۆشەوى

5

ل���ەک���ات���ى ه��ات��ن��ى ه��ێ��زێ��ک��ى 
پێشمەرگە و تورکیا، لەالیەن هێزە 
کارە  ڕێگەنادەن  ئەمنییەکانەوە 
ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن.

سۆران 2017/3/13 KNN پەیامنێر خاڵس فکرى 6

ب���ەردەڕەش  ق���ەزاى  ئاسایشى 
ڕێگرییان لێکرد بچێت بۆ باشیک 
بەمەبەستى ڕووماڵکردنى وەفدى 
کونسڵخانەى ئەمریکا بۆ باشیک.

بەردەڕەش 2017/3/14 KNN پەیامنێر دیفاع هەرکى 7
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لەالیەن  بولبولى  پارکى  لەناو 
ڕێگریان  ئەمنییەکانەوە  هێزە 
ل��ێ��دەک��رێ��ت ل��ە ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
گردبوونەوەى چاالکوانانى قەزاى 
بەرامبەر  ناڕازییەک  وەک  سۆران 
پێشێلکارییەکانى سوپاى تورکیا.

سۆران 2017/3/19 KNN پەیامنێر خاڵس فکرى 8

کەمپى  ئ��اس��ای��ش��ى  ل���ەالی���ەن 
ح��ەس��ەن ش���ام���ەوە ڕێ��گ��رى و 
پەیام  کەناڵى  تیمى  دەرکردنى 
ڕووماڵکردنى  لەکاتى  دەکرێت 
س���ەردان���ى ن��وێ��ن��ەرى ن��ەت��ەوە 
ئاوارەکان  بۆالى  یەکگرتووەکان 

لە کەمپى ناوبراو.

موسڵ 2017/3/31 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- ئاراس عەزیز
- یونس عەبدوڵاڵ

9

تیمى  دەرک��ردن��ى  و  ڕێگریکردن 
پەیام  کەناڵى  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
ه��ەواڵ��ى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  لەکاتى 
لە  ئاینى  مامۆستایانى  دەرکردنى 
مزگەوتى جودى، دەستبەسەرکردنى 
و  ک���ام���ێ���رام���ان  و  پ��ەی��ام��ن��ێ��ر 

کەرەستەکانى ڕاگەیاندن.

هەولێر 2017/4/4 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- وەلى سەلیم
- موتەلیب خۆشەوى

10

ڕێگریکردن لەکاتى ڕووماڵکردنى 
شۆفێرانى  ل��ەالی��ەن  ن��اڕەزای��ی 
م�����ەرزى ئ��ی��ب��راه��ی��م خ��ەل��ی��ل 

بەبیانووى نەبوونى مۆڵەتەوە.

ئیبراهیم 
خەلیل

2017/4/16 KNN پەیامنێر دیفاع هەرکى 11

پ��اس��ەوان��ى  پۆلیسى  ل��ەالی��ەن 
دهۆک ڕێگریان لێدەکرێت کە بە 
مەبەستى لێدوان وەرگرتن لەسەر 
سیستەمى تەندروستى و کێشەى 

هاواڵتیان چوبوونە ئەو شوێنە. 

دهۆک 2017/4/23 کوردسات پەیامنێر
کامێرامان

- نژیار محەمەد سەلیم
- نیوار عەبدولکەریم

12

هێزە  ل���ەالی���ەن  ڕێ��گ��ری��ک��ردن 
مەبەستى  ب��ە  ئەمنییەکانەوە 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى چ��االک��ی��ی��ەک��ى 
بۆ  خ���ازر  کەمپى  ل��ە  ه��ون��ەرى 

ئاوارەکان سازکرابوو.

کەمپى خازر 2017/4/28 NRT پەیامنێر ڕێناس عەلى 13

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خۆپیشاندەرانى دەرچوانى یەکەم 
زانکۆکان  سێیەمى  و  دووەم  و 
وەزیران،  ئەنجومەنى  لەبەردەم 
زێرەڤانییەوە  هێزێکى  لەالیەن 
پەلە  و  ک���ەل  ب��ەس��ەر  دەس���ت 
و  دادەگ��رن  ڕۆژنامەوانییەکەیان 
پاش 20 خولەک کەلوپەلەکانیان 
ب����ۆ دەگ����ەڕێ����ن����ن����ەوە ب����ەاڵم 
ئێستا  ت��اوەک��و  میمۆریەکەیان 

نەگەڕاندۆتەوە.

هەولێر 2017/5/14 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- شێرزاد عەبدوڵاڵ
- محەمەد ئیدریس

14

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
ق���ەرەداغ  خۆپیشاندانەکانى 
ئاسایشەوە  هێزەکانى  لەالیەن 

ڕێگریان لێدەکرێت.

قەرەداغ 2017/5/17 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- ئەبوبەکر حوسێن
- هەڵۆ جەبارى

15
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تیمى  دەرکردنى  و  ڕێگریکردن 
پەیام  کەناڵى  ڕۆژنامەنووسى 
پێشانگاى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 

بازرگانى نێودەوڵەتى.

هەولێر 2017/5/20 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- ئاراس عەزیز
- موتەلیب خۆشەوى

16

ب��ە م��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
گ����ردب����وون����ەوەى پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە 
مەڵبەندى  لەبەردەم  دێرینەکان 
ن��ی��ش��ت��ی��م��ان��ى  ی��ەک��ێ��ت��ى  3ى 
کوردستان، لەالیەن پاسەوانەکانى 
هەڕەشەیان  و  ڕێگرى  مەڵبەند 
ک��ارە  ڕێ��گ��ەن��ادەن  و  لێدەکرێت 
ڕۆژنامەوانییەکەیان ئەنجام بدەن.

هەولێر 2017/5/21 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- محەمەد ئیدریس

17

لێدوان  وەرگرتنى  مەبەستى  بە 
ل��ە دک��ت��ۆر م��ح��ەم��ەد ش��وان��ى 
ل��ە ک��ۆل��ێ��ژى ئ��اداب��ى زان��ک��ۆى 
س��ەاڵح��ەدی��ن، ل��ەالی��ەن ڕاگ��رى 
و  دەرەوە  دەرک��ران��ە  کۆلێژەکە 
لەکاتێکدا  لێکردوون  هەڕەشەى 
خۆیان ڕێگەیانداوە بچنە ژوورەوە.

هەولێر 2017/5/22 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- زانا شێرزاد

18

لە  ڕیفراندۆم  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لەالیەن  نەمر  بارزانى  قوتابخانەى 
و  دەرک����ران   بنکەکەوە  ئاسایشى 
ڕێگەیان نەدا کارە ڕۆژنامەوانییەکەیان 
مۆڵەتى  کاتێکدا  لە  ب��دەن  ئەنجام 

کۆمسیۆنیان هەبووە.

هەولێر 2017/5/25 NRT پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- ڕێناس عەلى

- محەمەد ئیدریس

19

ڕێ��گ��رى ک����ردن ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى 
خۆپیشاندانەکانى  ڕووماڵکردنى 
پەیمانگاى  ناوخۆییەکانى   بەشە 
تەکنیکى کۆیە، لەالیەن پۆلیسەوە 
بەسەر  و دەست  دەدرێت  پەالمار 
ڕۆژنامەوانییەکەى  کەلوپەلە 
گرتە  ل��ە  زۆرێ����ک  و  دادەگ�����رن 

ڤیدیۆییەکانى دەسڕنەوە. 

کۆیە 2017/6/9 NRT پەیامنێر خالید محەمەد 20

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
سەیدسادق  خۆپیشاندانەکانى 
ئاسایشەوە  هێزەکانى  لەالیەن 

ڕێگریان لێدەکرێت.

سەیدسادق 2017/6/20 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- ئەبوبەکر حوسێن
- هەڵۆ جەبارى

21

ش��ەوى  ئ��اک��رێ  ئەوقافى  ل��ەالی��ەن 
لێکراوە  ڕێ��گ��رى  ڕەم����ەزان  27ى 
بەڕێوەچوونى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ە 
ڕێوڕەسمى شەوى )الیلە القدر( بکات.

ئاکرێ 2017/6/21 KNN پەیامنێر دیفاع هەرکى 22

هاوینە  ل��ە  ئەمنیەکان  ه��ێ��زە 
کرد  ڕێگریان  جوندیان  ه��ەوارى 
پەخشى ڕاستەوخۆ ئەنجام بدەن.

سۆران 2017/6/27 NRT پەیامنێر عەبدۆ ڕۆستایی 23

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
هاواڵتیەک  تەرمى  هێنانەوەى 
کە لە ڕووبارى گەلى عەلى بەگ 
پاسەوانەکانى  لەالیەن  خنکابوو، 
ماوەى  بۆ  ئاشتى  نەخۆشخانەى 
لە  لێدەکرێت  ڕێگرى  کاتژمێر   2

چونەژوورەوەى بۆ نەخۆشخانە.

سۆران 2017/6/30 پەیام پەیامنێر ئازاد ئۆمەراوەیی 24
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هەڕەشە | )6(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ڕاپۆرت  ئامادەکردنى  لەکاتى 
لەسەر ئەو قوتابییەى لەالیەن 
دراب��وو،  لێى  مامۆستاکەیەوە 
لەالیەن دوو کەس هەڕەشەى 
دەرک���ردن���ی���ان  و  ک��وش��ت��ن 
نیشتەجێبوون  شوێنى  ل��ە 
لێدەکەن، کە خۆیان بە خزمى 

مامۆستاکە ناساندووە.

هەولێر 2017/1/24 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێبوار کاکەیی
- کارزان کەریم

1

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان  خۆپیشاندانەکانى 
یەکێتى  بارەگاى  سوتاندنى  و 
ن��ی��ش��ت��ی��م��ان��ى ک��وردس��ت��ان، 
حزبە  ئەو  چەکدارێکى  چەند 
بدەن  پەالماریان  دەیانەوێت 
خۆپیشاندەران  لەالیەن  بەاڵم 

پارێزگاریان لێدەکرێت.

پیرەمەگرون 2017/2/18 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ژاڵە محەمەد
- ڕێباز ئیبراهیم

2

کەسێکى  چ��ەن��د  ل���ەالی���ەن 
ن���ەن���اس���راوەوە ه��ەڕەش��ەى 
کوشتنى لێدەکرێت و تەقە لە 

ماڵەکەشى دەکرێت.

سلێمانى 2017/3/11 فریالنس ڕۆژنامەنووس هێمن کەریم 3

ئاسایشى قەزاى دەربەندیخان 
ڕێ����گ����ری����ان ل���ێ���ک���ردن ل��ە 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى دۆزی��ن��ەوەى 
بە  سەر  کە  گەنجێک،  تەرمى 
ب��ووە  داع���ش  تیرۆریستانى 
بەتەلەفۆن هەڕەشەى لێکراوە.

دەربەندیخان 2017/4/7 KNN پەیامنێر پاڤێڵ عەبدولڕەحمان 4

ل���ەالی���ەن ب��ن��ەم��اڵ��ەی��ەک��ى 
گەرمیانییەوە، بەچەک هەڵیان 
ک��وت��اوەت��ە س��ەرم��اڵ��ەک��ەی و 
ه��ەڕەش��ەی��ان ل��ێ��ک��ردووە و 
دەس��ت��ی��ش��ی��ان ب��ەس��ەر ک��ەل 
ڕۆژنامەوانییەکەى  پەلە  و 

گرتووە.

کەالر 2017/5/15 NRT پەیامنێر ئارام بەختیار 5

لە  ن��ووس��ی��ن��ێ��ک  ب���ەه���ۆى 
گوایە  پرێس  لڤین  سایتى 
وەک  ن��ووس��ی��وی��ەت��ى،  ئ���ەو 
ک����اردان����ەوەی����ەک ل��ەالی��ەن 
کوتاوەتە  هەڵیان  هێزێکەوە 
ئەنجامدا  لە  و  ماڵەکەى  سەر 

برایەکى دەستگیردەکرێت.

هەولێر 2017/6/22 کوردستانى 
نوێ

ڕۆژنامەنووس سەرتیپ جەوهەر 6
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى نۆزدەیەم

)2017/6/30 - 2017/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

3 2 تیرۆر  1

1 1 خۆکوشتن 2

2 2 شەهیدبوون 3

12 8 دەستگیرکردن 4

3 3 برینداربوون 5

16 10 لێدان 6

40 24 ڕێگەنەدان 7

8 6 هەڕەشە 8

85 56 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى نۆزدەیەم
بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2017/6/30 - 2017/1/1(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى 
پێشێلکارى

ژ

)1(بەغدا – )1(موسڵ - د. عەبدولقادر قەیسى – بەغدا – 
2017/1/5

- بەختیار حەداد – موسڵ – 
2017/6/20

- ستیفان فلینۆس - موسڵ – 
2017/6/20

1 2 تیرۆر  1

)1(هەولێر 0 1 خۆکوشتن 2

)2(موسڵ 1 1 شەهیدبوون 3

)1(  – )2(سلێمانى   - )5(هەولێر 
دهۆک

1 11 دەستگیرکردن 4

)2(موسڵ – )1(سوریا 0 3 برینداربوون 5

)7(سلێمانى – )3(دهۆک 2 14 لێدان 6

)6(  – )2(سلێمانى   - )14(هەولێر 
دهۆک  )2(موسڵ

4 36 ڕێگەنەدان 7

)2(هەولێر - )4(سلێمانى 1 7 هەڕەشە 8

)22(هەولێر - )15(سلێمانى – )10(
 – )1(بەغدا   – )7(موسڵ   – دهۆک 

)1(سوریا

10
 

75 کۆى گشتى
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تیرۆر | )1( حاڵەت
سوتاندن | )3( حاڵەت
ڕاگرتنى پەخش | )5( حاڵەت
دەستگیرکردن | )12( حاڵەت
برینداربوون | )2( حاڵەت
لێدان | )15( حاڵەت
ڕێگەنەدان | )30( حاڵەت
هەڕەشە | )9( حاڵەت
تااڵنکردن | )5( حاڵەت

ڕاپۆرتى بیستەم
)2017/12/31 - 2017/7/1(
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تیرۆر | )1( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

و  عێراق  سوپاى  هێرشى  دواى 
حەشدى شەعبى بۆ ناوچەکە لەالیەن 
بەبەرچاوى  نەناسراوەوە  هێزێکى 
بە  کەسوکارەکەیەوە  و  خێزان 
چەقۆ  بە  دڕاندانە  زۆر  شێوەیەکى 

شەهید دەکرێت.

داقوق 2017/10/29 TV کوردستان کامێرامان ئەرکان شەریف 1

سوتاندن | )3( حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

خۆپیشاندەرانى  ل��ەالی��ەن 
هێرشدەکرێتە  کۆیە  قەزاى 
سەریان و تەواوى نوسینگەکە 

دەسوتێندرێت.

کۆیە 2017/9/19 KNN نووسینگەى 1

دواب����������ەدواى پ��ش��ێ��وى و 
ڕووداوەک���ان���ى خ��ورم��ات��وو، 
حەشدى  لەالیەن  ماڵەکەى 
و  دەسوتێندرێت  تورکمانى 

دەتەقێندرێتەوە.

خورماتوو 2017/10/17 گەلى کوردستان پەیامنێر و 
کامێرامان

هاوکار حەسەن 
ئەمین

2

کەسێکى  چ��ەن��د  ل��ەالی��ەن 
ن����ەن����اس����راوەوە ه��ێ��رش 
دەک������رێ������ت������ەس������ەرى و 

دەسوتێندرێت.

هەولێر 2017/10/30 NRT نوسینگەى 3

ڕاگرتنى پەخش | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى پێشێلکارى بەروارى پێشێلکارى دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

لەالیەن وەزارەتى ڕۆشنبیرى بەپێى فەرمانى ژمارە )619( 
DVBT/( بڕیارى ڕاگرتنى پەخشى کەناڵەکە لەسەر تۆڕى
T2(  بۆماوەى یەک هەفتە لەسەرانسەرى کوردستان درا، 
کە ناکۆکە لەگەڵ یاساى کارى ڕۆژنامەنووسى ژمارە 35ى 

ساڵى 2007

لەسەرانسەرى 
کوردستان

2017/8/28 NRT 1

و  خراوەتەسەر  تەشویشى  نادیارەوە  الیەنێکى  لەالیەن 
بۆتەهۆى ڕاگرتنى پەخشەکەیان بۆماوەیەکى کورت.

دهۆک 2017/9/2 بادینان سات 2

دوابەدواى ڕووماڵکردنى ڕووداوەکانى کەرکوک و خورماتوو، 
دەستەى ڕاگەیاندن و گەیانى عێراق بە ژمارە 9714/5/4/7 

بڕیارى ڕاگرتنى پەخشى هەردوو کەناڵەکەى دا.

بەغداد 2017/10/23 ڕووداو
K24

3

پەخشى  و  کەناڵەکە  سەر  هەڵیکوتایە  ئەمنى  هێزێکى 
کەناڵەکەى ڕاگرت و سەرجەم کارمەندانى لەناو بارەگاى 

سەرەکى دەستبەسەر کرد. 

سلێمانى 2017/12/19 تۆڕى میدیایی نالیا 4

پەخشەکەى،  ڕاگرتنى  و   NRT سەر  هەڵکوتانە  لەکاتى 
 NRT بەهۆیەوە لینکى ئەم کەنااڵنەش لەگەل سێرڤەرى

پەخشەکەیان وەستا.

سلێمانى 2017/12/19 بانگەواز
NRT2

NRT Arabic
Radio NRT

ڕێگا
پەیام
سپێدە
عەشتار

5
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دەستگیرکردن | )12( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

گردبوونەوەیەک  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لەبەردەم دادگاى دهۆک کە کەسوکارى 
لەالیەن  داب��وو  ئەنجامیان  زیندانییان 
پۆلیسەوە هەردوو تیمەکە بۆماوەى یەک 
کاتژمێر دەستبەسەرکران و تەواوى کەل 
و پەلى ڕۆژنامەوانییەکەیان لێسەندرا و 
بکەن  ڕووداوەک��ە  ڕووماڵى  نەیانهێشت 

دواتر ئازاد کران.

دهۆک 2017/7/2 KNN
KNN

NRT
NRT

پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان

- زێرەڤان بەرگارى
- جوان ئەحمەد 

ئیبراهیم
- دڵشاد هیمۆ

- بەهێز ئاکرەیی

1

ب����ە م���ەب���ەس���ت���ى رووم���اڵ���ک���ردن���ى 
دژى  ئۆمەران  حاجى  لە  خۆپیشاندانێک 
ڕێگرى  وێ���ڕاى  م��ەرزەک��ە،  داخستنى 
پەلى  و  ک��ەل  بەسەرداگرتنى  دەس��ت 
کاتژمێر   2 بۆماوەى  ڕۆژنامەوانییەکەى 

دەست بەسەر دەکرێت.

سۆران 2017/10/17 NRT پەیامنێر عەبدۆ ڕۆستایی 2

و  عێراقیەکان  ه��ێ��زە  هێرشى  دواى 
ناحیەى  ن��زی��ک  ل��ە  شەعبى  ح��ەش��دى 
پێشمەرگە  هێزێکى  ل��ەالی��ەن  پ��ردێ 
و  ک��ران  دەستبەسەر  کاتژمێر   2 ب��ۆ 
پەلە  و  ک��ەل  ب��ەس��ەر  گیرا  دەستیش 

ڕۆژنامەوانییەکانیان. 

کۆیە 2017/10/20 NRT پەیامنێر خالید محەمەد 3

خۆپیشاندانەکانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هێزەئەمنیەکانەوە  لەالیەن  سلێمانى 
دەستگیر  کاتژمێر   8 نزیکەى  بۆماوەى 

دەکرێت.

سلێمانى 2017/12/18 NRT پەیامنێر کریفان فەرمان 4

خۆپیشاندانەکانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ئەمنیەکانەوە  هێزە  لەالیەن  هاواڵتیان، 
بۆماوەى نیوکاتژمێر لە بەڕێوەبەرایەتى 
قەاڵدزێ دەستگیر  فریاکەوتنى  پۆلیسى 

دەکرێت.

قەاڵدزێ 2017/12/19 ڕۆژنیوز پەیامنێر عەلى قادر 5

لەکاتى قسەکردن سەبارەت بەداخستنى 
نوسینگەى  ب��ەردەم  لە   NRT کەناڵى 
هێزێکى  لەالیەن  کوردستان  پەرلەمانى 
ئەمنیەوە بانگ دەکرێت و دەست بەسەر 
NRTی��ە  پەیامنێرى  ن��اوب��راو  دەک��رێ��ت، 
گەڕاوەتەوە  بەسەردانێک  ئەمریکا  لە 

کوردستان.

سلێمانى 2017/12/20 NRT پەیامنێر سەرکەوت 
شەمسەدین

6

کارى  و  کەس  سەردانیکردنى  لەکاتى 
ئاسایش  هێزێکى  لەالیەن  سلێمانى  لە 
 4 بۆماوەى  لێدان  و  ئیهانە  س��ەرەڕاى 

کاتژمێر دەستبەسەر دەکرێت.

سلێمانى 2017/12/21 NRT پەیامنێر هێرش قادر 7

سلێمانى  ئاسایشى  هێزێکى  لەالیەن 
ئێستا  تاکو  ب��ەاڵم  دەکرێت،  دەستگیر 

هۆکارى گرتنەکەى ئاشکرا نەکراوە.

سلێمانى 2017/12/23 NRT پەیامنێر باهۆز نەسرەدین
)باهۆز کوردە(

8

لە  بەشداریکردن  و  هاندان  بەتۆمەتى 
لەالیەن  هاواڵتیان،  خۆپیشاندانەکانى 
ئاسایشى شارەزوور بۆماوەى 8 کاتژمێر 
دەستگیردەکرێت و دەبرێتە زیندانیەکى 
تاکەکەسى دواى لێکۆڵینەوە، ئەشکەنجە 

دەدرێت.

هەڵەبجە 2017/12/23 فریالنس پەیامنێر درەو مەهدى 9
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فرۆکەخانەى  ل��ە  ڕۆشتنیان  لەکاتى 
هێزە  ل��ەالی��ەن  ب��ەغ��دا  ب��ۆ  سلێمانى 
دەستگیر  فرۆکەخانە  ئەمنییەکانى 

دەکرێن.

سلێمانى 2017/12/24 NRT ڕۆژنامەنوووس
ڕۆژنامەنووس

- سوهەیب ئەحمەد
- خەبات نەوزاد

10

ب����ەت����ۆم����ەت����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
قەزاى  هاواڵتیانى  خۆپیشاندانەکانى 
کۆیە لە 2017/5/19، لەالیەن ئاسایشەوە 

ئەمرى گرتنیان بۆ دەردەچێت

کۆیە 2017/12/24 KNN

NRT

پەیامنێر
پەیامنیر

- ئارى سابیر
- خالید محەمەد

11

لەکاتى  سلێمانى  دادگ��اى  ب��ەردەم  لە 
گیرانى  ب��ەه��ۆى  دەرب��ڕی��ن  ن��اڕەزای��ی 
و   NRT داخستنى  و  رۆژنامەنووسان 
بۆماوەى  عەبدوالوحید  شاسوار  گیرانى 

13 کاتژمێر دەستگیر دەکرێن.

سلێمانى 2017/12/24 فریالنس
فریالنس

پەیامنێر
پەیامنێر

-  دلێر عەبدوڵاڵ
- کاروان کاکل

12

برینداربوون | )2( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

سوپاى  هێرشى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
بۆسەر  شەعبى  ح��ەش��دى  و  ع��ێ��راق 

شارۆچکەى پردێ بریندار دەکرێت.

پردێ 2017/11/17 فەرەنس کامێرامان جوناسان 
راجیسبیرت

1

لەکاتى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى 
هاواڵتیان لە شەقامى مەولەوى، لەالیەن 
مەدەنییەکانەوە  چ��االک��ە  پۆلیسى 
و  دەدرێ���ت  لێى  پالستیک  بەگوللەى 

بریندار دەکرێت.

سلێمانى 2017/12/18 ڕۆژنیوز کامێرامان دانا عومەر 2

لێدان | )15( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لە  ڕاستەوخۆ  پەخشى  لەکاتى 
خۆپیشاندانێکى  ڕووماڵکردنى 
کەلەکچى  ناحیەى  هاواڵتیانى 
لەدژى  شێخان  ق��ەزاى  سەربە 
نەبوونى کارەبا لەالیەن چەند 
دەکرێتە  هێرشیان  کەسێکەوە 
لەوەى پەخشەکەى  سەر، جگە 
پەیامنێرەکەش  لە  ڕادەگ���رن 

دەدەن 

دهۆک 2017/7/4 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- دیفاع هەرکى
- رەیان ئەحمەد دەروێش

1

کەسێکى  چ��ەن��د  ل���ەالی���ەن 
ن�����ەن�����اس�����راوەوە ه��ێ��رش 
بەسەختى  و  دەکرێتەسەرى 

بریندار دەکرێت

هەولێر 2017/7/10 فریالنس ڕۆژنامەنووس ئیبراهیم عەباس 2
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ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
دووکانەکانى  کۆبوونەوەیەکى 
ن����اوب����ازاڕى زاخ����ۆ ل��ەالی��ەن 
بەتوندى  ئاسایشەوە  هێزێکى 
سوکایەتى  و  دەدرێن  پەالمار 
زۆریان دەرهەق کرا، هەروەها 
پەلى  و  کەل  ت��ەواوى  کامێراو 
ڕۆژن��ام��ەوان��ى ب��ەزەب��رى هێز 
دەستى  و  دەسەندرێت  لێیان 
دوو  پ��اش  دەگیرێت،  بەسەر 
ڕۆژ بە شکاوى کەرەستەکانیان 

دەدەنەوە.

زاخۆ 2017/7/31 KNN پەیامنێر حوسێن حەسەن 3

لەکاتى خۆپیشاندانى هاواڵتیان 
سەر  قەدشێ  کۆمەڵگەى  لە 
لەالیەن  سەرسنگ  بەناحیەى 
ن��ەن��اس��راو  کەسێکى  چ��ەن��د 
ه��ێ��رش��ى ک���راوەت���ە س���ەر و 
ڕۆژنامەوانیەکەى  کەلوپەلە 

دەشکێندرێت.

سەرسەنگ 2017/8/ NRT پەیامنێر نیهاد ئیسماعیل مستەفا 4

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
گ�����ەڕان�����ەوەى ه���اواڵت���ی���ان 
ب��ۆش��ارى ک��ەرک��وک ل��ەالی��ەن 
هێرشیان  ئ��وت��وم��ب��ێ��ل  س��ێ 
کەل  سەرجەم  سەر،  کراوەتە 
و پەلە ڕۆژنامەوانییەکانیان لێ 
ڤیدیۆیەکانى  و  وێنە  ب��ردوون 
ب��ردووە  کامێراکەشیان  ن��او 
پ��ەن��ج��ەى دەس���ت���ى چ��ەپ��ى 

کامێرامانەکەشیان شکاندووە.

هەولێر 2017/9/28 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێبوار کاکەیى
- کارزان کەریم

5

دووبارە  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هاونیشتیمانیانى  ئاوارەبوونى 
لەالیەن  کەرکوک و خورماتوو، 
بەجلى  چ���ەک���دار  ه��ێ��زێ��ک��ى 
دەدرێ��ن  پەالمار  کوردییەوە، 
لێدەسندرێت   کامێراکەیان  و 
دوات���ر  زۆر  ب��ەه��ەوڵ��ێ��ک��ى  و 

وەریدەگرنەوە.

بازگەى بان 
مەقان

2017/10/18 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- جەمال ئەحمەد جەمیل
- ئاالن محەمەد

6

ب����ەه����ۆى دروس���ت���ب���وون���ى 
سەر  هێرشکردنە  و  پشێوى 
چەند  ل��ەالی��ەن  پ��ەرل��ەم��ان، 
ک��ەس��ێ��ک��ى ن���ەن���اس���راوەوە 
ه��ێ��رش��ک��رای��ە س���ەری���ان و 
س���ەرەڕاى ئ��ازاردان��ی��ان کەل 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە  و 

دەشکێندرێت.

هەولێر /10/30-29
2017

KNN
KNN

NRT

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر

- ساڵح محەمەد کەژۆ هەرکى
- بورهان عەبدوڵاڵ کەریم

- ڕێبوار کاکەیی

7

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خۆپیشاندانەکانى مامۆستایانى 
پ��ەروەردەى  لەبەردەم  ن��اڕازى 
مامۆستایانى  لەالیەن  ڕۆژئاوا، 
ن����اڕازى پ��ەالم��ار دەدرێ����ت و 
پێدەڵێن،  ن��ەش��ی��اوی  ق��س��ەى 
هێزى چاالکیە مەدەنییەکانەوە 
ل��ە دەس���ت خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران 

ڕزگاری دەکەن.

سلێمانى 2017/11/1 K24 پەیامنێر مونیر سەلیم 8
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ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان  خۆپیشاندانەکانى 
ئەمنى  ه��ێ��زێ��ک��ى  ل���ەالی���ەن 
سەرەڕاى  لێدان و ڕێگریکردن 
نیو  و  کاتژمێر  یەک  بۆماوەى 

دەستبەسەر دەکرێت.

سەیدسادق 2017/12/18 KNN پەیامنێر ئەبوبەکر حوسێن 9

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان،  خۆپیشاندانەکانى 
لە  لێدوان  داواکردنى  لەکاتى 
ڕانیە  ئاسایشى  بەڕێوەبەرى 
لەالیەن ناوبراوەوە مۆبایلەکەى 
ل��ەس��ەر  و  ل��ێ��دەس��ەن��درێ��ت 
ئاسایش  بەڕێوەبەرى  داواى 
و  ل��ێ��ی��دەدەن  پاسەوانەکانى 
ب��ەه��ۆى ب��ری��ن��دارب��وون��ی��ەوە 
ڕەوانەى نەخۆشخانە دەکرێت.

ڕانیە 2017/12/18 سایتى 
خەندان

پەیامنێر دانا سۆفى برایم 10

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان  خۆپیشاندانەکانى 
لەالیەن  س��ەرا،  لەبەردەرکى 
یەالمار  ئەمنییەکانەوە  هێزە 
کامێراکەشیان  و  دەدرێ����ن 

لێدەسەندرێت.

سلێمانى 2017/12/19 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- جەالل محەمەد
- نزار ئەحمەد

11

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان  خۆپیشاندانەکانى 
ل���ەالی���ەن پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى 
نیشتیمانى  یەکێتى  مەڵبەندى 
کەل  پەالماردانیان  س��ەرەڕاى 
ڕۆژنامەوانییەکەیان  پەلە  و 

دەشکێندرێت.

هەڵەبجە 2017/12/19 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- وریا حەمە کەریم
- ژیار کامیل

12

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیانن  خۆپیشاندانەکانى 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
پەالمار دەدرێن و کامێراکەیان 
لەگەڵ  بەشکاوى  و  دەشکێنن 

خۆیانى دەبەن.

قەاڵدزێ 2017/12/19 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- سابیر عەبدوڵاڵ
- ئاوات عومەر

13

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
هاواڵتیان  خۆپیشاندانەکانى 
ل���ەالی���ەن م��ات��ۆڕ س��وارێ��ک��ى 
سەربازى  جلى  کە  دەمامکدار 
دەدرێ��ت،  پەالمار  لەبەردابوو 
ک��ام��ێ��راک��ەى  دەدات  ه���ەوڵ 
و  ناتوانێت  بەاڵم  لێبستێنێت 

دواتر سوکایەتى پێدەکات.

هەڵەبجە 2017/12/19 ئاژانسى 
ئەنادۆڵ

پەیامنێر سالم حەمەخان 14

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى ه��اواڵت��ی��ان 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
بەسۆندە  و  دەدرێ��ت  پەالمار 
و  دەدرێ��������ت  ل���ێ���ى  دار  و 
دەس��ت ب��ەس��ەر ک��ەل و پەلە 

ڕۆژنامەوانییەکەى دادەگرن

هەڵەبجە 2017/12/20 KNN کامێرامان عیساسان ئەحمەد 15
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ڕێگەنەدان | )30( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

لەکاتى سەردانیان بۆ شارى دەشتى 
ب��ەس��ەرک��ردن��ەوەى  ب��ۆ  بەهەشت 
ئ��اوارەک��ان��ى ک��ەرک��وک ل��ەالی��ەن 
ژم���ارەی���ەک ه���اواڵت���ى ڕێ��گ��ری��ان 
و  پێکرا  سوکایەتیان  و  لێدەکرێت 

مایک و کامێراکەیان لێسەندرا.

هەولێر 2017/7/10 سپێدە پەیامنێر
کامێرامان

-  بازیان بەرزنجى
- هۆشیار حوسێن

1

کۆنگرەى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لە  هەولێر  پارێزگارى  ڕۆژنامەوانى 

قەزاى چۆمان ڕێگرى لێکراوە.

چۆمان 2017/7/31 NRT پەیامنێر عەبدۆ حوسێن 
ڕۆستایی

2

ساڵیادى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  لەکاتى 
پ��ارت��ى دی��م��وک��رات��ى ک��وردس��ت��ان 
ئەمنییەکانەوە  ه��ێ��زە  ل��ەالی��ەن 

ڕێگرى و سوکایەتیان پێکراوە

سلێمانى 2017/8/16 NRT پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان
کامێرامان

- ژاڵە ئەحمەد
- ئاراس کاکل
- ئاڤار حەمید

- مەڵبەند ساالر

3

هەواڵەکانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
مەڕاسیمى  لە  حاجیان  س��ەف��ەرى 

بەڕێکردنیان ڕێگرییان لێدەکرێت.

هەولێر 2017/8/20 پەیام پەیامنێر
کامێرامان

- زریان سدیق
- یونس عەبدوڵاڵ

4

سەردانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ڕێگرى  هەرێم  سەرۆکى  جێگرى 
ئاسایشى  ل��ەالی��ەن  ل��ێ��دەک��رێ��ت 
دەستبەسەر  کاتژمێر   2 چۆمانەوە 

دەکرێت.

چۆمان 2017/8/21 NRT پەیامنێر عەبدۆ حوسێن 
ڕۆستایی

5

لەالیەن ستافى وەزارەتى بازرگانى 
لە  ن��ەدا  ڕێگەیان  پیشەسازى   و 
گواستنەوەى کۆنگرەى ڕۆژنامەوانى 
داواى  ل��ەس��ەر  لەکاتێکدا  وەزی���ر 

خۆیان ئامادەبوون لەو کۆنگرەیە.

هەولێر 2017/8/29 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- محەمەد ئیدریس

6

ترێ  فیستڤاڵى  سازدانى  لەکاتى 
لە  دەکرێت  تیمەکەیان  لە  ڕێگرى 
زۆربەى  کەچى  مۆڵ  فاملى  هۆڵى 
عێراقییەکان  و  ک���وردى  کەناڵە 
لەو شوێنە  بیانییەکانیش  تەنانەت 

ئامادەبوون.

دهۆک 2017/9/12 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- زێرەڤان بەرگارى
- محەمەد سدقى

7

هەواڵەکانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
لە  حاجیان  سەفەرى  گ��ەڕان��ەوەى 
لێیان  پێشوازیکردن  مەڕاسیمى 

ڕێگرى و سوکایەتیان پێکراوە.

هەولێر 2017/9/15 تۆڕى 
میدیاى 
کۆمەڵ

پەیامنێر
کامێرامان

- زریان سدیق
- یونس عەبدوڵاڵ

8

لەکاتى ڕووماڵکردنى برینداربوونى 
تۆپبارانکردنى  بەهۆى  کۆڵبەر  دوو 
پۆلیسەکانى  ل��ەالی��ەن  ت��ورک��ی��ا 
سۆران  فریاکەوتنى  نەخۆشخانەى 
ل��ێ��دەک��رێ��ت و ت����ەواوى  ڕێ��گ��رى 

ڤیدیۆکانى دەسڕنەوە.

سۆران 2017/9/17 پەیام پەیامنێر ئازاد ئۆمەراوەیی 9

بۆ  ڕیفراندۆم  بانگەشەى  لەکاتى 
مەسعود  وتارەکەى  گواستنەوەى 
لەالیەن  و  لێکراوە  ڕێگرى  بارزانى 
دەس��ت  سلێمانییەوە  ئاسایشى 

بەسەر کەرەستەکانیدا گیراوە.

سلێمانى 2017/9/20 NRT پەیامنێر کارزان تاریق 10
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ڕێ���گ���ری���ان ل���ێ���ک���راوە ل��ەک��ات��ى 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى چ��االک��ی��ی��ەک��ان��ى 

بانگەشەى ڕیفراندۆم.

هەولێر 2017/9/23 KNN پەیامنێر
کامێرامان

- شاخەوان محەمەد
- مفید فەیسەڵ

11

ڕیفراندۆم  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ل����ە ق���وت���اب���خ���ان���ەى ژی����ل����وان، 
ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش ب��ن��ک��ەک��ەوە 
ک��ارە  ن��ەدا  ڕێگەیان  و  دەرک���ران 
بدەن  ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەیان 
کۆمسیۆنیان  مۆڵەتى  لەکاتیکدا 

هەبوو.

هەولێر 2017/9/25 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێبوار کاکەیی
- کارزان کەریم

12

لە مەکتەب خالید کەرکوک، لەالیەن 
پێشمەرگە  هێزى  ئەفسەرێکى 

پەالمار دراوە و ڕێگرى لێکراوە.

کەرکوک 2017/9/25 KNN کامێرامان مەحمود ڕزگار محەمەد 13

کۆنفڕانسى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ن���ێ���ودەوڵ���ەت���ى ش��ێ��رپ��ەن��ج��ە لە 
دکتۆر  لەالیەن  شیراتۆن،  هۆتێل 
سەرپەرشتیارى  بەرزنجى،  باسک 
ک��ۆن��ف��ڕان��س ڕێ��گ��ەى ن���ەدا ک��ارە 
بدەن  ئەنجام  ڕوژنامەوانییەکەیان 
لە کاتێکدا لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى 
بانگهێشت  هەولێر  تەندروستى 

کرابوون.

هەولێر 2017/9/28 NRT پەیامنێر
کامێرامان

- هێرش قادر
- محەمەد ئیدریس

14

لەکاتى ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانى 
ل��ەالی��ەن  ن����أڕازى،  مامۆستایانى 
بەسەر  دەست  ئاسایش  هێزەکانى 

دوو کامێرادا دەگرن،.

سلێمانى 2017/10/1 KNN پەیامنێر گۆران عەبدوڵاڵ 15

ڕێگریکردن لە بەرامبەر چوونە ناو 
بیناى پارێزگارى کەرکوک.

کەرکوک 2017/10/16 ڕۆژنیوز ڕۆژنامەنووس سۆران محەمەد 16

لەکاتى سەرلەبەیانى ڕووماڵکردنى 
لەالیەن  کەرکوک  ناو  ڕووداوەکانى 
وێ���ڕاى  پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەوە  هێزێکى 
نەشیاو  ق��س��ەى  و  س��وک��ای��ەت��ى 

کامێراکەشیان دەشکێنن.

کەرکوک 2017/10/16 وار پەیامنێر
کامێرامان

- هەژار ڕەشید
- ئەریوان

17

عەسکەرى  حاکمى  بەبڕیارێکى 
ک����ەرک����وک )م���ع���ن ال���س���اع���دى( 
ک���ارە ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ان��ی��ان لێ 
ق��ەدەغ��ە دەک��رێ��ت و ف��ەرم��ان��ى 

دەستگیرکردنیان بۆ دەردەچێت.

کەرکوک 2017/10/17 وار
K24
K24
K24

فریالنس
سەندیکا

TV کوردستان
ڕووداو
ڕووداو
ڕووداو
K24
وار

K24
K24

پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
ئەندام
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان
کامێرامان
کامێرامان

- هەژار ڕەشید
- هێمن حەسەن دەلۆ

- سۆران کامەران
- عەباس جەمیل

- ئااڵ وشیار
- عەبدولستار جەبارى

- هەڵۆ جەبارى
- هەردى محەمەد
- هەڵکەوت عەزیز
- هیوا حسامەدین

- نەوزاد محەمەد حەسەن
- ئەحمەد عەزیز

- دڵشاد کەریم شەریف
- ئامان فەرمان

18
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پارکى  لە  کۆبوونەوەیەک  لەکاتى 
ڕێگرى  ئاسایشەوە  لەالیەن  ئازادى 
لێ کراوە،  دەستبەسەر کامێراکەیدا 
گیرا و هەموو وێنەکانیان سڕیەوە و 

پاش نیو کاتژمێر ئازاد کرا.

سلێمانى 2017/10/19 NRT پەیامنێر کارزان تاریق 19

ل��ەک��ات��ى رووم��اڵ��ک��ردن��ى دۆخ��ى 
هێزێکى  ل���ەالی���ەن  ن���اوچ���ەک���ە 
قسەى  س����ەرەڕاى  پیشمەرگەوە 
کارەکەیان  نەدا  ڕێگەیان  نەشیاو 

ئەنجام بدەن.

بانى مەقان 2017/10/21 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- هاوکار یاسین
- محەمەد ئەمین

20

ڕاپۆرتێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  دواى 
لەالیەن  خورماتوو،  ڕەوشى  لەسەر 
ه��ەڕەش��ەى  تورکمانى  ح��ەش��دى 
لە  ڕۆژنامەوانى  کارى  و  لێدەکرێت 

خورماتوو لێ قەدەغە دەکرێت.

سەاڵحەدین 2017/10/25 ڕووداو پەیامنێر هونەر ئەحمەد 21

کۆمەڵگەى  بەڕێوەبەرى  لەالیەن 
کارە  نەدراوە  ڕێگە  ئۆمەران  حاجى 
لەسەر  بکات  ڕۆژنامەوانییەکانى 

جموجۆڵى بازرگانى.

سۆران 2017/10/29 پەیام پەیامنێر ئازاد ئۆمەراوەیی 22

ڕێگرى لێکراوە لەکاتى ڕووماڵکردنى 
ئۆپەراسیۆنى قەرەتەپە لە حەمرین 

لەالیەن بەرپرسى میحوەرەوە. 

دیالە 2017/12/2 NRT پەیامنێر ئارام بەختیار عومەر 23

چاالکى  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ەک��ات��ى 
گەندەڵى  دژە  بۆ  ستۆپ  ڕێکخراوى 
ڕێگرى لێکراوە و لە هەمان کاتیشدا 

پەالمار دراوە.

هەولێر 2017/12/9 KNN پەیامنێر خاڵس فکرى 24

نەدرا  ڕێگە  س��ۆران  زانکۆى  لەالیەن 
کرێى  نرخى  گرانى  لەسەر  ڕاپۆرتێک 
خوێندنى ئێواران ئەنجام بدا و ڕێگەشى 

پێنەدرا لە زانکۆ بچێتە ژوورەوە.

سۆران 2017/12/10 NRT پەیامنێر عەبدۆ ڕۆستایی 25

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
ه��اواڵت��ی��ان،  خۆپیشاندانەکانى 
فرمێسک  گ��ازى  بەکارهێنانى  بە 
ئەمنیەکانەوە  هێزە  لەالیەن  ڕێژ 

بەردەکەون.

سلێمانى 2017/12/18

دواڕۆژ
دواڕۆژ

فریالنس
ڕادیۆى نەوا

NRT
ترت کورد
ئەنادۆڵ
ئەنادۆڵ
پەیام
NRT

خەڵک میدیا 
نێتۆرک
ڕووداو

فریالنس

پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر
کامێرامان
پەیامنێر

پەیامنێر
کامێرامان

- هۆگر کەمال
- حەمەسور

- زمناکۆ ئیسماعیل
- پێشکەوت عەبدولاڵ

- کارزان تاریق
- جەمال سەرگەتى
- محەمەد جەالل

- فەریق هەڵەبجەیی
- ئیحسان سابیر
- جەالل محەمەد

- نزار جەزا

- جەمال ئەحمەد
- دانا عومەر

26

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
لەالیەن  رواندز  خۆپیشاندانەکانى 
ه��ێ��زە ئ��ەم��ن��ی��ەک��ان��ەوە ڕێ��گ��رى 
لێدەکرێت کارە ڕۆژنامەوانییەکانیان 

ئەنجام بدەن.

رواندز
2017/12/18 رێگا

ڕێگا

NRT

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر

- سەردار جەبار
- نەریمان ئەسعەد

- عەبدۆ ڕۆستایی

27
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ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
لە  سلێمانى،  خۆپیشاندانەکانى 
ل��ەالی��ەن  ڕاس��ت��ەوخ��ۆدا  پەخشى 
ئ��اس��ای��ش��ەوە پ��ەخ��ش��ەک��ەی��ان پێ 
چەند  م����اوەى  ب��ۆ  و  ڕادەگ������رن 
و  کەل  بەسەر  دەست  کاتژمێرێک 
دادەگرن  ڕۆژنامەوانییەکەیان  پەلە 

و دواتر بۆیان دەگەڕێننەوە.

سلێمانى 2017/12/18 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- جەمال ئەحمەد
- هەرێم بورهان

28

ل����ە ک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خۆپیشاندانەکان،  لەالیەن هێزەکانى 
کە  لێدەکرێت  ڕێگرى  ئاسایشەوە 
ئەنجام  ڕۆژنامەوانییەکەى  ک��ارە 

بدات.

هەڵەبجە 2017/12/19 KNN پەیامنێر چۆمان عوسمان 
مەعروف

29

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
ه��اواڵت��ی��ان،  خۆپیشاندانەکانى 
لەالیەن  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  پەخشى  ل��ە 
کامێراکەیان  ئەمنى  هێزێکى 
دەبەن و دەست بەسەر کەل و پەلە 

ڕۆژنامەوانییەکانیان دادەگرن.

سلێمانى 2017/12/19 الغد 
ئیماراتى

پەیامنێر سوهەیب 30

هەڕەشە | )9( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ڕەوش������ى ئ���اوارەک���ان���ى 
خ��ورم��ات��وو،  و  ک��ەرک��وک 
ئەوەلێکى  موالزم  لەالیەن 
پ��ۆل��ی��س ه���ەرەش���ەی���ان 
لێدەکرێت کە نابێت ڕووماڵ 
پارێزگارى  بەهۆى  بکەن، 
چ���ەن���د چ��االک��وان��ێ��ک��ى 
مەدەنى و ڕۆژنامەنووسان 
بەاڵم  دەک��ەن  ڕووماڵەکە 
دواتر ئاسایش لێپرسینەوە 
لەگەڵ ئەو کەسانە دەکەن 

کە هاوکارى کردوون.

چەمچەماڵ 2017/10/16 ڕووداو پەیامنێر
کامێرامان

- جەمال ئەحمەد جەمیل
- ئاالن محەمەد

1

هەڕەشەى لێکراوە لەالیەن 
هێزەکانى عەسائب ئەهل 
حەق و حەشدى  تورکمانى 

و حزبوڵاڵوە.

خورماتوو 2017/10/16 کوردسات نیوز پەیامنێر کاروان حەبیب محەمەد 2

تەلەفۆنەوە  ڕێ��گ��ەى  ل��ە 
و  لێدەکرێت  ه��ەڕەش��ەى 
داواى لێدەکرێت کە دەوام 
لقى  ب��ارەگ��اى  لە  نەکات 

کەرکوکى سەندیکا.

کەرکوک  2017/10/26 سەندیکاى 
ڕۆژنامەنووسان

کارگێڕى لقى 
کەرکوکى 
سەندیکا

فوئاد عوسمان 3

لەالیەن چەند چەکدارێکى 
ن���ەن���اس���راوەوە ت��ەق��ە لە 
زەرەر  و  دەکەن  ماڵەکەى 
و زی���ان ب��ەرم��اڵ��ەک��ەى و 

ئۆتۆمبێلەکەى دەکەوێت.

کفرى 2017/11/27 گەلى 
کوردستان

پەیامنێر حەیدەر ئەحمەد 4
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و  مەترى   100 لەشەقامى 
یەک  لەماوەى  مەترى   60
بەهۆى  دووج��ار  هەفتەدا 
ئۆتۆمبێل  شکاندنەوەى 
بەسەریدا مەترسى لەسەر 

ژیانى دروستکراوە.

هەولێر 2017/11/28 فریالنس پەیامنێر هەژار ئەرگوشى 5

تەلەفونى  ژمارە  لەڕێگاى 
چەند   )07501683207(
ن��ام��ەی��ەک��ى ه���ەڕەش���ە 
ئ��ام��ێ��ز ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى 
کراوە،  ئاڕاستەى  کوشتن 
یاسایی  داواى  ن��اوب��راو 

تۆمارکردووە.

هەڵەبجە 2017/12/4 KNN ڕۆژنامەنووس ئارام نەجم حەبیبوڵاڵ 6

ب���اڵوک���ردن���ەوەى  دواى 
8ى  ژم��ارەى  لە  ڕاپۆرتێک 
ئارتیکڵ  رۆژ  ڕۆژن��ام��ەى 
یەکێتى  ڕێکخراوى  لەسەر 
و  بەتەلەفۆن  قوتابیان، 
نامە هەڕەشەى لێدەکرێت.

هەولێر 2017/12/6 فریالنس پەیامنێر - دلۆڤان عیمادەدین 
سالحشۆر

7

دواب�����ەدواى داواک��ردن��ى 
م��ۆڵ��ەت��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان 
ل��ە ه��ەول��ێ��ر و ب����ەردەم 
ئ��ەن��ج��وم��ەن��ى وەزی����ران 
کەسێکى  چەند  ل��ەالی��ەن 
هەڕەشەى  ن��ەن��اس��راوەوە 

کوشتنى لێدەکرێت.

هەولێر 2017/12/20 فریالنس پەیامنێر هێمن مامەند 8

ب���اڵوک���ردن���ەوەى  دواى 
9ى  ژم��ارەى  لە  ڕاپۆرتێک 
ئارتیکڵ  رۆژ  ڕۆژن��ام��ەى 
لەسەر جیهازى قۆپیەکردن 
ئەم  بازرگانانى  لەالیەن 
ج��ی��ه��ازە ب��ە ت��ەل��ەف��ۆن و 
کوشتنى  هەڕەشەى  نامە 
لێدەکرێ و بە ئۆتۆمبێلیش 
زانکۆ  ش��ەق��ام��ى  ل��ەس��ەر 

هەوڵى کوشتنى دەدرێت.

هەولێر 2017/12/21 فریالنس پەیامنێر - دلۆڤان عیمادەدین 
سالحشۆر

9

تااڵنکردن | )5( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى 
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى
ڕۆژنامەنووس

ژ

شەعبیەوە  ح��ەش��دى  ل��ەالی��ەن 
س���ەرج���ەم ک���ەل و پ��ەل��ى ن��او 
لە  و  کرد  ت��ااڵن  نوسنگەکەیان 
پاشان نوسینگەکەیان شێواند لە 

کۆمەڵگاى ئازادى کەرکوک.

کەرکوک 2017/10/16 نوسینگەى گەلى کوردستان 1

ڕووداوەکانى  پشێوى  دواب��ەدواى 
لەالیەن  ماڵەکەى  خ��ورم��ات��وو، 
ح���ەش���دى ت��ورک��م��ان��ى ت���ااڵن 

دەکرێت.

سەاڵحەدین 2017/10/17 KNN پەیامنێر سیروان خورشید ڕەشید 2
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ڕووداوەکانى  پشێوى  دواب��ەدواى 
هاوان  بەر  ماڵەکەى  خورماتوو، 
حەشدى  ل��ەالی��ەن  دەک���ەوێ���ت، 

تورکمانى داواکراوە.

سەاڵحەدین 2017/10/17 NRT پەیامنێر ئاسۆ ئەحمەد سەعید 3

ڕووداوەکانى  پشێوى  دواب��ەدواى 
خورماتوو، ماڵەکەى و دوکانەکەى 
لەالیەن حەشدەوە تەقێنراوەتەوە.

سەاڵحەدین 2017/10/17 فریالنس پەیامنێر ساالر ئیسماعیل 
سەمین

4

ڕووداوەکانى  پشێوى  دواب��ەدواى 
تورکمانى  حەشدى  خورماتوو، 
هاتونەتە سەر ماڵەکەیی و پارە 

و ئاڵتوونەکانیان بردووە.

سەاڵحەدین 2017/10/24 فریالنس کامێرامان وشیار ڕەمەزان 5

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیستەم
)2017/12/31 - 2017/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

1 1 تیرۆر 1

3 بارەگاى کەناڵى میدیا 3 سوتاندن 2

13 کەناڵى ڕاگەیاندن  5 ڕاگرتنى پەخش 3

18 12 دەستگیرکردن 4

2 2 برینداربوون 5

23 15 لێدان 6

71 30 ڕێگەنەدان 7

10 9 هەڕەشە 8

5 5 تااڵنکردن 9

146 82    کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2017

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

4 3 تیرۆر 1

1 1 خۆکوشتن 2

2 2 شەهیدبوون 3

13 5 ڕاگرتنى پەخش 4

30 20 دەستگیرکردن 5

5 5 برینداربوون 6

39 25 لێدان 7

111 54 ڕێگەنەدان 8



223 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

18 15 هەڕەشە 9

3 3 سوتاندن 10

5 5 تااڵنکردن 11

231 138    کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیستەم
 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2017/12/31 - 2017/7/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر

جۆرى 

پێشێلکارى

ژ

)1(کەرکوک ئەرکان شەریف – 

داقوق–2017/10/29

0 1 تیرۆر 1

)2(هەولێر - )1(سەاڵحەدین 0 0 0 سوتاندن 2

)2(سلێمانى - )1(دهۆک – )1(بەغدا 0 0 0 ڕاگرتنى 

پەخش

3

)3(هەولێر - )7(سلێمانى - )1(دهۆک 

– )1(هەڵەبجە

0 2 16 دەستگیرکردن 4

)1(کەرکوک - )1(سلێمانى 0 1 1 برینداربوون 5

 )3(  - سلێمانى   )6(  - )3(ه��ەول��ێ��ر 

دهۆک – )3( هەڵەبجە

0 2 21 لێدان 6

)8( )14(ه��ەول��ێ��ر -  )4(ک��ەرک��وک - 

–)1(هەڵەبجە  )1(دهۆک   - سلێمانى 

– )1(دیالە – )1(سەاڵحەدین

0 3 68 ڕێگەنەدان 7

)1(  - )4(ه��ەول��ێ��ر   - )1(ک��ەرک��وک 

–)1(کفرى  )1(هەڵەبجە   – سلێمانى 

- )1(سەاڵحەدین

0 0 10 هەڕەشە 8

)1(کەرکوک - )4(سەاڵحەدین 0 0 0 تااڵنکردن 9

)8(- )26(هەولێر   - )25(سلێمانى 

)6(هەڵەبجە   - )7(دهۆک   - کەرکوک 

- )7(سەاڵحەدین )1(دیالە  -)1(کفرى 

- )1(بەغدا

1 8 117    کۆى گشتى
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لێدان | )20(حاڵەت
 ڕێگەنەدان | )40( حاڵەت
هێرش و سوکایەتى | )27( حاڵەت
هەڕەشە | )9( حاڵەت
داخستن و هێرش بۆسەر نووسینگە | )6( حاڵەت
برینداربوون | )3( حاڵەت
دەستگیرکردن | )13( حاڵەت
سزادان | )1( حاڵەت

ڕاپۆرتى بیست و یەکەم
)2018/6/30 - 2018/1/1(
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لێدان | )20( حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بەکرەجۆ،  لە  ڕووناکى  بنکەى  لە 
لەالیەن هێزێکەوە هێرش دەکرێتە 
سەرى، قۆڵى و دەفەى شانى ئازارى 

پێدەگات و مۆبایلەکەى دەشکێت.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر شیالن فەرەج عوسمان 1

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لەالیەن هێزێکەوە هێرش دەکرێتە 
سەرى و بەشەق لێیدەدرێت، دواى 
کامێراکەى  هەوڵدەدەن   کەوتنى 
دەئ��اوس��ێ��ت،  ق��ۆڵ��ى  لێبستێنن، 
ئ��ازارى  چەپى  قاچى  و  ک��ەم��ەرى 

پێدەگات.

سلێمانى 2018/5/10 کامێرامان توانا حەمە قادر 2

بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لە  ئێوارە  6ى  کاتژمێر  دواى  لە 
گەڕەکى  ل��ە  ش��ارۆ  خوێندنگەى 
تیڤى  کوردستان  تیمى  سەروەرى 
ئەو  چونە  ڕووماڵکردن  بەمەستى 
زۆرەوە  هێزێکى  لەالیەن  شوێنە، 
هێرش دەکرێتە سەرى و مل، قۆڵ، 
پێدەگات،  ئ��ازارى  دەستى  و  ڕان 

سەرەڕاى سوکایەتى پێکردنى.

سلێمانى 2018/5/12 پەیامنێر هێڤى هیوا مستەفا 3

بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لە  ئێوارە  6ى  کاتژمێر  دواى  لە 
گەڕەکى  ل��ە  ش��ارۆ  خوێندنگەى 
تیڤى  کوردستان  تیمى  سەروەرى 
ئەو  چونە  ڕووماڵکردن  بەمەستى 
زۆرەوە  هێزێکى  لەالیەن  شوێنە، 
پەالمار  و  سەرى  دەکرێتە  هێرش 
قۆڵى  ه��ەردوو  و  ئەژنۆ  دەدرێ��ت، 
بریندار  دەستى  پێدەگات  ئ��ازارى 
دەشکێندرێت  کامێراکەیان  دەبێت 
م��ی��م��ۆری��ەک��ەى  دەب����ردرێ����ت،  و 
ب��ۆی��ان  دەردەک����رێ����ت و دوات����ر 

دەگەڕێندرێتەوە.

سلێمانى 2018/5/12 کامێرامان دابان سەروەر مەحمود 4

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
کوردستانى  خوێندنگەى  ب��ەردەم 
نوێ لەالیەن کارمەندێکى پۆلیسى 
بەرگرى و فریاکەوتن بە بەرچاوى 
پ��ەالم��ار  ئەمنییەکانەوە  ه��ێ��زە 
دەدرێ���ت، ل��ەالی��ەن ب��ەڕێ��وەب��ەرى 
فریاکەوتنى  و  بەرگرى  پۆلیسى 
ڕووماڵ  پێنادرێت  ڕێگەى  گەرمیان 

بکات.

کەالر 2018/5/10 پەیامنێر گەرمیان محەمەد 
حەمەخان

)گەرمیان حەمەخان(

5
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بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بنەڕەتى  عەرەبى  خوێندنگەى  لە 
کاتژمێر )4:30( لەالیەن هێزێکەوە 
چ���ەک���دار  ک��ەس��ێ��ک��ى  چ���ەن���د  و 
پ��ەالم��اردەدرێ��ت، ڕێ��گ��ەن��ەدرا بە 

مۆبایلیش ڕووماڵبکەن.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر ئەبوبەکر حسێن حەمە 6

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بنەڕەتى  عەرەبى  خوێندنگەى  لە 
کاتژمێر )4:30( لەالیەن هێزێکەوە 
چ���ەک���دار  ک��ەس��ێ��ک��ى  چ���ەن���د  و 
پەالماردەدرێت و ڕێگەیان نەدا لە 
ڕووماڵبکەن،  بنکەکەش  دەرەوەى 
ل��ەک��ات��ى ه��ێ��رش��ک��ردن��ەس��ەرى 
و  لێدەکەنەوە  کامێراکە  هاوێنەى 

دەستى ئازارى پێدەگات.

سلێمانى 2018/5/10 کامێرامان هەڵۆ سەعدوڵاڵ 
محەمەد

7

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
عێراق،   نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لەالیەن هێزێکەوە پەالمار دەدرێت 

و لێى دەدرێت.

حاجیاوا 2018/5/10 پەیامنێر ئاوات عوسمان 
محەمەد

8

بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
گەڕەکى  لە  بادینان  بنکەى  لە 
حزبى   کادیرێکى  لەالیەن  ڕاپەڕین 
ڕێگرى لێدەکرێت و لێى دەدەدرێت.

ڕاپەڕین 2018/5/12 پەیامنێر گۆران عەبدوڵاڵ فەتاح 9

بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
گەڕەکى  لە  بادینان  بنکەى  لە 
کادیرێکى  ل��ەالی��ەن  ڕاپ���ەڕی���ن 
و  لێدەکرێت  ڕێ��گ��رى  حیزبیەوە 
پەخشى  ئامێرى  و  دەدەدرێت  لێى 

ڕاستەوخۆ دەشکێندرێت.

ڕاپەڕین 2018/5/12 کامێرامان بێستون تۆفیق سەعید 10

بۆ  تایبەت  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
خوێندنگەى کۆژیرى بنەڕەتى لێى 
دەدرێت و قسەى ناشرین و جوێنى 
لە  چوارقوڕنەش   لە  و  پێدەدرێت 
محەمەد  شەهید  خوێندنگەى 
لێڕادەکێشرێت،  دەمانچەى  حاجى 

ڕێگەنادرێت ڕووماڵبکەن.

ڕانیە 2018/5/12-10 پەیامنێر و 
کامێرامان

دانا ئیبراهیم نەڤى
)دانا سۆفى(

11

لە  پارتى  بانگەشەى  ڕووماڵى  لە 
لەالیەن  شانەدەر  پارکى  ب��ەردەم 
ن��ەن��اس��راوەوە  کەسێکى  چ��ەن��د 
ب��ەدار  ک��ردۆت��ەس��ەرى  هێرشیان 
ئ��ازارى  قۆڵى  و  داوە  قۆڵیان  لە 
پێگەشتووە، سەرەڕاى سوکایەتى و 

پێوتنى قسەى ناشرین.

هەولێر 2018/5/10 پەیامنێر ڕێباز ئەحمەد قادر 12
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بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
خوێندنگەى شێرکۆ بێکەس کاتێک 
لە پەخشى ڕاستەوخۆدان، لەالیەن 
ه��اواڵت��ى  و  ئ��اس��ای��ش  هێزێکى 
دەدرێ��ت  کامێراکەیان  پ��ەالم��ارى 
دوات��ر  پێدەکرێت  سوکایەتى  و 

بەشەق لێیدەدەن.

سلێمانى 2018/5/12 کامێرامان زانا حەمە حەمە 
ئەمین

13

کە  نووسین  کۆمەڵێک  ل��ەس��ەر 
لەناو  بوو  سیاسى  تەوریسى  دژى 
بەو  بەرامبەر  گ��ۆڕان،  بزوتنەوەى 
نووسینانە، لەناو گردى زەرگەتەى 
ب��ەرچ��اوى  ب��ە  سلێمانى  ش���ارى 
گۆڕانەوە  هەڵسوڕاوى  کۆمەڵێک 
سەرکەوتى کوبە خۆى و سێ کەس 
و  بۆکس  لێیاندا،  زلە  و  بەشەق 
شەقەکانیان بەر پشتە ملى کەوت، 
دیارنە  پێوە  ئاسەوارى  زۆر  بۆیە 
بوو، ئەوەش بەهۆى ئەوە بوو کە 
هاوڕێیەکى پێشى پێگرتبوون بۆیە 
و  بەردەم  شەقێک  و  بۆکس  هیچ 
یەکێک  تەنانەت  نەکەوت  چ��اوم 
سەرکەوتى  پ��اس��ەوان��ەک��ان��ى  ل��ە 
کوبە وتبووى، لە دەرەوەش ڕەخنە 

بگریت دەتکوژین.

سلێمانى 2018/3/4 فریالنس ڕۆژنامەنووس سەباح عەلى قارەمان 14

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل��ە ب���ەردەم 
نووسینگەى پەرلەمانى کوردستان، 
لەالیەن نزیکەى پانزە ئاسایشەوە، 
بە تفەنگ و پۆستاڵ لە دەمووچاوی 
ناشرینیان  ق��س��ەى  و  دەدرێ����ت 
شکاندنى  س��ەرەڕاى  پێدەوترێت، 
ک��ام��ێ��را دەس���ت���دەگ���رن ب��ەس��ەر 
دوو  ڕۆژن��ام��ەوان��ى،  کەلووپەلى 

کاتژمێر دەستبەسەر دەکرێت.

ئاکرێ 2018/3/27 پەیامنێر دلبرین غازى محەمەد
)دلبرین شێروانى(

15

ل��ەک��ات��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، 
ب��ازاڕى  لە  ئاسایش   هێزەکانى 
ڕووماڵبکات،  ن��ەدا  ڕێگەیان  زاخ��ۆ 
و  ناشرین  قسەى  ڕووب�����ەڕووى  
لێدان دەبێتەوە سەرەڕاى شکاندنى 

کامێرا و مۆبایلەکەى.

زاخۆ 2018/3/28 پەیامنێر حسێن حەسەن حسێن 16

لەالیەن  خۆپیشاندانەکان،  لەکاتى 
ن��زی��ک��ەى چ��ل ک���ەس ل��ە هێزى 
ئاسایش لە نزیک پارکى شانەدەر 
ڕێگەى  ل��ێ��ی��دەدرێ��ت،  تفەنگ  ب��ە 
پێنادرێت ڕووماڵ بکات کامێرایەکى 
کامێرایەکى  و  دەش��ک��ێ��ن��درێ��ت 

دەبردرێت.

هەولێر 2018/3/25 کامێرامان محەمەد ئیدریس 
عەبدولقادر

17
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هەولێر  خۆپیشاندانەکانى  لەمیانى 
نزیکەى  داد  وەزارەت����ى  نزیک  ل��ە 
پەنجا پۆلیس بە شەق و بۆکس بە 
کۆمەڵ لێیان دا و دەستگیریان کرد 
مایەوە  پۆلیس  بەڕێوەبەرایەتى  لە 
خۆپیشاندەرانەوە  فشارى  بەهۆى 
ناوبراو  قسەى  بەوتەى  ئ��ازادک��ران، 
نامەیەکیان  سەرنجە  جێگاى  ئەوەى 
بهێڵن  ئ��ەوەى  بێ  ک��ردن  ئیمزا  پێ 
دەرکەوت  بۆیان  دواتر  بیخوێننەوە، 
بەڵێنامە بووە بۆ بەشدارینەکردن لە 
خۆپیشاندانە بێ مۆڵەتەکەى هەولێر، 
"لە  ڕایگەیاند  ن��اوب��راو  ه��ەروەک��و 
کەس  بە  مۆڵەت  حکومەت  کاتێکدا 
نادات لە هەولێر خۆپیشاندان بکات".

هەولێر 2018/3/26 ئەندامى کاراى 
سەندیکا 

عەلى مەحمود 
محەمەد

18

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
مامۆستایان  خۆپیشاندانەکانى 
هێزە  ل��ەالی��ەن  ف��ەرم��ان��ب��ەران  و 

ئەمنییەکانەوە لێى دەدرێت.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر سەعید عەبدوڵاڵ 19

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
مامۆستایان  خۆپیشاندانەکانى 
چەند  ل��ەالی��ەن  ف��ەرم��ان��ب��ەران  و 
مەدەنییەوە  جلى  بە  کەسێکەوە 

لێى دەدرێت.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر ئاوارە حەمید  20

ڕێگەنەدان | )40(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى ش��وێ��ن��ى 
پێشێلکارى

ب�������ەروارى  
پێشێلکارى

دەزگ�����اى 
ڕاگەیاندن

پ�����ی�����ش�����ەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى ت��ای��ب��ەت بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
کوردستانى  قوتابخانەى  ب��ەردەم 
پۆلیسى  کارمەندێکى  لەالیەن  نوێ 
نادرێت  ڕێگە  فریاکەوتن  بەرگرى 

ڕووماڵ بکات.

کەالر 2018/5/10 کامێرامان عەلى عەبدوڵاڵ محەمەد 1

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى ت��ای��ب��ەت بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بەکرەجۆ ڕێگە نادرێت ڕووماڵ بکات.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر هاوژین جەمال مەجید 2

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى ت��ای��ب��ەت بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
باجى  بوونى  س��ەرەڕاى  سەیدسادق 
کۆمسیۆن بۆ ڕێگەپێدان بە ڕووماڵى 
چنار،  ناوەندى  بنکەى  لە  دەنگدان، 
ل���ەالی���ەن ه��ێ��زێ��ک��ى ئ��اس��ای��ش��ەوە 
دەکرێتە دەرەوەى بنکەى دەنگدان و 
لە دەرەوەى بنکەکەش ڕێگە نادرێت 

ڕووماڵ بکات.

سلێمانى -10
2018/5/12

پەیامنێر عەلى حەمە سەعید حەمە 
عەلى

3

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى ت��ای��ب��ەت بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
قوتابخانەى غەفور ژاژڵەیی لەالیەن 
بنکەکە  لە  کۆمسیۆن  کارمەندى 

ڕێگرى لە ڕووماڵکردنى دەگیرێت.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر دانا عومەر عەبدولکەریم 4
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ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى ت��ای��ب��ەت بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
ڕانیە،  ئ��ازارى  پێنجى  قوتابخانەى 
کۆمسیۆن  باجى  بوونى  س��ەرەڕاى 
بۆ ڕێگەدان بە ڕووماڵکردن، لەالیەن 
دەکرێت  ڕێگرى  بنکەکە  پۆلیسى 
بنکەکەش  دەرەوەى  و  ن��اوەوە  لە 

ڕووماڵبکەن.

ڕانیە 2018/5/10 پەیامنێر محەمەد حەسەن ئیبراهیم 5

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى گ��ش��ت��ى بۆ 
لە  عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
تایبەت  بنەڕەتى  ژینى  خوێندنگەى 
ب��ە ئ��اوارەک��ان��ى دی��ال��ە س���ەرەڕاى 
بوونى باجى کۆمیسۆن ڕێگەنادرێت 

ڕووماڵى پڕۆسەکە بکرێت.

کەالر 2018/5/12 پەیامنێر نیزام شەبیب عەسکەر 6

بۆ  هەڵبژاردن  بانگەشەى  لەکاتى 
لە  عێراق  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
بزوتنەوەى گۆران  مەکۆى سەرەکى 

ڕێگە نادرێت وێنە بگرێت.

سلێمانى 2018/5/9 فریالنس فۆتۆگرافەرى 
ڕۆژنامەوانى

زمناکۆ ئیسماعیل خالد 7

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى گ��ش��ت��ى بۆ 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
کۆمسیۆنەوە  ئەندامێکى  لەالیەن 

ڕێگرى لە ڕوماڵکردنى دەگیرێت.

کفرى 2018/5/12 پەیامنێر حەیدەر ئەحمەد محەمەد 8

ل��ەک��ات��ى دەن��گ��دان��ى گ��ش��ت��ى بۆ 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
سوپاى  و  فیدراڵى  پۆلیسى  لەالیەن 
عێراق ڕێگرى لێکرا لە ڕووماڵکردنى 

پڕۆسەى دەنگدان.

خانەقین 2018/5/12 پەیامنێر ئومێد کەرەم محەمەد 9

گشتى  و  تایبەت  دەنگدانى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
کۆمسیۆن  باجى  بوونى  س��ەرەڕاى 
خوێندنگەى  ل��ە  ن���ادرێ���ت  ڕێ��گ��ە 
کوردستانى  و  کوڵەجۆ  شەهیدانى 
ئاماژەیە  جێى  بکات،  ڕووم��اڵ  نوێ 
ڕێگە بە هەندێک دەزگاى ڕأگەیاندن 
دراوە لەو دوو بنکەیە ڕووماڵ بکەن.

کەالر 2018/5/12-10 پەیامنێر ڕەوەند محەمەد ڕەشید
)بۆتان گەرمیانى(

10

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل��ە ب���ەردەم 
زاخۆ  پ��ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
ڕێگەیان  ئاسایش،  زۆرى  هێزێکى 
نەدا ڕووماڵى خۆپیشاندانەکان بکات.

زاخۆ 2018/3/26 پەیامنێر رەعد عومەر ئیبراهیم 11

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
ڕێ��گ��ەن��ەدراوە  خۆپیشاندانەکان، 
بکات،  خۆپیشاندانەکان  ڕووم��اڵ��ى 
دراوە،  دەستگیرکردنى  بۆ  ه��ەوڵ 
سەرەڕاى هەڕەشە و قسەى ناشرین.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر
کامێرامان

- وەلى سەلیم سابر
- یونس عەبدوڵاڵ خزر

12

بەرنامەیەک  بۆ  ئامادەکارى  لەکاتى 
لە بەردەم دادگاى سلێمانى لەالیەن 
ب��ەش��ێ��ک ل��ە خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
ڕێگرییان کرد لە وێنەگرتن و قسەى 
دروستکردن  بۆ  هەوڵدان  و  ناشرین 

گرژى. 

سلێمانى 2018/3/28 پەیامنێر کاروان ڕەحمان ئەحمەد 13
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سلێمانى  زانکۆى  نوێى  کەمپى  لە 
ل���ەالی���ەن خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
ڕێگەنادرێت ڕووماڵ بکەن و قسەى 

ناشرین و جنێویان پێدەدەرێت. 

سلێمانى 2018/3/25 پەیامنێر 
پەیامنێر

- یادگار ئیسماعیل محەمەد
)یادگار حاجى(
- خەبات حامد

14

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان���ەک���ان، ن��زی��ک 
پ��ەرل��ەم��ان��ى ک��وردس��ت��ان ل��ەالی��ەن 
ب��ۆم��اوەى  ئ��اس��ای��ش��ەوە  کۆمەڵێک 
بەسەر  دەس��ت  کاتژمێرێک  چەند 
و  گیرا  ڕۆژنامەوانیان  کەلووپەلى 
ڕؤژنامەوانییەکەیان  کارە  ڕێگەنەدرا 

ئەنجام بدەن.

هەولێر 2018/3/26 فریالنس ڕۆژنامەنووس بەشدار عوسمان حەسەن 15

ل����ە ب��������ەردەم ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى 
ف�����ری�����اک�����ەوت�����ن، ل�����ەالی�����ەن 
کارە  ڕێگەنادرێت  خۆپیشاندەرانەوە 
رۆژنامەنووسییەکەیان ئەنجام بدەن 

و سوکایەتیان پێدەکرێت.

سلێمانى 2018/3/25 کامێرامان 
پەیامنێر

- بەرهەم جەمال ساڵح
- دالیا کەمال محەمەد

16

ل��ە ب����ەردەم پ�����ەروەردەى س��ۆران 
لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە ڕێگری 
خۆپیشاندەران  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ە 

دەکرێت.

سۆران 2018/3/26 پەیامنێر  ئیبراهیم ئیسماعیل 
ئیبراهیم

)ئازاد ئۆمەراوى(

17

لەالیەن  شانەدەر  پارکى  نزیک  لە 
لە  ڕێ��گ��ری  ئەمنییەکانەوە  هێزە 
ڕووماڵکردنى خۆپیشاندەران دەکرێت 

و هەوڵى دەستگیرکردنى دەدرێت.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر هەژار ئەنوەر جەوهەر 18

ل����ە ک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل���ەب���ەردەم 
گشتى  پەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
دهۆک لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە 
ڕێگەنەدرا ڕووماڵ بکات و دەستیان 
پەلە  و  کەل  و  کامێرا  بەسەر  گرت 

ڕۆژنامەوانییەکەیان. 

دهۆک 2018/3/26 پەیامنێر یاسر عەبدولڕەحمان عوبەید 19

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل��ە ب���ەردەم 
سلێمانى  فێرکارى  نەخۆشحانەى 
لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە ڕێگرى 
لە ڕووماڵکردنیان کرا و کامێراکەیان 
شکاندن، بەوهۆیەوە ئازار بە دەستى 

گەیشت.

سلێمانى 2018/3/26 کامێرامان نەوزاد ئەحمەد ڕەحمان 20

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل��ە ب���ەردەم 
فریاکەوتنى سلێمانى  نەخۆشخانەى 
لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە ڕێگرى 
لە ڕووماڵکردنیان کرا و کامێراکەیان 
شکاند، دەستیان گرت بەسەر کەل و 

پەلە ڕۆژنامەوانیەکەیان.

سلێمانى 2018/3/30 پەیامنێر ئیحسان سابر محەمەد 21

تەقینەوەیەک  ڕووم��اڵ��ى  لەکاتى 
ل��ە ب��ن��ەس��اڵوە ک��ە ل��ەی��ەک��ێ��ک لە 
گەڕەکەکانى ئەو ناحییە ڕووى دابوو، 
لەالیەن هێزە ئەمنییەکان و هەندێک 
لە هاواڵتیانى ئەو گەڕەکە ڕێگرییان 
رۆژنامەنووسییەکەیان  کارە  لێکرا 

ئەنجام بدەن.

هەولێر 2018/3/1 پەیامنێر
کامێرامان

- ڕێناس عەلى سەعید
- حەسەن مەولوود حەسەن

22
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کۆنگرەى  بانگهێشتى   NRT تیمى 
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ى ت����ەالر ف��ای��ەق 
کرابوون  فڕۆکەخانە  بەڕێوەبەرى 
ل��ەس��ەر درێ���ژک���ردن���ەوەى م���اوەى 
بەاڵم  فڕۆکەخانەکان،  داخستنى 
ڕێگەیان نەدا بچنە ژوورەوە و پێیان 
گوتن ڕێگە بە کەناڵى NRT نادرێت.

هەولێر 2018/2/27 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- کارزان کەریم حەمەد

23

ل����ەک����ات����ى ڕووم����اڵ����ک����ردن����ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، ل���ە ن��زی��ک 
ل��ەالی��ەن هێزە  پ��ارک��ى ش��ان��ەدەر 
پەلە  و  ک���ەل  ئ��ەم��ن��ی��ی��ەک��ان��ەوە 
ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ان��ی��ان دەس��ت��ى 

بەسەردادەگیرێت.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر

کامێرامان

- ئومێد حسێن قاسم
)ئومێد چۆمانى(

- کارزان کەریم حەمەد

24

بۆ  کرابوون  بانگهێشت   NRT تیمى 
الیەنگرانى  گردبوونەوەى  ڕووماڵى 
لەالیەن  ب��ەاڵم  سیاسى،  هێزێکى 
ئ��اس��ای��ش��ى پ��اس��ەوان��ى ب��ارەگ��اى 
مەکتەبى سیاسیەوە پێیان وترا لەناو 
ئۆتۆمبێلەکە دامەبەزن، چونکە ڕێگە 

بە NRT نادەن ڕووماڵ بکەن.

هەولێر 2018/3/14 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- محەمەد ئیدریس 
عەبدولقادر

25

خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ى  لەکاتى 
ل��ەالی��ەن  ده���ۆک  ل��ە  مامۆستایان 
ه��ێ��زە ئ��ەم��ن��ی��ی��ەک��ان��ەوە ڕێ��گ��رى 
و  دەک��رێ��ت  ئ��اڕت��ى  ئێن  تیمى  ل��ە 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە  و  کەل 
ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش��ەوە دەس��ت��ى 

بەسەردادەگیرێت.

دهۆک 2018/3/25 پەیامنێر
کامێرامان

- عەبدول سەمەد 
عەبدولحەکیم

- عەمار ڕەجەب عەبدوڵاڵ
)عەمار ڕێکانى(

26

تاهیر  ج��ەم��ال  ق��وت��اب��خ��ان��ەى  ل��ە 
ل��ەالی��ەن ئ��اس��ای��ش��ەوە ڕێ��گ��رى لە 
مانەوەى دەکرێت لەناو قوتابخانەکە 
هەڵبژاردنى  ڕۆژى  ڕووماڵى  بۆ  کە 
پەرلەمانى عێراق بۆ ڕۆژنامەنووسان 
نەشیاو  بەشێوەیەکى  دیاریکرابوو 
شکاندنى  هەوڵى  و  دەرەوە  کرانە 
ڕۆژنامەوانییەکانیشیان  کەرەستە 

درا.

سلێمانى 2018/5/12 پەیامنێر
کامێرامان

- کارزان تاریق مەحمود
- کازیوە ڕزگار ئەحمەد

27

پەرلەمانى  گشتى  هەڵبژاردنى  لە 
ڕاپەڕین  ئیدارەى  سنورى  لە  عێراق 
ئەمنییەکانەوە  ه��ێ��زە  ل��ەالی��ەن 

ڕێگریان لێکرا.

سلێمانى 2018/5/12 پەیامنێر
کامێرامان

- هەنگاو محەمەد
- کەیوان ئەبوبەکر 

محەمەد

28

داخلى  لە  ئاگرکەوتنەوە  لەکاتى 
کوڕانى زانکۆى سلێمانى، ڕێگرى لە 
تیمى NRT کرا، لەالیەن بەرپرسانى 
ئەمنى زانکۆ هەتا دەرگاى خوارەوەى 
پەالمارى  تەنانەت  بەڕێکران  زانکۆ 

ئەوەیان دا کامێراکەیان لێبسێنن.

سلێمانى 2018/5/25 پەیامنێر
کامێرامان

- ژاڵە محەمەد ئەمین
- جەالل ڕەحمان عەبدوڵاڵ

29

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
کارمەندانى سۆپەرمارکێتى کۆزمۆى 
سلێمانى  ش��ارى  سەنتەرى  سیتى 
وەک  کە  کەسێکەوە  چەند  لەالیەن 
ناساندووە  خۆیان  بیناکە  خاوەنى 
ڕێ��گ��ری��ان ل��ێ��ک��ردوون ک��ە پ��ات��رى 
لێسەندوون  مایکیان  و  کامێراکە 

سەرەڕاى سەرزەنشت کردنیان.

سلێمانى 2018/5/25 پەیامنێر
کامێرامان

- شااڵو عەلى حەمە 
محەمەد

- جەالل ڕەحمان عەبدوڵاڵ

30
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لەالیەن هێزى ئەمنییەوە ڕێگرى لە 
پەیام  ڕۆژنامەنووسى کەناڵى  تیمى 

دەکرێت بۆ ڕووماڵى خۆپیشاندان.

سلێمانى 2018/3/20 پەیامنێر
کامێرامان

- جەالل محەمەد
- نەوزاد ئەحمەد

31

هەڵبژاردنى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ت���ای���ب���ەت، ب���ە ب����ەرچ����اوى ه��ێ��زە 
کەس  دوو  لەالیەن  ئەمنییەکانەوە 
ب��ە ج��ل و ب��ەرگ��ى س��ەرب��ازی��ی��ەوە 
لێدەکرێت  ڕێگریان  پەالمار دەدرێن، 

کارى ڕۆژنامەوانى ئەنجام بدەن.

کەالر 2018/5/10 پەیامنێر
کامێرامان

- پشتیوان جەمال عەلى
- وەلید کەریم

32

لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە ڕێگرى 
کەناڵى  ڕۆژنامەنووسى  تیمى  لە 
پەیام دەکرێت بۆ چوونە ناو گوندى 
سوپاى  هاتنى  ل��ەک��ات��ى  ب��ەرم��ی��ز 

تورکیا.

سیدەکان 2018/6/1 پەیامنێر  ئیبراهیم ئیسماعیل 
ئیبراهیم

)ئازاد ئۆمەراوى(

33

ئەمنییەکانەوە،  ه��ێ��زە  ل��ەالی��ەن 
ڕۆژنامەنووسى  تیمى  لە  ڕێگرى 
کەناڵى پەیام کراوە بۆ ڕووماڵکردنى 

تەقینەوەى کۆگا تەقەمەنییەکان.

سلێمانى 2018/6/26 پەیامنێر
کامێرامان

- جەالل محەمەد
- نەوزاد ئەحمەد 

34

بۆ  لە تیمى سپێدە  ڕێگرى دەکرێت 
قوتابخانەى  لە  هەڵبژاردن  ڕووماڵى 

سەرکەوتن.

سلێمانى 2018/5/12 پەیامنێر
کامێرامان

- یادگار حاجى 
- خەبات حامید

35

ل��ە ن���اوچ���ەى ق������ەرەداخ ل��ەک��ات��ى 
هێزێکى  ڕاپۆرتێکدا  ئامادەکردنى 
سپێدە  تیمى  لە  ڕێگرى  ئاسایش 
ژم��ارەى  و  ناوناونیشان  و  دەک��ەن 

تەلەفۆن لە تیمەکە وەردەگرن.

سلێمانى 2018/5/8 پەیامنێر
کامێرامان

- یادگار حاجى 
- ئاریان بەکر

36

ڕۆژنامەنووسى  تیمى  لە  ڕێگرى 
ک��ەن��اڵ��ى پ���ەی���ام دەک���رێ���ت بۆ 
کۆگا  ت��ەق��ن��ەوەى  ڕووم��اڵ��ى  چونە 
هێزە  ل��ەالی��ەن  تەقەمەنییەکان، 

ئەمنییەکانەوە.

سلێمانى 2018/6/26 پەیامنێر
کامێرامان

-   جەالل محەمەد
- نەوزاد ئەحمەد

37

ڕۆژنامەنووسى  تیمى  لە  ڕێگرى 
ک��ەن��اڵ��ى پ���ەی���ام دەک���رێ���ت لە 
ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران، 

لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە.

سلێمانى 2018/3/20 پەیامنێر
کامێرامان

-   جەالل محەمەد
- نەوزاد ئەحمەد

38

ک��راوە  ڕۆژنامەنووسان  لە  ڕێگرى 
ماکگۆرک  ک��ۆب��وون��ەوەى  ڕووم��اڵ��ى 
شارى  لە  بکەن  الیەنەکە  چ��وار  و 
کەناڵەکان  ڕێگەنەدراوە  سلێمانى 
بچنە شوێنى کۆبوونەوەکە جگە لە 

کەناڵەکانى سەر بەو چوار حزبە.

سلێمانى 2018/5/23

تیمەکانى   و  و 

39

ناحیەى  ل��ە  ب��ەرم��ی��زە  گ��ون��دى  ل��ە 
کەناڵەکانى  لە  ڕێگرى  ب��رادۆس��ت 
ڕاگ��ەی��ان��دن دەک���رێ���ت ڕووم��اڵ��ى 
بۆ  تورکیا  سوپاى  بوونى  تەڤلى 
لە  هەریەک  و  بکەن  ناوچەیە  ئەو 
 ،KNN )پەیام،سپێدە،  کەناڵەکانى 

خەندان( ڕێگریان لێکراوە. 

دهۆک 2018/6/2

تیمەکانى  و  و  و 

40
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هێرش و سوکایەتى | )27(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

گشتى  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
 )6:05( کاتژمێر  ع��ێ��راق، 
ب��ەردەم  لە  ئێوارە  خولەکى 
قوتابخانەى ئامادەیی شێرکۆ 
ب��ێ��ک��ەس��ى ک��چ��ان ئ��اگ��ادار 
زۆر  خەڵکێکى  کە  ک��ران��ەوە 
دەی��ان��ەوێ��ت  بنکەیە،  ل��ەو 
 K24 ت��ی��م��ى  دەن���گ���ب���دەن، 
ڕووم��اڵ��ک��ردن  بەمەبەستى 
دوات��ر  بنکەیە،  ئ��ەو  چونە 
ل��ەالی��ەن ئ���ەو خ��ەڵ��ک��ان��ەوە 
ه��ێ��رش��دەک��رێ��ت��ە س��ەری��ان 
س��وک��ای��ەت��ی��ان  و  ج��ێ��ن��و  و 

پێدەکرێت.

سلێمانى 2018/5/12 پەیامنێر
کامێرامان

- کاروان ڕەحمان ئەحمەد
- بەهمەن مەجید عومەر

1

گشتى  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
نادرێت ڕووماڵ  عێراق، ڕێگە 
سوکایەتى  س��ەرەڕاى  بکات، 

پێکردنى.

چوارقوڕنە 2018/5/12 کامێرامان تاهیر ئیبراهیم ئەحمەد 2

تایبەت  دەنگدانى  لەکاتى 
ئەنجومەنى  ب��ۆ  گشتى  و 
سەرەڕاى  عێراق،  نوێنەرانى 
ئ������ەوەى ی����ەک ب��ن��ک��ە بۆ 
دەنگدانى تایبەت و  دوو بنکە 
ڕۆژنامەنووسان  ڕووماڵى  بۆ 
لە  کۆمسیۆنەوە  ل��ەالی��ەن 
کرابوو،  دەستنیشان  دهۆک 
کۆمسیۆن  ئەندامى  لەالیەن 
ڕێگە  بنکەکە  پۆلیسى  و 
ڕووماڵى   KNN تیمى  ن��ەدرا 
و  بکەن  دەن��گ��دان  پڕۆسەى 
قسەى ناشرین و سوکایەتیان 
پێ دەکرێت، سەرەڕاى ئەوەى 
ڕێگە بە هەندێک میدیا دراوە 

ڕووماڵ بکەن،.

دهۆک -10
2018/5/12

پەیامنێر

کامێرامان 
پەیامنێر
کامێرامان

- بەهار بنگین حسێن
)بەهار حسێن(

- مەسعود هادى هاشم
- مازن خودێدا حەکیم

- محەمەد سدقى ئەحمەد

3

گشتى  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
پۆلیسى  ل��ەالی��ەن  ع��ێ��راق، 
بوونى  س��ەرەڕاى  بنکەکەوە 
ب��اج��ى ک��ۆم��س��ی��ۆن ڕێ��گ��ە 
ڕووم��اڵ   NRT تیمى  ن��ەدرا 
و  ناشرین  قسەى  و  بکەن 
سوکایەتیان پێدەکرێت، جێى 
باسە بەڕێوەبەرى کۆمسیۆن 
تیمى  تەلەفۆنەکانى  وەاڵمى 
هاوکار  و  ن��ەداوەت��ەوە   NRT
زانیارى  پێدانى  لە  نەبووە 
س����ەب����ارەت ب���ە پ��ڕۆس��ەى 
کاتێکدا  ل��ە  ه���ەڵ���ب���ژاردن 
لە  هەندێک  تیمى  وەاڵم��ى 
دەزگاکانى تریان داوەتەوە و 

زانیارى پێداون.

دهۆک 2018/5/12 پەیامنێر
کامێرامان

- بێوار حلمى نورەدین
- عەمار ڕەجەب عەبدوڵاڵ

4
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تایبەت   دەنگدانى  لەکاتى 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
لێژنەیەکى  لەالیەن  عێراق، 
بنکەکە سەرەڕاى  لە  تایبەت 
بوونى باجى کۆمسیۆن ڕێگە 
ڕووماڵ   NRT تیمى  نادرێت 
و  ناشرین  قسەى  و  بکەن 

سوکایەتیان پێدەکرێت،

دهۆک -2018/5/10
12

پەیامنێر
کامێرامان

- سەردار ڕەشید ڕەشید
- عادل سەبرى ئەحمەد

5

گشتى  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  بۆ 
گروپێکى  ل��ەالی��ەن  ع��ێ��راق، 
یەکێتى  بە  سەر  چەکدارى 
ک��وردس��ت��ان  نیشتیمانى 
کامێراکەى  و  خۆى  پەالمارى 
دەدرێ����ت و ڕێ��گ��ە ن��ادرێ��ت 
ڕووم����اڵ ب��ک��ات س����ەرەڕاى 
سوکایەتى و پێگوتنى قسەى 

ناشرین.

هەڵەبجە 2018/5/12 پەیامنێر و 
کامێرامان

محەمەد عەبدوڵاڵ 
عەبدولڕەحمان

)محەمەد هەڵەبجەیی(

6

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
ڕۆژى  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان 
هێزە  لەالیەن   2018/3/25
هێرشى  ئ��ەم��ن��ی��ی��ەک��ان��ەوە 
دەکرێتە سەرى و سوکایەتى 
ڕێ��گ��ەن��ادەن  و  پ��ێ��دەک��رێ��ت 
ڕووم����اڵ ب��ک��ات، ه��ەروەه��ا 
ڕێگەى   2018/3/26 ڕۆژى 
پێنادرێت ڕووماڵ بکات، ڕۆژى 
هێزە  لەالیەن   2018/3/27
ئەمنییەکانەوە دەستدەگیرێت 
ب��ەس��ەر س��ەرج��ەم ک���ەل و 
پ��ەل��ە ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەک��ان، 
س��ەرەڕاى  تایبەتى  مۆبایلى 
سوکایەتی  و  هێرشکردن 

پێکردنى.

هەولێر -25
2018/3/27

پەیامنێر ڕێناس عەلى سەعید 7

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
بەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
زاخۆ هێزێکى زۆرى ئاسایش 
پێدەڵێن  ناشرینی  قسەى 
پ��ێ��دەک��ەن،  س��وک��ای��ەت��ى  و 
س����������ەرەڕاى ش��ک��ان��دن��ى 
مۆبایلى  ب����ەزۆر  ک��ام��ێ��را، 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی��ەک��ەى 
ل�����ەدەس�����ت دەش��ک��ێ��ن��ن 
ئ��ازارى  دەستى  بەوهۆیەوە 

پێدەگات.

زاخۆ 2018/3/26 پەیامنێر
کامێرامان

- هەوار قادر نەبر
- ئوسامە موسڵح جاسم

8

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
نزیک  لە  خۆپیشاندانەکان، 
دەستبەسەر  شانەدەر  پارکى 
و  ک��ەل  و  مۆبایل  و  کامێرا 
ڕۆژنامەوانییەکەیدا  پەلە 
ڕووماڵ  ڕێگەنادەن  و  دەگرن 
سوکایەتى  س��ەرەڕاى  بکات، 
قسەى  و  جنێو  و  پێکردنى 

ناشرین. 

هەولێر 2018/3/26 کامێرامان کارزان کەریم حەمەد 9
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ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
پارکى  نزیک  خۆپیشاندانەکان، 
ڕووم��اڵ  ڕێگەنادرێت  شانەدەر 
بکات و دەستبەسەر کەل و پەلە 
دادەگ���رن،  ڕۆژنامەوانییەکەى 
سەرەڕاى پێوتنى قسەى ناشرین 

و سوکایەتى پێکردنى.  

هەولێر 2018/3/26 کامێرامان ئامانج سامى ئەسعەد 10

لە بەردەم باخى بەختیارى نزیک 
سلێمانى،  زانکۆى  نوێى  کەمپى 
ل��ەالی��ەن خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
بکات  ڕووم����اڵ  ڕێ��گ��ەن��ادرێ��ت 

سەرەڕاى سوکایەتى پێکردنى.

سلێمانى 2018/3/25 پەیامنێر بێستون محەمەد سەعید 11

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
پارکى  نزیک  خۆپیشاندانەکان، 
ش����ان����ەدەر ل���ەالی���ەن ه��ێ��زى 
و  ناشرین  قسەى  ئاسایشەوە 

جوێن و سوکایەتى پێدەکرێت.

هەولێر 2018/3/25 بێژەر و 
پەیامنێر

ساڵح هەرکى 12

هەولێرى  ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى  ل��ە 
سەندیکاى  سەرۆکى  فێرکارى، 
پزیشکێک  چەند  و  پزیشکان 
سەرى  بکەنە  هێرش  ویستیان 
کە  پێدەڵێن،  ناشرینی  و قسەى 

خۆپیشاندانیان ئەنجامدابوو

هەولێر 2018/3/26 پەیامنێر سیامەند کەریم حسێن 13

لەالیەن  شانەدەر،  پارکى  نزیک 
هێزە ئەمنییەکانەوە ڕێگەنادرێت 
بکات  خۆپیشاندانەکان  ڕووماڵى 

سەرەڕاى سوکایەتى پێکردنى.

هەولێر 2018/3/25 پەیامنێر بڕیار محەمەد مستەفا 14

سلێمانى،  دادگ���اى  ل��ەب��ەردەم 
ل��ەالی��ەن خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
بکات  ڕووم����اڵ  ڕێ��گ��ەن��ادرێ��ت 
س����ەرەڕاى ق��س��ەى ن��اش��ری��ن و 

سوکایەتى پێکردنى.

سلێمانى 2018/3/25 کامێرامان ئاالن محەمەد عەلى 15

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
ڕۆژى  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، 
ئاسایشێک  چەند   2018/3/26
هێرشیان  مەدەنیەوە  جلى  بە 
کردۆتە سەرى و پاڵێان پێوەناوە، 
سەرەڕاى جنێو و قسەى ناشرین 
ڕووماڵبکات،  ن��ەداوە  ڕێگەیان 

هەروەها ڕۆژى 2018/3/28 
و  داوە  لێیان  زۆر  هێزێکى  
ش��ەق��ەک��ان��ی ه��ێ��زەک��ان ب��ەر 
هەوڵیان  کەوتووە،  دەمووچاوى 

داوە دەستگیرى بکەین.

هەولێر -26
2018/3/28

سەرۆکى تۆڕى 
میدیاى دیارى 
KJNکوردستان

ئاالن فریاد یوسف
 )ئاالن ساحێبقران(

16

لەکاتى خۆپیشاندانى هاواڵتیان، 
ل��ە ب�����ەردەم ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى 
هێزە  سلێمانى  فریاکەوتنى 
لە  کرد  ڕێگرییان  ئەمنییەکان 
لە ڕووماڵکردن، سەرەڕاى قسەى 

ناشرین و سوکایەتى پێکردنى.

سلێمانى 2018/3/28 کامێرامان بەهمەن مەجید عومەر 17
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ل����ەک����ات����ى ڕووم�����اڵ�����ى 
مامۆستایان  خۆپیشاندانى 
لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە 
ڕێگرى لە تیمى NRT کرا و 
تیمەکە  بە  سوکایەتیشیان 
ک���رد، ه��ەروەه��ا ب��ۆم��اوەى 
ئەمنییەکان  هێزە  ڕۆژ  سێ 
 NRT پەیامنێرى  نەیانهێشت 
شیالدزێ  بچێتە  ئامێدى  لە 
خۆپیشاندانى  ڕووم��اڵ��ى  بۆ 

مامۆستایان.

دهۆک -26
2018/3/27

پەیامنێر
کامێرامان

- عەبدول سەمەد 
عەبدولحەکیم

- عەمار ڕەجەب عەبدوڵاڵ
)عەمار ڕێکانى(

18

ل��ەک��ات��ى ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى 
شۆفێرانى  گ��ردب��وون��ەوەى 
باشماخ  م��ەرزى  بارهەڵگرى 
سیاسى  مەکتەبى  لەبەردەم 
یەکێتى لە سلێمانى لەالیەن 
پ��اس��ەوان��ان��ى ب��ارەگ��اک��ە و 
پ��اس��ەوان��ان��ى ب��ەش��ێ��ک لە 
ب��ەرپ��رس��ان��ى ئ���ەو ح��زب��ە 
چ��ەن��دەه��ا س��وک��ای��ەت��ى بە 
س��ەرەڕاى  ک��راوە  کەناڵەکە 
ج��وێ��ن��دان،  و  ڕێ��گ��ری��ک��ردن 
گردبوونەوەکە  شوێنى  لە 

دوورخرانەوە.

سلێمانى 2018/5/3 پەیامنێر
کامێرامان

- شااڵو عەلى حەمە
- زانکۆ تەها 

19

گشتى  ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى  ل��ە 
ل��ەالی��ەن  پ��ێ��ش��ڕەو  شەهید 
گرتن  ب��ن��ک��ەى  ب��ەرپ��رس��ى 
پۆلیسى  گ��واس��ت��ن��ەوەى  و 
چ��ەم��چ��ەم��اڵ ڕێ���گ���رى لە 
ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى ک�����راوە و 
ه��ەوڵ��ى  دراوە،  پ���ەالم���ارى 
کامێراکەشیان  شکاندنى 

دراوە.

چەمچەماڵ 2018/1/11 پەیامنێر ئارى لوقمان 20

سلێمانى  زانکۆى  لەبەردەم 
تیمى  ب���ە  س���وک���ای���ەت���ى 
ل��ەالی��ەن  دەک��رێ��ت  سپێدە 

خۆپیشاندەرانەوە

سلێمانى 2018/3/20 پەیامنێر
کامێرامان

- بێستون محەمەد 
- ئاریان بەکر

21

گشتى  دەن��گ��دان��ى  لەکاتى 
ب��ۆ پ��ەرل��ەم��ان��ى ع��ێ��راق لە 
کوڕان  ڕووناکى  خوێندنگەى 
بەرگرى  پۆلیسێکى  لەالیەن 
هێرش  جار   3 فریاکەوتنەوە 
پەالمار  و  س��ەرى  دەکرێتە 

دەرێت

سلێمانى  2018/5/12 پەیامنێر ئارى لوقمان 22

ل�����ە ک����ات����ى ڕووم�����اڵ�����ى 
کۆمەڵێک  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ى 
خ���اوەن ک��ۆگ��اى ب��ازرگ��ان��ى 

سوکایەتى پێدەکرێت 

ئاکرێ 2018/6/20 ڕۆژنامەنووس ئیسماعیل سەعید 23

سلێمانى  زانکۆى  لەبەردەم 
تیمى  ب���ە  س���وک���ای���ەت���ى 
ل��ەالی��ەن  دەک��رێ��ت  سپێدە 

خۆپیشاندەرانەوە

سلێمانى 2018/3/25 پەیامنێر
کامێرامان

- یادگار حاجى 
- خەبات حامید

24
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سپێدە  ت��ی��م��ى  ل���ە  ت��ەق��ە 
دەکرێت و زیان بەر کەلوپەل 

و ئۆتۆمبێلەکە دەکەوێت.

سلێمانى شەوى
/5/13-12

2018

پەیامنێر
کامێرامان

- بێستون محەمەد
- ئاریان بەکر

25

وتارى  گواستنەوەى  لەکاتى 
شاسوار عەبدولواحید لەالیەن 
نەناسراوەوە  کەسێکى  چەند 
و  سەریان  دەکرێتە  هێرش 
ئۆتۆمبێلى  بە  زیان  و  زەرەر 

)SNG( دەگەیەنن.

چەمچەماڵ 2018/3/17 تیمى ڕۆژنامەوانى 26

-5/16( ڕەم��������ەزان  ل���ە 
ت���ۆڕى  ل���ە   )2018/6/15
ل��ەن��او  ڕووداو  م��ی��دی��ای��ی 
پ����رۆگ����رام����ى )پ���اش���ی���ف( 
ڕۆژن����ام����ەن����ووس ئ����ادەم 
سەبارەت  هەبوو  بڕگەیەکى 
چەندین  لەالیەن  ئاین،  بە 
و  ئاینى  مامۆستاى  و  زان��ا 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس ڕووب���ەڕووى 
تانە لێدان و قسەى ناشرین 
پاڵەپەستۆیان  و  فشار  بوەوە 
ک��ەس��ە  و  خ����ۆى  ل���ەس���ەر 
نزیکەکانى دروست کردوە.                                                                                                    

هەولێر -5/16
2018/6/15

ڕۆژنامەنووس ئادەم عەبدول جەبار 
عەبدوڵاڵ
)بێدار(

27

هەڕەشە | )9(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بۆ  تایبەت  دەنگدانى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لە بنکەى ڕووناکى لە بەکرەجۆ 
ئەمنییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
ه����ەڕەش����ەى ل��ێ��دەک��رێ��ت و 
پەالمار  پێدەکرێت،  سوکایەتى 
دەدرێ�����ت، ئ����ازارى پ��ێ��دەگ��ات 

ڕیگەنادرێت ڕووماڵبکات.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر زریان کەمال ئەحمەد 1

بۆ  تایبەت  دەنگدانى  لەکاتى 
عێراق،  نوێنەرانى  ئەنجومەنى 
لە قوتابخانەى کۆریژى بنەڕەتى 
ن��ی��وەڕۆ  )12:00(ى  کاتژمێر 
قوتابخانەى  لە  دەدرێ���ت،  لێی 
شەهید محەمەد حاجى بنەڕەتى 
ل��ە چ���وارق���وڕن���ە دەم��ان��چ��ەى 
هەڕەشەى  و  لێڕادەکێشرێت 

لێدەکرێت و جوێنى پێدەدرێت.

ڕانیە 2018/5/10 بەڕێوبەرى 
نووسینگە

هێمن حەسەن حوسێن 2

دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ت��ای��ب��ەت ب���ۆ ئ��ەن��ج��وم��ەن��ى 
ئامادەیی  لە  عێراق،  نوێنەرانى 
هەڕەشە،  ڕووب��ەڕووى  تاسڵوجە 
توندوتیژى  و  ناشرین  قسەى 

بۆتەوە.

سلێمانى 2018/5/10 پەیامنێر ڕێبین یار ئەحمەد 3
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دەنگدانى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
ت��ای��ب��ەت ب���ۆ ئ��ەن��ج��وم��ەن��ى 
ن���وێ���ن���ەران���ى ع����ێ����راق، ل��ە 
نەمر  ب��ارزان��ى  خوێندنگەى 
و  ڕووماڵبکەن  نادرێت  ڕێگەیان 

هەڕەشەیان لێدەکرێت.

هەولێر 2018/5/10 پەیامنێر - ئاراس عەزیز جەمال
- موتەلیب خۆشەوى 

ئەحمەد عەبدول

4

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
ڕۆژى  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەک��ان، 
وەزارەتى  لەبەردەم   2018/3/26
داد لەالیەن هێزێکى ئەمنییەوە 
مۆبایلیان   س��ەرى،  هێرشکرایە 
لێکرد،  هەڕەشەیان  و  لێسەند 
 2018/3/28 ڕۆژى  ه��ەروەه��ا 
پارکى  نزیک  مامز  فلکەى  لە 
شانەدەر هەوڵى ڕفاندن و لێدان، 
بریندارکردن و سوکایەتیپیکردن 
هەبووە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسى 

ناوبراو.

هەولێر 2018/3/28-26 پەیامنێر و 
فۆتۆگرافەر

هانا ئیسماعیل محەمەد
)هانا چۆمانى(

5

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
ب��ەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پ���ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
گشتى دهۆک لەالیەن ئاسایشەوە 
کە  دەب��ردرێ��ت  مۆبایلەکەى 
ڤیدیۆى خۆپیشاندەرانى تێدایە، 
ئەوەیان  هەڕەشەى  هەروەها 
لێوەر  ئیقامەکەى  ل��ێ��ک��ردوە 
بۆ  دەینێرنەوە  و  دەگ��رن��ەوەوە 
ڕۆژئاوا چونکە خەڵکى ڕۆژئاوایە. 

دهۆک 2018/3/28 پەیامنێر بەهار بنگین حسێن
)بەهار حسێن(

6

سلێمانى،  دادگ��اى  ب��ەردەم  لە 
ل��ەالی��ەن خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە 
ڕێ���گ���رى ل��ێ��دەک��رێ��ت ک���ارە 
ئەنجام  ڕۆژنامەنووسییەکەى 
ب�����دات، ب���ە ب��ۆک��س و ش��ەق 
لێیدەدرێت، سەرەڕاى سوکایەتى 
هەڕەشەى  ناشرین  قسەى  و 

لێدەکرێت.

سلێمانى 2018/3/26 پەیامنێر
کامێرامان

- جەمال ئەحمەد جەمیل
- ئااڵن محەمەد

7

دەزگا  بە  سەر  کەسانى  لەالیەن 
ئ��ەم��ن��ی��ی��ەک��ان��ەوە ه���ەڕەش���ەى 
لە  واز  ت��ا  لێکرا  ج��ۆرى  و  ج��ۆرا 
پشتگیریکردنى خۆپیشاندان بهێنت 
دەستدرێژى  هەڕەشەى  تەنانەت 

سێکسیشیان لێکردووە.

هەولێر 2018/3/27 ڕۆژنامەنووس 
- بێژەر

نیاز عەبدوڵاڵ 8

ل���ەک���ات���ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دن��ان��ى ه��ەن��دێ��ک 
و  لێدەکرێت  ڕێگرى  کاسبکار 
دەک��ەن،  فۆڕمات  مۆبایلەکەى 

هەڕەشەشى لێدەکەن.

خورماڵ 2018/6 ڕۆژنامەى 
ئەڤرۆ

ڕۆژنامەنووس عەزیز ڕەسوڵ 9
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هێرش بۆسەر نووسینگە | )5(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  پێشێلکارى دەزگاى ڕاگەیاندن ژ

کاتژمێر )10:15( خولەکى شەو لەالیەن چەند ماتۆڕسوارێکەوە 
تەقە لە نووسینەگەى دەزگاى سەتەالیتى کوردستان دەکرێت،

سلێمانى شەوى
2018/5/12-11

1

لەالیەن هێزێکى چەکدارەوە هێرشکرایە سەر مەکۆى سەرەکى 
ئۆفیسى  لەو هێرشەدا  زەرگەتە،  گردى  لە  گۆڕان،  بزوتنەوەى 
گیانى  تەنانەت  مەترسى  و  هێرش  بەر  کەوتە  سبەى  سایتى 
بەشێک لە ستافى سایتەکە کەوتە مەترسییەوە کە لەو کاتەدا 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  هەڵبژاردنى  هاتنى  کۆتایى  ڕووماڵى 
عێراق و ئەنجامە بەراییەکانیان دەکرد، ئۆفیسى سایتى سبەى 
حەوت فیشەکى ئەو چەکە قورسانەى بەرکەوت کە هێرشیان 
پێ کرایە سەر مەکۆى سەرەکى و بەهۆیەوە زیانى ماددى بە 
ڕووکارى دەرەوەى ئۆفیسەکە و کەل و پەل و کەرەستەکانى ناوى 
کەوت، سەربارى ئەوەى ئەگەر لەکاتى دەستپێکردنى هێرش و 
تەقەکاندا ستافەکە ئۆفیسەکەیان جێنەهێشتایە و نەچونایەتە 

پەناگەیەکى ئارام ئەوا توشى زیانى گیانى دەهاتن. 

سلێمانى شەوى
2018/5/13-12

2

لەالیەن هێزێکى چەکدارەوە هێرشکرایە سەر مەکۆى سەرەکى 
ئۆفیسى  لەو هێرشەدا  زەرگەتە،  گردى  لە  گۆڕان،  بزوتنەوەى 
سەرەکى KNN کەوتە بەر هێرش و مەترسى تەنانەت گیانى 
بەشێک لە ستافى سایتەکە کەوتە مەترسییەوە کە لەو کاتەدا 
نوێنەرانى  ئەنجومەنى  هەڵبژاردنى  هاتنى  کۆتایى  ڕووماڵى 
عێراق و ئەنجامە بەراییەکانیان دەکرد، لە کاتێکدا کە چەکى 
جۆرى بى کەى سى و دۆشکە بەکارهات، بەهۆیەوە فیشەک بەر 

دیوارى دەزگاى میدیایی گۆڕان کەوت.

سلێمانى شەوى
2018/5/13-12

3

لە 2018/1/22 بۆیەکەم جار ماڵپەڕى ئاژانسى ڕۆژنیوز هاککرا، 
هەروەها 2018/5/29 بۆجارى دووەم ماڵپەڕى ناوبراو هاککرا.

سلێمانى 2018/5/29-1/22 4

بەبڕیارى وەزارەتى ڕۆشنبیرى کەناڵى سروشت داخرا، بەهۆى 
 2018/6/11 ڕۆژى  لە  پاشان  ژن��ان،  بە  ک��ردن  سوکایەتى 
ناوخۆیی  کەناڵى  بەڕێوەبەرى  لە  بەڵێننامە  وەرگرتنى  پاش 
پاشنیوەڕۆ  )3:00(ى  کاتژمێر  لە  کەناڵەکە  پەخشى  سروشت 

دەستیپێکردەوە.

هەولێر 2018/6/10 5

لەالیەن هێزێکى ئەمنیەوە دادەخرێت. زاخۆ 2018/3/25 6

برینداربوون | )3(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

هێزێکى  ل���ەالی���ەن  ئ�����ەوەى  دواى 
مەکۆى  سەر  هێرشکرایە  چ��ەک��دارەوە 
گردى  لە  گۆڕان،  بزوتنەوەى  سەرەکى 
لەکاتى  سلێمانى،  ش��ارى  زەرگ��ەت��ەى 
ئ��ازارى  قاچى  دەک��ەوێ��ت،  وێنەگرتندا 

پێدەگات و لەجێ دەچێت.

سلێمانى 2018/5/12 کامێرامان ه������ەردى ب��ەه��ادی��ن 
مستەفا

1
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خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  کاتى  لە 
بەردەم  لە  فەرمانبەران  و  مامۆستایان 
پارکى شانەدەر ڕۆژى2018/3/25 هێرش 
هێزە  لەالیەن  سامى  ئامانج  و  ق��ادر 
پالستیکى  گوللەى  بە  ئەمنیەکانەوە 
و غ���ازى ف��رم��ێ��س��ک ڕژێ���ن ب��ری��ن��دار 
 2018/3/26 ڕۆژى  هەروەها  دەکرێن، 
کانیاو  پارکى  لە  ئەمنییەکان  هێزە 
خۆپیشاندەران  ڕووماڵى  ڕێگەیاننەدا 
فلکەى  لە   2018/3/27 ڕۆژى  بکرێت، 
باز، هەردوو ڕۆژنامەنووس )هێرش قادر 
بە  هێزێک  لەالیەن  کەریم(،  کارزان  و 
جلى مەدەنییەوە دەستیان گرت بەسەر 
سەرجەم کەل و پەلە ڕۆژنامەوانییەکان، 
سەربارى  ناسنامە،  تایبەتى،  مۆبایلى 
نەشیاو،  و  ناشرین  ق��س��ەى  س���ەدان 

سوکایەتیان پێدەکرێت.

هەولێر 2018/3/27-
25

پەیامنێر - هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

س��ام��ى  ئ���ام���ان���ج   -
ئەسعەد

- کارزان کەریم حەمەد

2

خۆپیشاندانەکان  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
هێزە  لەالیەن  شانەدەر  پارکى  نزیک 
ڕژێنى  فرمێسک  غازى  ئەمنییەکانەوە 
بەردەکەوێت و پشتى بەسوکى بریندار 

دەبێت.

هەولێر 2018/3/25 پ��ەی��ام��ن��ێ��ر و 
فۆتۆگرافەر

هێمن بابان ڕەحیم 3

دەستگیرکردن | )13(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

لە ڕووماڵى خۆپیشاندانەکانى 
پارکى  نزیک  هەولێر  ش��ارى 
ش����ان����ەدەر ک��ات��ێ��ک چ��ون��ە 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە  الى 
پۆلیسى  هێزێکى  ل��ەالی��ەن 
دران  دەورە  زۆرەوە 
داواى  ناشرین  بەشێوەیەکى 
کەل  لێکردن،  ناسنامەیان 
ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە  و 
سوکایەتییان  ل��ێ��س��ەن��دن، 
کردن  دەستگیریان  پێکردن، 

بۆماوەى هەشت کاتژمێر

هەولێر 2018/3/26 پەیامنێر
کامێرامان 

- ئاراس عەزیز جەمال
- عەبدول موتەلیب 

خۆشەوى ئەحمەد

1

ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
بەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پ��ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
گ���ش���ت���ى ده�������ۆک ه��ێ��زە 
بەوە  ئاماژەیان  ئەمنییەکان 
کرد کە نابێت ڕووماڵ بکەن، 
وێنەیان  مۆبایل  بە  کاتێک 
لێسەندن  مۆبایلەکەیان  گرت 
کاتژمێر  دوو  ن��زی��ک��ەى  و 
مۆبایلى  و  بوون  دەسبەسەر 

تایبەتیان فۆڕمات کرد

دهۆک 2018/3/28 کامێرامان  مەسعود هادى هاشم 2
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ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
بەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پ��ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
ئاسایش  هێزەکانى  ئاکرێ 
بکەن  ڕووم��اڵ  نەدا  ڕێگەیان 
کامێرا  بە  نە  مۆبایل  بە  نە 
ن��زی��ک��ەى س���ێ ک��ات��ژم��ێ��ر 

دەستبەسەر بوو.

ئاکرێ 2018/3/27 بەرپرسى 
ڕادیۆى 

پەیام-بێژەر لە 
سپێدە

سیروان ڕەمەزان محەمەد
)سیروان زێبارى(

3

ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
بەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پ��ەروەردەى  بەڕێوەبەرایەتى 
هێزەکانى  ده���ۆک  گشتى 
ئ��اس��ای��ش ڕێ��گ��ەی��ان ن��ەدا 
دوو  نزیکەى  بکات  ڕووم��اڵ 
دهۆک   ئاسایشى  لە  کاتژمێر 
مۆبایلى  ب��وو،  دەستبەسەر 

تایبەتییان فۆڕمات کرد.

دهۆک 2018/3/27 کامێرامان عەمار ڕەجەب عەبدوڵاڵ
)عەمار ڕێکانى(

4

ل�����ەالی�����ەن پ���ۆل���ی���س���ەوە 
دەس��ت��ب��ەس��ەر دەک��رێ��ت بۆ 
م�����اوەى ش���ەش ک��ات��ژم��ێ��ر، 
ڕاپۆرتێکى  ئ��ەوەى  بەهۆى 
ئامادەکرد بوو لەسەر ژمارەى 
پاریزگارى  ئۆتۆمبێلەکانى 

هەڵەبجە بەوەکالەت.

هەڵەبجە-
دیوانى 
پارێزگا

2018/3/26 بەرپرسى 
نووسینگەى 
هەڵەبجە -  

پەیامنێر 

وریا حەمە کەریم 5

ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
بەردەم  لە  خۆپیشاندانەکان، 
پ��ەروەردەى  بەڕێوبەرایەتى 
ڕۆژى  ده�������ۆک  گ���ش���ت���ى 
هێزە  لەالیەن   2018/3/25
دەستبەسەر  ئەمنییەکانەوە  
 2018/3/28 ڕۆژى  دەکرێت، 
ل���ێ���دەک���رێ���ت بە  ڕێ���گ���رى 
بکات،  ڕووم���اڵ  مۆبایلیش 
دەس��ت��ب��ەس��ەر دەک���رێ���ت و 
دەکەن،  فۆڕمات  مۆبایلەکەى 
دواى سێ کاتژمێر و نیو ئازاد 

دەکرێت،  

دهۆک 2018/3/28-25 پەیامنێر دڵشاد شەمسەدین 
سەعید

)دڵشاد هیمۆ(

6

خۆپیشاندانەکان،  لەکاتى 
ل��ە ن��زی��ک پ��ارک��ى ش��ان��ەدەر 
پێدەوترێت  ناشرینى  قسەى 
ڕێگەنادرێت  لێیدەدرێت،  و 
ڕووم��اڵ بکات بۆ م��اوەى نیو 
کاتژمێر دەستبەسەر دەکرێت. 

هەولێر 2018/3/27 پەیامنێر
کامێرامان

- ئاكار فارس مەعروف
- ئەحمەد ئەسکەندەر

7

خۆپیشاندانەکان،  لەکاتى 
بەڕێوەبەرایەتى  ب��ەردەم  لە 
ده��ۆک  گشتى  پ�����ەروەردەى 
ل���ەالی���ەن ئ��اس��ای��ش��ەوە بۆ 
کاتژمێرێک  چ��ەن��د  م���اوەى 
دەس���ت���ب���ەس���ەردەک���رێ���ن و 
دەس��ت��دەگ��رن ب��ەس��ەر کەل 
و  ڕۆژنامەوانیەکەى  پەلە  و 
مۆبایلەکەى فۆڕمات دەکەن.

دهۆک 2018/3/27 پەیامنێر مازن خودێدا حەکیم
)مازن شەنگال(

8
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ل���ە ق���اوەخ���ان���ەى ک��ل��ت��ورى 
دژە  ه��ێ��زێ��ک��ى  ک���ەرک���وک، 
دەستدەگرن  عێراق  تیرۆرى 
پ��ەل��ە  و  ک�����ەل  ب����ەس����ەر 
ڕۆژنامەوانییەکانیان و مۆبایل 
پێنج  ن��زی��ک��ەى  ک��ام��ێ��را  و 
دەستبەسەر  نیو  و  کاتژمێر 
ڕێگە  وتوون  پێیان  دەکرێن، 
کەرکوک  لە  نادرێت  ئێوە  بە 
هەڕەشەیان  و  بکەن  ڕووماڵ 

لێکردوون.

کەرکوک 2018/3/20

فریالنس

پەیامنێر و 
پێشکەشکار
پەیامنێر

کامێرامان 

- هونەر ئەحمەد جەبار

- هەردى محەمەد عەلى
- زانا حەمە فەقێدین )زانا 

فەقێدین(

9

لەکاتى ڕووماڵى خۆپیشاندانى 
مامۆستایان هێزە ئەمنییەکان 
ڕێگریان لە ڕووماڵى NRT کرد 
ڕۆژنامەنووس  بۆماوەیەک  و 
ع���ەم���ار ڕەج�����ەب ل��ەالی��ەن 
ئ��اس��ای��ش��ەوە دەس��ت��ب��ەس��ەر 
م��ۆب��ای��ل��ەک��ەى  و  دەک���رێ���ت 

فۆڕمات دەکەن.

دهۆک 2018/3/28 پەیامنێر
کامێرامان

- بێوار حلمى نورەدین
- عەمار ڕەجەب عەبدوڵاڵ

)عەمار ڕێکانى(

10

ل��ەک��ات��ى ڕووم���اڵ���ک���ردن���ى 
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان���ەک���ان���ى 
فەرمانبەران  و  مامۆستایان 
بەڕێوەبەرایەتى  ب��ەردەم  لە 
لەالیەن  ده��ۆک  پ���ەروەردەى 
هێزە ئەمنییەکانەوە دەستگیر 

دەکرێت.

دهۆک 2018/3/26 پەیامنێر سلێمان ئەلیخان 11

هێزێکى مەدەنى لە گەرەکى 
ن�������ەورۆزى ش����ارى ده���ۆک 
)مستەفا  ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
ساڵح بامەڕنى( پەلکێشى ناو 
ئۆتۆمبێل دەکەن دواى دوانزە 
ئ���ازادى  ک��ەف��ال��ەت  ب��ە  ڕۆژ 

دەکەن.

دهۆک 2018/5/26 پەیامنێر  مستەفا ساڵح بامەڕنى 12

ب�����ەه�����ۆى پ��ۆس��ت��ێ��ک��ى 
فەیسبوکەوە لەالیەن پۆلیسى 
دەستگیر  باعەدرێوە  ناحیەى 

دەکرێت. 

شێخان – 
نەینەوا

2018/5/6 ڕۆژنامەنووس قائید شەنگالى 13

سزادان | )1(حاڵەت

جۆرى پێشێلکارى شوێنى 
پێشێلکارى

بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

خۆپیشاندانەکان  ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  ل��ەس��ەر 
لەسەر  س��ک��ااڵى  دوو   2017/2/19 ڕۆژان���ى 
مانگى  س��ەرەت��اى  تا  بەهۆیەوە  تۆمارکرا، 
ڕاگ��ەی��ان��دن  ک����ارى  ن��ەی��ت��وان��ى   2018/2
فەرمانى  بەهۆى  ه��اوک��ات  ب��دات،  ئەنجام 
ئاسایشەوە  لەالیەن  دەستگیرکردنەکەیەوە 
دواتر  جێهێشتووە،  نیشتەجێبوونى  شوێنى 
بە  ئێستا  ک���ردووە  پۆلیس  ڕادەس��ت��ى  خ��ۆى 
فەرمانى حاکم و بە بڕى چوار ملیۆن دینار و 
دوو کەفیل بە کەفالەت ئازاد کراوە تا ڕۆژى 
دادگایکردنى، ئەو ماددانەى کە پێى تۆمەتبار 
یاساى  لە  229ی��ە  و   221 ماددەکانى  ک��راوە 

سزادانى عێراقى.

کۆیە 2018/2 پەیامنێر خالید محەمەد 1
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیست و یەکەم

)2018/6/30 – 2018/1/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

20 20 لێدان 1

64 40 ڕێگەنەدان  2

39 27 هێرش و سوکایەتى 3

10 9 هەڕەشە 4

6 کەناڵى ڕاگەیاندن  6 هێرش بۆسەر نووسینگە 5

5 3 برینداربوون 6

18 13 دەستگیرکردن 7

1 1 سزادان 8

163 119     کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیست و یەکەم  
 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2018/6/30 – 2018/1/1(
پارێزگا ڕۆژنامەنووسى تیرۆرکراو ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى مێ
ژ.ڕۆژنامەنووسى

ڕەگەزى نێر
جۆرى پێشێلکارى ژ

)5(هەولێر – )13(سلێمانى – )2(
دهۆک

0 2 18 لێدان 1

)4(  - )26(سلێمانى   - )8(هەولێر 
دهۆک – )1(کفرى – )1(خانەقین

0 4 60 ڕێگەنەدان 2

)8(هەولێر - )12(سلێمانى – )6(
دهۆک – )1(هەڵەبجە

0 2 37 سوکایەتى 3

)1(– )5(سلێمانى   – )3(هەولێر 
دهۆک

0 3 8 هەڕەشە 4

)1(– )4(سلێمانى   - )1(هەولێر 
دهۆک

0 0 0 هێرش بۆسەر 
نووسینگە

5

)2(هەولێر - )1(سلێمانى 0 0 5 برینداربوون 6

)8(  - )2(هەولێر   - )1(کەرکوک 
دهۆک – )1(هەڵەبجە

0 0 19 دەستگیرکردن 7

)1(هەولێر 0 0 1 سزادان 8

 - )30(هەولێر   - )61(سلێمانى 
)1( )2(هەڵەبجە   - )20(ده���ۆک 
)1(  – )1(خانەقین   - ک��ەرک��وک 

کفرى

0 11 148 کۆى گشتى
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پرێس کۆنفرانسی ئەندامانى ئەنجومەنى سەندیکاى ڕۆژنامەنوسانى کوردستان و لێژنەى داکۆکى لە ئازادى ڕۆژنامەنووسى 
و مافى ڕۆژنامەنووسان لەکاتی راگەیاندنی ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2018 - دهۆک 2019/1/13

پرێس کۆنفرانسى ڕاگەیاندنى نۆزدەهەمین ڕاپۆرتى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى ڕۆژنامەنووسى و مافى ڕۆژنامەنووسان لە 
کوردستان - کەرکووک )2017/1/1 – 2017/6/30(
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ڕێگەنەدان | )20(حاڵەت
هەڕەشە | )4(حاڵەت
سوکایەتى | )9(حاڵەت
دەستگیرکردن | )5(حاڵەت
برینداربوون | )2(حاڵەت
لێدان | )2(حاڵەت
جیاوازیکردن لە پێدانى زانیارى | )1(حاڵەت
داوا یاساییەکان | )1(حاڵەت

ڕاپۆرتى بیست و دووەم
)2018/12/31 -  2018/7/1(
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ڕێگەنەدان | )20(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بۆ  گشتى  دەنگدانى  لەکاتى 
پ��ەرل��ەم��ان��ى ک��وردس��ت��ان، لە 
دەنگەکان  جیاکردنەوەى  کاتى 
مەدەنیییەوە  هێزێکى  لەالیەن 
کرایە   NRT ک��ەن��اڵ��ى  تیمى 
دەرەوە و ڕێگەیان نەدا ڕووماڵ 

بکەن.

هەولێر 2018/9/30 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- مەجید مەجدۆ

1

ل���ە دەن���گ���دان���ى گ��ش��ت��ى بۆ 
لەکاتى  کوردستان،  پەرلەمانى 
جیاکردنەوەى دەنگەکان ڕێگرى 
ناو  بچنە  کرا   NRT تیمى  لە 
ڕێگە  کاتێکدا  لە  کۆمسیۆن 
ناو  بچێتە  درابچێتە   k24 بە 

کۆمسیۆن. 

هەولێر 2018/10/17 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- مەجید مەجدۆ

2

بۆ  گشتى  دەنگدانى  لەکاتى 
پەرلەمانى کوردستان لەبنکەى 
شیرین ڕێگرى لە ڕووماڵکردنى 

دەگیرێت.

سلێمانى 2018/9/30 پەیامنێر هێڤى هیوا مستەفا 3

ڕێگەى  هێزێکەوە  ل��ەالی��ەن 
چاالکییەک  ڕووماڵى  پێنادرێت، 
لە چاکسازى ژنان و نەوجەوانان 

بکات.  

سلێمانى 2018/10/9 پەیامنێر هێڤى هیوا مستەفا 4

گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
ب��ۆ پ��ەرل��ەم��ان��ى ک��وردس��ت��ان 
ڕێ��گ��ەى پ��ێ��ن��ادرێ��ت ڕووم��اڵ��ى 
جیاکردنەوەى دەنگەکان بکات.

هەڵەبجە 2018/9/30 پەیامنێر فەرحان حەمەخان 5

ڕووماڵکردنى  مەبەستى  ب��ە 
چ���ل���ەى ئ��ی��م��ام ح��وس��ێ��ن و 
مەحمود  ب��اوە  تەقینەوەکانى 
فریاکەوتن  پۆلیسى  لەالیەن 

ڕێگرى لێ دەکرێت.

دیالە 2018/10/30 ڕۆژنامەنوس ئەمیر عەلى  6

گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
ب��ۆ پ��ەرل��ەم��ان��ى ک��وردس��ت��ان 
کە  سیدەکان  خوێندنگاى  لە 
تایبەت کرابوو بە ڕاگەیاندکاران 
ئەمنییەکانەوەى  لەالیەن هێزە 

ڕێگرى لێ دەکرێت. 

هەولێر 2018/9/30 پەیامنێر زوبێر برادۆستى 7

لە  تورکیا  کونسوڵى  بەبڕیارى 
لە  ڕێگە  کوردستان،  هەرێمى 
کە  دەگیرێت،  ڕۆژنیوز  تیمى 
بەرەى  کۆنگرەیەکى  ڕووماڵى 

تورکمانى بکەن.

هەولێر 2018/11/29 ڕۆژنامەنووس تیمى ڕۆژنیوز 8

هێرشە  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
بینایی  سەر  تیرۆریستییەکەى 
لەالیەن  ه��ەول��ێ��ر،  پ��ارێ��زگ��اى 
هێزەکانى ئاسایش و پۆلیسەوە 
دەستگیرا بە سەر سەرجەم کەل 
ڕۆژنامەنووسیەکانیان،  پەلە  و 
لە  ڕێگریان  و  ک��ردن  دەری���ان 

ڕووماڵکردن گرت.

هەولێر 2018/7/23 پەیامنێر

پەیامنێر
پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(
- ڕێناس عەلى
- ئومێد چۆمانى
- کارزان کەریم
- زانا شێرزاد 

9
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بەمەبەستى ڕووماڵى کۆنگرەى 
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ی وەزی����رى 
شەهیدان بەڕێگەوە بوون، بەاڵم 
کە پەیوەندیان بە بە وتەبێژى 
وەزارەتى شەهیدانەوە کرد پێى 
وتوون  پێى  وەزی��ر  ڕاگەیاندن، 
کەناڵ  چوار  بە  بە  ڕێگە  تەنها 
 ،K24 ڕووداو،  ئەوانیش  بدەن 
و  کوردسات  کوردستان،  گەلى 

NRT ڕێگەى پێنادرێت.

هەولێر 2018/8/14 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- ماجد عەبدولمەناف 

10

جیاکردنەوەى  ب��ە  س��ەب��ارەت 
دەن��گ��ەک��ان��ى ه��ەڵ��ب��ژاردن��ى 
بڕیار  کوردستان  پەرلەمانى 
کۆمسیۆن  وت��ەب��ێ��ژى  ب����وو، 
بدات  بۆ  لێدوانیان  ڕاستەوخۆ 
سێ جار بە تەلەفۆن ئامادەیی 
نەبوو  ئامادە  دوات��ر  نیشاندا، 

لێدوان بدات.

هەولێر پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(

- ماجد عەبدولمەناف 

11

ڕووم��اڵ��ک��ردن��ى  بەمەبەستى 
ک��ۆن��گ��رەى ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ى 
هێزێکى  هەڵبژاردنى  دەزگ��اى 
دەزگاى  بەردەم  چونە  سیاسى 
ناو  لە  حیزبە  ئەو  هەڵبژاردنى 
سەرجەم دەزگاکانى ڕاگەیاندن 
ڕێگەیان بە NRT نەدا و دەریان 
کەناڵەکانى  سەرجەم  و  کردن 

دیکەیان کردە ژوورەوە.

هەولێر 2018/7/25 پەیامنێر

کامێرامان 

- هێرش محەمەد قادر
)هێرش قادر(
- زانا شێرزاد

12

وەزارەتى شەهیدان کۆنفڕانسى 
دەزگاکانى  بۆ  هەبوو  هەواڵى 
ڕاگەیاندن، بەاڵم ڕێگە بە تیمى 

NRT نەدرا ڕووماڵ بکات.  

هەولێر 2018/11/13 پەیامنێر
کامێرامان 

- هێرش قادر
- حەسەن مەولود 

13

ناوچەى  لە  وێنەگرتن  لەکاتى 
پۆلیسى  ئ��ەل��ن��ەب��ى،  س���وک 
فیدراڵى عێراقى هاتنە سەریان 
بۆ بنکەى خۆیان بردن لە دواى 
پرسیارێک  چەند  و  لێکۆڵینەوە 
داوای�����ان ل��ێ ک���ردن ه��ەم��وو 
جارێکیر  و  بسڕنەوە  وێنەکان 
بێ مۆڵەتى قیادەى عەمەلیاتى 

نەینەوا نەیەنە موسڵ.

موسڵ 2018/12/17 پەیامنێر
کامێرامان

- چەکدار جەمال
- سەعدوڵاڵ 
عەبدولڕەحمان

14

ڕێگرى لە تیمى سپێدە دەکرێت 
تایبەت  دەنگدانى  ڕووماڵى  بۆ 

لە قوتابخانەى سەرکەوتن.

سلێمانى 2018/9/8 پەیامنێر
کامێرامان

- یادگار حاجى 
- ئاریان بەکر

15

ڕێگرى لە تیمى ڕۆژنامەنووسى 
لەکاتى  کەناڵى پەیام دەکرێت 
لە  بەرنامەیەک  ئ��ام��ادەک��ارى 
سەر ڕەوشى ژیانى خانەنشینان 
حەمرین  ب��ان��ق��ى  ل���ەب���ەردەم 

لەالیەن فەرمانبەرى بانقەوە.

هەولێر 2018/11/17 پەیامنێر
کامێرامان

- عمران ئەمیر
- یونس عەبدوڵاڵ

16

ڕێگرى لە تیمى ڕۆژنامەنووسى 
ک��ەن��اڵ��ى پ��ەی��ام دەک��رێ��ت لە 
شەهیدبوونى  ی��ادى  ڕووماڵى 
لەالیەن  حەمە،  مامە  سۆرانى 

هێزە ئەمنییەکانەوە

سلێمانى  2018/7/21 پەیامنێر
کامێرامان

- ڕامیار عوسمان 
- ڕێناس ئەرسەالن

17
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کۆگایەکى  تەقینەوەى  لەکاتى 
لە  ڕێگرى  تەقەمەنى  و  چەک 
دەکرێت   KNN کەناڵى  تیمى 
و ک��ام��ێ��راک��ەی��ان ب��ۆ م���اوەى 
ک��ات��ژم��ێ��رێ��ک دەس��ت��ب��ەس��ەر 
دەک��رێ��ت س����ەرەڕاى ل��ێ��دان و 

دەستگیرکردنیان.

سلێمانى 2018/7/2 پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر

پەیامنێر

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر
کامێرامان

پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

- بڕیار نامیق
- بێستون فایەق

- پێشکەوت عەبدوڵاڵ

- هەورامان هاشم

  - هاوژین جەمال 
- بەرهەم جەمال

- هاوکار یاسین
- مەریوان عەلى

- ئاوات مەحمود 

- تیمى کەناڵى پەیام

18

ئاسایشى  ب��ن��ک��ەى  ل��ەالی��ەن 
مەڵکەندى، هێزێکى دژە تیرۆر 
بارەگاکەیان داخست و دەستیان 
نوسینگە  کەلوپەلى  بەسەر 

گرتوە.

سلێمانى 2018/8/28 سەرنووسەر  سەاڵح حەمە فەرەج 19

خۆپیشاندانى  ڕووماڵى  لەکاتى 
و  لێکراوە  ڕێگریان  کاسبکاران 

کامێرایان لێسەندوون.

کەالر 2018/12/24 ڕۆژنامەنووس - شەرمین عەلى
- عەلى حسێن

- ئەحمەد حەمید

20

هەڕەشە | )4(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بۆ  گشتى  دەن��گ��دان��ى  ل��ەک��ات��ى 
ڕێگەى  ک��وردس��ت��ان  پەرلەمانى 
پ���ێ���ن���ادرێ���ت ڕووم���اڵ���ب���ک���ات و 
دەردەکرێت، ئەفسەرێکى ئاسایش 
هەوڵ دەدات لێبدات و هەڕەشەى 

لێدەکات.

زاخۆ 2018/10/30 پەیامنێر رەعد عومەر ئیبراهیم 1

بە  سەر  نەوتى  پۆلیسى  لەالیەن 
کۆمپانیاى نەوتى باکور هەڕەشەى 
لێدەکرێت و سوکایەتى پێدەکرێت.

کەرکوک 2018/11/12 پەیامنێر سۆران عەبدولکەریم 2

کۆمارى  بۆردومانەکانى  ڕۆژى  لە 
بارەگاى  سەر  بۆ  ئێران  ئیسالمى 
کوردستان  دیموکراتى  حیزبى 

هەڕەشە و ڕێگرى لێ دەکرێت.

کۆیە 2018/8/8 پەیامنێر هەژار ڕەشید 3

نارنجۆکێک  شۆڕیجە  گەڕەکى  لە 
زیانى  تەنها  ماڵەکەى،  دەخەنە 
م���اددى ه��ەب��وە، ئ��ەوە ب��ۆ ج��ارى 
دووەمە نارنجۆک دەخەنە ماڵەکەى.

کەرکوک 2018/12/2 ئاژانسى 
هەواڵى 
ڕۆیتەرز

پەیامنێر ئاکۆ جیهاد ڕەشید 4
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سوکایەتى | )9(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

دوکاندارانى  خۆپیشاندانى  لەکاتى 
سەد  شەقامى  ل��ە  لەنگە  ب���ازاڕى 
لەالیەن چەند  مەترى شارى هەولێر 
لە  مەدەنیان  جلى  کە  کەسێکەوە 
الب��وو  چەکیان  ب��ەاڵم  ب��وو،  ب���ەردا 
لەکاتى  و  لێکرا  ڕێگریان  ج��ار  دوو 
کامێراکەیان  ڕاستەوخۆدا  پەخشى 
ب��ەردەوام  نەدا  ڕێگەیان  کوژاندەوە 
بن لە ڕووماڵکردنى گردبوونەوەکە و 

سوکایەتیشیان پێکرا.

هەولێر 2018/10/22 پەیامنێر
کامێرامان 

- ئومێد چۆمانى
- حەسەن مەولود

1

خۆکوشتنى  ڕووماڵکردنى  لەکاتى 
مزگەوتى  لە  ئاینى  مامۆستایەکى 
لەالیەن  هەولێر  لە  مستەفا  شێخ 
پەخشى  ل��ەن��او  کەسێکەوە  چەند 
ڕاستەوخۆدا ڕێگریان لێکردن و قسەى 

ناشرین و جنێویشیان پێدەدرێت.

هەولێر 2018/10/22 پەیامنێر
کامێرامان 

- ئومێد چۆمانى
- زانا شێرزاد

2

لە کاتى گردبوونەوەیەک بەمەبەستى 
دینارتە  ناحیەى  لە  رێگاوبان  خراپى 
سوکایەتى  زاب��ت��ێ��ک��ەوە  ل��ەالی��ەن 

پێدەکرێت. 

ئاکرێ 2018/9/29 پەیامنێر دلبرین غازى 
محەمەد

)دلبرین شێروانى(

3

بەرنامەى  پێشکەشکردنى  کاتى  لە 
ئاسمانى  کەناڵى  ب��اش��ى  بەیانى 
لە  ن��ەن��اس��راو  کەسێکى  ک��ەرک��وک، 
ب��ەرن��ام��ەک��ە پ��ەی��وەن��دى ک���ردوە و 
قسەى  ن��اش��ری��ن  ب��ەش��ێ��وەی��ەک��ى 
بۆ  پێکردوە  سوکایەتى  و  ک��ردووە 
ئەم مەبەستەش نێرگز قادر سکااڵى 
ئازادى  پۆلیسى  بنکەى  لە  یاسایی 

کەرکوک تۆمارکردووە.

کەرکوک 2018/10/23 پێشکەشکار نێرگز قادر 4

ل��ە پ��ەخ��ش��ى ڕاس��ت��ەوخ��ۆدا ل��ەن��او 
لە  ن��وێ  کەمپى  سلێمانى  زانکۆى 
خۆپیشاندانى  ڕووماڵکردنى  کاتى 
ددان  پ��زی��ش��ک��ى  خ��وێ��ن��دک��اران��ى 
ڕۆژن��ام��ەوان��ى  تیمى  ل��ە  رێ��گ��رى 
دەکرێت  تیڤى  کوردستان  کەناڵى 
زانکۆى  کارگێڕى  ب��ەڕێ��وەب��ەرى  و 

سلێمانى جنێوى زۆریان پێدەدات.

سلێمانى 2018/10/28 پەیامنێر
کامێرامان

- ئاراز ستار ڕەشید
- توانا محەمەد

5

پڕۆسەى  ڕووماڵکردنى  بەمەبەستى 
پەرلەمانى  بۆ  تایبەتى  دەنگدانى 
لە  زەل���ێ  بنکەى  ل��ە  ک��وردس��ت��ان، 
ڕێگریکردنیان  ل��ە  جگە  تاسلوجە 
کامێرایان  و  مایک  ڕووماڵکردن  بۆ 
ل��ێ��س��ەن��د و س��وک��ای��ەت��ى زۆری����ان 
ئیزندان،  تیمەکەیان  دواتر  پێکردن 
مایک  ب��ەس��ەر  دەستانگرت  ب��ەاڵم 
لە  زی��ات��ر  دواى  ک��ام��ێ��راک��ەی��ان  و 
زۆر  هەوڵێکى  بە  کاتژمێر  هەشت 

وەریانگرتەوە.

سلێمانى 2018/9/28 پەیامنێر
کامێرامان

- شیالن فەرەج
- دابان سەروەر

6
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پەرلەمانى  بۆ  تایبەت  دەنگدانى  لە 
هێزێکى  ل���ەالی���ەن  ک���وردس���ت���ان 
سوکایەتى  و  ڕێ��گ��رى  ئاسایشەوە 
پێدەکرێت، سەرەڕاى لێسەندنى کەل 

و پەلە ڕۆژنامەوانیەکانیان. 

2018/9/28 کامێرامان سەرکەوت   7

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ى گ���واس���ت���ن���ەوەى 
ک��ەرک��وک  زان��ک��ۆى  چاالکییەکانى 
بەسەر  تێپەڕبوون  ساڵێک  بەبۆنەى 
و  عێراقییەکان  هێزە  سەرکەوتنى 
لەالیەن  ب��ەاڵم  داع��ش،  تێکشکانى 
فەرمانگەکانى  پاسەوانى  پۆلیسى 
نەشیاوى  زۆر  مامەڵەیەکى  ناوشار 
بەرامبەر دەکرێت و بۆ ماوەى چەند 
باج  خولەکێک دەست دەگرن بەسەر 

و کەل و پەلە ڕۆژنامەوانییەکانیان.

کەرکوک 2018/12/13 پەیامنێر ئارام جەمال 8

خۆپیشاندانى  ڕووماڵکرنى  لەکاتى 
لەالیەن  سپیکە،  مەرزى  واڵغدارانى 
ه��ێ��زەک��ان��ى ئ��اس��ای��ش��ى خ��ورم��اڵ 
وێنە  س��ەرج��ەم  و  ب��ان��گ��دەک��رێ��ت 
و ڤ��ی��دی��ۆک��ان��ى ل��ێ دەس���ڕن���ەوە و 

سوکایەتى پێدەکرێت.

هەڵەبجە 2018/8/3 پەیامنێر  عەزیز ڕەسوڵ 
عەزیز

9

دەستگیرکردن | )5(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

بەهۆى  شنگال  ق��ەزاى  باشورى  لە 
ڕاپ��ۆرت��ێ��ک��ەوە ل��ەالی��ەن ح��ەش��دى 
شەعبییەوە دەستگیردەکرێن و دواى 

کاتژمێرێک ئازاد دەکرێن.

شەنگال 2018/10/19 پەیامنێر
کامێرامان

- ماهر شنگالى
- نایف عیدۆ

1

پۆستێک  ب��اڵوک��ردن��ەوەى  ب��ەه��ۆى 
لە  ڕەخنەى  تێیدا  کە  فەیسبوک  لە 
گرتوە،دواى  بەخشین  نەخۆشخانەى 
ئ����ەوەى ل���ەالی���ەن ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەى 
لەسەر  یاسایی  سکااڵى  بەخشینەوە 
و  دەکرێت  دەستگیر  دەکرێت،  تۆمار 

دواى سێ ڕۆژ ئازاد دەکرێت. 

سلێمانى  2018/12/9 ڕۆژنامەنووس بەرهەم ساڵح 2

کە  ڕاپۆرتێک  باڵوکردنەوەى  لەسەر 
ساڵى  هۆنیا  گۆڤارى  75ى  ژمارە  لە 
ڕاپ��ۆرت��ەک��ەى  ت��ر  کەسێکى   2012
ن��ووس��ی��ب��وو دەس��ت��گ��ی��ر دەک��رێ��ت، 
وەکو  عومەر  توانا  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
کردوە،  کارى  نووسین  بەڕێوەبەرى 
ڕۆژى 2018/10/30 بە کەفالەت ئازاد 

دەکرێت.

هەولێر 2018/10/26 پەیامنێر  توانا عومەر  3
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دژى  خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان  ل���ەک���ات���ى 
عەبدوڵاڵ  س��ەر  گۆشەگیرکردنى 
کرێکارانى  پارتى  ڕێبەرى  ئۆجەالن 
شەقامى  لە  )پەکەکە(  کوردستان 
سالم لەالیەن ئاسایشى سلێمانییەوە 

دەستگیر دەکرێن. 

سلێمانى 2018/12/21

    چەتر

پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس
ڕۆژنامەنووس
ڕۆژنامەنووس

- بەرهەم لەتیف

- دەریا دەنیز 
- ژینا ئیسماعیل
- دەریا ئەبوبەکر

4

ل��ەس��ەر س��ک��ااڵی��ەک��ى ڕێ��ک��خ��راوى 
دەستگیر  کوردستان  منداڵپارێزانى 

دەکرێت.

سلێمانى 2018/11/25 ڕۆژنامەنووس نەریمان سابیر 5

برینداربوون | )2(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

ل��ەک��ات��ى ب��ەڕێ��وەچ��وون��ى پ��ڕۆس��ەى 
لە  کوردستان  پەرلەمانى  هەڵبژاردنى 
بنکەى ڕەوشەن بەدرخان لەالیەن چەند 
هێرشدەکرێتە  مەدەنییەوە  کەسێکى 

سەرى و بەهۆیەوە پەنجەى دەشکێت.

سلێمانى 2018/9/30 پەیامنێر بڕیار نامیق 1

بەردەم  ڕووداوەک��ەى  ڕووماڵى  لەکاتى 
 100 لە  زیاتر  لەالیەن  م��ۆڵ،  ماجدى 
کەس کە بەشێکیان چەکدارى مەدەنى 
کلکە  بە  سەریان  کرایە  هێرش  بوون 
ئەنجامدا  لە  ش��ەق،  و  دار  و  دەمانچە 
ڕۆژنامەنووس )ئەحمەد مستەفا، نەجم 
کەل  سەرجەم  و  کرا  بریندار  سدیق( 
دەستى  ڕۆژنامەوانییەکانیان  پەلە  و 

بەسەر گیرا. 

هەولێر 2018/9/25 پەیامنێر
کامێرامان
کامێرامان

- ئەحمەد مستەفا
- نەجم سدیق

- بورهان عەبدوڵاڵ

2

لێدان | )2(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى 
ڕۆژنامەنووس

ژ

دەنگدانى  بەڕێوەچوونى  لەکاتى 
کوردستان  پەرلەمانى  بۆ  تایبەت 
ل��ەالی��ەن ک��ۆم��ەڵ��ێ��ک چ��ەک��دارى 
س��ەرک��ەوت��ن  بنکەى  پ��اس��ەوان��ى 
هێرش دەکرێتە سەرى و لێیدەدەن

سلێمانى 2018/9/28 سەرنووسەر سیروان غەریب  1

شێخان  ق��ەزاى  پۆلیسى  لەالیەن 
ڕێگرى لێدەکرێت لە دروستکردنى 
دابەشکردنى  لەسەر  ڕاپۆرتێک 
ب��ەن��زی��ن، س����ەرەڕاى ش��ک��ان��دن و 
لێى  کامێرا  دەستبەسەرداگرتنى 

دەدرێت.

شێخان 2018/11/1 پەیامنێر  ئیسکان ڕەمەزان 2
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جیاوازیکردن لە پێدانى زانیارى | )1(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى

بەروارى  

پێشێلکارى

دەزگاى 

ڕاگەیاندن

پیشەى 

ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

 وەزیرى دارایی و ئابورییەوە 

ج���ی���اوازى ک����ردوە ل��ەگ��ەڵ 

ئ��ەم ڕۆژن��ام��ەwن��وس��ان��ە و 

ڕۆژنامەنووسى تر لە پێدانى 

زانیارى.

ڕۆژنامەنووس

 - هێرش قادر

- ڕێناس عەلى

- ئومێد چۆمانى 

- بڕیار محەمەد 

- سەرتیپ قەشقەیی

- کۆچەر عەلى

- ڕێبوار کاکەیی

- ئاکار خالید

- هەژار ئەنوەر 

- ئاکار فارس

- ساڵح هەرکى 

- کاروان شاونى

- وەلى سەلیم

- محەمەد شێخ بزێنى

- ئەحمەد مستەفا

- هانا چۆمانى

- ئاسۆ هیرانى

- هۆگر عومەر

- ئاراس عەزیز

- عیسا عەبدولقهار

- شەوکەت قادر

- کاروان عوسمان

- سەعید عەبدوڵاڵ

1

داوا یاساییەکان | )1(حاڵەت
جۆرى پێشێلکارى شوێنى 

پێشێلکارى
بەروارى  
پێشێلکارى

دەزگاى 
ڕاگەیاندن

پیشەى 
ڕۆژنامەنووسى

ناوى ڕۆژنامەنووس ژ

 KNN داواى یاسایی لەسەر کەناڵى
تۆمار دەکرێت.

بەڕێوەبەر
پەیامنێر

ڕۆژنامەنووس

- ئاکۆ حەمە کەریم
- ڕەنج عوسمان 
- پشدەر بابەکر

1
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیست دووەم

)2018/12/31 – 2018/7/1(

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەى پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە ژمارەى حاڵەت جۆرى پێشێلکارى ژ

45 20 ڕێگەنەدان 1

4 4 هەڕەشە 2

13 9 سوکایەتى 3

9 5 دەستگیرکردن 4

4 2 برینداربوون 5

2 2 لێدان 6

23 1 جیاوازیکردن لە پێدانى زانیارى 7

3 1 داوا یاساییەکان 8

103 44 کۆى گشتى

ئامارى پێشێلکارییەکانى ساڵى 2018

ژمارەى ئەو ڕۆژنامەنوسانەىژمارەى حاڵەتجۆرى پێشێلکارىژ
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

2222لێدان1

60109ڕێگەنەدان2

3652هێرش و سوکایەتى3

1314هەڕەشە4

66هێرش بۆسەر نووسینگە5

59برینداربوون6

1827دەستگیرکردن7

11سزادان8

123جیاوازیکردن لە پێدانى زانیارى9

13داوا یاساییەکان10

163266کۆى گشتى
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ئامارى پێشێلکارییەکانى ڕاپۆرتى بیست و دووەم  

 بەپێى ڕۆژنامەنووسى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(

)2018/6/30 – 2018/1/1(

پارێزگا ڕۆژنامەنووسى 
تیرۆرکراو

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى مێ

ژ.ڕۆژنامەنووسى
ڕەگەزى نێر

جۆرى 
پێشێلکارى

ژ

)10(ه������ەول������ێ������ر-)7(
سلێمانى-)1(هەڵەبجە-)1(

دیالە-)1(موسڵ

0 3 42 ڕێگەنەدان 1

)2(ک����������ەرک����������وک-)1(
هەولێر-)1(دهۆک

0 0 4 هەڕەشە 2

)2(ک����������ەرک����������وک-)2(
)1 2(سلێمانى-) هەولێر-)

دهۆک - )1( هەڵەبجە.

0 2 11 سوکایەتى 3

)1(ه�������ەول�������ێ�������ر-)3(
سلێمانى-)1( موسڵ

0 3 6 دەستگیرکردن 4

)1(هەولێر- )1(سلێمانى 0 0 4 برینداربوون 5

)1(سلێمانى-)1(دهۆک 0 0 2 لێدان 6

- 0 1 22 جیاوازیکردن لە 
پێدانى زانیارى

7

- 0 0 3 داوا یاساییەکان 8

)3(ک��������ەرک��������وک-)15(
هەولێر-)10(سلێمانى-)2(
ه��ەڵ��ەب��ج��ە-)3(ده��ۆک-)1(

دیالە-)2(موسڵ

0 9 94 کۆى گشتى

تێبینى: ئەو خانەى لە کۆی خشتەکەی راپۆرتەکاندا پڕنەکراونەتەوە زانیارى دروست لەبەردەستدا نەبووە.
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 (8002 - 8002بەراوردى پێشێلکاری ساڵەکانى )
 بەپێى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێسگا(

 
 ژ.ڕۆژىامەىووسى ڕۆژىامەىووسى تیرۆرکراو پارێسگا

 مێ
ژ.ڕۆژىاااااامەىوو

 سى
 ىێر

ژ. دەزگاااااااااا و 
 ڕۆژىامەىوش

 ساڵ ژ. حاڵەت

(کەرکااو  18) -(ساامێناىى 44) -(هەولێاار  44)
 - (بەغاااا ا2) - موساااا (2) -  دهاااا  (9)
 (خاىەقیو1)-(هەڵەبجە1)

 -کەرکاو  -عەب ولستار تاهیر شەریف  -
5/3/2008 
 2008/4/18 -ڕاىیە  -بێگەرد قەاڵتى  -
 -موسااااا   -ساااااروە عەبااااا ولوەها   -
4/5/2008 
-21 -کەرکاااو  -سااا راه ماااامە حەمە -

22/7/2008 
 -موسااااا   –ساااااێ ڕۆژىاااااامەىووش  -

2008/9/13 
 3/10/2008-کەرکو   –دیار عەباش  -

7 157 167 131 2008 

 -کەکااو  (13)  -هەولێاار(31) - ساامێناىى(37)
 موس .(2) -(هەڵەبجە 2) - ده  (5)

 -موساااا  -سااااەەن عەرە  دۆساااا ى  -
5/2/2009 
 

1 116 121 97 2009 

(هەڵەباااجە 5) -(ساامێناىى 30) -(هەولێاار  42)
 -(کەرکااااااو  2)-کفاااااار  ( 3) - دهاااااا  (4)
  (خاىەقیو1)  موس (2)

 -موسا   -حەسەه  سەردەشت عوسناه 
2010/5/6 

4 163 166 92 2010 

 (دهاااا  19) -(هەولێاااار 38) -(ساااامێناىى 46)
   (هەڵەبجە3) -(کەرکو  5)

- 5 239 249 125 2011 

  - دهااا  (6) - سااامێناىى(21)  - هەولێااار(22)
 – (کفاااااار 2) -دیااااااالە (2) -(کەرکااااااو  3)
 (خاىەقیو1)

- 2 96 98 63 2012 

 ( سمێناىى11)  -( هەولێر22)
( 1)-(موسااا 2) -(کەرکاااو  3) –( دهااا   7)

 (خاىەقیو1) – دیالە

 -کەەر  -کاااااااوە ماااااا ەمەد  ەحاااااانەد 
5/12/2013 

 )کاوە گەرمیاىى(

4 68 72 47 2013 

( 3) -( کەرکااو  3)( دهاا   7)-( هەولێاار 22)
 (موس 2)  -سمێناىى

 2014 33 58 47 4 8/8/2014 -مەخنور  -دەىیس فورات 

- (ساااامێناىى5) -(دهاااا  11) -(هەولێاااار 17)
 (خاىەقیو1) (کەرکو  2)

- 
 

2 69 72 32 2015 

 (ده  4)-  (سمێناىى9) -(هەولێر 29)
  (خاىەقیو1)-  (موس 1) - (کەرکو (1

 -دهااااا    -ویااااا ات حساااااێو عەلاااااى 
13/8/2016 

-کەرکااااو -ماااا ەمەد  اباااات شاااا ا ە
6/12/2016 

7 71 80 45 2016 

 دهاااا  (16)–( ساااامێناىى40) - (هەولێاااار48)
 – (دیااااالە1) –( هەڵەبااااجە 6)-کەرکااااو  (8)
 (کفر 1)
 (موس  7) -(بەغ ا2)-(سەاڵحەدیو7)

 - بەغاااا ا -د. عەباااا ول ادر قەیسااااى  -
5/1/2017 
 20/6/2017 -موس   -بەختیار حەداد  -
 -موسااااااا   -ساااااااتیفاه فمیيااااااا ش  -

20/6/2017 
 -کەرکااو  –داقااو  - ەرکاااه شااەریف  -

29/10/2017 

18 192 231 138 2017 

 -(دهاااا  23)-هەولێاااار (45)- ساااامێناىى(75)
 (موساااااا 2) -( هەڵەبااااااجە3)کەرکااااااو  (4)
 -(دیالە1)-(کفر 1) –(خاىەقیو 1)

- 
 

20 242 266 163 2018 

-دهااا  (111)سااامێناىى (321)-هەولێااار(360)
 -(موساا  20) (هەڵەبااجە20)-( کەرکااو 62)
–(ساااەاڵحەدیو7) -(خااااىەقیو 7)-(کفااار 7)
 (بەغ ا 4) -(دیالە 5)

کاااااا    966 1580 1460 74 18
 گشتى

 

بەراوردى ئاماری پێشێلکاری ساڵەکانى )2008 - 2018(
بەپێى )ڕەگەز، تیرۆرکراو، پارێزگا(
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 (22 - 0بەراوردى پێشێلکاری ڕاپۆرتەکانى )
 بەپێى )ڕەگەز، پارێسگا، تیرۆرکراو(

 
 

 ژ.ڕۆژىامەىووسى ڕۆژىامەىووسى تیرۆرکراو پارێسگا
 مێ

 ژ.ڕۆژىامەىووسى
 ىێر

ژ. دەزگااااااا و 
 ڕۆژىامەىوش

 ڕاپ رت ژ. حاڵەت

-سااااامێناىى(19) -(هەولێااااار24)
 -دهاااااااا  (7) -(کەرکااااااااو  9)
 بەغ ا(1)-موس  (1)-هەڵەبجە(1)

 -کەرکاو -عەب ولستار تاهیر شەریف-
5/3/2008 
 2008/4/18 -ڕاىیە-بێگەرد قەاڵتى  -
-موساااا  -سااااروە عەباااا ولوەها   -
4/5/2008 

 ڕاپ رتى یەکەن 70 88 82 6
(1/1/2008 - 

30/6/2008) 

-(هەولێااااار20)- (سااااامێناىى25)
- دهاااااااا  (2) -(کەرکااااااااو 9)
 بەغ ا (1)-موس (1)- خاىەقیو(1)

-21-کەرکاو   -س راه مامە حەمە  -
22/7/2008 
 -موسااااا  -ساااااێ ڕۆژىاااااامەىووش  -

2008/9/13 
 -کەرکاااااااو   -دیاااااااار عەبااااااااش  -
3/10/2008 

1 75 
 

 ڕاپ رتى دووەن 61 79
(1/7/2008 - 

31/12/2008) 

-سااااامێناىى (20) -هەولێااااار(23)
 -(دهااااااااا  4) -کەکاااااااااو  (5)
 (موس .2)-هەڵەبجە(2)

-موسااا  -ساااەەن عەرە  دۆسااا ى -
5/2/2009 
 

 ڕاپ رتى سێیەن 62 74 72 1
(1/1/2009 - 

30/6/2009) 
-ەرکاااااو ک(8) -سااااامێناىى(17)
 (ده  1)-هەولێر (8)

 ڕاپ رتى چوارەن 35 47 44 0 -
(30/6/2009 - 

25/12/2009) 
-سااااامێناىى(23) -(هەولێااااار 33)
 -کەرکااااااو (2) -هەڵەبااااااجە(5)
 -کفر (3) -(موس 2)  -(ده  2)
 (خاىەقیو 1)

-موسا -حەسەه سەردەشت عوسناه 
2010/5/6 

 ڕاپ رتى پێيجەن 69 135 133 3
(1/1/2010 - 

30/6/2010) 

 -(ساااااااامێناىى7) -هەولێاااااااار(9)
 ده  (2)

 ڕاپ رتى شەشەن 23 31 30 1 -
(1/7/2010 – 

31/12/2010) 
- (هەولێاااار27) -(ساااامێناىى 37)
 -(هەڵەبااااااجە3) -(کەرکااااااو 4)
 (ده  1)

 ڕاپ رتى حەوتەن 84 169 166 4 -
(1/1/2011 – 

30/6/2011) 
- (هەولێاااااار11) -(دهاااااا   18)
 -(کەرکاااااااو  1)(سااااااامێناىى 9)
 ( ەوروپا1)

ڕاپااااااااااااااا رتى  41 80 73 1 -
 هەشتەن

(1/7/2011 – 
27/12/2011) 

 - ( سااامێناىى16) -(هەولێااار 17)
 - کەرکاااااااو (2)  -(دهااااااا  4)
 (کفر 2)

- 
 

 ڕاپ رتى ى یەن 41 51 51 0
(1/1/2012 – 

30/6/2012) 
-ساااااامێناىى (5) - هەولێاااااار(5)
کەرکو  (1) -(دیالە2) -(ده   2)
  (خاىەقیو1)-

 ڕاپ رتى دەیەن 22 47 45 2 -
(1/7/2012 – 

31/12/2012) 
 -( دهاااااااا   3)-هەولێاااااااار (8)
 -(کەرکااااااااو 2)(سااااااامێناىى 3)
 (خاىەقیو 1)-( دیالە1)-(موس  2)

ڕاپااااااااااااااا رتى  20 30 26 4 -
 یەنیاىسە

(1/1/2013 - 
30/6/2013) 

 سمێناىى (8) -(هەولێر 14)
 (کەرکو 1) - ده  (4)

)کااااااوە کااااااوە مااااا ەمەد  ەحااااانەد 
 5/12/2013 -کەەر-گەرمیاىى(

 

ڕاپااااااااااااااا رتى  27 42 42 0
 یەندواىسە

(1/7/2013 - 
31/12/2013) 

 -دهااااااا   (6) -هەولێااااااار (16)
 کەرکو  (1)

ڕاپااااااااااااااا رتى  19 38 29 2 -
 یەنسیاىسە

بەراوردى ئاماری پێشێلکاری ڕاپۆرتەکانى )1 - 22(
بەپێى )ڕەگەز، پارێزگا، تیرۆرکراو(
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(1/1/2014 - 
30/6/2014) 

( سااااااامێناىى 3) -هەولێااااااار (6)
  ده  (1) -(موس 2)-(کەرکو 2)

 8/8/2014 -مەخنور  -دەىیس فورات 
 
 
 

ڕاپااااااااااااااا رتى  14 20 18 2
 یەنچواردە

(1/7/2014 - 
31/12/2014) 

 -هەولێاااااااار (4) -دهاااااااا   (5)
 (سمێناىى 1)(کەرکو  2)

ڕاپااااااااااااااا رتى  12 18 18 0 -
 یەنپاىسە

(1/1/2015 - 
30/6/2015) 

 -دهااااااا   (6) -هەولێااااااار (13)
 (خاىەقیو1) سمێناىى  (4)

- 
 
 

ڕاپااااااااااااااا رتى  20 54 51 2
 یەنشاىسە

(1/7/2015 - 
31/12/2015) 

  –(سمێناىى 3) -(هەولێر 14)
 (ده  3)

ڕاپااااااااااااااا رتى  20 37 32 3 -
 یەنحەڤ ە

(1/1/2016 - 
30/6/2016) 

 - (سااااامێناىى6) - (هەولێااااار15)
 - (دهااااااا  1) - (کەرکاااااااو 1)
   (موس 1) (خاىەقیو1)

 -دهاااا    -ویاااا ات حسااااێو عەلااااى 
13/8/2016 

- کەرکااو  - ماا ەمەد  اباات شاا ا ە
6/12/2016 

ڕاپااااااااااااااا رتى  25 43 39 4
 یەنهەژدە

(1/7/2016 - 
31/12/2016) 

 -(ساااامێناىى 15) - هەولێاااار(22)
 -(موسااااااا   7) -(دهااااااا   10)
  (بەغ ا1)

 - بەغااا ا -عەبااا ول ادر قەیساااى د. -
5/1/2017 
 -موساااااااااا   -بەختیااااااااااار حەداد  -

20/6/2017 
 -موساااااا   -سااااااتیفاه فمیياااااا ش  -

20/6/2017 

ڕاپااااااااااااااا رتى  56 85 75 10
 یەنى زدە

(1/1/2017 - 
30/6/2017) 

 - ساااامێناىى(25) - هەولێاااار(26)
( 6) (ساااەاڵحەدیو7)-کەرکاااو (8)

 (دیااالە1) -( هەڵەبااجە  6دهاا   )
 (بەغ ا1) - (کفر 1)-

 29 داقاااااو  - ەرکااااااه شاااااەریف  -
/10/2017 

 ەنڕاپ رتى بیست 82 146 117 8
(1/7/2017 - 

31/12/2017) 

 -(هەولێاااار 30) -ساااامێناىى (61)
هەڵەباااااااجە (2) - دهااااااا  (20)
 -(خااااااىەقیو 1) -(کەرکاااااو  1)
 (کفر 1)

ڕاپ رتى بیست و  119 163 148 11 0
 ەنیەک

(1/1/2018 - 
30/6/2018) 

 (ساااااامێناىى14)-(هەولێاااااار15) 
(موسا  2)-(دها  3)-(کەرکو 3)
 (دیالە1) -(هەڵەبجە1)

ڕاپاا رتى بیساات  44 103 94 9 0
دووەن 

(1/7/2018 -
31/12/2018) 

سااااامێناىى (321)-هەولێااااار(360)
-( کەرکاااااو 62)-دهااااا  (111)
 -(موسااا  20) (هەڵەباااجە20)
 -(خااااااىەقیو 7)-(کفااااار 7)
 -(دیاااااااالە 5)–(ساااااااەاڵحەدیو7)
 (بەغ ا4)

 ک   گشتى 966 1580 1460 74 18
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فۆرمی زانیاری كەناڵەكان

كەناڵە تەلەفزیۆنیەكانی پارێزگای دهۆك

تێبینیجۆری كەناڵژمارەی مۆڵەتشەپۆلپارێزگاناوی تەلەفزیۆنژ

فەرمانی دامەزراندن و خاوەنداری UHF 43دهۆكدهۆك1
لەدۆسیەكەی نیە

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەگشتیUHF 52)833(2010/5/25دهۆكگەلی كوردستان2

فەرمانی كارگێری مۆڵەتی نیە، چونكە هونەریدهۆكمیوزیك3
ڕسوماتی نەداوە

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 25)937(2010/6/8دهۆكخابیر4

مۆلەتی نوێ كردۆتەوەUH 30)2996(2014/12/22دهۆكزاخۆ5

فەرمانی كارگێری مۆڵەتی نیە، چونكە UHF 31دهۆكداسنیا6
ڕسوماتی نەداوە

كەناڵە تەلەفزیۆنیەكانی پارێزگای سلێمانی

تێبیتیجۆری كەناڵژمارەی مۆڵەتشەپۆلپارێزگاناوی تەلەفزیۆنژ

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەVHF 5)4863(2001/1/19سلێمانییەكگرتوو-ڕانیە1

بەفەرمانى ژمارە 655 لە UHF 53)545(2004/11/27سلێمانیجەماوەر2
2012/4/15 ناوەکەى لە 

سۆسیالیست گۆڕا بۆ جەماوەر

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەCH 8)268(2006/3/26سلێمانیكۆمەڵ-ڕانیە3

مۆلەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 33)628(2005/8/3سلێمانیكۆمەڵ-گەرمیان4

مۆلەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 48)652(2009/4/16سلێمانیگەلی كوردستان-سلێمانی5

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەپەروەردەییCH 26)438(2002/8/18سلێمانیپەروەردەیی6

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 40)1092(1997/10/14سلێمانییەكگرتوو-سلێمانی7

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوە2014/3/30)868(دیجیتالسلێمانیچاوی هەلۆ8

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەVHF 30)617(2002/12/16سلێمانیزانكۆی سلێمانی9

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 46)836(2010/5/25ڕانیەراپەڕین10

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 49)838(2010/5/25كەالرئایندە11

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 38)6027(2007/9/4سلێمانیخاك12

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 35)764(2011/5/12سلێمانیسلێمانی13

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 67)990(2011/6/30سلێمانیبابان14

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەUHF 47)1022(2011/7/5سلێمانیژیوا15

فرمانی كارگێری مۆڵەتی نیە، دیجیتالسلێمانیچەتر16
چونكە ڕسوماتی نەداوە
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17s-فەرمانی كارگێری مۆڵەتی وەرزشیدیجیتالسلێمانیگەلی كوردستان
نیە، چونكە ڕسوماتی نەداوە

فەرمانی كارگێری مۆڵەتی دیجیتالسلێمانیخۆر18
نیە، چونكە ڕسوماتی نەداوە

بەس ڕاوبۆچونی هەیەسلێمانیڕانیە19

بەس ڕاوبۆچونی هەیەسلێمانیسپۆرت20

كەناڵە تەلەفزیۆنیەكانی پارێزگای هەولێر

ژمارەی مۆڵەتشەپۆلپارێزگاناوی تەفزیۆنژ

هەیەدیجیتالهەولێرچرا1

هەیەدیجیتالهەولێرهانا2

هەیەدیجیتالهەولێرقەاڵت3

هەیەدیجیتالهەولێرنیگا4

هەیەدیجیتالهەولێرنیوالین5

هەیەدیجیتالهەولێرچاكسازی توركمانی6

هەیەدیجیتالهەولێرسۆمەریە7

هەیەدیجیتالهەولێرپایتەخت8

هەیەدیجیتالهەولێرئارۆ9

هەیەدیجیتالهەولێریەكگرتوو-هەولێر10

11HDهەیەدیجیتالهەولێرشایستە

هەیەدیجیتالهەولێربیابان12

هەیەدیجیتالهەولێرهەرمان13

هەیەدیجیتالهەولێرمنارە14

هەیەدیجیتالهەولێرئیفێكت15

هەیەدیجیتالهەولێرنیگای منداالن16

هەیەدیجیتالهەولێرنیشتمانی من17

هەیەدیجیتالهەولێركۆمەڵ18

هەیەدیجیتالهەولێرجیهان19

هەیەدیجیتالهەولێرگەلی كوردستان-هەولێر20

هەیەدیجیتالهەولێرگەلی كوردستان-كۆیە21

هەیەدیجیتالهەولێرجودی22

هەیەدیجیتالهەولێرپەیام23

هەیەدیجیتالهەولێرهەتاو24

هەیەدیجیتالهەولێرمیكس میدیا25

هەیەدیجیتالهەولێربزوتنەوەی ئیسالمی-هەولێر26

27SALESهەیەدیجیتالهەولێر

نیەدیجیتالهەولێرفیچەر ڤیژن28

هەیەدیجیتالهەولێرماكس29

هەیەدیجیتالهەولێرالو30
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هەیەدیجیتالهەولێركوردیا31

هەیەدیجیتالهەولێرزانایان32

هەیەدیجیتالهەولێریاد33

هەیەدیجیتالهەولێربێست34

هەیەدیجیتالهەولێرسۆران35

36HD هەیەدیجیتالهەولێرئەڵماس

هەیەدیجیتالهەولێرعینكاوە37

هەیەدیجیتالهەولێرچارە38

هەیەدیجیتالهەولێرپاك39

هەیەدیجیتالهەولێرئەستێرە40

هەیەدیجیتالهەولێرهەولێر4124

هەیەدیجیتالهەولێریەك جیهان42

هەیەUHF 31هەولێرداسینا43

هەیەUHF 64هەولێركوردستان سپۆرت44

هەیەدیجیتالهەولێرنێت تی ڤی45

هەیەدیجیتالهەولێرسروشت46

هەیەدیجیتالهەولێركەناڵ478

هەیەدیجیتالهەولێربۆكس ئارت48

هەیەدیجیتالهەولێرئاڤێستا49

50D هەیەدیجیتالهەولێركەناڵ

هەیەدیجیتالهەولێرئاسۆ سپۆرت51

هەیەدیجیتالهەولێرپە یام 522

هەیەدیجیتالهەولێرئازادی سپۆرت53

هەیەدیجیتالهەولێرئازادی تیڤى54

هەیەدیجیتالهەولێرڕەسەن55

هەیەدیجیتالهەولێرشارەوانی56

هەیەدیجیتالهەولێرئااڵ57

هەیەدیجیتالهەولێرشەپۆل58

59Imoviesهەیەدیجیتالهەولێر

هەیەدیجیتالهەولێرئێستا60

هەیەدیجیتالهەولێرئوسكار61

هەیەدیجیتالهەولێرمیدیا62

63NEVERهەیەدیجیتالهەولێر

هەیەدیجیتالهەولێرهاتووچۆی هەولێر64

هەیەدیجیتالهەولێرشایستە65

هەیەدیجیتالهەولێرسپۆرت66

هەیەدیجیتالهەولێرنێرگز سپۆرت67

68IMKهەیەدیجیتالهەولێر

69KCPهەیەدیجیتالهەولێر

70KNNهەیەدیجیتالهەولێر
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71one worldهەیەدیجیتالهەولێر

هەیەدیجیتالهەولێربابیلۆن72

هەیەدیجیتالهەولێرنوێ73

هەیەدیجیتالهەولێرهە ولێر7424

75niga moviesهەیەدیجیتالهەولێر

هەیەدیجیتالهەولێرداهین76

هەیەدیجیتالهەولێرئۆسکار77

كەناڵە سەتەالیتەکانی پارێزگای دهۆك
تێبینیجۆری كەناڵژمارەی مۆلەتپارێزگاناوژ

هونەری)4519(2006/8/3دهۆكڤین1

ڕۆشنبیری، سیاسی)1516(/2009/9/14دهۆكوار2

هەمەرەنگ

بەفەرمانی ژمارە )1136( لە

2012/6/25 ناوەكەی لە میتانەوە گۆڕا بۆ وار.

ڕۆشنبیری، سیاسی، دهۆكبادینان سات3
هونه ری

مندااڵننیەدهۆكپلیستانك4

كەناڵە سەتەالیتەکانی پارێزگای سلێمانی

نوێكردنەوەی مۆڵەت و ژمارەی جۆری كەناڵژمارەی مۆلەتشوێنناوژ
پسولە

تێبینى

گشتی2008/8/3)6145(سلێمانیپەیام1

گەلی 2
كوردستان

 2009/4/16)653(سلێمانی

2005/10/11)909(سلێمانیكوردسات3

4KNN2009/6/1)894(سلێمانی 

هەواڵ و سیاسەت2010/2/17)375(سلێمانینالیا 51

گۆرانی و هونەر2010/2/17)376(سلێمانینالیا 62

مۆڵەتى یاسایی فیلمی دیكۆمێنتاری2010/2/17)377(سلێمانینالیا 73
هەڵوەشاوەتەوە

جەماوەری 8
كوردستان

2008/10/19)1454(سلێمانی

كۆمەاڵیەتی، ڕامیاریمۆلەتی كاتی هەیەسلێمانیخەڵك9

2014/2/12)68019(مۆلەتی نوێیە ئاینی 2014/2/13)498(سلێمانیئاموژگاری10

كەناڵە سەتەالیتەکانی پارێزگای هەولێر

تێبینیجۆری كەناڵژمارەی مۆلەتشوێنناویژ

1zaroكەناڵێكی بەخشراوە، چونكە سەر بەحكومەتەمندااڵن2014/9/7)2102(هەولێر

2NET.TVمۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەتەرفیهی2013/2/14)507(هەولێر

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەهونەری 2010/5/9)742(هەولێركۆڕەك3

هونەری و  2010/5/9)742(هەولێركەناڵ 44
كۆمەاڵیەتی

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوە
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مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەنیە2010/8/9)1291(هەولێرزاگرۆس5

6AVA  مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەنیە2006/12/5)7722(هەولێركوردستان

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەنیە2011/6/27)983(هەولێرهەولێر7

سیاسی، كلتوریڕێگاپێدانی كاتیهەولێرڕێگا8

 2014/11/6)0112767(هونەری گشتی 2014/11/16)2657(هەولێربابیلۆن9

مۆڵەتی نوێ نەكردۆتەوەهونەری 2011/9/19)1592(هەولێرحنین10

فەرمانی كارگیری مۆڵەتی بۆ دەرنەچووە، هەواڵهەولێركوردستان1124
چونكە حسابی بانكی نەداوە

12POPهونەر و گۆرانینیەهەولێر

2014/11/30)0112774(2014/12/10)2868(هەولێركوردماكس13

ڕیكالمنیەهەولێرالباصۆ14

سیاسی، هەواڵڕێگاپیدانی كاتیهەولێرڕووداو15

2014/11/30)0112775(مندااڵن2014/12/10)2869(هەولێركوردماكس-پەپولە16

 2010/6/10)951(هەولێردەوران17

فەرمانی كارگێڕی بۆناوگۆڕینی لەدۆسیەكەی هەولێرئیشق/دەوران18
دانیە

ڕادیۆکانی پارێزگای دهۆک
مۆڵەتشەپۆلشوێنناوی ڕادیۆژ

هەیە90.5ئاكرێڕادیۆی پەیام1

هەیە101.5زاخۆئاشتی2

هەیە96.5دهۆكبادینان3

هەیە89.5دهۆكدهۆك4

هەیە98.3دهۆكزانكۆ5

هەیە91.5دهۆكدەنگی كوردستان-شنگال6

هەیە88.5ئامێدیئامێدی7

هەیەئاكرێدە نگی یەكگرتوو8

هەیە88.5شنگالچیای شنگال9

هەیە88.5دهۆكدە نگی یەكگرتوو10

هەیە85.7ئامێدیسیالف11

هەیە107.7دهۆكهیزل-شنگال12

هەیە103.1دهۆكهیزل13

هەیە107.1زاخۆهیزل14

هە یە95.5دهۆكوار15

هە یە90.9دهۆكدهۆك ترافیك پۆلیس16

هە یەدهۆكبەردەڕەش17

هە یە96.5دهۆكڕادیۆی ئاكرێ18

هەیە97.7دهۆكداسینا19
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هە یە88دهۆكالوان20

هە یە88.1دهۆكژین21

هە یە90.1دهۆكخابوور22

هە یە92.3دهۆكنەوا كالسیك23

هە یە99.8دهۆكسۆمەریە24

هە یە99.5دهۆكڤین25

26XFM هە یە105.7دهۆك

هە یە102.5دهۆكدەوران27

هە یە106.5دهۆكدەنگی كۆمەڵ28

هە یە93.7ئامیدیمەتین29

هە یە93.1دهۆكدەنگی كوردستان30

هە یە88.1دهۆكدوبان31

هە یە102.6دهۆكڕادیۆ قران الكریم32

هە یە96.5زاخۆدە نگی كوردستان33

هە یە99.5شە نگالدە نگی شنگال34

هە یە99دهۆكستێر35

هەیە98.8دهۆكدەنگی كەمپی دومیز36

ڕادیۆکانی پارێزگای سلێمانی

مۆلەتشەپۆلشوێنناوی رادیۆژ

هەیە89.3سلێمانیخاك1

هەیە90.6سلێمانینە وا ا-ب-ج2

هەیە99.5سلێمانیمەشخەاڵن3

هەیە88.5سلێمانیتەوار-گەرمیان4

88.6سلێمانیدەنگی نوێ5

هەیەسلێمانییەكگرتوو-چەمچەمال6

هەیە91.3سلێمانیمەدەنیەت7

هەیە96سلێمانیزانكۆی سلێمانی8

هەیە92.3سلێمانینەوا-میوزیك9

هەیە91سلێمانیدە نگی گۆڕان10

هەیە102.1سلێمانینالیا-سلێمانی11

هەیە89.3سلێمانیهاموون12

هەیە92.8سلێمانیشوانی دڵسۆز13

سلێمانیدەنگی هونەر-ڕانیە14

هەیە88.2سلێمانیسەنتەری ڕۆشنبیری تەق تەق15

هەیەسلێمانیدە نگی یەكگرتوو16

89سلێمانیڕاپەڕین-ڕانیە17

هەیە98.7سلێمانیدەنگی كۆمەڵ-سلێمانی18
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هەیە87.7سلێمانیدەنگی كۆمەڵ-كەالر19

سلێمانیجەماوەر-سلێمانی20

سلێمانیپارێزگاران21

هەیە103.9سلێمانیدەنگی كوردستان-سلێمانی22

هەیە104.7سلێمانیدەنگی كۆمەڵ-ڕانیە23

سلێمانیالوان-سلێمانی24

هەیە101.7سلێمانیخەندان25

91.7سلێمانینابینایان26

هەیە93.7سلێمانیدەنگی كتێب27

99.4سلێمانیپرژان28

هەیە97.3سلێمانیدەنگی خەڵك29

هەیە100سلێمانیڕادیۆ منااڵن30

هەیە97.7سلێمانیمیلۆدی-ئۆركسترای مندااڵن31

هەیەسلێمانیمحراب32

كاتی92.6سلێمانیدە نكی ئیسالم-كەالر33

هەیە98.4سلێمانیمارگرێت34

92.8سلێمانیسۆمەریە35

36XFM هەیە105.7سلێمانی

هەیە99.9سلێمانیدەنگی سەربەخۆ37

هەیە107.9سلێمانیبابان38

هەیە100.2سلێمانیمیلۆدی39

هەیە88.1سلێمانیناوخۆ40

هەیە89.1سلێمانیڕەوا41

هەیەسلێمانی -رانیەدەنگی زانكۆ42

هەیەسلێمانی -كەالردەنگ43

44NNA MUSICهەیەسلێمانی

هەیەسلێمانید ەربەندیخان45

هەیەسلێمانیدە نگی ئاشتی46

هەیە96.3سلێمانیدە نگی كوردسات47

هەیەسلێمانیدە نگی سەالم48

هەیە94.5سلێمانیگە لی كوردستان49

هەیە107.6سلێمانیمەڵبەندى ڕێكخستن50

هەیە89.9سلێمانیسۆسیالیست51

هەیە95.7سلێمانیڕادیۆی دجلە52

هەیەسلێمانیموزیك53

هەیە94.9سلێمانینەورۆز54

هەیە90.3سلێمانیاور55
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ڕادیۆکانی پارێزگای هەولێر

خاوەنی ڕادیۆمۆلەتشەپۆلشوێنناوی ڕادیۆژ

96.6هەولێرعینكاوە1
98.4هەولێرمنارە2
نەوزاد یەحیا)683(96.32009/4/26هەولێرجیهان3
88.9هەولێردهۆك4
90.7هەولێرهەولێر5
95.7هەولێربزوتنەوەی ئیسالمی6
88.1هەولێردەنگی مەخمور7
92.2هەولێرزاری كرمانجی8
97.5هەولێرهەتاو9

هەولێرهەولێر10
88.5هەولێرسەنتەری تەق تەق11
هەولێرئازادی و یەكسانی12
104.5هەولێرهە ست13
101.3هەولێرمەدا14
88.1هەولێرمەخمور15
97.1هەولێردەنگی ئاشتی16
89.2هەولێرسۆمەریە17
94.1هەولێریەكگرتوو-هەولێر18
هەولێردەنگی دیموكراتی19
105.3هەولێریەكگرتوو -كۆیە20
95.7هەولێردیجلە21
97.1هەولێرالحیات الجدید22
105.3هەولێردادپەروەری23
94.5هەولێرپایتەخت24
107.4هەولێردەنگی قەرەچوغ25
102.5هەولێرئیشق26
هەولێرنوێ27

ئیدریس عبدالكریم)518(103.32010/3/17هەولێرچرای ڕووناكی28
104.4هەولێرهەرمان29
هەولێرفاكس30
92.3هەولێرزاگرۆس31
هەولێرئاشووری32
هەولێرخەبات33
هەولێردەنگی كوردستان-مەركەزی34
35Bii107.7هەولێر
100.5هەولێرپەیامنێر36
101.6هەولێرئاشتی-بزوتنەوەی دیموكراتی37
38M studio105.5هەولێر
88.7هەولێرئێستا39
هەولێردە نگی سەربەخۆیی40
هەولێرحەقیقەت-توركمان41
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101هەولێرتواناسازی ئافرەتان42
هەولێرئێف ئێم43
98هەولێرمەشخەاڵن-كۆیە44
93.1هەولێردەنگی كوردستان45
99.3هەولێربابلیۆن46
103.9هەولێرمەلبەندی3ی ی.ن.ك47
هەولێردەنگی ڕوسیا48
هەولێرسیما49
104.3هەولێرنەوژینی تەندروستی50
هەولێررۆشنبیری51
یەكگرتووی ئیسالمی88هەولێردەنگی قورئانی پیرۆز52
هەولێرپەیامی قورئان53
107.7هەولێرڕووداو میوزك54
88.4هەولێرناوخۆ55
1035هەولێرهێلین56
سلوان جمیل)2658(99.32014/11/16هەولێربابلیۆن57
58Oneهەولێر
98.2هەولێراربیل تركمان59
103.5هەولێرزین60
89.7هەولێردیموكراسی61
106.3هەولێردەنگی ئاشووری62
101.6هەولێرئاشتی63
92.3هەولێرZ ڕادیۆ64
102.5هەولێردەوران65
103.3هەولێرمۆنتیكارلۆ66
هەولێرزانكۆ67
96.7هەولێرنالیا-هەولێر68
90.3هەولێرڕادیۆی زانایان69
107.1هەولێركۆمەڵی ئیسالمی70
91.1هەولێرهاتووچۆی هەولێر71
72FM هەولێرڕۆیال
102.7هەولێرڕووداو73
92.3هەولێرزیئد74
هەولێراربل75
هەولێرالمدی76
104.7هەولێرایفكت77
78fm هەولێربیابان
هەولێرداهاتوو79
هەولێردجلە80
نەوزاد یەحیا)287(95.92014/2/14هەولێرزانكۆی جیهان81
98هەولێرچاكسازی82
وەزارەتی ڕۆشنبیری94.1هەولێرنەورۆز83
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 زانیارى ڕۆژنامە و گۆڤار

شَاضٍَ 
 َتُاُْ

 غُضْىوغُض خاوَٕ ئًُتًاظ طؤظاض(-ْاوٍ بآلو نطاوَ )ضِؤشْاَُ
ؾىيَين 

 زَضضىوٕ)ثاضيَعطا(
 ناتٌ زَضضىوٕ

 َاْطاُْ ُٖويًَط اظاز محساَني ؤشْاَُْىوغاٌْ نىضزغتإغُْسيهاٍ ضِ طؤظاضٍ ايكرفٌ 1

 ضِؤشاُْ غًًَُاِْ اوَ ذلَُُزن ز.فىاز َُعػىّ ضِؤشْاٍَُ نىضزغتاٌْ ْىٍَ 2

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ُْٖسضئَ ئُمحُز عبساهلل نَُاٍ ؾانط ضِؤشْاٍَُ ضِيَطاٍ نىضزغتإ 3

 ضؤشاُْ ُٖويًَط ُْشاز ععيع قازض عُيٌ عُبسويَآل ضِؤشْاٍَُ خُبات 4

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط عبسايهطيِ امحس قازض ظوٖري ذلُس ئَُني ضِؤشْاٍَُ يُنططتىو 5

 ُٖفتاُْ َىغٌَ عبسايهطيِ يىْؼ نطيِ خػطو عبساهلل امساعًٌ اٍَُ ضِاغيت)احلكًكُ(ضؤشْ 6

 طؤظاضٍ تًؿو 7
 نؤَػًؤٌْ يًَهؤيًَُٓوٍَ 

 وَضظٍ ُٖويًَط َػتُفا قازض ذُغُٕ فًَطنطزٌْ ذعبٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ

 َضظٍو ُٖويًَط ُْغطئ ذُغُٕ ظازَ يُنًَيت شْاٌْ زميىنطاتٌ نىضزغتإ طؤظاضٍ شْإ 8

 وَضظٍ ُٖويًَط عُبسويَآل عُبسويَآل ثىض يُنًَيت الواٌْ زميىنطاتٌ ضؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ طؤظاضٍ الوإ 9

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ تؤفًل نُضيِ غايَح ذًعبٌ نؤَُيٌَ ئًػالٌَ ضِؤشْاٍَُ نؤٍََُ 10

 ُٖفتاُْ ٖؤىز َُٖسٍ ئًػُاعًٌ عُيٌ ئُغهُْسَض غُضيب غًًَُإ ضِؤشْاٍَُ ئانطٍَ ثاضاططاف 11

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ ؾازيُ ذُغُٕ ذلَُُز يَهدطاوٍ غاباتضِ ضِؤشْاٍَُ ئاشيط 12

 زَ ضؤش جاضيَو ُٖويًَط ًَكساز ئًرباًِٖ ذلَُُز ًَكساز ئًرباًِٖ ذلَُُز طؤظاضٍ ضِاظُ 13

 وَضظٍ زٖؤى جَُاٍ ضََُظإ ئُمحُز َػًَح َػتُفا ذلَُُز طؤظاضٍ ضِيَساض 14

 َاْطاُْ ئًساضٍَ طُضًَإ ئُنطَّ ياوَض ذُغُٕ ئًػُاعًٌ ئًرباًِٖ ضَظا ٍ طُضَُغًَطضِؤشْاَُ 15

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط قازض فُتاح ئُمحُز نؤَػًىٌْ ضاثٌَُُْ ذًعبٌ زميىنطاتٌ نىضزغتاٌْ ئًَطإ ضِؤشْاٍَُ نىضزغتإ 16

 َاْطاُْ ُٖويًَط هللضَِْطني ذلُس قايَح غعسا ضَِْطني ذلُس قايَح غعساهلل طؤظاضٍ ضَِْط 17

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضَِْطني ذلُس قايَح غعساهلل ضَِْطني ذلُس قايَح غعساهلل طؤظاضٍ نىضزيهاتؤض 18

 َاْطاُْ ُٖويًَط َاٖري َىذػني َػتُفا َاٖري َىذػني َػتُفا ضِؤشْاٍَُ ياز 19

 وَضظٍ زٖؤى يىقُإ ذىغًَٔ عُيٌ ذلَُُز ععَت ذلَُُز طؤظاض زوبإ 20

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ئًرباًِٖ ئًػُاعًٌ عُباؽ ئًرباًِٖ ئًػُاعًٌ عُباؽ ؤشْاٍَُ ضووبُضضِ 21

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ذًَُس ْازض قازض غُفىض تاٖط غُعًس ضِؤشْاٍَُ ًَسيا 22

 َاْطاُْ ُٖويًَط شيإ ُْمجُزئ ذُغُٕ ظضيإ جًٌَُ نُضيِ طؤظاض ؾُظسَض 23

 َاْطاُْ ُٖويًَط َُٖعَ ذَُُ قازض بًَهُؽ ذَُُ قازض طؤظاضٍ نىضزظني 24

 َاْطاُْ ُٖويًَط ئًسضيؼ نُضيِ ناضيتانٌ ز. ئُمحُز ذلَُُز طؤظاضٍ ضطاٍ ِضؤْانٌ 25

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ُٖضزٍ ئُغعُز قازض َىغا ذلَُُز تؤفًل طؤظاضٍ زًْاٍ طؿت و طىظاض 26

 طاَُْاْ نُضنىى غهًُٓ عُيٌ نُضيِ غهًُٓ عُيٌ نُضيِ جزيدة املزأة 27

 َاْطاُْ ئًساضٍَ طُضًَإ ئاضاّ ئًهطاّ عُيٌ عىَُض ؾُضيف نُضيِ طؤظاضٍ ضاو 28

 وَضظٍ ُٖويًَط ممتاظ ذًسَضٍ عاقِ ظيالٕ ممتاظ ذًسَضٍ (K21طؤظاضٍ ) 29
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 ضؤشاُْ غًًَُاِْ ئُمحُز ذلُس ئايالظ عُط عبسايطمحإ ضذًِ ضِؤشْاٍَُ ضؤشاٍُْ غًًَُاِْ 110
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 وَضظٍ زٖؤى ضٓاض عًٌ َٓسٍ ْريوَيٌ ضيَهدطاوٍ زيانىًْاٍ غىيسٍ بؤ طُؾُثًَسإ طؤظاضٍ ًًَٖني 145
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 وَضظٍ ُٖويًَط ععيع غريوإ ابىبهط عبساهلل عبسايكُس عبساهلل طؤظاضٍ غطوؾت 227

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ٖسٍ ذبًب ذلُس خًاب ذبًب ذلَُُز طؤظاضٍ خىْضُ 228

 َاْطاُْ ُٖويًَط زاضا قازض غآلح ؾَُاٍَ غايَح عبساهلل طؤظاضٍ بايت 229

 زووَاْط جاضيَو غًًَُاِْ زيَؿاز عبساهلل خعض ذػني عاضف عبسايطمحٔ طؤظاضٍ ئايٓسَ 230

 وَضظٍ غًًَُاِْ ضئىف قابط غعًس ؾًَطنؤ فائل عبساهلل طؤظاضٍ غُضزَّ 231

 وَضظٍ غًًَُاِْ غؤظإ جَُاٍ ذلُس اَني ؾًَطنؤ فائل عبساهلل طؤظاضٍ ظاْػيت غُضزَّ 232

 ؾُؾَُاْط جاضيَو غًًَُاِْ ضَئىف قابط غعًس ؾًَطنؤ فائل عبساهلل طؤظاضٍ غُضزٌََ عُضَبٌ 233

 وَضظٍ غًًَُاِْ زيَؿاز عبساهلل خعض ضزيَؿاز عبساهلل خع طؤظاضٍ ضؤظاض 234

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ُٖيَهُوت عبساهلل ضؤغتُّ ؾًَطنؤ فائل عبساهلل طؤظاضٍ َٓسايٌَ غُضزَّ 235

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ زاْا ُْوظَض عُيٌ ظاْهؤٍ ئَُُضيهٌ يُ غًًَُاِْ (Aui - svoiceضِؤشْاٍَُ ) 236

 وَضظٍ ُٖويًَط نُاٍ اْىضطًالٕ  جَُاٍ جُالٍ ذػني طؤظاضٍ فطيا 237
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 وَضظٍ زٖؤى يىذٓا عًػا يىغف ئُضيؿًُ عكطَ واايعيباض طؤظاضٍ غىت غاضر 287
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 وَضظٍ غًًَُاِْ تاضم ضاوضمحإ محُ قايَح عىَُض عُيٌ نُضيِ طؤظاضٍ بىاض 328

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط عُاز ضفعت مجًٌ عُاز ضفعت مجًٌ ضِؤشْاٍَُ غُضاٍ 329

 َاْطاُْ ُٖويًَط فاخط ذػٔ خاْى نطَاجنٌ ْاقط يىغف ذلٌ ايسئ طؤظاضٍ ئاَاشَ 330
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 َاْطاُْ غًًَُاِْ جعا ْىضٍ غايَح جعا ْىضٍ غايَح طؤظاضٍ ضَوؾت 433

 َاْطاُْ ُٖويًَط خُيًٌ تايب مسني ايىْسٍ وضيا محُنُضيِ غًىَيًٌ قانونيةالطؤظاضٍ ايعًىّ  434

 وَضظٍ ُٖويًَط ٖؤطط ضُتؤ ؾًَدُ ُْوظاز جالٍ محس اَني طؤظاضٍ ًٖىاٍ ْىٍَ 435

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط عبساهلل خايس عُط ُْوظاز جالٍ محس اَني ضِؤشْاٍَُ ًٖىا 436
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 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ َُضيىإ عُيٌ غايَح زَضوٕ ْىظاز َُجًس طؤظاضٍ ئاويَعَ 457
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 َاْطاُْ ُٖويًَط زيَساض ضَؾًس ططوثٌ ٖاوناضٍ مسايالْس طؤظاضٍ مسايالْس 572

 َاْطاُْ ُٖويًَط فاظٍَ برتؽ ثؤيؼ غعًس ياقى ٖطَع ت ايؿبابطؤظاضٍ قى 573

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ذلػٔ نَُاٍ ايسئ عبسايكازض ناوَ نايف ذاجٌ طؤظاضٍ فطؤؾطُ 574

 َاْطاُْ ُٖويًَط الؽ ذلُىز ذلُس ذلُس غُيًِ ذلَُُز طؤظاضٍ زواضِؤش 575

 وَضظٍ زٖؤى ٕ ؾًبُضميىٕ اغتًٓا يىغف بٓسياَني خبى طؤظاضٍ قاال زيكًٓا 576

 ُٖفتاُْ زٖؤى ثُيىَْس نَُاٍ غُيًِ ثُيىَْس نَُاٍ غُيًِ ضِؤشْاٍَُ طًىباٍ 577

 َاْطاُْ ُٖويًَط ناضوإ خُيًٌ نُضيِ ضيَهدطاوٍ قىتابًاِْ نىضزغتإ/ ْىوغًٓطٍُ ُٖويًَط طؤظاضٍ ُْوٍَ ْىٍَ 578

 َاْطاُْ ًَُاِْغً ز. ضؤَإ ُٖضزٍ نؤَجاًْاٍ يُيَػا طؤظاضٍ غُضزٌََ شٕ 579

 َاْطاُْ ُٖويًَط ٖاوناض محس فىظٍ ذلػٔ ذلُس امحس طؤظاضٍ نىضزغتإ تاميع 580

 َاْطاُْ ُٖويًَط َاضٍ ًَسيا بازيين ز.ضَظوإ خعض عُيٌ بازيِٓ طؤظاضٍ ْىظني 581

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ئاًََس غًًَُإ عباؽ ئاًََس غًًَُإ عباؽ طؤظاضٍ بُبىيَطٍ 582

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ٖاوشئ عىَُض نُضيِ ٖاوشئ عىَُض نُضيِ ٍُ بُيإضِؤشْاَ 583

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ُٖآليَُ ذلُس ئُيَُاؽ بُيإ ْىضٍ تؤفًل طؤظاضٍ ئايٓسَ  غاظّ 584

 َاْطاُْ ُٖويًَط ُْجًب تؤَا بُتؤ نُوغُض عُظيع ئُمحُز ضِؤشْاٍَُ غُزاٍ تُنًٓو 585

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ ؾاخُوإ عُيٌ زَضويَـ وٍ قىتابًاِْ نىضزغتإضيَهدطا ضِؤشْاٍَُ وَضضُضخإ 586

 َاْطاُْ غًًَُاِْ نًىَُضؽ ذػني ذلُس نًىَُضؽ ذػني ذلُس طؤظاضٍ نىضزضيهالّ 587

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ضيَهُوت ضَؾًس ذلَُُز ضيَهدطاوٍ ئاظازٍ الواِْ نىضزغتإ ضِؤشْاٍَُ ْؤشَٕ 588

 ُٖفتاُْ زٖؤى زيَؿاز ْعُإ فطذإ زيَؿاز ْعُإ فطذإ ضِؤشْاٍَُ زاْؼ ثطيَؼ 589

 وَضظٍ ُٖويًَط يىغف عىمسإ غُعًس ؾىإ عبساحلًُس جىٖط طؤظاضٍ َىغاغري 590

 َاْطاُْ زٖؤى َاجس باثري ذلُس َاجس باثري ذلُس طؤظاضٍ ناضيَع 591

 وَضظٍ ُٖويًَط ذلَُُز وَمسإ عُظيع َُعطوف عُظيع غايَح طؤظاضٍ زاز 592

 َاْطاُْ ُٖويًَط ئاضاّ ذىغًَٔ ئُمحُز نؤَجاًْاٍ غىضضٌ االوسططؤظاضٍ ؾطم  593

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ياضَ ئُمحُز ذلَُُز ؾطيهُ عامل ايىغًط ضِؤشْاٍَُ اغىام 594

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ياضَ ئُمحُز ذلَُُز ؾطيهُ عامل ايىغًط الوسيطضِؤشْاٍَُ  595

 َاْطاُْ زٖؤى جَُاٍ غًًُإ عبسايطمحإ ٔ جعفط عبسايطمحإعبسايطمح طؤظاضٍ ثريؤَُطُظئ 596

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط باضظإ ياغني ذلُس ضَؾًس غاالض ؾهطٍ عُيٌ طؤظاضٍ ئُضبًٌ غهؤب 597

 وَضظٍ زٖؤى بًَىاض ئًسضيؼ ئَُني غُْتُضٍ ظضناٍَ ضَوؾُْبريٍ طؤظاضٍ ضؤشاْىو 598

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ُط ذلُىز ذلُسع ئًرباًِٖ ذلُىز ذلُس ضِؤشْاٍَُ َتُاُْ 599

 َاْطاُْ زٖؤى ئَُري ذلَُُز قازض ئَُني يىغف غًًَُإ طؤظاضٍ غُضٍَ ضٍَ 600

 وَضظٍ غًًَُاِْ َاجًس خًًٌ فتاح عبساهلل امحس ذلُس طؤظاضٍ ئَُُضيها ْاغٌ 601

 وَضظٍ غًًَُاِْ َاجًس خًًٌ فتاح عبساهلل امحس ذلُس طؤظاضٍ ئًَطإ ْاغٌ 602

 وَضظٍ ُٖويًَط ُْٖطؤ عىمسإ خسض غُْتُضٍ ضووْاظ طؤظاضٍ ضووْاظ 603

 َاْطاُْ ُٖويًَط الؽ ذلُىز ذلُس ؾفإ ٖىُْض عُيٌ ON Timeطؤظاضٍ  604

 َاْطاُْ ُٖويًَط الؽ ذلُىز ذلُس امحس دلًس َػتُفا طؤظاضٍ يُف جىاِْ 605

 وَضظٍ غًًَُاِْ ابتًػاّ امساعًٌ قازض ٌ تىاْاٍ ناضطًَطٍ بُضيَىَبطزٕغُْتُضٍ نىضزغتإ بؤ بًَُٖعنطزْ طؤظاضٍ ناضطًَطٍ ٖاوضُضر 606

 ًْىَاْطًًُ ئًساضٍَ طُضًَإ ظَيُٓب ذػني َىغا غُيىإ عىَُض ئُمحُز طؤظاضٍ ئُيَىَٕ ثؤغت 607
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 َاْطاُْ ُٖويًَط بٗحت بؿري ضغىٍ بٗحت بؿري ضغىٍ ايجاضتِضِؤشْاٍَُ  608

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ٖىُْض خًًٌ نطيِ غًًَُإ ؾاضميإ ظضاض ضِؤشْاٍَُ باْط 609

 َاْطاُْ زٖؤى واضًٌٖ عازٍ قاحل جىتًاض َُجًس الوْس طؤظاضٍ ُْٖاؽ 610

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى غاْسٍ خًف عبىظيت خريٍ ايًاؽ عًٌ ضِؤشْاٍَُ غجٌ 611

 وَضظٍ ُٖويًَط َعػني ذاَس ذلُس QUEST Queenنؤَجاًْاٍ  طؤظاضٍ نؤبؤٕ 612

 َاْطاُْ ُٖويًَط غًىإ اَني مسني غُْطُض قباح َال بعْع َُطُظئ طؤظاضٍ 613

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضظطاض طؤضُض امحس ضيَهاِْ ضِؤشْاٍَُ وَبُضًَُٖٓضإ 614

 وَضظٍ زٖؤى اواظ فًفٌ ذلُس ظيطَى تاٖري غعًس طؤظاضٍ ئاظانطٕ 615

 َاْطاُْ نُضنىى بُيإ غُعًس محًس بُيإ غُعًس محًس طؤظاضٍ ظَْطُُْ 616

 ُٖفتاُْ نُضنىى عبسايهطيِ عبساهلل عبسايطمحٔ عبسايهطيِ عبساهلل عبسايطمحٔ ضِؤشْاٍَُ ًَٓبُض 617

 َاْطاُْ ئًساضٍَ طُضًَإ ناوَ امحس ذلُس ناوَ امحس ذلُس طؤظاضٍ ضايٍُ 618

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ٖاوغُض غاحل غعًس SUN UPنؤَجاًْاٍ  MILLIYETضِؤشْاٍَُ ًًًَُت   619

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ٖاوغُض غاحل غعًس SUN UPنؤَجاًْاٍ  VATANضِؤشْاٍَُ وَتُٕ  620

 َاْطاُْ ئًساضٍَ طُضًَإ ضيَبني تُٖا عبسايهطيِ ضيَبني تُٖا عبسايهطيِ طؤظاضٍ طُضإ 621

 وَضظٍ ُٖويًَط غطزاض ععيع محس اَني غطزاض ععيع محس اَني طؤظاضٍ زازطا 622

 وَضظٍ ُٖويًَط ضَوَْس ثىيل يُنًَيت ئُزيب و ْىوغُضاٌْ غطياِْ زيانىالسطؤظاضٍ ايهتاب  623

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ غاَإ عاضف ئُمحُز غاَإ عاضف ئُمحُز ضِؤشْاٍَُ ئًَػتا غجؤضت 624

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذلُس ذلُىز ذلُس ذلُس ذلُىز ذلُس ضِؤشْاٍَُ نىضزغتإ ثُضاططاف 625

 وَضظٍ ُٖويًَط ضميًٌ خايس تىبًا تىبًا ضميًٌ خايس طؤظاضٍ ضؤزاْا 626

 َاْطاُْ غًًَُاِْ نًىَُضؽ ذػني ذلُس نًىَُضؽ ذػني ذلُس طؤظاضٍ ْاوباْط 627

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط محًس ئُبىبُنط ئُمحُز AWAICOنؤَجاًْاٍ  اضبًٌ الوسيطضِؤشْاٍَُ  628

 َاْطاُْ ُٖويًَط خرياهلل َعَفُض ئُْىَض نؤيٍَُ ضؤؾٓبريٍ َُغتىوضٍَ ئُضزَالٕ طؤظاضٍ ضايُيٍُ َُغتىوضَ 629

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط محًس ئُبىبُنط ئُمحُز AWAICOنؤَجاًْاٍ  نىضزغتإ الوسيطضٍِِؤشْاٍَُ  630

 َاْطاُْ زٖؤى غًٗاز ًَهائًٌ ذلُس امحس غُْتُضٍ تُْاٌٖ يٌَ ضؤؾٓبريٍ طؤظاضٍ ًْاظ 631

 َاْطاُْ غًًَُاِْ غعًسغُيىإ َُجًس  نؤَجاًْاٍ ُْوضَؽ طؤظاضٍ ُْوضَؽ 632

 وَضظٍ زٖؤى خًف ذحٌ محس ذػني خعض ذػٔ طؤظاضٍ ضِيَها ظاْػت 633

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ضابُض عبسايطظام عبسايطمحإ ططوثٌ نؤَجاًْاناِْ زيىإ طؤظاضٍ زيىإ ضيهالّ 634

 َاْطاُْ نُضنىى ثططىٍَ ذلُس قايَح ضيَهدطاوٍ ثاظإ طؤظاضٍ ثاظإ 635

 َاْطاُْ ُٖويًَط عًػا ذًسض ذػني ضظطاض َػتُفا ذلُس ضُّطؤظاضٍ  636

 َاْطاُْ غًًَُاِْ غُعسويَآل نُضيِ ذلُس غُعسويَآل نُضيِ ذلُس طؤظاضٍ ئاتًَو 637

 وَضظٍ غًًَُاِْ فطيسوٕ ذلُس ععيع قُفتإ فطيسوٕ ذلُس ععيع قُفتإ طؤظاضٍ ضاظياٍُْ ثعيؿهٌ 638

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضًٌَََٖ ضَؾًس عُظيع ًاٍ ضوزاونؤَجاْ طؤظاضٍ ضووزاوٍ َٓساآلٕ 639

 َاْطاُْ ُٖويًَط اياز ععيع مجًٌ امحس اياز ععيع بطاْس 011طؤظاضٍ تؤث  640

 وَضظٍ ئًساضٍَ ضِاثُضئ ئاظا عبسايهطيِ ععيع غُضؤنايُتٌ ؾاضَواٌْ قُآلزظٍَ طؤظاضٍ قُآلزظٍَ 641

 وَضظٍ ُٖويًَط خايس قازضامساعًٌ  غالح فتاح عبساهلل طؤظاضٍ بُُٖؾت 642

 وَضظٍ غًًَُاِْ ثُميإ عُيٌ فًعايًُ ثُميإ عُيٌ فًعايًُ طؤظاضٍ ؾاض 643

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذلُس عبسايهطيِ ذلػٔ ذلُس عبسايهطيِ ذلػٔ طؤظاضٍ ضجاٍ االعُاٍ 644

 وَضظٍ ُٖويًَط ذلُس عبسايطمحإ َػعىز امحس عبساهلل ظبري طؤظاضٍ ثُياٌَ زازوَضٍ 645

 زَ ضؤش جاضيَو ُٖويًَط ْاظّ عبسايهطيِ ذلُس عًٌ ذلُىز عبساخلايل امحس ضِؤشْاٍَُ اضبًٌ 646

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى َكعب عبسايععيع خايس عبسايكُس عبساحلهًِ عبساجلباض ضِؤشْاٍَُ زاغتإ ضِيهالّ 647

 وَضظٍ زٖؤى نُاٍ ضََُظإ امحس ناَريإ قاغِ عبسايطمحٔ طؤظاضٍ ئانطٍَ 648

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ئاضيإ عًٌ ئُمحُز نؤَجاًْاٍ ناؾإ طؤظاضٍ نؤبؤٌْ باظاض 649

 وَضظٍ غًًَُاِْ ًٖىا فائل محُ نُضيِ ًٖىا فائل محُ نُضيِ طؤظاضٍ ثُياٌَ تُغُوف 650

 وَضظٍ غًًَُاِْ غُضزاض عُظيع ضذًِ غُضزاض عُظيع ضذًِ طؤظاضٍ تإ و ثؤ 651

 وَضظٍ غًًَُاِْ غاحل غعًس َػتُفا ًس َػتُفاغاحل غع طؤظاضٍ نؤَُيَطُ 652

 وَضظٍ ُٖيَُجبُ َاجًس خًًٌ فتاح عبساهلل امحس ذلُس طؤظاضٍ نىضز ْاغٌ 653

 َاْطاُْ ُٖويًَط الؽ ذلُىز تُٖا نؤَجاًْاٍ َٗتاب بؤ باظضطاٌْ ئىتىَبًٌَ طؤظاضٍ َٗتاب 654

 َاْطاُْ ُٖويًَط محُز نانَُنيجُالٍ ئُ جُالٍ ئُمحُز نانَُني طؤظاضٍ ثعيؿو و خًَعإ 655

 وَضظٍ ُٖويًَط ئاظا يىغف َطظ ذلُس ذػني باثري طؤظاضٍ جؤالٌَْ 656

 َاْطاُْ ُٖويًَط ئُضمجإ ئًػُاعًٌ َػتُفا ئُضمجإ ئًػُاعًٌ َػتُفا ضِؤشْاٍَُ طىنبىضو 657

 غاآلُْ زٖؤى ذُغُٕ ياغني ذُغُٕ ذُغُٕ ياغني ذُغُٕ طؤظاضٍ زيَطيؿهِ 658
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 َاْطاُْ ُٖويًَط ضغىٍ ععيع عبساهلل غىَُيُ ذًَُس عبساهلل ؤشْاٍَُ نىضزغتإ ضِيهالّضِ 659

 َاْطاُْ ُٖويًَط ظوٖط جبًٌ فكٌ يعزئ ضَذًِ ذلُىز عبسهلل طؤظاضٍ غتاضظ 660

 َاْطاُْ ُٖيَُجبُ َاجًس خًًٌ فتاح فاضوم عبسايهطيِ عبسايطذًِ زؤغًٍُ ُٖيَبحُ 661

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط غُضباظ غاحل محُ ظ غاحل محُغُضبا ضِؤشْاٍَُ وؾُ 662

 َاْطاُْ غًًَُاِْ َىذػني نَُايُزئ عُبسويكازض ضريؤى ذلُس ضَظا عًٌ ضِؤشْاٍَُ ًًَٖؤ 663

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ؾىإ ذلُس ذلُىز ؾىإ ذلُس ذلُىز طؤظاضٍ غجٌ ًَسيا 664

 وَضظٍ ويًَطُٖ جًًٌ نانُوَيؼ غاالض عبسايطمحإ ذلُس طؤظاضٍ ضريؤى 665

 َاْطاُْ زٖؤى قربٍ ذلُس عًٌ ضؾى ئُيىب ضََُظإ فتاح طؤظاضٍ يًتُضا تىضا 666

 َاْطاُْ ُٖويًَط ظٖطَ غًًُإ ؾطيف نؤَجاًْاٍ ناغا طؤظاضٍ ناغا ضيهالّ 667

 ُٖفتاُْ زٖؤى ضقًب ذلُىز امحس ضقًب ذلُىز امحس ضِؤشْاٍَُ ًَْتعإ 668

 ًْىَاْطًًُ ئًساضٍَ ضِاثُضئ َُيَبُْس غاظٍ غًًَُإ غاظٍ غًًَُإَُيَبُْس  ضِؤشْاٍَُ بطيػو 669

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ناشاو مجاٍ جالٍ تاضم فاتح ذػٔ ضِؤشْاٍَُ ُٖويًَط تطافًو 670

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ناشاو مجاٍ جالٍ تاضم فاتح ذػٔ ضِؤشْاٍَُ غؤيٌ تطافًو 671

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ اشاو مجاٍ جالٍن تاضم فاتح ذػٔ ضِؤشْاٍَُ زٖؤى تطافًو 672

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ئاضٍ ئُبىبُنط غفىض ٖىُْض جَُاٍ نُضيِ طؤظاضٍ باْطُؾٍُ خًَطا 673

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضاًْا ئًًٌ ًَاٍ ضاًْا ئًًٌ ًَاٍ طؤظاضٍ َؿاضيح ايعطام 674

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ نَُاٍ ضَئىف ضذًِ نؤَجاًْاٍ ؾاض ثطيَؼ طؤظاضٍ ؾاض 675

 وَضظٍ غًًَُاِْ جالٍ فًع ايًُ ذبًب ضيَهدطاوٍ َٓسايَجاضيَعٍ نىضزغتإ طؤظاضٍ غُضا 676

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ذلُس جالٍ ذلُس ضَْخ محُ ضؾًس ذلُس طؤظاضٍ غات 677

 َاْطاُْ ُٖويًَط ٖىؾًاض ذلُس اَني ضؾًس نؤَجاًْاٍ تًَٓىوؽ طؤظاضٍ ثًَٓىوؽ 678

 َاْطاُْ ُٖويًَط ًُٖساز قباح بالٍ قباح بالٍ ًُٖساز ضِؤشْاٍَُ ٖالٍ 679

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز طؤظاضٍ ثطيَؼ ثؤغت 680

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ئًػُاعًٌ عىمسإ غعًس فاضوم َػتُفا عًٌ طؤظاضٍ ئانؤ 681

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط زيالٕ ضَؾاز عبساهلل بٗحت ُْجات بٗحت ضِؤشْاٍَُ بًَػت ضِيهالّ 682

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ضؤشْاٍَُ ثطيَؼ ثؤغت 683

 وَضظٍ ُٖويًَط ًُٖساز دلًس محًس بُضيَىَبُضايُتٌ ؾاضَواٌْ نؤيُ طؤظاضٍ ؾاضَوإ 684

 ْطاَُْا ُٖويًَط ًٖىا عبساحلًُس امحس بُؾساض عبساجلباض بابا ععيع ضؤشْاٍَُ ضؤشْايٌ 685

 َاْطاُْ ُٖويًَط زًْا زاضا َريإ زيًَط عُط َريإ طؤظاضٍ اليف 686

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ْىظاز ثؤيل ذٓا ْىظاز ثؤيل ذٓا ضِؤشْاٍَُ غىضايا 687

 َاْطاُْ ُٖويًَط بصاض عبساحلهًِ اْىض بصاض عبساحلهًِ اْىض طؤظاضٍ ْىٍَ 688

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ا عبسايهطيِ ععيعًٖى ًٖىا عبسايهطيِ ععيع ضِؤشْاٍَُ َاآلٕ 689

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى َػعىز محسو امحس َػعىز محسو امحس ضِؤشْاٍَُ ْىوزَّ 690

 وَضظٍ ُٖويًَط ظيسإ ضؾًسخإ اوزٍ عبساهلل خىضؾًس قازض طؤظاضٍ غىباضتى 691

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط خايًس غعسٍ تىفًل عبساهلل تاٖط ذلُس ضِؤشْاٍَُ غٓىوض 692

 وَضظٍ ُٖويًَط ضغىٍ غاحل ضغىٍ نؤَُيٍَُ ثُيىَْسيُطؿتًُناٌْ نىضزغتإ طؤظاضٍ ثُيىَْسيُ طؿتًُنإ 693

 وَضظٍ ُٖويًَط تاضم ناضيَعٍ بُضيَىَبُضايُتٌ طؿيت وَبُضًَٖٓاٌْ ُٖويًَط طؤظاضٍ وَبُضًَٖٓاٌْ ثايتُخت 694

 ًْىَاْطًًُ ًَُاِْغً شًْاض ذلُس ياغني ٖىُْض ذلُس وٖيب طؤظاضٍ زَضطا بُ زَضطا 695

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ذلُس وَيٌ محس ذلُس وَيٌ محس طؤظاضٍ قُآلوَٓاضَ 696

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ضؤشإ خايس محُ ععيع ضيَهدطاوٍ شياُْوٍَ طُجنإ طؤظاضٍ شيًَُؤ 697

 َاْطاُْ ُٖويًَط غؤضإ ئُغىَز َػتُفا غُْتُضٍ ضؤؾٓبريٍ طؤيصَ طؤظاضٍ خاى زؤغت 698

 وَضظٍ غًًَُاِْ غُيىإ َُجًس غعًس نؤَجاًْاٍ ئُغٌَ ؤظاضٍ ئُغٌَط 699

 وَضظٍ غًًَُاِْ غُيىإ َُجًس غعًس غُْتُضٍ َاٍَ بَُاٍَ طؤظاضٍ َاٍَ بُ َاٍَ 700

 َاْطاُْ ُٖويًَط ظٖطَ غًًُإ ؾطيف ظٖطَ غًًُإ ؾطيف طؤظاضٍ نىضزغتإ ئؤئ الئ 701

 َاْطاُْ غًًَُاِْ زيًَط عبساهلل ذلُس خػطو عبسايهطيِ ذلُس طؤظاضٍ بعاظ 702

 وَضظٍ غًًَُاِْ زيًَط امحس غايَح زيًَط امحس غايَح طؤظاضٍ ناضوغُضَايُ 703

 وَضظٍ غًًَُاِْ غؤضإ فايل عبساهلل غؤضإ فايل عبساهلل طؤظاضٍ ؾُضع 704

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى غعس بهط ذلُس ظٖسٍ خًف قسيل ضِؤشْاٍَُ زَظُضٍ َُقًىب 705

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ ناوَ ذػٔ غايَح ضيَهدطاوٍ الواٌْ ثًَؿطَو طؤظاضٍ ضطؤ 706

 زووَاْط جاضيَو زٖؤى ًَٖطف نَُاٍ ياغني ًَٖطف نَُاٍ ياغني طؤظاضٍ ًَْصَٕ 707

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذلُس عًٌ غًًِ عىظيطٍ نؤَجاًْاٍ غاّ طؤظاضٍ وَبُضًَٖٓإ 708

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ُْٖاض ئاظاز ذلُس عًٌ جعفط َػتُفا ُٖضيَِ (For Youطؤظاضٍ فؤض يى) 709
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 َاْطاُْ ُٖويًَط مسري اغتًفى ؾابا مسري اغتًفى ؾابا طؤظاضٍ ذكىم االْػإ ايًىّ 710

 َاْطاُْ غًًَُاِْ زياض غايَح امحس ضيَهدطاوٍ زؤغتاٌْ قُيَُّ طؤظاضٍ قُيَُّ 711

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ذلُس ظََإغُضنؤ  غُضنؤ ذلُس ظََإ طؤظاضٍ ظََإ غتايٌ 712

 َاْطاُْ ُٖويًَط َٓع ذلُىز ذلُس AWAICOنؤَجاًْاٍ  طؤظاضٍ يًايًٓا 713

 َاْطاُْ ُٖويًَط َازح ذلُىز ئُمحُز َازح ذلُىز ئُمحُز طؤظاضٍ نىضزيا 714

715 

ايؿطيهات  السياحيطؤظاضٍ زيًٌ 
 وَضظٍ ُٖويًَط ذلُس ذلُىز امحس ذلُس ذلُىز امحس وايػفط والسياحةايتريإ 

 وَضظٍ غًًَُاِْ َُضيىإ ذلُىز ُْقؿبُْسٍ دلًس غعًس محُغايَح طؤظاضٍ يىتهٍُ ضاغيت 716

 وَضظٍ ُٖويًَط عبسايىٖاب محس امحس عبسايىٖاب محس امحس طؤظاضٍ َاّ ُْوضؤظ 717

 وَضظٍ ُٖويًَط ناَُضإ ذلُس َُويىز ز.غُضوَض عبسايطمحٔ عىَُض طؤظاضٍ ثٍُ 718

 َاْطاُْ ُٖويًَط ؾًَطوإ ذلػٔ عُط غاَإ نُاٍ ذػٔ اضٍ ُٖويًَط فؤتؤطؤظ 719

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ زياض بهط قازض نؤَجاًْاٍ ططئ ًٌَ طؤظاضٍ ططئ ًٌَ 720

 َاْطاُْ ُٖويًَط غُيىإ جًٌَُ ظيتى نؤَجاًْاٍ بابًًؤٕ طؤظاضٍ بابًًؤٕ َُطُظئ 721

 َاْطاُْ ُٖيَُجبُ بُضُّٖ نَُاٍ ذلُىز َبُضايُتٌ تُْسضوغيت ؾاضَظووضبُضيَى طؤظاضٍ تُْسضوغيت ؾاضَظووض 722

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط بؿطّ ْاغط ظايط جنِ عبس ابطاًِٖ ضؤشْاٍَُ نىضزغتإ االٕ 723

 وَضظٍ ُٖويًَط ًُٖسات عبسايكازض ذلُس نؤيًصٍ ثُضوَضزٍَ بًٓات طؤظاضٍ نؤظإ 724

 َاْطاُْ ُٖويًَط س ذػٔ ظازََاج يىضًْؼ بًىناضز طؤظاضٍ غًيت ؾىو 725

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ شيَٓاض ذلُس ياغني ْاض ؾًَطنؤ ذلُىز عًٌ طؤظاضٍ ناآل 726

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ْعاض َاٍَُ ذلُس ْعاض َاٍَُ ذلُس ضؤشْاٍَُ ًًََىًَْط 727

 ُُْٖفتا ُٖويًَط ْاظّ محى َػتُفا غُيىإ ذَُى َػتُفا ضؤشْاٍَُ بعْؼ ئًَهػجطيَؼ 728

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ غُالّ َاضف قازض ئُْىَض ئُمحُز نُضيِ ضؤشْاٍَُ ثؤغتُ 729

 َاْطاُْ ُٖويًَط ٖؤطط عُط عًٌ نؤَجاًْاٍ ئؤباض طؤظاضٍ ئؤباض 730

 َاْطاُْ غًًَُاِْ قالح ايسئ فطد امحس قالح ايسئ فطد امحس طؤظاضٍ غهاآل 731

 َاْطاُْ ُٖويًَط َٓاف َػتُفاَعاف  نؤَجاًْاٍ ضيسيا طؤظاضٍ ثًًػتاْو 732

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى غعس بهط ذلُس بؿاض امحس ذلُس ضؤشْاٍَُ زَْطٌ خُيَو 733

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ابىبهط ذػني محُ ٖازٍ نطيِ ذػني ضؤشْاٍَُ ؾاضٍَِ 734

 وَضظٍ ُٖويًَط ضذاب ذػني عًٌ ضذاب ذػني عًٌ الوضاءطؤظاضٍ  735

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ نُيىإ ذلُىز نطيِ إ ذلُىز نطيِنُيى طؤظاضٍ زاٖاتىوٍ تؤ 736

 وَضظٍ ُٖويًَط ئُغعُز ؾانط ئَُني طُيالٕ جنِ ايسئ ْىضايسئ ضؤشْاٍَُ تىضنُإ ئًَىٍ 737

 وَضظٍ ُٖويًَط ؾًَطوإ امساعًٌ عًٌ عبسايطمحٔ محُ نطيِ عًٌ طؤظاضٍ زيسٍ ياغايٌ 738

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًف ذػني عبساهلليُت ضيَهدطاوٍ تانؤ طؤظاض تىيَصَض 739

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط جالٍ جنِ ايسئ تُٖا جالٍ جنِ ايسئ تُٖا طؤظاضٍ زَضواظَ 740

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ظاْا عُط عبسوٍ ظاْا عُط عبسوٍ طؤظاضٍ َتُاُْ 741

 َاْطاُْ ُضنىىن غُضزاض ضَظا قازض ئُجنىوٌَُْ غُضنطزايُتٌ ثاضتٌ نُضنىى طؤظاضٍ ضؤشٍ نُضنىى 742

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ضياظ ذلُىز نانُ ضياظ ذلُىز نانُ طؤظاضٍ زووضبني 743

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ضِؤشْاٍَُ ثًَهُوَ شياٌْ ْىٍَ 744

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز طؤظاضٍ ثًَهُوَشياٌْ ْىٍَ 745

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ؤشْاٍَُ ُٖيَبحُ ًَٖطؤؾًُاضِ 746

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ثاضيَعطاٍ ُٖيَُجبُ 747

 َاْطاُْ ُٖويًَط ٖازٍ خعض غازم عبسايععيع طؤظاضٍ ضاثضٌ 748

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط بؿطٍ ْاقط ظايط طبؿطٍ ْاقط ظاي ضِؤشْاٍَُ نىضزغتإ املػتكبٌ 749

 ًْىَاْطًًُ نُضنىى ُٖملُت ٖىؾًاض نطيِ َكًح قابط ضضا okضِؤشْاٍَُ  750

 َاْطاُْ ُٖويًَط زاوز ئُمجُز ضيَىاظ فطوغ يُزيال طؤظاضٍ ضيَعإ 751

 ضؤشاُْ ُٖيَُجبُ عىَُض محُ ضَذًِ محُ امساعًٌ محُ ضؾًس ضِؤشْاٍَُ ُٖيَبحُ 752

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ غالح ايسئ فطد امحس غالح ايسئ فطد امحس ٍُ ئًَىاضٍَ غًًَُاٌْضِؤشْاَ 753

 وَضظٍ ُٖويًَط ْىضٍ غعًس ذػٔ ْىضٍ غعًس ذػٔ الدوليةطؤظاضٍ ايكني  754

 َاْطاُْ ُٖويًَط ْىضٍ غعًس ذػٔ ْىضٍ غعًس ذػٔ طؤظاضٍ ئاظاض 755

 وَضظٍ غًًَُاِْ ذػٔئىًََس ذلُس  ضظطاض ذػٔ غاحل طؤظاضٍ ضؤؾٓطُضٍ 756

 وَضظٍ ُٖويًَط فطيس عًٌ خإ ضاثداٍُْ ضؤنػاْا طؤظاضٍ ئايس ئًَهػجطيَؼ 757

 وَضظٍ غًًَُاِْ نؤضُض نطيِ امحس نؤَُآلٍ تاالغًًُاٍ غًًَُاٌْ طؤظاضٍ تاالغًًُا 758

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ غعس فدطٍ ضمحٔ ؾٗطيُ امحس ذلٌ ايسئ ضِؤشْاٍَُ قىت املٗحطئ 759

 ًْىَاْطًًُ غًًَُاِْ ُٖشاض ضََُظإ ئُمحُز ضيَهدطاوٍ نؤَُيٌَ ضؤؾٓبريٍ َىغًَُإ يُ نىضزيػتإ ضِؤشْاٍَُ ٖعض 760
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 َاْطاُْ غًًَُاِْ غاْسٍ ظاٖس عبسايطمحٔ غاْسٍ ظاٖس عبسايطمحٔ طؤظاضٍ غُوزا 761

 َاْطاُْ ُٖويًَط ئاظاز ذلُس عبسايكازض نؤَجاًْاٍ جُيًػا طؤظاضٍ يىًْو 762

 وَضظٍ ُٖويًَط ًَٖطف فًعاهلل ذلُس ًَٖطف فًعاهلل ذلُس طؤظاضٍ ؾاضٍ ضيَىيُنإ 763

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ذلُس قابط ععيع ذلُس قابط ععيع طؤظاضٍ طُْخ 764

 وَضظٍ ُٖويًَط نىغُض جنًب عبساالذس ثؤيؼ مشعىٕ اغرل طؤظاضٍ ضَزيا نًسايا 765

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضؾًس بًٓس ْىضٍ بًٓس ْىضٍ ضؾًس طؤظاضٍ ْاٍ 766

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ُٖاليُ ابطاًِٖ عبسايطمحإ ُٖاليُ ابطاًِٖ عبسايطمحإ طؤظاضٍ تُبا 767

 َاْطاُْ ُٖويًَط شيإ بهط ضؾًس وضيا محُنُضيِ عًٌ طؤظاضٍ ئاؾتُوايٌ 768

 َاْطاُْ ًَطُٖوي َاظٕ عىمسإ غًًَُإ ذلُس غعسايسئ اْىض ضؤشْاٍَُ طُؾُثًَساٌْ تىضنُاٌْ 769

 زووَاْط جاضيَو ُٖويًَط شيًىإ َػتُفا نُاٍ َتني عبسايطظام عازٍ طؤظاضٍ يىب زوب 770

 وَضظٍ غًًَُاِْ جباض ابطاًِٖ امحس تاضم جباض ذلُس طؤظاضٍ ثُضوَضزٍَ ئًػالٌَ 771

 طاَُْاْ ُٖويًَط ذػٔ َػتُفا ذػني ضيَهدطاوٍ زازطُضٍ بؤ ثطغُ ياغايًُنإ طؤظاضٍ زازطُضٍ 772

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ئاظاز ذلَُُز عبسايكازض ئاظاز ذلَُُز عبسايكازض طؤظاضٍ َىيَو 773

 َاْطاُْ زٖؤى عبسايكًىّ عسْإ ذلُس basak42نؤَجاًْاٍ  duhols timesضِؤشْاٍَُ  774

 وَضظٍ ُٖويًَط ٖاواض خًًٌ عبساهلل ثؿتًىإ امحس ؾًَذ امحس طؤظاضٍ ؾُتطَْخ 775

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى اواظ عبساهلل عىمسإ عُاض اْىض قاحل ناشضِؤشْاٍَُ  776

 َاْطاُْ ُٖويًَط زاْا بطٖإ عبسايكازض غهاآل ذلُىز Womanطؤظاضٍ  777

 َاْطاُْ غًًَُاِْ بىيًت ايًعابًؼ (I.m.sضيَهدطاوٍ ثؿتطريٍ ًَسياٍ ًَْىزَويَُتٌ) طؤظاضٍ شٕ 778

 َاْطاُْ غًًَُاِْ زيَؿا ذلُس متى arcoٍ َٓسآلٌْ ثاْابُض ضيَهدطاوٍ ٖاضيهاض طؤظاضٍ بىوناباضاٌَْ 779

 َاْطاُْ ُٖويًَط ئاضٍ فاضوم ْاُْنٌ يكٌ زوو -ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ  طؤظاضٍ غُفني 780

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط غًًُإ ذلُس طُضؤ غًًُإ ذلُس طُضؤ ضِؤشْاٍَُ نىضزغتإ بًتٓا 781

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضًٌَََٖ ضَؾًس عُظيع ض ئًٓحػٌنؤَجاًْاٍ غًسا طؤظاضٍ ْايُ 782

 َاْطاُْ ُٖويًَط   طؤظاضٍ ئًهؤْؤٌَ َُطُظئ 783

 َاْطاُْ غًًَُاِْ خُْسإ عباؽ عًٌ جنات ضيَهدطاوٍ ضؤؾٓبريٍ و ٖىُْضٍ ئُْسيَؿُ ضؤشْاٍَُ ئُْسيَؿُ 784

 وَضظٍ نُضنىى دلًس ؾاغىاض َعطوف ضيَهدطاوٍ ئايٓسَ بؤ ثاضاغتين شيٓطُ طؤظاضٍ ئايٓسٍَ شيٓطُ 785

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ظاْا بُٖطاّ ضَؾًس ظاْا بُٖطاّ ضَؾًس ضؤشْاٍَُ ْىيَهاض 786

 وَضظٍ ُٖويًَط ذلُس ؾانط ذلُس قاحل ظاْهؤٍ غُالذُززئ نؤيًصٍ ظاْػتُ ئًػالًَُنإ طؤظاضٍ ٖاوغُْط 787

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط عُاز محس ذلُىز يًُاظ غعًس ذلُس ضِؤشْاٍَُ جىإ 788

 َاْطاُْ ُٖويًَط ًٖىا فتاح ذلُىز ئاضاّ ذػني امحس طؤظاضٍ ضواْطُ 789

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ذلُس تًب غسيل ذلُس تًب غسيل ضِؤشْاٍَُ ُٖيُو 790

 َاْطاُْ ُٖويًَط اظاز فائل جًًٌ عبسايععيع ويػٌ ععايسئ طؤظاضٍ ظيَطَظاٌْ نىضزغتإ 791

 َاْطاُْ ئًساضٍَ طُضًَإ قاحل ذػني َػتُفا قاحل ذػني َػتُفا طؤظاضٍ ضاواًْين ْىٍَ 792

 وَضظٍ غًًَُاِْ زيَؿاز غفىض ذلُس ْعاّ ْىضٍ غعًس طؤظاضٍ خايَدايؤنُ 793

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًَُٖٔ ذلُىز ضؾًس ُٖضزٍ يُتًف ضَظا طؤظاضٍ ٖاٍ ضيهالّ 794

 َاْطاُْ ًًَُاِْغ جًٗاز قازض عُيٌ خايس ئُمحُز َػتُفا طؤظاضٍ وَآلّ 795

 َاْطاُْ غًًَُاِْ تاضا بايع ععيع زاضو غُضبُغت نُضيِ طؤظاضٍ ثُضٍَ ئايَتىٌْ 796

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ذلُس قاحل عبساهلل طؤظُْس بطٖإ ؾىنت ضِؤشْاٍَُ غُيطنُ 797

 وَضظٍ ُٖويًَط بؤتإ جالٍ ذلُس ًَُٖٔ بىضٖإ ضمحإ طؤظاضٍ الُْ 798

 َاْطاُْ زٖؤى قازم ذلُس تاٖري قازم جًٗاز مجاٍ عىمسإ MARKETINGضِؤشْاٍَُ  799

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط تًَهؤؾُض ذلُس ئُمحُز تًَهؤؾُض ذلُس ئُمحُز ضِؤشْاٍَُ خؤضٍ نىضزٍ 800

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط َانىإ ععت ذلُىز جًٗاز عبساهلل امساعًٌ MEDICALضِؤشْاٍَُ  801

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذىيع َؿري فًعاهلل س باظططْىظاز حيٌ غعً طؤظاضٍ نؤيًصٍ جًٗإ 802

 َاْطاُْ ُٖويًَط خًًٌ ذػني خعض ضيَهدطاوٍ نؤَاض بؤ ثُضَثًَساٌْ تاى طؤظاضٍ نؤَاض 803

 وَضظٍ ُٖويًَط يعكىب يىغف ابىبهط يعكىب يىغف ابىبهط طؤظاضٍ ْاوًْؿاٌْ باظاض 804

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذلٌ ايسئ تؤفًل تؤفًل تؤفًل ذلٌ ايسئ تؤفًل طؤظاضٍ نىضزغتإ ًْىظ 805

 َاْطاُْ ُٖويًَط غًًِ غعًس قازض ُْخؤؾداٍُْ ثانٌ طؤظاضٍ ثانٌ 806

 َاْطاُْ ُٖويًَط فًكٌ غًًُإ قازم َىيىز فًكٌ غًًُإ قازم َىيىز طؤظاضٍ تًُاض 807

 زووَاْط جاضيَو غًًَُاِْ تؤفًل نطيِ قاحل تؤفًل نطيِ قاحل طؤظاضٍ خاٍَ 808

 وَضظٍ ُٖويًَط فًكٌ محس عبساهلل عًُُْ محُ غعًس قابط ؤظاضٍ نُيتىوضٍ نىضزط 809

 َاْطاُْ ُٖويًَط ٖسيط قباح اغرل ايٓاؽ ادلس بٗٓاّ طؤظاضٍ ايًىّ 810

 َاْطاُْ غًًَُاِْ طؤضإ عًٌ ذػني ذلُس نًاٌْ عبسايطمحٔ طؤظاضٍ ئاظازٍ نؤَُيَطُ 811
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 وَضظٍ ُٖويًَط ساهلل نانُ غىضذلُس عب َىغا ذلُس خعض طؤظاضٍ َطؤظ 812

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى مسري محس عًٌ غٗاّ َاجس فكٌ طؤظاضٍ باظاض طًَطٍ 813

 وَضظٍ زٖؤى ًٖػِ برتؽ مشعىٕ ئاضئ عبساهلل عُط طؤظاضٍ غًٓاٌٖ 814

815 
 Goden reklamطؤظاضٍ 

magazin َاْطاُْ غًًَُاِْ ْاغهُ غعًس خسض ْاغهُ غعًس خسض 

 َاْطاُْ ُٖويًَط َػتُفا امحس َريظا َػتُفا امحس َريظا ٕطؤظاضٍ ئؤظؤ 816

 َاْطاُْ ُٖويًَط عًٌ عبساهلل قاحل ناوَ عبسايهطيِ ضغىٍ طؤظاضٍ ثؤيتُنًٓو َُطُظئ 817

 زووَاْط جاضيَو غًًَُاِْ وقفٌ تاٖط ضَؾًس ضيَهدطاوٍ ثالتفؤضٌَ زابطإ طؤظاضٍ زابطإ 818

 وَضظٍ غًًَُاِْ زياضٍ امحس امساعًٌ بؤ ئًعحاظٍ ظاْػيت يُ قىضئإ و غىْتسا ْاوَْسٍ نىضزغتإ طؤظاضٍ ُٖيغ 819

 وَضظٍ ُٖويًَط ٖؤطط عُط عًٌ َػتُفا مشؼ اهلل ععيع طؤظاضٍ نىضزغتإ اليف 820

 َاْطاُْ ُٖويًَط ًُٖٔ َػعىز َػتُفا جنِ عبس َطاز طؤظاضٍ ًَالنإ 821

 َاْطاُْ ُٖويًَط س خعيطعاَط دلً عاَط دلًس خعيط طؤظاضٍ املؿطوع 822

 َاْطاُْ غًًَُاِْ فطٖاز ذػٔ عبساهلل نؤَجاًْاٍ ضاٍ ًًًَُت طؤظاضٍ جؤضْاأل 823

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ؾىإ ْىظاز امحس طؤضإ عًٌ عبسايطمحٔ ضِؤشْاٍَُ نىضزغتاُْنُّ 824

 وَضظٍ ُٖويًَط غاٌَ َػتُفا ذػٔ ؾًَطوإ قازم عًٌ طؤظاضٍ ئُيىبٌ 825

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط جباض قازض امحس جباض قازض امحس ٍ ضاظُطؤظاض 826

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط امحس غفىض ذهًِ امحس غفىض ذهًِ ضِؤشْاٍَُ ئُفهاض 827

 َاْطاُْ زٖؤى ضََُظإ ظنطيا ُٖضنٌ مسري محس عًٌ طؤظاضٍ غُْطُض و ثًَؿُُضطُ 828

 وَضظٍ غًًَُاِْ َُضيىإ ئُمحُز ضَؾًس ظاْهؤٍ طُؾُثًَساٌْ َطؤيٌ طؤظاضٍ طُؾُثًَساٌْ َطؤيٌ 829

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ناٌَ نَُاٍ عًٌ بُٖعاز ذهًِ بابهط Arbil Todayضِؤشْاٍَُ  830

 ضؤشاُْ غًًَُاِْ بُختًاض امحس غاحل نؤَجاًْاٍ ضاٍ ًًًَُت ضِؤشْاٍَُ ئاشاْؼ 831

 ُضؤشاْ غًًَُاِْ غاَإ دلًس ذلُىز غاَإ دلًس ذلُىز ضِؤشْاٍَُ ناض 832

 وَضظٍ ُٖويًَط ٖسيط قباح اغرل ٖسيط قباح اغرل SHN MAGAZINEطؤظاضٍ  833

 وَضظٍ غًًَُاِْ بٗاايسئ ذلٌ ايسئ ععايسئ ضيَهدطاوٍ ضؤؾٓبريٍ تُغُووف طؤظاضٍ خؤضٍ تُغُووف 834

 َاْطاُْ ُٖويًَط ازضيؼ ذػني امساعًٌ َأَىٍ عبسايطمحٔ مجًٌ ضِؤشْاٍَُ االتفام 835

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ناضزؤ ذلُس عبسايىٖاب ناضزؤ ذلُس عبسايىٖاب ٍُ ضيهالّ ثؤغتضِؤشْاَ 836

 َاْطاُْ ُٖويًَط زيعاض امساعًٌ قازض امساعًٌ ذلُس عًٌ طؤظاضٍ ظالٍ ضيهالّ 837

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز طؤظاضٍ نؤْرتؤٍَ بعْؼ 838

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ياضِؤشْاٍَُ نؤْرتؤٍَ ًَس 839

 وَضظٍ غًًَُاِْ مجاٍ غعًس ضؾًس ْاوَْسٍ ضوْانبريٍ ؾاضباشيَط طؤظاضٍ ؾاضباشيط 840

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط نىضزؤ ئُْىَض غًًُإ ياغني تُٖا ذػني ضِؤشْاٍَُ ناضزؤغت 841

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط حٌ َػتُفافاضوم ذ فاضوم ذحٌ َػتُفا ضِؤشْاٍَُ بطجاف 842

 وَضظٍ ُٖويًَط ذلُس غسيل خؤؾٓاو ظاْهؤٍ فُضَْػٌ يىبٓاٌْ طؤظاضٍ قُآلٍ ظاْػيت 843

 َاْطاُْ ُٖويًَط مسري محس عًٌ مسري محس عًٌ طؤظاض تؤث بعْع 844

845 E-S-B نؤَجاًْاٍ  طؤظاضESB وَضظٍ ُٖويًَط ًٖىا فتاح ذلُىز 

 َاْطاُْ ُٖويًَط فًػٌ خًًٌ عبساهلل ٍ انػىٕ قابطقرب طؤظاضٍ ًَسناٍ نىضزٍ 846

 وَضظٍ غًًَُاِْ ذلُس عبسايهطيِ نانُ محُ ضيهدطاوٍ طُؾِ ثًساٌْ ضوْانبريٍ قُضَزاغ طؤظاض ظَضزَ 847

 َاْطاُْ زٖؤى نُضيِ بًاٌْ جعفط ابطاًِٖ ذاجٌ طؤظاضٍ ظُزإ 848

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى َ جٗاز خؤمشإناو نؤَجاًْاٍ َؤزيَطئ تؤضيعّ طؤظاض فؤض نىضزغتإ 849

 ًْىَاْطًًُ ُٖويًَط ذلُس فطيس خعض ضيَهدطاوٍ باضف بؤ ياضَُتٌ َطؤيٌ ضِؤشْاَُ تُبا 850

 وَضظٍ زٖؤى زيري ْعاض ذلٌ زيري ْعاض ذلٌ طؤظاض ضؤشاَُ 851

 َاْطاُْ زٖؤى ؾعإ عبسٍ ٖفٓت يعطني عبسٍ مجًٌ طؤظاض بًؿُْط 852

853 ATOZ َُُٖفتاُْ غًًَُاِْ غًُإ ْازض عبسايطمحٔ  غفىض نطيِياغني ضِؤشْا 

 ُٖفتاُْ غًًَُاِْ ذلُس ئاوات محُ قاحل ذلُس ئاوات محُ قاحل ضِؤشْاَُ شيإ 854

 َاْطاُْ ُٖويًَط فًػٌ خًًٌ عبساهلل قربٍ انػىٕ قابط طؤظاض تُْسضوغيت نىضزغتإ 855

 َاْطاُْ ُٖويًَط ذلُس بابهط ايىب امحس ذلُس بابهط ضِؤشْاَُ َاضنًتٓط ثُيجُض 856

 َاْطاُْ ُٖويًَط اضؾس تُٖا عىمسإ ُٖيسيط ذلُس عبساهلل طؤظاض اضبًٌ َُطُظئ 857

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز ًْاظٍ عُيٌ ذلُىز طؤظاض ئًػالٌَ غًاغٌ 858

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ُٖشاض ذُنًِ عُظيع ُٖشاض ذُنًِ عُظيع ضؤشْاٍَُ غُضبُخؤ 859

860 
 Shangalطؤظاضٍ 

Magazine َٔاْطاُْ ُٖويًَط ؾُْطىٍ غطباظ جنِ ايسئ ؾُْطىٍ غطباظ جنِ ايسي 

 َاْطاُْ ُٖويًَط شواض جاغِ ذػني شواض جاغِ ذػني طؤظاضٍ نؤتطٍ غجٌ 861
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 َاْطاُْ ُٖويًَط ُٖساز عبسايكٗاض  ذلُس ظاْهؤٍ ْؤيٓخ طؤظاضٍ ْؤيٓخ ثًُؽ 862

 طؤظاضٍ ضا 863
ؤؾٓبريٍ و ضاطُياْسٌْ ئُجنىوٌَُْ زَظطاٍ ض

 َاْطاُْ غًًَُاِْ ٖؤؾًاض ععيع ذلُىز ُٖيُجبُ -غُضنطزايُتٌ غًًَُاٌْ 

 َاْطاُْ غًًَُاِْ يىقُإ ضَئىف عُيٌ باوإ عُط عاضف طؤظاضٍ نؤْتًَهػت 864

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ذلُس َال ذلُس ْازض عبسٍ غعسوٕ ضِؤشْاٍَُ فاْىؽ 865

 زَ ضؤش جاضيَو غًًَُاِْ ًٖىا ذلُس جالٍ ًىا ذلُس جالٍٖ ضِيهالّ نىضز 866

 ًْىَاْطًًُ زٖؤى غًًَُإ ئايًدإ عىَُض غًًُإ ئايًدإ عىَُض ضٍِِؤش ئاضتًهٌَ 867

 وَضظٍ غًًَُاِْ غُضوَض بُٖطؤظ ععيع قًىّ عبسايهطيِ عبساجملًس ُٖطبٍُ غطوؾت 868

 وَضظٍ ِْغًًَُا مجاٍ ذػني امحس مجاٍ ذػني امحس ُْتُوَ 869

 َاْطاُْ ُٖويًَط غىظإ تاٖري عبساهلل غىظإ تاٖري عبساهلل ضِوخػاض 870

 وَضظٍ ُٖويًَط يعكىب يىغف ابىبهط ظاٖري ذلُس غفىض طؤظاضٍ ٖؤؾًاضٍ ٖاتىوضؤ 871

 َاْطاُْ ُٖويًَط ضَوَْس ذػني عًٌ ئاضإ ذلُس تاٖري بعْؼ ثطيَؼ 872

 َاْطاُْ ُٖويًَط مسني عًٌ ابطاًِٖ َىغا امحس اغا ُٖوايَٓاَُ 873

 زَ ضؤش جاضيَو زٖؤى بًىاض ذػني عىمسإ طىٖساض غًًُإ نىضز ضيهالّ 874

 وَضظٍ ُٖويًَط ويًس عبسايىٖاب َطاز زالٍ ذلُس غعًس زاضا ظاْا بىوٌْ 875

 وَضظٍ ُٖويًَط ويًس عبسايىٖاب َطاز زالٍ ذلُس غعًس خؤفًَطنُ 876

 ُٖفتاُْ ُٖويًَط ذهًِ اْىض ُٖشاض Bنؤَجاًْاٍ  ناضظإ 877

 وَضظٍ زٖؤى بًىاض ذػني اومسإ فطظْسَ ظبري ذلُس ظٍ بازيٓإ 878

 َاْطاُْ زٖؤى أْىض عازٍ عبساجلباض غعس ذلُس غايٌ االْىاض 879

 غاآلُْ ُٖويًَط غعىز ٖاؾِ قازض ْازض عبسٍ غعسوٕ طؤظاضٍ ضيبُضٍ ثعيؿهإ 880

 وَضظٍ ُٖويًَط غالّ عُط أمحس ًٌ َاخيإاٌَ ع طؤظاضٍ شًََطناضٍ ياغايٌ 881

 َاْطاُْ ُٖويًَط ًَٖطؤ عُط ذلُس ًَٖطؤ عُط ذلُس طؤظاضٍ ًَٖطؤ 882

 َاْطاُْ زٖؤى غعس ذلُس ذػٔ جاغِ ذلُس ذػٔ طؤظاضٍ خابري 883

 وَضظٍ ُٖويًَط عطفإ امحس نانُ ذلُىز ضيهإ زالوَض ابطاًِٖ طؤظاضٍ ططوثٌ ظانري 884

885 urban guide وَضظٍ ُٖويًَط ئُشٍ ئاظا ذػًب ئُشٍ ئاظا ذػًب 

 غاآلُْ ُٖويًَط عُط ذلُساَني ضؾى ئاالٕ ئاظاز عبساهلل التجارية املوسوعةطؤظاضٍ  886

 وَضظٍ غًًَُاِْ امساعًٌ ذَُُزََني محُالو ضيَهدطاوٍ ثطؤشٍَ نىيتىض طؤظاضٍ نىيتىض َُطُظئ 887

 وَضظٍ غًًَُاِْ امحس ذلُس امحس محسامحس ذلُس ا طؤظاضٍ ٖعضٍ ؾاضغتاٌْ 888

تێبینى: زمانى نووسینى باڵوکراوەکە و شوێنى دەرچوون )قەزا و ناحییە( لە خشتەکەدا البراوە.

وەرزیسلێمانیگۆڤاری ئایدیا889

وەرزیسلێمانیگۆڤاری ئایدیا دیبلۆماتیک890

گۆڤاری کوردستان 891
دیبلۆماتیک

وەرزیسلێمانی

وەرزیسلێمانیگۆڤاری فاکت892

وەرزیسلێمانیگۆڤاری باران893

وەرزیسلێمانیگۆڤاری فۆکەس894
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پۆلێنکردنى ڕۆژنامە و گۆڤارەکان بەپێى وادەى دەرچوونیان

وادەى دەرچوونى ڕۆژنامەکان
)4( ڕۆژنامە بەشێوەى ڕۆژانە باڵودەکرێتەوە

)6( ڕۆژنامە بەشێوەى هەفتانە باڵودەکرێتەوە

)2( ڕۆژنامە بەشێوەى پانزە ڕۆژ جارێک باڵودەکرێتەوە

وادەى دەرچوونى گۆڤارەکان
)2( گۆڤار بەشێوەى پانزە ڕۆژ جارێک باڵودەکرێتەوە

)19( گۆڤار بەشێوەى مانگانە باڵودەکرێتەوە

)10( گۆڤار بەشێوەى وەرزى باڵودەکرێتەوە

)3( گۆڤار بەشێوەى دوومانگ جارێک باڵودەکرێتەوە

ئەو ڕۆژنامانەى لە ئێستادا لە هەرێمى کوردستان دەردەچێت
ناوى ڕۆژنامە ژ ناوى ڕۆژنامە ژ

ڕۆژنامەى چاودێر 7 ڕۆژنامەى کوردستانى نوێ 1
ڕۆژنامەى باس 8 ڕۆژنامەى خەبات 2

ڕۆژنامەى هەواڵ 9 ڕۆژنامەى هەولێر 3
ڕۆژنامەى وشە 10 ڕۆژنامەى ڕووداو 4

ڕۆژنامەى ڕووداو وەرزشى 11 ڕۆژنامەى ئەڤڕۆ 5
ژیانەوە 12 بازرگانى سەردەم 6

ئەو گۆڤارانەى لە ئێستادا لە هەرێمى کوردستان دەردەچێت
تایبەتمەندى  کاتى دەرچوون ناوى گۆڤار ژ

سیاسى گشتى  پانزە ڕۆژ جارێک گۆڤارى لڤین 1
سیاسى گشتى  پانزە ڕۆژ جارێک گۆڤارى چرکە 2

تەندروستى مانگانە گۆڤارى بریشک 3
گەنجانەى کۆمەاڵیەتى مانگانە گۆڤارى متمانە 4

ڕۆشنبیرى گشتى مانگانە گۆڤارى وەاڵم 5
زانستى لە قورئان و سوننەتدا دەریدەکات وەرزى گۆڤارى هەیڤ 6

ڕۆشنبیرى گشتییە مانگانە گۆڤارى لیالینا 7
تایبەتە بە وزە وەرزى گۆڤارى وزە 8
تایبەتە بە ژن مانگانە گۆڤارى ژن 9

میدیاى کوردى لە شرۆڤەى ڕاپۆرتى ڕێکخراوى پرسى میدیا بە هاوکارى 
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى کوردستان

)یەکەمین ڕاپۆرتى شەش مانگەى 2015/10/18 - 2016/4/18(
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گەشەپێدانى مرۆیی مانگانە گۆڤارى بڕیار 10
ڕۆشنبیرى سێکسى مانگانە گۆڤارى خود 11

مندااڵن مانگانە گۆڤارى پەپولە 12
هزى ڕۆشنبیرییە دوومانگ جارێک گۆڤارى خاڵ 13
ڕۆشنبیرى گشتى مانگانە گۆڤارى ڕامان 14

کۆمەاڵیەتى سیاسى کاریکاتێر دوومانگ جارێک گۆڤارى سیخورمە 15
ئاینى بۆ تاک و دیموکراسى بۆ هەمووان وەرزى گۆڤارى دابڕان 16

هزى ڕۆشنبیرى وەرزییە  وەرزى گۆڤارى ئایندەسازى 17
ڕۆشنبیرى کۆمەاڵیەتى گشتییە مانگانە گۆڤارى بەختەوەرى 18

زانستى گشتى ئیسالمى مانگانە پەروەردەى ئیسالمى 19
سیاسى ڕۆشنبیرى وەرزى گۆڤارى ئایدیا 20

مندااڵن مانگانە گۆڤارى مناڵى سەردەم 21
سیاسى ڕۆشنبیرى کۆمەاڵیەتى گشتییە مانگانە گۆڤارى گواڵن 22
تا زیاتر هەنگاو بنێین، زۆرتر فێردەبین مانگانە گۆڤارى ڕێچکە 23

تەندروستى مانگانە ژەم 24
ڕۆشنبیرى گشتییە مانگانە خازر 25

مندااڵن مانگانە گۆڤارى جگەرگۆشەکان 26
مندااڵن مانگانە گۆڤارى گوڵەکان 27

پەروەردەیی زانستى وەرزییە وەرزى گۆڤارى ژیار 28
سیاسى مانگانە گۆڤارى ئازادى کۆمەڵگا 29

ڕۆشنبیرى گشتییە وەرزى گۆڤارى پەیامى ڕاستى 30
ڕووناکبیرى وەرزى گۆڤارى کۆچ 31
شانۆیی وەرزى گۆڤارى ستەیج 32

ڕۆشنبیرى دوومانگ جارێک باڵوکراوەى رۆڤار  33
ڕۆشنبیرى وەرزى گۆڤارى مرۆڤ 34

کەناڵە تەلەفزیۆنیە لۆکاڵیەکانى لە ئێستادا پەخشان بەردەوامە
پارێزگاى هەولێر

ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ

سروشت 34 ئەڵماس 1

عەنکاوا 35 بیابان دۆکیۆمێنتارى 2

ئارۆ 36 گەلى کوردستان/ سپۆرت 3

الو 37 کلیل 4

ئیفێکت 38 نیوالین 5

نیشتیمانى من 39 یەکگرتوو - هەولێر 6

نیگا 40 بیابان سپۆرت 7

نیگا مۆڤیس 41 دیموکراس 8

نیوالین 2 42 منارە 9

ئااڵ 43 نیگاى مندااڵن 10
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ئاى مۆڤیس 44 ئەستێرە 11

سۆران 45 بێست 12

ئیفێکت 46 بیابان خێزان 13

ئازادى سپۆرت 47 پاک 14

کۆمەڵ 48 جودى 15

قەاڵت 49 نیوئارت 16

گەلى کوردستان/ هەولێر 50 جیهان 17

هەتاو 51 چارە 18

هەرمان 52 چرا 19

یەکگرتوو 53 داهێن 20

خێزان 54 ڕەسەن 21

ئازادى سپۆرت 55 ئێستا 22

کى هاوس 56 ڕێگا فامیلى 23

سپۆرت 57 کوردستان سپۆرت 24

داهێن 58 ئەى سپۆرت 25

زارۆ 59 ئاى مارس 26

ئایبەبى 60 بێست 27

بابیلۆن 61 ئاسمان 28

یەکگرتوو 2 62 بانگەواز 29

وەن وۆرد 63 ئاسۆ سپۆرت 30

ئێف ئێم ئێکس 64 ماکس 31

بیابان مۆڤى 65 فاڵکۆن ئاى 32

بیابان میوزیک 66 بیابان 33

کەناڵە تەلەفزیۆنیە لۆکاڵیەکانى لە ئێستادا پەخشان بەردەوامە
پارێزگاى دهۆک

ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ
میوزیک 4 دهۆک 1
زاخۆ 5 داسنیا 2

یەکگرتوو - زاخۆ 6 یەکگرتوو 3

کەناڵە تەلەفزیۆنیە لۆکاڵیەکانى لە ئێستادا پەخشان بەردەوامە
پارێزگاى سلێمانى

ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ ناوى کەناڵى لۆکاڵى ژ

سلێمانى 6 یەکگرتوو – ڕانیە 1

گەلى کوردستان – وەرزشى 7 گەلى کوردستان – سلێمانى 2

ڕانیە 8 پەروەردەیی 3

سپۆرت 9 خاک 4

یەکگرتوو - ڕانیە 10 ئایندە - کەالر 5
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ئەو ڕادیۆیانەى لە ئێستادا لە هەرێمى کوردستان پەخشان بەردەوامە

پارێزگاى هەولێر

ناوى ڕادیۆ ژ ناوى ڕادیۆ ژ

هەتاو  21 اربیل ترکمان 1

هەست 22 منارە 2

مەودا 23 جیهان 3

نوێ 24 کوردستان 24 4

چراى ڕووناکى 25 هەولێر 5

زاگرۆس 26 زارى کرمانجى 6

هێلین 27 دەنگى ئاشتى 7

ئیفێکت 28 یەکگرتوو – هەولێر 8

نەوژینى تەندروستى 29 دیموکراسى  9

دەنگى قورئانى پیرۆز 30 یەکگرتوو - کۆیە 10

ڕووداو میوزیک  31 ئێستا 11

ئاشتى 32 دەنگى سەربەخۆیی 12

زانایان 33 حەقیقەت – تورکمان 13

دەوران 34 مەشخەاڵن – کۆیە 14

مۆنیکارلۆ 35 دەنگى کوردستان 15

زانکۆ 36 پەیامنێر 16

هاتووچۆى هەولێر 37 بابیلۆن 17

ڕووداو 38 مەڵبەندى 3 )ی.ن.ک( 18

بزوتنەوەى چاکسازى 39 بیابان 19

ئازادى 40 نەورۆز 20

ئەو ڕادیۆیانەى لە ئێستادا لە هەرێمى کوردستان پەخشان بەردەوامە

پارێزگاى سلێمانى

ناوى ڕادیۆ ژ ناوى ڕادیۆ ژ

ڕێگا سات 18 خاک 1

خەندان 19 نەوا – کوردى 2

دەنگى کتێب 20 مەشخەاڵن 3

دەنگى خەڵک 21 دەنگى نوێ 4

نەوا – عەرەبى 22 یەکگرتوو – چەمچەماڵ 5

ڕەوا 23 مەدەنیەت 6

پەیامى قورئان 24 نەوا – میوزیک 7

دەنگى کوردسات 25 دەنگى گۆڕان 8

گەلى کوردستان 26 نالیا 9

مەڵبەندى ڕێکخستن 27 هاموون 10
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ناوخۆ 28 شوانى دڵسۆز 11

ڕەوا 29 گەلى کوردستان 12

دەنگى زانکۆ – ڕانیە 30 یەکگرتوو – هەڵەبجە 13

دەنگ – کەالر 31 سەداى قورئان 14

پەیامى قورئان 32 دەنگى کۆمەڵ 15

نەورۆز 33 دەنگى کۆمەڵ – کەالر 16

اور 34 جەماوەر 17

ئەو ڕادیۆیانەى لە ئێستادا لە هەرێمى کوردستان پەخشان بەردەوامە

پارێزگاى دهۆک

ناوى ڕادیۆ ژ ناوى ڕادیۆ ژ

هیزل 9 ئاشتى - زاخۆ 1

وار 10 بادینان 2

دهۆک ترافیک پۆلیس 11 دهۆک 3

بەردەڕەش 12 زاخۆ 4

دەنگى کەمپى دۆمیز 13 دەنگى یەکگرتوو – ئاکرێ 5

دوبان 14 ئامێدى 6

دەنگى یەکگرتوو – زاخۆ 15 بەردەڕەش 7

16 دەنگى یەکگرتوو 8

ئەو کەناڵە ئاسمانیانەى لە ئێستادا پەخشان بەردەوامە

ناوى کەناڵى ئاسمانى ژ ناوى کەناڵى ئاسمانى ژ

کوردستان 24 15 سپێدە 1

ڕێگا 16 نێت 2

کورد ماکس 17 پلیستانگ 3

کوردماکس پەپولە 18 ڕووداو 4

پەیام 19 کوردستان تیڤى 5

زاگرۆس 20 ئێن ئاڕتى 6

کەى ئێن ئێن 21 ئێن ئاڕاتى 2 7

کوردسات 22 ئێن ئاڕتى عەرەبى 8

کوردسات نیوز 23 بادینان 9

گەلى کوردستان 24 کەرکوک 10

زارۆ 25 وار 11

کەناڵ 4 56 کۆڕەک 12

ڤین 27 ئامۆژگارى 13

بانگ خواز 14
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یاسای ژمارە )35(ی ساڵی 2007
یاسای ڕۆژنامەگەرى لە كوردستان

بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان
بەناوی گەلەوە

ئەنجومەنى نیشتیمانى کوردستان - عێراق

پشت بەستن بە حوکمى بڕگە )1(ى ماددەى )56( لە یاساى ژمارە )1(ى ساڵى 1992ى هەموارکراو 
لەسەر داواى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێمى کوردستان – عێراق، ئەنجومەنى نیشتیمانى کوردستان 
نەکردنى سەرۆکى هەرێمى  ئیمزا  بەهۆى   2007/12/11 )33(ى ڕۆژى  لەدانیشتنى ژمارە  – عێراق 
نیشتیمانى کوردستان –  ئەنجومەنى   2008 )1(ى ساڵى  بڕیارى ژمارە  بەپێى  کوردستان – عێراق، 
عێراق، لە دانیشتنى ژمارە )4(یدا کە لە 2008/9/22 گرێدرا، بڕیارى دانانى ئەم یاسایەى خوارەوەیدا: 

یاسای ژمارە )35(ی ساڵی 2007
یاسای ڕۆژنامەگەرى لە كوردستان

بەشی یەكەم
پێناسە و پرەنسیپەكان

ماددە یەكەم:
بۆ مەبەستی ئەم یاسایە لەم زاراوەكانی خوارەوە ماناكانیای لە بەرامبەردا هاتووە:

یەكەم: هەرێم : هەرێمی كوردستان ـ عیراق.
دووەم : سەندیكا : سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان.

سێیەم: نەقیب : نەقیبـی رۆژنامەنووسانی كوردستان.
چوارەم: رۆژنامەگەریی: پیشەی كاری رۆژنامەگەرییە لە كەنالە جیاوازەكانی راگەیاندندا.

پێنجەم: رۆژنامەنووس: هەركەسێك كەلە بواری رۆژنامەگەرییدا لە هەر كەناڵێكی راگەیاندندا كاردەكا.
شەشەم: رۆژنامە: هەر چاپكراوێك كە بە شێوەیەكی خولی و بە ناوێكی دیاریكراو و بە ژمارەی ڕیزبەندو  

بە رێكوپێكی دەربچێ و دابەش بكرێ.

ماددەی دووەم:
یەكەم: رۆژنامەگەریی ئازادەو هیچ سانسۆریكی لەسەرنییە و ئازادیی دەربرین و باڵوكردنەوە بۆ هەموو 
هاوواڵتیان دەستەبەرە، لە چوارچێوەی رێزگرتنی ماف و ئازادییە تایبەتیەكانی تاكەكان و تایبەتمەندیی 
ژیانیان بەپێی یاسا و پابەند بوون بە ئیتیكی رۆژنامەگەری بە پێی بەڵێننامەی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتیی 

رۆژنامەنووسان ساڵی )1954( هەمواركراو.
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دووەم: رۆژنامەنووس بۆی هەیە لەسەرچاوە جیاوازەكانەوە هەر زانیارییەك كە بایەخی بۆ هاوواڵتیان 
هەبێ و پەیوەندییان بە بەرژەوەندیی گشتییەوەبێ، وەدەست بێنێ بەپێی یاسا .

سەرچاوەی  هەیە  بۆی  رۆژنامەنووس  دادگا  بەردەم  دەخرێنە  داواكارییانەی  بەو  سەبارەت  سێیەم: 
زانیاری یان ئەو هەوااڵنەی كە بەدەستیان دێنێ نهێنیان بپارێزێ، مەگەر دادگای تایبەتمەند بەپێچەوانە 

بڕیاربدا.
چوارەم : هەر كەسێكی سروشتی یا مەعنەوی مافی  خاوەندارێتی رۆژنامەی هەیە و دەتوانێ بە پێی 

حوكمەكانی ئەم یاسایە دەری بكا.
پێنجەم: رۆژنامە قەدەغە ناكرێ و دەستی بەسەردا ناگیرێ .

بەشی دووەم
)مەرجەكانی دەركردن و  دەستبەرداربوون لە رۆژنامە(

ماددەی سێیەم:
دەركردنی رۆژنامە پێویستی بەم مەرج و رێكارانەی خوارەوە هەیە:

یەكەم: خاوەن ئیمتیاز یان دامەزرێنەرەكەی راگەیاندنێك لە دوو رۆژنامەی رۆژانەی هەرێم باڵوبكاتەوە، كە 
ناو و نازناو و رەگەزنامە و شوێنی نیشتەجێبوونی خاوەن ئیمتیاز یاخود دامەزرێنەرو ناوی رۆژنامەكە 
بنووسرێ.  تێدا  دەرچوونی  وماوەی  سەرنووسەر  ناوی  لەگەاڵ  باڵودەكرێتەوە،  پێی  كە  زمانەی  ئەو  و 

راگەیاندنەكەش بە بەیانی دەركردنی رۆژنامە دادەنرێ.
دووەم: دەشێ خاوەن هەر بەرژەوەندییەك لە دەركردنی رۆژنامەكە، ناڕازی بێ و بۆی هەیە لە ماوەی )30( 
رۆژ لە مێژووی باڵوبوونەوەی راگەیاندنەكەوە لەالی دادگای تێهەڵچوونەوە ناوچەكە لە هەرێم  بە سیفەتی 

پێداچوونەوە نارەزایی تۆمار بكات و بە پێچەوانەوەش دەركردنی رۆژنامەكە بە پەسندكراو دادەنرێ.
سێیەم: پێویستە خاوەن ئیمتیاز یان دامەزرێنەرەكەی بەیاننامەی دامەزراندن پێشكەش بكات و لە سەندیكای 
رۆژنامەنووسان تۆماری بكا، لەگەاڵ بەدەرخستنی سەرچاوەی  ئەو الیەنەی داراییەكەی لێ دابین دەكاو 

سەندیكاش وەزارەتی رۆشنبیریی لێ ئاگاداربكاتەوە.
چوارەم: ئەو كەسەی كە نیازی دەركردنی رۆژنامەی هەیە ، دەبێ لە ڕووی یاساییەوەشایستەیی )ئەهلیەت(

ی تەواوی  هەبێ.
پێنجەم: نابێ لە هەرێمدا دوو رۆژنامە بەیەك ناو دەربچن.

شەشەم: پێویستە خاوەن ئیمتیاز یان دامەزرێنەرەكە لە شوێنێكی دیاری رۆژنامەكە بە شێوەیەكی روون 
ناوی خۆی و سەر نووسەر و شوین و مێژووی دەرچوونی  رۆژنامەكەو ناوی ئەو چابخانەیەی كە 
لێی چاپ دەكرێ باڵوبكاتەوەو راگەیاندنێك لە هەر گۆڕانكارییەك، یان هەمواركردنێك لەسەر ناوەرۆكی 
بەیانی دامەزراندن رووبدات لە ماوەی )30( سی رۆژ لە رێكەوتی گۆرانكارییەكە یان هەمواركردنەكەدا 

باڵوبكاتەوە.
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ماددەی چوارەم:
بەپێی ئەم مەرجانەی خوارەوە هەر رۆژنامەیەك سەرنووسەرێكی
دەبێ و سەرپەرشتیی ئەو بابەتانە دەكا كە تیایدا باڵودەكرێنەوە:

   یەكەم: دەبێ رۆژنامەنووس بێ و زمانی رۆژنامەكە بەخوێندنەوە و نووسین بزانێ.
سێیەم: سەر نووسەرو نووسەر بەر پرسیارێتیی مەدەنی وسزایی ئەو بابەتانەیان لە ئەستۆدایە كە باڵو 
دەكرێنەوە، هەرچی خاوەن ئیمتیازە بەر پرسیارێتی مەدەنی دەكەوێتە ئەستۆ، بەاڵم ئەگەر  بەشداریی 

لە نووسینی رۆژنامەدا كرد ئەوا هەمان بەرپرسیارێتیی سەر نووسەر هەڵدەگرێ.

ماددەی پێنجەم:
لەگەڵ رەچاوكردنی ئەو رێكارانەی كە دەقەكەیان لەم یاسایەدا هاتووە، خاوەن ئیمتیاز مافی ئەوەی 
هەیە واز لەهەموو، یان هەندێك خاوەندارێتی خۆی بۆ كەسێكی دیكە بێنێ، بەمەرجێك وازهێنەر پێش 
)30( سی رۆژ لە مێژووی دیاریكراو لە وازهێنانەكەی ئاگادارییەك لە رۆژنامەیەكی رۆژانەدا باڵوبكاتەوە.

بەشی سێیەم
)وەاڵمدانەوە و راستكردنەوە(

ماددەی شەشەم:

یەكەم: ئەگەر رۆژنامە زانیاریی نا دروستی باڵوكردەوە، ئەوا ئەو كەسەی كە بابەتە باڵوكراوەكەی پێ 
پەیوەستە، یاخود یەكێك لە میراتگرانی، یان ئەوەی لە رووی یاساییەوە جێگریەتی بۆی هەیە داوای 
راستكردنەوەی بكاو وەاڵمی هەواڵ، یان وتارەكە بداتەوە. پێویستە سەر نووسەریش راستكردنەوە، 
یاخود وەاڵمدانەوەكە لە یەكێك لەدوو ژمارەی دوای مێژووی گەیشتنی وەاڵمەكە لە هەمان جێ و بە 

هامان پیت و هەمان ئەو قەبارەیەی كە پێی باڵوكراوەتەوە باڵوبكاتەوە.
دووەم: پێویستە رۆژنامە وەاڵمدانەوە یان راستكردنەوە باڵوبكاتەوە، بە پێچەوانەوە بەبڕێك پارە كە لە 
)1000000( یەكە ملیون دینار كەمتر و لە )2000000(دوو ملیون دیناریش پتر نەبێ غەرامە دەكرێ .
سێیەم: سەر نووسەر بۆی هەیە وەاڵمدانەوەكە یان ئەو راستكردنەوەیەی بەپێی بڕگەی یەكەم و دووەمی 

سەرەوە بۆی دێت لەم حاڵەتانەی خوارەوە باڵونەكاتەوە:
1- ئەگەر رۆژنامەكە بەر لەگەیشتنی وەاڵم، یان راستكردنەوەكە، بابەتە باڵوكراوەكەی بەشێوەیەكی 

ورد و تەواو راستكردبووەوە.
2- ئەگەر وەاڵمدانەوە، یان راستكردنەوەكە بە ناوێكی خوازراوەوە بێ، یان بە زمانێكی جیا لە زمانی 

بابەتە باڵوكراوەكە نووسرابوو.
3- ئەگەر ناوەرۆكی وەاڵمدانەوەو راستكردنەوە پێچەوانەی یاسا بێ. 

4- ئەگەر وەاڵمدانەوە، یان راستكردنەوە دوای )90( نەوەد رۆژ لە باڵوكردنەوەی هەواڵ، یان وتارە 
وەاڵم دراوەكە گەیشت.
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بەشی چوارەم
)ماف وئیمتیازەكانی رۆژنامەنووس(

ماددەی حەوتەم:

یەكەم : رۆژنامەنووس سەر بەخۆیەولەبەجێهێنانی ئەركە پیشەییەكەی هیچ دەستەاڵتێكی بەسەرەوە نییە 
جگە لە دەستەاڵتی یاسا.

دووەم: نابێ ئەو راو بۆچوونەی كەلەالی رۆژنامەنووس دەردەچێ، یان ئەو زانیارییانەی كە باڵویان 
دەكاتەوە ببنە هۆی تێكدانی باری ژیانی، یان زیان بە خۆی و مافەكانی بگەیەنێ.

بەبڕیاری  تەنها  نەكا،  ئاشكرا  زانیارییەكانی  سەرچاوەی  هەیە  ئەوەی  مافی  رۆژنامەنووس  سێیەم:   
دادوەری نەبێ.

چوارەم: رۆژنامەنووس مافی ئامادەبوونی لە كۆنگرەو چاالكییە گشتییەكاندا هەیە.
بكاتە  دەستدرێژی  یان  بكا،  بە رۆژنامەنووس  كارەكەیەوە سووكایەتی  بەهۆی  هەر كەسێك  پێنجەم: 
سەر  ئەوا هەمان ئەو سزایە دەیگرێتەوە كە بۆ دەستدرێژیكردنە سەر فەرمانبەرێك لە كاتی یان بەهۆی 

بەجێهینانی ئەركەكانی دانراوە. 
شەشەم: ئەگەر گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە سیاسەتی ئەو رۆژنامەیە روویدا كە رۆژنامەنووسەكە كاری 
الیەنە  یەك  گرێبەستە  ئەو  هەیە  بۆی  رۆژنانووس  گۆڕا،  گرێبەستییەكەی  بارودۆخی  یان  دەكا،  تێدا 
هەڵبوەشێنێتەوە، بە مەرجێك)30( سی رۆژ پێش ئەو هەڵوەشاندنەوەیە ئاگاداری رۆژنامەكە بكاتەوە، 

بێ  ئەوەی مافی رۆژنامەنووسەكە لە قەرەبووكردنەوەدا بفەوتێ .
حەوتەم: پێویستە دەزگا  رۆژنامەگەری و بەڕێوەبەرایەتی رۆژنامەكان پابەندی هەموو ئەو مافانە بن كە 
لە یاسا بەركارەكان و گرێبەستی پەسندكراو لەالیەن سەندیكای رۆژنامەنووسان بۆ رۆژنامەنووسان 

دیاریكراون.
هەشتەم: لە بارێكدا ئەگەر رۆژنامەنوووس هەموو مۆڵەتە ئاساییەكانی، یان هەندێكیانی دوای كۆتایی 
ساڵی دارایی وەرنەگرتبوو، ئەوا ئەو پارەیەی پێدەدرێ  كە دەیكەوێ  بە مەرجێك لە مووچەی مانگێكی 

پتر نەبێ.
نۆیەم: لە كاتی تووشـــــبوونی رۆژنامەنووس بە نەخۆشی وپێكان لە كاتی راپەڕاندنی ئەركەكەی، یان لە 

پێناویدا ئەو دەزگا راگەیاندنەی كە كاری تێدا دەكات، خەرجی چارەسەركردنی دەكەوێتە ئەستۆ.
دەیەم: ئەگەر رۆژنامەنووس لە رۆژانی پشووی فەرمیدا كاری كرد، پێویستە ئەو دەزگا رۆژنامەگەرییەی 

كاری تێدا دەكا قەرەبووی ماددی ئەو رۆژانەی بۆبكاتەوە بە بڕی كرێی دوو رۆژ بۆ هەر رۆژێك.



299 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

بەشی پێنجەم
پشتەوانە )حەسانە(
ماددەی هەشتەم:

تۆمەتباردەكرێ  بەكارێك  كە  بەڕۆژنامەنووس  بەرامبەر  یاسایی  رێكاری  گرتنەبەری  لەكاتی  یەكەم: 
پەیوەندی بە پیشەكەیەوە هەیە، سەندیكای لێ ئاگادار دەكرێتەوە.

دووەم: نابێ  لێكۆڵینەوە لەگەاڵ رۆژنامەنووس بكرێ، یا شوێنی كارو ماڵەكەی بپشكنرێ لەبەر ئەو هۆیەی 
لە بڕگەی )یەكەم(ی ئەم ماددەیەدا هاتووە مەگەر بە بڕیاری دادوەریی نەبێ و نەقیب یان ئەوەی بە 

شێوەیەكی یاسایی جێی دەگرێتەوە بۆی هەیە لەكاتی لێكۆڵینەوەدا ئامادەبێ.
پەڕاوگەكانی  بەیاننامەو  و  زانیاری  و  دیكیومێنت  نابێت  سزاییدا،  لێكۆڵینەوەیەكی  لەهەر  سێیەم: 
بابەتی  بە  پەیوەندییان  تەنیا مەگەر  بهێنرێ،  بەكار  لە دژی  تۆمەتباركردن  بەڵگەی  بە  رۆژنامەنووس 

سكااڵی تۆماركراو لە دژی رۆژنامەنووسەوە هەبێت.
چوارەم: نووسین و باڵوكردنەوە لەسەر كارەكانی فەرمانبەر یان كەسێكی راسپێردراو بۆ خزمەتگوزاری 
گشتی یان، سیفەتی نوێنەرایەتی گشتی هەبێ  تاوان نییە ئەگەر هاتوو  باڵوكردنەوەكە لە چوارچێوەی 
ئەركی فەرمانبەری و خزمەتی گشتی و نوێنەرایەتی دەرنەچێ بەومەرجەی بەڵگەی سەلمێنەری دانەپاڵییان 

لەسەر هەبێ.
پێنجەم: نابێ  دوای تێپەڕبوونی)90(نەوەد رۆژ لە مێژووی باڵوكردنەوە هیچ جۆرە رێكارێكی یاسایی 

لەبەرامبەر رۆژنامەنووس بگیرێتەبەر.
    

   ماددەی نۆیەم:

یەكەم: رۆژنامەنووس و سەرنووسەر، بەبڕێك پارە غەرامە دەكرێن كەلە )1، 000، 000(یەك ملیۆن 
دینار كەمتر و لە )5، 000، 000(پێنج ملیۆن دینار پتر نەبێ. كاتێك یەكێك لەم خااڵنەی خوارەوەی 

باڵوكردەوە:  
1.چاندنی تۆوی رق و كینە و لێك ترازاندنی پێكهاتەكانی كۆمەڵ.  

2.سوكایەتیكردن بە بیرو باوەڕو رێ و ڕەسمە ئایینییەكان.
3.سوكایەتیكردن بە سیمبول و پیرۆزییەكانی هەر ئایین و ئایینزایەك و لەكەداركردنیان.

تاكەوە هەبێ، هەرچەندە راستیش بێ، بەاڵم  تایبەتی  نهێنییەكانی ژیانی  بە  بابەتێك پەیوەندی  4.هەر 
باڵوكردنەوەی ببێتە هۆی لەكەداربوونی.

5.جنێودان و توانجی ناڕەواو ناو زڕاندن. 
6.هەربابەتێك زیان بە رێكاری لێكۆڵینەوەو دادوەری بگەیەنێ تەنیا مەگەر دادگا رێگای بە باڵوكردنەوەی 

دابێ.
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)1954(ی  ساڵی  نێودەوڵەتی  فیدراسیۆنی  شرف(ی  )میپاق  بەڵێننامەی  پرەنسیپەكانی  7.پێشێلكردنی 
هەمواركراو كە پاشكۆی ئەم یاسایەیە.

دووەم: رۆژنامەی  باڵوكەرەوە بەبڕێك پارە غەرامە دەكرێت كە لە )5، 000، 000( پێنج ملیۆن دینار 
كەمترو لە )20، 000، 000( بیست ملیۆن دینار پتر نەبێت، ئەگەر یەكێك لەوانەی لەبڕگەی )یەكەم(دا 

هاتووە باڵوكردەوە.  
سێیەم: لەكاتی دووبارەكردنەوەدا دادگا بۆی هەیە سزا داراییەكەی زیاد بكا، بەمەرجێك لە دووهێندەی 

پارەی سزاكە كەلەبڕگەكانی )یەكەم و دووەم(ی سەرەوەدا هاتوون پتر نەبێ.
 چوارەم: داواكاری گشتی و زیان پێ گەیشتوو بۆیان هەیە بە پێی یاسا داوا تۆمار بكەن.

 ماددەی دەیەم:
تەواو  زانستیی  مەبەستی  بە  كە  ناگرێتەوە  چاپكراوانە  رۆژنامەو  ئەو  )نۆیەم(  ماددەی  حوكمەكانی   

لەالیەن دەزگا حكومی و زانكۆكان و سەنتەرەكانی تۆژینەوەی زانستی دەهێنرێن.

ماددەی یازدەم:
بەرپرسیارێتی  لە  بێ  وەرگێڕدرا  یاخود  بێ  وەرگیرا  هەرێم  دەرەوەی  لەسەرچاوەكانی  بابەتێك  هەر 

تاوانەكانی باڵوكردنەوە نابووردرێ.

ماددەی دوازدەم:
كار بەهیچ دەقێك ناكرێ كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە ناكۆك بێ . 

)حوكمە كۆتاییەكان(
ماددەی سیازدەم:

لەسەر ئەنجومەنی وەزیران و الیەنە پەیوەندیدارەكان پێویستە حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

ماددەی چواردەم:
ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوكردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی )وەقائیعی كوردستان(ەوە جێبەجی دەكرێ.

عەدنان موفتی
 سەرۆكی ئەنجومەنی نیشتیمانی كوردستان ـ عێراق

ئەم یاسایە لە 17ی رەزبەری 2708ی كوردی بەرامبەر 10ی شەوالی 1429ی كۆچی و بەرامبەر 
9ی تشرینی یەكەمی 2008ی زایینی لە هەولێر دەرچوو.
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هۆیە پێویستەكانی دەركردنی ئەم یاسایە
ئاسۆیەكی  هەیەو،  زۆری  گرنگیەكی  نێودەوڵەتیدا  كوردستانی و  كۆمەڵگای  لە  ڕۆژنامەگەری  ئەمڕۆ 
فراوانی لە ئازادی لەبەردەمدایە، ئەمەش وای خواستووە یاسایەكی تایبەتی بۆ دەربچێت تاكو كاری 
رۆژنامەگەری بە جۆرێكی وا رێك بخات كە لەگەڵ گیانی سەردەم و گەشەسەندنەكانیدا بگونجێ و 
ئازادی  پێداویستییەكانی  كردنی  دابین  پێناو  لە  بێ و  ڕوداوەكان  راستیی  ئاگاداری  هاوواڵتی  وابكات 
لە  كاریگەر  كردنێكی  بەشداری  بۆ  بیروبۆچوونەكان  دەربڕینی  پیشەیی و  بەروونی و  رۆژنامەگەری 
دامەزراندنی كۆمەڵی مەدەنی و رەخساندنی پرانسیپەكانی دیموكراسی و مافی مرۆڤ ، ئەم یاسایە دانرا.

بەڵێنامەی شەرەفی
فیدراسۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان

پیشەیی  ئەركی  جێبەجێكردنی  بۆ  پێوەرێك  وەك  دەبەسترێت  جیهانییە  راگەیاندراوە  بەم  پشت 
رۆژنامەنووسان، كە بریتییە لە كۆكردنەوەو گواستنەوەو دابەشكردنی زانیارییەكان، سەرەڕای ئەوانەی 

كە لێدوان و بەدواداچوونیان لەسەر هەواڵەكان هەیە، لەكاتی باسكردنی رووداوەكاندا:
بە  گەیشتن  بۆ  جەماوەر  مافی  و  راستی  لە  رێزگرتن  لە  بریتییە  رۆژنامەنووس  ئەركی  1.یەكەمین 

راستییەكان.
دەكەن،  ئازادی  لە  داكۆكی  هەمووكات  ئەركەكانیلندا  بەجێگەیاندنی  میانەی  لە  2.رۆژنامەنووسان 
ئەویش بە گواستنەوەی راستی و دروستی هەواڵەكان و باڵوكردنەوەیان، هەروەها مافی رادەربڕین و 

رەخنەگرتنیان هەیە بەشێوەیەكی دادپەروەرانە.
3.رۆژنامەنووس ئەو هەوااڵنە تەنیا بەپێی دڵنیاببونی لەسەرچاوەكان باڵودەكاتەوەو بۆی نییە زانیاری 

گرنگ بشارێتەوە، یاخود بەڵگەنامەكان بشێوێنێ.
4.پێویستە رۆژنامەنووس بۆ دەستخستنی هەواڵ و وێنەو بەڵگەنامە، رێگەی دروست و رەوا بگرێتەبەر.
5.دەبێ رۆژنامەنووس ئەوپەڕی تواناو وزەی خۆی بەكاربهێنێت لە پێناو راستكردنەوەو هەمواركردنی 

ئەو زانیارییانەی كەبە شێوەیەكی ناڕاست و نادروست باڵوكراونەتەوەو خراپ و زیانبەخشن.
6.پێویستە رۆژنامەنووس رەچاوی پاراستنی نهێنییەكانی پیشەكەی بكات و سەرچاوەی ئەو زانیارییانە 

بپارێزێت كە داوای لێ كراوە نەیدركێنێ.
7.دەبێ رۆژنامەنووس هۆشداربێت لەو مەترسییانەی كە رەنگە لە ئاكامی ئەو جیاكاری و ناكۆكیانە بێتە 
ئاراوە كەلەوانەیە بەهۆی راگەیاندنەوە رووبدات، هەروەها هەموو تواناكانی بخاتەگەڕ بۆ ڕێگرتن لەو 
بانگەشانەی كە لەوانەیە بنەمایەكی رەگەزپەرستی یان رەگەزی، زمان، ئایین یاخود بیروڕای سیاسی و 

هەر بیروباوەڕێكی دیكەو یان جیاوازی ناسنامەو بنەچەی كۆمەاڵیەتی هەبێت.
8.دەبێ رۆژنامەنووس ئەوە باش بزانێ كە هەندێ كارو رەفتارو سنوور بەزاندنی ترسناكی پیشەكەیەتی، 
لەوانە: ساختەكاری )انتحال( لێكدانەوە بە نیازی خراپ، تانەو تەشەر، تۆمەتی بێ بنەماو بەرتیل وەرگرتن 

بۆ باڵوكردنەوە، یان شاردنەوەی زانیارییەكان.
9.ئەو رۆژنامەنووسانەی كە شایستەی ئەو پیشەیەن، پێویستە بڕوایان هەبێت كە ئەركی ئەوانە رەچاوی 

پاراستنی ئەو پرانسیپانە بكەن كە باسكران، ئەویش لە چوارچێوەی یاسایی گشتی هەر واڵتێكدا..
ئەم بەڵێنامەیە لە ساڵی 1954 لەالیەن ئەنجوومەنی جیهانی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسانەوە 

راگەیەندرا، دواتر لەساڵی 1986 لەالیەن هەمان ئەنجوومەنەوە هەمواركراوە.  
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یاسای ژمارە )11(ی ساڵی 2013
یاسای مافی دەسكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كوردستان � عێراق

بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە

پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق
پشت بە حوكمی بڕگەی )1 ( لە ماددەی )56(ی یاسای ژمارە )1(ی ساڵی 1992یهەمواركراوو، لەسەر داوای 
ژمارەی یاسایی ئەندامانی پەرلەمان، پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق لە دانیشتی ئاسایی ژمارە )28(ی رۆژی 

2013/6/5 بڕیاری دەرچوواندنی ئەم یاسایەی دا:

یاسای ژمارە )11(ی ساڵی 2013
یاسای مافی دەسكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كوردستان ـ عێراق

ماددەی یەكەم:
لەم یاسایەدا مەبەست لەم زاراوانە ئەم واتایانەیە كە لەبەرامبەر هەرێكێكیان هاتووە:

یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان ـ عێراق.
دووەم: پەرلەمان: پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق.

سێیەم: دەستە: دەستەی سەربەخۆی مافەكانی مرۆڤــ لە هەرێمی كوردستان.
چوارەم: دام و دەزگای گشتی: سەرجەم دام و دەزگاكانی یاسادانان و جێبەجێ  كردن

و دادوەری و كارگێریە خۆجێیەكان و دەستەی سەربەخۆیەكان.
یان  یان هەر رێكخراوێكی ناحكومی،  تایبەت،  تایبەتی: كۆمپانیاكان كەرتی  پێنجەم: دام و دەزگای 
دەستەیەك كە مرفقێكی گشتی بەڕێوە دەبات، یان بازرگانی دەكات، یان پیشەیەك دەكات، یان حوكمەت 

تەمویلی دەكات و كەسایەتێكی قانونی هەبێ .
شەشەم: فەرمانبەری تایبەت: یان كەسەیە كە لەالیەن دام و دەزگاكان دیاری دەكرێت بۆ سەیركردنی 

داواكاری وەدەستهێنانی زانیاری.
حەوتەم: باڵوكردنەوە: گەیاندنی زانیاری بە تاكەكانی كۆمەڵگا بەشێوزاێكی گشتی شیاو لە رێگای هەر 

كەناڵێكی ناسراوی پەخش و باڵوكردنەوە.
ئامار یان بەڵگەنامەی نووسراو یان  زانیاری: داتای زارەكی یان نووسراو یان تۆمار یان  هەشتەم: 

وێنەگیراو یان تۆماركراو یان هەڵگیراو بەشێوەی ئەلیكترۆنی یان بەهەر شێوەیەكی رێگەیەكی دی.
و  لەشێوە  پۆشین  بەچاو  تۆماركراوە  تێدا  زانیاری  كە  )وسیگ(  ناوەندەیە  ئەو  دۆكیۆمێنت:  نۆیەم: 

فۆرمات و سەرچاوە و مێژووی دەرچوون و بارە یاسایەكەیەوە.

ماددەی دووەم: ئامانجەكان ئەم یاسایە ئەم ئامانجانەی هەیە:
یەكەم: تواناداركردن و ئاسانكاری كردن بۆ هاواڵتیانی هەرێم كە پارەكتیزی مافی

خۆیان بۆ بەدەستهێنانی زانیاری بكەن كە لەالیەن دام و دەزگای گشتی و تایبەتەكاندا هەیە بەگوێرەی 
حوكمەكانی ئەم یاسایە.

دووەم: پشتگیری كردنی پرەنسیپەكانی شفافیەت و بەشداری كارا بۆ چەسپاندنی
پرۆسەی دیموكراتی.

سێیەم: دابین كردنی كەشێكی لەبارتر بۆ ئازادی رادەربڕین و پەخش و باڵو كردنەوە. دەستە ئەرك 
و دەسەاڵتەكانی
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ماددەی سێیەم:
دەستە سەربارەی ئەم ئەركانەی لە یاسای ژمارە )4(ی ساڵی 2010 داهاتووە بۆ چاودێری جێبەجێ  

كردنی ئەم یاسایە ئەم ئەرك و دەسەالتانەشی هەیە:
یەكەم: بەدواداچوونی جێبەجێ  كردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە و چاودێری كردنی سەرپێچیەكان و 

ئەو كۆسپانەی دێنە رێگای جێبەجێ  كردنی یاساكە و دەركردنی راسپاردەی پێویست.
دووەم: دانانی بەرنامەی كار بۆ راهێنانی ئەو فەرمانبەرانەی تایبەتمەندن بەجێبەجێكردنی ئەحكامەكانی 

ئەم یاسایە.
بەزووترین كات و گرتنەبەری رێ و  )التحقیق منها(  وەرگرتنی سكااڵ و ساغ كردنەوەیان  سێیەم: 

شوێنی پێویست.
چوارەم: ئاگاداركردنەوەی دام و دەزگاكان بۆ راستكردنەوەی ئەو حاڵەتانەی كە بەڵگەی تۆمەتباركردنی 

سەرپێچی كارانەی ئەم یاسایەیان تێدا دەرئەكەوێ .
یاسایەدا  لەم  مافانەی  بەو  گەیشتن  بۆ  شیاو  ئەوتۆی  بەڕێگای  هاواڵتیان  ئاراستەكردنی  پێنجەم: 

هاتوون دەركردنی باڵوكراوەی پەیوەندیدار بەم بابەتەوە.
شەشەم: دەخالەت كردن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لە حاڵەتێكدا داواكار نەشیا بەگوێرەی ئەم یاسایە 
زانیاری دەست بكەوێ  پاش پانهێنانی بۆ دەستە هەروەها دەستە بۆشی هەیە داوا لەسەر ئەو الیەن و 

تاكانەی كە ئەم یاسایە پێشێل دەكەن لەبەردەم دادگاكاندا بەرزبكاتەوە.
حەوتەم: دەبێ  دەستە هەر 6 مانگ جارێك لەبارەی كاروچااڵكیەكانی خۆیەوە راپۆرتێك بەپەرلەمان 

بدات و بۆ رای گشتی باڵوی بكاتەوە. چۆنیەتی بەدەستهێنانی زانیاری

ماددەی چوارەم:
)مافی تێڕوانین و دەسكەوتنی زانیاری هەموو كەسێك چ سروشتی بێت یان معنوی مافی ئاگاداربوون 
و بەدەستهێنانی زانیاری و چەند دانەیەك لەو دۆكیۆمێنتانەی هەیە كە لەدام دەزگاكان داوای دەكات 

بەدەر لەو زانیاریانەی كە بەگوێرەی ماددەی )14( ئەم یاسایە رێسپەركراون

ماددەی پێنجەم:
مافی پێشكەشكردنی داواكاری هەموو كەسێك مافی ئەوەی هەیە كە داوا بۆ بەدەستهێنانی زانیاری 
پێشكەش بكات ئەگەر ئەو بەڵگەنامەیەی كە زانیاریە داواكراوەكەی تێدایە الی ئەم دام و دەزگایە بێت 

كە داواكەی ئاراستە كراوە ئەوا پێویستە دانەیەك لەو بەڵگەنامەیەی پێ بدات.

ماددەی شەشەم: ئەو زانیارییانەی باڵوكردنەوەیان ئەركە
یەكەم: هەر دام و دەزگایەكی گشتی دەبێ  سااڵنە دەلیلێك دەربكات یان لەسەر سایتی ئەلیكترۆنی 

خۆی یان بەراپۆرتێك كە ئەم زانیارانەی تێدابێ  باڵو بكاتەوە بەردەوام  ئاپدێیتیان بكات.
1ـ پەیكەرەكەی، ناونیشان و ماڵپەر و ئەلیكترۆنیەكەی، رێگاكانی پەیوەندیكردن پێیەوە رێكارەكانی 

بەدەستهێنانی زانیاری، ئەركەكانی، بڕیارەكانی، رێو شوێنەكانی
دامەزراندن، بەرپرسەكانی و ناونیشانە وەزیفیەكانیان.
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2 ـ بودجە و تەرخانكراوەكانی، حسابە كۆتایەكەی.
3 ـ پڕۆژە جێبەجێ  كراوەكانی، ئەو پڕۆژانەی لەباری جێبەجێ كردندان، ئەو پڕۆژانەی بڕیارە بێنە 

جێبەجێ  كردن.
4 ـ ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشكەشی دەكات رێگای بەدەستهێنانیان.

5 ـ ئەو سكااڵنەی پێشكەش كراون و ئەو رێ و شوێنانەی لەبارەیانەوە وەریگرتوون.
دووەم: دەبێ  دام و دەزگای گشتی كەم كردنەوە و زیادبوونەوەكان بۆ موڵك و سامانەكانی رابگەینێ  

بە گوێرەی یاسا و سیستەمە كارپێكراوەكان لە هەرێمدا.

ماددەی حەوتەم: رێكارەكانی داواكردنی زانیاری دەسكەوتن
یەكەم: پێویستە لەسەر هەر دامودەزگاێكی گشتی یان تایبەتی فەرمانبەرێكی تایبەتمەند یان زیاتر بۆ 

وەرگرتنی داواكارییەكانی زانیاری دەستنیشان بكات.
دووەم: دامودەزگای گشتی یان تایبەتی بۆی هەیە فۆرمێكی داواكاری زانیاری ئامادەبكات ووردەكاری 
ئامرازی  داواكارییەكەو  پێشكەشكاری  ناوی  و  داواكراوەكان  زانیارییە  ناوەڕۆكی  دەربارەی  ڕوون 
دانانی  و  پێشكەشكارەكانی،  بەسەر  نەبێت  بارگرانی  بەمەرجێك  بگرێت  لەخۆ  پێوەكردنی  پەیوەندی 

فۆرمەكە لەسەر پێگەی ئەلیكترۆنی خۆی.
سێیەم: داواكردنی زانیارییەكان بە نووسراویی دەبێت تەنها لە حاڵەتی بوونی پاساو نەبێت لەو كاتەدا 

دەكرێت بە زارەكی بێت.
چوارەم: پێویستە لەسەر دامودەزگای گشتی یان تایبەتی دەسبەجێ  لەگەڵ وەرگرتنی

بە  نەكردن  تۆمار  ڕەتبكرێتەوەو  یان  بدرێت  لەسەر  ڕەزامەندی  چ  بكات  تۆماری  داواكارییەكە 
ڕەتكردنەوەیەكی نایاسایی داواكارییەكە هەژمار دەكرێت.

پێنجەم: پێویستە لەسەر دامودەزگای گشتی یان تایبەتی لە ماوەی دە رۆژ لە رێكەوتی وەرگرتنی 
داواكاری زانیاری وەاڵمیان بداتەوەو ئەگەر داواكارییەكە ژمارەیەكی زۆر لە زانیاری لەخۆ بگرێت یان 
پێویست بە راوێژی الیەنی سێیەم بكات، ئەوا بۆی هەیە ئەم ماوەیە بۆ یەكجار درێژبكاتەوە بەمەرجێك 

لە )15( رۆژ زیاتر نەبێت.
شەشەم: لە حاڵەتێك ئەگەر داواكارییەكە زانیاری پێویستی بۆ پاراستنی ژیانی كەسێك یان ئازادییەكەی 
لەخۆبگرێت، ئەوا پێویستە لەسەر دامەزراوە گشتیەكە یان تایبەتیەكە لە ماوەی )48( كاتژمێری دوای 

پێشكەشكردنی وەاڵمی بداتەوە.

ماددەی هەشتەم: وەاڵمدانەوەی داواكارییەكان
تایبەتی  یان  گشتی  دامەزراوی  لەسەر  پێویستە  داواكارییەكە  لەسەر  ڕازیبوون  حاڵەتی  لە  یەكەم: 

راستەوخۆ زانیارییەكان بداتە پێشكەشكارەكەی.
دووەم: ئەگەر زانیارییە داواكراوەكان ئامادەبن و پێویستیان بە هەوڵدان نەبێت بۆ گەڕان بەدوایاندا، 
ئەوا دەكرێت ڕاستەوخۆ لە رێگەی پەیوەندی تەلەفۆنی یان پۆستی ئەلیكترۆنی یان بەزارەكی بدرێنە 

داواكارەكەی.
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سێیەم: ئەگەر داواكارییەكە، هەر هەمووی یان بەشێكی، رەتكرایەوە ئەوا پێویستە لەسەر فەرمانبەری 
تایبەتمەند، لە وەاڵمدانەوەیەك كە ڕادەستی پێشكەشكاری داواكارییەكەی دەكات، هۆی ڕەتكردنەوەكە 

دیاری بكات، بە مەرجێك هۆیەكە
لەمانەی خوارەوە دەرنەچێت:

1- زانیاری داواكراو لەبەردەستی دامەزراوە پەیوەندارەكە نیە.
2- زانیاری داواكراو دەكەوێتە نێو چوارچێوەی ئەو بەدەرانەی لەم یاسایەدا دیاریكراون.

3- زانیاری داواكراو پێشتر باڵوكراوەتەوە لەگەڵ ئاماژەكردن بە جێگەو كاتی باڵوكردنەوەی، یان 
بوونی لەسەر پێگە ئەلیكترۆنیەكەی یان دراوەتە خودی پێشكەشكاری داواكارییەكە پێش )6( مانگ.
4- ئاماژەكردن بۆ مافی پێشكەشكاری داواكارییەكە لە گەڕانەوە بۆ دادگای بەرایی تایبەتمەند.

ماددەی نۆیەم: گەیاندنی زانیاری
یەكەم: پێشكەشكاری داواكاری بۆی هەیە ئەو رێگەیەی كە ئاسانە بۆ پێ گەیشتنی زانیاریەكان ڕوون 

بكاتەوەو، پێویستە لەسەر دامودەزگای گشتی یان تایبەتی داواكارییەكەی جێبەجێ بكات.
دووەم: پێویستە لەسەر دامودەزگای گشتی یان تایبەتی ئەم داواكارییانەی لە خوارەوە دادێن لە كاتی 

داواكردنیان، جێبەجێیان بكات:
1- وێنەیەكی ڕەسەنی دۆكیومێنتەكە بەو شێوەیەی لە الی دامەزراوەكە پەیڕەوكراوە.

2- مافی لێووردبوونەوە لە دۆكیومێنتەكە لە كاتی پێویستدا بە بەكارهێنانی ئەو
ئامرازانەی كەوا دامەزراوی پەیوەندار هەیەتی.

3- مافی لەبەرگرتنەوەی دۆكیومێنتەكە بەبەكارهێنانی ئەو ئامێرانەی كەوا كەسەكەهەیەتی.
4- دانەیەكی دەقاودەقی دۆكیومێنتەكە، چاپكراو بێت یان تۆماركراو، بینراو بێت یان بیستراو، ئەگەر 

توانرا ئەم دانەیە بە بەكارهێنانی ئامێرە بەردەستەكانی دامەزراوی پەیوەندار ئەنجام بدرێت.
5- ئامادەكردنی دانەیەكی ڕاست و دروست لە دۆكیومێنتە ڕەسەنەكە، بە شێوەیەكی كورت یان هەر 

پۆلینێكی تری شێوازەكانی دۆكیومێنتەكە.
سێیەم: دامودەزگای پەیوەندار بۆی هەیە پێدانی زانیارییەكان بەو شێوەیەی كە لە بڕگەی سەرەوە 

داواكراوە ڕەتبكاتەوە، ئەگەر زیان بە دۆكیومێنتەكە بگەینێت.
دەدرێنە  زانیارییەكان  ئەوا  هەبێت،  جۆراوجۆر  زمانێكی  چەند  بە  دۆكیومێنتەكە  ئەگەر  چوارەم: 

داواكارەكەی بەو زمانەی یان بەو زمانانەی ویستی لەسەرە.

ماددەی دەیەم: بوونی دۆكیومێنت لە الی دامەزراوێكی تر:
لەسەر  بكاتەوە  جەخت  پێویستە  وەردەگرێت،  داواكارییەكە  تایبەتمەند  فەرمانبەری  كاتێك  یەكەم: 
ئەوەی ئاخۆ دامەزراوە گشتیەكە دۆكیومێنتی داواكراوی ال پارێزراوە یاخود نا، وە ئەگەر لەبەر دەستی 
نەبێت، و وابزانێت كەوا لەبەر دەستی دامودەزگاێكی گشتی پەیوەنداری ترە، ئەوا فەرمانبەرەكە بۆی 
هەیە چ داواكارییەكە بۆ دامودەزگای پەیوەندار ئاراستە بكات و پێشكەشكاری داواكارییەكەی لێ ئاگادار 

بكاتەوە یان رێنوێنی بكات بۆ ئەم دامەزراوە.
پەیوەندار  دامودەزگای  بۆ  ئاراستەكردنی  رێكەوتی  لە  داواكارییەكە  وەاڵمدانەوەی  ماوەی  دووەم: 

هەژمار دەكرێت.
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ماددەی یازدەم:
پاراستنی دۆكیومێنتەكان پێویستە لەسەر هەر دامودەزگاێكی گشتی یان تایبەتی ئەو دۆكیومێنتانەی لە 

الیەتی بەشێوەیەك بپارێزێت كەوا تێڕوانینان ئاسان بێت بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە.

ماددەی دوازدەم: راهێنانی فەرمانبەران
پێویستە لەسەر هەر دامودەزگاێكی گشتی یان تایبەتی ڕاهێنانی گونجاو بۆ فەرمانبەرە تایبەتمەندەكانی 

لەوەی پەیوەستە بە جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە، مسۆگەربكات.

ماددەی سێزدەم:
مانگ  چوار  هەر  گشتی،  دامودەزگاێكی  هەر  لەسەر  پێویستە  دەستە  بە  راپۆرت  پێشكەشكردنی 

جارێك، راپۆرتێك بۆ دەستە بەرز بكاتەوە بەمەرجێك ئەمانەی خوارەوە لەخۆبگرێت:
یان  پەسەندكراون  بەشێكیان  یان  بەتەواوەتی  چ  داواكارییانەی  ئەو  وەرگیراوەكان،  داواكارییە 
بەتەواوەتی ڕەتكراونەتەوە، ناڕەزایی و داوا بەرزكراوەكان، ئەو ڕاپۆڕتانەی كە بەپێی ماددەی شەشەمی 

ئەم یاسایە باڵوكراونەتەوەو ئەو خوالنەی بۆ ڕاهێنانی فەرمانبەرەكانی ئەنجامی داون.

ماددەی چواردەم: )بەدەرەكان(
یەكەم: ناشێت بۆ دامودەزگای گشتی یان تایبەتی پێدانی زانیاری ڕەتبكەنەوە بە بیانووی پاراستنی 
ئاشكراكردنی  گشتی  بەرژەوەندی  ئەگەر  ماددەیە  ئەم  )دووەم(ی  بڕگەی  لە  هاتوو  بەرژەوەندیێكی 

پێویست بكات.
دووەم: دامودەزگای گشتی یان تایبەتی مافی هەیە لەم حاڵەتانەی خوارەوە داواكاری

زانیاری ڕەتبكاتەوە:
1- نهێنی تایبەت بەبەرگری و ئاسایشی هەرێم )ووردەكاری چەك و پێداویستیە

زانیاری  و  بەرگری  تەكتیكی  جولەو  ئاسایشییەكان،  و  سەربازی  نهێنیە  ئەركە  سەربازییەكان، 
هەواڵگریی(.

2- ئەو زانیارییانەی كەوا ئاشكراكردنیان دەبێتە هۆی كارتێكردن لەسەر ڕێڕەوی ئەو دانووستانانەی 
ئەگەر هەردووال  زانیارییەكان،  لەسەر گۆڕینەوەی  یان  تر دەیكات،  لەگەڵ هەر الیەنێكی  كەوا هەرێم 

لەسەر نهێنی بوونی رێككەوتن تاوەكو باڵوكردنەوەی.
3- ئەو زانیارییانەی كەوا ئاشكراكردنیان دەبێتە هۆی كارتێكردن لەسەر ڕێڕەوی لێكۆڵینەوەكان و 

دادگاییكردن.
مافەكانی  یان  ڕەوا  كێبركێی  پێشێلكردنی  هۆی  دەبێتە  ئاشكراكردنیان  كەوا  زانیارییانەی  ئەو   -4

دانەرو خاوندارێتیی هزریی.
5- زانیاری و دۆسیەی كەسەكان كە تایبەتن بە خوێندن، یان پزیشكی، یان فەرمانبەرێتی، یان ژمیرە 
بانكیەكانی یان نهێنیە پیشەییەكانی بەبێ  ڕەزامەندی كەسی پەیوەندار، و هەر چیەكی پەیوەست بێت بە 

سەالمەتی و تەندروستی هاواڵتی و خستنەبەری ژیانی بۆ مەترسی.
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6- ئەو داتایانەی كەوا ئاشكراكردنیان دەبێتە هۆی دزەكردن بۆ نێو تۆڕە ئەلیكترۆنیە پارێزراوەكان 
وناوەڕۆكەكانیان دەخاتە بەردەم ڕەشكردنەوە یان دزین.

سێیەم: بەدەرە هاتووەكانی نێو یاسا بەركارەكانی تر لە هەرێمدا بەجۆرێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم 
یاسایەدا ناكۆك نەبێت.

چوارەم: ئەو زانیارییانەی لە بەندەكانی )1، 2، 3(ی بڕگەی )دووەم(ی ئەم ماددەیەدا هاتوون لە دوای 
بەسەرچوونی )20( بیست ساڵ ئاشكرا دەكرێن.

ماددەی پازدەم:
تێچوونەكان پێشكەشكاری داواكاری تێچوونەكانی دەسكەوتنی زانیاری داواكراو لە ئەستۆ دەگرێت.

ماددەی شازدەم:
دەربارەی  زانیاری  كەوا  فەرمانبەرێك  هەر  سەر  بخرێتە  سزایەك  هیچ  نابێت  فەرمانبەر(  )پاراستنی 

سەرپێچی یان پێشێلكردنی ئەنجامدراو دژ بە یاسا، ئاشكرا دەكات.

ماددەی حەڤدەم: ناڕەزایی دەربڕین
یەكەم: هەر كەسێك، داواكاری دەسكەوتنی زانیاریی ڕەتكراوەتەوە، مافی هەیە ناڕەزایی دەرببڕێت 
بااڵكان،  كارگێڕیە  سەرچاوە  لەبەردەم  تایبەتی  یان  گشتی  دامودەزگای  رێكارەكانی  بڕیارو  لەسەر 
ئەو  دەرچوونی  رێكەوتی  لە  رۆژ  حەوت   )7( لە  ماوەیەك  لە  تایبەتمەند  بەرایی  دادگاكانی  دەستەو، 

بڕیارەی لەسەری ناڕازییە یان بڕیاری ئەو الیەنەی لەالی ناڕەزایی دەڕبڕیوە، تێپەڕ نەكات، و لەم

حاڵەتانەی خوارەوە:
1- ڕەتكردنەوەی داواكارییەكە، چ بەتەواوەتی یان بەشێكی.

2- تێپەڕینی ئەو ماوەیەی دیاریكراوە بۆ وەاڵمدانەوەی بەپێی ماددەی هەشتەم/ بڕگەی)پێنجەم(.
3- سەپاندنی تێچوونی ناپێویست بەسەر پێشكەشكاری داواكارییەكە.

سەرلێشێواندنی  ئامانجی  بە  تر،  دامودەزگاێكی  لە  زیاتر  بۆ  رێنوێنیكردنی  یان  ڕەوانەكردن   -4
پێشكەشكاری داواكارییەكەو شاردنەوەی زانیارییەكان لێی.

دووەم: بڕیاری دەركراو لە الیەن دادگای بەرایی تایبەتمەند شیاوی تانەلێدانی تەمییزی دەبێت لە الی 
دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەكە بە سیفەتێكی تەمییزی، لە ماوەی )15( پازدە رۆژ لە رێكەوتی پێڕاگەیاندن 
یان هەژماركردنی بەوەی پێی ڕاگەیێنراوەو ئەو بڕیارەی لە ئەنجامی تانەلێدانەكە دەردەكرێت بنبڕ دەبێت.

ماددەی هەژدەم: بەرپرسیارەتی سزاكاریی و مەدەنی
یەكەم: سزا دەدرێت بە غەرامەیەك لە )250.000( دوو سەدو پەنجا هەزار دینار كەمتر نەبێت و لە 

)5.000.000( پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، هەر كەسێك:
1- خۆی بگرێت لە پێدانی دۆكیومێنت یان تێڕوانین یان دەسكەوتنی زانیاری یان زانیاری نادروست 

پێشكەش بكات بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە.



308

2- تەگەرە بخاتە بەر كارەكانی دەستە لەوەی پەیوەستە بە چاودێریی جێبەجێكردنی حوكمەكانی 
ئەم یاسایە.

دووەم: هەر كەسێك دۆكیومێنتێك، لە دەرەوەی سنووری دەسەاڵتە یاساییەكانی خۆی
بەپێی یاسا بەركارەكان، بە ئەنقەست لەناو ببات ئەوا سزا دەدرێت.

ماددەی نۆزدەم:
پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران و الیەنە پەیوەندارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

ماددەی بیستەم:
كار بە هیچ دەقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكرێت.

ماددەی بیست و یەكەم:
پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران و بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی سەربەخۆی مافەكانی مرۆڤ 

رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكات.

ماددەی بیست و دووەم:
ئەم یاسایە لە دوای )90( نەوەت رۆژ لە رێكەوتی باڵوكردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی )وەقایعی 
كوردستان(دا جێبەجێ دەكرێت. لە پێناو چەسپاندنی پرنسیپی شەفافیەت و رێكخستنی پێشكەشكردنی 

زانیاری دروست، و مافی هاواڵتی لە دەسكەوتنیان، ئەوا ئەم یاسایە دەرچووێندرا.
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یاسای ژمارە )40(ی ساڵی 2004
یاسای سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی كوردستانی عێراق

بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە

ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق 
ژمارەی دەرهێنان )40(         

رۆژی دەرهێنان: 2004/10/6

»بڕیار«
پشت بە حوكمی بڕگەی )1(ی ماددەی )56( و ماددەی )53( لە یاسای ژمارەی )1(ی هەمواركراوی 
ساڵی )1992(و لەسەر داوای ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق و ئەو یاساكارییەش 
ئەو  بەپێی  داوەو،  ئەنجامی  )2004/10/5(یدا  رۆژی  )49(ی  ژمارە  دانیشتنی  لە  ئەنجوومەن  كە 
سەاڵحیاتەش كە بڕگە)3(ی ماددەی دووەمی یاسای ژمارە )10(ی ساڵی 1997 پێمانی داوە. بڕیاری 

دەرهێنانی ئەم یاسایەی خوارەوەمان دا:

یاسای ژمارە )40(ی ساڵی 2004
یاسای یەكەم هەمواركردنی

یاسای ژمارە )4(ی ساڵی )1998(ی سەندیكای رۆژنامەوانان

فەسڵی یەكەم
)دامەزراندن و ئامانجەكان(

ماددەی یەكەم:
پێناسەكان:

ئەم گوزارشتانەی خوارەوە لەم یاسایەدا ئەو مانایانە دەبەخشن كەلە بەرامبەریانەوە داندراون:
أ ـ سەندیكا: سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانی عێراق.

ب ـ ئەنجوومەن: ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانی عێراق.
ج ـ نەقیب: نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستانی عێراق.

د ـ رۆژنامەوان: هەركەسێ كاری رۆژنامەوانی بكاو، ئینتیمای سەندیكاكەی كردبێ و ئیلتیزامی خۆی 
بەجێ هێنابێ.

ه ـ رۆژنامە )صحیفە(: ئەو چاپكراوەیە كەلە ژێر ناوێكی دیاریكراوداو بە زنجیرە ژمارەیەكی رێكوپێك، 
خوالوخول دەردەچێت و ئامادە دەكرێ بۆ باڵوكردنەوە لەناو جەماوەردا. 

و ـ تۆمار: ئەو تۆمارەی كە پێش وەخت ئامادە دەكرێ بۆ تۆماركردنی ناوی رۆژنامەنووس و تێكڕای 
ئەو زانیارییانەی كە پەیوەندییان بە پیشەكەیانەوە هەیە.
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ماددەی دووەم:
)بەپێی ئەم یاسایە، سەندیكایی بۆ رۆژنامەوانان ساز دەدرێ، پێی دەڵێن سەندیكای رۆژنامەوانانی 
كوردستانی عێراق و، بارەگا سەرەكییەكەشی لە هەولێری پایتەختی هەرێم دەبێت و بۆیشی هەیە لق لە 

پارێزگاكان و لە بەغدای پایتەختی عێراقی فیدراڵی بكاتەوە(.

ماددەی سێیەم:
سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستان رێكخراوێكی پیشەییەو، شەخسییەتی مەعنەویی سەربەخۆی 

خۆی هەیە.

ماددەی چوارەم:
سەندیكا، بۆ وەدیهێنانی ئەمانەی خوارەوە تێدەكۆشێ:

مافی  لە  داكۆكی  هەروەها  ڕادەربڕین،  ئازادیی  رۆژنامەوانی و  ئازادیی  لە  داكۆكی  رێزگرتن و   -1
ڕۆژنامەوانان و زامنكردنی پاراستنیان لە بەجێ هێنانی ئەرك و فرمانیاندا.

2- ئەركی دەستكەوتنی دەنگوباس و زانیارییەكانیان بۆ ئاسان بكا.
3- وەرگرتنی سەندیكاكە لە یەكێتیگەلی ڕۆژنامەگەریی جیهانی و ئیقلیمیدا، هەروەها هەڵبەستنی پێڵ 

و پێوەندی لەگەڵیاندا.
4- قاڵكردنی رۆژنامەوانان بە هەموو شێوازێ بلوێ و بكرێ.

5- پشتیوانی و الیەنگرتن لە رۆژنامەوانان لە حاڵەتی زەروردا.
6- بەرجەستەكردنی ڕژێمی فیدراڵی، یان هەرشتێكی دی كە گەلی كوردستان خۆی بە دڵی بێ.

7- داكۆكی كردن لە بنەماكانی دیموكراسی و، ئازادییە بنەڕەتەكان و، ئاشتی و بنەماكانی مافی مرۆڤ.
8- پشتیوانی لە خەباتی گەلی كوردستان لە پێناوی وەدیهێنانی مافی نەتەوەییەكانی خۆی و، رەواج 
نەتەوەیی و  برابوونی  رەگی  داكوتانی  كۆمەڵگەداو،  لە  زەبروزەنگی  بێ  و  لێبوردەیی  بنەمای  پێدانی 

ئایینی و یەكسانی لە هەرێمی كوردستانی عێراقدا.
9-بەشداری كردن لە بنیادنانی دەوڵەتی دەزگاكاری و، بەهێزكردنی بنەمای جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان.

10-پاراستنی سەروەرێتیی یاساو سەربەخۆیی دادوەری.
11- پاراستن و بەرەو چاكتر گۆڕینی رۆشنبیریی نەتەوەیی و نیشتمانی.

فەسڵی دووەم

)پێكهاتەو ئەندامیەتی(
ماددەی پێنجەم:

سەندیكا لەسەر داواكارییەك پێكدێت كە پێشكەش بەالیەنی تایبەتمەند دەكرێ، لەالیەن ئەوانەوە كە 
ئەم پیشەیە ئەنجام دەدەن، كەنابێ )15( پازدە ڕۆژنامەنووس كەمتربن.
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ماددەی شەشەم:
رۆژنامەوانان لە سجلی گشتیی سەندیكادا دەكرێن بەسێ پۆل:

یەكەم: رۆژنامەوانی بەرمەشق: ئەو كەسەیە كەهەرسێ كەناڵەكەی رۆژنامەگەریی كردووە بە پیشەی 
سەرەكیی خۆی. تا دوو ساڵی لەسەر یەكیش بەسەر پیادەكردنی ئەم پیشەیەیدا تێنەپەڕێ و ناویشی لە 
سجلی گشتیدا تۆمارنەكرێ و لەو الیەنەوەش كە ئیشی تێدا دەكا تەئیید نەكرێ، نازناوی )ڕۆژنامەوانی 
كارا(ی پێ نابەخشرێ و هیچ ئیمتیازێكی وەك ئیمتیازەكانی ڕۆژنامەوانی كارای پێ نادرێ تا ئەوكاتەی 
كە ناوی خۆی دەگوازێتەوە بۆ ناو لیستی ئەو پۆلە، جا ئەوجا ماوەی مەشقەكەی دەخرێتە سەر ماوەی 
خزمەتەكەی . ماوەی پلەكارییش بۆ كەسێ بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە ڕۆژنامەگەری و ڕاگەیاندن یان 

لەهاوتاكانی ئەو بڕوانامەیەدا هەبێ، یەك ساڵە.

دووەم: رۆژنامەوانی كارا: ئەوكەسەیە، كەبە ڕەفتار لەهەرسێ كەناڵەكانی ڕۆژنامەگەریدا، دووساڵ 
كاری كردووە، یان دوو ساڵە كاری تێدا دەكات و كردوونی بە پیشەی سەرەكیی خۆی و ئەو ماوەیەش 

كەلە بڕگەی یەكەمدا دیاركراوە بەسەر ئیشەكەیدا تێپەڕبووە.

نەیكردووە  بەاڵم  دەكا،  رۆژنامەوانی  كاری  كەئیش و  كەسەیە  ئەو  هاوپشك:  ڕۆژنامەوانی  سێیەم: 
بەپیشەی سەرەكیی خۆی و، بەڵگەی ئەوەشی گرێبەستێگەلێكە كە الیەنە پێوەندیدارەكان بۆی دەسەلمێنن، 
مافی ئەوەشی هەیە پاش تێپەڕبوونی ماوەیەك كەلە پێنج ساڵی لەسەریەك كەمتر نەبێ ناوی خۆی 
بگوازێتەوە بۆ سجلی گشتی ڕۆژنامەوانان و، پیشەی ڕۆژنامەگەرییەكەشی بكات بە پیشەی هەمیشەیی 

خۆی.

ماددەی حەوتەم:
سەندیكا لەمانە پێك دێ:

1- هەیئە )دەستە(ی گشتیی.
2- نەقیب.

3- لیژنەی زەپتی.

4- لیژنەی ریقابە.
5- لقەكانی سەندیكا

ماددەی هەشتەم:
ئەمانەی خوارەوە ئەو مەرجانەن بۆ ئەو كەسەی كە دەبێتە ئەندام لە سەندیكادا:

1- دەبێ هاوواڵتی هەرێمی كوردستان بێت یان لە هەرێمی كوردستان نیشتەجێ بێت.
2- دەبێ ئەهلییەتی پیشەیی  و یاسایی هەبێت.

3- بەجینایەتی یان بەجونحەیەكی ئابڕووبەر حوكم نەدرابێ.
4- دەبێ عینوانێ لە عینوانە رۆژنامەگەرییەكانی ماددەی )23(ی هەبێ.
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ماددەی نۆیەم:
بە ئەندامبوونی  سەندیكا بەم جۆرە دەبێ:

ڕۆژنامەوانیانەی  ماددە  ئەو  سەندیكا،  ئەنجوومەنی  بە  بكا  پێشكەش  نووسین  بە  داوایەك،   -1
لەگەڵدابێ كەخۆی باڵوی كردوونەوە یان هەرشتێكی دی گەواهی ئەوە بدات كە ئیشی ڕۆژنامەوانی 
كردووە، ئەنجوومەنیش پێویستە لەماوەی سێ رۆژدا، كەلە رۆژی تۆماركردنی داواكەیەوە دەست پێ 
دەكا، سەیری داواكەی بكاو یەكالی بكاتەوە. خۆ ئەگەر هات و ماوەكەش تێپەڕی و هێشتا داواكەش بە 

بنبڕی سەیر نەكرابوو، ئەوە. لەوبارەدا بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیكی بە قبوڵكراو لەقەڵەم دەدرێ.
بدات،  پیشان  نەكردنەكەی  قبوڵ  هۆی  پێویستە  پێوەندیدار  الیەنی  نەكرا،  قبوڵ  داواكە  ئەگەر    -2
داواكارەكەش بۆی هەیە، لەماوەی پازدە رۆژدا، كە لە ڕۆژی تەبلیغەوە دەست پێ دەكات، یان بەتەبلیغ 
كراو دادەنرێ، لە دادگای تەمییزی هەرێمی كوردستانی عێراق تانە لە بڕیاری قبوڵنەكردنەكە بدات، ئیدی 

بڕیاری تەمییز بنبڕە.

فەسڵی سێیەم
)دەستەی گشتی(
ماددەی دەیەم:

1- دەستەی گشتی بااڵترین دەسەاڵتە لە سەندیكاكەداو، هەموو ئەو ڕۆژنامەوانە كارا مونتەسیبانە 
دەگرێتەوە كە ئیلتیزاماتی خۆیان بە پێودانگی ئەم یاسایە بەجێ هێناوە.

2- دەستەی گشتی، كۆنگرەی خۆی، لەبارەگاكەی خۆیدا سێ ساڵ جارێك كە لە ڕۆژی هەڵبژاردنەكەیەوە 
دەست پێدەكات بە بڕیاری ئەنجوومەن و لەسەر داوای نەقیب دەبەسترێ بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 
بە  نهێنی.)نصاب(یش  دەنگدانی  بە  ریقابە  زەپتی و  لیژنەی  هەردوو  یەدەگ و  ئەندامی  سێ  سەندیكاو 

ئامادەبوونی دوو سێیەكی ئەندامانی هەیئەی گشتی دێتەجێ.
لە كۆبوونەوەی  پازدە ڕۆژ  پاش  هەڵبژاردن  بارەدا  لەو  ئەوە  نەهاتەجێ،  )نصاب(  لە حاڵەتێكیشدا 
ئامادەبوونی زۆرینەی  بە  ئەو )نصاب(ە  ئەنجام دەدرێ، جا  لە هەمان جێگەدا  لەهەمان كات و  یەكەم 
ئەندامەكان دێتەجێ و، دوو سێیەكی ئەندامانی سەندیكاكەش بۆیان هەیە، لەكاتی پێویستدا داوای كۆنگرە 

بەستن بكەن.
ئەوە  بوون،  پتر  ئەندام  پێنج سەد  لە  )دەستەكە(  هەیئەكە  ئەندامانی  ئەگەر ژمارەی  لەبارێكدا،   -3
لەو بارەدا، هەڵبژاردن لە ڕێگای مەندووبەكانەوە )نوێنەرەكانەوە( ئەنجام دەدرێ  و ڕێژەی نواندنیش 
ئەنجوومەنی  ئەندامانی  بە  دیاردەكرێ  ئەنجوومەنەكەوە  لەالیەن جێگری  یان  ئەنجوومەنەوە،  لەالیەن 

سەندیكاشەوە.
4- هەیئەی گشتی، بەدەنگی دوو سێیەكی ئامادەبووان، مافی هەڵوەشاندنەوەی سەندیكاكە هەیە.
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)ئەركەكانی دەستەی گشتی(
ماددەی پازدەیەم:

دەبێتەوەو،  كۆ  لەكۆنگرەیەكدا  ئەندامەكانی  ئامادەبوونی  بە  جارێك  ساڵ  هەرسێ  گشتی،  هەیئەی 
بڕیارەكانی بە زۆرینەی دەنگ دەردەهێنێ و، گفتوگۆ لەسەر ڕاپۆرتگەل و كاروباری سەندیكاو حساب و 

حسابكاری دەكاو ڕاسپاردەی خۆیشی لەبارەیانەوە پێشكەش دەكات.

ماددەی دوازدەیەم: 
پلەی  وەرگرتنی  بەسەر  ساڵ  سێ  نەقیبیشەوە،  بە  سەندیكا،  ئەنجوومەنی  ئەندامانی  مەرجە   -1

ئەندامی كارایاندا تێپەڕیبێت.
2- ناشێ، ئەندامێتی، لەو لیژنانەدا كە هەیئەی گشتی هەڵیبژاردوون، پێكەوە كۆبكرێنەوە.

ماددەی سیازدەیەم: 
ئەنجوومەنی سەندیكا

1- ئەنجوومەن بە نەقیب و بریكارو سكرتێرەوە لە نۆ ئەندام پێك دێت.
2- ئەنجوومەنی سەندیكا تایبەتمەندە بە جێبەجێ كردنی بڕیارەكانی دەستەی گشتی و هەرچ ئەركێكی 

تر كە پێی بسپێردرێ.

ماددەی چواردەیەم:
خولی  دوو  لە  زیاتر  بۆ  ناشێ  هەڵدەبژێردرێت،  گشتییەوە  هەیئەی  لەالیەن  راستەوخۆ  نەقیب   -1

دوابەدوای یەك خۆی بۆ پلەی نەقیب بپاڵێوێ.
2- نەقیب ناشێ سەرۆكایەتی دوو كۆمەڵەی هاوشێوە لە ئامانج و مەبەستدا وەربگرێ.

ماددەی پازدەیەم: 
1- لیژنەی ریقابە: لەسەرۆكێك و دوو ئەندام پێك دێت، ئیشیشی ئەوەیە تەدقیقی خەسڵەتی ئەندامێتی 

بكاو، بزانێ تا چەند لەگەڵ شەرت و شرووتی یاساییدا یەك دەگرێتەوە.
2- لیژنەی زەبتی: لە سەرۆكێك  و دوو ئەندام پێك دێت، ئیشیشی ئەوەیە لەو شكات و سكااڵیانە 
بپێچێتەوەكە لە ئەنجوومەنەوە بۆی هەواڵە دەكرێ، تا بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە یەكالییان بكاتەوە.

ماددەی شازدەیەم: 
لقەكانی سەندیكا:

1- سەندیكا بۆی هەیە لە پارێزگاكاندا لق بكاتەوە. لیژنەی لق لە پێنج ئەندام پێك دێت، ئەندامانی لق، 
لەو ڕۆژنامەوانە كارایانەی لە پارێزگاكەدا  بە پیشەی ڕۆژنامەگەرییەوە خەریكن هەڵیاندەبژێرن.

كۆبوونەوەكانی  بە  تایبەت  شێوەی  هەمان  هەڵبژاردنەكانیان،  لقەكان و  لیژنەی  كۆبوونەوەی   -2
دەستەی گشتی دەبێ.

3- دەسەاڵتەكانی لیژنەی لق لە پەیڕەوی ناوخۆدا دیاری دەكرێت.
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ماددەی حەڤدەیەم:
ئەگەر ئەندامی ئەنجوومەن مەرجە پێویستیەكانی هەڵبژاردنی لەدەست داو لە سێ دانیشتنی یەك 
لە دوای یەكدا )غائب( بوو بەدەست لەكاركێشراوە )مستقبل( دادەندرێ  و ئەندامی یەدەگ )احتیاگ( كە 

زۆرینەی دەنگی بەدەست هێناوە جێگای دەگرێتەوە.

ماددەی هەژدەیەم:
تایبەتمەندەكان و  لەالیەن سەرچاوە  دەكا  ئەنجوومەنی سەندیكا  نوێنەرایەتی  نەقیب سەرۆكایەتی و 
ئەمر و بڕیارو ڕێنمایی و نووسراوەكان ئیمزا دەكاو مافی ئەوەی هەیە كە هەندێ دەسەاڵت بەغەیری 

خۆی لە ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیكا بسپێرێ.

فەسڵی چوارەم
)ماف و پابەندییەكان(

یەكەم:مافەكان
ماددەی نۆزدەیەم:

1- ڕۆژنامەنووس مامەڵەی كارمەندی لەگەڵدا دەكرێ لەالیەنی مۆڵەت پێدانی ئاسایی و نەخۆشییەوە.
2- لەكاتی دامەزراندنی لە هەر فەرمانێكدا، ماوەی كاركردنی لە ڕۆژنامەنووسیدا بۆسەر مووچە 

)عالوە(و بەرزكردنەوەو خانەنشینی دەخرێتە سەر ئیشەكەی.
3- لەكاتی كاركردندا ئەگەر تووشی پێشهاتێك )اصابە(یەك بوو پێویستە ئەو الیەنەی كە كاری بۆ 

دەكا هاریكاری پێویستی بكا ئەمەش پەیوەندی بە مافی خانەنشینییەوە.
4- ڕۆژنامەوانی، بەپێی حوكمەكانی یاسای خانەنشینی ڕۆژنامەوانی هەرێم خانەنشین كرابێ، دەشێ 
بەڕەچاوكردنی  بكات  ئیش  ڕاگەیاندن  ڕۆژنامەگەری و  دەزگای  لەدام و  كارەوە  گرێبەستی  ڕێگای  لە 

ئیمتیازەكانی ڕۆژنامەوانی كارا.
5- پێویستە خەبەری سەندیكا بدرێ لەكاتی شكایەت كردنی كەلە دژی ڕۆژنامەنووس پێشكەش 
بكرێ، و لەكاتی تاوانی بیندراودا نەبێ و نابێ ڕۆژنامەنووس پرسیارو وەاڵم و توێژینەوەی لەگەڵ بكرێ 
بە تاوانێك كە دراوەتە پاڵی و پەیوەندیدارە بە ئەنجامدانی كارەكەیەوە هەیە تا سەندیكا ئاگادار ناكرێت.
كارەكەیەوە  بەهۆی  یان  ئەنجامدان  لەكاتی  ڕۆژنامەنووس  سەر  بكاتە  درێژی  دەست  ئەوەی   -6
ئەو سزایە دەدرێ كە بۆ ئەو كەسە داندراوە كە دەست درێژی دەكاتە سەر كارمەندی گشتی لەكاتی 

ئەنجامدانی فەرمان یان بەهۆی فەرمانەوە.
7- ئەو ڕۆژنامەنووسەی بەهۆی یان لەكاتی ئەنجامدانی كارەكەی دەمرێ، بەپێی بڕیارێكی ئەنجوومەن 

بەگوێرەی پێڕەوی ناوخۆ نازناوی ئەندامی )شەرەف(ی لە سەندیكادا پێ دەدرێ.
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دوووەم: پابەندییەكان
ماددەی بیستەم:

نابێ ڕۆژنامەنووس ئەم كارانە بكات:
1- ئەوەی دەسەاڵتەكان لێكۆڵینەوە، یان دادگاكان گرتوویانەتە ئەستۆ كە كار دەكاتە سەر ڕێڕەوی 

لێكۆڵینەوە یان دادگایی كردن.
2- ئەنجامدانی ئەو پیشەیە بەبێ تازەكردنەوەی بەشداربوون لە سەندیكادا بەپێی ئەم یاسایە.

3- بەكارهێنانی هەر هۆیەك یان ڕێگەیەك بە مەبەستی قازانجی ناڕەوا.
4- وەرگرتنی پیتاك بەبێ ڕەزامەندی ئەنجوومەن.

5- ناوبانگ زڕاندنی پیشەكەو ئاشكراكردنی نهێنییەكانی یان هەڕەشەكردن لە هاونیشتمانییان بەهەر 
ڕێگاو شێوەیەك بێ لە شێوازەكانی ڕۆژنامەنووسیی.

6- بڕوا لەقكردن بە سیستەمی فیدراڵی و ئاواتەكانی گەلی كوردستان و مافی چارەی خۆنووسین و 
ئاسایشی هاواڵتیان بە ڕێگای راستەوخۆ یان البەالو، وروژاندنی غەریزەی جەماوەر، سا بەهەر ڕێگایەك 

دەبێ، ببێ.
7- قۆستنەوەی وشەی نووسراو یان نێردراو قۆستنەوەیەكی )تایبەتی( بۆ سوودی تایبەتی و زیان 
فیكرەیەك و زەرەر  یان هەڵگرتنی  )انتحال صفە(  لە خەڵك گۆڕین  یان خۆ  تر،  بەخەڵكی  بەخش بێ 

گەیاندن بە رەوشت و نیزامی گشتی.
8- بەهەڵە بردنی جەماوەر بە زانیاری نا دروست و لێكدانەوەی ڕووداوەكان، بەجۆرێك دووربێ لە 

دەستپاكی یان باڵوكردنەوەی نادڵنیایی لێیان.
یان  خاوەنەكەی  بۆ  ئاماژەكردن  بەبێ  تر  كەسانی  بەرهەمی  لە  )اقتباس(  هەڵێنجان  9-وەرگرتن و 

سەرچاوەكەی.
رێو  پیرۆزی و  بە  كردن  سووكایەتی  و  لێدان  تانە  بۆ  رۆژنامەنووسیی  ئازادی  10-قۆستنەوەی 

ڕەسمە ئایینی و نیشتیمانییەكان.

فەسڵی پێنجەم
)ئیجراكارییەكانی بەڕێوەبردن(

ماددەی بیست و یەكەم:
یەكەم: هەر ڕۆژنامەنووسێك وازی لە ئەركێك لە ئەركەكانی پیشەكەی خۆی هێنا، یان كارێكی وای 
بەڵگەنامەیەك  یان  لەكەداركرد  كەرامەتی  كرد  كارێكی  یان  دابەزاند،  پیشەیەی  ئەو  نرخی  لە  كە  كرد 
لەم سزایانەی خوارەوە  بەیەكێك  یان سەرپێچی  بە سەندیكا كرد  پێشكەشی  نادروستی  )مستند(ێكی 
سزای )تأدیب(ی لەالیەن لیژنەی بەرزەفت كردن پێ دەدرێت بەپێی ئەو بنەمایانەی كەلە یاسای بەرزەفتی 

كار پێ كراوی دەوڵەتی دەقبەندییان لەسەر كراوە:
1- وریا كردنەوە )التنبیە(: بە نووسراوێك دەبێ كە ئاڕاستەی ڕۆژنامەنووس دەكرێ و سەرنجی بۆ 

ئەوە ڕادەكێشرێ كەلێی ڕووداوەو داوای لێ دەكرێ كە لە داهاتوودا روونەداتەوە.
لەالیەن   )1( بڕگە  لە  كراو  دیاری  سەرپێچی  كرردنەوەی  دووبارە  لەكاتی  )االنژار(:  ئینزار   -2
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ڕۆژنامەنووسەوە ئینزاری پێدەدرێ كە جارێكی تر دووبارەی نەكاتەوە.
3- نەهێشتنی ئەنجامدانی پیشەكەی بۆ ماوەیەك كە لەیەك ساڵ تێنەپەڕێ.

4- دەركردنی كاتی: ناوی لە تۆماری گشتی دەسڕێتەوەو، تا دوو ساڵی بەسەردا تێ نەپەڕێ جارێكی 
دیكە نابێ ناوی تۆمار بكرێتەوە.

بە  دەرهەق  نەبێ  سەندیكا  ئەنجوومەنی  )مصادقە(ی  راستاندنی  لەدوای  سەرەوە  سزاكانی  دووەم: 
رۆژنامەنووس جێبەجێ ناكرێن.

سێیەم: ڕۆژنامەوانی سزا درابێ، مافی ئەوەی هەیە لە ماوەی سی ڕۆژدا ـ كە لە رۆژی تەبلیغەوە 
كە  بدات  دەركردن  قەدەغەكردن و  بڕیارەكانی  لە  تانە  تەمییزدا  دادگای  لەبەردەمی  ـ  دەكا  پێ  دەست 

ئەنجوومەنی سەندیكا دەری هێناون. سزاش ناخرێتە بەركار تا نەگاتە پلەی یەكالبوونەوەو بنبڕی.

چوارەم: ئەگەر ئەندامەكە حوكمی دوماهی)نهائی( بەسەردا درا، سەبارەت بە سزایەك كۆتبەندی بۆ 
ئازادی دابنێ و وەك كەتنێك )جنحە(، یان تاوانێكی ناسیاسی، ئەوا ناوی لە سەندیكا دەسڕێتەوە.

پێنجەم: لەحاڵەتی حوكم بەسەردادانیدا بە كەتنێك )جنحە(، یان تاوانێكی شەرەف لەكەداركەر، ئەوا 
ناوی لە تۆماری گشتی الدەبردرێ و، نابێ جارێكی تر تۆمار بكرێتەوە.

فەسڵی شەشەم
)دارایی سەندیكا(

ماددەی بیست و دووەم:
یەكەم: دارایی سەندیكا لەمانەی خوارەوە پێك دێ:

1- ڕەسمی ئەندامییەتی.
2- پارەی ئابوونەی سااڵنە.

3- پێ بەخشینەكانی حكومەتی هەرێم.
4- دەسكەوتی ئاهەنگ و پیتاكە گشتییانەی سەندیكا بەگوێرەی یاسای پێڕەوكراو ئەنجامییان دەدات.

5- قازانجی ئەو پرۆژانەی سەندیكا ئەنجامییان دەدات.
6- داهاتی چاپەمەنییەكانی سەندیكا.

7- باربوو و بەخششی ئەندامان یان خەڵكی دیكە بە مەرجێك كار لە ڕێڕەوی سەندیكا نەكات و 
الیەنە تایبەتمەندەكانیش لەم كارە ئاگاداربكرێتەوە.

دووەم: ئوسولی ژمێریاری گشتی بەسەر دارایی سەندیكادا پیادە دەكرێ.

سێیەم: ڕەسمی ئەندامێتی ئابوونە بە گوێرەی پەیڕەوی ناوخۆ دیاری دەكرێ.
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فەسڵی حەوتەم
)حوكمە دوماهییەكان(

ناونیشانەكان ڕۆژنامەنووس
ماددەی بیست و سێیەم:

رۆژنامەوان ئەو كەسەیە كە یەكێ لەم ناونیشانانەی خوارەوەی هەیە:
1- خاوەنئیمتیاز

2- سەر نووسەر 
3- جێگری سورنووسەر
4- بەڕێوەبەری نووسین

5- سكرتێری نووسین
6- نووسەر

7- وەرگێڕی ڕۆژنامەوانی 
8- پەیامنێری رۆژنامەگەری
9-وێنەگری ڕۆژنامەگەریی

10-شێوەكارو)كاریكاتێركار(ی رۆژنامەگەریی
11- تەصمیمكاری رۆژنامە

12- هەڵەچنی رۆژنامە
13- رێكخەری ئەرشیفی رۆژنامەگەری

14- ژنەڤتكاری رۆژنامەوانی )منصت صحفی(

ماددەی بیست و چوارەم:
سەندیكای رۆژنامەنووسان بۆی هەیە بەگوێرەی حوكمەكانی ئەم یاسایە پێرۆی ناوخۆ دەربكات.

ماددەی بیست و پێنجەم:
هەر دەقی پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە بێت، ناخرتە بەركار.

ماددەی بیست و شەشەم:
وەزیرە تایبەتمەندەكان دەبێ حوكمەكانی ئەم یاسایەە جێبەجێ بكەن.

ماددەی بیست و حەوتەم:
ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوكردنەوەی لە )وەقایعی كوردستان(دا دەخرێتە بەركار.

د. كەمال عەبدولكەریم فوئاد
سەرۆكی ئەنجوومەنی نیشتمانیی

كوردستانی ـ عێراق
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هۆكاری پێویست
ڕۆڵێك  ژیارییەو  دیاردەیەكی  و  دادەنرێت  گەالن  لە  گەلێك  هەر  حاڵی  زمان  بە  نووسی  ڕۆژنامە 

بنیاتنەرانەی لە كۆمەڵگاكانی مرۆڤدا هەیەو پارێزگاریكەریەتی )صمام االمان لە(.
جا بۆ ئەوەی توانای ئەوەی پێ بدرێ ڕۆڵی خۆی بەشێوەیەكی باشتر ببینێ و بۆ پشتیوانی كردنی 
)پشتگیری كردنی( خەباتی گەلی كوردستان لە پێناو هێنانەدی ئامانجە نەتەوایەتی و نیشتمانییەكانی و 
بەرگری كردن لە ئازادییە بنەڕەتییەكان و بنەمای مافی مرۆڤ، لەبەر ئەوەی ئەم ئەركە بە پەیامێكی 
مێژوویی دادەنرێ و كادیری ڕۆژنامەنووسیی لێهاتوو نەبێ ناتواندرێ ئەنجام بدرێ و لەكاتێكدا ئێمە 
كەلەبەردەم یادی سەد ساڵەی لەدایك بوونی رۆژنامەنووسیی كوردیدا دەوەستین كە دەكاتە رێكەوتی 

)22(ی نیسانی 1998 ئەم یاسایە داندرا.
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رێنمایی ژمارە )1(ی ساڵی 2014
ڕێنمایی ڕێكخستنی فریكوانسی سپەیس لە هەرێمی كوردستان

حكومەتی هەرێمی كوردستان عێراق
وەزارەتی رۆشنبیری و الوان

بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیاندن و چاپ و باڵوكردنەوە
رێنمایی ژمارە )1(ی ساڵی 2014

رێنمایی رێكخستنی فریكوانسی سپەیس  لەهەرێمی كوردستان
) TV مۆڵەتی كاری وێستگەكانی رادیۆ و(
)ترخیص عمل محطات االژاعە و التلفزە(

هەرێمی كوردستان  - كانوونی دووەم  2014

ناوەرۆك 

o ماددەی یەكەم :  بەكارهێنانی فریكوانسی سپەیس .
o ماددەی دووەم :  بوارەكانی جێبەجێكردنی ئەم رێنماییە .

o ماددەی سێیەم : میكانیزم و مەرجەكانی مۆڵەت .
o ماددەی چوارەم : مۆنیتەرینگ .

o ماددەی پێنجەم :  سەرپێچیكردن .
o ماددەی شەشەم :  باجی مۆڵەت .

o ماددەی حەوتەم : 
o ماددەی هەشتەم  : پێوەرە گشتییەكانی  ریكالم و بانگەشەكردن .

.  SMS ماددەی نۆیەم : پێوەرەگشتییەكانی  بەكارهێنانی o
o ماددەی دەیەم : جێ  بەجێ  كردن و باڵوكردنەوی رێنماییەكە لە لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان .

o هۆكانی پێویستی دەركردنی ئەم  رێنماییە .
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پاڵپشت بە ماددەی )دووەم / برگەی 9( لە یاسای وەزارەتی رۆشنبیری و الوان ژمارە )12( ی ساڵی 
2010 و یاسای كاری رۆژنامەگەری ژمارە )35( ی ساڵی 2007 دەرچوو لە پەرلەمانی كوردستان/
عێراق كە ئاماژەی كردووە بە پێناسەی رۆژنامەنووس و رۆژنامەگەری ،  بەو پێوانەیەی كە رۆژنامەگەری 
ئەو  رۆژنامەنووسیش  و  میدیا  جۆراوجۆرەكانی  دەزگا  لە  رۆژنامەنووسی  كاری  پیشەی  لە  بریتییە 
كەسەیە كە كارو پیشەكەی لەدەزگا جۆراوجۆرەكانی راگەیاندندا ئەنجام دەدات ، بڕیارماندا بەدەركردنی 
ئەم رێنماییە تا ئەو كاتەی یاسایێكی سەرتاسەری تایبەت بە راگەیاندن لەهەرێمی كوردستاندا دەردەچێت 

كار بەم رێنماییە دەكرێت .

ماددەی یەكەم  :
  بەكارهێنانی فریكوانسی سپەیس )الطیف الترددی(

حكومـــــەتی هـــــەرێمــــی كـــوردســـــــتان بــــۆ بەكــــــــــــارهێنان لـــــــــــە بــــــواری )فریكوانسی سپەیس 
the frequency spectrum( ئەم سیاسەتە پەیڕەو دەكات:

1- )فریكوانسی سپەیس the frequency spectrum( سامانیكی سروشتییە  هاوشێوەی سامانە 
سروشتییەكانی تری ژێرزەوی و سەرزەوی و ژێرئاو ، ئەو سامانە پێچەوانەی سامانە سروشتییەكانی 

تر سنوورەكەی بۆ هەموو واڵتان دیاریكراوەو بە یەكسانی وەكو یەك.
2-  هەر میدیایەك كە رێگەی پێدرا فریكوانسییەك بەكار بهێنێت ، ئەوا نابێتە خاوەن فریكوانسییەكە 
بەڵكو میدیاكە بەكاربەری فریكوانسییەكەیە بۆ ماوەیەكی دیاریكراو و بەپێی یاساو رێنماییەكان ، لەباری 

فرۆشتنی میدیاكە، بەهیچ شێوەیەك فریكوانسیەكە نافرۆشرێ  و بازرگانی پێوە ناكرێت.
3- )فریكوانسی سپەیس( وەكو هەر سامانێكی تری نیشتمانییە ، دەخرێتە بواری وەبەرهێنان لەپێناو 

بەرزكردنەوەی داهاتی نیشتمانی .
پێویست  بەپێی  بەڵكو  بێت  )فریكوانسی(  یەك  خاوەنی  تەنها  بە  میدیایەك   هەر  نییە  مەرج   -4
رێكدەخرێت ، بەجۆرێك لە هەندێك باردا چەند میدیایەك هاوبەش دەبن لە هەمان )فریكوانسی( بەاڵم 

لەكاتی جیاجیادا.
5- ئەم سستەم و رێنماییانە دەبنە هاوكار و تەواوكەری كاری دامودەزگا یاساییە فیدراڵییەكان و 

. )CMC( یاساكانی حكومەتی فیدراڵی بەتایبەتیش دەستەی راگەیاندن و پەیوەندییەكانی عراق
6- حكومەتی هەرێمی كوردستان رێز لە بڕیار و راسپاردەكانی یەكێتی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندییەكان 
راسپاردەو  بڕیارو  ئەو  گشت  لەسەر  ئیمزا  كە  دەدات  فیدراڵیش  حكومەتی  هانی  و  دەگرێت   )ITU(

رێككەوتنە نێودەوڵەتییانە بكات كە تاكو ئێستا نەكراوە. 
7- لەسەر دوایین راسپاردەی یەكێتی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندییەكان )ITU( كە خوازیارە تا كۆتایی 
هەرێمی  حكومەتی  كەمبێتەوە،  یاخود  نەمێنێت  جیهاندا  لە  ئەنەلۆك  لۆكاڵی  پەخشی   2014 ساڵی 
كوردستانیش هەوڵدەدات بۆ پراكتیزەكردنی ئەم راسپاردەیە كە لەقازانجی ئاستبەرزی و كوالێتی میدیا 

بیستراو و بینراوەكاندا دەشكێتەوە.
8- حكومەتی هەرێمی كوردستان هانی ئەو كۆمپانیا ناوخۆ و بیانییانە دەدات كە كاری پەخشكردن 
ئاسان دەكەن بەتایبەتی لە بواری كۆكردنەوەی گشت رایەڵەكانی بیستراو و بینراو لەپەخشێكی هاوبەشدا 
)پەخشی چەپك( بەمەرجێك ئاستێكی بەرز لە دەنگ و رەنگ  پێشكەش بكەن و لەچوارچێوەی یاسادا 

مافەكانی كۆپی رایت بپارێزن.



321 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

ماددەی دووەم: 
بوارەكانی جێبەجێكردنی ئەم سیستەم و رێنماییە

ئەم رێنماییانە لەجێبەجێكردندا ئەو بوارانە دەگرێتەوە :
1-  رادیۆ )لۆكال ، سەتەالیت ، وێستگەكانی سەرلەنوێ  پەخشكردنەوە(.

2-  تەلەفزیۆن )لۆكال ، سەتەالیت ، وێستگەكانی سەرلەنوێ  پەخشكردنەوە(.
3-  تاوەر و وێستگەكانی پەخشی هاوبەش و چەپك ) باقە( تەلەفزیون و رادیۆ.

4-  كۆمپانیاكانی تایبەت بە بواری ریكالمكردن .
5-  كۆمپانیاكانی بواری فرۆشتن و بەكرێدانی فریكوانسی سەتەالیت.

6-  كۆمپانیاكانی فرۆشتنی ئامێری پەخش و تاوەر و SNG جێگیر و جواڵو.
7-  كۆمپانیاكانی دۆبالژكردن و باڵوكردنەوەی بەرهەمە تەلەفزیۆنی و رادیۆییەكان .

8-  نوسینگەی رادیۆ و كەناڵە بیانی و عەرەبییەكان .
9- سكرینی ریكالمكردنی گەورەی سەرشەقامەكان.

. DVB-T 10- پەخشی تەلەفزیۆنی دیجیتاڵ

ئەم رێنماییە ئەم بوارانە ناگرێتەوە :
1- گشت ئەو فریكوانسیانەی كە تایبەتن بە سستەمەكانی پەیوەندیكردنی بێتەل لەبوارەكانی سەربازی 

و پێشمەرگە و هێزەكانی ئاسایش و ناوخۆ.
2- فریكوانسیەكانی تایبەت بە پەیوەندییەكانی تاوەری چاودێریكردن لەفڕگە مەدەنی و كشتوكاڵی 

و سەربازییەكاندا .
3- فریكوانسیەكانی تایبەت بە پێدەرەكانی خزمەتگوزاری پەیوەندیكردن .

4- فریكوانسیەكانی تایبەت بە پێدەرەكانی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت .

ماددەی سێیەم  : 
میكانیزم و مەرجەكانی مۆڵەت

بڕگەی یەكەم : میكانیزمی مۆڵەتدان  
1- وەزارەتی رۆشنبیری و الوان بەرپرسە لە بەخشینی مۆڵەتی كاركردنی میدیای بینراو و بیستراو 
ناوخۆ و وەزارەتی گواستنەوەو  لەگەڵ وەزارەتی  بەهاوكاری و هەماهەنگی  لە هەرێمی كوردستاندا 

گەیاندن .
لەوەزارەتی رۆشنبیری و الوان  میدیایە  یاخود الیەنی مەعنەوی كەخاوەنی  میدیا  2- خاوەنداری 
فۆرمی داواكاری دامەزراندنی میدیای بیستراو و بینراو پڕ دەكاتەوە كەتیایدا بەڕوونی و بەدرووستی 

ئەم زانیارییانە تۆمار دەكات كە لەفۆرمەكەدا هاتووە )هاوپێچی ژمارە 1 – فۆرمی داواكاری(.
لە  گەیاندن(  گواستنەوەو  وەزارەتی  و  ناوخۆ  )وەزارەتی  هاوكار  وەزارەتی  هەردوو  پێویستە   -3
ماوەی كەمتر لە 60 رۆژ وەاڵمی داواكارییەكە بدەنەوە كە لەرێی وەزارەتی رۆشنبیرییەوە ئاراستەیان 

دەكرێت.
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4- سەرپەرشتیكردنی الیەنە تەكنیكیەكانی پەخشكردن بە رێنماییەك لە الیەن وەزارەتی گواستنەوە 
و گەیاندنەوە دەردەچێت و دەدرێت بە گشت میدیاكانی بیستراو و بینراو.

5- مۆڵەتپێدان بۆماوەی یەك ساڵەو پێویستە لەكاتی خۆیدا نوێ بكرێتەوە بەپێچەوانەوە الیەنی میدیا 
دووچاری لێپرسینەوەی یاسایی دەبێت .

میدیا  رێنماییەدا،  و  سستەم  ئەم  یاساییەكانی  لەرێنماییە  سەرپێچیكردن  و  الدان  لەكاتی   -6
سەرپێچیكەرەكان دووچاری لێپرسینەوە دەبنەوە .

7- هەر میدیایەك دوای وەرگرتنی مۆڵەت پێویستە لەماوەی 90 رۆژدا پەخشی ئەزموونی خۆی 
بكات بەپێچەوانەوە مۆڵەتەكەیان بە هەڵوەشاوە هەژمار دەكرێت ، هەروەها لەباری وەستانی پەخش 
پێویستە وەزارەتی لێ ئاگاداربكرێتەوە بە پێچەوانەوە دوای 90 رۆژ لە وەستانی پەخش مۆڵەتەكەی 

هەڵدەوەشێتەوە.

بڕگەی دووەم : مەرجەكانی خاوەنداری :
مۆڵەتپێدان بە دەزگاكانی راگەیاندنی بیستراو و بینراوی ناوخۆیی و جیهانی بەم مەرج و تایبەتمەندییە 

یاساییانە دەبێت : 
1- تەمەنی خاوەنی میدیاكە لەسەرووی 25 ساڵیدا بێت.

2-  پێویستە خاوەنداری میدیاكە لەهەرێمی كوردستاندا )كەسێتی یاسایی( هەبێت ئەگەر خاوەنداریەكە 
بۆ الیەنێكی مەعنەوی بوو وەكو پارت و كیان و جواڵنەوە سیاسیەكان و كۆمپانیاو دامەزراوەكانی تری 

كۆمەڵگەی مەدەنی، پێویستە ئەو الیەنانە مۆڵەتی یاسایی كاركردنیان لە هەرێمی كوردستاندا هەبێت .
پێویستە  بوون  بیانی  خەڵكی  ئەگەر  مەعنەوی(  الیەنی  یان  بن  )كەسان  میدیاكە  خاوەنداری    -3

بەالیەنی كەم بۆشەش مانگ بەڵگەو رێگەپێدانی مانەوەیان بەفەرمی لە هەرێمی كوردستاندا هەبێت .
4-  دوای وەرگرتنی مۆڵەت هەر گۆڕانكارییەك لەخاوەنداریەتی میدیاكەدا بكرێت پێویستە پێشتر 

وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی لێ ئاگاداربكرێتەوەو رەزامەندی بۆ خاوەندارییە نوێیەكە وەربگیرێت .
5-  پێویستە خاوەنداری میدیاكە بە فەرمی سەرمایەكەی بەمشێویە تۆماربكات :

- بۆ خاوەنی سەتەالیت لە 50 ملیۆن دیناری عێراقی كەمتر نەبێت .
- بۆ خاوەنی پەخشی چەپك )باقە( و پەخشی سستەمی )DVB-T( لە 30 ملیۆن دیناری عێراقی 

كەمتر نەبێت.
 - بۆ خاوەنی تەلەفزیۆنی لۆكاڵ لە 25 ملیۆن دیناری عێراقی كەمتر نەبێت.

- بۆ خاوەنی رادیۆ لە 15 ملیۆن دیناری عێراقی كەمتر نەبێت .
6-  خاوەنداری میدیاكە پێویستە راوێژكارێكی یاسایی یان پارێزەرێك دەستنیشان بكات بۆ راوێژی 

یاسایی و كاروباری یاسایی میدیاكەی .
7-  بۆ خاوەندارییە بیانییەكان پێویستە بەالنی كەم %50 كارمەندانی میدیا و نوسینگەكانیان لە 

هەرێمی كوردستاندا هاواڵتی هەرێمی كوردستان بن.
8-  نابێت دوو دامەزراوەی راگەیاندن هەمان ناویان هەبێت و هەروەها نابێت هەڵگری هەمان ناوی 
میدیای تری جیهانی بێت تەنها لەباری وەرگرتنی ئیمتیاز نەبێت ئەویش پێویستە بەشێوەیەكی یاسایی 

و راستەوخۆ بێت لەنێوان خاوەنی میدیاكەو میدیا جیهانییەكە.
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ناوی  و  لۆگۆ  دادنووسدا  لە  میدیاكە  خاوەنداری  پێویستە   ، فەرمی  مۆڵەتی  وەرگرتنی  دوای   -9
میدیاكە و خاوەنداری كەناڵەكەیان بەشێوەیەكی یاسایی تۆمار بكات .

10- خاوەنی میدیاكە پێویستە ئەندازیارێك دابمەزرێنێت كەتایبەتمەندی هەبێت لەیەكێك لەم بوارانەدا 
لەخولێكی  زیاتر  و  بن  ئەزموون  كەخاوەن  بێت  كەسانێك  یاخود  ئەلیكترۆنیك(   ، كارەبا   ، )گەیاندن 

برۆفیشناڵیان لەو بوارەدا بینیبێت و بەالیەنی كەم هەڵگری بڕوانامەی دواناوەندی بێت.
11-  مەرج نییە خاوەنی میدیاكە كەسێكی میدیاكاربێت بەاڵم پێویستە بەڕێوەبەرێك بۆ میدیاكەی 

هەڵبژێرێت بەالنی كەم پێنج ساڵ ئەزموونی لەبواری میدیادا هەبێت.

بڕگەی سێیەم : مەرجەكانی كوالێتی راگەیاندن و پەخشكردن :
ا - الیەنی كوالێتی راگەیاندن :

پێویستە میدیا بینراو و بیستراوەكان رەچاوی ئەم خااڵنە بكەن :
1-  زیان نەگەیاندن بە نەریت و بەرژەوەندی گشتی لەچوارچێوەی یاسا كارپێكراوەكانی هەرێمی 

كوردستاندا.
2-  دوور كەوتنەوە لەتێكدانی ئاشتەوانی كۆمەاڵیەتی و خێزان .

3-  پەخشنەكردنی ئەو بەرنامەو بڕگانەی كە هانی جیاكاری رەگەزی و توندڕەویی و دەمارگیریی 
دەدەن لەهەموو بوارەكانی ژیاندا )ئاینی و تایفەگەری و نەتەوەیی و ناوچەگەریی(.

4-  دووركەوتنەوە لەبەرپاكردنی قەیرانی ئابووری و شڵەژاندنی بازاڕە ناوخۆییەكان.
الیەنە  یاخود   ، كەسان  )تحقیر(كردنی  بێزار  و  جنێودان  و  تەشهیركردن  پەنانەبردنەبەر    -5

مەعنەوییەكان .
6-  باڵونەكردنەوەی هەواڵ و زانیاری بێ بنەما و دوور لەراستی بەبێ بوونی بەڵگە.

7-  باڵونەكردنەوەی هیچ هەواڵێك كە پێشێلی ئازادی تاكەكان بكات .
8-  نەشێواندنی زمانی كوردی و پەیوەستبوون بەسەرچاوەو بنەما سەرەكییەكانی زمانی كوردی.

9- پابەندبوون بەو یاساو رێسایانەی كەمافی بیرمەندی و داهێنان و )كۆپی رایت( دەپارێزن بەتایبەتی 
یاسای ژمارە )17(ی ساڵی 2012 )یاسای مافی دانەر و مافە هاوسێكانی لە هەرێمی كوردستان(.

10- پابەندبوون بەو سستەمەی كە نیشاندانی فیلم بە پێی تەمەنەوە پۆلین دەكات كە )1- 2( و 
)- 16(یە، لەباری نەبوونی هیج ئاماژەیەك بۆ تەمەن مانای ئەوەیە كە فیلمەكە یان بەرنامەكە بۆ گشت 

تەمەنەكان شیاوە.

تێبینی: پێویستە هەموو كەناڵەكان پابەندبن بە پۆلێنكردنی بەرنامەو فیلمە نیشاندراوەكانیان بەسوود 
 British Board of( فیلم   پۆلێنكردنی  بۆ  بەریتانی  ئەنجومەنی  كە  پۆلێنكردنەی  لەو  وەرگـــــــرتن 
Film Classification )BBFC(( بەپێی تەمەنی تەماشاكاران دیاریكردووە، هەروەها پێویستە لەسەر 
كەناڵەكان كە ئەو فیلمانەی كە بۆ بینەرانی تەمەنی سەرووی 16 ساڵییەوەیە دوای كاتژمێر 10ی شەو 

نیشانبدرێت و دووبارەكردنەوەكەشی نەكەوێتە كاتی بەیانیان یان دوای نیوەرۆ و ئێواران.
  بەهیچ شێوەیەك رێگا نادرێت ئەو فیلمانەی كە پۆرنۆگرافین یاخود توندوتیژی لەرادەبەدەر)العنف 
المفرط - Excessive violence(یان تێدایەو دەكەونە خانەی +16 یاخود +18 لە شاشەكانی هەرێمی 

كوردستان نیشان بدرێت .
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ب- الیەنی كوالێتی گەیاندن :
پێویستە میدیاكانی بینراو و بیستراو پابەندبن بەم خااڵنە:

1-  پاوەری پەخشكردن بەپێی رەزامەندی و رێنماییەكانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەبێت.
گەیاندندا  گواستنەوەو  لەوەزارەتی  كە  دەبێت  ستانداردە  ئەو  بەپێی  پەخشكردن  تاوەرەكانی    -2

دیاریكراوە.
3-  پێویستە ئامێرەكانی پەخشی رادیۆ و )tv( ستاندارد بێت بەپێی رێنمای و رەزامەندی وەزارەتی 

گواستنەوەو گەیاندن.
4-  پێویستە ئامێرەكانی پەخشكردن پارزونگدار )فلتەردار( بێت و سستەمی فلتەر كردنیشیان كارا 

بكرێت ، ئەوەش بەپێی رێنماییەكانی وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن رێكدەخرێت.
5-  گشت میدیاكان پێویستە پابەندبن بەو فریكوانسی و چەنااڵنەی كە لەالیەن وەزارەتی گواستنەوەو 

گەیاندنەوە بۆیان دیاریدەكرێت .
6-  پێویستە لەسەر هەموو میدیاكان ئاستێكی بەرز لەگەیاندنی دەنگ و رەنگ پێشكەش بكەن.

ماددەی چوارەم : مۆنیتەرینگ
1-  مۆنیتەرینگ بۆ الیەنی تەكنیكی پەخش و گەیاندن:

لەالیەن وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن/ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەیاندنەوە بەشێكی نوێ دادەمەزرێت 
بە ناوی )بەشی مۆنیتەرینگ( لەو بەشە بە پێی سستەمێكی پێشكەوتوو چاودێری الیەنەكانی تەكنیكی 
پەخش دەكرێت و هەفتانە راپۆرتی ئاسایی بەشەكە دەدرێتە وەزارەتی رۆشنبیری و الوان هەروەها 
لەكاتی روودانی سەرپێچیكردن لە مەرجەكانی پەخش دەستبەجێ وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی لێ 
ئاگادار دەكرێتەوە بۆ گرتنەبەری هەڵسوكەوتی یاسایی هەروەك چۆن لە )ماددەی پێنجەم(دا دیاركراوە.

2 - مۆنیتەرینگ بۆ الیەنی راگەیاندن:
چاودێریكردنی رۆڵی راگەیاندنی بیستراو و بینراو دەكەوێتە ئەستۆی وەزارەتی رۆشنبیری و الوان 
و  چاپ  و  راگەیاندن  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  یاسایی  بەبەشی  كەسەر  )مۆنیتەرینگ(  هۆبەی  لەرێی 
باڵوكردنەوەو فەرمانگەكانییەتی لە پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان ، لەم بەشەدا تیشك دەخرێتە سەر 
كەناڵەكان و لەرێی ئامێری ئەلكترۆنی پێشكەوتووەوە هەموو یان بەشێك لەپەخشیان تۆماردەكرێت و 
لەكاتی بوونی سكااڵدا لەالیەن لیژنەیەكی تایبەت لە كەسانی پرۆفیشناڵ بڕیار لەسەر سەرپێچیكردنەكان 
دەدرێت، جگە لەوەش لیژنەكە پشت بەو راپۆرتانەش دەبەستێت كە لەالیەن )پەرلەمانی كوردستان و 
سەندیكای رۆژنامەنووسان و دامەزراوە ئەكادیمییەكانی تایبەتمەند بە راگەیاندن لە هەرێمی كوردستان  

و داواكاری گشتی و دەسەاڵتی دادوەری(یەوە ئاراستەیان دەكرێت . 
كاری هۆبەی مۆنیتەرینگ و لیژنەكە تەنها چاودێریكردنی ئەو دە خاڵە دەكات كە لە)ماددەی سێیەم/ 

بڕگەی سێیەم( دا هاتووە. 

لیژنەیەكی هاوبەش : 
وەزارەتی  و  الوان  و  رۆشنبیری  وەزارەتی  لەهەردوو  مەیدانی  هاوبەشی  لیژنەیەكی  پێویستە 
گواستنەوەو گەیاندن پێك بهێنریت بۆ بەسەركردنەوەی وێستگەكانی پەخشی دەنگ و رەنگ ، لەكاتی 

كتوپردا ، پێویستە ئەندازیاریكی گەیاندن یان ئەلیكترۆنیك ئەندام بێت لە لیژنەكە.
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ماددەی پێنجەم  :
 

سەرپێچیكردن 
لە باری سەرپێچیكردندا ، میدیا بیستراو و بینراوەكان رووبەڕووی لێپرسینەوەی یاسایی دەبنەوەو 
كە قورسترینیان راگرتنی پەخشی ئاساییە بەشێوەیەكی كاتی ، لێپرسینەوە یاساییەكەش بەپێی جۆری 

سەرپێچیەكان دەگۆڕێت ، سەرپێچیەكانیش دوو جۆرن :

1- سەرپێچییەكانی تەكنیكی پەخشكردن :
سەرپێچییەكان لە سەر رۆشنایی راپۆرتی )بەشی مۆنیترینگ (ی وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن/ 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەیاندنەوە لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیریی و الوانەوە دیاریدەكرێت و راستەوخۆ 
 ، ئاگاداركردنەوەیان  لە  كاتژمێر   24 ماوەی  لە  پێویستە  و  دەكرێت  میدیاكە  خاوەنی  ئاڕاستەی 

سەرپێچیەكەیان بوەستێنرێت و راستبكرێتەوە . 
سەرپێچییەكان ئەم بوارانەی پەخش دەگرێتەوە  

أ -نەبوون و دانەنانی پارزونگ )فلتەر( یاخود كارا نەكردنی.
ب - پەخشكردن لەو فریكوانس و باند و شەپۆالنەی كە لەالیەن وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندنەوە 

مۆڵەتی پێنەدراوە .
ج -بوونی ئامێری پەخشكردنی ناستاندارد.

د -پەخشكردن بە پاوەری زیاتر لەوەی كە وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن رێگای پێداوە .
ه -بوونی تاوەری نایاسایی و تاوەری ناستاندارد.

و - بەكارهێنانی ئامێری SNG ی جواڵو و نەجواڵو بەبێ  مۆڵەت .

لێپرسینەوەی یاسایی بۆ رادیۆ سەرپێچیكەرەكان
لێپرسینەوەی یاسایی و چەندبارەبوونەوەی سەرپێچییەكان بەمشێوەیە دەستپێدەكات و هەڵدەكشێت:
- كارا نەكردنی فلتەر بۆ رادیۆ بۆ یەكەم جار : ئاگاداركردنەوەیان بە چارەسەركردنی سەرپێچییەكە 

لە ماوەی 24 كاتژمێر.
- كارا نەكردنی فلتەر بۆ رادیۆ بۆ دووەم جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی رادیۆكە بۆ ماوەی 24 

كاتژمێر و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.
-  كارا نەكردنی فلتەر بۆ رادیۆ بۆ سێییەم جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی رادیۆكە بۆ ماوەی 48  

كاتژمێر و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.
- كارا نەكردنی فلتەر بۆ رادیۆ بۆ چوارەمین جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی رادیۆكە بۆ ماوەی 72  

كاتژمێر و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر .
 لەباری چەند بارە بوونەوەی سەرپێچی ، لێپرسینەوەی یاساییش بەپێی پێوەری سەرەوە  هەڵدەكشێت.
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لێپرسینەوەی یاسایی بۆ تەلەفزیۆنە سەرپێچیكەرەكان
لێپرسینەوەی یاسایی و چەندبارەبوونەوەی سەرپێچییەكان بەمشێوەیە دەستپێدەكات و هەڵدەكشێت:
- كارا نەكردنی فلتەر بۆ ئامێری پەخشكردنی tv بۆ یەكەم جار : ئاگاداركردنەوەیان بە چارەسەركردنی 

سەرپێچییەكە بۆ ماوەی 24 كاتژمێر.
- كارا نەكردنی فلتەر بۆ ئامێری پەخشكردنی tv بۆ دووەم جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی tv بۆ 

ماوەی 24  كاتژمێر ئاگاداركردنەوەیان بە چارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.
 - كارا نەكردنی فلتەر بۆ ئامێری پەخشكردنی tv بۆ سێییەم جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی tv بۆ 

ماوەی 48  كاتژمێر و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.
 tv بۆ چوارەمین جار: راگرتنی پەخشی ئاسایی tv كارا نەكردنی فلتەر بۆ ئامێری پەخشكردنی -
بۆ ماوەی 72  كاتژمێر و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.
لەباری چەند بارە بوونەوەی سەرپێچی ، لێپرسینەوە یاساییش بەپێی پێوەری سەرەوە  هەڵدەكشێت.

لێپرسینەوەی یاسایی لە پەخشكردن بە پاوەری زیاتر:
هەر تەلەفزیۆنێك یان رادیۆیەك لەو پاوەرەی كە رێگا پێدراوە زیاتر پەخش بكات ئەوا :

- بۆ یەكەمین جار، ئاگاداردەكرێتەوە بۆ ئەوەی لەماوەی 24 كاتژمێردا چارەسەری سەرپێچییەكەیان 
بكەن.

- بۆ دووەمین جار ، 48 كاتژمێر پەخشی ئاسایی دادەخرێت و ئاگاداركردنەوەیان بە چارەسەركردنی 
سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.

- بۆ سێیەمین جار ، 72 كاتژمێریش پەخشی ئاسایی دادەخرێت و ئاگاداركردنەوەیان بەچارەسەركردنی 
سەرپێچییەكە لە ماوەی 24 كاتژمێر.

- لەباری چەند بارە بوونەوەی سەرپێچی ، سزای داخستنی كاتی بۆ بەرنامە ئاساییەكانیش بەپێی 
پێوەری سەرەوە  هەڵدەكشێت .

لێپرسینەوەی یاسایی لە پەخشكردنی بێ  مۆڵەت : 
لەباری پەخشكردنی رادیۆ یان تەلەفزیۆن بەبێ  مۆڵەت )لۆكاڵ و سەتەالیت( دا:

و  پەخش  دەستبەجێی  وەستاندنی  بۆ  ئاگاداركردنەوەیان   : جار  یەكەم  مۆلەت  بێ  پەخشكردنی   -
گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بۆ وەرگرتنی مۆڵەت.

- پەخشكردنی بێ مۆلەت دوای تێپەڕبوونی 24 كاتژمێر لە ئاگاداركردنەوەی یەكەم )ئاگاداركردنەوەیان 
كە پێویستە یەكسەر پەخشەكە بوەستێنرێت(.

- پەخشكردنی بێ مۆلەت دوای تێپەڕبوونی 24 كاتژمێر لە دووەمین ئاگاداركردنەوە: ئاگاداركردنەوەی 
ئامێری  دەستبەسەراگرتنی  و  پەخش  راگرتنی  بۆ  دەستبەجێ   خێراو  فەرمانی  وەرگرتنی  بۆ  دادگا 

پەخشەكەیان لەالیەن دەزگاكانی جێبەجێكار لەوەزارەتی ناوخۆ.
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تێبینی : ئەم هەڵسوكەوت و رێوشوێنە یاسایانە لەسەرئامێرەكانی )SNG( و نوسینگەكانی میدیای 
بیستراو و بینراوی بیانی و سكرینی ریكالمكردنی بێ مۆڵەتیش بەهەمان پێوەر جێبەجێدەكرێت.

لێپرسینەوەی یاسایی لە پابەند نەبوون بەپێوەرە گشتییەكانی ریكالم :
هەر میدیایەكی بیستراو و بینراو سەرپێچی بكات لەو پێوەرە گشتییەكانی كە لەماددەی هەشتەمدا 
بە  گوێنەدان  لەباری   ، ریكالمەكە  دەستبەجێی  بەوەستاندنی  ئاگاداردەكرێتەوە  تەنها  سەرەتا  هاتووە 
ئاگاداركردنەوەكەو سەرلەنوێ  باڵوكردنەوەی هەمان ریكالم، پەخشی ئاسایی میدیاكە بۆ ماوەی 24 
كاتژمێر دەوەستێنرێت، هەروەها سەرلەنوێش ئاگاداردەكرێتەوە، بەچەندبارەبوونەوەی هەمان سەرپێچی، 

وەستاندنی پەخشی ئاسایی چەند جارە دەبێتەوە .

لێپرسینەوە یاسایی لە نوێنەكردنەوەی سااڵنەی مۆڵەت:
دەزگا   ، نوێكردنەوەكە  وادەی  بەسەر  مانگێك  تێپەربوونی  و   مۆڵەت  نوێنەكردنەوەی  لەباری 
سەرپێچیكارەكە بە فەرمی ئاگاداردەكرێتەوە ، ئەگەر نوێنەكردنەوەكە چوار مانگی بەسەردا تێپەڕێت 

ئەوا مۆڵەتەكە هەڵدەوەشێتەوەو پێویستە بەزووترین كات پەخشەكە بوەستێنرێت.

2- سەرپێچییەكانی بواری راگەیاندن .
ئەم سەرپێچیانە زیاتر پەیوەستن بە )ماددەی سێیەم / بڕگەی سێیەم(ی ئەم رێنماییە .

سەرپێچییەكان لەالیەن چوار كەناڵی فەرمییەوە دیاریدەكرێت بەم شێوەیە: 
گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  رۆشنبیریوالوان/  لەوەزارەتی  مۆنیتەرینگ  بەشی  لەالیەن  راستەخۆ   - ا 

راگەیاندن و چاپ و باڵوكردنەوە.
ب - دەسەاڵتی دادوەری ، ئەویش لەكاتی یەكالبوونەوەی كێشە و سكااڵكان لەدادگادا.

ج- لەسەر فەرمانی داواكاری گشتیی لەهەرێمی كوردستان لەسەر بنەمای ئەم رێنماییەو ئەحكامە 
گشتییەكانی تری واڵت.

د- لەسەر داوای سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان.
وەزارەتی رۆشنبیری و الوانیش فەرمان دەردەكات بە جێبەجێكردنی رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە 

میدیا سەرپێچیكارەكان بەشێوەیەك كە گونجاو بێت لەگەڵ جۆری سەرپێچییەكە بە دوو شێوە:
- سەرپێچی )أ( : راگرتنی پەخشی ئاسایی بۆ ماوەی یەك هەفتە بۆ ئەو میدیایانەی كە بەپێچەوانەی 

)ماددەی سێیەم / بڕگەی سێیەم/ خاڵەكانی 1، 2، 3 ، 4 ، 5 (  كاریانكردووە.
- سەرپێچی )ب( : راگرتنی پەخشی ئاسایی بۆ ماوەی  24 كاتژمێر بۆ ئەو میدیایانەی كە بەپێچەوانەی 

)ماددەی سێیەم/ بڕگەی سێیەم / خاڵەكانی  6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10(   كاریانكردووە.

ئەو  بەدرێژایی   ، ئاسایی  پەخشی  لەبری  میدیا سەرپێچیكارەكان  لەسەر  پێویستە  گرنگ:  تێبینیەكی 
پەخشبكەن  وەستاندنەكە  فەرمانی  تەلەفزیۆنەكەیاندا  سكرینی  لەسەر  روونی  و  بەچاپكراوی  ماوەیە 
كەتیایدا بەڕوونی ئاماژەی بەماوەی وەستانی پەخشی ئاسایی و هۆكاری وەستاندن و سەرپێچیەكەیان 

كرا بێت.
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ماددەی شەشەم: باجی مۆڵەت 
بڕگەی یەكەم: باجی مۆڵەتی  رادیۆ 

- باجی دەرهێنانی مۆلەتی رادیۆ :
سەرتاسەری )زیاتر لە شار و دەڤەرێك( : 10 ملیۆن دیناری عێراقی ، نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 

ئەم بڕەیە. 
ناوچەیی )كەمتر لە دوو شار و دەڤەر(  : 5 ملیۆن دیناری عێراقی نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 

ئەم بڕەیە.
- باجی دەرهێنانی مۆڵەتی سەرلەنوێ  پەخشكردنەوەی  رادیۆ عێراقی و جیهانییەكان : 

پەخشكردنەوەی سەرتاسەری )زیاتر لە شار و دەڤەرێك( : 10 ملیۆن دیناری عێراقی ، نوێكردنەوەی 
سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە. 

پەخشكردنەوەی ناوچەیی )كەمتر لە دوو شار و دەڤەر(  : 5 ملیۆن دیناری عێراقی نوێكردنەوەی 
سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە.

tv بڕگەی دووەم :  باجی مۆڵەتی
:)DVB-T باجی دەرهێنانی مۆڵەتی تەلەفزیونی لۆكااڵ )ئەنەلوك و -

سەرتاسەری )زیاتر لە شار و دەڤەرێك( : 20ملیۆن دیناری عێراقییە و نوێكردنەوەی سااڵنەشی  
4/1 ئەم بڕەیە.

ناوچەیی )كەمتر لە دوو شار و دەڤەر(  : 10ملیۆن دیناری عێراقییە و نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 
ئەم بڕەیە.

- باجی دەرهێنانی مۆلەتی سەتەالیت : 40 ملیۆن دیناری عێراقییەو نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 
ئەم بڕەیە.

 12  : تەلەفزیۆنە عەرەبی و جیهانییەكان  پەخشكردنەوەی  باجی دەرهێنانی مۆلەتی سەرلەنوێ    -
ملیۆن دیناری عێراقییەو نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە.

نوێكردنەوەی  عێراقییەو  دیناری  ملیۆن   16  : چەپك  تەلەفزیونی  پەخشكردنی  مۆڵەتی  باجی   -
سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە.

- باجی سااڵنەی مۆڵەتی پەخشكردنی تەلەفزیونی DVB-T  لەالیەن كۆمپانیا رێگاپێدراوەكان بۆهەر 
چەناڵێك 500 هەزار دیناری عێراقییە. 

بڕگەی سێیەم :  باجی مۆڵەتی SNG ی جواڵو و جێگیر
نوێكردنەوەی  عێراقییەو  دیناری  ملیۆن   2  : جواڵو   SNG ئامێری  بەكارهێنانی  مۆڵەتی  باجی   -

سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە.
بڕگەی چوارەم : باجی كاركردنی نوسینگە جیهانیەكانی رادیۆ و tv و ئاژانسەكانی هەواڵ

- باجی كردنەوەی  نوسینگەی میدیا بیستراو و بینراوەكانی جیهانی لە هەرێمی كوردستان : 5 ملیۆن 
دیناری عێراقییەو نوێكردنەوەی سااڵنەشی  4/1 ئەم بڕەیە.

دینار  ملیۆن   2 بڕەكەی  سااڵنەیەو  هەواڵ  جیهانییەكانی  ئاژانسە  نوسینگەی  كردنەوەی  باجی   -
عێراقییە.

- باجی دامەزراندنی ئاژانسە ناوخۆییەكانی هەواڵ سااڵنەیەو بڕەكەی 2 ملیۆن دیناری عێراقییە.
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بڕگەی پێنجەم : باجی كاركردنی سكرینی ریكالمكردنی گەورەی سەرشەقام و باڵەخانەكان
)ئەوانەی قەبارەیان لە دوو مەتر گەورەترە(:

- باجی نوێكردنەوەی مۆڵەتی سااڵنەی سكرینەكانی ریكالمكردن
زیاتر لە 4 مەتر  1 ملیۆن دیناری عێراقی

زیاتر لە 3 مەتر   750000 دیناری عێراقی
زیاتر لە 2 مەتر   500000 دیناری عێراقی

ماددەی حەوتەم :
لەكاتی دروستبوونی ئاریشەو گرفتەكان و پەنابردنە بەر یاساو دەسەاڵتی دادوەری ، ئەم سستەم 
و رێنماییە هاوشان لەگەڵ یاسای كاری رۆژنامەنووسی لەهەرێمی كوردستان و یاسای مافی دانەر 
و مافە هاوسێكانی و ئەحكامەكانی تری گشتی دەبنە پێوەرێك بۆ بڕیاردان لەو پرسانەی كە دەچێتە 

بەردەم دەسەاڵتی دادوەری.  

ماددەی هەشتەم:
 پێوەرە گشتییەكانی  ریكالم و بانگەشەكردن  

پێویستە ریكالمی تەلەفزیۆنی و رادیۆیی ئەو مەرجانە بگرێتەخۆ :
1- هیچ ریكالمێك لە 60 چركە تێپەڕنەكات .

تەكنیكی  و  هونەری  ئاستی  نابێت  و  بدرێت  ریكالمەكە  جوانناسی  بەالیەنی  گرنگی  پێویستە   -2
ریكالمەكە دابەزیوو بێت.

3- پێویستە ریكالمەكان كاریگەری نەرێنی و نێگەتیفی لەسەر ئاشتەوانی خێزان و كۆمەڵگەدا نەبێت.
4- نابێت ریكالمكردنەكە راستەوخۆ دژایەتی هیچ كااڵیەكی تر بكات.

5- پێویستە گوتاری نێو ریكالمەكان پاراو و لەچوارچێوەی نەریتی گشتیدابێت و جوێن و قسەی 
بازاڕی تێدا نەبێت.

6- بۆ ریكالمكردن بۆ بوارەكانی تەندروستی و پەروەردەو خوێندنی بااڵ و خۆراك و  خواردەمەنی 
پێویستە وەزارەتە پەیوەندیدارەكان لەسەری  رەزامەندبن.

7- نابێت ریكالم بۆ هیچ دەرمانێك بكرێت جگە لەگۆڤارێكی پزیشكی باوەڕپێكراو نەبێت كەلەالیەن 
وەزارەتی تەندروستییەوە پشتگیریكرابێت و رەزامەندی بۆ وەرگیرابێت.

8- نابێت لەریكالمكردن بۆ نەخۆشخانە تایبەتییەكاندا ریكالم بۆ هیچ پزیشكێكی بیانی بكرێت.
9-پێویستە ریكالم بۆ هیچ كااڵیەك نەكرێت كە بەنایاسایی هێنرابێتە هەرێمی كوردستان و بەكوالێتی 

كونترۆلدا تێپەرنەبووبێت.
10-ریكالمكردن بۆ نێرگەلەو جگەرە و مەی بەهەموو شێوەیەك قەدەغەیە.

بەكاردێت،  بەرنامەكاندا  و  زنجیرە  دراماو  و  فیلم  لەناو  ریكالمكردن  بۆ  كاتانەی  ئەو  كۆی   -11
ماوەی  جار  سێ  خولەك   60 لە  كەمتر  بۆ  و  تێپەڕنەكات  خولەك  پێنج  لە  هەرجارێك  بۆ  پێویستە 
ریكالمكردن هەبێت )جگە لە دەستپێكی بابەتە نمایشكراوەكە( ، بۆ ماوەی زیاتر لە 60 خولەك چوارجار 

ماوەی ریكالمكردن هەبێت )جگە لە دەستپێكی بابەتە نمایشكراوەكە(.
12- نابێت تولباری ریكالمكردن لەیەك تولبار زیاتر بێت و پێویستە تەنها لە خوارەوەی سكرینەكەدا 

دابنرێت جگە لەو تەلەفزیۆنانەی كە وینەی جوالویان نییە. 
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ماددەی نۆیەم:
 پێوەرەگشتییەكانی  بەكارهێنانی SMS  لە تەلەفزیۆن

لەكاتی بەكارهێنانی SMS لەناو بڕگەو بەرنامەكانی تەلەفزیۆن پێویستە رەچاوی ئەم رێنماییانەی 
خوارەوە بكرێت :

1- هیج SMSێك راستەوخۆ دانانرێت بەڵكو پێویستە پێشتر لەالیەن الیەنی بەرپرسی تایبەت بە 
SMS ی تەلەفزیۆنەكە بخوێنرێتەوە ئینجا دابنرێت .

2- بەهیچ جۆرێك SMS ێك دانانرێت كە جنێو یان قسەی ناشیرین و دوور لە نەریتی گشتی و 
یاخود هانی توندوتیژی و رەگەزپەرستی بدات.

بۆ  باڵوناكرێتەوە  كەسان  تەلەفۆنی  ژمارەی  دا   SMS نامەكانی  لەدووتوێی  جۆرێك  بەهیچ   -3
مەبەستی یەكترناسین ، تەنها ئەو SMS انە نەبێت كە ریكالم و بانگەشەی بازرگانین.

4- پێویستە تەنها یەك تولبار و شریتی SMS لەسكرینەكەدا هەبێت جگە لەو تەلەفزیۆنانەی كە 
وێنەی جواڵویان نییە. 

ماددەی دەیەم  :
كوردستان  وەقایعی  رۆژنامەی  لە  و  دەكرێت  بەجێ   جێ   دەرچوونییەوە  رۆژی  لە  رێنماییە  ئەم 

باڵودەكرێتەوە .

كاوە مەحمود
وەزیری رۆشنبیری و الوان
كانوونی دووەم ،   2014

هۆكاری پێویست بۆ دەركردنی ئەم رێنماییە 
 هەرێمی كوردستان بوژانەوەیەكی گەورەی سیاسی ، ئابووری ، كەلتوری ، كۆمەاڵیەتی و بازرگانی 
بوژانەوەو  ئەم  تەواوكەری  و  هاودەم  رادەربڕینیش  رەهەندەكانی  فراوانبوونی   ، دەبینێت  بەخۆیەوە 
پێشكەوتنە مەزنەیە ، بنەمای ئەم پێشكەوتنەش پاراستنی ئازادی راگەیاندن و رادەربڕین و نەبوونی 
سانسۆرە ، ئەم پێشكەوتنەی كە لە هەموو بوارەكاندا هەیە وایكردووە بواری راگەیاندنی بیستراو و 
بینراویش گەشەیەكی زۆر بەخۆیەوە ببینێت و رایەڵەكانی لە زۆربووندا بێت بەجۆرێك كە پێویست بەوە 
دەكات رێنماییەك دەربكرێت بۆ ئەوەی كاركردنی ئەو رایەاڵنە بەرێنمایی لەسەر رۆشنایی یاساكانی 

هەرێمی كوردستاندا رێكبخرێت.
ئەم رێنماییانە هاندەرێكە بۆ پشتگیریكردن و جێگیركردنی كاری پرۆفیشناڵ  و كوالێتی بەرز لە كاری 

راگەیاندنی بیستراو و بینراودا.
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یاسای ژمارە )8(ی ساڵی 2002
یاساى چاپەمەنى لە هەرێمى کوردستان

بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە

سەرۆكی ئەنجوومەنی نیشتیمانی كوردستانی/ عێراق

ژمارەی دەرهێنان:8
رۆژی دەرهێنان:2002/5/14 

پشت بەحوكمەكانی بڕگەی )1(ی ماددەی 56و ماددەی 53 لە یاسای ژمارە )1(ی هەموار كراوی 
ساڵی 1992 لەسەرداوای ژمارەی یاسایی لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نیشتیمانی كوردستانی عێراق و 
ئەو یاساكاریەش كە ئەنجوومەن لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە )15(ی رۆژی 2002/5/13یدا ئەنجامی 
 1997 )10(ی ساڵی  یاسای ژمارە  ماددەی دووەمی  )3(ی  بڕگە  ئەو دەسەاڵتەش كە  بەپێی  داوەو، 

پێمانی داوە بریاری دەرهێنانی یاسایەی خوارەوەمان دا.

یاسای ژمارە )8(ی ساڵی 2002
یاسای یەكەم هەمواركردنی یاسای ژمارە )10(ی ساڵی 1993ی چاپەمەنیەكانی هەرێمی كوردستانی/عێراق

ماددەی یەكەم:  
یەكەم: ماددەی شەشەمی یاساكە هەموار دەكرێ و وەك ئەمەی خوارەوە دەخوێنرێتەوە:

1- هەرچاپكراوێكی خوالوخول )الدوری( دوای ئیجازە پێدان و دەرچوونی یەكەم ژمارەی بە )قائم 
الوجود( لە قەڵەم دەدرێ و ئەگەر خاوەن امتییازەكەی ویستی وجودی نەهێڵێ، ئەوە لەوبارەدا پێویستە 
لەسەری بەنووسین وەزارەتی لێ ئاگادار بكات و، بەپێی یاساش لەو رۆژەوەی كە داواكەی لە وەزارەت 

تۆمار كراوە وجودی چاپەمەنیەكە پوچەڵ كراوەتەوە. 
2- ئەگەر چاپكراوی خوالو خول لە ماوەی سێ مانگدا ))كەلە رۆژی پێدانەكەوەی دەست پێدەكا(( 

دەرنەچوو، ئەوە لەوبارەدا )دوای ئینزاركردنی( ئیجازەكەی بە پووچەڵكراو لە قەڵەم دەدرێ.
خاوەن  خۆیانە  مافی  گشتییەكان  دەزگا  جەماوەری و  رێكخراوە  كۆمەڵەو  سیاسیەكان و  حزبە   -3
ئیمتیاز یان سەرنووسەری چاپكراوی خوالو خولی خۆیان بگۆڕن و پێویستە لەوبارەدا وەزارەتی لێ 

ئاگادار بكەن.
4- خاوەن ئیمتیاز مافی خۆیەتی لەكاتی زەرووردا سەرنوسەری چاپكراوی خوالو خولی بگۆرێ و 

پێویستە وەزارەتی لێ ئاگادار بكات.
ماددەی دووەم: 

ماددەی نۆیەمی یاساكە هەموار دەكرێ و وەك ئەمەی خوارەوە دەخوێنرێتەوە:
1- باڵوكردنەوەی گاڵدانی )التحریض( جەریمەو ڕەفتاری تیرۆرو ڕەواج پێدان و فەراهەم كردنی ڕێگاو 
مومكیناتی جەریمەو، تیرۆرو شەڕە جوێن و تانەو نەشەر )التشهیر(ی دژ بە ئەشخاص و سووكایەتی بە 

حورمەتی دین و مەزهەب و ئاداب و پێڕۆی گشتی، قەدەغەیە.
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2- دەسەاڵت دەدرێ بە وەزیری رۆشنبیری هەرێم كە ئینزاربدات بەسەر نووسەر، یان بەخاوەن 
ئیمتیاز، یان هەردووكیان ئەگەر سەرپێچی لە حوكمەكانی ئەم یاسایە بكەن، پێویستیشە سەر نووسەر 

هەر دوای وەرگرتنی ئینزارەكە لە جێگایەكی بەرچاوی یەكەم ژمارەدا باڵوی بكاتەوە.
ماددەی سێیەم: 

ماددەی )11(یازدە لە یاساكە هەموار دەكرێ و ئەمەی خوارەوە دەخوێنرێتەوە:
1- ئەو دەعوا گشتییانەی كەلە سەرپێچی كردنی حوكمەكانی ئەم یاسایەوە پەیدا دەبن، ئیددعای 
گشتی ---دوای ئەوەی كەلەالیەن وەزارەتەوە لێی ئاگادار دەكرێ، بەاڵم ئەو دەعوایانەی تر كەلەوەوە 

پەیدا دەبن، ئەوا--- كێ بووبێ، ئەو دەیكاتەوە.
2- ئەو دەعوایانەی كەلە بڕگە )1(ی ئەم ماددەیەدا هاتووە، ئەگەر لە چاپكراوی خوالوخولدا شەش 
----بەرباڵو كردنەوەیدا تێپەڕببێ، یان لە چاپكراوەی غەییری خوالو خولدا كەدەست بە دابەشكردنی 

كرابێ ئەوانە---گوێی نادەنێ.
ماددەی چوارەم: 

بڕگەیەك بۆ مادەی دوازدەی یاساكە زیاد دەكرێ و دەبێتە بڕگەی سێیەمی و وەك ئەمەی خوارەوە 
بارەگاكەی  یان  قەدەغەكرا  حزبێكی سیاسی  بزاڤی  دادگایی،  بەبڕیارێكی  هات و  ئەگەر  دەخوێنرێتەوە 
كانیشی  خولە  خوالو  غەیرە  و  خول  خوالو  چاپەمەنییە  هەموو  بڕیارەكە  ---كانی  لەو  ئەوە  داخرا، 

دەگرێتەوە و ئیجازەی دەرنەچوونیان ----.
ماددەی پێنجەم: 

پێویستە ئەنجوومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم یاسایە بخەنە بەركار.
ماددەی شەشەم: 

ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوكردنەوەی لە )وەقایعی كوردستان(دا دەخرێتە بەركار.
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یاسای ژمارە )13(ی ساڵی 2001
یاسای سندوقی خانەنشینی رۆژنامەوانانی كوردستان

بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە

یاسای سندوقی خانەنشینی رۆژنامەوانانی كوردستانی ـ عێراق
ئەنجومەنی نیشتمانی كوردستانی عێراق

ژمارەی دەرهێنان:13
رۆژی دەرهێنان: 2001/10/13

پشت بە حوكمەكانی بڕگە )1(ی ماددەی )56(و ماددەی )53( لە یاسای ژمارە )1(ی هەمواركراوی 
ساڵی )1992(و، لەسەر داواكردنی ئەنجومەنی وەزیران و ئەو یاساركارییەش كە ئەنجومەنی نیشتمانیی 
كوردستانی عێراق لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە )5(ی رۆژی )2001/10/9(یدا ئەنجامی داوەو، بەپێی ئەو 
دەسەاڵتەش كە بڕگە )3(ی ماددەی دووەمی یاسای ژمارە )10(ی ساڵی 1997 پێمانی داوە، بڕیاری 

دەرهێنانی ئەم یاسایەی خوارەوەمان دا:
یاسای ژمارە )13(ی ساڵی 2001

یاسای سندوقی خانەنشینی رۆژنامەوانانی كوردستانی ـ عێراق

ماددەی یەكەم:
لەم یاسایەدا، مەبەست لەم زاراوانەی خوارەوە ماناكانی بەرامبەریانە:

هەرێم: هەرێمی كوردستانی عێراق.
رۆژنامەوان: هەر ئەندامێ ئینتیمای لە سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستاندا كردبێ و ئیلتیزامی خۆی 

بۆ بەجێ هێنابێ؟، ئەوە دەگرێتەوە.
سندوق: سندوقی خانەنشینی رۆژنامەوانانی كوردستان.

دەستە: دەستەی سندوقی خانەنشینی رۆژنامەوانان.
مافی خانەنشینی: مووچەی خانەنشینی.

سەندیكا: سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستانی ـ عێراق.

ـ بەشی یەكەم ـ
دامەزراندن

ماددەی دووەم:
كوردستان(  رۆژنامەوانانی  خانەنشینی  )سندوقی  بەناوی  سندوقێ  یاسایە،  ئەم  بەپێی  یەكەم: 

دادەمەزرێ و، دەستەیەك بەناوی )دەستەی سندوقس خانەشینی رۆژنامەوانان(ەوە بەڕێوەی دەبات.
دووەم: ئەم سندوقە شەخسیەتی مەعنەویی خۆی هەیەو مافی موڵكداربوونی دارایی دەست هەڵگر و 



334

دەست هەڵنەگر )المنقولە وغیر المنقولە(ی هەیەو، سەرۆكی دەستەكە یان هەر كەسێ كە ئەو دەسەاڵتی 
بداتێ، دەبێتە نوێنەری سندوقەكە لەبەردەم دادگاو دایەرەی رەسمی و الیەنەكانی تردا.

ماددەی سێیەم:
دەستەی ئەم سندوقە لەسێ ئەندام پێك دێ

یەكەم:  
أ -ئەندامێكی ئەسڵی و ئەندامێكی یەدەگ، ئەنجومەنی سەندیكا دەیانپاڵێوێ.

ب -ئەندامێكی ئەسڵی و ئەندامێكی یەدەگ، بەپلەی بەرێوەبەر، وەزیری رۆشنبیری دایاندەمەزرێنێ.
ج -ئەندامێكی ئەسڵی و ئەندامێكی، یەدەگ. بەپلەی بەرێوەبەر، وەزیری دارایی و ئابووری دایاندەمەزرێنێ.

   د- ماوەی ئەندامێتی لە دەستەكەدا سێ ساڵەو، تازەكردنەوەشی بۆ هەیە.

دووەم:
أ -نوێنەری وەزارەتی رۆشنبیری سەرۆكایەتیی دەستەكە دەكا.

ب -ئەم دەستەیە هەموو بڕیارەكانی خۆی بە زۆرینەی دەنگ دەردەكات. 

ماددەی چوارەم: 
دەسەاڵتەكانی دەستە:

دەستە ئەم دەسەاڵتانە دەگێڕێ:
حوكمەكانی  بەپێی  دەكاو  دابین  )استپمارها(  وەبەرهانینی  سندوقەكەو  بۆ  دارایی  داهاتی  یەكەم: 

یاسایەش بۆ بەرژەوەندی ئامانجەكانی سندوقەكە دەیانخاتەگەڕ.
دووەم: رۆژنامەوانان خانەنشین دەكا.

سێیەم: دیاركردن و چەسپاندنی ماوەی بەسەربردنی پیشەكە بۆ رۆژنامەوان و حساب كردنیشی بۆ 
مەبەستی خانەنشینی.

چوارەم: بڕینەوەی مافی خانەنشینی بۆ رۆژنامەوان و دوای مەرگیشیان بۆ خاوخێزانیان.
پێنجەم: ئامادەكردنی بوجەی سااڵنەی سندوقەكەو، ناردنی بۆ وەزارەتی دارایی و ئابووری بۆ تەسدیق 

كردن و، ڕێكخستنی جەدوەلی مانگ بە مانگی سەرجەم حساباتی سندوقەكە.
شەشەم: بەپێی یاسا كارپێكراوەكان، فەرمانبەران بۆ هەڵسوڕاندنی ئیشوكاری سندوقە دادەمەزرێنێ و، 

كۆتاییش بەخزمەتیان دێنێ.
بانكەی  بەو  دەكاتەوەو  خۆی  دارایی  بۆ  تایبەت  حسابی  هەرێمدا  بانكەكانی  لە  لەبانكێ  حەوتەم: 
دەسپێرێ و، لێ كێشانەوەو خەرج و مەسرەفیش بە بڕیاری دەستەو ئیمزای سەرۆكی دەستەو بەرپرسی 

دارایی دەكرێ.
هەشتەم: هەندێ لە دەسەاڵتەكانی خۆی دەدات بە سەرۆكەكەی یان بە یەكێ لە ئەندامەكانی.

نۆیەم: دەرهێنانی رێنمایی پێویست بۆ ساناكردنی ئیدارەی سندوقەكە.
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ـ بەشی دووەم ـ
حوكمە داراییەكان
ماددەی پێنجەم:

داهاتی سندوقەكە لەمانە پێك دێت:

1- ئابوونەی بەشداربوونی رۆژنامەوانان.
2- دەسنگە )منحە( و كۆمەكی حكومەتی هەرێم.

3- وەزارەتی رۆشنبیری رێژەی )%10( لە مزو كرێی ئەو ئیعالنانەی كەلە رۆژنامەو كەناڵەكانی 
دیكەی راگەیاندندا باڵودەكرێنەوە بۆ سندوقەكە دادەبڕێ.

پارەی حازری  پاكی  لە  كۆتایی هەموو ساڵێكدا  لە  ئەنجومەنی سەندیكا  كە  پارەیەی  بڕە  ئەو   -4
سەندیكاكە بۆ سندوقەكەی دادەبڕێ بە مەرجێ لە رێژەی )%50(ی پارە حازر بەدەستەكە كەمتر نەبێ.

5- دەسنگەو بەخششی دارایی جۆر بەجۆر، دوای رەزامەندی الیەنی پەیوەندیدار.
6- ئەو پارەیەی كە سااڵنە لەهەر رۆژنامەو ئاژانسی دەنگوباس و دەزگایەكی راگەیاندن وەردەگیرێ، 

ساهی چاپ كردن یان باڵوكردنەوە یان دابەش كردن بن، بەمەرجێ لە هەزار دینار كەمتر نەبێ.
7- داهاتەكانی وەبەرهانینی پارەی سندوقەكە.

8- قازانجی ئەو بزاڤ و چااڵكییانەی كە دەستەی سندوقەكە بۆ بەرژەوەندی سندوقەكە دەیگێڕێ.
9-هەر داهاتێكی دیكە كە موستەهەقی سندوقەكە بێت.

ماددەی شەشەم:
بۆ دەستە هەیە داهاتەكانی سندوق بەم شێوەی خوارەوە وەبەربهێنێ:

1- دانانی لە یەكێك لە بانكەكانی هەرێم بە گوێرەی ئەو رێژەو سوودانەی كە بڕیار دراوە.
2- كڕین و فرۆشتنی بەشەكان )االسهم(و سنەداتی دارایی حكومەت.

3- قەرزدان بە قازانج بە دەزگا رەسمی و نیمچە رەسمییەكان بە زەمانەتی یەكێك لە بانكەكان كە 
ماوەكەشی لەسێ ساڵ تێپەڕ نەكات.

4- وەبەرهانینی ماڵ و موڵكی دەست هەڵگرو دەست هەڵنەگری سندوقەكە.

ماددەی حەوتەم:
شەرت و شرووتی بەشداربوونی رۆژنامەوان لە سندوقەكەدا:

أ -دەبێ ئەندامی سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستان بێ.
ب -نابێ كەوتبێتە ژێر ڕكێفی حوكمەكانی یاسای خانەنشینی یەكی دیكە یان سندوقێكی خانەنشینی 

یەكی دیكەوە.
ج- تەمەنی لە )50( پەنجا ساڵ تێپەڕی نەكردبێ، تەنیا ئەوانە نەبن كە ئەندام   بوونیان لە سەندیكا 

پێش بەكارخستنی ئەم یاسایە چەسپاوە.
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ماددەی هەشتەم:
1- رۆژنامەوان دەبێ ئابوونەی سااڵنەی خۆی، هەمووی بەجارێ بەر لە كۆتایی دوا مانگی هەموو 
ساڵێ بدات و، ئەگەر لەوادەی موستەهەقی خۆی ترازاو نەیدا، ئەوە لەو بارەدا رێژەی )%50(ی ئابوونەی 

سااڵنەكەی دەخرێتە سەر.
2- ئابوونەی بەشداربوونی سااڵنە )60( شەست دینارە.

3- هەر دەزگایەكی رۆژنامەوانی یان راگەیاندن كە رۆژنامەوان كاری تێدا دەكا، پێویستە سااڵنە 
دووقاتی ئابوونەی سااڵنەكەی، بدات بە سندوقەكە، بەمەرجێ شەرت و شرووتی بەشداربوونی بووبێ.

یان  نەیدابێ  سەری  كەوتووەتە  كە  سااڵنەكەی  ئابوونەی  بەشداربووبێ و  رۆژنامەوانێ  هەر   -4
ئابوونەی سااڵنی پێشتری نەدابێ، سەندیكا ناشێ ناسنامەكەی بۆ تازەبكاتەوە.

5- رۆژنامەوانێ حوكمەكانی بڕگە )4( بیگرێتەوە، دەبێ ئەو ئابونانەی كە كەلەسەری كەڵەكە بووەو 
نەیداوە، لەماوەی یەك ساڵدا هەمووی بە چەند قیستێ بداتەوە.

مەبەستی  بۆ  بووبێ و،  پیشەكەی  دیكەی  هەڵسووڕاندنی  ماوەی  موددەو  رۆژنامەوان  ئەگەر   -6
خانەنشینی بۆی حساب كرابێ، دەبێ بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە ئابوونەی بەشداربوونی ئەو موددەو 

ماوەیەش بدات.

ـ بەشی سێیەم ـ
حاڵەتەكانی موستەهەقبوونی مووچەی خانەنشینی

ماددەی نۆیەم:
رۆژنامەوان لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا موستەهەقی مووچەی خانەنشینی بە:

1- ئەگەر ماوەیەك كە لە )25( ساڵ كەمتر نەبێ پیشەكەی كردبێ، سا ئەو ماوەیە سەرومڕ)دائم( 
بووبێ یان پچڕپچڕ.

2- ئەگەر )63( ساڵ تەمەنی بەسەر بردبێ و بەخزمەتی رۆژنامەوانییەوە ماوەیەكی لێ بەسەر بردبێ 
لە )20( بیست ساڵ كەمتر نەبێ.

3- ئەو كەسەی ئەو دوو بڕگەیەی سەرەوەی ئەم ماددەیە بیگرێتەوە، مافی خانەنشینیی تەواوی 
دەكەوێ.

ماددەی دەیەم:  
      رۆژنامەوان شایستەی تەواوی مافەكانی خانەنشینیە:

یەكەم: ئەگەر رۆژنامەوانێ لە كاتی كاروپیشە رۆژنامەوانی یەكەیداو بەوهۆیەوە ئەمری خوا بكا یان 
شەهید ببێ، ئەوە لەو بارەدا خاووخێزانی موستەهەقی مافی خانەنشینی دەبن .

دووەم: ئەگەر لەكاتی كاروپیشە رۆژنامەوانی یەكەیداو بەو هۆیەوە دوچاری پەككەوتەیی بوو و، 
بەتەواوی و بەردەوام لەكاروپیشە رۆژنامەوانی یەكەی خست، بەمەرجێ بڕیاری لیژنەیەكی پزیشكیی 

پسپۆڕو رەسمیی بۆ دەرچووبێ.
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ماددەی یازدە:
پسپۆڕو  پزیشكیی  لیژنەیەكی  بڕیارێكی  بەە  هات و  یەك  نەخۆشی  دوچاری  ئەگەر  رۆژنامەوانێ 
رەسمی دەركەوت كە لەكاروپیشەی بەردەوامی رۆژنامەوانی كەوتووە، ئەوە خانەنشین دەكرێ و، بەپێی 

ئەمانەی خوارەوە مافیی خانەنشینیی پێ دەدرێ:
1- ماوەی خزمەتی رۆژنامەوانی یەكەی چەند مانگ بووبێ، هەر مانگەو موستەهەقی )2، 500( دوو 
دینارو نیوە، مانگی ناتەواویشی بە مانگی تەواو بۆ حساب دەكرێ بۆ مەبەستی خانەنشینی، بەمەرجێ 

لە دووسەدو پەنجا دینار كەمتر نەبێ.
یەكەی،  خانەنشینی  مافی  بارەدا،  لەو  ئەوە  بكات،  ئەمری خوا  خانەنشین  رۆژنامەوانی  ئەگەر   -2
لە رۆژی مەرگی یەوە دەچێ بۆ خاوو خێزانی و لەم حاڵەتەدا دەقی حوكمەكانی یاسای كارپێكراوی 

خانەنشینیی مەدەنیی بەسەردا دەخرێتەكار.
ماددەی دوازدە: 

ئەگەر رۆژنامەوان ئەمری خوای كردو، ماوەی ئیقراركراوی هەڵسووڕاندنی كاروپیشەكەی تەواو 
كردبوو یان بەپێی خزمەتی ئیقراركراو تەمەنی یاسایی خانەنشینی تەواو كردبوو، یان تەواو نەكردبوو، 

بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە مووچەی خانەنشینی بۆ خاوو خێزانی دەبڕدرێتەوە.

ـ بەشی چوارەم ـ
مافەكان و خزمەت
ماددەی سیازدە:

1- ئەگەر شەرتوشرووتی تەواوی هەبێ، ئەوا سندوق )720( دینار مووچەی خانەنشینی، مانگانە، 
بە رۆژنامەوان دەدا.

دیكەدا  خانەنشینی  مافێكی  هیچ  لەگەڵ  دراوە،  یاسایە  ئەم  بەپێی  یەی  خانەنشینی  مافە  ئەو   -2
لە  كۆبكرێتەوەو  ناشێ  دابێ  پێی  دیكە  خانەنشینیی  سندوقێكی  یان  دیكە  خانەنشینیی  یاسایەكی  كە 

دووالیەنەوە مافی خانەنشینی وەربگیرێ.

ماددەی چواردە: 
ئەو ماوەو موددەتانەی  خوارەوە، بۆ خانەنشینی بەخزمەت دادەنرێن:

1- ماوەی نەخۆشی و )اصابە(كە رۆژنامەوانی لەكار خستبێ و لە سێ ساڵ زیاتر نەبێ و بڕیاری 
لیژنەیەكی پزیشكیی پسپۆری لەگەڵ بێ.

2- ماوەی بەندی )حەپسی( كە بە بڕیاری حوكمێ بەسەر رۆژنامەواندا دەرچووبێ و ئازادیی لێ 
بەربەست كردبێ یان ماوەی گرتنی یان دەست بەسەر كردنی كەهۆی سیاسییان بووبێ و لە بەرژەوەندی 

بااڵی گەل و فیدرالیزمی هەرێمی كوردستان الیان نەدابێ.
دەزگا  ئەو  داخستنی  بەهۆی  خۆی  پیشەكەی  لەكارو  رۆژنامەوان  بوونی  بەش  بێ  ماوەی   -3
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رۆژنامەوانی یە یان ئەو دەزگای راگەیاندنە كە ئیشی تێدا دەكات، بەمەرجێ ئەو لەكار  بێ بەشبوونە 
یان ئەو داخستنە پێچەوانەی بەرژەوەەندی گەلی كوردستان نەبووبێ.

4- ماوەی نێوان دوو ئەركی رۆژنامەوانی كە رۆژنامەوان لەو بەینەدا بێ كار بووەو لە پیشەكەی 
خۆی بەدوور بووە، بەمەرجێ لەو ماوەیەدا ئیش و كارێكی دیكەی نەكردبێ یاسایەكی دیكە بیگرێتەوە.
5- ئەو ماوەیەی كەلەسەر رەزامەندی ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستان بەخوێندنەوە 
خەریك بووە، بەمەرجێ لە چوار ساڵ نەترازێ و بۆ وەرگرتنی بڕوانامەیەكی زانستیی بڕوا پێكراو بووبێ.

ماددەی پازدە: 
یەكەم: ماوەی كاركردنی رۆژنامەوان لە دژی بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستانیدا بۆ مەبەستەكانی 

خانەنشینی ناژمێردرێ.
دووەم: خزمەتی ئەندامی سەندیكا لە كەناڵە راگەیاندنەكانی بزووتنەوەی رزگاریخوازی كوردستانی و، 
بەبێ پچڕاندنی پێش راپەڕینە پیرۆزەكەی )1991/3/5( بۆ مەبەستەكانی خانەنشینی بە خزمەتی فیعلی 

دادەنرێت.
1- لیژنەیەكی تایبەت بۆ ئەم مەبەستە لە سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستان پێك دەهێنرێ.

خۆی  تەوسیاتەكانی  لەگەڵ  كراون و  ئاراستەی  كە  دەكات  داوایانە  ئەو  سەیری  لیژنەیە  ئەم   -2
پێشكەشی ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەوانانی دەكات بۆ بنبڕ كردنی )اللبت(. بڕیارەكانی لیژنەكەش 
بواری ئەوەی تێدایە لە ماوەی )30( رۆژدا ـ كە لە رۆژی تەبلیغەوە دەست پێدەكا ـ تانەی لێ بدرێ لە 

بەردەم دادگای تەمییزی هەرێمداو بڕیای ئەم دادگایەش بنبڕە.
3- بڕیاری حساب كردنی خزمەتی ئەو رۆژنامەوانەی كە دەیگرێتەوە دەدرێ بە دەستەی سندوق.

ماددەی شازدە: 
چ رۆژنامەوان و چ خاووخێزانی دوای مردنی خۆی، بۆیان هەیە داوای هێنانەوەی ئەو ماوەیەش 
بۆ  یەكەی  فیعلی  خزمەتە  سەر  بخرێتە  كە  بوویەتی  ئیعالمیدا  یا  رۆژنامەوانی  دەزگای  كەلە  بكەن 

مەبەستی خانەنشینی.
ماددەی حەڤدە:

یەكەم: رۆژنامەوان و ئەوانەش كە مافی خانەنشینی یەكەیان بۆ دەمێنێتەوە بۆیان هەیە لە ماوەی )30(
سی رۆژدا كە لەرۆژی ئاگاداركردنەوەكەوە دەست پێ دەكا ناڕەزایی خۆیان لە بڕیارەكانی سندوقەكە 
دەربارەی مافی خانەنشینی یان )چم(ی موددە، یان رەت كردنەوەی بخەنە بەردەم ئەنجومەنی تەدقیقی 
مەسەلەكانی خانەنشینەوەو، بڕیارەكانی ئەم ئەنجومەنەش بواری ئەوەیان تێدایە لە ماوەی )30( رۆژدا 
بدرێ و  لێ  تانەیان  هەرێمدا  تەمییزی  دادگای  لەبەردەم  دەكات-  پێ  تەبلیغەوە دەست  لە- رۆژی  كە 

بڕیارەكانی ئەم دادگایەش بنبڕە.
دووەم: حوكمەكانی بڕگە )یەكەم(ی سەرەوە، ئەو حاڵەتانە ناگرێتەوە كەلە ماددە )14(ی ئەم یاسایەدا 

هاتووە.



339 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

سێیەم: ئەو كەسەی ناڕەزایی بخاتە بەردەمی ئەنجومەنی تەدقیقكردنی )50( پەنجا دینار تەئمیناتی 
لێ وەردەگیرێ، پاشان ئەگەر ناڕەزاییەكەی لەجێی خۆی بوو، ئەوە پەنجا دینارەكەی پێ دەدەنەوە.

ـ بەشی پێنجەم ـ
حوكمە گشتییەكان
ماددەی هەژدە:

1- ناوی رۆژنامەوانەكە لە تۆماری سەندیكای رۆژنامەوانانی هەرێمەوە دەگوازرێتەوە بۆ تۆماری 
رۆژنامەوانە خانەنشینەكان.

لە  مانگ  سێ   )3( دوای  ئیدی  وەرگرت،  خۆی  یەكەی  خانەنشینی  بڕیاری  كە  رۆژنامەوان،   -2
وەرگرتنی بڕیارەكە پێویستە دەست لەئیشو كاری رۆژنامەوانی هەڵبگرێ، خۆ ئەگەر سەرپێچیی كرد، 
ئەوا ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەوانانی كوردستان ئینزاری دەكا كە واز لەو سەرپێچی یە بهێنێ، 
خۆ ئەگەر هات و ئەم جارەش وازی نەهێنا ئەوە، لەو بارەدا مووچە خانەنشینی یەكەی دەوەستێ تا 

ماوەیەك كە ئەنجومەنی سەندیكا ئەو ماوەیە دیار دەكا.

ماددەی نۆزدە: 
ئەگەر رۆژنامەوانەكەخۆی، یان یەكێ لەخاووخێزانەكەی دوای مردنی خۆی لەوەرگرتنی مووچەكە 
لەو  ئەوە،  بڕینەوەی نەكردو دووساڵیشی زیاتر بەسەرداچوو،  یان نەهات و داوای مووچە بۆ  دابڕا 
بارەدا مافی ئەوەی نییە داوای مووچەی ئەو ماوەیە بكات كە دواكەوتووە مەگەر بیانووی بەجێی هەبێ 
بۆ ئەو دواكەوتنەی، دواكەوتن لە پێشكەش كردنی بەڵگەنامەو مەعلومات بە دەستەی سندوق بەپێی ئەم 

ماددەیە بە دابڕان لە داواكردن لە قەڵەم دەدرێ.

ماددەی بیست: 
هەر دەقی پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە بێت، ناخرێتە بەركار.

ماددەی بیست و یەك: 
پێویستە ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم یاسایە بخەنە بەركار.

ماددەی بیست و دوو:
ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوكردنەوەی لە وەقایعی كوردستاندا، دەخرێتە بەركار.

     

د. رۆژ نوری شاوەیس
سەرۆكی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق



340



341 ڕەوشى ڕۆژنامەگەرى لە هەرێمى کوردستان )2018-2008(

کۆبوونەوەی نەقیبی سەندیکاى ڕۆژنامەنوسانى کوردستان و 
بەرپرسی دارایی ئەنجوومەنی سەندیکا لەگەڵ سکرتێری لقەکان و لیژنەی نووسینگەکان

ۆرکشۆپێک لەبارەی ئازادی رۆژنامەگەرییەوە
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سەردانکردنی نەقیب و جێگری نەقیب و بەشێک
لە ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیکاى ڕۆژنامەنوسانى کوردستان بۆ هەڵەبجەی شەهید

خەاڵتکردنی کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووس
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زانیارى  فۆڕمى  پێدانى  بۆ  ڕۆشنبیرى  وەزارەتى  بۆ  سوپاس 

کەناڵەکان )تەلەفزیۆن و ڕادیۆ(.

سوپاس بۆ ڕێکخراوى پرسى میدیا بۆ یەکەمین ڕاپۆرتى شەش 

مانگەى )2016/4/18-2015/10/18(
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