


رؤية عامة
املرصد، مجلة نخبوية عربية الكرتونية عامة وورقية، توزع كتداول خاص، تصدر عن مكتب 

اعالم االتحاد الوطني الكردستاين وتعترب املوسم الثاين واالمتداد ليومية »االنصات املركزي« والتي 

صدرت العدد االول منها يف 12 اذار 1994.

تتناول القضايا واملوضوعات السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية.

ويأيت إطالق املجلة يف إطار االهتامم مبجال تحليل السياسات واإلسهام يف توثيق املواقف ورصد 

اتجاهات االحداث ومآالتها وتاثرياتها.

األهداف..
تسليط الضوء بشكل مهني عىل القضايا االسرتاتيجية التي تهم الواقع العراقي والكردستاين 

اىل  اضافة  واملجتمعية،  السياسية  والحريات  والعدالة  الدميقراطي  واملسار  والعاملي  واالقليمي 

التحديات االسرتاتيجية اآلنية، والتهديدات املحتملة يف مجاالت اهتامم املجلة .

الجمهور املستهدف بصورة عامة هم النخبة السياسية واالعالمية ومراكز األبحاث والتوثيق 

والجامعات ووسائل اإلعالم والخرباء واملتخصصون يف مجاالت اهتامم املجلة.

تلتزم املجلة وضع معايري نرش تتناسب مع مكانتها وتاريخها الطويل والطموح الذي تسعى 

إىل تحقيقها مستقبالً .

اخبارية وتحليلية وبحثية عىل  الكرتوين)marsaddaily.com( ميثل موسوعة  للمجلة موقع 

عىل  يسهل  حيث  اليومي،  الرصد  نوافذ  وتبويب  تصنيف  حيث  من  والعامل  املنطقة  مستوى 

الباحث العمل يف مجال تخصصه، اضافة اىل منصاتنا عىل الفيسبوك وتيلكرام و تويرت و واتساب 

لتسهيل الوصول اىل مواضيع املجلة اضافة اىل اهم االخبار والتقارير .

ensatmagazen@gmail.com:وتوجه املراسالت الخاصة باملجلة عىل الربيد اإللكرتوين اآليت

هيئة التحرير
دياري هوشيار خال ... هەڵۆ ياسين حسين  ...  ليلى رحمن ابراهيم

محمد مجيد عسكري ... حسن رحمن ابراهيم

رئيس التحرير 
محمد شيخ عثمان

07701564347

االشراف اللغوي
عبدالله علي سعيد

االشراف الفني 
شوقي عثمان امين 

www.marsaddaily.com        marsad.puk       ensatpuk@gmail.com     



من الصعب الحديث عن مسار اكثر من ربع قرن من اصدار يومية خبرية تحليلية توثيقية تحظى بثقة واهتمام القراء  

المنطقة  و كذلك  واقليم كردستان  العراق  مستوى  على  القرار  وصناع  والباحثين  واالعالميين  السياسيين  من  النخبة 

،فتلك المدة الزمنية لم تكن سلسة ومتجانسة بل كانت امام تغييرات سريعة و متشعبة في بعض االحيان فكل يوم يمر 

يجد االعالم نفسه امام تحديات التقدم التكنولوجي وتغيير طبيعة القاريء واهتمامه بما تضعه امامه .

 1996 عام  وبعد  الطابعة  آلة  من خالل  وتطبع  محدودة  بصفحات   1994 في  مسيرتها  المركزي  االنصات  بدات  لقد 

كانت تطبع بـ 8 صفحات عبر طابعة الكمبيوتروتعتمد على االنصات في مصادرها على االذاعات و الفضائيات االخبارية  

وكانت تحظى وقتذاك باهتمام الكثير من القراء من النخبة ضمن مسار تدوال الخاص ،ومع االقتراب من نهاية االلفية 

الثانية بدات المهام تتزايد مع كثرة االزمات واالحداث لتزيد الصفحات الى 12 صفحة وهي تتمتع بالجدارة بين الوسائل 

مختلفة  شؤون  حول  المواضيع  بتعدد  وكذلك  الصفحات  بعدد  اليومية  تلتزم  لم   2000 عام  ،وفي  المتعددة  االعالمية 

كردستانيا وعراقيا واقليميا ودوليا ،حيث انتقلت المهام من االنصات لوسائل االعالم الى االعتماد على المواقع االخبارية 

والتحليلية على شبكة االنترنت،تلك التكنولوجيا التي دخل بيوت اغلب افراد المجتمع حينذاك واعطانا الفرصة كي نضع 

رؤيتنا وستراتيجتنا االعالمية بين ايديهم وعلى كومبيوتراتهم وهذا االقتحام كان بحاجة الى جهد ومثابرة اكبر في تحرير 

اليومية بشكل يساير ويالمس اهتمام القراء من مهنية ومصداقية التغطية وصوال الى زيادة مساحة التغطية والخروج 

من نشرة داخلية ذات تداول خاص الى يومية تحليلية على مستوى العراق والمنطقة ايضا .

المسار  هذا  في  تسير  ويوميتنا كانت  القارئ  طباع  و  والتكنولوجيا  الواقع  مالئمة  هي  الناجح  االعالم  من سمات 

الشائك والمتغير يوما بعد يوم لتحافظ على ثقتها ومكانتها عند النخبة االعالمية والسياسية والباحثين وهي االن امام 

مسؤوليات وتحديات جمة التحتمل االنحراف على سير التقدم التكنولوجى او التاخر عن التيار،فالصحافة الورقية كانت 

والتزال مهددة بالزوال اذا لم تالئم نفسها مع تكنولوجيا االتصال والتواصل وتكتفي باصدار الصحف او المجلة ورقيا فقط 

بل عليها ابداء جهد اكبر واوسع عبر موقعها على االنترنت واالبرز من شبكات التواصل االجتماعي )فيسبوك-تيلكرام-

تويتر-واتساب-تك توك -سناب -انستاغرام.....الخ ( فالقارئ في هذا العصر قليال مايبحث عن مصدر او صحيفة بل علينا 

نحن ان نسعى جاهدا كي نضعه بين ايديه وهو يتصفح هاتفه الذكي او حاسوبه وهذا الجهد بحاجة الى التأني ومعرفة 

فن التواصل .

لماذا المرصد؟ 
في الذكرى الـ 27 لصدور عددها االول اختارت االنصات المركزي العدد)7500( لختام دورتها االولى كي تبدا دورتها 

والمتابعة  الرصد  االنصات و خوضها مهام  لتجاوزها مرحلة   « »المرصد  وباسم  ورقية  و  الكترونية  الثانية بشكل مجلة 

وكذلك مع موقع )marsaddaily.com( اضافة الى منصات القناة على الفيسبوك والتيلكرام وواتساب وغيرها لتواصل 

حضورها وتحافظ على اهتمام القراء وكسب المزيد .

                
                        مسرية من المصداقية والتوثيق والصدارة 



اختيار االسم والشكل لم يكن اعتباطا بل كان يستند اساسا على مقترح سبق وان كان الرئيس مام جالل عرضه علينا 

في احدى برقيات التهنئة بمناسبة صدور االنصات المركزي ) نص البرقية في الصفحة االخيرة ( وجاء فيها:

انني اذ اتابع قراءتها يوميا أزداد اعجابا بها وتقديرا لجهودكم الخيرة، لذلك ابارك لكم واشد على ايديكم واتعهد بان 

اكون لكم نصيرا ومساندا ومساعدا ، وحبذا لو حولتموها من حيث الشكل الى شكل مجلة ذات غالف تكتب عليه اهم 

المواضيع المنشورة فيها،واذا كلفكم ذلك)عدا جهودكم المشكورة( أمواال زائدة فاني ابلغكم استعدادي لتغطيتها كي تظهر 

بشكل اجمل واروع .

                                                                                  اخوكم المخلص

                                                                             مام جالل طالباني

اقترح  فقد  والسير على خطاه  لتطبيقه  الدؤوب  العمل  الى  بحاجة  بل  براقا  ليس شعارا  نهج مام جالل  السير على 
تغيير الشكل الى مجلة ملونة وقمنا بتنفيذه بمهنية عالية وجدارة نستطيع ان نتحدى اية جهة او مؤسسة بامكانها اصدار 
ثالثة اعداد من مجلة في اسبوع واحد وعاصرنا التقدم التكنولوجي باطالق موقع المرصد ومنافذها على شبكات التواصل 
ونحن نحتفل بالذكرى  الـ)28( وقد اصدرنا خالل عام واحد)131( عددا من مجلة المرصد ليصل عدد منشورات قناتنا الى 

.)7631(
رغم االمكانية المادية المتواضعة و محدودية عدد محرري قناتنا وهم )9( واوجه لهم التحية الحارة على مثابرتهم 
وجهودهم في تطوير المجلة ونوافذها،اال اننا لن نألو جهدا في سبيل ارساء دعم المصداقية والحقيقة كما هي وليس 
كما نريد ونتعامل بالروحية االنسانية المهنية والعادلة مع القضايا واتجاهات االحداث على مستوى كردستان والعراق 

والمنطقة والعالم  .
مجلة المرصد ونوافذها تعبر عن اتجاهات الراي العام الداخلي واالقليمي والعالمي والسياسة الدولية وتعمل على 
وتقديم  ومتابعتها  الدولية  الساحة  على  االحداث  وترصد  القرار  وصناع  والباحثين  والصحفيين  المثقفين  انتباه  جذب 
تحليالت ورؤى وافية عنها،انه لعمل شائك  حقا و ذو حساسية وقدر من المسؤولية عند تسليط االضواء على اتجاهات 
وافاق الراي العام العالمي ومنطلقاتها ولكننا ماضون على هذا الدرب خدمة للكلمة الصادقة والهادفة وبما يفيد الباحثين 
االخبار  الضرورية من  المواد  تجمع  النها  الجهد  مزيدا من  لهم  وتوفر  القرار  السياسيين وصانعي  والكتاب  والصحفيين 
التكاليف ومن مصادر متنوعة وستظل متماسكة ومطمئنة  ع وقت ممكن وبأقل  امامهم في اسر والتحليالت وتضعها 
لتتبع  الضرورية  الخام  المواد  توفر  باعتبارها  والدولية  الستراتيجية  للتحليالت  مهما  ورافدا  المهني  ادائها  سالمة  من 
مسار األحداث واحتماالت سيرورتها والتوقعات بشأن نتائجها، وهي بذلك تساهم، بشكل غير مباشر، في عملية تحليل 
المعلومات وطوال مسيرتها االعالمية اصبحت معلما مهما أخذ دوره الرئيس  في مواكبة ايصال الحقائق والمواقف التي 
القضية  بها  تتسم  التي  األنسانية  األفكار  وإيصال  العربية،   – الكردية  العالقة  أسس  ترسيخ  في  أكيدة  تشكل مساهمة 

ع الكردستاني كجسر متين ورصين .  ع العربي الى الشار ع العربي وايصال رؤية وقراءات الشار الكردية الى الشار

                                                                                                          رئيس التحرير
                                                                                                             محمد شيخ عثمان



االخوة رئيس التحري�ر والكادر الصحفي في )المرصد(

بمناسبة الذكرى الـ28 لصدور مجلتكم، أتقدم اليكم باجمل التهاني. 
األخبار  ينشر  الكردستاني  الوطني  االتحاد  العالم  مهما  صرحا  المركزي(  )االنصات  كانت  لقد 
واألحداث المهمة في كردستان والعراق والعالم، واستطاعت أن تجمع حولها نخبة سياسية وثقافية 

خاصة من القراء.
آمل أن تتمكنوا خالل الموسم الجديد من عملكم عن طريق مجلة )المرصد( وموقعها االلكتروني، 
من أداء دور بارز في جمع األخبار والتحليالت الدقيقة حول اهم األحداث ونقل رؤية ورسالة كردستان 

ع العراقي وبالعكس. بصورة مهنية الى الشار
من الضروري نقل المعلومات بمصداقية وكما هي الى قرائكم، وأن تواصلوا مهامكم كمصدر مهم 

لألخبار والمعلومات، وسأكون دوما داعما ومساعدا لكم لتحقيق هذا الهدف.
ودمتم في سعادة وسؤدد.

                                                                المخلص
                                                                   بافل جالل طالباني

            

 صرح مهم العالم االتحاد الوطني الكردستاني

بافل جالل طالباني:



االخوة رئيس التحري�ر والصحفيون العاملون في )المرصد(
ننظر اليوم بفخر واعتزاز، الى هذا الصرح االعالمي العربية المهمة العالم االتحاد الوطني 

الكردستاني وهي تكمل عامها الثامن والعشرين، وبهذه المناسبة نتقدم اليكم باجمل 
التبريكات والتهاني، آملين أن تشهد مجلة المرصد وموقعها االلكتروني، المزيد من التطور، 

في الموسم الثاني لـ)االنصات المركزي(، وأن تسطع دوما في سماء االبداع االعالمي.
إن المهنية في نقل األخبار واألحداث والملفات والتحاليل، والعمل الجاد والمسؤول، 
جعلت من هذه القناة أن تتحول الى منصة اعالمية مهمة ومحل ثقة، وفي هذا الموسم 

الجديد من عملها، اكتسبت موقعا بارزا وباتت موضع اهتمام العديد من السياسيين 
والكتاب والمثقفين والفنانين، وذلك بمتابعاتها المتواصلة عن طريق مجلتها وموقعها 

االكتروني ومنصات التواصل االجتماعي.
آمل لكم، رئيس التحرير واالعالميين األوفياء في هذه المؤسسة االعالمية، المزيد من 

النجاح والتطور.

                                                     قوباد طالباني
                                                   المشرف على مكتب سكرتارية الرئيس مام جالل

            

ننظر بفخر واعتزاز الى هذا الصرح االعالمي العربي المهم

قوباد طالباني:



األخ والصديق العزي�ز محمد شيخ عثمان، رئيس تحري�ر )المرصد(
االخوة العاملون في )المرصد(

أتقدم اليكم بأحر التهاني، بمناسبة الذكرى الـ28 لوالدة هذه المؤسسة الرصينة في اعالم االتحاد الوطني 
الكردستاني، والتي بدأت منذ سنتين دورة نوعية متطورة وتواصل نفس المسيرة الخدمية لـ )االنصات المركزي(.

هذا الصرح المهم من اعالمنا، ومنذ نشوئها، عمل على تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والتحاليل والوثائق 
والحقائق، والتي تعتبر ضرورية للنخبة السياسية الكردستانية والعراقية، حيث أضحت زادا مفعما باللذة والمعلومات 

الوافية بين أيدي أصحاب القرار، لفهم المسار السياسي في البلد والمنطقة عموما.
لقد نجحت )االنصات المركزي( في أداء هذه المهمة طوال سني عملها، وفي هذا الموسم الجديد، أصبحت 

)المرصد( شبكة واسعة للتزويد بالمعلومات والمتابعات والتقييم، حيث إضافة الى المجلة الورقية، توغلت في جميع 
نوافذ التواصل االجتماعي من الموقع االلكتروني والصفحات وغيرها، لتكون دوما رافدا مهما في متناول الراغبين في 

معرفة المعلومات والتحاليل والتطورات.
وفي العام الحالي، توشك )المرصد( على أن تتحول بكل هذه الجهود والقدرة واالخالص، الى ظاهرة نوعية فريدة 
للخدمة االعالمية، والتي تستحق أن تطلق عليها الدورة الجديدة، وهذه تعتبر مفخرة للمناضلين العاملين في هذه 
المجلة ومطبوعاتها الدورية األخرى، للسير على نفس اآلمال والتطلعات التي كان الرئيس الخالد مام جالل يعقدها 

على )االنصات المركزي(، واليوم يواصلون السير على النهج نفسه بإخالص وهمة عالية.
مبارك الذكرى الجديرة بالمرصد، السائرة على درب االنصات المركزي، ومطورها نحو مستقبل مشرق العالم االتحاد 

الوطني، الذي تنتظره مهام جسام لينجزها، والتي تحتاج الى جهود جميع الرفاق.

مرة أخرى نهنئكم 

                                                                                  ستران عبدهللا
                                                                                   عضو المكتب السياسي 

                                                                              مسؤوول مكتب االعالم لالتحاد الوطني الكردستاني

            

مؤسسة رصينة في اعالم االتحاد الوطني الكردستاني

سرتان عبدالله:
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موقعنا على االنرتنت
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المجلة في موقع المرصد
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المرصد على منصة فيس بوك
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الربقية التي اقرتح فيها الرئيس مام جالل تطوي�ر اليومية الى شكل مجلة


