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ابحث في الموقع...

اخبار فيليةالملف الفيليالرئيسية
بالصور.. “مسارات” تنظم ورشة عمل عن الكورد الفيليين وتطرح جملة نقاشات

بالصور.. “مسارات” تنظم ورشة عمل عن الكورد الفيليين وتطرح جملة
نقاشات

شفق نيوز/ عقد في مقر مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية ورشة عمل خاصه بالكورد الفيليين بمشاركة 24 ناشطا
مدنيا من الكورد الفيليين والشبك والبهائيه واالرمن.

وقال الناشط الكوردي الفيلي الشيخ سمير ماموسي الفيلي، لشفق نيوز، “ركزت الورشة على تطوير مهارات المشاركين في
مجال االنذار المبكر ومواجهة العنف ودور المرأه الكوردية الفيلية في ترشيحها الى البرلمان وتحمل مسؤولية قضيتها الفيلية
مع تشريع قانون حقوق الفيلي والسعي الى تشكيل مرجعية لقيادة الفيليين مع قاعدة يعتمد عليها في بناء البيت الفيلي ولم الشمل

والتحرك على المنظمات الدوليه التي تعني بحقوق االقليات واالنسان”.

واضاف انه تم مناقشة التحرك لجمع الوثائق والمصادر عن الجرائم التي تعرض الكورد الى االباده والمقابر الجماعيه ابان
التهجير القسري في عام 1980 بالتواصل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الفيليه هذا وتم النقاش ايضا في هذه الورشه
المدارس العادة  السعي  على  التأكيد  مع  والقومي  والمذهبي  العنصري  للتميز  وتصديهم  الفيليين  للكورد  الوطني  التاريخ  عن 

والنوادي الثقافيه والرياضيه الفيليه.
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آخر التحديثات

◂ بالصور .. العبادي يستقبل رئيس وزراء
◂ وزير التربية: النظام التعليمي الجديد سيعالج...

◂ القبض على منتسب مطلوب وفق المادة 4 إرهاب
صادرة...

◂ “فرسان الكراهية”.. رصد لخطاب التحريض في...
◂ مجلس كربالء يخصص 15 مليوناً وقطعة ارض

لطفلة...

◂ عاجل.. رئاسة الجمهورية تتسلم أحكام إعدام خاصة...
◂ عاجل .. الهيئة القضائية تفرج عن سليم الجبوري...

◂ محافظ كركوك يشن هجوما بعد حرمان المحافظة من...
◂ البرلمان يتجه لتفعيل لجنة السلوك لمحاسبة...

◂ التخطيط تعلن خلو مبناها من المصادر
◂ عاجل.. الجبوري يمثل امام الهيئة التحقيقية...

◂ الصين تتعهد بعودة إحدى شركاتها النجاز محطة...
◂ الكربولي: لهذا السبب تقدمت بطلب رفع حصانتي...
◂ عاجل.. البرلمان يصوت على تأجيل البت بسحب

الثقة...

◂ صور.. برامج جديدة تعرض الرجل والمرأة

األكثر تفضيال

وفاة “ساجدة طلفاح” زوجة صدام حسين

تحرك خليجي امريكي صوب العراق.. الخرسان
رئيسا للحكومة بدعم السيستاني

ما بعد اإلعدام.. “شهيد الفلوجة” مصطفى في
صور

تعرف على الشخصيات العراقية األكثر تأثيرًا
على “فيسبوك”

صاحب مقولة “صدام اعدل من عمر وبشجاعة
علي وحنكة معاوية” رئيسا للوقف السني

من واشنطن.. وضع اللمسات األولى القاليم السنة
مقابل طرد داعش

تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج السادس االبتدائي

بعد “عراق العجم”.. سعدي يوسف يفجر جدال
بقصيدة “تتمنى سقوطا سريعا لبغداد بيد داعش”
في االنبار.. “طائرة تجسس” تفجر خالفا وصل

إلطالق النار بين الغنام والحشد
بالفيديو.. “تجاهل” اوباما للعبادي يشعل فيسبوك

الملف الفيليمقاالتاخبار منوعةتكنولوجيارياضةعربية ودوليةتقارير وتحقيقاتاخبارالرئيسية
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السابق
مزارع كوردي فيلي ينجح بزراعة

حبة فطر زنة 1 كغم

التالي
منظمة دولية وجمعية فيلية تعلنان
خدمات واستشارات مجانية البناء
الشريحة

  

اخبار فيلية الرجوع الى

إقرأ ايضًا

Powerful Olympians video
Why Never Giving Up Is The Only Way To Become A Champion

تحميل فيديوهات عربي مجانا
شارك هذا المقطع مع آخرين لكي يعرفوا عن نبوات نهاية العالم الوشيكة!
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