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مسارات تستقبل الباحث المختص في الشأن
العراقي نيلس فيرمر

زار الباحث االلماني “نيلس فيرمر” من مؤسسة konrad Adenauer Stiftung ، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية
واالعالمية. وكان في استقبال الضيف المنسق العام لمؤسسة مسارات، وجاءت الزيارة في اطار فتح افاق التعاون بين المؤسستين،

وناقش “فيرمر” مع مسارات البرامج الرامية لتعزيز التعددية وحماية االقليات في العراق، وعبر عن تفاؤله بمستقبل العمل الذي تقوم
به المؤسسة في مجال الحوار بين االديان وحماية التنوع في العراق .
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