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تايلقألا تايلقألا قوقح   قوقح لوح   لوح نييمالعإلا   نييمالعإلا بيردت   بيردت ةشرو   ةشرو
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لوح نييمالعإلا  بيردت   ةشرو  , ةيمالعإلاو ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  تمظن  شعاد ، دعب  ام  ةلحرمل  ادادعتسا 
كلذو مالعالا  لئاسو  يف  عيضاوملا  هذه  عم   يطاعتلا  قرطو  ةيلودلاو  ةينطولا  ريياعملا  حيضوتو  تايلقألا  قوقح 
مالعالا لئاسو  فلتخم  نم  ًايمالعإ  ةكراشمب ٢٠  يلاحلا  رهشلا  نم  ( 10_9  ) نيفداصملا سيمخلاو   ءاعبرألا  يموي 

 . دادغب يف 

ثادحألا ةيطغت  يف  ةيمالعإلا  تاراهملاو  بيلاسألا  مهأ  حرشو  هتيمهأو  عورشملاب  فيرعتلا  ةشرولا  رواحم  تنمضت  
ةصاخلا ميهافملا  حرش  تنمضت  امك  ةيتوبكنعلا  ةكبشلا  تامادختسال  تايلقألا  قوقح  لوح  ةيفحصلا  ةباتكلاو  ةينيدلا 

ادادعتسا  " تاراسم ةسسؤمل  يذيفنتلا  ريدملا  يبهذلا  ةنمآ  تلاقو.تايلقألا  قوقحل  ينطولاو  يلودلا  راطإلاب 
ظافحلا لجا   نم  اهعورشم  نم  صاخلا  ءزجلا  ذيفنتب  تاراسم  ةسسؤم  تأدب  شعاد   ىلع   ءاضقلا  دعب  ام  ةلحرمل 

ةصاخلا عيضاوملا  عم  يطاعتلا  قرط  ىلع  نييقارعلا  نييمالعإلا  بيردتب  صاخلا  مسقلا   , قارعلا يف  عونتلا  ىلع 
يتلا ةشرولا  يف  يبهذلا : تفاضأو   . قارعلا يف  ةينيدلا  وأ  ةيموقلا  وأ  ةيوغللا  تايلقألا  تناك  ءاوس  ةيقارعلا  تايلقألاب 

تانوكملاب فيرعتلا  تنمضت   , ةفثكم تابيردت  ةشرولاب  نيكراشملا  ايمالعإ  ىقلت 20  نييلاتتم  نيموي  ترمتسا 
عم لماعتلا  تايجيتارتسإ  حرشو    , ةيعوضومو ةيدايحب  رابخألا  ريرحتل  ةصاخلا  بيلاسألا  لوانت  رخآلا  ءزجلاو  ةيقارعلا 

نم ررحتلا  دعب  ةمداقلا  ةلحرملل  مالعإلا  رود  ىلع  يبهذلا  تدكأو.ةيقارعلا  تانوكملا  نيب  نايدألاو  قارعألا  فالتخا 
ةررحملا قطانملا  يف  نيررضتملا  نينطاوملا  سوفن  لخاد  مالسلا  ءانب  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  يباهرإلا   شعاد 

تاردق ءانب  ىلإ  ةجاحب  اننأل    ، ةفلتخملا نايدألاو  تانوكملا  نيب  ةقثلا  ءانبو  تايلقألا  ىلع  ةيطمنلا  ةروصلا  حيحصتو 
نم رطخا  نوكت  امبرل  ةريطخ  ةلحرم  لثمت  اهنوك  ةلبقملا  ةرتفلا  عم  يطاعتلل  يقارعلا  عمتجملا  تاقبط  فلتخمل 

ةداعتسا : " تاراسم ةسسؤمل  ماعلا  قسنملا  مولس  دعس  لاق  هبناج  نمو   . ةيقارعلا قطانملل  شعاد  لالتحا  ةلحرم 
نامكرتلل ةبسنلاب  رفعلتو  راجنس  يف  نييديزيالا  تايلقألا  قطانمو  شعاد  ميظنت  نم  ىونين  ةظفاحمو  لصوملا 

". قارعلا ةدحو  ىلع  ظافحلل  راصتنا  مظعأ  يه  نييحيسملل  ةبسنلاب  ىونين  لهسو 
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: كتاقيلعت فضأ 
 

: ةروصلا

: دوكلا

لسرأ

: ةروصلا يف  هارت  يذلا  دوكلا  لخدأ  كلضف  نم 

    

ةيبعش رثكألا 

ةقيقحلا باتك 
ميسقتلاو يبهذملا  قطنملا 

نا لوقي ، قطنملا  يلضفلا    ناندع 
يبهذم عارص  وه  قارعلا  يف  عارصلا 

ّىذغتو ةيجراخلا ، تادنجالا  هنارين  تلعشأ 
ىلع نوعراصتي  نيذلا  ةساسلا  عماطم  نم 

... تسل  انهو  بساكملاو ، بصانملا 
رثكأ ليصافت 

؟ مهينطاوم قارعلا  ماكح  ميقي  فيك 

؟ جرختلا دعب  اذامو  تاعماجلا  ةبلط 

نوناــقل لــماكلا  يمــسرلا  صنلا  ةــقيقحلا ) ) رــشنت
يف باونلا  سلجم  هيلع  قداص  يذـلا  دحوملا  دعاقتلا 

ماـعلا اذـه  ةـيادب  نـم  قـبطيو  نينثـالا  موـيلا  هتـسلج 
.نينطاوملا عيمجل  ةبسنلاب  هتيمهال  كلذو  ي2014  ـــ شيعم و  ـــ بأ دودرو  تا  ـــ يذوبأ

نيمعادلا ءامـسأب  ةمئاق  ردـصي  يـسورلا  نمألا  زاهج 
ينازرابو يمشاهلا  مهنيب  شعاد  ميظنتل 

ديعس نيسح  ادج " مولظملا  "

مشر يلع  ىلا  ةلاسر 

بابـسأ فشكت  ةـقيقحلا  رهاـع ...)  ) ةـميرج لـك  ءارو 
( دادُس  ) باشلا لتقم 

ملاعلا يف  ةيلايرـس  روص  باتك  لوأ  ..يمـالحأ  لـخاد 
يبرعلا

ءار ـــــــــــ عش .......و  تا  ــــــــــ يذوبا

داهـشتسال ةريخألا  تاظحللا  يوري  بئات )  ) يثعب دـالج 
لداع مالس  لضانملا 

ىلا هعاـبتأ  وعدــي  يرهاوـظلا  ..ئجاـفم  حيرــصت  يف 
نييحيسملاو ةعيشلا  لتق  بنجت 
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مهنع عفادي  نم  نوعمسي  ءايحأ ..  ءادهشلا 

زاجنالا لقثو  هلالادبع 

..نيسوق باق  اهريرحت  تابو 

..نيسوق باق  اهريرحت  تابو 

بََسْتكُملاو ةرطفلا  نيب  ام  ةلوفطلا  لايتغا 

يقارعلا نهارلا 

هوبا ةرم  هرو  ضكريو  هوباو  هما  فوعي 

 ( ةقيدصلا نارينلا   ) ءاطخلا ةبوذكا 

ةيخيراتلا تايوستلا  ةكرعم  ىونين ...  اي  نومداق 

جاجتحالاو!!؟ ايجولونكتلا 

نادملا يضاقلا 

نيفرطلل ةراسخلا  نومضم  عارص 

يفاصرلا فورعم  ةروث 

حمالملا لتقت  ةفآ 

قارعلا يف  باتكلا  قيوست  ةمزأ 

ةيبرتلا يف  ءاملعلا  ءارا 

..رهش لك  سأر  نييقارعلا  لوصحم 

http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48698.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48672.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48671.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48670.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48669.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48635.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48634.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48633.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48632.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48578.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48577.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48576.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48575.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48574.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48540.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48539.html
http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/48538.html

	ورشة تدريب الإعلاميين حول حقوق الأقليات
	لا توجد تعليقات
	أضف تعليقك
	من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:
	كتاب الحقيقة
	المنطق المذهبي والتقسيم
	كيف يقيم حكام العراق مواطنيهم؟
	طلبة الجامعات وماذا بعد التخرج؟
	الشهداء أحياء .. يسمعون من يدافع عنهم
	عبدالاله وثقل الانجاز
	وبات تحريرها قاب قوسين..
	وبات تحريرها قاب قوسين..
	اغتيال الطفولة ما بين الفطرة والمُكْتَسَب
	الراهن العراقي
	يعوف امه وابوه ويركض وره مرة ابوه
	اكذوبة الخطاء (النيران الصديقة )
	قادمون يا نينوى ... معركة التسويات التاريخية ؟!!
	التكنولوجيا والاحتجاج
	القاضي المدان
	صراع مضمون الخسارة للطرفين
	ثورة معروف الرصافي
	آفة تقتل الملامح
	أزمة تسويق الكتاب في العراق
	اراء العلماء في التربية
	محصول العراقيين رأس كل شهر..



