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 رانية شهر در خمتلف فرهنطهاى جشنوارة ثنجمني
 

 فعاليتهاى و فرهنطى تبادل براى  )رايةل( موسسة  باهم اشتى ميسرايم ( (  شعار با و خمتلف فرهنطهاى اميز مساملت همزيستى ثاى بة
 .ميكند برطزار 21-2018/9/22 تاريخ در را رانية شهر در خمتلف فرهنطهاى ثنجمني   RCE هنرى

 
 .است ايران مرزهاى نزديك كة ميباشد نفر 250000 مجعيت و سليمانية استان توابع از كردستان اقليم در است شهرستانى رانية

 

 :كار دستور
 مكان و تاريخ:  

 21- 2018/9/22 :  جشنوارة برطوزراى تاريخ
 پارک دروازە شهر رانیە : مكان

 شب ٥١:8: ساعت
 

دقیقەی هست با مکان  ٠٤گردشگاه کوسار ، کە درفاصلە اقامتگاه / اقامتگاه مهمانها در باالی کوه هیبت سلتان در 

 جشنوارە.

 
 ةكنند شركت: 

 :ميكنند شركت خمتلف تيم و طروة ١١ جشنوارة اين در

 

 خانە فاشیون عراقی. -١

 سلیمانی   گروه  فرهنگى و هنرهاى ملى  -٢

   بصرە گروه فرهنگى و هنرهاى ملى -٣
 دهوک گروه فرهنگى و هنرهاى ملى  -٠

 میهنی برای هنر و روشنفکری و فرهنگ در جمهوری مصرگروه  -٥

 کرد( -سریان  –عرب  –کرکوک ) ترکمان  گروه فرهنگى و هنرهاى ملى  -٦

 غرب کردستان –گروه ارمانج عفرین  -٧

 خراسان –گروه ایستم  -٨

 گروه روناک  -٩

 گلداز از بلوچستان یقیگروه موس -١٤
 گروه موزیک راپەرین. -١١

 

. 



 
 

 :  فعاليتها         

 شب 51:8 ساعت 2018/9/21  خنست شب
  اتشني بازيهاى و جشنوارة افتتاحية  -     

    گزارش ویدیوی معرفی گرانیگاه رایەل  -     
 سخنرانی معاون رئیس حکومت اقلیم کردستان   -     

 سخنرانی وزیر فرهنگ حکومت عراق  -      

 دقیقە انجام میشود ٣٥در 

 
 

 دقیقە وقت. ١٥- ١٤برای هرتیم     :اول شب در طروهها منايش 

 خانە فاشیون عراقی. -١

 سلیمانی   گروه  فرهنگى و هنرهاى ملى  -٢

  گروه فرهنگى و هنرهاى ملى بصرە  -٣
 دهوک گروه فرهنگى و هنرهاى ملى  -٠

 گروه میهنی برای هنر و روشنفکری و فرهنگ در جمهوری مصر -٥

 کرد( -سریان  –عرب  –کرکوک ) ترکمان  گروه فرهنگى و هنرهاى ملى  -٦

 غرب کردستان –گروه ارمانج عفرین  -٧

 خراسان –گروه ایستم  -٨

 گروه روناک  -٩

 گلداز از بلوچستان یقیگروه موس -١٤
 گروه موزیک راپەرین. -١١

 

. 
 

******************************************** 
 22/9/2028 دوم روز 

 قبل از ظهر پارک شهر رانیە. ١٤:٣٤ساعت 

 افتتاح نمایشگاه اثار هنری دانشکدە هنرهای زیبای رانیە. -

 مکان گردشگاه درە شاوری  ١٢ساعت 

 افتتاح نمایشگاه فرهنگی -

 ناهار غذاهای کردی برای مهمانان فستوال -

 دربند رانیە تماشای نمایش قایقها. ١٥:٤٤ساعت 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 شب 51:8 ساعت  22/9/2028   دوم شب 
 

 دقیقە. ١٤                                                                       گروه موزیک راپەرین  -١ 

 دقیقە ١٤                    نمایش مشترک گروههای )روناک  ، خوراسان ،  بلوچستان(       -٢

 دقیقە ١٥                    گروه میهنی برای روشنفکری و هنر و فرهنگ در جمهوری مصر -٣

 دقیقە ١٥                                                                             گروه ارمانج عفرین   -٠



 دقیقە١٥                               گروه هنرملی کرکوک ) ترکمان ، عرب ، سریان  ، کرد(  -٥

 دقیقە ١٥                                                                              گروه هنرملی دهوک -٦

 دقیقە ١٥                                                         گروه فرهنگى و هنرهاى ملى بصرە  -٧

 دقیقە ١٥                                                                         گروه هنرملی سلیمانی    -٨

 دقیقە ١٥                                                                    بغداد خانە فاشیون عراق در  -٩

 دقیقە ١٤خراسان                                                                            –گروه ایستم  -١٤

 دقیقە ١٤                                                                                     گروه روناک  -١١

 دقیقە ١٤گروه موزیک گلدازی  از بلوجستان                                                           -١٢

 

 

 مراسم پایانی و اهدای جوایز. ٢٣:٤٤ساعت 

 
Tel :  


Email:  khaledqader@yahoo.com 

web : ww.rayal.org 
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