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  2013- 1-20لقاء مدیر عام صحة محافظة دھوك و منظمة ھیفي       

علي عزیز الوفد األیطالي و مدیر عام صحة محافظة دھوك الدكتور نزار عصمت و مدیرة منظمة ھیفي األنسة بخشان 

زار كل من الدكتور كاردي و المھندس زنكریتى و األنسة بخشان علي الدكتور نزار عصمت المدیر العام لصحة 2013-1-21في 
الزیارة كانت تھدف الى . محافظة دھوك حیث اعرب الدكتور كاردي عن سعادتھ لزیارة مدینة دھوك مع المھندس زنكریتى مرة اخرى

.تبادل األطراف العالقات المستقبلیة و المواضیع ذات الصلة. طرفینتقویة العالقات بین ال
:تالف الوفد األیطالي من السادة المدرجة اسمائھم ادناه 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة

1 ذكر  Manatena Onlusمدیر الصحة الدولیة في منظمة   ایلیا كاردي.د ایطالیة
2 مھندس تصمیم مستشفیات  كابریللى زنكریتي ذكر ایطالیة
3 ذكر   Healthbyو المدیر التنفیذي لشركة   EIFECعضو ھیئة    كارلو جیاكومو ایطالیة
4 ذكر  للتكنلوجیا و البنیة التحتیةGuidi SPAرئیس و المدیر األداري لشركة   ساورو كویدو ایطالیة



  
  
  
  
  

محافظة دھوك الدكتور نزار عصمت و مدیرة منظمة ھیفي األنسة بخشان علي عزیز الوفد األیطالي و مدیر عام صحة

اعرب الدكتور نزار عن سعادتھ لزیارة الوفد و ثمن عالیا جھوده و اعرب عن استعداد المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك لتقدیم الدعم و 

  . طویر القطاع الصحي في اقلیم كوردستانالمساندة الالزمة لجھود الفرق األیطالیة و التي تھدف الى ت



  2013آذار  / 27منظمة ھیفي تشارك في المعرض األول لمنظمات المجتمع المدني في محافظة دھوك-2
  

یكار وبدعم من شاركت منظمة ھیفي في المعرض األول النجازات ونشاطات منظمات المجتمع المدني الذي قامت بتنسیقھ منظمة ھار
منظمة من 15األمریكیة والتي تعتبر من اكبر المنظمات العالمیة واألمریكیة للتنمیة والدعم اإلنساني وبمشاركة أكثر من  USAIDمنظمة

أزادي في محافظة دھوك حیث اجتمعت كل ھذه المنظماتمنظمات المجتمع المدني في محافظة دھوك والذي أقیم في قاعة حدائق بانوراما
افتتح المعرض مسئولین .باختالف أعمالھا ومجاالتھا في ھذا المعرض لیكون المواطن على اطالع بعمل ھذه المنظمات وما تقدمھ للمحافظة 

في الحكومة المحلیة و الحكومة المركزیة في مقدمتھم عضو مجلس النواب العراقي الدكتور حمید بافي والسید نائب محافظ دھوك األستاذ 
مون و السید بھزاد علي ادم مسئول العالقات الخارجیة في محافظة دھوك و الدكتور سھ رور صادق بھاء الدین ممثال عن كوركیس شلی

في دھوك و رئیس منظمة فوكا األستاذ صباح میرزا و السید UNالمدیر العام لصحة محافظة دھوك و األستاذ ازاد برواري مسئول منظمة 
  .االتحاد الوطني الكردستاني في دھوك سیار بامرني مسئول العالقات في

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

و ألقى كل من الدكتور حمید بافي والسید كوركیس شلیمون و األستاذ صباح میرزا كلمة ترحیب بالضیوف و المشاركین في المعرض 
المحافظة و قاموا بتثمین عمل المنظمات متمنین من المنظمات المشاركة والمساھمة في المعرض واالستمرار في االنجازات والنشاطات في

كما قام الضیوف بزیارة الجناح الخاص بمنظمة ھیفي الذي ضم معرضا للصور الفوتوغرافیة . المشاركة لدورھم الفعال في البناء والتطور
ن االستمرار في العمل لخدمة وحتى أالن متمنی2005والتي جسدت النشاطات التي نفذتھا المنظمة على كافة األصعدة منذ تأسیسھا في عام 

  .المحافظة وعالج اكبر عدد من األطفال في كوردستان
) Duhok TV  ،Kurdistan TV ،Kurdsat TV ،Speda TV(تم تغطیة ھذا الحدث من قبل وسائل اإلعالم الفضائیة و المحلیة 

توضیح الدور المھم الذي تقوم بھ المنظمة في رعایة لقاء مع وفد منظمة ھیفي حیث تم ) كوردستان تى في(واجرت القناة التلفزیونیة 
.الطفولة وعالج المرضى مبینا ذلك باإلحصائیات و األعداد الكبیرة للمرضى الذین تم عالجھم وفحصھم في المنظمة على كافة األصعدة 



  إلى منظمة ھیفي الصحفي االیطالي یاكوبو لوتزيزیارة-3

  
من صحیفة كورییري دیال سیرا منظمة ھیفي في زار الصحفي االیطالي یاكوبو لوتزي2013آذار 29م الجمعھ المصادففي یو       

صحیفة كورییري دیال سیرا ھي إحدى الصحف اإلیطالیة الیومیة، التي ,دھوك وكان في استقبالھ مدیرة المنظمة اآلنسة بخشان علي عزیز
وأصبحت الصحیفة األكثر قراءة على نطاق واسع في إیطالیا وحافظت على أھمیتھا ونفوذھا 1876تصدر في میالنو والتي تأسست سنھ

.حتى اآلن
  

و السید المنظمةدھــوك و بالتحدید إلى منظمــة ھیفي و قـــد قــامت مدیرهإلى مدینھوأعرب السید یاكوبو لوتزي عن سعادتھ بھذه الزیارة
ظمة إلطالعھ عــلى إلیة العمــل المتبعة مــن قبل اإلدارة والموظفین والجھود المبذولة لتوفیر احتیاجــات داخل المنیاكوبو  بجولة

  .المرضــى المسجلین فـــي المنظمة
  

بإجراء من قبل المنظمة وبعد الجولة قـــام الصحفيو قد قام السید یاكوبو لوتزي بالتقاط مجموعة من الصور و أشـــاد بالجھود المبذولة
وأھمیة التعاون بیــن المنظمة 2005مقابلة تلفزیونیة مـــع مدیـرة المنظمة لإلطالع علــــى إحصائیات ونشاطات المنظمة منذ تأسیسھا سنھ

  .و حكومة إقلیم كردستانوبین المنظمات االیطالیــة
  



  

  2013نیسان من 7في ظمة ھیفي الدكتور سیموني دي سانتي إلى منفي اربیلالقنصل االیطاليزیارة-4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في دھوك القنصل في مبنى المنظمة2013نیسان 7منظمة ھیفــي اآلنسة بخشان علــي عزیز یــوم األحـــد المصادف استقبلت مدیرة

جامعة اودینا قسم التاریخ و سافیوال مناالیطالي في أربیل الدكتور سیموني دي سانتي وكل من البروفیسور دانییلي موراندي و السید البیرت

وأشاد بأھمیة استمرار التعاون مع المنظمات و المستشفیات خالل جلسة اللقاء أعرب القنصل االیطالي عن سعادتھ لزیارة المنظمة، و اآلثار

ھذا وتبرع ، مجال الصحةو جامعة اودینا في تعاون اخرى بین المنظمةالمجاالت واقترح تنظیم اتفاقیھو المؤسسات اإلیطالیة في كافھ

في عالج المرضى وكان القنصل االیطالي التقى في وقت سابق من نفس الیوم لدعم المنظمةالقنصل شخصیا بمبلغ من المال مساھمة منھ

  .مورانديالبروفیسور دانییليالسید تمر رمضان محافظ دھوك لبحث أمور متعلقة بالتنقیب عن اآلثار في دھوك والذي یقوم بھا فریق 

  
  
  



  الحكومیة الرسمیة تزور ھیفي Rai-1  قناة تلفزیون-5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قام مراسل حیث كانت في استقبالھم األنسة بخشان علي مدیرة المنظمةومنظمة ھیفي Rai-1زار فریق من محطة تلفزیون 2013ایار 27

اجرى فریق القناة مقابلة ھذا و، التقطوا صورا اخذت سابقا للوفود األیطالیةوة القناة مع مصوري الفیدیو و الفوتوغراف بجولة داخل المنظم

بالمشاركة معطبیعة ونوعیة النشاطات التي تقوم بھا المنظمات األیطالیة عنو التي سردت شرحا عاما علي تلفزیونیة مع األنسة بخشان 

  . المنظمةالتي تقوم بھا االنسانیة شطة الفریق الزائر كان سعیدا بالزیارة و خاصة باألن. منظمة ھیفي



  6/6/2013زیارة صحفیین ایطالیین الى منظمة ھیفي في -6

  

  

  

  

  

  

زار صحفیان ایطالیان ھما جوشوا ئیفان جیلیستا و مارتا كورادي و اللذان یعمالن في احدى المؤسسات األعالمیة في روما منظمة ھیفي 

استقطب الصحفیان الى منظمة ھیفي الجھود الكبیرة التي تبذلھا األخیرة . األنسة بخشان علي عزیزحیث استقبلوا من قبل مدیرة المنظمة 

لمعالجة األطفال المرضى و تطویر القطاع الصحي عن طریق تدریب الكادر المحلي في اقلیم كوردستان و ایطالیا بالتعاون مع المنظمات و 

  .  المؤسسات األیطالیة

ان علي عزیز ممثلة منظمة ھیفي في ایطالیا اثناء الزیارة و التي شرحت للضیوف تفاصیل استقبال و عالج صادف تواجد الدكتورة زی

جدیر بالذكر ان الصحفیان قد زارا . األطفال المرضى اضافة الى الجھود و التنسیق التي تقوم بھا جمیع األطراف في ایطالیا و كوردستان

  . لعیش تحت ھذه الظروفمخیم الالجئین في دومیز لتغطیة حقائق ا



احیاء ذكرى الیوم العالمي للطفل-7

بمناسبة الیوم العالمي للطفل قام القسم الصحي في المكتب الخاص للسید نیجیرفان البارزاني باقامة حفل تكریمي لمجموعة من األطفال و 

و بنفس المناسبة . د الجمیع على حفظ حقوق األطفال و رعایة شؤونھمالقیت العدید من الكلمات خالل الحفل و شد. عوائلھم في مدینة اربیل

  .و برعایة منظمة ھیفي وزعت العدید من الھدایا على األطفال المشاركین و عوائلھم



  18.8.2013  ,في دھوك منظمة ھیفيالقنصل العام لجمھوریة ایطالیا الجدید یزور -8

حیث استقبلتھ األنسة بخشان   18.8.2013في دھوك في ال  الجدید في اربیل  الدكتور كارمیلو فیكارا منظمة ھیفيزار القنصل االیطالي 

في مستھل الزیارة تحدثت األنسة بخشان عن دور المنظمة و طبیعة عملھا و األنشطة المتنوعة التي قامت بھا . علي عزیز مدیرة المنظمة

ى بالتعاون و التنسیق مع المنظمات و المستشفیات األیطالیة و كما سردت األمراض الوالدیة الشائعة خاصة في مجال عالج األطفال المرض

اعرب القنصل األیطالي عن سروره للنشاطات التي تقوم بھا . التي یعاني منھا األطفال و السبل التي اتخذتھا المنظمة للحد منھا وعالجھا

في نھایة زیارتھ . بدعم الجھود المبذولة من األطراف و توسیعھا لتشمل عالج المرضى البالغینھیفي بالتنسیق مع الجھات األیطالیة ووعد 

.قام بجولة في اقسام المنظمة حیث عرفتھ األنسة بخشان على األنشطة التي تقوم بھا ھذه األقسام

         



2013كانون االول 17وك منظمة ھیفي تشارك في معرض منظمات المجتمع المدني الثاني في محافظة دھ- 9

  

وبدعم من منظمةشاركت منظمة ھیفي في المعرض الثاني النجازات ونشاطات منظمات المجتمع المدني الذي قامت بتنسیقھ منظمة ھاریكار 
USAID منظمة من منظمات 12اركة أكثر من األمریكیة والتي تعتبر من اكبر المنظمات العالمیة واألمریكیة للتنمیة والدعم اإلنساني وبمش

أزادي في محافظة دھوك حیث اجتمعت كل ھذه المنظمات باختالف أعمالھا المجتمع المدني في محافظة دھوك والذي أقیم في قاعة حدائق بانوراما
رض األستاذ صباح میرزا رئیس منظمة افتتح المع.ومجاالتھا في ھذا المعرض لیكون المواطن على اطالع بعمل ھذه المنظمات وما تقدمھ للمحافظة 

كوردستان فرع دھوك و ألقى كل من األستاذ صباح میرزا و السیدة بیان صالح رشید كلمة ترحیب فوكا و السیدة بیان صالح رشید رئیسة اتحاد نساء
االنجازات والنشاطات في المحافظة و بالضیوف و المشاركین في المعرض متمنین من المنظمات المشاركة والمساھمة في المعرض واالستمرار في 

كما قام الضیوف بزیارة الجناح الخاص بمنظمة ھیفي الذي ضم معرضا . قاموا بتثمین عمل المنظمات المشاركة لدورھم الفعال في البناء والتطور
وحتى أالن متمنین االستمرار في 2005م للصور الفوتوغرافیة والتي جسدت النشاطات التي نفذتھا المنظمة على كافة األصعدة منذ تأسیسھا في عا

تم تغطیة ھذا . كما تم عرض مسرحیة قام بتمثیلھا عدد من الالجئین السورین .العمل لخدمة المحافظة وعالج اكبر عدد من األطفال في كوردستان
واجرت القناة التلفزیونیة ) Duhok TV  ،Kurdistan TV ،Kurdsat TV ،NRT TV(الحدث من قبل وسائل اإلعالم الفضائیة و المحلیة 

)NRT TV ( لقاء مع وفد منظمة ھیفي حیث تم توضیح الدور المھم الذي تقوم بھ المنظمة في رعایة الطفولة وعالج المرضى مبینا ذلك
  .باإلحصائیات و األعداد الكبیرة للمرضى الذین تم عالجھم وفحصھم في المنظمة على كافة األصعدة 


