
– Fondazione IMEھیفي تنسق لتوقیع اتفاقیة تعاون بین - 8 Istituto Mediterraneo di Ematologia و وزارة صحة
  العراق–كردستان إقلیم 

، ناو السید جان كارلو اراكوكردستانو بتنسیق من منظمة ھیفي وقع الدكتور طاھر ھورامي وزیر صحة إقلیم 2012في الثاني من نیسان 
اتفاقیة تعاون لبرنامج طویل األمد لتوفیر التدریب  و تطویر قدرات الكادر الصحي المحلي و خاصة IMEو رئیس مؤسسة ، سفیر متقاعد 

سیمو بلیلي مسؤول العملیات في اوقع االتفاق بحضور السید جیراردو كرانتي السفیر اإلیطالي في العراق و السید م. في مجال أمراض الدم
و حضر مراسم التوقیع السید . العراق ممثلین عن الجانب اإلیطاليكردستانو السید سیموني دي سانتي القنصل اإلیطالي في إقلیم العراق 

ربیل و الدكتور بشتیوان بزاز عمید كلیة الطب في جامعة صالح الدین أربیل و األب بشار وردة رئیس أبرشیة أساقفة أنوزاد ھادي محافظ 
ربیل و الدكتور جمیل علي رشید مدیر عام الشؤون الصحیة في وزارة الصحة كممثلین عن أسورجي مدیر عام صحة و الدكتور مغدید 

  . كردستانإقلیم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دریب و نقل الت: یتفقان على ما یلي " األطراف"و المشار إلیھما فیما یلي ب ، كردستانو وزارة صحة إقلیم IMEفي ضوء ما ذكر أنفا فان 
العراق من خالل تدریب الكوادر كردستانعلى المشاركة في تطویر الموارد البشریة في إقلیم IMEتوافق .المعلومات و كیفیة العمل 

. و حسب الجدول الزمني المفصل و المتفق علیھ من قبل األطراف) األطباء و البیولوجیین و فنیي المختبرات و الممرضین( الصحیة 
  .األنیمیاالمرضى المصابین بالثالسیمیا ویشمل في الغالب العالج ألسریري و التشخیص و زراعة النخاع و إدارةالتدریب س

  

  : النشاطات المتوقعة ستكون 
  العراقكردستانتدریب األطباء و الممرضین و فنیي المختبر في ایطالیا و إقلیم - 1
إشراك البروتوكوالت العالجیة - 2
  ي و البعید لألطباء و الممرضین و فنیي المختبر التدریب ألموقع- 3
  إبداء المشورة لشراء المعدات و األدویة و الكواشف الكیمیاویة و األدوات األساسیة للتشخیص- 4

IMEكارلو اراكونا السفیر المتقاعد و رئیس مؤسسةبعد توقیع االتفاقیة اجتمع كل من اآلنسة بخشان علي مدیرة منظمة ھیفي و السید جان
یمكن . ربیل في فندق روتانا من اجل تنظیم و تنسیق العمل و حسب االتفاقیة الموقعةأو السید سیموني دي سانتي القنصل اإلیطالي في 

. ألطراف المشاركةلمنظمة ھیفي أن تشارك بشكل فعال في االتفاقیة الموقعة من خالل توفیر البیانات و إجراء االتصاالت و تقدیم المشورة ل
و من خالل خبرتھا في مجال عالج األطفال ساندت ھذه االتفاقیة بین مسئولي األطراف المشاركة حیث حاولت عدة مرات مة ھیفي منظ

  .أثارة اھتمام جمیع األطراف لضرورة إبداء األھمیة القصوى لمجال عالج أمراض األطفال



2012حزیران 19في وكمدینة دھلزیارة ممثل وزارة الخارجیة األیطالیة للشوؤن الصحیة - 9
  

الدكتور ریناتو كورادو ممثل وزارة الخارجیة االیطالیة للشؤون الصحیة زار مدینة دھوك بعد التنسیق مع منظمة 2012حزیران 19في 
  . ھیفي و خالل الزیارة التقى مع األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي و الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة دھوك 

الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة دھوك، األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي ، الدكتور ریناتو كورادو ممثل وزارة الخارجیة اإلیطالیة للشؤون 

یق مع مختلف اثناء اللقاء شكر الدكتور كورادو كل من الدكتور نزار عصمت و األنسة بخشان الستقبالھم لھ و لرغبتھم في التعاون و التنس
كورادو عن ھدف زیارتھ ألقلیم كوردستان و التي تتمثل اجراء . اوضح د. المؤسسات و المنظمات االیطالیة العاملة في اقلیم كوردستان 

تقییم للوضع الصحي العام و الوضع العام للمرافق الصحیة القائمة لتحدید االحتیاجات الطارئة لھذه المرافق و المؤسسات و البحث عن 
  .امكانیة تقدیم المساعدة و الدعم لمثل ھذه المؤسسات خاصة في مجال تدریب الكادر المحلي

رحب الدكتور نزار بحفاوة بالدكتور كورادو و تحدث بشكل مختصر عن الوضع الصحي العام في محافظة دھوك و المتطلبات الصحیة 
ل بمعالجة المواطنین التابعین إداریا لمحافظة الموصل القاطنین في و أوضح ان محافظة دھوك تتكف. الخاصة التي یحتاجھا أھل المحافظة

و الذین یفضلون تلقي العالج في محافظة دھوك بسبب تدھور األوضاع األمنیة مما یشكل ضغطا إضافیا على 140مناطق المادة 
و مساعدیھ بیانات و إحصائیات عن أنواع في الوقت نفسھ قدم الدكتور نزار. المؤسسات الصحیة في محافظة دھوك و یزید من متطلباتھا

  .  األمراض المنتشرة في المحافظة و مخططا لعمل المؤسسة الصحیة في دھوك



  الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة دھوك، األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي ، الدكتور ریناتو كورادو ممثل وزارة الخارجیة اإلیطالیة للشؤون 

ألنسة بخشان علي عن استعداد ھیفي لتقدیم المساعدة الالزمة و التعاون لتطویر الواقع الصحي و المؤسسات الصحیة في محافظة اأعربت 
  . دھوك و في نفس الوقت أتاحت جمیع البیانات التي جمعت من قبل المنظمة للخروج بتقییم جید

اات الرادیو و الجرائد المحلیة حضروا أثناء زیارة الدكتور كورادو حیث اجروا لقاءعدد من القنوات التلفزیونیة و الفضائیة بجانب إذاع
، TVان ار تي ، TVسبیده، TVدھوك ، TVروسكزا، TVكوردستان مثل جماعیا مع الدكتور كورادو و الدكتور نزار و األنسة بخشان

  . وجریدة افرو

  ژین المراض الدم واورام االطفالدكتور عبد الرحمن عبد هللا في مركز، تور مجید خمودك،دكتور راجي سلیمان ، كورادوریناتو . د  



  الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة دھوك، األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي ، الدكتور ریناتو كورادو ممثل وزارة الخارجیة اإلیطالیة للشؤون 

ژین إلمراض الدم وأورام األطفالمركزدكتور بختیار و عدد اخر من ممثلي المدریریة العامة للصحة و زاروا صاحب الدكتور كورادو ال
ھدفت ھذه الزیارة إلى تقییم و تحدید المتطلبات الملحة و الضروریة . الثالسیمیا و جمعیة الثالسیمیا و بنك الدم و المختبر المركزيقسمو 

  .یفاء بھالھذه المؤسسات و التي یجب األ

  :الدكتور ریناتو كورادو بكل من السادة اجتمع 

  دكتور مجید خمو مدیر مصرف الدم في دھوكال. 1

  ژین إلمراض الدم وأورام األطفالمركزدكتور راجي سلیمان مدیر ال. 2

  میا في دھوكجمعة خلیل رئیس جمعیة الثالسیالسیدوژیندكتور عبد الرحمن عبد هللا مدیر قسم األورام في مركز ال. 3

رة استقبلت األنسة بخشان الدكتور كورادو و الدكتور نزار في مكتبھا و ناقشوا المسائل المتعلقة و الخطة لتنفیذ البرامج التي ترعاھا وزا
  . الخارجیة األیطالیة في اقلیم كوردستان بشكل عام و محافظة دھوك بشكل خاص 

ماسة التي أبدتھا كل من ھیفي و السلطات المحلیة في محافظة دھوك و وعد بزیارة اعرب الدكتور كورادو عن امتنانھ للضیافة و الح
  .المحافظة مرة أخرى لوضع التفاصیل و مفردات العمل في المستقبل 



  2012من تموز 16-13تقریر عن زیارة وفد منظمة منتینا - 13

  من تموز حیث تالف الوفد من السادة 16–13ن بالتنسیق مع منظمة ھیفي زار وفد من منظمة منتینا اقلیم كوردستان م
  
  یة في منظمة منتینالایلیا كاردي مدیر الصحة الدو- 1
  لوكا اوریكیو جراح امراض القلب و مدیر المشروع في منظمة منتینا جان- 2

از مشروع قلعة الطفل في اقلیم ھدفت الزیارة لقاء المسؤولین و الوزراء في حكومة األقلیم لتوضیح رغبة اللجنة األوربیة على انج
حیث اراد الوفد ان یتاكد على ان جمیع األطراف و السلطات . كوردستان من خالل منظمة منتینا األیطالیة و منظمة ھیفي الشریك المحلي

. شروعالسلطات لتوفیر األحتیاجات و المتطلبات الضروریة لبناء الماستعدادد ان یتاكد من اعلى علم ببناء المشروع و ار

2012من تموز 14وفد منظمة منتینا یجتمع مع محافظ دھوك و المدیر العام لصحة المحافظة في 

  

  وفد منظمة منتینا و محافظ دھوك السید تمر رمضان و الدكتور نزار عصمت مدیر عام الصحة و األنسة بخشان عزیز مدیرة ھیفي

منتینا ممثال بالبروفیسور ایلیا كاردي التقى بمحافظ دھوك السید تمر رمضان و الدكتور منظمة زار وفد من 2012من تموز 14في ال 
. ةنزار عصمت مدیر عام الصحة و األنسة بخشان علي في دار ضیافة المحافظ

یق و التعاون ألجراء زیارات استقبل المحافظ الدكتور ایلیا كاردي و الوفد المرافق بحفاوة حیث ناقش الدكتور ایلیا مع المحافظ طرق التنس
  .و مھام طبیة اكثر لتوفیر العالج لألطفال المرضى المصابین بامراض القلب الوالدیة

  



واوضح الدكتور ایلیا . رحب المحافظ بالمبادرة و عبر عن استعداد السلطات في محافظة دھوك لتقدیم الدعم الضروري لھذه الزیارات
منتینا لتنفیذ احدى اھم المشاریع في األقلیم و ھو مشروع قلعة الطفل من قبل المفوضیة األوربیة و نتائج كاردي الجھود التي تبذلھا منظمة 

شكر المحافظ الدكتور ایلیا كاردي و منظمة ھیفي و . المشروع لتطویر القدرات الطبیة لألقلیم و خاصة في مجال امراض األطفال
قت طلب المحافظ من الدكتور ایلیا كاردي ان یجعل محافظة دھوك ضمن المشروع و طلب في نفس الو. المفوضیة األوربیة لھذه المبادرة

من الدكتور نزار عصمت مدیر عام الصحة التنسیق و التعاون مع الدكتور ایلیا كاردي لتنفیذ مستشفى لألطفال في دھوك و ربطھا مع 
في نھایة األجتماع شكر المحافظ الدكتور كاردي و الوفد . دھوكمستشفى الألمومة و الطفل و التي ستبنیھا حكومة اقلیم كوردستان في

. الزائر و تمنى لھم كل النجاح في اقلیم كوردستان

14/7/2012األجتماع مع مدیر عام صحة محافظة دھوك و منظمة ھیفي 

عليوفد منتینا و المدیر العام لصحة دھوك الدكتور نزار عصمت و مدیرة ھیفي األنسة بخشان

بعد األجتماع مع المحافظ اجتمع الدكتور كاردي و الدكتور نزار و األنسة بخشان لمناقشة طلب المحافظ بإدراج محافظة دھوك ضمن خطة 
  . األتحاد األوربي و ھي بناء مستشفى لألطفال في دھوك –عمل منظمة منتینا 

ة و اھمیة ھذا المشروع و المساعدة لتي قد تقدمھا منتینا لربط مستشفى اشرك الدكتور نزار مساعدیھ في األجتماع و المناقشات حول ضرور
  . األم و الطفل في دھوك مع مستشفى األطفال التي قد تبنیھا منتینا و افضل الطرق لتدریب الكادر المحلي في جمیع النواحي

بالمقابل . مختلف المرافق الصحیة في دھوكلتطویر الربط بین، طلب الدكتور نزار من الدكتور كاردي المساعدة بما انھ مخطط صحي
الدكتور كاردي بان یفعل ما بوسعھ لمساعدة اھالي دھوك و طلب من الدكتور نزار التنسیق مع األنسة بخشان في ھذه المسائل بما ان دوع

  .منظمة ھیفي ھي الشریكة المحلیة لمنتینا



  

  2012من تموز 15مع وزارتي الصحة و التعلیم العالي و البحث العلمي في اقلیم كوردستان وفد منظمة منتینا توقع اتفاقیة تعاون 

  

  وفد منتینا وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي و وزیر الصحة و محافظ اربیل و مدیرة ھیفي 

یا كاردي اتفاقیة تعاون مع حكومة اقلیم كوردستان و زارة التعلیم العالي وقعت منظمة منتینا ممثلة بالدكتور ایل2012من تموز 14في ال 
و البحث العلمي ممثلة بالدكتور علي سعید محمد و وزارة الصحة ممثلة بالدكتور ریكوت مولود و منظمة ھیفي ممثلة باألنسة بخشان علي 

  . عزیز



یقدم المشروع برنامج لعالج . و التي تمولھا اللجنة األقتصادیة في األتحاد األوربيفي اقلیم كوردستان) قلعة الطفل ( منتینا تمثل مشروع 
  :یتضمن المشروع بناء و ادارة المرافق التالیة في اربیل . دریب كوادر الصحة تقنیا و علمیاتاألطفال المرضى المصابین بامراض معقدة و 

  

لمصابین بامراض القلب و السرطان و األمراض األخرى المعقدةمستشفى عام لألطفال و التي ستتخصص في عالج األطفال ا .
ییر المتبعة في مراكز عالج اكلیة الطب و الجراحة لتطویر و الدعم الثقافي داخل المستشفى الدولي و الذي فیھ سیتعلم الطالب المع

.األطفال ف العالم
 األطفالمركز البحوث و التطویر البیوتكنولوجي لتامین فرص و مصادر عالج .

  
لصالح ) EEC(و تنص األتفاقیة على ان جمیع النشاطات و المرافق المذكورة سیتم انشائھا من خالل دعم المجموعة األقتصادیة األوربیة 

  ).ENPI( دولة العراق و تحت بند معاھدة الشراكة و الجوار األوربیة و المعروفة ب 
  

لتقدیم الدعم اللوجستي و العملیات التشغیلیة و التي تعتبر من ابرز المنظمات العاملة في ایضا وقعت منتینا اتفاقیة تعاون مع منظمة ھیفي
  .اقلیم كوردستان و العراق ذات الخبرة العالیة و النوعیة في ھذا المجال 

المحافظة األرض سیتم تنفیذ مشروع قلعة الطفل و الذي یتكون اساسا من مستشفى ذو اختصاص عال في مدینة اربیل بعدما خصصت ادارة
من الجدیر بالذكر ان المشروع المذكور سیكون األول من نوعھ في . المطلوبة لتنفیذ المشروع و حسب متطلبات اللجنة األقتصادیة األوربیة

.العراق و الشرق األوسط و سیوفر خدمات عالجیة متطورة لعالج األطفال المرضى و تدریب الكادر الطبي المحلي

الصحة و وزیر التعلیم العالي جھود تنفیذ ھذا المشروع في اقلیم كوردستان و الفوائد التي سیعود بھا على األطفال ثمن كل من وزیر
  .المرضى و تدریب الكادر المحلي على التقنیات و طرق العالج الحدیثة

  
سیقوم ببناء يعناوین ان األتحاد األورباألعالم المحلي في اقلیم كوردستان كان حاضرا لتغطیة توقیع األتفاقیة و خرجت ب تقاریر و

. منتینا و ھیفيمنظمتي مستشفى لعالج األطفال و ولد ھذا ردود افعال ایجابیة من قبل المواطنین الذین ثمنوا عالبیا جھود 



  لقاء القنصل األیطالي في اربیل     

  

  

                                                                      وفد منظمة منتینا و مدیرة ھیفي مع القنصل األیطالي 

سانتي زار الدكتور ایلیا كاردي و الوفد منظمة منتینا مع األنسة بخشان عزیز القنصل األیطالي في اربیل بطلب من الدكتور سیمونى دي
و مبادرات الوفد في اقلیم كوردستان وثمن عالیا األعمال األنسانیة سانتي جھودخالل اللقاء شكر الدكتور دي. قنصل الجمھوریة األیطالیة

  . ل منتینا و ھیفي و التي تؤمن خدمات طبیة افضل ألطفال اقلیم كوردستان و التي تقوي عالقات الصداقة بین الشعب األیطالي و الكردي
د التي تبذلھا منتینا ألقناع المجتمع األوربي ألبداء اھتمام تحدث الدكتور كاردي عن جمیع األجتماعات التي اجراھا خالل زیارتھ و الجھو

  . اكبر لھذا الجزء من العالم
و كذلك تحدث عن األتفاقیة التي وقعھا مع كل من وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و وزارة الصحة و اھمیة تدریب الكادر المحلي و 

  .  یة عالج األطفالجلب التقنیات الصحیة و النظریات الحدیثة في عمل
  

  2012من تموز 15اجتماع مع ممثل المدیریة العامة لصحة كركوك في 

اجتمع الدكتور كاردي و األنسة بخشان مع ممثل المدیریة العامة لصحة كركوك الدكتور شاسوار علي و الدكتورة ایمان حسن في مدینة 
ة كركوك في عین األعتبار و في الخطط المستقبلیة و طالب بتنسیق اربیل حیث طلب الدكتور شاسوار من الدكتور كاردى بوضع مدین

اوضح الدكتور كاردي ان البرامج المستقبلیة ستغطي . الجھود األیطالیة في كركوك لتفادي األعادة و التركیز على متطلبات صحة األطفال
عن المشاكل انتناقش الطرف. من الجانب األیطاليمدینة كركوك و سوف یتم تنسیق الجھود لتفدي األعادة في تقدیم الخدمات المقدمة

في نھایة اللقاء شكر ممثل الصحة الدكتور كاردي للدعم و المساعدة التي . الصحیة في كركوك و خاصة التي تواجھ قطاع صحة األطفال
  . یبدیھا لشعب اقلیم كوردستان



  

یل یزوران منظمة ھیفي في دھوكالسفیر األیطالي في العراق و القنصل العام األیطالي في ارب- 14

  سیادة السفیر االیطالي في العراق جیراردو كارانتى و سیمونى دي سانتي القنصل االیطالي في اربیل في زیارة الى منظمة ھیفي/27.9.2012

اق و الدكتور سیموني دي سانتي القنصل العام من ایلول زار كل من السید جیراردو كرانتي سفیر الجمھوریة األیطالیة في العر29في ال 
  .األیطالي في اقلیم كوردستان الى جانب الجالیة األیطالیة في دھوك منظمة ھیفي حیث استقبلوا من قبل األنسة بخشان علي عزیز

  
من المنظمات و المؤسسات اختار كل من السفیر و القنصل منظمة ھیفي لتكون ملتقى الجالیة األیطالیة ألن منظمة ھیفي تمثل مجموعة 

  . 2000ھي اول منظمة محلیة بدات بعرض المساعدة و العمل مع المنظمات األیطالیة منذ العام لیة العاملة في اقلیم كوردستان واألیطا

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  یطالي في اربیل في زیارة الى منظمة ھیفيسیادة السفیر االیطالي في العراق جیراردو كارانتى و سیمونى دي سانتي القنصل اال/27.9.2012

  
  

عبر السید جیراردو عن شكره لآلنسة بخشان علي و منظمة ھیفي لألطفال لألعمال الكبیرة التي انجزتھا مع األیطالیین و اعتبر منظمة 
منظمة ھیفي و خاصة الجھود امتدح الدكتور سیمونى جھود . ھیفي القنصلیة األیطالیة في دھوك و اضاف انھ معجب جدا بانشطة المنظمة

  . الجبارة التي تبدیھا لآلنسة بخشان لربط األمور و تسھیل اعمال األیطالیین حتى ان كانوا ال یعملون في مجال الصحة
    

الضیوف في جولة داخل منظمة ھیفي و عرفتھم ورافقت شكرت اآلنسة بخشان الوفد الزائر و عبرت عن سعادتھا الستضافتھم في مكتبھا
الموظفین و على األقسام و كیفیة انجاز األعمال و معرض الصور التي تعتبر تاریخ مختصر للنشاطات التي قامت بھا منظمة ھیفي على 

  . مع المنظمات و األطباء و المؤسسات األیطالیة

  . االت مختلفة كاألثار و األعمال التجاریةو التي تعمل في مجو من الجدیر بالذكر ان الجالیة األیطالیة في دھوك كانت مدعوة اثناء الزیارة 

ا في نھایة الزیارة و حفل األستقبال شكر كل من السفیر جیراردو و القنصل العام الدكتور سیمونى األنسة بخشان لضیافتھا الكریمة و وعودو
  . بالبقاء على اتصال و إجراء المزید من الزیارات الى منظمة ھیفي في المستقبل

  



  ولغایة18.11.2012بتاریخ إلى دھوك لعالج األطفال المصابین بأمراض جراحة األطفالفریق طبي ایطاليزیارة - 15
30.11.2012

  

  2012دھوك لعالج األطفال المصابین بأمراض جراحة األطفالفيیطاليالطبي االفریق ال

بالتعاون مع عم من رئیس حكومة إقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني وبدودھوكصحةمدیریةمعبالتعاونمنظمة ھیفي استضافت
وتطویر القطاع األطفالمنلمجموعةعملیاتألجراء  دھوكإلىمن مدینة سیینا جراحینثالثمنایطاليطبيوفداالیطالیة سیا ةالمنظم

  .ي كردستانالصحي من خالل تدریب الكوادر الطبیة المحلیة واألطباء في إیطالیا وف
  
64وكردستانفيعملیة146الفریقھذاأجرى2011والى2007سنةومنذكردستانالىلھمالسادسةالزیارةھذهأنبالذكرالجدیرو

  . محليطبيكادر38وتدریبمن المرضى964و فحصایطالیافيعملیة
  

  

:منومتكونایطالیافيسیَینامستشفىمنالفریق
  جراح أطفال ورئیس قسم جراحة األطفال في المستشفى التعلیمي في  سیینا: مسییناریوماالدكتور -1
  جراح أطفال: ماجودىجیوفانيالدكتور-2
جراح أطفال: بولوتاالفینیاآناالدكتورة -3

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جراحة االطفالامراض اسلیة والبولیة والتنمرضى للألطفال في دھوكھیفي مستشفى في عملیة جراحیة )52(في ھذه الزیارة تم إجراء 

العامة مدیریةالو2005سنةمنذجمعھاتمالتيوالمنظمةلدىالموجودةاإلحصائیاتضمناالیطالییناألطباءقبلمنرھماختیاتمالذینو

) 212(تم فحص وایضا كردستانفيياالیطالالفریقمعالمدربینالمحلییناألطباءأواالیطالیینأألطباءقبلمنفحصھمتمودھوكصحةل

  .من الكادر الطبي المحلي في التدریب اثناء العملیات )31(طفل للعالج في ایطالیا واشترك )26(مرضى في ھذه الزیارة واختیر 



ھي فرق متطوعة و تقدم خدمات صحیة و ن قبل منظمة ھیفي م2006من الجدیر بالذكر ان جمیع الوفود الطبیة االیطالیة الزائرة منذ العام 
في الیوم األخیر، المدیر العام لصحة .عالجیة مجانیة للمرضى المحلیین الذین یتلقون ھذه الخدمات في كل من إقلیم كردستان و ایطالیا

.اإلیطاليفریق الطبيللشكرتقدیر واتوزع شھاددھوك الدكتور نزار عصمت 



جیرفان البارزاني یھیفي و منظمة منتینا ایطالیا یزور رئیس حكومة إقلیم كوردستان معالي السید نوفد منظمة - 16

   

رئیس حكومة إقلیم كوردستان معالي السید نیجیرفان البارزانيمعوفد منظمة ھیفي و منظمة منتینا ایطالیا 

لوكا اوریكیو و السید سردار عزیز اضافة الى ا كاردي و الدكتور جانزار وفد مؤلف من الدكتور ایلی2012من تشرین الثاني 27في 
معالي رئیس وزراء اقلیم كوردستان السید نیجیرفان البارزاني و بحضور الدكتور علي السندي و زیر ،مدیرة ھیفي األنسة بخشان علي 

  .یة في حكومة األقلیمالتخطیط في حكومة اقلبم كوردستان و السید فالح مصطفى مسؤول العالقات الخارج
شكر الدكتور ایلیا كاردي رئیس . 2006رزاني بالوفد الزائر بحفاوة و ذكرھم بآخر مرة التقوا فیھا في العام ارحب السید نیجیرفان الب

على ان بالتنسیق مع منظمة ھیفي و اكد 2006الوزراء و بداء باستعراض الجھود الجبارة التي ابدیت في اقلیم كوردستان منذ العام 
عرض الدكتور كاردي على رئیس الوزراء . األعمال و المھام التي بدات في اقلیم كوردستان یجب ان تستكمل من خالل الیات محددة

مجموعة من األحصائیات عن حدیثي الوالدة في األقلیم و نسب الوفیات بین األطفال الرضع و األمھات و نسب امراض القلب الوالدیة و 
  .للتعامل مع ھذه الحاالت وعالجھا قبل فوات األوانضرورة التخطیط 

شكر معالي رئیس الوزراء جھود منظمة ھیفي و منظمة منتینا و باقي المنظمات األیطالیة و اكد على ضرورة استمرار بذل الجھود لخدمة 
استعداد حكومة اقلیم كوردستان لبذل األطفال المرضى في اقلیم كوردستان و شدد على اھمیة التنسیق مع المؤسسات الحكومیة و اعرب عن

ھا الجھود الالزمة و المساعدة في تذلیل العقبات التي تواجھ عالج األطفال المرضى بالتنسیق مع المنظمات األیطالیة و األستفادة من خبرات
ف األراء و وجھات النظر فیما یتعلق و في نھایة اللقاء تبادلت األطرا. في تطویر القطاع الصحي في األقلیم و تدریب الكادر الطبي المحلي

  . بكیفیة تطویر القطاع الصحي في األقلیم و خاصة فیما یتعلق بامراض األطفال


