
  نشاطات 
ممثلية الحزب في إقليم كردستان 

  العراق
  .....تهنئةبطاقة  @       

  
، بمناسبة انتهاء المؤتمر الرابع  -*

وانتخــاب لجنــة مركزيــة جديــدة  
وبناء ، للحزب الشيوعي الكردستاني 

على دعوة مـن مكتـب العالقـات    
المركزية للحزب الشقيق زار الرفيق 
ممثل حزبنا فـي إقلـيم كردسـتان    

للحـزب  المقر المركـزي   ،عراقال
من قبل األخوة محمد  واستقبلالشقيق 

مكتب  يشيخاني واألخ هاوتا عضو
وبعد تهنئة ممثل حزبنـا  ، العالقات 

ــي الحــزب الشــيوعي للر ــاق ف ف
مؤتمرهم  أعمالبانتهاء ، الكردستاني

 وأعضـاء هنأ رئيس ، الرابع بنجاح 
تسلمهم لمكتب العالقات الكردستانية 

وتمنى لهم النجاح فـي   ملمسؤولياته
وبعدها استعرض وضـع  ، مهمتهم 

شعبنا الكردي في سوريا وحركتـه  
وفي نهاية اللقـاء  ،  الوطنية الكردية

الطرفان على تطوير العالقـات   أكد
     .الثنائية بين الحزبين الشقيقين 

وبمناسبة ذكرى تأسيس الحزب  -*
زار ممثل حزبنا على رأس  الشقيق

لرفاق وأعضاء وفد ضم العديد من ا
فرع هولير لحزبنـا مقـر الحـزب    

ــديم التهــ  ــد تق ــقيق وبع اني الش
 وجـه والتبريكات بمناسبة التأسيس 

الرفيق ممثل الحزب برقية للحـزب  
قدم فيها تهاني قيادة وقواعد ، الشقيق 

وأنصار الحزب لألخوة في الحـزب  
  .الشيوعي الكردستاني

 
  ..... ةودي اتلقاء @      

ك بـين ممثليـة   عقد لقاء مشتر -*
، التركمـان   إصالححزبنا وحركة 

 وذلك في مقـر المكتـب السياسـي   
حيث اسـتعرض  ،  الصديقللحزب 

الطرفان األوضاع الدولية والكرديـة  
والكردستانية ومعوقات تنفيذ المـادة  

، من دستور العراق الفيدرالي  ١٤٠
ضرورة تنفيذ المادة المذكورة  وأكدا

، قيةمن الدستور خدمة للشعوب العرا
ولقطع دابر التدخالت الخارجية فـي  

 وأكـد ، الشؤون الداخليـة للعـراق   
 إقامــةالطرفــان علــى ضــرورة 

الديمقراطية فـي منطقـة    ألألنظمة
الشرق األوسط وخاصة الـدول ذات  

ممارسـة  ضمان و، التعددية القومية 
كافة الشعوب واألقليـات لحقـوقهم   
المشروعة حسب العهدين الـدوليين  

ي تقرير مصيرها وحقوق الشعوب ف
، إطار دول تعددية ديمقراطيةضمن 

كــل دولــة حســب خصوصــياتها 
وفـي نهايـة   ، وظروفها المشخصة

الطرفــان علــى دوام  أكــداللقــاء 
اللقاءات وتبـادل وجهـات النظـر    
وتمتين العالقات الثنائية بين الحزبين 

  .الصديقين
 ممثل الحـزب مـع  زار الرفيق  -*

وفد من منظمة حزبنا فـي هـولير   
لحـزب  تب العالقات الكردستانية لمك

 إيـران  -الديمقراطي الكردسـتاني 
واستقبلوا من قبـل رئـيس مكتـب    
العالقات األخ رستم جهانكيري وعدد 

، مكتـب العالقــات   أعضــاءمـن  
واستعرض الطرفان المستجدات على 

، الساحتين الدوليـة والكردسـتانية   
، وحركته لشعب الكردي ا وأوضاع

الطرفان علـى   أكدوفي نهاية اللقاء 
القـات  ضرورة تطوير وتمتـين الع 
 تنالقضـي الثنائية بين حزبينا خدمـة  

  .القومية 
  

  العالمي  المشاركة في يوم الطفل@ 
   
 بمناسبة يوم الطفل العالمي وبنـاءً  

على دعوة منظمة رعاية الطفولة في 
كردستان شارك عدد من براعم فرقة 

في الرحلـة  ،  ميديا للفلكلور الكردي
المنظمـة  التي رعتهـا  ، ستانيةالكرد

 أطفـال  فيها حيث شارك،  المذكورة
 إجــراءوتـم   ، األجـزاء األربعــة 

المسابقات والدبكات وتوزيع الجوائز 
وكــان لبراعمنــا علــى الفــائزين 

وفي نهاية الرحلة وبعـد  ، جائزتين 
ممثل  من قبل،  أطفالناتم استالم  أن

علـى   أعضاء المنظمـة  أكدحزبنا 
واالستمرار فـي  التواصل ضرورة 

الـرحالت الترفيهيـة    إقامة مثل تلك
  .  لما لها من فوائد كثيرة ألطفالنا 

تنظـيم   أولتأسيس ذكرى @      
  .... كردي في سوريا

  
وفد كبيـر   معشارك ممثل حزبنا   

هـولير فـي   من منظمة حزبنا في 
الحــزب  أقامهــااالحتفاليــة التــي 

الديمقراطي الكـردي فـي سـوريا    
بمناسبة الذكرى ،  لشقيقا )البارتي (

الواحــدة والخمســين لتأســيس أول 
والتـي  ، حزب كردي في سـوريا  

العاصـمة  صالة ميديا في أقيمت في 
ممثل حزبنـا كلمـة    وألقى، هولير 

بين فيها بأن ، معبرة باللغة الكردية 
حزبنا هو امتداد طبيعي ألول تنظيم 

 وأبنـاء هنأ الرواد األوائـل  وكردي 
، تـه الوطنيـة   شعبنا الكردي وحرك

في ترتيب البيـت   اإلسراعوطالبها 
 ،وبناء المرجعية الكرديـة ، الداخلي 

حيـــث المتغيـــرات العاصـــفة 
تنتظرنـا لمعالجـة    والمتسارعة ال

االختالفــات الشخصــية والحزبيــة 
وبهذه المناسبة قدمت فرقة ، الضيقة 

جميلـة   أغنيةميديا للفلكلور الكردي 
وكانـت موضـع   أطربت الحضور 

  .قبلهم ن من استحسا
  

  بغداد وأنقرة تتفقان
  على إقامة منطقة حرة في زاخو

  
اتفق العراق وتركيا علـى إقامـة     

منطقة تجارة حرة بين البلـدين فـي   
  . كردســتانمنطقــة زاخــو بــإقليم 

وجاء االتفاق خالل لقاء بين نائـب  
رئيس الوزراء العراقي برهم صالح 
وفدا تركياً برئاسة وزيـر التجـارة   

في بغـداد   ورشات توزمانكالتركي 
أمس انصب على تطـوير وتـدعيم   

  .العالقات بين العراق وتركيا
وذكرت البيان اإلماراتية إن مصادر  

في مكتب نائـب رئـيس الـوزراء    
جرى خالل «العراقي قالت أمس انه 

اللقاء الذي حضره وزير التجارة عبد 
الفالح السوداني ووزيـر الكهربـاء   

خارجيـة  كريم وحيد ووكيل وزارة ال
لبيد عباوي، بحث العالقات المشتركة 
بين العراق وتركيـا وخاصـة فـي    

 .»المجالين االقتصادي والتجاري
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