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  داغی ره ر قه هۆمه ... 2006ری  مبه  دسه کوردستان ک له کۆمه

 
 بۆ  وه ڕانه گه 2006 /12 / 5ڕۆژی ، )داغی ره ر قه زیز و هۆمه  نوری ئه سروه (ک ندامی کۆمه دوو ئه

 بواری  له، یان م چاالکیانه ولر ئه کانی سلمانی و هه  شاره کدا له یه فته ی هه  ماوه له. کوردستان
  :نجامدا ئه، می فرکاریدا  سیسته ردن و چاکسازی لهکارک

 و  وه که نه  دی که ی ڕۆژگار له  قوتابخانه له، ستریدلیندگرن ی ئه ردانی پۆژه سه 12 / 7 
ڵ   گه کردن له ه ی کارکردن و چۆنتی مامه ر شوه  سه  له که مامۆستایانی قوتابخانه ڕنماییکردنی

 . قوتابیاندا
تی  ی حکومه رده روه پهزیری  ڵ وه  گه  لهی چاوی س رنامه  به اریکردن لهدش  به12 / 8 

 . فیزیۆنی کوردسات له  ته  لهکوردستان
 . ی کوردستانی نوێ ڵ ڕۆژنامه  گه وتنک له  چاوپکه12 / 9 
 .  رده روه فیزیۆنی په له  ته ت له ی دیداری تایبه رنامه  به شداریکردن له  به12 / 10 
ران و چاودرانی  به ڕوه بۆ به رده  روه می په سیستهی ڕیفۆرمی  رباره مینارک ده سی12 / 11 

 . کانی شاری سلمانی ندییه ندی و دواناوه یی و ناوه  ئاماده قوتابخانه
  که، ی کوردستانی نوێ پاشکۆی رۆژنامه،  رده روه ی په نامه فته ڵ هه  گه  دیدارک له12 /11 

 .  وه بته ممان بوده کشه رۆژانی یه
ران و چاودرانی  به ڕوه بۆ بهرده  روه می په ی ڕیفۆرمی سیسته رباره ده سیمینارک 12 / 12 

 . ولر کانی شاری هه ندییه ندی و دواناوه یی و ناوه  ئاماده قوتابخانه
 . رمی کوردستان تی هه رزش و الوانی حکومه زیری وه ڵ وه  گه وتنک له  چاوپکه12 / 12 
 . رمی کوردستان تی هه ی حکومه دهر روه زیری په ڵ وه  گه وتنک له  چاوپکه12 / 12 
 . فیزیۆنی زاگرۆس له  ته ی کوردستان له ی سپیده رنامه  به شداریکردن له  به12 / 13 
 . فیزیۆنی زاگرۆس له  ته ی دیدار له رنامه  به شداریکردن له  به12 / 13 

  
  .  وه ڕانه  بۆ سوید گه2006 / 12 / 13ک ڕۆژی  ندامانی کۆمه ئه


