زانکۆی ییەڵ  -ئنستیتیوتی چاکسن بۆ کاروبارە جیهانیەکان

وتار لە الیەن جەنابی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان
بە وتارێکی جەنابی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان چوار زنجیرەی گفتوگۆ و سێمینار لە ڕێگای ڤێرچواڵ
و ئەنتەرنێتەوە پێشکەش دەکەین لە ڕۆژی  ١٣/٤/٢٠٢١کاتژمێر  ١٢:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کاتژمێر  ١٩:٠٠ئێوارە
بەکاتی کوردستان).

کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
زنجیرەیەک گفتوگۆ کە لە چوار بەش پێکدێت بە هاوبەشی لە نێوان رێکخراوی
دادپەروەری بۆ کورد و ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروبارە جیهانیەکان سپۆنسەر
کراوە
---------------------------------------------------------------------------"ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروبارە جیهانیەکان" بەهاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی "دادپەروەری بۆ کورد" زنجیرەیەک
گفتوگۆ کە لە چوار بەش پێکدێت رێکدەخات لە ژێر ناونیشانی "کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست".
کاتی دەستپێکردنی کۆنفرانسەکە ڕۆژی سێشەممە  ١٤/٤/٢٠٢١کاتژمێر ١٢ی بەکاتی ئەمریکا کە دەکاتە کاتژمێر
 ١٩:٠٠بەکاتی کوردستان .بە وتاری سەرەکی لە الیەن جەنابی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان
دەستپێدەکات.
پاشان گفتوگۆکان بە بەژداری ژمارەیەک کەسایەتی نایابی ئەمریکا و ئەوروپا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەڕێوەدەچێت
لەوانە نوێنەری ئاستبەرزی کورد لە عێڕاق و سووریاوە .لەم لینکە زانیاری زیاتر دەربارەی بەژداربوان بخوێنەرەوە.
زنجیرە گفتوگۆکان هەموو سێشەممەیەک لە کاژێر  ١٢:٠٠بۆ  ١٣:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کە دەکاتە  ١٩:٠٠بۆ ٢٠:٠٠
بەکاتی کوردستان) لە نێوان  ١٤/٤/٢٠٢١بۆ  ٤/٥/٢٠٢١لە ڕێگای ڤێرچواڵ و ئەنتەرنێتەوە ئەنجام دەدرێن.

زنجیرە سێمینارەکان:

بابەت :رێکخراوی (دادپەروەری بۆ کورد)
سێ شەممە  ١٣/٤/٢٠٢١کاتژمێر  ١٢:٠٠بۆ  ١٣:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کاتژمێر  ١٩:٠٠بۆ  ٢٠:٠٠بەکاتی هەولێر)

وتاری سەرەکی بۆ کردنەوەی کۆنفرانسەکە:
نێچیرڤان بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێڕاق

مۆدەرەیتەر و رێکخەری گفتوگۆ:
ئێما سکای ،گەورە توێژەرەوە و بەڕێوبەری گشتی ،پرۆگرامی مۆریس گرینبێرگی جیهانی ،ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروبارە
جیهانیەکان ،زانکۆی ییەڵ.
بەژداربوانی گفتوگۆ:
تۆماس کاپاڵن  -سەرپەرشتیار و بەڕێوبەری گشتی رێکخراوی (دادپەروەری بۆ کورد).
بێرنارد هێنری لێڤی  -نووسەر و سەرۆکی رێکخراوی (دادپەروەری بۆ کورد).
---------------------------------لێرە ناوی خۆت بنووسە بۆ ئەم پانێڵە

کێبڕکێی هێزە هەرێمیەکان و کورد
سێ شەممە  ٢٠/٤/٢٠٢١کاتژمێر  ١٢:٠٠بۆ  ١٣:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کاتژمێر  ١٩:٠٠بۆ  ٢٠:٠٠بەکاتی هەولێر)
مۆدەرەیتەر و رێکخەری گفتوگۆ:
ئێما سکای  ،گەورە توێژەرەوە و بەڕێوبەری گشتی ،پرۆگرامی مۆریس گرینبێرگی جیهانی ،ئنستیتیوتی جاکسن بۆ
کاروبارە جیهانیەکان ،زانکۆی ییەڵ.
بەژداربوانی گفتوگۆ:
ژەنەڕاڵ دەیڤد پەترایۆس گەورە توێژەرەوە لە ئنستیتیوتی جاکسن ،زانکۆی ییەڵ؛ بەڕێوبەری گشتی ئنستیتیوتی جیهانی
KKR
باڵوێز دنیس رۆس توێژەرەوەی نایابی ولیام داڤدسن ،ئنستیتیوتی واشنتن بۆ سیاسەتەکانی ڕۆژهەاڵتی نزیک
--------------------------------لێرە ناوی خۆت بنووسە بۆ ئەم پانێڵە

بۆچوونی کوردی لە ناوچەکەدا
سێ شەممە  ٤/٢٧/٢٠٢١کاتژمێر  ١٢:٠٠بۆ  ١٣:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کاتژمێر  ١٩:٠٠بۆ  ٢٠:٠٠بەکاتی
هەولێر)
مۆدەرەیتەر و رێکخەری گفتوگۆ:
رۆری ستیوارت گەورە توێژەرەوەی ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروبارە جیهانیەکان
بەژداربوانی گفتوگۆ:
بەیان سامی عەبدولرەحمان ،نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا
سینام موحەمەد ،نوێنەری ئەنجومەنی سووریای دیموکرات لە ئەمریکا
--------------------------لێرە ناوی خۆت بنووسە بۆ ئەم پانێڵە

ئایا ئەمریکا پێویستی بە ستراتیژیایەکی نوێ هەیە بەرامبەر بە عێڕاق،
سووریا ،و کورد؟
سێ شەممە  ٤/٥/٢٠٢١کاتژمێر  ١٢:٠٠بۆ  ١٣:٠٠بەکاتی ئەمریکا (کاتژمێر  ١٩:٠٠بۆ  ٢٠:٠٠بەکاتی هەولێر)

مۆدەرەیتەر و رێکخەری گفتوگۆ:
جەنین دی جیۆڤانی ،گەورە توێژەرەوە لە ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروباری جیهانی ،زانکی ییەڵ.
بەژداربوانی گفتوگۆ:
باڵوێز رۆبەرت فۆرد ،گەورە توێژەرەوە لە ئنستیتیوتی جاکسن بۆ کاروباری جیهانی ،زانکی ییەڵ.
کێنس پۆالک ،زانا و توژەرەوەی هەمیشەیی ،ئنستیتیوتی ئنتەرپرایسی ئەمریکی
--------------------------لێرە ناوی خۆت بنووسە بۆ ئەم پانێڵە

زانیاری زیاتر لەسەر رێکخراوی (دادپەروەری بۆ کورد)
(دادپەروەری بۆ کورد) ڕێکخراوێکی بێ قازانجی خێرخوازیە بۆ بانگەشە کردن کە هەوڵ بۆ ناساندن و زیادکردنی
ئاگابوونی ڕای گشتی ئەمریکا دەدات دەربارەی دۆز ،سیاسەت ،مێژوو ،و کەلتووری کورد.

