بةُاوى خوداى بةخشِدةو ًئسةباْ
بةُاوى طةهةوة
ثةزهةًاُي كوزدضتاْ ـ عيَساق
ثاهَثشت بة حوكٌى ًاددةكـاُى  )132 ،121 ،115 ،112 ،111 ،110 ،106 ،105 ،13 ،1هـة دةضـتوزى كاًـازى
عيَساقــي ديــدزاهَى ضــاهَى  ،2005و حــوكٌى بسةطــةى  )1هــة ًــاددةى )56ى ياضــاى ثةزهــةًاُى
كوزدضتاْ ـ عيَساقى ذًازة )1ى ضاهَى 1992ى ٓةًوازكساوو ،ثشت بـةوةى ةةووًـةُى وةشيساُـى
ٓــةزيٌَى كوزدضــتاْ ـ ع َيــساق ثيَشلةوــى كــسدووةو وةن ديََــةديَلسدُيَم بــا حــوكٌى ًــاددة
)40ى ياضاى ذًازة )1ى ضاهَى  2013ياضـاى بوددـةى طشـتيي ٓـةزيٌَى كوزدضـتاْ ـ عيَـساق بـا
ضاهَى دازايي  ،)2013ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ـ عيَـساق هـة داُيشـتِى ةاضـايى ذًـازة )10ى طسيَـدزاو
هة زيَلةوتى  2013/4/23بسةيازى دةزضوواُدُى ةةَ ياضايةى دا:
ياضاى ذًازة )5ى ضاهَى 2013
ياضاى ديازيلسدْ و وةزطستِى وايطتة دازاييةكاُى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ـ عيَساق هة دآاتة ةيتيخادييةكاْ
بةوى يةكةَ
ثيَِاضةكاْ
ًاددةي يةكةَ:
ًةبةضتى ةةَ ياضاية هةَ شازاواُةى خوازةوةً ،اُاكاُى بةزاًَةزياُة:
يةكةَ :حلوًةتى ةيتيخادى :حلوًةتى كاًازى عيَساقى ةيتيخادى.
دووةَ :دةضتوز :دةضتوزى كاًازى عيَساقى ديدزةاهَى ضاهَى .2005
ضيَيةَٓ :ةزيٍَٓ :ةزيٌَى كوزدضتاْ ـ عيَساق.
ضوازةَ :ثةزهةًاْ :ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ـ عيَساق
ثيَِجةَ :ةةووًةُى وةشيساْ :ةةووًةُى وةشيساُى ٓةزيٍَ.
وةوةَ :دآاتةكاُى ُـةو و طـاش :دآاتـةكاُى حلوًـةتى ةيتيخـادى وةدةضـتٔاتوو هـة ثس ضـة
ُةوتيةكاْ و هة ُيَواُيشياُدا دس وساوةكاُى ُةو و طـاشو بـةزوبوَ و دةضـتلةوتةكاُى
تسى طسيََةضتة ُةوتيةكاُى طسيَدزاو هةطـةيَ كاًثاُيـا بيـاُى و خاًاهَيـةكاْ هـة يـةْ
حلوًةتى ةيتيخادى ياْ حلوًةتى ٓةزيٌَةوة.
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حةوتـــةَ :خشـــتةى خةزديـــةكاْ :خشـــتةى بـ ـسةى خةزديـــة دـــةزًاُسةةواو ضـــةزوةزييةكاُى
ٓاوثيَضــلساو هةطــة َي ياضــاكاُى بوددــةى طشــتيي ضــا َُةى ةيتيخــادى هةوةتــةى ضــاهَى
2004ةوة.
ٓةوتةًَ :ةبةضت هةَ شازاواُةى داديَّ ًاُاكاُى بةزاًَةزياُة كة هـة ًـاددةى يةكـةًى ياضـاى
ُةو و طاشى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  -عيَساقى ذًازة )22ى ضـاهَى 2007دا ٓـاتووةُ :ـةو ،
ُةوتى خاو ،طاش ،طاشى ضسووتى ،كيَوَطةى ُةو  ،كيَوَطةى ٓةُووكةيي ،كيَوَطةى دآـاتوو،
ثس ضة ُةوتيةكاْ)

بةوى دووةَ
ةاًاوةكاُى ياضا

ًاددةى دووةَ:
ةاًاوى ةةَ ياضاية بسيتية هة:
يةكةَ :ويَِةكيَشاُى ًيلاُيصًى ياضايي با ديازيلسدْ و وةزطستِـى ًادـة دازاييـةكاُى وايطـتة
با ٓةزيٍَ هة ُيَو دآاتة ةيتيخادييةكاُداو ،دةخسيَِة ُيَو بوددةى طشتى ٓةزيٌَةوة.
دووةَ :بةتواُاكسدُى ٓةزيٍَ با وةزطستِى وايطتة دازاييـةكاُى هـة دآاتـةكاُى ُـةو و طـاش
وةن خاياْ عةيِى وت) ياْ بة كاش بةطويَسةى دةضتوز.
ضـ ـيَيةَ :وةزطستِـــى وايطـــتةكاُى ٓـــةزيٍَ هـــة بةخشـــز و كاًـــةن و قـــةزشى ُيَودةوهَـــةتى
ثيَشلةولساو بة حلوًةتى ةيتيخـادى ةـةويث ثاهَثشـت بـة بةُـدى يةكـةَ هـة ًـاددةى
)106ى دةضتوز.
ضوازةَ  :وةزطستِى ثشلى ٓةزيٍَ هة ٓةز دآـاتيَلى تـسى يـاْ قـةزةبوويَلى وةزطـةاو هـة يـةْ
حلوًةتى ةيتيخاديةوة.
ثيَِجــةَ :دابيِلسدُــى ًيلــاُيصًى ثيَويطــت بــا وةزطستِــى وايطــتةكاُى ٓــةزيٍَ هــة بوددــةى
ةيتيخـــادى بـــة هةبةزضـــاوطستِى ةـــةو بـ ـسةة ثازاُـــةى كةهةكةبووُـــةو ُـــةدزاوْ وةن
خةزديـــةكاُى ضـــةزوةزيي و دـــةزًاُسةةوايي ٓـــاتوو هـــة ُيَـــو بوددـــةى ةيتيخاديـــةوة
هةوةتةى ضاهَى 2004ةوة.
وةوــةَ :وةزطستِــى قــةزةبووة وايطــتةكاُى ٓــةزيٍَ هــةو شياُاُــةى كــة دةزةــةواًى ةــةو كــازة
ضــتةًلازاُةى زذيٌَــى ثيَشــوو بــووْ هــة زيَطــةى داثواضــيِى بةكاًــة َي و ديِاضــايدو
ثس ضةكاُى ةةُفاي و ضياضةتى شةوى ضووتيَِساو بةطويَسةى بسةطةى يةكـةَ هـة ًـاددةى
)112ى دةضتوز.
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حةوتــــةَ :دةضــــتةبةزكسدُى دادثــــةزوةزيي هــــة دابةوــــلسدُى دآاتــــة ةيتيخادييــــةكاْ بــــا
ًطــاطةزكسدُى ثازاضــتِى يــةكسةيصيي طـــةو عيَــساق و دةوهَةتــة ةيتيخادييةكــةى بـــة
طوواويي هةطةيَ ًاددةى يةكةًى دةضتوز.

بةوى ضيَيةَ
ًادة دازاييةكاُى ٓةزيٍَ
ًاددةى ضيَيةَ:
ٓةزيٍَ ًادى ٓةية هة:
يةكةَ :ثشليَلى دادثةزوةزاُـة هـة دآاتـةكاُى ُـةو و طـاشى دةزٓيَِـساو هـة ضـةزتاثاى عيَـساق
بةًةزديَم بطوويَت هةطةيَ دابةوَووُى داُيشتوواْ تيايدا ثاهَثشت بـة ٓـةز يـةن هـة
ًاددةى )111و بةُدى يةكةَ هة ًاددةى )112ى دةضتوز.
دووةَ :ثشليَلى دادثةزوةزاُة هة ضةزدةَ دآاتة وةزطةاوةكاُى تسى ةيتيخاديي و بةخشـز و
كاًــةن و قــةزشة ُيَودةوهَةتيــةكاْ تــاوةكو حلوًــةتى ٓــةزيٍَ بتواُ َيــت بــة ةــةزن و
بةزثسضيازيَتى خاى ٓةهََطتيَت ثاهَثشت بة بةُدى ضيَيةَ هة ًاددةى )121ى دةضتوز.
ضيَيةَ :ثشليَلى ضةزباز هة دآاتةكاُى ُةو و طاش با قةزةبووكسدُةوةى ةةو شياُاُةى كـة هـة
دةزةةواًى كسدةكاُى زذيٌَى ثيَشوو هيَيلةوتووة ،ثاهَثشت بة بةُدى يةكةَ هة ًـاددةى
)112ى دةضتوز.
ضوازةَ :بةودازييلسدُى كسدازةكيي هـة ثيَلٔيَِـاْ و ةةُـداًيَتى دةضـتةي طشـتيي ضـاوديَسى و
دابيِلسدُـى دآاتــة ةيتيخاديــةكاْ هــة زيَطــةى ُويَِةزايــةتى كسدُــى ٓــةزيٍَ تيايــدا بــة
وازةشاو ُويَِةز بةطويَسةى حوكٌى ًاددة )106ى دةضتوز.
ثيَِجةَ :داواكسدْ هة حلوًةتى ةيتيخادى با تةواوكسدُى ةةو ياضاياُةى ٓاوبةوى كسدازةكيي
هــة بــةزيَوةبسدُى دةو َهــة و داًــةشزاوةكاُى بةزدةضــتة دةكــةْ ثاهَثشــت بــة حــوكٌى
ًاددة )105ى دةضتوزو دووزخطتِةوةى شياْ هة ًادة دازايي و ةابوزييـةكاُى ٓـةزيٍَ و
داُاُى ياضاى دابةولسدُى دآاتةكاُى ُةو و طاش ثاهَثشت بة بسةطةى يةكـةَ هـة ًـاددة
)112ى دةضتوز با خيَساكسدُى طةوةضةُدْ هة ٓةزيٍَ و ثازيَصطاكاُدا.
وةوةَ  :بةوـدازييلسدُى كسدازةكيـي هةطـة َي حلوًـةتى ةيتيخـادى بـا بـةباشازةكسدُى ُـةو و
طاشى بةزٓةًٔيَِساو هة كيَوَطة ٓةُووكةييـةكاْ ،وة بـة ةز هَـى تاقاُـةى ح ـسي) خـاى
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ٓةهََطـــتيَت هـــة بـــةزيَوةبسدُى كيَوَطـــة دآاتووةكـــاْ هـــة ٓةزيٌَـــدا هـــة ُيَواُيشـــياُدا
بةباشازةكسدُى ُةو و طاشى بةزٓةًٔيَِساو هيَياْ ،كة ٓـةزيٍَ هيَـى بيََةوـلساوة بـةٓاى
زةةتلسدُةوةى حلوًةتى ةيتيخادى و ٓةهَِةضتاُى بـة بيِيِـى ةز هَـى ةةزيَياُـةى خـاى
هة ويَِةكيَشاُى ضياضةتى ضرتاتيجى ثيَويطت با ثةزةثيَـداُى ضـاًاُى ُـةو و طـاش كـة
هة بةُدى دووةًى ًاددةى )112ى دةضتوزدا ةاًاذةى باكساوة.
حةوتةَ :ثشليَلى دادثةزوةزاُةى هة ُةو و طاشى خـاوو بةزٓةًـة ُةوتيـةكاُى دابيِلـساو بـا
بــةكازبسدْ هــة ضــةزتاثاى ع َيــساق ،بــا تــةزخاْ بلس َيــت بةًــةزديَم بطوو َيــت هةطــةيَ
دابةوــَووُى داُيشــتواْ تياييــداو بــة هةبةزضــاوطستِى بــازود خى تايَــةتيي ٓــةزيٍَ و
بسدُى زةواهَةتةكاُى دياكازيي.

بةوى ضوازةَ
بِةًاكاُى ديازيلسدُى ًادة دازاييةكاُى ٓةزيٍَ

ًاددةى ضوازةَ:
يةكةَ :زيَرةى  )%17حةظدة هةضةدى ًتٌاُـةثيَلساو هـة ياضـاكاُى بوددـةى ةيتيخـادى دةبيَتـة
بِةًايةن با ديازيلسدُى ثشلى ٓـةزيٍَ هـة كـاى طشـتى خةزديـةكاُى بةطةزةخطـ و
خةزديــةكاُى ثس ذةكــاُى وةبــةزٓيَِاُى بوددــةى طشــتيي ضــا َُةى ةيتيخــادى تــاوةكو
ضةزذًيَسييَلى داُيشتواُى طشتى هة عيَساقدا ةةواَ دةدزيَت ،وة ٓةزيٍَ ٓةًاْ زيَـرةى
هةًاُةى خوازةوةى دةبيَت:
أ -ضةزدةًى دآاتةكاُى بوددةى طشتيي ةيتيخـادى هـة ُيَواُيشـياُدا دآـاتى وةدةضـتٔاتوو هـة
ٓةُازدةكسدُى ُةوتى خاو.
ب -ضةزدةًى ُةوتى خاوى ثا َوتـةكساوو دابيِلـساو بـا بـةكازبسدْ هـة ضـةزتاثاى عيَساقـدا هـة
ُيَواُيشــياُدا ُــةوتى خــاوى ثيَويطــت بــا بةطةزةخطــتِى ويَطــتطةكاُى بةزٓــةًٔيَِاُى
كازةبا.
دـــ -ضــةزدةًى خةزديــةكاُى دــةزًاُسةةواو ودابيِلساوةكــاُى ةاوةداُلسدُــةوةو طةوــةثيَداُى
ثس ذةكــاُى ثازيَصطاكــاُى ٓــةزيٍَ و ش َيــدة وةدةضــتٔاتووةكاُى دآاتــةكاُى ُــةوتى خــاوى
ٓـــةُازدةكساوو دابيِلساوةكـــاُى خةزديـــة ضـــةزوةزييةكاُى دةضـــتة ٓةزيٌَايةتيـــةكاُى
ٓاوويَوة هةطةيَ دةضـتة ةيتيخاديـةكاُى ثيَلٔـاتوو هـة ضـةز كايةتى ٓـةزيٍَ ،ثةزهـةًاْ،
ةةووًةُى وةشيساْ ،ضةز كايةتى ةةووًـةُى وةشيـساُْ ،ووضـيِطةى ديَطـسى ضـةز ن
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وةشيــساْ ،طــازدى ٓــةزيٍَ ثيَشــٌةزطة) ،ةةووًــةُى ثازاضــتِى ةاضايشــى ُيشــتيٌاُيي،
دةضتةى ًادةكاُى ًس ظ ،دةضتةى دةضثاكى ،زةطةشُاًةو ضِووز ،و دةشطاى ةاضايث).
دووةَ :ثيَويطتة هةضةز وةشازةتةكاُى دازايي و ةابوزى ،و ثالُداُاْ ،و ضاًاُة ضسووتيةكاْ هـة
ٓةزيٌَدا ةةوةى هة أ ،ب ،ج)ى بسةةطـةى يةكـةًى ةـةَ ًاددةيـةدا ةاًـاذةي بـاكساوة بـة
ٓةًآةُطى هةطةيَ يةُة ثةيوةُدازةكاُى تسى ٓةزيٍَٓ ،ةذًاز بلةْ.

ضيَيةَ:
أ -ضةزبازى ثشلى ثازيَصطاكاُى ٓةزيٍَ هـة ثـرت د زى ُـةوتى خـاوى ٓـةُازدةكساو هـة ٓةزيٌَـدا
هةوةتةى ضاهَى 2009وة ،ةةوا ٓةزيٍَ وايطتةى د زيَلى ٓةية هة ٓـةز ثرت د زيَلـى ٓـةز
بــةزًيويَلى ُــةوتى خــاو و ً )150ــةتس ض ـيَجاى طــاشى بةزٓــةًٔيَِساوو ثا َوتــةكساو يــاْ
دابيِلساو با بةكازبسدْ هة ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَدا ،بـة ًـةزديَم ةـةَ وايطـتاُة هـة يـةْ
وةشازةتــى ضــاًاُة ضسووــتيةكاْ بــةطويَسةى ضــتاُدةزة ًتٌاُــةثيَلساوةكاُى حلوًــةتى
ةيتيخادى ٓةذًاز بلسيَّ.
ب -ةــةو دآاتاُــةى بــةكسداز هــة ًــةزشة ضــِووزيةكاُى ثازيَصطاكــاُى ٓــةزيٍَ دةضــتةبةزكساوْ
دةطةزةيَِدزيَِــةوةو بــة وــيَويةكى كــوزتلساوةيي ح ــسي) بــا ةاًادةضــاشيي و دووبــازة
ةاوةداُلسدُةوةى ًةزشة ضِووزييةكاُى ضةز بة ٓةز ثازيَصطايةن تةزخاْ دةكسيَّ.
دـــ -ةةووًــةُى وةشيــساْ بــة ثةضــةُدكسدُى ثةزهــةًاْ ،تايَةتةُــد دةب َيــت بــة ديــازيلسدُى
ضـــاُيةتى ًاًةهَـــةكسدْ هةطــةيَ دآاتـــة وةزطةاوةكـــاْ هـــة يـــةْ ٓةزيٌَـــةوة ،ةـــةويث
بةطويَسةى حوكٌةكاُى ةةَ ياضاية.
ضوازةَ :ثيَويطتة هةضةز ةةووًةُى وةشيـساْ هيَرُةيـةكى وةشازيـي ثيَلَٔيَِيَـت بـة ًةبةضـتى
خةًالُــدُى قــةزةبووة وايطــتةكاْ بــةثيَي بسطــةى ضـيَيةًى) ًــاددةى ضـيَيةًى ةــةَ
ياضاية بة بسةة ثازة ى كاش ياْ بةوةى بةزاًَةزياُـة هـة عـةيِى وـت هـة ُـةوتى خـاوى
ٓةزيٍَ بة ًةزديَم ةةو قةزةبووة وايطتاُة بة قيطتى ضا َُة هة ًاوةيـةن كـة هـة )5
ضايَ هة زيَلةوتى بةزكازبووُى ةةَ ياضاية تيَثة ةز ُةكا  ،بدزيَِةوة.
ًاددةى ثيَِجةَ:
ثيَويطــتة هةضــةز ةــةو وةشازة و ةــةو يةُاُــةى هــة ًــاددة ضــوازى ةــةَ ياضــايةدا ةاًاذةيــاْ
باكساوة هة ًاوةيةن كـة هـة  ) 60وةضـت ز ذ هـة زيَلـةوتى بـةزكازبووُى ةـةَ ياضـايةدا تيَثـة ةز
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ُةكا  ،ةةزكةكاُياْ تةواو بلةْ و زاثازةتى كاتايياْ ثيَشلةوى ةةووًةُى وةشيساُى بلةْ بـا
ثةضةُدكسدُياْ هة ًاوةيةن كة هة  )30ضى ز ذ هة زيَلةوتى طةيشتِى بـا ةةووًـةْ ،تيَثـةزة
ُةكا .

بةوى ثيَِجةَ
زيَلازةكاُى وةزطستِى ًادة دازاييةكاُى ٓةزيٍَ
ًاددةى وةوةَ:
يةكةَ :ثيَويطتة هةضةز ةةووًةُى وةشيساْ ثاش ديازيلسدْ و خةًالُدُى ًادـة دازاييـةكاُى
ٓــةزيٍَ بــةطويَسةى حوكٌــةكاُى ةــةَ ياضــاية داوا هــة حلوًــةتى ةيتيخــادى بلــا بــة
داُةوةى وايطتة دازايية خةًويَِدزاوةكاْ بـةثيَى ياضـا هـة ًـاوةى ُ )90ـةوة ز ذ هـة
زيَلــةوتى ثيَسةاطةياُــدُى بــة داواكازييةكــة و ٓةهَطــاُى بــة داُــاُى ياضــاى دابةوــلسدُى
دآاتةكاُى ُةو و طاش ثاهَثشت بة بةُدى يةكةَ هة ًاددةى )112ى دةضتوز.
دووةَ :هة حاهَةتى ةاطادازُةكسدُةوةى حلوًةتى ٓةزيٍَ هة يـةْ حلوًـةتى ةيتيخاديـةوة بـة
ةاًادةبووُى با داُوضـتاْ دةزبـازةى وايطـتةكاُى ٓـةزيٍَ ،هـة ًـاوةى  )30ضـى ز ذ هـة
زيَلةوتى وةزطستِى داواكازييةكةى ٓةزيٍَ ياْ بةضةزضـووُى ُ )90ـةوة ز ذ بةضـةز
زيَلةوتى دةضتثيَلسدُى داُوضتاْ بةبىَ طةيش بة ثيَلٔاتِيَم هة ُيَواْ ٓةزدوو يـةْ
ياْ زةةتلسدُةوةى داواكازييةكاُى ٓةزيٍَ بـة وـيَوةيةكى ُاةاوـلسا يـاْ ةاوـلسا يـاْ بـ َى
دةُطَووْ هـة ةاضـتيةوة ،ةـةوا ثيَويطـتة هةضـةز حلوًـةتى ٓـةزيٍَ ةـةو زيَلازاُـةى بـة
طوواوياْ دةبيِيَـت بـةثيَى حوكٌـةكاُى ةـةَ ياضـاية بـا وةزطستِـى ًادـة دازاييـةكاُى
خــاى بطسيَتةبــةز هــة ُيَواُيشــياُدا بةزٓــةًٔيَِاْ و ٓــةُازدةكسدْ و دس وــتِى ُــةوتى
خاوو طاش با ثسةكسدُةوةى ضةزدةَ ةـةو وايطـتاُةى كـةوا حلوًـةتى ةيتيخـادى خـاى
دةطس َيــت هــة داُــةوةياْ ،بــةز هــة بــةزكازبووُى ةــةَ ياضــايةوة ب َيــت يــاْ هــة دواى و
ةاطادازكسدُةوةى ثةزهةًاْ هيَيةوة.
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ًاددةى حةوتةَ:
حلوًةتى ٓةزيٍَ هةو بسةيازو زيَلازاُةى بةثيَى ةةَ ياضـاية دةياُطسيَتةبـةز ثابةُـد دةبيَـت بـة
حوكٌةكاُى ياضاى ُةو و طاشى ذًازة )22ى ضاهَى  2007هة ُيَواُيشياُدا ًاًةهَةكسدُى هةطـةيَ
دآاتــة وةزطةاوةكــاْ و ٓةهَدةضــتيَت بــة بةزثسضــيازيةتيةكاُى بــةثيَى ثسُطــيا و ضــتاُدةزة
تايَةتةكاُى دةضثيَشخةزى وةدادية هة ثيشةضاشيية دةزٓيَِساوةكاْ .)EITI
ًاددةى ٓةوتةَ:
كاز بة ٓيض دةقيَلى ياضايي ياْ بسةيازيَلى ُاكان هةطةيَ حوكٌةكاُى ةةَ ياضايةدا ُاكسيَت.

ًاددةى ُايةَ:
وةشيــسى ضــاًاُة ضسووــتيةكاْ بــة ٓةًآــةُطى هةطــة َي وةشيــسى دازايــي و ةــابوزى بــاى ٓةيــة
زيٌَِايي ثيَويطت با ةاضاْ ديََةديَلسدُى حوكٌةكاُى ةةَ ياضاية دةزبلا .
ًاددةى دةيةَ:
ثيَويطــتة هةضـــةز ةةووًـــةُى وةشيــساْ و يةُـــة ثةيوةُـــدازةكاْ حوكٌــةكاُى ةـــةَ ياضـــاية
ديََةد َي بلةْ.
ًاددةى ياشدةَ:
ةةَ ياضاية هة زيَلةوتى بالَوكسدُةوةى هة ز ذُاًةى دةزًى وةقايعى كوزدضـتاْ) دا ديََـةدىَ
دةكسيَت.

د .ازضالْ بايص امساعيى
ضةز كى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ـ عيَساق
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ٓاكازة ثيَويطتةكاْ
هةبــةز ةــةوةى دةضــتوزى عيَساقــى دةقــى كــسدووة هةضــةز ًادــة دازاييــةكاُى ٓــةزيٍَ ،ةــةوةى
وايطتة بيَت هة دآاتة ةيتيخاديةكاْ هـة ُيَواُيشـياُدا ُـةو و طـاش يـاْ ةـةوةى وايطـتةية هـة
قةزةبووكسدُةوةكاُى ٓةزيٍَ هةو ضووداُةى هةدةضـتى داوْ و هـةو شياُاُـةى ثيَيطةيشـتووْ هـة
دةزةةواًى بيََةولسدُى هة وايطتةكاُى هة دآاتةكاُى دةوهَةتى عيَساقى با دةياْ ضايَ و ةـةو
شياُـــة طيـــاُيي و دازايياُـــةى بـــة ٓاو َتيـــاُى ٓـــةزيٍَ طةيشـــتووة هـــة دةزةـــةواًى ضياضـــةتة
داثواضيَِةزة ضتةًلازةكاُى حلوًةتة عيَساقية يةن هة دواى يةكـةكاْ و ديََـةديَلسدُياْ بـا
ضياضـــةتى شةوى ضـــوتيَِساو بـــا كوزدضـــتاْ و ديِاضـــايدكسدُى طةهةكـــةى ،وة هةبـــةز ةـــةو
دةضـــة َتاُةى ٓـــةزيٍَ كـــة دةضـــتوز دةقـــى هةضـــةز كـــسدووْ و ةـــةو تايَةتةُديياُـــةى ثيَـــى
زاضــثيَسدزاوةو بــا ًطــاطةزكسدُى ًادــةكاُى ٓــةزيٍَ و وايطــتة دازاييــةكاُى ،ةــةوا ةــةَ ياضــاية
دةزضوويَِدزا.
تيََيين :ةةَ ياضـاية بـةبسيازي ذًـازة )6ي ضـاهَي  2013هة يـةْ ضـةز كي ٓـةزيٌَي كوزدضـتاْ
دةزضويَِسا.
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