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زيَينايي ديازيلسدىى زيَلازةكاىى دامةشزاىدىى
ىووضييطة ئةىداشةيي و زاويَركازيةكاٌ بؤ ضاهَى٢٢٢٢

هة ذيَس زؤغيايي بسطةو ماددةكاىى ثةيسةوى ىووضييطة ئةىداشةييةكاىى كوزدضتاٌ ذمازة 3ى ضاهَى  , 2011ئةو زيَينايياىةى خوازةوة
دةزكسا تايبةت بة ديازيلسدىى زيَلازةكاىى ضؤىيةتى دامةشزاىدىى ىووضييطة ئةىداشةيي و زاويَركازيةكاٌ هة كوزدضتاٌ و
كسدىةوةى هقى ىووضييطة ئةىداشيازيةكاىى ثازيَصطاكاىى تسى عيَساق و ىووضييطةو كؤمجاىيا ئةىداشيازية بياىيةكاٌ هة كوزدضتاٌ:
يةكةو :ىووضييطة ئةىداشيازيةكاٌ هة زووى جؤزو كازو دةضةالَتةوة دوو جؤزٌ :
 .1ىووضييطة ئةىداشةييةكاٌ.
 .2ىووضييطة ئةىداشةيية زاويَركازيةكاٌ.
دووةو  :ثيَويطتة ٍةز ئةىداشيازيَم بة ىياشى دامةشزاىدٌ ياٌ كازكسدٌ بيَت هة ىووضييطةكاٌ ئةو مةزجاىةى تَدا بيَت:
 .1ئةىدامى ضةىديلاو ٍةهَطسى ىاضيامةى ئةىداشياز بيَت.
( .2متفسغ) بيَت واتة ىابيَت فةزماىبةز بيَت ,خاوةٌ كؤمجاىيا ياٌ ثػلى  %30ى دامةشزاىدىى كؤمجاىيا بةىاوى بيَت.
 .3ئةىداشيازى فةزماىبةز دةتواىيَت طسىَ بةضتى كاز ئةجناو بدات هةطةلَ ىووضييطةكاٌ بة غيَوةى ( , )part timeتةىَا كاز
هةبوازي ديصايً بة ثىَ ى ثطجؤزى و دةضةالَتةكاىى ئةجناو دةدات بةمةزج َى فةزماىطةكةى الزي ىةبيَت.
 .4ئةىداشيازى فةزماىبةز ئةطةز مؤهَةتى بيَ مووضةى وةزطستبيَت هة يةن ضالَ و شياتس  ,دةتواىيَت ىووضييطة دامبةشزيَييَت ياٌ
كازبلات بةغيَوةى ٍةميػةيي .
 .5ئةىداشيازاىى بياىى تؤمازكساو هة ضةىديلا و داىيػتووى ٍةميػةيي ٍةزيَه بً  ,بؤياٌ ٍةية طسىَ بةضتى كاز ئةجناو بدةٌ بؤ
كازكسدٌ هة ىووضييطةكاٌ بةالَو ىاتوىً ىووضييطة هة كوزدضتاٌ دامبةشزيَيً.
ض َى يةو :ضؤىيةتى دامةشزاىدىى ىووضييطةكاٌ:
 ىووضييطة ئةىداشةييةكاٌ:
 .1بؤ ٍةز ئةىداشيازيَم مةزجةكاىى خاهَى دووةمى ضةزةوةى تياداية و ثوةكةى هة زيَجيَدزاو كةمرت ىةبيَت  ,بؤى ٍةية بةتةىَا
ىووضييطة هة بوازى ثطجؤزيةكةى دامبةشزيَييَت.
 .2خاوةٌ ىووضييطة دةتواىيَت ثطجؤزى جياواش هة ثطجؤزيةكةى خؤى بؤ ىووضييطةكةى شياد بلات بةمةزجىَ ئةىداشيازى خاوةٌ
ثطجؤزى شيادكساو ٍةماٌ مةزجى خاوةٌ ىووضييطةى تيادا بيَت.
 .3ئؤفيطي ىووضييطة تا دوو ثطجؤزى ثيَويطتة زووبةزى هة 40و 2كةمرت ىةبيَت و هة غويَييَلى طوجناوو هةطةلَ ثيَداويطتى
بووىى دةضت غؤزو  wcو هةطةلَ ثيَداويطتى مةكتةبي.
 .4هةكاتى شيادكسدىى ثطجؤزى  ,بؤ ٍةز ثطجؤزيةكى شيادكساو ثيَويطتة زووبةزى غويَيةكة  10و 2شياد بلسيَت.
 .5زةمسى دامةشزاىدٌ و بةغدازى ضاالَىة بةو غيَوةيةى الي خوازةوة دةبيَت:
 :1-5زةمسى دامةشزاىدٌ بسى ( )152505000يةن مويؤٌ و دووضةدو ثةجنا ٍةشاز ديياز بؤ تةىَا يةن جاز هةكاتى دامةشزاىدٌ.

 :2-5زةمسى بةغدازى ضاالَىة ()6005000غةؽ ضةد ٍةشاز ديياز تاكو دوو ثطجؤزى.
 :3-5بؤ شيادكسدىى ٍةز ثطجؤزيةن بسى  %40ى زةمسى بةغدازى ضاالَىة شياد دةكات.
 :4-5هةكاتى دامةشزاىدىى ىووضييطة هةىيوةى دووةمى ضالَ واتة هة  7/1و بةدواوة  ,زةمسى بةغدازى ضاالَىة دةبيَتة  %50ى بةغدازى
ضاالَىة.
 ىووضييطة ئةىداشةيية زاويَركازيةكاٌ:
 .1ىووضييطةى زاويَركازى بة اليةىى كةو بة دوو ثطجؤزى جياواش وىصيم هة يةن دادةمةشزيَت وةن (تةالزضاشى و غازضتاىى),
( كازةباو ميلاىيم) ياٌ( كينيايي و ىةوت )ٍ....تد
 .2ئةىداشيازى دامةشزيَيةز ياٌ دامةشزيَيةزاٌ بة ثوةى زاويَركاز دةبيَت مةزجةكاىى خاهَى دووةمى ضةزةوة ياٌ تيادا بيَت.
 .3ىووضييطةى زاويَركازى بة دوو ثطجؤزى هة ضواز ئةىداشياز ثيَم ديَت  ,دوو زاويَركاز وةن ضةزؤن بةغةكاٌ كة يةكيَلياٌ
دةبيَتة بةزيَوةبةزى زيَجيَدزاوى ىووضييطة ,هةطةلَ دوو ئةىداشياز بة ثوةى كازا بةضةزةوة هة ٍةماٌ ثطجؤزى ضةزؤن بةغةكاٌ
 .4دةتواىيَت ثطجؤزى شياد بلات ,شيادكسدىى يةن ثطجؤزى ثيَويطتى بة ئةىداشيازيَلى زاويَركاز وةن ضةزؤكى ثطجؤزيةكةو
ئةىداشيازيَلى تس بة ثوةى كازا بةضةزةوة هة ٍةماٌ ثطجؤزى ضةزؤن بةغةكةو شيادكسدىى ئةىداشيازيَلى تس بة ثوةى
يازيدةدةز هةيةكيَم هةو ضيَ ثطجؤزيةى ٍةيةتى  ,بؤ شيادكسدىى ثطجؤزي تسيؼ بةٍةماٌ غيَوة دةبيَت.
 .5ئؤفيطي ىووضييطة بة دوو ثطجؤزى ثيَويطتة زووبةزى هة 100و 2كةمرت ىةبيَت و هة غويَييَلى طوجناوو هةطةلَ ثيَداويطتى
بووىى دةضت غؤزو  wcو هةطةلَ ثيَداويطتى مةكتةبي.
 .6هةكاتى شيادكسدىى ثطجؤزى  ,بؤ ٍةز ثطجؤزيةكى شيادكساو ثيَويطتة زووبةزى غويَيةكة  25و 2شياد بلسيَت.
 .7زةمسى دامةشزاىدٌ و بةغدازى ضاالَىة بةو غيَوةيةى الي خوازةوة دةبيَت:
 :1-7زةمسى دامةشزاىدٌ بسى ( )255005000دوو مويؤٌ و ثيَيج ضةد ٍةشاز ديياز بؤ تةىَا يةن جاز هةكاتى دامةشزاىدٌ.
 :2-7زةمسى بةغدازى ضاالَىة ()152505000يةن مويؤٌ و دوو ضةدو ثةجنا ٍةشاز ديياز بؤ دوو ثطجؤزى.
 :3-7بؤ شيادكسدىى ٍةز ثطجؤزيةن بسى  %40ى زةمسى بةغدازى ضاالَىة شياد دةكات.
 : :4-7هةكاتى دامةشزاىدىى ىووضييطة هةىيوةى دووةمى ضالَ واتة هة  7/1و بةدواوة  ,زةمسى بةغدازى ضاالَىة دةبيَتة  %50ى
بةغدازى ضاالَىة.
ضوازةو :
ٍةىطاوةكاىى داواكازى دامةشزاىدىى ىووضييطة:
 .1ئةىداشيازى دامةشزيَيةزى ىووضييطة (وةن بةزيَوةبةزى زيَجيَدزاو) ضةزداىى هيَرىةى ىووضييطةكاىى ضةىديلا دةكات و
يادداغتيَلى داواكازى دامةشزاىدىى ىووضييطة ثيَؼ كةؽ دةكات و داواؽ دةكات ىاوى ديازى كساوى ىووضييطةكةى بؤ
دةضتبةضةز(حجص) بلةٌ هة هطتى ىاوى ىووضييطةكاٌ بةمةزجىَ ٍيض ىووضييطة بةو ىاوة مؤهَةتى وةزىةطستبيَت و وةٍيض
كؤمجاىيايةكى بةهَيَيدةزايةتى بةو ىاوة ىةبيَت هة كوزدضتاٌ.
 .2ثاؽ دهَييابووٌ هة تؤمازى ىاوى ىووضييطةكةى  ,فؤزمى دامةشزاىدىى ىووضييطة (للمكاتب الكوردستانية) هةضةز ماهَجةزى
ضةىديلا( ) www.andazyar.orgزادةكيَػيَت و شاىيازيةكاىى ىاو فؤزمةكة ثس دةكاتةوة.
 .3فؤزمةكة ئةو بةهَطةىاماىةى خوازةوة ى هةطةلَ ٍاوثيَض دةكات و ثيَؼ كةؽ بة هيَرىةى ىووضييطةكاىى دةكات:
 :1-3ويَيةيةن هة ىاضيامةى ئةو ئةىداشيازاىةى كة ىاوياٌ هة فؤزمةكة ٍاتووة هةطة َل ثطوهةى بةغدازى ضاالَىةى هة هقةكةى.

 :2-3بةهَني ىامةى ثػت زاضتلساوة هة دادىووع بؤ ٍةموو ئةىداشيازاٌ ,ىاوةزؤكةكةى بةو غيَوةيةى الى خوازةوة دةبيَت:
((مً ئةىداشياز(ٍ).....................................ةهَطسى ىاضيامةى ذمازة()................هقى(,)...............بةهَني دةدةو كة
فةزماىبةزى حلومى ( ٍةميػةيي ,طسىَ بةضت) ىيه هة هة كوزدضتاٌ و عيَساق وة ثػلى دامةشزاىدىى كؤمجاىيا ى بةهَيَيدةزايةتى
بةىاومةوة ىية و ئامادةو وةن متفسغ كازبلةو هة ىاو ىووضييطةى ئةىداشةيي ياٌ زاويَركازى بة ىاوى ()................................
بة ثىَ ى ثةيسةوى ىووضييطة ئةىداشةييةكاىى كوزدضتاٌ ذمازة 3ى ضاهَى  2011و ثابةٌ دةمب بة كازكسدٌ بة ثىَ ى ثةيسةوى ئاماذة
بؤكساو هةطةلَ زيَيناييةكاىى هيَرىةى ىووضيطةكاٌ و اليةىى ثةيوةىداز  ,بةثيَضةواىةوة بةزثسضياز دةمب بةزامبةز بة
هيَجيَضييةوةى ياضايي)).
 :3-3ويَيةيةن هة طس َى بةضتى بةكس َى طستً بؤ غويَيى ئؤفيظ ياٌ تاثؤ ئةطةز بةىاوى خؤى بيَت .
 :4-3ىةخػةى ثالىى ئؤفيظ.
 :5-3ضيَ ويَيةى كةضي بةزيَوةبةزى زيَجيَدزاو.
تيَبييى:
.1

ئةىداشيازاىى فةزماىبةز كاتيَم م َؤهَةتى بىَ مووضةى هةضاهَيم و شياتس وةزدةطسٌ هة فةزماىطةكةياٌ دةتواىني هة ماوةى
م َؤهَةتةكةياٌ كازبلةٌ هة ىووضييطة وةن دامةشزيَيةز ياٌ كازمةىدى ٍةميػةيي بة ثىَ ى ثطجؤزى و دةضةالَتةكةياٌ و
ويَيةيةن هة فةزماىى مؤهَةتةكةى ٍاوثيَض دةكات هةطةلَ بةهَيًَ ىامةيةكى ثػت زاضت كساوة هة دادىووع كة ىاوةزؤكةكةى
بةو غيَوةى الي خوازةوة بيَت  ,ثيَؼ كةؽ بة هيَرىةى ىووضييطةكاىى دةكات:

مً ئةىداشياز(  )............................فةزماىبةز بة ىاوىيػاىى ( )..................هة فةزماىطةى ( )........................مؤهَةتى ب َي
مووضةو وةزطستوة بؤ ماوةى ( ).....ضالَ هة زيَلةوتى  , ٢٠٢ / /بةهَني دةدةو كة خاوةٌ كؤمجاىيا ىيه و ثػلى%30
دامةشزاىدىى كؤمجاىيا بةىاومةوة ىيةو كاز بؤ ٍيض كؤمجاىيايةن ىاكةو هة ٍةزيَنى كوزدضتاٌ و ٍةموو عيَساق,وةبة تةواوى
متفسغ دةمب هة ماوةى مؤهَةتى بىَ مووضةييه بؤ كازكسدٌ هة ىووضييطةى ( ).........................................بة ثىَ ى ثةيسةوى
ىووضييطة ئةىداشةيةكاىى كوزدضتاٌ ذمازة  3ى ضاهَى  2011و زيَيناييةكاىى تايبةت بة كازة ئةىداشةييةكاىى هيَرىةى ىووضييطة
ئةىداشةييةكاىى ضةىديلاى ئةىداشيازاىى كوزدضتاٌ وة ئاطادازى هيَرىةكةؽ دةكةمةوة ثيَؼ تةواوبووىى مؤهَةتةكةو بة يةن ماىط
بة دزيَر كسدىةوةى مؤهَةت ياٌ دةضتبةزدازبووىى كازكسدمن هة ىووضييطة ,بؤ ئةو مةبةضتةؽ هةخوازةوة واذووو كسدووة وة
بةثيَضةواىةوة بةزثسضياز دةمب بةزامبةز بة ٍةز هيَجيَضييةوةيةكى ياضايى.
 .2ئةىداشيازاىى خاىةىػني دةتواىً كازبلةٌ هة ىووضييطةكاٌ وةن دامةشزيَيةز ياٌ بة ٍةميػيي بةثىَ ى ثطجؤزى و
دةضةالَتةكاٌ و ويَيةيةن هة ىاضيامةى خاىةىػييى ٍاوثيَضى بةهَيًَ ىامةيةكى ثػت زاضتلساوةى دادىووع دةكات كة
ىاوةزؤكةكةى بةو غيَوةى الي خوازةوة بيَت ,ثيَؼ كةؽ بة هيَرىةى ىووضييطةكاىى دةكات:
مً ئةىداشياز ( ٍ )...............................ةهَطسى ىاىطيامةى خاىةىػيييه بة ذمازة( ,)..........بةهَني دةدةو كة خاوةٌ كؤمجاىيا
ىيه و ثػلى %30دامةشزاىدىى كؤمجاىيا بةىاومةوة ىيةو كاز بؤ ٍيض كؤمجاىيايةن ىاكةو هة ٍةزيَنى كوزدضتاٌ و ٍةموو
عيَساق,وةبة تةواوى متفسغ دةمب بؤ كازكسدٌ هة ىووضييطةى ( ).................................بة ثىَ ى ثةيسةوى ىووضييطة
ئةىداشةيةكاىى كوزدضتاٌ ذمازة  3ى ضاهَى  2011و زيَيناييةكاىى تايبةت بة كازة ئةىداشةييةكاىى هيَرىةى ىووضييطة ئةىداشةييةكاىى
ضةىديلاى ئةىداشيازاىى كوزدضتاٌ بؤ ئةو مةبةضتةؽ هةخوازةوة واذووو كسدووة وة بةثيَضةواىةوة بةزثسضياز دةمب بةزامبةز بة
ٍةز هيَضيَضييةوةيةكى ياضايى.

ثيَيجةو :
 . 1هيَرىةى ىووضييطةكاٌ ثاؽ ووزدبييى كسدىى فؤزو و بةهَطةىامة داواكساوةكاٌ و دزوضتياٌ ,بة غيَوةى فةزمى وةزيدةطسيَت و
ثاغاٌ زيَلةوتً دةكسيَت بؤ كةغفى ئؤفيظ و هةكاتى ىةبووىى ٍيض طسفتيَم  ,داوا هة ئةجنومةىى ضةىديلا دةكات بؤ زةشامةىدى و
ثيَداىى مؤهَةتى ثيػةيي كازكسدٌ بةبسيازيَلى ضةىديلايي.
 .2خاوةٌ ىووضييطة ثيَؼ وةزطستيى فةزماىى م َؤهَةتةكةى زةمسى دامةشزاىدٌ و بةغدازى ضاالَىةى ىووضييطةكةى هة بةغى
ذميَسيازى ضةىديلا دةدات و دواتس بسيازى مؤهَةتى ىووضييطةكةى و ىاضيامةى بسيَوةبةزى زيَجيَدزاو  ,مؤهَةتى ديواز هةطةلَ
 CDزيَينايي و طس َى بةضتةكاىى ثيَ دةبةخػسيَت .
غةغةو :ىووضييطةكاٌ ثاؽ وةزطستيى مؤهَةت ئةو زيَلازاىةى خوازةوة ئةجناو دةدات:
 .1داىاىى تابوؤى ىووضييطة بة شاىيازى (ىاو ,جؤز ,هؤطؤ هةطة َل ىاوىيػاٌ) هةضةز ئؤفيظ و غويَيى طوجناو.
 .2دزوضت كسدىى كويَػةى ىووضساو .
 .3دزوضتلسدىى مؤز بةدوو غيَوة دةبيَت مؤزى ( ئاضايي) بةزةىطى غني بؤ ضةز ىووضساوةكاٌ و ىةخػةكاٌ دؤكيؤميَيتلاٌ,
مؤزى (ووزدبييى) ديصايً بةزةىطى ضووز هة الثةزةي ثػتةوةى ىةخػةى ديصاييةكاٌ دةدزيَت هة كاتى ئةجناو داىى ووزدييى
ديصايييَلى ىووضييطةيةكى تس بة غيَوةى الكيَػةيي  8 *10ضه بة بةو غيَوةيةى الى خوازةوة:

حةوتةو  (( :كسدىةوةى هقى ىووضييطة ئةىداشيازية مؤهَةتجيَدزاوةكاٌ هة اليةٌ (نقابة املهندسني العراقية)هة ثازيَصطاكاىى دةزةوةى
ٍةزيَه(عيَساقى) هةىاو ثازيَصطاكاىى كوزدضتاٌ)):
 .1ثيَويطتة بةزيَوةبةزى هقى ىووضييطةو كازمةىداىى ئةىدامى ضةىديلاو ٍةهَطسى ىاضيامةى ئةىداشياز بيَت.
 .2فؤزمى دامةشزاىدىى هقى ىووضييطة (باقي احملافظات العراقية) هةضةز ماهَجةزى ضةىديلا () www.andazyar.org
زادةكيَػيَت و شاىيازيةكاىى ىاو فؤزمةكة ثس دةكاتةوة.
 .3ئةو بةهَطة ىاماىةى خوازةوة ٍاوثيَضى فؤزمةكة دةكات:
 :1-3بسيازى ىووضييطةى ضةزةكى بة كسدىةوةى هقياٌ هة كوزدضتاٌ و ديازى كسدىى ىاوو شاىيازى بةزيَوةبةزي هق .
 :2-3م َؤهَةتى ثيػةيي كازكسدىياٌ هة بةغدا.
 :3-3ويَيةيةن هة طس َى بةضتى بةكس َى طستً بؤ غويَيى ئؤفيظ ياٌ تاثؤ ئةطةز بةىاوى بةزيَوةبةزى هق بيَت .
 :4-3ىةخػةى ثالىى ئؤفيطى هقى ىووضييطة.
 :5-3ضيَ ويَيةى كةضي بةزيَوةبةزى هقى ىووضييطة.
 .4زيَلازةكاىى تسوةن زةمسى دامةشزاىدٌ و بةغدازى ضاالَىة بة ٍةماٌ زيَلازو غيَوةيةى ىووضييطة كوزدضتاىيةكاٌ دةبيَت.:

ٍةغتةو (( :كسدىةوةى هقى ىووضييطة ياٌ كؤمجاىيا ئةىداشةيي و زاويَركازة بياىيةكاٌ هة كوزدضتاٌ)):
 .1ثيَويطتة بةزيَوةبةزى هق و ئةىداشيازاىى كازمةىداىى ىووضييطة ئةىداو ياٌ تؤمازكساو بً هة ضةىديلاو ٍةهَطسى ىاضيامةى
ئةىداشياز بيَت.
 .2فؤزمى دامةشزاىدىى هقى ىووضييطة (للمكاتب االجنبية) هةضةز ماهَجةزى ضةىديلا( ) www.andazyar.orgزادةكيَػيَت و
شاىيازيةكاىى ىاو فؤزمةكة ثس دةكاتةوة.
 .3ئةو بةهَطة ىاماىةى خوازةوة ٍاوثيَضى فؤزمةكة دةكات:
 :1-3بسيازى ىووضييطة ياٌ كؤمجاىياى ضةزةكى بة كسدىةوةى هقياٌ هة كوزدضتاٌ و ديازى كسدىى ىاوو شاىيازى بةزيَوةبةزي هق .
 :2-3م َؤهَةتى ثيػةيي كازكسدىياٌ هة والَتى دايم.
ٍ :3-3ةموو بةهَطةىامةكاٌ و بسيازةكاٌ ثيَويطتة ثةضةىدكسابيَت هة (باهَويَصخاىةى عيَساق هة والَتى دايم ,وةشازةتى دةزةوةى عيَساق
هة بةغدا ,فةزماىطةى ثةيوةىديةكاىى دةزةوة هة ٍةوهيَس).
 :4-3ويَيةيةن هة طس َى بةضتى بةكسىَ طستً و ىةخػةى ثالىى غويَيى ئؤفيظ ياٌ تاثؤ ئةطةز بةىاوى بةزيَوةبةزى هق بيَت .
 :5-3ضيَ ويَيةى كةضي بةزيَوةبةزى هقى ىووضييطة.
 :6-3بؤ ئةىداشيازاىى ىاوخؤ كة كازبلةٌ هة هقى ىووضييطة ٍةماٌ بةهَطة ىامة داواكساوةكاىى ضةزةوة ثيَؼ كةؽ دةكات.
 .4هقى ىووضييطة هة بوازى ٍةماٌ ثطجؤزى و جؤزى ىووضييطة ياٌ كؤمجاىيا ضةزةكيةكة كازدةكات.
 .5زيَوغويَيةكاىى خاهَى ثيَيجةو و غةغةو بةٍةماٌ غيَوة جىَ بةج َى دةكسيَت.
 .6زةمسى دامةشزاىدٌ و بةغدازى ضاالَىة دوو بةزامبةزى ىووضييطةكاىى كوزدضتاىى دةبيَت.
 .7ثيَويطتة ئةىداشيازاىى كازمةىداىى كازكسدوو هة ىووضييطة  %50ى ئةىداشيازاىى ىاوخؤ بً.
ىؤيةو  :هة كاتى داواكازى طؤزييى ىاوى ىوضييطة ثيَويطتة زةمسى  %50ى بةغدازى ضاالَىةى ىووضييطةكة بدات .
دةيةو :بسى ئةو طوذمةية ى ىووضييطة وةزى دةطسيَت بةزامبةز بةو كازةى ئةجنامى دةدات بؤ ٍةز ثسؤذةيةن ,ثيَويطتة هة ىيَواٌ
زيَرةى  %2تا %8ى طوذمةى طػتى ثسؤذةكة بيَت و بة ثىَ ى جؤزى كازى ئةجناو دزاو.
ياشدةيةو :ىووضييطة بة زيَرةى  %2ى ئةو طوذمةيةى وةزى دةطسيَت بةزامبةز كازةى دةيدات بة ضةىديلا.
دواشدةيةو :ىووضييطةكاٌ ضاالَىة باجى كازةكاىياٌ دةدةٌ بة بةزيَوةبةزايةتى باجى دةزامةتى حلومةتى ٍةزيَه بة ثىَ ى
زيَينايةكاىياٌ.
____________________________________________________________

ضةىديلاى ئةىداشيازاىى كوزدضتاٌ
هيَرىةى ىووضييطة ئةىداشةييةكاٌ
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