
                                                                                                                                                                  

 

1 
واگنەه یڤۆرم  یفام   یوارخکێڕ 

 یەیوناژ ٢٠٢٢
ناتسدروک  _٢٠٢١ ەل  ەرادێس  یازس  یەناڵاس   یترۆپاڕ 

 
 
ناکەوان یتسیل+ اد ٢٠٢١ یڵاس ەل دروک ییتاڵوواه ٤٨ ینادەرادێسەل  
 

 یقاب و ناتسدروک یناکەناخیدنەب ەل دروک ییتاڵوواه ٤٨ مەکینال ینییاز یوودرباڕ یڵاس ەل :واگنەه
 .نوارد ەرادێسەل نارێئ یناکەراش
 
 ەل ،واگنەه یڤۆرم یفام یوارخکێڕ یناکەمانەگڵەب و رامائ یدنەوان ەل وارکرامۆت یرامائ یەرێوگەب
 ،ناتسڕول ،مالیئ یناکاگزێراپ ەل دروک ییتاڵوواه ٤٨ یەرادێس یازس مەکینال ینییاز ی٢٠٢١ یڵاس
 ەیەرامژ وەل .ەووب ارکشائ واگنەه ۆب نایسەک ٤٧ یەمانسان ەک ەوارک ێجەبێج ەیمروئ و ەنس ،ناشامرک
 .ەووب ناوات یشووت یڵادنمرێم ینەمەت ەل نایکێسەک و ەووب یسایس یوارکدنەب نایکێسەک
 
 ەب و نووڕان و ەنارەورەپدادان یکەیاگداد ەل ناریماک یکڵەخ یسایس یوارکدنەب ،ینابروق رەدیەح
 یەناخیدنەب ەل یۆخ ییۆیدیڤ یکێرامۆت وەئ اهەورەه و یەکەڵامەنب ینامادنەئ و ناکەرەزێراپ یتەیاش
 ەوارخکێڕ ەک ارک ێجەبێج ادکێتاک ەل ینابروق رەدیەح یەرادێس یازس .ارد ەرادێسەل ەنس ییدنەوان
 .نرگباڕ یەکازس ینارکێجەبێج ەک ووبدرک نارێئ یتەمووکح ەل نایاواد راج نیدنەچ ناکەییتەڵوەدوێن
 ەنس یداد یاگزەد یکۆرەس ییرێدەواچ و یۆخوەتساڕ ینامرەف ەب ینابروق رەدیەح ینادەرادێسەل

 .ارک ێجەبێج یرابەج دەمەحم  ەنس یتشگ یراکاواد و ینیسوح نێسوح دیەس
 
 
 ١٥ ینەمەت ەل ەک ناشامرک یکڵەخ و ڵاس ٢٥ نەمەت یرەجنەس داجەس اد ٢٠٢١ یڵاس ەل ،اهەورەه
 ەل یەکەڵامەنب یراداگائ ێب و ینێهن یکەیەوێش ەب نارکدنەب ڵاس ١٠ یاود ،ووبب ناوات یشووت ناڵاس
 .ارد ەرادێسەل ەراش وەئ ییدنەوان یەناخیدنەب

 
 
 
 ناکەتەمۆت یێپ ەب ەوەندرکایج
 
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٢.٢ ەتاکەد ەک تەڵاح ١ :یسایس
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٦٤.٥ ەتاکەد ەک تەڵاح ٣١ :تسەقنەئ ینتشوک
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٣٣.٣ ەتاکەد ەک تەڵاح ١٦ :ناکەرەکڕس ەددام ەب رادیدنەویەپ یتەمۆت

 
 ناکاگزێراپ یێپ ەب ەوەندرکایج
 
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٤٦ ەتاکەد ەک تەڵاح ٢٢ :ەیمروئ یاگزێراپ
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٣٣ ەتاکەد ەک تەڵاح ١٦ :ناشامرک یاگزێراپ
 ناکەتەڵاح یۆک  ی٪١٠.٥ ەتاکەد ەک تەڵاح ٥ :ەنس یاگزێراپ
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٤.٢ ەتاکەد ەک تەڵاح ٢ :مالیئ یاگزێراپ
 ناکەتەڵاح یۆک ی٪٦.٣ ەتاکەد ەک تەڵاح ٣ :ناتسڕول یاگزێراپ
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 نارێئ ییمالسیئ یرامۆک یناکەیینمەئ ەدنەوان و یرەوداد یاگزەد ،واگنەه یناکەرامائ ەب نتسەبتشپ ەب
 ٤٧ و دنایەگاڕ یمرەف ەب نایینابروق رەدیەح یەرادێس یازس ینارکێجەبێج اینەت ەتەڵاح ٤٨ وەئ یۆک ەل
 .ەواردنەیەگەناڕ ەوەنادنەوان وەئ نەیالەل ەکید یتەڵاح
 
 
 
ەواردیپەگێڕ ەواچرەس یوان ەب ەژامائ یجرەم ەب ەرامائ ەل نترگرو کڵەک  
 

 
 
 
 
 

گنابوان نەمەت یکڵەخ تەمۆت ەناخیدنەب توەکێڕ  زیڕ وان و 

 ١ هدازر=ش ازەڕ ٣٦ دوورود تس)قن)ئ ینتشوک دز)ی ١٤.١.٢٠٢١

 ٢ یرداق ح=تاف ٤٦ اوBو)س تس)قن)ئ ینتشوک هنس ١٨.١.٢٠٢١

 ٣ ک=نژ   )نس تس)قن)ئ ینتشوک هنس ٢٧.١.٢٠٢١

 ٤ یز)گن)ئ یل)ع ٥٠ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٢٥.١.٢٠٢١

 ٥ ید)م)حم گن)شووھ ٤١ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٢٥.١.٢٠٢١

 ٦ نایرز)تنوم داو)ج ٤٠ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٢٥.١.٢٠٢١

 ٧ ییاف)تسم دیماح ٣١ نیسر)ھ ناکەر)بشۆھ ەددام کار)ئ ٢٨.٢.٢٠٢١

 ٨ هداز یلەو رسان ٣٠ ناکۆب تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ١٤.٣.٢٠٢١

 ٩ دنەو بیب)ح د)مح)ئ   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٤.٢٠٢١

 ١٠ یدوومح#م میر#ک د#م#حم   ۆنش تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٤.٢٠٢١

 ١١ یح)م قداس   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٤.٢٠٢١

 ١٢ یدیشەڕ دیزیاب   هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ١٠.٤.٢٠٢١

 ١٣ یداروم نال)سر)ئ   ەرەدناوید ناکەر)بشۆھ ەددام دن)جریب ١٢.٤.٢٠٢١

 ١٤ ید)م)حم ڵام)ج   مالیئ تس)قن)ئ ینتشوک مالیئ ١٦.٥.٢٠٢١

 ١٥ ییازەڕ بیب)ح   سامi)س تس)قن)ئ ینتشوک سامi)س ٦.٢٠٢١.21

 ٦٥ هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام داباھ)م ٣٠.٦.٢٠٢١
 ریھات د)م)حم

 ینامی)لوس
١٦ 

 ١٧ یریم)ئ رایرھ)ش ٤٢ ۆنش ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ٣.٧.٢٠٢١

 ١٨ ەدوومزائ رسان   هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ٣.٧.٢٠٢١

 ١٩ یھikودب)ع رەون)ئ   داباھ)م تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٧.٢٠٢١

 ٢٠ ەداز مساق نید)ئاھ)ب   سامi)س تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٧.٢٠٢١

نوارد ەرادێسەل  ەل ٢٠٢١  ەک  یەناسەک  وەئ  یوان   یتسیل 
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 ٢١ هداز مساق دوواد   سامi)س تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٤.٧.٢٠٢١

 ٢٢ نایمیر)ک داو)ج ٣٧ ناشامرک ناکەر)بشۆھ ەددام ناھ)فسیئ ١٨.٧.٢٠٢١

 ٢٣ ینkس)ئ ک)باب   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ١٨.٧.٢٠٢١

   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ١٨.٧.٢٠٢١
  nس)ئ نیسحوم

 ین=سوح
٢٤ 

 ٢٥ ینارس)ن د)م)حم ٦٠ ناشامرک ناکەر)بشۆھ ەددام ناھ)فسیئ ١٠.٧.٢٠٢١

 ٢٦ ییازەڕ ەزم)ح   سامi)س ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ٢.٨.٢٠٢١

 ٢٧ داژن ساب)ع رھپ=س   هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ٢.٨.٢٠٢١

 ٢٨ عراز رەدن)کس)ئ   هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام هیمروئ ٢.٨.٢٠٢١

 ٢٩ یر)جن)س داج)س ٢٥ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٢.٨.٢٠٢١

 ٣٠ یمیر)ک نال)سر)ئ ٣٣ نیسر)ھ ناکەر)بشۆھ ەددام ناھ)فسیئ ٢.٨.٢٠٢١

 ٣١ وردت اب)تجوم ٤٥ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک جەر)ک ٤.٨.٢٠٢١

 ٣٤ نالیل)ھ تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٣٠.٦.٢٠٢١
 دووعس)م

 یرایدن)فسیئ
٣٢ 

 ٣٣ ییانیم راشف)ئ   ەواپ تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٩.٨.٢٠٢١

 ٣٤ ت#بەڕ تەدو#ج د#شر#ئ ٥٢ هیمروئ ناکەر)بشۆھ ەددام ناجنەز ٢١.٩.٢٠٢١

 ٣٥ یحت)ف راشف)ئ ٢٨ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٣٠.٩.٢٠٢١

 ٣٦ یزب)س ikاشام ٤٨ نووتس=ب تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٣٠.٩.٢٠٢١

 ٣٧ یدابائ ناتلوس لیعامسیئ   رەواگن)ک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٩.٨.٢٠٢١

 ٣٨ یفیت)ل د)م)حم ٢٣ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ١٢.١٠.٢٠٢١

 ٣٩ یمزاک رھ=چوون)م ٣٣ نیسر)ھ تس)قن)ئ ینتشوک جەر)ک ٣.١١.٢٠٢١

 ٤٠ ین=سوح ناوی)س ٣٥ )نس تس)قن)ئ ینتشوک )نس ١١.١٢.٢٠٢١

 ٤١ ینابروق رەدی)ح   نار=ماک یسایس )نس ١٩.١٢.٢٠٢١

 ٤٢ یداروم ازەڕ یل)ع ٢٨ ناشامرک تس)قن)ئ ینتشوک ناشامرک ٢٥.١٢.٢٠٢١

 ٤٣ دنەوحال)ف ناو)سدر)ئ ٤١ ناتسڕول تس)قن)ئ ینتشوک اوائمەڕوخ ٢١.١٢.٢٠٢١

 ٤٤ یمەر)کریم ن=سوح ٣٩ ناتسڕول تس)قن)ئ ینتشوک اوائمەڕوخ ٢١.١٢.٢٠٢١

 ٤٥ هدازیل)ع مەد)قوم   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٣١.١٢.٢٠٢١

 ٤٦ هداز ساب)ع ن=سوح   هیمروئ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٣١.١٢.٢٠٢١

 ٤٧ یم)لاع ikودم)ح   سامi)س تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٣١.١٢.٢٠٢١

 ٤٨ ینابروق الiوزی)ف   یۆخ تس)قن)ئ ینتشوک هیمروئ ٣١.١٢.٢٠٢١

            ٤٩ 

      ٥٠ 
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