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كاوی  وي كۆبوووً ڵيٌۆ  دا لًیخۆ می شتً بیست و ًٌ ى وي كۆبوووً  لً سلێماوي، سگاىوي پارێ وجومً ئً       

ی  ستً ديبوووي  ئامادي  بً و سلێماوي سگاىپارێ وي وجومً رۆكي ئً سً ییرشت رپً سً  ، ب13/5/6136ً ڕۆژى  ، لًن وجومً ئً
 : ، بڕیاریدا بًودام ( ئ11ًوگی ) دي  بًودام،  ( ئ16ًكۆى )  ودام، لً ( ئ11ً) تیی و رۆكایً سً
 
ی  وي مكردوً كً  ت بً وی پارێسگای سلێماوی تایبً وجومً ی ئ6136ً(ی ساڵی 3)  ی ژماري م: گۆڕیىی ڕاسپاردي كً یً

ی  ٌێشتىی دیاردي ستی وً بً مً بً، ) وي خۆیًڕۆكی  مان واوي ًٌ  بای ویشتماوی بۆ )بڕیار( بً فیڕۆچوووی كاري یی و بً وي ڕي زیادي
بای ویشتماوی و، زیادكردوی داٌات و پاراستىی  رداوی كاري دي ًٌ بً  رگرته لً ویی و بً ڕي ی زیادي وي مكردوً باو كً دزیىی كاري

ی 6131(ی ساڵی 196)  (ی بڕیاری ژماري4خاڵی )  سته بً پشتبً با، بً چوووی كاري فیڕۆوً اشكردن و بًو ب وي كاوی گواستىً ٌێڵً
رێمی  بای ًٌ زیری كاري (ی وي9/31/6131(ی ڕۆژی )34411)  زیراوی عێراقی فیدراڵ و، وووسراوی ژماري وی وي وجومً ئً

م  ی ئً وي رئً بً با، لً تی كاري زاري (ی وي1/3/6131(ی ڕؤژی )64)  ژماري با و، ڕێىمایی شیی كاري پێداوی ٌاوبً ت بً كوردستاوی تایبً
 كرێت(. جێدي ولێرو دٌۆكیش جێبً موو پارێسگاكاوی عێراق و پارێسگاكاوی ًٌ ًٌ  لً  بڕیاري
 :6119(ی ساڵی 1)  م(ی یاسای ژماري شً ی )شً مادي  م( لً شتً ی )ًٌ بڕگً  ست بً پشتبً

 شی ووێ تۆماربكرێت. ك ٌاوبً و، وي ری وییً و پێوي  یً بای ویشتماویی ًٌ كاري  ر شوێىێك دابىرێت كً ًٌبا بۆ  ری كاري پێوي .3
با،  ری كاري و بێ پێوي م بڕیارو ڕێىمایی و ڕاسپارداوً ی ئً وي ري دي لً  ش و شوێىێك بدرێت كً ر كً پێی یاسا سسای ًٌ بً .6

 كاردێىێت. با بً كاري
دوای  ، وي رمیاوً ڕیه و گً خۆكاوی ڕاپً ربً سً  و ئیداري بجً ڵً ًٌی سلێماوی و كاون پارێسگا الیًً ل  م بڕیاري ئًم:  دووي

 كرێت. جێدي رچوووی جێبً دي  ( ڕۆژ ل35ً)
 (دا.6136( ساڵی )5( ماوگی )13ڕۆژی )  سلێماوی وووسرا، لً  لً -
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