
 

 

 ئازادکراوەکان تازە ناوچە بۆ ئاوارەکان سەالمەتی گەڕانەوەی بۆ ئاسانکاری

 

 دەکوا  ئیتالیوا حکوومەتی نووێکراوەی کوۆمەکی لە پێشووازی مین کاروباری بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە فەرمانگەی – ٢٠١٧ یەکەمی تشرینی ی١٢ بەغدا،

 ئەو تەرخانکراوە. عیراق لە مین کاروباری بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە فەرمانگەی ی٢٠١٧ ساڵی چاالکییەکانی بۆ و یۆرۆیە ھەزار سەد پێنج بڕەکەی کە

 بەدیھێنووانی پڕۆسووەی لە دەبوو  ھاوکووار و دەکووا  داعوو  لە ئازادکراوەکووان تووازە نوواوچە بە مرۆیووی بووواری ھاوبەشووانی یگەیشووتن بووۆ ئاسووانکاری کووۆمەکە

 کۆمەڵگاکانیان. بگەڕێنەوە ئارامی بە ئاوارەکان دەڕەخسێن  بواری  و سەقامگیری

 سواڵی لە کەس ملیوۆن سو  لە زیواتر ئواوارەبوونی و نویتەقەمە مەترسوییەکانی بە سەرتاسوەری و ئواڵۆز پیسوووونێکی موایەی بوووە عیراق لە داع  شەڕي

 مرۆیی بواری کارمەندانی و کۆمەڵگاکانیان بگەڕێنەوە دەیانەوێ کەسانەی ئەو لەسەر گەورە مەترسیی مایەی دەبنە تەقەمەنی مەترسییەکانی ـەوە.٢٠١٤

   دەژین. دکراوەکاندائازا تازە ناوچە لە کە کەسانەش ئەو  و سەقامگیری بەدیھێنانی سەر بۆ ھەروەھا و،

 شووووویاندنەوە. دەسوووووتنێکردنی بوووووۆ بڕەخسووووو  بووووووار ئەوەی پوووووێ  یەکووووووکەرەوەیە ھەنگووووواوی یەکەموووووین ژێرخوووووان لە تەقەمەنوووووی مەترسووووویی البردنوووووی

 موسوووو  ڕۆژھەاڵتوووی لە سوووەرەکییان نەخۆشوووەانەیەکی ڕووپێوووووی دوایووویە بەم ھاوبەشوووانی و موووین کاروبوووواری بوووۆ یەکگرتووەکوووان نەتەوە فەرموووانگەی

 بەو رەخسوووواند. شوووویاندنەوە کارەکووووانی دەسووووتنێکردنی بووووۆ بووووواری ئەوەش و البووووران دەزگووووایە لەو تەقیوووونەوە مەترسووووییەکانی پاکییووووانکردەوە. و کوووورد

 ملیوووۆن نیوووو نوووەیکەی دەکووورێ مەزەنووودە نووواوچەیە، لەو منووودااڵنە و دایکوووایەتی تەندروسوووتیی چووواودێریی دابیووونکەری تووواکە نوخۆشوووەانەیە ئەو کە پێووویەی

  نەخۆشەانەیەیە. ئەو شیاندنەوەی بەرەنجامی کە بوینن باشکراوە تەندروستییە خەمەتگوزارییە لەو سوود پیاو و وێک و کچ و ژن

 " ھەڕەشوووووەکانی بەرەنجوووووامی مەترسوووووییەکانی تەقیووووونەوە درێوووووەە بە قەیووووورانە مرۆییەکوووووان دەدەن بوووووۆیە کوووووارکردن لە بوووووواری موووووین لە ھەر

کاروبووواری موووین لە عیراقووودا چوووونکە گیوووانی ھاواڵتییوووان ڕزگاردەکوووا  و گەیانووودنی . حکوووومەتی ئیتالیوووا پابەنووودە بە زیووواتر پێویسوووتە کاتێووو 

ھاوکووووواریی مرۆیوووووی ئاسووووواندەکا  و خەڵکوووووی مەدەنوووووی دەپوووووارێەێ و پاڵنشوووووتیی گەڕانەوەی خۆبەخشوووووانەی ئووووواوارە و پەنوووووابەران دەکوووووا . 

بووووۆ کاروبوووواری مووووین لەپێنوووواو چاالکییەکووووانی کاروبوووواری مووووین بەڵگەیەکووووی  پووووارەدارکردنی ئووووێرە بووووۆ فەرمووووانگەی نەتەوە یەکگرتووەکووووان

)وتەی بووووواڵیۆز موووووارکۆ کوووووارنیلۆس )باڵیۆزخوووووانەی  "ئاشوووووکرای پابەنووووودبوونی ئاشوووووکرای ئوووووێرەیە بە بەدیھێنوووووانی سوووووەقامگیری لە عیوووووراق.

 ئیتالیا لە عیراق((

 "دنی فەرمووووانگەی نەتەوە یەکگرتووەکووووان بووووۆ کاروبوووواری کووووۆمەکی سووووەخاوەترەندانەی حکووووومەتی ئیتالیووووا بەشوووودار دەبوووو  لە توانووووادارکر

مووووین بووووۆ البردنووووی بووووۆموی چێنوووودراو و تەقەمەنیووووی نەتەقیوووووە لە نوووواوچە ڕزگارکراوەکووووان و، بەشوووودارییەکی گەورەش دەکووووا  لە گەڕانەوەی 

وە )وتەی پێووووووور لۆدھوووووووامەر )بەڕێووووووووەبەری پێشوووووووکەوتووی بەرنوووووووامەی فەرموووووووانگەی نەتە "سوووووووەالمە  بوووووووۆ کۆمەڵگوووووووا ئاوارەکوووووووان.

 عیراق(یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مین لە 

 مووووین کاروبوووواری بووووۆ یەکگرتووەکووووان نەتەوە فەرمووووانگەی بەرنووووامەی پێشووووکەوتووی بەڕێوووووەبەری) لۆدھووووامەر پێوووور :پەیوەنۆۆۆۆدی     بۆۆۆۆ 
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