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پانوراما ٢١٠٢
پێداچوونەکا بلەز بو گرنگترین ڕویدانێ ساال  ٢١٠٢ێ

روژهات سەعید
د مالپەرێ گوڤارا چاڤدێردا هاتیە بەالڤکرن

پانوراما ٢١٠٢
ئامادەکرن  :روژهات سەعید
ژ مالپەرێ کوردیپیدیا هاتیە دابەزاندن  ،مافێن چاپ و بەالڤەکرنێ د پاراستینە.

ثانوزاوا 2102
تسضا قياوةتىَ يةز ضةندة د دومياييك زوذيَو ضاال  2102ىَ دا بووى بةىلَ بوو ئيَكةم زوذةظ ه ضةزانطةز
جيًانىَ  ،بىَ طوواى وةكى يةز ضاه توندى يةبوو  ،بةىلَ ئةم دغيَو ذ ضاال 2100ىَ توندى كيَىرت بوو ،
بةزاوبةز ضاليَو دى تس وة ضالةكا ئازام دةزباش كس ذ بمى وةالتىَ ضوزيايىَ .

-

 0/0د ثيَظداضوونةكىَ ه وياليةتا ئيبونى ه وةالتىَ ناجيرييا  51كةع ياتهة كوغنت .
 0/6ضوثاضاالزىَ بةزىَ يىَ ضوثايىَ توزكيا ئيمكةز باغبو تاوانا كودةتايىَ ياتة شيهداى كسى.
 3/04ه وةالتىَ بةنطالديَؼ طةويةكا  211كةع تيَدا بهئاظ بوو  32 ،كةضا طيانىَ خو ذ
دةضت دا و ثرت ذ  011كةع بةزشة بووى.
 4/21ه ثاكطتانىَ فسوكةيةك كةفت و  020كةع تيَدا طيانىَ خو ذ دةضت دا .
 5/21طستها زوذىَ ه يهدةك وةالتاى .
 5/22بةزيكانا ضرتانا يوزوظيصيوى ه ئاشةزبةجياى ياتة ضاشداى،ضويَد ضةزكةفت .
 6/4كاضا ئةوزوثا ه ئوكسانيا و ثولةندا دةضت ثيَكس .
 6/6ضتيَسا طةزوك (ظيَهوع) ه بةز زوذ َى دةزباش بوو .
 6/22ضوثايىَ ضوزيىَ فسوكةيةكا غةزى يا توزكيا ئيَخطت  ،دوو لةغكةزا طيانىَ خو ذ دةضت دا
.
 7/8د دةوىَ ضةزةدانا وةشيسا دةزظة يا ئةوسيكا ييالزى كميهنت  ،تةقني ياتو ئةجناوداى 49
لةغكةزيَو ناتويىَ و ضظين ياتهة كوغنت.
 7/21د نيػاندانا فمىىَ بامتانى دا ه كولوزادويا ئةوسيكا ييَسؽ ه بيهةزا ياتة كسى و 02
كةع ياتو كوغنت .
 7/27دةضتجيَكسنا ئوملجيا ه لةندةى.
 01/3ضوثايىَ ضوزيىَ باذيَسىَ ئوزفايىَ توثبازاى كس و  5يةظوةالتيا طيانىَ خو ذ دةضت دا .
 01/04ئامساى ناضىَ ئاوضرتاىل فيَميكظ باووطازتهس بوو ئيَكةم كةع خو ذ بمهرتيو ئاضتى
ياظيَتى جيًانىَ .
 01/24بازوظا ضةندى ئةشزيكا ظةطست  219كةضا طيانىَ خو ذ دةضت دا .
 00/04ضوثايىَ ئطسائيمىَ كوغتها ئيَك ذ ضةزباشيَو حةواضىَ كوغت و ئوثةزاضيونيَو
لةغكةزى كسى ضةز كةزتىَ غةششة.

-

 00/25ذ ئةجناوىَ بازوظيَو بوفا ه فميجني  0121كةضا طيانىَ خو ذ دةضت دا و  844كةع
بةزشة بووى .
 00/29زيَظةبةزيا فمطتيهىَ ذ اليىَ ئةجنووةنىَ طػتيىَ نةتةوةييَو ئيَكطستى ياتة ناضاندى
وةكى وةالتىَ ضاظديَمس يىَ نة ئةندام .
 02/04ه وةالتىَ ئةوسيكا د ييَسغةكىَ دا  21شازوكيَو بضويك ياتهة كوغنت.
 02/07زةوغا ضاخمةويا ضةزوك كووازىَ ئيَساقىَ جاله تالةبانى تيَكضوو.
 02/20دومياييكا ضةزدةوىَ كةظو د ضالهاوا وايا دا .

وسى د  2102ىَ دا :
-

 0/0طميكسوظ – ئيَكةم ضةزوكىَ وةقدونيا.
 0/03زاوف دةنكتاؽ – داوةشزيَهةز و ئيَكةم ضةزوكىَ قوبسضا توزك.
 2/0ويطالظا ضصميبوزضكا – يوشانظانا ثولةندى.
 2/00وايتهى ياوضتوى – ضرتانبيَرا ئةوسيكى .
 3/07ثاثا غيهودىَ ضيىَ – ضةزكسدىَ زوحانيىَ قبتى.
 6/06نائف بو عبدالعصيص الطعود – ئةوريىَ ضعودى.
 6/31يتصاك غاوري – ضةزوك وةشيسيَو نةيىَ يىَ ئطسائيمىَ.
 7/31ويظ بيهضى – نظيَطةزىَ ئريلةندى.
 7/30طوز ظيداه – نظيَطةز َى ئةوسيكى .
 8/25نين ئازوطرتونط – ئيَكةم كةضىَ ضووى بانىَ يةيظىَ .

خةالتيَو نوبن
-

كيىيا – زوبست ليَفتكويتص و بسياى كوبيمكا
ئابوزى – ئالظو زوت و ليود غاثمى
ئةدةبى – وو ياى
ئاغتى – ئيَكةتيا ئةوزوثا
فيصيا – ضيَسج يازوؽ و دةيظيد ويهالند
ثصيػكى – جوى طازدى و غيهيا ياواناكا

