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خوێـندکارى ئازیز، تۆش دەتوانیت ئەم وێنانەى خوارەوە بە هەمان شێوەى سەرەوە ڕەنگبکەیتەوە



 Family خـێـزان

خوێـندکارى ئازیز:
 تۆش دەتوانیت ئەم وێنانەى خوارەوە بە هەمان شێوەى سەرەوە ڕەنگ بکەیتەوە





لەناو چەم و روبارەکان ئۆتۆمبیل ناشۆم چونکە کارێکی مەترسیدارە



کارەکان بە هەرەوەزی ئەنجام دەدەین



ئێـمـە ڕووبەرى سەوزایى سەر زەوى زیـاددەکەیـن



لە چـاندنـى نەمـام و زیـاد کردنـى سەوزایـى ناوەستین



یـاد و یـار  بەیەکەوە وانەکـانیان دەخوێننەوە



ڕەشـەبـا
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هەورە بروسکە

بەفـر



جگـەرە کێشـان زیـانبەخشـە بۆ تەندروستى و ژینگە



سـروشـتـى الدێـکـانمـان



                                                                                          Cold ســەرمـــاHot    گـەرمــا



نـابێـت هەرگیز دارەکــان ببڕینەوە   





پێکەوە زەوى 
دەپـارێـزین



ئــاو سەرچـاوەى ژیـانە، ئێمە بەفیـڕۆى نــادەین



یــاد و هـاوڕێـکانى یەکتریان خـۆش دەوێـت



یـــارى بــە ئـاگــر ناکەم چونکە ترسناکە



ئێـمەى منداڵ بەشێکیـن لە جوانـى سروشـت



پرۆژه ی داكۆكیكردن و یاسا ژینگه ییه كان پرۆژه یه كی ڕێكخراوی سروشتی عێراقه  و له  
الیه ن یه كیه تی ئه وروپاوه  پشتگیری دارایی ده كرێت، ئه م پرۆژه یه  ئاسانكاری ده كات بۆ 

به  ڕۆشنبیركردنی كۆمه ڵگه ی مه ده نی و پاراستنی ژینگه ی عێراق له  ڕێگه ی چه ندین كار و 
چاالكی جیاواز بۆ گشت چین و توێژه كان.   

ڕێكخراوی سروشتی عێراق، ڕێكخراوێكی نا حكومی ژینگه ییه ، كار ده كات بۆ پـاراستـن و 
گێـڕانه وه ی ژیـنگه ی عێراق و سـامانه  سروشتیـه  ده وڵه مه نده كه ی.                                                           

 Environmental Law and advocacy project is the
 project of Nature Iraq Organization  which is funded
 by the European Union, the project seeks to facilitate
 a culture of civil society and environmental protection
.of Iraq by different activities for different stratum
 Nature Iraq Organization, is an environmental
 NGO, which works on Protecting and restoring the
 environment of Iraq and the rich human heritage that
.it has fostered
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