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 مةكتةبي تةنفيسي -يةكَيتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتان

 يةكيَيت شاىاياىي ئاييين ئيطالمي كوزدضتاٌ

 ظ2021ين ًٓػالٌَ نىضزغتإ                         ناْىٌْ يُنٌَُ تايبُتُ بُ ضاالنًُناٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايً بًَاونطاوَيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ

 بةناوي خواي بةخشندةي ميورةبان
 

يةةةَيت زانايانيةةةنونيةةةَرنوو نةيلةةةداوونلةةةَوياسنايوونيَةةةةَةنتنةةةةانيتضةاةةةةشنون برةةةَ  ز سنلَة ةةةنون  ز ةةة َ نل ةةةن نوننننن
 يننيةةةَنلةةةَةيزألنيَرةةةَةنلنةوا  ةةةَيتنونننووكنةيز خديويز ةةةسن   ةةةَيسن َيضوةةةةبنلةةةَنيتنةولةةةنة نايانيةةةنونونةوو ةةةسنتةةةنيننننن

نلدِوي نونلَياضيزتان ؤ نلَل زب.
يةةةَنرةةةنوو نةةةةنياسنةيلةةةداوون ةةةَاجيرن ةةةنويتسن ضةيو ةةةؤة نيةةةَنلةةةضية نتةةةني يننوناَ ةةةَوويسنونا  ةةةش ناسنون   ةةةَيسنننننن

لةةَيان نلةةَلضووونويزةةدِي نلةةضواسنيتنةيةةةَة ندةةَيدياسنايةييةةسنةةةنياناسنةيلةةداوونونتةةَونلنةوا  ةةَ نيتؤة اةةنناةوةةةانيتةةداوننننننننننننن
لَياضيتةةةةبنوناةةةةَ ضيونلةاةةةةنويتديووونن  ز ةةةةضيا ن ةةةةناجونةةةةةَةايو نننلَرنلةةةةَاةس نيةةةةَةوو ن ةةةةنويتسنون َيضواةةةةج نون

يتةةةنة نن نةوةةةةَة نرةةةداانايانيةةةنو نننلَينا نرةةةَونناوةيتدااةةةسنن نا زةةةوزنونةةةة    نةونننةةةةنايتدااسنن ةةةن  دااسنيتش زةةة نون
و ةةةسناي ةةةجية نونتن ةةةانيتؤرَيانيةةةَ سنوننيةةةَلضية ن برةةةَ نونةونوةيز خديوويةةةسنلةةةَونز نلةةةَاةنو نا ةونرةةةَوةو ناةةةنووون

ناةيزغسناَيتداووو.ن ن برَ سنيت نو نيتضةاةشنوةَدنرةري نيتؤرَياةَون  ز َووذيناسنتني يننونتن ش ناَ
تةةةَوو ني زةةةدون ديوو ةةةَنةِوون ةةةَاجنويةةةَا ز سنرةةةداغ ن َيضوةةةةبنلةةةَندؤانزَيتةةةَونووكنلَة نو تةةة نونتةةةَارضوونن

نتني ين.نلَةيزب نلَ نيبَ نايانيناسنيو َونلؤنلَة نو ن ضيز َةوونلناجوةيزكنلؤنتني جو نيتنةونتنرنجنَيتنا
 راطةياندني يةكَييت زانايان
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 2021 -زَغتٍُ باَياٍ غُضنطزايُتٌ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ يُ ناتٌ نؤبىوُْوٍَ ٓاغايًسا
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 ىطيء بةشدازي كؤىطسةو كؤىفساىظء ضاالكي ٍةمةاليةىةٍةماٍة ءبةشيَم هة ثةيوةىدي

ْفًعٍ ُبٌ تااااااااُنتااااااااُؾاااااااااْسَيهٌ باَياااااااااٍ َ 11ٍ1ٍ2021ضؤشٍ  -
نًَيت ُضؤنٌ يااُيػااٌ غاا َال وُضَيع ز. عبااسام َااُضؾاايت بااُضثُغُب

ضؤى و ُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جُضٍ َاَؤغتا ََظاْايإ و ياو
غااااطلويًََا ُْحمُااااس ْ ز.يٌََػاااااوُال دمااااِ ايااااسئ ؾَُاَؤغااااتا َاااا

بٌ ُنتااُْااساَاٌْ ََُياَيٌ ُٓال زيؿاااز  اا َُاَؤغااتا َاا  ْوضاَاٌُْٖاا
ٍ يكاااٌ َوُضنطزُْغاااُغااايت بُبَُ ُنًَيت ظاْاياااإ باااُْفًعٍ ياااُتااا

ٕ ُظووضٍ ياااا َؾاااااض  ناضبىوٌْ ُغاااااتبَثريؤظبااااايٌ ز  ْنًَيت ظاْايااااا
وقاف و ناضوباااضٍ ٓااايًين  ُتٌ ٓااُضايااُبَضَيىُضٍ ْااىَيٌ بُبااَضَيىُب
 .َوَطزضنُغُظووضٍ بَضٍ ؾاضُظَز

نًَيت ُضؤنٌ يُعًس غُال غُعبسام َضَيع ز.ُب 20ٍ1ٍ2021ضؤشٍ  -
بُياوَضٍ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ظاْايإ 

ز.عىَُض َطؤ و َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ 
ظ ا ٍَ زاّ و زَوُضنطزُْغُب ْٓا ازاضبىوٕ َوُْعيهُٓاَادمٌ ي ُب

و َظضاوُْس زاَُناٌْ غٓىضٍ ثاضَيع اٍ زٖؤى ضُ و ًٓساضيٓايًين
 .َوَض نطزُغٍُ بُنٍَ ًٓساضٍ ؾاضُنُي
ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 28ٍ1ٍ2021ضؤشٍ  -

 َوُْعيهُو يَوُضنطزُْغُغيت بُبَُ ُنًَيت ظاْايإ بُي
وؾٌ ٓايًين و ظاْاياٌْ ٓايًين، يكٌ غؤضاٌْ َض ُٓا ازاضبىوٕ ي

 .َوَضنطزُغُوقايف غؤضاٌْ بُتٌ ُٓضايُبَضَيىُظاْايإ و ب نًَيتُي
ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 28ٍ1ٍ2021ضؤشٍ  -

ناض ُغتبَضزإ و ثريؤظبايٌ زُغيت غُبَُُنًَيت ظاْايإ بُي
 ضواْسوظٍ نطز. ْظاٍ غؤضإٌُ قضزوو قآًُكاَُضزاٌْ ُٖبىوٕ غ

نًَيت ُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 7ٍ2ٍ2021ضؤشٍ  -
ض ُغُظاٍ ضؤَاٌْ بُظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ غٓىوضٍ ق

ظاٍ ضؤَإ و ُتٌ قُقآًُكاًَ ُي ُنُضيُضزاٌْ بؤ ُٖو وَيطلاٍ غَوَنطز
وقايف ُتٌ ُٓضايٍُ  ىَياٌْ ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ و تًَب26ًٓيكٌ 

ض تابًؤٍ ْاغاْسٌْ ُغُالزإ ي َضزُمسٌ ثَضَيىض ُؾساضٍ يُضؤَإ، ب
 .ٌَ ضوغتايٌ نطزَظاْاٍ ْاوزاضٍ نىضز ًٓنب ٓاز

ال ُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغُب 15ٍ2ٍ2021يُبُضواضٍ  -
ضَيعإ ُبىوٌْ بَٓاَاز ُنًَيت ظاْايإ و بُضؤنٌ يُيػٌ غَو

ْساَاٌْ ُضؤىْ ُٓيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جَُاَؤغتا َ
نًَيت ظاْايإ ُتٌ يُضنطزايٌُْ غُدمىَُْفًعٍْ ُٓبٌ تُنتَُ

 اٍ َباضُنًَيت ظاْايإ يٍُ ٓاغايٌ و فطاواٌْ يَوُنؤبىوْ
 ضىو. َضَيىُويًَط بُؾاضٍ ٖ ُْفًعٍ يُبٌ تُنتَُ
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ضزوو ُضؾيت ُٖضثُغ ُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين بُتٌ َٓظاضَزيىاٌْ و ُويًَطو يُؾاضٍ ٖ ُي 15ٍ2ٍ2021ضؤشٍ  -
نًَيت ُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ز. عبسام َُطٍ ٓظيَضَيعإ ز. ثؿتًىإ غازم وُب

 َضُبَضَيىُت و بَظاضَضَيعإ بطيهاضٍ وُب ُي ُنُضيُؾساضٍ ُٖب ُظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإْ ب
ت و ُبنٌ تايُيَوُنًَيت ظاْايإ، نؤبىوُْتٌ يُضنطزايُْفًعٍ و غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُت و َٓظاضَناٌْ وُ ؿتً

 ضىو. َضَيىُ طْط ب

وتٌ ٍُ َع َوُنطزْ ُؾساضٍ يُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 17ٍ2ٍ2021ضؤشٍ  -
 نطز. َقالوُوقايف ؾُتٌ ُٓضايُبَضَيىُغٓىوضٍ ب ُثطإ يُْىَيٌ  ىْسٍ ن

ال ُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياو ُإ بنًَيت ظاْايُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 25ٍ2ٍ2021ضَيهُوتٌ  -
بٌ ُنتُْساَاٌْ َُال ذػٔ قازياٌْ ُٓض َال ذػٔ َطؤ و َاَؤغتا َُضؤى و ز. عىَُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُج
ضؤنٌ ُيٌ باثري غُضَيع َاَؤغتا عُضزاٌْ بُتٌ غُضنطزايُْساٌَ غُال فآع ُٓال عًُاز َُْفًعٍ و َاَؤغتا َُت

 ُتٌ بُضنطايُْساَاٌْ غُؾًَهٌ ُٓضؤى و بُٕ غُاليُي َوُضًَُ  ُيًَط نطزو بوُؾاضٍ ُٖضٍ يَُيٌ زاز ُنؤَ
 ثًَؿىاظٍ نطإ. َوُضًَُ 

يالٌْ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 1ٍ3ٍ2021ضؤشٍ  -
ضَيع ز. ثؿتًىإ ُب ٌُ ثًَؿىاظيإ يتُضنطزايُْفًعٍ و غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و شَاضُجًَططٍ غ
ويىز بطيهاضٍ ُضَيعإ ظَيٓسئ َُب ُى يُضيُضٍ َٖوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ؾاْسَيهٌ ياوُظيطٍ َٓغازم و

 ضظدمٌ نطز.ُضٍ  ؿيت و ؾًَذ ًٓرباًِٖ بُبَضَيىُباضٍ بُت و ز. زياض جَظاضَو
ٌْ ُجىَُضؤنٌ ُٓؾًس غَيٌ ضُويًَطو زنتؤض عُضَيع ٓىًََس خؤؾٓاو ثاضَيع اضٍ ُٖب 3ٍ3ٍ2021بُضواضٍ  -

ضزاٌْ ُوقاف غُتٌ َٓظاضَزيىاٌْ و ُضٍ  ؿيت يُبَضَيىُباضٍ بُضَيع ز.زياض جُثاضَيع او غتايف ثاضَيع او ب
نًَيت ظاْايإْ ُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُعبسام َضَيع ز.ُٕ بُاليُنًَيت ظاْاياًْإ نطزو يُْفًعٍ يُبٌ تُنتَُ

 ُتٌ بُضنطزايُْفًعٍ و غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و شَاضُيالٌْ جًَططٍ غٍُ خالُال جَُاَؤغتا َ
 .ثًَؿىاظٍ نطإ َوُضًَُ 
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يالٌْ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 7ٍ3ٍ2021ضؤشٍ  -
 ُضاغًٌُ ثًَؿىاظٍ يَُ ُؾساضيإ يًَُيت ظاْايإ بنُتٌ يُضنطزايُْساَاٌْ غُٓ ُى يُيَضؤىْ شَاضُجًَططٍ غ

 .ثاثا فطاْػًؼ ثاثاٍ ظاتًهإ نطز

يالٌْ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُعًس غُال غُضَيع ز. عبسام َُب 29ٍ3ٍ2021ضؤشٍ  -
نًَيت ظاْايإ، ُعٍ يْفًُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُض ذػٔ َطؤ َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُٓضؤى و ز. عىَُجًَططٍ غ

ضثطغٌ ُضوَيـ ٓاغا بَضَيع ناى زُتٌ بُضؤنايُغُتٌ  ؿيت بَُيايُبٌ نؤَُنتُؾاْسَيهٌ باَياٍ َ ُثًَؿىاظيإ ي
 تٌ  ؿيت نطز.َُيايُنؤَ

ضظدمٌ ُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و زنتؤض غاَإ بُظيطٍ َٓضَيع ز. ثؿتًىإ غازم وُب 31ٍ3ٍ2021بُضواضٍ  -
 ُنًَيت ظاْاياًْإ نطزو بُْفًعٍ يُبٌ تُنتُضزاٌْ َُضيإ غَْسضوغيتْ ؾاْسَيهٌ ياوُظيطٍ ناضوباضٍ تَو
 ْفًعٍ ثًَؿىاظٍ نطإ.ُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُضؤىْ جًَططو ُٕٓ غُالي ُي َوُضًَُ 

 الَُ ُضلَيع زنتؤض عبسايًُتٌ بُضؤنايُغ ُنًَيت ظاْايإ بُْفًعٍ يُبٌ تُنتُؾاْسَيهٌ َ 2021 4ٍ 5ٍوتٌ ُضلَيه -
نًَيت ظاْايإ(يإ  نطزو ُضزاٌْ )يكٌ ٓانطَيٌ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايين ًٓػالٌَ نىضزغتإ غُضؤنٌ يُويػٌ غ

ٌَ نطا.ُضثطغٌ ْاوضُٕ ناض ًَطلاٌْ يل و بُالي ُي  نإ ثًَؿىاظيإ ي
غؤضإ و  تًَو بؤ ظاْاياٌُْى خعََنًَيت ظاْايإ وُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 22ٍ4ٍ2021ضؤشٍ  -

 .َوَنًَيت ظاْايإ نطزُ اٍ يكٌ غؤضاٌْ يَٖؤَيٌ باضُنٌ يُيُضإ نتًَبداَْضو تىَيصُضو خىَيُْٓىوغ
يالٌْ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وَُ ضَيع ز. عبسامُب 17ٍ5ٍ2021ضؤشٍ  -

ٍ ُؾاْسَيهٌ يًَصْ ُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُتنُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَنًَيت ظاْايإ و شَاضُضؤنٌ يُجًَططٍ غ
ٍ ُضؤنٌ يًَصُْال ًٓرػإ ضَيهاٌْ جًَططٍ غُضَيعإ َاَؤغتا َُب ُثًَهٗاتبىو ي َُاٌْ نىضزغتإ نُضيُوقايف ثُٓ
 وقاف نطز.ٍُ ُْٓساٌَ يًَصُْباؽ ٍَُٓ عُيػُو فُضٍ يًَصَْعًس بطلياضزُال غُيػٌ ََوقافْ َاَؤغتا وُٓ
ضلَيع َاَؤغتا َال جالٍ ُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وَُ ُضلَيع ز. عبسايًُب 19ٍ5ٍ2021ضؤشٍ  -

 .َوَضنطزُغُنًَيت ظاْاياٌْ بُويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإ يكٌ ُٖضؤنٌ يُيالٌْ جًَططٍ غُخ
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ضَيع ز. عبااسام ُضؾاايت با ُضثُغ ُبا  24ٍ5ٍ2021باُضواضٍ   -
ال َُاَؤغااتا َاا  ْْايااإنًَيت ظاُضؤنٌ يااُعًس غااُال غااَُاا

بىوٌْ َٓاَاااااااز ْضؤىُيالٌْ جًَطااااااطٍ غااااااُالٍ خااااااُجاااااا
تٌ ُضنطزايُغاااااااا ْْفًعٍُبٌ تااااااااُنتااااااااُْااااااااساَاٌْ َُٓ

 اٍ َباض ُنًَيت ظاْايإ يٍُ فطاواٌْ ٓاغايٌ يَوُنؤبىوْ
 ضىو. َضلَيىُويًَط بُؾاضٍ ُْٖفًعٍ يُبٌ تُنتَُ

يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُب 24ٍ5ٍ2021ضؤشٍ  -
يالٌْ ُالٍ خُال جُيت ظاْايإ و َاَؤغتا َنًَُضؤنٌ يُغ

ز. ذػٔ َىفيت  ْنًَيت ظاْايإُضؤنٌ يُجًَططٍ غ
 ُى يُيَتىاو شَاضٌُْ باَياٍ فُدمىَُضؤنٌ ُٓغ
تٌ ثًَؿىاظيإ ُضنطزايُْفًعٍ و غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ
ناضوباضٍ ٓايًين  ْوقافٍُ ُٓؾاْسَيهٌ يًَصْ ُي
 .َاٌْ نىضزغتإ نطزُضيُث

يػااااااٌ َال وُضَيع ز.عبااااااسام َاااااا ُباااااا 31ٍ5ٍ2021ضؤشٍ  -
ال ُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياوُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُغ
ض ذػأ َاطؤو   ُضؤى و ز.عىَا ُيالٌْ جًَططٍ غا ُالٍ خُج

ال ُال ذػاأ قازياااٌْ و َااُز. أْااؼ زؤغااهٌ و َاَؤغااتا َاا
 ُْفًعٍ باااُبٌ تاااُنتاااُْاااساَاٌْ َُيٌ َٓعباااسام ؾاااًَطناو

ناض بااااىوٌْ ُغااااتبَز ْٕضٌَ ْاغاااااْسُفاااا ُغاااايت باااا ُبَُ
ٍَ ب   ُب ضاغاااًًَُهٌ ُؾاااساضٍ َُضثطغاااٌ يكاااٌ ْاااىَيٌ ٓاااانط

ٍَ باىوٕ، نا     ُت يا ُتايب ضَيعإ ُبا  ُى يا ُض يا ُٖا  ُؾااضٍ ٓاانط
ٍَُغ باح بًتىيًََاا  َُاَؤغاتا غا   ْيسا َاظٕ قآًُكاٌَ ٓانط
ٍ ثاااااضتٌ زميااااىنطاتٌ نىضزغااااتإْ   9ضثطغااااٌ يكااااٌ  ُب

ٍَ و  ُضٍ ُٓبَضلَيىَُاَؤغتا جىٖط ذسٍ ب ؾاًَذ  وقايف ٓاانط
 ْفَضَضزُوقايف باااااُضٍ ٓاااااُباااااَضلَيىُضظدمٌ بُبااااا ثرررررزَاااااس
 .شزاضبىوَُٕاَؤغتاياٌْ ٓايًين ب ُضضاو يُنٌ بُيَشَاض

ضؤنٌ ُعًس غُال غُضَيع ز. عبسام َُب 3ٍ6ٍ2021ضؤشٍ  -
الٍ ُال جُيٌ َاَؤغتا ََٓاَاز ُنًَيت ظاْايإ بُي
ال ذػٔ قازياٌْ ُضؤى و َاَؤغتا َُيالٌْ جًَططٍ غُخ
ضَيع ناى ُب ُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُنتَُْساٌَ ُٓ

 ظاٍ ضواْسوظ نطز.ُامحس قازض قآًُكاٌَ ق
 ُْفًعٍ بُبٌ تُنتُؾاْسَيهٌ باَياٍ َ 7ٍ6ٍ2021ضؤشٍ  -

ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغ
و َوُضنطزُْغُضزإْ بُٓاَادمٌ غ ُنًَيت ظاْايإ، بُي
ض ثطغٌ ُغُإ ينًَيت ظاْايُياٌَ يُياْسٌْ ثُ 
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 ُنًَيت يُضزوو فطانػًؤٌْ ثاضتٌْ يُغتىوضزا، َْٖاو زٍُ ٓايًين ًٓػالّ يُغتىوضو ثًَطٍَ زَوُْىوغًٓ
 َوَُاُْضيُْساَاٌْ ثُضؤنٌ فطانػًؤٕ و ُٕٓ غُاليُي َوُضًَُ ُو بَوَض نطزُغَُاٌْ نىضزغتإ بُضيُث

 ثًَؿىاظٍ نطإ.
ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغ ُْفًعٍ بُتبٌ ُنتُؾاْسَيهٌ باَياٍ َ 7ٍ6ٍ2021ضؤشٍ  -

ت و ُو بابٍُ ٓايني و ُٓثًَط ُت بُنًَيت ظاْايإ تايبُثًَؿًٓاضٍ ي َياْسٌْ ثطؤشُٓاَادمٌ   ُنًَيت ظاْايإ بُي
َاٌْ نىضزغتاٌْ ُضيُضزاٌْ ثُضَيِ غُغتىوضٍ ٍَٖ زَوُثطغٌ ْىوغًٓ ُي ُيُْسٍ ٓايًًٓإ ٍَُٖٖ ضَُاززاْ
يػٌ ََإْ َاَؤغتا ًٓرػإ ضَيهاٌْْ َاَؤغتا وُضيُضؤنٌ ثُوضاٌَ جًَططٍ غُضَيع ز. ًَُٖٔ ُٖٕ بُاليُنطزو ي

 .ثًَؿىاظٍ نطإ َوُضًَُ  َُإ بُضيُْساَاٌْ ثُعًس ُٓال غَُ

ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغُنًَيت ظاْايإ بُْفًعٍ يُبٌ تُنتَُ 8ٍ6ٍ2021ضؤشٍ  -
ٍَ ُ ُيٌْ ًْؿتُاٌْ يَوُتُْس ثطغًَهٌ  طْطٌ ٓايًين و ُْض ُت بَباضُٓاَادمٌ  فتى ؤ غ ًَُيت ظاْايإ، بنُي

 .َوُضَيٌُ نىضزغتإ نؤبىوُْضؤنٌ ُٖضَيعزاض ًَْضريظإ باضظاٌْ غ
ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغُنًَيت ظاْايإ بُؾاْسَيهٌ باَياٍ ي 21ٍ6ٍ2021ضؤشٍ  -

ضؤنٌ ُضؤى و ز. ذػٔ َىفيت غُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياوُنًَيت ظاْايإ و بُي
ضزاٌْ ُتىا غٌُْ باَياٍ فُدمىَُٓ ْْفًعٍُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَتىاو شَاضٌُْ باَياٍ فُدمىَُٓ
ْساَاٌْ ُضٍ  ؿيتْ ُٓبَضَيىُٕ و بُدمىَُضؤنٌ ُٕٓ غُاليُضَيٌُ نىضزغتاًْإ نطزو يُضٍ ٌَْٖ زازوُدمىَُٓ

ٌَ نطا.ُثًَؿىاظٍ   َوُزاز اٍ ثًَساضىوْ  ضًَإ ي
ضٍ َوقافْ ناضوباااضٍ ٓااايًينْ ؾاااْسَيهٌ ياااو   ُظيااطٍ ٓاا َضَيع ز. ثؿااتتىإ غااازم و ُباا ۷۲ٍ٦ٍ۷٠۷۲بااُضواضٍ  -

نًَيت ظاْايااااااٌْ ُضزاٌْ ياااااُغااااا
ضَيع ز.عباااسام ُٕ باااُالياااُنااطزو ي 

نًَيت ُضؤنٌ يااُيػااٌ غااَال وَُاا
ْاساَاٌْ  ُُٓى يُيا َإْ شَاضظاْاي

ْفًعٍْ ُبٌ تااااااااااااااااُنتااااااااااااااااَُ
 َوُضًَاااااُ  ُتٌ باااااُضنطزايُغااااا

 .ثًَؿىاظٍ نطإ
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يالٌْ ُالٍ خُال جَُاَؤغتا َ ْنًَيت ظاْايإُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 4ٍ7ٍ2021ضؤشّ  -
ضنىنٌ ُال ٓاظاز نَُاَؤغتا َ ْْفًعٍُبٌ تُنتُْساٌَ ََُياَيٌ ُٓال زيؿاز  ُضؤى و َاَؤغتا َُجًَططٍ غ

 ضٍ نطز.َويًَطو ؾاْسٍ ياوُضٍ ثؤيًػٌ ُٖبَضَيىُجاض بًَُس زيًَط ُْضَيع عُبُتٌ ثًَؿىاظيإ يُضنطزايُْساٌَ غُٓ
نًَيت ظاْايإ ؾاْسَيهٌ باَياٍ ُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغ ُب 7ٍ7ٍ2021ضؤشٍ  -

ٍ ُضزاٌْ يًَصُْتٌ و ياغايٌ غَُيايُغت و نؤََيىُْس ثطغًَهٌ ثُغيت  فتى ؤٍ ضُبَُ ُْايإ بنًَيت ظاُي
 َاٌْ نىضزغتإ نطز.ُضيُث ُناضوباضٍ ياغايٌ ي

ال ُضَيع ز. عبسام َُتٌ بُضؤنايُغ ُنًَيت ظاْايإ بُْفًعٍ يُبٌ تُنتُؾاْسَيهٌ باَياٍ َ 11ٍ7ٍ2021ضَيهُوتٌ  -
ؾًَو ُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و بُظيطٍ َٓضَيع ز. ثؿتًىإ غازم وٍَُ بُ ُاْايإ ينًَيت ظُضؤنٌ يُيػٌ غَو
 .َوُْس ثطغًَو نؤبىوُْٓاَادمٌ تاوتىَيٌ ض ُت بَظاضَغتايف و ُي
َاَؤغتاياٌْ  ُضضاو يُنٌ بُيَؾساضٍ شَاضُب ُنًَيت ظاْايإ و بُضؤنٌ يُشَيط ضاوزَيطٍ غُي 12ٍ7ٍ2021ضؤشٍ  -

 ُت بٍُ ثاض غًًُٓاضَيهٌ تايبُخؤؾداُْؾٌ َٓساَياٌْ ُْضؾتًاضٍ بُضثٍَُ غتايف غُ ُطٌ يَُْآُُٖٖايًينْ ب
ْفًعٍ ُبٌ تُنتُ اٍ ََٖؤَيٌ باض ُوَيٓٔ( يُناْتإ ظوو خبُشَيط زضومشٌ )َٓساَيُتٌ ٖؤؾًاضٍ ًْؿتُاٌْ يَُيُُٖ
 ضىو. َضَيىُويًَط بُؾاضٍ ٖ ُنًَيت ظاْايإ يُي

 اٍ َضزاٌْ باضَُاٌْ نىضزغتإ غُضيُثُوقاف وناضوباضٍ ٓايًين  يٍُ ُٓصْؾاْسَيهٌ يًَ 26ٍ7ٍ2021ضؤشٍ  -
يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُٕ بُالي ُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتاًْإ نطزو يُْفًعٍ يُبٌ تُنتَُ
بٌ ُنتٌُ َْساَآُْ ُى يُيَضؤى و شَاضُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جُنًَيت ظاْإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُغ
 تٌ ثًَؿىاظٍ نطإ.ُضنطزايُْفًعٍ و غُت

ضٍ َنًَيت ظاْايإ و ياوُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُضؾيت بُضثُغ ُب 4ٍ8ٍ2021 ُممُضؤشٍ ضىاضؾ -
تىاو ُدمىٌَ باَياٍ فُْساٌَ ُٓتىاو ز.أمحس ؾافعٌ ٌُْٓ باَياٍ فُدمىَُضؤنٌ ُٕٓ َىفيت غُغُضَيعإ ز.ذُب

ضٍ ٓريؾازو ُبَضَيىُضظدمٌ بُتٌ و َاَؤغتا ؾًَذ ًٓرباًِٖ بُضنطزايُْساٌَ غُضنىنٌ ُٓٓاظاز ن الَُاَؤغتا َ
ضَيٌُ نىضزغتإ ُى ؾاْسٍ َٖيين، وُضؤنٌ بؤضزٍ وتاضٍ ُٖوقاف و ز. باضظإ غُتٌ َٓظاضَو ُي َوُتىَيصيٓ

 نطز. ُاتٌ غعىزيوَي ٍُ ثريؤظ يُنهُؾاضٍ َ ُناٌْ عريام يُعُضجُيؿتين َُنطُي ٍُ بَؾساضٍ نؤْططُب
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ضَيع ز. ُضؾاااااايت بااااااُضثُغ ُباااااا 11ٍ8ٍ2021ضؤشٍ  -
نًَيت ظاْايااإ و ُضؤنٌ يااُعًس غااُال غااُعبااسام َاا 

 ْضؤىُيالٌْ جًَطااطٍ غاا ُالٍ خااُال جااَُاَؤغااتا َاا 
 ْْفًعٍُبٌ تااااا ُنتاااااُْاااااساَاٌْ َُبىوٌْ َٓٓاَااااااز

ٍ فطاواْاااااٌ ٓاغاااااايٌ  َوُتٌ نؤبىوْاااااُضنطزايُغااااا
ْفًعٍ ُبٌ تاااُنتاااُ ااااٍ ََباض ُنًَيت ظاْاياااإ يااا ُيااا
 ضىو. َضلَيىُويًَط بُؾاضٍ ُٖي
 ُضلَيع ز.عبسايًُبىوٌْ بَٓاَاز ُب 15ٍ8ٍ2021يُ  -

نًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا ُضؤنٌ يُال ويػٌ غَُ
ز.ذػٔ  ْضؤنٌُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جَُ

ْساَاٌْ َُيايٌ ُٓال زَيؿاز  َُاَؤغتا َ َْطؤ
ضزوو ُى ؤضلٍ ٖضاغًٌُ ٓاَيُْفًعٍ َُبٌ تُنتَُ
ضثطغٌ ثًَؿىوٍ يكٌ ُقؿبٓبُضَيعإ ؾًَذ ًْاظ ُْب
 َناضٍ ٓايٓس ُناضبىوٌْ يُغتبَويًَطو زُضثطغٌ ْىَيٌ يكٌ ُٖيس َىغٌ بَُاَؤغتا غ ْنًَيت ظاْايإُويًَطٍ يُٖ
 ضىو. َضَيىُب
ال ُضَيعإ ز. عبسام َُب ُثًَهٗاتبىو ي ُنًَيت ظاْايإ نُْفًعٍ يُبٌ تُنتُؾاْسَيهٌ باَياٍ َ 2021ٍ ٓاب 16يُ  -

َيايٌ ُال زيؿاز  ُضؤى و َاَؤغتا َُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَو
ْسٍ ُقؿبُضَيع ؾًَذ ًْاظ ُْضزاٌْ بُناضبىوٕ غُغت بَغيت ثريؤظبايٌ زُبَُ ُْفًعٍ بُبٌ تُنتُْساٌَ َُٓ
 .ضَيِ نطزٍُ َٖد و عىَطُتٌ  ؿيت ذُضايُبَضَيىُضٍ بُبَضَيىُب
الٍ ُال جُنًَيت ظاْايإْ َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُبىوٌْ ز.عبسام ََٓاَاز ُب 23ٍ8ٍ2021ضؤشٍ  -

 ُى يُيَؾساضٍ شَاضُتٌْ بُضنطزايُْفًعٍْ غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُؾًَو يُضؤى و بُيالٌْ جًَططٍ غُخ
 ضىو. َضَيىًًُُٓاضَيو بضٍ غُوضوبَويًَطو زَُاَؤغتاياٌْ ٓايًين ؾاضٍ ٖ

وقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ز. ُظيطٍ َٓضَيعإ ز.ثؿتًىإ غازم وُضزوو بُبىوٌْ َٖٓاَازُب 5ٍ9ٍ2021ضؤشٍ  -
ضٍ  ؿيت ُبَضَيىُبىوٌْ بَنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ و ٓاَازُضؤنٌ يُيػٌ غَال وَُ ُعبسايً

ويًَط َھوقايف ٍَُ وتاضخىَيٓاٌْ غٓىوضٍ ُٓ ُْفًعٍ يُبٌ تُنتُاٌْ َْسآَُ ُى يُيَت و شَاضَظاضَزيىاٌْ وُي
 .َوُنؤبىوْ

يالٌْ جًَططٍ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 5ٍ9ٍ2021يُ  -
ضَيع ُتٌ بُضؤنايُغ ُب ثًَساٌْ تىضنُإُؾُؾاْسَيهٌ باَياٍ ثاضتٌ   ُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُضؤنٌ يُغ

 .نطز ُنُضؤنٌ ثاضتُحمُس غعسايسئ غ
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وقاف و ناضوباضٍ ٓايًينْ ُظيطٍ َٓضَيعإ ز.ثؿتًىإ غازم وُضزوو بُبىوٌْ َٖٓاَازُب 6ٍ9ٍ2021ضؤشٍ  -
ثاضَيع اٍ  ُض يُوضوبَوقايف زٍَُ وتاضخىَيٓاٌْ غٓىوضٍ ُٓ ُنًَيت ظاْايإ، يُضؤنٌ يُيػٌ غَال وَُ ُعبسايًز.
 .َوُويًَط نؤبىوُْٖ

 

نًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا غًس ُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُبىوٌْ بَٓاَاز ُب 6ٍ9ٍ2021ضؤشٍ  -
ٌَ و قىتابٌ ٓايًين ُظاْاياٌْ ٓايًين و ف ُضضاو يُنٌ بُيَنًَيت ظاْايإ و شَاضُويًَطٍ يُضثطغٌ يكٌ َُٖىغٌ ب ق

ٌَ ُتٌ بؤ زوو فَضٍ ظضاضُظَ طزٍ َاواٌْ ز ٍُ ظاْػيت يُ بطواْاَخؿًينُضاغًٌُ بُ، َُنُتٌ ْاوضُغايُو ن ق
 .ضىو َضَيىُب
ضزاٌْ ُنًَيت ظاْايإ غُضؤنٌ يُغ ْوقافُظيطٍ َٓياْسا بؤ ؾاضٍ غؤضإ وُنُضزاٍُْ غَزضَيصُي 7ٍ9ٍ2021يُ  -

 ظاٍ غؤضاًْإ نطز.ُتٌ قٍُ ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ و قاميكا۲٠ًَيكٌ 
ظيطٍ َضَيع ز. ثؿتًىإ غازم وُنًَيت ظاْايإ و بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 6ٍ9ٍ2021ضؤشٍ  -

 َوُضًَُ  ُتٌ ضؤؾٓبريٍ و الواًْإ نطزو بَظاضَضزاٌْ وُضيإ غَوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين ؾاْسَيهٌ ياوُٓ
 ُت بَظاضَبطيهاضٍ و ظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ و ز. غاالض عىمسإَعًس وُغ ٍَُُ ذَُُضَيع ذُٕ بُاليُي
 ثًَؿىاظٍ نطإ. َوُضًَُ 

ز. ثؿتًىإ غازم  َُُزووؾ ۷٠۷۲يًىٍ ُٓ ۷٠ يُ -
بىوٌْ ز. َٓاَاز ُوقاف وناضوباضٍ ٓايًين بُظيطٍ َٓو

نًَيت ظاْايإ و ز. زياض ُضؤنٌ يُيػٌ  غَو ُعبسايً
ت، ُنايَوُضٍ  ؿيت زيىإ بُبَضلَيىُجباضٍ ب

ٍَ وتاض ُ ُنإ يُغتًْسضوُت ُضاونطزٌْ ضَيُٓايًَضُب
 .َوَنؤبى َقًَاوُظاٍ ؾُخىَيٓإ وَاَؤغتاياٌْ ٓايًين ق
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ز. ضلَيىاظ فايل، غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، بُ ياوَضيٌ َِٓ ْيب قُٖىَضٌ، غهطتًَطٍ  21ٍ9ٍ2021ضؤشٍ  -
ٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، غُضؤنٌ زيىاْ ْثُضيَُإ و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ يًصٍُْ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايين

و يُنَُني غاَيًازٍ زاَُظضاْسٌْ يُنًَتًٌ ظاْايإ، غُضزاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ نطزو يُ ( ثُدما١۲بُبؤٍُْ )
 .اليُٕ غُضؤىْ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعيًُوَ ثًَؿىاظيٌ يًَهطا

ضٍ ظيٓسئ َُويىوز، َاوي ُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين بُظيطٍ َٓز. ثؿتًىإ غازم، و 21ٍ9ٍ2021بُضواضٍ  -
ٍ ُ( غاَي51غيت ثريؤظبايٌ يازٍ )ُبَُُببُْىَيُٓضايُتٌ غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ُٖضَيِْ ت، َظاضَبطيهاضٍ و

 نًَيت ظاْاياٌْ نطز.ُ اٍ يَضزاٌْ باضُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين غُظضاْسٌْ يُزاَ

يالٌْ جًَططٍ ُالٍ خُال جَُاَؤغتا َ نًَيت ظاْايإ وُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 22ٍ9ٍ2021يُ  -
ضَيع ُبُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُويًَطٍ يُضثطغٌ يكٌ ُْٖفًعٍ و بُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و شَاضُغ

 نإ نطز.ُضَيِ بؤ ناضوباضٍ ثًَهٗاتٍُٖ ظيطَعطوف وُٓايسٕ َ
يالٌْ جًَططٍ ُالٍ خُال جُاْايإ و َاَؤغتا َنًَيت ظُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 22ٍ9ٍ2021يُ  -

 ُنًَيت ظاْايإ يُْفًعٍ يُبٌ تُنتُْساٌَ َُال ذػٔ َطؤو َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُٓض َُضؤى و ز. عىَُغ
ويًَطو حمػٔ ٌُْ ثاضَيع اٍ ُٖدمىَُضؤنٌ ُٓؾًس غَيٌ ضُضَيعإ ز.عُبُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُنتُ اٍ ََباض
ٌْ ُدمىَُٓ ُضز يَضؤنٌ فطانػًؤٌْ ظُيالٌْ غُْعإ خٌُْ ثاضَيع او نُدمىَُضؤنٌ ُٓجًب جًَططٍ غُْ

 ويًَط نطز.ُثاضَيع اٍ ٖ
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ضَيع ُبىوٌْ بَٓاَاز ُضَيٌُ نىضزغتإ بُتٌ ُٖضؤنٌ ذهىَُغطوض باضظاٌْ غُضَيعزاض َ 29ٍ9ٍ2021يُ  -
نًَيت ظاْايإ ُؾاْسَيهٌ باَياٍ ي ُناضوباضٍ ٓايًين ثًَؿىاظٍ ي ْوقافُٓظيطٍ َز.ثؿتًىإ غازم و

يالٌْ ُالٍ خُال جُضٍ َاَؤغتا ََنًَيت ظاْايإ و ياوُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع  ز. عبسام َُتٌ بُضؤنايُغُب
نًَيت ٍُ يُجبُيَُويًَطو زٖؤى و غًًَُاٌْ و ُٖضثطغٌ يكٌ ُْٖفًعٍ و بُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُضؤى و ُٓجًَهطٍ غ
 ، نُ بُ ٓاَادمٌ  فتى ؤٍ ضُْس ثطغًَهٌ ٓايًين و ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ زيساضَنُ غاظ نطا بىو.ظاْايإ نطز

 2222ی9ی29 –ديداری مەکتەبی تەنفيزی يەکێتی زانايان لەگەڵ رێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
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ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 4ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -
الٍ ُال جُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُي
َاَؤغتا  ْال ذػٔ َطؤُض َُز.عىَ ْضؤىُيالٌْ جًَططٍ غُخ
ْساَاٌْ َُياَيٌ ُٓال زيؿاز  ُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا ََُ
ضثطغٌ يكٌ َُاَؤغتا غًس َىغٌ ب ْْفًعٍُبٌ تُنتَُ
ضزاٌْ ُناض بىوٕ، غُغت بَغيت ثريؤظبايٌ زُبَُ ُويًَط بُٖ

ضٍ  ؿيت ُبَضَيىُيٌ بُض ٓاش ُوُٖضَيع َاَؤغتا فاضؽ جُب
 .ف و ناضوباضٍ ٓايًين نطزوقاُتٌ َٓضاظَو ُزيىإ ي

ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 4ٍ10ٍ2021بُضواضٍ  -
الٍ ُال جُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُي
ال ذػٔ َطؤ و ُض َُز.عىَ ْضؤىُيالٌْ جًَططٍ غُخ

َياَيٌ ُال زيؿاز  ُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا ََُاَؤغتا َ
ْساٌَ ُفًعٍ و ز.يىقُإ جاًَعٌ ُْٓبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ
ضثطغٌ يكٌ ُتىاو َاَؤغتا غًس َىغٌ بٌُْ باَياٍ فُدمىَُٓ
وقاف ُظيطٍ َٓضَيع ز. ثؿتًىإ غازم وٍَُ بُ ُجًا يُويًَط بُٖ

تٌ َظاضَويىز بطيهاضٍ وُضَيع ظَيٓسئ َُو ناضوباضٍ ٓايًين و ب
 .َوُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين نؤبىوُْٓ
ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 5ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -

يالٌْ ُالٍ خُال جُضٍ َاَؤغتا ََياوُنًَيت ظاْايإ بُي
ْفًعٍ و ُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و شَاضُجًَططٍ غ

ؾساضٍ ُؾاضٍ بُتىا، يٌُْ باَياٍ فُدمىَُتٌْ ُٓضنطزايُغ
ٕ ُاليُي ٍُ ظاْػيت، نُخؿًين بطلواْاَُضاغًٌُ بَُ ُنطز ي

ضَيع ُب ُخؿطايُيٌ بُذطنُال تاٖري بُاَؤغتا َضَيع َُب
 يٌ.ُالح مساقُال فَُاَؤغتا َ

ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضلَيع ز.عبسام َُب 12ٍ10ٍ2021ضلؤشٍ  -
ضلاغًٌُ َُ ُؾساضّ يُويًَط  بُؾاضٍ ٖ ُنًَيت ظاْايإ يُي
ٕ ُاليُي ٍُ ظاْػيت )اإلجاظَ ايعًًُُ( نُخؿًين بطلواْاَُب
َاَؤغتا  ُخؿطايُز خىضلاغاٌْ بُجمُٓ ضلَيع َاَؤغتا ؾًَذُب
 نٌ نطزَشاض ظُٖ

ضؤنٌ ُيػٌ غَال وُضلَيع ز.عبسام َُب 12ٍ10ٍ2021ضلؤشٍ  -
 ُت بُنٌ تايبُيَوُنؤبىوْ ُؾساضّ يُنًَيت ظاْايإ بُي
ويًَط نطز، ُضَيع ز. ٓىًََس خؤؾٓاو ثاضَيع اضٍ ُٖضؾيت بُضثُغ
بؤ ثًَؿىاظٍ  ُو ؾايػتُنٌ تؤنُُيُضْآَُاَادمٌ زاْاٌْ ب ُب

 (..رض )زَُبُويىزٍ ثًَغُضظ ضا طتين َاْطٌ َُو ب
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ال ُضَيعإ َاَؤغتا َُضٍ بَياوُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز.عبسام َُب 13ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -
ٌ َياَيُال زيؿاز  ُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا َُض َطؤ و َاَؤغتا َُضؤى و ز.عىَُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُج
تٌ  ؿيت ُضايُبَضَيىُويًَطو بُوقايف ثاضَيع اٍ ُٖتٌ  ؿيت ُٓضايُبَضَيىُضزاٌْ بُْفًعٍ غُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ
 ويًَط نطز.ُؾاضٍ ٖ ُي َد و عىَطُذ

ٍ ُضْاَُضَيٌ بُنًَيت ظاْايإ يُْفًعٍ يُبٌ تُنتُْساٌَ َُؾًس َٓضَيع ز.عريفإ ضُب 16ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -
 ُنإ يًُٓػالًَ ُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين و قىتاخباَُْني زيساضٍ يُؾُؾ ُؾساضٍ يُى بُيَوُتىَيصيٓ ُب َوُظووَ

 ؾساض بىوٕ.ُْاوخؤٍ تىضنًاو وَياتاٌْ ًٓػالٌَ تًًَسا ب ُظاْاٍ ٓايًين ي ُضضاو يُنٌ بُيَشَاض ُتىضنًا نطز، ن

ال ُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُبىوٌْ بَٓاَاز ُب 16ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -
تٌ و ُغايُت و نُضيكَُاَؤغتاياٌْ ٓايًين و ؾًَداٌْ ت ُضضاو يُنٌ بُيَضؤى، شَاضُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُج
ٌَ و قىتابٌ ٓايًين، َُف  ُضثاٌْ( يٍُ )ؾًَذ عبسام خُغَزضَُ ٍُ ظاْػيت يُخؿًين بطلواْاَُضاغًٌُ بُق

ضىاض  ُخؿطايُضَيع َاَؤغتا ؾًَذ َىذػني ٍ َىفيت بُٕ بُاليُي ُن ْسٍُقؿبُوالْا خايًسٍ ُْوتٌ ََُع 
 ضىو. َضَيىُويًَط بُؾاضٍ ٖ َُاَؤغتاٍ ٓايًين ي

 ُويًَط، با ُٖا ؾااضٍ   ُضَيٌُ نىضزغاتإ يا  ُٖا تٌ ُضؤنٌ ذهىَُغطوض باضظاٌْ، غُضَيع َُب 2021ضٍ ٍُ ٓؤنتؤب18يُ  -
يػااٌ َال وُضَيع ز. عبااسام َاا ُناضوباااضٍ ٓااايًين و باا  وقاف و ُظضٍ ٓااَضَيع ز. ثؿااتًىإ غااازم و ُبىوٌْ باآَاَاااز

ضثطغااٌْ ذعباٌ   ُب ُضضاو يُنٌ بُيَويًَطو شَاضُضَيع ز.ٓىًََس خؤؾٓاو ثاضَيع اضٍ ُٖنًَيت ظاْايإ و بُضؤنٌ يُغ
و ذهااااااااااااااااااااااااااااااااىٌَ و 

ضَيهٌ ظؤضٍ ََاوُجاااااااااااااا
ويًَط، ُؾااااااااااااااضٍ ٖااااااااااااا 

ؾااااااااااااساضٍ يااااااااااااازٍ  ُب
زايهبىوٌْ ُياااااااااااااااااااااااااااااا

ضٍ ًٓػااااااااالّ َُبااااااااُثًَغ
 ُ( يااااااااااز.رز )َُااااااااااُحم

ٌ ؾاًَدٌ ضااؤيٌ  َع اُوت 
ؾاضٍ ُٖويًَطٍ نطز، نُ 
غاااااااااَياُْ ضَيااااااااىضلَمسٌ  
تايبااااااااُت بااااااااُ يااااااااازٍ 
َاااُويىوزٍ ثًَغَُباااُضٍ  

ٌَ غاظ زَنطَيت  .ي
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ال ُيٌ َاَؤغتا ََٓاَاز ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 19ٍ10ٍ2021ضَيهُوتٌ  -
 ُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُنتُْساٌَ َُٓاو ٓال ذػٔ خؤؾُضؤى و َاَؤغتا َُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُج

 ضعاوٍ نطز.ُيٌ قُضَيع ؾًَذ عُتٌ بُضؤنايُغ ُال بُضبٍُ نُغَزٍُ َىقُيًٍُٓ ذىغُبُتُؾاْسَيهٌ ع
ضٍ َاَؤغتا غًس َىغٌ َياوُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 24ٍ10ٍ2021يُ  -

ٕ ُاليُي َوُضًَُ ُويًَطٍ َاْطٌ غىوضٍ عرياقٌ نطزو بُضزاٌْ يكٌ ُْٖايإ غنًَيت ظاُويًَطٍ يُضثطغٌ يكٌ ُٖب
ٍَ ًٓرػإ خُب  ثًَؿىاظٍ نطإ. َوُضًَُ ُب ُنُضثطغٌ يكُيات بُضَيع ٖاوض
ض ُضَيعإ ز. عىَُبىوٌْ بَٓاَاز ُنًَيت ظاْايإ، بُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 28ٍ10ٍ2021ضؤشٍ  -

ضَيع َاَؤغتا حمُس ُب ُْفًعٍ، ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُال ذػٔ خؤؾٓاو َُٓاَؤغتا َال ذػٔ َطؤ و َُ
 ضٍ نطز.َقفٌ غىوْين عرياقٌ و ؾاْسٍ ياوَضؤنٌ زيىاٌْ وُغاَيح جًَططٍ غ

يالٌْ جًَططٍ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 2ٍ11ٍ2021يُ  -
ٍ ُؾاْسَيهٌ باَياٍ ضابًت ُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبٌ تُنتُْساٌَ َُال ذػٔ خؤؾٓاو ُٓضؤى و َاَؤغتا َُغ

 ظاْايإ و بريياضاٌْ عريام نطز.
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وقافْ ناضوباضٍ ٍُ ُٓؾاْسَيهٌ يًَصْ 2ٍ11ٍ2021يُ  -

بٌ ُنتُضزاٌْ ََُاٌْ نىضزغتإ غُضيُثُٓايًين ي
يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُٕ بُالي ُو ينطزْفًعيإ ُت
الٍ ُال جَُاَؤغتا َ ْٕيانًَيت ظاْاُضؤنٌ يُغ
ال ذػٔ َُاَؤغتا َ ْضؤىُيالٌْ جًَططٍ غُخ

 .ثًَؿىاظٍ نطإ َوُضًَُ ُخؤؾٓاو ب

يػاااااٌ َال وُضَيع ز. عباااااسام َاااااُبااااا 3ٍ11ٍ2021ضؤشٍ  -
ال ُضَيع َاَؤغتا َُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُغ

ؾاااااااساضٍ ُضؤى، بُيالٌْ جًَطاااااااطٍ غااااااا ُالٍ خاااااااُجااااااا
نإ ًُٓػاااااااالًَ ُغاااااااًُجؤظيؤٌَ نؤيًَاااااااصٍ ظاْػااااااات  ُي
زيسٍ ظاْايإ  ُزايهبىوٌْ ي ُضو يَُبُثًَغْاوًْؿاٌْ )ُب

 ويًَط نطز.ُؾاضٍ ٖ ُو ؾاعريإ( ي
بىوٌْ ز. ثؿتًىإ غازم َٓاَازُب 7ٍ11ٍ2021يُ  -

ال َُ ُوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين، ز. عبسايًُظيطٍ َٓو
ضؤنٌ ُنًَيت ظاْايإ ز. َىْا غُضؤنٌ يُيػٌ غَو
خؤٍ َايف َطؤظ، َاَؤغتا ًٓرػإ ُضبٍُ غُغتَز
َاٌْ نىضزغتإ، ظيٓسئ َىيىز بطيهاضٍ ُضيُْساٌَ ثُٓ

خىيٌ ُتسا نؤتايٌ بُضاغًًَُهٌ تايبَُ ُت، يَظاضَو
ؾًَهٌ َاَؤغتاياٌْ ُبؤ ب ُثًَساٌْ تىاْانإ ٖات نَضُث

وقاف ُتٌ َٓظاضَٕ وُالي ُي ويًَطُٓايًين ثاضَيع اٍ ٖ
ٍ ُغتَز ْنًَيت ظاْايإُي ٍَُ ُْطٌ يَُٖاُُٖب
 خؤٍ َايف َطؤظ  ضَيهدطابىو.ُضبُغ

يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُب 16ٍ11ٍ2021ضؤشٍ  -
ضَيعإ َاَؤغتا ُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُغ
ال ُضؤى و ز.عُط َُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُال جَُ

غيت ُبَُ ُْفًعٍ بُبٌ تُنتُاٌَ َْسُذػٔ َطؤ ٓ
ضَيع َاَؤغتا ُضزاٌْ بُناضبىوٕ غُغت بَثريؤظبايٌ ز

ضٍ  ؿيت ُبَضَيىُضٍ بَزَزئ يىْؼ ياضيسُذًػاَ
 .يإ نطزَد و عىَطُذ

ضٍ ُبَضَيىُيب ظضاضٍ بُضَيع ذاجٌ تُب 1ٍ11ٍ2021يُ  -
وقاف و ناضوباضٍ ٓايًين ُتٌ ُٓضايُبَضَيىُ ؿيت ب

 ُنطزو ب نًَيت ظاْايإُْفًعٍ يُبٌ تُنتُضزاٌْ َُغ
ٌَ نطا. َوُضًَُ  ُْفًعٍ بُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و جًَططو شَاضُٕ غُالي ُي َوُضًَُ   ثًَؿىاظٍ ي
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ال ُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُبىوٌْ بَٓاَاز ُب 18ٍ11ٍ2021ضؤشٍ  -
 ُْفًعٍ يُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُيٌ َٓال عبسام ؾًَطناوُض َطؤ و َُضؤى و ز. عىَُيالٌْ جًَططٍ غُالٍ خُج
 .َوُنًَيت ظاْايإ نطايُظاٍ ٓاًََسٍ غٓىوضٍ ثاضَيع اٍ زٖىى يكٌ ٓاًََسٍ يُق

ضؤنٌ ُيػااٌ غااَال وُز. عبااسام َاا 28ٍ11ٍ2021ضؤشٍ  -
نؤْفطلاْػٌ  ُؾساضٍ يُويًَط بُؾاضٍ ُٖنًَيت ظاْايإ يُي

ًَٖعنطزٌْ ُتٌ باااُضٍ و غااارتاتًصيًٌَ جًَٓاااسنػااااُْ" ي
 ُضَيٌُ نىضزغاااتإ" ناااطز، نااا  ُٖااا ُتاااإ يااا ٍَ ٓافطُثًَطااا

ززئ، غااًًَُاٌْ، زٖااؤى، و  َُياذُٕ ظاْهؤناااٌْ غاا ُاليااُي
 ضىو.َضلَيىُويًَط، بُٖ ُظاْهؤٍ نىضزغتإ ي

ال ُضَيع ز. عبسام َُبىوٌْ بَٓاَاز ُب 30ٍ11ٍ2021يُ  -
الٍ ُال جُٕ و َاَؤغتا َنًَيت ظاْاياُضؤنٌ يُيػٌ غَو
ْفًعٍ ُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ْضؤىُيالٌْ جًَططٍ غُخ

ويًَطو ُضثطغٌ يكٌ ُٖو َاَؤغتا غًس َىغا ب
َاَؤغتاياٌْ ٓايًين غٓىوضٍ  ُضضاو يُنٌ بُيَشَاض

 اٍ َٖؤَيٌ باض ُضٍ يُوضوبَويًَطو زُثاضَيع اٍ ٖ
ًًًَََو يُْفًعٍ يُبٌ تُنتَُ  ض ثطغٌُغُنًَيت ظاْايإ ثاْ

 ضىو. َضَيىُتىْسوتًصٍ ب
يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُب 1ٍ12ٍ2021ضؤشٍ  -

 ُضٍ ؾاْسَيو يَياو ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُغ
ضثطؽ و ناض ًَطلٍ يكٌ ُْفًعٍ و بُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ
وؤضنؿؤثًَهٌ  ُؾساض يُنًَيت ظاْايإ بُويًَطٍ يُٖ

تإْ َْاوًْؿاٌْ )تىْسوتًصٍ زشٍ ٓافطُت بُتايب
ٖؤَيٌ ظاْػيت  ُ( يَُيطُض نؤَُغُناٌْ يُضيًُناضيط

 .ويًَط نطزُؾاضٍ ٖ ُظاْهؤٍ ْؤجل ي
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يػٌ َال وُضَيع ز. عبسام َُب 1ٍ12ٍ2021ضؤشٍ  -
ض ُضَيعإ ز. عىَُضٍ بَياو ُنًَيت ظاْايإ بُضؤنٌ يُغ
ْساَاٌْ ُيٌ َٓال عبسام ؾًَطناوُال ذػٔ َطؤو ََُ
ضثطغٌ يكٌ ُس َىغا بْفًعٍ و َاَؤغتا غًُبٌ تُنتَُ
ياْسٌْ يكٌ ُضثطغٌ ضا ُال ضعس بُويًَطو َاَؤغتا َُٖ
 ٍُ َايف َطؤظًإ نطزو بُغتَضزاٌْ زُويًَط غُٖ
ٍ ْاوبطاو ُغتَضؤى و غتايف زُٕ غُاليُي َوُضًَُ 

 ثًَؿىاظٍ نطإ.
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 غازم ثؿتًىإ. ز ضَيعُب ضٍَياو ُب ظاْايإ نًَيتُي ضؤنٌُغ يػٌَو الَُ عبسام. ز ضَيعُب 2021ی12ی14 ضؤشٍ -
 ْٓايًين ٓاظازٍ نؤْفطاْػٌ ؾساضٍُب ت،َظاضَو بطيهاضٍ َىيىز ظيٓسئ ْٓايًين ناضوباضٍْ وقافُٓ ظيطٍَو

 و ضيهٌَُُٓ ظاْهؤٍ ْطٌَُٖاُُٖب وقافُٓ تٌَظاضَو ُن نطز،يُ ؾاضٍ زهْى  ناضٍُضق وتاضٍ و جًاناضٍ
 . وخػتبى ضَيهٌ نايػًس ضَيهدطاوٍ

 الَُااا عباااسام.ز ضَيعُبااا 14ٍ12ٍ2021 ضؤشٍ -
 ضٍَياااو ُباا ظاْايااإ نًَيتُياا ضؤنٌُغاا يػااٌَو
 تاااٌَظاضَو بطيهااااضٍ ويىزَُااا ظَيٓاااسئ ضَيعإُبااا

 ضاوَياااااااصناضٍ ععاياااااااسئ زيااااااااض. ز ْوقافُٓااااااا
  ؿاااايت ضٍُبااااَضَيىُب َػااااتؤ غااااعىز ْتَظاضَو

 ضٍُبا َضَيىُب َاٍُج خايًس ًَْٓعيسيإ ناضوباضٍ
 وقاف،ُٓااا تاااٌَظاضَو ُيااا إغاااًرًَُ ناضوبااااضٍ

 ىُالياااُي ناااطزو زٖؤنًاااإ ثاضَيع ااااضٍ ضزاٌُْغااا

 ُباااا زٖااااىى ثاضَيع اااااضٍ ضُتااااُت يٌُعاااا.ز ضَيعُباااا
  .نطإ ثًَؿىاظٍ َوُضًَُ 

 الَُ عبسام. ز ضَيعُب 20ٍ12ٍ2021 شٍضؤ -
، بُياوَضٍ ظاْايإ نًَيتُي ضؤنٌُغ يػٌَو

 جًَططٍ يالٌُْخ الٍُج الَُ َاَؤغتابُضَيعإ 
 َطؤو ضُعىَ.ز و َىفيت ذػٔ. ز و ضؤىُغ
 َاَؤغتا و زؤغهٌ اْؼ. ز ؾًسوَض عريفإ.ز
 بٌُنتَُ ْساَآٌُْ خؤؾٓاو ذػٔ الَُ
بُ ٓاَادمٌ َُٖاُْٖطٌ و  ُْطُؾٍُ زياضيهطزٌْ ًَهاًْعٌَ نطزُْوٍَ ظاْهؤٍ ًٓػالٌَ يُ نىضزغتإ،  ْفًعٍُت
 ظَيٓسئ و وقافُٓ ظيطٍَو غازم ثؿتًىإ.ز ضَيعُب ُٕاليُي نطزو ٓايًًٓإ ناضوباضٍ و وقافُٓ تٌَظاضَو ضزاٌُْغ
 .نطإ ثًَؿىاظٍ َوُضًَُ  ُب تَظاضَو بطيهاضٍ يىزَُ
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يالٌْ ُالٍ خُال جُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُضؤنٌ يُيػٌ غَال وُضَيع ز. عبسام َُب 22ٍ12ٍ2021ضؤشٍ  -
 ُؾاْسَيهٌ ظاْاياٌْ ؾًع ُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُْفًعٍ يُبٌ تُنتُْساَاٌْ َُٓ ُى يُيَضؤى و شَاضُجًَططٍ غ

و، ُيًٍُٓ ذىغُبُتُيٌ عَوُاليٌ َىتُضبُٖسٍ نُضٍ ؾًَذ َُضعاوٍ ْىَيُٓيٌ  ُضَيعإ ؾًَذ عُب ُثًَهٗاتبىو ي ُن
 ضَيٌُ نىضزغتإ نطز.ُو ُٖيًٍُٓ ذىغُبُتُغًكٌ عُحلهًِ َىُْض ُٓيػُؾًَذ َ

 ضؤنٌُغ يػٌَو الَُ امعبس. ز ضَيعُب 23ٍ12ٍ2021 شٍضؤ -
 ٍُغتَز نؤْفطاْػًَهٌ ُي ؾساضٍُب ظاْايإ نًَيتُي
 و ٓايًين ُجًاواظيً با) ْاوًْؿاٌْ شَيطُي َطؤظ َايف خؤٍُضبُغ
 ُينطز.  ويًَطُٖ ؾاضٍ ُي(  بهات ًَٖعتطَإُب نإُيًَوُتُْ

 فُثًَؿه تًَهٌُباب ظاْايإ نًَيتُي ضؤنٌُغ ُنُنؤْفطاْػ
 و ٓايًين شياٌَْوُثًَه وؾٌَض ضُغ ُخػت تًؿهٌ تًًَسا نطزو

 وُيُٖ ٍُوتىواُْضنُغ واقعًَهٌ ُن نىضزغتإ، ُي يٌَوُتُْ
 بؤ ُيُظؤضيٓ ُّٓ َياُّب ٕ،ُظؤضيٓ َىغًَُإ ُضاغت:  ىتٌ ٖاَضوُٖ. ْطخاْس ضظُب ٓايًين ظاْاياٌْ ضؤَيٌ يُو ًَْىَزا

 و نًإ ٍَضىاضضًَى ُي ُن ،ًُٓػالَ ٓايًين تٌُْاعُق َيكىَياوٍُٖ فَُُٓ بهطَيت، ثًَؿًٌَ تط وآٌُْ َايف ًُْ َوُٓ
 َُُٓ بني، نرتُي تٌُخعَ ُي َوُثًَه و ئَُيبهُٖ ىُي ٍَُ ُي ًْؿتُاٌْ ًْٓٓػاٌْ ًُْٓاٌْ تٌُبطاي َاٍُبٓ
 بؤ ُ طْط نٌَُايُبٓ قبىَيهطزٕ نرتُي و يٌَيًَبىضز  ًاٌْ و يٌَوُثًَه ناضٍ ُن ُٓايًًٓ ظاْاياٌْ زيسٍ و َيىَيػتُٖ
 وُنًَؿ ُْطَض و ُزضومش ٓايًين شياٌَْوُثًَه وَياتإ ٍُظؤضب ُي : ىتًؿٌ .ًْؿتُإ وَُيطُنؤَ ثًَؿربزٌْ وَضُب

 واٍ َُُٓ ،ُتُْاعُق و واقع نىضزغتإ ُي ُختاُْخؤؾب َياُّب بًَت، وَياتإ غًاغٌ ٍُثطؤغ ؾًَهٌُب َّضزُب  طفيت
 .َوَضَز ٓاغيت ضُغُي نىضزغتإ بؤ عًَُٖب ثاَيجؿتًَهٌ ًَُتبب بًَتْ زضوغتشيإ َوُثًَه جىاٌْ نٌُيُمنىْ َنطزوو
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 زووىلسدىةوةي شةزعيزيَلازو فةتواو دةزكسدىي  بوازيهة

َّ ثاااطؽْ ثًَؿاااٗات ُٓدمىَاااٌُْ باَيااااٍ فاااُتىا باااُضزَواّ ياااُ ٖاااُوَيٌ خعَاااُتْ   باااُ ذاااىنٌُ ٖاتٓاااُ ثًَؿاااُوٍَ ُْٖاااس
هطزُْوٍَ بابُتاُنإْ َُٖيىَيػايت ؾاُضيعُتٌ يَُُٖباُض ثطغاُ  اُضّْ ثُيىَغاتُنإ ضا ُياْاسووَ، ياُّ غااَيُزا           ضووْ

فاُتىاٍ تايباُت يُغاُض ثطغاُ ُٖغاتًاضَنإ زَضناطاوَو ضواْطاٍُ        نؤبىوُْوٍَ فُضٌَ،  13وَيطاٍ غاظزاٌْ ضُْسئ 
َِ يُ ناضَ  ، ضىْهُٕ نطزؤتُوَضووؾُضيعُتْ ظاْايإ بؤ ضاٍ  ؿيتْ َىغًَُاْإ  ياُنًَيت ظاْاياإ،    يُثًَؿُناٌْيُن

بايُخااسإ بااىوَ بااُ ثطغااٌ فااُتىاْ خعَااُتهطزٌْ ٖاوَياتًااإ ا يُغااُض ٓاغاايت باَيااا بًَاات يااإ يااُضَيٌ يًَصْااُناٌْ فااُتىا  
ْاوًْؿاٌْ بُؾًَهٌ  طْطٌ ضاالنًُناٌْ ثُيىَغت بُو بىاضَو يُغٓىوضٍ غُضجُّ يكُناٌْ يُنًَيت ظاْايإ، يًَطَزا 

 رتئ ُٓو فُتىاياُْ زَخُيُٓ ضوو، نُ ُٓدمىٌَُْ باَياٍ فُتىا يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زَضٍ نطزووٕ: طْط

 بةزوازي بوَاوبووىةوة ىاوىيشاىي فةتوا بوَاوكساوةكاٌ ذ
 Covid-19 10/2/2021رگرتنی فاكسينی كۆرۆنا  حوكمی وه 1
 17/2/2021 كوتان خاڵ و كردن تاتۆ حوكمی 2
 17/2/2021 مۆبايل و رنێت ئينتە ری وهتا دانانی حوكمی 3
 حاازر  باە ی وه فرۆشاتنە و رز قاە  باە مۆبايال كاارتی كڕينی حوكمی 4

 متر كە بە
17/2/2021 

 9/3/2021 حكم إسقاط الدين مقابل الزكاة 5
و قەرزانەی باناااد ودامەزراوە حكاااومی و ئەه يەكاااان ەحاااوكم  ئ 6

 دەيدەنە هاواڵتيان
9/3/2021 

 رمان ده گۆگای جياتی لە  رمانخانە ده ن اليە لە رز قە ی وه دانە حوكمی 7
 كاره م ئە بری لە  پاره بڕێد رگرتنی وه و كۆمپانيا بە

6/4/2021 

 يانيادا بە  لاە فرۆشيار پاشان فون لە تە بە ودا شە لە  پاره كڕينی حوكمی 8
 كڕيار حيسابی  ژماره ر سە  بيخاتە

6/4/2021 

 جاۆرو جاۆراو شێوازی  بە پرچ ی وه نەكرد وكورت تاشين حوكمی 9
  بێگانە ی وه كردنە السايی  بە

6/4/2021 

 هـ2442 ساڵی ی فيديە و رفيتره سە و كات زه ی ڕێژه كردنی دياری 10
 م2222= 

15/4/2021 

 باادون االدخااار نظااام - هااۆم يف سااە كۆمپانيااای سااتی گرێبە حااوكمی 11
 -فوائد

26/5/2021 

 و سااات ده ی وه خوێندناااە و وه فاڵكرتناااە حاااوكمی  باااە ت تايباااە توای فاااە 12
 كانی هاوشيوه و قاوه گرتنەوەی

26/5/2021 

14 



 

 6/6/2021  وه ئيسالمە تی ريعە شە ی ڕوانگە  لە كان ييە ژينگە  تە بابە حوكمی 13
حوكمی جياكردنەوە لە اليەن دادگا بەهۆی مارەكردنە ژنی  14

 دووهەمەوە
15/6/2021 

 20/6/2021  دايمۆند سي وانا كۆمپانيای  لە دنشداريكر بە حوكمی 15
 23/6/2021 قوربانی  بە ت تايبە كی توايە فە ند چە 16
 27/7/2021 جوانكاری ری رگە شتە نە توای فە 17
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 ُي َىفيت ذػٔ زنتؤض بُضَيع نىضزغتإ ضَيٌُُٖ ُي فُتىا باَياٍ ُٓدمىٌَُْ غُضؤنٌ 10ٍ2ٍ2021ضؤشٍ  -
 ضواْطٍُ نؤضؤْا، ظانػًين وَض طتين و بُناضًَٖٓإ بُ ثُيىَغت بُزوازاضىوًَْهٌ و تايبُت ضووْهطزُْوَيُنٌ

 بًَاو ٍَُ ُي ُن ،ٖات َوُٓ زواٍ فَُُٓ ضلوو، خػتُ َىغًَُاْإ و  ؿيت ضاٍ بؤ بابُتُ بُو غُباضَت ؾُضعٌ
 ُي  ىَإ َوُضعُؾ ضووٍُي َوُبىوي ًَاوب َوُٓ ْطؤٍَز ناٌُْثًَهٗات ْاغاْسٌْ وُظانػًٓ ُّٓ ٍَوُبىوْ

 ُٖيُو خؤٍ زَضَاٌْ زَضزَيو ُٖض نُ ٓاؾهطايُ. ُيُٖ ُنؤضؤْاي َزش ُّٓ ض طتينَو ْازضوغيت و زضوغيت
 يُ نُ ثُضوَضز اضيإ بُ ببُغنت ثؿتًـ و ناضبًَٗٓٔ بُ زَضَإ َىغًَُاْإ ضانبىوُْوَ َُبُغيت بُ ثًَىيػتُ

 ًَْى بُ خىزا ذىنٌُ نُ ٓاغايني ُٓغبابٌ تُْٗا زَضَاُْنإ بُْسَناٌْ، بؤ ؿُؾًفابُخ ُٓو تُْٗا ذُقًكُتسا
  جَُاعُتٔ، و غىُْٓت ًٌُٖٓ غُضَُؾكاٌْ نُ ُٓؾاعريَيُ ظاْاياٌْ عُقًسٍَ َُُٓيـ. تًَسَثُضلَيت ُٓواْسا
ٌَ خىاٍ زضوزٍ) ثًَغَُبُضزا فُضَىوزٍَ بُ ثاَيجؿت  اهلل بإذن برأ الداء واءد أصيب فإذا دواء، داء لكل: " ٖاتىوَ(   ي

 ". وجل عز
ٍَ و نطزٕ تاتؤ ذىنٌُ تىاُف باَياٍ ٌُْدمىَُٓ تساُتايب نٌُتىايُف ُي 15ٍ2ٍ2021 ضؤشٍ -  نىتاٌْ خا

 نطز فُتىا باَياٍ ُٓدمىٌَُْ ٓاضاغتٍُ ثطغًاضيإ ٖاوَياتًإ يُ شَاضَيُى ُٓوٍَ زواٍ فَُُٓ ،َوَضووْهطز
 بُتايُت و، الؾُيإ ُْٓساَُناٌْ يُ ُٖضظَناضإ وثًاوو شٕ نىتاٌْ ٍَخا و نطزٕ تاتؤ ذىنٌُ بُ غُباضَت

 .ذطََُوَ ْاَُ ٓافطَتٌ يإ ثًاو اليُٕ يُ بؤيإ ناضَف ُّٓ جًَبُجًَهطزٌْ
 فَُُٓ ،َوَضووْهطز َؤبايٌ و ًٓٓتُضًَْت تاوَضٍ زاْاٌْ ذىنٌُ تىاُف باَياٍ ٌُْدمىَُٓ 15ٍ2ٍ2021 ضؤشٍ -

 يُ َؤبايٌ و ًٓٓتُضًَْت تاوَضٍ زاْاٌْ ذىنٌُ بُ غُباضَت نطز ثطغًاضيإ ٖاوَياتًإ يُ شَاضَيُى ُٓوٍَ زواٍ
 .باَيُخاُْنإ و ًْؿتُجًَبىوٕ ؾىَيين و َاَيإ غُضباٌْ غُض

 َيهاًَْوُخ ُن نطزَوَ، ضووٕ جىاْهاضٍ ضٍُض ُؾتُْ ذىنٌُ تىاُف باَياٍ ٌُْدمىَُٓ 2ٍ7ٍ2021ضؤشٍ  -
ٌَ َٕزَز دمآٌَُ  .َّضزُغ ظاْاياٌْ تىاٍُف و ضعٌُؾ ٌُْيال ُ ىَيساْ ب
 ُّي تٌُالَُغ بؤ ظانػني ََُش ض طتينَو ثًَىيػيتو نؤضؤْا ظايطؤغٌ ُب تىؾبىوإ ٍَضَيص ظؤضبىوٌْ ٖؤٍُب -

 باَياٍ ٌُْدمىَُٓ ظانػني، ََُش ض طتينَو ُب تَباضُغ ضعٌُؾ ٌُْالي بؤضىوٌْ ظاًْين ٖاَضوُٖ ،ُخؤؾًُْ
 و ظاْػيت َْسَْاو ٍُثًًَ وُب :تٌُيُنُقَز َوَخىاض ٍَُُٓ ُن ،َوُناتَز وبًَا ىُيَوُضووْهطزْ تىاُف

 ثًَٓاو ُي َوُُْنَز ظانػني ََُش ض طتينَو ثًَىيػيت ُي ختُج جًٗاٌْ ْسضوغيتُت ضَيهدطاوٍ و نإُثعيؿهًً
 ََُش وُٓ ض طتينَو ُن ْني،ُيُ َضاز  ؿيت ضاٍ بؤ َوُٓ ،ُخؤؾًُْ ُّٓ ٍَوَُهطزُْن َطؤظ  ًاٌْ تٌُالَُغ

ٌَُي ُضىْه ،ًًُْ  طفتًَهٌ ًٖض َوًُٓػالَ ثريؤظٍ تٌُضيعُؾ ضووٍُي ُظانػًٓ  تُضيعُؾ ناٌُْغتُبَُ ُي ن
 بىاضٍ ضَيُٓايٌ ثًٌَُب ثعيؿهًـ ضٍُغَضاض ناضًَٖٓاٌُْب َطؤظ، تٌُالَُغ و  ًإ ُي ُنطزْ ثاضَيع اضٍ

 .ُزايُضعًًُؾ َضىاضضًَى وُي خؤثاضاغتًٓـ و ْسضوغيتُت
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 ٍةهَويَطتة ئاييينء ىةتةوةييء ثيشةييةكاٌبةياىيامةء يةكيَيت شاىاياٌء 

 ي باشازِو كةلء ثةلء كاهَاكاٌ ٍةهَويَطت وةزدةطسيَتيةكيَتى شاىاياٌ هةضةز طساىبووى** 
، ُضاَُذ ٖاووَياتًًإ ٓابىوضيٌ ظياِْ بُ ْطر ضظنطزُْوَُّب: ضايطُياْس تىاُف باَياٍ ٌُْدمىوَُٓ 4ٍ1ٍ2021ضؤشٍ 

 ُب تَباضُغ ٍُ ؤضاْهاضياْ وُٓ ثًٌَ ُب بىو ٖاوَياتًإ ناٌُْثًَساويػتً ناَياو باظاضلو  طاْهطزٌْ ُب تَباضُغَُُٓف 
 .بىو ضوويسا َطيهٌُٓ زالضٍ ضُضاَبُب عرياقٌ زضاوٍ

 َتؤضل ضوًَُٓب ياٌَُث ْيًَسوإ ضَيٌُي ٓايًين ظاْاياٌْ َوَباض وُي
 ٓاَؤش اضٍ واَّضزُب ٖاوَياتًإ و  ؿيت ْسٍَوَضشُب ثًَٓاوُي نإُتًَُيايُنؤَ

 و ضاْسُٕجتًَ بؤ بٔ نرتُي ٖاوناضٍ ٍَوُٓ بؤ َنطزوو فطؤؾًاضاًْإ و باظض إ
 .زاُزؤخ ُّي ناضٓاغاٌْ

 تىاٍُف باَياٍ ٌُْدمىوَُٓ ْسآٌَُ ؾًس،َض عريفإ. ز ضَيعُب َوَباض وُي
 ًَُُٓ ُثًَىيػت ٍَوُي َوُتَنطزوو خيتُج َىوناتُٖ ًٓػالّ، ثريؤظٍ ٓايًين" َيًَتَز نىضزغتإ، ضَيٌُُٖ

 ".زاُباضوزؤخ ُّي تٌُتايبُب ئ،ُبه َيوُخ بؤ ٓاغاْهاضٍ
 وُضاَُذ بسات، ٖاووَياتًًإ ٓابىوضيٌ باضٍ ُي ضَضَظ جؤضَيوُب َوُضظبهاتُب ناَياناٌْ ْطخٌ غًَوُضنُٖ:"وتًؿِ

 ُقاظادم وُٓ َياُّب قاظادمهطزٕ، غيتُبَُُب ُيُٖ فطؤؾتُٓإ و نطلئ ًٓػالَسا، ثريؤظٍ ٓايًين ُي ،ًًُْ ثًَسضاوُضَيط
 َىوُٖ ُي زاوا ُبؤي بٔ، ؾىَيًَٓو ضُٖ ُي ًَْتُيُ ُْ اتًًإٖاووَي ُب ضَضَظ بًَت، نساُيَضىاضضًَى ُي( بًَتَز)

 ".ُٕبه ٖاووَياتًإ باضوزؤخٌ ضاوٍَض ئ،ُنَز نإَضلَيعُب َفطؤؾًاض
 ٓايًين ظاْاياٌْ يُنًَيت تُْفًعٍ َُنتُبٌ 8ٍ2ٍ2021 ضؤشٍ **

 ضا ُياْسًُْوَ غاَيًازٍ ثريؤظبايٌ ٓاَادمٌ بُ نىضزغتإ ًٓػالٌَ
 حمُس ايسئ قالح َاَؤغتا ٓاضاغتٍُ يٌثريؤظبا ثُياًََهٌ

نطزو  نىضزغتإ ًٓػالٌَ يُنططتىوٍ  ؿيت ًَُٓٓساضٍ بُٖآُززئ
 وَيطاٍ ثريؤظبايٌ ًٖىاٍ خىاغت ضؤأل يُ يُنطيعٍ ًْؿتُاٌْ ببًٓٔ.

 ثًَغَُبُض ًَعطاجٌ ًٓػطاو غاَيًازٍ بُبؤٍُْ 10ٍ3ّ2021يُ **
 زَناتُوَ. بًَاو ثُياًََو نىضزغتإ ًٓػالٌَ ًينٓاي ظاْاياٌْ يُنًَيت( بًَت يُغُض خىاٍ زضوزٍ)

 يةكيَتى شاىاياٌ هةٍةمبةز مةتسضي كؤزؤىاو ٍؤشيازكسدىةوةي ٍاوهَاتياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة** 
 نىضزغتإ ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ يُنًَيت بُضثطغًاضَيتِ بُ وَى ُٖغتهطزٕ 18ٍ3ٍ2021يُ بُضواضٍ 

 سضوغيت ٖاوَياتًإ و خؤثاضَيعٍ يُ نؤضؤْا بًَاو نطزَوَ، نُ يُ بُؾًَهٌ ٖاتىوَ:ثُياًََهٌ يُغُض ضَوؾٌ تُْ
 ثًَؿرت وَنى ٓايًين بُضَيعٍ َاَؤغتاياٌْ وايُ تهاَإ: يُنُّ

 ٖؤؾًاضنطزُْوٍَ ظياتط بؤ بهُُْوَ ضطلتط ُٖوَيُناًْإ
 ظياتط نُ ْىَيصخىَيٓإ بُتايبُتٌ ٖاوَياتًإ، نؤََُيطُو
 بُضزَواّ َع ُوت بٔ، خؤثاضَيعٍ اٌْضَيهاضَن ثابُْسٍ
 ٓايًًُٓ، ثُضوَضزٍَ ْخىاثُضغيت ؾىَيين بىوَو ثًَؿُْط

ٌَ  و بٔ ثًَؿُْط َىغًَُاْإ و ْىَيصخىَيٓإ يُوَؾسا زَب
 بُضثطغًاضَييت ٓاغت يُ و بططٕ يُبُضضاوو يُنرتٍ غُالَُتٌ

 .زابٔ ًٓٓػاٌْ و ويصزاٌْ و ًُٓاٌْ
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ٌَ و خؤثاضَيعٍ ُٖوَيٌ زَنُئ نىضزغتإ خؤؾُويػيت ٖاوَياتًاٌْ يُ زَيػؤظاُْف زاوايُنٌ: زووَّ  نطزٌْ جًَبُج
 ظايطؤغٌ بًَاوبىوُْوٍَ و نطزٕ تُؾُُْ و بسَٕ بُغُالَُتٌ ثُيىَغت تُْسضوغتًُناٌْ و ًٓساضٍ ضَيُٓايًُ
ٍَ نؤضوْاٍ ٍَ يُ ٖاوَياتٌ  ًاٌْ غُالَُتٌ ضىْهُ وَضبططٕ، ُْٖس بُ ْى  َُٖىو ووٍيُغُض ًٓػالَُوَ ضواْطُ

 .ؾتًَهُوَيُ
 يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَم ئازاضتةي اليةىة ضياضيةكاٌ دةكات **

 وَيػٌ َُال عبسام.ز بُضَيع 25ٍ3ٍ2021 ضؤشٍ
 اليُُْ ٓاضاغتٍُ ثُياًََهٌ ظاْايإ يُنًَيت غُضؤنٌ

 ثري بُ َُٖىوإ نطز زاواٍ نطزو غًاغًُنإ
 ؿيتباْطًَٗ نُ بضٔ، ُٖضَيُُوَ غُضؤنٌ ثُياَُنٍُ
 نؤبىوُْوَيُنٌ بؤ نطزووَ اليُُْناٌْ غُضجُّ
 .ًْؿتُاٌْ يُنطيعٍ يُغُض تايبُت

يةكيَيت شاىاياٌ: ضوكايةتي بةزامبةز ئيطالوء زةمصة  **
 ئاييينء ىةتةوةييةكاٌ قابيوي قبوأل ىية

 تؤضلَ يُ ُٓوٍَ زواٍ 22ٍ3ٍ2021ضؤشٍ 
 نُغًَو ظًسيؤيٌ  طتُيُنٌ نؤََُيايُتًُنإ

ٌَ تًًَسا نُ بًَاونطايُوَ  ضََعَ ثريؤظو بُٖا  ىَيساُْ ب
 غىنايُتٌ ُْؾًاو قػٍُ نؤََُيًَو ُْتُوَيًُنإ

 خىاضَوَ ٍَُُٓ نطزَوَ، بًَاو باضَوَ يُو ثُياًََهٌ نىضزغتإ ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ يُنًَيت نطزَوَ، بًَاو
 :زَقُنُيُتٌ

 ًَٗطَبإ بُخؿٓسٍَ خىاٍ بُْاوٍ
 يُاليُٕ نُ ظًسيؤيًُ طتُ  ُٓو بىوُْوٍَ بًَاو ثاف

 بُضاَبُض غىنايُتٌ تًًَسا بًَاونطاوَتُوَو نُغًَو
  ُيٌ ٓايًًًُٓناٌْ و ُْتُوَيٌ ضََعَ و ًٓػالّ
 غُضنطزٍَ ٓايًٓجُضوَضو غًُبىيٌ بُتايبُت نىضز

ٌَ نطز ُٓيىوبٌ غُالذُززيين ًََصوويٌ  ب
 .بَُٓايُى ًٖض ضَضاونطزٌْ
 ْٓايًين بُضثطغًاضَييت بُ ُٖغتهطزٕ يُغؤْطٍُ
 ُْٖطاوَ ناضو جؤضَ ُٓو تىْسٍ بُ ثًؿُيٌ

 زَنُئ، ًٓساٍُْ ضَتسَنُيُٓوَو ُْؾًاواُْ
 غايٍُ يُ نىضزغتإ يُ ًَُُٓ َُعًىَُ نات يَُُٖإ
 خاوَٕ ٓايًين، ظاْاياٌْ ؾُوخنىٌْ ًْٓػالّ

 ْانُئ ثاؾُنؿُ َيػتَُُٖيى يُو ناتًـ ًٖض ْجًاواظيُناْني قبىَيهطزٌْ ْتُبايٌ ْثًَهُوَشيإ جىاٌْ منىُْيُنٌ
ٍَ بَُياّ زَنُئ، شيإ ثًَهُوَ و ٓاؾيت نؤََُيطُو غُقاَطريٍ يُ ثاضَيع اضٍ و  ثُْايُ يُو بسضَيت ضَيطُ ْانط

 وَى  ُوضٍَ غُضنطزَيُنٌ ثطؾٓطساضٍ ًََصووٍ ْبهطَيت ُْتُوَيًًُنإ ْٓايًين ثريؤظيًُ بُ غىنايُتٌ
 !ثًَهطزٕ  اَيتُ و ىنايُتٌغ ُْؾتُضٍ بُض خبطَيتُ ُٓيىبٌ غُالذُززيين
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ٍَ ٍَ زابىوئ بُضزَواّ ثُيىَْسٍ يُ ظًسيؤيًُ  طتُ ُٓو بًَاوبىوُْوٍَ يُ ُ  ٓايًين ناضباضٍ و ُٓوقاف وَظاضَتٌ يُ ُ
ٍَ زَبني ٖاوناض و َُٖاُْٖط و  و  طتٔ ضَيطُ بؤ ياغايًُنإ و ثًَىيػت ضَيهاضَ غُضجُّ  طتُٓبُضٍ بؤ وَظاضَت يُ ُ

 ثًَىيػيت ُٓضنٌ بُ زَنُئ  ؿيت زاواناضٍ يُ زاوا تط جاضَيهٌ يًَطَؾُوَ ذاَيُتاُْ، ُّٓ ُوٍَُْبىوْ زووباضَ
 .نىضزغتاُْ ُٖضَيٌُ و عريام بُضناضَناٌْ ياغا ثًَضُواٍُْ ناضَ ُّٓ ضىْهُ َُٖيبػنت، خؤيإ

يةكيَتى شاىاياٌ داواكازي طشيت ىوضسايَم  هةضةز** 
  بةزش دةكاتةوة

 يُنًَيت زاواٍ ُضيُغ 29ٍ3ٍ2021 ضؤشٍ
  ؿيت زاواناضٍ ُٓوقاف وَظاضَتٌ ْظاْايإ
( نُضيِ يىقُإ) يُغُض غعايٌ غهاَياٍ

 غىنايُتًاٍُْ ُٓو زَجىَيًًََٓت، نُ يَُُٖبُض
 ْاغاْسبىو ظَضزَؾتًإ بُثريٍ خؤٍ نُ نُغًَو

 ْٓايًين غُضنطزٍَ ًْٓػالّ بُ غىنايُتٌ و
 .بىو نطز ُٓيىبٌ غُالذُززيين نىضز ُْتُوَيٌ

 يًَصٍُْ ٓاضاغتٍُ  ؿيت زاواناضٍ ْىغطاوَنٍُ
: ٖاتىوَ تًًَسا نطاوَو ُٖويًَط  ؿيت َايف زاواٍ تؤَاضنطزٌْ

ٍَ ٖاوثًَض  وَظاضَتٌ ْىوغطاوٍ يُ وَيُٓيُى ْىوغطاوَاْسا يُ ُ
 و( 19/3/2021 يُ 62) شَاضَ ٓايًين ناضوباضٍ و ُٓوقاف

 شَاضَ إنىضزغت ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ يُنًَيت ْىغطاوٍ
 َُبُغيت بُ زَنُئ ضَوإ بؤتإ( 2ٍ3/2021 يُ 205)

 بفُضَىوٕ( نُضيِ يىقُإ ثري) زشٍ غعايٌ غهاَياٍ جىوَياْسٌْ
 .بهُُْوَ ٓا ازاضَإ ُٓدماّ يُ و
 خًَطٍ ثطل َاْطٌ ٖاتُٓوٍَ بؤٍُْ بُ 12ٍ4ٍ2021ضؤشٍ  -

 ثُياًََهٌ بًَاونطزَوَو وَيطلاٍ ثريؤظبايٌ ثريؤظَوَ، ضََُظاٌْ
 ناَيانإ  طاْبىوٌْ ضاوزَيطٍ ذهىَُت ضايطُياْس: زَخىاظئ

 و زؤر ضَضاوٍ زوناْساضَناًْـ و باظض إ بطا و بهات
 و ثٍُ و نٍُ ناَياو  طاْهطزٌْ بُ ُْى بهُٕ، خَُيو  ىظَضاٌْ

 .بهطَيت ًٓػتًغالٍ ضََُظإ َاْطٌ باظاضلو خىاضزًََُُْنإ
 ةوةكاتةد بوَاو ياميَمةث كوزدضتاٌ ئيطالمي ئاييين شاىاياىي كيَيتةي كوزدي، زيةطةزؤذىام ضاهَيادي** 

 ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي نىضزٍ، ضٍُ ُضؤشْاَ غاَيًازٍ ًْػإ ۷۷ٍ ٍُبؤْ ُب 21ٍ4ٍ2021ضؤشٍ 
 :ُيُنُثاياَ قٌَز َوَخىاض ٍَُُٓ ،َوُناتَز بًَاو ياًََوُث نىضزغتإ

 بإًََٗط ٍَخؿٓسُب خىاٍ ْاوٍُب
 ((ُحِسّنا ِللنَّاِس اَوُقوُلو))
 ظ اَز ْْىوغإُضؤشْاَ ُي ثريؤظبايٌ نىضزٍ ضٍُ ُضلؤشْاَ غاَيًازٍ َنيُغًًَ ْبًػت زوُغ ٍُبؤْ ُب

 .خىاظئَز ىُالي َىوُٖ بؤ ثًَؿضىوٕ وَضُب و وتُٔضنُغ ًٖىاٍ و ئُنَز نإُواًُْضؤشْاَ
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 وُٓااا ُ طْطااا َوُياااُو غاااؤْط
 ضووٕ َىوإُٖاا الٍ ُضاغااتً
ٕ ُضا  ُن بًَت، ٍ  و ياْاس  نااض

 ضٍُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُضؤشْاَ
 ْتَُاْاآُ ْضثطغااًاضَييتُب
ٍَ ،ُخالقاااااااآُ  ُباااااااا ْااااااااانط

 ْْسضوغاااتُْات نٌُيَؾاااًَى
 ًَعاجاااااااااٌ ْضاَُّااااااااا ُبااااااااا
 ٍَُيااَُاَ غااٌُن ْتٌُتايباا

 َيهىُباااااااا بهطَياااااااات، َثًَااااااااى
 ٍَضىاضضاااًَى ُيااا ُثًَىيػااات
 ُيًاُْثًؿاا و ُاضاْضثطغااًُب ُيااَوُٓ ْىوغااإُضؤشْاَ ضنٌُٓاا بًَاات، َوُٖاناْااُب ضاااونطزٌَْض ياغاااو ْ ؿاايت ٓااازابٌ

ٍ  و ْطٌُٖاوغا  و زضوغات  ظاًْاضيٌ و ٖؤؾًاضٍ و، ُٕبه نإُثًَؿٗات و ثطؽ ٍَُ ُي ُيََُاَ  ثاضاغاتين  و غاُقاَطري
 .بططٕ ضضاوُبُي وَيات و ٍُ  باَياناٌْ ُْسيًَوَضشُب و شيإَوُثًَه َاٍُبٓ و تٌَُيايُنؤَ وايٌُٓاؾت
 َٕزُْ ُضَيط و ُٕبه ُنُزؤخ ضاوزَيطٍ وضزتط ئ،ُنَز نإُعالًًَٓ َْسَْاو ظ اوَز ْساضوَيىُث ٌُْالي ُي زاوا

 ٓاقاضٍ وَضُب َيوُخ ؾعىوضٍ ضٍُبطيٓساضن و  ىَاْاوٍ و ؾًاوُْ ٍُضْاَُب و تُباب ضَيٌُي ياْسُٕضا  ٍُٓاضاغت
 ظؤض ُضىْه بهات، ظياز َُيطُنؤَ بؤ  طفت وُٓاضيؿ ٖؤؾًاضٍ ثًَساٌْ جًاتٌُي و بضًَت تطاظإ و تًَهسإ و خطاث
ٍَُٖ جاض ٍَُن ْس ٌَ وإُضؤشْاَ وُضْاَُب و ْا  ُب تٌُغىناي ضٍ،ُ ُضؤشْاَ َؤضلاَيٌ و يٌُثًؿ ٖاٍُب ضاونطزٌَْض ب

 و تطغٌَُ و ظيإ فَُُٓ ظَيٓٔ،ُبَز غٓىوضَيو َىوُٖ و ُٕنَز َىغًَُاْإ غيتُٖ و نإُثريؤظيً و ًٓػالّ
 ْانات شيإَوُثًَه و ؾيتٓا ُب تُخعَ و زَيًَٓت خؤيسا زواٍُب خطاث ٍَوُناضزاْ

 وايٌُٓاؾت و خالقٌُٓ و ٓايًين ْسٍُمتُتايب َٕخاو نىضزيـ ٍَُيطُنؤَ وَُىغًَُاْ ٍُظؤضيٓ نىضزغتإ ُعًىََُ
 وُٓ ثًَؿربزٌْ وَضُب و تُخعَ ٍَضىاضضًَى ُي ْطاوَيوُٖ ضُٖ ،ُزؤغتًَوُتُْ و ضٍَضوًُْؿتُاْج و تٌَُيايُنؤَ
ٌَُْاب ٍُيََُاَ و نإُٓاظازيً و َاف ثًَؿًًَهطزٌْ ياغاو ُي ضضىوَٕز َوُاْوُثًَض ُب ،َقسيطُت ٍُجًَط َبىاض  و ج

 نإُتًَُيايُنؤَ ُْػًجَثط ٍَوُؾاْسََْيىُٖ بؤ ناضنطزٕ و خًَعإ ٍَؾرياظ تًَهساٌْ و َيوُخ ؾعىضٍ بطيٓساضنطزٌْ
ٌَ ٍُضَيط ُثًَىيػت ،َُيطُنؤَ ضَهطزٌُْبًَؿ و  ُْطاواُْٖ ْتٌُغىناي َجؤض وُٓ جايٌَُ ىُيَؾًَى ًٖضُب ْبطريَيت ي
 .زضَيتُْ

 ضُغُي َياُّب ،َوُيُٓنَز زووثات بطلئَضاز ٓاظازٍ ْياْسُٕضا  بؤ خؤَإ ثؿتًىاٌْ َوُظاْاياْ نًَيتُي ُي ًَُُٓ
ٌَُْاب ٍُغََىَاض ذًػابٌ  تٌُغىناي َوُيُٓنَز زووثاتٌ ْا، ظاْسُٕغٓىوضب َْيوُخ َايف ثًَؿًًَهطزٌْ ْج

ٍَ قابًًٌ شيإَوُثًَه ؾًَىاْسٌْ و َىغًَُاْإ ؾعىوضٍ بطيٓساضنطزٌْ و نإُثريؤظيً و ًٓػالّ ضُضاَبُب  .ًُْ قبى
 هةضةز زاطستين مونالىيَي ئيعالمي و شةزِي ىيَو تؤزِة كؤمةهَايةتيةكاٌ يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة** 

 نىضزغتإ ًْؿتُاْجُضوَضَناٌْ ثاضتُ ُ ىيػتثًَ: ضايطُياْس فُتىا باَياٍ ُٓدمىوٌَُْ غُضؤنٌ 21ٍ4ٍ2021ضؤشٍ 
 ضابطزوو ؾُوٍ نُ بًَاونطاوَيٍُ بُو َُُٓف غُباضَت بجاضَيعٕ، بطايُتٌ و تُبايٌ و خؤضلا طٍ  ًاٌْ َُٖإ

ٌَ خؤٍ  ُوضَيٌ بطا َْىغًَُاًًُْتٌ ُٓضنٌ باضظاٌْ َُغعىوز ناى نطزَوَ، بًَاوٍ  باضظاٌْ  باضَ اٍ  .نطز جًَبُج
ٍَ  ًَسيايٍُ ؾُضلَ ُٓو ظبطو  ظَاٌْ  يُباضٍَنُ    ثاضتٌ  ًَسياناٌْ يُ  زاواٍ  باضظاٌْ  باضَ اٍ ضلابطزوو  ؾُوٍ ، زَنط
 تاُْ ُْؾًاو، و ْاؾريئ قػٍُ ًٓػالَسا  ىتًؿٌ: يُ .بٔ ًْؿتُاًًُْنإ ثطغُ  ثابُْسٍ و ُْنُٕ جًَٓى  ؾُضلٍ نطز

21 



 

 ثًَىيػتُ و ذُضأَ تًَهطلايإ ْاثُغٓس، ٓاناضٍ نطزاضو تاضوضَف خطاث، ٓاَاشٍَ و ُْفطَتهطزٕ جًَٓىزإ، تُؾُضو و
ٌَ خؤياٌْ َىغًَُاْإ تًَهطلاٍ   تُواوٍ نُ نطز  زاواٍوَ  .ضََُظاْسا ثريؤظٍ َاْطٌ  يُ تايبُت بُ بططٕ زووض بُ ي
 بُزيًَٗٓاٌْ وثًَٓا يُ بجاضَيعٕ بطايُتٌ و تُبايٌ و خؤضلا طٍ  ًاٌْ َُٖإ نىضزغتإ، ًْؿتُاْجُضوَضَناٌْ ثاضتُ

 ثانٌ خانٌ غُضبُخؤيٌ نُ ًََصوويٌ ٓاواتٌ بُ  ُيؿنت ْزوشَٓإ ثًالٌْ  ؤضلْاٌْ يُ خىزاو ضَظاَُْسٍ
 .نىضزغتاُْ

 يةكيَيت شاىاياٌ ئيداىةي ضوكايةتي كسدٌ بةزامبةز قوزئاىي ثريؤش دةكات** 
 ًَُاونطزَوَ، نُ تًًَسا ٖاتىوَ: ييُغُض غىنايُتٌ بُ قىضٓإ يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ ب ۷۷ٍ٤ٍ۷٠۷۲ضؤشٍ
 ثريؤظيإ قىضٓاٌْ ناٌَْضُلالث ؾًَىَئَ ًَط ضوَتًَهس غتًَهٌَز ُن بًين، َإُيُُْزمي وُٓ ظًسيؤيٌ نٌُيُ طت

 وُٓ زَيًٓايٌُب و ئُنَز ظاضُضَُؾ وًُٓساْ تىْسٍُب ُناضاْ َجؤض وُٓ .َوَنطز بًَاو ويًَطزاُٖ قاًََهٌُؾ ُب زضلاوٍُب
 ضُضاَبُب ُزَيُي قني و ْعّ فؼُْ غاٌُْن ناضٍ خت،ُثايت ويًَطٍُُٖي و ظإََُض ثريؤظٍ َاْطٌ ُي ُيُٓؤنتطغ ُوَيُٖ
 .ُٕبه بطيٓساض َىغًَُاْإ غيتُٖ و بؿًَىَيٓٔ ؾاض ٓاضاٌَ ُٓاَادمًاْ نىضزغتإ، ُي شيإَوُثًَه و زيٓساضٍ وؾٌَض
 غعايٌ ُب زاز ا ضَيٌُي و ُٕبه ٓاؾهطا ُغاُْن وُٓ َٕوَيبسُٖ ظوويٌ ُب ئُنَز نإًَُُٓٓ ظ اَز ُي زاوا َوَيًَط ضُٖ

 .يًَُٓٔبط ياغايًإ
 هة ثةيامي جةذىة ثريؤشة يةكيَيت شاىاياٌ داوايةن ئازاضتةي اليةىةكاٌ دةكات** 

 شٌُْج ٍَوُٖاتٓ ٍُبؤْبُ 12ٍ5ٍ2021ضؤشٍ 
 ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي ثريؤظ ظاٌََُْض

. يُ بُؾًَهًسا َوُناتَز اوبًَ ياًََهٌُث نىضزغتإ
 ُُْالي ُّضجُغ ُي زاوا ظاْنيَز تٌُضفَزُضايطُياْس: ب

 ُّٓ ضثطغًاضَييت،ُب  ًاٌُْب ُن ئ،ُبه نإُغًاغً
 و بايٌُت و يًَهٓعيهٌ وَيينُٖ ُُْبه ُشُْج

 ُْسيًَوَضشُب الْاٌَْو و،ُٓاضيؿ وُنًَؿ ضٍُغَضاض
 بؤ غىثاؽ .ْسضوغتُْات ًَُالٌْ و نإُغهُت

 ضاوزَيطٍ و ثاضاغنت ُي ُض ُثًَؿُ ْاوخؤو ناٌَْعًَٖ
 بؤ غىثاؽ نىضزغتإ، ْٖاوَياتًإ َينُٓ وؾٌَض

 تٌُخعَُي ُْاغاَُْاْسووْ ُن ْسضوغيتُت ْساٌُْناضَ
 ظ اناٌَْز بؤ غىثاؽ ،ُبىوْ ٖاوَياتًإ تٌُالَُغ
 ظاْايإ ياٌَُث ٍَوُ ىاغتٓ ُي ُن  ؿيتُب ياْسُٕضا 
 .بًين ًٓحابًإ ضؤَيٌ ٓايًين ٍُضْاَُب و

 ٍُض ُثًَؿُ ثؤيًَو َوُزاخُب ٓاًََسٍ ضٍُظَز تًٓاٍَُ ضًاٍ ُي واَْاضل ًَٖطلؾًَهٌ ُي 5ٍ6ٍ2021 ضؤشٍ** 
نطزو  ًٖسإُؾ َاَيباتٌ ٍُٓاضاغت ىُيُْاَُثطغ ظاْايإ نًَيتُي َوُبؤْ وُب ،بىوٕ بطيٓساض ًٖسوُؾ نىضزغتإ

 و خؤيإ ٓاغايٌ ضنٌُٓ ُي ُن يؿت،ُثًَط َإُض اُْثًَؿُ طاب وُٓ ًٖسبىوٌُْؾ واَيٌُٖ َوُزاخُضايطُياْس: ب
 وُنُنُث نساضٍُض ًَٖعَيهٌ ٍُبؤغ ضُب ُوتُٓن و زابىوٕ نىضزغتإ ٖاوَياتًاٌْ ٓاغايؿٌ وُنَغٓىوض ثاضاغتين

 بؤ ٓاضاٌَ بطوُغ ًٖىاٍ ئ،ُنَز تإُنَضظُضبُغ َُاَيبات نٌُيُب ىُي ُي  خؤَإ ٌَُٖاوخ وُثطغ .بىوٕ ًٖسُؾ
 ضُٖ .بًَٓطَيت بطيٓساضإ بؤ ُيُثُب خًَطوُب ؾًفاٍ زاواناضئ َوضُ  خىاٍُي ىَضوُٖ خىاظئ،َز نتإُالي َىوُٖ

 غىمتانٌ ُُْنُْ نىضزغتإ ضَيٌُُٖ ُن ئ،ُبه ُنُنُث تىضنًاو وَياتٌ ُي زاوا ظاْنيَز تٌُضفَز ُب َوُؾَيًَط
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ٌَ  ظيإ و ظاْسُٕب و تٌُخؤي ضٍَضوُغ غٓىوضو ٌَْخاو إنىضزغت ضَيٌُُٖ ُضىْه ناًْإ،َضُلؾ  ؤضلثاٌْ و ًَُالْ
 .نىضزغتإ قاَطريٍُغ تًَهساٌْ بؤ ُوَيًَهُٖ وُوايَْاضل ناضَيهٌ ضَيُِٖ خانٌ و غطوؾت ُب ياْسُٕ 

يُنًَيت  هة ىوضساويَلي فةزميدا 2222ي6ي22زؤذي  **
ظاْايإ نُ ٓاضاغتٍُ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ ذهىَُتٌ 

يُ ثًَٓاو ثاضاغتين ؾهؤٍ ُٖضَيِ نطز، زاواٍ نطز 
خًَعإ و بُٖا نؤََُيايُتًُنإ، ثًَىيػتُ ضَيطُ يُ 
َُٖىو ُٓواُْ بطريَيت نُ غًرطو جازوو زَنُٕ و بُو 
ْاوَ ُّٖ باظض اٌْ بُ زئ و شيين ًًًَُت زَنُٕ، ُّٖ 

 ناضَيهٌ ثًَضُواُْيُ يُ ُأل ْاوَضؤنٌ ًٓػالّ.

 اٌْقىضب شٌُْج ٍَوُٖاتٓ ٍُبؤْ ُب 19ٍ7ٍ2021يُ 
 نىضزغتإ ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي ثريؤظ

 نطز. َىغًَُاْإ ٍُٓاضاغت خؤٍ ثريؤظبايٌ
 كوزد خيَصاىيَلي ىداماىيةئ واويةت كوشتين زةضةه** 

 شاىاياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة كيَيتةي توزكياةه
 نىؾتين ضُغُي ياًََهساُث ُي 1ٍ8ٍ2021ضؤشٍ 

 قؤًْاٍ ؾاضٍ ُي نىضز خًَعاًَْهٌ ْساَآٌُْ واوٍُت
 نطزًٌُْٓساْ وَيطلاٍ ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي تىضنًا
 ُفتاضاَْض َجؤض وُٓ ضُضاَبُب خؤٍ ضاًٌُْْط ،ُنُتاواْ

 َزووباض َجؤض وُي ؾيت ًَٖىاخىاظ وَضبطليىَز
 :ُيُنُياَُث قٌَز َوَخىاض ٍَُُٓ ،َوُبًَتُْ
 ٕباًََٗط ٍَخؿٓسُب خىاٍ ْاوٍُب
اَمْن َقَتَل َنْفس  )) اَس َجِميع  َما َقَتَل النَّ  .32: املآسَ(( ا بَِغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكأَنَّ

 ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي ُي ًَُُٓ
 ْساَآٌُْ نىؾتين نىضزغتإ ًٓػالٌَ
 وَياتٌ نؤًْاٍ ؾاضٍ ُي نىضز خًَعاًَْهٌ

 بىو ؽُن وتُذ يإَشَاض ُن تىضنًا
 خؤَإ ضاٌُْطًْ و، ئُنَز ًُٓساْ

 ُن بطلئَضزَز ُتاواْ َجؤض وُٓ ضَُبُُٖي
 ًٓػالّ تٌُضيعُؾ َاناٌُْبٓ ٍُواُْثًَض

 ظاْاياٌْ ُ طْط ،ُناَُْطؤيً ٖاُب و
 ًَٖؿتينُْ ُي تىضنًا وَياتٌ ُي ٓايًين

 ٍَوُغطليٓ و ضغيتُظثُ َض غيتُٖ
 َىوإُٖ ُضىْه ببني، ظياتط ضؤَيٌ نرتُي
 ًٖىازاضئ بًَت، ضاضُقُب ٓاؾيت و تٌُبطاي ُضنُٓ و جىاْني َوَنرتُي قبىَيهطزٌْ ُب زيٓساضٍ و ًٓٓػاٌْ ٍُباظْ ُي
 .ُٕبط خؤيإ غعاٍ ُب ضإُبه وَوُبُْٓ َزووباض ُتاواْاْ وَنطز َجؤض وُٓ
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عرياق هة ضعودية، شاىدي شاىاياىي كوزدضتاٌ ثةةيامي   مةزجةعياتي هة مياىةي بةشدازي هة كؤىطسةي بة يةكطةيشتين** 
 ضتاٌ دةطةيةىيَتكوزد
 غااُعًس عُبااسويًََا.ز بااُضَيع 4ٍ8ٍ2021 ضؤشٍيااُ 

 ٓااااايًين ظاْاياااااٌْ يااااُنًَيت غااااُضؤنٌ وَيػااااٌ،
 َُضجُعًاتٌ يُنطُيؿتين بُ نؤْططٍَ يُ ًٓػالّ
 َُٖىو ضايطُياْس، نطزو ثًَؿهُف وتاضَيهٌ عريام
 ياااُ نىضزغاااتإ ٖاااُضَيٌُ ياااُ زَغاااتهُوتاٍُْ ٓاااُو

 يًَبااااااىضزَيٌ ْبًٓاتٓااااااإ ْبُيُنااااااُوَشيإ ضووٍ
 بااااااااىوٌْ بااااااااؤ ٖؤناضَنااااااااُيإ بُزَغااااااااتٗاتىوٕ،
 جاااُْابٌ ضَيبُضاياااُتٌ باااُ زاْاااا غاااُضنطزايُتًًُنٌ

 .زَ ُضلَيتُوَ ضَيُٓايًًُناٌْ و باضظاٌْ غُضؤى
 نطزٌْ ؾساضٍُب ًٍَُاْ ُي 4ٍ8ٍ2021 ضؤشٍ -

 تٌَظضاَو ْظاْايإ نًَيتُي ؾٌُٖاوب ؾاْسٍ
 ُب ٍَنؤْطط ُي ٓايًين ناضوباضٍ ْوقافُٓ
 ؾاضٍ ُي عريام عًاتٌُضجَُ يؿتينُنطُي
 ًٓػالٌَ جًٗاٌْ ٍُضابًت ُٕالي ُي ُن ،ُنهَُ

 ضؤنٌُغ َىفيت ذػٔ زنتؤض ضَيعُب بىو، ضَيهدطا
 نطزو فُثًَؿه نٌُيُوت تىاُف باَياٍ ٌُْدمىَُٓ

 عريام ثرتٍ قاَطريٍُغ ثًَىيػيت ُي باغٌ تًًَسا
 نإُثًَهٗات ًَْىإ ٍُقًُٓضاغت شياٌَْوُثًَه و

 ُخػت ضُغَضاض ىَو نٌُيَبصاضز ْسُض نطزو
 .ضوو
ٍَََُز: ياْسُضايط تىاُف باَياٍ ٌُْدمىَُٓ ضؤنٌُغ ٌَ ُب َٓاَاش ضَيعُب ًٍََٓى ٍَُ  ُي َّوتاض وُي و ٍَ غ  ّ،ُبه خا

 عن مسؤول وكلكه راع فكلكه) ،ُنُاُْالي َىوُٖ ؾاٌْ ضُغُي ضثطغًاضَييتُب بعاْني َوُٓ ُثًَىيػت: ُّنُي خاَيٌ
ٍَُفَز َٖاتىو ثريؤظ قىضٓاٌْ ُي ٍَوُٓ ضُبُي ظاْايإ، غتؤٍُٓ ُوَيتُنَز ظياتط فُضثطغًاضَيتًُب ُّٓ ،(رعيته : ) ضَى

 ُيَوُٓ تط خاَيًَهٌ .ظاْايإ ضثطغًاضَييتُب ٍَوُب ُيَٓاَاش َُُٓ ُن ،(يعلنون ال والذين يعلنون الذين يستوي هل قل
ٍَََُز ُن  ضٍُؾتُْ وَوُثًساضىوُْب ثًَىيػيت ُن ،ُيُٖ ظؤضٍ صٍغرتاتً ٍُيَُٖ عريام بًًََِ ضاؾهاوٍُب و

 و ؾإُب وََطزوو عريام بًَت َؾًَى وُب ضْاُ ُٓ ،ُيُٖ بٌُظَُٖ غىبٌُعُت و ضٍُ ُتآًف بطلنطزٌُْبٓ و ضٍُغَضاض
 ظ اٍَز وَظؤض تُْآًُْ غيتُٖ ًَٓػتا َوُزاخُب ْازات، زازٍ ضابطزوو ًََصووٍ و تُؾاضغتاًْ َيطىتينُباَيٗ

ُٖضوَٖا  .ُعرياق يٌُ  و عريام ضُغُي ضدمًإُغ وَوُُْنَز بًَاو َنىؾٓس ٖطٍَش ضؤش ووُؾ ُيُٖ واف ًٌَٓعال
 ضُب َُُخَز َثًَؿًٓاض ْسُض ُّٓ ئ،ُبه زضوغت يًٌَُؿُٖ و واقعٌ شياًَْهٌَوُثًَه وَيتُمباْ ضُ ُٓ:  ىتًؿٌ

 :َوَُىواُْٖ زيسٍ
ٍَُبًاْ ُن بهطَيت، وغاًَُْن غيتَضاز َياتُغتَز ئَزُُْضَيط: ُّنُي  عريام يٌُ  و نإُثًهٗات ذًػابٌ ضُغُي و
 .ُٕبه يطٍُغ فساضٍَضُلت ضاوٍ ُب و خؤيإ َىَيهٌ ُُْبه ُوَيات ُّٓ

24 



 

 ْطاوَيوُٖااا ضُٖاا  نطزًٌُْٓساْاا : َّزوو
 و مُٖاااااا ؾااااااًَىاْسٌْ ٖااااااؤٍ ُببًَتاااااا

 ٍَوُبًَاونطزْ و َاف ضاوَيعخػتينُث
: ُّغااااااااًًَ.يااااااااًَهرتاظإ ْجًاناااااااااضٍ

ٌَُجًَباااااا ضُغااااااُي َوُختهطزْااااااُج  ج
 َىوُٖاااُب عاااريام غاااتىوضٍَز نطزْاااٌ

 .َوُناًََْاز ْسوُب
 ضوُنؤضاب  َىوُٖا  ٍَوُ ًَطاْ: َّضىاض
 خؤيااإ، ظَيااسٍ و ؾااىَئ بااؤ نااإَٓاواض

 َْاااااااااااااااااااااف ٍَوُ ًَطلاْاااااااااااااااااااا ىَو
 زميؤ طافًااااااااااٍ ٍَوُٓاغاااااااااايًهطزْ

 ُياا تجانًٌُْاا ثًَؿاااْسٌْ وُقًُٓضاغاات
 .عريام ٍَٓايٓس ضانػاظٍ

 ْ ؿيت َىَيهٌ ٍَوُ ًَطلاْ: ُّثًَٓح
 نإَضاوَيعخطاوُث زا رينطاوو ُقفَو
 ُن خؤيإ، ٍُقًُٓضاغت ٌَْخاو بؤ
 قفَو جًَطريو َوُضعُؾ ضووٍُي

 ..نطاوٕ
 ٍُبؤْااااااااااااُب 9ٍ8ٍ2021يااااااااااااُ ** 

 نؤضاااااٌ غااااااَيٌ ضٍُغااااا ٍَوُٖاتٓااااا
 ًٓػاااالٌَ ٓاااايًين ظاْايااااٌْ نًَيتُيااا

 .نطزَوَ بًَاو ياًََهٌُث نىضزغتإ
 ةشاىاشيي و ثريؤشي ٍيَناي و زيةزوةدادث مصيةز زةعوم : ئيناميةوةشاىاياى يتكيَةي ةه ييَيدزاويَمةزاط** 

 ضَيهٌُْىغ ُٕاليُي 14ٍ8ٍ2021 ضواضٍُب ُي( يٌُخآَ تىَيآُاي ْابٌُج ضلَيعُب) ْاوًْؿاٌُْب تًَوُباب ٍَوُٓ زواٍ
 نطز ضُعىَ ًُٓاٌَ ىغًَُإَ ٍُيًفُخ ضوَضوُزازث واٍُثًَؿ ضُضاَبُب تٌُغىناي تًًَسا وَوُنطاي بًَاو غًًَُاٌْ

 وَوُُْنَبًَاوز ُتًاُْغىناي َجؤض وُٓ ٍُغاُْن وُٓ ضُضاَبُب ثًَىيػت ضَيهاضٍ ضٍُبُ طتٓ بؤ ظاْايإ نًَيتُي .بىو
ٌَ ضُغُي جسزٍ ُب ظَيُٓٔبَز غٓىوض  ضَيهاضٍ ُب وَوُنطزؤت ٓا ازاض ْساضٍَيىُث ٌُْالي ُغتُبَُ ُّٓ بؤ ،َبىو ًَٖ

 نطزو يًَبىضزٌْ زاواٍ ياًََهساُث ُي ضُْىوغ ُنُتُباب ٍَوُبًَاوبىوْ ُي عاتُغ 10 ُي َرتُن ،ََيػاوُٖ ثًَىيػت
 .ياْسُضا   ؿيت ضاٍ بؤ َوَباض وُي خؤٍ َيىَيػيتُٖ

 ىَو و،ًُْ قبىٍ قابًًٌ نإَثريؤظ ََعَض و ًٓػالّ ضُضاَبُب ىُتًُغىناي ًٖض َوُيُٓنَز زَيًٓا ىُالي َىوُٖ ُبؤي
 ُي زووض و ياغايٌ و يٌُثًؿ ٍَضىاضًَىُي ويػتُخؤؾ َىغًَُاْاٌْ زيٓساضٍ ضلٍَباو و تغُٖ ُي ض طيهاضَيوُب

 .بنيَز زانؤنًهاض َزَُىظاي
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 دامةشزاىدىيةوة ضاهَةي 12 بؤىةي بة كوزدضتاٌ ئيطالمي ئاييين شاىاياىي يةكيَيت بةياىيامةي** 
 ًَٕٗطَبا بُخؿٓسٍَ خىاٍ بُْاوٍ

 .46:األنفال (( الصَّاِبِزيَن َمَع اللََّه ِإنَّ َواِصِبُزوا ِرحُيُكِه َوَتِذَهَب َفَتِفَشُلوا َتَناَسُعوا َوَلا َلُهَوَرُسو اللََّه َوَأِطيُعوا))
ٍَ 51 و نىضزغتإ ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ نًَيتُي ظضاْسٌُْزاَ غاَيًازٍ بُبؤٍُْ  يساٌَُُْي تًَهؤؾإ و تُخعَ غا
 .زَنُئ ٓايًين بُضلَيعٍ ظاْاياٌْ تُواوٍ نىضزو يٌُ  ٓاضاغتٍُ  ُضّ ايًُنٌثريؤظب يٌ،َوُتُْ بعاظٌ و ٓايًين
 زؤظٍ ًْٓػالّ خعَُتٌ ثًَٓاو يُ ْتايبُت َُضجًَهٌ و يٍُُٖ 21/9/1970 يُ ثًؿُيٌ ضَيهدطاوَيهٌ وَى ظاْايإ يُنًَيت
 باَيُنايُتٌ،  َُياَيٍُ ؾاضؤضهٍُ يُ ضَيهدطاوزا ىُي وضٍَزُي يإَوُنؤنطزْ ْٓايًين ظاْاياٌْ خعَُتٌ َْإُنُ ُي ضَواٍ
 .زاَُظضا باضظاٌْ َػتُفاٍ َُال ُْتُوَيٌ غُضنطزٍَ ضاغتُوخؤٍ غُضثُضؾيت ضاغجاضزَو يُغُض و نىضزغتإ ٓاَياٍ يُشَيط
 بؤ ضَيهدطاوَنٍُ ُْتُوَيًاٍُْ و ًْؿتًُاٌْ و ٓايًين و ثًؿُيٌ ٓاَادمُ بُو  ُيؿنت بؤ ضايسَ ُيُْني غاَيًازَ يُّ

 زانؤنٌ و ٓايًين بُضلَيعٍ ظاْاياٌْ و نىضزغتاٌْ ٍَُيطُنؤَ خعَُتٌ يُ ُٖوَيًَو تىاْاو َُٖىو بُ و، بنيَز واَّضزُب ظضاوَزاَُ
 بنيَز خؤَإ ثًؿُيٌ ناضٍ و ًٓػالّ زانؤنًهاضٍ ثاضَيعَضو و، قؤْاغُنُ بُضثطغًاضَييت و َافُناًْإ يُ

ٍَ غُنؤٍ نؤنُضَوَو ضُتطٍ ىَو نُ ظاْايإ نًَيتُي بؤ  ُوضَيُ ؾاْاظيُنٌ ٌ  َاُالو  ثًَطٍُ و ناضيطُضٍ و ضؤ  ٓاايًين  ظاْايااْ
 ُ ّ  نىضزغاااتإ، ياا ٌ  يُخعَاااُت بااُضزَوا ّ  جاااىاٌْ ثااُياَ ٌ  ضَيبااااظٍ و ًٓػااال  ثًَؿاااربزٌْ بااُضَو  و ًْؿاااتُاْجُضوَضٍ و نىضزايااُت

 و ضانػاااظٍ بىاضٍُياا خااؤٍ ٌياَُثاا ُيًاُْثًؿاا ؾااًَىاظٍ ُباا وَ ًَااطلاو ضٍُناضيطاا ضؤَيااٌ وَزابااىو ُٓظَىوُْنااٍُ و نىضزغااتإ
 ضُغاااااااااااَضاض ٍَوُزؤظيٓااااااااااا َوُؾاااااَيًَط ُبؤيااااا ،َياْاااااسووُ 

 ضَيُِٖاا تٌُذهىَاا خىاظياااضئ ضُغاااُي نااااض مشاااىيًرت خًَطاتاااطو
 ٍَثاااااااااااطؤش ناٌَْْطاوُٖااااااااااا ٍَوُضَيهدػااااااتٓ و ضانػاااااااظٍ

 و بهاات  نإُضجًُخ و زاٖات ضاٌَْ اااااىظ ُيااااا جاااااسيرت ٓااااااوضلٍ
 و  ؿاااااااااااايتُب ٖاوَياتًااااااااااااإ ٌتُتايبااااا ُب ٓاااااايًين  ظاْايااااااٌْ

 ظاْاياااإ ثاَيجؿااايت و،َوُبساتااا و ٓاااااايني ثاضاغاااااتين ُيااااا بًَااااات
 ٖاُبااااااا غااااااآىوضو وَقًاااااااسُع و تٌَُيايااااااااااااُنؤَ و ٓااااااااااااايًين
 ٍ ٌ َض و ناااااىضز ٍ  وؾااااا  ٍَُيطاااااا ُنؤَ ناٌُْخالقًاااااآُ زيٓاااااساض

 .ضَيُُِٖي
 بُّ نطزمنإ ؾاْاظٍ وَيطلاٍ ُن ٍَوُب خؤؾراَيًُإ يازَو

 خعَُتُ بؤ ًَٓػتازا و ضابطزوو يُ ظاْايإ ضؤَيٌ بػتني،يَُٖ ؾامنإ ضُغ ضنٌُٓ ُب ُتىاًْىَاْ ظؤض ٓاغتًَهٌ تا
 بُضظ نىضزغتإ يُغُضتاغُضٍ يٌَوُتُْ و ضٍَضوُٓايًٓج ٓاغيت ضزووُٖ ضُغُي تىاُف ضؤَيٌ ٖاَضوُٖ و بُضزَواَُناًْإ

 ٖؤؾًاضٍ و ظاْايإ يُنًَيت ثًَؿربزٌْ بُضَو وَُيطُنؤَ نطزٌُْٓاضاغت يُ ُٖبىوَ  طْطًإ ضؤَيٌ ُن زَضْطخًَٓني،
 و ُْتُوَيٌ ُْٖطاوَ و َُٖيىَيػت ثاَيجؿيت و وٍَتىْسضل ٍَوُْطاضبىوَْضُب و ًَاْطلَوٍ بًَاونطزُْوٍَ و نؤََُيايُتٌ

 فاتًإَو نؤضؤْا ظايطؤغٌ ٖؤٍُب ٍُوآُْ تُتايبُب نؤضهطزوو ظاْاياٌْ ُّضجُغ  ًاٌْ بؤ زضوضز ىَضوُٖ ًْؿتُاًُْنإ،
 .ًَْطئَز َنطزوو

ٍَ ٖاونات  وايُ ٓىًََسَإ نُ بًُٓوَ،َز ْعيو عريام ْىَيُٓضاٌْ ُٓدمىٌَُْ َُٖيبصاضزٌْ يُوازٍَ ظاْايإ يُنًَيت غاَيًازٍ يُ ُ
 زاَضىاضضًَى وُي بُضَيت، ٓىًََستط ثطل و  ُؾرت ٓايًٓسَيُنٌ بُضَو نىضزغتإ و، بضًَت َضلَيىُب ؾًَىَ بُباؾرتئ ثطلؤغُيُ ُّٓ

 جُخت وضزٍ بُ َُٖيىَيػتُناًْإ وتاضو يُ وَياتُنُيإ و  ٍُ و ٓايني بؤ خُخمؤضيإ ُٓدماٌَ يُ ٓايًين َاَؤغتاياٌْ زَيًٓائ
 نؤََُيطُ ًَْى ضَيع طتين و ثًَهُوَشيإ و بطايُتٌ نىضزو َاَيٌ ًَْى و نإُغًاغً ُُْالي تُبايٌ و يُنطيعٍ ثًَىيػيت يُغُض

 بؤ بطايُتٌ و ٓاؾيت يُ ثطل و  ُف ٓايًٓسَيُنٌ ًٖىاٍ بُ و، ٔزَنُي ثريؤظ اليُى َُٖىو يُ يازَ ُّٓ زووباضَ .زَنُُْوَ
 .بًَت نؤتاُب فُخؤؾًُْ تاوُث ُّٓ و بًَت َىوإُٖ ثؿتًىاٌْ َوضُ  خىاٍ نىضزغتإ، نىضزو

 

 نىضزغتإ ًٓػالٌَ ٓايًين ظاْاياٌْ يُنًَيت
20ٍ9ٍ2021 
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  ةكيَيت شاىاياٌ داواي يةكسِيصي هة اليةىة ضياضيةكاٌ دةكاتهة ثةياميَلدا هةضةز ٍةهَبرازدىةكاىي ئةجنومةىي ىويَيةزاٌ ي** 

و َضُزَيدؤؾه نىضز ناٌُْنىضغًً ظيازبىوٌْ: ضايطُياْس تىاُف باَياٍ ٌُْدمىوَُٓ ضؤنٌُغ 13ٍ10ٍ2021ضؤشٍ 
ٌََز  طْطٌ ضيٌُناضيط نات،َز ًَٖعتطُب غساُب ُي نىضز ٍُثًَط و ْطُغ زاَُيبصاضزُْٖ وُي نىضز ًَٖعبىوٌُْب  ضُغُي ب

 ََاز جًَهطزٌُْجًَب يـُواُْي، نىضز ياضاٌُْْ ضُغُي فؿاضَيهًـ ُبًَتَز و نىضزغتإ و نىضز ٍَٓايٓس و ُثًَط
 باؾىوضٍ ناٌَْزابطلَيٓطاو ُْاوض ُب تُتايب 140ٍ ٍََاز تُتايبُب عًَطام، ناٌَْثؿتطىَيدطاو ُغتىوضيًَز

 ُي غوُت تٌُذعباي نطاغٌ ٕ،ُبه نىضزغتإ نىضزو ٍُنًَؿ بؤ ناض زاواناضئ َوَيًَطوَ ضايطُياْس: . نىضزغتإ
 بؤ ؿنيزاواناضي، نإُغتىوضيًَز َُاف  ؿت ُب يؿنتُ  ثًَٓاو ُي بٔ َيىَيػتُنُٗي و غتَنسُي وَوُُْبه خؤيإ

 يًػت ىُي ُب ضَيِ،ُٖ ًٍَٓساض ٍَوَضَز ناٌُْنىضزغتاًًْ ُْاوض ُي نىضزغتاًْإ نىضزو زاٖاتىو، َيبصاضزٌُْٖ
 .ظُٕزابب
 ثطل َُويىوز يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ بًَاو نطزَوَو ضا ُياْس: َاْطٌ ٖاتُٓوٍَ ٍُبؤُْب 17ٍ10ٍ2021ضؤشٍ ** 

ٍَُب  ُٖظاضإ زَنُئ، تايبُتٌ بُ نىضزغتاًْإ و بُ ؿيت َىغًَُاْإ غُضجُّ ٓاضاغتٍُ خؤَإ  ُضٌَ ثريؤظبايٌ ز
 َُٖىو بؤ ضَمحُت َايٍُ بىوَ نُ زًََْطئ،( بًَت يُغُض خىاٍ زضوزٍ)ثًَغَُبُض ثانٌ  ًاٌْ بؤ غًَاويـ زضوزو
 .بُ ؿيت َطؤظايُتٌ و زوًْا
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 يةوةكسدى بؤ ضجيَسيَتةزاد كاٌةىدازةيوةث ةتةشازةو زيَهةٍ تيةحلوم زؤكيةض شاىاياٌ كيَيتةي ثيَشييازي زةض ةه** 
 كوزدضتاٌ ةه ئيطالمي كيةشاىلؤي

 ضؤنٌُغ باضظاٌْ غطوضَُ ضَيعزاض ٍَُ ُي  طْطٌ زيساضَيهٌ ظاْايإ نًَيتُي 29ٍ9ٍ2021 ضؤشٍ ٍَوُنؤبىوْ ُي
 بىاضٍ ثرتٍ تٌُخعَ و ٓايًين وؾٌَض ثًَؿربزٌْ وَضُب غيتُبَُ ُب دماَساوُٓ نىضزغتإ ضَيٌُُٖ تٌُذهىَ
ٌَُي ضَيعيإ،ُب زيسٍ ضُب ُخػت ثًَؿًٓاضَيهٌ ْسُض يًَٗاتىو ٓايًين نازضٍ ياْسٌُْثًَط و نإُضعًُؾ ُظاْػت  وُي ن

 ضؤشٍ َوُغىثاغ ُب وُختاُْخؤؾب. نىضزغتإ ضَيٌُُٖ ُي بىو ًٓػالٌَ نٌُظاْهؤي ٍَوُنطزْ ُثًَؿًٓاضاْ
 تٌُذهىَ ضؤنٌُغ ٍَضاغجاضز ضُغُي ظيطإَو ٌُْدمىَُٓ( 15273) َشَاض ضٌَُف ْىغطاوٍ ُي 7ٍ12ٍ2021
 ناضٍ ناتَز زاوا تًًَسا وَنطزوو ظاْػيت ٍَوُىيصيٓت باَياو خىَيٓسٌْ تٌَظاضَو ٍُٓاضاغت ْىغطاوَيهٌ ضَيُِٖ

 .نىضزغتإ ُي ًٓػالٌَ نٌُظاْهؤي ٍَوُنطزْ بؤ َٕبس دمآُّ ثًَىيػت
 ُبا  تَباضُغا : َٖااتىو  ُنَْىغطاو ُي

( ٓاايًين  ظاْاياٌْ نًَيتُي) زاواناضٍ
 ٍَُ ااُي تًإُتايباا زيااساضٍ ًَاااٌْ ُياا
 ٌُْدمىَا ُٓ ضؤنٌُغا  ْابٌُجا  ضَيعُب
 29ٍ9ٍ2021 وتٌُها ضَي ُيا  ظيطإَو

 نٌُظاْهؤياا ٍَوُنطزْاا) ُباا تُتايباا
ٕ  ضَيٌُُٖ ُي ًٓػالٌَ  باؤ ( نىضزغاتا

 ضَاٌُْفااااا  ضُغااااا ُي ُغااااات ُبَُ ُّٓااااا
 دمآُّااا ثًَىيػااات نااااضٍ: ْابًإُجااا
 ىُي ضُٖ ٍَُ  ُي ْطٌَُاُٖٖ ُب َٕبس
 ناضوباااضٍ و وقافُٓاا تااٌَظاضَو) ُياا

 و(ثالْااااساْإ تااااٌَظاضَو) و(ٓااااايًين
 ُبااااا (ٓاااااايًين ظاْايااااااٌْ نًَيتُيااااا)

 زواتااط وُتااُباب ُّٓاا تهطزٌُْزيطاغاا
 وَضاغااااااااااااااجاضز ٍَوُضظنطزْااااااااااااااُب

ٌَ بااااؤ  ىدماااااو ًَهاااااًْعٌَ  ُباااا جاااا
 .ثًَهطاو َٓاَاش زاواناضٍ جًَهطزٌْ

 ٍُبطل  ُب ثاَيجؿت ُباغ ٌُْؾاي
 و وَيطلُث ٌََضىاض ٍََازز ُي ُّْؤي

 ظاْايإ نًَيتُي خؤٍ ثطؤ طاٌَ
 يٌُثًؿ ناضٍ ُب غتهطزٌُْٖ ىَو
 ْٓايني ضُضاَبُب َضوُ  تًَهٌُخعَ و
 ياْسٌُْثًَط َو ًْؿتُإ، وَوُتُْ

 جسٍ ْطاوٍُٖ َثًَٓاو وُي َبىو ٓاَادمٌ نىضزغتاٌْ ًٓػالٌَ ْسٍُمتُتايب نٌُظاْهؤي ُي ٓايًين َاَؤغتاٍ ظاْاو
 بىاضٍ ُي ظاْايإ نًَيتُي الٍ ظؤضٍ ٓىًََسٍ ٍَبطلياض وُب ضَيُِٖ تٌُذهىَ ضؤنٌُغ َوُغىثاغُب بًَٓت،
 .َزضوغتهطزوو ًٓػالٌَ ظاْػيت و ٓايًين وؾٌَض ٌْتهطزُخعَ
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 كسد وةضف طسىط بةٍةىطاويَلي كوزدضتاٌ هة ئيطالمي شاىلؤيةكي كسدىةوةي بسيازي شاىاياٌ يةكيَيت** 
 15ٍ12ٍ2021 ضؤشٍ

. ز ضَيعُباا ضؾاايتُضثُغُب
 يػاااااٌَو الَُااااا عباااااسام

 ظاْايإ نًَيتُي ضؤنٌُغ
 فطاواْااااااٌ ٍَوُنؤبىوْاااااا

 يتنًَُياااا تٌُضنطزايُغاااا
  اااااااٍَباض ُياااااا ظاْايااااااإ

 ُياااا ْفًعٍُتاااا بٌُنتااااَُ
 َضَيىُباااا ويًَطُٖاااا ؾاااااضٍ
 َيًَوُنؤَا  تًًَاسا  ُن ضىو،
ٕ  و يٌُثًؿ ناضٍ ُب غتَيىُث ثطغٌ ٌ َض و ظاْاياا ٍَ ُٖ و ٓاايًين  وؾا ٌ  تٌُبابا  ْاس ٕ  نًَيتُيا   طْطا ٌ  ُيا  ظاْاياا  غااَي
2021 ٍَ  غااطوضَُ ضَيعُباا ضَاٌُْفاا ُباا غااتإنىضز ُياا ًٓػااالٌَ نٌُظاْهؤياا ٍَوُنطزْاا بطلياااضٍ فُواْااُي نااطا، تاااوتى

ٍ  و خىاغات  ضُغا ُي ُن. ضَيُِٖ تُذهىَ ضؤنٌُغ باضظاٌْ ٕ  نًَيتُيا  ثًَؿآًاض  ٍَُ ا ُي 29ٍ9ٍ2021 ضؤشٍ ُيا  ظاْاياا
 ٍُنااَبطلياض َوُثًَعآًْاا و غااىثاؽ ُباا َوُنؤبىوْاا َوُغااؤْط وُياا ضُٖاا ضلوو، ُخطاياا ظيااطإَو ٌُْدمىَاآُ ضؤنٌُغاا
 ُغات ُبَُ ُّٓا  باؤ  ظاْايإ، ظؤضٍ ٓىًََسٍ جًٌَ و زَيدؤؾٌ ٍَُاي ُبؤت ُن اْس،ْطخ ضظُب ضَيٌُُٖ تٌُذهىَ ضؤنٌُغ
 .نطا َوَباض وُي غتَيىُث غرتاتًصٍ و ًَهاًْعّ زياضيهطزٌْ ٓاَادمٌ ُب ٍُغُت تًَطو  فتى ؤٍ وُؾُْطُ 
 

 يةئازاضت ثيَصاىيييَم شاىاياٌ كيَيتةي كوزدي بيةدةئ زيَصماٌء ىيَو يةكةواذةضتةد الداىي بسِيازي زةض ةه 2222ي22ي21 زؤذي** 
  .كسد ةزدةزوةث تيةشزاةو

 ُي ٍُيَواشُغتَز وُٓ ْطىباغٌَز ٍَوُٓ زواٍ
 ُوتُن ُّيَز ثؤيٌ نىضزٍ بٌَزُٓ و ظَإ نتًَيب

 و ضاًٌُْْط ٍَُاي َبىو ْنإُتًَُيايُنؤَ َتؤضل ًَْى
 ظاْايإ نًَيتُي َىغًَُإ، غيتُٖ بطيٓساضبىوٌْ

 بؤ بىو تُخ ضُغُي َضزَضوُث ظيطٍَو ضَيعُب ٍَُ ُي
ٍَ ٍَوُٓ  ُّٓ نات ظووتطئ ُب بتىاْسض
 .البسضَيت ُيَواشُغتَز

 ضُغُي َضزَضوُث تٌَظاضَو ظوو ضُٖ ُختاُْخؤؾب
 وَوُضووْهطزْ نطزو ثًَىيػتًإ ناضٍ ُتُباب ُّٓ

. ضنطزَز ٍَواشُغتَز وُبطل  وُٓ الزاٌْ بطلياضٍ
 ُب ايإظاْ نًَيتُي ثًَعاْني ىَو وَبطياض ُّٓ زواٍ

 ٍُٓاضاغت ثًَعاًْين ْغىثاؽ ْىغطاوَيو
 تٌَظاضَو ٍَْطاوُٖ ُّٓ نطزو َضزَضوُث تٌَظاضَو
 جًًََٗٓاٌُْب و َىغًَُاْإ غيتُٖ ُي ضَيع طتٔ ىَو

 .ْطخًًََٓتَز ضظُب ظاْايإ نًَيتُي خىاغيت
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 زكيَليةئ نةو يًةكةد موواٌةٍ ةه داوا: ياىدةزايط وةوةكسد بوَاو ياميَليةث شاىاياٌ كيَيتةي وهيَسةٍ يةكةالفاو زةض ةه** 
 وةك وتوواٌةشياىويَل تيةضازةخ و وةخ كسدٌ كيةكؤم و ٍاوكازي طياىي ةب و بضً ةوةوماواىةهيَق ثري ةب ئييطاىي ئاييينء

 ةوةىةبل
 َاززٍ، و  ًاٌْ ظؤضٍ ظياٌْ ٍَوُوتُٓيًَه ٖؤٍ َبىو ُن 17ٍ12ٍ2021 ضؤشٍ ياٌُْبَضُب ٍُنَالفاو ٖؤٍُب
 :تٌُيُنُقَز َوَخىاض ٍَُُٓ ،َوَنطز بًَاو ياًََهٌُث ظاْايإ نًَيتُي
  بإًََٗط ٍَخؿٓسُب خىاٍ ْاوٍُب
 2:ةاملائد( َوالتَِّقَوى اِلِبزِّ َعَلى َوَتَعاَوُنوا)

 تُتايبُب و نىضزغتإ ناٌُْْاوض ُي ضووٍ ٍَخىضل ُب ُباضاْ ُثؤيُؾ وُٓ ٖؤٍُب ضابطزوو وٍُؾ ٍَوُٓ زواٍ
 ؾىَيين ظؤض تًَهضىوٌْ و َاززٍ و  ًاٌْ ظؤضٍ ظياٌْ ضوَضَظ و الفاو ٖؤٍ َبىو َوُزاخُب نطز، تخُثايت ويًَطٍُٖ

 .تٌُتايب و  ؿيت
 خىاٍ ُواي ٓىًََسَإ و ئُنَز ُنَالفاو وتىواٌُْضنُب ٍَوازُخاْ ٍُٓاضاغت خؤَإ ٌَُٖاوخ وُثطغ َوُبؤْ وُب
ٌَ تًإَٖازُؾ ٍُثً َوضُ   ،َوتىوُضنُب َاززيإ ظياٌْ ؾٌُوآُْ خؿًَت،ُبب ناضيإ و ؽُن ُب وايٌُزَيٓ و بسات ث

 بىوَضُق بؤيإ خًَطُب َوضُ  خىاٍ
 .َوُبهات
 ٌُْاليااااااا ُيااااااا زاوا َوُؾاااااااَيًَط ضُٖااااااا

 خًَطخىاظإ ْخىاثًَساوإ ْسيساضوَيىُث
 َىوُٖاا  ْنإُخًَطخىاظيًاا  َضَيهدااطاو و

 ْٓااايًين ضنًَهٌُٓاا ىَو ئُنااَز ىُالياا
 ٌٖاوؾاااااااْ تىاْااااااا ثًٌَُباااااا ًٓٓػاااااااٌْ

 ُب ْبضٔ َوُوَاواُْيًَك ثري ُب تُذهىَ
ٕ  نٌُنؤَ ْٖاوناضٍ  ًاٌْ  ُّْخا  ناطز

 ُّنااااااا وتىوإُظياًًَْهااااااا تٌَغااااااااضُخ
 .َوُُْبه
ٌ  ُي زاوا َوُؾَيًَط ضُٖ  ضَيعٍُبا  ظاْايااْ

ٌ  ُي بٔ واَّضزُب ئُنَز ٓايًين  ٖاْاساْ
 وُنُثطؤغاااااا ثؿااااااتًىاٌْ بااااااؤ َيوُخاااااا
 ظيااااإ و وَاوإُيًَكاااا نطزْااااٌ نٌُنؤَاااا
 .وتىوإُيًَه

 ْبجاضَيعَياات ىُالياا َىوُٖاا َوضُ اا خااىاٍ
 ٕ  نىضزغاااااتاًْـ ٍَوَضَز ْنىضزغااااتا

 .بًَت َياُب َزووض و ثاضَيعضاو
 

 ًٓػااااالٌَ ٓااااايًين ظاْاياااااٌْ نًَيتُياااا
  نىضزغتإ

17ٍ12ٍ2021
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 ميدياييثؤستةري لةرووي راطةياندن و رؤشنبريي و ضاثةمةنيء 

 
 

 َُْٖيُُتٌ ٖؤؾًاضٍْ بًَاونطزُْوٍَ ثُياٌَ ثُيىَغتْ فُتىاْ بابُتيُنًَتِ ظاْايإ يُضَيٌ بُ بُضزَواٌَ ضا ُياْسٌْ 
ُٖوَيٌ زاوَ يُ ضَيٌ َاَيجُضلٍ فُضٌَ يُنًَيت ظاْايإ و ، ؤتُوَزمياُْو غؤؾًاٍ ًَسيا ضُْسئ بابُتٌ  طْطٌ بًَاو نطز

ٍَْ ضاالنٌ ظاْايإ ًَسيا( يُ تؤضلَ نؤََُيايُتًُنإ ببًَتُ ٓاوَيٍُٓ  ُياْسٌْ ضاالنًُنإ )ثُيضٌ  و ضووَاَيٌ ُٖوا
  غُضجُّ يكُناٌْ يُنًَيت ظاْايإ يُ نىضزغتإ.

يُغُض  ُٖضوَٖا بُضزَواّ يُضَيٌ بًَاونطزُْوٍَ ثؤغتُضٍ ًَسيايٌ و  ُياْسٌْ ثُياّ و َُٖيىَيػتُناٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ
ٓاغت قؤْاغُنُ بًَت، بؤ ُٓوٍَ زؤر و ثطغُ ٓايًينْ ًْؿتُاٌْ و ثًؿُيًُنإ ُٖوَيٌ زاوَ يُنات و زَضفُتٌ خؤٍ يُ

ضاٍ  ؿيت بعاًَْت يُنًَيت ظاْايإ وَى ضَيهدطاوَيهٌ ثًؿُيٌ ٓا ازاضٍ زؤخُناُْو خاوَٕ َُٖيىَيػت و تايبُمتُْسٍ 
 خؤيُتٌ.

بؤ ًَٖىضنطزُْوٍَ زَضووٌْ َىغًَُاْإْ بُخؿًين ٓىًََسْ نَُهطزُْوٍَ ُٓو ثؤغتُضو ثُياَاُْ  يُاليُنٌ تطَوَ
بؤ واقعٌ  ىظَضإْ زؤخٌ ٓابىوضٍ ٖاوَياتًإْ  ًاٌْ َُٖاُْٖطٌْ  ،يَُُٖبُض ُٓو ثُتا ُْخىاظضاوَوزووَيٌْ تطؽ 

بىوٕ بُ ُٖوَيين ثاَيجؿيت ثطؤغٍُ  ْجًَطٍُ خؤيإ  طت َو ًَطلاو إضؤذًُتٌ بطايُتًُوَ ضؤَيًَهٌ  ُوضَي
 .بُضَْطاضبىوُْوٍَ نؤضؤْاو ٖؤؾًاضنطزُْوٍَ نؤََُيطُ

نؤََُيايُتٌ  ْضؤؾٓبريٍ ْبابُتٌ جؤضاوجؤضٍ ٓايًين ْ)ظاْايإ( بُ بُضزَواٌَ ضاالنٌ يُ َاَيجُضلٍ فُضٌَ
ثُيىَغت بُ ضَوؾٌ ٓايًين يُ  ْبًَاونطاوُْتُوَ، َُُٓ وَيطلاٍ بًَاونطزُْوٍَ فُتىاو بُيآْاَُو ُٖواَيٌ  طْط

 نىضزغتإ.
ٌَ و خىيٌ جؤضاوجؤض يُنًَيت ظاْا ثطؽ و بابُتُ  ُضّ و يإ ُٖوَيٌ زاوَ يُغُض َاوَ َاوَف يُ ضَيٌ غًًُٓاضو ثاًَْ

َِ بهات.  ٖاوضُضخُنإ ضاالنٌ تايبُت ُٓدماّ بسات و شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ ظاْاياٌْ ٓايًين بُؾساضٍ ث
َّ  ؤظاضٍ )ثُياٌَ  ُٖوضَٖا يُ ضووٍ ضاثًَُُُْوَ يُنًَيت ظاْايإ ُٖوَيٌ زاوَ ضُْس نتًَبًَو ضاث بهات و وَ غُض يُْى

ُ غتايٌ و ؾًَىاظَيهٌ تايبُتُوَ زوو َاْط جاضَيو زَض بهات، نُ َُُٓف ناضزاُْوٍَ ظؤضو  طْطٌ بُغُض ظاْايإ( ب
 ضَيطَوٍ ضؤؾٓبريٍ و  ُياْسٌْ ثُياٌَ ظاْايإ ُٖبىوَ.
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 ثةزوةزدةييء زؤشيبرييبابةتي شاىطيتء فيقَيء  
 

وَضزَيٌ و يُغاَيٌ ضابطزوو يُ غاييت ظاْايإ بُ بُضزَواٌَ بابُتٌ ظاْػيت و ؾُضعٌ و فهطٍ و ٖؤؾًاضٍ و ثُض    
ًََصوويٌ و َُُٖجؤض بًَاونطاوُْتُوَ، بُ ٓاَادمٌ  ُياْسٌْ ثُياًََو بُ خىَيُٓضإ و نؤََُيطُ، َُُٓف بُؾًَهُ يُ 
ٍَ زَزات خاٍَُ ضَْطًين ظاْاياٌْ ٓايًين  ٓاَاْخ و خىاغيت يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ، نُ ُٖو

  .إ ضَْطبساتُوَو غاييت فُضٌَ ببًَتُ ْىوغني و زَضبطليُٓناًْإيُ ٓاوَيٍُٓ ضا ُياْسٌْ يُنًَيت ظاْاي

ثًَعاْني بُؾًَو يُ ْاوًْؿاٌْ وتاضَنإ و ْاوٍ ْىغُضإ بًَاو زَنُيُٓوَ،  ْبُ غىثاغُوَ يًَطَزا وَى يُبُضضاو  طتٔ
َِ غُضزاْيإ غىوز يُ بابُتًَو وَضبططَيت، ُٖض نُؽ ٓاَادمٌ ُٖض ْاوًْؿاًَْو بًَت،  ٌ غاييت فُضٌَ زَتىاْ

 ( بهات يُ بُؾٌ وتاضو بريوضلا ْاوَضؤنُنٍُ زَغت نُوَيت.www.zanayan.orgيُنًَيت ظاْايإ )

 نوشةر ناونيشانى بابةت ذ
 يی رگركە ئازاد محمد بە پانتايی سەماحەتی پێکەوە ژيانی ئاينی لە ئاينی پيرۆزی ئيسالمدا 2

 يی بدوڵال شێركاوه ال عە مە دانی پاپا فرانسيسسەر 2
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 2222** ئامازي تايبةت بة كؤضلسدىي شاىاء مامؤضتاياىي ئاييين هة ضاهَي 
 

بؤ ظاْاياٌْ ٓايًينْ خَُيهٌ  فٍَُُٓ ٓايًين وَفاتًإ نطزووَ، و َاَؤغتا( ظاْا74ضَيو ) 2021بُ زاخُوَ غاَيٌ 
َىغًَُإْ يُنًَتِ ظاْايإ نؤغتْ نُيًًََٓهٌ  ُوضَو يَُُٖإ نات بؤ َُيساٌْ ًٌُٖٓ ظاْػتْ ؾُضيعُتْ 

 خعَُتٌ ًَٓبُضو ًَرطابْ َع ُوت خُغاضَتًَهٌ َُظُْو ثطل نطزُْوٍَ ؾىَيًٓإ ُٓغتَُُ..! 
واتُ يُ   2021غاَيٌ  ًَْىإ َاوٍَ يُ نُ ٓايًًٓإُْ َاَؤغتا ظاْاْ ُٓو ،زاْطاوَ خىاضَوَ يإ يُوَيُٓ ُٓواٍُْ

بُٖؤناضٍ ضىوُْ ًَْى  ُْٖسَيهًإيُواُْ بُٖؤناضٍ جًا جًا نؤضٌ زوايًإ نطزووَ،  31ٍ12ٍ2021 تا 1ٍ1ٍ2021
بُ ٖؤٍ َاَؤغتاٍ ٓايًين  (47)بَُياّ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضيإ واتُ ُوَ بىوَ، ُْخؤؾٌ زضَيصخايُْ ٍبُٖؤتَُُْٕ 

  ُزَغت زا. ًاًْإ ي (نؤضؤْا)ُْخؤؾٌ ظايطؤغٌ 
يُنًَتِ ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ يُ ناتْ غاتٌ يُزَغتسإْ نؤضباضبىوٌْ ُٖض يُى يُو َاَؤغتا 
بُضَيعاُْ ثطغُْاَُو ٖاوخٌَُ تايبُتٌ خؤٍ بؤ خاُْوازَو نُؽْ ناضيإ زَضبطليىَو يُ غاييت فُضٌَ يُنًَتِ 

ُْخؤؾبىوٌْ بُؾًَهًإ يُنًَتِ ظاْايإ يُ ُٖواَيجطغنيْ ظاْاياًْـ بًَاونطاوَتُوَ، َُُٓ جطُ يُوٍَ يُ ناتٌ 
 ناضٓاغاٌْْ ٖاوناضٍ زضَيغٌ ُْنطزووَو بُضزَواّ يُ خٌَُ تُْسضوغيتْ غُالَُتٌ ظاْايإ زابىوَ.

بُ ٓاَادمٌ بُظيٓسوو ًَٖؿتُٓوٍَ خعَُتْ زَيػؤظيُناٌْ ُٓو ظاْا بُضَيعاٍُْ وَفاتًإ نطزووَ، ضا ُياْسٌْ 
َِ بىوًْإ تؤَاض بهاتْ بًَاوٍ  يُنًَتِ ظاْايإ ُٖوَيٌ زاوَو وَيُٓو ْاوو و بُضواضٍ وَفاتْ ؾىَيين ًْؿتُج

خُخمؤضاٌْ بىاضٍ ظاْػتْ ؾُضيعُت ثًَطُو ْاوباْطًإ بُ زضَوؾاوَيٌ يُ  الٍبهاتُوَ بؤ ُٓوٍَ يُ ُٓضؾًفْ 
 غُض الثُضلَناٌْ ًََصوو مبًًََٓتُوَو يُ ياز ُْنطَئ.

 بؤ ،َنطزوو زوايًإ نؤضٌ ضابطزوو يُى غاَيٌ ٍََاوُي ُن ٓايًين َاَؤغتاياٌْ ظاْاو ٍَظؤض َضَيص وُٓ فاتٌَو
 :ٖؤناض زوو ضُبُي ُيَوضُ  بؤؾايًُنٌ و يًًََُٓٔن نىضزغتإ ٍَُيطُنؤَ

 ُخىاْاغ زيٓساضو َُيهُخ وُي خؤٍ ثًَطٍُ و ٓاغت ثًٌَُب وُنُي ضُٖ َيهىُب ْاضلؤٕ خؤيإُي ْٗاُت وإُٓ: ُّنُي
 و ضووَٕز ُي ضؤؾٓايًإ ُضاَُْبُثًَغ َرياتٌُب ضوُوضوبَز ُزايَز ضوْانًإ و غىتإَز خؤيإ بؤ َؤّ ىَو ُن ،ضلواَز
 .َوُنىشَيتَز( .رز) ضَُبُثًَغ َرياتٌ ضوْانٌ زوًْاٍُي ىُضطاي فاتًإَو ُب نطز،َز زضوغت َىغًَُاْإ غيتُٖ

 ٍَٓايٓسيُ  ٓاغإ ًُْ ؾىَئ و ثًَطُيإ ثطل بهطَيتُوَ، بؤيُْ يُ ًَٓػتازا َُُن يإ ًُْ يإَوَجًَطط و زيٌُب: َّزوو
ٌََز جًَطُْ نُيًًَٓإ زياض ُقًُٓضاغت واظٍُباْط ٍُٓاضاغت و ظاْػيت ناضواٌْ و زيٓساضٍ وؾٌَض  ٍَوُثطلنطزْ و ب

 .ًُْ ٓاغإ
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 مامۆستا مەال مجيد مامەرۆکی مامۆستا مەال ئەنوەرکريم سێبيران د. مەال عبدهللا ئيمام ئاکرەيی

 مامۆستا مەال عيسی مشختی رواندوزی د. مەال عبدهللا محمد مامۆستا مەال عبدهللا سورچی

 مامۆستا مەال عبدهللا محمد هەرتەلی مامۆستا مەال عبدهللا احمد دووگۆمانی

 مامۆستا مەال سيد ع ی باکورمانی مامۆستا مەال حسن موفەتيش مامۆستا مەال سەردار حسين

 مامۆستا مەال معاز شعبان کەمەکی
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 عارف عبدهللا احمدمامۆستا مەال  حسن سعيد عەوێنەيیمامۆستا مەال  شێخ محمد شێخ عبدالکريممامۆستا 

 عبدالرحمن هەرتەلیمامۆستا مەال  مەال عبدهللا عزيز ئاکۆيیمامۆستا  مقداد محمد سعيدمامۆستا مەال 

 عبدالجبار گۆپتەپەمامۆستا مەال  تێنیئيبراهيم شارسمامۆستا مەال  عوسمان پشتئاشانیمامۆستا مەال 

 محمد ئي نجاغیمامۆستا مەال  عومەر مەسۆيیمامۆستا مەال  محمد حسن زێوکیستا مەال ومامۆ
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 أحمد عبدالغفورمامۆستا مەال  ئەحمەد سيوەي یمامۆستا مەال  فەرخ محمدأمين هەرتەلیمامۆستا مەال 

 جەالل عبد جمعەمامۆستا مەال  جەالل حسين ساڵحمۆستا مەال ما عزت هللا محمد هەرتەلیمامۆستا مەال 

 شعبان عبدهللا حوجاڤایمامۆستا مەال  هادی س يم فتاحمامۆستا مەال   رسول سۆرەدێیمامۆستا مەال 

 حسێن مارنوسیمامۆستا مەال  ئەحمەد حسێن نادرمامۆستا مەال  حاجی حسين بالی ميرزامامۆستا مەال 
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 مەال عبدهللا قەشانیمامۆستا  ەال عبدالحميد رێکانیمامۆستا م عبدهللا قسرتیمامۆستا مەال 

 باليسانیمامۆستا مەال اسماعيل 

 س

 عبدالرحمن هەرتەلیمامۆستا مەال  رئوف مەال ساڵحمامۆستا مەال 

 عەلی مەرگەيیمامۆستا مەال  محی الدين أحمدمامۆستا مەال   محمد سوفيانمامۆستا مەال 

 مەال محمد سمايل بيرێژیمامۆستا  س ێمان أحمد قازیمامۆستا مەال  يجەمحمد نورالدين شۆرمامۆستا مەال 
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 محمدی کانی خاکیمامۆستا مەال  شێخ بەديع ئەحمەدمامۆستا  محمد شێخ سميعمامۆستا شێخ 

 نورالدين سێگردکانیمامۆستا مەال  ۆفيانیقادر سمامۆستا مەال  يوسف س يفانیمامۆستا مەال 

 ئيبراهيم سۆفی ماوەتیمامۆستا مەال  كريم شێخ زەينەلمامۆستا مەال   محمدی جافمامۆستا مەال 

 عبدهللا ئامۆکەيیمامۆستا مەال  كامەران حسێنمامۆستا مەال   قادر ئۆمەرب یمامۆستا مەال 
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 عەلی غفور بێشەيیمامۆستا مەال   مەال محمد ئەمين هێرۆيی  مامۆستا مەال عومەر مەزلوممامۆستا 

 ئەنوەر شێخ شێروانیمامۆستا مەال   مەال زاهير تۆفيق کاوانی  مامۆستا مەال سيد رەشاد تەوێڵەيیمامۆستا 

 مستەفا علی قیژەییمامۆستا مەال  مەال کاکەمین بۆکریسکان  مامۆستا مەال محمد رشید محمدمامۆستا 

 عبدالکریم مەال علیمامۆستا مەال   مەال سۆفی حسن  مامۆستا ەمە عەلی صمد حمەال عبدالمامۆستا 

 ابراهیم مەمەنداویمەال  مامۆستا

  نایف شاباز هەرکیمەال ستا مامۆ
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 2021شاَلي  -كؤضكردوو  ىناوي زاناء مامؤشتاياني ئاييه ىليصت

 

 هق ي وةفاتلسدٌبةزواز ىاوى ضياىى ذ
 ضاٌية 2/1/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل حمىس ِةضتةلي 1
 ظاخؤ 5/1/2021 واوؤغتا وةال غيس عمي باكوضواٌي 2
 ِةوليَط 8/1/2020 ععيع ئاكؤييواوؤغتا وةال عبسالمة  3
 زِوك 11/1/2021 كةوةكيشعباُ ظ وعاواوؤغتا وةال 4
 كةضكوك 15/1/2021 واوؤغتا وةال غةضزاض حػني 5
 طةضوياُ 21/1/2021 واوؤغتا وةال ئةمحةز حػيََ ٌازض 6
 زِوك 15/2/2021 واوؤغتا وةال حػني واضٌوغي 7
 غميَىاٌي 16/2/2021 واوؤغتا وةال حػَ ووفةتيش 8
 شيَداُ 24/2/2021 واوؤغتا وةال ِازي غميي فتاح 9

 ئاكطىَ 27/2/2021 واوؤغتا وةال عيػى وشديت 11

 غميَىاٌي 3/3/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل قةشاٌي 11

 ِةوليَط 9/3/2021 واوؤغتا وةال حمىس مساين برييَصي 12
 ٌيغميَىا 11/3/2021 واوؤغتا وةال عبساجلباض طؤثتةثة 13

 ئاكطىَ 15/3/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل ئاكطةيي 14
 زِؤك 26/3/2021 واوؤغتا وةال حمىس ضشيس حمىس عمي 15
 زِوك -ظومماض 30/3/2021 واوؤغتا وةال وكساز حمىس غعيس 16
 ِةوليَط 28/4/2021 واوؤغتا شيَذ حمىس شيذ عبسالكطيي 17
 غميَىاٌي 1/5/2021 واوؤغتا وةال غيس ضةشاز تةويََمةيي 18
 ِةوليَط 1/5/2021 واوؤغتا وةال ععت اهلل حمىس ِةضتةلي 19
 غميَىاٌي 4/5/2021 واوؤغتا شيَذ حمىس شيَذ مسيع 21
 ِةوليَط 13/5/2021 واوؤغتا وةال فةضر حمىساوني ِةضتةلي 21
 طةضوياُ 13/5/2021 واوؤغتا وةال جةاله عبس مجعة 22
 ضاٌية 25/5/2021 واوؤغتا وةال عةلي وةضطةيي 23
 ضوزاوي غياضة -ِةوليَط 27/5/2021 واوؤغتا وةال ٌوضالسيَ غيَططزكاٌي 24
 ضاٌية 29/5/2021 واوؤغتا وةال عومساُ ثشتئاشاٌي 25
 زِوك 12/6/2021 واوؤغتا وةال شةعباُ عبساهلل حوجاظاي 26
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 زوكاُ 12/6/2021 واوؤغتا وةال ئيرباِيي شاضغتييَن 27
 ِةوليَط 19/6/2021 وةال حػَ غعيس عةويٍَةييواوؤغتا  28
 ضةوضةواأل 21/6/2021 واوؤغتا وةال جةاله حػني صاحل 29
 ِةوليَط 2/7/2021 واوؤغتا وةال اٌوض كطيي غيَبرياُ 31
 غميَىاٌي 3/7/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل قػطتي 31
 كؤية 9/7/2021 واوؤغتا وةال حمىس ئيمٍجاغي 32
 ِةوليَط 11/7/2021 ال عبساهلل وةال امحس غوضضيواوؤغتا وة 33
 ضاثةضيَ 16/7/2021 واوؤغتا وةال عبسالطمحَ ِةضتةلي 34
 زِوك 27/7/2021 واوؤغتا وةال عبساحلىيس ضيَكاٌي 35
 ِةوليَط 8/8/2021 واوؤغتا وةال امساعين قازض باليػاٌي 36
 غميَىاٌي 9/8/2021 واوؤغتا وةال ضةئوف وةال صاحل 37
 ثطزيَ 12/8/2021 ز.عبساهلل حمىس ضواٌسظي 38
 ظاخؤ 14/8/2021 واوؤغتا وةال حاجي حػني بالي وريظا 39
 غميَىاٌي 16/8/2021 واوؤغتا وةال عووةض وةغؤيي 41
 زِؤك 22/8/2021 واوؤغتا وةال حمىس حػَ ظيَوكي 41
 ضاٌية 22/8/2021 واوؤغتا وةال غميَىاُ أمحس قاظي 42
 ِةوليَط 24/8/2021 ةال حمىس ٌوضالسيَ شؤضجيةواوؤغتا و 43
 ِةوليَط 25/8/2021 واوؤغتا وةال حمي السيَ امحس 44
 ِةوليَط 27/8/2021 واوؤغتا وةال عووةض وةظلوً 45
 زِوك 4/9/2021 واوؤغتا شيَذ بةزيع ئةمحةز 46
 ِةوليَط 6/9/2021 واوؤغتا وةال جميس واوةضؤكي 47
 ظاخؤ 12/9/2021 ميفاٌيواوؤغتا وةال يوغف غ 48
 ضاٌية 19/9/2021 واوؤغتا وةال حمىس غوفياُ 49
 غميَىاٌي 20/9/2021 واوؤغتا وةال ئةمحةزي غيوةيمي 51
 غميَىاٌي 25/9/2021 واوؤغتا وةال ئيرباِيي غؤيف واوةتي 51
 غميَىاٌي 1/10/2021 واوؤغتا وةال حمىسي كاٌي خاكي 52
 طةضوياُ 2/10/2021 س عاضفواوؤغتا وةال عبساهلل امح 53
 ضاٌية 9/10/2021 واوؤغتا وةال عبسالطمحَ ِةضتةلي 54
 ِةوليَط 12/10/2021 واوؤغتا وةال قازض ئؤوةض بمي 55

54 



 

 ثشسةض 12/10/2021 واوؤغتا وةال حمىس ئةوني ِيَطؤيي 56
 ضاٌية 21/10/2021 واوؤغتا وةال ضغوه غؤضة زيَي 57
 ِةوليَط 26/10/2021 قريشةيي عمي مصطفىواوؤغتا وةال  58
 غميَىاٌي 28/10/2021 واوؤغتا وةال كةضيي شيَذ ظةيٍةه 59
 كةضكوك 28/10/2021 واوؤغتا وةال امحس عبسالغفوض 61
 ضاٌية 30/10/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل امحس زوطؤواُ 61
 ِةضيط 30/10/2021 واوؤغتا وةال عبساهلل ئاوؤكةيي 62
 ِةوليَط 3/11/2021 حمىسي جافواوؤغتا وةال  63
 غؤضاُ 4/11/2021 واوؤغتا وةال غؤيف حػَ  64
 ضاٌية 9/11/2021 واوؤغتا وةال قازض غؤفياٌي  65
 شيَداُ 12/11/2021 واوؤغتا وةال كاوةضاُ حػني 66
 غؤضاُ 13/11/2021 واوؤغتا وةال عمي وال غفوض بيَشةيي 67
 ِةوليَط  18/11/2021 واوؤغتا وةال ظاِري تؤفيل كاواٌي 68
 ضاٌية 24/11/2021 واوؤغتا وةال كاكةوني بؤكطيػكاُ 69
 ِةوليَط 24/11/2021 واوؤغتا وةال ئةٌوةض شيَذ شيَطواٌي 71
 كةضكوك 25/11/2021 واوؤغتا وةال عبسالكطيي وةال عمي 71
 ِةوليَط 10/12/2021 واوؤغتا وةال عبسالصىس حةوة عةلي 72
 ضاثةضِيَ 12/12/2021 ابطاِيي وةوةٌساوةييواوؤغتا وةال  73
 ِةوليَط 21/12/2021 واوؤغتا وةال ٌايف شاباظ ِةضكي 74
    

 
 
 

  
 َراِجُعوَن ِإَلِيِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا
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وَيهةي شةرجةم كؤضكردووان لة وَيهةيةكدا
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 فةرمي يةكَيتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتانماَلثةِري 
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 ةكَيتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتاني

 

 

 
 

 

 :ئامادةكردني
 مةال عبداهلل شَيركاوةيي
 بةرثرشي راطةياندني 

 نني ئاييين ئيصالمي كوردشتايةكَييت زانايا

Sherkaway83@gmail.com 
07504632715 

 
 

 ٍاوكازاٌ
 وةال ئةوري طةضزي
 ً. تةِا شةوػةزيَ

 
  www.zanayan.org ........................................واَلجةضِي ظاٌاياُ

 www.facebook.com/ZanayanMedia ...................فةيػبووك
 E_mektebzanayan@gmail.com ...........................ثةيوةٌسي

 شةشت مةتري بةرامبةر ثةرلةماني كوردشتان -بارةطاي مةكتةبي تةنفيسي يةكَييت زانايان _ـةولَيرهـــ -: كوردشتان ناونيشان
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