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يةكيَيت شاىاياىي ئاييين ئيطالمي كوزدضتاٌ
َاونطاوَيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ تايبُتُ بُ ضاالنًُناٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ
بً

ناْىٌْ يُنٌَُ 2021ظ

يةكيَتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتان -مةكتةبي تةنفيسي

بةناوي خواي بةخشندةي ميورةبان
اسنايوونيَةةةةَةنتنةةةةانيتضةاةةةةشنون برةةةَ ز سنلَة ةةةنون ز ة ة َ نل ةةةن نون
يةةةَيت زانايانيةةةنونيةةةَرنوو نةيلةةةداوونلةةةَوي
ووكنةيز خديويز ةةةسن ةةةَيسن َيضوةةةةبنلةةةَنيتنةولةةةنة نايانيةةةنونونةوو ةةةسنتةةةنين يننيةةةَنلةةةَةيزألنيَرةةةَةنلنةوا ةةةَيتنون
اضيزتان ؤ نلَل زب .ن
لدِوي نونلَي
اسنةيلةةةداوون ةةةَاجيرن ةةةنويتسن ضةيو ةةةؤة نيةةةَنلةةةضية نتةةةني يننوناَ ةةةَوويسنونا ةةةش ناسنون ةةةَيسن
يةةةَنرةةةنوو نةةةةني
ان ن
اناسنةيلةةداوونونتةةَونلنةوا ةةَ نيتؤة اةةنناةوةةةانيتةةداونلةةَي
لةةَلضووونويزةةدِي نلةةضواسنيتنةيةةةَة ندةةَيدياسنايةييةةسنةةةني
اةةةةنويتديووون
اضيتةةةةبنوناةةةةَ ضيونلة
يةةةةَةوو ن ةةةةنويتسنون َيضواةةةةج نوننلَرنلةةةةَاةس ن ز ةةةةضيا ن ةةةةناجونةةةةةَةايو نلَي
ةةةن دااسنيتش زةةة نوننةةةةنايتدااسنن نا زةةةوزنونةةةة نةوناوةيتدااةةةسنلَينا نرةةةَون نةوةةةةَة نرةةةداانايانيةةةنو نيتةةةنة ن
انيةةةَ سنون
ةيز خديوويةةةسنلةةةَونز نلةةةَاةنو نا ةونرةةةَوةو ناةةةنووونونيةةةَلضية ن برةةةَ نونةوو ةةةسناي ةةةجية نونتن ةةةانيتؤرَي
اةَون ز َووذيناسنتني يننونتن ش ناَ ن برَ سنيت نو نيتضةاةشنوناةيزغسناَيتداووو .ن
ةَدنرةري نيتؤرَي

تةةةَوو ني زةةةدون ديوو ةةةَنةِوون ةةةَاجنويةةةَا ز سنرةةةداغ ن َيضوةةةةبنلةةةَندؤانزَيتةةةَونووكنلَة نو تة ة نونتةةةَارضوون
وونلناجوةيزكنلؤنتني جو نيتنةونتنرنجنَيتناَونلؤنلَة نو ن ضيز َةيو نلَ نيبَ نايانيناسنلَةيزب نتني ين .ن
راطةياندني يةكيَيت زانايان
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َاٍ غُضنطزايُتٌ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ يُ ناتٌ نؤبىوُْوٍَ ٓاغايًسا2021 -
زَغتٍُ باي

بةشيَم هة ثةيوةىديء ٍةماٍةىطيء بةشدازي كؤىطسةو كؤىفساىظء ضاالكي ٍةمةاليةىة
َاااااااااٍ َُنتاااااا اُبٌ تاااااا اُْفًعٍ
 ضؤشٍ  2021ٍ1ٍ11ؾاااااااااْسيَهٌ بايبُغُضثُضؾاايت ب اُضيَع ز .عبااسام َ اُال وَيػااٌ غ اُضؤنٌ ي اُنًَيت
ظاْايإ و ياوَضٍ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و
َا
َاَؤغااااتا َاااُال دمااااِ ايااااسئ ؾَُػاااااوَيٌْ ز.حمُااااس ُْغاااطلوَيً
ٌَ ُْٓااساَاٌْ َُنتااُبٌ
َاي
ٖااُوضاَاٌْْ َاَؤغااتا َااُال زيؿاااز ااُي
تا اُْفًعٍ يا اُنًَيت ظاْاياااإ با اُ َُبُغااايت بُغا اُضنطزُْوٍَ يكاااٌ
ؾاااااضَظووضٍ يااااُنًَيت ظاْايااااإْ ثريؤظبااااايٌ زَغاااااتبُناضبىوٌْ
بُضيَىَب اُضٍ ْااىيٌَ بُضيَىَبُضاي اُتٌ ٓ اُوقاف و ناضوباااضٍ ٓااايًين
زَظُضٍ ؾاضَظووضٍ بُغُضنطزَوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ1ٍ20بُضيَع ز.عبسام َُال غُعًس غُضؤنٌ يُنًَيتظاْايإ بُياوَضٍ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و
ز.عىَُض َطؤ و َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ
بُ ٓاَادمٌ يُْعيهُوَ ٓا ازاضبىوْٕ بُغُضنطزُْوٍَ زاّ و زَظ ا
ٓايًين و ًٓساضيُناٌْ غٓىضٍ ثاضيَع اٍ زٖؤى ضُْس زاَُظضاوَو
يُنٍُ ًٓساضٍ ؾاضَنٍُ بُغُض نطزَوَ.

 ضؤشٍ  2021ٍ1ٍ28بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُ َُبُغيت بُغُضنطزُْوَو يُْعيهُوَ
ٓا ازاضبىوٕ يُ ضَوؾٌ ٓايًين و ظاْاياٌْ ٓايًين ،يكٌ غؤضاٌْ
يُنًَيت ظاْايإ و بُضيَىَبُضايُتٌ ُٓوقايف غؤضاٌْ بُغُضنطزَوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ1ٍ28بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بَُُبُغيت غُضزإ و ثريؤظبايٌ زَغتبُناض
بىوٕ غُضزاٌْ ُٖضزوو قآًُكاٌَ قُظاٍ غؤضإْ ضواْسوظٍ نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ2ٍ7بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيتظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ غٓىوضٍ قُظاٍ ضؤَاٌْ بُغُض
نطزَوَو ويَطلاٍ غُضزاٌْ بؤ ُٖضيُنُ يُ قآًُكاًَُتٌ قُظاٍ ضؤَإ و
َاٌْ ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ و تًَبًُٓضايُتٌ ُٓوقايف
يكٌ  ٍ26ىي
ضؤَإ ،بُؾساضٍ يُ ضيَىضَمسٌ ثُضزَ الزإ يُغُض تابًؤٍ ْاغاْسٌْ
ظاْاٍ ْاوزاضٍ نىضز ًٓنب ٓازٌََ ضوغتايٌ نطز.

 يُبُضواضٍ  2021ٍ2ٍ15بُغُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُالوَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَعإ
َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤىْ ُْٓساَاٌْ
َُنتُبٌ تُْفًعٍْ ُٓدمىٌَُْ غُضنطزايُتٌ يُنًَيت ظاْايإ
نؤبىوُْوٍَ ٓاغايٌ و فطاواٌْ يُنًَيت ظاْايإ يُباضَ اٍ
َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط بُضيَىَ ضىو.
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 ضؤشٍ  2021ٍ2ٍ15يُ ؾاضٍ ُٖويًَطو يُ زيىاٌْ وَظاضَتٌ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين بُ غُضثُضؾيت ُٖضزووبُضيَعإ ز .ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت
ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإْ بُ بُؾساضٍ ُٖضيُنُ يُ بُضيَعإ بطيهاضٍ وَظاضَت و بُضيَىَبُضَ
ؿتًُناٌْ وَظاضَت و ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضنطزايُتٌ يُنًَيت ظاْايإ ،نؤبىوُْوَيُنٌ تايبُت و
طْط بُضيَىَ ضىو.

 ضؤشٍ  2021ٍ2ٍ17بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُؾساضٍ يُ نطزُْوٍَ َع ُوتٌْىيٌَ ىْسٍ نُثطإ يُ غٓىوضٍ بُضيَىَبُضايُتٌ ُٓوقايف ؾُقالوَ نطز.
 ضيَهُوتٌ  2021ٍ2ٍ25بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُالجُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ز .عىَُض َال ذػٔ َطؤ و َاَؤغتا َُال ذػٔ قازياٌْ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ
تُْفًعٍ و َاَؤغتا َُال عًُاز َُال فآع ُْٓساٌَ غُضنطزايُتٌ غُضزاٌْ بُضيَع َاَؤغتا عُيٌ باثري غُضؤنٌ
ٌَ زاز ُضٍ يُؾاضٍ ُٖويًَط نطزو بُ ُضًَُوَ يُاليُٕ غُضؤى و بُؾًَهٌ ُْٓساَاٌْ غُضنطايُتٌ بُ
نؤَُي
ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ1بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْجًَططٍ غُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضنطزايُتٌ ثًَؿىاظيإ يُ بُضيَع ز .ثؿتًىإ
غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ؾاْسيَهٌ ياوَضٍ ُٖضيُى يُ بُضيَعإ ظيَٓسئ َُويىز بطيهاضٍ
وَظاضَت و ز .زياض جُباضٍ بُضيَىَبُضٍ ؿيت و ؾًَذ ًٓرباًِٖ بُضظدمٌ نطز.
 بُضواضٍ  2021ٍ3ٍ3بُضيَع ٓىًََس خؤؾٓاو ثاضيَع اضٍ ُٖويًَطو زنتؤض عُيٌ ضَؾًس غُضؤنٌ ُٓجىٌَُْثاضيَع او غتايف ثاضيَع او بُضيَع ز.زياض جُباضٍ بُضيَىَبُضٍ ؿيت يُ زيىاٌْ وَظاضَتٌ ُٓوقاف غُضزاٌْ
َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياًْإ نطزو يُاليُٕ بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإْ
َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضنطزايُتٌ بُ
ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
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 ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ7بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْجًَططٍ غُضؤىْ شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ غُضنطزايُتٌ يُنًَيت ظاْايإ بُؾساضيإ يُ َُضاغًٌُ ثًَؿىاظٍ يُ
ثاثا فطاْػًؼ ثاثاٍ ظاتًهإ نطز.

 ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ29بُضيَع ز .عبسام َُال غُعًس غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْجًَططٍ غُضؤى و ز .عىَُض ذػٔ َطؤ َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ،
َايُتٌ ؿيت بُغُضؤنايُتٌ بُضيَع ناى زَضويَـ ٓاغا بُضثطغٌ
َاٍ َُنتُبٌ نؤَُي
ثًَؿىاظيإ يُ ؾاْسيَهٌ باي
َايُتٌ ؿيت نطز.
نؤَُي
 بُضواضٍ  2021ٍ3ٍ31بُضيَع ز .ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و زنتؤض غاَإ بُضظدمٌوَظيطٍ ناضوباضٍ تُْسضوغيتْ ؾاْسيَهٌ ياوَضيإ غُضزاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياًْإ نطزو بُ
ُضًَُوَ يُ اليُٕ غُضؤىْ جًَططو ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 لضيَهُوتٌ  2021 ٍ4 ٍ5ؾاْسيَهٌ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ بُ غُضؤنايُتٌ بُلضيَع زنتؤض عبسايًُ َُالويػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايين ًٓػالٌَ نىضزغتإ غُضزاٌْ (يكٌ ٓانطيٌَ يُنًَيت ظاْايإ)يإ نطزو
يُ اليُٕ ناض ًَطلاٌْ يل و بُضثطغٌ ْاوضُنإ ثًَؿىاظيإ يٌَ نطا.
 ضؤشٍ  2021ٍ4ٍ22بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ وَى خعَُتًَو بؤ ظاْاياٌْ غؤضإ وٌَ باضَ اٍ يكٌ غؤضاٌْ يُنًَيت ظاْايإ نطزَوَ.
ْىوغُضو خىيَُٓضو تىيَصَضإ نتًَبداُْيُنٌ يُٖؤي
 ضؤشٍ  2021ٍ5ٍ17بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْجًَططٍ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُ ؾاْسيَهٌ يًَصٍُْ
ُٓوقايف ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ نُ ثًَهٗاتبىو يُ بُضيَعإ َاَؤغتا َُال ًٓرػإ ضيَهاٌْ جًَططٍ غُضؤنٌ يًَصٍُْ
ُٓوقافْ َاَؤغتا وَيػٌ َُال غُعًس بطلياضزَضٍ يًَصُْو فُيػٍَُ عُباؽ ُْٓساٌَ يًَصٍُْ ُٓوقاف نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ5ٍ19بُلضيَع ز .عبسايًُ َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُلضيَع َاَؤغتا َال جالٍخُيالٌْ جًَططٍ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ يكٌ ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ بُغُضنطزَوَ.
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 باُضواضٍ  2021ٍ5ٍ24باُ غُضثُضؾاايت باُضيَع ز .عبااسامَ اُال غ اُعًس غ اُضؤنٌ ي اُنًَيت ظاْايااإْ َاَؤغااتا َ اُال
جاااا اُالٍ خاااا اُيالٌْ جًَطااااااطٍ غاااا اُضؤىْ ٓاَااااااازَبىوٌْ
ُْٓااااااااساَاٌْ َُنتااااااااُبٌ تااااااااُْفًعٍْ غااااااااُضنطزايُتٌ
نؤبىوُْوٍَ فطاواٌْ ٓاغايٌ يُنًَيت ظاْايإ يُ باضَ اٍ
َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُؾاضٍ ُٖويًَط بُلضيَىَ ضىو.
 ضؤشٍ  2021ٍ5ٍ24بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ
جًَططٍ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإْ ز .ذػٔ َىفيت
َاٍ فُتىاو شَاضَيُى يُ
غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ باي
ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضنطزايُتٌ ثًَؿىاظيإ
يُ ؾاْسيَهٌ يًَصٍُْ ُٓوقافْ ناضوباضٍ ٓايًين
ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ5ٍ31باااا اُضيَع ز.عبااااااسام َاااا اُال وَيػااااااٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُال
جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غاُضؤى و ز.عىَاُض ذػأ َاطؤو
ز .أْااؼ زؤغااهٌ و َاَؤغااتا َاُال ذػاأ قازياااٌْ و َاُال
عباااسام ؾا اًَطناوَيٌ ُْٓاااساَاٌْ َُنتا اُبٌ تا اُْفًعٍ با اُ
َُبُغاااايت باا اُ فاا اُضٌَ ْاغاااااْسْٕ زَغااااتبُناض بااااىوٌْ
بُضثطغاااٌ يكاااٌ ْاااىيٌَ ٓاااانطٍَ بُؾاااساضٍ َُضاغاااًًَُهٌ
تايبُت ياُ ؾااضٍ ٓاانطٍَ باىوٕ ،ناُ ٖاُض ياُى ياُ باُضيَعإ
َاا
غُيسا َاظٕ قآًُكاٌَ ٓانطٍَْ َاَؤغاتا غاُباح بًتىَيً
بُضثطغااااٌ يكااااٌ  ٍ9ثاااااضتٌ زميااااىنطاتٌ نىضزغااااتإْ
َاَؤغتا جىٖط ذسٍ بُلضيَىَبُضٍ ُٓوقايف ٓاانطٍَ و ؾاًَذ
َاااااسثرررررز بااااُضظدمٌ بُلضيَىَبااااُضٍ ٓااااُوقايف بااااُضزَضَفْ
شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ َاَؤغتاياٌْ ٓايًين بُشزاضبىوٕ.
 ضؤشٍ  2021ٍ6ٍ3بُضيَع ز .عبسام َُال غُعًس غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُ ٓاَازَيٌ َاَؤغتا َُال جُالٍ
خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و َاَؤغتا َُال ذػٔ قازياٌْ
ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُ بُضيَع ناى
امحس قازض قآًُكاٌَ قُظاٍ ضواْسوظ نطز.
َاٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ بُ
 ضؤشٍ  2021ٍ6ٍ7ؾاْسيَهٌ بايغُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ
يُنًَيت ظاْايإ ،بُ ٓاَادمٌ غُضزإْ بُغُضنطزُْوَو
ُياْسٌْ ثُياٌَ يُنًَيت ظاْايإ يُغُض ثطغٌ
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ْىوغًُٓوٍَ زَغتىوضو ثًَطٍُ ٓايًين ًٓػالّ يُْاو زَغتىوضزاُٖ ،ضزوو فطانػًؤٌْ ثاضتٌْ يُنًَيت يُ
ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ بُغُض نطزَوَو بُ ُضًَُوَ يُاليُٕ غُضؤنٌ فطانػًؤٕ و ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاُْوَ
ثًَؿىاظٍ نطإ.
َاٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ بُ غُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ
 ضؤشٍ  2021ٍ6ٍ7ؾاْسيَهٌ باييُنًَيت ظاْايإ بُ ٓاَادمٌ ُياْسٌْ ثطؤشَ ثًَؿًٓاضٍ يُنًَيت ظاْايإ تايبُت بُ ثًَطٍُ ٓايني و ُٓو بابُت و
َاززاٍُْ ضَُْٖسٍ ٓايًًٓإ ُٖيُ يُ ثطغٌ ْىوغًُٓوٍَ زَغتىوضٍ ُٖضيَِ غُضزاٌْ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاٌْ
نطزو يُاليُٕ بُضيَع زُٖ ًَُٖٔ .وضاٌَ جًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإْ َاَؤغتا ًٓرػإ ضيَهاٌْْ َاَؤغتا وَيػٌ
َُال غُعًس ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ بُ ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.

 ضؤشٍ َُ 2021ٍ6ٍ8نتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ بُغُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ ،بُ ٓاَادمٌ فتى ؤ غُباضَت بُ ضُْس ثطغًَهٌ طْطٌ ٓايًين و ُْتُوَيٌْ ًْؿتُاٌْ يُ ٍَُ
ضيَعزاض ًَْضريظإ باضظاٌْ غُضؤنٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ نؤبىوُْوَ.
َاٍ يُنًَيت ظاْايإ بُغُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ
 ضؤشٍ  2021ٍ6ٍ21ؾاْسيَهٌ باييُنًَيت ظاْايإ و بُياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ز .ذػٔ َىفيت غُضؤنٌ
َاٍ فُتىا غُضزاٌْ
َاٍ فُتىاو شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍْ ُٓدمىٌَُْ باي
ُٓدمىٌَُْ باي
ُٓدمىٌَُْ زازوَضٍ ُٖضيٌَُ نىضزغتاًْإ نطزو يُاليُٕ غُضؤنٌ ُٓدمىَُٕ و بُضيَىَبُضٍ ؿيتْ ُْٓساَاٌْ
زاز اٍ ثًَساضىوُْوَ ثًَؿىاظٍ ُضًَإ يٌَ نطا.
 بااُضواضٍ  ۷٠۷۲ٍ٦ٍ۷۲ب اُضيَع ز .ثؿااتتىإ غااازم وَظيااطٍ ٓ اُوقافْ ناضوباااضٍ ٓااايًينْ ؾاااْسيَهٌ ياااوَضٍغااا اُضزاٌْ يااا اُنًَيت ظاْايااااااٌْ
نااطزو يُالياإُ بااُضيَع ز.عباااسام
َ اُال وَيػااٌ غ اُضؤنٌ ي اُنًَيت
ظاْايإْ شَاضَياُى يُُْٓاساَاٌْ
َُنتااااااااااااااااُبٌ تااااااااااااااااُْفًعٍْ
غااا اُضنطزايُتٌ بااا اُ ُضًَااا اُوَ
ثًَؿىاظٍ نطإ.
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 ضؤشّ  2021ٍ7ٍ4بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإْ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌٌَْ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍْ َاَؤغتا َُال ٓاظاز نُضنىنٌ
َاي
جًَططٍ غُضؤى و َاَؤغتا َُال زيؿاز ُي
ُْٓساٌَ غُضنطزايُتٌ ثًَؿىاظيإ يُبُضيَع عًَُس زيًَط ُْجاض بُضيَىَبُضٍ ثؤيًػٌ ُٖويًَطو ؾاْسٍ ياوَضٍ نطز.
َاٍ
 ضؤشٍ  2021ٍ7ٍ7بُ غُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ؾاْسيَهٌ بايَايُتٌ و ياغايٌ غُضزاٌْ يًَصٍُْ
يُنًَيت ظاْايإ بُ َُبُغيت فتى ؤٍ ضُْس ثطغًَهٌ ثُيىَغت و نؤَُي
ناضوباضٍ ياغايٌ يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ نطز.
َاٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ بُ غُضؤنايُتٌ بُضيَع ز .عبسام َُال
 ضيَهُوتٌ  2021ٍ7ٍ11ؾاْسيَهٌ بايوَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ يُ ٍَُ بُضيَع ز .ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و بُؾًَو
يُ غتايف وَظاضَت بُ ٓاَادمٌ تاوتىيٌَ ضُْس ثطغًَو نؤبىوُْوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ7ٍ12يُشيَط ضاوزيَطٍ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و بُ بُؾساضٍ شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ َاَؤغتاياٌَْاٌْ ُْخؤؾداٍُْ ثاض غًًُٓاضيَهٌ تايبُت بُ
ٓايًينْ بَُُٖاُْٖطٌ يُ ٍَُ غتايف غُضثُضؾتًاضٍ بُؾٌ َٓساي
ٌَ باضَ اٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ
َُناْتإ ظوو خبُويَٓٔ) يُ ٖؤي
َُُتٌ ٖؤؾًاضٍ ًْؿتُاٌْ يُشيَط زضومشٌ (َٓساي
ُٖي
يُنًَيت ظاْايإ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط بُضيَىَ ضىو.
 ضؤشٍ  2021ٍ7ٍ26ؾاْسيَهٌ يًَصٍُْ ُٓوقاف وناضوباضٍ ٓايًين يُثُضيَُاٌْ نىضزغتإ غُضزاٌْ باضَ اٍَُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتاًْإ نطزو يُ اليُٕ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ
تُْفًعٍ و غُضنطزايُتٌ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 ضؤشٍ ضىاضؾُممُ  2021ٍ8ٍ4بُ غُضثُضؾيت بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و ياوَضٍَاٍ فُتىاو
َاٍ فُتىاو ز.أمحس ؾافعٌ ُْٓساٌَ ُٓدمىٌَ باي
بُضيَعإ ز.ذُغُٕ َىفيت غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ باي
َاَؤغتا َُال ٓاظاز نُضنىنٌ ُْٓساٌَ غُضنطزايُتٌ و َاَؤغتا ؾًَذ ًٓرباًِٖ بُضظدمٌ بُضيَىَبُضٍ ٓريؾازو
تىيَصيُٓوَ يُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف و ز .باضظإ غُضؤنٌ بؤضزٍ وتاضٍ ُٖيين ،وَى ؾاْسٍ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ
َاتٌ غعىزيُ نطز.
بُؾساضٍ نؤْططٍَ بُ يُنطُيؿتين َُضجُعُناٌْ عريام يُ ؾاضٍ َُنهٍُ ثريؤظ يُ وي
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 ضؤشٍ  2021ٍ8ٍ11باااااُ غُضثُضؾاااااايت باااااُضيَع ز.عبااسام َااُال غااُعًس غااُضؤنٌ يااُنًَيت ظاْايااإ و
َاَؤغااتا َ اُال ج اُالٍ خ اُيالٌْ جًَطااطٍ غ اُضؤىْ
ٓاَاااااازَبىوٌْ ُْٓاااااساَاٌْ َُنتاااااُبٌ تاااااُْفًعٍْ
غااا اُضنطزايُتٌ نؤبىوْااا اُوٍَ فطاواْاااااٌ ٓاغاااااايٌ
يا اُنًَيت ظاْاياااإ يا اُ باضَ ااااٍ َُنتا اُبٌ تا اُْفًعٍ
يُؾاضٍ ُٖويًَط بُلضيَىَ ضىو.
 يُ  2021ٍ8ٍ15بُ ٓاَازَبىوٌْ بُلضيَع ز.عبسايًَُُال ويػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا
َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤنٌْ ز.ذػٔ
َايٌ ُْٓساَاٌْ
َؿاز ُي
َطؤْ َاَؤغتا َُال زي
َى ؤضلٍ ُٖضزوو
َُنتُبٌ تُْفًعٍ َُضاغًٌُ ٓاي
بُضيَعإ ؾًَذ ًْاظ ُْقؿبٓبُضثطغٌ ثًَؿىوٍ يكٌ
ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإْ َاَؤغتا غُيس َىغٌ بُضثطغٌ ْىيٌَ يكٌ ُٖويًَطو زَغتبُناضبىوٌْ يُ ناضٍ ٓايٓسَ
بُضيَىَ ضىو.
َاٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ نُ ثًَهٗاتبىو يُ بُضيَعإ ز .عبسام َُال
 يُ ٓ ٍ16اب  2021ؾاْسيَهٌ بايَايٌ
وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و َاَؤغتا َُال زيؿاز ُي
ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ بُ َُبُغيت ثريؤظبايٌ زَغت بُناضبىوٕ غُضزاٌْ بُضيَع ؾًَذ ًْاظ ُْقؿبُْسٍ
بُضيَىَبُضٍ بُضيَىَبُضايُتٌ ؿيت ذُد و عىَطٍَ ُٖضيَِ نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ8ٍ23بُ ٓاَازَبىوٌْ ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإْ َاَؤغتا َُال جُالٍخُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و بُؾًَو يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍْ غُضنطزايُتٌْ بُؾساضٍ شَاضَيُى يُ
َاَؤغتاياٌْ ٓايًين ؾاضٍ ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ غًًُٓاضيَو بُضيَىَ ضىو.
 ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ5بُٓاَازَبىوٌْ ُٖضزوو بُضيَعإ ز.ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين و ز.عبسايًُ َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ و ٓاَازَبىوٌْ بُضيَىَبُضٍ ؿيت
يُزيىاٌْ وَظاضَت و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُ ٍَُ وتاضخىيَٓاٌْ غٓىوضٍ ُٓوقايف ھَويًَط
نؤبىوُْوَ.
 يُ  2021ٍ9ٍ5بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍَاٍ ثاضتٌ ُؾُثًَساٌْ تىضنُإ بُ غُضؤنايُتٌ بُضيَع
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُ ؾاْسيَهٌ باي
حمُس غعسايسئ غُضؤنٌ ثاضتُنُ نطز.
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 ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ6بُٓاَازَبىوٌْ ُٖضزوو بُضيَعإ ز.ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًينْز.عبسايًُ َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ،يُ ٍَُ وتاضخىيَٓاٌْ غٓىوضٍ ُٓوقايف زَوضوبُض يُ ثاضيَع اٍ
ُٖويًَط نؤبىوُْوَ.

 ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ6بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا غًسٌ و قىتابٌ ٓايًين
َىغٌ بُضثطغٌ يكٌ ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإ و شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ ظاْاياٌْ ٓايًين و فُق َ
و نُغايُتٌ ْاوضُنَُُ ،ضاغًٌُ بُخؿًين بطواْاٍَُ ظاْػيت يُ طزٍ َاواٌْ زَظُضٍ ظضاضَتٌ بؤ زوو فُقٌَ
بُضيَىَ ضىو.
 يُ  2021ٍ9ٍ7يُزضيَصٍَ غُضزاُْنُياْسا بؤ ؾاضٍ غؤضإ وَظيطٍ ُٓوقافْ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ غُضزاٌْيكٌ  ٍ۲٠ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ و قاميكاًَُتٌ قُظاٍ غؤضاًْإ نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ6بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و بُضيَع ز .ثؿتًىإ غازم وَظيطٍُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين ؾاْسيَهٌ ياوَضيإ غُضزاٌْ وَظاضَتٌ ضؤؾٓبريٍ و الواًْإ نطزو بُ ُضًَُوَ
يُاليُٕ بُضيَع ذٍَُُ ذَُُ غُعًس وَظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ و ز .غاالض عىمسإ بطيهاضٍ وَظاضَت بُ
ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 يُ ُٓ ۷٠يًىٍ  ۷٠۷۲زووؾَُُ ز .ثؿتًىإ غازموَظيطٍ ُٓوقاف وناضوباضٍ ٓايًين بُ ٓاَازَبىوٌْ ز.
عبسايًُ وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و ز .زياض
ؿيت زيىإ بُوَنايُت،
جباضٍ بُلضيَىَبُضٍ
بُضَضاونطزٌْ ضيَُٓايًُ تُْسضوغتًُنإ يُ ٍَُ وتاض
َاوَ نؤبىَوَ.
خىيَٓإ وَاَؤغتاياٌْ ٓايًين قُظاٍ ؾُقً
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 ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ21ز .لضيَىاظ فايل ،غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ،بُ ياوَضيٌ َِٓ ْيب قُٖىَضٌ ،غهطتًَطٍثُضيَُإ و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ يًصٍُْ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايينْ غُضؤنٌ زيىاٌْ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ،
ًَازٍ زاَُظضاْسٌْ يُنًَتًٌ ظاْايإ ،غُضزاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ نطزو يُ
بُبؤٍُْ ( )١۲ثُدماو يُنَُني غاي
اليُٕ غُضؤىْ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعيًُوَ ثًَؿىاظيٌ يًَهطا.
 بُضواضٍ  2021ٍ9ٍ21ز .ثؿتًىإ غازم ،وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين بُ ياوَضٍ ظيٓسئ َُويىوز،ٍَُ
بطيهاضٍ وَظاضَت ،بُْىيَُٓضايُتٌ غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ُٖضيَِْ بَُُبُغيت ثريؤظبايٌ يازٍ ( )51غاي
زاَُظضاْسٌْ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين غُضزاٌْ باضَ اٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ نطز.

 يُ  2021ٍ9ٍ22بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍغُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و بُضثطغٌ يكٌ ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُبُضيَع
ٓايسٕ َُعطوف وَظيطٍ ُٖضيَِ بؤ ناضوباضٍ ثًَهٗاتُنإ نطز.
 يُ  2021ٍ9ٍ22بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍغُضؤى و ز .عىَُض َُال ذػٔ َطؤو َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ يُ
باضَ اٍ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُبُضيَعإ ز.عُيٌ ضَؾًس غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ ثاضيَع اٍ ُٖويًَطو حمػٔ
ُْجًب جًَططٍ غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ ثاضيَع او نُْعإ خُيالٌْ غُضؤنٌ فطانػًؤٌْ ظَضز يُ ُٓدمىٌَُْ
ثاضيَع اٍ ُٖويًَط نطز.
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 يُ  2021ٍ9ٍ29ضيَعزاض َُغطوض باضظاٌْ غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَعَاٍ يُنًَيت ظاْايإ
ز.ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقافْ ناضوباضٍ ٓايًين ثًَؿىاظٍ يُ ؾاْسيَهٌ باي
بُغُضؤنايُتٌ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و ياوَضٍ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ
جًَهطٍ غُضؤى و ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و بُضثطغٌ يكٌ ُٖويًَطو زٖؤى و غًًَُاٌْ و َُٖيُجبٍُ يُنًَيت
ظاْايإ نطز ،نُ بُ ٓاَادمٌ فتى ؤٍ ضُْس ثطغًَهٌ ٓايًين و ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ زيساضَنُ غاظ نطا بىو.
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 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ4بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُال جُالٍ
خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤىْ ز.عىَُض َُال ذػٔ َطؤْ َاَؤغتا
ٌَ ُْٓساَاٌْ
َاي
َُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا َُال زيؿاز ُي
َُنتُبٌ تُْفًعٍْ َاَؤغتا غًس َىغٌ بُضثطغٌ يكٌ
ُٖويًَط بُ َُبُغيت ثريؤظبايٌ زَغت بُناض بىوٕ ،غُضزاٌْ
بُضيَع َاَؤغتا فاضؽ جُوُٖض ٓاش ُيٌ بُضيَىَبُضٍ ؿيت
زيىإ يُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين نطز.
 بُضواضٍ  2021ٍ10ٍ4بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُال جُالٍ
خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤىْ ز.عىَُض َُال ذػٔ َطؤ و
ٌَ
َاي
َاَؤغتا َُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا َُال زيؿاز ُي
ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و ز.يىقُإ جاًَعٌ ُْٓساٌَ
َاٍ فُتىاو َاَؤغتا غًس َىغٌ بُضثطغٌ يكٌ
ُٓدمىٌَُْ باي
ُٖويًَط بُجًا يُ ٍَُ بُضيَع ز .ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف
و ناضوباضٍ ٓايًين و بُضيَع ظيَٓسئ َُويىز بطيهاضٍ وَظاضَتٌ
ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين نؤبىوُْوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ5بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُياوَضٍ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ
جًَططٍ غُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و
َاٍ فُتىا ،يُؾاضٍ بُؾساضٍ
غُضنطزايُتٌْ ُٓدمىٌَُْ باي
نطز يُ َُضاغًٌُ بُخؿًين بطلواْاٍَُ ظاْػيت ،نُ يُاليُٕ
بُضيَع َاَؤغتا َُال تاٖري بُذطنُيٌ بُخؿطايُ بُضيَع
َاَؤغتا َُال فُالح مساقُيٌ.
 ضلؤشٍ  2021ٍ10ٍ12بُلضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط بُؾساضّ يُ َُضلاغًٌُ
بُخؿًين بطلواْاٍَُ ظاْػيت (اإلجاظَ ايعًًُُ) نُ يُاليُٕ
بُلضيَع َاَؤغتا ؾًَذ ُٓجمُز خىضلاغاٌْ بُخؿطايُ َاَؤغتا
ُٖشاض ظَنٌ نطز
 ضلؤشٍ  2021ٍ10ٍ12بُلضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُؾساضّ يُ نؤبىوُْوَيُنٌ تايبُت بُ
غُضثُضؾيت بُضيَع زٓ .ىًََس خؤؾٓاو ثاضيَع اضٍ ُٖويًَط نطز،
بُ ٓاَادمٌ زاْاٌْ بُضْاَُيُنٌ تؤنُُو ؾايػتُ بؤ ثًَؿىاظٍ
و بُضظ ضا طتين َاْطٌ َُويىزٍ ثًَغَُبُض (ز.ر).
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 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ13بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا َُالٌَ
َاي
جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ز.عىَُض َطؤ و َاَؤغتا َُال ذػٔ خؤؾٓاو و َاَؤغتا َُال زيؿاز ُي
ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ غُضزاٌْ بُضيَىَبُضايُتٌ ؿيت ُٓوقايف ثاضيَع اٍ ُٖويًَطو بُضيَىَبُضايُتٌ ؿيت
ذُد و عىَطَ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ16بُضيَع ز.عريفإ ضَؾًس ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ يُضيٌَ بُضْاٍَُظووَُوَ بُ تىيَصيُٓوَيُى بُؾساضٍ يُ ؾُؾَُني زيساضٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين و قىتاخباُْ ًٓػالًَُنإ يُ
َاتاٌْ ًٓػالٌَ تًًَسا بُؾساض بىوٕ.
تىضنًا نطز ،نُ شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ ظاْاٍ ٓايًين يُ ْاوخؤٍ تىضنًاو وي

 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ16بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُالجُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى ،شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ َاَؤغتاياٌْ ٓايًين و ؾًَداٌْ تُضيكُت و نُغايُتٌ و
فُقٌَ و قىتابٌ ٓايًينَُ ،ضاغًٌُ بُخؿًين بطلواْاٍَُ ظاْػيت يُ َُزضَغٍُ (ؾًَذ عبسام خُضثاٌْ) يُ
َع ُوتٌ َُوالْا خايًسٍ ُْقؿبُْسٍ نُ يُاليُٕ بُضيَع َاَؤغتا ؾًَذ َىذػني ٍ َىفيت بُخؿطايُ ضىاض
َاَؤغتاٍ ٓايًين يُ ؾاضٍ ُٖويًَط بُضيَىَ ضىو.
 يُ ٓ ٍ18ؤنتؤبُضٍ  2021بُضيَع َُغطوض باضظاٌْ ،غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ٖاُضيٌَُ نىضزغاتإ ياُ ؾااضٍ ٖاُويًَط ،بآُاَااازَبىوٌْ بااُضيَع ز .ثؿااتًىإ غااازم وَظضٍ ٓااُوقاف و ناضوباااضٍ ٓااايًين و ب اُضيَع ز .عبااسام َااُال وَيػااٌ
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و بُضيَع زٓ.ىًََس خؤؾٓاو ثاضيَع اضٍ ُٖويًَطو شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ بُضثطغااٌْ ذعباٌ
و ذهااااااااااااااااااااااااااااااااىٌَ و
جاااااااااااااَُاوَضيَهٌ ظؤضٍ
ؾااااااااااااااضٍ ٖااااااااااا اُويًَط،
بُؾااااااااااااساضٍ يااااااااااااازٍ
ياااااااااااااااااااااااااااا اُزايهبىوٌْ
ثًَغَُباااااااُضٍ ًٓػااااااااالّ
حمَُاااااااا اُز (ز.ر) ياااااااا اُ
َع اُوتٌ ؾاًَدٌ ضااؤيٌ
ؾاضٍ ُٖويًَطٍ نطز ،نُ
َاُْ ضيَااااااااىضلَمسٌ
غاااااااااي
تايبااااااااُت بااااااااُ يااااااااازٍ
َاااُويىوزٍ ثًَغَُباااُضٍ
يٌَ غاظ زَنطيَت.
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 ضيَهُوتٌ  2021ٍ10ٍ19بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ٓاَازَيٌ َاَؤغتا َُالجُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و َاَؤغتا َُال ذػٔ خؤؾٓاو ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُ
ؾاْسيَهٌ عُتُبٍُ ذىغُيًٍُٓ َىقُزَغٍُ نُضبُال بُ غُضؤنايُتٌ بُضيَع ؾًَذ عُيٌ قُضعاوٍ نطز.
 يُ  2021ٍ10ٍ24بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُياوَضٍ َاَؤغتا غًس َىغٌبُضثطغٌ يكٌ ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإ غُضزاٌْ يكٌ ُٖويًَطٍ َاْطٌ غىوضٍ عرياقٌ نطزو بُ ُضًَُوَ يُاليُٕ
بُضيَع ٖاوضٍَ ًٓرػإ خُيات بُضثطغٌ يكُنُ بُ ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ28بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ،بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَعإ ز .عىَُضَُال ذػٔ َطؤ و َاَؤغتا َُال ذػٔ خؤؾٓاو ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ،ثًَؿىاظيإ يُ بُضيَع َاَؤغتا حمُس
َح جًَططٍ غُضؤنٌ زيىاٌْ وَقفٌ غىوْين عرياقٌ و ؾاْسٍ ياوَضٍ نطز.
غاي
 يُ  2021ٍ11ٍ2بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍَاٍ ضابًتٍُ
غُضؤى و َاَؤغتا َُال ذػٔ خؤؾٓاو ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ ثًَؿىاظيإ يُ ؾاْسيَهٌ باي
ظاْايإ و بريياضاٌْ عريام نطز.
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 يُ  2021ٍ11ٍ2ؾاْسيَهٌ يًَصٍُْ ُٓوقافْ ناضوباضٍٓايًين يُثُضيَُاٌْ نىضزغتإ غُضزاٌْ َُنتُبٌ
تُْفًعيإ نطزو يُ اليُٕ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإْ َاَؤغتا َُال جُالٍ
خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤىْ َاَؤغتا َُال ذػٔ
خؤؾٓاو بُ ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 ضؤشٍ  2021ٍ11ٍ3بااا اُضيَع ز .عباااااسام َااا اُال وَيػاااااٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَع َاَؤغتا َُال
جااااا اُالٍ خااااا اُيالٌْ جًَطاااااااطٍ غااااا اُضؤى ،بُؾاااااااساضٍ
يُغاااااااًُجؤظيؤٌَ نؤيًَاااااااصٍ ظاْػاااااااتُ ًٓػاااااااالًَُنإ
بُْاوًْؿاٌْ (ثًَغَُبُضو يُ زايهبىوٌْ يُ زيسٍ ظاْايإ
و ؾاعريإ) يُ ؾاضٍ ُٖويًَط نطز.
 يُ  2021ٍ11ٍ7بُٓاَازَبىوٌْ ز .ثؿتًىإ غازموَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين ،ز .عبسايًُ َُال
وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ زَ .ىْا غُضؤنٌ
زَغتٍُ غُضبُخؤٍ َايف َطؤظَ ،اَؤغتا ًٓرػإ
ُْٓساٌَ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ،ظيٓسئ َىيىز بطيهاضٍ
وَظاضَت ،يُ َُضاغًًَُهٌ تايبُتسا نؤتايٌ بُخىيٌ
ثُضَثًَساٌْ تىاْانإ ٖات نُ بؤ بُؾًَهٌ َاَؤغتاياٌْ
ٓايًين ثاضيَع اٍ ُٖويًَط يُ اليُٕ وَظاضَتٌ ُٓوقاف
بَُُٖاُْٖطٌ يُ ُ ٍَ يُنًَيت ظاْايإْ زَغتٍُ
غُضبُخؤٍ َايف َطؤظ ضيَهدطابىو.
 ضؤشٍ  2021ٍ11ٍ16بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَعإ َاَؤغتا
َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ز.عُط َُال
ذػٔ َطؤ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ بُ َُبُغيت
ثريؤظبايٌ زَغت بُناضبىوٕ غُضزاٌْ بُضيَع َاَؤغتا
ذًػاَُزئ يىْؼ ياضيسَزَضٍ بُضيَىَبُضٍ ؿيت
ذُد و عىَطَيإ نطز.
 يُ  2021ٍ11ٍ1بُضيَع ذاجٌ تُيب ظضاضٍ بُضيَىَبُضٍؿيت بُضيَىَبُضايُتٌ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين
غُضزاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ نطزو بُ
ُضًَُوَ يُ اليُٕ غُضؤى و جًَططو شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ بُ ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ يٌَ نطا.

 ضؤشٍ  2021ٍ11ٍ18بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُالجُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤى و ز .عىَُض َطؤ و َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُ
قُظاٍ ٓاًََسٍ غٓىوضٍ ثاضيَع اٍ زٖىى يكٌ ٓاًََسٍ يُنًَيت ظاْايإ نطايُوَ.

 ضؤشٍ  2021ٍ11ٍ28ز .عبااسام َ اُال وَيػااٌ غ اُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ يُؾاضٍ ُٖويًَط بُؾساضٍ يُ نؤْفطلاْػٌ
" يُنػااااٌْ جًَٓاااسَضٍ و غااارتاتًصيًُتٌ باااًَُٖعنطزٌْ
ثًَطا اٍُ ٓافطَتاااإ يا اُ ٖا اُضيٌَُ نىضزغاااتإ" ناااطز ،نا اُ
َاذُززئ ،غااًًَُاٌْ ،زٖااؤى ،و
يُالي إُ ظاْهؤناااٌْ غ اُي
ظاْهؤٍ نىضزغتإ يُ ُٖويًَط ،بُلضيَىَضىو.
 يُ  2021ٍ11ٍ30بُ ٓاَازَبىوٌْ بُضيَع ز .عبسام َُالوَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ
خُيالٌْ جًَططٍ غُضؤىْ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ
و َاَؤغتا غًس َىغا بُضثطغٌ يكٌ ُٖويًَطو
شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ َاَؤغتاياٌْ ٓايًين غٓىوضٍ
ٌَ باضَ اٍ
ثاضيَع اٍ ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ يُ ٖؤي
ًََو يُغُض ثطغٌ
َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ ثاًًَْ
تىْسوتًصٍ بُضيَىَ ضىو.
 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ1بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ ؾاْسيَو يُ
ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و بُضثطؽ و ناض ًَطلٍ يكٌ
ُٖويًَطٍ يُنًَيت ظاْايإ بُؾساض يُ وؤضنؿؤثًَهٌ
تايبُت بُْاوًْؿاٌْ (تىْسوتًصٍ زشٍ ٓافطَتإْ
ٌَ ظاْػيت
َطُ) يُ ٖؤي
ناضيطُضيًُناٌْ يُغُض نؤَُي
ظاْهؤٍ ْؤجل يُ ؾاضٍ ُٖويًَط نطز.
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 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ1بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌغُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَعإ ز .عىَُض
َُال ذػٔ َطؤو َُال عبسام ؾًَطناوَيٌ ُْٓساَاٌْ
َُنتُبٌ تُْفًعٍ و َاَؤغتا غًس َىغا بُضثطغٌ يكٌ
ُٖويًَطو َاَؤغتا َُال ضعس بُضثطغٌ ضا ُياْسٌْ يكٌ
ُٖويًَط غُضزاٌْ زَغتٍُ َايف َطؤظًإ نطزو بُ
ُضًَُوَ يُاليُٕ غُضؤى و غتايف زَغتٍُ ْاوبطاو
ثًَؿىاظٍ نطإ.
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 ضؤشٍ 14ی12ی 2021بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بُ ياوَضٍ بُضيَع ز .ثؿتًىإ غازموَظيطٍ ُٓوقافْ ناضوباضٍ ٓايًينْ ظيٓسئ َىيىز بطيهاضٍ وَظاضَت ،بُؾساضٍ نؤْفطاْػٌ ٓاظازٍ ٓايًينْ
جًاناضٍ و وتاضٍ ضقُناضٍ يُ ؾاضٍ زهْى نطز ،نُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف بَُُٖاُْٖطٌ ظاْهؤٍ َُُٓضيهٌ و
ضيَهدطاوٍ نايػًس ضيَهٌ خػتبىو.

 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ14با اُضيَع ز.عباااسام َا اُالوَيػااٌ غ اُضؤنٌ ي اُنًَيت ظاْايااإ ب اُ ياااوَضٍ
با اُضيَعإ ظيَٓاااسئ َا اُويىز بطيهااااضٍ وَظاضَتاااٌ
ٓااااا اُوقافْ ز .زيااااااااض ععاياااااااسئ ضاويَاااااااصناضٍ
وَظاضَتْ غااااعىز َػااااتؤ بُضيَىَباا اُضٍ ؿاااايت
ناضوباضٍ ًَٓعيسيإْ خايًس جَُاٍ بُضيَىَباُضٍ
ناضوبااااضٍ َُغاااًرًإ يا اُ وَظاضَتاااٌ ٓا اُوقاف،
غااُضزاٌْ ثاضيَع ااااضٍ زٖؤنًاااإ ناااطزو يُاليااُى
باااُضيَع ز.عاااُيٌ تُتاااُض ثاضيَع اااااضٍ زٖااااىى باااُ
ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ20بُضيَع ز .عبسام َُالوَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ،بُياوَضٍ
بُضيَعإ َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْ جًَططٍ
غُضؤى و ز .ذػٔ َىفيت و ز.عىَُض َطؤو
ز.عريفإ ضَؾًسو ز .اْؼ زؤغهٌ و َاَؤغتا
َُال ذػٔ خؤؾٓاو ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ
تُْفًعٍ بُ ٓاَادمٌ َُٖاُْٖطٌ و ُْطُؾٍُ زياضيهطزٌْ ًَهاًْعٌَ نطزُْوٍَ ظاْهؤٍ ًٓػالٌَ يُ نىضزغتإ،
غُضزاٌْ وَظاضَتٌ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًًٓإ نطزو يُاليُٕ بُضيَع ز.ثؿتًىإ غازم وَظيطٍ ُٓوقاف و ظيَٓسئ
َُيىز بطيهاضٍ وَظاضَت بُ ُضًَُوَ ثًَؿىاظٍ نطإ.
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 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ22بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َُال جُالٍ خُيالٌْجًَططٍ غُضؤى و شَاضَيُى يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْايإ ثًَؿىاظيإ يُ ؾاْسيَهٌ ظاْاياٌْ ؾًعُ
نُ ثًَهٗاتبىو يُ بُضيَعإ ؾًَذ عُيٌ ُضعاوٍ ْىيَُٓضٍ ؾًَذ َُٖسٍ نُضبُاليٌ َىتُوَيٌ عُتُبٍُ ذىغُيًُٓو،
ؾًَذ َُيػُض ُٓحلهًِ َىُْغًكٌ عُتُبٍُ ذىغُيًُٓو ُٖضيٌَُ نىضزغتإ نطز.
 ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ23بُضيَع ز .عبسام َُال وَيػٌ غُضؤنٌيُنًَيت ظاْايإ بُؾساضٍ يُ نؤْفطاْػًَهٌ زَغتٍُ
غُضبُخؤٍ َايف َطؤظ يُشيَط ْاوًْؿاٌْ (با جًاواظيًُ ٓايًين و
ُْتُوَيًُنإ بًَُٖعتطَإ بهات) يُ ؾاضٍ ُٖويًَط نطز .يُ
نؤْفطاْػُنُ غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ بابُتًَهٌ ثًَؿهُف
نطزو تًًَسا تًؿهٌ خػتُ غُض ضَوؾٌ ثًَهُوَشياٌْ ٓايًين و
ُْتُوَيٌ يُ نىضزغتإ ،نُ واقعًَهٌ غُضنُوتىواٍُْ ُٖيُو
َاّ ُّٓ ظؤضيُٓيُ بؤ
َُإ ظؤضيُٕٓ ،بُي
ٌَ ظاْاياٌْ ٓايًين بُضظ ْطخاْسُٖ .ضوَٖا ىتٌ :ضاغتُ َىغً
يُو ًَْىَزا ضؤي
َاوٍ قُْاعُتٌ ٓايًين ًٓػالَُ ،نُ يُ ضىاضضًَىٍَ نًإ و
َكىي
ُٓوَ ًُْ َايف ُٓواٌْ تط ثًَؿًٌَ بهطيَتَُُٓ ،ف ُٖي
َبهُئ و ثًَهُوَ يُ خعَُتٌ يُنرت بنيَُُٓ ،
بَُٓاٍ بطايُتٌ ًُٓاٌْْ ًٓٓػاٌْْ ًْؿتُاٌْ يُ ُ ٍَ يُى ُٖي
َهطزٕ بَُٓايُنٌ طْطُ بؤ
َىيَػت و زيسٍ ظاْاياٌْ ٓايًًُٓ نُ ناضٍ ثًَهُوَيٌ و ًاٌْ يًَبىضزَيٌ و يُنرت قبىي
ُٖي
َاتإ ثًَهُوَشياٌْ ٓايًين زضومشُ و ضَْطُ نًَؿُو
َطُو ًْؿتُإ .ىتًؿٌ :يُ ظؤضبٍُ وي
بُضَو ثًَؿربزٌْ نؤَُي
َاّ خؤؾبُختاُْ يُ نىضزغتإ واقع و قُْاعُتُ َُُٓ ،واٍ
َاتإ بًَت ،بُي
طفيت بُضزَّ بُؾًَهٌ ثطؤغٍُ غًاغٌ وي
َجؿتًَهٌ بًَُٖع بؤ نىضزغتإ يُغُض ٓاغيت زَضَوَ.
نطزووَ منىُْيُنٌ جىاٌْ ثًَهُوَشيإ زضوغت بًَتْ ببًَتُ ثاي
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ٌَ خعَاااُتْ
َااااٍ فاااُتىا باااُضزَواّ ياااُ ٖاااُوي
باااُ ذاااىنٌُ ٖاتٓاااُ ثًَؿاااُوٍَ ُْٖاااسَّ ثاااطؽْ ثًَؿاااٗات ُٓدمىَاااٌُْ باي
َُزا
َىيَػايت ؾاُضيعُتٌ يَُُٖباُض ثطغاُ اُضّْ ثُيىَغاتُنإ ضا ُياْاسووَ ،ياُّ غااي
ضووْ هطزُْوٍَ بابُتاُنإْ ُٖي
ضُْسئ ويَطاٍ غاظزاٌْ  13نؤبىوُْوٍَ فُضٌَ ،فاُتىاٍ تايباُت يُغاُض ثطغاُ ُٖغاتًاضَنإ زَضناطاوَو ضواْطاٍُ
َُاْإ ضووٕ نطزؤتُوَ ،ضىْهُ يُنَِ يُ ناضَ يُثًَؿُناٌْ ياُنًَيت ظاْاياإ،
ؾُضيعُتْ ظاْايإ بؤ ضاٍ ؿيتْ َىغً
َااا بًَاات يااإ يااُضيٌَ يًَصْااُناٌْ فااُتىا
َاتًااإ ا يُغااُض ٓاغاايت باي
بايُخااسإ بااىوَ بااُ ثطغااٌ فااُتىاْ خعَااُتهطزٌْ ٖاوي
يُغٓىوضٍ غُضجُّ يكُناٌْ يُنًَيت ظاْايإ ،يًَطَزا بُؾًَهٌ طْطٌ ضاالنًُناٌْ ثُيىَغت بُو بىاضَو ْاوًْؿاٌْ
َاٍ فُتىا يُ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ زَضٍ نطزووٕ:
طْطرتئ ُٓو فُتىاياُْ زَخُيُٓ ضوو ،نُ ُٓدمىٌَُْ باي
ىاوىيشاىي فةتوا بوَاوكساوةكاٌ
ذ
 1حوكمی وهرگرتنی فاكسينی كۆرۆنا Covid-19
 2حوكمی تاتۆ كردن و خاڵ كوتان
 3حوكمی دانانی تاوهری ئينتەرنێت و مۆبايل
 4حوكمی كڕينی كاارتی مۆبايال باە قاەرز و فرۆشاتنەوهی باە حاازر
بەكەمتر
 5حكم إسقاط الدين مقابل الزكاة
 6حاااوكم ئە و قەرزانەی باناااد ودامەزراوە حكاااومی و ئەه يەكاااان
دەيدەنە هاواڵتيان
 7حوكمی دانەوهی قەرز لەاليەن دهرمانخانە لەجياتی گۆگای دهرمان
بەكۆمپانيا و وهرگرتنی بڕێد پاره لەبری ئەم كاره
 8حوكمی كڕينی پاره لەشەودا بەتەلەفون پاشان فرۆشيار لاە بەيانيادا
بيخاتە سەر ژماره حيسابی كڕيار
 9حوكمی تاشين وكورت كردنەوهی پرچ بە شێوازی جاۆراو جاۆرو
بە السايی كردنەوهی بێگانە
 10دياری كردنی ڕێژهی زهكات و سەرفيترهو فيديەی ساڵی 2442هـ
= 2222م
 11حااوكمی گرێبەسااتی كۆمپانيااای سااەيف هااۆم  -نظااام االدخااار باادون
فوائد-
 12فاااەتوای تايباااەت باااە حاااوكمی فاڵكرتناااەوهو خوێندناااەوهی دهسااات و
گرتنەوەی قاوهو هاوشيوهكانی

بةزوازي بوَاوبووىةوة
2021/2/10
2021/2/17
2021/2/17
2021/2/17
2021/3/9
2021/3/9
2021/4/6
2021/4/6
2021/4/6
2021/4/15
2021/5/26
2021/5/26

13
14
15
16
17

حوكمی بابەتە ژينگەييەكان لە ڕوانگەی شەريعەتی ئيسالمەوه
حوكمی جياكردنەوە لە اليەن دادگا بەهۆی مارەكردنە ژنی
دووهەمەوە
حوكمی بەشداريكردن لە كۆمپانيای سي وانا دايمۆند
چەند فەتوايەكی تايبەت بە قوربانی
فەتوای نەشتەرگەری جوانكاری

2021/6/6
2021/6/15
2021/6/20
2021/6/23
2021/7/27
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َاٍ فُتىا يُ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ بُضيَع زنتؤض ذػٔ َىفيت يُ
 ضؤشٍ  2021ٍ2ٍ10غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ بايضووْهطزُْوَيُنٌ تايبُت و بُزوازاضىوًَْهٌ ثُيىَغت بُ بُناضًَٖٓإ و وَض طتين ظانػًين نؤضؤْا ،ضواْطٍُ
َاو
َُاْإ خػتُ ضلووَُُٓ ،ف زواٍ ُٓوَ ٖات ،نُ يُ ُ ٍَ بً
ؾُضعٌ غُباضَت بُو بابُتُ بؤ ضاٍ ؿيت و َىغً
َاو بىويُوَ يُضووٍ ؾُضعُوَ ىَإ يُ
بىوُْوٍَ ُّٓ ظانػًُٓو ْاغاْسٌْ ثًَهٗاتُناٌْ زَْطؤٍ ُٓوَ بً
زضوغيت و ْازضوغيت وَض طتين ُّٓ زشَ نؤضؤْايُ ُٖيُٓ .اؾهطايُ نُ ُٖض زَضزيَو زَضَاٌْ خؤٍ ُٖيُو
َُاْإ زَضَإ بُ ناضبًَٗٓٔ و ثؿتًـ ببُغنت بُ ثُضوَضز اضيإ نُ يُ
ثًَىيػتُ بُ َُبُغيت ضانبىوُْوَ َىغً
ذُقًكُتسا تُْٗا ُٓو ؾًفابُخؿُ بؤ بُْسَناٌْ ،زَضَاُْنإ تُْٗا ُٓغبابٌ ٓاغايني نُ ذىنٌُ خىزا بُ ًَْى
ُٓواْسا تًَسَثُلضيَتَُُٓ .يـ عُقًسٍَ ظاْاياٌْ ُٓؾاعريَيُ نُ غُضَُؾكاٌْ ًٌُٖٓ غىُْٓت و جَُاعُتٔ،
َجؿت بُ فُضَىوزٍَ ثًَغَُبُضزا (زضوزٍ خىاٍ يٌَ ) ٖاتىوَ " :لكل داء دواء ،فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل
ثاي
عز وجل ".
َاٍ فُتىا ذىنٌُ تاتؤ نطزٕ و خا ٍَ نىتاٌْ
 ضؤشٍ  2021ٍ2ٍ15يُ فُتىايُنٌ تايبُتسا ُٓدمىٌَُْ بايَاٍ فُتىا نطز
َاتًإ ثطغًاضيإ ٓاضاغتٍُ ُٓدمىٌَُْ باي
ضووْهطزَوََُُٓ ،ف زواٍ ُٓوٍَ شَاضَيُى يُ ٖاوي
غُباضَت بُ ذىنٌُ تاتؤ نطزٕ و خا ٍَ نىتاٌْ شٕ وثًاوو ُٖضظَناضإ يُ ُْٓساَُناٌْ الؾُيإ و ،بُتايُت
جًَبُجًَهطزٌْ ُّٓ ناضَف بؤيإ يُ اليُٕ ثًاو يإ ٓافطَتٌ ْاَُذطََُوَ.
َاٍ فُتىا ذىنٌُ زاْاٌْ تاوَضٍ ًٓٓتُضًَْت و َؤبايٌ ضووْهطزَوََُُٓ ،ف
 ضؤشٍ ُٓ 2021ٍ2ٍ15دمىٌَُْ بايَاتًإ ثطغًاضيإ نطز غُباضَت بُ ذىنٌُ زاْاٌْ تاوَضٍ ًٓٓتُضًَْت و َؤبايٌ يُ
زواٍ ُٓوٍَ شَاضَيُى يُ ٖاوي
َُخاُْنإ.
َإ و ؾىيَين ًْؿتُجًَبىوٕ و باي
غُض غُضباٌْ َاي
َهاًَْو
َاٍ فُتىا ذىنٌُ ُْؾتُض ُضٍ جىاْهاضٍ ضووٕ نطزَوَ ،نُ خُي
 ضؤشٍ ُٓ 2021ٍ7ٍ2دمىٌَُْ بايُٓدماٌَ زَزَٕ بٌَ ىيَساُْ اليٌُْ ؾُضعٌ و فُتىاٍ ظاْاياٌْ غُضزَّ.
 بُٖؤٍ ظؤضبىوٌْ ضيَصٍَ تىؾبىوإ بُ ظايطؤغٌ نؤضؤْاو ثًَىيػيت وَض طتين شََُ ظانػني بؤ غُالَُتٌ يَُّاٍ
ُْخؤؾًُُٖ ،ضوَٖا ظاًْين بؤضىوٌْ اليٌُْ ؾُضعٌ غُباضَت بُ وَض طتين شََُ ظانػنيُٓ ،دمىٌَُْ باي
َاو زَناتُوَ ،نُ ٍَُُٓ خىاضَوَ زَقُنُيُتٌ :بُو ثًًٍَُ ْاوَْسَ ظاْػيت و
فُتىا ضووْهطزُْوَيُى بً
ثعيؿهًًُنإ و ضيَهدطاوٍ تُْسضوغيت جًٗاٌْ جُخت يُ ثًَىيػيت وَض طتين شََُ ظانػني زَنُُْوَ يُ ثًَٓاو
غُالَُتٌ ًاٌْ َطؤظ نَُهطزُْوٍَ ُّٓ ُْخؤؾًُُٓ ،وَ بؤ ضاٍ ؿيت ضازَ ُيُْني ،نُ وَض طتين ُٓو شََُ
ظانػًُٓ يُضووٍ ؾُضيعُتٌ ثريؤظٍ ًٓػالَُوَ ًٖض طفتًَهٌ ًًُْ ،ضىْهُ يُنٌَ يُ َُبُغتُناٌْ ؾُضيعُت
ثاضيَع اضٍ نطزُْ يُ ًإ و غُالَُتٌ َطؤظ ،بُناضًَٖٓاٌْ ضاضَغُضٍ ثعيؿهًـ بُثًٌَ ضيَُٓايٌ بىاضٍ
تُْسضوغيت و خؤثاضاغتًٓـ يُو ضىاضضًَىَ ؾُضعًًُزايُ.
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َثةرِى ( )www.zanayan.orgبةشي (فةتوا) بلةن.
دةتوانن بؤ بينينى دةقء ناوةرؤكي فةتواكان شةرداني مال

يةكيَيت شاىاياٌء بةياىيامةء ٍةهَويَطتة ئاييينء ىةتةوةييء ثيشةييةكاٌ
** يةكيَتى شاىاياٌ هةضةز طساىبووىي باشازِو كةلء ثةلء كاهَاكاٌ ٍةهَويَطت وةزدةطسيَت
َاتًًإ ذُضاَُ،
َاٍ فُتىا ضايطُياْس :بُضظنطزُْوَّ ْطر بُ ظياِْ ٓابىوضيٌ ٖاووي
ضؤشٍ ُٓ 2021ٍ1ٍ4دمىوٌَُْ باي
َاتًإ بىو بُ ثًٌَ ُٓو ؤضاْهاضياٍُْ غُباضَت بُ
َاو ثًَساويػتًُناٌْ ٖاوي
َُُٓف غُباضَت بُ طاْهطزٌْ باظاضلو ناي
زضاوٍ عرياقٌ بُضاَبُض زالضٍ َُٓطيهٌ ضوويسا بىو.
يُو باضَوَ ظاْاياٌْ ٓايًين يُضيٌَ يًَسوإْ ثُياٌَ ًَٓبُضو تؤضلَ
َاتًإ بُضزَواّ ٓاَؤش اضٍ
َايُتًُنإ يُثًَٓاو بُضشَوَْسٍ ؿيت و ٖاوي
نؤَُي
باظض إ و فطؤؾًاضاًْإ نطزووَ بؤ ُٓوٍَ ٖاوناضٍ يُنرت بٔ بؤ تًَجُضاْسٕ و
ناضٓاغاٌْ يُّ زؤخُزا.
َاٍ فُتىاٍ
يُو باضَوَ بُضيَع ز .عريفإ ضَؾًسُْٓ ،ساٌَ ُٓدمىوٌَُْ باي
ًََت "ٓايًين ثريؤظٍ ًٓػالَُّٖ ،ىونات جُخيت نطزووَتُوَ يُوٍَ ثًَىيػتُ ًَُُٓ
ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ،زَي
َو بهُئ ،بُتايبُتٌ يُّ باضوزؤخُزا".
ٓاغاْهاضٍ بؤ خُي
َاتًًإ بسات ،ذُضاَُو
َاناٌْ بُضظبهاتُوَ بُجؤضيَو ظَضَض يُ باضٍ ٓابىوضيٌ ٖاووي
وتًؿُِٖ":ضنُغًَو ْطخٌ ناي
َاّ ُٓو قاظادمُ
ضيَطُثًَسضاو ًًُْ ،يُ ٓايًين ثريؤظٍ ًٓػالَسا ،نطلئ و فطؤؾتُٓإ ُٖيُ بَُُبُغيت قاظادمهطزٕ ،بُي
َاتًًإ ُْ ُيًَُْت يُ ُٖض ؾىيًََٓو بٔ ،بؤيُ زاوا يُ َُٖىو
(زَبًَت) يُ ضىاضضًَىَيُنسا بًَت ،ظَضَض بُ ٖاووي
َاتًإ بهُٕ".
فطؤؾًاضَ بُلضيَعَنإ زَنُئ ،ضَضاوٍ باضوزؤخٌ ٖاووي
** ضؤشٍ َُ 2021ٍ2ٍ8نتُبٌ تُْفًعٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين
ًَازٍ ضا ُياْسًُْوَ
ًٓػالٌَ نىضزغتإ بُ ٓاَادمٌ ثريؤظبايٌ غاي
ثُياًََهٌ ثريؤظبايٌ ٓاضاغتٍُ َاَؤغتا قالح ايسئ حمُس
بُٖآُززئ ًَُٓٓساضٍ ؿيت يُنططتىوٍ ًٓػالٌَ نىضزغتإ نطزو
ويَطاٍ ثريؤظبايٌ ًٖىاٍ خىاغت ضؤأل يُ يُنطيعٍ ًْؿتُاٌْ ببًٓٔ.
ًَازٍ ًٓػطاو ًَعطاجٌ ثًَغَُبُض
** يُ 2021ّ3ٍ10بُبؤٍُْ غاي
َاو زَناتُوَ.
(زضوزٍ خىاٍ يُغُض بًَت) يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ ثُياًََو بً
** يةكيَتى شاىاياٌ هةٍةمبةز مةتسضي كؤزؤىاو ٍؤشيازكسدىةوةي ٍاوهَاتياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة
يُ بُضواضٍ  2021ٍ3ٍ18وَى ُٖغتهطزٕ بُ بُضثطغًاضيَتِ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ
َاو نطزَوَ ،نُ يُ بُؾًَهٌ ٖاتىوَ:
َاتًإ و خؤثاضيَعٍ يُ نؤضؤْا بً
ثُياًََهٌ يُغُض ضَوؾٌ تُْسضوغيت ٖاوي
يُنُّ :تهاَإ وايُ َاَؤغتاياٌْ بُضيَعٍ ٓايًين وَنى ثًَؿرت
َُناًْإ ضطلتط بهُُْوَ بؤ ظياتط ٖؤؾًاضنطزُْوٍَ
ُٖوي
َاتًإ ،بُتايبُتٌ ْىيَصخىيَٓإ نُ ظياتط
َطُو ٖاوي
نؤَُي
ثابُْسٍ ضيَهاضَناٌْ خؤثاضيَعٍ بَٔ ،ع ُوت بُضزَواّ
ثًَؿُْط بىوَو ؾىيَين خىاثُضغيتْ ثُضوَضزٍَ ٓايًًُٓ،
َُاْإ ثًَؿُْط بٔ و
زَبٌَ يُوَؾسا ْىيَصخىيَٓإ و َىغً
غُالَُتٌ يُنرتٍ يُبُضضاوو بططٕ و يُ ٓاغت بُضثطغًاضيَيت
ًُٓاٌْ و ويصزاٌْ و ًٓٓػاٌْ زابٔ.
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ٌ نطزٌْ
ٌَ خؤثاضيَعٍ و جًَبُج َ
َاتًاٌْ خؤؾُويػيت نىضزغتإ زَنُئ ُٖوي
َػؤظاُْف يُ ٖاوي
زووَّ :زاوايُنٌ زي
َاوبىوُْوٍَ ظايطؤغٌ
ضيَُٓايًُ ًٓساضٍ و تُْسضوغتًُناٌْ ثُيىَغت بُغُالَُتٌ بسَٕ و تُؾُُْ نطزٕ و بً
َاتٌ يُ ضواْطٍَُ ًٓػالَُوَ يُغُضووٍ َُٖىو
نؤضوْاٍ ْىٍَ بُ ُْٖس وَضبططٕ ،ضىْهُ غُالَُتٌ ًاٌْ ٖاوي
ؾتًَهُوَيُ.
** يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَم ئازاضتةي اليةىة ضياضيةكاٌ دةكات
ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ25بُضيَع ز.عبسام َُال وَيػٌ
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ ٓاضاغتٍُ اليُُْ
غًاغًُنإ نطزو زاواٍ نطز َُٖىوإ بُ ثري
ثُياَُنٍُ غُضؤنٌ ُٖضيَُُوَ بضٔ ،نُ باْطًَٗؿيت
غُضجُّ اليُُْناٌْ نطزووَ بؤ نؤبىوُْوَيُنٌ
تايبُت يُغُض يُنطيعٍ ًْؿتُاٌْ.
** يةكيَيت شاىاياٌ :ضوكايةتي بةزامبةز ئيطالوء زةمصة
ئاييينء ىةتةوةييةكاٌ قابيوي قبوأل ىية
ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ22زواٍ ُٓوٍَ يُ تؤضلَ
َايُتًُنإ طتُيُنٌ ظًسيؤيٌ نُغًَو
نؤَُي
َاونطايُوَ نُ تًًَسا بٌَ ىيَساُْ بُٖا ثريؤظو ضََعَ
بً
ًََو قػٍُ ُْؾًاو غىنايُتٌ
ُْتُوَيًُنإ نؤَُي
َاو نطزَوَ ٍَُُٓ ،خىاضَوَ
َاو نطزَوَ ،يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ ثُياًََهٌ يُو باضَوَ بً
بً
زَقُنُيُتٌ:
بُْاوٍ خىاٍ بُخؿٓسٍَ ًَٗطَبإ
َاو بىوُْوٍَ ُٓو طتُ ظًسيؤيًُ نُ يُاليُٕ
ثاف بً
َاونطاوَتُوَو تًًَسا غىنايُتٌ بُضاَبُض
نُغًَو بً
ًٓػالّ و ضََعَ ُْتُوَيٌ و ٓايًًًُٓناٌْ ُيٌ
نىضز بُتايبُت غًُبىيٌ ٓايًٓجُضوَضو غُضنطزٍَ
ًََصوويٌ غُالذُززيين ُٓيىوبٌ نطز بٌَ
ضَضاونطزٌْ ًٖض بَُٓايُى.
يُغؤْطٍُ ُٖغتهطزٕ بُ بُضثطغًاضيَيت ٓايًينْ
ثًؿُيٌ بُ تىْسٍ ُٓو جؤضَ ناضو ُْٖطاوَ
ُْؾًاواُْ ضَتسَنُيُٓوَو ًٓساٍُْ زَنُئ،
يَُُٖإ نات َُعًىَُ ًَُُٓ يُ نىضزغتإ يُ غايٍُ
ًٓػالّْ ؾُوخنىٌْ ظاْاياٌْ ٓايًين ،خاوَٕ
َىيَػتُ ثاؾُنؿُ ْانُئ
َهطزٌْ جًاواظيُناْنيْ ًٖض ناتًـ يُو ُٖي
منىُْيُنٌ جىاٌْ ثًَهُوَشيإْ تُبايٌْ قبىي
َاّ ْانطٍَ ضيَطُ بسضيَت يُو ثُْايُ
َطُو ٓاؾيت و ثًَهُوَ شيإ زَنُئ ،بُي
و ثاضيَع اضٍ يُ غُقاَطريٍ نؤَُي
غىنايُتٌ بُ ثريؤظيًُ ٓايًينْ ُْتُوَيًًُنإ بهطيَتْ ًََصووٍ ثطؾٓطساضٍ غُضنطزَيُنٌ ُوضٍَ وَى
َتُ ثًَهطزٕ!
غُالذُززيين ُٓيىبٌ خبطيَتُ بُض ُْؾتُضٍ غىنايُتٌ و اي
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َاوبىوُْوٍَ ُٓو طتُ ظًسيؤيًُ يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواّ زابىوئ يُ ٍَُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف و ناضباضٍ ٓايًين
يُ ٍَُ بً
و َُٖاُْٖط و ٖاوناض زَبني يُ ٍَُ وَظاضَت بؤ طتُٓبُضٍ غُضجُّ ضيَهاضَ ثًَىيػت و ياغايًُنإ بؤ ضيَطُ طتٔ و
َُتاُْ ،يًَطَؾُوَ جاضيَهٌ تط زاوا يُ زاواناضٍ ؿيت زَنُئ بُ ُٓضنٌ ثًَىيػيت
زووباضَ ُْبىوُْوٍَ ُّٓ ذاي
َبػنت ،ضىْهُ ُّٓ ناضَ ثًَضُواٍُْ ياغا بُضناضَناٌْ عريام و ُٖضيٌَُ نىضزغتاُْ.
خؤيإ ُٖي
** هةضةز يةكيَتى شاىاياٌ داواكازي طشيت ىوضسايَم
بةزش دةكاتةوة
ضؤشٍ  2021ٍ3ٍ29يُغُض زاواٍ يُنًَيت
ظاْايإْ وَظاضَتٌ ُٓوقاف زاواناضٍ ؿيت
َاٍ غعايٌ يُغُض (يىقُإ نُضيِ)
غهاي
ًًَََٓت ،نُ يَُُٖبُض ُٓو غىنايُتًاٍُْ
زَجىي
نُغًَو نُ خؤٍ بُثريٍ ظَضزَؾتًإ ْاغاْسبىو
و غىنايُتٌ بُ ًٓػالّْ غُضنطزٍَ ٓايًينْ
ُْتُوَيٌ نىضز غُالذُززيين ُٓيىبٌ نطز بىو.
ْىغطاوَنٍُ زاواناضٍ ؿيت ٓاضاغتٍُ يًَصٍُْ
تؤَاضنطزٌْ زاواٍ َايف ؿيت ُٖويًَط نطاوَو تًًَسا ٖاتىوَ:
ٖاوثًَض يُ ٍَُ ْىوغطاوَاْسا ويَُٓيُى يُ ْىوغطاوٍ وَظاضَتٌ
ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايًين شَاضَ ( 62يُ  )2021/3/19و
ْىغطاوٍ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ شَاضَ
( 205يُ  )2021/3ٍ2بؤتإ ضَوإ زَنُئ بُ َُبُغيت
َاٍ غعايٌ زشٍ (ثري يىقُإ نُضيِ) بفُضَىوٕ
َاْسٌْ غهاي
جىوي
و يُ ُٓدماّ ٓا ازاضَإ بهُُْوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ4ٍ12بُ بؤٍُْ ٖاتُٓوٍَ َاْطٌ ثطل خًَطٍَاونطزَوَو ويَطلاٍ ثريؤظبايٌ
ضََُظاٌْ ثريؤظَوَ ،ثُياًََهٌ بً
َانإ
ضايطُياْس :زَخىاظئ ذهىَُت ضاوزيَطٍ طاْبىوٌْ ناي
بهات و بطا باظض إ و زوناْساضَناًْـ ضَضاوٍ زؤر و
َاو نٍُ و ثٍُ و
َو بهُُْٕ ،ى بُ طاْهطزٌْ ناي
ىظَضاٌْ خُي
خىاضزًََُُْنإ باظاضلو َاْطٌ ضََُظإ ًٓػتًغالٍ بهطيَت.
** ضاهَيادي زؤذىامةطةزي كوزدي ،يةكيَيت شاىاياىي ئاييين ئيطالمي كوزدضتاٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة
ًَازٍ ضؤشْاَُ ُضٍ نىضزٍ ،يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ
ضؤشٍ  2021ٍ4ٍ21بُ بؤٍُْ ًْ ٍ۷۷ػإ غاي
َاو زَناتُوَ ٍَُُٓ ،خىاضَوَ زَقٌ ثاياَُنُيُ:
نىضزغتإ ثُياًََو بً
بُْاوٍ خىاٍ بُخؿٓسٍَ ًَٗطَبإ
حسِنّا))
((وَقُولُوا لِلنَّاسِ ُ
ًَازٍ ضلؤشْاَُ ُضٍ نىضزٍ ثريؤظبايٌ يُ ضؤشْاَُْىوغإْ زَظ ا
بُ بؤٍُْ غُزو بًػتْ غًًََُني غاي
ضؤشْاَُواًُْنإ زَنُئ و ًٖىاٍ غُضنُوتٔ و بُضَو ثًَؿضىوٕ بؤ َُٖىو اليُى زَخىاظئ.
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ياااُو غاااؤْطُوَ طْطا اُ ٓا اُو
ضاغااتًُ الٍ ٖ اَُىوإ ضووٕ
بًَت ،نُ ضا ُياْاسٕ و نااضٍ
ضؤشْاَُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا اُضٍ
بُضثطغااًاضيَيتْ َُٓاْ اُتْ
ُٓخالقااااااااُْ ،ااااااااانطٍَ بااااااااُ
ؾا اًَىَيُنٌ ْاتُْسضوغاااتْ
بااااااااُ َااااااااُضاّْ ًَعاجاااااااااٌ
َ اٍُ
تايب اُتٌْ نُغااٌ َاَُي
َهى
ثًَااااااااىَ بهطيَاااااااات ،باااااا اُي
ثًَىيػاااتُ ياااُ ضىاضضاااًَىٍَ
ٓااازابٌ ؿاايتْ ياغاااو ضَضاااونطزٌْ بُٖاناْاُوَ بًَااتٓ ،اُضنٌ ضؤشْاَُْىوغااإ ُٓوَياُ بُضثطغااًاضاُْ و ثًؿاُيًاُْ
َاََُيُ يُ ُ ٍَ ثطؽ و ثًَؿٗاتُنإ بهُٕ وٖ ،ؤؾًاضٍ و ظاًْاضيٌ زضوغات و ٖاوغاُْطٌ و غاُقاَطريٍ و ثاضاغاتين
َات يُبُضضاو بططٕ.
َاناٌْ ٍُ و وي
َايُتٌ و بَُٓاٍ ثًَهُوَشيإ و بُضشَوَْسيًُ باي
ٓاؾتُوايٌ نؤَُي
زاوا يُ اليٌُْ ثُيىَْساضو زَظ او ْاوَْسَ ًٓعالًَُنإ زَنُئ ،وضزتط ضاوزيَطٍ زؤخُنُ بهُٕ و ضيَطُ ُْزَٕ
َو بُضَو ٓاقاضٍ
ٓاضاغتٍُ ضا ُياْسٕ يُضيٌَ بابُت و بُضْاٍَُ ُْؾًاو و ىَاْاوٍ و بطيٓساضنُضٍ ؾعىوضٍ خُي
َطُ ظياز بهات ،ضىْهُ ظؤض
خطاث و تًَهسإ و تطاظإ بضًَت و يُجًاتٌ ثًَساٌْ ٖؤؾًاضٍ ٓاضيؿُو طفت بؤ نؤَُي
ٌَ ضؤشْاَُ ُضٍ ،غىنايُتٌ بُ
جاض ُْٖسٍَ نُْاٍَ و بُضْاَُو ضؤشْاَُوإ بٌَ ضَضاونطزٌْ بُٖاٍ ثًؿُيٌ و َؤضلاي
َُاْإ زَنُٕ و َُٖىو غٓىوضيَو زَبُظيََُُٓٔٓ ،ف ظيإ و َُتطغٌ و
ًٓػالّ و ثريؤظيًُنإ و ُٖغيت َىغً
ناضزاُْوٍَ خطاث بُزواٍ خؤيسا زيًََٓت و خعَُت بُ ٓاؾيت و ثًَهُوَشيإ ْانات
َطٍُ نىضزيـ خاوَٕ تايبُمتُْسٍ ٓايًين و ُٓخالقٌ و ٓاؾتُوايٌ
َُاُْو نؤَُي
َُعًىَُ نىضزغتإ ظؤضيٍُٓ َىغً
َايُتٌ و ًْؿتُاْجُضوَضٍ و ُْتُوَزؤغتًُُٖ ،ض ُْٖطاويَو يُ ضىاضضًَىٍَ خعَُت و بُضَو ثًَؿربزٌْ ُٓو
نؤَُي
بىاضَ جًَطٍُ تُقسيطَ ،بُ ثًَضُواُْوَ زَضضىوٕ يُ ياغاو ثًَؿًًَهطزٌْ َاف و ٓاظازيًُنإ و َاََُيٍُ ْابُجٌَ و
َايُتًُنإ
َىَؾاْسُْوٍَ ثطَْػًجُ نؤَُي
َو و تًَهساٌْ ؾرياظٍَ خًَعإ و ناضنطزٕ بؤ ُٖي
بطيٓساضنطزٌْ ؾعىضٍ خُي
َطُ ،ثًَىيػتُ ضيَطٍُ يٌَ بطرييَتْ بًُٖض ؾًَىَيُى َُجايٌ ُٓو جؤضَ غىنايُتٌْ ُْٖطاواُْ
و بًَؿُضَهطزٌْ نؤَُي
ُْزضيَت.
َاّ يُغُض
ًَُُٓ يُ يُنًَيت ظاْاياُْوَ ثؿتًىاٌْ خؤَإ بؤ ضا ُياْسْٕ ٓاظازٍ ضازَبطلئ زووثات زَنُيُٓوَ ،بُي
َوْ غٓىوضبُظاْسٕ ْا ،زووثاتٌ زَنُيُٓوَ غىنايُتٌ
ذًػابٌ َىَاضَغٍُ ْابُجٌَْ ثًَؿًًَهطزٌْ َايف خُي
َُاْإ و ؾًَىاْسٌْ ثًَهُوَشيإ قابًًٌ قبى ٍَ ًُْ.
بُضاَبُض ًٓػالّ و ثريؤظيًُنإ و بطيٓساضنطزٌْ ؾعىوضٍ َىغً
** هةضةز زاطستين مونالىيَي ئيعالمي و شةزِي ىيَو تؤزِة كؤمةهَايةتيةكاٌ يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة
َاٍ فُتىا ضايطُياْس :ثًَىيػتُ ثاضتُ ًْؿتُاْجُضوَضَناٌْ نىضزغتإ
ضؤشٍ  2021ٍ4ٍ21غُضؤنٌ ُٓدمىوٌَُْ باي
َاونطاوَيٍُ نُ ؾُوٍ ضابطزوو
َُٖإ ًاٌْ خؤضلا طٍ و تُبايٌ و بطايُتٌ بجاضيَعَُُٕٓ ،ف غُباضَت بُو بً
َُاًًُْتٌْ بطا ُوضَيٌ خؤٍ جًَبُجٌَ نطز.
َاوٍ نطزَوَ ،ناى َُغعىوز باضظاٌْ ُٓضنٌ َىغً
باضَ اٍ باضظاٌْ بً
نُ يُباضٍَ ظَاٌْ ظبطو ُٓو ؾُضلَ ًَسيايٍُ زَنطٍَ ،ؾُوٍ ضلابطزوو باضَ اٍ باضظاٌْ زاواٍ يُ ًَسياناٌْ ثاضتٌ
نطز ؾُضلٍ جًَٓى ُْنُٕ و ثابُْسٍ ثطغُ ًْؿتُاًًُْنإ بٔ .ىتًؿٌ :يُ ًٓػالَسا قػٍُ ْاؾريئ و ُْؾًاو ،تاُْ
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و تُؾُضو جًَٓىزإُْ ،فطَتهطزٕ و ٓاَاشٍَ خطاث ،ضَفتاضو نطزاضو ٓاناضٍ ْاثُغٓس ،تًَهطلايإ ذُضأَ و ثًَىيػتُ
َُاْإ خؤياٌْ يٌَ بُ زووض بططٕ بُ تايبُت يُ َاْطٌ ثريؤظٍ ضََُظاْسا .وَ زاواٍ نطز نُ تُواوٍ
تًَهطلاٍ َىغً
ثاضتُ ًْؿتُاْجُضوَضَناٌْ نىضزغتإَُٖ ،إ ًاٌْ خؤضلا طٍ و تُبايٌ و بطايُتٌ بجاضيَعٕ يُ ثًَٓاو بُزيًَٗٓاٌْ
ضَظاَُْسٍ خىزاو يُ ؤضلْاٌْ ثًالٌْ زوشَٓإْ ُيؿنت بُ ٓاواتٌ ًََصوويٌ نُ غُضبُخؤيٌ خانٌ ثانٌ
نىضزغتاُْ.
** يةكيَيت شاىاياٌ ئيداىةي ضوكايةتي كسدٌ بةزامبةز قوزئاىي ثريؤش دةكات
َاونطزَوَ ،نُ تًًَسا ٖاتىوَ :يُ
ضؤشٍ ۷٠۷۲ٍ٤ٍ۷۷يُغُض غىنايُتٌ بُ قىضٓإ يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ بً
طتُيُنٌ ظًسيؤيٌ ُٓو زميُُْيَُإ بًين ،نُ زَغتًَهٌ تًَهسَضو ًَطَؾًَىئَ الثُلضَناٌْ قىضٓاٌْ ثريؤظيإ
ًَٓايٌ ُٓو
َاو نطزَوَُٓ .و جؤضَ ناضاُْ بُتىْسٍ ًٓساُْو ؾُضَُظاض زَنُئ و بُزي
بُزضلاوٍ بُ ؾُقاًََهٌ ُٖويًَطزا بً
َُ بُضاَبُض
َُ تطغٓؤنُيُ يُ َاْطٌ ثريؤظٍ ضََُظإ و يُُٖويًَطٍ ثايتُخت ،ناضٍ نُغاٌْ ُْفؼ ْعّ و قني يُزي
ُٖوي
َُاْإ بطيٓساض بهُٕ.
ضَوؾٌ زيٓساضٍ و ثًَهُوَشيإ يُ نىضزغتإٓ ،اَادمًاُْ ٓاضاٌَ ؾاض بؿًَىيَٓٔ و ُٖغيت َىغً
َبسَٕ ُٓو نُغاُْ ٓاؾهطا بهُٕ و يُضيٌَ زاز ا بُ غعايٌ
ُٖض يًَطَوَ زاوا يُ زَظ ا ًَُُٓٓنإ زَنُئ بُ ظوويٌ ُٖوي
ياغايًإ بطُيًَٓٔ.
** هة ثةيامي جةذىة ثريؤشة يةكيَيت شاىاياٌ داوايةن ئازاضتةي اليةىةكاٌ دةكات
ضؤشٍ  2021ٍ5ٍ12بُبؤٍُْ ٖاتُٓوٍَ جُشٌْ
ضََُظاٌْ ثريؤظ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ
َاو زَناتُوَ .يُ بُؾًَهًسا
نىضزغتإ ثُياًََهٌ بً
ضايطُياْس :بُزَضفُتٌ زَظاْني زاوا يُ غُضجُّ اليُُْ
غًاغًُنإ بهُئ ،نُ بُ ًاٌْ بُضثطغًاضيَيتُّٓ ،
جُشُْ بهُُْ ُٖويَين يًَهٓعيهٌ و تُبايٌ و
ضاضَغُضٍ نًَؿُو ٓاضيؿُو ،وَالْاٌْ بُضشَوَْسيًُ
تُغهُنإ و ًَُالٌْ ْاتُْسضوغت .غىثاؽ بؤ
ًَٖعَناٌْ ْاوخؤو ثًَؿُُض ُ يُ ثاضاغنت و ضاوزيَطٍ
َاتًإْ نىضزغتإ ،غىثاؽ بؤ
ضَوؾٌ َُٓين ٖاوي
ناضَُْساٌْ تُْسضوغيت نُ َاْسووُْْاغاُْ يُخعَُتٌ
َاتًإ بىوُْ ،غىثاؽ بؤ زَظ اناٌْ
غُالَُتٌ ٖاوي
ضا ُياْسٕ بُ ؿيت نُ يُ ىاغتُٓوٍَ ثُياٌَ ظاْايإ
ٌَ ًٓحابًإ بًين.
و بُضْاٍَُ ٓايًين ضؤي
** ضؤشٍ  2021ٍ6ٍ5يُ ًَٖطلؾًَهٌ ْاضلَوا يُ ضًاٍ َُتًٓاٍ زَظُضٍ ٓاًََسٍ بُزاخُوَ ثؤيًَو ثًَؿُُض ٍُ
َباتٌ ؾًُٖسإ نطزو
نىضزغتإ ؾًُٖسو بطيٓساض بىوٕ ،بُو بؤُْوَ يُنًَيت ظاْايإ ثطغُْاَُيُى ٓاضاغتٍُ َاي
ٌَ ؾًُٖسبىوٌْ ُٓو بطا ثًَؿُُض اَُْإ ثًَطُيؿت ،نُ يُ ُٓضنٌ ٓاغايٌ خؤيإ و
ضايطُياْس :بُزاخُوَ ُٖواي
َاتًاٌْ نىضزغتإ زابىوٕ و نُوتُٓ بُض بؤغٍُ ًَٖعيَهٌ ضُنساضٍ ثُنُنُو
ثاضاغتين غٓىوضَنُو ٓاغايؿٌ ٖاوي
َباتُ غُضبُضظَنُتإ زَنُئًٖ ،ىاٍ غُبطو ٓاضاٌَ بؤ
ؾًُٖس بىوٕ .ثطغُو ٖاوخٌَُ خؤَإ يُ يُى بُيُنٌ َاي
َُٖىو اليُنتإ زَخىاظئُٖ ،ضوَى يُخىاٍ ُوضَ زاواناضئ ؾًفاٍ بُخًَطو بُثُيُ بؤ بطيٓساضإ بًَٓطيَتُٖ .ض
َاتٌ تىضنًاو ثُنُنُ بهُئ ،نُ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ُْنُُْ غىمتانٌ
يًَطَؾُوَ بُ زَضفُتٌ زَظاْني زاوا يُ وي
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ًَُالٌَْ و ؤضلثاٌْ ؾُلضَناًْإ ،ضىْهُ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ خاوٌَْ غٓىوضو غُضوَضٍ خؤيُتٌ و بُظاْسٕ و ظيإ
ًََهُ بؤ تًَهساٌْ غُقاَطريٍ نىضزغتإ.
ُياْسٕ بُ غطوؾت و خانٌ ُٖضيَِ ناضيَهٌ ْاضلَوايُو ُٖوي
** زؤذي 22ي6ي 2222هة ىوضساويَلي فةزميدا يُنًَيت
ظاْايإ نُ ٓاضاغتٍُ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ ذهىَُتٌ
ُٖضيَِ نطز ،زاواٍ نطز يُ ثًَٓاو ثاضاغتين ؾهؤٍ
َايُتًُنإ ،ثًَىيػتُ ضيَطُ يُ
خًَعإ و بُٖا نؤَُي
َُٖىو ُٓواُْ بطرييَت نُ غًرطو جازوو زَنُٕ و بُو
ْاوَ ُّٖ باظض اٌْ بُ زئ و شيين ًًًَُت زَنُُّٕٖ ،
ناضيَهٌ ثًَضُواُْيُ يُ ُأل ْاوَضؤنٌ ًٓػالّ.
يُ  2021ٍ7ٍ19بُ بؤٍُْ ٖاتُٓوٍَ جُشٌْ قىضباٌْ
ثريؤظ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ
َُاْإ نطز.
ثريؤظبايٌ خؤٍ ٓاضاغتٍُ َىغً
** هةضةز كوشتين تةواوي ئةىداماىي خيَصاىيَلي كوزد
هةتوزكيا يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَم بوَاو دةكاتةوة
ضؤشٍ  2021ٍ8ٍ1يُ ثُياًََهسا يُغُض نىؾتين
تُواوٍ ُْٓساَاٌْ خًَعاًَْهٌ نىضز يُ ؾاضٍ قؤًْاٍ
تىضنًا يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ويَطلاٍ ًٓساُْنطزٌْ
تاواُْنًُْ ،طُضاٌْ خؤٍ بُضاَبُض ُٓو جؤضَ ضَفتاضاُْ
زَضبطليىَو ًٖىاخىاظَ ؾيت يُو جؤضَ زووباضَ
ُْبًَتُوَ ٍَُُٓ ،خىاضَوَ زَقٌ ثُياَُنُيُ:
بُْاوٍ خىاٍ بُخؿٓسٍَ ًَٗطَبإ
اس َجمِيعا)) املآسَ.32 :
ض َف َكأ َ َّن َما َق َت َل ال َّن َ
س أَ ْو َف َسا ٍد فِي ْاْلَرْ ِ
(( َمنْ َق َت َل َن ْفسا ِب َغي ِْر َن ْف ٍ
ًَُُٓ يُ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين
ًٓػالٌَ نىضزغتإ نىؾتين ُْٓساَاٌْ
َاتٌ
خًَعاًَْهٌ نىضز يُ ؾاضٍ نؤًْاٍ وي
تىضنًا نُ شَاضَيإ ذُوت نُؽ بىو
ًٓساُْ زَنُئ وًْ ،طُضاٌْ خؤَإ
يَُُٖبُض ُٓو جؤضَ تاواُْ زَضزَبطلئ نُ
ثًَضُواٍُْ بَُٓاناٌْ ؾُضيعُتٌ ًٓػالّ
و بُٖا َطؤيًُناُْ ،طْطُ ظاْاياٌْ
َاتٌ تىضنًا يُ ًَُْٖؿتين
ٓايًين يُ وي
ُٖغيت ضَ ُظثُضغيت و غطليُٓوٍَ
ٌَ ظياتط ببني ،ضىْهُ َُٖىوإ
يُنرت ضؤي
َهطزٌْ يُنرتَوَ جىاْني و ُٓضنُ بطايُتٌ و ٓاؾيت بُقُضاض بًَتًٖ ،ىازاضئ
يُ باظٍُْ ًٓٓػاٌْ و زيٓساضٍ بُ قبىي
ُٓو جؤضَ نطزَو تاواْاُْ زووباضَ ُْبُٓوَو بهُضإ بُ غعاٍ خؤيإ بطُٕ.
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** هة مياىةي بةشدازي هة كؤىطسةي بة يةكطةيشتين مةزجةعياتي عرياق هة ضعودية ،شاىدي شاىاياىي كوزدضتاٌ ثةةيامي
كوزدضتاٌ دةطةيةىيَت
َا غااُعًس
يااُ ضؤشٍ  2021ٍ8ٍ4بااُضيَع ز.عُبااسوَيً
وَيػااااٌ ،غااااُضؤنٌ يااااُنًَيت ظاْاياااااٌْ ٓااااايًين
ًٓػالّ يُ نؤْططٍَ بُ يُنطُيؿتين َُضجُعًاتٌ
عريام وتاضيَهٌ ثًَؿهُف نطزو ضايطُياْسَُٖ ،ىو
ٓاااُو زَغاااتهُوتاٍُْ ياااُ ٖاااُضيٌَُ نىضزغاااتإ ياااُ
ضووٍ بُيُنااااااُوَشيإْ بًٓاتٓااااااإْ يًَبااااااىضزَيٌ
بُزَغااااااااتٗاتىوٕٖ ،ؤناضَنااااااااُيإ بااااااااؤ بااااااااىوٌْ
غاااُضنطزايُتًًُنٌ زاْاااا باااُ ضيَبُضاياااُتٌ جاااُْابٌ
غُضؤى باضظاٌْ و ضيَُٓايًًُناٌْ زَ ُلضيَتُوَ.
 ضؤشٍ  2021ٍ8ٍ4يُ ًَاٍُْ بُؾساضٍ نطزٌْؾاْسٍ ٖاوبُؾٌ يُنًَيت ظاْايإْ وَظضاَتٌ
ُٓوقافْ ناضوباضٍ ٓايًين يُ نؤْططٍَ بُ
يُنطُيؿتين َُضجُعًاتٌ عريام يُ ؾاضٍ
َُنهُ ،نُ يُ اليُٕ ضابًتٍُ جًٗاٌْ ًٓػالٌَ
ضيَهدطا بىو ،بُضيَع زنتؤض ذػٔ َىفيت غُضؤنٌ
َاٍ فُتىا وتُيُنٌ ثًَؿهُف نطزو
ُٓدمىٌَُْ باي
تًًَسا باغٌ يُ ثًَىيػيت غُقاَطريٍ ثرتٍ عريام
و ثًَهُوَشياٌْ ضاغتُقًٍُٓ ًَْىإ ثًَهٗاتُنإ
نطزو ضُْس بصاضزَيُنٌ وَى ضاضَغُض خػتُ
ضوو.
ٌ خاٍَ بهُّ،
َاٍ فُتىا ضايطُياْس :زََُوٍَ يُو وتاضَّ يُ ُ ٍَ ًَٓىٍَ بُضيَع ٓاَاشَ بُ غ َ
غُضؤنٌ ُٓدمىٌَُْ باي
ٌَ يُنُّ :ثًَىيػتُ ُٓوَ بعاْني بُضثطغًاضيَيت يُغُض ؾاٌْ َُٖىو اليُنُاُْ( ،فكلكه راع وكلكه مسؤول عن
خاي
ٍ( :
رعيته) ُّٓ ،بُضثطغًاضيَتًُف ظياتط زَنُويَتُ ُٓغتؤٍ ظاْايإ ،يُبُض ُٓوٍَ يُ قىضٓاٌْ ثريؤظ ٖاتىوَ زَفُضَى َ
ًََهٌ تط ُٓوَيُ
قل هل يستوي الذين يعلنون والذين ال يعلنون) ،نُ َُُٓ ٓاَاشَيُ بُوٍَ بُضثطغًاضيَيت ظاْايإ .خاي
ًََِ عريام َُٖيٍُ غرتاتًصٍ ظؤضٍ ُٖيُ ،نُ ثًَىيػيت بُثًساضىوُْوَو ُْؾتُضٍ
نُ زََُوٍَ بُضاؾهاوٍ بً
ضاضَغُضٍ و بُٓبطلنطزٌْ تآًفُ ُضٍ و تُعُغىبٌ َُظُٖبٌ ُٖيُُ ُٓ ،ضْا بُو ؾًَىَ بًَت عريام َطزووَو بُؾإ و
َطىتين ؾاضغتاًُْت و ًََصووٍ ضابطزوو زازٍ ْازات ،بُزاخُوَ ًَٓػتا ُٖغيت ُْٓاًُْت ظؤضَو زَظ اٍ
َُٗي
باي
َاو زَنُُْوَو غُضدمًإ يُغُض عريام و ُيٌ عرياقُُٖ .ضوَٖا
ًٓعالٌَ واف ُٖيُ ؾُوو ضؤش شَٖطٍ نىؾٓسَ بً
ىتًؿٌُ ُٓ :ض مباُْويَت ثًَهُوَشياًَْهٌ واقعٌ و ًَُٖؿُيٌ زضوغت بهُئ ُّٓ ،ضُْس ثًَؿًٓاضَ زَخَُُ بُض
زيسٍ َُٖىواُْوَ:
َات ضازَغيت نُغاًَْو بهطيَت ،نُ بًاُْوٍَ يُغُض ذًػابٌ ثًهٗاتُنإ و ُيٌ عريام
يُنُّ :ضيَطُُْزَئ زَغتُي
َهٌ خؤيإ و بُ ضاوٍ تُلضَفساضٍ غُيطٍ بهُٕ.
َاتُ بهُُْ َىي
ُّٓ وي

24

زووًَّٓ :ساْااُنطزٌْ ٖااُض ٖااُْطاويَو
ببًَتاااا اُ ٖااااااؤٍ ؾااااااًَىاْسٌْ ٖااااااُم و
َاونطزُْوٍَ
ثُضاويَعخػتين َاف و بً
جًاناااااااااضٍْ ياااااا اًَهرتاظإ.غاااااا اًًَُّ:
جُختهطزْاااا اُوَ يُغاااا اُض جًَباااا اُجٌَ
نطزْاااٌ زَغاااتىوضٍ عاااريام بُٖا اَُىو
بُْسو َازَناًُْوَ.
ضىاضًََّ :طاُْوٍَ ٖاَُىو نؤضابُضو
ٓاواضَنااإ بااؤ ؾااىئَ و ظيَااسٍ خؤيااإ،
وَى ًَطلاْاااااااااااااااااا اُوٍَ َااااااااااااااااااااافْ
ٓاغاااااااااايًهطزُْوٍَ زميؤ طافًااااااااااٍ
ضاغااتُقًُٓو ثًَؿاااْسٌْ ًْ اُتجانٌ ي اُ
ضانػاظٍ ٓايٓسٍَ عريام.
َهٌ ؿيتْ
ثًَٓحًَُّ :طلاُْوٍَ َىي
وَقفُ زا رينطاوو ثُضاويَعخطاوَنإ
بؤ خاوٌَْ ضاغتُقًٍُٓ خؤيإ ،نُ
يُضووٍ ؾُضعُوَ جًَطريو وَقف
نطاوٕ..
** يااااااااااااُ  2021ٍ8ٍ9بُبؤْاااااااااا اٍُ
ٌَ نؤضاااااٌ
ٖاتٓااا اُوٍَ غااا اُضٍ غااااااي
يا اُنًَيت ظاْايااااٌْ ٓاااايًين ًٓػاااالٌَ
َاو نطزَوَ.
نىضزغتإ ثُياًََهٌ بً
** زاطةييَيدزاويَم هة يةكيَيت شاىاياىةوة :ئينامي عومةز زةمصي دادثةزوةزي و ٍيَناي ثريؤشي و شاىاشيية
َا خآَُيٌ) يُ بُضواضٍ  2021ٍ8ٍ14يُاليُٕ ْىغُضيَهٌ
زواٍ ُٓوٍَ بابُتًَو بُْاوًْؿاٌْ (بُلضيَع جُْابٌ ٓايُتىي
َُإ ًُٓاٌَ عىَُض نطز
َاو نطايُوَو تًًَسا غىنايُتٌ بُضاَبُض ثًَؿُواٍ زازثُضوَضو خُيًفٍُ َىغً
غًًَُاٌْ بً
َاوزَنُُْوَو
بىو .يُنًَيت ظاْايإ بؤ طتُٓبُضٍ ضيَهاضٍ ثًَىيػت بُضاَبُض ُٓو نُغاٍُْ ُٓو جؤضَ غىنايُتًاُْ بً
غٓىوض زَبُظيَٓٔ بُ جسزٍ يُغُض ًٌََٖ بىوَ ،بؤ ُّٓ َُبُغتُ اليٌُْ ثُيىَْساضٍ ٓا ازاض نطزؤتُوَو بُ ضيَهاضٍ
َاوبىوُْوٍَ بابُتُنُ ْىوغُض يُ ثُياًََهسا زاواٍ يًَبىضزٌْ نطزو
َػاوَ ،نَُرت يُ  10غُعات يُ بً
ثًَىيػت ُٖي
َىيَػيت خؤٍ يُو باضَوَ بؤ ضاٍ ؿيت ضا ُياْس.
ُٖي
ًَٓا زَنُيُٓوَ ًٖض غىنايُتًُى بُضاَبُض ًٓػالّ و ضََعَ ثريؤظَنإ قابًًٌ قبىٍ ًُْو ،وَى
بؤيُ َُٖىو اليُى زي
َُاْاٌْ خؤؾُويػت يُضىاضًَىٍَ ثًؿُيٌ و ياغايٌ و زووض يُ
بُض طيهاضيَو يُ ُٖغت و باوَضلٍ زيٓساضٍ َىغً
َىظايُزَ زانؤنًهاض زَبني.
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** بةياىيامةي يةكيَيت شاىاياىي ئاييين ئيطالمي كوزدضتاٌ بة بؤىةي  12ضاهَةي دامةشزاىدىيةوة
بُْاوٍ خىاٍ بُخؿٓسٍَ ًَٗطَبإ
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َتَفِشَلُوا وَتَذِهَبَ رِحيُكُهِ وَاصِبِزُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِزِينَ )) األنفال.46:
َا َتنَاسَعُوا ف
َهُ وَل
َطِيعُوا اللَّهَ َو َرسُول
((وَأ
ًَازٍ زاَُظضاْسٌْ يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ و  51غاٍَ خعَُت و تًَهؤؾإ يَُُيساٌْ
بُبؤٍُْ غاي
ٓايًين و بعاظٌ ُْتُوَيٌ ،ثريؤظبايًُنٌ ُضّ ٓاضاغتٍُ ُيٌ نىضزو تُواوٍ ظاْاياٌْ بُضليَعٍ ٓايًين زَنُئ.
يُنًَيت ظاْايإ وَى ضيَهدطاويَهٌ ثًؿُيٌ يُ  1970/9/21يٍُُٖ و َُضجًَهٌ تايبُتْ يُ ثًَٓاو خعَُتٌ ًٓػالّْ زؤظٍ
َُنايُتٌ،
ٍَُ باي
َاي
ضَواٍ ُيُنَُإْ خعَُتٌ ظاْاياٌْ ٓايًينْ نؤنطزُْوَيإ يُزَوضٍ يُى ضيَهدطاوزا يُ ؾاضؤضهٍُ ُي
َاٍ نىضزغتإ و يُغُض ضاغجاضزَو غُضثُضؾيت ضاغتُوخؤٍ غُضنطزٍَ ُْتُوَيٌ َُال َػتُفاٍ باضظاٌْ زاَُظضا.
يُشيَط ٓاي
ًَازَ ضايسَ ُيُْني بؤ ُيؿنت بُو ٓاَادمُ ثًؿُيٌ و ٓايًين و ًْؿتًُاٌْ و ُْتُوَيًاٍُْ ضيَهدطاوَنٍُ بؤ
يُّ غاي
َطٍُ نىضزغتاٌْ و ظاْاياٌْ بُضليَعٍ ٓايًينو زانؤنٌ
ًََو يُ خعَُتٌ نؤَُي
زاَُظضاوَ بُضزَواّ زَبني و ،بُ َُٖىو تىاْاو ُٖوي
يُ َافُناًْإو بُضثطغًاضيَيت قؤْاغُنُو ،ثاضيَعَضو زانؤنًهاضٍ ًٓػالّ و ناضٍ ثًؿُيٌ خؤَإ زَبني
ؾاْاظيُنٌ ُوضَيُ بؤ يُنًَيت ظاْايإ نُ وَى ضُتطٍ نؤنُضَوَو غُنؤٍ ضؤٍَ و ناضيطُضٍ و ثًَطٍُ َاُالو ظاْايااٌْ ٓاايًين
يااُ نىضزغاااتإ ،بااُضزَواّ يُخعَاااُت ثااُياٌَ جاااىاٌْ ًٓػااالّو ضيَبااااظٍ نىضزايااُتٌو ًْؿاااتُاْجُضوَضٍ و بااُضَو ثًَؿاااربزٌْ
َااٌ ناضيط اُضٍ ًَ اطلاوَو ب اُ ؾ اًَىاظٍ ثًؿ اُيًاُْ ث اُياٌَ خااؤٍ ي اُبىاضٍ ضانػاااظٍ و
نىضزغااتإو ُٓظَىوُْنااٍُ زابااىوَو ضؤي
ُياْاااااسووَ ،بؤيااا اُ يًَطَؾااا اُوَ
زؤظيٓااااااااا اُوٍَ ضاضَغااااااااا اُض
خًَطاتاااطو مشاااىيًرت نااااض يُغا اُض
خىاظياااضئ ذهىَ اُتٌ ٖ اُضيَِ
ضانػاااااااظٍ و ضيَهدػااااااتُٓوٍَ
ٓااااااوضلٍ جاااااسيرت يااااُ اااااىظَضاٌْ
ظاْايااااااٌْ ٓاااااايًين بُتايباااااُتٌ
بًَااااات يااا اُ ثاضاغاااااتين ٓاااااايني و
َاياااااااااا اُتٌ و
ٓااااااااااااايًين و نؤَُي

ٖااااااااااُْطاوَناٌْ ثاااااااااااطؤشٍَ
زاٖات و خُضجًُنإ بهاات و
َاتًااااااااااااإ بُ ؿاااااااااااايت و
ٖاوي
َجؿااايت ظاْاياااإ
بساتا اُوَو ،ثاي
عُقًاااااااسَو غااااااآىوضو بااااا اُٖا

ناااااىضزٍ و ضَوؾاااااٌ زيٓاااااساضٍ

َطااااااٍُ
ُٓخالقًااااااُناٌْ نؤَُي
يُُٖضيَِ.
ًَُإ بُوٍَ نُ
يازَو خؤؾراي
ويَطلاٍ ؾاْاظٍ نطزمنإ بُّ
ٌَ ظاْايإ يُ ضابطزوو و ًَٓػتازا بؤ خعَُتُ
َبػتني ،ضؤي
تا ٓاغتًَهٌ ظؤض تىاًْىَاُْ بُ ُٓضنٌ غُض ؾامنإ ُٖي
ٌَ فُتىا يُغُض ُٖضزوو ٓاغيت ٓايًٓجُضوَضٍ و ُْتُوَيٌ يُغُضتاغُضٍ نىضزغتإ بُضظ
بُضزَواَُناًْإ و ُٖضوَٖا ضؤي
َطُو بُضَو ثًَؿربزٌْ يُنًَيت ظاْايإو ٖؤؾًاضٍ
ٌَ طْطًإ ُٖبىوَ يُ ٓاضاغتُنطزٌْ نؤَُي
زَضْطخًَٓني ،نُ ضؤي
َىيَػتو ُْٖطاوَ ُْتُوَيٌ و
َجؿيت ُٖي
َاونطزُْوٍَ ًَاْطلَوٍو بُضَْطاضبىوُْوٍَ تىْسضلَوٍ و ثاي
َايُتٌو بً
نؤَُي
ًْؿتُاًُْنإُٖ ،ضوَى زضوضز بؤ ًاٌْ غُضجُّ ظاْاياٌْ نؤضهطزوو بُتايبُت ُٓواٍُْ بُٖؤٍ ظايطؤغٌ نؤضؤْا وَفاتًإ
نطزووَ زًََْطئ.
َبصاضزٌْ ُٓدمىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عريام ْعيو زَبًُٓوَ ،نُ ٓىًََسَإ وايُ
ًَازٍ يُنًَيت ظاْايإ يُوازٍَ ُٖي
ٖاونات يُ ٍَُ غاي
ُّٓ ثطلؤغُيُ بُباؾرتئ ؾًَىَ بُضليَىَ بضًَتو ،نىضزغتإ بُضَو ٓايًٓسَيُنٌ ُؾرتو ثطل ٓىًََستط بُضيَت ،يُو ضىاضضًَىَزا
َىيَػتُناًْإ بُ وضزٍ جُخت
َاتُنُيإ يُ وتاضو ُٖي
ًَٓائ َاَؤغتاياٌْ ٓايًين يُ ُٓدماٌَ خُخمؤضيإ بؤ ٓاينيو ٍُو وي
زي
َطُ
ٌَ نىضزو بطايُتٌو ثًَهُوَشيإو ضيَع طتين ًَْى نؤَُي
يُغُض ثًَىيػيت يُنطيعٍو تُبايٌ اليُُْ غًاغًُنإ و ًَْى َاي
زَنُُْوَ .زووباضَ ُّٓ يازَ يُ َُٖىو اليُى ثريؤظ زَنُئ و ،بُ ًٖىاٍ ٓايًٓسَيُنٌ ُفو ثطل يُ ٓاؾيت و بطايُتٌ بؤ
نىضزو نىضزغتإ ،خىاٍ ُوضَ ثؿتًىاٌْ َُٖىوإ بًَت و ُّٓ ثُتاو ُْخؤؾًُف بُنؤتا بًَت.
يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ
2021ٍ9ٍ20

** هة ثةياميَلدا هةضةز ٍةهَبرازدىةكاىي ئةجنومةىي ىويَيةزاٌ يةكيَيت شاىاياٌ داواي يةكسِيصي هة اليةىة ضياضيةكاٌ دةكات
َدؤؾهُضَو
َاٍ فُتىا ضايطُياْس :ظيازبىوٌْ نىضغًًُناٌْ نىضز زي
ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ13غُضؤنٌ ُٓدمىوٌَُْ باي
َبصاضزُْزا غُْط و ثًَطٍُ نىضز يُ بُغسا بًَُٖعتط زَنات ،ناضيطُضيٌ طْطٌ زَبٌَ يُغُض
بًَُٖعبىوٌْ نىضز يُو ُٖي
ثًَطُ و ٓايٓسٍَ نىضز و نىضزغتإ و زَبًَتُ فؿاضيَهًـ يُغُض ُْياضاٌْ نىضز ،يُواُْيـ جًَبُجًَهطزٌْ َازَ
زَغتىوضيًُ ثؿتطىيَدطاوَناٌْ عًَطام ،بُتايبُت َازٍَ  ٍ140تايبُت بُ ْاوضُ زابلطيَٓطاوَناٌْ باؾىوضٍ
نىضزغتإ .وَ ضايطُياْس :يًَطَوَ زاواناضئ ناض بؤ نًَؿٍُ نىضزو نىضزغتإ بهُٕ ،نطاغٌ ذعبايُتٌ تُغو يُ
َىيَػت بٔ يُ ثًَٓاو ُيؿنت بُ ؿت َافُ زَغتىوضيًُنإ ،زاواناضيؿني بؤ
خؤيإ بهُُْوَو يُنسَغت و يُنُٗي
َبصاضزٌْ زاٖاتىو ،نىضزو نىضزغتاًْإ يُ ْاوضُ نىضزغتاًًُْناٌْ زَضَوٍَ ًٓساضٍَ ُٖضيَِ ،بُ يُى يًػت
ُٖي
زاببُظٕ.
َاو نطزَوَو ضا ُياْس :ثطل
** ضؤشٍ  2021ٍ10ٍ17بُبؤٍُْ ٖاتُٓوٍَ َاْطٌ َُويىوز يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ بً
َُاْإ بُ ؿيتو نىضزغتاًْإ بُ تايبُتٌ زَنُئُٖ ،ظاضإ
بُزٍَ ثريؤظبايٌ ُضٌَ خؤَإ ٓاضاغتٍُ غُضجُّ َىغً
َاويـ بؤ ًاٌْ ثانٌ ثًَغَُبُض(زضوزٍ خىاٍ يُغُض بًَت) زًََْطئ ،نُ بىوَ َايٍُ ضَمحُت بؤ َُٖىو
زضوزو غً
زوًْاو َطؤظايُتٌ بُ ؿيت.
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** هة ضةز ثيَشييازي يةكيَيت شاىاياٌ ضةزؤكي حلومةتي ٍةزيَه وةشازةتة ثةيوةىدازةكاٌ زادةضجيَسيَت بؤ كسدىةوةي
شاىلؤيةكي ئيطالمي هة كوزدضتاٌ

يُ نؤبىوُْوٍَ ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ29يُنًَيت ظاْايإ زيساضيَهٌ طْطٌ يُ ُ ٍَ ضيَعزاض َُغطوض باضظاٌْ غُضؤنٌ
ذهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ُٓدماَساو بُ َُبُغيت بُضَو ثًَؿربزٌْ ضَوؾٌ ٓايًين و خعَُتٌ ثرتٍ بىاضٍ
ٌ يُو
ظاْػتُ ؾُضعًُنإ و ثًَطُياْسٌْ نازضٍ ٓايًين يًَٗاتىو ضُْس ثًَؿًٓاضيَهٌ خػتُ بُض زيسٍ بُضيَعيإ ،يُن َ
ثًَؿًٓاضاُْ نطزُْوٍَ ظاْهؤيُنٌ ًٓػالٌَ بىو يُ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ .خؤؾبُختاُْو بُ غىثاغُوَ ضؤشٍ
 2021ٍ12ٍ7يُ ْىغطاوٍ فُضٌَ شَاضَ (ُٓ )15273دمىٌَُْ وَظيطإ يُغُض ضاغجاضزٍَ غُضؤنٌ ذهىَُتٌ
َاو تىيصيُٓوٍَ ظاْػيت نطزووَو تًًَسا زاوا زَنات ناضٍ
ُٖضيَِ ْىغطاويَهٌ ٓاضاغتٍُ وَظاضَتٌ خىيَٓسٌْ باي
ثًَىيػت ُٓدماّ بسَٕ بؤ نطزُْوٍَ ظاْهؤيُنٌ ًٓػالٌَ يُ نىضزغتإ.
يُ ْىغطاوَنُ ٖااتىوَ :غاُباضَت باُ
زاواناضٍ (يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓاايًين)
ي اُ ًَاااٌْ زيااساضٍ تايب اُتًإ يُ اُ ٍَ
بُضيَع جاُْابٌ غاُضؤنٌ ُٓدمىَاٌُْ
وَظيطإ ياُ ضيَهاُوتٌ 2021ٍ9ٍ29
تايبااُت بااُ (نطزْااُوٍَ ظاْهؤيااُنٌ
ًٓػالٌَ يُ ُٖضيٌَُ نىضزغاتإ) باؤ
ٓاااااُّ َُبُغاااااتُ يُغاااااُض فاااااُضَاٌْ
جااُْابًإ :نااااضٍ ثًَىيػااات ٓااُدماّ
بسَٕ بُ َُٖاُْٖطٌ يُ ُ ٍَ ُٖض يُى
يااُ (وَظاضَتااٌ ٓااُوقاف و ناضوباااضٍ
ٓااااايًين)و (وَظاضَتااااٌ ثالْااااساْإ)و
(ياااااُنًَيت ظاْايااااااٌْ ٓاااااايًين) باااااُ
زيطاغااُتهطزٌْ ٓااُّ بابُتااُو زواتااط
بُضظنطزْاااااااااااا اُوٍَ ضاغااااااااااااااجاضزَو
ًَهاااااًْعٌَ ىدماااااو بااااؤ جاا اٌَ باا اُ
جًَهطزٌْ زاواناضٍ ٓاَاشَ ثًَهطاو.
َجؿت بُ بلط ٍُ
ؾايٌُْ باغُ ثاي
ْؤيُّ يُ َاززٍَ ضىاضٌََ ثُيطلَو و
ثطؤ طاٌَ خؤٍ يُنًَيت ظاْايإ
وَى ُٖغتهطزٌْ بُ ناضٍ ثًؿُيٌ
و خعَُتًَهٌ ُوضَ بُضاَبُض ٓاينيْ
ُْتُوَو ًْؿتُإ ،وَ ثًَطُياْسٌْ
ظاْاو َاَؤغتاٍ ٓايًين يُ ظاْهؤيُنٌ تايبُمتُْسٍ ًٓػالٌَ نىضزغتاٌْ ٓاَادمٌ بىوَ يُو ثًَٓاوَ ُْٖطاوٍ جسٍ
بًَٓت ،بُغىثاغُوَ غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ُٖضيَِ بُو بطلياضٍَ ٓىًََسٍ ظؤضٍ الٍ يُنًَيت ظاْايإ يُ بىاضٍ
خعَُتهطزٌْ ضَوؾٌ ٓايًين و ظاْػيت ًٓػالٌَ زضوغتهطزووَ.
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** يةكيَيت شاىاياٌ بسيازي كسدىةوةي شاىلؤيةكي ئيطالمي هة كوزدضتاٌ بةٍةىطاويَلي طسىط وةضف كسد
ضؤشٍ 2021ٍ12ٍ15
بُغُضثُضؾاايت ب اُضيَع ز.
عباااااسام َااا اُال وَيػاااااٌ
غُضؤنٌ يُنًَيت ظاْايإ
نؤبىوْاااااُوٍَ فطاواْااااااٌ
غاا اُضنطزايُتٌ يااااُنًَيت
ظاْايااااااإ ياااا اُ باضَ اااااااٍ
َُنتااااُبٌ تااااُْفًعٍ يااااُ
ؾاااااضٍ ٖاا اُويًَط باا اُضيَىَ
ًََو
ضىو ،نُ تًًَاسا نؤَاُي
ٌَ
ثطغٌ ثُيىَغت بُ ناضٍ ثًؿُيٌ و ظاْاياإ و ضَوؾاٌ ٓاايًين و ُْٖاسٍَ باباُتٌ طْطاٌ ياُنًَيت ظاْاياإ ياُ غااي
 2021تاااوتىٍَ نااطا ،يُواْ اُف بطلياااضٍ نطزْ اُوٍَ ظاْهؤي اُنٌ ًٓػااالٌَ ي اُ نىضزغااتإ ب اُ ف اُضَاٌْ ب اُضيَع َُغااطوض
باضظاٌْ غُضؤنٌ ذهىَُت ُٖضيَِ .نُ يُغاُض خىاغات و ثًَؿآًاضٍ ياُنًَيت ظاْاياإ ياُ ضؤشٍ  2021ٍ9ٍ29يُ اُ ٍَ
غ اُضؤنٌ ُٓدمىَ اٌُْ وَظيااطإ خطاي اُ ضلوو ٖ ،اُض ي اُو غااؤْطُوَ نؤبىوْ اُوَ ب اُ غااىثاؽ و ثًَعآًْ اُوَ بطلياضَن اٍُ
َدؤؾٌ و جًٌَ ٓىًََسٍ ظؤضٍ ظاْايإ ،باؤ ٓاُّ َُبُغاتُ
غُضؤنٌ ذهىَُتٌ ُٖضيٌَُ بُضظ ْطخاْس ،نُ بؤتُ َايٍُ زي
ُْطُؾُو فتى ؤٍ تًَطو تُغٍُ بُ ٓاَادمٌ زياضيهطزٌْ ًَهاًْعّ و غرتاتًصٍ ثُيىَغت يُو باضَوَ نطا.
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** زؤذي 21ي22ي 2222هة ضةز بسِيازي الداىي دةضتةواذةكةي ىيَو زيَصماٌء ئةدةبي كوزدي يةكيَيت شاىاياٌ ثيَصاىيييَم ئازاضتةي
وةشزاةتي ثةزوةزدة كسد.
زواٍ ُٓوٍَ زَْطىباغٌ ُٓو زَغتُواشَيٍُ يُ
نتًَيب ظَإ و ُٓزَبٌ نىضزٍ ثؤيٌ زَيُّ نُوتُ
َايُتًُنإْ بىوَ َايٍُ ًْطُضاٌْ و
ًَْى تؤضلَ نؤَُي
َُإ ،يُنًَيت ظاْايإ
بطيٓساضبىوٌْ ُٖغيت َىغً
يُ ُ ٍَ بُضيَع وَظيطٍ ثُضوَضزَ يُغُض خُت بىو بؤ
ُٓوٍَ بتىاْسضٍَ بُ ظووتطئ نات ُّٓ
زَغتُواشَيُ البسضيَت.
خؤؾبُختاُْ ُٖض ظوو وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ يُغُض
ُّٓ بابُتُ ناضٍ ثًَىيػتًإ نطزو ضووْهطزُْوَو
بطلياضٍ الزاٌْ ُٓو بلط ُو زَغتُواشٍَ زَضنطز.
زواٍ ُّٓ بطياضَو وَى ثًَعاْني يُنًَيت ظاْايإ بُ
ْىغطاويَو غىثاؽْ ثًَعاًْين ٓاضاغتٍُ
وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ نطزو ُّٓ ُْٖطاوٍَ وَظاضَتٌ
َُاْإ و بُجًًََٗٓاٌْ
وَى ضيَع طتٔ يُ ُٖغيت َىغً
خىاغيت يُنًَيت ظاْايإ بُضظ زَْطخًًََٓت.

** هة ضةز الفاوةكةي ٍةوهيَس يةكيَيت شاىاياٌ ثةياميَلي بوَاو كسدةوةو زايطةياىد :داوا هة ٍةموواٌ دةكةيً وةن ئةزكيَلي
ئاييينء ئييطاىي بة ثري هيَقةوماواىةوة بضً و بة طياىي ٍاوكازي و كؤمةكي كسدٌ خةو و خةضازةتي شياىويَلةوتوواٌ كةو
بلةىةوة
بُٖؤٍ الفاوَنٍُ بُضَبُياٌْ ضؤشٍ  2021ٍ12ٍ17نُ بىوَ ٖؤٍ يًَهُوتُٓوٍَ ظياٌْ ظؤضٍ ًاٌْ و َاززٍ،
َاو نطزَوَ ٍَُُٓ ،خىاضَوَ زَقُنُيُتٌ:
يُنًَيت ظاْايإ ثُياًََهٌ بً
بُْاوٍ خىاٍ بُخؿٓسٍَ ًَٗطَبإ
َى الِبِزِّ وَالتَّقِوَى) املائدة2:
(وَتَعَاوَنُوا َعل
زواٍ ُٓوٍَ ؾُوٍ ضابطزوو بُٖؤٍ ُٓو ؾُثؤيُ باضاُْ بُ خىضلٍَ ضووٍ يُ ْاوضُناٌْ نىضزغتإ و بُتايبُت
ُٖويًَطٍ ثايتُخت نطز ،بُزاخُوَ بىوَ ٖؤٍ الفاو و ظَضَضو ظياٌْ ظؤضٍ ًاٌْ و َاززٍ و تًَهضىوٌْ ظؤض ؾىيَين
ؿيت و تايبُتٌ.
بُو بؤُْوَ ثطغُو ٖاوخٌَُ خؤَإ ٓاضاغتٍُ خاُْوازٍَ بُضنُوتىواٌْ الفاوَنُ زَنُئ و ٓىًََسَإ وايُ خىاٍ
َُٓوايٌ بُ نُؽ و ناضيإ ببُخؿًَتُٓ ،واُْؾٌ ظياٌْ َاززيإ بُضنُوتىوَ،
ُوضَ ثًٍُ ؾُٖازَتًإ ثٌَ بسات و زي
خىاٍ ُوضَ بُخًَط بؤيإ قُضَبىو
بهاتُوَ.
ٖاااااااُض يًَطَؾاااااااُوَ زاوا ياااااااُ الياااااااٌُْ
ثُيىَْسيساضو خىاثًَساوإْ خًَطخىاظإ
و ضيَهدااطاوَ خًَطخىاظيًااُنإْ ٖااَُىو
الي اُى زَن اُئ وَى ٓ اُضنًَهٌ ٓااايًينْ
ًٓٓػاااااااٌْ باااا اُثًٌَ تىاْااااااا ٖاوؾاااااااٌْ
ذهىَُت بُ ثري يًَكُوَاواُْوَ بضْٔ بُ
ًاٌْ ٖاوناضٍْ نؤَُنٌ ناطزٕ خاُّْ
خُغااااااااضَتٌ ظياًًَْهااااا اُوتىوإ نااااا اُّ
بهُُْوَ.
ُٖض يًَطَؾُوَ زاوا يُ ظاْايااٌْ باُضيَعٍ
ٓايًين زَنُئ بُضزَواّ بٔ يُ ٖاْاساٌْ
َو بااااااؤ ثؿااااااتًىاٌْ ثطؤغاااا اُنُو
خاااا اُي
نؤَاااُنٌ نطزْااااٌ يًَكاااُوَاوإ و ظيااااإ
يًَهُوتىوإ.
خااىاٍ اُوضَ ٖاَُىو الياُى بجاضيَعيَااتْ
نىضزغااااتإْ زَضَوٍَ نىضزغاااااتاًْـ
َا بًَت.
ثاضيَعضاو و زووضَ بُي
ياا اُنًَيت ظاْاياااااٌْ ٓااااايًين ًٓػااااالٌَ
نىضزغتإ
2021ٍ12ٍ17
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لةرووي راطةياندن و رؤشنبريي و ضاثةمةنيء ثؤستةري ميديايي
َاونطزُْوٍَ ثُياٌَ ثُيىَغتْ فُتىاْ بابُتْ
َُُتٌ ٖؤؾًاضٍْ بً
بُ بُضزَواٌَ ضا ُياْسٌْ يُنًَتِ ظاْايإ يُضيٌَ ُٖي
َجُضلٍ فُضٌَ يُنًَيت ظاْايإ و
ٌَ زاوَ يُ ضيٌَ َاي
َاو نطزؤتُوَُٖ ،وي
زمياُْو غؤؾًاٍ ًَسيا ضُْسئ بابُتٌ طْطٌ بً
ٌَ ُٖواٍَْ ضاالنٌ
َايُتًُنإ ببًَتُ ٓاويٍَُٓ ُياْسٌْ ضاالنًُنإ و ضووَاي
ثُيضٌ (ظاْايإ ًَسيا) يُ تؤضلَ نؤَُي
غُضجُّ يكُناٌْ يُنًَيت ظاْايإ يُ نىضزغتإ.
َىيَػتُناٌْ َُنتُبٌ تُْفًعٍ يُغُض
َاونطزُْوٍَ ثؤغتُضٍ ًَسيايٌ و ُياْسٌْ ثُياّ و ُٖي
ُٖضوَٖا بُضزَواّ يُضيٌَ بً
ٌَ زاوَ يُنات و زَضفُتٌ خؤٍ يُٓاغت قؤْاغُنُ بًَت ،بؤ ُٓوٍَ
زؤر و ثطغُ ٓايًينْ ًْؿتُاٌْ و ثًؿُيًُنإ ُٖوي
َىيَػت و تايبُمتُْسٍ
ضاٍ ؿيت بعاًَْت يُنًَيت ظاْايإ وَى ضيَهدطاويَهٌ ثًؿُيٌ ٓا ازاضٍ زؤخُناُْو خاوَٕ ُٖي
خؤيُتٌ.
َُاْإْ بُخؿًين ٓىًََسْ نَُهطزُْوٍَ
يُاليُنٌ تطَوَ ُٓو ثؤغتُضو ثُياَاُْ بؤ ًَٖىضنطزُْوٍَ زَضووٌْ َىغً
َاتًإْ ًاٌْ َُٖاُْٖطٌْ
ٌَْ تطؽ يَُُٖبُض ُٓو ثُتا ُْخىاظضاوَو ،بؤ واقعٌ ىظَضإْ زؤخٌ ٓابىوضٍ ٖاوي
زووي
َجؿيت ثطؤغٍُ
ضؤذًُتٌ بطايُتًُوَ ضؤَيًَهٌ ُوضَيإ ًَطلاوَو جًَطٍُ خؤيإ طتْ بىوٕ بُ ُٖويَين ثاي
َطُ.
بُضَْطاضبىوُْوٍَ نؤضؤْاو ٖؤؾًاضنطزُْوٍَ نؤَُي
َايُتٌ
َجُضلٍ فُضٌَ (ظاْايإ) بُ بُضزَواٌَ ضاالنٌْ بابُتٌ جؤضاوجؤضٍ ٓايًينْ ضؤؾٓبريٍْ نؤَُي
يُ َاي
ٌَ طْطْ ثُيىَغت بُ ضَوؾٌ ٓايًين يُ
َاونطزُْوٍَ فُتىاو بُيآْاَُو ُٖواي
َاونطاوُْتُوَ َُُٓ ،ويَطلاٍ بً
بً
نىضزغتإ.
ٌَ زاوَ يُغُض ثطؽ و بابُتُ ُضّ و
َاوَ َاوَف يُ ضيٌَ غًًُٓاضو ثاًٌََْ و خىيٌ جؤضاوجؤض يُنًَيت ظاْايإ ُٖوي
ٖاوضُضخُنإ ضاالنٌ تايبُت ُٓدماّ بسات و شَاضَيُنٌ بُضضاو يُ ظاْاياٌْ ٓايًين بُؾساضٍ ثَِ بهات.
ٌَ زاوَ ضُْس نتًَبًَو ضاث بهات و وَ غُض يُْىَّ ؤظاضٍ (ثُياٌَ
ُٖوضَٖا يُ ضووٍ ضاثًَُُُْوَ يُنًَيت ظاْايإ ُٖوي
ظاْايإ) ب ُ غتايٌ و ؾًَىاظيَهٌ تايبُتُوَ زوو َاْط جاضيَو زَض بهات ،نُ َُُٓف ناضزاُْوٍَ ظؤضو طْطٌ بُغُض
ضيَطَوٍ ضؤؾٓبريٍ و ُياْسٌْ ثُياٌَ ظاْايإ ُٖبىوَ.
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بابةتي شاىطيتء فيقَيء ثةزوةزدةييء زؤشيبريي
ٌَ ضابطزوو يُ غاييت ظاْايإ بُ بُضزَواٌَ بابُتٌ ظاْػيت و ؾُضعٌ و فهطٍ و ٖؤؾًاضٍ و ثُضوَضزَيٌ و
يُغاي
َطَُُُٓ ،ف بُؾًَهُ يُ
َاونطاوُْتُوَ ،بُ ٓاَادمٌ ُياْسٌْ ثُياًََو بُ خىيَُٓضإ و نؤَُي
ًََصوويٌ و َُُٖجؤض بً
ٓاَاْخ و خىاغيت يُنًَيت ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ ،نُ ُٖوٍَ زَزات خاٍَُ ضَْطًين ظاْاياٌْ ٓايًين
يُ ٓاويٍَُٓ ضا ُياْسٌْ يُنًَيت ظاْايإ ضَْطبساتُوَو غاييت فُضٌَ ببًَتُ ْىوغني و زَضبطليُٓناًْإ.
َاو زَنُيُٓوَ،
بُ غىثاغُوَ يًَطَزا وَى يُبُضضاو طتْٔ ثًَعاْني بُؾًَو يُ ْاوًْؿاٌْ وتاضَنإ و ْاوٍ ْىغُضإ بً
ُٖض نُؽ ٓاَادمٌ ُٖض ْاوًْؿاًَْو بًَت ،يإ غىوز يُ بابُتًَو وَضبططيَت ،زَتىاَِْ غُضزاٌْ غاييت فُضٌَ
يُنًَيت ظاْايإ ( )www.zanayan.orgبهات يُ بُؾٌ وتاضو بريوضلا ْاوَضؤنُنٍُ زَغت نُويَت.
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د.جعفر گوانی
دەربارەی گرفتی پاشماوەی قوربانی
د .حەسەن خاليد موفتی
قوربانی کردن بە(مەڕ) تەنها بۆ يەک کەس دەبێت نەک بۆ
تەواوی خانەوادە
مامۆستا کەمال ئەمين گوڵپی
يادی کێ دەکەی؟
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
کێشە لەفەتوا نيە بەڵکو کێشە لەو تێگەيشتنەيە بۆ فەتواکان
دەکرێت!
مەال ئيدريس ژاڵەيی -كەالر
سەری ساڵی کۆچی وەرچەرخان و داهێنان
عبدالرحيم احمد
لەڕاستيدا کامەيە قەيران؟ بۆچی ئەنجومەنی بااڵی فەتوا؟
ئازاد محمد بەرگركەيی
"الوالء والبراء"بابەتێکی ئێجگار گرينگ و،پەراوێزخراو
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
ئەنجومەنی بااڵی فەتوا بناسن چــيتر گـــــول ـە بــــــەتاريكيەوه
مــــەنێن!!
د.جعفر گوانی
شەڕ لە ئەفغانستان تۆز لە کوردستان
ئازاد محمد بەرگركەيی
جياوازی نێوان ئيمان و ئيسالم
مامۆستا کەمال ئەمين گوڵپی
ناوت باهەرناوی باوکت بێت و شکۆی دايکشت بپاڕێزە
يەکێتی زانايانی ئايينی ئيسالمی کوردستان قوتابخانەی مەال ئيدريس ژاڵەيی -كەالر
پێگەياندنی کاديری سەر ڕاست و ئەمين و چاالک
مەال سەالحەدين باقر
شکۆی زانايان لە گەروی کۆمەڵگەی کوردەواريدا
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
يەكێتی زانايان  52ساڵ خزمەتی ئايينی و نەتەوهيی
ئازاد محمد بەرگركەيی
مەترسيەکانی گەندەڵی ئيداری
گرنگی بەژداريكردن لەپرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
د .حەسەن خاليد موفتی
وەاڵمێک بۆ نا قورئانيەکان لە سەرەتای رەبيعی داڵندا
مامۆستا کەمال ئەمين گوڵپی
ژيانی نەمری لە بەخشيندايە
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
بۆچی پێويستيمان پێغەمبەرە (درودی خوای لێ بێت)؟
مەال ئاراس رواندوزی
يادێک بۆ شانازی يادەکان
مەال سەالحەدين باقر
لە يادی لە دايک بونی پێغەمبەری پێشەوادا
ئازاد محمد بەرگركەيی
جياوازييە جەوهەريەکانی نێوان ئێمەو هاوەاڵنی پێغەمبەری خوا
درودی خوای لەسەربێ
ُ
د .حەسەن خاليد موفتی
ِكری ال َمولِ ِد ال َّشريف ث َّم نقو ُل في ِە َنظما
ُنبار ُ
د لٲل َّم ِة اٳلسالمية ذ َ
مامۆستا کەمال ئەمين گوڵپی
يادی مەولود لەنێوان ئەسڵ و جێکەوتەدا
د .عبدهللا مەال وەيسی
زانايانی ئايينی و خزمەتی ئاوێتە بە هەڵوێستی كوردانە
مەال دلشاد شمس الدين باڵەكی
جياوازی نێوان (پێغەمبەرايەتی و پاشايەتی)
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د.عمر مەال حسن مرۆ
مەال ئيدريس ژاڵەيی -كەالر
د.جميل ع ی سورچی

مەالی كوردو هەڵوێستی نەتەوهيی و پرسە نيشتيمانيەكان
مەالی کورد شوناسو پێگەو تايبەتمەندی و هەڵويست و خزمەت
ئامانجی پەرستشەکان و پاڵفتەکردنی دەروون و رەفتار
مەالی كورد و هەستی نەتەوايەتی و پاراستنی ک توری کوردی
ڕۆڵی مەالی کورد و حوجرە لە مێژووی کوردستان دا
رۆڵی حوجرهو زانای كورد لەخزمەتكردنی خاد و خەڵكی
كوردستاندا
مەال م حم محمد ساڵح
پێگەی مەالی كوردو خزمەت و خۆشەويستی لەناو كۆمەڵگە
د.جەعفەر گوانی
مەالی کورد :ناسينی شوناس و پارێزگاريکردن لە ناسنامە
مەال حسن خۆشناو
مامۆستای ئاينی لە نێوان زانای ئاينی و مەالی ئاينی دا
مەال ئاراس رواندوزی
مەالی کورد لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا
ئازاد محمد بەرگرکەيی
ئيسالم و پتەوکردنی بنەماکانی چاکسازی و چاکەکاری
م .محمد مەال محمود تاوگۆزی
ئێستا و ڕابردووی (مەال) لە كۆمەڵگەی كورديدا
سزای ستەمکاران لە دونيادا
مەال دلشاد باڵەکی
مەالی کوردو گوتاری ميانڕەوی
مەال عەبدوڵال شێركاوهيی
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** ئامازي تايبةت بة كؤضلسدىي شاىاء مامؤضتاياىي ئاييين هة ضاهَي 2222
َهٌ
ٌَ  2021ضيَو ( )74ظاْاو َاَؤغتاٍ ٓايًين وَفاتًإ نطزووََُُٓ ،ف بؤ ظاْاياٌْ ٓايًينْ خُي
بُ زاخُوَ غاي
َُإْ يُنًَتِ ظاْايإ نؤغتْ نُيًًََٓهٌ ُوضَو يَُُٖإ نات بؤ َُيساٌْ ًٌُٖٓ ظاْػتْ ؾُضيعُتْ
َىغً
خعَُتٌ ًَٓبُضو ًَرطابْ َع ُوت خُغاضَتًَهٌ َُظُْو ثطل نطزُْوٍَ ؾىيًَٓإ ُٓغتَُُ!..
ٌَ  2021واتُ يُ
ُٓواٍُْ ويَُٓيإ يُ خىاضَوَ زاْطاوَُٓ ،و ظاْاْ َاَؤغتا ٓايًًٓإُْ نُ يُ َاوٍَ ًَْىإ غاي
 2021ٍ1ٍ1تا  2021ٍ12ٍ31بُٖؤناضٍ جًا جًا نؤضٌ زوايًإ نطزووَ ،يُواُْ ُْٖسيَهًإ بُٖؤناضٍ ضىوُْ ًَْى
َاّ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضيإ واتُ (َ )47اَؤغتاٍ ٓايًين بُ ٖؤٍ
تَُُْٕ بُٖؤٍ ُْخؤؾٌ زضيَصخايُُْوَ بىوَ ،بُي
ُْخؤؾٌ ظايطؤغٌ (نؤضؤْا) ًاًْإ يُزَغت زا.
يُنًَتِ ظاْاياٌْ ٓايًين ًٓػالٌَ نىضزغتإ يُ ناتْ غاتٌ يُزَغتسإْ نؤضباضبىوٌْ ُٖض يُى يُو َاَؤغتا
بُضيَعاُْ ثطغُْاَُو ٖاوخٌَُ تايبُتٌ خؤٍ بؤ خاُْوازَو نُؽْ ناضيإ زَضبطليىَو يُ غاييت فُضٌَ يُنًَتِ
َجطغنيْ
َاونطاوَتُوَ َُُٓ ،جطُ يُوٍَ يُ ناتٌ ُْخؤؾبىوٌْ بُؾًَهًإ يُنًَتِ ظاْايإ يُ ُٖواي
ظاْاياًْـ بً
ناضٓاغاٌْْ ٖاوناضٍ زضيَغٌ ُْنطزووَو بُضزَواّ يُ خٌَُ تُْسضوغيتْ غُالَُتٌ ظاْايإ زابىوَ.
َػؤظيُناٌْ ُٓو ظاْا بُضيَعاٍُْ وَفاتًإ نطزووَ ،ضا ُياْسٌْ
بُ ٓاَادمٌ بُظيٓسوو ًَٖؿتُٓوٍَ خعَُتْ زي
َاوٍ
ٌَ زاوَو ويَُٓو ْاوو و بُضواضٍ وَفاتْ ؾىيَين ًْؿتُجَِ بىوًْإ تؤَاض بهاتْ بً
يُنًَتِ ظاْايإ ُٖوي
بهاتُوَ بؤ ُٓوٍَ يُ ُٓضؾًفْ الٍ خُخمؤضاٌْ بىاضٍ ظاْػتْ ؾُضيعُت ثًَطُو ْاوباْطًإ بُ زضَوؾاوَيٌ يُ
غُض الثُضلَناٌْ ًََصوو مبًًََٓتُوَو يُ ياز ُْنطئَ.
ٌَ ضابطزوو نؤضٌ زوايًإ نطزووَ ،بؤ
وَفاتٌ ُٓو ضيَصَ ظؤضٍَ ظاْاو َاَؤغتاياٌْ ٓايًين نُ يَُاوٍَ يُى غاي
َطٍُ نىضزغتإ نُيًًََٓٔ و بؤؾايًُنٌ ُوضَيُ يُبُض زوو ٖؤناض:
نؤَُي
َهُ زيٓساضو خىاْاغُ
َهى ُٖض يُنُو بُثًٌَ ٓاغت و ثًَطٍُ خؤٍ يُو خُي
يُنُُّٓ :وإ تُْٗا يُخؤيإ ْاضلؤٕ بُي
زَضلوا ،نُ وَى َؤّ بؤ خؤيإ زَغىتإ و ضوْانًإ زَزايُ زَوضوبُضو بَُرياتٌ ثًَغَُبُضاُْ ضؤؾٓايًإ يُ زَضووٕ و
َُاْإ زضوغت زَنطز ،بُ وَفاتًإ ضطايُى يُزوًْاٍ ضوْانٌ َرياتٌ ثًَغَُبُض (ز.ر) زَنىشيَتُوَ.
ُٖغيت َىغً
زووَّ :بُزيٌ و جًَططَوَيإ ًُْ يإ نَُُْ يُ ًَٓػتازا ٓاغإ ًُْ ؾىئَ و ثًَطُيإ ثطل بهطيَتُوَ ،بؤيُ يُ ٓايٓسٍَ
ٌ و ثطلنطزُْوٍَ
ضَوؾٌ زيٓساضٍ و ناضواٌْ ظاْػيت و ٓاضاغتٍُ باْطُواظٍ ضاغتُقًُٓ جًَطُْ نُيًًَٓإ زياض زَب َ
ٓاغإ ًُْ.
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ليصتى ناوي زاناء مامؤشتاياني ئاييهى كؤضكردوو  -شالَي 2021
بةزوازي وةفاتلسدٌ

هق

ذ

ىاوى ضياىى

1

واوؤغتا وةال عبساهلل حمىس ِةضتةلي

2021/1/2

ضاٌية

2

واوؤغتا وةال غيس عمي باكوضواٌي

2021/1/5

ظاخؤ

3

واوؤغتا وةال عبسالمة ععيع ئاكؤيي

2020/1/8

ِةوليَط

4

واوؤغتا وةالوعاظ شعباُ كةوةكي

2021/1/11

زِوك

5

واوؤغتا وةال غةضزاض حػني

2021/1/15

كةضكوك

6

واوؤغتا وةال ئةمحةز حػيََ ٌازض

2021/1/21

طةضوياُ

7

واوؤغتا وةال حػني واضٌوغي

2021/2/15

زِوك

8

واوؤغتا وةال حػَ ووفةتيش

2021/2/16

غميَىاٌي

9

واوؤغتا وةال ِازي غميي فتاح

2021/2/24

شيَداُ

 11واوؤغتا وةال عيػى وشديت

2021/2/27

ئاكطىَ

 11واوؤغتا وةال عبساهلل قةشاٌي

2021/3/3

غميَىاٌي

 12واوؤغتا وةال حمىس مساين برييَصي

2021/3/9

ِةوليَط

 13واوؤغتا وةال عبساجلباض طؤثتةثة

2021/3/11

غميَىاٌي

 14واوؤغتا وةال عبساهلل ئاكطةيي

2021/3/15

ئاكطىَ

 15واوؤغتا وةال حمىس ضشيس حمىس عمي

2021/3/26

زِؤك

 16واوؤغتا وةال وكساز حمىس غعيس

2021/3/30

ظومماض -زِوك

 17واوؤغتا شيَذ حمىس شيذ عبسالكطيي

2021/4/28

ِةوليَط

َةيي
 18واوؤغتا وةال غيس ضةشاز تةويَم

2021/5/1

غميَىاٌي

 19واوؤغتا وةال ععت اهلل حمىس ِةضتةلي

2021/5/1

ِةوليَط

 21واوؤغتا شيَذ حمىس شيَذ مسيع

2021/5/4

غميَىاٌي

 21واوؤغتا وةال فةضر حمىساوني ِةضتةلي

2021/5/13

ِةوليَط

 22واوؤغتا وةال جةاله عبس مجعة

2021/5/13

طةضوياُ

 23واوؤغتا وةال عةلي وةضطةيي

2021/5/25

ضاٌية

 24واوؤغتا وةال ٌوضالسيَ غيَططزكاٌي

2021/5/27

ِةوليَط -ضوزاوي غياضة

 25واوؤغتا وةال عومساُ ثشتئاشاٌي

2021/5/29

ضاٌية

 26واوؤغتا وةال شةعباُ عبساهلل حوجاظاي

2021/6/12

زِوك
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 27واوؤغتا وةال ئيرباِيي شاضغتيَين

2021/6/12

زوكاُ

 28واوؤغتا وةال حػَ غعيس عةويٍَةيي

2021/6/19

ِةوليَط

 29واوؤغتا وةال جةاله حػني صاحل

2021/6/21

ضةوضةواأل

 31واوؤغتا وةال اٌوض كطيي غيَبرياُ

2021/7/2

ِةوليَط

 31واوؤغتا وةال عبساهلل قػطتي

2021/7/3

غميَىاٌي

 32واوؤغتا وةال حمىس ئيمٍجاغي

2021/7/9

كؤية

 33واوؤغتا وةال عبساهلل وةال امحس غوضضي

2021/7/11

ِةوليَط

 34واوؤغتا وةال عبسالطمحَ ِةضتةلي

2021/7/16

ضاثةضيَ

 35واوؤغتا وةال عبساحلىيس ضيَكاٌي

2021/7/27

زِوك

 36واوؤغتا وةال امساعين قازض باليػاٌي

2021/8/8

ِةوليَط

 37واوؤغتا وةال ضةئوف وةال صاحل

2021/8/9

غميَىاٌي

 38ز.عبساهلل حمىس ضواٌسظي

2021/8/12

ثطزيَ

 39واوؤغتا وةال حاجي حػني بالي وريظا

2021/8/14

ظاخؤ

 41واوؤغتا وةال عووةض وةغؤيي

2021/8/16

غميَىاٌي

 41واوؤغتا وةال حمىس حػَ ظيَوكي

2021/8/22

زِؤك

 42واوؤغتا وةال غميَىاُ أمحس قاظي

2021/8/22

ضاٌية

 43واوؤغتا وةال حمىس ٌوضالسيَ شؤضجية

2021/8/24

ِةوليَط

 44واوؤغتا وةال حمي السيَ امحس

2021/8/25

ِةوليَط

 45واوؤغتا وةال عووةض وةظلوً

2021/8/27

ِةوليَط

 46واوؤغتا شيَذ بةزيع ئةمحةز

2021/9/4

زِوك

 47واوؤغتا وةال جميس واوةضؤكي

2021/9/6

ِةوليَط

 48واوؤغتا وةال يوغف غميفاٌي

2021/9/12

ظاخؤ

 49واوؤغتا وةال حمىس غوفياُ

2021/9/19

ضاٌية

 51واوؤغتا وةال ئةمحةزي غيوةيمي

2021/9/20

غميَىاٌي

 51واوؤغتا وةال ئيرباِيي غؤيف واوةتي

2021/9/25

غميَىاٌي

 52واوؤغتا وةال حمىسي كاٌي خاكي

2021/10/1

غميَىاٌي

 53واوؤغتا وةال عبساهلل امحس عاضف

2021/10/2

طةضوياُ

 54واوؤغتا وةال عبسالطمحَ ِةضتةلي

2021/10/9

ضاٌية

 55واوؤغتا وةال قازض ئؤوةض بمي

2021/10/12

ِةوليَط
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 56واوؤغتا وةال حمىس ئةوني ِيَطؤيي

2021/10/12

ثشسةض

 57واوؤغتا وةال ضغوه غؤضة زيَي

2021/10/21

ضاٌية

 58واوؤغتا وةال مصطفى عمي قريشةيي

2021/10/26

ِةوليَط

 59واوؤغتا وةال كةضيي شيَذ ظةيٍةه

2021/10/28

غميَىاٌي

 61واوؤغتا وةال امحس عبسالغفوض

2021/10/28

كةضكوك

 61واوؤغتا وةال عبساهلل امحس زوطؤواُ

2021/10/30

ضاٌية

 62واوؤغتا وةال عبساهلل ئاوؤكةيي

2021/10/30

ِةضيط

 63واوؤغتا وةال حمىسي جاف

2021/11/3

ِةوليَط

 64واوؤغتا وةال غؤيف حػَ

2021/11/4

غؤضاُ

 65واوؤغتا وةال قازض غؤفياٌي

2021/11/9

ضاٌية

 66واوؤغتا وةال كاوةضاُ حػني

2021/11/12

شيَداُ

 67واوؤغتا وةال عمي وال غفوض بيَشةيي

2021/11/13

غؤضاُ

 68واوؤغتا وةال ظاِري تؤفيل كاواٌي

2021/11/18

ِةوليَط

 69واوؤغتا وةال كاكةوني بؤكطيػكاُ

2021/11/24

ضاٌية

 71واوؤغتا وةال ئةٌوةض شيَذ شيَطواٌي

2021/11/24

ِةوليَط

 71واوؤغتا وةال عبسالكطيي وةال عمي

2021/11/25

كةضكوك

 72واوؤغتا وةال عبسالصىس حةوة عةلي

2021/12/10

ِةوليَط

 73واوؤغتا وةال ابطاِيي وةوةٌساوةيي

2021/12/12

ضاثةضِيَ

 74واوؤغتا وةال ٌايف شاباظ ِةضكي

2021/12/21

ِةوليَط

ِإنَّا ِل َّلهِ وَ ِإنَّا إِلَ ِيهِ رَاجِعُونَ
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ويَهةي شةرجةم كؤضكردووان لة ويَهةيةكدا
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مالَثةرِي فةرمي يةكيَتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتان

www.zanayan.org
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يةكيَتى زاناياني ئاييهى ئيصالمي كوردشتان

ئامادةكردني:

مةال عبداهلل شيَركاوةيي
بةرثرشي راطةياندني
يةكيَيت زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان

Sherkaway83@gmail.com
07504632715

ٍاوكازاٌ
وةال ئةوري طةضزي
ً .تةِا شةوػةزيَ
َجةضِي ظاٌاياُwww.zanayan.org ........................................
وال
فةيػبووكwww.facebook.com/ZanayanMedia...................
ثةيوةٌسيE_mektebzanayan@gmail.com...........................
ناونيشان :كوردشتان  -هــــةوليَر_ بارةطاي مةكتةبي تةنفيسي يةكيَيت زانايان -شةشت مةتري بةرامبةر ثةرلةماني كوردشتان

