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بؤ بةريَز /سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق

ب /زاثؤزتِ هًرٍُُ ٓاوبُؽ

زاثؤزتِ هًرٍُُ ٓاوبُؽ هُ ُٓزدوو هًرُُّ (ُاوخؤ و ئاضايؼ و
ئُجنىوًُُُ خؤجًًَُكاًْ ،افُكاُِ ًسؤظ) هُضُز زووداوَكاُِ
 ّ3122/23/3ثازيَصطاّ دٓؤن

هُ دواّ طُزِاُُوَّ هًرُُ ٓاوبُغُكُ بؤ ُٓوهًَس و كؤبىوُُوَّ ُٓزدوو هًَرُُّ
(ُاوخؤ و ئاضايؼ و ئُجنىوًُُُ خؤجًًَُكاًْ ،افِ ًسؤظ) هُ كاترًًَس  ّ3دواّ
ًُىَزِؤّ  3122/23/6تا كاترًًَس( ّ)23غُو بُزدَواَ بىو ،ئًُسؤذؽ زؤذّ
ضىازغُممُ  3122/23/7كاترًًَس ( ّ)21:41بُياُِ داًُػتِِ هًرُُ بؤ تُواو
كسدُِ زاثؤزتُكُ دَضتِ ثًلسدَوَ كاترًًَس ()22:41طُ يػتًُِ ئَُ دَزئُجناًاُُ.
تًَبًِِ:
 -1ئًٌَُ هَُ زاثؤزتُدآُ ،ز باع و طىتازيَم كُ ثًَىَُدّ بُ تؤًُتبازكسدُِ ُٓز
اليًَُُم و كُضًَلُوَ بًَتُُٓ ،اتىوَ ،تا دادطا و هًَرُُّ هًَلؤهًَُِوَ بسيازّ
يُكالكُزَوَ هُبازَياُُوَ دَدَْ.
 -2ئًٌَُ هَُ زاثؤزتُدا ،تُزكًصًاْ هُضُز ئُداّ دَشطا ثًَىَُددازَكاُِ حلىوًُت
بُو زووداواُُ كسدووَ ُُن اليُُُ ضًاضًًُكاْ.
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 -1هُ كؤبىوُُوَّ ٓاوبُغِ ُٓزدوو هًرُُ هُ زؤذّ  2111/12/4زيَلُوتّ هُ
ُٓزدوو هًرُُ() 11ئُُداًِ هًرُُّ ًافِ ًسؤظ و هًرُُّ ُاوخؤ ضُزداُِ
ًُيداًُِ ثازيَصطاّ دٓؤن بلُْ.
 -2كاترًًَسّ ( )5ئًَىازَّ  ، 2111/12/ّ5/4هًرُُ ٓاوبُغُكُ بؤ غازّ
دٓؤن بُزيَلُوت ..ضُزهُبُياًٌُ كاترًًَس ّ8

 12/5بؤ غازّ شاخؤ

بُزيَلُوت و كاترًًَس  9011ضُزداُِ ئؤفًطِ ثُزهًُاُِ كسدو هُ اليُْ
ثُزهًُُُتاز (ئًُري طىطُ يىضف)َوَ ثًَػىاشيِ هُ هًرُُكُ كساو ثاُؤزاًا و
شاًُازيِ ضُزَتايِ ضُبازَت بُ زووداوَكاُِ غازّ شاخؤّ بُ هًَرُُكُ دا.

شاخؤ:
 .1ثاغاْ هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،كاترًًَس  9031ضُزداُِ قاميكاًًُتِ قُشاّ
شاخؤياْ كسدو هُطُيَ هًَرُُّ ئًًُِِ غازَكُ (قاميكاَ ،بُزيَىَبُزّ
ثؤهًظ ،بُزيَىَبُزّ ئاضايؼ) كؤبؤوَ .هُضُزَتادا ،ضُزؤكِ هًَرُُ
ٓاوبُغُكُ (ئًطٌاعًى ًُمحىود) بُُاوّ هًرُُكُوًَُ ،بُضت هُ
ضُزداُُكُو ضسوغتِ هًرُُكُ و ئُزكُكاُِ بؤ زووُلسدُُوَ ضُبازَت
بُ بُدواداضىوُِ زووداوَ ُُخىاشزاوَكاُِ  ّ2ئَُ ًاُطُ كُ
هُضُزَتاوَ هُ غازّ شاخؤ دَضتًاْ ثًَلسد.
 .2هًرُُّ ئًًُِِ غازَكُ ،ئَُ شاًُازيًاُُياْ خطتُ بُزضاوّ ئُُداًاُِ
هًّرُُكُوَ:
أ .ئُو زووداواُُ ،هُ دواّ بُكؤتآاتِِ ُىيَرّ ُٓيِِ قُوًاوْ و كاترًًَس
 ّ11غُو كؤتايًاْ ثًًََِٔاوَ.
ب .هُ ئُجناًدا ( )27جًَطُ ضىوتاوْ ،ياْ غلًَِدزاوْ (ٓ 4ىت ًَوَِ
طُغتىطىشازّ ،طاشيِؤيُن ،باهَُخاُُيُكِ ضُُد ُٔؤًِ كُ ًُضاجِ
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تًَدا كساوَ ،ضُُديّ دوكاْ و كؤطاّ ًُّ فسؤغِ و ضاهؤُِ
جىاُلازيِ ...،بازَطاّ ًُهَبُُدّ  ّ13يُكطستىو كُ تُهُفصيؤُِ
خابريو زاديؤّ يُكطستىوّ ىلَ بىوَ) ،ئُوَ ضُزَزاّ ضىوتاُدُِ ضُُديّ
ئىتىًؤبًى و شياُِ تسّ ًاددُّٓ ...وهَدزاوَ ،ثُالًازّ ديَسّ بسا
ئُزًًًُُُكاْ بدزَّ ،بُآلَ خُهَلِ دَوزوبُزّ ئُو ديَسَ ،تُقُياْ بُ
ئامساُدا كسدووَو ئًدّ ثُالًازدَزاْ بآلوَياْ ثًَلساوَُٓ .زوا ثُالًازّ
ًا َهًَلِ ًُضًخًؼ دزاوَ....
ج .هَُ زووداواُُدا )37( ،كُع كُ شؤزبُياْ ثؤهًظ و ئاضايؼ بىوُُ ،بُ
ضىوكِ بسيِداز بىوْ (هُواُُ بُزيَىَبُزّ ثؤهًظ) و ضىوُُتُ
ُُخؤغداُُ و ُاوياْ تؤًازكساوَ ...خؤغبُختاُُ كُع بُ طىهوُ
بسيِداز ُُبىوَو كُضِ تًَدا غًُٓد ُُبىوَ...
د .شؤزيُِّ ُٓزَ شؤزّ ئُو غىيَِاُُّ ضىوتاوْ ِٓ ،خىغم و بسا
ًُضًخِ و ئًَصديًُكاْ بىوَ كُ ذياْ و كازو كُضابُتًاْ هُضُز ئُوَ
بىوَ.
ه .هُبُزدََ باهَُخاُُّ ًُضاجُكُدا ،ئاطس هُ تابوَؤّ دوو غًُٓد
بُزدزاوَو ًُىَّ ضىتاوَ.
و )53( .كُع بُ فُزًاُِ دادوَز طرياوُُْٓ ،ديَلًاْ بُزدزاوْ و
ُُٓديَلِ تسيػًاْ ًَٓػتا ًاوُُتُوَو ُُٓديَم طىًاُوًَلساويؼ خؤياْ
غازدؤتُوَ كُ فُزًاُِ طستًِاْ ُٓيُ.
ش .هُ خىتبُّ ُىيَرّ ُٓيًِداًُ ،ال ئًطٌاعًى ضِدّ ،هُ ًاوَّ ()21
دَقًكُدا ،باضِ (املِلسات)ّ كسدووَ ،هُواُُ (ًُّ خىازدُُوَو ًُضاج و
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غتِ هًُبابُتُ) و ثًَػرتيؼ ضُُد ًُاليُكِ تس هُ  ّ2-1خىتبُّ
تسدا ،باضِ ئُوَياْ كسدووَ ...هُُاو ًصطُوتُكُُٓ ،ز دواّ تُواوبىوُِ
خىتبًُُٓ( ،دّ ًطتُفا) طىتىيُتًُِ( :ال بؤ بُ ئاغلسا ُابًَرّ،
ثُالًازّ غىيَِِ ًُضاج و ًُيفسؤغِ بدَْ و خُهَلًُِ با بضًَِِ).
دواّ ئُوَ ًَٓسؽ و ثُالًاز دَضتِ ثًَلسدووَُٓ ...زوا هُ وَآلًِ
ثسضًازيَلدا هًرُُّ ئًُِِ ،طىتًاًُْ َُٓ :ال ئًطٌاعًى و ًُٓدّ
دَضتطري ُُكساوْ.
ح .هُُاو ضُُتُزّ غاز ( )81ثؤهًطِ فسياكُوتّ كُ ًُىَياْ هُ
"واجب"دابىوْ و ( )61ئاضايػًاْ ُٓيُ.
ط .ضًًًُِكاُِ (كُ ذًازَياْ  9كُع بىوَ) ُاو باهَُخاُُّ ًُضاجُكُ بُ
ُٓوهَِ ثؤهًظ زشطازكساوْ و هُوَّ ( )13ثؤهًظ بسيِدازبىوْ.
ٍ .بُياُِ  ،2111/12/5خاوَُِ ئُو غىيَِاُُّ ضىتًَِساوْ ،بُكاغُشيَم
كُ ٓاوثًَضِ ئَُ زاثؤزتُكساوَ ،ئاطاداز كساوُُتُوَ ئُطُز جازيَلِ تس
ئُو غىيَِاُُ بلُُُوَ ،ضصاّ ًسدُِ بُدواوَيُ.
ن .هُ ثُالًازَكُّ ضُز غىيَِِ ًُضاجُكُ ،الفًتُيُن ُىوضساوَ (ال اهُ اال
اهلل ،حمٌد زضىي اهلل) هُضُز ثُزِؤيُكِ ضُوشو ضُُديّ دزومشِ وَن
(ئاشادّ ،ئاشادّ )...تًَدا طىتساوَتُوَ.
ي .زيَلدساوّ طُغُثًَداُِ قىتابًاُِ ضُز بُيُكطستىو ،زيَىزَمسًَلِ ئُو
زؤذَ هُ كاترًًَس  ّ5031 -3ئًَىازَ ،زيَىزَمسًَلِ بُبؤُُّ ضُزّ ضاهَِ
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ًٓجسّ زيَلدطتىوَو ُصيلُّ  611كُع بُغدازّ تًَداكسدووَو خُهَم
هُ دَوزوبُزّ شاخؤوَ بؤ ًَِٓساوَو (عٌس كؤضُز) وتازّ تًَدا
خىيَِدؤتُوَ.
َ .بُزاّ هًّرُُّ ئًًُِِ غازَكُ ،ئُو زووداواُُ ،بُ بُزُاًُ بىوْ و
دَضتًاْ هُ ثػت بىوَ .ويَُِ و طستُّ ظًديؤيِ هُبازَّ زووداوَكُوَ
هُالّ ئُواْ ثازيَصزاوَ.
ْ .هُ ثُالًاز بؤ ضُز غىيَِِ ًُضاجُكُ كُ ببىوُُ 1111كُع شيَرت،
زيَطُياْ هُ كاًًَساّ كىزدضات طست و غلاُدياْ و ِٓ كىزدضتاْ تِ ظِ-
يؼ ُٓز ُُويَسا هًًَاْ ُصيم بًَتُوَ ،بُآلَ ِٓ ضجًَدَ و ئًَّ ئاز تِ،
بُئاضاُِ هُو َّ بىوْ وَن هُ كُُاهَُكاْ ًُػاُدزا.
 -3هًَرُُّ ئًًُِِ ضُبازَت بُ زَوغِ ئًَطتاّ غازَكُو (ئًختًاتات)ّ ثًَىيطت
بؤ ثازاضتِِ ضُز و ًاهَِ خُهَم بُتايبُتِ ِٓ خىغم و بساياُِ ًُضًخِ و
ئًَصدّ و هُ وَالًَِ ثسضًازيَلدا ،كُ بؤ ُُغًاوْ كؤُرتؤهَِ زَوغُكُ بلُْ و
ئُو ًُٓىو جًَطُيُ بطىتَِ .هُ وَآلًدا طىتًاْ :ئُواْ هُُاو غازّ شاخؤ ()41
ثؤهًطِ فسياكُوتّ و ( )61ئاضايػًاْ ُٓبىوَ و زووداوَكُ هُ ُاكاو بىوَو
زؤذَكُ ُٓيِِ بىوَو ُٓز ُُٓدَ فسياكُوتني (ضًًًُِكاُِ ُاو غىيَِِ
ًُضاجُكُ) هُ كىغنت زشطاز بلُيّ .قاميكاَ ،داُِ بُوَداُا :كُ هُكاتِ
زووداوَكاُدا ،ثَِ زا ُُطُيػتىوْ بُو ذًازَ كًُُ كؤُرتؤهَِ زَوغُكُ بلُْ...
ُٓزوا ثسضًاز هُ هًرُُّ ئًُِِ كسا ،كُ بؤ بُدََ بُزثسضِ ًُهَبُُدّ
يُكطستىو ُُضىوْ ،كُ داواّ هًَلسدووْ ًُتسضًاْ هُضُزَ ،هُ وَالًدا قاميكاَ
طىتِ :ثًَىَُديٍ ثًَىَُُكساوَ .بُآلَ زَوغُكُ هُدَضت دَزضىو بىو ،كؤُرتؤيَ
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ُُكسا و كازو كازكازداُُوَّ عُفىوّ خُهَم بىوَ .بُآلَ ثًَىَُديِ بُ
بُزيَىَبُزّ ثؤهًطُوَ كسدوَ.
 -4هًرُُ ٓاوبُغُكُٓ ،ىتًَىَ و باهَُخاُُ و دوكاُُ ضىتاو و غلًَِساوَكاُِ هُ
ُصيلُوَ بًِِ.
ُٓ -5زوا هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،هُبُزدََ بازَطا ضىوتاوَكُّ يُكطستىو ،ضاوّ بُ
بُزثسضِ ًُهَبُُدّ  ّ13يُكطستىو هُ شاخؤ كُوت و ضىزؤكِ هًرُُ بُُاوّ
ثُزهًُاُُوَ ٓاوضؤشّ ثُزهًُاُِ دَزبسّ ضُبازَت بُ ضىوتاُدُِ
بازَطُكُياْ .ثاغاْ بُزثسضِ ًُهَبُُد جُختِ هُوَ كسدَوَ ،كُ خؤّ و
ئُُداًاُِ ًُهَبُُدو ضُُد

كُضًَلِ تس ( 15كُضًَم دَبىويّ) ُىيَرّ

عُضسياْ هُ بازَطا كسدووَو ثاغاْ ضىوُُتُ زيَىزَمسِ يادكسدُُوَّ ضُزّ
ضاهَِ كؤضِ .هًَُُىاْ  -11:11تا  ّ11021غُو بازَطاكُياْ ضىوتاوَ.
تُهُفصيؤْ و زاديؤّ يُكطستىو ،هُ ُٔؤًِ ضًًًَُِ باهَُخاُُكُ بىوَ.
 -6ثاغاْ ،هُ ٓؤ َهًَلِ قاميكاًًُتِ شاخؤ ،هًَرُُ ٓاوبُغُكُ بُ ئاًادَبىوُِ
قاميكاَ هُطُيَ خُهَلُ شياْ هًَلُوتىوَ (ًُضًخِ و ئًَصديٌ)يُكُ كؤبؤوَو
ضُزؤكِ هًَرُُ (ئًطٌاعًى ًُمحىود) بُُاوّ هًرُُكُوَ ،زووداوَكاُِ  ّ2ئَُ
ًاُطُّ ئًداُُو زيطىاكسدو ٓاوضؤشّ و ًُطُزاُِ ثُزهًُاُِ دَزبسّ و
جُختِ هُوَكسدَوَ كُ ُٓزيٌَِ كىزدضتاْ ،والتِ ًُٓىوًاُُ بُ ًُٓىو
ثًَلٔاتُ ُُتُوَيِ و ئايًًًُِكاُُوَو زيَطُّ ًٓض ضُغُِ فًتُِيُكِ
هًُبابُتُ ُادزَّ كُ ًَُىاُِ ثًَلٔاتُكاُِ كىزدضتاْ تًَلبدات و قاُىوْ
ضُزوَزَو عُداهُت زيَضلُّ خؤّ دَطسَّ .هُ ضُزيَلِ تسَوَ ،ئاًاذَّ بؤ ئُو
هًرُُ هًَلؤهًَُِوَيُ كسد كُ بُزيَص ضُزؤكِ ُٓزيٍَ ثًَلًًَِٔاوَ .هُو
كؤبىوُُوَيُدا ،ضُُد بسايُكِ ًُضًخِ و ئًَصدّ دواْ و ًُطُزاًُِ خؤياْ
هُو زووداوَ دَزبسّ و ًٓىاياْ خىاضت كُ غتًَلِ هًُبابُتُ دووبازَ
ُُبًَتُوَو ُُياُػازدَوَ كُ ئُواْ بُ تًُُا خىاشيازّ قُزَبىوكسدُُوَّ
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ًاددّ ُني ،بُهَلُ هُ بازيَلِ دَزووًُِ خساثدا دَذيّ و ئُو زووداوَ
كازيطُزيِ هُ ًايَ و ًِدايَ و ذياْ و خىيَِدًُاْ كسدووَو ُٓضت بُ ُا -ئازاًِ
دَكُْ...
ضًًٌََى:
 -1كاترًًَس  ّ3دواّ ًُىَزِؤّ  12/5هًَرُُ ٓاوبُغُكُ ،ضُزداُِ قاميكاًًُتِ
غازّ (ضًًٌََى)ّ كسدو هُطُيَ (قاميكاَ ،بُزيَىَبُزّ ئاضايؼ و بُزيَىَبُزّ
ثؤهًظ) كؤبؤوَ.بًُُٓاْ غًَىَّ شاخؤًُ ،بُضت هُو ضُزداُُو ضسوغت و
ئُزكِ هًَرُُكُياْ بؤ زووُلسايُوَ.
 -2قاميكاَ ،ثاؽ بًطتِِ ُٓواهَُكاْ ،بُ دََ شاخؤوَ ضىوْ و ئاطسكىذيَُِوَياْ بؤ
ُازدووْ و (وزدَ-وزدَ) ئًختًاتاتِ خؤياْ وَزطستىوَ.
 -3دَوزوبُزّ كاترًًَس  ّ7031غُو ،هُ دَوزوبُزّ (ًطرييلَِ) كُ ( )8كٍ هُ
ضًًٌََىَ-وَ دووزَو ُصيلُّ  21611كُضِ تًَدا دَذّ )7( ،كُع
كؤبىوُُتُوَو ًًِؼ ُٓز شوو ضىوًُ ئُوَّ و قطَُ هُطُيَ كسدْ و كُ هُضُز
جادَّ ضُزَكني هُ ضًًٌََى .ئُواْ زؤيػنت و ثاغاْ خُهَلِ ضًًٌََى-يؼ ٓاتّ
و بىوُُ  61-51كُضًَم و طىتًاْ دَبَِ ئُو ( )2جًَطُيُ ًًَُُِّ و
بطىتًَِسيَّ .ئُواُُ طُُج بىوْ تًًُُُاْ هًَُُىاْ ()25-11ضاهَِ دابىو و
دزومشُكاُِ (جًٔاد ،اهلل اكرب)ياْ دَطىتُوَو هًَُُىاْ خؤياُدا قطُياْ دَكسدو
بُ ًؤبايى ثًَىَُديًاْ بُ خُهَلِ تسَوَ دَكسد .هُ  ّ8021غُو بىوُُ ()311
كُضًَم و ( )2دوكاُُكُياْ غلاُدو ئاطسياْ تًَبُزدا و ثاغاْ كؤطُيُكِ تس كُ
ِٓ ثًاويَلِ ًُضًخِ بىو ضىتاُدو هُ بُزاُبُز قاميكاًًُتًؼ ( )4دوكاُِ تس
ُٓبىوٓ ،اتُِ ئُوَّ و ئُودًَُ ببىوُُ ( )711كُضًَم و بُزدياْ تَِ طستني و
و ثاغاْ ئُو ( )4دوكاُُغًاْ ضىتاُد.
ُٓ -4زوا قاميكاَ طىتِ :هُ طىُدّ ضًَجَِ كُ طىُديَلِ ًُضًخًًُو ً 221اهَِ
تًَدا دَذّ و كُوتؤتُ باكىوزّ غازّ ضًًٌََىَ-وَ و ( )6كٍ هًَِ دووزَو ()2
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كؤطُّ طُوزَّ تًَدايُو ئُو خُهَلُ ثُالًازدَزَ طىتًاْ با بضًُِ طىُدّ
(ضًَجَِ) و ئُواًُؼ بطىتًَِني .ئًٌَُ كُ ضىويُِ ئُو طىُدَ )21( ،كُضًَم
طُيػتبىوُُ ئُوَّ و خُزيلِ غلاُدُِ كؤطاكُ بىوْ ،بُآلَ ئًٌَُ تُقًُاْ
بُضُزدا كسدْ و ُٓآلتّ .بُداخُوَُُٓ ،دَّ كُع هُ خُهَلِ طىُدَكُ بُزَو
ضًا ُٓآلتبىوْ .بُآلَ هُ دَزطايُكِ تسّ (الوَكِ)يُوَ ثُالًازدَزاْ ،ضىوُُ
ُاو ئؤفًطِ كؤطاكُو (قاؾُ)ّ كؤطُكُياْ غلاُدبىو )3110111( ،دؤالز و
(ً )41وًؤْ ديِازّ تًَدابىوَو بسدووياُُو ئاطسياْ تًَبُزداوَ .قاميكاَ طىتِ
ئًٌَُ كؤُرتؤهَِ زَوغُكًُاْ كسدو ثُالًازدَزاْ ُٓالتّ و ثاغُكػُياْ كسد و
ذًازَّ ئؤتؤًبًوًَلًاْ اليُ.
ُٓ -5ز ئُو غُوَ هُ كاترًًَس  ّ 11021غُو بازَطاّ يُكطستىو هُ ضًًٌََى ضىوتا
(دوو ذووزّ بازَطاكُ ضىوتا بىو) و قاميكاَ ضىوَتُ ئُوَّ..
 -6ثُالًازدَزاْ بُتًُابىوْ ،بضُِ (خاُلَِ -كُ ِٓ خىغم و بسا ئًَصديًُكاُُو
 12كٍ هُ خىازوو ضًًٌََوُوَيُو ُٓ 22شاز كُضِ تًَدا دَذّ) و دوكاُُكاُِ
ئُويَؼ بطؤذْ ،بُآلَ هًَرُُّ ئًُِِ بُ ًَٓصيَلُوَ ضىوَتُ ئُوَّ و
ئًَصديًُكاًُؼ ( )81-71ضُكدازيَم خؤياْ ئاًادَكسدبىو .ضىثاع بؤ خىا
غت َِ هُ خاُل َِ زووّ ُُدا.
 -7قاميكاَ و هًرُُّ ئًًُِِ غازَكُ ثًًَاُىايُ ،ثالًَُم ُٓبىوَ و ُاوّ ( )7كُضِ
ٓاُدَزياْ هُاليُ و ( )43كُع طرياوْ كُ شؤزياْ هُ طىُدّ (ضًَجَِ) طرياوْ و
خُهَلِ ضًًًٌَََى و ًطرييلَِ ْ-و بُآلَ دواتس ُُٓديَلًاْ بُ كُفاهُت بُزبىوْ و
ُُٓديَلًػًاْ ًاوُُتُوَ.
 -8وَن

طىتًاْ هُُاو ضًًٌََى )41( ،ثؤهًظ و ( )41ئاضايػًاْ ُٓيُو

ُُياُتىاًُىَ بُو ذًازَ كًُُ كؤُرتؤهَِ تُواو بلُْ...
 -9ثاغاْ هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،بُ ٓاوزِيًَُتِ قاميكاَ و بُزيَىَبُزّ ئاضايؼ و
بُزيَىَبُزّ ثؤهًظ ضىوُُ بازَطا ضىوتاوَكُّ يُكطستىو هُ غازَكُو هُاليُْ
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بُزثسضِ يُكطستىو و ضُُد كاديسيَلِ تسَوَ ثًَػىاشيًاْ هًَلسا و ئُو زووداوَ
ُُخىشزاواُُ ضُزؤكِ هًرُُ بُُاوّ ثُزهًُاُُوَ ئًداُُو ًُحلىوًلساْ و
ثاغاْ بُزثسضِ يُكطستىو هُ غازَكُ طىتِ :كُ ئُواْ ًٓض دَضتًاْ هُو
ًاجُزايُ ُُبىوَو ُٓوهًَاْ داوَ ثًَؼ ضىتاُِ بازَطاكُياْ ،ثًَىَُديِ بُ
قاميكاًُوَ بلُْ ،بُآلَ ئُو ثًَىَُديًُ دزوضت ُُبىوَو بُداخُوَ ئُوَّ
زوويدا زوويداو ( )2كُضًػًاْ هُوَّ بىوْ كُ بؤ ضُُد كاترًًَسيَم زاطريابىوْ
و بُ كُفاهُت ئاشادكسابىوْ.
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ثاغاْ هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،ضُزداُِ طىُدّ (ضًَجَِ)ّ ًُضًخًًُكاًُاْ

كسدو هُ ُصيلُوَ ئاضُوازّ زووداوَكُ و خاوَُِ كؤطاكُ و ضُُد كُضًَلِ
طىُدَكُياْ بًِِ ،هُويَؼ ضُزؤكِ هًرُُ ٓاوبُغُكُ (ئًطٌاعًى ًُمحىود)
بُُاوّ ثُزهًُاُُوَ ،ئًداُُّ ئُو زووداوَّ كسدو ًُطُزاُِ و ٓاوضؤشّ
ثُزهًُاُِ بؤ ئُواْ دَزبسّ و جُختِ هُضُز بُيُكُوَذياُِ ئاغتًًاُُو
ضُزوَزيِ قاُىوْ كسدَوَ و ثاغاْ خاوَُِ كؤطاكُ ضىثاضِ ئُُداًاُِ
هًَرُُكُّ كسدو جُختِ هُضُز يُكسيَصّ ثًَلٔاتُكاْ و ضُزوَزّ قاُىوْ
كسدَوَ.
دٓؤن:
 -1يُكُجماز ،هًرُُّ ٓاوبُغُكُ ،ضُزداُِ هُ بازَطا ضىتاوَكُّ ًُهَبُُدّ
دٓؤكِ يُكطستىو كسد ،ضاوّ بُ ثُزهًُُُتاز هُ ئُجنىوًُُِ ُىيَُِزاُِ
عًَساق (ُُجًب باهَُتًِ) و (غاشّ ضُعًد)بُزثسضِ ًُهَبُُد و عٌس بادّ
كُوت .هُوَّ ضُزؤكِ هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،بُُاوّ ثُزهًُاُُوَ ئًداُُّ ضىتاُِ
بازَطاكُو ثُالًازداُِ ًايَ و ًىهَلِ خُهَلِ كسد جا بُُٓز ُاويَم و
بًاُىيَلُوَ بًَت و ًُبُضت هُ ضُزداُُكُّ بؤ زووُلسدُُوَ ،ئُواًُؼ
هُاليُْ خؤياُُوَ طىتًاْ :كاترًًَس  ّ11غُو ثًَىَُديًاْ بُ ثازيَصطازّ
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دٓؤنَ-وَ كسدووَ كُ ئًختًٌاىل ثُالًازداُِ بازَطاكُياْ ُٓيُ (ُُجًب
باهَُتُيِ طىتِ هًُال و ئُوالوَُٓ ،واهٌَاْ بؤ دَٓات) 12-11 .ثؤهًظ-ياْ بؤ
ُازديّ ...ضُزَتا ئُو خُهَلاُُّ ٓاتبىوُُ ضُز بازَطاكُ ُٓز  31-21كُضًَم
دَبىوْ و دَوزوبُزّ ضُعات ( ّ)1غُو بازَطاكُياْ ضىتاُد كُ ()23
داًىدَشطاّ يُكطستىوّ هٌَ بىوَ .ثاؽ ئُو زووداوَ ،ياُُّ ُؤُٓدزاّ
ًطًخًُكاْ و غىيًََِلِ تس ضىتًَِساوَُُ .جًب طىتِ :بُٓؤّ ئَُ زووداوَوَ،
( )16كُمساْ ىلَ طريا)15( ،ياْ بُزبىوْ و ( )1كُع ًاوَتُوَ ،هُ ضُز
زووداوَكُّ (شاويَتُ)ؽ ( )1كُمساْ ىلَ طرياوَ.
 -2ثاغاْ هًرُُ ٓاوبُغُكُ ،كاترًًَسّ  ّ5031ئًَىازَ ،ضاوّ بُ ثازيَصطازّ
دٓؤن (تًُُز كؤضُز) كُوت و هُدمياُُكُدا ًُبُضت هُ ضُزداُُكُ بؤ
ثازيَصطاز زووُلسايُوَ.
 -3ثازيَصطاز ،جُختِ هُوَ كسدَوَ كُ ئُو ئًٌلاًُاتُّ ( هُ زووّ ذًازَّ ثؤهًظ
و ئاضايؼ و زآًَِاُُوَ) هُبُزدَضتِ ئُوَ ،كافِ ًًُُو ُاغَِ و ُاكازَّ هُ كاتِ
زووداُِ ثًَػٔاتِ وا كتىثسِو هُُاكاودا ،كؤُرتؤهَِ زَوغُكُّ ثَِ بلات.
هًُُٓاُلاتدا ،هُ دٓؤن ،ثؤهًطِ ضاالكِ ًُدَُِ بىوُِ ًًُُ ض هُُاو ضُُتُزّ
ثازيَصطاو ض هُ قُشاو ُاحًًُكاُدآُ .زوا ئؤباهَِ ئُو زووداوَ ،بُغًَلِ بؤ ئُوَ
طُزِاُدَوَ كُ ًًديا هُ ًاوَّ زابسدوودا ،دَوزّ ٓاُداُِ بًًِىوَُٓ ....زوا
طىتُِٓ ،ز ُُٓدَ ثَِ زاطُيػتنيًَٓ ،ص بؤ شاخؤ زَواُُ بلُيّ .ضُبازَت بُ
ضىتاُدُِ بازَطاّ يُكطستىو هُ دٓؤن ،زاضتُ ثًَىَُديًاْ ثًَىَكسدووَ ،بُآلَ
ُُٓدَّ ًَٓصّ بؤ شاخؤ زَواُُ كسدبىوُٓ ،ز ًَِٓدَّ ثَِ كساوَو ثؤهًظ-يؼ
فُزًاُِ تُقُكسدُِ هُ خُهَم ثَِ ًًُُو زووداوَكُّ بُكازو كازداُُوَّ
عُفىيًاُُّ خُهَلِ دٓؤن هُ قُهًَُدا .ثاؽ ئُوَؽ ياُُّ ُؤُٓدزاو غىيَِِ
تسيؼ ضىتاوْ.
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 -4ثازيَصطاز ثػرتاضتِ كسدَوَ ،كُ هَُ زووداواُُدا ،خُهَلاًَُم طرياوُُْٓ ،ديَلًاْ
دادوَز بُ كُفاهُت بُزّ داوْ و ئُواُُغِ كُ ًاوْ ئُطُز ًٓضًاْ هُضُز
ُُبَِ ،ئاشاد دَكسيَّ.
زاضجازدَكاْ:
ًُ .1حلىوَ و ئًداُُّ زووداوَ ُُخىاشزاوَكاُِ زؤذّ  2111/12/2و زؤذاُِ
دواتسّ غازَكاُِ (شاخؤ ،ضًًٌََى ،دٓؤن ،شاويتُ ،ديَسَهىن ،قُضسؤن) و ُٓوهَِ
ُاُُوَّ فًتُِ هًَُُىاْ ثًَلٔاتُ ئًتِِ و ئايًًًُِكاُِ كىزدضتاْ و ثُالًازداْ
و

و غلاُدْ و ضىتاُدْ و شياُطُياُدْ بُ ًايَ و ًوَلِ تايبُتِ و طػتِ
بازَطاكاُِ يُكطستىوّ ئًطالًِ كىزدضتاْ هُو غىيَِاُُ دَكُيّ.

ًُٓ .2ىو ئُواُُّ دَضتًاْ ُٓبىوَ هُ ثالُدآْ ،اُداْ ،بُغدازيلسدْ هُو
زووداواُُدا و تاواًُاْ ئُجناًداوَ ،ياْ هُ دَضت عُداهُت زاياُلسدووَ ،بدزيَُِ
دَضت ثؤهًظ و دَضُآلتِ دادوَزّ تا بُ طىيَسَّ قاُىوْ ًاًُهَُياْ هُطُهَدا
بلسَّ.
 .3دَبَِ حلىوًُت ،ئُو بُزثسضُ ئًدازّ و ئًًُِاُُ كُ كًُتُزخَُ بىوْ هُو
ُاوضاُُ ضصابدات كُ بُ ٓؤّ كًُتُزخًًًُاُُوَ ُُتىاُساوَ بُز بُو
زووداواُُّ  2111/12/2بطسْ.
 .4حلىوًُت بُ طىيَسَّ قاُىوْ ،شَزَزو شياُِ ًاددّ و ًُعُِويِ ئُو كُع و
اليُُاُُ بلاتُوَ كُ هُو زووداواُُدا ،شياًُاْ ثَِ طُيػتىوَ.
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 .5ثًَىيطتُ ئُو هًَرُُ هًَلؤهًَُِوَيُّ بُزيَص ضُزؤكِ ُٓزيٌَِ كىزدضتاْ
ثًَلًًَِٔاوَ ضُبازَت بُو زووداواُُ ثُهُ هُ زاطُياُدُِ ئُجناًُكاْ بؤ زاّ
طػتِ بلات.
 .6ثًَىيطتُ ًُٓىو اليُُُكاْ و كُُاهَُكاُِ زاطُياُدًُاْ ،هُئاضت بُزثسضًازيَتًِ
ًًَروويِ و ضازَُىوضِ ُٓزيٌَِ كىزدضتاْ هَُ دؤخُّ ئًَطتاّ ُاوضُكُ و بؤ
بُيُكُوَذياُِ بُئاغتًًاُُّ ضُزجَُ ثًَلٔاتُكاْ و ثسؤضُّ دميىكساتِ بّ
و ُٓهٌَُتِ دذ بُيُكرت زابطسْ.
 .7ثًَىيطتُ ُٓز ضَِ وَشازَتِ ئُوقاف و كازوبازّ ئايًِِ و وَشازَتِ زؤغِبريّ
و الواْ و وَشازَتِ ثُزوَزدّ ُٓزيٌَِ كىزدضتاْ ،هُ زيَطُّ وتازبًَرَكاْ و
ثًاواُِ ئايًًًُِوَ ،طًاُِ هًَبىزدَيِ و ثًَلُوَذياْ بسَوثًَبدات هُ ُٓزيٌَِ
كىزدضتاُدا.
 .8ثُزهًُاُِ كىزدضتاْ وَن ُىيَُِزّ تُواوّ ثًَلٔاتُكاْ ،جُخت هُضُز تُبايِ
و بُيُوَكُوَذياُِ ئاغتًًاُُو ئاشادّ تاكُ كُع و ثازاضنت وطُغُ ثًَداُِ
ًافُكاُِ ًسؤظ و يُكرت قبىهَلسدُِ هًًَُريُِّ ثًَلٔاتُ ئايًِِ و
ُُتُوَيًُكاُِ كىزدضتاْ دَكاتُوَ.
 .9ثُزهًُاُِ كىزدضتاْ ئًداُُ و حملىًِ ًُٓىو ئُو

دَضت دزيرٍ و

ثُالًازداُاُُّ زؤذُاًُ ُىع و كُُاهُكاُِ زاطُياُدْ دَكات دَكات .
هُطُي زيصًاُدا.....

ضاالز حمنود

ضةزؤكى ليرنةى مافى مسؤظ

امساعيل حمنود عبداهلل

ضةزؤكى ليرنةى ناوخؤ وئاضايش
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بةفسين حطني خليفة

قادز حطن قادز

بسِيازدةزمافى مسؤظ

بسِيازدةز ناوخؤ

جيَطسى ضةزؤكى ناوخؤ

قادز امحد مسايل

شؤزش جميد حطني

مسري ضليه امني
ئةندامى ناوخؤ

كازوان صاحل امحد
ئةندامى ناوخؤ

ئةندامى ناوخؤ

شيَسد َل حتطني حمند

ئةندامى ناوخؤ

نةزميان عبداهلل قادز

صباح بيت اهلل شكسى

ئةندامى ناوخؤ

ئةندامى ناوخؤ

شيَسشاد عبداحلافظ شسيف

ئاواش عبدالواحد خضر

ئةندامى ناوخؤ

ئةندامى ناوخؤ

ئاضؤ كسيه حمند

ضةزطولَ زةضا حطن

ئةندامىنافى مسؤظ

ئةندامىنافى مسؤظ

ثةميان عصالدين عبدالسمحن

ظيان عبدالسحيه عبداهلل

ئةندامىنافى مسؤظ

ئةندامىنافى مسؤظ

هاذة ضلينان مصطفى

على حطني حمند

ئةندامىنافى مسؤظ

ئةندامىنافى مسؤظ
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ضؤشان يوضف

تازا حتطني ئةضعدى

ئةندامىنافى مسؤظ

ئةندامىنافى مسؤظ
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