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امقغمة
 

منذذذد  ذذذات عذذذنمع   مىذذذ  مذذذت ميذذذاع مذذذتطو  عغطذذذإلماد عغأومذذذ  غط ذذذمات   ذذذو    ذذذوات طذذذإلماد 
ب  ىذذذذو ؤنذذذذمعم مأانذذذذ  مذذذذد م ذذذذو   طذذذذإلماد ىذذذذعغمعذذذذةمغا  عغماناذذذذ  زأذذذذا ؤد عواعا عغعذذذذةع  معغ 

غذذذث ط مذذذت .  ممعذذذةمغا  عغمنط ذذذو  عغمعذذذةمغا  عغماناذذذ  ملوأذذذ  عغطذذذإلماد مذذذد عغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ 
 **مطوزأ  عغممضمم مد قز  عغمتط  عغمأنا .هده عغ  ما غأاث 

 

( 2014)زأذذذا ؤد طزنذذذ  عغيطممذذذ  هذذذ  زتنوم  ذذذو عغمعذذذةمغا  وغطذذذإلماد مذذذد زعالهطمذذذوث طأذذذوو غقذذذا 

ا.  مهذذذم مذذذو طنومغطذذذي هذذذ  مقذذذوغط   عغطذذذإلماد هذذذ  ؤنذذذمعم مذذذد ممذذذتمم  أذذذ   هذذذدع عغطذذذإلماد م زوتاذذذو
عالهطمذذذوث عغيطذذذمم  هذذذدع قذذذا  ذذذو  طمذذذو ططزذذذ  يان ذذذو هم  1 .قذذذتع ت ؤمغاذذذ  :عغمن ذذذول عغيطذذذمم 
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 ذذو  دطذذت عغطذذإلماد هذذ  عغمن ذذول مطنذذو تعا.  منقطذذزم منذذي ع طذذ  ع طمذذواعا  ىذذو مذذو 
ألم  مذذتت اذذتا دطذذت عغطذذإلماد هذذ  ل ذذوب تعذذم    2.الصببح  مذذت هذذ   تاذذات ن  
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  ع طمذذوا نمذذذوث عغطذذذإلماد عغأذذذي  غىمذذمع ناد طوهذذذ  مط زاذذذ  نمذذذوث  زاذذذب
 عالعتت.

  ذذذطَجم معغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ  هامذذذو اطأىذذذ  زوغعذذذىت نم  أذذذ  عغطذذذإلماد  ىذذذو عغم 
ا مدغك غيموا  يقمق عغمعط ىك.ممعغلامو  عغمنط      زوتاو

  طذذذمهات ممىذذذذ  هو ىذذذذ  مذذذذد عغطذذذإلماد عغوتع ذذذذ  طيمذذذذ  عغمذذذذوعت اد مذذذذد
 عغلعو ت عغنو م   د عغطمعتث عغ زاأا .

 

كتاجالتنمي ااإلج كريا لىاال سؤوليةاالنكشئةا  اال نت

 وال سؤوليةاال هنية
 

يذذم  زنذذا مذذد عغمداذذا أل ذذتعا هذذده عغمتقذذ  عقطزذذوم زأذذا عغمتيمذذو  عغطذذ  ططزط ذذو 
نمطَجم معغمعةمغا  عغم نا  ا.  أ  عغطإلماد  ىو عغم   م زوتاو

 
   ببببتلمو يالميببببتيلية الملؤيببببة فيمبببب  يتعلبببب  ح ليببببل ؤو جعببببت التببببأمين نلبببب  المس

 الميتللك. يالخدم ت المؤتجة اجح ري ً يذلك لحم ية حقيق
 

ؤوتلمو   التأمين نل  المس
ؤتع ؤد عغمقأذذذذما زوغطذذذذإلماد  ىذذذذو عغمنذذذذطج هذذذذم عغطذذذذإلماد  ىذذذذو عغمعذذذذةمغاو  
عغقونمناذذذذ  عغمطتطزذذذذ   ىذذذذو عغمنط ذذذذو  عغميىاذذذذ  ياذذذذث امطذذذذد غى ذذذذت  عغ وغذذذذث 
نذذطج عغزضذذو   غ زذذت عغضذذتت  عغمطضذذتت مذذد ععذذطأمو  عغمنذذطج عغت ذذمم  ىذذو م 

 تات امطد عغت مم مغو عغمعطمتا.عغتي  زي.  مزوغنعز  غىمنط و  عغمعطم
 

ندطذذذتا ؤد عغيطممذذذ  عذذذططقاث غم ىذذذم عغنذذذمعب زممذذذتمم قذذذونمد، زوالعذذذطدوات 
مذذذد عغقذذذونمد عغمذذذان  مقذذذونمد يمواذذذ  عغمعذذذط ىك، غطيااذذذا معذذذةمغا  عغأذذذونأاد 
معغمذذذذذمو اد معغم  ذذذذذواد معغمعذذذذذطمتااد مط ذذذذذوت عغط و ذذذذذ  م اذذذذذتهث  ذذذذذد 

 تع  عغ وغ ذذ .  مم ذذ  هذذدع عألضذذتعت عغنو مذذ   ذذد عغمنط ذذو  عغطذذ  طىيذذ  زذذوأل
عغقذذذذونمد عاعذذذذو ا مذذذذتطو  عغطذذذذإلماد هذذذذ  أذذذذاو   ؤ  اذذذذ  عغطذذذذإلماد عغمنوعذذذذز  
غم ذذذ  هذذذده عغمعذذذةمغا  عغطذذذ  امطذذذد ؤد ططإلعذذذم غأاذذذب مأذذذنأ  هذذذ  عغمنذذذطج، ؤم 
 ذذذاث عذذذتم  عغمنذذذطج زوغضذذذا ممذذذو اأىذذذد  نذذذي أذذذويزي، م اتهذذذو مذذذد عألعذذذزوب 

 عغط  طةاي مغو قاوث عغمعةمغا .
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ا ؤد   مأاذذذ  عغطذذذإلماد عغأتعقاذذذ  عذذذطقمث زوطلذذذود ممقذذذ  ممعذذذو   ندطذذذتا ؤاضذذذو
 طم ا  مم تع ع  ؤلتع طمو عنمات مغو زأض و ؤانوه زولطأوت.

 
طمذذذذو ندطذذذذتا ؤد طنمامذذذذو  ت ذذذذو  عأل مذذذذو  م ذذذذت  عغط ذذذذوتت معغمةععذذذذو  
عغممو ىذذذذ  عذذذذاطمد غ ذذذذو ممقذذذذ .  مؤتع ؤد اذذذذطث عغطنعذذذذا  زان ذذذذو مزذذذذاد  مأاذذذذ  

 غم ىم عغنمعب.عغطإلماد عغأتعقا  مماأو  أمط و 
 

 تأمين الميتيلية الملؤية
هذذذذو ؤنذذذذو ؤتع ؤد عغطذذذذإلماد ع  زذذذذوتي  ىذذذذو عغمعذذذذةمغا  عغم ناذذذذ  اقطذذذذتب مذذذذد 
ميذذذذاع طمناذذذذوط .  ماأذذذذبذ ع  ذذذذتد  ذذذذد هذذذذدع عغممذذذذتمم، مطذذذذو مذذذذو طيقذذذذ ، 
غأذذذوغط ط ذذذمات عذذذمق عغطذذذإلماد عغأتعقذذذ .  معغم ىذذذمب ؤد ططقذذذاث عغيطممذذذ  ؤمالا 

ناذذذذ  ا أذذذذتا  ىذذذذو م ىذذذذم عغنذذذذمعب زممذذذذتمم قذذذذونمد  ذذذذد عغمعذذذذةمغا  عغم 
ا أل ذذذتع  عغطذذذإلماد مذذذد قزذذذ  ؤأذذذيوب عغم ذذذد )مذذذد عغأذذذتعقااد  ماطذذذمد ؤعوعذذذو
معأل ونذذذذب عغأذذذذومىاد هذذذذ  عغأذذذذتعق(.  مندطذذذذتا ؤد ممذذذذتمم عغقذذذذونمد عذذذذاياا 
عغم ذذذذذذد عغطذذذذذذ  عطلضذذذذذذت غىطذذذذذذإلماد، طوأل زذذذذذذو ، معغميذذذذذذوماد، معغميوعذذذذذذزاد، 

 معغم ناعاد عغمأموتااد م اتهث.
 

 العراقيةدير جمعية التأمين 
مذذذد عغم ىذذذمب ؤد طقذذذمث  مأاذذذ  عغطذذذإلماد عغأتعقاذذذ  زطقذذذااث متقذذذ  ممقذذذ  ط ذذذوه 
هذذذذده عغعاوعذذذذ  عغمأىنذذذذ  هذذذذ  عغمن ذذذذول، مطقذذذذمث زأذذذذاو   م اقذذذذ  م و   طذذذذإلماد 
نممد اذذذ  طم ذذذ  عغيذذذاما عغذذذاناو غىي ذذذو  عغطذذذإلمان  غىمعذذذةمغا ، ماطذذذتك غمذذذتطو  

عغم ذذذذد.  ممذذذذد عغطذذذذإلماد يتاذذذذ  عغطمعذذذذت هذذذذ  عغي ذذذذو  زوالطدذذذذوق مذذذذت ؤأذذذذيوب 
ا ؤد طقذذمث عغ مأاذذ ، طذذ  تع  عنذذ ، زطمواذذت زأذذا عغاتععذذو   ذذد  عغمداذذا ؤاضذذو
عغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ   ىذذذو ؤ ضذذذو  و.  مطذذذدغك ععذذذطموعل تؤي ؤأذذذيوب عغم ذذذد 
عغمنضذذذماد هذذذ  نقوزذذذ  ؤم  مأاذذذ  مد ؤد ز مطذذذود هذذذده عغنقوزذذذو  ماعتت أذذذنامق 

وغ ذذذذذ  طذذذذذإلماد غطي اذذذذذ  معذذذذذةمغاو  ؤ ضذذذذذو  و مذذذذذد م وغزذذذذذو  عأل ذذذذذتع  عغ 
 3.ؤم عم  عغط زا  عغمطضتتت مد لتق عغمع ب عغم ن 

                                                 
 Medical Defenceزوغنعز  غأل زو ،  ىو عزا  عغم و ، امطد عالعطدوات مد ط تز  عطيوا عغاهوم عغ ز  ) 3

Union  غىاهوم  د عغميوماد )(، ؤم زوغنعز  غىميوماد عغأنامق عغطزواغSolicitors Mutual Defence 
Fund ( ه  زتا وناو )طمق  عغأنامق  د عغأم  ألعزوب موغا  نمتعا الوااوا ي ث عغم وغزو  زوغطأماا ضا

 عأل ضو (.
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ا هذذذذ  طأمذذذذاث ؤقعذذذذو  مذذذذتطو  عغطذذذذإلماد  عاعذذذذوهث  أذذذذ  هذذذذدع عغطذذذذإلماد م زوتاذذذذو
عغأتعقاذذذذ  معغطذذذذ  ادطذذذذتا ؤد طقذذذذمث زوالطططذذذذوب زذذذذي غميذذذذاهو ؤم زوغطأذذذذومد مذذذذت 
مأاذذذاي عغطذذذإلماد ؤم ضذذذمد طتطازذذذو  لوأذذذ  مذذذت عغنقوزذذذو  معغ مأاذذذو  عغم ناذذذ  

 عغأتعقا .
 

اال هكماال  روحةا لىاالج عيةابعض
 

.  ألد متقطذذ  عغمنمذذمتت غذذث طأذذى و تزمذذو غذذث طنطزذذي عغ مأاذذ  مغذذو مذذو طنذذ  ؤطمقأذذي من ذذو
عألمعد طذذذ  طقذذذمث زطنداذذذد زأذذذا عغم ذذذوث عغطذذذ  طنذذذ  ؤطمقأ ذذذو من ذذذو  ي قذذذا يذذذودنذذذمؤتع ؤ

 طمو دطتط و ه  عالقطزوم.  مهده ه  علطأوتعا:
 

هذذذذ  من ذذذذول عغيطممذذذذ   ذذذذوث  طقذذذذااث متقذذذذ  ممقذذذذ  ط ذذذذوه عغعاوعذذذذ  عغمأىنذذذذ  .1

ز أذذذذذ  عغطذذذذذإلماد مذذذذذد عغمعذذذذذةمغا  عغم ناذذذذذ  ممعذذذذذةمغا  عغمنط ذذذذذو   2014

ا.  م زوتاو
أذذذذذاو   م اقذذذذذ  م و   طذذذذذإلماد نممد اذذذذذ  طم ذذذذذ  عغيذذذذذاما عغذذذذذاناو غىي ذذذذذو   .2

عغطذذإلمان  غىمعذذذةمغا  زوالعذذذطدوات مذذد عغنمذذذودل عغمأطمذذذات هذذ  ؤعذذذمعق عغطذذذإلماد 

 4عغأوغما .
 عغم نا   ىو ؤ ضو  و. طموات زأا عغاتععو   د عغمعةمغا  .3
ععذذذذطموعل تؤي ؤأذذذذيوب عغم ذذذذد عغمنضذذذذماد هذذذذ  نقوزذذذذ  ؤم  مأاذذذذ  زمذذذذإلد  .4

ا عاوع  عغيطمم  ز أ  عغطإلماد   5.م زوتاو
عغقذذذذتعت هذذذذ   مألأذذذذيوبماد إلع ذذذذاعا نذذذذامت ممذذذذطتط  غىأذذذذومىاد هذذذذ  عغطذذذذ .5

عغذذذموعتت اقذذذمث مذذذد لتغ ذذذو لزذذذتع  مملطأذذذاد زمذذذت  علذذذت عغمعذذذط اع  
 غوعمذذذ  غمعذذذةمغا  عغمنط ذذذو  معغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ . ماد ع إلعغأوغماذذذ  هذذذ  عغطذذذ

 6ألهماطي.عغممضمم    نو لزتع  مد عغلوتل   و م مد ععطاإلمال ز

                                                 
 .غى مأا زوغىي  ع ن ىاوا   قوث عغط مت عغطإلمان  عغأتعق  زطمهات نمودل مد م و   طإلماد عغمعةمغا  4
تعطو  لوص ز و مد لت  عمط طىد  عغطإلماد  وغا  ز مطود هده عغنقوزو  عغم نا  ططماد أنامق طإلماد دعط مد طون   5

 . ثغطي ا  معةمغاوطعأل ضو  
 ث مت انعمهدع عغمقطت    ؤمطت عغوما  عمات  زا عأليا  ىو طقاامي غ دع عغمقطت  زأا قتع طي غمعمات عغمتق . 6

عغاعلى  غى مأا :  طإلها  مطاتاب عغمممداد غاع ع ضو هو معغمع و ، ملزتع  ل مد عغنموث -7مو متا ه  عغموات 
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ا م  ذذذاعا ماط ىذذذب طأز ذذذ  عغمذذذمعتا عغدناذذذ  معغقونمناذذذ  عغمطذذذمهتت  م ذذذ  هذذذدع عغأمذذذ  اعذذذطيتق مقطذذذو
عغمنوعذذذز  غى مأاذذذ  ؤم غذذذاع ؤ ضذذذو  و مذذذد عغمذذذتطو .  عغم ذذذث هذذذم عغمذذذتمم زوطلذذذود عغل ذذذمع  

 ز دع عغمإلد.
 
ا غتطططذذذوب عغمزومذذذت زإلل ذذذوت مد  عغأمذذذ   ىذذذو هذذذدع عغممذذذتمم اذذذمهت عألتضذذذا  عغمنوعذذذز  ؤاضذذذو

 تت زذذذذوغطتعطث هذذذذ  م ذذذذو  عالطططذذذذوبزذذذذمزوغطذذذذوغ  طزذذذذاؤ عغل  عغمعذذذذةمغا  عغماناذذذذ   ىذذذذو ؤنمع  ذذذذو.
 .مطعما  عغم وغزو  زوغطأماا

 

ا ثكرةااهت كمامعيغياالتنمي 

ا
ؤد م ذذذذوتت عهطمذذذذوث مأاذذذذاي عغطذذذذإلماد زوغممضذذذذمم  عغطذذذذإلماد زاّنذذذذ   هذذذذ  ملو زذذذذوط  مذذذذت مذذذذتط  

 ىو عزا  عغم و : ب طمهات زأا عغمأىممو  عألعوعا  ممن و  عطما
 
 لت  عغعن .غدتم عغطإلماد مد عغمعةمغا  عغال  عغطقااتي ألقعو  عغطإلماد  -
 نمم م اا م و   عغطإلماد عغط  مد عغمطمقت ؤد ططططب ز و عغمتط  لت  عغعن . -
( ؤ ونذذذب 2) مامع ذذذت يطمماذذذ  (  تعقاذذذمد ؤهذذذتعا ممذذتطو 1مذذد هذذذث  ذذذوغزم عغطذذإلماد: ) -

 ؤهتعا ممتطو .
 عغمعةمغاو  عغمانا . مدلزتت عغلعوتت ه  هتم عغطإلماد  -
، مطعذذذما  عغم وغزذذذو  طقذذذااث هطذذذتت  ذذذد طعذذذما  عغم وغزذذذو  مذذذد قزذذذ  عغميذذذوطث عغأتعقاذذذ  -

 غتط ذذذوه عغعذذذو ا هذذذ  عغطعذذذماو ، مذذذت  ذذذتا لذذذوتل عغقضذذذو  زو طمذذذوا معذذذو   طقىاااذذذ 
 .مد ياث ي ث عغطعما  معغطدعات عغقضو   غمتم  م اق  عغطإلماد

 
عذذذاطمد عغطمعذذذت هذذذ  هذذذده عغمأىممذذذو  غامذذذم  عغلزذذذتت هذذذ  عغعذذذمق زإلطمىذذذي، مد طذذذود مزذذذوغ زت 

ا، مداذذاعا  ذذاعا غططذذماد أذذمتت طقتازاذذ   ذذد عالط وهذذو  عغعذذو ات. ؤ ذذت  زذذإلد مأمذذث   دغذذك ممطنذذو
غاعذذذذ  مطويذذذذ  زعذذذذ مغ  مال ؤد هذذذذدع عغمضذذذذت ال ايذذذذم  امد عغمزذذذذواتت مغذذذذو هذذذذده عغمأىممذذذذو  

 عغزيث ها و.  مامطد عغقاوث زدغك مد لت  مو اى :
 

                                                 
عغطعما  ممنمو  مططز  طإلمانا  قونمنا  م قا عغنـامع ، معغمةطمتع  عغم نا ، معغامتع  عغ واه  مغو طنما  ع مو  

  عغطإلماد، مم تع  عغزيمث عغأىما ، مم اعا ع يأو او  عغط  مد مإلن و لام  ق وم عغطإلماد.
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مضذذذت  ذذذام  ز ىزذذذو  عغذذذـطإلماد عغطذذذ  ععذذذطىمط و عغمذذذتط  هذذذ  عغعذذذنمع  عغموضذذذا ، مذذذت  -
 ذذذاا عغ ىزذذذو ، نذذذمم طذذذإلماد عغمعذذذةمغا  عغم ىذذذمب، مأذذذات عغ ىزذذذو  )ميىذذذ  ؤث زاذذذود 

يذذذاما عغطأذذذماا عغم ىمزذذذ .  طمذذذو ؤنذذذي مذذذد عغمداذذذا طذذذمهات ؤاذذذ  مأىممذذذو ، ؤ نزذذذ (، 
 مضوه  مغو مو هم مدطمت، طقاث ز و  وغب عغطإلماد.

 
عغمعذذذذةمغا  مذذذذد طذذذذإلماد عغو  عغمعذذذذاات معغممقمهذذذذ  زمم ذذذذب م ذذذذو   قو مذذذذ  زوغطأماضذذذذ -

عغماناذذذ  عغأذذذواتت مذذذد قزذذذ  عغمذذذتط  لذذذت  عغعذذذنمع  عغلمذذذم عغموضذذذا  ؤم مذذذو هذذذم 
 مطمهت من و.

 
قو مذذذ  زوغطأماضذذذذو  عغطزاذذذتت غدأذذذذوزو  عغزاناذذذذ ، زمذذذو ها ذذذذو عغمهذذذوت، زمم ذذذذب قذذذذونمد  -

مطأااتطذذذذذذي.  مهذذذذذذده  1980عغطذذذذذذإلماد ع غوعمذذذذذذ  مذذذذذذد يذذذذذذمعاث عغعذذذذذذاوتع  غعذذذذذذن  

عغمأىممذذذذو  مم ذذذذمات يأذذذذتعا غذذذذاع مذذذذتط  عغطذذذذإلماد عغم ناذذذذ  ألن ذذذذو عغ  ذذذذ  عغملمغذذذذ  
ا  اعتت طأماضو  عغطإلماد ع غوعم .  قونمنو

 
زطأماضذذذو  ع أذذذوزو  عغزاناذذذ  مؤضذذذتعت عغممطىطذذذو  زمم ذذذب قعذذذث عغمعذذذةمغا  قو مذذذ   -

 عغمانا  ه  م و   عغطوماد عغ ناع .
 
 امت عغميوماد ه  طعما  عغم وغزو  معغميوطث. -
 
،  ىذذذذو عغطعذذذذماو عغدأذذذذ  عغأمذذذذو تي  ىذذذذو عذذذذزا  عغم ذذذذ ( طذذذذإل ات عغ ذذذذتق عغطقىاااذذذذ  ) -

ا. ،م اا مي ث هده عغطعماو   مد طود دغك ممطنو
 

د غى مأاذذذذ  ؤد طأمذذذذث  ىذذذذب عغمأىممذذذذو   ىذذذذو عغمذذذذتطو  معالعذذذذطدوات مذذذذد عغمأىممذذذذو  امطذذذذ
عذذذ   ذذذد طذذذإلماد عغمعذذذةمغاو  اتعمضذذذت م ميأذذذو ا  ؤمغاذذذ  قو ذذذات زاونذذذو طإلعذذذام غعغم مأذذذ  

مامطذذذد غ ذذذو   عغماناذذذ  زمذذذو ها ذذذو طذذذإلماد عغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ  مطذذذإلماد عغمعذذذةمغا   ذذذد عغمنط ذذذو .
عغطذذإلماد عغأتعقاذذ  ألن ذذو تزمذذو قذذا ططذذمد عغمذذتط  عغطذذ  هذذدع عغأمذذ  مذذت مذذتط  م ذذوات ؤد طنعذذ  

عذذططدوما مذذت مأاذذذاي عغطذذإلماد هذذ  عغلذذذوتل غىيأذذم   ىذذو طعذذذ ات  م وااذذ  غأذذوغط  ماذذذت 
 متطو  عغطإلماد.
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ام ابكباالختكم
 

  ذذذذوتت ممضذذذذمم طذذذذإلماد عغمعذذذذةمغا  عغماناذذذذ  زمذذذذط   ذذذذوث هذذذذده عغمتقذذذذ  هذذذذ  ميومغذذذذ  ؤمغاذذذذ  
غا  عغنومذذذ    ذذذد عغمنط ذذذو  )معأللاذذذتت امطذذذد ؤد ططذذذمد مطذذذإلماد عغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ  معغمعذذذةم

نأذذذت  زذذذإلد عغ ىذذذب  ىذذذو طذذذإلماد عغمعذذذةمغا     ذذذو عا مذذذد م اقذذذ  طذذذإلماد عغمعذذذةمغا  عغأومذذذ (.
عغماناذذذ  هذذذ  عغأذذذتعق مطذذذان   ذذذاعا، ميضذذذمته عغمياذذذا، معغقذذذمي، هذذذم هذذذ  عغقعذذذث عغ ذذذون  مذذذد 

اد هذذذذ  عغأقذذذذما م ذذذذو   عغطذذذذإلماد عغ ناعذذذذ .  ماذذذذإلط  دغذذذذك زدضذذذذ  مذذذذتم  عغطأذذذذماا معغطذذذذإلم
 ع نمو ا .

 
غ  اقذذذمث  ىذذذو مذذذقاد.  عألم ، هذذذم  ىذذذب مذذذتطو   مغذذذ  عغطذذذتعلاص عغند اذذذ  وعالهطمذذذوث عغيذذذ

هذذذذ  معذذذذمات عغأقذذذذما  24عغزنذذذذما عغنممد اذذذذ  مذذذذد عغمذذذذوات  عغطذذذذإلماد  ىذذذذو معذذذذةمغاوط و زمم ذذذذب

عغمزتمذذذذ  زذذذذاد موعتت عغذذذذند  عغأتعقاذذذذ  معغمذذذذتطو  عغطوزأذذذذ  غ ذذذذو ممذذذذتطو  عغذذذذند  عغأوغماذذذذ ، 
ا  ااذذذاعا  ىذذذو مذذذتطو  عغطذذذإلماد لىقذذذ  هذذذدع عغ ىذذذب .  مد عغلوأذذذ  زط ذذذمات يقذذذم  عغذذذند  مضذذذأو

أتعقاذذذذ .  عغ ذذذذون ، هذذذذم طزنذذذذ  عغيطممذذذذ  غممذذذذتمم  أذذذذ  عغطذذذذإلماد  ىذذذذو عغمعذذذذةمغا   ذذذذد عغ
ا. نيذذذد هنذذذو، مدعا، زذذذ وع  لىذذذ  مأذذذات  وزذذذ  زقذذذمت   عغمنط ذذذو  معغمعذذذةمغا  عغم ناذذذ  م زوتاذذذو

  طأواذذذو ماذذذتعاع  مذذذتطو  عغطذذذإلماد عغطذذذ  عذذذططططب ز ذذذدع عغقذذذونمد غمذذذتع  عغطذذذإلماد عاعذذذوهث هذذذ
 عغطإلماد.

 
منطمقذذت ؤد ططذذمد ميذذاع مهذذتعوع  عنطمذذوت هذذدع عغطذذإلماد هذذ  عغمعذذوهم  هذذ  لىذذ  م ذذ  ؤهضذذ  

 1980ت ذذذث ؤد ط تزذذذ  عغطذذذإلماد ع غوعمذذذ  مذذذد يذذذمعاث عغعذذذاوتع  غعذذذن   زيقذذذمق عغمعذذذط ىطاد

 غث اأم   ىو طمطا  م   هدع عغم  .  مهدع ممضمم اعطي  اتعع  معطقى .
 

 نإلم  ؤد طعوهث هده عغمتق  ه  هطط زوب مععت غىنقوش غىممضمم.
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