
 
 

 

 
ي  ن التكامل المفقود والنمو المنشود  علي الجناب  ي العراق بي 

ي فن
ن المرصفن  2 نم 1 صفحة التأمي 

 

   

ن  و اق  ي التأمي 
 فن

 

عليييلجنابيييياللأمجناايييرفي جنافليييق لج يييلجنا يييقن جليييي ج
جنااكافلجناففقودجونايفوجنافيشود

 
 نافقدفة

نسعى  يعه اعال لال على لاع   سعضوء لاىعتن يضع   ناعوء لاتمعل و لا للضعع ت وعب لال ىضعع نسعع ول  
 ضععا لاتمععل و اععه لا ععه   اععلبا يولععل اععب لل لا عع لو  لعع  لال ععلب   تأ ععب   1يععه لاىععبل  

ىعععل  ل  لتوعععلل تلا عععه لععع  اععع نلل  وعععل،  لاب اوعععع اضءعععبيو   ت لا عععلاه  اسعععو   عععت،  
لا ععع،للل لال ،لعععع اضىلعععنن   لىعععلت  اعععال لال عععلى لا  عععوب  اعععااا  لت ععع  لاععع   ،لبلل 

اضت ععتى لاعع  لا  للععى  اععب لل لا عع لو  تلال ععلب  اضىلععى لىععل  يضعع   نىععل  اععال لا ت عع 
 عععو  لاءعععبيو  ا ا وعععو نلعععت لملعععب ا لوععع  لكءعععبل  يلال عععلب   اعععب لل لا ععع لو   

 لاىلنن( 
 

 ناارفي جنافلق لجف جفيظوقجنالاحث
اععت لاناععلء لكسعع بل و ه لالاعع با  ععو  اععب لل لا عع لو  تلال ععلب   لعع،   سععتوو أنععتل  

يلتاععع ل  ععو يضولععل لعع  لاعع،،  لعع  تمععل و لا عع لو  يضعع    ععل   لال ععلب  ل ل ععى نسعع ع 
 لاءبيو   تاه  لا لاه  ى  ب  ،لع لىليع لا   ،للل لال ب  لال ،لع اضىلنن 

 
 نافلاقفجوأهفياهاجاشقكاتجناارفي 

 ى  ععب لال ععلب  تيبتيلععل أاعع، أاععت اعع  لل لا سععتوو لاا،ومععع  لانسعع ع ااععب لل لا عع لو  
اعععاو   سععع تل م ععع لت ا عععبتون أنعععتل  ي،وععع،  لععع  لا ععع،للل لا  لونوعععع اىلعععنن لال عععلب  ل

 لا عع،للل لال ،لععع لعع   ضععا لال ععلب    تتعع، ا  ععل لا موععب لعع  اععب لل لا عع لو  يضعع  
لااوععل  ن لاععل   ععلابل  يععه اععال لال ععلى يععه يعع،  ،تى  تلسعع ءليل ل    ععا  اععبواع   وععب  
لعع  يلععنن لا نععتا ااععبلن لا عع لو    ا عع  يععه لاتتععل ال عع  انععلا  ضعع،ل   تلنلععل لاىععبل   اععت 

 ى  ك  ى وناظ ل سل  لا  ت   و  اب لل لا  لو  تلال لب  لاىبلتوع  ضن اال لال ل
 

 ففيزنتجناارفي جنافلق ل
للععل كاععا يوعع  ل  لسععضت  لا وعع  لال لاععب يععه اععب لل لا عع لو  أ عع ى   ضوعع،ول  ت ال ععع لاعع  
،يلعع   ءععب   سععتو وع ل   ععب  ت  ،وعع، يضسعع  لل يععه لا وعع  لعع  تتععل   ععب تلك يعع   لوععبل،لل 

سعع  بل    عع،بو ول        ععبتون لن  ععلل اععب لل لا عع لو  ي ععب لال ععلب    ضععا لااععب لل 
،  لمل ععع تك،  نلععت  ،وعع، تععتز الععل تب وعع   لسعع بل و وع ا ا وععو  ءءلععل لالسعع   ضوع لاعع   وُىعع 

 
 لال لى ات   ن ل  ى  ل   اث ل  للى ُلى، اضلالب ع يه لا، لالؤ لبلل لاىب وع اض  لو   1



 
 

 

 
ي  ن التكامل المفقود والنمو المنشود  علي الجناب  ي العراق بي 

ي فن
ن المرصفن  2 نم 2 صفحة التأمي 

 

   

ن  و اق  ي التأمي 
 فن

 

اعع،   وععب  تاععت لععل وععؤ،ز  لا ععلاه لاعع  لب  ععل  ا ععت لتسععلء تءععل  لا عع لو    ععى ت وععل،  
 لو لل الال لا ت  :لسلال   يه لانل ن لالاضه   تل  لات لال

 

 ععتيب لال ععلب  تنععتلل  ت وعع  الن  ععلل اععب لل لا عع لو  للععل و ععوى اضءععبيو   -１
لكسعع  ل،  لعع  اعع  ع لاىلععنن لا ععه  ل ض لععل لال ععلب   ت لا ععلاه لات ععتى لاعع  

 أستل   ،و،  

 سععلت يععه لن اععلب لاععتيه لا عع لونه لعع   ععنى  م وعع    ععل   لال ععلب  يعع   ضععا  -２
 لالن  لل 

 و لا ععع لو     عععلاو  أتعععى ل لبنعععع   نعععتلل لا سعععتوو لا  ضو،وعععع  وعععل،  ل وىعععلل تمعععل -３
 ااب لل لا  لو  

لن اععلب يععبت  لال ععلب  لا  بليوععع يععه لالنععلءو لااىععبوع تلابو وععع للععل وسععلى  -４
 لن الب تمل و لا  لو  تلت نل لل 

 ى  ععب ل عع،ب ب ععى لىععليه اضل ععلب  لعع   ععنى لابسععتت لكىععليوع لا ععه  ا ععى  -５
 ك  ل  ل  اب لل لا  لو  يضولل تنس ع ب اوع اس  ل

سععع ءبخ   ،لعععع و ععع،للل لال عععب  اىلن ععع  ت عععتيوب لعععل وا ل ععع  لاىلوعععى لععع   -６
 لن  لل للاوع ل   نى ل ل  تلا، يلال ب ( 

ت ععت،  ولنععلل لاىلوععى اعع،  لال ععب  سوسععلات يععه سععبيع ل عع،لب تمو ععع لا عع لو   -７
 تسلتاع س،ل، أتسلء لا  لو  ل   نى ب ءلل  اسل لل ل بيوع 

يععه  وععل،  ين ععب لام ععع تلخلععل  يععه  عع،للل اععب لل لا عع لو  ت تيوباععل لعع   وسععلت -８
 ت ى لال ب  اىلن   لااو  وم ت    ،لل   

 
تلعع   ععنى ،بلسععع سععبوىع اتلتعع  لا عع لو  لال ععبيه يععه لاىععبل   نععب  ل  ا ععت لا ىععلت  
  ععو  لا ءععل  لال ععبيه تتءععل  لا عع لو  اععت  ىععلت  لاعع،ت، نتيععل  لععل  ونلععت نسعع ول  يععه  عع لو 
تععبتا لال ععلب  ا عع  و ععو   لا لععتى يععه  ععبتون لاتمععل و لخ ععب    تمو ععع لا عع لو  
يضععع  اوعععل    عععل   لال عععب  لععع   عععنى لك، عععلب تلكسععع مللب  لت  ععع لو  لكي لعععل،لل 

 لالس ن،وع  ت موب ل  لاتمل و لا ه ل  لالل    ناوءلل ي ب يبت  لال لب  
 

 لا بتا يه يب  لااول اب ع لا  لو  لاتءنوع/لسؤتى تا،    لو    )*(

   وب لى ل، ا،  ،وتل  لا  لو  لاىبلته  
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