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 ووحتي ٌتفخاوت

ٌَزكشوتوةي ماوةي حؤماسكشدوً ٌاوثتٌماوٍت  ٍَِشواوٍىً سرتاحٍجً كؤمسٍؤوً ٌتلبزاسدوتكان ستباسةث بتبِشٌاسي دس ح

ٍَطواصٌكشدن لت لٍسخً ثاَلٍوساوان حابتسواسي 1/5/2021سٍاسٍتكان حا بتسواسي   طتاًلَلتبوي 17/4/2021 وة ٌتسوةٌا ث

ٌَىذوتوةو ضٍكشدوتوةي ٌؤكاسة واوةكٍتكاوً دامتصساوةي كؤمسٍؤن و ضؤوٍتحً طووجاوذوً خطختي كاحً  ئتوجامً خو

ٌَكشدوتوةي سٍسختمً كؤمسٍؤن  ئؤثتساسٍؤوتكان لت وٍؤان قؤواغتكاوً ٌتَلبزاسدن و ِضكشدوتوةي ٌتوَلتكان بؤ وو

ٌَىا دةكاث لتسٍسختمً دةوطذاوً  ٌَىذوتوة بؤ ٌؤكاسي دةسةكٍتكان كتخؤي و بتمتبتسخً ئاساوكاسي لت كاسوباسةكاوً ، وة خو

 .كت حتوةسي ئتم سٍسختمت بشٌخٍت لت ثاَلٍؤساوي حاك وتك حضب ٌان ٌاوثتٌماوً  (sntv)حاك كتضٍاوي طواسخىتوة وٍت 

ٌَك بتسةو ستسكتوحه  ثاَلىتس

ٌَزكشدوتوة بواس دةداحً ٌتموو كاوذٌذي ضٍاوةكان حا بخواوه خؤٌان حؤماسبكتن لت ٌتلبزاسدوً  وة ٌتسوةٌا بِشٌاسي دس

ٌَِشاي ئتوةي  ٌَج ، و ٍَج بت ئتوذامً ٌتس ٌاوثتٌماوٍتكً سٍاسً كت بٍتو ٍَج بب داٌاحوو وة دواحش ٌتس كاوذٌذٌك دةحواو

ٌَزكشدوتوةكت رماسةٌتكً كتم بوو كت  رماسةي ئتو كاوذٌذاوتي كتواوي خؤٌان حؤماسكشد بوو حا سؤري دةسضووً بشٌاسي دس

باصوت ، وةٌتسوةٌا وت دةطووجا لتطتَل رماسةي كوسسً ئتوجومتوً  (83)وتدةطووجا لتطتَل رماسةي باصوتكان كت بشٌخني لت 

ٌَىتسان كت بشٌخٍت لت  ٌَزكشدوتوةٌت بواسدةداث بت حضبت سٍاسٍتكان حا  (329)وو كوسسً ،وة جطت لتماوتش ئتم بشٌاسي دس

ٌَزكشدوتوةٌت  صٌاحش طفخوطؤ بكتن لتستس َثٍذاوٌسخٍت بىتِسةحٍتكاوً حؤماسكشدوً ٌاوثتٌماوً سٍاسً ، وةئتم بِشٌاسي دس

ٌَكً ستسةكًٍ بؤ ئاِساسختكشدوً ثِشؤستي ٌتَلبزاسدن بتسةو ستسكتوحه  .ثاَلىتس

ٌَزكشدوتوة   دواي دس

ٌَزكشدوتوة رماسةي ئتو حضباوتي كت بتفتسمً مؤَلتحٍان وةسطشحوة طتٌطخؤحت  حضب ، وة ئتو  (249)حا دةسضووً بِشٌاسي دس

ٌَش مامتَلتي دامتصسدوذان  طتٌطخؤحت  حضبٍص ئامادةًٌ ثٍطاوذاوة بؤ  (106)حضب ، وة  (59)حضباوتي كت لتر

ٌاوثتٌماوً ،  (30)بتضذاسٌكشدن لت ٌتَلبزاسدن ، وة رماسةي ئتو ٌاوثتٌماوٍت سٍاسٍاوتي كت ثتسىذكشاون طتٌطخؤحت 

 .كاوذٌذ (144)وةرماسةي ئتو كاوذٌذاوتش كت خؤٌان حؤماسكشدوة بؤ بت ضذاسٌكشدن لت ٌتَلبزاسدوً داٌاحوو طتٌطخؤحت 

 :صاوٍاسٌتكاوً دةوطذةان 

ٌَكشدوتوةي صاوٍاسٌتكاوً دةوطذةسان بتسدةوامت وة لتو كاحتوة كت ئتم ثِشؤستٌت  وة لتالٌتكً حشةوة ثِشؤستي وو

ٍَكشدوة حا بتسواسي  ٌَكشدوتوة ئتوجام دساوة ، وة لتواوتش لت داٌك بواوً  (1049370 )2/1/2021دةسخٍث حاَلتحً وو

ٌَِشاي حؤماسكشدوً دةوطذةساوً ئاواسة و  (279695)كت رماسةٌان طتٌطخؤحت  (2003)و  (2002)و  (2001) دةوطذةس ، و

ٌَكشدوتوةي صاوٍاسٌت باٌؤمتحشٌتكاوٍان كت رماسةٌان طتٌطخؤحت  ٍَكِشاي ئتو  (14794)وو دةوطذةس ، كت لت ئتوجامذا رماسةي ح



كاحً  (1328493)دةوطذةس ، وة ٌتسوةٌا  (15534518)دةوطذةساوتي حؤماسي باٌؤمتحشٌان بؤكشاوة طتٌطخؤحت 

 .باٌؤمتحشي دابتضكشاوة 

 

 .دةوطذةساوً دةسةوةي وواَلث 

ٌَكشدوتوةي باٌؤمرتي ئتوجومتوً كؤمسٍاسان بشٌٍِِاسي ثتسىذكشدوً دا  لتضواسضٍَوةي ٌتسدوو ثِشؤستي حؤماسكشدن و وو

ٌَكشدوتوةي باٌؤمتحشي  ٌَكاسةكاوً حؤماسكشدوً صاوٍاسٌتكاوً دةوطذةساوً عرَياقً كت لت دةسةوة وٍطخت جٍَه وة وو لتستس ِس

ٌَكشاوة و ثاك لتِسئً كشدوتوةي ئؤفٍس لت  ٌَشةي حؤماسي دةوطذةساوً وو ٍَىاوي صامىكشدوً دةوطذاوٍان بتطو ( 21)ئتمتش لت ث

ٍَذاوة ، بتمتبتسخً كؤكشدوتوةي صاوٍاسٌتكاوٍان ، وة بؤئتمتش داوا لت  وواَلث كت ثٍَطرت ئتوجومتوً كؤمسٍاسان بِشٌاسي ل

ٍَودةوَلتحً  لتو دةوَلتحاوت ، وةٌتسوةٌا  وةصاسةحً دةسةوة كشاوة حاسةصامتوذي ئتو دةوَلتحاوت وةسبطشَي بؤ كشدوتوةي ئؤفٍس و

ٍَىاوي ئاساوكاسي ثِشؤستي طتِسان بؤ ٌتموو دةوطذةساوً دةسةوة بؤ دَلىٍابووتوة لت صاوٍاسٌتكاوٍان لت  كؤمسؤن كاس دةكاث لتث

ٍَطتي ئتلتطرتؤوً فتسمً كؤمسٍؤن  ٍَكتٌطىً حتلتفؤوً صٌشةٌك لت  (www.ihec.iq)مٍاوتي ث وةٌان بتكاسٌٍَاوً ئتثل

ٍَودةوَلتحٍتكان لتكاحً   (http:ll31.98.225.235:8080)دؤصٌىتوةي صاوٍاسي دةوطذةس  وةٌان ستسداوً كشدوً ئؤفٍسً و

 . كشووتوةٌاوذا

 .ٌتماٌتوطى كشدن  لتطتَل ٌاوبتضتكان 

ٍَىاوي ئتوجامذاوً ثِشؤستي ٌؤضٍاسكشدوتوةو  كؤمسٍؤوً ٌتَلبزاسدوتكان كاسدةكاث لتستس ٌتماٌتوطً كاسو ٌتوَلتكان لتث

 باَلوكشدوتوةي ِسؤضىبريي ٌتَلبزاسدن وة ٌتسوةٌا

كؤمسٍؤوً ٌتَلبزاسدوتكان كاسدةكاث و ٌتماٌتوطً دةكاث لتطتل ٌاوبتضتكاوً لتثِشؤستي ٌتَلبزاسدن لت دام و دةصطاكاوً 

ٌَكخشاوةكاوً كؤمتَلطاي ضاسسخاوً و ٌاوثتٌماوٍتكان و حضبت سٍاسٍتكان كت ِسؤَلً بتسضاوٌان ٌتٌت لت  حكومتث و ِس

ٌَطشدوتوةي باٌؤمتحشي بؤ ٌؤضٍاسكشدوتوة و باَلكشدوتوةي ِسؤضىبريي ٌتَلبزاسدن ، لتئتوجامً  ٌَشي كشدوً ثِشوستي وو ضاود

ٌَشاوً خؤماَلً كت ستسداوً واوةوذةكاوً حؤماسكشدوٍان كشدوة طتٌطخؤحت  ٌَش ،  (3726)ئتم ٌتماٌتوطٍت رماسةي ضاود ضاود

 . بشٌكاس لت ستساوستسي عرَياقذا  (3310)وةرماسةي بشٌكاسي حضبت سٍاسٍتكان كت ستسداوٍان كشدوة طتٌطخؤحت 

ٍَك لت ئتوذاماوً ئتوجومتوً كؤمسٍاسان وة لتمٍاوتي  لتٌتمان ضواس ضٍَوةدا كؤمسٍؤوً ٌتَلبزاسدوتكان بتستسثتسضخً ٌتك

بتسخىً كؤوطشةو سٍمىاسو كؤِسو كؤبووتوة لت ثتٌوةوذي بتسدةوامذاٌت لتطتَل ٌاوبتضتكاوً بتمتبتسخً فشاواوكشدوً ضواس 

 .ضٍَوةي ٌؤضٍاسي ٌتَلبزاسدن لتطتَل ِسةضاوكشدوً متسجتكاوً لٍزوتي بااَلي حتوذسوسخً و ستالمتحً وٍطخماوً 

وة ٌتس لت ضواسضٍَوةي بتدوادا ضوووً بتسدةوامذا ئتوذاماوً ئتوجومتوً كؤمسٍاسان بتضٍَوةي بتسدةوام ِساسختوخؤ 

ٌَضطاكان دةكتن ، بؤ وةسخان لتستس  ستسثتسضخً ضاالكً ٌووتسي وة ئؤثتساسٍؤوتكاوً ئؤفٍستكاوً ٌتَلبزاسدن لت ثاس

http://www.ihec.iq/
http://www.ihec.iq/


ًٌكشدوتوةي باٌؤمتحشي و ضاالكً حٍمً طتِسوك  ٌَزةي حؤماسكشدن و وو ٍَختوة ، وةٌتسوةٌا صاوٍىً س ئاسختوطتكان كت ِسوٌان دةب

 .لتكاحً ٌتَلسان بت ئتسكتكاوٍان بؤ حاصةكشدوتوةي صاوٍاسي دةوطذةسان بتمتبتسخً خؤ ئامادةكشدن بؤ ٌتَلبزاسدوً داٌاحوو 

ًٍطتٌطخه و ٌاوكاسي ٍَكخ  ٌاداضخً ل

ًٍطتٌطخىً وارؤ كشدوة  ٍَكخ ٍَكً ل لت ِسووي ٌتماٌتوطً و ٌاوكاسي ٌاوبتش ، كؤمسٍؤوً بااَلي ٌتَلبزاسدوتكان ضتوذ ٌاداضخ

لتطتَل وةصاسةث و دةسختي ستسبتخؤ بتمتبتسخً دامتصساوذوً ثتٌوةوذي و دابٍىكشدوً ٌاوكاسي بؤ كاسي كؤمسٍؤن بؤ 

ئتوجامذاوً ٌتلبزاسدوً داٌاحوو ، وةكؤمسٍؤن ضتوذ كؤبووتوة ٌتطً كشدوة لتطتَل وةصاسةحً بتسطشي و وةصاسةحً داساًٌ 

ٍَطتٌتك  ٍَِشي و ٌاساًٌ بؤ طتٌطخه بت كل ٍَطتٌطخىً ٌاوبتش لت ِسووي كاسط ٍَطخ ٌَىذوتوةي بتوذةكاوً ٌاداضخً ل كت حٍاٌذا خو

ٌَك بكتون   . كت ٌتسدوو الٌتن لت ستسي س

وة لٍزوتي بااَلي ئاساٌطً ٌتَلبزاسدن بتسدةوامت لت كؤبووتوةكاوً بؤ دابٍىكشدوً ستالمتحً ثِشؤستي ٌتَلبزاسدن ، وة 

ٌَشدوً كاسمتوذاوً كؤمسٍؤن لت  ٌَش ساٌتي ثتحاي  كؤِسؤوادا ، وة ٌتاَلو ٌتسوةٌا بت دوا داضووً باسودؤخً ئاساٌص لتر

ٌَِشاي صٌادكشدوً رماسةي ٌٍَضة ئتمىٍتكان كت لتطتَل حٍمت طتِسؤكتكاوً كؤمسٍؤن دةسدةضه بؤ  كتسةوخٍىً كشدن ، و

ستسداوٍكشدوً ٌاووٍطخماوٍان بتمتبتسخً حاصةكشدوتوةي صاوٍاسي دةوطذةسان بؤ ئامادةساصي ئتوجامذاوً ٌتلبزاسدوً 

 .داٌاحوو ٌتسضتوذة كتسةوخٍىتش ِساطتٌتصاوة 

 

 

ًٍزي ِساطتٌاوذن  ووحت ب


