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تدديم العالقاتددلثلعاليةددلن ددملة  ل ددل قددمل
لةنهللوعالقرعق

و-ور ستتتتتتف ول ستتتتتت ور د  تتتتتت و/إستتتتتتلدكتور   ل  
زهفروستتع واك اور دن تتتوو، ئفسوج معةوبنه 

ر عررق وب  د هرةومستتتتتتتتتتتتا ثور عةق بور اد افةوللقاورتن يور لد يوت افعور عةق بور عل فةو
و-ج  ثورس  افتوو/لر اد افةوبفنوج معةوبنه ولر ج مع بور عررقفةوحضرور لد يور   ل  

ر  جل عولتن فتتةور كفاتتةولا تت ريو لفتت بور  تتيوونتت ئتتيو ئفسور جتت معتتةو ةتتتتتتتتتتتتتتتا  و تت متتة
 .لر لج  ةولر قد قو

لطرحوزهفروستتتتتتتتتع ور دن تتتتتتتتتتور عررق وا  رومنور  ةتتتتتتتتت ةبور ل و ع ن ومنه ور  ة و
ر عررقففنور ذلنول  ستتتت  وب  لل و لف بوج معةوبنه وحفاورل ور   ل  ور د  تتتت وال و
حرصور جتت معتتةول لفتت تهتت وال وتتتذ فتتتو تت اتتةور عدكتت بور ل وقتت وت رجتت وربنتت ئنتت ور  ة و

ل  عوا  ريور كلف بور ل وتضتتعورلكرور عررقففنولق ثو ذ كوحرصتتعوال ور و ضتتعور ج
ا  ومنور   رسفنور عررقففنولرسلعر ن ومعوسع  ةور دن تورلج ور لع ل ور  ةلركوا و
ر  ج  بور عل فةولر لعلف فةولر اد افةوبفنوج معلن ولا  و كفرومنور ج مع بور عررقفةو

ور ةدفدة

ر كل لنو ج عه  وولق ثور د  تتتتتت وال ور عةق بوبفنوم تتتتتترولر عررقوق   ةول رستتتتتت ةولر 
ت  يخوحضتتت  موم ل ور  ور  لور ستتتنفنولق ثور د  تتت ور ور عةق بوتةتتته ور  ون  رو
لرز ه  وا وظتو غكةومةلر ةو ل اف ه ولزي  ةور لك  ثور عل  ولر اد ا ولم لل ورلج و

ور لع ل وبفنور كل لنور ةدفدفن
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حةو ل ة ور  را لنوبه ولالش  ور  ور ور ج معةوتسع و رئ  ور  و اعولت افروسكتور رر
منوم لل ور  لثور عرلفةور ةتتتتتتدفدةوبهالك  هعومنوالهعوان صتتتتتترور ل رصتتتتتتتوبفنوم تتتتتترو
لمقف ه ور عرل ومؤ  رورن وتدر والحوا تتتتتتتتتتتو  رستتتتتتتتتت وصتتتتتتتتتتف  و ل ة ور  را لنوا و

ومرحلةور   رس بور علف و لل  ف والفهعولمررا ةوظرلاهع

 قور عةق بوبفنوم تتروللة وولال ومنوج نك والل وزهفروستتع ور دن تتتور عررق وال وا
 ل ةور عررقوتل لعو رئ  و  زي ومنور لع ل ومعوشتتدفدله وم تترومةتتفررور  وال ور عةق بو

ور   ريةور عررقفةوت  ي فةولن  ذجو قلذموب وا ور عةق بوبفنور  لث

لرشتتت  ور دن تتتتوإ  وال ور ق  مفةور عررقفةوحري تتتةوال وتةتتتجفعوالبن ئه ولطةبه وال و
  رستتتتلهعوبةتتتتدفدله وم تتتترولذ كو  وبه وا  و كفرومنور ج مع بور   تتتتريةوإستتتتلك  ثو

ر عريدةوم جه ور ةتتت رو ل  ل  ور د  تتت ولا  ريور كلف بوال و ا هعومبن ئهعور  را لنو
 منور  لثور عرلفة


