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بااالذ تق ااقذب ااقذاسقاااهذذاإلعلقاامذل يذسألشااصل ذتتناال هذهاالدذاسة افاامذالضاا اذاسلااالنل ذاس     اام

مذ ااااةةذ األ ةنذسضاااامذ ااااةةذالتاااامذاستشااا  قل ذاس قن ااامذاااالذاس اقااالذاستشااا    ذسضااااذع ااا ذ اااق ةذاسقااا اق

ذ.2006سفنمذذاإلعلقمذل يذاألشصل ذالتامذهلدذاستش  قل ذالذاسا اث قذاسة س مذ صل مذاتللق مذ   ق

هاا ذانذاسا اثفااقذسة س اامذ ت  ااهذاسبل ااىذاساا ذعااةوذنتاالتوذ ت  اا ل ذ ااالنذاهاااذهاالدذاسنتاالتوذ

تقتب ذالف مذسلالنذ قذاسقاهذسلشصل ذل يذاالعلقمذف ذ لسمذتقب  ضلذع ا ذا  ذاس اقالذ االس ذ

انذاستشاااا  قل ذاس قن اااامذس اااا ذاتنلفاااابمذااااالذاس ااااق بل ذ است ااااة ل ذاستاااا ذ  ا ضضاااالذاالشااااصل ذل يذ

ذاالعلقمذبالذ تق قذب قذاسقاهذع  ذافت ةذاسق اقذ اال ةنذ.

ل يذاالعلقامذذ ذفالن ذتقب قذ ا لذبن ةذاالتللق مذاسة س مذس  ا قذاالشاصل ذالذاهاذاست   لأ

ل يذذ اسب  تااااا هذاالصت اااال يذاسا  ااااقذبضاااالذالااااالنذ    اااا ذس ااااقذاسقاااااهذسلشااااصل ذ2006سفاااانمذ

الس ذاسقاهذع  ذتق   ذاستش  قل ذاس قن مذ الذالذ تلتاذالذاس اقلذاستش    ذسلشاصل ذذماالعلقم

ذل يذاالعلقمذ.


