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لقنلاو غيرفتلا

نيتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا ليلد

نرفلا عفر

ةعفار مادختسا .1
◌ً
مق ،نوتس دوو زارط نم نرفلا عفر دنعو .هعفرلل نويع ةعبرأ ىلع ايواح نوكي نرفلا لوصو دنع
لوط نوكي نأ يغبني .فرط لك ىلع عرذلأا ةيئانث عفر ةلسلسب دوزم لصاف بيضق مادختساب
.نرفلاب كاكتحلاا نم ةلسلسلا عنمي لكشب يفاك لصافلا بيضقلا
لادبتسا نم دكأتو ىرخلأا ولت ةدحاو اهتلازإب مق ،عفرلا نويعل ةجاح كلانه نكت مل اذإ :ةظحلام
.ةصنملا عم نرفلا طبرت يتلا طبرلا ريماسم
ةيكوش ةعفار مادختسا .2
اذإ .هاندا لودجلا يف حضوم وه امك تاكوشلا لوطل ىندلأا دحلابو ةيكوش ةعفار مادختسا نم دكأت
بويج للاخ دتمت نأ تاكوشلل نكمي ثيح ةكوشلا تلااطإ مادختسا بجيف ،ةرورض كانه تناك
نكلو حضوم وه امك نيبناجلا يأ نم جتنم◌ُ لا عفرا .لماحلا نم رخلآا بناجلا ىلإ ةيكوشلا ةعفارلا
ضعبلا اهضعب نع تاكوشلا دعبأ كلذل ،ةريبك ةجرد ىلإ ليقث نرفلا .فلخلا وأ ماملأا نم عفرت لا
ردق
.ناكملإا
ليدوملا

WS-MS-4
WS-MS-5
WS-MS-6
WS-MS-7

 4×4تيبثت ةحول

نرفلا
يبيرقتلا
نزو
نحشلا
 0455 Mt. Chuckanutرطل
 0055رطل
Mt.. Adams
 4055رطل
Mt. Baker
 0555رطل
Mt. Rainier

ةكوشلا
لوطل بولطملا
ىندلأا دحلا
ةصوب 4
ةصوب 0
ةصوب 0
ةصوب 7

ةيكوشلا ةعفارلل
ةبولطملا ةردقلا

 0555رطل
 0555رطل
 0555رطل
 0555رطل

ليمحتلا تاحول كيروك مادختسا .3
مادختساب ةطسبنم حطسأ ىلع ةلوهسب لقني نأ نكمي ،ميلستلا ةنحاش نم نرفلا ةلازإ متي نأ درجمب
نزاوتلا نابضق ةلازإب مق ،ليمحتلا تاحول كيروك مادختساب نرفلا عفرل .ليمحتلا تاحول كيروك
بيج ربع  4×4تيبثت ةحول عضو نرفلا لماح ةدعاق ىلع ةيفلخلاو ةيماملأا ةيوازلا نم ةيديدحلا
.حضوم وه امك ةكوشلا

!هبناج دحأ ىلع نرفلا بلقت لا
نوتس دوو عون نم نرف لقن ةيلمع ضرفت نأ نكمي .ةددحملا تاميلعتلا ةفرعمل هبناوج دحأ ىلع نرفلا بلق ايرورض ناك ام اذإ نوتس دوو ةكرشب لاصتلااب مق
يف ددرتت لا كلضف نم .ىلولأا كتيولوأ ناملأا لعجاو ةمئلاملا تادعملا رفوو كيدي مدختساو ،يفاكلا كتقو ذخ .ةربخ عفرلا يصصختم رثكلأ ىتح تايدحت
.ينفلا معدلا ىلع لوصحلل عنصملاب لاصتلاا
فتاه مقرو جتنملا ةيلوئسم ميظنت راطخلإا اذه نمضتي فوس .نوتس دوو عنصم نرفلا رداغي نأ دعب نرفلا نحش راطخإ ليمعلا ىقلتي فوس :ميلستلا ةظحلام
قيقحت وه انفده نإ .ةلامع وأ/و ةليقث تادعم راضحإب مازتللاا لبق لقنلا ةكرش عم ميلستلا تيقوت/خيرات ديكأتب موقت نأب نوتس دوو ةكرش ىصوت .لقنلا ةكرش
.نمآو سلس ميلست
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1801 w.bakerview rd.
bellingham, wa 98226 usa
 info@woodstone-corp.comأو
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مكحتلا ةحول

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

طباضلا فئاظو
 5115سطسغأ دعب ةعنصملا نارفلأا يف ةمدختسملا طباضلا ةحول
و ةرارحلا
يف رمتساو طغضا
طغضلا
ةرارحلا ماظن نيب
تياهنرهف
.يوئملاو

دقوملا ةرارح ةجرد
ةجرد ضرع متي فوس
نوكي تقو يأ يف انه
)دقوملا( ةيضرأ ةرارح
 ً◌.لاغشم◌ُ يف نرفلا هيف
لقأ ةرارحلا ةجرد نوكت
امدنع  Loضرعلا ةشاش
بتكت فوس .ةأفدملا حطس
لفسأ ةدحاو ةصوب دعبيو
لخادلا يف رعشتسملا دجوي
.تياهنرهف ةجرد 011نم

ةلاح يف نرفلا
عضول طغضا
ءافطلإا/ليغشتلا رز
.فاقيلإاو ليغشتلا

حول سطسغأ لبق ةعنصملا نارفلأا يف ةمدختسملا طباضلا ة 5115
ةبقلا بهل نأ ىلإ ريشت
◌ً لاغتشم◌ُ

ليغشت عضو يف ةقاطلا نأ ىلإ ريشت

ةبقلا بهل

دقوملا ةرارح ةجرد

لاعشلإل فاقيلإا/ليغشتلا حاتفم ىلع طغضأ

ةرارحلا ةجرد تادحو
يوئملاو تياهنرهف ةرارحلا يماظن.
نيب رييغتلل طغضلا يف رمتساو طغضا

F
C

نوتس دوو ةسسؤم
1801 w.bakerview rd.
bellingham, wa 98226 usa
 info@woodstone-corp.comأو

ON
OFF
لاعشلإل فاقيلإا/ليغشتلا حاتفم ىلع طغضأ

لاعشلإا ةداعإ لبق قئاقد  5رظتنا

www.woodstone-corp.com

يف انه )دقوملا(
ضرع متي فوس هيف نوكي تقو يأ
دقوملا ةرارح ةجرد ةيضرأ ةرارح ةجرد
 ً◌.لاغشم◌ُ نرفلا
بتكت ةجرد 011نم لقأ ةرارحلا
نوكت امدنع  Loضرعلا ةشاش
فوس .ةأفدملا حطس لفسأ ةدحاو ةصوب
ىلع لخادلا يف رعشتسملا دجوي
ةجرد دعب◌ُ
.تياهنرهف
ءافطلإا/ليغشتلا رز
وأ ليغشتل طغضا
.نرفلا ءافطإ
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يلولاا ليغشتلا

نيتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا ليلد

نرفلا ليغشتل ةيلولاا تاءارجلإا
ءارجإ لبق .ةنايصلاب لصتاو نرفلا ئفطأ ،حيحص لكشب نلامعي لا نيلعشملا لاك وأ نم يأ نأ تقو يأ يف ترعش ام اذإ :ماه
ةلاح يف .زاهجلا يف زاغلا قلغل يدرفلا مامصلا دنع زاغلاب دادملإا ئفطأو ،رايتلا عطاق دنع يئابرهكلا دادملإا لصفب مق ،ةنايصلا
.نرفلا ليغشتل ةلواحم ةيأ ءارجإ يغبني لا ،ةقاطلا يف لطع ثودح
دق ةيفزخلا داوملا نوكتس ،خلإ ،عقوملا يف نيزختلاو نحشلا لحارم يف ،كلذ عمو .عنصملا يف كب صاخلا نرفلا حلاصإ مت دقل
.ةرطيسلل ةلباق ةقيرطب ةيفزخلا داوملا نم ةبوطرلا بحس نامضل لفسلأاب ةروكذملا تاءارجلإا عابتا مهملا نم .ةبوطر تصتما
ةرارحلا ةجردل نرفلا ضرعت للاخ نم ثدحي نأ نكمملا نم رملأا اذهف لاإو ،نرفلا فلت عنميو ققشتلا للقي فوس ءارجلإا اذهو
نرفلا نكي مل اذإ وأ/و ةرم لولأ نرفلا لاعشإ دنع طقف يئدبملا ءارجلإا اذه عابتا متي .اهيف مدختسي ةرم لوأ يف عيرس لكشب
.تقولا نم ةليوط ةرتفل امدختسم
ءدبلا لبق

).زاغلا طخل يزاوم مامصلا( ليغشت عضو يف زاغلاب دادملإا نأ نم دكأت .0
دوجوم حاتفملا اذه .ليغشتلا ةيعضو يف ) (SV-2ليويناه زارط نم زاغلا يف مكحتلا مامص ىلع دوجوملا حاتفملا نم دكأت .5
.نرفلا لفسأ
.ليغشتلا ةيعضو يفو هليغشت ىلع قيدصتلا متو هرابتخا مت دق ةيوهتلا ماظن نأ نم دكأت .8
لوما مويلا
كلذ قرغتسي دق .مكحتلا ةحول يف دوجوملا فاقيلإا/ليغشتلا رز ىلع طغضا .ليللا ءانثا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ/باب ةلازإب مق .0
.هيف ثعبنإ يذلا نم ءاوهلا ىقني ىتح تقولا ضعب
.ةعاس ةدمل ةيعضو لقأ ىلع عشم◌ُ لا بهللا طبضي نأ ىلع لغتشي نرفلا عد .5
اذه ىلع هيقبتسإ ).بهللا عافترا رشؤم سايقم ىلع ، 5تاصوب  0بهل(  %55ىلإ عشم◌ُ لا بهللا ةدايزب مق ،ةعاس رورم دعب .8
.تاعاس  4ةدمل عضولا
عضولا اذه يقبتساو )،بهللا عافترا رشؤم سايقم ىلع ( %51 8ىلإ بهللا د ز  %55،ةيعضو ىلع تاعاس  4رورم دعب .4
.تياهنرهف  511ىلإ ةرارحلا ةجرد لصت ىتح وأ ىرخأ تاعاس  8ةدمل
رأ اذإو .مادختسلال ازهاج نرفلا نوكي ،تياهنرهف ةجرد  511ىلإ ةرارحلا ةجرد لصت نأ درجمب  .5ىلع علطإ نرفلا ءافطإت
.هاندأ تاميلعتلا
نرفلا ءافطإ
ر◌ُ
ق◌ وملا زاغلا كلذ يف امب ،زاغلا باوبأ/باب عض ظافتحلاا
د
ةلعشلل
خي
ج
فوسو
رز
ءافطلإا/ليغشتلا
.0
طغضا
ىلع
ِ
عيمج
م◌◌ّ ث
َ
.ةرارحلاب ظافتحلال اهناكم يف ليللا ءانثأ ةرارحلاب
.اهناكم يف ةيليللا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ/بابو نرفلا ليغشتب مقت لا .نرفلا ليغشت ةداعإ لبق قئاقد  5امئاد رظتنا :ةظحلام
لمحت وأ ءادأ ىلع رثؤت نل تاققشتلا هذه .ةيداعلا ديربتلاو نيخستلا ةيلمع عم "ةريغصلا" تاققشتلا ضعب ثدحت فوس :ةظحلام
.مييقتلل نوتس دوو ةكرشب لصتا ،كلذ نم ربكأ وأ ةصوب  3/0مجحب تاققشت تأشن ام اذإ .نرفلا
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يلولاا ليغشتلا

نيتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا ليلد

نرفلل يمويلا ليغشتلا نع ةماع ةحمل
يمويلا ليغشتلا ءدب

.ةيليللا باوبلأا/بابلا ةلازإب مق .0
ةجرد صحفا .هل عضو ىلعأ ىلإ ثعبنملا بهللا ردأ ،بهللا عافترا يف مكحتلا ةركب مدختسا .فاقيلإا/ليغشتلا رز ىلع طغضا .5
يذلاو بهللا قيلعت عضو ىلإ بهللا للق ،اهيف بغرت يتلا ةرارحلا ةجرد نم تبرتقا ام اذإ .ابيرقت ةدحاو ةعاس دعب كيدل ةرارحلا
ىشامتي فوس يذلا مئلاملا عضولا ديدحتل ةيلاتلا بهللا عافترا يف مكحتلا ةرقف رظنا .اهيف بغرت يتلا ةرارحلا ةجرد عم ىشامتي
.اهيف بغرت يتلا ةرارحلا ةجرد عم
ثعبنملا )ةبقلا( بهل طبض
يأ ىلإ هليدعت نكميو )ليغشتلا عضو يف نرفلا نوكي امدنع( ليغشتلا عضو يف ثعبنملا بهللا نوكي ام امئاد :ثعبنملا بهللا طبضل
.ءاطغلا لفسأ ،بابلا راسي لفسأ يف ةدوجوملا ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةركب ردأ ةطاسبب .لقلأاو ىلعلأا عضولا نيب بهلل ةفاثك
نرفلا ءافطإ
.ةلعشلل دقوملا زاغلا كلذ يف امب ،زاغلا لك رسحني فوس .فاقيلإا/ليغشتلا رز ىلع طغضا .0
.ةرارحلاب ظافتحلال اهناكم يف ةيليللا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ/باب عض .5
.اهناكم يف ةيليللا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ/بابو نرفلا ليغشتب مقت لا .نرفلا ليغشت ةداعإ لبق قئاقد  5امئاد رظتنا :ةظحلام
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بهللا عافترا يف مكحتلا

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

بهلل بسانملا عافترلاا ديدحت
ةعبشملا ةرارحلا ةجرد عم بهلل عافترا لك قفاوتي .هيف بوغرملا بهللا عافترا ىوتسم ددحي ماظن دجوي ،نرفلل نيعم نيوكت لكل
رثؤي فوس نرفلا يف نمازتم لكشب بشخلا قرح .لكل ةقلاعلا هذه ديدحت لجأ نم لماوعلا نم ديدعلا رابتعلا ةجاح كانه .ةيضرلأل
.لفسلأاب عضولا ىلع
بهللا عافترا رشؤم سايقم مادختسا
:نيخستلا بهل )عضو ىلعأ( " "5ىلع ةرارحلا يف مكحتلا ةركب رشؤم طبضا ىلإ لصت ىتح بهللا عافترا رشؤم سايقم يف
.ةبولطملا ةرارحلا
:بهللا قيلعت )بهللا عافترلا ةصوب ( "8" 8-3ىلع بهللا عافترا طبضا بهللا عافترا رشؤم سايقم يف ةجرد ىلإ لوصولل
.تياهنرهف ةجرد  011-571ةبولطملا ةرارحلا ىلع بهللا عافترا طبضا ") 0-5( "5بهللا عافترلا ةصوب رشؤم سايقم يف
.تياهنرهف  431-451ةبولطملا ةرارحلا ةجرد ىلإ لوصولل بهللا عافترا
.بهللا قيلعت عضو نم ىلعأ ،ةصوب  8نم برقي ام ىلإ ةيؤرلاب بهللا عفرا ،نرفلا لخاد ىلإ جتنملا/ازتبلا ميدقت دعب :يهطلا بهل
.نرفلا نم جتنملا/ازتبلا ةلازإ دعب بهللا قيلعت عضو ىلإ ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةركب دعأ
:ناضرغ هل يهطلا بهل
.جتنملا/ازتبلا عاق زبخ ةعرس سفنب جتنملا/ازتبلا نم يولعلا ءزجلا زبخ .0
.جتنملا يهط للاخ اهدقف متي يتلاو ةيضرلأا ىلإ ةرارحلا ةداعإ يف ةدعاسملل .5
اهتيبثت مت يتلا نارفلأا ىلع دمتعت ةددحم بهل عاونلأ ةبسنلاب بهللا عافترا رشؤم سايقم ىلع اهب ىصوملا طبضلا عاضوأ :ةظحلام
.فيفط وحن ىلع ةيدرفلا جئاتنلا فلتخت امبر .ةصاخ تافصاومل اقفو

بهللا عافترا رشؤم
نيأزج نم نوكم
يف مكحتلاب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزمل
دراوملا زكرم ةرقف ىلإ بهذا ،بهللا عافترا
:تنرتنلإا ىلع انعقوم يف
www.woodstone-corp.com
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ةنايصلا

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

نرفلا فيظنت
عرذلأا ةليوط تاشرف مادختساب نوتس دوو ةكرش ىصوت .جاتنلإل اقفو ةعاسلا للاخ تارملا نم ديدعلا – ةجاحلل اقبط فيظنتلا
بابلا هاجتا يف سنكلل ةيعيبط ةيفيل ةاشرف مدختسا .مادختسلاا ءانثأ نرفلا ةيضرأ ىلع مكارتت فوس يتلاو حطسلا ىلع اياقبلا سنكل
.ةنشخ ةيساحن ةاشرف مادختساب مق ،قمعأ فيظنتل .طسبنملا نيكسلا وأ نيجعلا عطاق ةطساوب ةطاسبب بساورلا ةلازإ نكمي ثيح
.ةاشرفلا سأر لوح اهفل متي )ةلتبم نسيل( ةبطر ةقرخ ةطساوب نرفلا ةيضرأ فيظنت متي نأ كلذ دعب نكمي
ىلع تافصاوملا جذامن ةيؤر نكمي .كيدل رفوتملا رجاتلا للاخ نم ةحاتملا شرفلا نم ةعونتم ةعومجم نوتس دوو ةكرش مدقت
.تايلامكلاو تاودلأا مسق يف ،ينورتكللإا نوتس دوو عقوم
.ثعبنملا بهللا قوف وأ لخاد ءيش يأ عضت لا
ىلع رثأتلا وأ/و لعشملا تانوكم فلتو ،لعشملا عاطقنا ىلإ يدؤي دق رمما اذه .ثعبنملا لعشملا لخاد ىلإ بساورلا سنكت لا
.نرفلا نامض بجومب اهتيطغت نكمي لا ثعبنملا لعشملا يف بساورلا اهيف ببستي يتلا تلاكشملا .لعشملا ءادأ
نأ نكمملا نم كلذ لعف .نرفلا ةيضرأ ىلع ةيئايميكلا فيظنتلا داوم نم عون يأ وأ ،لئاس يأ وأ دئازلا ءاملا وأ جلثلا مدختست لا
.نامضلا بجومب هتيطغت متي نل فلتلا اذهو ،نرفلاب دوجوملا فزخلا يف غلاب ررض ىلإ يدؤي
ةيليللا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ
.اهناكم يف باوبلأاو نرفلا ليغشتب مقت لا .ليللا ءانثا ةرارحلا ىلع ظافحلل باوبلأا/بابلا مدختسي

ةيليللا ةرارحلاب ظافتحلاا باوبأ
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بشخلا قرح

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

ىلإ ةفاضلإاب يهطلا ةفرغ يف بشخلا قرحل حامسلاب مهل قدصم  RFG-IR-Wزارطو  WS-MS-RFG-Wزارط نم نارفلأا
ابلاغ( بابلا ةحتف نم نوكي ام برقأ نوكيل ،نرفلا ةفرغ بناوج دحأ يف قرحلا عضو يغبني ،بشخلا قرح دنع .زاغلا لعاشم
جراخ ىلإ بهللا برست اذإ .ةعاسلا يف بشخلا نم لطر  05ىصقأ دح قرحأ  .)3ةعاسلا عضو وأ  4ةعاسلا عضوب كلذ فصوي
 058ةرارحلا ةجرد تزواجت وأ بابلا .نرفلا لاعشإ يف زواجتت كلذب تنأف ،تياهنرهف

ثعبنملا لعشملا

ةحتف نع ةديعب ىرخلأا بساورلا ةفاكو دامرلا ىلع ظافحلل دهجلا لك لذبا
وأ/و دامرلا ةلازإ دنع "ةيفلخ ةفقوك" ثعبنملا لعشملا مدختست لا .ثعبنملا لعشملا
لعشملا يف دامرلا وأ بساورلا اهيف ببستي يتلا تلاكشملا .نرفلا نم محفلا
نرفلا ةيضرأ ةاشرف مادختساب .نرفلا نامض بجومب اهتيطغت متي نل ثعبنملا
.نامأب اهنم صلختو بابلا هاجت طقف بساورلا كرح ،فوراجلاو
بلطا .ارركت رثكأ ةنايص ططخم بلص دوقو قرحت يتلا دارفما بلطتت :ةظحلام
.ةنايصلا راركتب ةقلعتملا ةلئسما كعمو

قرحل ةليدب عقاوم
بشخلا

نرفلا باب

تامولعملا نم ديزمل بيتكلا اذه ةياهن يف يبشخلا دوقولا قئ اقح ةرقف رظنأ
نأشب
.بشخلا قرح
نارينلا معدل وأ بشخلا لاعشلإ ثعبنملا لعشملا مدختست لا
نع ةرداصلا
ةطبارلا تايصوتل اقفو بشخلا لوادتو نيزخت يغبني .بشخلا
ةيامحلل ةينطولا
 .69قئارحلا نم
ماظن بلطتي فوس .ماخسلا وأ توزويركلا ةلازإ نرفلا ةبق وأ ةيضرأ بلطتت لا
فرص ماظن فيظنتو صحف بجي .افيظنتو اشيتفت مداوعلاو ءاوهلا فيرصت
دوو ةكرش يصوت .ةيلحملا ةيمسرلا نيناوقلاو عنصملا تايصوتل اقبط مداوعلا
شيتفتلاو فيظنتلاب نوتس لقلأا ىلع تادعم مدخي ةيوهت ماظن يأ ىلع ايرهش
.بلصلا دوقولا
:يتلل اقفو دامرلا نم صلخت
.قلغلا مكحم ءاطغب ةيندعم ةيواح يف دامرلا عض .1
.ضرلأا ىلع وأ لاعتشلال لباق ريغ حطس ىلع ةقلغملا دامرلا ةيواح عض .2
اراظتنا ،لاعتشلال ةلباقلا داوملا لك نع اديعب ةقلغملا دامرلا ةيواح عض .3
.يئاهنلا صلختلل
كلذ دعب نكمي .امامت دامرلا دربي ىتح ةقلغملا ةيواحلا يف دامرلاب ظفتحا .4
.نامأب دامرلا نم صلختلا

مدقت نيأزج نم ةنوكملا دامرلا نم صلختلا ةموظنمو بلصلا دامرلا فوراج
عقوم ىلع تافصاوملا ىلإ رظنلا نكمي .دامرلا نم صلختلل ةبسانمو ةنمآ ةقيرط
تايلامكلاو تاودلأا مسق تحت نوتس دوو
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مظتنملا يرارحلا فيظنتل
نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

يرارحلا فيظنتلل ططخم ةماقإ
ةصاخلا )ةبقلا( فقسلاو ةيلخادلا طئاوحلا فيظنتل ةجاحلا نود لوحت ةرارح تاجرد يف لمجم لكشب نوتس دوو نارفأ ليغشت متي
ظحلات امبر ،تياهنرهف  451نم لقأ نرفلا ةيضرأ ةرارح ةجرد يف داتعم لكشب نرفلا ليغشتب موقت تنك اذإ ،كلذ عمو .نرفلاب
.مظتنم لكشب نرفلا فيظنتل ةيلاتلا تاءارجلإا مدختسا ،لاحلا وه اذه ناك اذإ .نرفلا فقس وأ/و ةيلخادلا طئاوحلا ىلع تانيوكت
.اهل ضرعتت يتلا تانيوكتلا ةيمك ةطساوب يرارحلا فيظنتلا راركت لدعم ديدحت متي فوس
يرارحلا فيظنتلا
فثكي نأ نكمملا نم )،تياهنرهف  451نم لقأ( ةضفخنم ةرارح ةجرد يف زاغلا ةطساوب لعتشملا نوتس دوو نرف ليغشت مت اذإ
بهللا ردأ ةطاسبب ،نرفلا فقسو ناردج ىلع مكارت يذلا محشلا ةلازلإ .نرفلا فقسو ناردج ىلع ماعطلا نع مجانلا محشلا
 011ىلإ ةيضرلأا ةرارح ةجرد لصت امدنع .مكحتلا ةحول يف ةرهاظلا ةيضرلأا ةرارح ةجرد بقار .هل عضو ىلعأ ىلإ ثعبنملا
.ةعاس نم برقت ةدمل تياهنرهف  011نم برقلاب نرفلا ةيضرأ ةرارح ةجرد ىلع ظافحلل فيفط وحن ىلع بهللا للق ،تياهنرهف
.يداعلا ليغشتلا يف رمتساو يداعلا ليغشتلا ةرارح تاجرد ىلإ ةدوعلاب نرفلل حمسا ،ةفيظن نرفلا ةبق ودبت نأ درجمب
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ناملأا تارابتعا

تا

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

ةماهلا نامما تارابتعا
لدعم توافتي .قيرح بوشن رطخ لكشتو لقنلا بيبانأ يف مكارتت يتلا ىرخلأا داوملاو توزويركلا ىلع بلصلا دوقولا مداع يوتحي
بيبانلأ قيقدلاو ططخملاو مظتنملاو رمتسملا فيظنتلا دعي .ةبوطرلا ىوتحمو بشخلا عونو قارتحلاا زاغ ةرارح ةجردل اقفو مكارتلا
.ىندلأا دحلا ىلإ بيبانلأا قيرح رطخ ليلقتل ةقيرط لضفأ زاغلا
اهتلازإ ىلإ ةجاحلاو – توزويركلا ةدام
ةدام نيوكتل ةدورطملا ةبوطرلا عم دحتت يتلا ،ىرخلأا ةيوضعلا ةرخبلأاو نارطقلا جاتنإب موقي ،ئطب لكشب بشخلا قرح متي امدنع
بساور مكارتت ،كلذل ةجيتن .قرحلا ةئيطب اران ردصت يتلاو ايبسن ةدرابلا نرفلا بيبانأ يف توزويركلا تازاغ فثكت .توزويركلا
اذه مدخت يتلا بيبانلأا صحف يغبني .ةنوخسلا ةديدش نارين توزويركلا ةدام ردصت ،اهلاعتشا دنع .زاغلا بيبانأ يف توزويركلا
فيظنتلا ططخمو توزويركلا ةدام نوكت لدعم ديدحتل كلذو ،ليغشتلا نم نيرهش لوأ للاخ ايرهش نيترم لقلأا ىلع نرفلا
.يرورضلا .بيبانلأا يف قيرح بوشن رطخ ليلقتل اهتلازإ يغبني ،ماخسلا وأ توزويركلا ةدام تمكارت اذإ ةيضرلأا بلطتت لا
.ماخسلا وأ توزويركلا ةدام ةلازإ نرفلاب ةصاخلا ةبقلا وأ ةيلخادلا
اقفو مداوعلا فرص ةموظنم فيظنتو شيتفت يغبني .فيظنتلاو شيتفتلا نرفلا يف ةدوجوملا مداعلاو زاغلا بيبانأ ةموظنم بلطتت
ماظن يأب ةبسنلاب لقما ىلع ايرهش شيتفتلاو فيظنتلا نوتس دوو ةكرش يصوت .ةيلحملا ةيمسرلا نيناوقلاو عنصملا تايصوتل
.بلصلا دوقولا تادعم مدخي ةيوهت
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تلاكشملا لح ليلد

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

لحلا/ببسلا

ةلكشملا

صحفا .ةقلغم نرفلل ةمداقلا ةقاطلا ردصم ةقاطلا يف مكحتت يتلاو طئاحلا ىلع ةدوجوملا
ةيجراخلا حيتافملا يأ نأ نم دكأت .ةرئادلاب نرفلا دادملإ ةيبرهكلا ةرئادلا عطاق عضو
.ليغشت عضو يف نرفلل ةيجراخ جئاشو يأ نأ نم دكأت .ليغشت عضو يف نرفلل ةمداقلا

عضو يف حبصت لا مكحتلا ةحول
ليغشتلا

نوتس دوو ةكرشب لصتا كلضف نم ،ليغشتلا مدع عضو يف مكحتلا ةحول تلظ اذإ
.ةدعاسملا ىلع لوصحلل
لعتشي لا جهوتملا بهللا

يف نرفلاب لصوملا زاغلا له لوصحلل نوتس دوو ةكرشب لصتا .افيظنت لعشملا
امبر .لعشملا يف بساور دوجو ؟هرخآ ىلإ حوتفم زاغلا قلغ مامص له ؟ليغشت عضو
بلطتي
.ةدعاسملا ىلع
ىلع لوصحلل نوتس دوو ةكرشب لصتا .فلت ةلاح يف زاغلا مامص وأ لعشملا نم يأ
.ةدعاسملا
:ىلولأا ةرملل نرفلا ليغشت ناك اذإ
؟زاغلا طخ نم ءاوهلا لك جرخ له
حاتفملا له لعشملا هيف عقي يذلا بناجلا ةيحان ،ةرخؤملا دنع

مكحتلا ةحولب " "Checةملك روهظ

لفسأ دوجوم مامصلا :ةظحلام ؟ليغشتلا عضو يف  SV-2زاغلا مامص ىلع دوجوملا
.ىلعلأاب "لعتشي لا جهوتملا بهللا" ةرقف رظنأ

ةيأ كيدل ناك اذإ وأ ،ةيرورض ةمدخ ىلع لوصحلا تدرأ اذإ  1-088-600-0183نوفيلت ىلع نوتس دوو ةكرشب لصتا كلضف نم
ةلجسملا تاميلعتلا عبتا .يداهلا طيحملا تيقوتب اءاسم  4:38ىتحو احابص  0نم انيدل ةمدخلا تاعاس .كيدل نرفلا نع ةلئسأ
ةكرشل عباتلا ينفلا كلاصتا ىلع دري فوس .لمعلا تاعاس جراخ تيقوتلا للاخ ةدعاسملا تبلط اذإ ئراوطلا ةمدخ ىلع لوصحلل
.روفلا ىلع نوتس دوو
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ليغشتلا عباتت

نتنوام ةلسلس
ليغشتلاو بيكرتلا بيتك

لعشملا ليغشت عباتت
مكحتلا ةحول نم  4عونلا ) -RFG-(Wزارط نم نرفلا
ليغشت عضو يف ةقاطلا
لعشملا دمي  SV-2زارط مامصلا
ةلعشلا مامص حتفيو ةقاطلاب
 SV-2مامصلا قلغنيو ،ءيضت لا ةلعشلا

ءيضت ةلعشلا
ةلعشلا بهل  SV-2مامصلا رعشتسي
 SV-2مامص موقيف ،لعشملا ئفطيو
.لعشملا ئضيف ،حتفلاب
،ليغشتلا عضو يف لعشملا لظي
.نرفلاب مكحتلا ةحول فاقيإ متي ىتح
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