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PLANNING
!لزنم ،بلقلا ثيح وه يزيلكنإ ناصح
عمتجملل ةدئافلا نم ردق ربكأل يضارألا مادختسا وه رياش طيطختلا نم ضرغلا
يضارألا عيمج مدختستو .ةمءاوم لئوملاو عمتجملا تاجايتحا نأ يرورضلا نمو .لئوملاو
لقاعم ضعب مدقتو .يشاوملا ةيبرت وأو ةيئاذغلا ليصاحملا ةعارزل ةبصخلا
يلحملا يلحملا ءانبل ةبصخلا ريغ يضارألا مدختسي .تاقولخملاو ةيلحملا تاتابنلالل
ريغ ضرأ ىلع اهريودت ةداعإو ةبصخلا يضارألا يف ةمئاقلا ينابملا مده متي .ريغو
.تاظفاحملا تاجايتحالل ةصصخملا يضارألا ررقملا نمو .ةبصخ

.ةعارزلل يضارألا مدختسي .اياقب قرحو .لصت رباقملا لك رفح متي

لكلا .ءاذغلا جاتنإل ةيضايرلا ةيواضيبلا لاكشألا ريودت متي ،تاهزنتم ،فلوغلا بعالم عيمج
يتابنلا ءاطغلا( يلحملا لئوملل  Sanctuarysناويحلا قئادح تحبصأ ،ةيتابنلا قئادحلا
 ..روصقلاو روصقلاو عالقلا لك ،ةحرضألاو ةينيدلا ينابملا ءانب ضرغ لك ) .ةيربلا ةايحلاو
ينابملل ءانبلا داوم مادختسا ةداعإ .ريغ وأ ةبصخ ةبصخو يضارألا فينصت متي .مدهو
.ةديدجلا

 ' SMECنم نوكتت رياش ةحا ءارجإ متي ) .ةروصلا( " رياش ةحاو' رثكأ وأ  1نم نوكتي ' يزيلكنإ ناصح ' ا
) '،' CRBCميلعتلاو يبطلا عمجم يريش (

لمعلا تايلصملا ) ،يعيبط نطوم( تايمحملا ) '،عمجم رازابو ةئزجتلا نورك(
.ةيفئاطلا ةلتكلا نكاسمو ةعارزلاو
لقنلا !' عيرسلا مارتلا" عم ةعيرسلا قرطلا ىلع ريغو يلحملا يلخادلا لقنلا لادبتسا متي
.طقف ةيديدحلا ككسلابو ارب ةليوط تافاسمل

،عامط يصوص ،ةيليفطلا ددع يلغشم ) .نيبرخم( جورخلل ةريبك تاصنم ايجيردتو
 R6ةسنآلا .ةميرج قيرطلا عطق .نويلالغتسإلا

)ميلعتلاو يبطلا عمجم يريش ( SMEC
،عيمجلل توملا ىتحو لمحلا نم ةيناجملا ةيبطلا رياش رفوي
.نسلا رابكو لافطألل يناجملا ميلعتلاو
وه اضيأ SMECو  SMEC.ربع ةيعمتجملا تامدخلا هذه رفويو
!طقف SHEل يفيظو راسم
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يف ةعبتملا تاءارجإلا ءانثتساب( نانسألاو ةيبطلا اناجم مدقت : SMECةيبطلا اناجم
.عيمجلل )تايفشتسملا

قورش دعب ةعاس  1نم عوبسألا يف مايأ  6روضح لافطألا  SMEC:يف يناجم ميلعتلا
،ةيذحألاو ،ءيش لك ءاطغ عم لافطألل مدقتو .سمشلا بورغ لبق ةعاس  1ىلإ سمشلا
يقابلاو ) ،ةديدجلا تدل يدان( مامح اهيدل ،ةحار اهنأ .بارشلاو ماعطلاو ،ةيميلعتلا داوملاو
.شد ىلع
ىلع نولصحي( بورغلا لبق ةعاس  1ىلإ سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم عوبسألا يف مايأ  6روضح تاهمأ
 ( 1Xمهبتاور نوضاقتيو بارشلاو ماعطلاو ،مدقلا ءادترا ،ءيش لك ءاطغ عم تاهمألا مدقتو ) .تاعاس  3رسك
.مامحتسالا نكمي WMW ) .

ال .ةماقإلا طرشب ءيش لك .رييغتلا لافطألاو تاهمألاو كرت امدنع !ةظوحلم
.لزنملا لمع دجوي
دولوم .عوبسألا يف مايأ  " 6ديلولا يدانلا  ' SMEC:هتدلاو عم ةدالولا رضحيو  0-2:نس
تاهمأ " ةدالولا يثيدح لافطألا يدان مولبد ' لابقتسا  2ةنسلا لامكتسا ىلع ديدج
" "SMECةذملتلا  1ةنسلا' :ىقلتت سيردتلاو يدانلا ةيميلعت ةعاس  280لامكإ
.لفطلا دقفت عوبسألا يف مايأ  6يدانلا دلو ديدجلا نورضحي ال تاهمألا  ".ةداهش
.ةحلاص ريغ مألا
تاقبطلا )دإ كراش( ةطلتخم عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلاو نايتفلا  3-9:نس
ةسردم مولبد ' لصحي تاونس  9لامكتسا ىلع ءاملعلا 'ةسردم  -يساسألا ، SMEC:
ةنسلا' :ىقلتت ميلعتو ةيساسألا ةسردم ةيميلعت ةعاس  140لامكإ تاهمأ  " .يساسألا
مايأ  3ةيساسألا سرادملاب نيقحتلملا ريغ تاهمألا  ".تاداهشلا  SMECةذملتلا 2
تدل دان وأ ةدالولا لبق رضحي اهنا ىلع قبطني ال .لفطلا ضافضف عوبسألا يف
.ديدجلا
 "SMEC:يف سورد طقف تانب عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلا  10-14:نس
مولبد طقف ةاتف ' لصحي ةنس  14لامكتسا ىلع ءاملعلا " .ةسردملا ةديحولا ةاتف
لوصحلا سيردتلاو ،طقف ةسردم تانبلا ميلعت ةعاس  140لامكإ تاهمأ  ".ةسردملا
:ىلع

مايأ  3ةسردملا يف ةاتفلا روضح مدع تاهمأ .ميلعتلا ضراعم ةداهشو ةيبطلا'
يدان ،ةدالولا لبق رضحي اهنا ىلع قبطني ال .لفطلا ضافضف عوبسألا يف
.ةسردملا ةيساسألا وأ ةدالولا ثيدح
)  ( 1X WMWعفدت عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلا  15-16:نس

مولبد " ىقلتي ةنس  16لامكتسا ىلع ءاملعلا " .ةيلك-ةلئاعلا  "SMEC:يف سورد
 .ةلئاعلا ةيلك
 (3Xمداقلا ليجلا ىلإ ةايحلا تاربخ ىلع رمي : SHEميلعت  SHEرمعلا ماع 62
.ةرسألا ةيلك يف ) WMWةعوفدملا
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رخآ ريدم  ' SMEC:يف ةحاتملا ميلعتلا وه )دإ كراش( رابك ىلع وأ  63رمعلا
 .يدانلا
! عمج هيدل  SMECلك
تقولا  SMEC.روضح اولمكأ لافطألا ىتحو روصت اهنال يمازلإ  SMECروضح
 '14وه بورغلا  ،تاعاس ، '0وه سمشلا قورش !مادختسالا يف ) (CG KLockثلثملا
.مادختسالا يف لوجتلا رظح ةلي رياش قبطت ةيمازلإ تاعاس ' . 14-21ةعاس
لدعم ) ،ةعاس  1/2ةحارتسا لمشيو( تالوحتلا ةعاس ½  (2) 6يف عوبسألا يف مايأ  6روضح نيفظوملا
 1STلوحتلا .طورش قبطت  7X WMW ، WMWىلإ  1Xروجالا

نيفظوملا أدبت .ةلخادتم تالوحت  13H .ىلإ  2ND 6 1 / 2Hلوحتلا  7 1 / 2H .ىلإ 1H
ماعطلا ريفوت متي .ةيذحألاو لك ءاطغ مدق ىلع عضوت مث شد عم لوحتي
.بارشلاو
 SMECريدم :راسم يفيظولا SHE
!ةيمدقألا اهل جوري يتلا ،حاتتفالا دعب :ةيساسألا *
ميلعتلاو ةيبطلا ةداهشلا" هيدل '.دقع 'سدقملا جاوزلا'  SHEنم ءاهتنالا دعب
' ةضرمم ' امك لمعلا أدبي . SHEيراجتلا
( wmw2 ) .
 ' ( wmw3 ) .ايلعلا ةضرمم ' حبصتل لهؤي ' ةضرمم ' امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
ةينقتلا ةيلكلا" روضحل لهؤي ' ايلعلا ةضرمم ' امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
 ' ( wmw4ةلباق ' ل جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع  ' .فرشملا ةداهش 'بسكي' PHeC
).
مولبد" بسكي "ةدايقلا  PHEةيلك" روضحل لهؤي ' ةلباق ' امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
 ' ( wmw5 ) .فعسم ' ل جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع " .ميعزلا
مولبد 'بسكي'  PHeCةدايقلا ةيلك" روضحل لهؤي ' فعسم ' امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
 ' ( wmw6 ) .يفشتسملا يف ةلماعلا ' ل جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع  " .ريدم

 "PDEcروضحل لهؤي ' يفشتسملا يف ةلماعلا ' امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
ريدم ' ل جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع " .ريدم ةجرد" بسكي "ركسعم ةدايقلا
" .ةعطاقم راشتسم ةكرب" ىلإ مضني SMEC ' ( wmw7 ) .

. SHEكانه مهتايح مظعم نوضقي فوس  SHEرثكألا عمتجملا ةشيعملا روحم وه SMEC
ىوتسم ىلإ ىقرت نأ طالتخالل نوجاتحي لافطألاو
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سيلو لافطألا ةيبرت عمتجملا وه كرتشملا شيعلا .مهتاناكمإ لماك
.دارفألا
 3نم  HE) .كراشت ال !ةظوحلم (  .ةدالولا لبق ام ةطشنأل"  ' SMECروضح أدبي اهنا
رمتسملا دعب اذه .ايموي  SMECرضحي  SHEاهدعب امو ةدالولا لبق عيباسأ
مهميلعت اهلافطأ عيمج نم ءاهتنالا ىتح  SMECعم كراشت فوس . SHEةدالولا
ينهملا بيردتلا تلمكأ . SHEةنهم أدبي مث . SHEكانه
ةياهن يف .تاعمجتلا " "SMECرضحيس  ) . SHEيراجتلا ميلعتلا ةداهشو ةيبطلا (
 .رخآ ريبك يدان نورضحيس  SHEفاطملا

اهنا 'بورغ' 'مويلا فصتنم' '،قورشلا' يف موي لك .سرجلا جرب هيدل SMEC
نم راهنلا ءوض انيطعت  1 GODنينرلا اذه لفتحي .ةقيقد  1ةدمل تاقلح
 1-6مايأ .سمشلا ةعشأ لالخ

قدي  1hourبورغلا لبقو سمشلا قورش دعب ) ، 1hourلمعلا عوبسأ(
موي(  7موي .لمعلا هتياهنو لمعلا ةيادب ريشي .ةقيقد  2ةدمل سرجلا
ةدمل سرجلا قدي ةعاس  1بورغلا لبقو سمشلا قورش دعب ةعاس ) 1عتمم
هذه .قئاقد 3

'.عمج ' كانه نأ ملعن ةعامجلاو  1 GODانوعد

) رازاب عمجمو ةئزجتلا نورك ( CRBC
عبسملا ىنبم يف  CRBCعقت .قوستلا زكارمو قوستلا زكارم لادبتسا CRBC
: SMEC،لاثم .ةقفرملا ينابملا بناج لك" روحم عبسملا' وه  4. A CRBCىوتسم
".ةحاو-رياش" نم ءزج ، ..ناكسإلا ةيدوقنعلا ةيدلبلا ،لمعلا تايلصملا
حتفي . CRBCنوس ةعومجم لبق ةعاس  1قالغإو ،سمشلا قورش دعب ةعاس  5/1، 1موي حتفي CRBC
بورغ لبق ةعاس  1ىلإ مويلا فصتنم نم .مويلا فصتنم قالغإو ،سمشلا قورش دعب ةعاس  6، 1موي
! CRBCقلغم  7موي .حيلصتلاو ةنايصلاو فيظنت وه سمشلا

.ةبترلا يف  4ىنبم يف عقي  CRBCا
يف عئاضبلاو علسلاو ،نيزختلا وه ضرألا حطس ىوتسم

.رازابو ةئزجتلاب عيبلا ذفنمل نم
كلذ يف امب ةئزجتلا نورك ةقطنم يه  1ىوتسملا

) .يلوحك ريغ( راب-تابورشملا
 /عنصلا ةيلحم ءيش لك ،رازاب وه  2يوتسملا
.هنم لئاط ال نكلو مدختستو ،لخادلا نم ةعبان

.ةقطنملا رسك لامعلاو ةرادإلا وه  3ىوتسم
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.ةيسمشلا يقيرف نم نوكتي فقس لا

 1يف ،ةدئاف ةيدوقنعلا شيعلل ،ةئزجتلاب عيبلا تاجايتحا عيمج عمجي ةئزجتلا جذومن نورك
سبلملاو لكأملا( تازايتمالا لك لدبتسي ةيجاودزالا يهتنت ةئزجتلا نورك .ةئزجتلا عمجم
.عاطق لكل ذفنم  1عم ) ...ةعونتمو

تابورشملا )يلوحك ريغ( يحص عم ةعيرس تالوكأم خسنلا عيمج لحم لحي ةئزجتلا نورك
.راب

نيعوطتملا اهلمكت .نورك ةرادإ ماظن مدختسي CRBC
رارق ( مالعإلل يبد ةنيدم ةطساوب لمعت نورك ةرادإ .ءالمعلا
نوقفاوي نيذلا ءالمع مه ءالمعلا نيعوطتملا ) .عنص ةنجل
 4عوبسأ لك يف تاعاس  7لمعلل )يونس(
ءاطعإل اضيأ يهو .يونس ةعونم  +ءارش ةيلمع لك ىلع مصخ يقلت .اناجم ةرتف
.مالعإلل يبد ةنيدم لل ةعجارلا ةيذغتلا

رعزلا

 Bلا

.عنصلا ةيلحم تاجتنملاو ةيوديلا فرحلا نم ةئزجتلا ةراجت وه

 Preloved.دونبلا

،ةدتمملا ةرسألا لبق نم اهؤاشنإ مت .ةجتنملا جتانلا نم ةئزجتلا نوكتت
نوكي نأ نكمي ال .اهسفن ةدتمملا ةرسألا لبق نم ةئزجتلاب عيبلل تضرعو
ءابآلاو دادجألا :ةلئاع دمب نوكتت .ةدتمملا ةرسألا جراخ نيعوطتملا وأ نيفظوملا
.لافطألاو )ءاقشألا(

عئاب .رخآ صخش نع ةباين وأ اهيكلام لبق نم دونبلا عابتو )مدختسم( Preloved
يتأت ال . Prelovedرخآ صخش نع ةباين ةعاضبلا عيب مت اذإ يرتشملا ملعي نأ
!يرتشملا ةيعوت ) .ةلدابملا وأ در يأ( ل نامض عم

 CRBC DMC.ل لثمم ايونس بختني رازابلا راجت
! ريذحت
.ةدعاسملا بلطو '،نمدم' تنك .لحملا رارمتساب كيدل ناك اذإ

نوركو نم ةعومجم يه نورك ةلتكلا
اهلمكأب ةظفاحم ةمدخل نورك ةلصفنمو نواعتلا نم رفاو ددع ءاعدتسا ءايصوألا مداخ
تاكرش حبرتو عشجلا لادبتسا ةيدوقنعلا نورك  " .ةيدوقنعلا نورك ' ) :ةيلبقلا(
.تايسنجلا ةددعتم وأ ةينطو
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رياش  1نم رثكأ لمشت يتلا تامدخلاو ،ىربكلا عيراشملا وأ عيراشملا بلطتت
 ) .نورك ةلتكلا ( نواعتلل نوركل ةلصفنم نم ديدعلا
نيدروملا تاقالع يف ضعبلا اهضعب عم نورك يف نواعتلا نم ةعومجم نع ةرابع يه نورك ةلتكلا
'يحوللا نيماتيف حابص' لاثملا ليبس ىلع .ءالمعلا

جتنمو فيلغتلاو عينصتلاو قيوستلاو عيزوتلا :ةينعملا نوركو ) .جتنملا(
.ةئزجتلا ةراجتو ،ريوطتلاو ثحبلا ،يئادتبالا

.لاصتالل مالعإلل يبد ةنيدم يف مهب جاتحت نورك ةلتكلا نم ءزج يه يتلا نوركو
مهب ةصاخلا نورك حلاصملا ليثمتل صخش ) 1رارق ذاختا( نيكمت بجي  DMCلك
نم اهتلازإ ىلإ جاتحي رارقلا عنص لثمم رفوي ال يذلا نورك يأ .نورك ةلتكلا لخاد
.رخآب هلادبتساو ةلتكلا
رئاودلا ...) .تامدخ( اهتامظنم وأو ةعطاقم ةموكح عم لماعتلا يف بغرت دق ةروصلا ' نورك
نكمي مالعإلل يبد ةنيدم يرادإلا ماظنلا نورك مدختست يتلا ،ةديحولا ةيموكحلا
 .نورك ةلتكلا ىلإ مامضنالا
نورك ىلإ اهليوحت متي مل يتلا ةيراجتلا تالحملا ةموكحلا !ةظوحلم
) ...ءاضفلا فاشكتساو ،نيدعتلاو ،ةليوط تافاسمل لقنلاو قفارملا( لامعا

 D MC .يرادإلا ماظنلا نورك مادختساب ليغشت متي

.لمعلا تايلصملاو '  ' CRBCنم لمعت نورك ةلتكلا

يفئاطلا ةيدوقنعلا ناكسإلا
راعسأب نمآ نكس يف قحلا ارظن  1GODمهيدل رشبلا
نمآ نكس هذه ديروتل بجاو اهيدل ةموكحلا ) .ىوأم( ةلوقعم
 " .يريش ' لبق نم ىوأملا ريفوت متي .ةلوقعم راعسأب
ةكولمملا( ةيلحملاو دنال رحلا كلمتلا لك ةلوقعم راعسأب نكاسم ريفوتل يزيلكنإ ناصح ل
رسألاو نيدرشملا عم ةغراف ةلوقنملا تاكلتمملا لغش .اهل ىوأم لقن متي )صاخ
يف ذخأت نأ بجي طقف  1لتحملا عم ةددعتم مون لزانم .راظتنالا مئاوق ىلع
هل صخش 1لل ةداضملا يعامتجالا كولسلا لوبقملا ريغ نم .نيرخآلا نيلتحملا
.مون ةفرغ  1نم رثكأ
ةقيدح رورغلاو ،فاطملا ةياهن يف .ءاويإ نكامأ راجئتسا يه ةلوقعم ةشيعملا نكامأ عيمج
متي .اهتاذب ةمئاق لزانملا عمتجملا ةيدوقنعلا نكاسملا اهلحم لحتل جاتحت ،ةنيزلا تاتابن
'.يريش' لبق نم ةيدوقنعلا راجيإلل نكاسم ريفوت

ىوتسم :ىوتسم  + 1نيرجأتسملا جاجز نم تيب نم تايوتسم  3ةيدوقنعلا ةماقإلا نكامأ عيمج
ةماقإلا نوكتت ) .تاتابنلا ومنت نأ نكمي نيرجأتسملا( سواهسالج  2،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،ضرألا
) ،ةفرغلا  (1ةدحاو تادحو ةيدوقنعلا
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يلئاعلا عضولا( ةيمازلإ  guide-طوطخ  ...) .فرغ  (3ةرسألا ةدحو ) ،ناتفرغ( نيجوز تادحو
.قيبطت )رمعلاو
.ءاويإ نكامأ راجئتسا وه ةشيعملا عبرلا ةنمآلا ةلوقعم راعسأب عيمج
راجيإلا نيرجأتسملا نم ديدعلا .رجأتسملا نم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا نم  14٪يعوبسألا راجيإلا
.نيرجأتسملا نم كرتشم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا نم 14٪

 $ 14.راجئتسا ،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا : $ 100لاثم
 $ 140راجئتسا ،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا $ 1000

ىصقألا دحلا )عفد مث( )ةرحلا( يمويلا ىندألا دحلا عم هايملاو ءابرهكلا تادادمإ يزيلكنإ ناصح
يحصلا فرصلاو تايافنلاو ،هيفرتلاو ،ةنايصو ،عمتجملا ليسغلاو مادختسالا عطقت
.فيظنتلا

يهطلا ضارغأل طفنلاو زاغلاو محفلاو بشخلا ،ثورلا نم ريغو يلحملا يلحملا قرح !ةظوحلم
!ىهتنا ،ءابرهكلاو ةئفدتلاو

)يمازلإ( دعاقتلا ةماقإلا ىلإ لقن  63لا نس يف .عمتجملا ةشيعملا ةفرغ  1ىلإ دحاو رجأتسم قحي
قفرمو ،يلحملا عمتجملا ىوتسم ضيحارملا سفن ىلع رجأتسملا ةفرغ  1دحاو مدختسي .
.مامحلاو ،عاقلا ىوتسم ىلع ليسغلاو مامحتسالا
.شد ،ضاحرمو ريغص خبطمو مونلاو ةشيعملا :فرغلا  2نيرجأتسملا )يه  1و  (1 HEناجوز
.يلفسلا ىوتسملا يف مامحو ،سبالملا ليسغ ةصح

ىلإ )يمازلإ( ةدحاو لقن حبصي ناجوز .لافطألا لصي امدنع "تادحو ةلئاع" ىلإ لاقتنالا
.ةدحاو ةدحو
ليسغ ةصح شد ،ضاحرمو خبطمو ،مونلاو ،ةشيعملا( فرغ  2ىلع ةرسألا نيرجأتسملا
كرحتي لفط رخآ دعب .لافطألا لكل  2ةفرغ ) + 1يلفسلا ىوتسملا يف مامحو ،سبالملا
.ةشيعملا نيجوزل )يمازلإ( نيجوزلا لقن ) .يمازلإ  18نس لبق( جراخ
متي .ةرحلا ةيشاملا ةعومجمو نيتاسبلل ةيدوقنعلا نكسلا نيب ةعقاولا قطانملا مدختستو
) .رجألا ةعوفدم ريغ( نيرجأتسملا لزانملا ةلتكلا لبق نم ظافتحالا

.ةمئاقلا ىلع مه نيذلا

! CGلقنلا لح مارتلا FREEWAY -
ماحدزالاو ثولتلا :يه ةيسيئر تالكشم  2اهل ةعيرسلا قرطلاو ناكسلا  1million +عم ندملا
.لح كانه نوكي نايدراجلا مداخ .ةقحال ال لولحلا نآلا جاتحت لكاشم الك .ةعاس عافدنالا
بعالت ليوطلا ىدملاو ةيدرفلا لقنلا لئاسو لادبتسا ةيديدحلا ككسلا !عيرسلا مارتلا
.نحش ريبك
طسو نع اديعب ةدئارلا تاراح 3و ةنيدملا طسو ىلإ ةيدؤملا تاراح  3هيد عيرسلا قيرطلا A
.ةنيدملا
عضو ةيناثلا . 2عيرسلا قيرطلا نم تالفاحلاو تانحاشلاو تارايسلا عيمج ةلازإ عراش 1
.هاجتا لك يف  2عيرسلا قيرطلا حطس ىلع مارتلا تاراسم
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لبق نم اهمادختسال يه عيرسلا قيرطلا نم )>( ةهجتم ةنيدملا بناجلا ىلع  2تاراسم
.ةنيدملا نع اديعب بهذي رخآلاو ةنيدملا ىلإ بهذي راسملا . 1مارتلا كرحملا سانلا
قيرطلا جرخم لك دنع طقف اوفقوت .يباجيإلا ابكار  300لمحت مارتلا كرحملا بعشلا
 3لقن ةطساو ،يلحملا باكرلل أجلم ىلإ لقن دق باكرلا فقوتي جورخ يف .عيرسلا
.يشملا وأ تالجع

مارتلا لبق نم اهمادختسال يه عيرسلا قيرطلا نم )<( بناجلا اديعب ةنيدملا ىلع  2تاراسم
كرحملا مارتلا .ةنيدملا نع اديعب بهذي ضعبلاو .ةنيدملا ىلإ بهذي راسملا . 1نحشلا كرحملا
جورخ يف .عيرسلا قيرطلا جرخم لك دنع طقف اوفقوت .هبش لامحألا مجحلا ةروطقم لمحت نحش
عئاضبلا نم ديزملا .تالجع  3كوكملا وأ يلحملا نحشلا زكرم ىلإ لقن دق نحشلا فقوت
.تالجع )رثكا وا(  4مادختسا ةريبكلا ةليقثلا

لقن نأ . 3wheelersنورك ةيدوقنعلا رياش ةيلمع يه مارتلا عيرسلا قيرطلا
.نورك وأ ادارفأ اوناك .مارتلا نم سانلاو ،عئاضبلا
)نيبرخم( جراخ مهنأ لحارمو يسيئرلا ثولملا يه تارايس ؟عيرسلا قيرطلا نم اهتلازإ متي يتلا تارايسلا نع اذام
تافاسمل نحشلا ةريصق مدختسي .ةيديدحلا ككسلاو مارتلا قيرط نع ةبئاسلا عئاضبلا لقن متيو .
) .نيبرخم( جورخلل ةريبك تاصنم ايجيردتو .كوكملا تانحاشلا

عطق .عامط ةيليفطلا نويلالغتسإلا يه يلغشم ددع ؟مقرلا يلغشم نع اذام
ترداص اهلوصأ  Toll-يلغشمو  / R6ةسنآلا ،نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج قيرطلا
يف رارحأو رياش ىلإ يمتنت قرطلا لك .جراخ ضيوعتلا عم عمتجملا ىلإ تداعو
.مادختسا

!سانلا لك ىلإ يمتنت قرطلا لك
.ةيلضفألا ىطعت )عئاضبلاو سانلا ءاوس دح ىلع( ماعلا لقنلا

! CGلقنلا لح 3 WHEELS

نمو .ةكرحلا عئاضبلاو تاناويحلاو سانلل ةلجع  3ةساود لقنلا معد نايدراجلا مداخ
ميلستو طاقتلال مدختسي وهف .رياش ةحاو لخاد ةريصق تافاسمل لقنلا
.مارتلا عيرسلا قيرطلا فقوت
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!لقنلا ءاطخأ
تسيل كلذل .ةعرسلا ةيلاع رفسلل ءانب ال يرشبلا مسجلا نأ دقتعي يصولا مداخ
.يهتني )ارحبو اربو اوج( ةعرسلا ةيلاع لقنلا لئاسو عيمج .ةعرسلل ةجاح كانه

) ةسدنهلا أطخ ( بعك 2 W
نم همادختسا متي .ةحصلا ىلع ارطخ لكشيو ،لقنلا ةئيس ةلجع  2لقنلا ميمصت مت
. 2ةسئاب اهلعج يتلاو لافطألا )رثكأ طوقسو ةيطم اهلعج( ءاذيال ةيساقلا ءابآلا لبق
.ةيعمتجملا ةيحصلا ةياعرلا فيلاكت عفرت ةلجع لقن

مدختسي ".قيرطلاو ةيبارتلا" :تارادصإ  2يف ةلجع  2لقنلا تاكرحمب يتأي
)بيرخت( جاتنإ ىلع ةيبارتلا ةخسنلا
.ةيربلا تاناويحلا فيخي يئاضوضلا ثولتلا اهنا ".لئوملا" ىتح

!يهتني اذه .سفنتلل ءاوهلا نم للقي ءاوهلا ثولت

.ةحفاكمو ،يعامتجالا عمتجم دارفألل ةداضملا يرب ةخسنلا مدختسي
.ةطرفملا ءاضوضلا لعجل تاجاردلا نوبكري مهو ) .هب مايقلا اعيمج مهنأ( عيرستل مدختست اهنأ
ىلإ عفدت اهنأ .قرطلا ثداوح نم ديزت اهنأ .قيرطلا جاعزإ ردصم اهلعجي بوكرل ةقيرط كانه
!يهتني اذه !عمتجملا ةفآ مه .ةيعمتجملا ةيحصلا ةياعرلا فيلاكت عافترا

.نيجاردلا نم رثكأ وأ  2نم نوكتت )تاباصع  Vilonce،رظنا( ةباصع ةيران ةجارد

،ةدهاشم( ةيعمج لبق نم نوبنذم نوناقلا اهيف مدعني يتلا كولسلا باكتراب ةباصعلا دارفأ
.اهيف تلحو .ةلوبقم تسيل ةجاردلا تاباصع ).كانه سيلو ،ةكراشملاو

ءايلوأ .يلاحلا نوزخملا لك قحسو .ةلجع  2لقنلا تاياغلا عيمج مادختساب كلذو ،ةئزجتلا ةراجتو ،عينصتلا
 R1 .ةسنآلا ،اميلعت ةداعإ ىلع لوصحلا ةئيس رومألا

 R7ةسنآلا  ،يئيبلا نوبرخم نيجاردلاو يكيبتريد تاعمجملا
ريغ .ةيلآ ريغ ةلجع  3لقنلا لئاسو ةطساوب ةلجع لقنلا  2لادبتسا متي
لقنلا صخر وأ صاخلا يوجلا لقنلا ال .نورك ريغ يوجلا لقنلا يهتنيو ةيموكحلا
.ةمئاقلا صيخارتلا ءاغلإ متي .صاخلا يوجلا
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لقن ال .نورك ريغ يرحبلا لقنلا يهتنيو ةيموكحلا ريغ
ancelledو .ةصاخ يرحبلا لقنلا صيخارت وأ صاخلا يرحبلا
.ةمئاقلا صيخارتلا

ةيلاع ترداصو .ايجيردتو يلحملاو صاخلا  Moterizedيربلا لقنلا رصتقيو
.جاتنإلا يهتني .مهقحسو ،تابكرملا ةماخفلاو ءادألا

جراخ دربلا !'ل ةياهن" ،ةئفدتلا بابلا جراخ !ءاهنإ"و  BBQ،نيخدتلا قرح
ةئفدتلا مادختساب .لخادلا يف باهذلا وأ .ائفد رثكأ شامق ةعطق ءادترا
 R7 .ةسنآلا ،ةئيبلا بيرخت ،و قلطلا ءاوهلا يف

نم الدب قيمعلا نازخلا نوكي نأ بجي .ةبذعلا هايملا تانازخ قلخ تاعمتجملا
عون ةصاخو بلاحطلا ومنو ،رخبتلا نم دحلاو ،ةدورب رثكأ ةقيمعلا هايملا .ةلحضلا
.تارشحلاو ةماسلا
ليوحت( ءاملا يف pooingو ضئاحلاو ،لوبتلا فقول ةيئاملا تاضايرلا رظحي
نيزنبلا( ثولت ) ..براوقلا ،يكس تج( قراوزلا ) .يحصلا فرصلا ىلإ ءاملا
.رجنير كراب لقنلا :ءانثتسالا !اهنأ رظحي ) ..ةيراطبلا ضماح ،طفنلاو

تافيرعت
 ..تاورضخلاو باشعألاو روهزلا > قوسلا ةقيدح  :ةعارزلا
 ..تارسكملاو هكاوفلاو ،توتلا > ناتسب
 ..ةيناويحلا فالعألاو بوبحلا > ةعرزم

 ..فحاوزلاو نجاودلاو تاييدثلاو كامسألا > ةعرزم

> يفئاطلا ةيدوقنعلا ناكسإلا ):ىلعأ يأ ( ىنبملا عافترا
سواهسالج  2،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،يضرألا ىوتسملا :تايوتسم 4

> رازاب عمجمو ةئزجتلا ةراجت
 2، Level3ىوتسملا  1،ىوتسملا ،يضرألا ىوتسملا :تايوتسم 4
تايوتسم ، + 7يضرألا ىوتسملا :تايوتسم  > 8لمعلا تايلصملا

يسيئرلا ةحفصلا
ةياهنلا
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