
 
 

 

 ض/.ملل تامولعم ة#"!
0/ولوقلا روبعلا تقو سا"ق

 ةعشألل ةل"لظلا ™Transit-Pellets تامالع مادختسا2 1
 
ة6نأتم ًةءارق ة0/.لا ەذ* ةءارق %$ري

ً
>; ءد8لا ل8ق 

 aع صرحتلو .ةمهم ٍتامولعم يوحت =Yف .ةعشألل ةل6لظلا ™Transit-Pellets تامالع لوانت =
>; >fgبملا وحنلا aع ةعشألل ةل6لظلا ™Transit-Pellets تامالع مادختسا

 الو .صاخلا كq8بط كل اههجوي =lmلا تام6لعتلا بسح وأ ة0/.لا ەذ* =
 .اًددجم ا*أرقت نأ جاتحت دقف ،تامولعملا ەذ* ظفح س.ت

 
  هتع�اتمو ك� ةصاخلا ة6نqسلا ةعشألا ءارجإ دعومل ەا�8نالا نم د�أت :ة�اغلل مهم •
 تانيلملا لمش�و .اًمامت را8تخالا ءاهتنا� صتخملا ب6بطلا كغل8ي lmح تانيلملا نم �ع�ن يأ مادختسا نع عانتمالا نم د� ال :ة�اغلل مهم •

  ة6حلملا ة6ج0/لا نقحلاو ل6ماحتلاو لت�لل ةنوكملا فا6لألاو تازفحملا
>; دد�mت ال •

  نأشلا اذهب حئاصنلا وأ تامولعملا نم د��ملا �إ ةجاح� تنك نإ كq8بط ةراش�سا =
>¡اعت تنك نإ كq8بط %�خأ •

>; عو0/لا ل8ق ة6ساسحلا عاونأ نم �ع�ن يأ نم =
  صحفلا =

>¥تق� ذإ ،لماح كنوك� نيدقتعت وأ لماح ِتنك نإ صحفلا اذ* ءارج¢ب حصني ال •
  نط8لل ٍة6نqس ٍةعشأ ءارجإ صحفلا اذ* =

©¡اذغلا كماظن ةع6بط �gغت ال ،صحفلا اذ* ه6ف ي̈رجُت يذلا ع�بسألا ءانثأ •
  )با0» وأ ماعط( =

©¡اذغلا ماظنلا ةع6بط لثم ةدع لماوع ةمث •
 ل8ق اهلوان�ت ة�ودأ يأ� صتخملا كq8بط غال�إ ءاجرلاف .صحفلا ةج�6ن aع رثؤت دق اهنيع� ة�ودأو =

>; ءد8لا
  .ال مأ ةتقؤم ةفص� ىرخألا ة�ودألا لوانت نع فقوتلا يرو́>لا نم نا³ نإ ام ك%�خ6س و*و .تالوس±�لا لوانت =

>; اهنم يأ تلوانت وأ ةلوس±ك يأ لوانت ت«سº وأ ةئطاخ ٍتالوس±ك تلوانت وأ ̧=6بطلا نم ·��أ ٍتالوس±ك تلوانت اذإ •
 كq8بط� لصتا ،اهتقو �gغ =

  ةح6صنلا بلطل
 
   :نع ٍتامولعم دجتس ،ةرشنلا هذھ يف
>¡ولوقلا روبعلا را8تخا و* ام )1

  ؟=
  ؟تالوس±�لا ه��حت يذلا ام )2
 ؟ةع8تملا ة6لمعلا =Á ام )3
  ةعشألل ةل6لظلا ™Transit-Pellets تامالع ن��خت ة6ف6ك )4
 تا��تحملا نا6ب )5
 
>¡ولوقلا روبعلا را8تخا و* ام )1

  ؟=
 نمزملا كاسمإلا نم نوناع� نيذلا >Äرملا ص6خش�ل ةعشألل ةل6لظلا ™ Transit-Pellets تامالع مادختسا� نولوقلا روبع را8تخا �إ ءا8طألا أجل�
>; تامالعلا ەذ* مدختس� ام³

 نكم�و .=Éضهلا زاهجلا %�ع ماعطلا رورم ةع» لدعم را8تخالا اذ* >fgب�و .̧=6بطلاو ء=8Æلا كاسمإلا >fgب >�gيمتلا =
>¡ولوق روبع� اًط8ترم بارطضالا اذ* نا³ اذإ امم د�أتلل نمزملا لاهسإلا تالاح عم را8تخالا اذ* �إ ءوجللا

 دقو .يداع �gغ �وحن aع عــــ�» وأ ̧=6بط =
 .كل ا*راتخا =lmلا ةق�Îطلا د�دحت كq8بط نم بلطا ،كلذك رمألا نا³ نÍو .ىرخأ ِة6ص6خش� ٍةل6سو �إ ءوجللا� صتخملا ب6بطلا كحصني

 
  ؟تالوس±�لا ه��حت يذلا ام )2
 بوذت .اهعل� ل8ق تالوس±�لا لخاد تامالعلا ة�ؤر كنكم� .ةعشألل ةل6لظ تامالع يوحت ٍتالوس±ك )7( عبس ه� صارقأ ط�0» دجتس ةوبعلا لخاد
 .ك�ذؤت نلو زا%�لا عم تامالعلا جÎخت مث .نولوقلا %�عو =Éضهلا زاهجلا %�ع ة�gغصلا تامالعلا كرحتت ،ماعطلا ءازجأ عم لاحلا =Á ام³و ،ةلوس±�لا

 
  ؟ةع8تملا ة6لمعلا =Á ام )3
>; اهــ�Îجت =lmلا ،ة6نqسلا ةعشألا دعاس�

>; صتخملا كq8بط ،عباسلا مويلا =
>; ًةدوجوم لازت ال =lmلا تامالعلا ءاصحإ =

 ب6بطلا نكمتو =Éضهلا زاهجلا =
>¡اعت =lmلا ةلاحلا د�دحت نم

  .كq8بط عم را8تخالا ةج�6ن ةشقانمل ة6جراخلا تادا6علا ىدل دعوم د�دحت متqسو .اهجالع ة6ف6كو اهنم =
>; لعفلا� اًددحم تقولا اذ* نك� مل نإ( تالوس±�لا لوانت =̧>8.ي lmم ەاندأ دراولا لودجلا >fgبي

  دعوم �إ اًدان�سا )ك� صاخلا دعوملا باطخ =
 .طقف لاثم³ درت ەاندأ ةنqبملا تاقوألاو .ك� ةصاخلا ة6نqسلا ةعشألا ءارجإ
 

 مويلا 1 2 3 4 5 6:1 6:2 7
 تقولا 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 21:00 09:00

   X X X X X لَحلا تامالعلا
<

 ةّ?ِق
 X X      بنألا تامالعلاEF?ة 

 نطNلا Mع ة?نJس ةعشأ        ة?نJس ةعشأ
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>; ةنqبملا ما�ألا نم اًموي لثم� مقر ل³و .6-1 نم ماقرأ ه6لع صارقألا ط�0»
 >fgبملا مقرلا بسح ءاملا عم تالوس±�لا علتبا .ەالعأ دراولا لودجلا =

>; )1( ةدحاو ةلوس±ك لوانت .ط�0/لا رهظ aع
>;و .�وألا ةسمخلا ما�ألل مويلا =

 رظنا( امهنqب ةعاس 12 لصاف� >fgتلوس±ك لوانت ،سداسلا مويلا =
 .)ەالعأ >fgبملا لودجلا

>; ةلÕشم يأ تفداص اذÍو
 ةدام يأل ك6مسلا سململاف .ءاملل ٍل�د8ك اهعالتبا دنع يدا�Öلا وأ حافتلا �gصع ةÎÖجت كنكم� ،تالوس±�لا عالتبا =

>; دعاسØ دق ةنيل ة8لص
 .تالوس±�لا عالتبا =

>; دراولا ت6قوتلا� ما>�mلالا نم د�أت
>; ة6نqسلا ةعشألا ءارجإ دعوم اًض�أ كلذ نمضت�و ،ما>�mلالا متأ =>lمزلا لودجلا =

 .عباسلا مويلا =
 
  ةعشألل ةل6لظلا ™Transit-Pellets تامالع ن��خت ة6ف6ك )4
>; نزخت

 ة�داعلا ةفرغلا ةرارح ةجرد =
 لافطألا لوانتم نع اد6ع� ظفحت

 
 تا��تحملا نا6ب )5
  E464 زول6لسلا لÙ6يم زول6مو%�ي* :aع يوتحت ةلوس±ك ل³
 )22%( EMPROVE مو�را8لا تات�%�ك قوحسم ،)%78( نوك6ل6س طاطم R ®Elastosil 401/60 :تامالعلا

 
ال�د� %�تعت ال =Áو ،طقف ة6تامولعم ضارغأل ة0/.لا ەذ* تمدق

ً
©¡اصخألا كل اهمدق� =lmلا ةروشملل 

 .صتخملا =%lطلا =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ةعفدلا

 
ل5ق   مدختس7 
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