ةيئاملا ةئيبلا زيزعتو ةيامح ىلإ فدھي عمتجملا ةيعوتل وعرشم
وع؟رشملا اذھب مايقلا ببس وه ام
،مﮫﻓﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋ ،ﻪﺑ ﻳﺑﺳﺘﻣﺘﻌونو ﻟﻣو ردا ذاه ﻳﺳﺘﺧ دﻣون نﻳذﻟا ﻊﻴﻣﺟ ﻰﻠﻋو .ﻋ دﻳدة ﻷﺳﺑﺎب
ﻞﻣﻌﻟا

ٍ
ضغط

تﺣﺗ ﺔﻴﺋﺎﻣﻟا ﺔﺋﻴﺑﻟا ﺗﺮ زح

.ةيئاملا ةئيبلاب قحلي يذلا ررضلا نم للحدّ ً
معا

ردوملا اذه ةيامح ىلع دعاست أن نكمي ةديدع عيراشم دحأ اذه كامسألا يدئاصو اربوقلا مستخدِمي ةيعوت وعرشم ُيعتبر
.لبقتسملل هنيسحتو ماھلا

摄影：戴伏·海拉斯提

:ةقيقح
ىلإ يعيبطلا نطوملا ريمدت ى◌ّ أد دقل
يعيبطلا يويحلا ع◌ّ ونتلل رةاسخ ربأآ

اماه دوراً بعلت يتلا ةيعيبطلا ةيئاملا نطاوملا ضعب يلي اميف
يويحلا علتنوّوا يئيبلا ماظنلا ةحص ىلع ظافحلا يف ً
:ةيئاملا ةيعيبطلا اردوملوا يئاملا

قفدتلاو ةيعونلا) ءاملا
كامسألا دلاوتو ءاقبلو يعيبطلا نطوملا ةحصل ٌماه ءاملا
،ناسنإلا امدختسال يضاًأ ماه ووه .تنقّلھاو تايرقفاللوا
مثال ةحابسلل
ً
اربوقلا بوورآ
ملوثة ريغ ةيئاذغ اردوم ريفوتو كامسألا ديصو
ّ .

ةيئطاش تاتابن

بسوارلا نم ءاملا ةيقنت ىلع ةيئطاشلا تاتابنلا
تظلل .تايذغملوا
ّ
ضيفختل ةيئاملا اترمملا
نطاوم تُعتبر يتلا لمعت ءاملا ارةرح ةجدر
اھنأ امآ نإف كلذآ .كامسألل ةماه
تامروألارفوتو
تثبت ةيئاملوا ةيئطاشلا تاتابنلا
نم تحدّو اھفافضو راھنألا روعق ّ
.لآآتلا

.

حلملا تاعقنتسمو رحبلا بشعو امرقلا

حلملا تاعقنتسمو رحبلا بشعو امرقلا
نم ماه ءزج يه حلملا تاعقنتسمو رحبلا بشعو
ةيسيئر ةيعيبط نطاوم يوه اءذغلا ةلسلس
تاحطسم امأ امرقلا يوه .تايرقفاللوا كامسألل
،ةيئاملا ىلع ةماه قطانم اھنإف رحبلا بشع
تثبّت ةيلحاسلا كامسألا دئاصم دفرل ةريغصلا
دنعكѧѧوامسألا ومنل ديدحتلا هجو .بسوارلا
.راھنألا تابصم

.

رحبلا بشع تاحطسمو بلاحطو ةيناجرم روخص

تاحطسم لثم) بلاحطلوا ةيناجرملا روخصلا رفوت
كامسألل يعيبطلا وىأملوا ماعطلا (رحبلا بشع
عتنو نم ديزتو تايرقفاللوا
ّ
.ةيئاملا ةايحلا

ةدعاسملا كامسألا ودئاصو اربوقلا وم ِ◌دختسم عيطتسي فيآ
:نم رةوصلا
Dave Harasti

تاآرحملا ةجيتن رحبلا بشعب تقحل اررض

ك◌رحملا اوحرم ِ◌قبوا ةيناجرملا روخصلوا ةيرحبلا باشعألا نع ً◌اديعب كبراق ِ◌أرس ناكمإلا دنع
باشعألا نع ةديعب ّ
.ةيرحبلا
ﻟﻘﺎءإ ﻞﺑﻗ .ﺎتآﺮﺣﻣﻟوا ﺎﮫﻠﺳﻼﺳو ﻲﺳﺮاﻣﻟا ﺔﺟﻴﺘﻧ ﺔﻴﻧﺎﺟﺮﻣﻟا روﺧﺻﻟوا ﺔﻳﺮﺣﺑﻟا ﻷﻋﺷﺎبا ر ّ
◌ﺮﺿﺘﺗ أن نﮐﻣﻳ
!ﻞﻔﺳﻷا ﻲﻓ دﺟوﻳ ﺎﻣ بﻗرا – كﺑﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ﺮظﻧا ﺔﻠﺣﺿﻟا قطﺎﻧﻣﻟا ﻲﻓ كﺑﻗﺎر ﺎدةﻴﻗ وأ ﻣﺮﺳﺎك

.ةئيبلل ودودة ٍ◌اسرم امدختساب ركفو ةدمتعم وسر نآاموأ ةحجرأتم يسارم مدختسا
دﻌﺑأ .ﺎﮫﻠﺘﻘﻳو ﺮﺣﺑﻟا بﺷﻋ ﻣﺳطﺣﺎت ﻞ ّ
◌ﻠظﻴﺳ فﻠﺧﻟوا ﻷﻣﺎما نﻣ ﻣﺮاﺳﻲﻟا ﻧﺰالإ أن إذ –ﺔﻣﺋدا

رةوﺻﺑ ﺮﺣﺑﻟا بﺷﻋ قوﻓ

◌سﺮﺗ
"ً◌ﺎﺘﺑﺎﺛ" ً◌ﺎﺑﻗﺎر ِ

ﻻ

ومﻳ ﻞآ ﺔﻳﺎﮫﻧﺑ دةﻣﺘﻌﻣﻟا وﺳﺮﻟا ﻣﺎآنأ ﻰﻟإ فﻴﺻﺮﻟا ﺔﻳﺎﮫﻧ نﻋ ﻟﻘﺎربا
نﻣ دﻳﺰﻣﻠﻟ .ﺮﺣﺑﻟا بﺷﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﺿﻘﻳ أن نﮐﻣﻳ ﻟﻘواربا نﻋ مﺟﺎﻧﻟا ﻞظﻟا أن إذ ،ﻊﻴﺑﺎﺳأ وأ ﻳﺎمأ ﺔﻌﺿﺑ دﻌﺑ سﻴﻟو

المعلومات تفقّ◌د الموقع www.seagrassmooring.com.au

ئطاشلا طخ ىلع لاغشألا أو وسرلا ةفصأر لاغشأب مايقلل تاقفاوم بلطا

ﺳﺎوث وﻴﻧ ﻲﻓ ﻷوﻟﻴﺔا ﻟﺻﻧﺎﻋﺎتا ﺮةﺋدا وأ ،ﻲﻠﺣﻣﻟا كﺘﻳدﻠﺑ سﻠﺟﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻠﺻﻟا ذات ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت لﺎﺻﺗﻻا نﻣ د ّ
◌ﺗﺄآ

لﺎﻣﻋوأ ﻟﻘواربا ﻼقطﻹ ﻣﺎآنأ وأ ﻷرﺻﻔﺔا ،ﺊطﺎﺷﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻐﺷأ ﺔﻳأ ذﻴﻔﻧﺗ ﻞﺑﻗ ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا ﻟﻣواﻓﻘﺎتا ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻠﻟ ﺔﻳﺮﺣﺑﻟوا ﺔ ّ
◌ﻳﺮﺑﻟا ﺮقطﻟا ﻣﺎتدﺧ وأ
ﻧﺷﺎءإ ﻞﺜﻣ ،ﺰﻠﻳو ﻟﻣواطنا ﻲﻣﺣﺗ ﺔﻔﻠﺘﺧﻣ ﺗﺷﺮﻳﻌﺎت كﺎﻧه .ﻻﺳﺘﺻﻼحا

ةيمسر ريغ اربوق روبع ةطق

ن

ة◌رقملا لوصولا طاقن مدختسا
ةسبايلا ىلإ هتداعإو ءاملا ىلإ كبراق الزنإل ر ّ

ﺔﻴﺋﺎﻣﻟا ﺔﻴﻌﻴﺑطﻟا ﺑﺎﻟﻣواطن ﻟﺿﺮرا قﺣﻠﻳ أن نﮐﻣﻳ ﺮﺣﺑﻟا بﺷﻋ وأ ﻟﻘﺮاما وأ ﺢﻠﻣﻟا تﺎﻌﻘﻧﺘﺳﻣ ﺮﺑﻋ ﻗﺎرﺑك ّ
◌ﺮﺟ إن
.اھيلع يضقي أن وأ هذه ةماھلا

م◌يق
ل◌وي يتلا اجومألا ىدم ً◌امئدا ّ
ل◌خي امل ً◌اآردم نآ – كبراق اهد ّ
ك◌رحتملا براقلا هف ّ
هفلخ ءاملا يف ابرطضا نم ّ
ﻗﺎرﺑك ﻪﻔّ◌ﻠﺧﻳ ﺎﻣ مﻴﻴﻘﺗ ﻲه ﺗﺧﺎذهﺎا كﻧﮐﻣﻳ ةوطﺧ طﺳﺑوأ .ﺔﻴﺋطﺎﺷﻟا قطﺎﻧﻣﻟا ﻞآﺂﺗ ك ّ
◌ﺮﺣﺘﻣﻟا ﻟﻘﺎربا ﻪﻔﻠخّﻳ ﻟذيا ﻲﺋﺎﻣﻟا طﺮابﺿﻻا

نﻋ مﺟﻧﻳ أن نﮐﻣﻳ

ﺮﺛؤﻳ وأ ﺔﺋﻴﺑﻟﺎﺑ ﻟﺿﺮرا قﺣﻠﻳ ﻻ ﻪﻧأ نﻣ دآﺄﺘﻠﻟ ﻻﺿطﺮاﺑﺎتا هذه نﻣ
.نﻳﺮﺧﻵا ﺔﻴﺋﺎﻣﻟا ﻟﻣﺳطﺣﺎتا ﻲﻣدﺧﺘﺳﻣ ﺔﻣﻼﺳ ﻰﻠﻋ

م◌كحت
هايملا يف هيقلت امب ّ
قﻓﺮﻣ دﻧﻋ ﺎﮫﻧﻣ صّ◌ﻠﺧﺗ مﺛ ﻗﺎرﺑك ﺑﻧﻔﺎﻳﺎت ﻪﺋﻠﻣﻟ ً◌ﺎﻧاﺰّ◌ ﺧ ب ّ
◌آر ،نﮐﻣأ إذا .ﺔﻴﺋﺎﻣﻟا ﻣﻣﺮاﺗﻧﺎ ﺗﻠوث ﻰﻟإ ﻟﻘواربا نﻣ ﻞﺋاوﺳﻟا ﻎﻳﺮﻔﺗ ؤديﻳ أن نﮐﻣﻳ
 56 12مﻗﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺣﺑﻟا ﺰﻠﻳو ﺳﺎوث وﻴﻧ ﺎتﻣوﻠﻌﻣ طﺧﺑ ﻞﺻﺗا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا نﻣ دﻳﺰﻣﻠﻟ .ﺮةﻴﻐﺻﻟا ﻟﻘواربا ﻲﻓ ﺔﻟوﻣﺣﻣ ﻣﺮاﺣﻴض مادﺧﺘﺳا .دﻣﺘﻌﻣ ﻎﻳﺮﻔﺗ
: enquiries@rms.nsw.gov.auانونعلا ىلع ةينورتكلإ ةلاسر هّ◌جو أو (عوﺑﺳﻻا ﻲﻓ مﺎﻳأ ، 7ءﺎﺳﻣ  - 4.30ﺎﺣﺎﺑﺻ 13 ) 8.30

تنآ امنيأ كتايافنل هبتنا

ﻞآﺄﺗ أن نﮐﻣﻳ تﺎﻧاوﻴﺣﻟوا .ﺔﺳﺑﺎﻴﻟا ﻣﺻدرهﺎ ﺎﻣﻧإ ﺔﻴﺋﺎﻣﻟا ﺎﻧﺗاﺮﻣﻣ ﻲﻓ ﻲﺘﻟا ﻟﻧﻔﺎﻳﺎتا نﻣ  ٠٨%ﻰﻟإ ﻞﺻﻳ ﺎﻣ إن
.ﺎﮫﻘﻧﺧﺗو تﺎﺗﺎﺑﻧﻟوا تﺎﻧاوﻴﺣﻟا لوﺣ فﺘﻠﺗ أن نﮐﻣﻳ ﻲﺘﻟا ﻟﻧﻔﺎﻳﺎتا

ع◌طقنملا ديصلا طويخ عمجا
هبرقب أو ءاملا يف ااهرت يتلا ىرخألا تايافنلاو ة ّ
ٌ◌ﻞآ ﻗﺎم وﻟ !ﺮقﻓ قﻴﻘﺣﺘﺑ ذٍ◌

ﺋدﻧﻋ دأﺑﻧ أن نﮐﻣﻳ ﺎﻧﻧﺈﻓ ﺔﻳﺮﺣﺑ ﺔﻠﺣر ﻞآ دﻌﺑ ﻟﻧﻔﺎﻳﺎتا نﻣ ً◌ﺎﻌطﻗ  ٥ﺑﺈﻋﺎدة ﺎ ً
◌ﻌﻴﻣﺟ ﺎﻧﻣ

ص◌لختو تايافنلا عمجا
ّ
ھ◌مرت ال ،اھعمجا”  -ةسبايلا ىلإ كتدوع دعب ةبسانم ةقيرطب اھنم
"ا ِ
.ﺧﺎرﺟﻪ ﻰﻟإ ﻟﻘﺎربا نﻣ ﻟﻧﻔﺎﻳﺎتا ﺮﻳﺎطﺗ ب ّ
◌ﻧﺟﺘﻟ ﻗﺎرﺑك ﻲﻓ ﻟﻧﻔﺎﻳﺎتا وادﻣ نﻴﻣﺄﺗو ظﻔﺣﺑ مﻗ
ل◌لحتت ادوم نم ةعونصملا كامسألا تابذاجو ديصلا طويخ مدختسا
ا◌يويح ّ
ً

ﺟﺎذﺑﺎتو دﻴﺻﻟا وططﺧ ﺎﻣأ .نﻴﻧﺳﻟا ﻣﺋﺎتﻟ ﺔﻳدﻴﻠﻘﺘﻟا ﻷﺳﻣﺎكا ﺟﺎذﺑﺎتو دﻴﺻﻟا وطﻴﺧ ﻞ ّ
◌ﻠﺣﺗ جﺎﺘﺣﻳ أن نﮐﻣﻳ
ل◌لحتلل ةلباقلا كامسألا
!تاونس سمخل جاتحت اھنإف يويحلا ّ

ةيئاملا ةئيبلا توصو ذانآو نويع

نآ

ةبقارمل نخاسلا طخلاب لصتا ،يعرشلا ريغ كامسألا ديصو زليو وثاس وين ةيالو قطانم يف كامسألا لتقو يعيبطلا نطوملا ريمدت نع غالبإلل
 536 043 1800مقرلا ىلع ديصلا
ةئيبلا بتكمل نخاسلا طخلاب لصتا ،ينديس ةقطنم يف كامسألا لتق نع غالبإللو (ةبذعلا هايملوا رحبلا يف) بلاحطلا راشتنوا ثولتلا نع غالبإلل
مقرلا ىلع زليو وثاس وين ةيالو يف اثرتلوا
 ٤٢) 131555ساعة(
ةيرحبلا زليو وثاس وين تامولعم طخب لصتا ،كرحتملا رباقلا فلخ ءاملا بارطضا نع جتان لآآت نع أو براوق نم ينوناق ريغ غيرفت نع غالبإلل
 احابص ) 56 12 13 8.30مقرلا ىلع: enquries@rms.nsw.gov.auانونعلا ىلع ةينورتكلإ ةلاسر ه ّ◌جو وأ (عوبسالا يف مايأ ، 7ءاسم4.30

