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 وعرشم ةيعوتل عمتجملا فدھي ىلإ ةيامح زيزعتو ةئيبلا ةيئاملا

 ام وه ببس مايقلا اذھب وع؟رشملا
زح ترائيبلةااملئيةتحتٍضغطبباسألةيددع.ولعىعيمجانيذلندموختسيه اذا رد لموونعومتتسبي،هبلعى امھفالتخ،

 المعل
ًمعاّللحد نم ررضلا يذلا قحلي ةئيبلاب ةيئاملا.

عتبرُي وعرشم ةيعوتِميمستخد اربوقلا يدئاصو كامسألا اذه دحأ عيراشم ةديدع نكمي أن استعد ىلع ةيامح اذه ردوملا
 ماھلا هنيسحتو لبقتسملل.

摄影：戴伏海拉斯提

:ةقيقح
دقل ىّ◌أد ريمدت نطوملا يعيبطلا ىلإ
ربأآ رةاسخ عّ◌ونتلل يويحلا يعيبطلا



                   
    

 

 

       

 

         
      

    
       

 

  

 

       
    

        
     

 
         
 

 

 

     

اميف يلي ضعب نطاوملا ةيئاملا ةيعيبطلا يتلا لتبعًراود هًاما يف ظافحلا ىلع ةحص ماظنلا يئيبلا واّعلتنو يويحلا
 يئاملا اردوملوا ةيعيبطلا ةيئاملا:

ءءااممللاا ةةييععووننللاا(( ققففددتتللااوو

ءاملا اهٌم ةحصل طوملان يعيبطلا ءاقبلو دلاوتو كامسألا
تايرقفاللواّلھاوتنق.ووه ماهًأيضا امدختسال ،ناسنإلا

ةحابسللًمثال بوورآ اربوقلا
ديصو كامسألا ريفوتو اردوم ةيئاذغ ريغ ثةّملو.

 تاتابن ةيئطاش

 تاتابنلا ةيئطاشلا ىلع ةيقنت ءاملا نم بسوارلا
تايذغملوا. ّلتظل اترمملا ملاةيئا ضيفختل
ةجدر ارةرح ءاملا لمعتيتلاُعتبرت نطاوم
ةماهكامسألل.كلذآنإفامآ اھنأ

 تامروألارفوتو
تاتابنلا ةيئطاشلا ةيئاملوا تّتثب روعق راھنألا اھفافضو ّوتحد نم

 آتلالآ.

. 

 امرقلا بشعو رحبلا اعقنتسموت حلملا



 
 

 
        

        
      

     
       

      
    

  
 

 

      
 

     
     

     
 

 

        
 

      
 
 

                    
 

                  

                   

 
 

 امرقلا بشعو رحبلا اعقنتسموت حلملا

 . بشعو رحبلا تاعقنتسمو حلملا يه ءزج ماه نم
ةلسلساءذغلايوهنطاومةيعيبط يئرسةي

كامسألل تايرقفاللوا. يوه امرقلا امأ تاحطسم
 بشع رحبلا اھنإف قطانم ةماه ىلع يئاملاة،
ةريغصلا دفرل دئاصم كامسألا ةيلحاسلاّتتثب
بسوارلا.هجويدحتلادومنلѧوامسألاѧنعكد
 تابصم راھنألا.

 روخص ةيناجرم بلاحطو سموطحات بشع رحبلا

 رفوت روخصلا ةيناجرملا بلاحطلوا (لثم حطسمتا
 بشع رحبلا) ماعطلا وىأملوا يعيبطلا كامسألل

تايرقفاللوا ديزتو نمّعتنو
 ةايحلا ةيئاملا.

فيآ عيطتسي سمتخدِم◌و وقلاارب ودئاصو كامسألا سملااعةد

رةوصلا :نم
Dave Harasti 

 ضارر تقحل بشعب بلاحر نةجيت ملاحرآتا

دنع مإلاكنا أرسِ◌ كبراق اديعبً◌ نع عألاشبا لاةيرحب صلواروخ ملارجاينة قبواِ◌ اوحرم ملاحرّك◌ عبةدي نع عألاشبا
 ةيرحبلا.


کمين أن تتضرّ◌رابشاعألاةيرحبل واصلوخرارملجاةينتنجية املاريس واھلسالس وارحملآتا. بقل إءلقا


كسارموأ يقدةا رقاكبيف اقطانمل اضلحلة اظنر إىل كبناج – رابق ام ويدج يف الفسأل!



 
            

                                

                
                      

     
 

           
                         

                                

              

 

 

 

     
 

            
                         

      
 

 

 
 

                         
                               

               
       

 
      

                                    

                            
                   

  

مدختسا يسارم ةحجرأتم نآاموأ وسر ةدمتعم ركفو ابمدختسا اسرمٍ◌ ودودة ةئيبلل.
ال رتسًِ◌"باثتاً◌"وفق شعبارحبل صبورة داةمئ–مأل والخلفلظيسّ◌لبشع ارحبل واھلتقي. أدعب

اقا ةياھن افيصرل إىل أنآما ارلوس امتعملةد نبھاية آل يمو

◌ رقاابإذ أن إالنز السيامر نم اماتحاطسم
رب ل نع

وسيل دعب ةعضبأميا وأ أ،عيباس إذ أن الظل اانلجم نع ااربلقو مينک أن قيضيىلع بشع احبلر. للديزم نم
www.seagrassmooring.com.au لموقعادّ◌تفق تاوملمعلا

 بلطا اقفاومت قللماي أبغشلا ةفصأر وسرلا أو لاغشألا ىلع طخ ئطاشلا
ّ آتأ◌د نم اصتالالتطالسلابذات اصل،ةل لثم سلجم دلبيتك الحملي، وأ دائةر اتعاانصل الية وأل يف وين وثسا


وأ دخ تما اطلقر اربليّ◌ةواةيرحبل حللصول ىلع اتفقاامولانملاةبسبقلنتيفذأةيأغشال ىلع ااشلطئ،افةصرألوأأنآما طإلقالااربلقو وأامعل


احصالتسال.هناكتعايرشتةفلتخم حتيم اطن امولو،زلي ثمل إءشان

 نةطق روبع اربوق ريغ ةيمسر

مدختسا طاقن لوصولا رقملاّة◌ر الزنإل كبراق لإى ملااء إواعهتد ىلإ الايةسب
إن رجّ◌ بكرقا ربعسمنتقعات الملح وأ ااملقر وأ بشع احبلرنکمي أن قحلي ارضرلطن امولاب اطليبةيع اةيئامل

 ةماھلا هذه وأ أن يضقي يلعھا.

يقّم◌ دامئاً◌ ىدم مألاواج يتلا ويّل◌داه اقربك – نآ ردمآاً◌ امل خيّل◌فه قلاابر رحتملاّك◌ نم ابرطضا يف ملااء فلخه
کمين أن مجنينع اضال ابطر ايئامل ايلذ ّيخفلهاقاّ◌ك آتآل املانقط اطاشلةيئ.وأسبطوطخة ميکنك اخاتهي قتييمام خيلّ◌هف بكرقا رب لاملحتراذه

نم ههذ اتبااطرالضأتللآد نم أهن ال حليق ارضرل بلابيئة وأ ؤيثر
ىلع مالسة سمختمدي اتحاطسملاملائية انيرخآل.

كحتّم◌ مبا لتهيق يف هايملا
کمين أني ديؤفتغير اوسلالئ نم ااربقولإىل ثتلوتناامرمااملئةي.إذا أ،نکم آرّ◌بخّ◌ازانً◌ ئلملهتايافبنبكرقا مثختلّ◌ص ھنما دنع رمقف

56 فتريغ عممتد.اتسدخما يض امرومحمةليف ااربلقو ايغصلةر.للديزمنم العملاموت اصتل خبطولعممتا وين وثسا وزلي ابلرحةي ىلع امقرل 12 ح

ov.auenquiries@rms.nsw.g:13(8.30 صباحا-4.30 سما،ء 7 أيام في االسبوع) أو وجّ◌ ه ةلاسر لإتكورةين لعى انونعلا 

mailto:enquiries@rms.nsw.g:�������
www.seagrassmooring.com.au


 
 

    
                     

          
 

             
                               

 
                
                       

 
            

                        
         

 

      
 

                     
      

 
                     

        
   

 
                        

        
             

 

 هبتنا نلتايافك نيأما آتن
إن ام لصي إىل ٠٨% نم اتايافلنايتل يف ممرانتااةيئامل إامنارهصدماايلبةس. واويحلاانت کمين أن تأآل
اتايافلنايتل کمين أن لتفت وحلاويحلاانت وانلاتابتونختقاھ.

مجاع طويخ صلايد ملانطقّع◌ة نلاوفاتاي ىرخألا يتلا ااهرت يف لاماء أو هبرقب
نما مجعيً◌ادةعاإب٥ طقعاً◌ نم اتايافلندعب آل رةلححبيرة فإاننمينک أن بنأد دنعئٍ◌ذ تبقحيق فقر! ول مقا آلٌ◌

-،اھعمجا ال مرتِھ◌ا" مجاع فنلاايات لختوّص◌ نماھ رطبيةق نماسةب عبد وعدتك ىلإ ايلاسبة ”
مق حبفظ وأتيمن مادو اتايافلنيف بكرقا تلنجّ◌ب طتاير اتايافلننم ا رب ل إىل جهرخا. قا

مدختسا طويخ ديصلا جوبذاات مسألاكا ونصملاةع نم ادوم لحتتّل◌ يحويًا◌
کمين أن اتحيج لحتّ◌لاتلديلقةيلتم اينسلن.أام يخطو اديصل وتباذجا اكماسألئا طخطو اديصل وتباذجا

ألاكامس ةلباقلا تللحلّل◌ يويحلا نإفھا حتتاج خلسم نسوات!

 آن نويع ذانآو صووت يبلاةئ يئاملاة

 بإللالغ نع مدتير ملاوطن يعيبطلا تقول كامسألا يف انمطق يالوة ينو اسوث يوزل يصود سألامكا ريغ شلارعي، تالص طخلاب لااسخن رملاقبة
536 043  ديصلا ىلع قرلام 1800

 بإللالغ نع ولتلاث راشتنوا بلاحطلا (يف رحبلا ملواهاي لاذعةب) غالبإللو نع تقل كامسألا يف طنمقة يسند،ي تالص لابخط خاسلان بتكمل بلائية
 تلوااثر يف الوةي وين وثاس يوزل ىلع مقرلا

)  )اعةس 131555٤٢

 بإللالغ نع فتيرغ ريغ وناقين نم براوق أو نع لآآت تانج نع بارطضا ملااء فلخ قلاارب لامت،كرح تالص طخب عمولمات ينو وثاس يوزل بلايرحة
56( بصحاا- 12 13  ىلع مقرلا 8.30

.gov.aunswenquries@rms.:4.30ماس،ء 7 أماي فياالسبوع) أو وج◌هلاسر لإرتكوينة لعى انونعلا ّة

http:�����4.30
mailto:gov.aunswenquries@rms
http:5612138.30



