
قيرطلا 2000 رميد 3  تاو 

 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=2000%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%B1%203%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82


نيدروملاو تاجتنملا  لوح  : Alibaba.com 3000 يودي حاتفم  نإف  دعب ، نع  مكحتلا  زاهج  نع  الضف  .طاو  تاونس و3000  نيماع و3  اهرمع  ةتهاب  نيب  نم  رايتخالا  اًضيأ  كنكمي  .رادجلا  حيتافم  يه  ةيئابرهكلا و ٪1  حيباصملا  يه  يلاوح ٪1  .ةتهابلا  تاجتنملا  نم  طاو  مدقي 1565,3000   w طاو نم 3000  رفوت ٪100  يتلا  نيصلا ، يه  ضرعلا  قطانم  وأ  نادلبلا  ىلعأ  .ايسآ  يف  نيدروملا  تهاب  كانه 50 3000  .تفاخ 
نم ةءاضإلا  مكحت  ةدحو  عم  ةطيسب  ةبرجت  ةلماكلا : ةخسنلا  ةدهاشم  .يلاوتلا  ىلع  ةتهاب ، نم   Lutron مكحتلا ةءاضإلا   Marauder2807-11-2011، 09:12 PM ةفرغ ءيضتل  مويلا ، انتاجتنم  ريمدت  متي  دعب  نع  ةءاضإلا  ةفرغ  ىلع  ةرطيسلا  ليهست  ةيلمع  يف  ةمهملاو  حراسملا  تاراوسسكالا  نم  ةدحاو  عم  ةطيسب  ةبرجت  مدقأ  نأ  تببحأ  لضفأ  ةحصو  ةلاح  لضفأ  يف  عيمجلا  نوكي  نأ  ىنمتأ  : 11: دورولا ءاسم 
ةكرش ةءاضإلا ) ةرادإ  ةفرغ  ) (Lutron ( ) ردنب خألا  فئاظو  نم  ةدحاو  لالخ  نم  تفرع  دقل   AVC ضعب عضأ  فوس  عوضوملا  اذه  ةياهن  يف   ) ةكرشلا تاجتنم  لالخ  نم  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتأ  نأ  كلذب  تبجعأ  دقلو  مهيدل  تاجتنملا  نم  ديدعلا  نم  ريثكلا  تبجعأو  ةكرشلل  يمسرلا  عقوملا  لالخ  نم  اهحفصتو  ةءارق  ةررحملا  تاجتنملا  لاخدإ  مت  دقل  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخو  ةلصو  دقع  مت  دقل  نيحلا  كلذ  ذنم 
ابيرق اهؤارش  نكمي  يتلا  تارايخلا  ). Lutron ةيحوللا ةزهجألا  وأ  ةيكذلا  فتاوهلا  مادختساب  ريمدتلا  يف  مكحتلا  كنكمي  زاهجلاب -  قفرملا  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  مادختساب  ةفرغلا  ةءاضإ  يف  مكحتلا  كنكمي  طاو -  بدلا 600  جتنملا  - تافصاوم  ةبرجت  نينثا  نم  تبلط  اذل  لوألا ، يف  ييأر  اذه  ناك  تاردقلا  لضفأ  عم  ىرخأ  تاجتنم  مهلأست  نأ  قحتست  تنأو  ةكرشلل  ةبرجت  لوأك  عونلا  اذه  ترتخا  ةءاضإلا (  ةرادإ 
لالخ نم   Will Landware وApple - نوزامأ عقوم  ىلع  كريا  ةشاشلا  يف  جتنملا  ةلصو  تحت  ةرشابم  عقي  ةلمعلا  فاقيإ  كنكمي  يكيرمألا 4'2 -  ماظنلا  ةكلمم  يف  ةمدختسملا  طئاحلا  رارزأ  عم  قفاوتم  طقف -  دحاو  رز  ةكسمبو  ةءاضإلا  نم  ةجردب  كيدل  لضفملا  عضو  رايتخا  كنكمي  : Lutron MIR-600THW-WH 600- ورتسياملا طاو   IR Dimmer ( oh_o01_s00_i00_details) ) ، ةكرشلل : يمسرلا  عقوملا 

ةكرشلاب صاخلا  ديوردنأ  قوس  ىلع  حاتملا  قيبطتلا  روصي  � يذلا  رضخألا  ءوضلا  حسمو  ريمدت  لامعأو  ىرخأ  ةروص  كيلإ  ءوضلا  � قالغإ  ةلاح  يف  رامدلا .) ةروصو  ءوض ،) ىلع  هيلع  تلصحو  سيئر ، لبق  نم  ساعنلا  ىلع  رطيسي  ناكو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  ناك  هنأ  لوقت  نأ  كنكمي   ) طقف دحاو  يئابرهك  حابصم  عم  تفاخلا  ةبرجت  تأدب  جتنملا  ةبرجت  ةيادب   (Lutron) ةكبش لالخ  نم  ةءاضإلا ، يف  مكحتلل 
(، ءوضلا عضو  رايتخا  مكحتلا -  ةفرغ  ةءاضإ  مكحتلا -  رئاتس   ) تارايخ ةثالث  دوجو  ظحالن  لاثملا ، ليبس  ىلع  حرسملا ، ةفرغ  رايتخا  دعب  جمانربلا  ةروص  وه  انه  ةيئابرهكلا ، رئاتسلا  يف  مكحتلا  ىتح  وأ  راونألا  ليغشت  فاقيإ  وأ  اهليغشت  ديرت  يتلا  ةفرغلا  رايتخا  كنكمي  لومحملا  كفتاه  ىلع  جمانربلا  ليغشت  ءدب  دنع  روصلا  ةيحوللا ، ةزهجألاو  ةيحوللا ، ةزهجألا  وأ  ةيكذلا  ةزهجألا  ءاوس  لبأ ، ةزهجأو  ديوردنأ  ةزهجأ 
نم ةدحاو  عم  ةءاضإلا  ةوقو  ءاوضألا  ةجمرب  لالخ  نم  بئان  ةقيرط  نم  الدب  ماجسناو  عبطلاب ، طقفو  ةلوهسب  زاهجلا  عم  ةءاضإلا  ةبقارمل  قيبطتلا ،) مادختسا  لواحت  مل  ةمالسلا  لجأ  نم   ) كئاضرإل رييغتلا  رز  ىلع  طغضلاو  ةدحاو  ضرع  تارايخل  ءوضلا  نم  ةنيعم  ةجرد  ظفح  كنكمي  هالعأ  ةروصلا  ىرن  امك  لاثملا ، ليبس  ىلعو  لزنملا ، يف  ةفرغ  لكل  قيبطتلا  اهرفوي  يتلا  تارايخلا  دحأ  ءوضلا  عضو  رايتخا 

نورتول تاجتنم  عم  داب  مادختسا  رهظي  ويديفلا  اذه  نورتولو .) مائو 900   ) رامدلا سفن  عم  ماجسنالا  ةبرجت  انهو  حرسملل ، ةصصخملا  ثادحألا   Lutron اروروأ ةيكلساللا  ةءاضإلا  يف  مكحتلا  ماظن  كلذ  يف  امب  تارايخلا  نم  ديدعلا  هيدل   ( pd_sbs_hi_6) يتلا تارايخلا ، نيب  نمف  ديعب  نم  سمللاب  لمعت  طقف  دحاو  رز  عم  لزنملا  يف  دعاقم  وأ  ماقرأ  ىلع 5  ةرطيسلل   Lutron يف مكحتلا  ةيكلسال  ورتسياملا 
ةءاضإلا  s. Lutron يمقرلا مكحتلا  اينار   Er ( sr_1_1?s=lighting&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320574310&amp;sr=1-1) 220 ءابرهكلا ماظن  ىلع  لمعي  v ردنب خألا  ةبرجت  لالخ  نم  نكلو  عفترم  دحاو  رعس  يف  نينثا  اهنا  ةرمدملا  هذه  نم  ةزيم  انيدل 4'4  اهمادختسا  نكمي  رادجلا  ىلع  تيبثتو  ةدحتملا  ةكلمملا   AVC، ةيحت لضفأ  هعم  حيرم  لكشب  تاونس  هعم 10  تلمكأ  ةرمدملا  نأ   Marauder28 يلع
رايطلا  b77707-11-2011 ، 09:20 عئار لكشب  ةكرشلا  ةمقلا  هذه  ةبرجت  نع  ءاسم   AHMED07-11-2011، 11:07 ةيفيك دعب 2 -  نع  توملا  ىلع  قلعت  تنكو  لثامم  زاهج  لعفلاب  تئجوف  دقلو  هسفن ) قوف  رقنا  بهذا  يأ   ) زاهجلا يف  دوجوم  لمعلاو  فقوتلا  ىلع  لفطلا  ةردق  وه  ( 1  )( يليللا هبشلا  كانه ...  ةلئسأ  يدل  نأ  نم  دكأتم  انأو  راظتنا ، يف  تنك  يذلا  عوضوملا  اذه  ىلع  يلع  خألا  نم  ةيفاعلا  كحنمي  م 

ىلإ هليصوت   iPhone ... عم ربتعأ   ) ةيكلساللاو ةيكذلا  ةزهجألاب  لاصتالا  ةلأسم  مهفأ  نأ ال  يل  اوحمسا  ةيكلسال ...  يف  طابترالا  ترشن  تنك  نأ  دحاو  وه   xbmc، ليغشتب تمق  اذإ  لبقملا ،  يف  انأ  ةينومرهلا  عيطتسأ  ةماه  ةطقن  - 3 مامتها ) نود  نم  نكلو   htpc اذإ ينعأ  تاونقلا  ىلع  جمانرب  نأ  عيطتسأ  تنأ  اضيأو  امامت ، ءوض  ىلع  لوحتي  شد  حشرم  ناك  اذإ  صنلا ،  نمضتت  ميقلا  تناك  اذإ  ءاوضألا ،  عيمج  فاقيإ 
ةانق ةجردم  تنك  اذإ  ءاوضألا ، عيمج  فاقيإ  مليفلا  مياتوش  تلمش  تنك  اذإ  ءوضلا ، لك  ىلع  ةيبرعلا  تلوحت   MBC ل صنلا 4 -  يف  حبصي  ءوض  abhorat لمحت نكلو  ةديصقلا ، هذه  اياضق  فرعأ  انأ ال  انيلع  تضرع  يتلا  ةكرشلا  نم  نكلو  لبقملا  يف  امك  ةمهملا  سفنب  مايقلا  دعاسملا  جمانربلا  وأ  لاصتا  كانه   ING عيمجل .ِتنأ  ِتنأ ، .كل  ةبسنلاب  ةينغ  انلاومأ  انل ...   F H D07-11-2011، 11:49 PM لاحلا وه  امك 
ةقينأو ادج  ةفلتخم  يه  ةكرشلا  هذه  تاجتنم  : 17: قحلملا اذه  ادج  حيرمو  عئار  : 11: ريخ فلأب  مكئفاكي  فوسو  كيف  هللا  كراب  ةديفمو ...  اهعون  نم  ةديرف  يه  كتبرجت  امئاد   Marauder2808-11-2011، 12:50 راظتنا يف  تنك  يذلا  عوضوملا  ىلع  يلع  خألا  ةيفاعلا  كحنمي  يزيزع  عوضوم  ءوض  كعم  تبهذ  مكو  تلواح  يذلا  جذومنلا  انل  ركذتت  نأ  ىنمتأ  ولحلا  لامجلا  ىلع  ةكرشلا  ةمقلا  هذه  ةبرجت  نع  احابص 

عم ربتعأ   ) ةيكلساللاو ةيكذلا  ةزهجألاب  لاصتالا  ةلأسم  مهفأ  نأ ال  يل  اوحمسا  ةيكلسال ...  يف  طابترالا  ترشن  تنك  نأ  دحاو  وه  نوف ...  يا  ىلإ  هليصوت  ةيفيك  ديعبلا -  ىلع 2  قلعت  تنكو  لثامم  زاهج  تئجوفو  هسفن ) قوف  رقنا  باهذلا  ينعأ   ) زاهجلا يف  ليغشتو  فقول  لفطلا  رايخ  اهنا  ةلئسأ ...  يدل  ديكأتلاب   xbmc، اذإ لبقملا  هيلع  متتخأ  نأ  عيطتسأ  ةينومرهلا  عيطتسأ  ةماهلا  ةطقنلا  - 3 مامتها ) نود  نم  نكلو 
هرودب تمق   htpc ةانق ةجردم  تنك  اذإ  ءاوضألا ، عيمج  فاقيإ  مليفلا  مياتوش  تلمش  تنك  اذإ  ءوضلا ، لك  ىلع  ةيبرعلا  تلوحت  اذإ  ينعأ  تاونقلا  ىلع  جمانرب  نأ  عيطتسأ  تنأ  اضيأو  امامت ، ءوض  ىلع  لوحتي  شدلا  حشرم  ناك  اذإ  صنلا ، لمشت  ميقلا  تناك  اذإ  ءاوضألا ، عيمج  ةلابق   MBC ل صنلا 4 -  يف  حبصي  ءوض  abhorat نم نكلو  لبقملا  يف  امك  ةمهملا  سفنب  مايقلا  دعاسملا  جمانربلا  وأ  لاصتا  كانه 
لمحت نكلو  ةديصقلا ، هذه  اياضق  فرعأ  انأ ال  انل  تضرع  يتلا  ةكرشلا   ING 4 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ىاا ىاا  ىان  ىا  نا  ىا  اهلاهناها -  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا  ىا ب  ىزلا  ىزلا ة  ةانزب  ىزان  ىا  ىا  ىاا  ىهاناها  ةنوان  انل ...  . :d

4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :d 100 واوأ  ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&amp;m=ATVPDKIKX0DER
اهلالخ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نم  هنأل  نوزامألا ، يف  رفوتت  يتلا  تاجتنملا  نع  ثحبلاو 
ادج عئار  كئفاكي 11 : فوسو  كيف  هللا  كراب  ةديفمو ...  كتبرجت  كيدل  نوكي  نأ  امئاد  كنكمي  املاط  لأسن  نأ  كتحار  ذاختاو  رهظت  اضيأ  ءايشألا  نم  مك  ديشي  يمأو  ةقشل ، ةعومجم  ءارش  انأو  ةكرشلا ، هذه  بناج  ىلإ  ىرخأ  تاكرش  ىرت  فوس   этот аксессуар:17: продукты этой компании очень разные и стильный доставки Фахд, и это от вашего вкуса Бог благословит всех на все

самое лучшее, эта тема полезна для изящных людей, как Ахмед и наш друг, который намерен иметь :) 11: دهف رونم : : AHMED08-11-2011, 01:30 AM نم تاليدوم  يف  هيحوللا  ةزهجالاو  تالاوجلا  عم  ياف  ياولا  وا  سلرياولاب  هطبرت  ردقت  ام  هتيرش  ليدوملا  حضاو  وم  قوف  عوضوملاب  ءيش  يف  ول  فسا  ميان  يفصن  اناو  كيلع  درا  سلاجو  يهفم  اناو  عوضوملا  تبتك  يبرو -  هههههههه 
لمعيو ةقاطبلا  قديو  ينع  دعتبي  يذلا  ماجسنالا  ىوس  كيدل  سيل  امك  ًالوسك  تسل  يننأل  تلواح  ام  ردقت  تنأ  يه 90 % تاونقلاو  ماجسنالاب  اهجمرب  يتلا  ةقيرطلا  تعيض  تعيض  ول  مه  ليشت  ينعي  رميدلا  سفن  لالخ  نم  وا  هعم  يجي  توميرلاب  ءاوس  مكحتت  ردقت  قوف  هتيرش  ليدوملا  اهيلع  بوتكمو  رياولاب  لمعت  ةكرشلا  سفن   :d كل حمسي  ضعبلا  اهضعبب  اهطبرو  تادعملا  لوخدل  يتأت  امدنع  ةداع  مغانتلا 

انه ىرتل  طبار  ديعب  نم  اهيف  مكحتتو  ةربإلا  هيف  عضت  ناكم  يف  اهنييعت  متي  عونلا  اذه  اهيرتشأ  يتلا  تافاضإلا  نكل  اهرهظت  يتلا  ةلاحلا  يف  زاهج  لك  دادعإب   ( ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&amp;m=ATVPDKIKX0DER) ءارش انأو  ةكرشلا ، هذه  بناج  ىلإ  ىرخأ  تاكرش  ىرت  فوس  اهلالخ  نم  هنأل  نوزامألا ، يف  ةرفوتملا  تاجتنملا  نع  ثحبلا  كلذكو  ةكرشلا  عقوم  ىلإ  رظناو  ًاليلق  رثكأ  ةبعتم  كدي  نأل 
ينيقبي ماجسنالا  يتلا  تاراطإلا  امو  ايجولونكتلا  بحأ  انأ  اه  كنكمي  ام  ردقب  لأستل  كتحار  ذخأتو  اهرهظي ، يتلا  ىرخألا  ءايشألا  نم  مك  سمالت  يمأو  ةقشل ، ةعومجم   :d وأ حيحصلا  وه  يرايخ  نأ  نم  دكأتلل  كل  لوقأس  جاتحأ ، ام  تدجو  اذإو  اهنأكو ، ودبت  فوس  يتلا  ءايشألا  ضعب  يف  ةينقتلا  تامولعملا  دوجو  مدعل  بسانم  ريغ  ءيش  ءارش  انأ  يخأ  امئاد  يه  يتلكشم  نأ  وه  يسيئرلا  ءيشلا  قدي ، ةقاطب  زاف  اذإ 

انعم رمتسملا  كدوجوو  عوضوملاو  ةباجإلل  اركش  أطخلا  : mks_9508-11-2011، 01:45 1500 ىلإ لصي  عئار  ماقرأ  عمستو  ةلوبقم  يه  يتلاو  ءارقفلا  يه  يتلا  ةينيصلا  تاكرشلا  نمو  ةدوجوم  انه  لئادبلا  نأ  رذحأ  نأ  دوأ  احابص  watt 220 كلذ يف  لمحتلا  ىلع  ةردقلا  نم  volt ءاطعإل هللا  عم  ةبمل  قرحي  هنأو  ةيناثلاو  موي  لكو  ضعبلا  اهضعب  عم  لماعتلا  نيطخ  لمحي  يذلا  هرذحي  انأ  ةينيصلا  ةئيس  نيح  يف 
هيف هرعسو  اريطخ  ودبي  هنإف  كعم ، كنوكل  امأ  .الوبقم  ءادأ  ربتعيو  هرعس  يف  سيان  ناك  هلكشو  كينوساناب  هافش  نم  تفاخ  وهو  .ةصيخر  سطعلا  . East2508-11-2011, 01:54 خأللو كل  ركشلا  لك  يب  ةصاخلا  امنيسلا  ةفرغ  ءانب  نم  ءاهتنالا  دعب  مداقلا  يريرقت  يف  هتعجارمل  تبهذو  يلاثمو  ادج  ليمج  زاهجلا  ةحارصبو  زاهجلا  بيكرت  متو  نيعوبسأ  لبق  اهتيرتشا  ماه   AVC , يناهتو ايجولونكتلاب  انل  ىرثأ  يذلا 

ىدتنملا ءاضعأ  عيمجو  ريخب  تنأ  ماع  لكو   Marauder2880-11-2010، 01:57 1500 ىلإ لصي  عئار  ماقرأ  عمست  ةلوبقم و  يه  يتلاو  ةريقف  يه  يتلا  ةينيصلا  تاكرشلا  نمو  ةدوجوم  انه  لئادبلا  نأ  نم  رذحأ  نأ  دوأ  احابص  watt 220 كلذ يف  لمحتلا  ىلع  ةردقلا  نم  volt سطعلا ءاطعإل  هللا  عم  ةبمل  قرحي  هنأو  ةيناثلاو  موي  لكو  ضعبلا  اهضعب  عم  ةلتحملا  نيطخ  لمحي  يذلا  هرذحي  انأ  ةئيسلا  ةينيصلا  نأ  نيح  يف 
ةفاضإلاب لمعي  دعي  ملو  قرتحا  هنأ  ىرنل  حيباصملا  هذه  ددعب  يتبرجت  ىلع  عوبسأ  نم  لقأ  يف  ًالاير  هرعس 70  ناكو  جتنملا  اذه  فصنو  ماع  لبق  تيرتشا  لقتسم  لكشب  ريست  فزخلا  ةعانصو  ةلثامم  تاجتنم  يف  ةحيحص  كتاملكب  ًاقح  ينتركذ  تنأ  بيطلا  خألا  تيسوج  .هيف  هرعسو  اريطخ  ودبي  هنإف  كعم ، كنوكل  امأ  .الوبقم  ءادأ  ربتعيو  هرعس  يف  سيان  ناك  هلكشو  كينوساناب  هافش  نم  تفاخ  وهو  .سخب  نمثب 

يبغلا هماظنو  هبيكرت  ىلإ   Marauder2808-11-2011، 01:59 خأللو كل  ركشلا  لك  امنيسلا  ةفرغ  يدلب  نم  ءاهتنالا  دعب  مداقلا  يريرقت  يف  هعجارأسو  لامكلاو  ادج  فيطل  وه  قداصلا  زاهجلا  بيكرتو  نيعوبسأ  ذنم  رتشم  انأ  احابص   AVC، هتلش مث  ةحوللا  ءاوضأ  ىلع  ةرتفل  هتبرج  نيعوبسأ  يل  نم  كلضف  نم  كيف  هللا  كراب  ىدتنملا  ءاضعأ  عيمجو  بيط  تنأ  ماع  لكو  يناهتلاو ، ايجولونكتلا ، عم  انل  ىرثأ  يذلا 
يتأي يذلا  ميرف ، يل  لاؤسلا : نم  يناث  مادختسا  هل  ريغصلا  بقثلاو  ةريبك  ةرفح  يف  ةيسيئرلا  ةعطقلا  كف  يننأ  ينعي  زاهجلا  ىلع  تنش  يتلاو  ةيلاتلا ، ةروصلا  يف  دحاو  وه  هتمدق  يذلا  ءزجلا  نيذلا  بابشلا  وأ  يلع  يخأ  احابص   02:38 2011-11-08 دمحأ حرسملا  نم  ءاهتنالا  دعب  مكعم  دعسنس  هللاو  مكحرسم  يف  ةديج  ةكرشلا  سفن  نومدختسي  ملاعلا  يف  حراسملا  باحصأ  نأ  ةكرشلا  يف  يتقث  تداز  يتلاو 
دعب هنأل  يرورضلا  نم  فقو ؟ زاهج  عم   chiek ةروصلا يف  دحاو  هنأكو  ودبي  هنأ  هيلع  تلصح   Marauder2808-11-2011، 02:44 AM يل ةريغصلا : ةيناثلا  مادختسا  هيدل  بقثلاو  ريبكلا  زجاحلا  باجحلا  يف  ةيسيئرلا  ةعطقلا  نأ  دقتعأ  انأ ال  ينعي  زاهجلا  ىلع  ةتبثملا  ةيلاتلا  ةروصلا  يف  دحاو  وه  اهتضرع ، يتلا  ةعطق  مهيدل  نيذلا  لاجرلا  وأ  يلع  يخأ   friming دعب هنأل  يرورض  اذه  يتأت ؟ زاهجلا  عم  قبنز   chiek يدل
ةلصو امهل  دحاو  ءاطغ  اهتيبثتو  ضعبلا  اهضعب  بناجب  تيبثت 4  كنكميو  ءاطغلا  كف  كنكمي  ديكأتلاب  يدل  ام  يدل  ماجحألا  ددع  مك  ىرأو  ماجحألا  ددع  مك  ينيطعت ،  ةيناثلا  ةكرشلا  نم  ناك  اذإ  بوكر ،  نأ  دكؤملا  نم  ةكرشلا  سفن  نم  ءاطغلا  ناك  اذإ  ةروصلا ،  يف  دحاو  هنأكو  ودبي  ام   ( sr_1_10?s=hi&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320713012&amp;sr=1-10) كتحار ذاختال  ددرت  نودو  تابلطلا  عيمج  يف  نوكتس 
نمثلا ىلإ   AHMED08-11-2011، 03:05 طبارلا اذه  رظنا  نوزامألا  يف  ةحاتملا  دحاو ، ءاطغ  اهتيبثتو  ضعبلا  اهضعب  بناجب  نييعت 4  ىلع  ةردقلا  يفو  ءاطغلا  كف  نكمي  كنأ  نم  ادكأتم  نأ  مث  يدل  ماجحألا  ددع  مك  يدل  نأ  ىرأ  مجح و  مك  ينيطعي  يناثلا  ناك  اذإ  هنم  دب  بوكر ال  وه  ةكرشلا  سفن  نم  ءاطغلا  ناك  اذإ  احابص   ( sr_1_10?s=hi&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320713012&amp;sr=1-10) فوس
يزيزع يف  ددرتت  ال  ةيرحلاب ، رعشتو  كتالاح  لضفأ  يف  نوكت   sr_1_162?s=hi&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320712467&amp;sr=1-162 يزيزع نم  اياطخلا   M B T 3 D08-11-2011، 03:58 روطتلاو ايجولونكتلا  نم  . mz_milan08

0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ىتح وأ  ركفتو  ىرتو  كارأ  ًادغ  ىرخأ  ةكرش  ةيؤر  وأ  لمعلاو  ريسكتلاب  اهل  حمسي  كلذكو  يف 2  ريممي  ينعي 3  ريميد  طقف  دحاو  كانهو  امنيسلا  ةفرغ  يف  قودنص  يدل  دحاولا  نأل  تاحتفلا  ليصافت  ىلع  تسل  يننأ  ريميدلا  اذه  ةلكشم  اهاه  اهاه  لوانت  يف  رمتسأس  ةيضايرلا  كتارضاحم  تقو  ىتحو   AVC ريخب تنأ  ينبساني  ءيشب  ينحصنت   ahmed08-11-201، 04:26 ثحبت اذامل  هلوقت ،  امل  يلع ، يخأ  احابص ،  :

s8 : يل تطغو  نيزاهج  تيرتشا  يلي  ام  ىلع  تلصحو   : 44 تثحب :  دقل   : 47 تثحب :  دقل   .*****************************/i/03552/j59vpwyi1sfqq jpg
(http://**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************/j59vpwyi1sfq.html) قحلا كامسألا  ءارش  يبأ  ةرئاط   apogees بتك داعم ال  ةيرقو  ضراعي  هنأ   ir ثينيز ثيه  بوتكم   SL-6015-WH يكلساللا  RF

ةيرق نم  موي  يفو  ةيعوأ   &gt;&gt;&gt; 62 تأرق : نيز   ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Два гармонии одно
из устройств, которые я знаю, что имеет дело с красными лучами и нет РФ я пытался пытался لصفنم لكشب  عابت  مهل  يف  ةباجتسالا  ىلإ  طبارلا  نأ  رعشأ  طباورلا  نم  ناعون  كانه  نكلو ....  فرعأ ، راسيلا ال  نم  نيميلا  ىلإ  كش  الب  يه  ةلكشملا   logitech مائولا  IR دوسأ ( ) دوسأ  ) ماظنلا عسوملا  ) ( pd_sbs_e_2) مائولا كتيجول  ةيكلساللا RF ل60 $  عسوملا   ( pd_sim_e_5) غلبمب عيبت 

يلخادلا ميلستلا  عم  لاير   550 يزاهج ب ـ مدقأ  كلذل  ديدج ، دعب  نع  مكحت  زاهج  ءارشل  عوضوملا  ناك  اذإ  ةيليصفتلا ) ةينقتلا  اياضقلاب  ةفرعملا  مدع  ببسب  رئاسخلا  نم  يفكي  ام   ) كل تلق  امك  نكلو  كلهاك ، لقثأ  الأ  ىنمتأ  لبقتسملا ، يف  ينحيرت  زاهجلا  حمالم  تناك  اذإ  حابصملا ، ببسب  زاهج  ثدحأ  يرتشأ  نل  يننأل  نيقباسلا ...  نيزاهجلا  دئاوف  امو  احيحص  ناك  اذإ  هالعأ ، نيطبارلا  يف  دوجوملا  لحلا  وه   75
ردنب خألا  تاكراشملا  ىدحإ  لالخ  نم  كلذ  تفرع  ءارش  ديري  نم  جيزملل ، تالاير  ينعأ 100  هينج  نزو 2   ) كنزو ىلع  ءاضعألا  نم  هئارش  بحي  صخش   AVC عضأس عوضوملا  ةياهن  يف   ) ةكرشلا تاجتنم  لالخ  نم  لصحت  نأ  نكمي  يننأ  بجعأ  انأو  مهيدل  نأ  تاجتنملا  نم  ديدعلا  بحأ  تنكو  ةكرشلل ، يمسرلا  عقوملا  لالخ  نم  تحفصتو  تأرق  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخو  طابترالاب  هيف  تظفتحا  يذلا  تقولا  نم 

ماظن 220 ىلع  ليغشت  ابيرق .) يرتشت  نأ  نكمي  يتلا  تارايخلا  ضعب  V ردنب خألا  ةبرجت  لالخ  نم  نكلو  عفترم ، دحاو  رعس  يف  نينثا  وه  ةرمدملا  اذه  ةزيم  انيدل 4'4  اهمادختسا  نكمي  رادجلا  ىلع  تيبثتو  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  ءابرهكلا   AVC صاخلا كيففارك  ىمسي  يناثلا  عون  وه  يدل  دحاو  وأ 220 ؟ جذومن 110  كيدل  له  كلذ ؟ يف  كيأر  ام  تلواح .  معن ، كل  ىلع  هملاع  ضار  تاونس  اهعم 10  لماكلا  ريمدتلا  نأ 
حراسملا نم  كبيس  نيرمتلاو  بيردتلا  تارضاحم  يدتبت  ىتم  انبردماي  نامك  تناو  ههههههههههه  هدايز  نتما  حارو  يملح  ققحت  اريخا  يلعاي  هيفاعلا  كيطعي  .لقأ  راعسأب  اهبناجب  جذامن  ةجتنملا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  كانه  ببسلا  اذهلو  اهحاجن ، تتبثأ  دقو  نورتويل  ةيلمعل  ةلماشلا  تاجتنملا  نكلو  دوسأ ، اهنم  يتأيو  ةعطق  ةفاضإل  ستاو  رفوت  نأ  نكميو  تافل  ىلإ 6  لصي  ام  كانه  لثم  ةعئار  تازيم  هل  اذه  .كب 

ىتح وأ  كيأر  ىرنو  ىرنو  كل  روص  فوس  ادغ  ىرخأ  ةكرش  ةيؤر  وأ  لمعلاو  رسكل  حمسي  اضيأو  يف 2  رميد  ينعأ 3  دحاو  يف  دحاوو  امنيسلا  يف  دحاو  كانهو  امنيسلا  ةفرغ  يف  قودنص  هيدل  نم  نأل  يدل  بوقثلا  نع  ليصافت  يأ  يدل  سيل  هنأ  وه  ريميدلا  اذه  ةلكشم  اهاه  اهاه  لوانت  لصاوأ  فوس  ةيضايرلا  كتارضاحم  تقو  ىتحو  هللاو ..  ينسمحتب  كنا  ساحو  يخاي  فحنن  يبن  تاروكيدلاو   AVC ائيش يل  حصنت 
كل جذومن  يأ  مكل  لوقأ  نأ  عيطتسأ  هنمو  ءابرهكلا  نم  مكو  لمحل  هيدل  مك  فرعت  نأ  بجي  ءيش  لوأ  دمحم  ىري  عيمجلا  يزيزع  ةيفاعلا  كيطعأ  نأ  ينبساني   ,,, if you need a box in Rania model that is sold in Britain is excellent for us now my brother Ali because you say why not look:s8: Father I searched:47: I searched:44: And i got the following i bought two devices and

covered me ********************************/i/03552/j59vpwyi1sfq.jpg (http://*************************/i/03552/j59vpwyi1sfq.jpg (http://**************************/i/03552/j59vpwyi1sfq.jpg (http://**************************************/j59vpwyi1sfq.html) My father came to buy the fish for the right of the ursthat he opposed and I read a thing not written IR RF Heath Zenith SL-
6015-WH Wireless Command RF receptacle and on the day I read &gt;&gt;&gt; Zain I read:62 Это означает, redio &gt;&gt;, что пусто, чтобы убедиться в sabilinh такой сладкий!! Моя гармония одного устройства , которое я знаю, имеет дело с красными лучами и нет РФ, я пытался решить эту проблему. Есть две ссылки я чувствую, что ответ
ссылка в них продается таким образом, образом, مائولا كتيجول   IR ماظن عسوملا   ( pd_sbs_e_2) مائولا كتيجول   60  $ فلكي  RF عسوملا ةيكلساللا   ( pd_sim_e_5) لقثأ الأ  ىنمتأ  لبقتسملا  يف  ينحيرت  زاهجلا  حمالم  تناك  اذإف  حابصملا ، ببسب  زاهج  ثدحأ  يرتشأ  نل  يننأل  نيقباسلا ...  نيزاهجلا  ايازم  يه  امو  حيحصلا  وه  مالكلا  اذه  ناك  اذإ  هالعأ  طباورلا  يف  دوجوملا  لحلا  له   75 عابي ل $ 

مارد قحلا  وه  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  نأ  املاط  كيلع  نوكي  ملاعلا  ضرألا ) نم  هئارش  يف  نوبغري  نيذلا  سكيمارأل  لاير  ينعي 100  هينج  اهنزو 2   ) صاخ ىلع  وضع  نم  ءارش  تنك  ام  يلخادلا ، ميلستلا  عم  لاير  لباقم 550  يزاهجل  مدقأ  كلذل  ديدج  دعب  نع  مكحت  زاهج  ءارشل  عوضوملا  ناك  اذإ  ةيليصفتلا ) ةينفلا  اياضقلا  ةفرعم  مدعل  رئاسخلا  نم  يفكي  ام   ) كل تلق  امك  نكلو  كلهاك ،  RF اهتجمرب كنكمي  كلذل ال 
تاددرتلا ربع  رماوأ  لسري  ديعبلا  مائولا  وه  يلاتلا  .ةيكلساللا  تاددرتلا  ىلع  رطيسي  هنأ  ينعي  اذه ال  نكلو  ةزهجألا ، ىلإ  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  هيجوتل  جاتحت  كلذل ال  ةيكلساللا ، تاددرتلا  ىلإ  ءارمحلا  تحت  ةعشألا  نع  اديعب  مائولا  تيأر  ءازجأ  تلوحت  دقو  .كلذ  نم  دكأت  نكل  ردان ، هعقوتأ  ام  اذهو  ددرتلا  يف  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  نم  ماجسنالا  نيزخت  متي  نأ  وهو  ةدحو ، تالاح  يف  الإ  دعب  نع  مكحت  زاهج  يأ  ىلع 

لالخ نم  رماوأ  لسري  ةدعاقو  ةدعاقلا ، ىلإ  ةيكلساللا   ir نكلو رهظي ،  يذلا  ءزجلا  سفن  ناك  مهنأ  ركذتأ  نوروتيل  نع  ثحبا  .زاهج  لك  مامأ  رفاسي  نأ  راعشتسا  زاهج  لالخ  نم  ةزهجألا  ىلإ   IR ذخأي  greetingmarauder2808-11-2011 ، 12:42 يلعاي هيفاعلا  كيطعي  : 11  : يزيزع عوضوملا  رونمو  ملست  دعتبم  اي  كيفاعي  هللا  براي  كينهيو  هيفاعلا  كيطعي  هللا  .روطتلاو  ايجولونكتلا  روطتل  ةمزاللا  ايجولونكتلا  نم  م 
لكأ لصاوأ  فوس  كب  ةصاخلا  ةيضايرلا  تارضاحملا  تقو  ىتحو  هللاو ..  ينسمحتب  كنا  ساحو  يخاي  فحنن  يبن  تاروكيدلاو  حراسملا  نم  كبيس  نيرمتلاو  بيردتلا  تارضاحم  يدتبت  ىتم  انبردماي  نامك  تناو  ههههههههههه  هدايز  نتما  حارو  يملح  ققحت  اريخا   hahahaha حمسي هنأ  كلذكو  يف 2  ردنمي  ينعي 3  ريميد  طقف  دحاو  كانهو  امنيسلا  ةفرغ  يف  عبرم  يدل  نأل  عبرم  يدل  سيل  هنأ  ريميدلا  اذه  ةلكشم 
ىتح وأ  روداد  ىتح  وأ  ىرتو  كل  ريوصت  انأ  ادغ  ىرخأ  ةكرش  ةيؤر  وأ  لمعلاو  ريسكتلاب  اهل   vc ىتح وأ  كيأر  ىرتو  دهاشتو  كروصأ  ًادغ  ىرخأ  ةكرش  ىرن  وأ  هلمعو  روسكم  هنأ  ينعي  قودنص  : 64 عيمجلا : بسح  ةزيزعلا  ةفعلا  كيطعي  ينبساني  ءيشب  ينحصني   AVC كل ريوصت  انأ  ادغ  ىرخأ  ةكرش  ةيؤر  وأ  لمعلاو  ريسكت  بذكلا  لثم  هنأ  ينعي  عبرم  عيمجلا 64 : بسحب  ةزيزعلا  ةفعلا  كيطعي  ينبساني  ءيشب  ينحصنت 
ىتح وأ  ىرتو  ىرتو   adifor ىتح وأ   vc ىتح وأ  يشنفاد  ىتح  وأ  ىرتو  ىرتو  كروصأ  ادغ  ادغ  ةكرش  رظنا  وأ  لمعيو  روسكم  هنأ  ينعي  عبرم  : 64 عيمجلا : بسح  ةزيزعلا  ةفعلا  كيطعي  ينبساني  ءيش  يل  حصني   AVC ىتح وأ  ىرتو  دهاشتو  كروصأ  ادغ  ىرخأ  ةكرش  ىرن  وأ  هلمعو  روسكم  هنأ  ينعي  قودنص  : 64 عيمجلا : بسح  ةزيزعلا  ةفعلا  كيطعي  ينبساني  ءيشب  ينحصنت   AVC ينبساني ءيش  ىلع  ينحصنت 

مامصلا لماك  نع  ثحبت  كنأ  ركذتأ  ةبسانملاب  مهل  نيبت  يتلا  ةيطغألا  عاونأو  هالعأ  دمحأ  ةكراشم  ةيؤر  فاقيإ  ليغشت و  رز  وأ  ترمد  ءاوس  اهديرت  ىتلا  تاشيودنسلا  عاونأ  كل  رفوي  رشلاو  ةلكشم  تنأ  امف  اهتبرج  ىتلا  روصلا  ةيؤر  ىف  ةلكشم  كيدل  سيل  ةكرشلا  سفن  نم  ءاطغ  اهئارشو  ردمي  مقر 2  عبرملا  ىف  بوكرلا  كنكميو  هيف  ليخلا  بوكر  اذه  هللا : ءاش  نإ  بسح  عيمجلا ، بسح  ىزيزع  افورعم ، كيطعي 
كلذ نع  ثحبت  نوكأ  فوس  تنرتنإلا  نم  وأ  انه  امإ  تدقف  لصحت  تنك  اذإ  ءوض  ةفل   Для пототолкааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа иаааа ато
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа асли я могу оттаттренаааааааааааа аааа да дня، и я
увиаааааааа тощий ааа аа аа аа аа ааааа ааа аа аааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 12:51 م, мой брат Али, потому οто ищете то
тоооааааааааааааааааааааааа следующее
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ва устройстаа и покрыл меня
(http://'a/j59vpwyi1sfq.html) Jet Папа куптааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа отвращение
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ، и я прочитал вещь мо аписано ир напаано HEATH ААааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааАА ААААААА-
6015-WH SL-6015-WH ةدايق  RF نم ةغراف  يسوكنارف  ويد  نامض  ينعي  اذهو  : 62: ةءارقلا تأدب  ةيرقلا ، مويو  ةنيفسلا   sabiling كانه سيلو  ءارمحلا  ةعشألا  عم  لماعتي  هنأ  ملعأ  انأو  دحاو ، زاهج  نم  ماجسنالا  يدلب  ادج ! ةولح   RF، لصفنم لكشب  عابت  مهل  يف  ةباجتسالا  ىلإ  طبارلا  نأ  رعشأ  طباورلا  نم  ناعون  كانه  .ةلكشملا  هذه  لح  تلواح   logitech مائولا  IR دوسأ ( ) دوسأ  ) ماظنلا عسوملا  ) (
pd_sbs_e_2) مائولا كتيجول  ةيكلساللا RF ل60 $  عسوملا   ( pd_sim_e_5) وه عوضوملا  ناك  اذإ  ةيليصفتلا ) ةينفلا  اياضقلا  ةفرعم  مدع  ببسب  رئاسخلا  نم  يفكي  ام   ) كل تلق  امك  نكلو  كلهاك ، لقثأ  الأ  وجرأ  لبقتسملا  يف  ينحيرت  زاهجلا  حمالم  تناك  اذإف  حابصملا ، ببسب  زاهج  ثدحأ  يرتشأ  نل  يننأل  نيقباسلا ...  نيزاهجلا  دئاوف  امو  احيحص  ناك  اذإ  هالعأ ، نيطبارلا  يف  دوجوملا  لحلا  وه  غلبمب 75  عيبت 

لسكلا اقح  نوبحي  نيذلا  سانلاو  فيووركيملا ، وأ  نرفلا  لمعي  هنأل ال  مائولا ، ًادغ  عيبت  نأ  ىشخأ  دمحأ  ينعي 100  هينج  نزو 2   ) كباسح ىلع  ءاضعألا  نم  اهيرتشأس  ةدحاو  ةيلخاد  ةمهت  عم  لاير  لباقم 550  يزاهج  مدقأ  ديدج  مكحت  زاهج  ءارش  : s7: ىلإ لصي  ام  كانه  لثم  .كب  صاخلا  كيففارك  ىمسي  يناثلا  عون  وه  يدل  دحاو  وأ 220 ؟ جذومن 110  كيدل  له  .كل  ةبسنلاب  كل ، ةبسنلاب  كيلع ، ملاعلاو  اديعس ، اظح 
يذلا 110 عونلا  نم  ىرأ  نأ  دوأ  يتلا  ردنب ، ةلاه  اي  كيلع  ملاعلاو  .لقأ  راعسأب  اهبناجب  جذامن  ةجتنملا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  كانه  ببسلا  اذهلو  اهحاجن ، تبث  دقو  نورتويل  ةيلمعل  ةلماشلا  تاجتنملا  نكلو  ءادوس ، اهنأ  نم  يتأيو  ةعطق  ةفاضإل  طاو  رفوت  نأ  نكميو  تافل   6v ام ةدحاو ، ةرم  لأسأ  نأ  وه  ام  يدلاو ، تاجايتحا  ىرأ  الوأ  نكلو  ةكرشلا ، سفن  نم  ةعومجم  يرتشأ  عوبسأ  يفو   caravic نأ دوأو  كيدل ،

ةروصلا يف  رابتعالا  يف  كيدل  يذلا  اذه  ءارشو  كلذ  يف  عفدأ  ينلعجت  يتلا  ةيناثلا  تازيملا  ام  ةفرغلا ، هذه  ىلع  رطيسي  هنأ  فرعن  انك  انسح  ادج ، فلكم  نمثلا  ادج ، فلكم  رعسلا  نأ  تيأرو  هفرعأ  امو  هحمالم  فرعأ  نأ  ديرأو  تنخد  يننأل  همادختسا  ةيفيك  انل  حرشأ   Lutron Grafik ةقطنم نيعلا 3   GRX3103 ( sr_1_1?s=lighting&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320749410&amp;sr=1-1) يقبت تنك  اذإ 
هدقفت نأ  نود  اهلمكأب  ةقشلا  ىلع  ةرطيسلا  ةلأسم   mz_milan08-11-2011 03:38 PMY 2 يدل درلا ) وبأ  كلذ  يف  ةاذاحم   ) لجرلاو ةمالسلاو و  ليوطلا ، رمعلا  اذه  انل  ةبسنلاب  ةريبك  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  عابت  يتلا  اينار  جذومن  يف  عبرم  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  اذإ  جاتحت ,,,  يذلا  جذومنلا  وه  ام  مكل  لوقأ  نأ  عيطتسأ  كلذ  نمو  ءابرهكلا  نم  مكو  لمحل  هيدل  ام  لك  ةفرعم  ىلإ  جاتحت  يتلا   demir ضعب بناجب 
ةلومح هيف  نوكي  يذلا  عبرملا  كينوساناب .   Dimrin 800 اذهل دهج  ىصقأ  ينعي  ةفشاك  ءاوضأ  هيدل 6  تاباشاو  هيدل 500 ث  ةدحاو  ةتفاخ  ىوصق  ةلومح  ىلع  يوتحي  رخآ  عبرم  يدل  يتلا  ءوضلا  ةعقبل  ىصقألا  دهجلا  امك  رتفاخ ، لكل  ينعي 250 ث  تاو  ءوض 50  لك  ضفاخ  ءوض 4  لكب  ةلصتمو  ىمظع  ةلومح  ةلومحك  ىصقأ  دحك  طاو  لكو 400  ىصقأ  دحك  طاو   dimer 300 w تاعبرم نم  ريصق  جوز  يف  ينعي 
دحاو كانه  مجح  يسايق  مجحل  اقفو  مس  يف 8.5  مس   8.5  ) ىرخألا نكمي  نيح  يف  اليلق ، ناصقن  وأ  ديزي  ىصقأ 800 ث  دحب  لمحي  نأ  لضفي  رتممي  هيف 2  دحاو  عبرم ) نم  يسايق  مجح  ىلع  ادامتعا  يف  مس  نم 8.5  مس   8.5  ) ةعبرم  dimer 500 ةلمحل ىصقألا  دحلا  نوكي  نأ  لضفي  يذلا   W معدي ريميد  نأ  ءيش  مهأ  نم  اليلق  رثكأ  ناصقن  وأ  ةدايز   ir ،4'4 عبرملا دصقت  تنك  اذإ  : 64 دعب ):  نع  ماجسنالا  لجأ  نم 
ءوض نع  ثحبت  كنأ  ركذتأ  فيك  رهظت  يتلا  ةيطغألا  نم  عاونأو  هالعأ ، دمحأ  ةكراشم  رظنا  فاقيإو  ليغشتل  رز  وأ  ترمد  ءاوس  ديرت  يتلا  تاشيودنسلا ، نم  عاونأ  كل  رفوي  رشلاو  ةلكشم  كيدل  نوكي  ىتح  مث  تلواح  روصلا  ةيؤر  يف  ةلكشم  يأ  كيدل  ةكرشلا  سفن  نم  ءاطغ  مهل  ءارشو  رثكأ  مي  مقر 2  عبرم  ىلإ  عفد  كنكميو  اذه  ريمدتو   LED رابخألا ينيطعت  نأ  دوأ  تنرتنإلا  نم  وأ  انه  ءاوس  عيضت  تنك  اذإ  لماك ،

ءاطغ و ءارش  انأ  يل  ةبسنلاب  اهبسانت  اذإ  رقتسا ؟ تنك  عبرم  وه  ةريبك  فيك   64: فيحن مايلا  عوضوم  تيأرو  مايألا  هذه  يف  يضايرلا  يدانلا  حتف  يننكمي  ناك  اذا  ام  ىرن  فوسو  نيعوضوم ، يدل  بسانملا  تقولا  يف  متتخا  انأ  عوبسالا  اذه  نأ  مسقأ  عوضوملا  ةضايرلاو  تنك  امك  ةفرغلا  فقس  ىلإ  ةفيفخلا  ديلا  يننأل  هنع  ثحبأ  فوس  مايألا  هذه  نأل   dimer اذإو ةداع  كلذ  بوكر  انأو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  هسفن 
يمسر بلق   ) زيزعلا يخأ  حمست  تنك  اذإ  مسلا  عم  يلامجإ  مجح  ينطعأ  ىرخأ ):  ةرم  بتكي  دحأ  دجوي  ال  يباوج ):  تأرق  قيدانص  ىلع  اليلد  رهظت  تنك  ) Marauder2808-11-2011، 3:45 2 يدل بألا ) بيجي  انأ  ثيح   ) ةموعنلاو ةماركلاو  ةمالسلاو ، ةليوط ، ةايح  اهنا  رهظلا  دعب   demir كينوساناب ضعب  بناجب   . The box in which Dimrin has a maximum load of 800 W and each demer 400 W as a

maximum load and connected to each dimer 4 lights each light 50 W means 250 w on the dimer as the maximum effort for the light spot that I have another box, which has one dim maximum load has 500 W and the shabak has 6 lights means that the maximum effort for this dimer is 300 w in short at-100 Two squares (8.5 cm by 8.5 cm depending on the
standard box size) one with 2 dimers preferably carries a maximum of 800 W increases or slightly decreases, while the other (8.5 cm depending on the standard box size) one with 2 dimers preferably carries a maximum of 800 Wt increases or slightly decreases, while the other (8.5 cm depending on the standard box size) one with 2 dimers preferably carries
a maximum of 800 W increases or decreases slightly, while the other (can (8.5 cm depending on the standard box size) one with 2 dimers preferably carries a maximum of 800 W increases or slightly decreases, while the other (8.5 cm depending on the standard box size) one with 2 dimers preferably carries a maximum of 800 W increases or slightly



decreases, while the other (8.5 cm depending on the standard box size) one with 2 dimamers preferably carries a maximum of 800 W increases or decreases slightly, while the other (8 8.5 cm by 8.5 cm according to the standard box size) has one dimer prefers to have a maximum of 500 w increase or decrease a little most important تحت ةعشألا  معدي  رميد  نأ 
ينعي 4 ضرعو  لوط  رظنا  ىلعأ  وهو  عبرم ، مجح  يمسر ) بلق   ) زيزعلا يخأ  حمست  تنك  اذإ  مسلا  عم  يلامجإ  مجح  ينطعأ  ىرخأ ):  ةرم  بتكي  دحأ  دجوي  ال  يباوج ):  أرقأ  نأ  عبرم  ىلع  ةلدأ  رهظت  تنك  اذإو  ةداع  كلذ  بوكر  انأو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  هسفن  لمميو  ءاطغلا  ءارش  انأ  يل  ةبسنلاب  ابسانم  ناك  اذإ  ررقت  عبرم  ةريبك  فيك  ريصق ، وه  يذلا  لسعلا  ةيفاعلا  ءاطعإ  ماجسنالا ):  توملا  لجأ  نم  ءارمحلا 

يذلا عونلا  نم  ىرت  امك  يدل  يتلا  ردنب ، ةلاه  اي  كيلع  نوكيس  ملاعلاو  ملعي  هدحو  هللاو  مجحلا  سفنبو  كل  ةبسانم  نوكت  دق  يناطيربلا  عونلا  نم  ةفرغ  ىلع  رثؤت  انأو ال  ةريغصلا  ةحاسملا  لك  عبرملا  مسرل  ةدوعلاو  ينبساني  ام  بوكرو  عبرملا  رسك  كل  تعضو  اذإ  تاشيودنسلا  نم  ةنيعم  اعاونأ  بكرأ  ينلعجي  كلذ  يف  بطرو  ةرم  هتبرج  يذلا  يبغلا  عونلا  اذه  فرعت  هتباتكب  تمق  يذلا  عبرملا  نم  لوطأ  تاصوب 
110v ةروصلا يف  هينعت  ام  وه  اذه  ءارشو  كلذ  يف  عفدأ  ينلعجت  يتلا  ةيناثلا  تازيملا  يه  يتلا  ةفرغلا  هذه  ىلع  رطيسي  هنأ  فرعن  انك  بيط  ادج  يلاغ  رعسلا  نأ  تيأرو  فرعأ  نأ  مث  نمو  هحمالم  فرعأ  نأ  دوأ  تنخد  يننأل  اذه  مادختسا  ةيفيك  انل  حرشأ  نأ  دوأو  كيدل  ءارقلا  ام  ةدحاو  ةأرما  لأست  نأ  اهلوقي  يتلا  يدلاو  تاجايتحا  ىرأ  الوأ  نكلو  ةكرشلا ، سفن  نم  ةعومجم  يرتشأ  عوبسأ  يفو   Lutron Grafik

ةقطنم نيعلا 3   GRX3103 GRX3103 انأو نمزم ، انأو  تنسرولفلا ، ةرطيسلاو  طاو ، ديزت  نأ  نكمي  يتلا  فئاظو ، ىلإ 8  ةركاذلا  ةجمرب  كنكمي  جذومن  ىلع  ىواعدلا  يف 2000/3000  لمحي  هنإف  يتحلصمو : كلذ  يف  يه  يتلا  دئاوفلا  يف  نآلا  رظنن  كلذ  يف  دقفت  اهلمكأب ال  ةقشلا  ةرادإ  ةلأسم  يقبت  تنك  اذإ   chronomethetic 2 نم ةلماكلا  ةرطيسلا  ىلع  ةرطيسلا  نكمي  نورتل  ةفاضإ  لالخ  نم  اهريغو  way
نكلو كيدل ، يذلا  لكشلا  سفن  يدل  نأل  كلذ  يف  ياب  يئ  عقوم  نوكي  نأ  عقوتنو  اليلق ، ودبت  نأ  كيلع  نكلو 220 ، جذومنلا ، اهترتخا  يتلا  نكامألا  سفن  يف  تدرو  ةحضاو ل110  باوجلا  تمدق  دق  نوكأ  نأ  لمآو  .ءيش  لك  مكحتي  رميد  دحاو  جذومنلا  اذهو  ةريبك  ةعاق  يدل  ةمهملا  يه  ىلوألا  ثالثلا  فئاظولا  انأ  اهعم ) قفاوتم   ) دعب نع  ةشاشلا  يف  اهريغو  هتردقو  ةءاضإلا  فقوم  يأ  ىلع  دهاشت  ثيحب  مكحتلا 

اذه لثم  ةرطيس  دجوي  طقف ال  ًامامت  ءوض  هدهاشأ 6  زاتمم  ةحارصبو  نوفرعي  ةدج  يف  انيدل  يتلا  ةيبونجلا  قوسلا  نم  دس  يلاطيإ  رتشم  يدل  مكل  لوقأ  تببحأ  يئانثتسا  لكشب  مكل  ًامئاد  ًاركشو  ةعئارلا  كعيضاوم  ىلع  يلع  كيف  كراب  هلل  دمحلا  ًءاسم   05:10 ، 2011-11-08 ةدج رهاس  ةيحت  ذخو  .يبوروألا  يناطيربلا /  رايعملا  وه  هنأو  يف 8 ،  8 يكيرمألا ، رايعملا  وهو  يف 10 ، وه 5  عبرم  مجح  ًاريخأ  و   . 220
ًاقفوم ًاظحو  هارت  ام  لك  دجت  فوسو  لاير  تناك 1250  ةلماك  ةرئاد  يناثلا  زكرملا  كانهو  ًالاير   120 هرتم ب ـ عيب  لحم  دجوي  ثيح  قوسلا ، سفن  يف  ًاضيأ  اهيف  تبلج  يتلا  حيباصملا  نع  ثحبت  كنأ  سيلو   Marauder2808-11-2011، 18:05 ، 2000/3000 ىلا لصي  ام  لمحت  يه :  يل  ةبسنلاب  ةمهم  يه  يتلا  تازيملا  ةيؤر  نم  يل  دب  ةرطيسلاو zat ال  طاو ، نم  ديزت  نأ  نكمي  يتلا  دونبلا  ةركاذل 8  كنكمي  جذومن  ىلع 

ةرطيسلاو تنسرولفلا ، ىلع   LED نم تافاضإ  لالخ  نم  اهريغو   Letteron 2 مكحتلا لماك  ىلع  ةرطيسلا  نكمي  way، كيلع نكلو 220 ، جذومنلا ، اهترتخا  يتلا  نكامألا  سفن  يف  تدرو  ةحضاو ل110  باوجلا  تمدق  دق  نوكأ  نأ  لمآو  .ءيش  لك  مكحتي  رميد  دحاو  جذومنلا  اذهو  ةريبك  ةعاق  يدل  ةمهملا  يه  فئاظو  ثالث  لوأ  انأ  اهعم ) قفاوتم   ) ةيئانلا ةشاشلا  يف  اهريغو  اهتردقو  ةءاضإلا  فقوم  يأ  ىرت  كلذل 
نيعلا كيفارغ  انه -  رظنا  جذومن  نم  رثكأ  هيدل  يمسرلا  عقوملا  نأل  مهنم ، يأ  فرعأ  نأ  ديرأ  هلوقت ، يذلا  جذومنلل  اطبار  ينيطعيل  ءيش  لوأ  امبر  ينلأست  اريثك  جعزم  اليلق  ينلمح  ردنب  ابحرم  ةيحت  ذخأنلو  .يبوروألا  يناطيربلا /  رايعملا  وه  هنأو  يف 8 ،  8 يكيرمألا ، رايعملا  وهو  يف 10 ، وه 5  عبرم  مجح  ًاريخأ  و  نكلو 220 .  كيدل ، يذلا  لكشلا  سفن  يدل  نأل  كلذ  يف  ياب  يئ  عقوم  نوكي  نأ  عقوتنو  اليلق ، ودبت  نأ 

( GRAFIK طبر ةيلآ  فيك  وه  مهملا  لاؤسلاو  ةءاضإلا -  يف  مكحتلاو  تارملا  ددع  نم  صلختلا  كنكمي  لوقت  امك  زاهجلا ، اذه  يف  ءاوضألا  ىلع  ةمسقنم  عومد  اهيدل 4  ةعاقلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  تارم ، ةدع  نم  ىفعم  تنأو  ةمهملا ، هالعأ  اهتركذ  يتلا  تافصاوملا  نع  تثحب  امك  حاتم ، وه  ام  لك  سيلو  ليلق ، ةكرشلا ، هذه  تاجتنم  عيب  عقاوم  كالتما  كنكمي  قبس  امم  يأ  نيعلا 4000 -  كيفارغ  نيعلا 3000 (  -
مجح امهيلك -  وأ  ةيسيئرلا  ةحوللا  ىلع  ةفرغ  لك  نم  جرخي  كلس  وه  قوف  كنأ  تركذ  يذلا  يسيئرلا  زاهجلا  لزنملا  لزنم  عم  لاثملا ، ليبس  ىلع  تارمملاو ، ةفرغلا  طبر  ةيفيك  وه  يناثلا  لاؤسلا  ةيسيئرلا - ؟ ةناوطسألا  عم  وأ  نيبناجلا  الك  ىلع  ةفرغلا  ىلع  ةرطيسلا  عيطتسأو  يساسألا  زاهجلا  اذه  ىلإ  اهطبرو  اهتيرتشا  دحاو  لثم  ةيداعلا  تاقوألا  عفدت  نأ  نكمي  انأ  ينعي  نع  لوقت  اذام  زاهجلا  اذه  ليغشتو 
ضرع ةفرغ ) لك  يف  هتيبثت  متي  يذلا  ريمدتلا  لالخ  نم  كلذكو  ةيسيئرلا ، ةحوللا  لالخ  نم  ةفرغلا  يف  مكحتلا  يأ   ) فرغلا ضعبو  فرغلا  ضعبو  ةعاقلاو  خبطملاو  تارمملاب  اهطبرو  ةقشلا  باب  بوكر  لاثملا ، ليبس  ىلع  طاو ، لمحي 300  ناك  اذإ  اذه  عاونأ  دحأب  قلعتت  اهلك  يةلئسأو  هالعأ ، يمالك  عبطلاب  ةريبكلا ، ةيسيئرلا  ةحوللا  مكحب  انل  حاتمو  حاتم  ريبك  وه  مك  هيلع ، يسيئرلا  زاهجلا  تيبثت  متي  يذلا  قودنصلا 
لالخ نم  نكلو  .ةدوقفم  ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ءايشألا  نم  ريثكلا  نكلو  ةدوقفم ، ءايشألا  نم  ريثكلا  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ءايشألا  نم  ريثكلا  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةدوقفم ، ةريثك  ءايشأ  نكلو  ةريثك ، ءايشأ  هللا  زاهج  لكل  تافصاوملا  ىرنو  يمسرلا  مهعقوم 
ءوض هيلع 6  باش  انأ  زاتمم  ةحارصبو  هنوفرعي  ةدج  يف  انيدل  يذلا  يبونجلا  قوسلا  نم  يلاطيإ  يرتشم   ّ يدل كل ، لوقأ  نأ  تببحأ  يرصحلا  هللا  حمس  امئادو ال  ةعئارلا  كعيضاوم  ىلع  يلع  كيف  كراب  هلل  دمحلا  ةريثك  ةلئسأو  ةليوط  تناك  كتينمتو  تاجتنملا  مهأ  وأ  ةكرشلا  هذه  نع  ثيدحلل  تنرتنإلا  ىلع  رفوتت  يتلا  تاهويديفلا  ىتحو  روصلا  يف  تاوطخو  براجت  اهنأ  يأ  ةفرغ ، لك  يف  هؤاشنإ  متي  يذلا  رامدلا 
نم اعون  ىرت  ىتح  بارخلا  وأ  قرحو  ارهش  لازت  تنكو ال  ةيلحملا ، قوسلا  نم  رمدي  ءارش  تنك  ةنس  مك  ةرتف  ىدم  ىلع  بهذ  كقوذ  نمو  رهاس ،  رونام  مكل  كرابي  هللا  ابيط  اظحو  رهظت ،  يتلا  ءيش  لك  ىلع  روثعلاب  كل  حمسيس  هللاو  لاير  تناك 1250  ةلماك  ةرئاد  يناث  ناكم  كانهو  ًالاير   120 رتم ب ـ عاب  رجتم  كانه  قوسلا  سفن  يف  ءاذحلا  يف  دوقي  ثحبت  تنأ  اذكهو  اذه  لثم  ءيش  دجوي  هنأ ال  مسقأ  زاتمم 

pansonic انه رظني  جذومن  نم  رثكأ  هيدل  يمسرلا  عقوملا  نأل  مهنم ، يأ  ةفرعم  عدت  فوس  هللا  .ردانلا  صخشلا  كلذ  كل  لوقأ  انأو  يلع ، يعارذ ، نيب  رثكأ  يدل  نأل  يدوجو  لجسأ  نأ  تدرأ  رهظلا  دعب   06:08 ماسح 201-11-00 ، وبأ  رهاس  ترون  تناك  مهنم  لضفأو   - GRAFIK نيعلا  S ( GRAFIK 3000 نيعلا  ( - GRafik ءوضلا ثلاثلاو  يناثلا  ةءاضإلاو .  رئاتسلا  يف  مكحتلا  كنكمي  يتلا  ىلوألا  نيعلا 4000 (  -
نزخم لضفأ 220  لضفأ  ضرألا  نم  ةكرش ,,,  ةءاضإلا  ليكو  انه  نم  يرتشت  تنك  كلذ  نع  ثحبأ  تنك  امك  ةحاتملا  تاجتنملا  لك  تسيل  ةكرشلا  هذه  تاجتنم  عيب  عقاوملاو  ءارشل ، نكمم  طبار  كيدل  هالعأ  كلت  نم  دحاو  يأ  تافالتخالا (  رهظي  لودجلا  اذه  تافل  ةقطنم  ىلإ 24  هنم  دجوت  يتلا  ةثلاثلا  ةزيملا  .تافل  تس  ىلع  رطيست  يناثلا  زكرملا  يف  ةيناثلاو  تافل ، عبرأ  ىلع  رطيسي  يناثلاو  يدل ، دحاو  ديحولا ،

ىلع ةفرغلا  يف  مكحتلا  يننكميو  يسيئرلا  زاهجلا  اذهب  مهطبرو  مهل  هتيرتشا  يذلا  لثم  ًايداع  ًاتقو  دوقأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  ينعي  هنع  ثدحتت  يذلا  زاهجلا  اذه  لمعو  طبر  ةيلآ  فيك  يه  ةمهم  ةيضق  ةءاضإلا -  ىلع  رطيستو  تارم  ةدع  نود  لعفت  نأ  كنكمي  لوقت  امك  زاهجلا  اذه  يف  ءاوضألا  اهلصفت  عومد  اهيدل 4  ةعاقلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  تارم ، ةدع  نم  قلطت  تنأو  ةمهملا  هالعأ  اهتركذ  يتلا  تافصاوملا  .ءابرهك 
ةطخ لاسرإب  تمق  اذإ  امهيلك ؟ وأ  ةيسيئرلا  ةحوللا  ىلع  ةفرغ  لك  نم  جرخي  كلس  ىلإ  جاتحت  هالعأ ، كتركذ  يذلا  يسيئرلا  زاهجلا  عم  لزنملا  ىلإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  تارمملاو ، ةفرغلا  طبر  ةيلمع  فيك  وه  يناثلا  لاؤسلا  هينعأ -  ام  رهظت  ةروصلا  هذه  .يسيئرلا  ريمدلل  ةعبات  ةكرش  يه  رادجلا  ةطحم  ىمست  ةكرشلا  سفن  نم  ةصاخلا  كامسألا  بوكر  ةيسيئرلا ؟ ةناوطسألا  وأ  ميدلا  نم  امإ  ةفرغلا  يبناج 
لبك اهضعبو  ةقاط  لباك  ىلإ  ةجاحب  تنأف  جذومنلل ،  اًقفو  ةقيرط ،  كل  لسرتو  كل  ةءاضإلا  ةساردل   cat5. - عاونألا هذه  دحأب  قلعتت  يتلئسأ  لكو  قوف  يتاملك  عبطلاب ، ً.الاير  ىلإ 150  نم 100  رعسلا  نأ  دقتعأ  كليكو  نم  انه  اهئارش  كنكمي  نورتويل ، يف  اهيلع  لصحت  ةقيمع  اهنأل  مجحلا ، يف  ةزيممو  ةريبك  ةيسيئرلا  ةحوللا  نوكل  ًارظن  انل  رفوتمو  ريبك  وه  مك  هيلع ، يسيئرلا  زاهجلا  بيكرت  متي  يذلا  قودنصلا  مجح 

تاهويديفلا نم  ليلق  ددع  ىتحو  روصلا  يف  تاوطخلاو  ةربخلا  ىلإ  رقتفت  اهنكل  ءايشألا ، نم  ريثكلا  سيل  عقوم  زاهج  لك  تافصاوم  ىرنو  يمسرلا  مهعقوم  حفصت  سلجأ  ةفرغ ) لك  يف  هتيبثت  متي  يذلا  ريمدتلا  لالخ  نمو  ةيسيئرلا ، ةحوللا  هذه  لالخ  نم  ةفرغلا  ىلع  ةرطيسلا  .يأ   ) فرغلا ضعبو  ةعاقلاو  خبطملاو  تارمملاب  هطبرو  ةقشلا  باب  دنع  هبوكر  لاثملا ، ليبس  ىلع  رمألا 3000 ث ، قرغتسا  اذإ  نم 
ىدتنم يف  هيلع  صوصنملا  عوضوملا  يف  اهتاجتنم  مهأ  نع  وأ  ةكرشلا  هذه  نع  ثيدحلل  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  رفوتت  يتلا   AVS ( طقف تاقوألا  عيمج  يف  لوغشم  يننأ  ملعأ  انأو  رخأتم ، تقو  يف  انأ  اذإ  .ريثكلا  بلطأو  ةليوط  ةرتف  ذنم  كعم  تنك  ول  ىنمتأو  خلإ ، ةيلصيفلا ، ةكلمملا ، جرب  لثم  ىربكلا  عيراشملا  يف  ةصاخ  ًادج ، ةرشتنم  ةكرشلا  جذومنلا ...  اذه  نع  نكلو   gatsu08-11-2011، 08:04 اذهل اركش 
ةفرغ يف  ربياف  تيبثت  عوضوم  ىلع  لمعأ  انأ  نآلا  .نهارلا  تقولا  يف  ديعس  انأ  نكلو  ترتخا ، يتلا  ةكرشلا  فرعأ  انأ ال  نكلو  ءيشلا ، سفن  ريست  نوكأس  ةحارصب  عوضوملا   Heart Tears09-11-2011، 06:49 AMIIihit تارم ىرتشاو 4  مونلا  ةفرغو  ةشيعملا  ةفرغ  يف  ولحلا  روكيدلا  فصنو  ماع  ذنم  اهتاراطإ  ىلع  ةءاضإلا  ططخلا  نيب  نمو  .يتسلج  ىلع  سلجأ  انأو  حراسملا  ىلع  ديدج  انأ  يف ...(:  شيعأ  انأ 
رميد مون /  ةفرغ  .طقف  ةميدقلا  رعشي  هنولو  ايكيسالك  ودبي  هبيع  .طاو  لمحي 800  ادحاو  نأ  ركذأو  تيرتشا  امو  ةيئابرهكلا  حيباصملا  نم  ريثكلا  يدل  نأل  ةيلاع  طاو  لمحي  نأ  ةدحاو  ةرادتسا  انأو  دحاو  رخآ  تذخأ  ...نينثا  يطغيو  نينثا  وأ  دحاو  دحاو و  ءالط  ذخأي  نأ  ردقيو  ًالاير  لك 120  نم  دحاو  .ضايرلا  صلم ، يف  ءابرهكلا  عراش  يف  رجتم  يف  ىرتشا  نيتفرغ ،) ةشيعملا -  ةفرغل   2) I ( رميد حيباصملا - ) اهيدل 9 

2 حيباصملا )  8  ) رميد لوأ  ةعاق /  حيباصملا )  5  ) يناثلا  dimer (6 ةيشيديلا روطن  نأ  لمأنو  مكعم ، نكلو  حيباصملا  هيدل 5  رمحألاو  حيباصملا ....  هيدل 9  ضيبألا  نوللا  هللا )):  ءاش  نإ  لوقيو ،  ) ةفرغلا نم  ةروصلا  هذهو  ويناس  فالغ  ىلع  ةبوتكم  نكلو  طبضلاب ، عون  فرعأ  انأو ال  ةعاقلا  يف  نيرميدلا  نم  ةروصلا  هذه  نم  رثكأ  رهظت  روصلا  تقولا ...  كلذ  نم  ةزهاج  هللا  ةبكاومل  لمعي  هنا  هلل  دمحلاو  حيباصملا )
بهذن  prusna 73:44: كلذ يف  ريكفتلا  درجمب  ءيش  لك  ىلع  ةرطيسلا  نحنو  : Marauder2809-11-2011، 12:05 :11: رطعلا كروضح  نم  انمرحت  الو  عوضوملا ، اذه  ىلع  يلات  ءوض  لضفأ  هللا ، ءاش  ناو  ةكربو ، ةكربب  انه ، لكو  اهب ، رخف  ةداهشو  ماسح ، وبأ  اي  ةيحتلا  يقلتسو  لعفت ، امك  ريخلا  يف  هللا  كراب  .ردان  صخش  كنأ  كل  لوقأ  انأو  يلع ، يديألا ، نم  ديزملا  يدل  نأل  يدوجو ، لجسأ  نأ  تدرأ  رهظلا  دعب 

نأ تكردأ  يتلا  قطانم -  ىلإ 6  نم 2  ةحاتملا  جذامنلا  ضعب  يف  تدجو  دقل  ةقطنملا ؟ تحت  نونعي  اذام  مهفأ -  يتلا ال  ءايشألا  ضعب  يدل  نأ  تكردأ  يكايريج  ماظن  نم  نم ٪70  برقي  ام  ثحبلا ، لالخ  نم  تامولعمو  ةريبك  عقاوم  تعمج  يننأ  مسقأو  ةكرشلا  هذه  عوضوم  يف  ثحبلاو  أرقأ  انأو  تاعاس  سمأ 6  ردنب  ةيفاعلا  .هعاس  .تاعاسل  لوغشم  يننأ  ملعأ  ترخأت ، اذإ  كتحار ...  ذخأت  نأ  ًامئاد  يعيبطلا  نم 
مكل اركشو  ىتح  يعم  لمعأ  نأ  ديرأ  انأو ال  عوضوم ، يف  ةباتكلاو  بيجي  نأ  نكمي  يذلا  تقولا  يل  جاعزإ  ىلإ  جاتحت  كتحار ال  ذخأتو  طبارلا (  انه  رظنا  ًاورج ؟ بكرت  تنأو  رادجلا  ةطحم  نم  عاونألا  هذه  له  قحلا ؟ ةطحم  رادج  مقر 16  هيلع  بكرت  نأ  نكمي  كيدل  يتلا  كيفريج  ةحول   Marauder2809-11-2011، 12:14 يأ فرعأ  انأ ال  نكلو  عوضوملا ، سفن  يف  رظنلل  ابهاذ  تنك  ةحارصب  عوضوملا  اذهل  اركش 
يف ولحلا  روكيدلا  فصنو  ماع  ذنم  اهتاراطإ  ىلع  ةءاضإلا  ططخلا  نيب  نمو  .يتسلج  ىلع  سلجأ  انأو  حراسملا  ىلع  ديدج  انأ  لهج ... (:  يف  شيعأ  يننأ  ترعش  : 11: حرسم ةفرغب  كرمدي  ماظن  يف  حجنتس  هللا ، ءاش  ناو  كعم ، جئاتنلا  ىرأ  نأ  ديرأو  ىعفالا  ةئنهت  نم  عون  لقأ  انأو  يبجاو  زيزعلا ، دبع  وبأ  فسآ  انأ  ةفرغلا  يف  ربياف  تيبثت  عوضوم  ىلع  لمعأ  نآلا  .ةلحرملا  هذه  يف  يل  حايرلا  نكلو  ترتخا ، ةكرش 
.طقف ةميدقلا  رعشي  هنولو  ايكيسالك  ودبي  هبيع  .طاو  لمحي 800  ادحاو  نأ  ركذأو  تيرتشا  امو  ةيئابرهكلا  حيباصملا  نم  ريثكلا  يدل  نأل  ةيلاع  طاو  لمحي  نأ  ةدحاو  ةرادتسا  انأو  دحاو  رخآ  تذخأ  ...نينثا  يطغيو  نينثا  وأ  دحاو  دحاو و  ءالط  ذخأي  نأ  ردقيو  ًالاير  لك 120  نم  دحاو  .ضايرلا  صلم ، يف  ءابرهكلا  عراش  يف  رجتم  يف  ىرتشا  نيتفرغ ،) ةشيعملا -  ةفرغل   2  ) تارم ىرتشاو 4  مونلا  ةفرغو  ةشيعملا  ةفرغ 
رميد مون /  ةفرغ   I (2 حيباصملا )  8  ) رميد لوأ  ةعاق /  حيباصملا )  5  ) يناثلا رميد  حيباصملا - ) اهيدل 9   dimer (6 5 هيدل رمحألاو  حيباصملا ....  هيدل 9  ضيبألا  نوللا  هللا )):  ءاش  نإ  لوقيو ،  ) ةفرغلا نم  ةروصلا  هذهو  ويناس  فالغ  ىلع  ةبوتكم  نكلو  طبضلاب ، عون  فرعأ  انأو ال  ةعاقلا  يف  نيرميدلا  نم  ةروصلا  هذه  نم  رثكأ  رهظت  روصلا  تقولا ...  كلذ  نم  ةزهاج  هللا  ةبكاومل  لمعي  هنا  هلل  دمحلاو  حيباصملا )
ريغ ًائيش  ملعتن  ايجولونكتلا  نم  ديدج  ءيش  لكو  نوملعتيو  نوملعتي  ةوخإلا  ةيقبو  ىدتنملا  اذه  عم  هللا  ءاش  نإو  مكيدل ، ام  يف  مكيف  هللا  كراب  ءارمحلا ، روهزلاب  ةاطغم  مهتويب  انه  نوريثكو  تنأ  رمحألا  نوللا  بحت  سانلا  ةصق  نأ  فرعأ  ال  ثلاثلا ، ملاعلا  لود  انيمس  اذامل  معن ، : 44 :: 73: كلذ يف  ريكفتلا  درجمب  ءيش  لك  يف  مكحتن  نحنو  انسورب ، فشارشلا  دوقن  نوني  يي  روطن  نأ  لمأنو  مكعم ، نكلو  حيباصملا 
بجي 01:22 م  ، 2011-11-09 روبقلا رافح  ةكرش ؟ يأ  .ادج  فسآ  انأ  هوأ ، ةفرغلا  يف  ربياف  عوضوم  ىلع  لمعأ  انأ  نآلا  .يلاحلا  تقولا  يف  حايترالاب  رعشأ  يننكل  اهراتخأ ، ةكرش  يأ  فرعأ  نكل ال  هسفن  ءيشلا  ىلع  ًاركش  هسفن : ءيشلا  ىلع  ًاركش  هسفن : ءيشلا  ىلع  ًاركش  هسفن : ءيشلا  ىلع  ًاركش  : 11 ًاديعس : ًاظحو  نوييحت  امك  نوديفتسيو  نوديفتسي  نيذلا  سانلا  بحأ  كلعافت  نم  ينمرحن  الو  يعوضوم 
جذامنلا ضعب  يف  تدجو  همهفأ  ءيش ال  يدل  ةئملا  يف  نم 70  برقي  ام  ثوحبلا ، لالخ  نم  تامولعمو  ةميظع  عقاوم  يل  هللا  عمج  دقو  ةكرشلا  هذه  عوضوم  يف  تثحبو  أرقأ  انأو  تاعاس  سمأ 6  ردنب  ريخلا ، كيطعيس  كل  هللا  نأ  يف  هللا  كرابو  كل  ةيحت  كيطعي  هللا  ةفيعض  ةعومجم  ىلع  ءوضبو  ًامكحتو ب  ًاريرقت  ينتيطعأ  ةفرغ  ءانب  أدبأ  نأ  تدرأ  املك  : 9: كيدلاو كرابي  هللا  ريراقتو  قوستلا  نع  فقوتأ  نأ 

يف ناك  اذإ  نكلو  ةدحولا ،  نم  ةرئاد  يهف  كلذل  حيباصملا ،  عيمج  عالتبال  دافصألا  امدنع  ةفرغلا  يف  ءوضلل  طيسب  لاثم  ةدحاو ،  ةرئاد  يه  ةقطنملا  قطانم  ىلإ 6  نم 2  ةحاتملا   fishin يتلا ةروصلا  نأ  وه  هتكردأ  ام  .حابصم -  لك  نم  دكأتلل  ءيش  مهأ  وه  عسوتلا  نوكي  امدنع  ةرئادلا  ديدحت  كنكمي  عبطلاب  نآلا ،  احضاو  نوكي  نأ  عقوتأ  كلذ  ىلإ  امو  نيترئاد ،  نمف  كلذل  ةنيعم ،  بباصمل  بح  اهيدل  ةكمس  لكو 
كسفن ءاطعإ  ىلإ  جاتحت  كب ال  صاخلا  ءازعلا  ذخأتو  .ةصاخلا  هجذامنو  هتاقحلم  هل  جذومن  لك  ...اهنم  عاونألا  هذه  نم  طبارلا (  انه  رظنا  ًاورج ؟ بكرت  تنأو  رادجلا  ةطحم  نم  عاونألا  هذه  له  .لمحلا  عفريو  معادلا  كرحم  تنك  اذإ  ةيساسألا  هسفن  وه  لمحلا  ةطحم  دوقت 16  تنك  ول  ىتح  ينعأ ، ريغتي ...  لمحلا ال  نأ  ىسنن  نكلو ال  جذومنلا ، ىلع  ادامتعا  قحلا ؟ ةطحم  رادج  مقر 16  اهيلع  بكرت  نأ  نكمي  كيدل 

مجح 2 عبرم  يدل  .مكيف  هللا  كراب  مكلأسأسو ، حيحصلا ، رارقلا  اوراتخت  نأ  مكيلع  هللا  ءاش  نإ  .ًءاسم   01:50 ، 2011-11-09 يولبلا ردان  كوخأ  انأو  وفعلا  ىلع  كل  ًاركشو  انه (  نم  اهيلع  لوصحلا  كنكمي  هتروص  هذه  ًاريثك  كدعاسي  فوس  ميمصت ...  جمانرب  ليمحتل  كحصنأ  كلذ  يف  قمعأ  بهذت  نأ  ديرت  تنك  املاط  كعم  لمعأ  نأ  ديرأ  عوضوم ال  يف  ةباتكلاو  ةباجإلا  كنكمي  يذلا  تقولا   x4. ادج. لهسلا  نمف  الإو ،
لضفب اضيأ  .يلع  كل ، اركش  لسكلا ، عم  يل  ةمهت  تنأ ال  كلذل  ينومرهلا ، مكحتلا  زاهج  ىلع  تلصح  نأ  دعب  ةبسانملاب ، .ةدقعم  اهنا  كلذ ،  فالخ  ةرشابملا  كالسألا  بوكرو  ميدقلا  ذخ  ينعأ   AVK ديعس. ظح  لزنملا  يف  ماظنلا  ريغنو  ةطقن  ىلإ  ريُشن  نحن  نيلإ )  ) اي لاؤسلا  اذه  يعبتا  و  لوقن ال ): نحنو ال  ةديس  نم  بلط  ىلع  ءانب  نكلو  .م   06:34 ، 2011-11-09 بلقلل يوامسلا  نبالا  كيف ، هللا  كراب  هللا ، اشام 

ةفلتخم و ماجحأ  يف  موجنلا  لكش  يف  يتأي  يذلاو  فقسلل ، ربياف  يف  رظنلل  ةنمآو  ةيحص  تنأو  ماع  لك  ردنب  نآلا  ةكرش ؟ يأ   LED يفو تقولا  نم  ةرتفل  لمعلا  يف  ربياف  ىلع  تلمع  تلق  ةظهاب  نمثلا  لاحلا  ةعيبطبو  يعافألا ، بوكر  مك  نودقتعي  عبطلاب  لاير ، لاق 6000  دحاو  لاير  دحاو 2500  لاق 4000  نأ  نم  ليلق  ددع  ىلع  لصح  يذلا  انه  ليم  تسلج 1000  .توص  كانه  سيلو  رثكأ  فيفخلا  رصعلا 
يذلاو فقسلل ، ربياف  يف  رظنلل  ةنمآو  ةيحص  تنأو  ماع  لك  ردنب  نآلا  .انل  ديفتست  نأ  لمآو  يصوت  تنك  ثيح  ةنيعم  ةيراجت  ةمالع  اذإ  لبق : نم  مهعم  ةيصن  لئاسر  كيدل  ناكو  عقوملا  اذه  رظنا  .ىعفالا  ةيقبو  هتداعإو  ةحتف  ذاختا  نم  نكمتأ  ىتح  هليدعتو  مس  فقسلا 40'40  يف  ةرفح  رقتسا  انأ  سمأ  ينوتو  فقسلاو  ينيطعت  وأ  مكحتت  تنأ  .بوكر  نأ  تررق  كلذل  فقسلا ، يف  ربياف  ىلإ  تآ  مل  ةساسحلا  نكامألا 

ةفلتخم و ماجحأ  يف  موجنلا  لكش  يف  يتأي   LED تنأ .بوكر  نأ  تررق  كلذل  فقسلا ، يف  ربياف  ىلإ  تآ  مل  ةساسحلا  نكامألا  يفو  تقولا  نم  ةرتفل  لمعلا  يف  ربياف  ىلع  تلمع  تلق  ةظهاب  نمثلا  لاحلا  ةعيبطبو  يعافألا ، بوكر  مك  نودقتعي  عبطلاب  لاير ، لاق 6000  دحاو  لاير  دحاو 2500  لاق 4000  نأ  نم  ليلق  ددع  ىلع  لصح  يذلا  انه  ليم  تسلج 1000  .توص  كانه  سيلو  رثكأ  فيفخلا  رصعلا 
عقوملا اذه  رظنا  .فقسلا  يف  بعللا  مدعل  ةقيرط  كانه  كسفنب  لمعلا  يونت  تنك  اذإ  ةعانصلا ، راعسأل  اقفو  لصحت  ةريثك  عاونأ  .انديفي  نأ  لمآو  يصوت  تنك  ثيح  ةنيعم  ةيراجت  ةمالع  كانه  ناك  اذإ  لبق : نم  مهعم  ةيصنلا  لئاسرلا  مت  دقو  عقوملا  اذه  رظنا  .ىعفالا  ةيقبو  هتداعإو  ةحتف  ذاختا  نم  نكمتأ  ىتح  هليدعتو  مس  فقسلا 40'40  يف  ةرفح  رقتسا  انأ  سمأ  ينوتو  حطسلا  ىلإ  بهذأس  .مكحتلا  رطيسملا 

انه ةدحاو  اهرابتعاب  ةزهاج  هئارش  يتلا  ةيناثلا  ةقيرطلاو  زايحنالا (   ( �cor/fiber-optic-panel-standard.htm) عيراشملا ثدحأ  يف  حاجنبو  راعسألا  لضفأ  عيبت  يتلا  عقاوملا  نم  ديدعلا  كانه   AboRayan0109-11-2011، 08:35 PM فلأ كيطعت  فوس  هللا  ةكرشلا  هذه  ةلضفملا  تاجتنملا  يدلب  يف  هعضو  انأو  يل ، ةبسنلاب  ديدجو  عئار  عوضوم  وه   velos ةداعلاك عدبم ، ىلع   ;) marauder2812-11-2011, 05:16
PM ًاظحو رونلا  يف  ّيلإ  يتأيل  ةثالث  نيرهش  رمألا  كرتنو  .يلاحلا  تقولا  يف  اريرقت  لعجت  نأ  نكمي  يتلا  ءايشألا  ضعب  يدل  هللا , كظفح , دق  هللا  مكل , كرابي  هللا  مكل , كرابي  هللا  كيف , هللا  كراب  كيف , هللا  كراب  كيدل  املاط  كل  هللا  كرابو  ةيحت  كيطعت  فوس  هللا  ةفيعض  ةعومجم  ىلع  ئوضبو  اريرقت  يل  تيطعأ  دق  تنك  ةفرغ  ءانب  أدبأ  نأ  ديرأ  املك  : 9: كيدلاو كرابي  هللا  ريراقتلاو  قوستلا  نع  فقوتأ  نأ  بجي 

عيمج عالتبال  دافصألا  امدنع  ةفرغلا  يف  ءوضلل  طيسب  لاثم  ةدحاو ،  ةرئاد  يه  ةقطنملا  قطانم  ىلإ 6  نم 2  ةحاتملا  جذامنلا  ضعب  يف  تدجو  ةقطنملاب ؟ ينعت  اذام  اهمهفأ -  يتلا ال  ءايشألا  ضعب  يدل  نأ  تكردأ  يكايريج  ماظن  نم  نم 70 % برقي  ام  ثحبلا ، لالخ  نم  تامولعمو  ةميظع  عقاوم  يل  تعمج  هللا  انأو  ةكرشلا  هذه  عوضوم  يف  ثحبأو  أرقأ  انأو  تاعاس  سمأ 6  ردنب  ةيفاعلا  مكاطعأ  هلل  ًابيط 
يف ناك  اذإ  نكلو  ةدحولا ،  نم  ةرئاد  يهف  كلذل  حيباصملا ،   fishin  ... ريغتي لمحلا ال  نأ  ىسنن  نكلو ال  جذومنلا ، ىلع  ادامتعا  قحلا ؟ ةطحم  رادج  مقر 16  اهيلع  بكرت  نأ  نكمي  كيدل  يتلا  ةروصلا  نأ  وه  هتكردأ  ام  .حابصم -  لك  نم  دكأتلل  ءيش  مهأ  وه  عسوتلا  نوكي  امدنع  ةرئادلا  ديدحت  كنكمي  عبطلاب  نآلا ،  احضاو  نوكي  نأ  عقوتأ  كلذ  ىلإ  امو  نيترئاد ،  نمف  كلذل  ةنيعم ،  بباصمل  بح  اهيدل  ةكمس  لكو 
فوس جمانرب ...  ميمصت  كحصنأ  انأ  هيف  قمعتت  نأ  ديرت  املاط  كعم  لمعأ  نأ  ديرأ  عوضوم ال  يف  ةباتكلاو  ةباجإلا  كنكمي  يذلا  تقولا  كسفن  ءاطعإل  جاتحت  كتحار ال  ذخو  .ةصاخلا  هجذامنو  هتاقحلم  هل  جذومن  لك  ...اهنم  عاونألا  هذه  نم  طبارلا (  انه  رظنا  ًاورج ؟ بكرت  تنأو  رادجلا  ةطحم  نم  عاونألا  هذه  له  .لمحلا  عفريو  معادلا  كرحم  تنك  اذإ  ةيساسألا  هسفن  وه  لمحلا  ةطحم  دوقت 16  تنك  ول  ىتح  ينعأ ،
اهقفرأ يتلا  كالسألا  ءاوضأب  هقفرأ  يذلا  ناكملا  نأ  ينعي  كيفارغ ) نيع   ) دحاو عم  اهعيزوت  يننكمي  ةلاحلا  هذه  يف  حرسملا  ةفرغ  يف  طئاحلا ) ةطحم   ) عومد دوقأ 4  يننأ  ضرتفن  مأ ال -  جتنملا  اذه  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  ام  ديدحتل  ناطيسب ، نالاؤس  يدل  لازي  يتلا ال  ةميقلا  تامولعملا  ىلع  كل  ركشلا  فلأ  ردنب  ةلاه  كيخأ  يدلو  وفعلا  ىلع  كل  ًاركشو  يل  انه (  نم  اهيلع  لوصحلا  كنكمي  هتروص  هذه  ًاريثك  كدعاسي 

يدل ىرخأ  ةرم  مكل  اركشو  حضاو  لاؤسلا  نأل  ةروصلا  كب  هقفرأ  لزنملا  ىلإ  دوعأ  امدنع  كلذ  دعب  نكلو  رخآ ، لاؤس  يدل  يل  اهمدختسي  عضاوم  هيدل 8  زاهجلا  نأ  تركذ  مسق -  ءارش  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةفرغلا  لخاد   Marauder2812-11-2011، 05:21 2 مجح عبرم  يدل  .مكيف  هللا  كراب  مكلأسأسو ، حيحصلا ، رارقلا  اوراتخت  نأ  مكيلع  هللا  ءاش  نإ  .م   x4. كالسألا بوكرو  ميدقلا  ذخ  ينعأ  .ادج  لهسلا  نمف  الإو ،
لضفب اضيأ ، .يلع  كل ، اركش  لسكلا ، عم  يل  ةمهت  تنأ ال  كلذل  ينومرهلا ، مكحتلا  زاهج  ىلع  تلصح  نأ  دعب  ةبسانملاب ، .ةدقعم  اهنا  كلذ ،  فالخ  ةرشابملا   AVC، نع رذتعأو  كيف ، هللا  كرابو  طقف ، قئاقد  عضب  كذخأي  رمدم  لزنم  وأ  حاتفم  يأ  لثم  ةيعيبط ، بيكرتلا  ةقيرطو  لكاشم ، نود  ليخلا  بوكر  انيدل 4.2  نأ  كتفلا  ىلع  رامدلا  بوكر  كنكمي  معن ، معن ، كيف ، هللا  كرابو  كيف ، هللا  كراب  هللا ، ءاش  نإ 

اي يتزيزع : ثرون  ناير  وبأ  ةلاه  ايو  كيف  هللا  كراب  داتعملاك )؛  قلاخلا  ىلع  ةيفاعلا  فلأ  كيطعت  هللا ،  ءاش  نإ  ةكرشلا ،  هذه  تاجتنم  ةلواحمل  ةلضفملا  يقيرط  يف  تعضو  انأ  .ديعس  ظح  لزنملا  يف  ماظنلا  ريغنو  ةطقن  ىلإ  ريُشن  نحن  نيلإ )  ) اي لاؤسلا  اذه  يعبتا  و  لوقن ال ): نحنو ال  ةديس  نم  بلط  ىلع  ءانب  نكلو  نوللا ...  ىدتنم  نم  برقلاب  ءوضلا  نم  قرزألا  نوللا  بحأ  انأ  سكع  : 11: درلا يف  ريخأتلا 
جاتحت حرسملا  يف  عوضوملا  اهل  ليدب  يأ  ءارقلل  يفاضإ  شد  ءارش  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةفرغلا  يف  مهكراشأ  نأ  .ةءاضإلا  قطانم  نم  ًالدب  ينعأ  نيع ) كيفارغ )  ) دحاو نودب  لعفأ  نأ  عيطتسأ  ةلاحلا  هذه  يف  حرسملا  ةفرغ  يف  طئاح ) ةطحم   ) عومد بكرأ 4  يننأ  ضرتفن  مأ ال -  جتنملا  اذه  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  ام  ديدحتل  نيطيسب  نيراسفتسا  كلمأ  تلز  ام  ةميقلا  تامولعملا  ىلع  ركش  فلأ  مكيلع  بيطأ  له  يزيزع :
زاهجلا نأ  تركذ  كتيرقب -  طبري  هنكل ال  هتيرتشا ، ام  لثم  ائيش  يرتشت  اهتاذ  دح  يف  ةرئادلا  ىلع  ةرطيسلا  يف  بغرت  تنك  اذإ  .ال  مأ  هينعأ  ام  فرعأ  ال  ةقيرطلا ,,,  سفن  مدختسي  نكلو  ةطحملا  سفن  نم  نيناكم  عم  لمعن  ىتح  ةدحو  لبق  كامسألا  تيبثت  نحن  لزانملا  يف  لوألا  ركذتت  ناث ، ناكم  يأ  فرغلا  يف  يه  يتلا  ةجمربلا  ليغشتل  ةفيظو  كتيرق ، الوم  نم  نوز  عبرأ  جذومن  ذخأت  ىتح  تافل  بوكر 4  ىلإ 
لزنملا ىلإ  لصأ  امدنع  ًاقحال ، هكرتا  نكلو  رخآ ، لاؤس  يدل  .فقاوم  ىلإ 16  لصي  هنأ  دقتعأو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  ىلع  يقابلاو  رارزأ  ةثالث  يف  طقف  وه  زاهجلا  عبطلاب  يتلا  ةقيرطلا  عم  ةكرابملا  تنك  ....خلإ  تاماوع ، عبرأو  ةدحاو  تالوج  ثالث  ءاوضألا 60 % عيمج  نينثا  عضوو  ءاوضألا 100 % لك  عض  لاثملا ، ليبس  ىلع  كيفراق ، ىلع  اهتجمربب  موقت  يتلا  ةركاذلا  هذه  يل  ةبسنلاب  اهتدئاف  وهو  فقاوم ، هيدل 8 
يعيبط لكشب  ًامئاد  يعم  بعتم  تنأو  مكركشأ  ىرخأ  ةرمو  ًاحضاو  لاؤسلا  نوكي  ىتح  كل  ةروص  قفرأ   Mlakaa314-11-2011، 10:05 ةيكيرمألا قيدانص  نأ  يئابرهك  انأ  نكلو  ريرقتلا ، ةياهن  يف  تركذ  يذلا  بلصلا  ذخأت  نأ  تدرأو  امنيسلا  خبطأ  حيباصملا  ناك 9  يننأل  ستاو  ستاوو  ءابرهكلا  ةلأسم  يف  ًاقوعم  تنك  يننكل  رامدلا ، لوح  ماع 2006  يف  تفتلاو  ريمدتلا ، يف  ثحبلا  عوضوم  تصخل  يننأ  مسقأ 
يدلب ةسارد  يف  لمأنو  اهيلإ ، ةدوعلل   Sui I:s7: Marauder2824-11-2011، 02:09 نيعلا  ) دحاو عم  ريمدت  .ةميقلا  تامولعملل  لضفب  كلذو  ردنب ، ةلاه  نم (GRAFIK م ، ةقطنملا  نم  جذامن  ةعبرأ  جذومن  ذخأت  تنك  كلذل  تافل ، بوكرل 4  جاتحت  حرسملا  يف  تنك  اذإ  ليدب ، يأ  نم  ءارقلل  ةيفاضا  ةميدق  ةطحم  ءارش  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةفرغلا  يف  مهرطاشأ  انأو  ةءاضإلا ، كالسألا  ىلع  لصحأ  نوز  ناكم  ينعي 

Karavik، موقت يتلا  ةركاذلا  هذه  يل  ةبسنلاب  اهتدئاف  وهو  فقاوم ، هيدل 8  زاهجلا  نأ  تركذ  كتيرقب -  طبري  هنكل ال  هتيرتشا ، ام  لثم  ائيش  يرتشت  اهتاذ  دح  يف  ةرئادلا  ىلع  ةرطيسلا  يف  بغرت  تنك  اذإ  .ال  وأ  هينعأ  ام  فرعأ  ال  يأ ,,,  مدختسي  كاباراك  نكلو  ءيشلا ، سفن  نيناكم  نم  ءلمل  دحأ  دجوي  .تيبلاب ال  لوألا  تيبلا  ركذتت  تنأ  تنأ  ثيح  كتيرق  يف  يه  يتلا  ةجمربلا  ءدبل  يه  هتفيظو  رادجلا ، ةطحم 
تبعت انأو  ىرخأ ، ةرم  اركشو  حضاو  لاؤسلا  نأل  كل  ةروص  قفرأ  لزنملا  ىلإ  دوعأ  امدنع  اقحال ، هكرتأ  نكلو  رخآ ، لاؤس  يدل  .فقاوم  ىلإ 16  لصي  هنأ  دقتعأو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  ىلع  يقابلاو  رارزأ  ةثالث  يف  طقف  وه  زاهجلا  عبطلاب  يتلا  ةقيرطلا  عم  ةكرابملا  تنك  ....خلإ  تاماوع ، عبرأو  ةدحاو  تالوج  ثالث  ءاوضألا 60 % عيمج  نينثا  عضوو  ءاوضألا 100 % لك  عض  لاثملا ، ليبس  ىلع  كيفراق ، ىلع  اهتجمربب 
ماظنلا اذه  لوح  ةربخلا  نم  ريثكلا  تيأرو  تأرق  نييضاملا  نيعوبسألا  يفو  زاهجلا  ماظن  تمهف  كتاملك ، ىلع  يتاقيلعت  يف  ترخأت  يننأل  رذتعأو ، ردنب ، ريخلا  ءاسم  يعم  كنم   jarvik يل رفوي  عقوم  نع  ثحبأ  نأ  تلواح  هيفخأ  امو   (Sivoia) ذاختال ةطخ   GRafik تيقلت مويلا  نكلو  طقف ،  ةدحاو  ةراتس  ىلإ  جاتحأ  تلوف  ءابرهكلا 22 0  ماظنو  ليصفتلاب  رئاتسلا  ريفوت  اعقوم  تيأر  لاح  يف  عبطلابو  نيعلا ، 

مادختسا 220 نأ  ديرأ  يننأل  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  زاهج  ءارش  انأ  ريست ...  ةعاقلاو  فرغلا  نم  رخآلا  ضعبلاو  كالسألا ، لك  ثيح  ناكم  يف  ةعاقلا  يف  ةبكرلاو  تاموسرلا  سفن  ىلع  زربأ  يناثلا  عبرملاو  تاموسرلا ، اهيلع  رطيست  ةدحاو  ةرئاد  ىلإ  ةجاحب  يننأل  حرسملا  ةفرغ  لخاد  ةطحملا  رادج  ىلإ  اهصصخأس  تناس  ةلوهس  لكب  بوكر  هلل  دمحلاو  دحاوك  عومد  مهبكرأ 4  نأ  تلواحو  يضاملا  يف  نيقودنص 
ىلإ اهطبر  نأ  ديرأ  انأو ال  تاموسرلل  ةصصخم  رادج  ةطحم  تيرتشا  تنك  اذإ  ام  ينلأست  نأ  ناكمإلا  ردق  يدل  يتلا  ةزهجألاو  ءاوضألا  عيمجل  تلوف   garvik سانلا لك  كلذل  يكيرمألا ،  ماظنلا  مجح 4'2  يه  اهنأو  تلوف ،  ليغشتل 220  رادجلا  ةطحم  ديرأ  تلق ،  امك  هنأ ،  وه  ببسلاو  مأ ال ؟ يعيبط  لكشب  لمعي  ال  ماظنلا ، اذهب  هل  ةقالع  رادجلا ال  نم  ءزجو  تاموسرلا  ماظنب  اهطبرو  رادجلا  نم  ءزج  كرحم  نأ  ديرأ 

ميلستلا عقوم  هلل  دمحلاو  افده ، مهل  تيشاو  هب  تلصتا  يناطيرب  عقوم  وه  اذه  ىلع ):  اهتيرتشا  يتلا  كلت  نم  ةدحاو  زكاب  بوكر  يف   Ermex UK تصخل اليزج ، اركشو  ىرخأ  عاونأ  وأ  رئاتسلا  تيبثتل  طباوضلل  طقف  ةثالث  تحت  بوقث  يه  عيمج  ىلع  يسأر  يف  ناك  امو  ينبرض ، اهضعب  نأ  ثيحب  ةيقارلا  تاجتنملاب  ينغ  عقوم  تاموسرب  قلعتي  ام  لك  مهنم  يرتشأ  نأ  مزتعأو  عقوملا (  ةلصو  طقف  مايأ  ينم 3  تذخأ 
يثحبب موقا  نا  ىنمتا  يل ، ةبسنلاب  ةيكريما  قيدانصلا  نا  يئابرهكلل  لوقا  طقف  ريرقتلا  ةياهن  يف  هتركذ  يذلا  ذالوفلا  ذخا  نا  تدراو  امنيسلا  خبطا  تابمل  يدل 9  ناك  نال  طاولاو ، ءابرهكلا  عوضوم  يف  تقلع  يننكل  ضاقنالا ، نع  ماع 2006  تردتسا  رامدلا ، يف  ثحبلا  عوضوم   I:s7: 11: يف كسفن  ام  ءارشو  تاحفصلا  هذه  لالخ  نم  حلاص  كيطعت  فوس  هللاو  عوضوملا ، لعشاو  هللا  بحر  : TrUTh8126-11-

2011، 01:03 PM نود طقف  فاقيإ  ىلإ /  ديعبلا  قحلا  كلذ  عم  فسألل  نكلو  ةريبك  ةيعون  تدجوو  رابخألا ، يف  ءابرهكلا  نزاخم  يف  ةرم  لوأل  اهيلإ  ترظن  نع  ثيدحلل  ءيش  ىلإ  رظنأ  انأو  تقولا ، نم  ةرتفل  مكل  كرابي  هللا   Dimmer نكلو ةفلكم  تناك  ةمرتحم  عاونأو  تنرتنالا  يف  ثحب  هنا  امك  دعبو  رعسلا  ناك  هرعسو   lutron ةرمو هيف ، كيأر  ذخو  دحاو  يدل  يطعت  نأ  هللا  ءاش  نإو  ادج  ريبك  نمثو  ةيعون  امك 
يننأل ايفيس )  ) نم رئاتسلا  يل  رفوي  يذلا  عقوم  نع  ثحبأ  نأ  تلواح  كيفخأ ، انأو ال  تاموسرلا  ماظنلا  اذه  لوح  ةربخلا  نم  ريثكلا  تيأرو  تأرق  نييضاملا  نيعوبسألا  يفو  زاهجلا  ماظن  تمهف  ً.ادر  ترخأت  اذاملو  هل  باوصلا  ةفرعمو  ققحتلا  دعب  هيلإ  جاتحت  ام  لضفأو  كتحار  ذخ  ًامئادو  يب  ًابحرم  كتاملك  ىلع  يتاقيلعت  يف  يرخأت  نع  رذتعأو  ردنب ، ريخلا  ءاسم  ةداعلاك ، عئارلا  عوضوملا  ىلع  مكركشأ  ىرخأ 

نم رثكأو  ةريزجلا  رئاتس  لاثملا ، ليبس  ىلع  ضايرلا ، يف  قوسلا  يف  ًاريثك  ةرفوتم  ةيئابرهكلا  ةلقنتملا  رئاتسلا  رهظي  امك  قاوسألا ، يف  ءيش  نم  رثكأ  رشتنت  يتلا  يفموس  نم  هيف  ةلآلا  رئاتس  يف  مكحتي  هنأ  دقتعأو  ثيح  نم  مكل  دكؤأ  بهذأس  يننكل  طقف ، ةدحاو  ةراتس  ىلإ  جاتحأ  تلوف  ءابرهكلا 220  ماظنو  ليصفتلاب  رئاتسلا  رفوي  يذلا  عقوملا  تيأر  لاح  يف  لاحلا ، ةعيبطب  نيعلا ، كيفارغ  ذاختال  ططخأ 
صصخم يناثلا  قودنصلاو  تاموسرلا ، اهيلع  رطيست  ةدحاو  ةرئاد  ىلإ  ةجاحب  يننأل  حرسملا  ةفرغ  لخاد  طئاحلا  ةطحم  ىلإ  اهيدهأ  ةلهس  زكابب  دوقأس  هلل  دمحلاو  دحاوك  تارم  اهبوكر 4  تلواحو  ةيضاملا  ةرتفلا  يف  ةحاتم  نكت  مل  زاهجلل  قيدانصلا  نم  نيقودنص  ىلع  تلصح  مويلا  .اهمسا  تيسن  نكلو  نويزفلتلا  ةشاش  ىلع  امئاد  نلعت  يتلا  ةكرشلا  رئاتس  كانه  عبطلابو  اهريغو  ةدرولا  لثم  ثاثألل  ناكم 

ىلإ اهطبر  نأ  ديرأ  انأو ال  تاموسرلل  ةصصخم  رادج  ةطحم  تيرتشا  تنك  اذإ  ام  ينلأست  نأ  ناكمإلا  ردق  يدل  يتلا  ةزهجألاو  ءاوضألا  عيمجل  تلوف  مادختسا 220  نأ  ديرأ  يننأل  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  زاهج  ءارش  انأ  ةعاقلاو ...  فرغلا  نم  كالسألا  عيمج  ريست  ثيح  ةعاقلا  يف  ةكربو  هسفن  كيفرجل   garvik ال ماظنلا ، اذهب  هل  ةقالع  رادجلا ال  نم  ءزجو  تاموسرلا  ماظنب  اهطبرو  رادجلا  نم  ءزج  كرحم  نأ  ديرأ 
ميلستلا عقوم  هلل  دمحلاو  اضرغ ، مهل  تيشاو  هب  تلصتا  يناطيرب  عقوم  وه  اذه  .كل  ةبسنلاب  ةلكشملا  يه  هذه  كلذل  اهدحو ، فقت  ةحاتملا  رادجلا  ةطحم  جذامن  عيمج  ادج ، طيسب  لحلا  نكلو  لمع ، ال  ىلع ):  اهتيرتشا  يتلا  كلت  نم  ةدحاو  زكاب  بوكر  يف  سانلا  لك  كلذل  يكيرمألا ،  ماظنلا  مجح 4'2  يه  اهنأو  تلوف ،  ليغشتل 220  رادجلا  ةطحم  ديرأ  تلق ،  امك  هنأ ،  وه  ببسلاو  مأ ال ؟ يعيبط  لكشب  لمعي 

Remex UK هنأ وه  تالامتحالا  مظعم  نكلو  ديكأتلاب ، ةدئاف  بوقثلا  نم  ىرخأ  عاونأ  كانه  وأ  رئاتسلا  عم  طباوضلا  تيبثتل  طقف  ةثالث  تحت  بوقثلا  .تيبثتلا  دعب  نسحتب  رعشأ  دوسأ ، دحاو  لك  وه  يذلا  جذومن  بحأ  لأسأ  نأ  دوأ  املاط  نكلو  رظن ، ةهجو  نكي  مل  انأو  يل  برض  مهنم  ضعبل  ةعئار  تاجتنم  يف  ينغ  عقوم  تاموسرب  ةقلعتملا  ءايشالا  لك  مهنم  ريرحت  مزتعأو  عقوم (  ةلصو  موي  طقف 3  انأ  قرغتسا 
ةيحصو ةيحصو  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  ماع  لكو  يناهتلا ، لبقت  تنأ  نآلا ؟ كل  حضاو  ماظنلا  هللاو  يلع  فسآ  : 11: ًاليزج ًاركشو  .جاتنإلا  فيلاكت  ضفخل  ةددعتم  جذامنل  دحاو  بلاق   Marauder2827-11-2011. 08:02 طقف فاقيإ  ىلإ /  ديعبلا  قحلا  كلذ  عم  فسألل  نكلو  ريبك ، عون  تدجو  رابخألا  يف  ءابرهكلا  نزاخم  يف  لوألا  نع  لوقلا  نم  يل  دب  ءيش ال  نع  ثحبأ  انأو  تقولا  نم  ةرتفل  مكل  كرابي  هللا  احابص 
رابخالا ةءاضا  ةكرش  رابخا  ةكرش  يف  ليكو  كانهف  ةكرشلا  هذه  تاجتنم  ءارش  تدرا  اذاو  كديفيس  عوضوملا  زهاج  هللاو  لاملا  نم  ريثكلا  كيدل  نكي  مل  ريخ  بر  نينوكتسو  ةداعلاك  عئار  عوضوم  ىلع  كركشا  ىرخا  ةرمو  هيف  كيأر  ذخاو  يل  ةدحاو  راتخأس  زهاج  هللاو  ادج  زاتمم  رعسو  ةدوجك  نورتول  نكل  نمثلا ، ةيلاغ  تناك  ةمرتحم  عاوناو  تنرتنالا  ىلع  مت  ثحبلا  كلذ  دعبو  نمثلا ، ناك  هرعسو  ةتهاب  نود  نم 

09:46 اكلم 2011-11-327 ، : 11 كئابحأ : لك  عمو  كب  ديعسو  نمآ  تنأ  ماع  لكو  ليصافتلا ، لك  ىلع  مكعلطأو  مكعم  لصاوتأس  زاهجلا ، لأسأ  نأ  لبق  هللا ، ءاش  ناو  ًامامت  ةركفلا  تحضوأ  نآلاو  ةديج ، ةحصبو  ماري  ام  ىلع  ءيش  لكو  ماع ، لكو  يناهتلا  لبقت  نآلا  كل  ةبسنلاب  حضاو  ماظنلا  هللاو  يلع  اديعس  اظح  اهيمسأ  نأ  ةرم  نم  رثكأ  تلواح  لكاشم  هيدل  فتاهلا  مقر  مهعبتي (  طبارلا  ةيدوعسلا   AMinit لاؤس
بوكر تنك  اذإ  تقولا ، كلذ  يف  .لاؤسبو   Demarin سفن نوكي  نأ  ثدحي  تنك  مائو  يف  هتجمرب  تنك  اذإ  اهلاؤسب 2  ًاراسي  هجتتل  نيميلا  ىلع  ةدحاو  فقوأ  نأ  ديرأ  وأ  ءيش ؟ لك  علتبت  يتلا  راسيلا  ىلع  ةيطارقميدلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  عالتبال ، تئج  دعب ال ، نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  كانه  له  .ةكرشلا  سفن  نم  هنكل  ةددحم ، دعب  نع  مكحت  زاهج  هيدل  عيمجلاو  ةروصلا ، يف  تلعف  امك  لك 600 ث ، بناجب 

يف يتأت  يتلا  ةذفانلا  ىلع  عارصم  ىلع  لوصحلا  نأ  دقتعأ  نكأ  مل  وأ ال  هالعأ  ةلكشملا   Primuth نم كلتقو   styrall ىلإ يتأي  ةيجراخلا  ةهيرك  ةحئار  نكلو  ةقاطلا ،  ديلوت  ةطحم  نع  انأ  ءابرهكلا   Permuth، بوكرل ططخأ  يننأل  كلذ ، نع  كلأسأ  اذاملف   Demirin ( حرسملا ةبشخ  ىلع  ةيضرألا  ةءاضإلاو  ةيولعلا  عقبلا  ادج  ةضفخنم  اهنا  لوقيو ،  ) لقألا ىلع  ردنمي  ةقطنم 2  عضو  ةبعل  مغانت  نم  ترتخا  امدنع 
ةحصلا كيطعي ):  عادص ؟ وأ  نحش  سيلو  ةنومضم  يتأت  لقألا  ىلع  ليمعلا ؟ نع  ًاديعب  مهذخأ  يف  ركفت  مل  اذامل  ريخألا  لاؤسلا  جتنملا ؟ سفن  مهنأل  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  دوجو  ىلا  بهاذ  انأ  .ارج  ملهو  ىنميلا  ةذفانلا  ىلإ  لزني  يرتشملاو  ةشاشلا  نم  برقلاب  ةشاشلا  عقبو  يدل  نأ  ةقطنملا 1  فاقيإو   Marauder2827-11-2011, 09:59 AMIn, تنك اذإ  تقولا ، كلذ  يف  .هلأسن  نأ  ةيدو  لاؤس  يف 
بوكر  Demarin نأ دقتعأ  نكأ  مل  وأ ال  هالعأ  ةلكشملا  سفن  نوكي  نأ  ثدحي  تنك  مائو  يف  هتجمرب  تنك  اذإ  اهلاؤسب 2  ًاراسي  هجتتل  نيميلا  ىلع  ةدحاو  فقوأ  نأ  ديرأ  وأ  ءيش ؟ لك  علتبت  يتلا  راسيلا  ىلع  ةيطارقميدلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  عالتبال ، تئج  دعب ال ، نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  كانه  له  .ةكرشلا  سفن  نم  هنكل  ةددحم ، دعب  نع  مكحت  زاهج  هيدل  عيمجلاو  ةروصلا ، يف  تلعف  امك  لك 600 ث ، بناجب 

يف يتأت  يتلا  ةذفانلا  ىلع  عارصم  ىلع  لوصحلا   Primuth نم كلتقو   styrall ىلإ يتأي  ةيجراخلا  ةهيرك  ةحئار  نكلو  ةقاطلا ،  ديلوت  ةطحم  نع  انأ  ءابرهكلا   Permuth، بوكرل ططخأ  يننأل  كلذ ، نع  كلأسأ  اذاملف   Demirin ةشاشلا عقبو  يدل  نأ  ةقطنملا 1  فاقيإو  حرسملا ) ةبشخ  ىلع  ةيضرألا  ةءاضإلاو  ةيولعلا  عقبلا  ادج  ةضفخنم  اهنا  لوقيو ،  ) لقألا ىلع  ردنمي  ةقطنم 2  عضو  ةبعل  مغانت  نم  ترتخا  امدنع 
عم ءاوس  كلذ  ةلواحمل  ةصرف  يدل  نكي  ملو  كلذ  يف  تركف  ةكرشلا  سفن  نم  ةرميدلا  نم  نينثا  عم  دعب  نع  عارص  نع  كلأست  نأ  نكمي  له  ةحصلا  اي  كيطعي ):  ملأ ؟ وأ  نحش  سيلو  ةنومضم  يتأت  لقألا  ىلع  ليمعلا ؟ نع  ًاديعب  مهذخأ  يف  ركفت  مل  اذامل  ريخألا  لاؤسلا  جتنملا ؟ سفن  مهنأل  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  دوجو  ىلا  بهاذ  انأ  .ارج  ملهو  ىنميلا  ةذفانلا  ىلإ  لزني  يرتشملاو  ةشاشلا  نم  برقلاب 

ثدحتن ام  مسرلا ،  نم  ةعطق  مالظلا ) يف  سولجلاو  ةفرغلا ،  يف  يتاسلج  مظعمو  ةيلاع ،  ءاوضألا  ثيح  ءاوضألا ، ىلع  سلجأ  نأ  بحأ  انأ ال   ) ةيداعلا تاقوألا  ةيقبو د  دحاو  دعب  نع  مكحت  زاهج  ريمدت  ىلإ  ةجاحب  انأ  ينعي  يل  ةبسنلاب  ةريبك  ةيمهأ  تاذ  يه  ةروصلا  نأ  عوضوملا  ةفرغلا  لخاد  دعب  نع  ءاوضألا  دصرل  ريميد  نم  رثكأ  ىلإ  ةجاحب  تسل  انأو  ةقيقحلل ، تئج  اذإو  ماجسنالا  وأ  يلصألا  دعب  نع  مكحتلا  زاهج 
يف ةراتس  ديرأ  يننإ ال  لوقلاب  نمؤأو  نيرخآو ، روتام  لثم  ةذفانلا  جراخ  ًائيش  دوقأ  نأ  ديرأ  كلذ ، بناج  ىلإ  ةيادبلا ، ذنم  ًالوؤسم  تسل  انأو  بآرملا ، باب  لثم  هميمصت  مت  ام  ىلإ  جاتحي  هنأ  دقتعأ  .نوكي  اذه  كلذ  هاندأ ؟ ةروصلا  هذه  يه  فيك  كل ، ينعي  ةيئابرهكلا  رئاتسلا  نع  ثحبأ  انأ  ام  اذهو  هدحو  مسق  لك  جمانرب  نأ  نكمي  .رميدلا  نع  فلتخي  اذهو  ماجسنالا ،  ىلع  ةجمربلا  اهليمحتو  تلواح  دقل  هالعأ ،  هنع 
امكو حرسملا  ةفرغل  ةقطنم  نم  رثكأ  ديدحت  نكميو  ةفرغلا  يف  كب  ةصاخلا  تادعملا  عم  هب  مايقلا  كنكمي  ةقطنم  لك  نأل  لكاشم  تهجاو  فوس  دقتعأ  ام  قوف  هنع  ثدحتن  ام  مسرلا  جتنم  عم  تسل  انأ  سمشلا  ءوض  عتمتلاو  ةذفانلا  حتف  كنكمي  امك  قصلملا  حتف  تقولا  سفن  يفو  هءارو  ام  دحأ  اهليختي  يتلا  قصلملا  ةذفان  ىلع  اهبكرأس  حرسملا  ةعاق  نكل  طقف ، اهجاتحأ  يتلا  ةفرغلل  اهجاتحأ  حرسملا  ةفرغ 
بوكر تنك  اذإ  تقولا ، كلذ  يف  .هلأسأسو  ةيضقلا  انه  نم  يرتشأ  فوس  ديج  اهرعسو  مظنو  ءابرهكلا  تاجتنم  نم  تلوف  يل 220  رفوي  ناك  اذإ  اليكو  ىرأس  اهجاتحأ ، يتلا  عطقلا  ءارش  لاح  يفو  انه ، مهل  اليكو  كانه  نأ  فرعأ  نكأ  مل  ميتع  تيرتشا  امدنع  ةريثك ، تارايخلاو  ةزاتمم  جتنملا  اذهل  ةيمغانتلا  ةجمربلا  نأ  قباس  تقو  يف  تحرش   Demarin هيدل عيمجلاو  ةروصلا ، يف  تلعف  امك  لك 600 ث ، بناجب 

عم يتلاو  دعب ، نع  مكحتلا  ةجمربلا  يف  يأ  ءارمحلا ، تحت  ةعشألا  ناونع  اهيمسن  نحنو  رماوألا ، عبتت  معدي  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  ناك  اذإ  ةدحاو ...  تالاح  يف  الإ  امهالك ، لتحي  فوس  هعم  ًاراسي  هجتيل  ًادحاو  ًانيمي  فقوأ  نأ  ديرأ  وأ  ءيش ؟ لك  علتبت  يتلا  راسيلا  ىلع  ةيطارقميدلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  عالتبال ، تئج  دعب ال ، نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  كانه  له  .ةكرشلا  سفن  نم  هنكل  ةددحم ، دعب  نع  مكحت  زاهج 
يتلا ةذفانلا  ىلع  عارصم  ىلع  لوصحلا  يف  ركفأ  نكأ  مل  وأ ال  هالعأ  ةلكشملا  سفن  كيدل  ثدحي  مائولا  ىلع  هتجمرب  تنك  اذإ   1000 لا ـ ةلأسملا 2 - .ةيكلساللا  تاددرتلا  نم  ةدعاق  كيدل  ناك  اذإ  دوجوم  ءيشلا  اذه  نأ  دقتعأ  نكلو  كلذ ، بحأ  انأ ال  ايصخشو  ماجسنالا  ىلع  لمعأ  مل  انأ  درف ...  لك  جماربو  ءانيم 2  كامسألا  ةيناثلاو  ءانيم 1  يه  يتلا  ىلوألا  كامسألا  ديدحت  ةزهجألا  ىلع  بوكر  يتلا  ةريغص  نويع 
يف يتأت   Primuth نم كلتقو   styrall ىلإ يتأي  ةيجراخلا  ةهيرك  ةحئار  نكلو  ةوق ، لوح  انأ  ءابرهكلا   Permuth، ططخأ ل يننأل  كلذ ، نع  مكنم  بلطأ  اذاملف  dydrin ةذفانلا ىلإ  لزني  يرتشملاو  ةشاشلا  نم  برقلاب  عقبلاو  ةشاش  يدل  نأ  ةقطنملا 1  فاقيإو  حرسملا ) ةبشخ  ىلع  ةيضرألا  ةءاضإلاو  ادج  ةضفخنم  ةماعلا  تاقفنلا  عقب  اهنا  لوقيو ،   ) لقألا ىلع  رميد  ةبعللا 2  ةقطنم  عضو  ماجسنالا  نم  ترتخا  امدنع 
ىلع كلذ ،  سكعت  ةثلاثلا  ةركاذلا  ىلإ 50 ٪ ،  لصي  يناث  ةكمس ،  رخآل  ضفخنم  لوأ  ةفيفخ ،   ٪ 100 ةدحاو ،  ةركاذ  يطعي  لاثملا ،  ليبس  ىلع  ًاعم ،  كامسألا  ةجمرب  ررقي  نم  كلذل  تايركذ ،  عبرأ  يف  ةيداعلا  كامسألا  يتأت  رمألا ،  ةيوستل  ةقيرط  كانه  ةيداع ،  ةكمس  ىلإ  تبهذ  اذإ  ...هراتخت  يذلا  عونلا  ىلع  دمتعي  جتنملا ؟ سفن  مهنأل  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةلكشم  دوجو  ىلا  بهاذ  انأ  .ارج  ملهو  ىنميلا 
يف ضايرلا  يف  هعقوم  ةرانع )  ) ليكولا ىعدي  عادص ؟ وأ  نحش  سيلو  ةنومضم  يتأت  لقألا  ىلع  ليمعلا ؟ نع  ًاديعب  مهذخأ  يف  ركفت  مل  اذامل  .ريخألا  لاؤسلا  قحتسي  هنكل  ريثكب ، لوطأ  ريبكلا  رميدلا  .ةركاذلا  ةءاضإ  عم  هتجمرب  نكميو  ةءاضإلا  نع  فلتخم  زمر  هيدل  ءارشلا  يف  مكحتي  يناثلا  ءيشلاو  ريثكلا ، يه  ةركاذلا  نأل  ضراعت  دجوي  رميد ال  لجأ  نم  يف ٪30 .  كامسألا  عيمج  حبصي  عبارلاو  لاثملا ،  ليبس 

، ةفرغلا لخاد  دعب  نع  ءاوضألا  ىلع  ةرطيسلل  رميدلا  نم  رثكأ  ىلإ  ةجاحب  تسل  انأ  ةقيقحلا  ىلإ  تئج  ماجسنالا و  وأ  يلصألا  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  امإ  عم  كلذ  ةلواحمل  ةصرف  يدل  سيلو  تدقتعا  ةكرشلا  سفن  نم  تاميادلا  نم  نينثا  عم  دعب  نع  عارصلا  نع  مكنم  بلطأ  تنك  ابحرم  ذخ  ةحصلا  كيطعي ):  ةكرشلا . (  هذهل  ينورتكلإلا  عقوملا  رصان ، نب  ىسوم  عم  قرطلا  قرتفم  يف  صصختم  ىلعأ  ىلعو  زلم 
نكمي يتلا  تارايخلا  نم  ريثكلا  اهيدل  يتلا  ةيطارقميدلا ، نع  فلتخت  اهنأو  ماجسنالا ، ىلع  اهجمارب  ليمحتو  تلواح  هالعأ ، اهنع  ثدحتن  يتلا  تاموسرلا  نم  ةعطق  مالظلا ) يف  سلجيو  ةفرغلا ، يف  يتاسلج  مظعمو  ةيلاع  ةعقب  ءاوضأ  ىلع  سلجأ  نأ  بحأ  انأ ال   ) ةيعيبط لالطألا  ةيقبو  دعب  نع  ةرطيسلا  ىلع  ةرطيسلا  ترمد  دحاو  ىلإ  ةجاحب  انأ  ينعي  يل  ةبسنلاب  ةريبك  ةيمهأ  نم  وه  ام  وه  لاؤسلا  نإف  يلاتلابو 

ىلع اهيلع  ةرطيسلاو  ضعبلا  اهضعب  عم  ءارقلا  لصت  نأ  نكمي  يتلا  رابخألا  كيدل  ريثكلا  تارايخلاو  جتنملا  اذه  ةجمرب  نم  ماجسنالا  نأ  قباس  تقو  يف  تحضوأ  امكو  حرسملا  ةفرغل  ةقطنم  نم  رثكأ  ديدحت  نكميو  ةفرغلا  يف  كتزهجأ  عم  كلذ  لعفت  نأ  نكمي  ةقطنم  لك  نأل  لكاشم  هجاوت  فوس  كنأ  دقتعأ  هالعأ  هنع  ثدحتن  يذلا  يكيفارجلا  جتنملا  عم  هنأل  هنع  ثحبأ  ام  اذهو  اهسفن ، ءاقلت  يف  مسق  لك  ةجمرب 
اهرعسو تلوف ، ءابرهكلا 220  تادادمإ  ةمظنأو  تاجتنملاب  يندوزي  ناك  اذإ  اليكو ، ىرأس  اهجاتحأ ، يتلا  عطقلا  تيرتشا  لاح  يفو  انه ، مهل  اليكو  كانه  نأ  فرعأ  تفاخلا ال  تيرتشا  امدنع  مائو ؟ يف  اهتدجو  يتلا  تايركذلا  ددع  مك  .كلذ  بحأ  يننأ  يف  ببسلا  وه  اذهو  ماظنلا  اذه  يف  تارم  ةدع  تازيم  ةدحاو 16 . ةقطنم  نوحبصي  ًاعم ، اهنوطبريو  عبرأ  قطانم  عبرأ  يرتشت  .ةقطنم  كيدل 16  ناك  اذإ  لاثملا ، ليبس 
ةقباسلا يتباجإ  يف  يفقوم  عضأ  انه  نم  هيرتشأس  ديج   Marauder2827-11-2011، 01:10 PM، ، تارايخلا هذه  لك  ةعيبط  مهفأ  نأ  عيطتسأ  عبطلاب ال  نيعلا  كيفارغ  ةحاتملا  تارايخلا  هيف  حرشي  يذلا  ماجسنالا  نم  روصلا  هذهو  هفرعأ  يذلا  ةكرشلا  عقومب  قلعتي  اميف  ةريبكلا  لزانملاو  للفلا  باحصأ  ديفيو  ماظنلا  اذه  يف  اقح  زيمم  ءيشو  دحاو  مسر  نم  رثكأ  عم  هطبر  عيطتسأ  مسرلا  نأ  ةركف  يدل  ردنب ، ةلاه 

لمعي رز  لك  مهفو  فرعأ  نأ  عيطتسأ  ايصخش  مهل  ةلواحم  نأ  الإ   mlakaaa328-11-2011 10:09 AMIa، ريبك وه  ام  وه  لاؤسلا  نإف  كلذل  ةفرغلا ،  لخاد  دعب  نع  ءاوضألا  يف  مكحتلل  رميد  نم  رثكأ  ىلإ  جاتحأ  ةقيقحلل ال  تئج  اذإو  ماجسنالا ، وأ  يلصألا  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  امإ  عم  كلذ  ةلواحمل  ةصرف  يل  حتت  مل  انأو  كلذ  يف  تركف  ةكرشلا ، سفن  نم  تامرمتلا  نم  نينثا  عم  ديعب  عارص  نع  كلأست  نأ  كنكمي 
ةروصلا امك  دصقت  ةيئابرهكلا  رئاتسلا  نع  ثحبأ  انأ  ام  اذهو  اهقح ،  يف  مسق  لك  ةجمرب  نكمي  يتلا  تارايخلا  نم  ريثكلا  كانه  هالعأ  نأ  تفاخلا  نع  ةفلتخم  اهناو  مائولا ،  ىلع  اهجمارب  ليمحتو  تلواح  هالعأ ،  هنع  ثدحتن  ام  مالظلا  يف  مسرلا  ةفرغلا ،  يف  يتاسلج  مظعمو  ةيلاع  ءاوضألا  ىلع  سولجلا  بحأ  ال   ) ةيعيبط تارمدملا  ةيقبو  ديعب  نم  ةدحاو  مكحت  ةءاضإ  ريمدت  ىلإ  ةجاحب  يننأ  ينعأ  يل  ةبسنلاب 
قصلملا حتف  كنكمي  تقولا  سفن  يفو  ةذفان  اهءارو  نأ  صخش  يأ  روصتي  مالفألا  قصلم  ةذفان  ىلع  بكرأ  فوس  حرسملا  ةعاق  نكلو  اهجاتحأ ، يتلا  ةفرغلل  اهجاتحأ  يتلا  ةفرغلل  اهيلإ  جاتحأ  حرسملا  ةفرغل  ةراتس  ديرأ  يننإ ال  لوقأ  نأ  دقتعنو  اهريغو  روتام  لثم  ةذفانلا ، جراخ  ءيش  يأ  دوقأ  نأ  ديرأ  كلذ ، بناج  ىلإ  ةيادبلا ، نم  يترتاف  بسحأ  انأو ال  بآرملا  باب  لثم  ميمصت  ىلإ  جاتحي  هنأ  دقتعأ  لوغشم ، هاندأ ؟

يفو انه ، مهل  اليكو  كانه  نأ  فرعأ  تفاخ ال  تيرتشا  امدنع  ةريثك  تارايخلاو  زاتمم  جتنملا  اذهل  ةجمربلا  نيب  ماجسنالا  نأ  تحرش  قباس  تقو  يف  تحرش  امكو  حرسملا  ةعاقل  ةقطنم  نم  رثكأ  ديدحت  نكميو  ةفرغلا  يف  كب  ةصاخلا  تادعملا  عم  كلذ  لعفت  نأ  نكمي  ةقطنم  لك  نأل  .دقتعأ  ام  قوف  هنع  ثدحتن  يذلا  مسرلا  جاتن  عم  وأ ال  يلع  اهمهفأ  يتلا  سمشلا  ةعشأب  عتمتستو  بناجلا  ىلع  ةذفانلا  حتفت  امك 
نمث مكو  رعسلا  نم  مك  لوألا -  ماقملا  يف  ديرأ  اذام  فرعأ  يننكل ال  ماجسنالا ، نع  هلأسأو  عارص ، نود  ةدحاو  ةفرغ  يف  نينثالا  عضو  ةيناكمإ  نع  كانه  لوؤسملا  لأسأو  ءوضلا ، ناكم  اهب  رمأ  يتلا  ةقيرطلا  يف  ضعبلا  امهضعب  عم  نانثالا  نوكيس  انه  نم  فيطل  يرتشت  فوس  رعسلاو  تلوف  دادمإلا 220  ةمظنأ  ءابرهكلاو  تاجتنملا  عم  يل  رفوي  ليكو  ناك  اذا  ام  ىرن  فوسو  جاتحأ ، يتلا  عطقلا  ءارش  تنك  لاح 

ةركاذلا ىلإ 50 ٪ ،  لصي  يناث  ةكمس ،  رخآل  ضفخنم  لوأ  ةفيفخ ،   ٪ 100 ةدحاو ،  ةركاذ  يطعي  لاثملا ،  ليبس  ىلع  ًاعم ،  كامسألا  ةجمرب  ررقي  نم  كلذل  تايركذ ،  عبرأ  يف  ةيداعلا  كامسألا  يتأت  رمألا ،  ةيوستل  ةقيرط  كانه  ةيداع ،  ةكمس  ىلإ  تبهذ  اذإ  ...ترتخا  عون  ىلع  دمتعي  انكمم  كلذ  ناك  اذإ  رادجلا  ىلإ  بهذيو  كلذ  نم  رغصأ  ودبي  هنكل  يف ، تعضو  تنك  دحاو  لثم  معن ، ينعأ  نأ  ءارش  .يناثلا  ءزجلا 
لوقأ نأ  عيطتسأ  ينعأ  ادج ، ةميظع  ةركف  يه  ةيحت  لوبق  يف ٪30 .  كامسألا  عيمج  حبصي  عبارلاو  لاثملا ،  ليبس  ىلع  كلذ ،  سكعت  ةثلاثلا   fav1 ءوض يف  نوكي   zone1 ةعطق يدلو   ) مائولا نم  رمأ  هيطعي  يننإف ال  اذلو  .ارج  ملهو  نوكي ٪50   2 ةقطنملا يفو  يف ٪10   RF) نأ  fav1 ىلإ لسري  هناو  لوقي   Demirin. عضأ 600 ث نكلو  ةءاضإلا ، عم  ةلكشم  دجوت  نأ ال  لمأنو  احيحص ، اذه  ناك  اذإ  حيحص ؟ يمهف  له 

dimrin يل ثدحيس  ام  مكل  لوقأ  انأو  رمت  انأو  هيلع  عطق  تنك ال  ةيفاعلا ، لاجرلا  كيطعي  ىلع ):  لوصحلل  ، East2530-11-2011. 05:00 يتايحت لبقت  ةحارلا  لئاسو  عيمج  يف  ماجسنالاب  ةلص  هل  ولح  عبطلابو  ديعب  وهو  شرق  لك  هيف  قفني  نأ  قحتسي  عوضوملا  ةحارصبو  تيبثتلا  دعب  رميدلل  ةروص  يهو  ًءاسم ،  Marauder2801-12-2011، 11:48 AMEast25 10:01 مهل ةحاتملا  عاونألا  نع  مهتلأس  رهظلا  دعب 
دوجو مدع  عم  ءادوس  ةقطنم  نم 4  نوكيس  هنأ  ودبي  نآلا  ءيش  لك  ىلع  ةرطيسلاو  قيقش  نم  ماجسنالا  ذاختاو  لماك 500  هالعأ ) ةدحتملا  ةكلمملا  نم   ) لاير يف 1800  زواجتو  عبرم  نود  عبرم  رعس  سفن  يف  ترظنو  هللاو  هللا  تلق  يننأ  هللا  تلق  نينوزلل  لاير  نم 3860  برقي  ام  كل  تلق  مصخ  يف  يل  مهل  تبسح  انأ  تلق  سكيبو  ةيئانلا  نأ  بجي  تلق  رعسلا  نع  تلأس  نوز ، طقف 2  كانه  اولاق  رعس  مكو 
ىرنس بيكرتو  انيدل  دحاو  لثم  وه  ءابرهكلا 240  نأل  ةمقلا  ىلع  عقوملا  نع  ديعب   marauder2803-12-2011 08:12 ةيئانلا و نأ  بجي  تلق  رعسلا  نع  تلأس  نوز ، طقف 2  كانه  اولاق  رعس  مكو  مهل  ةحاتملا  عاونأ  نع  مهتلأسو  صصختم  يف  ءوضلا  ناكم  تررم  عقاولا  يف  رعسلا BEX ح  عبرم  كيش  ىلع  تلصحو  هللاو  هلل  تلق  يننأ  هلل  تلق  نينوزلل  لاير  نم 3860  برقي  ام  تلق  مصخ  يف  اهبسحأ  انأ  نأ  تلق 
مكل يفخأ  انأ ال  كلذل  اريثك  صخرأ  ةكلمملا  جراخ  نم  هئارشل  نكلو  ءيش  يأ  صخش ال  لجأ  نم  مكل  هللا  كرابيو  داع ،  هنا  ىرن  فوس  دادعإلاو  انيدل ،  دحاو  لثم  ءابرهكلا 240  نأل  ةمقلا ، ىلع  عقوملا  نع  ديعب  دوجو  مدع  عم  ءادوس  قطانم  نوكيس 4  هنأ  ودبي  نآلا  ءيش  لك  ىلع  ةرطيسلاو  قيقش  مائولا  ىلع  تلوتساو  لماك 500  هالعأ ) ةدحتملا  ةكلمملا  نم   ) لاير ةدمل 1800  متك  ةداعإو  عبرم  نود  علخ  هسفن 
عيمجلل ظحلا  يزيزع  ىرخأ  ةرم  اليزج  اركش  بسنألا  ءيشلا  وه  جراخلا  نم  ءارش  ةداعو  ةءاضإلا ، ةكرش  عم  قطانملا  يف 2  عنامت  ةليقثلا ال  رعشيو  لاير  قطانم و3000  ثالث   mlaaaka303-12-2011، 02:08 ةليقثلا ال رعشيو  لاير  نوز و 3000  ةعبرأ  كيلع  يفخأ  انأو ال  ريثكب ،  صخرأ  وه  ةكلمملا  جراخ  نم  هئارش  بناج  ىلإ  ةديج ،  صاخلا  لاملا  ىلع  ةيفاعلا  كيطعتل  كل  هللا  كرابو  كيلع  ملاعلا  نوكي  فوسو 

ذخأ انأ  لثم  ودبأ  ةدحاو !! ةفرغل  طقف  همدختسأ  فوسو  طقف  لاير  لباقم 3000  رميدلا  دلو  لك  يزيزع  ىرخأ  ةرم  بسنألا  ركشلا  جراخلا  نم  ءارش  ةداعو  ةءاضإلا ،  ةكرش  عم  قطانملا  يف 2  عنامت   Demirin كل تلصح  دحاو  لثم   Pr'mot IR ؟ كلذ نم  رثكأ  وه  مك  نكلو  رئاتسلا ، ىلع  ةرطيس  كانه  نكي  مل  اذإ  ...عارصلا  يف  ببست  نأ  يل  ناك  ول  ىتح  اذه ،  لثم  زاهج  نم  يل  ةبسنلاب  لضفأ  دهاشم  ذاختاو 4 
ذخأ انأ  لثم  ودبأ  ةدحاو !! ةفرغل  طقف  همدختسأسو  لاير  لباقم 3000  نكلو  ءوضلل ، ضفاخ  يرتشأ  يننأ  اهرعس  ينعي  مك  ىرأ  نأ  تدرأ  يننكل  .رونلا  تبثي  ام  وه  اذهو  يجراخ  رتشم  يننأل  اهب  ظافتحالا  ىلإ  جاتحأ  نل  نيتلاحلا ، اتلك  يفو  اهراعسأ ؟ تيأر  له   Demirin كل تلصح  دحاو  لثم   Pr'mot IR نكي مل  اذإ  ...عارصلا  يف  ببست  نأ  يل  ناك  ول  ىتح  اذه ،  لثم  زاهج  نم  يل  ةبسنلاب  لضفأ  دهاشم  ذاختاو 4 

 ، ةدحاو ةرم  ةزاتمم  طباوضلاو  ربكأ ،  تايركذلاو  لوطأ  سلجي  ستاو  ليوطلا ،  ىدملا  ىلع  كل  ةبسنلاب  لضفأ  لكشب  ءارقلا  ذاختا  يه  يتحيصن  كلذل  تازيملاو ،  تافصاوملا  هيدل  جذومن  لك  وه  ام  اهرعس ،  ةلكشم  ىدم  ىرأ  نأ  دوأ  نكلو  .رونلا  تبثي  ام  وه  اذهو  يجراخ  رتشم  يننأل  اهب  ظافتحالا  ىلإ  جاتحأ  نل  نيتلاحلا ، اتلك  يفو  اهراعسأ ؟ تيأر  له  كلذ ؟ نم  رثكأ  وه  مك  نكلو  رئاتسلا ، ىلع  ةرطيس  كانه 
بحت امك  قطانملا ، ىلإ  ميسقتلا  اذه  عيزوت  متي  فيكو  يجراخ  باب  لاثملا ، ليبس  ىلع  دحاو ، ةرارمل  ةدحاو  ةفرغ  يف  نينثا  تكرتو  ةعبرم  ةقطنم  تذخأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  اذإ ، .ةفرغلل  طقف  حبصي  طورش  كانه  سيلو   mlakaa305-12-2011، 15:25 زاتمم مكحتلاو  ربكأ ، تايركذلاو  هالعأ ، سلجي  طاو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  كل  ةبسنلاب  لضفأ  ءارقلا  ذخأي  يتحيصن  كلذل  تازيملاو ، تافصاوملا  هيدل  جذومن  لك 
كحنمي ةيفاعلا  بحت  امك  ميسقتلا ، اذه  عيزوت  متي  فيكو  يجراخلا  بابلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  دحاو ، رملل  دحاوو  ةفرغلا  يف  نينثا  كرتو  ةعبرم  ةقطنم  تذخأ  تنك  لاثملا ، ليبس  ىلع  اذإ ، .ةفرغلل  ديحولا  دادعإلا  حبصيو  ةدحاو ، ةرم   AP حيباصم اهدلاو  تركذ ، امك  نوز ، بلط 4  .تقولا  لبق  يتأي  نلف  اهتلأس  اذإ  هنأل  قطانم ، عبرأ  ةيديدحلا  مهبناوج  نم  بلطأ  مويلا  ءوضلا  ناكم  ررمأ  انأ  .هللا  ليلدو  كروش  .ردنب 

؟ هيلع لوصحلا  هنكمي  ملع  ام  صخش  ىدل  له  .ءابرهكلا  نزاخم  يف  اهدجأ  مل  يننأل  ديدحلا  مهيدل  ناك  اذإ  ام  ًاضيأ  ىرأو  .يئاهنلا  ميمصتلل  اقفو  ةيفخم  ءوض  وأ  ءوض  رادجلاو  جردلل  ضرألا  ءوض  سولجلا ) مسقو  ةشاشلا  ىلع  مسقلا   ) دوسألا فقسلا   mlakaa306-12-2011, 08:36. يف قحلا  عبرم  تيرتشا  سمألاب   Luthorn Grafik عم اناجم  يتأي  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .يميم  يف  ءوضلا  يئاصخأ  نم  نيعلا 3104 
عيبلل هارت  قودنصلاو  كلذ  لجأ  نم  تنك  اذإ  .قلخل  ةذفان  وه  يدلاو  نآلاو  مث  يبيج ، يف  زاهج  يدل  نكلو  زاهجلا ،  :p يتأي جذومن  ىلع  هارتشا  يذلا  يناطيربلا  عقوملا  نأ  نآلا  ت  الاير صصختم ل3  يف  نزخم  يف  هنأ  تدجو  ةيكيرمألا  عبرم   CE 230v ريغ كانهو   CE 220 ءابرهكلا ملاعلا  ةيقب  نأ  عون  v-240v كانه نكي  مل  اذإ  ينعأ  تانايبلا  نم  اذه  لكو  ةقطنم  لكل  رثكأ  يطعيو   CE حيباصملا عم  لعافتلا  عيطتسأ 
اركش عسوتلا ) نأ  دونو  ريبك  وه  باون  قطانم و 4  نيب 3  يرعسلا  قرفلا  نكلو  ىلإ 3 ، ةجاحب  انأ   ) ءارش يونأ  نوز  دياز  اهلعجو  اضيأ  كلذ  ىلع  ةيجراخلا   Marauder2806-12-2011، 11:25 طقف دحاو  نوز  صيصخت  مزتعأو  نكامأ ، ةدعل  دحاو  زاهج  مادختسا  كنكمي  احضاو ، تنك  امكو  وبأ 4  ةقطنم  ذخأي  نأ  زاهجلا  نم  بلطأ  امدنع  مأ ، تاموسرلاب ، دعسأل  بيرق  انأ  هللا ، ءاش  نإو  ناديم ، اي  كل  كوربم  ريخلا ، ءاسم 
اهنأ نورتل  نورتل  نورتل  ةيداعلا  حيتافملا  نم  نينثاو  ينومرحلا --  عم  اضيأ  هيلع  ةرطيسلا  عيطتسأو  ينمزلا ،  لودجلا  يف  تلمع  يلاومأ  سأر  ىلع  تيرتشا  دحاو  لثم  حاتفم  ونوم --  عم  هيلع  ةرطيسلا  عيطتسأو  تاموسرلا  ىلإ  ةطوبرم  حاتفم  ةءاضإلا --  حيتافم  اهيدل 4  نوكيس  خبطملا  حرسملا  ةفرغو  ةعاقو  تارمملا  لثم  ةقشلا  يف  ةحوتفملا  تاحاسملا  ىلع  ةقطنملا  ةيقب  عيزوت  متيو  حرسملا ، ةفرغ  يف 

يفكي 400 ام  انأ  نكلو  مهنع ، ريثكلا  فرعأ  انأو ال  هالعأ  لودجلا  يف  جذامنلا  نيب  قرفلا  ءيضت  يتاسلج  مظعمو  ةءاضإلا  بحأ  انأ ال  اذه  لثم  نم  عون  انأو  ةفرغلا ، يف  ةيسيئرلا  ءاوضألا  فاقيإو  ىلع  لوحتت   W عيمجل اديعس  اظحو  يف  انكراش  كعم ، تدرو  تاثيدحت  يأ  امومع  ةقطنملا ، ىلع   coffin10-12-2011، 08:49 لك عم  صاخ  ىدتنم  .........ليمجلا  ىدتنملا  اذهل  ركشلا  لك  تاكربو  هللا  ةمحرلا  ىلع  ملاعلا 
يخأ : Marauder28 ( Yalai benefitme قوف ءاوضأو  ءاوضأ  ايرثلا -   ) ًالصفنم ًاحاتفم  دعقم  لك  مدختسي  له  - 1 يه : يتاراسفتسا  .........اهمادختسا  بحأ  ةريبكلا  ةشاشلا  سأر  ىلع  ناحابصم  كانهو  حاتفملا ،  اذه  لثم  مادختسال  اهفقسل  ايرثلا  كانهو  حاتفملا ، ) اذه  لثم  مادختسا  بحأ   ) ءاوضأ حيباصملا  ىلإ  لزني  صجلا  اهناو  مليفلل ،  ةديدج 5'4  ةفرغ  ةزهجم  سلجأ  لوطلاب :  امدقم  ينفسؤيو  ليصفتلاب ، 
ةربخلا يوذ  نم  يننأل  هئارشل  بهذأ  انأو  ًاطبار  ينيطعي  نيعم  عون  ينيرت  نأ  كنكمي  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  انل  ةفورعم  دقتعأ 4'4  حيتافملا ...  قودنص  عض  .حيتافم 2 - ينعي 3  ةشاشلا ) . Marauder2811-12-2011، 08:00 يخأ لك  عم  صاخ  ىدتنم  .............................ليمجلا  ىدتنملا  اذهل  مكل  ركشلا  لك  تاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  وه  ملاعلا  : Marauder28 ( Yalai benefitme ينفسؤيو ليصفتلاب ، 

دقتعأ 4'4 حيتافملا ...  قودنص  عض  .حيتافم 2 - ينعي 3  ةشاشلا ) قوف  ءاوضأو  ءاوضأ  ايرثلا -   ) ًالصفنم ًاحاتفم  دعقم  لك  مدختسي  له  - 1 يه : يتاراسفتسا  .........اهمادختسا  بحأ  ةريبكلا  ةشاشلا  سأر  ىلع  ناحابصم  كانهو  حاتفملا ،  اذه  لثم  مادختسال  اهفقسل  ايرثلا  كانهو  حاتفملا ، ) اذه  لثم  مادختسا  بحأ   ) ءاوضأ حيباصملا  ىلإ  لزني  صجلا  اهناو  مليفلل ،  ةديدج 5'4  ةفرغ  ةزهجم  سلجأ  لوطلاب :  امدقم 
نم 2 رثكأ  بوكر  كنكمي  عبرملا ال  اذهو  عبرملا 4'4 ، يف  بوكر  تارمدم  ثالث  اهنأ  نيبتو  قئارح  ةثالث  كيدل  ىدتنملا  ءوض  كيدل  ةمحرلاو  مالسلاو  .ةربخلا  يوذ  نم  يننأل  هئارشل  بهذأ  انأو  ًاطبار  ينيطعي  نيعم  عون  ينيرت  نأ  كنكمي  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  انل  ةفورعم   dimers تنك وأ  ضعبلا  اهضعب  يف  مكحتلا  كنكمي  دحاو  حاتفم  ىلع  ءوضلا  طيلست  عم  ةءاضإلا  ايرثلا  مادختسال  كيدل  نأ  فرعأ  ام  ردقب 
انه ةلصو  يداع  حاتفم  قالطإل  تارايخلا  نم  ةدحاو  اهنا  كل  ةبسنلاب  مهملاو  يرورضلا  نم  هنأ  ىرن  طقف  دحاو  صصختلاو  ةميدلا  ةركف  نود  نم  لعفت   ( sr_1_17?ie=UTF8&amp;qid=1323582585&amp;sr=8-17) انه  ) ةلصو تيرتشا  ءيشلا  سفن  اهناو   sr_1_18?ie=UTF8&amp;qid=1323582735&amp;sr=8-18) 4 ىرخأ ةرم  عبرم  بهذت  ولحلا  يدل  سيل  هالعأ ، دحاو  وه  امك  تارم  رهظت 3  تنك  اذإو 
انه الامج  رثكأ  ةلصو  كيطعتو  اذه  لثم  ءاطغ  نييعت  كنكمي  ثيحب  اهنزول  ةلواحم  يف  قباسلا  عبرملا  راوجب  عبرم  تيبثتب  تمق  لاح  يفو  انه  انه  طبارلا  انه  رظنا  ةيضقلا  ةيطغت  ىسنن  رادجلا ال  ىلع  رثؤي  اهيطعي ال  هللاو  ةغابصلاو  لمرلا  ضعب  عمو  هبكرتو  قودنصلا  راوجب  ةطيسب  ةقطنم  رسكت  ةطيسبلا  ةلأسملا  تارم ، ةدايقلا 3  كنكمي  كلذل  دوجوملا ، قودنصلا  بناجب  ?sr_1_3 ) و2 

ie=UTF8&amp;qid=1323583184&amp;sr=8-3) انه ةلصو  نورت  امك  رميد  مدختسيو 2  مقر 4  لقح 4  ىلع  تيبثتو  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  نوزامألا  نم  تلوف  ءابرهكلا 220  ماظن  ىلع  لمعيو  رخآ ، رايخ  كانه   ( sr_1_42?ie=UTF8&amp;qid=1323587558&amp;sr=8-42) ظحلا  Janooobe11-12-2011، 11:20 AMIs ايلحم حاتم  جتنملا  ?????? mlakaa311-12-2011، 01:50 PM حاتم جتنملا 
نم هجارخإل  رعسلا  نم  ةفلكت  رثكأ  فاقيإو  نع  ينغو  اهميلست ،  ىلع  لصحت  نأ  نكمي  يتلا  ةريبكلا  كتيرق  طقف  مهيدل  ةريغص  هاوفأ  مهيدل  سيل  نكلو  صصختم  عراش  يف  هءيضي  مهليكو  ايلحم ??????  coffin11-12-2011 ، 04:37 نم مكل  ركشلا  لك  دقتعأ ) ام  ىلع   ) عيمجلا ةدافإو  تنك  امك  كب  صاخلا  عوضوملا  ةعباتم  عيمجلل  نكمي  نكلو  عوضوملا ، اذه  قدت  نأ  نكمي  عيمجلا  كيخأ  درو  مكدر  ةعرسل  اركش 
انل بوكر  يكريمألا ال  نأ  ينعي  كلذ  نم  لعجي  ةيناطيربلا 220 ) ملعأ  انأو   ) فلتخم اهلكش  نأل  اكيرمأ  نوزامألا  وأ  نوزامألا  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  ةدوجوملا  كلت  نيب  قرفلا  وه  امو  قحلا  ةحارلا  عم  كلذ  يف  بوكر  عيطتسأ  قيدانص 4'4  نم 3  رثكأ  يدل  فوخلا  مدع  ثيح   coffin11-12-2011، 04:49 PMDarling نم دحاو  وه  اذهو  يف /  تعضو  تنك  يتلا  طباورلا  حفصت  انأ  امنيب  نكلو  ...........كل  تددم  يننأ  فسآ 
انه طبارلا  يداعلا  ةبعل  ةيسيئرلا  تارايخلا   ( sr_1_17?ie=UTF8&amp;qid=1323582585&amp;sr=8-17) انه ةلصو  تيرتشا  يذلا  ءيشلا  سفن  اهناو   ( sr_1_18?ie=UTF8&amp;qid=1323582735&amp;sr=8-18) صخرأ لوأ  عقوتأ  تنك  ينعأ ، لوألا ....  نم  صخرأ  دعب ) نع  مكحتلا  زاهج  هيدل  يذلا   ) تيرتشا دق  تنك  دحاو  نأو  ةصاخ  امهنيب ????????????  قرفلا  وه  امو   Marauder2811-12-2011،

05:24، 4 قيدانص 4 *  نم 3  رثكأ  يدل  نأ  ينعي  ال  ةيناطيربلا 220 ) نأ  ملعأ  انأو   ) ةفلتخم ودبت  اهنأل  ةيكيرمألا  وأ  ايناطيرب  نوزامألا  نيب  قرفلاو  ةبسانملا  ةحارلا  عم  كلذ  يف  بوكر  يننكمي   4 قيدانص 3 4 * نم 3  رثكأ  يدل  فوخلا  مدع  نم  يبلق  نم  رظن  ةهجو  نم  كل  ركشلا  لك  دقتعأ )  ) عيمجلا ةدافإو  كلثم  هعوضوم  ةعباتم  عيمجلل  نكمي  نكلو  اعوضوم ، لزني  نأ  عيمجلل  نكمي  يخأ ، مكدرو ، مكدر  ةعرسل  اركش 
قرفلا نم  رثكأ  تسيل  امهنيب  تافالتخالا  نأ  لوقلا  كنكمي   ، 4 يتأي 4 *  نيذلا  نييناطيربلا  سكع  ىلع   2  * مجح 4 يتأي  تظحال  امك  يكيرمألا  ماظنلاو  تلوف ،  110  - ءابرهكلا 220 ماظن  مركتت  امك  اكيرمأو  ايناطيرب  ماظن  نيب  يقيقحلا  قرفلا  ةديجلا  تاملكلا  هذهل  كل  هللا  كراب  ةيناطيربلا 220 ) نأ  ملعأ  انأو   ) ةفلتخم ودبت  اهنأل  ةيكيرمألا  وأ  ايناطيرب  نوزامألا  نيب  قرفلا  ةبسانملا  ةحارلا  عم  كلذ  يف  بوكر  عيطتسأ 

نيب  damir دحاو قوف   Primuth نأ دحاو  نأ  تظحال  اذإ  نود  يناثلاو   Permot 2 يناثلاو طقف  دحاو  ترمد   damer ، امبر هنأل  ةكلمملا  جراخ  هلأست  تنك  املاطو  ءارش  يف  عرستت  ثيحب ال   Пототтон а а аааааааааааааааааааааааа , я советую вам прочитать и увидеть различия через спецификации, упомянутые для каждого эсминца, и я бы посоветовал вам увидеть
предыдущие ответы и дискуссии в теме, потому что это принесет пользу вам много и увидеть этот сайт я купил у него товар и быстрый сайт сайт نأل ريثكلا ، لأسنو  ةينقتلا  هذه  مادختسا  يغبني  دحاو ال  ينعي  ةءاضإلا  نم  ريثكلا  يدل  ناك  ول  ىتح  يدل ، ةفرغ  لكل  دحاو  ريمدت  طقف  مدختست  فوس  نع  ائيش  لوقأ  نأ  دوأ  يناطيربلا  عقوملا  عبطلاب  انه (  طبار  يطعيس  نومضملا  هللاو 
07:38 ، 2011-12-12 تيباوتلا يف  ددرتت  ال  بلط ، وأ  لاؤس  يأ  زاهجلا  نم  ىأرم  ىلع  ءيش  يأ  وأ  قالطإلا  ىلع  ةفرغلا  تلخد  ول  ىتح  ءيش ، يأ  سمل  نود  ءاوضألا  لمعت  ةفرغلا  لخدت  امدنع  ينعأ  ةكرحلاب  روعشلا  ةفرغلا ، يف  ءاوضألاب  ةلوغشم  ةميدقلا  ةديدجلا  تادعملاو  ةمظنألا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  : 4 6 ةسداسلا : ةساحلا  وأ  فيفخلا  توصلا  يف  مكحتيو  يتأيس  ام  صخش  ادغ   PM ىلإ بهذأ  امك  يل  اركشلا 
كل اركشو  تلوف ) وه 220  يدلب  ءابرهكلا  نأ  ةصاخ   ) ةيطغت مهنم  تاتبثملا  ضعب  بناجب  نينثا  بوكر  ينعأ  عبرم 4'4  ىلع  هتيبثتو  يكيرمأ  ءارش  عيطتسأ  لأسأ  نأ  تببحأ  مهنم  ةركف  تذخأو  ةصصختملا  عراشلا  يف  مهليكو  ىلإ  تبهذو  نيعوبسأ  نوضغ  يف  ضايرلا  لفسأ   Marauder2813-12-201، 09:04 AMAll مهليكو ىلإ  تبهذو  نيعوبسأ  نوضغ  يف  ضايرلا  لوزنلا  انأو  مكل  اركش  ىلع  كل  اركش  اركش 
اظح مهيدل  دربلا  نوزامألا ال  يف  وه  ءاطغلاو  لكاشم  يأ  نود  نكمي 4 ال 4  يكيرمأ  عون  بوكر  كنكمي  معن  ةفلكم  نع  وفعلل  اركشو  تلوف ) يدلب 220  ءابرهكلا  نأ  ةصاخ   ) ةيطغت اهنم  دادعإلا  ضعب  بناجب  نينثا  بوكر  ينعي  عبرم 4'4  ىلع  هتيبثتو  يكيرمأ  ءارش  يننكمي  بلطأ  نأ  تببحأ  مهنم  ةركف  تذخأو  عراشلا  صصختم  ىلع   coffin13-12-2011، 01:21 PMreceive لأسن نأ  ىلع  لصحأ  يل  لمح  ىجريو 
يل لمح  ىجريو  ىلع  لوصحلل  يل  ةبسنلاب  ةبسانم  وه  دحاو  وه  يذلاو  امهنيب  قرفلا  ام  كلذ ، دعبو  رفانتلا  نم  نيعون  تدجو  دقلو  نوزامألا   pd_luc_sim_02_02_t_lh pd_cp_hi_4 mlaka313-12-2011، 02:12 PM يل لمح  ءاجرلاو  ابحرم  لوقأ  نأ  يل  ةبسنلاب  ةبسانم  وه  دحاو  وه  يذلاو  امهنيب  قرفلا  وه  امو  راعلا  نم  نيعون  تدجوو  نوزامألا  لأسأ  نأ  ديرأ  يل ، لمحت  نأ  وجرأو  لوصحلا 

pd_luc_sim_02_02_t_lh pd_cp_hi_4 ةيكيرمألا نوزامألا  يف  تطبه  يذلا  يكيرمألا  وأ  نميألا  عبرملا  ىلع  ( 5'5  ) يبوروألا عبرملاو  ( 5'10  ) يكيرمألا عبرملا  نيب  قرفلا  نأ  كل  رهظت  يتلا  ةفافشلا  روصلا  نم  قيدانص  عيمجو  ةيناطيربلا ، لثم  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ماظنلاو  تقولا ، مظعم  .كانه  ىلإ  بهذت  اهنأ  نم  دكأت  .ةليطتسم  ةيكيرمألا  وه  كانه  اهل  روص  تعضو  تنك  نأ   Amazon.com عيمج
يف رهظت  يتلا  تلوف  نم 220  ءابرهكلاو  نيميلا  ىلع  دحاو  لثم  وه  عبرم  ناك  اذإ  رهظت  ام  وه  اذه  لكشلا  ليطتسم  يكيرمأو  ءابرهك  كيدل 110  ًاذإ  .تلوف  عيمجو 110  ( 8'10  ) ةيكيرمألا فايلألا  تاليطتسم   Amazon.co.uk مساو ةيناطيربلا   Moel Lutron ةيفاعلا كيطعت   05:36 ، 2011-12-13 ةيحت توباتلا  كل  رهظتو  كلذ  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  درجم  اينار ،  Cooper.. مويلا ءوضلا  ناكم  ررمأ  انأ  .هللا  ليلدو  كروش 
ينيم هيلع  لصحت  ام  اذه  هيلع ؟ لوصحلا  هنكمي  ملع  ام  صخش  ىدل  له  .ءابرهكلا  نزاخم  يف  هدجأ  مل  دحاو  نبال  يديدح  بناج  مهيدل  ناك  اذإ  ام  ًاضيأ  ىرأو  .يئاهنلا  ميمصتلل  اقفو  ةيفخم  ءوض  وأ  ءوض  رادجلاو  جردلل  ضرألا  ءوض  سولجلا ) مسقو  ةشاشلا  ىلع  مسقلا   ) دوسألا فقسلا  حيباصم  اهدلاو  تركذ ، امك  نوز ، بلط 4  .تقولا  لبق  يتأي  نلف  اهتلأس  اذإ  هنأل  قطانم ، عبرأ  ةيديدحلا  مهبناوج  نم  بلطأ 

نم هنم  ءارشل  ريسفت  وه  اذهو  رعسلا   A-W: coffin13-12-2011, 05:38 اطاحم تنك  نأ  عوضوملا  خألا  نم  فلؤملا  كنذإ  دعب   aviash يذلا يكيرمألا  وأ  نميألا  قودنصلا  ىلع  ( 5'5  ) يبوروألا قودنصلاو  ( 5'10  ) يكيرمألا عبرملا  نيب  قرفلا  نأ  كل  رهظت  يتلا  ةفافشلا  روصلا  قيدانص  لك  يناطيربلا ، لثم  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ماظنلا  تقولا ، مظعم  .كانه  ىلإ  بهذت  اهنأ  نم  دكأت  ةليطتسم ..  ةيكيرمألا 
اكيرمأ نوزامأ  يف  هب  تطبه   Amazon.com يف ىرت  اذام  كلذ  تلوف ، يه 220  ءابرهكلاو  نيميلا ، ىلع  ةدحاو  لثم  اهتحاسم  تناك  اذإ  ىرت  نأ  كنكمي  ام  اذه  لكشلا  ليطتسم  يكيرمأو  ءابرهك  كيدل 110  ًاذإ  تلوف .  ءابرهكلا 110  عيمجو  ( 8'10  ) ةيكيرمألا فايلألا  تاليطتسم  عيمج   Amazon.co.uk مساو ةيناطيربلا   Moel Lutron ةيناطيربلا نم 4'4  عبرم  يدلب  نأل  فئاخ  انأو  اذه ، ةيحت  كل  يتأتو  ثحبلا  وه  اينار 

07:28 نس 2012-03-06 ، طقف  رز  ةبرهكو 220  مقرو 6   AMOK سيئر انيدل   Lutron ةرطيسلا يدلاو  كلذ ، نم  مهألا  .يل  ةروشملا  نأ  بحأ  انأو  ةراتسلاو  ءوضلل  دعب ؟ نع  مكحتلا  درجم  وأ  داب  عم  اهترادإ  يننكمي  ةءاضإلا  مكحتلا   balktions مكل اركشو   Marauder2806-03-2012، 08:15 AMOk سيئر انيدل   Lutron بحأ انأو  ةراتسلاو  ءوضلل  دعب ؟ نع  روهظلا  وأ  داب  عم  كلذ  يف  مكحتلا  يننكمي  ةءاضإلا  مكحتلا 
ًايكلسال لمعت  ةيطارقميدلا  هذه  عاونأ  يف  ككايح  هللا  ًاركشو  تاءادنلا  يف  مكحتي  يدلاو  نأ  كلذ  نم  مهألاو  .يل  ةروشملا  نأ   ( nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=lutron#/ref=nb_sb_ss_i_0_17?url=search-alias%3Daps&amp;field-

keywords=lutron+dimmer+wireless&amp;sprefix=lutron+dimmer+wir%2Caps%2C395&amp;rh=i%3Aaps%2Ck%3Alutron+dimmer+wireless) لأست نأ  كنكمي  نكلو  لبق ، نم  كلذ  لواحت  تنك ال  زودنيو  لوح  كلذ  ةلواحمل  ةصرف  كيدل  نأ  نم  دكأتم  رجتملا  يف  ةلواحم  يرتشت  نأ  لبقو  توبورلا  ةمظنأ  نم  اهريغو  ةكرشلا  بلطتو  نوف  يا  لثم  ةيكذلا ، ةزهجألاب  عاونألا  هذه  يف  مكحتلا  نكمي 
عم قباس  تقو  يف  اهانشقان  يتلا  تاموسرلا  لثم  يزكرملا  مكحتلا  زاهج  ىلإ  جاتحت  دق  نم  يرتشت  رجاتملا  باحصأ  كلذ  نع   lucifersama22-03-2012 ، 08:09 يخأ احابص   Mrauder28 ءوض مزتعتو  لزنملا ، زيهجتل  أدبي  ذاقنإ  يف  لمألا   lutron نيذلا ينحصنت  نأ  كنكمي  حيباصملل ، توبورلا ؟ عم  لمعلا  ءانثأ  تيرتشا  مكحت  ةدحو  مكنم ، بلطأ  نأ  دوأ  نكلو  يكيرمأ ، عم  بهذأ  نأ  تررق  .ةءاضإلا  نيجولاهلاو 

answerhalogen، ةلاطإ ىلع  فسآ  انأو  هيلع ؟ رطيستو  زاهجلا  ىرت  فيك  ريخألا ، لاؤسلا  .لمأن  نأ  يونأ  جعزم ، ناك  اذإ  . Marauder2822-03-2012, 11:29 Mrauder28 ةءاضإلا ىلع  وانو  لزنملا , زيهجت  عم  ذاقنإلا  أدبي  نأ  لمأن   Lutron ايكلسال لمعي  ممغلا  اذه  عاونأ  يف  عم  لمعلا  ءانثأ  ىرتشا  تنك  مكحت  ةدحو  مكنم  بلطأ  نأ  دوأ  نكلو  يكيرمأ ، عم  بهذأ  نأ  تررق  .نيجولاهلا  ةءاضإلاو   ( nb_sb_noss?
url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=lutron#/ref=nb_sb_ss_i_0_17?url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=lutron+dimmer+wireless&amp;sprefix=lutron+dimmer+wir%2Caps%2C395&amp;rh=i%3Aaps%2Ck%3Alutron+dimmer+wireless) ، حيباصملل ديوردنأ  ةمظنأ  نم  اهريغو  داب  يآ  نوف ، يا  لثم  ةيكذلا  ةزهجألا  لبق  نم  عاونألا  هذه  يف  مكحتلا  نكمي 
47981 حيباصم  ... ( تحت  ةروصلا  لثم  نيجولاهلا (  حيباصم  دجت  فوس  ةءاضإلا  نزاخم  يأ  يف  هيلع ؟ رطيستو  زاهجلا  ىرت  فيك  ريخألا ، لاؤسلا  .لمآ  نأ  يونأ  ثدح ل ، ام  نجلهملا  نيجولاهلا  بيجتسأ  ثيح  ينحصنت  نأ  كنكمي  l47981l0l49168l1l1l1l1l0l0l0l0l0ll0l l1l0.llsin.) اذه عم  لمعت  اذإو dimer ال  يداعلا  اهحاتفم  مادختسا  كلذل  ةءاضإلا  ةوق  لبق  نم  طقف  لمعي  هنأل  طقف  صصخم  هنأل  ريمدت  يأ  وأ 
47981 تنسرولفلا ... (  ىلع  تفاخلا  بكري  صخش  دجوي  هنأ ال  تظحال  l47981l0l49168l1l1l1l1l0l0l0l0l0ll0l l1l0.llsin.) نع القن  تاباجإلا ، ألمي  هللا  .ةلاطإ  ىلع  فسآ  انأو   lucifersama24-03-2012، 09:41 AMA يخأ ةباجتسال  اركش   Mrauder28 ةءاضإلا ىلع  وانو  لزنملا ، زيهجت  عم  ذاقنالا  تأدب  نأ  لمأن   lutron مكحت ةدحو  مكنم ، بلطأ  نأ  دوأ  نكلو  يكيرمأ ، عم  بهذأ  نأ  تررق  .نيجولاهلا  ةءاضإلاو 

نيذلا ينحصنت  نأ  كنكمي  حيباصملل ، توبورلا ؟ عم  لمعلا  ءانثأ  تيرتشا   answerhalogen، ليبس ىلع  .ديقعتلاو  ماظنلل  اعبت  فلتخت  ةفلكتلاو  تاكرشلا  نم  ديدعلا  نم  جمارب  عم  زاهجل  رماوأ  لاسرإ  قيرط  نع  مكحتلاو  زاهجلا  ةفاضإ  الوأ  رايخ  نم  رثكأ  يف  تاريغتلاو  نوف  يا  لبق  نم  ةباقرلا  ةلأسم  ىلع  .ةلاطإ  ىلع  فسآ  انأو  هيلع ؟ رطيستو  زاهجلا  ىرت  فيك  ريخألا ، لاؤسلا  .لمأن  نأ  يونأ  جعزم ، ناك  اذإ 
زاهجلا اذه  عم  اهتيوست  كنكمي  طقف ،  ةءاضإلا  ىلع  ةرطيسلل  ودبي  ام  ىلع  تنك  اذإ  لاثملا ،   sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1332585258&amp;sr=8-1 نم رثكأ  مهيدل  نورتويل  نئاكلا  املاط  ةرطيسلا  ىلع  ةردقلا  عم  اقبسم  ةزهجم  ءوض  راتخي  ةيناثلا  ةقيرطلا  .ىلعأ  ةفلكتلا  هذه  لك  عبطلاب  نكلو  ةءاضإلا ،  طقف  سيل  كلذل  رثكأ ،  مكحتلا  نوكي  نأ  نكمي  عبطلاب  اذه  لثم  جماربلا  نم  ديدعلا  هيدل  جمانربلاو 
ةمظنأ نم  جذامنلا  هذه  .دحاو  جذومن   RadioRA 2 ذخأت نزخم  يف  جمانربلا  اذه  ةرشابم  ةبقارمو  توبورلا  وأ  نوف  يا  لالخ  نم  امإ  جمانربلا  نوكي   lucifersama24-03-2012, 03:32 PM تامامحلا  ) لزنملا ةيقبو  مونلا  ةفرغل  ةيسايقلا  ديعبلا  نامكلا  دحاو  ةلصتملا ) ماعطلا  ةفرغ   ) سلجملا عيسوتل  يعيبط  دعب  نع  مكحتو  لل  دحاو  يكلسال  زاهجو  ليمحت  اليلق  لقأ  وه  يدلب  جذومن  نكلو  ةكراشملل , اركش 
فافز ةقشل  ةلوبقم  ءاوجأو  ءابرهكلا  ةفلكت  يف  ضفخو  ةمرتحم  ةكرش  لبق  نم  امرتحم  اريمدت  نوكيس  هسفن  تقولا  يفو  ةوارضبو ، اريثك  فيلاكتلا  نم  للقي  هنأ  رعشأ  نكلو  لماكتم ، ماظن  امومع  .دعب  نع  مكحت  زاهج  نود  تارمملاو )  ^_^ abu 04:36 ، 2012-04-06 سايلا  PMAbu امك رخآ  ءاطغ  مادختساب  ةيداعلا  عبرم  ىلع  رميدلا  كرحم  تنأ  ديلو   ox_sc_act_title_5?

ie=UTF8&amp;m=ATVPDKIKX0DER كيف هللا  كراب   East2506-04-2012, 05:26 PM - 05:28 يان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يان  وان -  يان   PM pm 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-00000-00000 00000 000000 000 0000 0000 000 0000
0000000000000000000000000000000000000 01:50 1 00 1 1 000 1400000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Приходя сильный15-05-2012, 02:27 PM Мой брат Али вы говорили о lutron компании для освещения, и я хотел бы добавить,
что есть вторая немецкая компания промышленности на Nasser Lighting Company и что приносит мне свое имя сейчас, и его качество отлично, и его цена почти половина стоимости lutron, который я хочу знать, есть разница между двумя компаниями, если вы знаете, что случилось с Насером, и вы приветствие maraderu2816-05-2012,
07:40 AM Мой брат Али вы говорили о lutron компании для освещения, и я хотел бы добавить, что есть вторая компания немецкой промышленности в Nasser Lighting Company и что приносит мне свое имя сейчас, и его качество отлично, и его цена почти половина стоимости lutron так что я хочу знать, есть разница между двумя
компаниями , если я знаю, что в компании Nasser я не знаю, компания, которую вы имеете в виду, если вы можете предоставить нам больше информации, в следующий период будет купить набор dimrat и вторые вещи из Literon, и если по вашим словам немецкая компания дешевле и отличное качество и сделать ту же цель, я могу
извлечь выгоду из его успеха ближайшие сильно17-05-2012 06:17 PM, God bless you, God, I don't know the company you are talking to, if you can provide us with more information, the next period will buy a set of dimrat and second things from Letteron, and if according to your words the German company cheaper and excellent quality and perform the
same purpose, I can use it good luck I will see it to you as soon as you hopefully as long as you bud Marauder2817-05-2012 ، 06:21 PM تيلاي زلم  يف  وهو  رصان ، ةكرش  يف  تدرو  عنصلا  ةيناملألا  ركريب )  ) ةيراجتلا ةمالعلا  مسا  ىلع  يخأ  قوتل  فسآ  : 11: ريصقت تنك  ام  يقلت  ءاسم   07:37 ، 2012-05-23 ةوقب ةمداقلا  : 11: لشفت تنك  ام  يقلت  درجمب  لمأن  تنك  تقو  برقأ  يف  كل  هارأ 

يلاغاي كتاربخ  نم  ةدافتسالا  لجأ  نم  مهنيب  لضفأ  وه  ام  انل  ىرنو  نورتول )  ) ةيراجتلا ةمالعلاب  ةنراقم  ةيراجتلا  ةمالعلا  هذه  نع  انل  رسفتسي   Marauder2826-05-2012، 10:30 AMExcuse نم ةدافتسالا  لجأ  نم  مهنيب  لضفألا  وه  ام  انل  ىرتو  نورتول )  ) ةيراجتلا ةمالعلاب  ةنراقم  ةيراجتلا  ةمالعلا  هذه  نع  انلأست  زلم ، وهو  رصان ، ةكرش  يف  تدرو  عنصلا  ةيناملألا  ركريب )  ) ةيراجتلا ةمالعلا  مسا  ىلع  يخأ  قوتل 
اهتاجتنم نأ  هفرعأ  ام  نكلو  اذه  ةكرشلا  تفرع  اذام  زيزعلا ، يهلإ  اي  كبراجت ،  Вы едете на оченааннаааа коророааааа، кроме ×

×ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа , если компания продает продукты,
установленные на больших может, что Беркер обычно упоминается упоминается نم ىوتسملا  سفن  ابيرقتو  يداعلا  ليغشتلا  ليدبتلاو  ترمد  ةيعيبط  يه  تلواح  وأ  تيأر  دق  تنك  يتلا  تاجتنملاو  هتدوج ، يف   pansonic. . 10:22 ..يت 2012-05-26 ,  PM 1000000 000 000 000 000
خألا 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دعب ؟ نع  مكحتلا  زاهج  عم  عارصلا  ةلكشم  لح  اننكمي  فيك  ةروصلا ،  يف  يتلا  كلت  لثم  ًاولح  ناك  ول  ىتح  اهمجح ؟ ام  يبوروأ ؟ ةروصلا  يف  قودنصلا  له  ال  ال ، ال ، ال ، ال ، ال ،

جوزتن نأ  لبق  نوزوفيس  نيذلا  كئلوأو  يعادبإلا  ىدتنملا  اذهل  ركشلا  لك  كيدل  ناكو  عون  تنك  اذإ  عطقل  كيدل  ناك  اذإو  ةنيعم  ةعطق  ةفاضإ  نم  يل  دب  الإو ال  ةقيرطلا ؟ هذهب  يب  صاخلا  دابيآلا  زاهج  ةرادإ  يننكمي  له  .ريخألا  مائولا  وأ  نيراميدلا  لاؤس  نيلبقت  فوسو  ةجمربلا ؟ يه  فيك  ًاعم  ًاموي  جمربي  هنأ  لاق  ردنب ) ) :d تاينمتلا بيطأ  . TK Marauder2826-05-2012، 10:40 قودنصلا له  ال  ال ، ال ، ال ، ال ، ًءاسم ال ،
ىدتنملا اذهل  ركشلا  لك  كيدل  ناكو  عون  تنك  اذإ  عطقل  كيدل  ناك  اذإو  ةنيعم  ةعطق  ةفاضإ  نم  يل  دب  الإو ال  ةقيرطلا ؟ هذهب  يب  صاخلا  دابيآلا  زاهج  ةرادإ  يننكمي  له  .ريخألا  مائولا  وأ  نيراميدلا  لاؤس  نيلبقت  فوسو  ةجمربلا ؟ يه  فيك  ًاعم  ًاموي  جمربي  هنأ  لاق  ردنب )  ) خألا دعب ؟ نع  مكحتلا  زاهج  عم  عارصلا  ةلكشم  لح  اننكمي  فيك  ةروصلا ،  يف  يتلا  كلت  لثم  ًاولح  ناك  ول  ىتح  اهمجح ؟ ام  يبوروأ ؟ ةروصلا  يف 

جوزتن نأ  لبق  نوزوفيس  نيذلا  كئلوأو  يعادبإلا   :d تاينمتلا بيطأ  . TK اهريغو نوزامألا  لثم  ةيناطيربلا  تنرتنإلا  عقاوم  يف  كلذ  ىلع  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  رميد  ءارشل  كيدل  عبرملا  سفن  ىلع  ةتهاب  بوكر 220  كل  رهظت  تنك  اذإ  ةبرهك 110 ، يكيرمألا  يتأيو  ةروصلا ، يف  هب  تيلدأ  دحاو  لثم  ةيكيرمألا  تارم  بوكر  كنكمي  نورت ، امك  مجحلا 4×4 ، اذه  قوف  ناديملا  نم  ناولأو  ءوض  عم  مكل  ىسنن  فوسو 
انه رظنا  طبارلا  اذه  لثم  ودبتو   ( sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1338060820&amp;sr=8-1) ءارشل كيدل  ةلاقنلا ، ةزهجألا  وأ  داب  لالخ  نم  اريماكلا  ليغشت  يف  بغرت  تنك  اذإ   dimrates انه  ) يكيرمألا طبارلا  اذه  رظنا  يتأت  ةيكلساللا  ايجولونكتلا  عم  يتلا   sr_1_6?ie=UTF8&amp;qid=1338060957&amp;sr=8-6) انأو نآلا  ىتح  لواحأ  مل  يننأ  مسقأ  ةفرغلا  سفن  يف  تاريممتلا  نم  نينثا  دوقت  تنك  امدنع 
مدقت دالوألاو  هافرلاو  هعضو  فيك  فرعأ  عونلا bader50030-05-2012، 06:43 ال  اذه  تيرتشا  رهشأ  لبق 6  ةجودزم lutron 450 م  اينار  VA لك يف  ًالوغشم  تنك  يننأل  مهعباتأ  مل  ينم ، تلمهأ  ةقيقحلاو  ةباجإ  ىلع  تلصح  وأ  مهتبتكو  ءيش  لك  تحرش  اهيلع  ةلئسألا  ددع  مكو  طاولاو  حابصملا  عونو  ةمدختسملا  حيباصملا  ددع  مك  مهولأس  ةلكشملا  نيأ  يردم  نيز  يعم  لمعت  الو  ةتهاب  ةيمقرلا  ةيمقرلا  ةيمقرلا 

امك ىرن  نأ  ةلواحمو  عاونأ  نم  ةدحاو  ءارش  نأ  دقتعأو  يرافلا (  ) ( ( ( ( ىمسي  ناث  عون  كانهو  عقوم  ( ( ( ( ( ( اهناو  اتيرتير  ىمست  ةليمجو  ةديج  تافص  مهيدل  يجازم  تلخدو  ةيناث  ةكرش  تدجوو  ًامهم  ًاعوضوم  تيسن  ًالدتعم  ًاموي  دهشو  مويلا  رميو  ًادغ  مهربخأس  ًادغ  لوقأ  ةرم   Marauder2831-05-2012، 08:48 AM بوكر اهنأ  هالعأ  روصلا  لالخ  نم  يل  رهظيو  ةثيدحو  ةقينأ  اهميماصت  ردب  انأ  ىلع  لصحا 
ويدارلا تاجوم  لالخ  نم  اهنا  حيحصلا  وه  دعب  نع  مكحتلا  اذه  عاونأ  مظعم  ىلع  نوكتل  ملاعلا  رطعلا  كدوجو  نم  انمرحت  الو  نورتل  ميلست  عم  ةنراقم  اهتلاح  ىرنو  ةبرجتلا  ذخآس  ةيلاثم ، تناك  اذإو  ريغص ، عبرم  زكاب  نم  قيدانص  ىلع  ليخلا   RF، نم نينثا  لك  رفوت  اهنأ  وه  نورتويل  حاجن  بابسأ  مهأ  نم  ةدحاو  .كلذ  لبق  ةدحاو  ةطقن  ثيحب  ينومراه ، لثم  ةيكذلا  دعب  نع  مكحتلا  ةزهجأ  عم  هتجمرب  كنكمي  كلذل ال 
ةيكلساللا تاددرتلا   IR ةدوج ترتخا  كلذل  تايجولونكتلا ،  RF 6 ديرت. تنك  اذإ  ءارمحلا  تحت  ةعشألا  رايتخاو  ينومراه  لثم  دعب  نع  مكحت  زاهج  عم  لماعتلا  يف  بغرت  تنك  اذإ   months ago I bought this type of Lutron Rania IR Dual 450VA Digital Light Dimmer ( and I don't work with zain mederi where the problem they wrote them they asked me how many bulbs are used and the

type of lamp and watt and how many questions on it I explained everything and wrote them, or I got an answer, and the truth was neglected from me, I did not follow them because I was busy every time I talk tomorrow with them and the day passes and he saw that I forgot the topic now bad and the problem is specifically and what the amount of model that
you have I have I used it before and it works without any problems. 01:59 ةيحت ، لوبق   AMHala، يردام ضموي  سلجي  يذلا  رضخألا  ءوضلا  حابصم  نكلو  لمعي ، يناثلا ال  حاتفملاو  تفاخ ، ءوض  ينيطعيو  ميدلا  حيتافم  دحأ  نكلو  لامعلا ، كالسأ  نيب  تربع  تاميلعتلا  يف  حضاو  وه  ام  لك  نم  مغرلا  ىلع  يعم ، لمعي  ميدلا ، بوكر  انأ  ةباوبلا ، حاتفم  يف  لك 2  ءاوضأ  عون  حيباصم  يدل 4  هبسبلا ، ردنب  يخأ 
اذه تيرتشا  يذلا  عونلا  نم  ةلكشملا  سفن  تحبصأو  كامسألا  يف  تأدبو  ةيداع  ةيئوض  ةبمل  يخأ  ذخأ  امك  امامت  تلواح  نكلو  ةلكشملا   Lutron اذه نم  داقتعالا  ىلع  ةتهاب  ءوضلا  ددع  جذومن  ةرادإ  جودزملا  اينار   RPDU-252H-FAW-E نيب تلمع  تاميلعتلا  يف  حضاو  ءيش  يأ  دوجو  مدع  نم  مغرلا  ىلع  يعم ، لمعلل  ةميدلا  بوكر  انأ  ةرئاط  حاتفم  يف  لك 2  ءوض  عون  ةفيفخلا  حيباصملا  يدل 4  ةلاه  ردنب  يخأ 
اذه ىرتشا  يذلا  عونلا  نم  ةلكشملا  سفن  تحبصأو  كمسلا ، يف  اهرعشو  ةيعيبط  ةبمل  تذخأ  ىلع  يخأ  لثم  امامت  تلواح  نكلو  كالسألا ، نم  يدل  ةلكشملا  يه  ةلكشملا  يهو  ضيمو ، هيف  سلجأ  يذلا  رضخألا  حابصملا  نكلو  لمعي ، يناثلا ال  حاتفملاو  فيعض  ءوض  ينيطعتو  حاتفم  ميادلا  نم  ةدحاو  طقف  تلمع  كالسألا   Lutron 250 جودزملا اينار  VA ىلع جذومن  مقر  ةتهاب  ءوض  ةدع  دعب  نع  مكحتلا  يملاعلا 
اذه يف  ناميإلا   RPDU-252H-FAW دمحلا ذخو  كانه  لمعلا  نم  انيهتنا  اننكل  ةدجو ، ضايرلا  نيب  انأ  هللا ,,,  بيجأ  انأ  مايألا  هذه  ردنب  يخأ  كلذ bader5002-0602 08:53 PM ه ـ ةلواحم  ينفلل  حامسلاو  كانه  كامسألا  كرت  رجتملا  نم  بيرقو  غارفلا  تقو  وه  شعلا  ناك  اذإ  .اليلق  ليوط  ةدج  لمع  نكلو  كيلع ، ملاعلا  لمألا  نيينيلاسلا  ىلإ  لصيو  كيلع  لهسي  هللا  ءاجر ^^  ةنيلاصلا  ىلإ  لصيو  كيلع  لهسي  هللا 

ةيحتلا لوبق  .مهل  لشت  اهنأ ال  نم  ققحتلا  اهل  حامسلا  نكأ  مل  اذإو  عسوتلا  ينعي  اذهف  يعيبط  لكشب  لمعن  انك  اذإ  كلذل  انعم ،  bader50015-06-2012، 10:59 مكل ىلع  نوكيس  ملاعلا  حامسلا manitake م  نكأ  مل  اذإو  عسوتلا  ينعي  اذهف  يعيبط  لكشب  لمعن  انك  اذإ  كلذل  انعم ، كلذ  ةلواحم  ينفلل  حامسلاو  كانه  كامسألا  كرت  رجتملا  نم  بيرقو  غارفلا  تقو  وه  شعلا  ناك  اذإ  .ةليوط  اليلق  ةدجب  لمعلا  نكلو 
يتقو 11:11 ذخآ  كل  ةبسنلاب  ةحيرم  يفو  كانه ، كامسألا  كرتو  رجتملا  يف  ماظنلا  لمأن  ادغ  لواحأس  مسقأ ، دوصقم  ردنب  خألا  كيف 100014  هللا  كرابو  تايحتلا  لبقت  .مهل  لشت  اهنأ ال  نم  ققحتلا  اهل  : bader50014-09-2012، 05:51 عقوملا اذه  لالخ  نم  تلأس  ةجوم : ( هلل : دمحلاو  حاجنب  اهتيبثت  متو  نامأب  تلصوو  ةديدج  بلط  رهظلا  دعب 
Automation/Lutron+Lighting/Lutron+Rania+Dimmers+%26+Switches/Rania+Preset+IR+Dimmers زاهج عم  كامسألا  تلأس  اهنا  ىلوألا  ةرملا  يف  هتلأس  عقوم   62: هايملا لمعو  مغانتل  اهتجمربو  طقف  الاير  ةفلكتب 749  سكيمارأ  نحش  لاير  مقر 65  لاير  ينفلكي 68 4  ديعبلا  نود  طقف  كمسلا  تيرش  عبطلاب ، سكيمارأ ، ىلإ  تلصو  يديرب  نحش  تلصو  نيموي  لالخو  اهريغ ، نم  صخرأو ، زاتمم  عقوم 

ئطاخ تيبثتلا  ناك  يتلا  ةقيرطلا  بيرخت  ةيناكمإ  نإف  لاحلا ، ةعيبطبو  بارخ ، جرخ  كامسألاو  دعب  نع  مكحتلا   Yoohoo: ماظنلا حجانلا  يناثلا  يدلب  يف ) ) : 6: ةيكيرمألا ةعانصلا  لوقيو  زاتمم ،  لوألا  ماظنلا  فالغ  نأ  ةيناثلا ، سكيمارأ  يف  يديرب  نيل  لصو  رثكأ  وأ  عوبسأ  ةنحش  تذخأ  : s14: نكمي امامت  اهسفن  يه  كامسألا  ةيعون  نكلو  ركس : ةلاح  يف  ةيكيسكملا : فلأتت  لوقيو  < 8  > عبرم ادج  ةيداع  ءاطغلا  ناك 
تيرتشا ةلأسملا  هذه  ىلع  ةيفاعلا  كيطعت  فوس  هللا  كيلع  ملاعلا  08:48 م  ، 2012-09-17 شرقلا كامسأ  عيمجل  يناهت  ملعي  هللا  جاتنإلا  ناكم  رييغت   deminin امك نوتيل  نم   pd_sim_hi_5 امك دحاو  روكيد  يف  اهعضو  نورتل  حاتفم  دجأ  مل  انأو  نميألا  ءاوهلا  فييكت  ثلاث  دجوي  نكلو ال   acc_glance_hi_ai_ps_t_2 اركشو نوكي 220  نكلو  ءاوهلا ، فييكتل  حاتفم  تنك   Marauder2818-09-2012، 08:41 احابص
تيرتشا ةلأسملا  هذهل  ةيفاعلا  كيطعت  نأ  كل  كرابي  هللا   demirin امك نورتل  نم   pd_sim_hi_5 اذه لثم  ةدحاو  ةفرخز  يف  اهعضول  نورتل ، حاتفم  دجأ  مل  انأو  قحلا  ثلاثلا  ءاوهلا  فيكم  دجوي  نكلو ال   acc_glance_hi_ai_ps_t_2 نأ فرعأ  يننأل  ءاوهلا  فيكم  حاتفمو  بدألا  حيتافم  نيب  عمجي  ءاطغ  دجتس  كنأ  دقتعأ  ةمحرلاو ال  مالسلاو  اركشو  اهنا 220  نكلو  ءاوهلا ، فيكم  تبثي  يذلا  حاتفم  نوكي  نأ  دوأ 
ءاوضألا حيتافم  نم  رثكأ  عبرم  ىلإ  جاتحي  ءاوهلا  فييكت  حاتفم   ,,, shark18-09-2012، 06:20 فييكتلا حاتفم  ريدأس  يلع  يخأ  ءاسم ،  sr_1_4?s=hi&amp;ie=UTF8&amp;qid=1347981482&amp;sr=1-4&amp;keywords=ac+switch 06:27 فايلألا تدجو  دقل  يكيرمأ ، ماظن  عمجم  انأ  نورتللا ، نم  يدلاو  حاتفم  ىلع  لصحأ  مل  ءاوهلا  فييكت  حاتفم  ىلإ  رظنأس  يلع ، يخأ  اي  ًءاسم   sr_1_4?

s=hi&amp;ie=UTF8&amp;qid=1347981482&amp;sr=1-4&amp;keywords=ac+switch ءاوهلا تافيكم  مادختسا  سانلا  مظعم  نأل  طبارلا  ىلع  قلعت  كنأ  لثم  وه  ءاوهلا  فييكت  ام  اذهو  حيتافملا ، وه  اذهو  ءاوهلا ، فييكت  وه  ام  ىتح  فرعأ  يننأ ال  دقتعأ  تنك  ةكرشلا ، هذه  تاجتنم  لك  ابيرقت  تيأر  يننأل  ءاوهلا ، فييكتل  حيتافم  ىلع  يوتحي  هنأ  دقتعأ  نكلو ال  توصلل ، تاربكم  هنأ 20  يه  ةلكشملا  نكلو 
ءوضلا ءاطغ  عطق  ىلإ  مترظن  اذإ  مهب  ةصاخلا  عبرم  يف  ةءاضإلا  حيتافمو  هدحو  عبرملا  يف  ءاوهلا  فييكت  حاتفم  هب  نوموقت  نأ  ىرأ  ءاوهلا  فييكت  لح  ىلع  هليغشتو  يسيئرلا  لوبطلا  نم  ءاوهلا  فيكمب  ةلصتملا  ءابرهكلا  ميسقت   letron هيرتشت يذلا  ءاوهلا  فيكم  حاتفم  عم  ليدعتلل  لباق  ناك  اذإ  ةلواحمو  ، shark18-09-2012, shark18-09-2012, shark18-09-2012, shark18-09-2012, shark18-09-2012,

shark18-09-2012, 06:46 PMThe problem ةدعاسم ىلع  مكل  اركشو  تلق ، امك  رشابم ، ريغ  لكشب  لبط  عم  مكل  مسر  ءاوهلا  فييكت  حامسلاو  حاتفملا  نع  عجارتلا  كب  صاخلا  لئاذرلاو  ايبغ  ودبي  كلذل  ءوضلا , حاتفم  راوجب  اهناكمو  عبرم  انيدل  نأ  ءاوهلا  فييكت  حاتفم  نأ  وه   Marauder2818-09-2012، 06:49 PMThe ودبي كلذل  ليدبتلا ، ءوض  هناكمو  عبرم  انيدل  نأ  نأ  وه  ءاوهلا  فييكت  حاتفم  نأ  يه  ةلكشملا 
ةمدخلا يف  انأ  تقو  يأ  يف  مكب  بحري  هللا  ةرفغملاو  ةرشابم ، لبط  ةكرعم  ىلإ  اهقافرإ  متيس  ءاوهلا  فيكم  نم  ةركف  لضفأ  ةدعاسمل  مكل  اركشو  تلق ، امك  ةرشابم  لبط  رييغت  ءاوهلا  فييكتل  حامسلاو  حاتفملا  نع  عجارتلا  كب  ةصاخلا  لئاذرلاو  افيخس ، ، GhStar19-09-2012 04:07 PMI عيمجو حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  تيلاتو  ريسكت  نم  تصلخت  نيعوبسأ  لبق  فسألل ، رمألا : اذه  يف  مكتدعاسمل  ةجاحب  انأ 

يذلا بولطملا  مجحلا  وه  مس  وه 7'14  رخآ  مجح  يف  قوسلا  نأ  ملعأ  انأو  مس ،  مجح 7'7  يف  عضأ  يتلا  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغ  عيمجل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلا  عيمجو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلاو  حرسملا  ةفرغل  ءالطلا 
عم اهطبر  ىلإ  جاتحأ  حيتافم  عبطلاب ، بولطملا ؟ غلبملا  مك  ةلصفنم ؟ قيدانص  ةثالث  كلذ ، نم  لضفأ  وأ  ةكرشلا ؟ هذهل  حيتافم  ةثالث  تيبثت  يننكمي  قوسلا  يف  عساو  عبرم  دجأ  - 1 طقف : ةدحاو  ةصوب  لاؤس  وه  ابيرقت  عبرم  لك  نيب  ةفاسملاو  نيحاتفم ) نوكي  نأ  نكمي  لك   ) مس سايق 77  دحاو  لك  بناجب  قيدانص  ايلاح 3  يدل  نأل  ريبك  عبرم  تيبثتل  ةلهس  ةقيرط  يف  ىرخأ  ةرم  رسك  ول  ىتح  عنامأ  انأ ال  هتمدختسا ؟
مكل اركشو  يقفاوتلا   1100 Marauder2819-09-2012، 04:52 PMI عبرم تيبثتل  ةلهس  ةقيرط  يف  ىرخأ  ةرم  رسك  ول  ىتح  عنامأ  انأ ال  هتمدختسا ؟ يذلا  بولطملا  مجحلا  وه  مس  وه 714  فلتخم  مجحب  قوسلا  يف  هنأ  هفرعأ  امو  مس ،   7 مجح 7 ×  يف  اهعضأ  يتلا  ةقاطلا  ايالخ  عيمجو  حرسملا -  ةفرغ  ىلإ  ءالطلاو  رصخلاو  عدصتلا  نم  نيعوبسأ  لبق  يل  ناك  فسألل ، ةلأسملا : هذه  يف  مكتدعاسمل  ةجاحب  انأ 
ةهجو يه  ةيلمع  ريغو  ةريغص  اهتمدختسا  يتلا  ةبلع  لضفبو  زاهج 1100  مغانتب  اهليصوتل  اهجاتحأ  يتلا  حيتافملا  عبطلاب  بولطملا ؟ غلبملا  مك  ةلصفنم ؟ قيدانص  ةثالث  كلذ ، نم  لضفأ  وأ  ةكرشلا ؟ هذهل  حيتافم  ةثالث  تيبثت  يننكمي  قوسلا  يف  عساو  عبرم  دجأ  - 1 طقف : ةدحاو  ةصوب  لاؤس  وه  ابيرقت  عبرم  لك  نيب  ةفاسملاو  نيحاتفم ) نوكي  نأ  نكمي  لك   ) مس سايق 77  دحاو  لك  بناجب  قيدانص  ايلاح 3  يدل  نأل  ريبك 

هيف 4 بوكر  كنكمي  حرسملا  ةفرغ  يف  براق  يدل  قودنصلا  اذهو  لكاشم  يأ  كيدل  سيل  ةداع  مغانتب  لمعي  تارميدلا  ةدج  يف  مهليكو  اهدجت ، نأ  نكمي  يتلا  ةءاضإلا  ةكرش  ىرنو  امبرو  اهنع  ثحبلا  لهسلا  نم  دجتس  كنأ  دقتعأ  تارم ال  بهذي 3  يذلا  عبرملا  لوح  نكلو  ةيدوعسلا ، يف  يهف  اهيلع ، ةلمظ  مقر 2  ةروصلا  نأ  امك  اهدصقأ  يتلا  يرظن   � GhStar20-09-2012، 02:37 فلأ كيطعأ  فوس  هللا 
wellies ةيحت يعم  يتأي  نأ  ثحبلاو  لعفأ  نأ  عيطتسأ  يلع -   AboRayan0102-10-2012، 05:59 PMPeace تيرتشا يزيزع  نيلاؤس ، كيدل  فيك   Lutron MIR-600THW-WH 600 عنصت كنأ  تلق  هتركذ  يذلا  يناثلا  لاؤسلا  .نوزامألا  ةءارق  لواحأ  تنك  يننأل  ءابرهكلا 220 ؟ عم  ةدوجلا  سفن  اهيدل  له  كلذك ، نكي  مل  اذإو  مأ ال ؟ يف 220  لمعي  هنإف  ءاوضألال ، هيدل 220  يدلب  ءابرهكلا  نكلو  ورتسياملا ، طاو 

ةيفاعلا كحنمي  ضابقنا  اوب  أدبأ  نأ  لبق  عسوتلاو  ساسألا  يف  انأو  نيحلا ، كلذ  ىتح  يل  اهفشكت  نأ  ىنمتأ  يتيحرسم  يف  ينديفت  ةأجافملا  تناك  اذإ  ةأجافم  نوكتسو  كحرسم  ةعاق  يف  ًاريبك  ًاقودنص   Marauder2802-10-2012 11:57 PMPeace تيرتشا يزيزع  نيلاؤس ، كيدل  فيك   Lutron 600- ريم THW-WH 600 مل اذإو  مأ ال ؟ يف 220  لمعي  هنإف  ءاوضألل ، هيدل 220  يدلب  ءابرهكلا  نكلو  ورتسياملا ، طاو 
عم لماعتلا  كنكمي  عبطلاب ال  لوألا ال ، لاؤسلا  ىلع  ةباجإلل  ًابحرم  لوقت  نأ  بجيو  هافرلا  كيطعي  ريخلا  ءدبل  عسوتلاو  قلخلا  يف  انأ  امك  نيحلا  كلذ  ىتح  يل  اهفشكت  نأ  ديرت  يتيحرسم  يف  ينديفت  ةأجافملا  تناك  اذإ  ةأجافم  نوكيسو  كحرسم  ةفرغ  يف  ًاريبك  ًاقودنص  عنصت  كنأ  وه  هتبجأ  كنأ  تركذ  يذلا  يناثلا  لاؤسلا  .نوزامألا  ةءارق  لواحأ  تنك  يننأل  ءابرهكلا 220 ؟ عم  ةدوجلا  سفن  اهيدل  له  كلذك ، نكي 



زاهج ىلإ  ريشأ  تنك  امبر  يناثلا : لاؤسلا  ىلع  باوجلا  ناك  كلذ  يف  يقيرط  تدجو  اذإ  تلواح  يناطيرب  عقوم  كانه  يل  ىلع  ةكلمملا  نم  ءارش  يف  بغرت  تنك  اذإو  قلطملا ، ثاثألا  نم  ةبيرق  يربكلا  ربهلا  مامدلا  قيرط  ةرانإ  ةكرش  يف  وأ  ةدحتملا  ةكلمملا  نوزامألا  يف  دجت  فوس  ىلع 220  لمعت  تاتهاب  نع  ثحبت  تنك  لضفأ  قرحي ، فوس  تلوف  ىلع 110  لمعي  زاهج  ىلع  ءابرهكلا 220   geriac انثدحت
فيظنتو ثيثأت  دعب  هئارش  ليجأت  انأو  ىلوألا  تاحفصلا  ىلع  نع   AboRayan0103-10-2012، 01:27 PM لالخ نم  نحشلا  ةلكشم  لح  ةيفيك  يناطيرب  عقوم  وأ  ةدحتملا  ةكلمملا  نوزامألا  نم  يرتشت  تنك  اذإ   Aramramex، ؟ يدوعسلا ديربلا  بتكم  ىلإ  ةرشابم  اهلاسرإ  متي  له  يه ؟ ام  لضفأ  وهو   Marauder2803-10-2012, 02:25 PM ؟ ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ديربلا  بتكم  ىلإ  ةرشابم  اهلاسرإ  متي 
مادختسا يننكمي   Aramex يدوعسلا ديربلا  ىلإ  رشابملا  ميلستلا  وه  دقتعأ  امو  ، Mo0o0oNi25-10-2012، 04:16 PM تاتهاب نم  ليلق  ددع  ظحلا ، ءوسل  .ريخب  نوكت  نأ  ىنمتأ  نميأ ، اي  ًابحرم   10000000000000000000000000000000000000000000000000 لا ـ  MIR ةفاك ليغشت  متيس  ليغشت ،  رمأ  ديعبلا  رمألا  لسرأ  اذإ  .دعب  نع  مكحتلا  زاهج  مادختسا  تلواح  اذإ  ضراعتت  فوس  ةدحاو  ةفرغ  يف 

ةزهجأ  MIR. تفاخ طقف  لوقيل  دعب  نع  ريملا  راعشتسال  ةقيرط  دجوت  ةزهجأ 'A' ال  مادختسا  وه  لضفألا  رايخلا  نإف  ةدحاو ، ةفرغ  يف  ةددعتم  ةيكلسال  ةتهاب  ةزهجأ  مادختسا  ديرت  تنك  اذإ  .ليغشتل   Dimmers ورتسياملا ةيكلساللا   (MRF2). وكيب .قيرطلا  يف  لوخدلا  نم  تاراشإلا  عنمل  ةيكلساللا  تاددرتلا  ددرت  تارتاخملا  هذه  مدختست   Remotes ديعبلا رايخلا 1 ) رايخ . '  لك  وأ  دحاو  هيدل   'A' لصاوت فوس 
عم طقف   'A' ديعبلا طبتري  نأ  نكمي  رايخلا 2 ) .ةتهاب   'A' رايتخال اركش  .ةيفاضإ  ةدعاسم  ميدقت  عيطتست  تنك  اذإ  يل  ينورتكلإلا  ديربلا  يف  ددرتت  ال  تامولعملا ! هذه  دعاست  نأ  لمآ  .ةتهاب  لكل  يدرف  لكشب  اهمادختسا  نكمي  كلذ ال  دعب  نكلو  ةفرغلا ، يف  ةتهاب  عيمج  عم   Lutron.Have ميظع موي  ، Jasmita ةمدخ ريموتسوكينياس   Representative
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01_5716d8c95aefc0a0a6fb1c0cfb3c6a27545baa2f 4843e234ff32eaf4ace0ee22&amp;oneredir=1eply@lutron.co: احابص ربوتكأ 2012 7:32  دحألا 21   : custsvc 3 ءارشل بهاذ  انأ  تاقيلعت : نميأ : ةيضَرُم  ـ لا ضَرُم  ـ لا نّر  ـ لا ضّرلل  ضاولا ا  لاصتالا  ءالمعلا  ةمدخ  انب -  لصتا  عوضوملا :  lutron ورتسياملا  IR مدختست تنك  اذإ  لأسأ  انأو  ...ةدحاو  ةفرغ  يف  اهعضوو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةتهاب 
؟ عارص يأ  له   ) ىنعم اضيأ  لمعت  فوس  ةتهاب  رخآ  وه  ةتهاب  دحأل  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  ) thx.. 3 ءارشل بهاذ  انأ  تاقيلعت :  lutron ورتسياملا  IR ؟ عارص يأ  له   ) ىنعم اضيأ  لمعت  فوس  ةتهاب  رخآ  وه  ةتهاب  دحأل  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  مدختست  تنك  اذإ  لأسأ  انأو  ...ةدحاو  ةفرغ  يف  اهعضوو  دعب  نع  مكحتلا  زاهج  عم  ةتهاب  ) thx.. :: :ا
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Marauder2825-10-2012, 04:28 PM كل قيفوتلاب  ترصق  ام  هدافإلا  ىلع  هيفاعلا  كيطعي  هللا   Mo0o0oNi25-10-2012, 04:41 PM يتايحت هبسنلاب  يش  الو  اذ  يلاغاي  دبا  كيفاعي . .  هللا   ... Мохамед Тито08-08-2013, 12:33 PM زاهجلا وه  لاوس 1- ماك  ىدنع  تحمس  ول 

تلوف ىلع 220  لغتشيب  وه  ىه 3- هياو  هينات  تاجح  لغشي  نكمم  الو  ءاوضا -  لغشيب  وه  هنم 4 2- علاط  ىه  فرط  ءابرهكلا 2  رصم  ىف  فراع  كترضح  ام  ىز  ءابرهكلاب  هلصوا  ىازا   A7MAD-STYLE19-08-2013, 03:15 PM دهف .ىلع  مكركشأ  نأ  صاخ  ريرقتو  ريبك  دهج  ةيفاعلا ..  ةيفاعلا  كيطعي   alawany12-10-2013، 04:23 PMAna -25 ةيكرتلا تيرجأ  امكو  كلذ ، ىلع  لمعت  تنك  تلوف  ءابرهكلا 220  يدل 
قوستلا ةلس  ةفاضإ  مت  دقو   09:40 ، 2014-02 PM نم موعدم  ماظنلا  سفن  ديكأت  ارج ٪100  ملهو  عئابلا  وأ  عقوملا  عم  اطابترا  رثكأ  نوكت  فوسو  نوكيس 110  اكيرمأ  نم  ربتعأ  تنك  اذإ  نكلو  نوكيس 220  ابوروأ  يف  عقاوملا  نم  ربتعأ  تنك  اذإ  امومع  لمأنو  لح ، هيدل  ناك  اذإ  ام  فرعأ  انأو ال  قوستلا  ةبرع  ىلإ  ةفاضإ  تمت  دق  لمأن  لح  اهيدل  نكلو  وأ 220 ، ناك 110  اذإ  ام  فرعأ  انأو ال   vBulletin® رادصإلا
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