
 فندهولوان 

كفرلوانث  ماكني باثق برمتبه ستيف هاري  ددامل سواسان سكارغ كئونأن تنائ ددامل نئارا كيت                
ستيف تاهون مك دبيالغكن تراللوباثق ببنث يغ مسيت دفيكول اوليه بهائني كأواغن نئارا مك فيهق 

كراجأن مسيت منخاري سرت ملتقكن فوليسي سفاي تيدق ترجادي ككوراغن تنائ انتوق دئونا فدا ماس 
ضراتنث يغأكن بركسنث كفدا عامل سكيرت يغ دفنث سألين داري ايت جوئ مسيت ليهت ترهداف كم

 تيمبولث داري كئونأن تنائ ترسبوت 

منجيمتكن تنائ اداله  منجادي فركارا يغ ساغت فنتيغ دزمان سكارغ اين دافت منولوغ جوئ تنتغ                
تله ( ف ف ) كفانسن دنيا دان دافت منجيمتكن دانا نئارا بدان كماجوان تنائ فوليهن دان منجائ تنائ 

منخيتقكن برباف معلومات انتوق سيباركن تنتغ كفنتيغن منجائ تنائ ددامل فركمفوغن دباوه رخناغن 
فرسياران دان سيباران علمومعلومات تنتغ منجائ تنائ ددامل تيئ والية مسفادن تهاي بوتريان ددامل بوكو 

ا منجائث منجائث دسئي ايف باب منخاكويف سئل معلومات علمواولن تنتغ تنائ خار 4اين ممفوثأي 
ايليقرتيق دان هاوا فانس ددامل رومهتغئ تكنولوجيا بهائني تنائ فوليهن سفاي دافت منجائ تنائ سرت 

بوات دان بكس ايبوانتوق ممبواتث مسواث ايت اداله علمويغدا دئوناكن ددامل كهيدوفن هارينث  2خارا   

مندافت منفعة يغرتتيغئي ترهداف فمباخ سفاي  فثوسون بوكواين مغهارفكن بهوا اكن
دافت مثسوايكن ددامل كهيدوفنث هارين دان دافت مغورغكن ببانن دسئي كأواغن ددامل فرومهن دان 

دافت مغغكت طرف كوالييت كئونأنث دان منجادي لبيه برديسيمفلني مك سكرياث تردافت ددامل بوكواين 
ينتأ ريبوان كمعافن ترلبيه دهولو دان سديا انتوق منرمياكريتيقكن ساله دان سيلف فارا فثوسون جوئ ايغن مم

دان توجنوق اجرداري توان فوان مسواث سفاي دافت الئي مثوسون منجادي ترلبيه بأيك الئي فدا ايديسي 
 يغألين 
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