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ةمجرت ِل 1 جئاتن  : инструкция инструкции существительное инструкции ةيماع تاريبعت  ىلع  يوتحت  ةلثمأ  ُكثحب  نمضتي  دق  يقوس  تاريبعت  ىلع  يوتحت  ةلثمأ  ُكثحب  نمضتي  دق  هِيْبَنت  فِيْرَعت  َةِيبَْرت  ةيِصَو  رَْمأ   Ее инструкции должны были представить себя консьерж в Harleston Read Hotel. ةءارق نوتسلراهو  يف  باوبل  اهسفن  ميدقتل  اهل  تاميلعت  تناك   Отель.
Профессионалы должны поставить под сомнение необычные инструкции, полученные от своих клиентов. ةداتعم ريغ  تاميلعت  نم  مهنئابز  نم  هنوقلتي  ام  يف  اوككشتي  نأ  نيينفلا  نييئاصخإلل  يغبني  . Эта делегация, возможно, ведет переговоры или ожидает инструкций. تاميلعت لوصو  راظتناب  وأ  تاضوافم  ءارجإ  ددصب  نوكي  دق  دفولا  اذهف  .
Домашние правила и инструкции по предотвращению опасности; ؛ راطخا نم  ةياقولل  تاميلعت  عضوو  ةسسؤملل  يلخاد  ماظن   заместитель Директора-руководителя издал соответствующие административные инструкции в начале 2001 года. 2001 ماع لئاوأ  يف  ليبقلا  اذه  نم  ةيرادإ  تاميلعت  يذيفنتلا  ريدملا  بئان  ردصأ  دقو  . Секретариат
просто следовал указаниям самой Конференции. هسفن رمتؤملا  تاميلعت  عابتا  نم  رثكأ  ائيش  لعفت  ةماعلا  ةناما  نإ  ئاق  فاضأو  . Секретариат созвал несколько групп экспертов и подготовил редакционные инструкции по итогам их обсуждений. كلت تالوادم  نم  ةدمتسم  تاميلعت  عيراشم  تدعأو  ءاربخ ، ةقرفأ  تاعامتجا  ةدع  ةنامألا  تدقع  دقو 

ةقرفألا . Они заявили, что действовали по указанию правительства. ةموكحلا نم  تاميلعت  ىلع  ءانب  نولمعي  مهنإ  اولاق  امك  . Затем Генеральному прокурору были даны указания приступить к разработке проекта. ةغايصلا ةيلمع  أدبي  يكل  لدعلا  ريزو  ىلإ  تاميلعت  ءاطعإ  يف  ةمداقلا  ةوطخلا  لثمتتو  . Инструкции по системе вызова были
добавлены к последним моделям процессоров x86, однако, и некоторые операционные системы для ПК использовать их, когда это возможно. تاجلاعم نم  ةثيدحلا  جذامنلا  ىلإ  ماظنلا  ةوعد  تاميلعت  ةفاضإ  مت   x86، ةحاتم نوكت  امدنع  اهنم  ةدافتسالا  رتويبمكلا  ةزهجأل  ليغشتلا  ةمظنأ  ضعبو  كلذ ، عمو  . Обратитесь к протоколу для получения
инструкций по восстановлению. بيكرتلا ةداعإ  لوح  تاميلعت  ىلع  لوصحلل  ةقيثولا  ىلإ  عجرا  . Регулирующие знаки дают указания автомобилистам, пешеходам и велосипедистам. ةينورتكلإلا. ةركاذلا  يف  جمانربلا  تاداشرإ  نيزختب  موقي  رتويبمك  وه  نزخملا  رتويبمكلا  .تاجاردلا  يبكار  ةاشملا ، يقئاسل  تاميلعت  يطعت  يتلا  يه  ةيميظنتلا  رورملا  تامالع 
،800-401 لوطأ 400-1 ، ةرركتم  تارابع  ، 1200-801 ، 800-401 ةريصقلا 400-1 ، تارابعلا  اراركت  رثكأ  ، 900-601 ، 600-301 ةرركتملا 300-1 ، تاملكلا  ةددحم 165  تاميلعت  ةيرادإ 386  تاميلعت  ىلع  ةلثمألا  نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  .ضرغلا  اذهل  جئاتن  يأ  ىلع  روثعلا  متي  ملو  .ةينورتكلإلا  ةركاذلا  يف  جماربلا  تاداشرإ  نزخت  يتلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  دحأ  وه  ةنزخملا  جماربلا  رتويبمك 
طقف لوقي : ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  تعمس  يبشإلا ، كلام  نب  فسوي  نع  ينابيسلا ، هللا  دبع  نب  ورمع  نع  ينابيسلا ، ورمع  يبأ  نب  ىيحي  نع  فيعادلا ، دابع  نب  دابع  ينربخأ  رهظم ، وبأ  انل  لاق  ( 3665  ) دوواد يبأ  نانوس  .الإ  يطعي  ال  ريزيإ ، يذلا  وأ  دحاو  يف  لوؤسملا  عضو  يذلا  وأ  مكاحلا ، لوقي : همالس )  ) هللا لوسر  تعمس  ياجشألا : كلام  نب  ُوع  ىور  رثكأ  ، 1200-801
ديكأتب قلعتي  اميفو  صنلا  ةمجرت  يف  تاميلعت  ةرحلا : ةيقايسلا  ةلثمألا  لواح  نآلا ، رقنا  ةيزيلجنإلا  ةغللا  ملعتل  اطرش  تسيل  ةيميلعتلا  زكارملا  باهذلا  ةيمويلا  ةيزيلجنإلا  ةملكلا  ةرشابم  كب  صاخلا  جذومنلا  ءاشنإل  ةيناجم ، ةبرجتل  مألا ؟ ةيزيلجنإلا  مهتغل  بناجألا  نيملعملا  عم  ثدحتلاب  ةيزيلجنإلا  ةغللاو  طعلل  يضارتفالا  مادختسالا  ةملك  نم  عون  ةملك  ىوتحم  ( 3665  ) دوواد يبأ  نانس  ريمألا 
ببست اهنأ  يف  ةيحيسملا  تاميلعت  يف  هنإف  ةايحلا ،  ةفسلفو  ىرخألا  نايدألا  سيردت  نم  لوطأ  تقو  ىلع  يوطني  ةيحيسملا  يف  ميلعتلا  نأ  نيفلؤملا  لبق  نم  متي  ميلعتلا  نأ  املاط  دهعلا ،  ماكحأ  بجومب  فواخملا  ريثت  نأ  نكمي  هدحو ال  يحيسملا  ميلعتلا  نأ  فرطلا  ةلودلا  لوقتو  ةايحلا ، ةفسلف  نم  اهريغو  نايدألا  ميلعت  نم  تقولا  نم  ديزملا  نمضتي  يحيسملا  ميلعتلا  نأ  نيفلؤملا 
ةيولوألا ديدج  داشرإ  يأ  ءاطعإ  متيسف  ةدايقلا ،  لبق  ديدجلا  هيجوتلا  نيمضت  متيس  ديدحت ،  يف  ةداع  ةقيرطلاو  ضرغ  يف  متي  بيردتلا  نأ  املاط  دهعلا ،  بجومب  قلقلا   При проверке, новая инструкция будет вставлена до выбранной инструкции В противном случае, любая новая инструкция будет уделено первоочередное внимание زيمتيكلذك ةماع 
يتوصلا جرخلا  طبض  اهلالخ  نم  نكمي  ةيناكمإب  يتوصلا  ماظنلا   и حوضوب تاميلعتلا  عامس  نامض  يلاتلابولاوجتلا  تاميلعت  دوجو  دنع  توصلا  ليلقتل  ةطوغضملا  صارقألا  وأ  ويدارلا   Кроме того, аудиосистема имеет объект, с помощью которого вы можете установить текущий аудио выход радио или CD , чтобы уменьшить громкость всякий раз, когда

навигационная инструкция дается, тем самым гарантируя, что инструкция слышна четко تاداشرإلا بيتكب  حضوم  وه  امك  راخبلاب  يهطلا  ةدحوب  نيصاخلا  قبطلاو  ءاطغلا  عضو  مدع  ةلاح  يف  قدنبلا  تابحو  ضيبلا  رجفني  تاداشرإلا  ةعجارم  ءاجرلا  تارايسلا   Пожалуйста, обратитесь к инструкции яйца или чейзнат будет взрываться без установки
парового покрова и паровой пласты на инструкции نيفظوملا نييعتب  قلعتملا  هالعأ  روكذملا  يرادإلا  رمألل  دارفألا  رشن  تاططخم  لاثتما  ةلافكل  ايرادإ  ارمأ  ردصت  نأو  عيراشملا  يفظوم  تابيترت  ةلأسم  يف  رظنلا  ديعت  نأب  ةرركملا  سلجملا  ةيصوت  عم  ةيضوفملا  تقفتا  ةرقفلا 123 ، يفو  ةزهجألا  . В пункте 123 УВКБ согласилось с вновьй рекомендацией Совета
рассмотреть вопрос о механизмах работы персонала по проекту и издать инструкцию по обеспечению соблюдения схем развертывания с вышеупомянутой инструкцией по трудоустройству персонала يعاري نأ  يغبني  يدنكلا ، قاثيملا  نم  ةداملا 23  يف  ةدراولا  طورشلل  ًامومع  بيجتسي  لفطلا  هاقلت  يذلا  ميلعتلا  ناك  اذإ  ام  ديدحتلو  ةماع 

ةيلقألا ةغلب  ميلعتلا  ةعباتمب  مازتلا  ىلع  لدت  يتلا  ةيتاذلاو -  اهنم  ةيعوضوملا  ةلصلا -  تاذ  لماوعلا  عيمج  ريسفتلا   глобальное обучение ребенка удовлетворяет требованиям , как в соответствии со статьей 23 Канадской хартии, толкование должно принимать во внимание все соответствующие факторы - как объективные, так и
субъективные, - которые свидетельствуют о приверженности обучению на языке меньшинства اذهو ينيقلت ، عباط  وذ  ميلعتلا  نأب  مهئاعدا  معدل  ةليئض  تالواحمب  اوماق  غالبلا  باحصأ  نإف  غالبلا ، باحصأ  لافطأ  ىلإ  مدقملا  صاخلا  ميلعتلا  ةنجللا  تثحب  اذإف  كلذ ، عمو  ةماع   и اهحرتقا يتلا  ةددحملا  تاميلعتلا  يف  ةنجللا  ترظن  ام  اذإ  كلذ ، عمو  يفكي 1 - نأ  نكمي 
مقر تاميلعتلا  هذه  نوكت  نأ  بجي   100000000000000000000000000000000000000000 000 000 000 000 000 كاهتنا ل ـ نم  جاتنتسالا  معدل  ايفاك  نوكي  دق ال  هنأ  ىلإ  ريشت  تاميلعتلا  نأ  مهديكأت  تابثإل  ةليئض  تالواحم  نوفلؤملا  ماق  دقو  لافطألا ، لمع  وفلؤم 
رز ىزلا  ةيدرفلا  تابلطتملا  نم  كمييقتل  طيشنتلا ، تاميلعت  مجح  توصلا  ليلقت  وأ  ةدايز  امإ   100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ىا سا  ىا  وأا  زيا  ـ لا

.4 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ةملك ىنعم  ام  تادعملا ا  تقحل  يتلا  رارضألا  يف   4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 instructions ىبرعلاب
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