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موي-ةعتم .ركذتلاو مهحضف متي لافتحالل ةجاحب عمتجمل ةيبلت عيضاوملا موي ةعتم
!ةظوحلم .ةيلحملا عيضاوملل اهمادختسا نكمي موي ةعتم نايدراجلا مداخ عيضاوم اهيطغت ال
حصفلا ديع ،مويلا تاونس وين الإ ! 1> 6مايأ ،عوبسأ ىلع لطعلا مايأ ةدمتعم ريغ
.حصفلا-ورتاوكو

،ةياعرلاو ،ةالصلاو ،صقرلاو ،ءانغلاو ،كحضلاو ،ةديعس نوكت نأ ىلإ جاتحت حورلاو ميلسلا ناسنإلا مسجو
.حرملا موي عيضاوملا يف ةكراشملا كلذ عتمتلاو ايعامتجاو ،ةصح

يساسأو مهم ءزج وه ماع لك مويلا راعلاو ةيراكذتلا ،تالافتحالا يف ةكراشملا
رارقتسالل ةجاحبو مهم رمأ نيرخآلا عم ةيعامتجالا ةئشنتلا .عمتجملا ةشيعملل
لمعي عمتجم .ديج لكشب لمعي عمتجم يف اماه ارود بعلي امك .يصخشلا يفطاعلا
.ءاقبلل لضفأ ةصرف هيدل ديج لكشب
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عيجشت مويلا هذه .ءاطخألا اياحض دعاست مايأ يراكذتلا بصنلا
يف ىركذلا موي .لبقتسملا يف ءاطخألا عنمل ةلواحم يف عمتجملا
.نزحلا ةيلمع يف ةدعاسملا

.ةيراكذتلا مايأ معد CG
ةريرشلا تامجهلا ةينعملا ترمتسا يتلاو راع
.ةيرشبلا وأ /و ضرألا بكوك ىلع رشبلا لبق
.ةيرشبلل ةظقيلل ةوعد يه مويلا راعلا
.راع قبطنيو نوش

عتمم موي

راع يراكذتلا بصنلا تالافتحا
،زاجنإلا مييقت  6موي يف .مايأ  5لمعلا ةودق 1GOD
عيباسأ ةمداقلا ةطخلاو لمعلا لمتكي مل يأ لمكأ
.لمعلا
.عتمم موي كيد ةايحلاب عاتمتسالا ةيقب  7موي يف

يلخادلا ماجسنالا ىعست ةالصلاو لمأتلا .ةحارلا نم اطسق ناك 1GOD
لك يف كحضلا عمسو صقرو ىنغو ىقيسوملا ةكئالملا لعج .هحورل ةداعسلاو
موي رشع  7ىمسي ام اذه . 1GODاهنم لك عتمتت حرف اذه لك طسو يف ناك . 1GODناكم
.عتمم موي
ماعطلا لوانتو ،حرم ،ايعامتجا .حرملا مويو  7موي لعجو مايأ  6لمعن !  1GODعباتن نحنو
ىعست لمأتلاو ةالص اضيأ نكلو كحضلاو صقرلاو ءانغلاو )يلوحك ريغ( بارشلاو
راعلاو ةيراكذتلا بصنلا ،معدلا تالافتحا .ىقتلملا ةرايز .ةداعسلاو يلخادلا ماجسنالا
.مايأ

ŸŸ

ŸŸŸ

! YOUنم انه رظتني 1GOD

YY

ةالص  -عتمم موي

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نأ تلواح تايدحتلا عيباسأ اذهل مكل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيمويلا ةالصلا-شيعي
بلط  Iءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةدابعو لافتحا مويلا انأ
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل لبقملا عوبسألا لالخ هيجوتلا
!موي ةعتم ةالصلا  +مايأ ةلصلا تاذ ةالص مدختسي عوضوم ىلع
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)نابعث :زمر( موي ل تاونس 1.1.1.New
لافتحالا C-GKalender
لوصحلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي تاونس سار تالافتحا
عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع
.يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو

رزيللا عم اهلادبتسا متي .ةيرانلا باعلألا دجوت ال !ةظوحلم
نيب لوجتلا رظح اليل دجوي ال .ءاوضأ
.ةديدج تاونس و )ةقباسلا ةنسلا نم ريخألا مويلا ( حصفلا ديع

باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا :ءاقللا يفل ةنسلا سار موي
ىلإ صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ
بحرن ءايصوألا مداخ .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق اهلو ،كحضلاب عتمتو ،ىقيسوملا
! هديعس هديدج هنس .ةالصو ةلبق ،قانعو ،ةيلوحكلا ريغ بخن عم مداقلا ماعلا
و ةريجش روهزلا نم اليلكا !ةظوحلم

.ةرجش ةلازإ متت
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي تاونس وين ةالصلا عم' أدبي موي تاونس-ديدج

YY

ةالصلا  -مويلا ةديدج تاونس

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
لبقملا ماعلا لالخ هيجوتلا نع لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ىلإ ىقرت يعمتجم ةمدخو ةعضاوتم ىقبت دق يننأ ىتح
ةلماكلا يتايناكمإ
ريخ و  1GODدجملل وتسفيناملا بها-نوناقلا ةلاسر رشن
ةيرشبلا
!ةنسلا مايأ نم موي عراش  1ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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)ر ل :زمر( موي يزيلكنإ ناصح 1.3.7.
لافتحالا C-GKalender
تاهزنتم .ءايصوألا مداخ نوكلا ،يريش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه يريش موي تالافتحا
عون ةطشنألا يلحملا ةنم مكحتت يتلا ضرعي .ةطشنألا نم لماكلاب ةحوتفم
ضرعلا ةدايزل  +ةجهللا ،ةديرفلا ةيلحملا ديلاقتلا دكؤي .هيفرتلاو لافنركلا
ةيديلقتلا سبالملا ءادترا بجي امك مادختسالا ديق ةجهللاو ةيسيئرلا ةغللا .ملعلاو
.يلحملا خبطملا عتمتيو

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم  traditio-لان سبالملا عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف رياش مويلا
ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ةيلحملا تالوكأملا كيدل له .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
.يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناك ،كحضلا عتمتلاو ،ةيديلقتلا ىقيسوملا ىلع صقرلاو

!موي-رياش ديعس
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
يعسلال ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم عمتجم ءانبل اعم سانلا ءاج هنا ريغ يزيلكنإ ناصح ا
.ةايحلا ديق ىلع ةيلحملا ديلاقتلا ظفتحي " يريش ' ا .عيمجلل ماعلا حلاصلا قيقحتل
هنإف ،ضرأ لك يف كلمت اهنا .يلحملا لئوملا سرحيو )يناجملا ميلعتلا(  SMECرفويو
نورك عضيو  ') ،راجيإلا ق( لزانم ةلتك رفوي

" يريش ' ا ) .لامعألا حبرلل ةفداه ريغ ةكولمملاو ليغشت ةعامجلا(
ءارشو عيب  SMEC، 'CRBC ( CROn-نم عنص ،ةحاولا-يريش ' رثكأ وأ  1هيدل
لمعلاو ناكسإلا ةلتك-يفئاطلاو ةعارزلاو )لئوملا( تايمحملا ) '،عمجم رازابو
.تايلصملاو
.رياش موي ةالصلا عم' أدبي رياش موي

YY

يراهنلا ةالصلا  Sريجأت

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
تبط نأ عضاوتملا عمتجملا اذه نأ لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
عجشت يتلا اهتئيب عمتجم عم مائو يف شيعي يذلا عمتجملاو
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل يتيب وه يذلا عمتجملاو رسألا ديازت

.ةجاحلا بسح وأ !يريش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)رهز :زمر( موي رهز 2.1.7.
لافتحالا C-GKalender
قئادحلا .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه رهز موي تالافتحا
نم بجعن .راهزأ ،هللا قلخ 'هللا  1عتمتسا .رهز ضرع تاضورعملا لتاشمو
هللا  1اركش .مهب ةصاخلا ةدقعملا ركسملا ةحئار ةحئارو ،عونتلاو ،ناولألاو ،تارظنلا
صقرلاو ،ةبجو ،رهز لدابت لالخ نم ضعبلا مهضعبل مهتبحم نلعت نأوو .راهزألل
.اعم كحضلاو

سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم راهزأ عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف رهز موي
ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا
لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو
!موي رهز ديعس .يباجيإلا
.لبقتسملا يف اهب عتمتلا دق اننأ تاتابنلا ةيامح ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.رهز موي ةالصلا عم' أدبي رهز موي

YY

ةالصلا  -مويلا B lossom

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةعتمم يه راهزأ راهزأ لامجل كنأل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
دهعتأ رهدزت دق ةيسنامورلاو ،راهزأ لثم نأ وجرأو بلقلاو نيعلل
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل تاتابنلا ةيذغتو ةيامحل

.ةجاحلا بسح وأ !رهز موي يف ةالصلا هذه مدختستو

!ءامسلا يف ةارابم HE & SHE
!ةرسألا ءاشنإ يه وه
.يماح  /دوزم ،بألا وه HE

1GODو
:ميمصتلا

.لزنم ةبر  /ةياعرلا يمدقم ،مألا ريغ يه

ةقاعإلا يوذ صاخشألا ،ل لافطألا ةياعر ال ،جاوزلا-سدقلا ال ،ةاواسم كانه سيل
) .سنجلا سفن ،نيسنجلا نيب طلخلاو ،اههباش لفطلا( ةيسنجلا
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ديلا

:زمر( موي ةميرج نم اياحض 2.4.7.

)دافصألا

يراكذتلا بصنلا C-GKalender

رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج وه يراكذتلا بصنلا مويلا ) (VCةميرجلا اياحض
ةميرجلا" تاضورعم كانه نوكيس .ةيراكذتلا تامدخلا ماقت .ءايصوألا مداخ نوكلاو
مامضناو معد .ةيئاضقلا ةطلسلاو "نوناقلا ذافنإ ' '،ةيامحلا ةعامجلا ' '،عنم
"عنم ةميرجلا"
".ةميرجلا اياحض" ،ةنئمطمو ةدعاسم يف عمتجملا دوهج معد ) .شتوو-راوجلا(

عنص( ليثمتلاو ريراقتلا دادعإو ليجستو ةدهاشم :نم معدم !مضنا
عمتجم ىلع ظافحلل صخش لك بجاو نمو ) .نييندملا لاقتعا
.نمآ
 1نم حوتفم وهف ".ةميرجلا اياحض"  forting COM-وه ءاقللا :ءاقللا يف ةميرجلا موي نم اياحض
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس
ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

يه يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا ةلءاسمو معدلا ةلازإ نايدراجلا-مداخ !ةظوحلم
!'ىضوفلا' ىلع ةنيل
ىنفلا معدلاو سكعت كعمتجم معد تاقادص قلخ
.ةميرجلا موي ةالصلا اياحض عم' أدبت ةميرجلا موي اياحض

YY

ةالصلا  -مويلا ةميرج نم اياحض

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
اياحض نم ملألاو ملألا فيفختل لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةلادعلا ىلع لوصحلا ةميرجلا نم ةدعاسم ةميرجلا اياحض
لأسا ةياهن الب ةميرج ةمكاحم يف ةدعاسملل مكدعأو ضيوعتلاو
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل ةرخآلاو ةايحلا يف رشلا اذه بقاعي

!ةجاحلا بسح وأ .ةميرجلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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)ةضيب :زمر( موي 3.1.7.Multiplication
لافتحالا C-GKalender
.ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه برضلا ديع تالافتحا
ىرخأ ضيبلا لك ءاطعإ حابصلا رسألا يف .رهز ضرع تاضورعملا لتاشمو قئادحلا
ثحبلا نم اونكمتي ىتح ةيفخم نوكت نأ يغبني لافطألل ةبسنلابو .عون يأ نم
رهظلا دعب رسألا يف .ةبسانم اضيأ يه ةيلحس كمسلا وأ ،جاجدلا لثم بعل .مهنع
لافتحا جاوزألا ) .حمسي سقطلا( قئادحلاو تاهزنتملا عتمتلاو ةهزن نوكي نأ بجي
!ةلئاع سيسأت .جوازتلا

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم راهزأ عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف برضلا مويلا
ءاذغلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( برشي & )عون يأ ضيبلا(
!موي برضلا ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو

.ةيرامعتسالا-ءاضفلاو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةكوكسملل برضلا !ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.برضلا موي ةالصلا عم' أدبي برضلا موي

YY

ةالصلا  -مويلا برضلا هيلمع

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نع لأسي جوازتلا عتمتلل كنأل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
رثاكتتو جوازتت دهعتت ةيحص ديلاوملاو ةبوصخلا

ريخ و  1GODدجمل نوكلا رامعتسا نأ نكمي ةيرشبلا اذل
ةيرشبلا
!ةجاحلا بسح وأ .برضلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

نأ  CGداقتعالا .رثاكتلاو جوازتللو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا رشبلا ةكوكسمل
جوازتلا .ل  HE & SHEنم )سدقملا جاوزلا دقع( ةتباث ةقالع نم ءزج وه رثاكتلاو جوازتلا
.هفات سانلا نوشو راعلا ".هفات" ،وه سدقملا جاوزلا جراخ رثاكتلاو
طلخلاو ،سنجلا سفن ،اههباش لفطلا( ةقاعإلل ةيسنجلا وأ /و ةيلقعلا نوناعي نيذلا صاخشألل
.ةمومألاو ةوبألا ال ،سدقملا جاوزلا مدع كانه" نوناعي نيذلا )نيسنجلا نيب

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

): Bajonetزمر( موي برح نم اياحض 3.4.7.
يراكذتلا بصنلا C-GKalender

رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج وه يراكذتلا بصنلا مويلا ) (VWبرحلا اياحض
ماقي .حايترالابو تركذتو . VWةيراكذتلا تامدخلا ماقت .ءايصوألا مداخ نوكلاو
.برحلل ضهانملا ضرعلا

!فنعلا ةطساوب ببست SOLUTIONS mustbe NON -
ةازغلا ةقحالمو تاوزغلا يف ةكراشملل ادبأ عمتجملا تادهعت
مالسلا .يركسعلا دادعتسالا نم ضفخنم ىوتسم ضرع .برحلا يمرجم-و
 / R7ةسنآلا !برحلا فنعلا ةقحالمو مالسلا معد ةكرح .ةلادعلاو

حوتفم وهف ".برحلا اياحض" ركذت نيبأت لمحي ءاقللا :ءاقللا يف برحلا مويلا نم اياحض
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم
ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

ىنفلا معدلاو سكعت كعمتجم معد تاقادص قلخ
.برحلا موي ةالصلا اياحض عم' أدبت مايألا برح اياحض

YY

ةالصلا  -مويلا برح نم اياحض

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةدعاسم ىلع لوصحلاو ةدعاسملل دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
برحلا اياحضل ملألاو نزحلا فيفختل لأسي برحلا اياحضل ةعامجلا
ءاغلإ متي نأ لأسأ نيمرجملا برحلا ةمكاحم يف ةدعاسملل مكدعأو
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل تاوزغلا

.ةجاحلا بسح وأ !برحلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
.فنع نود ةيدودحلا تاعازنلا ضوافتلا متي !ةياهنلا تاوزغلا
 / R7 .ةسنآلا .ةلتقلا مكاحيو !يهتني نييندملا لتق
.دونجلا طاقتلا متي !يهتني دونجلا لتق
 / R7 .ةسنآلا .نيدالجلا ةاضاقم !يهتني بيذعتلا
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)سوناف :زمر( موي لافطألا 4.1.7.
لافتحالا C-GKalender
نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه لفطلا موي تالافتحا
طبارتلا نمو .سوناف تاضورعملا ضرع قئادحلا .ءايصوألا مداخ
.اعم كحضلاو ءانغلاو نوبعلي نيذلا لافطألاو ءابآلل تقولا
يريش .سيناوفلا عم رياش طسو نيزيو .لافطألل هللا  1اركش .ةرسألا حرفلا موي
عيمج ىلع بجي ثيح سوناف بكوم ءاسملا يف .ةيقرولا تارئاطلا رييطت مظنت
.ةكراشملا لافطألا

.دولخلاو انلبقتسم مه لافطألا !ةظوحلم
.ءوض سونافل ىرخأ بهل يأ وأ عومشلا مدختست ال !ةظوحلم

عم ةجهوتم سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حتف ءاقللا :ءاقللا يف لافطألا مويلا
بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سيناوفلا

اهلو ،كحضلاب عتمتو ،ىقيسوملا ىلإ صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ(
! ديعس لفط موي .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.لافطألا موي ةالصلا عم' أدبي لفطلا موي

YY

ةالصلا  -مويلا لافطألا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
دق لافطألا ةمعن ىلع اركش ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ميلعتلا مهلمحو يطعي نأ دهعتأو ةمعنلا هذه امئاد اهب عتمتن
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل ةدابعلا ةيفيك مهل نيبت يطعأس

.ةجاحلا بسح وأ !' لافطألا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ةمامق ةلس :زمر( موي ثولتلا 4.2.7.
راع C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا ثولتلا موي
ةروثلا ةعوفدم عشجلا . Aةماعلا قئادحلا فيظنتو .ءايصوألا
اهل توغاطلا يمرو ةيعانصلا
ةميدع ةمامقلا وه .انبكوك ثيولتوو اهل قيوستلا اديعب
لوحت .اهيرتعت ضرملا ةحيصن ىلإ ضرألا لوحت ةدئافلا
،لحولا ىلإ ءاملا
موي .يحصلا فرصلا ،ةيحص ريغو ةهيرك ةحئار
يأ ميظنت يريش .عمتجملاو يمازلإلا فيظنتلا
ةمامقلا  +فيظنتلا ىلإ جاتحي فيظنت ءيش
.اهتلازإ

ةهزن دوجو وه فيظنت لك دعب
نم دحلا ةيفيك يف لمأتلاو
ةبقاعمو ثولتلاو تايافنلا
!نيثولملا
 1نم ةحوتفم .سايكأ ةمامقلاو ةروشملا ةفاظنلا لامعأب دي عمجتلا :ءاقللا يف ثولتلا موي
عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلا بهذا سمشلا قورش دعب ةعاس
.يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو

كيدل فيظن عمتجم معد لبقتسملا نيمأت
هنم دب ال رمأ نيثولملا ةبقاعمو ثولتلا ىلع يوتحت ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
.يرشبلا سنجلا ءاقب

.ثولتلا موي ةالصلا عم' أدبي ثولتلا موي

 YYةالصلا  -مويلا ثولتلا
 1GOD ، Creator of the most beautiful Universe Your most humbleزيزعلا
faithful custodian-guardian(1 st name) Apologizes for rubbishing by my
community I shall make amends

Every polluter shall be punished
I endeavor to live in a pollution free community For the Glory of
1GOD & the Good of Humankind
This prayer is used on Pollution day ! Or as needed.
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Custodian Guardian New-Age time-management

5.1.7.Workers day (symbol: Bee)
C-GKalender Celebration
Workers Day celebrations are a joint effort of the public, Shire & Universe
Custodian Guardians. Held in the parks & gardens. An appreciation for all the
work employees did for the good of the community. Trades exhibits & skills are
shown.

Honey is made available to all. A Beeswax-candle (non-flame candle may be more
suitable) is lit for all the exploited & killed Workers!
Humans have needs which are satisfied by results which entail some- kind of action (work,..)
. 1GOD set the example work 5 days on day 6 evaluate your achievement, complete
any unfinished work & plan next weeks work. On day 7 rest enjoy life have a Fun-Day (celebrate)
.

Note! Workers are the life-force of the community.
Workers day at a Gathering: The Gathering dazzling with trade exhibits is open from
1 hour after Sunrise go there. Have food, honey & drink (non-alcoholic) ; listen, sing &
dance to music, enjoy laughter, have a happy heart & a positive mind. Happy
Workers-Day!
S o c i a l i z e Support Your Community C e l e b r a t e
For economic management, wages & conditions (wmw)
are set by Provincial Government. For best economic management
everyone's a wage earner. wmw( x 1-7) are set annually by Government.

Workers Day starts' with a Workers Day Prayer.

Workers Day – Prayer ÿÿ
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian(1 st name) Asks for help so I may be a useful
worker May my efforts be appreciated & rewarded fairly I endeavor to
do my best at all times I will make my community proud of me For the
Glory of 1GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers day ! Or as needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers day (symbol: Rabbit)
C-GKalender Celebration
Mothers Day celebrations are a joint effort of the public, Shire & Universe Custodian
Guardians. Parks & Nurseries display blossom exhibits. Children honor their mother.
Fathers show adoration for the mother of their children. Thank 1GOD for Mothers. The
community celebrates specie survival through Motherhood. Mothers feast with family,
friends, laugh & are merry.

Mothers day at the Gathering: The Gathering, dazzling with
blossoms honor all mothers present, is open from 1 hour after
Sunrise go there. Have food & drink (non-alcoholic) ; listen, sing
& dance to music, enjoy laughter, have a happy heart & a
positive mind. Happy Mothers-Day!
Note! Mothers is what Humankind grows from.

1GOD's Design: SHE is Mother, Carer / Homemaker.
S o c i a l i z e Support Your Community C e l e b r a t e
Mothers Day starts' with a Mothers Day Prayer.

Mothers Day – Prayer ÿÿ
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian(1 st name) Thanks you, “ 1GOD ” for the
blessing of Mothers May their efforts be appreciated & rewarded with
love I shall honor my mother
I shall care for her should the need arise For the Glory of 1GOD
& the Good of Humankind
This prayer is used on Mothers day ! Or as needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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)6.1.7. Education day (symbol: Book
C-GKalender Celebration
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ميلعتلا موي تالافتحا
قفارم لك !راهظا ءاملعلاو ةماعلا نيبرملا .هسفن ميلعتلا ضرعي .ءايصوألا
تالئاعلا ةسرامم .اهب ميلعتلا تاداهش ميلست متي .ةحوتفم ماعلا ميلعتلا
عم-ةايحلا تاربخلا لدابت رومألا ءايلوأو ءابآلا ريبكلا .ةيرارمتسالا ةفرعملا
!لافطألا دنارغو لافطألا
)لقن ،ميلعتو ملعت( ةفرعملا قيبطت مث باستكاو ،يعسلا !ةظوحلم

" ميلعتلاو ةيبطلا عمجم يريش ' SMEC
" عمجم ميلعتلاو ةعطاقم ىفشتسم " PHeC
' زكرم ئراوطلاو عافدلا ةعطاقم " PDEc
" عمتجملا ئراوط ةمدخ " CE
عيمج ءاهنإ .رحلا ميلعتلا" ميلعتو ملعت' قرحلا ىلإ دهملا نم ،نايدراجلا مداخ معد
 +ةيعانصلا ةذملتلا  CGعم ةعماجلا لادبتسا .ةيموكحلا ريغ ميلعتلا لحارم
.لمعلا يف ةربخلا نم ديزي امك ميلعتلا نم ديزم

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم ةفرعملا عم راهبالا ،عمجتلا :ءاقللا يف ميلعتلا موي
ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو
!موي ميلعتلا

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ميلعت ةالصلا عم' أدبي موي ميلعتلا

 YYةالصلا  -مويلا ميلعتلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  ،هللا  1زيزعلا
ةفرعملا قيبطتو باستكاو ،يعسلا دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
معدلل اناجم ميلعتلا قيرط نع ميلعتو ملعتل ةليوط ةايح نع
مداقلا ليجلا ىلإ ةايحلا تاربخ ىلع ماعلا يناجملا ميلعتلا ريرمت
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل

.ةجاحلا بسح وأ !ميلعتلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)رجشلا قاروأ ىلتقلا :زمر( موي 6.2.7.Defoliant
راع C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا موي طقسملا
ليصاحملا GM-نيعرازملا .ليصاحملا GM-ضرأ حسمت .ءايصوألا
 / R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا
تاتابنلا قاروأ .تاتابنلا ىلع تنش يتلا ةريرشلا برحلا ىلإ هابتنالا اموي طقسملا مسري
ةدحتملا تايالولا لبق نم هريوطت مت .اهقاروأ دقفت عنصم لعجي )يلاقتربلا ليمعلا( ةماسلا
تاديبم ضارغألا ةددعتم مسلا طقسملا حبصأ .رشبلا يف لتقلا لدعم ةدايزل ةيركسعلاو
.باشعألا

) (GMليدعتلا ةيثارولا ىلإ تعس مسلا طقسملا عانص
لوبذلا ةيئاذغلا داوملا عناصم ) (GMهذه نأ دجو دقو ) .شحولا ليصاحملا( ةيئاذغلا داوملا عناصم
نأ نكمي رشبلا تاتابنلا هذه نم ماعطلا لوانت دنع .رثاكتلا يف ةبوعصو بابشلا توميو ةلهس
.ركبملا توملاو ةيقلخ بويع اهيدل ،ضاهجإلا ،ةلهس ديعاجتلاو ،عرسأ لكشب نسلا نأ عقوتن

ةيئاذغلا ةلسلسلا يف ادوعص كرحتت تاتابنلا  /روذبلا ةلدعملا ةيثارولاو باشعألا تاديبم
!ةيرشبلا ىلع رطخ .رشبلا كلذ يف امب طابترالا لك ليدعت
ةحضاو ةدعاسم .ةماسلا ةحلسالا نم صلختت شيجل فينعلا ريغ جاجتحالا نم اءزج نوكت وأ ميظنت
مادختسا نع فقوتلا .ةيئاذغلا داوملا عناصم ) (GMليدعتلا ةيثارولا ضرأ )حيولتلا( ةموكحلل يلحملا
.باشعألا تاديبم
قورش دعب ةعاس  1نم حتف .ةددعتملا تاعمتجملا  NITYةطشنألا معدي عمجتلا :ءاقللا يف طقسملا مويلا
تاديبم ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
.ايثارو ةلدعملا ليصاحملاو باشعألا

.موي طقسملا ةالصلا عم' أدبي موي طقسملا

 YYةالصلا  -مويلا طقسملا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نم ءاملاو ةبرتلاو تابنلا ةيامح له )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
نمضيس يح ءيش يأ نم يثارولا ليدعتلا فقوو ةضراعم مومسلا
ليصاحملا، GM-يبشع ديبم بقاعتس ةبرتلا ممست تاحيولتلا رياش
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل ةثولملا

.ةجاحلا بسح وأ !طقسملا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

كعمتجم معد لبقتسملا نيمأت
ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ةافحلس :زمر( موي 7.1.7.Grandparents
لافتحالا C-GKalender
تاهزنتم .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه دادجألا ديع تالافتحا
مساقتو ،ءانغلاو بعللا .دادجألا عم دافحألاو ،اعم تقولا ضعب ءاضقل موي .ةحوتفم
.دادجألال هللا  1اركش .كحضيو ثدحتيو ،ةبجو
".ةيرارمتسالا ةفرعملا" ،دادجألا قبطنت !ةظوحلم
.رومألا ءايلوأ عم نينحلاب لالخ نم مهل ركذت دافحأ .ةرخآلا ىلإ دادجألا تلقتنا ثيح
دعب .ةرسألا ءاضعأ رغصأ نم لوقعو بولق يف ةايحلا ديق ىلع اهدوجو ظافحلل كلذو
عم اعم كحضلاو ةبجو لدابتو ،ءانغلاو ،بعلو ،يلصي نأ تاهمألاو ءابآلا نينحلاب
.ديعس موي ءاهنإو ،لافطألا

 1نم حوتفم وهف .رضاحلا دادجألا لك ميركت راهزأ عم رهبملاو عمجو :ءاقللا يف مويلا دادجألا
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس
ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

!موي دادجألا ديعس
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي دادجألا ةالصلا عم' أدبي موي دادجألا

 YYةالصلا  -مويلا ةدجلاو دجلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةيرارمتسالا ةفرعملا نع دادجألا يحاونلا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
انل ميلعتل دادجألا "لضفب ثارتلا انحنمل دادجألا" لضفب
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل مهتازاجنإل يحاونلا دادجألا ديلاقت

.ةجاحلا بسح وأ !مويلا دادجألا ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
.ناسنإلا ةيساسألا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةراهم ةيرارمتسا ةفرعملا
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ماعط :زمر( موي 7.3.7.Nourishment
لافتحالا C-GKalender
قئادحلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةيذغتلا ديع تالافتحا
 1GODعتمتسا .لافتحالا متي )يلوحك ريغ( بارش ماعط .ةيلحملا ةيئاذغلا داوملا ضرع لتاشمو
.ةيئاذغلا داوملا نم ةعونتم ةعومجم معطو ةحئارو ،ءاذغلا نم ضورعملا ةروصلا "

،ةكرتشملا .اهل ةيلحملا تالوكأملا نم يلحملا عمتجملا رهظيو
نأ بجي دحأ ال .شطعلا ئفطت ،عايجلا ماعطإ .كحضلا تابجو مساقتو
.مويلا اذه يف شطعلا وأ عوجي
.مسجلا ةحص ىلع ظفاحت ةديجلا ةيذغتلا !ةظوحلم

نيبيو ،عمجتلا :ءاقللا يف ةيذغت موي
يئاذغ ماظن عابتاو ماعطلا دادعإ رفوتت .ةيلحملا تالوكأملا عونت
ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي ،يلحملا خبطملا عتمتي .رطاخملا تامولعملا
صقرلاو ءانغلاو ،عامتسالاو ،شطعلا ءاورإ عايجلا ماعطإو ) ،يلوحك
لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع
!موي-ةيذغتلا ديعس .يباجيإلا

لاثملا ليبس ىلع :ءاشعلا عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي

؛ييدثلا ناويحلا  3:موي ؛نجاود  DAY2:؛تاورضخ  1:مويلا
؛زوجلا روذب :عوبسالا ةياهن ةلطع ؛ةيرحب تالوكأم  5:موي .فحاوزلا :عوبسالا فصتنم

.تارشحلا :عتمم موي
:مويلا يف تارم  5ماعطإ
.ءاشع ،ةفيفخ ةبجو ،موي رخأتم تقو يف ،ءادغلا ،ةفيفخ ةبجو ،موي ركبم تقو يف ،راطفإلا"

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي-ةيذغتلا ةالصلا عم' أدبي موي-ةيذغتلا

 YYةالصلا  -مويلا ةيذغت
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
يمويلا بارشلا عم يل ديروتل مكل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
موي لك رخدي نأ يل له قحتست ةيذغتلا نوكت نأ ىلإ ىعست  Iءاذغلاو
عوجلا ىلع ءاضقلل ىعست  Iعوجلا مالآ لوهذلاو شطعلا ةملؤملا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل يعمتجم يف شطعلاو

.ةجاحلا بسح وأ !ةيذغتلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)خوراص :زمر( موي 8.1.7.Universe
لافتحالا C-GKalender
ضرعي .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه نوكلا ديع تالافتحا
ءاضفلا فاشكتسا تازاجنإب لفتحت !قئادحلا يف ءاضفلا فاشكتسا
ءافولا !رامعتسالا ءاضفلاو ءاضفلا فاشكتسا ىلع تاثيدحت لضفملا ةيرشبلا
مداخل ماعلا اذه نم يسيئرلا لافتحالا .يئايزيفلا نوكلا ءانمأك ناسنإلا ريصم
! ) (1Churchءايصوألا نوكلا

ءاضفلا فاشكتسا يف تازاجنإلا نم روصلا نيبتو ،عمجتلا :ءاقللا يف نوكلا موي
قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا .ةيلبقتسملا ططخلا كلذكو .رامعتسالا ءاضفلاو
ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
.يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو

!موي نوكلا ديعس
ديري . 1GODيداملا نوكلا مداخ حبصتل ةيرشبلا رايتخاو  2نوكلا قلخ 1GOD
.يداملا نوكلا ءانمأ حبصأو ءاضفلا رامعتساو رثاكتلا ىلع رشبلا
.ل ةيرشبلا ريصم ،رامعتسالا ءاضفلاو ءاضفلا فاشكتسا

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي نوكلا ةالصلا عم' أدبي موي نوكلا

 YYةالصلا  -مويلا نوك
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
مداخ نوكيل ةيرشبلا رايتخا ىلع كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يئايزيفلا نوكلا
ميدقتب دهعتت ضرألا بكوكو ةيرشبلا مداخ نوكي نأ تادهعت
ءافولا يف ةدعاسملا بلطي اهل مداخ حبصيو نوكلا رامعتسال
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل ةيرشبلا ريصم
.ةجاحلا بسح وأ !نوكلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

17

تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ةباحس ةيرذلا :زمر( موي 8.2.7.Holocaust
راع C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا ةقرحم موي
ةيوونلا دض ةيجاجتحا تافقو اهل قئادحلا .ءايصوألا
 1GOD .ةناهإ ،نيترم ضرألا بكوكو ةيرشبلا ةيكريمألا" مجاه ) (CG NATاماع  59يف
دض برح نالعإ ةباثمب يه "يكازاغانو اميشوريه" يتنيدم ىلع  2ةيوونلا تامجهلا
سيئرلاو ةيغاطلا-يثارو ةيزيلجنإلا رش  1GOD.ةحفاكمو ضرألا بكوك ،ةيرشبلا
مضنا )ةيرشبلا خيرات يف رشلا رثكأ سانلا  (2رشلا نيلكنارف تلفزور يكيرمألا
.تاعادبإ ةروصلا " ، 1GODضرألا بكوكو عون  Human-ةدابإ ةحلسأ ريوطتل

ريمدتل 'لماشلا رامدلا ةحلسأ " ريوطتل مضنا نييدنكلا نينطاوملاو ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا رشلا
رشلا يكيرمالا سيئرلا .تاعادبإلا ةروصلا " 1GOD

لاعفألا بكترا مث )ةيئانجلا برحلا رشلا رثكألا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا( نامورت يراه
لافطألا( نييندملا حبذل "لماشلا رامدلا ةحلسأ" مادختساب عشبأ ةنابجلا ةيمارجإلا
، ...). Theلزانملا ،سرادملا ،تايفشتسملا ، ...ةفيلألا تاناويحلاو ،نسلا رابك ،تاهمألاو
most Evil act in Human history. Pray with us that everyone involved in this Holocaust. Relive
the misery & suffering they caused for all time.

The US is the only country to use these ' Weapons of Mass Destruc- tion' . They
constantly threaten Civilizations with extermination. E.g.
The Evil Criminal Kennedy-brothers/the Soviet Civilization; Bush, Howard, Blair
coalition of the willingly Evil/the Iraqi & Iranian Civilizations. The US Military is the
greatest threat to Human Survival. The US Military is disarmed of ‘Weapons of
Mass Destruction’. Production of Weapons of Mass Destruction, Ends. Excisting
weapons are dismantled: Breach, MS / R7
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Custodian Guardian New-Age time-management

Uranium the main source of materials for Nuclear Power used to
enrich uranium, needed to build ' Weapons of Mass Destruction '. Therefore
Uranium mines are closed/sealed. Nuclear Power is closed down
& dismantled. Nuclear Scientists are caged,

MS / R7 & Nuclear-Science banned!!!

Secure the Future Support Your Community
Turn SHAME into Action

Remember the Attack on Humankind Remember the innocent
civilians of 'Hiroshima/ Nagasaki'
Note! Closing Uranium-mines is a Humankind survival must
Help Shire close down Uranium mines, Nuclear Power Plants & Nuclear
Research facilities.
Organize or be part of non-violent protest to have ‘Weapons of Mass destruction’
dismantled. Demand: MS / R7 for all Nuclear Scientists, for all ‘Weapons of Mass
Destruction’ manufactures, political leaders who promote this type of armament, any
military personal using these weapons. Humankinds’

You !

survival depends on

Hollocaust day at the Gathering: The Gathering supports com- munity activities.
Open from 1 hour after Sunrise go there. Have food & drink (non-alcoholic) ; listen,
discuss disarmament.
Holocaust-Day starts' with a Holocaust-Day Prayer.

Holocaust Day – Prayer ÿÿ
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian(1 st name) Will remember Hiroshima & Nagasaki
victims & US Evil Will prosecute all people who are a threat to your
creations Will ensure destruction of weapons of mass destroying Will
close Uranium mines, dismantle all Nuclear Power Plants, Research
facilities & prosecute their operators. For the Glory of 1GOD & the Good of
Humankind
This prayer is used on Holocaust day ! Or as needed.
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9.1.7.Habitat day (symbol: any Weed)
C-GKalender Celebration
Habitat Day celebrations are a joint effort of the public, Shire & Universe Custodian
Guardians. There is a Yearly Habitat clean-up!
(dry undergrowth, dangerous plants) . The Habitat day is a local Com- munity initiative to
create awareness of the local environment. Local- Government organizes
environmental friendly activities supported by the community & Custodian Guardians e.g.
how to tackle air, water, soil pollution & garbage; how to save endangered creatures &
plants.
Self-preservation means we have to live in harmony with the environ- ment. Looking
after the Habitat is part of humankind's destiny.

Note ! 2nd most important day for Custodian Guardians.
Moral & Civil duties: Close Coal-Mines! Stop burning coal, gas, oil, uranium, wood..
Prosecute Air Polluters! Close Uranium-mines! Dismantle Nuclear Power-Stations!
Disarm military of Nuclear- Weapons! Stop producing Toxins! Prosecute Toxin
dumpster! Stop growing GM-Crop! Close Seed producers & prosecute them.

Harmonize with the Habitat!
Habitat day at the Gathering: The Gathering supports commun- ity activities. There
are Habitat display! The Gathering is open from 1 hour after Sunrise go there. Have
food & drink (non-alcoholic) ; sing & dance, listen to music, enjoy laughter, have a
happy heart & a positive mind. Happy Habitat-Day!

S o c i a l i z e Support Your Community C e l e b r a t e
Habitat-Day starts' with a Habitat-Day Prayer.

Habitat Day – Prayer ÿÿ
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian(1 st name) Asks for help in protecting the
Habitat Promises to hold Polluters accountable Promises to
Harmonize with the Habitat Asks polluters be punished now & in the
Afterlife For the Glory of 1GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Habitat day ! Or as needed.
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)9.3.7. CROn day (symbol: Percent
C-GKalender Celebration
CROn Day celebrations are a joint effort of the public, Shire & Universe Custodian
' Guardians. CROn's hand-out Freebies. ' CROn
(Community Run Owned not-for profit) , lobby for support & volunteers! ' CRBC' ( CROn-Retail
& Bazaar Complex) are open for shoppers.

)Note! CROn replace (make obsolete) State-ownership (Communism
& private-ownership (Capitalism) Profiteers.
ةيناجملاو تامولعملا لعج ةيلحملا نورك .نورك معدي عمجتلا CROn day at the Gathering:
ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا .ةحاتملا
ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو
!موي نورك ةديعسلا .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل

ةنايص مداخ نوكلا لمع جذومن )ةكولمملا حبرلل ةفداه ريغ ليغشت عمتجملا ( نورك
ةيراجتلا لامعألا جذامنو ةلودلل ةكولمملا تانايكلا لحم لحي يذلا روتسدلا
.دادبتسالا يه ةدحاو ةدايق .ةمظنملا رادت نأ ىلإ جاتحت نورك ا .ةصاخلا ةيكلملا
.ءاضعأ  7نم نوكتي )عنص رارقب ةنجللا (  D-MCنورك .ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا

.و كلهتسملا ةيامح ردقلا ،حبرلل ةفداه ريغ ةكولمملا ليغشت عمتجملا !ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.نورك موي ةالصلا عم' أدبي نورك موي

 YYةالصلا  -مويلا نورك
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
عم ةصاخ ةيكلمو ةلودلا لحم لحتل دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةمكاحم نويلالغتسإلا ىرن دهعتي نورك
ىلإ لمعلا تايقالخأو لمعلاو عمتجملا تابجاو مازتلالا دهعتت
ريخ و  1GODدجمل عمتجملا حلاصل يدلب ىوتسم ىلعأ
ةيرشبلا
This prayer is used on CROn day ! Or as needed.
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10.1.7. Fathers day (symbol: any Lizard)
C-GKalender Celebration
Fathers Day celebrations are a joint effort of the
public, Shire & Universe Custodian Guardians. Electric
Barbeques (no burning coal, gas, wood..) sizzling in
parks.
Children honor their father. Mothers show adoration
towards the father of their children.

Note ! Fathers dress up colorful !
Fathers day at the Gathering: The Gathering is sizzling with food. Honoring all
fathers present. The Gathering is open from 1hour after Sunrise go there. Have food &
drink (non-alcoholic) ; listen, sing & dance to music, enjoy laughter, have a happy heart
& a positive mind. Happy Fathers-Day!

Note ! Fathers implementing Humankind’s Destiny. 1GOD's
Design: HE is Father, Provider / Protector.
S o c i a l i z e Support Your Community C e l e b r a t e
Fathers-Day starts' with a Fathers-Day Prayer.

Fathers Day – Prayer ÿÿ
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian(1 st name) Thanks you for the blessing of
Fathers
May their efforts be appreciated & rewarded with respect I love you
Dad!
I  دجمل ةجاحلا تعد ام اذإ هب ةيانعلا بجي1GOD ريخ و
ةيرشبلا
ةجاحلا بسح وأ !مويلا ءابآلا ىلع ةالصلا هذه مدختستو.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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)رهن سرف :زمر( موي باحتنا 10.2.7.
راع C-GKalender
ريغ حبقلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا نهد موي
!ضراعملاو ءاذغلا هيف بوغرملا
ةلقو ئطاخلا يئاذغلا ماظنلاو ،ماعطلا لوانت يف طارفإلا نم نهد ببستيو
لقأ اهلعجي امم ،ةلوهسب تاراطإلا نزولا ةدايز نم نوناعي سانلا .يندبلا طاشنلا
ةفيعض دارفألا ءالؤه ىلع ةيلوؤسملا لمحت ىلإ عمتجملا جاتحي .ائبع ةدئاف
.ءاسعتلا

اعم لمعلل هيدل عمتجم ".ءاضقلا ريرقت نهد" رياش يطعي
تابورشملاو ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ يمدقمو ءاضقلل
ةززقم وه نهد .ةيلوحكلا ريغو لوحكلا نم لك ةمكاحم ةالحملا
.يمر ديرت كلعجي حيبقلا

! ! !نهد ءاضقلا هافر كمسجل
معد متي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حتف :ءاقللا يف نهد موي
ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .ةيعمتجملا ةطشنألا
ولح ىلإ ال لق .طاشنلاو يئاذغلا ماظنلاو ةنادبلا
نهد(  ..ةنمسلاو ،يركسلا ضرمل يسيئرلا ببسلا ةهكافلا ركس

،ةكعكل ال لق .هكاوفلا وأ ركسلا يف يتأي كلذ ناك ءاوس ءيس وه زوتكرفلا )صاخشا -
سيآلا ،بيلحلا ةهكنلاو ،تابورشملاو ةقاطلا ،لايدروك ،الوك ،بوبحلا-راطفإ
تابجو ةولح ،ةولح ءارحصلا ،لاقتربلا ىبرم ،سيدانومي ،سريوكي ،ميرك
 ...ةفيفخ

،بعتلاو ،يركسلا ضرمو ،بائتكالا :ةيبناجلا راثآلا ةنادب !ةظوحلم

!ركبملا توملاو ،مدلا طغض عافتراو ،سفنتلا نم
.موي نهد ةالصلا عم' أدبي موي نهد

 YYةالصلا  -مويلا باحتنا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةنمسلا ةنمسلا ةدعاسم نوكت ال يندعاس )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيحص لوصحلا
اذهلو ةرخآلاو ةايحلا يف ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ يمدقم ةبقاعم
ريخ و  1GODدجمل اناجم ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ نوكي نأ عمتجملا
ةيرشبلا

.ةجاحلا بسح وأ !نهد موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ةيئاوشعلا يأ :زمر( موي ةاجن 11.1.7.
لافتحالا C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ديع تالافتحا
مييقت .يرشبلا سنجلا ءاقب يف رخفلا راهظإ .ئراوطلا تامدخ نم ققحت .ءايصوألا
نمأ ةيجراخلاو ةيلخادلا ،ئراوطلا تامدخ ثيح موي !' ةلسلس ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا"
.مهل معدلا ميدقت .اهتاردق نم يصخشلا ضرعملا

، Emergenمعدي عمجتلا :ءاقللا يف ءاقب مويلا
ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حتف Secutity Servces.و يصربق -
ديق ىلع ءاقبلا ،شيعن .طاشنلاو يئاذغلا ماظنلاو ةنادبلا ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو
!موي ءاقب ديعس .ةلسلس ،ةايحلا
.ةيولوأ  1ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ال ! ةظوحلم

: 1.Specie، 2.Habitat، 3.Community،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم

 7.Personalمهتعتمأ 4.Family، 5.Individual، 6.Animals،
: 1.Unborn، 2.Newborn، 3.Baby، 4.Child،رمعلا بسح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

5.Juvenile، 6.Adult، 7.Senior
.دعاوقلا قوف مادختسا ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا قبطني رمأ رارق ذاختال ةجاح امدنع

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.مويلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةالصلا عم' أدبي موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

 YYةالصلا  -مويلا ةاجن
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ىعست  Iيرشبلا سنجلا ءاقبل مكل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا عمتجملاو ةكوكسم ،يدسج يف ةدعاسملل
ءاقبلا لجأ نم يدوهج معد ءاجرلا ةيولوألا  NO.1يدلب ءاقب مدقأس
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجم ىلع

.ةجاحلا بسح وأ !ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)فيلا ناويح يأ :زمر( موي فيلا ناويح 11.3.7.

لافتحالا C-GKalender
ةفيلألا تاناويحلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج ةفيلألا تاناويحلا ديع تالافتحا
ليلدتلل دحاو موي .تامولعملا هيطعنو تاضورعملا ىلع تعضو ةيدنألا ةفيلألا تاناويحلا  ...يهابت"
نأ بجي ةفيلألا تاناويحلا ةيكلم .ةيعامتجا ةجاح ةيبلت' ةفيلألا تاناويحلا .كب صاخلا ةفيلألا تاناويحلا
.ةحص رثكأ لوطأ ةايح اوشيعي صخشلا دعاست نأ نكمي ةفيلألا تاناويحلاو .ةلوؤسم نوكت

بحرو ديحولا مويلا وه اذه نأ ظحال( ةفيلألا تاناويحلا لفتحي عمجتلا :ءاقللا يف مويلا ةفيلألا تاناويحلا
ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم وهف ) .عمجتلا يف ةفيلألا تاناويحلا
هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا
!موي ةفيلألا تاناويحلا ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق

.رحلا ميلعتلا ،نم يويح ءزج يه ةفيلألا تاناويحلاو .ناسنإلا ةجاح ةفيلألا تاناويحلا ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةفيلألا تاناويحلا ةالصلا عم' أدبي موي ةفيلألا تاناويحلا

 YYةالصلا  -مويلا فيلا ناويح

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
يطعأس ةفيلألا تاناويحلا ةحرفل ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
نوكتل ىعست  Iةفيلألا تاناويحلا عيمج هب زتعنو ةياعرو ،بيردت
نم تاناويحلا يمحت  Iسراح ةفيلألا تاناويحلا ةياعر ةلوؤسم
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل ةلماعم ءوسو ةوسقلا

.ةجاحلا بسح وأ !ةفيلألا تاناويحلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)طوبطخأ :زمر( موي ةحصلا 12.1.7.Good
لافتحالا C-GKalender
.ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةحصلل ةديج موي تالافتحا
لافنركلا عون ةطشنألا يريش مدقي  ...قئادحلا يفو ةحصلا ةيندبلا ةقايللا
موي .تاضورعملا ةيحصلا تامدخلا نيبتو .ةيندبلا ةقايللاو ةحص دكؤي هيفرتلاو
ةيحص برشو ماعطلا لوانتل
داوملا ال !سيدانومي ال !نجاودلاو موحللا عينصت ال !ايثارو ةلدعملا ةيئاذغلا ال !لوحكلا ال(
)!تايولحلا ال !نيخدتلا عونمم !ةسولهلل ةببسملا
!ىضرملا ةرايز .ةيندبلا ةقايللا طاشنلا ضعبب مايقلاو

احوتفم ناك .ةيحصلا ةيذغألا عم زيزألا وه ءاقللا :ءاقللا يف ةحصلل ديج موي
ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب  1hourنم
ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك
!ةحصلل ديج موي ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل

.ةديفم ةليوط ةايحل ةديجلا ةحصلا ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةحصلا نسح ةالصلا عم' أدبي موي ةحصلا نسح

 YYةالصلا  -مويلا ةديج ةحص
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ىعست  Iةيحص ريغ يتايح طمن نع رذتعا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
اورفكيل
دنع يناجملا جالعلا" ديؤأ انأ اورفكيل يدوهج معد ءاجرلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل "ىضرملا
.ةجاحلا بسح وأ !ديج ةحصلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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عطق وأ ةيودألا شاشحلا حبصت ال
!!! خسم  1GODةداضملا ءازجأ مسجلا
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)فقو :زمر( موي نامدإ 12.2.7.
راع C-GKalender
نامدإ .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا نامدإ موي
سانلا .مسجلاو لقعلا فعضو نارقألا طغض قيرط نع نامدإلا ببس يه !ضراعملاو ،حبقلا
.ائبعو اديدهت لكشت اهلعجي امم ،هب قوثوم ريغو سأيلاب نورعشي نينمدملا
.ءاسعتلا سوفنلا فاعض هذه ىلع ةيلوؤسملا لمحت ىلإ عمتجملا جاتحي

ريمدت تاعمتجملا نم نامدإلا فقو
!ال لق
!نامدإ ىلإ
نم  addict-تانويأ داعبتسال يندملاو يقالخأ بجاو هيدل صخش لك !ةظوحلم
addicsو نينمدملا .نامدإلا ةداعإ نم مهعنمل ةبقارم ةرمتسم ةجاح ينمدم !عمتجملا
!اهب قوثولا نكمي ال يضاملا

كعمتجم معد لبقتسملا نيمأت
ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
ةعاس  1نم حتف .ةددعتملا تاعمتجملا  NITYةطشنألا عمجتلا معدي :ءاقللا يف نامدإلا موي
عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب
ىلإ !ال لق .نامدإلا ةشقانمو

!نامدإ
.نامدإلا موي ةالصلا عم' أدبي موي نامدإ

 YYةالصلا  -مويلا نامدإ
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نمدملا نوكي ال يندعاس )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يمدقم هيلع ةبقاعملا نامدإلا ءاوتحا ةيرشبلا ةدعاسم
نامدإلا نوكي نأ عمتجملا اذهلو ةرخآلاو ةايحلا يف نامدإلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل اناجم
.ةجاحلا بسح وأ !نامدإلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)قدنبلا  /توتلا :زمر( موي ةريجش 13.1.7.
لافتحالا C-GKalender
نم اليلكا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةريجش موي تالافتحا
 ...لوقصم ةيذحألاو ،تارسكملا  /يريب ،روهزلا

ضرعي ال ،تايولحلا ال( زوجلاو توتلا عم ةيذحألا ءلم ءابآلا حابصلا يف
ةفرغ يف اهعضو قباسلا مويلا ءاسم يف لوقصم ةيذحألا تناك !!!) .
.رومألا ءايلوأو لافطألا لبق نم ةشيعملا
عومشلا  3كلذ يف امب تنيز ةنولم ) .عنطصم( ةيلحملا ةريجش قاروأ نم ةعونصم عارشلل
يف تارسكملاو توتلا نم ءاعو عضوي  1GOD 1FAITH 1Church.زمري )مجح  /نول يأ( ةيئابرهكلا
ىقبت ةيناجرملا باعشلا .ةجاحلا بسح تارسكملاو توتلا ديدجت متي .ةيناجرملا باعشلا طسو
.ةديدجلا ةيداليملا ةنسلا سأر موي يتأي ىتح ةلواطلا ىلع

ناك .ضرع )عنطصم( فير قاروأ ةريجش اهيدل ،ءاقللا :ءاقللا يف ةريجش مويلا
.كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب  1hourنم احوتفم
ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( برشي & )تارسكملا  /توتلا( ءاذغلا نوكي
.يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو

!موي ةريجش ديعس
هنم دب ال تارسكملاو توتلا ! ةظوحلم
!يئاذغ ماظن يأ يف

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةريجش ةالصلا عم' أدبي موي ةريجش

 YYةالصلا  -مويلا ةريجش
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
تاريجشلال ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يئاذغلا ماظنلا يدالب نم اءزج تارسكملاو توتلا مدقأس
بجي  Iةحاو-رياش يف ظافحلاو تاريجشلا ةعارز نأ كدعأ يمويلا
ريخ و  1GODدجملل مداخ تاريجشلا ةياعر الوؤسم نوكي نأ
ةيرشبلا
.ةجاحلا بسح وأ !ةريجش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ

)ةرجش يأ :زمر( موي ةرجش 13.3.7.
لافتحالا C-GKalender
ةرم .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي ةرجش تالافتحا
نك .هافرلاو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةيرشبلل ةيرورض راجشأ !ةرجش عرزا .تاهزنتم
.مداخ-ةرجش
،ةبحملاو حرم يرجيو ،ءانغلاو ،ديت  decora-تناك يتلا .ةيعانطصا ةرجش لوح ةلئاعلا عمجت
ىتح ةرجشلا ةماقإ .ماعط ةبجو مساقت مث )طقف ةهكافلا  (Tree-ىرخألا ايادهلا لك ءاطعإو
.ةديدجلا ةيداليملا ةنسلا سأر موي

نم احوتفم ناك .راجشألا لفتحت ،عمجت لك :ءاقللا يف ةرجشلا موي
ةرجش ىلع يوتحي هنأ .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب 1hour
ءاذغلا نوكي .ةنيزم ةيعانطصا
ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( برشي & )ةرجش ةرمث(
ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا
!موي-ةرجش
! ةظوحلم

ريصم وه مداخ-ةرجش يرجي
لضفملا ةيرشبلا
ةرجش معد عرازم CG
) .تاباغلا ريودت ةداعإ(

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةرجش ةالصلا عم' أدبي موي ةرجش

 YYةالصلا  -مويلا ةرجش
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نوكي نأ دهعتأو راجشألا لامجل ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يف ظافحلاو راجشألا ةعارز نأ كدعأ ةمكاحم نيبرخملا-ةرجش
ريخ و  1GODدجملل ةياعر ةرجش مداخ الوؤسم نوكي نأ بجي  Iةحاو-رياش
ةيرشبلا

.ةجاحلا بسح وأ !ةرجش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةموبلا يأ :زمر( موي حصفلا ديع 14.0.1.
لافتحالا C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي حصفلا ديع تالافتحا
!يضاملا ماعلا يف ريكفتلا .ءايصوألا
ضرع عم يهتنت هيفرتلا ،لافنركلا عون ةطشنألا يريش مدقي
موي تناس  & 1حصفلا ديع نيب لوجتلا رظح اليل دجوي ال .بورغلا دنع Laserlight
لك .ةقباسلا اموي  364يف ريكفتلل تقولا ناح دقل .لبقملا ماعلا نم
.لبقملا ماعلل ةطخ دادعإبو يضاملا ماعلا نم ليلحت لعجي صخش

ةنسلا ىلع ءاقللا سكعي .يحصلا ءاذغلا عم زيزألاو ،عمجتلا :ءاقللا يف حصفلا ديع موي
ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب  1hourنم احوتفم ناك .يضاملا ةلبقملا ةنسلل ططخلاو
ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه
حصفلا ديع ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا
!موي
.لبقتسملل طيطختلا مث ءارولا ىلإ رظنن ! ةظوحلم

ماعلا  Quattroيف اليل لوجتلا رظح ديدمت مت
.ةليل لك سيلو ،تاعاس  3ةبسنب

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي حصفلا ةالصلا عم' أدبي موي حصفلا

 YYةالصلا  -مويلا حصفلا ديع
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
عونتم ماع ةدمل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةلبقملا ةنسلا يف ةايحلا براجت ،تاونسلا هذه ليلحت انأ
نأ نكمي حصفلا ديع نآلا ةديج دهجلا نم ديزملا لذبل ةطخ
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل لبقملا ماعلا يف يل ذخأت
!حصفلا ديع موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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قيرط نع ةديدج ةيادبل دادعتسالا نآلا .اهليلحت مت .هتياهن نم برتقي ماعلا اذه
.قباسلا نم ضعب ريودت ةداعإ
تقولا ميظنت رمعلا-وين نايدراجلا-مداخ ناضتحا !انيلإ مضنا
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!حصفلا ديع : Quattro-موي عم لفتحا نمف .تاونس ورتاوك وه تاونس  4لك

)عدفضلا يأ :زمر( موي 14.0.2.Quattro
لافتحالا C-GKalender
ريكفتلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي ورتاوك تالافتحا
.لوجتلا رظح ةيليللا يداعلا قبطني .ريكفتلل موي وه اذه !ةيضاملا  4yearsيف

ىدم ليلحت لعجي صخش لك .ةقباسلا تاونس  4يف ريكفتلل تقولا ناح دقل
.ةمداقلا تاونس 4ل ةطخ دعتو ةيضاملا  4لا تاونسلا

.تاونس  4ططخ رشن ةعطاقمو Shires
احوتفم ناك .ةمداقلا تاونس  4نم ةيؤر ميدقتو ،سكعيو ،عمجتلا :ءاقللا يف مويلا ورتاوك
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب  1hourنم
ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

!ديع ديعس ورتاوك
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ورتاوك ةالصلا عم' أدبي موي ورتاوك

 YYةالصلا  -مويلا ورتاوك
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ىلع سكعت انأو تاونس  4يدحتلل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيضاملا  4لا تاونسلا ىدم
رضحأ انأو ةمداقلا تاونس  4ىدم ىلع ةرباثملا ىلإ ىعست I
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل تاونس  4ةدمل ةديدج ةطخ
!ورتاوك موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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تاعوضوملا يف ةكراشملا .مويلا ةعتم ىلع كتايح زيح جراخ ةدئافلا قيقحت
.موي ةعتم نايدراجلا مداخ
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:تقولا ميظنت رمعلا-وين نايدراجلا-مداخ ناضتحا !انيلإ مضنا
ريصقلا ىدملا

~ لوجتلا رظح ليللا ~ طخ ثلثم تقولا ~ CG Klock
~ ةينيتورلا ةيمويلا CG
طسوتم حلطصم
~ ةعتم موي عيضاوم ~ يضارتفالا ميوقتلا CG

دمألا ليوط

~ CG Khronicle
~ هفرعملا  CGةيرارمتسا
:ةرود ةروصلا 1GOD

 ...ريودت ةداعإ >ةياهن >ةيادب >تالمهملا >ةياهن >ةيادب

!ةقباس ةيلاب عيمج لعج ةلاسر رخآ ل  1GODوتسفيناملا بها نوناقلا لا

ةياهنلا
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