راعلاو نوش

بيرختلا TREE -
،ةفيحص :ةعابطلا ةءارقلا نع فقوتلا راجشألا ! SAVEرزاجملا ةرجش ءاهنإ" راجشالا ذاقنا ' ل تقولا هنا
..و ،ةركذم ،هيف بوغرملا ريغ ديربلا ،باتك ،ةلجم

ومنت ام ابلاغ .قاروأ نودب وأ عم عذجلا وأ ةيعذجلا ،روذج هل .رمعم تابن يه ةرجشلا
الئوم تاباغلا يف مدقتو .تاباغلا ءاشنإ ىرخألا تاتابنلا عم ،تاعومجم يف راجشألا
.ةريبك ىلإ ةيرهجم تاقولخملل

وجلا نم نوبركلا ديسكأ يناث ةلازإ مهنا .لدتعملا خانملاو لكآت ليلقت راجشأ
ماظنلاو يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلا يف رود مهيدل .اهتجسنأ يف اهنيزختو
 ...ثاثألاو ءانبلا باشخأ ،لظلا راجشأ رفوتو .نزاوتملا يئيبلا

تاباغلا .ناطرسلا رادم نم اغياتلا لامشلا .ةيسيئرلا تاباغلا عاونأ  2كانه
.ةياهن وه تاباغلا ريمدت .يدجلا رادمو ناطرسلا رادم نيب ةريطملا ةيئاوتسالا
.مهي ام وه ريمدت .مهي ام سيل ريمدت يف ببسلاو

ىلاو ةيئاوتسالا ةريطملا تاباغلاو ربونصلا تاباغ اصوصخو ةمئاقلا تاباغلا
اهيدل يتلا لودلا .هئاقبو ناسنإلا هافرل ةيرورض يه تاباغلا هذه .اهيلع ظافحلا
يدؤي كلذب مايقلا مدع .تاباغلا هذه ةيامحل ةجاحب تاباغلا هذه ىلع ةدايسلا قوقح
قوقحلا  sover- eignكلذ دقفي دلبلا اذه لشف اذإ .ةموكحلا لادبتساو ةلءاسم ىلإ
.رومالا ديلاقم يلودلا عمتجملا .تاباغلا ىلع

تاباغلا .ةعونتملا ةيويحلا مظعم نطوم يه ةريطملا ةيئاوتسالا تاباغلا
ةدايزل قرحو ،راجشألا ةلازإ .ضرألا ،انبكوك نم نيتئرلا يه ةريطملا ةيئاوتسالا
.ةينيدلا سوقطلاو راجشأل رخآ ديدهت .يحص خانملل ديدهت وه ةعارزلل يضارألا

.يويحلا عونتلا رمدي اذه .ةدحاو ةكوكسم راجشأ ةباغ ضعب لادبتسا متي
ةدحاو ةكوكسم راجشأب يويحلا عونتلا لحم نييحيسملا
بذاك حيسم داليم ديعب لافتحالل راجشالا متخ مهنا ) .راجشأ داليملا ديع(
.تيم

ةرجش ،ربونصلاو ،بونتلا نويلم  200لفسأ متخ نييحيسملا
!ةرجش ةدبرعلا بيرختلا يف ةنس بونتلا
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 1رارمتساب نييحيسملا ةءاسإ .فئاوطلا-ةينثولا نم ةعومجم مه نويحيسملا
!يهتني اذه  1 GOD.ةناهإ .ضرألا بكوك بيرختل ىلع تدرو اهنأ ادمع .تاعادبإلا هللا

يف ةرجش عضو قيرط نع ةبذاك حيسملا داليم ديعب نولفتحي نويحيسملا :ةيفلخ
ءانبو ،لزنملا ،ةرجش تنيز .ايادهلا نم اهريغ ريثكلا لك يطعت اهنأ  ...بتاكملاو لزانملا
.ةيئابرهكلا حيباصملا عم يجراخلا

.ماع لك لفسأ بونتلاو ربونصلاو ،بونتلا مورفملاو نويلم  200لافتحالا اذهل
محفلا نم نط ؟ .ماع لك فيلغتلاو ةئبعتلا لفسأ ىرخأ ةرجش نويلم  50مورفملاو
) ،مهنب برش( لوحكلا ،ىلع ادقن تارايلملا قفنت .ىوهلا ةيئابرهكلا ةءاضإلل قرح متي
ةدايز .هيفرتلاو ةفينعلا باعلألاو ،يحصلا ريغ ءاذغلاو ،نيخدتلاو ،ةدئافلا ةميدع ةدرخ ءارش
لايتحالاو رامقلا بعل يف ةدايزو ) ..باصتغالاو لتقلاو بيرختلاو ءادتعالا( فنعلا يف
، ...ةقرسلاو

لمعت .ةمامقلا ىلإ ةفاضإ فيلغتلاو ةئبعتلا لهاجت متي .ةمامقلا حبصتل فجت راجشأ
.ةيحصلا رطاخملا ةمامقلا نم لابجلل بكم نم سلاجملا

اذه  ..فرغو بئارملاو تاردنسلا ىتح ىضوف اهنأ .قيدانص يف يهتني ةيدجم ريغ يئاوشعلا
.ربكأ لزانم ةبغرلا ىلإ يدؤي هيف بوغرملا ريغ زانتكا

لعف بجي
.بيرختلا ةرجش يحيسم فقوت

ةيلوؤسملا ميلعت نويحيسملا
.تارجش عرزي .ةيئيبلا

.مهفيقثت ةداعإ .نييحيسملا ةبساحم .ةيحيسملا نوش قرط
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ريغ ءاذغلاو ،نخدي ،لوحكلا عيب قيوست فقو .داليملا ديع فقوت ةيراجتلا حورلا
.داليملا ديع ءاغلإ .ةدئافلا ةميدع هلابزلاو هيفرتلا ةفينعلا باعلألاو ،يحصلا

نك .ةمامقلا نم ريثكلا قلخل ،سانلا بساحن .ةمامقلا نم ريثكلا ءاشنإ فاقيإ
.ةمامقلا لوح ادصتقم
ديربتلا ضيفخت .ةيرورضلا ريغ ةءاضإلا مدختست ال .ةقاطلا مادختسا ليلقت
.ةيقاو سبالم ءادترا لالخ نم ةئفدتلاو

ةئفدتلا ،لزنملا خبطلاو ،دقاوملاو ،ستيبيريف ،رانلا لاعشإ ،ءاوش !بشخلا قرح فقو
!ءابرهكلا لادبتسا ، ..ةيراخبلا تاكرحملا ،ةيلزنملا

ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلاو ةيئاملا ةقاطلا( ةثولملا ريغ ةقاطلا عم محفلا لادبتسا !محفلا قرح فقو

!!!

• ةيوونلا ال ) .جاومألاو حايرلا

!راجشألا لافتحا نايدراجلا مداخ
.ةرجش مداخ نك .هافرلا ،انئاقبل ةيساسأ يه راجشألا
!انيلإ مضنا .ةرجش عرزا
يضارتفالا ميوقتلا CG

تالافتحا موي ةرجش 13.3.7.

يرجيو ،ءانغلاو ،ةنيزم مت يتلا .دمألا ةليوط ةيعانطصا ةرجش لوح ةلئاعلا عمجيو
ىرخألا ايادهلا لك ءاطعإو ،ةبحملاو ،حرم
.ةديدجلا ةيداليملا ةنسلا سأر موي ىتح ةرجشلا ةماقإلا .ماعط ةبجو مساقت مث )طقف ةهكافلا ةرجش(
.لبقملا ماعلا ىتح اهنيزخت متي

! ! !تاباغلا ريمدت ىلإ حماستلا ZERO
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