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ةرجش
ةلئاعلا
.ةرسألا نم اءزج نوكي نأ قحتسي صخش لك

وتسفيناملا بها نوناقلا بعش •
> رفاك :سانلا نم عاونأ  7كانه نايدراجلا مداخل
 CG Proclaimer > CGبردتملا >  > C-Zenturion > C-Praytorianخويش > راصنأ
Proclaimer
 1ناضتحال اودقف سانلا ءالؤه عيجشتل ىعست ) (CGنايدراجلا مداخ > رفاك
!يدحتلا ةالصلا' مادختسا . CGمداخ ءايصوألا نوكلا ةسينكلا GOD 1 FAITH 1

YY

YY YY

!كنم عمسأ نأ رظتني 1 GOD

يدحتلا ةالصلا
ةياصولا يصولا اعضاوت رثكألا كيدل نوكلا قلاخ  1 GOD،زيزعلا
لهاج ةدعاسم ليوحت يف ةدعاسملا بلطي )مسا عراش  (1لمجأ نينمؤملا
 1 FAITHىلع لوصحلا رفاكلا ككشتملا
ديزملا ميدقت ىلا ىعست  Iدحت يف مهطروت يف ةبرجتلا هذهل مكلل اركش
ةيرشبلا ريخ &  1 GODدجملل تايدحتلا نم
!لهاج رفاك عم هجاوت امدنع ةالصلا هذه مدختستو

!ءاقللا يف مهيلا مامضنالل نمؤملا ةوعد نايدراجلا مداخ
ءدبو "ديؤم"و حبصا :ضورعلا هذه راوزلا نم ةعونصم
.ءاقللا
.انتلاسر رشنو "عوطت"و حبصي وأ
.عربتلا وأ
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ايلارتسأ كيف  3802روفيدنا زليه  662ب.ص

. 033-186 282018ال .ةيرادإلا قيسنتلا ةنجل )ايلارتسأ ( كابتس

'.ةمهم' انيدلو "ةيؤر" انيدل ذيفنتو نالعإل لاومألا مدختستو
نأ سانلاو تنأ ريمدتو ،ثولتلاو ،حبرتلا ،رشلالل ،رظتنا وأ
.بيرق
!هتياهن نم برتقيو تاونسلا نم 1000

!رشلا )صفق( بقاعي ديج نك
جلاعتو .معاد نوكي نأ دهعتن نيذلا راوزلا بحرت رهش نم عمج 3و :نيرئازلا > راصنأ
.تيوصتلاو حيشرت نآلا نكميو  1ST) .مسا( ةياصولا سراحك راصنأ

ةنجل باختنا  (CG) . CGنايدراجلا مداخ > راصنأ
.عمجتلا ليغشتل ىصقألا دحلا ) (7 HE، 7 SHEءامكحلا ) 14نالك(
يف )يلحملا ءاقللا يف رهشلا قبئزلا  2عوبسأ نم حرملا موي يف( باختنإ داعأ )روضح( CGو
 (7_7ءامكح  14هردق ىصقأ دح ىلإ لصت ) 1ةنسل( خيشلا  1نع لقي ال ام يرسلا عارتقالا
تاباختنالا ىتح مدخي يذلا حرملا موي يأ ءامكح راتخي دق ديدج عمجت ) .ةدعاقلا قبطنت
 ...حشرت نأ نكمي رضاحلا  CGيأ ! ةظوحلم .ىدملا ةمداقلا

لمحلا نم .ميلعتو ملعت" لالخ نم اهقيبطتو ةفرعملا باستكا مث ،ىعست CG
نيرخآلا عيجشتو تامولعملا ثدحأ ىلع لوصحلل  UCGعقوملا مهحفصت .قرحلا ىتحو
اهنأ .ميلعتلا ةيوبخن ةضراعمو "رحلا ميلعتلا" عمتجملا معدت اهنأ .كلذب مايقلا ىلع
.ةفرعملا ةيرارمتسا لالخ نم ةايحلا براجت ىلع رمت

.نيحشرملا ديأ "نالك" معدت اهنأ .ةيموكحلا تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا CG
،يراجتلا( تامظنملا مهمامضنا .يلحملا عمتجملا يف طاشنب كراشتو معدت اهنأ
ىلإ حيشرت )، ..ةينفلا ،ةيسايسلا ،ةراجتلاو هيفرتلاو ةيبرتلل ،ةعامجلاو
عم طخ يف مهميدقتو ،اهلمع ىلع رثؤت نأ نكمي اهنأ ىتح .ةحاتملا ناجللا عيمج
 ".وتسفيناملا بها نوناق'

)نورك( حبرلل ةفداه ريغ ،ةكولمملا ،عمتجملا ىدملا ءاشنإ يف ةدعاسم CG
.اهب فيرعتلاو ليغشتو ،اهنومدختسي يتلا .تامظنملا
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،ةالصلا :ةيعامتجالا ةئشنتلاو اضيأ نكلو اعم ينيد ىلع لوصحلا طقف سيل عمج لا  CGىلع نع ىلإ
ةكراشملا .قيسنتو ءانغلاو )يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا لوانتو ،بعللاو صقرلاو كحضلاو ،ةشدردلاو ،ةشقانمو
 experienes.ىلإ يدؤي ةلاعفلا

)، 1 FAITHأدبا رظنا( )لئابقلا ، 7نالك رظنا( )ةسينك  (1)،عمج رظنا(

.ومني  UCGةلئاعلا ةرجش اهنم ،روذج يه راصنأ

S

) ( 7 HE 7 SHEخويش  14بختنملا راصنأ
حبصي  Zenturionمداخ  Zenturionمداخ ) 2 (1 HE 1 SHEبختنملا نالك نالك لكش خويش
 Praytorian ( 7مداخ  14بختنملا  Zenturionمداخ تنمسالل ةدحتملا ةعومجملا ءاضعأ
)HE 7 SHE

 CGام ةفرح ملعتي ىبص  1بختنملا  Orackle Orackleلكش  Praytorianمداخ
)يه وا وه ( Proclaimer

)يه وا وه (  1 CG Proclaimerبختنملا  CG Proclaimerبردتملا
! وتسفيناملا بها نوناقلا رمأ يلو وه CG Proclaimer
 Zenturionمداخ
يضاملا عراش  1يف بختنملا نالك .رهشلا قبئزلا  4عوبسألا حرملا موي يف تاونس  3لك
 Zenturion (1 HE، 1 SHEمداخ  2دعب يرسلا عارتقالا

اهيدل نيبختنملا C. Zenturionو .تاوصألا نم ددع ربكأ عم صخش باختنا متي ) .
 UCG1.نم * اوضع حبصي مث .ةقيقحلا نايب ميدقتل
ةداعإ ىتح نومدخي نيذلا  C. Zenturionبختنملا نالك  2NDءاق اهنا يف ديدج عمجت

لئابقلا ، 7نالك ةيؤر *

.لبقملا باختنا

نايب ةقيقحلا ل ىلع  tomakeاهيدل C-Zenturion

ةبختنم

ةقيقحلا نايب
نوكلا قلاخ  HE & SHE.ءاوس دح ىلع وه يذلا  1GOD .طقف &  1رابج لك عئار اي
:دهاشلا .لمجأ
بختنا  1ST) .مسا( يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا
.عمج )مسا( ءامكح لبق نم -Zenturionمداخ
:ةلودلا قدصب
.يلحملا عمتجملاو ءايصوألا مداخ نوكلا  1FAITH،وديؤمو  1GOD،ةدعاسم ينأ
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ىعري شرحتلا وأ بيذعتلاو باصتغالاو لتقل صخش عيجشت وأ نكأ مل نأ
يطعم نوناق ةلاسر رخآ  1GOD'Sةمالس ةيامح .لعف نم يمحم صخش يأ الو ،لفطلا
.نايبلا
:يدلب ليلد يه" تايكولسلا  Zenturion 7مداخ امك
* فنعلاب فنعلا دادس ال
ةحفاكمو عمتجملل ةيداعملا تايكولسلا نم ةنيب ىلع حبصتل كلذ ظحالن
،مييقت لالخ نم لح عارصلا بيرختلا ةئيبو ،ةيقالخأاللاو ملظلا جاجتحا لئاوملا
يف ةفلتخملا تاعامجلا لك عم يسفن فيرعت ،رشاع ةشقانمو عامتسالاو
انعمتجم

قحلا وه ام ىلع مالكلا
ريخ &  1GODدجملل نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
ةيرشبلا
يضاقلاو دهاشلا يل نوكي  1 GODدق
.لزعلا سفنلا نع عافدلا حمسي .عانقإلا لشف اذإ *
ةيوضع ءاغلإ ىلإ يدؤي "ةقيقحلا نايب" ةناهإ
متيس يئانج عباط تاذ ةناهإ ناك اذإ .راصنأ لبق نم ذبن .تاعمجتلا لك نم رظح
.ةباينلا راطخإ
 Zenturion،مداخ شيعي نوكلا ءايصوألا مداخ يف اوضع تحبصأو ،هباختنا دعب
.تايكولسلا  7اهب لمعي
،يلحملا عمتجملل عمجتلا نولثمي نيذلا نيبختنملا ةداقلا مه C. Zenturion
ءالؤه .تاظفاحملا  Orackleعم اضيأ الاصتا ميقت اهنأ ) .يريش( ةيلحملا ةموكحلاو
نم يساسألا ضرغلا نومزتلم مهنا .ةسينكلا  1 GOD 1 FAITH 1نوسمحتم ةداقلا
اهقيبطت )وتسفيناملا بها نوناقلا( ةلاسر ثدحأ ةروصلا "  1 GODرشن  1ةسينكلا
ضرعلا ديدحتو ،ةينهملا الثم ،ةيقالخألاو فوخلا نم يدؤت اهنأ .اهتيامحو
.ةرباثملاو عضاوتلاو طابضنالاو

لل كرتشملا مهفلا زيزعتو ،لصاوتلا يه ةيسيئرلا ماهملا نمو
هاجتا يف ءاقللا لقنل ةيوق تايجيتارتسا ذيفنتو ريوطت لالخ نم  UCGضرغلا
فادهألا .امهنيب ةكرتشملا ةيؤرلا
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)وتسفيناملا بها نوناقلا( ةلاسر ثدحأ ةروصلا " . 1 GODنمزلا طخ  aresetعم

عراش  1مادختساب ةيموكحلا سرادملاو ،ةرحلا ميلعتلا قيرط نع رشتني

.تاعمجتلاو كلذ دعب ملعو ملعت
مداخ" باختنال يرورضلا نم حبصي دق اهنا C. Zenturionو تاونس  3ةرتف لالخ
) . Aةدعاقلا قبطنت  (7_7دعب يرسلا عارتقالا يضاملا عراش  Oracklein 1ىلإ "Praytorian
نم  C.Praytoriansعم لاصتا يف  C. Zenturions 2ءاقبإ .تيوصتلا نأ C. Zenturion
Orackle.

 C. Zenturionحيشرت وأ حشرت C. Zenturionلل زوجي ةديدجلا  C. Praytorianpositionعم
طقف C. Zenturionلل زوجي  C. Praytorianهباختنا ةداعإ ةلاح يف .طقف توص وأ رخآ
نم  C. Zenturions 2نم .مصخلا قلخ ديدجلا فقوملا عم لاحلا وه امك ال وأ تيوصتلا
 C. Praytorian.حبصت دق  1عمج

. C.Praytorianو ةعطاقم نم  C. Zenturionsلبق نم هباختنا متي ) Praytorian (CPمداخ
خيرملا  4عوبسألل حرملا موي يف تاونس  7ةدمل باختنا متي )7 HE، 7 SHE (14
لكشت .رخآ يرسلا عارتقالا يضاملا عراش  1يفو ةعطاقم نم  C. Zenturionلبق نم رهشلا
.ةباطخلا يف لوادتي هنأ Orackle.و ةنجل CP 14

ةيقب ءاضقل اليدب باختنا متي .لادبتسا  Praytorianneedمداخ نأ يغبني
.تاونس  7ةرتف
مداخ نوكلا ةسينكلا  1 GOD 1 FAITH 1نولثمي نيذلا نيبختنملا ةداقلا مه CP
ضرغلا ةمزتلم ،يفطاع مه ةداقلا ءالؤه .ةعطاقم ةموكحو ةعطاقم ىلإ ءايصوألا
بها نوناقلا( ةلاسر ثدحأ ةروصلا "  1 GODنم رشن  UCGنم يساسألا
.اهتيامحو اهقيبطت )وتسفيناملا
ةميزعلاو طابضنالا راهظإ ةينهملا الثم ،يقالخألا فوخلا نم يدؤت اهنأ
.ةرباثملاو عضاوتلاو
لل كرتشملا مهفلا زيزعتو ،لصاوتلا يه ةيسيئرلا ماهملا نمو
) (1ةسينكلا كيرحتل ةيوق تايجيتارتسا ذيفنتو ريوطت لالخ نم  UCG.ضرغلا
. 1نمزلا طخ عم فادهألا نييعت متي .امهنيب ةكرتشملا ةيؤرلا هاجتا يف ةظفاحمو
سرادملا قيرط نع رشتني )وتسفيناملا بها نوناقلا( ةلاسر ثدحأ ةروصلا " GOD
.ةعطاقم ةموكح -لا طغضلاو ةماعلا

ىلع ءاقبلا  C. Zenturion. CPنم تايكولسلا  7نم شيعي  C. Praytorianلك
.يلصألا عمجو  C. Zenturionعم لاصتا
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:ميمصتلا  GODيف  1بسح  SHEةحلصم لثمت  C. Praytorianيه
.لزنم ةبر ،ةياعرلا يمدقم ،مألا وه يه
:ميمصتلا  GODيف  1ل اقفو ةداعس ةدئافلا لثمت HE C. Praytorian

.ةيماح ،دوزم ،بآلا وه HE
:ةروصلا  1 GODشيعلل ةيلحملا ةموكحلاو ةظفاحملا تاعمتجملا عيجشت C. Praytorian
~ ةيحبر ريغ ~ فنعلا ذبن ~ وتسفيناملا بها نوناق ~ ةهازنلا-ةيقرعلا ~ ميمصت
) .ءاضفلا رامعتساو ءاضفلا فاشكتسا( ل ةيرشبلا ريصم ~ لئابقلا 7

يثار ءاهنإ ~ ةنجللا ىلع يه و  HEلل يواستملا ليثمتلا :يلي ام زيزعت C. Praytorian
لادبتسا ~ " ' WMWو' نورك " عم ةيعويشلاو ةيلامسأرلا لادبتسا ~ يسايسلا نايغطلاو
ةقيقح عم ملظلا :لحم لحي ~ تقولا ميظنت رمعلا وين CG-عم ينثولا ميوقتلا
ليهأتلا ةداعإو ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ ،ميكحتلا ةنجل ال  "،ىلع روثعلا
موينارويلاو طفنلاو زاغلاو محفلاو بشخلا ،ثورلا نم ريغو يلحملا يلحملا قرح ~
نوشيعي نيذلا عم فنعلا ~ قرح ريغ قرطب ءابرهكلاو ةئفدتلاو يهطلا ضارغأل
،ءاضفلا فاشكتسا :ريصم ~ ةئيبلاو تاناويحلاو سانلا عم "مغانتلا" يف
.ءاضفلا رامعتساو

)م-يف" (N-رياش موي" لك .اوتأ عمجتلاو  C. Zenturionعم لاصتا ىلع ءاقبلا C. Praytorian
.ءاقللا اذه نوروزي

Orackle
وه  14 C. Praytoriansنم  Orackleاذه ' ' Orackle ".ةعطاقم' لكل ةنجل ىمستو '  ' UCGلا
)خيرملا  4عوبسأ رهش( ايونس نيبختنملا 7
تارم مهباختنا ةداعإ زوجي  7 SHE) . CPو  (7 HEةدعاق  7_7مادختساب"  'C. Zenturionsةطساوب
تاباختنالا ىتح هبصنم يف اليدب باختنا متي .اهلادبتسا نم دب . A CPةدودحم ريغ
.ةلبقملا

صاخلا عامتجالا ناكم يف هيد  Orackleلك .ةظفاحم لك يف  7 ' Orackle '، 1مه
نإ 'و' عجارتHE-و "،راودب"SHE-و رئاود  3يف عمتجت Orackleو ".ةباطخلا"لل
.فكتعملا ةينيدلا تامظنملا
يه ' يف عبسملا ةلواط لوح  C. Praytoriansةيبلت يه 7ءاقل دقعو  ".عجارت-و' يف عبسملا ةلواط لوح ءاق  C. Praytoriansةداعس  ". 7ردخ
لك ىلع  (1 HE، 1 SHEعبسملا ةلواط لوح  CPاهنإ تلاقو  7و CPو  7نم ةكرتشم
.فكتعملا 'FAITH-يف )بناج
ئدتبملا" )يه و وه(  Orackle. 2عامتجا يأ رضحي مل " Proclaimerنايدراجلا مداخ"و !ةظوحلم
"CG Proclaimer
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 Proclaimer (CGP) .نايدراجلا مداخو  Orackleنيب لاصتالا )(ACGP

ديع يف .ورتاوك ةنسلا يف تارم ) ، 15رهش  (1ةنسلا يف تارم  14يقتلي Orackleو
.تاونس  4ةطخ حصفلا ديع ورتاوك ىلع ،ةنس  1ةطخ تعضو حصفلا

.قرف  7 7 1HE، 1SHEنيب تايلوؤسملا مسقي Orackleو
فاشكتسا ةنجلب لاصتالا ةدابعلا ~ ~ تاعطاقملا مكحلا ~ ةرادإ :ةيلوئسملا
 CGعم لاصتالا )يه وه(  ACGPرامعتسا ~  ~ Umpiring ~،تاعمجتلا ءاضفلا
Proclaimer.
ئدتبملا" بختنملا ~ ةثعبو "وتسفيناملا بها نوناق" ذيفنت  Orackle:تابجاو
 Proclaimerنايدراجلا مداخ" عم قيسنتلا نيذلا ) Proclaimer" (1 HE 1 SHEنايدراجلا
~'
ربع "تاعمجتلا" عم قيسنتلا ~ Praytoriansو Zenturionsل ماعلا هباختنا ةداعا نييعت
~ )ةفلتخم تاعمجت روضح( Zenturions
دقع ~  '..نورك ' '،بنجتي ' '،تاعمجتلا" :مئاوقلا ىلع ظفاح
~ يونسلا 'ىضوف' دقع "،تالمحلا"

ليغشتو ءاشنإ ~ "ءاضفلا رامعتسالا" طاشنب معدت
~ 'مالعإلا لئاسو عيمج'

ريرقت ةئيبلا ةيامح ~ فنعلاو روجفلاو ملظلاو داسفلا ىلع فوقولا
~ مهتا مهنم "،نيثولملا"و
ةبخنلا رايتخا ىلع ءاضقلا ~ ضورقلاو ةيكالهتسالا ةعزنلاو ،ةملوعلاو ،ةكرشلا صاخلا ءاضقلا
~ يرصنعلا لصفلا ةورثلا ،ةبستكملا ريغ دئاوفلاو

~ لصاوتملا املك ،ناكم يأ يف رشلا ةبقاعم
 ...ةيلحملا ةموكحلا عم قيسنتلا

 .وتسفيناملا بها نوناقلا فلاخي لمع يأ ذيفنت نكمي ال  Orackleلا !ةظوحلم
مادختسا تالمحلا ! UCGةلاسر رخآ ةروصلا "  1 GODذيفنتل مدختستو تالمح
ةيئيبلا ةلادعلا تاعوضوم جارختسال ليلدك وتسفيناملا بها نوناق
ةعاجشلاو سامحلا لكب راتخملا عوضوم كانه تعباتو .ةيعامتجالاو ةيقالخألاو
.هدشح نكمي يذلا رارصإلاو ةميزعلاو

ايطارقميد يف ةكيرش ةقسنملا ةردابم يه تالمحلا ءايصوألا مداخ نوكلا
ثادحإل سانلا دشحل ةلواحم وه كلذ .بولطملا يعامتجالا رييغتلا قيقحتل
.هاجتالا يف فينع ريغ رييغت
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بجي ام نأشب ليصافت ءاطعا . Shunlistsبجاو نايدراجلا مداخ طاشن وه نوبنجتي
رجهلا .ةئيبلا وأ عمتجملا وأ قالخألاو ،ةيرشبلل ديدهت كانه نوكي امدنع هب مايقلا
!يندملا بجاو لب ةيقالخأ ةيضق طقف تسيل

ةمعاد ريغ هنوك ةضراعم ،لهاجتو ،بنجت لئاسو نع داعتبالاو
تاعامجلل رجهلا قبطني .كلذب مايقلل ءاقدصألاو ةرسألا عيجشت ) .ةفينعلا ريغ(
ةراجتلاو ،ةساردو ،ةيعامتجالا ةئشنتلا مدع ىلع يوطني هنأ .تامظنملاو دارفألاو
.مهعم لمعلا وأ

!!! : SHUNبجاو ةيندملاو ةيقالخألا كيدل له
 CG Praytorians ( 1HE، 1SHE) .بردتملا  2بختنملا  Orackleلك
.هباختنا حبصت ةايحلا ءاضعأ ناك اذإ .ةنس  1ةدمل  ACGPديدج باختنا متيو

ةرادإلا  mediacenterنالعإ ،ليغشتلا ) ACGPيه وه( ءاوس دح ىلع
":رشن ،وتسفيناملا بها نوناق" نأ نونلعي .مهب ةصاخلا
،ىرخأ ةلدأو ،مجاعملا ، CGسوماق  CG) ، CGةالصلا ليلد( ةدابعلا
ىلع لمعت اهنأ .تارشنلا مالعإلا لئاسو " "Orackleرشنتو ...
.تاظفاحملا  mediacenterتامولعملاو رابخألا

نييساسأ أزجتي ال ءزج وه مالعإلا لئاسو عيمج
ظفاحت اهنإ .نوكلا ءايصوألا مداخ ةماقإ لاجم يف
. "CG ALLكلذب ملع ىلع روهمجلاو ءاضعأو راصنأ
هيفرتلاو تامولعم :ماسقأ  3اهيدل "مالعإلا
عم يناجملا ماعلا ميلعتلا مزاول نمو .ةفرعملا
عيراشملاو ةساردلا عيضاوم ،ةساردلا تانيعم
لئاسو عيمج .ةساردلا تاديدهت نم رذحيو .ةساردلا
يسيئرلا ةيمستلا نالعإ  7 provin-اهيدل مالعإلا
CIAL.

،فعاضتت نأ رشبلا ديري  2) . 1GODناميإلا لقتنا  (1يداملا نوكلا قلخ 1 GOD
مداخ نوكلا ضرعلا تاهيجوت .يداملا نوكلا ءانمأ حبصأو ءاضفلا رامعتسا
ءايصوألا
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رامعتسا ةظفاحم أدبي امدنع .ءاضفلا رامعتسا ،ءاضفلا فاشكتسال نوناقلاو
.يحورلا داشرإلل بنج ىلإ ابنج مداخ نايدراجلا تلاقو  1 HE، 1لسري نم Orackle

 7نم ، SHE ACGPةداعس .ةجاح كانهو ) Proclaimer (CGPنايدراجلا مداخ ديدجلا امدنع
وا وه( "  'CGPةديدج ةكراشم يرسلا عارتقالا يضاملا عراش  1يف بختنملا Orackle
 1 GOD 1نم ةايحلا ىدم وضع  Proclaimerنايدراجلا مداخ بختنملا حبصي ) .يه
 "CGP.ايلقع قئال لادبتسا متي .ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا FAITH 1

 GODيف  ' 1وتسفيناملا بها نوناقلا " سرحيو نلعي CGPو
نكمي CGPو  ACGP.ربع  7 Orackleعم قسني .قباسلا عيمج لادبتسا ةلاسر رخآ
يأ رضحي مل CGPو .رخآ  ACGPباختنا ىلإ ةجاحب ةلصلا تاذ Orackleو  ACGP.ضفر
 Orackle.نم

ةيوضع
:ةيوضعلا نم عاونأ  3كانه
عم عمجت ةيوضع .عمجتلا يف دارفألا دحأ ةيوضع
UCG
 ءايصوألا مداخ نوكلا دارفألا دحأ ةيوضع

 عمجتلا يف دارفألا دحأ ةيوضع
يف ةكراشملاو روضح بوس لامح جاردإ متي .لمتحم معاد وه ىقتلملا ةرايز درف
)مسا عراش  (1نايدراجلا مداخ" اهل يدصتلا  مه نومعادلا .ءاقللا اذه يف وضعك ىقتلملا
.

 U.  CGعم عمجتلا ةيوضع
.نالك مساب ةفورعملا ءامكحلا )ةدعاقلا  (7_7ةنجل باختنا راصنأ
نولثمي نيذلا  Zenturionمداخ حبصتل ) (1 HE، 1 SHEخويشلا  2بختنت نالك
مداخ نوكلا عم عمجتلا
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 UCGىلإ اهيف ءاضعألا بلط لسري مث نالك . Aءايصوألا
 .مهب ةصاخلا ليجستلا عمج ىلإ ةفاضإو  Zenturionمداخ بحرن UCG
يف حاتم ءيش لك مادختسا نآلا عمجت نأ نكمي 
ال( لاومألا عمج اضيأ نكمي عمجتلا : www.universecustodianguardians.org.عقوملا
.ءايصوألا مداخ ةرادإ  نوكلا نم  10٪عمج عم نوميقي  90٪هيجوت متي )نامتئالا
قيقحتلل قرخ يا نا .نايبلا يطعم نوناقلل اقرخ اذإ ةيوضع ءاغلإ زوجي 
.اهعم لماعتلاو

 UCGنم دارفألا دحأ ةيوضع
ىلإ "خيشلا" بختني )حشر وأ( ديؤمو حشرت مث .عمجل "ديؤم" حبصتل درفلل
 Zenturion.مداخ" حبصتل حشرت دق نيبختنملا ربكألا .تاعمجتلاو ةنجل * "نالك"
قيبطت  مامألا ىلإ مث نالك .دهش نالك لبق نم ةقيقحلا نايب" لعجي باختنا CZو
 UCG.ليجستلا ىلإ ءاضعألا
لئابقلا ، 7نالك ةيؤر *
 UCG) .ةنجل(  Orackleىلإ مامضنالاو"  Praytorianمداخ' ىلإ بختني ءاضعأ حشرت دق
يذلا " Proclaimerنايدراجلا مداخ ئدتبملا"ل باختنا  Orackleحتف كانه ناك امدنع
وا وه(  1بختنملا  7 Orackleلك حاتتفا كانه نوكي امدنع .ةايحلا ىدم وضع نآلا وه
 "CG Proclaimer.حبصتل نيبردتملا نم )يه

زئاوجلاو ةيرخفلا زئاوجلا لبقت نأ نكمي ال UCG،لل يدرفلا ءاضعألا ! ةظوحلم'
. If askedةموكحلا نم عون يأ ىلع نينيعملا وأ نيبختنملا نكمي ال .نيوانع وأ
دقفت يتلا ةموكحلا نم اءزج تحبصأ اذإ they may give unrewarded advise.
نم اهتيوضع
.اهتداعتسا ادبأ نكمي الو UCG

 UCG.ةنج تايساسأ
يه ةدحاو ةدايق .ةدايقلل نورظني اعم سانلا نم ةعومجم ىلع لصحت امدنع
مداخ لبق نم ةنجل لبق نم ةدايقلا ديأو .ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا .دادبتسالا
.نوكلا ءايصوألا
عيمج  "Oracke.ةنجل تاباختنا "،نالك" نايدراجلا مداخ نوكلا ىلإ ةدعاقلا  A 7_7قبطنت
عم صخش مث .تاوصألا نم ددع ربكأ عم صخش باختنا متي .يرسلا عارتقالاب تاباختنالا
.ةنجللا باختنا متي ىتح  ...ةدحتملا تايالولا قرش تيقوتب ةيناثلا ةيلاع

رثكأ وأ  1نع لقي ال ام ةصقان ةنجل نوكتت دق
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ةلمتكم ريغ ةنجللا نوكتت دق  7 SHE (14) .و  7 HEنم ةلماك ةنجل حبصي ىتح
 8لاثملا ليبس ىلع  7 SHE.وأ  7 HEنم رثكأ سيل نكل  HE، SHEنم جيزم يأ يف
ىلإ جاتحت نأ بجي .ةداعس  7نم رثكأ كانه نوكي نأ نكمي ةئطاخ وه HE، 6 SHE
.ةدملا ةيقب ءاضقل بختني جاتحي رخآ صخش .ةداعإ عضو ةنجل ءاضعأ

 14.تابجاولا لك لعفت نأ ةبختنملا . 1هيف بوغرم رمأ ةلماك ةنجل
.يواستلاب لمعلا ءبع ةصح نيبختنملا 14

 '! 1وتسفيناملا بها نوناقلا " :ةلاسر رخآ  GODيف  1و  1FAITHريدم ةسينكلا 1
 Orackle.ةبختنم ةلقتسم  7اهيدل ةسينكلا
.ةظفاحم لك يف 1
ةياهنلا
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