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KLAN
!سانلا ةروصلا هللا  1نم لئابق 7

نوناق ةءارق لالخ نم و 'عمجتلا' يف يحورلا هيجوتلا ىلع لوصحلا لئابقلا 7
طاشنلاو ةيحورلاو ةيعامتجالا تاجايتحالاو ،يبلي عمجتلا .نايبلا يطعم
، KLAN.ةبختنم ةنجل يهو ،مكحلا جاتحي عمجت .يعمتجملا

يلحملا اهل رضحي راصنأ ) .خويشلا(  14نيبختنملا بعشلا ةنجل يه نالك A
 1يرسلا عارتقالا خيشلا يف بختنملا عمجت
متيو .خويشلا  14هعومجم ام )مكح  7 SHE (7_7و  7 HEهردق ىصقأ دح ىلإ لصت )ىندألا دحلا(
* قبئزلا  2،عوبسألا ،حرملا موي( ايونس خويش باختنا

ةمداقلا تاباختنالا ىتح اهمدخت يتلا .حرملا موي يأ ءامكح بختنملا عمج ديدج ) . Aرهش
.ىدملا
* NAtm

تاطارتشا .ةيمازلإ تابلطتم يبلت اهنأ املاط ،حشرت نأ نكمي رضاحلا ديؤم يأ
ايلقع ارداقو يندبلاو ،نيدلاولا دحأ نوكي نأ  28-70،رمعلا :ربكألا نوكيل ةيمازلإ
وأ سنجلا سفن ،لفطلا اههباش( يسنجلا زجعلا ال .ةنجللا وضع تابجاوب مايقلل
ال ،كيلوثاكلا نيدلا لاجر ال ،ماخاح ال ،يئانج لجس هل سيل ) ،نيسنجلا نيب طلخلا
.نابهرلا وأ تابهارلا

نس ىتح( ةدودحم ريغ تارم باختنا ةداعإ نكميو خويش

E

يف اليدب باختنا متي .نينسملا ةجاح لادبتسا دنع 70) .
.ىدملا ةمداقلا تاباختنالا ىتح هبصنم

عم  SHE. A HEعم  SHEربكألا لادبتسا متي
.ةداعس

 1نوكي نأ امئاد كانه نكلو  Zenturion (CZ).مداخ حبصت دق  1ءامكح  2كانه ةدحاو ةرم
 Zenturion.مداخل يرس عارتقا يف باختناو حيشرت نكمي طقف ءامكح .نينسملا
هيف بوغرم ايكافولسوكيشت SHEو يلاعم  1باختنا لعجي SHEو يلاعم رفاوت
نايب ميدقتل اهيدل نيبختنملا CZو .نينسملا  1كانه نوكي نأ بجي نكلو
ميقتو لثمت  UCG1. CZةيوضع ليجست نالك لسري  CZباختنا دعب .ةقيقحلا
Orackle.و ةيلحملا ةموكحلا عم الاصتا

.يواستلاب لمعلا ءبع مساقت ءامكح  14نكميو ،تابجاولا لك لعفت نأ خيشلا ، 1نالك تابجاو
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نينسملا ،نيقاعملاو ىضرملا نع لقنو )نمألاو ةعاق( عمجتلا ناكم :مظنت
...
 1 FAITH 1هللا ، 1ةلاسرو ةيمالعإلا تارشنلا ) ،تاهاجتالاو ،نيأو ىتم( عمج :رشن
ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا

ةغللا نامض .لاومألا عمجو ،تاشقانمو تاءارقو تاولص ،لصف ،ططخم ،الهأ :جمانرب
 ...ةيلحملا ديلاقتلاو ةجهللا تديأو ،ةيسيئرلا

تهتنا نيذلا ءالؤه ىلع ادادح .ديدجلا دولوملا ،اثيدح جوزت ضيرحت ،تاباختنالاو ،ىضوف :قلعم
.ةايحلا

رهشلا يف" دقع جاوزلا سدقلا' ىلع اوعقو نيذلا جاوزألا بحري رهش نم  1STعمجتلا
رهش نم عمج 3و .قباسلا رهشلا نم دولوملا بحري رهش نم  2NDعمجتلا .قباسلا
راصنأ ىلع سكعني رهش نم  4thعمجتلا .معاد نوكي نأ دهعتن نيذلا راوزلا بحرت
.قباسلا رهشلا يفوت نأ ءاضعأو

ىقيسوملاو )يلحملا خبطملا( ماعط ) ،يلوحك ريغ( تابورشملاو سولج :ماعطلا ميدقت
 ...فيظنتو ،هيفرتلاو ) ،ةيلاحلاو ةيديلقتلا( صقرلاو
.نالك ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساب راصنأ لبق نم ءاقللا ىلإ بارشلاو ماعطلا بلج متي

F

 CZ.ريرقت .نيمورحملاو نيجاتحملا ،ةفيعض ،ملاظ موجهل ةيامح .ءاقل :ةنجللا

،سرادملل ةيميلعتلا داوملا دادعإو ) ،طاشنلا( تالمح ،مئاوقلا نوش :ءاقبإ لصي
) ...نورك ( حبرلل ةفداه ريغ تامظنم ءاشنإو
ةيراجتلال تاباختنالل حشرتلا نايدراجلا مداخ .رياش سلجم عم :لاصتا ىلع قبأ
، ...بصانملاو ناجللا ، ...ةيعامتجالاو ةيسايسلاو
ريغ هبابسأو ،ةيلحملا ةيحبرلا ريغ ةيئيبلا عيمج باعيتسا راصنأ نم معدب نالك
.فينعلا ريغ طاشنلا قبطني ةجاحلا دنع .اهليغشتو ةيعامتجالاو ةفينعلا ةلادعلا

 2بختنملا نالك .رهشلا قبئزلا  4عوبسألا حرملا موي يف تاونس  3لك
-Zenturion (1 HE، 1 SHE) .مداخ

نايب ةقيقحلا ل ىلع  tomakeاهيدل C-Zenturion
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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
مل نأ .يلحملا عمتجملاو ءايصوألا مداخ نوكلا  1FAITH،راصنأ  1GOD،ةدعاسم ينأ
الو .لافطألاب شرحتلا وأ ،باصتغالاو بيذعتلاو لتقل صخش عيجشت وأ نكأ
.نايبلا يطعم-نوناقلا يف ةلاسر رخآ  1GOD'Sةمالس ةيامح .لعف صخش يأ ةيامح

:يدلب ليلد يه" تايكولسلا  Zenturion 7مداخ امك
 violencعم فنعلا دادس ال
ةحفاكمو عمتجملل ةيداعملا تايكولسلا نم ةنيب ىلع حبصتل كلذ ظحالن
لالخ نم عارصلا لح يئيبلا بيرختلاو ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا لئاوملا
يف ةفلتخملا تاعامجلا لك عم يسفن فيرعت ،رشاع ةشقانمو عامتسالاو مييقت
انعمتجم

قحلا وه ام ىلع مالكلا
ريخو  1GODدجملل نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
ةيرشبلا
يضاقلاو دهاشلا يدلب  1GODنوكي دق

ةيوضع ءاغلإ ىلإ يدؤي "نايب-ةقيقحلا"و ةناهإ
متيس يئانج عباط تاذ ةناهإ ناك اذإ .راصنأ لبق نم ذبن .تاعمجتلا لك نم رظح
.ةباينلا راطخإ
زئاوجلا لبقت نأ نكمي ال ،نوكلا ءايصوألا مداخ نم نييدرفلا ءاضعألا ! ةظوحلم
نم عون يأ ىلع نينيعملا وأ نيبختنملا نكمي ال .نيوانع وأ زئاوجلاو ةيرخفلا
يتلا ةموكحلا نم اءزج تحبصأ اذإ .ةبئاخ ةروشملا يطعت دق مهنم بلط اذإ .ةموكحلا
.اهتداعتسا نأ ادبأ نكمي الو تنمسالل ةدحتملا ةعومجملا اهتيوضع دقفت
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ةيعضولا ةيوضع
ءايصوألا مداخ نوكلا ! 1GOD 1FAITH 1Churchوتسفيناملا بها-نوناقل  1 GODةلاسر رخآ

ةيوضعلا قيبطتلا اذه مدختسيو
ليجست ىلع لوصحلاو  UCGمالعإل
لل عمجت ةباثمب
نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
ءايصوألا مداخ

ءاضعأ لصفم لعجي هنأ امك
ءايصوألا مداخ  Zenturionsمداخ
.نوكلا
خويش ' نم ىلوألا ءامسألا ةباتك تاحاسملا يف
نايب " عمسو -Zenturionsمداخ باختنا نأ "
 ".ةقيقحلا

)يه ( مسا عراش  ( HE) C. Zenturion: 1مسا عراش 1
C. Zenturion:
دق :ةيوضعلا نيناوق مزتليس -Zenturionمداخو هالعأ ةروكذملا ءامكح ةامسملا نحن
يضاقلاو دهاشلا انيدل  1GODنوكي
م-يف N-يضارتفالا ميوقتلا CG

:خيرات

متي قرخ يأ نإ .نايبلا يطعم نوناقلا لل اقرخ اذإ ءاغلإ زوجي ةيوضع
.اهعم لماعتلاو قيقحتلا

!قدص انيدل وه 1GOD
!انيدل ةيونعملا ةوقلا وه 1FAITH
!انليلد وه وتسفيناملا بها-نوناق
!انتسينك يه ءايصوألا مداخ نوكلا
.ةياهنلا
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