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ةلادع
.ةيساسأ ةيناسنإ ةجاح ةلادعلا

ةماقإل لدعلا اهيدل .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو لمعلل عمتجمل يساسأ رمأ ةلادعلا
نوكي نأ ىلإ جاتحت  "YOU".عم ةلادعلا أدبي ".ةلادعلا يف" حيحصتو ةقيقحلا
لدعلا لابقتساو طقف يرجي .عفترت "لدعلا" يذلا ساسألا وه طقف يرجي '.طقف'
.لدعلاو نوقلخي نيذلا نيملاظلا موقلا كانه نأ وه عقاولا .ةيلاثم

.لدعلاو ةلازإل يندملاو يقالخأ بجاو هيدل درف لك

! YOUنم انه رظتني 1 GOD
ةالص ةلادع
ةياصولا يصولا اعضاوت رثكألا كيدل نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
تابلطلا درجم اهنوك عم ةدعاسملا بلطي )مسا عراش  (1لمجأ نينمؤملا
ملظلا ةلازإ يف ةدعاسملا
لبذتو رهدزت ديج عد ةرخآلاو رضاحلا يف ملظلا ةبقاعم تابلط
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل رشلا
.ةبئاغ ةلادعلا وأ ملظلا ةهجاوم دنع ةالصلا هذه مدختستو
'نيناوقلا' جاتحت تاعمتجملا ) .تاعمتجم( ةيعامتجالا تائفلا يف سانلا شيعي

اقرخ كانه نا ودبي امدنع .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو لمعلل )ةيميظنتلا نيناوقلا و دعاوقلا(
جاتحي "ةلءاسملا" ،نوناقلا قرخ ىلع نوكت نأ بجي .اهيلع روثعلا بجي "ةقيقحلا" ،نوناقلل
ةداعإ" ىلإ يدؤي بنذلاب روعشلا .ةراسخلا ةماقإو بنذلاب دجت دق ةلءاسملا .ةعباتم ىلإ
.ةراسخلا ضيوعت نم دب ال .يرابجإ "ليهأت

مكحتت يتلا ةطساوب اهؤارجإ متي يتلا ،نيناوقلا جاتحت لدعلا نوكي نأ
.ةرادإلاب جاتحت نيناوق .مكاحملا تديأو ةنم
)ةظفاحملا( لاشرام بتكم' ،اهبتك يتلا نيناوقلل ةموعزملا تاكاهتنالا يف قيقحتلا متي
) .يريش( " بتكم دمع ،لبق نم حئاول ةموعزملا تاكاهتنالا يف قيقحتلا متي .
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 TRUTH:ءاشنإ ىلإ جاتحي لدعلا ثادحألا وأ ءايشألا ثدحت امدنع
> ؟ثدح اذام 1.
> ؟ثودح يف ببست ام 2.
> ؟كراشت ناسنإلا لهج ناك 3.
> ؟كراشت يرشبلا لامهإلا ناك 4.
> ؟كراشت يرشبلا رشلا ناك 5.

> .ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلا لالخ نم ةلادعلا ءاطعإ ةيفيك 6.
؟ثدحي يذلا اذه نم اهصالختسا نكمي يتلا سوردلا يه ام 7.

يفظوم عيمج نوكت امدنع طقف نكمم اذهو .ةيقيقحلا ةقيقحلا تدج ديرت نايدراجلا مداخ
تسيل ةموصخلا ةلادعلا ).قيرف( أطاوتت )عافدلاو ةماعلا ةباينلاو ةاضقلا( ةمكحملا
.نيبنذملاو' ادج ريثكلا انيدل" ةيامحل كانه نمف ،ةيوبخن ،ةدساف تناك .ةلادعلا

!زوفلاو ،نكلو .بنذلاب  inocentوأ ،ةلادعلا وأ ةقيقحلا نع سيل ةموصخلا
اذه .ال مأ نيبنذم اوناك اذإ امع رظنلا ضغب زوفي لضفأ يماحملا عم بناجلا
.ةيئادع رثكأ ملظ ال !يهتني
مهتلا عمست امدنع )اموي  90دعب( ادعوم ددحي )ةظفاحملا( لاشرام :تعضو ةنحش دعب
ىلع روثعلل أطاوتت يذلا ، 7ماحم نم ةعومجم نم راتخي مث لاشرام '.ةمكحملا' يف
، 1ماحمك ، 1ماعلا يعدملا ، (1)،ةاضقلا ةباثمب نوكيس . 3ةيقيقحلا ةقيقحلا
.ميكحتلا ةنجل كانه سيل ! ةظوحلم .ذفنملا (1)،و ثحابك

)اموي  30دعب( ادعوم ددحي )يريش( فيرشلا :تاماهتا هيجوت دعب
يذلا  5و ،نيماحملا نم ةعومجم نم راتخي مث فيرش '.فرغ' يف مهتلا عمست امدنع
،مهتملا امك  (1)،يضاقلا ةباثمب نوكيس . 1ةيقيقحلا ةقيقحلا ىلع روثعلل أطاوتت
.داوقلا امك  1و ةبتاكك ، 1ليلد (1)،

عامس  Hearing- (SH-C) .ةفرغ رياشو ) (PT-Cةمكحملا ةمكاحم تاظفاحملا  2:كانه مكاحملا
عم لماعتلا مكاحم نم لك .ةيندملا ىواعدلا دجوي ال !ةظوحلم .امهيلك يف فانئتسالا
.ضيوعتلاو ةلءاسملا"
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قاستا بلجي ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ .يمكارتلاو ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ وه لدعلا
ةمكحملا نم وأ ءفك ريغو دساف فظوم عنمي .ةاواسملا روهظو ماكحألا رادصإ
ةيزجم يلسلستلا نيمرجملا ةمكارتملا ةلمجلا فقوت .ماكحألا رادصإ يف لخدتلا
.مارجإلا يداتعمو

ريغ ،ةكوكسم ةداضملاو هللا  1ةداضملا يه ةبوقعلا امك )مادعإ ( مادعالا ةبوقع
 R7ةسنآلا :اهئاضعأ ةاضاقم .اهتلازإو ةيئانجلا وه ذفني نأ ةموكح يأ .لوبقم

رادصإ دنع رابتعالا يف )رابكلا ،ثادحألا ،ةقهارملا نس يف( ةيرمعلا تائف  3كانه
.مكحلا بنذم تاريثأتلا تدجو وأ "بنذم" لسوتي  .ماكحألا
رابكلا ىلع قبطني وتسفيناملا بها نوناق يف ' 'Rفينصت  (MS R1-7) .ةفنصم ' 'Rليهأتلا ةداعإ
.بنذم هنأب هفارتعا

LAWو
كانه .مكاحملا تديأو ةموكحلا لبق نم متت يتلاو ،نيناوقلا جاتحت لدعلا نوكي نأ
بها-نوناق" ىلع عيرشت نوناق دنتسيو ".عيرشت نوناق" ،نوناقلا  1طقف
".وتسفيناملا

،عمتجملا تابجاو ةاواسملا( عمتجملا ريياعم ءالعإو ملظلا ةبقاعم بجي نوناقلا
 "FAIR".رهظم ءاطعإ )عمتجملا قوقحو
،اهل لفكت نيناوق جاتحت !ءايوقألا نيقداص ظافحلاو ءافعضلا ةيامحل نيناوقلا
.ةئيبلا عم مائو يف شيعيو نمآ وه عمتجملا نأ ىلع

LAW BAD
ةيلقأ ةموكح حمست يتلا تاعيرشتلا نمو .ةدسافلا رشلا ملاظ LAW BAD
)قيزمت( لالغتسا وأو ةيليفطلا ةسرتفملا حبرتلا لالخ نم ةيبلغألا نم ةدافتسالل
.ناملربلا لبق نم اهلادبتساو ةمكحملا نم طابض ضفرت نأ وه ئيسلا نوناقلا .
نع يحنتلا ىلع تيوصتلا متي .دوجولا نوناق داب حيتي وأ عضت نأ ةموكحلا
 R7ةسنآلا " :اهئاضعأ ةمكاحمو هبصنم

نم عمتجملا نم ةبوهنملا ةماعلا يضارألا يه ضرألا رحلا كلمتلا
اديعب ةموكحلا هذه ىطعأ امإ .ةدسافلا ةيمارجإلا ةموكحلا لالخ
ةياهن .ةيئانجلا عشجلا توق ىلإ اهعيب وأ )ءاصفرقلا( ضرألا
رحلا كلمتلا

ينابملاو .ةصاخلا ةيكلملا تاذ يضارألا عيمج ةرداصم
يأ ةاضاقم .تاضيوعت ميدقت نود
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تاراقع ،رحلا كلمتلا نم دارفألا حبرتلا وأ ةمظنم
.يضارألا عيمج كلتمت يريش ) .رشلا ةلسلس رظنا(

كلمتلا .يرشبلا سنجلا لك نم ردقلا سفنب عتمتتو ،اهمادختسال ضرألا بكوك قلخ 1GOD
نم ةعطق لك  1GOD.ل ةناهإو صاخلا عاطقلل ةكولمملا نكاسملاو يضارألا رحلا
ةحلصمل )يريش( عمتجملا ىلإ يمتني نوكلا يف رخآ ناكم يأ وأ بكوكلا اذه ىلع تاراقعلا
، ..رزجلاو ،ةصاخلا ئطاوشلا ال .عيمجلل ةيواستم

يطعي .ةيركفلا ةيكلملا نم عشجلا قيبطت وه رشنلاو فيلأتلا قوقح عارتخالا تاءارب
نع -كانه ةرادصلا .ةيركفلا ةيكلملا ريوطتل ةصرفلاو لئاسولا سانلا ةعامجلل
!عيمج لبق نم اهمادختسال عمتجملا كلم يه ةيركفلا ةيكلملا

ةسنآلا " :مكاحي ةميرج ةعامجلل بهنو ةيركفلا ةيكلملا نم حبرتلاو ةينانألا مادختسا
R6 ".
زاغلاو ءابرهكلا( قفارملا ةطلسلا :ةعامجلا لوصأ ةصخصخلا
ةيلحملا( ماعلا لقنلا ) .يحصلا فرصلاو تانازخلا ،بيبانأ ،هايملا ةيلحت( هايملا قفارم ) .
،تنرتنإلا( تالاصتالا ) .ءاضفلا ،ضرألا ،رحبلاو ءاوهلا( نحشلا ) . longhaulةليوطلا تافاسملاو
ةعامجلا تادوجوملا عيمج ةرداصم ) .ديربلا ،ويدارلا ،نويزفلتلا ،ةيعانصلا رامقألاو
ةمظنم وأ صخش يأ ةاضاقم .نورك ىلا اهليوحت مث .تاضيوعت ميدقت نود اهصيصخت
 R6 .ةسنآلا ،ةصخصخملا ةعامجلا لوصأ نم حبرتلا

ءاضعأ .ةددعتملا تاعمتجملا  NITYنم ةقرس وه ةماعلا لاومألل ةموكحلا ةصخصخ
 R6ةسنآلا :ةمكاحم جاتحت ةميرجلا هذه يف ةكراشملا ةموكحلا يفظومو ةموكحلا

نم بئارضلا عفد نم برهتلا" ننقملا ريغ عربتلا نم مصخلا ةبيرض
لبق نم ةعامجلا نم ةقرس وه بنجت بئارضلا .ةدسافلا ةموكحلا لبق
عفد نم برهتلا ،بئارضلا مصخ تاعربتلا ءاغلإ !نيروسيملا

ةياعرلا كنأل عربت
يف بغرتو
.ةكراشم

لادبتسا متيو  ..بئارضلا ليلقتو ،يبيرضلا ذالملا ،بئارضلا
ةيئانجلا مصخلل تاعربتلا ةبيرض لهست يتلا ةموكحلا
 R6 ".ةسنآلا " :ةاضاقملاو

دساف نوناق .لوبقم ريغ دساف يقالخأ ال ملاظ نوناق وه ةدسافلا  LAWةدسافلا نوناق
نم اهلادبتساو ةمكحملا نم طابض لبق نم اهضفر متي نأ وه ةاواسملا مدعو ملظلا قلخي
ةدسافلا نيناوقلا عيمجل نست نأ وه قباس خيراتب خيرأتلا تاعيرشتلا .ناملربلا لبق
.قيبطت ةيمازلإ ماكحألا رادصإو ةمكاحم ةداعإ ةدوجوملا

م-يف 15.05.2.1 N-ةظفاحملا يعامتجا لصاوت
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

4

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

مئارجلا نع ةلءاسملا نم دعبأ وه لوبقم ريغ دحا ال ةيسامولبد ةناصح
مت .ةلءاسم نود مئارجلا باكترا بناجألل حمست ةيسامولبدلا ةناصحلا .ةبكترملا
.ةمكاحملل مئارجلاو ةيسامولبدلا ةناصحلا لاطبإ

.باحر نود اناجم بهذي نأ مرجملل حمسي جودزملا رطخلا
امدنع ".بنذم ريغ" مكحلا ملظلا يف عافدلا ةجيتن ةركاملاو ءفك ريغ ءاعدالا انايحأ
"جودزملا رطخلا" أدبم رظحي .ةيرورضلا ةمكاحملا ةداعإ حبصت ةرفوتم ةديدج ةلدأ
!يهتني ءاقش ةجودزم .ثودحلا نم اذه
بجي ةديدج ةلدأ حوطسلا اذإ .باقع نود ةميرج يأ بهذت نأ بجي .نيدسافلا نوناقلا وه أدبملا اذه
.ةقيقحلا يلامجإ قيقحت متي ىتح ةنكمم ةديدج ةيئاضق تاقحالمل امئاد كانه نوكي نأ

مئارجلا نع باقعلا قوف لوبقم ريغ دحا ال ةيئاضقلا ةقحالملا نم ةناصحلا
مايقلل نيمرجملا  Prosecu-اهئوشن دسافو لهاج مدختسي ،لوسك .تبكترا يتلا
.ةناصحلا مهل تآفاكمو مهلمعب
نيدسافلا ةمكاحم مكاحيو .امدق يضملا ءاعدالاو ىغلت نأ بجي ةيئانجلا ةناصح
.اوناك مرجملا وحنلا ىلع ةلمجلا سفن مدختو لوسك

ءادن .يهتني هنإف ،نوناقلل ةفيرش ريغو اداسف رثكألا لكشلا وه ةضوافملا ءادن
يعدملا . Aهقحتست ليهأت ىلع لوصحلا نم امرجم عنمي يذلا يمارجإلا كولسلا ةمواسملا
يعدملا .ةيئانجلا اهنحش ةداعإ متي  R ".ةسنآلا " لقأ رايتخال ةيئانجلا حمسي يئانجلا
 R7 .ةسنآلا :ىصقألا دحلا ىلع لصحي دساف ماعلا

لادبتسا متي .ةلءاسملل دح كانه سيلو لوبقم ريغ رمأ مداقتلاب طقست
.ةماعلا ةباينلا عم مداقتلا نوناق
.ةلءاسملل ينمز دح كانه نوكي نأ ادبأ نكمي ال
ءابطألا .ةقيقحلا داجيإ قيعي ينيدلا زايتما ،نيفرتحملا
مدعل ليمعلا ةيصوصخ ايعدم ،نولسارم ،نيماحملاو ةنهكلاو
ىتح .ةياهنلا تازايتمالا هذه .ةمكحملا يف ةلئسألا ىلع ةباجإلا
نيذلا دوهشلا سوبحم .ةقيقحلا ىلع روثعلا يف لخدتت ال
ةيرسلا ءافعإ ،ةينهملا ال( نوبيجي ىتح ةباجإلا نوضفري
.ةلءاسملا تاسرامم ) . 1 GODةينيدلا

ريرمتلا ( ةراهطلا نازيملا > ةمايقلا موي
تاولصلا فيفخت )7
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COURTS
ةموعزم تاكاهتنال "بنذلاب روعشلا بايغ" وأ "بنذلا" ةماقإ وه مكاحملا نم ضرغلاو
)رياش نوناقلا( حئاوللا وأ )تاظفاحملا نوناق( نيناوقل

ةقيقحلا ةماقإ وه ،تاقورخ كانه ناك اذإ ديدحتل ةمدختسملا ةادألا
.ةموصخلا سيل ؤطاوتلا قيرط نع ةقيقحلا ىلع روثعلا مت

داجيإ قوعي ال بنذم هنأب هفارتعا .ةعفارملا يأ نع رظنلا ضغب عضو بجي 'ةقيقحلا'
بلجي ةباجإلا ضفر  quest-.تانويأ عيمج ىلع ةباجإلا مهتملا ىلع بجي '.ةقيقحلا'
ةباجإلا نوضفري نيذلا دوهشلا سوبحم .فانئتسالا رايخ نودب'  R7ةسنآلا ' ىلع
نوبيجي ىتح
ةرمتسم "ةقيقحلا" نم ةعباتمو ) .ةينيدلا وأ ةينهملا ةيرسلا ءانثتسا دجوي ال(
 R3 ".ةسنآلا ' :بذاك دهاش .بنذم رخآلا دوجو مدع نم دكأتلل

عامس  Hearing- (SH-C) .ةفرغ رياشو ) (PT-Cةمكحملا ةمكاحم تاظفاحملا  2:كانه مكاحملا
عم لماعتلا مكاحم نم لك .ةيندملا ىواعدلا دجوي ال !ةظوحلم .امهيلك يف فانئتسالا
.ضيوعتلاو ةلءاسملا"
ال .عوبسألا يف مايأ ، 6سمشلا بورغ لبق ةعاس  1ىلإ سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم ةحوتفم مكاحملا
.اهسفن ةمكحملا يف فانئتسالا ماقت .ميكحتلا ناجل دجوت

ةعومجم نم بتكم" لاشرام لبق نم ةمكحملا'  PT-Cنيلوؤسملا عيمج ديوزت متي
نم بتكم "دمع لبق نم"  'SH-Cنع ةفرغلا نيلوؤسملا ديوزت متي  ".ماحم "نم ةمقرم
".نيماحملا" نم ةمقرم ةعومجم

:ةمكاحم لك ةيادب يف ةمكاحملا ةالص ىلتي

ةالص  -ةبرجتلا
روثعلل ىعسنسو هيجوتلا بلط ةمكحملل طابضلا نحن  1 GOD ،زيزعلا
فوس نحنو انل نيدسافلا ةاباحم وأ فوخ حمسن نل ةقيقحلا ىلع
ةيمازلإلا ماكحألا ميلست

ىعسن نحنو !مصخلا نيناوق ،ةدسافلا ،ةئيسلا نم لدعلا يمحنس
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل ةلاضلا سوفنلا عيمج ليهأت ةداعإل
.ةمكاحملا ةيادب يف ةالصلا هذه ىلتي
 MS Rبنذلا "سيسأت مت '' اذإ هنأ تالاح لواحي" ةمكحملا ةمكاحملا ةعطاقم " PT-C:
يعدملاو ةاضق ، 3ةمكحملا يف نولوؤسم  7كانه .تاظفاحملا ليهأت ةداعإ يف مدخ'
.ذفنملاو ثحاب ،يماحمو ماعلا
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ىلع روثعلا )اعم لمعلا( أطاوتت يماحمو ماعلا يعدملاو ةاضقلا
عمجي ثحاب  ".بنذلاب روعشلا بايغ وأ "بنذلا" ءاشنإو '،ةقيقحلا'
نمضي ،ةلدألا ضرعي عضي ،ةمكحملا نمؤي ذفنملاو .ةلدألا لك
.دوهشلا رهظتو "مهتملا"

ةاضقلا .ضيوعتلا بلط نمضتي يذلا نالعإلا لعج اياحض 'ةقيقحلا' ىلع روثعلا دعب
 2ةيبلغأب لصفنم لكشب ررقي ةاضقلا .لدعلا دادعإل ةعاس  1ةدمل دعاقت مث
مهتاو )تاضيوعت( اياحض تادشانم ".ضيوعتلا" و "مكحلا"
عم ةمكحملا سفن يف نوعطلا ماقت .عيباسأ  7نوضغ يف مدقت نأ ىلإو )مكحلا(
.ةفلتخم ةاضقلا

"سيسأت مت '' اذإ هنأ تالاح لواحي" ةفرغ-عمسلا يريش " SH-C:
.باحر رياش يف مدخ'  MS-Rبنذلا
ليلد ،مهتملا ،يضاقلا ،ةمكحملا ولوؤسم  5كانه
روثعلا )اعم لمعلا( أطاوتت ليلد و مهتملا ،قيقحتلا يضاق .داوقلاو بتاك ،
بنذلاب روعشلا" ءاشنإو '،ةقيقحلا' ىلع

،ةمكحملا نمؤي ذفنملا .ةلدألا لك عمجي بتاك ".بنذلاب روعشلا بايغ" وأ
.دوهشلا رهظتو "مهتملا" نمضي ،ةلدألا ضرعي عضي

حلصلا .ضيوعتلا بلط نمضتي يذلا نالعإلا لعج اياحض 'ةقيقحلا' ىلع روثعلا دعب
نم فانئتسالا ".ضيوعتلا" و "مكحلا" ،لدعلا دادعإل ةعاس 1/2ل دعاقتي مث
مهتملا لبق
فانئتسالا ماقت .عيباسأ  3نوضغ يف مدقت نأ ىلإ ةجاحب )تاضيوعت( اياحضو )مكحلا(
.ةفلتخم يضاقلا نكل .اهسفن ةمكحملا يف
دعاوق جاتحت رامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسا
> (Sءاضفلا فاشكتسا ةمكحم )نيناوقلا(
XC) .

رظنا( !!! تاظفاحملا عيمجل ةمزلم  XCماكحأ >S
)ءاضفلا نوناق
) (2يجراخلا ءاضفلا نيناوق .ضرألا رمقلاو ضرألا ءاضفلل ةيبلت ) (1يلخادلا ءاضفلا نيناوق
لبق نم ذفنتو رادت ،ءاضفلا نيناوق مكحتس .ةيناطيتسالاو فاشكتسالا بكوكل ةيبلت
S> XC.

ةيبلغأبو يرسلا عارتقالاب يتأي مكحلا ) .ةظفاحم لك نم  (1ةاضق  7اهيدل ةمكحملا هذه
 4.ةيبلغألا نم ىندألا دحلا .تاوصألا
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،ضرعم 'طقف' :لالخ نم ،نيدسافلا ةموصخلا ةمكحملا ماظن ملاظلا لادبتسا متي !ةظوحلم
!ةقيقحلا ددحي يذلا ةمكحملا ماظن ؤطاوتلاب

مكحلا
رادصإ .ةيلاتتم ريغ ،يمكارت ةيمازلإ ماكحألا رادصإ وه لدعلا
.ةاواسملا روهظو ماكحألا رادصإ قاستا بلجي ةيمازلإلا ماكحألا
رادصإ يف لخدتلا ةمكحملل ءفك ريغو دساف فظوم عنمي
عم( "ماكحألا رادصإ مصخ" ملاظلا ،دسافلا يهتني . MSماكحألا
،مهنع جارفإلا ركبملا ةلجسملا ةنادإلا ال ،ذيفنتلا فقو
 ..) .وفعلا ،طورشملا حارسلا قالطإ

!!! ةرم ءيشلا لعفت نأ >>> !!! ةميرجلا لعفت تنك
ال لان  Crimi-ةددعتم بنذم دجي .أفاكي نأ يغبني ال ةيلسلستلا ةيئانجلا
ريغ ةمدخ ) .سيد دعلا ماكحألا رادصإ( لمجلا نم ةيلاتتم ةمدخ أفاكت نأ يغبني
.لدعلا وه مكحلا نم ةيلاتتم
نيمرجملا راركت اوملعتي مل '.نيمرجملا' راركتل مدختسي يمكارتلا ماكحألا رادصإ
نيب عمجلا متي .ليهأت ةداعإ ىلإ جاتحت ةرادصلا -كانه .قباسلا مهليهأت ةداعإ نم
.لماكلا ليهأتلا ةداعإل تقولا ءاطعإ ،رضاحلاو يضاملا ماكحألا رادصإ

' )ا ( ةيئانجلا' ل ةنراقم ماكحألا رادصإ
دساف

ةلادع
ةنس 21

بنذم ىري

)يلاوتلا ىلع( تاونس  7تاونس  1ST: 7 + 7 + 7ةميرج
تاونس  3دعب طورشم جارفإب

اماع  21مدخ

تاونس  3مدخ

 +ةنس 14

)يلاوتلا ىلع( تاونس 7

ةميرج تاونس : 7 + 7ءيسي ةداعإ

= 21years

)لهاجت يضاملا( ةنس 0

ل ص : 7 + 7 + 7ةقباس

تاونس  3دعب طورشم جارفإب

تاونس  3مدخ

اماع  35مدخ

' تاونس  35لدعلا ارخاس لدعلا تاونس 6

مئارجلا عيمجل يلامجإ

 1 GODةداضملا يه ةبوقعلا امك )مادعإ ( مادعالا ةبوقع
نأ ةموكح يأ .لوبقم ريغ ،ةكوكسم ةداضملاو
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 R7ةسنآلا :ةمكاحملل اهئاضعأو  isremovedةيئانجلا وه ذفني

!تايساسأ
ال انه يت .ةيمازلإ ةبوقع اهيدل ةعانق لك .مرجم وه 'بنذم' ىلع روثعلا مهتملا
.مكحلا قيلعت وأ ةناصحلا ،ةبوقعلا يف ضيفخت يأ .ءادن ةمواسم

وه عومجملا اذه .تغلب ،اعم بنذم فاشتكا لكل ةلمجلا فاضت ،ةددعتم بنذم دجي
نيمرجملل مصخ مكحلا ال .لماكلاب ةيلاتتم ريغ ةمدخلا ىلع لوصحلا
.يلسلستلا
ةداعإ ىلإ جاتحت ةرادصلا -كانه .ةقباسلا اهتالدعم باحر نم نيمرجملا راركت اوملعتي مل
ةيمكارتلا نجسلاب هيلع مكح ،رضاحلاو يضاملا يف ماكحألا رادصإ نيب عمجلا متي .ليهأت
.لماكلاب ميدقت متي يتلا ةيلامجإلا
 ...وفعلا ،طورشملا حارسلا قالطإ ،ركبملا جارفإلا ال

رادصإ دنع رابتعالا يف )رابكلا ،ثادحألا ،ةقهارملا نس يف( ةيرمعلا تائف  3كانه
.مكحلا بنذم تاريثأتلا تدجو وأ "بنذم" لسوتي  .ماكحألا
رابكلا ىلع قبطني وتسفيناملا بها نوناقلا يف  Rفينصت  (MS R1-7) .ةفنصم ' 'Rليهأتلا ةداعإ
.بنذم هنأب هفارتعا

 "R4" 3ىلإ لسوتي بنذم رابكلا .ليهأتلا ةداعإل اهقيبطت متي يتلا ررقت ةلمجلا عومجم
 ".يئانجلا باحر ' :ةنس ) 21ةنس  (3 ● 7 = 21تارم

مصخلا ماكحألا رادصإ
خيراتب خيرأتلا تاعيرشتلا .هؤاغلإ متي ملاظو دساف وه مصخلا ماكحألا رادصإ
وه مصخلا مكح رودص .مكح ديعا ةدوجوملا مصخلا ماكحأ عيمجل نست نأ وه قباس
 / R1-7ةسنآلا :اهلحم لحتل
لسلسملا مرجم هنوكل ةيئانجلا أفاكي :يلاوتلا ىلع نجسلاب اماكحأ نوضقي
!يهتني اذه .هتبوقع تضفخ نأ دعب
نم ملعتي مل يذلا مرجملا لهاجت .ماكحألا رادصإ امدنع ةيضاملا ماكحألا لهاجت متي
!يهتنيو .ملاظ ةفيرش ريغ يضاملا ليهأت ةداعإ

بهذيو تقلع هتبوقع لصحيو ،بنذم مرجملا ىلع روثعلا مت ؟ذيفنتلا فقو عم
ةمكحملا ذافنإ تقولاو دراوملا رادهإو ،ةيئانجلا وه مكحلا نم عونلا اذه .اناجم
ةسنآلا :ةقلعملا ماكحألا نم ملسي نأ ةمكحملا طباض ةلازإ متت !يهتنيو .نوناقلاو
R7
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ءاضعأ ةاضاقم .ةياهن امهالك .نيملاظلاو نيدسافلا له !' ركبملا جارفإلاو طورشملا جارفإلا
 R7ةسنآلا ،طورشملا حارسلا قالطإ سلجم

هبنذ ليجست متي مل نكلو بنذم مرجم ىلع روثعلا مت ابنذم سيل نكلو بنذم
بنذم فاشتكا هل لهاجت متي نكلو هتنادا تتبث  A SHE،ةيشحوبو .اناجم بهذيو
اذه .ويدارلا  $دوقعلا نويلم عيقوتلا عيطتسيو هترهش عم لخادتت نل كلذل
ةسنآلا :ىلع لوصحلا سيل نكلو بنذم بنذم لمجلا مهيديا نأ ةمكحملا طباض !يهتني
R7

ةلادع ةلءاسملل ضرعم ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ

.ةمكحملا مالعإلاو لدعلا ةجاحلا
.لدعلا ءاحنأ عيمج عامسو ةيؤر ىلإ ةجاحلاو قح مهيدل سانلا
هيفرتلاو ةياعدلل ةمكحم اهمادختسال سيلو .لمعت فيك
كانه سيل .كريس مالعإلا لئاسو وأ ةماعلا تاقالعلاو
تاريماك مدختستو .ةمكاحملل ويديفلا تاطقللا ليجست
 R3ةسنآلا .هجولا ةيطغت زوجي ال .فيصح نمألا

لئاسو تاريماكلل حامسلا .ةمكاحملل ويديفلا طئاسو تاطقللا ليجست كانه سيل
،يضاقلا تاريماكلا هجاوت امدنع .هيفرتلا ىلإ ةمكاحملا لوحتت ةمكاحملا يف مالعإلا
امم ةفلتخم فرصتت دوهشلاو مهتاو )يماحملا ،ماحم( عافدلاو ماعلا يعدملاو يضاقلا
ةءارق نيدعتلا تحت .يعيبطلا فرصتتو لمعت نل سانلا .تاريماكلاو يأ ثدحت مل ول
سابللا نأ اضيأ سانلا .ةغللا مادختساو توصلا ةربنو هجولا تاريبعتو ،دسجلا ةغل
.ةيعيبط ريغ ةروص قلخل ةفلتخم

.لوبقم ريغ !ملاظ .حرسملا ىلإ اهليوحت ةمكحملا تاءارجإ ةهازن ضيوقت

ةرئادلا مامأ
خيراتو ةمكحملا يذلا ،مهتملا مسا ىلع رصتقي ةرئادلا مامأ مالعإلا لئاسو ريراقت
تاقيلعتلاو ءارآلاو مكاحملا يفظومو دوهشلا ءامسأو ،موسر( ىرخأ ريراقت يأ .ةمكاحملا
'  R3ةسنآلا " :ةمكحملل ءاردزا وه )...
ةمكاحملا ءانثأ
مالعالا لئاسو رظح .ةمكاحملا ءانثأ ريراقتلا ميدقت نأشب مالعإلا لئاسو رظح كانه
'  R3ةسنآلا ' :ةمكحملا ءاردزا يف رسك
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ةمكاحملا ماتخ دعب
ةروص( مهتا يذلا :ةمكاحملا ماتخ دعب ' ةمكاحملا ريرقت ليصافتلا " يطعي مالعالا لئاسو
،مكحلا  ..ةمكحملا يف نولوؤسم ؟مهتلا ثيح ام ؟ )ءابآلاو ،لمعلا بحاصو ناونعلاو
قيلعتلاو ايأر يطعت نأ مالعإلا ىلع بجوتي .تدجو نإ ضيوعتلاو ليهأتلا ةداعإو ريكفتلا
.هيلع
ببس يأل مالعإلا لئاسو لبق نم ةلصفم ريراقت عمق )ادبأ( عيطتست ال )حلصلا( يضاقلا ! ةظوحلم
 ..) .ةدسافلا نوناق ،ةيصوصخلا ،ينطولا نمألا( بابسألا نم

ةدشانم
دعبو ةمكاحملا ءانثأ ،ةمكاحملا لبق مالعإلا لئاسو ريراقت .افانئتسا مت دقو ةدحاو ةرم
.ةيئادتبالا دعاوق قيبطت

!ةسدقم ليصافتلا ةمكاحم غالبإلا ةيرح
قحلا مهل عمتجملا .عمتجملل اديدهت لكشي مهتيامح ".بنذم" ةيامح ينعي رمأ عمق
.ليصافت )ةروصلا( ةيحضو" )ءابآلاو ،لمعلا بحاصو ناونعلاو ةروص( بنذمل" ةفرعم يف
راكنإ يأ ') .ةمكاحملا ريرقت ليصافت' ( قطنملاو فانئتسالا ةجيتن
'  R7ةسنآلا ىلع لوصحلا طاشنلا اذه )فانئتسالا دعب يضاقلا عمق لجأ(

عمتجملا دعاسي وهف .ل بنذم"و ليصافتلا ةفرعم يف قحلا مهل عمتجملا ! ةظوحلم
' )ةروصلا( ةيحض" ةفرعم يف قحلا مهل عمتجملا  ..ةميرجلاو رشلا نم هسفن ةيامح ىلع
.ةدعاسملا نم ردق ىصقأ ءاطعإل عمتجملا اذه حيتيو .ليصافت

ةطلسلا نم فانئتسالا ةلازإ متت ،ةمكاحملا دعب عمق رمأ رادصإ يضاقلا ،يضاقلا يأ
 R7 ".ةسنآلا ' ةحفص ليدعتب ةينهملا دامتعا قاروأ ةاضاقمو ،ءاغلإ متي .ةيئاضقلا

،يضاقلا يأ ) .ةروصلا( ةميرجلا باكترا عمق ماظن اهيمحت بنذم يأ ! ةظوحلم
) .عمتجملل اديدهت اهنوك( ةيعمج لبق نم ابنذم عمق ماظنلا اذه ردصأ يذلا يضاقلا
 R7 ' .ةسنآلا ' مهب ةصاخلا ةينهملا دامتعا قاروأ مكاحي ،ءاغلإ متي

،يضاقلا يأ .ةمزاللا ةدعاسملا ىلع لصحت ال .عمق ماظن اهيمحت ةيحض يأ
دارفأ دحأل بجاولا ءادأ يف ريصقتلاب بنذم عمق ماظنلا اذه ردصأ يذلا يضاقلا
 R7 ' .ةسنآلا ' مهب ةصاخلا ةينهملا دامتعا قاروأ مكاحي ،ءاغلإ متي .عمتجملا
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ليهأت ةداعإ
لوصألا تاطوبضملاو ،ميلعتلا ليهأت ةداعإ لمشيو .دمع ،رباجلا ليهأتلا ةداعإ رادي
ةنم نم طقف لكشلا وه اذه !ةعامجلا يمحيو ،بنذم بقاعي ليهأت ةداعإ .سبحو
يف نيعفان ءاضعأ حبصت بنذم ىلع دعاسيو عمتجملا يمحي هنأل .باقعلا
.عمتجملا

 2نم يأ .تاظفاحملاو رياش ،ليهأتلا عاونأ  2مه  R 1-7 .تاجرد  7هيدل ليهأت ةداعإ
نس يف ،ةيرمعلا تائفلا  3كانه .فصلا ، MS R1-7رمعلا ىلع دمتعي قبطت
متي مل ) (SHE 17+، HE 18+رابكلاو ) (14-17 SHE، 14-18 HEثادحألا  (8-14) ،ةقهارملا
.اهعم لماعتلا نيبرملاو ءابآلا .تاونس  8نس نود لافطألا ةمكاحم

بنذم) #ءاطخألا نم ليصافتلا لك  +فارتعا( بنذم لسوتي *
باحر رياش ميلعتلا"و ليهأتلا عاونأ  2رفوي يزيلكنإ ناصح ا
) (8-14ةقهارملا نس يف  ' (DSR) . 7باحر رياش تابجاو ) ( ESR
باحر يزيلكنإ ناصح

عيباسأ  1 #2عوبسأ* R1 ESR
عيباسأ  #4عيباسأ R2 ESR *2

عيباسأ  #8عيباسأ R3 ESR *4
اعوبسأ  # 16عيباسأ R4 ESR *8
اعوبسأ  # 32اعوبسأ R5 ESR * 16
ناتنس #

ةنس R6 DSR * 1

!باحر ثادحألا  15ىلإ لقن امدنع تاونس  # 4ناتنس* R7 DSR
باحر يزيلكنإ ناصح ) (14-17 SHE، 14-18 HEثادحألا 7

عيباسأ  #4عوبسأ R1 ESR * 2
عيباسأ  #8عيباسأ R2 ESR *4

اعوبسأ  # 16عيباسأ R3 ESR *8

اعوبسأ  # 32اعوبسأ R4 ESR * 16
ناتنس #

لقن )) 18+ (HEيه(  17+امدنع
!باحر ةعطاقم ىلإ

م-يف 15.05.2.1 N-ةظفاحملا يعامتجا لصاوت
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

تاونس # 4

ةنس R5 DSR * 1

ناتنس* R6 DSR

تاونس  #8تاونس R7 DSR * 4
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بنذم) #ءاطخألا نم ليصافتلا لك  +فارتعا( بنذم لسوتي *
باحر يفير رابكلا 7
ناتنس #

ةنس * 1

R1 ESR

تاونس # 4

ناتنس *

R2 DSR

تاونس # 8

تاونس * 4

 PRصفق R3

ةنس # 16

تاونس  2ND PR *8ةصرف R4

اماع # 32

ةنس * 16

 PRمرجم R5

اماع  # 64اماع * 32

 PRنيددشتملا R6

توملا ىتح #اماع  PR * 64ةمايقلا موي R7
 PRمرجم  R5ةسنآلا :اماع  27هعومجم ام لصحي بنذم هنأب مهتملا
 Pصفق  R3ةسنآلا :اماع  10هعومجم ام ىلع لصحي نيدأو بنذم ريغ مهتا .قبطني
.قبطني R

اوضع حبصيو ريفكت ةيفيكو ،راذتعالا سردتو ،ئطاخ لعف هل بنذم  Aحضوأو
سوفنلا ةدعاسمو ليهأت ةداعإو ،ةرسألا بيعا نم ديزم ال .عمتجملا يف اديفم
.ديؤم حابص لك مدختسي ! ' RehabPrayer،اهوذح وذحت نأ ىلع ىرخألا ةلاضلا

ةالص REHAB -
مدقأسو ءاطخأ يدلب نع رذتعأ لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
لدعي
راع رثكأ ال يطعأس عمتجملا يف اديفم اوضع حبصت نأب دهعتأ
يتلئاع
 1دجملل ىرخألا ةلاضلا سوفنلا عيمجو يسفن ليهأت ةداعإ ىلإ ىعست I
ةيرشبلا ريخ و GOD
 Rehabilitor.حابص لك ةالصلا هذه ىلتي
.لوبقم ريغ باقعلا نم عونك • مادعإ

!!! لتقن الأ بجي THOU
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باحر رياش ميلعتلا"و ليهأتلا عاونأ  2رفوي يزيلكنإ ناصح ا
نس يف ،رمعلا  3تاعومجملل ةيبلت ليهأت الك  ' (DSR) .باحر رياش تابجاو )(ESR
!باحر ثادحألا  15ىلإ لقن امدنع ) (8-14ةقهارملا نس .نيغلابلاو ثادحألا ،ةقهارملا
!ةظوحلم !باحر ةعطاقم ) (PRىلإ لقن )) 18+ ( HEيه(  17+امدنع ) (SHE 14-17، 14-18 HEثدح
ثادحألا  100٪.عفد ةقهارملا نس يف تاهمألاو ءابآلا .ليهأتلا ةداعإل عفدي نأ ديؤم
 100٪.عفد رابكلا  50٪.عفد رومألا ءايلوأو  50٪عفد

)  ( ESRباحر رياش ميلعتلا
نيب ىقبي ديؤمو .صفقلا ريغ بهر وهو .ليهأتلا ةداعإو قاطن ىلع  1STوه ESR
لزنملا نم ىتح ميلعتلا ديؤم راتخاو ) .ليهأتلا ةداعإل عفدي( لزنملا اهاحضو ةيشع
 +1عمتجملا ةمدخ يف مايأ  5مايقلل ) (TTبورغلا دعب ةعاس  1عوبسألا يف مايأ 6
 2لك هل ديؤم .لزنملا ديؤم ذخأ متي ) (TTبورغلا لبق ةعاس  educa-. 1اهئوشن موي
ةحارتسا )بارشلاو ماعطلاو ضاحرملا( ةقيقد  10ةعاس

) ( DSRباحر رياش تابجاو
راتخاو .ليهأتلا ةداعال عفد ديؤم .ريغصلا ضوحلا تابجاولاو ميلعتلا وه باحر تابجاو
.عوبسألا  1موي  (TT) ،سمشلا قورش دعب ةعاس  1لزنملا نم ىتح تابجاو ديؤم
عمتجملا ةمدخ يف مايأ  5مايقلا
ديؤم ذخأ متي ) (TTبورغلا لبق ةعاس  6، 1موي يف .ميلعتلا موي + 1
.لزنملا
 (TT) .سمشلا قورش دعب  1hourتابجاولا أدبي )روتكد( ديؤم تابجاو
 DRرصتقي .ةحارتسا )بارشلاو ماعطلاو ضاحرملا( قئاقد  10ةعاس  2لك اهيدل ""DR
.موي ةعتمل لزنملا بهذي نكلو اليل
تقولا ميظنت رمعلا-وين ءايصوألا-مداخ ثلثملا تقولا )(TT

،ةيئانجلا  2ND،ةصرف ،صفقلا :ليهأتلا ةداعإ صفق نم عاونأ  5ةعطاقم رفوي
 SHEلمحلا SHE.و ةداعسلل ةلصفنم تابكرم كانه  .ةمايقلا موي ،حضاف
ديدج دلو كانهول

م-يف 15.05.2.1 N-ةظفاحملا يعامتجا لصاوت
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

14

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

باصتغالا( رخآ  HEجرشلا ةحتف يف فذقلا وأ بيضقلا اصع نم يذلا . HEهذخا مت وا هداعبتسا مت
)يعيبط ريغ ،زازئمشالل ريثم ،ميئل( مفلا وأ )يلثملا يسنجلا

.فدرلا يف اهتلازإ مهبيضقو
تابعكم قباطلا  3m³. Aبعكم يف اهاحضو ةيشع نيب ظافتحالا متي ) (PRتاظفاحملا ديؤم
ةيناسرخلا حاولألا ةبوطرلا ةيلاع ةمواقمو رانلا ،راصعإلا نم نوكتتو ،فقسلاو ناردجلاو
باب  steelbars،نم ةهبجلا نوكتتو .غابصلا حطسلا نم ءاهتنالا يدامرلا عم بصلا ةقبسم
رجفنت رمملا ءاوضأ .جراخلا ىلإ  backwallكانه سيل .ذفاون دجوت ال .ةهدرلا هجاوتو steelbars.
.سمشلا قورش دنع ىلعو بورغلا دنع

دعقم نودب ضاحرم بلصلا  1وه  backwallدض  steelbars.دض قفاد نيقباطب  2كانه
مايأ نم موي رشع  6لك قلحي ،شد نأ . HEشد نأ . SHEديؤم 4ل نطوم يه بعكم .ءاطغ وا
 'LGM.نم ةخسن ضرعتسا ةيصخشلا دونبلا حمسي ال .عوبسألا

نكمي ال !تيوصتلا نكمي ال .تافاضإ وأ ايادهلا وأ لاملا ىلع لوصحلا نكمي ال .مهبتاور نوضاقتي ال PR
!بختني نأ

باحر ةعطاقم صفق
دونبلا عيمجو تارهوجملا ،ليمجتلا داوم ،داتعلا ميلستل اهيدل ديدج مداق
عورزم فافشتسا 2و ،اهتلازإ مشولاو ،ةقالح ،شد ،نزولا يه .ىرخألا ةيصخشلا
ةيناثلا . 2ةريصق ةفاسم ثعاب وهو  IDتامولعم ىلع يوتحي مسارلا . 1مهماسجأ يف
.ددع لبق نم مهئامسأ لادبتساو ديؤم .ةيعانصلا رامقألا مسارلا وه

".وتسفيناملا بها نوناق" نم ةخسن ىلع  "PR"،داتعلاو ةمقرم نوقلتي مه

ىلع نم هضرع متي يذلا مويلا ةياهن يف .غراف مالكو مهنطو بعكم رهظت يهو
.يمويلا نيتورلا حرش غراف مالك باحصالا  PR.ىرخأ ةفصرأ

يدسجلا لاصتالا نوكي نأ نكمي ال .ةيصخشلا دونبلا اهل سيل  ! PRةظوحلم
.راوزلا عم الإ جراخلا عم تالاصتا ال .اهنم ءيش يأ ىلع لوصحلا وأ راوزلا عم

وحصي راذنالا تارافص قالطا ) (TTسمشلا قورش دنع عوبسألا يف مايأ  6ةينيتورلا ةيمويلا
مهمئارج رخآلا ريرسلا يف هئالمز ىلإ ةلودلا ،ضاحرملا لقتنا ،ةيذحألاو داتعلا ىلع اوعضو PR.
 ' .باحرلا ةالصلا ' :نودبعي اعيمجو

.عمجتلا ةقطنم ىلإ لاقتنالاو ،بابلا حتفي بعكم
لمعلا مقافت ىلإ لاقتنالا )بارش ماعط( ةيمويلا صصحلا نوقلتي مهو
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ءاذغلا ىلع نولصحي ال ) PRنزولا ةدايز(  ! Blubberyةظوحلم .لقنلا وأ ةريغص ةسينك

.طقف برش )حيحصلا نزولا مهيدل ىتح(
.لصاوف )ضاحرملا ،بارشلاو ماعطلا لوانت( ةقيقد  10و  3انيدل .سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم  PRلمعلا
لسغ يذلا لمعلا دعب .رهظلا عمجم جراخ لمعلا  PRذخؤت .سمشلا بورغ لبق ةعاس  1دنع فقوتت
جورخلا لخدم ءاوضأ .مهب  homecubeىلا ةدوعلا .بارشلاو ةفيفخ ةبجو ةمزح يقلتو ،نيديلاو هجولا
.بعكم لزانملا يف ةمدقملا ةماعلا تاقالعلا يف ءاوضأ دجوت ال !ةظوحلم  (TT) .بورغلا دنع

عيمجت ) (28ةصاخلا ةعومجملا ىلإ لاقتنالا . PRةقباسلا مايأ  6مساب أدبي )عتمم موي (  7موي
،بارشلا عم مويلا حابص ةفيفخ ةبجو ةمزح يقلت  ".ةيمويلا ةالصلا " :ةعومجملا ةدابعلا .لاجملا
عم ءادغلا ةمزح يقلت )ةريهظلا تقو( فصتنم مويلا ".وتسفيناملا بها نوناق" ةشقانمو
ةمزح ةفيفخ ةبجو رهظلا دعب يقلت .ىقيسوملا ىلإ عمتسا  ".ةالصلا اركش ' :ةدابعلاو ،بارشلا
.لمعلا دعب سفن مث .مليفلا ةدهاشم  ".ةالصلا اركش " :ةدابعلاو ،بارشلا عم

يفظومل مارتحالا راهظا ،ايموي ةدابعلاو ،داجلا لمعلاو ،ةفينع ريغ نوكت ! PRتامازتلا
!ليهأت ةداعإ !مدان .راوزلاو نيعوطتملاو ةماعلا تاقالعلا

 .ةيناجم ةيبط .ةنسلا يف ةعاس  1ةرم  4،انيد .تازايتمالاPR-

باحر ةعطاقم ةصرف 2
.دويقلا نم ديزملا  PR '+صفق" سفن
،تالاصتالا عيمج .دقعلا ةقفرلا ءاغلإ متي ،دقعلا "سدقملا جاوزلا" ىلع ديدج مداق
.كيرش لافطألا يهتنت ،هليمز عم لاصتالاو

.ةالصلاو لمأتلا عم مليفلا لادبتسا متي )عتمم موي (  7موي
)ىساسأ( ةدودحملا ةرحلا .ةنسلا يف ةعاس  1ةرم  3،اهيدل .تازايتمالاPR-

 .يبط

باحر ةعطاقم مرجم
.دويقلا نم ديزملا  PR '+ةصرف ةيناثلا  "2سفن
.تمصلا عم ىقيسوملا لادبتسا متي )عتمم موي (  7موي
 .طقف ةيلوألا تافاعسإلا .ةنسلا يف ةعاس  1ةرم  2،كيدل .تازايتمالاPR-
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باحر ةعطاقم نيددشتملا
.دويقلا نم ديزملا  '+ةيئانجلا  "PRسفن
.ةيفاضإ رذقلا لمعلا ،قاشلا مايقلا عوبسألا يف مايأ  6ةينيتورلا ةيمويلا

 .طقف تانكسملا .ةنسلا يف ةرايزلا ةعاس  1، 1كيدل له .تازايتمالاPR-

باحر ةعطاقم ةمايقلا موي
.دويقلا نم ديزملا  PR '+حضاف" سفن
.ريطخلا لمعلاو ،ةيحص ريغ لعفت عوبسألا يف مايأ  6ةينيتورلا ةيمويلا

.ءيش ال  PR.تازايتما

ىلع دامرلا رشتنتو .اهقرحو ليهأت ةداعإ لالخ نوتومي نيذلا ءانجسلا !ةظوحلم
.ةقرحم دامسلا ىدم

ةياهنلا
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