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!تاجهللاو تاغللا

،تافالتخالاو ،ةيرارمتسالا بحي  ". 1 GODلئابقلا ' نمؤي 1 GOD
ةغل ضراعت  globilization،ضراعت . 1 GODاهعون نم ةديرفو
! لباب جرب ،ةميدقلا :ةلءاسملل ةيرشبلا تدقع .ةيملاع
! كرويوين يف نيمأوتلا نيجربلا ،رايت

 7نم نأ امئاد ناك .ةيرشبلل ليوطلا ىدملا ىلع ةيؤر ةروصلا " 1 GOD

هذه ريمدت وه ةملوعلا .تاجهللا نم ديدعلاو ةيسيئرلا تاغللا  7عم لئابقلا
.هللا  1ةداضملا ةملوعلا لعجي امم ،ةيؤرلا

:ةغل

:ةظفاحملا

:ةليبق

ةيبرعلا

ايقيرفأ

ايقيرفأ

ةينابسإلا

نوزامألا

نوزامألا

ةيكيرمألا

ابوروأ اكيرمأ

يكيرمألا

ةيناملألا

ايلوغنم

يبوروألا

ىحصفلا

ايسونايقوأ

ةيلوغنملا

ةيسينودنإلا

Persindia

ايسونايقوأ
Persindian

ةيدنهلا

 ،يهلإلا وه 7
 :ببسي امم
، 7لئابقلا 7
ديدعلاو ،تاظفاحم
،رياش نم

نم ديدعلاو ،تاغل 7
.تاجهللا

ةجهللا يريش
يف تاغللا  2مدختسي يزيلكنإ ناصح ا .ةيديلقتلاو تاغللا ددعتم وه ' يزيلكنإ ناصح ' ا
)ةيناثلا  (2ةيلحمو ) (1تاظفاحملا . Aميلعتلاو ةرادإلا

.تاظفاحملا ةغللا مث ىرخأ ةغل يأ وه ةجهللا  .ةجهل
.ةقطنملا يف نينطوتسملا عراش  1ةغل مادختساب ةجهل ديدحت متي يزيلكنإ ناصح ا
تاظفاحملا سفن يه نينطوتسملا ةغل عراش  1ثيح
ىلإ باهذلا )ةيسيئرلا ريغ ةغل( الامعتسا رثكألا تاغللا  3rdو 2و .ةغل )ةيساسألا(
.رياش ءاتفتسا

ةيسيئرلا ةغللا مادختساو ميلعتلا نع ةلوؤسملا ' يزيلكنإ ناصح ' لك
ةجهل .تاغللا ةددعتم نوكت نأ يه تالاصتالا " يريش ' لكلا .ةيلحملا ةجهللاو
لكشي )ديلقتلا( ةجهل .رياش ديلقتلا ىلإ روطتت نأ رياش ثارتلا يه
.لبقتسملا لايجأو رضاحلاو يضاملا نيب ارارمتسا
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"' Bayrischوه'  "Wiesngauةجهللا :ةجهللا مسا هل ' يزيلكنإ ناصح ' ا

) .ةيناملأ( ةيناملألا يه ةيسيئرلا ةغللا ) .ايرافاب(

) ( NAtmلافتحا موي يزيلكنإ ناصح 1.3.7.
ةجهللا يف رياش مويب لفتحت امك
!ةيلحملا

عمج
ديلاقتلا جمانربلا ظفتحي .حرملا موي عيضاوم مازتلالاو ءاقللا روضح  FUNDAYىلع SHEو يلاعم
 ..تاداعلاو صقرلاو ىقيسوملاو ماعطلاو تابورشملاو ،سابللاو ،ةجهل :ةايحلا ديق ىلع ةيلحملا

.ةقوطنملا ةملكلا يف درفتلاو ،تافالتخالاو ،ةيرارمتسالا بحي 1 GOD

.يئرملا لاصتالا يف .ةيطخ ةلاسر يف
.تاجهللا نم ديدعلاو ةيسيئر تاغل  7مادختسا  1 GODءاجر
.انيلإ مضنا .نايدراجلا مداخ ةقيرطلا يه ةشيعملا عمتجملا ةيلبقلا
ةياهنلا
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