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ةكئالملا كانهو ةرخآلا كانه 7
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يذلا  1GODكانه :مهتادقتعم ديكأت ديري )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
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تلسرأ ماقرأ  1GODةقباسلا لئاسرلا عيمج لحم لحي وتسفيناملا بها-نوناق
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل ةكئالملا كانهو ةرخآلا كانه وه يهلإلاو  7و ةمهم

ىلتي  1).موي( عوبسألا يف ةدحاو ةرم ةلئاعلا عم وأ اهدحو لزنملا يف ةالصلا هذه نإ لاقيو
.ءاقللا يف

يه وه ءاوس دح ىلع وه يذلا 1GOD

دجوي  1:ديكأت

نينسلا فالآ ىدم ىلع .تاءانثتسا ال ،ةقلطم ريغ  1GODب ناميالا

وأ بتاكلا ةيوستلال تحضوأ . 1GODةلاسرلا هذه اراركتو ارارم تلسرأ 1GOD
.موي مكح ىلع اهعم لماعتلا متيسو لوبقم ريغ فارحنا
 1GODىتم .يبلسلا SHEوو ةيباجيإ ةداعس وه  1GODنوضغ يف
تقلخ  1GODلصفلا اذه لبق .تلصف ةيبلس  HE & SHEةيباجيإ-يداملا نوكلا قلخ
 HEةيباجيإ ةبغر
.نيرخآلا حبصت مومعلا لك لامكتساو ،مامضنالل يه يفن &

دوجو  mptions exe-.ال ،ةقلطم ريغ  1GODههيلأت مارتحا يلاتلاب عقوتتو 1GOD
يف ،ةلءاسملل  spectfulسانلا  disre-دقعيس . 1GODناهتمالا نم ىرخألا مانصألا
.ةرخآلاو ةايحلا
! 1GODبضغلا ال :ةحيصن

يفن &  HEةيباجيإ نوكلاو ةيئايزيفلا قلخ  1GODىتم
كانه .اهلك حبصتل ) ،ليمز( مامضنالل  HE & SHEيف فغش لصفلا اذه قلخ .انلصفنا نحن يه
.ىمسألا فدهلا وه ةكوكسم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .ةكوكسم ءاقبلا لجأ نم لامكلا ىلإ ةجاح

يف ةبذاك ناثوألا ىمد مادختسا مدع بجي  1GOD .ةناهإ وه ةبذاكلا مانصألا ةدابعو ةبحملا
برد لوط ىلع يتأت دق هنأ تبثي نأ سانلا ديري . 1GODةينيدلا رئاعشلا ةسرامم
ناكمو ةحرضألاو اهزومر كيكفت .ةبذاك ناثوألا ةمواقمل ةيافكلا هيف امب اديعب روطتلا
.ةدابعلل

.بقاري وه 1GOD
يه وه .يواسي  HE & SHEقلخ  HE & SHEءاوس دح ىلع وه يذلا 1GOD

ديق ىلع ءاقبلاو ةلماك نوكتل ضعبلا اهضعب ىلإ جاتحتو ضعبلا اهضعب لمكت
نكي مل .هلاثم  1GODةلاح يف يهف ،اعم يه يرشب &  HEةيرشبلا امدنع .عاونألا ةايحلا
ةقاعإلل ةيسنجلا"ل انكمم كلذ

رجحلاو .الولذم )سنجلا سفن نم ،نيسنجلا نيب طلخلاو ،اههباش لفطلا(
.لافطألا ةيامحو مهتيامحل  Sexual-زجعلا يحصلا
يتلا رومألا نم اهريغ وأ تاقولخملا ،اتيم وأ ايح سانلا نم ةبذاك ناثوألا
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لاثملا ليبس ىلع .ةروص وأ لاثمت ةفراج ةيبعشب ىظحيو
وهو ،بيلصلا ىلع لجر وهو ،نابلصلا :ةلطابلا مانصألا
ةيئيبلا تابلطتملا ةدابع ،نزولا ةدايز نم نوناعي صخش
،مهتدلاو وأ )هللا نبا ،يبنلا ،حيسملا( لسر lead-،
نيسيدقلاو

رظانملاو تاناويحلاو تاتابنلاو ،برحلا ءارمأو ،ةيرشبلا فصن قولخم ناويح فصنو ) ،ديهش(
نوكلا لالخ نم ةمئاعلا تانئاكلا وأ )خفني( رصانع ) ،سيسأتلا روخصلاو فوهكلا( ةيعيبطلا
)،بكاوكلاو رمقلاو سمشلا( يداملا

) ...مالعإلا لئاسو تاعادبإ( ريهاشم

!!! : 1GODرايتخالا  1كانهو ،ةدابعلا وأ ءاعدلا هلأ دنع
يه وه .ةئطاخ يه ضعبلا اهضعب دض سفانتت HE & SHE
ةفل سكع عمتجملا يف وأ لزنملا يف ،لمعلا يف ضعبلا اهضعب دض سفانتت
أطخلا ةضقانتملا وه ةفل سكع . ،ةئطخم جذامن
.ميمصتلا 1GODو

 1GODءاذيإ وأ /و ةلماعم ءوسو  SHEءاذيإ وأ /و ةلماعم ةءاسا HE
 1GOD (1GODءاذيإ وأ /و ةلماعم ءوسو يلاعم ءاذيإ وأ /و ةلماعم ةءاسا  SHE) . SHEءزج اذه " ( 1GOD
رضي وأ /و ةلماعم نوئيسي ال  HE) .ءزج اذه "

! 1GOD
1GODو
وه :ميمصتلا
HE
ءاشنإوهيه
دوزم ،بألا
!ةرسألا
.يماح /
.لزنم ةبر  /ةياعرلا يمدقم ،مألا ريغ يه

!ءامسلا يف ةارابم HE & SHE

 :لعف بجي
! HE & SHEءاوس ،طقف  1GOD . 1ةدابعلا & ىلإ يلصنو ،هلأ

 1GODةدابعلاو ءاعدلا هلأو ىلع روثعلا ىلع نيللضملا سانلا ةدعاسم نايدراجلا-مداخ
ىلع دعاسو نايدراجلا-مداخ ديدج نآلاو حالصإ )ةالصلا-يدحت مادختسا !ةظوحلم ( !
!بقاري وه . 1GODمانصألا ةبذاك" يضاملا مهركذي ام لك ريودت ةداعإو لهاجت
. 1GODةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف ةبذاك ناثوألا ىمد مدختست نأ يغبني ال

ةبذاك ناثوألا ةمواقمل .ةيافكلا هيف امب تروطت دق هنأ تبثي نأ رشبلا ديري
.ةدابعلل ناكمو ةحرضألاو اهزومر كيكفتو

وأ معد ،يلصي ال .ةذوبنمو مواق نوكت نأ اهل ديرأ .ةبذاك مانصألل ناكم كانه سيل
يه ريهاشملا .ةبذاك مانصألل باجعإلا راهظإ
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.ريهاشملا نم  //هيلأتلا  //وه بجشلا رثكألا .ةبذاك ناثوألا نم عون ثدحأ
ةينثولا زومرلا هذه .ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف ةبذاك ناثوألا ىمد مدختست نأ يغبني ال
،تارهوجملاو ،ةيمقرلا روصلاو تاتوحنملا ةبذاك ناثوألا ىمد عيمج ريودت ةداعإ( اهكيكفتل يه
 ...) .ليثامتلاو تاعوبطملاو روصلاو ،روصلاو

،عدخي سيفنتو سئانكلاو تايئاردتاكلا( ةدابعلا ةبذاك نكامألا مانصألا عيمج مده
،نيدرشملل ىوأم ريودت ةداعإل ءانبلا داوم ) .سنكلاو دباعملا ،ةحرضألا ،ريد ،دجاسملا
!بقاري وه . 1GODنيجاتحملا اهريغو
.اهتيمست :ةلطابلا مانصألا دعب همسا ندملاو عراوشلاو ينابملا
 ".يهتني' ،ةبذاك ناثوألا ةدابع ) ،صقرلاو ىقيسوملاو يناغألا( سوقط

ءيشال صلخم وهو .امنص امك ينيدلا لوسر ىلإ رظني نأ يغبني ال !ةظوحلم
.لقأ الو رثكأ مهملا ةلاسر

 HE & SHEءاوس دح ىلع 1 GOD
عاونألاو ةلماك نوكتل ضعبلا اهضعب ىلإ جاتحتو ضعبلا اهضعب لمكت HE & SHE
 1GODةلاح يف يهف ،اعم ناسنإلا  HE & SHEةيرشبلا امدنع .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا
،نيسنجلا نيب طلخلاو ،لفطلا اههباش ( يناعت يسنجلا زجعلل نكمم ريغ اذه .هلاثم
،) .سنجلا سفن

1GODو ضراعتي ام سكع . Roll-جذامنلا ةفل عمتجملا ريياعم مزتلت نأ بجي HE & SHE
.لوبقملا كولسلا سيلو ،ميمصت
،ةلئاع سيسأتو جاوزلا-سدقلا يف مامضنالا HE & SHE
!ةرسألا سيسأت . HE & SHEمهريصم قيقحتو
.لزنملا  /ةياعرلا مدقم مألا عناص وه . SHEيماح  /بألا دوزم ريغ ةداعس

سيلو ،اعم شيعلا يأ ،ةرسأ نيوكت ال ،جاوزلا-سدقلا يأ ،جوازتلا كانه سيل
.اهيف يحصلا رجحلاو .يناعت يسنجلا زجعلل ةيبرت لافطأ مهيدل
يف بضغلا سرغي مهتقاعإ .ينيجلا  aberationببسب يسنجلا زجعلا نوكي درف
رجحلاو .ةكوكسمو لافطألا ىلع ارطخ اونوكي نأ رعشت اهنأل .نييداعلا سانلا
ةيامحلو )فنعلاو بضغلا( عمتجملا نم مهتيامحل )يئاقولا سبحلا( اهنأ يحصلا
روفنلاو زازئمشالا رعشي نأ يعيبطلا نمف .يعيبط ريغ مهكولس نم عمتجملا
ريغ لكشب يسنجلا  diabilityلبق نم هجاو امدنع
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بجاو ءابآلا  .انيدل ةكوكسم ةيامحل ةزيرغلا هذه نييداعلا سانلا ىطعأ دقو vidual. 1GOD
 marriiageمعد تاهمألاو ءابآلا .يناعت يسنجلا  lity disabi-هنع نع اديعب لافطألا ءاقبإل
.راعلاو ركنتلا نايدراجلا-مداخ .ءابآ اوحبصي نأ ىلع ةحلاص ريغ ميئل له .سنجلا سفن

امك UCG.و  1FAITHةنجل يف ةلثمم )مكح  (7_7ةاواسملا مدق ىلع HE & SHE
.ناجللا عيمج يف نوكت نأ يغبني

 SHEلك &  1GODنبا ةداعس لك لعجي اذهو .ةنباك SHEو نبالا امك هقلخ 1GOD
.فئاز وه  1GODل ديحولا نبالا هنأ يعدي صخش يأ  1GOD.ةنبا

ةالص1 GOD -
&  1نوكلا نم لمجأ بألاو مألا نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
مهيدل سيل نأب دهعتأ ةدابعل يل ةبسنلاب ديحولا دوبعملا
ىرخأ مانصأ
 Iاهزومر ريودت ةداعإو ةلطاب مانصألا عيمج بنجت بجي I
ريخ و  1GODدجملل ةلاضلا سوفنلا عيمج ليهأت ةداعإل ىعست
ةيرشبلا
!قلاخلا ىلع لوصحلل قشعلا راهظإ

ةالص  -يدحتلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
داقتعالا ىلع رفاكلا ككشتملا لهاج ةدعاسم ليوحت يف دعاست تابلط
 Iدحت يف مهطروت يف ةبرجتلا هذه ىلع كل اركش 1GOD 1FAITH 1Church
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل تايدحتلا نم ديزملا ميدقت ىلا ىعست

!لهاج رفاك عم هجاوت امدنع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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نوكلا مداخ حبصتل ةيرشبلا رايتخاو  2نوكلا قلخ  2: 1GODديكأت

.يداملا
ىلعو ) " (PUنوكلاو ةيئايزيفلا' :ءازجأ  2ىلإ اهميسقت مت نوكلا قلخ  1GODىتم
نيب )خسانتلا( حورلا رفاسي انيدل  'P-U.يف شيعي انتئيه " (SU) .نوكلا-ةيحورلا"
كالملا امك "نوكلا-ةيحورلا' يف ءاقبلا فاطملا ةياهن يف" ناوكألا نم لك
ةيبرت  /دوجو رثاكتلاو ،جوازتلا قيرط نع مسجلا يف دولخلا" يتأيو ) .دولخلا(
.لافطألا
لوح رودت ةدا موجن سمشلا هذه ىطعأ .موجن نص" يرانلا ،قرشم ،ضبانلا اهؤاشنإ 1GOD
.ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ قلخ بكاوكلا

. 1GODاليلق ةصقان ،يداملا نوكلا قلخ 1GOD
 " ( B & E & R) .ةيليوحتلا تاعانصلاو ةياهنو ةيادب " ةرود قلخ
اذه .اهريودت داعي اياقب عم ةياهنو ةيادب هل يداملا نوكلا عيسوت يف ءيش لك
 ".روطت "قلخ ىلإ ىدأ  "B & E & Rةرودو صقنلا
.نوكلا يف ثدحي ةيراجلا تارييغتلا ىلعو مدع نامضل "روطت" قلخ 1GOD
مادختساب لمعي روطتلا !امئاد ،رمتسم وه رييغتلا اذه لوبقل جاتحت ةيرشبلا
'.قرست' روطت وه يرشبلا سنجلا .تايدحتلا ةهجاومل' أطخو ةمكاحم"
رشبلا يغبني الو .رشنلاو فيلأتلا قوقح همهت ال ! 1GODةظوحلم

 / R6ةسنآلا )ةعشجلا ةيليفطلا  praedatoryتوق(

نم لك ظفتحي حورلا .حورلا  Original-نم ءزج ةرود  B & E & Rنم ءزج وه ام لك ىطعتو
 1GOD.عم لاصتا ىلعو لاصتا ىلع نوكلا
جاتحت يذلا وحنلا ىلع انلدت ،نوكلا نم لك ءاشنإ دنع ةعبتملا تاءارجإلا " 1GODs
!!! ةلثمأ "  1GODsعبتإ .ةشيعملا ىلع قبطنت تاءارجإلا

ىلع ءيش ال نأب لبقن نأ بجي .لامكلا نوكلاو ميمصت اهتأشنأ يتلا 1GOD
وه يلاثملا صخشلا . 1يعقاو ريغ ،ادرجم وه لامكلا ) .نكمم ريغ لامكلا( ماري ام
.رخآ صخشل لامكلا
.موي ةحارلا نم  7موي ناكو ،مايأ  6يف يئايزيفلا نوكلا قلخ 1GOD
لمعلا لمتكي مل يأ لامكتساو ،كلمع مييقت  6موي يف مايأ  5الثم لمعلا نييعت 1GOD
،ةالصلاو ،موي ةعتم اهيدل ةايحلاب عاتمتسالا ةيقب  7موي يف .لمعلا عيباسأ ةمداقلا ةطخلاو
.ىقتلملا ةرايزو ،ايعامتجاو
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ةيرشبلا .نوكلا يف ثدحي ةيراجلا تارييغتلا ىلع نوكي نأ نامضل "روطت" قلخ 1GOD
!امئاد ،رمتسم رييغتلا اذه لوبقل جاتحت
.بويعو رييغتلا عم فيكتلا قيرط نع لمعي روطتلا
.هدشرمو روطت مادختسا وه يرشبلا سنجلا

ناك امدنع .ةزيرغ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىلع 'وب' يف ءيش لك ىطعأ 1GOD
ىلع ةردقلا .تارابختسالل  survival-ةزيرغ )تروطت( ةعسوم روطت ،حيحصلا ءايميكلا
..و لقعلاو قطنملاو ،تارارقلا ذاختا

!!!ل  EVOLUTION 1GODةزجعم
". 1GODمداخ" ةجاح "وب" عسوتلا يف ةذخآلا
.رخآ ءيش يأ نم رثكأ تروطت يتلا بكوك ىلع روثعلاو ثحبلا
'.ةيسيئرلا ةحفصلا ' انل 'ضرأ بكوكلا

نوكلامهف
.يضايرلا
1GOD
ةكوكسم
مداخ نوكي نأ
ةكوكسم
قلخال
نأ دب
تناك يتلا ،ضرألا ىلع ةديدج نوكي
.رشبلا :مهف ،ةردقلا هذه

∞

ايقيرفأ .رثكأ  1يلكش روطت روطتو تارادصإ )تاقابس( ةكوكسم  3قلخ 1GOD
نأ بجي ةيرشبلا .سانجألا  3 + 1عم ةديعس ريغ . 1GODروطتمو ةيلوغنملاو ابوروأو
".ةهازنلا-ةيقرعلا" قيبطتو اديعس  1GODذخأن
!' ةهازنلا-ةيرصنعلا '
نكلو نوواستم تاقابس 3 + 1
.ةفلتخم

ضوقت ةطلتخم تالالس ! 1GODل ةناهإ يه ةطلتخم تالالس
لخاد رثاكتلاو جوازتلا وه كب صاخلا قابس نم رخفلاب روعشلا .ميمصتلا ةروصلا 1GOD
! ! ! ةهازنلا  -يرصنعلا :كب صاخلا قابسلا

عقوتتو . 1GODيئايزيفلا نوكلا مداخ حبصتل ةيرشبلا  6موي ىلع اهؤاشنإ مت 1GOD
قبطني اذهو .عسوأ قاطن ىلع ةئيبلاو ةيلحملا لئوملا مداخ نوكيل ةيرشبلا
.يئايزيفلا نوكلا يف رخآ ءيش لكو رمقلا ،انبكوك ىلع
جورخلا ةيرشب ديري . 1GODةيرشبلا يغبني كلذل ،عسوتلا ىلع ظفاحت نوكلا
نوكلا عيمج لمشي يسمشلا انماظن جراخو )رامعتساو فاشكتسا( ءاضفلا ىلإ
جوازتلا مث ،دقع "جاوزلا-سدقلا" ىلإ ةجاح كانه "،ردقلا" انتامازتلاب ءافولا .يداملا
يف ةيرشبلا يه رامعتسالاو فاشكتسالا-ءاضفلا ،يناكسلا ومنلا .رثاكتلاو
".ردقلا"
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سنجلا .ةئيبلا املكو ةيلحملا ةئيبلا عم مجسنتو مهف ،ةياعر ىلإ جاتحت مداخ نوكي نأ
ءيش  1ريغن نأ انيلع" .طبارتملا يئيبلا ماظنلا فوقولا ليك وه يرشبلا
تند )ماظنلا  /ةلسلس وكيا( ءيش لك رييغت قيرط نع بيجتسي روطت فوسو
 (1) ".ءيش ىلع رخآ depen-
رشبلا ! عزفلاب ريغ . 1GODفيعض مداخ اهرابتعاب ةيرشبلا ءادأ ايلاح
ضرألا بكوك ليمجلا قلخلا مظعم 1GODو ذاختا نع نولوؤسملا مه
 / R7ةسنآلا :ليهأت ةداعإل يه شيعلل حلاص ريغو ىضرملا

ةبرتلا ~ ~ : AIRثيولت يف حماستلا ZERO
!!! WATER & SPACE
لومخلاو كلهتسملا "هيف بوغرملا ريغ" ةدئافلا ةميدعلل ةقاطلاو دراوملا رادهإ
صصختس يتلا يه "ةياردلا"و ةقاطلاو دراوملا !فقوتي نأ بجي "هيفرتلا"
ميلعتلا جاتحي لضفملا ةيرشبلا ريصم ،رامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسال
يداملا نوكلا صقان عسوتلاو ةحايس ،ءاضفلا ،روطتلا ةئيب مهف .زيكرت ةداعإل
.ديدجلا زيكرتلا وه

 :لعف بجي
!!! ةلثمأ "  1GODsعبتإ .نوكلا ميمصت 1GODو مارتحا
 ".ريودتلا ةداعإ و ةياهنو ةيادب " نم ةرود ةسارد
ببس " ريكفتلا .درفتلاو صقنلا نم وجنيو فيكتت فيك" روطت ' دصر
.فرصتلا لبق * ' ريثأت
يف رييغت يأ ريغص قاطن ىلع .ريثأتو ببس يئايزيفلا نوكلا مدختسي *
ةئيبلل ةقيدص نم ىرخأ ءازجأ ىلع ريثأت هيدل ماظنلا ةيئيبلا ةيلحملا
.ماظنلا
" ةيرشح تاديبم ةيئايميكلا' مادختسا :ببس

،تارفط قلخو ،تابنلا حيقلت للقي ةلسلس ءاذغلا ريغي :ريثأت
.ناسنإلا ةحص ىلع ارطخ حبصيل
.ةيعيبطلا ةيرشحلا تاديبملاب ةيئايميكلا تاديبملا لادبتسا :لمع
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!-موينارويلا ءارثإ :ببس
!ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا Human-لل ديدهت ربكأ .عاعشإلا نم لتاقلا :ريثأت

موينارويلا ةقيثو !قفارملا ةيوونلا ةقيثو !ةيوونلا ثوحبلا فقو :لمع
 / R7 .ةسنآلا ،ملاع ةيوونلا صفق !ماغلألا
!محفلا قرح :ببس
!ةحصلا  Human-رطخ ربكأ .تاناويحلاو رشبلا قانتخالا :ريثأت
،ةمكاحم !ماغلألا محفلا ةقيثو .محفلا قرح فقو :لمع
!!!! محفلا ىلع دامتعالا تالعشلا ،لقنلا محفلا ،ماغلألا باحصأ ،مجانملا لامع عيمج  / R7ةسنآلا

!ليصاحملا GM-ديازت :ببس
ةروصلا  1Godعم عطاقتم .اهلك تارفط قلخ ةيئاذغ ةلسلس نم ةثارولا ملع رييغت :ريثأت
!يرشبلا ميمصتلل ديدهت ربكأ !ميمصت

،ءاملعلا  GMصفق .تاونس  3ةدمل ةبرتلا .scorchesو ليصاحملا رمدي يريش :لمع
 / R7ةسنآلا !يعرازم-و روذبلا يجتنم-روذب

!ةمامقلا قلخ ةيكالهتسالا ةعزنلا :ببس

!تازاغ تاثاعبنا :ةئبوألا تارشحلاو ماوهلا :هايملاو ةبرتلا ثولت :ريثأت
)هيف بوغرملا ريغ( تايرورضلا ريغو تاكلهتسملا ءارشو جاتنإ فقو :لمع

!ةئيب & )ناويحلاو ناسنإلا( ةايحلا دض فنعلا :ببس
!رامدلاو توملاو تاباصإلاو ةاناعملاو سؤبلا :ريثأت
 / R1-7ةسنآلا !نيبنذملا ةقحالمو فنعلا فقو :لمع
!ةيلامسأرلا :ببس
! 1GODةحفاكم ،ةيوبخن ،ةينانألا ،ةدساف ،طقف-يف :ريثأت
عمتجملا ( نورك ىلا لوح .ةصاخلا ةيكلملا لوصأ ةرداصم  / R6 .ةسنآلا ،صفقلا نويلالغتسإلا :لمع
! )ةكولمملا حبرلل ةفداه ريغ ليغشت

!ةيعويش :ببس
! 1GODةحفاكم ،ةدسافلا ،ءفك ريغ ،طقف-يف :ريثأت
تانايكلا لادبتسا .تارايخلا ددعتم نيبختنملا نيحشرملا عم ةموكحلا لادبتسا :لمع
! نورك عم ةلودلل ةكولمملا

!نايغطلا : Heridatoryببس
ةحفاكم ،يرصنعلا لصفلا ةورثلاو دسافو ءفك ريغ ،طقف-يف :ريثأت

!1GOD
ةورثلا لادبتسا .تارايخلا ددعتم نيبختنملا نيحشرملا عم دادبتسالا لادبتسا :لمع
!نورك و ةلادعلا ةيعامتجالا عم يرصنعلا لصفلا
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!رشبلا موحل لكأ :ببس

!شوحو قلخ لئاوسلا مسجلاو ءاضعألا عرز ،خاسنتسالا :ريثأت
.مدلا لقن تايلمع فقو !عرز ،زاهجلا فقو !خاسنتسا فقو :لمع
 ...كب ةطيحملا ةئيبلا عم "مغانتلا" يف شيعن
.ءاضفلاب فاشكتسا" ىلع يوطني نوكلا نيمرحلا مداخ يرجي
امهالك !' رامعتسالا ءاضفلاب" ىلإ يدؤي ءاضفلا فاشكتسا
.ل ةيرشبلا ريصم

ربع يتأي يناكسلا ومنلا !"يناكسلا ومنلا" جاتحي رامعتسالا ءاضفلا
سفن ( يسنجلا زجعلا ىلع قبطني ال !ةظوحلم !رثاكتلاو جوازتلا ،جاوزلا-سدقلا'
.الولذم )،...سنجلا

عم ضراعتي ائيش عدت ال .ةكئالملاو ظفحلا ءانمأ نم ديزم ىلا ةجاحب نوكلا  2عسوتلا
عيضاوم ،يضارتفالا ميوقتلا  CGموي نوك : 8.1.7 .لفتحا .كب صاخلا حورلا ةبرجت ةايحلا ةمهملا
ةعتمو موي يف

لمعلا .ةسارحلا ماهمب مايقلل زكرمك يلحملا ىقتلملا مادختسا نايدراجلا مداخ
ةيربلا ةايحلاو يئيبلا ماظنلاو ،خانملا ريغتب ةقلعتملا ةطشنألاو ورب يئيبلا
نع غالبإلاو ،ةطشنألاو فنع لمع مدع ورب .يرشبلا سنجلا ءاقبو تاتابنلاو
، establishةطشنألاو لمعلا ةيحبر ريغ ورب .ةئيبلاو تاناويحلاو سانلا دض فنعلا:ةطشنألاو لمعلا .اهمادختساو زيزعتو ،نورك يج

ةطشنأو لمع ، ...عمتجملاو ةرسألا نم اءدب ،ةطشنألاو ثولتلا ةحفاكمل لمع
هيف بوغرملا ريغ ةطشنألاو لمعلا ، ...عمتجملاو ةرسألا نم اءدب ،ةداضملا ةمامقلا
نم اءدب  ،ةطشنألاو  junkfoodةحفاكمل لمع ، ...عمتجملاو ةرسألا نم اءدب ،ةداضملا
،.عمتجملاو ةرسألا نم اءدب ،ةداضملا روجفلا ةطشنأو لمع ، ...عمتجملاو ةرسألا

ءدب نايدراجلا-مداخ  .ليلدك وتسفيناملا بها-نوناق مدختسي ةطشنألا عيمجل
ةنجل لكشت  (7HE / 7SHE) .ءامكح ليثمت اوراتخا .فويضلا بلجو هروضح ،ءاقللا
ءامكح
عم ىشامتت اهلعجل كلذو تامظنملا ىلإ مامضنالا نايدراجلا مداخ ) .نالك(
.نايبلا يطعم-نوناقلا
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ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

ةالص -نوك
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
تادهعت ةيرشبلا رايتخا ىلع كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيعار نوكتو نوكلا رامعتسال تادهعت ضرألا بكوكل سراحلا نوكيل
ريخ و  1GODدجمل ةيرشبلا ريصم ءافولا يف ةدعاسملا بلطي اهل
ةيرشبلا

!اموي نوكلا ىلعو ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ءانب ةظفاحم لك .ءاضفلا فاشكتسا يتأي رامعتسالا ءاضفلا لبق
لك أدبي ) . .ع " (SXفاشكتسال ءاضفلا ءانيم" يف رادملا يف عضوو
.ةروصلا ' ع  SXنع بيقنتلا
نمو  (S-XC) .ءاضفلا فاشكتسا ةمكحم دعاوق رامعتسالا ةجاحلاو ءاضفلا فاشكتسا
نوناقلاو ءاضفلا فاشكتسا معد ىلإ ةمكحملا ءاضفلا فاشكتسا A-ررقملا
!!! تاظفاحملا عيمجل ةمزلم  XCماكحأ >. Sرامعتسالا

)ةمكحملا ءاضفلا فاشكتسا( S> XC
دعاوق جاتحت رامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسا
كسمتلا S> XCو .ءاضفلا فاشكتسا ةمكحم )نيناوقلا(
.رامعتسالا نوناقلاو ءاضفلا فاشكتسا

!!! تاظفاحملا عيمجل ةمزلم  XCماكحأ >S
يرسلا عارتقالا قيرط نع يتأي مكحلا ) .ةظفاحم لك نم  (1ةاضق  7اهيدل ةمكحملا هذه
 4/7.ةيبلغأ ىندألا دحلا .تاوصألا ةيبلغأبو
) (2يجراخلا ءاضفلا نيناوق .ضرألا رمقلاو ضرألا ءاضفلل ةيبلت ) (1يلخادلا ءاضفلا نيناوق
.ةيناطيتسالاو فاشكتسالا بكوكل ةيبلت

نيذلا صاخشألا .هيلع مكاحي فاشكتسال ءاضفلا نوناقلا قرخي ةظفاحملا ناك اذا
طعيو ةرداصمو ةميرجلا يف ةمدختسملا تادعملا .ةمكاحم ىلع لوصحلا اوكراش
) .ةفصانم( ةقداص تاظفاحملل

.يداملا نوكلا نم ءزج لك يف ةدعاقلا يه بها نوناقلا ةلادعلا
!!! ةيرشبلا ريخو  1GODدجمل
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)يلخادلا غارفلا (  1نيناوقلا S> X
ةمكحم اهتضرف يتلاو تديأ يتلا )نيناوقلا( دعاوق جاتحت رامعتسالا  /ءاضفلا فاشكتسا
يلخادلا ءاضفلا نيناوق  ( S> XC) .ءاضفلا فاشكتسا

.ضرألا رمقلاو ضرألا ءاضفلل ةيبلت )(1

نوناقب رجحلا SX
نم دوعي ءيش لك لزعو !ضرألا ىلإ ءيش يأ ققحتت نأ نكمي ال
ءاضفلا فاشكتسا ذفنم ىلع ءاضفلا
 / R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا نوناقلا اذه رسك اوكراش نيذلا صاخشألا ) .ع (SX
نوناقب ةيعانصلا رامقألا SX

تاظفاحملا نم ةيعانصلا رامقألا !ةيصوصخلا يف قحلا اهل ةعطاقم لك
يف ةيبنجألا ةيعانصلا رامقألا رداصت .ةيصوصخلا هذه وزغت ىرخألا
.ترمد دقو كيكفت ،تاظفاحملا يف يلخادلا ءاضفلا

نوناقب رمقلا SX
اوكراش نيذلا صاخشألا .شيجلاو رامعتسا ،نيدعتلل دودح رمقلا ضرألل
 / R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا نوناقلا اذه رسك

قالغا ' ع  SXاهل' نوكي نوناقلا اذه رسك يف كراشت )ةروصلا( ةظفاحملا
نوناقلا اذه رسك ةمدختسملا تادعملا عيمج ترداصو .اماع  70ةدمل
ص . SXةقداص تاظفاحملا نيب ةفصانم مسقتو

)يجراخلا ءاضفلا (  2نيناوقلا S> X
.ةيناطيتسالاو فاشكتسالا بكوكل ةيبلت ) (2يجراخلا ءاضفلا نيناوق
.ةمكحملا ءاضفلا فاشكتسا دعب ىلع اهتضرف يتلاو اهيلع ظافحلا متي

نوناقب فاشكتسا SX
ةدعاق ينبي نأ ةظفاحم ىلإ بهذي رمق وأ بكوك نم ) 1STفاشكتسا ةبلاطملا( 1 XC
،قطانم  7ىلإ ةيضرألا ةركلا مسقي  1STيعدملا .بكوكل 1/7ل لوخي . 1 XCةلوهأم ةمئاد
 7THبلاطملا  ...ةيقبتملا  6قطانملا نم  2ND 1يعدملا راتخي .قطانملا هذه نم  1راتخي
.تالاجملا رييغت نكمي ال ،تطقتلا ةدحاو ةرم .ةيضاملا ةقطنم ىلع لصحي
يف قحلا دقفي بنذم ةظفاحم : Aةيمازلإ ةلمجلا  XC 1ST.نوناقلا رسك يه قطانم رييغت
نأ وه يمارجإلا طاشنلا اذهل ةمدختسملا تادعملا عيمج .تاونس  70ةدمل بكوكلا فاشكتسا
باكتراب نيطروتملا صاخشألا .ةقداص تاظفاحملا نيب ةفصانم مسقتو ةرداصملا نوكت
 / R7ةسنآلا ةميرجلا هذه ىلع لوصحلا
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نوناقب رمقلا بكاوكلا SX
متي مل .كلذ ىلع ةلوهأم ةدعاق ينبي  1نأ ةظفاحم ىلإ يمتني رمقلا بكاوكلا A
ببسب( ةمدختسملا ريغ حبصي ةدعاق رمقلا امدنع !ىرخألا تاظفاحملا عم اهمساقت
نوناقب رمقلا بكاوكلا قارتخا .رمقلا يعدتو يف لقن دق ىرخأ ةظفاحم يأ )، ...لامهإلا
ةنم لك .تاونس  70ةدمل رمقلا بكوك فاشكتسا يف قحلا دقفي بنذم ةعطاقمل
تاظفاحملا نيب ةفصانم مسقتو رداصت وه يمارجإلا طاشنلا اذهل ةمدختسملا equip-
 / R7ةسنآلا ىلع لوصحلا قرخ يف سانلا .ةقداص

:نيناوق عم ةقفاوتملا يف ءاضفلا يجراخلاو يلخادلا SX
بكوك رامقأ نم اهريغ ىلع قبطني ال )يلخادلا غارفلا ( نوناقب رمقلا ضرألا SX
! )يجراخلا ءاضفلا( ترمعتسا

:ةقفاوتم نيناوقلا يجراخلا ءاضفلاو ةيلخادلا SX
ءاضفلا( ترمعتسا بكوك لك ىلع اهقيبطت متي )يلخادلا غارفلا (  SXيحصلا رجحلا نوناق
! )يجراخلا
ءاضفلا( ترمعتسا بكوك لك ىلع اهقيبطت متي )يلخادلا غارفلا ( نوناقب 'SX Satellites
! )يجراخلا

اهنا ةيرشبلا لعجو لمجأ نوكلا قلخل"  1GODركشلا ءايصوألا مداخ نوكلا
.سراحلا
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و اهموهفم نم ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا  3:ديكأت

.رثاكتلل مازتلا كانه
ةرئاد ) commen-ةيرشبلا ةايحلا(  SHEلمحلا ةضيوبلا عم ةيونملا تاناويحلا تادنسلا HE
 phyتاديدهتلا نم اهتيامح نم دب ال يلاتلابو ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا .ةيندملا ةسدنهلاةميرج وه ضاهجإلا .هللا 1لل داضم وه  kill-يج ريغ )ضاهجإلا( لمحلا ءاهنإ .يقالخألا رشلاو sical
 / R7ةسنآلا !!! بكترت نأ نكمي ناسنإلا عشبأ نابجلاو رشلا

ةسرتفملا تاناويحلا نم يتأت يرشبلا سنجلا ءاقبو هافرل )رطاخملا ( تاديدهتلا
نم ،نيسنجلا نيب دس ، confu-لافطألا ىلع ءادتعالا مئارج،-يمدقم نامدإ( ناسنإلا
هذه ءاوتحال بجاو  COM-ةعانملا دقفو ، ...) .توق ،نيثولملا ،ةلتقلا ،سنجلا سفن
.انه صاخ بجاو نيبرملاو تاهمألاو ءابآلا .راطخألا
لتق )ءازج توملا  Assassinat-،نويأ ،ضاهجإلا( ناسنإلا ةايح نم هل ططخملا لتقلا وه ذيفنتلا
ةينيدلا فئاوطلا ) ،نويلاصفنالا(  Free-مود يلتاقم ،شيجلا ،ةموكحلا لبق نم ءاوس
 1GOD.ةحفاكم نييندملا ماقتنالا وأ نوناقلا ذافنإ ،ضرملا ) ، Crimin-نويباهرإلا( ةبذاكلا
.لتاقلا لك ةمكاحم نامضل يقالخألاو يندملا بجاو بيصن زفق نبا لك

! ! !لتقلا ىلإ حماستلا ZERO
!رفتغي ال صخش لتقم نع رفسأ امم

!!!  1GODبضغي لتقا
حورو فيعض لقع دوجو ىلع ةمالع وه )راحتنالاو ميحرلا لتقلا( لتق ايتاذ
ناك اذإ الإ لخدتت ال رشبلا نم هريغ نأ بجي .حورلل ةبرجت ةايحلا اهنإ .ةفيعض
صخش ةدعاسم .موي مكح ىلع اذه عم لماعتت فوس هللا . 1نيرخآلا ىلع ارطخ كانه
يف ةبغر-كانه نأ ةصتخملا ةمكحملا تلبق املاط ةلوبقم ريغ ايتاذ لتقل
!ههنإ .بيذعتلا يه ةديدش ةاناعم .توملا
:نم يتأت ةيرشبلا ةايحلا ءاقبو هافرل ىرخأ رطاخم
،دارفألا .ىوأملاو سبالملاو ةيقاو مادختسا )ادج ةبطر ،ادج ةفاجو ادج راح ،ادج ةدراب ( ،خانم
.اعم لمعلا ىلإ ةجاحب ةعطاقمو رياش
،نيباعثلاو شرقلا كامسأو ،ضوعبلاو بالكلا ( ،ةسرتفملا تاناويحلا قولخم

فرصتي نأ رياش .يرورض رمأ مكحتلاو يعمتجملا يعولا ) ...
.ميلسلا سحلا مادختساو نيظقي نوكن نأ بجي دارفألا .لوؤسملا
،روذبلاو ،تاييدثلاو تارشحلاو تايرطفلاو ميزنا ،رويطلاو ،ايريتكبلا ( ،ينيج ليدعت
 GMتارييغتلا .ميمصتلا "  1GODsنيهم )، ...تاسوريفلاو
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،ةمكاحم نيثحابلاو ومنتو ،ثوحبلا 'زروتوم لارنج' فقو .ةيئاذغلا ةلسلسلاو يئيبلا ماظنلا
 / R7ةسنآلا .نيعرازملا

يفختلا اديدهت لكشت )، ...تاسوريفلاو ،ميثارجلاو تايرطفلاو ايريتكبلا ( ،ةيرهجملا يراوضلا
ةفاظنلا،-يئاذغلا ماظنلاو ،نيصحتلاو ةراهطو ةفاظنلا .ةروطخ رثكأ نوكت نأ نكمي نكلو
تاهمألاو ءابآلا .دعاسيو ،تاناويحلاو سانلا ةحص تاكيشلاو ،يحصلا رجحلاو ،ةيصخشلا
.اعم لمعلا ىلإ ةجاحب ةعطاقمو رياش ،نيبرملاو

:قرحو ةماسلا تايافنلاو ،فيلغتلاو ،ةيوونلا تايافنلاو تاكلهتسملا ( ،ثولتلا
،موينارويلا مجانم-و محفلا رايهنا .دريو ) ...موينارويلاو طفنلاو زاغلاو محفلا
.زاغلاو طفنلا قرح نم دحلاو
موينارويلا مجانملا لامعو مجانملا لامعو دقاوملا محف  / R7ةسنآلا ةمكاحم
.ةيوونلا تايافنلا يجتنمو

 (GM،ةيحص ريغ ال ،برش )، ...ةيلحملا ةيزاغلا لوحكلا( ةيحص ريغ ال ،ةئيس ةيذغت
بجي ةيالولاو يريش .ءاذغلاو كتصاخ بارشلا  unheal-يمدقم ةاضاقم .ماعط )ةعنصملا
.لكألل حلاص ءاذغلاو ةرداق هايملا  drink-ىلع عيمجلا لوصح نامض

!!! تاديدهتو رطاخم نم ةيرشبلا ةايحلا ةيامح
برضلا هيلمع
جوازتلل بجا ارظن  1GODاهيدل ،حلاص ايفطاعو ايلقعو ايدسج صخشلا ءاقب ةكوكسمل
مدع .ةرسأ نيوكت يف  nee-ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد وه رثاكتلاو جوازتلا .رثاكتلاو
)ةاجن( عمتجملل يداعملا وه كلذب مايقلا

 1GOD.لل داضم وه ةبوزعلا .عمتجملل ديدهت
يف لشفلا .رثاكتلاو جوازتلل ةشيعملال يسيئرلا ضرغلاو
لصاوت & ،هللا 1ل لوبقم ريغ .قافخإلا دإ ةايح شيعي وه كلذب مايقلا
.ىمسألا فدهلا وه ةكوكسم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .يعامتجا

يأ نكل يعانطصالا . mination inse-يرسقلا برضلا ضرفت دق عمتجملا ءاقب
.ةفعاضمل هليمزل جاتحي ال صخشلا .تانيجلا ليدعت
ىلإ ىقرتل ةديفمو احاجن رثكألا ةقيرطلا يه ةرسألا ةدحو لخاد رثاكتلاو جوازتلا
ةدحو مدختستو ،ةفيظو يج تاعمتجملا انسح .هريصمو صخشلا بجاو ىوتسم
رياش رفوي .ةعامجلا نم ةرسألا ةدحو معديو .رثاكتلل ةينيدلا دعاوقلاو ةرسألا
نسلا رابكو لافطألل يناجملا ميلعتلاو توملا ىتحو لمحلا نم ةيناجملا ةيبطلا
 ،يزيلكنإ ناصح ) .ميلعتلاو يبطلا عمجم يريش ( '  " SMECقيرط نع

، ...ديلاقتلاو ،رسألل لزنم
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اذه ىدأ دقو  ...ةوهشلاو عشجلاو ،ةيوبخنلا :ىلع دمتعت "سيرعلاو سورعلا" نم ةيضاملا رايتخا
ءانثأ .لضفأ وه  COM-ةعانملا دقف نم رايتخا سيرعلاو سورعلا ) .هيف بوغرم ريغ( براقألا جاوز ىلإ
)ئراوطلا ةعامجلا( ةنس  "CE" 1مه

ىلع ةرداقو ،رثاكتلا ىلع ةرداق( ةميدقلا  HEةنس 18و اماع  SHE 17لك مييقت متي ةمدخ
تاظفاحملا عونتلاو ةيقرعلا ةمالسو ،لافطألا ةيبرت

" (HM) .جاوزلا-سدقلا" يف دقع لوخدلل ةراتخملاو )
جاوزلا-سدقلا'و .رثاكتلاو جوازتلل 1 SHEو 1HEل " "HMدقعلا حمسي
يهتنت الو .عيقوتلا دعب اموي فافزلا يف أدبت يهو .ةياهنو ةيادب هل" دقع
 / R4-R5ةسنآلا .مرجم وه )، ...انزلا( دقعلا رسك .اماع  14هرمع لفط رغصأ لامتكا دنع

.نيسنجلا نيب طلخلاو سنجلا سفن نم ،اههباش ،تالئاعلاو لافطألل  HMال

نكمي الو ةرسألا ةدحو تسيل اعم نوشيعي نيذلا ايسنج نيلوحتملاو سنجلا سفن نم جاوزألا
باكترا نيسنجلا لافطألا ةيبرت confused-و سنجلا سفن نم ،اههباش لفطلا .لافطألا عفر
 / R7 .ةسنآلا )شرحتلاب لافطألا( ةميرج

حبصي .مهلافطأ دقفت هفات ءابآلا  ".هفات "وه" جاوزلا-سدقلا' يجراخلا رثاكتلاو جوازتلا
.ينبتلل لافطألا
لثم كولس يرشبلا  unaccep-لودجلا وه )جوزلا  1نم رثكأ هيدل صخشلا ناك( تاجوزلا ددعت
 / R4 .ةسنآلا ) .انزلا( ةميرج ةيقالخألا ، IM-داسفلا يه ةيعامجلا تاجيزلا .ةميرج ناويحلا
.ءابآلا رتسوف حبصأ )ةيحص لكاشم( فعاضتت نأ نكمي ال نيذلا جاوزألا

سفن نم ،اههباش لافطألاب( يسنجلا زجعلا ىلإ قبطني ال .هدامتعال لهأت دق
.الولذم )نيسنجلا نيب طلخلاو سنجلا

،ةيسنجلا ،نامدإلا ،انزلا ،ةينانألا ،جاوزلا-سدقلا'لل ةيسيئرلا تاديدهتلا  4كانه
لافطألل .تاديدهتلا هذه طارفإلا ةوقلا ةيقالخألا يتأي .ةيحابإلا داوملاو زجعلا
.ةوقلا ةيقالخألا مهيدل تاذلاو
!!! ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةكوكسمل برضو يتام

 :لعف بجي
حبذ !ةزجعم مظعأ 1GODو وه لمحلا
ربكأ !نوكلا يف عشبأ ةميرج وه دعب اودلوي مل نيذلاو )ضاهجإلا(
 / R7ةسنآلا !مادعإلا وه ضاهجإلا !ةظوحلم ! 1GODل ةناهإ
،معدلا نكلو ةيربلا ةايحلاو يتابنلا ءاطغلا ةيامح يف ةبغرلا ةئيبلا :نوفيزملا
!مهيلع راع !مهبنجت .ةفيزم يه ضاهجإلا نومعدي نيذلا  activitistقوقح ناويح .ضاهجإلا
.مهل صاخلا زازئمشالا رهظت
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يف ةلءاسملا !مادعإلا ةبوقع ،ضاهجإلا ىلإ رفص حماستلا
.ةرخآلاو ةايحلا
ةيرحلا ،شيجلا ،ةموكحلا لبق نم ءاوس )  / R7ةسنآلا ( لتق مادعإ ررقملا نمو
ةبذاكلا ةينيدلا فئاوطلا )نويلاصفنالا( نيلتاقملا

.نييندملا ماقتنالا وأ نوناقلا ذافنإو نيمرجملا ) ،نويباهرإلا(
مئارج ةاضاقم .عم ةايحلاو ناسنإلا دض ةميرجو ديدهتلاو رطخ لك لماعتلا متي
ةمايقلا ىلع  1GODلبق نم لودجلا  accoun-دقعو  Humanlifeدض رضاحلاو يضاملا
.موي

نم ةايحلاو ناسنإلا ةيامح بجا ارظن  1GODهيدل صخش لك
:راطخألا
،نيثولملا ،ةلتقلا ،ايسنج نويلثم ،ءادتعالا مئارج لفطلا ،نيمجاهملا( ناسنإلا ةسرتفملا تاناويحلا
، ...) .نيباعثلاو شرقلا كامسأو ،ضوعبلاو بالكلا( ةسرتفملا تاناويحلا قولخم ، ...) ،توق

ادج راح ،ادج ةدراب( خانم ، ...) ،تاسوريفلاو ،ميثارجلاو تايرطفلاو ايريتكبلا( ةيرهجملا يراوضلا
يأ ،يحصلا ريغ ءاذغلاو ،ةيحص ريغ برشو ،برشت ال( ةئيس ةيذغت ، ...) ،ادج ةبطر ،ادج ةفاجو
.هتيامح كمسج اهنا .سدقملا يرشبلا مسجلا ةيامحل بجاو هيدل صخش لك ، ...) .ماعط

،تالايتغالا( مادعإلاو بيذعتلاو ةموكحلا فقول بجا ارظن  1GODهيدل صخش لك
اهب نيكراشملا نيفظوملا عم تاموكحلا هذه لادبتسا متي ) .ءازج توملا
 / R7ةسنآلا .مهتمكاحمو
.انه بجاو عمتجملل لوبقم ريغ فنعلا يلحملا
فاقيإ .ءارجإ يأ ذاختاو ةعامجلا نم دكأتلل ققحت .تظحال يلزنملا فنعلا لك نع

لزنملا يف فنعلا ءدب
ماظنلاو ،ةيحصو ،ثولتلا نم ةيلاخ( ةديج ةحصب شيعلا ىلع بجا ارظن  1GODهيدل صخش لك
جاتحي ، ...) .ىوأملاو سبالملاو ةيقاو ،ةفيظنلا برشلا هايمو ،مهتقايل ىلع ةظفاحملا ،يئاذغلا
.انكمم اذه لعجل عمتجملا

 HE & SHEمازتلالا اذهب ءافولل .رثاكتلاو جوازتلل مازتلا ارظن  1GODكانه
سفن ىلع قبطنت ال جاوزلا-سدقلا ،جوازتلا .دقعلا" جاوزلا-سدقلا' لاخدإ
.نيسنجلا نيب طلخلا وأ سنجلا
مادختسا سيرعلاو سورعلل .ةشيعملا ةيفئاطلاو ةدحو ةرسألا موهفم معد
ةرداق(  HEمييقت متيو ةنس 18و  SHEاماع  17لك .تامدخلا )ئراوطلا ةعامجلا( " "CEرايتخا
ةراتخملاو )تاظفاحملا عونتلاو ةيقرعلا ةمالسو ،لافطألا ةيبرت ىلع ةرداقو ،رثاكتلا ىلع
.مرجم وه )انزلا لاثملا ليبس ىلع( دقعلا رسك .جاوزلا-ميركلا دقع" يف لوخدلل
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ىلإ تلصو نأ دعبو لمحلا ءانثأو لبق روضح  SHEبجي
) .رياش ميلعتلاو ةيبطلا عمجم( ،ديدجلا دولوملا ""SMEC
. Aةززقم ، usting disg-،ميئل ،يقالخأ ريغو ،يعيبط ريغ وه سنجلا سفن سوقطلا جوازتلا
نيسنجلا نيب طلخلاو نيسنجلا نيب ، Same-شرحتلاب لافطألا .ةكوكسملل اديدهت
يرورضلا نم حبصي كلذل .يرشبلا سنجلا ىلإ اديدهت لكشت يتلا )يسنجلا( ةقاعإلاو
يحصلا رجحلا
" "SQCجراخ اعم نوشيعي نيذلا سنجلا سفن نم جاوزألا .تاديدهتلا هذه )لزع(

مكاحي ةميرج ،شرحتلاب لافطألاو .ميئل ،يقالخأ ريغ )يسنجلا يحصلا رجحلا عمجم(
 / R7ةسنآلا ،نيسنجلا نيب طلخلا لافطألا عم لماعتلاو سنجلا سفن نم

لفتحا

موي رهز 2.1.7 .
C-GKalender
ليابوم ةعتم موي

ةالص -ةيرشبلا ةايحلا
يصولا-مداخ اعضاوت رثكألا نينمؤملا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
)مسا عراش ( 1
نم ةيرشبلا ةايحلا ةيامحل دهعتأ ةيرشبلا قلخ ىلع كل ركش
دهعتأ ،ناسنإلا ةايحل ديدهت يأ ةبقاعمو ءاوتحال دهعتأو لمحلا
ءاضفلاو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةكوكسمل برضو يتام نأب
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل رامعتسالا

!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو
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.هقيبطت نم ةفرعملا باستكاو يعسلا وه يرشبلا سنجلا  4:اديكأت
يطعي غامدلا .غامدلا وه يرشبلا مسجلل سدقملل يزكرملا مكحتلا زكرم
،درجملا ريكفتلاو ،لايخلاو ،اهعون نم ةديرف يرشبلا سنجلا تارباخملا
قيبطتو ةفرعملا باعيتسا ىلع ةردقلاو تالكشملا لح تاراهمو
.ةفرعملا

ملعلا بلط
ةفرعملا باستكا
ةفرعملا قيبطت

ةيرشب ديري 1GOD
:ىلإ

فرعت ام حرش :بلطي  1ST 1GODلاؤسلا موي ،ةمايقلا ىلع
 knowةفاحلا هذه مادختسا ةيفيكو رمتسم لكشب تمكارت دق صخشلا ةفاحلا -.ةئيب لكو ةيلحملا ةئيبلا حلاصل
.ثثجلا قرح ىلإ دهملا نم ةفرعملا قيبطتو ةفرعملا باستكا نأ انديري 1GOD
ءابآلا :نم ملعلا اوبلطا .ةربخلاو ملعتلاو ةفرعم يف ةبغرلا ينعي ملعلا بلط
ةكبشو ،نيهجوم ،وتسفيناملا بها نوناق ،بتك ،نيبرملاو تاهمألاو
، ...تنرتنإلا
تاربخلا ،تاراهملا باستكاو ،ميلعتلا ىلع لوصحلا ينعي ةفرعملا باستكا
،ةبقارمو ،عامتسالاو ،ةءارقلاو ،ابلاط ةسارد :نم ةفرعملا باستكا .ةيتايحلا
، ...هيجوتلاو ،سيردتلاو ،أطخلاو ةمكاحملاو ،عيراشملاو

براجت مساقتو نيرخآلا بيردتو ،نيرخآلا ميلعت ينعي فراعملا قيبطت
،ليوحتو ،قيبطتو ،سيردتلا :لالخ نم ةفرعملا قيبطت .نيرخآلا عم ةايحلا
 ...لالغتساو مادختساو

وه ةفاحلا  Know-قيبطتو بسك ،سامتلال ةقيرط لضفأ داقتعالا نايدراجلا مداخ
ملعتلا ةحجان ةايح نوكتت ) .ملعت مث ملعت عراش  (1ةقيرط ميلعتو ملعت نم
.ةايحلا-تاربخلا باستكاو ميلعتو ،رمتسملا

ميلعتلاو ملعتلا ةايح ةرود
يمانتملا نينجلا .محرلا نأ ىلإ هتدلاو يف ومني ناسنإلا A
خارصلاو ةءارقلاو ثدحتلا لالخ نم ملع نيدلاولا .تاوصألا هيدلاو ىلع فرعتلاو عامتسالل ملعتي
نينجلا . Aةفيلألا تاناويحلا نم تاوصألا ةثارولا ، introdu-كحضي ،ىقيسوملا فيلأتو ءانغلاو
.لافطألا ةيبرت يف ةربخ عراش  1ىلع لوصحلا نوكيل ءابآلا .براجت ةايحلا عراش  1هبساكم
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ةرحلا تاظفاحملاو رياش ماعلا ميلعتلا ءاملعلا روضح دنع
.راركتلاو مهافتلاو مهفلاو ةساردلا لالخ نم ملعت
.ملعتلا يئيطبو )ملعملا ةدعاسم ( ملع عيرس نيملعتملا

ةربخلا يوذ نم  /لامعلا ةيارد رثكأ .اهبيردتو لماع لك بيردت متي لمعلا يف
.بيردتلا ةداعإو بيردتلا يف ةدعاسملا

.ةايحلا انتايح ،تاربخلا مكارت نم حورلا نم ةثعب فلأتتو
ىلإ صاصرلا ةفاحلا  know-قيبطتو ىلع لوصحلاو ،ىعست .كحور دعاسي نأ كبجاو نمف
.براجت ةايحلا نم ديزم تارايخلاو ريصم .ةايحلا براجت

ةايحلا )ةريبك تياه نم طوقسلا( ةايحلا ددهت ثداح :ةبرجت ةايحلا ريصم
.ادبأ ىسني نأ ةبرجت
.ادبأ ىسني ةبرجت ةلظملا ررقي صخش :ةبرجت ةايحلا نم رايتخا
ددحي .ةدلاخ حبصتل درفلا ةبرجت ةيحلا ةفرعملا ىلع ظافحلاو ،ةيركفلا ةيكلملا
لقنو قيبطتو طاقتلال قرط رفويو ةجرحلا ةفرعملا ةيرارمتسا ةفرعملا جهن
.ةيصخشلاو لمعلا نيب لصف متيسو براجت ةايحلا .ةفرعملا كلت

يدصتلل .رطخ يف مه ) (IPةيكلملا  'Intellectual-نم ةلئاه تايمك ،لمعلا فظوملا كرتي امدنع
نمو .فظوملل  "IPظافتحالا متي نأ ناكمب ةيمهألا نمف فازنتسا غامدلا اذهل
ينعي رسا .فظوملا ةرداغم لبق ةفرعملا هذه نوكت لبق امو طاقتلال يرورضلا
) .عم بنج ىلإ ابنج لمعلا( ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف ) ،يصصق درس( توصلا

مساقت .ةرسألاو عمتجملا عم اهمساقت متي ) (IPدرفلا ةبرجت ةايحلا ةفرعم
قيرط نع ينعي مساقت .يناجم ميلعتلا ماظن قيرط نع يتأي يلحملا عمتجملا
توصلاو ،مفلا
) .ىديالا كباشت( ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف ) ،يصصق درس(
)ةصاخلاو ةيراجتلا( ةيركفلا ةيكلملا عيمج !ةظوحلم
يف عارتخالا تاءارب ،قحلا  "Copy-يعدي ) .يريش( عمتجملا ىلإ يمتني
 / R6ةسنآلا ةميرج يهو ،عمتجملا نم ةقرس وه "قح
.دافحألاو لافطألا ربع يتأي تالئاعلل ةفرعملا مساقت
ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف ) ،يصصق درس( توصلاو ،مفلا قيرط نع ينعي مساقت
) .ىديالا كباشت(

و ملعت ' ،ةساردلا ليلد ةدعاسم ءايصوألا مداخ نوكلا
ميلعتلا ةموكحلا معد . UCGميلعتلاو رمتسملا ملعتلا يف بولسألا" ملع
ةعطاقمو رياش معدي ميلعتلا . UCG1ميلعتلا ةموكحلا ريغ ةضراعمو يناجملا
:ميلعتلا
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".رياش ميلعتلاو يبطلا عمجم"
عافدلا"  " .عمجم ميلعتلاو ةعطاقم ىفشتسم '
ئراوطلا ةمدخ" .ئراوطلا زكرمو تاظفاحملا
".ةيعمتجملا

SMEC
PHeC
PDEc
CE

!ينمزلا لودجلا هفرعملا نايدراجلا مداخ
ةديحولا تانبلا ةسردم ،ةسردملا ةطيسب ،ديدج دولوم يدان ( > SMECلافطألاو تاهمألا
> ) يدان رخآ ريبك ،ةيلك ،ةرسألاو

> ) بماك ةدايقلا ،ةدايقلا ةيلك  /ةينقتلا  /ئدتبملا ،ديحولا يبصلا ةسردم ( PHeC
> براجت ةايحلا > ) رايتخالا نيجوز ،بماك-ةدايقلا PDEc ( CE،
! ةيرارمتسالا ةفرعملا
ءابطألاو تاصاصتخالا  educa-لبق نم كرتشم دهج وه ميلعتلا ةرحلا سراحلا ،مداخ
.ةموكحلاو نسلا رابكو ،نيعوطتملاو ،ءاملعلاو ،ءابآلاو

 :لعف بجي
،ةءارقو ،ثوحبلاو ،ةبقارمو ،عامتسالاو ،بيرغلا نم نوكيو ،تارماغملا نوكي ،لأسن :ملعلا بلط
، ...ةدهاشمو

، ...مهفو ،تايرظنلا ،رركأو ملعتلاو مهف ،ةبرجتلا ،مهف :ةفرعملا باستكا
 ..ميلعتو ،رهظتو ،هيجوتو داشرإ ،هيجوت ،ال ،ةروشملا ميدقت :ةفرعملا قيبطت

 ...) .ميعز ،فظوم ،مألا ،لفطلا :يلاتلا وحنلا ىلع( ملع ةيناثلا 2و ملعت عراش  1معد

ةعطاقم ىفشتسم" " (SMEC) .ميلعتلاو ةيبطلا عمجم رياش" معد
 (PHeC) .معد "عمجم ميلعتلاو
" (PDEc) .عمجم ئراوطلاو عافدلا ةعطاقم" معد
" (CE) .ةعامجلا ئراوطلا ةمدخ" معد
ارظن  1GODكب صاخلا اهنا قرحلا ىلإ دهملا نم ميلعتلا ةموكحلل يناجم ةبلاطم
.لفسأ ىلإ ةموكحلا ريغ ميلعتلا قلغم !قحلا
ماعلا ميلعتلا نم  steal-يج وه يموكحلا ريغ ميلعتل لاملا يطعي يذلا ةموكحلا
ةموكحلا وفظوم .مهتمكاحمو ةموكحلا نم عونلا اذه ةلازإ متت  1GOD .ةناهإ كلذكو
مهفئاظو ةضافضف تناك .امك نوبنذم ةموكحلا نم عونلا اذه لهست يتلا رابك
.مهتمكاحم متيو

.ماعلا ميلعتلا نم ةقرس ىلإ حماستلا مدع
ظافحلا .نيرخآلل هسيردت دعبو اهنودت ،ام ءيش ملعت تنك ةرم لك يف
.ةيرارمتسالا ةفرعملا نع كتاباتك ىلع
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لاجم يف لاحتنالا معد .دشرملا ةسارد ءايصوألا مداخ نوكلا مادختسا
اهمادختسا  written.Ratherماري ام ىلع ءيش ةباتك اذامل .ميلعتلا
.كلذ يف عسوتلاو

.تاعماجلا معدت ال ءايصوألا مداخ نوكلا
.ةيوبخن ةعماج ،ةدسافلال ال لق

.
لوصحلا .ةساردلا نم ديزم ال ةبرجت لمعلا دعب .سيات Appren-امك ةيادبلا سراحلا ،مداخ
نم ديزملاو ،ةساردلا نم ديزم رثكأ ةبرجتو لمعلا نم ديزملا  .ةيمدقألاب ةيقرت ىلع
 ، ..ةيمدقألا نم جيورتلا
) ...عارتخالا تاءاربو ،رشنلاو عبطلا قوقح( ةيركفلا ةيكلملا

يه ةيركفلا ةيكلملا نم حبرتلا !ةعامجلا ىلإ يمتني
 / R6ةسنآلا !ةميرجلا
ليابوم ةعتم موي يضارتفالا ميوقتلا  CGموي ميلعتلا  6.1.7.لفتحا

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

ةالص -هفرعملا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةفرعملا قيبطتو باستكاو ،ل يعسلاب )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
،ميلعتلا ةيناجم ربع ميلعتو ملعتل ةايحلا ىدم تادهعت نع
ليجلا ىلإ ةايحلا براجت ىلع ماعلا ميلعتلا رمم معدل لمعلا دهعتت
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل مداقلا

!ميلعتلا مويو ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو
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عيمج لدبتسي وتسفيناملا بها نوناقلا لا  5:اديكأت

.تلسرأ  1GODةقباسلا لئاسرلا
ريرمتل صخش راتخي  1GODةمظتنم ريغ تارتف ىلع يرشبلا خيراتلا لالخ نم
ناسنإلا نأ لمأ ةبيخب رعشت . 1GODةيرشبلل ةلاسر
لحت يهو  ".وتسفيناملا بها  ' Law-وه رخآ ةلاسرلا .لئاسرلا كلت لابي مل عون -
ةيضاملاو ةيلاحلا ةينيدلا تاروشنملا عيمج لحم
نمزلا اهيلع افع .اهب مازتلالا سيلو نمزلا اهيلع افع يتلا تاروشنملا هذه تبنجت كلذلو
.ةئيبلل ةقيدص صلختلا مزلتسي

ناضتحا .ريغتيس عون  Human-لبق ةلاسر رخآ وه اذه .ةيضاملا لئاسر لهاجت مت
.ةلاسرلا هذه هب زتعنو ةيامح .حورلاو كبلق لك نم ةلاسرلا هذه
ناضتحاو ،ةءارقل ةصرف ىلع لصحي صخش لك نأ نامضل
 ' ( LGوتسفيناملا بها نوناقلا " باعيتساو

LG

ىلع لوصحلا .اهلوح ةلاسر رشنل دحاو لكل كورتم رمألاو MMM) .
.بقاري وه . 1GODاهب ميلستو خسن

ايموي( ةدابعلا ايموي ،كنم عمسن نأ رظتني . 1GODةدابعلا ةيفيك نع ةمدقم دشري
مكحلا يف قالخألا ليوحت  L-GM.ةباتك مت اذامل  'L-GM'.قيبطت ةيفيك ) .ةالصلا
...
:تاطوطخم اهيلت لقتنا  7ةحمل كانهو !اهتيؤرو فارتعالا اهزمر حضوأو 1FAITH
ىلع ينبم وه  1 FAITHيذلا ساسألا تادقتعملا SC1:
 1GODوحن صاخشألا بجاو تامازتلا SC2:
" تامازتلاب ءافولل تآفاكملا يه تازايتما SC3:
تبنجتو و  1GODوحن مئاتشلا يه روصقلا SC4:
 1GODةايح بولسأ كولس نييعت متي ايازم SC5:
ل ةيرشبلا ثارتلا" وه SC6: Khronicle
ينغو حورلا ثيح ةرخآلا SC7:
ديري ". 1GODةياهنلا" و "ةيادبلا" سايقل نامزلا قلخ 1GOD
.ةديدج ةرادإل تقولا
:ثلثملا تقولا
مويلا ركبم تقو وه تاعاس  ~ 0-7سمشلا قورش تاعاس : Oموي ةيادب
رخأتم تقو يف موي وه تاعاس  ~ 7-14مويلا فصتنم وه تاعاس 7

ليل وه تاعاس  ~ 14-21سمشلا بورغ وه ةعاس 14
لوجتلا رظح ليللا  14-21h (CG Klock) .نم لاوجتلا رظح ةليل يمازلإ
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! turnal noc-انيدل نوكي نأ مسجلا دوصقملا سيلو لوجتلا رظح ليللا .رياش لبق نم يرسقلا

 +مويلا  (13، 28 momthsروهش " 14يسايق ماع" .طسوتملا ىدملا ىلع تقولاو ،يضارتفالا ميوقتلا CG
.اموي ) ، 365رهشلا موي 1، 1

موي  + 1، 2موي ارهش  (13، 28تاونس ورتاوك  :تاونس  4لك
.اموي ) 366رهشلا
.ركذتلاو مهحضف متي ،لافتحالل ةجاحب عمتجمل ةيبلت ،ةعتم موي عيضاوم

.ةينيتورلا ةيمويلا نم اءزج نوكي نأ يغبني  CG،ططخم A
يف  Shiresنم ريثك يف نوشيعي نيذلا  7Tribesديري 1GOD
لمعلاو شيعلا اهنوك ةيعامتجا تاقولخم رشبلا 7Provinces.
ةيكلم ةزايحب ةصاخ .عمتجملا يف ةرسألا ةيبرتو
ةحفاكم ،لشفلاو ةينانأ يه ةيلامسأرلا  /ةنيفسلا

.اهلدبتسا نورك و لزانم ةلتك .ةعامجلا ةحفاكمو 1GOD،

.نايدراجلا مداخ قيرطلا ةيكلملا عمتجم

يتلا ةصاخ O٪
تانايكلا ةماعلا لاغشألاو ةلودلا لادبتسا متي ) ،ةيراجتلا( ةيكلملا
متي ) .حبرلل ةفداه ريغ ةكولمملا ليغشت عمتجملا ( نورك اهكلمي
) .ناكسإلا ةعومجملا( عمتجملا ىوأملا عم صاخلا نكسلا لادبتسا

دعاوقلا( نيناوقلا عم تاعمتجملا يف سانلا شيعي .ناسنإلا ةجاح ةلادعلا
قرخ كانه ودبي امدنع .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو لمعلل )ةمظنألا و
بنذلا عبتيو .بنذ يأ وأ  lishبنذلاب estab-ل ،ةقيقحلا تدجو ،نوناقلل
.ضيوعتلاو ليهأتلا ةداعإو ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ ةلءاسملا نم

!ميكحتلا ناجل ال مه !ةظوحلم

و )نيد(  1FAITHديري 1GOD
لثمت ةلقتسم تارادإ  7عم )ءايصوألا مداخ نوكلا( 1Church
7Tribes،

.يداملا نوكلا وه >

نوك

.يداملا نوكلالل لامعألا فيرصت >

يصو

.نايبلا يطعم-نوناق نم >

رومألا ءايلوأ
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!نايبلا فلم تاباجإ بها نوناقلا ؟كلاؤس ىلع

ةيضاملا لئاسر لهاجت مت
!ناسنإلا لتق يف قحلا ةموكح وأ صخش يأل زوجي ال
هرقأ يذلا .ةموكحلا لتقو صاخشألا نم ديدعلا .هللا 1لل ةداضملا نمف
سنجلا &  1GODمامأ ةلءاسملل مهنم لك ) .عدبلا نآلا( نايدألا رشلا
.يرشبلا

!صفق يفو ةلتقلا لك ةاضاقم

!لتقلا ىلإ حماستلا ZERO
لك ،ةفرعملا هذه قيبطتو هيلع لوصحلا مث ،ملعلا بلط يف ةيرشب ديري 1GOD
ةليط ميلعتلا ةيناجم يف قحلا ارظن  1GODيرشبلاو لك يطعي اذهو .ةليوط ةايح
.لوبقم وه طقف ماعلا ميلعتلا عمتجملا ريياعم ةيبلت نامضل .مهتايح
 deaign.ةروصلا  1GODنعطلل نونج ءاملعلا ةيرشبلا حمسي نأ لمأ ةبيخب رعشت 1GOD
راثآلا .ميمصتلا ةروصلا  1GODيدحت املك لشفت )، ...لهاج ،فرجعتم( نونج ءاملعلا
:لاثملا ليبس ىلع .رشبلا ددهي امئاد مهلاعفأل ةيبناجلا

ىلإ ةياهنلا يف يدؤي اذه هايملل ةيعيبط ريغ لوحيو يرلا :قفدت رهن يف لخدتلا
نزو( اهل لكآت لماعو قفدت ةعرس نم ديزي ةيضيفلا لوهسلا عنم .فافجلا ةلاح
ةسداسلا ةوق عم بسانتي رهن نع اديعب متي نأ نكمي يتلا ءايشألا نم رومغملا
اضيأ قبطني اذه .عرسأ لكآتو ربكأ تاناضيف ىلإ يدؤي اذهو ).رهنلا قفدت ةعرسل
ىلإ يدؤي راحبلا يف ةبلصلا ناردجلا ءانب .اريرس  /رهنلا فافض-ةناسرخلاب ىلع
.تارايتلاو ةديدج تاماسقنا قلخ .لحاسلا نم ىرخأ ءازجأ لوط ىلع لكآت نم ديزم

لقن .لاجملا اذه يف ئطخي سانلا نم ريثكلا نكلو سدقم وه ناسنإلا مسج
،ممصم  Cosmetic-،ةحارجلاو ،ناتخلا ،رشبلا موحل لكأو ،ةقراخ ،مسجلا ،مدلاب
ةناهإ عيمج ، ...مشولا ،عرز ،زاهجلا ،ومنلا زاهجلا ،جايكملا ،ةايحلا معد ،لافطألا
 1GOD.هالعأ
ناسنإلا ةلاطإ .ماعطلا اياقب ريودت متيو ةياهنو ةيادب هل تقلخ  1GODءىش لك
.هللا  1ةحفاكم يه ىرخألا ةايحلا وأ ةدئافلا ةميدع
ريخأت( ةيعانطصا لئاسوب ةايحلا ديق ىلع مسجلا ىلع ظافحلاو ،ةايحلا معد
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ةداعإ .دامرلاو ثثجلا قرح ينعي يرشبلا مسجلا ريودت ةداعإ  1GOD .ةناهإ ) ،مكح
.خسانتلا ىلع يوطني يرشبلا حورلا-ريودت

شيعلا  surro-.ىلع undingsو هسفن عم مائو يف شيعلا يف ةيرشبلا ديري 1GOD
مائو يف شيعلا  solu-.اهئوشن نوكي نأ ادبأ فنعلل نكمي ،هسفن عم مائو يف
نوكيل ةيرشبلا ديري . 1GODاهقيبطتو ةسارحلا تابجاو مهف ينعي ،هطيحم عم
.يداملا نوكلا مداخ
رامعتسا نمو ءاضفلا فاشكتسال ةيرشبلا كلمتو .يداملا نوكلا مداخ نوكي نأ
.برضلا ينعي رامعتسالا .كلذ

 :لعف بجي
!وتسفيناملا بهاو ،نوناقلا عم ىرخألا ةينيدلا تاروشنملا ةفاك لادبتسا

.ةئيبلل ةقيدص نمزلا اهيلع افع يتلا تاروشنملا لهاجت
ضعبب مايقلا يلاتلا .ةءارق مامتهالل ريثملا ناونعلا ىرت امدنع ،رهاظلا لالخ نم دوشقملا
!اهشيع .قيبطت ،مهف ،ةءارق ديعن .قيمع جندير

حور مهفو .لكيهل نجسلاب وأ ةيدرف ةملك ىنعم سيل .مهي ام وه ةلاسرلا مهفو حور
.ةلاسرلا ذيفنت يف ةدعاسم ركفلا اذه نم ضرغلاو

.ءاقللا ءدب .نيرخآ راصنأ  6ثحبلا .نيرخآلل  L-GMلاخدإ
كب بوس ءانيم ) .نالك( ءامكح ةنجل لكشت  HE & SHE) .لداعي ام( خويشلا بختنملا
.مهتنجلو خويشلا

مداخ نوكلا يف اوضع حبصأ يذلا 1SHE) .و -Zenturion (1HEمداخ  2بختنملا ةنجل
لئوملا نيمرحلا مداخ  (CG) .نايدراجلا-مداخ وه ءاقللا اذهل ديؤم لك نآلا .ءايصوألا
.زروتوم لارنج L-رمأ يلوو
ال يتلا كلت  'L-GM'.ةساردو ةءارقل ةصرفلا اهل تحيتأ ام ناسنإ لك ديري 1GOD
وه . 1GODانه بجاو  CGلك تاءافعإلا . NOمهل ةءارق هيلع نوكي نأ بجي ةءارق نكمي
.بقاري
فاشكتسا  CGءابآلا .سرادملاو ةموكحلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرحلا'  CGمعد
نأ سرادملا يف نيملعملا نأ نم دكأتلل ةجاحب ءابآلا .مهلافطأ عم " "LG Mماظتناب
.هسفن ءيشلا لعفت

متي " LG M ".لل ةيهيجوتلا ئدابملا راطإ يف لمعت مهلمع ناكم نامضلو  CGلامع
لح ىلع لمعنو قيقحتلا ةموكحلا عم نالك فوس ".نالك" ىلإ لكاشم يأ نع غالبإلا
موك جئاتن لضفأ نم .لحلل ةلباق لكاشملا لك تسيل .ةلكشملا هذه
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.دعولا مدختسيو -
تاضيفخت ،ةدسافلا ةباتك ةداعإ كولس هيلع بترتي فوس هللا  1ةحفاكمو يقالخأ ،رشلا
resentenو مهل قباس خيراتب خيرأتلاو نيناوقلا ءوسو

 .بقاري وه . 1GODليلدك " "LG Mمادختسا .ةثارولا -
ىلع ،راهصنالا يوونلاو ،ميسقت موتا( ةيرشبلا كولس
،ةيثارو ،رشبلا موحل لكأ ،لئاوسلا ،مسجلاو bodyparts
ريغ )، ...ثولتلاو ،قرحلاو ،محفلا ،خاسنتسالاو ،ةسدنهلاو
ةددهم
بكوكلا ريهطتو ةيرشبلا حالصإ فوس  1GOD. 1GODباضغإ فقو .ميمصتلا ةروصلا 1GOD
.ةعيبطلا مادختساب

ينبت سانلا نم ديزملاو .لبقتسملا يف رومألل ليلد نع ةرابع ةلاسرلا رخآ ةروصلا 1GOD
.نوناعي رشبلا لقأ نإف 'ةلاسر' اذه ىلع لمعتو

.بقاري وه 1GOD
ديق ىلع ءاقبلا فاطملا ةياهن يف يرشبلا سنجلا هافرلا يدسجلاو يحورلال
نيمرحلا مداخ يرجيو ،ءاضفلا ةيناطيتسالا" :اهل ردقلا قيقحتو ةايحلا
.يمازلإ" ةلاسر رخآ 1Godو ءايلوأو نوكلا يئايزيفلا

وتسفيناملا بها نوناقلا ل ةلاسر رخآ ةروصلا "  1GODقناعت

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

ةالص -ةلاسر
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
رشن موقأس ةلاسرلا تبعوتساو ىقلت )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
اهيلع افع يتلا لئاسرلا عيمج لهاجت بجي انأو عيمجلل كتلاسر
نوكي وتسفيناملا بها-نوناقلا لفكيو نمزلا اهيلع افع نمزلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجم ىلع ليلد يل

!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو
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يهلإ وه  & 7ةمهم دادعأ  6:اديكأت
مداخ :اهريصم وحن روطتتل ةدعتسم اهنا ماقرأ مادختسال ةيرشبلا تأدب ةدحاو ةرم
، ...،ةعرسلاو ،ةيمك سايقو فصول نكمملا نم ماقرأ تلعج .يداملا نوكلالل
ةيوازلا رجح يه ماقرألا نأ دقتعن ءايصوألا-مداخ .ةيضايرلا ميهافملا قلخو
.ةيرشبلا ركفلا يسيئرلا
قلخل ةيرشبلا تامادختسالا يتلا ةيضايرلا موهفم ساسألا يه ماقرألا
مهفو امدق يضملا نم اننكمت ملعلا ىلإ ماقرألا تدأ .ةيضاير رثكأ ميهافم
ةرود .مهل ترمدو تاراضحلا تينب ماقرأ  crea-.دقعتس ق "  1GODنم رثكأو رثكأ
".ريودتلا ةداعإو ةياهن ،ةيادب"
:اهب حومسملا دعلا ماقرأ
.عباصأ : =) 5زمر( ةجيتن  1، 2، 3، 4، 5.ديلا عباصأ
.زرفلا ةجيتن  1نم رثكأ جمدل حمسي ): +زمر ( افيضم
 .نيديلا اتلك عباصأ  2 5 + 5 = 10نيديلا عباصأ
 1تضفخ عباصأ  5عم بنج . 1ةقباسلا ةجيتنلا نم دحلل حمسي ): -زمر ( دعبي
.ديلا لوانتم يف نآلا يه عباصأ ) : 1/5 = 4ثداح( ةلابق عبصإ

 3نيديلا  3ىلع عباصألا  simi-.رال داوملا نم تايمك دع )طسبأ( حمسي )• :زمر ( برض
ارارم ددعلا سفن برض امدنع .نيديلا  3ىلع عباصألا  5 + 5 + 5) = 15مث طسبأ( • 5
ةوق اراركتو
 2.نم ةسماخلا ةوق  5) = 32ةوق : 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5نيودتلا مدختسي

 15اهل نيديلا . 3ةقباسلا ةجيتنلا نم  portioningحمسي ): /زمر ( لصافلا
 0، 1، 1،ماقرألا لسلست ءاشنإلل حمست ماقرأ .عباصأ  15/3 = 5اهل دي . 1عباصألا
2، 3،
عومجم وه مقر لك ،ةيلوألا ماقرألا  2دعب ): ...زمر( 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، ...
زومر  10.ساسألا ةيعيبطلا دادعألا ماظن مادختسا نايدراجلا-مداخ  2.ةقباسلا ماقرألا
)ةتس( )) (6ةسمخ( )) (5ةعبرأ( )) (4ةثالث( )) (3نينثا( )) (2دحاو( )) (1رفص( : 0ةمدختسملا  1ماقرأ
ىمستو : 0، 2، 4، 6، 8دادعأ ) .ةعست( ) 9ةينامث( )) (8ةعبس( 7
: 10، 11، 12،مدختسي )ل  10ىمستو( ماقرألا  9، 2دعب  .ةيدرفلا ىمستو  . 1، 3، 5، 7، 9يف ىتح
13، 14، 15، 16، 17، 18، 19.

ليبس ىلع )تارشع( ل  10اعد ماقرأ  2ددع قلخي  9ماقرألا نم يأ نم قحلل تعضو  0لا
) ،ةئامو(  100اعدو  00نانثا  70 .لاثملا
ماقرأ  3لك لصف متي  7000 .لاثملا ليبس ىلع ) ،فالآلاب(  1000اعدو  000ةثالث  700 .لاثملا ليبس ىلع
لاثملا ليبس ىلع ةلصاف نم ىنميلا ةهجلا نم اهدع
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) .رالود نويلم 1،000،000 (1

لثم ةباثمب ءزجلا اذه يف  100نع برعأ نأ اضيأ نكميو .تائملا ينعي ): ٪زمر ( هيوئم هبسن
ليبس ىلع  1نم لقأ ميقلا راهظإل ةطقن مدختسيو ) 0.07 (.يرشع وأ  7/100 = 7٪ةئملاب
) .يرشع ىمستو(  0.1لاثملا

=  1/10 0.1ميسقت زمر مادختساب رسكك برعأ نأ اضيأ نكميو )يرشع ددع( 0.1
 10٪ةئملاب وأ 1/10
 /ةحاس بناج ، 4ثلثملا بناج : 3يسدنهلا ميمصتلا يف ماقرألا مادختسا متي
زمر( عبسملا تفق  7و سدسم تفقو  (6)،ةيكيرمألا عافدلا ةرازو بناج ، 5ةليطتسم
 ...ةناوطسا ،طورخملا ) ،داعبألا ) ، Cube³ (3داعبألا . Square² (2نمثملا تفقو 1FAITH) (8)،

. 6ةيرشبلاو نوكلا ةيئايزيفلا ءاشنإل * مايأ  1GOD 7تذخأ اهنأل يهلإ وه 7
.عوبسأ  = 1مويلا ةيقب  + 1لمعلا مايأ
.هاندأ  CGيضارتفالا ميوقتلا نع فلتخي عوبسألا ةروصلا " ! 1GODةظوحلم *
عتمم موي عوبسألا ةياهن  5موي  4موي عوبسالا فصتنم  2موي  1موي

~  7Provincesىلإ ىدأ امم  7Tribes.ديري 1GOD
عبسم :زمر ~  7Scrollsىلع دنتسيو 1FAITH
لقتسم  7كيد ءايصوألا مداخ نوكلا 1Church:
ةلسلس"و ،ناسنإلا روصقلا هجوأ يه  (Orackle) ~ 7Evilsتاظفاحملا تارادإ
ةيوازلا ، 7زاحنا  7 HE & 7SHE ~ A 7نم ةنجل :ةدعاقلا  7links ~ 7_7ام رش نم
ءايصوألا مداخ نوكلا 1Church:و  1FAITHفارتعالل ازمر عبسملا :علضملا

 :لعف بجي
 [weeekءاشنإ لالخ نم اهمادختسا ةيفيكو ماقرألا انل رهظأ 1GOD
) ] .تقولا ةرادإ( موي  1ةحارلاو لمعلا ) : 6daysسايقلا تقولا( 7DAYS
لمعلا ةروصلا 1GOD
.و ةيرشبلا قالخألل لمع اضيأ وه تايقالخأ -
مادختسا .ةيسدنهلا ميماصتلا قلخو ،ةيضايرلا ميهافملا ،ينعي اذهو ماقرألا ملعو ملعت
نسح( ينهذلا زيفحتلال ماقرألا
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 7.ةيهلإلا زتعن .ماقرألا عم وهلن ) .ةحصلا

رفصلا :يفن .قلخلا ددع وه رفصلا .يداملا نوكلا قلخ  1GODءيش ال نم  0ينعي ماقرأ
.رامدلا ددع وه
. 1GOD 1FAITH 1Church.طقف & ، 1الوأ اهنوكل ،ةيادب 1
.ريثك .ضارقنالاب ةددهملا ،يضاملا يرجيو ،ةياهن :يفن

داوملاو ،لصف ،ىضوفلا :يفن .مئاوتلا ،جوازتلا ،سدقملا جاوزلاو ،مائو 2
.ةبوزعلا ،ةيحابإلا
 ( 1GOD 1FAITH 1Church) .نيدلا ناكرأ ، 3ثلثم تقولا 3
.دشحلا وه : 3يفن
لامش( تاهاجتا ، 4ورتاوك ةنسلا ،ةنسلا نم )ءاتشلا فيرخلا فيصلا عيبرلا( مساوم 4 4
:يفن .دعاوقلا مظنم ،بعكم ،عبرم ) ،ءاوهلاو حايرلاو ضرألاو رانلا( رصانع ) 4بونج برغ قرش
.يفروم نوناقلاو ،كسامتلا مدعو ،دعاوق دجوت ال ،كابترالا

.ةالابماللاو ،لقنتمو عنم :يفن .لمعلاو ةرباثملا ،دئارلا ،ةيؤرلا 5
.ةسينكلا ،يحلا ةدهاشمو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو ،عمتجملا ،ةعومجم 6
.تاباصعلاو يرصنعلا لصفلا ةورثلا ،ةيوبخن ،ةلزعلاو ،كسانلا :يفن

، IPوتسفيناملا بها-نوناقلا يف ةلاسر رخآ ةروصلا ، 1GODلمأت 7

قوقحو ةيمهو لئاسرو ،ينمتلاو ،ليختلا :يفن .أبنت )ةيركفلا ةيكلملا(
.عارتخالا تاءاربو فلؤملا
،لمعلا نع نيلطاعلا ،ينمألا تالفنالا :يفن .ةقثلاو ،ةيلوؤسملاو ،يفيظولا راسملاو ةلادعلا 8
.بذك ،دساف ،جضنلا مدع

.ةراثرث سيلو ،بضاغ ،ديحو :يفن .ريهامجلا ةبطاخمو ،ةيدو ،حرم ،يعامتجإلا 9

ةالص -مقر
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ماقرأ ىلع كل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يف ةدعاسملل نوكلا ماقرألا مهف ىلع اندعاست ماقرأ
ةعتمو ينهذلا زيفحتلال ماقرأ رمألا يلو تابجاو ظفحلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل
!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو
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ةكئالملا كانهو توملا دعب ةايح كانه  7:اديكأت
خسانتلا ،حورلا Eternal-و ،اموي مكحلا ،ةرخآلا يف قدصن نأ انم ديري 1GOD
.حورلا نع جارفالا متي نأ نم دكأتلل قرحلا عم ةرخآلا أدبي .ةكئالملاو
)مسجلا( ةايحلا لاكشأ نم لكش يندبلا اهل ةرخآلا اهل نوكي نأ نكمي حورلا نإف كلذلو
يتلا ةايحلا تاربخ باستكا كحور ةدعاسم وه ةايحلا نم ضرغلا .ةدعاسملل اهيدل
) (eginsuranceةبرجت ةايحلل لماكلا ريثأتلا نم يناعت لخدتلا .اهتمهم لامكإل اهجاتحت
.اكالم حبصتل حورلا نم ءاهتنالا ةثعب دعاست .اهتمهم لامكإ مدعل حور ىلع ضرفي

كرحتي حورلاو تومي يداملا مسجلا يف" يف حورلا' ةمهم لامتكا دنع
ليبس ىلع( توملا نم مسجلا فقو .قرشم  Spiritual-باب ىلإ ادوعص
نوكلا يف ءيش لآ  1GOD.باضغإ وه ) ..عرز ،لقنو ،ةايحلا معد لاثملا
لاثملا ليبس ىلع( ريودت ةداعإ متيو ةياهن ،ةيادب هل ،يداملا
! )مسجلاو ناسنإلا
حورلا  rele-،نامع ةصروب ال .امئاد توملا دنع حورلا نع جارفالا ققحتي مل
وه حورلا .دوعأ نأ نكمي ال حورلا ،يحلا مسجلا ال .ةباوبلا ةيحورلا لخدي نأ نكمي ال
نم ةرخآلاو حورلا ريرحت متي نأ نم دكأتلل '.حبشلا' يف نايسنلا يط يف
.حورلا تارشنلا ةالصلاو ىتوملا ثثج قرح  human-.مسجلا قرح بجي نكمملا

.لمتكت مل ةمهم عم قرحلا  releasedbyاهيف يتلا سوفنلا
) .خسانتلا( ةمداقلا ةمهملا ىلإ هتنت مل يتلا تاثعبلا فاضأو
ةمهم( ديدج نم حورلا لاسرإ متيس "كالملا-باوبلا" ينعي ةباوبلا ةيحورلا ملظم
.الهسو الهأ وه قرشم  Spiritual-ةباوب ) .ةلمتكم ريغ
ةراهطلا ىلإ لقتني مث اهمكح موي هل لبقت حورلاو
ةئيس ةايحلا براجت يف هل قاف  reliv-ثيح .قاطنلا
 relivدعب .ةديجو
نفدملا تاربخلا ةايحلا يف اهب ظافتحالا متي - ING
ةايحلا نم يفكي ام تعمج حور وأ .ةيناث قلخو ،ىرخأ ةئيه لصحي حورلا امإ
) .ليجنا( ادلاخ حبصيل تاربخلا
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حبصي  1GOD .لبق نم ءامسلا ىلإ اثيدح نيلهؤملا كالملا بحرو
 ' .سراحلا كالملا ' يرجي هذه نم  1ةيوامسلا تاذلملا ارظن و يدبأ

ءوض وحن هجتيو كلذ كرتي يحورلا حورلا يداملا دسجلا ةافو دعب
.ةباوبلا ةيحورلا
حورلاو )ةباوبلا ةيحورلا قرشم( بيحرتلل ناك اذإ ام ررقي باوبلا ا
ةراهطلا ،موي ،ةمايقلا ةرادإ باوبلا ) .مالظلا  (SpiritualGateهلاسرإ وأ
.كالملا-نايدراغلاو نفدملا-ةايحلا براجت ،قاطنلا

)رشبلا لبق نم مهفل ةياغلل ةدقعم ( نيرخآلا كالملا كانه
!'  Nسفنتي" :يحورلا نوكلا ىلإ وعدي 1GOD
وعدي '. 1GODيدبأ' حبصي " سوفنلا ناكملا وه ءامسلا
!": "ANGELةدلاخلا
 :لعف بجي
لخاد يف يح ءيش لكو حور كيدل نأ دقتعأ .حورلا-ةدلاخلا ىلعو ةرخآلا يف  elieveب
ةايحلا تاربخ باستكال ةمهم هيدل حورلا نأب داقتعالا .اضيأ ) (1كيد يداملا نوكلا
) .ةايحلا براجت( اهتمهم لامكتسا كحور ةدعاسم ىلإ جاتحتو
حورلا عم )نيمأت ال( لخدتن ال .ةياهنو ةيادب هيدل يرشبلا مسجلا نأ  elieveب
ةعارز ،لقنو ،ةايحلا معدل ال( لخدتن ال .ةلماك-ةايحلا ةربخ دوجو مسجلاو
) .توملا( ةايحلا ةياهن عم ) ...

.ةرخآلا يف حورلا نع جارفالا نامضل ةثج لك C remate
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قيبطت .كالملا-نايدراجلا نم هيجوتلاو ) ...ةيؤرلاو ،ريمض( تاراشإلا نم سرتحا
!!! مهرذحو هيجوتلا تاريذحتلا
!كتمهم تزجنأ كنأ ينعي اذهفلل ربير "الهأ"
هجولا وأ رييغت ".ريذحت" ك ربير انايحأ ودبي ،كلذ عمو
.بضغلا 1GODو

ل  1GODعيسوت نوكلا
!ةكئالملا نم اديزم ديري

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

ةالص -ةرخآلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةرخآلا يف تادقتعملا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
تادقتعملا يف حورلا ةدلاخلا تادقتعم كانه ناك تادقتعملا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل ةكئالم كانه خسانتلا

!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو
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