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

سلجم
!لزنم ،بلقلا ثيح وه يزيلكنإ ناصح
ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم عمتجم ءانبل اعم سانلا يتأي ثيح يزيلكنإ ناصح ا
ةجهل ،خبطم ،ةيلحملا ديلاقتلا ظفاحت اهنإ .عيمجلل ماعلا حلاصلا قيقحتل يعسلال
نم هنأو ةئيبلاو ةيلحملا ةئيبلا عم مائو يف رياش  Aشيعي .ةايحلا ديق ىلع
.عمتجملا
نورك تانايكلا أدبيو .يناجملا ميلعتلا ريفوت وه يزيلكنإ ناصح ا

لزانملا رفويو .ضرألا لك كلمي رياش ) . Aحبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت ةعامجلا(
، ...ةيعامتجالا ةياعرلاو لمعلاو نمألاو ةيدوقنعلا

مجحو ةيناكسلا ةفاثكلا نم فلأتت ةغيص مادختساب ".رياش" قلخي ةعطاقم
.ةيناكسلا ةفاثكلاو ةقطنملا مجح يف فلتخت دق 'يريش' . Aةقطنملا

ماودب لمعلا يطعي نم "يريش"و  ".يزيلكنإ ناصح ' ىلإ 'نيراشتسم'  3مدقي ةظفاحملا لا
 2 "Kalifs" (1و "نيراشتسملا"  3نم نوكتت "رياش" سلجملا نوكتيو ".نيراشتسملا" لماك
ورتاوك ،رهش حصفلا ديع موي عراش  1ىلع تاونس  4لك"  'Kalifsباختنا متيو HE، 1 SHE) .
.رخآ ماظن يضاملا يف عراش  1نم ةنسلا

ال( ضرألل ةصاخلا ةيكلملا يأ دجوي ال .ةظفاحملا يف يضارألا لك كلتمي '  ' Shiresلا
) .تاعومجملا رود( ةلوقعم راعسأب نكاسملا عيمج رفوت "رياش"و .ينابملا وأ )رح كلمت
يه )يحصلا فرصلاو ةمامقلاو ءابرهكلاو هايملاو تالاصتالاو ينابملا ةنايص( تامدخ
ماعلا لقنلا  DMC.ةرادإلا بولسأ مادختساب اهلغشتو اهكلمت يتلا "يريش"
( نورك ةصاخلا تاكرشلا لادبتسا متي .ةيلضفألا ىطعت )عئاضبلاو سانلا ءاوس دح ىلع(
) .حبرلل فدهت ال تانايك اهكلمت ليغشت عمتجملا

سلجم SHIRE -
 ".رياش سلجم " :ةنجل لبق نم رياش  Aعضخيو
. 2 'Kalifs " (1HE، 1 SHE) + 3دارفأ  5نم يريش سلجم نوكتي
".نيراشتسملا"

: " Kalifs ' ( 1 HE، 1 SHE) .بختنملا سلجملا يلثمم  2كانه
ةطساوب )ةيسايس تسي بازحألا دارفأ مه نوحشرملا( مهباختنا
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ورتاوك ،رهش حصفلا ديع موي عراش  1ىلع تاونس  4لك .رخآ ماظن يضاملا يف عراش 1
) .م-يف (N-ةنسلا
امإ" يزيلكنإ ناصح "هسفن يف تاحلطصملا  3ةدمل بختني نأ الإ نكمي ال حشرم"  ' Kalifا
قبطنتو .رخآ رياش يف تاباختنالا يعسلا نكمي نكلو .مهتايح ىلع ةعزوم وأ يلاوتلا ىلع
.رياش لكل لجألا  3ةدعاقلا هذه

زوجي .دحاو تقو يف "يريش"  1يف تاباختنالل طقف فقي نأ نكمي حشرم
 ".رياش "رخآ نم"  'Kalifيرجي نيح يف حشرم يأ باختنا

ءادع لصي فوس .سلجملا يف اهرود ءادأ ىلع ةرداق ريغ حبصت " "Kalifةبختنم بجي
SHEو ةداعس لحم لحي  "Kalif. A HEبصنم يلوت "رياش" ةقباسلا تاباختنالا يف
 SHE.لدبتسي
 21نس قوف نوكيو اموي  70نم رثكأل يزيلكنإ ناصح يف شيعي امك صخش يأ ليجست
يف امئاد توصي نأ عقوتملا نمو .ةيمازلا تسيل "رياش" تاباختنا .تيوصتلا يف قحلا اهل
.ةلوؤسملا نيميقملا تاوصألا . Aنايدراجلا مداخ " Aرياش" تاباختنالا عيمج

درجمبو  " Kalif ".تاباختنال حيشرت يف رظنلا راصنأل يغبني الو ءايصوألا مداخ نوكلا
.اهل هيجوتلا ذيفنتل سلجملا ىلإ ' وتسفيناملا بها نوناقلا ' لاخدإ مهباختنا
دييأت نكمي نكلو .ةيسايسلا بصانملل حشرت ءاضعأل نكمي ال !ةظوحلم
) .ةروصلا( حشرم "رجهلا"
ةلمحلا عم دعاست نأ عقوتملا نمو  ' Kalif ".مساب تاباختنالل حشرتلا نايدراجلا مداخ
) .ةروصلا( راصنأ حشرملا اذهل تيوصتلاو
 1اهنم يصخش رارق ذاختال هل ديؤم لك .نايدراجلا مداخ نيحشرملا نم ديدعلا كانهو
 1اهنم يصخش رارق ذاختال هل ديؤم لك نايدراجلا مداخ ريغ نيحشرملا عم .معدل
.معدل

. Aةعطاقم ةموكح عمجت نم نيلوؤسم  3ىلإ لصت ةجاحلا بسح راتخي  Kalif :تابجاو
 (1ل . 2 Kalifرياش سلجم تاعامتجا يف تاوصألاو يساركلاو ريراقتلاو رضحي Kalif
.سلجملل ماعلا هجولا يه )HE، 1 SHE

حلاصملا ىعري '  ' SHE Kalifلا  ".يزيلكنإ ناصح ' يف روكذلا حلاصملا ىعري "  ' HE Kalifلا
". "Kalifsيعوبسأ سراحلا بيردتلا روضح  Kalifsىلع بجي  ".يزيلكنإ ناصح ' يف ثانإلا
ضارتعا مهيد 'راشتسم' عم ةينهملا أطخ دجي نأ يغبني "نيراشتسملا" يف قيقدتلا
وه راشتسملا لبق نم يمارجإلا طاشنلا .ةعطاقم ةموكح ىلع
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.ةمكاحملل لاشرام غالبإ
صوصنلا  ".نيراشتسملا ' عيمج عم ماظتناب عمتجي '  ' Kalifsءاوس دح ىلع

الك .تاعامتجالا هذهل روهمجلا لوبق متي مل .عامتجا لك ذخؤت )ويديفلاو توصلا(
ككشي روهمجلل نكمي .رهش  1ماع عامتجا دقع نيراشتسملا عيمج عم Kalifs
درلا .روفلا ىلع درلا نيراشتسملا وأو"  Kalifsنأ نكمملا نم ناك .سلجملا ءاضعأ
.لبقملا ماعلا عامتجالا يف باجأو )ةروصلا( لجؤملا

:ةالصب تاسلجلا أدبت سلجم

ةالص SHIRE -
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
تبط نأ عضاوتملا عمتجملا اذه نأ لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
عجشت يتلا اهتئيب عمتجم عم مائو يف شيعي يذلا عمتجملاو
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل يتيب وه يذلا عمتجملاو رسألا ديازت

!يريش سلجم تاعامتجاو رياش موي يف ةالصلا هذه مدختستو

 ' Kalifعم لانوا أطخ  professi-وأ يقالخأ دجت نأ بجي '  " Kalifsيف قيقدتلا ' نيراشتسملا '
.ةعطاقم ةموكح ىلع ضارتعا مهيدل '
.ةمكاحملل لاشرام ىلإ ريراقتلا ريشت  Kalifلبق نم يمارجإلا طاشنلا
اراشتسم .ةياعرلا راشتسم ،لياتس فيال راشتسم ،لئوملا لامعأ راشتسم" ،نيفرشم  3مه
لماك ماودبو ملعلاو ةيبرتلا ةراز-وكيب بسانملا فظوملا ىلع روثعلا .رهشأ  7ةدمل تقؤم وه
 Kalif.سفن : 7X WMWروجألا .رياش

لئوملا راشتسم
سلجم' يف توصيو ريراقتلاو رضحي لئوملا راشتسم
. Aيعوبسأ سراحلا بيردتلا رضحي نأ بجي  ".رياش
ةايحلا لاكشأ ةيامح :نع ةلوؤسم ريغ" لئوملا راشتسم'
ميدقتو ريوطتو ،يضارألا ةزايح .تاتابنلاو ةيناويحلا
.ينابملا ةبقارمو ءانبو ذيفنتو رياش طيطختلا .تامدخلا
تادادمإو يحصلا فرصلاو يحصلا فرصلا ةنايصو ءانب
و ءانبلا .هايملا
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فيظنت .ضرألا تحت تالباكلاو رورملا تامالعو ،ةفصرألاو قرطلا ةنايص
، ...بلاقم ليغشتو ،ةمامقلا عمجو عراوشلا
لياتس فيال راشتسم
بجي ".رياش" سلجم يف توصيو ريراقتلاو رضحي لياتس فيال راشتسم
وه "لياتس فيال راشتسم"و .يعوبسأ سراحلا بيردتلا رضحي نأ
،قئارحلا نم ةياقولا ،فيرش ،حئاوللا ىلع فارشإلا :نع لوؤسملا
.تاناويحلا ةبقارمو ةيئاذغلا داوملا ةبقارمو ،لمعلا يف ةمالسلا
،نيدلاو ،ةحايسلاو ،ةبتكمو ،تالاصتالاو ،هيفرتلا زكرم ليغشت
، ...هيفرتلاو

ةياعرلا راشتسم
سلجم يف توصيو ريراقتلاو رضحي ةياعرلا راشتسم
راشتسم"و .يعوبسأ سراحلا بيردتلا رضحي نأ بجي ".رياش"
)" (SMECميلعتلاو ةيبطلا رياش عمجم" :نع ةلوؤسم ريغ "ةياعرلا
عمجي .ةلوقعم راعسأب نكاسم دوزت .ينابملا عيمج ةنايص .
.ةيلحملا ةموكحلا ةقطنم يف ةعامجلا لقنلا ةيلمع .راجيإلا
، ..نسلا رابكو ،لمعلا نع نيلطاعلاو ىوأم الب ىعرت

لاجرل سيل ةكولمملا ،ليغشت عمتجملا ( ' نورك ' سيسأت ىلع عجشت سلجم
ةيكلم ىلإ ةلودلاو ةصاخلا ةيكلملا ليوحت لهسي "رياش"و ) .حبرلا لامعألا
.عمتجملا
" يريش " يف شيعي نم لك .يلحملا لئوملا سرحي سلجم لا
ةئيبلا عم مائو يف شيعلا نايدراجلا مداخ .لئوملا ىلع ظافحلاو ةياعرل بجاو
.ةيلحملا
،ثولتلا ،سين ، Homeless-قولخملاو ةيتابنلا عاونألا ضارقنا :لشفلا سلجم
.اهلادبتساو ةلءاسملل ةلشافلا سلجم دقعي  ..ةلاطبلا ،نويمألا ،ةعاجملا

موسرلا( رياش تاداريإلا .اهتاينازيم ليومتل نامتئالا مادختسا نكمي ال )يريش ( سلجم
.تامدخلا ةدايز رياش عفترت )تامارغلاو بئارضلاو
.ءارولا ىلإ اهتامدخ عطق متي رياش تاداريإلا ضافخنا

ةجهللا يريش
 2مدختسي يزيلكنإ ناصح لك .ةيديلقتلاو تاغللا ددعتم وه ' يزيلكنإ ناصح ' ا
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ةغللا مث ىرخأ ةغل يأ وه ةجهللا .ةجهللا )ةيناثلا  (2ةيلحمو ) (1تاظفاحملا تاغل
.تاظفاحملا يف ةيسيئرلا
ثيح .ةقطنملا يف  1STنينطوتسملا ةغل مادختساب ةجهل ديدحت متي يزيلكنإ ناصح ا
رثكألا تاغللا  3rdو 2و .ةيسيئرلا ةغللا سفن يه  1STنينطوتسملا ةغللا
.رياش ءاتفتسا ىلإ باهذلا )ةيسيئرلا ريغ ةغل( الامعتسا

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

"' Bayrischوه'  "Wiesngauةجهل لثم ةجهل مسا هل يزيلكنإ ناصح ا
).ةيناملأ( ةيناملألا يه ةيسيئرلا ةغللا ) .ايرافاب(

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

رياش طيطختلا
عمتجملل ةدئافلا نم ردق ربكأ ىلإ ضرألا نم ةدافتسالا وه  ShirePlanningنم ضرغلاو
عيمج مدختستو .مغانتلا جاتحي لئوملاو جاتحت ةعامجلا نأ يرورضلا نمو .لئوملاو
ضعب مدقتو .يشاوملا ةيبرت وأ ،و ةيئاذغلا ليصاحملا ةعارزل ةبصخلا يضارألا
ءانبلل ةبصخ ريغ ضرأ مدختسي .مألا تاقولخملاو ةيلحملا تاتابنلالل لقاعم
داعملا مده متيسو ةبصخلا يضارألا يف ةمئاقلا ينابملا .ريغو يلحملا يلخادلا
.ةبصخلا يضارألا ريغ يف اهريودت

ةحاو-رياش ءارجإ متي ) .ةروصلا( ' ةحاولا-يريش ' رثكأ وأ  1نم نوكتي ' يزيلكنإ ناصح ' ا
) '،رازاب عمجم ،ةئزجتلا نورك ( ) '،' CRBCميلعتلا عمجم ،ةيبطلا يريش ( : ' SMECنم نوكتت
رظنا( .ةيفئاطلا ةلتكلا نكاسمو ،ةعارزلا ،لمعلا تايلصملا ) ،يعيبط نطوم( تايمحملا
)طيطختلا

)ميلعتلا عمجم ،ةيبطلا يريش ( SMEC
ميلعتلا .عيمجلل توملا ىتحو لمحلا نم ةيناجملا ةيبطلا رياش رفوي
عمتجملا تامدخلا هذه رفويو .نسلا رابكو لافطألل يناجملا
!طقف SHEل يفيظو راسم وه اضيأ SMECو  SMEC.ربع
ىفشتسملا ءانثتساب( نانسألا بط ،بطلا اناجم مدقت : SMECةيبطلا اناجم
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)طيطختلا رظنا( ! عمج هيدل  SMECلك .عيمجلل )تاءارجإلا
بورغ "و" مويلا فصتنم' '،قورشلا' يف موي لك .سرجلا جرب هيدل SMEC
نينرلا اذه لفتحي .ةقيقد  1ةدمل نري" سمشلا
.سمشلا ةعشأ لالخ نم راهنلا ءوض انيطعت 1 GOD

ةعاس  1بورغلا لبقو سمشلا قورش دعب ةعاس ) ، 1لمعلا عوبسأ(  1-6مايأ
.ةياهن لمعلاو ،لمعلا ةيادب ريشي .ةقيقد  2ةدمل سرجلا قدي

ةعاس  1بورغلا لبقو سمشلا قورش دعب ةعاس ) 1عتمم موي(  7موي
'.عمج ' كانه نأ ملعن ةعامجلاو  1GODحيتي اذهو .قئاقد  3ةدمل سرجلا قدي

لافتحا موي ميلعتلا 6.1.7.
لافتحا موي ةديج ةحص 12.1.7.
.ةعتم موي تالافتحا يف ةكراشملا
ءادترا جراخ دربلا !'ل ةياهن" ،ةئفدتلا بابلا جراخ !ءاهنإ" BBQ،و نيخدتلا قرح
يف ةئفدتلا مادختساب .لخادلا يف باهذلا وأ .ائفد رثكأ شامق ةعطق
 R7 .ةسنآلا ،ةئيبلا بيرخت ،و قلطلا ءاوهلا

نم الدب قيمعلا نازخلا نوكي نأ بجي .ةبذعلا هايملا تانازخ قلخ تاعمتجملا
اصوصخو( بلاحطلا ومنو ،رخبتلا نم دحلاو ،ةدورب رثكأ ةقيمعلا هايملا .ةلحضلا
.تارشحلاو )ماسلا عون
ليوحت( ءاملا يف pooingو ضئاحلاو ،لوبتلا فقول ةيئاملا تاضايرلا رظحي
) .يحصلا فرصلا ىلإ ءاملا
ضماح ،طفنلاو نيزنبلا( ثولت ) ..براوقلا ،يكس تج( قراوزلا
.ةقيدحلا سراح لقن :ءانثتسا !اهنأ رظحي ) ..ةيراطبلا

)عمجم رازابو ءارشو عيب نورك ( CRBC
. Aةبترلا يف  4ىنبم يف  CRBCعقت .قوستلا زكارمو قوستلا زكارم لادبتسا CRBC
ناكسإلا ةيدوقنعلا ةيدلبلا نم لك بناج نم نورصاحم " "SMECبناجب عقي CRBC
".ةحاو-رياش" نم ءزج .تايلصملاو لمعلاو

نورك ةلتكلا
ضعبلا اهضعب عم نواعتت ةروصلا نورك نم ةعومجم نع ةرابع وه نورك ةلتكلا
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يوطنت يتلا ةيسيئرلا تامدخلا وأ عيراشملا بلطتت .نيدروملا تاقالعو ،ءالمعلا يف
نورك ) .نورك ةعومجملا( نواعتلل نوركل ةلصفنم نم ديدعلا رياش  1نم رثكأ ىلع
ةددعتم وأ ةينطو تامظنمو حبرتو ةيليفطلا ،عشجلا لادبتسا ةيدوقنعلا
.تايسنجلا

يفئاطلا ةيدوقنعلا ناكسإلا
ةشيعملا نكامأ لوانتملا يف قحلا ارظن  1 GODمهيدل رشبلا
نمآ نكس عم اهناكس ديوزتل بجاو اهيدل ةموكحلا ) .ىوأم( ةنمآلا
.رياش لبق نم ىوأملا ريفوت متي .ةلوقعم راعسأب

متي .ةرحلا ةيشاملا ةعومجمو نيتاسبلل ةيدوقنعلا نكسلا نيب ةعقاولا قطانملا مدختستو
.ةمئاقلا ىلع مه نيذلا .نيرجأتسملا ةيدوقنعلا لزانملا لبق نم ظافتحالا

تافيرعت
 ..تاورضخلاو باشعألاو روهزلا > قوسلا ةقيدح  :ةعارزلا
 ..تارسكملاو هكاوفلاو ،توتلا > ناتسب
 ..ةيناويحلا فالعألاو بوبحلا > ةعرزم

 ..فحاوزلاو نجاودلاو تاييدثلاو كامسألا > ةعرزم

> يفئاطلا ةيدوقنعلا ناكسإلا ):ىلعأ يأ ( ىنبملا عافترا
.سواهسالج  2،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،يضرألا ىوتسملا :تايوتسم 4

> رازاب عمجمو ةئزجتلا ةراجت
.يسمشلا فقسلا ةحول  2، Level3،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،يضرألا ىوتسملا :تايوتسم 4
.يسمشلا فقسلا ةحول ،تايوتسم ، + 7يضرألا ىوتسملا :تايوتسم  > 8لمعلا تايلصملا

يسيئرلا ةحفصلا
ةياهنلا
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