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،تاعومجملاو تالئاع ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا كل
.كب ةصاخلا ةيولوألا وه ،بكوكلا
:ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم

1.Specie، 2.Habitat، 3.Community،
4.Family، 5.Individual، 6.Animals،
 7.Personal.تاقلعتم

:رمعلا بسح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

1.Unborn، 2.Newborn، 3.Baby،
4.Child، 5.Juvenile، 6.Adult،
7.Senior.

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD
يلآلا فارصلا ةزهجأ 11.1.7 N-موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

ةالص ةاجن

نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1ةياصولا يصولا
يف ةدعاسملل ىعست  Iيرشبلا سنجلا ءاقبل مكل" لضفب
ءاقب مدقأس ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو عمتجملاو ةكوكسم ،يدسج
 1دجم ىلع ءاقبلا لجأ نم يدوهج معد ءاجرلا ةيولوألا  NO.1يدلب
ةيرشبلا ريخو GOD
!ءاضتقالا دنع ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا وأ موي ىلع ةالصلا هذه ىلتي
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.ناسنإلا ءاقبل ةيرورض اهلك تالصو  7هيدل  SurvivalChainلا

.شيعلل ةقيقد كيدل نوكي نأ نود  AIRسفنت
!عوبسأل رمتست نلف برشلل ءيش يأ برشلل حلاص ءام
!اعوج تومي يذلا ماعطلا ال .هافرلاو ةقاطلا ىلع لوصحلل  FOODلوكأم

!تومت مونلا ال .ةداعإ vitalizingل ماني
.ءاقبلا لجأ نم خانملا ةيامح
.ةديج ةحص يف مسجلا ىلع ظافحلل ةفاظنلا

!لبقتسم الو نمأ ال .فنعلا نم ةيامحلل نامألا

ىتح عدخي  ceptionنم ناسنإلا مسج ةيامح :انل لوقي : 2تامازتلالا : 2،ريرمتلا
هذه ناسنإ يأ نامرح .مازتلالا اذه ىلع ظافحلل ساسألا يه ةلسلس-ءاقب .اهتياهن
ةسنآلا :ةيمازلإ هللا  1ةحفاكمو ،ةيرشبلا دض ةميرج يج  threaten-ةايحلا يه تايرورضلا
R7

قارتحا
.ةمعن كلذ يف تأر .رانلا مادختسا ةيفيك فشتكا ةيرشب دعب
ةيزيلجنالا يتلا .يروفحألا دوقولا قارتحا عم بشخلا قرح تلمكتساو
قرحو رانلا .خانملا ريغت ىلإ يدؤي يذلا ثولتلا يعانصلا رصعلا لاخدإ نييحيسملا
.ةنعل ،اديدهت نآلا
!نآلا قارحإب فاقيإ

زاغلاو ةمامقلاو ثورلاو محفلاو رئاجسلا :قرح فقو
، ...بشخلاو موينارويلاو طفنلاو
ربكأ قئارح يف .ناخد ،وه قرح نم ريطخ ءزج مظعمو
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ىلع ناخدلا ىلع .ناخدلا قاشنتسا وه تايفولاو ةحصلا ىلع ارطخ
ىلإ بورهلا ةرارحلا فقوت  atmos-يريف ىلإ لصي عافترا ربكأ قاطن
ضرألا ةرارح ةجرد عافترا ،ءاملا حطس ةرارح ةجرد عافترا .ءاضفلا
!خانملا ريغت :ديلجلا بوذي ،حطس

.ءاوهلا

سفنت ناسنإلا مسج تاجايتحا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

،نيجسكألاو ،نيجورتينلاو نوبركلا ديسكأ يناث( تازاغلا نم ءاوهلا نحنو سفنتلا ءارجإ متي
جاتحي ءاوهلا نحنو سفنتلا ) .ميثارجلاو ميثارجلاو رابغلا( بئاوشلاو ءاملاو )ناثيملا زاغو
ىوتحمو ضفخنملا نوبركلا ديسكأ يناث اهيدل .نيجسكألا ىوتحمو ةيلاع نيجورتينلا
تسيل .ةيحص ةيضقو ةحيرم ريغ حبصت ةيلاعلا ةبوطرلاو ةجاح كانهو )ةبوطر( ءاملا ىوتحم .ناثيملا
.نيتئرلا لعشت يتلا بئاوشلا ةجاح كانه

ال .ءاوهلا علب له مث ،قئاقد  4؟قرغتسن كنكمي ىتم ىلإ
يف ةعرسب نوتومي سانلا !تومت تنأ ،علب ىلإ ءاوهلا سفنت
.ءاوهلا سفنت ال ،قئارح

رشبلا لتقو بيذعتلا امك سفنتلل ءاوهلا بجح مدختسي
مدختسي )ءاملا يف رمغلا( بيذعتلا امك  thableءاوهلا بجح . brea-تاناويحلاو
،ةدحتملا تايالولا ةموكح نيفظوملاو ةيكيرمألا ةرادإلا لبق نم
لبق نم ديت ةياملحا ةيجراخلا ةاغطلاب ،ةموكحلا عم نيدقاعتم
 R7ةسنآلا :ةميرج بيذعتلا .ةدحتملا تايالولا
) .تاناويحلا (  R4ةسنآلا ) ،رشبلا(

:راحتنالا( سفنلا قيرط نع وأ )رانلا يف ةماسلا ةرخبألا( يضرع وه لتق ىلإ ءاوهلا سفنت بجح
ةفرغ( يموكحلا ) ،خبطلا زاغ وأ ةزكرملا فداه لكشب نوبركلا ديسكأ يناث زاغ قاشنتسا
نيرخآلا ) ،بيذعتلا ،اقنش ،زاغلا

ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا ةموكحلا ةيمارجإلا لتقلا ) .قنشلاو ،ةقناخلا ،قنخ ،قنخلا :نيمرجملا(
 R4ةسنآلا ) ،ةمالسلا و ةحصلا( يضرع R7 .

) .هللا  1نم ةبساحم( تاذلا

.سفنتلل ءاوهلا'لل يسيئرلا ديدهتلا وه ءايشألا قرح رشبلا
اهنأ ىلع ةيئاوهلا ةبصقلا نومدختسي نيذلا درفلا عم أدبت يهو
مادختساب .ءاوهلا بئاوشلاو ةماسلا ةرخبألل لابرغ وحنلا ىلع ةئرلا ةنخدم
.ميمصتلا هللا  1لل ةناهإ ،ةديدش ةيحص رطاخم وه ةنخدم امك ناسنإلا مسج

 15.09.3.1 NAtmةاجن
!نوكي نأ بجي بوتكم وه امك  UCGميهافم ةسينكلا 1

3

ءايصوألا مداخ نوكلا  1ناميالا ةسينك 1 GOD 1
www.universecustodianguardians.org

!عمتجملا ءبع ! Aةيناسنإ ةاسأم !نامدإ نيخدتلا
ينمدم .ةروصتملا ةجاح ردصلا جلثي امم رركتملا يرهقلا كولسلا وه نامدإلا
،مهسفنأل ررض .مهكولس موقت ررض لوبق مدع لالخ نم مهسفنأ نوعدخي
.عمتجملاو لمعلا ءالمز ،ءاقدصألاو ةرسألا

مهسفنأب نوعتمتي مهنأ املاط نينمدملا نم مه مهنأ نودقتعي ال نينمدملا
،ةيمهولا حبصت .عمتجملاو مهسفنأ ىلع ارطخ نينمدملا حبصت .اعم مهتايح دقعو
هذه .ةثرتكم ريغو ةينانأ ،ةعداخم ،ةيقالخأ ريغ ،ةفيرش ،ةيعامتجالا ةحفاكمو
تايرحلا نم دحلا .مهتايح طمن ىلع ةرطيسلل )يعامتجا لصاوت( رياش تاوقلا
.مهقوقحو

ةحئار اهنأ .مهسبالم نتن .مفلا نم ةهيرك ةحئار نونخدملا
يهف .ناكم لك يف باقعأب .ناكم لك يف مهدامر .ةفرغ ىتح ةهيرك
راع مهبنجت .دارفألا ةحئارلا هيرك ،ةرذقو ،زازئمشالل ةريثم
مهل
نانسألاو مههافش نوقرحي .مهسفنأ ىلع ايحص ارطخ رثكأ نونخدملا
حبصأو ،نيتئرلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةرجنحلاو مفلاو ةثللاو
.عمتجملا ىلع ائبع ،ىضرملا

ناخدلا لصاوف نم ديدعلا لوسك ذخأ مه نينخدملا
!مهتبساحم  sickies.تقحلأ سفنلاو
دعب .مهب نينجلا رضت لماوحلا تانخدملا .نيرخآلل ةيحصلا رطاخملا يه نينخدملا
نوكي دق .ةحصلا اياضق دوجو نم ةايحلا ىلإ ةدالولا يثيدح لافطألا هذه مكحو ةدالولا
ةسنآلا :دعب اودلوي مل نيذلا رضيو ،لماوحلا نينخدملا ةاضاقم ، ..تاقاعإو تاهوشت مهيدل
R3 .
يبلسلا قلخت يتلا نونخدملا .سانلا يذؤي )تاءادتعالا( يبلسلا نيخدتلا
حمست يتلا ) ..لمعلاو ةيلستلاو هيفرتلا( تاهج  R3 .ةسنآلا ،ناخدلا ىلع لوصحلا
ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا نيخدتلا

حمست يتلا ةموكحلا لادبتسا متي .تاضيوعت عفد R3
 R7ةسنآلا ، +نيخدتلا

شئاشحلاو لزانم :قئارحلا أدبت يهو .لامهإلا مه نينخدملا
 R4ةسنآلا ،مهتبساحمو .تاباغلاو
تاناويحلاو سانلا حرجت يتلا .تاضيوعت عفدو
 R6 .ةسنآلا ،تاناويحلاو ،سانلا نولتقي مهنإ  R5ةسنآلا ،

يحص ريغ نيخدتلا نأ تبث دقو )ينثولا ميوقتلا(  1951ماع يف
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نيخدتلا 'ناب' مل يتلا تارادإلاو تاموكحلاو ةيموكحلا تالاكولا .اريطخ اديدهت
تاعيرشت ريرمت متي .عمتجملا ةيامحو ةمدخل )بجاولا ءادأ يف ريصقتلا( لشف
،اهيلع لوصحلا بنذم هذه .يعجر رثأب
 R7 .ةسنآلا

) ،قيوستلاو نالعإلا  (bies free-،ززعي نأ رخآ نايك وأ ةيراجتلا لامعألاو ،ةعامج وأ درف يأ
حابرألاو )، ...هيفرتلا ناكمو معاطملاو يداونلاو لمعلاو ،نيملعملاو ،تاهمألاو ءابآلا( حمسيو
حاتم لعجي ) ،ةئزجتلا راجتو ةلمجلا راجتو لقنلا تاكرشو نيعنصملاو نيدروملا(
لعف .اهيلع يوتحت "نخدي" ام مهي ال  R7ةسنآلا نيخدتلا تاراوسسكالا وأو "ةنخدألا"
.ةيحصلا رطاخملا يه نيخدتلا

!نيخدتلا ىلإ حماستلا ZERO
ثورلاو زاغلا قرح قيرط نع ءاوهلا سفنت رفاوت نم للقي دارفألا
يهطلا ضارغأل طفنلاو محفلاو بشخلاو

!نآلا يهتني .نيخستلا ةوق ) ،ءاوشلا لمشيو(
،قرخ .قرح نود اهجاتنإ متي يتلا ءابرهكلا مادختسا
 R2ةسنآلا و تادعملا ريمدتو ةرداصم يف جئاتنلاو

،طفنلاو موينارويلاو زاغلاو محفلا( قرح نا ةقاطلا ديلوت تاطحم

نومكاحي ،يكلام ةثولملا .اهكيكفت  SHUT،يه ةقاطلا ديلوتل ) ..
ةقلغم يه موينارويلاو محفلا مجانم  R7 .ةسنآلا ،نيلغشملا
متيو  R7 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا يلغشمو يكلام نيدعتلا .ةموتخمو
.قرحلا ريغ بيلاسأ قيرط نع ةقاطلا جاتنإ

مادختسا اهيدل طفنلاو زاغلا !لقنلا ةيلحم ريغ ،ةيلحملا يهتني كرحتلل قرح
عم ةعيرسلا قرطلا ىلع يلحملا ريغ يلحملا لقنلا لادبتسا متي .قرحلا ريغ
ةيديدحلا ككسلاب وه ةليوط تافاسمل ارب لقنلا !' مارتلا عيرسلا قيرطلا"
!يهتنيو ،لاسملا لورتبلا زاغو نيزنبلاو لزيدلا دوقو مادختسا .طقف

!يهتني هيفرتلا ةثولملا
تارئاطو ةثافنلا ةرئاطلا ،رايط نودب( صاخلا عاطقلا نم ةكولمملا يوجلا لقنلاو ناريط ضورع :ءاوهلا يف
، ...) .ءاضفلا كوكم ،رتبوكيلهلا

،ةروصقملا دارط( صاخلا عاطقلا نم ةكولمملا يرحبلا لقنلاو ةيلآلا براوقلا قابس :ءاملا تحت ،يف
 ،ةعيرسلا قراوزلاو ةيئاملا تاجاردلا ،تاماوحلا ،ةيحايسلا نفسلاو
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، ..).توخيلاو براوق

يعابرلا عفدلا تارايس ،تابرعلاو تاجاردلاو تارود :ةلجع ةيكيناكيملا  2، 3، 4، ..عيمج :ضرألا ىلع
.ةرايس ةريثملا ،تارايسلا قابس .ةرخاف تارايسو نيزوميل تارايسو ةيضايرلا تارايسلاو
ةسنآلا ،هيفرتلا ةثولملالل تابكرم يمدقمو هيفرتلا ةثولملا يجورم ةاضاقم .ةيحايسلا تاراطقلا
R7

)اياحضلا( مكبلا ءالمع .ةيامحلا سفنتلا نيفظوملا دقو .ةماس ةرخبأ قلخ رفاظألا نولاص
ةماسلا ةرخبألا نم .اهيعارصم ىلع ةحوتفم قوستلا زكارم يف رامسم تانولاص .ال
يثيدح لافطألاو ،لماوحلا ءاسنلا اصوصخ .ةيحص رطاخمل مهضرعي .ةراملا ناضتحا
زكرمو نولاص ةاضاقم ةماس ةنخدأل تضرعت دق تنك اذإ .نسلا رابكو وبرلا ىضرم ،ةدالولا
.ضيوعت ىلع لوصحلل قوستلا
لبق نم رازو .ءاوهلل ثولملاو ةيحصلا رطاخملا يه رفاظألا نولاص
ريثكلا اهلو اهب ةصاخلا ريماسملا مايقلل ادج لوسك نيذلا سانلا
ةسنآلا ،نييذيفنتلا نيريدملاو ،ةمكاحم باحصأ .اهرظح ،اهقلغأ .لاملا نم
R7

نيذلا سانلا لبق نم رازو .ءاوهلل ثولملاو ةيحصلا رطاخملا يه ليمجت نولاص
.لاملا نم ريثكلا كيدل ،مهرما لعج مايقلل ادج لوسك
 R7ةسنآلا ،لوصحلاو ،نييذيفنتلا نيريدملاو ،باحصأ .اهرظح ،اهقلغأ

ةسنآلا ،مهتمكاحمو ةماسلا ةرخبألا قالغاو قلخ يذلا رعشلا فيفصت
.يعيبط لكشب لمعت ءاوهلا ثولت قلخت ال يذلا رعشلا فيفصت R7

عم لزانم تاموكحلا عجشت )عشجلا ةسرتفملا يليفطلا( يلامسأر
نيزنبلا مادختسا قئادحلا تاودأو لزنملا بحاص .رورغلا قئادح
يتلا )، ..زج ،ريشانملا ،ةاشرفلا عطقو ،قرولا قيزمتو ،حوارم( تارايسلا
ثولت
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 R7 .ةسنآلا ىلع لوصحلاو ةئزجتلا راجتو نيعنصملاو لزانملا باحصأ ) .ةبرتلاو جيجضلاو ءاوهلا(

 R7 .ةسنآلا لصت ،ثولتلا اذهل حمست نأ ةموكحلا لادبتسا متي
..و نيتاسبلاو ليصاحملا ىلع ةيجراخلا ةيرشح تاديبم مدختستو

ةحلاص ريغ يه تثولت يتلا نيتاسبلاو عيراشملا تامدخ بتكم ءاذغلا رك
داوملا قرح متيو ،ليصاحملا ديت . Pollu-يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل
) .يريش( عمتجملا لبق نم ةيئاذغلا

نأ ةموكحلا لادبتسا متي  R7 .ةسنآلا يراجت جتنم ىلع لوصحلا
 R7 .ةسنآلا لصت ،ثولتلا اذهل حمست
زاهجلا ةمجاهمو ،ةمدختسملا ةيرشحلا تاديبملا لخاد
.ةدالولا يثيدحو دعب دلوي مل طرفم لعجت اهنأ .يبصعلا
يسفنتلا زاهجلاو ناسنإلا جيهت ةيرشحلا تاديبملا
.لخادلا يف ةيرشح تاديبم مدختست ال .ةفيلألا تاناويحلا

،تارجفتملاو لقنلا عم شيجلا ءاوهلا ثولت
)ةيئايميكلا داوملا( ) Cيجولويب( ب )ةيوونلاو ةيرذلا( A، N

ةايحلاو ناويحلاو ناسنإلل اديدهت نولكشي مهنا .ةحلسألا
 R7ةسنآلا ،ةحلسألا هذه ءاشنإ نأ ءاملعلا ةاضاقم .ةيتابنلا
.رياش لبق نم قرحو ،ةحلسألا هذه جاتنإ قفارم مده متي .
هذه ىلع فرشملا ،نييذيفنتلا نيلوؤسملاو ءاردمو باحصأ
وأ تمدختسا يتلا شيجلا  R7 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا قفارملا
فص طباض ةبتر نم ،ةحلسألا نم عونلا اذه ةاضاقم مدختست
وأو جاتنإلا لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا  R7 .ةسنآلا ،ىلعأ
 R7 .ةسنآلا ،مهتمكاحمو ةحلسألا هذه نيزخت

رثكأ حبصت اهنإف .يسيئرلا ثولملا يه ةيرانلا باعلألا
ةلاح ءاوهلا ثولت ىلع  Depend-يج .ةثولملا رثكأ ربكأ اعويش
تاميسجلا ثولت رقتسي .دحاو مويل يناملالا  lin-دق سقطلا
.برشلل ةحلاص ريغ اهلعجي امم .هب ةثولملا هايملا يف
.اهلحم لحت رزيللا ءاوضأ !ةياهنلا ةيرانلا باعلألا

!ةرشابم ءاوهلا ىلع قئاقد  4كيدل ءاوهلا سفنت ريغ
نم ةجيتنلاو ببسلا وه ءاوهلا سفنت وأ يفنت نأ ةموكح وأ ةمظنم وأ صخش يأ
،صفق ىلع لوصحلاو ،ةلءاسملل .ثولملا ءاوهلا

 15.09.3.1 NAtmةاجن
!نوكي نأ بجي بوتكم وه امك  UCGميهافم ةسينكلا 1

7

ءايصوألا مداخ نوكلا  1ناميالا ةسينك 1 GOD 1
www.universecustodianguardians.org

!قحلا ىطعأ  1 GODوه سفنتلل ءاوهلا ةبلاطم  R7 .ةسنآلا

!!!!!!! نيثولملا  TO AIRحماستلا ZERO
ءام ناسنإلا مسج تاجايتحا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

برشلل حلاص
.اهيلإ جاتحي انمسج يف ةيلخ لك .ءاملا نم نوكتت انماسجأ نم 60 +٪

تايافنلا رارمحإلاو مسجلا ةرارح ةجرد مظنيو ،انيدل هايملا لصافملا تيزي
 ...انيدل

تارطق لاكشأ يوجلا فالغلا يف ءاملا راخب فيثكت
)رطملا طوبه( لفسأ تارطق بحست ضرألا ةيبذاج
مدختسيو .ةبذعلا هايملل يسيئرلا ردصملا وه رطملا .حطسلا ىلإ
ةفاظنلاو ليسغلاو خبطلاو ماعطلا دادعإو برشلل راطمألا هايم اذه
، ...ةيصخشلا
اهمادختساو ،راطمألا هايم برش ىلع ةرداق نوكتل اهمادختسا صخش فلأ
،ةيحص ريغ ،راطمألا هايم ثولتو ،نآلا دعب سيل .ماعطلا دادعإل
نأ يغبني ال ليسغلا .ةئيس ةحئار ،ةئيس قوذت ،ةماسلا ،ةيضمحلا
ال ،ةرذق ودبت ال اهنأ طقف سيل .ةثولم حبصتل رطملا يف كرتت
.دلجلا يف اجيهت ثدحت دق اهنكل ةئيس ةحئار

نيبطقلا تايطايتحاو ،ةيلاعلا لابجلا ىلع مكارتي جلثلا .جولثلاو دربلا درابلا رطملا طقسي
،ضيبألا جلثلا .ةجزاطلا قلخ ءاملا يبونجلاو يلامشلا

راهنألاو ،ايالاميهلا لابج يف دوسألا جلثلا ىلع روثعلا مت .ىتح دوسأ يدامر وه ةثولملا جولثلا
.يبونجلا بطقلا ،يلامشلا بطقلا ،دنالنيرغ  worlswide،ةيديلجلا

راطمألا هايم ىلع دمتعت تانازخلا هذه .ةبذعلا هايملا تانازخ قلخ تاعمتجملا
لبق جالعلا جاتحت هايملا هذه ثولت ببسب .رغاوشلا هذه ءلمل جولثلا نابوذو
.يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسا
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نم دحلاو ،ةدورب وه ةقيمعلا هايملا .ةلحضلا نم الدب قيمعلا نازخلا نوكي نأ بجي
ةيئاملا تاضايرلا رظحي .تارشحلاو ةماسلا عون اصوصخ ومنلا بلاحطلاو ،رخبتلا
براوقلا ،يكس تج( قراوزلا .ءاملا يف pooingو ضئاحلا ،لوبتلا فقوت ىلإ
!اهنأ رظحي )، ..ةيراطبلا ضماحو ،نيزنبلاو طفنلا( ثولت ) ،..
.ةقيدحلا سراح لقن :ءانثتسا
،جالع دجوي ال .كلذب مايقلا يف قحلا عمتجملا ىلع نودمتعي صخش يال نكمي ال
جالعلا ، ..يمارجإلا كولسلاو ،داسفلاو ،فيلاكتلا ضفخ ،ئطاخلا جالعلا ،ةيئزج ةجلاعم
.ايمازلإ حبصأ هايملل يلزنملا
،خينرزلا :دحلا وه كلذ .حيشرتلا بلطتي هايملل يلزنملا جالعلا
،ساحنلاو ،تانوبركلا ةبالصو ،مروفورولكلاو ،رولكلاو ،سوتسبسألاو
تاديبملاو ،صاصرلاو ةليقثلا نداعملاو ةراضلا باشعألاو خاسوألاو
نأ ىلإ ىفصملا ءاملا جاتحي ائفد رثكا خانم يف اضيأ ، ...أدصلا ،ةيرشحلا
) .ةقيقدلا تانئاكلا( كاتفلا ضرملا دض ةيامحل ىلغي

ةبذعلا هايملا هجاوت يتلا تاديدهتلا

.ةبذعلا هايملا رفاوت زواجتيس ةبذعلا هايملا ىلع بلطلا ابيرق
لكآت ،رشقل ءالطلا ببسي نأ نكمي ةثولملا راطمألا
نم اهريغو قاروألا لوبذو ،رجحلا لكآتو )روسج( بلصلا لكايه
، ..دلجلا جيهتو ،تاتابنلا
ةروشملا ميدقت ىلع "ءارضخلا موهفم" و "ءاوهلا سفنت" ققحت
.ثولتلا ءاوتحا ةيفيك

هايملا نم يفوجلا نازخلا فزنتسي يرلا ضارغأل ةيفوجلا هايملا مادختسا !يرلا
قلخو هلمكأب يئيبلا ماظنلا فيفجت ىلإ ىدأ امم .ديدجت نكمي امم عرسأ لكشب
ةيفوجلا هايملا مادختساب ةينوناق ريغ .يرلا تاياغ ضرألا .ةبذعلا هايملا يف صقن
وه ،ةيفوجلا هايملا يرلل حمست ةموكحلا  R7 .ةسنآلا ،ةميرج وه يرلا ضارغأل

 15.09.3.1 NAtmةاجن
!نوكي نأ بجي بوتكم وه امك  UCGميهافم ةسينكلا 1

9

ءايصوألا مداخ نوكلا  1ناميالا ةسينك 1 GOD 1
www.universecustodianguardians.org

 R7 .ةسنآلا ،مهتمكاحمو لادبتسا

،راهنألا ،روخلا نم ةبذعلا هايملا مادختساب كلذو ،يرلا
 evaporat-.نويأ عجشي اذهو .هايملا قفدت ئطبي ، ..تاريحبلا
.تاراضحلا ءاهنإ يف يرلا نم عونلا اذه ىدأ !فافج ىلإ ىدأ امم
.يرلا ءاهنإ
يف صقن قلخ )، ..تاريحبلا ،راهنألا ،روخلا( ثولملا يئاملا رمملا يف
ريغ  ..مومسلاو ةيودألاو مومسلا ةئيلم راطمألا هايم .ةبذعلا هايملا
ثيولت  ..مومسلاو ،مومسلاو ،ةيعانصلا تايافنلا ءاقلإ ةينوناق
ةسنآلا دارفألاو ثولتلا يف نيببستملا ةمكاحمو ،تاياغلا ةيئاملا يراجملا
 R7 .ةسنآلا ،نيرخالا عيمج R3

ةبذعلا هايملا قحلملا
ىلع يبلس ريثأت هل ءاملا لوانت .ةفلكمو ،ةقاطلا نم ريثكلا مدختسي ةيلحت
نورصاحم .ماظنلا يف ..و ،ضيبلاو راحملاو كامسألا نم ةريبك دادعأ بحسو ،ةئيبلا
.بحسلا لكيه نم يمامألا ءزجلا يف تاشاشلا دض ةريبكلا ةيرحبلا تانئاكلا
.طيحملا يف ردص يذلا ئفادلا حلاملا ءاملا قلخو ،لكآتلاو ةيئايميكلا ةجلاعملا

،ةعارزلا يف ةمدختسملا هايملا هذه .ةئيدر هايملا ةيعونل ىوتحملا عنص نوروبلا ةيلاع هيد ةيلحت
لوطملا .نوروبلا لاع ىوتسم ىلع يئاذغلا ماظنلا يف يئاذغلا جاتنإلا جئاتنلاو يشاوملا ةيبرت
.يحص ريغ نوروبلا ةيلاع تايوتسم نم ةكلهتسملا

ةجلاعملا يحصلا فرصلا هايم لالخ نم رمي ،هريودت داعملا فرصلا هايم
مظعم ةلازإ تاحشرم ،ةيئاذغلا داوملا ةلازإو ،ةبلصلا داوملا جارخإل ةيلوألا
.تاسوريفلاو ايريتكبلا

ضاحرملا .تائيزجلا ةلازإل ءاشغ ربع هايملا رطضا مث
رطاخملا نع فشكت ال تارابتخالا .ريخأ رايخ وه ةدافتسالل
.ةيحصلا
ةيكيتسالبلا هايملا تاجاجز .رفسلل ةبسانم وه )ةفلكم( ةأبعم هايم
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مدختست ال ) .ناخس ،سمشلا( ءامحالا امدنع ةرطخ حبصت يتلا جارفإلا ةيئايميكلا داوملا
.كيتسالبلا نم تايواح يف بارش وأ ماعط  puchaseال .بارش وأ ماعطلل ةيكيتسالب تايواح
وأ كيتسالبلا شقلا مدختست ال .تايواحلا تاجاجز حصني ) ،صاصرلا دجوي ال( جاجز
.ماعطلا ميدقت وأ ماعطلا يهطل كيتسالبلا نم تايواح مدختست ال .نيكاكسلا

ةهكنلا برشلا هايم
نا بجي ةديج ةحص يف ةلثمملا ريغ يه لباوت ضعب .ةهكنلا نوكت دق ةعونتم برشلا هايمل
.ةنخاسلا وأ ةدرابلا مدخ دق ةهكنلا هايملا .اهبنجتل نوكي
،ةهكافلا ،ةوهقلا ،ياشلا ،واكاكلا ،جاجدلا جارختساو ،رقبلا موحل جارختسا :ةهكنملا تابورشملا ئفاكتم
.تاورضخلاو لباوتلاو باشعألا

لباوت ةيعانصو يعانطصالا نوللا ،لوحكلا :تافاضإلاو تابورشملا ةهكنلا يحص ريغ
،نوميللا ريصع ،ةقاطلا بورشم ،لايدروك ،الوك ،ةيزاغلا ،ةيعيبطلا ةيلحتلاو ةيعانصو
 ..مويدوصلا ،ةظفاحلا داوملا  Fruit-،ريصع ،نييفاكلا ةعوزنم ةوهق

لضفأ وه برشلا هايم

لك لبق .اهتيفصتو قفرب ةدربملا هايملا نم  0.2lبوك نوكي ،لصي ام ىلع لوصحلا :يموي نيتور
دقف )ءاشع ،موي رخأتم تقو يف ةفيفخ ةبجو ،ءادغلا ،موي ركبم تقو يف ةفيفخ ةبجو ،راطفإلا( ةبجو
نم  0.2lةئيلم )كيتسالبلا ال( كدنع برشلا جاجزلا .اهتيفصتو قفرب ةدربملا هايملا نم  0.2lبوك
راز دعب ةرم لك يف ليللا لالخ بارشلا .ريرسلا ةلواط لك ىلع اهتيفصت تمت يتلا هايملا
.حابصلا يف ظاقيتسالا دنع بارشلا ةيقبو ،قلحلا يف فافج دوجو دنعو ضاحرملا

!ةرشابم ءاوهلا ىلع مايأ  4كيدل .لئاسلا يأ لوانت
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ببس وه وأ برشلل ةحلاصلا هايملا يفنت ةموكحلا نأ ،ةمظنم وأ صخش يأ
 R7ةسنآلا ،ةلءاسملل له .ةثولملا هايملا ريثأتو
!قحلا ىطعأ  1 GODوه برشلل ةحلاصلا هايملا ةبلاطم
:ةهكنملا تابورشملا ئفاكتم

ةيوامسلا زيفحت بارش ةوهق
 coffeeplants.نم ةصمحملا روذبلا نم تدعأ رمخي بارش ةوهقلا
ةبطرلا تاخانملا يف تمنو ،نبلا ةرجش روذب ،محفتو ،ففجملا نم ةوهقلا متي
لماكو ةيوق ةهكن اهل اتسوبور لوفلا :عاونأ  2كانه .ءاوتسالا طخ لوط ىلع ةنخاسلا
رثكأو ةسالس رثكأ ةهكن اهل ،ىلعأ عافترا ىلع يبرعلا ايلوصافلا ومنت .مسجلا
.ةيرطعلا تافصلا
حمسي اذهو  200 ° C.وحنب نبلا بوبح محفتو ،ففجملا تطقتلا ةدحاو ةرم
،لوفلا محفت دعتو .ريوطتل ةوهقلا ةهكنو  caramelizeىلإ لوفلا يف تايركسلالل
ةفيفخلا صمحي يف ،ةهكن لمكأو نوكي ءاوشلاو ةماتقو  erature temp-،عافترا وأ
ةهكنو ،اهيدل ةماتق صمحي امنيب ،ةيضمح رثكأ ةهكنو ،احوضو رثكأ نوكي ةماعلا
دمتعت ةوهقلا نم ناجنف ةوق ".ىوقأ" ،ةرورضلاب سيل مالظلا يوشم . Aءارث قمعأ
.ةوهقلا رمخي ءانثأ فاضي هايملا ةيمك ىلع

؟ةوهق ناجنف لعج ةيفيك
.كيدل ةلضفملا ةوهقلا نم بوك كيدل نم رثكأ ىلع لوصحلا ةيفيك

،ةرفوتم ريغ هايملا ةيفصت اذإ .ةريبك قوذت ءاملا عم ةوهقلا قوذت ةريبك أدبي )1
لبق ةيوهتل ناوث عضبل حشرتلا اهل حامسلا .روبنصلا نم درابلا ءاملا مادختساو
.ةيالغ ىلإ اهتفاضإ

ةوهقلا ىلع بص لبق ) (80 ° Cيلغي اهرامث يتؤت هايملا اوحمساو )2
ىلع ريثأتلاو تابيبح تاحيولتلا يلغملا ءاملا .تابيبح )رتلف طيقنتلاب وأ ةظحل(
.معطلا

ةفاضإ تمت اذإ .ءاملا دعب بوك ىلإ هتفاضإ ) ،حصني ال( بيلحلا مادختسا دنع )3
،بيلحلا قرحت نأ نكمي نخاسلا ءاملا .اضيأ مجسنت ال دق ةوهقلا  1،بيلحلا
.ةهكن رييغتو
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!ةوهقلا بارخلا )ةيعانطصالا وأ ركسلا( تايلحملا !ةظوحلم
.ةيحصلا رطاخملا نم نكلو ةوهقلا سيل نييفاكلا ةعوزنم ةوهق

.نابلألا ريغ طقف تاضيبم مادختسا

:ريضحتلا
)ةلآ( وسربسإ .ةوهقلا ةيفصت طيقنتلاب

،ةظحل

،رمتخت

!رطخلل ةحصلا ا نييفاكلا ةعوزنم ةوهق
.بيذملا مدختسي نيفاكلا عزن
.ةدعملا يف قيضلاب نايحألا نم ريثك يف تابيذملا اياقب

.ةوهقلا برش نم ضرغلا نييفاكلا مئازه نودب ةوهق !قطنم

!ةيئيبلا رطاخملا ا نضاح ةوهقلا مدختست ال
تسيل يهف .ةيئيب ةثراكل رايلم  1نع نضاح ةوهقلا
،ةاضاقم !جاتنإ !فقوت .اهريودت ةداعإ متي مل .للحتلل ةلباق
!راعلاو نوش !مهمدختسا !فقوت  R7 .ةسنآلا
اهجاتنإ .ةمامقلا نم ريثكلا ببس يه ةكلهتسملا تاجتنملا نم  1عيمج !ةظوحلم
 R7 .ةسنآلا ،قرخ !يهتني'
!ةكلهتسملا تاجتنملا نم  1مدختست يتلا سانلا راع ،نوش

؟ةوهقلا نم اناجنف برشت فيك
نم الدب عرجت يف ةفرسم ذخأت ةريبك نم اليلق دربت معط اوحمساو ،ةهكن لضفأ ىلع لوصحلل
ةوهقلا كانهو .ةيوامسلا ،اهل معطو ةحئار .ةحئار رثكأ ةوهقلا جارفإلل ةريبك عرجت يف ةفرسم .يستحي
:ةبيصنلا بيلحلا عم

لالخ نم طغض تحت نخاسلا ءاملا رابجا لالخ نم رمخي ةزكرملا تابورشملا وه وسربسإ
وسربسإ اهيدل ،ةوهقلا ريمخت ىرخألا قرطلا عم ةنراقملاب .امعان نوحطملا نبلا
يه وسربسا .ةوغرلاو ةبئاذلا ةبلصلا داوملا نم ىلعأ زيكرت ىلع ،اكمس قاستالا
،وغنيرغ ،وناكيرمأ ،اكوم ،وتايكام ،هيتال ،ونيشتباك :ىرخألا تابورشملل ةدعاق
.ةماستبا عم مدخ .ىذقو ممحلا ،صاصرلاب يئانثلا
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ةوطخ رثكألا وه بيلحلا ةرارح ةجردو ،سململا دادعإ :ونيشتباك
تاعاقف ادج ريغص ءاوهلا يج  add-بيلحلا راخبلا ىلع .ةماه
يلمخم جيسن اهيطعي
بيلحلا فاضيو ،سأكلا يف وسربسإ نم ةطقل عضو متي ) .ةوغر(
نم ءاهتنالا عم  2CM،ةفيثك ةوغر عم تردصتو ،ةنخاسلا ةيوغرلا
.ةفرقلا ضرألا شر

بوك .ماخلا نخاسلا واكاكلا لعج :اكوم
ةفاضإ .نخاسلا واكاكلا عم  1/2ءلم

ال بيلحلا نيخست :وتايكام

متي .دبز ال بيلحلا نيخست :هيتال

فاضي .بوك يف وسربسإ نم ةطقل عضو
.بيلحلا عم  2/3بوك ءلم .دبز

عم ىتح ىلعأ .وسربسإ نم ةطقلىلعألا .وسربسإ نم ةطقل ةفاضإ

ةشر عم تردصتو ،نخاسلا بيلحلا

.عانعنلا قاروأ عم

.ماخلا واكاكلا نم

حضني ةفاضإ .بيلحلا دبزو بيلحلا
.ماخلا واكاكلا نم

ءاملا عم  1/2ءلم بوك :وغنيرغ

ياشلا عم  1/2ءلم بوك :ىذقةفاضإ  SSO espre-.نم ةقلط : 1ةيناكرب ممح

نم تاقلط  2ةفاضإ .نخاسلا

.نخاسلا عانعنلاو

 concen-يفسويلا ريصع نم فشترا

.بيطلا ةزوج شر سأر ىلع .وسربسإ

.وسربسإ نم ةطقل ةفاضإ

ماخلا واكاكلا نم ةطقل ةفاضإ trated.

بيلحلا عم ىلعألا
ءاهتنالا عم .يغرم نخاسلا
.ةفرقلا ضرألا شر نم

نخاسلا

.يغرم نخاسلا بيلحلا عم ىلعألا
.ضرألا ةفرقلا نم ةشر ةفاضإ

ةفاضإ :صاصرلاب يئانثلا

عضو متي :وناكيرمأ

ءاملا .وسربسإ نم تاقلط 2

يف وسربسإ نم ةطقل

.نخاسلا مث

.سأكلا
ءاملا فاضي
.نخاسلا

ةيوامسلا زيفحت بارش واكاك
بارج لخاد .نضاحو ةهكافلا اهنا .راطمألا ،ةراحلا ةيرادملا قطانملا يف واكاكلا راجشأ ومنت
.قوحسمو واكاكلا ةدبز يف واكاكلا بوبح ليغشت متي ) .ايلوصاف( روذب كانه
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:نخاسلا واكاكلا دادعإ
،ماعط ةقعلم  1واكاكلا قوحسم
ةقعلم . 1نابلألا ريغ بيلحلا نم اهريغ وأ زعاملا بيلح ،ايوصلا لئاسلا :بوك 1
.بيطلا ةزوج نم شاد ،ةفرقلا نم شاد ،الينافلا ةصالخ نم ةريغص

ناقفخلا ،ةطسوتم ةضفخنم ران ىلع ةئفادو طسوتم ءاعو يف تانوكملا نيب عمجلا
.ةنخاسلاو دبزم ىتح

ةيوامسلا زيفحت بارش ياش
ياشلا .ياشلا انل اهتجلاعم ءاطعلاو قاروألا تطقتلا اهنا .ةرضخلا ةمئاد ةطحم ايليماك
 sented.وأ ةهكنلا نوكت دق اهنأ .ءارضخ وأ ءادوس يه ةيساسألا
ياشلا ىلإ ةضافضف ةزهجملا ياشلا قاروأ عضو :نايدراجلا مداخ ياشلا دادعإ
،ءاملا يلغي .يجاجز بوك يف للحتلا ىلع دعاسملا عضو .للحتلا ىلع دعاسملا
.يجاجز بوك يف بصت ) (80 ° Cفقوت حطسلا ىلع ترهظ امدنع ،يلغي فقوو
! عتمتسا

.دوسألا ياشلا نم رثكأ بص حطسلا فقوت امك امامت )ا(

رخآ ةلازإ دعب .تارم  3للحتلا ىلع دعاسملا ةجض ةقيقد  1دعب
هعدن وأ ،ةهكنلل تايضمحلا ريصع يأ ةفاضإ وأ ،بارشلا .ةظحل
ةيعانطصا( تاضيبم ،تايلحملا عم ثولت ال ريذحت .بارشلاو دربلا ،دربي
) .يعيبط وأو

ةراثإ .رضخألا ياشلا نم رثكأ بص ةيناث  10امدتحم فقوت دعب )ب(
ةفاضإ وأ ،بارشلا .ةلازإ ةقيقد  1دعب .تارم  3للحتلا ىلع دعاسملا
ريذحت .بارشلاو دربلا ،دربي هعدن وأ ،ةهكنلل  stonefruitريصع يأ
) .يعيبط وأو ةيعانطصا( تاضيبم ،تايلحملا عم ثولت ال

ىلع دعاسملا عضو .للحتلا يف روذبلا ةضافضف طغضلا ناكمو ،روذبلا ياشلا دادعإ ةيبشعلا
نأ امك .نايلغلا فقوو ،ءاملا يلغي .يجاجز بوك يف للحتلا
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ىلع دعاسملا ةجض ةقيقد  1دعب .روذبلا ىلع بصت امدتحم فقوت
.هتلازإ ىرخأ قئاقد  7دعب .تارم  3للحتلا

ثولت ال ريذحت .بارشلاو دربلاو ،دربت اهكرتا وأ ،بارشلا
) .يعيبط وأو ةيعانطصا( تاضيبم ،تايلحملا عم

ياشلا دادعإ ةيبشعلا

ةيبشعلا قاروألا

.بوشت روذج ،رذجلا

.ياشلا دادعإ

ياشلا سفن
.رضخألا

ياشلا سفن دادعإ
.دوسألا

.تاهكنلا زربي ياشلا سيك رمتخت امدنع فيووركيملا مادختساب
مدختست ةقر تامالع مظعم .ةيندعملا دكأتم ةيساسألا لعج جابيت نم ةمالعلا ةلازإ ةلازإ متت
.ةهكن عم لخادتت ،هايملا هيوشتلاو ،صيخرلا ربحلا
فيووركيملا يف نيخست > ياشلا سيكلل كرايتخا ةفاضإ >ياشلا بوك يف نخاسلا ءاملا عضو
ةدمل فيووركيملا يف بارشلا اهل حامسلا > )طاو  (400-500ةطلسلا فصن ىلع ةيناث  30ةدمل
!عتمتسا > هجارخا > ةقيقد

)ةهكنلا نوكت دق ( لضفأ وه برشلا هايم
هايملا ةافصملا
!ةديج ةحصلل

ماعطلا لوكأم مسجلاو ناسنإلا تاجايتحال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا
ريثكلا اهيدل .هيف شيعن ىتم ىلاو نحن ةحص نع اذام .لكألا وه يمويلا نيتورلا نم ءزج
!اعوج تومي يذلا ماعطلا ال .انيدل لكأ ةداع عم هلعفتل
:مويلا يف تارم  5ماعطإ

..و نبلاو لسعلاو لباوتلاو باشعألاو هايملا لمشت ،راطفا ةبجو'
، ..ياشلاو باشعألاو ةهكافلاو هايملا لمشت ،ةفيفخ ةبجو ،موي ركبم تقو يف

، ..ةوهقلاو ضيبلاو ةطلس ،هايملا لمشتو ،ءادغ
، ..واكاكلاو لباوتلاو بوبحلا ،تارسكملا ،هايملا لمشتو ،ةفيفخ ةبجو ،موي رخأتم تقو يف

.تاورضخلا  ..ةوهقلا وأ ياشلا ،ءاشعلا عوضوم ،هايملا لمشتو '.ءاشع ةبجو
ةرذلاو سدعلاو ريعشلاو نافوشلا( تايلوقب ) ،رطف( تايرطفلا :ايموي لكؤت نأ بجي يتلا ةمعطألا 7
راحلا ) ،حمقلاو ةعيفرلا ةرذلاو ريعشلاو زرألاو اونيكلاو نخدلاو
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) ، LEY Pars-،ثاركلاو موثلاو رمعملا موثلا ،عيبانيلاو ،رمحألاو رضخألاو ينبلا( لصبلاو راحلا لفلفلا
)، ..معارب ،ءالزابلاو رزجلاو طيبنرقلاو ،يلكوربلاو ،ايلوصافلاو ،نويلهلا( تاورضخلا ،لفلفلا ةولح

تاورضخ  1:مويلا لثم :ءاشعلا عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي
ةيرحب تالوكأم  5:موي فحاوز :عوبسالا فصتنم ييدثلا ناويحلا  3:موي نجاود  2:موي
تارشحلا :عتمم موي روذبلاو تارسكملا :عوبسالا ةياهن ةلطع

ليدعت ،يئاذغلا عينصتلا ،ةيعانطصالا  sweetnersزوتكرفلا فاضأو :ق " ال DietNo
.ءاذغلا ةيثارولا

كلذ ناك ءاوس ةئيس اهنا ) .سانلا نهد( ةنمسلاو ،يركسلا ضرمل يسيئرلا ببسلا ةهكافلا ركس
ارطخ دعبي ماعطلا وأ بارشلا نم ديؤملا  cessingلالخ زوتكرفلا ةفاضإ .هكاوفلا وأ ركسلا يف يتأي
لصحت يذلا يمارجإلا كولسلا ماعطلا وأ بارشلا نم عونلا اذه عيبو عيزوتو زيهجت .ةحصلا ىلع
ةسنآلا :هيلع

.راضخلا ،لسعلا ،هكاوفلا ،بوبحلا ،ةزهجملا ريغ :ءانثتسا R6 .
،بوبحلا ،راطفإ ،كعكلا ،تيوكسبلا ،ركسلا ،زوكولجلاو هكاوفلا ركس :ىلع يوتحي ءيش يأ :ل ال لق
،الوك( سيدانومي ،ةصلصلا ،ىبرم ،تاصاصملا ،ميرك سيآلا ،رئاصعلاو هكاوفلا ،هتالوكوشلا
 ...ذيبنلا ،تاصلص ،نابضقلا جيزملا اذه ،لاقتربلا )، ..ةقاطلا
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اهلو ادج ةينهد نوكت ام ابلاغو ،ةظفاحلا داوملا نم ريثكلا اهيدل ادج ةحلام ريغ ءاذغلا عينصت
ةفيلألا تاناويحلاو ،رشبلا لبق نم كالهتسالل ةحلاص ريغ اهلعجي امم ةفاضملا ركسلا
نهد( ةنمسلاو نييارشلا دادسناو ،عفترملا مدلا  causeofطغضلا وه ةعنصملا ءاذغلا .تاناويحلاو
جاتحت يتلا يمارجإلا كولسلا متي عنصت يتلا ةيئاذغلا داوملا عيبو عيزوتو زيهجت ) .سانلا
 R6ةسنآلا .ةماعلا ةباينلا ىلإ

،ةعيرس تابجو ،نابلألا نبجلاو بيلحلا :ىلإ ال لق
، ...يمالس ،رغربمهلاو ،ريزنخلا محل

،قناقنلا ،ازتيب .موحللاو زبخلا :ةعنصملا
 ...تاورضخلا ،ءاسح ،هكاوفلا :ةجلاعملا
ليصاحملا( ةرذب )ةسدنهم( ةلدعملا ةينيجلا امك أدبي ءيش لك .لعفلاب نوكلهتسي سانلا ام ايثارو ةلدعملا ةيذغألا
قفدت ببسب ايثارو ةلدعملا ليصاحملا ) .ايثارو ةلدعملا

يتلا ،ةديدجلا ضارمألا قلخت يتلا تارفطلا . C reatingءاذغلا ةلسلس لماك ىلع ريثأت ريغي ىلع -
فوس !رشبلا كلذ يف امب !ءاذغلا ةلسلس يف ءاضعألا لودلا عيمج يف ةيملاعلا ةئبوألا ةايحلا ددهت
نم ديزملاو ،ىضرملا رثكأ عضرلاو تاهوشت رثكأو انس رغصأ نوتوميو ،ىضرملا رثكأ سانلا حبصي
.يرشبلا يوونلا ضمحلا ريغتي فوس  ...ضاهجإلا تالاح

،راطفإلا بوبحو ةرذلاو زبخلاو ددقملا ريزنخلا محل ،لافطألا ةيذغأو ميسربلا :ديدهتلا ءاقب ءاذغلا GM
،زرألاو نجاودلاو ءالزابلاو ،ايابابلاو ،اطاطبلاو موحللاو نمسلاو ،ريزنخلا محلو ،ضيبلاو ،الوناكلاو
، ...ةسوك ،حمقلاو مطامطلاو ايوصلا لوفو ،قناقنلاو

ديبم تايلحملا ،يثارولا ليدعتلاو ،لوحكلا  :ال .عمتجملا ضحم ءاذغلا نم بلطلا
فاضأو ،حلملا فاضأو ،ةعنصملا ةيئاذغلا داوملاو ، Insectisidesيبشع
)، ...ةيعيبط وأ ةيعانطصا(

ريثأتو ببس ريغ وأ لكألل حلاص ماعط يفنت ةموكحلا نأ ،ةمظنم وأ صخش يأ
 R7ةسنآلا ،ةلءاسملل له  (GM) .ثولملا ماعطلا
!قحلا ىطعأ  1 GODوه لكألل حلاص ءاذغلا ىلع بلطلا

موي 10.2.7.Blubber
ليابوم حرملا موي C-GKalender

موي ةديج ةحص 12.1.7.
ليابوم حرملا موي C-GKalender

!ضرمي يذلا ماعطلا يفكي ال
!اعوج تومي يذلا ماعطلا ال
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ماني مسجلاو ناسنإلا تاجايتحال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

.مونلا عبتتسي اذه نم ءزج ،ءاقلتسالا قفني موي لك نم 1/3
تاعاس  7نأ بجي .مسجلاو ناسنإلا ءاقبل مونلا ىلإ ةجاح كانه
دعب طقف نكلو توملا ىتح مونلا طويخلا نم رقتفت .هب مايقلا
.نونجلا نم تابونو بائتكالا لالخ نم ادج ملؤم رورم

نوكت نأ بجي طيشنت حيرملا مونلا ىلع لوصحلل
يلخادلا جيجضلا بايغ .نكمم مالظلاو مونلا ةفرغ
رظح ةيليللا ذيفنت يريش .هنم دب ال رمأ يجراخلاو
.لوجتلا
لصاف عم ماني  2كانه نوكي نأ يعيبطلا نمو !ةظوحلم
لصي ام عم ةعاس  3.5يلاوح  1STمونلا .امهنيب ام يف
.ةعاس  3.5مونلا اهيلت ةحارتسا ةعاس  1.5ىلإ

عجارتلا بذكلا لبق ، ...ضاحرملا لقتنا ،لصي ام ىلع لوصحلا سانلا .ةعاس  1.5مونلا ةلطعلا لالخ
.ءاملا نم بوك ىلع لوصحلاو اليل تابيردتلا مايقلا

لالخ( ةقيفر ،ةشدرد جاوزألاو ،ةباتك ،ةءارقو ،ةالصلاو ،لصي ام ىلع لصحت ال يتلا كلت
) ، ...لمحلا يف لضفأ ءاخرتسا رثكأ سانلا مونلا ةلطعلا

ةليل  TIME -نيرامت
ىلع( لصي ام ىلع لصحت نأ بجي .امهنيب ام يف لصاف عم ماني  2كانه نوكي نأ يعيبطلا نمو
له .ءاملا ضعب برشو ،ريرسلا ةفاح ىلع ماصتعا ةدوعلا ىلع ) ،ضاحرملا ىلإ باهذلل لاثملا ليبس
فتكلا ةفاح نيتبكرلاو ريرسلا ىلع سولجلا ءانثأ نيرامتلا عيمج متت( ةيلاتلا نيرامتلا
.ةفلتخم ةسرامم مايقلا ظقيتسأ تنك ةرم لك يف ) .ةدعابتم

جراخلاو لخادلا ةفاحصلا دي .كيتبكر جراخ دض كيدي * ليخنلا عض :نيرمتلا 1
ناوث  7دقع ،نيتبكرلا
،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .فتكلاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوتلا رعشت تنك(
 .نيابتلا مادختسا تاضبقلا * .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو

لخادلاو جراخلا طغضا تاضبقلا .نيتبكرلا لخاد ىلع اهعضو * لعج تاضبقلا :نيرمتلا 2
ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ةدعملاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقع ،نيتبكرلا
مادختسا ةقش ليخنلا * .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن
 .نيابتلا
ينث -ىتح ىرسيلا ديلا ربانع ردصلا هرودب ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا :نيرمتلا 3
.عباصألا ءانحنالا لفسأ ىنميلا ديلا لوحتت ،عباصألا
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يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،سكاعملا هاجتالا يف دي بحس نآلا .قيض قيشعتلا عباصأ
مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ردصلاو نيعارذلاو عباصألا
.ديج لكشب

ينث -ىتح ىرسيلا ديلا ربانع ردصلا هرودب ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا :نيرمتلا 3
دي بحس نآلا .قيض قيشعتلا عباصأ .عباصألا ءانحنالا لفسأ ىنميلا ديلا لوحتت ،عباصألا
،ءاخرتسالا ) .ردصلاو نيعارذلاو عباصألا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،سكاعملا هاجتالا يف
.ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن ذخأتو

ديلا ليوحتو ،ربانعلا -ىتح ةيحان هرودب مقي ردصلا ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا :نيرمتلا 4
ةحوتفم دي ةفاحصلا تقولا سفن يف لفسأل طغضاو دي يف ةضبق ناكم .ةضبق يف ىنميلا
قنعلاو نيعارذلاو نيديلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقع ،سكاعملا هاجتالا .ناوث  7دقع ،ادوعص
.رركي ال .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا نم ةفشرو اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ردصلاو

ينحني ليملا .نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو :ةسرامم لك ىلإ نيرمتلا اذه ةفاضإ رتوتلا ةدوع عم سانلا
يف رتوتلا رعشأ تنك( نيتبكرلا عم لاصتالا دقفت نأ نود مامألا ىلإ ةرخص مث ءارولا ىلإ سأرلا
لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ، 7repeats،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ةدعملاو رهظلاو نيعارذلا
.ديج

تقو تابيردتلا نم  1مايقلل له .راهنلا لالخ اريثك نوسلجي نيذلا سانلا !ةظوحلم
.ةعاس  2لك بوانتلاب-ليللا

!حلاص هيقبي !كمسج اهنا
.مونلل ءاقلتسالا لبق نايساسأ ناطرش كانه
بجي طيشنت حيرملا مونلا ىلع لوصحلل .ليللا نوكي نأ يغبني ،ةملظم نوكت نأ يغبنيو
بجي "رياش" هنم دب ال رمأ يجراخلاو يلخادلا جيجضلا بايغ .نكمم مالظلاو مونلا ةفرغ نوكت نأ
.لاوجتلا رظح ةليل" ذيفنت

لبق هلك مسجلا لسغو نانسألا ةاشرف .ةيضاملا ةيذغت ذنم ةعاس  1لقتنت نأ بجي
.ةالصلا ،مونلا" ةدابع .ريرسلا ىلإ باهذلا

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص ماني
ةيامح يل انأ امدنع يل ةيامح لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
رشلاو ةقلقملا راكفألا نم افعض رثكألا
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طيشنت ةداعإو حارجلا ديمضتو ،احيرم نوكي نأ يل اوحمسا
ركذأ نأ يل اوحمساو مونلاو يمالحأ لطعي قلقلا عدت ال مونلا
ةيرشبلا ريخو  1GODدجملل ةولح مالحأ طقف
!مونلا ىلإ باهذلا لبق ةالصلا هذه مدختستو

اهتيفصت تمت يتلا هايملا نم  0.2lةئيلم )كيتسالبلا ال( جاجزلا نم برشلا كيدل له

جاجزلا عضو شارفلا ىلإ باهذلا لبق ةليل لك .ريرسلا ةلواط لك ىلع )ةفاضإب ءيش ال(
دوجو دنعو ضاحرملا راز دعب ةرم لك يف ليللا لالخ بارشلا !ةظوحلم .ريرسلا ةلواط ىلع
.حابصلا يف ظاقيتسالا دنع بارشلا ةيقبو ،قلحلا يف فافج

يباريث( ةيبشعلا وهط ىلع يوتحت )يجوزلالل طقف  (1يجاجز ءاع  1 GOLDTONEاهيدل
! ةيبناجلا ريرسلا ةلواط ىلع ةذفان )ةحئار

:مونلا نم تاعاس  7دعب حابصلا يف
ةدابعلاو" )سإ يإ سإ  (Exerci-حلاص-يليد' له ،ضاحرملا لقتنا ،ىفصملا ءاملا نم اسأك اهلو ،لصي ام ىلع لوصحلا
كيدل نآلا ".ططخم" نم ققحت .يسبالم يدترأ ،راطفإلا ةبجو لوانتو نيديلاو هجولا لسغو "،ةالصلا-يليد'
.براجت ةايحلالل دادعتسا

.نيمدقلا ةيامحو نيعو ،سأرلاو ةيقاولا سبالملاو باهذلا قلطلا ءاوهلا يف ءادترا امدنع

ماقت .لوبقم ريغ رمأ باوجتسالا ةادأك بيذعتلا !بيذعتلا وه بجح مونلا
 R7ةسنآلا :ةيلوؤسملا بيذعتلاب
مداخ !عمتجملا قح نمف ! )لاوجتلا رظح ةليل( ليللا يف يجراخلا جيجضلا نم بلطلا بايغ
! )شارفلا رايعم( : CGNAs BS-1مادختسالا نايدراجلا

لوجتلا رظح NIGHT -
غامدلا ةردق رشبلا مادختسا ةءاسإ .ةيليل نوكيل ناسنإلا مسج ميمصت متي مل
اليل ةجاح كانهو .ةديج ةحصل ةديفم تسيل ةايحلا هذه .ةيليل ةايح بولسأ قلخ ىلع
.ةديج ةحص لجأ نم لوجتلا رظح

.يمازلإ )ةعاسلا  Pagan-ةعاس ، 24تاعاس  (22- 6تاعاس  14-21لاوجتلا رظح ةليل ةعاس A 7
ةيامحو ،ثولتلا نم دحلاو ،ةقاطلا كلاهتسلاا اهئوشن ضافخناو ،ةديج ةحص لجأ نم
.برضلا عيجشتو ،ةموكحلل ةفلكتلا نم دحلاو ،ةميرجلا يف ضافخنا .ةيربلا ةايحلا
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ةقاط ال .ئراوطلا تالاح يف ةيصخشلا ايندلا ىنثتسي )قلغم ءيش لك( دحأ ال لامعأ
متي ةماعلا رابخألا ةيعاذإ ةطحم  1حمسي !ةئفدتلا وأ ئراوطلا تالاح يف الإ همادختسال
وه ةئزجتلا رجات وأ ،بتاكملاو ،عينصتلا ال !ةلابق ىرخألا هيفرتلا لئاسو عيمج ليغشت
!ةقاطلا مادختسا وأ ليغشتل
.ديدشلا سقطلا يف )ءوضلا ناتسف( ديربتلاو )ائفاد سابللا( لزانملا ةئفدتلا مادختسا نكمي

. Aيلحملا لئوملاو يرشبلا مسجلل اديج اهنوكل .ايمازلإ نوكي نأ بجي لاوجتلا رظح ةليل
ريرمت متي  R1ةسنآلا رياش ليهأت ةداعإ لالخ نم ،يليللا لوجتلا رظح ضرفي رياش
 R3ةسنآلا تاظفاحملا ليهأت ةداعإ ىلإ مارجإلا يداتعم

!!

 SAVEPLANETEARTHل لوجتلا رظح ليللا
.ءاقبلا لجأ نم خانملا ةيامح

،ةفيلألا تاناويحلاو ،تاناويحلاو ،ناسنإلا مسج ةيامحل خانملا ةيامح ىلإ ةجاح كانه
راعسأب ةيحصو ةيقاو ةلوقعم راعسأب سبالملا :خانملا ةيامح .ءاذغلا نشكودوب
!نمآ ىوأم ةلوقعم

سبالم .ثولتلاو ضرملاو خانملا نم ناسنإلا مسج ةيامحل ةجاح كانهو ةيقاو سبالم
راعسأبو )ةيوجلا لاوحالا ءوس دض ةيامح( ةديفم  COM- fortable،نوكي نأ بجي ةيقاو
.ةلوقعم
!ةيذحألاو براوجلاو سبالملاو سأرلا ءاطغ نم ةيقاو سبالم نوكتي
افالكالاب .ةذوخو ،نيعلا ةيامحو ،حاشو، K-ةريغص ةعبق ،ةعنقأ ةيامح نوكتت سيئر
ال( فوصلاو نطقلا وأ فوصلا نم كوبحم انأ حاشو) ، K-ةريغص ةعبق(
)ةيعانطصالا فايلألا

.طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي .جزم
لا .ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يطعت ةذوخ ةيامحو نيعلا ةيامح
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لتكو ،ةمواقم  hig- HLYشدخ ،رسكلل ةلباق ريغ ،اطوبهو يلاوتلا ىلع ىتحو ةينحنم ةيبناج وه عانق
جهو ليدعت ،ريفعت ىتح سيلو ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا

نيعلا .ةبقرلا ةيماحك دولجلا رهظلا اهيدل ةذوخ ) .قمغأ  /فخأ ،فخأ  /قمغأ(
.جراخ امئاد سبلي سأرلا ةيامحو
ءازجأ .ثولتلاو ضرملاو خانملا نم ناسنإلا مسج ةيامحل ةجاح كانهو ةيقاو سبالم
سبالملا .نيمدقلاو دلجلاو ةيقاو سبالم اهيمحت يتلا ةيسيئرلا مسجلا
.ةيلابلا جراخ امئاد ةيقاولا

وأ ،فوصلا ،نطقلا ،ناتكلا نم ةعونصم ةعطق  2وأ )ةرايسلا كرحم ءاطغ عم( فطعملا  :ةيقاو سبالم
،قنعلا تريش يت اهل نوكي نأ امإ .طمنلا  /نول يأ )ةيعانطصالا فايلألا ال( فوصلا  /نطقلا نم جيزم
نيقاسلاو نيعارذلا * ) .ليلد عورشم( نيلحاكلاو نيمصعملا دنع قلغي نيقاسلاو نيعارذلا * خفتنم
ةرشبلل خانملا يف مكحتلا قلخي ءاوهلا لخاد اضيأ ةيرحب كرحتلا نم لصافملا ةبكرلا  /عوكلا حمست خفتنم
.مسجلاو

نطقلاو ،ريرحلاو ،ةيتابنلا فايلألا ،تاناويحلا دولج :ةيعيبطلا فايلألا نم سبالملا متي
فايلأ جاتنإ .سمللا ناسنإلا دلج سبالملل ةيعانطصا فايلأ مدختست ال .فوصلا وأ
.سبالملا تاياغل ةيعانطصا

ةلوقعم راعسأبو ،ةيلمعلا ةيحانلا نم ،دمألا ةليوطو ،ةحيرم ريغ ةيقاو سبالم

ريغ ،ريصقلا ىدملا ىلع ،ةيقاو سبالم اهيف غلابم يه )ممصم ةيمست( ةضوملا
!لوبقم ريغ  ..يلمع

لحاوكلاو مدقلا عباصأو ،دلجلا .عرقيو خانملا نم ةيامحلل ةجاحب مدق
ةيامح ءادترا امئاد .ةيذحألاو براوجلا نم مدقلا ةيامح نوكتت .رطخلل ةضرعم
.جراخ رماغت امدنع مدقلا
يأ نول يأ )ةيبيكرتلا داوملا يأ( فوصلاو نطقلا نم جيزم وهو ،فوصلا ،نطقلا نم براوج ةعونصم
.نيلحاكلا قوفو  7cmىلإ لصت مادقأ براوجلا لمشي نأ يغبنيو .طمن

يلخادلا ةمعانلا دولجلاو ،يولعلا ةيقاو دولجلا اهل ديهمتلاب
 7cmىتح نيمدقلا ةيامح ةيذحأ .طاطملا وأ دلجلا نطاب )ةيبيكرتلا داوملا يأ(
.مهل نايلغلا مدق ةرارحلا تاجرد عافترا عم ةيعانطصالا ةيذحألا .نيلحاكلا قوفو
.يشملا كنكمي ال
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نم ةعونصم تازافق !ةجاحلا بسح اهؤادترا متي )تازافق( ديلا ةيامح
داوملا يأ( فوصلاو نطقلا نم جيزم وهو ،فوصلاو نطقلاو دولجلا
.طمن يأ نول يأ )ةيبيكرتلا
:نع اهسفنب ىأنت

ةيمست اهيف غلابم يه .ةورثلا يرصنعلا لصفلا ةيوبخن ءزج يه ممصم ةيمست
نيجاتحملا دهاجملا  snub-جنب نم اديج سرطغتملال عنص .ةرخسلا اهجتنت يتلا .ممصم
.هذه ءادترا نأ سانلا بنجت .ءارقفلاو

رجاتم !ممصم ةيمستلا ثيح نيذلا سانلا !ممصم ةيمست
غلابم كيتورب !ممصم ةيمست نوعيبي نيذلا ةئزجتلا
تلعج !يلمع ريغ فولأملا نم ةيقاو سبالم ! TIVEسبالملا
ىوأم الب سانلا نوش ،راعلا ! artificial-فايلألا نم ةيقاو سبالم
عقو دقو ،اهب لسغ سبالملا ةرظن كيدل نوعفدي مهنا ارخاس
.مهسوفن يف تاحتفو دصق نع

لوبقم ريغ
:سابللا هفات

.هفات مهنأ نوفرعي هفات سانلا عد
ةيعانطصالا سبالملا جاتنإ ءاهنإ .ةيذحألاو ةيعانطصالا سبالملا بنجت
 R6 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا جتنم ةعورشملا ريغ ةيبيكرتلا .ةيذحألاو

!جراخ ةيقاولا سبالملا كمسج مادختسا ةيامح
ةموكحلا ! )ساه (  hygienicaffordablesecureىوأملا يف قحلا ارظن  1 GODمهيدل رشبلا
اهناكس ديوزتل بجاو اهيدل
" يريش ' ىوأملا ريفوت متي !عيمجلا لوانتم يف نمآ ىوأم ةيحص عم
!! ةيسيئرلا ةحفصلا .طيطختلا رياش نم ءزج ) .ةيلحم ةموكح(

ىوأملاو ضرألا رحلا كلمتلا لك نمآ ىوأم ةلوقعم راعسأب ةيحصلا ديوزتل يريشل
عم ةيكلملا لقن ياو يت يب  Em-لغش .اهيلإ اهلقن متي )صاخ ةكولمملا( يلحملا
 1طقف ةجاحلا عم مون ةفرغ ةددعتم لزانم .راظتنالا مئاوق ىلع رسألاو نيدرشملا
1ل عمتجملل يداعملا كولسلا لوبقملا ريغ نم .نيرخآلا نيلتحملا يف ذخأتل لتحملا
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.مون ةفرغ  1نم رثكأ هل صخش

 ornamen-،لتلا ةقيدح رورغلا فاطملا ةياهن يف .ةماقإلا نكامأ راجئتسا نع ةرابع  :ساه ' لكلا
ريفوت متي ةعومجم .عمتجملا  cluster-نكس لكل اهتاذب ةمئاق لزانملا لادبتسا متي
'.يريش' لبق نم رجأتسملا نكسلا
 1ىوتسم  +نيرجأتسملا ةيجاجزلا تويبلا نم تايوتسم  3ةيدوقنعلا ةماقإلا نكامأ عيمج

ومنت نأ نكمي نيرجأتسملا( ةقيدح ةيجاجزلا تويبلا  2،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،ضرألا ىوتسم
 (3ةرسألا ةدحو ) ،ناتفرغ( نيجوز تادحوو )ةفرغلا  (1ةدحاو تادحو ةيدوقنعلا ةماقإلا نوكتت ) .تاتابنلا
.قيبطت )رمعلاو يلئاعلا عضولا( ةيمازلإ  guide-طوطخ  ..) .فرغ

نم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا نم  14٪يعوبسألا راجيإلا .ةماقإلا نكامأ راجئتسا نع ةرابع  :ساه ' لكلا
ىلع .نيرجأتسملا نم كرتشم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا نم  14٪راجيإلا نيرجأتسملا نم ديدعلا .رجأتسملا
 $راجئتسا ،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا  $ 14. $ 1000راجئتسا ،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا  $ 100لاثملا ليبس
140.

ىصقألا دحلا )عفد مث( ) /رح( يمويلا ىندألا دحلا عم هايملاو ءابرهكلا تادادمإ يزيلكنإ ناصح
،تايافنلاو ،هيفرتلاو ،ةنايصو ،عمتجملا ليسغلا ديروت اضيا يريش .مادختسالا عطق
.يحصلا فرصلا ةلازإو

نكامأل نم رف ةرباعلا  63لا نس يف .عمتجملا ةشيعملا ةفرغ  1ىلإ دحاو رجأتسم قحي
سفن عمتجملا ضيحارملا ىلع لمنلا تامادختسا ةفرغ  1ةدحاو رشع ) .يمازلإ( دعاقتلا ةماقإلا
.مامحلا  /ليسغلا يضرألا قباطلا يف .شد قفرم  /ىوتسملا

.شد  /ضاحرمو خبطم  /مونلا  /ةشيعملا :فرغلا  2نيرجأتسملا )يه  (1 HE، 1ناجوز
.يضرألا قباطلا يف مامح  /ليسغلا ةصح
،ةدحاو حبصي ناجوز .لافطألا لصي امدنع ةرسألا ةدحو ىلإ )يمازلإ( لقن
.ةدحاو ةدحو ىلإ )يمازلإ( تاليوحتلاو
ةصح ) .شد  /ضاحرمو خبطم  /مونلا  /ةشيعملا( فرغ  2ىلع ةرسألا نيرجأتسملا
لفط رخآ دعب .لافطألا لكل  2ةفرغ  + 1يلفسلا ىوتسملا يف مامح  /ليسغلا
.ةشيعملا نيجوزل )يمازلإ( نيجوزلا لقن ) .يمازلإ  18نس لبق( جراخ كرحتي
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بالكلا ،مررت ،كمسلا ضوح :ةريغصلا حمست ةيدوقنعلا لزانم
يأ ،ةنجادلا تاناويحلاو ةيربلا ةايحلاو ططقلا حمست ال .ةريغصلا
اديدهت لكشت يتلا تاقولخملا .ةيبرت ال ،ريغص بلك نم ربكأ ءيش
.نكسلاو نيرجأتسملل

ئجالملا يف شيعيو ،ةيسنجلاو ةيدسجلاو ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ نم نيرجأتسملا !ةظوحلم
.ةعطاقم ةموكح اهرفوت يتلا ةصاخلا
ومنتو هنم أدبت يذلا عقوملا !ناسنإلا تاجايتحا عيمج يفوتسي يفئاطلا ةيدوقنعلا نكسلا يريش
.ةلئاع

!كلزنم .ناكسإلا ةيدوقنعلا ةيدلبلا معد
!كعمتجم
.ةديج ةحصل ةفاظنلا ديج
رهظملا عم ةبترمو ةفيظن أدبي .ةبترمو ةفيظن اهنوك عم ةديجلا ةفاظنلا أدبت
ىلع اضيأ قبطني ةبترمو ةفيظن .لمعلاو ةساردلاو لزنملا ىلع قبطني ،يصخشلا
.لالدتسالاو ريكفتلا
ةرايز لك دعب نيديلا لسغ .ةفاظنلا" يمويلا نيتورلا'  Aنمضتي
نانسألا ةاشرف .ةعضر لك لبق هجولا لسغ .ةعضر لك لبقو ضاحرملا
لقألا ىلع نيترم قلح . HEريرسلا ىلإ باهذلا لبق هلك مسجلا لسغو
روضح نايدراجلا مداخ .عوبسألا يف ةدحاو ةرم رعشلا لسغ .عوبسأ لك
مسجلا اهلسغو ،طشمم رعش ،لوقصملا نانسأ( ةفيظن تاعمجتلا
سأرلا نم( قينأ داتعلاو ،ةفيظن ءادتراو  (HE) ،هجولا رعش قلح ) ،هلك
) .نيمدقلا صمخأل

.ريرسلا لعج ايدسج ةرداق ةرسألا دارفأ نم درف لك حابصلا يف ظاقيتسالا دعب
نأ تقولا ناح دقل .مويلا حابص ةفاظنلا لامكتسا .ةيفيك لافطألا ميلعت ءابآلا
مزتعت صخشلا دعتست )لبق ءاسم( تعض دادعتسا ىلع عضوو ،يسبالم يدترأ
تفصو ةئبعت ةداعإ لبق تسيفكيرب نيزخت ةيواح لك فيظنت متي .ءادترا
تايواح ىلإ ةدوعلا .ةفيظن ماعطلا لوانت ةقطنم تسيفكيرب دعب ) .خيراتلا ءلمو ،ىوتحملا(
ءدبل دادعتسا ىلع نآلا وه صخشلاو .ضوحلا يف يناوألا عضو متي ،ةرذق تايواح .نيزختلا
) .يعوطتلا لمعلا ،ةسردملا ،لمعلا ،لزنملا(  DAILLYنهتابجاو
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ءلم اضيأ ةيئاذغلا داوملا تايواح نوكي .ىوتحملا ةيمستلا اهيدل تايواحلا عيمج
تايواحلا نيزخت متي )مسلاو ،مسلا( ريطخ .ةنمآو ةقدب تايواحلا نيزخت .خيراتلا
) .ءفك ريغ تابثإو لفط( نمآ لكشب
ىضوف )بعللاو تاودألاو يناوألا( ةلمعتسملا ريغ داوملا كرتت ال
.لمعلا ةقطنمو ،ةملكلاو ،ثاثألا ىتح

)ىمسملا( قينأ نيزخت يف اهعضو داوملا طاقتلا مادختسا دعب
لهسلا نم مه مث .ناكملا سفن يف امود وه تاودألا نيزخت .
.ىلع روثعلا

ةمزح .يلاتلا مويلا ءادترال ططخت تنك داتعلاو طيطختو دادعإ .ريرسلا ىلإ باهذلا لبق
.حابصلا يف جورخلا دنع لوط ىلع اهذاختا مزتعي يتلا دونبلا عم سايكأ يأ

) ، Mكب صاخلا  resparatoryماظنل ديج( تسوأ د :للقي .ةبترمو ةفيظن كطيحم ظفح
)تاسوريفلاو ميثارجلاو ايريتكبلا(  icroنئاك
سماخلا ،يدلجلا حفطلاو ،تاباهتلالا لقأ )تاعسل ،تاقريلا ،تاغدل(  nsectsانأ ،تايفولاو ىودعلا لقأ
يشفت لقأو ،ةقيقدلا تانئاكلا راشتنا ،ثور لقأو ) ،ريصارصلاو نارئفلاو ناذرجلا( نيمرا
.نوعاطلا

ضرم ىلع لوصحلا يف كتصرف نم ديزي يوق رهطم وأ ضييبتلا داوم مادختسا
:ةيعيبطلا حطس فظنم مادختسا .نمزملا يوئرلا دادسنالا
تيزلا نم تارطق عضب ةفاضإ ،ضيبألا لخلا نم بوك ، 1/2ادوصلا تانوبركيب بوك ، 1جزم
.حلملا نم ةريبك ةقعلم ةفاضإ ىوقأ اهنأ الا جاتحت .يرطعلا

 desease.رشتنت ال .صاخلا طبإلا يف سطعلا !سطعلا ىلإ جاتحت
.كلذ نم الدب فنألا كرف  fastes.ىودعلا لقني ليبقتلا .هافشلا ىلع ةلبق ال

.تازافقلا ءادترا تنك اذإ الإ !حفاصأ ال
راكفألاو ،ةفينع ،ةضيغبلا ،ةينانألا ،ةيقالخأ ريغ .ريكفتلا ىلع ةفاظنلا قبطني
!ةلءاسملا ىلإ يدؤي ةئيسلا راكفألا ذيفنت .اهبنجت بجي يتلا ةئيسلا راكفألا يه

ةيلحملا ! )تاباغلا قئارحو تاباغلاو لاغدألا( ربكأو ،قئارحلا نم ديزم .ءاوهلا ةيعونو خانملا ريغت ضفخنا
) ،موينارويلاو طفنلاو زاغلاو ،ةمامقلاو ،محفلا( تامدخ ) ،بشخلاو طفنلاو زاغلاو ثورلاو محفلا( يرشبلا
)طفنلاو زاغلاو محفلا( تالصاوملا

!سفنتلا ةيامح مادختسا يف رظنلا يف هل عمتجم !قارتحا
!هب ىصوم ) (RPEقلطلا ءاوهلا يف ةيسفنتلا ةيامحلا تادعم
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،ةيامحل  P2.ةعنقألا مدختستو .تائيزجلا نم ةيامح يف اهحاجن ىدم اهبتك يتلا  RPEفينصت متي
! )فاقيإ ىحللا قلحو( ةعنقأ ماكحإب اهبيكرت متي
باوبألا عيمج ءاقبإ  HEPA.حشرم ةادألا هذه مدختست !ءاوهلا ةيقنت ةزهجأ مادختسا لخادلا يف
.ةقلغم ذفاونلاو

قلخي هنأ .ةديدش ةيحص رطاخم قلخي اذهو !تايافنلاو ةمامقلا نم ريثكلا جتنت رشبلا
علسلا نم قوستلا نم دحلل سانلا .ءاذغلا تاعمتجملا ةلسلس يف لخدي يذلا ثولتلا
،ريبك دشح ثادحألا(  leisuretimeةطشنألا نم دحلاو-لفسأ مجح لزانملاو ريغ ةيساسألا
! ) mu-، ..اذك ،ةضايرلاو

متي !عمتجملل اديدهت لكشت نيصحت اوسيل نيذلا سانلا !يمازلإ Immunizaton
 R4ةسنآلا ،صفق يفو اهنأ مهنيصحت
.ناسنإلا قوقح نم عمتجملا ةجاح نامألاب رعشي
يف ظفح روعشلا يف قحلا مهيدل .مهنطو يف الإ رعشي نأ يف قحلا مهيدل سانلا
رظنا( ةحاتم »فنعلا نوش نايدراجلا مداخ" موهفم لعج يف ببسلا وه اذه .لمعلاو ةساردلا
 .رياش لك يف  implemen-ءاسكلال )CH7، 1Church

ةيرودو رطاخملا سراحلل ضفخنم عم لماعتلا سراحلا .سراحلا تامدخ ميدقت يزيلكنإ ناصح
كولسلا ةحفاكم اريرقت مدقيس سراحلا بجاو هليغشت فاقيإ وأ ،ىلع .ةطسوتملا تابجاولا
فوس  comm-.ةدحو ةمالسلاو ةحصلا اياضق يأ نع غالبإلاو )بيرختلاو ثولتلاو مئارجلا( يعامتجالا
طاقتلال ةيرودل هتطحم ءاعدتسا مث .مئارج اوبكتراو رظني رسك تاكاهتنال لاقتعا سراحلا
.هيلع ضبقلا

ةعاس  7ةيمازلإ لوجتلا رظح ةليل ميدقت يزيلكنإ ناصح
ضافخناو ،ةديج ةحص لجأ نم  (CG Klock) .ةعاس 14-21
ةايحلا ةيامحو ثولتلا نم لقأ اردقو ،ةقاطلا كالهتسا
،ةموكحلل ةفلكتلاو ،ةميرجلا يف ضافخنا .ةيربلا
.برضلا عيجشتو
.موجهلل ضرعتت امدنع مهناريج ةدعاسم ىلع سانلا

ءاملعو نيبرملا .لامعلا مهئالمز ةدعاسم لامع
.ضعبلا مهضعب ةدعاسم
.ةفينع ةيلاخ نوكت نأ وه رياش لك فده

تاكاهتنا نم ةظقي اهنوك لالخ نم .نوناقلا ذافنإ دعاستو ئراوطلا تامدخ لامع
دق مهنا .لمعلا نع فقوتلا وأ حئاوللاو نيناوق
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.ةدعاسملل طايتحالا  CEىمسي نأ نكمي .نييندملا لاقتعال لعجل كيدل

لك .ظفح رعشي نأ يف قحلا هيدل صخش لك .بجاو قح وه فينعلا لاخ عمتجم دوجو
مايقلا مدع .اهيلع  inflicktedفنعلا مهيدل نيذلا سانلا ةدعاسم بجاو هيدل صخش
!  R2ةسنآلا ،كلذب
فتهي( نوعجشي نيذلا سانلا !  R2ةسنآلا ،ةدهاشمو ،فنعلاب فنعلا نوحمسي نيذلا سانلا
قبطني اذه !  R3ةسنآلا ،لاقتعالا نم ةيامح فينعلا سانلاو ،فنعلاو ضيرحت ) ،ةدعاسم ،ىلع
!ةضايرلا لاصتالا ،لاتقلا ىلع اضيأ

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص ةميرجلا اياحض

 2. 4. 7.مويلا  -لايرلا ةركذم

نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1ةياصولا يصولا
ةدعاسم اياحضلا اياحض نم ملألاو ةاناعملا فيفختل لأسي
نأ كدعأ ضيوعتو ةميرجلا ىلع لوصحلا ةلادعلل ةميرجلا
يف رشلا اذه بقاعي ةميرج حرط اهل ةياهن ةبقاعم ةدعاسم
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةرخآلاو ةايحلا
!)يضارتفالا ميوقتلا  (CGةميرجلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ةيقبل فنعلل ةيلاوملا  pensityسرغ ةفينع طيحم .دعب اودلوي مل نيذلا عم فنعلا أدبي
،بضغلاو ،لوحكلا :تازفحم .فنع لامعا ىلا لوحتتل لغشم جاتحي فنعلا ىلإ ليملا .ةايحلا
لقعلاو ،لذلاو لهجلاو ةضايرلا ،حافكلاو ،ةضايرلاو لاصتالا ،نارقألل طغضلاو ،فوخلاو
ويديفلا ةفينع ،ةفينعلا ويديفلاو زازفتسالاو فطاعتلا ىلإ رقتفت ،رهوجلا ريغي
، ...باعلألاو

هنأ ملعت .ضعبلا اهضعب ايظفل ءيسي يبأو يمألل اهضرعت دعب اودلوي مل نيذلاو
مل نيذلاو .ةايحلا يف قحال تقو يف كلذ لعفن فوسو ،ةيظفل ةءاسإلل سأب ال
ةدالولا يثيدح . SHEيبأ لبق نم يدسجلا ىذالل ضرعتلا اماملل اهضرعت دعب اودلوي
ةدالولا يثيدح . HEةداعس لبق نم يدسجلا ءادتعالا لمحت ةايحلا يف قحال تقو يفو
 SHE.يذؤت نأ لوبقملا نم هنأ دقتعأو

.ةجطلبلاو ةنميهلا رخآلا ضعبلاو ،بيهرتو ،ةوقب لالغتسا
ةوتفلا يف .موجهلا ىلإ روطتت نأ نكمي  intimitationعم أدبي ةجطلبلا
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.ءاسعتلا ةنابجلا  individidualsعم اهسفن طيحت ام ةداع

 isthethreatفنع
لزنملا StopViolence startat
.شيجلا لبق نم اهتجلاعم متت )ءاضفلا ،ىرخأ ةعطاقم( يجراخ ديدهت

) Cيجولويب( ب )ةيوونلاو ةيرذلا(  A، Nمادختسا وأ كب ال شيجلا
بيذعتلا سيلو( ءانجسلا ذخأي  weapensةقعاصلا ةيركسعلا تامادختسالا .ةحلسألا )ةيئايميكلا داوملا(
.ءاضفلا  CGنوناقلا قبطيو مدختسي ! )لتقلاو

يهو !'  rmaceuticals Pha-مادختساب )ةيبناجلا راثآلاو ،نامدإ( ذاقنإ عمتجملا رعشي ال
نوش .عجتنملا جالعلا ةكراشم يه"  seprimitive. uticals Pharmace-نمثلا ةظهاب جالعلا
ةدسافلا ءافكأ ريغ مه .ةلديصلا طقف ضرفت يتلا ةيحصلا ةياعرلا نيسرامملا
.لهؤم ريغو مهئاطعإب ةبلاطم ".نولاجدلا"
نم للقيو ،ةيلاتلا نيرامتلاو يئاذغلا ماظنلا يلو ةروشملا ظفحلا كسمتلا !ةظوحلم
 80٪ +.ةبسنب ضارمألا

 3كانه .ةقاعإلا يوذ نم صخش لبق نم دده رعشي عمتجملا يف سانلا نم ريثك
 .ةيسنجلا ةقاعإلا ،ةيدسجلا ةقاعإلا ،ةيلقعلا ةقاعإلا :زجعلا نم لاكشأ

ةينهذ ةقاعإ
نيملعملا( ةنجل لبق نم مييقت متي ". ..ةيلقعلا ةقاعإلا" ،تامالع رهظت نأ ءاملعلا
ةقاعإلا عمجم( " ، 'MDQCىلإ ةرباعلا  ferredنم يناعت تدجو اذإ ) .ءابآلاو ءابطألاو
.لافطألا نم مهريغ ةيامحو مهسفنأ ةيامحل ) .رجحلا ةينهذلا

ةيدسج ةقاعإ
نيملعملا( ةنجل لبق نم مييقت متي . ..ةيدسجلا ةقاعإلا" ،تامالع رهظت نأ ءاملعلا
تاقاعإلا عمجم( " ، 'PDQCىلإ ةرباعلا  ferredنم يناعت تدجو اذإ ) .ءابآلاو ءابطألاو
.لافطألا نم مهريغ ةيامحو مهسفنأ ةيامحل ) .رجحلا ةيندبلا

يسنجلا زجعلا
نيب طلخلاو ،سنجلا سفن ،لفطلا شرحتلاب( "يسنجلا زجعلا" ،تامالع رهظت نأ ءاملعلا
متي يناعت تدجو اذإ ) .ءابآلاو ءابطألاو نيملعملا( ةنجل لبق نم مييقت متي ) .نيسنجلا
ةيسنجلا( " ، 'SDQCىلإ اهلقن
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.لافطألا نم مهريغ ةيامحو مهسفنأ ةيامحل ) .بكرملا رجحلا زجعلا

ةايحلا معد
دق  foresee-.ةرداق لبقتسملا يف وأ نآلا هلكأو ةريطش لعج ىلع رداق ريغ صخشلاو
رارقلا ذاختإ ةيلمع  1 GODلل كوفنإ يف بغرت
يأ نامرح .بارشلاو ماعطلاو جالعلا ضفر يف قحلا هيدل صخش لك ) .تم وا شع(
 R7 .ةسنآلا ،ةميرج ،بيذعتلا وه قحلا اذه صخش

يف امب ،ةياهنو ةيادب هل يئايزيفلا نوكلا يف ءيش لك نأ وه ميمصتلا هللا 1
ةلاطإ' سيل .ةاناعملل دح عضو يناسنإلا فطاعتلا بلاطم .مسجلا ناسنإلا كلذ
.ميمصتلا ةروصلا  1 GODعم لخادتتو رمعلا ةلاطإ عنطصم .ةايحلا" عنطصم

ايح نفد
حورلا ريرحتل طقف قرحلا ةجاح كانه تسيل .هنم دب ال رمأ قرحلا ،ايح نفدي نأ بنجتل
ةريطخلا ايريتكبلا ريمدت اهئوشن رانلا رهطي crema-و .ةيحص بابسأل اضيأ نكلو
رباقملا !ةظوحلم .مسجلا يف شيعت دق يتلا تايرطفلاو تارشحلا تاقريو تاسوريفلاو
.رباقملل يضارألا نم سلاجملا لمعت .ضرألل ةعيضم ،ةيحصلا رطاخملا يه

لتق ايتاذ
حور ،فيعض لقع دوجو ىلع ةمالع وه )راحتنالاو ميحرلا لتقلا( لتق ايتاذ
كانه ناك اذإ الإ لخدتلا مدعب نيرخآلا رشبلا .حورلل ةبرجت ةايحلا اهنإ .ةفيعض
ىلإ صخش ةدعاسم .ةمايقلا موي يف اذه عم لماعتلاو هللا . 1نيرخآلا ىلع ارطخ
يف ةبغر كانه نأ ةصتخملا ةمكحملا تلبق املاط ةلوبقم ريغ لتقلا تقح تاذلا
!ههنإ .بيذعتلا يه ةديدش ةاناعم .توملا
فطاعتلا ىلإ رقتفت اهنأ الإ .مهتاناعم نم تاناويحلا نوناعي رشبلا عضو !ةظوحلم
.مهب ةصاخ عونلا اذه عم

.ناسنإلا قوقح نم قح وه ةماركب ةايحلا ءاهنإ
تيوصت

ةيناثونان يف تيوصتلا لالخ نم ةيرحب ةبختنم ةموكح نومعدي سانأ كانه
ءاشنإو ةموكحلا ىلع ءاليتسالا نيفرطتملا ىلإ يدؤي دق نيتوصم ريغ electio-.
 2طقف معد" '  R7 .ةسنآلا ،ةاغطلا صفق ةلازإ متت ) .ةيسايس وأ يثارو( نايغطلا
) .يلحم( "يريش" و )يفير( " ةعطاقم ءايصوألا مداخ نوكلا "،ةموكحلا نم عاونأ
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