ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church

فنعلا موهفم ال
 SOLUTIONادبأ وه فنعلا

اديدهت اهنوك نع سانلا ليوحتل" ىعست " فنعلا موهفم " روتسدلا ةنايص مداخ
ريغ' يرجي !تاعادبإلا 1GODو لل فينعلا ريغ "مداخ" ىلإ .عمتجملاو نيرخآلل
.عمتجملاو ناريجلا ءاقدصأ لمشي لزنملا يف أدبي 'ةفينع

فنعلا ىلإ  ensity prop-لازت-يف ةفينع طيحم .دعب اودلوي مل نيذلا عم فنعلا أدبي
لوحكلا :تازفحم .فنع لامعا ىلا لوحتتل لغشم جاتحي فنعلا ىلإ ليملا .ةايحلا ةيقبل
ىلإ راقتفالاو لذلاو لهجلاو ةضايرلا-ةبراحمو ،فوخلاو  contact-،ةضايرلاو بضغلاو
ةفينع ،ةفينعلا ويديفلاو زازفتسالاو طغضلا ريظن ،ةدام رييغت لقعلاو ،فطاعتلا
، ...باعلألاو ويديفلا

ةءاسإلل سأب ال هنأ ملعت .ضعبلا اهضعب ايظفل ءيسي يبأو امامل دعب اودلوي مل نيذلا اضرعتو
ضرعتلا اماملل اهضرعت دعب اودلوي مل نيذلاو .ةايحلا يف قحال تقو يف كلذ لعفت فوسو ةيظفل
نم يدسجلا ءادتعالا لمحت ةايحلا يف قحال تقو يفو ،ديدجلا دولوملا . SHEيبأ لبق نم يدسجلا ىذالل
اهضرعت دعب اودلوي مل نيذلاو  SHE.يذؤت نأ لوبقملا نم هنأ دقتعأو ديدجلا دولوملا ةداعس .ةداعس لبق
اياضق انيدل نوكتس ديدجلا دولوملا اذه .رييغت رابتعالا داوم مادختساب نيخدتلاو ،برشلا اماملل
.ةنمدم حبصت نأ ادج حجرملاو ةحصلا

ةباصع داوملا لقعلاو ،لوحكلا ىلع اهفشك متي ملو دعب دلوي مل يذلا دولوملا نامض
ةجاح قيقحتل .فنعلا عنمل ةمهاسم لضفأ وه .ةيظفللا ةءاسإلا وأ /و ةيدسجلاو alte-
اذه تاهمألاو ءابآلا ةيعوت ىلا

.عون يأ نم يطاعتو نامدإلا بنجتل )ةمومألاو ةوبألا ءانثأو لبق(
ةبساحم سيلو عم شيعي عمتجم
!'لتق ' فوس ".فنعلا"
صخش لتقم نع رفسأ امم

ةناهإو رشبلا عيمجل اديدهت لكشي
!!!  1GODل

يف قحلا اهيدل سيل ةموكحلا ،ةمظنم ،صخش
!لتق
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دعب اودلوي مل نيذلا
.لمحلا يف نوشيعي نيذلا دعب دلوي مل يذلا ناسنإلا أدبي

تاناويحلا عم  SHEضيبلا تادنسلا امدنع وه لمحلا
لثم هللا اهنوك ىلإ برقأ ناسنإلا وه ادبأ .ةداعس ةيونملا
.قلخلا ةزجعم .ةظحللا هذه يف كلذ

 1GODةنيهمو  human-عون ،دعب اودلوي مل نيذلا دض فنعلا له .دعب اودلوي مل نيذلا دض فنعلا
 / R4ةسنآلا :دمعتملا ىذألا  / R3ةسنآلا :يضرع حرج .ةميرج دعب اودلوي مل نيذلا دحأ ءاذيإ .

لتقلا  / R5ةسنآلا :أطخلا لتقلا .ةميرج دعب اودلوي مل نيذلا لتقم نع رفسأ امم
:لمح )طابحإ( ءاهنإ ىلإ ىدأ امم "ذيفنت" وه دمعلا
) .مرجم( يعرش ريغ & )يقالخأ ريغ نوناقلا( ةقدصم :ضاهجإلا نم عاونأ  2كانه  / R7ةسنآلا

يقالخألا نوناقلا قلخل يسايس .دعب اودلوي مل نيذلا حبذ )يقالخأ ريغ نوناقلا( ةقدصم
ةلتق( نيلواقملاو ةيصخشلا  priv-ةيبطلا لكأيو )ةاضقلا( ةماعلا ةرادإلا . ،هثوكم
 / R7ةسنآلا ':ةلتقلا' هذه لك مكاحيو .يقالخأ نوناق ذيفنت )نيروجأم

تامظنملاو صاخلا عاطقلا نم نيدقاعتملاو ،ةيبطلا ةيصخش .دساف مرجم ،نييعرشلا ريغ
 / R7ةسنآلا :هذه لك مكاحيو .دعب دلوي مل يذلا ناسنإلا ىلع حبذ دارفألاو

؟ينلتقت اذامل يمأ
!كبحأو شيعت نأ تدرأ
 :لعف بجي
.تادايع ،ضاهجإلا" قالغإ
.نيناوقلا يعجر رثأب ىلإ جاتحت دق !  / R7ةسنآلا ،نيفظوملاو يلغشمو باحصأ ةاضاقم
!ليهأتلا ةداعإ بورهلا بجي بنذم ال
.يقالخأ ريغ نوناقلا ءاغلإ مت !يهتني ضاهجإلا )يقالخأ ريغ نوناقلا( ةقدصم

 / R7ةسنآلا ءاضعالا لصحي اهنا عيمجو ضاهجإلا لادبتسا حمسي وأ قلخي نأ ةموكح يأو
!

!ةرخآلاو ةايحلا يف ضهجملا ةبساحم  1GODبلطي !ىلص

ضهجملا >نوش >راعلا
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 (NOمهلافطأل قوقحلا عيمج دقفت اهنأ .ةحلاص ريغ تاهمأ نه .ضهجملا تاهمأ
) .لاصتالا

!!!!!!! ضهجملا نم لافطألا ةيامح
ضاهجإلا ىلإ حماستلا ZERO
CHILD
عفص .ةحلاصلا ةوبألا يه مألا ةحوتفملا ديلاب ةعفص . Aلفطلاو ،اماع  14ىلإ ديلولا
 / R2ةسنآلا .فنعلا وهو نيدلاولا ريغ لبق نم
حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا  / R3.ةسنآلا ،فنعلا وه نيرخآلا وأ نيدلاولا لبق نم لفطلا برض
) ،سفنلا نع عافدلا سيلو( ءادتعا وه لفطلا ىلع )..

ةسنآلا ،ةريطخ ةميرج وه لفط عم جوازتلا  / R5.ةسنآلا ،لفط شرحتلاب  / R4.ةسنآلا
/ R7.
:سفنلا نع عافد  / R5ةسنآلا :أطخلا لتقلا .ةميرج وه لفطلا لتق
 / R7ةسنآلا ) :ذيفنت( ططخملا لتقلاو ،دمعلا  / R3ةسنآلا
ةفيلألا تاناويحلا بحاص مهتاو ،رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع لفطلا بصي
فالتإ متي ،مكاحيو .رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع لفط لتقم  / R3ةسنآلا
قيرط نع لفطلا بصي  / R4ةسنآلا ةفيلألا تاناويحلا بحاص ةفيلألا تاناويحلا
تاناويحلا بحاص دض ءارجإ يأ ذختي ملو .لفطلا خيبوتو ،زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا
تاناويحلا ريمدت متي .زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع لفط لتقم .ةفيلألا
.كلام ةاضاقم متي ال ،ةفيلألا

بحاص مكاحي .رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا نم لفطلا بصي
.رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا نم لفط لتقو  / R3ةسنآلا ،ناويحلا
لفطلا بصي  / R4ةسنآلا ،ترمد بحاص ةنجادلا تاناويحلا مكاحيو
يأ ذختي ملو .لفطلا خيبوتو ،زازفتسا يلزنملا ناويحلا لبق نم
ةنجادلا تاناويحلا نم لفط لتقو .يلزنملا ناويحلا بحاص دض ءارجإ
.كلام ةاضاقم متي مل ةنجادلا تاناويحلا ريمدت متي .زازفتسا

راثأ .ناويحلا فالتإ متي .لافطألا لتقي وأ رربم ريغ ةيربلا تاناويحلا يذؤي
تاناويحلا حامسلا وه .لفطلا خيبوتو .لفطلا يذؤي ةيربلا تاناويحلا
تاناويحلا ريمدت متي .لافطألا لتقي يرب ناويح راثأ .بهذت ةيربلا
.ةيربلا
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ءابآلاو ،لفطلا خيبوتو ) :بيرختلاو لتقلاو ءادتعالا( فنعلا مزتلت تاونس ) (0-7لفط
 .لماكلا ضيوعتلا ءابآلا عفدي .كلذ فيقثتب نيملعملاو

:فنعلا مزتلت تاونس ) ( 8-14لفطلا
 MS / R1) .سفنلا نع عافدلا (  / R3ةسنآلا و ،ىذألا نورخآ

ةباصا ) MS / R2سفنلا نع عافدلا (  / R4ةسنآلا ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا ءىسي
 / R5.ةسنآلا ) ،بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل
 / R2 .ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ىذألا ةفيلألا تاناويحلا
،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختساب كلذو ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا يذؤي
 / R4 .ةسنآلا )بيذعتلاو راركت( قوتيلل ةيلاوملا بصي  / R3 .ةسنآلا ) ..حالس
 MS / R4) .سفنلا نع عافدلا ،ثداح (  / R7ةسنآلا و ،لتق رخآلا ضعبلا
سفنلاو ،ثداح (  / R5ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،لتق ةفيلألا تاناويحلا

 MS / R3) .عافدلا

عفد ءابآلا (  / R4ةسنآلا ) ،بيرختلا( ماسجألا دض فنعلا

) .تاضيوعت
.قبطني  R1-7باحر رياش ةقهارملا نس يف !ةظوحلم

هيفرتلا لئاسو نم اهريغو ،ةيضايرلا ةبراحمو ،لاصتالا ةضايرلا( فنعلا ةدهاشمل لفطلا حمسي
كراشي  / R2.ةسنآلا ،فنعلا مكاحي ةدهاشمل لفطلا حمسي يذلا صخشلا ) ..ةفينعلا ويديفلاو فينعلا
باعلألا نم اهريغ وأ /و ةفينعلا ويديفلا ليغشتو ةضايرلا حافكلاو ،لاصتالا ةضايرلا يف لفطلا
 /ةسنآلا فنعلا ىلع لصحي بعللا وأ /و ةكراشملل لفط حمسي يذلا صخشلا .ةفينعلا

ةبعل مادختسا ةيفيك راهظإ وأ /و يطعي صخش .ةيقيقح وأ ةبعل ،ةحلسأ لفطلا ىطعي R3.
،يقيقحلا حالسلا مادختسا ةيفيك راهظإ وأ /و يطعي صخشلا  / R4.ةسنآلا مهتمكاحمو ،حالسلا
 / R7.ةسنآلا مهتمكاحمو

نم عمتجملا يف لفط لك ةيامحل يقالخألاو يندملا بجاو ةعامجلا يف وضع لك
!'فنعلا'

بابش
دحأ لبق نم ةحوتفملا ديلاب ةعفص . Aةنس  18ىلإ  15ةداعسو ،ةنس  17ىلإ  SHE 15بابشلا
 / R2ةسنآلا .فنعلا وه مألا ريغ لبق نم عفص .ةحلاصلا ةوبألا يه نيدلاولا

،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا  / R3.ةسنآلا ،فنعلا نم مهريغ وأ ءابآلا لبق نم بابشلا برض
نم شرحتلاب  / R4.ةسنآلا ) ،سفنلا نع عافدلا ،ادع ام( ءادتعا وه بابشلا ىلع ) ..حالس
جوازت  / R4.ةسنآلا ةميرج وه بابشلا
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،ةميرجلا هذه ببسب لماوحلا ىلع لوصحلا  / R3. A SHEةسنآلا ،ةميرج وه بابشلا نيب
 / R5. A SHEةسنآلا ،ةميرج وه بابشلا عم رابكلا جوازتلا  / R4.ةسنآلا ،بابشلا ةلءاسملاو
 / R6.ةسنآلا ،رابكلا لصحيو ،ةميرجلا هذه ببسب لماوحلا ىلع لوصحلا

:سفنلا نع عافد  / R5ةسنآلا :أطخلا لتقلا .ةميرج وه بابشلا لتق
 / R7ةسنآلا ) :ذيفنت( ططخملا لتقلاو ،دمعلا  / R3ةسنآلا
ةفيلألا تاناويحلا بحاص مهتاو ،رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع بابشلا بصي
تاناويحلا ريمدت متي .رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع بابشلا لتقو  / R3ةسنآلا
ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع بابشلا بصي  / R4.ةسنآلا ،كلاملا مكاحي ةفيلألا
بحاص دض ءارجإ يأ ذختي ملو  / R1.ةسنآلا ربع بابشلا هميلعت ىقلتو ،زازفتسا
ريمدت متي .زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا قيرط نع بابشلا لتقو .ةفيلألا تاناويحلا
.كلام ةاضاقم متي مل ةفيلألا تاناويحلا

ناويحلا بحاص مكاحي .رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا نم بابشلا بصي
متي .رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا نم بابشلا لتقو  / R3.ةسنآلا ،يلزنملا
نع بابشلا بصي  / R4.ةسنآلا ،كلاملا مكاحي لفسأ ةنجادلا تاناويحلا عضو
 / R1.ةسنآلا ،بابشلل هميلعتو ،زازفتسا ةيلزنملا تاناويحلا قيرط

.كلاملاو يلزنملا ناويحلا دض ءارجإ يأ ذختي ملو
متي مكاحي ال .زازفتسا يلزنملا ناويحلا لالخ نم بابشلا لتقو
.كلاملا ىلإ يلحملا ناويحلا عضو
راثأ .ناويحلا فالتإ متي .بابشلا لتقي وأ رربم ريغ ةيربلا تاناويحلا يذؤي
ةيربلا تاناويحلا حامسلا وه .بابشلا خبوو .بابشلا رضي ةيربلا تاناويحلا
.لفسأ ىلإ ةيربلا تاناويحلا عضو متي .بابشلا لتقي يرب ناويح راثأ .بهذت

:فنعلا بابشلا بكتري
 MS / R1) .سفنلا نع عافدلا (  / R3ةسنآلا و ،ىذألا نورخآ

ةرتفل ةباصا ) MS / R2سفنلا نع عافدلا (  / R4ةسنآلا ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا ءىسي
 / R5.ةسنآلا ) ،بيذعتلاو راركت( ةليوط
 / R3 .ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ىذألا ةفيلألا تاناويحلا
،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختساب كلذو ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا يذؤي
 / R5 .ةسنآلا )بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل ةباصا  / R4 .ةسنآلا ) ..حالس
 MS / R4) .سفنلا نع عافدلا ،ثداح (  / R7ةسنآلا و ،لتق رخآلا ضعبلا
سفنلاو ،ثداح (  / R6ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،لتق ةفيلألا تاناويحلا

 MS / R3) .عافدلا

½ عفد ءابآلا (  / R5ةسنآلا ) ،بيرختلا( ماسجألا دض فنعلا
 ½) .نيرخآلا نيدي بابشلاو ضيوعتلا
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.قبطني  R1-7باحر ةعطاقم  /رياش ثادحألا !ةظوحلم
 ..) .ةفينعلا ويديفلا ،ةيضايرلا ةبراحمو ،لاصتالا ةضايرلا( فنعلا ةدهاشمل بابشلل حمسي الو
 /ةسنآلا فنعلا لصحي ةدهاشمل بابشلل حمسي يذلا صخشلا

وأ /و ةفينعلا ويديفلا ليغشتو ةضايرلا ةبراحمو ،لاصتالا ةضايرلا يف بابشلا كراشي R3.
ةسنآلا ،بعللا فنعلا مكاحي وأ /و ةكراشملل بابشلل حمسي يذلا صخشلا .ةفينعلا باعلألا نم اهريغ
ةبعل مادختسا ةيفيك راهظإ وأ /و يطعي صخشلا .ةيقيقح وأ ةبعل ،ةحلسأ بابشلا ىطعتو / R4.
،يقيقحلا حالسلا مادختسا ةيفيك راهظإ وأ /و يطعي صخشلا  / R6.ةسنآلا مهتمكاحمو ،حالسلا
 / R7.ةسنآلا مهتمكاحمو

غلاب
.اماع  19-63ةداعسو ،ةنس SHE 18-63و رابكلا
 / R3.ةسنآلا ،فنعلاو رابكلا دحأ ءاذيإ
 / R4.ةسنآلا ،ءادتعا وه ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا
 / R3.ةسنآلا ةميرج وه رابكلا نم شرحتلاب
 / R4.ةسنآلا ) ،باصتغا( ةميرج ةقفاوم نود نم جوازتلا

ةميرج وه "سدقملا جاوزلا دقع" قارتخا ،رابكلا جوازتلا
) .لافطألا ( ) R5لافطا دجوي ال (  / R4ةسنآلا ) ،يفطاعلا ءادتعالاو انزلا(

لثم لماعي نأ بجيو "،قيفر دقع" وأ "سدقملا جاوزلا دقع" نود جوازتلا  dultsا
.مه "تالمهملا"
ةسنآلا :أطخلا لتقلا  / R3ةسنآلا :سفنلا نع عافد .ةميرج رابكلا لتقم نع رفسأ امم

 / R7ةسنآلا ) :ذيفنت( ططخملا لتقلاو ،دمعلا ) .نامألاو ةحصلا ( / R5
 / R3ةسنآلا ةفيلألا تاناويحلا بحاص لصحيو ،رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا لولحب رابكلا بصي
ةفيلألا تاناويحلا عضو متي .رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا لبق نم غلاب صخش لتق
ةفيلألا تاناويحلا لولحب رابكلا بصي  / R4.ةسنآلا ،كلاملا لصحي ضافخناب
بحاص دض ءارجإ يأ ذختي ملو  / R1.ةسنآلا ربع رابكلا هميلعت ىقلتو ،زازفتسا
مكاحي ال .زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا لبق نم غلاب صخش لتق .ةفيلألا تاناويحلا
.رابكلا اهقرحو .كلاملا ضافخناب ةفيلألا تاناويحلا عضو متي

 / R3.ةسنآلا ناويحلا بحاص لصحي .رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا نم رابكلا بصي
متي لصحي .رربم ريغ ةسنأتسملا تاناويحلا لبق نم غلاب صخش لتق
ناويحلا لولحب رابكلا بصي  / R4ةسنآلا كلام ىلإ يلحملا ناويحلا عضو
دض ءارجإ يأ ذختي ملو  / R1ةسنآلا ،رابكلا هميلعت ىقلتو ،زازفتسا يلزنملا
.زازفتسا يلزنملا ناويحلا لبق نم غلاب صخش لتق .كلاملا وأ ناويحلا
.رابكلا اهقرحو .كلاملا باستحا متي ال .لفسأ ىلإ ناويحلا عضو متي
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.ناويحلا فالتإ متي .رابكلا لتقي وأ رربم ريغ ةيربلا تاناويحلا يذؤي
 / R1.ةسنآلا ربع رابكلا نيملعتملاو .رابكلا رضي ةيربلا تاناويحلا راثأ

.ةيربلا تاناويحلا ريمدت متي .رابكلا لتقي يرب ناويح راثأ .بهذت ةيربلا تاناويحلا حامسلا وه
.رابكلا اهقرحو

:فنعلا بكتري رابكلا
) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا ءىسي  / R4.ةسنآلا و ،ىذألا نورخآ
 / R6.ةسنآلا ) ،بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل ةباصا  / R5.ةسنآلا
،ةفيلألا تاناويحلا يذؤي  / R3.ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ىذألا ةفيلألا تاناويحلا
 /ةسنآلا ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختساب كلذو ،ةيربلا تاناويحلا  estic Dom-،تاناويحلا
ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةنجادلا تاناويحلا ،ةفيلألا تاناويحلا نم )بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل ةباصا R4.
/ R5.
تاناويحلاو ،لتق ةفيلألا تاناويحلا  MS / R4) .سفنلا نع عافدلا (  / R7ةسنآلا و ،لتق رخآلا ضعبلا
) .سراحلا ،رازج ،يرطيبلا بيبطلا قبطني ال (  / R6ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا

) .ل تاضيوعت عفد (  / R4ةسنآلا ) ،بيرختلا( ماسجألا دض فنعلا
 R1-7.باحر ةعطاقم  /رياش رابكلا قبطني !ةظوحلم
،ةيضايرلا ةبراحمو ،يدسجلا كاكتحالا بلطتت تاضاير( فنعلا بعللا وأ /و ةدهاشمل سيل رابكلا
ةكراشملل حامسلا وأ رهظت يتلا قفارملا عيمج يريش قلغي ). .ةفينعلا ويديفلاو ةفينعلا باعلألاو
، ...باعلألاو ،هيفرتلاو ،ةفينع ةضايرلل ةيعارلا تاهجلاو ،نيجورملاو نينلعملا .فنعلا لامعأ يف
ةسنآلا ،ةاضاقمو ةقلغم

نود رياش لالخ نم ،هقيزمت ،اهوحمو ،ويديفلا فذح متي ،ةفينعلا باعلألا / R7 .
.ضيوعت
،ةيقيقحلا( صاخلا عاطقلل ةكولمم ةحلسأ .ةحلسألا ضارغأل ةصاخلا ةيكلملا
.اهريمدتو ضيوعت نود تردوصو )ةبعل ،لصالا قبط ةخسن
لكشي )لصالا قبط ةخسن ،يقيقح( ةحلسألل ةعورشملا ريغ ةيكلم
 / R7.ةسنآلا ،ةميرج ،عمتجملل اديدهت

لوأ
ايلعلا اياحضل رابكلا دعاوق قبطتو  +.ةنس  63ةداعسو  +،ةنس SHE 63و رابك
.ةانجلاو

تاباصع
فنعلا باكترال اعم ىلع لوصحلا )رابك ،رابكلاو بابشلاو لافطألا( دارفألا نم رثكأ وأ 2
ةباصعلا دارفأ .عمتجملا ىلع ارطخ لكشي ،نابجلا وه تاباصعلا فنع .ةباصع يه
) .كانه سيلو ،ةدهاشمو ،ةكراشملا( ةيعمج لبق نم نوبنذم
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ةيناويحلاو ةنجادلا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا :ةميرج ةيحض )حالس نودب وأ عم( حرج
لكل  / R6ةسنآلا ،رابك ،رابكلاو بابشلاو لافطألا .ةباصع وضع لكل  / R5ةسنآلا ،ةيربلا
.ةباصع وضع
ةيناويحلاو ةنجادلا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا :ةميرج ةيحض )حالس نودب وأ عم( لتق
لكل  / R7ةسنآلا ،رابك ،رابكلاو بابشلاو لافطألا .ةباصع وضع لكل  / R6ةسنآلا ،ةيربلا
.ةباصع وضع

)ل تاضيوعت عفد (  / R4ةسنآلا ) ،بيرختلا( ماسجألا دض فنعلا
) .عامجالاب بنذم( ةباصع وضع لك ىلع قبطني

طلستلا
.ةجطلبلا وه نيرخآلا ىلع رطيست يتلا ،فيوخت ،ةوقب لالغتسا

طلستلا  repedative.نامدإ ةحجان ةجطلبلا حبصي
.موجهلا ىلإ روطتت نأ نكميو  intimitationأدبي )يفطاعلا ءادتعالا(
ةوتفلا .ةباصع حبصت .ءاسعتلا ءانبجلا عم اهسفن طيحت اهنا ةداع ةوتفلا
.ةيعبتلاب بنذم تحبصأ تاباصعلاو
ميلعت  /ثادحألا  /لفطلا درف  ،لتق وأ ةباصإ  / R2 .ةسنآلا ،تاديدهتلا  / R1 .ةسنآلا Indimidation،
.ةباصعلا دعاوق قبطتو  .ريبك  /رابكلا

تالصاوملا
) :ارحبو اربو اوج( ةوتفلا ةلماعلا لقنلا
 / R1 +ةسنآلا ،لاع توصب جراخ ،سيليو ،ليذلا ةضبانلا ،عطق ،قاهرإلا

 1.رهشل ةصخرو ةرايسلا تزجتحاو
.رهشأ  2ةدمل ةصخرو ةرايسلا تزجتحاو  / R2 +ةسنآلا ،تاقابسلاو ،ةعرسم

وأ تارمملا رييغت نم ةيحض قيعت ،بناج لك ىلع رفسلا تابكرملا( عقت
.اماع  10ةدمل لقنلا صيخارت عيمج دقفيو )قحس( ةبكرم  / R3 +ةسنآلا ) ،لوحت
ةبكرم  / R3 +ةسنآلا ) ،فلخلاو مامأ تابكرملا  +عقت( Hostaged
.اماع  10ةدمل لقنلا صيخارت عيمج دقفيو )قحس(
.ىضم تقو يأ نم صيخرت دقفي )قحس( ةبكرم  / R 3+ةسنآلا :قيرطلل يرسقلا

.ىضم تقو يأ نم صيخرت دقفي )قحس( ةرايس  / R 4 +ةسنآلا ،ام اصخش حرجتو

.ىضم تقو يأ نم صيخرت دقفي )قحس( ةرايس  / R 5 +ةسنآلا  ،صخش لتقو

قبطتو .حالس وه  SUVلقنلا .حالس وه يلاعلا ءادألا لقنلا .حالس وه  Bullbarعم لقنلا
.حالس دعاوق
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داوملا رييغت لقعلا  /كولسلا
 (X2) .فعاضتو ةسنآلا ،ةلصلا تاذ فنعلا لوحكلا
ةثالثو ةسنآلا ،ةلصلا تاذ فنعلا ةيودألا  /داوملا وأ /و باشعألا رييغت لقعلا  /كولسلا
 (X3) .فاعضأ

ةيودألا وأ داوملاو باشعألا رييغت لقعلا  /كولسلا  +لوحكلا ءاوس دح ىلع
 (X5) .ةسمخ يف ةبورضمو ةسنآلا

يدسجلا كاكتحالا بلطتت تاضاير
) ، thuggishnessتوملاو ،للشلا( تاباصإلاو )فيوخت( ةجطلبلا ةضايرلا لاصتالا عيجشت
،ناهرلا( شغلا ةضايرلا لاصتالا ةينهملا عيجشت اضيأ ) .لتقلاو ءادتعالا( ةميرجلاو
) ،رشنلاو عبطلا قوقح تاجتنملا اهيف غلابم( ةيراجت ) ،سأكلا ،ناونعلاو ،فارتعالاو
) .ةيعارلا تاهجلاو ،نارقألا طغضو ،زوفلل ةجاحب( رهوج ريغي ءادتعالا لقعلاو مسجلا

.ةيدرف ثادحأو قيرف نيب ةيضايرلا لاصتالا مسقنتو
.ةحلسأ يأ مدختستو !ةظوحلم

1و زئاف كانه ةيوبخن ،ةسفانملا ،هيفرتلا وه ةضايرلا لاصتالا
عم زئافلا رطمأو .يرصنعلا لصفلا قلخي ةيوبخن ،ةيسفانت .طقف
ةظوفحم( دبعي ) ،ةئطاخ( ةفراج ةيبعشب ىظحيو ،لاملاو ،زئاوجلاو ،دجملاو نودعاسملا
نيميلا ،تاناهإو ناجهتسا تاحيص )يه( وه )ةروصلا( ةنورم  1GOD) .طقف
ةينهملا .ةذوبنمو ءاقدصأ البو ،ةمامقلا عم قشر ،قصبلاو يف ةيروتسدلا
ةضايرلا لاصتالا ةيراجتلا حورلا
ةياهن .ةمرجمو ةدساف يه )ةيعارلا تاهجلاو ،باحصأو ،مالعإلا لئاسوو ،ناهرلا(
.ةيضايرلا لاصتالا

قفارمو ةيتحت ةينب تاعورشم ةضايرلا لاصتالا جاتحت
هذه .نيد )دمألا ليوط( عمتجم قلخو عمتجملا دراوم رادهإو ،ضرغلا
تحت مه .نيثولملاو ةقاطلا نورذبملا يه قفارملا
قلخت اهنأل .ةنايصلا فيلاكت يف عافتراو ةمدختسملا
ةمامقلا
.تايافنلا ةطرش تقولاو )ثولتلا( ةيرورملا ىضوفلاو )ريثكلا(

:ةضايرلا-لاصتالا قيرف
ةبعل ،يبجرلا يرود ،ةيليغلاو )يلارتسالا دعاوق( يلارتسألا ) ،ةاوشملا( يكيرمأ :مدقلا ةرك
، ...داحتالا يبكرلا
سوركلا بعال ~ ،عراش ،لورلا ،ولوب ،ةنمضم ،جلثلا ،ناديملا ،ةركلا :يكوهلا

~ ءاملا ةرك ~ ديلا ةرك
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:ةضايرلا-لاصتالا ةيدرفلا
 ...ةحفاكم عراش ، Musti-yuddha،ةلكر ،لصفم ةيراع ،ةمكالملا :ةمكالم
، ...ودناوكياتلا ،اث ةمكالملا ،وف غنوكلا ،وستيج وج :ةيركسعلا نونفلا

، ...وموسلاو ،ةعراصملا :ةعراصم

.ةيضرع وأ ةدمعتم ةيداملا ريثأت ةوق ةضايرلاو لاصتالا مادختسا
وأ نايحألا ضعب يف للشلا ،تاباصإلاو ملألا ىلإ يدؤي اذهو
 / R4ةسنآلا "ططخملا ءادتعالا" ةميرج اهلعجي طيطختلا يرجيو .توملا
ءاضعأ  / R7 .ةسنآلا "ططخملا لتق" ،باصملا ةافو تناك اذإ
.ةيعبتلاب نوبنذم بردملا ،قيرفلا

لاصتالا نوكراشملا لصي ءابآلا ءوسو سرادملل ئيس ،مالعإلا لئاسو ءيس عضو
لافطألل  rollmodelsامك )ضعبلا اهضعب شطبت يذلا حافسلاو ،ةوتفلاو( ةضايرلا
حرجت وأ يذؤت ،طغضلل سأب ال هنأ نودقتعي ثادحألاو لافطألا ةجيتن .ثادحألاو
،فنعاللا ينعي .تاضايرلا لاصتالا أدبي "فنعلا" لوبقو مادختسا .نيرخآلا

.ةضايرلا لاصتالا"NO-
قوسو نالعإلل ةاعرلاو ،مالعإلا لئاسو حبرت يتلا تاضايرلا لاصتالا مدختست
رامقلا  ...تاودأ ،ةعيرسلا تابجولا ،نيخدتلا ،قوستلا ،رامقلا ،لوحكلا :نامدإلا
نالعإلا .داسفلاو شغلا ىلإ يدؤي ةينانألا ةبخنلا نييضايرلاو تاردخملا يطاعتو
.جذسلا لالغتسا ىلإ يدؤت قيوستلاو

ةجطلبلا ملألاو ةيشحولا ةلماعملاو ةجطلبلا ةدهاشمب عتمتست نأ نودهاشملا  /نيبجعملا ددع
ةحضاو ىلع ظافحلاو ،يناعي كتلئاعو تنك اضيأ عتمتت فوسو !!! ضيرم له  ...توملاو تاباصإلاو
نيرخآلا دض فنعلا نودقتعي مهنأ الإ ،ةفينع حبصت نيبجعملا هذه نإف قحلا ةلاحل ارظنو .اهنم
.لوبقم ريغ

دقعتو .اهلادبتسا ،ةلءاسملل ةضايرلا لاصتالا حمست يتلا ةموكحلا ماقي
الوؤسم ةضايرلا لاصتالا ليهستل نويدلا يف عمتجملا تعضو يتلا ةموكحلا
مالعإلا لئاسو نوذوبنم ،ناهرلا !نيدلا اذه دادسل ةصاخ لوصأو مهتاقاقحتسا عم
نم ةدافتسالاو عيجشت لالخ نم ) ..لتق ،ءادتعالا( مئارج باكتراب يرجي .ةاعرلاو
عيمج ةضايرلا لاصتالا نم ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإ مت !مهتمكاحمو ،ةميرجلا
!ضيوعت نود لوصألا ترداصوو تاقاقحتسالا
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ءالؤه .ةودق تسيل ةضايرلا لاصتالا نيلتاقملا نأ مهئاملعل حرشي نأ نيبرملا
ةلازإ متت .اهيف اهلهاجتتو ، ..نيمرجملاو نيحافسلاو ةيجطلبلا مه نيلتاقملا
نم تروبس لاصتالا يف ةكراشملل نيثحابلا عيجشت وأ نوحمسي نيذلا نيبرملا
.ميلعتلا
.ءاملعلا لصحي تاباصإ يأ نع ةلوؤسم اضيأ يه لب

 rolemodelsتسيل ةضايرلا لاصتالا نيلتاقملا نأ مهلافطأل حرش ءابآلا
لاصتالا يف ةكراشملل مهدالوأ نوعجشي وأ نوحمسي نيذلا ءابآلا .نوذوبنمو
دقفت  reoffend،ءابآلا  reeducated.نأ تاهمألاو ءابآلا .لوؤسم ريغو ةضايرلا
.لافطألا

 SPORTلاصتالا ىلإ حماستلا ZERO
ةضايرلا  -براح
وأ . 2ةيسفانت ةضاير لاصتا وه هيفرتلاو ةضايرلا )لاتق( لتاقي
وأ ةاكاحم لاتقلا يف اضعب انضعب لتاقن نيلتاقملا نم رثكأ
حرج نم ضرغلا هيدل لاتقلا .نيلتاقملا ةحلسم نوكت دق .ةيقيقح
.نونجم نيعجشملا نع هيفرتلل ناسنإلا لتق وأ /و هيوشتو
هيفرتلا ةيقيقح وأ ةاكاحم ميدقت متي
لبق نم دهاشو ىضرملا لولحب ةيلاتقلا
وأ ىذألل سانلا عتمتي صخش يأ .ىضرملا
.ةيسفن ةدعاسم ىلإ جاتحي لتقلا

،ةزرابملا ،ةمكالملا ،ةضايرلا ،ةكرعملا ةحاس  ،ةمكالملا لصفم ةيراعلا  ،ةيامرلا :تاينقت براح
عافدلا نونف ،ةضبق ديدح ،وف غنوكلا ،غنيسكوب كيك ،وبنيك ،ودنك ،هيتاراكلا ،ةينابايلا ةعراصملا
 Shoot-،لاتقلا ،ةيدنالياتلا ةمكالملا ،سفنلا نع عافدلا نونف ةيديلقتلاو ةطلتخملا ،سفنلا نع
:براح ةحلسأ ، ...ودناوكياتلا  -fighting،فيس ،لاتقلا اصع ،رانلا قالطإ

ضبقملا يذ فيسلا ،رجنخلا ،فيسلا ينحنم ،سوقلا ،لصافملا ،رفصألا ساحنلاو ،سوقلا ،سأفلا
،اصع ،ةيقدنب ،فيسلا ةريصق ،رباص ،ةيقدنب ،سدسم ، Nunchakus،ناجلوصلا ،طابحا ،ثلثملا
، ...بلخم رمنلا ، Tekko،فيسلا ميقتسم

ةبعل تازايتمالا نم ةاحوتسم هيفرتلا ةيلاتقلا لامعألا يه ةضايرلا ةكرعملا
ديرت .ايقيقح سيل نكلو يرهاظلا هيفرتلا اذه .لتق وه فدهلا اهنا .ةفينع ويديف
.يقالخأ ريغ رخآ صخش لتقت نأ
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.ةفينعلا ويديفلا باعلأ يهتني .ةيضايرلا ةكرعملا ءاهنإ .هيفرتلا اذه بنجت

.ةقلغمو ةضايرلا نوذوبنم )لاتق( لتاقي
اهريودت ةداعإو ثادحألاو بيردتلا ةضايرلا-لاتقلا نكامأ لك مده متي
) ..قئادح ،قوسلا ، SMEC،ةيدوقنعلا لزانم(

حرشي نأ تاهمألاو ءابآلا .اهفذح اهتالجس و ةضاير-ةبراحم نيلتاقملا نوذوبنم
.نوذوبنمو ةودق تسيل ةضايرلا نيلتاقملا ةبراحم نأ مهئانبأل
ةودق تسيل ةضايرلا نيلتاقملا ةبراحم نأ مهئاملعل حرشي نأ نيبرملا
هيفرتلا ةضايرلا لادبتسا متي )لاتق( حافكلا معدت ةموكحلا .نوذوبنمو
 / R7ةسنآلا مهتمكاحمو
بنجت متي نينلعملا هيفرتلا ةاعرلاو نيجورملا ةضايرلا )لاتق( لتاقي
!!!  / R7ةسنآلا ،مهتمكاحمو

 SPORTSةحفاكمل حماستلا ZERO
يمقرلا هيفرتلا
لوقعلا هذه لسغ غامدلا .رثأتلا لوقع ،فيعضلل ديدهت وه يمقرلا فنعلا
.مهرئامض لوهذلا فنعلا لوبقل
.يلعفلا فنعلا ىلع عجشي هنأل لوبقم ريغ يمقرلا فنعلا

يهتني ) ...نويزفلتلاو نيزختلاو ويديفلاو مالفألاو باعلألا( يمقرلا هيفرتلا نم ةيمقرلا فنعلا ءزج
نيماسرلاو نيجرخملاو باتكلاو يمقرلا فنعلا نيجتنملا ، ..هقيزمت ،اهوحمو ،فذح متي .جاتنإلا
تاطحم  / R7.ةسنآلا ،ةمئاقلا ةئزجتلا راجت نم ةخسن ةاضاقمو ،قوسلا راجتو نيلثمملاو
نويزفلتلا
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.اهقالغإ متيو صيخرتلا دقفت هيفرتلا 'فينعلا' رهظت يتلا تنرتنإلا عقاوم

ةحلسأ
وأ اهيدل ةموكحلا نمألا حمسي )نوناقلا قيبطت( يلخاد & )شيجلا( ةيجراخلا طقف
نمألا كلذ يف امب ةموكحلا ريغل ةحلسأ عيب وأ /و يطعي .ةحلسألا مادختسا
وه ، ..ةيقدنب تايعمجلاو ، pistolclubsنيدايصلاو ، gunclubs،نييندملاو ،صاخلا
 / R7.ةسنآلا ،ةميرج ،عمتجملل ديدهت

عيورتل ةحلسأ مهيدل نورخآ .اهمادختسال ططخت اهنأل ةحلسأ مهيدل سانلا ضعب
نأ بجي مهحالس مادختساب يهتني الك .لتقو ءاذيإل اهمادختسال ططخت ال نكلو
نكمي ال يتلا تالاحلا هذه لثم يف ..و زازفتسالاو بضغلاو ،فوخلاو ،ةلاح أشنت
نع اوعفاديل همادختساو حالس ةزايح وأ كالتما .ةرفوتم ريغ تناك اذإ ةحلسأ مادختسا
) ،لتقو ،ىذألا( دصق نع فنعلا نمو .سفنلا نع عافدلا تسيل ةروصتم وأ كيشو موجه
".ليهأتلا ةداعإ" ىلإ جاتحت يتلا

، ...ةيربلا ةايحلاو تاناويحلاو رشبلا لتق وأ ءاذيإل مدختست نئاك يأ
وأ مهسلا( ةفيذق قلطت يتلا كلت ىلإ ةحلسألا فنصت .حالس وه
ال نأ ) ..نيكس ،يدانلا ،سأفلا( كئلوأ & ) ..تايركلاو ،ةبثو ،ةصاصر
.كلذ لعفت

نيكسو عمتجملل ريبك ديدهت
.ةيقدنب تاوزنلاو fetishists
،صفق يفو حالسلا ةعوزنم نوكت نأ اهل ديرأ
 / R7.ةسنآلا

.ببدمو داح ءيش نود لزنملا كرتت نأ نكمي ال نيكس fetishists
نع عافدلاو ةيامحو ،ةقاطلاو ،نارقألا طغضو ،فوخلاو ،ةرطيسلا :احالس لمحي كلذ بابسأ
ةحلسملا امدنع نعط ىلع لوصحلا نأ حجرملا نم ريثكب رثكأ وه .مارتحالا بسكل ،سفنلا
 / R7.ةسنآلا ،عمتجملا ديدهت دعب ىلع نيكس . fetishistsنيكس علوم

.ةيقدنب مهيدل نأ اوفرعي نأ نود شيعي نأ نكمي ال ةيقدنب تاوزنلا
،ةقاطلاو ،نارقألا طغضو ،فوخلاو ،ةرطيسلا :احالس لمحي كلذ بابسأ
ريثكب الامتحا رثكأ وه .مارتحالا بسكل ،سفنلا نع عافدلاو ةيامحو
ةيقدنب تاوزنلا .ةيقدنب ةوزن ةحلسملا امدنع رانلا ىلع لوصحلل
 / R7.ةسنآلا ،مهل صفق ،مهحالس عزن ،مهتقحالم .عمتجملا ديدهت ربكأ يه
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نم .فاقيإو ، ..ديصلا لزنلاو ،ةيقدنب تايعمجلاو يداونلا سدسم ،ةيقدنب يداونلا
نييرادإلاو ءاضعألا .ةيامرلا نيدايم مدهو ،ريمدتو ،ةحلسألاو ةريخذلا
 / R7.ةسنآلا ىلع لوصحلاو ،نيفظوملاو
متي .لادبتسا متي مهب ةصاخلا تايعمجلاو يداونلا ةيقدنب حمست يتلا ةموكحلا تاوزنلا
،ةمكاحمو ةموكحلا كلت ءاضعأ عيمج لادبتسا
بها-نوناق' مادختساب ةيقدنب تاوزنلا حمست يتلا ريتاسدلا ةباتك ةداعإ متي  / R7.ةسنآلا
 ".وتسفيناملا

ىلإ حماستلا مدع
نيكس fetishistsو  GUNتاوزنلا
نوناقلا قيبطت
)فيرش سراحلا ،ةطرشلا ،لاشرام ،ةطرش لاجر(

عمتجملا .ضرفو ةيامح ليلد ،قيقحتلا ،ةلقتسملا ريغ ) (LEنوناقلا قيبطت
نوناقلا ذافنإ .رطخلل ةايحلاو مهتحص عضول ددرت نود نوناقلا ذافنإ عقوتي
.مارتحالاو يلحملا عمتجملا معد عقوتي

 / R5.ةسنآلا ،ةميرج وه  LEفظوم ءاذيإ
 / R6.ةسنآلا ،ءادتعا وه ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختسا

 / R5.ةسنآلا )نامألاو ةحصلا( أطخلا لتقلا
 / R7ةسنآلا ) :ذيفنتلا ،لايتغالا( دمعلا لتقلا
ةفيلألا تاناويحلا ةقحالمو ،رربم ريغ ةفيلألا تاناويحلا ةطساوب  LEفظوملا بصي
متي  unprovo-.ةطر ةفيلألا تاناويحلا ةطساوب  LEفظوم لتقم  / R3ةسنآلا ،كلاملا
 / R4.ةسنآلا ،كلاملا مكاحي ةفيلألا تاناويحلا ريمدت
هينج فظوملا فيقثتو ،زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا ةطساوب  LEفظوملا بصي
لتقم .ةفيلألا تاناويحلا بحاص دض ءارجإ يأ ذختي ملو  .ةيمدقألا ةياهن يف تعضو
مل ةفيلألا تاناويحلا ريمدت متي .زازفتسا ةفيلألا تاناويحلا ةطساوب  LEفظوم
.كلام ةاضاقم متي

.رربم ريغ ةنجادلا تاناويحلا ةطساوب  LEفظوملا بصي

تاناويحلا ةطساوب  LEفظوم لتقم  / R3.ةسنآلا ،ناويحلا بحاص مكاحي
بصي  / R4.ةسنآلا ،كلاملا مكاحي لفسأ ناويحلا عضو متي .رربم ريغ ةنجادلا
فظوملا فيقثتو ،زازفتسا يلزنملا ناويحلا ةطساوب  LEفظوملا
ناويحلا دض ءارجإ يأ ذختي ملو  .ةيمدقألا ةياهن يف تعضو هينج
يلزنملا ناويحلا ةطساوب  LEفظوم لتقم .كلاملاو يلزنملا
يلزنملا ناويحلا .زازفتسا
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.كلاملا دامخا ةمكاحم متي مل
.هينج فظوم لتقي وأ رربم ريغ ةيربلا تاناويحلا يذؤي

ملعتيو .هينج فظوملا رضي ةيربلا تاناويحلا راثأ .ناويحلا فالتإ متي
ةيربلا تاناويحلا حامسلا وه .ةيمدقألا ةياهن يف تعضو فظوملا
.ناويحلا فالتإ متي .هينج فظوم لتقي يرب ناويح راثأ .بهذت

:فنعلا بكتري  LEفظوم
،مازح( نئاك مادختسا ءىسي  / R4.ةسنآلا ،اهفيرصت نيشم وه بصي رخآلا ضعبلا
 / R5.ةسنآلا ،اهفيرصت لجخملا نم )حالس ،اصعلاو
 / R6ةسنآلا ،اهفيرصت لجخملا نم )بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل ةباصا
ةوقلا مادختسا  councilling.لصحيو ،سفنلا نع عافدلا يف نيرخآلا يذؤي  LEفظوم
.ليقتسي نأ ترمأو ةطرفملا
يذؤي  / R3.ةسنآلا ،اهفيرصت نيشم وهو ،ىذألا ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا
نم ) ..حالس ،اصعلاو ،مازح( نئاك مادختساب كلذو ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا
 / R4.ةسنآلا ،اهفيرصت لجخملا
ةسنآلا ،ةيربلا ةيناويحلاو ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا نم )بيذعتلاو راركت( ةليوط ةرتفل ةباصا
سيل( ةيربلا تاناويحلا ) ،اهباحصأ نذإ نود نم( ةيلزنملا تاناويحلاو ،ةفيلألا تاناويحلا دمعلا لتقي / R5.
 / R6ةسنآلا ) ،سراحلا

 /ةسنآلا ،اهفيرصت راع ) ،بيرختلا( ماسجألا دض فنعلا
)ضيوعتلا عفدي ( R4
 / R7.ةسنآلا ،ةمكاحمو ،اهفيرصت فرشلاب ةلخم ريغو ،لتق رخآلا ضعبلا

ناكم كانه سيل .فوخلا نم مهرذع .عمتجملا ةيامحل ةطرش لاجر لتاقلا لشف
نيفظوملا  / R7.ةسنآلا ،مهتيامح نيذلا نيرخآلا .نوناقلا ذافنإ يف ةلتقو ءانبجلل
 / R7ةسنآلا ةيعمج لبق نم نوبنذم ةطرش لاجر لتاقلا يمحت يتلا LE
.قبطني  R1-7باحر ةعطاقم  /رياش رابكلا !ةظوحلم

!!!  KILLER COPSىلإ حماستلا مدع
قلاخ  1GOD ،زيزعلا  2.4.7.مويل يراكذتلا بصنلا ةالص -ةميرج نم اياحض
لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا
ىلع لوصحلا ةميرجلا نم ةدعاسم ةميرجلا اياحض اياحض نم ملألاو ملألا فيفختل
ضيوعتلاو ةلادعلا
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بقاعي حرطا ةميرج اهل ةياهن ةبقاعم يف ةدعاسملا نأ كدعأ
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل ةرخآلاو ةايحلا يف رشلا اذه
! )يضارتفالا ميوقتلا  (CGةميرجلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
معد" ةعامج شتوو راوجلا' وه نايدراجلا مداخ عمتجم لك
،غالبإلاو ليجستو ةبقارم .ةيلحملا نوناقلا ذافنإ
مايقلا ىلإ رطضت دق !نوناقلا ذافنإ ةدعاسمو
،كتلئاعل هب ظفتحأ كعمتجم اهنا .ةيندملا تالاقتعاب
...

يموكحلا
تاموكحلا نم ديدعلا نأ ريغ .لوبقم ريغ  1GOD ،ةحفاكمو ،رشلا وه تاناويحلاو رشبلا بيذعت
يتلا ةموكحلا  ..ايروسو ةدحتملا تايالولاو نيصلا عم ةيبعش .ثدحي نأ اذهل حمست وأ ضيرحت
 / R6 .ةسنآلا  envolved،صخش لك ةمكاحموو بيذعتلا لادبتسا متي حمست

نأ اذهل حمست وأ ضيرحت تاموكحلا نم ديدعلا !لوبقم ريغ باقعلا نم عونك )ذيفنت( لتق
)لايتغا( لتقم ..و ايروسو نارياو ايسينودناو ةدحتملا تايالولاو نابايلاو نيصلا عم ةيبعش .ثدحي
.نييسايسلا نيضراعملا لاتغت ايسور .ةدحتملا تايالولل ةيجراخلا ةسايسلا نم ءزج وه

 / R7ةسنآلا  envolved،صخش لك ةمكاحموو لتق لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا
.
رطخلا اذه .ةيجراخلا ةسايسلا نم ءزجك ةيلهألا بورحلا-ضيرحت ، ...ةدحتملا تايالولاو نيصلا
،ةسايسلا هذه عم لودلا .لوبقم ريغ  1GOD،ةحفاكم ،رشلا وه ،يملسلا شياعتلا ددهي يذلا
 / R7 .ةسنآلا ،ةلءاسملل ةموكحلا ءاضعأ عيمجو مهتموكح لادبتسا متي

شيجلا
شيجلا ".عفادملا" نكلو يدتعملا وه سيل شيجلا .يجراخ رطخ نم عمتجملا ةيامح وه شيجلا
جورخ ةحلسأ مدختستو .نمث يأب اهبنجت يغبني يتلا لتقلا .ءانجسلا ذاختا وه
شيجلا  / R7ةسنآلا .نويباهرإلا مه اهناكس دض كرحتت يتلا شيجلا .بولغملا
:حبصت وزغل عراش  1يه وأ  preemtiveبارضإ مادختساب
 / R7 .ةسنآلا  :يمرجم WAR -
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ةيندملاو ةيقالخألا ةدايقلا رهظت نأ ةداق مه )ريغ ةنج فظوم( يف فصلا طابضو طابض
يه رماوأ ىمعأ لكشب عبتت يتلاو فصلا طابضو طابض .رماوأ ةعباتم دونجلا .ةينهملاو
.يدنج ضيفخت متيو ةداق اونوكيل ةحلاص ريغ
،لماشلا  destruct-نويأ نم :مادختسالا ةحلسألاو رماوألا عبتت يتلاو فصلا طابضو طابض
بيذعتلا سانلا .ءانجسلاو صاخشألا مادعإ ؛لماشلا يئيبلا ررضلاو ،يعامجلا لتقلا
نأ يف فصلا طابضو طابض  / R7 .ةسنآلا ىفشتسملا نم مهجورخو ،نيمرجملاو .ءانجسلاو
،اهغيرفت متي نيذلا ،نويباهرإلا مه اهناكس دض يركسع لمعب مايقلا

ةسنآلا ،ةنوخلاو لتحملا  /يزاغلا عم نواعتت يتلاو فصلا طابضو طابض  / R7 .ةسنآلا
 / R7.ةسنآلا ،رشلا ءانبج يندم وأ لزعلا لتاقم لتق يتلاو فصلا طابضو طابض / R7 .

مادختساب كلذو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ مادختساب كلذو ،يعامجلا لتقلا ةحلسأ مادختساب
!برحلا مئارج اهلك لماشلا يئيبلا ررضلا نم ةحلسألا

ةداعإو اهريمدت متي جاتنإلا قفارمو تانوزخم .هالعأ ةحلسألا جاتنإ لك يهتني
 / R7ةسنآلا ،ةحلسألا هذه نوروطي نيذلا ءاملعلا ةاضاقم .ةيملسلا ضارغألل اهريودت
لادبتسا وه ةحلسألا هذه مادختساب ددهت وأ مدختسي وأ /و نزخت يتلا ةموكحلاو .
ةسنآلا ،ةحلسألا هذه نم ديفتست ةسسؤم وأ صخش يأ مكاحي  / R7 .ةسنآلا ،مهتمكاحمو
/ R7 .

قلاخ  1GOD ،زيزعلا  3.4.7.مويل يراكذتلا بصنلا ةالص WAR -نم اياحض
دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا
فيفختل لأسي برحلا اياحضل ةعامجلا ةدعاسم ىلع لوصحلاو ةدعاسملل
نيمرجملا برحلا ةمكاحم يف ةدعاسملل مكدعأو برحلا اياحضل ملألاو نزحلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل تاوزغلا ءاغلإ متي نأ لأسأ

! )يضارتفالا ميوقتلا  (CGمايألا برح اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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مالس
لضفأ وأ رثكأ لعف دق نوكي  ...صخشل مالسلا ةزئاج حنمت )لبون( يجيورنلا
دقعلو ةمئاقلا شويجلا صيلقت وأ ءاغلإ لجأ نم ،ممألا نيب ءاخإلا لجأ نم لمع
.امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا ىلإ ةزئاجلا تحنم اهنأ .مالسلا رمتؤم زيزعتو

)يباهرإلا ملاعلا يف ةدئارلا ،برحلا ءارمأ لتحملا ،يزاغلا ،لتاق( امابوأ
لافطألا( نييندملا لتقتو يذؤت ،باهرإل" رايط نودب تارئاطلا 'CIA-هل لسري اطاشن رثكألا يباهرإلا
لسرتو ، ...نميلاو لاموصلاو ناتسكابو ايبيلو قارعلاو ناتسناغفأ" يف )نسلا رابكو ءابآلاو تاهمألاو
ضيرحتلاو نييندملا عيورت ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو ،لاموصلا وزغل ةيبويثالا ةينيكلا تاوقلا
، ...ةنم مكحتت يتلا بختنملا بلق ةلواحمب ةيروسلا ةيلهألا برحلا يتلا ،تابارطضالا ىلع

ةيعامجلا ةدابإلاو ،تالايتغالاو ،ةيليئارسإلا برحلا مئارج معدي امابوأ
نم ةيعامجلا ةدابإلاو ،تالايتغالاو ،يدوعسلا برحلا مئارج ديؤيو .نيينيطسلفلل
ةلتقلاو لتاقو ".لاطبأ" ةلتقلا ةيكيرمالا تاوقلل صاخلا هل وعدي امابوأ ، ...ينيمي
 / R7 .ةسنآلا "امابوأ" لعفي امك  prose-حرجب جاتحت يتلا يناهذ ءانبجلا

ءاهنإ .ةيمهو ،ةعداخم يه ةزئاجلا هذه نأ يجيورنلال ةزئاج مالسلا ترهظأ امابوأ حنمب
!  / R7 .ةسنآلا امابوأ ةاضاقم !ةزئاج  PEACEةيمه ، NO MOREعادخلا

.ةدرجم وه مالس
.ديدهتلا وه فنع
!لزنملا يف أدبت '،فنع' ،فقوت
يف ،لمعلا يف ،هيفرتلاو ،ميلعتلا لالخو ،لزنملا يف فنعلا نع يضاغتلاب
لافطألا .ةمداقلا لايجألا نكلو مداقلا ليجلا ،ليجلا اذهل اديدهت طقف تسيل ،عمتجملا
،ميلعتلا لالخو ،لزنملا يف فنعلا نع ىضاغتت يتلا ءابآلا مدقي نأ مه
،ةبساحم ءابآلا .مهلافطأ لبقتسم ريمدتو ،عمتجملا يف ،لمعلا يف ،هيفرتلاو
يف فنعلا نع يضاغتلاب :نم نيلوؤسملا وأ حمست نأ نييسايسلا ةلازإو
،ميلعتلا ءانثأ ،لمعلا يف ،لزنملا
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/ R7ةسنآلا :ىلع لوصحلا نييسايسلاو عمتجملا يفو هيفرتلا

.هتياهن نم برتقيو رشلا نم تاونس 1000
 EVILةبقاعم ديج نك

ةياهنلا
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