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ةعتم .ركذتلاو مهحضف نوكت ،لافتحالل عمتجملا ةجاحل ةيبلت موي ةعتم عيضاوم
عيضاوملل اهمادختسا نكمي  Fun-موي نايدراجلا مداخ عيضاوم اهيطغت ال موي
تاونس وين الإ ! 1> 6مايأ ،عوبسأ ىلع لطعلا مايأ ةدمتعم ريغ !ةظوحلم .ةيلحملا
.حصفلا-ورتاوكو حصفلا ديع ،مويلا

،ةالصلاو ،صقرلاو ،ءانغلاو كحضلا ،اديعس نوكي نأ ةرورض حورو ةديج ةحصب ناسنإلا مسجو
،تالافتحالا يف ةكراشملا .حرملا موي عيضاوملا يف ةكراشملا كلذ عتمتلاو ايعامتجاو ةكراشملاو ةياعرلاو
راع و يراكذتلا بصنلا

عم ةيعامتجالا ةئشنتلا .عمتجملا ةشيعملل مهم يساسأ ءزج وه ماع لك موي وه
اماه ارود بعلي امك .يصخشلا يفطاعلا رارقتسالل ةجاح كانهو ،مهملا وه نيرخآلا
لضفأ ةصرف هيدل ديج لكشب لمعي عمتجم .اديج  functio-غنين عمتجملا يف
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.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم

عجشت رمتست يتلا هذه .ءاطخألا اياحض دعاست مايأ يراكذت بصن
يف ىركذلا موي .لبقتسملا ءاطخألا عنمل ةلواحم يف عمتجملا
.نزحلا ةيلمع يف ةدعاسملا

.ةيراكذتلا مايأ معد CG
رشلا تامجه عم مويلا يف قلقلاب رعشن راع
.ةيرشبلا وأو ضرألا بكوك ىلع رشبلا لبق
.ةيرشبلل ةظقيلل ةوعد يه راعلا موي يف
.قبطني راعلاو نوش

عتمم موي

راع يراكذت بصن تالافتحا

يأ لامكتساو ،كب صاخلا زاجنإلا مييقت  6موي يف .مايأ  5لمعلا ةودق 1 GOD
موي ل دق ةايحلا عتمتلا ةحار  7موي يف .لبقملا عيباسأ لمع ةطخو لمتكم ريغ لمع
.عتمم

ةداعسلاو يلخادلا ماجسنالا ىعست ةالصلاو لمأتلا .ةحارلا نم اطسق ناك 1 GOD
. 1ناكم لك يف كحضلا عمسو صقرو ىنغو ىقيسوملا ةكئالملا لعج .هحورل
موي موي رشاعلا  7ىمسي ام اذه . 1 GODاهنم لك عتمتت حرف اذه لك طسو يف ناك GOD
.عتمم
ماعطلا لوانتو ،حرم رشاع .موي ةعتم نم  7موي لعجو مايأ  6لمعلا !  1 GODعباتن نحنو
ىعست لمأتملا ،ةالصلا اضيأ نكلو كحضلاو صقرلاو ءانغلاو )يلوحك ريغ( بارشلاو
مايأو ةيراكذتلا بصنلا ،معدلا تالافتحا .ىقتلملا ةرايز .ةداعسلاو يلخادلا ماجسنالا
.راعلا

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد عتمم موي
يصولا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
تايدحتلا عيباسأ اذهل مكل" اركش )مسا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا
ةالصلا ،يموي شيعأ نأ تلواح
هيجوتلا بلطأ ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةدابعو لافتحا مويلا انأ
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل لبقملا عوبسألا لالخ
!موي ةعتم ةالصلا  +ةلصلا تاذ ةالص مدختسي" راعش تحت مايأ يف
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)نابعث :زمر( موي ل تاونس 1.1.1.New
لافتحالا C-GKalender
لوصحلا .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج موي تاونس سار تالافتحا
ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع
.ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو

رزيللا عم اهلادبتسا متي .ةيرانلا باعلألا دجوت ال !ةظوحلم
نيب لوجتلا رظح اليل دجوي ال .ءاوضأ
ةديدجلا ةنسلا نمو )ةقباسلا ةنسلا نم ريخألا مويلا( حصفلا ديع

ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا :ءاقللا يفل ةنسلا سار موي
ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه
بحرن ءايصوألا مداخ .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا
! ةديعس ةديدج ةنس .ةالصلاو ةلبق ،قانع ،ةيلوحكلا ريغ بخن عم مداقلا ماعلا

و ةريجش روهزلا نم اليلكا !ةظوحلم

.ةرجش ةلازإ متت
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي تاونس وين ةالصلا عم' أدبي موي تاونس-ديدج

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد ةديدجلا ةنسلا موي
يصولا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ماعلا لالخ هيجوتلا نع لأسي )مسالا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا
مداقلا
ىلإ ىقرت يعمتجم ةمدخو ةعضاوتم ىقبت دق يننأ ةجردل
ةلماكلا يتايناكمإ
ريخو  1 GODدجملل وتسفيناملا بها-نوناقلا ةلاسر رشن
ةيرشبلا
!ةنسلا مايأ نم موي عراش  1ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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)ةلمن :زمر( موي يزيلكنإ ناصح 1.3.7.

لافتحالا C-GKalender
تاهزنتم .ءايصوألا مداخ نوكلا ،يريش ،روهمجلا نم كرتشم دهج رياش موي تالافتحا
ايادهلا عون ةطشنألا ةيلحملا مكحتت يتلا ةنم .ةطشنألا نم لماكلاب ةحوتفم
ضرعلا ةدايزل  +ةجهل ،اهعون نم ةديرف ةيلحملا ديلاقتلا دكؤي .هيفرتلاو ،لافنركلا
.ةيديلقتلا سبالملا سبلي امك مادختسالا ديق ةجهللاو ةيسيئرلا ةغللا .ملعلاو
 ..كلزنم ،كب ةصاخلا رياش رخفي .يلحملا خبطملا عتمتيو

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم لان سبالملا  traditio-عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف رياش مويلا
عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ةيلحملا تالوكأملا كيدل له .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
اهرابتعاو ديعس بلق هل ناك ،كحضلا عتمتلاو ،ةيديلقتلا ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو
.ةيباجيا

!موي-رياش ديعس
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
يعسلال ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم عمتجم ءانبل اعم نوتأي سانلا ناك وه يزيلكنإ ناصح أ
ةديؤملاو .ةايحلا ديق ىلع ةيلحملا ديلاقتلا ظفتحي " يريش ' أ .عيمجلل ماعلا حلاصلا قيقحتل

ق( لزانم ةلتك رفويو .يلحملا لئوملا سرحي )يناجملا ميلعتلا(  SMECسيديف -
 .نورك سسؤي ،سراحلا تايرود  ') ،راجيإلا
.رياش موي ةالصلا عم' أدبي رياش موي

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد رياش موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم 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

.ةجاحلا بسح وأ !يريش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)رهز :زمر( موي رهز 2.1.7.
لافتحالا C-GKalender
لتاشم ضرعو ،قئادحلا ، UCG.رياش ،ةماعلا نيب كرتشم دهج رهز موي تالافتحا
،عونتلاو ،ناولألاو ،مهرهظم .رهز ،هللا قلخ 'هللا  1بجعم ،عتمتسا .رهز ضراعملا
مهبح نع نلعت نأ ،و .راهزألل هللا  1اركش .ةحئار غنيت  intoxica-نم ةدقعم ةحئارو
.اعم كحضلاو صقرلاو ،ةبجو ،رهز لدابتو ،ضعبلا مهضعبل

 BLOSعم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف رهز موي
بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم ةحوتفم موس -
هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ(
!موي رهز ديعس .يباجيإلا لقعلاو ،ديعس بلق
.لبقتسملا يف اهب عتمتلا دق اننأ ةيامح يف تاتابنلا ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.رهز موي ةالصلا عم' أدبي رهز موي

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد رهز موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نيعلل ةعتمم راهزأ راهزأ لامجل كنأل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيامحل دهعتأ رهدزت دق ةيسنامورلاو ،راهزأ لثم نأ وجرأو بلقلاو
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل ةيذغت تاتابنلاو

.ةجاحلا بسح وأ !رهز موي يف ةالصلا هذه مدختستو

!ءامسلا يف ةارابم HE، SHE
!ةرسألا ءاشنإ يه و HE
.يماح  /دوزم ،بألا وه HE

هللا 1
:ميمصتلا

.لزنم ةبر  /ةياعرلا يمدقم ،مألا ريغ يه

ةقاعإلا يوذ صاخشألا ،ل لافطألا ةياعر ال ،جاوزلا-سدقلا ال ،ةاواسم كانه سيل
) .سنجلا سفن ،نيسنجلا نيب طلخلاو ،اههباش لفطلا( ةيسنجلا
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موي ةميرج نم اياحض 2.4.7.
)دافصأ :زمر(

يراكذت بصن C-GKalender

،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج وه يراكذتلا بصنلا مويلا ) ( VCةميرجلا اياحض
ةميرجلا" تاضورعم كانه نوكيس .ةيراكذتلا تامدخلا ماقت .مداخ نوكلا ءايصوألا
مامضنالاو ،معدلا .ةيئاضقلا ةطلسلاو "نوناقلا ذافنإ ' '،ةيامحلا ةعامجلا ' '،عنم
"عنم ةميرجلا"
".ةميرجلا اياحض" ،ةنئمطمو ةدعاسم يف عمتجملا دوهج معد ) .شتوو-راوجلا(

عنص( لمعت يتلا ،غالبإلاو ليجستو ةدهاشم :لبق نم معدلا !مضنا
ةمالس ىلع ظافحلل صخش لك بجاو نمو ) .نييندملا لاقتعا
.عمتجملا
 1نم حوتفم وهف " forting COM-.ةميرجلا اياحض" وه عمجتلا :ءاقللا يف ةميرجلا موي نم اياحض
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس
ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا
.ةيباجيا اهرابتعاو

ةنيل يه يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا ةلءاسمو نايدراجلا-مداخ معد ةلازإ !ةظوحلم
!'ىضوفلا' ىلع
معدلاو سكعت كعمتجم معد تاقادص قلخ
.ةميرجلا موي ةالصلا اياحض عم' أدبت ةميرجلا موي اياحض

موي ةالصلا ةميرجلا اياحض
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نم ملألاو ةاناعملا فيفختل لأسي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةلادعلا ىلع لوصحلا ةميرجلا نم ةدعاسم ةميرجلا اياحض اياحض
حرط ةميرج ةياهن الب ةمكاحم يف ةدعاسملل مكدعأو ضيوعتلاو
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةرخآلاو ةايحلا يف رشلا اذه بقاعي

!ةجاحلا بسح وأ .ةميرجلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

. .لدعلاو معدلا قحتست ةميرجلا اياحض
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)ةضيب :زمر( موي 3.1.7.Multiplication
لافتحالا C-GKalender
.ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج برضلا ديع تالافتحا
ىرخأ ضيبلا لك يطعت تالئاعلا حابصلا يف .رهز ضراعملا لتاشم ضرعو ،قئادحلا
ثحبلا نم اونكمتي ىتح ةيفخم نوكت نأ يغبني لافطألل ةبسنلابو .عون يأ نم
رهظلا دعب رسألا يف .ةبسانم اضيأ يه ةيلحس كمسلا وأ ،جاجدلا لثم بعل .مهنع
.جوازتلا لافتحا جاوزألا ) .حمسي سقطلا( قئادحلاو تاهزنتملا عتمتتو ،ةهزن نوكي
!ةلئاع سيسأت

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم راهزأ عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف برضلا مويلا
ءاذغلا نم .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( برشي ) ،عون يأ ضيبلا(
.ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو

!موي برضلا ديعس
.رامعتسا ءاضفلاو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةكوكسملل برضلا !ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.برضلا موي ةالصلا عم' أدبي برضلا موي

ءاعد  Multiplticationموي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نع لأسي جوازتلا عتمتلل كنأل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
رثاكتلاو جوازتلل تادهعت ةيحص تادالولاو ةبوصخلا

ريخو  1 GODدجمل نوكلا رامعتسا نأ نكمي ةيرشبلا اذل
ةيرشبلا
!ةجاحلا بسح وأ .برضلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

نأ  CGداقتعالا .فعاضتت ،هليمزل مه ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا رشبلا ةكوكسمل
جوازتلا SHE.و  HE،نم )سدقملا جاوزلا دقع( ةتباث ةقالع نم ءزج وه برضب ،جوازتلا
.سانلا هفات نوشو راعلا ".هفات" ،وه سدقملا جاوزلا جراخ رثاكتلاو

نيب طلخلاو ،سنجلا سفن ،اههباش لفطلا( يسنجلا زجعلا وأو ةيلقعلا نوناعي نيذلا صاخشألل
.ةمومألاو ةوبألا ال ،جاوزلا ،ةسدقملا دوجو مدع" نم نوناعي نيذلا )نيسنجلا
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): Bajonetزمر( موي برح نم اياحض 3.4.7.
يراكذت بصن C-GKalender

،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج وه يراكذتلا بصنلا مويلا ) (VWبرحلا اياحض
ماقي .مهتاساومو  VWتركذتو .ةيراكذتلا تامدخلا ماقت .ءايصوألا مداخ نوكلا
.برحلل ةضهانملا ضرعلا

!ةفينعلا ريغ لولحلا
ةازغلا ةقحالم .وزغلا يف ةكراشملل ادبأ عمتجملا تادهعت
ةكرح .يركسعلا دادعتسالا راهظا حاتفم ةضفخنم .برحلا يمرجمو
 R7ةديسلا !برحلا فنعلا ةمكاحمو ،مالسلا معد

حوتفم وهف ".برحلا اياحض" ركذت نيبأت لمحي ءاقللا :ءاقللا يف برحلا مويلا نم اياحض
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم
،ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

معدلاو سكعت كعمتجم معد تاقادص قلخ
.برحلا موي ةالصلا اياحض عم' أدبت مايألا برح اياحض

ءاعد مايألا برح اياحض
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ةدعاسم ىلع لوصحلا ،ةدعاسمل دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
اياحض نم ملألاو نزحلا فيفختل لأسي برحلا اياحضل عمتجملا
نأ لأسأ نيمرجملا برحلا ةمكاحم يف ةدعاسم ىغلت نأ يل دعو برحلا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل تاوزغلا

.ةجاحلا بسح وأ !برحلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

.فنع نود ةيدودحلا تاعازنلا ضوافتلا متي !ةياهنلا تاوزغلا
 R7 .ةديسلا .ةلتقلا مكاحيو !يهتني نييندملا لتق

تاضيوعت  R6 +ةديسلا ،ةيلوئسم !بيرختلا يهتنيو ،بهن
.دونجلا طاقتلا متي !يهتني دونجلا لتق
 R7 .ةديسلا .نيدالجلا ةاضاقم !يهتني بيذعتلا
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)سوناف :زمر( موي لافطألا 4.1.7.
لافتحالا C-GKalender
مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه لفطلا موي تالافتحا
طبارتلا تقولا ناح دقل .سوناف تاضورعملا ضرع قئادحلا .ءايصوألا
.اعم كحضنو ،ءانغلاو ،نوبعلي نيذلا لافطألاو تاهمألاو ءابآلل

يريش .سيناوفلا عم رياش طسو نيزيو .لافطألل هللا  1اركش .ةرسألا حرفلا موي
عيمج ىلع بجي ثيح سوناف بكوم ءاسملا يف .ةيقرولا تارئاطلا رييطت مظنت
.ةكراشملا لافطألا

.دولخلاو انلبقتسم مه لافطألا !ةظوحلم
.ءوض سونافل ىرخأ بهل يأ وأ عومشلا مدختست ال !ةظوحلم

عم ةجهوتم سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حتف ءاقللا :ءاقللا يف لافطألا مويلا
مدع( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سيناوفلا

بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .ةيلوحكلا -
! ديعس لفط موي .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.لافطألا موي ةالصلا عم' أدبي لفطلا موي

ءاعد لفطلا موي
يصولا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
لافطألا ةمعن ىلع اركش ،كل اركش )مسا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا
ميلعتلا مهلمحو يطعي نأ دهعتأو ةمعنلا هذه امئاد عتمتن ويام
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل ةدابعلا ةيفيك مهل نيبت يطعأس

.ةجاحلا بسح وأ !' لافطألا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةمامق ةلس :زمر( موي ثولتلا 4.2.7.
راع C-GKalender
مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا ثولتلا موي
ةروثلا ةعوفدم عشجلا . Aةماعلا قئادحلا فيظنتو .ءايصوألا
اهل توغاطلاو ةيعانصلا
ةمامقلاو .انبكوك ثيولتو ،اهيدل قيوستلا اديعب يمر
ىلإ ءاملا لوحت .ةيران ةحيصن ضرم ىلإ ضرألا لوحت سخب
موي .يحصلا فرصلاو ةيحصلا ريغو ةهيرك ةحئارو ،هباعل لاس
يأ ميظنت يريش .عمتجملاو اهبتك فيظنت atory mand-
.اهتلازإ ةمامقلا  +فيظنت اهجاتحي يتلا فيظنت ءيش

.ةهزن دوجو وه فيظنت لك دعب
نم دحلا ةيفيك يف ريكفتلا
ةبقاعمو ثولتلاو تايافنلا
!نيثولملا

حتف .سايكأ ةمامقلاو ،ةروشملا يج-ةفيظن نم عمج دي :ءاقللا يف ثولتلا موي
.كانه ىلا بهذا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم
عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا
.ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو

ةفيظن كب صاخلا عمتجملا معد لبقتسم نيمأت
ديق ىلع ءاقبلا وه نيثولملا ةبقاعمو ثولتلا ىلع يوتحت ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
.ةيرشبلا هنم دب ال ةايحلا

.ثولتلا موي ةالصلا عم' أدبي ثولتلا موي

ءاعد ثولتلا موي
يصولا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
لبق نم هيفستلل رذتعي )مسالا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا
اورفكي يطعأس يعمتجم
ثولملا لك بقاعي
ريخو  1 GODدجمل ثولتلا نم لاخ عمتجم يف شيعلل ىعسأ
ةيرشبلا
.ةجاحلا بسح وأ !ثولتلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةلحن :زمر( موي 5.1.7.Workers
لافتحالا C-GKalender
، UCGرياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه لامعلا موي تالافتحا
ريخ هيف امل مل لمعلا نيفظوملا عيمجل اريدقت .قئادحلاو تاهزنتملا يف دقع
.تاراهملا رهظتو ،ضراعملا تاقفصلا .عمتجملا
رشبلا !لتق ،نيلغتسملا لامعلا عيمجل بهل ريغ ةعمش ءيضي .عيمجلل ةحاتم لسعلا نوكتي
،..) .لمع( لمعلا اهعون نم ضعب اهيلع بترتي يتلا جئاتنلا نع ضار يتلا تاجايتحا مهيدل
لمع يأ لامكتساو ،كب صاخلا زاجنإلا مييقت  6موي يف مايأ  5الثم لمعلا نييعت 1 GOD
ةعتم اهيدل ةايحلاب عاتمتسالا ةحار  7موي يف .لبقملا عيباسأ لمع ةطخو لمتكم ريغ
) .لفتحا( موي

.عمتجملا ةايح ةوقلا مه لامعلا !ةظوحلم
قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم ةيراجتلا ضراعملا عم ءاقللا رهبملا :ءاقللا يف لامعلا موي
،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو لسعلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو
!ديعس لامع ديع .ةيباجيا

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
) (WMWةيداصتقالا فورظلاو روجألاو ةرادإل
ةرادإلا لضفأ ىلع لوصحلل .ةعطاقم ةموكح لبق نم اهنييعت مت
لبق نم ايونس نييعت متي ) 1-7س ( . WMWريجألا ىلع عيمجلا ةيداصتقالا
.ةموكحلا

.لامعلا موي ةالصلا عم' أدبي لامعلا موي

ءاعد لامعلا موي
يصولا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نوكي دق كلذل ةدعاسملا بلطي )مسالا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا
ام دح ىلإ أفاكيو يدوهج ريدقت عضوم نوكي دق لماع ديفملا نم
ةروخف يعمتجم يلدأس تاقوألا لك يف يدهج ىراصق لذبأ نأ ىعسأ
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل يب

.ةجاحلا بسح وأ !لامعلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)بنرأ :زمر( موي 5.3.7.Mothers
لافتحالا C-GKalender
قئادح .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه مألا ديع تالافتحا
مألل قشعلا ءابآلا رهظت .مألا ميركت لافطأ .رهز تاضورعملا ضرع لتاشمو
.ةمومألا لالخ نم ةكوكسم ءاقب عمتجملا لفتحي .تاهمألل  1 GODركش .مهلافطأ
.و حرمو كحض ،ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةميلو تاهمأ

تاهمألا عيمج ميركت راهزأ عم راهبالا ،عمجتلا :ءاقللا يف مألا موي
قورش كانه ىلإ باهذلا دعب  1ةعاسلا نم حوتفم وهو ،رضاحلا
عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .سمشلا
هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو
!ديعس ما ديع .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق

.نم ةيرشبلا ومني ام تاهمألا !ةظوحلم

.لزنم ةبر  /ةياعرلا يمدقم ،مألا ريغ يه :ميمصتلا 1GODو
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي تاهمأ ةالصلا عم' أدبي مألا ديع

ءاعد مألا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ويام تاهمألا ةمعن ىلع"  " 1 GODكل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يتدلاو ميركت موقأس بحلا عم مهتأفاكمو مهدوهج ريدقت عضوم

ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةجاحلا تعد ام اذإ اهل ةياعر يطعأس
.ةجاحلا بسح وأ !مألا ديع يف ةالصلا هذه مدختستو
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)باتك :زمر( موي ميلعتلا 6.1.7.
لافتحالا C-GKalender
.ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ميلعتلا موي تالافتحا
ماعلا ميلعتلا قفارم لك !راهظا ءاملعلاو ةماعلا نيبرملا .هسفن ميلعتلا ضرعي
فرعا رسأ ةسرامم .اهب ميلعتلا تاداهش ميلست متي .ةحوتفم
لافطألا عم تاربخلا ةايحلا ءابآلا ةصحو ريبكلا ءابآلا .ةفاحلا ةيرارمتسا -
!دافحألاو
)لقن ،ميلعتو ملعت( ةفرعملا قيبطت مث ةدايزو ،يعسلا !ةظوحلم

" عمجم ميلعتلاو ةيبطلا يريش ' SMEC
" عمجم ميلعتلاو ةعطاقم ىفشتسم " PHeC
' زكرم ئراوطلاو عافدلا ةعطاقم " PDEc
" ئراوطلا تالاح يف عمتجملا ةمدخ " CE

عيمج ءاهنإ .رحلا ميلعتلا" ميلعتو ملعت' قرحلا ىلإ دهملا نم ،نايدراجلا مداخ معد
 +ةيعانصلا ةذملتلا  CGعم ةعماجلا لادبتسا .ةيموكحلا ريغ ميلعتلا لحارم
.لمعلا يف ةربخلا نم ديزي امك ميلعتلا نم ديزم

قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم ةفرعملا عم راهبالا ،عمجتلا :ءاقللا يف ميلعتلا موي
،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
ديعس .يباجيإلا لقعلاو ،ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو
!موي ميلعتلا

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ميلعت ةالصلا عم' أدبي موي ميلعتلا

ءاعد ميلعتلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،سامتلال دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
روهمجل ميلعتلا ةيناجم معد ربع ميلعتو ملعتل ةليوط ةايح نع
 1دجملل مداقلا ليجلا ىلإ ةايحلا تاربخ ىلع رمم ميلعتلا ةيناجم
ةيرشبلا ريخو GOD

.ةجاحلا بسح وأ !ميلعتلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)رجشلا قاروأ ىلتقلا :زمر( موي 6.2.7.Defoliant
راع C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا موي طقسملا
ليصاحملا GM-نيعرازملا .ليصاحملا GM-ضرأ حسمت .ءايصوألا
 R7ةديسلا ،اهيلع لوصحلا
ليمعلا( ةماسلا تاتابنلا قاروأ .تاتابنلا رشلا دض نشت برح ىلإ هابتنالا اموي طقسملا مسري
ةيركسعلاو ةدحتملا تايالولا لبق نم هريوطت مت .اهقاروأ دقفت عنصم لعجي )يلاقتربلا
.باشعألا تاديبم ضارغألا ةددعتم مسلا طقسملا حبصأ .رشبلا يف لتقلا لدعم ةدايزل

) (GMليدعتلا ةيثارولا ىلإ تعس مسلا طقسملا عانص
ةيئاذغلا داوملا عناصم ) (GMهذه نأ دجو دقو ) .شحولا ليصاحملا( ةيئاذغلا داوملا عناصم
تاتابنلا هذه نم ماعطلا لوانت دنع .بعاتملا رثاكتلا نوكيو بابشلا توميو ةلهس لوبذلا
توملاو ةدالولا بويع اهيدل ،ضاهجإلا ،ةلهس ديعاجتلاو ،عرسأ نس نأ عقوتن نأ نكمي رشبلا
.ركبملا

ةيئاذغ ةلسلس يف ادوعص كرحتت تاتابنلاو ةلدعملا ةينيجلا روذبلاو باشعألا تاديبم
!ةيرشبلا ىلع رطخ .رشبلا كلذ يف امب ةلص لك ليدعت
ةدعاسم .ةماسلا ةحلسألا نم صلختلا ةيركسعلا كيدل فينعلا ريغ جاجتحالا نم اءزج نوكت وأ ميظنت
نع فقوتلا .ةيئاذغلا داوملا عناصم ) (GMةلدعملا ةينيجلا ضرأ )حيولتلا( حضاو ةيلحملا ةموكحلا
.باشعألا تاديبم مادختسا

دعب ةعاس  1نم ةحوتفم  NITY.ةطشنألا ةددعتملا تاعمتجملا معد عمجتلا :ءاقللا يف طقسملا مويلا
تاديبم ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش
.ايثارو ةلدعملا ليصاحملاو باشعألا

.موي طقسملا ةالصلا عم' أدبي موي طقسملا

ءاعد طقسملا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نم ءاملاو ةبرتلاو تابنلا ةيامح له )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
يح ءيش يأ نم يثارولا ليدعتلا نع فقوتلاو ،ةضراعم مومسلا
تالصاحلا، GM-يبشع ديبم بقاعتس ةبرتلا ممست تاحيولتلا رياش نمضيس
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل نيثولملا

.ةجاحلا بسح وأ !طقسملا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

كعمتجم معد لبقتسملا نيمأت
ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
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)ةافحلس :زمر( موي 7.1.7.Grandparents
لافتحالا C-GKalender
تاهزنتم .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه دادجألا ديع تالافتحا
،ءانغلاو بعللا .دادجألا عم دافحألاو ،اعم تقولا ضعب ءاضقل موي .ةحوتفم
.دادجألال هللا  1اركش .كحضيو ثدحتيو ،ةبجو مساقتو
".ةيرارمتسالا ةفرعملا" ،دادجألا قبطنت !ةظوحلم

.رومألا ءايلوأ عم نينحلاب لالخ نم مهل ركذت دافحأ .ةرخآلا ىلإ دادجألا تلقتنا ثيح
دعب .ةرسألا ءاضعأ رغصأ نم لوقعو بولق يف ةايحلا ديق ىلع اهدوجو ظافحلل كلذو
عم اعم كحضلاو ةبجو لدابتو ،ءانغلاو بعللاو ،يلصي نأ تاهمألاو ءابآلا نينحلاب
.مويلا ةديعس ءاهنإو ،لافطألا

وهف .رضاحلا دادجألا لك ميركت راهزأ عم راهبالاو عمجو :ءاقللا يف مويلا دادجألا
ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم
ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك
!موي دادجألا ديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي دادجألا ةالصلا عم' أدبي موي دادجألا

ءاعد دادجألا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
لضفب انحنمل دادجألا' ل دادجألا يحاونلا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ديلاقت انل ميلعتل دادجألا لضفب ةيرارمتسالا ةفرعملا" ثارتلا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل مهتازاجنإل يحاونلا دادجألا

.ةجاحلا بسح وأ !مويلا دادجألا ىلع ةالصلا هذه مدختستو

.ناسنإلا ةيساسألا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةراهم ةيرارمتسا ةفرعملا
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)ماعط :زمر( موي 7.3.7.Nourishment
لافتحالا C-GKalender
قئادح .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةيذغتلا ديع تالافتحا
عتمتسا .لافتحالا متي )يلوحك ريغ( بارش و ماعط .ةيلحملا ةيئاذغلا داوملا ضرع لتاشمو
.ةيئاذغلا داوملا نم ةعونتم ةعومجم معطو ةحئارو ،ءاذغلا نم ضورعملا ةروصلا " 1 GOD

،ةكرتشملا .اهل ةيلحملا تالوكأملا نم يلحملا عمتجملا رهظيو
نأ بجي دحأ ال .شطعلا ئفطت ،عايجلا ماعطإ .كحضلا تابجو مساقتو
.مويلا اذه يف شطعلا وأ عوجي
.مسجلا ةحص ىلع ظفاحي ةيذغتلا نسح !ةظوحلم

لل ضورعو ،عمجتلا :ءاقللا يف ةيذغت موي
يئاذغ ماظن عابتاو ماعطلا دادعإ رفوتت .ةيلحملا تالوكأملا عونت
ماعطلا نوكيو ،يلحملا خبطملا عتمتي .رطاخملا تامولعملا
عامتسالاو ،شطعلا دامخإ عئاجلا ماعطإو ) ،يلوحك ريغ( بارشلاو
هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو
!موي-ةيذغتلا ديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق

لاثملا ليبس ىلع :ءاشعلا عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي

؛ييدثلا ناويحلا  3:موي ؛نجاود  DAY2:؛تاورضخ  1:مويلا
؛زوجلا روذب :عوبسالا ةياهن ةلطع ؛ةيرحب تالوكأم  5:موي .فحاوزلا :عوبسالا فصتنم

.تارشحلا :عتمم موي
:مويلا يف تارم  5ماعطإ
.ءاشع ،ةفيفخ ةبجو ،موي رخأتم تقو يف ،ءادغلا ،ةفيفخ ةبجو ،موي ركبم تقو يف ،راطفإلا"

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي-ةيذغتلا ةالصلا عم' أدبي موي-ةيذغتلا

ءاعد ءاذغلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
بارشلا ةفيحص عم يل ديروتل مكل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
موي لك رخدي نأ يل اوحمساو ةيذغتلا قحتست نأ ىلإ ىعست  Iماعطلاو
عوجلا ىلع ءاضقلل ىعست  Iعوجلا مالآ لوهذلاو شطعلا نوملأتي
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل يعمتجم يف شطعلاو

.ةجاحلا بسح وأ !ءاذغلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)خوراص :زمر( موي 8.1.7.Universe
لافتحالا C-GKalender
ضرعي .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه نوكلا ديع تالافتحا
فاشكتسال ةيرشبلا تازاجنإب لفتحت !قئادحلا يف ءاضفلا فاشكتسا
ريصم ءافولا !رامعتسالا ءاضفلا فاشكتسال ءاضفلا ىلع تاثيدحت !ءاضفلا
نوكلا مداخل ماعلا اذه نم يسيئرلا لافتحالا .يئايزيفلا نوكلا ءانمأك ناسنإلا
! ) (1Churchءايصوألا

فاشكتسال ءاضفلا يف تازاجنإلا نم روصلا ضورعو ،عمجتلا :ءاقللا يف نوكلا موي
قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا .لبقتسملا ططخ نع الضف .رامعتسالا ءاضفلا
ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا
.ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو

!موي نوكلا ديعس
ديري . 1 GODيداملا نوكلا مداخ حبصتل ةيرشبلا راتخا  2،نوكلا قلخ 1 GOD
.يداملا نوكلا حبصيو اهرامعتسا ءاضفلاو رثاكتت ظفحلا ءانمأل رشبلا
.ل ةيرشبلا ريصم ،رامعتسالا ءاضفلاو ءاضفلا فاشكتسا

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي نوكلا ةالصلا عم' أدبي موي نوكلا

ءاعد نوكلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
مداخ نوكيل ةيرشبلا رايتخا ىلع كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يئايزيفلا نوكلا
رامعتسال تادهعت ضرألا بكوكو ةيرشبلا مداخ نوكيل تادهعت
ريصم ءافولا يف ةدعاسملا بلطي اهل مداخ حبصيو نوكلا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةيرشبلا
.ةجاحلا بسح وأ !نوكلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةباحس ةيرذلا :زمر( موي 8.2.7.Holocaust
راع C-GKalender
نوكلا ءايصوألا ،رياش ،ةماعلا نيب كرتشم دهج يه راعلا ةقرحم موي
ةيوونلا ةحفاكم ةيجاجتحا تافقو اهل قئادحلا .مداخ

،نيترم ضرألا بكوكو ةيرشبلا تمجاه "ةدحتملا تايالولا" و  59 (CG NAT) ،ماعلا يف
يشوريه" يتنيدم ىلع  2ةيوونلا تامجهلا  1 GOD .ةناهإو

رش  1 GOD.ةحفاكمو ضرألا ، Planet-ةيرشبلا دض برح نالعإ ةباثمب يه" يكازاغانو هامأ -
مظعم  (2رشلا تلفزور نيلكنارف يكيرمألا سيئرلاو ةيغاطلا-يثارو ةيزيلجنإلا
يرشبلا سنجلا ةدابإ ةحلسأ ريوطتل مضنا )ةيرشبلا خيرات يف رشلا سانلا
.تاعادبإ ةروصلا " ، 1 GODضرألا بكوكو
ريمدتل 'لماشلا رامدلا ةحلسأ " ريوطتل ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا رشلا نييدنكلا نينطاوملا مضناو
يكيرمألا سيئرلا رشلا .تاعادبإلا س " 1 GOD

مرجملا بكترا مث )ةيئانجلا برحلا نم رشلا مظعم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا( نامورت يراه
لافطألا( حبذ نييندملل "لماشلا رامدلا ةحلسأ" مادختساب لاعفألا عظفأ نابجلا
رثكأ ، ..) .لزانملا ،سرادملا ،تايفشتسملا ، ..ةفيلألا تاناويحلاو ،نسلا رابك ،تاهمألاو
فيفخت .ةقرحملا هذه يف كراشي نم لك نأ انعم يلصي .ةيرشبلا خيرات يف رشلا لمع
.تاقوألا لك يف تببست يتلا ةاناعملاو سؤبلا

مه ' .لماشلا رامدلا ةحلسأ ' هذه مدختست يتلا ةديحولا ةلودلا يه ةدحتملا تايالولا
لاثملا ليبس ىلع .ةدابإ عم تاراضحلا ددهت امئاد
فالتئا ريلب ،دراوه ،شوب .يتيفوسلا ةراضحلا  /ةوخإلا يدينيك ةيئانجلا رش
ربكأ وه يكيرمألا شيجلا .رطاخ بيط نع ةيناريإلاو ةيقارعلا تاراضحلاو  /رشلا
رامدلا ةحلسأ" نم يكيرمألا شيجلا حالس عزن متي .ناسنإلا ءاقبل ديدهت
ةديسلا ،قرخ  Excisting:ةحلسأ كيكفتو .يهتني ،لماشلا رامدلا ةحلسأ جاتنإ ".لماشلا
R7
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ةيوونلا ةقاطلا داوملل يسيئرلا ردصملا موينارويلا
رامدلا ةحلسأ " ءانبل ةمزاللا ،موينارويلا بيصختل مدختست
قلغم .ةموتخم  /موينارويلا مجانم قالغإ متي كلذل  ".لماشلا
ءاملعلا سوبحم .اهكيكفتو لفسأ ىلإ ةيوونلا ةقاطلل
،يوونلا
!!! ةروظحملا مولعلا ةيوونلاو  R7ةديسلا

كعمتجم معد لبقتسملا نيمأت
ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم

نم ءايربألا نييندملا ركذت ةيرشبلا ىلع موجهلا ركذتن
"يكازاغان  /اميشوريه"
ةيرشبلا هنم دب ال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا وه ماغلألا موينارويلا قالغإ !ةظوحلم

قفارمو ةيوونلا ةقاطلا تاطحمو موينارويلا مجانم لفسأ رياش ةدعاسم ةقيثو
.ةيوونلا ثاحبأ
:بلطلا .اهكيكفت "لماشلا رامدلا ةحلسأ" اهيدل فينعلا ريغ جاجتحالا نم اءزج نوكت وأ ميظنت
ةداقلاو عينصتب "لماشلا رامدلا ةحلسأ" عيمجلل ،ةيوونلا ءاملعلا عيمجل  R7ةديسلا
هذه مادختساب ةيصخشلا شيجلا يأ ،حلستلا نم عونلا اذه نوجوري نيذلا نييسايسلا

!تنأ ىلع دمتعي"  Humankindsةايحلا ديق ىلع

ءاقبلا .ةحلسألا

 1نم ةحوتفم  COM-.ةعانملا دقف ةطشنألا عمجتلا معدي :ءاقللا يف  Hollocaustمويلا
عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس
.حالسلا عزن ةشقانمو

.موي ةقرحملا ةالصلا عم' أدبي موي ةقرحم

ءاعد ةقرحملا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
يكازاغانو اميشوريه اياحض ركذتن فوس )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
نولكشي نيذلا صاخشألا عيمج ةمكاحم فوس ةدحتملا تايالولا رشلاو
رامدلا ةحلسأ ريمدت نامض فوسو كب ةصاخلا تاعادبالالل اديدهت
تاطحم عيمج كيكفتو موينارويلا برقلاب ماغلألا ليو ريمدت لماشلا
ريخو  1 GODدجمل .اهيلغشم ةقحالمو ثوحبلا قفارمو ،ةيوونلا ةقاطلا
ةيرشبلا
.ةجاحلا بسح وأ !ةقرحملا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةراض ةبشع يأ :زمر( موي 9.1.7.Habitat
لافتحالا C-GKalender
.مداخ نوكلا ءايصوألا ،رياش ،ةماعلا نيب كرتشم دهج يه لئوملا موي تالافتحا
مويلا ) .ةريطخلا تاتابنلاو ةفاجلا صقانلا ومنلا( !فيظنت يونس لئوملا كانه
مظنت يريش .ةيلحملا ةئيبلا يعو قلخل ةيلحملا  tiative ini-عمتجم وه لئوملا
ليبس ىلع ءايصوألا مداخو عمتجملا اهمعدي يتلا ةئيبلل ةقيدصلا ةطشنألا
ظفح ةيفيك .ةمامقلاو ةبرتلا ثولتو ءاملاو ءاوهلا ةجلاعم ةيفيك لاثملا
يف انيدل تاذلا ىلع ةظفاحملا لئاسو .تاتابنلاو ،ضارقنالاب ةددهملا تاقولخملا
.ةيرشبلا ريصم نم ءزج وه لئوملا دعب ثحبت .ةئيبلا عم مائو يف شيعلا

.ءايصوألا مداخل موي مهأ  ! 2ةظوحلم
طفنلاو زاغلاو محفلا قرح فقو !محفلا مجانم رايهنا :تابجاولا ةيندملاو ةيونعملا
كيكفت !ماغلألا موينارويلا ةقيثو !ءاوهلا نوثولملا ةقحالم  ..بشخلاو موينارويلاو
ةمكاحم !مومسلا جاتنإ فقو !ةيوونلا ةحلسألا عزن شيجلا !تاطحم ،ةيوونلا ةقاطلا
.مهتمكاحمو روذبلا نيجتنملا رايهنا !ليصاحملا GM-ومنلا نع فقوتت !ةمامقلا ةيمسلا

!لئوم عم مجسنت
!لئوملا ضرع كانه .يتيإ ةطشنألا  commun-ىقتلملا معديو :ءاقللا يف نكسلا موي
ماعطلا ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا
،كحضلاب عتمتو ،ىقيسوملا ىلإ عامتسالاو ،صقرلاو ءانغلا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو
!موي لئوملا ديعس .يباجيإلا لقعلاو ديعس بلق اهيدل

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي لئوملا ةالصلا عم' أدبي موي لئوملا

ءاعد لئوملا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
لئوملا دوعو ةيامح يف ةدعاسملا بلطي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
بقاعي لأسي لئوملا عم مجسنت مامأ ةلوؤسم دوعو دقع نوثولملا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل ةرخآلا يفو نآلا نيثولملا

.ةجاحلا بسح وأ !لئوملا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)هيوئم هبسن :زمر( موي نورك 9.3.7.
لافتحالا C-GKalender
نورك .مداخ نوكلا ءايصوألا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه مويلا تالافتحا نورك
ةفداه ريغ ةكولمملا ليغشت ، NITYةددعتملا تاعمتجملا ( ' نورك ' .جراخ ةرشابم ةيناجملاو
!معدلا نيعوطتملل تاعاقو )حبرلل

.نيقوستملل ةحوتفم يه )رازاب عمجم ةئزجتلا نورك ( " ' CRBC
)ةيعويش( ةلودلا ةيكلم )نمزلا اهيلع افع لعج( لحم لحي نورك !ةظوحلم

.توق )ةيلامسأرلا( ةصاخ ةيكلم
ةيناجملاو لعج نورك تامولعملا نم ةيلحملا .نورك معدت عمجت :ءاقللا يف نورك مويلا
ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا .ةحاتملا
،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو
!موي نورك ةديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو

ةنايص مداخ نوكلا لمع جذومن )ةكولمملا حبرلل ةفداه ريغ ليغشت عمتجملا ( نورك
ةيراجتلا لامعألا جذامنو ةلودلل ةكولمملا تانايكلا لحم لحي يذلا روتسدلا
.دادبتسالا يه ةدحاو ةدايق .رادت نأ ىلإ ةمظنملا جاتحت نورك أ .ةصاخلا ةيكلملا
 7نم نوكتي )عنص رارقب ةنجللا (  D-MCنورك .ةلداع ريغ ةنجل لبق نم ةدايقلا
.ءاضعأ
.و كلهتسملا ةيامح ردقلا ،حبرلل ةفداه ريغ ةكولمملا ليغشت عمتجملا !ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.نورك موي ةالصلا عم' أدبي نورك موي

ءاعد نورك موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
عم ةيكلملا ةصاخ ،ةلودلا لحم لحتل دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةمكاحم نويلالغتسإلا ةفرعمل تادهعت نورك
ىلعأ ىلإ لمعلا تايقالخأو لمعلاو عمتجملا تابجاو مزتلت تادهعت
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل عمتجملا حلاصل يدلب ىوتسم

.ةجاحلا بسح وأ !نورك موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةيلحس يأ :زمر( موي ءابآلا 10.1.7.
لافتحالا C-GKalender
،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي تالافتحا ءابآلا
ءاوشلا تالفح .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش
زيزألا )بشخلاو زاغلاو محفلا قرح ال( ةيئابرهكلا
رهظت .مهدلاو ميركت لافطأ .ةماعلا قئادحلا يف
.اهلافطأ دلاو وحن  adorat-نويأ تاهمأ
!ةنولملا سابللاو ءابآلا ! ةظوحلم

.رضاحلا ءابآلا عيمج ميركت .ماعطلا عم زيزألا وه ءاقللا :ءاقللا يف ءابآلا موي
ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم عمجتلا
عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو
!ديعس بأ ديع .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو

هللا . 1ل ةيرشبلا ريصم ذيفنت ءابآلا ! ةظوحلم
.يماح  /دوزم ،بألا وه : HEميمصتلا
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ءابآ ةالصلا عم' أدبي موي ءابآ

ءاعد بالا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ءابآلا ةمعن ىلع كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
اي كبحأ قلعتي اميف مهتأفاكمو مهدوهج ريدقت عضوم نوكت دق
!يبأ
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةجاحلا تعد ام اذإ هب ةيانعلا بجي I
.ةجاحلا بسح وأ !مويلا ءابآلا ىلع ةالصلا هذه مدختستو

! 15.09.3.1 NAtmنوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا  3لصفلا

22

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

)رهن سرف :زمر( موي باحتنا 10.2.7.
راع C-GKalender
حبقلا .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا نهد موي
!ضراعملاو ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ
طاشنلا ةلقو ئطاخلا يئاذغلا ماظنلاو ،ماعطلا لوانت يف طارفإلا نم نهد ببستيو
ةدئاف لقأ ائبع اهلعجي امم ،ةلوهسب تاراطإلا نزولا ةدايز نم نوناعي سانلا .يندبلا
.ءاسعتلا ةفيعض دارفألا ءالؤه ىلع ةيلوؤسملا لمحت ىلإ عمتجملا جاتحي .كلذل

اعم لمعلل عمتجملا اهيدل ".ءاضقلا ريرقت نهد" رياش يطعي
ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ نم ةاضاقم يمدقمو ءاضقلل
وه نهد .ةيلوحكلا ريغو لوحكلا ءاوس ةالحملا تابورشملاو
!هنم صلخت .يمر ديرت ةززقم عنص حيبق

معد متي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم ةحوتفم :ءاقللا يف نهد موي
ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .ةيعمتجملا ةطشنألا
ولح ىلإ ال لق .طاشنلاو يئاذغلا ماظنلاو ةنادبلا
نهد(  ..ةنمسلاو ،يركسلا ضرمل يسيئرلا ببسلا ةهكافلا ركس

،ةكعكل ال لق .هكاوفلا وأ ركسلا يف يتأي كلذ ناك ءاوس ءيس وه زوتكرفلا )صاخشا -
سيآلا ،بيلحلا ةهكنلاو ،تابورشملاو ةقاطلا ،لايدروك ،الوك ،بوبحلا-راطفإ
تابجو ةولح ،ةولح ءارحصلا ،لاقتربلا ىبرم ،سيدانومي ،سريوكي ،ميرك
 ...ةفيفخ
،بعتلاو ،يركسلا ضرمو ،بائتكالا :ةيبناجلا راثآلا ةنمسلا !ةظوحلم

!ركبملا توملاو ،مدلا طغض عافتراو ،سفنتلا نم

.موي نهد ةالصلا عم' أدبي موي نهد

ءاعد نهد موي
)مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ةطرفملا ةنمسلا نم نوناعي ةطرفملا ةنمسلا نم نوناعي ال ةدعاسملا نأ يل ةدعاسم
ةيحص لوصحلا

عد ةرخآلا نوكيو ةايحلا يف ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ يمدقم ةبقاعم
ريخو  1 GODدجمل اناجم ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ عمتجملا اذه
ةيرشبلا

.ةجاحلا بسح وأ !نهد موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةيئاوشعلا يأ :زمر( موي ةاجن 11.1.7.
لافتحالا C-GKalender
ءايصوألا ،رياش ،ةماعلا نيب كرتشم دهج يه ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ديع تالافتحا
مييقت .يرشبلا سنجلا ءاقب يف رخفلا راهظإ .ئراوطلا تامدخ نم ققحت .مداخ نوكلا
يجراخلا نمألاو ةيلخادلا ،ئراوطلا تامدخ ثيح موي !' ةلسلس ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا"
.مهل معدلا ميدقت .اهتاردق نم يصخشلا ضرعملا

، Emergenىقتلملا معديو :ءاقللا يف ءاقب مويلا
.كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم ةحوتفم Secutity Servces.و يصربق -
.طاشنلاو يئاذغلا ماظنلاو ةنادبلا ةشقانمو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا
!موي ءاقب ديعس .ةلسلس ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ،يحلا نم
.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةيولوأ ) (1مقر ! ةظوحلم

: 1.Specie، 2.Habitat، 3.Community،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم

 7.Personalمهتعتمأ 4.Family، 5.Individual، 6.Animals،
: 1.Unborn، 2.Newborn، 3.Baby، 4.Child،رمعلا بسح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

5.Juvenile، 6.Adult، 7.Senior
.دعاوقلا قوف مادختساو ،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم رمأ رارق ذاختال ةجاح قبطنت امدنع

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.مويلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةالصلا عم' أدبي موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

ءاعد ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا موي

نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ىعست  Iيرشبلا سنجلا ءاقبل مكل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا عمتجملاو ةكوكسم ،يدسج يف ةدعاسملل
ءاقبلا لجأ نم يدوهج معد ءاجرلا ةيولوألا  NO.1يدلب ءاقب مدقأس
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجم ىلع

.ةجاحلا بسح وأ !ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)فيلا ناويح يأ :زمر( موي فيلا ناويح 11.3.7.

لافتحالا C-GKalender
تاناويحلا ضرع .ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج ةفيلألا تاناويحلا ديع تالافتحا
دحاو موي .تامولعملا هيطعنو تاضورعملا ىلع ةفيلألا تاناويحلا ةيدنألا تعضو  ...ةلابق' ةفيلألا
تاناويحلا ةيكلم .ةيعامتجا ةجاح ةيبلت' ةفيلألا تاناويحلا .كب صاخلا ةفيلألا تاناويحلا ليلدتلل
.ةحص رثكأ لوطأ ةايح اوشيعي صخشلا دعاست نأ نكمي ةفيلألا تاناويحلاو .ةلوؤسم نوكت نأ بجي ةفيلألا

بحرو ديحولا مويلا وه اذه نأ ظحال( ةفيلألا تاناويحلا لفتحي عمجتلا :ءاقللا يف ةفيلألا تاناويحلا مويلا
ىلع لوصحلا .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم حوتفم وهف ) .عمجتلا يف ةفيلألا تاناويحلا
هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا
!موي ةفيلألا تاناويحلا ديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق

.رحلا ميلعتلا ،نم يويح ءزج يه ةفيلألا تاناويحلاو .ةيرشبلا ةجاح ةفيلألا تاناويحلا ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةفيلألا تاناويحلا ةالصلا عم' أدبي موي ةفيلألا تاناويحلا

موي ةالصلا فيلا ناويح
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
يطعأس ةفيلألا تاناويحلا ةحرفل ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
نأ ىلإ ىعست  Iةفيلألا تاناويحلا عيمج هب زتعنو ةياعرو بيردت
تاناويحلا يمحت  Iسراح ةفيلألا تاناويحلا ةلوؤسملا ةياعرلا نوكت
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل ةلماعم ءوسو ةوسقلا نم

.ةجاحلا بسح وأ !ةفيلألا تاناويحلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ةوسقلا
ىلع
ةفيلألا تاناويحلا
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)طوبطخأ :زمر( موي ةحصلا 12.1.7.Good
لافتحالا C-GKalender
.ءايصوألا مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه ةحصلل ديج موي تالافتحا
دكؤي هيفرتلاو لافنركلا ايادهلا عون ةطشنألا يريش  ...قئادحلا يف ةقايللاو ةحصلا
ماعطلا لوانتل موي .تاضورعملا ةيحصلا تامدخلا نيبتو .ةيندبلا ةقايللاو ةحص
داوملا ال !سيدانومي ال !موحللا عينصت ال ! GMال !لوحكلا ال ءاذغلا( يحصلا بارشلاو
ةقايللا طاشنلا ضعبب مايقلاو !) ،تايولحلا ال !نيخدتلا عونمم !ةسولهلل ةببسملا
!ىضرملا ةرايز .ةيندبلا

احوتفم ناك .ةيحصلا ةيذغألا عم زيزألا وه ءاقللا :ءاقللا يف ةحصلل ديج موي
ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .سمشلا قورش كانه ىلإ باهذلا دعب  1hourنم
،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك
!موي ةحصلا نسح ديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو

.ةديفم ةليوط ةايحل ةديجلا ةحصلا ! ةظوحلم

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةحصلا نسح ةالصلا عم' أدبي موي ةحصلا نسح

ءاعد ةديج ةحصلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ىعست  Iةيحص ريغ يتايح طمن نع رذتعا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
اورفكيل
دنع يناجملا جالعلا" ديؤأ انأ اورفكيل يدوهج معد ءاجرلا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل "ىضرملا
.ةجاحلا بسح وأ !ةديج ةحص موي يف ةالصلا هذه مدختستو

!كلذ دعب ةرظن مسجلا  1طقف كيدل

عطق وأ شاشحلا ةيودألا حبصت ال
!!! خسم  1 GODةداضملا ءازجأ مسجلا
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)فقو :زمر( موي نامدإ 12.2.7.
راع C-GKalender
نامدإ .ءايصوألا  Cus-نوكلا ، todianرياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه راعلا نامدإ موي
سانلا .مسجلاو لقعلا فعضو ،نارقألا طغض قيرط نع نامدإلا ببس يه !ضراعملاو ،حبقلا
دقفو .ائبع ،اديدهت لكشت اهلعجي امم ،هب قوثوم ريغ ،سأيلاب نورعشي نينمدملا
.ءاسعتلا سوفنلا فاعض هذه ىلع ةيلوؤسملا لمحت ىلإ جاتحي  COM-ةعانملا

تاعمتجملا ريمدت نم فقو نامدإلا
!ال لق
!نامدإ ىلإ
نينمدملا !عمتجملا نم نامدإلا داعبتسال يندملا بجاو ،يقالخألا هيدل صخش لك !ةظوحلم
نكمي ال يضاملا ، addicsنينمدملا .نامدإلا ةداعإ نم مهعنمل ةبقارم تباث ةجاحب
!اهب قوثولا

كعمتجم معد لبقتسملا نيمأت
ثدحلا لالخ راع رود وأ فطعنم
نم ةحوتفم .ةددعتملا تاعمتجملا  NITYةطشنألا عمجتلا معدي :ءاقللا يف نامدإلا موي
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا نوكي .كانه ىلإ باهذلا سمشلا قورش دعب ةعاس 1
!نامدإ ىلإ !ال لق .نامدإلا ةشقانمو عامتسالا

.موي نامدإ ةالصلا عم' أدبي موي نامدإ

ءاعد نامدإلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نمدملا ال نوكأ نأ يل ةدعاسم )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
نامدإلا يمدقم هيلع ةبقاعملا نامدإلا ءاوتحا ةيرشبلا ةدعاسم
 1دجمل اناجم نامدإلا نوكي نأ عمتجملا اذه عد ةرخآلاو ةايحلا يف
ةيرشبلا ريخو GOD
.ةجاحلا بسح وأ !نامدإلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)قدنبلا  /توتلا :زمر( موي ةريجش 13.1.7.
لافتحالا C-GKalender
اليلكا .مداخ نوكلا ءايصوألا ،رياش ،ةماعلا نيب كرتشم دهج يه ةريجش موي تالافتحا
 ...لوقصم ةيذحألاو ،تارسكملا  /يريب ،روهزلا نم

زوجلاو توتلا عم ةيذحألا ءلم ءابآلا حابصلا يف
يف لوقصم ةيذحألا عضوتو ،قباسلا مويلا ءاسم يف !) .ضرعي ال ،تايولحلا ال(
.رومألا ءايلوأو لافطألا لبق نم شيعت ةقطنم

عومشلا  3كلذ يف امب تنيز ةنولم ) .عنطصم( ةيلحملا قاروأ ةريجش نم عارشلل مدق
عضو متيو ،توتلا نم ءاعو  1 FAITH.ةسينكلا  1 GOD 1زمرت )مجح ،نول يأ( ةيئابرهكلا
ةماقإلا .ةجاحلا بسح تارسكملا ددجتت ،توتلا .ةيناجرملا باعشلا طسو يف تارسكملا
.ةديدجلا ةيداليملا ةنسلا سأر موي يتأي ىتح ةلواطلا ىلع ةيناجرملا باعشلا

ناك .ضرع )عنطصم( قاروألا ةريجش فير اهيدل ،ءاقللا :ءاقللا يف ةريجش مويلا
.سمشلا قورش كانه ىلإ باهذلا دعب  1hourنم احوتفم
ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو )تارسكملاو توتلا( ءاذغلا نم
.يباجيإلا لقعلاو ،ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو

!موي ةريجش ديعس
تارسكملاو توتلا ! ةظوحلم
!يئاذغ ماظن يأ يف دب ال

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةريجش ةالصلا عم' أدبي موي ةريجش

ءاعد ةريجش موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
تاريجشلال ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
نأ كدعأ يمويلا ءاذغلا يدلب تارسكملا نم ءزجو توتلا مدقأس
نوكي نأ بجي  Iةحاو-رياش يف تاريجشلا ىلع ظافحلاو ،عنصم
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل مداخ تاريجشلا ةياعر الوؤسم
.ةجاحلا بسح وأ !ةريجش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةرجش يأ :زمر( موي ةرجش 13.3.7.
لافتحالا C-GKalender
ةرم .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي ةرجش تالافتحا
نك .هافرلا ،يرشبلا سنجلا ءاقبل ةيرورض راجشأ !ةرجش عرزا .تاهزنتم
.مداخ-ةرجش
،ةبحملاو حرم يرجيو ،ءانغلاو ،ديت  decora-تناك يتلا .ةيعانطصا ةرجش لوح ةلئاعلا عمجيو
ىتح ةرجشلا ةماقإ .ماعط ةبجو مساقت مث )طقف ةهكافلا  (Tree-ىرخألا ايادهلا لك ءاطعإو
.ةديدجلا ةيداليملا ةنسلا سأر موي

نم احوتفم ناك .راجشألا لفتحت ،عمجت لك :ءاقللا يف ةرجشلا موي
ةرجش ىلع يوتحي هنأ .سمشلا قورش كانه ىلإ باهذلا دعب 1hour
ءاذغلا نم .ةنيزم ةيعانطصا
ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو )ةرجش ةرمث(
اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا
!موي-ةرجش ديعس .ةيباجيا
! ةظوحلم

ريصم وه مداخ-ةرجش يرجي
لضفملا ةيرشبلا
ةرجش معد عرازم CG
) .تاباغلا ريودت ةداعإ(

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ةرجش ةالصلا عم' أدبي موي ةرجش

ءاعد ةرجشلا موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نوكي نأ دهعتأو راجشألا لامجل ،كل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يف راجشألا ىلع ظافحلاو عنصملا نأ كدعأ ةمكاحم نيبرخملا-ةرجش
ريخو  1GODدجملل مداخ ةرجش ةياعر الوؤسم نوكي نأ بجي  Iةحاو-رياش
ةيرشبلا

.ةجاحلا بسح وأ !ةرجش موي يف ةالصلا هذه مدختستو
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)ةموبلا يأ :زمر( موي حصفلا ديع 14.0.1.
لافتحالا C-GKalender
مداخ نوكلاو رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي حصفلا ديع تالافتحا
!يضاملا ماعلا يف ريكفتلا .ءايصوألا
ضرع عم يهتنت هيفرتلا ،لافنركلا ايادهلا عون ةطشنألا يريش
موي تناس ، 1حصفلا ديع نيب لوجتلا رظح اليل دجوي ال .بورغلا دنع Laserlight
لك .ةقباسلا اموي  364يف ريكفتلل تقولا ناح دقل .لبقملا ماعلا نم
.لبقملا ماعلل ةطخ دادعإبو ،يضاملا ماعلا نم ليلحت لعجي صخش

ماعلا نع ءاقللا سكعي .يحصلا ءاذغلا عم زيزألاو ،عمجتلا :ءاقللا يف حصفلا ديع موي
لوصحلا .سمشلا قورش كانه ىلإ باهذلا دعب  1hourنم احوتفم ناك .ةمداقلا ةنسلل ططخ .يضاملا
ىقيسوملا ىلع صقرلاو ،ءانغلاو ،عامتسالا ) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع
!موي حصفلا ديع ديعس .ةيباجيا اهرابتعاو ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو

.لبقتسملل طيطختلا مث ءارولا ىلإ رظنن ! ةظوحلم

ماعلا  Quattroيف اليل لوجتلا رظح ديدمت مت
.ةليل لك سيلو ،تاعاس  3ةبسنب

لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي حصفلا ةالصلا عم' أدبي موي حصفلا

ءاعد حصفلا ديع موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
عونتم ماع ةدمل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةطخ لبقملا ماعلا يف ةايحلا براجت ،تاونسلا هذه ليلحت انأ
ذخأت نأ نكمي حصفلا ديع نآلا حلاصلا دهجلا نم ديزملا لذبو
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل لبقملا ماعلا يف يل
!حصفلا ديع موي يف ةالصلا هذه مدختستو

!حصفلا ديع : Quattro-موي عم لفتحا نمف .تاونس ورتاوك وه تاونس  4لك
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)عدفضلا يأ :زمر( موي 14.0.2.Quattro
لافتحالا C-GKalender
ريكفتلا .ءايصوألا مداخ نوكلا ،رياش ،روهمجلا نم كرتشم دهج يه موي ورتاوك تالافتحا
.لوجتلا رظح ةيليللا يداع قبطني .ريكفتلل موي وه اذه !ةيضاملا  4yearsيف

ىدم ليلحت لعجي صخش لك .ةقباسلا تاونس  4يف ريكفتلل تقولا ناح دقل
ططخ رشن ةعطاقمو . Shiresةمداقلا تاونس 4ل ةطخ دعيو ةيضاملا  4لا تاونسلا
.تاونس 4
احوتفم ناك .ةمداقلا تاونس  4نم ةيؤر ميدقتو ،سكعيو ،عمجتلا :ءاقللا يف ورتاوك مويلا
) .يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا ىلع لوصحلا .سمشلا قورش كانه ىلإ باهذلا دعب  1hourنم
،ديعس بلق هل ناكو ،كحضلاو عاتمتسالاو ىقيسوملا ىلع صقرلاو ءانغلاو عامتسالا
.يباجيإلا لقعلاو

!موي ورتاوك ديعس
لفتحا كعمتجم معد تاقادص قلخ
.موي ورتاوك ةالصلا عم' أدبي موي ورتاوك

ءاعد ورتاوك موي
نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ىلع سكعت انأو تاونس  4نعطلل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيضاملا  4لا تاونسلا ىدم
رضحأ انأو ةمداقلا تاونس  4ىدم ىلع ةرباثملا ىلإ ىعست I
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل تاونس  4ةدمل ةديدج ةطخ
!ورتاوك موي يف ةالصلا هذه مدختستو

مداخ تاعوضوملا يف ةكراشملا .مويلا ةعتم ىلع كتايح زيح جراخ ةدئافلا قيقحت
!انيلإ مضنا .موي ةعتم نايدراجلا
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