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راعلاو نوش

رضخألا موهفم
!!! ناسنإلا ءاقب ةراهم ءارضخلا يرجي
نيرخآلل اديدهت اهنوك نع سانلا ليوحتل "يعاسم" موهفم رضخألا " نايدراجلا مداخ
لزنملا يف أدبي ' رضخأ ' ىرجي !تاعادبإلا ةروصلا  1 GODمداخ ىلإ  ".ضرألا بكوك "و
ةئيبلا( يلحم طشان روحم يه ءاقللا نايدراجلا مداخ . Aعمتجملاو ناريجلا لمشت
) .نيدلاو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو

لوحتي  R1-7 .ةسنآلا ،ةلءاسم بنذم ةعامجلا ىلع لصاح  .راعلاو نوش نايدراجلا مداخ
.نوناقلا يف رضخألا موهفم ةموكحلا

نامدإلا
نوعدخي ينمدم .ةروصتملا ةجاح ردصلا جلثي امم رركتملا يرهقلا كولس نامدإ
ةرسألا ،مهسفنأل ررض .مهكولس موقت ررض لوبق مدع لالخ نم مهسفنأ
.نينمدملا لافطألا لوانتم نع اديعب يقبت .عمتجملاو لمعلا ءالمز ،ءاقدصألاو

مهنأ املاط نينمدملا نم مه مهنأ نودقتعي ال نينمدملا !ةيمهولا يه نينمدملا
.اعم مهتايح دقعو سفنألا مهل نوعتمتي
يف ادييقت رثكأ حبصت اهنأل تايرحلاو ةيدرفلا ينمدم دحت نامدإلاو ،ايعقاو
.مهكولس

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص نامدإ

 12.2.7.نامدإلا موي

ةياصولا يصولا اعضاوت رثكألا كيدل نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نمدملا نوكي ال يندعاس )مسا عراش  (1لمجأ نينمؤملا
يمدقم هيلع ةبقاعملا نامدإلا ءاوتحا ةيرشبلا ةدعاسم
نامدإلا نوكي نأ عمتجملا اذهلو ةرخآلاو ةايحلا يف نامدإلا
ةيرشبلا ريخ و  1 GODدجمل اناجم
.ةجاحلا بسح وأ !نامدإلا موي ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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ريغ نامدإلا !مهتداع نم ةيرسلا ةعيبطلا عتمتت ةعورشملا ريغ نامدإلا عم ينمدم
.تاذلا مارتحا نادقفو نجسلا ىلإ يدؤت ةعورشملا

! )ةقفشلل ريثم( فيعض & )قمحأ( جذاس ) ،يبغ( ةلهاج ينمدم
ىلع زكرت حبصي نايحألا نم ريثك يف اهب عتمتلاو ،سانلا نينمدملا نم مه امدنع
لكشت يتلا براجتلا نم ةلماك ةعومجم نم الدب .باحسنالا ةدح فيفختو مهتداع ذيفنت
دقع نيح لك يف سيل ،يندملاو يقالخأ بجاو .نامدإلا مدع ةداعسلا نع ةلماكلا مهتاناكمإ
.ةلءاسملل addics

،ةفيرش ،يقالخأ ،ةيمهولا حبصت .عمتجملاو مهسفنأ ىلع ارطخ حبصت نمدم
امود سيل ،يندملاو يقالخأ بجاو .ةيعامتجالا ةحفاكمو ةثرتكم ريغ ،ينانأ ،عداخم
.ريرقتلا addics
يحصلا رجحلاو .يسفنلا معدلا تاعومجم ةدعاسمو ةدعاسملل ةجاحب نينمدملا
.بابشلا ةصاخو عمتجملا ةيامحل ساكتنالا نونمدملا

نامدإ

نيلانيردألا

لعف درل يسيئرلا ببسلاو .يبصعلا لقانلا رودب موقي يذلا نومرهلا وهو ،نيلانيردألا
.مسجلل ةيدسجلا ةمالسلا ىلع ارطخ لكشي داهجإلا
، ...ءامسلا صوغلاو ،ضكرلاو ،تارايسلا قابس ،ةيضايرلا نيرامتلا يف ةطرفملا ةكراشم

ىلع نونمدملا هذه حبصت .نامدإلا ىلإ يدؤي امم نيلانيردألا عافدنالا يطعي ةكراشم
.اهعافدنا ىلع لوصحلا نم نونكمتي ال امدنع بائتكالا

طغضو بلقلا ةعرس ةدايز ىلع لمعي هنإف مدلا ىرجم يف نيلانيردألا اهريرحت متي امدنع
دلجلا نم مدلا قفدت لوحيو مدلا يف ركسلا تايوتسم عفريو ،ذيمالتلا عسويو مدلا
نيلانيردألا ريثت قلقلل ةاعدم ،بنذم ،بضغت ام ابلاغ نيذلا سانلا .ةيلخادلا ءاضعألاو
 worried_.لمأتلا ،بضاغ .رخآ ءيش يأب مايقلا مدع لوح سولجلا دق مهنأ نم مغرلا ىلع

.نيلانيردألا ةنتف يه ةعرسلل ةجاح ةمثو
زوفلا .ةورذلا نيلانيردألا يطعي قابس يأ
مسج ميمصت متي مل .ربكأ عافدنالا يطعي
زوفلا .ةعرسلل ةجاح ال نم وه .ةعرسلل ناسنإلا
.ةينانألا وه
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يدؤي قلقلا اذه .قلقلا ىلإ زدي نادقف .ديزملا يف ةبغرلا ىلإ يدؤي عافدنالا نيزئافلا
 ..) .زوفلل لتقو ،تاردخملا يطاعتو ،شغلا( نمث يأب زوفلا يف ةبغرلا .سأيلا ىلإ

.ةورذلا نيلانيردألا ةحفاكمل يعامتجالا كولسلا يطعي

قساف يأ لأسا .ةورذلا ربكأو ءايتساو بضغ راثأ ،ضيغبلا رثكأ
،قيرطلا نم عفدو ،عطقو ،ليذلا ةضبانلا ،قاهرإلا( يباهرإ قرطلا
ةجطلبلا( هباصعلا دارفا نم درف ) ،ةيفاضإ لاع توصب سيليه
)توملاو ملألاو فوخلا عاقيإ( لسلستم لتاق ) ،فنعلاو بيرختلاو

 R1-7ةسنآلا عمتجملل اديدهت procecutedو ةحفاكمل يعامتجالا كولسلا

.ثداوحلاو ،ةرطخلا ةدايقلا ،قيرطلا بضغ ،ريرقتلل يندملا بجاو نمو
.ةورذلا نيلانيردألا ءاطعإ )، thrillseeking ..ةريثملا لامعألا( ةرطخلا ةطشنألا
عجشت .ةريطخ ءايشأ لعفت عافدنالا نيزئافلا ىلع لوصحلا نكمي ال كلذ فالخ ىلع نيذلا سانلا
ةرطخلا ةطشنألا .نيرخآلل اديدهت اهنوكل ،لتقو ،حورجب نولصحي نيذلا نيدلقملا ةطشنألا هذه
.ةيبطلا expencesو ذاقنالل عفد نيكراشملا ىلع نيعتي  R2 .ةسنآلا ،ةياهن

!ةدعاسملا بلط .ضرملا وه نيلانيردألا نمدم هنوك

نامدإ

لوحك

تاريغت ىلإ يدؤي لوحكلا كالهتسا .ماعطلاو بارشلا لالخ لوحكلا كالهتسا متي
،ءادتعالا ،ثداوحلل يسيئرلا ببسلا وه )لوحكلا( ركسلا ') .ركسلا( ةيكولس
.عمتجملل ديدهتو جاعزإ ردصم ،ائبع لكشت ىراكسلا .بيرختلا ،باصتغالا

.لوحكلا كالهتسا ىلع اوبلغت ةجاحلا وه لوحكلا ىلع نامدإلا
نم كلذ قوف ةصاخلا ةينانألا تاجايتحا رمخلا ينمدم عضوو ،نينمدملا لك لثم
ىلع لوصحلل ةقرسو ضارتقالاو ،لوستلا لوحكلا فوس .عمتجملاو نيرخآلا
جالعلا !فافجلا نم جالعلا نوكتي .جالعلا جاتحت ةيلوحكلا تابورشملا !بورشم
!ىراكسلا رهظ يرجي ابيرق ةيلوحكلا تابورشملا .اجالع سيل

.لوحكلا رفاوت نع فقوتلا وه لوحكلا ينمدمل ةدعاسم لضفأ
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.لوحكلا عيزوتو قيوست يهتني نأ بجيو ،جاتنإلا

!لوحكلا ىلإ حماستلا ZERO

.لوحكلا ىلع نامدإلا راشتنال يسيئرلا ببسلا وه يحيسملا نيدلا
لاقو )بذاكلا حيسملا( عوسي )ةبذاك دوبعملا( لوديأ نايتسيرك
برش نييحيسملا ) .رمحا ذيبن( لوحكلا برشلل نييحيسملا
نايتسيرك .ةينيدلا ريغ تاعمجتلاو ةينيدلا ىضوفلا يف لوحكلا
رمتسملا  SHEنايتسيرك .جوازتلا لبق لوحكلا برش HE & SHE
دلوي لفط( ةيعيبطلا ةعاضرلاو لمحلا ةرتف لالخ لوحكلا برش
برش ىلع مهلافطأ عيجشت نييحيسم نيوبأ ) .لوحكلا ىلع
!ةئيس ءابآلا مه نييحيسم نيوبأ .لوحكلا

يف ىضوفلا يف ىرت لوحكلا ىلع موطفم مت نأ يحيسم باش
ىري .لوحكلا برش ناريجلاو ءاقدصألاو ءابآلا ،سقلا ،ةسينكلا
. Aفئاظو ، leisuretimeلزنملا يف لوحكلا برش ءابآلا يحيسم باش
نمض ةيعامتجالا ةئشنتلا امدنع )يه وه( يحيسملا بابشلا
.الوبقم نوكيل مهنب برشلل نارقألا طغض هجاوت ةيرمعلا مهتئف
هليمزل ركس ةلاح يف بابشلا  SHEلوصحلا  HEيحيسملا بابشلا
!تالمهملا ،نوش ،راعلا ".تالمهملا ةلس" حبصت الك .باصتغالا وأ

لالخ نم يحورلا ماهلإلا دجت نأ نكمي ال نييحيسملا نابهرلا
ماهلإلل لوحكلا ىلإ تلوحت ةسدقملا بتكلا ةءارقو ةالصلا
ظفاح .مهب ةصاخلا لوحكلا نابهرلا تجتنأ ،ةديعس نكت مل .يحورلا
.رومخم لوهذ نم ةرمتسم ةلاح يف نابهرلا لوحكلا برشو جاتنا
) .ضرألا ال ال( ىؤر مهيدل نآلا
لوحكلا( طيرش مهيدل ءاردم .تاناحلا لثم يه ةيكيلوثاكلا سرادملا
)صيخر( ذيبنلا ةرادإ اهيدل .راب هبو يعامتجا دان نيملعملاو )ةفلكم
.لاومألا عمجو ىضوفلل
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مهنا دحالا موي .لتقلاو باصتغالا ،شاب نييحيسملا ركس ةلاح يف تبسلاو ةعمج موي لك
برشلل ىضوف ىلإ نوبهذي دعب ".حفص" ىلع لوصحلا "اوفرتعا"

.ةلئاعلاو ءاقدصألا عم مهنب برش نوبهذي ةسينكلا دعب ) .لوحكلا(

".يلزنملا فنعلا"ل يسيئرلا ببسلا يه نييحيسملا رومخلا
ركس ةلاح لك ماقي .ةيرشبلا ال ىتح ،ةبساحمو رفغي نل تفلتتو 1GOD
.ةلءاسم

ال . 1GODةدابع وأ نيدك لوبقم ريغ رمأ لوحكلا كالهتسا عجشي هنأل ةيحيسملا
ةبيخب رعشت . 1GODلوحكلا كالهتسا قيرط نع هتحص ريمدتل ةيرشبلا ديرت
.يحيسملا لوحكلا نامدإ عم لمأ

!!! لوحكلل ال لق !ةيحيسملل ال لق
 :لعف بجي
ةرتف لالخ برشلا  SHE. SHEركس ةلاح عم جوازتتل سيل . HEةداعس ركس ةلاح عم جوازتتل سيل SHE
ةيعيبطلا ةعاضرلا عضو متي امنيب برشلا . SHEهلزنم يف ةيربجلا ةماقإلا تحت تعضو لمحلا
ةيلوحكلا .ديلولاو دعب اودلوي مل نيذلا لك ىلإ ةياعرلا بجاو عمتجم .هلزنم يف ةيربجلا ةماقإلا تحت
.ل  SHEةيلوحكلا لفطلا عفر ينبتلاب ءابآلا .نيدلاولا دحأ نوكيل ةبسانم تسيل SHE

لوحكلا برش نأ ) (SHE 17، HE 18ةينوناقلا نسلا نود لافطألا عم تاهمألاو ءابآلا
ةيلوحكلا ءاغلإ مت .نس تحت لفط لكل ةياعرلا بجاو هيدل عمتجم لك .ةلوبقم ريغ
.ءابآلا رتسوف لبق نم رصقلا مهدالوأ ىبرت دقع جاوزلا ةسدقملا ءابآلا

نيملعملاو سرادملا ءاردم( نيبرملا .اناجم لوحكلا ميلعتلا قفارم يه
متي .سرادملا نم عنمو ةلازإ متت لوحكلا كلهتستو ،نوبلجي نيذلا )نيلوؤسملاو
نيبرملا ) .ضيوعتلا نودب( ماعلا ميلعتلا يف ةيحيسملا قفارم ميلعتلا لقن
نم عنمو ةلازإ متت )نيلوؤسملاو نيملعملاو سرادملا ءاردم( نييحيسملا
!مهب لوحكلا ترمد ةسردم تاناحلا كلت مده متي .ميلعتلا

دريو لوحكلا .اهبعشل ةياعرلا بجاو )يريش( عمتجم لك
لوحكلا رظح وه رياش لك .ءاضقلاو عمتجملا ديدهت ىلع
جاتنإلا  .لوحكلا عيزوتو جاتنإ رظحت ةظفاحم .رظحلا ضرفو
 R6ةسنآلا :لوحكلا عيزوت ةاضاقمو ،عورشملا ريغ

متي ال .تقلغأو لوحكلا عيزوت فاقيإ متي ،ةمئاقلا جاتنإلا
.ضيوعت يأ حنم
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ةلاح يف يرجي لعج .يبيرضلا ءافعإلاو ةيريخلا عضو سوقطلاو ،ةيحيسملا سئانكلا ضفر
.ىراكسلا نع ةلافكب جارفإلا ال  R2ةسنآلا ،ةميرجلا ركس

.ليهأتلا ةداعإ يجوزلا المث ناك هنا نيح يف بكترت ةميرج يأ

اهتيفصت تمت يتلا هايملا
!ةديج ةحصل

نامدإ

تاردخملا

ةئيس يه )داوملا ريغي لقعلا( ةيودألا نأ فورعملا نمو
نوطاعتي نوشاشحلا نم  99.9٪دعب .يرشبلا مسجلل
ةحفاكمو مكبلا ةيداع ريغ يهف .رايتخالا قيرط نع تاردخملا
.عمتجملا ةلاثح
وه مهتلكشم نوشاشحلا-راقعل ةقفشلاب رعشي ال
.مهتبساحم .ارطخو ائبع نولكشي مهنأ .ايتاذ

 R4 .ةسنآلا ،عمتجملل تاديدهتلا هذه صفق
ينوناق ريغ  mind-،ريغي داوملا يدوزمو نيعزوملاو نيعنصملا
سكع متي  R7 .ةسنآلا ،صفقو ) ،ءيس نوناق( ةقدصم وأ
.يعجر رثأب ،ءيس نوناق

 R7ةسنآلا  illigal،تاردخملا مه .اهمادختسا مدع بجي .ءاودلا تسيل ، Codeinاناوجيراملا

لقعلا ريثأت تحت يرجي نيح يف ةميرج يأ تبكترا

!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا نوناق حنام هللا 1

www.universecustodianguardians.org

م-يف14.12.2.1 N-

6

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

لوحكلا ريثأت تحت يرجي ةدايز متي .ليهأتلا ةداعإ تارم ثالث فعاضي )ةروصلا( ريغي ةدام
نكمي ال !ةظوحلم  5.نم فعاضم اهبتك يتلا ليهأتلا ةداعإ ةسولهلل ةببسملا داوملاو
.لقأ وأ '  ' WMW X2يف مدختست نأ لوحكلا تاردخملا نوشاشحلا رضاحلاو يضاملا نأ الإ

ل حماستلا ZERO
ةسولهلل ةببسملا داوملا
نامدإ

ماعطلا لوانتي

. Overeatersنامدإلا وه ماعطلا لوانت يف طارفإلا ،ةرورض وه ماعطلا لوانت .هنودب شيعلا عيطتسن ال يرورض لكألا
رثكأ تاراطإلاو ،قرعلا ةحئار هنم حوفت رثكأ لصحا ، blubbery،لوصحلا ىلإ علطتن نأ نكمي )سانلا نيب نهد(
نييارشلاو ةقيض ةحيرم ريغ يساركلا ىلع روثعلاو ،بساني يذلا داتعلا ىلع روثعلا يف ةبوعص ،ةلوهس
لمتحملا نم ،بابشلا توميو ،يركسلا ضرم ىلع لوصحلاو ،مدلا طغض عافتراو ،دادسناو ،ءاذحلا طبر ةلكشم
.ءاندبلا لافطألا نوكي نأ

ةدايز .ززقم وه نهدلا نم ريثكلا رشبلل ةبسنلاب .ناتيحلاو رهنلا سرفل ديج وه نهد
نم رثكأ صخشلا لعجي نزولا
،لهسلا تاراطإلاو ،قيمعلا تابسلاو ،سفنتلا
ىلع ائبع تحبصأ  sickies،نم ديزم ىلع لوصحلا
ءاقدصألاو ،لمعلا يف هئالمز وأ هترسأ وأ هسفن
ةدعاسم .لوبقم ريغ نزولا نم رثكأ يرجي .عمتجملاو
.نزولا نادقف ىلع سانلا

لوحكلا دوجو ءاهنإ  blubbery.نوكت نأ نع فقوتت
ضفخ .بارشلا وأ ماعطلا يف ةيعانطصالا ةيلحتلا داومو
لوانت نم دحلاو ةيعيبطلا تايلحملا مادختساب داح
.طقف دويلاب جلاعملا حلملا مادختسا ،مويدوصلا
ةلدعم( GMو ةعنصملا ماعطلا لوانت نع فقوتلا
.ماعط )ةيثارو

ماعطلا لوانت يف طارفإلا .جورخلاو لكألا نم عون ةليوط تابجو ،ةعونم ،ديعلا ،ةميلو
.يف ريغص ءزج لوانت .جراخ ءارحصلا يف .جراخ ماعطلا لوانت ءانثأ لوحكلا كلهتست .جراخ
.برشلا يف وه ةبجو عم ءاملا

لا للق .يمويلا نيتورلا رمألا يلو مداخ ىلإ مامضنالا

!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا نوناق حنام هللا 1

www.universecustodianguardians.org

م-يف14.12.2.1 N-

7

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

راهنلا له  fissy.برش بنجت .ةالحملا ريغ تابورشملا برش .ةبجو لك يف لكأي يذلا غلبملا
 :ىلص .لوجتلا رظح ةليل" ةبقارم .ةيمويلا نيرامتلا ليللاو

ŸŸŸ

ŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص  -باحتنا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
يمويلا بارشلا عم يل ديروتل مكل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
 blubberyحبصتو ةمسد ةبجو ال يندعاس ءاذغلاو
رخدي نأ يل له موي لك ماعطلا نم ةريغص ءازجأ قحأ نوكي نأ ىلإ ىعسي I
ريخ و  1GODدجمل ماعطلا لوانت يف طارفإلا ببسب ةملؤم ةحصلا اياضق
ةيرشبلا
!ةعضر لك لبق ةالصلا هذه مادختسا نهد سانلا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
نامدإ

رامقلا بعل

رسألاو صاخشألا ىلإ سؤبلا قيقحتل عادخلاو يرشبلا فعضلا رامقلا مدختسي
رامقلا . envolesنيسئايلا فعض ببسب ةسيرف رامقلا نيجورملا .عمتجملاو
طوحتلاو ) ،ءيش يأ ىلع( ناهرلا
) ،هيلع زوفلل هيف نوكت نأ كيلع( بيصنايلاو ) ..تارايخلاو ةلجآلا دوقعلا ،نيمأتلا(
،ةفيعض دقتعيو .نيرماقملال فسالاب رعشي ال ) .لوصألا ةميق ةدايز لمأ( ةبراضملا
.كلذ اولعفي مل .بستكم ريغ ةورث اهنوقحتسي يتلا ةيبغلا ةيدرفلا ،ةينانألا
.مهتبساحم

،زازئمشالل ريثم نوفرصتي .اجرح رثكألا نيرماقملا يه هيفرتلا عقاو نوكراشملا
ضافضف نيزئافلا .زوفلا مهنأ رامقلاو ،مهسفنأو نيرخآلا لالذإو ،بذكو ،عادخ ،ةنايخ
ريغ لخد ةبيرض باسح متي .حابرالا ىلع  100٪ةبسنب ةبيرضلل زوفلا طاقن
 ..ةاعرلا ،نيجورملا ،نيبعاللا بنجت .اديعب بستكم

تالحم( رامقلا نكامأ  R7 .ةسنآلا ،رامقلا صفق يمدقمو ،ةميرج وه بوعشلا فعض لغتسا
ةيلاملا قاروألاو ،هيفرتلاو عقاو  "،لبقتسملا لدابت ،تاهونيزاكلا ،ناهرلا
و رامقلا دوزم نم لوصألاو حابرألا لك ةرداصم .ةقلغم )تالدابتلا

!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا نوناق حنام هللا 1

www.universecustodianguardians.org

م-يف14.12.2.1 N-

8

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

كلمتلا ءاغلإ  ..) .لوادتم مهس ،ةلجآلا رجات ،ضرألا براضم ،قودنصلا ريدم( فرتحم رماقم
) ،هيفرتلا عقاولا نيزئافلا لمشيو( زوفلا نأ" ) . Individulsيراقعلا رامثتسالا( رحلا
حمست يتلا ةموكحلا لادبتسا متي .حابرالا ىلع  100٪ةبسنب ةبيرضلل ةضافضف
 R7 .ةسنآلا لصحت اهنا ءاضعأ رامقلا

للضمو رامقلا دوزم .ةينانألا ةئيس سانلاو ،عودخم ،مكبلا نيرماقملا
 ountable acc-.يه و  BADامهالك .يزاهتناو ةسرتفملا ةيليفطلا

رامقلا بعلل حماستلا ZERO
نامدإ

قوستلا

فصن وأ ديدج جتنم قالطإ متي .قوستلا نود كرت كنكمي الو رجتم لاخدإب تمق
لوصحلل عراش  1نوكت نأ كيلع ،تاعاس ةدعل رجتم جراخ فقت يذلا "،عيب" ةيونس
!قفانملا قوستلل !نمدم تنأ ) .ةروصلا( جتنملا ىلع

.اهحلاصل نينمدملا مادختسا عشجلا نويلالغتسإلا
) .ةيرورضلا ريغ ةداع هيف بوغرملا ريغ( ديدج ءيش قلخ قيوستلا

.نوكي نأ دب ال ءيش لك نا امك هقيوست مث
نوشاشحلا يف يسيئر لكشب ةينالعإلا ةلمحلا فدهتو
ردصم يه قوستلا ينمدمل هيف بوغرملا ريغ يمدقم .قوستلا
.تايافنلاو ةمامقلا نم ريبك
ىلإ هيف بوغرملا ريغ ديربلا ميلست .يهتني تايرورضلا ريغ نع نالعإلا
 R4 .ةسنآلا :تاكاهتنالاو ،يهتني ديربلا قيدانص

بلطل قفانملا قوستلا .مهتم )ةمامق(  50٪ةبسنب ةيفاضإ ةبيرض اهيدل تايرورضلا ريغ
.ةدعاسملا

قوست ) .هب ثبشتلاو قوستلا ةمئاق ميدقت( ةعفد قوست ال :لوؤسملا قوستلا
) .هيف بوغرملا ريغ ال( ءارش تايرورضلا طقف .اهدحو
.نامتئالا ةقاطب مدختست ال

نامدإ

نيخدت

،مفلا نم ةهيرك ةحئار نونخدملا !يرشبلا سؤبلاو ،نامدإ نيخدت
باقعأبو دامرلا نم .ةفرغ ىتح ةهيرك ةحئار اهنأ نتني مهسبالم
مهنا مه .ناكم لك يف
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.مهل راعلا !مهبنجت .نتنلا دارفألاو ،زازئمشالل ريثمو ،ةرذقلا
نانسألاو مههافش نوقرحي .مهسفنأ ىلع ايحص ارطخ رثكأ نونخدملا
تحبصأ نيتئرلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةرجنحلاو مفلاو ةثللاو
.عمتجملا ىلع ائبع ،ةضيرم
تقحل سفنلاو ناخدلا لصاوف نم ديدعلا ذاختا ىلاسك نونخدملا
sickies.

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
نينخدملا ءابآلا لافطأ  R3ةسنآلا :دعب دلوي مل يذلا رضي  ..تاقاعإو تاهوشت مهيدل
.ضيوعتلل مهيدلاو دض ةيئاضق ىوعد عفرل ال

،مهتبساحمو .شئاشحلاو تاباغلاو لزانملاو قئارحلا أدبت يهو .لامهإلا مه نينخدملا
وأو صخش بيصأو ،رانلا نونخدملا .تاضيوعت عفد و  R4ةسنآلا
 R6ةسنآلا ،تاناويحلا وأو سانلا لتق هنا  R5ةسنآلا ،تاناويحلا

ةسنآلا ،قلخ يبلسلا نيخدتلا نأ نينخدملا ةاضاقم .سانلا يذؤي )تاءادتعالا( يبلسلا نيخدتلا
كيدل و  R3ةسنآلا ،نيخدتلا حمست يتلا مكاحيو ) ..لمعلاو ةيلستلاو هيفرتلا( تاهج R3 .
ةسنآلا ىلع لوصحلاو ،لادبتسا متي نيخدتلاب حمست يتلا ةموكحلا .تاضيوعتلا عفدل

R7
.اريطخ اديدهت يحص ريغ نيخدتلا نأ تبث دقو *  1951ماع يف
ةيامحو ةمدخل نيخدتلا 'ناب' لشف مل يتلا تارادإلاو تالاكولا ةموكحلاو ةموكحلا
 R7 .ةسنآلا ،بنذم ىلع لوصحلا هذهو يعجر رثأب تاعيرشت ريرمت متي .عمتجملا
ميوقتلا ناقاب *

ززعي نأ رخآ نايك وأ ةيراجتلا لامعألاو ،ةعامج وأ درف يأ
يداونلاو لمعلاو ،نيملعملاو ،تاهمألاو ءابآلا( حمسيو ) ،اناجم ،قيوستلاو نالعإلا(
راجتو ةلمجلا راجتو لقنلا ،نودروملا ،نيعنصم( حابرألاو )هيفرتلا ناكمو معاطملاو
 R7ةسنآلا ،نيخدتلا تاراوسسكالا وأو "نخدي" حاتم لعجي ) ،ةئزجتلا
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.اهيلع يوتحت "نخدي" ام مهي ال

.ةيحصلا رطاخملا يه نيخدتلا لعف

!! نيخدتلا ىلإ حماستلا ZERO
نامدإ

ةديدج ايجولونكت

ةئزجتلا رجاتمل جراخ ميخم مه .ةيلسم نوكتس ةديدجلا ةينقت نوشاشحلا نكمي
!ةفاخسلل اي .نمثلا ىلع ةادألا ةديدج ءارشل راظتنالا
لهاجت مهنا .تايافنلل ببس ربكأ يه .نامدإلا قوستلا نم ةفيخس ةرفط نوشاشحلا ةديدج ةينقت
مادختسا ةيفيك ملعت مل مهنا .اعاد خيرات ىدملا ىلع اهمادختسال نوكيو لمعت يتلا عئاضبلا
لوحتت نوشاشحلا هذه .ةيافكلا هيف امب ةليوط ةرتفل كيدل نكي مل مهنأل .ةديدجلا ايجولونكتلا
.تاكلهتسملا ىلإ ديعبلا ىدملا تاجتنملا

صلختلا لكاشم قلخ .ريودتلا ةداعإل ةلباق تسيل ةديدجلا ايجولونكتلا مظعم
 6لك ةديدج ةحيرش زربي ةقاقر جتنم . Aةمداقلا لايجألاو يريشل تايافنلا نم
ىلع لمعت قئاقر لهاجت متي  .ةديدجلا ايجولونكتلا نوشاشحلا ةيبلتل رهشأ
 R7ةسنآلا ،عزوملاو جتنملا .يئيبلا بيرختلا .ريذبتلل اي .يلاثم وحن

ديدج جتنم لك ،لحلا نايدراجلا مداخ .ةيهيجوت ئدابم عضو ىلإ عمتجملا ةجاح
ةسنآلا ،قرخ .تاونس  7ةدمل ديدج جذومن لادبتسا نكمي ال 7years.ل ةيحالصلا هيدل
R7

ريغ ،ريقحو ةيذغت نامدإو نوشاشحلا قلخت يتلا تامظنملاو بعشلا
.نيمرجملاو يقالخأ

 R7 .ةسنآلا :ةلءاسم نوزجتحم مهو
.ةلءاسملل ) (17 SHE، 18 HEةينوناقلا نسلا نود تاهمأو ءابآ ".نامدإلا" عيمجلا ىلع قبطني اذهو !! ةظوحلم
ةسنآلا ةميرج ةيناثلا ، 2ةميرج عراش  R1 ، 1ةسنآلا
.ىرخألا ةينوناقلا نسلا نود دعب رظنن نأ نكمي ال .مهلافطأ نع ضافضف R2 ،

قارتحا
.ةمعن كلذ يف تأر .رانلا مادختسا ةيفيك فشتكا ةيرشب دعب
ةيزيلجنإلا .يروفحالا دوقولا قرح عم بشخلا قرح تلمكتساو
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يدؤي يذلا ثولتلا يعانصلا رصعلا لاخدإ نويحيسملا أدب
.ةنعل ،اديدهت نآلا قرحو رانلا .خانملا ريغت ىلإ

!!! نآلا STOPBURNING،
 greatesديدهتلا قئارح يف .ناخد ،وه قرح نم ةروطخ رثكألا ءزجلا
نم ربكأ ردق ىلع .ناخدلا قاشنتسا تايفولا لدعمو ةحصلا يف
ىلإ بورهلا ةرارحلا فقوت وجلا يف عفترتو قاطن ىلع ناخدلا
.ءاضفلا
،حطس ضرألا ةرارح ةجرد عافتراو ،ةيحطسلا هايملا ةرارح ةجرد عافترا
!خانملا ريغت :بوذي جلثلا

يه ءايشألا قرح رشبلا .سفنتلل

ءاوهلا يرشبلا مسجلا تاجايتحا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا
.سفنتلل ءاوهلا" ىلع يسيئرلا رطخلا

!شيعلل قئاقد  4كيدل سفنتلل ءاوهلا ريغ
!!!!!!! نيثولملا  TO AIRحماستلا ZERO
ةقاط
ممالا ةمزاللا تاودألا نم ريثكلاو ،ادج ريبك لخد ،ادج ةريبك لزانمو ،غارفلا تقو نم ريثكلا
ةيلاحلا ةقاطلا .ةقاطلا نم اهتاجايتحا ىضم تقو يأ نم ةدايز يف ةرفط تقلخ ،ةدحتملا
ةثولملا .ةنايصلا فيلاكتو ةيلاع ليغشتو سيسأت فيلاكت عافترا اهيدل ،ثولي
.قرح مدع عم قرح لادبتسا متي .قرح ىلع دمتعت ةقاطلل

ةئفدتلاو يهطلا ضارغأل طفنلاو زاغلاو محفلاو بشخلا ،ثورلا نم ريغو يلحملا يلحملا قرح
ديلوتل )موينارويلاو زاغلاو طفنلاو محفلا( قرحت يتلا ةقاطلا تاطحمل !ىهتنا ،ءابرهكلاو
.اهكيكفت & قلغا ل ةقاطلا

 R7ةسنآلا ،مهتمكاحمو يلغشمو يكلام اثيولت .ريغ قرح قيرط نع ةقاطلا جاتنإ متيو
 R7ةسنآلا ،نيلغشملا سوبحم ،كالم اهنا .ةموتخمو ماغلألا محفلاو موينارويلا ةلطع .

نوبركلا ديسكأ يناث ) .عبشن( ناخدلا ثولت ءاوهلا نم ةريبك تايمك جتني محفلا قرح
فالغلا يف تافارجنالا ةيقب راطمالا ببسب لفسأل  50٪اهلسغ متي .لصت تافارجنالا
ضرألا نيخستل سمشلا ةعشأ لالخ نم حيتي نوبركلا ديسكأ يناث .مكارتي تناك يوجلا
يف يدؤي ) .يرارحلا سابتحالا( ءاضفلا ىلإ ىرخأ ةرم عشي نأ نم ةرارحلا نم ضعب عنمي نكلو
ضرألا
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ريبك لكشب ضرألا حطس ةرارح ةجرد نيخست اذه داز دقو .ءطبب نيخست وه حطسلا
ةيديلجلا ممقلاو ةيديلجلا راهنألا مجح نم للقي رارتحالا اذه  'O' * (2004) .ماعلا ذنم
نايدراجلا-مداخ * .خانملا ريغتو رحبلا هايم بوسنم عافترا ىلإ ىدأ امم .ةيبطقلا
تقولا ميظنت رمعلا-وين

بهم يف وه  rolling-.مهسألا )فشك( ةحوتفم محفلا لقن متي
سانلاو تاناويحلا :ىلع محفلا رابغ
C

ةقلعم( سبالم ليسغ  ..) ،يدلجلا حفطلاو  respitory،لكاشمو ،نيعلا تاباهتلا(
،ليصاحملا( ةبرتلاو )يدلجلا حفطلا بنجتل  rewashingةفاجلا تاجايتحال
) ،يتابنلا ءاطغلاو ،ناتسب ،ةقيدح

.يهتني .ةثولملا تاجايتحا ةيفصت وه )رحبلاو رهنلاو ،ةريحبلا ،روخلا ،تابابد( ءام

ةرذقلا ةقاطلا هنع جتني محف
انل قانتخالا وه محفلا
!شغلا ىلع وه فيظنلا محفلا
:مجانملا قالغإ ،تانحاشلا

فقوت

!!! وجني
!!' حايرلاو ،هايملا ،ةيسمشلا ةقاطلل" ،عم قرح لادبتسا متي
اهيدل طفنلاو زاغلا !ريغو ةيلحملا يلخادلا لقنلا يهتني كرحتلل قرح
ىلع ريغو يلحملا يلخادلا لقنلا لادبتسا متي .قرحلا ريغ مادختسا
تافاسمل لقنلا ! )رياش رظنا( "عيرسلا مارتلا" عم ةعيرسلا قرطلا
دارفألا ةثولملا لقنلا لحارمو .طقف ةيديدحلا ككسلابو ارب ةليوط
.ةديدجلا ةعيرسلا قرطلا ءاغلإ .اهب

ةقاطلا كالهتسا ضيفخت .ةقاطلل لضفأ طيطخت ناكسلا نم ةديازتملا دادعأ جاتحي
ةطشنألل ةقاطلا ضيفخت .هنم دب ال رمأ لوجتلا رظح ةليل .هنم دب ال رمأ صخش لكل
،قباوط رصق  2رورغلا قئادح ،جودزم بآرم ،لحم ةيدوقنعلا لزانم .يرورض رمأ leisuretime
...و ،ةحابس مامحو
لوجتلا رظح ليللا
اهمادختسا ءاسي رشبلا .ةيليل نوكيل ناسنإلا مسج ميمصت متي مل
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،ةقاطلا نم ريثكلا تايافنلا ةايحلا هذه .ةيليل ةايح بولسأ قلخ ىلع ةردقلا غامدلا ىلع
 ..ةقاطلا كالهتسا نم ديزيو ،ةيحص ريغ يه ،ةميرجلا ديزيو

 14-21لاوجتلا رظح ةليل ةعاس A 7
.يمازلإ ) (CG Klockتاعاس
لوجتلا رظح ةيليللا يربلا لقنلا لالخ
حمسي ) ..روهمجلا ،صاخلاو يراجتلا( ""NO
تارايس ءانثتساب قرطلا ىلع كرحتلل
!ئراوطلا

يأ قالغإ متيو .ةحوتفم تاكرش ال .ىلعو  ...نالعإلاو ،رورملا تاراشإو ،عراوشلا ءاوضأ ال
طوبهلا لاجم برقأ يف طوبهلا نأ بجي يوجلا لقنلا !لمعت تاراطم يوجلا لقنلا
تاراطقلا !ةقلغم تاطحمو ةيديدحلا ككسلا تاطحم !ةيديدحلا ككسلا ةكرح ال !ةحاتملا
!لوجتلا رظح لالخ ةطحملا يف ةتباث ىقبت

ةقاط ال .ئراوطلا تالاح يف ةيصخشلا ىندألا دحلا الإ )قلغم ءيش لك( دحأ ال لامعأ
متي .ليحيو ةماعلا رابخألا ةيعاذإ ةطحم ! 1ةئفدتلا وأ ئراوطلا تالاح يف الإ همادختسال
وه ةئزجتلا رجات وأ عينصت ال ،بتكم يأ !ةلابق ىرخألا هيفرتلا لئاسو عيمج ليغشت
 SSقارتحالا( سراقلا دربلا يف ةئفدتلل لزانملا مادختسا نكمي !ةقاطلا مادختسا وأ لمعلل
.يليللا لوجتلا رظح ضرفي رياش ) .ائفد

Leisuretime
جراخ دربلا !'ل ةياهن" ،ةئفدتلا بابلا جراخ !ءاهنإ"و  BBQ،نيخدتلا قرح
مادختساب .لخادلا يف باهذلا وأ .ائفد رثكأ شامق ةعطق ءادترا
 R7 .ةسنآلا ،ةئيبلا بيرخت ،و قلطلا ءاوهلا يف ةئفدتلا

!ةطلسلا تاودأ ةقيدح قرح نيزنبلا مدختست ال ةيسيئرلا

مادختسا متي ال ىتح ،لمعلا ءالمزو ناريجلاو ءاقدصألاو ةرسألا عيجشت
فقوت !ةطلسلا تاودأ ةقيدح قرح نيزنبلا

ةقيدح قرح نيزنبلاو ءارشو عيبو جاتنا نم عمتجملا ! )ةفينعلا ريغ(
يف ةثولملا ءاهنإل يندملاو يقالخألا مكبجاو نمف !ةطلسلا تاودأ
،لمعلا ءالمزو ناريجلاو ءاقدصألاو ةرسألا دقع !مكتقطنم عمتجملا
!ثولتلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

تارئاطو ةثافنلا ةرئاطلا( صاخلا يوجلا لقنلاو ،جماربلا ءاوهلا :ءاوهلا يف .يهتني هيفرتلا ةثولملا
راطإ يف  ...) .ءاضفلا كوكم ،رايط نودب ةرئاط ،رتبوكيلهلا
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،ةيحايسلا نفسلاو ،ةروصقملا دارط( صاخلا ةكولمملا يرحبلا لقنلاو ةيلآلا براوقلا قابس :ءاملا
قرح( تاكرحمب  4و  2،3ةلجع لك :ضرألا ىلع ، ..) .توخيلاو ةعيرسلا براوقلا ،ةيئاملا تاجاردلا ،تاماوحلا
ةرايس .ةرخاف تارايسو نيزوميل تارايسو ةيضايرلا تارايسلا،-تابرعلا ، SUV،تاجاردلاو ،تارودو ) ،دوقولا
.ةريثملا تارايسلا ،قابس

رثكأ حبصت اهنإف .يسيئرلا ثولملا يه ةيرانلا باعلألا
ثولت ىلع . Dependngةئيبلل اثيولت رثكأ ربكأ اعويش
ثولت رقتسي .دحاو مويل هقالغإ دق سقطلا ةلاح ءاوهلا
ةحلاص ريغ اهلعجي امم كلذ ةثولملا هايملا يف تاميسجلا
.اهلحم لحت رزيللا ءاوضأ !ةياهن ةيرانلا باعلألا .برشلل

ءام
.اهيلإ جاتحي انمسج يف ةيلخ لك .ءاملا نم نوكتت انماسجأ نم 60 +٪
 ...انيدل تايافنلا رارمحإلاو انيدل مسجلا ةرارح ةجرد مظنيو ،انيدل لصافملا تيزي هايملا

.تارطق لكشي يوجلا فالغلا يف ءاملا راخب فثكم
)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
،راطمألا هايم برش ىلع ةرداق نوكتل اهمادختسا صخش فلأ
هايم ثولتو ،نسحتسملا نم سيل اذه .ماعطلا دادعإل اهمادختساو
ليسغلا .ةئيس ةحئار ،ةئيس قوذت ،ةيضمحلا ،ةماسلا ،ةيحص ريغو ،راطمألا
ةحئارو ،ةجزل ،ةرذق( ةثولم حبصتل رطملا يف كرتت نأ يغبني ال
ثدحت دق نكلو ةحئارلا ةئيسو ةرذق ودبت ال اهنأ طقف سيل ) .ةهيرك
.دلجلا يف اجيهت
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،ةيلاعلا لابجلا ىلع مكارتي جلثلا .جلثلا وأ دربلا درابلا رطملا طقسي

ةثولم جولثلا ،ضيبألا جلثلا .ةبذعلا هايملا يطايتحا قلخو يبونجلا بطقلاو يلامشلا بطقلا
يف ةيديلجلا راهنألاو ،ايالاميهلا لابج يف دوسألا جلثلا ىلع روثعلا مت .دوسألا ىتح ةيدامر
.ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلاو دنالنيرج ،ملاعلا ءاحنأ عيمج

راطمألا هايم ىلع دمتعت تانازخلا هذه .ةبذعلا هايملا تانازخ قلخ تاعمتجملا
لبق جالعلا جاتحت هايملا هذه ثولت ببسب .رغاوشلا هذه ءلمل جولثلا نابوذو
.يرشبلا كالهتسا
دحلاو ،ةدورب رثكأ ةقيمعلا هايملا .ةلحضلا نم الدب قيمعلا نازخلا نوكي نأ بجي
ةيئاملا تاضايرلا رظحي .تارشحلاو ةماسلا عون ةصاخو بلاحطلا ومنو ،رخبتلا نم
) .يحصلا فرصلا ىلإ ءاملا ليوحت( ءاملا يف pooingو ضئاحلاو ،لوبتلا فقول
) ..ةيراطبلا ضماحو ،نيزنبلاو طفنلا( ثولت ) ..براوقلا ،يكس تج( قراوزلا

.رجنير كراب لقنلا :ءانثتسالا !اهنأ رظحي
،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

:دحلا وه حيشرتلا .حيشرتلا بلطتي هايملل يلزنملا جالعلا
باشعألاو خاسوألاو ،ساحنلاو ،تانوبركلا ةبالصو ،مروفورولكلاو ،رولكلاو ،سوتسبسألاو ،خينرزلا
ءاملا جاتحي ائفد رثكا خانم يف اضيأ  ..أدصلاو ةيرشحلا تاديبملاو صاصرلاو ةليقثلا نداعملاو ةراضلا
لتاقلا دض ةيامحل ىلغي نأ ىلإ ىفصملا

.ضرم )ةقيقدلا تانئاكلا(

ةبذعلا هايملا ىلع بلطلا ابيرق ةبذعلا هايملا هجاوت يتلا تاديدهتلا
.ةبذعلا هايملا رفاوت زواجتيس
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لكشب هايملا نم يفوجلا نازخلا فزنتسي يرلا ضارغأل ةيفوجلا هايملا مادختسا !يرلا
يف صقن قلخو ،هلمكأب يئيبلا ماظنلا فيفجت ىلإ ىدأ امم .ديدجت نكمي امم عرسأ
نييعرشلا ريغ صخش يأ مكاحيو .ةيفوجلا هايملاب يرلا يهتني .ةبذعلا هايملا
هايملا يرلل حمست ةموكحلا  R7 .ةسنآلا ،يرلا ضارغأل ةيفوجلا هايملا مادختساب
 R7 .ةسنآلا ،ءاضعالا اهنا ةاضاقمو لادبتسا متي ،ةيفوجلا

قفدت ئطبي  ..روخلاو تاريحبلاو راهنألا نم ةبذعلا هايملا مادختساب كلذو ،يرلا
ءاهنإ يف يرلا نم عونلا اذه ىدأ !فافج ىلإ ىدأ امم .رخبتلا عجشي اذهو .هايملا
.ةياهنلا يرلا .تاراضحلا
هايملا يف صقن قلخ ) ..ةريحبلا .،ةكربلا ،رهنلا ،رايت ،روخلا( ل ثولملا يئاملا رمملا
تايافنلا ءاقلإ ةينوناق ريغ  ..مومسلاو ،مومسلاو ةيودألا ةئيلم راطمألا هايم .ةبذعلا
 ..مومسلاو ،مومسلاو ،ةيعانصلا
دارفألاو ثولتلا يف نيببستملا ةمكاحمو ،تاياغلا ةيئاملا يراجملا ثيولت

 R7 .ةسنآلا ،نيرخالا عيمج  R3ةسنآلا

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

يف ةمدختسملا هايملا هذه .ةئيدر هايملا ةيعونل لعجي امم ةيلاع نوروبلا ىوتحم اهيدل هايملا ةيلحت
ةكلهتسملا .نوروبلا لاع ىوتسم ىلع يئاذغلا ماظنلا يف جئاتنلا ءاذغلا جاتنإو يشاوملا ةيبرتو ،ةعارزلا
.يحص ريغ نوروبلا ةيلاع تايوتسم نم ةليوط تارتفل

ةجلاعملا لالخ نم رمي يحصلا فرصلاو ،اهريودت داعملا فرصلا هايم
ةلازإ تاحشرم ،ةيئاذغلا داوملا ةلازإو ،ةبلصلا داوملا جارخإل ةيلوألا
ءاشغ ربع هايملا ضرف متي مث .تاسوريفلاو ايريتكبلا مظعم
.تائيزجلا ةلازإل
.ةيحصلا رطاخملا ةفاك فشكت ال تارابتخالا

.ريخأ رايخ وه ةدافتسالل ضاحرملا
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،اريطخ اديدهت لكشي حبصأ( كيتسالب .رفسلل ةبسانم وه )ةفلكم( ةأبعم هايم
ةرطخ حبصت يتلا ةيئايميكلا داوملا قلطت هايملا تاجاجز )همادختساو عنص نع فقوتلاو
) .ناخس ،سمشلا( ءامحالا امدنع

.تاجاجزلا حصني )صاصرلا دجوي ال( جاجز

برشلا هايم ةهكنلا
هايملا .اهبنجت يغبني يتلا ريغو يحص ريغ لباوت ضعب .برشلل ةحلاصلا هايملا ةهكنلا نم ةعونتم ةعومجمل
.ةنخاسلا وأ ةدرابلا ميدقت نكميو ةهكنملا
،ةهكافلا ،ةوهقلا ،واكاكلا ،جاجدلا جارختساو ،رقبلا موحل جارختسا :ةهكنملا تابورشملا ئفاكتم
.راضخلاو ،ياشلاو لباوتلاو باشعألا

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

لضفأ وه برشلا هايم

لبق .اهتيفصت تمت يتلا هايملا ةفيفط دورب 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 لك
ةئيلم )كيتسالبلا ال( جاجزلا نم برشلا كيدل له .اهتيفصت تمت يتلا هايملا ةفيفط دورب نم  0.2lبوك
تمق دعب ةرم لك يف ليللا لالخ برش .ريرسلا ةدئام لك ىلع اهتيفصت تمت يتلا هايملا نم 0.2l
.حابصلا يف ةيقب برشو ،قلحلا فافج دوجو دنعو ضاحرملا ةرايزب

ببس وه وأ برشلل ةحلاصلا هايملا يفنت يتلا ةموكحلا  /ةمظنم وأ صخش يأ
 R7ةسنآلا ،ةلءاسملل .ةثولملا هايملا ريثأتو

شيعلل مايأ  4كيدل تارعسلا لئاسلا ال
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تاجتنملا ريوطت
ىلع جتنملا .ريودتلا ةداعإل ةلباق نوكتو ةياهن ،ةيادب نوكي نأ يه مهتاعادبإو ،سانلا قلخ امدنع
ةداعإ( للحتلل ةلباق ) ،ةياهنلا( خيراتلا لبق نم مدختسا ) ،ةيادبلا( ةعنصملا ةيلزنملا لاثملا ليبس
!ريودتلا ةداعإل ةلباق نوكت نأ وه ءيش لكل ) .ريودتلا

وأو ةثولملا للحتلل ةلباق ريغو ةنمآو ةيحص نوكت نأ يه موهفملا ةلحرم نم تاجتنملا
وأ ريودتلا ةداعإو للحتلل ةلباق يه ةمدختسملاو ةجتنملا ءيش لك .كلذ فالخ اهريودت ةداعإ
.كلذ فالخ
وأ للحتلل ةلباق تسيل ،ثولي ،ةنومأملا ريغو يحص ريغ وه ام لك مادختسا ،فقوت
ةثولملا علسلاو ،ةنمآ ريغ ،ةيحص ريغ عينصت جاتنإ !كلذ فالخ ريودتلا ةداعإل ةلباقلا
/ R7ةسنآلا ،ةميرج وه

)يحص ريغ ماعط ( ايثارو ةلدعملا ةيذغألا > )شحولا روذبلا ( ليصاحملاGM-
رشبلا لبق نم ةلدعملا روذب ىلع ليصاحملا دنتست )ةسدنهم( ةلدعملا ةيثارولا
ديرت ال  1GOD . 1GODةنيهمو حبرتو عمطلا ضرغل .يلصالا ميمصتلا 1GODو ل
، ...روحتي ،روطتلا يف روطتلا .ةيرشبلا ةيثارولا ةسدنه ةداعإ

يف يكيرمألا شيجلا رمأ .ايسآ قرش بونج ةقطنملل يكيرمألا وزغلا لالخ :ةيفلخ
ءاطغلا نم "لماشلا رامدلا" حالس ) ،يلاقتربلا ليمعلا( باشعألا تاديبم مادختساو ريوطت
سدسملال وجلا نم لهسألا نم رجشلا قاروأ ةلازإ لعج .ماظنلا ةيئيبلاو يتابنلا
ىلإ ىدأ امومسم يئيبلا ماظنلا  killrate) .ةدايزلا( يشاوملاو ءاسنلاو لافطألا نم نيرافلا
، ...تاناويحلاو ىضرملا ةدالولا ةجيتن بويعلا .تارفط ثودح

ةاضاقم نيعزوملاو نيجتنملا .ةيئاملا يراجملاو ةبرتلا ثيولتو ،ةريطخ باشعألا تاديبم
 R7ةسنآلا ،ثولتلا اذه لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا  R7 .ةسنآلا ،باشعألا تاديبم نم
) .ةيرشبلاو ةيناويحلا( كالهتسالل ةحلاص ريغو تاديبملاب ثولملا ءاذغلا .

)عشجلا ةسرتفملا ةيليفطلا توق( تاديبملل ةعنصملا تاكرشلا

يداعلا روذبلا . Aروذبلا  poisonersىلإ  Plantkillersنم تعسوت
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هذه .باشعألا تاديبم' قلخ تاينقت مادختساب ةلدعملا ةدافتسملا
لعجت تاليدعتلا  ' .شحولا روذب " ةيعيبط ريغ تارفط قلخ تاليدعتلا
يف روذبلا ءارشل امئاد رطضا امم ،ليصاحملا عرز ةداعإل ةزجاع روذبلا
) .رشلا عمطلا يقالخأ ريغ( مسوم لك

روذبلا يتأي نأ ءيش لك ليدعت قيرط نع بيجتسيو ةلدعملا روذبلا نأ ظحالي روطت
.ةيئاذغلا ةلسلسلاو يئيبلا ماظنلا ،عم لاصتا يف
وأ يرشبلا ءاذغلا كالهتسال )زبخ( ةرشابم باهذلا فاطملا ةياهن يف ايثارو ةلدعملا روذبلا نم ليصاحملا
ةيذغت )تاييدثلا ،رويطلا ،رحبلا تاقولخم( تانئاك ) .نجاودلاو موحللاو كمسلا( يناويحلا فلعلا قيرط نع
فالعألاو روذبلا لكأي ضراوقلا( ةرشابم ريغ وأ ) ..ريزانخلاو جاجدلا( رشابملا ايثارو ةلدعملا ليصاحملا
 ..) .ةقاوذلا ءاشع حبصي دايص دي ىلع لتق سرتفملا ،سرتفملا لبق نم لكؤت ضراوقلاو

تاقولخملا ىلع بجيو ةلدعملا تاتابنلا مضهل .مضهلا رثؤي لكأت تاقولخم ءاذغلا
)ينيجلا ةداعإ سدنهم( ليدعت يمضهلا زاهجلا
ةديدج عاونأ قلخي روطت بتكا )هللا ةداضملا( يعيبط ريغ اذه .روطت ربع اهسفن
.تارفطلا نم ةيعيبط ريغ
ىرخألا تاقولخملا عيمجو ،ةيرشبلل اديدهت لكشي  1GOD ،ةحفاكم وه ) (GMينيج ليدعت
تارفطلا ءاشنإ .ءاذغلا ةلسلس لماك ريغي رثأ ىلع قفدت ببسب ليصاحملا . GMةئيبلاو
ءاضعألا لودلا عيمج يف ةيملاعلا ةئبوألا ددهت يتلا ةديدجلا ةايحلاو ضارمألا قلخت يتلا
رثكأ عضرلاو راغصلا توميو ،ىضرملا رثكأ سانلا حبصي فوس !ءاذغلا ةلسلس يف
 ...ضاهجإلا تالاح نم ديزملاو ،ىضرملا

تيز ،بوبحلا ،راطفإ ،زبخلا ،نوكيب ،ءاذغلا لفطلاو ،ميسربلا ) :يحص ريغ ماعط ( ايثارو ةلدعملا ةيذغألا
،ريزنخلا محلو ،ضيبلا ،نطقلا روذب تيزو ،ةرذلا ،ءابدنهلا ،الوناكلا

،يركسلا ردنمشلا ،ايوصلا لوف ،قناقنلا ،نجاودلا ،سطاطبلا ،ءالزابلا ،ايابابلا ،موحللاو نمسلا
 ..ةسوكو حمقلاو مطامطلاو لفلفلا ةولح ،ركسلا بصقو
! ايثارو ةلدعملا ةيذغألا ىلإ ' ال ' لق

ةياقولا وه متسيس وكيالو ةيرشبلا ددهي يذلا رطخلا اذهل جالع !لعف بجي
.جالعلاو
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.ايثارو ةلدعملا ليصاحملا ةعارزو روذبلا عينصت  GM، GMثحبلا :فقوت !عنم

باحصأو نيريدملاو نييذيفنتلا ،ملاع : GMةموكحلا مكاحت !ةلماعم وا جالع
 R7ةسنآلا .يئيبلا ماظنلا دضو ةيرشبلا دض ةميرجل ليصاحملا يعرازمو
.روذبلا عينصتو ثوحب  GMقفارم ةقراحلا ديدهت يهتنت ةموكحلا
ةثولملا ةبرتلا تناك .ايثارو ةلدعملا ليصاحملا قرح متي
ديق تاونس  3ةقورحملاو عرزت تناك ايثارو ةلدعملا ليصاحملا
.جالعلا اذه ذفنت ال ةموكح لادبتسا متي .ليغشتلا

ءاذغلا> NO GM-ليصاحملا> NO GM-روذبNO GM> NO GM-
لكأ مدعل ،لمعلا ءالمزو ناريجلاو ءاقدصألاو ةرسألا عيجشت !ءاذغلا  GMلكأت ال لزنملا
كب نمو !ءاذغلا ، GMءارشو عيبو جاتنا نم عمتجملا ! )ةفينعلا ريغ( فقوت !مج ءاذغلا
! )ةيئاذغلا داوملاو ليصاحملاو روذبلا(  GMءاهنا ةيندملاو ةيقالخألا duty.to

تارشحلا ةحفاكم
مل لعجت اهنأ .يبصعلا زاهجلا ةمجاهمو ،مدختست يتلا )ةيئايميكلا داوملا( ةيرشح تاديبم لخاد
تاناويحلا يسفنتلا زاهجلاو ناسنإلا جيهت ةيرشحلا تاديبملا .طرفم ديلولاو دعب دلوي
.ةبترمو ةفيظن لخاد يقبت .لخادلا يف ةيرشح تاديبم مدختست ال .ةفيلألا

ليصاحملا ىلع مدختستو )ةيئايميكلا داوملا( ةيجراخلا ةيرشح تاديبم
يتلا ةيئاذغلا داوملاو نيتاسبلاو ليصاحملا .ءاذغلاو نيتاسبلاو
نم قرح متي .يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةحلاص ريغ يه تثولت
عمتجملا لبق

ماظنلا طيحملا ثيولت .تاطيحملا يف يهتنت هايملا ماظن ىلإ برستت تاديبملا ) .يريش(
.ةيرحبلا تالوكأملا ثولت ،يئيبلا

ريسكتلا
، ...رشبلاو عمتجملاو ةئيبلا ىلع اريبك اديدهت لكشي ريسكتلا
يتيزلا رخصلا يف لاع طغض تحت لئاسلا نقحو رفحلا ةيلمع وه ريسكتلا
".لزالزلا" يدؤي طغضلا عافترا .تازاغلا قالطإ كلذ رسك

ةماسلا ةيئايميكلا داوملا هايملا هيدل .ءاملا نم رتل نم نييالملا ةيلمع لك جاتحت
ديزي( ةيلمع ناثيملا زاغ لالخ .ةفاضملا لامرلاو
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.ةبيرقلا ةيفوجلا هايملا ثولت ةماسلا ةيئايميكلا داوملاو )يرارحلا سابتحالا

زاهجلاو ةيسحلا ،يبصعلا ررضلا تالاح يف هايملا هذه برش نع جتن دقو
.ناويحلاو ناسنإلل يسفنتلا
ةيوضعلا تابكرملا نع جارفالا .رخبتتل ضرألا قوف كربلا يف تايافنلا لئاوسلا ىقبت
راطمألاو ضرألا ىوتسم ىلع نوزوألا ةقبط قلخو ،ءاوهلا ثولتو ،وجلا يف ةرياطتملا
ريغ يعارملا لوبذلاو هكاوفلاو ليصاحملاو ةيحص ريغ ةيشاملا ىلإ يدؤي اذهو .ةيضمحلا
.كلذ نم أوسأو عادصلاو نايثغلاو بعتلا نم نوكشي ناكس  ..لكألل حلاص

برق مادختسا .لزالزلا يدؤت يتلا تارجفتملا مادختسا متي نايحألا ضعب يف
نوقلطي .ةيفوجلا تانازخلا فلت تاراجفنالا هذه .ريبك لازلز ىلا يدؤي دق ةهجاوملا طوطخ
!' يف ميشهلا" أدبت دق يتلا تازاغلا

!يهتني ريسكتلا .ةيئيب ةثراك وه ريسكتلا
لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا  R7 .ةسنآلا ،يلغشمو باحصأ مكاحيو
 R7 .ةسنآلا ،ةلءاسملل اهئاضعأ دقعو ريسكتلا

ةمامق
!ةمامقلا قلخ ليلقت متي
.مادختسالا ةداعإل ةلباق وأ للحتلل ةلباقلا فيلغتلاو ةئبعتلا مدختسي
ينورتكلإلا ديربلا !ىهتنا * ةكلهتسملا تاجتنم عنص
!ىهتنا * هيف بوغرملا ريغ ةعابطلا

!ىهتنا * ) ..داتعلاو ممصمو ،تاودألاو ،تاينتقملا( اهل موزل ال  JUNKعنص
 R7ةسنآلا ،نيدوزملا ءالؤه مكاحيو *
عمتجملا يف  illigalةمامقلا ةمامقلا ءاقلإ ةياهن  duty.toةيندملاو ةيقالخألا كب نمو
،عمتجملاو تاكرشلاو لمعلا ءالمزو ناريجلاو ءاقدصألاو ةرسألا دقع !مكتقطنم
بكم( ةمامقلا غيرفتل ةفرغلا نم جورخلا يه تاعمتجملا !ثيولت ةيلوؤسم
) .تايافنلا
! NOWةمامقلا ليلقت انيلع بجي

قوستلا زكارم
اهسفن علسلا عيب ةئزجتلا ذفانم  7دوجو قوستلا عمجم يف
تاحاسمو لاملا سأرو ةقاطلل ةعيضم وه ةفلتخملا حبرت تانايكلا  7اهريدت يتلا )،..زنيج(
 1عم ةئزجتلاب عيبلا ذفانم  7لادبتسا متي .ضرعلا
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نم قوستلا عمجم لادبتسا متي ) .ةحيرش لكل نورك  (1ةئزجتلاب عيبلا ذفنم نورك
!' )عمجم رازابو ءارشو عيب نورك (  ' CRBCلبق

متي )ةئزجتلا راجتو قوستلا عمجم( حبرت ةسرتفملا تانايكلا ةيليفطلا
ةسنآلا ،يلغشمو باحصأ ةاضاقمو ،اهقالغإ
.راب-تابورشملا )يلوحك ريغ( يحص عم ةعيرس تابج خسنلا عيمج لحم لحي ةئزجتلا نورك R6 .
.رياش ةحاو نم ءزج يه CRBC

اذه .ءاوهلل ثولملاو ةيحصلا رطاخملا يهف .ةماس ةرخبأ قلخ رفاظألا نولاص
)اياحضلا( لهاج نئابزلا .ةيامحلا سفنتلا نيفظوملا دقو .ءاوهلا نارود ماظن لخدي ثولتلا
اهقشنتسي يتلا ةماسلا ةرخبألا رشنو ،اهيعارصم ىلع ةحوتفم تالحم هذه .ال
رابكو عضرلاو لماوحلا ءاسنلل  threatingرثكألا وه ةيحصلا رطاخملا هذه .ةراملا
لوصحلل قوستلا زكرمو نولاص ةاضاقم ةماس ةنخدأل تضرعت دق تنك اذإ .نسلا
اضيأ قبطني امك / R7ةسنآلا ،ءاردمو باحصأ ةاضاقم .اهرظحو اهقلغأ .ضيوعت ىلع
.رعشلا عطق ىلع قبطني ال !ةظوحلم .تانولاص رعشلا فيفصتو لامجلا ىلع

ندملا طيطخت
ةعانملا دقف  COM-ةدئافلا نم ردق ربكأل يضارألا مادختسا وه رياش طيطختلا نم ضرغلاو
.قيسنت لئوملاو عمتجملا ىلع يرورضلا نمو .لئوملاو

،يشاوملا ةيبرت وأو ةيئاذغلا ليصاحملا ةعارزل اهمادختسال ةبصخلا يضارألا لك هيدل
ةبصخ ريغ ضرأ .مألا تاقولخملاو ةيلحملا تاتابنلا اهيلع صوصنملا تاسدقملا نامضو
ةبصخلا يضارألا يف ةمئاقلا ينابملا مده متي .ريغو يلحملا يلحملا ءانبل همادختسال
،ققشلاو ،تالطعلا لزانمو ،رورغلا قئادح عم روصقلا .ةبصخ ريغ ضرأ ىلع اهريودت ةداعإو
ريغ ضرأ ىلع يريش ةيدوقنعلا لزانملا عم دعاقتلا ىرقلا لادبتسا متي ،تالظملاو
.ةبصخ

:يه ةيسيئر تالكشم  2اهل ةعيرسلا قرطلاو ناكسلا  1million +عم ندملا

.ةورذلا ةعاس ماحدزالاو ثولتلا دعوم نآلا جاتحت لكاشم الك  rushhour.ماحدزالاو ثولتلا
!مارتلا عيرسلا قيرطلا .لح كانه نوكي نايدراجلا مداخ .لولحلا نآلا جاتحت لكاشم الك
.نحش ريبك بعالت ليوطلا ىدملاو ةيدرفلا لقنلا لئاسو لادبتسا ةيديدحلا ككسلا
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اوقل ةملؤم اهنأل مانغألا نم تائم ىكب ايلارتسأ يف عورشم لالخ
عضو ىقست ةبيرقلا فلوغلا يف تارود .شطعلا نم ءطبب مهفتح
ةطلتخم اهمظعم يف فلوغلا يبعال ةدربملا هايملا برش .مهب رضخالا
.لوحكلا عم

ةيوبخن هيفرتلا ةفيخس فلوج .بضاغ ! 1 GODززقم اذه
.ءاذغلا ةعارزل فلوغلا بعالم ريودت متي !يهتني .ةيدجم ريغ
مداخ .عمتجملل ةدئافلا ةميدع ءاضعأ فلوغلا يبعال
.مهبنجتو راعلا نايدراجلا

يزاوت ،ةصاخ ةحابس كرب لمعلل ةلوبقم ريغ اهلعج عيراشمو برشلا هايم صقن
راعلا . CGاهباحصأ ضيوعت متي ال .ةبرتلا عم تامامح لك ئلتمت .ةيحايسلاو
.مهبنجتو
ككس( ةيتحت ةينب  ..) ،بعلمو ةعاق( ءانب ضرغ قفارم جاتحت ريهاشملا ةضايرلا
.نيد )يريش( ليوطلا ىدملا ىلع قلخيو عمتجملا دراوم تايافنلا هذه ..) .ةيديدح
مدهو قفارملا هذه ءانب فقو .ةمامقلا نم ريثكلا قلخ رذبملا ةقاطلا يه قفارم
.ةمئاقلا

ريغ ةيئاذغلا داوملا ،رامق ،ىرخألا ةولحلا تابورشملا ،الوك ،لوحكلاو ،هيفرتلاو ديروت ثادحألا هذه
،يمر ءايشألاو ،بضغلاو ،ءادتعالا( فنعلا ابوحصم نوكي ام اريثك )ةحلام ،ةينهدلا ،ينهد( ةيحصلا
جاتحت )بلعو كيتسالبلاو قرولاو ةيئاذغلا داوملاو تاجاجز( ةمامقلا نم ريثكلا قلخ ثدحلا ) .بيرختلاو
نيزخت ىلإ

بيهرتلاو ) ..ةجيتن ريوزت  (nobling،شغلا :ةميرجلا ىلإ يدؤي رامقلا (landfil) .
.فنعلاو زازتبالاو

تاناويحلا لالغتسا
ةاضاقم .ىدملا ةرحلا' اهلادبتساو ةيراطبلا نكاسملا مدهو .ناويحلا ىلع ةوسقلا يهتني
 R4 .ةسنآلا ،ةيراطبلا ناكسإلا تاكرش

،يساسألا جتنملا لبق نم قارتخا .تاياغلا مك  30نم دعبأ ةيناويحلا ةايحلا لقنلا
 R4 .ةسنآلا ،لقنلا دهعتمو ليكو ةمكاحمو
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ةسنآلا ،كريسلا لغشمو ةيناويحلا بردم مكاحيو .ناويحلا هيفرتلا كريس يهتني
R4 .
ةيناويحلا بردم مكاحيو .ناويحلا ةقيدح هيفرتلا عوضوم يهتني
 R4 .ةسنآلا  Themepark،لغشمو
قالغإ .طقف ةيلحملا ةكوكسم يوأت يتلا ةيربلا ةايحلا تايمحم اهلحم تلحو ناويحلا قئادح قالغإ متي
 R4 .ةسنآلا ،لغشملا ةاضاقمو ،ينوناق ريغ ناويحلا ةقيدح

ةسنآلا ،جورملاو بردملا صفقو ،ناويحلا بحاص .ةياهنلا تاناويحلا براحت
 R6ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا رامقلا ريفوت )ةروصلا( صخش يا R4 .

،ناويحلا بحاص قابس .مدهو قابسلا ناكم ةلطع .يهتني تاناويحلا قابس
/ةسنآلا ،ناكم لغشم قابسو بردم ةاضاقمو
.ل ناكم قابس مدهو R4 .
نم )ىرخأ دراطي ،يكلملا ديصلا ،يرافس ديصلا( قيوشتلا لتق
.يهتني تاناويحلا

 R4ةسنآلا ،نودايصلاو جورم ةاضاقم
.تاناويحلا مادعا زرجنير نأ الإ نكمي ال

شيجلا
، ANتارجفتملاو لقنلا لئاسو عم يركسعلا ثولتف
)ةيئايميكلا داوملا( ) ، Cيجولويب( ب ) ،ةيرذلا ةيوونلا(
ءاملعلا .ةيتابنلا ةايحلاو ناويحلاو ناسنإلا قوقحل اديدهت لكشت اهنأ .ةحلسألا
 R7 .ةسنآلا ىلع لوصحلا ةحلسألا هذه ءاشنإ نأ

نم قرحو ،ةحلسألا هذه تانوزخمو جاتنإ سيتييساف مده متي
هذه نيزخت وأو جاتنإلل حمست يتلا ةموكحلا  SHIRE.لبق
/ R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلاو لادبتسا متي ةحلسألا
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ةالص -ةاجن

 11.1.7.موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
يرشبلا سنجلا ءاقبل مكل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ديق ىلع ءاقبلا عمتجملاو ةكوكسم ،يدسج يف ةدعاسملل ىعست I
لجأ نم يدوهج معد ءاجرلا ةيولوألا  NO.1يدلب ءاقب مدقأس ةايحلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجم ىلع ءاقبلا
!)يضارتفالا ميوقتلا  (CGةايحلا ديق ىلع ءاقبلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
:ةئيبلا ىلإ  immportantيه يتلا * ةعتم موي عيضاوم
 8.2.7ةقرحملا موي ~  6.2.7موي طقسملا ~  4.2.7ثولتلا موي
موي  11.1.7 ~ 11.3.7ةفيلألا تاناويحلا موي ~ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا موي  9.1.7لئوملا موي
موي ةعتم  13.3.7موي ةرجش  13.1.7موي ةريجش  12.2.7موي نامدإلا  12.1.7ةديجلا ةحصلا
.ركذتلاو مهحضف متي لافتحالل ةجاحب عمتجمل ةيبلت عيضاوملا

تقولا ميظنت رمعلا ديدجلا *
،ليجلا اذهل اديدهت طقف تسيل بيرختلا يذلا يئيبلا ،ةثولملا ،ةمامقلا قرح
.ةمداقلا لايجألا نكلو مداقلا ليجلا
نم ريثكلا قلخو ،ةمامقلا تايافن قرح نأ تاهمألاو ءابآلا مدقي نأ مه لافطألا
لبقتسم ريمدتو ،يئيبلا نيبرخملاو ،هايملاو ةبرتلاو ءاوهلا ثولتو ،ةمامقلا
يه وأ حمست يتلا نويسايس  R7ةسنآلا و ةلازإو ،ةبساحم ءابآلا .مهلافطأ
!ةئيبلا بيرختو ثيولتو ،ةمامقلا قرح :نع ةلوؤسملا

.بحسلا لئاسلا ال شيعلل قئاقد  4كيدل ءاوهلا سفنت ريغ
!شيعلل مايأ  4كيدل
!هللا  1 crationsعم مائو يف شيعلا نايدراجلا-مداخ
ءيش لك .لاملاو تقولاو ،ةفطاعلا نوقفني .ةفيلالا تاناويحلل بابسأ اهل ةئيبلا ةامح نم ديدعلا
.ةديج رعشي صخشلا لعجي ،ادج ليمج

ةيسيئر ناسنإلا ءاقب بابسأ يف مدقت يأ يف جئاتنلا .بابسأ مظعمل ةقيضلا دودحلا
لصفلا ةورثلاو )ةيملاعلاو عمتجملاو لزنملا( فنع ) ،ءاملاو ةبرتلاو ءاوهلا( ثولتلا :يه
،فقوملا ىلع رمي ةزوحلا( يرصنعلا
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) .حبرتلا ،ةسرتفملا ،ةيليفطلا .ةورثلاو ةطلسلا

لولحلل نكمي  1 GODو اهل ةياهن ال يتلا ةرباثملاو ةيونعملا ةوقلا عم ةمظنم طقف
.يرشبلا سنجلا ءاقب نامض ةنيعم

!مداخ نك > !رضخألا نك > !انيلإ مضنا

موهفملا  ViolenceConcept،ال ،رشلا نم ةلسلس ىلإ مامضنالا اضيأ نايدراجلا مداخ
.م-يف، 7Scrolls، N-يداصتقالا

ةياهنلا
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