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!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص  -بلط

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
عضاوت لكبو اهتامازتلا عيمجب تفوأ ) Iمسالا عراش  (1يصولا-مداخ
عمتجملا قوقح حبصت تازايتما تازايتمالا عيمج نم بلطي
يعمتجم عيجشت قوقحلا هذه رقت عمتجملا ةبلاطم يطعأس
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل قوقحلا هذه ضرفل
!ءاقللا يف وأ لزنملا يف ةالصلا هذه ىلتي

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
يقنلا ءاوهلاو
.سفنتلل

سفنت  1:زايتما

ءاوهلا مسجلاو ناسنإلا تاجايتحال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

ديسكأ يناث ،ناثيملا زاغو ،نيجسكألاو ،نيجورتينلا( تازاغلا نم ءاوهلا نحنو سفنتلا ءارجإ متي
جاتحي ءاوهلا نحنو سفنتلا ) .ميثارجلاو ميثارجلاو رابغلا( بئاوشلاو هايملاو )نوب-ةرايسلا
ناثيملاو نوبركلا ديسكأ يناث نم ةضفخنم اهيدل نأ امك .نيجسكألا ىوتحمو ةيلاع نيجورتينلا
تسيل .ةيحص ةيضقو ةحيرم ريغ حبصت ةيلاعلا ةبوطرلاو ةجاح كانهو )ةبوطر( ءاملا ىوتحم .ىوتحملا
.نيتئرلا لعشت يتلا بئاوشلا ةجاح كانه

ىلإ ءاوهلا سفنت ال .ءاوهلا علب له مث ،قئاقد  4؟قرغتسن كنكمي ىتم ىلإ
.ءاوهلا سفنت ال ،قئارح يف ةعرسب نوتومي سانلا !تومت ،علب
لتقو بيذعتلا امك سفنتلل ءاوهلا بجح مدختسي
امك سفنتلل ءاوهلا بجح .تاناويحلاو رشبلا
ةرادالا عم عئاش وه )قرغلاب ماهيإلا( بيذعتلا
ةدحتملا تايالولا يموكح فظوم ،ةيكيرمالا
.ةموكحلا نيدقاعتملاو
 / R7ةسنآلا مكاحي ةميرج بيذعتلا
) .تاناويحلا (  / R4ةسنآلا ) ،رشبلا(
راحتنالا( تاذلا لبق نم اهمادختسا وأ دوصقم ريغ لتقل سفنتلل ءاوهلا بجح

:تاذلا .رانلا يف ةماسلا ةرخبألا : ،يضرع ) .نيمرجملا( رخآلا ضعبلاو ،ةموكحلا )
.يهطلا زاغ وأ زكرتت فداه لكشب نوبركلا ديسكأ يناث زاغ قاشنتسا

،قنخ ،قنخلا :ةيئانجلا .ةفرغلا زاغلا ،اقنش :يموكحلا
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 / R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا ةيمارجإلا لتقلاو ةموكحلا .قنشلاو ،قناخلا

.سفنتلل ءاوهلا" ىلع يسيئرلا رطخلا يه ءايشألا قرح رشبلا
وحنلا ىلع ةئرلاو ةنخدم اهنأ ىلع ةيئاوهلا ةبصقلا نومدختسي نيذلا درفلا عم أدبت يهو
رطاخملا ديدش وه ةنخدم امك  human-مسجلا مادختسا .ءاوهلا بئاوشلاو ةرخبألا ةماسلال لابرغ
.ميمصتلا 1GODو ل ةناهإو ةيحصلا

!نامدإ نيخدتلا
ينمدم .ةروصتملا ةجاح ردصلا جلثي امم رركتملا يرهقلا كولسلا وه نامدإلا
،مهسفنأل ررض .مهكولس موقت ررض لوبق مدع لالخ نم مهسفنأ نوعدخي
.عمتجملاو هئالمز لمعلاو ،ءاقدصألاو ،ةرسألاو
! )ةقفشلل ريثم( فيعض & )قمحأ( جذاس )يبغ( لهاج )نوشاشحلا( نينمدملا
دقعو مهسفنأب نوعتمتي مهنأ املاط نينمدملا نم مه مهنأ نودقتعي ال نينمدملا
،ةيمهولا حبصت .عمتجملا & Iلل اديدهت حبصت ةنمدم ةدحاو ةرم .اعم مهتايح
اذه .ةثرتكم ريغو ةينانألاو ،عداخم ،يقالخأ ريغ ،يعامتجالا ةحفاكمو ،ةفيرش
رياش ضرفي
.قوقحلاو تايرحلا نم دحلا .ةايحلا طمن ىلع ةرطيسلل )يعامتجا لصاوت(
ةحئار مهسبالم .مفلا نم ةهيرك ةحئار نونخدملا
.ةفرغ ىتح ةهيرك ةحئار اهنأ .ةهيرك

يهف .ناكم لك يف باقعأب .ناكم لك يف مهدامر
.نتنلا دارفألاو ،زازئمشالل ريثمو ،ةرذق
.مهل راعلا !مهبنجت
مههافش نوقرحي .سفنألا مهل ةيحصلا رطاخملل ةضرع مه نينخدملا
تحبصأ نيتئرلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةرجنحلاو مفلاو ةثللاو نانسألاو
.عمتجملا ىلع ائبع ،ةضيرم

تقحل يتاذلاو لصاوف ناخدلا ديدعلا ذاختا ىلاسك نونخدملا
!مهتبساحم sickies.
دعب .مهب نينجلا رضت لماوحلا تانخدملا .نيرخآلل ةيحصلا رطاخملل ةضرع مه نينخدملا
نوكي دق .ةحصلا اياضق دوجو نم ةايحلا ىلإ ةدالولا يثيدح لافطألا هذه مكحو ةدالولا
ةسنآلا :دعب اودلوي مل نيذلا رضيو ،لماوحلا نينخدملا نومكاحي ، ..ةقاعإلا  /تاهوشت مهيدل
/ R3 .

نأ نينخدملا ةاضاقم .سانلا يذؤي )تاءادتعالا( يبلسلا نيخدتلا
 / R3 .ةسنآلا ،قلخ يبلسلا نيخدتلا

حمسي يذلا ) ،.لمعلاو ،ةيلستلاو هيفرتلا( تاهج
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يتلا ةموكحلا لادبتسا متي .تاضيوعت عفد و  / R3ةسنآلا ،نيخدتلا مكاحيو
 / R7 .ةسنآلا و نيخدتلا حمست
.تاباغلاو بشعلاو ،لزانملاو ،قئارحلا أدبت يهو .لامهإلا مه نينخدملا
وأ /و سانلا حرجت يتلا  pensation COM-.عفد و  / R4ةسنآلا ،مهتبساحمو
 / R5 .ةسنآلا ،تاناويحلا
 / R6 .ةسنآلا ،تاناويحلا وأ /و سانلا نولتقي مهنإ

ةموكحلا .اريطخ اديدهت يحص ريغ نيخدتلا نأ تبث دقو )ينثولا ميوقتلا(  1951ماع يف
.عمتجملا ةيامحو ةمدخل نيخدتلا 'ناب' لشف مل يتلا تارادإلا  /تالاكو ةموكحلاو
 / R7ةسنآلا ،بنذم ىلع لوصحلا هذهو يعجر رثأب تاعيرشت ريرمت متي

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

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

مادختسا !نآلا ىهتنا اذه .نيخستلا ةوق ) ،ءاوشلا لمشيو(
يف جئاتنلاو ،قرخ .قرح نود اهجاتنإ متي يتلا ءابرهكلا
 / R2ةسنآلا و تادعملا ريمدتو ةرداصم
ديلوتل )، ..طفنلاو موينارويلاو زاغلاو محفلا( قرح نا ةقاطلا ديلوت تاطحم
.اهكيكفتو يتكساو ةقاطلا

ةسنآلا ،نيلغشملا نومكاحي ،يكلام ةثولملا
نيدعتلا .ةموتخمو موينارويلاو محفلا مجانم قالغإ متي / R7 .
نع ةقاطلا جاتنإ متيو  / R7 .ةسنآلا ،ةاضاقم يلغشمو يكلام
.قرح ريغ بيلاسأ قيرط
زاغلا !ةيلحملا ريغو ةيلحملا ىطنلطألا ءانيم يهتني لقنل قارتحا
.ةقرتحملا ريغ مادختسا اهيدل طفنلاو

عم ةرحلا قرطلا ىلع يلحملا ريغو يلحملا لقنلا لادبتسا متي
ككسلابو ارب ةليوط تافاسمل لقنلا !' مارتلا-عيرسلا قيرطلا"
.طقف ةيديدحلا

.يهتني هيفرتلا ةثولملا
،ةرئاطلا ،رايط نودب( صاخلا ةكولمملا يوجلا لقنلاو ،جماربلا ءاوهلا :ءاوهلا يف
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، ...) .ءاضفلا كوكم ،رتبوكيلهلا تارئاطو ،ةرئاط

ةروصقملا( صاخلا ةكولمملا يرحبلا لقنلاو ةيلآلا براوقلا قابس :ءاملا تحت  /يف
، ..) .توخيلاو  speed-براوقلاو ةيئاملا تاجاردلا ،تاماوحلا ،نفسلا زورك ،دارطلا
،يعابرلا عفدلا تارايس ،تابرعلاو تاجاردلاو تارود :ةلجع ةيكيناكيملا  4و  2،3لك :ضرألا ىلع
.ةريثملا تارايسلا ،قابس ةرايس .ةرخاف تارايسو نيزوميل تارايسو ،ةيضايرلا تارايسلا
ةسنآلا ،هيفرتلا ةثولملالل تابكرم يمدقمو هيفرتلا ةثولملا يجورم ةاضاقم .ةيحايسلا تاراطقلا
/ R7

)ءالمع( مكبلا ءالمعلا .ةيامحلا سفنتلا نيفظوملا دقو .ةماس ةرخبأ قلخ رفاظألا نولاص
ةرخبأ ةماس ىلع .اهيعارصم ىلع ةحوتفم زكارملا ،قوستلا يف رامسم تانولاص .ال
لافطألا ،صوصخلا هجو ىلع لماوحلا ءاسنلا .ةيحص رطاخم ىلإ مهضرعي .ةراملا ناضتحا
زكرمو نولاص ةاضاقم ةماس ةرخبأ ىلإ تضرعت دق تنك اذإ .نسلا رابكو ةدالولا يثيدح
.ضيوعتلل Shopping-

نيذلا سانلا لبق نم رازو .ءاوهلل ثولملاو ةيحصلا رطاخملا يه رفاظألا نولاص
.اهرظحو اهقلغأ .لاملا نم ريثكلا نوكيو مهب ةصاخلا ريماسملا مايقلل ادج لوسك
 / R7ةسنآلا ،ءاردمو باحصأ ةاضاقم
لوسك نيذلا سانلا لبق نم رازو .ءاوهلل ثولملاو ةيحصلا رطاخملا يه ليمجت نولاص
.لاملا نم ريثكلا كيدلو مهرما لعج مايقلل ادج

 / R7ةسنآلا ،ءاردمو باحصأ ةاضاقم .اهرظحو اهقلغأ
فيفصت  / R7ةسنآلا ،ةمكاحم ،لفسأ ىلإ ةماسلا ةرخبألا-قلغت قلخ يذلا رعشلا فيفصت
.يعيبط لكشب لمعت ءاوهلا ثولت قلخت ال يذلا رعشلا

باحصأ .رورغلا قئادح عم لزانم تاموكحلا عجشت )عشجلا ةسرتفملا يليفطلا( يلامسأر
تاودأ ةقيدح نيزنبلا كرحم مادختسا لزانملا
ثولت يتلا )، ..عيطقتلا ،زج ،ريشانملا ،خافنم ،عيطقت ةاشرف(
 / R7 .ةسنآلا ىلع لوصحلاو ،ةئزجتلا راجتو نيعنصملاو لزانملا باحصأ ) .ةبرتلاو جيجضلاو ءاوهلا(

 / R7 .ةسنآلا و ثولتلا اذهل حمست نأ ةموكحلا لادبتسا متي
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مل لعجت اهنأ .يبصعلا زاهجلا ةمجاهمو ،ةيرشح تاديبم مدختست لخاد
زاهجلاو ناسنإلا جيهت ةيرشحلا تاديبملا .طرفم ديلولاو دعب دلوي
.لخادلا يف ةيرشح تاديبم مدختست ال .ةفيلألا تاناويحلا يسفنتلا

نيتاسبلاو ليصاحملا ءاذغلاو نيتاسبلاو ليصاحملا ىلع ةيجراخلا ةيرشح تاديبم مدختستو
،ةثولملا ليصاحملا .يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةحلاص ريغ يه تثولت يتلا ةيئاذغلا داوملاو
يتلا  / R7 .ةسنآلا نيجتنملا ىلع لوصحلا يراجتلا ) .يريش( عمتجملا لبق نم ةيئاذغلا داوملا قرح متيو
 / R7 .ةسنآلا ،ةاضاقمو ثولتلا اذه لادبتسا متي حمست يتلا ةنم مكحتت

، A / Nتارجفتملاو لقنلا عم ءاوهلا ثولت شيجلا
.ةحلسألا )ةيئايميكلا داوملا( ) Cيجولويب( ب )ةيوونلا  /ةيرذلا(
.ةيتابنلا ةايحلاو ناويحلاو ناسنإلا قوقحل اديدهت لكشت اهنأ

،ةحلسألا هذه ءاشنإ نأ ءاملعلا ةاضاقم
لبق نم قرحو ،ةحلسألا هذه جاتنإ قفارم مده متي  / R7 .ةسنآلا
،نييذيفنتلا نيلوؤسملاو ءاردمو باحصأ ) .يريش( عمتجملا
ةاضاقم  / R7 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا قفارملا هذه ىلع فرشملا
نم ،ةحلسألا نم عونلا اذه مدختست وأ تمدختسا يتلا شيجلا
نيزخت وأ /و تاجتنملاب نويألل حمست ةموكحلا  / R7 .ةسنآلا ،ىلعأ فص طباض ةبتر
 / R7 .ةسنآلا ،مهتمكاحمو لادبتسا متي ةحلسألا هذه
اهنإف .يسيئرلا ثولملا يه ةيرانلا باعلألا
.ةئيبلل اثيولت رثكأ ربكأ اعويش رثكأ حبصت
هقالغإ دق سقطلا ةلاح ءاوهلا ثولت ىلع ادامتعا
هايملا يف تاميسجلا ثولت رقتسي .دحاو مويل
.برشلل ةحلاص ريغ اهلعجي امم كلذ ةثولملا
.اهلحم لحت رزيللا ءاوضأ !ةياهن ةيرانلا باعلألا

!شيعلل قئاقد  4كيدل ءاوهلا سفنت ريغ
ءاوهلا ريثأتو ببس وه ءاوهلا سفنت وأ يفنت نأ ةموكح وأ ةمظنم وأ صخش يأ
سفنتلل ءاوهلا ةبلاطم  / R7 .ةسنآلا ،صفق يف ،مهتمكاحمو ةلءاسملل .ثولملا
!قحلا ارظن  1GODوه

!!!!!!! نيثولملا  TO AIRحماستلا ZERO
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اهتيفصت تمت يتلا هايملاو برشلل
برشلل حلاص

ةحلاصلا  2:زايتما

ءام مسجلاو ناسنإلا تاجايتحال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

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

 ...انيدل تايافنلا رارمحإلاو ةرارحلل مسجلا 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 ،ةرداق  advis-تسيل هذه .ماعطلا دادعإل اهمادختساو
ةئيس ،ةئيس قوذت ،ةيضمحلا ،ةماسلا ،ةيحص ريغ ،راطمألا
حبصتل رطملا يف كرتت نأ يغبني ال ليسغلا .ةحئارلا
اهنكل ةحئارلا  bad-ريغو ةرذق ودبت ال اهنأ طقف سيل .ةثولم
.دلجلا يف اجيهت ثدحت دق

بطقلاو يلامشلا بطقلاو ،ةيلاعلا لابجلا ىلع مكارتي جلثلا .جلثلا وأ دربلا درابلا رطملا طقسي
، pollu-ضيبألا جلثلا .ةبذعلا هايملا يطايتحا قلخو يبونجلا

ةيديلجلا راهنألاو ،ايالاميهلا لابج يف دوسألا جلثلا ىلع روثعلا مت .دوسألا ىتح يدامرلا جلثلا ديت
.ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلاو دنالنيرج ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

راطمألا هايم ىلع دمتعت تانازخلا هذه .ةبذعلا هايملا تانازخ قلخ تاعمتجملا
لبق جالعلا جاتحت هايملا هذه ثولت ببسب .رغاوشلا هذه ءلمل جولثلا نابوذو
.يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسا
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دحلاو ،ةدورب رثكأ ةقيمعلا هايملا .ةلحضلا نم الدب قيمعلا نازخلا نوكي نأ بجي
هايملا ةيضايرلا رظحي .تارشحلاو ةماسلا عون ةصاخو بلاحطلا ومنو ،رخبتلا نم
)، ..براوقلا ،يكس تج( قراوزلا .ءاملا يف pooingو ضئاحلاو ،لوبتلا فقول
:ءانثتسا !اهنأ رظحي )، ..ةيضمحلا ةيراطبلاو نيزنبلاو طفنلا( ثولت

.لقنلا رجنير كراب
ةجلاعم ،جالع دجوي ال .كلذب مايقلا يف قحلا عمتجملا ىلع نودمتعي صخش يال نكمي ال
جالعلا ، ..يمارجإلا كولسلاو ،داسفلاو ،فيلاكتلا ضفخل ،ئطاخلا جالعلا ،ةيئزج
.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 ، ...أدصلا ،ةيرشحلا تاديبملاو ،صاصرلاو ةليقثلا نداعملاو ةراضلا
لتاقلا دض ةيامحل ىلغي نأ ىلإ ىفصملا

.ضرم )ةقيقدلا تانئاكلا(
ةبذعلا هايملا هجاوت يتلا تاديدهتلا

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

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 هايملا يرلا يهتني .ةبذعلا هايملا
،ةيفوجلا يرلا حمسي امم ةموكحلا  / R7 .ةسنآلا ،يرلا ضارغأل ةيفوجلا هايملا مادختساب
 / R7 .ةسنآلا ،ةمكاحم ،لادبتسا متي

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
،ةريحبلا .،ةكربلا ،رهنلا ،رايت ،روخلا( ل ثولملا يئاملا رمملا
.ةبذعلا هايملا يف صقن قلخ )..
قارغإلا ، maceuticals phar-، ..مومسلاو ،مومسلا ةئيلم هايملا ةفصاع
ةثولملا ، ..مومسلاو ،مومسلاو ،ةيعانصلا تايافنلا نم عورشملا ريغ
ثولتلا يف نيببستملا ةمكاحمو ،يهتني هايملاب قرطلا نم
 / R7 .ةسنآلا ،نيرخالا عيمج  / R3ةسنآلا دارفألاو
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ةبذعلا هايملا ةلمكت
ىلع يبلس ريثأت هل ءاملا لوانت .ةفلكم ،ةقاطلا نم ريثكلا مدختست هايملا ةيلحت
نورصاحم .ماظنلا يف ...و ،ضيبلاو راحملاو كامسألا نم ةريبك دادعأ بحسو ،ةئيبلا
ةجلاعملا .بحسلا لكيه نم يمامألا ءزجلا يف تاشاشلا دض ةريبكلا ةيرحبلا تانئاكلا
.طيحملا يف ردص يذلا ئفادلا حلاملا ءاملا قلخو  corro-،نويس ،ةيئايميكلا

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

داوملا جارخإل ةيلوألا ةجلاعملا لالخ نم رمي يراجملاو يحصلا فرصلا هايم ريودت ةداعإ
متي مث .تاسوريفلاو ايريتكبلا مظعم ةلازإ تاحشرم ،ةيئاذغلا داوملا ةلازإو ،ةبلصلا
ال تارابتخالا .ريخأ رايخ وه ةدافتسالل ضاحرملا  ules molec-.ةلازإل ءاشغ ربع هايملا ضرف
.ةيحصلا رطاخملا ةفاك فشكت

تاجاجز قالطإ ةيئايميكلا داوملا كيتسالبلا .رفسلل ةبسانم وه )ةفلكم( ةأبعم هايم
حصني )صاصرلا دجوي ال( جاجز ) .ناخس ،سمشلا( ءامحالا امدنع ةرطخ حبصت يتلا هايملا
.تاجاجزلا

برشلا هايم ةهكنلا
يغبني يتلا يهو  unheal-كتصاخ يه لباوت ضعب .ةهكنلا نوكت دق برشلا هايم ةعونتم ةعومجمل
.ةنخاسلا وأ ةدرابلا ةهكنملا هايملا ميدقت متي دق .اهبنجت
،ةهكافلا ،ةوهقلا ،ياشلا ،واكاكلا ،جاجدلا جارختسا ،جارختسا رقبلا محل :ةهكنملا تابورشملا ئفاكتم
.تاورضخلاو 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 ،رئاصعلاو هكاوفلا ،نييفاكلا ةعوزنم
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لضفأ وه برشلا هايم
لبق .اهتيفصت تمت يتلا هايملا ةفيفط دورب نم  0.2lبوك نوكي ،لصي ام ىلع لوصحلا :يموي نيتور
دقف )ءاشع ،ةفيفخ ةبجو ،موي رخأتم تقو يف ،ءادغلا ،ةفيفخ ةبجو ،موي ركبم تقو يف ،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 ظاقيتسالا امدنع ةيقب برشو ،قلحلا فافج دوجو دنعو ضاحرملا ةرايزب

!شيعلل مايأ  4كيدل .لئاسلا يأ لوانت
ببس وه وأ برشلل ةحلاصلا هايملا يفنت يتلا ةموكحلا  /ةمظنم وأ صخش يأ
،صفق يف ،ةلءاسملل .ةثولملا هايملا ريثأتو
 / R7ةسنآلا

ةيوامسلا زيفحت بارش ةوهق
coffeeplant.ل ةصمحملا روذبلا نم تدعأ رمخي بارش ةوهقلا
ةبطرلا تاخانملا يف تمنو ،نبلا ةرجش روذب ،صمحملا ،ففجملا نم ةوهقلا متي
لماكو ةيوق ةهكن اهل اتسوبور لوفلا :عاونأ  2كانه .ءاوتسالا طخ لوط ىلع ةنخاسلا
رثكأو ةسالس رثكأ ةهكن اهلو ىلعأ عافترا ىلع يبرعلا ايلوصافلا ومنت .مسجلا
.ةيرطعلا تافصلا
حمسي اذهو  200 ° C.وحنب نبلا بوبح محفتو ،ةففجملاو تطقتلا ةدحاو ةرم
محفت دعتو .ريوطتل ةوهقلا ةهكنو  caramelizeىلإ لوفلا يف تايركسلالل
ءوض يف ،ةهكن لمكأو نوكت فوس ،ءاوشلا ةماتقو  rature tempe-،عافترا وأ ،لوفلا
ةماتق صمحي نأ نيح يف ،احوضو رثكأ ةيضمح رثكأ ةهكنو ،مهيدل ةماعلا صمحي
نم ناجنف ةوق ".ىوقأ" ،ةرورضلاب سيل مالظلا يوشم . Aءارث قمعأ ةهكنو ،اهيدل
.ةوهقلا رمخي ءانثأ فاضي هايملا ةيمك ىلع دمتعت ةوهقلا
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؟ ofcoffeeلصي  keacهامأ ةيفيك
.كيدل ةلضفملا ةوهقلا نم بوك كيدل نم رثكأ ىلع لوصحلا ةيفيك

،ةرفوتم ريغ هايملا ةيفصت اذإ .ةريبك قوذت ءاملا عم ةوهقلا قوذت ةريبك أدبت )1
لبق ةيوهتل ناوث عضبل حشرتلا اهل حامسلا .روبنصلا نم درابلا ءاملا مادختساو
.ةيالغ ىلإ اهتفاضإ
.تابيبح )رتلف طيقنتلاب وأ ةظحل( ةوهقلا ىلع بص لبق يلغي اهرامث يتؤت هايملا اوحمسا )2
.معطلا ىلع ريثأتلاو تابيبح تاحيولتلا يلغملا ءاملا

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

) .ةلآ( وسربسإ .ةوهقلا ةيفصت طيقنتلاب

،ةظحل

 :تادادعتسا
،رمتخت

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

.ةوهقلا برش نم ضرغلا مئازهلا نييفاك نود نم ةوهقلا !قطنم

!رطاخملا نم ةئيبلا ا ةوهقلا نورق
مل .للحتلل ةلباق تسيل يهف .ةيئيب ةثراك يه  1Billionلك ةوهقلا نضاح
!جاتنإ !فقوت .اهريودت ةداعإ متي
!مهمدختسا !فقوت  / R7 .ةسنآلا ،ةمكاحم
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؟ةوهقلا نم اناجنف برشت فيك
ةفرسم .يستحي نم الدب ةريبك عرجت يف ةفرسم ذاختا نم اليلق دربي هعدن معط  /ةهكن لضفأ ىلع لوصحلل
بيلحلا عم ةوهقلا كانهو .ةيوامسلا ،اهل معطو ةحئار .ةحئارلا نم ديزملا قلطت ةوهقلا نم ةريبك عرجت يف
:ةبيصنلا

لالخ نم طغض تحت نخاسلا ءاملا رابجا لالخ نم رمخي زكرتت تابورشملا وه وسربسإ
هيدل وسيربسا ،ةوهقلا ريمخت ىرخألا قرطلا عم ةنراقملاب .امعان نوحطملا نبلا
يه وسربسا .ةوغرلاو ،ةبئاذلا ةبلصلا داوملا نم ىلعأ زيكرت ىلع ،اكمس قاستالا
،وغنيرغ ،وناكيرمأ ،اكوم ،وتايكام ،هيتال ،ونيشتباك :ىرخألا تابورشملل ةدعاق
.ةماستبا عم مدخ .ىذقو ممحلا ،صاصرلاب يئانثلا

رثكألا ةوطخلا يه بيلحلا ةرارح ةجردو سململا دادعإ :ونيشتباك
ادج ةريغص ءاوهلا تاعاقف ةفاضإ بيلحلا راخبلاو .ةيمهأ
وسربسإ نم ةطقل عضو متي ) .ةوغر( حلت  tex-يلمخم اهيطعي
 2CMعم تردصتو ،يوغرلا نخاسلا بيلحلا فاضيو ،سأكلا يف
.ةفرقلا ضرألا شر نم ءاهتنالا عم ،ةفيثك ةوغر

ءلم .ماخلا نخاسلا واكاكلا لعج :اكوم

ال بيلحلا نيخست :وتايكاممتي .دبز ال بيلحلا نيخست :هيتال

ةفاضإ .نخاسلا واكاكلا عم  1/2بوك .بيلحلا عم  2/3بوك ءلم .دبز
يف وسربسإ نم ةطقل عضو
ىلعأ .وسربسإ نم ةطقل ةفاضإ
عم ىتح ىلعأ .وسربسإ نم ةطقل
،نخاسلا بيلحلا فاضي .بوك
ةفاضإ .بيلحلا دبزو بيلحلا
.عانعنلا قاروأب .ماخلا واكاكلا نم ةشر عم تردصتو
.ماخلا واكاكلا نم حضني

عم  1/2بوك ءلم :ىذق

: 1STةيناكرب ممح

عانعنلاو ياشلا

ةفاضإ .وسربسإ نم ةديدست

.نخاسلا

 concen - tratedنم فشترا

نم ةطقل ةفاضإ

ةفاضإ .يفسويلا ريصع

عم ىلعأ .وسربسإ

ماخلا واكاكلا نم ةطقل

نخاسلا ةيولخلا

نخاسلا

ضرألا شر نم ءاهتنالا عم .بيلح
.ةفرقلا

ةفاضإ .نخاسلا ةيوغرلا بيلحلا عم ىلعألا
.ضرألا ةفرقلا نم ةشر
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نم تاقلط  2ةفاضإ :توش يئانثلا

ءاملا عم  1/2بوك ءلم :وغنيرغ

نم ةطقل عضو متي :وناكيرمأ

.نخاسلا مث ءاملا .وسربسإ

نم تاقلط  2ةفاضإ .نخاسلا

فاضي .سأكلا يف وسربسإ

ةزوج شر سأر ىلع .وسربسإ

.نخاسلا ءاملا

.بيطلا

ةيوامسلا زيفحت بارش واكاك
بارج لخاد .نضاحو ةهكافلا اهنا .راطمألا ،ةراحلا ةيرادملا قطانملا يف واكاكلا راجشأ ومنت
.قوحسمو واكاكلا ةدبز يف واكاكلا بوبح ليغشت متي ) .ايلوصاف( روذب كانه

:نخاسلا واكاكلا دادعإ
،ماعط ةقعلم  1واكاكلا قوحسم
. 1نابلألا نم يلاخلا بيلحلا نم اهريغ وأ زعاملا بيلح ،ايوصلا بيلح :بوك 1
.بيطلا ةزوج نم شاد ،ةفرقلا نم شاد ،الينافلا ةصالخ نم ةريغص ةقعلم

ناقفخلا ،ةضفخنم ةطسوتم ران ىلع ةئفادو مجحلا ةطسوتم ردق يف تانوكملا نيب عمجلا
.ةنخاسلاو دبزم ىتح

ةيوامسلا زيفحت بارش ياش
ياشلا .ياشلا انيطعت اهتجلاعمو قاروألا تطقتلا اهنا .ةرضخلا ةمئاد ةطحم ايليماك
 sented.وأ ةهكنلا نوكت دق اهنأ .رضخألا وأ دوسألا يه ةيساسألا
عضو .للحتلا ىلع دعاسملا ياشلا يف ياشلا ضافضف اهتجلاعم ناكم كرتيو ،نايدراجلا-مداخ ياشلا دادعإ
.يجاجز بوك يف امدتحم فقوت بص امدنع ،يلغي فقو ،ءاملا يلغ .يجاجز بوك يف للحتلا ىلع دعاسملا
! عتمتسا
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ةقيقد  1دعب .دوسألا ياشلا بكسي امدتحم فقوت امك امامت )ا(
وأ ،برش .ةظحل رخآ ةلازإ دعب .تارم  3للحتلا ىلع دعاسملا ةجض
،دراب اهل حامسلا وأ ،ةهكنلل تايضمحلا ريصع يأ ةفاضإ
ةيعانطصا( تاضيبم ،تايلحملا عم ثولت ال ريذحت .بارشلاو دربلاو
) .ةيعيبطلا وأ /و

ةراثإ .رضخألا ياشلا نم رثكأ بص ةيناث  10امدتحم فقوت دعب )ب(
ةفاضإ وأ ،برش .ةلازإ ةقيقد  1دعب .تارم  3للحتلا ىلع دعاسملا
دربلاو ،دراب اهل حامسلا وأ ،ةهكنلل ةهكافلا رجح ريصع يأ
.بارشلاو

ةيعانطصا( تاضيبم ،تايلحملا عم ثولت ال ريذحت
) .ةيعيبطلا وأ /و
يف روذبلا ةضافضف طغضلا عضوو ،روذبلا ةيبشعلا ياشلا دادعإ
فقو ،ءاملا يلغ .يجاجز بوك يف للحتلا ىلع دعاسملا عضو .للحتلا
ةقيقد  1دعب .روذبلا ىلع غنيل فقوت بصت  bubb-نأ امك .نايلغلا
وأ ،برش .هتلازإ ىرخأ قئاقد  7دعب .تارم  3للحتلا ىلع دعاسملا ةجض
،تايلحملا عم ثولت ال ريذحت .بارشلاو دربلاو ،دراب اهل حامسلا
) .ةيعيبطلا وأ /و ةيعانطصا( تاضيبم

.رضخألا ياشلا سفن .ياشلا دادعإ كرتي-ةيبشعلا

.بوشت روذج ،رذجلا ةيبشعلا ياشلا دادعإ
.ياشلا دوسألا سفن دادعإ

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

)ةهكنلا نوكت دق ( لضفأ وه برشلا هايم
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يحصلا ءاذغلاو ،لكألل

حلاص  3:زايتما

ريثكلا اهيدل .هيف شيعن ىتمو نحن ةحص نع اذام .لكألا وه يمويلا نيتورلا نم ءزج
.انيدل ةداع لكألا عم هلعفتل
:مويلا يف تارم  5ماعطإ

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

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

.تاورضخلا  ..ةوهقلا وأ ياشلا ،ءاشعلا عوضوم ،هايملا لمشتو '.ءاشع ةبجو

تايلوقب ) ،رطف( تايرطفلا :ايموي لكؤت نأ بجي يتلا ةمعطألا 7
راحلا لفلفلاو )حمقلاو ةعيفرلا ةرذلاو ريعشلاو زرألاو اونيكلاو نخدلاو نافوشلاو ةرذلاو سدعلاو ريعشلا(
لفلفلا ،سنودقبلا ) ،ثاركلاو موثلاو رمعملا موثلا ،عيبانيلاو ،رمحألاو رضخألاو ينبلا( لصبلا ،نخاسلا
)، ..معارب ،ءالزابلاو رزجلاو طيبنرقلاو ،يلكوربلاو ،ايلوصافلاو ،نويلهلا( تاوارضخلاو ،ولحلا

؛تاورضخ  1:مويلا لثم :ءاشعلا عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي
؛ةيرحب تالوكأم  5:موي .فحاوزلا :عوبسالا فصتنم ؛ييدثلا ناويحلا  3:موي ؛نجاود DAY2:
.تارشحلا :عتمم موي ؛زوجلا روذب :عوبسالا ةياهن ةلطع

ةلدعملا يثارو ءاذغلاو يئاذغلا عينصتلا ،ةيعانطصالا : sweetnersةروصلا " ال-ال يئاذغ ماظن
.زوتكرفلا تفاضأو

) .صاخشا  -نهد( ةنمسلاو يركسلا ضرمل يسيئرلا ببسلا ةهكافلا ركس

ءانثأ زوتكرفلا ةفاضإ .هكاوفلا وأ ركسلا يف يتأي كلذ ناك ءاوس ءيس وه زوتكرفلا
نم عونلا اذه عيبو عيزوتو زيهجت .ةحصلا ىلع ارطخ دعبي ماعطلا وأ بارشلا ةجلاعم
يمارجإلا كولسلا ماعطلا وأ بارشلا
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 / R6ةسنآلا .ةماعلا ةباينلا تاجايتحاو

 .تاورضخ  ،لسع  ،ةهكاف  ،توتلا ةزهجملا ريغ :ءانثتسا
،بوبحلا ،راطفإ ،كعكلا ،تيوكسبلا ،ركسلا ،زوكولجلاو هكاوفلا ركس :ىلع يوتحي ءيش يأ  :ل ال لق
،الوك( سيدانومي ،تاصاصملا ،ةصلصلا ،ىبرم ،ميرك سيآلا ،رئاصعلاو هكاوفلا ،هتالوكوشلا
 ...ذيبنلا ،تاصلص  Muesli-،تاناحلاو لاقتربلا )، ...ةقاطلا

ادج ةينهد نوكت ام ابلاغو ،ةظفاحلا داوملا نم ريثكلا اهيدل ادج ةحلام ريغ ءاذغلا عينصت
تاناويحلاو ،رشبلا لبق نم كالهتسالل ةحلاص ريغ اهلعجي امم فاضم ركس ىلع يوتحيو
نييارشلا دادسنا  causeof،عفترملا مدلا طغض وه ءاذغلا عينصت .تاناويحلاو ةفيلألا
يتلا يمارجإلا كولسلاو ةعنصملا ةيئاذغلا داوملا عيبو عيزوتو زيهجت ) .صاخشا  -نهد( ةنمسلاو
 / R6ةسنآلا .ةماعلا ةباينلا ىلإ جاتحت

،ةعيرسلا تابجولاو ،نبجلاو نابلألاو بيلحلا نابلألا :ل ال لق
، ...يملعلا ،رغربمهلاو ،ريزنخلا محل

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

،ةديدجلا ضارمألا قلخت يتلا تارفطلا ءاشنإ .ةلسلسلا ءاذغلا اهلمكأب ريغي رثأ ىلع -
فوس !رشبلا كلذ يف امب !ةلسلس ةيذغألا ةمظنم ءاضعأ عيمج يف ةايحلا ددهت يتلا ةئبوألا-ةيملاعلا
ديزملاو ،ىضرملا رثكأ عضرلاو تاهوشت رثكأو انس رغصأ نوتوميو ،ىضرملا رثكأ سانلا حبصي
.يرشبلا يوونلا ضمحلا ريغتي فوس  ...ضاهجإلا تالاح نم

نم راطفإلا ةبجو ةرذلاو زبخلاو ددقملا ريزنخلا محل ،ءاذغلا عيضر لفطو ،ميسربلا :ديدهتلا ءاقب ءاذغلاGM-
نجاودلاو ءالزابلاو ،ايابابلاو ،اطاطبلاو موحللاو نمسلاو ،ريزنخلا محلو ،ضيبلاو ،الوناكلا تيز ،بوبحلا
، ...ةسوك ،حمقلاو مطامطلاو ايوصلا لوفو ،قناقنلاو ،زرألاو

،يبشع ديبم ،ليدعت ،ةيثارو ،لوحكلا :ال .عمتجملا ضحم ءاذغلا نم بلطلا
وأ ةيعانطصا( تايلحملاو حلملاو ةعنصملا ةيئاذغلا داوملاو Insectisides
) ، ...ةيعيبط

يضارتفالا ميوقتلا  CGموي ةديج ةحص
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ةلوقعم راعسأب سبالملا ،ةيقاو  4:زايتما
ةيقاولا .ثولتلاو ضارمألاو خانملا نم يرشبلا مسجلا ةيامحل ةجاح كانهو ةيقاو سبالم
يف نوكي نأ بجي سبالملاو ةيقاولا .ةديفمو  comfor-لودجلا نوكي نأ بجي سبالملاو
ةيامحو براوجلاو سبالملاو سأرلا ءاطغ نم  Protective-سبالملا نوكتي .ديلا لوانتم
.مدقلا
ةعبق ( افالكالاب .ةذوخو نيعلا ةيامحو ،حاشو، K-ةريغص ةعبق ،ةعنقأ ةيامح نوكتت سيئر
ةرع فايلألا ال( فوصلاو نطقلا نم طيلخ وأ فوصلا نم كوبحم انأ حاشو) ، K-ةريغص
قوف ةعشألل ةيامح يطعت ةذوخو نيعلا ةيامح .طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي synthe-) .
،رسكلل ةلباق ريغ ،اضافخناو اعافترا ةرشابمو ةينحنم ةيبناج وه بجاح .ةيجسفنبلا
ةماتق( طبض جهو ،ريفعت ىتح سيلو ،لتك ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ،ةيلاع ةمواقم شدخ
.ةبقرلا ةيماح امك رهظلا دلج هيدل ةذوخ ) .قمغأ  /فخأ ،فخأ /

ءازجأ .ثولتلاو ضارمألاو خانملا نم يرشبلا مسجلا ةيامحل ةجاح كانهو ةيقاو سبالم
يغبني .نيمدقلاو دلجلا يه سبالملا و ينمالا اهيمحت يتلا ةيسيئرلا مسجلا
.جراخ ةيقاولا سبالملا ،هيدترت نأ امئاد
جيزم وأ ،فوصلا ،نطقلا ،ناتكلا نم ةعونصم ةعطق  2وأ )ةرايسلا كرحم ءاطغ عم( فطعملا ،ةيقاو سبالم
ةحلسألا * خفتنم ،قنعلا تريش يت اهل نوكي نأ امإ .طمنلا  /نول يأ )ةيعانطصالا فايلألا ال( فوصلا  /نطقلا نم
لصافملا حمست نيقاسلاو ةحلسألا خفتنم * ) .ليلد عورشم( نيلحاكلاو نيمصعملا يف ةقلغم نيقاسلاو
.مسجلاو ةرشبلل خانملا يف مكحتلا لخاد قلخي ءاوهلا يف اضيأ ةيرحب كرحتلا ىلع ةبكرلا  /عوكلا

نطقلاو ،ريرحلاو ،فايلألا نم عنصمو دولجلا تاناويحلا :ةيعيبطلا فايلألا نم سبالملا متي
فايلأ جاتنإ .يرشبلا دلجلا سمل سبالملل ةيعانطصا فايلأ مدختست ال .فوصلا وأ
.سبالملا تاياهن ةيعانطصا

ةيمست( ةضوملا .هينج ، affordab-ايلمع ،دمألا ةليوطو ةحيرم ةيقاو سبالم
ريغ .ريصقلا ىدملا ىلعو يلمع ريغ ،ةفلكمو ،اهيف غلابم سبالم ،ةيقاو )ممصم
!لوبقم
نوكتت .رطخلل ةضرعم لحاوكلاو مدقلا عباصأو ،دلجلا .عرقتو خانملا نم ةيامحلل ةجاحب مدق
.جراخ رماغت امدنع مدقلا ةيامح ءادترا امئاد .ةيذحألاو براوجلا نم مدقلا ةيامح
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يأ نول يأ )ةيبيكرتلا داوملا يأ( فوصلاو نطقلا نم جيزم وهو ،فوصلا ،نطقلا نم براوج ةعونصم
.نيلحاكلا قوفو  7cmىلإ لصت مادقأ براوجلا لمشي نأ يغبنيو .طمن

يأ( يلخادلا ةمعانلا دولجلاو ،يولعلا ةيقاو دولجلا اهل ديهمتلاب
.طاطملا وأ دلجلا نطاب )ةيبيكرتلا داوملا

.نيلحاكلا قوفو  7cmىتح نيمدقلا ةيامح ةيذحأ
ال .مهل نايلغلا مدق ةرارحلا تاجرد عافترا عم ةيعانطصالا ةيذحألا
.يشملا كنكمي

متي )ةيبيكرتلا داوملا يأ( تازافق لكش يف ةيامحلا ةيحان نمو
!ةجاحلا بسح اهؤادترا

:نع اهسفنب ىأنت
.قصلملا ممصم نمثلا نم رثكأو .يرصنعلا لصفلا ةورثلا نم ةيوبخن ءزج يه ممصم ةيمست
نيجاتحملا دهاجملا نع عفرت نيروسيملا ةسرطغلال عنص .ديبعلا لامعلا اهجتنت يتلا
.هذه ءادترا نأ سانلا بنجت .ءارقفلاو

رجاتم !ممصم ةيمستلا ثيح نيذلا سانلا !ممصم ةيمست
كيتورب اهيف غلابم !ممصم ةيمست نوعيبي نيذلا ةئزجتلا
تلعج !يلمع ريغ فولأملا  protective-سبالملا !سبالملاو TIVE
نورخسي سانلا نوشو راعلا ! artificial-فايلألا نم ةيقاو سبالم
،تفرج ةرظن  cothingنوكي نأ نوعفدي .لقأ لزانملا يف ةمدقملا
.مهسوفن يف تاحتفو دصق نع عقو دقو

:سابللا هفات لوبقم ريغ

.هفات مهنأ نوفرعي هفات سانلا عد
جاتنإ ءاهنإ .ةيعانطصالا سبالملاو ةيذحألا بنجت
.ةيذحألاو ةيعانطصالا سبالملا
 / R6 .ةسنآلا ،لصحت جتنم ةعورشملا ريغ ةيبيكرتلا

!جراخ سبالملا و ينمالا مادختسا مسجلا ةيامح
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gienic، affordableshelter

ياه P rivilege 5:

) .ىوأم(  Quar-ةشيعملا بسنلا ةنمآلا لوانتملا يف قحلا ارظن  1GODمهيدل رشبلا
متي .ةنمآلا ةشيعملا نكامأ ةلوقعم راعسأب عم اهناكس ديوزتل بجاو اهيدل ةموكحلا
" يريش ' ىوأملا ريفوت
!! ةيسيئرلا ةحفصلا .طيطختلا رياش نم ءزج ) .ةيلحم ةموكح(

ةصاخلا( يلحملا ىوأملاو ضرألا رحلا كلمتلا لك ةلوقعم راعسأب نكاسم ريفوتل يزيلكنإ ناصح ل
ةرباعلا ةغراف .اهيلإ اهلقن متي )لل ةكولمملا

لزانم .راظتنالا مئاوق ىلع تالئاعلاو مهل ىوأم ال نيذلا سانلا عم  ferredتاكلتمملا لغش -
لوبقملا ريغ نم .نيرخآلا نيلتحملا يف ذخأت نأ بجي طقف  1لتحملا عم مون ةفرغ ةددعتم
.مون ةفرغ  1نم رثكأ هل صخش 1ل عمتجملل يداعملا كولسلا

ةقيدح رورغلاو ،فاطملا ةياهن يف .ءاويإ نكامأ راجئتسا يه ةلوقعم راعسأب نكس لكلا
متي .اهتاذب ةمئاق لزانم ناكسإ ةيدوقنعلا عمتجملا اهلحم لحتل جاتحت ،ةنيزلا تاتابن
'.يريش' لبق نم ةيدوقنعلا راجيإلل نكاسم ريفوت

 1ىوتسم  +نيرجأتسملا ةيجاجزلا تويبلا نم تايوتسم  3ةيدوقنعلا ةماقإلا نكامأ عيمج

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

.ءاويإ نكامأ راجئتسا وه ةشيعملا عبرلا ةنمآلا ةلوقعم راعسأب عيمج
نم  14٪راجيإلا نيرجأتسملا نم ديدعلا .رجأتسملا نم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا نم  14٪يعوبسألا راجيإلا
،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا  $ 100لاثملا ليبس ىلع .نيرجأتسملا نم كرتشم يعوبسألا يلامجإلا لخدلا
 $ 140.راجئتسا ،يلامجإلا يعوبسألا لخدلا  $ 14. $ 1000راجئتسا

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

ةماقإلا ىلإ رف ةرباعلا  63لا نس يف .عمتجملا ةشيعملا ةفرغ  1ىلإ دحاو رجأتسم قحي
عمتجملا ىوتسم ضيحارملا سفن ىلع رجأتسملا ةفرغ  1دحاو مدختسي ) .يمازلإ( دعاقتلا
لفسأ يفو شد قفرم  /يلحملا
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.مامحلا  /ليسغلا ىوتسم

.شد  /ضاحرمو خبطم  /مونلا  /ةشيعملا :فرغلا  2نيرجأتسملا )يه  (1 HE & 1ناجوز
.يلفسلا ىوتسملا يف مامح  /ليسغلا ةصح

،ةدحاو حبصي ناجوز .لافطألا لصي امدنع" تادحو ةلئاع' ىلإ )يمازلإ( لقن
.ةدحاو ةدحو ىلإ )يمازلإ( تاليوحتلاو
ةصح شد  /ضاحرمو خبطم  /مونلا  /ةشيعملا( فرغ  2ىلع ةرسألا نيرجأتسملا
لفط رخآ دعب .لافطألا لكل  2ةفرغ ) + 1يلفسلا ىوتسملا يف مامح  /ليسغلا
.ةشيعملا نيجوزل )يمازلإ( نيجوزلا لقن ) .يمازلإ  18نس لبق( جراخ كرحتي

يريش ، ...ةيامحلاو ،ةيحصو ةحيرمو ةلوقعم راعسأب ىوأم
تاجايتحا عيمج يفوتسي -cluster-ةيفئاطلا ناكسإلا
.ةلئاع ومنتو هنم أدبت يذلا عقوملا !ناسنإلا

بالكلا ،مررت ،كمسلا ضوح :ةريغصلا حمست لزانم ةلتك
يأل ،ةنجادلا تاناويحلاو ةيربلا ةايحلاو ططقلا حمست ال .ةريغصلا
لكشت يتلا تاقولخملا .ةيبرت ال ،ريغص بلك نم ربكأ ءيش
.لئاوملاو نيرجأتسملل اديدهت

ئجالملا يف شيعيو ،ةيسنجلاو ةيدسجلاو ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ نم نيرجأتسملا !ةظوحلم
.ةعطاقم ةموكح اهرفوت يتلا ةصاخلا

!كلزنم .ناكسإلا ةلتك-يفئاطلا معد
!كعمتجم
 lievein 1GODنأو  rshipيعماجلا

ميلعتلا P rivilege 6:

ةيبعشب ىظحي نأ ديري ،ددصلا ديري  1GOD . 1GODايموي ةدابع نايدراجلا مداخ
نوكلا قلخ يذلا لصألا حور  HE & SHE.ءاوس دح ىلع وه يذلا . 1GODةفراج
مارتحالا راهظإ  1GODهلأ ) .ءامسلا( يحورلا نوكلاو )ناسنإلا ريصم( يئايزيفلا
.ةدابعلاو
ريصم( يئايزيفلا نوكلا مداخ نوكيل ةيرشبلا ديري 1GOD
لئاسر لسري ، 1GODةيرشبلا روطتي امك ) .ناسنإلا
.ليلدك اهمادختسال
لئاسرلا لك لعجي " وتسفيناملا بها نوناقلا ' وه رخآ ةلاسرلا
.نمزلا اهيلع افع ةقباسلا

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

14.12.1.1

20

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ةدابعلا .يئايزيفلا نوكلا يف ةايحلا لاكشأ عيمجل ةيلصألا حورلا نم اءزج ىطعأ 1GOD
.يحورلا نوكلا عم لاصتا يف حورلا ظفتحي
 1GOD.عم لاصتا يف رشبلا يقبي ةدابعلا عمتجملاو ةيدرفلا
ةروصلا "  1GODعتمتتو مادختساب كلذو ،ةياعرو ،ةالصلا يوطني  1GODةدابع

ءاضرال وه ام لك نم ةلماش يه ةدابعلا .تاعادبإلا
.نمؤم لاعفأ وأ ،ةديقعلا اياضق عم لماعتت تناك ءاوس 1GOD،
 ....يصخشلا كولسلاو ةيعامتجالا ةطشنألاو ،لمعلاو ،تادقتعملاو سوقطلا لمشي اذهو

يلاتلاب نكامألا مده متي .ةدابعلا نم ضرغلا اذهل تينب نكامألا ديري ال 1GOD
ةرحلا' ءانبلا تابكرم ءانبلا داوم ريودت ةداعإ متي .ةدابعلل تينب حرطت pur-
يف موي ةعتم ىلع وأ تقو يأ يفو ناكم يأ يف ةدابعلا نايدراجلا-مداخ .ميلعتلا
 .ةسردم يف عمجتلا
قيبطتو ىلع لوصحلاو ،يعسلا نكلو .تايحضتلا ديري ال 1GOD
كلذل .ةفرعملا ةيرارمتسا ،ةايحلا براجت ىلع رمت ةايحلا نع ةفرعملا
.ربنم عم لادبتسا ىلإ جاتحت حباذم

) .ةالصلا تاعومجم( تاعمجتلا نم ديدعلا عم  1FAITHطقف ديري 1GOD
 1Churchطقف جاتحي هنإف )وتسفيناملا نوناق حنام( ليلد  1هيدل 1FAITH

 7Tribes .لثمت ةلقتسم تارادإ  7عم )ءايصوألا مداخ نوكلا(
 ".فئاوطلا ،ىرخألا ةينيدلا تاعامجلا عيمج لعج ديحولا نيدلا وه 1FAITH

عضاوت لكب يعسلا وه يلولا-مداخ لك  1FAITH .ىلإ ليوحت ىلإ جاتحت فئاوطلا
 1FAITH .ىلإ رافكلا ليوحتل
ناثوألا نوش .ةبذاك مانصألا يه رخآ ءيش لك ! ، 1GODدوبعملا طقف  1كانه
.اهب طبتري ءيش يأو ةبذاك

نأ ةمظنم وأ صخش يأ .مهنيد ةسرامم يف قحلا ارظن  1GODكيد نايدراجلا مداخ
 1GODنا لجا نم يلصن نحن كلذ ىلع ةوالعو .ةذوبنم ' يه قحلا اذه عم لخادتي وأ يفنت
.ةرخآلا و ةايحلا يف ةيلوؤسملا مهل لمحي

لاصتا ىلع ءاقبلل ةقيرط لضفأ وه اذه .ةالصلا يوطني  1GODةدابع
.عمتسي ! 1GODىلص !لمأ كانه نوكي ال امدنع ! 1عمتسي ال امدنع  1GOD.عم

Ÿ ŸŸŸŸ

! YOUجمدم ةيكلساللا تاددرتلا يلاعلا ميلعتلا ةئيه ىلإ مارغونان  ITIاو ريغ 1GOD
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ةالص1 GOD -
&  1نوكلا نم لمجأ بألاو مألا نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
مهيدل سيل نأب دهعتأ ةدابعل يل ةبسنلاب ديحولا دوبعملا
ىرخأ مانصأ
 Iاهزومر ريودت ةداعإو ةلطاب مانصألا عيمج بنجت بجي I
ريخ و  1GODدجملل ةلاضلا سوفنلا عيمج ليهأت ةداعإل ىعست
ةيرشبلا
!قلاخلا ىلع لوصحلل قشعلا راهظإ

وم  eechwith ralrestrainsةيروس ةري ير P rivilege 7: F
يف .ةيقالخألا ديقي عم ريبعتلا ةيرح معد نايدراجلا مداخ
يف قحلا هيدل  Rehabilitators،ءانثتساب ،صخش لكل رح عمتجم
:ريبعتلا ةيرح بادآ دوجو ىلإ ةجاحلا نوكي مه .مهتملك اولوقي نا
ةئيس ةغل يأ
) .نيميلا ءادأو ،احقو ،لاع توصبو ،ةوتفلا(

ريبعتلا ةيرح .ةكراشملاو ماعلا يعولا ةدايزل عمتجملا حمسي ريبعتلا ةيرح
سيل .ةيفافشلاو قدصلا نم ديزملا بلجي يلحملا عمتجملا ناجل ىلإ اهليوحت
.ةيرحب شقاني ،رح عمتجم نم لضفأ وه ام كانه

لمشي وهو .يج ، speak-ةشقانمو ،ةشقانمو ،ةشدردلا درجم نم ربكأ يه ريبعتلا ةيرح
لتنإو ،يمقرلا توصلا( تالاصتالا نم ةلماك ةعومجم

رشنلاو فيلأتلا قوقح .حاتم وه ام )ةيرصبلاو ةيظفللا ،عبطو  lectual،ةيكلملا -
 .ريبعتلا ةيرح ىلع ايدعتو حبرتو عشجلا نايغط
 / R6ةسنآلا ،ةميرج يه رشنلاو فيلأتلا قوقح يعدي

ةيهاركلاو enciteل ريبعتلا ةيرح مادختسا .ذيفنتلل ةلباق ةيقالخألا ديقي جاتحي ريبعتلا ةيرح
بتكم ليكو افصاو ،ةدحتملا تايالولا لثم ةميرجلا امارد  / R3 .ةسنآلا ،يمارجإلا فنعلا وأ بيرختلاو
 encitesنمو .ديج لتقت ال يه كلت .ديج لتق امك صخش لتقم نع رفسأ امم يلاردفلا تاقيقحتلا
.صفق يتلا نابجلا نومرجم ةطرش لاجر لتاقلا .لتقلل نوناقلا ذافنإ

 / R3 .ةسنآلا ،ةيئانجلا وه ةيحابإلا داوملا ةدهاشمل ريبعتلا ةيرح مادختسا
 / R6 .ةسنآلا ،ةيئانجلا نيغلابلا  /لافطألا نع ةيحابإلا داوملا )ةرفوتم لعجي امم ،عنص( ريفوت
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 / R3 .ةسنآلا ،يمارجإ لمع ةدافتسالل ،عادخل ريبعتلا ةيرح مادختسا
حيحص .يعيبطلا اهعضو يواسي هنأ يعدي لاثملا ليبس نويلثملا ،ليلضتل ريبعتلا ةيرح مادختسا
جوازتلا نم .ةكوكسم ءاقبل اديدهت لكشي يذلا يسنجلا زجعلا نوكي نويلثملا ،كلذك نكي مل
)مفلا قيرط نع جوازتلاو جرشلا( جنيتسوكسيد

ةسنآلا ،عون أوسأ نم للضم ةيعيبط ايسنج نويلثم ايعدم .لافطألا ىلع ارطخ لكشي كولسلا
.يسنجلا زجعلا لوح للضت يتلا مالعإلا لئاسو عيمج ىلع قبطني اذهو / R4 .

لافطألا ةمومألاو ةوبألا ايسنج نويلثم راهظإل ريبعتلا ةيرح مادختساب طئاسولا
تاهجلا  / R7 .ةسنآلا ،لفطلا شرحتلاب-عشبأ ةميرج صمقتي طئاسولا هذه .داتعملاك
،نوعزوم ةمكاحمو ،جاتنإلا مقاطو ،ةلعافلا

يسنجلا زجعلا هوبالا ىلإ حماستلا  / R7 . ZEROةسنآلا
نأ وه ريبعتلا ةيرح مادختسا ةءاسإ .ةيمحمو مدختستو ،هيلع ظفاحنل وه ريبعتلا ةيرح
،ةياعدلل ، encite،لسغ brain-ل ريبعتلا ةيرح ةموكحلا مدختست ام ابلاغو .ةيوضعلا نوكت
ال اهنأ .ةموكحلا نم ليبقلا اذه نم فرصتت يتلا ةموكحلا ءاضعأ ةلازإ متت .بذك ،ليلضت
.اهيف نوذوبنم .اهيف هباختنا يغبني ال .هباختنا ةداعال هسفن حشري نأ نكمي

هذه .لوؤسم ريغ ريبعتلا ةيرح مادختسا ةءاسإ وه )لايخلا  /ةيوابوط( ةيرح
،ةموكحلا هاركإلا نم ررحتلاو ،ةرحلا ةدارإلا ،ءاشت ام لعفت نأ ىلع ،ةيرحلا
نمأ ضوقيو ةينانألا وه ةيرحلا نم عونلا اذه .ةئيطخلا ةيدوبع نم ررحتلاو
.عمتجملا ءاقبو
،ىضوفلا ىلإ يدؤي ةيرحلا نم ريثكلا .ةيرحلا نم ريثكلا ةجلاعم نكمي ال رشبلا
) .قالخألا ساسأ ىلع( نيناوقلاو حئاوللا قبطت ةجاحب رشبلا ، ...رهعلا ،للملا

يذلا ءارغلا وه يقالخألا طابضنالا عم ةلوؤسم ةمدختسملا ريبعتلا ةيرح
وه اذه .معدلا ةروصلا  1GODهيدل عمتجملا نم عونلا اذه .اعم عمتجملا لمحي
.ةياصولا يصولا عمتجم
يال يماع ، startfتالاصتالل ةيرصملا ةكرشلا

ام P rivilege 8:

ميمصت .ةكوكسم ءاقبلا لجأ نم رثاكتلاو جوازتلل )1SHEو  (1HEرشبلا ديري ميمصت ةروصلا " 1GOD
دوقعلا-جاوزلا سدقلا لوخد ، HE & SHEةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لضفأ ىلع لوصحلل عمتجملا
.يلحملا عمتجملا معد عم مهلافطأ ريثت ةديدج ةلئاع .ةلئاع سيسأتو

.هليمز ىلع ثحت  inbuildتمت ةكوكسم ءاقب نامضل ميمصتلا ةروصلا " 1GOD

ةلزاغم نيت ترم يتلا يتيسوبوأ يأ نيسنجلا نيب جوازتلا وه ةيئادبلا ةكوكسمل
 circum-اهنأ !شغلاو ،امدقت رثكأ رشبلا  cer-.سوقطلا
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!ةوهش ،عم ةلزاغم سيفنت

حبصت ةوهشل يتام .بحلا نع ثحبا )،...يحيسملا نيدلا( نيينثولا .هليمز ىلع روثعلا
.عم ةفعاضمل ةقيفر دجت نل نم ديدعلاو هفات

نم ديدعلا .ذوفنلا وأ /و ةورثلا ةدايزل انايحأو هفات نوكيل يلامسأرلا هليمز
.عمتجملا ةحلصم يف يه هذه نم ريغ .تبلا ءابآلاو تافاقثلا

يذلا )عمتجملا ئراوط ةمدخ ( "  " CEلالخ ةعطاقم ةموكحلا ررقت نأ ىلع يصولا ،مداخ
ةداعسو ةنس  18لكو  SHEةنس  17لك " (H-MC) .جاوزلا-سدقلا" يف دقع لخدي
.روضحلا
دعاسي .ةليبقلل ةدئاف رثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع عيمجلا مييقت متي  CEلالخ
.كيرشلا رايتخا عم اضيأ CE

نولخدي  Foster-.ءابآلا" حبصت ةفعاضم ىلع ةرداق ريغ ايندب يه يتلا ةداعسو SHE
".لافطألا" مزاول ". "CEدقع" جاوزلا-سدقلا'
.يال يماع  ingofafن ن  begiسدقملا جاوزلا
عاونأ دولخلاو يف  1ريصم قيقحتل ،ةكوكسم ءاقبلا لجأ نم  1GOD ،ىضري ىتح
،ةيقالخأ يف اوربكي نأ لافطألا جاتحي !ةلئاع سيسأتو برض ،يتام Human- ':
اياضقلا هذه دقع لمشيو ' حاكن  -سدقم ' ا  roll-.جذامن يه وه عم ةياعر ةئيبلاو ،ةبحملاو
نكمي ال اههباش-لفطلا وأ ايسنج نيلوحتملاو سنجلا سفن .ةينوناقلاو ةيقالخألا
.دقعلا اذه يف لخدي نأ

يف لوخدلا كنكمي ال ) ،اههباش-لفطلا وأ ايسنج نيلوحتملاو سنجلا سفن(  Secualةقاعإلا
ةقدصم تناك يتلا كلت ىتح .تيغلأ دق اهنأ "ةيبطلا دمح ةسسؤم" تلخد نأ يأ .دقعلا اذه
 1GODةحفاكم يقالخأ ريغ نم
ىلإ نوجاتحي نيذلا سانلا مه ءالؤه .ةاواسملا مدق ىلع ادبأ تنأو ،يسنجلا زجعلا .يموكحلا
.لافطألا ةيامحل .يحصلا رجحلا

الو .عيقوتلا دعب اموي فافزلا يف أدبت يهو .ةياهنو ةيادب هل" دقع سدقملا جاوزلا ' لا
اماع SHE، 17ل  16نس لفطلا  comple-تاناحتمالاو بيردتلا مسق رغصأ دنع يهتنت
.ةداعسلل
ةليلا  EMEءارمحلا تحت ةعشألا وشت  yreاد  -يج ي نحنو ،ةداعإ P

تالاح كانه نوكت دق .اموي فافزلا لبق ةيسيئرلا تابلطتملا عيمج عم لماعتي ""CE
.فافزلا لبق مويلا تابلطتمو ،جلاعي ال " "CEثيح

نوبهذي  ".عمج ' يف 'ةكراشملا' ةحفص ليدعتب نلعي A HE & SHE
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مهلوصح ءانثأ .عبطلاب "ةلئاع سيسأت" يف طارخنالاو بتكم ' يزيلكنإ ناصح ' ل
ةحمل ةجاح كانه اضيأ  conceiv-.يج ىلع نورداق مهنأ نيبتو ،يبطلا صحفلا ىلع
يف جئاتنلاو ،ءاوس لشفلا .لافطألا ةيبرتل ةيفطاعلاو ةيلقعلا ةءافكلا رهظت
و ةبطخلا ءاغلإ
 HM.دقع "ال "
يتنا و موصخلا لباقم لوصألا ( ، " AVL & Eخيراتلا ىلإ لصي ام ىلإ ةجاحب ناجوز

ةبترتملا تامازتلالا فاضتو ةدراولا تاقاقحتسالاو لوصألا يأ '.نايب )لوللحا -
E'statement.و  "AVLىلإ موي فافزلا ىلع
،سنجلا سفن(  sexual-ةقاعإلا يوذ صاخشألا ،جوزتو ةدحتملا ممالا ءابآلاو ،دحاو دلا !ةظوحلم
.لافطألا ةيبرت نكمي ال )اههباش لفطلا ،نيسنجلا نيب طلخلاو

.ةليلا  EMEءارمحلا تحت ةعشألا وشت  yreاد  -يج  DDنحن

.فيرش بتكم-رياش نم نهاكلا نم  6موي يف فافزلا لفح ماقي
.ل AVL & Eو تاحمل ،يبط" )*( متاوخلا رجنف ضرعلا سيرعلاو سورعلا
) .لافطا دجوي ال( روضحل رخآ صخش يأ حمسي .تاوخألاو ةوخإلا ءابآلا بلجت اهنأ

،ةروفحم ،بهذلا عفتراو لهس طاريق ، 9يرئادلا عبصإ . * SHEةلئاعلا مسا اهل يقبي  ! SHEةظوحلم
ةروفحم ،رفصألا بهذلا لهس طاريق ، 9يرئادلا عبصإ . HEءامسأ عراش  1سيرعلاو سورعلا خيراتو
.ءامسأ عراش  1سورعلاو سيرعلا خيرات

Ÿ ŸŸŸŸ

! YOUجمدم ةيكلساللا تاددرتلا يلاعلا ميلعتلا ةئيه ىلإ مارغونان  ITIاو ريغ 1GOD

ةالص  -برضلا هيلمع
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نع لأسي جوازتلا عتمتلل كنأل اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
رثاكتتو جوازتت دهعتت ةيحص ديلاوملاو ةبوصخلا

 1GODدجملل يئايزيفلا نوكلا رامعتسا نأ نكمي ةيرشبلا اذل
ةيرشبلا ريخ و
برضلا مويو فافزلا موي ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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دقع 'سدقملا جاوزلا ' : CGناونع
!ةرسألا أدبتو برض ،تيم :ضرغ
لفط رغصأ دنع يهتني .موي فافزلا أدبي :ةينمزلا ةرتفلا
.ةداعسلل اماع SHE، 17ل ) (16نس لمكي

.هيف بوغرملا نم رثكأ ،ةيمازلإ : 3لافطألا
 1stروصت هيف بوغرم يمويلا جوازتلا !ةديحولا جوازتلا قوقح :جوازتلا.نمز

وه يبطلا معدلاو ،عيباسأ  10دعب لمحلا ال :لمحلا
.دقعلا ءاغلإ متي ،اعوبسأ  50دعب لمحلا ال .بجي
.لافطأ  3ةصح ىلإ لصوتلا متي ىتح ايونس اوروصت بجي

يه وه .ةمومألاو ةوبألا ةرود ذخأت نأ بجي : HE & SHEةمومألاو ةوبألا
.بولطم وه امك -PHeCةعطاقمو -SMECرياش رضحي نأ بجي

لك دقفي بنذم * .مهتنادإ تبثت نأ ىلإ فرط  1جاتحي :قالطلا
اضيأ .دقعلا لالخ تققحت يتلا بساكملا يأ  "AVL & E '+نايب نم قاقحتسالا
.لافطألا عم لصاوتلا نم ديزم كانه نوكيل كانه
.ةناضحلا ىلإ لافطألا بهذي ،بنذم الك *

 Rehabسوبحم ،انزلا ،نامدإلا :قالطلا بابسأوأ  Mental-، 50٪ةءافكلا مدعو ةايحلا معد ىلع عيباسأ ilitation، 7
.ةقاعإلل ةيداملا رثكأ
................................................. ...............................سورع :لبق نم ةعقوم
 ................................................. ............................سيرعلا

: .................................................. ...........نهاكلا لبق نم تدهش
: .................................................. .................................................خيرات

: .................................................. ......................................نيرضاحلا
.......................................................................................
.......................................................................................
خيشلا  eriffبضغ خيشلا  :ةطساوب ربجا

دعب  (7).عوبسألا مايأ نم موي يف اهب مايقلا نيعتي يتلا يه ةينيدلا جاوزلا سوقط
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ىلع .ةينيدلا تامازتلالا ىلإ رضحي نأ نكميو .لسعلا رهش نم نينثا ةدوع
.ءاقللا روضح لاثملا ليبس

تالفحو ةريبكلا فافزلا مسارم ىهبأ
،ةيعامتجالا ةحفاكم يه ةظهاب
لبق نم نوذوبنم .ةفرجعتملا
.عمتجملا

) (CCقيفر دقع لخدأ .تارايخلا  2ىلع جوزلا ) (H-MCجاوزلا-ميركلا دقعلا ماربإ دعب
.ةلصفنم وأ ،

دقع قيفر
دقع 'قيفر ' :ناونع
!ةايحلا مساقتو ،ةقفرلا :ضرغ
ءاطعإل هيد لصف .توملا وأ لصف ىتح :ةينمزلا ةرتفلا
.بتكملا رياش يفل  3monthراعشإ

اذإ .دقعلا نم اءزج حبصي " "AVL & Eديدج نايب وأ " "HMدقع نم " "AVL & Eيماتخلا نايبلا
لك ىلع لصحي رخآلا  1نم توملا دنع .اهكلمت يتلا لوصألا فصن ىلع لصحي لك لصف
.اياصولا يأ لهاجت متي .ءيش

................................................. ...................................يه :لبق نم ةعقوم
HE ................................................. ......................................

: ... .......، ..........رياش فظوم لبق نم تدهش
: .................................................. ...................................خيرات
عبصإ  SHEةروفحم ".لاصتالا قيفر" ىلع عيقوتلا دعب تاقلح لدابتت نأ ةباحصلا
،يرئادلا عبصإ ةداعس ةروفحم .ءامسأ عراش  1اهلو هل ،بهذلاو ضيبألا يداع طاريق ، 9يرئادلا
.ءامسأ عراش  1هلو اهل ،بهذلاو ضيبألا يداع طاريق 9
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Ÿ ŸŸŸŸ

! YOUجمدم ةيكلساللا تاددرتلا يلاعلا ميلعتلا ةئيه ىلإ مارغونان  ITIاو ريغ 1GOD

ةالص  -ةقفر
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
لأسي ةقفرلا عتمتلا ىلع كل" اركش )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
بيصنو قيسنت دهعتت ةقفرلا مساقت مئاد ةليوط ةرتفل

ريخ و  1GODدجملل ىرخأ ةقفرلا جاوزألا عم طالتخالا
ةيرشبلا
!ءاضيبلا تاذوخلا يوذ  enenteringcontractرشع isprayerisused

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 ...ايفو ءاقبلاب دعو رسك وه ةنايخ
دق .ضعبلا اهضعبل ةيفو ىقبت نأ  HE & SHEنيب هعطق دعو رسك وه رفكلا
دوعو نم ءزج وأ ،بحلا فرح يف ةروكذملا ،قاشعلا نيب يهفش قافتا دعولا اذه نوكي
.جاوزلا
.صلخم ريغ ناودعلاو نئاخ لعف ةنامألا ةنايخ وه دعولا اذه رسك
ناودعلا اذه .امهيلك وأ يه وأ وه امإ يقالخألا أطخلا نم .دعولا قرخ يه ةنايخلا
، ...عمتجملاو ناريجلاو ءاقدصألاو ةلئاعلا لبق نم نوبنجتي مزلتسي

انزلا
أطخلا وه يسنجلا ةرباعلا يفلخ ناحيز يأ" دقع جاوزلا-سدقلا' نم ةرتف لالخ
قيرط نع ،جرشلا( يسنجلا ناودعلا .عمتجملا ةميرج اضيأ وه يذلا يقالخألا
ناودعلا .ناويحلا وأ ةداعس ،رخآ  SHEعم جوز ةطساوب )لبهملا قيرط نع وأ مفلا
 HE،عم ةجوزلا لبق نم )لبهملا قيرط نع وأ مفلا قيرط نع ،جرشلا( يسنجلا
سدقلا ' ،ل ةيمازلإ ءاغلإ يف انزلا جئاتنلا ".انزلا" :يه تازواجتلا هذه .رخآ ناويح وأ SHE
) .قالطلا ( ' دقع-جاوزلا

ةسنآلا ،مكاحيو )يه وا وه( ينازلا .لافطأ يأ كانه سيلو الماح تسيل ةجوزلا تناك اذإ
ليبس ىلع ةنايخلا هذهل ةيحض ىلإ بهذي ينازلا لبق نم ةكولمملا ءيش لك ! / R4
كلمت ام لك و  / R4ةسنآلا ،نم لك ةمكاحمو ةانزلا ةجوزلاو جوز .ضيوعتلا
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.ةنازخلا ىلإ بهذي

جوز( ينازلا !  / R5ةسنآلا ،مكاحيو )يه وا وه( ينازلا .لافطأ دوجو وأ /و الماح ةجوزلا تناك اذإ
ءيش لك .ىضم تقو يأ نم لافطألا نم برقلاب نوكي وأ ةيؤرل زوجي ال )ةجوز وأ
.ضيوعتلا ليبس ىلع ةنايخلا هذهل ةيحض ىلإ بهذي ينازلا لبق نم ةكولمملا
ىلإ بهذي هنوكلمي ءيش لآ و  / R5ةسنآلا نم لك ةمكاحمو ةانزلا ةجوزلاو جوز
.ىرخأ ةرم مهئابآ ةيؤرل ادبأ متيو ،ةناضحلا ىلإ لافطألا بهذي .ةنازخلا

قالط
وأ هقارتخا ' دقع جاوزلا  ' Holy-نم نيفرطلا الك وأ  1امدنع ايمازلإ حبصي قالطلا
.اهتامازتلاب ءافولا ىلع ةرداق ريغ حبصت

) .ةنايخلا رظنا( انزلا  4) .لقتنا رظنا( نامدإلا نم مارجإلا يداتعم
 7ددع ، H-MCنيفرطلا وأ  1اذإ .ليهأتلا ةداعإ-سوبحم لوخد ، H-MCنيفرطلا وأ  1اذإ
رثكأ وأ  50٪ةداهش .ةدمتعملا ةيلقعلا ةءافكلا مدع .ةايحلا معد ىلع عيباسأ
.ةقاعإلل ةيداملا
" "AVL & Eنايب نم  entitle-ةنم لك دقفي بنذم .مهتنادإ تبثت نأ ىلإ فرط  1قالطلا جاتحي
نم ديزم كانه نوكيل كانه اضيأ .دقعلا لالخ تققحت يتلا بساكملا يأ ىلإ ةفاضإلاب
.ةنيزخلا ىلإ بهذت لوصألا .ةناضحلا ىلإ لافطألا بهذي ،بنذم الك .لافطألا عم لصاوتلا

لصفنم
الك .ةاواسملا مدق ىلع " "AVL & Eنايبلا ةميق مسقنيو  H-MC .ءاهتنالا دعب لصفلا
 grand-) .لافطألا( لافطألا عم لاصتا ىلع ءاقبلل نيفرطلا

ةميق مسقنيو  Shire-.بتكم يفل  3monthراعشإ ءاطعإ دعب ةباحصلا نيب لصفلا
لافطألا عم لاصتا ىلع ءاقبلل نيفرطلا الك .ةاواسملا مدق ىلع " "AVL & Eنايبلا
) .دافحأ(
ةمومألاو ةوبألا

لضفأ جاتنإل ةصرفلا مهلافطأ ءاطعإ ىلع ةرداق تسيل تاهمألاو ءابآلا ةيبلاغ ايلاح
لافطألا نم ديدعلا مرحي اذه يرصنعلا لصفلا ةورثلا نأ ررقملا نمو .مهيدل ام
لصفلا ةورثلا ةياهن :باوجلا نوكي نايدراجلا-مداخ .مهيدل ام لضفأ جاتنإل ةصرفلا
 wealth-ريثأتو ببس مه نيذلا نيمرجملا )  / R6ةسنآلا ( صفقلاو  asset-عاطق يرصنعلا
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.يرصنع زييمت

،ميلعتو ملعت ،ميلعتلا ةيرحو ،ةمومألاو ةوبألا ةعامجلا مادختسا نايدراجلا-مداخ
،نيبرملاو ءاملعلا نم ؤطاوت ةمومألاو ةوبألا عمتجملا !-PHeCةعطاقمو -SMECيريش
.ةحلاصلا ةوبألا انيلإ مامضنالا .رومألا ءايلوأو ةيبطلاو

لفطلا ةيمست
ةيناثلا )) (2افرح  10ىلإ لصي ام( مسا عراش . 1ءامسأ  3دلوملا ةديدج مهءاطع نايدراجلا-مداخ
ءامسأ نم ايأ ) .افرح  10ىلإ لصي ام( ةلئاعلا مسا ) ،افرح  10ىلإ لصي ام( مسا
لثمي ديدجلا دولوملا مسا .ةدالولا لبق دولوملا مسا رايتخا . CGافرح  10نم رثكأ
.ةرسألا ثارتلا ءابآلاو تاهمألال ارارمتسا

وأ ةايحلا ديق ىلع( تاهمألا ةلئاع نم مسا ةيناثلا  2وأ عراش  1ىثنأ هيدل دولوملا  SHEمسا عراش 1
ىلع( ءابآلا ةلئاع نم مسا ةيناثلا  2وأ عراش  1روكذلا نم هيدل -HEديدج دولوم مسا عراش deseased) . 1
 deseased) .وأ ةايحلا ديق
.مسا عراش ،ديدج دولوم  1يضارتفالا ءاطعإ متيو .مسالا ىلع نيددرتملا نادلاولا ناك ةدالولا دنع
.مسا عراش  1ءابآلا ىلع لصحي دولوملا ةداعس . Aمسا عراش  1تاهمألا ىلع لصحي ةدالولا ثيدح A SHE
.اهرييغت نكمي ال ام ةدحاو ةرم ءامسأ

وأ ةايحلا ديق ىلع( ءابآلا ةلئاع نم مسا ةيناثلا  2وأ عراش  1ىثنأ هيدل دولوملا  SHEمسا ةيناثلا 2
ىلع( تاهمألا ةلئاع نم مسا ةيناثلا  2وأ عراش  1روكذلا نم هيدل -HEديدج دولوم مسا ةيناثلا deseased) . 2
مسا ءاطعإ متيو .مسالا ىلع نيددرتملا نادلاولا ناك ةدالولا دنع  deseased) .وأ ةايحلا ديق
عراش  fathers'mothers '1ىلع لصحي ةدالولا ثيدح . A SHEديدج دولوم يضارتفالا 2ND

نكمي ال ام ةدحاو ةرم ءامسأ .مسا عراش  1تاهمألا ءابآلا ىلع لصحي دولوملا ةداعس . Aمسا
.اهرييغت

مساو .ةداعس كلذكو ةلئاعلا مسا اهل يقبي  ' SHEدقع-جاوزلا سدقلا " لوخد دنع
ةداعس نم ةرسألا مساو ) .يمازلإ( مألا ةلئاع مسا وه ، SHEديدج دولومل ةلئاعلا
) .يمازلإ( ءابآلا ةلئاع مسا وه تدلو ةديدجلا ايجولونكتلا

فيلا ناويح ا كلمي

P rivilege 9:

ةلئاع كانهو .تاناويحلا عم مائو يف شيعن نأ وه نايدراجلا-مداخ بجاو نم ءزج
تاناويحك تاناويحلا هذه فرعتو .مهرسأ يف تاناويحلا نمضتت" نايدراجلا-مداخ
.بحأو مهتياعر ،مهبيردتل يهف .ةفيلأ
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.ةيربلا ةايحلا اهناو لئوملاو ،عمتجملا ىلع ارطخ كانه نأ يه ةفيلألا تاناويحلا
.ةيربلا ةايحلا تسيل ةفيلألا تاناويحلا .ةسرتفملا تاناويحلا تسيل ةفيلألا تاناويحلا .ةماس ريغ يه ةفيلألا تاناويحلا
.ناريطلا ةفيلألا تاناويحلا نأ نكمي ال .ريغص بلك مث ربكأ دجوت ال ةفيلألا تاناويحلا

.دلوت نكمي ةصخرم يبرم طقف .تاييدثلا تاناويحلا desexedو
.ناويح لكل  / R3ةسنآلا ،ةصخرم ريغ ةيبرت
.يجراخلا ضرعتلا ىلع لوصحلا نكلو لخادلا تاييدثلا ءاقبإ درجم نوكي الأ بجي

ةسنآلا ،كلذب مايقلا يف لشفلا .ةعاطلا ىلع بيردتلا لامكتسال اهل مهرومأ ءايلوأو بالكلا
نم ةريبكلا بالكلا ذخؤتو ،قرخ .ةفيلأ تاناويحك ةريبك بالكلا مادختسا متي ال / R1 .
.لزانملا ةلتك يف ةريغصلا بالكلا طقف شيعي  / R1 .ةسنآلا ،كلاملا

تاناويحك ول  unsuitab-اهلعجي امم لوجتلا يف بغرتو ةسرتفملا تاناويحلاو ططقلا
اهلعجي امم .ناريطلا يف ارح نوكي نأ ىلإ ةجاح يف قلحت رويطلا  / R3.ةسنآلا ،قرخ ،ةفيلأ
 / R2 .ةسنآلا ،قرخ ،ةفيلأ تاناويحك ةحلاص ريغ

ال .ةريغصلا بالكلا ،مررت ،كمسلا ضوح :ةريغصلا حمست لزانم ةلتك
نم ربكأ ءيش يأل ،ةنجادلا تاناويحلاو ةيربلا ةايحلاو ططقلا حمست
.ةيبرت ال ،ريغص بلك
.لئاوملاو نيرجأتسملل اديدهت لكشت يتلا تاقولخملا

كمس ضوح
 SMECلك .ماظنلا ىلع  Educati-نايدراجلا-مداخ نم ءزج يه كمسلا ضوح
ضوح ةنايص لافطألاب نر سيردت متي .كمسلا ضوح كيد PHeCو
ةلتكل ةمءالم رثكألا يه ةيئاوتسالا كامسألاو درابلا ءاملا .كمسلا
.لزانملا

مررت
كيد PHeCو  SMECلك  CG.ميلعتلا ماظن نم ءزج يه مررت
مويراريت .مويراريت ةنايصلا لافطألا ميلعت متي .مويراريت
.لزانملا ةلتكل ةمءالم رثكألا يه ةريغصلا

لوصحلا لبق .يعيبطلا فرصتلا يف ةفيلألا تاناويحلا حمسي
فيك لوح مهسفنأ فيقثتل باحصأ جاتحي ديدج فيلأ ناويح ىلع
ةفيلألا تاناويحلا لهاج .يعيبطلا ةفيلألا تاناويحلا فرصتت
اذه .يعيبط ريغ فرصتلا ىلع ربجي دق ةفيلألا تاناويحلا باحصأ
.ةفيلألا تاناويحلا ىلع ةوسقلا حبصي
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ةفيلألا تاناويحلا ىلع ةوسقلا

 / R2ةسنآلا ، ...ليذلاو ،ةطق ناذآ :هيوشت
علخ ، ...دلجلاو ءارفلا ةحوللا .ميلقت ءارفلا ةضوم
اونوكي نأ نم مهنامرحو ،رشبك مهتلماعم ، ...مهل سبالملا
 / R2 .ةسنآلا .مهسفنأ

 / R2ةسنآلا ...و لكرلاو برضلا :ملؤم
 / R3ةسنآلا ، ...ربتخم ناويحلاو معطلا :بيذعت
 / R4ةسنآلا ، ...يرافس ،طقسيس ،عورشملا ريغ ديصلاو ،ديصلا :لتقلا قيوشتلا

عم ةيسنرفلا غدلب ىبرت ،ةيزيلجنإلا ،لاصلصلا :تالالسلا
ههجو يف ةفيلألا تاناويحلا بحاص بذجنت .ةحطسم هوجو دبألا
يلوفط اهل resemلل ةقش

ةيبناج راثآ يف براقألا جاوز جئاتنلا - blance.
ءوسل ارظن نخاسلا بلقلا ضارمأو سقطلا لالخ راهني بالكلا دوجو سفنتلا يف لكاشم
ةفيلألا تاناويحلا بحاص .اهلك مهتايح يناعت بالكلا نم لعجت يتلاو ،سفنتلا
ةسنآلا ،ةيبرت تاياهن نم عونلا اذه .ةرحاس ةيصخش حمالم يه سفنتلا ةبوعص نأ نودقتعي
/ R4
يه تاناويحلا .ةيساق هسفن وه عون عم ةيعامتجالا ةئشنتلا نأ نود ةفيلألا تاناويحلا  1ظفح
 ".ملعتلاو ميلعت "و" ميلعتلا ةرحلا ، 'CGنم ءزج اضيأ
.ةيربلا ةايحلا ال .ةفيلألا تاناويحلا رخآلا ضعبلاو ،ةيلحملا تاناويحلا نم ضعب

تاناويح مهيد عيمج ةيلك ةرسألاو تانبلا ةديحولا ةسردم ،ةسردم ،ةطيسب ،يدانلا دولوملا SMEC :
.ءاملعلاو تاهمألاو نيملعملا لبق نم دعب ادب .ةفيلأ
.ةيربلا ةايحلا تاساردو ةسنأتسملا تاناويحلا  SMECاضيأ انيدل

ةدايقلا ،ةيلك ، Technical-ةيلك ،ئدتبملا ،يبصلا ةديحولا ةسردملا PHeC :
ءاملعلا لبق نم دعب ادب .ةفيلأ تاناويح مهيد عيمج بماك ةدايقلا -College،
ةايحلا تاساردو ةسنأتسملا تاناويحلا  PHeCاضيأ انيدل .ءابآلاو نيبرملاو
.ةيربلا

Ÿ ŸŸŸŸ
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ةالص  -فيلا ناويح

موي فيلا ناويح  11.3.7.لفتحا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ

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

14.12.1.1

32

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ةياعرو ،بيردت يطعأو ةفيلألا تاناويحلا نم حرفلل ،مكركشي
ةياعر ةلوؤسم نوكتل ىعست  Iةفيلألا تاناويحلا عيمج هب زتعنو
ءوسو ةوسقلا نم تاناويحلا يمحت  Iسراح ةفيلألا تاناويحلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل ةلماعم

.ةجاحلا تعد املك وأ ةفيلألا تاناويحلا موي ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 1GODبضغلا ةفيلألا تاناويحلا لامهإ .ةيلوؤسم يه ةفيلألا تاناويحلا

يتيإ  veviolent - freec ommunاه P rivilege 1 0:
يف ظفح روعشلا يف قحلا مهيدل .مهنطو يف الإ رعشي نأ يف قحلا مهيدل سانلا
موهفم' دقعنيس  Viol-نوش نايدراجلا-مداخ" لعج يف ببسلا وه اذه .لمعلاو ةساردلا
 .رياش لك يف ذيفنتلل ) CH4، 7Tribesرظنا( حاتم

رطخ تابجاولا ةيرودو سراحلل ضفخنملا عم لماعت سراحلا .سراحلا تامدخ ميدقت يزيلكنإ ناصح
بيرختلا( عمتجملل يداعملا كولسلا اريرقت مدقيس سراحلا بجاو هليغشت فاقيإ وأ ،ىلع .طسوألا
لاقتعا سراحلا فوس .عمتجملا ةمالسو ةحصلا اياضق يأ نع غالبإلاو )ثولتلاو مئارجلاو
ضبقلا طاقتلال ةيرودل هتطحم ءاعدتسا مث .ةبكترملا مئارجلاو رظني رسك تاكاهتنال
.هيلع

لوجتلا رظح ةيليللا  7hourيمازلإ ريفوت يزيلكنإ ناصح
ضافخناو ،ةديج ةحص لجأ نم  (CG Klock) .تاعاس 14-21
ةايحلا ةيامحو ثولتلا نم لقأ اردقو ،ةقاطلا كالهتسا
برضلاو ةموكحلل ةفلكتو ،ةميرجلا يف ضافخنا .ةيربلا
.ةعجشم

قرخ نم ةظقي اهنوك لالخ نم .نوناقلا ذافنإ ةدعاسملاو ةئراطلا تامدخلا لامع
نكمي .و لاقتعا يندم لعجل مهيدل نوكي دق .لمعلا نع فقوتلا وأ نيناوقلاو حئاوللا
.ةدعاسملل  CEطايتحالا ىمسي نأ
.موجهلل ضرعتت امدنع مهناريج ةدعاسم ىلع سانلا

ءاملعو نيبرملا .لامعلا مهئالمز ةدعاسم لامع
.ضعبلا مهضعب ةدعاسم

.اناجم ةفينع نوكت نأ وه رياش لك فده
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لك .ظفح رعشي نأ يف قحلا هيدل صخش لك .بجاو قح وه ةيلاخ فينع عمتجم دوجو
مايقلا مدع .اهيلع  inflicktedفنعلا مهيدل نيذلا سانلا ةدعاسمل بجاو هيدل صخش
 / R2ةسنآلا ،كلذب
فتهي( نوعجشي نيذلا سانلا  / R2ةسنآلا ،فنعلا ةدهاشمو ،فنعلا نوحمسي نيذلا سانلا
 / R3ةسنآلا ،لاقتعالا نم فينع سانلا ةيامحو ،فنعلاو ضيرحت ) ،ةدعاسم ،ىلع

Ÿ ŸŸŸŸ
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 2.مويلا  -لايرلا ةركذم ةالص ةميرج نم تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت IMS V
)مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا 4. 7.
لوصحلا ةميرجلا نم ةدعاسم ةميرجلا اياحض اياحض نم ملألاو ملألا فيفختل لأسي
بقاعي لأسا ةياهن الب ةميرج ةبقاعم يف ةدعاسملا نأ كدعأ ضيوعتلاو ةلادعلا ىلع
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل ةرخآلاو ةايحلا يف رشلا اذه

! )يضارتفالا ميوقتلا  (CGةميرجلا موي اياحض ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
فنعلل ةيلاوملا  pensityلازت-يف ةفينع طيحم .دعب اودلوي مل نيذلا عم فنعلا أدبي
،لوحكلا :تازفحم .فنع لامعا ىلا لوحتتل لغشم جاتحي فنعلا ىلإ ليملا .ةايحلا ةيقبل
،لذلاو لهجلاو ةضايرلا-ةبراحمو ،ةضايرلاو لاصتالا ،نارقألل طغضلاو ،فوخلاو ،بضغلاو
ويديفلا ةفينع ،ةفينعلا ويديفلاو زازفتسالاو فطاعتلا مدعو ،رهوج رييغت لقعلاو
، ...باعلألاو

ملعت .ضعبلا اهضعب ايظفل ءيسي يبأو امامل دعب اودلوي مل نيذلا اضرعتو
نيذلاو .ةايحلا يف قحال تقو يف كلذ لعفت فوسو ةيظفل ةءاسإلل سأب ال هنأ
دولوملا . SHEيبأ لبق نم يدسجلا ىذالل ضرعتلا اماملل اهضرعت دعب اودلوي مل
. HEةداعس لبق نم يدسجلا ءادتعالا لمحت ةايحلا يف قحال تقو يفو ،ديدجلا
 SHE.يذؤت نأ لوبقملا نم هنأ دقتعأو تدلو ةديدجلا ايجولونكتلا

.ةجطلبلا وه نيرخآلا ىلع رطيست يتلا ،فيوخت ،ةوقب لالغتسا
اهنا ةداع ةوتفلا .موجهلا ىلإ روطتت نأ نكميو  intimitationعم ةجطلبلا أدبت
.ءاسعتلا ةنابجلا  individidualsعم اهسفن طيحت
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 / R1 .ةسنآلا . Indimidation،ةيعبتلاب بنذم تحبصأ تاباصعلاو ةوتفلا
،رابكلا ،ثادحألاو ،لافطألا دعاوقلاو ةيدرفلا قبطنت :لتق وأ ةباصإ  / R2 .ةسنآلا ،تاديدهتلا
.ةباصع وأ رابك

 isthethreatفنع
 VI OLENCEفاقيإ
لزنملا startat
 ensickقحلم يلامشلا ميلقإلا reetrea TME

P rivilege 1 1: F

يناجملا جالعلا .نيبيطلا سانلا يف قحلا ارظن  1GODوه ىضرملا دنع يناجملا جالعلا
رشبلا موحل لكأ ،نامدإلا( ايتاذ ةيحصلا اياضقلا عم سانلا Rehabilitators.لل ةحاتم تسيل
.يناجملا جالعلا ىلع نولصحي ال )، ...راحتنالاو ،هيوشتلاو ةحارجلا ةيباختنالاو

Ÿ ŸŸŸŸ
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كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،يزيزع  1 2. 1. 7لافتحالا موي ةالص ةديج ةحص
ريغ يتايح طمن نع رذتعا )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا
اورفكيل ىعست  Iةيحص

دنع يناجملا جالعلا" ديؤأ انأ اورفكيل يدوهج معد ءاجرلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل "ىضرملا
ةحصلل ديج موي ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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نيمأتلا .يهتنت ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلل )تايافنلاو ،حبرتلاو ،عشجلا( تعفد ،ةصاخلا
صاصتما متي  pensation COM-.نود اهلوصأ ةرداصمو نمزلا هيلع افع صاخلا يحصلا
متي ) ".ميلعتلاو يبطلا عمجم يريش (  ' SMECلبق نم ضيوعت نود ةصاخلا تادايعلا
ةعطاقم ىفشتسم (  ' PHeCلبق نم ضيوعت نود ةصاخلا تايفشتسملا صاصتما
) ".ميلعتلا عمجمو
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اهل ةدسافلا يرصنعلا لصفلا ةورثلا نادلب يف حبرتلا ةيحصلا ةياعرلا عشجلا ،ةصاخ
ةقحالملا نم لامهإ ةيئانجلا ةيحصلا ةياعرلل نيسرامملا يمحت اهنأ .يتاذلا ميظنتلا تائيه
لك .ىضرملا غوار اهئاضعأ ىلع دعاسي هنأ امك .ملاظ نيناوقلل تاهدر ةئيهلا هذه .ةيئاضقلا
 / R6ةسنآلا ،اهل نييرادإلا صفق يفو فاقيإ متي )ةحصلا طقف سيلو( غنيت مسجلا selfregula-
.

عنم بوبح عزوم يهو .يقيقحلا نوفعسم ال' )ماع بيبط(  'GPنيملعتملا ةعماج
،ايادهلاو ،ةيدقنلا عم ةيمهو ءابطالا ءالؤه ةأفاكم ةلديصلاو .ةيودألل لمحلا
، ...تالحرلاو
ةيبطلا ةياعرلا ميدقت  " SMEC ". SMECقيرط نع وه ""GPل يبطلا بيردتلا نايدراجلا-مداخ
) .ةقحاللا ةياعرلاو رمتسملاو ةيئاقولا( ،اناجم

 " PHeC ".قيرط نع وه "يصصختلا"ل يبطلا بيردتلا نايدراجلا-مداخ
.اناجم تايفشتسملا يف ةياعرلا ميدقت PHeC

 ' PDEcربع ئراوطلا  /فاعسإ ةرايس بيردتلا نايدراجلا-مداخ
ئراوطلا تامدخو ابروا  ambulan-ميدقت ) ". PDEcئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم(
.اناجم
.يفشت الو ةماس يه' ةريثك ةيودأ
ىدملا ىلع ذخؤت نأ ىلإ ةجاحلاو ةحارلا مدع ) نكمي( ففخت اهنأ
نم ديزملاب بلاطت ةيبناج راثآ اهل نوكي " "ALLاهنأ .ليوطلا
ةيليفطلا . Aةيبناجلا راثآلا نم ديزملا )مسلا( " ةلديصلا
> )ةيعبتلا( راركت >بلطلا ءاشنإ .قيوستلا حبرتلا ماظن ةسرتفملا
ةأفاكم تاعيبملا سانلا .تاجتنم )ةيبناج راثآ( ديدجلا ميدقت
ىتح يه ةيحصلا ةياعرلا يف ببسلا وه دسافلا ماظنلا اذه ) .ءابطألا(
.فارسإلاو expences

جالعلا ةكراشم يه" ةلديصلا .ةيئادبلا نمثلا ةظهاب جالعلا نع ةرابع :ةلديصلا
ءفك ريغ مه .ةلديصلا طقف ضرفت يتلا ةيحصلا ةياعرلا نيسرامملا نوش .عجتنملا
سراحلا ىلإ مامضنالا !ةظوحلم .لهؤم ريغو مهئاطعإب ةبلاطم ".نولاجدلا" نيدسافلا
 80٪ +.ةبسنب ضارمألا نم للقيو ،ةيلاتلا نيرامتلاو ةروشملا يئاذغلا ماظنلا سراحلا

. Rehabilitatorsةدودحم ةيحصلا ةياعرلا ىقلتت يتلا  Rehabilitatorsفصوتو
.ةايحلا معد ىلع رمتسي نا نكمي ال

.ةيليمجتلا ةحارجلا نولصحي ال Rehabilitators
تابورشملا :ةيحصلا ةياعرلا نمث عفد ايتاذ ةيحصلا اياضقلا عم سانلا
،ةقراخ ةئيه( " ، Mutilatorsمئاص ،سيجورد ،نيطايشلا-ؤرجي ،ةيلوحكلا
، cosmetic-ناتخلاو
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، Thrillseekers، ...نونخدملا ) ،عرزو لقن تايلمعو ،مشولاو ،ةيحارج ةيلمع
.ةلءاسم مهتحصب نومتهي ال نيذلا سانلا دقعتو

 MEDICALةيرحو ،سانلا نسح عمتجملا نيدي لا

يناجملا

ميلعتلا P rivilege 1 2:

.نيبيطلا سانلا يف قحلا ارظن  1GODوه رحلا ميلعتلا
يرشبلا سنجلا"  1 Belief4،لقتنا قيقحت نم ةوطخ عراش  1وه رحلا ميلعتلا
".هقيبطت مث ةفرعملا باستكاو يعسلا وه

لافطألا .رحلا ميلعتلا نايدراجلا-مداخ قرحلا ىلإ دهملا نم رفوتي
ىلإ نوبهذي ال ةيسنجلاو ةيدسجلاو ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ نم ثادحألاو
تاظفاحملا تاعمجم يف نوشيعيو دعب مهنأ ادبو .يناجملا ميلعتلا
.ةصصختملا
نم ةداعس

.رحلا ميلعتلا ةياهنو ةيادب )ميلعتلاو يبطلا عمجم يريش ( SMEC

. SMECةياهنلا ىتح ادعاصف  '63رمعلا نم نسلا رابكو " "0-16نس نم  "0-9"، SHEرمعلا
 SHEديحولالل يفيظولا راسم وه اضيأ

".عمج" هيدل  SMECلك ! )تاهمألا(
دولوملا .عوبسألا يف مايأ : SMEC ' 6ديدجلا تدل يدان ' هتدلاو عم ةديلولا رضحيو  0-2:نس
تاهمأ " تدلو يدانلا مولبد ةديدجلا ايجولونكتلا ' لابقتسا  2ةنسلا لامكتسا ىلع ديدجلا
" "SMECينهملا بيردتلا ةنس : ' 1ىقلتت سيردتلاو يدانلا ةيميلعت ةعاس  280لامكإ
' ةداهش
تاقبطلا ةطلتخم عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلاو نايتفلا  3-9:نس

لصحي تاونس  9لامكتسا ىلع ءاملعلا ' ةسردملا ةطيسب ) SMEC:ةطلتخم(

ميلعتو ةيساسألا ةسردم ةيميلعت ةعاس  140لامكإ تاهمأ  " .ةسردملا ةيساسألا مولبد '
' ةداهش " "SMECةيعانصلا ةذملتلا تاونس : ' 2ىقلتت
ةسردم  ' SMEC:يف طقف تاقبطلا تايتف عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلا  10-14:نس
لصحي ةنس  14لامكتسا ىلع ءاملعلا  ".ةديحولا ةاتفلا

طقف ةسردم تانبلا ميلعت ةعاس  140لامكإ تاهمأ " طقف ةسردم مولبد ةاتف '
 " .ةراجتلاب ةداهش ميلعتلاو بطلا " :ىقلتت سيردتلاو
) (1X WMWعفدت عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( تايتفلا  15-16:نس

مولبد " ىقلتي ةنس  16لامكتسا ىلع ءاملعلا  ".ةيلك ةرسأ  " SMEC:يف سورد
" ةيلك ةرسأ
يدان ريدم  ' SMEC:يف ةحاتملا ميلعتلا وه )ةطلتخم( رابك ىلع وأ  63رمعلا
 ' .رخآ

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

14.12.1.1

37

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

)ميلعتلا عمجمو ةعطاقم ىفشتسم ( PHeC
ةسردملا" '  '10 - 18رمعلا نم ةداعس .رحلا ميلعتلا رمتسملا مدقت
نم ديزم . HE & SHEةيلك-ئدتبملا "و ،يبصلا ةديحولا
.بماك ةدايقلا ،ةيلك ،ةدايقلاو ،ةيلك ةينقتلا :ميلعتلا

 PHeCةسردم ' ،يف طقف تاقبطلا دالوألا عوبسألا يف مايأ  6روضح )ءاملع( دالوأ  10-14:نس
مهفو ،ةلواحمو ،عامتسالاو ةدهاشم لالخ نم نوملعتيو  14،نم تاعومجم يف  ".ديحولا يبصلا
بيردت متيو  ".يوب ةسردم مولبد ' ىلع لوصحلا  14رمعلا نم ءاهتنالا دعب  (wltut) .ميلعتو
.نيملعملا ةدعاسمك لمعتو  roster-عوبسألا بجا موي  1ىلع ءابآلا

ئدتبملا ' يف ةيعانصلا ةذملتلا ) (1 WMWةأفاكم تاونس  3ءدب يبصلا  15-18:نس
،ةلواحمو ،عامتسالاو ةدهاشم لالخ نم نوملعتيو  14،نم تاعومجم يف  PHeC ".ةيلك
نورضحي  2ماعلا .مايأ  3نورك يف لمعلاو مايأ  3ةيلك نورضحي ةنس  (wltut) . 1ميلعتو مهفو
نورك يف لمعلاو مويلا  1ةيلك نورضحي تاونس . 3مايأ  4نورك يف لمعلاو مايأ  2ةيلك
 ".ةراجت ةداهش " :لصح ءاهتنالا دعب .مايا 5

اذه .فرشملا تارودلا لماك موي ةدمل رهشلا  1مهيدل ' .ةينقت ةيلك ' يف حاتملا ميلعتلا نم ديزم وه
عوبسألا  4عوبسألا يف مايأ  6سمشلا بورغ لبق ةعاس  1ىلإ سمشلا قورش دعب ةعاس  1وه
،دفو ،تالاصتالاو ،سفنلا ملعو ،نيرامتو ،ةيئيبلا تابلطتملا : pray-يموي نيتور .عبطلاب
موك ledership،

' ةداهش فرشم " لصح حاجنب ءاهتنالا دعبو - mittees، ...
ريدم" و " Leader-مولبد" لماك موي ةدمل تارودلا رهش  2، 1رفوي ' ةيلك-ةدايقلا '
تامازتلا  +عبطلاب فرشملا هبشي ةينيتورلا ةيمويلا ةدايقلا ةرود " .مولبد
أدبا يج ريدم عبطلاب لمشي  ".مولبد ميعز " يقلت ءاهتنالا دعب .ئراوطلا ةمدخةرادإ عبطلاب رهشلا  " 2بماك-ةدايقلا '  ".مولبد ريدم "ل بسك ءاهتنالا  ".نورك " ةماقا
بيردتلا( ئراوطلا تالاح عم لماعتي &' نورك ةلتك " ىتح عبطلاب ددحي .لماك موي ةدمل
 ".ةجرد لوؤسم "ل بسك ءاهتنالا PDEc) .

 "CEلمعت )ئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم ( PDEc
"ةمدخلا ءانثأ بيردتلا" يرهقلا ةنس  1لمعت ) ". CEةعامجلا ئراوطلا ةمدخ(
بيردت ديعي هنإف ).اماع  (18ةداعسو اماع  SHE 17لبق نم ئراوطلا ةعامجلا
.طايتحالا

صخش لك .بماك ةدايقلا بيردت" مهس PDEcو PHeC
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طايتحالا حبصي " "CEتزجنأ يتلا  HEلك .يطايتحا " "CEابيردت ىقلت حبصي
حبصي" )يلوه جاوزلا دقع(  'H-MCغنيت  comple-دعب  49. SHEنس ىتح  standbye،ىلع
 49.نس ىتح  standbye،ىلع طايتحالا

ال .نسلا رابك لمشتل دعب اودلوي مل نيذلا نم 'ميلعتلا ةرحلا' ةعطاقم ةموكح مدقت
اهريفوت متي )روهمجلا ،يناجم( ميلعتلا .ةقلغمو يموكحلا ريغ ميلعتلا دامتعا متي
.رياشو ةعطاقم لبق نم

 ".ميلعتلاو ةيبطلا عمجم يريش ' SMEC
 ".ميلعتلا عمجمو ةعطاقم ىفشتسم " PHeC
.ئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم " PDEc
" عمتجملا ئراوط ةمدخ " CE
.يبطلا مقاطلاو نيملعملاو رومألا ءايلوأ نيب نواعتلا وه ميلعتلا
.ةيعانصلا ةذملتلاو ةحصلا نم ةيلاخ ،اناجم ميلعتلا ىلع يوطنت اهنأ

!تاعماجلا ،ال !ةيموكحلا ريغ ميلعتلاو ،ال !تابجاو دجوي ال
ميلعت ةعرسب نوملعتي يناجملا ميلعتلا يف .سيردتلا ءدبو ،مهف امدنع ،ملعت عراش 1
.ددجلا نيمداقلا بردي ةربخلا يوذ نم لماع لمع يف .ملعتلا يئيطب

Ÿ ŸŸŸŸ

! YOUجمدم ةيكلساللا تاددرتلا يلاعلا ميلعتلا ةئيه ىلإ مارغونان  ITIاو ريغ 1GOD

ةالص  -ميلعتلا

 6.1.7.لافتحالا موي

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةفرعملا قيبطتو باستكاو ،يعسلا دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
معدلل اناجم ميلعتلا قيرط نع ميلعتو ملعتل ةليوط ةايح نع
مداقلا ليجلا ىلإ ةايحلا تاربخ ىلع ماعلا يناجملا ميلعتلا ريرمت
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل

ميلعتلا مويو فصلا يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
لكشب بوتكم وه ام ءيش ةباتك اذامل .ةديدج راكفأو مدقتلا ىلع ءانبلل لاحتنا
ال ةباتكلا نم ةديج ةعطق هيلع ظفاحن نأ بجي .ديج
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 .هيلع عيسوتب مق مثو ةباتكلا نم ةديج ةعطق قرست .ةباتك ةداعإ قيرط نع ةهوشم متي

.ديدج قلخ مثو ةمئاقلا ىلع ءانبلا لالخ نم مدقت روطت
لاع ىوتسم ىلإ لقعلا ءرملا عفرل لقعلا عجشت ةباتكلا نم ةديج ةعطق ةءارق
طسوتملا وه ةباتك ةداعإ ىلع زيكرتلا ىلإ ريكفتلا اذه فقو .لصألا نم
'.قرست' ،ةيكذ نوكت .تقولا ةعاضإ ميلعتلا

ةيركف ةقرس قبطني .ةباتكلل طقف لاحتنالا قبطني ال
يطعي ،ةددعتملا تاعمتجملا NITYو ) .ةيركفلا ةيكلملا( " "IPعيمجل
" "IPلك كلذل .ةيركفلا ةيكلملا ريوطتل ةصرفو ةليسو سانلا
نم حبرتلا !عيمج لبق نم اهمادختسا متيل ةكرتشملا ةيكلملا وه
'  / R6ةسنآلا ' :ةميرج ةعامجلل بهنو ""IP
حبرلاو عشجلاو نيدسافلا يف .عيمجلا حلاصل عمتجملا ىلإ يمتني "ةيركفلا ةيكلملا" لك
يعدي .رشنلاو فيلأتلا قوقح سمي نأ نكمي  plagiariz-يج ،نادلبلا هللا  1ةحفاكم ةعوفدم
'  / R6ةسنآلا ' :يمارجإلا كولسلاو ،عمتجملا نم ةقرس وه رشنلاو فيلأتلا قوقح

ثحابلا .سيردتلا وأ ملعتلا نم ةيدجم ريغو ةفيرش رثكألا لكشلا وه يلزنم بجاو
ال  ...رطس تقو ءابآلاو ،لهجلاو ،ءاقدصألاو ،تافارحنالا نم طوغضل ضرعتي يملعلا
تابجاولا .جردتمو اهمييقت يرجي يذلا ثحابلا اهبتك يتلا ةيلزنملا تابجاولا مظعم متي
ءابآلا .مييقتلل ةللضمو هنم لئاط ال ةفيرش ريغ هتعيبط ببسب ةيلزنملا
.شغلا معدو ،ةيلزنملا تابجاولا معد نيبرملاو تاهمألاو

نأ يف نوهبتشي اوناك .تامالعلا عضو امدنع ةيقالخأ اياضق مهيدل نيبرملا
ةميدع يه ةنيعم تامالع ةيأ ضومغلا اذه ببسبو .بجاولا لعفي مل ثحابلا
ةيسيئرلا اذل .للضم مهفلا  assess-ةنم نم ةادأك ةيلزنملا تابجاولا .ةدئافلا

تابجاو دجوي ال .دراوملاو تقولل ةعيضم وه لمعلا -
.ةلاعفو ةديفم ملعت و ميلعت لعجل بولطم وه  :ريدقت
!!! "ةيلزنملا تابجاولا : "NOكانه ! ةظوحلم

ةدحو نم ءاهتنالا مت املك .فصلا يف تزجنأ مهفلا ماهمل ءاملعلا مييقت متيو
متي .مهفلا مييقتل  assign-تانايبلاب ءالدإلا ىلع لوصحلا ءاملع ،ةساردلا
!!!' تابجاو دجوي ال ' :دجوي ! ةظوحلم .فصلا يف مهفلا ماهملا نم ءاهتنالا

 70٪ comprehen-وه حاجنلا ةبسن .لشف وأ يرشبلا :مييقتلا  2كانه
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ةظوحلم .ةريرمت ىتح ةدحو ةسارد راركت نأ ثحابلاو لشفتو .نويس
.هلك ماعلل راركت ال جاتحت ةدحو طقف !

70٪

مييقتلا ) .ةيدجم ريغ طاشنلا( ةيئاهنلا تاناحتمالا وأ /و ةيئاهنلا ةنسلا مييقت دجوي ال
تادحو عيمج يملعلا ثحابلا زاتجا امدنع .ةمكارتملا تادحول سيلو ،ةدحو لكل طقف وه
 Certi-.ةرود  ficateرادصإ متي ةعومجم

90٪

ملعت' لجأ نم ينافتلاو ةءافكلا لمعلل نيملعملا مييقت متيو
مييقت" ىلع ارداق نوكي نأ بجي ملعملا .مهفلا ذيملتو" ميلعتو
فص .مهسيردت ءادأ "يتاذ

متت )سردم( برمو لقأ ءيش يأ .لوبقم ريغ دئاز  90٪نم ذيملتلاو باعيتسالا لدعم
.مهبيردت ةداعإو ةلازإ
ةدحو ةسارد  assign-تانايبلاب ءالدإلا ةفاك نوكت نأ بجي لجألا سيردتلا لك لبق
لدعم ىلإ جاتحي يبرملاو .ةلصلا تاذ يبرملا نم ءاهتنالا "حاجنب" حلطصمل مهفلا
.حلطصملا اذه عوضوملا اذه ملعي ال يبرملاو ،لشفلا  90٪.نع لقي ال نم ساب
.ميلعتلا عم كراشت نأ ةبسانم وه صخشلا اذه ناك ول متيل امييقت جاتحي
ائيشو  every-ءيش نم اليلق ملعلا عم .تاراهملا لقص ددعتم معد ال : CGةظوحلم
ىلع نوكت نأ نيبرملا .ميلعتلل ةبسانم سيلو ،صخش  mediochreلعجي .اديج
.نيصصختملا ةيارد

ةلازإ متت .لودجلا  accep-وه دئاز  80٪نم ةسردم ذيملت مهفلا لدعم
.سيردتلا ىلإ دوعي .يبرملا-ريدمو لقأ

80٪

حلطصم .روهش ، 5عراش  1، 1ىدملا .ةيسارد لوصف  3ىلإ يساردلا ماعلا ميسقت متي

مدع كانه .يضارتفالا ميوقتلا نايدراجلا مداخ نم ةريخألا رهشأ  3، 5ةرتف .ةلبقملا رهشأ 2، 4
، 1لصفنم تذختا .عوبسأ  2، 1تالطعلا ءاضقل ءاملعلا قحيو ،نيبرملاو .ةيسردملا لطعلا
 4لقألا ىلع قبطت نأ بجي .ضعبلا اهضعب نع لقألا ىلع رهشأ . 3دحاو تقو يف عوبسأ
.ءاملعلل ءابآلا قبطنت .امدقم عيباسأ

هضايرلا هسرامم
مادختسا( ةقلغملا نكامألا يف  exerci-دحوملا يداصتقالا لاجملا يف ةكراشملا )يمازلإ( ايموي نيبرملاو ءاملعلا
،ةقابللا ةضايرلا عدخي ) .يمازلإ( ل يواضيبلا قالغإ متيو ،ةيضايرلا باعلألا ةلاص ) .ليلدك L-GM
ملعملا  /ةسردملا ريدم يأ ةلازإ متت .ةروظحم ) loosersنم ديدعلا ،زئافلا  (1ةضاير-ةبخنلاو ةضايرلا-ةبراحمو
.ميلعتلا نع فارحنالا
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ةقاعإلا ،ةيسنجلا
،سنجلا سفن ،شرحتلاب-لفطلا( " ةقاعإلا ،ةيسنجلا' ،تامالع رهظت نأ ءاملعلا
اذإ ) .ءابآلاو ءابطألاو نيملعملا( ةنجل لبق نم مييقت متي ).نيسنجلا نيب طلخلاو
مهسفنأ ةيامحل ) .رجحلا ةقاعإلا  Sexual-عمجم( " ، 'SDQCىلإ اهلقن متي يناعت تدجو
.لافطألا نم مهريغ ةيامحو

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

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

ربع ةفرعملا قيبطت >بسك >ىعست
ميلعتو ملعت< يناجم ميلعتلا
ر يعماجلا ميلعتلا اوير

P rivilege 1 3: rded

ةلاطبلا .لمعلا ةأفاكموو ةديفم نوكت نأ يف قحلا ارظن  1GODهيدل صخش لك
.هنم لئاط ال ةايحلا نإ .عمتجملا ىلع ائبع . Aةلوبقم تسيل

بناجلا تاجايتحا دعب ريجألا ودبي .نيعوطتملاو ريجألا ةأفاكم ىلإ لمعلا مسقنيو
بحي . 1GODحورلل ديج وه يعوطتلا لمعلا .ةيلام ةأفاكم يقلت ةايحلا نم يداملا
!نيعوطتملا
!بقاري وه 1GOD
. ' WMWةعطاقم ةموكح لبق نم اهنييعت مت ) (WMWطورشلاو روجألاو ،ةيداصتقالا ةرادإلا لاجم يف
فورظلا يضتقت امبسح لوزنلا وأ ،عفترت وأ ،اهسفن ىقبت دق . WMWايونس نييعت متي '
.ةيداصتقالا

ةيداصتقالا ةرادإلا لضفأ ىلع لوصحلل .اهل ةدحومو طورشلاو روجألا ديدحتل
ل ةيكلم ةلودو ةصاخ .ريجألا ىلع عيمجلا
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.طورشلاو روجألا ةموكحلا ددحت .تاباقنلا ليجست ءاغلإو  .نورك اهلحم تلحو تغلأ
.روجألا تاجرد  7كانه
.فعاضم & ) (WMWيعوبسألا روجألل ىندألا دحلا" ىلع رجألا دنتسيو

 WMW X7ىلإ )ىندألا دحلا(  WMW X1عم بتاور لودج أدبي
) :ىصقأ(
ةرادإ لوؤسم ميعز

ةفرح ملعتي ىبص ،ةرهملا ريغ لامعلا
WMW
ام

WMW
×5×6×7
WMW

، Tradyةرهملا
 Tradyريتسجام

)ىصقأ(

فرشملا

WMW WMW
×1×2×3
WMW WMW
×4

 7موي يف لمع يأ ،لمعلا عوبسأ ةعاس ، 42مويلا يف ةعاس * ، 7مايأ WMW 6
سمشلا قورش دعب ةعاس ) : 1ثلثملا-تقو( ةعاس ةدمل لمعلا ةرتف ةفيحص ) .عتمم موي(
) .لوجتلا رظح-ةليل( لمعلا ئراوطلا تامدخ طقف ةرملا هذه جراخ .سمشلا بورغ لبق ةعاس  1ىلإ
.ةضراع لمع يأ .يئزج ماودب لمعلا )مويلا يف تاعاس  (3ةعاس  18مث رثكأ ال ايعوبسأ

تقولا ميظنت رمعلا-وين  CG Klock،مدختسي *

 7:روجألا فوفصلا عيمجل طورشلا
،عيباسأ  7ةوبأ ةزاجإ ىلع لوصحلا ةروصلا 'يه عقوتت

~ دعاوق قبطتو  SMECمث WMW 1
~ ، WMW 1عوبسأ  1ةمومأ ةزاجإ ىلع لوصحلا ةروصلا " HE
~ ، WMW 1رجألا تاجردلا عيمجل رجألا يف ىضرملا

~ ، WMW 1مايأ  3ةدمل ملظتلا ةزاجإ كانه

)اموي  (14عيباسأ  2كانه
، WMW 1فصلا عفدلا ةيونس ةزاجإ

ةزاجإ الو ،ةيونسلا ةزاجإلاو ليمحت دجوي ال ~
~ ةليوطلا ةمدخلا
بارشلاو ماعطلاو لمعلا تادعم ريفوت متي
.ةفاظنلاو

ةيقاو عم ةنمآو ةيحص نوكت نأ وه لمعلا ناكم : Aلمعلا فورظ
نم ديزمب مايقلا ىلإ سانلا عفد .ةجاحلا بسح ةيلابلا ةيذحألاو
لصاوف كانه .ةدوج للقيو يحص ريغ ،ةنمآ ريغ لقأ تقو يف لمعلا
 .ةعاس  10زواجتت الأ بجي ايموي تاعاس عومجم تلمع .تاعاس  3لك

،لمعلا يف ةربخ اهل جوري يتلا ،حتف كانه نوكي امدنع !ينهملا راسملا
) .يه وه ( لهأتلا دعب ةساردلا نم ديزم .ةيمدقألاو
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 wmw7 :قوف لخدلا ىلع بئارضلا ~  wmw7: 0٪ىتح لخد ىلع لوصحلل ةبيرض
!: 100٪ةيفاضإلا ايازملا ىلع بئارضلا ~ 100٪
.يئزج ماودب وأ لماك لمع ىلع روثعلا نوعيطتسي ال نيذلا لامعلا
ىلع ' يزيلكنإ ناصح ' ةطساوب )' نينسحملا( ديفم لكشب نولمعي

!لمعلا نع نيلطاعلا يغلي نينسحملا دوجو WMW X1 .

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

تالافتحا ' يزيلكنإ ناصح ' موي لامع 5.1.7.

ةالص -لامع

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نم نوكي دق كلذل ةدعاسملا بلطي )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
ىعسأ ام دح ىلإ أفاكيو يدوهج ريدقت عضوم نوكي دق لماع ديفملا
يب ةروخف يعمتجم يلدأس تاقوألا لك يف يدهج ىراصق لذبأ نأ
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل

لامعلا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ceiverespect

ةداعإ P rivilege 1 4:

يقلت  respect-.ةعبطلا نوكت نأ ديرت لباقملا يف اهنأ "مارتحا" ءاطعإ نايدراجلا-مداخ
مارتحالا يقلت  COM-.ةعانملا دقفو لمعلا ناكمو ،سناجتلا ةلئاع نم ءزج وه ددصلا
) 1Church ( UCG1ءاضعأو خويشلا ىلإ ،نايدراجلا-مداخ نيرخآل مارتحالا راهظإ  privlege. CGوه
.
.نيرخآلا قحتسي بعشل ةبسنلاب اضيأ نيبتو

زاجنإلا وأ /و ةليضفلا هباجعإ رهظي مارتحا يقلت
دنعو ملع امدنع .ةديجلا تافصلا نم ةنيب ىلع حبصتل ادهجو اتقو قرغتسي دق .
.مارتحالا عم تافصلا كلت ميركت ،ءاضتقالا
ومنلا مالآ نيدلاولا مارتحا لباقملا يف .مهلافطأ نم مارتحالا ءابآلا ىقلتي
قيرط نع مارتحالا رهظت انس رغصألا نم نينسملا يقلت مارتحا .مهلافطأ
اميف لامعلا رهظت  elect-.دإ ةداقل سانلا مارتحا رهظت .ةيرارمتسالا ةفرعملا
.ةنجللا ءاضعأ نورك قلعتي
ال مهيدل نيذلا سانلا !بستكي مارتحالا .ةيجيورتلا ةيدهلا سيل مارتحالا
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.نيسحت ىلا ةجاحب مهنا .مارتحالا ىلع نولصحي ال .ددصلا لصح

مييقت سفنلا !" ال اذامل ،مارتحالا يقلت ال !' ديج ،معن" ،ددصلا يقلت تنأ له
.بينأتلا رخآلا ضعبلا جاتحي دق .رييغت ىلإ جاتحت دق .نيرخآلا نم بلطنو

!ءانعلا قحتسي فدهو ! مارتحا
ceivejustice

ةداعإ P rivilege 1 5:

راطخألا ربكأ !ناسنإلا قوقح نم قح رظنلاب  1GODوه لدعلا يقلت
ةورثلاو ةاغطلا-ةيسايسلا ،ةاغطلا ،ةيثارو يه لدعلا ددهت يتلا
اذه ركني .ديهلا apart-
ةسنآلا  COM-ةعانملا دقف ةميرج &  1GODةناهإ وه نيعم زايتما 1GOD
/ R6-7

، ..داسفلا ةيوبخنلا ،ةلادعلا يف ةلادعلل ديدهت
ةوقو ةينانألاو ،ةسرطغلا ةجيتن يه ملظلا ) .رشلا ةلسلس(
لزانتلا صفق يفو .ةيسايسلا ةاغطلاو  Heredi- TARYنينمدملا
،وأ ةيغاطلا-ةيثارو شرعلا نع
 / R7 .ةسنآلا ،ةيغاطلا ةيسايسلاو صفقو  / R7 .ةسنآلا

يلالغتسإلا ،ةسرتفملا ،ةيليفطلا ،دساف .يهتني يرصنعلا لصفلا ةورثلا
 / R6 .ةسنآلا ،صفق ،ديرجت لوصألا يه

WMW.و نورك هلحم لحو
.يطارقميدو لداع عمتجم معد نايدراجلا-مداخ
نوناقلا  moraly،يف بتكو ةلداعو قح وه ام ىلإ فرصتلا وأ  /ىلع موقت يتلا
 .وتسفيناملا بها
ريغ لبق نم تديأ .كانه نيناوقلا ضرف متي .ةلادعلا ىلع لوصحلل
) .ةكرب ماحم لاشرام ،ةكرب يماحملا فيرش( ةيئاضقلا ةطلسلا ةبراحم
ريغ" وأ "بنذم" ،نلعي '.ةقيقحلا' ،اهيلع روثعلا نونواعتي نيذلا
&' ليهأتلا ةداعإو "ةيمازلإلا ةبوقعلا" تمكارت يتلا ،ميلست ".بنذم

.ةيندملا ىواعدلا دجوي ال .نيفلحملا دجوت ال !ةظوحلم .ءاضتقالا بسح ضيوعتلا

نازيملا ءاقنلا > ةمايقلا موي
تاولصلا فيفخت ) 7لقتنا(
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 - RI GHTناسنإلا ىلع م يننأل طقف

ةياهن

P rivilege 1 6: withdignity

ارظن  1GODمهيدل سانلا .تومي وأ شيعي نم ررقي نأ يف قحلا هيدل  1GODدقتعن نايدراجلا-مداخ
اهيلع بترتي يتلا .ثادحألا هب حمست ام ةماركلا نم ردق ربكأ عم مهتايح ءاهنا يف قحلا
.نيديلا 1GODو يف توملاو ةايحلا رارق عضو لالخ نم شيعلل حلاص ريغ ةايح ءاهنإ

دعب )يبطلا مقاطلا لبق نم( نم تلوحت دق اهنأ ةايحلا معد ىلع صخش
كرت .تومي وأ صخشلا اذه شيعي اذإ ررقي مث ) . 1GODيمازلإ( مايا 3
 / R7 .ةسنآلا ،ةميرج ،بيذعتلا وه ةايحلا معد ىلع دعت صخش

متي لازي ال ) .ةيحارجلا ةيلمعلا( مسجلا حبذو عراش . 1ةايحلا ددهي ضرم مهيدل صخش لاقو
زلاكيتوس( صخشلا  poisenedنآلا ةايحلا ديق ىلع لازي ال .عاعشإلا عم )نوخرصي( صخشلا ايح قرح
نكمي ال تنك اذإ وأ .نهارلا تقولا يف هجالع نكمي دق ةايحلا ديق ىلع لازي ال Pharma-) .
ةيناسنإ ريغ نمف .املؤمو ائيطب اتوم توميل كرت متي بيذعتلا دعبو ،هنم ءافشلا
.ةماركب ةياغ سيل .ةيساق

، rcise exeيئاذغ ماظن نم نوكتت يتلا ةيئاقولا ةحصلا معد نايدراجلا-مداخيه .رادت نأ ال بيذعتلا وه يعاعشإلا جالعلا .ريخأ يبط ءارجإ يه ةحارجلا .نيصحتلاو
بير ةيحص ريغو يهف ،اهبنجت يغبني يتلا"  Pharmaceuti-ءالمعلا لوصو صيخارت
.اهبنجت بجي ةريبك ةيحص رطاخم يه ةيبناجلا راثآلا"  rmaceuticalsاهنأ .الاح

 foresee-.ةرداق لبقتسملا يف وأ نآلا هلكأو شتيودناس ميدقت ىلع رداق ريغ صخشلاو
رارقلا ذاختإ ةيلمع  1GODلل كوفنإ يف بغرت دق

يأ نامرح .بارشلاو ماعطلاو جالعلا ضفر يف قحلا هيدل صخش لك ) .تم وا شع(
 / R7 .ةسنآلا ،ةميرج ،بيذعتلا وه قحلا اذه صخش

امب ،ةياهنو ةيادب هل يئايزيفلا نوكلا يف ءيش لك نأ وه ميمصتلا 1GODو
سيل .ةاناعملل دح عضو بلاطت ناسنإلا ةمحرلا .يرشبلا مسجلا كلذ يف
ةروصلا  1GODعم لخادتتو رمعلا ةلاطإ عنطصم .ةايحلا" ةلاطإ عنطصم'
.ميمصتلا
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قرحلا .هنم دب ال رمأ قرحلا ،ايح نفدي نأ بنجتل
!ةظوحلم .حورلا ررحي اضيأ
.ضرألا نم تايافنلاو ةيحصلا رطاخملا يه رباقملا

حورو فيعض لقع دوجو ىلع ةمالع وه )راحتنالاو ميحرلا لتقلا( لتق ايتاذ
ناك اذإ الإ لخدتت ال رشبلا نم هريغ نأ بجي .حورلل ةبرجت ةايحلا اهنإ .ةفيعض
صخش ةدعاسم .موي مكح ىلع اذه عم لماعتت فوس هللا . 1نيرخآلا ىلع ارطخ كانه
يف ةبغر-كانه نأ ةصتخملا ةمكحملا تلبق املاط ةلوبقم ريغ ايتاذ لتقل
!ههنإ .بيذعتلا يه ةديدش ةاناعم .توملا
فطاعتلا ىلإ رقتفت اهنأ الإ .مهتاناعم نم تاناويحلا نوناعي رشبلا عضو !ةظوحلم
.مهب ةصاخ عونلا اذه عم

.ناسنإلا قوقح نم قح وه ةماركب ةايحلا ءاهنإ

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص Soul-

يف اوضع مكب ابحرم ءاجرلا لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةديج نوكت نأ حفاك يذلا عضاوتملا يصولا يصو انعمتجم
حورلا هذه ررحي مهتمهم رانلا ءافولا اريثك بحأ يذلا صخشلل
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل باغ اهعون نم ةديرف حورو موي مكحلل

ةياهن يف مدختسي .تقو يأ يف وأ صخش يفوت دعب ةالصلا هذه مدختستو
.ةقرحم نم  Ceromonyةباوبلا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
يلامشلا ميلقإلا  vefreelyelectedgover NMEاه P rivilege 1 7:
ةيبلت ارح اباختنا ةبختنم ناجل .ءامتنالا يف بغرت اهنأ .ةيعامتجا تاقولخم مه رشبلا
.ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا .نايغطلا وه  1ةبسنب ةدايقلا .ةجاحلا هذه

ةبختنملا مكحلا رايخ عم ةددعتم نايغطلا-ةيسايسلاو ةيثار لادبتسا متي
نيلوؤسملا مادختسا .واستم ليثمتب  HE & SHEمكحلا لثمي .ةيرحب
.ليلدك " وتسفيناملا بها نوناقلا "و نيبختنملا
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تانويأ يف تيوصتلا لالخ نم ،ةيرحب ةبختنملا ةموكحلا نومعدي سانأ كانه
ءاشنإو ةموكحلا ىلع ءاليتسالا نيفرطتملا ىلإ يدؤي دق نيتوصم ريغ elect-.
 2طقف معد" '  / R7 .ةسنآلا ،ةاغطلا صفق ةلازإ متت ) .ةيسايس وأ يثارو( نايغطلا
دعب ) .يلحم( "رياش"و )يفير( " ةعطاقم ءايصوألا مداخ نوكلا "،ةموكحلا نم عاونأ
بختنت ةرئاد لك .نييسايسلا نم لاك قطانم  35ىلإ ةمسقم يهو ةظفاحم ءاشنإ
عم )يه وه( حشرملا ) .ورتاوك تاونس(  4yearsةدمل ةنم  Parlia-ىلإ 1 HE & SHE 1
نايدراجلا-مداخ ءانيم .ماكحلا فرعي نيبختنملا . 70بختنيو تاوصألا نم ددع ربكأ
.نيفرطلا تسيل ةلقتسم بوس

) .ناملربلا( ىطسولا ناجل اهمكحت  7Provincesلا
نم .مكحتت يتلا ةنم ليكشت ماكح . 36ماكحلا  70نم ناملربلا اذه نوكتي
ةبعل .امادلا ةبعل ةيموكحلا ريغ ماكحلا اعدو و نوعرشملا ،ةموكحلا ماكحلا نأ فورعملا
.باونلا سلجم" سأري يذلا مكحملا  Ruler-ريفوت امادلا
بختنملا عراش  1ماكح .مكحملا 1 Ruler-و نوعرشملا  7نم ةنجل يرسلا عارتقالاب بختني ماكحلا
"رخآلاو  "Chief'Legislatorحبصي يلاعلا تيوصتلا عم  1مهل نيماعلا نيب 1 HE & SHE 1.
سفن ) .مكحملا-مكاح وه ةداعسو سيئرلا وه  SHEلاثملا ليبس ىلع( " مكحملا  Ruler-ققدم
.سيئرلا حبصي رابك رثكأ تاوصأ نم غلبملا

رابك رثكأ تاوصأ نم غلبملا سفن  SHE.نوعرشملا  3 HE & 3باختنا ماكح يلاتلا
،ةيلخادلا ،ةيجراخلا ،ةئيبلا( دئاقلا  5فرصي سيئر .نوعرشملا حبصت
.نآلا ميلقإ عضخيو .عجارملا ظفاحم 1و )رياش ،ةفرعملاو
ةلءاسملا .عجارملا اضيأ قيقدتو مكحملا-مكاح ناملربلا !ةظوحلم
!ةيمهألا غلاب رمأ ناملربلا
سلجملا نوكتيو ".رياش" ىلإ "نيراشتسملا"  3ةعطاقم مدقي ".رياش" قلخي ةعطاقم
 'Kalifsباختنا متيو ) 2 "Kalifs" (1 HE & 1 SHEو "نيراشتسملا"  3نم نوكتت "رياش"
.رخآ ماظن يضاملا  1لبق * تاونس ورتاوك  Passover-،رهش نم موي  1stىلع تاونس  4لك"

يضارتفالا ميوقتلا ، CGتقولا ميظنت رمعلا ديدجلا *
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تيوصتلا ةيفيك
:ل تيوصتلل حشرم
ناك وأ له  70.مث رثكأ وأ  28مث انس رغصألا مل اهنا وا هنا لاقو
.نيدلاولا دحأ

ايلقع ريغ .نيدعاقتملا وأ عوطتم وأ فظوم وه
.يعماجلا ميلعتلا هيدل دجوي ال .ابسانم ايدامو

،سنجلا سفن( يسنجلا زجعلا هيدل دجوي ال .صفق يف ليهأتلا ةداعإ يأ لمكي مل
.مهدشرمو "وتسفيناملا بها-نوناق" مدختسي ) .لفط شرحتلاب ،نيسنجلا نيب طلخلاو

نايدراجلا مداخ وه

! ةظوحلم

نيحشرملاو ديؤي ،بوس ءانيم ،حشرت نأ خويشلا نالك & راصنأ نايدراجلا-مداخ
ال ) (Zenturion، Praytorian، Proclaimerءاضعألا نايدراجلا-مداخ .تاباختنالا يف نوش
 1Church.ةرادإلا جراخ نيحشرملا دييأت وأ  nomi-تين ،معدت نأ نكمي

.يندملا بجاو وه تيوصتلا
.ناسنإلا قوقح نم قح دعب ىلع ةيرحب ةبختنملا ةموكحلا
".روصق" نع ديزملا ةفرعمل تقولا ناح دقل .لصح "تازايتما" يقلت دعب

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

وتسفيناملا بهاو ،نوناقلاو  1GOD،ةلاسر رخآ
ةياهنلا
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