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 ة العام والقواننيالقواعد 
 

 العقوبة  التفسير  القاعدة 

Fail RP  .عندما تقوم بشيء غير منطقي في الحياة الواقعية 
 مثال: شرطي أو طبيب يسرق أو يساعد على سرقة بنك 

دقيقة أو   10السجن لمدة 
 أكثر

Force RP الالعب ألخذ معلومات تريدها أو لتفوز في   ىتتقوي عل
 مشهد.

 مثال: شرطي يفتش شخص دون علمه 

 دقيقة  20السجن لمدة 

Power 
Gaming 

 هي ان تفعل شيء خارق وال يمكنك فعله في الحياة العادية. 
 مثال: عندما تكون ميت وتتكلم في نفس الوقت 

 دقيقة  30السجن لمدة 

DM  بدون سبب يعني قتل شخص لم يفعل لك شيئا او  قتل شخص
لم يحاول فعل شيء لك. يمكنك فقط للعصابات والقوات  

 المسلحة قتل أي شخص بدون سبب في المناطق الحمراء. 

 دقيقة  30السجن لمدة 
 + تنبيه* 

Random 
Shooting 

 دقيقة  30السجن لمدة  الضرب العشوائي بسالح.  

Random 
Punching 

 دقيقة  10السجن لمدة  ي بقبضة او مضرب. الضرب العشوائ

RVDM  دقيقة  30السجن لمدة  قتل الناس او دعسهم بالسيارة بسبب او بدون سبب 
 + تنبيه* 

Value Of Life   يجب عليك أن تخاف على حياة شخصيتك مثل في الحياة
الحقيقية. مثال: لما يمسك عليك شخص سالح ويهددك عليك  

يأمرك. تستطيع أن تدافع عن  ان ال تتحرك وتطبق كل ما 
 نفسك فقط في حالة امتالكك لسالح ناري.

 دقيقة  30السجن لمدة 
 + تنبيه* 

Logging To 
Avoid 

هي غلق اللعبة في وسط مشهد. مثال: الشرطة وراك او  
  تبحث عنك وتغلق اللعبة للهرب.

 دقيقة  60السجن لمدة 

Combat 
Storing 

منطقة خضراء لإلفالت  عندما تكون في مشهد وتهرب ألي 
 من الشخص الذي يالحقك. 

 دقيقة  20السجن لمدة 

Meta-
Gaming 

هي استعمال معلومات حصلت عليها خارج نطاق  
 الشخصية. 

 دقيقة  60السجن لمدة 

NRCR   ممنوع تضرب بالسالح وانت تقود سيارة ولكن المرافقين
 بإمكانهم ذلك. 

 دقيقة  45السجن لمدة 

No RP 
Behavior 

عندما يريد أحد أن يقوم بمشهد معك يجب عليك عدم  
 الرفض. 

 دقيقة  60السجن لمدة 

OOC   هي التحدث خارج نطاق الشخصية. تعاقب في حالة التحدث
خارج نطاق الشخصية في المكان المخصص لنطق  

 الشخصية. 

 دقيقة  20السجن لمدة 

IC   هي التحدث داخل نطاق الشخصية. تعاقب في حالة التحدث
اق الشخصية في المكان المخصص لخارج نطق  في نط

 الشخصية. 

 دقيقة  20السجن لمدة 
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RK   قتل شخص بعد ان قام بقتلك. يمكنك ذلك فقط عندما ينقذك
 طبيب. 

 دقيقة  30السجن لمدة 
 + تنبيه* 

Massive kills  دقيقة  60السجن لمدة  السبب.  لنفسقتل شخص مرتين او أكثر 
 + تنبيه* 

Wanted   يستطيع الشرطي القبض على المجرمين في المناطق
الخضراء وال يمكنه المحاولة أكثر من مرة للقبض على  

 ساعات.  6مجرم بعد أن قتل الى في حالة مرور أكثر من 

 دقيقة  30السجن لمدة 

Spawn Kill  .دقيقة  30السجن لمدة  قتل شخص عند الدخول للعبة او عند شفائه في المستشفى 

Massive 
Robbery 

  24خطف رهينه او سرقتها أكثر من مرة في أقل من 
  ساعات.

 دقيقة  60السجن لمدة 
 + تنبيه* 

Team Kill  .تقتل شخص معك في نفس العصابة او في نفس الفصيل 
تقتل شخص معك في الشرطة او في اإلسعاف او في   مثال:

 الجيش او المخابرات. 

 دقيقة  60السجن لمدة 

Green Zone ضرب أو قتل أي شخص في المناطق الخضراء   ال يمكنك
 ومناطق العمل. 

 دقيقة  30السجن لمدة 
 + تنبيه* 

Last Life  30عند الموت والعودة للمستشفى عليك أال تتذكر أخر  
 دقيقة. مثال: كيف مت ومن قتلك وأين قتلت. 

 دقيقة  60السجن لمدة 

No 
Execution 

 دقيقة  60لمدة السجن  يمنع منعا باتا االعدام 
 خطية مالية مليون دوالر 

 
 ا. آلي تنبيهات يتم اقاف حساب الالعب 3*تنيه: في حالة حصول الالعب على 
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 الوظائف
 

 : التعريف
عمل أو وظيفة أو مهنة هي مساهمة الفرد في المجتمع من خالل شغل أو نشاط غالبًا ما يكوُن منتظًما وغالبًا يُقّدم  

للدخول ألي عمل عليك    غير قانونية.   ووظائف الحصول على دفعات مالية. هناك وظائف قانونية    من خالل   مقابل
يمكن لالعب   .  join/ثم تقديم طلب الدخول عبر    locate/الذي يمكنك ايجاده من خالل    الذهاب لمكان العمل

دخول الى وظيفتان.    ه أو متطوع مستوى اثنان يمكن  فما فوق  25فقط أما إذا كنت مستوى    وظيفة واحدة دخول  
 . /quitjobكتابة   وظيفة عليكللخروج من 

 

 : قانونيةال وظائف ال
. يتم دفع االجار في أخر كل ساعة عند مطالبة الالعب بذلك  اممارسته  فيهي وظائف مقبولة ال تشكل أي خطر  

(/signcheckويتم إيداع المبلغ المالي في الحساب البنكي ل ).العب بعد خصم الضرائب التي تفرضها الدولة  
سائق سيارة    منجم، عامل    ميكانيكي،   السمك،   دالقانوني(، صيامحتوى  )شاحنة    قسائ  البيتزا، بائع    األعمال القانونية:

  حطاب،  الحانة، عامل    الكنس،   شوكية، رافعة  ال  قسائ  الحرف، رجل    مزارع،   النظافة، عامل    المحقق،   محامي،   أجرة، 
 . برينكس قصاب،  البناء،مل اع

 : قانونيةالغري وظائف ال
. لذلك تتم مالحقة  المجتمع  هي وظائف فيها نسبة كبيرة لربح المال في نفس الوقت هي أعمال تشكل خطرا على

تاجر  ،  تاجر السالح ى غير قانوني(،  )محتوشاحنة    قسائ  :قانونيةالغير  األعمال    من قبل للشرطة. وسجن العمال  
 سارق. ، ال عاهرة، المهرب مخدرات، مخدرات
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 يف لوس سنتس:وظائف أماكن ال

 
 Miner -عامل منجم 

في األماكن المخصص لذلك ثم إيصاله إلى   /mineيتمثل هذا العمل في قيام العامل بالتنقيب عن الحجر باستخدام 
 . جائزة مالية المستودع. إذا وجد العامل حجر ثمين يتحصل على

 Lawyer -محامي 

على قائمة المطلوبين    الموجودين  / defendيتمثل هذا العمل في قيام المحامي بالمدافع عن األشخاص باستخدام  
. النجوم هو مؤشر المطلوبين للعدالة. يمكنه أيضا تقليص عقوبة السجن ألي شخص باستخدام  /wantedللعدالة  
free/   .بعد نقله الى الحريف في وسط السجن من قبل شرطي 

$ لكل واحدة. يوجد األشخاص  2مقابل    /neutralizeلتقليص مؤشر سوء السمعة يقوم المحامي بمسحها باستخدام  
أكثر    سوء السمعة  ومؤشرفي حالة سجنك    ./notoriousالالئحة  في هذه    4000ن  الذين يمتلكون عدد أكبر م

 ناد خطية مالية كبيرة وتعود الى الصفر بعد خروجك منه. تتم اس  4000من 

 

 Lumberjack -الحطاب 

شجرة ثم قم بقصها بضغطك    الغابة، اختارثم التوجه إلى  الحطاب  ركوب في شاحنة  الاول شيء عليك فعله هو  
لوضع الغصن في    load/كتاب  تخرت السيارة و  ؤمى  لاثم تذهب    load takefromtree/  ثم كتابة  Nر  على ز

بعد ملئك    .من كل شجرة  اخشاب على اقصى تقدير  5تستطيع اخذ منها  الشاحنة. تسع الشاحنة لعشرة أغصان.  
سيارتك و تذهب الى خلفية السيارة  ثم عليك ان تنزل من  )   join/في  (  صاحب الشغلللسيارة عليك التوجه الى  

 .   /sellloadكتابة  عبر بيعها لصاحب العملثم  /load takefromcarكتابة   تأخذ الغصن من خالل و
 

   Pizzaman- بائع البيزتا

  getpizza/في منازلهم. على االعب أخذ البيتز من المحل عبرز للزبائن  تتحميل مأكوالت البي يتمثل هذا العمل في  
 بالدراجة الى الزبون في حالة وصول االعب بسرعة يتحصل على جائزة مالية.   واصالها
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  Fisherman-  صياد السمك

  وتكتب لشراء الشبكة بعد ذلك تركب في قارب    /net  وكتابة الذهاب إلى أسفل البحيرة  أوال    عليكللصيد  للذهاب  
gofish/  باالصطياد تبدأ  البحر  لوسط  تصل  التوقف    إذا .  عندما  الصيد  اردت  كتابة    وبيععن  عليك  األسماك 

endfish/ .جميع األسماك.  وتهربامتألت الشبكة بأكثر من الكمية التي يمكن تحملها الشبكة  إذا 
 

 سعر السمك.  ادزدييكون الطقس ممطر    امالحظة: عندم
 

واستعمالها    سوبر ماركتيمكن ألي شخص صيد السمك بالصنارة في شاطئ سنتا مريا. عليه شرائها من أي محل  
 .سوبر ماركتفي أي محل  sellfish/خلف المالهي الخاصة باألطفال للصيد. لبيع األسماك يقوم ب 

 

 Detective -المحقق 

 . / find باستعمالهي وظيفة قانونية تمكنك من إيجاد أماكن الالعبين وذلك 
 

 Taxi Driver  - سائق سيارة أجرى

  تحديد التسعيرة من خالل السائق عبر تمالذي يريده. يمكان الالي   الحريف األجرلنقل ستخدام سيارة بايقوم العامل  
setfare/ لوضع السعر وtakecall /  ليها والذهابمكالمة الحريف  علىللرد. 

 

 Arms dealer -بائع األسلحة 

 نقاط لنقل الحديد:  أربعالى المصنع. هنالك getmats/ للحصول على الحديد عليه نقله من المجمع 

 
 

. هناك  / sellgunثم بيعه باستخدام ألي شخص باستخدام  (  materials)يمكنه صناعة األسلحة باستخدام الحديد 
 ر أسلحة. مستويات لهذه المهارة. كلما ارتفع مستوى المهارة يمكن للعامل صنع أكث 5
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 سالح الحديد 
 

   سالح الحديد  

50 Pool 
Cue 

1مستوى  Bat 50 3 مستوى  

2200 Ak47 50 Shovel 

2200 Tec 9 50 Dildo 

 2200 Deagle 50 Flowers 

50 Golfclub  4مستوى  50 Cane 

2500 MP5 100 9mm 

2500 M4 150 SdPistol 

4000 Sniper 200 5 مستوى Shotgun 

3500 Spas12  5مستوى  + 
3مستوى   VIP 

50 Katana  2مستوى  

3500 Sniper 1000 Uzi 

1000 Rifle 
 

 

   Trucker- سائق شاحنة 

عشوائيا من بين كل  متجر ال اري تاخيتم    .لة التي يختارها الالعبحموال قانوني حسب   وغيرو عمل قانوني ه
يمكنه اختيار المتجر الذي يريده. تسند   5الموارد. عند وصول االعب الى مستوى  المتاجر التي تحتاج الى 

 . 2ى الجوائز للحمولة الغير قانونية عند وصول االعب المستو 
 

  / يةقانون الحمولة 
 ة قانوني غير

 الجوائز 

 - قانونية  Restaurant & Foods - وأطعمةمطعم 

 - قانونية  7/ 24 - سوبر ماركت

 - قانونية   - Clothes مالبس

 - قانونية   - Materialsحديد

بين   ة قانوني غير  - Weapons أسلحة من  عشوائي  أو    Shotgun  ,Rifleسالح 
Desert Deagle 

 مخدرات على حسب مستوى الالعب في العمل.  ة قانوني غير  - Drugs المخدرات

 حديد على حسب مستوى الالعب في العمل. ة قانوني غير  Illegal Materials- غير قانونية حديد
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 Mechanic -ميكانيكي 

 ولونها. شكلها  وتغير تالسيارا  تصليح وتطوير هذا العمل  من خالليمكنك 
 

repair /  تحتاج الى قطعة غيار إلصالح السيارة 

buycomps /  شراء قطع الغيار 

tow / جر السيارة ل 

stoptow /  جر السيارة التوقف عن 

/nos  إضافة نيترو للسيارة 

/hyd للسيارة  هيدروليكيإضافة التحرك ال 

 

 Drug smuggler  - مهرب مخدرات

يقوم المهرب بتوصيل المخدرات من المصنع الى مكان البيع بالجملة لتجار المخدرات. يختلف مكان التوصيل  
العمل   في  الالعب  مستوى  ارتفع  كلما  البضاعة.  نوعية  على حسب  الوالثمن  األجر. ألخذ  من  يرتفع  مخدرات 

ثم يجب وضع المخدرات في صندوق   /getcrateالمصنع الموجود في شاطئ سنتا مريا يقوم االعب باستخدام  
مغلق يمكنك فتحه باستخدام    السيارة. إذا كان صندوق  وايصالها الى المكان المحدد  loadpack/السيارة باستخدام  

/trunk . 
 

   Dealer Drug- تاجر مخدرات

 هنالك أربع أنواع من المخدرات:  

 والدرع إضافة الدم (Weed) حشيشال •

 ضافة الدرع ا (Crack) الكراك •

 اضافة الدم والدرع (Heroin) الهيروين •

 تستخدم في صنع الهيروين  (Chemicals) الكيميائي  •
 

باالستخدام    DrugDenالتي يمكن شرائها من المكان    / plantweed  للحصول على الحشيش عليك زراعة بذوره
getseeds /  تحتاج بذور الحشيش لمدة ساعة للنمو قبل الجني باستخدام .pickplant/  انتبه فان أي تاجر .

 مخدرات يمكنه جنيه. والشرطة يمكنها حجزها. 
 

 يمكنك شراء الكراك من منزل الكراك الموجود خلف الملهى الليلي. 
 

 من مخبر الكمياء الموجود خلف محطة التكسي.  يشراء الكيميائيمكن 
 

تقوم بطبخ    .يالكيميائ( وسوبر ماركت)يمكن شرائه من عند أي  كلورحمض تحتاج الى   الهيروينللحصول على  
 نقطة استفهام على الخريطة. ب  ومحددةفي العربة الموجدة على الحدود  /cookheroin الهيروين

 
كما يمكن ألي شخص إخفاء المخدرات في السيارات   sell/باستخدام ا للعموم  هبيع يمكن لتاجر المخدرات

 الشخصية والمنازل. 

 Hooker  - عاهرةال
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. عند ممارسة الجنس هنالك نسبة ليصاب  /sexباستخدام  ممارسة البغاء مع الناس خالل هذا العمل منيمكنك 
عالي في ممارسة  الطرفان بالسيدا. يمكن تقليص هذه النسبة في حالة استخدام واقي أو لدى الالعب مستوى 

 . healme/الجنس. في حالة اإلصابة بالسيدا على االعب التوجه ألقرب مستشفى لتلقي العالج باستخدام 
 

 BARTENDER -  الحانةعامل 

 . /selldrink باستعمال والكحوليةوظيفة بيع المشروبات العادية ال  خالل هذه يمكنك من
 

  Farmer- مزارع

  عتبمن خالل ا  /harvest ها للحصاد بخداماست و  الشاحنة أو الحاصدةيقوم من خالله العامل بركوب في 
 على الخريطة.  المناطق الحمراء التي تظهر له

 

 Craftman - حريف

 
 أدوات اليدوية باستخدام الحديد.  صنع   خالل هذه الوظيفةمن مكنك ي

 للحصول على الحديد عليك شرائه و إيصاله الى المكان المحدد. 

 األداة  الحديد  األداة  الحديد 
  GPS نظام تحديد المواقع Parachute 1000مظلة   250

  CrowBar عصاة حديدية  Body Kit 1500مواد اصالح السيارة  250

 Police Scanner تجسس على الشرطة Camera 5000 تصويرالة  250

   RC-Cam  تحكم عن بعد كميرة Pocket Watch 8000ساعة  500

 Bug-Sweep  أي العب تجسس على  First-Aid 10000األولية اإلسعافات  1000

 

 Brinks -إيصال األموال  عامل

 هذه الوظيفة لها ساعات عمل )وقت السيرفر(:
     - 11:00   >=14:00 
     - 19:00   >=23:00 

 الى بنك سن فيارو.  تتمثل هذه الوظيفة في إيصال األموال من بنك لوس سانتوس أو بنك بلومينو
 

خسر  ي ، الالعب   ألف دوالر لكل جولة. إذا مات 250يمكنك الحصول على ما يصل إلى  بنك لوس سانتوس: 
بينما يمكن للشرطة حمايتهم    /robcash هألف دوالر من نهب   220ألف دوالر ويمكن لالعبين سرقة  150

securecash/   دوالر.   ألف  30والحصول على 
 

ألف    150خسر  ي ، الالعب  ألف دوالر لكل جولة. إذا مات 150يمكنك الحصول على ما يصل إلى بنك بلومينو:  
لشرطة حمايتهم   بينما يمكن ل /robcash هألف دوالر من نهب 120دوالر ويمكن لالعبين سرقة 

securecash/   دوالر.   ألف  20والحصول على 

   Forklift– شوكية رافعة ال قسائ 

الحديد   وكميةيقوم الالعب بنقل المواد بالرافعة الشوكية كلما ارتفع مستوى االعب في هذا العمل يرتفع األجر 
 من مصنع الحديد. في حالة انفجار الرافعة يعود االعب الى مستوى األول. قها تللتي ي
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  Sweeper– الكنس 

 العب للدخول لهذه الوظيفة للعمل. يقوم االعب بتنظيف الشوارع في األماكن التي يريدها. ال يحتج ا

  Garbage Man– النظافةعامل 

 يقوم االعب بأخذ الفضالت من المناطق الموجودة على خريطة واصالها الى المستودع. 

  Construction– البناءمل اع

 في المكان المخصص له.   ووضعه / makecimentيقوم االعب بخلط االسمنت باستخدام  

  Butcher–  قصاب 

لذبح البقر و قطع اللحم الى شرائح لحم    ثم الذهاب butcher/بأخذ السكين في المجزرة باستخدام  يقوم االعب 
 ثم وضعه في المبرد. 

  Robbery-  سارقال

ارتفع مستوى السرقة يرفع ثمن بيع    كلما  dropcar/أو سيارة و بيعها robbiz/ يمكن ألي شخص سرقة متجر
 السيارات.  
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 قائمة الحركات
/animhelp   عرفة كل االنيمايشن /opendoor   فتح باب 

/sneak    ي مثل الرسق
 حالة تشجيع   wavedown/ تمش 

/drunk     ي كشارب الخن
ول عىل األرض و إنقاض شخص   cpr/ المش   الن  

/bomb    ول اىل األرض و كأنك الن  
رع لغم   سن  

/dive   حالت موت 

/rob   رفع السالح /shwoff   حالة رقص عىل موسيقة رومنسية 

/coprun   الظرب بمطرقة /goggles   قلب القبع إىل الوراء 

/laugh   حالة ندم /cry    حلة البكاء 

/lookout   حالة نزع قناح بالتخبأ /throw   ب  حالة الغضب و الض 

/robman   تقوم يدك برفع سالح /handsup   رفع األيدي 

/hide    ول اىل األسفل و الن  
الخوف و وضع يدك  

 فوق رأسك

/walk    ي
 يمش 

/vomit   حالة سعال و تقيأ /hurt     حالة صدمة قلبية 

/salute   سالم /box   بات بوكس  ض 

/spank    برشاقة /washhands   تنظيف اليدين 

/ildes    لرفع اليد و عمل كثنر
ء باليد  ي

 الش 

/crabs   القيام بحركات غنر إخالقية 

/aim   لتقديم اليد /salute   القيام بالتحية 

/elbow   ب بالمرفق  حركات تقبيب   kiss/ لض 

/lay   للنوم /jerkoff   ي
 
القيام بحركات غنر إخالقية و كأنه ف

 رس

/drinkwater   ب  حالة منادات شخص إليك  stop/ الماء رس 

/fucku    القيام بحركة ياأليدي
 غنر إخالقيا 

/wank   حركات غنر إخالقية 

/taichi   القيام بحركات تكوندو /shifty   ي التخبأ
 حالة لبس قناع ف 

/rap   الرقص عىل غنأت الراب /fuckme    حركات غنر إخالقية 

/pedmove   تغنر المشيا /chat    كأنك تفهم شخص و 

/camera   وضع تصويري /sitdown   القيام بالجلوس 

/deal   وضع اليد عىلي االخرى /bat   القيام بالتهديد 

/fallover   استدد نفس /lean   لجدارا  يستمد 
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/tried   التنفس /gesture    + حركات تهديد + غنر إخالقية
 الغضب  رقص الصابات 

/blowjob    اللسان /fat   ي
 حلة إن صدمتك شاحنة ف 

/cheer    يشجع /copa  ب بالقدم  الض 

/flat    للسقوط والتدحرج /come   لمناداته 

/crack   ي االرض
 حركات الوقف و التصوير   camera/ للتخبط ف 

/robbed   لرفع اليدين /dodge  حركات جمباز 

/eat   أكل شيأ ما /point    حركة العمل و التعب 

/slapass  صفع شخص بيدك /snatch   ب باأليدي  الض 

/crack   النوم /walk   ي
 حركات مش 

/fucku    القيام بحركة ياأليدي
 غنر إخالقيا 

/cove, 
/cower 

 الخوف

/shifty    ي
حالة لبس قناع ف 

 التخبأ 

/bj   حركات غنر إخالقية 

/taichi   القيام بحركات تكوندو /musc   إىل النظر  -الجلوس عىل األرض
 منادات شخص -الوقت

/drinkwater    ب الماء  عملية سياقة  -القيام بتسكنر يدك   tag/ رس 

/checktime    النظور اىل الوقت /sexy   رقص 

/sleep   ف ئ حالة نوم وهو خا /sitonchair   الجلوس عىل الكرسي 

/blob   الجلوس عىل األرض /smoke   تدخير  السيجارة 
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 والعقوبات الخروقات 
 

 تدريجيا على الالعب على حسب اختالفها. وتسلطأنواع من العقوبات  5هناك  

 : العقوباتأنواع 
 يتم ادخالك للسجن لمدة معينة.  •

 . هيتم إيقاف حسابتنبيهات   3حصل الالعب على   إذاتنبيه الالعب.  •

 ( مع إمكانية العودة في أي وقت. Kick)سيرفر يتم اخراجك من  •

 ( لمدة معينة أو إلى األبد. Banحسابك )يتم إيقاف  •

 حظر كامل ممتلكات الالعب أو جزء منها.  •
 

رد وسوف يتم و( في الديسكBan appealفي حالة إيقاف حسابك يمكنك طلب استئناف ) 
 اجابتك سوى بالرفض أو بإرجاع حسابك.

 
 :الحسابتدرج حظر 

 

 
يوما +    180إيقاف الحساب لمدة 
 حظر جميع األموال 

 أول مرة  أيام  3إيقاف الحساب لمدة  سادس مرة 

يوما +    360إيقاف الحساب لمدة 
  والممتلكاتحظر جميع األموال 

 من سيارات منازل ومتاجر 

 ثاني مرة   أيام  7إيقاف الحساب لمدة  سابع مرة 

أيام +   720إيقاف الحساب لمدة 
  والممتلكاتحظر جميع األموال 

 من سيارات منازل ومتاجر 

 ثالث مرة  يوما  15إيقاف الحساب لمدة  ثامن مرة

يوما +   30إيقاف الحساب لمدة  تاسع مرة    إيقاف الحساب إلى األبد  
 األموال   50حظر %

 رابع مرة 

يوما +   90إيقاف الحساب لمدة 
 جميع األموال حظر 

 خامس مرة 

 

   بك، يُحظر تماًما استخدام الغش أو امتالك غش في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص 
 الحظر لعدة أيام أو الحظر الدائم  عقوبة:
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 العقاب  المعنى  الخروقات 

Airbreak or Sur-fly  حظر الحساب + حظر جميع  طير وال تمشي في السماء
 األموال

Health or armour hack  حظر الحساب  تزيد في دمك أو في االرمور 
Teleport hack  حظر الحساب + حظر جميع  تتنقل في أرجاء المدينة

 األموال
Troll hack slap, killing people, 

… 
حظر الحساب + حظر جميع 

من سيارات   والممتلكاتاألموال 
 منازل ومتاجر 

Godmode  الحسابحظر  ال تموت 
Invisible hack حظر الحساب + حظر جميع  تصبح متخفي

 األموال
Weapon hack   حظر الحساب إمتالك أسلحة 

Nametag حظر الحساب  رؤية أسماء الالعبين من بعد 
Rapid-fire = C-BUG  حظر الحساب طلقات سريعة جداً من األسلحة 

Vehicle cheats  حظر الحساب السرعة تصليح سيارة أو زيادة 
Anti drugs effects  دقيقة  60أول مرة: سجن لمدة   ال تتأثر بل المخدرات 

 حظر الحساب : أكثر من مرة
Suicide hack  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول   االنتحار الفجئي 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
Player Finder  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول   مكتشف الالعب 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
Auto-drive  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول   السياقة التلقائية 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
Aimbot PC  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول  التصويب اآللي 

 حظر الحساب : أكثر من مرة
No-reload  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول  ذخيرة ال نهائية 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
Vehicles bomb  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول  تفجير كل وسائل النقل 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
Infinite run  دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول  الجري بال توقف 

 حظر الحساب :مرةأكثر من 
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Money farming   نشر األموال بين حساباتك
 الخاص 

 دقيقة  60سجن لمدة   مرة:أول 
 حظر جميع األموال  مرة:أكثر من 

Accounts hacking 
(stealing) 

األموال  تهكير أو سرقة حسابات  جميع  حظر   + الحساب  حظر 
 من سيارات منازل ومتاجر  والممتلكات

Scam   التحيل على مبلغ أو شيء تقدر
 $ 100 000قيمته أكثر من 

األموال  جميع  حظر   + الحساب  حظر 
 من سيارات منازل ومتاجر  والممتلكات

Using other players 
account 

األموال  استخدام حساب العب آخر  جميع  حظر   + الحساب  حظر 
 من سيارات منازل ومتاجر  والممتلكات

Ban avoiding حظر الحساب  تجنب الحظر 

Advertisements حظر  إعالنات  + الحساب  األموال   حظر  جميع 
 من سيارات منازل ومتاجر  والممتلكات

Bug-Exploit  دقيقة وحذف جميع   60سجن لمدة   استغالل الثغرات
  التغيرات على الحساب 

Avoiding IC jail  دقيقة + خطية   60سجن لمدة   تجنب السجن في الشخصية
100.000 $ 

Avoiding admin jail حظر الحساب  تجنب سجن األدمن 

Disrespect admin on 
duty or server 

 حظر الحساب  شتم األدمن أو السيرفر 

Rude in public  100.000خطية   وقح في األماكن العامة $ 

Lying to admin 100.000حظر الحساب + خطية   الكذب على المسؤولين $ 

Remembering 
something after death 

 $ 100.000خطية   تذكر أشياء بعد الموت 

Trolling 100.000خطية   الهرج $ 

Racisme  100.000خطية   عنصرية $ 

Spam report  دقيقة  60سجن لمدة   عمل ريبورتات مزعجة 

Fake report دقيقة  20سجن لمدة   عمل ريبرت مزور 
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 العصابات  وقواننيقواعد 
 

 تعريف العصابة 
العصابة وهي مخالفة للقانون وهي تحاول السيطرة على  العصابة هـي مجموعـة متكونة من أعضاء ورؤساء 

 أكثر ما يمكن من البالد. 
 
 

 كيفية صنع عصابة  
. قد تستحق   newliferp.com-gta عصابة عليك القيام بطلب للحصول عليها في موقعنا على الويب  إلنشاء 

المسؤول عن العصبات إضافة عصابة فهو سوف يختار أفضل المطالب إلنشاء    إلنشاء حساب في الموقع. إذا أرد
فيه   قد يكون المطلب الخاص بكء عصابته.  إنشا الختباره وإذا نجح تتم    العصابة  مسؤولمع    والتواصلالعصابات  

تتم إضافة  فلن   تطبيق العصابةكان    إذاجميع المعير المطلوبة وال تتم انشاء العصابة بسبب وجود مطالب أفضل.  
مسؤول العصابات هو من يحدد متى ستفتح وتغلق التطبيقات. الرجاء عدم ازعاج مسؤول العصبات    أي عصابة.

 فهو ينشر كل شيء على الديسكرد.
 

 شروط انشاء العصابة: 
o  على األقل لصنع العصابة  العبين 5يجــب أن تتكون من 
o ( يجب أن تضع حسابdiscord الخاص بك كامل ليتم)التواصل معك 
o  يجب أن تكون موجودة في أي عصابة أخرى أو فصيل والاختيار خمسة مالبس للعصابةfaction 

 ـكون المالبس مشابهة للون العصـابة تأن   ويستحسن
o  التالية: يجب ان تضـع قصة خلفيه فيها الشروط 

 لماذا تريد ان تنضم الى االجرام  •

 العصابة   ماذا تعني لك األعضاء الذي تريد انضمامهم الى •

 ماذا تريد ان تصل في اإلجرام   عصـابة والىلماذا تــريد أن تفتح  •

 جمل  10يجب أن تكون القصة الخلفية أكثر من   •
 

o  التالية:األلوان بين من العصـابة يجب عليك اختيار لون   
 

#00FF007F 
226 لون سيارة     

#FF99007F 
219 لون سيارة     

#3856237F 
 086 لون سيارة      

#62515B7F 
 لون سيارة  143

#FF00007F 
003 لون سيارة     

#00FFFF7F 
135 لون سيارة     

#7030A07F 
136 لون سيارة     

#8F890F7F 
228 لون سيارة     

#FFFF007F 
006 لون سيارة     

#1CD69C7F 
155 لون سيارة     

#FFF2CC7F 
220 لون سيارة     

#6645187F 
244 لون سيارة     

 
 
 

https://gta-newliferp.com/
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يوم بعد االنشاء أو بعد أخر تغير. يمكن تغير    15إذا أراد المسؤول احداث تغيرات على العصابة فعليه انتظار  
المالبس. فقط المسؤول يمكنه التواصل مع مسؤول العصبات إذا أرد مسحها، احداث  و  مقراللون، مكان الفقط  

كانت مستوى    إذايمكن تغير مسؤول العصابة الى    تغيرات أو تقديمها الى أي شخص يريده بعد اجتيازه االختبار. ال
   يوم.  15منذ أكثر من  6الجديد ترتيب  والمسؤولثالث 

 

 Manager Crew - طاقم عصابة مخفي 
أصناف كل شخص في الطاقم المخفي يهتم بعمل ما )مثال االهتمام بأسلحة   5هو طاقم عصابة مخفي يقسم الى 

 يهتم مسؤول العصابة بتسمية ومهمة كل طقم.  بالترقية(العصابة أو  
 

 Bandana -  شارة العصابة
كان الالعب   إذا. bandana/كل عصابة لديها شارة تتمثل في نفس لون العصابة. لوضعها أو نزعها نستخدم 

معرفة انتمائه ألي عصابة من بعيد ويمكن للشرطة القبض عليه بسبب انتمائه.  يضع شارة العصابة فسوف يتم 
مكن لعضو عصابة قتل عضو عصابة أخرى بسبب انتمائه الى إذا كانا يضعان شارة العصابة. يتم وضع شارة  ي

 العصابة ألي إذا دخل العضو ألي حرب عصابات. 
 

 الرتقية 
ساعة. يستثنى من   24ه تغير ترتيب العضو بإضافة فقط ترتيب واحد فقط للعضو كل فقط مسؤول الترقية يمكن 

 ساعة(.  72العصابة التي تم انشائها حديثا )أقل من ذلك 
 

 Strike  –تنبيه 
يتم اسناد    بالتعويضات. ة يمكن لمسؤول العصابة المطالب والمرات تتم مسح العصابة   3تم تنبيه العصابة  إذا

 تنبيه في حالة خرق قانون العصبات أو إذا كانت غير ناشطة في حرب العصبات. 
 

 Bank Robbery  –رسقة البنك  
الطبيب    .ليس لها عالقة بالعصابة   وأخذ رهينة معها  أعضاء كحد أدنى   4لبنك يجب عليها أخذ  لالعصابة    قبل ذهاب 

.  منع على اي فرد من العصابة أن يلمسهيلى صحة الرهينة وأو مساعد الطبيب يستطيع الدخول البنك لالطمئنان ع
دقيقة من بداية    15. بعد  لم يتم سرقة البنك يستطيع أن تأتي عصابات أخرى وتفتك البنك وتستطيع سرقته  إذا

  ه.وقتل العصابة الموجودة في   عندها يمكن للقوات المسلحة اقتحام البنكلم يتم التفاوض مع الشرطة    السرقة، إذا
أو إزالة  طبيب  من قبل    أفراد العصابةمعالجة    السيارات،طلب اما تصليح    يمكن للعصابةتفاوض مع الشرطة  الد  عن

 . األشواك من الطريق

 مراحل رسقة البنك 

 أو أكثر.  7يجب أن تكون مستوى   .1
 كحد أقصى.  10ء أو  أقل شي 4أفراد العصابة  تقوم بالذهاب مع  البنك، عندما يأتي وقت سرفة  .2
 . تقمون بجلب رهينة أو أكثر .3
 .رات أو دراجات للهروباجلب سي  نال تنسو .4
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 / robbank وتكتبفي وسط البنك  تقوم بالوقوف في النقطة الصفراء .5
 robinvite/ تقوم ببعث طلب السرقة .6
 . /bombvalutب  بوضع القنبلة على الباب   وتقومونالخزنة تقمون بالنزول إلى  .7
 القنبلة   وتضربثم ترجع إلى الخلف  .8
. يمكن  /lootboxفي مأل الحقائب بالنقود باستخدام   وتبدأكيس النقود  أالى  وتذهب تقوم بالدخول  .9

   كحد أقصى. للشخص الواحد  ألف دوالر 100سرقة 
 وتهرب بالنقود الى المكان الموجود على الخريطة للحصول على النقود. تخرج من البنك  .10

 urfsT  –حرب العصبات  
المسلحة فقط  منطقة حرب العصابات هي منطقة حمراء وهي توجد فيها الكثير من العصابات السلطات الحكومية 

. يربح المستولون على المنطقة جوائز مالية، أسلحة، مخدرات،  دقائق 10لمدة  ةعلى المنطقء االساليحاربون 
 . نقطة 25 الخ على حسب النقطة المسيطرة عليها كم ترح العصابة

 يتم تحديث المناطق التي يمكن مهاجمتها كل ساعة. 

 قانون العصبات
o أو سيتم طرد العضو. يجب احترامها ها الداخلية  لكل عصابة قوانين 
o  ة. ساع 24 أقل من  في  ناعصابات ال يستطيع الالعب دخول 
o  مع   موجود ويجب ان يكون سبب مقنع 6أو   5للهجوم على عصابة اخرى يجب ان يكون رتبة

 أشخاص.  5 نوصول عدد األعضاء المهاجمي . يعتبر هجوم على مقر عصابة في حالةموافقة المافيا
o  .يعتبر مقر العصابة منطقة حمراء 
o   على العصابة احترام وتطبيق تعليمات المافيا وعدم القيام بأشياء دون علمها. في حالة المخالفة على

 يتم مسح العصابة. كان العضو هو مسؤول العصابة   إذا.  االعصابة طرد العضو أو سيتم تنبيهه
o  معك في العصابة قتل شخص 
o  شارة العصابة بدون  يء غير قانونيي شالقيام بأممنوع 
o  خطف عضو من المافيا. ممنوع 
o  أو أقل  2أو االعب مستوى  أو من أي منطقة خضراء منطقة البنك من رهينة خطف ممنوع . 
o  تعطيل سرقة بنك ممنوع 
o  حالفة مع العصابة  يمكن المساعدة في سرقة البنك الى إذا كنت عضو في العصابة أو عصابتك مت

 السارقة. 
o تغير المسؤول  قوانين بدون التقيد ب اي قائد عصابة يبيع العصابة الخاصة به او يعطيها لشخص آخر

 ته. حذف عصابتتم 
o  ة. عصاب المالبس الخاصة بال غيرممنوع على أفراد العصابات دخول منطقة الحرب بمالبس 
o العصابة. شارة بدون العصابات  ممنوع دخول حرب 
o  بقليل ا خارجهأو في  داخل المنطقة  يمكن قتل أي شخصفي منطقة حرب العصابات . 
o  العصابة تتحمل مسؤولية النقاط التي لديها عندما تشتري اي شي 
o  ات. تغييرإلحداث   مسؤول العصاباتالقائد هو الوحيد الذي يتصل مع   
o   6يجب على القائد أن يتحمل مسؤولية من يضع معه رانك . 
o يتم طرد المسؤول من العصابة من قبل أي عضو تتم مسح العصابة.  عندما 
o مخابرات أو مقر  مقر ال الشرطة، مقر  التالية:  الفصائل على فقط يمكن ألفراد العصابة السطو

 . ةالحكوم
o  مساعدة عصابة الى في وجود تحالف أو ضد القوات المسلحة.  ممنوع 
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 Commands –األوامر  
 

/gang rank   تغنر رتبة أفراد العصابة /f   للتحدث مع أفراد العصابة 

/gang offlinekick   لطرد شخص وهو مغلق  /gc   للتحدث مع أفراد العصابة 

/gang online   لمعرفة األشخاص المفتوحة /gstash    إلعادة التسليح 

/gang Quit  للخروج من العصابة gbackup   لطلب الدعم من أفراد
    العصابة 

/gang stats    ي يخص
لمعرفة كل س 

 العصابة 

/bandana    لوضع شارة العصابة 

/gang rankname     لمعرفة اسامي الرتب أو
ها   تغينر

/claim   معينة  للسيطرة عىل منطقة
  أو أكنر  4  رتبة

/gang upgrade   لتصعيد لفل العصابة /reclaim   إلعادة السيطرة عىل منطقة 

/gang alliance   للتحالف مع عصابة أخرى /gsellcar    لبيع سيارة العصابة 

/endalliance    إلنهاء التحالف مع العصابة
 األخرى 

/gpark   إليقاف السيارة 

/gl   العالية  للتحدث مع الرتب
 العصابات االخرى 

/gfindcar   للبحث عن سيارات العصابة 

/managecrew 
create 

إلعادة سيارة العصابة اىل    grespawncars/ طاقم خاص باالدارة  
 مكانها 

/managecrew 
remove 

اء سيارة العصابة رتبة   gsellcar/ لحذف الطاقم      5لرس 
 أو أكنر 

/managecrew 
list  

لمعرفة اسامي الطاقم    
 الموجودين 

/lock    لغلق أو فتح سيارات
 العصابة 

/managecrew 
assign 

إلضافة شخص اىل العصابة    gang invite/ الضافة شخص الطاقم   
 5رانك +

/managecrew 
kick  

 لطرد شخص من العصابة   gang kick/ لطرد شخص من الطاقم 
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  المافيا  وقواننيقواعد  
 
 

نوع من العصابة التي تتحكم في العصابات األخرى وتسعى دائما الى بث الفوضى والرعب في   المافيا هي
  والحديد والمخدراتتقوم المافيا ببيع األسلحة  تقوم العصابات بتطبيق أوامرها وال تخالفها.  صفوف المواطنين.

االتصال   عليه يا وإذا أراد الخروج للعصابات إذا دخل شخص للمافيا يجب أن يجيد التصرف مع أعضاء الماف
 بالقائد. 

 
 

 قوانني
 . ساعد في سرقة البنك المافيا الم أو  ةممنوع سرق

 . من قائد العصابة من األموال المسروقة 30%يمكن للمافيا أخذ الى ما يصل 
 يمكن لعضو المافيا الهروب ان رفع عليه سالح ناري. 

 فقط للعصابات. يمكن للمافيا بيع األسلحة والمخدرات والحديد 
 التدخل لحل الخلفات بين العصبات والحكم عليهم. يمكن للمافيا  

 . عصابات بدون سببقتل أعضاء الممنوع 
 في أي وقت. دعم من العصابات الطلب   يمكن

 . حرب العصاباتالمشاركة أو المساعدة في  ممنوع 
 . تدخل في مشهد أو تفشلهاللمافيا  ل يمكن

 دون ارتداء الشارة. ممنوع القيام بأعمال المافيا ب
 ا. تستطيع المافيا افتكاكه  دأو الحدي ت أو المخدراحاول شخص بيع كمية من األسلحة   إذا
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 المنظمة  وقوانني قواعد
 
 لها سلطة مسؤول عليها وهيا مسؤول على نفسها.   وليسعلى حسابها الخاص  وتعملمنظمة هي خفية ال
 

 رشوط فتح منظمة 
o  واحد.المنظمة لها قائد   
o   5يجب أن يكون القائد مستوى+ 
o  مليار. 5تكوين المنظمة ب 
o  شراء خزانة صغيرةlocker  مليارات.    10ب 
o  شراء خزنة كبيرةstorage   مليارات.   20ب 

 

   والقواننيالقواعد 
 

 القائد. المنظمة هيئة نظامية ذات شخصية لها أهداف معينة يضعها  
 خاص من مختلف المجاالت )عصابة / شرطة / ضابط تحقيقات…(المنظمة هم مجموعة أش

 البنك. ساعد في سرقة المأو   ةممنوع على المنظمة سرق 
 ال يجب على المنظمة كشف أسماء أعضائها.  

 المنظمة عندها الحق التعامل مع المافيا. 
 المنظمة ال تتدخل في حرب العصابات. 

 ال يمكن للمنظمة التحالف مع منظمات أخرى.
بسبب انتمائه يتم حظره من المنظمة أما إذا كان القائد فتغلق   FBIفي حالة سجن عضو من المنظمة من قبل 

 المنظمة. 
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 الفصائل 
  الشرطة،  الصحة، هنالك عدة أنواع وهي:  للجميع. ومعروفهيا عبارة عن هيئة حكومية ذات هدف واضح 

 المأجورين، اإلرهاب وصنعي األسلحة الثقيلة.  تلة الق االعالم، الحكومة،  الجيش،  المخابرات، 

 الرتقية 
 أيام للمطالبة بالترقية.  10تحتاج الى 

  ايام 10تحتاج  1الى رتبه   0مثال من رتبه  
 ايام   10تحتاج    2الى  1رتبه  ومن

 ايام   10تحتاج    3الى  2من رتبه 
 6يتم اختيارهم من قبل القائد فقط وهو رتبه   5  ورتبه 4رتبه 
 . از اختباريجتقد تحتاج الى ا 1  رتبه  وهيرتبه اول  لتأخذ

 

   Terrorist– االرهاب 
هم مجموعة تقوم بأعمال إجرامية عنيفة يرتكبها أعضائها لها هدف ُمعلَن يتمثّل في إقامة دولة الممالك في سان  

  حسب الرتب ويضع يقرر من وهو الفريق  قائد  هو الترقية  على المسؤولفانتورس.   والسسانتوس  ولوسفارو 
 الفريق. خل  دا الشخص  عمل

 
 

 رشوط دخول كعضو 

 
o  ترشحه.   على قائداليجب أن يصادق 
o  سنة.  (30)ال يتجاوز سن الجندي الثالثين 
o  السالح. علىيجب أن يكون الجندي متدرب 
o   أو أكثر  12االعب مستوى  يجب أن يكون.  

 

 والقوانني القواعد 

o اإلرهاب هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بقائد . 
o  المسيطرة عليهافي المناطق هم اعلي سلطة في مدينة  اإلرهاب . 
o  سرقة البنكساعد في الماإلرهاب سرقت او  علىممنوع . 
o  وامره. أليمكن لهذه التنظيم قتل أي شخص ال يمتثل 
o  والعصاباتمن المافيا  يمكنهم طلب الدعم اإلرهاب . 
o  األسلحة.  ومعهادائما تكون مجموعات جاهز 
o  .اإلرهاب ال يخلع الشارة ابدا 
o  في حالة خطر.  يطلق النار عندما يكون اإلرهاب 
o  حرب العصابات ال يساعد في   اإلرهاب. 
o  اآلخرين.قواه ضد  استخدام ال يسئ  اإلرهاب 
o  مسيطر عليها. هو مسؤول عن حماية المناطق ال اإلرهاب 
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 ت الراديواشفر

 
 
 

 Commands –األوامر 

 

 faction/ طرد او ترقيه الشخص    إلضافة،  drag/ لسحب المجرم   

ال تستطيع مسك  صاعق الكهرباء ( 
 tazerسالح آخر وعليك أن تكتب / 

 مرة اخره الخفائه ( 
/tazer 

لتفتيش المجرم ( تستطيع   
تستطيع فعل ذلك بعد أن يرفع يداه 

 أو بعد تكبيله باألصفاد ( 
/frisk 

طرد شخص من    و أوضع  لتفقد، 
   الشعبة

/division    للتحث خارج نطاق الرول باىلي /f 

ي حوزة  
فقط الرتب  (المجرمألخذ ما ف 

العالية تسطيع فعل ذلك و يجب ان 
 ها( يكون هناك سبب لفعل

/take 

لعطاء التصاري    ح و نقل آخر األخبار   
وفقط الرتب العالية تستطيع  

 استخدام ذلك الكوماند  
/gov 

 badge/ الشارة    backup/ لطلب الدعم  

ي الراديو مع االفراد االخرى   
 
للتحدث ف

 من نفس القسم  
/r 

ي الراديو مع األفراد من   
 
للتحدث ف

 االقسام االخرى  
/d 

 m/ للتحدث عنر مكنر الصوت    div/ للتحدث مع افراد الشعبه فقط   

 gate/ لفتح الباب   
ي السيارة بعد   

 
لوضع المجرم ف
 تكبيله باألصفاد  

/detain 

هي النسبة المئوية اللتيتأخذها الدولة   
 كل ساعة  

/settax 

  افباألصدلتكبيل المجرم   
)تستطيع فعل ذلك بعد أن يرفع  

 يداه وصعقه بصاعق الكهرباء فقط(
/cuff 

 
 

 اإلحتالل  قوانني و قواعد 

 : قانونيا االحتالل  ليصبح الشروط هذه تكون  أن يجب
o   دقيقة.  15اعالم رئيس المنطقة قبل الهجوم ب 
o  مركز الشرطة  علىالهجومLSPD  دقيقة.  15عليه مدة  والسيطرةأوال 

 عيد تسليح نفسي أل للخزانةانا ذاهب   10-6 انا اريد الدعم  1-10
 أنا خارج الخدمة  10-7 انا في المقر 2-10
 انا عدت للخدمة  10-8 انا خاطف شخص  3-10
 احتاج سيارة  10-9 تلقيت الرسالة   4-10
 انا ذاهب خارج المدينة  10-10 حتاج للدعم ال أ 5-10
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o  مركز التحقيقات  علىالهجومFBI  دقيقة.   15عليه مدة  والسيطرةثانيا 
o  قاعدة الجيش  علىالهجومARMY  دقيقة.  15عليه مدة  والسيطرة ثالثا 
o  األبيض  البيت  علىالهجومWhiteHouse  دقيقة.  60عليه مدة  والسيطرةرابعا 
o  ال يمكنه العودة  االحتاللالذي يموت في الحرب في . 
o  كما يمكنهم طلب الدعم من عند أي   االحتاللا ميمكنه  نيذال  انالوحيد والحكومة هما اإلرهاب

 شخص. 
 

 المخالفات قوانني 

 مخالفات يتم طرده.  3مخالفة تنجر عنها نزول في الرتبة. إذا تحصل االعب على كل 
o مرات3  مالبس بدون شارة ارتداء . 
o بعنف ومعاملته  المواطن سب . 
o حرب حالة في  للدعم  االستجابة عدم . 
o من قائمة المطلوبين للعدالة.المجرم  ازالة 
o ئي  صاعق الكهربابال األخرين  ضربtazer  سبببدون . 
o مباستخدا طلب الدعمي شخص  اي backup/ بدون سبب . 
o منك على األ الرتبة  احترام عدم . 

 
 

 

 Hitman - قاتل مأجور

يجب   هي مجموعة من القاتلين المأجورين تقوم بمهمة تنفيذ عقود جرائم القتل أو الخطف مقابل مبلغ مالي مهم. 
  عندها يتم حظره. وسجنه FBIهويتهم حتى ال يتم القبض عليهم إذا أمسكه   وإخفاءعلى القتلة البقاء متخفيين 
 قائد و هو من يقرر و يضع الرتب حسب عمل الشخص داخل الفريق. الالمسؤول على الترقية هو 

 
 من طرف أي العبكيفية كتابة عقد 

بين قتل    االختيارعلى شخص معين حيث يستطيع الالعب    والالعبفي صفقة بين القاتل    contractيتمثل العقد    
بعض المعلومات    وإعطائهبعد التحدث مع القاتل    وذلكللحريف    وتسليمه  اختطافهأخذ معلومات منه أو    الشخص أو 

المبلغ المالي حسب الطلب حيث تكون من    يقوم بها ويختلف التي يريده أن   والطريقةعلى الشخص الذي يريد قتله  
األقل إلى  $  50،000 البقية  ويأخذالمال    من  25المنظمة ٪$ حيث تأخذ  3،000،000على  عند قتل    .القاتل 

أو في أي    البنك المخبئة في  موال  اال  باستثناء)  الى من طالب بقتله   الشخص سيتم تحويل كل األموال الموجودة لديه
 (.مكان أخر

contract id money  reason/   

 
id:  في اللعبة رقم االعب الذي يريد قتله 

money:   المال الذي يقدمه 
reason:   السبب 

 



 
 

28 
 

 
 القيام بالعقد  مراحل

o  لرؤية العقود الموجودة نستعملcontracts/. 
o  )لصنع هوية مزيفية )اجباريpassport/ . 
o   لقبول العقدtakehit/ . 
o  ألخذ المعلومات التي تحتاج اليها. الذهاب لصاحب العقد 
o  حسب العقد(   وذلكالقيام بمهمته )قتل أو خطف 

 
 في حال عدم التقيد باإلجراءات سيتعرض الالعب للعقاب 

 

 القاتل المأجور قواعد 

o 10  أشخاص فقط يتم ضمهم للفريق 
o  من قبل رئيس المنظمة  اختيارهماألعضاء يتم 
o أو سوف تطرد  جب أن يكتشف االعبين هويتك أو هوية القائدال ي 
o مفي قبل التعامل مع أي شخص باستخدايجب عليك التخ /passeport 
o  .يجب تنفيذ العملية بسرعة واالختفاء قبل اكتشافك 
o  ال يمكن ألي شخص التعرف أو التعامل مع القتلى المؤجرين الى باستخدام/contract 
o  الفصيل.ال يمكن طلب المساعدة من أفراد خارج    
o   الموجودة بالترتيب  واإلجراءاتفي حالة قبول مهمة يجب تتبع التسلسل 
o   ال يخاف على حياته 

 

 Commands –األوامر 

لرؤية المعلومات  
الشخصية عىل  

 شخص 
/profile 

لتغينر شعار المنظمة )اال  
ها(   القائد يستطيع تغينر

fmotd / 

 passport/ لصنع هوية مزيفة 
للتحدث خارج نطاق  

   الشخصية
/f 

ي راديو المنظمة  plantbomb/ لزرع لغم 
 
 r/ للتحدث ف

 hm/ مكنر الصوت  detonate/ لتفجنر اللغم 

  وال فحال زرع اللغم 
ه يمكنك   تريد تفجنر

 تفكيكه 
/pickupbomb  إلعطاء شارة مزيفة /showbadge 

 quitfaction/ للخروج من المنظمة  hfind/ لرؤية مكان شخص 

الستعمال صاعق  
 الكهرباء 

/tazer 
لرؤية أعضاء المنظمة )اال  

 رؤيتها( عيستطيالقائد 
/froster 
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  ويتملتقييد شخص 
 ذلك اال بعد صعقه 

/cuff 
رات اىل مكانهم  ا السي ةدا عإل 

 )إال القائد يستطيع اعادتها(
/frespawncars 

لتضع الشخص  
ي سيارة 

 المكبل ف 
/detain 

عقود القتل  لكي ترى  
 الموجودة 

/contracts 

سحب المجرم  
ي مساره  وتحكم
 ف 

/drag 
 takehit/ لقبول عقد قتل 

 denyhit/ لرفض عقد القتل 

 
 

 

 irbossA  -صانعي األسلحة 

 . كلهم مسؤولين في السيرفرمن فريق  ويتكونهو المسؤول األول على األسلحة الثقيلة في كامل البالد 
 

 قوانني  

o  من ال عضو اي خطف أو اجبار   أي شخصممنوع على airboss  .على القيام بأي شيء 

o   كل األسلحة التي تملكها هي مرخص فيها وال يمكن للقوات المسلحة القبض عليها بسبب امتلكها أو
 . rpg كانحتى لو استعمالها ألي سالح 

o .ال يمكن ألحد إقامة عداوة أو تحالف معها 
o  ومهامها هاالتدخل في قرارات ال يمكن ألي شخص. 
o خطر حالة  في ىممنوع قتل اي شخص ال. 

o الشرطة في حالة بيع السالح في   ىالة  سلحلأل  هاممنوع على اي شخص التدخل او افساد مشهد بيع
 للعموم.  مدينة لوس سانتوس 

o  كان الشخص يعنيها( إذاممنوع التدخل في مشهد )اال . 
o  حرب العصاباتفي   المشاركممنوع . 
o مثل الثقيلة  ة سلحاأل ع بيع ممنوRPG قائد الفصيل أو العصابة. لشخص عادي يباع فقط ل 
o ممنوع سرقة بنك او المساعدة في سرقة بنك. 
o   كانت بينهم عداوة إذاممنوع خطف اي شخص اال. 
o ممنوع بيع سالح في مدينة لوس سانتوس اال للرئيس او قائد الجيش. 

 

 

  LSPD- الرشطة
 

يصبح ضابط شرطة يجب ان    ومندور كبير  ولهاهي الحكومة التي تحمي البالد من الخارجين عن القانون 
 .ليس من السهل أن تكون شرطي الموهوب، يكون لديه ثيمات الضابط 

 

 متطلبات 
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 :يرجى التأكد من قراءة جميع المتطلبات قبل التقديم

 .عاًما 35عاًما على األقل ولم تبلغ   21يجب أن يكون عمرك  •

 .القيادة والطيران والقوارب التراخيص؛ يجب أن تمتلك جميع   •

على األقل. ))يجب أن يكون   أشهر 8يجب أن تكون قد عشت داخل والية سان أندرياس لمدة   •

 +(( 3المستوى  

  يجب أن يكون لديك سجل جنائي نظيف الئق •

  ام قبل التقديم أي 3يجب أال تكون قد ارتكبت أي جرائم أو تم القبض عليك في غضون  •

 ((بدون استثناءات الرئيسي، يمكنك التقديم فقط على حسابك  البديل، ال يمكنك االنضمام إلى حسابك )) •

 

  والقواننيالقواعد 

o  ضابط الشرطة ال يخلع الشارة ابدا 

o  بدون سبب  أحدالنار او يقتل اي  قال يطلضابط الشرطة 

o  األسلحة   ومعهضابط الشرطة دائما يكون جاهز 

o  الشرطة دائما يستجيب للدعم ضابط 

o ضابط الشرطة ال يسئ استخدام قواه ضد اآلخرين 

o  ضابط الشرطة يلتزم بوضع مالبس رجال الشرطة على حسب رتبته 

o  وقواهالضابط لديه قوانين صارمة في استخدام السالح  

o   ابد اال في حاله انه بداء االطالق عليك  أحدال تطلق النار على 

o  لم يستجيب تستطيع استخدام صاعق    وانبرفع يداه  وامره يجب تحذير المطلوب للعدالة

 الكهرباء 

o   ال تركن سيارة الشرطة فوق المطلوب للعدالة إلعاقته بل يجب عليك ان تالحقه او تطلق النار

 االطارات فقط وليس المجرم على

o صاعق   وتحضرالدعم  وطلبالهرب فعليك بمالحقته   وحاول وب للعدالة ان لم يستجيب المطل

 الكهرباء 

o ال تساعد عصابة في القتل او السرقة او حرب العصابات  

o  ال تنحاز لطرف واحد 

o  ال تساعد العصابات أو تدخل الترف القاء القبض على المطلوب للعدالة 

o  احترام األعلى منك في الرتبة 

o   لم يكون معمول لهال تشحن اي احد قضيه ان cuff  المتبادل او تم قتله بسبب طالقات النار  

(( me taking his DNA/ )) حمضه النووي تأخذولكن قبل شحنه و هو مصاب يجب ان  

 ا تشحنهها  و بعد

 كيف تتعامل مع المطلوب للعدالة 

  إذا كان يخترق القانون أو مطلوب للعدالة يجب ان تالحقه •

جة يجب ان تأمره بالتوقف بجانب الطريق و يطفئ محرك السيارة و  كان يقود سيارة او درا إذا •

 مرفوعة يخرج من السيارة و يداه 

 لألعلىإذا كان على قدمه فأمره برفع يداه  •
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 منه رفع يداه  واطلبكان لديه سالح أمره بإلقاء السالح فورا  إذا •

 لقسم الشرطة  تأخذهوسيارة الشرطة  وتركبإذا قام بإلقاء السالح ورفع يداه عليك ان تقيده  •

 الفرار تقوم باستخدام الصاعق ضده  يستجيب وحاول  إذا لم •

تستطيع ان تستخدم   فقط(هذه الحالة   عليك )في  أطلق إذا استخدام أي نوع من انواع االسلحة ضدك و  •

 اجل الدفاع عن نفسك او القاء القبض عليه  عليه منالنار  إلطالقسالحك 

 النداء  وتلبيجب عليك الذهاب فورا إذا طلبت االقسام االخرى الدعم ي •

 نجوم يجب ان تتبع نفس االسلوب معهم جميعا 6مطلوب بنجمة واحدة مثل المطلوب ب   •

في   وتخرجواهناك حرب عصابات يجب أن تتجمع مع باقي أفراد الشرطة عند قسم الشرطة  إذا •

 مجموعات إليقاف حرب العصابات 

األطباء في   وقسممن االقسام االخرى مهما حدث اال قسم المذيعين   أحدال تطلق النار او تقتل اي  •

 حالة انهم مطلوبين للعدالة فقط 

 ات الراديوشفر

 

 

  رموز الحالة

  باإلنجليزيالكود  وتكتبتكتب على الراديو   

 الراديو تعطل ))تحطم اللعبة(( 0الرمز  •

 المدينة احوال  وتفقدالعمل الروتيني  1كود  •

 ال يوجد ضوء او صفارات االنذار  -عاجل  2كود  •

 استخدم األضواء وصفارات اإلنذار 3كود  •

 الشعب

شعب و لتدخل شعبه    5و يكون لكل شعبه عمل تقوم به و تنقسم الى   الفصيلفي  الداخلية  األقسام هي   الشعبة
 او اكثر   1ان تكون رتبه   يجب

  Training & Recruitment [T&R] والتجنيد شعبة التمرين 
  الشبعةهذه الشعبة أفرادها يعملون على تمرين و تجنيد من يريد ان يكون ضابط شرطة و لتكون جزء من هذه 

 لمعلومات الكافية  يجب عليك معرفة القوانين و القواعد جيدا و عملهم شاق فهم يساعدون المستجدين و يعطيهم ا

 عيد تسليح نفسي أل للخزانةانا ذاهب   10-6 انا اريد الدعم  1-10
انا ذاهب الى المطلوب للعدالة    2-10

 للقبض عليه 

 خارج الخدمة أنا  7-10

الى قسم   وعائدانا قبضت عليه   3-10

 الشرطة 

 انا عدت للخدمة  8-10

شرطة لنقل المطلوب   احتاج سيارة 10-9 تلقيت الرسالة   4-10
 للعدالة 

 انا ذاهب خارج المدينة  10-10 حتاج للدعم ال أ 5-10
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  Internal Affairs [I.A] الشؤون الداخلية

هذه الشعبه خاصة بالعقاب و الشكاوى التي تاتي ضد رجال الشرطة و لهم الحق ان يقوم بطردك من القسم او  
 ياخذو من الشارة و يعطوك شارة قديمة اذا خالفت القوانين 

 
S.W.A.T (Special Weapons And Tactics) 

وهي شعبه قوات التدخل السريع و هذه الشعبة خاصة تقوم بالعمليات الخاصة دائما يخرجون في مجموعات و  
هم فقط لهم الحق ان يضعون مالبس قوات التدخل السريع و يركبون سيارات قوات التدخل السريع دائما يكونا  

 زين للدعم في أي وقت جاهزين في اي وقت و يتم استخدام هذه القوات في الحاالت الصعبة و جاه
 

N.T (Normal Traffic) 
هذه الشعبة هي التي تقوم بالدوريات و دائما تتكون الوردية من اثنين هم الذين يتجولون حول المدينة ليتفقد  

أحوال المدينة و تفقد الحركة المرورية و إعطاء المخالفات و منتشرين في المدينة وجاهزين للدعم في اي وقت  
 T&R I.Aالشعب االخرى مثل  و جاهزين لدعم 

 
 High Command  [H.C] القيادة العليا

 شعبه خاصه بقائد القسم و مساعديه  

 

 Commands –األوامر 

 faction/ او ترقيه شخص  طرد  إلضافة  deploycade/ لوضع حاجز   

 destroycade/ لتدمنر الحاجز   
الشخص من   طرد  وا  وضع لتفقد   

 الشعبة 
/division 

 f/ الشخصية خارج نطاق  ث للتحد  revokedl/ لسحب الرخص   

 div/ فقط  الشعبة للتحدث مع افراد   badge/ الشارة  

لوضع السلك الشائك عىل   
 السيارات  إطار األرض لقطع 

/deploy 
ي الراديو مع االفراد االخرى   

للتحدث ف 
 من نفس القسم 

/r 

 undeploy/ لتدمنر السلك الشائك  
ي  

 
الراديو مع األفراد من  للتحدث ف

 االقسام االخرى
/d 

 m/ للتحدث عنر مكنر الصوت   undeployall/ لتدمنر الكل مره واحدة   

 vcheck/ صاحبها  ومن لتفقد السيارة   
لوضع القضايا عىل من يخالف القان  

 6حد اقىص  
/su 

 locker/ إلعادة التسليح من الخزينة   vfrisk/ السيارات لتفتيش  

 vmdc/ لتفقد سيارات شخص معير    
  وتفقد للدخول عىل الكمبيوتر   

 ومعرفة مكان اللحاق بالمجرمير  
/mdc 

 vticket/ لوضع مخالفة عىل السيارة  
ي السيارة بعد تكبيله   

لوضع المجرم ف 
 باألصفاد 

/detain 
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 tow/ لجر السيارة  

ي السجن  
 
 )تستطيعلوضع المجرم ف
الىلي داخل   النجمةفعل ذلك من 

طة   فقط( جراج قسم الرس 
/arrest 

 wanted/ لمعرفة المطلوبير  للعدالة   untow/ للتوقف عن جر السيارة   

 dmvrelease/ لإلفراج عن السيارة  

 )تستطيع لتكبيل المجرم باألصفاد  
فعل ذلك بعد أن يرفع يداه وصعقه  

 فقط( بصاعق الكهرباء  
/cuff 

 drag/ لسحب المجرم    searchcar/ للبحث داخل السيارة   

لتفقد سيارات النقل ماذا   
 تحمل 

/checktruck 

تستطيع مسك  )ال صاعق الكهرباء  
 /tazerسالح آخر وعليك أن تكتب 

 إلخفائه( مرة اخره 
/tazer 

 backup/ الدعم لطلب   

فعل ذلك )تستطيع  لتفتيش المجرم  
بعد أن يرفع يداه أو بعد تكبيله  

 باألصفاد( 
/frisk 

  إلنتاج لقتل الزرع المزروع  
 المخدرات

/seizeplant 

ي حوزة المجرم  
  )فقطألخذ ما ف 

فعل ذلك   عتستطيالرتب العالية 
ان يكون هناك سبب لفعل   ويجب
 ذلك( 

/take 

ف الزم رتبه   ألخذ     او   4الن 
 اعىل 

/Claim 

ي لعطاء مخالفة لمن يكرس القانون   
 وف 

$ فقط ثمن  250الغالب تضع  
 المخالفة( 

/ticket 

لمعرفة هو تحت تأثنر     
 المخدرات ام ال

/bloodtest 

آخر األخبار  ونقللعطاء التصاري    ح  
وفقط الرتب العالية تستطيع  

 الكوماند( استخدام ذلك 
/gov 

 frespawncars/ سيارات اىل مكانها   إلعادة 

 gate/ لفتح البابا  

  وواجباته لتقول له حقوقه  
ية ب  اإلنجلنر 

/mir 

 

 القضايا 

ضع  و يمكن  ال. حد أقصى ( كنجوم) 6هي   القضايا هي التي تقوم بوضعها على المجرم قبل إلقاء القبض عليه 
 يلي: تقوم بوضع القضية كما   .قضايا بدون سبب اطالقا 

su  PlayerID  ChargeText/   

PlayerID   رقم االعب : 
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ChargeText  وهيا واحدة من بين:  فقط باإلنجليزيتكتب : القضية 
o Failure to Comply  رفض الطاعة عندما طلب منه إيقاف السيارة أو رفع يداه 

o Carry drugs  في حاله انه يحمل مخدرات 

o Murder     في حاله انه قام بقتل احد 

o Attempted Murder     في حاله انه حاول ان يقتل احد 

o Carry illegal weapons   في حاله انه يحمل سالح غير قانوني 

o Kidnapping   في حاله انه خطف أحد 

o Grand theft auto   في حاله انه حاول او سرق سيارة او اي شئ من احدا ما 

o Reckless Driving    و لكن تكون قضية في حاله انه   250تكوت مخالفة ب    )هذهالقيادة بتهور

 أخرى(مطلوب بسبب قضايا  

o Gang Affiliation    في حالة انه تم القبض عليه في حرب العصابات 

o Assault      باليد او بسالح خشبي مثل المضرب  ضرب أحدهم في حاله 

o Vehicle Assault      في حالة ان يصدم احدهم بالسيارة 

o Trespassing     مرات و لم يستجيب 3 المنطقةفي حاله طلب االبتعاد عن 

o Verbal Assault      سب و قصف 

o Bribed man     رجل مرتشي 

o Fake Call 911    في حاله اي يعطي احدهم بالغ كاذب 

o Lie On Law   في حاله انه يقوم بالكذب 

o aiding and abetting مساعدة مجرم 

 

 كيف تدخل المطلوب للعدالة إىل السجن 

 tazer/   ضرب المجرم بالصاعق .1

  cuff/وضع األصداف  .2

 drag/أخذه الى المكان الذي تريده   .3

  detain/ وضعه في السيارة .4

  eject/إخراجه من السيارة .5

  frisk/ لى القيام بذلكطلب هويته إذا رفض يمكنك إجباره ع .6

7. bloodtest /  ، إذا كان لديه مخدرات ويتأثر بهاtake drugs /   

 /  licenses takeأخذ تراخيص استخدم  ت القيادة،إذا كان متهوًرا في   .8

  arrest/لوضعه في السجن   .9

 طية التي سوف يأخذها المجرم.ال يمكن للشرطي تحديد مدة السجن أو الخ مالحظة: 

 الرتقية 

 ايام من يوم الفشل  5فشلت تعيد االختبار بعد  وإذاتحتاج ان تجتاز اختبار  1رتبه   وهياول رتبه  لتأخذ
  ورموز الراديو شحن المجرم   وكيفيةالتعامل معه  وكيفيةاالمساك بالمجرم   كيفيةيكون عملي عن  واالختبار
 . يكون عملي وليس نظريا االختبار
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 المالبس 

 انزلك من الرتبة أو طردك.  تنبيهك،كل رتبة لديها مالبس وال يمكن استخدام مالبس رتبة أخرى يتم  
 

    
 3حتى رتبه  1من رتبه  3حتى رتبه  1من رتبه  3حتى رتبه  1من رتبه  0رتبه 

    
 4رتبه مالبس  3حتى رتبه  1من رتبه  3حتى رتبه  1من رتبه  3حتى رتبه  1من رتبه 
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مالبس القوات الخاصة   6مالبس رتبه  5مالبس رتبه 

 فقط 
 البنت لجميع الرتب 

 

 نني الرشطة ا قو

و معاقبتك ولكن إن فعلتها مجددا يتم   وتحذيركتنبيهك  القوة يتم إساءة استخدامفي حالة مخالفة القوانين او 
 او كالهما  ونصف ساعةوضعك في الحبس ل  نهائيا اوطردك من القسم  

 رتبتك غير مالبس رتبة  تلبس  •

  ثالث مرات  تنسى الشارة •

 su/ فيتشحن قضية خطأ  •

  سب المواطن ومعاملته بعنف •

 d/  أو pr/في الراديو رسائل مزعجةبعث  •

   عدم االستجابة للدعم •

  مجرم من قائمة المطلوبين للعدالة  ازالة •

  بالصاعق الكهربائي بدون سبب  ضرب •

  بدون سببيطلب الدعم اي شخص  •

  عدم احترام الرتبة االعلى منك •

 مالبس الشرطة أو خارج الخدمة  بدون الشارةتلبس  •

 MetaGamingالمجرم أو شحن القضايا بدون أخذ بطاقة الهوية   قراءة اسم •

 
 . من الخدمة تنبيهات يتم طرده  3في النزول في الرتبة. إذا تحصل االعب على تتسبب  مخالفةكل 
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  News- الصحافة
. يمكنه استدعاء أي شخص للتحدث  news/يهتم هذا الفصيل بنقل أخر األخبار في المدينة واذاعها على الهواء 

في حاله   أثناء نقله لألخبارمعه حسب البرمجة التي يضبطها القائد. يلعب هذا الفصيل دورا هاما خاصة  

 في الديسكرد. ونشرهر يتصواليمكنها أيضا . خطف او سرقه بنك

 
 الصحافة قوانني 

o تستطيع خطف الصحفي لطلب فدية 

o يمكن للصحافة بث االعالنات 

o  بالتنسيق مع   مصارعه( \سباق جري  \غنى  \)رقص يمكن للصحافة إقامة الحفالت

 50بقيمة  وتسند له جائزة ماليةدفعه   الذييتم تعويضه عن المال    الشرطة والصحة.

 .ألف دوالر

o  .يمكن إقامة حفل واحد فقط في كل ليلة 

o  قراءتهاأي شخص  وبإمكانواضح بالعربية الكتابة اليجب.  

o مكن للشرطة سجنه.او القتل ي  السرقةمثل   ةارتكب جريم  إذا  الصحافي 

o  اإلشارةيضع ان يكون خارج الخدمة يمنع 

o  ال يلبس الزي الرسمي للصحافة. او ال يضع الشارة ان يكون في الخدمة يمنع 

o يشارك فيه مثال في مشهد قتال الشرطة ضد   وأتدخل في مشهد الالصحفي  على يمنع

تدخل مع طرف معين ويقاتل فقط يصور المشهد الالعصابات الصحفي ممنوع 

 . وينشره في االخبار

o  األخبار في/news  و/live  يمكن التحدث خارجها. والهما في نطاق الشخصية 

o  احترام الرتب االعلى منكيجب. 

o  العمل.القتل أثناء الصحفي يمنع على  

o  .يمنع كتابة نص غر مفهوم أو إعادة كتابة نفس النص عدت مرات  

o ال يمكن استعمال األحرف الخاصة في بث األخبار 

o   ممنوع قول الكالم البذيء في األخبار. في حالة ضيف على الصحفي انهاء المقابلة

 واالعتذار في األخبار.

  

  Department Fire and Medical- واإلسعاف فرقة االصفاء 

نفسه للخطر في  ويعرض المدينةالطبيب هو من اهم االقسام حيث انه يقوم بإنقاذ المصابين في 

 انقاذ المصابين والمرضى. وسط النيران من اجل ان  
 

 : والقواننيالقواعد 
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o  الطبيب دائما يضع الشارة 

o  إلنقاذ المصابين ءشيالطبيب يفعل أي 

o   من باقي االقسام  أحديقتل اي  وال يضربالطبيب ال 

o  حرب العصبات نفسه خارجعن   ويدافعالطبيب يستطيع أن يتسلح 

o  المصابين إلنقاذ باإلسعافحرب العصبات ان يدخل  ويستطيعالطبيب يخاطر بحياته 

o الطبيب ال يدافع عن المطلوب للعدالة ولكن يستطيع انقاذه 

o 4الطبيب يستطيع أن يتسلح للدفاع عن النفس 

o  الدعم من باقي االقسام  وطلبالطبيب يلجأ دائما لطلب المساعدة 

o  الطبيب يجب ان يحترم الرتب االعلى 

o  اإلطفاء( شعبة  )ماعداالطبيب يلتزم بمالبس الطبيب فقط 

o  كان مطلوب للعدالة تستطيع باقي االقسام القبض عليه  إذاالطبيب 

o ائد يمكن للطبيب مخالفة أمر الشرطة إذا كان ذلك أمر من الق 

o  المسعف هو من يحدد األولوية لمن سينقذ حسب الحالة 

 

و معاقبتك ولكن إن فعلتها   وتحذيركتنبيهك   القوة يتم إساءة استخدامفي حالة مخالفة القوانين او 

 او كالهما  ونصفلساعه  السجنوضعك في  نهائيا اومجددا يتم طردك من القسم 

 
 ات الراديوشفر

 

 

  رموز الحالة

  باإلنجليزيالكود  وتكتبتكتب على الراديو   

 الراديو تعطل ))تحطم اللعبة(( 0الرمز  •

 المدينة احوال  وتفقدالعمل الروتيني  1كود  •

 ال يوجد ضوء او صفارات االنذار  -عاجل  2كود  •

 استخدم األضواء وصفارات اإلنذار 3كود  •

 

 عيد تسليح نفسي أل للخزانةانا ذاهب   10-6 انا اريد الدعم  1-10
 أنا خارج الخدمة  10-7 انا ذاهب الى مصاب  2-10

نا مع مصاب في سيارة  أ 3-10

 اإلسعاف وذاهب للمستشفى 

 انا عدت للخدمة  8-10

 احتاج سيارة إسعاف لنقل المصاب  10-9 تلقيت الرسالة   4-10
 المدينة انا ذاهب خارج  10-10 حتاج للدعم ال أ 5-10
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 الشعب

.  شعب 5الى  وتنقسملكل شعبه عمل تقوم به  ويكون الفصيلفي  الداخلية األقساملشعبه هي ا

وضعه من  ويتم 4كل شعبه لها مسئول رتبه  .أكثراو  1شعبه يجب ان تكون رتبه  ألي لتدخل

 .6قبل قائد القسم اللي هو رتبه 

 
  Training & Recruitment [T&R]والتجنيد شعبة التمرين 

هذه الشعبة أفرادها يعملون على تمرين وتجنيد من يريد ان يكون . والتجنيدهي شعبة التمرين  

شاق فهم  وعملهمجيدا  والقواعديجب عليك معرفة القوانين  الشبعةجزء من هذه  طبيب ولتكون

 .المعلومات الكافية ويعطيهميساعدون المستجدين 

 
 Special Rescue Team  [S.R.T] وحدات الخاصة باإلنقاذ

ان يستخدموا أي مركبة إلنقاذ   الحريةشعبه إلنقاذ المصابين لهم  وأفضلشعبه  أسرعهي 

تنجح في  وانشاحنة اطفاء الحريق ولتدخل تلك الشعبة عليك التمرين جيدا  ماعداالمصاب 

شخص ينقذ وهم فقط لهم الحق في  أسرعاختبارات القيادة ألنك تقود جميع المركبات وتكون 

 . والمروحياتاستعمال القوارب 
 

  Internal Affairs [I.A]الشؤون الداخلية 

الحق ان يقوم بطردك  ولهمضد رجال العمالء  تأتيالتي  والشكاوىخاصة بالعقاب  الشعبةهذه 

 .خالفت القوانين إذاشارة قديمة  ويعطوكمن الشارة  اأخذويمن القسم او 

 
 Fire Department  [F.D] اإلطفاءوحدات 

استعداد لتلقي بالغات   وعلىهي شعبة رجال اإلطفاء وهم دائما يضعون المالبس الخاصة بهم 

 .لهم الحق فقط في قيادة شاحنة اطفاء الحرائق وهمعن الحرائق 
 

 High Command  [H.C] القيادة العليا

 ومساعديه خاصه بالقائد 
 Commands –األوامر 

 faction/ الضافه و طرد او ترقيه الشخص  getpt/ للموافقة عىل طلب المصاب 

 movept/ تحريك المصاب 
لتفقد و وضع و طرد الشخص من  

 الشعبه 
/division 

لوضع المصاب داخل سيارة  
 اإلسعاف

/loadpt  للتحث خارج نطاق الرول بالي /f 

  )تستطيعلتوصيله إىل المستشف  
ي عند  

فعل ذلك عن النجمة الت 
 )  المستشف 

/deliverpt 
ي الراديو مع االفراد  

للتحدث ف 
 االخرى من نفس القسم 

/r 
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 وكم  أنقذوا لتفقد االطباء كم مصاب 
يعملون ام  وهل وافقوا عليها   مكالمة

 ال
/fmdc  للتحدث العضاء الشعبه /div 

عىل المصاب   )تعمللعالج الجروح 
 فقط( 

/triage 
ي الراديو مع األفراد من  

للتحدث ف 
 االقسام االخرى

/d 

 m/ للتحدث عنر مكنر الصوت  badge/ الشارة

 backup/ طلب الدعم 
عالج أي   )تستطيع لعالج الدم 

 المصاب( شخص وال تعمل عىل 
/heal 

اعاده سيارات القسم اىل مكانها  
 االصىلي 

/frespawncars  ألخذ المعدات من الخزينة /locker 

 listpt/ لتفقد قائمة المصابير   fmotd/ لتغينر الرسالة الرئيسية للقسم 

 
 الرتقية 

ايام من  5فشلت تعيد االختبار بعد  وإذاتحتاج ان تجتاز اختبار  1رتبه  وهياول رتبه  لتأخذ

 والقيادة والمعالجةانقاذ شخص بطريقه مثاليه  كيفيةيكون عملي عن  واالختبار. يوم الفشل

 .يكون عملي وليس نظري الشفرات اختبار. باحتراف والراديو

 
 مالبس ال

 

    
 6و 5رتبه  4رتبه 3و 2رتبه  1و  0رتبه 



 
 

41 
 

    
رجال   1مجموعه 

 االطفاء 
رجال   2مجموعه 

 االطفاء 
رجال   3مجموعه 

 االطفاء 
 البنت لجميع الرتب 

 

 

 FBI  -  العميل الخفي وقواعد قوانني 

متخفي إللقاء القبض على يكون دائما  في الرتبة. الشرطة ولكن اعلى هو مثلالعميل الخفي 

تكون فرد من هذا القسم يجب عليك ان تدخل قسم الشرطة اوال لتنال خبره  ولكيالمجرمين 

و يستعمل  . يمكن للعميل القيام بكل ما يمكن للشرط القيام بهفأكثرعلى االقل   2رتبه  وتكون

 . في الراديونفس الشفرات 

 
 متطلبات 

 المتطلبات قبل التقديم:يرجى التأكد من قراءة جميع 

o  عاًما.  35عاًما على األقل ولم تبلغ  21يجب أن يكون عمرك 

o  القيادة والطيران والقوارب.  :التراخيصيجب أن تمتلك جميع 

o  سنوات على األقل. ))يجب  4يجب أن تكون قد عشت داخل والية سان أندرياس لمدة

 +(( 4أن يكون المستوى 

o  جليزيةالعربية والكتابة باإلن التواصل باللغةيجب أن تكون قادًرا على. 

o  أيام قبل   5يجب أال تكون قد ارتكبت أي جرائم أو تم القبض عليك في غضون

 التقديم. ))سيتم إجراء فحص الخلفية بدقة((

o  والحد األدنى من ))الحد  القانون،من اإللزامي أن يكون لديك تاريخ سابق في تطبيق

 (رطة(الشفي  2األدنى من الرتبة 
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o  الرئيسي،يمكنك التقديم فقط على حسابك  البديل،))ال يمكنك االنضمام إلى حسابك 

 بدون استثناءات.(( 
 وقواعد قوانني 

  الطردوذلك للسجن  يقودكوسول ؤمخالفات القوانين معنى ذلك غير مس

o  يعلم من هو أحدالعميل دائما متخفي وال 

o  ليكون متخفي العميل يستطيع ان يغير اسمه في أي وقت 

o  في لحظة القبض او االمساك بالمجرم   ويلبسهاكان متخفي  إذا الشارةالعميل ال يلبس

 او الترف او الرول بالي 

o العميل ال يعمل ضد الشرطة بل يعمل مع الشرطة 

o بدون سبب  أحدالنار او يقتل اي  قالعميل ال يطل 

o  األسلحة ومعهالعميل دائما يكون جاهز 

o يستجيب للدعم العميل دائما 

o يسئ استخدام قواه ضد اآلخرين العميل ال 

o بوضع مالبس رجال الشرطة على حسب رتبته العميل يلتزم 

o  العميل لديه قوانين صارمة في استخدام السالح وقواه 

o  ابد اال في حاله انه بداء االطالق عليك  أحدال تطلق النار على 

o  لم يستجيب تستطيع استخدام  وانبرفع يداه  وامرهيجب تحذير المطلوب للعدالة

 صاعق الكهرباء

o  ال تركن سيارة الشرطة فوق المطلوب للعدالة إلعاقته بل يجب عليك ان تالحقه او

 تطلق النار على االطارات فقط وليس المجرم

o  وتحضرالدعم  طلبوالهرب فعليك بمالحقته  وحاولان لم يستجيب المطلوب للعدالة  

 صاعق الكهرباء

o   ال تساعد عصابة في القتل او السرقة او حرب العصابات 

o ال تنحاز لطرف واحد 

o  ال تساعد العصابات أو تدخل الترف القاء القبض على المطلوب للعدالة 

o  احترام األعلى منك في الرتبة 

o  قضية ولم يوضع له األصداف أحدال تشحن اي cuff ات النار  او تم قتله بسبب طلق

 me taking hisمصاب يجب ان تاخذ حمضه النووي  وهوولكن قبل شحنه المتبادلة 

DNA/ تشحنه ثم. 

o  أو أكثر 3للتخفي يجب اسمال مستوى 

o حرب العصابات المشاركة في سمح لها بي 

o مكنهم القبض على المطلوبين للعدالة في المستشفىي 
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 كيف تتعامل مع المطلوب للعدالة 

 إذا كان يخترق القانون أو مطلوب للعدالة يجب ان تالحقه   .1

محرك   ويطفئكان يقود سيارة او دراجة يجب ان تأمره بالتوقف بجانب الطريق  إذا .2

 مرفوعة  ويداه من السيارة  ويخرجالسيارة 

 لألعلى إذا كان على قدمه فأمره برفع يداه  .3

 منه رفع يداه واطلبكان لديه سالح أمره بإلقاء السالح فورا  إذا .4

لقسم  وتأخذهسيارة الشرطة  وتركبإذا قام بإلقاء السالح ورفع يداه عليك ان تقيده  .5

 الشرطة 

 الفرار تقوم باستخدام الصاعق ضده  يستجيب وحاول إذا لم .6

 فقط(الة  هذه الح عليك )في  وأطلقإذا استخدام أي نوع من انواع االسلحة ضدك  .7

اجل الدفاع عن نفسك او القاء  عليه منالنار  إلطالقتستطيع ان تستخدم سالحك 

 القبض عليه 

 النداء وتلبيإذا طلبت االقسام االخرى الدعم يجب عليك الذهاب فورا  .8

نجوم يجب ان تتبع نفس االسلوب معهم  6مطلوب بنجمة واحدة مثل المطلوب ب  .9

 جميعا 

هناك حرب عصابات يجب أن تتجمع مع باقي أفراد الشرطة عند قسم الشرطة   إذا .10

 في مجموعات إليقاف حرب العصابات وتخرجوا

 وقسممن االقسام االخرى مهما حدث اال قسم المذيعين  أحدال تطلق النار او تقتل اي  .11

 . األطباء في حالة انهم مطلوبين للعدالة فقط

 
 الشعب

.  شعب 5الى  وتنقسملكل شعبه عمل تقوم به  ويكون الفصيلفي  الداخلية األقساملشعبه هي ا

وضعه من  ويتم 4كل شعبه لها مسئول رتبه  .أكثراو  1شعبه يجب ان تكون رتبه  ألي لتدخل

 .6قبل قائد القسم اللي هو رتبه 

 
  Internal Affairs [I.A]الشؤون الداخلية 

الشكاوى التي تاتي ضد رجال العمالء و لهم الحق ان يقوم هذه الشعبه خاصة بالعقاب و 

 بطردك من القسم او ياخذو من الشارة و يعطوك شارة قديمة اذا خالفت القوانين
 

  Guns Investigation [G.I]تحقيق البنادق 

 وهي شعبه خاصة بالعمل بسرية على تجار السالح 
 

  Drugs Investigation [D.I]التحقيق في المخدرات 

 هذه الشعبة خاصة بالعمل بسرية على تجار المخدرات 
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  Undercover Unit [U.U]الوحدة السرية 

 في الشرطة والكن في سرية تامه ETهي شعبة خاصة بتفقد احوال المدينه مثل 

 
 High Command  [H.C] القيادة العليا

 ومساعديه خاصه بالقائد 

 الكوماند 
 Commands –األوامر 

 الشرطة باإلضافة الى: نفس أوامر 

ي وتغنر االسم والمستوى 
 bug/ للتجسس وسماع ما يقوله لمجرم  passport/ للتخف 

 
 القضايا 

 فقط  باإلنجليزيالقضايا تكتب  

o Failure to Comply رفض الطاعة عندما طلب منه إيقاف السيارة أو رفع يداه 

o Carry drugs في حاله انه يحمل مخدرات 

o Murder   في حاله انه قام بقتل احد 

o Attempted Murder    في حاله انه حاول ان يقتل احد 

o Carry illegal weapons حاله انه يحمل سالح غير قانوني في 

o Kidnapping    في حاله انه خطف أحد 

o Grand theft auto    في حاله انه حاول او سرق سيارة او اي شئ من احدا ما 

o Reckless Driving    و لكن تكون   250تكوت مخالفة ب  )هذهالقيادة بتهور

 أخرى( قضية في حاله انه مطلوب بسبب قضايا 

o Gang Affiliation   في حالة انه تم القبض عليه في حرب العصابات 

o Assault      او بسالح خشبي مثل المضربباليد  ضرب أحدهمفي حاله 

o Vehicle Assault    في حالة ان يصدم احدهم بالسيارة 

o Trespassing     مرات و لم يستجيب  3 المنطقةفي حاله طلب االبتعاد عن 

o Verbal Assault      سب و قصف 

o Bribed man     رجل مرتشي 

o Fake Call 911    في حاله اي يعطي احدهم بالغ كاذب 

o Lie On Law اله انه يقوم بالكذب  في ح 

o aiding and abetting مساعدة مجرم 

 
 الرتقيه 

 .0رتبه  عود الىرفضت ست وإذابها  للخدمةشعبه  وتدخل 1 تكون رتبهرتبه يجب ان  لتأخذ
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يتم تدني  سوف أو  الشعبةيجب ان تقوم بعمل الى رتبة واحد.  0ال تحتاج الى اختبار من رتبة 

   .رتبتك

 
  MatrixForce -القوة 

 مصفوفة القوة هي مقدار القوة المستخدمة ضد المشتبه به الذي يخضع لعملية اعتقال أو اعتقال. 

سيتم اآلن فرض هذه على المستوى اإلداري. يُطلب من أعضاء الفصيل اتباع مصفوفة القوة ما  

لم تكن في حالة لعب األدوار بشكل كبير وليس إلى أقصى الحدود. يُسمح باستخدام رذاذ الفلفل  

/ nitestick  إذا لم يتم استخدامه بطريقة مفرطة القوة. سيتم اعتبار عدم اتباع هذه السلوكيات

 Forceعلى سبيل المثال إلطالق النار على فرد ال يعتبر من خالل  األدوار؛سلوًكا غير لعب 

Matrix .أنه ارتكب جريمة تستدعي مثل هذه القوة 
 

 FM1  - 1القوة  مستوى

 ا لفظيًا.قد يكون المشتبه به عدوانيً  -

 قد يظهر المشتبه به عدوانية في نبرة حديثه.  -

 قد يكون المشتبه به يسخر منك أو يستخدم لغة بذيئة. -
 أفعالك  *

عليك أن تصدر تحذيرات شفهية أو إيماءات لتهدئتهم. قد ال يحدث اتصال  المرحلة،في هذه 

 جسدي.

 
 FM2 - 2مستوى القوة 

 جريمة.قد يكون المشتبه به قد ارتكب   -

 قد يكون المشتبه به قد عصى االوامر .  -

 المشتبه به يلمح إلى أعمال عنف. -

 يقوم المشتبه به بحركات أو إيماءات عدوانية. -

 قد يكون المشتبه به يستعد لالتصال الجسدي.  -

 قد يكون المشتبه به عدوانيًا بشكل متزايد.  -

 المشتبه به يظهر عدم االحترام. -
 * أفعالك 

وانتقل إلى نهج عملي  2الوقت ال يجوز لك استخدام المعدات الثانوية. اتصل بالرمز  في هذا

لمحاولة إبعاد الشخص عن الموقف أو الضحايا المحتملين باستخدام األوامر الصوتية 

 واإليماءات الخفيفة.

 
 FM3 - 3 مستوى القوة

 ارتكب المشتبه به جريمة. -

 سدي. ربما يقوم المشتبه به باالتصال الج -
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 ربما يستخدم المشتبه به سالحا غير فتاك. -

 قد يكون المشتبه به يهدد األرواح. -

 قد يكون المشتبه به متورًطا في عراك جسدي.  -

 اعتداء المشتبه به على ممتلكات خاصة أو على منشأة حكومية خاصة.  -
 * أفعالك 

فقط ال تستخدم سالح ناري صولجان أو عصي ليلي الحتجازهم. اتصل بنسخة احتياطية من  

 إذا لزم األمر. أسحب التازر 3الرمز 

 
 FM 4  - 4مستوى القوة 

 إذا ارتكب المشتبه به أو يرتكب جناية. -

 المشتبه به يلوح بسالح ناري.  -

 قد يكون المشتبه به يهدف بنشاط. -

 المشتبه به األرواح للخطر.عّرض  -

 قد يكون المشتبه به قد اعتدى على شخص ما بشكل خطير.  -

 قد يكون لدى المشتبه به رهينة. -
 * أفعالك 

في هذا الوقت يهدد المشتبه به بإنهاء حياة اإلنسان. قد تفكك وتوجه سالح ناري إلى المشتبه به. 

 ق المشتبه به إذا كان يطلق النار عليك.. ال تضاي5ال تطلق النار إال إذا وصلت القوة إلى 

 
 FM5 - 5مستوى القوة 

 المشتبه به مجرم مطلوب.  -

 المشتبه به يقوم باالعتداء الجسيم على شخص ما.  -

 المشتبه به يوجه سالح ناري بنشاط إلى مسؤول إنفاذ القانون. -

 قد يكون المشتبه به يطلق النار عليك أو على المدنيين. -

 مشتبه به يتعدى على ممتلكات الغير في منطقة كاستيل ، أو محكوم هارب. قد يكون ال -

 المشتبه به يتعدى على منطقة محصنة أثناء عملية جارية )مطلوب إعالن حكومي(. -
 * أفعالك 

يمكنك إطالق النار على المشتبه به وإطالق النار لقتله. حاول تجنب مثل هذا  المرحلة،في هذه 

 أن تحصل على وحدات إضافية في مكان الحادث الموقف إن أمكن. يجب 

 
 Force Matrix Vehicle - السيارات مصفوفه قوة 

 VFM1 - 1مستوى قوة السيارة  

 المشتبه به يقود بتهور. -
 * أفعالك 

 إشارة إلى المشتبه به للتوقف جانبًا وإيقاف محرك السيارة. 
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 VFM 2 - 2مستوى قوة السيارة  

 يستجيب لإلشارة.المشتبه به ال  -

 المشتبه به يتهرب من تطبيق القانون في المركبة. -
 * أفعالك 

االحتياطي لمالحقة السيارة. قم بمالحقة المشتبه به حتى وصول وحدات  3اتصل بالرمز 

 مرور إضافية. 

 
 VFM3 - 3مستوى قوة السيارة  

 المشتبه به يهرب من عدة وحدات تنفيذية في السيارة.

 رض الجمهور للخطر بالقيادة المتهورة والتهرب. المشتبه به يع -

 حاول المشتبه به الهروب من مسرح الجريمة. -
 * أفعالك 

 محاولة مناورة المشتبه به عن الطريق وتعطيل مركبة المشتبه به.

 
 VFM4  - 4مستوى قوة السيارة   

 المشتبه به يتهرب من عدة وحدات لتطبيق القانون في السيارة.

 المشتبه به يعرض الجمهور للخطر بالقيادة المتهورة والتهرب.  -

 المشتبه به في التهرب من محاولة مناورات. -

 المشتبه به لديه رهينة )رهائن( في السيارة. -

 قد يصطدم المشتبه به بمركبات أخرى أو يضربها بمفرده.  -

 سيارة.المشتبه به يطلق النار عند مالحقة وحدات إنفاذ القانون من ال -

 المشتبه به يطلق النار على الجمهور من السيارة.  -

 المشتبه به يهرب في طائرة.  -

 قد يقوم المشتبه به باالعتداء عليك أو المدنيين )سيًرا على األقدام( بسيارة.  -

 يستخدم المشتبه به مركبة كبيرة إللحاق أضرار جسيمة بمركبته بشكل متكرر.  -
 * أفعالك 

النار ومحاولة إخراج اإلطارات قبل تعطيل محرك السيارة تأكد من أن سالمة  إطالقيمكنك 

نصب حواجز المركبة الهاربة يمكن استخدام المسامير والحواجز على   أولويةالجمهور هي 

 الطرق

 
 FCC Federal Communications Commissionسياسة إعالنات  

لفترة من الوقت ، من مكتب التحقيقات الفيدرالي   ( ،FCCطلبت لجنة االتصاالت الفيدرالية )

المساعدة في تطبيق قوانين االتصاالت. نظًرا ألن سان أندرياس ترى معدل جريمة ضخًما مقارنة 

فقد عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بجد في دراسة اإلعالنات وغيرها من    األخرى،بالواليات  
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ة بالكلمات البرمجية الشائعة االستخدام باإلضافة إلى  أشكال االتصال العام. لقد توصلنا إلى قائم

أيًا من السياسات     التالية، العديد من األشياء األخرى التي تم اعتبارها غير قانونية. إذا خرقت 

 (. FCCفسيتم محاسبتك على انتهاك لجنة االتصاالت الفيدرالية )
 

 مواد مجهولة الهوية 

 أدناه شراء مواد لألسلحة  مواد البندقية

 سالح )حصيرة(  األسلحة النارية  بندقية ماتس 

 
 الكلمات والعبارات غير القانونية 

 نسر الصحراء  كوكايين تشنجي  جانجا

 ديجل وعاء نسر من الصحراء  كسر

 MP5 نجيل MP5مشغل  المقرمشات 

 M4 فخار 4مشغل ام  فخار متصدع

 بندقية قناص حشيش  بنادق المياه  سكر

 بندقية ماري جين البنادقلعبة  بودرة بيضاء 

 SPAS-12 ماري جوانا الهيروين قنب هندي 

 

 الجرائم المحتملة: 

  

 التآمر على القتل  التحرش اللفظي 

 مؤامرة القتل مقابل أجر سوء االستخدام العام.

 مؤامرة لشراء أو بيع نوع من الحيوانات المهددة باالنقراض 

 

 الجيش 

حماية   شمهام الجي. من سلحة للدولة، ويتكون من القوات البرية بشكل أساسيهو القوات الم

لدولة.  والمجال الجوي لئية االدولة من االعتداء الخارجي والمحافظة على الحدود البرية والم

كما يتدخل الجيش أحياناً في حالة فشل أجهزة األمن المدنية في السيطرة على األوضاع األمنية  

 . بداخل الدولة

 متطلبات 

o :يرجى التأكد من قراءة جميع المتطلبات قبل التقديم 
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o  عاًما.  35عاًما على األقل ولم تبلغ  21يجب أن يكون عمرك 

o  القيادة والطيران والقوارب.  :التراخيصيجب أن تمتلك جميع 

o  على األقل.   ثالث سنواتيجب أن تكون قد عشت داخل والية سان أندرياس لمدة

 +(( 3))يجب أن يكون المستوى 

o يجب أن يكون لديك سجل جنائي نظيف الئق . 

o أيام قبل   3ارتكبت أي جرائم أو تم القبض عليك في غضون  يجب أال تكون قد

 .التقديم

o  بدون  الرئيسي،يمكنك التقديم فقط على حسابك  البديل،حسابك بال يمكنك االنضمام

 استثناءات. 

 

 : والقواننيالقواعد 

o الجيش ال يخلع الشارة ابدا 

o  بدون سبب أحدالنار او يقتل اي   قال يطلالجيش 

o األسلحة ومعهدائما يكون جاهز  الجيش 

o  الجيش دائما يستجيب للدعم 

o الجيش ال يسئ استخدام قواه ضد اآلخرين 

o الجيش يلتزم بوضع مالبس الجيش على حسب رتبته 

o  وقواهالجيش لديه قوانين صارمة في استخدام السالح  

 

o  ابد اال في حاله انه بداء االطالق عليك  أحدال تطلق النار على 

o  تساعد عصابة في القتل او السرقة او حرب العصابات  ال 

o ال تنحاز لطرف واحد 

o  ال تساعد العصابات أو تدخل الترف القاء القبض على المطلوب للعدالة 

o  احترام األعلى منك في الرتبة 

 Commands –األوامر 

 س أوامر الشرطة.نف

 الرتقية 
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ايام من   5فشلت تعيد االختبار بعد  وإذاتحتاج ان تجتاز اختبار . 1رتبه  وهياول رتبه  لتأخذ

شحن  وكيفيةه التعامل مع يفيةوكبالمجرم  اإلمساك كيفيةاالختبار يكون عملي عن  .يوم الفشل

 .والراديوالمجرم 

 مالبس ال

    
 فقط  البنات  6و 5و 4 رتبه 3و 2رتبه  1و  0رتبه 
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 المساعد
 

في اللعبة ما   شيئا ايفهموهو عبارة عن شخص مساعد في اللعبة يذهب الى االشخاص الذين لم 

 : كتابةبطلب احضار مساعد نقوم بلتقوم   .مساعدتهم ويحاولوا
/helpme reason 

reason  : نه. الذي تريد ان تسال ع ءالشي وه مايعني ما هو المشكل الذي تواجهه او 

 

   رشوط االنضمام

 

 سنة أو أكثر  16 العمر:

 15: المستوى األدنى

 500ى: سعات اللعب األدن

 يكون موجود معظم االوقات في السيرفر

 الرول بالي قواعد يعرف 

 

 Commands –األوامر  

 
  Junior Helper- المساعد المبتدء 

ي شات  denyhelp/ طلب المساعدة لكي ترفض 
 
 hc/ لكي تكتب ف

اىل  المساعدة طلب لكي تحول  
 المسؤولير  

/sta  طلبات المساعدة لكي ترى كل /listhelp 

 تنهي مساعدة االعب وتعود لكي 
 لمكانك 

/return  مساعدة التقبل طلب لكي /accepthelp 

عب بدون الذهاب  الال  ابةجا  helpers/ داخل اللعبة  المساعدين لكي ترى 
 إليه 

/answerhelp 

 
  Helper Senior- المساعد كبري 

ي أسئلة  لمنع االعب من الكتاب  hmute/ طلب المساعدة  قديم تلمنع االعب من  
ف 

 المبتدئير  
/nmute 

ي دردشة العامة 
 gmute/ لمنع االعب من الكتاب ف 
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  Asst Head Helper- مساعد كبري المستشارني 

اللعبة  وخارج  داخل  المساعدين كل  لكي ترى  /olisthelpers 

 
  Head Helper- كبري المستشارني  

تغنر الشعارل  /setmotd 
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 المساهمني يف هذا العمل 
 

 عبدو  جاك  بيتزا 

 برتى  بالل  تقشرية 

 هشكرفت  فرادي  وڨوڨ

 جغال  تريكش  ماسي 

 بريول  قيس  صاروخ 

 بودا  سونيك  تيتا 

  مايك  



 
 

54 
 

 


