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، كرحتت امدنع  نآلا  دعب  كتجارد  ىلع  نوكت  نلو  جرخا  .كب  صاخلا  نوميكوبلا  نم  دحاو  ىلع  صخلم  عضوو  ةمئاقلا  ةشاش  ىلع  نوميكوبلا  ىلإ  باهذلاو  كب  ةصاخلا  ةجاردلا  بوكر  مث   60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لا ـ
عضو مث  .نوميكوب  ةناضح  يف  ريثت  نأ  ديرت  نوميكوبلا  عضو  قيرط  نع  نوميكوب  يأ  عفر  كنكمي  ةيبرت  نوميكوب  .لمعت  نل  اهنأ  وأ  ءيش  يأ  لعفت  نأ  لبق  يرجلا  ءاذح  عض  .جورخلاو  ىنبم  ىلإ  بهذا  عرسأ ، لكشب  باهذلل  .ةريبك  ةعرسب  بهذت  فوس   idem ىلع روثعلا  كنكمي   ) .ىرخألا نوميكوبلا  عم   ditto طاقتلا ةيفيك  .يروطسألا  نوميكوبلا  عم  لمعي  اذه ال  ةظحالم : تالبقملا ! عفر  ىتح  كنكمي  قيرطلاو 47 ) قيرطلا 35  قيرطلا 34  نم  ةماقلا  ليوط  بشعلا  يف 

Entei Raikou وأ  Latios ىرتو كب  ةصاخلا  ةطيرخلا  ىلإ  رظنت  امدنع  طقف  هركت  وأ Entei Raikou ال   Latios نم اقح  وه  رمحألا  نكلو   ) رمحألا برضلاو  ةيضايرلا 16  باعلألا  ةلاص  نييذيفنتلا  نيريدملا  عيمج  برض  لالخ  نم  نودورغ  ىلع  لوصحلا  كنكمي  نودورغ  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  مادقألا  ىلع  ًاريس  مهذخأت  نأ  كيلع  ناريطلاب  مهتدراطم  كنكمي  هلعف ال  كيلع  ام  اذه  ةقطنملا ؟ بناج  ىلع  مه  ةطيرخلا  ىلإ  رظنت  امدنعو  ةبيرق  يهف  ةنيدملا  ىلإ  ريطت  امدنعو 
ةدلب يف  فهكلا  ىلإ  بهذي  كلذ  دعب  .ءارمحلا  ةركلا  كيطعت  فوس  هعم  يثدحتو  نوميكوب  ديسلا  لزنم  ىلإ  يبهذا  اذل  .طولبلا  ذاتسأ  نم  وتناك  نيئدتبم  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلاو  زوفلل ) بعصلا   Cianwood روطت ةيفيك  .حورلا  رفليس  ىلع  طقف  لمعي  اذه  ةظحالم : دادعتسا ) ىلع  لوصحلا  ىتح  ىوتسم 50 ،  يف  اهنا   ) .نودورغ كيدل  مث   Eevee Vaporeon يئاملا رجحلا  مادختسا  ، Jolteon يدعرلا رجحلا  مادختسا  ، Flareon رانلا رجح  مادختسا  ، Espeon ىوتسم
ىتح  eevee ىتح ىوتسم  نويربموأ  رهظلا ، دعب  وأ  حابصلا  يف  ةيلاعلا  ةقادصلا  عم   eevee ىتح ىوتسم  نوفيل  ليللا ، يف  ةيلاعلا  ةقادصلا  عم   eevee ةيدبألا ةباغلا  يف  ، Glaceon ىتح ىوتسم   eevee ىلإ باهذلا  حارتقالا  اذه  تمدق  ببسلا  اذهل  .ةبعص  يروزألا  ىلع  زوفلا  دعب  ةيناثلا  ةرملا  نكل  لهس  رمأ  ةدحاو  ةرم  سنال )  ) ىلع بلغتلل  ىوقأ  نوكي  امدنع  سنال )  ) ةميزه يف  ةدعاسملا  قيرطلا 217 . ىلع   pokewalker ىلع روثعلا  وأ  ينيتارد  ىلع  ءاليتسالاو 

Dragonair ىلإ لصي  ىوتسم  مث  .نينتلا  ند  يف   Dragonite. دق تنك  كلذل  ىوتسملا 75-68 ،  لوح  نآلا  نوميكوبلا  نم  لك  .هتبراحم  مث  .جديإ  رجحو  شنوب ، ردناسو  جلثلا ، نوكتو  كزين ، وكارد  ّملع  مث   Dragonite هل نأل  ىوتسملا 80 . ءاحنأ  عيمج  يف   Dragonite ، سنمالس  ، Altaria ، وGarchomp ببسلاو .جديإ  نوتس  عم  هذخأت  يذلا  درازيراشت  مث  شنوب ) ردنث   ) مدختسا اذل  ءابرهكلل  فيعض  سوداريج )  ) نإف اذل  .ةمكل  جلثلا  مدختسي  هنا  لاقو  ديلجلا ،  ىلع  ةفيعض 
ىلع لوصحلا  يف   Draco Meteor مث .ةئبعتلا  هلاسرإو  كزين  وكارد  مدختسا  تاكرحتلا ، ىدحإل  ةقاطلا  طاقن  نم  دفن  دق  تنك  اذإ  هنأ  وه   Voilà لطب تنأ   JOHTO ةحفاكم رثكأ ! وأ  نيترم   Giavonni -- ةباغ ىلإ  بهذت  نأ  كيلع  .يبيس 2 . ىلإ  جاتحت  ًالوأ  . 1 تاونس --  لبق 3   Ilex. 3. كسفانم ىرت  فوسو  تضم ، تاونس  ثالث  ىلإ  ءارولا  ىلإ  كذخأي  يبيليس  .اريل 5 . كل  مضني  فوسو  ءاوهلا ، يف  يليس  عفتريسو  مرحلا  نم  بارتقالا  .ميقتسملا 4 . نم  مرحلا  ىلإ  ريسلا 
ىلع لوصحلا  ةيفيك  .ويدارلا  ةطحم  ىلع  خيراوصلا  قيرف  ىلإ  مضني  نلو  ةفرغلا  رداغيس  تزف ، اذإ  .لتاقت  نأ  ديرتو  كعم  ثدحتلا  ينوفايج  فوس  .يرس 7 . فهك  ىلإ  كذخأي  مث  يبيليس  ينوفايج 6 . اذه  .دوسألا  يف  لجر  ىلإ  ثدحتي   Entei Raikou وأ  Latios عقوم .ةئيس  ةرظن  فرعت  يتلا  كتعومجم  يف  نوميكوبلا  كيدل  لك  وأ  ةثالثلا  نوميكوبلا  هذه  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلل  شغلا  نود   Suicune 1 . [ بوكر مدخي   ) قيرطلا 44 . 2 جرب ) قرحي  دعب   ) ةنيدم دوونايش ]
دجت نيأ  هيلع .) ضبقلاو  ةبراحم  كنكمي  ثيح   ) قيرطلا 25 قيرطلا 14 5 . يتيس 4 . نويليمريف  . 3 عطقلاو ) جاومألا   Pigcines:2 ( ةدلب لامش  قورحم 2 : جرب  .ريزانخلا 1 : ىلع  روثعلل  وتناك )  Cianwood. 3: ةنيدم قرش   Ecruteak. ( ةءابع .ريزانخلا 6 : ظحالت  فوسو  ةنيعم  ةيواز  ىلإ  لقتنا  .قيرطلا ) ىلع  ءاوهلا  نيحاوط  نم  ريثكلا   ) .تمصلا رسج  بونج  .نويلمريف 5 : ءانيم  ىلإ  لخدم  : 4 .عطق ) حرتقأ  ( ) لخدملا راوجب  ءاملا  يف  جاومألا  بوكر  مادختسا  ىلإ  جاتحت 

روسيفوربلا نم  ةيسيئرلا  ةركلا  ذخ  ةيضايرلا 8 . باعلألا  ةلاص  ةراش  ىلع  لوصحلاو  لالشلا ، ذاختاو  حفصت ، .ماظنلا  يف  مهل  يدل  هب  مايقلا  ىلإ  جاتحت  ءايشأ  كانه 6  ليصافتلا ) نم  ديزم   ) ايجول ىلع  لوصحلا  ةيفيك  ...هل  دايطصا  اديعس  اظح  . ) 40 لفال )  ) اهنإ .لاتقلل  ّدعتسم  ّهنإ  الاو ،) ! ) نايلوريس  Dopodi ىرخأ. ةرم  ريخألا  اذه  لوزنلا  ىلإ  جاتحت  ىتح  يشملا  مث  لوزنلا ، راسيلا  ىلع  راسملا  مادختسا  .سكيتاودو  جاومألا  مادختساب  ةماودلا  ةريزج  ىلإ  بهذت  ىتح 
ىلع لوصحلا  نم  نكمتت  ىتح  كلذ  نم  لعجي  نأ  كيطعت  فوس  لجرو  ىلعأ  ىلإ  لوصولا  .ويدارلا  ىلع  خيراوصلا  قيرف  عمست  امدنع  ويدارلا  جرب  ىلإ  بهذت  نأ  كيلع  هيلع  لوصحلل  ةيضف  ةمجن  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  .ىوقأ  نوكيس  وه  وه  نأ  ظحال  ايجول )  ) تظقيأ كانه  .مأوتلا  ىلإ  ثدحتلا  مث  لوخد ، فهكلل  يناثلا  لخدملا  ىرت  ىتح  لوزنلا  مث  هيلإ  ثدحتي  لجر  كانه  نوكيس   lugia. لالطأ  Sinjoh ثدحلا كيدل  ناك  اذإ   arceus نوميكوب كل  ةلدابم  ىوتسملا 80 ، 

HeartGold وأ  SoulSilver ، عضوو ضاقنأ  ىلإ  هجوتلا  مث   Arceus ىلع فرعتلاو  ضاقنأ  نم  ريبك  زغل  لحل  ةلواحم  يف  لجرلا  عمتجي  فوس  لوخدلا ، لبق  .رمدملا  راثآلا  ملاع  شيعي  ثيح  لزنملا  ىلإ  هجوتلا  مث  كبزح ،  نم  ىلوألا  ةحتفلا  يف   Arceus هتاميلعت عامس  .موينيتالبو  ةؤلؤل  نوميكوب ، ساملا  نم  ايثنيس  عمتجي  فوس  ثيح  هوجنس  ضاقنأ  ىلإ  هلقن  متيسو  فورعم ) ؟ ريغ  دهشم  ربتعأ ؟  ) ةيكلملا ريغ  دهشم  هجاوت  فوسو  ضاقنأ  ىلإ  كذخأي  فوسو  .كيدل 
ةقطنم نم  ةثالثلا  يروطسألا  نينتلا  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلل   Dialga عمال ةيوامسلا  كلذ  يف  امب   ) ايكلاب ريفسا ) اتنمادأ  كلذ  يف  امب   ) هونس ) Garitina ( لمشي ( ) لصألا لاكشألا   Sphere Griseous) يه تاكرحتلا  كلتو  ملعتت  نأ  نكمي  يتلا ال  تاكرحتلا  نوملعتي  مهنكل  تارادصإلا ، نيتالبلا  وأ  ؤلؤللا  دنومياد ، نوميكوب  كب  نم  مهل  ةلدابم  قيرط  نع  اهيلع  لوصحلا  نكمي  كنأل  ىلع  لوصحلل  ةدئافلا  ةميدع  ودبت  دق  اهنأ  . Dialga = فادهألا لقأ  ويام   ) نداعملا راجفنا 

Sp. نيدوقفملا دادع  يف  نوكي  دق  نكلو  ةيوق   ) ورديه ةخضم  ايكلاب =  تاتس ) فيد  ) Garitina = يأ نوكي  نأ  نكمي  هنأو ال  ثدحلا  اذهب  مايقلل  ثدحلا  كيدل  نوكي  نأ  بجي  ربمير ، الوأ ) برض  مدختسملل  حامسلا   ) كينس لظلا   Arceus لثم لصحت  ىرخأ   Arceus Lv 100، ةداعإ لمعلا   Chatch Arceus ىلع لوصحلل  عتمتلا ! عتمتسا ! خلا )  ) ةيربلا ادنيك  شغلا  يف   Jirachi نع عفترت  مث  .ةيده  ىلع  لوصحلاو  باهذلاو  ةيسيئرلا  ةمئاقلا  يف  ضومغلا  ةيده  ىلإ  باهذلا  الوأ 
ودنتنين قيرط   WFC. ىلع لصحت  فوس  قئاقد  عضب  دعب   jirachi ىلع لوصحلل  ءايشألا  ىلا 2  ةجاح  يف  تنك  ىوتسملا 5 . نم  أدبت  فوسو  .كب  صاخلا   jirachi ، كلذ نع  ثحبلل  هيلع  وه  ام  فرعت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  .يكلسال  هيجوت  زاهجو  تنرتنإلاو  . Zapdos -46 ةيئابرهكلا ىوتسم  ةيسفن 45-43  ىوتسم  نوميكوبلا : ةعماج  نوميكوبلا  ىوتسم 50 . اهيدل  ءابرهكلا  ديلوت  ةطحم  نم  برقلاب  نوكيس  سودباز )  ) .ءابرهكلا ديلوت  ةطحم  ىلإ  لقتنا  بطرلا ، سبالم  برض  دعب 
فرعي نأ  ىوتسملا 45-43  لوح  اذه  ةيسفن  نوميكوبلا  مادختسا  بعصلا  نم  نوكي  نأ  يغبني  اذه ال  كلذل  ( 49-40  ) فلتخت تايوتسم  صخش  لوأ  أدبنل  ًانسح ، .ةيسفن  مالظلا /  عون  نوميكوبلا  عم  ىلعأ 3  ىلع  بلغتلا  كنكمي  .نوميكوبلا  عقاو  نم  أوسألا  يه  ةعبرألا  بخنلا  نم  نوميكوبلاو  بردملا  ةيضايرلا  باعلألا  ةلاص  ميعز  نأ  نم  مغرلا  ىلع  قئال  ةبعللا  هذهو  قفاوم ، ىوتسم 52-48  ايجول  رانلا 45-43  ىوتسم  ناريطلا 47-45  ىوتسم  هايملا 47-45  ىوتسم   49
ةيضايرلا ةلاصلا  نم  لبقملا  قباسلا  ميعزلا  .انه  ديج  لكشب  اهمادختسا  نكمي  نوميكوبلا  قئارح  ضعبل  ةبسنلابو  ةيسفنلاو ) كابترالا   ) لثم تاكرحتلا   koga fuschia نوميكوبلا ىوتسم 45-43  نأ  مدختسي  ىوتسم 49-40 )  ) ةماس عون  مدختسي   pyschic اديج ركذتأ  اذإ  ( 52-40  ) لاتقلا عون  مدختسي  يذلا  ينبلا  وه  ثلاثلا  لجرلا  .شيفافخلا  ةلوهسب  ةميزهل  ةيئابرهكلا  كرحتي  نأ  تاابوركلا  هيدل  تاكرحتلا  سفن  مادختساب  ىرخأ  ةرم  انه   machamp 52 ىوتسملا وه  هل 

عون ىوتسم  انه  رايتخال  اهمادختسا  كنكمي  يتلا   pyschic 43-45 هل نم : مغرلا  ىلع  قلحت  ةظحالم  وأ   hitmonchan ىلإ تبهذ  انه  بيط  لوح 55-44 ) تايوتسم   ) مالظلا لجرلا  وه  ريخألاو  عبارلا  لجرلا  .لهسلا  نم  رخآ  راصتنا  كانهو  خافتنالا  ةلتاقل  ةيسفن  عون  ىلإ  ليدبتلا  ناريطلا 47-45  عون  مدختست  تنك  اذإ  ارذح  نك  دعرلا  ةضبقو  ديلجلا  فرعي   celadon مادختسا قحال ) تقو  يف  جاتحتس  ريسكإ  وأ  تاريثألا  كيدل  نأ  نم  دكأت   ) ةيجلثلا فصاوعلا  ىرتشاو  رجتم 
lugia 3 دقف نينتلا ، نم  عونلا  اذه  مدختسي  حمرلل  امك  نآلا ، .فايطألا  ةميزه  متيس  ةلوهسبو  ةيجلث  ةفصاع  هملعيو  صاخلا   dragonites، gyarados، aerodactiles وcharizards دض ةيجلث  ةفصاع  مادختسا  ىرخأ  ةرم   dragonites، دض ءاملا  نم  عونو   charizard ىلع بلغتلل  كرحتلا  دعرو   gyarados. نايحألا ال ضعب  يف  .نوميكوبلا  باعلأ  عم  ام  صخش  ةفرعم  وأ  نوميكوبلا  باعلأ  نم  نينثا  كيدل  ناك  اذإ  طقف  لمعي  حيملت  اذه  نيئدتبم  ةثالث  لك  لطبلا  تنأ  اذ  وه  اه 
اذه نم  ءيش  وأ  توقايلا  وأ  رمحألا  رانلا  لثم  ةميدق  ةبعل  كيدل  ناك  اذإ  اضيأ ، ةثالثلا ! تالبقملا  عيمج  .ليكادنيسو  اتيروكيش  ليدوتت ، نأ  كيلع  بجي  نآلا  .حورلا  رفليس  يف  ىرخأ  ةبعل  نم  نوميكوبلا  ةلدابم  نآلا  .يضاملا  ةيادب  كيدل  نوكي  ىتح  هسفن  ءيشلا  لعفا  .ةديدج  ةيادب  رايتخاو  ديدج  نم  أدبت  ةفلتخم ، ةبعل  يف  ةلدابم  .تالبقم  رايتخاو  حورلا  نم  ةضفلا  ذخأت  نآلا  .ساملا  لثم  نوميكوبلا  ةبعل  ىلع  لوصحلا  كنكمي  الوأ ، .ىلع  لوصحلل  ةيادب  يأ  ررقت  نأ  كنكمي 
يف تعضو  ظفح  ةيادب ، رايتخاو  ةديدج ، ةبعل  ءدب  كنكمي  ليبقلا   soulsilver، ىلإ باهذلا  وأ  ساعنلا  ةلآ  مادختساب  اهيلع  روثعلا  كنكمي  بلقلا  نيزاوم  ىلع  لوصحلل  ثيح  نيئدتبملا  لك  ىلع  لصحت  ىتح  كلذ  لعفا  .رتويبمكلا  ةيادب  يف  كنيمضت  متي  نوميكوبلا ، ةعبس  كيدل  نوكي  نأ  بجي  .طاقتلا  ضرعملا  يف  ةكراشملاو  كراب  لاب  يف   pokelathon ىلإ جاتحت  دق  ةكرعم  ةعبرأ  ةبخنلا  .ةطقن  فيلاكت 1000   : Lv. Lv. 48 48-46 لا ـ زاهج  Feralgator تايهشلل حتاف  رخآ  وأ 

lv. 45-47 سودارايج  lv. ( ىلإ جاتحت  دق  ةكرعم  ةعبرأ  ةبخنلا  .كل ) ءايحإ  متي  نأ  نم  دكأت  : Lv. 42-45 Haunter وأ  Gengar ( لضفت تنك  اذإ  ) Lv. 45-47Lugia Lv. 46-48Feraligator لا يلماح  وأ  lv صاخلا ويدارلا  ىلع  تاوصألا  .ويدارلا  ليغشتو  كب  ةصاخلا  تادعملا  ىلإ  بهذا  .لخادلا 3 . يف  نوكت  نأ  كيلع  نكلو  كدوجو ، ناكم  نع  رظنلا  ضغب  ضاقنأ : نم  ةركذم  ىلإ  باهذلا  .فلأ 2 . ضاقنأ  ىلإ  بهذا  ...ةبيرغ 1 .  تاراشإ  .كل ) ءايحإ  متي  نأ  نم  دكأت   ) .نيرخآلا
يه نوميكوبلا  رمحألا  برضل  حئاصن  قيلعت ) كرت  ىجري   ) فرعي لزنملا  يف  لاجرلا  دحأ  .ءيش  ىلع  تامالع  يه  كب  : Pikachu ضرألا ىلع  ةفيعض  ىوتسم 88  ، Blastoise ءابرهكلاو باشعألل  ةفيعض  ىوتسم 84  ، Charizard ءابرهكلاو هايملل  ةفيعض  روخصل  ةفيعض  ربوس  ىوتسم 84  ، Venusaur اريخأو بشعلا ، لاتقلا  روخصو  ءابرهكلل  ةفيعض  ىوتسم 82  ساربال  ةيسفن ، ديلجلاو  قلحت  رانلا  قالطال  ةفيعض  ىوتسم 84   ً Snorlax لاتقلل طقف  ةفيعض  ىوتسم 82 

نوميكوبلا ىتح  ةيوستلاو  ةجلاعم  ىلع  ظافحلا  نكلو  ابيرغ ،  ودبي  هنأ  ملعأ  انأو  .بشعلا  نم  عون  كيدل  ناك  اذإ  بعصلا  نم  سيارب  نأ  اعيمج  ملعن  نحنو  نآلا  اتيروكيشت  عم  تأدب  تنك  اذإ  سيارب  ىلع  بلغتلا  ةيفيك  ةديجلا ! ةبعللاو  اديعس  اظح  .زوفي  نأ  بجي  ىوتسملا 92 ، ءاحنأ  عيمج  يف  اوناك  اذإ  .ءاملا  نم  عونو  رانلا ، نم  عونو  سيراضتلا ، نم  عونو  روخصلا ، نم  عونو  يئابرهك ، عونو  لاتقلا ، نم  عون  مادختسا  اضيأ  حرتقأ  نأ  دوأ  يلاوح 92 . نم  قيرف  حرتقأ  نأ  دوأ 
ىلوألا ةرملا  يف  مث  نوميكوب ، ( 1  ) لوأ لاسرإو  ةكرعملا ، يف  لصحت  امدنع  مث ، .كبزح  يف  ( 1  ) لوألا ىوتسم  نأ  ديرت  نوميكوبلا  نوكيو  مكبزح  يف  ( 2  ) يناثلا نوميكوبلا  امك  لضفيو )  30-15  ) ديج ىوتسم  كيدل  نوكي  نأ  وه  هلعفت  ام  .امئاد  لمعي  هنأو  تلعف ، ىوتسملا  ةضفخنم  كب  صاخلا  نوميكوب  لصي  ام  ىوتسمل  ةلهس  ةقيرط  .نامرحلا  اذه  يف  نوكت  نل  كلذل  بشعلا ،  عون  نم  تاكرحتلا  نم  الدب  ةجلاعم  مادختساو  يلاوح 45-40 ) حرتقأ   ) اريثك كب  صاخلا 
تالالش عقت  .وتناك  ىلع  تطبه  كنأ  لجر  لوقيس  كانه ، طبهت  امدنع  .ًاقرش  بهذاو  كانه  جاومألا  مدختسا  ءاملا -  ىلإ  بهذا  كلزنم ، نم  برقلاب  اذل ، روسيفوربلا  ىلإ  بهذا  ةلكشم ! دجوت  ال  بهذت ؟ نيأ  ىلإ  لءاستت  له  ايجول ، ىلع  ءاليتسالا  دعب  يلينلا  ةبضه  ىلإ  لوصولا  ةيفيك  ليدبت  بيردت  اهيمسأ  .بولطملا  ىوتسملا  ىلع  كب  صاخلا  نوميكوبلا  ىلع  لصحت  ىتح  كلذب  مايقلا  يف  رمتسا  .كبزح  يف  كب  صاخلا  ( 2  ) يناثلا نوميكوب  عم  تارييغتلا  هيلع  لصحت   Tohjo
ملعت ةيفيك  .يلينلا  ةبضه  ىلع  تنأو  جرخا  كلذ ، دعب  .ةياهنلا  يف  كسفانم  لتاقت  نأ  كيلع  رذحا ، .لابقتسالا  بتكم  نم  ةرايسلاب  ةريصق  ةفاسم  دعب  ىلع   headbutt! ةباغ ىلإ  هجوت   Ilex ىلإ باهذلا  لبق  ىلوألا  ةرملا  يه  هذه  تناك  اذإ  يرس  ويدار  .كانه  ربونصلا  دجت  نأ  بجيو  كلذ ، لعف  ثيح  همادختسا  توبديه  كملعي  فوس  هعم و  ثدحتو  بهذا  .ةرجشلا  لجعي  فوس  هنإف  ةأجف ، ً.الجر  ىرتسو  نيميلا  ىلإ  كرحتلا  لصاو  بهذت ، امدنع  .نورندلوغ  ةنيدم  ربع   Kanto
ةرايز  tohjo تحت تبهذ  اذإ  ءاملا  نم  تالالش  كانه  لخاد  .عقي   a تالالش يف  ويدارلا  ىلع  ءيش  امارد ) ويدار  لسلسملا   ) كب صاخلا  ويدارلا  ىلع  عمسن  فوس  و  وتناك ) يف   ) ويدارلا ةقاطب  ىلع  لوصحلا  بهذا  نآلا  .ويدار  كانه  كلذ  يفو  باب  كانه   tohjo. ةنيدم ىلإ  ريطتو  رمحألاو ، ةعبرأ  يف  ةبخنلا  ةميزه  دعب  .غنيزوادلا  ةلآ  ىلع  لوصحلل  ثيح   Ecruteak. ىلإ اهنييعت  رهملا  كيطعيس  هيلإ و  يثدحت  .سآلا  بردم  كانه  نوكيس  ةيضايرلا  ةلاصلا  يف  لزنملا  ىلإ  اوبهذا 
ىلع لوصحلل  ةلواحم  يف  بهذت  امدنع  نوملعت  اديعب  ليغشت  يروطسألا  .ةردانلا  ءاهلا  ىلع  روثعلا  اديعس  اظح  .نايديريف  ةباغ  ىلإ  باهذلاو   2# entei ىلع لاملا  نم  ريثكلا  ةايحلا  ديق  ىلع  نكلو  وكيارو   pokeballs ، وأ نادقف  نود  اهيلع  لوصحلل  ةقيرط  كانه  كلذل  كل  لصت  ريثكلا ال  اديعب  برهت  اهنأ  ةياغلل  ةئيس   pokebal يف ةقورحملا  جرب  نم  اهبحس  دعب  مه  نيأ  ةفرعمل  كب  ةصاخلا  ةطيرخلا  ققحت  لوأ  نيئدتبملل 1 ) ديج  وه  ضيغ  اذه  ةليوط  اليلق  نكلو  ةايحلا ،
ةدلب  Ecruteak 2) امك ةضفخنم  كانه  ىلإ  كتايح  ىلع  لوصحلا  يف  بغرت  تنك  مهنم  دحاو  ىلع  روثعلا  دنع   posibal ( دح ىلع  لعفت  نأ  نكمي  يتلا  رثكأ  عرسأ  مادختسا  عافدلاو  ةحصلا  نم  لك  ىلع  لوصحلل  نكلو  ريدهلاو  ريل  لثم  كلذ  لعفت  نأ  نكمي  يتلا  تاكرحتلا  نم  ريثكلا  كانه  عافدلا  كانه  طاقسال  باهذلا  كب  صاخلا  ءارمحلا ) نكلو ال  اقح  ةضفخنم   ) ةضفخنم رصخلا  ىلع  لصحت  امدنع  ( 3 لفسأ ) ىلإ  ةحصلا  عم  ىتح  مهذخأت  نأ  بعصلا  نم  لازت  اهنا ال 
امك ءاوس   smach كانه نوكي  امدنع  عافدلا  ضفخي  يذلا  نوميكوبلا  اضيأ  جاتحت  دق  فرعأ ) نكلو ال  رثكأ  كانه  نأ  دقتعأ   ) روخصلا  sommomon battel ( حرتقأ  gyarados مهل تلصح  دق  تنك  اذإ  .هيلع  ضبقلل  ليللا ) يف   ) قفشلا ةركلا  وأ  ارتلا  ةركلا  مادختسا  مث  نمو  حرتقأ 8 )  ) تارم ةديج 11-5  كلذب  مايقلا  يف  بغرت  دق  ( 4 ريل ) نوفرعي  نيذلا   truble بناج نم  يشملا  تنك  امدنع  هنأل   ) بناج ىلإ  بناج  نمو  ابايإو  اباهذ  يشملا  قيرطلا 36 و 37  حرتقأ  مهل  ديصلا 
ثيح ضعب  ةياهنو  كانه  جذومن  رييغت  اهنأ  بناج  ىلإ   eals شحولاو كنيب  وه  يذلا  قيرطلا  ىلإ  نوبهذي  اديعب  قرط  لثم 2  كانه  نوكي  امدنعو  لوطأ ) اتقو  ذخأت  اهنأ  وأ  نايحألا  نم  ريثك  يف  كلذ  لعفت  ال   ) ةنيدم دعب  ةنيدم  يف  ناريطلا  ىلإ  تأي  مل  اذإ   poket كب صاخلا  حالصإل  ةليسو  يه  هذه  .لأسأ  طقف  لاؤس  رثكأ  قيرطلا  اذه  ىلإ  نوهجوتي  ام  ةداع  يتلا   AR ةيفلخلا ةحفصلا  يف  هلك  ليلدلا  تأرق  نكلو  ةعاس ، لثم 2  ينم  قرغتسا  بيط  ةئيس  زمر  مدختست  تنك  اذإ 
رتويبمكلا زاهج  ريدم  قيرط  نع  ماظنلا  ةداعتسال  كيدل  نوكيس  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  ثدح  اذإ  هنأ  لوقي   AR ىلع لوصحلا  .لمعت  نأ  يغبني  نكلو  ماظنلا  ىلع  زومرلا  عيمج  دقفت  فوس  ةظحالم : .دادرتسالا  ءارجإل  ليغشتلا  رز  ىلع  رقناو  ةقثبنملا ، ةمئاقلا  نم  تاءارجإلا  ليغشت  لوح  ىلع  رقناو  ةشاشلا ، ىلعأ  جمانربلا  ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا  زمر ،  ريدم  ليمحت  رتويبمكلا ، زاهج  ىلإ  لاصتالا ع  مث  ليلدلا ، يف  طبضلاب  هب  مايقلا  بجي  ام   Pheone ىلإ جاتحت  الوأ 

ىلع لوصحلا   Manaphey ( سراحلا نوميكوب  ءارش   (origanale) نم  GAME STOP) ( ذاختا ىلإ  جاتحت  مث  .يفينام  كيدل  الاو  مث  سقفتل ، ةضيبلا  رظتنا  .ةضفلا  ةبعل  كحور  ىلع  ضيبلا  ةراجتلا  مث  ةيرسلا ) ةمهملا  ءاهنإ   Ditto، كيدل ضيبلا  ةحتف  كيدل  نوكي  امدنع  مث  كلذك ) تسيل  مأ  .فورظلا  فرعت  تنأ   ) ةضيب عضو  مهل  نوكي  نأ  ىلإ  ةجاحب  تنك  كلذل   Pichu وكيب ةروطتملا  وشتاكيب  نول   pikachu كيدل .بعص  رمأ  وه  لب  بعص ، رمأ  هنإ  بعص ؛ رمأ  هنإ  .نوللا 
لمعي هنإف  ينوقدص ، .ةعمال  وشتاكيب  ىلإ  اهريوطتل  ةقاطلا  تابورشم  اهئاطعإ 10  دعب  تايوتسملا  لصي 20-15  ىوتسمل  : Inow هيدل  Raichu لاتقلا سكالكرونس --  ضرألا  وشتاكيب --  هل :  نوميكوبلا  نم  فعضلا  طاقن  انهو  رمحألا ،  ىلع  بلغتلل  اذإ  رمحألا  ىلع  بلغتلل  حئاصن  .لوقصم   Charizard -- ةيئابرهكلا يئابرهكلا -  زافسوبلا  هايملاو ،  روخصلا   ، Grass Venusaur - هذه نم  ىوتسملا 100  قيرفب  يصوأ  ةيئابرهكلا  لاتقلا ،  رئاطلا -  سيباللا  مسلا ،  رانلا ، 
نوميكوبلا : Golem - Ground ، Rock Poliwrath - Water ، لاتقلا  Zapdos - Electric ، رئاطلا مويناغيملا   - Grass Ho-oh - Fire ، Flying Weezing - Poison Get Steelix Easy ةميزه درجمب   Red ةراجتلا كنكمي  هنأ  وه  ءيش  لضفأ  .اهعم  نوميكوبلا  لدابتل  كنم  بلطأ  فوس  اهنا  تلاقو  ىرخأ ، ةرم  اهعم  ثدحتلا  ىتح  ءيش ، ناك ال  هنأ  ىسنن  نأ  كل  لوقت  فوس  ًالوأ  .اهعم  ثدحتلاو  اهب  ةصاخلا  ةيضايرلا  باعلألا  ةلاص  ىلإ  بهذا  نيمساي ،  فتاه  مقر  كيدل  ناكو 

حئاصن ل .عتمتلا  .عرسأ  لكشب  ومنت  نأ  كنكمي  لدابت ، وه  هنأ  امبو  رصنع  دقع  سكيليتس  ىلع  لصحت  فوسو  هديرت ، يذلا  نوميكوبلا  يأ  Poemon ىتح نع 2 ص  لقي  ام ال  اضيأ  مهيدلو  خلا .) راجفنا ، طرف ، عاعش   ) ةليقث ةكرح  ةيمهأ ) لقت  ديكأتلاب ال  نكلو   ) اريخأو خلا .  ةمدصلا  ةجوم  يوجلا ،  سآلا   ) ةدوقفم نكت  مل  يتلا  ةوطخلا  يهو  اذه :  ىلإ  تاكرحتلا  نم  ةلثامم  ةعومجم  نوميكوبلا  لقألا  ىلع  دحاو  نوكي  نأ  يغبنيو  .نوميكوبلا  ةبعل  يأل  لمعت  يتلا  حئاصنلا  ضعب 
ةياهن يف  دامر  ىلع  بلغتلل  كيدل  الوأ  جرويك  وأ  نودورغ  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  .عافدلا  ةحصلا /  تايئاصحا  ضافخنا  هيدل  كب  صاخلا  نوميكوب  اذإ  ةدعاسم  يخارتلا  روخبلاو  قرشم  قوحسم  لثم  رصانع  اضيأ ، راجفنالا .) ءانثتساب   ) ةوطخ لك  عم   MT. ءاقرزلا ةركلا  بلق =   ) .ءاقرزلا وأ  ءارمحلا  ةركلا  ىلع  لصحاو  نوميكوب  ديسلا  لزنم  ىلإ  بهذا  هبرض ، درجمب  .هضفلا   / Soulsilver = جرويك. وأ  نودورغ  ىرتسو  يرافسلا  ةقطنم  يف  جربلا  ىلإ  بهذا  ءارمحلا ) ةركلا 
دجت ثيح  .هب  كاسمإلا  لواحت  امدنع  كلذ  بحي  وهف ال  نودورج ، كاسمإلا ب ـ لواحت  تنك  اذإ  ةحيصن :  Zapdos ةداسو و رارزأ  ىلع  طغضلا  ىقبأو  رز  ىلع  طغضلا  ىقبأو  ةقئاف  ةرك  تنك  .اقح  ةضفخنم  هتحص  ىلع  لوصحلل  هيلع  هايملا  تاكرحتلا  مادختساب  تكسم  نأ  ةياغلل  بعصلا  نم  هوأ  وه  ىلع  ضبقلا  اي ! هوأ  وه  ىلع  ضبقلل  ةحيصن  كانه  اهدجتس  .ءابرهكلا  ديلوت  ةطحم  ىلإ  باهذلا  رمحألا  ةميزه  تنك  ةدحاو  ةرم  VOILA! حيملت  ) .هوأ وه  كيدل  امبر  :I 30 ناك
كنكمي مث  ءايشألا ، ضعبب  مايقلل  كيدل  نوكيس  كلذ  دعب  مث  .لوألا  مأوتلا  ىتح  ةماقلا  ليوط  نوكت  نأ  كيلع  مث  .ةسمخلا  مئاوتلا  عقت  ثيح  فهك  ىلإ  باهذلاو  ةيواهلا  نم  جورخلل  كيدل  نوكيس  مث  .ريست  اهارت  يتلا  ملالسلا  لك  لزناو  مهنم  دحاو  ىلإ  بهذا  مث  .لمعتسي  ةعبوز  ةريزجلا  ىلإ  بهذي  كلذ  دعب  .نيفيلوأ  ةنيدم  ىلإ  باهذلا  ةجاّردلا  ذاتسأ  نم  ةيسيئرلا  ةركلا  ىلع  لصحت  امدنع  ايجول  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  نيديلا .) لوانتم  يف  يتأت  دق  .يعم  ارتلا  تارك 
ةنيدم يف  سرجلا  جرب  ىلإ  باهذلا  ءالع  حزق  سوق  ذخأ  دعب  هوأ  وه  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  .هيلع  ضبقلل  ةيسيئرلا  ةركلا  مدختسي  هنا  رمحألا  وأ  رفصألا  يف  اهناو  هل  اهعم /  ةبراحم  تنك  امدنع  مث  هعم ، ثدحتلا  ىلع  طغضاو  ةبيرق  بهذتو  حفصت  مادختسا   Ecruteak [ ىلع روثعلا  ثيح 2  .ىلعألا  يف  كل  رظتنت  فوس  ءالع  عم  يف  كل  حمست  فوس   Moltres قلست كيطعت  فوسو  طولبلا  رسيفورب  ىلإ  باهذلل  كيدل  ادج ) بعصلا  نم   ) رمحألا بلغت  تنك  ةدحاو  ةرم 
ىلإ لقتنا  .روخصلا   MT. ىرتس ابيرق  .رارمتسالاو  مهل  قلست  .تالالشلا  نوكيسو 2  ةضفلا   Moltres تذخأ تنك  لعفلاب  لوقلا  كنكمي  ةيسيئر  ةرك  كيدل  ناك  اذإو  قفشلا  تاركو  ارتلا  تاركلا  نم  ريثكلا  .وه  .هل  ةلابق  ىلع  لوصحلل  روخصلا  قلست  مادختسال  كيدل  ثيح  ةرفح  يف   Moltres. عفترت .لوزنلا  وأ  قلست  كنكمي  ثيح  يناثلا  فهكلا  ىلإ  لصت  ىتح  رمتسا  .ةنيدملا  طسو  يف  فهكلا  ىلإ  بهذا  مث  .دوونيصلا  ىلإ  باهذلا  الوأ  ةراجتلا  توتياو  سكيليتس  ذخ 
دجت فوس  كانهو   Steelix يدل سيل  انأ  .كسفن  مدقت  زئاكر  ثالث  زاتجت  نأ  كيلع  نأ  ينعي  اذه  .زئاكر  ثالث  ىلع  ينعت .؟ اذام  زواجت 30 . لبق  .ل .  .كسفن  مدقت  .زئاكر  ثالث  ىلع  .لوقي  ةدوعلا  فهك  لوأ  لاخدإ  دنع  ةفرغلا  يف  ويرانيسلا  ىرخأ  ةرم  يصنلا  فهك  ءانعلا  قحتسي  رمألا  نوكيس  .ضيرملا  نوكي  كلذل  ترهظ ،  ةفلتخم  نوميكوب  يلاوح 20-10  ىتح  ةدحاو  دجأ  مل  يل  ةبسنلاب  .روفلا  ىلع  رهظي  نأ  عقوتت  اذل ال  ًادج ، ردان  هنإ  ةظحالم : ىوتسملا 25-22 . يف 
نآلا ةفرغ  لالخ 30  نم  بهذت  نأ  لبق  ةدمعألا 3  ريرمتل  كيدل  نأ  ينعي  اذهو  زواجت 30 . لبق  .ةركف   giratina ىلع لوصحلا  ةيفيك  هيوشتلا  ملاعو  هونس )  ) نع ثدحتي  هنإ  ناملاع  لخادتي  ثيح  ملاعلا  انيتاريج )  ) ترمد امدنع  نع  ثدحتي  هنأ  دقتعأ  ةايحلا  تفتخا  نيأ  فرعأ  ةايحلا ال  هيف  قرشت  يذلا  ناكملا  نع  ةركف  يأ  يدل  سيل  .هنإ  ناملاع  لخادتي  ثيح  ناكم  ةايحلا  هيف  تفتخا  يذلا  ناكملا  كلذ  ةايحلا  اهيف  قرُشت  يتلا  كلت  .وه  اذه  لوقي  دحاو   Umbreon نويبساو
مادختسا حرتقأ  تنك  .نوميكوبلا  ءاقدصأ  يه  نويبساو  نويربموأ   pokewalker ىلعأ ىوتسم  .ل  كيدل  نكي  مل  نكلو  ةيدو ،  يفيا  لعجل  صاخلا   Eevee نويربموأ نوكيس  اهاحضو  ةيشع  نيب  روطت  اذإ  نويبسإ ، نوكيس  راهنلا  لالخ  روطتي  ناك  اذإو  كب  صاخلا  . Latios ىلع هزوف  دعب  سيرتلوم  ىوتسم 35 . اهيدل  اهيلع  نوكتس  سويتاللا  كتطيرخ و  ىلإ  رظنا  وتناك )  ) ةقطنم ىلإ  لقتنا  دق  سويتال )  ) نأ كربخي  فوس  نفيتس  ىرت  فوس  .جورخلاو  ةيمدلا ،  ذخأ  دعب 

ىوتسملا 50 يف  توصلا  متك  ىرتس  هيلإ  يبهذا  ًافهك  ىرتس  .اهيلع  لالشلا  مدختسا  .تالالشلا  نم  نينثا  ىرتس  .وتنجرأ  لبج  ىلإ  هجوت  ونوكيترأ ، . Mewtwo ةنيدم ىلإ  هجوت  تاراش 16 ، عيمج  عمج  دعب   cerulean فهك نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلإ  باهذلا   cerulean. .88-84 تايوتسم عم  نوميكوبلا  هيدل 6  رمحألا  رمحألا  بلغت  فيك  .ارتلا  تاركلا  وأ  قفشلا  تارك  مادختسا  كيلع  حرتقأ  ىرخأ ، ةرم  حيملت : لاملا ! ريفوت  نم  دكأت  ىرخأ ، ةرم  ىوتسملا 70  يف  وتا )  ) ىرتس
84- رواسونيف  84- سكالرونس  85- درازيراشت  88- وشتاكيب زديرلا : قيرف  .نوميكوبلا ) يدلب  ىلع  ةردان  ىولح  مادختسا  نكأ  مل  . ) ىوتسم 93-88 ىلإ  نوميكوبلا  يدل  ام  لك  تعفر  دقل   Blastiose-84 Lapras-84 50 ىوتسم ىرتس  فهكلا ، نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلإ  لوصولا  رحبلا  رزج  ىلإ  هجوتم  ةبخنلا 4 ، ىلع  هزوف  دعب  ونوكيترأ   93- مينغام  92- ايجول  91- اردغنيك  90- تينوغارد  90- نيوكودين  89- نويربموأ يقيرف :  Articuno. كيلع حرتقأ  حيملت : ةبعللا ! ظفح  نم  دكأت 
ىوتسم 10 طاقتلا  امئاد  ابيرقت  فوس  .كامسألاو  رسجلا  ىلإ  ةميدقلا  بيضق  بلجي  بيضق  كيطعت  فوسو  صخش ، ىلإ  ثدحتو  كانه  ىلإ  بهذا  .نوميكوبلا  زكرم  وه  فهكلا ، ةيادب  نم  برقلاب  كلذ ، دعب  رسج  كانه  قيرطلا 32  ىلع  .كب  صاخلا  يلوألا  نوميكوبلا  ىلعألل  ًادج  ةلهس  ةليسو  وه  اذه  ىلعأل  يلوألا  ىوتسملا  .قفشلا  تاركو  ارتلا  تارك  مادختسا   Magikarp نلو لاتقلل ، نوميكوبلا  ىوتسم 4 4  عضو  نم  نكمتت  ىتح  .ةيادبلا  ةوطخلا  طقف  فرعت  يتلا 
لاتقلا سكالرونس --  ضرألا  وشتاكيب --  قدصي :  لكشب ال  ةيوق  نوميكوبلا  هيدل  رمحألا  يئاهنلا :  بردملا  ةميزهل  ضيف  نم  ضيغ  وه  اذه  رمحألا  .ررضلا  ذاختا  نود  ةربخلا  طاقن  نم  ريثكلا  ىلع  لوصحلا  كنكمي  مث  .اوتومي   Charizard -- هايملاو روخصلا ،   ، Blastoise ةيئابرهكلا ةيئابرهكلا --   ، Grass Venusaur -- مسلا رانلا ،   ، Lapras لاتقلا قلحت --   ، Ac عم ىلوألا  ةيادبلا  يتروم  ةميزهل  ةقيرط  لهسأ   totadile. روطتي هنا  لاتقلا  لبق   totadile يف  crocanow حيتيو
ةعدخ يدل  ةلهس  يتروم  زاف  .حزق  سوق  حانج  كيطعت  فوسو  رتويب  ةنيدملا  نيمي  ىلإ  ةفاح  ىلع  زوجع  لجر  ىلإ  ثدحتلاو  وتناك  ةقطنم  يف  رتويب  ةنيدم  ىلإ  باهذلل  كيدل  ةيضفلا  حورلا  نوميكوبلا  يف  حزق  سوق  حانج  ىلع  لوصحلل  حزق  سوق  حانج  ىلع  لوصحلا  .نم  مغرلا  ىلع  لمعتس  اهنأ  نمضأ  انأ ال  .ىرخأ  ةرم  لواح  رثكأ ، ةقبطلا  تدقف  اذإ  .حبشلل  ةلاعف  ربوسلا  وه  ديلجلا  نأل  لهسلا  نم  نوكي  فوسو  هل ، ةبراحم  مث  ىوتسملا 21 . لوخد  ديلجلا  بانل 

ميعز 4 ىلع  بلغتلل  ةطيسب  th رايتخاو ةبعللا ، ةيادب  يف  الوأ  .يتروم  ةيضايرلا  باعلألا  ةلاص  نم   cyndaquil ( عضو مث ، اليحتسم .) سيل  نكلو  كلذ  س  بعصأ ث /  اهنا   cydaquil ذخأت ىتح  كب  صاخلا  رادارلا  ةزك  مادختسا  مث  نمو  بعصلا ) نم  سيلو   ) تاوطخ نع 2001  لقي  ام ال  ذاختاو  صاخلا  ركوو  ةزكب  يف   kangskhan. قرش بهذت  مث  .ضعلاو  ةمخض  ةمكل  هملعي  ىوتسملا 22 ، دعب  .يباركس  تاراهم  هيدل  مهنم  ادحاو  نأ  ةيلاع  ةصرف  ليكادنيس )  ) عدوأ مث  ذخ 3 
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لدعم 52246 نوميكوب  لضفأ  روصلا .*  طاقتلا  .ةليوط *  ىقبت  اهنأل ال  اهب ، عتمتسا  قيرفلا  نم  خيراوص  ةلدب  كيطعيس  هعم و  ثدحت  .كانه  رخنلا  كورلا  قيرف  كانه  نوكي  نأ  بجي  روصلا  طاقتلا  كنكمي  ثيحو  C94 28038800 12247D8A 00004801 02247D8C E0021C39 12247BeC 00002001 02247D90 00000XXX D20000000 0000000000 ثيح ديرت  نوميكوبلا  ماقرأ  ةثالث  عضو   X ددع يف  لوأ 0  ةلابق  ذاختا  وه  ةثالثلا   POKEMON لكل  EXAPLE
ثالث يه  انه   XXXS 0002 رواسيلب بشعلا 0001  يف  مهل  دجت  ىوتسم 1  يف  لك  كانه  نوميكوبلا  عيمج  ىلع  قبطني  اذه  ددع 001 ال 0001 . وه  انه  روساسيلب  ديرت  تنك  اذإ   Ivysaur 0003 0004 روسونيف  Charmander 0005 Charmeleon 0006 Charizard 0007 Squirtle 0008 Wartortle 0008 0009 Blastois 000A Caterpie 000B Metapod 000C 000 يرفرتب D Weedle 000E Kakuna 000F Beedrill 0010 Pidgey 0011 Pidgeotto 0012 Pidgeot

000F Beedrill 0010 Pidgey 0011 Pi 0012 Pidgeot 0012 Pidgeot 1 0013 0014 اتاتار  Raticate 0015 0016 وريبس  Fearow 0017 Ekans 0018 Arbok 0019 001 وشتاكيب A Raichu 001B Sandshrew 001C Sandslash 001 D Nidoran-F 001E Nidorina 001F Nidoqueen 0020 Nidoran-M 0021 Nidorino 0022 Nidoking 0023 Clefairy 0024 Clefable 0025 Vulpix 0026 Ninetales 0027 0028 Wigglytuff 0029 002 تابز A Golbat 002B
Oddish 002C 002 ةبآكلا D Vileplume 002E 002E 002F Parasect 0030 0031 تانونيف  Venomoth 0032 Diglett 0033 Dugtrio 0034 Meowth 0035 0036 يسرافلا  Psyduck 0037 8 003 ورود وكسيد   Mankey 00 39 Primeape 003A Growlithe 003B 003 نيناكرأ C Poliwag 003D Poliwhirl 003E Poliwrath 003F Abra 0040 004 ارباداك  alakazam 0 0 043 Machoke 0044 Machamp 0045 Bellsprout 0046 Weepinbell 0047 Victreebel
لوكانيت 0049 0048  Tentacruel 004A Geodude 004B 004 ىصحلا C Golem 004D Ponyta 004E Rapidash 004F Slowpoke 0050 Slowbro 0051 Magnemite 0052 Magneton 0053 Farfetch'd 0054 Doduo 0055 Dodrio 0056 0057 ليس  Dewgong 0058 Grimer 0059 005 كوم A Shellder 005B Chiostro 005C Gastly 005D Haunter 005E Gengar 00 5F Onix 006 0rowzee 0061 Hypno 0062 Krabby 0063 Kingler 0064 Voltorb
0065 Elettrodo 0066 Exeggcute 0067 Exeggutor 006 8 Cubone 00650069 Marowak 006A Hitmonlee 006B Hitmonchan 006C Lickitung 006D Koffing 006E Weezing 006F Rhyhorn 007 0 0072 يسناشت نودير   Tangela 0073 Kangaskhan 0074 0075 ايسروه  Seadra 0076 Goldeen 0077 Seaking 0078 Staryu 0079 Starmie 007A ديسلا  Mime 007B Scyther 007C Jynx 007D Electabuzz 007E Magmar 007F Pinsir
0080 Tauros 0081 Magikarp 0082 Gyarados 0083 Lapras 0084 Ditto 0085 Eevee 0086 Vaporeon 0 0olteon 0088 Flareon Porygon 008A Omanyte 008B Omastar 008C Kabuto 008D Kabutops 008E Aerodactyl 008F Snorlax 0090 Articuno 0091 Za 0pdos 0092 0094 ينيتارد رتلوم 0093   Dragonair 0095 Dragonite 0096 Mewtwo 0097 Mew 0098 Chikorita 0099 Bayleef 009A 009 مويناغيم B C 0yn 0daquil 009C
Quilava 00 9D Typhlosion 009E Totodile 009F 00 وانوكورك A0 Feraligatr 00A1 Sentret 00A2 Furret 00A3 Hoothoot 00A4 Noctowl 00A5 Ledyba 00A6 Ledian 00A7 Spinarak 00A8 Ariados 00A9 Crobat 00AA Chinchou 00AB Lanturn 00AC Pichu 00AD Cleffa 00AE Igglybuff 0 0AF Togepi 00B0 Togetic 00B1 Natu 00B2 Xatu 00B3 Mareep 00B4 Flaaffy 00B5 Ampharos 00B6 Bellossom 00B7 Marill 00B8 Azuma
00B8 Azuma 00B 00B9 Sudowoodo 00BA يلوب  A 00BB Hoppip 00BC 00 موولبيكس BD Jumpluff 00BE Aipom 00BF Sunkern 00C0 Sunflora 00C1 Yanma 00C2 Wooper 00 C3 Quagsire 00C4 Espeon 1Tm 00C5 Umbreon 00C6 Murkrow 00C7 Slowking 00C8 Misdreavus 00C9 Unown 00CA Wobbuffet 00CB Girafarig 00CC Pineco 00CD Forretress 00CE 00 شرابسنود CF Gligar 00D0 Steelix 00D1 Snubbull
00D2 Granbull 00D3 Qwilfish 00D4 Scizor 00D5 Shuckle 00D6 Heracross 00D7 Sneasel 00D8 Teddiursa 00D9 Ursaring 00DA Slugma 00DB Magcargo 00DC Swinub 00DD Piloswine 00DE 00 الوسروك DF Remoraid 00E0 octillery 00E1 Delibird 00E2 Mantine 00E3 Skarmory 00E4 Houndour 00E5 Houndoom 00E6 Kingdra 00E7 Phanpy 00E8 Donphan 00 E 9 Porygon 2 00EA Stantler 00EB Smeargle00EC
Tyrogue 00ED Hitmontop 00EE Smoochum 00EF Elekid 00F0 Magby 00F1 Miltank 00F2 Blissey 00F3 Raikou 00F4 00 يتن F5 Suicune 00F6 Larvitar 00F7 Pupitar 00F8 Tyranitar 00F9 00 ايجول FA 0 0 هوأ وه  FB Celebi 00FC Treecko 00FD Grovyle 00FE Sceptile 00FF 0100 لعاشم  Combusken 0101 Blaziken 0102 Mudkip 0103 Marshtomp 0104 Swampert 0105 Poochyena 0106 Mightyena 0107 Zigzagoon
0108 Linoone 010 Wurmple 010A Silcoon 010B Beautifly 010C 010 نونوكساك D Dustox 010E Lotad 010F 0112 0110 ربمول  Nuzleaf 0113 0114 ويبماك  Taillow 0115 Swellow 0116 Wingull 0117 Pelipper 0118 011 ايلريك ستلار 0119  A Gardevoir 011B 011 تيكسروس B 0 11C Masquerain 011D Shroomish 011E Breloom 011F Slakoth 0120 Vigoroth 0121 0121 0122 Nincada 0123 Ninjask 0124 Shedinja 0 12 5
Whismur 0126 Loudred 0127 Exploud 0128 Makuhita 0129 Hariyama 012A Azurill 012B 012 سابسون C Skitty 012D Delcatty 012E Sableye 012F Mawi 0130 Aron 0131 Lairon 0132 Aggron 0133 Meditite 0134 Medicham 0135 Electrike 0136 Manectric 0137 Plusle 0138 Minun 0139 Volbeat 013A Illumise 013B Roselia 013C Gulpin 013D Swalot 013E Carvanha 013F 0140 وديبراش  Wailmer 0141 Wailord 0142
Numel 0 14 3 Camerupt 01430 144 0145 لوكروت  Spoink 0146 Grumpig 0147 0148 ادنيبس  Trapinch 0149 014 افاربيف A Flygon 014B Cacnea 014 Cacturne 0 0014D 14 0 ولينوبمات E Altaria 014F 0150 زوغناز  Seviper 0151 Lunatone 0152 0154 شاوبراب كورلوس 0153   Whiscash 0155 Corphish 015 Corphish 0 0156 0159 لوديالك لاب 0158  تنوارورك 0157   Lileep 015A Cradily 015B Anorith 015C Armaldo 015D Feebas
015E 015 كيتوليم F Castform 0160 Kecleon 0161 Shuppet 0162 Banette 0163 Crepuscolo 0164 Dusclops 0165 Tropius 0166 Chimecho 0167 Absol 0168 Wynaut 0169 016 ورونس A Glalie 016B Spheal 01680 16C Sealeo 016D Walrein 016E Clamperl 016F Huntail 0170 Gorebyss 0171 Relicanth 0172 Luvdisc 0 174 0179 سورغاتيم غناتيم 0178  مودلب 0177  سنمالس 0176  نوجلش 0175  نوجاب 0174   Regirock 017A
Regice 017B Registeel 017C Latias 017D Latios 017E Kyogre 017F 0181 ازوكيار نودورغ 01 80   Jirachi 0182 Deoxys 0183 Turtwig 0184 0186 اريتروت لتورغ 0185   Chimchar 0187 018 بولبيب يبانرفنإ 0189  ونريفنوم 0188  A Prinplup 018B Empoleon 018C 018 يلراتس D 018 ايفاراتس E 018 روتباراتس F 0196 يارسكول ويسكول 0195  نيش 0194  نوتكيرك 019 3  توتيكيرك 0192  ليرابيب 0191  فوديب 0190   Budew 0197 Roserade
0198 Cranidos 0199 019 سودرابمار A Shieldon 019B Bastiodon 019C Burmy 019D 019 مدآ ةدود  F Combee 01A0 Vespiquen 01A1 Pachirisu 01A2 Buizel 01A3 Floatzel 01A4 01 ريش A5 Cherrim 01A6 Shellos 01A7 Gastrodon 0 1A8 Ambipom 01A9 Drifloon 01AA 01 ميلفيرد AB Buneary 01AC Lopunny 01AD Mismagius 01AE Honchkrow 01AF Glameow 01B0 Purugly 01B1 01 غنيلغنيش B2 Stunky 01B3 Skuntank
01B4 01 روزنورب B5 Bronzong 01B6 Bonsly 01B7 Mime 01 روينوج. B8 Happyny 01B9 Chatot 01BA Spiritomb 01BB 01 لبيغ BC Gabite 01BD Garchomp 01BE Munchlax 01BF 01 ولوير C (01C1 Lucario 01C1 Hippopotas 01C2 Hippowdon 01C3 Skorupi 01C4 01 رظان C5 01 كنوغاورك C6 Toxicroak 01 C 7 01 نيفينراك C8 01 نوينيف  C9 01 نوينيمول CA 01 كيتنام CB 01 رفونس CC 01 ونساموبأ CD 01 ليفاو CE 01 ينغام CF
Lickilicky 01D0 Rhyperior 01D1 Tangrow 01D2 Electivire 01D3 Magmortar 01D4 Togekiss 01D5 Yanmega 01D6 Leafeon 01D7 Glaceon 01D8 Gliscor 01D9 Mamoswine 01DA Porygon-Z 01DB 01 دالاغ DC Probopass 01DD 01 ريونقسغلا DE Froslass 01DF 01 موتور E0Uxie 01E1 Mesprit 01E2 Azelf 01E3 Dialga 01E4 Palkia 01E5 01 نارتيه E501E6 Regigigas 01E7 Giratina 01E8 Creselia 01E9 Phione 01EB
Darkrai 01EC Shaymin 01ED Arceus 5206 ةداعإلا لمعلا  قحلا ) خسن   ) شغلا حيحص  ةعماللا  e128 42844fe11 021d15a8 41c64e6d 00006073 02111880 e92d40f0 e51f0010 e5900000 e1d018b4 e1d028b6 e0217002 e1a071a7 e51f1034 e51f2034 e51f3034 e5910000 e0243290 e0253294 e0246005 e1a069a6 e1560007 11a00004 1afffff8 e5810000 e8bd80f0 1206e116 0000f792 e206e118 00000010 f7b1e800
1c05fe13 fe10f7b1 43050400 0206e128 e0001c28 d0000000 00000000 Shiny Pokemon 5206E128 4284FE81 E2000108 00000060 021D15A8 41C64E6D 00006073 02111880 E92D40F0 E51F0010 E5900000 E1D018B4 E1D028B6 E0217002 E1A071A7 E51F1034 E51F2034 E51F3034 E5910000 E0243290 E0253294 E0246005 E1A069A6 E1560007 11A00004 1AFFFFF8 E5810000 E8BD80F0
1206E116 0000F792 E206E118 00000010 F7B1E800 1C05FE13 FE10F7B1 43050400 0206E128 E0001C28 D0000000 00000000 Giratina Level One (POKESAV) POKESAV generated 94000130 FCFF0000 B2101D40 00000000 E00000B4 000000EC D4E1C7FA A15F0000 67BD1EDB 9D54159B EB1B6CD2 1485D1C5 82282D76 47138979 54ABF521 7DCE6B35 9B16AD1C C73A53FD 573CB0EB
F755976B C166C205 A5EB72D3 4B59E0A4 BE288EA6 2B54C9EE 736E3BD5 B49D9B5A AE68176F 1BAE25DE B2A0E949 69E458FF B6CB6B21 96B1ABBB B4653890 6DEDE33D 72E44718 517452C1 B69C8E15 EA5EAC1D C6B5B976 0C99946C 72CE4A00 96310A89 4EFCD0C0 08C1F681 064A86B6 4BC4ED8D E3CF9426 6F8E445A FBA032F5 F58C9173 69825DE0 76981E9E B7F72114
4B99FD96 B37A6005 1C71B3FB 2E09247D 7918B289 76E3CAF7 E1080B8C 8A92A02D DCDC1C93 3F2CC3EF 0E331F63 00000000 D2000000 00000000 How To Get Latias First activate this cheat :- 94000130 FCFF00000 62111880 00000000000 B2111880 0000000000 20009E4 C 4 00000003 10009E50 00000218 D200000000000000000000، يروفحألا. يبصلا  ىلإ  باهذلاو  رتويب  فحتم  ىلإ  لقتنا  مث 
نيوهلا لطب  وه  نفيتس  .بابضلا ) ةركلا  فرعيو  ىوتسم 40  هنا   ) نفيتس عم  قيرطلا  ىلع  نوكيس  ايتال )  ) جراخلل و بهذا  .حورلا  ىدن  دجت  فوس  مث  كانه  نوكيس  نفيتس   Action Replay Codes Max Cash (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 00000088 000f423f d2000000 00000000 Reset Game Time (Press L+R+SELECT) 94000130 fcfb0000 62111880 00000000 b2111880 00000000

10000096 00000000 10000098 00000000 d2000000 00000000 Max Mom Savings (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 0000c0e8 000f423f d2000000 00000000 IN BATTLE CODES: Restore Health (Press START) 94000130 fff70000 62111880 00000000 b2111880 00000000 10049e60 000003e8 10049e64 000003e8 d2000000 00000000 1 Hit Kills Pokemon (Press
SELECT) 94000130 fffb0000 62111880 0000000000 b2111880 00000000 10049f20 000001 10049f24 0000001 d20000000 00000 00004280 12247612 02801 0000 92247612 ديصلا لهس   d200000000000000 9224670 نوميكوب نيبردملا  طاقتلا  نكمي  a 0002101 1224670a 0002100 d200000000 يئاوشع زومر   MEETING000: عامتجا ةيجراخ )  ) ةيئاوشع a4000130 fffc00000 621111880 00000000 b2111880 ال 
000000000000 20025a54 0000000000 d20000000000000000 دقع  B + 94000130 جراخ )  ) ءاقل لجأ  نم  يشملا  ءانثأ  فلأ   fffc00000 62111880 00000000 b2111880 0000000000 20025a54 000000ff d200000000 0000000 900 زومر :  زومر  ةبيقح  x طغضا  ) كبيج يف  ةيداعلا  رصانعلا  عيمج   L + R) 94000130 fcff0000 62111880 b2111880 000000000 d5000000 000000384 00000384 000000a1 d7000000 00000656
dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 10000708 00000087 1000070c 00000088 d5000000 00000044 c0000000 0000002c d7000000 00000654 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 000000d5 c0000000 00000072 d7000000 00000710
dc000000 00000002 d4000000 00000001 d2000000 00000000 900x All Medical Items in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 03840011 c0000000 00000025 d6000000 00000b74 d4000000 00000001 d2000000 00000000 900x All Berries in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 03840095
c0000000 0000003f d6000000 00000c14 d4000000 00000001 d2000000 00000000 900x All Pokeballs in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 00000384 c0000000 00000017 d7000000 00000d16 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 00000001 c0000000 0000000f
d7000000 00000d14 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 000001ec c0000000 00000007 d7000000 00000d54 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 900x All Battle Items in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 03840037
c0000000 0000000e d6000000 00000d74 d4000000 00000001 d2000000 00000000 All Accessories (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 20003f92 00000009 00003f94 ffffffff 20003f98 0000007f d5000000 00000099 c0000000 0000001d d8000000 00003f74 d2000000 00000000 99x Red Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880
00000000 2000e568 00000063 d2000000 00000000 99x Yellow Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e569 00000063 d2000000 00000000 99x Blue Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e56a 00000063 d2000000 00000000 99x Green Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000
b2111880 00000000 2000e56b 00000063 d2000000 00000000 99x Pink Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e56c 00000063 d2000000 00000000 99x White Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e56d 00000063 d2000000 00000000 99x Black Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880
00000000 b2111880 00000000 2000e56e 00000063 d2000000 00000000 POKEGEAR CODES : يتوت  gli aggiornamenti PokeGear ( ةفاحصلا  L + R) 94000130 fcff0000 62111880 0000000 b2111880 00000000 2000baf7 000000006 d20000000 00000000 Rubrica completea ( طغضا  L + R) 94000130 fcff00000 62111880 000000 b2111880 0000000 d500000 00000000 C0000000000 000004A
D800000000C00FC D40000000 0000001 D20000000 000000 D00000 0000000000 POKEGEAR CODICI A TEMA COLORE: Tema colore 2 62111880 0000000 b2111880 00000000 2000baf6 00000004 00000000 00000000 Theme 3 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000baf6 00000008 d2000000 00000000 Color Theme 4 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000baf6 0000000c
d2000000 00000000 Color Theme 5 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000baf6 00000010 d2000000 00000000 Color Theme 6 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000baf6 00000014 d2000000 00000000 EXP FROM BATTLES CODES: Double Experience (HOLD: R After Battle) a4000130 feff0000 1206fada 00000068 1206fb2e 0000e03c 0206fb30 07808960 1206fb44 00000f85
d2000000 00000000 94000130 feff0000 1206fada 0000006c 1206fb2e 00002002 0206fb30 e03a4345 1206fb44 00008965 d2000000 00000000 10x Experience (HOLD: R After Battle) a4000130 feff0000 1206fada 00000068 1206fb2e 0000e03c 0206fb30 07808960 1206fb44 00000f85 d2000000 00000000 94000130 feff0000 1206fada 0000006c 1206fb2e 0000200a 0206fb30 e03a4345 1206fb44
00008965 d2000000 00000000 100x Experience (HOLD: R After Battle) a4000130 feff0000 1206fada 00000068 1206fb2e 0000e03c 0206fb30 07808960 1206fb44 00000f85 d2000000 00000000 94000130 feff0000 1206fada 0000006c 1206fb2e 00002064 0206fb30 e03a4345 1206fb44 00008965 d2000000 00000000 200x Experience (HOLD R Dopo battaglia) a4000130 feff00000 1206fada 00000068
1206fb2e 0000e03c 0206fb30 07808960 1206fb44 00000f85 D200 00000 000000000 94000130 FEFF0000 1206FADA 0000006C 1206FB2E 000020C8 0206FB30 E03A4345 1206fb44 00008 d20000000 000000 Ulteriori codici di riproduzione azione Continuati 3 su 3 Ripristina salute (Press START) [Nord America] 94000130 fff70000 62111880 000000 b21118 80 000000000 10049e60003 8 10049e64
000003e8 d2000000 000000 ليإ ودم  وتسيوك  يف  ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] دحوم خوراص   tuo personaggio personaggio indosserà il خوراص قيرف   unifrom. Note: If it doesn't work enter/exit a building Male character: 62111880 00000000 B2111880 00000000 10025D90 00000102 D2000000 00000000 Female Character: 62111880 00000000 B2111880 00000000 10025D90 00000103 D2000000 00000000 This give you
the event Celebi in slot of box 1 [North America] 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 e000f710 00000088 685c0014 462a0000 4e640300 3dcd98aa e5015248 2c45a57e ebadfb57 a259f359 97ee7d12 50622e14 9db56c71 f1fc5532 3a497c7d 6e52011a c66c9b7a 9b76815d 373d2d40 8c545892 b553198b 0b0d2667 e2073d3f f46b6618 f83dc582 70e5862b b095da94 89df3f1b
c8beec3c 00f02aa2 5ef4424d 2dba035f 60a585df df5d19b2 08d64730 334c5371 d2000000 00000000 Trainers Never Call You on PokéGear [North America] 92251F46 000068A9 12251F46 00002100 D2000000 00000000 Walk Through Walls [North America] Press R+B to enable, L+B to disable 94000130 FCFD0200 1205DAA2 00000200 D2000000 00000000 94000130 FCFD0100 1205DAA2
00001C20 D2000000 00000000 WonderGuard Spiritomb (press L+R and your wonderguard spiritomb will appear in box 1 spot 1) [North America] 94000130 FCFF0000 B2111880 00000000 E000F710 00000088 28F428F1 E3E90000 3E68B4B2 9846C336 1855455B 55A62214 482DBDDC 9AE7CE85 464BE186 FC316718 26D1CD5D 675CF986 2ABA71D4 8FAAC029 B3E5C0A3 D28C482D 0340F4C0
A6489323 BA3B04C3 8 536 باداف  8 536 باداف  E493E19C 72F628A2 5F7343C4 4FEC5E63 B7AF695B D27062D0 C298ACA2 F2 D976F868 DEE9B6B1 8D6701DA 7E006E2D D2000000 0000000 000000000 62111880 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] ركذ لطب  لريب  ساملا /  امك  بعللا  لصأ 3  نم  زومر 2  ترمتسا  ىرخأ  لمع  ةداعإ   B21111880 00000000 10025D90 00000000EE D2000000000 ، ماع لكشب  كتيصخش  رهظم  ريغي  اذه 
000000000 62111880 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] رمحألا بعل  امك  .كراعملا  لالخ  سيل  نكلو   B2111880 0000000000 10025D90 000000D3 D2000000000 00000000 62111880 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] ةضفلا كسفانم /  بعلت  امك  .كراعملا  لالخ  سيل  نكلو  ماع ، لكشب  كب  صاخلا  عباطلا  رهظم  ريغي  اذه   B21111880 00000000 10025D90 000000094 D200000000 000000 ملعت نوميكوب  نكمي  كراعملا  لالخ  سيل  نكلو  كتيصخشل ، ماعلا  رهظملا  ريغي  اذه 
يأ  TM / HM [920722 ةيلامشلا ] اكيرمأ  C6 0000D001 120722C6 000046C0 D 20000000 000000 94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ  ( ] ددح  ) سكام نولثزوبلا  ةطقن   FFFB0000 6211188 0000000000 B2111880 0000000000E558 0001869F D200000000 000000 94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ  ( ] ددح  ) دعلا 9999999999 ةوطخ  ركوو  كوب   FFFB000000 6 2111880 0000000000 B2111880 00000000000 00000E718 0098967F D20000000

00000 000020 12029318 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] عيرسلا ضيبلا  FE قعل .عرسأ  سقفي  نوميكوب  ضيب   maby 3 100 ىلإ نم 1  حوارتت  نأ  نكمي  .امامت  يئاوشع  ىوتسم  اهيدل  ةماقلا  ليوط  بشعلا  يف  اههجاوت  يتلا  ةيربلا  نوميكوبلا  ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] يئاوشعلا نوميكوبلا  تايوتسم  تاوطخ  . DB0000000 021D15AA D80000000 022186DC D20000000 0000000 622186DC 00000000 322186DC 00000065 DB0000000 022186DC B2111880
000000000 C0000000000B D80000000 00025A5C D200000000 00000000 eRebatle DIALGA, PALKIA و GIRATINA [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FFF300000 B2110DC0 00000000 200000FEA 0000001 20000FF8 0000 000000 20000FFA 000000000 200010E7 0000009E 2000112F 000000D3 D20000000000000000E ثدحلا ىلا  ةجاح  يف  تنك   Arceus ، داتعملاك ثدحلا  ليغشت  لقتنا و  مث  ددح  أدبا + ىلع  طغضا  .
Rebatle HO-OH [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FFF300000 B2110DC0 00000000000 200010F4 00 000070 2000111C 000000B9 D200000000 000000 ريدصقلا جرب  فقس  ىلإ  لوخدلا  لبق  ددح  أدبا +  ةفاحصلا  . REBATLE SUICUNE [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FFF300000 B2110DC0 000000000 20001128 0000000 0FD 2000112A 0000018 D20000000 0000000 نم برقلاب  لزنملا  يف  هدوجو  ءانثأ  ددح  أدبا +  ةفاحصلا 
Suicune جورخلا مث  نمو  . Rebatle ZAPDOS [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FFF300000 B21100DC0 0000000000 20001126 00000000 D20000000 000000 000000 ىلع ظافحلا  نيبردملا  ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] برض .جورخلا  مث  ءابرهكلا ، ديلوت  ةطحم  يف  هدوجو  ءانثأ  ددح  ءدب +  ىلع  طغضا   R 02040 مهعم. ثدحتلاو  EA8 F7FF68E0 94000130 FEFF00000 02040EA8 E0002000 D0000000 000000 L 02040 مهعم. ثدحتلاو  دقعو  EA8
F7FF68E0 94000130 FDFF000000 02040EA8 E0002000 D0000000 0000000 94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   (( ] لفسأ ددح +   ) تاراشلا ةلازإ   FF7B0000 62111880 00000000 B2111880 0000000000 2000008E 000 000000000000 000000 000000 200000 200000 00000 0000 255 L + R [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FCFF00000 621 11880 000000000 B2111880 0000000000 20006919 00000FF D2000000 000000 تقو
94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] ةفاحصلا  ) ةبعل نييعت  ةداعإ   fcfb0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 1000 0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 ةيلامشلا اكيرمأ   ] يسيئرلا زمرلا  زومر  ةداعإ  ءارجإلا  ] IPGE يناثلا ءزجلا  يه  ةيلعفلا  ةيجمربلا  تاميلعتلا  .ةبعللا  فرعم  وه  . IPGE-2D5118CA 1 Colpo uccide Pokemon (Press SELECT) [Nord America] 94000130 fffb0000 62111880
00000000 b2111880 00000000 10049f20 00000001 10049f24 00000001 d2000000 0000000 100% Tasso di cattura [Nord America] 92247612 00002801 12247612 00004280 D2000000 00000000 9224670A 00002101 11224670A 00002100 D2000000 00000000 In grado di ricordare l'uovo PKMN del professor Oak (L+R) [Nord America] 94000130 FCFF0000 62111880 00000000 B2111880 00000000
20001056 00000001 D2000000 0000000 Tutti i medicinali (Select + Up) [Nord America] 94000130 FFBB00000 62111880 00000000 B2111880 0000000 D50000000 03DE0011 C0000000 00000025 D60000000 00000B74 D4000000000 000001 D200000000 0000000 عيمج  PokeWalker 0 9400013 ةيلامشلا ] اكيرمأ  ( ] ددح  ) عبطلاب  FFFB0000 62111880 00000000 B2111880 0000000000 0000E71 C 07FFFFFF
D2000 00000 كولب يرافس  عيمج   (L + R) [94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ   FCFF0000 62111880 000000 B21111880 0000 0000 2000C745 00000007 D20000000 0000000 زاتمم  Elekid (L + R) [ ىلع طغضا  ةيلامشلا ] اكيرمأ   L + R رهظتس شغلا ! ليعفت  متيسو   Elekid 94000130 ةحتفلا 22 ! عبرملا 17 ، يف   FCFF0000 B2111880 00000000 E0020238 00000088 57F3E3FD 26D30000 78CEA7DB 5638E4F6 3678B4E9 A9DA8408
0668BA76 661DEC26 4002C362 C404A51B C796FE73 7C2B2D82 810419E0 73C394DF 3D968925 DEB70F05 5345BF3F AB2F0B4C F838D73E 873BF37A A088679A 014CBB14 D0C14ADA 7EC730C3 E62930E4 A88F6C01 8E329E29 5D252423 6616FC62 F957F630 4595DC31 7C154AE8 FE9FBD10 0C7124DF D2000000 00000000 Awesome Mewtwo (L+R) [North America] Press L+R and the
Mewtwo is in box 17, slot 24 94000130 FCFF0000 B2111880 00000000 E0020348 00000088 74B3DCEB A13C0000 CABA2197 106983B7 1DC4367D AA2C9A78 EEB801B9 17EBE20E 99E1B6AA 70E0786D 4CB00FE7 AE1C0F29 0E992E9D FC7F954C CC75AFE6 F99C5A0C 6D34CAE3 B924F836 535CD7AB 8040B872 6ECB4EF5 84AA41DF 888B336A 35A419AF A61BBDFF 3102B59C 12BC1EBD
280A4DA0 81D4DE8D 4BE1B1EA ED647B15 CC18E6CA 2A65810B A4A7B5FA D2000000 00000000 BAG CODES items [North America] 900x All Normal Items in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 00000384 c0000000 000000a1 d7000000 00000656 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880
00000000 10000708 00000087 1000070c 00000088 d5000000 00000044 c0000000 0000002c d7000000 00000654 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d500000000 00000000000 c000000000 00000072 d7000000 0000000 dc0000000 00000000 d40000000 00000001
d20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0x طغضا  ) بيجلا يف  ةيبطلا  رصانعلا  عيمج   L + R) 94000130 fcff00000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d50000000 03840001 c000000000 0000025 d60 00000000 00000b74 d4000000000 d200000000 0000000 900x طغضا  ) بيجلا يف  توتلا   L + R) 94000130 fcff00000 621111880
000000000 b211 880 00 0384000095 c00000000000 0000000f d60000000 000000c14 d400000000 0000001 d200000000 000000 900x عيمج  Pokeballs 94000130 بيجلا يف   fcff00000 fcff0000 00000000 b2111880 00000000 d5000000 00000384 c0000000 00000017 d7000000 00000d16 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000
00000001 c0000000 0000000f d7000000 00000d14 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 d5000000 000001ec c0000000 00000007 d7000000 00000d54 d4000000 00000001 dc000000 00000002 d2000000 00000000 900x All Battle Items in Pocket (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880
00000000 d5000000 03840037 c0000000 0000000e d6000000 00000d74 d4000000 00000001 d2000000 00000000 All Accessories (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 20003f92 00000009 00003f94 ffffffff 20003f98 0000007f d5000000 00000099 c0000000 0000001d d8000000 00003f74 d2000000 00000000 99x Red Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000
62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e568 00000063 d2000000 00000000 99x Yellow Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e569 00000063 d2000000 00000000 99x Blue Apricorns (Press L+R) 94000130 fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e56a 00000063 d2000000 00000000 99x Green Apricorns (Press L+R) 94000130
fcff0000 62111880 00000000 b2111880 00000000 2000e56b 00000063 d2000000 0000000 99x Grani apricorni rosa ( ةفاحصلا  L +R) 94000130 fcff0000 62111880 000000 b21118880 000000 2000e56 c 000 0063 d20000000 0000000 99x وكنايب  Apricorns ( ةفاحصلا  L + R) 94000130 fcff0000 62111880 0000000 b21118880 000000 20000e56d 0000 063 d20000000 000000000 99x Apricorns neri ( ةفاحصلا  L +
R) 94000130 fcff00000 62111880 0000000 b2111880 000000 2000e56e 00000 63 d2000000 0000000 يرابيبماك  l'abilità يد  un Pokemon contrassegnandoli [1206 اكيرمأ ] درون  F04A 000020XX 1206F04E 00007378 Sostituisci XX con ilore della capacità deside nella tabella seguente. - 00 Adattabilità 5B 6 باقعأ A 4 ءاوهلا لفق  C 6 عقوت بضغلا 53  ةطقن  B 7 زميرد داب  خف 47  انيرأ  B 42 قيرحلا عرد 04  ةكرعم   Clorofilla 22
ةحضاو 1 ةئيه  D 0 نوللا رييغت  ةعست  ةباحس  D 10 Compoundeyes 0E 02 ذاذر ليمحت 58  ةبطر 06  رحس 38  فيطل   Siccità 46 يليب  secca 57 30 ركبملا رويطلا   Effetto 1 روبس B 6 ورتيف F 7 ةيده ةرهز  رانلا 12  شالف  مسجلا 31  بهللا  A 3 ينيفيرب B Anticipo 6C 3 اليدوب الوغ 52  كسيرف 77  E Heatproof 55 37 بخص ةمخض 25  ةوق  عمج 76  لسعلا   Idratazione 5D Hyper Cutter 34 Ice Body 73 Illuminate 23 11 ةعانم  Inner Focus 27 Insonnia
0F 16 فيوخت  Pugno di Ferro 59 Occhio Acuto 33 Klutz 67 Leaf Guard 66 Levitar 1A Lightningrod 1F limber 07 لئاسلا  Ooze 40 2 بحس سيطانغملا  ةراهصلا 28  عرد  سرحلا 62  رحس  A 3 سايقم ةبوجعألا  F 3 صقان A 4 كرحم نفعلا 68  رسكم  E Multitype 79 1 يعيبطلا جالعلا  E 63 سراح لفاغ normalizzare 60 0 ال  C Overgrow 41 5 ءافش مسلا  دئاز 39  با 35  كيب  وبميت 14  ةصاخلا  A 2 طغضلا مسلا 26  ةطقن  E 4 ةطلسلا ةيقن  A نيمدقلا
ةعيرسلا 5 F 2 رطملا طوقس  C 4 سفانتلا ةروهتملا 78  F 45 سيئر كور   Pelle ruvida 18 Fuga 32 Sand Stream 2D Velo 71 يباركس ايببيد 08   Serene Grace 20 Shadow Tag 17 Shed 17 Shed 17 Shed 3D 4 لش عرد  B 5 ةلصو ةراهم  ةطيسب  ةطيسب  رابغلا 13  عرد  C 5 ةيسمشلا ةقاطلا  ريذحت 75  جلثلا 51  ةءابع  صانق 61  ءدب 70  ةئيطب  E 2 توصلل لزاع  ةرخصلا 74  ةبلصلا  B 3 ةجزل دقع  شقن 01  تباث 09 21  تباث 09  كشك 04  ةعفد 03  ةعرس  C
ةنمازم 21 1 ةحابسلا 21 21  تفيوس  برس 44  ظحلا 69  ربوس  سأك 15  طفش  ةيوق 05  ةفصاعلا 72  فازنتسا  C 4 نيمدقلا كباشت  D 2 نوهدلا ةكيمس  ينف 65  F 6 نولم ةسدع  E 24 عبتت تنروت 43   Truant 36 6 نيكردم ريغ  D Unburden 54 Vital Spirit 48 0 صاصتما تلوف  A 0 صتمت ءام  B 29 Smoke 29 White Smoke 49 Wonder Guard 19 Tested &amp; Works ىلإ سنجلا  رييغت   Boy [North America] طغضا  L+R ةيجمربلا. تاميلعتلا  ليعفتل 
هب مايقلا  يل  زمر  لوأ  وه  اذه  روكذلا ! سآلا  بردملا  وه  ةيزمرلا  ةددعتم  كب  صاخلا  .ةضفلا  ىلإ  كمسا  رييغت  متيسو  يبص  نوكي  فوس  هابتنا : ! Here is the code: 94000130 FCFF0000 B2110DC0 00000000 2000008F 0000000B E0000074 00000010 014D013D 015A0150 01560149 0000FFFF 2000008C 00000000 D2000000 00000000 Collected 50000 Coins (Select) [North America] 94000130 FFFB0000 62111880

00000000 B2111880 00000000 10000094 0000C350 D2000000 00000000 Egg Nature/Gender Modifier [North America] 94000136 fffe0000 b2101d40 00000000 e0001840 00000005 XXba0fYY 00000002 d2000000 00000000 • Male – 8e • Female – 00 • Rash Male – 01 • Rash Female – 0d • Timid Male – 02 • Timid Female – 0e • Lonely Male – 03 • Lonely Female – 0f • Quiet Male – 04 • Quiet Female –
10 • Impish Male – 05 • Impish Female – 11 • Quirky Male – 06 • Quirky Female – 12 • Modest Male – 07 • Modest Female – 13 • Docile Male - 08 • Docile Female – 14 • Sassy Male – 09 • Sassy Female – 15 • Jolly Male – 0a • Jolly Female – 16 • Naughty Male – 0b • Naughty Female – 17 • Calm Male – 0c • Calm Female – 18 • Hasty Male – 0d • Hasty Female – 19 • Brave Male – 0e • Brave Female – 01 •
Bashful Male – 0f • Bashful Female – 02 • Hardy Male – 11 • Hardy Female – 04 • Mild Male – 12 • Mild Female – 05 • Relaxed Male – 13 • 0 ةفيطل –  ىثنأ   • 17 فيطل –  ركذ   • 09 ةئيرج –  ىثنأ   • 16 ءيرج –  ركذ   • 08 ةجذاس –  ىثنأ   • 15 جذاس –  ركذ   • 07 ةهبتنم –  ةأرما   • 14 هبتنم –  ركذ   • 06 ةحيرملا –  ةأرملا  a • 0 ةريطخ –  ةأرما   • 18 ريطخ –  ركذ  b • 0 ةدينع –  ةأرما   • 19 دينع –  ركذ  c • 8 ركذ –  يخارتلا  e • ةيبلت  03 ىثنأ –  يخارتلا 
ةيبلتل ةيلامشلا ]  اكيرمأ   ] فوهكلا وأ  بشعلا  جراخ  نوميكوب   Pokemon 94000130 زمرلا :  اذه  لخدأ  قلطلا ، ) ءاوهلا  يف  اهنا  املاط   ) ءاقبلا كنكمي  امنيأ  ةيربلا   fffc0000 62111880 000000000 b21 11880 0000000000 20025a54 000000ff d200000000000 يف رارمتسالا  كيلع  بجي   B + A بسك ىرخألا 1  لمعلا  ليغشت  زومر  تلصاو  .زمرلا  اذه  طيشنتل  يشملا  ءانثأ   EXP 2 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] كراعم دعب  X EXP 1206FADA 0000006C 1206FB2E

00002002 0206FB30 E03A4345 120 6FB44 00008965 4x EXP 1206FADA 0000006C 1206FB2E 00002004 0206FB30 E03A4345 120 6FB44 00008965 94000130 ةيلامشلا ] اكيرمأ  ( ] ددح  ) بعللا 0:00:00 تقو  ةبعل   FFFB0000 62111880 0000000 B2 1118 80 000000000000 10000096 00000000 10000098 0000000 D200000000 0000000 120202 00002100 6 1200234 ةيلامشلا ] اكيرمأ   ] ةعرس يف  ةدايز  EE
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