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مالعإلا لئاسو

دشحي
!يهتني هيفرتلا دشح

قطانم نم دفني سلجم يفو !'ةمامقلا' نم ريثكلا قلخي هيفرتلا دشح
!ةمامقلا" ،لل ةياهن لبج .تايافنلا رمط

يف لوخدلاو ابناج ةعساو قطانم تعضو سلاجملا !بعالملا جاتحي هيفرتلا دشح
ال .ةنايصو ليغشتل مكارتت ةمخض فيلاكت .ةمخض نكامأ نويدلا ةيلاع ءانب
!مدهت ةمئاقلا !ةديدجلا ديزي ال نكامأ .تقولا نم  90٪بعالملا مادختسا متي
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فوقو يلحملا ،ماعلا لقنلا لئاسو يف ةمخض تارامثتسا جاتحي هيفرتلا دشح
.لفسأ ىلإ ةيتحتلا ةينبلا فيلاكتو ،نكامأ ال !تارايسلا
!'ىضوفلا' تارايسلا فقاومو قرطلا يغلي

ام اريثك براحتو ،ةبلقتم ريبك دشح عمجتو .ةريبكلا دوشحلا قلخي هيفرتلا دشح
مهسفنأ ىلع ارطخ لكشي ةريبك دوشح  ...عفادت ،نكمم وه ايريتسهلا ،علدنت
دوشحلا .اهيدرومو نينمدملا عاونأ عيمجل بذج ةطقن يه ةريبكلا دوشحلا commuity.و
!يهتني دشحلا هيفرتلا ريبك .ةفلكم نمألا نم ريثكلا ىلإ جاتحت ةريبكلا

اذه نع لوؤسملا وه بارزم مالعإلا لئاسو !يهتني ريبك دشح ثادحألل رشابملا ثبلا
،نامدإلاو ،ةعجشم ريغ ثبلا نم عونلا اذه .عمتجملا ةداضم ةيئادب ،ةصيخر ثبلا
لئاسو بارزم  ...فنعلاو ،بيرختلاو ،روجفلا ،ةميرجلاو ،عمتجملا ةداضملا كولسلاو
،ةهيرك مفلا ،لاع توصبو ثبلا نم عونلا اذه قلخ دقو .هتياهن ىلإ مالعإلا
!هلبأ ةكيرألا ، blubbery،ةيلوحكلا ،يرصنع ،بصعتم
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:يملاعلا هيفرتلا بلجي هيفرتلا دشح
تالوجلاو )ملاعلا سأك( مدقلا ةرك ) ،ءاتشلاو فيصلا ،ةرقفلا( ةيبملوألا باعلألا
عيذملا ) .و تارايسلا تارايسلاو ةيرانلا تاجاردلا( ، F1يرب نارغ ،...) ،طبري( ةيملاعلا
.ةيملاعلا بارزم مالعإلا لئاسو

تامظنملا !يهتني هللا  1ةداضملا ةملوعلا !ةملوعلا ديرت ال هللا 1
ةيملاعلا هيفرتلا
زوين( يملاعلا بارزم مالعإلاو  natonalةددعتمو !ةقلغم )، ..افيفلا (IOC،
!قلغم )، ..نشيروبروك

:عمتجملا hamonyل

!يهتني هيفرتلا دشح
!يهتني يملاعلا هيفرتلا
! natonalمالعإلا لئاسو تاياغلا ةددعتم
ةياهنلا
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