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طقف تسيل ةدعاقلا موجنلا برح مليف يف ةماعلا ةدايقلا رقم يه موجنلا لتاق ةدعاق .
ملفلا يف كلذ ةدهاشم اننكمي ةوق رثكأ اضيأ يه . توملا مجن نم مجحلاب نيترمب ربكأ ,

! دحاو نآ يف بكاوك ةسمخ ريمدت عيطتست امدنع

 

موجنلا ةدعاقل نكمي نيأ نم نكلو ام ناكم نم يتأت نأ يغبني ةقاطلا كلت لك ,
؟ كلت ةقاطلا ةيمك ىلع لوصحلا

مجنلا - ةرجملا يف يوون لعافم ربكا نم



اهمادختساو موجنلا نم ةقاطلا فازنتساب موقت ايفرح اهنأل موجنلا لتاقب ةدعاقلا ىعدت
. اهعفادم ميقلت ةداعا يف . يعاعشراجفنا لكش ىلع كلذ دعب قلطت ةقاطلا

!  نيقيقح اوسيل موجنلا لتاق وأ ةماعلا ةدايقلا نم لك ظحلا نسحل

ةوقلابً ايواسموً ايقيقح ةعشأ عفدم اوفشتكا كلفلا ءاملع نكل

مزقلا مجنلا ضعبلا امهضعب لوح نارودي نيمجن نم نوكتيً ايئانثً اماظن رهظت ةروصلا .
. نيميلا ىلع ضيبألا مزقلا مجنلاو راسيلا ىلع رمحألا

ةقادص ةقالع يه نيمجنلا نيب ةقالعلا نأ الإ ايوس نوكلا ربع امهرفس نم مغرلا ىلع
. ةيدو

ةعرس ىلإ تاميسجلا عيرستب موقي مزقلا ضيبألا مجنلا موجنلا لتاق ةدعاق لثم امامت ,
ىلإ مههيجوتب اضيأ موقيو اننوك يف ةلمتحم ةعرس عرسأ ( (  ءوضلا ةعرس ابيرقت لداعت

. كاتف عاعش لالخ نم هل قفارملا همجن

نم ةريصق ةرتفل اجهوتم هلمكأب يمجنلا ماظنلا ودبي ثيحب فنعب تاراجفنالا برضت
. نمزلا

نمزلا نم ةليوط ةرتفل ريغتملا مجنلا ماظن مهف يف نوئطخي كلفلا ءاملع لعج ام اذه
) نمزلا رم ىلع تهبيو عشي ريغتملا مجنلا (

ةرملا هذه نكل ابيرقت ماع نيسمخ ةدمل ضبنلا اهنكمي ةينورتوينلا موجنلا نأ ملعن امك ,
. الثامم اكولس ضيبألا مزقلا مجنلا اهيف رهظأ يتلا ىلوألا

 Cool Fact
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30  لالخ ةلمتحم لماوع ةعبرأ نم لماعب عشي نأ ماظنلل نكمي
 طقف ةيناث !
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