
 

 

 
 
 ؟هلعف مكنكمي يذلا ام
 
 نحنو .لــــضفألا وحن ةيئاذغلا مظنلا ليوحت لجأ نم ةميدقلا كالهتــــسالا طامنأ رييغت ملاعلا لوح نم نيكلهتــــسملا تارايلم ىلع يغبني
 اًيئيب ةلوؤــــسملاو ةيذغملا تاجتنملل iرايتخا قيرط نع قوــــسلا همدقي ام ىلع ريثأتلاو ةعيبطلا عم لمعلا اننكميو .رييغتلا مامزب كــــسمن
 ،لـــضفأ جاتنإل جيورتلاو ،ةمادتـــساو ةئيبلل ةاعارم رثكأ تاـــسايـــس ميمـــصت لجأ نم تاموكحلا ىلع اًطغـــض كلذ دّلويو .اًيعامتجاو
 .ءدبلا مكنكمي نيأ نم مكيلإو .ةمادتسملا ةيحصلا ةيئاذغلا طامنألا يف تارامثتسالا نم ديزملا زيفحت ةازاومب
 
 ةيحص ةيئاذغ اًطامنأ اوراتخا
 ةيذغألا رايتخا قيرط نع اهتيامحب اوموق !ًالوأ مكتحـــــــــصب اوأدبا .يئاذغلا ماظنلا تاوطخ نم ةوطخ لك يف ةحـــــــــصلا رايتخا انيلع
 .مكلوقعو مكماـــــــــــــــسجأ نزاوتملاو عونتملا يئاذـغلا طمنلا دـيفي كـلذـك ،يجولويبلا عونتلا معدـب عونتلا موقي اـملثمو .ةـيذـغملاو ةـعونتملا
 زيهجتلا ةقئافلا ةيذغألا نم اوللقو ،ةيئاذغلا مكطامنأ ىلإ ةلماكلا بوبحلاو تارـسكملاو تايلوقبلاو تاورـضخلاو هكاوفلا ةفاـض� اوموق
 مكرايخ نوكي يكل ةيذغألا ميـــسوت تاقاطب ةءارق ةيفيك اوملعتو .نوهدلا وأ ركـــسلا وأ حلملا نم ةيلاع ت�وتـــسم ىلع يوتحت يتلا

 .اًميكح
 
 
 ةمادتسالا اوراتخا
 ذاخت� اوأدبا .ةيباجيإ ةمهاـــــــسم انـــــــسفن� مدقنلو هنم ملعتنلف .ملاعلا يف ةيعارزلاو ةيئاذغلا مظنلا يف ىرخألا تاحّقلملاو لحنلا مهاـــــــسي

 بلطتت يتلا ةيذغألاو ةيلحملاو ةيمسوملا تاورضخلاو هكاوفلا اوراتخاو .اهلوانتن يتلا ةيذغألل يئيبلا رثألا يعارت ةمادتسم ةيئاذغ تارايخ
 بيلاـسأ مادختـس� اهديـص وأ اهجاتنإ متي يتلا كامسألا وأ موحللا وأ ،اهجاتنإل ةيعيبطلا دراوملا نم اهريغ وأ هايملا نم لقأ تايمك
 !طارف� ةفلغملا ةيذغألا اوبنجتو .ةمادتسم
 
 ةيذغألا رده نم اوللق
 اهجاتنإ يف ةمدختــــــــسملا ةقاطلاو هايملا رد¤ امنإ ،ةيذغألا نم صلختن امدنعف !لماكل� هومدختــــــــساو طقف هيلإ نوجاتحت ام اورتــــــــشا
 دادع� اوموقو ،لزنملا يف تابجولا دادعإ طيطختو ةيذغألا نيزخت نيـــــسحت اولواح .ةئيفدلا تازاغ ت¥اعبنا نم ديزن اننأ امك ،اهلقنو
 .ا¤وكلهتست مل يتلا تاورضخلاو هكاوفلا مادختس� تايبرملا وأ تاللخملا

 
 ةعيبطلا لثم ريودتلا ةداعB اوموق



 

 

 ةـعيبطلا نم اوملعت .ةـيعيبط ةرود نمــــــــــــــض يوجلا فالغلاو ضرألا نيب ةرمتــــــــــــــسم ةـكرح يف اًـمئاد ّلـظت هاـيملاـف !اًدـبأ ردـ¦ ال ةـعيبطلا
 يرل ،راطمألا هايم ىتح وأ ،راــــــضخلا يهط هايم مادختــــــسا لاثملا ليبــــــس ىلع مكنكمي ذإ ،لزنملا يف هايملا مادختــــــسا ةداعإ اولواحو
ــــــــــــــضيأ مكنكميو .اـهتيذـغت وأ مكت»اـبن  مكناـكم� دـعي مل يتلا ةـخوبطملا وأ ةـئينلا ةـيذـغألا لـيوحت قيرط نع ةـبرتلا ىلإ ت�ذـغملا ةداـعإ اً
 .ةيلحملا ديمستلا ططخ ىلع اوعلطا وأ ةقيدح مكيدل تناك اذإ ديمستلا اوربتخاو .دامس ىلإ اهلوانت

 
 ةيذغألا يجتنم راغص اومعدا
 ميــــسوت تاقاطب نع اوثحباو .ةيجولوكيإلا مظنلا ىعرتو نيكلهتــــسمل� نيجتنملا طبرت يتلا ةلماــــشلاو ةريــــصقلا ةميقلا لــــسالــــس اوراتخا
 تاجتنملاو ةيذغألا ضعب حيتت تاردابملا هذهف .ةيذغألا يجتنم معدت يتلا لابجلا لجأ نم ةكارــــشلا تاجتنمو ةيفارغجلا تايمــــستلا
 قوـستلا اًـضيأ مكنكميو .نيجتنملا راغـص لخد ىوتـسم نم يلاتل� عفريو - اهتميق نم ديزي امم ،عـسوأ قاطن ىلع اهعون نم ةديرفلا

 .ةيلحملا فانصألاو يجولويبلا عونتلل جّورت ام اًبلاغ يتلا ةيلحملا نيعرازملا قاوسأ يف
 
 دهشملا ىلإ ةرضخلا ضعب اوفيضأ
 ءارضخلا تاحاسملا رفوتو .سفنتلا ىلع ندملا مكقئادح يف وأ مكتافرش ىلع ذفاونلا قيدانص يف ءارضخ تاحاسم ءاشنإ دعاسي
 ةقيرطو اًضيأ اًعتمم اًرمأ ةيئاذغلا تاجتنملا ةعارز ربتعتو .هايملا ثولت نم دحلاو ندملا ديربتو ءاوهلا ةيقنتب موقت امك ،ّلظلا ةريبكلا
 .يلحملا مكعمتجم ةقيدح يف اوكراش ؟ةيفاك ةحاسم ىلإ نورقتفتأ !يئاذغلا مكطمن نيسحت عم نمازتل� ،اهريدقتو ت»ابنلا ىلع فرعتلل
  .يلحملا مكعمتجمو ةئيبلا ةياعرب اوموق
 
 اًمادتسم مكسابل نكيلف
 .مكسابل ةقيرط يف ةمادتسالا اوخوت .فوصلاو نطقلا لثم فايلألا اًضيأ امنإو ،بسحف ةيذغألا ةيعارزلاو ةيئاذغلا مظنلا جتنت ال
 سبالملا جاتنإ يرجي له .اهئارش لبق ةيراجتلا تامالعلا نع ثاحب� اوموقو اًيعامتجا ةلوؤسملا ةيراجتلا تامالعلاو ةضوملا اودناسو
 ةميدقلا سبالمل� عربتلا اًضيأ مكنكمي ؟عمت·ا ىلإ اًئيش ةكرشلا ديعُت لهو ؟لامعلا قوقح تاكرشلا مرتحت لهو ؟مادتسم لكشب
 .اًقالطإ ردهلا مدع بولسأ معدل ةلمعتسملا سبالملا ءارشو ةيريخلا تايعمجلل
 
 تامولعملاو فراعملا اولدابت
 انتيذغأ جاتنإ ةيفيك لوح صاخشألا نم ديزملا مامتها اوبطقتساو .تنرتنإلا ةكبش ربع تامولعملاو فراعملا اولدابتو توصلا اوعفرإ
 اًدوهج لذبت يتلا ةصاخلا تاكرشلا وأ معاطملا اومعداو لضفألا ةيذغتلا لوح يعولا ىوتسم اوعفراو .انبكوك ىلع كلذ ريث¹ ةيفيكو
 .)FoodHeroes#( ةيذغألل_لاطبأ# ةباثمب نوكتل ةيقيقح
 

 
 
 
 


