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ريوطت ريبخل ةيتاذلا ةيمنتلا يف دارفنإ ربتعيو فلتخمو زيمتم جذومن وه ™ 6 Circlesرئاود  6باتك
رييغتل لماكتم ليلد مدقي وهو ،لاجملا اذه يف هعون نم لوألا ربتعي جذومنلا اذه .يحتف رساي ةيصخشلا
 6رئاود  6جذومن .ملاعلا يف ةيصخشلا ريوطت جذامن يقاب فالخب ةسوملم جئاتن وذ ةيتاذلا ةيمنتلاو ةيصخشلا
اذه يمدختسم .رييغتلا نع تايرظن درجم سيلو كفادهأ قيقحتل ةيذيفنت هطخ دادعإ ىلع كدعاسي ™Circles
ةيباجيإ رثكأ اوحبصيف ققحتت مهمالحأ قرولا ىلع نوري جذومنلا
المأو
ً
™ 6 Circlesرئاود  6جذومن .حاجنلا قيقحتل لمعلا يف ءدبلل ةيوق ةعفد مهيطعي امم عقاولا يف هقيقحت يف
حلصي
ايملاع
ً
بولسأ ىلإ لوصولل طيسبو لهس مادختسإ ليلد مدقيو ةينهملا وأ ةيصخشلا ةايحلا يحاون نم يأ يف رييغتلل
نيترئادلا يف دوجوم جذومنلا اذه رس .هيلإ فدهي يذلا حاجنلا قيقحتل ئراقلا وأ بردتملا دعاسي فلتخم ةايح
،لوصولا ةيفيكو لوصولا ديري نيأ ىلإو وه نيأ فرعي نأب ئراقلا وأ بردتملا نادعاسي امهنأل ةسماخلاو ةعبارلا
 6ـلا جذومن .حاجنلا قيقحتو فدهلا ىلإ لوصولا ةلحر لالخ اههجاوي يتلا بعاصملا ىلع بلغتلل تاودأ دوجو عم
نأ صخشلل ةصرفلا حيتي هنكلو بردتملا وأ ئراقلل ةديدج ريكفت ةقيرط طقف مدقي ال ™ 6 Circlesرئاود
موللا لثم هعئاشلا ةيسفنلا لكاشملا ىلع بلغتلا قرط ملعتي كلذكو هتايناكمإو هتاذ ةفرعمل ةلحرب موقي

فرعتلاو سفنلاب ةقثلا ءانب لالخ نم .هيف شيعن ىذلا عمتجملا وأ فورظلا ةيحض هنأب ساسحإلاو ىوكشلاو
ىلإ سفنلاب ةقثلا مدعو ةيبلسلا هراكفأ رييغت مدختسملل حيتي ™ 6 Circlesرئاود  6جذومن ،تاذلا ىلع
اهعضي ام يه دودحلا ،جذومنلا اذهل دودح دجوي ال .هقيقحت ليحتسم ئش ال نأ مدختسملا نمؤي ثيح يباجيإ رييغت
ام لك .فادهألا قيقحتل ةيجراخ تاودأ يأ ىلإ جاتحي ال ™ 6 Circlesرئاود  6جذومن .هفادهأو همالحأ ىلع مدختسملا
ناميإلا ىلإ ةفاضإلاب دوشنملا رييغتلل اهتعضو يتلا ةيذيفنتلا ةطخلاب مازتلإلاو ةيلخادلا كتاودأ وه هجاتحت
،سفنلاب ةقثلا ءانبو هسفن فاشتكإل ةلحر يف ئراقلا ذخأي ةيبرعلا ةغللاب وهو باتكلا .حاجنلا يف ةقثلاو
يف رمتسملا رييغتلا لالخ نم .هفادهأ قيقحتو حاجنلل ةيذيفنت ةطخ ىلإ لوصولاو تاذلا ةفرعم ىلإ هلهؤي امم
حاجنلا قيقحت لجأ نم يباجيإلا صخشلا حبصيل لشفلا نم فوخلا ةهجاوم نم ئراقلا نكمتي فوس ،ريكفتلا
.ةايحلا يحاون عيمج يف

