
 التكنلوجيا سر من أسرار األنجاز في الرياضة

في أولمبياد ستتتتتتة وستتتتتبكي  لل يتمك  تلووي تللكتئوني لونتاتي ة أائ نتيلة أدتتي تلمميك  نن لل يك  ننا  م  كا  “نادية كومانيتش تقول:

تلئبا  لولميع ولنفستتتتتتي أيتتتتتتتا، أعتقد أ  كا  ننا  نوع م   1.00يكتقد ةمكانية حدوث ذل ، وكما يتذكئه كل وتحد لما  أئت عالمة 

 ”.صنع تلتائيخ 10بدال م   1.00تلحصول عوى 

 أذت كنا نئيد تلنلاي في تلمستقبل عوينا ة  نسبق ت موئ لتفادي تلمشاكل بدالً م  حوأا وتلحديث عنأا بكد حدوثأا. 

 تلمةالفات وتلت كد م  صتتحة تالندتا تلمستتلوة بل وحتىنشتت ت تلئياتتتات تلمةتوفة مكتمدى عوى وستتاتل بدتتية في تلبيق تلقوتني  وتتتبل 

 تلتدئيب وتلويئ تلمأائتت وت دتء لوئياتيي ، ال سيما في تاللكاب تلتي تكتمد عوى تلسئعة ويتسع فيأا تلموكب ويكثئ عدد تلالعبي . وقد

 دى بي  تلقيمي  عوى تلوكبة.دةوت تلتكنولوليا تةيئت تلى لكبة كئى تلقدل تالكثئ شكبية في تلكالل، بكد تلاذبات عدي

تلذي أستتتتتتتةدل في تلدوئي  –تلذي حصتتتتتتل عوى موتفقة تلفيفا  أن مة كثيئى دةوت عالل تلئياتتتتتتتة منأا ن ال ألنو أل  حتستتتتتتاب ت ندتا

ي نننا  ن ال تلكاميئت تلمستتتتندى تلتي وتتتتكتأا شتتتئكة ألنو أل تلبئيلانية، وتلتي تل شتتتئتمنا قبل تعوتل م  قبل شتتتئكة ستتتو  -ت نكويكي 

 .تليابانية، وتلتي لديأا بالفكل أن مة مستةدمة في لكبتي تلتنس وتلكئيكيت.

يكتبئ تلكصئ تلذى نكيشن نو عصئ تلتكنولوليا وتلحاسب تآللي حيث تل تفكيل وتو يا تلتكنولوليا ب نوتعأا تلمةتوفة فى شتى تلملاالت 

التكنولوليا ليستتتتت ندفاً فى حد ذتتأا وةنما نى أدتى ووستتتتيوة لستتتتئعة تلمكئفية وتل تلفادى منأا فى مةتوا تلتةصتتتتصتتتتات تلدقيقة، ولذل  ف

 .تلوصول ةلى تلأدا تلحقيقى تلماثل فى تلويئ تلكموية تلتدئيبية فى تلملال تلئياتى عوى ولن تلكمول

ولية تنمية وتقع مستتت أصتتبم م  تلتتتئوئى تنمية تلقدئتت تلكقوية وتلبدنية وصتتوالً ةلى أعوى تلنتاتي وتلمستتتويات كالً فى ملال تةصتتصتتن،

 وتلويئ تلمستويات تلئياتية عوى مةتوا تلممسسات تلئياتية وتلتئبوية ) كا ندية ومئتكك تلشباب ...(.

وتمثل كويات تلتئبية تلئياتتتتية أنل تلممستتتستتتات ت كاديمية تلمتةصتتتصتتتة تلتي ولب عويأا موتكبة تلوئتت تلكصتتتئ وتلفادى م  منلكتتن 

يل وساتل تلتكنولوليا وتلبيق تقنياتأا فى ملال تلتئبية تلئياتية وذل  م  منلوق تحسي  ت دتء وصوال ةلى ومةتئعاتن وتلسكي نحو تفك

 أفتل تلنتاتي.

في  الستفادى تلكاموة م  تلتقنية تلحديثة وتلمتلوئىلتبدأ في وكتئى تلشباب وت تحادتت تلئياتية أمال مسملية كبيئى  –تلممسسة تلئياتية 

بي  عتلتي يمك  تالستتتتتتتتفادى منأا بلئيقة مباشتتتتتتتئى في عموية تلتدئيب لالئتقاء بقدئتت تلال ىت لأكى تلتكنولولية تالةئدئيب وألأكى تلت

ستتتتتتقلابأا لوبودك كذل  تلويئ تلقدئتت أو، لذت عويأا تقع تلمستتتتتمولية ت ولى في ت لالع عوى كل مستتتتتتلدتت تلكصتتتتتئ لومستتتتتتويات تلكالية

وى تلفئق تلئياتية في كيفية أسستةدتل وأستثمائ نذت تلتلوئ في تلتكنووليا لمصوحة تلئياتة وتلئياتيي ، تلمكئفية لومدئبي  وتلقاتمي  ع

 بي  يول وليوةك وم  تلمكيب عدل أستثمائنا بالشكل تلسويل وتلأادا.  ومتلوئى حيث أ  تلتقنية تلحديثة في أي ملال متغيئى
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