
 الجزء األول  - استهداف الناخبين

 استهداف الناخبينمقدمة عن 

 شرح تفصيلي للمدربين

 

 : 1شريحة 
 
هذا العرض هو األول من ضمن سلسلة عرروض قديمممرة لرول اسرق يان الير، ومنه وسمر ه سرون ققعرسرون علرس ههممرة اسرق يان 

قفسمر األس،لمب واأليوات الم قلفة المسق يمة من هجل اسق يان الي، ومن والقفسمر األس،سي ل ه وميم، ميور العرض الث،يي لول 
 الي، ومن. هم، العرض الث،لث سممكن االسقع،ية و  للقيرمب علس المعلوم،ت الجيمية المكقسوة لول اسق يان الي، ومن.

 
 :2شريحة 

عج،ب الجممع الق،م؟ مثال:  هل سمعت من قول عن شئ والي ملظي ولب وا 
 

 :3شريحة 
 ُمفضل  كل الي،س؟كق،ب 

 
 :4شريحة 

 هو ي،يي كرة قيم ملظي وقأممي الجممع؟
 

 :5شريحة 
 يوع معمن من الطع،م ملو  كل الي،س؟

 
 قي مكون هي،ك وعض األشم،ء القي قلظي وشعومة

 
 : 6شريحة 

 
 ومعيي هي ، قلظي ولب هو قفضمل كثمر من الي،سه ولكيي، يدول "كثمر" 

 
 :7شريحة 



 
 ولمس "جممع م"

 
 من األصوات. %011سال موجي لملة ايق ،ومة والية سي الع،لم سون قفوز ب  –المويه ميطوق علس السم،سة  ويفس

 
 :8شريحة 

 
 من القأممي لكي ميجح. %011واألمر الم م هي، هي  ال موجي هي لزب هو مدقرح وسم،سة ملق،ج ألن ملظي ور 

 
 :9شريحة 

ال ورأن قفروز ب"كرل" األصرواته سرال ممكيرك هوريحا هن قلظري وثدرة كرل  -الي ،مرة ُقصمم اللمالت االيق ،ومة ولمث قلدق الفوز سري 
ي، ب من الي، ومن. لمث ق قلن االهقم،م،ت من ش ص آل ر: سم، سقدول  لقلظس وقأممي ي، ب معرمن سرمقع،رض مرع مر، مجرب 

ذا ل،ولت هن ُقرضري جممرع الير، ومن سق سرر مصرياقمقك لريف الك،سرة ممر، معطري الفرصرة ل صرومك هن  هن قدول  لي، ب آ ر. وا 
 موعثوا ورس،ئل هقوف وموج ة وصورة هسضل للي، ومن.

 
 

 ولكي يفوزه مجب هن يعرن عيي األصوات القي يلق،ج ،.
 

 :11شريحة 
 

علمير، هن يعرررن عرريي األشر ،ص الررذي يلقر،ج يلمرر  لكرري مريعموي،ه هو مرريعمون لزوير، هو مرشررلي، هو المدقرررح  –ومعيرس آ ررر  –هو 
 يضمن يلراز الفوز. لكي -و،لسم،سة 

 
 :11شريحة 

 
 ويائمحأ م، مكون هذا الرقم هكور من عيي المؤميمن الذي ليمي، و،لفعله ومن ثم سعلمي، يقي،ع اآل رمن هن ميضموا لد،عية المؤميمن.

 
ولكي يقجيب يهيار الكثمر والكثمر من المواري سي المل،ولة لللصول علس اليعم من هسراي هم علس األرجح لن معطوي، هصواق مه 

 هي،ك وسملة لقليمي والقركمز سدط علس... 
 

 :12شريحة 
 



 
وسرون قسر،عيك علرس قلدمرق ...مجموع،ت وعمي ، من الي، ومن ممكن يقي،ع ، وقأمميكه وهذه الوسملة قسمس "و،سق يان الير، ومن" 

 االسقف،ية الدصوف من مواريك المليوية.
 

 :13شريحة 
 الوقت

 
 :14شريحة 

 الم،ل
 

 : 15شريحة 
 األسراي

 
 :16شريحة 

اسق يان الي، ومن هو قليمي مجموع،ت من الي، ومنه هو هسراي الي، ومن الذمن من األس ل اللريمث يلرم مه هو ُملقمرل هن مريعموك 
 يقي،ع م. وو،إلش،رة يلس ال طوات السقة القي مدوم علم ، ق طمط اللمالته سإن  طوة االسق يان قأقيهو من الممكن 

 
 :17شريحة 

 
وعي يجراء الولث وقليمي األهيان. سومجري هن قليي مجموع،ت الي، ومن المسق يسةه ممكيك صم،غة رس،لة لملة ايق ،ومة و طة 

 لالقص،ل و،لي، ومن.
  

هو هلي الوس،ئل اُلمقوعة لقليمي هولوم،ت اللملة االيق ،ومةه مم، معيي هيك قعرن قليميحا كمفمة  –واقع األمر سي  -س،السق يان 
 يدل رس،لقكه ومن هم األسراي الموج  يلم م هذه الرس،لة.

 
 :18شريحة 

 
 المواري الثالثة وهي:ين كل لملة ايق ،ومة سي الع،لم م قلفة عن غمره، من اللمالته ولكن كل مي ، معقمي علس يفس 

 :19شريحة 
 

 الوقت والم،ل واألسراي
،  وعلس الرغم من صعووة األمره ممكيك يائمح



 
 :21شريحة 

 هن قجي مزميحا من األسراي.
 

 :21شريحة 
 جمع مزمي من األمواله ولكن ال ممكن ألي ش ص...

 
 :22شريحة 

سسمكون ليمك عيي مليوي من األم،م لليع،مة االيق ،ومةه لذا من شراء مزمي من الوقت. سومجري اإلعالن عن يجراء االيق ،و،ته 
 الم م معرسة كمن قسقفمي مم، قودس من وقت وهموال وهسراي لقس موم االيق ،و،ت.

 
قسقيي اسقراقمجة االسق يان يلرس ق،عرية عسركرمة قيممرةه وهري قركمرز هكثرر يدر،ط الدروة لريمك علرس اضرعن يدر،ط العريوه وسممر، ملرس 

 ( لكي قكون رس،لة اللملة االيق ،ومة هكثر س،علمة.2( قوسمر المواري 0ع،ية وعملمة االسق يان: هسو،ب االسق
 

 :23شريحة 
 سليدل هيك قررت القليث يلي قرموك الذي قعرس  جميحا ولكي  عضو وألي األلزاب المع،رضة وقررت يقي،ع  و،لقصومت للزوك.

 
 : 24شريحة 

 
 منووعي ثالثة ام،م من اليد،شه قمكيت 

 
 :25شريحة 

 
 يقي،ع 

 وقركمز كل مواريك  الل ثالثة هم،م علس اللصول علس هذا الصوت الواليه سدي هضعت و،لفعل سرصة الليمث يلس
 
 

 :26شريحة 
األصوات  عشراتهش ،ص آ رمن قي ال قعرس م ولكي م غمر مرقوطمن وألزاب ه رف. ومن ثم سأيت قضمع سرصة اللصول علس 

وهرري الفئرة األسرر ل  –القري قري قفرروز و ر، يذا قضررمت وققرك سرري اللريمث مررع الير، ومن الرذمن لررم مدررروا وعرري لمرن سررميلون وأصرواق م 
 يقي،ع ،.

  



 والسؤال هي،: من هم األسراي الذمن سقدوم وإيف،ق مواريك علم م إلقي،ع مه وم، هي مجموع،ت الي، ومن الذي قسق يس ،؟
 

 :27شريحة 
 مجموع،ت ميفصلة: 5قدسمم جممع الي، ومن يلس ممكن 

 
 :28شريحة 

 
 المؤميون وشية

 
 :29شريحة 

 
 المؤميون

 
 :31شريحة 

 الي، وون الذمن لم ملسموا رهم م وعي
 

 :31شريحة 
 

 المع،رضون
 

 :32شريحة 
 

 المع،رضون وشية
 

 :33شريحة 
 

ومجب االسقع،ية و م للقطوع وهياء يور سع،ل سي اللملة  ين مجموعة "المؤميمن وشية" قشكل الد،عية الرئمسمة من الي، ومنه
 االيق ،ومة.

 
 :34شريحة 

ه وهم من الناخبين الذين يمكن إقناعهمقمثل مجموع،ت "المؤميمن" "والي، ومن الذمن لم ملسموا رهم م وعي" "والمع،رضمن" سئ،ت 
 مدررون من سمفوز و،اليق ،و،ته ومن ثم مقعرضون للمالت يقي،ع شرسة.



 
 :35شريحة 

، هن اللمالت الي،جلة هي  هم، المع،رضون وشية س م األسراي الذمن ميوغي لللملة هال قضمع وقق ، هو مواريه، علم مه قذكر يائمح
 عيي األصوات الالزمة للفوز سي االيق ،و،ت. سوىقضمن  الاللمالت الميظمة القي 

 
 :36شريحة 

 المجموع،ت القي "قؤميي، وشية"ه سسيولث عن و،ق األصوات ومن:سإذا لم مكن ليمي، عيي هصوات ك،ن يا ل 
 

 :37شريحة 
مجموع،ت المؤمريمن هو الير، ومن الرذمن لرم ملسرموا رهم رم وعريه سرإن لرم قكرن قلرك األصروات ك،سمرةه سسريويه ومل،ولرة اللصرول علرس 

 مزمي من اليعم والقأممي من 
 

 :38شريحة 
 

 المع،رضمن
 سالوي هن هي،ك  طأ سي عيي األصوات المراي اللصول علم  إللراز الفوز.ين لم مكن كل هذا ك،سمح،ه 

 
 :39شريحة 

لذلك ومجري هن قليي عيي األصوات الذي قلق،ج  للفوزه قلق،ج لمعرسة األسراي الذمن مدعون ضمن كل مجموعة من المجموع،ت 
 رمن.ال مسة من الي، ومنه وم، الذي مممز المؤميمن الملقملمن عن الي، ومن اآل 

 
 

 :41شريحة 
هيررر،ك طرمدقررر،ن ممكيرررك اسرررق يام م، لقللمرررل وقليمررري مجموعررر،ت اليررر، ومن القررري سرررقدوم اللملرررة وقركمرررز مواريهررر، علرررم م إلقيررر،ع م 

 و،لقصومت.
 

 :41شريحة 
 االسق يان الجغراسي واالسق يان اليممغراسي.

 
 الق،لي. سون يشرح كل طرمدة مي م، و،لقفصمل وكمفمة قطومد م، سي العرض القديممي

هم، اآلنه سمن الم م هن قيرك ان كل من االسق يان اليممغراسي والجغراسي ُممكيك من القعرن علس سئة م قلفة من الي، ومنه  
 كل مجموعة ليم ، مجموعة م قلفة من



 
 :42شريحة 

 ال ص،ئص
 

 :43شريحة 
 المش،غل والم ،ون

 
 44شريحة 
 والرغو،ت

ممكن القيوؤ وسلوك ، مم،رسة قيممة قرجع يلس ويامة يجراء االيق ،و،ت يفس ،ه وال موجي هي معي قدسمم الي، ومن يلس مجموع،ت 
ر،ه ولكن ع،ية م، مقد،سم األسراي الذمن معمشون سي يفس الميطدة هو ليم م يفس ال ص،ئص اليممغراسمة  ي، ومن مقش،و من قم،مح

 المش،غل والرغو،ت ومن ثم ميجذوون لمرشلمن هو هلزاب مقش،و ة.
 

 :45شريحة 
سمعقمي الفوز و،اليق ،و،ت اعقم،يحا كومرحا علس قليمي مجموع،ت الي، ومن قلك والقركمز علس الفئ،ت القي سقعطمك عيي ك،ن من 

 األصوات للفوز و،اليق ،و،ت عيي جمع ملصلة االصوات.
 

هس،سررمح، مررن اسررقراقمجمة اللملررةه وشرررطح، ومررن ثررمه سررإن قليمرري مجموعرر،ت اليرر، ومن المسررق يسة القرري سررقلدق لررك الفرروز ممثررل جررزءحا 
رئمسررمح، لصررم،غة رسرر،لة اللملررة االيق ،ومررةه لمررث ين القعرررن علررس اهقم،مرر،ت المجموعرر،ت المسررق يسة الم قلفررة ومشرر،غل م سررميعم 

 الرس،لة وسمزمي من سع،لمق ،.


