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يوسف رهتا   انسس  ايك ككام ما بسس هبائي مرتضْى 
بيوسس هبائي ككهنا طاقة واال هتا انسس هر ، ْا هتا 

 .ديوس ورزش كرتا





ايك دن مرتضْى نسس كام ثثر سي ثثاريت نو اذن 
وقت يوسف  اهنسس ورزش واسطسس {  هت. ْايو

 بالوا  ْايا
 

يوسف كهسس " ورزش واسطسس ْاؤ! مرتضْى ححلو" 
 .؛

 

ميطط ْاجسس كام ما  " مرتضْى هبائي نسس كهسس ؛ 
ساهتسس الككي ككيو ححهو انشاء اهلل كالسس اثثنسس 

  "هباككسوطط



بيجااااااا دن مرتضااااااْى هتااااااورا وقاااااات واسااااااطسس  
TVثثن بيتااها ديكهااوا،TV   ثثاار ثث ثثروككاارام ْاؤتااو

امهاااا مرتضاااْى ناااسس ككهاااا دليساااثثي ثثيااادا هت اااي   
نااااو وقاااات هت ااااي ككيااااو م اااار  شكك ااااي، انااااسس ورز

مرتضْى نسس خرب هن ثثار  تاا ج جياوارسس يوساف     
 . اهنسس بالوا نسس ْايا تو مرتضْى تيار نوتا

 

! مرتضااْى” يوسااف عجااي هت ااي نااسس كهااسس ؛     
متااايطط ساااوطط كااار  رهياااا ححهاااو  اثثااانسس ورزش      

 !"واسطسس جاوانو ؛



هبااائي ْام مااارو  "مرتضااْى هبااائي نااسس كهااسس ؛    
مايطط ككهار   ! جاوانو رهوا دئيسس، منسس ككهنو كاام ؛ 

 " ثثر هباككي ل يس treadmillنا اندر 
 

هتياااااك ؛، م ااااار شاااااهر   "يوساااااف كهاااااسس ؛  
رمضاااان هتاااورا دن ماااا شاااروع هتاساااسس، اثثااانسس      

 " ورزش نو وقت تيوارسس نظظيطط ملسس
 

متااايطط ساااوطط كاااام فكااار كااارو ححهاااو  اثثااانسس كاااالسس  "
 .مرتضْى هي كهيو " جاسوطط  نسس





جياوارسس هبااي يوساف مرتضااْى ناسس بااالوا  ْاوسس    
رهاسس اناسس   { هي  ك ي نا ك ي بظظانو كر  نسس ككهارسس  

امي كرتسس كرتسس ساسيت اهاا عاادب باا كك اي، هت     
 . سي يوسف هي اهنا ككهرسس ْاوؤ بند كر  ديدو



انسس مرتضْى نسس يوسف نا ككهرسس مجوا واسطسس 
سي مجن    جاوؤ هن ثثرسس هي واسطسس باهر

امي ايك ورس نكلي ككيو  . مجوا الككا من او  نسس
{ انسس مرتضْى هي ساسيت نا سبي ككهر سي نكلوؤ

 junkجوتا انسس  TVثثورو تائم . بند كر  ديدو

food هت سي مرتضْى هبائي جاٌرا هبائي . كهاتا
 .ما بدالئي ككيا



نسس      هوسس بيجا ورس عيد ْاو  انسس بيوسس هبائيو 
نسس ملوا باوا   ُار  نسس اهنا ماطط ديترائت سي 

 flightنسس هبائيو     بيوسس . واسطسس جاوا نو هتو

امها  انسس   واسطسس ائريثثورضض ثثظظنيوانو هتو 
ائريثثورضض ثثظظنيوا ما وار هت ي كك ي مرتضْى   نسس 
اتنو هت ي ككيو هتو ج اهنسس وزن  كيم ج اهنو 

بيوسس نو هي هت سي . ححالوا ما وار الككيت هيت
 .  هتاوا نو هتو missثثلني بس  





هااوسس جيااوارسس هي ثثلااني مااا اناادر جااائي ؛ تااو   
ساكتا  مسااو  نتاهي   ثثار   seatجاٌرا هاوا ناا سابي هي    

 .انسس اهنسس ثثلني ما سي ُاتاروا ما ْاوسس ؛
 

نسس ككهناو ثثساتاؤ اناسس افساوس هتياو       هت وقت مرتضْى
ج ماايطط هي ساااسيت كاار  مااارا ساااهتسس سااوطط كاار      
ناكهو  هوسس ميطط ما را ماطط اناسس بااوا ناسس هباي نظظايطط      

كيادو ج هي  عامم   سسانسس تيوار   ساي اهاي  ! ملي سكوطط
ساسيت نسس دور كرسسس انسس ساسيت نا سبي ساي ثث  

 .وزن ودهي ككيو هت     نسس ككهتاؤسسس
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