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 ضفر اهاقلأ يتلا ركشلا ةملك Js CUE ماد يمسر لافتحا يف نيناشلا oN اذیعب

 لامتحالا اذه يتحو «توما امدنع ةحارلل ESAS نوكيس» : هلوقب دعاقتلا ءارغا اددجم

 ! ندا نيملعت تنك _

castءطقق ملعت نكت م اہناب  Guelo Gl;بحلا سفتي راضتحالا زواجت ىلع اضيا  

 تناك هتايح يف ةريخالا رشع دحالا روهشلا نال  ةداعلا [Ges ىلع هب هتدعاس ىذلا

 CSSA قرم يف ةئداه

 بارطضاو ءاهجوز ىطخ رثعت اتيشف ایش فشتكت تآدب دقل .
 ادص تامالع كلذ ين رت ملاهنكل مئات وهو ءاكيلاي ةريخالا هتداعو « هتركاذ عدصتو ءهجازم

cine teلقطك امتاو بعص خيش هنا ىلع هلماعت مل اذنو  ةلوفطلا ىلا ةديحس ةدوع لي  

uةعدخلا. كلت تناك  LAايهيلكل ةيحلالا ةيانعلا نم  Lens EYنع ىانمب  

 مادختسال عزاس . ىلوالا هتايسن تالاح ىلا هبنت امدتعو ;

 نم ةركاذ عنصيلف هل ةركاذ ال نمو : بطلا ةسردم يف هتذتاسا ذحا نم اهعمس ةقيرط

 هينعت ام هنايسنب نايسنلا تاجرد ىصقا ىلا لصو ذا «لثاز مهو ىوس نكت مل اهنكل . «قرولا

 روتكدلا ناك ء ةيملع تازكترم تود كلذو ءاهدحو ةبرجتلا لالح نمو

 ءادوه اك ةحئارلا ددح سين اهتم ایا نکل ءةصاخ ةحئار U ةلتاقلا ضارمالا ظعم نا كسل

 SNS ىتح هقرعتیو « حيرشتلا ةلواط ىلع هحوتفملا ثثحلا ق كلذ ab„ ناك . ةححوخيشلا

GUNهبايث قرع يقو < يقيقحلا مهتس ءافخ»  IDLهتجوزل لزعالا سقنتلا قو  
 عم قفتا دق ناك اعرق ءةميدقلا ةقيرطلا ىلع ايحيسم «هقايعا ىق ناك ,IY .ةمئانلا

 ءازعلا نا La اهسدافت بحي ددرت ةلاح يه ةخوخيشلا نايرومآ-تتاس يد ايم ريج

 فو ةرلاو ءيطبلا ءافطتالاوه ءهلثم ريرسلا ق اديج الجر ناك نمل ةبسنلاب ىتح ءديحولا



 لام لك هل لوقتل ةيادبلا ذنم ةيناث ةايحلاب هعم ءدبلل مواقي Y لاجعتساب تمبحاو
«alasاهنكلو . يضاملا يف هعنص تءاسا دق تناك ءيش لك هجو نسحا ىلع لعفتلو  

 دضو لب.« اعلا دض معا بضغ ىلا اهلا للحت دقل .توملا دانع ماما مالستسالل ترطضا
 . ةدرفنم ةلزعلا ةهجاومل ةعاجشلا اهحنمو اهسفت ىلع اهترطيس خسر ام اذهو ADL اهسفن

 لوط مودت ال رومألا هذه OF باش تنأو نآلا عيطتست ام ردقب ملأتل ةصرفلا زهتنا

 نكمي ال هناب هنركذ .ةلاسرلا ىلع درلا راظتنا يف هتيبلس ىلع هبنؤتل ةهاقنلا ةرتف تزهتنا
 لاجرلل الإ نملستسي ال ءاسنلا ناو  ةمراصو ةيساق ةكلم اهنال «بحلا ةكلمت لوخد ءافعضلل

 ةابحلا ةهجاوم اهبلا نشطعتب ىنا ةئينأمطلا نهيف نوثعبي مهنال ,نيممصلا



 Gall all « يتونهكلا هيزو هتراظن نكل .هراتختس تناك يذلا لجرمل ًاجذومن نكي مل
 دحأوه لوضفلا نوكي نا ًادباروصتت مل اهنكل «هتمواقم بعصلا نم ًالوضف اهيف تراثا



 ناب قدصيل نكي لو .ءيطاخ oh صيخشت ةرمثوه بحلا كلذ نا لوقي نا بحي ناك
 هتايح نم ةرتفلا كلت يف ًاصوصخ «ثذح دق كلذ

 .«ءابطالا ضعب الا اهفرصي ال cde يأ: ىلع ةفورعملا ةليلقلا ةيودالا» : هسرد يف لوبي
 ىل؟ه : يربج Ga عقوم هنا ىلع هفرعي هسفنوه ناك .عقزم للا بابشلا ةسامح نم لقتناو
 وع .ةعاسلا نيت امدنع هلمع ناكمالاب يذلا ديحولا ءيذلاو ءهتوم ديس وه ءىرماأ
 «ملاوا فوخ نود تولا ىلع هتدعاسم



 اك نمزلا شماه ىلع تلاز ام e AMG» . يناجملا ريبعتلاب سيب هنا . ذه ا

 أدصت ثيح ,ةدحوتملا غولبلا تاذلمو ةيليللا اهفواخمب ةلحاقلاو ةبهتلملا ةنيدملا سفن : تناك

 ءيطبلا مرحلا ىوس نورق ةعبرا لالخ ءىش اهبصي يتلا ةنيدملا .


