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ةحايسلا publish 2018 ويلوي 25 , ءاعبرألا , Minutes ةريزج راوزل  يونسلا  ددعلا  ةدايز  يف  ةقيدحلا  وسسؤم  لمأيو   10/7 بذجلا لماوع  نم  اهريغو  ةارابم  اهيدل 29  كراب  يهالم  نوتسنيلفو 10/8  ود  يبوكس  بنرألا , سيجابو  يريجو  موت  لثم  ةريهشلا  ةينوتركلا  تايصخشلا  ديدحت  كنكم  ةيراجتلا 10/9 ةمالعلا  نم  احومط  رثكألا  عيراشملا  نم  ةدحاو  يه  يهالم  هينج  رايلم  فلكت 10  يبظ , وبأ  يف  ملاعلا  زرذارب  رنراو  حاتتفا  ةءارق 10/1/1 
روصو 100 ةثادحلا  ميمصت  نيب  عمجي  يذلا  سيلوبورتم ، مساب  ةفورعملا  نامربوس  ضرأ  نم  تنمنيترتنإ 10/5  دلروو  يراريف  ةروصل  انطوم  ساي ، ةريزج  يف  عقيو  عبرم  مدق  نويلم  وه 1.65  كراب   6 يف 201810 / نويلم  ىلإ 30  ماع 2015  يف  نويلم  نم 25  ساي  s 10/4 10/2 راوزلل ةصصخم  تاهزنتم  يهالم 10/3 6  مضي  .ةقيدحلا  يف  سربسكا  رلدير  ةروثلا  نم  is ضعبل نطوم  يهو  ةيلخادلا ، ةيهيفرتلا  تاهزنتملا  ربكأ  نم  ةدحاو  يه 

رايلم ةفلكتب 10/10  يبظ ، وبأ  يف  ملاعلا  زرذارب  رنراو  لكشتل  نم 10/1  ةرهش  رثكألا  تايصخشلا  . Baggs دلروو يراريف  عقت  ثيح  ساي ، ةريزج  يف  عقتو  عبرم ، مدق  نويلم  ةحاسمب 1.1.0 65  يف 2018/2018/6  رئاز  نويلم  ىلإ 30  ماع 2015  يف  رئاز  نويلم  ساي 25  ةريزج  ىدل  ًايونس  راوزلا  ددع  ةدايز  يف  ةقيدحلا  وسسؤم  لمأي   10/7 ىرخألا بذجلا  قطانم  ىلإ  ةفاضإلاب  ةارابم  كراب 29  يهالم   10/8 نوتستنيلفو ود  يبوكس  بنرألا ،
ةثادحلا و10/4 30 نيب  اهميمصت  عمجي  يتلا  سيلوبورتم ، مساب  نامربوس  ضرأ  ةروص  فرعتو  تنمنيترتنإ 0/5  s ةروص لـ عم   Riddler Revolution Express يه هذه  نأ  يبظوبأ  دقتعت  يبظوبأ  رالود  رايلم  ةفلكتب  يبظوبأ 10/1 ، يف  سورب  رنراو  ملاع  حاتتفا  يف  ةرهش  رثكألا  تايصخشلا  ضعبل  نطوم  يهو  ةيلخادلا ، ةيهيفرتلا  تاهزنتملا  ربكأ  نم  ةدحاوب  نونافتملا  راوزلا  عتمتسي  ةيهيفرت  قطانم  اهيدل 6  كراب   10/3 يهالملا ةقيدح  يف 

يف ةايحلاب  ةضبان  ةيحايس  ةقطنم  بلق  يف  عقتو  نآلا ، ىتح  ةيراجتلا  ةمالعلل  اًحومط  عيراشملا  رثكأ  نم  ةدحاو  يهالملا  ةنيدم  دعت  .ةيكيسالكلا  زنوت  ينول  تايصخش  ىلإ  ادانتسا  نوتركلا ، عطاقتو  تناه  نامتاب  ماثوج ، ةنيدم  كلذ  يف  امب  قطانم ، ةتس  هزنتم  مضي  .قالطإلا  ىلع  اهؤانب  مت  يتلا  ةيلخادلا  ةيهيفرتلا  قئادحلا  ربكأ  نم  دحاو  وهو  رالود ، رايلم  هتفلكت  غلبت  يذلا  يهيفرتلا  زرذارب  رنراو  هزنتمل  عوبسألا  اذه  اهب  حتتفت  يتلا  ةقيرطلا 
يبد و دنالوغيل  لثم  يضاملا ، دقعلا  ىدم  ىلع  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ىرخأ  ةيهيفرت  قئادح  حاتتفا  مت  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود   IMG ىلإ ةبعل  هزنتم 29  فيضيو  .يبظوبأ  يف  ةيهيفرتلا  دلروو  يراريف  ةنيدم  عبرم  مدق  نويلم  اهتحاسم 1.65  غلبت  يتلا  يهالملا  ةنيدم  مضت  .ةيملاعلا  ةسفانملا  يف  لوخدلل  راوزلا  نم  ديدعلا  بذج  يف  نآلا  ىتح  تلشف  اهنكل  يبد ، تيج  نشوم  و  تارماغملا ، ملاع  .كراب 

نامتاب كلذ  يف  امب  ةريزجلا ، : Nightfly، كرظتني هزنتم  عبرم  رتم  نويلم  اذه 1.65  ةفيظو .™  نم 1000  رثكأ  قلختس  ةقيدحلا  نإ  لاريم ، ةكرشل  يذيفنتلا  سيئرلا  يبعكلا ، هللا  دبع  دمحم  لاقو  يف 2018 . نويلم  ىلإ 30  يف 2015  رئاز  نم 25 25  ساي  ةريزج  راوز  ددع  ديزي  نأ  يهالملا  ةنيدم  وسسؤم  لمأي  .يبظوبأ  يف  لوصألا  ةرادإل  لاريمو  ةوخألا  عم  ةكارشلاب  عورشملا  ذيفنت  يرجيو  .غنوتاب  ىلإ  تالحر  ةبرجتل  راوزلل  حمسي  يذلاو 
تس يف  هيفرتلاو  تارماغملا  نم  ملاع  يف  رماغتس  ةيرحسلا ،  كترماغم  أدبت  ىتح  سورب  رنراو  ملاع  ةبتع  ىلع  دعصت  نأ  درجمب  .ةيرصحلا  رجاتملا  يف  ةريبك  قوستلا  صرفو  ماعطلا  تارايخ  نم  ديدعلا  نع  الضف  ةيئانثتسا ، يحلا  هيفرتلاو  ةيلعافتلا  ةيلئاعلا  هيفرتلا  لئاسو  نم  ةعساو  ةعومجمو  ةريثم  تالوج  نع 29  الضف  نوتستنيلف ، ديرفو  ود  يبوكس  يناب ، زغاب  لثم  ةكرحتملا  موسرلا  تايصخش  ةزجعملا ، ةأرملا  نامتاب  نامربوس ، عم 

ةوخالا ملاع  نم  ةاحوتسم  .ازالب  زرذارب  رنراوو  سيلوبورتم  ماثوج ،  ةنيدم  نوتركلا ،  عطاقت  شلاغ ،  تيمانيد  كورديب ،  ىلإ  ةلحرب  موقتس  ثيح  ةيهيفرت  قطانم   Warrens، خيراتلا لبق  ام  رصع  يف  كل  سرغت  فوس  يتلا  تاوصألاو  ةلحرملا  عتمتت  زنوتسنيلف  عم  كورديب  رهن  ةرماغم  .اهل  ليثم  ةبرجتل ال  هيفرتلا ، لئاسو  نم  ةاحوتسم  معاطملاو  ةلهذم  تايفلخلاو  ةبالخ ، رظانم  مدقي  ملاع  يه  اهسفن  ةقطنم  لك  امك  لمأ ، ةبيخب  نوكت  نل 
هذه يف  كحضم  ةبيرغلاو  اهل  ةياهن  يتلا ال  مهكراعم  كحضم ، يئانثلا  اذه  ةدراطمل  دادعتسا  ىلع  لوصحلا  .عيمجلل  ةلضفملاو  ةيبعش  رثكألا  نوتركلا  يئانثلا  يريجو ، موت  عم  دعوم  ىلع  تنأ  يريجو  موت  عم  يرسيوسلا  نبجلا  ةماود  قيرطلا  ءادع  ىلع  ضبقلل  هعسو ) يف  ام  لعف  يتوياك ) رجحلل  يملاعلا  مويلاب  لافتحا  هنإ  .عيمجلا  اهبحي  يرجحلا  رصعلا  ةلئاع  نوتسنيلف ، عم  يداع  ريغ  موي  نم  ىسنت  تايركذ ال  ثيح  اكورديب ، ملاع  يف 

فحتم يف  جمدملا  ضومغلا  مقاطو  ود  يبوكس  ىلإ  مضنا  زغللا ! فحتم  ايود  يبوكس  نبجلا ، نم  ةعطق  نع  ثحبي  يذلا  يريج ، سيشت  موت  نيح  يف  مامتهالل ، ةريثم  تابلقتلا  نم  ةلماك  ةعبوزلا   Puzzle ، ىلإ مضنا  .كحضلل  دادعتسالاو  كب  صاخلا  نامألا  مازح  طبرو  ازات ، عم  رشلا  رتسفليس  ةضبق  قابس  بنجتل  يتيوت  جدودو  ءاحنأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  ثدحي ؟ ام  ءيش  كانه  له  يهلإ ، اي  ......نيدشرملا  نم  ددع  اياقب  نوعبتتي  ثيح 
نأ ةفلتخم  تاعرسب  ةلوج  يف  كذخأي  فوس  لافطألل  تارايسلا  قابس  ةبعللا  هذه  قابسلا  رامضم  يف  ةيناطيشلا  نينامسات ) ) Taz 5 ةيلعافتلا ةبعللا  هذه  يف  ةملاكملا  مالتساو  ميلستلا  ةلآ  يف  لوخدلاو  يئوضلا  حساملا  زمر  ذخ  .روخف  هسفن  D ىلإ لقتنا  مالظلا ، سراف  عم  ريطي  .طاقنلا  ىلعأ  ىلع  لصحي  نم  ةفرعمل   Batmobile يف كل  ريطيو  ةعرسلا  رسك  ىلع  قلطنت  روطت  ةئيلم  ةبعللا  هذه  .ةعرسلاو  قيوشتلل  ةدعتسم  نوكتو 

موجه جييل : طقف  .انيدل  ةزاتمملا  معاطملا  دحأ  يف  ذيذل  ماعطلا  عم  كب  صاخلا  عوجلا  ةيبلت  مث  هلعفل ؟ ةعاجشلا  كيدل  ىرتأ  .ةيكيسالكلا  لافنركلا  ءاوجأ  نم  ةاحوتسم  ةريثملا  ةبعللا  هذه  يف  مالظلا  نامتاب  ءادعأ  ةجلاعمو  لءاستي  ركوج  تيبيتيس  ماثوج  يف  ةلهذم  ةراودلا  ةنيفسلا  هذه  ىدافتو  اهلوح  ىلع  لوصحلا  ئراقلا ؟ نم  ضومغلاو  زاغلألا  لحل  دعتسم  تنأ  له  .نامتاب  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ماثوج  ةنيدم  نم  ةملظملا  ءامسلا 
رجحلل يملاعلا  مويلاب  لافتحا  هنإ  .ةقلغم  نآلا  يه  يتلا  سيلوبورتم ، ةكرعم  سيلوبورتم ، ةكرعم  سيلوبورتم ، ةكرعم  نم  نوكلا  لالخ  نم  ةلحرلاب  عتمتلاو  موجنلا  نيب  مالسلا  ظفح  قيرفو  ندرألا  لاه  ىلإ  مامضنالا  يسيدوأ  يسكالاغ  سوناف : نم  لئاذرلا  ىلع  ريخلا  تاوق  راصتناو  ءادعألا  دض  ةيمحلم  ةهجاوم  يف  داعبألا  ةسمخ  ةريثم  ةبعللا  هذه  يف  ربوسلا  لاطبألا  نم  اهريغو  بيجعلا  لجرلا  نامتاب ، نامربوس ، نيوج  لاطبألابورحلاو 

ماعل ملاعلا  يف  ميات  ةلجم  ةرايزل  ناكم  لضفأ 100  نم  ةدحاوك  يبظوبأ  سورب  رنراو  ميات 2018  ةلجم  رايتخا  مت  .يبظوبأ  رخف  زئاوج  عيزوت  لفح  يف  نيميقملل  تيوصتلا  مت  ثيح  ةمصاعلا ، يف  ةلضفملا  ةيهيفرتلا  تاهجولا  ةئف  يف  ةيبهذلا  ةزئاجلا  ىلع  يبظوبأ  زرذارب  رنراو  زئاوج  نم  يبظوبأ 2018  رخف  زئاوج  تلصح  ماعل 2019 . ةيهيفرت  ةنيدم  لضفأك  ماعل 2019  يبظوبأ  زرذارب  رنراو  ةيملاعلا  يبظوبأ  زرذارب  رنراو  ةزئاج  رايتخا  مت 
كالانيم .كالانيم  ةيحايسلا  ملاعملاو  هيفرتلا  ايقيرفأ  لامشو  طسوألا  قرشلا  . 2018.
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