
رئادلا ءزجلل نومضملا تيبثتلا

.

 نكمي ثيح IDC عون نم رواب جرس يف دوجوملا رئادلا ءزجلا تيبثتل قرط 4 دجوت

 تيبثتوا, ةدح ىلع رئادلا ءزجلا تيبثتوا,ةدح ىلع ةطسوتملا تاقلحلا تيبثت

 جورسلا ةلاح يفو. اهنم ايا تيبثت مدع وا, ةيوس رئادلا ءزجلاو ةطسوتملا ةقلحلا

 تيبثت نكمي هناف 9-ك ةكرام نم جارسالا ةلاح يف كلذكو 9-ك عون نم مجحلا ةريغصلا

 دحلا ىلا قارتخالا رطخ ليلقت نكمي كلذبو قصال طيرش ةطساوب ضبقملا ةيطغت وا

. ىندالا

؟ فلخلا ةهج  نم جرسلا  نم  انبلك  جرخ اذا لمعلا ام

.

 مازح نم هسأر بحس وا جرسلا نم جورخلا الواحم فلخلا هاجتاب بلكلا كرحت ةلاح يف

 . ادودشم دوقملا كرت مدع ىلا هابتنالا انيلع ناق, ةبقرلا

.

 يفو, تنرتنالا تاهجاو ةفاك ىلع تامولعملاو موسرلا راهظا بجي 2016 ريمتبس 1 خيرات نم ارابتعا ! هابتنالا ىجري

 يليمكت ويديف عم ةعلسلاب ةقلعتملا تامولعملا راهظا بجاولا نمف, 9-ك عون نم بلكلا جرس ءارش ةيناكما ةلاح

 نع ةجتانلا رارضالا ليلفتو ةئطاخلا تابلطلا ليلقت متي ةقيرطلا كلتبو. تنرتنالا ىلع تيناوحلا ةفاك يف

 .ئطاخلا لامعتسالا

بلكلا جرسل  حيحصلا سايقلا ذخأ
 9-ك  عون نم جارسالاو  IDC رواب جارسأ ةلاح يف

.

ةحيحصلا تاسايقلا ذخأ

 ردص مجح ساقي  ةداعو. تاسايقلا ذخأ ةقد ىدم ىلع فقوتي حيحصلا سايقلا رايتخا نا

 ىلعو  0,1,2,4 تاسايق ةلاح يف ايلعلا فارطالا نم ابيرفت عباصا ةعبرا دعب ىلع بلكلا

 BABY 1 , BABY2 تاسايق  ةلاح يف نيعبصا دعب

 بلكلا جرس  عضو

 ءزجلل حيحصلا عضولا ىلا ةيجيردت ةروصي هابتنالا  بجي بلكلا جرس تيبثت  دنع

 ناكماب ناف, ادج ةيخترم ءازجالا كلت انكرت اذاف. ردصلا تحتو ردصلا مازح تحت نئاكلا

 تحت نئاكلا ءزجلا قييضت ناف  ىرخا ةبحان نمو.فلخلا هاجتاب هنم جورخلا بلكلا

 ةياغلل يوق لكشب طوبرملا مازحلا نا نيح يف, بلكلل ادج جعزم هنوك ىوسودعي ال ردصلا

. ملؤم لكشب  بلكلا دلج شدخي يلاتلابو طبالا تحت كبشملا دوجو يف ببستي

يبوروالا داحتالل  عارتخالا ةءارب ةرئاد يف ليجستلا  مقر
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نزخلاو فيظنتلا

!ليسغلا ةنكام يف هلسغزوجي ال!

تياهنرهف 105/ةيوئم ةجرد 40 يوديلا لسغلا.

  ةدرفنم ةروصب هلسغ نكمي  

! هابتنالا ىجري
 ةبقارم  نودب  طوبرم ريغ اناويح  اوكرتت ال

    ةيجسفنبلا قوف ةعشالا نع اديعبو فاج ناكم يف ةعلسلا ظقح بجي
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 طيرشلا ةطساوب هميظنتو هحتف نكمي يذلا ردصلا مازح ربتعي

 1997) 9ك– سويلوي ةكرامل اريوطت ةباثمب (وركليفلا)قصاللا

  يفو. كلذب صاخ ذفنم لالخ نم ردصلا لوح مازحلا طبر بجيو.(

 لمحتي  جرسلا ناف  ىصقالا دحلاو ىندالا دحلا نيب ةنئاكلا ةفاسملا

 . بلكلا نزو فاعضا

.

 تحت انعباصا لاخدإ ناكمالاب ناك اذا ابسانم ردصلا تحت نئاكلا ءزجلا سايق ربتعي

.بلكلا رهظ قوف نئاكلا مازحلا

.

 ثبحبو فتكلا ةقطنم يف ايفاك اناكم كانه ناك اذا امئالم جرسلا سايق نوكي

 بلكلا ناكماب ناف, ادج ريبك جرسلا ناك اذاو. ةيرحب ةكرحلا بلكلا لجرأل نكمي

 ةبا 9ك-سويلوي ةكرام لمحتت ال. ةيمامالا فارطالا ةطساوب ردصلا مازح زواجت

 ئطاخلا رايتخالا نع وا جرسلل  ئسلا عضولا نع ةجتانلا رارضالا ببسي ةيلؤؤسم

. سايقلل

 ريغ بيكرتلاو, بسانم ريغلا  سايقلا رايتخا ةجيتن نإ ! هابتنالا ىجري

 وا مازحلا نم بلكلا صلخت يه دوقملل حيحص ريغلا لامعتسالاو مازحلل حيحصلا

 ثيح,احورج سايقلل حيحص ريغلا رايتخالا ببسي نا نكمي امك. ةبقرلا قوط نم

.ردصلا ةقطنم ىلع هعيزوت نم الدب ةبقرلا ىلع طغضلا ردصلا مازح زكري نا نكمي
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 نيمألاو حيرملا لامعتسالا قيقحت ضرغل ايرورض بسانملا مازحلا سايق رايتخإ ربتعب


