
                      

 

 

 

  ةصرف مهحنمتو عادبإلا ىلع نينطاوملا زّفحت "قالطنا"

 ابوروأ ىلإ نيصخشل ةلحر حبر
 

 ةئشانلا مهعيراشمل ةيعادبإلا مهراكفأ ريوطتب نيبغارلا نينطاوملا ناكمإب •
 نم ةمدقملا ةزئاجلا ىلع لوصحلا كلذكو "راكفألا ربتخم" نم ةدافتسالا

 "تايرفسلل اتاند" ـل عباتلا "يتلحر" جمانرب

 ملاعم مسر لجأ نم بابشلا لامعألا داور ماهلإل ةيلاثم ةصنم يه "قالطنا" •

 ةعومجم" معدب ىظحت يهو ةركتبمو ةديدج راكفأ لالخ نم رفسلا لبقتسم

 "ةحايسلل يبد"و "كيرتكلإ لارنج"و "تارامإلا

  يراجلا ربمفون 14 وه تابلطلا لابقتسال دعوم رخآ •
 

 مهيدل نمم نينطاوملا ةفاكل اهتوعد "قالطنا" لامعألا ةنضاح تهّجو :2019 ربمفون 10 ،يبد

 ةقوشمو ةحيرمو ةزيمم رفس ةبرجت ميدقت يف ةمهاسملا اهنأش نم ةركتبمو ةيعادبإً اراكفأ

  ينورتكلإلا عقوملا ربع 2019 ربمفون 14 لبق "راكفألا ربتخم" يف ةكراشملل ،نيرفاسملل

www.intelak.com/idealab، جمانرب نم ةمدقم ابوروأ ىلإ نيصخشل ةلحر حبر ةصرفل كلذو 

  ."تايرفسلل اتاند" ـل عباتلا "يتلحر"

 

 



                      

 

 

 

 

 لارنج" ةكرشو ،"تارامإلا ةعومجم" معدب "قالطنا" ةئشانلا عيراشملا لامعأ ةنضاح ىظحتو

 معدلا ميدقتب موقت ثيح ،"ةحايسلل يبد" يبدب يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئادو ،"كيرتكلإ

 ريوطتو ،اهراكفأ قالطإ ىلع اهعيجشتو ةحايسلا عاطق يف ةلماعلا ةدعاولا ةئشانلا تاكرشلل

 زكرمك اهتناكم زيزعت ىلإ ةيمارلا ةلودلا ةيؤر معد يف مهاست امك .عقاو ىلإ اهليوحتو ،اهلامعأ عيسوتو

 ةرادإل ةركتبملا تاردابملا نم "يتلحر" جمانرب دعي اميف .لامعألا داّورو ةئشانلا تاكرشلل يملاع

 عم مجسنت رفس براجت ميمصت ىلع اهتطشنأ زكترتو ،"تايرفسلل اتاند" يف "ةديدجلا عيراشملا"

  .يتارامإلا رفاسملا تاجايتحاو تابلطتم

 

 فاشكتسا ىلع ةئشانلا تاكرشلا عيجشتل "قالطنا" نمً ايساسأً اءزج "راكفألا ربتخم" ربتعيو

 ةكراشملا تاكرشلا ىظحتسو .ةديدجلا راكفألل ةيلوأ جذامن سيسأت كلذكو ،راكفألا ميمصت ةيفيك

 ءاربخلا نم ةديفم تاهيجوتو تاداشرإ يقلتو ،نييراشتسا نم فارشإ ىلع لوصحلا ةصرفب هيف

 جمانرب نمض راكفألا كلت ضرع ةصرف ىلإ ةفاضإلاب ،اهراكفأ سيسأتو ميمصت ىلع اهتدعاسمل

 مامأ نوكتس هنإف ،اهحاجنو اهاودج راكفألا كلت تتبثأ لاح يفو ،"قالطنا" لامعألا ةنضاح

 عورشم ليومتل يتارامإ مهرد فلأ 50 ةميقب غلبم نع ةرابع ةميق ةزئاج حبر ةصرف نيكراشملا

 تامدخ "تايرفسلل اتاند" ـل عباتلا "يتلحر" جمانرب مدقيو .قوسلا يف ةئشانلا مهتاكرش قالطإ

 يف ةيتارامإلا ةئشانلا تاكرشلا ديوزت فدهب كلذو ،ةكرشلا يف ءاربخ يديأ ىلع بيردتلاو فارشإلا

 اهمالحأ قيقحتل اهلهؤت يتلا ةمزاللا تاراهملاو تامولعملاب ةحايسلاو رفسلاو ناريطلا لاجم

 .عقاوو ةقيقح ىلإ اهراكفأ ليوحتو

 



                      

 

 

 

 
 

 قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد يف رامثتسالاو يحايسلا ريوطتلل يذيفنتلا ريدملا ،هاتول فسوي لاقو

 تاينقت ريوطت يف يويح رود بعل مويلا ةلودلا ينطاوم ناكمإب" :"ةحايسلل يبد" يبدب يراجتلا

 نينطاوملل تاراشتسالاو معدلا ريفوتب نومزتلم "ةحايسلل يبد" يف نحنو ،ةحايسلا عاطق يف ةديدج

 رفسلا ةبرجت زيزعت يف ةيلعافب ةمهاسملل نوعلطتيو ،ةيعادبإ تاراهم نوكلتمي نمم نيحومطلا

 نييسيئرلا انئاكرش لبق نم ةدعاسملاو داشرإلاو بيردتلا ىلع نولصحيس ثيح ،يبد يف ةحايسلاو



                      

 

 

 

 لامعألا داورل حيتت يتلا لصاوتلا تاونق مهل حتفتو ،نيركتبملا ةفاكب "قالطنا" بحرتو .عاطقلا يف

 ."ةحايسلاو رفسلاو ناريطلا يف مهتايناكمإ راهظإو عادبإلل ةصرفلا نييتارامإلا

 



                      

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 ةمالع "يتلحر" دعت" :تايرفسلل اتاند ىدل "يتلحر" ماع ريدم ،روصنم باحر تلاق ،اهتهج نم

 اننإف ً،اضيأ ةئشان ةكرش اننوكو .يتارامإلا رفاسملا لجأ نم نويتارامإ اهميمصت ىلع لمع ةيراجت

 ليوحت ىلع نيعدبملا ةدعاسمو ،"قالطنا" ةنضاح يف نيكراشملا عم انتربخ ةكراشم ىلإ علطتن

 ربتخم مدقيو .ةحبرم ةيراجت عيراشمو ةقيقح ىلإ رفسلاو ناريطلا لاجم يف ةركتبملا مهراكفأ

 ىلإ نيعاسلا يتارامإلا بابشلا نم لامعألا داورل ةنيمث ةصرف "قالطنا" ةنضاحل عباتلا راكفألا

 ءاكرشلا نم نيفرتحملا كلذكو ءاربخلا نم بيردتلاو داشرإلاو ماهلإلا رداصم ىلع لوصحلا

 ."ةدئارلا مهعيراشمو ةيراجتلا مهلامعأ ةيمنتو سيسأت ىلع لامعألا داور ةدعاسمل تاكرشلاو

 

 تارامإلا ناريط ةعماج يف ماقيس لفح لالخ "راكفألا ربتخم" يف نيزئافلا ءامسأ نع نالعإلا متيسو

 يبد"و ،"كيرتكلإ لارنج"و ،"تارامإلا ةعومجم" نم نيلوؤسمو ،"قالطنا" ةرادإ سلجم روضحب

 جمانرب نم ةمدقملا "رفسلا ةباوب" ةزئاج ملستيلً اعادبإ رثكألا زئافلا رايتخا متيس اميف ."ةحايسلل

 ميخم ىلإ مامضنالل نيتركف لضفأ رايتخاب "قالطنا" جمانرب ةرادإ سلجم موقيس اضيأو ،"يتلحر"

 يه ةزئاجلا نأب املع ."قالطنا" ةنضاحل ةعباسلا ةعفدلا يف ةكراشملا لبق كلذو يليهأتلا دادعإلا

 5 قدنف يف لايل ثالث ةدمل ةماقإو ،نيصخشل ةيحايسلا ةجردلا ىلع ةدوعو باهذ ةلحر نع ةرابع

 كلذ يف قبطتو 2020 ليربأ رهش لبق رفسلا نوكي نأ ىلع .راطملا ىلإو نم لقنلا ةمدخو ،موجن

 .ىرخأ ماكحأو طورش

 

 1,2و ،ليومت لكش ىلع مهرد نويلم  نم رثكأ مويلا ىتح تمدق دق "قالطنا" ةنضاح تناكو

 لوصحلا نود كلذو ،ةنضاحلل اهرايتخا مت يتلا ةزئافلا ةئشانلا تاكرشلل دراوملا نم مهرد نويلم

 عمج ىلإ فدهتو ،2016 ماع يف راكفألل "قالطنا" ةنضاح تسسأتو .تاكرشلا كلت يف ةصح ىلع

 ملاعلا لوح نم كلذكو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ءاحنأ عيمج نم بالطلاو لامعألا داور

 معديو .ةحايسلاو رفسلاو ناريطلا ريوطت لاجم يف ةصصختملا ةنضاحلا جمانرب يف ةكراشملل

 عالطالا نكميو .تارامإلا يف ةيعادبإلا ةموظنملا نمً اءزج اوحبصيل بابشلا لامعألا داور "قالطنا"

 انه طغضلاب "قالطنا" لوح تامولعملا نم ديزم ىلع

 -ىهتنا-



                      

 

 

 

 

 


