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/EINPresswire.com/ -- ةكرش تنلعأ

اهتكراشم ةيبرعلا تفوسوركيام

رمتؤملاو ضرعملا يف يسام يعارك

هتماقإ ررقُملا ميلعتلل يلودلا

تارمتؤملل يلودلا ضايرلا زكرمب

11 ىلإ 8 نم ةرتفلا يف ضراعملاو

.يراجلا ويام

لالخ نم تفوسوركيام تزكر ثيح

تاعوضوم ةدع ىلع ضرعملاب اهحانج

ثدحأ ضرعو تاربخلا لدابت :اهمهأ

ةينقتلا لولحلاو تاراكتبالا

اههجاوُي يتلا تايدحتلا ةمواقمل

ءانب يف ةمهاسملاو ،ميلعتلا عاطق

خيسرت لالخ نم بالطلل لضفأ لبقتسم

لداعلاو ئفاكتُملا ميلعتلا ميهافم

ثدحأ مادختساب عيمجلل

تايلآ ىلع فرعتلاو ،تاَّينقِّتلا

ىلإ ةفاضإلاب ،نيجهلا ميلعتلا

ةيكراشتلا ةئيبلا ىلع ظافحلا

تاودأو ،ةينواعتلا فرغلا مادختساب

.ءاضيبلا ةروبسلا

يلودلا ضرعملاو رمتؤملا فدهي اميف

ةكلمملا ةيؤر زيزعت ىلإ ميلعتلل

صرفلا ضارعتسا لالخ نم ،2030

ريوطت يف رامثتسالل ةحاتملا

،اًّيملاعو اًّيلحم ميلعتلا

يتلا براجتلاو تاربخلا لدابتو

،ةكلمملا يف ميلعتلا عاطق هجاوت يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلاو ،ةيملاعلا ةيسفانتلا سكعت

اًقفو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا ةءافكو ىوتسم عفر يف مهست يتلا لولحلا ميدقت نع اًلضف

.ميوقتلاو سايقلاب ةصاخلا ةيلودلا تارشؤملاو ريياعملل

لالخ ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نيكمتل اًلولح تفوسوركيام ءاكرش ضعب ضرعي نأ ررقملا نمو

.ضرعملا
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لولحلا نم ةقوفتم ةعومجمل اهميدقتب زيمتت ةصنم يهو  bridge ةصنم   eSense ةكرش ضرعتس ثيح

نم ءالمعلاو نيمدختسملا معدو ميدقت يف ةفلتخملا تاهجلا دعاست يتلا ،ةدعاسملا ةينقتلا

،مهتاجايتحا عم بسانتت تايجمرب ريوطت لالخ نم كلذو ،لضفأ لكشب ةصاخلا تاجايتحالا يوذ

:يه ةركتبم لولح 3 ربع مهتابلطتم يبلتو

bridge Live & Avatar

.مكبلاو مصلا يتئفل ًالولح ةخسنلا هذه مدقت

bridge Interact

.ةصاخلا تاجايتحالا تائف ةفاكل ًالولح ةخسنلا هذه مدقت

bridge Sense

.ةيرصبلا ةقاعإلا يوذو نيفوفكملل ًالولح ةخسنلا هذه مدقت

فئاظولا ةددعتملاو ةركتبملا تاودألا ضعب Key2enable وهو رخآ اكيرش ضرعيس امنيب

صاخشألل يسردملا جامدإلاو ملعتلاو لصاوتلا نم نكمُت يتلا يمقرلا لوصولا ةيناكمإل

ىرخألا ةيحصلا فورظلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيمُلَعَتو ةيلقعو ةيدسج تابوعص نم نوناعي نيذلا

.مهمهف وأ مهمالك وأ مهتكرح ىدحتت يتلا

ةيبرعلا تفوسوركيام نإ ،ةيبرعلا تفوسوركيام ةكرش سيئر ،يبرحلا رماث لاق هبناج نم

يمقرلا لوحتلا ةلحر معد يف ليوط عاب اهل ةكرشلا نأ ثيح ىربك ةيمهأ ميلعتلا عاطق يلوت

نيملعملا نم فالآلا تائمو بالطلا نييالم تنكم ذإ ،ةكلمملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلل

تاردابم فلتخم يف يلج اذهو ،ةيميلعتلا مهتلحر لامكتساو ةينقتلا تاودألا مادختسال

راكتبالل تفوسوركيام ةيميداكأو تفوسوركيام نم ليخت ةيميداكأ لثم ةيميلعتلا ةكرشلا

قوس تاجايتحا نيب ةيفرعملا ةوجفلا دسو ةفرعملا لقن ىلإ فدهت يتلا تاردابملا نم اهريغو

نانعلا قالطإو نيملعُملا ىوتسمب ءاقترالل ،يرشبلا لاملا سأر تايناكماو لمعلا

 ."بالطلا تاعادبإل

راشتنا يف تدعاس ةيمقر تاَّينقِت مادختسا يف ميلعتلا ةرازو حاجنب "يبرحلا" داشأو

ةلدألا دحأ ،"يتسردم" ةصنم حاجن ةصق دعتو ،دعب نع ملعتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا ةبرجت

.ناك ٍفرظ يأ تحت ةيميلعتلا ةيلمعلا ةمادتسال رمتسملا ةكلمملا يعس دكؤت يتلا

يف انتكراشمب ءادعس نحن" ،ماعلا عاطقلل سيئرلا بئان ،سيرضاب يكرت لاق ،هتاذ قايسلا يف

ميلعتلا عاطقب ةصتخُملا تايلاعفلا ربكأ نم دعي يذلا ميلعتلل يلودلا ضرعملاو رمتؤملا

مهسُيو ،ىرخألا تاعاطقلا نع ةيمهأ لقي ال ميلعتلا عاطق نأل اًرظن ،ةيبرعلا ةقطنملا يف

."ةكلمملل يلكلا داصتقالاب ضوهنلا يف

؛2022 ماعل لاير رايلم ١٨٥ ـب ردقت ميلعتلا عاطقل ةينازيم تصصخ ةكلمملا نأ ركذلاب ريدج

ةيلود زئاوج 3 ةكلمملا تدصح امك .ةيرشبلا تاراهملا ةيمنتو ةيميلعتلا ةموظنملا ريوطتل

عيراشمل زئاوجلا هذه تصصُخ ،تفوسوركيام ةكرشل 2022 يملاعلا تاربخلا لدابت رمتؤم يف

ةيمنتلاو يخانملا ريغتلا ةمواقمو ،سرادملا يف ةقاعإلا يوذ نم لافطألا جامدإ

نواعت ةيقافتا نمض رمتؤملا يف ةكلمملا تكراش اميف .يئيبلا يعولا زيزعتو ،ةمادتسملا

ةينقتلا لولحلاو تاربخلا لدابت فدهب ،ةيبرعلا تفوسوركيامو ميلعتلا ةرازو نيب

.ةيميلعتلا ةيلمعلا تاجرخم نيسحت ىلإ يدؤي امم ،اهقيبطتل تاسرامملا لضفأو ةثيدحلا
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