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فً هذا العدد

ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

" ٚلـً سة صدٔـــ ٟػـٍـّـب"
عٛسح ؽٗ 114 :
تطبٌقات محترفة للتصامٌم

ِغٍخ رمٕ١خ رخزض ثبخجبس اٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌؾذ٠ضخ رظذس ػٓ لغُ ػٍ َٛاٌؾبعٛة ِٓ
وٍ١خ ػٍ َٛاٌؾبعٛة ٚاٌش٠بػ١بد

جهاز للشحن واللعب بنفس
الوقت

عبِؼخ اٌىٛفخ
اٌؼذد  / 4اٌغٕخ االٌٝٚ

نظام اندروٌد

شجبؽ َ 2019 /

خمس تطبٌقات لحماٌة
العٌن اثناء استخدام
الهاتف لٌال
شخصٌات التكنولوجٌا

إػذاد ٚرؾش٠ش
االلً الحساس

َ.د اعؼذ ٔٛس٘ ٞبشُ
َِ.جشِظ ص٘ـشاء أص٘ـش ِـؾـّـذ
َِ.جشِظ اع ً١ف١ظً ػجذ اٌٛاؽذ
َِ.جشِظ ِشٚح ػجذ هللا دمحم

العداء االلً
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انشأ تصاميمك مع هذه التطبيق ات المحترفة لاليباد

لد ٌرغب بعض المصممٌن بتجربة التصمٌم على االجهزة الذكٌة  ,ولعل أفضل االجهزة لذلن
هً االجهزة اللوحٌة مثل آٌباد وغٌرها ’ بحٌث ٌمكن عمل تصامٌم بارٌحٌة وسهولة نظرا ً
لوجود شاشة كبٌرة تسمح للمستخدم بأجراء ما ٌرغب به وٌمكن لمستخدمً اجهزة آٌباد
االعتماد على التطبٌمات التالٌة فً تصامٌمهم:

-1تطبٌك  : Assemblyتطبٌك ممتاز
لمصممً الشعارات وتستطٌع من خالله
تصمٌم إنفوجرافٌنٌ ،وفر التطبٌك
عشرات األشكال بٌن تدوٌر ومثلث
ومستطٌل ،وبٌن الطبٌعة واألشجار
واألشكال التً تحتاجها عند تصمٌم إنفو
أو لوجو .مما ٌمٌز البرنامج أنه سهل
وتعدد األدوات المساعدة على إبداع
التصمٌم وأحترافٌة التركٌب وإتمان
التعدٌل.
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ممٌزات التطبٌك:
شملت الممٌزات أكثر من  180من األشكالأدات نسخ الشكل ،وتدوٌر األشكال ،وتكبٌرها.لوحات األلوان حسب األختٌارأداة سحب اللوناستخدام الخلفٌات الملونة أو صورة من األلبومتوفٌر صٌخغ  JPEGو  PNGوإنتاج ما ٌصل إلىx4096 4096بكسل
حفظ العمل بصٌغة  PNGشفافةالتطبٌك اآلن مجانً ولفترة محدودة وفٌما بعد سٌكون
بمٌمة $2:99

 -2تطبٌك  : Pigmentمع تطبٌك ٌ Pigmentختلف
األمر حٌث أنّه مو ّجه للكبار ،حٌث سترى التعمٌد فً
الرسومات ال ُمم ّد َمة ،واألهم ألوان والعٌة بجانبها أدوات
ضا التطبٌك متاح على نظام تشغٌل
متمدمة ،من جهته أٌ ً
أندروٌد ،وهو ُمسلً جدًا بأولات فراغن حٌث ستستمتع
بالتأمل وتلوٌن األشكال والرسومات الجمٌلة التً تأتً
ُمح ّملة ُمسبمًا فً التطبٌك ,سعر التطبٌك  $10شهرٌاً.
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-3تطبٌك : Let's Create! Potteryاذا كنت
تحب الزخرفة و عمل المطع بالفخار فٌمكنن األن
تجربة هذه الصناعة عبر هاتفن الذكً مباشرة،
حٌث سنتحدث الٌوم عن لعبة !Let’s Create
Potteryوهً لعبة ممٌزة ٌمكنن من خاللها
تصمٌم المطع الفخارٌة بكل تفاصٌلها من شكلها
الخارجً و حتى األلوان و الرسومات و الزخارف
الموجودة علٌها إلظهار ذولن الفنً فٌها ،و من ثم
مشاركتها مع األخرٌن لترٌهم ما صنعت مع الكثٌر
من المٌزات الرائعة األخرى و بشكل مجانً على
األندروٌد و. IOSومن ممٌزات هذا التطبٌك تعطٌن
تجربة كاملة ومفصلة لعملٌة التصنٌع خطوة
بخطوة.واٌضا تحكم سهل للحصول على الشكل
الذي ترٌده بدلة كبٌرة.وسهلة التعلم ولكن لن تمل
منها كونها تشجعن على اإلبداع.

 -4تطبٌك  : SketchBookهو برنامج بدٌهً
ٌدرك بالحس مخصص للرسم والتلوٌن والذي بإمكانه
تحوٌل الهاتف الخاص بك إلى مجموعة مطورة و
متكاملة من الفنانٌن والرسامٌن والمصممٌن
المحترفٌن ٌلبون حاجتك وتخٌالتك .وهذا البرنامج
متاح لشركة آبل آي باد  iPad Appleوجوجل
آندروٌد  Google Androiأٌضا .من اهم ممٌزات
التطبٌق هو دلٌل منظوري لتسهٌل تثبٌت  1نقطة2 ،
نقطة 3 ،نقاط (منظور ثالثً األبعاد) ،ومنظور عٌن
السمكة.أداة الرسوم المتحركة ”” Flipbook

للتعبٌر عن الحركة فً الرسومات التجمٌع.
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جهاز ٌستخدم للشّحن واللعب فً الوقت نفسه
ؽ١ش ّ
إْ ٘زا اٌغٙبص ٠شؾٓ  18عٛاالً ّ٠ٚىٓ اٌٍؼت ِٓ خالٌٗ١ٌٚ ،ظ ٘زا
فؾغتٚ ،إّّٔب ٠غزط١غ ٘زا اٌغٙبص أْ ٠شؾٓ األعٙضح إٌّضٌّ١خ ٚاٌّىزجّ١خ
اٌظغ١شحٌٚ ،ؼت األؽفبيٚ ،اٌجطبسّ٠بد اٌغبفّخٚ ،اٌشّٛ٠د ؤٛزشٚيٚ ،وبفّخ
األعٙضح األخش ٜاٌّز ٟرؾزبط إٌ ٝشؾٓ .
٠ٚمٛي أؽّذ دمحم ظبفش "ِخزشع ٘زا اٌغٙبص" :عٙبص شؾٓ ثطبسّ٠بد
(اٌغٛاي) ٠زؼ ّّٓ ِغّٛػخ ِٓ ؽغشاد اٌشّؾٓ٠ٚ ،ؼًّ
اٌٛٙارف اٌّؾٌّٛخ
ّ
ػٍ ٝخفغ فشق اٌغٙذ اٌؼبد )12\110\220( ٞفٌٛذ٠ٚ ،ؾز ٞٛػٍٝ
األٚي ؽزّ ٝاٌٛطٛي ٌفشق
ِؾٛالد ؽشفّ١خ رؼًّ ػٍ ٝخفغ فشق اٌغٙذ ّ
ّ
اٌغٙذ اٌضبٌٔ ٟى ًّ ٔٛعٍ ِٓ أٔٛاع اٌجطبسّ٠بد اٌّشاد شؾٕٙبٛ٠ٚ ،عذ ثٗ فزؾبد
اٌّؾٛالد اٌىٙشثبئّ١خ ِٓ االسرفبع ِغ
ر٠ٛٙخ عفٍّ١خ رؾبفع ػٍ ٝؽشاسح
ّ
ِشٚؽخ طغ١شح ع ّذا ً ال رزؼذّٚ ٜاؽذ ثٛطخ .
٘ٚزا اٌغٙبص ّ٠ىٓ اعزخذاِٗ ف ٟاٌزضٚ ٓ١٠اٌذّ٠ىٛس؛ ف٠ ٛٙؾز ٞٛػٍ ٝأسثؼخ
أثؼبد ِزغب٠ٚخ ّ٠ىٓ ِٓ خالٌٙب ٚػغ أشىبي ِخزٍفخ ،أ ِّب ثبٌّٕغجخ ٌٍّىبرت
طخ ثبٌشّشوخ شبٍِخ "ٌٛع٘ٛبد" أٚ
ٚاٌشّشوبد ّ٠ىٓ ٌظك إػالٔبد خب ّ
ث١بٔبد أخش ٜدػبئّ١خ .
ٚعشثٗ ػٍٛ٘ ٝارف ِخزٍفخ
غؾ ٌٍغٙبص،
ٚلبَ ظبفش ثزظٕ١غ ّٔٛرط ِج ّ
ّ
ٚأعٙضح أخشٚ ،ٜأصجذ وفبءرٗ اٌؼبٌ١خ ،وّب ؽظً ػٍ ٝثشاءح اخزشاع ِٓ
ِغٍظ اٌزّؼب ْٚاٌخٍ١غ.ٟ
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بطارٌات تدوم مدى الحٌاة

ت ّم التوصل إلى اختراع هذه التقنٌة بالصدفة فً
جامعة كالٌفورنٌا ،إذ تم اكتشاف أسالك متناهٌة
الصغر تعود إلى مرتبة النانوٌ ،مكنها أن تدخل فً
صنع بطارٌات ٌمكن شحنها آلالف المرات ،ودون
أن ٌإثر على ذلك على سعتها ،علما ّ
أن هذه المادة
تعتبر أنحف من شعرة اإلنسان بآالف المرات ،كما
تتمٌز بؤنّها ناقلة جٌدة ،إضافة إلى ّ
أن لها سطحا
ٌكفً لنقل ودعم تخزٌن اإللكترونات ،وال ب ّد من
اإلشارة إلى ّ
أن أسالك النانو تعتبر هشة ،وال ٌمكنها
مرة ،إال أن
تح ّمل التفرٌغ ،وإعادة الشحن أكثر من ّ
فرٌق الجامعة ح ّل هذه المشكلة بتغلٌف أسالك النانو
بطبقة من ثانً أكسٌد المنغنٌز ،ث ّم حسن عملها
صة لذلك ،مع األخذ
بوضعها فً مادّة هالمٌة خا ّ
باالعتبار ّ
أن هذا االكتشاف قد ٌإدّي إلى صناعة
بطارٌات للهواتف ،والحواسٌب المحمولة ،ومركبات
الفضاء ،والسٌارات قابلة لالستعمال مدى الحٌاة،
مع ضمان عدم تغٌٌرها بعد فترة من االستخدام،
وعدم تراجعها ،أو حدوث نقص فً سعتها ،علما
أنّه ت ّم اختبار شحن وتفرٌغ هذه المادة أكثر من
أي شًء
 200ألف مرة خالل ثالثة أشهر ولم تفقد ّ
من سعتها أو طاقتها.
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جهاز تخزٌن لحفظ البٌانات الرقمٌة لملٌارات السنٌن
استخدم العلماء هٌاكل نانو الزجاجٌة إلنشاء عملٌة السترجاع
المعلومات المفقودة وتسجٌلها ،علما ّ
أن جهاز التخزٌن عبارة عن
قرص زجاجً صغٌر حجمه ٌقارب حجم ربع دوالر أمرٌكً ،وٌستطٌع
هذا الجهاز تخزٌن أكثر من  360تٌراباٌت من البٌانات ،وال ب ّد من
اإلشارة إلى ّ
أن هذه البٌانات تبقى صالحة لما ٌقارب
 13.800.000.000سنة ،وهو عمر نشؤة الكون.
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روبوت أسرع من اإلنسان
وقدتوصلت مختبرات
ٌجري هذا الروبوت على قدمٌه كالدٌناصور،
ّ
 MSCالكورٌة مع المعهد المتقدّم للعلوم والتكنلوجٌا المس ّمى
متطور بقدمٌن ٌجري بسرعة
ً
ّ
( )KAISTإلى صنع روبوت آل ّ
تصل إلى  46كم /ساعة أو ما ٌساوي  28.58مٌل /ساعة ،وهو
ً وصل إلى سرعة  43.92كم/
بذلك أسرع من أسرع عداء أولمب ّ
ساعة.
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اآللً الحساس
وهو رجل آلً ت ّم اختراعه ٌشعر بمشاعر البشر ،آخر االختراعات
بتطورها ،فقد
الٌابانٌّة فً مجال الرٌبوتات التً أبهرت جمٌع العالم
ّ
توصلت شركة ( ،)SoftBankواسمه  Pepperوالذي ٌتمٌّز بشموله
القدرات األساسٌّة كالقراءة وطرٌقة لتحلٌل البٌانات كالصوت والمالمح
صل لألحاسٌس والمشاعر
والحالة للتو ّ
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نظام أندروٌد
ثزطٛسٖ ششوخ طغٌ١شح ِغّٛسح ٌٌ١ى ْٛأٚي ٔظبَ
أٔذس٠ٚذ ٘ ٛأعبعب ً ٔظبَ رشغٌ ً١ألعٙضح اٌٛٙارف إٌمبٌخ ,ثذأد
ٌ
ٌ
رشغٌٌٍٛٙ ً١ارف إٌمبٌخ ِجًٕ ٟػٍٛٔ ٝاح ٌٌٕٛ١وظ ٌ. Linux Kernelىٓ الؽمب ً لبِذ غٛغً ثبالعزؾٛار ػٍٝ
اٌششوخ
ٌٍزط٠ٛش
رط٠ٛش ٔظبَ رشغٌ ً١عذٌ٠ذ ٌٍٛٙارف إٌمبٌخِ ,فزٛػ اٌّظذس٠ٚ ,زّزغ ثّشٔٚخ ٚلبثٌٍ١خ
ٌ
ٚأػٍٕذ أٔٙب ثظذد ٌ
٘بئٍزٌٓ١
ٚاٌزط٠ٛش عٛاءا ً
أسٌ ٠ؾ١خ ػبٌٌ١خ ِٚشٔٚخ ال ُ ِزٕب ٌ٘١خ فً ٟاٌزؼذًٌ٠
أٔذس٠ٚذ ِفزٛػ اٌّظذسِّ .ب ٌّٕ٠ؼ
ٌ
ٌٍّطٛسٌ ٓ٠
ٌ
ثأٔذس٠ٚذٌٙ .زا اٌغجت ثذأد ثؼغ اٌششوبد ثزؼذًٌ٠
ػٍ ٝثٌٕ١خ إٌظبَ ٔفغٗ أ ٚرؾىُ أوجش فً ٟوزبثخ ثشاِظ خبطخ
ٌ
غ١ش اٌٛٙارف إٌمبٌخ ,وئؽبساد اٌظٛس االٌىزشٌٔٚخ ِٚشغالد ٌ ٚ MP3
إٌظبَ ٚاعزخذاِٗ ألغشاع أخشٌ ٜ
غ١ش
رٌه .وّب رم َٛاٌششوبد اٌّظٕؼخ ٌٍٛٙارف إٌمبٌخ ِضً  Sony Ericsson ٚ HTC ٚ Motorolaثبٌزؼذً٠
ػٍ ٝإٌظبَ ِٓ ؽ١ش اٌشىً ٚاٌخظبئض إلٔزبط ٘ٛارف رؼزّذ ػٍ ٝأٔذس٠ٚذ ِٓ اٌذاخً ٌىٕٙب ِز ٌّ١ضح ٚرؾًّ
ثظّبد اٌششوخ اٌزً ٟرٌّ١ض٘ب ػٓ ٌ
غ١ش٘ب
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ل
خ م ست ط ب يق ات ح م اي ة ال عي ن اول يق لي ل م ن اجه اده ا ايي اء است خ دام اله ات ف لي لا
اطجؼ اعزخذاَ اٌٛٙارف اٌزو١خ اِشا اعبع١ب ف ٟؽ١برٕب اٌ١ِٛ١خ ثبٌزبٌ٠ ٟظجؼ ٘زا
اٌّٛػٛع ٘بِب ثبٌٕغجخ اٌ١ه ففِٛ ٟػٛػٕب أٌ َٛ١زؾذس ػٓ ؽّب٠خ اٌؼٚ ٓ١ٕ١اٌزمًٍ١
ِٓ اعٙبد٘ب ٔز١غخ إٌظش اٌّزىشس ٌفزشح ؽٍ٠ٛخ ف ٟشبشخ اٌٛٙارف ٚاٌزؼشع ٌالشؼخ
اٌؼبسح فٍؼٍه رؼشف اْ اٌشبشخ رظذس اشؼخ ػبسح فٛق ثٕفغغ١خ فزٕزظ ػذح ِشبوً
ِٕٙب اٌُ ٚؽشلخ ف ٟاٌؼِٚ ٓ١ٕ١شبوً ف ٟإٌ. َٛ
فٕٙبن خّظ رطج١مبد رغبػذن ػٍ ٝاٌزخٍض ٔٙبئ١ب ِٓ وً رٍه اٌّشبوً ٚرؾّٟ
ػ١ٕ١ه ِٓ اٌخطش اٌّؾذق ثٙب

اٚال  :رطج١ك Blue light filter for eye care
٠طٍك ػٍ٘ ٝزا اٌزطج١ك اعُ ِٕم ٟاالشؼخ اٌؼبسح (فٛق اٌجٕفغغ١خ ) ٌزش٠ؼ اٌجظش
ِّٙزٗ رزٍخض ف ٟأٗ ٠م َٛثزؼذ ٌْٛ ً٠اٌشبشخ ثٙذف رمٍ ً١االشؼخ اٌؼبسح دْٚ
اٌزمٍ ِٓ ً١عطٛع اٌشبشخ
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صبٔ١ب  :رطج١ك Twilight

ٔبي رطج١ك  Twilightاػغبة ٔغجخ وج١شح ِّٓ عشثٔ ٖٛظشا الّ٘١خ اٌذٚس اٌزٞ
٠م َٛثٗ اٌزطج١ك ف ٟؽّب٠خ اٌؼ ٓ١ؽ١ش ٠ىزشف اٌزطج١ك ٔظبَ اٌٛلذ اٌخبص ثّىبٔه
اٌؾبٌ٠ٚ ٟم َٛثزغ١١ش ٌ ْٛاٌشبشخ ِغ غشٚة اٌشّظ اٌ ٝاٌٍ ْٛاالؽّش اٌخف١ف اٌزٞ
٠مؼ ٟرّبِب ػٍ ٝأجؼبس اٌٍ ْٛاالصسق إٌّجؼش ِٓ شبشخ اٌٛٙارف
فبرا وٕذ رغزخذَ اٌٙبرف ف ٟلشاءح اٌىزت ٚاٌّذٔٚبد فغ١ى ِٓ ْٛاٌٛاعت ػٍ١ه
رضج١ذ ٘زا اٌزطج١ك ػٍ٘ ٝبرفه

صبٌضب :رطج١ك Lux Light
إٌغخخ اٌّغبٔ١خ ِٓ ٘زا اٌزطج١ك رم َٛثزمٍ ً١ػٛء ٚعطٛع اٌشبشخ اٌ ٝالً ؽذ
ِّىٓ ٚثبٌزبٌ٠ ٟمًٍ ثشىً وج١ش اعٙبد اٌؼ ٓ١وزٌه ٛ٠فش ؽبلخ اٌجطبس٠خ ا٠ؼب ٠ٚزّ١ض
٘زا اٌزطج١ك ثبػزّبدٖ ػٍ ٝاٌٛلذ اٌخبص ثّٕطمزه ٚاٌج١ئخ اٌّزٛاعذ فٙ١ب اٌٙبرف فبرا
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دخٍذ ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ؽغشح ِظٍّخ فغ١ؼًّ اٌزطج١ك رٍمبئ١ب ػٍ ٝرمٍ ً١اػبءح
اٌشبشخ ٌززٕبعت ِغ اٌّىبْ اٌؾبٌٟ

ساثؼب  :رطج١ك Easy Eyes
ال ٠مً ٘زا اٌزطج١ك اّ٘١خ ػٓ اٌزطج١مبد اٌز ٟعجمزٗ ف٠ ٛٙؼًّ ا٠ؼب ػٍ ٝاٌٛلذ ؽ١ش
٠ؼًّ ػٍ ٝرغ١١ش االػبءح ػٕذ غشٚة اٌشّظ ٠ٚؼ١ذ٘ب ػٕذ اٌششٚق

خبِغب  :رطج١ك Eye Protect Blue light Filter
٠مًٍ ِٓ اعٙبد اٌؼِ ٓ١ضٍٗ ِضً اٌزطج١مبد اٌغبثمخ ٌىٓ ٠زّ١ض ثبٔٗ ّ٠ىٕه اٌزؼذ ً٠ػٍٝ
ٌ ْٛاٌفٍزش ِٓ ث ٓ١خّظ اٌٛاْ ٘ ٟاالصسق ٚاالؽّش ٚاالطفش ٚاٌجٕٚ ٟاالعٛد وزٌه
ّ٠ىٕه اخز١بس دسعخ اٌٍ٠ ْٛذ٠ٚب ثّب ٠زٕبعت ِؼه ٚال ٠شىً ػغطب ػٍ ٝثطبس٠خ
اٌٙبرف

التواضع نصف
االخالق .....والنصف
االخر ابتسامة عفوٌة
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شخظ١بد اٌزىٌٕٛٛع١ب
ثــ١ـــً غــ١ـزــظ
١ٌٚبَ ٕ٘ش ٞغ١زظ اٌّشٛٙس ثج ً١غ١زظ
ِٓ اشٙش شخظ١بد اٌؼبٌُ
ِٚؤعظ ششوخ MicroSoft
ِٕٚظذس لبئّخ اغٕ ٝسعً ف ٟاٌؼبٌُ
ث ً١غ١زظ ِٓ ػبئٍخ ا٠شٌٕذ٠خ ٌٚذ
ف 22 ٟاوزٛثش  1511رشث ٝف ٟػبئٍخ
ربس٠خٙب وج١ش ف ٟاٌغ١بعخ ٚاالػّبي فىبْ عذٖ ِؾبفع ٚػؼ ٛاٌ١ٙئخ اٌزشش٠ؼ١خ
ٌٍٛال٠خ ٚاث ٖٛوبْ ِؾبِِ ٟشٛٙس ٚاِٗ ف ٟاداسح عبِؼخ ٚاشٕطٓ
ثذا٠خ ػاللزٗ ِغ اٌىِٛجٛ١رش وبٔذ ف ٟعٕخ  1592ؽ ٓ١لشسد ِذسعزخ ششاء
وّجٛ١رش ٌزؼش٠ف اٌطالة ػٍ ٟاٌغٙبص فجذا ٠مؼ ٟاغٍت ٚلزٗ ػٍ٠ٚ ٗ١زؼٍُ اٌجشِغخ
فأًّ٘ ثبل ٟدسٚعٗ
ٚف ٟدسٚط اٌىِٛجٛ١رش رؼشف ػٍ" ٝثٛي االْ" اٌز ٞاطجؼ طذ٠ك ػّشٖ ٚشش٠ىٗ
ف ٟششوخ MicroSoft
دخً ث ً١غ١زظ ف ٟعبِؼخ ٘بسفشد عٕخ ٚ 1593ثذا ٠ذسط اٌؾمٛق وزغشثخ ٌىٓ
اٌجشِغخ وبٔذ ِغ١طشح ػٍ ٝرفى١شٖ ٚػٕذ رٌه لذَ "ث ً١غ١زظ ٚثٛي االْ" ثشٔبِظ
رشعّخ ِىزٛة ثٍغخ اٌج١غه اٌ ٝششوخ ِ١زظ اٌز ٟرؼبلذد ِؼٚ ُٙاشزشد اٌجشٔبِظ
ٚرفشؽ ث ً١غ١زظ ٌٍجشِغخ ٚرشن اٌغبِؼخ
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ٚف 1591 ٟثذا ثبٌّشبسوخ ِغ ثٛي االْ ف ٟأشبء ششوخ ٚ MicroSoftوبٔذ اٌجذا٠خ
ػًّ ثشاِظ ثٍغخ اٌج١غه ٚرط٠ٛش ادخبي اٌجشاِظ ػٓ ؽش٠ك اٌششائؼ االٌىزشٔ١خ ثذي
االششؽخ اٌٛسل١خ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌجشاِظ ِٓ اٌغشلخ
ف 1520 ٟؽٍجذ ششوخ ٔ IBMظبَ رشغ ً١ألعٙضح اٌششوخ ٚظٙش ٔظبَ DOS
ٚاٌز ٞثٕ ٟػٍٔ ٗ١ظبَ  WINDOWSفّ١ب ثؼذ
ثؼذ ظٛٙس ٚ WINDOWSاٌز ٞوبْ أطالق ٔغبػ ث ً١غ١زظ ثذاد اٌششوخ
ثبٌزٛعغ ٚاطجؾذ اشٙش ششوبد اٌؼبٌُ الٔظّخ اٌزشغٚ ً١اٌجشِغ١بد
ؽظً غ١زظ ػٍ ٝاسثغ شٙبداد دوزٛساٖ فخش٠خ ِٓ ٌٕ٘ٛذا ٚاٌغ٠ٛذ ٚاٌ١بثبْ ٚاِش٠ىب
ٚف 2009 ٟسعغ اٌ ٝعبِؼخ ٘بسفبسد ثؼذ  30عٕخ ٚؽظً ػٍ ٝشٙبدح عبِؼ١خ فٟ
اٌؾمٛق
ٚف 2002 ٟلشس اْ ٠زفشؽ ٌالػّبي اٌخ١ش٠خ ٚرخٍ ٝػٓ سئبعخ ِغٍظ االداسح ٚثمٝ
ِغزشبس رىٌٕٛٛعٌٍ ٟششوخ
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