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تارمتؤملا تايلاعفل ًامسق
حيتي .ويديفلا تاجاتنإو
نم ديرفلا جيزملا اذه
ثدحأو ةيديلقتلا ةعابطلا
ةكرشلل ةيمقرلا تاينقتلا
يف ةدئار ةناكم لالتحاب
ايسورل يمالعإلا ءاضفلا
داحتالا لودو
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ةرتفلا هذه لالخ اهقيرف ماقو

تالجم رشع رادصإو سيسأتب
عيزوتب مالعإلا قوس يف اهحرطو

100000

نع ديزي يلامجإ
اعساو ً
ً
اروهمج فدهتست ،ةخسن

180

نم رثكأ هدادعت غلبي
ىظحت ً
امئاد يهو صخش نويلم
.ةعساو ةيبعشب

ةكرشلا راعش امأ
ةيفرحب لمعن -وهف
.نييفرحلا نع

تاكرشلا ىدحإ
لاجم يف ةدئارلا
— ايسور يف رشنلا
دعت
رشنلا راد ُّ
»ايديموروي« ةيلودلا
 يبوروألا داحتالاوماع ذنم ةدوجوم يهو
2002.
عيراشم يف نيصصختملاو ن
.نالعإلا
رثكأ دادعإب ءالؤه موقيو
لك ةيرصح ةدام  2200نم
يف عساو ىدص ىلع ذوحتست ماع
.جراخلاو لخادلا

ةمهملا ةيسفانتلا ةزيملا ةددعتملا طئاسولا دعت
اهيدل ذإ« ايديم وروأ ديم« تالجمل
نمضت يتلاو ،يمقرلا ليمحتلاو ةعابطلل تاصنم 8
تامولعملا رفوتو ةفدهتسملا تائفلا عيمج ةيطغت
.اهنم لكل ةمزاللا

:رشنلل تاصنم 8

رمثم لكشبو ةيلعافب ةضباقلا ةكرشلا تالجم نواعتت
ةصنم اهسفن لعج نم تنكمتو ،ةيموكحلا تائيهلا عم
ىلع تارادإلاو تارازولا تارشعل ةلاعف تامولعم

.ميلاقألاو تاعطاقملا ىوتسمو يلارديفلا ىوتسملا
يف امب ،ىربكلا ةيلودلا ثادحألا يف كراشت يهو

،ىلعألا يويسآلا يبوروألا يداصتقالا سلجملا كلذ

ـل تارادصإ 4
iPhone

ـل تارادصإ 3
iPad
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تارادصإ 1
ةعوبطملا

ىدتنم »،يساروألا عوبسألا« يلودلا ضرعملا ىدتنمو

رامثتسالا ىدتنم ،يلودلا يداصتقالا غروبسرطب تناس

نم رثكأ يف نوكراشمو ءاكرش ربتعتو .يشتوس« يسورلا
تاروشنم نإ .ةعونتم تالاجم يف رمتؤمو ضرعم 100

تاقباسمب ةزئافلا يه طئاسولا ةددعتم »ايديموروي«

زيمتلا ةمالع ىلع ذوحتستو ،ةقومرم ةيعادبإ

عيراشم ذيفنتب موقتو »،ةفاحصلل يبهذلا قودنصلا«

ةيسائرلا حنملا قودنص لالخ نم ةيعامتجا ةيمهأ تاذ

.تنرتنإلا ريوطت دهعمو

تاكبش 8
ةيعامتجالا

تاروشنم 7
ةيلعافت

تاعيمجت 6
ةيرابخإ

ـل تارادصإ 5
iWatch

аналитический
центр

»«ЕвроМедиа

ايرصح ً
ً،
امييقت

55

تامييقتلا هذه لمشتو

ايعانص ً
الاجم

22

.ةساردلاو ثحبلل

ىرخألا ماسقألا صتخت

ةباتكب

ريرحتو

بتكلا رشنو

مالفأ جاتنإو

.ويديفلا

» «EuroMediaةضباقلا ةيلودلا ةكرشلا نإف ،لكشلا اذهبو
نود نم يهو ،تالاصتالا تامدخ نم ةلماك ةعومجم رفوت
مالعإلا لئاسو قوس يف ةدئارلا تاكرشلا نم ةدحاو كش
ةحيرشل ةبسنلابو .يويسآوروألا داحتالاو ايسور يف
ةبكاومل ةصرف ةضباقلا ةكرشلا عم نواعتلا لثمي ءارقلا
يف ةيعوضوملا تامولعملا رفاوت لضفب ثادحألا عيمج
لوصحلا نامض يهف تاكرشلل ةبسنلاب امأو ،بسانملا تقولا
لوح تامولعملا رشنل ةلاعفو ةدوجلا ةيلاع تاونق ىلع
اهتمالعب فارتعالا نم ريبك لكشب ديزي امم ،اهتطشنأ
نييراجتلا ءاكرشلا ايفارغجو ةمئاق عسويو ،ةيراجتلا
.دمألا ةليوط حابرأ يه ةجيتنلاو

سرامي
يليلحتلازكرملا
ةكرشلا يف هلامعأ
وهو اهسفن ةضباقلا
ً
ايونس عضي

ةلاكو
digital
ةيمقرلا

روطتت

ةصصختم يهف رارمتساب ةفرتحملا
رثكأ مدقتو ةعانصلا تاعاطق يف

.ةمدخ

25

نم

دعاولاو ً
ادج ماهلا هاجتالا نمكي
دقعو ميظنت يف

10

ربعًايرهش تارمتؤم
ةحلملا تاعوضوملا لوح تنرتنإلا
نيثدحتم ةكراشمب ةيمهألا تاذو
يعيفر بناجأو نييلحم ءاربخو
.ىوتسملا

ةكرشلا نإف

еuroмedia

