بياواث العنالء في أيدي آم وت
1يوليو 2009م (الدوحت) .أؽوٌح شرنج يٖزث اهّٖى ؽً افخخبح يرنزُب اهجدٖد هولٖبدث ّاهخدنى
فٕ اهدّدج  .شّف ٖىّ نً يرنز اهخدنى اهجدٖد ؽيالء شرنج يٖزثّ ،يً ظيٌِى فّدافًّ كعر
ّدّدج الٌد ،يً االشخيرار فٕ خلدٖى الخديبح الييٖزث إهٓ ؽيالئِى يؼ إؽبدث اهخأنٖد ؽوٓ

إينبٌٖج اهدضّل ؽوٓ اهيؾوّيبح ؽوٓ يدار اهشبؽج.

فؾوٓ شتٖل اهيثبلُٔ ،يمًّ يرنز اهلٖبدث ّاهخدنى شرنبح األؽيبل اهخٕ خلدّى خديبح ييٖزث إهٓ
ؽيالئِب يً ظيبً خّفّر خديبخِب تضّرث دائيج ّ آيٌج ّيثوٓ .خشيل ُذٍ اهخديبح خشدٖد

اهفّاخٖر ؽتر شتنج اإلٌخرٌح ،اهدضّل ؽوٓ يؾوّيبح دّل الدشبة ،اهخشّق ؽتر شتنج
اإلٌخرٌح ّخديبح اهؾيالء ؽتر اهِبخف.

حؽرط ؽوَٖ يؾوّيبح فٕ اهّكح اهدلٖلٕ إهٓ
ٖظى يرنز اهخدنى جدار ؽرط فٖدّٖٔ ُ

يٌِدشٕ شرنج يٖزث دّل خّفر اهخديبحّ ،األداء ّ أيً أٌغيج خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح اهخبضج
ةاهؾيالء .يً خالل اشخؾيبل ُذٍ اهتٖبٌبحٖ ،خينً يٌِدشّ شرنج يٖزث يً يراكتج ّإدارث جيٖؼ

ٌّادٕ أٌغيج خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح هدْ ؽيالئَى ّاالشخجبتج فّرًا ّتضّرث فؾبهج ألٖج يشأهج .
ّتضفخِب يزّدث رئٖشٖج هخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب

تبشخيرار عركًب جدٔدث ّيتخنرث هدؽى ٌيّ

اهيؾوّيبح ذاح يّاضفبح ؽبهيٖج.

اهيؾوّيبح اهيدارث ،حتخدػ شرنج يٖزث

ؽيالئِب يً خالل خزّٖدُى تخديبح خنٌّهّجٖب

يرنز اهلٖبدث ّاهخدنى اهيّجّد فٕ ّادج ا هؾوّى ّاهخنٌّهّجٖب فٕ كعر ٍ ّ اهيرنز اهخجبرٔ
اهّدٖد يً ٌّؽَ فٕ كعر هوخديبح اهيدارث ٖ .شخعٖؼ ُذا اهيرفق اهجدٖد أً ٖشخّؽة دّاهٕ

اهتٌٕ اهخدخٖج
ث
 50يٌِدشًب يرخّص هِى ٖ .شخؾيل ُؤٗء اهيٌِدشًّ اهخنٌّهّجٖب هيراكتج
هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح لؽيالء شرنج يٖزث.

كبل جٖيس فبٌٖالٌ ،بئة ر ئٖس كشى اهيتٖؾبح ّاهخشّٖق فٕ شرنج يٖز ث" :يؼ اشخيرار كعر فٕ
اهخعّر ّاهترّز ؽوٓ اهشبدج اهدّهٖج  ،يً األيّر اهدّٖٖج أً خشخعٖؼ شرنبح األؽيبل فٕ

كعر ّاهيٌعلج اً خلدى هؾيالئِب اهيلبٖٖس اهؾبهيٖج اهخٕ ٖخّكؾًّ اهدضّل ؽوِٖب  .الؽيالء ُى
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أُى اهٌبس تبهٌشتج هشرنخنى ّ ،هذهم ؽوٖنى اً خنٌّّا كبدرًٖ ؽوٓ خوتٖج ادخجبجبخِى ّعوتبخِى

اهيخزاٖدث".

خالدغ شرنبح ؽدٖدث اهفّائد يً جؾل ختراء شرنج ى ٖزث ،اهذًٖ ٖخدوًّ تيّاضفبح ؽبهيٖج ،
يخعوتبخِب فٕ يجبل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبحُ ،ذا ٖيٌخ خوم اهشرنبح الدرٖج للخرنٖز ؽوٓ أؽيبهِب
األشبشٖجّ ،رفؼ كدرخِب ؽوٓ اهيٌبفشج ّخينٌِٖب يً خٌيٖج ؽيوِب تشرؽج أنتر.

اهلٖيج اهخٕ ٖؤيٌِب يرنز اهلٖبدث ّاهخدنى إهٓ اهشّق خؾززُب اهؾيل ٖبح اهيخراضفج هينختج اهتٌٕث

اهتٌٕ اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح خيثل
اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح هدْ شرنج يٖزث ُّ .ذٍ ث
الى كٖبس اهؾبهيٕ هوييبرشبح اهفظوٓ اهيخؾولج تخشوٖى ّإدارث خديبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح  .نبفج
اهيٌِدشًٖ اهؾبيوًٖ فٕ يرنز اهلٖبدث ّاهخدنى يرخضًّ إلدارث ينختج اهتٌٕث اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب

اهيؾوّيبح ّكد عّرح شرنج يٖزث إعبر الؽيل إلدارث اهخديبح تبالشخٌبد إهٓ ينختج اهتٌٕث
اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح يً أجل إدارث ّح شوٖى خديبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح

يثوٓ.

تعرٖلج

كبل يبٖنل يّهشًّ ٌبئة رئٖس كشى اهؾيوٖبح فٕ شرنج يٖز ث" :خوخزى شرنج يٖزث تخزّٖد

ؽيالئِب تخديج يخخضضج ٔينً االؽخيبد ؽوِٖبٖ .شيخ هٌب اهيرنز اهجدٖد تأً ٌنًّ أنثر هداٌج

فٕ يلبرتخٌب اهيؾخيدث هدل الكظبٖب ّخؤيً كدرث اهيراكتج ؽوٓ يدار اهشبؽج ّاألشتّػ رادج

اهتبل ؽبهٖج هؾيالئٌب .فخديبح نِذٍ ُٕ اهخٕ خجؾوٌب اهشر ٔم اهيخخبر هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح يً
كتل ؽدث شرنبح رئٖشٖج فٕ كعر ّاهشرق األّشع.
ٌغبى  ُّّ ،M-Vault 1يرنز تٖبٌبح يً

أؽوٌح شرنج يٖزث يؤخرا أٖظب ؽً افخخبح

اهيشخّْ (Tier 3) 3-نيب ؽً خّفر  11خديج يدارث لهشّق.
ٖشيل ؽيالء شرنج يٖزث فٕ كعر اهذًٖ ٖشخفٖدًّ يً خديب حُب فٕ يجبل خنٌّهّجٖب اهى ؽوّيبح
شرنج فّدافًّ كعرّ ،دّدج الٌد ّيضرف اهرٖبً.

نعلوناث عه "نيزة"
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"يٖزث" ُٕ شرنج خبضج خأششح تبهشرانج يؼ يؤششج كعر هوخرتٖج ّاهؾوّى ّخٌيٖج اهيجخيؼ،
ُّٕ خلدى إهٓ ؽيالئِب يجيّؽج ّاشؾج يً

خديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّاهخؾِٖد،

الخٕ خخٌّػ تًٖ إٌشبء ّإدارث اهتٌٖج اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبحّ ،خلدٖى اهيشّرث اهخنٌّهّجٖج
ّاهخجبرٖج اهشبيوج  .خشؾٓ نيزة إهٓ دؽى اهٌِظج االكخضبدٖج فٕ دّهج كعر ّاهيٌعلج ؽتر

خزّٖد اهشّق تخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ذاح يّاضفبح ؽبهيٖج.
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