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  )ةضباقلا( تیوكلا عیراشم ةكرشل ةیلاملا جئاتنلا نأشب يفتاھلا رمتؤملا صن
  2019 ماع نم عبارلا عبرلل

 

اعيمج *()'ا ءاسم  ةمدقملا
ً

 رمتؤم G9 مكب بحرأ  .س@م*(? 9< فأ يإ نم 89ذاشلا دمحأ انأ .

 ماعل عaارلا ع̀رلا جئاتن لوح – وRبيك – )ةضباقلا( تTوRلا عPراشم ةكرشل يفتاKلا

2019. gرسhي نأ يRانعم نو G9 بيك ةكرش نم ن(يلاتلا ن(ثدحتملا مويلا رمتؤمRو: 

 بئان( 9<ات?ور جونأ ديسلاو )ةعومجملل ن(يلاملا ءاردملا س@ئر( ا*rيام كان@ب ديسلا

 ةيلاملا ،س@ئرلا بئان( يماشلا ىفطصم ديسلاو )ةعومجملل ةيلاملا ةباقرلا ،س@ئرلا

اركش .ا*rيام كان@ب ديسلل نآلا لا�{ا حتفأ .)ةبسا~{او
ً

  .مكل 

 

اركش  ا/.يام كان(ب
ً

اعيمج *()'ا ءاسم .دمحأ ،
ً

. gانل مكمامضنا انرس G9 لا انرمتؤمKجئاتن لوح يفتا 

 G9 مكتالئاعو متنأ اونوRت نأ لمأن .اKلمكأب ةيلاملا ةنسلا وأ 2019 ماعل عaارلا ع̀رلا

 لالخ مكتمالس ��ع ظاف~�ل ةTزا*rحالا تاءارجالا عيمج نوذختت مكنأو ةديج ة~�

 موقن يذلا �9اضيإلا ضرعلا نأ �8إ مك?اب�نا تفلأ نأ دوأ .ةب@صعلا تاقوألا هذ?

اضيأ حاتم ھمادختساب
ً

 .اKلمكأب ةنسلل ةيلاملا تانايبلا عم يhو*rكلالا انعقوم ��ع 

 

 �9اضيالا ضرعلا نم 2 ةحفصلا �8إ مكتيانع ھجون ،ةقباسلا تارملا G9 انلعف امك

انايب نمضتت ��لاو
ً

ارصتخم 
ً

 مويلا ا � �8دنس ��لا تانايبلا ضعa نإ .ةيلوؤسملا ءالخإل 

 .ةيفارش�سا ةعيبط تاذ ثادحأب قلعتت ضرعلا G9 ةرو¡ذملا تامولعملا ضع̀و

 عPراشملا ةكرشل تاريدقتو تاؤب¦تو ةيلا~'ا تاعقوتلا ��ع تانايبلا هذ? دن�س¥و
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انامض تس@لو
ً

 .لبقتسملا G9 جئاتنلا وأ تازاجنالا وأ ءادألل 

 

 ةكرشل 89املا ءادألا لوح ثيدحتب مكدTو©rل ىفطصم ديسلا عم نآلا مككرتأ فوس

   .�9اضيإلا ضرعلا نم 4 ةحفص ��ع وRبيك

 

اركش  يماشلا ىفطصم
ً

احر انققح دقل .كان@ب ديس ،
ً

ايفاص 
ً

 ةنسل يTRرمأ رالود نويلم 99 غلبمب 

ةداTز لثمي امم ،2019
ً

 مKسلا ةيحTر تغلو .ةيضاملا ةنسلاب ةنراقم ةئاملاب 6 ةبس¦ب 

اسلف 10.1
ً

ات¦س 3.3وأ دحاولا مKسلل 
ً

 نع ةئاملاب 33 ةبس¦ب لقأ و?و ،دحاولا مKسلل 

اسلف 14.8 تغلب ��لاو ةقباسلا ةنسلا G9 مKسلا ةيحر
ً

ات¦س 4.9وأ مKسلل 
ً

 مKسلل 

 دعa وRبيك ةكرشل ةمئاقلا مKسألا G9 ةداTزلا نع ضافخنالا اذ? جتن دقو .دحاولا

 ةرمل ةداTزلاو ةKج نم ثلاثلا ع̀رلا لالخ ةكرشلا لام سأر ةداTزل ¶µانلا زاجنالا

 ةصا)'ا ةمادتسم ةيلامسأر قاروأب ةصا)'ا ىرخألا تاعوفدملاو دئاوفلا G9 ةدحاو

 .ةيناث ةKج نم ةعومجملل ةعaاتلا كونبلا دحأب

 

 G9 31 ةي ºنملا ثالثلا رKشألا ة*rف( عaارلا ع̀رلا لالخ وRبيك ةكرش تققح دقو

 رالود نويلم 26 عم ةنراقملاب يTRرمأ رالود نويلم 24 ةميقب حر G9اص )2019 *«مسgد

 .2018 ماع نم ة*rفلا سفن لالخ ھقيقحت مت يTRرمأ

 

 ماع لالخ يTRرمأ رالود رايلم 2.528 تغلب تاداريإ ةعوم�{ا تققح دقو اذ?

 ةبس¦ب لقأ( 2018 ماع لالخ ةقق~{ا تاداريإلا نع فيفط لRشa لقأ و?و ،2019

 ةصا)'ا تاباس~'ا لافقا ةيلمع �8إ �À¿@ئر لRشa اذ? ىزعPُو .)اًبTرقت ةئاملاب 1

 طقف اًرKش رشع دحأ جئاتن نع نالعإلا ا Âجومب مت ��لاو ناقرب كنبل ةيلاملا تانايبلاب



3 
 

الدب ھل ةعaاتلا تا¡رشلل
ً

 نع جتانلا ضافخنالا ضTوع¥ مت دقو .اًرKش رشع �Äثإ نم 

 ةفايضلا عاطق نم تاداريإلا ةداTزب اًيئزج �ÅÀاملا ماعلاب ةنراقم دئاوفلا تاداريإ

 جئاتن ةصحو ةعانصلاو ميلعتلا Ç9اطق نم تاداريإلا عافترا بناج �8إ تاراقعلاو

  .Ç9انصلا عاطقلا G9 ةلماعلا كلت �À¿@ئر لRش̀و ةليمزلا تا¡رشلا

 

  .جونأ ديسلل لا�{ا حاسفإب نآلا موقأ فوسو

 

اركش @?ات=ور جونأ
ً

 .2019 ماعل ناقرب كنب ةعومجم ءادأ ليصافت �8إ 5 ةحفصلا *(ش¥ .ىفطصم ،

 ��ع زكرن فوس ،2020 سرام G9 11 نTرمث�سملل هرمتؤم دقع ناقرب كنب نأ امو

aةيس@ئرلا طاقنلا ضع G9 �9اضيإلا انضرع. 

 

 ماعa ةنراقم دحاو رKشa رصقأ ة*rف لمش¥ ناقرب كنب جئاتن نإف ،ىفطصم ركذ امك

 ةيلمع G9 *(يغتلل ةجي�ن اذ?و ،ةعaاتلا ھكونبل لخدلا G9اص لي�Ê¥ ثيح نم 2018

 اًرKش رشع دحأ جئاتن نع نالعإلا مت ا Âجومب ��لاو ناقرب كنبل ةيلاملا تانايبلا قالغإ

الدب ناق*«ل ةعaاتلا كونبلل طقف
ً

 بجي ،89اتلاب .2018 ماع G9 اًرKش رشع �Äثإ نم 

 .2018 ماع نم ة*rفلا سفن عم اKل مكتنراقم دنع قايسلا اذ? نمض ماقرألا ةءارق

 لالخو .2018 ماعa ةنراقم 2019 ماع ةيا G9 Ì ضورقلا *rفد رارقتسا رمتسا دقل

 ھكونب صخي اميف رذح ÍÎن عابتا عم تTوRلا G9 ومنلا كنبلا فد ºسا ،2019 ماع

 غلب ،كلذل ةجي�نو .كان? ةدئاسلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلل ةجي�ن ةعaاتلا

 يذلاو )ةئاملاب 7.7 ةبس¦ب يأ( يTRرمأ رالود نويلم 726 تTوRلا G9 ضورقلا *rفد ومن
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 نويلم 379 غلبم يأ ةئاملاب 11.9 ةبس¦ب ايكرت G9 ضورقلا *rفد G9 ضافخنا ھلباق

 ماعلاب ةنراقم )يTRرمأ رالود نويلم 129( ةئاملاب 9.3 ةبس¦ب رئاز�'ا G9و ،يTRرمأ رالود

   .قباسلا

اومن عÒادولا تدKش •
ً

 2018 ماعa ةنراقم 2019 ماع G9 ةئاملاب 5.9 ةبس¦ب 

ابTرقت لماRلاب جتن يذلاو
ً

 ةميقب عÒادو ةفاضإ مت ثيح ،تTوRلا تايلمع نم 

 19 ةبس¦ب ومن( 2018 *«مسgد ذنم ابTرقت يTRرمأ رالود رايلم 1.5 غلبت

 رالود نويلم 250 89اوحب رئاز�'ا G9 عÒادولا ةميق Ó9 ضافخنا ھلباقو .)ةئاملاب

 .يTRرمأ

 ضافخناب ،يTRرمأ رالود نويلم 819 غلبم 2019 ماعل �9يغش�لا لخدلا غلب  •

 ،ضافخنالا اذ? نمض نمو .2018 ماعa ةنراقم يTRرمأ رالود نويلم 56 هردق

 دادعا G9 دحاو رKش فالتخا نع جتان ،يTRرمأ رالود نويلم 37 براقي ام

 نم نا¡و .ةئاملاب 2.4 ھنع نلعملا ةدئافلا شما? G9اص غلو .ةيلاملا تانايبلا

 رKش قرافب ھليدع¥ دعa ،ةئاملاب 2.6 ةدئافلا شما? G9اص غلبي نأ نكمملا

 �ÅÀاملا ماعلا عم ×ÖÀامتي امب ،دحاو

 G9 2019 ةئاملاب 1.1 �8إ G9 2018 ةئاملاب 1.4 نم نامتئالا ةفلRت ت¦سحت  •

 .ةعaاتلا كونبلاو تTوRلا G9 كنبلل �À¿@ئرلا ءادألا رشؤم ن(سحتب ةعوفدم

 لخد G9اص ناقرب كنب ةعومجم تققح ،هالعأ ةرو¡ذملا تا¡رحتلل ةجي�ن •

 رالود نويلم 272 غلبمب ةنراقم G9 2019 يTRرمأ رالود نويلم 279 ةميقب

  .ةئاملاب 2.5 هردق عافتراب G9 2018 يTRرمأ
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 2.3 ـب ةنراقم 2019 ةيا G9 Ì ةئاملاب 2.1 �8إ ة*Øعتملا لوصألا لدعم ضفخنا •

 نم ةفيصح تاTوتسم ��ع ظاف~'ا G9 رمتسh اننأ امك .G9 2018 ةئاملاب

 .ةماعلا ةئفلا G9 تاصص){ا نم ةئاملاب 95 89اوح عقت ثيح تاصص){ا

 تاصص){ا هذ? ن(مضت دعa ةئاملاب 281 ةيطغتلا لدعم غلب ،كلذل ةجي�نو

 ةئفلا نم ةماعلا ن(م?اسملا قوقح ةبسh تغلب دقو .تانامضلا ةميق عم

 CAR( 16.8( لاملا سأر ةيافك لدعم غلو ةئاملاب 11.5 كنبلل )CET1( �8وألا

  .2019 *«مسgد G9 31 امك ةئاملاب

 

hضرع G9 ثيح ،ناقرب كنبل ةيميلقإلا تايلمعلا ءادأ نع ليصافت 6 ةحفص 

 ومنلا ةيجيتا*rساو ةلمعلا ةميق ضافخنا بáسà� aيلقإلا ضورقلا *rفد ضفخنا

 عÒادوو ةيميلقإلا ضورقلا *rفد ةصح تغلب ،ماع لRش̀و .قاوسألا هذ? G9 رذ~'ا

 نم مغرلا ��عو .ءالمعلا عÒادوو ناقرب كنب ضورق *rفد 89امجإ نم ةئاملاب 29 ءالمعلا

اقفو جئاتنلا ضافخنا
ً

 2018 ماعa ةنراقم ةيميلقإلا تايلمعلا À� G9¿@ئرلا ناونعلل 

aسáمزلا قرافلا بÄ� G9 راقتلا دادعإT8إ انرظن ام اذإ اننأ *(غ ،اًقباس هانركذ يذلا ر� 

 ةفلRتلا �8إ لخدلا تالدعمو ةيفاصلا ةدئافلا شماو? لثم ةماKلا ءادألا تارشؤم

 د?اشh ،ةحفصلا نم �9فسلا فصنلا â¶ G9وم و? امك ةيميلقإلا انتايلمع ةيبلاغل

انسحت
ً

 .ةبعصلا �9كلا داصتقالا ةئ@ب نم مغرلا ��ع 

 

 لاقتنالا �<ري ،ن(مأتلل جيل)'ا ةعومجم ã9و ،ةيلاتلا ةيس@ئرلا انتكرشa قلعتي اميفو

 G9 31 ةي ºنملا ةنسلل ةTوق جئاتن ن(مأتلل جيل)'ا ةعومجم تققح دقل  .7 ةحفص �8إ
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 ،يTRرمأ رالود نويلم 1،296 ةب�تكملا طاسقألا 89امجإ غلب ثيح ،2019 *«مسgد

ال�Êم
ً

 ھقيقحت مت يTRرمأ رالود نويلم 1،108 ـب ةنراقم ةئاملاب 17 ةبس¦ب اًي~� اًومن 

 تاRلتمملا ن(مأت تاعاطق لبق نم �À¿@ئر لRشa ةعوفدم ةداTزلا هذ? .�ÅÀاملا ماعلا

 .تارايسلاو

 

 ةّعم�{ا ةبس¦لا نأ ةد?اشم مكنكمي ،راس@لا ��ع ةحفصلا لفسأ يhايبلا مسرلا G9و

 اذ? ىزعPو .2018 ماعa ةنراقم ةئاملاب 3 ةبس¦ب نسحت و?و ةئاملاب 95 �8إ تلصو

 ��ع ن(مأتلا تاعاطق G9 ةدبكتملا تابلاطملا ضافخنا �8إ �À¿@ئر لRشa نسحتلا

 G9 تاقفنلا لدعم G9 مراصلا مكحتلاو ،نا*(طلاو يرحبلا ن(مأتلاو تاRلتمملاو ةاي~'ا

 ��ع ةحفصلا ��عأ يhايبلا مسرلا G9 ىرن نأ اًضيأ اننكمي .ةفلت){ا تاعاطقلا

 غلبيل ةئاملاب 7 ةبس¦ب عفترا دق 2019 ماعل رامث�سالا لخد G9اص نأ نميألا بنا�'ا

 .�ÅÀاملا ماعلا G9 يTRرمأ رالود نويلم 32 ـب ةنراقم يTRرمأ رالود نويلم 35

 

 يTRرمأ رالود نويلم 44 هردق حر G9اص ن(مأتلل جيل)'ا ةعومجم تققح دقو اذ?

 يTRرمأ رالود نويلم 39 ا?ردق حارأب ةنراقم ةئاملاب 12 ةبس¦ب نسحت و?و 2019 ماعل

G9 عابتاب ةعوفدم ،اًضيأ حارألا هذ? ةدوج ت¦سحت ،كلذ �8إ ةفاضإلاب .2018 ماع 

 .ةكرشلل ميك~'ا رامث�سالاو باتتكالا ÍÎن

 

 ةسلس ةرجت *(فوتل تايلمعلا ةنمقر ��ع ©(ك*rلا ىقبي ،تايلمعلا بناج G9و

 ،كلذب مايقلا لالخ نم ھنأ نمؤن نحن .ةكرشلا فيلاRت لRي? ن(سحت عم مدختسملل

  .انيدل ةلدابتملا عيبلا تايلمع زTزع¥و ءالمعلاب ظافتحالا ةبسh ن(سحت ��ع لمعنس
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   .ىفطصم ديسلل نآلا لاصتالا لوحأ فوس

 

اركش  يماشلا ىفطصم
ً

 G9 .ةضباقلا دحتملا جيل)'ا ةكرشa ةقلعتملا 8 ةحفص �8إ لاقتنالا اننكمي .جونأ ،

 تغلب 2019 ماع تاداريإ نأ ةTؤر مكنكمي راس@لا ��ع ةحفصلا ��عأ يhايبلا مسرلا

اومن لثمي ام يTRرمأ رالود نويلم 224
ً

 كلذ يزعPو .2018 ماعa ةنراقم ةئاملاب 8 ةبس¦ب 

aشRذاوحتسالا مت ��لاو ،)لاولج( يملاعلا رامث�سالا ت@ب تاداريإ عيمجت �8إ *(بك ل 

ارابتعا ا çانايب عيمجتو ا æلع
ً

ادعاصف 2018 *«متáس نم 
ً

 G9 ةداTزلا �8إ ةفاضإلاب 

  .يTRرمأ رالود ن(يالم 10 غلبمب ةليمزلا تا¡رشلا نم حارألا ةصح

 

 تاداريإ G9 ومنلا ةد?اشم مكنكمي ،ن(ميلا ��ع ةحفصلا ��عأ يhايبلا مسرلا G9و

 اذ? يزعPو .2018 ماعa ةنراقم 2019 ماع لالخ ةئاملاب 4 ةبس¦ب تالومعلاو موسرلا

 G9 لاولج جئاتن عيمجتل ةجي�ن وRما¡ ةكرش نم لخدلا عافترا �8إ �À¿@ئر لRشa ومنلا

 .2019 ماع

 

 حارألا G9اص ةد?اشم مكنكمي ،راس@لا ��ع ةحفصلا لفسأ G9 يhايبلا مسرلا G9و

 نويلم 19 ةغلابلا 2018 ماع حارا G9اص نم لقأ ã9و يTRرمأ رالود ن(يالم 10 دنع

 ةدئافلا تافورصم عافترا �8إ �À¿@ئر لRشa حارألا G9 ضافخنالا عجرTو .يTRرمأ رالود

 ةماعلا تافورصملا G9 ةداTزو لاولج ��ع ذاوحتسالل تادنسلا رادصإل ةجي�ن

  .لاولج ةكرش تانايب عيمجت ةيلمعa ةلصلا تاذ ةTرادإلاو
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 ةيلمع حاجنب اKمامتإ نع وRما¡ ةكرش تنلعأ ،2019 ماع نم عaارلا ع̀رلا لالخو

اضيأ تفشك ،كلذ دع̀و .لاولج عم جمدلا
ً

 ã9و جمدلا دعa ةديد�'ا ا Tºو? نع 

 G9 ذاوحتسالا ةيلمع لTومت ةفلRت جمدلا دئاوف د*rس¥ نأ عقوتنو  .تسفنإ وRما¡

 قالطإل مييقتلاب ةضباقلا دحتملا جيل)'ا ةكرش موقت ،كلذ نوضغ G9و .لبقتسملا

aاجتنم ضعç تاروطتلاب مكيفاونسو .ةيمقر ةصنم ��ع ا G9 بسانملا تقولا. 

  

 دحتملا جيل)'ا كنبل عّم�{ا لاملا سأر ةيافك لدعم 89امجإ غلب ،ىرخا ةيحان نمو

 غلابلا لاملا سأر ةيافك تابلطتمل ىhدألا د~'ا لباقم 2019 *«مسgد G9 31 ةئاملاب 19.7

 .ةئاملاب 12.5

 

 ��عأ يhايبلا مسرلا رKظي ،9 ةحفص ��ع ةدحتملا تاراقعلا ةكرشلا �8إ لاقتنالاو

 G9 31 ةي ºنملا ةنسلل يTRرمأ رالود نويلم 378 ةميقب تاداريإ راس@لا ��ع ةحفصلا

اومن لثمي ام و?و ،2019 *«مسgد
ً

 ماعلا نم ة*rفلا سفن لباقم ةئاملاب 13 ةبس¦ب 

 متو ،ةئاملاب 26 ةبس¦ب تامد)'او تالواقملا تادئاع ومن ةجي�ن كلذ نا¡و .�ÅÀاملا

 تالواقملا لامعأ عارذ نم لوألا ماقملا G9 تالواقملاو تامد)'ا تاداريإ G9 ومنلا قيقحت

 G9 ومنلا قيقحت مت دقو  .ةدحتملا يhابملا ةكرش ã9و ةدحتملا تاراقعلا ةكرش ىدل

 *(س¥ ثيح ،ندرألا G9 لوم 89دبعلا نم �À¿@ئر لRشa تاراجيالا تاداريإ 89امجإ

 ةئاملاب 73 ـب ةنراقم ةئاملاب 76 89اوح لاغشإلا ةبسh تغلو ديج لRشa *(جأتلا ةطشhأ

G9 دgش امن@ب ،2018 *«مسKاومن ةيليغش�لا حارألا تد
ً

اعوفدم ،ةئاملاب 24 ةبس¦ب 
ً
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 فيلاRت تضفخنا دقو  .تاراقعلا ليغش¥ فيلاRت ضافخناو تاداريإلا عافتراب

 ةطبترم تاقفن G9 2018 ا èع نلعملا تافورصملا تنمضت ثيح تاراقعلا ليغش¥

 .رصم G9 تايلمعلا نم ةدحاو ةرمل ن(فظوملاب

 

 24 تغلب ةيفاص ةراسخ نود?اش¥ ،راس@لا ��ع ةحفصلا لفسأ يhايبلا مسرلا G9و

 30 ا?ردق ةراسخب ةنراقم 2019 *«مسgد G9 31 ةي ºنملا ةنسلل يTRرمأ رالود نويلم

 ةراس)'ا G9اص ضافخنا لباقي .�ÅÀاملا ماعلا نم ا çاذ ة*rفلل يTRرمأ رالود نويلم

اقبس تركذ امك تاداريإلا G9 ةداTز
ً

 ةTرامث�سالا تاراقعلا مييقت رئاسخ ضافخناو ،

  .�ÅÀاملا ماعلاب ةنراقم

 

 .ةيقبتملا تاحفصلا ةيطغتل كان@ب ديسلا �8إ نآلا لاصتالا لTوحتب موقأ فوس

 

اركش  ا/.يام كان(ب 
ً

 ع̀رلا G9و 2019 ماع لالخ .OSN ـب ةقلعتملا 11 ةحفص �8إ لقت¦نل .ىفطصم ،

اومن OSN تدKش 2020 ماع نم لوالا
ً

 ىوت~{ا ثيح نم *«كأو لضفأو ىوقأ 

ادان�سا ةدع لود *«ع عPزوتلا ��ع ةردقلاو
ً

 ا æلع ذوحتس¥ ��لا ىوت~{ا قوقح عون �8إ 

 ا ºمالع *(يغ¥ مت ��لا ،ةيكذلا ةزKجألا ��ع �àقرلا ثبلا ةصنم تققح دقو .نآلا

 تا?ويدوتسالا ىوتحمو  +Disney ضرع¥ ��لاو OSN Streaming �8إ ةTراجتلا

 ،National Geographicو Universalو HBOو Disney لثم ىرخألا ةيس@ئرلا

 .عوبسأ ل¡ ةصنملا �8إ ءالمعلا نم فالآلا مضني ثيح ،ءالمعلا نم ةيباجيإ ةباجتسا

 تاقيبطت ليمحت G9 ةئاملاب 1700 ةبس¦ب ةداTز اندKش ،OSN قالطإ ةداعإ ذنمو
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 ��ع ةد?اشملا ةبسh تعفترا دقو .ؤطابتلا ��ع تامالع يأ نود لوم~{ا فتاKلا

OSN Streaming ؤر اننكمي .2020 سرام 1 ذنم ةئاملاب 900 ةبس¦بTھجوتلا اذ? ة 

افعض 22 رادقمب ةد?اشملا ةداTز عم ،ةدعصألا عيمج ��ع ىوت~{ا كال ºسال
ً

 G9 تائف 

 ديفو¡ ةحئاج ءوض G9و .ةرماغملاو ةكرحتملا موسرلاو لافطألا لثم ةيلئاعلا جما*«لا

 لب ،ةد?اشملا ةبسh نم دTزم ��ع OSN Streaming لوصح ��ع رمألا رصتقي ال ،19

اضيأ داز
ً

 ةبس¦ب OSN ـل ىرخألا تاونقلا *«ع ةينوTزفلتلا ةد?اشملا كال ºسا 89امجإ 

اديدحت ةTرابخإلا تاونقلا تدKش ثيح ،ةئاملاب 35
ً

 تقو G9 ةئاملاب 250 ةبس¦ب ةداTز 

 .ةد?اشملا

 

اماظن مويلا انيدل ،ةعÒارلا ىوت~{ا ةعومجم �8إ ةفاضإلاب
ً

ايليغش¥ 
ً

اقTرفو ىوقأ 
ً

 

اTرادإ
ً

اززعم 
ً

 ةينقت ةصنمو ةضفخنم فيلاRت ةدعاق عم ةسالس *Øكأ تايلمعو 

  .انتقطنم G9 ءالمعلا تاجايتحا �$لنو قوسلا ةصرف منتغh انلعجي اذ? ل¡ .ةنسحم

 

 G9 ان�يكلم تداز 2020 ماع نم لوألا ع̀رلاو 2019 ماع لالخ ھنأ ركذن نأ دون امك

OSN ةئاملاب 87.6 �8إ ةئاملاب 60.5 نم. 

 

 غلب حر G9اص تققح ةدحتملا تاعانصلا ةكرش نأ ظحالن ،12 ةحفص �8إ لاقتنالاو

 ةنراقم ةئاملاب 35 ةبس¦ب ��عأ غلبم و?و ،2019 ماع لالخ يTRرمأ رالود نويلم 23

aو .2018 ماعTنأ نكم gز �8إ ومنلا اذ? ىزعTرقلا ةكرش نم حارألا لا ةصح ةداTن 

 .ةيلو*rبلا تاTواميكلا ةعانصل
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اتباث ًءادأ ��TوRلا يhدرألا كنبلا ققح امك
ً

 لالخ ةئاملاب 3.6 ةبس¦ب ةدئاف شما? G9اصو 

ايشامت 2019 ماع
ً

 رالود نويلم 42 ة*rفلل حرلا G9اص غلو .2018 ماع G9 ھئادأ عم 

 تنمضت ،كلذ عمو .�ÅÀاملا ماعلا حارأ نع ةئاملاب 29 ةبس¦ب لقي ام و?و ،يTRرمأ

 انمق ام اذ)و .ماعلا لالخ تل�' ةدحاو ةرمل ةيئان&تسا ليخادم 2018 ماع جئاتن

 .ن(ت*rفلا *«ع ة �اش�م تلظ ةيحرلا نأ دجن فوس ،لثملاب لثملا ساسأ ��ع ةنراقملاب

 

اعيمج ملعh امكو  .2019 جئاتن لوح انطاقن زربأ هذ? تنا¡
ً

 لاحب 2020 ماع أدب ،

 ملاعلا ��ع دجتسملا انورو¡ سو*(ف ةحئاج رثؤت ثيح يملاعلا ديعصلا ��ع ةبعص

 ةنكمملا *(بادتلا لضفأ تذختا دق ةي�TوRلا ةموR~'ا نأ نم مغرلا ��عو .هرسأب

 اذKل قيقدلا رثألاب ؤب¦تلا بعصلا نم ھنأ الإ ،سو*(فلا راش�نا ��ع ةرطيسلل

 انيدل نوRي نأ لمأنو ،راثآلا قاطن ديدحت ��ع انيدل ةعوم�{ا تا¡رش لمع¥ .ثد~'ا

aتارشؤملا ضع G9 اعيمج اولظت نأ لمأن امك .89اتلا جئاتنلا رمتؤم
ً

 نامأ G9 مكتالئاعو 

 .ة*rفلا هذ? لالخ

 

 دق ةلئسأ يأ حرطل انيعمتسم ةوعدل ةسل�'ا س@ئر �8إ نآلا لاصتالا لقنن فوسو

 .م (دل نوRت

 

 اي حوتفم كطخ .درتراش¥ درادناتس كنب نم ودناس نTرميس نم مويلا لوألا انلاؤس ةسلCDا س(ئر

 .نTرميس

ابحرم ودناس نKرميس
ً

الTزج مكركشأ .
ً

 في¦صتلا لوح لاؤس حرط G9 بغرأ .�9اضيإلا ضرعلا ��ع 
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 ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسG9 h ةداTزلا نأ ¶âاولا نم نا¡ ثيح ،يhامتئالا

ا¡رحم تنا¡ تارامث�سالل
ً

ايس@ئر 
ً

 الو زروب دنآ دردناتس في¦صت G9 ضافخنالا ءارو 

 ءارجإلا انو¡راش¥ نأ مكنكمي ل? .زيدوم في¦صت G9 امك ةيبلس ةرظن انيدل لازي

 ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسh ضيفخت متي يRل ھل طط){ا 9,ي~+تلا

 لوصأ يأ عيب G9 نورظنت فوس لKف ،OSN عيب مدع لاح G9 ةصاخ ، تارامث�سالل

 اونوRي فوس ن(م?اسملا نأ نودقتع¥ ل? وأ/و ةظف~{ا G9 لاثملا ليáس ��ع ىرخأ

 ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسh رثأ نم فيفختلل لاملا سأر â. G9 ةيلمعل نيدعتسم

  ؟ تارامث�سالل ةيقوسلا

 

اقفوو ،19 ديفو¡ عضو روطت ��ع *(بك دامتعا كان? ،ملع¥ امك .نTرميس ،كركشأ @?ات=ور جونأ
ً

 

 كلذ لوح حوضولا نم دTزملا كان? نوRي نأ 09ب¦ي ھنأ دقتعh ةيلا~'ا تاروطتلل

 عم بثك نع  لعافتلاب يرود لRشa موقن نحن .2020 ماع نم عaارلا ع̀رلا لولحب

 ةصا)'ا ةينامتئالا تامولعملاب قلعتي اميف ةTوق رصانع كان?و .في¦صتلا تالا¡و

aبيك ةكرشRةثالثلا تاونسلل قحتسم نيد كان? س@لو ،يوقلا ةلويسلا عضو لثم و 

اقبسم ھلTومت مت يذلاو ،2020 ويلوي G9 تادنسلا دادسa انمايق دعa ةمداقلا
ً

 

أ امك .لعفلاب
َ

ش
َ

 رKظأ دقل .ن(م?اسملا نم يوق معد كان? ،حي~� وحن ��ع تر

 انيدلو ،*(غ¥ دق كلذ نأب داقتعالل بáس دجوي الو �ÅÀاملا G9 رمألا اذ? انيم?اسم

 ضرعلا G9 تيأر دقف ،�9يغش�لا انئادأب قلعتي اميف .معدلا اذ? دوجوب .'ار داقتعا

ادج ديج ن(مأتلل جيل)'ا ةعومجمو ناقرب كنب ءادأ نأ �9اضيإلا
ً

 aشRصاخ ل، 

اضيأ كان?و
ً

 نأ ىرن يرادإلا قTرفلا انتفصو .OSN ل �9يغش�لا ءادألا G9 ديج لوحت 
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 ام اذ)و .وRبيك ةعوم�{ ةيساسألا لامعألاب قلعتي اميف ةيباجيإ لماوعلا هذ? ةفا¡

 ،19 ديفو¡ ـب ةعوفدم لماوعلا هذ? نإف ،قوسلاب ةلصلا تاذ لماوعلا �8إ ترظن

 نع انب ةصا)'ا تارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسh لدعم داز كلذل

 نورظني نيذلا ن(لل~{ا رظن ةKجو عم ن*rقاو في¦صتلا تالا¡و ىدل ةدد~{ا ةبس¦لا

 G9 .في¦صتلا ةعجارمب ءارجإ ذاختا �8إ كلذ ىدأ .OSN ـب قلعتي اميف وRبيك فلم �8إ

اقباس تركذ امكو ،ھسفن تقولا
ً

 مت دقو ر?اظ �9يغش�لا ءادألا G9 لوحتلا نإف  ،

 ذئدنعف ،19 ديفو¡ عضو نسحت درجمب ھنأ دقتعh نحن .ديدش حوضوب ھنع غالبإلا

اءزج تTوRلا نوRت نأ لمأنو ،ھتعيبط �8إ قوسلا دوعg فوس
ً

 ناجروم رشؤم نم 

ايباجيإ كلذ نوRيسو ،ةنسلا نم عaارلا ع̀رلا G9 ام تقو G9 �9ناتس
ً

 ةوالع .انل ةبس¦لاب 

 قلعتي اميفو .رارمتساب مKمعد نوم?اسملا رKظأ ،لبق نم تركذ امك ،كلذ ��ع

امامت?ا انيقلت دقو ،ةرمتسم ةيلمعلا نإف OSN عيب رايخب
ً

 ةصاخ ةيلمع ا Ìإ .كلذب 

 .كلذب موقنسو ،مكعم ھتكراشم نم نكمت¦س فلملا اذ? G9 روطت ثدحي امدنعو

 

 .ماركيف اي حوتفم كطخ .رامث�سالل �Äطولا ةكرش نم ماركيف نم 89اتلا انلاؤس  ةسلCDا س(ئر

 

 مولعملا نم .ناقرب كنب تايلمعa 89اؤس قلعتي .رمتؤملا اذ? ��ع ةداسلا ا (أ مكركشأ  ماركيف

 نم ل? .19 ديفو¡ عضو بáسa ةلجؤم تTوRلا G9 ضورقلا نم ةنيعم ةبسh نأ انيدل

اثيدحت انيطع¥ نأ نكمملا
ً

 و? اذ? ؟ ضورقلا *rفد نم ةلجؤملا ضورقلا ةبسh نع 

 .لوألا لاؤسلا

 

 ضورقلا هذ? نع ةدئافلا قاقحتسا نأشa سáللا ضعبب قلعتي يhاثلا لاؤسلا
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 ،ضورقلا ليجأت مت ثيح ةقطنملا G9 ىرخأ كونب نم حيضوت ��ع انلصح .ةلجؤملا

 نم تسلا وأ ثالثلا رKشألا لالخ دئاوفلا قحتس¥ نأ نكمي ھنأ انل ت~âوأ ��لاو

 ل?و كلذ نأشa يزكرملا كنبلا نم لصاوت يأ كان? نا¡ ل? .ضرقلا ليجأت ة*rف

gب مكل حمس�Êي امدنع ةقحتسم دئاوف لي�Rاركش ؟ليجأتلا تحت ضرقلا نو
ً

  .مكل 

 

 حوضو مدع ءوض G9 ھنأ و? تTوRلا G9 ماعلا عضولا .لاؤسلا اذ? ��ع كركشأ ا/.يام كان(ب

اعوفدم ،فقوملا
ً

 aشRئر ل@¿À� لا نإف ،19ديفو¡ ـبKو ةيباقرلا تائيã9 ةراجتلا ةرازو 

 �8إ لوألا ع̀رلا جئاتن ليجأت �4Àاسأ لRشa تراتخا لاملا قاوسأ ةئي?و يزكرملا كنبلاو

 ميدقت قطنملا نم س@ل ¶âاولا *(غ عضولا اذ? لثم G9و ،يhاثلا ع̀رلا جئاتن

 G9 ةيباقرلا تائيKلل ةعساولا رظنلا ةKجو ã9 هذ? .روطتلل عضخت ��لا تامولعملا

  .تTوRلا

aاولا نم ،ضورقلا ليجأت ةلأسم نأشâ¶ لا نأK8إ ھيجوتلا تمدق ةيباقرلا تائي� 

افقوم ذختت ��لا كونبلا طقف س@لو تا æجوتلا هذ? ا (دل كونبلاو ،كونبلا
ً

 نكلو ،

 لعافتلا اذ � قلعتت ا Ìإف ،اذل .رمألا اذ? G9 يأر ھل يذلا و? ليمعلا نأ ¶âاولا نم

 معدل ةيباقرلا رظنلا ةKجو نم ةيناRمإ دوجو نم مغرلا ��عو .مامت?الل *(ثم رمأ و?و

 مدع نولضفي م Ìأ نولوقTو نودوعg ءالمعلا نأ *(غ ،ةنيعم ة*rفل ةدئافلا ليجأت

 و? ھب مايقلا لضفن امو ليمع ل¡ رايتخاب قلعتي عوضوملا نإف كلذلو .كلذب مايقلا

 ذئدنع ،تقولا ضعa قرغتسg فوس رمأ و?و ،ھفقوم ناقرب كنب ذختي امدنع ھنأ

  .مكل تامولعملا ميدقت نم نكمتن فوس
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انسح  ماركيف
ً

 نم يزكرملا كنبلاو ةموR~'ا نم تاردابملا نم *(ثكلا كان? ،*(خألا 89اؤس ،

 بتاورلا عفد معدل �4Àاسأ لRشa ةرس@م ضورق ميدقت كونبلا نم بلطلا ثيح

اعافترا متيأر ل? .راجيإلا تافورصمو
ً

 G9 فدr* ضورقلا aسáططخم ذيفنت ب 

 ؟ةرس@ملا ضورقلا

 بلط ل¡ G9 رظنت كونبلا نأ G9 قحم تنأ ،ةسايسلاب قلعتي فقومك ھنأ ¶âاولا نم  ا/.يام كان(ب

 نأ تTوRلا G9 ىرخألا كونبلا عيمجو ناقرب كنب ماKم نم .ءالمعلا لبق نم ھميدقت مت

 مايقلا G9 كونبلا رمتس¥و 19 ديفوRل ةداتعملا *(غ ةعيبطلا �8إ رظنلاب ،ةمعاد نوRت

 ومن ھيف دجوي ال عضو G9 نحن كلذل ،دادسلاب اًضيأ نوموقي ءالمعلا نكلو كلذب

hةيعيبط تاعوفدم كان?و ضورقلل طش G9 فدr* الو ،ضورقلا hنا¡ اذإ ام فرع 

 عم ،ىرخأ ةرم .ال مأ ضورقلا *rفد G9 ةداTز كان? نا¡ ءاوس فقوم ذاختا انناRمإب

 .كلذ لوح لضفأ ةروص انيدل نوRيس ،تقولا رورم

 

انسح ماركيف
ً

الTزج اركش ،
ً

.  

اركش  ا/.يام كان(ب
ً

. 

 .كرام ،حوتفم كطخ .لوصالا ةرادإل ياب ولب ةكرش نم �$باجأ كرام نم 89اتلا انلاؤس ةسلCDا س(ئر

 

الTزج مكركشأ يQاجأ كرام
ً

 ةصا)'ا ةيدقنلا تاقفدتلا نأشa عPرس لاؤس حرط دوأ .رمتؤملا ��ع 

اضيأو ؟2020 ماع نم لوألا فصنلا G9 ةددسملاو 2019 ماعل حارألا تاعPزوتب
ً

 ل? ،

   ؟مكتظفحم تا¡رش ن(ب وأ ةعaاتلا تا¡رشلا ن(ب كلذ مسقني فيك انعالطا مكنكمي

 

 رالود نويلم 42 89اوح انيدل ،2020 ماعل ةيدقنلا تاقفدتلل ةبس¦لاب .كرام ،كركشأ @?ات=ور جونأ
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 اذ?و .ن(مأتلل جيل)'ا ةعومجم نم يTRرمأ رالود ن(يالم 10و ناقرب كنب نم يTRرمأ

 89اوح ةيلRلا ةدراولا ةيدقنلا تاقفدتلا غلبت .يTRرمأ رالود نويلم 52 89اوح ھعومجم

ابTرقت يTRرمأ رالود نويلم 38 غلبمب يقبتملا ديصرلا ي¥أTو .يTRرمأ رالود نويلم 90
ً

 نم 

 ةكرشو) ��TوRلا يhدرألا كنبلل ةكلاملا( ةضباقلا ةدحتملا ي`اورلا ةكرش لثم تا¡رش

  .ىرخأ تالوخدمو ةدحتملا ةي�TوRلا  تاراش�سالا ةكرش و ةدحتملا تاعانصلا

 

انسح يQاجأ كرام
ً

  .كركشأ ،

 

 .سكلأ ،حوتفم كطخ .لات@با¡ ةحاولا نم كويأ سكلأ نم مويلا 89اتلا انلاؤس  ةسلCDا س(ئر

 

اركش كويأ سكلأ
ً

الTزج 
ً

 ةيفاضإ تامولعم ��ع لوص~'ا G9 بغرأ .�9اضيإلا ضرعلا اذ? ��ع 

aو ةلويسلا نأش hتارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبس. G9 تنا¡ قباسلا 

 دع¥ مل ��لاو ةياغلل ةديفم تنا¡ ��لاو �9اضيإلا ضرعلا G9 تاحفصلا ضعa كان?

ابTرقت دوجوملا دقنلا رادقم نع ةلويسلا لاؤس قلعتي . ةدوجوم
ً

 G9 و? امو ةينا©(ملا 

 لضفأ لاؤس حرط �Äنكمي كلذ دع̀و ،ةلبقملا سم)'ا تاونسلا ىدم ��ع كال ºسالا

  .تارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسh نع

 

 ةداعإ و? ھب مايقلا لواحن ام نكلو .ليصافتلا ضعa كل جونأ مدقي فوس .كركشأ  ا/.يام كان(ب

 قحتسg ثيح ،ويلوي تاعوفدم دعa ھنأ رعشh .وRبيك ةصقو حارألا ��ع ©(ك*rلا

 ھيجوت ةداعإ G9 بغرن انلعجي يذلا بáسلا و? اذ? نأ رعشG9 2023، h مداقلا ان¦يد

 يذلا �9ناتس ناجروم رشؤم ن(مضت �8إ رظنلاب مKسألا ةظفحم عوضوم �8إ مامت?الا

 .جونأ ،لضفت .*«مفون G9 ي¥أي دق
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 سرام G9 ةئاملاب 38 انيدل تارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا ةبسh تغلب دقل  @?ات=ور جونأ

 ماقرألا هذ? .فيفط لRشa يTRرمأ رالود رايلم 1 زواجتي انيدل ةلويسلا عضو .2020

 �8إ رظنلا و? ھب موقن ام .دعa ا ºعجارم متت مل ةيلاملا تانايبلا نأ ثيح ةدوسم درجم

 .ويلوي G9 مداقلا انقاقحتسال ان�يطغ¥ زواجتن نحن نآلا ×�حو رKش 12 ـل تاقاقحتسالا

aةمداقلا ثالثلا تاونسلل تادنسلل تاقاقحتسا انيدل س@ل ،كلذ دع. 

 

 مكيدل مكنأ تركذ دقل .ةلويسلا لوح حاضيإ ��ع لوص~'ا G9 بغرأ ،�4Àاسأ لRشa كويأ سكلأ

ابTرقت يTRرمأ رالود رايلم 1
ً

 ةميقب تادنس مكيدلو ةضباقلا ةكرشلا ىوتسم ��ع 

 رالود نويلم 850 89اوح مكيدل نأ دقتعأ .ويلوي G9 قحتس¥ يTRرمأ رالود نويلم 500

 ؟حي~� اذ? ل? .G9 2023 نيد ءافطإ لRش ��ع يTRرمأ

 

 .حي~� اذ? @?ات=ور جونأ

 

 ل? .89ا~'ا تقولا G9 2023 G9 دادسلا تاعوفدم ةيطغتل G9ا¡ دقن مكيدل س@ل اذإ كويأ سكلأ

 ،يTRرمأ رالود نويلم 300 89اوحب صقن كان? نأ ثيح ، غارفلا اذ? ءلم G9 نوركفت

 ؟حي~� اذ? ل?

 

 اذ? نأ دقتعأو ضورقلا ديدجت لالخ نم انتاقاقحتسال قبسملا لTومتلاب موقن نحن ا/.يام كان(ب

 G9 ا?دحأ ،ا æلإ ترظن اذ)و .تادنسلا قوس G9 انلخد امدنع ،2007 ماع ذنم ثدحي

 ةيدقن ةيطغ¥ G9 ركفن نأ بجي اننأ رعشh ال ،كلذل .ماعلا ةيا G9 Ì رخآلاو سرام

 لRشa حارألا تاعPزوت دادزت فوس ،ة*rفلا هذ? لالخ ھنأ دقتعhو ةئاملاب 100 ةبس¦ب
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ايلؤافت كلذ نوRي دقو ،رمتسم
ً

 رظن ةKجو نم نكلو .89ا~'ا عضولا �8إ رظنلاب 

 ديج لRشa 19 ديفو¡ ةمزأ ةرادإ لجأ نم ا çا¡رش تKجو وRبيك ةكرش نإف ،ةضحم

 2023 ماع ×�ح ثالثلا تاونسلا ة*rف �8إ ترظن اذإ ،اذل .ىوقأ لRشa ا èم جور)'او

 نمف ،ماع 100 ل¡ ةدحاو ةرم ثدحت ةحئاج طسو 2020 ماع G9 ا èع ثدحتن ��لا

 ءادألاب موقت فوس تايلمعلا نأ رعشh .ةقيض ةرظن كلت نأ ى*5س اننأ ¶âاولا

 ةكرشلا ىوتسم ��ع مزاللا يدقنلا قفدتلا ��ع لوص~'ا �8إ وRبيك دوعتسو ،دي�'ا

 .ةيخTراتلا ةسرامملا نع رظنلا فرصب ةيفا¡ ةيطغ¥ كان? نوRتس 89اتلاو ،ةضباقلا

 ءارش نومعدي نولظيسو نويلودلا نورمث�سملا نا¡ ،انلوصأ ةدوج �8إ رظنلاو

 .89اتلا لTومتلا خTرات لبق ا?رادصإ دنع وRبيك تادنس

 

انسح كويأ سكلأ
ً

 ��ع لوص~�ل تادنسلا قوس �8إ با?ذلل ةطخ كان? ل? .كلذ تمKف دقل ،

 متسلو ة*(بك ةلويس مكيدل مأ ،2020 ماع ةيمومعلا ةينا©(ملا G9 دقنلا نم دTزم

 ؟G9 2023 ةلماRلا ةيطغتلل ةجاحب

 تادنسلا ةلمح �8إ عفدلاب لعفلاب انمق دقل .دئاوفلا عفدب قلعتي كلذ نأ دقتعأ  ا/.يام كان(ب

 قلغم تادنسلا قوس .روتكأ رKش G9 ضرقلا ديدجتب انمق اننأ نوظوظحم نحنو

ايلعف
ً

 G9 س@ل نكلو ،قاقحتسالا نم رKشأ ةعضب لبق بنا�'ا اذ? لوان�نسو ،مويلا 

 ن(عم �8إ ةدئافلا راعسأ تلصو اذإ ةصرفلا زا ºنا G9 رمتس¦س اننكل .ديكأتلاب 2020

 .نTرمث�سملا بلطب ةعوفدم روتكأ تادنس تنا¡ دقل .ةياغلل ةTوق ةبغر كان? تنا¡و

امئاد رمث�سملا م*rحنس
ً

 G9 2021 وأ G9 2020 تادنسلا رادصإل ةطخ دجوت ال نكلو 

 .ن(يلودلا نTرمث�سملل تقولا اذ?
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ايلاح يTRرمأ رالود رايلم 1 نم *Øكأ كان? نأ تركذ كويأ سكلأ
ً

 G9 نأو ،ةلويسلا عضو hةبس 

  ؟حي~� اذ? ل? .ةئاملاب 38 تارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا ضورقلا

 

 .حي~�  @?ات=ور جونأ

 

ارابتعا كويأ سكلأ
ً

  ؟حي~� اذ? ل? .سرام ةيا Ì نم 

 

 .حي~� @?ات=ور جونأ

 اوركذ دقو ،زروب دنآ دردناتس رTرقت تيأر �Äنأل كلذ G9 ةلومشملا OSN ةصح ã9 ام كويأ سكلأ

 اذ? ل? .يTRرمأ رالود رايلم 1.3 ـب G9 OSN ةئاملاب 88 ةغلابلا مكتصح نوميقت مكنأ

 ؟حي~�

  .G9 2009 ةيخTراتلا ةميقلا ��ع زكترم ،معh @?ات=ور جونأ

 

 تاقفدت يTRرمأ رالود نويلم 90 مكيدل ،ةدراولا ةيدقنلا تاقفدتلاي قلعتي اميفو كويأ سكلأ

  ؟حي~� اذ? ل? ،ةضباقلا ةكرشلا ىوتسم ��ع 2020 ماع G9 ةدراو ةيدقن

 

 .حي~� اذ?  @?ات=ور جونأ

 

 ؟G9 2019 وا G9 2020 يTRرمأ رالود نويلم 90 تغلب ل? كويأ سكلأ

 

 .2020 @?ات=ور جونأ

 

 ؟G9 2020 يTRرمأ رالود نويلم 90 نوعقوتت ،اذإ كويأ سكلأ

  .حي~� @?ات=ور جونأ
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انسح كويأ سكلأ
ً

اضعa نأ دقتعأ .ميظع .
ً

 مأ ،لعفلاب اKمالتسا مت دق هذ? حارألا تاعPزوت نم 

 ؟دعa س@ل

 نويلم 50 غلبم مالتسا مت دقل .ن(مأتلل جيل)'او ناقرب كنب نم انملتسا دقل ،معh @?ات=ور جونأ

ابTرقت يTRرمأ رالود
ً

. 

  
 مأ ،صرفلا صانتقا �8إ رظنلاب ،رامث�سالا ةيعضو G9 متنأ ل? ،ةلويسلاب قلعتي اميف كويأ سكلأ

ابTرقت يTRرمأ رالود رايلم 1 دنع ةلويسلاب ظافتحالاو دقنلا راخدا G9 نوبغرت
ً

. 

  
 G9 ھنأ ىرن نحن .ظفاحم لRشa صرفلا صنتقت لازت الو وRبيك ةكرش تنا¡ املاطل  ا/.يام كان(ب

 ةلويس ا (دل ةيساسألا انتا¡رش نأ دقتعhو ،ةمداق صرف كان? نوRتس 2021 ماع

 ةرادإل لاملا سأر ةداTزل وRبيك ةكرش اKمدقت نأ بجي ��لا ةم?اسملا نإف 89اتلاب .ةيفا¡

 كلاؤس ��ع ةباجإلل ،اذل .ىhدألا د~'ا G9 نوRيس ا?رفوت لاح G9 ذاوحتسالا ةيلمع يأ

 تقولا و? اذ? نأل صرفلا نع ةيساسألا ةعوم�{ا تا¡رش ثحبت .نامسق كان?

 تا¡رشل ةيلاملا ةردقلاو ةلويسلا عضو نأ ثيح ،لوصألا ��ع ذاوحتسالل بسانملا

 ةدحاو ةقTرط هذ?و .ضفخنم نيدلا ىوتسم نأ ×Äعمب عضاوتم ةيساسألا ةعوم�{ا

 اذ)و ،ةياغلل ةضفخنم لاملا سأر ةداTز �8إ ةجا~'ا نوRتس ،89اتلاب .رمألا �8إ رظنلل

 ةTرالود غلابم نوRتس ا Ìأ الإ ،كلذب مايقلا نم وRبيك نكمت�س ةجاح كان? تنا¡

 .ة*(غص

 

 عقوتت ال كنكلو ةTرامث�سالا صرفلا ضعa كان? نوRتس اذإ .كلذ تمKف دقل كويأ سكلأ

 G9 ضافخنا عقوت تادنسلا �9ماح ��ع بجوتي ل? .2020 ماع G9 ة*(بك تارامث�سا
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 نأ بجي يذلا دقنلل ىhدألا د~'ا و? ام ال)و ؟رالود رايلم نع يدقنلا ديصرلا

 تاقاقحتسا عفد نأ دعa كلذ نوRيس ؟يTRرمأ رالود نويلم 500 و? ل? ،ھعقوتن

 ھنأ دقتع¥ يذلا غلبملا مك و? لاؤسلا .يTRرمأ رالود نويلم 500 مكيدل نوRيس ،ويلوي

 ؟حي~�

 

 .19 ديفو¡ عضو �8ا رظنلاب كلذو ،ھحرطت يذلا لاؤسلا ��ع ةباجإلا G9 ةوعص كان?  ا/.يام كان(ب

 يدقن غلبم يطمن لRشa انيدل نأ ان�سايس رظن ةKجو نم لوقن فوس كلذ فالخو

 تادنسلا ã9و �8وألا تادنسلا ديدس�ل ٍفا¡ دقن انيدل نأ ã9 ةماعلا ةسايسلاو *(بك

 لواحن فوس ،2023 سرام G9 ةقحتسملا تادنسa قلعتي كلذ نا¡ اذإ ،اذل .ةقحتسملا

ايخTرات اندتعا ��لا ةقTرطلا نوRتس هذ?و .مقرلا اذ? لوح نوRن نأ
ً

 نم لمعلا 

 ن(يكيمانيد نوRن نأ انيلع بجي ثيح ،¶âاولا *(غ عضولا اذ? لظ G9 ،اKلالخ

 صيخر رعسa  ةميظع ةصرف تتأ اذ)و ،ىوقأ لRشa 19 ديفو¡ ةمزأ نم جور)�ل

 .كلذب موقن فوس اننأل يTRرمأ رالود نويلم 500 نع ضفخنن فوس ذئدنع ،ةياغلل

 هذ?و .ھئارشa انمق يذلا ميظعلا لصألا و? ام مكل لوقن فوس تقولا كاذ G9 نكلو

ã9 جوKمدقأ ��لا ةي?اجتالا رظنلا ةKراتلا ةسرامملا نكل .كل اTان�سايسو ةماعلا ةيخ 

 .ةيلاتلا انتادنس عفدل دقنلا نم يفكي امب ظفتحنس اننأ و?

 

انسح كويأ سكلأ
ً

 لا�{ا كرتأ فوس �Äنكلو ،OSN لوح رخآ لاؤس يدل .ةياغلل ديفم اذ? ،

اركش .راظتنالا ةمئاق �8إ مضنأل قحال تقو G9 دوعأو ي*(غل
ً

الTزج 
ً

 .كل 

 

  .رفعز اي حوتفم كطخ .ناغروم ي` 9< نم ميظن رفعز نم مويلا 89اتلا انلاؤس  ةسلCDا س(ئر
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الTزج مكركشأ ميظن رفعز
ً

 اي تركذ دقل .OSN لوح �4Àاسأ لRشa لاؤس يدل .رمتؤملا ��ع 

اماقرأ كان@ب
ً

 �àقرلا ثبلا ةصنم قالطإ ةداعإب ةقلعتملاو ن(مدختسملا ددعل ةددحم 

OTT. مإب نا¡ اذإ امع لءاس¥أ تنكRانيطع¥ نأ كنا aتامولعملا ضع aثأتلا نأش)* 

 ةداعإ دعOSN a ـل 89املا راسملا G9 ركفن نأ بجي فيكو قالطإلا ةداعإ ةيلمعل 89املا

 ةيبلس ءافطإلاو تا¡ال?إلاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حارألا ىوتسم نأ ملعأ ؟قالطإلا

 ةيحان نم لداعتلا ةطقن �8ا عaارلا ع̀رلا لصي نأ عقوتت تلز ام ل? نكلو ،نآلا

 ؟OTT قالطإل 89املا *(ثأتلا G9 ركفن نأ بجي فيكو ؟ةيحرلا

 

 رخآ ã9 هذ? .ةم)â قوسلا ةصرف ،دحاو .طاقن ةدع �8إ كلذ ميسقت انيلع بجي ا/.يام كان(ب

 ةمدخ ��ع نولصحيس ص)9 نويلم 350 نم *Øكأ ا æف ،ة*(بك ةيفارغج ةقطنم

 Netflix لثم ،ن(بعاللا لRل ةحاتم ةحاسلا .ةدو�'ا ةيلاع �àقرلا ثبلا ةصنم

الاجم كان? نأ ¶âاولا نمو ،نTرخآلا ن(يميلقإلا ن(بعاللاو نحن , Amazonو
ً

 انل 

اعيمج
ً

 دوويلو? تا?ويدوتسا نم ةعبسل ىوت~{ا قوقحب OSN عتمتت .ومنلل 

 مت يذلا جذومنلا �8إ رظنلاب عقوتن ،اذل .صا)'ا اKجاتنإ طخ ءانáب موقتو ةينامثلا

 *(بك لRشa نوزوفيس لئاوألا ةثالثلا ن(بعاللا نأ ملاعلا نم ىرخأ نكامأ G9 ھقيبطت

G9 ?كفتلل قرطلا ىدحإ هذ? .قوسلا اذ)* G9 ةيلاملا ةجي�نلاب قلعتي اميفو .رمألا، 

hاثدح نا¡ 19 ديفو¡ نأ دقتع
ً

ايباجيإ 
ً

ارظن ةملRلا هذ? مادختسال فسآ انأو ،OSN ـل 
ً

 

 نمو قيضلا لامعألا قايس G9 نكلو ،م <ابحأو م �راقأ اودقف سانلا نم *(ثكلا نأل

 اKميدقت مت ��لا تارشؤملا عمو ،كلذ دعa عقوتنو .كلذ ديدحتب تمق ،قيضلا موKفملا

G9 تا¡ال?إلاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حارألا لصت نأب ،ماعلا نم قباس تقو 
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 نوRتس فوسو 2020 ةيلاملا ةنسلا نم عaارلا ع̀رلا G9 لداعتلا ةطقن �8ا ءافطإلاو

 ةبسh ةكرشلا ھيف ل��Êس يذلا ماعلا و? 2021 ماع نوRي نأ عقوتن امك ،ةميلس

 و? اذ? .ءافطإلاو تا¡ال?إلاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حارألا ةيحان نم ةيباجيإ

ادج بعص ماع اذ? نأل نوعضاوتم نحن .عقوتلا
ً

 aشRرن الو ،ماع لTدسحن نأ د 

 .OSN ـل ةياغلل ي`اجيإ لبقتسم ھنأ ىرن ام نأشa ن(لئافتم ىقبن نأ دTرن اننكل .انسفنأ

 

اعافترا كان@ب اي تركذ دقل ميظن رفعز
ً

ا*(بك 
ً

 G9 شملا ددعr*شم نع ثدحتن ل? .ن(كr*ن(ك 

  ؟ةيجTو*rلا ة*rفلا لالخ ددعلا نع مأ دادسلاب نوموقي

 

 نوموقي نيذلا ن(ك*rشملا دادعأ نع طقف نلعh نحن ،نTرخآلا ن(سفانملا سكعa  ا/.يام كان(ب

  .لاومألا عفدب نوموقي ن(ك*rشملا ءالؤ? ةفا¡ .دادسلاب

 

ا*(خأ ميظن رفعز
ً

 رمألا قلعتي نآلا .تايلمعلا ديشرتو فيلاRتلا ضيفخت نم *(ثكلاب متمق دقل ،

اقح
ً

 كان? ل? ،اذل .�4Àاسأ لRشa ن(ك*rشملا ��ع لوص~'او *(بك دح �8إ تاداريإلاب 

 نيذلا ن(يفاضإلا ن(ك*rشملا ددع مكو ؟ھيلإ لصن نأ بجي ن(ك*rشملا نم ن(عم ددع

 ددع 89امجإ نع ةركف انيطع¥ نأ كنكمي امر ؟لداعتلا ةطقن قيقحتل نآلا مKجاتحت

 ؟نآلا كيدل ن(ك*rشملا

 

 كلت ��ع ةباجإلاب موقأ فوسو ،لبق نم ءز�'ا اذ? ةيطغتب انمق اننأ رفعز اي دقتعأ @?ات=ور جونأ

 �8إ ةرشابم ã9و ةفلت){ا تاونقلا لالخ نم اKعPزوتب OSN موقت ��لا طوط)'ا

 نآلا ىرنو ةفلتخم رعس طاقن اKل هذ? ل¡ .ديد�'ا ءز�'ا OTT ã9 نآلاو IPTV ،ل©5ملا

الابقإ كان@ب ركذ امك
ً

ايباجيإ 
ً

اجTزم نإف ،اذل .تاعاطقلا عيمج *«ع 
ً

 نوRيس هذ? نم 
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 ن(ك*rشم ةدعاقب ن(طبترم انسل نحنف ،كلذل .ن(ك*rشملا دادعأ ثيح نم جتانلا

 دمتعB9 gقاو ضا*rفا و? لبقملا ماعلاو عaارلا ع̀رلل كان@ب هركذ يذلا راسملا .ةنيعم

 .دعa ققحتت مل ة*(ثك ءايشأ كان? .لامعألا G9 نآلا هارن يذلا ليغش�لا لدعم ��ع

 .تادجتسملاب مكيفاونسو رمتس¥ ةلحرلا عدنل اذل ،وينوي رKش لئاوأ G9 نآلا نحن

 

 ،��عألا ةميقلا ã9 مويلاو ةميق انيأر ن(يضاملا ن(ماعلا G9 ،رفعز اي كلذ ¶âون يRل  ا/.يام كان(ب

 لوقن نأ اننكمي الو ةياغلل ديج لRشa لمعg يراجتلا طاش¦لا نأل ،كن?ذ G9 كلذ عض

 دKشh نحن ،كلذل .2020/2021 لولحب فيلاRتلا *(فوت عم لمعلا زاجنإ مت@س ھنإ

ارايخ انمامأ
ً

ايجيتا*rسا 
ً

 كلذ نأل انيدل تامولعملا ضعبب ظافتحالا دTرن كلذلو ،

 نكمي ماقرأ عضو قTرط نع ديقعتلا دTرن الو ةشقانملا G9 ةفلت){ا فارطألا دعاس@س

امومع انك ،كلذ فالخب .ةقTرط نم *Øكأب ا?*(سفت متي نأ
ً

ادج ن(فافش 
ً

 G9 نالعإلا 

اردق كل انمدق دقف ،ا?انمدق ��لا ليصافتلا �8إ ترظن اذ)و انتاKجوت نع
ً

 ھب سأب ال 

  .تانايبلا نم

 

 .تاجار اي حوتفم كطخ .رامث�سالل �Äطولا ةكرش نم �CÀجاب تاجار نم 89اتلا انلاؤس ةسلCDا س(ئر

 

 لاصتالا عطقنا دقل ،ن(لاؤس يدل .رمتؤملا ��ع مكركشأ .ةداسلا ا (أ *()'ا ءاسم WXYجاب تاجار

  .ال مأ ن(لاؤسلا نيذ? حرط مت دق نا¡ اذإ ملعأ ال كلذلو رمتؤملاب يدل

اقبط .OSN لوح لاؤس يدل
ً

الوحت نوعقوتت ،�9اضيإلا ضرعلل 
ً

ايلام 
ً

 ماع لولحب 

امقر تأرق دقو .ماعلا اذ? ةيا èب لداعتلا ةطقن قيقحتل نولمع¥ متنأف اذل ،2020
ً

 

 نويلم 68 تغلب ةيفاص رئاسخ نع تغلبأ دق OSN نأب تدافأ ��لا تاظحالملا نمض
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 ؟حي~+لا مقرلا و? اذ? ل? .��Tو¡ رانيد

 عضو لوح عPرس قيلع¥ ��ع لوص~'ا G9 بغرأ .ميلعتلا عاطق نع رخآلا لاؤسلاو

اركش .89ا~'ا عضولا �8إ رظنلاب لبقتسملا G9 ومني نأ عقوتن فيكو ميلعتلا عاطق
ً

 .مكل 

 

  ؟OSN رئاسخ مقر تأرق نيأ انل ركذت نأ كنكمي ل?  ا/.يام كان(ب

 

 ةداTز نع تدحت ثيح ،31 مقر حاضيالا .ةيلاملا تانايبلا نم 88 ةحفص نم اذ? WXYجاب تاجار

 .G9 OSN ةيكلملا ةصح

 

 .ةيخTراتلا رئاس)'ا ركذت 31 مقر حاضيالا ،انسح  ا/.يام كان(ب

 

انسح  WXYجاب تاجار
ً

  ؟2020 ةيا G9 Ì لداعتلا ةطقن نوققحت نأ نوعقوتت اذإ .

 

 ثيح نم ةيباجيإ نوRت نا �8إ لداعتلا ةطقن ققحت نأ نكمي ةكرشلا نأ لوقن نحن  ا/.يام كان(ب

 ماع نم عaارلا ع̀رلا ةيا G9 Ì ءافطإلاو تا¡ال?إلاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حارألا

  .ةلماRلا ةنسلل ةبس¦لاب كلذك نوRت نل ا èكلو ،2020

 

انسح  WXYجاب تاجار
ً

  ؟ا (دل نيدلا غلبم و? ام ،نايكك OSN ـب قلعتي اميفو ،

 

 نورخآ نوم?اسم كان? .ةصاخ ةكرش ا Ìأ ثيح تامولعملا هذ? ةكراشم G9 بغرن ال  ا/.يام كان(ب

  .م ºيصوصخ م*rحن نحنو

 

 نم كلذ *(سg فيك ؟كلضف نم ،ميلعتلا عاطق لوح مكيدل قيلع¥ يأ كان? ل?  WXYجاب تاجار

 G9 نآلا ثدحي ام �8إ رظنلاب يراجتلا كطاشh ىرت فيك ؟لوبقلا تايلمع ثيح

 ؟تTوRلا
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 ÍÎنم ةسردم ل¡ ىدل .دعa نع ميلعتلا مدقت نآلا سرادملا عيمج ،ماع لRشa  ا/.يام كان(ب

 لمع¥ ،ماع لRشa .تTوRلا -رامث�سالل �Äطولا G9 لمع¥ كنأل نوملع¥ امك ،فلتخم

اقفو سرادملا
ً

 سانلا ميقي ثيح *(يغ¥ يأ كان? نكي ملو ،ةيكTرمألاو ةيدنKلا EÎانملل 

 ال اننكلو ،انسرادم عيم�' راظتنا ةمئاق انيدل ،لوبقلا ةيلمع صخي اميف .م? ثيح

hكتلا عيطتسKثدحيس امب ن aكلذل .19 ديفو¡ دع، G9 ?انيدل س@ل ةلحرملا هذ 

 ةمئاق انيدلو 2020 سرام ذنم ةكرح دجوت ال نكلو ،لاؤسلا اذ? ��ع ةباجإلل ساسأ

 .ةئلتمم لوصفلا عيمجو راظتنا

 

 ىوتسم ��ع ًءاوس ،ماع لRشa ميلعتلا عاطق G9 .راعسألا لوح رخآ لاؤس يدل WXYجاب تاجار

 سPردتلا نم تاسسؤملا هذ? لقت¦ت امدنع ،89اعلا ميلعتلا ىوتسم ��ع وأ سرادملا

 مأ راعسألا نم كلذ *(غg ل? ،تن*rنإلا *«ع دعa نع سPردتلا �8إ ةيساردلا يhابملاب

  ؟ã9 امك لظت

 

 ¶'اصملا با~�أ نم ديدعلا نأ دقتعأ .ةحوتفم ةلئسأ اKل¡ هذ? نأ دقتعأ  ا/.يام كان(ب

 وأ ءابآلا نا¡ ًءاوس ،ءبعلا لمحت@س يذلا نم ديدحتل .تاباجإلا عضو G9 نو¡راش@س

 زكري .دعa ا?ديدحت متي مل ةلئسأ اKل¡ هذ? ،ميلعتلا ةمظنأ وأ ةلود ل¡ ةموRح

 فقي نأ داصتقالا ��ع ن(عتي ،�8وألا ةرملل .ةلحرملا هذ? G9 حاورألا ذاقنإ ��ع سانلا

 G9 .لودلا مظعم هذختت يذلا حي~+لا �4Àايسلا فقوملا و? اذ?و ،س@لاوRلا ءارو

امامت نونتمم نحن ،تTوRلا
ً

 كيلع ن(عتي ام ردقب ،اذك?و .©(ك*rلا و? اذ? نأ ثيح ،

 2018 يماع ن(ب .ماعلا قطنملا و? اذ? نإف ،انتا¡رش ةرادإ نمض انفئاظو ةيدأت ��عو
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 اننكمي ء�ÖÀ اذ?و .ةيميلعتلا انلامعأ G9 ةئاملاب 6 ةبس¦ب تاداريإلا تعفترا 2019و

امدق �FÀملل نكلو .ا?انمدق ��لا تانايبلا G9 دوجوم و?و ،هايإ مكتكراشم
ً

 عضولا ،

 .تانKكت كلذ نوRيس ثيح ،ھنع ثدحتلا دTرن ال 89اتلاو ¶âاو *(غ

 

انسح  WXYجاب تاجار
ً

 .كركشأ ،

 

 اي حوتفم كطخ .لوصألا ةرادإل تارامإلا ةكرش نم ن(?اش دمحأ نم 89اتلا انلاؤس ةسلCDا س(ئر

 .دمحأ

 

ابحرم ن\=اش دمحأ
ً

اعيمج 
ً

اديفم نا¡ ثيح �9اضيإلا ضرعلا ��ع مكركشأ .
ً

 لاؤس يدل .ةياغلل 

 غلبت G9 OSN ن(ك*rشملا ةدعاق نأ متركذ ،10 ةحفص OSN. G9 نأشa �$ناج نم دحاو

ابTرقت
ً

 تنك اذإ .OSN ـب صا)'ا �àقرلا ثبلا قيبطت G9 ك*rشم فلأ 150و نويلم 

ا¡*rشم
ً

 G9 زفلتلاTىدل عوفدملا نو OSN اناجم ثبلا قيبطت ��ع لصحت فوس
ً

 تنك .

 اوماق نيذلا ءالؤ? ك*rشم فلأ 150 ـلا نمض نم ن(ك*rشملا ددع نع طقف لءاس¥أ

 ھعقوتن نأ نكمي يذلا ومنلا راسم عون امو à�  OSNقرلا ثبلا ةصنم �8إ مامضنالاب

 ؟ن(ك*rشملا ةدعاق نم

 

اقباس تركذ امك  ا/.يام كان(ب
ً

 ءالمعلل و? ھنع ثدحتن يذلا ن(ك*rشملا ددع نإف رمتؤملا لالخ 

 ةئفلا نم انئالمع �8إ ھميدقتب موقن ء�ÖÀ س@ل اذ?و .تا¡ا*rشا عفدب نوموقي نيذلا

 ��ع ليمعلا لصحي ،�8وألا ةنسلل ةبس¦لاو .�8والا ةئفلا نم ءالمع م?و ،ةي¦يتالبلا

 فوسو ا çءارق كيلع 09ب¦ي ��لا ةقTرطلا ã9 هذ? .انل ءايفوأ ءالمع م ÌوRل ةأفاRم

hرمتس G9 شالل نيددسملا ءالمعلا دادعأ نع نالعإلاr*كا.  
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 ةدعاق ن(ب ©(مت 10 ةحفص نإف ،نآلا كان@ب هركذ ام �8إ ةفاضإلاو ،حاضيإلل @?ات=ور جونأ

افلأ 150 ـلا .¶âاو لRشa ن(ك*rشملا
ً

 G9 موسرل نيددسملا ن(ك*rشملا ةدعاق لثمت 

 .�àقرلا ثبلا ةصنم

 

 �8إ مامضنالاب اوماق ددج ن(ك*rشم م? نTرو¡ذملا ك*rشم فلأ 150 ـلا ل? ،حاضيإلل  ن\=اش دمحأ

OSN؟  

 

 رKش و? رKش ل¡ ،ثبلا لامعأ G9 .ك*rشم فلأ 150 �8إ *(شh نحن ،10 ةحفص G9  ا/.يام كان(ب

 ن(ك*rشم م æلع قلطأ فيك ملعأ ال ،كلذلو .يرKش كا*rشا كلذ نأ ثيح ديدج

اومن تدKش ةدعاقلا هذ?و ةدعاق انيدل نا¡ قالطالا لبق اننأ ¶âاولا نمو .ددج
ً

 

ا*(بك
ً

 G9 شKربأ يرTويامو ل.  

 

انسح ن\=اش دمحأ
ً

 صا)9ألا ماق ل?و ؟مكيدل ةيلوألا ن(ك*rشملا ةدعاق ��ع كلذ رثأ فيك ،

  ؟�àقرلا ثبلل OSN قيبطت �8ا يhوTزفلتلا كا*rشالا نم لوحتلاب

 

ابTرقت ةرقتسم G9 DTH ن(ك*rشملا ةدعاق تنا¡ دقل  ا/.يام كان(ب
ً

ارظن 
ً

 هذ?و 19 ديفو¡ عضول 

ارارق انذختا ،2019 ماع ×�ح ھنأ ¶âاولا نمو .ةدعاقلا �8إ ةديدج ةفاضإ
ً

ايعاو 
ً

 

 جور)'او ةضاTرلا نم جور)'اب قلعتي رمألا نا¡ ،اذل .ةنيعم تاعاطق نع داعتبالاب

 2019 ماع نم يhاثلاو لوألا ن(ع̀رلا G9 كلذ انلعف .ةيميلقإلا تاونقلا ضعa نم

 ةفلRت بáسa كلذو ،تامد)'ا هذ? مدقن دعh مل اننأل ن(ك*rشملا ةدعاق تضفخناو

 انصلخت امدنع ،كلذل .ا èم ا æلع لصحن ��لا تاداريإلا لباقم تامد)'ا هذ? ليغش¥

اءزج كلذ نا¡ ،تامد)'ا كلت نم
ً

 رئاس)'ا مكارت تنا¡ اKل¡و ،OSN زTزع¥ ةداعإ نم 
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 ةدعاق تضفخناو .ءافطإلاو كال ºسالاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حارألا دنب نمض

 .نويلملا قوفت ã9 نآلاو نويلم نم لقأ �8إ ن(ك*rشملا

 

انسح ن\=اش دمحأ
ً

اركش ،
ً

  .كل 

 

  .كرام اي حوتفم كطخ .كرام نم ةعaاتم لاؤس و? 89اتلا انلاؤس  ةسلCDا س(ئر

ابحرم يQاجأ كرام
ً

 لRشa راسفتسالا وأ ديكأتلا طقف تدرأ .ن(لاؤس يدل .ةعaاتملل فسآ ،

 ضورقلا ةبسh ةيساسح �8إ رظنلاب نكلو ،لعفلاب ھحرط مت لاؤس نع *Øكأ رشابم

 عقوتن نأ لمأنو في¦صتلا تالا¡و ا?دمتع¥ ��لا تارامث�سالل ةيقوسلا ةميقلا �8ا

 معد يأ كان? ل? نكلو .كلذ �8إ امو قوسلا ةئ@ب نسحت عم ةظف~{ا ةميق G9 ةداTز

 وأ ىرخأ لوصأ عيبل *(كفت يأ كان? ل?و ،معد كان? نأ مKفأو ،ن(م?اسملا نم

 دقنلا ��ع لوص~�ل ىرخأ قرط كان? لKف ،OSN عيب ةيلمع متت مل اذإ ؟عيبلل ةصرف

 ؟ةضباقلا ةكرشلا ىوتسم ��ع

 

اليلق *Øكأ و? رخآلا لاؤسلا نأ دقتعأ مث 
ً

 نم ھنأ مKفأ انأو ،Ç9ونلا بنا�'ا ��ع 

امئاد كان? تنا¡ ةعوم�{ا تا¡رش عم قباسلا G9 ھنأ دقتعأ نكلو ةباجإلا بعصلا
ً

 

 لامعأ ةيمنت لجأ نم لاملا سأر قافنإ ةداعإ وأ لاملا سأر .â ةداعإ نم ةلاح

الدب ةعوم�{ا تا¡رش
ً

 ةلويسلا وأ دقنلا نأل ةضباقلا ةكرشلا ��ع كلذ ليمحت نم 

احTرم نا¡ ةضباقلا ةكرشلا ىوتسم ��ع
ً

امئاد 
ً

 نم ل? ؟لا~'ا و? اذ? لازي ال ل? .

 ةطقنلا �8إ لصنس اننأ مأ ةعوم�{ا تا¡رش G9 ةلويسلا .â ةداعإ متي نأ ¶µرملا

 ،ليمحتلا G9 أدبت نأ نكمي ،تا¡رشلا هذ? ضعG9 a يدقن ضئاف كان? نا¡ اذإ ،��لا
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 امر كلذ دحاولا ةبسh زواجتت دق ةيطغ¥ ةبسh كيدل نوRي نأ عقوتت كنأ �8إ رظنلاب

G9 تاونس عضب نوضغ. 

 

 .اKميسقت ةلواحمب 89 حمسا ،كرام اي دحاولا لاؤسلا اذ? G9 ةلئسألا نم *(ثكلا كان?  ا/.يام كان(ب

 حوضو م (دل س@ل في¦صتلا تالا¡و نأ دقتعh ،في¦صتلا لدعم ةرادإ رظن ةKجو نم

aفقوم لوح دعKنآلا ءارجإلا اوذختا دقف ،اذل .19 ديفو¡ عم لماعتلا ةيفيكو م 

 ضيفختو ةوقب كرحتلاو ،2008 ماع G9 هولعفي مل ام نولعفTو ن(فيصح اونوRيل

 عضو ةرادإ ةيفيك رابتعالا G9 ذخأي ال هوعبتا يذلا يRيناRيملا ÍÎنلا نإ .ىوتسملا

 نأ لمأن ��لا في¦صتلا تالا¡ول ةي�Íنم ةلRشم كان? ،كلذل .19 ديفوRل ھباشم

 .ةدوجوملا في¦صتلا ةي�Íنم ã9 هذ?و .ا æف *(كفتلا G9 ءدبلا ةلواحمو اKطبضب موقت

 و? امب ةياغلل ن(سووKم نوRن نأ ةمك~'ا نم نوRي نل ھنأ وRبيك ةكرش G9 دقتعhو

اعيمج مكنأ نم دكأتم انأو .في¦صتلا تالا¡و نم ¶âاو *(غ فقوم
ً

 مترضح 

 قورش" نع صصقلا نم *(ثكلا ��ع متلصح ثيح ةددعتم ةيفتا? تارمتؤم

 دقتعأ الو .رودي ء�ÖÀ ل¡ ثيح ،طقف دحاو هاجتا تاذ ةكر~' "قرشلا نم سمشلا

 ،كلذل .أوسأ حبصت فوس مأ نسحتت رومألا تنا¡ اذإ ام مويلا فرعg ص)9 يأ نأ

اعيمج ھفرعh يذلا ديحولا ء�CÀلا
ً

 .�8وألا ةطقنلا ã9 هذ? .فرعh ال اننأ و? 

 

ادج نوظوظحم اننإف ،ن(م?اسملا معد G9 *(كفتلاب قلعتي اميف ھنأ ã9 ةيناثلا ةطقنلا
ً

 

 ن(يس@ئرلا ن(م?اسملا طقف س@لو ،ةياغلل نوم©rلم معو ،اًدج ءاTرثأ انيم?اسم نأل

امئاد نيذلا ن(م?اسملا عيمج نكلو ،انيدل
ً

 سأر عفرب انمق امل¡ وRبيك نومعدي ام 
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 G9 فعض يأ كان? نأب �9وي مKعم ا?انTرجأ ��لا تاثدا~{ا G9 ء�ÖÀ يأ ىرن ال .لاملا

  .ةيناثلا ةطقنلا ã9 هذ? .معدلا

 

 .بسانملا تقولا G9 م æلإ با?ذلل ف*rحم يرادإ قTرفك انل كو*rم رمألا نإف كلذل

 89اتلاو رارقلا اذ? ذاختالل فصنو ن(ماع انيدل نأل ةياغلل نوظوظحم نآلا نحن

 ھنأ و? ھلوقأ ام ،ةطيسa تارابع̀و ،كلذل .بسانملا تقولا G9 رارقلا ذخأب موقنس

 G9 *(كفتلا G9 في¦صتلا تالا¡و ءدب ةيفيك لوح حوضو كان? نوRي نأ درجمب

 دقتعh ام و?و ،ةي�TوRلا مKسألا ءادأ عم لعافتلاب قاوسألا أدبت امدنعو ،ةي�Íنملا

احوضو *Øكأ حبصيس
ً

 G9 ارلا ع̀رلاaيح ،ماعلا اذ? نم عè ارارق ذخأن فوس ا
ً

 ددحي 

اعيمج ى*5س .تقولا رورم عم ان?اجتا
ً

 لالخ نم *(كفتلا ةلأسم نع اذ? .ثدحيس ام 

 فد? و? رامث�سالا ةجرد في¦صت نأ و? ھلوقن نأ دTرن ام .في¦صتلا تالا¡و

 انتا¡رشل �9يغش�لا ءادألا ن(سحت ةلصاومل نيد?اج �Bسh فوسو ،انيدل مKم ةمكوح

 .اKعب�ن ةميلسو ةنمآ ةيجيتا*rسا ã9و ،انتا¡رش مKسأ رعس G9 سكعني يذلاو

 

 ��لا ةيضاملا 33 ـلا تاونسلا G9 ةكرش 32 عيáب انمق ،جراختلا تايلمع ثيح نم

 تايلمع ثيح نم صرفلا ز ºنن لظنسو وRبيك ةكرش عم  ا æف لمعأ نو¡أ نأ فرش¥ا

 نم ديدعلا كان?و تاراي)'ا نم ديدعلا كان? نأ دقتعh ،ةلحرملا هذ? G9 .جراختلا

 ةمك~'ا نم نوRي نل ھنأ دقتعh .ھلوادت متي امم *(ثكب ��عأ راعسأب لوصألل ني*rشملا

 يأب ن(طبترم انسل اننكل .رامث�سالا ةداعإ رطخ ھجاون دق نأل لوصألا هذ? عيب

 موقنسو TH9رات ساسأ ��ع ھمييقت متTو ي¥أي ضرع ل¡ G9 رظنلا لصاونسو لوصأ
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 .كل اKميدقت �Äنكمي ��لا تا æجوتلا نم عاونأ ةثالث هذ? نذإ .ةيدجب ھيف رظنلاب

ارظن نكلو ،ةقد *Øكأ ء�ÖÀ �8إ كداشرإ نم نكمتن نأ ×Äمتأ
ً

 ال ،فقوملا حوضو مدعل 

hكلذب مايقلا ةمك~'ا نم ھنأ دقتع. 

 

 ��لا ةيمكلا ةيحانلا نم كلذكو ةيعونلا تامولعملا ردقأ انأو ةياغلل ديفم اذ? .ال يQاجأ كرام

الTزج كركشأ .ا èع تثدحت
ً

.  

 

 .ط)'ا ��ع سكلأ نم ةعaاتم لاؤس انيدل  ةسلCDا س(ئر

 

الTزج كركشأ كويأ سكلأ
ً

 تامولعملا نوRت نايحألا ضعG9 a .ةياغلل ةديفم ã9و ةلاسرلا نع 

 .ةياغلل ةديفم ةيعونلا

 

 نم ركبم تقو G9 OSN G9 مكتصح ةداTزب متمق دقل .ن(عPرس ةعaاتم ن(لاؤس يدل

 رالود نويلم 200 متقفنأ مكنأ دقتعأ ؟ھتداTزل بلط ةباثمب كلذ نا¡ ل? .ماعلا اذ?

 يذلا كلذ لثم رخآ لام سأر عفر بلطب مكمايق رطخ كان? ل? .ةيفاضإ يTRرمأ

  ؟ماعلا اذ? G9 ھب متمق

 

  .كلذل عوجرلا مكنم بلطن فوسو .ةيلاملا انتانايب G9 ةداTزلا ساسأ نع ان~+فا دقل @?ات=ور جونأ

 

 يأب ب*rقت تابلطتملا ةيمك نأ دقتعh ال ،لاملا سأر تابلطتم ثيح نم ،لبقتسملا G9 ا/.يام كان(ب

 نإف كلذلو لضفأ ءادأ ىوتسم لي�Ê¥ رارمتسا بáسa قباسلا G9 كلذ نم لRش

  .¶âاو لRشa تضفخنا دقنلل ةجا~'ا

انسح كويأ سكلأ
ً

 كان? نأ مأ ةصرف كان? ل? .كتصح ةداTز كيلع نا¡ اذإ ام لوح 89اؤس نا¡ ،



33 
 

 ةرم كتصح ةداTز �8إ ا æف رطضت دق ��لا فقاوملا ضعa كان? ؟ةينوناق �9اون

 ؟ةلRشملا هذ? لثم مكيدل س@ل مأ ةكرشلا نم ةئاملاب 100 كالتما لثم ،ىرخأ

 .ةئاملاب 12 ةبس¦ب ةوجف كان? ةئاملاب 100و ةئاملاب 88 ن(و ةئاملاب 88 ةبسh دنع نحن  ا/.يام كان(ب

 ةداTز G9 باتتكالا ن(م?اسملا ��ع بجي ،لاملا سأر ةداTز بلط لاح G9 .لا~'ا و? اذ?

اولطم كلذ نوRي ن(حو ×�م لاملا سأر
ً

. 

امامت ،معh كويأ سكلأ
ً

 نأ نكمي كلذ ةميق نأو ةيقبتم طقف ةئاملاب 12 كان? نأ و? ھلوقت ام .

  .كلذ نم *(ثكب *Øكأ س@لو يTRرمأ رالود نويلم ةئام 89اوح نوRت

 مقرلا اذ? نأ دقتعh اننإف ،لمعلا تابلطتم رظن ةKجو نمو .ماقرألاب لوانتلا دTرأ ال  ا/.يام كان(ب

  .ھيف رظنلا كنكمي جذامنلا عضو ضارغأل نكلو عفترملا بنا�'ا ��ع و?

ادقن رايلم 1 انيدل ،ةضباقلا ةكرشلا لوح ،حاضيإلل كويأ سكلأ
ً

 ىوتسم ��ع نيد رايلم 2.6و 

  ؟ةضباقلا ةكرشلا

 .حي~� اذ? ،معh @?ات=ور جونأ

انسح كويأ سكلأ
ً

الTزج مكركشأ .�$ناج نم ء�ÖÀ ل¡ اذ? .كركشأ .ميظع ،
ً

 .رمتؤملا ��ع 

 

  ؟ةيماتخ تاظحالم يأ كان? ل? .ط)'ا ��ع ىرخأ ةلئسأ انيدل س@ل  ةسلCDا س(ئر

اركش ا/.يام كان(ب
ً

اقح كلذ ردقن نحنو .ةكراشملا ��ع عيم��ل 
ً

امئاد نيدجاوتم لظن فوسو 
ً

. 

 ءوض G9 تTوRلا �8إ روض~�ل ا � موقأ ��لا ةداتعملا ةوعدلا ميدقت يرودقمب س@ل

 مكتمالس ��ع اوظفاحت نأ  وجرأ ،ةيا èلا G9 نكلو ،انم ديدعلل راي)'ا اذ? دوجو مدع

  .دعa امو ةلبقملا رKشأ 6 ـلا لالخ مكت~�و

 


