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ةيبرعلا ةيضايرلا  طاسوألا  يف  ًاعساو  ًالدج  مدقلا  ةركل  ابوروأ  لاطبأ  يرودو  يناملألا  يرودلا  لطب  خينويم ، نرياب  يدان  راثأ 
ةكبش ىلع  يمسرلا  هعقوم  ىلع  يبرعلا  نم  ًالدب  يسرافلا » جيلخلا   » ةرابع همادختسا  دعب  كلذو  صاخ  لكشب  ةيجيلخلاو 

ةراشإ يف  يسرافلا » جيلخلا  يف  بيردتلا  نم  ريثكلا  نغاف .. سكلوف  رطق  ركسعم   » نريابلل يمسرلا  عقوملا  ركذو  تنرتنإلا .
ةماقإل دحألا  سمأ  ةحودلا  ىلإ  يناملألا  قيرفلا  هجوت  دقو  دحألا . سمأ  ةيرطقلا  ةمصاعلا  يف  قلطنا  يذلا  قيرفلا  ركسعم  ىلإ 

فصنلا قالطنال  ًادادعتسا  كلذ  يتيوكلا و  تيوكلاو  ينادوسلا  خيرملا  مامأ  ناتيدو  ناتارابم  هللختت  مايأ  ةدمل 9  يبيردت  ركسعم 
ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ىلع  ددرتلا  يضاملا  مسوملا  ةيخيراتلا  ةيثالثلا  لماح  داتعاو  مسوملا . تاسفانم  نم  يناثلا 

نم ةدافتسالل  ةيوتشلا  ةلطعلا  لالخ  ةيبيردتلا  تاركسعملا  ةماقإ  ضرغب  ةريخألا  ماوعألا  يف  يبرعلا  جيلخلا  لحاس  ىلع  ةلطملا 
ةيبهذلا ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملا  يريبير و  كنارف  يسنرفلا  قيرفلا  مجن  كراش  امك  ةبسانملا . ةيتحتلا  ةينبلا  مئالملا و  خانملا 
تقلطأو يضاملا . دحألا  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  يلودلا و  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفأل 
يراجلا مسوملا  ةيادب  ةيلحملا  ةلوطبلا  ىلع  يبرعلا » جيلخلا  يرود   » ىمسم تارامإلا  يف  مدقلا  ةركل  نيفرتحملا  يرود  ةنجل 

نمو ماعلا 2005 . ذنم  يسرافلا » جيلخلا  سأك   » ىلإ يلحملا  مهيرود  مسا  رييغتب  اوماق  نيذلا  ةيناريإلا  تازازفتسالا  ىلع  ًادر 
ميظنت ىلع  ةلبقم  رطق  ةلود  نأو  ةصاخ  ةمداقلا  ةرتفلا  لالخ  ًاعساو  ىدص  لدجلل  ةريثملا  ةيضقلا  تاعبت  ىقلت  نأ  عقوتملا 

ماعلا 2022. ملاعلا  سأك  تايئاهن 
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يبد رمتؤم  يف  ةتكراشم  دعب  سمأ ، نم  لوأ  نامع  ىلإ  داع  دمح ، ناندع  مدقلا  ةركل  ينطولا  بختنملل  قباسلا  ينفلا  ريدملا 
دمح ةيملاعلا . ةركلا  موجن  نم  مهريغو  ودلانورو  وليباكو  الويدراوج  لاثما  ملاعلا ، يبعالو  يبردم  ةبخن  مض  يذلا  يضايرلا 

يف كراش  هنوك  يلاطيالا ، بردملا  عم  ةديج  ةقالعب  دمح  طبتري  ثيح  وليباك ، فورعملا  يلاطيالا  بردملاب  رمتؤملا  لالخ  ىقتلا 
دحلا يدان  لاسرا  رظتني  اثمرلا  يدان  كاذنآ • . قيرفلل  ابردم  وليباك  ناك  امدنع  امور  يدان  يف  ماعلا 2003  شياعت  ةرود 

ةمانملا ىلا  هبودنم  لاسرإل  اديهمت  دحلا ، قيرف  فوفص  يف  دوادلا  دمحم  بعاللا  فارتحإب  قلعتملا  يمسرلا ، دقعلل  ينيرحبلا 
، يمسر ريغ  رخآلاو  يمسر  مهضعب  نيبعال ، ءالكو   3 ليصافتلا • . لماك  ىلع  اقفتا  نيفرطلا  نأو  ةصاخ  يمسرلا ، عيقوتلل 
اديدش اسفانت  نأ  ىلإ  راشي  ةثالثلا ... ءالكولا  نيب  تانحاشم  قلخ  سفانتلا  ندرألا ... جراخ  بردم  فارتحا  ةقفص  ىلع  اوسفانت 

رماس نم  بلط  دبرإ  نيسحلا  يدان  يدوعسلا • . يرودلا  يف  انيبعالل  فارتحا  دوقع  نيمأتل  ةيلاحلا ، مايألا  يف  ءالكولا  نيب 
بعاللا بلط  يف  ثحبلل  يدانلا ، ىنبم  ىلإ  روضحلا  ملاسلا ، ملاس  قيرفلا  فوفص  يف  يروسلا  بعاللا  لامعأ  ليكو  يناروحلا 

، دقعلا خسف  بلطل  هعفد  ام  ةيجراخ ، ضورع  ةدع  العف  ىقلت  ملاسلا  نأب  دبرإ ، نيسحلا  غلبا  يناروحلا  قيرفلا ... عم  هدقع  خسف 
بجتحا يلع ، تفأر  مدقلا  ةركل  تادحولا  قيرف  بعال  هليحر • . وأ  بعاللا  رارمتساب  ءاوس  ابيرق  عوضوملا  مسح  راظتنا  يف 
مدقلا ةركل  يلصيفلا  قيرف  ابعال  هبراقا • . دحأ  ةافوب  نيزعملا  لابقتساب  هلاغشنال  سمأ ، موي  ىرج  يذلا  هقيرف  بيردت  نع 

... يلصيفلا هب  مدقت  يذلا  فانئتسالا  دعب  امهتبوقع ، ضيفختب  ةركلا  داحتا  موقي  نأ  ناعقوتي  ريطاونلا ، دئارو  ةنحانحلا  هلآلادبع 
يؤل مدقلا  ةركل  يلصيفلا  يدانلاو  ينطولا  بختنملا  ىمرم  سراح  تايرابم • . ةنحانحلاو 4  تايرابم ، ريطاونلا 6  فقوا  داحتالا 

فوفص ىلإ  لاقتنالل  اديهمت  يضارتلاب ، نيفرطلا  نيب  دقاعتلا  خسف  لوح  ةيلآل  لصوتلل  هيدان ، ةرادإ  عم  هتالاصتا  أدب  ةريامعلا ،
هنا ىلإ  كوب " سيفلا   " ىلع هتحفص  يف  راشا  نيساي ، ينب  سنأ  مدقلا  ةركل  يبرعلا  يدانلا  قيرف  بعال  ندرألا • . بابش  قيرف 
ةليوط ةرتفل  تايرابملا  نع  هتدعبا  ةيوق  ةباصإ  نم  يناعي  نيساي  ينب  ةرمعلا ... كسانم  ءادال  ةسدقملا  رايدلا  ىلإ  سمأ  موي  هجوت 

.
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رياني نم  يف 15  اهتقالطنال  ًابهأت  اهتادادعتسا ، نم  تاديسلل  ةيناثلا  ةيضايرلا  باعلألل  دنه  ةخيشلا  ةرودل  ةمظنملا  ةنجللا  تفثك 
موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نم  تاهيجوتب  ماقت  يتلا  يبد ، يف  يملاعلا  يراجتلا  زكرملاب  يلاحلا 
بحاص مرح  موتكم  لآ  ةعمج  نب  موتكم  تنب  دنه  ةخيشلا  ومس  ةياعر  تحتو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو 
يفو عوطتلا  قيرف  هللا . هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا 

لوح قيسنتلا  لجأل  عوطتلل ، يبد  زكرم  ريدم  تيخبلا -  ديعس  دمحأب  ةعباتملاو  قيسنتلا  لمع  قيرف  ىقتلا  تازيهجتلا  راطإ 
.. زكرملا لبق  نم  ةلهؤم  ةعوطتم  رداوك  بلطتت  يتلا  ةلوطبلل ، ةيميظنتلا  تايلاعفلا  يف  زكرملا  لبق  نم  تاعوطتم  ةكراشم 

لمعتو ةليبنلا ، فادهألا  تاذ  تارودلا  هذه  لثم  يف  ةكراشملل  مهتيزهاج  ًادكؤم  لماكلا ، نواعتلا  ىلع  زكرملا  ريدم  قفاو  ثيح 
يبد زكرم  سيلو  ةرودلا ، هذه  ميظنتو  معد  يف  ةكراشملاب  ديعس  عيمجلا  لاقو : عمتجملا ، يف  ةضايرلا  ةسرامم  خيسرت  ىلع 

قيوستلا لجأل  ةيضاملا  مايألا  لاوط  ةحجان  تاكرحت  نع  ةرودلا  ةريدم  نوديرف  ةيزوف  تفشكو  حجان  قيوست  بسحف . عوطتلل 
ثيح يضايرلا ، يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةرودلا  تايلاعف  يف  ةمظنملا  ةنجلل  ةحجانلا  ةكراشملا  لالخ  نم  ةرودلاب ، فيرعتلاو 

ةمجرت متيسو  ةلوطبلل ، مهتدناسمو  مهمعد  نع  اوبرعأ  ةيملاعلاو ، ةيلحملا  ةذفانلا  ةيضايرلا  تايصخشلا  نم  ًاددع  ةنجللا  تقتلا 
ىليل تلاقو  اهيف . تاكراشملا  ىوتسم  نم  روطتو  ةيملاعلا  ىلإ  ةرودلاب  عفدت  جماربو ، تايلاعف  ىلإ  راكفألا  ىؤرلاو  معدلا  اذه 
لمعت ةرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  نإ  يضايرلا ، يبد  سلجم  ةأرملا ب ةضاير  ةنجل  ةسيئر  ةرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  ةسيئر  ليهس 
، ةايح بولسأو  لمع  جاهنم  ةرودلا  دعب  تاربخلاو  تابستكملا  نوكت  نأو  اهنم ، ةرودلا  يف  تاكراشملا  عيمج  ةدافتسا  ىلع 

ةينفلا حئاوللا  طيسبت  متي  هنإف  اذهلو  ةلبقملا ، خسنلا  يف  ةكراشملا  ىلع  كراشت  مل  يتلا  ىرخألا ، رئاودلا  زيفحتل  ةوعدو 
يراجلا رهشلا  نم  نماثلا  يف  لمع  ةشرو  ميظنت  ررقت  هيلعو  عيمجلل ، ةموهفم  نوكت  نأ  ىلع  صرحلاو  ةرودلل .. ةمظنملاو 

ةنجللا لبق  نم  نيناوقلاو  حئاوللا  ةفاك  حرش  متسي  اهيفو  ًاحابص ، ةرشعلا  مامت  يف  يتيس  لافيتسيف  يبد  لاتننتنوكرتنا  قدنفب 
امب نيناوقلاو ، حئاوللا  ريوطت  لجأل  نهتالؤاستو  نهتاحرتقم  ىلإ  عامتسالاو  ةيموكحلا ، رئاودلا  نم  قرفلا  تاقسنم  ىلإ  ةينفلا 

لعافتلا ربع  تاكراشملا  لبق  نم  ةرودلا  هدجت  يذلا  ريبكلا ، مامتهالاب  ليهس  تداشأو  زيمتو  معد  عيمجلا . ىلع  ةدئافلاب  دوعي 
ةيناثلا ةخسنلا  نوكت  نأو  لضفألا ، ميدقتل  ًازفاح  عيمجلا  يطعي  لعافت  وهو  ةرودلا ، قبتست  يتلا  تايلاعفلا  عيمج  يف  ةكراشملاو 

يذلا ةدناسملاو  معدلاو  ةلودلا  يف  ةأرملا  ةضاير  هب  ىظحت  يتلا  ريبكلا ، مامتهالا  لظ  يف  يتأت  اهنأ  اميسال  زيمتلا  تامصب  لمحت 
تايلاعف ماقتو  ةيدرفو ، ةيعامج  باعلأ  مضت 7  ةيناثلا  اهتخسن  يف  ةرودلا  نأ  فورعملاو  باعلأ   7 ةديشرلا . انتدايق  نم  هدجت 

زكرم يف  غنيلوبلا  تاسفانم  ماقت  امك  يملاعلا ، يراجتلا  يبد  زكرمب  ةرئاطلا  ةشيرلاو  ةرئاطلا ، ةركلا  ةلسلا ، ةرك  ديلا ، ةرك 
لصولا يدان  يف  ةحابسلا  تاسفانم  ماقتو  ةفاقثلاو ، جنرطشلل  يبد  يدان  يف  جنرطشلا  تايلاعفو  غنيلوبلل ، يلودلا  يبد 

. تاكراشملل ةيصوصخلاو  ةمالسلا  ةجرد  ىلعأ  رفوت  ريياعمب ، بعالملا  عيمج  ميمصت  متو  يضايرلا ،

10/608



Date: 03/01/2014
Title: Ronaldo is the best
Publication: Gulf News ( )
Page Number: 1 (Sport)
Circulation: 114000
AVE: $7,713.10
Keywords: Dubai International Sports Conference

11/608



DOHA By GAUTAM BHATTACHARYYA Sports Editor Cristiano Ronaldo, the bookmakers' favourite for
the 2013 Ballon d'Or, Fifa' s Player of the Year award, earned wholesome praise from his Real Madrid
coach Carlo Ancelotti yesterday. "He [Ronaldo] is not a selfish player. I must say he has made my life
easier this season," the veteran coach said, replying to a Gulf News query at the Torch Doha hotel.
Both Real Madrid and Paris Saint-Germain have been camping at this 51-storied monolith, which towers
over the Doha skyline, in the runup to their highly-anticipated friendly meeting. The buzz around the
hotel was palpable yesterday morning after Real Madrid checked into the hotel late on Wednesday
evening. Around 200 fans milled around to get a glimpse of the likes of Ronaldo and Karim Benzema.
Two of the team's galacticos, Gareth Bale and captain Iker Casillas, however, could not make the
whistle-stop trip. Clear choice Asked who would be his choice for the Ballon d'Or award, Ancelotti was
quite categorical "For Real, Ronaldo has already won the award even if he finally does not win it. He has
played some fantastic football this season and carried the team on his shoulders." The Fifa award has
Ronaldo, Lionel Messi and Franck Ribery as the nominees, with the winner to be announced on January
13. Asked if the intense media hype and speculation about the award is actually a welcome addition to
the modern game, the former AC Milan and Chelsea coach said "It's important to win awards, but at
the end of the day, it doesn't change your life. This is why I am saying Ronaldo should be the best
player for the year just gone by." The Portuguese star, a recipient of the Ballon d' Or in 2008, seemed
to bring an extra edge to his performance last year to lay the 'Mess! or Ronaldo' debate to rest ? for
this the year gone by, at least. He scored a phenomenal tally of 69 goals across all competitions in
2013, eclipsing Messi's record of 45 by a long chalk. "Scoring goals is my passion," is how the
superstar summed up his hunger for goals during his speech at the Dubai International Sports
Conference last weekend. And Ancelotti is surely not complaining. SEE ALSO C5 Image(s) text: Real
superstar Real Madrid coach Carlo Ancelotti (left) with Cristiano Ronaldo during a training session.
Ahead of Real's friendly with fellow Emirates airline-backed outfit Paris Saint-Germain in Doha, Qatar,
last night, Ancelotti said the striker's ability to carry the team on his shoulders had made his own job
that much easier. Reuters 66 It's important to win awards, but at the end of the day, it doesn't change
your life. This is why I am saying Ronaldo should be the best player for the year just gone by." Carlo
Ancelotti Real Madrid coach

12/608



Date: 02/01/2014
Title: يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةدنجأ  نمض  لخدت  هيليب  ةوعد  فيرشلا :
Publication: Al Ittihad ( )
Page Number: 13 (Sport)
Circulation: 94275
AVE: $7,082.41
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference

13/608



ةزیمتملا ةیطغتلا  ىلع  نییلحملا  نییمالعإلا  ىلإ  ركشلا  يضايرلا  يبد  سلجمل  ماعلا  نیمألا  فيرشلا  دعس  دمحأ  روتكدلا  هجو  - 
دھش رمتؤملا  نأ  ادكؤم  ةنماثلا ، هتخسن  يف  مالسلا ، انیم  قدنفب  ًارخؤم  راتسلا  هیلع  لدسأ  يذلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمل 

مجنلا ءادوسلا ،» ةرھوجلا   » ةوعد هتدنجأ  يف  عضي  سلجملا  نأ  فشكو  نییملاعلا ، موجنلل  ًاریبك  ًاروضح  ةیضاملا  هتارود  لالخ 
انودارامو هیلیب  عمتجي  نأ  اینمتم  ةرشابم ، ةنماثلا  ةخسنلا  ةياھن  عم  اھل  ریضحتلا  أدب  يتلاو  ةعساتلا  ةخسنلا  يف  هیلیب  يليزاربلا 

مل امھنأ  الإ  رطقب  ريابسإ »  » يضايرلا قوفتلا  ةیميداكأ  حاتتفا  يف  ًاعم  ادجاوت  امھنأ  ىلإ  اریشم  رمتؤملاب ، ةدحاو  ةسلج  يف 
. ملاعلا ءاحنأ  لك  يف  اديرف  اثدح  نوكیسو  امھخيرات ، يف  ىلوألا  ةرملل  يھ  نوكتس  يبد  يف  امھعامتجا  ةلاح  يفو  اعم ، اعمتجي 

يبدب يتیس » لافیتسیف   » قدنفب لوألا  سمأ  نییلحملا ، نییمالعإلاو  ماسقألا  ءاسؤر  نم  ددع  عم  هتسلج  لالخ  فيرشلا  فاضأو 
نيذلا موجنلا  نم  مھریغو  يفاشتو  يربيرو  وھنيروم  هيزوجو  ودلانور  ونایتسيركو  انودارام  ةروطسألا  ةكراشم  دھش  رمتؤملا  نأ 

، هدادتما ىلع  رمتؤملا  ةدنجأل  ديدج  وھ  ام  لك  تفاضأ  رمتؤملل  ةنماثلا  ةخسنلا  نأ  حضوأو  ةیملاع . ةیصخش  مھددع 250  زواجت 
تایصوتب جورخلاو  راوحلاو  كراشتلا  لجأ  نم  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  ریھاشمل  ةيونسلا  تاعمجتلا  زربأ  دحأك  هتوق  نم  داز  امبو 

قرشلا ةقطنمو  تارامإلا  يف  ًایئانثتسا  ًاعمجت  حبصأ  امك  ماع ، هجوب  ةقطنملاو  يتارامإلا  فارتحالا  ةریسم  زيزعت  اھنأش  نم 
تحت ةیضاملا  ينامثلا  هتارود  يف  رمتؤملا  اھیلإ  لصوت  يتلا  تایصوتلا  عیمج  عضي  يضايرلا  يبد  سلجم  ًالئاق : عباتو ، طسوألا .

تاسسؤملا عم  لمع  ةسلج  نوكیل  رانمیس ،»  » دقع ىنمتأ  يصخشلا  ىوتسملا  ىلعو  ةلودلاب ، ةیضايرلا  تاسسؤملا  فرصت 
راكفأ ةلصحم  لثمي  تایصوتلا  هتنمضت  ام  نأ  ةصاخ  لمع ، جمارب  ىلإ  اھليوحت  ةیناكمإ  ثحبو  تایصوتلا  سرادتل  ةیضايرلا 

ةدنجأ نأ  فيرشلا  فشكو  ملاعلا . لوح  رارق  عانصو  ماكحو  نیبردمو  نیبعال  نم  مدقلا ، ةرك  ءاربخو  ریھاشم  نم  نیكراشملا 
، ينورتكلإلا لوحتلا  زيزعت  اھنمض  نم  يبد  ةيدنأ  يف  قبطتل  ةديدجلا  جماربلا  ضعب  ةفاضإ  نمضتت  ماع 2014 ، يف  يبد  سلجم 
يبد مكاح  ءارزولا  سلجم  سیئر  ةلودلا  سیئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خیشلا  ومسلا  بحاص  تاھیجوت  ةمجرت  لجأ  نم 

، يلاحلا ماعلا  ةياھن  يف  ةیكذ  ةيدنأ  ىلإ  لوحتتس  يبد  ةيدنأ  نأ  ادكؤم  لمعلل ، تازكترم  لثمت  يتلاو  صوصخلا ، اذھ  يف  هاعر � ،
ةدیرج عقوم  يف  مكب  ابحرم  لكشب :: اھتامدخ  نم  دافتسیل  عمتجملاو  سلجملا  عم  لماكلاب  اھطبرت  تاقیبطتو  جمارب  لالخ  نم 
ةیلمعل ایلاح  قاسو  مدق  ىلع  لمعلا  يرجيو  ربكأ ،  www.alittihad.ae/print.php?id=397&y=2014 2/2 1/2/14 داحتألا

عم قیسنتلاب  سلجملا  لمع  يف  ينورتكلإلا  لوحتلا  هرودب  بكاویل  يضايرلا ، يبد  سلجمل  ينورتكلإلا  عقوملا  يف  ةمخض  ريوطت 
ماقیس يتلاو  يضايرلا ، عادبإلل  دشار  نب  دمحم  خیشلا  ومسلا  بحاص  ةزئاج  عضي  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  ىلإ  راشأو  يبد . ةيدنأ 
تاب امدعب  يونس ، لكشب  اھمظني  يتلا  ةیلودلا  ثادحألا  ةمدقم  يف  فارتحالل ، يبد  رمتؤمو  لبقملا ، نینثالا  اھزئاوج  عيزوت  لفح 
ىلع نیصيرح  سلجملا  يف  نیلوؤسملا  لعجي  ام  ةیجیلخلاو ، ةیبرعلاو  ةیملاعلا  ةضايرلا  يف  ةمھم  لوحت  ةطقن  نالكشي  ناثدحلا 

تھجاو يتلا  لكاشملا  لوح  لاؤس  ىلع  ًادرو  نیماھلا . نیثدحلا  ةناكم  عم  بسانتیل  يونس  لكشب  ديدج  وھ  ام  لك  ميدقت 
متيو رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  وأ  سلجملا  ةلظم  تحت  ماقي  لفحلا ال  اذھ  فيرشلا : لاق  ركوس ،» بولج   » لفح يف  نییمالعإلا 
اذھ ءارو  نم  ةیجيورتو  ةیلام  بساكم  قیقحت  ىلإ  رمتؤملا  میظنت  ءارو  نم  ةفلكملا  ةكرشلا  فدھتو  سلجملل ، تاوعد  هیجوت 
ىدحإ ةياعر  تحت  لخد  لفحلا  نأ  ةصاخ  نییمالعإلل  دعاقم  زجح  متیسو  ةلأسملا  هذھ  ًالبقتسم  يعارنس  اننإف  كلذ  عمو  لفحلا ،

اوھجاو نییمالعإلا  نأب  فيرشلا  فرتعاو  نیقاعملل . دشار  نب  دمحم  زكرم  معد  لجأ  نم  تالواطلا  عیمج  عیب  متو  تاكرشلا 
يف ةلئاھ  ةدايزب  انئجوف  لاقو : ببسلا ، نع  فشكو  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمؤمل  ةنماثلا  ةخسنلا  لالخ  مھلمع  يف  لكاشم 
موي اننكل  يمالعإ ، رمتؤملا 200  عباتي  نأ  ًاررقم  ناك  دقف  ثدحلا ، تطغ  يتلا  ةینويزفیلتلا  تاونقلا  يلسارمو  نییفحصلا  دادعأ 

ءامسألل ًارظن  رمتؤملا ، روضح  ةقاطب  ىلع  لوصحلل  مھئامسأ  لیجست  مت  يمالعإ  ىلع 300  ديزي  ام  دجاوتب  انئجوف  حاتتفالا ،
انرابتعا يف  كلذ  انعضو  دقو  كابترالا ، نم  ةلاح  يف  تببست  ةئجافملا  ةدايزلا  هذھو  تاسلجلا ، يف  نيرضاحلا  موجنلل  ةریبكلا 

نییمالعإلا حنمن  نأ  رمألا  بلطت  ول  ىتح  ركوس ،» بولج   » لفح وأ  رمتؤملا  يف  ءاوس  نییفحصلا  دعاقم  ديدحتل  ةباجتسالاو 
. سلجملا اھمظني  يتلا  ةیضايرلا  ثادحألا  لك  يف  نویجیتارتسا  ءاكرش  مھنأل  ةمظنملا ، ةنجللا  تاقاطب  نییلحملا 
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رحسلا ةمصاع  يف  يدوجو  عم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةنماثلا  ةخسنلا  داقعنا  يف  تلثمت  يتلا  كلت  ةلیمج  ةفداصم 
، بعتلا تالومح  غيرفتل  ءاخرتسا  تاظحل  ىلإ  ةسام  ةجاحب  ترعشو  لمعلا ، طغض  يلع  يوق  املك  اھیلإ  برھأ  يتلا  لامجلاو 

هنیماضمو ةيركفلا  هتالومح  لكب  يئانثتسالا  ثدحلا  يف  لغلغتأ  نأ  ةصرف  ةصرفلا ، توفأ  نأ  قالطإلا  ىلع  الوبقم  نكي  ملف 
ىلع عالطالاب  كلذو  تاسلجلا ، ةعباتم  ىلع  صرحي  نم  لك  اھب  جرخي  نأ  نكمي  يذلا  ریبكلا  ةدافتسالا  مك  اضيأو  ةینغلا  ةیضايرلا 

قالخلا عورشملا  نألو  ریظنلا . عطقنم  احاجن  نییكلف  اموجن  وأ  ةيدنأ  وأ  تاسسؤم  اوناك  ءاوس  اھباحصأل ، تققح  ةدئار  براجت 
دقف ةنماثلا ، هتنس  غلب  دق  ةیتارامإلا  مدقلا  ةركل  ةیفارتحالا  ةموظنملا  ريوطتل  نيرخآلا  براجت  ىلع  ةیحيرألا  لماكب  حتفني  يذلا 
يف ةكنح  نمو  ةیقابتسالا  ةيؤرلا  ليزنت  يفو  رمتؤملا  ةرادإ  يف  ةیلاع  ةءافك  نم  يضايرلا  يبد  سلجم  هرھظي  ام  عم  تدجو 

ةأرج كانھ  نأ  تدجو  ایقطنم ، السلست  اھل  نمضي  لكشب  نيرخآلا  ملاوع  ىلإ  ةعئارلا  ةلحرلا  هذھل  ةیصصقلا  ةكبحلا  ةغایص 
دوجول ًابيرغ  ناك  امف  صاحتفالا ، ىلع  تارامإلاب  ةیفارتحالا  ةبرجتلا  ضرع  يف  اضيأو  فویضلاو  رواحملا  ءاقتنا  يف  ةیملع 

اھنم ةیمھألا  نم  ةریبك  ةجرد  ىلع  تایصوت  يبدل  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  رمتؤملا  نع  ردصت  نأ  ةیملاع  ةینفو  ةیضاير  تاماق 
ذإو ةیملاعلا . ةيوركلا  ةموظنملا  يف  ةروث  ثدحي  ام  اھنمو  ءاوس  دح  ىلع  يبرعلاو  يتارامإلا  يفارتحالا  عورشملا  روطي  ام 

ربصلا ىلعو  ةردابملا ، حورو  رھوج  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  نيریبكلا  نافرعلاو  ةئنھتلاب  صخأ  نأ  ةیقالخألا  قیثاوملا  يضتقت 
ملاعلا يف  ةدئار  ةیضايرو  ةيركف  ةمحلم  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  لعجت  يتلا  ةلیمجلا  ةلحرلا  هذھ  ةلصاومل  تاطبثملا  لك  ىلع 
دح لصي  يذلا  نبغلاب  روعشلا  نییمالعإلا  ءالمزلا  عم  مستقأ  نأ  اضيأ  ضرفت  ةنامألا  نإف  تاردابملاو ، راكفألا  عادبإل  ةھجاوو 
نیبردم ةرواحم  هبذتجت  نمف ال  تسلا ، تاسلجلا  ءانثأ  ةیتارامإلا  ةيدنألا  ييرادإو  يبعال  روضح  ةزفتسم  ةجردل  لق  دقو  طابحإلا ،
، ودلانور لثم  مدقلا  ةرك  ریطاسأل  عمتسي  وھو  هینیع  يف  ملحلا  ءوض  عشي  نمو ال  يتنوكو ، وللیباكو  الويداوج  لثم  نیقراخ 
ةحجان ةيورك  براجت  ىلع  رشابملاب  علطي  وھو  لھجلا  تامامغ  هركف  ءامس  نع  ددبتت  نأ  هركي  نمو  زيدنانریھ ، يفاشتو  يریبير 

ةبیكرتلا ةعیبط  نم  وھ  يذلا  فوزعلا  اذھ  مامأ  يضايرلا  يبد  سلجم  ىوق  روخت  نل  عطقلاب  ةيوركلا . ةطيرخلا  حمالم  تریغ 
يتلا ةریتولاب  روطت  ام  يورك ، ملاع  ىلع  لقاعلا  حاتفنالا  نم  ديزمل  ثیثحلا  مھیعس  عجارتي  نلو  ةیضايرلا  انتاعمتجمل  ةيواھلا 

. لبقتسملا نم  نیكمتلل  أدبم  ملعتلاو  راوحلا  سرك  هنأل  الإ  فرعن 
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رمتؤم ةعساتلا ل ةرودلا  هيليب  رضحي  نأ  يف  هتينمأ  نع  يضايرلا  يبد  سلجم  ماع  نيمأ  فيرشلا  دمحأ  روتكدلا  برعأ 
مدقلا ةرك  ريهاشم  نم  موجنلا  ةبكوك  جوتيو  انودارام  عم  عمتجيل  يلاحلا  ماعلا  رخاوآ  ماقتس  يتلا  يلودلا  يضايرلا  يبد 

ونايتسيركو ناديز  نيدلا  نيزو  انودارام  مهزربأو  رمتؤملل  ةيضاملا  ينامثلا  خسنلا  يف  ةكراشملا  مهل  قبس  نيذلا  ملاعلا  يف 
يبد رمتؤم  ةصنم  ىلع  انودارام  عم  عمتجاو  ققحت  ول  هيليب  روضح  نأ  فيرشلا  دكأ  مهريغو .  وغيف  سيول  ورافاناكو  ودلانور 

يلود ثدح  يف  ةدحاو  ةلواط  ىلع  نيتروطسألا  عمجيل  ىلوألا  ةرملل  متي  ًايخيرات  ًاثدح  كلذ  نوكي  فوسف  يلودلا ، يضايرلا 
ىلع ًايفاحص  ًارمتؤم  دقع  امهنم  ًالك  نكل  ةحودلاب ، ريابسا "  " ةيميداكأ حاتتفا  يف  ايقتلا  ناك  امهو  اميسال  رمتؤملا ، مجحب  ريبك 
يف نييمالعإلا  عم  فيرشلا  هدقع  يذلا  ءاقللا  لالخ  كلذ  ءاج  ةدحاو .  ةلواط  ىلع  ةكرتشم  تاءاقل  يف  اكراشي  ملو  ةدح ،

ىلع فوقولاو  مرصنملا  ماعلا  يف  سلجملا  طاشن  ةدنجأ  ةعجارمل  ماع  لك  ماتخ  يف  هتداع  ىلع  ًايرج  يبد ، يتيس  لافيتسيف 
فيرشلا لهتساو  لمعلل .  ةيلبقتسملا  تاروصتلاو  ديدجلا ، ماعلا  ةمانزور  حمالم  ىلع  مهعالطإو  اهلوح ، نييمالعإلا  تاظحالم 

، يضايرلا يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةرودلل  نيمزاللا  جيورتلاو  معدلا  نيمأت  يف  يتارامإلا  يضايرلا  مالعإلا  رودب  ًاديشم  ءاقللا ،
مهسأ امم  ةقباسلا ، تارودلا  لك  معد  يف  هتداع  ىلع  ًايرج  مرصنملا ، لوألا  نوناك  / ربمسيد نم  يموي 28 و29  تدقع  يتلاو 
انترظن فاضأو : ملاعلاو .  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  يف  ةيضايرلا  تاعمجتلا  ربكأ  نم  دحاوك  قئاللا  لكشلاب  هزاربإو  هحاجن  يف 
وهف يلاتلابو  تايوتسملا ، ةفاك  ىلع  هجماربو  سلجملا  ةطشنأ  لكل  يوقلا  معادلاو  كيرشلا  هنأ  ىلع  موقت  مالعإلل  ةمئادلا 

ةعومسملاو ةيئرملاو  ةءورقملا  ةفاك ، ةيمالعإلا  انتاسسؤمل  ركشلا  ميدقت  دوأو  تققحت ، يتلا  تاحاجنلا  لك  يف  ًاضيأ  كيرشلا 
رودل ناك  دقل  فيرشلا : لاقو  عمتجملا .  يف  هتلاسرو  هتيؤر  قيقحت  وحن  سلجملا  ةريسم  زيزعت  يف  ةلوذبملا  اهدوهج  ىلع 

يف اهددعتو  اهعونت  ىلع  مالعإلا  لئاسو  ربع  تايلاعفلا  اوعبات  نم  لك  ةدافتسا  يف  غلابلا  رثألا  ًاضيأ ، يملاعلاو  يلحملا  مالعإلا 
يضايرلا يبد  سلجم  نأ  هسفن  تقولا  يف  دكؤن  انل  مئادلا  كيرشلل  ءانبلا  رودلا  اذه  نمثنو  ردقن  ذإو  ملاعلا ، لوحو  تارامإلا 

يبد سلجم  ماعلا ل نيمألا  دكأو  ثادحألل .  ةرمتسملا  ميوقتلا  ةيلمع  يف  ءانب  رثأ  نم  اهل  امل  نييمالعإلا  ءارآو  تاحرتقم  نمثي 
لجأ نم  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  ريهاشمل  ةيونسلا  تاعمجتلا  زربأ  دحأك  هتوق  نم  تداز  رمتؤملل  ةنماثلا  ةخسنلا  نأ  يضايرلا 
ًايئانثتسا ًاعمجت  حبصأ  امك  ، ماع هجوب  ةقطنملاو  يتارامإلا  فارتحالا  ةريسم  زيزعت  اهنأش  نم  تايصوتب  جورخلاو  راوحلاو  كراشتلا 

ططخب دعصلا  ةفاك  ىلع  لمعن  يضايرلا  يبد  سلجم  يف  نحن  فيرشلا : لاقو  طسوألا .  قرشلا  ةقطنمو  تارامإلا  يف 
ةفاضأ لمعلا  قرف  عيمجو  ةمظنملا  ةنجللا  دوهجب  رمتؤملل  ةنماثلا  ةرودلا  هتققح  يذلا  حاجنلاو  ةيلبقتسم ، فادهأ  تاذ  ةيملع 
هتارود يف  رمتؤملا  اهيلإ  لصوت  يتلا  تايصوتلا  عيمج  عضي  سلجملا  نأ  ىلع  ديكأتلا  دوأو  سلجملا ، تاحاجن  لجس  ىلإ  ةديدج 

نوكيل رانميس ،"  " دقع ىنمتأ  يصخشلا  ىوتسملا  ىلع  فاضأو : ةلودلاب .  ةيضايرلا  تاسسؤملا  فرصت  تحت  ةيضاملا  ةينامثلا 
انتضاير روطتو  ةيمنت  مدخت  لمع  جمارب  ىلإ  اهليوحت  ةيناكمإ  ثحبو  تايصوتلا  سرادتل  ةيضايرلا  تاسسؤملا  عم  لمع  ةسلج 

نيبردمو نيبعال  نم  مدقلا ، ةرك  ءاربخو  ريهاشم  نم  نيكراشملا  راكفأ  ةلصحم  اهنأو  ةصاخ  تايصوتلا ، نم  ةدئافلا  ميمعت  ربع 
نمضتت ديدجلا  ماعلا  يف  انلمع  ةدنجأ  فيرشلا : لاق  ديدجلا  ماعلا  يف  ةيكذ  يبد . .  ةيدنأ  ملاعلا .  لوح  رارق  عّانصو  ماكحو 
بحاص تاهيجوت  ةمجرت  لجأ  نم  ، ينورتكلإلا لوحتلا  زيزعت  اهنمض  نم  يبد  ةيدنأ  يف  قبطتل  ةديدجلا  جماربلا  ضعب  ةفاضإ 

، صوصخلا اذه  يف  هللا ، هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا 
ماعلا ةياهن  يف  ةيكذ  ةيدنأ  لماكلاب  نوكت  فوس  يبد  ةيدنأ  نأ  فيرشلا  نلعأ  هتاذ  قايسلا  يف  انلمع .  تاقلطنم  لثمت  يتلاو 

بناج ىلإ  ًافيضم : ربكأ ، لكشب  اهتامدخ  نم  دافتسيل  عمتجملاو  سلجملا  عم  لماكلاب  اهطبرت  تاقيبطتو  جمارب  لالخ  نم  يلاحلا ،
بكاويل يضايرلا  يبد  سلجم  ينورتكلإلا ل عقوملا  يف  ةمخض  ريوطت  ةيلمعل  ًايلاح  قاسو  مدق  ىلع  لمعلا  يرجي  كلذ 

 . يبد ةيدنأ  عم  قيسنتلاب  سلجملا  لمع  يف  ةفاك  دعصلا  ىلع  متيس  يذلا  ينورتكلإلا ، لوحتلا  هرودب 
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نم دبالف  عيمجلا  اهب  جرخ  يتلا  ةمخضلا  ةدافتسالا  نع  رظنلا  ضغبو  يضايرلا  يبد  رمتؤم  هب  ىصوأ  امع  رظنلا  ضغب 
ًادج ةئيضم  ةطقن  ةنماثلا ، هترود  يف  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يروضح ل لالخ  نم  اهتسمل  ةعئارو  ةيباجيإ  ةطقن  دنع  فوقولا 

صخش اهب  فصتي  نإ  ام  يتلا  ةلصخلا  هذه  معن  عضاوتلا ، يه  ةطقنلا  هذه  ديردم ، لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  لوألا  اهمجن  ناك 
فطل لكب  هلماعتو  هثيدح  لالخ  نم  نيحضاو  اناك  ةيلاعلا  هقالخأو  ودلانور  عضاوتو  سانلا ، بولق  يف  ةبحمو  ًامارتحا  هتدازو  الإ 

دقلف رمتؤملل ، ةمظنملا  ةرادإلل  بسُحت  ةديج  ةطقن  تناك  راوحلل  انيلوك  يلاطيإلا  مكحلا  ةرادإ  لعلو  رمتؤملا ، يف  عضاوتو 
لاجو لاص  ةيوركلا ، ةحاسلا  موجن  نم  مجن  رخآلا  وه  انيلوك  نأ  ًاردقم  عضاوت  لكبو  ةيحيرأ  لكب  هعم  ودلانور  لماعت  اندهاش 
لكشب ةيبرعلا  انبعالم  يف  اهيلإ  قاتشن  ًانايحأ  ةفص  كنم  ربكأ  مه  نم  مارتحاو  ريدقت  ينادلاو . يصاقلا  هل  دهشي  مكحك  قلأتو 

بابسألاو يقيقحلا  هانعمل  لصن  مل  يذلا  فارتحالا  فارتحالا ، نمز  هيلع  قلطن  فسألل  يذلا  اذه  اننامز  يف  ًاصوصخ  ماع ،
ىلعف يلعفلا  مهفارتحا  يف  برغلا  عراقن  نأ  عيطتسن  برعك ال  انك  اذإو  يضايرلا ، ّزيُمي  ام  مهأ  يه  قالخألا  ىقبت  نكلو  ةريثك ،

الو ةلصب  ةيضايرلا  حورلل  تمت  ثداوح ال  يضاملا  عوبسألا  اندهش  نأ  دعب  مالكلا  اذه  لوقأ  ةيضايرلا ، حورلاب  مزتلن  انوعد  لقألا 
دبع رمع   21 يجيلخ يف  بعال  لضفأ  دوجو  ًاضيأ  رمتؤملا  يف  ةليمجلا  تادهاشملا  نم  فيظنلا .» بعللا  «.. » افيف  » راعشل ىتح 

هنم بلطت  يتلا  ريهامجلل  مارتحاو  بحب  فقي  ناكف  عضاوت ، لكب  عيمجلل  باجتسا  ثيح  نيعلا ، يدانو  بختنملا  مجن  نمحرلا 
نم ريهامجلا  معن  هتعنص ، نم  يه  ريهامجلا  نأل  رمع  ىلع  بجاو  اذه  ضعبلا  لوقي  دقو  عيقوتلا ، ًانايحأو  ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلا 
يف هدعاس  يذلا  وه  قولخلا  هعبط  نإف  نمحرلا  دبع  رمع  لاح  يفو  نايسنلا ، تاملظ  يف  هيمرت  نأ  وأ  بعال  يأ  عفرت  نأ  اهنأش 

نأ ريكذتلا  نم  دبال  انهو  عضاوتلا ، عنصتت  نأ  نيبو  ًاعضاوتم  ًالعف  نوكت  نأ  نيب  قرف  كانهف  ةيموجن ، نم  هيلإ  لصو  امل  لوصولا 
رورغلا قدنخ  ىلإ  ةيموجنلاو  ةرهشلا  مهتفرج  دقو  نيبعاللا  ضعب  هيف  دهاشن  يذلا  تقولا  يف  رطاخ ، بيط  نع  كلذ  لعف  رمع 

ةليمج تناك  دهاشملا  هذه  يضاملا . يف  ليق  امك  موجنلا  ةربقم  رورغلا  نأل  مهتياهن  نوكتس  انهو  ًادبأ ، هنم  نوجرخي  دقو ال 
رسو ضعبلا  ةيموجن  رس  فرعنل  اهنم  ديفتسن  ربعو  سورد  اهلك  يهو  عضاوتلا ، ةمق  يف  نييلحم  موجنو  نييملاع  موجنل 

تارمتؤملا هذه  لثم  كلذل  ًاريبك . ًادهج  بلطتي  اهيلع  ةظفاحملا  نكلو  ًادج  لهس  ةمقلل  لوصولاف  ًاضيأ ، ةيموجنلا  هذه  ةيرارمتسا 
. ريخب عيمجلاو  ماع  لكو  اهداعبأو . اهبناوج  لك  يف  اهنم  ةدافتسالل  عسنلف  دبألل ، ىقبت  ًاسورد  انّملُعت  اهنكلو  ماعلا  يف  ةرم  انل  يتأت 
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« نوبرغيو نوقرشي   » مهمالقأب اولظو  ةليوط  تاونس  مهسوؤر  اونكر  نيذلا  ىلعو  بلاطملا ، ققحت  تاينمالا ال  ديدج  ماع  لك  عم 
رعاش لاق  امدنع  عيمجلا  انقبس  دقف  لطي . ًايضاير  ًامسوم  وا  ًاديدج  ًاماع  نولبقتسي  مهو  ءاوس  ةيلافتحالا  هذه  نع  اوفقوتي  نأ 

، هرعشو رعاشلا  اذهب  عمسي  مل  مدقتملا  ملاعلا  نا  مغر  اذه ، لوقن  ابالغ  ايندلا  ذخؤت  نكلو   .. ينمتلاب بلاطملا  لين  امو  برعلا :
يف لظنل  انينامأ  ىلع  انيقباو  مهرعاش ، هلاق  امب  برعلا  فقوتي  مل  امنيب  لمعلا ، يف  هصالخاو  هملعو  هتايجيتارتسا  ىلع  دمتعاو 

، ةديدع تاهبج  ىلع  سفانت  كنا  لوقن  امدنع  مدقلا  ةرك  داحتا  حراصن  مدقلا  ةرك  داحتا  ىلا  ملاعلا . يف  يضايرلا  بكرلا  رخآ 
لثمت هتاذ  تقولا  يفو  تابختنملا  لثمت  ةئف  نم  رثكا  كانهف  نيبعاللا ، تتشت  اهنم  ملسي  مل  تتشت  اهباصا  تالوطبلا  هذهف 

، ىرخا تاقاقحتسا  هيلع  ةئفلا  هذه  بختنمو  ةئف 22، نم  هل  ريبك  دشح  مت  ايسآ  برغ  ةلوطب  يف  كراشملا  بختنملا  ةيدنألا .
الو اهتيدودحم ، يف  ةيقاب  بعالملا  نأل  نكلو  اهليحرت ، مت  تايرابم  نأل  سيل  طغضلا  تحت  نوكيس  نيفرتحملا  يرود  باياو 

جولث طوقسل  اهضرعتو  تايرابملل ، بعالملا  لابقتسا  نم  بعّصي  يرطم  لوطه  هيف  عقوتي  ام  اذهو  ءاتشلا ، لصف  يف  اننا  ىسنن 
سيلو عراوشلا  حتفل  حلصت  ، اهب ةكلمملا  زيزعت  مت  يتلا  جلثلا » تاحساكو  تافارجلا   » نا انريكذت  عم  ُالجؤم ،» لجؤملا   » لعجت
جورخلل ليبسلا  فيكف  ةيدنألاو ، تابختنملا  يديعص  ىلع  ةيجراخلا  تاقاقحتسالا  انلاب  نع  ّبيغي  اذه ال  نا  ىلع  بعالملا . حتفل 

مدقلا ةرك  داحتا  ةيبيدأت » » بساكملا .؟ نع  يندرألا  روهمجلا  هيف  لأسي  يذلا  تقولا  يف  رئاسخلا ، لقأب  تاهبجلا  هذه  نم 
ًالدج سكعي  وهو  مكحلا  يتأيل  ةريزجلاو ، يلصيفلا  ةارابم  ثادحأب  اهمكح  مدقلا  ةرك  داحتا  يف  ةيبيداتلا «  ةنجللا  تقطن  ًاريخأو  ..

اذاملف ةرظتنم ، تناك  تابوقع  يهو  ةنحانحلاو ، روطانلا  يلصيفلا  يبعال  تلاط  تابوقعلا  ينعي ؟ اذامف  ، ًاقباس ًالدج  فلخي 
تاميلعت يف  دنب  دوجو  مدع  تابوقعلا ، ذاختا  يف  ريخأتلا  هنع  فشك  ام  لوا  ذا  ةديدع ، ةلئسا  ةلمج  نم  رخآ  لاؤس  اذه  ترخأت ؟

هذهو ةعقاولا ، لمحت  يتلا  ةارابملا  يلت  يتلا  ةارابملا  ءدب  لبق  ةيبيدأتلا  ةنجلل  رارق  ذاختا  بوجو  هداوم  ىدحا  يف  دكؤي  داحتالا 
لكش ىلع  وهو  رخآلا  رمألا  ترركت . ام  اذا  يرودلا ، ريصمب  فصعت  امبر  تالاكشا  ثدحتس  اهنإف  الاو  ًالبقتسم ، اهيفالت  بجي  ةرغث 
ىلع فوقولل  ماكحلا  ةنجل  ىلا  داحتالا  ههجوي  نا  نكمي  ناك  لاؤس  وهو  ثدح ، امع  راسفتسالا  يف  داحتالا  رود  نيأ  ًاضيا : لاؤس 
دجوت هنا ال  ينعي  اذهو  مهنيعب ، نيبعال  نيدي  ريرقت  امهنع  ردصي  مل  ةارابملا  بقارمو  مكح  نا  ًاصوصخو  اهمدع ، نم  ةعقاولا  ةحص 

اهب ببست  ةعقاو  ثودح  ىلا  ريشت  تايرجملا  تناك  ةارابملا  طيرش  ىلا  عوجرلا  دعبو  اميف  كاذوأ ، بعاللا  اذه  نيدت  ةعقاو 
اميف ةعرسلا ، لمحم  ىلع  ةارابملا  تاعبت  ةيمهأ  ذخأت  مل  اهنأو  ريخأتلا ، بابسا  ةيبيدأتلا  ةنجللا  لّمحي  ناك  نم  كانه  نوبعال .

يرودلا نا  ىوس  هل  عفشي  مل  رخأتم ، تقو  وهو   ، تقولا رظتني  ناك  داحتالا  اميف  بئاغلا ، مكح  يف  اهنأكو  ماكحلا  ةنجل  تدب 
بختنملل ينفلا  ريدملا  ناك  اذا  حجان  ينطو  بردم  عورشم  تابايذ  مالسا  ةرجلا .» ملست  ةرم  لك  يف  سيل   » نكلو فقوتم ،

، ايسآ برغ  ةلوطب  يف  كراشملا  بختنملا  فوفصل  مهمضل  ًاماع  ةئف 22 بختنم  نم  نيبعال  بحس 6  دق  نسح  ماسح  ينطولا 
اولعت تراص  ًاتاوصا  نا  ىتح  لوألا ، بختنملا  ىلا  لاقتنالا  صرف  ززع  يذلا  تابايذ  مالسا  عدبملا  ينطولا  بردملل  لجسي  اذهف 

تاقاقحتسا ىلع  نولبقم  تابايذ  مالسا  ةذمالت  نأ  حيحص  بختنم 22 . ناك  هذه  ةلوطبلا  يف  كراشملا  بختنملا  نا  ول  ىنمتتو 
ىلا ةيدنالا  نم  هقيرط  قش  يذلا  تابايذ  نأ  لوقلا  نكمي  نكلو  رهشلا ، اذه  ناُمع  اهفيضتست  يتلا  ايسآ  تايئاهنب  لثمتت  ةمهم 

عم هلماعت  نسُح  وا  هتاداهتجاب  ءاوس  نيزيمملا  نيبردملا  دادع  يف  ًابردم  هسفن  ضرفي  نا  عاطتسا  ةقحالتم  تاحاجنب  بختنملا 
ةياعرلا نم  ديزملا  ىقلت  نا  اهنم ، ةباشلاو  ةيندرالا  تابختنملا  لكو  بختنملا  اذهل  ىنمتن  بختنملا . جئاتنب  تجوتف  نيبعاللا 

يف اهزاجتنو  ملاعلا ، سأك  تاقاقحتسا  يف  ينطولا  بختنملا  اهلصو  يتلا  ةبتعلا »  » ىلا لصن  انلعل  اهل ، يلبقتسملا  طيطختلاو 
نييوتسملا ىلع  ةريبك  ةيمها  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  بستكي  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمداقلا . ةرملا 

«، ةضايرلا ملاع   » نأكو ىتح  بوصو ، بدح  لك  نم  نوتأي  نويملاع  موجنو  نوبردمو  ءاربخ  هرضحي  وهف   ، يملاعلاو يبرعلا 
ةيناسنالا تالاحلا  يف  امهرودو  ةضايرلاب  ةفاقثلا  عمجي  وهف  رمتؤملا ، اذهل  ةليبن  ًافادها  كانه  نا  حيحص  ةرامالا . هذه  يف  دجاوت 

، نرمتؤملا تايلاعف  ةشاشلا  ربع  عباتي  يبرعلا  دهاشملاو  نكلو  ةصاخلا ، تاجايتحالا  يوذ  ىلا  ةتفل  ناجرهملا  يف  نوكت  امدنع 
يريبيرو يفاشتو  ودلانور  روضح  نا  ملاعلا !؟  سأك  ىلا  مهدالب  تابختنم  اولقن  نيذلا  برعلا  موجنلا  نيأ  لءاستي  ناك  هنأف 

ملاعلا سأك  يف  تكراش  يتلا  ةيبرعلا  لودلا  نم  موجن  ةوعد  عم  ضراعتي  ال  مهتيمها ، ىلعو  ملاعلا  ةرك  ريهاشم  نم  مهريغو 
يننا وأ  تهجو ، تاوعدلا  تناك  اذا  الا  ةلبقملا 2014 ، سأكلل  لهأتملا  يرئازجلا  بختنملا  موجن  نمو  ةيضاملا  دوقعلا  دادتما  ىلع 

ينفلا ريدملل  لجسي  ملكتيو  رضحي  امدنع  بوقعي  مساج  تيوكلا  مجن  صاخشألا . » ىمع   » نم يناعا  يصخشلا  ديعصلا  ىلع 
ةلوطب يف  هتكراشم  ليبق  هدالب  بختنم  بيردت  روضحل  بوقعي  مساج  قبسألا  مجنلا  وعدي  وهو  ارييف  نافروج  يتيوكلا  بختنملل 

يعدتسي ًارمأ ال  ضعبلا  رظن  يف  ودبت  يتلا  ةوعدلا  هذه  لثم  حئاصنلا . ضعب  ةباش  هوجول  ةريبك  ةربخ  نم  مدقيو  ايسآ ، برغ 
ةيويسآلاو ةيبرعلا  دعصلا  ىلع  تازاجنا  ةيتيوكلا  ةركلل  اومدق  موجنل  ارييف  رظن  دُعب  لمحت  ةميرك  ةوعد  يه  هدنع ، فقوتلا 

نم يقالخألاو  ينفلا  نزولا  اذهبو  بعرملا » « بقل هيلع  قلطي  ناك  مجنل  املو  ملاعلا 1982  سأك  هب  اولصو  زاجعاو  ةيلودلاو ،
رظتنت ريهامجلاو  ةمداقلا  تالوطبلا  يف  ةيتيوكلا  ةركلا  ليثمت  فرشب  نوظحت  متنا  بعرملا : »  » لاق بابشلا . سوفن  يف  ريثأت 

نيعباتملل اهزيمتو  ةيتيوكلا  ةركلل  ةيقيقحلا  ةروصلا  ءاطعاو  يبهذلا  رصعلا  ىلا  لوصولاو  تاراصتنإلل  ًاددجم  ةدوعلل  ريثكلا  مكنم 
لتاقت وا  عارص  يأ  اننيب  ثدحي  ملو  ينطولا  بختنملا  نمض  دجاوتلا  نامضلو  فيرشلا  سفانتلل  ىعسن  نيباحتم  ةوخا  انك  دقل  . 

اوعراصتت نا  مكنم  بولطملاو  نيبعاللا ، نيب  ًارثأت  كانه  نأكو  ةيلحملا  تاقباسملا  لالخ  اذه  انموي  يف  ثدحي  امك  بعلملا  يف 
هذهب ةيرطقلا .) ةيارلا  ةحارلاو ( لكألا  يف  طابضنالاو  يرادالا  زاهجلاو  ينفلا  زاهجلا  تاميلعتب  مازتلالا  لالخ  نم  لضفألل 
قارعلا مدقت  اهموي  دادغب ،  يف  بعشلا  بعلم  ىلع  يتيوكلاو  يقارعلا  نيبختنملا  عمج  ءاقل  لالخ  ةعقاو  ينرضحت  ةبسانملا 

لبق هنا  الا   ، بوقعي مساج  اهذفن  ءازج  ةبرض  نم  فادهالا  دحا  ءاجو  ةجيتنلا 3/2  تيوكلا  بلق  يناثلا  طوشلا  يفو  ، نيفدهب
مجنلا باصعأب  بعالتلا  دصقب  ةددعتم  عضاوم  يف  ةركلا  عضيل  يدومح  دعر  قالمعلا  يقارعلا  سراحلا  هيلا  مدقت  اهذيفنت ،

سراحلا ّلبقو  بهذ  مث  فدهلا ، لجسي  نا  لبق  هنذا ، يف  سمهو  هفرصت  ىلع  يدومح  كرت  نا  الا  ريخألا  نم  ناك  امف  يتيوكلا ،
امنيا كسفن ، بعتت  هل ال  تلق   » يدومحل مساج  اهب  سمه  يتلا  ةرابعلاب  ةيتيوكلا  فحصلا  تجرخ  يلاتلا  مويلا  يف  يقارعلا .

«. اهنم لجسأس  ةركلا  تعضو 
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ةيبلاغلا بايغ  ءارو  يعولا  صقن  نأ  يضايرلا ، يبد  سلجم  ريوطتلاو ب فارتحالا  ةنجل  وضع  بارغ ، رطم  دمحم  راشأ 
ريثكلا مهل  فيضت  نأ  اهنأش  نم  هيف  متت  يتلا  تاشاقنلاو  حرطلا  نأ  ًادكؤم  رمتؤملا ، تايلاعف  روضح  نع  ةيدنألا  يبعالل  ىمظعلا 

نييملاعلا موجنلا  نم  ةبخن  ًايونس  بلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  مضي  : » بارغ رطم  دمحم  لاقو  ديعبلا . ىدملا  ىلع 
نم ةدافتسالل  ةيدنألا  وبعال  رضحي  نأ  ىنمتن  انكو  تاسسؤملاو ، دارفألا  مهت  يتلا  رواحملا  عونت  بناج  ىلإ  ةيضايرلا  تادايقلاو 

ةلود ضرأ  ىلع  ماقت  يتلا  ثادحألا  نم  عونلا  اذهل  ةيملاعلا  ءاوجألا  شيع  بناج  ىلإ  اهضرع ، متي  يتلا  براجتلاو  تاشاقنلا 
نأ لمأنو  فارتحالا ، رصع  لوخد  عم  ةمهم  ةيلاقتنا  ةرتفب  ةيتارامإلا  مدقلا  ةرك  رمت  : » فاضأو ةدحتملا .» ةيبرعلا  تارامإلا 

بصعلا نيبعاللا  ًاصوصخو  نييرادإلاو  نيبردملل  ديعبلا  ىدملا  ىلع  تاحاجنلا  لصاوتت  نأو  ةبعللا  ناكرأ  ةفاك  ريوطتلا  لمشي 
«. ةموظنملا هذه  يف  يساسألا 
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ىلع ثادحألا  مھأ  نم  تاب  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  يلاطيإلا ، نالیم  يدانل  يذیفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتریبموأ  فشك 
يبدل روضحلا  ىلع  اھنم  اصرح  اھدیعاوم  طبضتو  اھرومأ  بترت  تتاب  يتلا  ةیبوروألا  ةیضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألا  ةدنجأ 

. ةیملاعلا ةدعصألا  ةفاك  ىلع  لمعلا  ريوطتب  مھاستو  ًايونس  هیف  متت  يتلا  تاشاقنلاو  تایصوتلل  ًارظن  رمتؤملا ، روضحو  ةعباتمل 
اھدیعاوم طبض  ىلع  ابوروأ  موجنو  تادایق  هیف  صرحت  يذلا  تقولا  يف  نییلحملا  نیبعاللا  بایغ  نم  برغتسا  : » ينيدناج لاقو 
قيرف عم  تدجاوت  امك  ةرم  نم  رثكأ  رمتؤملا  ترضح  نأ  يل  قبس  دقل  يبدب  دجاوتلاب  دیعس  انا  ماع  لكشب  رمتؤملا ، روضحل 

ةحيرشلا نأ  دجأ  : » فاضأو ةرملا .» هذھ  ثدحتمك  يتكراشمل  رخفلاب  رعشاو  ةبالخلا ، ةنيدملا  هذھل  هترايز  لالخ  نالیم 
بابشلاو يبملوألا  بختنملا  وبعال  مھو  اماع ، ىلإ 23  نس 17  نم  نیبعاللا  نوكت  نأ  بجي  رمتؤملا  يف  ةفدھتسملا 

ءالؤھ ىلع  زیكرتلا  بجي  اذل  فارتحالا  رصع  يف  دھعلا  ةثيدح  دعت  تارامإلا  نأ  اصوصخ  لوألا ، قيرفلل  ددجلا  نودعاصلاو 
رامثتسالا لوح  ةسلج  يف  تكراش  : » الئاق عباتو  ليوطلا .» ىدملا  ىلع  ةبعلل  لبقتسملا  ساسأ  نولكشي  نيذلا  بابشلا  نیبعاللا 

يف ىتح  وأ  ةیلحملا  ءاوس  ةيدنألا  ةفاك  هنم  دیفتست  نأ  نكمي  بناجلا  اذھ  يف  ةيدنألا  ةاناعم  لوح  هحرط  مت  امو  ةيدنألا ، يف 
اھريوطت متي  ةیفارتحالا ال  ةفاقثلا  نأ  ينيدناج  حضوأو  اضيأ .» كانھ  اھمیمعت  نكمي  رمتؤملا  تایصوتو  جئاتن  نأ  اصوصخ  ابوروأ ،

، نیتنجرألاو ليزاربلاك  ةینیتاللا  لودلا  يف  : » لاقو يلاطيإلا ، يرودلاب  مھلشفب  ببستي  امم  برعلا  نیبعاللا  ىدل  بسانم  لكشب 
بایغ لكشي  امیف  اھعم ، ملقأتلاو  ةفلتخم  تايرودب  بعللا  لبقت  ةیفیكو  فارتحالل  مھتئیھتو  رغصلا  ذنم  نیبعاللا  دادعإ  متي 
، كلذ ىلع  لاثم  ةمھملا  تاسلجلا  هذھ  نع  نیبعاللا  بایغ  : » فاضأو برعلا .» نیبعاللا  مامأ  ًاقئاع  ةیفارتحالا  ةفاقثلا 

نوبعاللا اھرضحي  نأ  بجي  ناك  ةیناجم  ًاسورد  اومدق  دقل  اھنم ، ةدافتسالا  بجي  ناك  ةيورك  سرادم  يفاشتو  ودلانور  وناتیسيرك 
«. طقف نویمالعالاو  نوبجعملا  سیلو 
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ةنجللاو يضايرلا  يبد  سلجم  ىلإ  ةئنھتلاب  روت » يبد   » ةیئاوھلا تاجاردلل  يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ایلعلا  ةنجللا  تمدقت 
امومع يضايرلا  عاطقلل  اھمدق  يتلا  ةفاضالاو  رمتؤملا  هققح  يذلا  ریبكلا  حاجنلل  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا 
براح دیعس  ةسائرب  فاوطلل  ةمظنملا  ایلعلا  ةنجللا  هتدقع  يذلا  يرودلا  عامتجالا  لالخ  كلذ  ءاج  صاخ . وحن  ىلع  مدقلا  ةركو 
قرطلا ةئیھت  يف  هزاجنا  مت  ام  ةشقانم  عامتجالا  يف  متو  ةمظنملا ، ةنجللا  سیئر  يضايرلا  يبد  سلجمل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع 

رورم نامض  لجأ  نم  تابطملا  ةيوست  قيرطلا و  ةلاحب  قلعتي  امیف  ءاوس  عبرألا  فاوطلا  لحارم  لالخ  نوجاردلا  اھب  رمیس  يتلا 
ةیناك ـ سلا تاعمجتلاو  قطانملا  يف  عيراشملا  باحصأو  نی  ـ میقملا عم  ل  ــ صاوتلا كلذكو  ةنكمم ، ةعرس  ىصقأب  نیقباستملا 

. يس رأ . ةكرش  نع  نولثمم  عامتجالا  رضح  هع . ــ مھلعافت م نامضو  ثدحلل  مھتئیھت  ل  ــ جأ نم  فاوطلا  لحارم  اھب  رمت  يتلا 
ةیئاوھلا تاجاردلا  تاقابس  میظنت  لاجم  يف  ةریبكلا  اھتربخل  ارظن  فاوطلا  میظنتل  ينقتلا  معدلا  مدقت  يتلا  ةیلاطيالا  سا 

ملاع يف  ةعساولا  اھتاقالعو  يدرابمول ، فاوطو  ایلاتيا « يد  وریج   » يلودلا ایلاطيا  فاوط  میظنتب  موقت  ثیح  ةیملاعلا ،
ءاطعا متو  نيزئافلا ، جيوتتو  فاوطلا  حاتتفا  لفحب  صاخلا  روصتلا  ىلع  عالطالا  اضيأ  عامتجالا  يف  متو  ةیئاوھلا . تاجاردلا 

ءيش لك  نوكي  نأو  ذیفنتلاو ، میمصتلا  يف  زیمتلاو  ةدوجلا  ةاعارم  عم  ذیفنتلا  يف  لمعلا  ءدبب  هیجوتلاو  اھب  ةصاخلا  تاھیجوتلا 
. ةیئاوھلا تاجاردلا  ملاع  يفو  ةلودلا  يف  ةیضايرلا  ةدنجألل  ةزیممو  ةمھم  ةفاضا  فاوطلا  نم  لعجي  امم  ثدحلا  ىوتسمب 

28/608



Date: 01/01/2014
Title: ازاجنا رثكالا  بردملا  الويدراوج 
Publication: Al Arab Al Yawm ( )
Page Number: 12 (Main)
Circulation: 65000
AVE: $1,156.20
Keywords: Dubai International Sports Conference

29/608



Date: 01/01/2014
Title: حاتتفالا لفح  شقانت  ةيئاوهلا  تاجاردلل  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ةنجللا 
Publication: Al Wahda ( )
Page Number: 18 (Main)
Circulation: 30000
AVE: $1,084.95
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference, Dubai Tour

30/608



يضايرلا يبد  سلجم  ىلإ  ةئنهتلاب  روت » يبد   » ةيئاوهلا تاجاردلل  يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ايلعلا  ةنجللا  تمدقت 
عاطقلل اهمدق  يتلا  ةفاضالاو  رمتؤملا  هققح  يذلا  ريبكلا  حاجنلل  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللاو 

فاوطلل ةمظنملا  ايلعلا  ةنجللا  هتدقع  يذلا  يرودلا  عامتجالا  لالخ  كلذ  ءاج  صاخ . وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  يضايرلا 
ام ةشقانم  عامتجالا  يف  متو  ةمظنملا ، ةنجللا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  براح  ديعس  ةسائرب 

ةيوست قيرطلا و  ةلاحب  قلعتي  اميف  ءاوس  عبرألا  فاوطلا  لحارم  لالخ  نوجاردلا  اهب  رميس  يتلا  قرطلا  ةئيهت  يف  هزاجنا  مت 
يف عيراشملا  باحصأو  ني  ـ ميقملا عم  ل  ــ صاوتلا كلذكو  ةنكمم ، ةعرس  ىصقأب  نيقباستملا  رورم  نامض  لجأ  نم  تابطملا 

عامتجالا رضح  هع . ــ مهلعافت م نامضو  ثدحلل  مهتئيهت  ل  ــ جأ نم  فاوطلا  لحارم  اهب  رمت  يتلا  ةيناك  ـ سلا تاعمجتلاو  قطانملا 
ميظنت لاجم  يف  ةريبكلا  اهتربخل  ارظن  فاوطلا  ميظنتل  ينقتلا  معدلا  مدقت  يتلا  ةيلاطيالا  سا  يس . رأ . ةكرش  نع  نولثمم 

اهتاقالعو يدرابمول ، فاوطو  ايلاتيا « يد  وريج   » يلودلا ايلاطيا  فاوط  ميظنتب  موقت  ثيح  ةيملاعلا ، ةيئاوهلا  تاجاردلا  تاقابس 
، نيزئافلا جيوتتو  فاوطلا  حاتتفا  لفحب  صاخلا  روصتلا  ىلع  عالطالا  اضيأ  عامتجالا  يف  متو  ةيئاوهلا . تاجاردلا  ملاع  يف  ةعساولا 

نوكي نأو  ذيفنتلاو ، ميمصتلا  يف  زيمتلاو  ةدوجلا  ةاعارم  عم  ذيفنتلا  يف  لمعلا  ءدبب  هيجوتلاو  اهب  ةصاخلا  تاهيجوتلا  ءاطعا  متو 
تاجاردلا ملاع  يفو  ةلودلا  يف  ةيضايرلا  ةدنجألل  ةزيممو  ةمهم  ةفاضا  فاوطلا  نم  لعجي  امم  ثدحلا  ىوتسمب  ءيش  لك 

. ةيئاوهلا

31/608



Date: 01/01/2014
Title: حاتتفالا لفح  تابيترت  شقانت  ةيئاوهلا  تاجاردلل  يبد  فاوط  ةيميظنت 
Publication: Al Khaleej ( )
Page Number: 8 (Sport)
Circulation: 90000
AVE: $3,176.24
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference, Dubai Tour

32/608



يضايرلا يبد  سلجم  ىلإ  ةئنهتلاب  روت " يبد   " ةيئاوهلا تاجاردلل  يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ايلعلا  ةنجللا  تمدقت 
عاطقلل اهمدق  يتلا  ةفاضإلاو  رمتؤملا  هققح  يذلا  ريبكلا  حاجنلل  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللاو 

اذه ميظنتل  تلذب  يتلا  ةريبكلا  دوهجلاب  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ةنجللا  تداشأو  صاخ .  وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  يضايرلا 
رمتؤملل ريبكلا  روضحلاب  كلذكو  اهيف ، نيثدحتملاو  تاسلجلا  رواحمو  رمتؤملا  راعش  رايتخاب  كلذكو  ريبكلا  يضايرلا  ثدحلا 

دقع يذلاو  فاوطلل  ةمظنملا  ايلعلا  ةنجللا  هتدقع  يذلا  يرودلا  عامتجالا  لالخ  كلذ  ءاج  هعم .  زيمملا  يمالعإلا  لعافتلاو 
وضع داوج  فسوي  روضحو  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  براح  ديعس  ةسائرب 

ةنجللا ءاضعأو  فاوطلا ، ريدم  زيرح  نب  رملا  زيرحو  ةمظنملا ، ةنجللا  سيئر  بئان  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا 
ةلودلا يف  هعون  نم  لوألا  نوكيسو  لبقملا  طابش  / رياربف ىتحو 8  نم 5  ةرتفلا  لالخ  هميظنت  متيس  يذلا  فاوطلل  ةمظنملا 

لحارم لالخ  نوجاردلا  اهب  رميس  يتلا  قرطلا  ةئيهت  يف  هزاجنإ  مت  ام  ةشقانم  عامتجالا  يف  متو  ايسآ .  ةراق  يف  ًافينصت  ىلعألاو 
، ةنكمم ةعرس  ىصقأب  نيقباستملا  رورم  نامض  لجأ  نم  تابطملا  ةيوستو  قيرطلا  ةلاحب  قلعتي  اميف  ءاوس  عبرألا  فاوطلا 

لجأ نم  فاوطلا  لحارم  اهب  رمت  يتلا  ةيناكسلا  تاعمجتلاو  قطانملا  يف  عيراشملا  باحصأو  نيميقملا  عم  لصاوتلا  كلذكو 
جيوتتو فاوطلا  حاتتفا  لفحب  صاخلا  روصتلا  ىلع  عالطالا  ًاضيأ  عامتجالا  يف  متو  هعم .  مهلعافت  نامضو  ثدحلل  مهتئيهت 

، ذيفنتلاو ميمصتلا  يف  زيمتلاو  ةدوجلا  ةاعارم  عم  ذيفنتلا  يف  لمعلا  ءدبب  هيجوتلاو  اهب  ةصاخلا  تاهيجوتلا  ءاطعإ  متو  نيزئافلا ،
ملاع يفو  ةلودلا  يف  ةيضايرلا  ةدنجألل  ةزيممو  ةمهم  ةفاضإ  فاوطلا  نم  لعجي  امم  ثدحلا  ىوتسمب  ءيش  لك  نوكي  نأو 

 . ةيئاوهلا تاجاردلا 
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اهرخآ ناك  ماع 2013  يف  ةيدرفلا  زئاوجلا  هدصح  ينابسإلا  ديردم  لاير  يدان  ةنوقيأ  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  لصاو 
يف ةزئاجلاب  جوتملا  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  ثوغربلا  لح  اميف  يريبير  كنارف  يسنرفلا  ىلع  ًاقوفتم  ابوروأل » ًاكلم   » هبيصنت

نم ًاتوص  ةيلاغتربلا 63  ةركلا  مجن  لانو  ةينايوغوروألا . سييابلا »  » ةفيحص هترجأ  عالطتسال  ًاقفو  ًاثلاث  ةيضاملا  ةعبرألا  ماوعألا 
ونايتسيرك نأ  ينعي  ام  وهو  ةينايوغوروألا  سييابلا »  » ةفيحص عالطتسا  يف  نيكراشملا  نييفاحصلا  ةليصح  مه  لصأ 120 

يف هيسفانم  يقاب  نع  زراب  لكشب  قوفتي  يديردملا  يغنريملا  مجن  نأ  ةحضاو  ةراشإ  يف  تاوصألا  فصن  نم  رثكأ  دصح  ودلانور 
ءاج اميف  ةطقن  ىلع 24  هلوصحب  عالطتسالا  يف  ًايناث  يناملألا  خينويم  نرياب  حانج  يريبير  كنارف  يسنرفلا  لحو  ماع 2013 .

ةفيحص ةزئاج  يتأتو  طقف . ًاتوص  عقاوب 15  ةثلاثلا  ةبترملا  يف  ينابسإلا  ةنولشرب  مجاهم  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  ثوغربلا 
بعال لضفأ  ةزئاج  اهزربأ  ناك  ودلانور  ونايتسيرك  اهيلع  لصح  يتلا  ةيدرفلا  زئاوجلا  نم  ةليوط  ةلسلسل  ًاجيوتت  سييابلا » »

ةفيحصل ًاقفو  ةيضايرلا » ماعلا  ةيصخش   » ةزئاجب اريدام » خوراص   » جوت امك  ّنيتيزيلجنإلا . و«2-4-4 » ركوس » دلروو   » يتفيحصل
ي ـــ لودلا ي  ـــ ضايرلا يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  شماه  ىلع  ركوس » لبولغ  ةزئاج «  هحنم  نع  ًالضف  ةيلاغتربلا  الوبأ » »

ماعل ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  زوفلا  يف  ودلانور  صرف  ديازت  ىلع  يوركلا  نأشلاب  نومتهمو  نوبقارم  عمجيو  ن . ـــ ماثلا
نم رشع  ثلاثلا  يف  ةيرسيوسلا  خيرويز  ةنيدم  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقيس  يذلا  يونسلا  لفحلا  يف   2013

بلغأ يف  ةارابملا » لجر   » بقل ةرادجب  قحتساو  يدرفلا  ديعصلا  ىلع  ًايلاثم  ًاماع  ودلانور  ونايتسيرك  مدقو  لبقملا . رياني 
ينابسإلا - يليزاربلا مجاهملا  نع  دحاو  فده  قرافب  دعتبي  ذإ  يراقلاو  يلحملا  نييوتسملا  ىلع  مسوملا  اذه  ديردم  لاير  تايرابم 

ىلع ودلانور  عبرتي  امك  ديردم . وكتيلتأ  بردم  ينويميس  وغييد  ينيتنجرألا  بردملا  ةبيتك  عم  ةلهذم  ةروصب  قلأتملا  اتسوك  وغييد 
تاعومجملا رود  يف  تايرابم  يف 5  اهلجس  فادهأ  ديصرب 9  ةيلاحلا  ةخسنلا  يف  ابوروأ  لاطبأ  يرود  ةقباسم  يفاده  شرع 

عم دعوملا  يف  ودلانور  ناك  امكو  ًافده . ديصرب 14  ةيضاملا  ةخسنلا  يف  ةيبوروألا  ةريمألل  ًافاده  هجيوتت  ىلإ  ةراشإلا  عم  طقف 
يف ملاعلا  سأك  تايئاهن  ىلإ  لهؤملا  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  ةقراخ  ةيفيدهت  تاردق  نع  ودلانور  نابأ  ديردم ، لاير 
ةنوبشل ةمصاعلا  يف  باهذلا  ةارابم  يف  شتيفوميهاربإ  ناتالز  ناطلسلا  قافر  ىلع  راصتنالا  فده  هليجستب  ليزاربلا 2014 

زجحو بايإلا  يف  ٍناث  زوفل  ابوروأ » ليزارب   » دوقيل ملوهكوتس  ةيديوسلا  ةمصاعلا  يف  كيرتاه » «ـ زرابلا ب هقلأت  دواعي  نأ  لبق 
. ليزاربلا لايدنوم  ىلإ  ةركذت 
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يف هتكراشم  لالخ  ةيتارامإلا  ديلاقتلاو  تاداعلاب  بجعأ  ىناملألا  خينويم  نرياب  بعال  ىريبير  كنارف  ىسنرفلا  مجنلا  نأ  ودبي 
ماع 2013، ابوروأ  يف  بعال  لضفأ  رهظو  دحألا . هلامعأ  متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف 

كراشي وهو  ماعل 2013 ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ودلانور  ونايتسيركو  يسيم  لينويل  سفاني  يذلاو 
كلذو تارامإلا ، ةلود  يف  ةريهشلا  تاصقرلا  دحأ  ربتعت  يتلا  هلويلا »  » ةصقر ىدأو  ةيتارامإلا  ةيثارتلا  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  يف 

نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  ركذي  حرفلاو . جاهتبالا  نم  دهاشم  طسو  نيقاعملل ، دشار  زكرمل  هترايز  لالخ 
مدقلا ةرك   » راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  يضاملا  تبسلا  قلطنا  يذلا 
زيدنانره يفاشت  ينابسإلاو  ودلانور  يلاغتربلا  يريبي ، ىلإ  ةفاضإلاب  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقت  ثيح  لبقتسملل ،» نيكمتلاو 

. ملاعلا يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  ىلإ  ةفاضإ  ةنولشرب ، دئاق 
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ةحضاو تناك  ةرھاظ  نع  يضاملا ، دحألا  ءاسم  راتسلا  هنع  لدسأ  يذلا  نماثلا  فارتحالل  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  فشك 
تاءاقلو تاسلجلا ، روضح  نع  يرودلا  ةيدنأ  لك  يف  انیبعال  بایغ  يھو  نیموي ، رادم  ىلع  تمیقأ  يتلا  رمتؤملا  تاسلج  لالخ 

يف ةصاخ  نیبعالل ، ةبسنلاب  فارتحالل  ةياوھلا  نم  لوحتلا  يف  مھألا  دعت  يتلا  ةلحرملا  يھو  مھتاربخ ، نم  ةدافتسالل  موجنلا 
عامتسالل ةصرفلا  مھحنمو  انیبعالل ، بھذ  نم  قبط  ىلع  ةصرف  ميدقتب  رمتؤملا  لالخ  نم  يضايرلا  يبد  سلجم  هب  ماق  ام  لظ 

نأ ىلإ  ةفاضإلاب  رمتؤملا ، اورثأ  نيذلا  موجنلا  نم  اھریغو  يفاشتو  يریبيرو  ودلانور  ونایتسيرك  ةیعون  نم  موجنلا  ءالؤھ  ىلإ 
ىلع ةریبك  ةلقن  ثدحأ  هنأ  مغرو  ملاعلا  ىوتسم  ىلع  نيزرابلا  موجنلا  نم  ديدعلا  بلج  ةقباسلا  هتارود  رادم  ىلع  رمتؤملا 

مل يذلا  بعاللا  يھ  ةلضعملا  نأ  الإ  فارتحالا ، ىلإ  ةياوھلا  نم  لوحتلا  يف  ریبك  لكشب  دعاسو  ةیتارامإلا ، مدقلا  ةرك  ىوتسم 
مھنأ يھو  ةياغلل ، ةمھم  ةقیقح  نع  فشك  رمتؤملا  نع  انیبعال  بایغ  تاونس . رادم 8  ىلع  تاسلجلا  هذھ  لك  نم  دفتسي 

قیبطت وھو  لباقملا ، اومدقي  نأ  نود  قوقحو ، لاومأو  دوقع  مھل  ةبسنلاب  لاز  ام  فارتحالا  نأو  ةیفارتحالا ، ةفاقثلل  نودقتفي 
نأ الإ  رمتؤملا ، ةقورأ  يف  اورھظ  نیبعاللا  ضعب  نأ  مغرو  ًایفاقث . ًاضيأو  ایندبو  اینف  مھسفنأ  ريوطت  لالخ  نم  يلعفلا  فارتحالا 
يف كراش  يذلاو  ينطولا ، بختنملاو  نیعلا  بعال  نمحرلادبع  رمع  مھزربأو  دیلا  عباصأ  زواجتي  ملو  ءایحتسا ، ىلع  ناك  ددعلا 
ًاضيأ رھظ  امنیب  لوألا ، مویلا  يف  سلجو  ودلانور ، ىلإ  روھز  ةقاب  مدقو  لوألا ، مویلا  يف  رضحو  رمتؤملا ، نع  يلیجستلا  ملیفلا 

وأ نیكراشملا  بناجألا  نم  روضحلا  نیب  ةعاسلا  ثيدح  حضاولا  بایغلا  اذھ  ناك  بختنملاو . ةدحولا  بعال  يلامكلا  نادمح 
ةقیقحلاو نیبعاللا ، وأ  يرادإلا  بناجلا  ىلع  ءاوس  روضحلل ، ةلودلا  ةيدنأ  لك  ىلإ  ةوعدلا  تھجو  يتلا  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا 
لودج عضو  متي  نأ  اھدونب  مھأ  نم  تناكو  رمتؤملا ، لبق  نیفرتحملا  يرود  ةنجل  عم  ةیقافتا  مربأ  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ 

ةنجل تباجتسا  لعفلابو  ماع ، لك  تیقوتلا  اذھ  يف  يبد  سلجم  هعضو  يذلاو  رمتؤملا ، تیقوت  نع  ًادیعب  يرودلا  يف  تايرابملا 
نیبعاللا مامأ  قيرطلا  حتف  لجأ  نم  مویب  رمتؤملا  لبق  يبرعلا  جیلخلا  يرودل  رشع  ةیناثلا  ةلوجلا  ةياھن  تناكو  نیفرتحملا  يرود 

ًارفص تناك  ةياھنلا  يف  ةلصحملا  نأ  الإ  نییساسألا ، نیبعالل  ةحار  نوكي  ام  ًامئاد  ةارابم  لكل  يلاتلا  مویلا  نأ  ةصاخ  روضحلل ،
روضحل نیبعاللا  بلجل  ةيدنألا ، هب  موقت  يذلا  رودلا  وھ  ام  هسفن ، حرطي  يذلا  لاؤسلا  انیبعالل . ةيوركلا  ةفاقثلا  بایغ  تفشكو 

www.alittihad.ae/print.php? 1/1/14 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  بعاللا :: جاتحي  لھو  تارمتؤملا ، هذھ  لثم 
هذھ لثم  ةیمھأب  هیفرعتل  هيدان  لخاد  لمع  شرو  ىلإ  جاتحي  هنأ  مأ  روضحلل  يرابجإ  رارق  ىلإ   id=92&y=2014 2/2

اذھ نع  انیبعال  بایغ  يف  ببسلا  وھ  ام  فرعأ  ال  : » لاقو ينطولا ، انبختنم  بردم  يلع  يدھم  حرط  لاؤسلا  سفن  تارمتؤملا .
امبرو لاؤسلا ، اذھ  مھیلإ  هجون  نأ  دبالو  مھيدل  لاؤسلا  ىلع  ةباجإلاو  نییملاعلا  موجنلا  ةربخ  نم  ةدافتسالاو  يملاعلا  رمتؤملا 

ةیئاسمو ةیحابص  تابيردت  كانھو  فقوت  نود  نم  رمتسم  يرودلا  نأ  ةصاخ  بعاللا ، اھب  طبتري  ةریثك  فورظ  كانھ  نوكت 
دشتحت يتلا  ةیملاعلا  تارمتؤملا  هذھ  لثم  يف  نینطاوملا  نیبعاللا  روضح  ىنمتأ  ماع  لكشبو  تايرابملل ، دعتست  ةيدنألاو 

ىلإ ةفاضإلاب  بعالملا ، يف  خيرات  مھل  موجن  نم  اوملعتيو  ةربخلا  اوبستكي  نأ  مھمامأ  ةصرف  اھنأل  ةلبقملا ، ماوعألا  يف  موجنلاب 
ضرعل اوءاج  مھنأل  مھب ، ءاقتلالا  لھسلا  نمو  يبد  ىلإ  موجنلا  ءالؤھب  يتأي  نأ  يف  ةریبك  ةربخ  مھل  مدق  يبد  سلجم  نأ 

يف ةركلاب  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يلامكلا ، دمحم  ىمرو  اھنم .» ةدافتسالل  ةیتارامإلا  ةركلا  ىلع  مھتاربخو  مھتامدخ 
فارتحالا قيرط  ىلع  ًاریبك  ًاطوش  انعطق  دقو  ةلیلو  موي  نیب  سیلو  ًایجيردت  يتأي  رمألا  اذھ  نإ  لاقو  فارتحالا ،» ةفاقث   » بعلم

تايدحتلاو لیحتسملا  هجاون  نحنو  فارتحالل  ةياوھلا  نم  لوحتلل  ماع  ةئام  ىلإ  تجاتحا  مدقلا  ةرك  تعرتخا  يتلا  ارتلجنا  يفو 
. ةیفارتحالا ةیلمعلا  يف  ةیساسألا  رواحملا  نمض  بعاللا  ةفاقثو  نيرخآلا ، براجت  لقن  لالخ  نم  عيرسلا  لوحتلا  لجأ  نم 

نآلا نع  فلتخي  ناك  تاونس  نم 5  بعاللا  نأل  كلذ  دكؤي  ينمزلا  قرافلاو  فارتحالا ، ةفاقث  لبقت  يف  أدب  بعاللا  نإ  فاضأو :
ريوطت يف  ریبك  رودب  موقت  ةیضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  مازتلالاو ، تايرابملاو  تابيردتلا  يف  طابضنالا  يف  لخد  امدعب 

لب بعاللا  ىلع  قبطني  طقف  سیل  ريوطتلاو  ثادحألا ، ةفاضتساو  تارمتؤملاو  تارودلاو  لمعلا  شرو  لالخ  نم  فارتحالا 
، براح دیعس  لاقو  تارمتؤملا . هذھ  لثم  روضح  ىلع  مھثحو  نیبعاللا  عیجشت  ىلإ  ةجاحب  نحن  عبطلابو  اضيأ  بردملاو  يرادإلا 

نیینعملا بایغ  نإ  ةیئاوھلا : تاجاردلل  يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يضايرلا  يبد  سلجمل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع 
ىلع ناك  طیسبلا  روضحلاو  ةيدنألا  يف  مدقلا  ةرك  تاكرشو  نیيرادإلاو ، نیبردملاو  نیبعاللا  ةحيرش  انھ  دصقأو  فسؤم  رمألاب ،

ىلإ انلصوو  لبق  يذ  نع  فارتحالا  هاجتا  يف  نآلا  ریغت  عضولاو  ةلیلق  ةبسنب  نكلو  نیبعاللا  نم  ددع  تدھاش  دقو  ءایحتسا ،
براجت لالخ  نم  يفارتحالا ، مھركف  ةیمنت  لجأ  نم  روضحلاب  نیبعاللا  براح  بلاطو  ءالؤھ . ةربخ  لقن  ىلإ  اھیف  جاتحن  ةلحرم 

باحصأ نیبردم  وأ  عیمجلا  مامأ  مھبراجت  اولقن  مھیعمجو  يریبيرو ، يفاشتو  ودلانور  ونایتسيرك  لثم  موجن  ءاوس  نيرخآلا 
لمع ةشرو  هنأكو  روضحلا  ىلع  اھیبعال  ثح  يف  ةيدنألا  ىلع  ربكألا  رودلا  نأ  ادكؤم  ماكحلاو  نیيرادإلا ، اضيأو  ةریبكلا  تاربخلا 

نیبعاللا عیمج  روضح  ىنمتأ  تنك  : » هاجتالا اذھ  يف  يلامكلا  نادمح  لوقيو  بعاللا . دیفتسي  نأ  مھملا  يدانلا  لخاد  قيرفلل 
نم ةریبكلا  ةدافتسالا  انیلع  تابو  تروطت  مدقلا  ةرك  ةبعلو  بعاللا  لبقتسم  لثمي  رمتؤملا  اذھ  نأل  هنم ، ةدافتسالل  رمتؤملل 
قيرط نع  ءاوس  يفارتحالا  اناوتسم  ريوطتل  نمزلا  قباسن  نحنو  ةریبك  مھتربخ  نا  ةصاخ  تارامإلا ، ىلإ  موجنلا  ءالؤھ  روضح 
جراخو لخاد  لماعتي  فیك  ةربخلا  هيدل  يملاعلا  بعاللا  : » الئاق فیضيو  هسفن .» فیقثتب  متھي  نأ  دبال  عیمجلاو  بعاللا  وأ  يدانلا 
سیلو لازتعالا ، عم  يھتنتسو  ةرتف  مدقلا  ةرك  بعل  ةلحرم  نأل  نآلا ، ذنم  أدبي  نأ  بجي  هلبقتسمب  ركفي  يذلا  بعاللاو  بعلملا ،

بعلملا جراخو  لخاد  مھتایكولس  يف  موجنلا  دیلقت  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب  رمتؤملا ، يف  نیكراشملا  نم  دیفتستو  رضحت  نأ  بیعلا  نم 
، نیبعاللا ديدحتلابو  ةیبھذ ، ةصرف  ةیتارامإلا  ةركلل  مدق  يبد  سلجم  نأ  حضوأو  بعاللا .» ىلع  دیج  دودرم  هل  نوكي  ام  امئاد 

ةیفارتحالا ةیلقعلا  يف  روطتنو  مدقتن  نل  ةقيرطلا  هذھب  انركف  ام  اذإو  اھنم  دیفتسن  نأ  انیلعو 
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ائیش ملعتي  لاز  ام  هنإ  لوح  ةمھم  ةطقن  ىلإ  هابتنالا  ایلاح ، يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك ، ویباف  يلاطيإلا  بردملا  تفل 
ديزملاب هفراعم  ينغت  ام  ًامئاد  تاشاقن  نم  رودي  ام  نأ  ىلإ  ًاریشم  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمب  هیف  كراشي  ماع  لك  يف  اديدج 

، الويدراوجو يتنوك  عم  ينتعمج  يتلا  ةسلجلا  لالخ  نيديدج  نیئیش  تملعت  دقل  : » ولیباك لاقو  هلمع . ريوطت  ىلع  هدعاسي  امب 
«. ةمھملا تاسلجلا  هذھ  يف  رودي  يذلا  حرطلا  نم  ةدافتسالاو  روضحلل  عیمجلل  ةوعدلا  هجوأو  يفراعم  تاشاقنلا  ترثأ  لعفلاب 

، بردم يأ  هب  ملحي  ام  لك  ًابيرقت  ققح  يذلا  مرضخملا  بردملا  ىدل  ملعتلا  بحو  عضاوتلا  سكعتل  ولیباك  تاحيرصت  تءاجو 
نيرشعلا لالخ  ةیضرألا  ةركلا  هجو  ىلع  مدقلا  ةرك  يبردم  حجنأ  دحأ  هنأ  مغر  هل  فیضي  رمتؤملا  نأ  فشكي  نأ  لجخي  مل  يذلا 
كاذنآ ةنولشرب  ةرطیس  ایھنم  يلاطيإلا  نالیم  قيرف  عم  ابوروأ  لاطبأ  يرود  بقل  هتریسم  لالخ  ققح  ثیح  ةیضاملا ، ةنس 

نالیم يھو : اھبرد ، يتلا  قرفلا  عیمج  عم  يرودلا  ةقباسم  بقلب  جيوتتلا  هل  بسحي  امك  ةیئاھنلا ، ةارابملا  يف  ةیخيرات  ةیعابرب 
ابوروأ 2012 ممأ  تایئاھن  اھدعبو  ملاعلا 2010  سأك  تایئاھن  غولبل  ارتلجنإ  داق  نأ  هل  قبس  امیف  ایلاطيإب ، سوتنفويو  امورو 

ملاعلا سأك  تایئاھن  غولبل  هداق  يذلا  يسورلا  بختنملا  ةدایقل  هجوتيو  ةلوطبلا ، قالطنا  لبق  هماھم  نم  لیقتسي  نأ  لبق 
، لبق نم  كلذ  تلق  دقل  : » ًالئاق ولیباك  ثدحتو  ودلانور . ونایتیسيرك  ةدایقب  يلاغتربلا  بختنملا  تمض  ةعومجمل  ًاردصتم   2014

، اھققحي يتلا  ةفاضملا  ةمیقلل  ارظن  هتعباتمل  ةصرفلا  توفأ  نلو  ًايونس  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  رضحأس  يننإ  اددجم  دكؤأو 
نيذلا ةقومرملا ، ةیضايرلا  تایصخشلاو  رارقلا  باحصأل  ةعساولا  ةكراشملا  عم  يبدب  ةیضايرلا  تاھجلا  نم  عئارلا  میظنتلاو 

نأ ىنمتأ  ةبعللا ، روطت  مدخت  ةديدج  راكفأل  لوصولاب  كلذ  مھاسيو  ةسفانملا ، راطإ  جراخ  ةعتمم  ءاوجأ  يف  ايونس  مھعم  عمتجن 
دیعص ىلع  ةریبكلا  هتمیقو  ثدحلا  اذھ  ةیمھأ  عیمجلا  كردي  نأو  ىوتسملا  سفن  ىلع  تارامإلاب  يضايرلا  عاطقلا  بواجت  نوكي 

مھحنمو مھريوطت  ىلع  امئاد  لمعلا  بجيو  فارتحالا ، ءانب  ساسأو  مھم  رصنع  نوبعاللا  : » ولیباك متخو  ملاعلاو .» ةقطنملا 
«. رمتؤملا اذھ  يف  هدجت  ام  اذھو  ةیفارتحالا  مھتفاقث  زيزعتل  ةمزاللا  تاموقملا 
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نم ةیفارتحالا  ةموظنملا  رصانع  ةفاكل  هجوم  رمتؤملل  ماعلا  جمانربلا  : » يضايرلا يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا ، دمحأ  لاق د.
ماكحلا نم  ددع  دوجو  عم  ةياغلل  ًادیج  مھروضح  ناك  نيذلا  ةيدنألا ، تارادإ  سلاجم  يف  نیلوؤسملاو  نیيرادإلاو  رارقلا  عانص 
ريوطتلاو رییغتلاب  ةبغرلا  نأ  روصتأ  : » فاضأو نیبعالل .» ةھجوم  رواحم  رمتؤملل  ماعلا  جمانربلا  مضي  امك  مھریغو ، نیيرادإلاو 
نوعفدي دقو  تارمتؤملا  نم  عونلا  اذھ  لثم  روضحل  ةلودلا  جراخ  نورفاسي  انناوخإو  انئانبأ  نم  ریثكلاو  ناسنإلا ، تاذ  نم  عبت 

تامظنملا نم  ةبخن  ةكراشم  دھشيو  ةیملاعلا ، ثادحألل  يھاضملا  رمتؤملا  اذھ  مھل  مدقن  انھو  كلذ ، ءاقل  ةیلام  غلابم 
تارامإلا ةلودب  ةیضايرلا  ةكرحلا  ءارثإب  مھاس  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  فيرشلا  دكأو  ةبعللا .» موجنو  ةضايرلا  تادایقلاو 
ةیضايرلا ةكرحلا  يف  ةرشابم  ریغ  ةقيرطب  دوجوم  رمتؤملا  رثأ  : » لاقو روطتلا ، ةكرحب  يباجيإ  رود  بعليو  ةدحتملا  ةیبرعلا 

نأ امك  ةینفلا ، جئاتنلا  نسحت  عم  ةديدج  تامظنم  دوجو  لیلدلاو  ةیباجيإلا  ةیحانلاب  بصي  رییغتلا  دمحلا �  انیبأ ، مأ  انئش  ةلودلل 
، لاثملا لیبس  ىلع  تاونس  لبق 10  اقباس  لاحلا  هیلع  ناك  امع  فلتخت  ةلودلاب  نیيرادإلا  نم  ریثكلا  هنع  ثدحتي  ام  تادرفم 

سلجم نأ  ماعلا  نیمألا  دكأو  ایلحم .» ةمھملا  تاصنملا  نم  دع  يذلا  رمتؤملا  اذھ  دوجو  الول  دجوتل  تناك  ام  تایطعملا  هذھو 
يتلا ةعونتملا  جماربلا  لالخ  نم  ماعلا  رادم  ىلع  ةيدنألا  يبردمو  يرادإو  يبعال  عم  لصاوتلاو  دجاوتلا  ىلع  صرح  يضايرلا  يبد 

ةیلمع ىلع  زیكرتلاو  ةديدج  ةفاقث  قلخب  دسجتت  يضايرلا  يبد  سلجم  ةیجیتارتسإو  جمانرب  نم  ءزج  كانھ  : » لاقو اھذفني ،
فیقثتلاو ةیعوتلا  جمارب  لثم  مھتيدنأ  يف  نیبعالل  لوصولل  جماربلا  نم  ةعومجم  انركتبا  تقولا  رورم  عمو  لبقتسملل ، ةیمنتلا 

لمع شروو  نیيرادإلل ، ةیمیظنتلاو  ةیعيرشتلا  بناوجلا  يف  شرو  ةماقإ  متي  امك  ةیباجيإلا ، میقلا  رشنل  سرغ  جمانربو  يفارتحالا 
رمتؤملا اذھ  نأ  دكؤن  نكل  رخآل ، صخش  نم  رمتؤملل  روضحلا  تايولوأ  فلتخت  : » لاق امك  نیبردملل .» ةینفلا  بناوجلاب  ةصصختم 

ةیبرعلا تارامإلا  ةلودب  لبقتسملاب  يرادإلا  لمعلاب  ةیلوؤسملا  لمحت  يف  مدق  ئطوم  عضول  علطتي  نمل  ةصنملا  مویلا  دعي 
«. اھجراخ وأ  ةدحتملا 
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مدخت نأ  اھناش  نم  يتلا  هتماقإ  ةركفبو  رمتؤملل  عیفرلا  ىوتسملاب  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سیئر  بئان  ویكیفات  ولراك  داشأ 
ةعباتمل ءاوس  لقألا  ىلع  بعال  رضحل 1000  ایلاطيإب  میقأ  ول  رمتؤملا  اذھ  نأ  افشاك  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  روطتلا  ةیلمع 

يبد رمتؤم  يف  ثدحتمك  يل  ةكراشم  لوأ  هذھ  : » ویكیفات لاقو  ةكراشملا . ةیضايرلا  تادایقلاو  تایصخشلا  ءاقل  وأ  تاسلجلا 
ةيدج سكعتل  لصاوتم  يونس  لكشب  هتماقإ  يتأتو  يملاعلا ، دیعصلا  ىلع  ثادحألا  لضفأ  دحأ  هنأ  تبثأ  يذلا  يلودلا  يضايرلا 

تايدحت ةبكاومو  مدقلا  ةرك  ةبعل  ريوطتل  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلودو  يبدب  يضايرلا  لمعلا  ةرادإ  ىلع  نیمئاقلا  ةبغرو 
لثامم رمتؤم  میقأ  ول  رمتؤملا ، نع  نییتارامإلا  نیبعاللا  بایغ  ببس  ملعأ  ال  : » فاضأو اھیلع .» ًایبسن  ةديدج  دعت  يتلا  فارتحالا 

نم مھسفنأل  جيورتلا  وأ  رمتؤملا  روضحو  ةدافتسالل  ءاوس  يرودلا  موجن  مھمدقتس  لقألا  ىلع  بعال  رضحل 1000  ایلاطيإب 
ىلع ةرشابم  ءاوھلا  ربع  الوقنم  ناك  رمتؤملا  نوك  امبر  ةرضاحلا ، ةيداصتقالا  تاسسؤملاو  ةیضايرلا  تایصخشلا  ءاقل  لالخ 

ةقیقحلا ال يف  نكل  ریبكلا ، ددعلا  اذھ  يفكت  دق ال  تاسلجلا  ةعاق  نأ  اصوصخ  هلالخ ، نم  هتعباتم  مھنم  ریثكلا  لضف  دق  زافلتلا 
بابشلا نیبعاللا  رمتؤملا  رضحت  نأ  بجي  ناك  يتلا  نیبعاللا  نم  ةئف  زربأ  : » عباتو مھدجاوت .» مدع  ءارو  ببسلا  ام  ملعأ 

يف ةوطخ  دعي  يذلا  رمتؤملاب  هحرط  متي  امم  ةدافتسالل  ةنس ، رامعأ 19 و20  نم  لوألا  قيرفلل  ددجلا  نيدعاصلا  اصوصخ 
يقيدص قيرط  نع  يتارامإلا  يرودلا  نع  ةدیج  ةركف  يدل  : » الئاق يتارامإلا ، يرودلا  لوح  ویكیفات  ثدحتو  حیحصلا .» هاجتالا 

هرظتني زیمم  صخشو  بعال  هنإ  ةیبيردتلا ، ةصخرلا  ىلع  لوصحلاب  هتدعاس  انأو  يلھألا  يدانلا  عم  انھ  لمعي  يذلا  ورافاناك  ویباف 
نم هتاذ  دحب  ًارمتؤم  دعي  ورافاناك  ًامومعو  ةیبوروألاو ، ةیلاطيإلا  ةيدنألا  بيردتل  نیحشرملا  دحأ  نوكي  نأ  عقوتأو  ریبك  لبقتسم 
« دیعبلا ىدملا  ىلع  مھتايوتسم  ريوطتل  ریثكلاب  بابشلا  نیبعاللا  دمي  نأو  ةیفارتحالا ، هتفاقثب  نیبعاللا  ينغيو  دیفي  نأ  هنأش 
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ةركل لوألا  ينطولا  بختنملا  قلأت  اهسأر  ىلع  ةددعتم ،  تابسانم  يف  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ةريبك  تاحاجنب  ماعلا 2013  لفح  
ةداعسلا نم  ةلاح  ةلوطبلا  تّلكشو  ماعلا . ةيادب  نيرحبلا  يف  يجيلخ 21 »  » جيلخلا سأك  ةلوطب  بقلب  هزوفو  مدقلا ،

اهنكل جيلخلا ، سأك  يف  تارامإلل  لوألا  بقللا  سيل  هنأ  مغرو  ةيجيلخلا . ةقطنملا  يف  ةريبك  ةيمهأ  نم  هلثمت  امل  نييتارامإلل ،
ةركلا روهمج  ةحرف  نم  دازو  ماع 2007 . يبظوبأ  يف  بقللا  تلان  نأ  دعب  اهضرأ ، جراخ  اهيف  جوتت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك 
بردملا حجنو  بابشلا . نم  هتمئاق  بلغأ  دعاو  قيرفبو  يلع ، يدهم  بردملا  ةلودلا  نبا  دي  ىلع  زاجنإلا  اذه  قيقحت  يتارامإلا ،

. ًاقباس بناجألا  نوبردملا  هيلع  رطيس  يذلا  بصنملاب  هترادج  تبثأ  ام  دعب  هترادقب ، نييتارامإلا  يف  ةقثلا  عرز  يف  يلع  يدهم 
هلوصحب ًازراب ، ًازاجنإ  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  يبد  دهع  يلو  ققح  ةيسورفلا  يفو  ةيملاع  ةيسورف 

بقل كوملد  نب  دشار  سرافلا  عزتنا  اميف  يضاملا ، سطسغأ  يف  اسنرف  يف  ةردقلل  ملاعلا  سأكل  يبيرجتلا  قابسلا  بقل  ىلع 
مدقلا ةرك  قلأت  لصاوت  ايسآ 2015  سأك  تايئاهنل  لهأتلا  ربمتبس . يف  كيشتلا  ةيروهمج  يف  ةردقلل  ابوروأ  سأك  قابس 

يف ةلماكلا  حاجنلا  ةمالع  هقيقحت  دعب  ايلارتسأ ، يف  ايسآ 2015  سأك  تايئاهن  ىلإ  ينطولا  بختنملا  لهأتب  يف 2013 ، ةيتارامإلا 
يدهم يلوت  لبق  ملاعلا 2014 ، سأك  تايفصت  نم  ًاركبم  ًاجورخ  دهش  يذلا  قباسلا ، ماعلا  قافخإ  زاجنإلا ، اذهب  ّضوع  هتعومجم .

يلودلا داحتالا  فينصتب  « 71  » زكرملا يف  ماعلا  يتارامإلا  ضيبألا  ىهنأ  ةديجلا  هجئاتن  لضفبو  بختنملا . بيردت  ةيلوؤسم  يلع 
مدقلا ةركل  لوألا  ينطولا  انبختنم  زاف  ةيدولا  ضايرلا  ةيلودل  ًالطب  ضيبألا  زكرملا 103 . يف  وهو  هأدب  امدعب  افيف »  » مدقلا ةركل 

ىلع بقاعت  در ، نود  نيفده  ةجيتنب  ةيئاهنلا  ةارابملا  يف  ادنليزوين  بختنم  ىلع  هراصتنا  دعب  ةيلودلا ، ضايرلا  ةلوطب  بقلب 
ضيبألا بناج  ىلإ  تمضو  ضايرلا ، ةيدوعسلا  ةمصاعلا  يف  ةيدولا  ةلوطبلا  تميقأ  توخبم . يلعو  ليلخ  دمحأ  امهزارحإ 

ماع 2013 دهش  يويسآلا  داحتالا  سيئر  بصنمل  لاكرسلا  ةراسخ  ادنليزوينو . وغابوتو ، دادنيرت  ةيدوعسلا ، تابختنم  يتارامإلا ،
لباقم طقف ، تاوصأ  ةتس  ىلع  هلوصح  دعب  يويسآلا ، داحتالا  ةسائر  تاباختنا  لاكرسلا  فسوي  يتارامإلا  داحتالا  سيئر  ةراسخ 

نيفرتحملا يرود   » بقل نيعلا  قيرف  مسح  يرودلا  لطب  نيعلا  ميهاربإ . نب  ناملس  خيشلا  ينيرحبلا  هسفانمل  ًاتوص   33
بقلب ميعزلا  لفتحاو  ةفيظن . فادهأ  ةثالثب  يبد  قيرف  هفيض  ىلع  هزوف  رثإ  يبرعلا ، جيلخلا  يرودب  هتيمست  لبق  يتارامإلا »
عفريل ةراطقلاب ، نيعلا  يدانب  دمحم  نب  نونحط  داتسا  بعلم  ىلع  ةقباسملا ، ةياهن  نم  تالوج  عبرأ  لبق  نيفرتحملا ، يرود 

مسوم 2012 يف  ةلوطب  بقل  ىلع  هلوصحبو  يلهألا . يناثلا  زكرملا  بحاص  نع  ةطقن  قرافب 16  ًادعتبم  ةطقن ، ىلإ 58  هديصر 
ماعلا 2009، يف  اهقالطنا  ذنم  نيفرتحملا  يرود  ةقباسم  خيرات  يف  قوبسم  ريغ  ًازاجنإ  يجسفنبلا  قيرفلا  ققح   2013 ، 

ةدشتحملا هتالجس  ىلإ  ًاديدج  ًازاجنإ  ًافيضم  هخيرات ، يف  ةرشع  ةيداحلاو  يلاوتلا  ىلع  ةيناثلا  ةرملل  عردلا  ىلع  هلوصحب 
، مدقلا ةركل  ةلودلا  سيئر  ومسلا  بحاص  سأكل  ًالطب  يلهألا  قيرف  ّجوت  ةلودلا  سيئر  سأك  ًَالطب لـ يلهألا  باقلألاو . تالوطبلاب 

لباقم فادهأ  ةعبرأب  بابشلا  قيرف  ىلع  ةيئاهنلا  ةارابملا  يف  هزوف  دعب  ةفيلخ ،» انلك   » راعش تلمح  يتلاو  ـ37  لا اهتخسن  يف 
نايهن لآ  دياز  نب  دمحم  خيشلا  ومس  لوأ  قيرفلا  ماق  ةارابملا ، ءاهتنا  دعبو  يبظوبأ . ةمصاعلا  يف  دياز  نب  دمحم  داتسا  ىلع  ةثالث 

، ةيبهذلا تايلاديملا  هيبعال  ديلقتو  ةلودلا ، سيئر  سأك  يلهألا  ميلستب  ةحلسملا ، تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  بئان  يبظوبأ  دهع  يلو 
، مدقلا ةركل  نيفرتحملا  سأك  لطب  بقل  نامجع  قيرف  لان  نيفرتحملا  سأكل  ًالطب  نامجع  ةيضفلا . تايلاديملا  بابشلا  يبعالو 

يفده يباك  سيروب  يجاعلا  لجسو  ةيئاهنلا . ةارابملا  يف  فدهل  نيفدهب  ةريزجلا  ىلع  هزوف  دعب  هخيرات  يف  ىلوألا  ةرملل 
يف هسفن  ةريزجلا  ماما  هتراسخ  نم  راصتنالا  اذهب  نامجع  رأثو  ةريزجلا . فده  اريفيلوأ  ودراكير  يليزاربلا  زرحأ  اميف  نامجع ،

ةقباسملل سماخلا  لطبلا  نامجع  حبصأو  ىلوألا . ةجردلا  ىلإ  ماع 2009  هدوعص  دعب  ًايخيرات  ًازاجنإ  ًاققحم  ةخسن 2010 ، يئاهن 
يلهألا قيرف  زاف  ربوسلا  سأك  لطب  يلهألا  «. 2012  » يلهألاو «، 2011  » بابشلا «، 2010  » ةريزجلا «، 2009  » نيعلا دعب 

ىلع ترج ، يتلا  ةارابملا  يف  ةيحيجرتلا  ءازجلا  تابرضب  ، 2 نيعلا 3 /  ىلع  هبلغت  دعب  يبرعلا ، جيلخلا  ربوس  سأك  ةلوطب  بقلب 
كرابم نب  نايهن  خيشلا  ّملسو  فادهأ . نود  لداعتلاب  ةارابملل  يلصألا  تقولا  ءاهتنا  دعب  يبظوبأ ، ةمصاعلاب  دياز  نب  دمحم  بعلم 
يبعال ّدلق  امك  ةلوطبلا ، سأك  ديعس  ريشب  يلهألا  قيرف  نتباك  ةارابملا » عار   » عمتجملا ةيمنتو  ةفاقثلاو  بابشلا  ريزو  نايهن  لآ 
ةركل نيئشانلل  ينطولا  انبختنم  زاف  جيلخلا  لطب  نيئشانلا  ضيبأ  ةيضفلا . تايلاديملاب  نيعلا  يبعالو  ةيبهذلا ، تايلاديملاب  يلهألا 

حيجرتلا تالكرب  ينامعلا  هريظن  ىلع  هزوف  دعب  ةحودلاب ، تميقأ  يتلا  مدقلا  ةركل  نيئشانلل  ةرشاعلا  جيلخلا  ةلوطب  بقلب  مدقلا 
ةيدوعسلاو عبارلا ، يف  رطقو  ثلاثلا ، زكرملا  يف  نيرحبلا  بختنم  لحو  يباجيإلا 2/2 . لداعتلاب  يمسرلا  نمزلا  ءاهتنا  دعب  ، 5/2

ءاغلإ وه  ماعلا 2013 ، يف  ثادحألا  زربأ  نم  ميعزلاو  ناسرفلا  ةارابم  ءاغلإ  سداسلا . يف  تيوكلاو  ةسماخ ، بقللا  لماح 
، لمتكت نأ  لبق  يلهألا  يدانلاب  دشار  داتسا  بعلم  ىلع  نيفرتحملل ، تالاصتا  يرود  نم  ةلوجلا 14  يف  نيعلاو  يلهألا  ةارابم 

ةجيتن سأرلا ، يف  ةباصإل  يناثلا  مكحلا  ضرعت  امدنع  ةارابملا ، نم  ةريخألا  قئاقدلا  اهتدهش  يتلا  ةفسؤملا  ثادحألا  ببسب 
نيئشانلا لايدنومل  ًالطب  ءارضخلا  روسنلا  فادهأ . نود  نم  نيقيرفلا  لداعت  اهتقو  ةجيتنلا  تناكو  تاجردملا ، نم  هيلع  ءادتعالا 
ةركل ةنس » تحت 17   » نيئشانلل ملاعلا  سأك  ةلوطب  نم  ةرشع  ةعبارلا  ةخسنلا  تارامإلا  تفاضتسا  ًاركبم  عدوي  ضيبألاو 

. هبقل نع  عافدلا  نم  همرحو  ةفيظن  ةيثالثب  يكيسكملا  هريظن  ىلع  هزوف  دعب  ةلوطبلا  بقلب  يريجينلا  بختنملا  جوتو  مدقلا .
باقلأ ةثالث  لباقم  باقلا  ةعبرأ  ديصرب  ةلوطبلا  بقلب  ةزئافلا  تابختنملا  ةمئاق  ةرادصب  يريجينلا  بختنملا  درفنا  زوفلا  اذهبو 

نأ ركذي  اناغ . بختنم  عم  ةفصانم  بيترتلا  يف  ثلاثلا  زكرملا  ًالتحم  نيبقل ، دنع  يكيسكملا  بختنملا  ديصر  دمجتو  يليزاربلل .
 ، 3/1 سارودنه مامأ  ثالثلا ، هتايرابم  رسخ  نأ  دعب  نيئشانلل  ملاعلا  ةلوطبل  لوألا  رودلا  نم  جرخ  نيئشانلل  ينطولا  انبختنم 

ةركل ةيدنألل  جيلخلا  سأك  بقلب  ساي  ينب  قيرف  ّجوت  جيلخلا  ةيدنأل  ًالطب  ساي  ينب  . 2/ رفص ايكافولس  مامأو  ليزاربلا 6/1 ،  مامأو 
ةمصاعلاب ساي  ينب  بعلم  ىلع  تميقأ  يتلا  ةيئاهنلا ، ةارابملا  بايإ  يف  در  نود  نيفدهب  يرطقلا  روخلا  هفيض  ىلع  هبلغتب  مدقلا ،

. ءاقللا رمع  نم  نيتقيقدلا 25 و80  يف  كرابم  فاونو  هكيرتوبأ ، دمحم  يرصملا  ساي ، ينب  يفده  لجسو  يبظوبأ . ةيتارامإلا 
قيرف لباقيل  يئاهنلا  رودلا  ىلإ  يوامسلا  قيرفلا  هب  دعص  يدوعسلا ، نارجن  قيرف  ىمرم  يف  ًالتاق  اًفده  زرحأ  دق  هكيرت  وبأ  ناكو 

زاف ىربكلا  يبظوبأ  ةزئاجب  زوفي  لتيف  ةيدنألل . جيلخلا  سأك  يف  ساي  ينب  قيرفل  لوألا  وه  بقللا  اذه  دعيو  يرطقلا . روخلا 
الومروف 1 تاقابسل  ملاعلا  ةلوطب  بقلب  هجيوتت  ًادكؤم  ىربكلا ، يبظوبأ  ةزئاج  قابسب  لتيف ، نايتسابس  يناملألا  لوب ، در  قئاس 

قئاسو ربيو  كرام  يلارتسألا  قيرفلا ، يف  هليمز  ىلع  دنهلا ، قابس  يف  هزوفب  عبارلا  بقللا  مسح  يذلا  لتيف  مدقتو  تارايسلل .
هراصتنا ققحيل  ربيو ، هليمز  نع  ةيناث  قرافب 30.8  ًامدقتم  ةياهنلا  طخ  يناملألا  قئاسلا  ربعو  غربزور . وكين  يناملألا  سديسرم 

يسايقلا مقرلا  زوفلا ، اذهب  ًاماع ، رمعلا 26  نم  غلابلا  لتيف  لداعو  مسوملا . اذه  الومروف 1  تاقابس  يف  يلاوتلا  ىلع  عباسلا 
رمع تارم . عبرأ  بقللاب  زوفي  ًانس  قئاس  رغصأ  تابو  ثيدحلا ، رصعلا  يف  الومروف 1  يف  ةيلاتتملا  تاراصتنالا  نم  ددع  ربكأل 

نمحرلادبع رمع  نيعلا  قيرفو  مدقلا  ةركل  تارامإلا  بختنم  طسو  طخ  ورتسيام  لان  يجيلخ 21  يف  لضفألا  نمحرلادبع 
عنصو نيفده ، نمحرلادبع  رمع  لجسو  بقللا . ىلإ  ضيبألا  داق  نأ  دعب  نيرحبلا  يف  يجيلخ 21 »  » يف بعال  لضفأ  ةزئاج 

متو ريبك . قرافب  نيبعاللا  نم  هريغ  ىلع  قوفتي  هتلعج  ةيراهم  لصاوف  مدق  امك  ةعئار ، تاريرمت  بحاص  ناكو  ىرخأ ، ًافادهأ 
يذلا يضفلا ، يبرعلا  بختنملا  ةليكشت  نمض  ةيرصملا ،» يبرعلا  مارهألا  ةلجم  « ـ يونسلا ل ءاتفتسالا  بسحب  يرومع  رايتخا 
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يف ةيامرلل  ايسآ  ةلوطب  يف  تيكسإلا  قابطأ  ةيبهذ  سيطف  نب  فيس  لان  تيكسإلا  قابطأ  ةيبهذ  برعلا . ةبعللا  موجن  عملأ  مض 
خيشلا قيرط  نع  ةديحولا  ةيبملوألا  اهتيلاديم  تققح  يتلا  ةضايرلا ، هذه  يف  ماع 2013  تارامإلا  تازاجنإ  زربأك  ناتسخازاك ،

، ةقباسملا بقلب  تاديسلل  ةرئاطلا  ةركلل  ينطولا  انبختنم  زاف  ةمقلا  يف  تاديسلا  ةرئاط  انيثأ 2004 . باعلأ  يف  رشح  نب  دمحأ 
دعب لوألا  زكرملاو  بهذلا  انبختنم  دصحو  دايجيلخ .»  » نيرحبلا يف  تميقأ  يتلا  ةثلاثلا  ةيجيلخلا  ةأرملا  ةرود  تاسفانم  نمض 

عفريل ةديدج ، تايلاديم  عبرأ  ودناوكياتلا  بختنم  ققح  ةرودلا ، يف  انتايتف  جئاتن  ديعص  ىلعو  ةيلاتتم . زوف  تالاح  ثالث  قيقحت 
، ةيضفلا ةيلاديملا  نسح  ةمطاف  اهتليمزو  دشار  ريبع  تدصحو  تايزنورب . عبرأو  نيتيضف  نع  ةرابع  تايلاديم ، تس  ىلإ  هديصر 

ملاعلا ةيبهذب  زوفي  يبتكلا  لصيف  نيتيزنوربب . لوألا  مويلا  يف  زاف  دق  انبختنم  ناكو  ةيزنوربلا ، ةيلاديملا  نسح  ةخيشو 
غلك نزول 100  ينبلا  مازحلا  تاسفانم  يف  ملاعلا  ةلوطبب  ةيبهذ » « ـ يبتكلا ب لصيف  يبهذلا  تارامإلا  لطب  زاف  وستيجوجلل 

يف نيترم  هيلع  قوفت  نأ  قبس  يذلا  دراشتير  كول  نم  يبتكلا  رأثو  ولليتسوك . دراشتير  كول  يناطيربلا  هسفانم  باسح  ىلع 
، شتيفوكويد كافون  يبرصلا  ملاعلا  ىلع  يناثلا  فنصملا  زاف  سنتلل  ةيملاعلا  ةلدابم  ةلوطبل  ًالطب  شتيفوكويد  لاغتربلا . ةلوطب 

ةثالث رادم  ىلع  سنتلل  يلودلا  يبظوبأ  عمجم  اهفاضتسا  يتلا  سنتلل 2013 ، ةيملاعلا  ةلدابم  ةلوطب  نم  ةسداسلا  ةخسنلا  بقلب 
يف ثلاثلا  فنصملا  ريريف  ديفيد  ينابسإلا  ىلع  زاف  نأ  دعب  يلاوتلا  ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  ةلوطبلا  بقلب  شتيفوكويد ، ظفتحاو  مايأ .

ّمدق نماثلا 2013  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يكيرمأ . رالود  فلأ  اهزئاوج 250  عومجم  غلبي  يتلا  ةلوطبلل  ةيئاهنلا  ةارابملا 
ةلودلا سيئر  نايهن  لآ  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ىلإ  ةئنهتلا  نماثلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نوكراشملا 

يبد مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ىلإو  هللا ،» هظفح  »
ومس ًاضيأ  اوأنه  امك  يلودلا 2020 . وبسكإ  ضرعم  ةفاضتساب  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  زوف  ةبسانمب  هللا ،» هاعر  »
يبد زوف  ةبسانمب  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا 

ةبقاثلا ةيؤرلا  سكعي  كلذ  نأ  نيدكؤم  ماعل 2013 . ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا  لضفأل  ةيضفلا  ةزئاجلاب 
تاذ ةيضايرلا  ثادحألاو  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا  يبد  ةناكم  زيزعت  يف  هومسل  ةميركلا  تاهيجوتلاو 
يلاوتلا ىلع  نماثلا  ماعلل  ةءاضولا  هتعمش  ئفطي  يذلاو  يملاعلا  ديعصلا  ىلع  ةيضايرلا  تارمتؤملا  مهأ  اهزربأ  يلاعلا ، ىدصلا 

ماع 2013.
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ماعل جيلخلا  ةقطنم  يف  بردم  لضفأ  ةزئاج  مقر 21 ، جيلخلا  سأكب  زئافلا  يلع ، يدهم  لوألا  يتارامإلا  بختنملا  بردم  لان  
هتاطاشن رمتؤملا  متتخاو  لوألا . سمأ  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  ماتخ  يف  ميركتلا  ءاجو  . 2013

نمم مهريغو  هيف ، اوكراش  نيذلا  نيملاعلا  موجنلا  نم  ًاريبك  ًاددع  ًامركم  ةيونسلا ، ةيملاعلا  ركوس » بولغ   » زئاوج عيزوت  لفحب 
ىلع الويدراوغ  بيب  ينابسإلا  يناملألا  خينويم  نرياب  قيرفل  ينفلا  ريدملا  زاحو  ركوس .» بولغ   » لفح روضحل  ًاصيصخ  اورضح 

ينفلا ريدملا  زافو  ماعلا . اذه  ربكألا  يمالعإلا  مامتهالا  بحاصو  ةيضايرلا ، هتريسم  يف  تاحاجن  ققح  بردم  لضفأ  ةزئاج 
بولغ  » ةزئاج يريبير ، كنارف  لانو  ماع 2013 . يف  ملاعلا  يف  بردم  لضفأ  ةزئاجب  يتنوك ، وينوطنأ  يلاطيإلا  سوتنفويل ،

مُّركو ماعلا ، قيرف  يناملألا  خينويم  نرياب  رايتخا  مت  امك  زيدنانريه . يفاشت  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  زاح  اميف  ىربكلا . ركوس »
. لفاحلا هراوشمل  ًاريدقت  وكيد  يلاغتربلا 
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دعبتسي ملو  ابوروأ  يف  ةريخألا  هتطحم  نوكيس  ريخألا  نأ  ابوروأو ، ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  دكأ 
لاقو نم : »  تاونس  عبس  دعب  هنأ  دقتعأ  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعللا  ةركف 

يدقع رمتسي  يذلا  خينويم  نرياب  يف  يدجاوت  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  شماه  ىلع  يريبير 
رخآ دان  يأل  بعلأ  نلو  ابوروأ  يف  ريخألا  يقيرف  نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلا  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح ٢٠١٧ ،  هعم 

. ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعلأ  نأ  دعبتسأ  الو  ةراقلا ، لخاد 
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UAE football team manager wins recognition alongside Guardiola, Conte at Globe Soccer Awards
DUBAI Staff Report The UAE national football team's manager Mandi Ali received recognition for his
excellence in 2013 by winning the GCC Coach of the Year accolade at the Globe Soccer Awards at
Madinat Jumeirah on Sunday night. Ali's honour is due reward for his efforts in leading the UAE to their
second Gulf Cup win after beating Iraq in Bahrain in January and helping them qualify for the 2015
Asian Cup. The Emirati joined world football luminaries at the prestigious ceremony, including Bayern
Munich boss Pep Guardiola, who won the Most Successful Coach award, and former England coach
and current Russia manager Fabio Capello, who presented Ali with his accolade. Other high-profile
footballing figures at the event were Juventus manager Antonio Conte, who won the Best Coach of the
Year award, while Barcelona and Spain midfield ace Xavi Hernandez picked up the Player Career
honour. Ribery feted Xavi, Conte, Guardiola, Capello and Bayern Munich and France star Franck Ribery,
who won the Globe Soccer Award for 2013, were in Dubai for Saturday and Sunday's Dubai
International Sports Conference, which was also held at Madinat Jumeirah. The event was held
under the patronage of Shaikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of
Dubai and Chairman of Dubai Sports Council, with the title 'Empowering the Future of Football'. Ali
became the UAE's first Emirati coach in 2012, having led the country's Under-23 team to their first
Olympic Games at London 2012. He won the President's Cup as a player for Al Ahli in 1988 and 1996.
The 48-year-old then led the UAE Under-19s to AFC Championship glory in 2008 and the U23 side to
an Asian Games silver medal in 2010. Image(s) text: IMM, Vi re ndra Saklani/G u If News Archives
Showing the way ? Mandi Ali's impressive performances with the UAE team earned him a top honour
at the awards night. HONOURS LIST Recognition I Best Fan of the Year (Alarico Rossi Targa) 2. Best
Coach in the GCC Mandi Ali 3. Best Media Attraction in Football Josep Guardiola 4. Agent Career Award
Giovanni Branchini 5. Best Club of the Year FC Bayern Munich 6. Best Agent of the Year Jorge Mendes
7. Best Coach of the Year Antonio Conte 8. Player Career Award Xavier Hernandez Creus 9. Player
Career Award Anderson Souza 10. Most Successful Coach Josep Guardiola 11. The Globe Soccer
Award 2013 Frank Ribery Ali became the UAE's first Emirati coach in 2012 and led the UAE to their
second Gulf Cup win in Bahrain in January and also helped his side qualify for the 2015 Asian Cup.
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، يملاعلا ركوس » بولج   » زئاوج عيزوت  لفح  لالخ  ماعل 2013 ، جيلخلا  يف  بردم  لضفأ  ةزئاج  يلع  يدهم  ينطولا  بردملا  لان 
يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  ماتخ  ةبسانمب  يبدب ، مالسلا  انيم  قدنف  يف  ةرهوجلا  ةعاق  يف  دحألا  ءاسم  ىرج  يذلا 

نم ةزئاجلا  يلع  يدهم  ملستو  رمتؤملا . ىلع  ًافويض  اورضح  نيذلا  نييملاعلا  مدقلا  ةرك  موجن  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا 
ةزئاجلا كلت  تلان  يتلا  ةديحولا  ةيبرعلا  ةيصخشلا  حبصيل  ًايلاح ، يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويباف  يلاطيإلا  بردملا 

كلت يدهأ  نأ  دوأ  يل ، ةبسنلاب  ًايوق  ًازفاح  لثمت  ةزئاجلا  هذه   » ةيفاحص تاحيرصت  يف  يلع  يدهم  لاقو  نيمركملا . نيب  نم 
نكل ةمهمو ، ةريبك ، تاحاجن  انققح  يتارامإلا ، بختنملل  ًازيمم  ماع 2013  ناك  دقل  ينطولا ، قيرفلا  يف  درف  لك  ىلا  ةزئاجلا 
«. ًالبقتسم ضيبألا  رظتنت  يتلا  تايدحتلا  ردق  ملعي  عيمجلا  هانققح ، امم  رثكأل  حمطن  هتني ، مل  تاعلطتلاو  تاسفانملا  راوشم 

تاروطتلاو تاعلطتلاو  رثكأ ، دادزت  سفنلاب  ةقثلاف  رثكأ ، لمعن  امدنع  نحن  نييتارامإلا ، نيبعاللا  تاردقب  ةقث  انيدل  : » ًافيضم
، وليباك ويباف  يلاطيالا  بردملا  ىنثأو  حاجنلا .» وحن  ربكأ  يعسبو  فغشب  لبقتسملل  علطتن  نأ  مهألاو  لخادلا ، يف  ربكت  اهسفن 

، يبد يف  رخآلاو  نيحلا  نيب  دجاوتأ  : » ًالئاق يلع ، يدهم  ينطولا  هبردم  ةدايق  تحت  يتارامإلا  بختنملا  اهققح  يتلا  تازاجنالا  ىلع 
ةقثلا هيطعتس  اهنأ  دكؤملا  نم  تاراصتنالا  هذه  ماعلا ، اذه  يلع  يدهم  عم  يتارامالا  بختنملا  هققح  ام  ةميق  برق  نع  كردأو 

ةكراشملا ىلع  صرحأ  ًامئاد  : » حضوأو ضيبألا .» عم  هفادهأ  لك  ققحي  نأ  ىنمتأ  انا  تاراصتنالا ، ةلصاوم  يف  رمتسيل  سفنلاب 
مهفي نا  بردم  يأل  مهملا  نم  تافاقثلاو ، تايسنجلا  ةددعتم  تايصخش  مضي  تاب  يذلا  ريبكلا  لفحملا  اذه  يبد ، رمتؤم  يف 

، ةيزيلجنالا ةغللا  نوثدحتي  مه ال  ايسور ، يف  دجاوتأ  ًايلاح  انأو  ةفلتخم ، تافاقث  اهل  ةدع ، لود  يف  تلمع  دقل  نيرخآلا ، تافاقث 
ةزئاج نم  رثكأ  ىلع  يناملألا  خنويم  نرياب  موجن  نميهو  عقاولا .» ىلع  رارمتساب  ملقأتأ  نأ  لواحأو  ةيسورلا ، طقف  نوملكتي 
لانو ةيبيردتلا ، هتريسم  لالخ  تاحاجن  ققح  بردم  لضفأ  ةزئاج  الويدراوغ  بيب  ينابسإلا  هبردم  لان  ذا  ركوس ،» بولج  «ـ ل

بعال ةزئاج  لان  دق  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناكو  ىربكلا . ركوس » بولج   » ةزئاج قيرفلا  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا 
دعوملا لبق  رفسلا  فورظب  هطابترال  رمتؤملل ، ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  هتكراشم  لالخ  اهملستو ، ريهامجلا  رايتخا  قفو  ماعلا ،

مجن زيدنانريه  يفاشت  ينابسإلا  لانو  ماعلا ، بردم  بقل  ىلع  يتنوك  وينوطنأ  يلاطيإلا ، سوتنفويلا  بردم  زاحو  لفحلل . ددحملا 
ًاريدقت ًاقباس  يسلشتو  ةنولشربو  وتروب  بعال  وكيد  يلاغتربلا  ميركت  مت  امك  ةزيمتم . ةريسم  مدق  يذلا  بعاللا  ةزئاج  ةنولشرب 
يف نيقاعملل ، دشار  زكرم  كراشو  نيبعال . لامعأ  ليكوك  هتريسمل  ًاريدقت  ينيكنارب  ينافويج  يلاطيإلاو  لفاحلا ، هراوشمل 

ةذبن مدق  يذلا  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  موتكم  نب  دمحم  خيشلا  نيقاعملا ، ةياعرل  دشار  زكرم  ةرادإ  سلجم  وضع  هلثمو  لفحلا ،
ةلودلا سيئر  بئان  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  نم  معدب  ماع 1994 ، سسأت  يذلا  دشار ، زكرم  نع 

. يبد مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر 
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اهب موقي  يعاسم  كانه  نأ  فلخلا ، لصيف  يتيوكلا  يسنرفلا ، نايفيإ  يدان  يف  ةيلودلا  ةيراجتلا  تاقالعلا  ريوطت  لوؤسم  فشك 
نيب ةيرادإلاو  ةينفلا  تاربخلاو  تاركسعملا ، ةماقا  لدابت  نأشب  تارامإلا ، ةيدنا  عم  ةكارش  تاقافتا  عيقوت  لجأ  نم  هيدان 

نحن : » لاقو دحألا . ءاسم  هلامعأ  متتخا  يذلا  فارتحالل  يبد  رمتؤم  تاسلج  روضح  يف  كراش  دق  فلخلا  لصيف  ناكو  نيبناجلا .
ةماقإل ارسيوس  ىلا  رفاست  ةيلحملا  ةيدنالا  ةيبلغأ  نأ  ًاصوصخ  تارامإلا ، يف  ءاكرش  انل  نوكي  نأ  ىلع  نوصيرح  نايفيا  يدان  يف 
ةماقإ ىلع  دعاسي  ةقطنملا  هذه  يف  هدوجوو  ارسيوس  عم  دودحلا  ىلع  عقي  نايفيا  يدانو  مسوملا ، ةيادب  يف  ةيجراخ  تاركسعم 

ىوتسم عافتراب  ةفورعملا  ارسيوس  نع  ريثكب  لقأ  ةقطنملا  كلت  يف  ةماقالا  ةفلك  دعت  ذا  ةيتارامالا ، ةيدنألل  ةيلاثم  تاركسعم 
لب رمألا ، اذه  ءارج  ةيلام  بساكم  يأ  ىلع  لوصحلا  ةيتارامإلا ، ةيدنالا  ةفاضتسا  ءارو  نم  يغبن  نحن ال  : » عباتو اهب .» قافنالا 

اهتاركسعمل ةمظنملا  تاكرشلل  اهعفدت  يتلا  تالومعلا ،)  ) اهيلع رفونس  يتلا  انه  ةيدنالا  نوكيس  لوألا  ديفتسملا  سكعلا  ىلع 
نا ىلع  هيلا ، جاتحت  ام  لكو  ةيدولا  تايرابملاو  بيردتلا ، بعالم  اهل  رفونو  تاركسعملا  اهل  مظنن  نأل  نودعتسم  نحن  ةيجراخلا ،

ىرن نحنو  جيلخلا ، ةقطنم  يف  هتدعاق  عيسوت  ىلع  ًايلاح  لمعي  نايفيا  يدان  : » حضوأو تارامإلا .» يف  انه  لثملاب  ةلماعملا  نوكت 
ربكا نم  دعي  يذلا  ناديز ، نيدلا  نيز  يسنرفلا  ةركلا  مجن  ةبغر  يه  كلتف  جيلخلا ، ةقطنم  يف  ًامهم  ًازكرم  دعت  تارامالا  نأ 

ىلع لمعنو  اسنرف ، يف  ةريبك  ةيبعش  نايفيا  يدان  حنم  يذلا  رمألا  يدانلا ، مهسأ  نم  ةبسن  كلتمي  هنوك  نايفيا  يدانل  نيمعادلا 
معد يف  ًادهج  ولأي  ال  يدانلا ، لخاد  ًامهسأ  رخآلا  وه  كلتمي  يذلا  وزارازيل ، يسنرفلا  مجنلا  نإف  كلذكو  مايالا ، عم  هتعقر  عاستا 

لوالا ماقملا  يف  زكترت  يتلا  مدقلا ، ةرك  يف  ةلماكتملا  ةيلومشلا  موهفم  ىلع  ةمئاق  يدانلا  ةيجيتارتسا  نا  : » ركذو يدانلا .»
يبلت تابيردت  زكارم  ءاشنا  ربع  ةيملع ، سسأ  ىلع  ةمئاق  ةيفارتحا  ةلماكتم  ةيميداكا  ءاشناو  نيئشانلا  عاطقب  مامتهالا  ىلع 

تتأ دقو  لوألا ، قيرفلل  يساسألا  دفارلا  وه  نيئشانلا  عاطق  نا  أدبمل  ًاخيسرت  ةيرمعلا ، تائفلا  عيمجل  تاجايتحالا  عيمج 
«. مدقتلا وحن  ةيباجيا  تاوطخب  يضمي  يذلا  يدانلا  ىلع  يباجيا  لكشب  اهرامث  ةيجيتارتسالا 

61/608



Date: 31/12/2013
Title: ابوروا يف  ةريخالا  يتطحم  خينويم  نرياب  يريبير :
Publication: Al Shahed ( )
Page Number: 23 (Main)
Circulation: 45000
AVE: $633.60
Keywords: Dubai International Sports Conference

62/608



دعبتسي ملو  ابوروأ  يف  ةريخألا  هتطحم  نوكيس  ريخألا  نأب  ابوروأو ، ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  دكأ 
يف هتكراشم  شماه  ىلع  يريبير  لاقو  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعللا  ةركف 

نرياب يف  يدوجو  نم  تاونس  عبس  دعب  هنأ  دقتعأ  : " دحألا مويلا  هلامعأ  متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 
يف ريخألا  يقيرف  نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلاو  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح 2017 ، هعم  يدقع  رمتسي  يذلا  خينويم 
لاؤس ىلع  ًادرو  ةيكريمألا ." ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعلأ  نأ  دعبتسأ  الو  ةراقلا ، لخاد  رخآ  دان  يأل  بعلأ  نلو  ابوروأ 

ونايتسيرك يلاغتربلا  عم  اهيف  سفانتي  يتلا  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  يف  هظوظح  لوح 
يسيم سفانأ  ينأل  ديعس  انأ  : " يريبير لاق  ةنولشرب ، بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرألاو  ينابسإلا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور 

" ًاديعس نوكأس  ةجيتنلا  تناك  امهمو  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  ودلانورو 
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يلودلا يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  هتداعس  نع  ودلانور ، ونايتسيرك  ينابسإلا ، ديردم  لاير  يدانو  لاغتربلا  بختنم  مجن  ربع 
كراش ودلانور  ناك  ريهامجلا . ءاتفتسا  ربع  بعال  لضفأل  ركوس » بولج   » ةزئاج عرد  هملست  بقع  نيكمتلاو ، ةضايرلل  نماثلا 

ةيناثلا ةرملل  يتأت  ةرايز  يف  ةنماثلا ، هتخسن  يف  رمتؤملل  يسيئرلا  حاتتفالا  ثدحتم  نوكيل  ةوعدلا  هتيبلت  دعب  رمتؤملا  يف 
هتداعسو يبد  سلجمل  هركش  نع  هنباو ، كياش  انيرإ  ةيسورلا  هتبيطخ  هعم  بحطصا  يذلا  بعاللا ، ربعو  يبد . ىلإ  ودلانورل 

ملست ةظحلو  هتبيطخو  هنبا  ةبحصب  يبدل  هتلحر  لالخ  هل  روص  ةعومجم  رشن  ثيح  ةصاخلا ، هتالوجو  ةيبرعلا  تارامإلا  ةرايزب 
. عردلا
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دعبتسي ملو  ابوروا  يف  ةريخالا  هتطحم  نوكيس  ريخالا  ناب  ابورواو ، ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  دكا 
يف هتكراشم  شماه  ىلع  يريبير  لاقو  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكريمالا  ةدحتملا  تايالولا  وا  تارامالا  يف  بعللا  ةركف 

نرياب يف  يدجاوت  نم  تاونس  عبس  دعب  هنا  دقتعا  : » دحالا سما  هلامعا  متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 
يف ريخالا  يقيرف  نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلا  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح 2017 ، هعم  يدقع  رمتسي  يذلا  خينويم 

لاؤس ىلع  ادرو  ةيكريمالا .» ةدحتملا  تايالولا  وا  تارامالا  يف  بعلا  نا  دعبتسا  الو  ةراقلا ، لخاد  رخا  دان  يال  بعلا  نلو  ابوروا 
ونايتسيرك يلاغتربلا  عم  اهيف  سفانتي  يتلا  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  يف  هظوظح  لوح 
يسيم سفانا  ينال  ديعس  انا   » يريبير لاق  ةنولشرب ، بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرالاو  ينابسالا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور 

«. اديعس نوكأس  ةجيتنلا  تناك  امهمو  ملاعلا ، يف  بعال  لضفا  ةزئاج  ىلع  ودلانورو 
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« ركوس بولج   » زئاوج عيزوت  لفحل  ةعبارلا  ةخسنلل  ةریبكلا  ةیلافتحالاب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تایلاعف  تمتتخ 
ةیضايرلا تامظنملاو  ةيدنألا  يلثممو  رارقلا  عانصو  مدقلا  ةرك  موجن  عملأ  نم  ةبخن  عمتجاو  لوألا ، سمأ  ءاسم  يملاعلا ،

ةیضايرلا تایصخشلا  نم  ةبخن  ميركت  لفحلا  دھشو  مالسلا . انیم  ةنيدمب  ةرھوجلا  ةعاق  يف  دحاو  فقس  تحت  ةیلودلاو  ةیلحملا 
ملستو ماعل 2013 ، جیلخلا  ةقطنم  يف  بردم  لضفأ  هرایتخا  مت  يذلا  ينطولا  انبختنم  بردم  يلع  يدھم  مھمدقتي  ةزیمتملا 

نرياب موجن  ةنمیھ  لفحلا  دھشو  ًایلاح . يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك  ویباف  قيرعلا  يلاطيإلا  بردملا  نم  ةزئاجلا 
قيرفلا هرایتخا  مت  ثیح  باقلألا ، دصحو  تازاجنإلاب  ًائیلم  ًاماع  شاع  قيرفلا  نأ  ًاصوصخ  زئاوجلا ، مظعم  ىلع  يناملألا  خینویم 

دصح نم  رثكأو  هتریسم  لالخ  تاحاجن  ققح  بردم  لضفأ  يتزئاج  الويدراوج  بیب  ينابسإلا  هبردم  لانو  ماعل 2013 ، لضفألا 
نأب املع  ىربكلا ، ركوس » بولج   » ةزئاج قيرفلا  مجن  يریبير  كنارف  يسنرفلا  لان  امیف  ماع 2013 ، لالخ  ًایمالعإ  ًامامتھا 
نیب زئاوجلا  ةیقب  تعزوتو  رمتؤملل . لوألا  مویلا  يف  اھملستو  ماعلا  بعال  ةزئاج  لان  دق  ناك  ودلانور  ونيایتسيرك  يلاغتربلا 

ةزئاج ةنولشرب  مجن  زيدنانریھ  يفاشت  ينابسإلا  لانو  ماعلا ، بردم  هرایتخا  مت  يذلا  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وینوطنأ  يلاطيإلا 
هراوشمل اريدقت  اقباس  يسلشتو  ةنولشربو  وتروب  بعال  وكيد  يلاغتربلا  ميركت  مت  امك  ةزیمتم ، ةریسم  مدق  يذلا  بعاللا 

ظفتحاو يملاعلا ، دیعصلا  ىلع  دئار  نیبعال  لامعأ  لیكوك  هتریسمل  اريدقت  ينیكنارب  ينافویج  يلاطيإلا  ميركت  مت  امك  لفاحلا ،
يلاطيالل ةيريدقت  ةزئاج  كانھ  تناك  امیف  يلاوتلا ، ىلع  عبارلا  ماعلل  لامعأ  لیكو  لضفأ  ةزئاجب  زيدنیم  يجروج  يلاغتربلا 

ةعباتمو يبد  ىلإ  روضحلا  ةصرف  عجشملا  اذھ  اھلالخ  نم  لانو  ًاقباس ، تمیقأ  ةقباسم  لالخ  نم  عجشم  لضفأك  يسور  وكيرالا 
ةياعرل دشار  زكرم  ةرادإ  سلجم  وضع  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  موتكم  نب  دمحم  خیشلا  لفحلا  رضح  لفحلاو . رمتؤملا  تایلاعف 

، يبدب ةماقإلا  بیط  مكل  ىنمتنو  روضحلاب  بحرن  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  مساب  : » اھیف لاق  ةملك ، ىقلأ  يذلا  نیقاعملا ،
ةمسبلا نوكت  نأ  ىنمتنو  ميركلا ، هبعشو  فایضملا  دلبلا  اذھ  نع  تايركذلا  لمجأ  اھلالخ  نم  نولمحت  ةدیعس  ًاتاقوأ  اوضقت  نأو 

دشار زكرمل  لفحلاو  رمتؤملا  اذھ  لالخ  نم  مكمعد  صخألابو  مكدجاوتو ، مكمودق  اندعسأ  املثم  مكھوجو  ىلع  تمسترا 
داحتألا 12/31/13 ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةليوط ::.» تاونس  ذنم  ةیناسنإلا  هتامدخ  مدقي  يذلا  نیقاعملا  ةياعرل 

نع ةذبن  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  موتكم  نب  دمحم  خیشلا  مدقو   www.alittihad.ae/print.php?id=120873&y=2013 2/4
ةلودلا سیئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خیشلا  ومسلا  بحاص  نم  ميرك  معدب  ماع 1994 ، سسأت  يذلا  دشار  زكرم 

زكرملل ةيدھ  ومسلا ، بحاص  اھمدق  ضرأ  ةعطق  ىلع  میقأ  زكرملل  ديدجلا  ىنبملا  نأ  ادكؤم  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سیئر 
هترادإل زیمتملا  مازتلالاو  ةقیمعلا  ةيؤرلا  لضفب  زكرملا  لقتناو  ریخلا ، باحصأ  نم  ةميرك  تابھبو  يدايرلا ، هرودل  امعد 

لیھأتلاو جالعلا  زكارم  مھأ  نم  دحاو  ىلإ  لافطألا ، نم  دودحم  ددع  ىلإ  ةمدخلا  مدقي  رجأتسم  عضاوتم  ىنبم  نم  هیسسؤمو 
میلعت يف  هرود  سرامي  امك  بيردتلاو ، جالعلل  زیمتم  زكرم  ىلإ  لوحتو  جیلخلا . ةقطنمو  يبرعلا  نطولا  ىوتسم  ىلع 

صرحي يتلا  ةزیمتملا ، تاءافكلاو  ةربخلا  يلاع  لمعلا  قيرف  لضفب  جالعلاو  ةياعرلا  تالاجم  يف  نیمتھملاو  نییصاصتخالا 
دش ًاضرع  زكرملا  نم  لافطأ  نم  نوكتت  يتلا  ةیحرسملا » دشار  موجن   » ةقرف تمدقو  انئانبأ . ةمدخل  اھفیظوت  ىلع  زكرملا 
ةياھن يف  مھتحفاصمب  يریبير  كنارف  يسنرفلا  مجنلا  ماق  امیف  روضحلا ، نم  ةریبك  ةداشإو  ًالعافت  يقلو  نيرضاحلا ، عیمج  هابتنا 

لفح يف  ًاتفالو  ًايوق  يتارامإلا  روضحلا  ناك  لافطألا . ءالؤھ  نم  ةریبك  ةحرف  طسو  مھعم  ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلاو  ضرعلا 
ًاريدقت كلذو  ماعل 2013 ، جیلخلا  ةقطنم  يف  بردم  لضفأ  ةزئاج  ملست  يذلا  يلع  يدھم  ينطولا  بردملا  ربع  زئاوجلا  عيزوت 

هتدایقو لوألا ، بختنملا  عم  جیلخلا  سأك  بقلب  جيوتتلا  اھرخآو  ةینطولا  انتابختنم  عم  اھققح  يتلا  ةلصاوتملاو  ةریبكلا  تازاجنإلل 
هملست دعب  يلع  يدھم  لاقو  ةیلاتتم . تاراصتنا  ةسمخب  نآلا  دحل  ةلماكلا  ةمالعلا  ًاققحم  ةلبقملا ، ایسآ  ممأ  تایئاھن  ىلإ  لھأتلل 

، انبختنمل ًازیمم  ناك  ماع 2013  ينطولا ، بختنملا  يبعالو  ءاضعأ  عیمجل  اھدھأ  يتلا  ةزئاجلا  هذھ  ملستل  رختفا  : » ةزئاجلا
كتقث نإف  رثكأ  لمعت  امدنعو  ربكأ ، نوكیس  مداقلا  يدحتلاو  اھیلع  ةسفانملل  ةديدع  باقلأو  هميدقتل  ریثكلا  مھيدل  لازام  نكلو 

يضايرلا يبد  رمتؤم  نأ  : » فاضأو لبقتسملا .» وحن  رظنلا  ًامئاد  مھألاو  ًاعم  روطتت  لامآلاو  تاعلطتلاو  ربكأ ، حبصت  كسفنب 
لكل دیفم  ًاضيأو  صوصخلا ، هجو  ىلع  يبدو  ماع  لكشب  تارامإلل  مھم  ءيش  اذھو  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  ًاریبك  ًاثدح  دعي  يلودلا 

نأ ىرأو  مھتاربخ ، ميدقتو  يأرلاب  هیف  اوكراشو  رمتؤملا ، ىلإ  اورضح  نيذلا  فویضلا  لكب  بحرنو  ةلودلا  لخاد  نییضايرلا 
، براجت هيدلو  ةریبك  ةربخ  نوكلمي  نيذلا  نیبردملاو  نیبعاللا  نم  ملاعلا  موجن  ةصاخ  نيرخآلا ، براجت  نم  ملعتلل  ةصرف  رمتؤملا 

: ًالئاق عباتو  انسفنأ .» روطن  نأ  لجأ  نم  عاطتسملا ، ردق  ىلع  اھنم  ةدافتسالاو  انل ، براجتلا  هذھ  لقنل  ةصرف  يھو 
لبقتسملا يف  ىنمتأو  بناوجلا ، هذھ  ىلع  تزكر  بردمك  يننكل  ةقیقد ، ةینف  رومأ  يف  سیلو  ماع  لكشب  اوثدحت  نوكراشملا  »

ول ىتح  عقاولا ، ضرأ  ىلع  مھبراجت  لقن  لجأ  نم  نینطاوملا ، نیبردملا  عم  نییملاعلا  نیبردملل  لمع  ةشرو  رمتؤملا  بحاصي  نأ 
بناجب نیبعاللا ، عم  هنولعفي  امو  قرفلا  تابيردت  يف  مھنم  ةدافتسالاو  دیج  لكشب  ةبرجتلا  لقن  لجأ  نم  ةدحاو  ةسلج  تناك 
ةدافتسالا ةصرف  عایضو  رمتؤملا ، نع  نینطاوملا  نیبعاللا  بایغ  نعو  بعللا .» ططخ  وأ  بيردتلا  ىوتسم  ىلع  ءاوس  ططخلا 

، نییملاعلا موجنلا  ةربخ  نم  ةدافتسالاو  يملاعلا  رمتؤملا  اذھ  ىلإ  روضحلا  نم  انیبعال  تعنم  يتلا  بابسألا  فرعأ  ال  : » لاق هنم ،
كانھو فقوت ، نود  نم  رمتسم  يرودلا  نأ  ةصاخ  بعاللا  اھب  طبتري  ةریثك  فورظ  كانھف  مھبایغ ، ىلع  نودري  نم  مھو 
تارمتؤملا هذھ  لثم  يف  نینطاوملا  نیبعاللا  روضح  ىنمتأ  ماع  لكشبو  تايرابملل ، دعتست  ةيدنألاو  ةیئاسمو  ةیحابص  تابيردت 

يف خيرات  مھل  موجن  نم  اوملعتيو  ةربخلا  اوبستكي  نأ  مھمامأ  ةصرف  اھنأل  ةلبقملا ، ماوعألا  يف  موجنلاب  دشتحت  يتلا  ةیملاعلا 
: لاقو ينطولا ، انبختنمو  يلع  يدھمل  قیفوتلا  اینمتم  ةزئاجلا ، هذھ  ميدقتب  هتداعس  نع  ولیباك  ویباف  ربع  هبناج ، نم  بعالملا .»
نم سانلا  عمجو  باطقتسال  ىعسي  لفحلا  اذھ  بناج  ىلإ  وھو  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ةكراشملا  ىلع  صرحأ  ًامئاد  »

برد دقف  بوعشلا  فلتخم  نیب  ریكفتلاب  تافالتخالاو  تافاقث  مھفت  نأ  ًامئاد  كیلع  عقاولا  اذھب  رمأ  ًایلاح  انأو  تافاقثلا ، فلتخم 
عئار ٍدحت  هنكل  ةیسورلا ، ةغللا  ًامئاد  ةيزیلجنإلا  ثدحتي  دحأ  ةلھس ال  تسیل  رومألا  ایسور  يف  ًایلاحو  ارتلجنإو ، اینابسإو  ایلاطيإب 

سلجم ماع  نیمأ  دومحملا  دمحم  لاق  داحتالا - )  ) يبد تاسلجلل  انیبعال  روضح  تینمت  دومحملا : رمألا .» ةياھن  يف  يل  ةبسنلاب 
سیل هحاجن  دكؤي  تاونسلا  هذھ  لك  عاطقنا  نود  هرارمتساو  يلاوتلا  ىلع  نماثلا  ماعلل  ماقي  رمتؤملا  نإ  يضايرلا ، يبظوبأ 

نأ دكؤملا  نمو  ديدجلاب ، يتأي  رخآ  ىلإ  ماع  نم  رمتؤملا  نأ  ةصاخ  ملاعلا  ىوتسم  ىلع  لب  میظنتلا ، ىوتسم  ىلع  طقف 
ةدافتسالل ىعسن  انلعجي  ام  وھو  نيرخآلل ، مھبراجت  لقنل  انھ  ىلإ  اورضح  نيذلا  موجنلا  نم  ددعلا  اذھ  روضحب  ةریبك  ةدافتسالا 
ةفاقث نم  ًاضيأو  فارتحالا  ىوتسم  نم  عفري  ينامثلا  هتارود  لالخ  رمتؤملا  يف  حرطلا  نأ  فاضأو  ریبك . لكشب  كلذ  نم 

تنكو ریبك ، دعب  اھیف  تاسلجلا  نأ  ةصاخ  يلحملا ، ىوتسملا  ىلع  ةیضايرلا  تامدخلا  نم  ریثكلا  مدقيو  ةیفارتحالا ، نیبعاللا 
ةدیرج عقوم  يف  مكب  ابحرم  لوصولا :: لھسلا  نمو  تارامإلا ، ضرأ  ىلع  ماقم  ثدحلا  نأ  املاط  انیبعال  نم  ریبك  روضح  ىنمتأ 

فارطأ عیمجل  ةصرف  هلعجي  ام  وھو  هیلإ ،  www.alittihad.ae/print.php?id=120873&y=2013 3/4 12/31/13 داحتألا
دیعس لاق  داحتالا - )  ) يبد فارتحالا » ريدي  يواھلا   » ةرظن رییغت  ىلإ  جاتحن  براح : دیعس  ةریبكلا . ةبكوكلا  نم  ةدافتسالل  ةبعللا 

«: روت يبد   » ةیئاوھلا تاجاردلل  يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يضايرلا  يبد  سلجمل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع  براح 
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ًايونس زكري  يجراخلاو  يبرعلاو  يلحملا  مالعإلا  نوكل  جتنملا ، اذھل  جيورتلا  باب  نم  نوكي  هیف  رھظي  جتنم  يأو  يملاع  رمتؤملا 
رمتؤملا نأ  دكؤملا  نم  فاضأو : ماكحو . نیيرادإو  نیبردم  وأ  نیبعال  ءاوس  موجنلا  نم  لئاھلا  مكلا  اذھ  دوجوب  ضرعملا ، ىلع 

، لبقملا رياني  موي 14  رخآ ، ًایفحص  ًارمتؤم  دقعنسو  روت ،» يبد  ، » تاجاردلل يلودلا  فاوطلل  ةیلاعلا  يبد  تازیھجت  نع  فشك 
يف نیكراشملا  لاطبألا  ًاضيأو  فاوطلا ، يف  ةكراشملا  قرفلل  ةیئاھنلا  ةمئاقلا  نع  يئاھنلا  نالعإلل  يتس ،» لافیتسیفلا   » يف

ضرعملا يف  ةكراشملاب  انیفتكاو  رمتؤملا ، يف  نیكراشملا  موجنلا  لالخ  نم  فاوطلل  جيورتلا  بلطن  مل  اننأ  ةقیقحلاو  ثدحلا ،
ىتح هتيادب  نم  ىقترا  دقو  ةیعون ، ةلقن  ثدحأو  انتضاير  يف  ةریثك  دعاوق  ىسرأ  رمتؤملا  نأ  دكأو  رمتؤملا . شماھ  ىلع  ماقملا 

، ةیتارامإلا مدقلا  ةرك  ةحلصم  يف  تبص  يتلا  تاسلجلا  ةلواط  ىلع  ةحورطملا  تاعوضوملا  لالخ  نم  نآلا ، ةنماثلا  ةخسنلا 
. مدقلا ةرك  لاجم  يف  فارتحالا  ريوطت  يف  بصت  اھنأل  ةیبرعلاو ؛ ةیتارامإلا ، ةضايرلا  مھت  يتلا  تایصوتلا  نم  ديدعلاب  جرخو 

نیبردملاو نیبعاللا  ةحيرش  مھو  رمألاب ، نوینعملا  هنع  باغ  رمتؤملا  فسألل  لاقو : رمألاب ، نیینعملا  بایغ  نم  براح  بجعتو 
ةبسنب نكلو  نیبعاللا  نم  ددع  تدھاش  دقو  ءایحتسا ، ىلع  ناك  طیسبلا  روضحلاو  ةيدنألا  يف  مدقلا  ةرك  تاكرشو  نیيرادإلاو ،

نأ ةجردل  ءالؤھ  ةربخ  لقن  ىلإ  اھیف  جاتحن  ةلحرم  ىلإ  انلصوو  لبق  يذ  نع  فارتحالا  هاجتا  يف  نآلا  ریغت  عضولاو  ةلیلق 
، فارتحالا ريدي  يواھلا  نأ  ةرظنب  لماعتن  تارامإلا  ةلود  يف  انلزام  اننأ  املاطو  هیعوو ، هدوجو  يف  ًافرتحم ، تاب  روھمجلا 
يف دوجوم  اذھ  ناك  نإو  ةرادإلا  يف  فارتحا  انيدل  نوكي  نأ  ىلإ  ةجاحب  نحنو  ًادج ، طیسب  دعاصتلا  هاجتا  ىلع  انكرحت  ىقبیس 

نیبعاللا بلاطن  نأ  يعیبطلا  : » فاضأو ةیفارتحاب . لماعتي  لكلا  سیل  نكلو  مدقلا ، ةرك  تاكرش  لالخ  نم  ةيدنألا  ضعب 
، يریبيرو يفاشتو  ودلانور  ونایتسيرك  لثم  موجن  ءاوس  نيرخآلا  براجت  لالخ  نم  يفارتحالا ، هركف  ةیمنت  لجأ  نم  روضحلاب 
لفح میكحت  ةنجل  ءاضعأ  ماكحلاو . نیيرادإلا ، ًاضيأو  ةریبكلا  تاربخلا  باحصأ  نیبردم  وأ  عیمجلا  مامأ  مھبراجت  اولقن  مھیعمجو 
دمحم نم : لكل  ةفاضإلاب  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  دمحم  خیشلا  نم : ًالك  زئاوجلا ، لفح  میكحت  ةنجل  تمض  داحتالا - )  ) يبد زئاوجلا 

اد وتنیب  يضايرلا ، يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا  دمحأ  روتكدلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يلامكلا 
يبعال ءالكو  سیئر  ينیكنارب  ينافویج  اقباس ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وجیف  سيول  يلاغتربلا  يلاغتربلا ، وتروب  يدان  سیئر  اتسوك 

ينایلاج ونايردأ  ًاقباس ، ایلاطيإ  يبعال  زربأ  دحأ  ينیتربلا  ورتميد  ًاقباس ، يلاطيإلا  امور  يدان  ريدم  ينودنیب  وكيرنإ  ایلاطياب ، ةركلا 
يدانل يذیفنتلا  ريدملا  لیج  لجنا  لیجیم  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك  ویباف  يلاطيإلا ، نالیم  يدانل  يذیفنتلا  ريدملا 

، ينابسالا انوركال  وفیتروبيد  يدان  سیئر  ويرودنیل  وتسوجأ  نیبعاللا ، لامعأ  لیكو  نیسناي  بور  يدنلوھلا  ينابسإلا ، ديردم  وكیتلتأ 
: ينیكنارب مدقلا . ةركل  يلودلاو  يبوروألا  نيداحتالاب  ينوناقلا  ریبخلا  يتوفالاج  ويرامو  يلاطيإلا  نالیم  يدان  ريدم  ينيدناج  وتربمأ 
دئار لامعأ  لیكوك  ةليوطلا  هتریسمل  ًاريدقت  ةزئاج  ينیكنارب  ينافویج  يلاطيإلا  لان  داحتالا - )  ) يبد ةھوشم  لامعألا  ءالكو  ةروص 

نرياب عم  ةیسایق  ةقفص  هل  نمأ  دق  ناك  يذلا  هئالمع  زربأ  دحأ  الويدراوج  بیب  ينابسإلا  نم  ةزئاجلا  ملستو  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع 
نیبعاللا لامعأ  ءالكو  ةروص  ينیكنارب : لاقو  ًایلاح . ملاعلا  ىوتسم  ىلع  ًارجأ  ىلعألا  بردملا  هنم  تلعج  يراجلا  ماعلا  خینویم 

ىرأ نأ  ةیقیقحلا  يتداعسف  مھألا ، سیل  لاملا  ةقیقحلا  يفو  طقف ، لاملا  ءارو  ىعسن  اننأ  نونظيو  ةھوشم ، سانلا  ىدل 
نإف تنأ  مھبحت  املثم  كنوبحي  صخش  ةئم  نم  رثكأ  دجوي  امنیحو  ةداعسب  نوشیعيو  نامأ  يف  مھلثمأ  نيذلا  نیبردملاو  نیبعاللا 

جراخ اننیب  امیف  ءاقلل  ًامئاد  رركتت  ةصرف ال  يھو  يبدب ، هتقو  ءاضقب  عتمتسي  عیمجلا  ًالئاق : عباتو  رخآ . ءيش  يأ  نع  كینغي  اذھ 
. انیف قثت  تالئاعو  صاخشأ  ةایح  نیمأتل  ةریبك  ةیلوؤسم  انیلع  لامعأ  ءالكوك  نحن  نیبردملاو ، نیبعاللا  ًاصوصخ  ةسفانملا  راطإ 
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. مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  بئان  كيزرإ  سینیس  يكرتلا  نم  اھملست  ةيوركلا ، بعالملا  يف  هتریسم  ماتخ  ةبسانمب 
ةقطنملا دیعص  ىلع  ةزراب  ةمالع  تاب  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  دكأ  امك  ةبالخلاب ، ءاوجألا  ًافصاو  لفحلاب ، كيزرأ  داشأو 

ديدعلا يف  بعللا  ةصرف  تلن  دقل  وكيد : لاق  هبناج ، نم  ًامئاد . همعد  ىلع  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  صرح  ًادكؤم  ملاعلاو ،
عم تكراشت  دقل  اھیف  ةظحل  يأ  ىلع  مدنأ  الو  ةعئار  ةریسم  تناك  تايوتسملا ، ىوقأ  ىلع  تايرابم  تضخو  ةقيرعلا ، ةيدنألا  نم 

يدان عم  ابوروأ  لاطبأ  يرود  بقلب  جوتو  ةیبوروألا  ةيدنألا  ربكأ  لثم  دق  وكيد  ناكو  دبألل . ةدلاخ  ىقبتس  ةلیمج  تايركذ  يئالمز 
دقو ةیليزاربلا . ةيدنألا  نم  ددعو  اضيأ ، يزیلجنإلا  يسلشت  فوفص  يف  بعل  هنأب  ًاملع  ينابسإلا ، ةنولشرب  يدانو  يلاغتربلا ، وتروب 

يرودلا ًاقباس ، يبوروألا  داحتالا  سأكو  ابوروأ  لاطبأ  يرود  بقلب  قيرفلا  عم  جوت  امدعب  يلاغتربلا  وتروب  فوفص  يف  رھتشا 
لماز ثیح  ينابسإلا ، ةنولشرب  وحن  هجتا  هنأ  الإ  وینيروم ، ریھش  يلاغتربلا  بردملا  عم  تأدب  هتریسم  نأ  مغرو  ًایلاح ، يبوروألا 

بایغ دعب  ةیبوروألا  جيوتتلا  تاصنمل  ينولاتاكلا  يدانلا  داعأ  يذلا  قيرفلا  فوفص  يف  ناكو  وتيأ  ينوریماكلاو  وینيدلانور  يليزاربلا 
دعب ماعلا  عجشم  ةزئاجب  زاف  يذلا  يسور ، وكرالأ  يلاطيإلا  فشك  داحتالا - )  ) يبد يلاطيإلا  نالیم  رتنإ  عجشي  يسور  ليوط .

، يلاطيإلا نالیم  رتنإ  يدان  قشعي  هنأ  نع  يبدب ، ىسنت  ةزاجإ ال  ءاضق  ةصرف  لانو  ركوس » بولج   » اھتقلطأ ةقباسمب  هكارتشا 
موجنلل ةلبق  تارامإلا  تیخب : ریھز  ریغتي . نأ  نكمي  لوألا ال  بحلا  نأ  ىلإ  ًاریشم  ةعاقلاب ، رضاحلا  يتنوكل  ًاراذتعا  هجوو 

اذھ لاقو : يبد ، رمتؤم  يف  ةكراشملاب  هتداعس  نع  تیخب  ریھز  قباسلا  يلودلا  بعاللا  برعأ  داحتالا - )  ) يبد نییملاعلا 
�و ةنولشرب  نم  ةریبكلا  ةيدنألا  ديدحتلابو  ملاعلا ، ةيدنأ  فلتخم  نم  موجنلا  نم  ديدعلا  مضي  ًامئادو  يملاع ، ىدص  هل  رمتؤملا 

ةیملاعلا تایصخشلا  هذھ  ناضتحا  يف  تارامإلل  ًاریبك  ًابسكم  دعي  ام  وھو  نییملاعلا ، نیبردملا  بناجبو  خینویم ، نريابو  ديردم 
اذھ ةفاضتسا  يف  تارامإلا  نع  ثدحتي  هلك  ملاعلا  نأ  حضوأو  ةیلاحلا . لایجألل  مھتربخ  نولقني  مھو  مھعم ، اندوجوب  دعسنو 

موجنلل ةلبق  ىلإ  تارامإلا  لوحتت  نأ  رخفلاب  رعشن  انلعجي  ام  وھو  تاونس ، رادم 8  ىلع  يبد  مساب  ًاطبترم  تاب  يذلا  رمتؤملا 
، ملاعلا ىوتسم  ىلع  لضفألا  زئاوج  عيزوت  لفح  يف  هل  اھتوعد  ىلع  ركوس » بولج   » ىلإ ركشلا  ریھز  هجوو  نییملاعلا .
ورافاناك ویباف  يلاطيإلا  زئاوجلا  عيزوت  لفح  رضح  داحتالا - )  ) يبد لیمجلا  نمزلا  تايركذو  ورافاناك  موجنلا . ءالؤھ  عم  ءاقتلالاو 

ماع ملاعلا  سأكب  جيوتتلل  اھداق  يتلا  هدالب  يف  ریھامجلا  قوشعمو  يلھألا  يدانلل  يبيردتلا  مقاطلا  نمض  ًایلاح  لمعي  يذلا 
ديردم �و  سوتنفوي  يف  قباسلا  هبردم  ولیباك  ویبافو  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وینوطنأ  مضت  ةدئام  ىلع  ورافاناك  سلجو  ، 2006

تايركذلا ةداعتساو  ىمادقلا  ءاقدصألا  ءاقلل  ةزیمم  ةصرف  دعي  لفحلا  اذھ  نأ  ورافاناك  دكأو  لیمجلا . نمزلا  مايأ  ءاقل  يف 
نأ ركذي  نیبعاللا . لامعأ  ءالكوو  ةيدنألا  يريدم  بناج  ىلإ  هتریسم ، لالخ  مھرصاع  نيذلا  نیبعاللاو  نیبردملا  عم  ةلیمجلا 

نم ددعو  زيدنیم  يجروج  هلامعأ  لیكو  ةدئام  ىلع  سلجو  ًاضيأ ، لفحلا  يف  ناك  يلھألا  يدانلا  فرتحم  انایف  وجوھ  يلاغتربلا 
. ىمادقلا ءاقدصألا 
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ةيلحملا ةيزفلتلا  تاونقلاو  فحصلا  نم  ةعساو  ةيمالعإ  ةيطغتب  ةنماثلا  هترود  يف  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يظح 
تلقانت امك  ملاعلا . لود  فلتخم  ىلا  ايندلا  ةنادو  رمتؤملل  ةعماللا  ةروصلا  لقنب  ايمالعإ  لفكتو 320  ةيبوروألاو . ةيبرعلاو 

اهتمدقم يف  ناك  يتلا  ةرضاحلا  موجنلل  تاحيرصت  نم  هيف  ءاج  امل  تاهويديف  ترشنو  ثدحلا  تايلاعف  ةينورتكلالا  عقاوملا 
تارامإلاو يبد  صخي  ايلحم  اثدح  دعي  مل  فارتحالل  يضايرلا  يبد  رمتؤم  و الويدراوغو . يريبيرو  يفاشتو  ودلانور  ونايتسيرك 
نيبردمو نيبعال  نم  ةيبوروألا  ةركلا  موجنل  هباطقتسا  لالخ  نم  كلذو  ةيلود  داعبأ  هل  تحبصأ  امنإو  بسحف  جيلخلا  ةقطنم  وأ 
ىلوألا اهتهجاو  تصصخ  ايلاطيا  يف  ةريهشلا  تروبس  ولليد  اتيزاغال  ةفيحص  اتيزاغال  ءادصأ  رامثتسالاو . ةياعرلا  يف  ءاربخو 
بختنملا بردم  ولليباكو  سوتنفوي  بردم  ينوك  رضاحلا  يلاطيالا  يثالثلا  تالخادم  ىلع  تزكرو  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ل

نم ةعساو  ادوهج  لذبت  تارامإلا  نأ  ىلا  رمتؤملا  نع  اهثيدح  ضرعم  يف  ةفيحصلا  تراشأو  انيلوك . ميكحتلا  ةروطسأو  يسورلا 
ملاع يف  نيينفلاو  نيبعاللا  ةبخنل  ايونس  اهتوعد  رربي  ام  وهو  ةيملع  بيلاسأو  جهانم  ىلع  دمتعت  اهنأو  مدقلا  ةرك  ريوطت  لجأ 

زجوي يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  ويديف  عطاقم  ةيزيلجنالا  ةغللاب  تروبس  ولليد  اتيزاغال  عقوم  رشن  امك  ةريدتسملا . ةرحاسلا 
نم نينثا  نأو  اصوصخ  اغلاب  يبد  يف  ثدحلاب  ةينابسالا  ةفاحصلا  مامتها  ناكو  سآو  اكرام  مامتها  نورضاحملا . هلاق  ام  مهأ 

ةفورعملا اكرام  ةفيحص  تزكر  ثيح  رمتؤملا  ةيطغت  يف  احضاو  زيحتلا  ناكو  رمتؤملا . ارضح  ينابسالا  يرودلا  موجن  زربأ 
يبد يف  هتزاجإ  ءاضقل  هرايتخا  اضيأ  تلوانتو  ةلماك . هتلخادم  تلقنو  ودلانور  ونايتسيرك  روضح  ىلع  ديردم  لايرل  اهتيعبتب 

يسيم يفاشت : ناسل  ىلع  اريبك  اناونع  تدرفأف  ةينولاتاكلا  سآ  ةفيحص  امأ  ءارحصلا . يف  تالوجلاو  سقطلا  ءفدب  اعتمتسم 
هلاق امب  ةفيحصلا  يهابت  نع  فشكي  كلذو  ةيبهذلا . ةركلا  ةزئاج  يف  يريبير  دعب  ثلاثلا  يرايخ  ودلانورو  خيراتلا  يف  مقر 1 
يريبيرو ركيك  ةينابسالا . ةركلا  يبطق  نيب  يلزألا  عارصلا  راطا  يف  يديردملا  ونايتسيركل  ضفر  نم  هيفخي  امو  انارغولبلا  تباك 

ةسلجلا يف  رضح  يذلا  يريبير  كنارف  خينويم  نرياب  مجن  ىلع  اهمامتها  ةيناملألا  ةيضايرلا  ركيك  ةلجم  تبص  ىرخأ  ةيحان  نم 
تزكرو نرياب  نع  هقيلاعتو  يسنرفلا  مجنلا  تاحيرصت  ةلجملا  تلوانتو  ةنولشرب . مجن  زيدنانريه  يفاش  ةقفر  رمتؤملل  ةيماتخلا 

ةلخادم ركيك  لمهت  ملو  . ةيبهذلا ةركلا  نم  لضفأ  الويدراوغ  ةدايق  تحت  خينويم  يف  بعللا  ةرابع : ىلع  صوصخلا  هجو  ىلع 
يبد رمتؤم  اغلاب ب امامتها  ةيضايرلا  خينويم  نرياب  ةانق  تلوأ  نرياب  ةانق  يضايرلا . رمتؤملل  لوألا  مويلا  يف  الويدراوغ  بيزوج 

بيسوج رضاحلا  يرافابلا  كلملا  يئانث  ىلع  اهلمع  ةانقلا  تزكرو  ثدحلا . ةيطغتل  الماك  اقيرف  تدفوأو  فارتحالل  يضايرلا 
يف نرياب  قاشعل  ةحضاو  ةروصلا  لقنل  ةانقلا  ىلع  اقحال  اهثبت  نأ  ىلع  ةلماك  امهترضاحم  تلجسو  يريبير  كنارفو  الويدراوغ 

نينمثم ةعمال  موجنل  تاربخو  براجت  نم  رمتؤملا  همدقي  امب  رهبنم  هنأ  نايبلل  دكأ  ةيناملألا  ةانقلا  قيرف  عم  ثيدح  يفو  ايناملأ .
تدقاعت تازاجنإ  ىلإ  فاضي  حاجن  يبد  رمتؤم  يفاشتو . يريبيرو  ودلانور  لثم  ةريبك  ءامسأ  مادقتسا  ىلع  اهتردق  يف  يبد  حاجن 

ةقباسلا اهتازاجنإ  ىلإ  ةضايرلل  يلودلا  رمتؤملا  ميظنت  يف  اهعادبإ  تفاضأ  ثيح  ةيضاملا ، ةرتفلا  لالخ  تاحاجنلا  عم  يبد 
لخي ملو  وبسكا 2020 . ضرعم  ناضتحاب  زوفلا  مث  ملاعلا  يف  ةيضاير  ةنيدم  لضفأ  يناث  ةزئاجب  مايأ  ذنم  اهزوف  يف  ةلثمتملاو 
. ايملاع ادعب  ذخأت  ةعئار  تازاجنإ  نم  ققحت  ام  لالخ  نم  يملاعلا  اهعاعشإو  يبد  قلأت  ضارعتسا  نم  رمتؤملل  يئاهنلا  لفحلا 

ىوتسملا ىلع  ايندلا  ةناد  اهتققح  يتلا  تازاجنإلاب  يماتخلا  لفحلا  لالخ  تهون  دق  رمتؤملا  ريدم  طيمسوب  ةشئاع  تناكو 
يف ايسيئر  امهاسمو  لوقعلا  لصاوت  يف  ارثؤم  ايلود  ىقتلم  لثمتو  ملاعلا  ةقثب  ىظحت  تتاب  ةرامإلا  نأب  رسفي  ام  وهو  يملاعلا ،

نم ةبخن  روضحب  مدقلا  ةرك  يف  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنم  ريوطت  يف  هتمصب  ززع  رمتؤملا  نأ  تدكأو  لبقتسملا . عنص 
ةيملاعلا ةمقلا  يف  يبد  ءاقب  ةيرارمتسا  ىلع  ةديشرلا  انتدايق  صرح  سكعي  حاجنلا  نا  ىلا  تراشأو  بعالملا ، موجنو  ريهاشملا 
قيقحت يف  ةريبك  اهتاحومط  لازت  لب ال  دحلا ، اذه  دنع  فقوتت  نل  يبد  نأ  كش  الو  زايتماب . ةيضاير  ةهجو  رارمتساب  لظت  ىتح 

نم سيلف  ةزاتمم . ةيملاع  ةعمسب  ىظحت  تحبصأ  امدعب  اصوصخ  هريغو ، يضايرلا  عاطقلا  يف  تازاجنإلاو  تاحاجنلا  نم  ديزم 
بلغتت نأ  كلذك  ةفدص  سيلو  ملاعلا . سأك  تايئاهن  ميظنت  ىلع  ةرداق  تارامإلا  نأب  مايأ  ذنم  رتالب  حرصي  نأ  ةلماجملا  وأ  نيهلا 

تاقفصلا موش : ملاعلا . يف  ةيضاير  ةنيدم  لضفأ  يناث  ةزئاج  لانتو  ةيويسآو  ةيبوروأ  ةيملاع  ندم  ىلع  ةحماطلا  ةرامإلا  يبد 
ةركلا داحتاب  اينف  اريدم  لمعلا  هل  قبس  يذلاو  موش ، رانرب  يناملألا  لاق  اهلخاد  ثدحي  امع  ةميق  لقت  رمتؤملا ال  ةعاق  جراخ 
نم اهلخاد  ثدحي  امع  ةميق  لقي  رمتؤملا ال  ةعاق  جراخ  تايقافتاو  تاقفصو  تاءاقل  نم  ثدحي  ام  نإ  يلهألا ، يدانلابو 

يف ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  ةلئاع  عمجي  ردان  ىقتلم  اهنأ  انيبم  رمتؤملا ، ميظنت  ةركف  ىلع  رانرب  ىنثأو  تاربخلاو . براجتلل  ضارعتسا 
صخت ةريثك  تايقافتا  متتو  مهريغو  نوبردملاو  ةيدنألا  ءاسؤر  يقتلي  ثدحلا  شماه  ىلعو  امئاد . ةزيمتملا  يبد  وه  دحاو  ناكم 
ضايرلا يبد  رمتؤم  شماه  ىلع  ىلوألا  اهطويخ  تجسن  ةقفص  وأ  ةيقافتا  نم  مكف  ةريبك . تاقفص  مامتإو  يضايرلا  نواعتلا 

يلحملا يرودلا  غولب  ةياغب  مامألا  ىلا  مدقلا  ةرك  ةلجع  عفد  يف  جيلخلا  ةقطنم  يف  يدايرلا  يبد  رود  ىلع  موش  رانرب  ينثأو  ي .
ىلا حمطت  ةماع  تارامإلا  مدقلا .  ةرك  ريوطت  ليبس  يف  اهدوهج  فرعأو  ماوعأ  ذنم  يبد  يف  ميقأ  انأ  لاقو : يقيقحلا . فارتحالا 

باطقتساب كلذو  بسحف ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  لالخ  نم  سيلو  ةنسلا  رادم  ىلع  لمعت  يهو  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  يقرلا 
اذهو اهريغو . يبظوبأو  يبد  يف  ةيبوروألا  ةيدنألل  ةديدع  تايميداكأ  ءاشنإ  مت  امك  انودارام . ىلا  انه  ريشأ  نأ  يفكيو  موجنلا ،

نأب ريكذتلاب  موش  متخو  لبقتسملا . يف  لعشملا  لمحي  نأ  نكمي  يورك  ليج  باجنإ  ىلا  تارامإلا  يعس  راطإ  يف  جردني 
بختنملا جوتو  ندنلب  ةيبملوألا  باعلألا  ىلا  بابشلا  بختنم  لهأت  ثيح  ةريخألا ، ماوعألا  لالخ  هتعرز  ام  دصحت  تأدب  تارامإلا 

لودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  حبصأ  فارتحالا  ىلإ  ةياوهلا  نم  جيلخلا  ةرك  جورخ  ةفصو  مدقي  رمتؤملا  جيلخلا . سأكب  لوألا 
ام ةميقب  مهنم  اناميإ  قرف  ءاسؤرو  تاداحتا  ءاسؤرو  نيبردم  نم  ةيجيلخلا  ةيدنألا  نع  نيلوؤسملا  ةلبق  ةريخألا  ماوعألا  يف  ي 

غلبو ةيلحملا  هتغبص  زواجت  رمتؤملاف  فارتحالا . ىلإ  ةياوهلا  نم  جيلخلا  ةرك  جارخإب  ةليفك  حئاصنو  تايطعم  نم  ثدحلا  همدقي 
نم ةديدع  ةيدنأ  روضح  اندصر  دقف  كلذ . ىلع  ناهرب  لضفأ  جيلخلا  ةيدنأ  يلثممل  زيمتملا  روضحلا  لعلو  زايتماب  ةيجيلخلا  هداعبأ 

ينامعلا نالعج  يدان  سيئرو  ديع  دمحأ  مدقلا  ةركل  يدوعسلا  داحتالا  سيئر  بناج  ىلإ  رصنلا  يدان  سيئر  اهتمدقم  يف  ةيدوعسلا 
روضح ىلع  بأد  هنأب  ةيدوعسلا  يف  ةركلا  داحتا  سيئر  ديع  دمحأ  دافأو  ةريبك  بساكم  مهريغو . بادس  يلهأ  قيرف  نع  نيلثممو 

فرشتسي يضايرلا  يبد  رمتؤم  لاقو :  ماع . لك  ةدئاف  نم  هلصحي  امل  ةكراشملا  نع  فقوتي  نلو  ماوعأ  ذنم 5  رمتؤملا 
يتلا براجتلاو  ىؤرلا  لثم  ىلإ  جاتحن  ةيدوعسلا  يف  نحنو  ريوطتلا  ىلإ  ةحومطلا  ةيدنالاو  تاداحتالا  ليبس  رينيو  لبقتسملا 
موجنلا تاربخ  ىلع  لصحت  نأ  نيهلا  نم  سيلف  رمتؤملا  اذه  نم  ةريبك  بساكملا  ةقيقح  عباتو :  ةيملاعلا . ةركلا  موجن  اهمدقي 

تاربخلا نم  ديزملا  بسكأ  ملعتأ و  ىتح  يبد  ىلإ  يتآ  انأ  موي .  لك  اناجم  يبوروألا  فارتحالا  ملاع  يف  نيحجانلا  نييرادإلاو 
ةيدوعسلا ةيدنألا  حصني  هنأ  ديع  دمحأ  ركذو  حالصإلاو . ريوطتلا  عورشم  يف  مهاسأ  ىتح  مدقلا  ةركل  يدوعسلا  داحتالا  ىلإ  اهلقنأو 

ةنماثلا هترود  يف  ثدحلا  تايلاعف  ترضح  ةريثك  ةيدنأ  نأو  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  روضحلا  ةرورضب  رارمتساب 
يقارعلا بردملا  دكأ  ىرخأ  ةهج  نم  يبرعلا  روضحلا  لبقتسملا . يف  مهلمع  لهستس  حئاصنو  براجت  نم  هتقلت  امب  ةديعس  يهو 
نم ديفتست  ىتح  ايونس  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  يف  روضحلاب  ةبلاطم  ةيبرعلا  تاداحتالاو  ةيدنألا  نأ  دمح  ناندع 

نم لقأ  يبرعلا  روضحلا  لازيال  ةقيقحو  يبد  رمتؤم  همدقي  ام  ىلإ  ةدشب  جاتحت  ةيبرعلا  ةركلا  لاقو : يبوروألا . فارتحالا  براجت 
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فلاخم يأر  مدقلا . ةرك  لغاشمو  مومه  شقاني  ىقتلم  لك  يف  روضحلا  هيلع  فارتحالاو  ريوطتلا  ىلإ  ىعسي  نمف  تاحومطلا .
نيكراشملا ءاربخلاو  موجنلا  نأ  ىري  ثيح  رمتؤملل  همييقت  يف  يرورسملا  دمح  نسحم  ينامعلا  نالعج  يدان  سيئر  فلتخيو 

يزفلتلا ثبلا  قوقحو  ةياعرلا  نع  اننوثدحي  يرورسملا :  حضوأو  ةيجيلخلا . ةركلا  عقاول  امامت  افلاخم  اعقاوو  براجت  نوضرعتسي 
ءانثتساب ةمودعم  نوكت  داكت  جيلخلا  ةقطنم  يف  ريهامجلا  ليخادمف  الثم . نامع  يف  انيلع  بيرغ  اذهو  ريهامجلا  تادئاعو 

داصتقالا ءاربخ  لبق  نم  هنع  ثدحتملا  لكشلاب  يدانلا  معدت  نأ  اهنكمي  الو  ةفيعض  اندنع  ينويزفلتلا  لقنلا  تادئاعو  ةيدوعسلا 
بسح لك  هتوافتم  بسنب  نكلو  امومع  ةلصاح  ةدئافلا  نأ  دكؤيل  ينامعلا  نالعج  يدان  سيئر  كردتسيو  رمتؤملا . يف  يضايرلا 

نأ ىريو  يرورسملا  ةيؤر  يمساقلا  نامثع  ينامعلا  بادس  يلهأ  يدان  يرادإ  قفاوي  لباقملا ال  يفو  يجيلخلا . هدلب  يف  هعقاو 
قيبطت يف  أدبتو  ةياوهلا  مومه  نم  صلختت  ىتح  جيلخلا  ةيدنأل  ةيقيقح  ةفصو  مدقي  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

يبد رمتؤم  ةهيبش ب تاردابم  ىلع  انمدقأو  ريوطتلا  ةرورضب  نمؤن  بادس  يلهأ  يدان  يف  يمساقلا :  لاقو  فارتحالا .
ينعسي كلذل ال  رمتؤملا  نم  ريثكلا  تملعت  دقل  عباتو :  فارتحالا . لوصأ  هنم  ملعتنل  يلاطيإلا  ناليم  انمدقتسا  ثيح  يضايرلا 
تاربخ نم  هتينج  ام  لك  لقنأسو  اريثك  تدفتسا  ةقيقح  ايلودو . ايجيلخ  هدعب  تاب  يذلا  ثدحلا  ميظنت  ىلع  يبد  ركشأ  نأ  الإ 

. فارتحالا غولبو  يقرلا  ةكرعم  يف  هب  نيعتسأو  هفظوأ  يكل  يقيرف  ىلإ  براجتو 
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ددع اهرضح  موجن  ةيلافتحاب 5  سمأ  نم  لوأ  ءاسم  ملاعلا  موجن  نم  هفويض  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  عدو 
زكرم ةرادإ  سلجم  وضع  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  موتكم  نب  دمحم  خيشلا  مدقتو  ةيملاعلاو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تايصخشلا  نم 

مت و  ةقطنملا . ديعص  ىلعو  ايلحم  دئارلا  زكرملا  رود  نع  ةذبن  اهيف  مدق  ةملك  ىقلأو  روضحلا  ةمئاق  نيقاعملا ، ةياعرل  دشار 
يلع يدهم  لصح  ثيح  ايجراخو ، ايلحم  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  نيقلأتملل  ركوس " بولج   " زئاوج عيزوت  يماتخلا  لفحلا  لالخ 

، ماعلا قيرف  يناملألا  خنويم  نرياب  رايتخا  مت  اميف  ماعل 2013 ، جيلخلا  ةقطنم  يف  بردم  لضفأ  ةزئاج  ينطولا  انبختنم  بردم 
لالخ ايمالعإ  امامتها  دصح  نم  رثكأو  هتريسم  لالخ  تاحاجن  ققح  بردم  لضفأ  يتزئاج  الويدراوج  بيب  ينابسالا  هبردم  لانو 

ناك ودلانور  ونياتيسيرك  يلاغتربلا  نأ  املع  ىربكلا ، ركوس " بولج   " ةزئاج قيرفلا  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا  لان  اميف  ماعلا ،
بردم يتنوك  وينوطنأ  يلاطيإلا  نيب  زئاوجلا  ةيقب  تعزوتو  رمتؤملل . لوألا  مويلا  يف  اهملستو  ماعلا  بعال  ةزئاج  لان  دق 

ةريسم مدق  يذلا  بعاللا ، ةزئاج  ةنولشرب  مجن  زيدنانريه  يفاشت  ينابسالا  لانو  ماعلا ، بردم  هرايتخا  مت  يذلا  سوتنفوي 
يلاطيإلا ميركت  متو  لفاحلا . هراوشمل  اريدقت  اقباس  يسلشتو  ةنولشربو  وتروب  بعال  وكيد  يلاغتربلا  ميركت  مت  امك  ةزيمتم ،

ةزئاجب زيدنيم  يجروج  يلاغتربلا  ظفتحاو  يملاعلا ، ديعصلا  ىلع  دئار  نيبعال  لامعأ  ليكوك  هتريسمل  اريدقت  ينيكنارب  ينافويج 
لالخ نم  عجشم  لضفأك  يسور  وكيرالا  يلاطيالل  ةيريدقت  ةزئاج  كانه  ناك  اميف  يلاوتلا ، ىلع  عبارلا  ماعلل  لامعأ  ليكو  لضفأ 
روضح 2000 طيمسوبلا : ةشئاع  رمتؤملا .  ةعباتمو  يبد  ىلإ  روضحلا  ةصرف  عجشملااهلالخ  نم  لانو  اقباس  تميقأ  ةقباسم 

رمتؤم ةنماثلا ل ةخسنلل  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تداشأ  ريبك  حاجن  ةيمالعإو  ةيضاير  ةيصخش 
ىلع فويضلا  نم  ريبكلا  لابقإلا  تلاقو : سمأ ، نم  لوأ  متتخا  يذلا  رمتؤملا  هققح  يذلا  حاجنلاب  يلودلا ، يضايرلا  يبد 

لوألا مويلا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  يفكتو  ماع ، دعب  ًاماع  رمتؤملا  هققحي  يذلا  حاجنلل  ةقيقح  ةمجرت  ةلاعفلا ، ةكراشملاو  دجاوتلا 
يناثلا مويلا  يف  روضحلا  برتقاو  يمالعإ ، بناج 300  ىلإ  ةيضايرو ، ةماع  ةيصخش  نم 700  رثكأ  روضح  دهش  ةنماثلا ، ةخسنلل 

نم ريبكلا  ددعلا  تحضوأو : رمتؤملل . ريبكلا  حاجنلا  نيموي  يف  ةيمالعإو  ةيضاير  ةيصخش  روضح 2000  دكؤيو  هسفن ، ددعلا  نم 
اذهو دحاو ، موي  يف  سيلو  نيموي  رادم  ىلع  هلك  رمتؤملا  هيلإ  لصي  ناك  ةنماثلا ، ةخسنلا  رمتؤم  نم  دحاولا  مويلا  يف  روضحلا 

ةرك  ) رمتؤملا راعش  نعو  ماع 2006 . ىلوألا  هتخسن  ةقالطنا  ذنم  رخآ  ىلإ  ماع  نم  رمتؤملا  روطتو  حاجن  ىدم  ىلع  حضاو  ليلد 
نم ةقباسلا  عبسلا  خسنلل  ًالمكم  يتأيل  نماثلا ، رمتؤملا  راعش  رايتخا  مت  : " ةشئاع ةروتكدلا  تلاق  لبقتسملل ،) نيكمتلاو  مدقلا 

مجسنتلو ةقباسلا ، تارودلا  تاسلج  رواحم  عم  نماثلا  رمتؤملا  تاسلجل  اهرايتخا  مت  يتلا  رواحملا  لماكتتلو  رمتؤملا ، اذه  رمع 
تارودلا لالخ  مت  هنأ  ًاملع  ةلبقملا ، ةلحرملا  يف  يضايرلا  عاطقلا  تابلطتم  عمو  تايصوت  نم  ةيضاملا  تارودلا  هتزرفأ  ام  عم 

ةركلا سرادم  فلتخم  نم  ًاثدحتم  يلاوح 250  عم  انرواحتو  انفضتساو  ةشقانملل ، ًاعوضوم  نم 160  رثكأ  حرط  ينامثلا 
راكفأو تاهيجوت  قفو  لمعن  نحن  : " ًاضيأ طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاق  فارتحالا . لاجم  يف  تاربخلا  باحصأو  ةيملاعلا 

ىعسن يتلاو  هللا ، هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص 
خيشلا ومس  ةياعر  تحت  عقاولا  ضرأ  ىلع  حاجنلا  قيقحتل  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  اهديسجتو  اهقيبطتل  ًامئاد 

ةصنم رمتؤملا  تاب  امدعب  ةصاخ  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 
: ةلئاق تمتتخاو  ملاعلاو ." تارامإلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ًايسيئر  ًاثدحو  ةركلا ، ملاع  يف  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل 

ىربك نولثمي  نيثدحتم  ةفاضتسا  لالخ  نم  ملاعلاو  تارامإلا  يف  مدقلا  ةرك  نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  رمتؤملا  حجن  "
يف ةريثك  ةيباجيإ  جئاتن  لعفلاب  تققحتو  مدقلا ، ةرك  ةعانصب  ةطبترملا  تاسسؤملاو  ةفرتحملا ، ةيدنألاو  ةيضايرلا  تاسسؤملا 
نم دافتسا  يبد  فاوط  براح : ديعس  صاخ .  وحن  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضايرو  ًامومع  يضايرلا  عاطقلا  ريوطت  ىلإ  يعسلا  راطإ 

يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  تاجاردلل ، يلودلا  يبد  فاوطل  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  براح  ديعس  دكأ  ةركلا  موجن 
يلودلا يبد  فاوط  ققحي  يلاتلابو  بولطملا ، حاجنلاو  جيورتلا  هلالخ  ضرعي  جتنم  يأ  ققحي  يلاتلابو  يملاع ، تيص  اذ  حبصأ 

ةيمالعا ةيطغتب  لعفلاب  يظح  فاوطلا  نأ  ينعي  ام  ةركلا ، موجن  نم  ريبكلا  دجاوتلا  اذه  لظ  يف  بولطملا  جيورتلا  تاجاردلل ،
نع نالعإلل  لبقملا ، رياني  موي 14  يفحص  رمتؤم  كانه  نوكيس  : " لاقو فاوطلل ، ةياعدلاب  مهسفنأ  موجنلا  مايق  نودب  ةريبك ،

، يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  هيأر  نعو  يبد ." فاوط  يف  نيكراشملا  لاطبألاو  زئاوجلاو  قرفلاو  ةريخألا  تابيترتلا 
هترود نم  ىقتراو  هميظنت ، يف  لذبت  يتلا  ةرباجلا  دوهجلا  لضفب  ةيملاعلا ، نم  ةديدج  ةلحرم  ىلإ  لقتنا  رمتؤملا  براح : لاق 

نطولاو ايسآو  تارامإلا  ىوتسم  ىلع  فارتحالا  ريوطت  ةيمهأ  يف  بصت  اهلك  ةميق  تايصوت  هنع  تردصو  ةنماثلا ، ىتحو  ىلوألا 
تاكرشو نوبردملاو  نوبعاللا  مهو  رمألاب  نيينعملا  دجاوت  نأو  صصختلا ، انصقني  لازي  هنا ال  يننزحي ، ام  فاضأو : يبرعلاو .

، نييرادإلا ضعب  نم  الإ  ةاوهلا ، ةيلقعب  مدقلا  ةرك  ريدن  تارامإلا  يف  انلز  فسألل ال  نكل  عباتو : ءايحتسا . ىلع  ناك  فارتحالا ،
فيقثت ةيفيك  بناج  ىلإو  اهضعب ، سيلو  ةلودلا  ةيدنأ  لك  يف  يرادإلا  لمعلا  يف  رثكأ  ةيفارتحا  ةيلقع  ىلإ  جاتحن  اننأ  ىرأو 

موجنلا هنع  ملكتي  امب  ةدافتسالا  لالخ  نم  يفارتحالا ، ركفلا  ةيمنتل  تارمتؤملا ، كلت  لثم  يف  روضحلا  ىلع  مهرابجإو  نيبعاللا 
نع اقباس  يسلشتو  ةنولشربو  وتروب  بعال  وكيد  يلاغتربلا  برعأ  ةيجيلخلا  ةركلاب  ءاقترالل  ةوطخ  وكيد : يلاغتربلا  ملاعلا . يف 

مدقلا ةركب  ءاقترالل  ةمهم  ةوطخ  فارتحالل  يبد  رمتؤم  لاقو : فارتحالا  رمتؤم  ماتخ  لفح  روضحبو  يبد  يف  دجاوتلاب  هتداعس 
ديعس انأو  تارامإلا  يف  ةيداليملا  ةنسلا  سأر  ةزاجإ  ءاضقل  تئج  فاضأو : جيلخلا . ةقطنم  يف  لب  طقف  تارامإلا  يف  سيل 
ىرخأ تابسانم  يف  اهترايز  ىلع  صرحأسو  لامجو  روطت  نم  هتدهاش  امل  رهبنمو  يتايح  يف  ىلوألا  ةرملل  يبد  يف  دجاوتلاب 

سيل مدقلا  ةركب  ءاقترالل  ةمهم  ةوطخ  فارتحالل  يبد  رمتؤم  نأ  وكيد  دكأو  نيبردملاو . نيبعاللا  يئاقدصأب  ءاقتلالاب  اضيأ  ديعسو 
. جيلخلا ةقطنم  يف  لب  طقف  تارامإلا  يف 
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انيلوك يجيولرييب  يلاطيإلاو  افيفلاب ، ماكحلا  ةرادإ  ريدمو  قباسلا  يلودلا  مكحلا  اكاسوب  وميسام  يرسيوسلا  يئانثلا  كراشي 
مويلا ءاسم  دقعي  يذلا  ةركلا  داحتا  يف  يعوبسألا  ماكحلا  ناملرب  يف  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  لوؤسم 
متتخا يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  يف  اكراش  انيلوكو  اكاسوب  يئانثلا  ناكو  يبد .  يف  داحتالا  رقمب 

يتلا حاتتفالا  ةسلج  يف  انيلوك  كراش  نيح  يف  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  لوألا  ثدحت  ثيح  سمأ ،
اكاسوب وميسام  اهيف  رضاحي  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  هذه  نوكتسو  ةسلجلل .  ريدمو  ثدحتمك  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونع تلمح 
شماه ىلع  يضاملا  يناثلا  نيرشت  / ربمفون يف  ىلوألا  دعب  يلاحلا ، ماعلا  لالخ  ةركلا  داحتا  ماكح  افيفلاب  ماكحلا  ةرادإ  ريدم 

 . تارامإلا اهتفاضتسا  يتلا  ًاماع  تحت 17  ملاعلا  سأك  ةلوطب  تايرابم  ماكح  ىلع  فارشإلا  يف  هتكراشم 
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Football stars praise referees, but admit television footage could be used to rule on crucial decisions
DUBAI By EUAN REEDIE Deputy Sports Editor World-renowned football stars Xavi Hernandez and
Franck Ribery yesterday told a Dubai audience that they backed the use of video replays to assist
referees. While the pair stressed that such a move would not be a slight on officials' capabilities, they
both said they would welcome television footage to be used to help rule on crucial decisions. The pair
were speaking at the eighth Dubai International Sports Conference at Madinat Jumeirah, where
they discussed the topic of "leadership skills in winning championships" Moderator of the discussion,
Mustafa Al Agha, head of MBC Sport, asked the pair whether a television review system, akin to that
used in sports such as cricket, should be implemented. Barcelona and Spain midfielder Xavi said "It's
complicated for the referee to decide on certain decisions in certain circumstances. But video
feedback could be used on crucial decisions. But it's very complicated if it means a game is stopped
every two or three minutes." Xavi said he particularly favoured the use of goalline technology to rule
on whether a goal has been scored or not. Fifa ruled in October that GoalControl would be used at the
2014 World Cup, whereby 14 high-speed cameras will be located around the pitch and directed at
both goals. Ribery, a winger for Bayern Munich and France, added "Referees do an excellent job, but
it's not easy for them sometimes. Technology might help them in certain ways. Why not?" Earlier in the
conference, Fifa's refereeing chief Massimo Busacca urged footballers to show more respect to
officials, insisting the quality of international referees has improved. Busacca conceded that referees
do make mistakes, but said that was understandable when you have "players running like horses" and
when it is "impossible" to see every act on the pitch.
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لينويل ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم 

بعال لضفا  وه  يسيم  ، » دحالا سمأ  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف 

يف بعال  لضفا  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يناثلا / نوناك  يف 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 
ةركلاب قحالاو  يرظنب  لوالا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راوداب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي  «ال 

نوكيس تيوصتلا  قح  تحنم  اذا  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ،
رود  » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت 

ذنم اماع  ىلا 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلا . ةبسنلاب  دان  نم  رثكا  هنا   » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،»
يفاشت دعبو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنالا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك 

بختنملا جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثا  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب   » اظوظحم هسفن 
«. ينابسالا
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

بعال لضفا  وه  يسيم  ، » دحالا مويلا  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف 

يف بعال  لضفا  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
راكنا نكمي  ال   » يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 

وهف ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا 
لوألا يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال 

هينعي امع  دئاقلا ،» رود   » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل 
نس يف  تنك  ذنم  اًماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يل . ةبسنلاب  ٍدان  نم  رثكأ  هنإ   » لاقف ةنولشرب  هل 
ًاظوظحم هسفن  يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا 

«. ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  اًريبك  اًرثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب  »
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لمجم نم  ةمظنملا  ةنجللا  اهيلإ  تصلخ  تايصوت  سمأ 10  هلامعأ  ماتخ  يف  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ردصأ 
، لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  عوضوم  اريمج ، ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  نيموي  ىدم  ىلع  تلوانت  يتلا  تسلا  تاسلجلا 

زوفلا يف  نتباكلا ،" ةيدايقلا ل" تاراهملا  رودو  مدقلا ، ةرك  لبقتسمو  نيكمت  لوح  تاسلج  دقع 3  يناثلا  مويلا  دهش  امدعب 
بختنملاو ةنولشرب  مجن  زيدنانريف  يفاشتو  يسنرفلا ، بختنملاو  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  ةكراشم  لالخ  نم  تالوطبلاب 

نم ةمداقلا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةماه  ةزيكرو  لبقتسملا ، قيرط  وه  نيكمتلا  نأ  ديكأتلا  ىلإ  ىلوألا  ةيصوتلا  تعدو  ينابسإلا . 
مهحنمو تايلوؤسملاو  تايحالصلا  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ، لمعلا 

ةرامإب يضايرلا  عاطقلا  ثح  ىلإ  ةيناثلاو  ءاطعلا .  نم  ديزم  لذب  ىلع  مهزفحتو  مهتاردق  نم  ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس 
اهقلطأ يتلا  مقر 1 " ةدنجألا   " ةيجهنم ينبتو  ةيكذ " ةنيدم   " ىلإ لوحتلا  نأشب  يبد  ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد 

يبد سلجم  سيئر  يذيفنتلا ، سلجملا  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس 
ةيدنألا قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت  ةرورض  ىلع  ةثلاثلا  ةيصوتلا  تثحو  يضايرلا .  عاطقلا  صخي  اميف  يضايرلا 

اهرابتعاب مدقلا  ةرك  تايميداكأ  ماظن  صخألابو  نييرادإلاو ، نيبردملا ، نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو 
براجتلاو تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  ىلإ  ةعبارلا  تعدو  ةيلبقتسملا .  تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا 

 . اهتناكمو اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ، ةيدنألا  تاردقو  تاناكمإ  عم  بسانتتل  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا 
، مدقلا ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورضب  ةسماخلا  ةيصوتلا  تبلاط  امك 

يرامثتسا ماظنل  سسؤتو  يويحلا  لاجملا  اذه  يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةماهلا  ةيلمعلا  هذه  طبضت 
ةيجيتارتسالا ططخلا  راكتبالاو  عادبإلا  ميهافم  نيمضتل  ةسداسلاو  فارتحالا ، قيبطت  تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق 

، ةيلبقتسملا ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا  تاهجوتلل  ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو 
ىوتسملا قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ، تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ىلإ  ةعباسلاو 

تعد امك  ةلءاسملاو .  ةيلوؤسملا  ةفاقث  زيزعت  ىلا  ةفاضإلاب  ةيلعافلا ، تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا 
لئاسو لالخ  نم  رضخألا ،" ليطتسملا  دعب  ام   " ناونع تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ىلإ  ةنماثلا  ةيصوتلا 
بناج ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرت  ىلإ  ةعساتلاو  يضايرلا ، نيهمتلا  موهفم  خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت 

ءالولاو ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ، يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا 
يلعافت لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  زيفحت  ىلإ  ةرشاعلاو  عمتجملا ، نم  ةماهلا  ةئفلا  هذهل 

عفر دشار  نب  دمحمو  ةفيلخل  ةئنهت  ةيقرب  ةءافكلا .  نم  ٍلاع  ًىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهاسي  امب  ثيدحو ،
خيشلا ومسلا  بحاص  ىلإو  هللا ، هظفح  ةلودلا ، سيئر  نايهن  لآ  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  رمتؤملا 
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  زوف  ةبسانمب  هللا ، هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 
نب نادمح  خيشلا  ومس  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  رمتؤملا  عفر  امك  يبد .  يف  يلودلا 2020  وبسكإ  ضرعم  ةفاضتساب  ةدحتملا 

لضفأل ةيضفلا  ةزئاجلاب  يبد  زوف  ةبسانمب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 
كيزريا سينيس  لوانت  تارمتؤملاب  ةيفافشلل  جوري  افيولا  كيزريا : ماعل 2013 .  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا 
حئاوللاو فرشلا  قاثيمل  ةصاخلا  ةنجللا  نع  ثدحتو  ةيلودلا  تامازتلالاو  نيناوقلا  افيو "  " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان 

ضعب ءارجإب  موقي  يلودلا  داحتالاو  مدقلا ، ةرك  يف  ةعونتم  تايفلخ  مهيدل  ءاضعألا  عيمج  نإ  لاقو  تابوقعلاب ، قلعتت  يتلا 
متي ىتح  ةمات  ةيرس  يف  اهلعجن  نأ  لواحن  رومألا  ضعب  نأ  الإ  ةيفافشلا ، زاربإ  لجأ  نم  ةرشابم  ءاوهلا  ىلع  ةيفحصلا  تارمتؤملا 

يف داحتالا  مضي  نهارلا  تقولا  يف  يبوروألا : داحتالا  سيئر  بئان  فاضأو  اهل .  بسانملا  تقولا  يف  بسانملا  نوناقلا  رادصإ 
رومألا ضعبو  يضاملا  يف  دوجو  اهل  نكي  مل  بصانملا  هذهو  ماعلا  ريدملا  ىلإ  ةفاضإلاب  ًاماع  ًانيمأو  ًايذيفنت  ًاسيئر  ديدجلا  هماظن 

ديفم اذهو  داحتالا  ىلإ  ةديدجلا  بصانملا  هذه  فاضأ  يذلا  ينيتالب  ليشيم  رايتخا  دعب   2007  ، ماع دعب  ًاصوصخ  ةمكوح  ىلإ  جاتحت 
تفاضتسا 24 تارامإلا  تاداحتالا .  ضعب  عم  ةيذيفنتلا  تاعامتجالا  لالخ  نم  ةيوق  ةطقن  نآلا  لثمي  داحتالاو  ماع  لكشب  ةبعلل 

داحتالا يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  دكأ  ةقطنملا  يف  تآشنملا  لضفأ  نم  دياز  نب  عازه  داتسا  جلدملا : نيماع  يف  ًايبوروأ  ًايدان 
تآشنملا لضفأ  دحأ  لبقملا ، رياني  رهش  يف  هحاتتفا  ررقملا  دياز  نب  عازه  داتسا  نأ  جلدملا  ظفاح  مدقلا ، ةركل  يويسآلا 

يتلا زئاكرلا  نمو  ةقطنملا ، يف  بعالملا  لضفأ  نمو  ةيويسآلا ، ةيجيلخلا  ةضايرلل  ةببحمو  ةفرشم  ةهجاو  لثميو  ةيضايرلا 
تارامإلا نأ  ىلإ  راشأو  داحتالاب .  ةيقيوستلا  انتطخ  لالخ  انديفيس  ًامهم  ًاملعم  هنوك  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيبوروألا ، تآشنملا  اهب  هجاون 

لالخ كلذ  ءاج  ةيويسآلا .  ةراقلل  ةيتحتلا  ىنبلا  ةوق  دكؤي  امم  نيريخألا  نيماعلا  لالخ  تاركسعم  يف  ًايبوروأ  ًايدان  تفاضتسا 24 
ةفاضتسا يف  ايسآ  تحجن  دقل  فاضأو : ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك  نيكمت   " ناونعب تدقع  يتلا  رمتؤملل  يناثلا  مويلل  ىلوألا  ةسلجلا 

يف لايدنوملا  ميظنت  ىلع  رطق  لوصح  يف  انمامأ  بابلا  حتف  ام  نابايلاو ، ةيبونجلا  ايروك  يف  يف 2002  ملاعلا  سأك  ةلوطب 
نيصلا فيضتست  نأ  ىلع   2030  ، ماع لايدنوملا  ةفاضتسا  لجأ  نم  نابايلا  يف  نيلوؤسملا  تادوهجم  ىلإ  ةفاضإلاب   2022،

يف اكيرمأو   2034  ، لايدنوم ميظنت  ىلع  لوصحلا  يف  ارتلجنإ  طرفت  نل   " عباتو يتربخ .  مكحب  يتاعقوت  هذهو   2038  ، لايدنوم
نم ةيويسآلا  لودلا  اهضوخت  يتلا  ةسرشلا  ةسفانملا  ىلع  لدي  امنإ  ءيش  ىلع  لد  نإ  اذهو   2026  ، لايدنوم ميظنتو  اهرابتعا  در 
، يويسآلا داحتالل  ةيعارلا  تاكرشلا  نإ  جلدملا ، لاقو  ةيبوروألا . " لودلا  باينأ  نيب  نم  ىلوألا  ةيملاعلا  ةلوطبلا  ةفاضتسا  لجأ 

ةاعر دحأ  تارامإلا  ناريط  ةكرش  هبعلت  يذلا  مخضلا  يداصتقالا  رودلا  راكنإ  عيطتسن  الف  تاقباسملا ، حاجن  يف  ريبك  رود  اهل 
 . نامرج ناس  سيرابو  لانسرآو  ديردم  لاير  لثم  ةيملاعلا  ةيدنألا  نم  ددع  عم  عارك  لوخدلا  يف  ًاضيأ  تحجن  يتلا  داحتالا ،

يتلا ةريبكلا  ةرفطلا  لظ  يف   2030  ، يف مدقلا  ةركل  ملاعلا  سأكب  ةيويسآلا  لودلا  ىدحإ  زوفت  نأ  جلدملا  ظفاح  روتكدلا  عقوتو 
ًاريبك ًاروطت  تدهش  ةيويسآلا  ةركلا  نأ  ىلإ  جلدملا  راشأو  ةركلل .  ينابايلا  داحتالا  لبق  نم  عوضوملا  ططخملاو  ةراقلا ، اهشيعت 
ىلإ راظنألا  تتفل  يتلاو   2002  ، ملاعلا سأكل  نابايلاو  ةيبونجلا  ايروك  نيب  كرتشملا  ميظنتلا  دعب  ةصاخ  ةريخألا ، تاونسلا  يف 

زوف ليلدب  رخآلا  ولت  ماعلا  ةعرسب  روطتت  ةيويسآلا  ةركلا  نأ  حضوأو  ملاعلا .  ناكس  فصن  اهيف  شيعي  يتلا  ةيويسآلا  ةراقلا 
يف نيئشانلا  لايدنوم  تارامإلا  تمظن  اهلبق  نمو  ةلبقملا ، بابشلل  ملاعلا  سأك  فيضتست  امك  ، تاديسلا لايدنومب  نابايلا 
دكؤي ام  وهو  لايدنوملا  ميظنت  قحب  ًابيرق  نيصلا  زوفت  نأ  عقوتو   2022  ، ملاعلا سأك  رطق  فيضتست  امك  يضاملا ، ربمتبس 

/ ربمفون ىلإ  طابش  رياربف / نم  ايسآ ، لاطبأ  يرود  تايرابم  دعوم  ليدعت  ًايلاح  سردي  يويسآلا  داحتالا  نأ  حضوأو  روطتلا . 
وكرام ىقلأ  ةيضايرلا  تاطلسلا  نيب  لصفلل  وعدي  وكرام  ةيدنألا .  ىلع  يلاحلا  دعوملل  يبلسلا  ريثأتلل  ًارظن  يناثلا ، نيرشت 

حالصإلا ةيلمع  نمض   2011  ، ماع ذنم  افيفلا  اهتنبت  يتلا  ةديدجلا  نيناوقلا  ىلع  ءوضلا  افيفلا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف 
ماظن يف  ملاعلا  يف  مويلا  تاعوضوملا  مهأ  نم  دعت  ةمكوحلا  نإ  وكرام  لاقو  حالصإلا .  اذه  تقبس  يتلا  تاردابملا  ضعب  ربع 

يف تاطلسلا  نيب  لصفلا  بجي  امك  نيناوقلا  ضعب  يف  راقتفا  كانهو  ةحضاو ، لكايه  كانه  نوكت  نأ  مهملا  نمف  ةضايرلا ،
ةقالع اهل  تايدحتلا  هذه  ةينفلا ، رومألا  نم  اهريغو  ثبلا  قوقحو  ملاعلا  سأك  ىلع  تيوصتلا  صوصخب   " عباتو لبقتسملا . 
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يتلا حالصإلا  ةيلمع  ىلع  ءوضلا  طلسأ  نأ  بجي  انهو  ةريبك ، ةيفافشب  عتمتت  نأ  بجي  تارارقلا  هذه  ضعبف  ةوجرملا ، فادهألاب 
تارارق كانهو  سرغنوكلا ، يف  تذختا  تارارقلا  ضعبو   2013  ، ماع يف  اهب  شاقنلا  رمتساو  يماع 2011 و2012  ذنم  تأدب 

ةنجللا كلذكو  ملاعلا ، سأك  صخت  ةريبك  تارارق  اوذختا  سرغنوكلا  ءاضعأو  افيفلا ، يف  يقالخألا  لكيهلا  ةيوقت  لثم  اهذاختا  مت 
وكرام هونو  ةديجلا . " ةمكوحلا  يف  ءاربخلا  مه  اهؤاضعأو  افيفلا ، يف  ةموكحلل  ةديدج  ةنجل  تسسأ  يتلا  افيفلل  ةيذيفنتلا 

ةبسنلابو ةءافكلا ، يف  لاع  لكشب  ليصافتلا  لك  يف  مكحتلل  تقفنأ  يتلا  لاومألابو  اهتيمهأ ، ًادكؤم  ةديدجلا  ةيريوطتلا  جماربلاب 
ةيفافشلا نم  ىوتسم  دعبأ  ىلإ  ةبعللاب  لوصولا  لجأ  نم  تذختا  يتلا  تارارقلا  ضعب  كانه  نا  دكأ  نيناوقلاو  حئاوللا  ىلإ 

ثلاثلا يرايخ  ودلانورو  خيراتلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم  يفاشت : رمتؤملا  متتخت  نتباكلا "  " ةسلج ةيطارقميدلا .  ىلإ  لوصولاو 
يريبير كنارف  اهيف  ثدحتو  نتباكلا ،"  " ناونع تحت  سمأ ، يلودلا  يبد  رمتؤم  ماتخ  يف  ةريخألاو  ةثلاثلا  ةسلجلا  تاشقانم  تراد 
اغآلا ىفطصم  ةسلجلا  سأرتو  اينابسإ ، بختنمو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره  يفاشتو  اسنرف ، بختنمو  يناملألا  خينويم  نرياب  بعال 

وه يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  زيدنانره  يفاشتئدكأو  يس .  يب  مإ  ةانق  يف  يضايرلا  مسقلا  سيئر 
يسيم  " يفاشت لاق  ةثلاثلا .  ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ 

ةيبهذلا ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  خيراتلا ، يف  بعال  لضفأ  لب  عزانم  نود  نم  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه 
هقيرف عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي  ال   " يفاشت عباتو  ددرت . " نود  نم  يسيم  ترتخال  ماعل 2013 

نا ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  صخش  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير 
وه ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  دحاو ، بعال  يف  دجاوتت 

لصت ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يل ، ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ   " لاقو ةنولشرب  هل  هينعيام  نع  يفاشت  ثدحتو  ودلانور . "
ةيناسنالا ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  يرمع ، نم  ةرشع  ةيداحلا  نس  يف  تنك  امدنعو  اماع  ىلإ 22 

نوبعاللا كلتمي  نأ  يه  زوفلا  نم  قيرفلا  نكمت  يتلا  ةيساسألا  لماوعلا  مهأ  يفاشت : بعاللا  لاقو  ةيضايرلاو . " ةيعامتجالاو 
ميقلا ضعب  نوملعي  ةنولشرب  ةسردم  يفو  ةيضايرلا ، حورلا  دوجو  ىلإ  ةفاضإ  ًانواعتم  قيرفلا  نوكيو  ةنيعم ، تاراهمو  ةبهوملا 

ةنولشرب يفف  ميقلا ، كلتب  اظفتحم  تلزامو  ًاماع  نآلا 33  رمعلا  نم  غلبأو  ميقلا ، كلت  كردأ  تأدب  يرغص  ذنمو  رخآلا ، مارتحاو 
نحنف مارتحاب  لماعتأ  ينأب  ظوظحمو  قيرفلا  يف  وضع  انأ  عباتو : زوفلا .  نم  مهأ  مدقلا  ةرك  نع  ةفلتخم  ءايشأ  ميلعتب  نوموقي 

، ًادج ظوظحم  ينأ  تسسحأ  باقلأ  ىلع  اهيف  تلصح  يتلا  تاونسلا  اينابسإ ، بختنم  يف  خيراتلا  عنص  انعطتساو  بوهوم ، ليج 
يناملألا خينويم  نرياب  قيرف  نأ  يفاشت  دكأو  هانققح .  ام  ةميق  ردقن  مويلاو  ةنولشرب  يف  ةريثك  اباقلأ  انققح  ةيضاملا  ماوعألاف 
زفاحلا نع  ةنولشرب  بعال  ثدحتو  رهقي .  قيرف ال  وهو  باقلألا ، عيمج  ىلع  يضاملا  ماعلا  لصحو  ريبك  لكشب  ًاسفانم  حبصأ 

فرتحم بعال  يننأل  ظوظحم  انأو  يل ، يسيئرلا  زفاحلا  امه  مدقلا  ةركل  يبحو  يفغش  ًالئاق : ةركلا : يف  روطتي  هلعجي  يذلا 
قيرفلا نتباك  تافص  مهأ  نم  نأ  دكأو  ليزاربلا 2014 .  لايدنوم  بقلب  اينابسإ  يبختنم  عم  زوفلاب  حمطأو  تاراصتنالا ، بحأو 
لخاد ةعرسب  اهذختت  تارارق  كانه  بردملا  تاميلعتب  مزتلت  امدنع  لاقو : ةعومجملا ، ةدايقب  زيمتي  نأ  بجيف  ةدايقلا ، يه 

لاؤس نع  يفاشت  باجأو  لايجأ .  بيردت  عيطتسي  نيبعالك  انم  ضعبلا  نكلو  نيبردم  انعيمج  حبصي  نل  لبقتسملا  يفو  بعلملا ،
، زوفلا يف  رارمتسالا  نوعيطتسي  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  عئار  ليج  كانه  ًالئاق : مأ ال ، ةرهاظ  ربتعي  ناك  ناو  ةنولشرب  لوح 
اتات ينيتنجرألا  بردملاب  ءادعس  ةنولشرب  يف  نحنو  ةمداق ، تاونسل  نورمتسي  مهلعجت  تاراهم  باحصأ  نيبعال  كلتمي  ةنولشربف 

يف كدجاوت  ءيش  مهأ  لمكأو : ةراسخلاو .  زوفلا  نع  رظنلا  ضغب  ةيباجيإ  ةقيرطب  هتفسلف  قبطيو  يباجيإو  عئار  دئاق  وهو 
هنا يفاشت  دكأو  مهل .  رفغن  نأ  بجيو  رشب  مه  ةياهنلا  يف  نكلو  بعلملا  جراخ  ءاطخأ  نوبكتري  نوبعاللاو  عضاوتلاو ، بعلملا 

ةنيدم يهف  يبدب  يدالوأو  يتجوز  تعتمتساو  يبد ، تدهاش  دقلف  تارامإلا  قرف  ىدحإل  مضنأو  ًاموي  يتأي  نأ  ليحتسملا  نم  سيل 
يأك لاملا  ىلع  لصحي  بعاللا  فارتحالا  ملاع  يف  يفاشت : لاق  ةمخض ، لاومأ  ىلع  نيبعاللا  لوصح  نعو  ةعئار .  ةنيدمو  ةنمآ 

ظوظحم انأو  ناكمإلا  ردقب  عمتجملا  ةدعاسم  لواحأ  كلذلو  ةمخض  اهغلابم  ةركلا  لاومأ  عبطلابو  لمع ، بحاص  وأ  فظوم 
لاؤسلا اذه  نع  ةباجإلا  عيطتسأ  ال  لاقو : ماعلا  اذهل  بعال  لضفأ  نم  هيأر  نع  يفاشت  فشكو  لاومألا .  كلت  ىلع  لوصحلاب 

نحن خينويم : نرياب  بعال  يريبير  كنارف  لاق  هبناج ، نم  خيراتلا .  يف  بعال  لضفأ  يسيم  ينيتنجرألا  نأ  يصخشلا  ييأر  نكلو 
ام اعئار  ءادأ  مدقن  مسوملا  اذهو  ملاعلا ، يف  ىوقألا  قيرفلا  وه  خينويم  نريابو  ةدحاو ، ةلئاعك  لماعتنو  قيرفلا  يف  ًاعم  عتمتسن 

، ًاضيأ يدانللو  يخيرات  يف  لضفألا  ناك  ماعو 2013  ةنكمملا ، باقلألا  عيمجب  انزف  ماع ، لكشب  ةيناملألا  ةركلا  ةوق  سكعي 
يه قيرفلا  نتباك  تافصاوم  مهأ  نأ  يريبير  دكأو  نيبعاللا .  نم  بيرق  وهف  نريابلا  عم  الويدراوغ  بيزوج  بردملا  دوجوب  ديعسو 

ةبسنلاب ريغتت  رومألا  تاقوألا  ضعب  يف  نكلو  نيطوشلا  نيبو  ةارابملا  ةيادب  يف  حئاصنلا  مدقي  بردملاف  اهب ، ىلحتي  يتلا  ةربخلا 
نيبجعملاو نيعجشملا  عم  دجاوتأ  امدنع  ًادج  ديعس  نوكأ  انأو  سانلا ، مارتحا  يه  مجنلل  ىلوألا  ةدعاقلا  فاضأو : بردملل . 

لازامو تاونس  ذنم 7  خينويم  نرياب  عم  انأ  يريبير : لاق  هلبقتسم  نعو  ةغلاب .  ةداعس  يهف  مهعم  ةيراكذتلا  روصلا  طقتلأو 
لخاد رخآ  قيرف  يأ  يف  بعلأ  نلو  ابوروأ  يف  ريخألا  يقيرف  وه  نريابلا  نوكيس  ًاماع  رمعلا 34  نم  غلبأ  ىتحو  ًارمتسم  يدقع 

، يعامج ركف  مدقلا  ةرك  لمكأو : تارامإلا .  يف  وأ  ةيبرع  ةلود  يأ  يف  وأ  اكيرمأ  يف  بعلأ  نأ  ًادعبتسم  سيل  نكلو  ابوروأ ، ةراق 
عضاوتم وهو  ملاعلا  يف  لضفألاو  ًاريبك  ًادئاق  ناك  ثيح  اسنرف  بختنم  يف  ناديز  نيدلا  نيز  مجنلا  بناجب  بعللاب  ًاديعس  تنكو 

لاومألاف ءيش ، لك  مهعم  مساقتأ  نأ  بحأو  يتلئاعب  ديعس  انأو  يل  ةبسنلاب  يوناث  ءيش  لاومألا  عباتو : ًاريثك .  يندعاسو  ًادج 
متتخاو روعشلا .  سفن  يتلئاع  شيعت  نأ  ديرأ  الو  ريغص  انأو  ءايشأ  نم  تمرح  دقف  يتلئاعب  عاتمتسالا  مهألا  ءيش  لك  تسيل 
ةزئاج ىلع  ودلانور  ونايتسيركو  يسيم  سفانأ  يننأ  ديعسو  ملاعلا ، يف  طسو  طخ  بعال  لضفأ  يفاشت  ًالئاق : هثيدح  يريبير 

ةقالعلا نتوه : اهب .  ًاديعس  نوكأس  جئاتنلا  تناك  ًايأو  لبقملا  يناثلا  نوناك  / رياني موي 13  نوكتس  ةجيتنلاو  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ 
مدقلا ةرك  ىلع  بجي  نآلا  : " افليس دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيب  لاق  ةبعللا  ةميق  ريغتس  تالاصتالا  تاكرش  عم 

، اهذختن يتلا  تارارقلا  رييغت  يف  ةركلا  رودو  مدقلا  ةرك  نم  ديفتست  يتلا  ةفلتخملا  تايرودلاو  ثبلا ، قوقحب  ةيارد  ىلع  نوكت  نأ 
ًاسفانت دجن  اذهلو  مهألا ، يه  بعالملا  يف  ةركلا  ةعباتمو  ةدهاشملا  ىقبت  نكلو  اهب ، بعللاو  اهليمحت  متي  يتلا  باعلألا  كانهو 

لكشب ةبعللا  ةميق  ةلبقملا ، تالاصتالا  تاكرشو  ةركلا  نيب  ةقالعلا  ريغتس  امك  ةلماشلا ، ةيمالعإلا  ةبرجتلاو  ثبلا  صصح  ىلع 
رظنلا كيلعو  مدقلا ، ةرك  ةدهاشم  يف  قوقح  مهل  ءارقفلا  : " فاضأو نويزفلتلا . " ىلع  تايرابملا  ثب  عجارت  عم  لماك ،

ىلع ظافحلل  ةليسو  داجيإ  نم  دبالو  ملاعلا ، يف  ةريقفلا  تاقبطلا  نم  يتأت  ريهامجلا  بلغأ  نأو  ةصاخ  تايرودلا ، لبقتسمل 
ناكم لوبرفيل  شار : مدقلا . " ةركب  عتمتلاب  مهقوقحو  نيدهاشملا ، ددع  ةدايز  ةاعارم  عم  ةفلك ، رثكأ  تحبصأ  امدعب  ثبلا  قوقح 

رمتؤم ماتخ  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  تاشقانم  تراد  وروي  نويلم  ناليم 500  يدان  ةينازيم  ينيدناج : ملاعلا  لوح  تالئاعلا  عمجتل 
، يزيلجنإلا لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  اهيف  ثدحتو  مدقلا ،" ةرك  لبقتسم  : " ناونع تحت  سمأ ، يلودلا  يبد 

تاراهملا نع  افليس  دنآ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ، ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأو 
يضايرلا ريفسلا  شار  نايإ  لاق  ةيبرعلا .  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يبعزلا  يفطل  ةسلجلا  سأرتو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا 
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نأل يدانلل ، ًاريفس  تلمع  لوبرفيل  يف  ًاماع  دعبو 15  ةريبكلا ، ةيدنألا  يف  بعللاب  ًاظوظحم  تنك  يزيلجنإلا : لوبرفيل  يدانل 
بجي يننأب  ترعش  تدعاقت  امدنعو  ربكأ ، ةداعسب  ترعشو  هيلإ  تدعو  ًاريثك  هنع  داعتبالا  عطتسا  ملو  يبلق ، ميمص  يف  لوبرفيل 
رعشأ امو  بابشلاو ، نيئشانلاب  ًاريثك  متهت  نآلا  ةيدنألا  نكل  طقف ، نوبعلي  لافطألا  ناك  ًاماع  لبقو 20  يتربخب ، نيرخآلا  ديفأ  نأ 

انيدل 7 ناك  يضاملا  مسوملا  يف  : " فاضأو نيرخآلا .  عم  لصاوتلا  ىلع  زكريو  ةيلاحلا ، ةرتفلا  يف  كلذ  ديجي  لوبرفيل  نأ  هب 
ىلإ نيبعاللاب  لوصولا  ىلع  رداق  ريدم  نود  نم  ةيميداكألا  نم  ديفتسن  نلو  ةيميداكألا ، يف  انسفنأب  مهريوطتب  انمق  نيبعال 

، هب موقن  ام  ةيؤرل  صخش  فلأ  انيلإ 40  ءاج  نيصلا  ىلإ  انبهذ  امدنعو  لوبرفيل ، يف  اذه  كلمن  نحنو  ةيفارتحا ، ةروصب  بعلملا 
يف ىرن  : " عباتو انلمع . " موهفم  اذهو  ملاعلا ، لوح  تالئاعلا  عمجتل  ناكم  وه  لوبرفيلو  يدانلا ، تاطاشن  مجحب  اوئجوفو 

نيئشانلاب مامتهالا  ىلع  صرحنو  راطإلا ، اذه  يف  ةيملاعلا  ةيدنألا  ةرادص  يف  لازن  الو  ةيلئاع ، ةضاير  مدقلا  ةرك  نأ  لوبرفيل 
لبقو 20 رومألا ، رهوج  ىلع  زيكرتلا  جاتحنو  ةديج ، جئاتن  ىلع  لوصحلل  ةينسلا  لحارملا  يف  ًايجيردت  لقنتلا  انيلعو  بابشلاو ،

ةديدجلا لايجألا  ربتعأو  ريبك  مويلا  قرافلاو  ةبعللا ، مارتحا  كانه  ناك  نكلو  ةفلتخم ، رومأل  جاتحن  انك  ًالفط  تنك  امدنع  ًاماع 
، ةركلا بعال  هيلع  لصحي  يذلا  يلاملا  لباقملا  عافترا  مغر  ةيلاحلا  ةرتفلا  يف  بعللا  ىنمتأ  ال  : " لمكأو نآلا . " رثكأ  ةظوظحم 

يف ةلكشم  يأ  دوجو  مدع  عم  نيئشانلا ، ةياعر  يف  لاملا  ريفوت  ةرورض  يفني  اذهو ال  يتايح ، تاظحل  لكب  تعتمتسا  يننأل 
ةينازيم : " يلاطيإلا ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأ  لاق  هتهج ، نم  نيبعاللا . " تارامثتسا  لالخ  نم  حابرألا  قيقحت 
ةركل ةيلاحلا  ةروصلاو  رضاحلا  نع  ثدحتلا  كيلعف  لبقتسملل ، زيهجتلا  تدرأ  اذإو  وروي ، نويلم  ىلإ 500  لصت  يلاطيإلا  ناليم 

" . ابوروأ يف  تايرود  لضفأ 5  نيب  ةدوجوملا  قراوفلا  اهنمض  نمو  قئاقح ، نمضتت  ابوروأ  يف  ةيلاحلا  ةروصلاو  ةيبوروألا ، مدقلا 
ةزهجم تتاب  اهتيدنأو  روضحلل  ةنمأ  ةئيب  رفاوت  ةجيتن  يناملألا  يرودلا  وه  لضفألا  لعل  يريهامجلا  روضحلا  ديعص  ىلع  : " فاضأو

تايرابمل روضحلا  يف  ةدايز  ًالثم  دجنو  اهتآشنم ، ىلع  اهترجأ  يتلا  تازيهجتلا  دعب  دعب 2006  ققحت  كلذو  ريهامجلا ، لابقتسال 
يتأي ةيدنألل  دروم  مهأ  : " عباتو ابوروأ . " يف  تانالعإ  قوس  ربكأ  ايناملأ  نأ  ىسنن  الو  دهاشم ، فلأ  ىلإ 450  لصو  يذلاو  ناليم ،

ًادئاع كانه  نكل  ثبلا ، قوقح  يف  ًاضافخنا  ايناملأ  يف  دجن  اننكل  ةركلل ، يبوروألا  داحتالا  زئاوجو  ينويزفلتلا ، ثبلا  قوقح  نم 
تابوعص ببسب  ةريبك  دئاوعب  ثبلا  قوقح  تأت  مل  ايلاطيإ  يفو  ىلعألا ، ينويزفلتلا  ثبلا  نوكي  اينابسإ  يفو  تانالعإلا ، نم  ًاريبك 
ىلع كلذك  نولصحي  ارتلجنإو  اسنرف  يف  : " فاضأو ةديج . " دئاوع  ققحت  ةينابسإلاو  ةيلاطيإلا  ةيدنألا  ةماع  ةفصب  نكل  ةصاخ ،

كانه اينابسإ  يفو  ةديج ، جئاتنب  يتؤت  ةياعرلا  قوقح  كلذكو  تايرابملاو ، تارمتؤملا  يف  تانالعإلاو  ثبلا  نم  ةريبك  قوقح 
نم ديزملا  قيقحت  ةمدقتملا  ةيدنألا  اهلالخ  نم  عيطتست  لماوع  كانهو  قيوستلا ، يرثت  ديردم  لايرو  ةنولشرب  نيب  ةسفانم 

" . ةلودلا يف  ةعوضوملا  نيناوقلا  قفو  ةديدج  ءامدب  عفدلا  اهمهأ  لعلو  دئاوعلا ،
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Legendary former striker says the Reds are committed to developing homegrown talent DUBAI By
EVAN REEDIE Deputy Sports Editor Iiverpool legend Ian Rush yesterday revealed how 4 the English
Premier League title contenders have a staunch commitment to their academy to avoid them wasting
millions on merely "good, but not great" players. Former striker Rush, the Reds' soccer schools'
ambassador, told the eighth Dubai International Sports Conference at Madinat Jumeirah that
getting the grassroots right is "really, really important" for Brendan Rodgers' side. The ex-Wales
international, who also spent a year at Italian giants Juventus before returning to Liverpool, said the
18-time English champions were passionate about rearing homegrown players through their academy
alongside a handful of "great players" bought at lavish expense. "Last season, we had seven
homegrown players who made the first team, so I believe the grassroots in our infrastructure are
really, really important," Rush, who scored 229 goals in 469 appearances over two, trophy-laden stints
at the Anfield outfit, said. "We need investment in our academies because we love to have homegrown
players. You need to go and buy the special players like Steven Gerrard or Wayne Rooney. But some
teams pay �5 or �10 million [Dh30 or 60 million] for players who are just good and not great, and I
believe these players should be coming through the academies." Rush believes that while every major
club in world football has soccer schools in various parts of the globe, Liverpool's is "special" due to
the invaluable life skills it teaches youngsters. The two-time winner of the previous incarnation of the
Champions League, the European Cup, said "We teach them life and communication skills and also
respect. The most important thing at a soccer school is that people should play with smiles on their
faces and enjoy their football. Twenty years or so ago when I played, you had youngsters cleaning the
players' football boots. That doesn't happen now, but boys still have to learn respect." Real world
lessons Expounding on how they teach their students about proper values, Rush, who was speaking
during a session of the Dubai conference focusing on 'Global investments (youth development, TV
production, new revenue sources)', added "Once a month, we go to the homeless and give them food
or take them to hospitals to see what they are really like. We show them what the real world is all about
so they realise how lucky they are to be in the position they are in. When [former manager] Bob
Paisley signed me for Liverpool, he said he did not sign me for my football, but for my life off the pitch.
I was seen as a Liverpool player [due to my behaviour]. I take that lesson into the academies. The boys
must learn that they are representing Liverpool Football Club and that they are very, very lucky and
need to give something back." Image(s) text: Ahmed Ramzan/Gulf News Valuable lessons ? Ian Rush,
Liverpool's soccer schools' ambassador, was one of the key speakers at the Dubai International
Sports Conference.
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يف هليمز  وه  هرظن  ةهجو  نم  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  نا  اينابسأ ، بختنمو  ةنولشرب  مجن  زيدنانريه ، يفاشت  ينابسإلا  ربتعا 
ماعل ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  رايتخإ  يف  تيوصتلا  ةصرف  هكالتمإ  مدع  مغرو  هنأ  ىلإ  اريشم  يسيم ، ينيتنجرألا  مجنلا  اسرابلا 

. يسيمل هسمحتو  هباجعإ  يفخي  نا  عيطتسي  هنا ال  الإ  ، 2013
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مويراوكال ةرايز  يف  كياش  انيريا  هتبيطخو  روينوج  ونايتسيرك  هنبا  ديردم  لاير  حانج  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  بحطصا 
تءاج ودلانور  ةرايز  مويراوكالا  يف  ةلئاعلا  عم  تقوب  عتمتسا  اهتحت  بتكو  رتيوت  يف  يصخشلا  هباسح  ىلع  هتروص  رشنو  يبد 

. يملاعلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  مجنلا  ةكراشم  شماه  ىلع 
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Xavi believes Barcelona buddy Leo is a cut above FORGET ABOUT Pele, Diego Maradona or Johan
Cruyff, Lionel Messi is the greatest footballer ever to play the game, according to Xavi, his Barcelona
team-mate. Speaking at the eighth International Dubai Sports Conference, the Barca midfielder paid
the ace Argentine the ultimate compliment, claiming there's been none better to grace the football
pitch. "The best player not only in the world, but the best player in history, it's [Lionel] Messi. There's
no doubt for me...Messi is the best player in history," he said. And the Spaniard is confident the
freakish forward will go a long way to putting the issue beyond doubt by winning his fourth
consecutive Ballon d'Or on January 13. "I'm sure Franck [Ribery] and Cristiano [Ronaldo] are very
excited about winning the Ballon d'Or but if we have to vote for the best footballer in the world that
would be Messi but that's just my opinion and I don't get to vote." Xavi, though, has more important
matters on his mind. The Catalan giants have their sights set on securing their fifth European Cup
/Champions League title. And while not getting ahead of himself, with Barca first needing to get past
Manchester City in the quarter-finals in February, Xavi admitted the defending champions, Bayern
Munich, are the team he fears most. "Bayern Munich is turning into a very competitive football club,"
Xavi said. "Last year they won all of the titles and we lost [to them] in the semi-finals [of the
Champions League]. "I hope this year if we meet them we hope to be competitive but we know they
are favourites to win the Champions League, although Barcelona will be fighting to win the Champions
League." Another trophy the 33-year-old is eyeing up is the 2014 Football World Cup. Spain, who won
football's greatest prize in South Africa in 2010, have drawn Australia, the Netherlands and Chile in
Group B. And Xavi, while wary of five-time winners and hosts Brazil, is bullish about La Roja's chances
of going back-to-back. "Next year we have the World Cup, which is also a goal for us, all of the
Spanish players who will play in Brazil," he added. "We have had an experience in Brazil last year at the
Confederations Cup and we know how difficult it is to win in Brazil but we go there very motivated and
we know a lot of special teams have been able to win this championship. "In Spain we are very excited
about being able to win again the World Cup. We are very excited although we know Brazil is one of
the favourites." Image(s) text: NUMBER ONE Xavi has labelled Lionel Messi the best player of all-time
.�0
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لينويل ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم 

يف بعال  لضفا  وه  يسيم  : » سمأ موي  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
سفانتيو ددرت .» نود  نم  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  نم  ملاعلا 

لضفا رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم  يسيم 
ال : » يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويز  يف  افيفلا »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا  يف  بعال 

ةركلاب قحالاو  يرظنب  لوالا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راوداب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي 
نوكيس تيوصتلا  قح  تحنم  اذا  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ،

رود  » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت 
ذنم اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلا . ةبسنلاب  دان  نم  رثكا  هنا  : » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،»

يفاشت دعبو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنالا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك 
بختنملا جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثا  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب  : » اظوظحم هسفن 

«. ينابسالا
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ىلا ةئنهت  ةيقرب  عفرن  ةيادب  اهبف  لاق  ةملكب  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ريدم  فرشت  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  نع  ةباين 
دشار نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم  ىلاو  هللا  هظفح  ةلودلا  سيئر  نايهن  لا  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم 

ضرعم ةفاضتساب  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  زوف  ةبسانمب  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لا 
ىقتملك يبد  ةراماب  ملاعلا  ةقث  سكعي  لكشب  ةلودلا  تازاجنا  لجس  ىلا  فاضي  ديدج  زاجنا  كلذب  رطسيل  يلودلا 2020  وبسكا 

نب نادمح  خيشلا  ومس  ماقم  ىلا  ةئنهت  هيقرب  عفر  امك  لبقتسملا  عنص  يف  يسيئر  مهاسمو  لوقعلا  لصاوت  يف  رثؤم  يملاع 
ندملا لضفال  هيضفلا  ةزئاجلاب  يبد  زوف  ةبسانمب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم 

ةناكم زيزعت  يف  هومسل  ةميركلا  تاهيجوتلاو  ةبقاثلا  ةيورلا  سكعي  امب  ماعل 2013  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحالل  ةفيضتسملا 
 . يلاعلا ىدصلا  تاذ  ةيضايرلا  ثادحالاو  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا  يبد 
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يف ةريخألا  هتطحم  نوكيس  ريخألا  نأ  ابوروأو ، ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  ّدكأ  تالاكو :)  - ) يبد
شماه ىلع  يريبير  لاقو  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعللا  ةركف  دعبتسي  ملو  ابوروأ 

يف يدجاوت  نم  تاونس  عبس  دعب  هنأ  دقتعأ  دحألا : سمأ  هلامعأ  متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم 
يقيرف نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلاو  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح ٢٠١٧ ،  هعم  يدقع  ّرمتسي  يذلا  خينويم »  نرياب 

يتلا ماعل ٢٠١٣  ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ّةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  يف  هظوظح  لوح  لاؤس  ىلع  ًادرو  ابوروأ  يف  ريخألا 
لاق ةنولشرب ، بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرالاو  انأ : »  ينابسالا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  عم  اهيف  سفانتي 

نوكأس ةجيتنلا  تناك  امهمو  ملاعلا ، يف  بعال «.  لاق  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  ودلانورو  يسيم  سفانأ  ينأل  ديعس  يريبير 
لمكأو هتازاجنإ ، يف  ريبك  لكشب  تمهاس  يننأ  دقتعأو  نرياب  عم  ءيش  لكب  تزف  ماعلا  اذه  يناملألا ، خنويم  نرياب  ًاديعس 

يف نرياب  عم  تاحاجنلا  ةريسم  ةلصاوم  وه  مهملا  رياني «. »  يف ١٣  ثدحيس  اذام  ىرنس  ةزئاجلا »  ميلست  دعوم  يريبير «، :
تقولا يف  نرياب  نأ  دقتعأ  ةريبك ، ةلئاع  ّانك  ول  امك  يسنرفلا  بعاللا  فاضأو  بعللاب : » ، انعاتمتسا  وه  ءيش  مهأ  لبقتسملا 

ملاعلا يف  ٍدان  ىوقأ  وه «.  يلاحلا 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  زيدنانره ، يفاز  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  ربتعا 
يفاز لاقو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

يف بعال  لضفأ  وه  يسيم  (: » دحألا  ) سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 
سفانتيو ّددرت .» نود  نم  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  ّقح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  نم  ملاعلا 

لضفأ رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجنو  ودلانور  عم  يسيم 
عباتو لبقملا . يناثلا  نوناك  / رياني يف 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داّحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا  يف  بعال 

ّقحألاو يرظنب  لّوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةّمهم  راودأب  موقيو  ّديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي  ال   » يفاز
تيوصتلا ّقح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب 

ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاز  ّثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  ّمث  نمو  يسيمل  لّوألا  يتيوصت  نوكيس 
ىلإ 22 لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  ٍدان  نم  رثكأ  هنإ  : » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،» رود  »

«. ةيضايرلاو ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تّملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك  ذنم  ًاماع 
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تازاجنالاب نيدي  ةنولشرب  يدان  هنطاوم  نا  مدقلا  ةركل  ابورواو  ايناملا  لطب  خنويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا  دكا 
، الويدراوغ لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرالا  همجن  ىلا  ملاعلا  يف  قرفلا  لضفا  دحا  هتلعجو  ةريخالا  تاونسلا  يف  اهققح  يتلا 

الويدراوغ ةبقح  تسيل  اهنا  ، » يضاملا تبسلا  هتاسلج  تحتتفا  يذلا  نماثلا ، يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 
نكمي الو  يئانشتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسا  يذلا  مجنلاو ، زيمملا  بعاللا  وهف  يسيم  ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ، عم 

ترثأت ةيبيردتلا  يتيفلخ   » نا لاقو  هيلع ، اهيلا  يمتني  يتلا  ةنولشرب  ةنيدم  لضف  نع  الويدراوغ  ثدحتو  رخا .» بعال  ياب  هتنراقم 
اريثك لهسا  موجنلا  نيبعاللا  بيردت   » نا الويدراوغ  ىأرو  مدقلا .» ةرك  بح  امهيلع  ىغطي  نيتللا  ةنولشرب  يف  يتأشنو  يتدالوب 
مهل حبصي  مهنم ، اناو  نيبردملا ، نم  ريثكلا  كانهو  زوفلا ، قيقحت  ىلع  قيرفلا  نودعاسي  موجنلا  نال  مهنم ، نييداعلا  بيردت  نم 

حامسلا افيف ،»  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  ىلع  الويدراوغ  حرتقاو  موجنلا .» ءالؤه  لضفب  مدقلا  ةركو  بيردتلا  ملاع  يف  نأش 
نم رثكا  نا  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفا  ةصرف  ىلع  قيرف  لك  لوصحل  ةيمسرلا ، تايرابملا  يف  تاليدبت  ةثالث  نم  رثكا  ءارجاب 

سوتنفوي بردم  يتنوك  وينوطنا  دكا  هتهج ، نم  ةثلاثلل  حمطي  يتنوك  ةدحاولا .» ةارابملا  يف  هاوتسم  عجارت  نم  يناعي  دق  بعال 
ىلع ةثلاثلا  ةرملل  ويشتلاكلا »  » بقل زارحال  ططخي  زوجعلا » ةديسلا   » قيرف نا  رمتؤملا  يف  هتلخادم  لالخ  ايلاطيا  لطب 

، ابوروا لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  نم  انجورخ  دعب  غيل ) ابوروي   ) يبوروالا يرودلا  يف  كراشن  : » يتنوك لاقو  يلاوتلا .
نع يتنوك  ثدحتو  يلاوتلا .» ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  يلاطيالا  يرودلا  بقل  لين  وه  ربكالا  انحومط  نكل  هبقل ، زارحال  ىعسن  نحنو 

عباسلا زكرملا  لتحاو  يناعي  قيرفلا  ناك  ماع 2011 ، هبيردت  يمالتسا  ذنم  اريبك  ادوهج  تلذب  دقل  : » لاقو سوتنفوي ، عم  هتبرجت 
«. نيتنس رخآ  يف  بقللا  زرحاو  دحاو  مقرلا  وه  ايلاحو  يئيجم ، لبق 
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قيرط نيكمتلا   » فارتحالل يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةخسنلا  ىلع  قلطأ  يذلا  كلذ  يعقاوو  ليمج  راعش  
رمتؤملا هيلع  راس  يذلا  جهنلل  ًالمكم  ةقيقدلا  هليصافتو  هثادحأ  لك  يف  ءاج  يذلاو  سمأ ، موي  هلامعأ  متتخا  يذلا  لبقتسملا »

تارودلا هتزرفأ  ام  عم  اهماجسناو  تارمتؤملا ، كلت  اهتدهش  يتلا  تاسلجلا  رواحم  ثيح  نم  ةقباسلا ، عبسلا  تارودلا  يف 
ةيصصختلا ةضايرلا  تاعاطق  فلتخم  يف  ريبكلا  يباجيإلا  كارحلا  كلذ  ثادحإ  يف  ريبك  لكشب  تمهسأ  تايصوت  نم  ةيضاملا 

، فارتحالا رمتؤمل  ةيضاملا  عبسلا  تارودلا  ةلصحم  يه  ةيصوت  نم 100  رثكأ  اهتاكرشو . مدقلا  ةرك  ديدحتلابو  ةلودلا ، يف 
نم رثكأ  لالخ  نم  ًاعوضوم  ةشقانم 160  دعب  تايصوتلا  تردصو  زيمتلاو ، راكتبالا  ةرئاد  يف  تارامإلا  ةضاير  عضو  يف  تمهسأ 

ةرك ئدابم  خيسرتو  ةدايرلا  قيقحت  فدهب  ملاعلا ، يف  ةيوركلا  سرادملا  زيمأو  لضفأ  نم  تمدق  لمع  ةقروو  ًاثدحتم   290
ةكراشملل ملاعلا  يف  يضايرلا  رارقلا  عانصو  ءاربخلا  لضفأ  ةوعد  لالخ  نم  ركتبمو  ديدج  وه  ام  لك  ربع  ةليمجلا  اهميقو  مدقلا 

يلودلا يبد  رمتؤم  راص  نأ  دعب  ةيملاعلاو ، ةيلحملا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ةسيئر  ةطحم  حبصأ  يذلا  رمتؤملا  يف 
تيقوتلا اذه  يف  ايندلا  ةناد  يف  دجاوتلا  ىلع  نوصرحي  نيذلاو  ملاعلا  لود  فلتخم  يف  ةبعللا  ءاربخل  ةسيئر  ةطحم  فارتحالل 

هنأل ضرتفي ، اذكه  وأ  يلحملا  انطيحم  يف  مدقلا  ةركب  نيينعملا  ىلع  يباجيإ  دودرم  هل  نوكي  نأ  دب  مجحلا ال  اذهب  رمتؤم  ماع . لك 
يف يرود  لكشبو  اندنع  انه  ملاعلا  يف  يوركلا  رارقلا  عانصو  ءاربخلا  نم  ريبكلا  دشحلا  كلذ  لك  دجاوتي  نأ  يقطنملا  ريغ  نم 

نم ديدعلا  بناج  نم  لؤاست  راثم  ناك  يذلا  رمألا  تاربخلاو ، براجتلا  كلت  نم  ديفتسن  نأ  نود  ماعلا ، نم  تيقوتلا  اذه 
عبسلا اهخسن  يف  تارمتؤملا  اهب  تجرخ  يتلا  تايصوتلا  نأ  ىلع  تعمجأ  يتلا  ةلودلا  يف  ةيضايرلاو  ةيوركلا  تاعاطقلا 

ام اذهو  ةريخألا . تاونسلا  يف  مدقلا  ةرك  تاكرش  يف  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنمب  ءاقترالا  يف  ريبك  لكشب  تمهسأ  ةيضاملا 
ديعص ىلع  ةيوركلا  تازاجنإلا  لصاوتو  دايبملوألل  لهأتلاو  يجيلخ 21  بقل  قيقحت  نأ  ىلإ  تراشأ  يتلا  ةيبلاغلا  هيلع  تعمجأ 

ماهسإل لضفلاو  ةيتارامإلا ، مدقلا  ةرك  عاطق  ىلع  تأرط  يتلا  ةيعونلا  ةلقنلا  مجح  ىلع  ًايعقاو  ًارشؤم  لثمي  ةينطولا  تابختنملا 
مدقلا ةرك  » رايتخا ءاج  لبقتسملا  قيرط  وه  نيكمتلا  نأل  ةريخأ  ةملك  ريبكو . حضاو  لكشب  اهيف  فارتحالل  يلودلا  يبد  رمتؤم 

ةداهشب ًاريبك  دلو  يذلا  رمتؤملل  ةريبكلا  تاحاجنلا  لسلسم  لمكيل  ءاج  يذلا  نماثلا  رمتؤملل  ًاراعش  لبقتسملل » نيكمتلاو 
. عيمجلا
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، نيلضفملا مهموجن  رابخأ  رخآ  نم  ةعونملاو  ةفيفخلا  ةفئاطلا  هذه  مهل  مدقنل  موجنلا " رابخأ   " ةيواز يف  ءارقلا  عم  لصاوتن 
ةرادإ سلجم  قفاو  ينامعلا  بابشلا  ىلإ  يزاغ  ةراعإ  ىلع  قفاوي  اثمرلا  سيلاوكلا . فلخ  يرجت  يتلا  ثادحألا  ضعب  ىلإ  ةفاضإ 

ىلا ةلماتح  يزاغ  دمحا  يوركلا  قيرفلا  طسو  طخ  بعال  ةراعا  ىلع  سمأ ، نم  لوا  ةليل  ةدقعنملا  هتسلج  يف  اثمرلا  يدان 
مجاهملا مهنم  عوبسالا ، اذه  نيفرتحم  ةثالث  لوصو  اثمرلا  رظتني  امك  ةيوتشلا . تالاقتنالا  ةلحرم  لالخ  ينامعلا  بابشلا  قيرف 

لاقتنالل يليزارب  مجاهمو  يروس  عفادم  عم  تاضوافملا  ةيلمع  ىلوتي  يذلا  صاصقلا ، دمحم  ينانبللا  قيرفلا  فوفص  يف  قباسلا 
ديدج ينف  ريدم  عم  دقاعتلا  صوصخب  قافتا  ىلا  لصوتت  مل  اثمرلا  يدان  ةرادا  نأ  ىلإ  رداصم  تراشا  كلذ ، ىلا  اثمرلا . ىلا  هعم 

بردملا ةدعاسمب  ةمهملا  يروقعلا  دلاخ  يلوتل  هجتت  تتاب  ةينلا  نأو  ارخؤم ، هبصنم  نم  لاقتسا  يذلا  ارييف ، وداب  يليزاربلل  افلخ 
مظتنا لبقملا  راظتنا 15  يف  نامظتني  ةرهاوزلاو  ةنحانحلا  يلصيفلا  ابعال  تادجتسم . ثودح  لاح  يف  الا  ةرامس  ديجملادبع 

نيرامتلا نع  باجتحا  دعب  امهقيرف ، تابيردتب  ةرهاوزلا ، ميهارباو  ةنحانحلا  هلآلادبع  مدقلا ، ةركل  يلصيفلا  يدانلا  قيرف  ابعال 
ايرادا ادعو  امهيقلت  دعب  تابيردتلل ، نيبعاللا  ةدوع  تءاجو  ةيلاملا . تاقحتسملا  ىلع  لوصحلا  مدع  يعادب  ةيضاملا ، مايالا  لالخ 

ىلع نولصحيس  نيذلا  نيبعاللا  يقاب  ىلع  قبطني  ام  وهو  لبقملا ، رياني )  ) يناثلا نوناك  فصتنم  تاقحتسملا  ىلع  لوصحلاب 
. تاقحتسملا ملست  يف  الما  خيراتلا ، كلذ  ىتح  ةرادالا  لاهما  ىلع  اقفاو  ةرهاوزلاو ، ةنحانحلا  خيراتلا . كلذ  يف  مهتاقحتسم 

ىلع ميلحلادبع ، دمحا  مدقلا  ةركل  حيرصلا  قيرف  بعال  لصح  نيرحبلا  يف  فارتحالل  اديهمت  حيرصلا  تافوشك  جراخ  ميلحلادبع 
حيرصلا ةرادا  عضو  يذلا  ميلحلادبع  ةينيرحبلا . قرفلا  دحا  فوفص  يف  فارتحالل  اديهمت  كلذو  هيدان ، قيرف  تافوشك  نم  هريرحت 
اهب ماق  يتلا  ةرايزلا  ءانثا  كلذو  هريرحت ، ىلع  تقفاو  يتلا  ةرادالا  لبق  نم  انواعت  دجو  اهاقلت ، يتلا  فارتحالا  ةصرف  ةروصب 

ميلحلادبع قيرفلا . تافوشك  نم  جورخلل  ةيمسرلا  تاءارجالا  يف  ريسلل  ةركلا ، داحتا  رقم  ىلا  سمأ  موي  ةرادالا  ةقفرب  بعاللا 
لاسرال اديهمت  قيقشلا ، قيرفلا  نم  يئاهنلا  درلا  رظتني  همضب ، بغارلا  ينيرحبلا  قيرفلا  ةيوه  نع  فشكلا  مدع  لضف  يذلا 

، قباسلا تادحولا  قيرف  بعال  ميلحلادبع  نأ  ىلا  راشي  نيلبقملا . ءاعبرالا  وأ  ءاثالثلا  عقوتملا  رفسلا  دعوم  ديدحتو  ةريشأتلا ،
ضايرلا يبد  رمتؤم  يف  كراشي  دمح  ابيرق . نيرحبلا  يف  ةبرجتلا  راركت  راظتنا  يف  ةيجراخ ، فارتحا  ةبرجت  ضاخ  نأو  قبس 
يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  يف  دمح ، ناندع  مدقلا  ةركل  ينطولا  بختنملل  قباسلا  ينفلا  ريدملا  كراش  ي 

نيكمتلاو مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  هرضحي  يذلا  نماثلا ،
ديردم لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتيو  سمأ . نم  لوأ  هتايلاعف  تقلطنا  يذلا  لبقتسملل "

نم كراشي  امك  ماعلل 2013 . ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا ، خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا ،
بردم وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  هيسوج  ينابسالا  نييملاعلا  نيبردملا 
ةيشنم يدان  سيئر  فشك  ايبنجأ  ابعال  رظتني  ةيشنملا  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو  ايسور ، بختنم 

ىلع فوقولل  كلذو  ةيقارع ، لوصا  نم  يلارتسا  بعال  ةبرجتل  ةركلا  قيرف  يعس  نع  تافيدش ، ريسيت  مدقلا  ةركل  نسح  ينب 
نأ ىلا  دغلا ،" ـ" حيرصت ل يف  تافيدش  راشأو  يرودلا . نم  بايالا  ةلحرم  لالخ  قيرفلا  فوفص  يف  فارتحالل  هتيزهاج  ىدم 

رهشلا علطم  ندرألا  ىلا  لوصولا  راظتنا  يف  اماع ، يلاوح 20  رمعلا  نم  غلبي  يذلا  يلارتسالا  بعاللا  عم  ترج  تالاصتا 
جئاتن قيقحت  ىلع  مزعلا  دقاع  ةيشنملا ، نأ  يدانلا  سيئر  دكأو  ةبرجتلا . ليبس  ىلع  تابيردتلا  يف  ةكراشملل  اديهمت  لبقملا ،

عفترا مدقلا  ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  نييندرألا  نيرضاحملا  ددع  عافترا  لضفأ . زكرم  قيقحتل  ايعس  بايالا ، ةلحرم  لالخ  لضفأ 
دلاخ امهو  ةمئاقلا  ىلع  ددج  نينثا  لوخد  دعب  ارضاحم ، ىلا 12  مدقلا  ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  نييندرألا  نيرضاحملا  ددع 

نم ةركلا ، داحتا  يف  بيردتلا  مسق  هرهظا  يذلا  ظوحلملا  روطتلا  دعب  ندرألا ، يف  اعفترم  مقرلا  اذه  دعيو  حلاص . نايدو  ضوع 
نييندرألا نيرضاحملا  ددع  تعفر  يتلا  ةلعافلا  ةيجراخلا  تاكراشملا  ىلا  ةفاضا  ةيبيردتلا ، تارودلا  دقع  يف  هطاشن  لالخ 

راقوص داهن  مه :  12 لا ـ نورضاحملاو  يويسآلا . ديعصلا  ىلع  بيردتلا  لاجم  يف  ندرألا  رود  ززعي  ام  وهو  ىلا 12 ، نييويسآلا 
ةقايل  ) تابايذ ةدومح  د . بيردت ،)  ) شغد حلاص  بيردت ،)  ) ةطفاطف ديلو  بيردت ،)  ) تابايذ مالسا  بيردت ،)  ) ةبوكع دايز  بيردت ،) )
لاحر ريمس  بيردت ،)  ) حلاص نايد  بيردت ،)  ) ضوع دلاخ  تالاص ،)  ) يناتسغدلا لماش  ىمرم ،) سارح   ) تاديشرا نودلخ  ةيندب ،)
يف اهعون  نم  ىلوالا  يه  ةرود  لبقملا ، تبسلا  موي  ةركلا  داحتا  مظني  كلذ ، ىلا  تالاص .)  ) سار وبا  نسح  ىمرم ،) سارح  )
عدجلا اكراشم .  30 عوبسال ، دتمتو  ةبقعلا  يف  ماقت  يتلا  ةرودلا  يف  كراشي  ثيح  معاربلل ، نيرضاحم  ليهأت  يف  لثمتت  ندرألا ،
ندرألا بابش  يدان  قيرف  بعالو  يلاحلا ، يبرعلا  قيرف  بعال  لءاست  ندرألا  بابش  دض  هتيضق  ليجأت  راركت  ببس  نع  لءاستي 

دض اهعفر  نأو  قبس  يتلا  ىوكشلا  يف  تبلا  ريخأتل  نيبعاللا ، عاضوا  ةنجل  عفدت  يتلا  بابسالا  نع  عدجلا ، رهام  مدقلا  ةركل 
يلاوح 3 لبق  ىوكشب  مدقت  هنا  ىلا  عدجلا  راشأو  ةرخأتم . ةيلام  تاقحتسم  ىلع  لوصحلاب  اهيف  بلاطي  يتلاو  قباسلا ، هيدان 

باوجب هباجي  ىوكشلا ، ريصم  نع  اهيف  لأسي  ةرم  لك  يفو  هنا  ىلا  اريشم  هقوقح ، ىلع  لصحي  مل  نآلا  ةياغل  نكلو  رهشا ،
ةركلا موجن  نم  ددع  رهظي  مويلا  ةيضايرلا  قفارملا  ةلوطب  يئاهن  يف  نورهظي  نوقباس  موجن  نآلا . ىتح  عمتجت " مل  ةنجللا  "

يرجت يتلاو  اهيفظومل ، ةرئادلا  اهمظنت  يتلا  ىربكلا ، نامع  ةناما  يف  ةيهيفرتلاو  ةيضايرلا  قفارملا  ةرئاد  ةلوطب  يف  ىمادقلا ،
نم اددع  مضي  يذلا  ءايحالاو  بعالملا  مسق  قيرف  عمجت  ةيئاهنلا  ةارابملا  ةمسيوقلا . يف  لصيف  ريمالا  ةلاص  يف  اهتاسفانم 
مالساو يبوبدلا  سارف  مضي  يذلا  تاعمجملا  مسق  قيرف  عم  بيطخلا ، ليعامساو  دامح  تفأرو  يلايكلا  رماس  مهزربا  موجنلا 

، تاريهملا دمحا  ةيهيفرتلاو  ةيضايرلا  قفارملا  ةرئاد  ريدم  ةلوطبلا  يف  كراشو  احابص . ةرشاعلا  يف  أدبي  ءاقللا  نأ  املع  لالج ،
ةطشنا راطا  يف  ةلوطبلا  هذه  يتأتو  يئاهنلا . لبق  رودلا  نم  ةلوطبلا  رداغ  يذلا  ةيرادالا  رئاودلا  قيرف  فوفص  يف  بعل  يذلا 

دمحمو لامج  دمحا  كومريلا  قيرق  ابعال  موجنلا •  سيلاوك  نيفظوملا . عيمج  ىلع  ةيضايرلا  ةطشنالا  ليعفت  ىلا  ةفداهلا  ةرئادلا 
ينفلا ريدملا  بايالا . • لالخ  قيرفلا  فوفص  يف  بعلل  ةراعالا  ليبس  ىلع  دبرا  نيسحلا  يدان  تافوشك  ىلع  سما  اعقو  ريمس 

لالخ كلذو  نيلومحملا ، هيفتاه  عاضا  نيرحبلا ، ركسعم  ىلا  هجوتلا  ءانثاو  تابايذ ، مالسإ  مدقلا  ةركل  نس 22  تحت  بختنمل 
نيطخ رادصتسا  ىلإ  ةفاضإ  نيديدج ، نيفتاه  ءارشل  نامع ، ىلا  ةدوعلا  دعب  رطضا  تابايذ  ةحودلا ... راطم  يف  فقوتلا  ةرتف 

، ىلوالا ةجردلا  يبعال  نم  ريبك  ددع  دجاوت  تدهش  ةريخألا ، مايالا  لالخ  يلصيفلا  تابيردت  نيعئاضلا • . نيطخلا  نم  الدب  نيديدج 
نيريخألا نيبيردتلا  لالخ  ددعلا  صلق  يناميلا ، دمحم  قيرفلل  ينفلا  ريدملا  ةبرجتلا ... ليبس  ىلع  تابيردتلا  يف  اوكراش  نيذلا 

قحتلا بيذ ، رماع  مدقلا  ةركل  تادحولا  قيرف  بعال  لضفالا • . رايتخا  يف  الما  ريبك ، ددع  ىلع  ءاقبإلا  عم  ادج ، ةريبك  ةبسنب 
ليعامسا دارم  ينيطسلفلا  فرتحملا  قاحتلا  اضيا  رظتني  تادحولا  يبد ... يف  ةريصق  ةزاجإ  نم  هتدوع  بقع  هقيرف ، تابيردتب 

دعبو ميهاربا ، لصيف  بردملا  ايسآ • . برغ  ةلوطب  نم  نيطسلف  بختنم  جورخ  بقع  ةلبقملا ، تاعاسلا  لالخ  قيرفلل  هتدوع 
برغ ةلوطب  يف  بختنملا  تايرابم  ليلحتل  رطق ، يف  هتماقا  لصاو  نس 22 ، تحت  بختنم  يف  ابردم  ةبصنم  نم  هئافعا  رارق 

ةيبلس لعف  دودر  راثا  تايرابملا ، ليلحتل  نذا  نود  هترداغمو  نيرحبلا ، ركسعم  يف  بختنم 22  عم  ءاقبلا  ميهاربا  ضفر  ايسآ ...
حيدملا هيجوت  يف  هتغلابمل  تاداقتنالا  اضيا  راثا  لصيف  بختنملا ... يف  ءاقبلا  ىلع  ليلحتلا  لضف  يذلا  لصيف  فرصت  تدقتنا 

نأ ىلإ  راشي  عضاوتم ... لكشب  بختنملا  اهيف  رهظ  يتلا  نانبلو  ندرالا  ةارابمل  هليلحت  ءانثا  نسح ، ماسح  بختنملل  ينفلا  ريدملل 
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ينفلا ريدملا  تلاط  يتلا  ةريثكلا  تاداقتنالا  نم  فوخلا  وه  رطق ، يف  ليلحتلل  لصيف  لاسرإل  بختنم 22  ضفر  بابسا  دحأ 
بختنم 22 ةمهم ... تاكراشم  هماما  بختنملا  امنيب  رصم ، يف  سلاج  وهو  هتليكشت  راتخا  يذلا  نسح ، ماسح  لوألا  بختنملل 

يف ركسعي  بختنملا  امنيب  ايسآ ، برغ  يف  بختنملا  تايرابمل  ةشاشلا  ىلع  ليلحتلاب  هبردمل  حمس  هنإ  هنع  لاقي  نأ  يشخ 
هقيرف ةارابم  ءانثا  فنالا ، يف  رسكل  ضرعت  اجر ، رذنم  مدقلا  ةركل  نس 20  تحت  مدقلا  ةركل  تادحولا  قيرف  بعال  نيرحبلا • .

ءاضعا دحأ  داعبإب  ايرس ، ارارق  تذختا  فرتحم ، دان  ةرادإ  بابشلا • . يرود  تاسفانم  ماتخ  يف  اثمرلا ، قيرف  ماما  ةريخألا 
. ارخؤم اهفاشتكا  مت  يتلا  ةيلاملا  تازواجتلا  ضعب  ةيفلخ  ىلع  ةماعلاو ، ةيرادإلا  نيتئيهلا 
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فوفصل نياوغيه  ولازنوغ  ينيتنجرألا  مجاهملا  لاقتنا  ةيناكمإ  نم  ولليباك  ويباف  يلاطيإلا  بردملا  ايسور  بختنم  بردم  ككش 
مدعل رطاخملاب  فوفحم  رارق  وه  فروديس  سنرالك  يدنلوهلل  ناليم  بيردت  ةمهم  دانسإ  نأ  نم  رذح  اميف  يزيلجنإلا ، يسلشت 
رمتؤم يف  هتكراشم  شماه  ىلع  ةيلاطيإلا  تروبس » سكوف   » ةكبش عم  ةلباقم  يفو  بيردتلا . لاجم  يف  ةقباس  ةبرجت  هضوخ 

هيردنا يلاغتربلا  بردملل  ًافلخ  يزيلجنإلا  ماهنتوت  قيرف  بيردت  ةمهم  هلوبق  ةقيقح  نع  ولليباك  لئس  يضايرلا ، يلودلا  يبد 
، ينابسإلا ديردم  لايرو  يلاطيإلا  امور  يف  ينيدلاب  وكنارف  عم  تلمع  يننأ  ملعي  عيمجلا  : » ًالئاق ولليباك  حضوأ  ذإ  شاوب ، شاليف 

عم يعورشم  يف  رارمتسالا  ديرأ  انأف  ماهنتوتل ، يبيردت  صوصخب  هعم  لاصتا  يأ  كانه  نكي  مل  نكلو  هعم ، ةديج  ةقالع  يدلو 
يسلشت فوفصل  نياوغيه  لاقتنا  ةيناكمإ  لثم  ةفلتخملا  مالعإلا  لئاسو  يف  رابخأ  نم  حرط  امع  ولليباك  ثدحتو  ايسور .» بختنم 

ثحب ةيناكمإ  لوحو  لبقملا . مسوملا  نم  ًاءدب  فروديس  يدنلوهلل  قيرفلا  بيردت  ةمهم  دانسإل  ناليم  ةرادإ  ةينو  يزيلجنإلا ،
اوثدُحي نأ  نكمي  نيذلا  نيمجاهملا  نم  ريثكلا  كانه  سيل  : » ًالئاق ولليباك  ثيدحت  ةيوتشلا ، تالاقتنالا  ةرتف  يف  مجاهم  نع  يسلشت 

نياوغيهل ةبسنلاب  امأ   » عباتو يسلشتل ،» ًابسانم  واكلاف  ليمادار  يبمولوكلا  ىرأ  ينكلو  ةيوتشلا ، تالاقتنالا  ةرتف  يف  قراف 
مغر ىلعو  ماوعأ ، ةثالثل  قيرفلل  ًابردم  ناك  امدنع  ديردم  لاير  فوفص  يف  هبرد  دق  هنأل  ةفرعملا  مامت  هفرعي  وهنيروم  هيزوجف 

اهكلتمي يذلا  اهسفن  تاناكمإلاب  ليدب  مهيدل  نكي  مل  ام  يدانلا  فوفص  نم  ةرداغملاب  هل  يلوبان  حمسي  نأ  يف  كشأ  ينأف  كلذ 
فروديس ىلوتي  نأ  ةيناكمإ  نعو  يلوبانل .» ةبسنلاب  ةريبك  ةلكشم  لكشيس  نياوغيه  لثم  بعال  عيبف  ينيتنجرألا ، مجاهملا 

ًابعال بصنت  امدنع  كلذو  مامألل ، ةريبك  ةزفق  يه  ناليمل  فروديس  بيردت  : » ًالئاق ولليباك  قلع  مداقلا ، مسوملا  ناليم  بيردت 
نوكيس اذه  ناك  اذإ  فرعأ  ينكلو ال  روفلا ، ىلع  ناليم  لثم  ٍدان  يف  لوأ  قيرفل  هبيردت  لالخ  نم  ىلعأل  هب  زفقت  مث  بردمك 

هيف رمأ  وه  ناليم  بيردت  هيلوت  نأ  ييأرب  نكلو  ريخلا ، لك  هل  ىنمتأو  يل  قيدص  فروديس  امومعو  ايلاطيإ ، يف  ًانكمم  هحاجن 
«. نيبناجلل ةرطاخم 
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يف ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  باحطصاب  ةيربلا  تالحرلا  يف  نوصتخم  نويتارمإ  نابش  ماق 
، يضاملا ءاثالثلا  يبد  ىلإ  ودلانور  رضح  دقو  ربلل . ةصصخملا  يجابلا »  » ةرايس ربع  ةقراشلا ،  ةرامإ  يف  ريادبلا  ةقطنمب  ةلحر 

يف ًاثدحتم  هتكراشم  ىلإ  ةفاضإ  هقيرفل ، يمسرلا  يعارلا  تارامإلا ، ناريطل  ةينالعإ  ةياعد  ريوصت  هلامعأ  لودج  ىلع  ناكو 
. يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم 
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لآ دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نوكراشملا  عفر  
سلجم سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم  ىلإو  هللا ، هظفح  ةلودلا  سيئر  نايهن 

ماقم ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  اوعفر  امك  يلودلا 2020 . وبسكإ  ضرعم  ةفاضتساب  تارامإلا  زوف  ةبسانمب  هللا  هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا 
يبد زوف  ةبسانمب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس 

تاهيجوتلاو ةبقاثلا  ةيؤرلا  سكعي  امب  ماعل 2013  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا  لضفأل  ةيضفلا  ةزئاجلاب 
يملاعلا ىدصلا  تاذ  ةيضايرلا  ثادحألاو  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا  يبد  ةناكم  زيزعت  يف  هومسل  ةميركلا 

ةريدم تنلعأو  يملاعلا . ديعصلا  ىلع  ةيضايرلا  تارمتؤملا  مهأ  دحأ  يف  نآلا  هيف  نيكراشملا  عمجي  يذلا  ءاقللا  اهمهأ  نمو 
دعب يلودلا  ثدحلا  اهب  جرخ  يتلا  تايصوتلا  ةلمج  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ماتخ  يف  سمأ  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  رمتؤملا 

نم ةلبقملا  ةلحرملا  يف  لمعلل  ةمهم  ةزيكرو  لبقتسملا ، قيرط  نيكمتلا  نأ  ديكأت  اهسأر  ىلع  ءاجو  ةيصصخت ، تاسلج  تس 
يف ءاجو  تايلوؤسملاو . تايحالصلا  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ، لمعلا 

ةنيدم  » ىلإ لوحتلا  نأشب  يبد  ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإ  يف  يضايرلا  عاطقلا  ثح  تايصوتلا  ةيقب 
يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعرب  رمتؤملا  مظنو  ةيكذ .»
. نييملاعلا مدقلا  ةرك  موجن  ةبخن  ةكراشمو  سلجملا  نم  ميظنتب  لبقتسملل » نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  يضايرلا 
نب دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  اهقلطأ  يتلا  مقر 1 » ةدنجألا   » ةيجهنم ينبتب  ًاضيأ  رمتؤملا  ىصوأو  رمتؤملا  تايصوت 

ةيدنألا قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت  ةرورضو  يضايرلا  عاطقلا  صخي  ام  يف  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار 
براجتلاو تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالاو  نييرادإلاو  نيبردملا  نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو 

تاكرشو ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورضو  يضايرلا ، عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا 
موهفم زيزعتو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا  ميهافم  نيمضتو  مدقلا ، ةرك 
طبضلاو صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ، تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا 

«، رضخألا ليطتسملا  دعب  ام   » ناونع تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإو  ةيلعافلا ، تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو 
جمدلا لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرتو 

عاطقلا يف  نيلماعلا  زيفحت  ًاماتخو  عمتجملا ، نم  ةمهملا  ةئفلا  هذهل  ءالولاو  ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ، يوذل  يعمتجملا 
. ةءافكلا نم  لاع  ىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهسي  امب  ثيدحو ، يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا 

يف هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  زيدنانره  يفاشت  ةنولشرب  طسو  بعال  ربتعاو  ملاعلا  يف  لضفألا  يسيم  يفاشت :
يتأي ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  ينولاتكلا  يدانلا 
قح تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم   » رمتؤملا يف  هتكراشم  ىدل  يفاشت  دكأو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف 

موقيو ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي  ال   » يفاشت عباتو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعلل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا 
كلتمي عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب 
يريبير مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم 

رثكأ هنإ  « » ةنولشرب  » هل هينعي  ام  دئاقلا ،» رود   » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  حضوأو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو 
هذه لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك  ذنم  ًاماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ ، ةبسنلاب  دان  نم 

نم ليجلا  اذه  عم  هدوجوب  ًاظوظحم  هسفن  يفاشت  ربتعاو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ًاريثك  تملعت  تاونسلا 
مجن دكأ  تارامإلا  يف  بعلل  لقتنأ  دق  يريبير : ينابسإلا . بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  ًاريبك  ًارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا 

، ماوعأ ةعبرأ  دعب  ةيبوروألا  بعالملا  يف  ةريخألا  هتطحم  نوكيس  نريابلا  نأ  يريبير  كنارف  يسنرفلا  يناملألا  خينويم  نرياب 
يذلا ريبكلا  بتارلا  نأ  يريبير  نابأو  تارامإلا . لثم  ةيبرع  ةلود  يف  امبرو  ابوروأ ، جراخ  بعللا  ىلإ  لاقتنالا  يف  ركفي  اهدنع 

هدالوأل هضيوعت  لواحي  يذلا  رمألا  هتلوفط  يف  ءايشألا  نم  ديدعلا  ىلع  لصحي  مل  هنأ  اميسال  هب ، هتلئاعو  عاتمتسالا  لضفي  هاقلتي 
ةياهن دعب  ابوروأ  يف  رخأ  قيرف  يأل  بعللا  بعصلا  نم  نوكيس  هنأو  نريابلا ، عم  هتاقوأ  ىهبأ  يضقي  هنأ  يريبير  فرتعاو  مويلا .

نوكأس اذل  ًاماع ، اهتقو 34  يرمع  نوكيسو  هفوفص ، يف  تاونس  عبسلا  نم  برقي  ام  هعم  تيضق  امدعب  ابوروأ ، عم  هدقع 
سأك تايئاهن  ىلإ  رئازجلا  لهأتب  هتداعس  نع  فشكو  تارامإلا .» لثم  ةيبرع  ةلود  وأ  اكيرمأ  ةديدج ، ةلود  يف  بعللاب  ًاديعس 

دحأ عم  بعللاب  هتداعس  خينويم  نرياب  مجن  ىدبأو  لايدنوملا ، يف  نوكيس  يذلا  ديحولا  يبرعلا  بختنملا  اهنوكل  ليزاربلاب ، ملاعلا 
دئاقلا « ـ هايإ ب ًافصاو  قباسلا ، ديردم  لاير  قيرفو  اسنرف  بختنم  دئاق  ناديز ، نيدلا  نيز  هنطاوم  عم  ملاعلا  يف  نيبعاللا  لضفأ 

داحتالا يف  قيوستلا  ةنجل  سيئرو  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  ةيؤرلا » « ـ ىدبأو ل ميظنتلاو  حرطلا  يف  ةرادج  جلدملا : زاتمملا .»
ماع يبد  يف  هتقالطنا  ذنم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  روضح  ىلع  هصرح  جلدملا  ظفاح  روتكدلا  مدقلا  ةركل  يويسآلا 

ميظنتو راكفألا  ميدقت  يف  ًاتفال  ًاحاجنو  ةرادج  تبثأ  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  ىلإ  راشأو  يناثلا ، هتيب  تارامإلا  ًاربتعم   2006
نأ جلدملا  فاضأو  ةزيمملا . تايطعملاو  راكفألا  حرطب  زيمتيو  هسفن  ىلع  قوفتي  ماع  لك  يف  رمتؤملا  نأو  تايلاعفلا ، ىربك 

ةموظنملا حاجنإل  لمعلاو  ةمادتسالا  ينعت  يتلا  يهو  ةمهم  ةيضق  لبقتسملل ) نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   ) ماعلا اذهل  رمتؤملا  ناونع 
تاقالعلا ززعي  هنأل  ديفم  سرد  رمتؤملا  اذه  نأ  جلدملا  نيبو  ةدئاف . نود  جورخلاب  تارمتؤملا  ضعب  ءاطخأ  راركتل  ًابنجت  ةيضايرلا 

بئان ليوط . ىدم  ىلع  نوكت  يتلا  ةيوقلا  ةيضايرلا  تايصخشلا  عم  لاصتالا  ةيوقتو  ةمدقتملا  ةيدنألاو  تاداحتالا  عم  طباورلاو 
نأ كيزرا  سينيس  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  ةيؤرلا » « ـ دكأو ل ةيتارامإ  ةمالع  رمتؤملا  يبوروألا : داحتالا  سيئر 

نأ ىلإ  ًاتفال  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئرل  لثممك  ىلوألا  ةرملل  ناك  هروضح  نأ  ًانيبم  ريياعملا ، لكب  حجان  رمتؤملا 
ةرم ةكراشملاب  هتبغر  ًادكؤم  تحرط ، يتلا  عيضاوملاب  هباجعإ  نع  كيزرا  برعأو  تارامإلل » ةزيمم  ةيراجت  ةمالع  ربتعي  رمتؤملا 

ةلئسألا نأ  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  حضوأو  لبقملا .» ماعلا  يف  ةكراشملاو  ةدوعلاب  ًاديعس  نوكأس   » ىرخأ
يتلا تامولعملا  نيب  ةيؤرلا  لمتكتل  روضحلا  نم  ربكأ  ةكراشم  رظتني  ناك  هنكلو  تاسلجلا ، ءانثأ  رخآ  ىلإ  تقو  نم  ةديج  تناك 

يدانو يتارامإلا  بختنملا  بعال  روضح  رمتؤملا  دهش  ىربك  ةدئاف  يلامكلا : حيحصلا . لكشلاب  روضحلا  نم  اهيقلت  ةيفيكو  حرطت 
اذهب هرخف  نع  ًابرعم  رمتؤملل ، ماع  لك  روضحلا  ىلع  هصرح  يلامكلا  دكأو  دجامو . لصيف  هيوخأ  عم  يلامكلا  نادمح  ةدحولا 

ةددجتملا راكفألاو  تاردابملا  ىلع  انتدوع  يبد  ، » ةيتارامإلا مدقلا  ةرك  ةحلصم  يف  بصي  يذلاو  ماع ، لك  يف  ددجتملا  رمتؤملا 
: شار مدقلا . ةرك  تاكرشو  نييرادإلا ، ىلإو  نيبعاللاب  ةيادب  دعصلا ، لك  ىلع  ًادج  ديفم  رمتؤملا  نأ  يلامكلا  دكأو  ماع .» لك  يف 

لدابتو حرطو  لبقتسملل  رظنلاو  ةربخلا  ةكراشمل  زيمتم  رمتؤملا  نأ  شار  نايا  يزيلكنإلا  لوبرفيل  ةروطسأ  دكأ  يرهوج  روضح 
نم ريبك  ددع  روضح  نأ  ًادكؤم  ةبعللا ، فارطأ  عيمج  نيب  رظنلا  تاهجو  لدابتل  ةنيمث  ةصرف  ثدحلاف  ةبعللا ، ريوطتل  راكفألا 

لضفي هنأ  ًادكؤم  تارامإلا ، روزي  ام  ًامئاد  هنأ  فشك  امك  تارضاحملا . نم  ىوصقلا  ةدافتسالل  رمتؤملل  يساسأ  رمأ  نيبعاللا 
بعال برعأ  يبد  ماو ـ  نيقاعملل  دشار  زكرمب  هباجعإ  يدبي  يريبير  ةحيرم . ءاوجأ  نم  تارامإلا  هيف  عتمتت  امل  اهيف  هتزاجإ  ءاضق 
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ةيجالعلا نيقاعملل  دشار  زكرم  تازيهجتب  هباجعإ  نع  يناملألا  خينويم » نرياب   » يدان مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا  مدقلا  ةرك 
كلذ ءاج  ةقاعإلا . يوذ  نم  هتبلط  هب  صخي  يذلا  ىوتسملا  يلاعلا  ليهأتلا  نع  ًالضف  اهمدقي  يتلا  تامدخلا  ةيعونو  ةيبيردتلاو 
يروخ مشاه  دمحأو  زكرملا  ةرادإ  سلجم  وضع  موتكم  لآ  موتكم  نب  دمحم  خيشلا  هلابقتسا  يف  ناك  ثيح  زكرملل  هترايز  ءانثأ 

دياز نب  ةفيلخ  ةسسؤمل  ماعلا  ريدملا  يروخلا  يجاحلا  دمحم  ىلإ  ةفاضإ  زكرملل  ةماعلا  ةريدملا  نامثع  ميرمو  زكرملا  سسؤم 
لوؤسم ةيؤرلا » « ـ ركذ ل لبقتسملا  ىلإ  ةرظن  انيلوك : نييمالعإلاو . زكرملا  ةبلطو  ييرادإ  نم  ريبك  ددعو  ةيناسنإلا  لامعألل 

نأ ىلإ  ًاريشم  رصانعلا ، عيمجل  ًادج  ًاديفم  ناك  رمتؤملا  نأ  انيلوك  يجيولريب  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
ةلواحم ةبعللا . لبقتسم  ريوطتل  ةديج  ةكراشم  تضرع  يتلاو  ةيساسأو ، ةيلاع  ةميق  تاذ  رمتؤملا  يف  تشقون  يتلا  عضاوملا 

دعي يذلا  لبقتسملا  لفغنو  ةمئاقلا ، ثادحألاو  رضاحلل  رظنن  ام  ًامئاد  نحن  ، » لبقتسملا يف  ريوطتلل  مدقلا  ةرك  هجاتحت  ام  داجيإ 
ةنجل سيئر  مدقلا  ةركل  تارامإلا  داحتا  سيئر  بئان  نمث  ةنيمث  ةصرف  يسماشلا : ملاعلا .» لك  يف  مدقلا  ةرك  ةضهنل  ًايساسأ 

خيشلا ومس  معد  ةيتارامإلا  مدقلا  ةرك  ةموظنم  معدل  يضايرلا  يبد  سلجم  دوهج  يسماشلا  ملاس  ديبع  تابختنملا 
ينامث ىدم  ىلع  رمتؤملا  ميظنتل  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 

اذهب ثدح  نم  ىوصقلا  ةدافتسالل  ةنيمثلا  ةصرفلا  هذه  اورمثتسيل  ةضايرلاب  نيينعملا  يسماشلا  ىدانو  ةلصاوتم ، تاونس 
دجام مدقلا  ةركل  يدوعسلا  داحتالاب  تاباختنالل  ةماعلا  ةنجللا  سيئر  حضوأ  فارتحالا  ىلإ  ةقابس  تارامإلا  بوراق : مجحلا .

تاباطقتسالاو ةضايرلا  يف  عضوت  يتلا  تارامثتسالاو  ماقت  يتلا  تايقتلملا  ليلدب  فارتحالا ، يف  ةقابس  تارامإلا  نأ  بوراق 
ًاربتعم لمعلا ، قاروأل  ةيونعملا  ةميقلاو  روضحلاو  نيكراشملا  ددعب  ًامئاد  ًاروطت  هعم  لمحي  رمتؤملا  نأ  بوراق  دازو  ةيملاعلا 

طسوألا قرشلا  يف  ًاديدحتو  ايقيرفأو  ايسآ  يف  ةضايرلل  ةهجو  رمتؤملا 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

 « ، يف بعال  لضفأ  وه  يسيم  سمأ  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت  نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا «.  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  دحألا 

يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
يفاشت عباتو  نكمي »  ال  لبقملا . رياني  مدقلا  افيف »  يف 13 «  خيرويز  يف  ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 

، ةيبهذلا ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ 
يتيوصت نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف 

تلمح دئاقلا »  رود  امع «،  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور  وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير «.  مث  نمو  يسيمل  لوألا 
تنك ذنم  اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  دان  نم  لاقف  ةنولشرب  هل  هينعي  رثكأ »  هنإ  ناونع 
هسفن يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو  ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا «.  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف 

ينابسإلا بختنملا  جئاتن «.  يف  ىتح  اريبك  ارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم »  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب  اظوظحم 
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انيلوك يجيولرييب  يلاطيالاو  افيف "  " يف ماكحلا  ةرادا  ريدمو  قباسلا  يلودلا  مكحلا  اكاسوب  وميسام  يرسيوسلا  يئانثلا  كراشي 
مويلا ءاسم  دقعي  يذلاو  ةركلا  داحتا  يف  يعوبسالا  ماكحلا  ناملرب  يف  مدقلا  ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  لوؤسم 
متتخا يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  يف  اكراش  انيلوكو  اكاسوب  يئانثلا  ناكو  يبد  يف  داحتالا  رقمب 
تلمح يتلا  حاتتفالا  هسلج  يف  انيلوك  كراش  نيح  يف  افيف  هموظنم  يف  ماكحلا  فارتحا  هبرجت  نع  لوالا  ثدحت  ثيح  سما 

. هسلجلل ريدمو  ثدحتمك  همقلا  ىلا  لوصولا  ناونع 
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ةظحل ديردم  لاير  يدان  صيمق  ىلع  عيقوتلاب  نيعجشم  بلط  زيدنانريه ، يفاشت  ينابسإلا  ةنولشرب ، طسو  طخ  بعال  ّىبل 
نم ضاعتما  يأ  يدبي  نأ  نود  فارتحالل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ةكراشملل  مالسلا ، انيم  قدنف  ىلا  هلوصو 

نوعجشملا فتاهتو  ةيبوروألاو . ةينابسإلا  تالوطبلا  يف  ينولاتاكلل  يديلقتلا  ميرغلا  دعي  يكلملا  يدانلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ ،
عقوو يملاعلا ، ىوتسملا  ىلع  ةيبعشلاو  ةينفلا  بعاللا  ةميقل  ًارظن  ديردم ، لاير  راصنأ  مهيف  امب  قدنفلا  وهب  لخاد  يفاشت  ىلع 

ةمظنملا ةنجللا  تناكو  يدانلا . يف  هب  بعلي  يذلا  « 6  » مقر ةنولشرب  صيمق  ىلع  عقو  امك  يكلملا ، يدانلا  ناصمق  ىلع  مهل 
مجنو يفاشت  ينابسالا  نيمجنلا  ةدهاشمل  مالسلا ، انيم  قدنف  يف  تدجو  ريهامجل  تحمس  دق  فارتحالل  يناثلا  يبد  رمتؤمل 
ةعاقلا ىلإ  نيريبكلا  نيمجنلا  لوخد  ةيلمع  ميظنتب  ةصاخلا  تاسارحلا  دارفأ  نم  وحن 30  ماقو  يريبير ، كنارف  خينويم  نرياب 

نإ لاقو  يلودلا  يبد  رمتؤمل  نيرضاحلاو  نييمالعإلا  تالؤاست  لالخ  يفاشت  در  ىرخأ ، ةهج  نم  امهل . تاقياضم  يأ  يدافتل 
بعال لضفأ  بقل  لاني  نأ  قحتسيو  مدقلا ، ةرك  خيرات  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم ، لينويل  ينيتنجرالا  هسفن  قيرفلا  يف  هليمز  »
، يسيم وه  يخيراتلا  بعاللا  يل ، ةبسنلاب   » حضوأو لبقملا .» رياني  موي 13  هنع  نالعالا  متيس  ىذلا  لفحلا  لالخ  ملاعلا  يف 

ىلع ةيبهذلا ، ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  قحألا  وهو  ةنولشرب ، ةدعاسم  اهلالخ  نم  عيطتسي  يتلا  تارايخلا  نم  ريثكلا  هيدل  بعلي  امدنعف 
كانهف ةلأسملا ، هذه  يف  ًامهم  سيل  يصخشلا  ييأر  نكل  يريبير ، كنارفو  ودلانور  ونايتسيركل  ةزيمملا  تاناكمإلا  نم  مغرلا 

ىلع جيلخلا ، يف  بعللا  يف  ةعنامملا  مدع  هتاحيرصت  لالخ  يفاشت  ىدبأو  زئافلا .» ددحتس  نم  يهو  تاوصأ  مهل  نورخآ  سانأ 
سيل  » لاقو يرطقلا ، يرودلا  يف  ابعل  نيذللا  زلازنوغ  لوؤارو  وريه  ودنانرف  لثم  هنطوم ، نم  نوقباس  نوبعال  هلعف  ام  رارغ 

نكمي رايخ  انه  بعللا  نأ  ىرأو  نمآ . انه  دلبلا  يبد ، يف  هاندهاش  امب  ًادج  ةبجعم  يتلئاع  تارامإلا ، يف  انه  بعلأ  نأ  عنمي  ام  كانه 
ةنولشرب يف  لوقا  ام  ًامئاد  : » ًاحضوم هنولشرب  يدان  عمو  مدقلا  ةرك  عم  هتريسم  نع  يفاشت  ثدحتو  ةيانعب .» هيف  ريكفتلا 

تلصو نإ  يتح  اهب  شيعأ  ميقلا  هذهب  مزتلم  انأ  ميقلا ، هذه  تكردا  ًايبص  تنك  امدنع  نيرخآلا  مرتحت  فيك  ميقلا  ضعب  كنوملعي 
: ًافيضم ةفلتخملا ،» تالوطبلا  نم  مهأو  زوفلا  نم  مهأ  ارومأ  مدقلا ، ةرك  نع  ةديعبو  ةفلتخم  اروما  كنوملعي  ـ33 ، لا يماع  ىلا 

ةرك ريغ  ءيش  يأ  بعلأ  نأ  رايخ  يل  نكي  مل  يلاتلابو  ًابردم ، لمع  يدلاوو  مدقلا ، ةرك  يف  ًابعال  ناك  يدج  ةيورك ، يتلئاع  »
«. مدقلا
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يسيم لينويل  ينيتنجرألا  ينولاتكلا  يدانلا  يف  هليمز  زيدنانره  يفاشت  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  ربتعا 
لالخ يفاشت  لاقو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ 

نم ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم  (: » دحألا  ) سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم 
عم يسيم  سفانتيو  ددرت .» نود  نم  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود 
يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 

: عباتو لبقملا . رياني )  ) يناثلا نوناك  نم  ـ13  لا يف  خيرويز  يف  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  اهميقي  يتلا  ةلفحلا  يف  ملاعلا 
قحألاو يرظن  يف  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي  «ال 

تيوصتلا قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتميو  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب 
ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير ، مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت  نوكيسف 

ذنم ًاماع  ىلإ 22  لصت  ذإ  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ ، ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ  : » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،» رود  »
هسفن يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  ماوعألا  هذه  لاوطو  ـ11 ، لا نس  يف  تنك 

«. ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  ًاريبك  ًارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجو  امدعب   » ًاظوظحم
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يبد ةنيدمب  اجرحم  افقوم  مدقلا  ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  يدان  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مدقلا  ةرك  مجن  هجاو  : 
موجن نم  ريبك  ددع  ةكراشمب  تبسلا  سمأ  نم  لوأ  قلطنا  يذلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  يف  هتكراشم  ءانثا  ةيتارامإلا 

انأ : ’ احزام لاقو  تقولا  ضعبل  تمصف  لضفملا ، همجن  نع  ودلانور  قاعم  لفط  لأس  رمتؤملا  لالخف  ةقطنملا . يف  مدقلا  ةرك 
يأ يف  نيزيمتملا  نيبعاللاب  عتمتسا  يننكل  نيرخآ ، ملظأ  ىتح ال  اهنيعب  ءامسا  ركذأ  نا  بعصلا  نم  : ’ افيضم لضفملا ،‘ يبعال 

‘. وتوك ودنانرف  يلاغتربلا  عفادملاو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  ةعباتم  بحا  تنك  يرغص  يف  : ’ فاضأو قيرف .‘
دعو هنكل  راركتلا ‘ بعص  رمأ  اذه  : ’ لاق هراركت ، ةيناكماو  افده  ليجستب 69  ماعلا  اذه  لالخ  ريبكلا  يضايرلا  هزاجنا  لوحو 

زوفلا هدالب  بختنمل  اينمتم  ليزاربلا ، لايدنوم  ىلا  ههجوتل  هتداعس  ىدبأو  فادهالا . نم  نكمم  ددع  ربكأ  ديدستل  داهتجالا  ةلواحمب 
اينابسا ةراجلا  اهققحت  يتلا  كلتك  تازاجنإ  هدالب  بختنم  نم  عقوتي  هنإ ال  ًاربتعم  ةبعص .‘  ’ ةعومجم يف  هعوقو  مغر  سأكلاب ،

تايئاهن يف  نكمم  دهج  ىصقأ  لذبيس  ريبك  بقل  يأب  زوفلا  هل  قبسي  مل  يذلا  هقيرف  نأ  دكأ  هنكل  ابورواو ، ملاعلا  ةلطب 
يف تناع  يتلا  اينابسا  لثم  نوكن  نأ  اننكمي  نكل ال  ملاعلا .. سأك  يف  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  لواحنس  : ’ فاضأو لايدنوملا .

‘. فاك ردقب  نيبعال  كلمن  اننال ال  ملاعلا  سأكو  ابوروا  ةلوطب  ققحت  نأ  لبق  قباسلا 
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ثدح لجأ  نمو  دحاو ، فقس  تحت  ملاعلا  لوح  مدقلا  ةرك  ةموظنم  فايطأ  نم  ريبكلا  مكلا  اذه  هيف  رضح  ًارمتؤم  ًاموي  دهشأ  مل  
يبد سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نييضاملا  نيمويلا  يف  هانشياع  ام  اذهو  دحاو ، يلود 

زيمملاو ماع ، لك  ةمهملا  هتدنجأ  يف  هتيبثت  ىلع  ريثكلا  صرحي  ًازيمم  ًاخيرات  تاب  ثيح  يلاوتلا ، ىلع  ةنماثلا  ةرملل  يضايرلا 
لعجي ام  اذهو  مدقلا ، ةرك  لاجم  يف  نيرمثتسمو  مّاكحو  نييرادإو  نيبردمو  نيبعال  نيب  ام  عونت  روضحلا  نأ  ةنسلا  هذه  يف 

ةيدنأ نم  يبليف  ناس  يدان  سيئر  وهو  نيرضاحلا ، دحأ  تدجو  يننأ  تافداصملا  نم  رثكأ . رمتؤملا  نم  تاجرخملاو  ربكأ  ةدئافلا 
اذه نأ  دكأ  يبدل ، همودق  ببس  نع  هتلأس  امنيحو  رمتؤملا ، اذهل  ىلوألا  ةرملل  رضحي  يذلاو  يليشت ، يف  ةفرتحملا  ةيناثلا  ةجردلا 

عمس هنأ  ركذو  ةرضاحلا ، تايصخشلاب  ءاقتلالاو  روضحلل  يملاعلا ، يوركلا  طسولل  نيمتنملا  لكل  ةحناس  ةصرف  دعي  ىقتلملا 
رمتؤملا جمانرب  عباتي  نمو  ةيضاملا . تارودلا  يف  اورضح  نيذلا  هئاقدصأ  نم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نع  ًاريثك 
راعشلا مدخت  يتلا  عيضاوملا  نم  ددع  ربكأ  باعيتسا  لجأ  نم  نومظنملا  هيلع  صرح  يذلا  عونتلا  ظحلي  ةسيئرلا  هتاسلجو 

ءاحنأ لك  نم  نيرضاحلا  نم  ريبكلا  عونتلا  اذه  دجت  كلذل  لبقتسملل ، نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  نع  ثيدحلا  وهو  رمتؤملل ، سيئرلا 
يف هانسمل  يذلا  روصقلا  نأ  دقتعأ  كلذل  يرشب ، لمع  يأ  وه  امك  صقاونلا ، ضعب  هيف  رضحت  نأو  دب  رابج ال  لمع  لك  ملاعلا .

فدهلا ققحي  يذلا  لكشلاب  ةقيمع  نكت  مل  اهنإ  ثيح  ةسلج ، نم  رثكأ  يف  شاقنلل  ةحورطملا  ةلئسألا  ضعب  وه  ةخسنلا  هذه 
، هسفن راسملا  يف  رودت  وأ  ةرركم  اهبلغأ  تناك  روهمجلا  اهحرط  يتلا  ةلئسألا  ضعب  كلذكو  ةحورطملا ، رواحملا  نم  دوشنملا 
وأ ةسلجلا  سيئرل  ّملستو  قاروأ  ىلع  ةبوتكم  روهمجلا  ةلئسأ  نوكت  نأ  ةلبقملا  ةخسنلا  نم  ءادتبا  نيمظنملا  ىلع  حرتقأ  كلذل 

شاقنلا يرثت  يتلا  ةلئسألا  نم  نكمم  ددع  ربكأب  جرخن  يك  ريهامجلا  تالؤاست  زرف  ةيلمع  نع  نيلوؤسم  نونوكي  صاخشأل 
روطتيو رهدزي  نأ  ىنمتنو  يتارامإلا ، يضايرلا  طسولل  نيمتنملا  لكل  ًارخف  دعي  رمتؤملا  اذه  نإ  لوقلا  ةصالخ  ديفملا . يعوضوملا 

. رثكأو رثكأ 
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دعبتسي ملو  ابوروا  يف  ةريخالا  هتطحم  نوكيس  ريخالا  ناب  ابورواو ، ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  دكا 
يف هتكراشم  شماه  ىلع  يريبير  لاقو  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكريمالا  ةدحتملا  تايالولا  وا  تارامالا  يف  بعللا  ةركف 

نرياب يف  يدجاوت  نم  تاونس  عبس  دعب  هنا  دقتعا  : » دحالا سما  هلامعا  متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 
يف ريخالا  يقيرف  نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلا  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح 2017 ، هعم  يدقع  رمتسي  يذلا  خينويم 

لاؤس ىلع  ادرو  ةيكريمالا .» ةدحتملا  تايالولا  وا  تارامالا  يف  بعلا  نا  دعبتسا  الو  ةراقلا ، لخاد  رخا  دان  يال  بعلا  نلو  ابوروا 
ونايتسيرك يلاغتربلا  عم  اهيف  سفانتي  يتلا  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  يف  هظوظح  لوح 
يسيم سفانا  ينال  ديعس  انا   » يريبير لاق  ةنولشرب ، بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرالاو  ينابسالا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور 

«. اديعس نوكأس  ةجيتنلا  تناك  امهمو  ملاعلا ، يف  بعال  لضفا  ةزئاج  ىلع  ودلانورو 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

يف بعال  لضفأ  وه  يسيم  : " سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
عم يسيم  سفانتيو  ددرت ." نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا 
يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 
راكنإ نكمي  ال  : " يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويز  يف  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 
وهف ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ 
لوألا يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال 

هل هينعي  امع  دئاقلا ،" رود   " ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور ." وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل 
ةيداحلا نس  يف  تنك  ذنم  اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ   " لاقف ةنولشرب 

امدعب  " ًاظوظحم هسفن  يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو ." ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ،
". ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت 
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تازاجنالاب نيدي  ةنولشرب  يدان  هنطاوم  نا  مدقلا  ةركل  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيزوج  ينابسالا  دكا 
الويدراوغ لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرالا  همجن  ىلا  ملاعلا  يف  قرفلا  لضفا  دحا  هتلعجو  ةريخالا  تاونسلا  يف  اهققح  يتلا 

وهف يسيم  ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ، عم  الويدراوغ  ةبقح  تسيل  اهنا   » نماثلا يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 
الويدراوغ ثدحتو  رخا .» بعال  ياب  هتنراقم  نكمي  الو  يئانشتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسا  يذلا  مجنلاو  زيمملا  بعاللا 

ىغطي يتلا  ةنولشرب  يف  يتاشنو  يتدالوب  ترثات  ةيبيردتلا  يتيفلخ   » نا لاقو  هيلع ، اهيلا  يمتني  يتلا  ةنولشرب  ةنيدم  لضف  نع 
موجنلا نال  مهنم ، نييداعلا  بيردت  نم  اريثك  لهسا  موجنلا  نيبعاللا  بيردت   » نا الويدراوغ  ىارو  مدقلا .» ةرك  بح  اهيلع 

مدقلا ةركو  بيردتلا  ملاع  يف  نأش  مهل  حبصي  مهنم  اناو  نيبردملا  نم  ريثكلا  كانهو  زوفلا ، قيقحت  ىلع  قيرفلا  نودعاسي 
يف تاليدبت  ةثالث  نم  رثكا  ءارجاب  حامسلا  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  ىلع  الويدراوغ  حرتقاو  موجنلا .» ءالؤه  لضفب 

عجارت نم  يناعي  دق  بعال  نم  رثكا  ناو  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفا  ةصرف  ىلع  قيرف  لك  لوصحل  ةيمسرلا  تايرابملا 
بختنمو ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاز  ربتعا  عزانم  نودب  لضفألا  يسيم  يفاز .. ةدحاولا .» ةارابملا  يف  هاوتسم 

يلاغتربلا ناو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا 
يضايرلا يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاز  لاقو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 

ةركلا ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم  ، » هتايلاعف تمتتخا  يذلا  نماثلا 
لاير هقيرف  عم  ةمهم  راوداب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي  ال   » يفاز عباتو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا 
دوجوت نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب  قحالاو  يرظنب  لوالا  وه  يسيم  نكل  ديردم ،

«. ودلانور وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذا  كلذل  رخآ ، يف 
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دعب 6 تايصوتلا  تاجو  تارامإلا ، ةرك  ريوطتل  تايصوت  رشعب  ةنماثلا ، هترود  يف  فارتحالل  يضايرلا  يبد  رمتؤ  سمأ مـ متتخا 
، ةمقلا ىلإ  لوصولاب  قلعتت  رواحم ، يف 6  لبقتسملا ،" ىلإ  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " عوضوم نيموي  رادم  ىلع  تلوانت  تاسلج 

يف كراشو  نتباكلاو . مدقلا ، ةرك  لبقتسمو  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  نيكمتو  لطبلا ، قيرفلا  ةعانصو  مدقلا ، ةرك  يف  رامثتسالاو 
يفاشت ينابسإلاو  يريبير ، كنارف  يسنرفلاو  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مهمدقتي  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  موجن  تاسلجلا 

تءاجو ةيلحملاو  ةيملاعلا  تايصخشلا  نم  مهريغو  انيلوك ، يجولريبو  وليباكو  يتنوك  نويلاطيإلاو  الويدراو ، هنطاومو غـ زيدنانريه 
ةمداقلا ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةمهم  ةزيكرو  لبقتسملا ، قيرط  وه  نيكمتلا  نأ  ىلع  ديكأتلا  ًالوأ :  يلاتلا : وحنلا  ىلع  تايصوتلا 

مهحنمو تايلوؤسملاو  تايحالصلا  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ، لمعلا  نم 
يبد ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  ث  ـــ ح ًايناث :  ءاطعلا . نم  ديزم  لذب  ىلع  مهزفحتو  مهتاردق  نم  ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس 
اهقلطأ يتلاو  مقر 1 ،" ةدنجألا   " ةيجهنم ينبتو  ةيكذ " ةنيدم   " ىلإ لوحتلا  نأ  ــ شب يبد  ةمو  ـــ كح ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع 
يبد سلجم  س  ـــ يئر يذيفنتلا ، سلجملا  سيئر  يبد  دهع  ي  ــــ لو موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس 

وحن مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت  ةرورض  ًاثلاث : يضايرلا . عاطقلا  صخي  اميف  ي ، ـــ ضايرلا
قيقحتل ةيساسألا  ةزيكرلا  اهرابتعاب  مدقلا  ةرك  تايميداكأ  ماظن  صخألابو  نييرادإلاو ، نيبردملا ، نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا ،

يضايرلا عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  ًاعبار : ةيلبقتسملا . تازاجنإلل  ةدعاق 
حئاول رادصإ  ةرورض  ًاسماخ : اهتناكمو . اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ، ةيدنألا  تاردقو  تانا  ـــ كمإ عم  بسانتتل  اهتمءاو  ــ مو

لضفأ عم  قفاوتي  لكشب  ةمهملا  ةيلمعلا  هذه  طبضت  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو 
قيبطت تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو  يويحلا  لاجملا  اذه  يف  ةيملاعلا  تاسرامملا 

ىلع لمعلاو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا  ميهافم  نيمضت  ًاسداس : فارتحالا .
امب يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ًاعباس : ةيلبقتسملا . ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا  تاهجوتلل  ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ 
، ةيلعافلا تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ، تاسرامملا  ززعيو  مدخي 

دعب ام   ) ناونع تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ًانماث : ةلءاسملاو . ةيلوؤسملا  ةفاقث  زيزعت  ىلا  ةفاضإلاب 
مدقلا ةرك  تاكرش  زيكرت  ًاعسات : يضايرلا . نيهمتلا  موهفم  خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت  لئاسو  لالخ  نم  رضخألا ،) ليطتسملا 

امب ةقاعإلا ، يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو 
ملعتلا ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  زيفحت  ًارشاع : عمتجملا . نم  ةمهملا  ةئفلا  هذهل  ءالو  ــ لاو ءامتنالا  ميهافم  ززعي 

: طيمسوبلا ةشئاع  ةءافكلا . نم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهاسي  امب  ثيدحو ، يلعافت  لكشب  رمتسملا 
يف تلاقو : فارتحالل  يبد  رمتؤم  ماتخ  ةملك  رمتؤملا  ريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  تقلأ  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنم  ززعي  رمتؤملا 

، صوصخلا هجو  ىلع  مدقلا  ةرك  يف  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنم  ريوطت  يف  ةزيمتملا  هتمصبو  دئارلا  هرود  رمتؤملا  ززعي  ةرود  لك 
صرحو ِزيمت  ُليلد  الإ  حاجنلا  اذه  امو  يضايرلا ، رارقلا  عانصو  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  ريهاشمو  نيصتخملا  نم  ةبخنلا  روضحب 

. ةزيمتم ةيملاع  ةيضاير  ةهجوك  يبد  ةناكم  ززعي  امب  جيهبلا  يضايرلا  سرعلا  داقعنا  ةيرود  ةيرارمتسا  ىلع  ةديشرلا  انتدايق 
، ةلودلا سيئر  نايهن  لآ  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  عفرب  رخفلاو  زازتعالا  غلابب  فرشتأ  تفاضأو :

، يبد مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ىلإو  هللا ، هظفح 
ةلودلا تازاجنإ  لجس  ىلإ  فاضي  ٌديدج  ٌزاجنإ  كلذب  َّرطَُسيل  يلودلا 2020 ، وبسكإ  ضرعم  ةفاضتساب  تارامإلا  ةلود  زوف  ةبسانمب 
انرسي امك  لبقتسملا . عنص  يف  ٍيسيئر  ٍمهاسمو  لوقعلا  لصاوت  يف  ٍرثؤم  ٍيملاع  ًىقتلمك  يبد  ةرامإب  ملاعلا  ةقث  سكعي  لكشب 

ضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  عفر 
ةيؤرلا سكعي  امب  ماعل 2013  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا  لضفأل  ةيضفلا  ةزئاجلاب  يبد  زوف  ةبسانمب  ي ،
ةيضايرلا ثادحألاو  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا ، يبد  ةناكم  زيزعت  يف  هومسل  ةميركلا  تاهيجوتلاو  ةبقاثلا 
هتعمش ئفطن  يذلاو  يملاعلا . ديعصلا  ىلع  ةيضايرلا  تارمتؤملا  مهأ  دحأ  يف  يلاحلا  انؤاقل  اهمهأ  نمو  يلاعلا ، ىدصلا  تاذ 
ةموظنم ريوطت  يف  ةزيمتملا  هتمصبو  دئارلا  هرود  رمتؤملا  ززعي  هتارود  نم  ةرود  لك  يفو  يلاوتلا ، ىلع  نماثلا  ماعلل  ةءاضولا 
عانصو ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  ريهاشمو  نيصتخملا  نم  ةبخنلا  روضحب  صوصخلا ، هجو  ىلع  مدقلا  ةرك  يف  يفارتحالا  لمعلا 

امب جيهبلا ، يضايرلا  سرعلا  داقعنا  ةيرود  ةيرارمتسا  ىلع  ةديشرلا  انتدايق  صرحو  ِزيمت  ُليلد  الإ  حاجنلا  اذه  امو  يضايرلا ، رارقلا 
زوف ةبسانمب  ةديشرلا  ةدايقلا  رمتؤملا  مات  ـــــ يف خ نوكراش  ــــ ملا أنه  ةئنهت  ةزيمتم . ةيملاع  ةيضاير  ةهجوك  يبد  ةناكم  ززعي 

ةضاير مدقلا  ةرك  شار : ملاعلا . يف  ةيضاير  ةنيدم  لضفأ  يناث  ةزئاج  ىلع  يبد  لوصحو  وبسكا 2020 ، ةفاضتساب  تارامإلا 
يف يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  دكأ  ةمداقلا  لايجألا  ىلإ  يتربخ  لقن  يتمهمو  لوبرفيل  يف  ةيلئاع 

مدقلا ةرك  لوبرفيل  يف  : " لاقو ةبعللاب ، عاتمتسالا  ريفوتو  لايجألل  هتربخ  لقن  هتمهم  نأ  سمأ  مدقلا " ةرك  لبقتسم   " ةسلج
لقنتلا انيلعو  بابشلاو ، نيئشانلاب  مامتهالا  ىلع  صر  ـ حنو راطإلا . اذه  يف  ةيملاعلا  ةيدنألا  ةرادص  يف  لازن  الو  ةيلئاع ، ةضاير 
تنك امدنع  ًاماع  لبقو 20  رومألا ، رهوج  ىلع  زيكرتلا  ىلع  جاتحنو  ةديج ، جئاتن  ىلع  لوصحلل  ةينسلا  لحارملا  يف  ًايجيردت 
رثكأ ةظوظحم  ةديدجلا  لايجألا  ربتعأو  ريبك ، مويلا  قرا  ــ فلاو ةبعللا ، مارتحا  كانه  ناك  نكلو  ةفلتخم ، رومأل  جاتحن  انك  ًالفط 
لوبرفيل يف  ًاماع  دعبو 15  قيرفلا ، يف  يئالمز  معد  يتمهم  تناكو  ةريبكلا ، ةيدنألا  يف  بعللاب  ًاظوظحم  تنك  فاضأو :  نآلا ."

، لوبرفيل نع  ًاريثك  داعتبالا  عطتسأ  ملو  يبلق ، ميمص  يف  لوبرفيل  نإ  مهل  تلقو  يدانلل ، ًاريفس  لمعلا  يف  ببسلا  نع  ينولأس 
لافطألا ناك  ًاماع  لبقو 20  يتربخب ، نيرخآلا  ةدافإ  يلع  نأب  ترعش  تدعاقت  امدنعو  كلذب ، ربكأ  ةداعسب  ترعشو  هيلإ  تدعو 
زكريو ةيلاحلا ، ةرتفلا  يف  كلذ  ديجي  لوبرفيل  نأ  هب  رعشأ  امو  بابشلاو ، نيئشانلاب  ًاريثك  متهت  نآلا  ةيدنألا  نكل  طقف ، نوبعلي 

، ةيميداكألا يف  انسفنأب  مهريوطتب  انمق  نيبعال  انيدل 7  ناك  يضاملا  مسوملا  يف  : " فاضأو ريوطت  نيرخآلا ." عم  لصاوتلا  ىلع 
، لوبرفيل يف  اذه  كلمن  نحنو  ةيفارتحا ، ةروصب  بعلملا  ىلإ  نيبعاللاب  لوصولا  ىلع  رداق  ريدم  نودب  ةيميداكألا  نم  ديفتسن  نلو 

ناكم وه  لوبرفيلو  يدانلا ، تاطاشن  مجحب  اوئجوفو  هب ، موقن  ام  ةيؤرل  صخش  فلأ  انيلإ 40  ءاج  نيصلا  ىلإ  انبهذ  امدنعو 
يذلا يلاملا  لباقملا  عافترا  مغر  ةيلاحلا  ةرتفلا  يف  بعللا  ىنمتأ  ال  : " متتخاو انلمع ." موهفم  اذهو  ملاعلا ، لوح  تالئاعلا  عمجتل 

مدع عم  نيئشانلا ، ةياعر  يف  لاملا  ريفوت  ةرورض  يفني  اذهو ال  يتايح ، تاظحل  لكب  تعتمتسا  يننأل  ةركلا ، بعال  هيلع  لصحي 
تاداريإلا مهأو  وروي  نويلم  ناليم 500  ةينازيم  ينيدناج : نيبعاللا ." تارامثتسا  لالخ  نم  حابرألا  قيقحت  يف  ةلكشم  يأ  دوجو 

نويلم ىلإ 500  لصت  ناليم  ةينازيم  نأ  يلاطيإلا  ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأ  فشك  ينويزفلتلا  ثبلا  نم 
ةيلاحلا ةروصلاو  ةيبوروألا ، مدقلا  ةركل  ةيلاحلا  ةروصلاو  رضاحلا  نع  ثدحتلا  كيلعف  لبقتسملل ، زيهجتلا  تدرأ  اذإ  : " لاقو وروي ،

نم يتأي  ةيدنألل  دروم  مهأ  : " عباتو ابوروأ ." يف  تايرود  لضفأ 5  نيب  ةدوجوملا  قراوفلا  اهنمض  نمو  قئاقح ، نمضتت  ابوروأ  يف 
ًاريبك ًادئاع  كانه  نكل  ثبلا ، قوقح  يف  ًاضافخنا  ايناملأ  يف  دجن  اننكل  ةركلل ، يبوروألا  داحتالا  زئاوجو  ينويزفلتلا ، ثبلا  قوقح 

تابوعص ببسب  ةريبك  دئاوعب  ثبلا  قوقح  تأت  مل  ايلاطيإ  يفو  ىلعألا ، ينويزفلتلا  ثبلا  نوكي  اينابسإ  يفو  تانالعإلا ، نم 
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لعل يريهامجلا  روضحلا  ديعص  ىلع  : " فاضأو لابقتسا  ةديج ." دئاوع  ققحت  ةينابسإلاو  ةيلاطيإلا  ةيدنألا  ةماع  ةفصب  نكل  ةصاخ ،
دعب دعب 2006  كلذ  ققحت  ريهامجلا ، لابقتسال  ةزهجم  تتاب  اهتيدنأو  روضحلل ، ةنمآ  ةئيب  رفوت  ةجيتن  يناملألا  يرودلا  لضفألا 

، دهاشم فلأ  ىلإ 450  لصو  يذلاو  ناليم ، تايرابمل  روضحلا  يف  ةدايز  ًالثم  دجنو  اهتآشنم ، ىلع  ايناملأ  اهترجأ  يتلا  تازيهجتلا 
ثبلا نم  ةريبك  قوقح  ىلع  كلذك  نولصحي  ارتلجنإو  اسنرف  يف  هنأ  دكأو  ابوروأ ." يف  تانالعإ  قوس  ربكأ  ايناملأ  نأ  ىسنن  الو 

لايرو ةنولشرب  نيب  ةسفانم  كانه  اينابسإ  يفو  ةديج ، جئاتن  يتؤت  ةياعرلا  قوقح  كلذكو  تايرابملاو ، تارمتؤملا  يف  تانالعإلاو 
ءامدب عفدلا  اهمهأ  لعلو  دئاوعلا ، نم  ديزملا  قيقحت  ةمدقتملا  ةيدنألا  اهلالخ  نم  عيطتست  لماوع  كانهو  قيوستلا ، يرثت  ديردم 

". ةلودلا يف  ةعوضوملا  نيناوقلا  قفو  ةديدج 
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ديردم لاير  مجن  تالقنتو  ةماقإ  ناكم  ىلع  ةمات  ةيرس  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تضرف 
نأ ًاصوصخ  نييفاحصلاو ، ريهامجلا  ىلإ  تامولعملا  برستت  اليكل  يبد  ىلإ  هترايز  لالخ  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا ، بختنملاو 

ةيبعشلا رثإ  هلاحرتو ، هلح  يف  هبكاوي  يذلا  جيجضلاو  تاريماكلا  نع  ًاديعب  هب  ةصاخ  ءاخرتسا  ةرتف  ءاضق  بلط  نودلا » »
تبرست ةروص  نأ  ديب  يبد ، ىلإ  ودلانور  روضح  دعوم  نع  يضايرلا  يبد  سلجم  حصفي  ملو  ًايملاع . اهب  ىظحي  يتلا  ةفراجلا 
دكؤتل رتيوت »  » ىلع ترشتناو  مايأ ، ةعبرأب  رمتؤملا  دعوم  لبق  يضاملا ، ءاثالثلا  يبد ، راطم  ىلإ  هلوصو  نع  تفشك  ريهامجلل 
رشتني مل  هراصنأ   ءاقل  ىلع  صرح  يريبير  يبد . يف  هتزاجإ  ءاضقل  هنباو  كياش  انيرأ  هتقيدص  ةقفرب  ًاركبم  رضح  ونايتسيرك  نأ 
عضو وهو  يبد ، يف  ودلانور  ونايتسيرك  ةماقإ  ءانثأ  ةريبكلا  ةيرسلا  لظ  يف  نيعجشم  عم  يلاغتربلا  مجنلل  روصلا  نم  ريثكلا 

روص هل  ترشتناو  يلودلا ، يبد  رمتؤم  يف  سمأ ، ثدحت  يذلا  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  خينويم ، نرياب  مجن  عم  ثدح  امل  رياغم 
روصلا فرطأ  نمو  رمتؤملا ، هيف  ميقأ  يذلا  مالسلا » انيم   » قدنف يفو  ستنالتأ »  » يف هتماقإ  ناكم  يف  نيعجشم  ةقفرب  ةريثك 

لصاوتلا عقاوم  ربع  ةئطاخ  تامولعم  نوعجشم  رشنو  نينطاوم . بابش  عم  ةلويلا »  » صقري وهو  هل  تطقتلا  يتلا  كلت 
يبد يف  قدانفلا  نم  ةلسلسل  تالوجب  اوماق  نيذلا  بعاللا ، قاشعل  تتشتلا  نم  ةلاح  يف  تببست  هتماقإ  ناكم  لوح  يعامتجإلا 

ةشئاع يلودلا  يبد  رمتؤم  ةريدم  تدكأو  هعم . ةيراكذت  روص  طاقتلا  لجأ  نم  بعاللا  ىلع  روثعلا  يف  اوحلفي  مل  مهنكل 
«، يبد يف  ءاخرتسا  ةرتف  ءاضق  يف  بغري  هنأل  ةيصوصخلا  ىلع  هلوصح  بلط  ودلانور   » نأ مويلا » تارامإلا  «ـ طيمسوبلا ل
يف ةفايضلاو  تافيرشتلا  ةرئاد  تناكو  انطورش .» ضرفن  نم  نحن  انسلو  مهطورش  نوضرفي  نم  مه   » فويضلا نأ  ةفيضم 

باهذلا يف  بغري  يتلا  نكامألاو  تالحرلا  هل  تمظنو  تاليهستلا  لك  هل  ترفوو  يبد ، يف  ودلانور  ةماقإ  تابيترت  تلوت  يبد 
ةعمجلا يراجتلا ، لوم  يبد  زكرمو  يضاملا ، سيمخلا  ةيربلا ، ريادبلا  ةقطنم  ىلإ  اهب  ماق  يتلا  ةلحرلا  اهنمض  نمو  اهيلإ ،

ًاقفارم ناك  يذلا  يعورزملا ، دمحأ  يبد  يف  ةفايضلاو  تافيرشتلا  ةرئاد  يف  ةفايضلا  مسق  سيئر  لاق  هتهج ، نم  يضاملا .
لودجو يبد ، رمتؤم  يف  هل  هبيترتب  نحن  انمق  لوألا  ودلانور ، ةرايزل  نيلودج  كانه   » نإ يبد ، يف  هدوجو  ةرتف  لاوط  ودلانورل 

نأ ودلانور ، نم  برقم  ردصم  نم  مويلا » تارامإلا   » تملعو ةصاخلا .» هلامعأ  ءاضقب  موقي  يكل  ًاضيأ  هبيترتب  انمق  هب  صاخ 
ةلودلا رداغي  نأ  لبق  ٍلايل  سمخ  وحن  ترمتسا  يتلا  هتماقإ  ةرتف  لاوط  ةلخنلا  ةريزجب  يلنوأ » دنآ  ناو   » عجتنم يف  ماقأ  ريخألا 

عم ةروص  طقتلاو  يضاملا ، سيمخلا  هتلئاع ، عم  ءاشعلا  ةبجو  لوانتل  ستنالتأ  قدنف  راز  ودلانور   » نأ ردصملا  فاضأو  سمأ .
دحأ يف  ءاشعلا  لوانتي  ودلانور  تيأر  : » قدنفلا يفظوم  دحأ  لاقو  قدنفلا ،» يف  مخضلا  كمسلا  ضوح  بناج  ىلإ  هتلئاع 
تقولا يفو  انه ، نوتأي  نييملاعلا  موجنلا  نم  ريثكلا   » نإ ستنالتأ »  » يف رخآ  فظوم  لاق  امنيب  مايأ ،» ةعبرأ  لبق  انمعاطم 

يف هثدحت  دعب  ذإ  لمعلاب ، اءولمم  يبد  يف  يماتخلا  ودلانور  موي  ناكو  قدنفلا .» يف  ناميقي  هيزتوغ  ويرامو  يريبير  كنارف  يلاحلا 
مجنلا نكل  تارامإلا ، ناريط  هقيرفل ، يمسرلا  يعارلل  ةياعد  لمعل  زيدنيم ، يجروج  هلامعأ ، ليكو  ةقفرب  بهذ  يبد  رمتؤم 

، لمعلا نم  ليوط  موي  دعب  يخرتسي  نأ  ررق  يف 2013 ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملا  يلاغتربلا 
يبد ةرداغمو  هبئاقح  مزح  لبق  كلذو  دشار ، نب  دمحم  درافيلوب  ةقطنم  يف  ينابايلا  وكوت  معطم  يف  ءاشعلا  ةبجو  لوانتل  بهذف 

.
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يف هليمز  وه  هرظن  ةهجو  نم  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  نا  اينابسأ ، بختنمو  ةنولشرب  مجن  زيدنانريه ، يفاشت  ينابسإلا  حضوا 
ماعل ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  رايتخإ  يف  تيوصتلا  ةصرف  هكالتمإ  مدع  مغرو  هنأ  ىلإ  اريشم  يسيم ، ينيتنجرألا  مجنلا  اسرابلا 

، يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  دحالا  يفاشت  كراشو  يسيمل . هسمحتو  هباجعإ  يفخي  نا  عيطتسي  هنا ال  الإ  ، 2013
حشرملاو يناملالا ، خينويم  نرياب  بعال  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  روضحب  نتباكلا " ناونع "  تلمح  يتلاب  ةيماتخلا  ةسلجلا  لالخ 

طسو بعال  لاقو  يسيم . ينيتنجرألاو  ديردم ، لاير  مجن  ودلانور ن  ونايتسيرك  يلاغتربلا  عم  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجل 
.. هقيرفل تاراصتنإلا  نم  ريثكلا  قيقحت  يف  مهم  رود  هل  ناكو  هقيرف  عم  زيمتم  بعال  ونايتسيرك  نا  راكنإ  نكمي  ال  ةنولشرب : 
نوكي نا  بجي  صيخشتلا  نا  دقتعاو  بعال ، يف  تدجاوت  املق  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  صخش  وهف  قحألا ، وه  يسيم  نكل 

نأ ركذي  ودلانور . ثلاثلا  يريبير .. يناثلا  يسيم ..  لوالا  يمييقت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإو  الامجإ ، صخش  لضفأل 
ةرملل بقللا  اذه  لينل  برقألا  وه  ودلانور  نا  ىلإ  تارشؤملا  ريشتو  لبقملا ، رياني  نوكيس 13  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  رايتخإ 

عقاو نم  هرمع ، مظعم  هيف  ىضق  وهف  قيرف ، درجم  نم  رثكأ  هل  ةبسنلاب  لثمي  ةنولشرب  نا  يفاشت  حضواو  هخيرات . يف  ةيناثلا 
تاونسلا هذه  لاوطو  هنس ، رمع 11  يف  وهو  يدانلا  ةيميداكا  يف  ابعال  ناك  ثيح  اماع  نم 22  برقي  ام  هفوفص  يف  ىضق  هنا 

يبعال نم  بوهوملا " يلاحلا "  ليجلا  دوجو  وه  هطابترإ  داز  امو  اهريغو ، مدقلا  ةرك  صخت  يتلا  يدانلا  لخاد  ميقلا  نم  ريثك  ملعت 
ابعال هسفن  ربتعي  هناف  اذل  ينابسألا .. بختنملا  فوفص  يف  ةعومجملا  مظعم  ىلع  اضيأ  ايباجيإ  هريثأت  هل  ناك  يذلاو  ةنولشرب ،

امبر مويلا  باقلا .. ىلع  اهيف  انلصح  يتلا  تاونسلا  كلت  ةصاخ  يرمع ، تاونس  لمجا  ةنولشرب  عم  تشع  لاقو : اظوظحم .
 ، مدقلا ةرك  نا  ربتعأ  يفاشت  نا  فيرطلا  لبقتسملا . يف  رثكأ  تازاجنإلا  هذه  ةميق  كردنس  اننكلو  ايبسن ، لقأ  دودرملا  نوكي 

.. ةيورك اهلك  يتلئاع  لاقو :  نابردم  ناك  هدلاوو  ةيورك ، تناك  اهلك  هتلئاع  نأ  عقاو  نم  هل  حلصت  تناك  يتلا  ةديحولا  ةنهملا  يه 
. مدقلا ةرك  ريغ  ىرخأ  ةضاير  بعلأل  رايخ  يدل  نكي  مل  بردم ، يدلاوو 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا ، ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره ، يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

يف بعال  لضفأ  وه  يسيم  : " دحألا مويلا  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
عم يسيم  سفانتيو  ّددرت ." نود  هترتخأل  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  ّقح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا 
يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو ، ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 

ال : " يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يناثلا / نوناك  يف 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داّحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 
ةركلاب ّقحألاو  يرظنب  لّوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةّمهم  راودأب  موقيو  ّديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي 

رخآ يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ،
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pen to pu )t . of PIeyIIIcE III I. BY ADAM SKARIA DUBAI Barcelona midfield maestro Xavi Hernandez
and Bayern Munich winger and winner of the treble last year with his club side which earned him a
nomination on FIFAs shortlist for the Ballon d'Or, Franck Ribery headlined the second day's
proceedings at the Dubai International Sports Conference held at the Mina As Salam hotel in
Jumeirah. Xavi addressed the conference on how his Barcelona team have been so successful in
recent years "You have to have talent and a winning mentality. Besides having a good team, a good
group, a union that supports you. "We should have a winning and collective spirit to work in a group."
RESPECT FOR VALUES "Barcelona is a phenomenon around the world now; you have a spirit of
cooperation. I always have said of the Barcelona school that they teach you educational values to
respect people. I was lucky to be here since eleven years old. I'm 33-year-old and I still live under these
values. They teach you things other than to play football. Nowadays it is important to win, but what is
more important than that is for people to have respect for the values that you uphold." Xavi reflected
on the success he has had with his national and club side as well saying "In the group and in general,
the luck we have had means that we have had a very talented generation that was made at home,
people working for more than 15 years with us and now we can see results not only for Barcelona but
also with the Spanish national team." MAGNIFICENT YEAR Xavi's counterpart for the session, Ribery
also gave his musings on the general topic of football and his thoughts on his achievements. Ribery
said "The secret of Bayern Munich is that we lived a big history in this club, it has a lot of points of
strength and we are enjoying working together especially this was a magnificent year for everyone. I
think that this club is the strongest this season around the world and it is like a family. I think that
German football is a unstoppable train, we are having a great season with Munich and it is a nice image
of German football we are giving. Last year we won all the major titles. "We are living in a magnificent
time (at Bayern), even if the player is not a star, he is happy and enjoying himself. We are playing on a
high level of professionalism. I think this period is the best for me and the club in general, I am
enjoying myself and I feel that this is my family and these are people who are dealing with me
wholeheartedly." EXPERIENCE "Experience is the most important thing that a captain should have on
the pitch. The coach of course gives you advice and you need to commit to those instructions but
sometimes things change and in the mind of the coach as well, but when the players have enough
experience, you will find harmony in what's happening on the pitch." Xavi was in agreement with
Ribery's strong assessment of German football and its growing stature, saying "German football, I
would say, Bayern Munich is turnDIFFICULTIES He also reflected on how the Barcelona squad coped
with the difficulties they faced last season when manager Tito Villanova fell seriously ill and out of his
job for more than half of the season. "At no moment was I a coach (during that time) but then we had
a very difficult situation, so we had to group together and work together more. "We still had an
extraordinary season despite the challenges. We still won the league and got to the semi-finals of the
Champions League. We managed to get ingintoaverycompetitivefootball league. We were unfortunate
because we meta very fantastic team in the Champions League. We know that Bayern are favourite to
win the Champions League, but we at Barcelona will also be fighting to win it. Xavi was asked if there
were any chances of him following in Guardiola's footsteps, and become another successful midfielder
to lead his boyhood club in the future from a managerial role. The Barcelona man said "Football
matches go very fast and there are situations where you have to make decisions during the match so
each of us has a coach inside of us, not all of us will be coaches in the football, but some players do
become managers because they have experience which they can teach to future generations."
aspiration and preparations for the 2014 World Cup as well, with Ribery saying of his idol and the one
who named him the `jewel' of French football "Zidane was a stronger player than me, he is very
humble, and when I was in 100 points in La Liga (tying the record Jose Mourinho's Real Madrid set) so
we have to value what we did despite the fact that our coach was ill. Both players delivered their
opinion of their national side's the national team, he helped me a lot, he gave me a lot of tips and
advice and he picked me to play in the national team." 2014 WORLD CUP On France's controversial
World Cup 2010 showing, Ribery said "I think the situation in 2010 World Cup was difficult. "It was
important for us to beat Ukraine for qualification in upcoming World Cup. "We had difficulties in the last
World Cup but everyone is now hoping that we can achieve the best." Xavi was steadfast in his
assertion that Spanish resolve would not be slighted by the fact that a fearsome Brazil side will be
playing on home soil come June "I have been lucky enough to be a professional in what I love the most,
you never get tired of winning, next year we have the World Cup and it is a goal for all the Spanish
players to win it again." LOVE FOR DUBAI In what was received with widespread applause and
appreciation by the audience when both the stars reiterated their support and love for Dubai as a
sporting city and as a recreational holiday destination. Both players refused to shut the door on the
possibility of the UAE Gulf League being a potential destination for them after their European
commitments. Xavi expressed "I love Dubai, my wife loves Dubai, and we have been coming here for
four years now, you can never close your doors to a place like this, where people have treated you so
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well, yes I would love to play here (in the future)." Ribery also echoed the Spaniard's claims saying "My
contract will end when I'm 34 and generally Bayern is my last team in Europe, after which I will have
another experience either in USA or maybe the UAE...I would be happy to have such an experience."
ARAB FOOTBALL The French winger also delivered his opinion on the future of Arab football both in the
World Cup and in the prospects of upcoming Arab stars in Europe's big leagues saying "I am happy
that Algeria has qualified for the World Cup and I think thatAlgerian football has developed and
improved a lot. I am happy because my wife is Algerian and her family too. I'm sure that we will see
more success from theArab countries in the future and we will see the emergence of more Arab
players in European football and I will be happy to see that." FIGHT FOR TITLES Concluding the
engaging session, Xavi talked about his club's view ofthe future and the prospects Barcelona face in
an ever-changing landscape ofEuropean football that is now seeing the rise of superclubs backed by
limitless spending power "Yes I am always an optimist I think there is a fantastic generation of football
players (at Barcelona) they still have years to keep on winning, it is difficult to say for how long exactly,
but we will definitely be continuing to fight for all the titles. "I am convinced we will keep on fighting for
titles in the next three or four years." MESSI FAVOURITE In perhaps what was the most transparent
and honest moment of the session, Xavi in response to a question of who is the best player in world
football, showed no hesitation in insisting while in the presence of Franck Ribery (one ofthe three
candidates for this year's Balon d'Or) that "Messi is the best player in history, I am sure that Franck
and Cristiano and very excited about winning the Balon d'Or but if you ask me who is the best I say
Messi." His assessment drew applause and cheers from the crowd. WORLDWIDE GAME Earlier, the
proceedings were kicked offby several FIFA officials. Ex-Liverpool and Welsh ace Ian Rush was a part
on the intermediary panel along with Umberto Gandini, Director of AC Milan. The conference's
penultimate discussion was centred around the theme ofthe future of football both on the European
continent, football's largest arena by a distance commercially and technically, as well as worldwide
reach, with the emergence of developing and booming football markets in Asia. Rush fielded questions
from the audience and on a parting note said that world football needs to keep the primary notion in
mind that "football is a worldwide game, the most important thing (about it) is for bringing people all
over the world together. "The most important thing is you want to see people with smiles on their
faces." Image(s) text: to iT ?&fr Barcelona midfield maestro Xavi Hernandez says the club inculcates
values in players to respect people. i-1 4. AA I! Bayer Munich winger Franck Ribery says experience is
the most important thing that a captain should have on the pitch. r.' II 4t r4 r 11 . III, 4 Franck Ribery
listens to the proceedings at the Dubai International Sports Conference on Sunday ?6 .4 I
Spanish footballer Xavi Hernandez signs autographs for fans at the Mina As Salam hotel in Jumeirah on
Sunday. An official addresses the gathering at the sports conference with the theme 'Empowering the
Future of Football' in Dubai. "u * .1?. !4 Football enthusiasts and officials participate in the deliberations
on the second day of the conference in Dubai on Sunday. 2A*; *
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اهتقلأ سمأ ، هتاسلج  ماتخ  يف  تايصوت   10 فارتحالل ، نماثلا  يلودلا  يبد  رمتؤمل  مظنملا  يضايرلا ، يبد  سلجم  ردصأ 
لالخ لمعلل  ةمهم  ةزيكرو  لبقتسملا ، قيرط  وه  نيكمتلا  نأ  ىلع  ديكأتلا  الوأ : يلي : امك  يتأتو  طيمسوبلا  ةشئاع  رمتؤملا  ريدم 

تايحالصلا نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ، لمعلا  نم  ةلبقملا  ةلحرملا 
عاطقلا ثح  ًايناث : ءاطعلا . نم  ديزم  لذب  ىلع  اهزفحتو  اهتاردق  نم  ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس  اهحنمو  تايلوؤسملاو ،

ةدنجألا  » ةيجهنم ينبتو  ةيكذ » ةنيدم   » ىلإ لوحتلا  نأشب  يبد ، ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإب  يضايرلا 
، يذيفنتلا سلجملا  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  اهقلطأ  يتلا  مقر 1 ،»

ةيدنألا قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت  ةرورض  ًاثلاث : يضايرلا . عاطقلا  صخي  ام  يف  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر 
اهرابتعاب مدقلا ، ةرك  تايميداكأ  ماظن  اصوصخ  نييرادإلاو ، نيبردملا ، نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو 

ةقبطملا ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  ًاعبار : ةيلبقتسملا . تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا 
: ًاسماخ اهتناكمو . اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ، ةيدنألا  تاردقو  تاناكمإ  عم  بسانتتل  اهتمءاومو  يضايرلا  عاطقلا  يف 

لكشب ةمهملا  ةيلمعلا  هذه  طبضت  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورض 
بكاوت ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو  يويحلا ، لاجملا  اذه  يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي 

ةرك تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا  ميهافم  نيمضت  ًاسداس : فارتحالا . قيبطت  تابلطتم 
يف ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ًاعباس : ةيلبقتسملا . ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا  تاهجوتلل  ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ،

ةباقرلاو طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ، تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا 
، نيبعاللا عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ًانماث : ةلءاسملاو . ةيلوؤسملا  ةفاقث  زيزعت  ىلا  ةفاضإلاب  ةيلعافلا ، تاذ  ةنزاوتملا 

زيكرت ًاعسات : يضايرلا . نيهمتلا  موهفم  خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت  لئاسو  لالخ  نم  رضخألا ،» ليطتسملا  دعب  ام  : » ناونع تحت 
يعمتجملا جمدلا  لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش 

عاطقلا يف  نيلماعلا  زيفحت  ًارشاع : عمتجملا . نم  ةمهملا  ةئفلا  هذهل  ءالولاو  ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ، يوذ  تائفل 
. ةءافكلا نم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهسي  امب  ثيدحو ، يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا 
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يبد ةنيدمب  اجرحم  افقوم  مدقلا  ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  يدان  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مدقلا  ةرك  مجن  هجاو 
موجن نم  ريبك  ددع  ةكراشمب  تبسلا  سمأ  نم  لوأ  قلطنا  يذلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  يف  هتكراشم  ءانثا  ةيتارامإلا 

انأ : ’ احزام لاقو  تقولا  ضعبل  تمصف  لضفملا ، همجن  نع  ودلانور  قاعم  لفط  لأس  رمتؤملا  لالخف  ةقطنملا . يف  مدقلا  ةرك 
يأ يف  نيزيمتملا  نيبعاللاب  عتمتسا  يننكل  نيرخآ ، ملظأ  ىتح ال  اهنيعب  ءامسا  ركذأ  نا  بعصلا  نم  : ’ افيضم لضفملا ،‘ يبعال 

‘. وتوك ودنانرف  يلاغتربلا  عفادملاو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  ةعباتم  بحا  تنك  يرغص  يف  : ’ فاضأو قيرف .‘
دعو هنكل  راركتلا ‘ بعص  رمأ  اذه  : ’ لاق هراركت ، ةيناكماو  افده  ليجستب 69  ماعلا  اذه  لالخ  ريبكلا  يضايرلا  هزاجنا  لوحو 

زوفلا هدالب  بختنمل  اينمتم  ليزاربلا ، لايدنوم  ىلا  ههجوتل  هتداعس  ىدبأو  فادهالا . نم  نكمم  ددع  ربكأ  ديدستل  داهتجالا  ةلواحمب 
اينابسا ةراجلا  اهققحت  يتلا  كلتك  تازاجنإ  هدالب  بختنم  نم  عقوتي  هنإ ال  ًاربتعم  ةبعص .‘  ’ ةعومجم يف  هعوقو  مغر  سأكلاب ،

تايئاهن يف  نكمم  دهج  ىصقأ  لذبيس  ريبك  بقل  يأب  زوفلا  هل  قبسي  مل  يذلا  هقيرف  نأ  دكأ  هنكل  ابورواو ، ملاعلا  ةلطب 
يف تناع  يتلا  اينابسا  لثم  نوكن  نأ  اننكمي  نكل ال  ملاعلا .. سأك  يف  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  لواحنس  : ’ فاضأو لايدنوملا .

‘. فاك ردقب  نيبعال  كلمن  اننال ال  ملاعلا  سأكو  ابوروا  ةلوطب  ققحت  نأ  لبق  قباسلا 
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قرفلا لضفأ  دحأ  هتلعجو  ةريخألا  تاونسلا  يف  اهققح  يتلا  تازاجنإلاب  نيدي  ةنولشرب  يدان  نأ  الويدراوغ  بيسوج  ينابسإلا  دكأ 
يلودلا يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يناملألا  خينويم  نرياب  بردم  لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرألا  همجن  ىلإ  ملاعلا  يف 
زيمملا بعاللا  وهف  يسيم  ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ، عم  الويدراوغ  ةبقح  تسيل  اهنإ   " هتاسلج تحتتفا  يذلا  نماثلا  يضايرلا 

ةنيدم لضف  نع  الويدراوغ  ثدحتو  رخآ ." بعال  يأب  هتنراقم  نكمي  الو  يئانثتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسا  يذلا  مجنلاو 
ةرك بح  اهيلع  ىغطي  يتلا  ةنولشرب  يف  يتأشنو  يتدالوب  ترثأت  ةيبيردتلا  يتيفلخ   " نإ لاقو  هيلع ، اهيلإ  يمتني  يتلا  ةنولشرب 

ىلع قيرفلا  نودعاسي  موجنلا  نأل  مهنم ، نييداعلا  بيردت  نم  ًاريثك  لهسأ  موجنلا  نيبعاللا  بيردت   " نأ الويدراوغ  ىأرو  مدقلا ."
حرتقاو ". موجنلا ءالؤه  لضفب  مدقلا  ةركو  بيردتلا  ملاع  يف  نأش  مهل  حبصي  مهنم  انأو  نيبردملا  نم  ريثكلا  كانهو  زوفلا ، قيقحت 
لك لوصحل  ةيمسرلا  تايرابملا  يف  تاليدبت  ةثالث  نم  رثكأ  ءارجإب  حامسلا  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  ىلع  الويدراوغ 

نم ةدحاولا ." ةارابملا  يف  هاوتسم  عجارت  نم  يناعي  دق  بعال  نم  رثكأ  نأو  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفأ  ةصرف  ىلع  قيرف 
زارحإل ططخي  زوجعلا " ةديسلا   " قيرف نا  رمتؤملا  يف  هتلخادم  لالخ  ايلاطيإ  لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوطنا  دكأ  هتهج ،
رود نم  انجورخ  دعب  غيل ) ابوروي   ) يبوروألا يرودلا  يف  كراشن   " يتنوك لاقو  يلاوتلا . ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  ويشتلاكلا "  " بقل

ةثلاثلا ةرملل  يلاطيإلا  يرودلا  بقل  لين  وه  ربكألا  انحومط  نكل  هبقل ، زارحإل  ىعسن  نحنو  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا 
ناك ماع 2011 ، هبيردت  يمنست  ذنم  ًاريبك  ًادوهج  تلذب  دقل   " لاقو سوتنفوي  عم  هتبرجت  نع  يتنوك  ثدحتو  يلاوتلا ." ىلع 

". نيتنس رخآ  يف  بقللا  زرحأو  دحاو  مقرلا  وه  ًايلاحو  يئيجم ، لبق  عباسلا  زكرملا  لتحاو  يناعي  قيرفلا 
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نب دمحم  نب  نادمح  خیشلا  ومس  ةياعرب  سمأ  اھتایلاعف  تمتتخا  يتلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةنماثلا  ةخسنلا  تجرخ 
انیم قدنفب  لبقتسملل ،» نیكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  تمیقأو  يضايرلا  يبد  سلجم  سیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم  لآ  دشار 

نیبردملاو موجنلا  نم  ةبخن  روضحب  نیموي ، رادم  ىلع  تسلا  تاسلجلا  ءاھتنا  دعب  تایصوت   10 ب ـ نیموي ، رادم  ىلع  مالسلا 
ىلوأ تءاجو  تایصوت . ىلإ 110  خسن  رادم 8  ىلع  رمتؤملا  اھب  جرخ  يتلا  تایصوتلا  ددع  عفتریل  ملاعلا ، يف  رارقلا  عانصو 
، يسسؤملا لمعلا  نم  ةلبقملا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةمھم  ةزیكرو  لبقتسملا ، قيرط  وھ  نیكمتلا  نأ  دیكأتب  تایصوتلا 
رارقلا ذاختا  ةطلس  مھحنمو  تایلوؤسملاو  تایحالصلا  نم  ًاديزم  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو 
ىلع يبد  ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  ةیناثلا  ةیصوتلا  تثحو  ءاطعلا . نم  ديزم  لذب  ىلع  مھزفحتو  مھتاردق  نم  ززعت  ةروصب 

ومس اھقلطأ  يتلا  مقر 1 » ةدنجألا   » ةیجھنم ينبتو  ةیكذ ،» ةنيدم   » ىلإ لوحتلا  نأشب  يبد  ةموكح  ةيؤر  قیقحت  يف  ةكراشملا 
صخي امیف  يضايرلا ، يبد  سلجم  سیئر  يذیفنتلا  سلجملا  سیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خیشلا 
وحن مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةلیفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  لیعفت  ةرورض  ةثلاثلا  ةیصوتلا  تدكأو  يضايرلا . عاطقلا 
قیقحتل ةیساسألا  ةزیكرلا  اھرابتعاب  مدقلا ، ةرك  تایميداكأ  ماظن  صخألابو  نیيرادإلاو ، نیبردملا ، نیكمت  لالخ  نم  لبقتسملا 
ةقبطملا ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  ىلع  ةعبارلا  ةیصوتلا  تصنو  ةیلبقتسملا ، تازاجنإلل  ةدعاق 

تبلاطو اھتناكمو . اھتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ، ةيدنألا  تاردقو  تاناكمإ  عم  بسانتتل  اھتمءاومو  يضايرلا ، عاطقلا  يف 
هذھ طبضتو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورضب  ةسماخلا  ةیصوتلا 
ققحي يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو  يویحلا ، لاجملا  اذھ  يف  ةیملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةمھملا  ةیلمعلا 

ططخلل راكتبالاو  عادبإلا  میھافم  نیمضت  دكؤتل  ةسداسلا  ةیصوتلا  تءاجو  فارتحالا . قیبطت  تابلطتم  بكاوت  ةیلام  دئاوع 
ةلحرملا تابلطتمو  ةثيدحلا  تاھجوتلل  ًاقفو  اھثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةیلیغشتلاو  ةیجیتارتسالا 

داحتألا 12/30/13 ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةمكوحلا :: موھفم  زيزعت  ةعباسلا ، ةیصوتلاو  ةیلبقتسملا ،
، ةیباجيإلا تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف   www.alittihad.ae/print.php?id=120552&y=2013 2/4

ةیلوؤسملا ةفاقث  زيزعت  ىلإ  ةفاضإلاب  ةیلعافلا ، تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قیقحتل  يعسلاو 
«، رضخألا لیطتسملا  دعب  ام   » ناونع تحت  نیبعاللا  عیمجل  ينھم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ةنماثلا  ةیصوتلا  تبلاطو  ةلءاسملاو .

ةيدنألاو مدقلا  ةرك  تاكرش  زیكرت  ةعساتلا  ةیصوتلاو  يضايرلا ،» نیھمتلا   » موھفم خیسرتل  ةصصختم  ةیبيردت  لئاسو  لالخ  نم 
ززعي امب  ةقاعإلا ، يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم  اھب  ةطبترملا  جماربلاو  ةیعمتجملا  ةیلوؤسملا  بناج  ىلع  ةیضايرلا 

عاطقلا يف  نیلماعلا  زیفحت  ةریخألاو ، ةرشاعلا  ةیصوتلا  تدكأو  عمتجملا ، نم  ةمھملا  ةئفلا  هذھل  ءالولاو  ءامتنالا  میھافم 
. ةءافكلا نم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع  ةیلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مھاسي  امب  ثيدحو ، يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا 

هتمصبو دئارلا  هرود  ززعي  رمتؤملا  : » تلاقو تایصوتلاو ، ماتخلا  ةملك  ءاقلإب  رمتؤملا  ةريدم  طیمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تماقو 
ةرك ریھاشمو  نیصتخملا  نم  ةبخن  روضحب  صوصخلا ، هجو  ىلع  مدقلا  ةرك  يف  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنم  ريوطت  يف  ةزیمتملا 

داقعنا ةيرود  ةيرارمتسا  ىلع  ةدیشرلا  انتدایق  صرحو  زیمت  لیلد  الإ  حاجنلا  اذھ  امو  يضايرلا ، رارقلا  عانصو  ملاعلا ، يف  مدقلا 
ىلإ اھعفر  متیس  تایصوتلا  نأ  ةدكؤم  ةزیمتم ،» ةیملاع  ةیضاير  ةھجوك  يبد  ةناكم  ززعي  امب  جیھبلا  يضايرلا  سرعلا  اذھ 

ينابسإلا نییملاعلا ، نیمجنلا  نیب  عمج  ًایملاع  ًاراوح  رمتؤملل  ةیماتخلا  ةسلجلا  تدھش  ىرخأ ، ةیحان  نم  ةصتخملا . تاھجلا 
بختنم دئاقو  يناملألا ، خینویم  نرياب  بعال  يریبير  كنارف  يسنرفلاو  اینابسإ ، بختنمو  اسرابلا  طسو  بعال  زيدنانریھ  يفاشت 
عيذملا اغألا  ىفطصم  لیمزلا  اھرادأو  نتباكلا ،»  » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  ةعباتمل  ةعاقلا ، يف  ریبك  روضح  طسو  اسنرف ،

امتھجوو بعالملا  يف  امھتریسمب  ةقلعتملا  تاراسفتسالا  ىلع  درلا  نم  نیبعاللا  نم  لك  برھتي  ملو  يس .» يب  مأ   » ةانقب
لك يھني  امدعب  ابوروأ  يف  رخآ  ٍدان  يأل  لاقتنالا  يف  امھریكفت  مدع  ادكؤیل  ةیملاعلا ، امھتيدنأ  عم  امھدوقع  ءاھتنا  دعب  ةلبقملا 

، يبرعلا جیلخلا  يرود  يف  بعللاب  ًایمسر  بیحرتلا  امھالك  نلعأو  خینویم .»  اسرابلا -  يلاحلا «  قيرف  عم  هتریسم  امھنم 
تيأر دقل  : » يفاشت لاقو  ةیضاملا . تاونسلا  رادم  ىلع  ماع  لك  اھترايز  ىلع  ناصرحي  اتابو  اھب  اطبترا  يتلا  يبد  يف  شیعلاو 
كلذل ةیحيرأ ؛ يف  شیعنو  ةرم ، لك  يف  انھ  عمتسنو  يلافطأ ، كلذكو  يبدب  ةبجعم  يتجوزو  ًارخؤم ، ةرم  نم  رثكأ  اھترزو  يبد 

بعلأ نل  : » يریبير لاقو  يكریمألا .» يرودلا  يف  بعلل  ضرع  يقلت  دعبتسأ  امك ال  ًاضرع ، تیقلت  ول  ًالبقتسم  انھ  بعللاب  بحرأ 
يرودلاو يبد  ىلإ  وأ  اكریمأل  امإ  نوكتس  يناملألا  قالمعلا  عم  يدقع  ةياھن  دعب  يتھجو  نأ  دقتعأ  نكلو  نريابلا ، ریغل  ابوروأ  يف 

يأل اھرفاوت  بجي  يتلا  ةیساسألا  لماوعلا  لوح  نیمجنلا  الكل  لاؤس  هیجوتب  ةسلجلا  تأدبو  دلبلا .» اذھ  بحأ  ينأل  يتارامإلا 
لطب نريابلل  ةبسنلاب  نآلا  لاحلا  يھ  املثمو  تضم  ةلیلق  تاونس  لبق  اسرابلا  ناك  املثم  رھقي ، ًالطب ال  نوكي  نأل  ىعسي  قيرف 

ةرورض اھزربأ  تالوطبلاب ، زوفلا  نم  قيرفلا  نكمت  يتلا  لماوعلا  نم  ديدعلا  كانھ  : » ًالئاق يفاشت  درو  ةيدنألل . ملاعلا  سأك 
حورلاب كسمتيو  سناجتمو  دحوم  قيرف  كانھ  نوكي  نأ  بجي  امك  بعلملا ، لخاد  ةيدرفلا  تاراھملا  باحصأ  نیبعاللا  ةرفو 

، اسرابلل بعللا  يف  هملعت  ام  مھأب  قلعتي  راسفتسا  ىلع  هدر  نعو  ةوبك .» يأ  دعب  عيرسلا  يفاعتلا  ىلع  ةردقلاو  ةیلاعلا  ةیلاتقلا 
.. رخآلا مارتحا  ةیفیك  وھ  هتملعت  ام  زربأو  بعلملا ، لخادو  جراخ  مھتایح  يف  نیبعاللا  دیفت  میق  ملعت  ةسردم  ةنولشرب  : » لاق

اسرابلا يف  ملعتن  نحن  اھب . ًامزتلم  تلز  ام  نآلاو  میقلا ، هذھ  ةیمھأ  كردأ  تأدب  اسرابلا  ةیميداكأ  يف  انأو  ًایبص  تنك  نأ  ذنم 
ةعیبطب تومت  نل  میقلا  هذھو  اسرابلا  يبعال  ىدل  تالوطبلاب  زوفلا  نم  مھأ  يھ  لب  مدقلا ، ةرك  طقف  سیلو  ةریثك  ًارومأ 

ةزیملاو مارتحالاو ، دولا  میقب  عیمجلا  عم  لماعتأو  نیبعاللا ، نم  بوھوم  لیج  يف  تئج  ينوكل  ظوظحم  انأ  : » عباتو لاحلا .»
ًامئاد اسرابلا  ریھامج  عاتمإ  وھ  دحاو  هفدھ  لكلاو  ةریبك  ةدحاو  ةلئاعك  نحنو  هتیب  يف  هنأب  رعشي  بوھوم  لیج  اننأ  نآلا  انيدل 
ةسلجلا يف  هثيدح  يریبير  ىھنأو  قيرعلا .» يدانلا  اذھ  ةمدخ  يف  ًاماع  نم 30  رثكأ  ذنم  ًاعم  نولمعي  نویيرادإو  نوفظوم  انعمو 

ضرأب ةرحاسلا  كتاريرمت  يطعت  فیكو  نیسفانملا  نم  ةركلا  صلخت  فیك  ينملع  كوجرأ  : » ًالئاق يفاشتل  ةلاسر  ًاھجوم 
مجنلا لاق  داحتالا - )  ) يبد رامثتسالل  دیحولا  قيرطلا  نوئشانلا  شار : روضحلا . نم  ریبك  قیفصتب  ةسلجلا  يھتنتو  بعلملا ،»

نيرخآلا دیفأ  نأ  يرورضلا  نم  هنأ  تيأر  لازتعالا ، تررق  امدنع  : » يزیلجنإلا لوبرفیل  يدانل  ةضايرلا  ریفس  شار  نايأ  يملاعلا 
ريوطت يف  طارخنالا  ربع  يدانلا  لبقتسم  ريوطت  يف  لمعلل  رخفلاب  رعشأ  نآلا  لوبرفیل .. يدان  عم  هب  تررم  امو  يتاربخ  نم 

www.alittihad.ae/print.php? 12/30/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  نیئشانلا ::.» نیبعاللا 
، كلذ فرعي  ٍدان  لكو  ملاعلا  لوح  ربكأ  ةیمھأ  هل  حبصأ  نیئشانلاو  لافطألاب  مامتھالا  : » عباتو  id=120552&y=2013 3/4
تابو ةیبوروألا ، تايرودلا  نم  هریغ  نع  فلتخي  هسفن  يزیلجنإلا  يرودلا  نأ  امك  ةصاخلا ، همیق  هلو  فلتخم  ٍدان  لوبرفیل  نكلو 

ةيوقلا هتيدنأب  ملاعلا  تاراق  فلتخم  يف  يملاعلا  راشتنالاو  يقيوستلا  حاجنلا  ىلع  ةردقلا  ثیح  نم  ملاعلا  يف  لضفألا  وھ 
يف نكلو  طقف ، مدقلا  ةرك  سیل  ةنیعم ، تاراھم  ملعت  ىلإ  جاتحي  ئشان  لك  نأ  وھ  هب  رعشأ  ام  فاضأو : نيزیمملا .» هیبعالو 
يف نحنو  ةیتایحلا ، مھبراجت  يفو  نيرخآلا  عم  مھلصاوت  يفو  مھتریسم  يف  مھتدعاسمل  كلذو  نيرخآلا ، عم  لصاوتلا  ةیفیك 
يف ةيزیلجنإلا  ةيدنألا  ةرادص  يف  انتب  كلذل  ةریبكلا ؛ انتلئاع  تیب  وھ  يدانلا  نأو  ةلئاعلا ، ةضاير  يھ  ةضايرلا  نأ  ىرن  لوبرفیل 
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مامتھالاو مدقلا  ةرك  ةفاقث  رشن  لواحن  نحنو  ًادج ، يوق  يدانلا  ساسأ  نأل  بابشلاو ، نیئشانلا  ريوطتب  مامتھالا  لاجم 
ةلحرم يف  ًالفط  تنك  امدنع  ًاماع  لبق 20  : “ عباتو نيدیج . نیبعال  كالتما  اننكمي  ىتح  لصاوتمو ، رمتسم  لكشب  نیئشانلاب 

رمألا مویلا  نكلو  تابيردتلا ، ةدش  نم  ىفشتسملل  بھذن  انك  ًاقباسو  ةفلتخم ، رومأ  ىلإ  جاتحن  انك  يدانلا ، اذھب  نیئشانلا 
ءانبل ًامھم  ًارمأ  ربتعي  ةمخض  نیعجشم  ةدعاق  دوجو  فاضأو : ایجولونكتلاو . ملعلا  ىلع  دمتعي  حبصأ  ءيش  لكف  فلتخم ،

ينعي اذھو  تابيردتلا ، يف  كلذكو  تايرابملا  يفو  يدانلا  لخاد  صخش  فلأ  نم 45  رثكأ  هب  دجوي  لوبرفیلو  نیبعاللا ، ةیصخش 
مدقلا ةرك  ريوطت  يف  ةیلاملا  بناوجلاب  مامتھالا  نأ  ىلإ  تفلو  نیعجشملاو . راصنألا  نم  ةضيرع  ةدعاق  كلتميو  مخض  ٍدان  هنأ 

نیبعاللا ةيؤر  بحن  : » لاقو نیئشانلا ، نیبعاللا  تاردق  ريوطتب  مامتھالا  باسح  ىلع  كلذ  نوكي  الأ  بجي  نكلو  مھم ، رمأ 
يف مھعیبن  نأ  نكمي  نيزیمم  نیئشان  ىلع  لصحنل  نیبعاللا ، ءالؤھ  يف  رامثتسالل  ىعسن  نحنو  يفارتحا  لكشب  نوبعلي 

ةیناثلا ةسلجلا  تدرفأ  داحتالا - )  ) يبد ریفشتلا »  » دض ةنصرقلا  ةھجاوم  ىلع  قافتا  نیيالم .» ـ10  لا زواجتت  دق  راعسأب  لبقتسملا 
لیمزلا اھرادأ  يتلا  مدقلا ،» ةرك  لبقتسم   » نع ثيدحلل  ةلوطم  ةسلج  فارتحالل  نماثلا  يلودلا  يبد  رمتؤمل  ریخألا  مویلا  نم 

وتریبمإو يزیلجنإلا  لوبرفیل  يدان  ریفس  شار  نايإ  اھرضحو  ةیبرعلا ، ةانقب  ةضايرلا  يعيذم  ریبك  يبعزلا  يفطل  يمالعإلا 
ثبلا قوقح  عیب  يف  ةصصختملا  افلیس » دنأ  يب   » ةكرشل يذیفنتلا  ريدملا  نتوھ  رتیبو  يلاطيإلا  نالیمل  يذیفنتلا  ريدملا  ينيدناج 

ةرطابأ ةرطیس  عم  ةصاخ  لبقتسملا  يف  ةبعللا  ةعانص  ةیفیك  اھزربأ  ةدع ، رواحم  ةسلجلا  تلوانتو  ةفرتحملا . تايرودلل 
ذوفن ىلع  ةردقلا  اھنمو  تاینقتلا ، روطتو  مدقت  ىلإ  ةفاضإلاب  بناج ، نم  ىربكلا  تالوطبلاو  ةیملاعلا  تايرودلا  ىلع  ریفشتلا » »

ىلع تزكرت  يتلا  ةلبقملا  ةلحرملا  بلاطم  مھأ  ةسلجلا  تددحو  ةعورشم ، ریغ  قرطب  تايرابملا  لقنو  تنرتنإلا »  » ةنصارق
: ينيدناج لضفألا . وھ  اھلبقتسم  لعجو  اھلك ، ةبعللا  ريوطتل  دیحولا  قيرطلا  مھنأب  ناميإلاو  نیئشانلا ، ريوطتب  مامتھالا  ةرورض 

نمضت ًاضرع  يلاطيإلا  نالیم  يدانل  يذیفنتلا  ريدملا  ينيدناج  يتریبمأ  مدق  داحتالا - )  ) يبد ًايریھامج  ىلعألا  اجیلسدنوبلا » »
ينابسإلاو يناملألاو  يزیلجنإلا  يھو  ابوروأ  يف  ىربكلا  ةسمخلا  تايرودلا  ىلع  يلاملا  لخدلا  عيزوت  تایلآ  لوح  ةمیق  تامولعم 

تفلو اھریغو . دتيانوي  نامو  يتیس  نامو  لايرلاو  اسرابلاو  نريابلاو  نالیملا  لثم  ةیملاعلا  ةيدنألل  كلذكو  يسنرفلاو ، يلاطيإلا 
ثبلا قوقح  يف  رامثتسالا  ةمیق  ةدايزل  ةفاضإلاب  ةيدنألا ، لوصأ  يف  رامثتسالا  لخدب  مامتھالا  بلطتت  ةمداقلا  ةلحرملا  نأ  ىلإ 
لخدلل ًاقیقحت  رثكألا  وھ  يناملألا  يرودلا  نأ  نع  وتریبمأ  فشكو  ةیملاعلا . ةمزالل  ةجیتنو  ةنصرقلل  ةجیتن  يناعت  يتلا  ينويزفلتلا 
ًافلأ ىلإ 35  لقت  امنیب  عجشم ، فلأ  ىلإ 50  ةدحاولا  ةارابملل  روضحلا  طسوتم  هیف  عفتري  ثیح  تايرابملا ، ركاذت  عیب  ةمیق  نم 

ةینبلا يف  رامثتسالا  وھ  انفدھ  : » لاقو يلاطيإلا ، يرودلاب  ًافلأ  ينابسإلا و28  يرودلا  يف  ًافلأ  يزیلجنإلا و30  يرودلا  يف 
مل انبعالمف  يلاطيإلا ، يرودلاب  ةيدنألا  تاجتنمو  تايرابملا  ركاذت  عیب  نم  لخدلا  ةمیق  عفرو  ریھامجلا ، لابقإ  ةدايزل  ةیتحتلا 

ایناملأ يف  ًاديدحتو  ابوروأ  يف  اھتيرظن  نع  ةماخفلا  ثیح  نم  لقألا  يھو  ماع 1990  ذنم  ريوطتلا  اھیلع  لخدي  ملو  ممرت 
تايرودلا ربع  رخآل  ٍدان  نم  فلتخت  يھف  اھسفن ، ةيدنألا  دئاوع  امأ  : » عباتو ملاعلا .» يف  لضفألا  بعالملا  كلتمي  امھالكو  ارتلجنإو 

قوس ربكا  يھ  ایناملأ  ربتعتو  ةيراجتلا ، تانالعإلاو  ثبلا  قوقح  ببسب  ةیلاع  دئاوع  ققحي  اھضعبف  ابوروأ ، يف  ةفرتحملا 
يبد نالیم  ةینازیم  وروي  نویلم   500 اسنرف .» وأ  ایلاطيإ  يف  دوجوم  وھ  ام  فعض  مھناكس  يدلو  ابوروأ ،  يف  تانالعإلل 

ىلع رطیست  ىربكلا  ةیملاعلا  ةيدنألا  مظعم  نأ  ىلإ  يلاطيإلا  نالیم  يدانل  يذیفنتلا  ريدملا  ينيدناج  يتریبمأ  راشأ  داحتالا - ) )
ابحرم ركفلا :: ىلع  دمتعي  ًايدان  تاب  نآلا  نالیم  : “ لاقو اھلخدب ، ءافيإلا  ىلع  اھنیعت  اھيدل  ةددعتملا  لخدلا  لئاسوو  لقنلا  قوقح 

، يراجتلاو يقيوستلا   www.alittihad.ae/print.php?id=120552&y=2013 4/4 12/30/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب 
فالتخا ببس  نعو  ماع .” لك  غلبملا  اذھ  ریفوت  ىلع  اننیعت  لیخادم  نع  ثحبلا  انیلعو  ةنسلا ، يف  وروي  نویلم  انتینازیمف 500 

تانالعإلا قوسو  اھب  يراجتلا  طاشنلاو  ةلود ، لك  ةعیبطب  ةقالع  هل  رمألا  : “ لاق ىربكلا ، ةیبوروألا  تايرودلا  نیب  لوخدلا 
رثكألاو ربكألا  يھ  ایسآ  يف  زاتمملا  يزیلجنإلا  يرودلا  ةمصبو  مدقلا ، ةرك  ةملوع  يف  لضفألا  وھ  زاتمملا  يرودلاف  قيوستلاو ،

رمتؤملا نع  نیكراشملا  يأر  عالطتسا  يملاعلا .” ریثأتلا  ىلع  لمعي  يزیلجنإلا  يرودلا  يلاتلابو  تايرودلا ، ةیقبب  ةنراقم  ًاریثأت 
يناثلا مویلا  تایلاعف  رضح  امیف  صخش ، نماثلا 700  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  لوألا  مویلا  تایلاعف  رضح  داحتالا - )  ) يبد

اضر ةبسن  نع  ةعاقلا  لخاد  ةرشابم  تيوصتلا  لالخ  نم  ةمظنملا  ةنجللا  هتماقأ  يذلا  ينورتكلإلا  مییقتلا  فشكو  صخش ،  600
نع ًادج  نوضار  مھنأ  روضحلا  نم  دكأ 68٫49 % ينورتكلإلا  عالطتسالا  بسحبو  روضحلا . نیب  ماع  لكشب  رمتؤملا  نع  ریبك 

رمتؤملا ناونعو  عوضوم  نع  اضرلا  ةبسنو  رمتؤملا 65٫79 ،% تیقوت  نع  اضرلا  ةبسن  تغلب  امیف  رمتؤملا ، ةماقإ  دعوم 
ةجرد نع  ًادج  نوضار  و50 % تاسلجلا ، ةدم  نع  ادج  نوضار  نأ 51٫32 % ينورتكلإلا  عالطتسالا  فشكو  %. 74٫32

دیكأت راطإ  يف  ينورتكلإلا  مییقتلا  اذھل  ةمظنملا  ةنجللا  قالطإ  يتأيو  نیمویلا . رادم  ىلع  تمیقأ  يتلا  تاسلجلا  نم  ةدافتسالا 
ىلع اھلالخ  نم  صرحيو  يضايرلا  يبد  سلجم  اھمظني  يتلا  تاودنو  تارمتؤمل  ةبكاومویكذلا  ةموكحلا  وحن  لوحتلا  ةبكاوم 

ةینورتكلإلا تاقیبطتلا  زربأ  ضارعتسا 

172/608



Date: 30/12/2013
Title: Legends light up sports conference
Publication: Khaleej Times ( )
Page Number: 36 (Sport)
Circulation: 92750
AVE: $5,889.46
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference

173/608



Playing legends Ribery and Hernandez interact with gathering through a presenter in Dubai Moni
Mathews DUBAI Playing legends Xavier `Ravi' Hernandez i Creus (Barcelona and Spain national team
medio) and Franck Henry Pierre Ribery (Bayern Munich and France left winger / inside forward)
interacted with a gathering through a presenter, in Dubai on Sunday. Their presence was the highlight
on the final day of the 2-day 8th Dubai International Sports Conference on Sunday at the Mina Al
Salam Hotel, Jumeirah. The theme of the discussion was 'Leadership skills in winning championships' at
the Dubai Sports Council organised seminar. Shaikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman, Dubai Sports Council is the patron of the event.
Globe Soccer were the associate consultants for the conference. Before the Ribery-Xavi session, Ian
Rush, ambassador, Liverpool FC, discussed with the presenters subjects on global investments (youth
development, TV production and new revenue sources). The second day of the conference also saw
Uefa and, Fifa and AFC delegates discuss topics on how they could work more efficiently together. The
talk show by another legend ? Cristiano Ronaldo of Real Madrid and Portugal ? was the highlight on the
opening day of the conference which began at 1 lam on Saturday. The seminar themed this year ?
'Empowering the Future of Football' ? saw children from the Rashid Paediatric Centre in Dubai and
former Italian referee Pierluigi Collina, member, UEFA Referees Development Committee, ask Ron aldo
questions on the dais in the opening session on Saturday. The other soccer personalities who were
invited for the conference included Carlo Tavecchio, deputy chairman, Italian Football Federation;
Hamad bin Nukhairat, Executive Board, PLC; Roy Aitken sports director, Al Ahli FC; Mike Farnan, former
commercial chief, Manchester United; Josep Guardiola, Bayern Munich coach and former Barcelona
manager; Antonio Conte, Juventus coach; Fabio Capello, Russian national team manager; Hamed Al
Harthi, Dubai Sports Channel; Senes Erzik, vice president, UEFA, Marco Villiger, director, Legal Division,
Fifa; Dr Hafez Al Medlej, head of Marketing Committee, AFC; Massimo Busacca, chief refereeing officer,
Fifa; Umberto Gandini, AC Milan director; Peter Hutton, MP; and Silva Ilva. moni@khaleejtimes.com
Image(s) text: Franck Ribery and Xavier Hernandez with members of the Dubai Sports Council at
the closing session of the Dubai International Sports Conference on Sunday. ? KT photo by
Mukesh Kama!
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يف ًاريثك  تروطت  ةيويسآلا  ةركلا  نأ  جلدملا ، ظفاح  يدوعسلا  مدقلا ، ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  دكأ  v
يف جلدملا ، لاقو  ملاعلا . ىوتسم  ىلع  مدقلا  ةرك  ةاعر  لضفأ  دعي  تارامإلا » ناريط   » نأ ىلإ  ًاريشم  ةريخألا ، تاونسلا 

، ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  نيكمت  ناونعب  تناك  يتلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  يناثلا  مويلل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا 
ةطيرخلا ىلع  ةدوجوم  وأ  ةمهم  نكت  مل  ملاعلا 2002  سأك  ميظنت  لبقو  ملاعلا ، ناكس  نم  مضت 50 % ةيويسآلا  ةراقلا  نإ 

، تاديسلل ملاعلا  سأك  بقلب  نابايلا  تزاف  ةريخألا  ةرتفلا  يفو  ًاريثك  ةيويسآلا  ةركلا  تروطت  ماعلا  كلذ  ذنم   » فاضأو ةيوركلا .
، يراجلا ماعلا  نم  ربمتبس  رهش  يف  نيئشانلل  ملاعلا  سأك  تارامإلا  ًاريخأ  تفاضتسا  امك  بابشلل ، ملاعلا  سأك  فيضتستسو 

روطتلا ىدم  دكؤت  ثادحأ  اهلكو  ملاعلا 2022 ، سأك  رطق  فيضتستسو  وبسكإ 2020 ،)  ) يلودلا ضرعملا  ميظنت  قحب  تزافو 
ملاعلا نيهتسي  الأ  بجيو  ملاعلا 2030 ، سأك  بقلب  زوفلل  ططخت  نابايلا   » عباتو ةيويسآلا .» ةراقلا  هيلإ  تلصو  يذلا 

اهشيعت يتلا  ةرفطلاو  ةريبكلا  تادادعتسالا  لظ  يف  ًايويسآ  نوكيس  ماعلا  اذه  يف  بقللا  نأ  عقوتأ  يننإ  ذإ  ةيويسآلا ، تاحومطلاب 
لاقو ًايلاح ، رمألا  اذهل  دعتست  اهنإ  ذإ  ًابيرق ، ملاعلا  سأك  ةفاضتسا  قحب  زوفتس  نيصلا  نأ  ىلإ  جلدملا  راشأو  ةيويسآلا .» ةركلا 

تاحومطل ًاقفوو  لايدنوملا ، ميظنت  فرشب  زوفلل  دعتست  يهو  ةيملاعلا ، تايلاعفلا  ىربك  ميظنت  ىلع  ةرداقلا  لودلا  نم  نيصلا  »
يف امنيب  يف 2022 ، رطق  مامأ  ةراسخلا  دعب  ملاعلا 2026  سأك  ميظنتل  برقألا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ودبت  لودلا ،

يف امأ  ثدحلا ، ةفاضتسال  ةوقب  ةحشرم  ةريخألا  ودبت  كلذل  ياوغوروأ ، يف  ملاع  سأك  لوأ  ميظنت  ىلع  ماع  رميس 100   1930
ىوقأك كلذ  دعب  نيصلا  يتأتو  زوفلل ، حشرملا  ىوقألا  فلملا  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  دهم  ايناطيرب  نوكتسف  ماع 2034 

عازه خيشلا  بعلم  اهب  عتمتي  يتلا  ةلئاهلا  تاناكمإلاب  مدقلا ، ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  داشأو  نيحشرملا .»
دعيو ةيبوروألا ، ةهكنلا  لمحيو  ةيرامعم  ةفحت  بعلملا   » لاقو لبقملا ، ماعلا  نم  رياني  رهش  يف  هحاتتفا  متيس  يذلا  دياز ، نب 

ةلوطبلا  » لاقو ايسآ ، لاطبأ  يرود  ةلوطبب  يويسآلا  داحتالا  مامتها  ىدم  نع  جلدملا  ثدحتو  ةيويسآلا .» ةركلل  ًاعئار  ًابسكم 
رييغتل هاجتا  كانهو  ايسآ ، ىلإ  ابوروأ  لاطبأ  يرود  تاحاجن  لقنل  ىعسن  اننإ  ذإ  يبوروألا ، غيلزنويبماشت )  ) نم ةخسن  ةيويسآلا 

امنيب ةيدنألا .» يف  يبلس  لكشب  رثؤي  ربمفون ، ىتحو  رياربف  رهش  نم  يلاحلا ، اهدعوم  نأ  ًاصوصخ  ايسآ ، لاطبأ  يرود  ديعاوم 
ءاكرشلا دحا  تارامإلا ) ناريط   ») لاقو ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  مدقلا  ةرك  ةاعر  لضفأ  دعت  تارامإلا » ناريط   » نأ ىلإ  راشأ 

لاير لثم  ةيملاعلا  ةيدنألا  ربكأ  ةياعر  ىلإ  ةفاضإ  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالل  هسفن  تقولا  يفو  يويسآلا ، داحتالل  نيسيئرلا 
«. ًايملاع لضفألا  يه  ةيويسآ  ةكرش  نوكت  نأ  اندعسي  رمأ  وهو  نامرج ، ناس  سيرابو  لانسرأو  ديردم 

176/608



Date: 30/12/2013
Title: يبد ايندلا .. ةناد  يف  ملاعلا  موجن 
Publication: Al Hayat - Pan Arab ( )
Page Number: 21 (Main)
Circulation: 86650
AVE: $1,334.60
Keywords: Dubai International Sports Conference

177/608



نوقباسلا اهتقلامعو  اهتيدنأو  اهترك  موجن  ناك  ةيداليملا  ةنسلا  سأرو  سامسيركلا  ةرتف  يف  حاترت  ابوروأ  ةرك  تناك  امنيب 
ءاقتلا ةطقن  تاب  يذلا  نماثلا  يضايرلا  اهرمتؤم  يف  نوكراشي  يبدب  مالسلا  انيم  قدنفب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  نيدوجوم  نويلاحلاو 

روضحلا يف  نيددرتم  برعلا  نم  نوريثك  لازيام  امنيب  ةيملاعلا ، مدقلا  ةرك  ةعانص  يف  نيلماعلا  لكل  ةيساسأو  ةيروحم 
سولف فرصو  ةيمالعإ  ةجرهب  درجم  هنإ  لوقلاب  رمتؤملا  نع  يتاديرغت  ىلع  دري  نأ  ىلإ  ضعبلا  اعد  ام  وهو  ةفرعملا ، باستكاو 

هارأ ام  وهو  اندالب ،» يف  اوحوسيو  انئفدو  انسمشب  عاتمتسالل  انيلإ  نوتأيو  انيلع  نوبحسي  مهارت  : » يل لاق  رخآو  يضافلا »  » ىلع
تسيل مهتلاير  و« ايندلا » يف  ةعقب  ةيأ  يف  مهب  بحرم  مهو  نوكلا  يف  ىنغألاو  ىلغألا  مه  موجنلا  ءالؤه  نأل  انيلع  انل ال  ةزيم 
اولقني نأ  لباقم  يف  ةنسلا  نم  ةرتفلا  هذه  يف  فيطللا  سقطلاب  اوعتمتسيو  اوتأي  نأ  سأب  الو   » ةيناجم ةحايس  ىلع  ةطاش »
فرعأ انأف  ةنامأللو  رمتؤملا ، يف  كراشي  مجن  يأل  ًادحاو  ًامهرد  وأ  ًاسلف  عفدت  يبد ال  نأب  ًاملع  مهبراجتو  مهتاربخ  ةراصع  انيلإ 
ليزاربلاو ايسور  تمزه  يتلا  يبد  نع  ًاعفادُم  يسفن  بصنأ  نل  يننأ  ديكألاو  روضحلا ... بلطت  نم  يه  ًادج  ةريبكو  ةريبك  ءامسأ 
، نابايلاو نيصلاو  اسنرفو  اكريمأ  تاراطم  لبق  ًايملاع  يناثلا  اهراطم  تاب  يتلاو  وبسكإ 2020  ىلع  قابسلا  يف  ايكرتو 

يف نيتعمتجُم  سيلجنآ  سولو  كرويوين  راوز  ددع  لوم  يبد  وه  اهيف  دحاو  ىنبم  راوز  ددع  قاف  يتلا  يبد  ًابيرق ... لوألا  حبصيسو 
مل مهنكلو  ماوعأ ، ةينامث  لبق  فارتحالل  رمتؤمب  تأدب  اهريغ  تبعتأ  يتلا  يبد » «ـ لا هذه  طقف . ًانويلم  هراوز 57  غلب  ذإ  دحاو ، ماع 

نمو اهنم  تملعت  تاسلج  سأرتأ  نأب  تفرشتو  ينامثلا  خسنلا  يف  تكراش  ًايصخش  انأو  ةوقب ، اولخد  لب  ًادبأ .. ًاراغص  اوأدبي 
ليسور وردناس  ةنولشرب  سيئر  ةسلجب  ًارورم  نييقوقحلاو  تايميداكألا  ىلع  نيفرشملاو  نيبعاللا  ءالكو  نم  ًاءدب  ريثكلا  اهفارطأ 

اهتسأرت يتلا  ةسلجلاب  ءاهتناو  لاديبآو  واكلاف  ىلإ  ورييب  لدو  ودلانور  ونايتسيرك  ةسلج  ىلإ  ولليباك ، ويباف  كاذنآ  ارتلكنإ  بردمو 
فيكو لأسن ؟ اذام  انفرع  ول  ةيملاعلا -  تاربخلا  باحصأ  نم  ملعتن  ةرم  لك  يفو  زيدنانريه ، يفاشتو  يريبير  تعمجو  سمأ 

يلاحلا نرياب  بردم  الويدراوغ  بيب  مه  دحاو  ناكم  يف  مهارن  ام  ًاردان  ةقلامع  ةثالث  اندهاش  لوألا  مويلا  ةسلج  يفف  ديفتسن - ؟
يتنوك وينوطنأو  يلاحلا ، ايسورو  قباسلا  ارتلكنإو  ديردم  لايرو  امورو  سوتنفويو  ناليم  بردم  وليباك  ويبافو  قباسلا ، ةنولشربو 

، روصلا طاقتلال  همظعم  ءاج  ًالوجخ  ًايبرع  ًاروضح  تدهاش  ةداعلاكو  فسأللو  نيقباسلا ، ايلاطيإ  موجن  دحأو  سوتنفوي  بردم 
ذاتسألا دهاشأ  تنك  اميف  جلدملا ، ظفاح  روتكدلا  لثم  رارمتساب  اهارأ  ةيديلقت  هوجو  مهنمو  ةدئافلاو  عامتسالل  ضعبلا  ءاج  امنيب 
نم قباسلا  قارعلاو  ندرألا  بردم  دمح  ناندع  نتباكلا  ناك  امنيب  ةقباسلا ، تارمتؤملا  لك  يف  رصيونلا  دمحمو  ديع  دمحأ 

باغو همسا ، ريغ  فارتحالا  نم  فرعت  يتلا ال  ةيبرعلا  ةيدنألا  ءاسؤر  باغ  اميف  حلاص ، لامج  روتكدلا  بناج  ىلإ  ةديدجلا  هوجولا 
رابسملا اوعرتخا  مهنأكو  انيلع  نورهظي  نيذلا  نورظنملا  باغو  نيبعاللا ، ءالكوو  رامثتسالاب ، نوركفي  نيذلا  ةركلا  ءاردم 

روضحلا ىلع  نوربكتي  مهنأ  ىكنألاو  مهعوب ، نم  مهعوك  نوفرعي  عقاولا ال  يف  مهو  خيرملا  ىلإ  ناسنإلا  لصوي  يذلا  يئاضفلا 
؟ ةوسقلا يف  ةياغ  اهضعب  ناك  يتلا  هسورد  نم  ظعتن  لهف  نينثإلا ، مويلا  انعدوي   2013 يضايرلا ...» ملعلل  نومتاخ   » مهنأ ةجحب 

. نآلا ىتح  هيلع  ةباجإ  ةيأ  دجأ  ملو  ماع ، لك  ةياهن  عم  هرركأ  لاؤس  درجم 
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يبد ةنيدمب  اجرحم  افقوم  مدقلا  ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  يدان  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مدقلا  ةرك  مجن  هجاو 
موجن نم  ريبك  ددع  ةكراشمب  تبسلا  سمأ  نم  لوأ  قلطنا  يذلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  يف  هتكراشم  ءانثا  ةيتارامإلا 

انأ : ’ احزام لاقو  تقولا  ضعبل  تمصف  لضفملا ، همجن  نع  ودلانور  قاعم  لفط  لأس  رمتؤملا  لالخف  ةقطنملا . يف  مدقلا  ةرك 
يأ يف  نيزيمتملا  نيبعاللاب  عتمتسا  يننكل  نيرخآ ، ملظأ  ىتح ال  اهنيعب  ءامسا  ركذأ  نا  بعصلا  نم  : ’ افيضم لضفملا ،‘ يبعال 

‘. وتوك ودنانرف  يلاغتربلا  عفادملاو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  ةعباتم  بحا  تنك  يرغص  يف  : ’ فاضأو قيرف .‘
دعو هنكل  راركتلا ‘ بعص  رمأ  اذه  : ’ لاق هراركت ، ةيناكماو  افده  ليجستب 69  ماعلا  اذه  لالخ  ريبكلا  يضايرلا  هزاجنا  لوحو 

زوفلا هدالب  بختنمل  اينمتم  ليزاربلا ، لايدنوم  ىلا  ههجوتل  هتداعس  ىدبأو  فادهالا . نم  نكمم  ددع  ربكأ  ديدستل  داهتجالا  ةلواحمب 
‘. ةبعص  ’ ةعومجم يف  هعوقو  مغر  سأكلاب ،
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يناثلا 600 مويلا  تايلاعف  رضح  اميف  صخش  نماثلا 700  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  لوالا ل مويلا  تايلاعف  رضح 
ريبك اضر  ةبسن  نع  ةعاقلا  لخاد  ةرشابم  تيوصتلا  لالخ  نم  ةمظنملا  ةنجللا  هتماقا  يذلا  ينورتكلالا  مييقتلا  فشكو  صخش 

رمتؤملا ةماقا  دعوم  نع  ادج  نوضار  مهنا  روضحلا  نم  دكا  ينورتكلالا  عالطتسالا  بسحبو  روضحلا  نيب  ماع  لكشب  رمتؤملا  نع 
نوضارا ينورتكلالا  عالطتسالا  فشكو  رمتؤملا  ناونعو  عوضوم  نع  اضرلا  ةبسنو  رمتؤملا  تيقوت  نع  اضرلا  ةبسن  تغلب  اميف 

قالطا يتايو  نيمويلارادم  ىلع  تميقا  يتلا  تاسلجلا  نم  ةدافتسالا  ةجرد  نع  ادج  نوضار  هو 5 ؟ تاسلجلا  ةدم  نع  ادج 
يتلا تاودنو  تارمتؤمل  ةبكاومو  ةيكذلا  ةموكحلا  وحن  لوحتلا  ةبكاوم  ديكات  راطا  يف  ينورتكلالا  مييقتلا  اذهل  ةمظنملا  ةنجللا 

. ةينورتكلالا تاقيبطتلا  زربا  ضارعتسا  ىلع  اهلالخ  نم  صرحيو  يضايرلا  يبد  سلجم  اهمظني 
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لينويل ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم 

يف بعال  لضفا  وه  يسيم  ، " دحالا مويلا  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
عم يسيم  سفانتيو  ددرت ." نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا 
يف بعال  لضفا  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 

ال  " يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يناثلا / نوناك  يف 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 
ةركلاب قحالاو  يرظنب  لوالا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راوداب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي 

نوكيس تيوصتلا  قح  تحنم  اذا  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ،
رود  " ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور ." وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت 

ذنم اماع  ىلا 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلا . ةبسنلاب  دان  نم  رثكا  هنا   " لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،"
يفاشت دعبو  ةيضايرلاو ." ةيعامتجالاو  ةيناسنالا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك 

". ينابسالا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثا  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب   " اظوظحم هسفن 
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، يلامكلا دشار  يضايرلا ، يبد  سلجم  جيورتلاو ب قيوستلا  ةرادإ  ريدم  فارتحالل ، يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  لاق 
لاح ام  نيتنجرألا ، يف  امهعم  سامسيركلا  دايعأ  ءاضقل  هيلع  ةريبك  ًاطوغض  ًاسرام  دق  نيماغنب ، هديفحو  انودارام  دلاو  نإ 

ناك يتلا  ةثلاثلا  ةنسلا  يه  هذه  نأ  مويلا ،» تارامإلا  «ـ يلامكلا ل فاضأو  رمتؤملا . نم  ةنماثلا  ةخسنلا  يف  هتكراشم  نود 
ةيناثلا ةنسلل  لفتحيس  يذلا  هدلاو ، نم  ةدع  تالاصتال  ضرعت  هنكل  هدالب ، جراخ  سامسيركلا  دايعأ  انودارام  اهيف  يضقيس 

عطتسي ملو  هديفح ، كلذكو  ةبسانملا  كلت  يف  هراوج  ىلإ  انودارام  دوجو  بلطو  هتجوز ، نود  نم  داليملا  دايعأب  يلاوتلا  ىلع 
. لوألا ماقملا  يف  يناسنإ  رمأ  اذه  نأل  رفسلاب ، هل  انحمسو  هرظن ، ةهجو  انمهفت  دقو  بلطلا ، ضفري  نأ  انودارام 
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يسيم لينويل  ينيتنجرألا  ينولاتكلا  يدانلا  يف  هليمز  زيدنانره  يفاشت  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  ربتعا 
لالخ يفاشت  لاقو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ 

نم ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم  (: » دحألا  ) سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم 
عم يسيم  سفانتيو  ددرت .» نود  نم  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود 
يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 

: عباتو لبقملا . رياني )  ) يناثلا نوناك  نم  ـ13  لا يف  خيرويز  يف  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  اهميقي  يتلا  ةلفحلا  يف  ملاعلا 
قحألاو يرظن  يف  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي  «ال 

تيوصتلا قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتميو  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب 
ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير ، مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت  نوكيسف 

ذنم ًاماع  ىلإ 22  لصت  ذإ  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ ، ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ  : » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،» رود  »
هسفن يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  ماوعألا  هذه  لاوطو  ـ11 ، لا نس  يف  تنك 

«. ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  ًاريبك  ًارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجو  امدعب   » ًاظوظحم
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اھیف كراشو  ملاعلا ،» يف  مدقلا  ةرك  نیكمت   » ناونعب ةسلجب  يضايرلا  يبد  رمتومل  يناثلا  مویلا  يف  ىلوألا  ةسلجلا  تأد 
امنیب يویسآلاو ، يبوروألا  نيداحتالا  نیب  ةكارشلا  نع  اھیف  ثدحت  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  بئان  كيزريإ ، سینیس 

جلدملا ظفاح  روتكدلا  ثدحتو  يلودلا ، داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افیفلا ،»  » يف ةینوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ریجیلیف  وكرام  ضرعتسا 
میكحتلا مسق  سیئر  اكاسوب  ومیسام  قرطت  امیف  يبوروألا ، داحتالا  عم  ةكارشلا  نع  يویسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سیئر 

. يلودلا يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتو  افیفلا ،»  » ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افیفلا »  » يف
لثمتو ًاوضع ، هيدلو 47  افیفلل ، نوكملا  تسلا  ةيراقلا  تاداحتالا  دحأ  وھو  ماع 1954  سسأت  يویسآلا  داحتالا  نأ  جلدملا  دكأو 
ملاعلا سأكل  ايروكو  نابایلا  میظنت  لبقو  عجشم ، نویلم  ىلع 30  ديزي  ریھامجلا  روضحلا  ددعو  ملاعلا ، ناكس  نم  ایسآ 50 %
مویلاو يلودلا ، داحتالا  يف  دحاو  بئان  انيدل  ناكو  نیيویسآلا ، نیبعاللا  نم  لیلق  ددعو  ةمھم ، تسیل  ةيویسآلا  ةركلا  تناك  امبر 

تحت 17 ملاعلا  سأك  تنضتحا  تارامإلاو  تحت 21 ، تادیسلل  ملاعلا  سأك  ةفاضتساو  تادیسلل ، ملاعلا  سأكب  زوفت  نابایلا 
ةرك طقف  سیلو  ماع  لكشب  ةیملاعلا  ثادحألا  میظنت  يف  همتھم  تحضأو  نیفرتحم ، يرود  نم 11  رثكأ  دھشت  ایسآو  ةنس ،

قيوستلا : » فاضأو ایسآ . ةوق  دكؤي  ام  وھ  ملاعلا 2022  فیضتست  رطقو  وبسكأ 2020 ، ضرعمب  تارامإلا  زوفو  مدقلا ،
لخد كانھ  نكي  ملو  اماع  ذنم 20  تأدب  ةقوسملا  ةكرشلاو  يویسآلا  داحتالا  نیب  ةقالعلاو  ىوتسم  لكشب  روطتي  يویسآلا 

ىتح ةكرشلا  عم  يراس  دقع  انيدل  تاداريإلا ، يف  ةدايزلاو  ريوطتلا  حضوت  ماقرألاو  تاونس  لك 4  ديزت  ةدايزلاو  يویسآلا  داحتالل 
نویلم نویلم و150  ىلع 600  داحتالا  لصحي  رالود  رایلم  ىلإ  لصي  دقعلا  نم  تاونس  رخأ 8  يف  لخد  نامض  عم  ماع 2020 ،

نم تارامإلا  ناریط  نأ  ىلإ  راشأو  ةيداصتقالا .» فورظلا  لظ  يف  ةدیج  ةبسن  يھو  تالوطبلا ، ىلع  فرصي  ةیقبلاو  ةكرشلل 
تارامإلا ناریط  لثم  ةيویسآ  ةكرش  دوجوو  ديردم ، �و  لانسرأو  نامریج  ناس  سيراب  ىعرت  ذإ  مدقلا ، ةرك  يف  ةاعرلا  مھأ 

اھتیمھأو تاقباسملا  میسقت  نأ  ًاحضوم  تابختنملل ، ةاعر  و9  ًایعار ، ةيدنألا 11  تاقباسم  ةاعر  انمامأو  ةیملاعلا ، ةطيرخلا  ىلع 
ًاجذومن هرابتعاب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  ىلإ  جلدملا  راشأو  ایسآ . لاطبأ  يرود  تادئاع  ىلإ 80 % لصت  يتلا  تادئاعلا  ةبسن  يف  دوعت 

ةلوطب انيدل  يلاتلابو  بعالملاو ، ةيدنألا  رایتخا  صخي  امیف  ىتح  ایسآ ، لاطبأ  يرود  يف  جذومنلا  اذھ  قبطن  نأ  لواحنو  ًادیج ،
داحتألا 12/30/13 ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  �و :: نامریج  ناس  سيراب  لثم  ةیبوروألا  ةيدنألا  نأ  احضوم  ایسآ ، لاطبأ  يرود 

لصو ءاتشلا  يفو  ةلبقملا ، مايألا  لالخ  رطق  يف  دجاوتت  ديردم   www.alittihad.ae/print.php?id=120597&y=2013 2/2
مھافت تاركذم  عیقوت  متو  دنھلاو ، نیصلاو  ايزیلام  ىلإ  فیصلا  تالحر  بناجب  تارامإلا ، يف  ًايدان  ىلإ 24  ةیبوروألا  ةيدنألا  ددع 

يف تارمتؤملا  روضحو  تاربخلا  لدابتو  ةفرعملا  لقنو  لمعلا  شرو  لاجم  حتفل  ةیبوروأ  ةيدنأ  عم  ًاضيأو  يبوروألا ، داحتالا  عم 
يف نوبردتي  ًابعال  لضفأو 20  ًابعلم ، اھب 80  وزناوج  يف  ةیميداكأ  ءانبو  ديردم ، عم �  وزناوج  يدان  ةكارش  ةبرجت  ضرعو  ابوروأ .

ددع انراز  ةيدوعسلا  يفو  ةریبك ، ةوطخ  كانھ  نأ  دكؤي  ام  وھو  ديردم ، يف �  امھیلع  ءاقبإلا  مت  نانثا  نابعال  كانھو  ديردم ،  �
يرودلا نأ  نع  فشكو  دقعلا . لمكنل  ةنولشربو  نريابلا  ىوس  َقبي  ملو  نیبعاللا ، لازتعا  يف  ةیبوروألا  ةيدنألا  نم  ریبك 

نابایلا نأ  يرظن  ةھجو  نم  لاقو : ىرخأ ، ةریثك  رومأو  قيوستلاو  ثبلاب  قلعتي  امیف  يویسآلا  قیبطتلا  يف  لثملا  وھ  يزیلجنالا 
نأ دكأو  ةیبوروألا . تايرودلا  يف  مھیبعال  نم  ریبك  ددع  دوجو  ببسب  ملاعلا  سأكل  لھأتلا  ىلع  ةردق  رثكألا  ایلارتسأو  ايروكو 
وأ لايدنوم 2018  ىلإ  لھأتن  نأ  اندرأ  اذإ  ابوروأ  يف  انیبعال  فارتحا  ىلإ  جاتحي  يبرعلا  جیلخلا  يف  انتابختنمل  لايدنوملل  لھأتلا 

تاعلطت ىوتسم  نأ  ىلإ  راشأو  انيرود . يف  مھتكراشم  لالخ  نم  مھتبرجت  نولقني  نیفرتحملا  نیبعاللا  نإ  لب  رطقب ،  2022
لاجم يف  لقنن  نأ  لواحنو  ةیبوروألا ، بعالملا  يكاحت  لضفأ  تامدخ  ميدقت  نع  نیلوؤسملا  عفدي  ام  وھو  لاع ، ریھامجلا 
ىوتسم عفرل  ىعسن  نأ  انیلعو  ةیلحملا ، ةيدنألا  سیلو  ةیبوروألا ، تايرابملا  نودھاشي  انراغص  نم  ریثكو  بعللاو ، فارتحالا 

ایسآ مسوم  نأ  نع  جلدملا  فشكو  ةیلحملا . تايرابملا  يف  لضفأ  يریھامجلا  روضحلا  لعجن  يك  مدقلا  ةرك  قيوستو  نیبعاللا 
ىلإ ربمتبس  نم  ابوروأ  يف  ةدنجألا  عم  ضراعتت  نأ  ديرن  اننأل ال  ةيدنألا ، ىلع  رثؤي  ام  وھو  ربمفون ، يف  يھتنيو  رياربف ، يف  أدبي 

نم تاضوافم  انيدل  لاقو : ةیبوروأ . تایئاھن  عم  نمازت  ول  ىتح  امھم  تاب  يویسآلا  يرودلاو  مویلا ، ىتح  ماع 2003  نمو  ويام ،
زوفلل ًاططخم  نابایلا  تمسر  ثیح  تاونس ، ادتمم 8  لاز  ام  يلاحلا  دقعلا  نأ  مغر  ىلإ 2024 ، ماع 2020  نم  قيوستلل  نآلا 

بیغت نأ  نكمي  الو  يوجاوروألا ، يف  لايدنوم 2030  نأ  ةصاخلا  يتاعقوتو  اكریمأ  يف  ملاعلا 2026  سأكو  ملاعلا 2030 ، سأكب 
ةدج يف  �دبع  كلملا  بعلم  نأ  فاضأو  نیصلا . يف  ملاعلا 2038  سأكو  ارتلجنإ ، يف  نوكتس  ارتلجنإ و2034  نع  ةلوطبلا 

حاتتفا كانھو  لبقملا ، رھشلا  حاتتفالل  بتري  يدوعسلا  داحتالاو  ملاعلا ، بعالم  ثدحأ  نم  هنأل  ةيویسآلا  بعالملل  ةفاضإ  نوكیس 
بعالملا هذھ  انيدل  نوكیس  تاونس  دعبو 8  ةینفلا ، ةیضايرلا  فحتلا  نم  دحاو  وھو  نیعلا ، يف  دياز  نب  عازھ  خیشلا  بعلم 

نع اینابسإ  يف  ثدحي  ام  ىلع  فقن  نحنو  ةيویسآلا ، ةركلا  يف  ریثأت  اھل  نوكیس  بعالملا  هذھ  لكو  ةحودلا ، يف  ةلیمجلا 
. بناجلا اذھ  يف  رطقو  تارامإلا  يف  مدقلا  ةرك  تمدقت  دقو  قيوستلا ،
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ةيداصتقا تامدخ  ميدقت  ىلإ  تارامإلا  يف  ماع  لكشب  ةضايرلاو  مدقلا  ةرك  ةمدخ  نم  فارتحالل  يلودلا  يبد  رمتؤم  لوحت 
فارتحإلا ايندو  ةريدتسملا  ةرحاسلا  ملاعو  ةضايرلا  مكحي  يذلا  وه  داصتقالا  نأ  دكؤي  امم  ةيملاعو ، ةيلحم  ةكرش  ةيراجتو لـ31 

ىلع فرصلاو  تالوطبلا  ميظنتل  ةريبكلا  تاينازيملاو  تايلاعفلا .  ميظنت  يف  ةراسخلاو  بسكملا  تاباسح  لالخ  نم  اديدحت 
متتخا يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  نمض  ةيضايرلا  تاكرشلا  تاصنم  ترشتناو  اهل  ، ةياعدلا 

، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  سمأ ،
. ديردم لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مهمدقتو  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب 

ىلإ قباسلا ، يزيلجنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب ، دئاق  يفاشتو  خينويم ، نرياب  مجن  يريبير  يسنرفلاو  ، 
بردم يتنوك  هنطاومو  ايسور ، بردم  وليباك  يلاطيإلاو  ، نريابلا بردم  الويدراوغ  مه  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  بناج 3 

ةكراشملا تاكرشلا  تعسو  ةيلامو  ةينف  دئاوف  داصتقالا . ىلإ  ةضايرلا  نم  ةددجتم  ةذفان  فارتحالا " رمتؤم   " حبصأو ، سوتنفوي
بسح لك  ةيئاعد  وأ  ةيلام  وأ  ةينف  دئاوف  قيقحت  ىلإ  رمتؤملا ، داقعنا  ناكم  يف  ةرشتنملا  اهتاصنم  لالخ  نم  ضرعملا  يف 

راتخا هلجأ  نم  يذلا  فدهلا  ىلإ  لوصولا  يف  ةكرتشم  ةبغر  ىلع  ةياهنلا  يف  قفتي  لكلاو  ةيقيوستلا ، هتسايسو  هطاشن 
ميظنت نع  ةلوؤسملا  ( MICE  ) لانويشانرتنا سيام  ةكرش  نم  وليوه  انال  هنع  لوقت  يذلاو  ضرعملا ، اذه  لثم  يف  ةكراشملا 
تاكرش نيب  ام  عونتتو  ماعلا ، اذه  نماثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  اهجتنم  ضرعت  ةيملاعو  ةينطو  ةكرش  دجاوتت 31  : " ضرعملا
رمتؤمب طبترا  ضرعملا  : " تفاضأو ًايونس ." رمتؤملا  اذه  هدهشي  يذلا  ريبكلا  لابقإلا  نم  ةدئافلا  قيقحت  فدهب  ةيملاعو ، ةينطو 

يلاوح 4 ذنم  ضرعملا  ميظنت  تلوت  امدنع  انتكرش  نأ  ركذتأو  ةريخألا ، تاونسلا  يف  ًاريبك  ًالابقإ  دهشي  أدب  هنكل  هتيادب ، ذنم  يبد 
نآلا نم  ططخنو  ةكرش ، ىلإ 31  ددعلا  لصو  نآلاو  طقف ، تاكرش  زواجتي 5  ةيعارلا ال  تاكرشلا  ددع  ناك  ًابيرقت ، تاونس 

ةخسنلا : " ةمظنملا ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاق  اهرودب  لبقملا ." مسوملا  يف  ربكأ  ضرعم  ميظنتل 
يف ركفلا  اذه  ةضراعلا  تاكرشلا  مظعم  لمحت  اذهل  اقفوو  يكذلا ،) رمتؤملا   ) اهيلع قلطي  ماعلا ، اذه  يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةنماثلا 

يعانصلا ليجنلا  نم  ًاعون  ضرعت  ةيدنليات  ةكرش  بناج  ىلإ  ةيحصلا ، تاجتنملا  ىلع  زكترت  يتلاو  ةحورطملا ، تاجتنملاو  ضرعلا 
داحتالا ةصنم  نم  فدهلا  نأ  يتارامإلا ، ةركلا  داحتاب  قيوستلا  ةرادإ  ريدم  رطم  دلاخ  دكأ  عيراشم  يكذلا .") ليجنلا   ) هيلع قلطأ 

. ةريخألا تاونسلا  يف  ًاظوحلم  ًاروطت  دهشت  يتلا  ةيتارامإلا  مدقلا  ةرك  تازاجنإو  عيراشملا  رخآ  ضرع  يلودلا ، يبد  رمتؤم  يف 
دوجوب رمتؤملا  هدهشي  يذلا  ريبكلا  لابقإلا  لظ  يف  ةصاخ  ناكمإلا ، ردق  رمتؤملا  تايلاعف  نم  ةدافتسالا  لواحن  : " لاقو

تاونسلا يف  ةريبك  تازفق  تققح  يتلا  ةيتارامإلا  ةركلا  هتققح  ام  ىلع  روضحلا  عالطإ  لواحن  امك  ةيملاع ، تاربخو  تايصخش 
نم نيجذومن  يبد ، ضرعم  يف  ةركلا  داحتا  ةصنم  تضرع  سداسلا ." يويسآلاو  يملاعلا 71 ، فينصتلا  ىلإ  لوصولاب  ةريخألا ،

يف انبختنم  اهب  زاف  يتلا  جيلخلا 21  سأكو  ةركلا ، داحتا  ةلظم  تحت  ماقت  يتلا  ةقباسملا  ةلودلا ، سيئر  ومسلا  بحاص  سأك 
اهتداعس نع  ةينطولا  ةيبملوألا  ةنجلل  ةماعلا  ةنامألا  بتكمل  يذيفنتلا  ريدملا  دمحم  نادجو  تربعو  جيورت  نيرحبلاب .  2013

اهضرعم لالخ  نم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ةيبملوألا  ةنجللا  ةكراشم  ىلإ  ةتفال  رمتؤملا ، يف  ةنجللا  ةكراشمب 
ًالضف رمتؤملا ، يف  ةكراشملل  ةلودلا  جراخ  نم  ةمداق  ةيملاع  تايصخش  دوجو  عم  ةصاخ  ةنجللا ، ةطشنأل  جيورتلا  ىلإ  فدهت 

هذه لالخ  نم  ةضايرلاب ، ءاقترالاو  اهعم  نواعتلا  ثحبل  يلودلا  ضرعملا  يف  ةكراشملا  تاكرشلا  عم  تاقالع  داجيا  نع 
بابشلا تاقاط  رامثتسا  ىلإ  فدهي  ةلودلا  جهن  نأو  ةصاخ  يسردملا ، دايبملوألا  جمانربل  جيورتلل  ىعسن  تفاضأو " : تايقافتالا .

اهب كراشت  يتلا  تايلاعفلا  نوكت  نأ  ىلع  انصرح  اننأل  ضرعملا  راوز  لبق  نم  ريبك  لعافت  كانهو  ةريغصلا ، ةيرمعلا  تائفلاو 
نطولا يف  رفوتم  ريغ  يسردملا  دايبملوألاب  صاخلا  جمانربلاو  نسلا ، راغصو  لافطألا  نم  ةبيرق  ةينطولا  ةيبملوألا  ةنجللا 

ءاقلإو جمانربلا ، اذه  يف  ةكراشملا  ةدعاقلا  ةدايز  ىلإ  فدهن  نحنو  اهيف ، ةكراشملل  بابشلاو  نسلا  راغصل  ابذاج  ربتعيو  يبرعلا ،
ايلعلا ةمظنملا  ةنجللا  ررقم  نيرشوب  ميهاربإ  دمحأ  ثدحت  ةياعد  يلودلا . يضايرلا  يبد  رمتؤم  لالخ  نم  هيلع  ءوضلا 
ةنيدملا عئاور  فشتكاو  ىوقألا  قابسلا  ضبن  شع   " راعش تحت  فاوطلل  ةياعدلا  يف  يبد  فاوط  ةصنم  رود  نع  يبد ، فاوطل 

فاوطلل ةياعدلاو  جيورتلا  ةصنملا ، لالخ  نم  ىلوتن  : " نيرشوب لاق  يلودلا . يبد  رمتؤمل  ةنماثلا  ةخسنلا  لالخ  نم  كلذو  ىهبألا ،"
يذلا ضرعملا  يف  دجاوتلل  يلودلا ، يبد  رمتؤم  يف  اندوجو  لالخ  نم  تاكرشلا  وعدنو  لبقملا ، رياربف  ىلإ 8  نم 5  ررقملا 

ىلإ 16 نم 15  ضرعملا  نمضتيو  ةرتفلا ، كلت  لالخ  يبد  يف  يضاير  ثدح  ربكأ  نوكيس  يذلا  فاوطلا  شماه  ىلع  ماقيس 
رياني موي 14  يفحص  رمتؤمل  ايلعلا  ةمظنملا  ةنجللا  ةماقإ  نع  نيرشوب  فشك  امك  يبدب ." يملاعلا  ةراجتلا  زكرم  يف  ةصنم 
ىنمتأ : " لاقو فاوطلا ، ةماقإو  ميظنتل  ةيئاهنلا  تابيترتلا  نع  نالعإلل  يبدب ، يتيس  لافتسيف  لانتنيتنوكرتنا  قدنف  يف  لبقملا ،

ةحايسلا تامدخ  يف  ةصصختملا  تاكرشلا  ضعب  تصرح  ضورع  عيمجلا ." هعقوتي  يذلا  رظتنملا  حاجنلا  ثدحلا  ققحي  نأ 
ةرك قاشعل  ةيرغم  اضورع  تمدقو  ليزاربلا ، لايدنوم  تالحرل  جيورتلل  فارتحالل  يبد  رمتؤم  يف  اهتامدخ  ضرع  ىلع  ةيضايرلا 

رمتؤم نا  ستروبس " اتناد   " ةكرشب ةفظوم  ادنان  يتيرب  تلاقو  ثدحلا . روضح  يف  بغرت  يتلا  ةيضايرلا ، تاسسؤمللو  مدقلا 
ةيضايرلا تابسانملا  يف  ةصاخو  ماعلا  رادم  ىلع  اهتكرش  اهمدقت  يتلا  تاجوتنملاو ، تامدخلاب  فيرعتلل  ةصرف  فارتحالل  يبد 

ةدمل ليزاربلا  يف  ةماقإلل  دحاولا  صخشلل  مهرد  فالآ  ةميقب 3  اضرع  ايلاح  مدقن  تفاضأو : ملاعلا . سأك  تايئاهن  لثم  ةريبكلا 
يف 2007 طاشنلا  يف  تقلطنا  ستروبس " اتناد   " ةكرش نأ  ادنان  تحضوأو  لايدنوملا . تايرابم  ىدحإ  ةدهاشمو  مايأ   4

اهطاشنب فيرعتلل  ةصرف  فارتحالا  رمتؤم  اهل  حاتأو  ىرخألا  تاضايرلا  ةيقب  لمشت  نأ  لبق  تيكيركلا  ةضاير  يف  تصصختو 
ةضاير نأ  نم  مغرلاب  هنإ  ةحابسلل  تارامإلا  داحتاب  تالوطبلا  ميظنت  نع  لوؤسملا  مشاه  ورمع  لاق  ءاكرش  مدقلا . ةرك  قاشعل 

ىعسن ةحابسلا  داحتا  يف  اننأ  الإ  مدقلا  ةرك  نع  ثيدحلل  لوألا  ماقملا  يف  صصخملا  رمتؤملا  فادهأ  نع  ةديعب  ةحابسلا 
يتلا تالوطبلا  يف  ةحابسلا  داحتا  نومعدي  انل  نييقيقح  ءاكرش  نع  ثحبلا  يف  ةيملاعلا  ةيضايرلا  ةرهاظتلا  هذه  رامثتسال 

يملاع حرص  وهو  يبدب ، يضايرلا  دمح  عمجم  وه  ًاريبك  ًايضاير  ًاحرص  تارامإلا  ةلود  كلتمت  فاضأو " : ةلودلا . ضرأ  ىلع  اهمظني 
نع عطقنت  يتلا ال  ةيملاعلا  تالوطبلا  نم  ديدعلا  فيضتسي  هنأ  نع  ًالضف  ملاعلا ، ءاحنأ  فلتخم  نم  راوزلاو  نيبعاللا  بطقتسي 
بذج ىلإ  هلالخ  نم  ىعسنو  ةلودلا ، اهفيضتست  يتلا  ةحابسلا  تالوطبل  ًاقبسم  مولعمو  عوضوم  لودج  كانه  عباتو " : عمجملا ."

ةصتخملا تاكرشلا  كلذك  اهنمو  رمتؤملا ، شماه  ىلع  ةكراشملا  تاكرشلا  لالخ  نم  تالوطبلا  هذهل  ةاعرلا  نم  ديزملا 
تاقالعلا ةدعاق  عيسوتل  ةصرف  ربتعي  رمتؤملا  اذهف  ةيقيوستلا ، تاكرشلاو  نيبعاللاو ، نييضايرلاب  ةصاخلا  سبالملاو  تامدخلاب 
فحتم ةيضايرلا ." قرفللو  ةحابسلل  ينطولا  انبختنمل  معدلاو  تامدخلاو  قيوستلا  ريفوتل  تاكرشلا  عم  نواعتلل  قافآ  حتفو 

ضرعم نمض  ًافحتم  ةيضايرلا ، تاودألل  ةجتنملا  ساديدأ  ةكرش  تماقأ  ىلإ 2014  نم 1970  لايدنوملا  تارك  ضرعي  ساديدأ 
، ةديدج ةيذحأ  وأ  سبالم  نم  ةيضاير  تاجتنم  اهريغ  لثم  ضرعت  مل  يتلا  ةكرشلا  نم  ةأجافملا  هبشي  اميف  يلودلا ، يبد  رمتؤم 

يذلا اهفحتم  ميظنتب  ساديدأ  تماق  : " ًالئاق ضرعملا  ىلع  نيفرشملا  دحأ  لساب  دعس  انيلع  درو  ببسلا ، نع  لاؤسلاب  انهجوتو 
يتلا ةركلل  ةياعدلا  فدهب  لايدنوم 2014 ، ىلإ  ًالوصو  ماع 1970  ذنم  ملاعلا  سوؤك  اهب  تبعل  يتلا  تاركلا  ىلع  يوتحي 
موجنلا اهيلع  عقوي  فحتملا ، ردص  يف  تعضو  ةمخض  ةرك  نع  لساب  فشك  امك  لبقملا ." يليزاربلا  لايدنوملا  اهب  بعليس 
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دقعب هطابترالو  رمتؤملا ، ةعاق  نم  عيرسلا  هفارصنال  ةركلا ، ىلع  ودلانور  ونياتسيرك  عقوي  مل  : " لاق هنكل  رمتؤملل ، ةرضاحلا 
تاركلا عيمج  ساديدأ  تعنص  ديدمت  لكاشم ." ثودحل  ًاعنم  ساديدأ  ةرك  ىلع  انل  عقوي  نأ  نكمي  يلاتلابو ال  يكيان ، عم  ةياعر 

ىتح مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا  عم  اهتكارش  ًارخؤم  تددمو  ماع 1970 ، ذنم  مدقلا  ةركل  ملاعلا  سأك  تالوطب  يف  ةمدختسملا 
اهللخت ةزيمم  ةيلاعف  لالخ  ةديدجلا  ةركلا  نع  فشكلا  ىرجو  اكوزارب ،"  " مسا لايدنوم 2014  ةرك  ىلع  تقلطأو  ماع 2030 ،
ربمتبس يف  ةركلا  ىلع  اكوزارب  مسا  قلطأو  وريناج ، يد  وير  ةنيدمب  ةريهشلا  غال  كراب  ةقيدح  يف  داعبألا  يثالث  يئوضلا  ضرعلا 

حلطصم وهف  هتاذ  مسالا  امأ  مدقلا ، ةرك  يبحم  نم  صخش  نويلم  هيف  كراش  ليزاربلا  يف  يبعش  تيوصت  باقعأ  يف   2012
راوس ىلإ  ةديدجلا  ةركلا  ميمصتو  ناولألا  ريشت  زيمتملا . يليزاربلا  ةايحلا  بولسأ  فصيو  يليزارب ، وه  ام  ىلإ  ريشي  يبعش 

ةطبترملا ةعتملاو  ةيويحلا  سكعت  اهنوك  ىلإ  ةفاضإلاب  ليزاربلا ، يف  ةرم  لوأل  رهظ  يذلاو  ناولألا ، ددعتم  يديلقتلا  تاينمألا 
نم رثكأ  اهيف  كراشو  ماعلا ، فصنو  نيماع  ىدم  ىلع  تارابتخالا  نم  ةددعتم  لحارم  ةركلا  تزاتجاو  دالبلا ، يف  مدقلا  ةركب 

نم تارابتخالا  نم  ردق  ربكأل  تعضخ  يتلا  ةركلا  اهلعج  ام  تاراق ، يف 3  رشتنت  لود  يف 10  ًاقيرف  مدق و30  ةرك  بعال   600
خينويم نريابو  ناليم  يس  ةيدنأ  ةركلا  كلت  تارابتخا  يف  كراش  ءاوجألاو . فورظلا  ف  ــ لتخمل اهتمءالم  دكؤيو  ساديدأ ، لبق 

رابتخا لعفلاب  مت  امك  ناديز ، نيدلا  نيزو  رغياتشنيافش  نايتسابو  سايساك  ركيإو  يسيم  موجنلا  نمو  شنيمولفو ، ساريملابو 
ديوسلا نيب  ةيدو  ةارابم  يفو  ًاماع ، تحت 17 و20  نيبعالل  مدقلا  ةركل  ملاعلا  اسأك  اهنمو  ةيلودلا  تايرابملا  يف  ةركلا 

قيوستلا لوأ  ريدم  لصيف  ةيردب  تدكأ  ةيدنألاب  ضرعلا  تاشاش  يف  رمتؤملا  انمعد  لصيف : ةيردب  رياربف 2013 . يف  نيتنجرألاو 
نم رمتؤملا  معدل  يضايرلا  يبد  سلجم  ةنجللا و نيب  ةعقوم  مهافت  ةركذم  كانه  نأ  نيفرتحملا ، يرود  ةنجلب  ةياعرلاو 
جيورتلل ىعسن  تلاقو : رمتؤملا . قالطنا  لبق  تمت  يتلاو  تايرابملا  ءانثأ  ةيدنألاب  ةدوجوملا  ضرعلا  تاشاش  ىلع  تانالعإلا  لالخ 

موجنلا نم  ديدعلا  كانه  نإ  ثيح  يلودلاو ، يلحملا  نيديعصلا  ىلع  يبرعلا " جيلخلا  يرود   " ديدجلا يرودلا  راعشو  مسا  ىلإ 
ىلع صرح  يذلا  نمحرلا  دبع  رمع  يلودلا  بعاللا  لثم  نينطاوملا  موجنلا  ىلإ  ةفاضإلاب  رمتؤملا ، يف  نيكراشملا  نييملاعلا 
رمتؤملا يف  ةكراشملا  تاكرشلا  عم  نواعتلا  ىلإ  كلذك  ىعسن  تفاضأو : ضرعملاب . نيفرتحملا  يرود  ةنجلب  صاخلا  نكرلا  دقفت 
كانه نأ  ىلإ  ةتفال  يضايرلا ، ديعصلا  ىلع  وأ  قيوستلا  ديعص  ىلع  ءاوس  ةلودلاب ، ةضايرلا  ةحلصمل  اهعم  نواعتلا  هجوأ  ثحبو 

ىلع ءانب  تاونس  ذنم  ةمئاد  رمتؤملا  يف  ةنجللا  ةكراشم  نأو  نيفرتحملا ، ةنجلب  صاخلا  نكرلاو  رمتؤملا  روهمج  نيب  ًاريبك  ًالعافت 
ىمسملا سيسأتو  يرودلا  ىلع  زكرن  اهلوقب : تمتتخاو  رمتؤملا . معدل  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  ةعقوملا  ةيقافتالا 

سأك ىلع  ةريبك  ةروصب  ًابصنم  اهيف  انزيكرت  ناك  يتلا  ةيضاملا  ماوعألا  سكعب  اذهو  يلودلا ، رمتؤملا  لالخ  نم  ديدجلا  راعشلاو 
اهنمو نماثلا ، يلودلا  يبد  رمتؤم  شماه  ىلع  ماقملا  ضرعملا  يف  ةيملاع  ةيضاير  ةكرش  نم  رثكأ  دجاوتت  عارتخا  نيفرتحملا .

ضرعت يكذلا  ليجنلا  ةيدنلياتلا . تروبس  اتنوميل  ةكرش  ةبارغ  رثكأو  ناليم ، يس  هيإ  يدانل  ةركلا  ةسردمو  يبد ، فياد  ياكس 
يف ًايلاح  دوجوملا  نع  عونلا  اذه  فلتخيو  يكذلا ،" ليجنلا   " مسا هيلع  تقلطأ  يعانصلا  ليجنلا  نم  ًاعون  تروبس ، اتنوميل 

. ىلوألا ةرملل  هعضو  دنع  ىلوألا  هتلاح  امك  لظي  لب  بعللا ، نم  تارتف  دعب  بعلملا  ضرأب  قصتلي  ليجنلا ال  نأب  قاوسألا ،
ضرا يف  ةعوضوم  ةينورتكلإ  قئاقر  لالخ  نم  ةددجتملا  هتيعضو  ىلع  ظفاحي  ليجنلا  نم  عونلا  اذه  نأ  ةكرشلا ، تفشك 

بشعلا بعالم  ىلإ  ةيدنألا  نم  ريثكلا  لوحت  يف  مهاسي  ام  ةركلا ، بعالم  ةيضرأ  ملاع  يف  ةخرص  جتنملا  تربتعاو  بعلملا ،
16 ةعفترملا . يعيبطلا  ليجنلا  ةياعر  فيلاكتو  هايملا  ةردنو  رحصتلا  نم  يناعت  يتلا  لودلا  هنم  ديفتست  يلاتلابو  يعانصلا ،

ةصاخ ةصنم  يبد ، يف  ةيموكحلا  تاسسؤملا  يف  تاديسلل  ةيضايرلا  باعلألل  دنه  ةخيشلا  ةلوطبل  ةمظنملا  ةنجللا  تماقأ 
نع تاسسؤم  ةدايزب 3  ةيموكح  ةرئادو  ةسسؤم  ةكراشمب 16  تاعقوت  طسو  ةيناثلا  اهتخسن  ماقت  يتلا  ةلوطبلل  ةياعدلل 

باعلأ يف 7  ةلوطبلا  ماقت  : " تاكرشلاو ةلوطبلل  ةمظنملا  ةنجللا  نيب  قيسنتلا  ةنجل  ةسيئر  لوه  نب  ميرم  لوقت  ىلوألا . ةخسنلا 
كلت لالخ  نم  صرحن   " تفاضأو غنيلوبلاو . ةرئاطلا  ةشيرلاو  ةحابسلاو  جنرطشلاو  ةرئاطلاو  ةلسلاو  ديلا  ةرك  يه  ةفلتخم 

ةلظم تحت  كلذو  ةنكمملا ، ةكراشملا  نم  مجح  ربكأ  نامضو  اهب ، فيرعتلا  نمضي  يذلا  لكشلاب  ةلوطبلل ، ةياعدلا  ىلع  ةصنملا 
ىلإ ةيضايرلا  سبالملا  يف  ةصصختملا  ةيلاطيإلا  ايريا "  " ةكرش علطتت  بذج  يضايرلا ." يبد  سلجم  ةأرملا ب ةضاير  ةنجل 

نامجعو ةدحولا  ةيدنأو  ةركلا  داحتاو  ةيبملوألا  ةنجللا  عم  اهدقاعت  دعب  ةيتارامإلا  ةيضايرلا  تاداحتالاو  ةيدنألا  نم  ديزملا  بذج 
عيمجب ءاقتلالل  ةردان  ةصرف  فارتحالل  يبد  رمتؤم  نإ  زارخأ ، نسح  يبدب  ةكرشلا  لثمم  لاقو  ءابلكو . بعشلاو  ساي  ينبو 

يف ةمهاسملا  انبجاو  نمو   ، تارامإلا داحتال  يجيتارتسا  كيرش  انتكرش  فاضأو : دحاو . ناكم  يف  ةيضايرلا  لكايهلاو  ةيدنألا 
يبرعلا جيلخلا  يرود  يبردمو  يبعال  روضح  ناك  هيبردمو  يبرعلا  جيلخلا  يرود  يبعالل  فيعض  روضح  تارامإلا . ةضاير  ريوطت 
ةلوجلا ةماقإ  عم  نمازت  ثدحلا  نأ  ةصاخ  نهارلا ، تقولا  يف  مهتيدنأ  عم  مهتامازتلا  بسب  فارتحالل ، يبد  رمتؤم  يف  ًافيعض 
نادمحو لوألا  مويلا  تاسلج  لالخ  رهظ  يذلا  نمحرلا ، دبع  رمع  ءانثتسابو  يضاملا ، سيمخلا  اهتايلاعف  تمتتخا  يتلا  ـ12 ، لا

موجن روضحب  يلامكلا  داشأو  نيبعاللا . ةيقب  بيغت  اميف  لصولا  يبعال  نم  ليلق  ددعو  يناثلا ، مويلا  تاسلج  رضح  يذلا  يلامكلا ،
. هاوتسم ريوطتل  مهحئاصن  ىلإ  عامتسالاو  مهعم  ثدحتلاو  مهب  ءاقتلالا  ىلع  صرحي  هنا  لاقو  تارامإلا ، يف  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك 

ريوطتل سوردلا  مهنم  ملعتنو  فارتحالا  يف  انوقبس  نيذلا  نيرخآلا ، براجت  ىلإ  عامتسالاب  هسفن  بعاللا  روطي  نأ  بجي  فاضأو :
لئاسملاو ةمكوحلا  يف  ةيفافشلا  سينيس : تارامإلا . ةركب  ءاقترالا  ىلع  اندعاست  يتلا  لولحلا ، نع  ثحبنو  ةيفارتحالا  ةيلقعلا 

لئاسملاو ةمكوحلا  يف  ةيفافشلا  نأ  ( افيوي  ) يبوروألا داحتالا  سيئر  بئان  سينيس  دكأ  مدقلا  ةركب  ءاقترالل  ةيرورض  ةيلاملا 
لمعلا بولسأ  نع  سينيس  ثدحتو  نيئشانلل . ملاعلا  سأك  ميظنت  ىلع  تارامإلا  أنهو  مدقلا ، ةركب  ءاقترالل  ةيرورض  ةيلاملا 

ةرك ريوطت  يف  لعافلا  اهرودل  طابضنالا  تارارقو  ةيلاملا  لئاسملاو  ةمكوحلا  يف  ةيفافشلا  ةيمهأ  ىلع  ددشو   ، يبوروألا داحتالاب 
يطغت مهافت  ةركذم  اعقو  نيداحتالا  يسيئر  نأ  سينيس  دكأ  يبوروألا ، هريظنو  يويسآلا  داحتالا  نيب  نواعتلا  نأشبو  مدقلا .

داحتالل معدلا  ميدقتو  دراوملا  ريفوتو  ةيفافشلا ، قيبطتو  ةيبطلاو ، ةيرادإلاو  ةينفلا  بناوجلا  اهنم  تالاجملا ، فلتخم  يف  نواعتلا 
دكأو ايسآ ، ىلإ  اهنم  ءزج  بهذيس  ملاعلا ، قطانم  فلتخم  نيب  ةرك  فلأ  عيزوتب 33  موقيس  ايفوي "  " نأ سينيس  حضوأو  يويسآلا .

يرصنعلا زييمتلا  ةمواقم  يف  هرود  نع  هلغشي  باقلألاب ال  جيوتتلاو  ةيلحملا  تاداحتالاب  مامتهالا  ىلع  ايفوي "  " زيكرت نأ  سينيس 
ريدم ريجيليف  وكرام  دكأ  تاداحتالا  نيب  نزاوتلا  داجيإل  نيناوقلا  ديحوت  بجي  وكرام : تاطشنملا . اياضقو  بعالملا ، يف  فنعلاو 
ئدابم ديحوت  ةرورض  فارتحالل ، يبد  رمتؤمل  يناثلا  مويلل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالاب  ةينوناقلا  نوؤشلا 

نيب ةفلتخم  نوكت  نأ  يقطنم  ريغ  هنإ  لاقو  ةبولطملا ، فادهألا  قيقحتو  نزاوتلا  داجيإل  تاداحتالا  نيب  حئاوللاو  نيناوقلاو  ةمكوحلا 
تاداحتالا عم  قفاوتي  يوق ، ةمكوح  ماظن  سيسأتل  ذنم 2011  حالصإ  ةيلمع  ينبتب  أدب  افيف " ـ" لا نأ  ىلإ  اريشم  رخآو . داحتا 

سرغنوكلا نم  جردتت  يتلا  يلودلا ، داحتالاب  تارارقلا  ذاختا  يف  ًالسلست  كانه  نأ  ىلإ  اريشم  ةيلحم ، تاداحتا  ـ6 و 209  لا ةيراقلا 
مهملا نمو  ةضايرلا ، يف  اعئاش  ارمأ  حبصأ  ةديجلا  ةمكوحلا  نع  ثيدحلا  نأ  وكرام  حضوأو  ةيعرفلا . ناجللا  مث  افيفلا  سيئر  ىلإ 

ةلقتسم نوكت  نأ  بجي  لاقو  ةديجلا ، حئاوللا  نم  ديدعلل  لكايهلا  ضعب  راقتفا  فني  ملو  ةحضاو ، ةينوناق  حئاول  كانه  نوكت  نأ 
نوكت نأ  بجي  طابضنالا  تارارق  نأ  افيف " ـ" لا يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  راشأو  رارقلا . ذاختا  يف  مهم  تاطلسلا  نيب  لصفلاو 
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وكرام حرصو  فيظنلا . بعللا  مارتحاو  تاطشنملا  ةحفاكم  بوجوو  ةيقالخألا  دعاوقلا  ينبت  ةيمهأ  نع  ثدحتو  فانئتسالل ، ةلباق 
ةيوقتل ملاعلا  سأكب  ةقالع  اهل  ةديدج  تارارق  ذختتس  يف 2012 و2013  ترمتساو  يف 2011  تقلطنا  يتلا  حالصإلا  ةيلمع  نأ 

ةنودمو لايدنوملاو  ةلقتسملا  ةمكوحلا  تافلمب  ةفلكم  يلودلا  داحتالاب  ايلاح  لمع  قرف  دجوي 4  هنأ  ىلإ  اريشم  ةمكوحلا ، ماظن 
، تايقالخألاو ةهازنلاو  قيقدتلاب  ةقالع  اهل  ةلقتسم  ريياعمو  كولسلل  ةديدج  ةنودم  عضو  حارتقا  مت  يف 2012  لاقو  كولسلا .

باختناب ةقلعتملا  ةديدجلا  تارارقلاو  لاومألا  قافنإ  ةيفيكو  ريوطتلا  جماربلا  نع  وكرام  ثدحتو  ءاصقتسالا  ةنجل  ءاشنإ  متو 
لاق افيف " ـ" لا ةسائر  تاباختنال  ايسآو  ايقيرفا  يحشرم  ضرتعت  يتلا  تابوعصلا ، نأشبو  ةيباختنالا . تالمحلاو  ناجللا  ءاسؤر 

ىلع لصحي  نم  ددحي  نم  وه  طقف  تيوصتلا  نإو  ةيراق ، تاداحتا  ًامعاد لـ5  نوكي  نأ  بجي  ةسائرلل  حشرتلا  ديري  نم  نإ  وكرام 
". افيف ـ" لا ةسائر 
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هنأ ىلإ  ًاريشم  يرافابلا ، يدانلا  عم  هرمع  تاونس  لضفأ  شيعي  هنأ  يريبير  كنارف  يسنرفلا  يناملألا ، خينويم  نرياب  مجاهم  دكأ 
بعال لضفأ  بقل  ىلع  تيوصتلا  يف  ثدحيس  اذام  ملعي  هنأو ال  ماع 2013 ، يف  اهقيقحت  نكمملا  نم  يتلا  باقلألا  لك  ققح 

ضايرلا يبد  رمتؤم  ةيماتخلا ل ةسلجلا  يف  يريبير ، لاقو  بقللا . ىلع  لوصحلل  هلهؤي  ماعلا  اذه  هققح  ام  نأو  ملاعلا ، يف 
. قيرفلا هشيعي  يذلا  يلئاعلا  وجلاو  مدقلا  ةركب  نيبعاللا  عاتمتسا  لضفب  ةعئار  ةنس  ىضق  خينويم  نرياب  نإ  نماثلا ، يلودلا  ي 

نرياب لوصوب  ةريخألا ، مساوملا  يف  ًازيمم  ىوتسم  مدقت  ةماع  ةفصب  ةيناملألا  ةركلاو  ًايلاح ، ًايملاع  ىوقألا  دعي  نرياب   » فاضأو
، سكنياه بوي  قباسلا  نرياب  بردم  نيب  قرافلا  نع  يسنرفلا  مجاهملا  ثدحتو  ابوروأ .» لاطبأ  يرود  يئاهن  ىلإ  دنومترودو 
مسوم ميدقت  يف  حجن  دقو  بعلملا ، يف  ةريبك  ةعتمب  رعشأ  ينلعجو  بعللا  ةذل  يل  داعأ  سكنياه   » لاقو الويدراوغ ، بيب  يلاحلاو 

نم بيرق  هنإ  ذإ  هتدايق ، تحت  بعللاب  ديعس  انأف  الويدراوغ  امأ  ابوروأ ، لاطبأ  يرودو  سأكلاو  يرودلا  ىلع  لوصحلاب  عئار 
ةرتفلا يف  باقلألا  دصح  لصاون  نأ  ىنمتنو  ةيدنألل ، ملاعلا  سأكو  يبوروألا  ربوسلا  سأك  نيبقل  هعم  انققحو  نيبعاللا ،

يبرعلا بختنملا  رئازجلا   » لاقو ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأك  ىلإ  هلهأت  دعب  يرئازجلا  بختنملاب  يريبير  داشأو  ةلبقملا .»
بختنم دوجوب  ًادج  ةديعسو  ةيرئازج ، يتجوز  نإ  ذإ  لايدنوملا ، يف  هتكراشمب  ديعس  انأو  ملاعلا ، سأك  ىلإ  لهأت  يذلا  ديحولا 

نس 34 ىلإ  تلصو   » لاقو ابوروأ ، يف  هتاطحم  رخآ  وه  خينويم  نرياب  نأ  اسنرف  بختنم  بعال  دكأو  ملاعلا .» سأك  يف  اهدالب 
ةدحتملا تايالولا  يف  كلذ  دعب  بعلل  لقتنأ  دقو  ابوروأ ، يف  ةريخألا  يتطحم  وهو  نرياب ، يف  ةعئار  تاونس  عبس  تيضقو 

نيز كويدلا ،»  » بختنمل يخيراتلا  مجنلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  بقلل  حشرملا  بعاللا  فصوو  تارامإلا .» ةلود  وأ  ةيكريمألا ،
عضاوتم صخش  هنإ  ذإ  ملاعلا ، يف  ىوقألا  دئاقلا  ناك  ناديز   » لاقو هرظن ، ةهجو  نم  يلاثملاو  لضفألا  دئاقلاب  ناديز ، نيدلا 

يسنرفلا مجنلا  فشكو  ايناملأب .» يف 2006  ةزيمم  ملاع  سأك  مدقأ  ينلعجو  بختنملا ، عم  لوألا  يروهظ  يف  ًاريثك  يندعاسو 
ينعجش ذإ  مدقلا ، ةرك  ملاع  عم  يتريسم  ةيادب  يف  ًاريثك  ينمعد  يدلاو   » لاقو مدقلا ، ةرك  ملاع  ىلإ  ههاجتا  رس  هدلاو  نأ  نع 

لاقف ملاعلا 2014 ، سأك  يف  اسنرف  بختنم  ظوظحل  ةبسنلاب  امأ  ًايلاح .» هيلإ  تلصو  ام  يف  ًاسيئر  ًاببس  ناكو  رارمتسالا  ىلع 
ةيوق ةلوطب  مدقن  نأ  انيلعو  لوألا ، رودلا  نم  انجرخ  ايقيرفإ  بونجب  ةريخألا  ةخسنلا  يفو  ايناركوأ ، باسح  ىلع  ةبوعصب  انلهأت  »

«. ةيلاتلا تايرابملا  يف  ركفن  كلذ  دعبو  تاعومجملا ، رود  ًالوأ  ىطختنو  تابوعصلا  لك  مغر 
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نوقباسلا اهتقلامعو  اهتيدنأو  اهترك  موجن  ناك  ةيداليملا  ةنسلا  سأرو  سامسيركلا  ةرتف  يف  حاترت  ابوروأ  ةرك  تناك  امنيب 
ءاقتلا ةطقن  تاب  يذلا  نماثلا  يضايرلا  اهرمتؤم  يف  نوكراشي  يبدب  مالسلا  انيم  قدنفب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  نيدوجوم  نويلاحلاو 

روضحلا يف  نيددرتم  برعلا  نم  نوريثك  لازيام  امنيب  ةيملاعلا ، مدقلا  ةرك  ةعانص  يف  نيلماعلا  لكل  ةيساسأو  ةيروحم 
سولف فرصو  ةيمالعإ  ةجرهب  درجم  هنإ  لوقلاب  رمتؤملا  نع  يتاديرغت  ىلع  دري  نأ  ىلإ  ضعبلا  اعد  ام  وهو  ةفرعملا ، باستكاو 

هارأ ام  وهو  اندالب ،» يف  اوحوسيو  انئفدو  انسمشب  عاتمتسالل  انيلإ  نوتأيو  انيلع  نوبحسي  مهارت  : » يل لاق  رخآو  يضافلا »  » ىلع
تسيل مهتلاير  و« ايندلا » يف  ةعقب  ةيأ  يف  مهب  بحرم  مهو  نوكلا  يف  ىنغألاو  ىلغألا  مه  موجنلا  ءالؤه  نأل  انيلع  انل ال  ةزيم 
اولقني نأ  لباقم  يف  ةنسلا  نم  ةرتفلا  هذه  يف  فيطللا  سقطلاب  اوعتمتسيو  اوتأي  نأ  سأب  الو   » ةيناجم ةحايس  ىلع  ةطاش »
فرعأ انأف  ةنامأللو  رمتؤملا ، يف  كراشي  مجن  يأل  ًادحاو  ًامهرد  وأ  ًاسلف  عفدت  يبد ال  نأب  ًاملع  مهبراجتو  مهتاربخ  ةراصع  انيلإ 
ليزاربلاو ايسور  تمزه  يتلا  يبد  نع  ًاعفادُم  يسفن  بصنأ  نل  يننأ  ديكألاو  روضحلا ... بلطت  نم  يه  ًادج  ةريبكو  ةريبك  ءامسأ 
، نابايلاو نيصلاو  اسنرفو  اكريمأ  تاراطم  لبق  ًايملاع  يناثلا  اهراطم  تاب  يتلاو  وبسكإ 2020  ىلع  قابسلا  يف  ايكرتو 

يف نيتعمتجُم  سيلجنآ  سولو  كرويوين  راوز  ددع  لوم  يبد  وه  اهيف  دحاو  ىنبم  راوز  ددع  قاف  يتلا  يبد  ًابيرق ... لوألا  حبصيسو 
مل مهنكلو  ماوعأ ، ةينامث  لبق  فارتحالل  رمتؤمب  تأدب  اهريغ  تبعتأ  يتلا  يبد » «ـ لا هذه  طقف . ًانويلم  هراوز 57  غلب  ذإ  دحاو ، ماع 

نمو اهنم  تملعت  تاسلج  سأرتأ  نأب  تفرشتو  ينامثلا  خسنلا  يف  تكراش  ًايصخش  انأو  ةوقب ، اولخد  لب  ًادبأ .. ًاراغص  اوأدبي 
ليسور وردناس  ةنولشرب  سيئر  ةسلجب  ًارورم  نييقوقحلاو  تايميداكألا  ىلع  نيفرشملاو  نيبعاللا  ءالكو  نم  ًاءدب  ريثكلا  اهفارطأ 

اهتسأرت يتلا  ةسلجلاب  ءاهتناو  لاديبآو  واكلاف  ىلإ  ورييب  لدو  ودلانور  ونايتسيرك  ةسلج  ىلإ  ولليباك ، ويباف  كاذنآ  ارتلكنإ  بردمو 
فيكو لأسن ؟ اذام  انفرع  ول  ةيملاعلا -  تاربخلا  باحصأ  نم  ملعتن  ةرم  لك  يفو  زيدنانريه ، يفاشتو  يريبير  تعمجو  سمأ 

يلاحلا نرياب  بردم  الويدراوغ  بيب  مه  دحاو  ناكم  يف  مهارن  ام  ًاردان  ةقلامع  ةثالث  اندهاش  لوألا  مويلا  ةسلج  يفف  ديفتسن - ؟
يتنوك وينوطنأو  يلاحلا ، ايسورو  قباسلا  ارتلكنإو  ديردم  لايرو  امورو  سوتنفويو  ناليم  بردم  وليباك  ويبافو  قباسلا ، ةنولشربو 

، روصلا طاقتلال  همظعم  ءاج  ًالوجخ  ًايبرع  ًاروضح  تدهاش  ةداعلاكو  فسأللو  نيقباسلا ، ايلاطيإ  موجن  دحأو  سوتنفوي  بردم 
ذاتسألا دهاشأ  تنك  اميف  جلدملا ، ظفاح  روتكدلا  لثم  رارمتساب  اهارأ  ةيديلقت  هوجو  مهنمو  ةدئافلاو  عامتسالل  ضعبلا  ءاج  امنيب 
نم قباسلا  قارعلاو  ندرألا  بردم  دمح  ناندع  نتباكلا  ناك  امنيب  ةقباسلا ، تارمتؤملا  لك  يف  رصيونلا  دمحمو  ديع  دمحأ 

باغو همسا ، ريغ  فارتحالا  نم  فرعت  يتلا ال  ةيبرعلا  ةيدنألا  ءاسؤر  باغ  اميف  حلاص ، لامج  روتكدلا  بناج  ىلإ  ةديدجلا  هوجولا 
رابسملا اوعرتخا  مهنأكو  انيلع  نورهظي  نيذلا  نورظنملا  باغو  نيبعاللا ، ءالكوو  رامثتسالاب ، نوركفي  نيذلا  ةركلا  ءاردم 

روضحلا ىلع  نوربكتي  مهنأ  ىكنألاو  مهعوب ، نم  مهعوك  نوفرعي  عقاولا ال  يف  مهو  خيرملا  ىلإ  ناسنإلا  لصوي  يذلا  يئاضفلا 
؟ ةوسقلا يف  ةياغ  اهضعب  ناك  يتلا  هسورد  نم  ظعتن  لهف  نينثإلا ، مويلا  انعدوي   2013 يضايرلا ...» ملعلل  نومتاخ   » مهنأ ةجحب 

. نآلا ىتح  هيلع  ةباجإ  ةيأ  دجأ  ملو  ماع ، لك  ةياهن  عم  هرركأ  لاؤس  درجم 
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زكرم ىلإ  يبد  تلوحت  ةیبوروألا ، صوصخلا  هجو  ىلعو  ملاعلا ، لوح  ةيدنألل  ةيوتشلا  تالاقتنالا  باب  حتف  ىلع  ةدودعم  مايأ  لبق 
تالاقتنالا تاقفص  خبُطت  ثیح  تارالودلا ، نیيالم  اھتمیق  غلبت  يتلا  ةددعتملاو  ةيودملا  تاقفصلاب  ةءولمملا  قوسلا  هذھ  طیطختل 
ملاعلا ىوتسم  ىلع  نیبعاللا  لامعأ  ءالكو  زربأ  هیف  يقتلي  يذلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تایلاعف  ءانثأ  ةئداھ  ٍران  ىلع  ةیبوروألا 

. ةبعللا ریھاشمل  ةئجافملا  تالوحتلا  ضعب  يف  ةیفخلا  يدايألا  باحصأ  مھو  سیلاوكلا ، ءارو  رودي  امیف  ًایسیئر  ًارود  نوبعلي  نيذلا 
هيزوجو ودلانور  ونایتسيرك  هینطاوم  لامعأ  لیكو  زيدنیم  يجروج  يلاغتربلا  يثالثلا : يبدب  نودوجوملا  لامعألا  ءالكو  مدقتيو 
دجاوتي امك  واكلاف ، مجاھملا  مضل  لصاوتملا  وینيروم  ببس  امبر  سكعي  امب  واكلاف ، لیمادار  يبمولوكلل  ةفاضإلاب  وینيروم ،

لغشي يذلا  ينیكنارب  ينافویج  يلاطيإلاو  نیبعاللا ، لامعأ  ءالكول  ةیبوروألا  ةیعمجلل  سسؤملا  سیئرلا  نیسناي  بور  يدنلوھلا 
ءالكو فشكو  نیبعاللا . لامعأ  ءالكول  ةیبوروألا  ةیعمجلا  سیئر  بئانو  ةیلاطيإلا  نیبعاللا  لامعأ  ءالكو  ةیعمج  سیئر  بصنم 
تالاقتنالا ةرتف  لبق  ًاضيأ  يتأي  هنأ  ًاصوصخ  مھنیب ، يونس  ءاقلل  ةزیمم  ةصرف  دعي  يونسلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  نع  لامعألا 

باب حتف  لبق  رومألا  بیترتو  ىرخأ  ةیحان  نم  ةيدنألاو  ةیحان  نم  مھنیب  امیف  رومألا  نم  ديدعلا  قیسنت  يف  مھاسي  امم  ةيوتشلا 
فلتخم نم  نیبردملاو  نیبعالل  ًادصقم  تتاب  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  نأ  ىلع  ءالكولا  عمجأ  امك  لبقملا . رياني  تالاقتنالا 
موجنلا ءالؤھ  رسأ  بسانت  يتلا  ةایحلا  ةعیبط  بناج  ىلإ  اھیف ، ةكراشملا  ةيدنألاو  يرودلا  ةقباسم  ريوطتل  ًارظن  ملاعلا ، ءاحنأ 

ةعباتم ىلع  ًايونس  صرحي  هنأ  ًاصوصخ  ًاددجم  يبد  يف  دوجولاب  هتداعس  نع  نیسناي  بور  ربعو  ًاینھم . رارقتسالا  نع  نیثحابلا 
امب دحاو ، فقس  تحت  ملاعلا  لوح  رارقلا  باحصأ  فلتخم  عمج  يف  رمتؤملا  اذھ  مھاسي  : » لاقو يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم 

ةحاسم رفوي  هنوك  بناج  ىلإ  ةبعللاب ، ةقلعتملا  رومألا  فلتخم  لوح  ثحابتلاو  اياضقلا ، رخآ  ةشقانمل  ةیبھذ  ةصرف  لكشي 
ةریسم يف  ًاجرعم  لكشت  اھنأ  الإ  ًایبسن ، ةدودعم  تارییغت  دھشت  اھنأ  مغر  يتلا  ةلبقملا ، ةيوتشلا  تالاقتنالا  قوس  ثحبل  ةعساو 

ةلأسمل ًایعو  رثكأ  اھتارادإ  تتابو  ةیضاملا ، تاونسلا  لالخ  ًاریثك  ةیتارامإلا  ةيدنألا  تروطت  : » فاضأو مسوملا .» ةیقبل  قرفلا 
اذإ اھیلإ  لاقتنالا  بلط  ىلع  مھلثمأ  نيذلا  نیبردملاو  نیبعاللا  نم  ديدعلا  عجش  ام  وھو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  قيرفلا  ءانب  ةیمھأ 

تالاقتنالا ةرتف  لالخ  يتارامإلا  يرودلل  هقيرط  يف  يئالكو  نم  زراب  مجاھم  كانھ  ةقیقحلا  يفو  بسانملا ، ضرعلا  ءاج  ام 
نم  www.alittihad.ae/print.php?id=120601&y=2013 2/2 12/30/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةيوتشلا ::.»

ءاوس مھل  ةلضفملا  تاھجولا  نم  تارامإلا  نوربتعي  نیبردملاو  نیبعاللا  نأ  يلاغتربلا  لامعألا  لیكو  زيدنیم  يجروج  دكأ  هیناج ،
يكوك ينابسإلاو  يلھألا  بعال  انایف  وجوھ  هنطاوم  ًایلاح  لثمي  هنأ  ًاصوصخ  ةیقارلا ، ةشیعملا  وأ  يسفانتلا  دیعصلا  ىلع 

لاقو امسيراوك . ودراكير  يلاغتربلا  لثم  نیبعاللا  نم  ًاددع  لثمي  كلذكو  ًاقباس ، يلھألاو  ًایلاح  نیعلا  يدان  بردم  سيرولف 
رمتؤم نأ  امك  نیبردملاو ، نیبعاللا  نیب  ًاعساو  ًاجاور  ىقلت  يتارامإلا  يرودلا  ةقباسم  تتاب  ةیضاملا ، تاونسلا  رم  ىلع  : » زيدنیم

نم ةبخنلا  هذھ  ةفاضتسا  لالخ  نم  ًاصوصخ  قبس  امع  ربكأ  لكشب  اھیلع  ءوضلا  طیلست  يف  مھاس  يلودلا  يضايرلا  يبد 
زيدنیم ةریسم  دعتو  ًاددجم .» ةكراشملل  ودلانور  ونایتسيرك  ةدوع  يفكتو  ملاعلا ، لوح  اھنع  ًادیج  ًاعابطنا  اولقن  نيذلا  موجنلا 

يد  » يناغألل ًاقسنم  لمع  مث  ويدیفلا ، ةطرشأ  ریجأتل  لحم  ةرادإب  ةیلمعلا  هتایح  أدب  هنأ  ًاصوصخ  لایخلا ، نم  ًابرض  ةینھملا 
لاقتنالا ىلع  هدعاسو  ونون  يلاغتربلا  سراحلا  ماع 1996  ىقتلا  ثیح  ةیلاغتربلا ، اھنیماك  ةنيدمب  ًایلیل  ًايدان  حتتفي  نأ  لبق  يج ،»

ريدم لمعلل  هجوت  امدعب  لماكلاب  هتایح  ریغ  يذلا  رمألا  ينابسإلا ، اینوركال  وفیتروبيد  ىلإ  يلاغتربلا  شيرامیج  ايروتیف  قيرف  نم 
يلاطيإلا راشأو  ملاعلا . ىوتسم  ىلع  ةبعللا  سیلاوك  فلخ  رودي  ام  ىلع  نيرطیسملا  زربأ  دحأ  ًایلاح  دعيو  مدقلا ، ةركب  لامعأ 

رمتؤملا لالخ  نم  ًاصوصخ  دوھجلا ، دیحوتل  ةمزاللا  ةعفدلا  حنم  يف  مھاستو  ةعئار ، يبد  يف  ءاوجألا  نأ  ىلإ  ينیكنارب  ينافویج 
فشكو نیبعال . لامعأ  ءالكوو  نیبردمو  نیبعال  نم  ةفاك  ةبعللا  رصانع  مھت  يتلا  اياضقلا  نم  ديدعلل  ًاحرط  مدقي  يذلا  يونسلا 
ًاصوصخ ام  ًاعون  ةدودحم  نوكت  دق  يتلا  ةزرابلا  تاقفصلا  نم  ًاددع  دھشیس  ةیبوروألا  ةيوتشلا  تالاقتنالا  قوس  نأ  نع  ينیكنارب 

تاليدعت ءارجإ  ينعت  دق  ةیبوروألا  تايرودلا  نم  ددع  يف  ةسفانملا  ةوق  نأ  الإ  ةیفیصلا ، ةرتفلا  ىتح  راظتنالا  لضفت  ةيدنألا  نأ 
نع ثحبي  يذلا  يزیلجنإلا  يسلیشت  لاثملا : لیبس  ىلع  قرفلا  هذھ  نمو  نآلا ، تاوف  لبق  رومألا  ليدعتو  تادجتسملا  ةبكاومل 

لمعيو يلاطيإلا . يرودلا  ةحئال  ىلع  ةرخأتم  زكارم  ىلإ  عجارت  يذلا  يلاطيإلا  نالیموأ  يفيدھتلا  مقعلا  ةلكشم  لحي  مجاھم 
يور ليونام  يلاغتربلا  لثم : نییملاعلا ، موجنلا  نم  ديدعلا  اھلالخ  لثم  ًاماع ، نم 20  رثكأل  نیبعالل  لامعأ  لیكو  ينیكنارب 

يدنلوھلا بناج  ىلإ  ناباب ، رییب  نایج  يسنرفلا  ليزاربلا ، نم  اكيراكو  ودلانرو  ويرامورو  اتاكان ، يشتودیھ  ينابایلا  اتسوك ،
. ةفلتخم قرف  عم 3  تارم  ابوروأ 4  لاطبا  يرود  بقلب  جوت  يذلا  دیحولا  بعاللا  فرودیس ، سنرالك 
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هنإ مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ميكحتلاب  ضوهنلا  نع  لوؤسملا  قباسلا  يلودلا  مكحلا  انيلوك  يجيولرييب  يلاطيإلا  لاق 
فشكو انترك . ىلع  نيفرشملا  ةمذ  ىلع  هبراجتو  هتاربخ  لك  عضوو  تارامإلا  يف  ميكحتلا  عاطق  ريوطت  يف  ةمهاسملل  دعتسم 

تارود ربع  وأ  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ايونس  هروضحب  متي  دق  يبرعلا  جيلخلا  يرود  ماكحل  همعد  نأ  انيلوك 
تررس دقل  الئاق : رمتؤملا  يف  ةكراشملاب  هتداعس  غلاب  نع  لزتعملا  ميكحتلا  ةروطسأ  ربعو  ةصصختم . لمع  شروو  ةينيوكت 

موجن نيب  رضاحأو  يبد  يف  مويلا  رضحأ  نأ  اريبك  افرش  هربتعأ  ةقيقح  يملاعلا . ثدحلا  اذه  يف  ةكراشملل  يتوعدل  اريثك 
نمزلا موجنو  يفاشتو  يريبيرو  ودلانور  لثم  مدقلا  ةرك  مالعأو  ريطاسأ  نم  اهريغو  ةيبوروألا  تايرودلا  يف  نوطشني  نييملاع 
ماكحلا ناملرب  يف  كراشيس  هنأ  انيلوك  فشكو  ماكحلا  ناملرب  يف  انيلوك  الويدراوغو . شار  نايأ  يزيلجنالا  مجنلا  لثم  ليمجلا 

ناكو افيفلا . يف  ماكحلا  ةنجل  سيئر  اكاسوب  بناج  ىلإ  يبد  يف  داحتالا  رقمب  مويلا  ءاسم  دقعي  يذلاو  ةركلا  داحتاب  يعوبسألا 
نع لوألا  ثدحت  ثيح  سمأ ، متتخا  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  يف  اكراش  انيلوكو  اكاسوب  يئانثلا 

" ةمقلا ىلإ  لوصولا   " ناونع تلمح  يتلا  حاتتفالا  ةسلج  يف  انيلوك  كراش  نيح  يف  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت 
داحتا ماكح  افيفلاب  ماكحلا  ةرادإ  ريدم  اكاسوب  وميسام  اهيف  رضاحي  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  هذه  نوكتسو  ةسلجلل . ريدمو  ثدحتمك 

سأك ةلوطب  تايرابم  ماكح  ىلع  فارشإلا  يف  هتكراشم  شماه  ىلع  يضاملا  ربمفون  يف  ىلوألا  دعب  يلاحلا ، ماعلا  لالخ  ةركلا 
اهبسكت نأ  نكمي  يتلا  ةدافتسالا  ىدم  نعو  ةريبك  ةدافإ  يضاملا . ربمفون  يف  تارامإلا  اهتفاضتسا  يتلا  ًاماع  تحت 17  ملاعلا 

يدج مزع  نع  فشكتو  ادج  ةعئار  اهتاذ  دح  يف  ةركفلا  نأ  انيلوك  دكأ  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  ةيتارامإلا  ةيدنألا 
براجتو ةيملعلا  تايطعملا  ىلع  دمتعي  حيحص  لكشب  فارتحالا  لوصأ  قيبطتو  مدقلا  ةرك  ىوتسم  ريوطتل  تارامإلا  يبد و  نم 
مدقلا ةرك  يفف  لبقتسملا . يف  ركفن  نأ  ادج  مهملا  نم  انيلوك :  فاضأ  لبقتسملل و  طيطختلا  ةيبوروالا . ةركلا  تارب  ــــ خو

عضن نأ  بجي  ةلبقملا  دوقعلا  تازاجناف  الاطبأ . عنصت  نلو  تالوطبلاب  جوتت  نلو  ةديج  جئاتن  ققحتت  نل  لبقتسمل  ططخت  امدنع ال 
ىهتنا نمز  اذه  ةيطابتعا ، ةقيرطب  هريسن  الاجم  دعت  مل  مدقلا  ةرك  يضايرلا . يبد  رمتؤم  هيلإ  فدهي  ام  اذهو  نآلا  اهسسأ  اهل 
يف سماخلا  مكحلا  ةركف  قيبطت  يف  هيأر  نعو  ةفدصلل . لاجمالو  ةقيقدلا  تاباسحلا  ىلع  ةمئاق  مدقلا  ةرك  مويلا  دوقع ، ذنم 

لمعلا مت  دقل  حضوأو :  اهتيلامجب . رضي  امم  رثكأ  اهمدخيو  مدقلا  ةركل  اقح  ديفم  عورشم  هنأ  انيلوك  دكأ  مدقلا  ةرك  تايرابم 
سماخلا مكحلا  دعاس  ثيح  اهلكأ  تتأو  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالاو  افيفلا  تالوطب  يف  ماوعأ  ذنم 4  سماخلا  مكحلا  ةركفب 

اهقيبطت وجرأو  سماخلا  مكحلا  ةركف  يرصانم  نم  يسفن  ربتعأ  ايصخش  عباتو :  ناديملا . ىلع  يسيئرلا  مكحلا  ءاطخأ  ليلقت  يف 
ديعب يرشب  لح  سماخلا  مكحلاو  لولحلا  داجيإ  انيلع  ةيدنألا  نم  ىواكشو  ءاطخأ  كانه  املاطف  ملاعلا . يف  تايرودلا  فلتخم  يف 

نأ هلمأ  نع  ربعف  ليزاربلا  لايدنوم  يف  ميكحتلا  نع  انيلوك  ثدحتو  لايدنوملا  ماكح  ةبعللا . ةيلامج  سمي  الو  ايجولونكتلا  نع 
ةركل يبوروالا  داحتالل  نيعباتلا  ماكحلا  نأ  ىلإ  قايسلا  اذه  يف  راشأو  تايرابملا . جئاتن  يف  ةرثؤملا  ءاطخألا  نم  تايرابملا  ولخت 

ميكحتلا عاطق  نع  ًالوؤسم  هتفصب  اهنع  حاصفالا  ضفري  هنكل  ةزهاج  ةمئاقلا  نأو  لايدنوملل 2014  دادعتسالا  متأ  ىلع  مدقلا 
: جلدملا افيف .) مدقلا (  ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ماكحلا  ةنجل  سيئر  اكاسوب  وميسام  فئاظو  يف  لخدتلا  دوي  الو  افوي )  يف (

ةسلجلا يف  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح  دافأ  ةياعرلا  نم  يويسآلاداحتالا  تادئاع  رالود  رايلم 
لصتس ةياعرلا  تاقفص  نم  يراقلا  داحتالا  تادئاع  نأب  ملاعلا ، يف  مدقلا  ةرك  نيكمت  لوح  فارتحالل  يبد  رمتؤمب  ةيحاتتفالا 

يذلا ريبكلا  روطتلاو  ذنم 2009 ، يويسآلا "  " اهانبت يتلا  ةديدجلا ، لمعلا  ةيلآ  لضفب  كلذو  ، 2020 نيب 2013 ــ  رالود  رايلم  ىلإ 
مضت يتلا  ةيويسآلا  ةراقلا  يف  مدقلا  ةرك  روطت  نع  جلدملا  ثدحتو  ايسآ . ممأ  سأك  وأ  لاطبألا  يرود  ءاوس  هتقباسم  هتدهش 
نابايلا ميظنت  لبق  هنأ  ىلإ  جلدملا  راشاو  اهب . ةريبك  ةيمهأب  ىظحت  ةبعللا  لعج  ام  ملاعلا ، يف  ناكسلا  ددع  نم  نم 50 % رثكأ 

مدقلا ةركل  نابايلا  قيرف  زوف  دعب  رومألا  تروطتو  ةيملاعلا  ةحاسلا  ىلع  ةدوجوم  ايسآ  نكت  مل  يف 2002  ملاعلا  سأكل  ايروكو 
نيئشانلاو بابشلل  ملاعلا  سأك  لثم  يلودلا ، داحتالا  تايلاعف  نم  ددعل  تارامإلا  ةفاضتساو  يف 2011 ، ملاعلا  سأكب  تاديسلل 
ةراقلل ريبكلا  رودلا  دكؤيل  وبسكا 2020 ، ةفاضتساب  يبدو  ملاعلا 2022 ، سأك  ةفاضتساب  رطق  زوف  ءاجو  ةيدنألا ، لايدنومو 

ةيبوروألا ةيدنالا  نم  ددعو  يويسآلا  داحتالا  تاقباسمل  تارامإلا  ناريط  ةكرش  ةياعرب  جلدملا  داشأو  ملاعلا . يف  ءارفصلا 
دكأو ملاعلا . داحنأ  عيمج  يف  لب  طقف  ةراقلا  لخاد  سيل  مدقلا  ةرك  معد  يف  ةيويسآلا  تاكرشلا  رود  زربي  اذه  نأو  ةقيرعلا 
تاكرشلاو ريهامجلا  باطقتساو  ةقباسملاب  ءاقترالل  ابوروأ  لاطبأ  يرودل  اهسفن  ريياعملا  دامتعا  لواح  يراقلا  داحتالا  نأ  جلدملا 

ثحبت ةقيرعلا  ةيبوروألا  ةيدنألا  تحبصأ  لاقو : ةفلتخم ، تالاجم  يف  ابوروأو  ايسآ  يداحتا  نيب  ريبكلا  نواعتلاب  اديشم  ةيعارلا ،
ةماقإو ةراقلا  لود  ةرايز  ىلع  ناليم  ةيعمجو  رتنإلاو  ديردم  لايرو  ةنولشرب  لثم  ةقيرع  ةيدنأ  صرحت  ايسآ ، يف  ريهامجلا  نع 

ةمأوتو تايرابم  دجوت  امك  تاربخلا ، لدابتل  ابوروأ  يف  تارمتؤملا  نم  ديدعلا  يويسآلا "  " ءاضعأ رضحي  فاضأو : ةيدو . تايرابم 
ةركل يلودلا  داحتالاب  ماكحلا  ةنجل  سيئر  اكاسوب  وميسام  لاق  عوبسأ  لبق  ةارابملل  زيهجتلاب  بلاطم  مكحلا  اكاسوب : ةيدنألا . نيب 
هنأل ةعاس ، وأ 48  لبق 24  سيلو  عوبسأ  لبق  ةارابملل  دادعإلاو  اهعم  ماجسنالاو  تافاقثلا  لك  مهفب  بلاطم  مكحلا  نإ  مدقلا ،

، ةيدنألا يف  رامثتسالا  متي  املثم  ميكحتلا  عاطق  يف  رامثتسالا  ىلإ  اكاسوب  اعدو  بسانملا . رارقلا  ذاختال  ةليلق  ناوث  ىلإ  جاتحي 
هرمع نم  نيرشعلا  يف  بعال  دمتعي  امنيب  ةركلا ، عم  لماعتلا  يف  هئاكذ  ىلع  دمتعي  اماع  بعاللا 30  زواجتي  امدنع  فاضأو :

ريرمتلا بجي  نملو  ثدحيس  ام  عقوتي  لب  ةركلا  عقوم  ىلع  طقف  زكري  الو  ناوث  يف  تارارقلا  ذاختاو  ةعرسب  ضكرلا  ىلع 
مكحلاو يداعلا  مكحلا  نيب  قرفلا  اذهو  يفاضإ  ّسحب  عتمتيو  ثدحيس  ام  عقوت  اضيأ  مكحلا  ىلع  بجي  بعاللا  عقوتي  املثمو 

ةءارق ىلع  ةردقلاو  عقوتلا  نسحو  تايحضتلا  ضعبب  مايقلاو  ةديجلا ، ةقايللاو  سحلاب  مكحلا  عتمتي  نأ  ىلع  اكاسوب  ددشو  ديجلا .
انطفتم نوكي  نأ  بجي  مكحلا  عباتو : مدقلا . ةرك  ةسراممل  امئالم  نوكي  نأ  بجي  هماعط  ىتحو  ةيكيتكتلاو ، ةينفلا  بناوجلا 

عايض نع  فلتخي  ةرح  ةبرض  عايض  نأ  كردي  نأو  ديجلا ، عقوتلا  لجأ  نم  ةركلا  لاقتنا  ةيفيكو  هبولسأو  بعللا  ةقيرط  فرعيو 
تاداحتالا يف  ثدحي  امل  ًاعباتم  نوكي  نأ  هيلعو  بسانملا ، تقولا  يفو  بولطملا  ناكملا  يف  دجاوتلاب  هيلعو  ءازج  ةبرض 

مرتحيو مدقلا  ةرك  مرتحي  نأ  هيلع  مكحلا  متخو : مدقلا . ةرك  مرتحيو  ديج  لكشب  بردتلاو  هسفن  ريوطتو  ءاقترالا  ىلع  صرحيو 
انيلوك ضفر  ضفر  هتارارق . مارتحاب  كلذك  مهيلع  ءاطخألا  نوضفريو  مدقلا  ةرك  يف  لاومألا  نورمثتسي  نمو  هتارارق  عيمجلا 

يف ناسرفلاو  يلاقتربلا  ةارابم  بقع  برضلاب  خيشلا  دمح  مكحلا  ىلع  دمحأ  هللا  دبع  نامجع  يرادإ  ءادتعا  ةثداح  ىلع  قيلعتلا 
. هتيلوؤسم لمحت  هيلع  فرصتلا  اذه  لثمب  يتأي  نم  لوقلاب  ىفتكا  يبرعلا و  جيلخلا  يرود  نم  ةلحرملا 12 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

بعال دحألا  سمأ  هتايلاعف  لضفأ : »  وه  يسيم  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت  نود  هترتخال «.  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف 

يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
 « ودلانور نأ  راكنإ  نكمي  ال  افيف »  لبقملا « . رياني  يف 13  خيرويز  يف  مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 

وهف ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  يفاشت  عباتو  : 
يتيوصت نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، ناكم  يأ  يف  دجاوتت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال 
هينعي امع  ناونع  تلمح  يتلا  رود »  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور  وه «.  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوألا 

يف تنك  ذنم  اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  دان  نم  لاقف  ةنولشرب  رثكأ : »  هنإ  دئاقلا  هل «، 
. ةيضايرلاو ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس 
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لينويل ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ًايلاح ، ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم 

ماعل 2013 ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم  : » يفاشت
ةزئاج ىلع  ابورواو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم  يسيم  سفانتيو  ددرت .» نود  هترتخال 

يف 13 خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا 
وه يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي  ال  : » يفاشت عباتو  لبقملا . رياني 

اذا كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ، ةركلاب  قحالاو  يرظنب  لوالا 
ةسلجلا يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم 

ةرتفلو يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلا . ةبسنلاب  دان  نم  رثكا  هنا   » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،» رود   » ناونع تلمح  يتلا 
ةيعامتجالاو ةيناسنالا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك  ذنم  اماع  ىلا 22  لصت 

ىتح اريبك  ارثا  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب   » اظوظحم هسفن  يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .»
«. ينابسالا بختنملا  جئاتن  يف 
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يتلا ةديدعلا  تاماهتالا  دعب  ًارخؤم  مدقلا  ةرك  بعل  كرتب  ركف  هنأ  ينطولا  بختنملاو  ةدحولا  يدان  بعال  يلامكلا  نادمح  فشك 
اهرسخ ةيملاع  ءاوجأ  شيعل  ةزيمم  ةصرف  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نأ  دكأ  اميف  بعلملا ، جراخو  لخاد  هل  تهجو 

يف لاقو : سمأ ، رمتؤملا  تايلاعف  يلامكلا  نادمح  روضح  لالخ  كلذ  ءاج  ثدحلا . اذه  تايلاعف  اورضحي  مل  نيذلا  نوبعاللا 
، يوق يتارامإلا  مالعإلا  بعلملا ، جراخو  لخاد  تاماهتا  نم  هل  تضرعت  امل  مدقلا  ةرك  ةبعل  كرتب  ًارخؤم  تركف  ةقيقحلا 

دحأ الو  تاءاسإو  تاداقتنال  تضرعت  دقف  هفيك ،»  » ىلع رومألا  رسفيو  ءيش  يأ  لوقي  صخش  يأ  عم  لعافتي  يضايرلا  عراشلاو 
نادمح  » امبر ةريخألا  ةيضقلا  يف  نكل  يفقوم ، رهظأ  نأ  ناكم  ىلإ  تبهذ  املك  ّيلع  بجي  ال  ييأر ، ذخأي  وأ  ينم  عمسي 

. أطخأ عيمجلاو  تأطخأ  ةدحولا  يدانب  بعالك  انأو  ًاحيرص ، نوكي  نأ  بجي  هفقاوم  رربي  ناسنإلا ال  ةياهنلا  يف  أطخأ ، يلامكلا »
بعال يلاجيت  ةقرسلاب ،؟ موقت  له  قرسا  كل  تلق  اذإ  : » لاق يبد ، ىمرمب  ليجستلل  يلاجيت  فرتحملا  هيجوتب  هماهتا  ىلع  ًادرو 

نكمي فقوملا ، اذه  لثم  يف  لعفي  نأ  هيلع  اذام  فرعي  نأ  بجي  بعال  لكو  وأ ال ، لجس  هل  لوقأ  نأ  بجي  الو  ريبكو  فرتحم 
ةقلغم ةلاصب  بعلن  نحنو ال  بعالل ، رشؤي  بعلملا  يف  نمم  ديدعلا  ناكو  بعلملاب ، اوملكت  نوريثكلا  كانه  ْنكل  هل ، تلق  يننأ 

سراحلل ةركلا  كرت  رسيألا  ريهظلا  يل ، قفص  يبد  بعال  ملسي  يمار  يبد ، قيرفل  ةركلا  تدعأ  امدنع  انأو  ريبك ، بعلمب  بعلن 
امع يبد  يبعال  لكل  فسأتم  انأ  لصح ، يذلا  ببس  يننأب  ةريثك  تاداقتنا  يل  تهجو  ةقيقحلا  يف  ةركلا ، فطخو  يلاجيت  مدقتو 
يننإ لوقأس  ئطخم ، يننإ  لوقأ  نأ  اودارأ  اذإ  ماتخلا  يفو  قيرفلا ، نع  نولوؤسملا  اهنع  ملكتي  ةينفو  ةيرادإ  رومأ  كانهو  لصح ،

نيبعاللا نم  ديزملا  رضحي  نأ  ىنمتأ  تنك  فاضأ « : بولطملا ، ىوتسملاب  رمتؤملا  ةيدنألا  يبعال  روضح  مدع  لوحو  ئطخم .»
نم ملعتن  نأ  عيطتسن  تازاجنإ  اوققح  نوكراشملاو  تروطت ، مدقلا  ةرك  ةبعلو  بعاللا  لبقتسم  اذه  هنم ، ةدافتسالل  رمتؤملا 

لخاد لماعتلا  ةيفيك  لوح  ةربخلا  هيدل  يملاعلا  بعاللاو  فارتحالا ، رصع  قيرط  ةيادب  يف  انلز  ام  اننأ  ًاصوصخ  مهتاربخ ،
سيلو لازتعالا ، عم  يهتنتسو  ةرتف  مدقلا  ةرك  بعل  ةلحرم  نأل  نآلا ؛ نم  أدبي  نأ  بجي  هلبقتسمب  ركفي  يذلا  بعاللا  هجراخو ..

، ملاعلا يف  نيبعاللا  لضفأ  نم  ودلانور  وناتيسيرك  ًالئاق « : عباتو  رمتؤملا .» يف  نيكراشملا  نم  ديفتستو  رضحت  نأ  بيعلا  نم 
يبد سلجم  ركشنو  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  يف  زربألا  سفانملا  يريبيرو  ةيملاعلا  ةركلا  ريطاسأ  نم  يفاشتو 

عيمجلا ىلع  بجيو  نيزيمملا ، موجنلا  ءالؤه  براجت  ىلع  عالطالاو  مهتلباقمل  نينطاوملا  نيبعالل  ةصرفلا  حنم  ىلع  يضايرلا 
لكل مهمولأ  بعالك ال  انأو  اورضحي ، مل  اذامل  نييتارامإلا  نيبعاللا  نيأ  نولأسي  دق  موجنلا  ءالؤهو  تارمتؤملا ، هذه  رضحي  نأ 

بعال لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  لينل  يريبير  حشرأ  : » فاضأو ةيملاع .» انه  ءاوجألاف  رسخ  رضحي  مل  نم  نكل  هفورظ ، بعال 
«. ينابسإلا ةنولشرب  عجشأ  ينوك  ةحارصب  يفاشت  كلذ  دعبو  ملاعلا ، يف 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا  ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
يفاشت لاقو  ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم 
نود ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  يسيم  ، " سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 

ودلانور عم  يسيم  سفانتيو  ددرت ." نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ،
يف ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو 

نكمي ال   " يفاشت عباتو  لبقملا . رياني )  ) يناثلا نوناك  يف 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا 
ةركلاب قحألاو  لوألا  وه  يسيم  يرظن ، ةهجو  نم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ 

نوكيس تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، بعال  يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ،
رود  " ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور ." وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت 

ذنم اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ ، ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ   " لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،"
هسفن يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو ." ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  ماوعألا  هذه  لاوطو  ، 11 لا ـ نس  يف  تنك 
". ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  اريبك  ارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب   " اظوظحم
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  مدقلا ، ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره ، يفاشت  دع 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ايلاح ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

بعال لضفأ  وه  يسيم  (: » دحألا  ) سمأ هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف 

يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
: يفاشت عباتو  لبقملا . يناثلا ) نوناك   ) رياني يف 13  خيرويز  يف  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 

ةركلاب قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ  راكنإ  نكمي  «ال 
نوكيسف تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال  وهف  ةيبهذلا ،

رود  » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير ، مث  نمو  يسيمل  لوألا  يتيوصت 
ذنم اماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ  : » لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،»

هسفن يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ـ11 ، لا نس  يف  تنك 
نم ينابسإلا .» بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تبعل  امدعب   » اظوظحم
ملو ابوروأ  يف  ةريخألا  هتطحم  نوكيس  ريخألا  نأ  ابوروأو ، ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  دكأ  هتهج ،

هتكراشم شماه  ىلع  يريبير  لاقو  مدقلا . ةرك  هلازتعا  لبق  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعللا  ةركف  دعبتسي 
هعم يدقع  رمتسي  يذلا  خينويم  نرياب  يف  يدوجو  نم  تاونس  عبس  دعب  هنأ  دقتعأ  : » يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

لخاد رخآ  دان  يأل  بعلا  نلو  ابوروأ  يف  ريخألا  يقيرف  نرياب  نوكيس  يرمع ، نم  نيثالثلا  ةعبارلا  يف  نوكأس  اهنيح  ىتح 2017 ،
ةزئاجب زوفلا  يف  هظوظح  لوح  لاؤس  ىلع  ادرو  ةيكريمألا .» ةدحتملا  تايالولا  وأ  تارامإلا  يف  بعلأ  نأ  دعبتسأ  الو  ةراقلا ،
ديردم لاير  بعال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  عم  اهيف  سفانتي  يتلا  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا 

لضفأ ةزئاج  ىلع  ودلانورو  يسيم  سفانأ  يننأل  ديعس  انأ  : » يريبير لاق  ةنولشرب ، بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرألاو  ينابسإلا 
«. اديعس نوكأس  ةجيتنلا  تناك  امهمو  ملاعلا ، يف  بعال 
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بيخي نأ  ضفر  امدعب  كلذو  سفانملا ، قيرفلا  نم  ول  ىتح  عجشملا  مارتحا  يف  هب  ىذتحي  ًالاثم  زيدنانريه  يفاشت  ينابسإلا  مدق 
رمتؤم يف  هتكراشم  لالخ  سمأ ، ةنولشرب  هقيرفل  يلزألا  ميرغلا  ديردم  لاير  صيمق  ىلع  عيقوتلاب  ماقو  لافطألا ، دحأ  نظ 
يفاشت مودق  ركابلا  حابصلا  نم  رظتنا  دق  تاونس  رمعلا 10  نم  غلابلا  لفطلا  ناكو  يبدب . نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد 

صيمق ترضحأ  اذامل  روضحلا : نم  هلاؤس  مت  نيحو  ينولاتاكلا »  » قيرفلا مجن  ءاقلب  مهودحي  لمألاو  هئاقدصأ  ةقفر  فطصاو 
هنأ دكأتم  انأ  ينظ ، يفاشت  بيخي  نل  : » ةقث لكب  لفطلا  مهيلع  در  هيلع ،؟ عيقوتلا  يفاشت  ضفري  نأ  ىشخت  الأ  ديردم  لاير 
ديردم لاير  صيمق  ىلع  عيقوتلاب  ماق  امنيح  ةملكلا ، ينعم  لكب  قولخ  مجن  هنأ  يفاشت  تبثأ  لعفلابو  صيمقلا .» ىلع  عقويس 

ينعي ناديملا ال  ضرأ  يف  سفانتلا  نأو  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  مهألا  رصنعلا  ةيضايرلا  حورلا  نأ  دكؤيل  لفطلا ، هلمحي  يذلا 
ةنجللا تناكو  تابختنملاو . ةيدنألل  تاءامتنالا  تفلتخا  امهم  تافاقثلاو  بوعشلا  دحوت  ةبعل  ةياهنلا  يف  اهنوكل  هجراخ  ماصتخالا 
يسنرفلاو زدنانريه  يفاشت  ينابسإلا  نيلضفملا ، اهيمجن  ءاقلل  ةريبك  دادعأب  تدفاوت  يتلا  ريهامجلل  ةقطنم  تصصخ  دق  ةمظنملا 

دق ريهامجلا  تناك  امك  ًايلاح ، ةيملاعلا  ةحاسلا  ىلع  ةبعللا  موجن  زربأ  نم  نادعي  امهنأ  ًاصوصخ  دحألا ، سمأ  يريبير ، كنارف 
ينابسإلا ديردم  لاير  يف  ركاذتلا  كابش  مجن  ودلانور  ونايتيسيرك  يلاغتربلا  ءاقلل  تبسلا  لوألا  سمأ  ةمخض  دادعأب  ترضح 
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MIDFIELD MAESTRO INSISTS RONALDO SHOULD BE PLACED ONLY THIRD DUBAI By EUAN REEDIE
Deputy Sports Editor 13 arcelona midfielder Xavi Hernandez has stoked up the frenzied debate about
who should win Fifa's Ballon d'Or trophy next month by insisting his injury-hit teammate Lionel Messi
deserves the coveted prize ? and that red-hot favourite Cristiano Ronaldo should be placed only third.
The third man in contention for the award given to the best world player of the year, Bayern Munich
winger Franck Ribery, meanwhile claimed he is satisfied he has done all he can to be in with a chance
of prevailing over four-time winner of the accolade Messi. Xavi and Ribery made their admissions at
Sunday's closing session of the eighth Dubai International Sports Conference at Madinat
Jumeirah, where they also said they would be open to moves to the United Arab Emirates later in their
careers. Spain midfield maestro Xavi, who came third in the vote three times in a row between 2009
and 2011, said "I wanted to stay away from such questions, but I think we have to choose a player
who is not only the best in the world, but the best player in history ? Lionel Messi." Later, at a press
conference held after the main event, Xavi added "If I could vote, I'd go for Messi in number one,
followed by Franck [Ribery] and Cristiano Ronaldo at number three." Xavi's comments echoed those of
his Barcelona teammate, Jordi Alba, who on Sunday said he believes Messi remains the best player in
the world despite having endured a frustrating year ridden with injuries. The Argentine tore his
hamstring early last month and will be sidelined until the new year. In view of this and Ronaldo's goals
galore in 2013, the Real Madrid star remains the favourite to become a two-time winner of the award,
which will be presented at a ceremony on January 13 in Zurich, Switzerland. The Portuguese, who
coincidentally appeared at the opening session of the two-day sports conference on Saturday, has
scored a personal-best 69 goals in a calendar year. He also enhanced his case to emulate his 2008
Ballon d'Or success with a scintillating hattrick in Portugal's World Cup play-off win against Sweden last
month, which was followed by Fifa's controversial decision to extend the voting deadline for the award.
This was undertaken due to a "low turnout in votes", according to football's governing body.
Meanwhile, Ribery, who earlier in the year insisted he deserved to claim the honour given his excellence
in Bayern's treble-winning 2012/13 season, which included a Champions League triumph, was more
diplomatic on Sunday. Move to the UAE Speaking at the conference, which was held under the
patronage of Shaikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and
Chairman of Dubai Sports Council, the Frenchman said "I said it before and I reiterate that I was
happy to be named alongside Cristiano Ronaldo and Messi [in the shortlist]. I've won everything with
Bayern this year and done a great job in contributing to us winning titles, so I don't know if there was
something I should have done more, Right now, God willing, I want to continue those successes and
let's see what happens on January 13." Would the 30-year-old consider a move to the UAE in the
twilight of his career, moderator Mustaf Al Agha, head of MBC Sport, asked? "My contract will end at
the age of 34 and I am only thinking about Bayern at the moment," Ribery said. "But in the US or an
Arab country, I would be happy to have such an experience. Why not?" Xavi, who joined Ribery at the
conference to discuss the topic of 'leadership skills in winning championships', added "Yes, yes, I would
love to. My wife has really liked Dubai. My friends have been able to enjoy Dubai as well over the past
three or four days. "I'd never close the door on a possibility in a place where I have been treated so
well. Of course I would love to play here." Image(s) text: C31 Football Xavi Messi is world's best
Barcelona midfielder tells Dubai conference that his teammate should be given the Ballon d'Or, and
that Ronaldo should be third Ahmed Ramzan/Gulf News Fan following ? Franck Ribery meets his fans
as he arrives at the conference. Ribery later visited the Rashid Paediatric Therapy Centre. Ahmed
Ramzan/Gulf News Popular player ? Xavi Hernandez poses for pictures ahead of the closing session of
the two-day event. Ahmed Ramzan/Gulf News Lending an ear ? Delegates listen to Ribery and Xavi
Hernandez during the session titled 'The Captain', which focused on the players' views on leadership.
Ahmed Ramzan/Gulf News Rivals reunited ? Xavi Hernandez (left) and Franck Ribery greet each other
on the stage at the Dubai International Sports Conference, at Madinat Jumeirah yesterday.
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لينويل ينيتنجرالا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نا  مدقلا  ةركل  اينابسا  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  زيدنانره  يفاشت  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ناو  ايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفا  وه  يسيم 

يف بعال  لضفا  وه  يسيم  ، " دحالا مويلا  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
عم يسيم  سفانتيو  ددرت ." نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا 
يف بعال  لضفا  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور 

ال  " يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يناثلا / نوناك  يف 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 
ةركلاب قحالاو  يرظنب  لوالا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راوداب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نا  راكنا  نكمي 

نوكيس تيوصتلا  قح  تحنم  اذا  كلذل  رخآ ، يف  دجاوتت  نا  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكا  بعال  وهف  ةيبهذلا ،
رود  " ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور ." وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل  لوالا  يتيوصت 

ذنم اماع  ىلا 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلا . ةبسنلاب  دان  نم  رثكا  هنا   " لاقف ةنولشرب  هل  هينعي  امع  دئاقلا ،"
يفاشت دعبو  ". ةيضايرلاو ةيعامتجالاو  ةيناسنالا  ميقلا  نم  ريثكلا  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  تنك 

". ينابسالا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  اريبك  ارثا  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجاوت  امدعب   " اظوظحم هسفن 
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لينويل ينيتنجرألا  ينولاتاكلا  يدانلا  يف  هليمز  نأ  زيدنانره  يفاشت  مدقلا ، ةركل  اينابسإ  بختنمو  ةنولشرب  طسو  بعال  ربتعا 
لاقو ةثلاثلا . ةبترملا  يف  يتأي  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نأو  ًايلاح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وه  يسيم 

بعال لضفأ  وه  يسيم  ، » دحألا سمأ  هتايلاعف  تمتتخا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  يفاشت 
يسيم سفانتيو  ددرت .» نود  هترتخال  ماعل 2013  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  يف  تيوصتلا  قح  تكلتما  ولو  عزانم ، نود  ملاعلا  يف 

يف بعال  لضفأ  رايتخال  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاج  ىلع  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ودلانور  عم 
راكنإ نكمي  ال  : » يفاشت عباتو  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هميقي  يذلا  لفحلا  يف  ملاعلا 

وهف ةيبهذلا ، ةركلاب  قحألاو  يرظنب  لوألا  وه  يسيم  نكل  ديردم ، لاير  هقيرف  عم  ةمهم  راودأب  موقيو  ديج  بعال  ودلانور  نأ 
لوألا يتيوصت  نوكيس  تيوصتلا  قح  تحنم  اذإ  كلذل  رخآ ، يف  دجوت  نأ  ردانلا  نم  ةينف  تاموقم  كلتمي  عئار  نم  رثكأ  بعال 

هينعي امع  دئاقلا ،» رود   » ناونع تلمح  يتلا  ةسلجلا  يف  يفاشت  ثدحتو  ودلانور .» وه  ثلاثلا  يرايخو  يريبير  مث  نمو  يسيمل 
نس يف  تنك  ذنم  ًاماع  ىلإ 22  لصت  ةرتفلو  يرمع  مظعم  هيف  تيضق  يلإ . ةبسنلاب  دان  نم  رثكأ  هنإ   » لاقف ةنولشرب  هل 
ًاظوظحم هسفن  يفاشت  دعيو  ةيضايرلاو .» ةيعامتجالاو  ةيناسنإلا  ميقلا  نم  ًاريثك  تملعت  تاونسلا  هذه  لاوطو  ةرشع ، ةيداحلا 

«. ينابسإلا بختنملا  جئاتن  يف  ىتح  ًاريبك  ًارثأ  كرت  يذلا  ةنولشرب  يف  نيبعاللا  نم  ليجلا  اذه  عم  تدجو  امدعب  »
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قيرطلا  " ناونع تحت  مهراكفأ  اوضرع  ثيح  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  دوجو  رمتؤملا  نم  ةثلاثلا  ةسلجلا  تدهش 
سوتنفوي بردم  يتنوك  وينوطناو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيزوج  ينابسإلا  اهيف  ثدحتو  تالوطبلا ،" قيقحتل 

لاؤس ىلع  ًادر  دكأ  امدنع  ًاريبك  ًاعضاوت  هثيدح  لالخ  الويدراوغ  ىدبأ  يسورلا .  بختنملا  بردم  وليباك  ويباف  هنطاومو  يلاطيإلا 
ديرفلا ينيتنجرألا  بعاللا  ىلإ  دوعي  ينولاتاكلا  يدانلا  اهققح  يتلا  تازاجنإلا  يف  لضفلا  نأ  ةنولشرب ،" يف  الويدراوغ  ةبقح  لوح  "

يذلا مجنلاو  زيمملا  بعاللا  وهف  يسيم  ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ، عم  الويدراوغ  ةبقح  تسيل  اهنا  الويدراوغ : لاق  يسيم .  لينويل 
هقيرف عم  ًابقل  ب14  ًاماع )  42  ) الويدراوغ زافو  رخآ . " بعال  يأب  هتنراقم  نكمي  الو  يئانثتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسأ 

 . ةحارلا نم  ماع  دعب  خينويم  نرياب  ىلإ  لقتني  نأ  لبق  نيب 2012-2008  ةرتفلا  يف  ةينفلا  هتدايق  ىلوت  يذلا  ةنولشرب ، قباسلا 
ةثالثو ةيبوروألا  ربوسلا  سأك  يف  نيرخآو  ةيدنألا  لايدنوم  يف  امهيلثمو  لاطبألا  يرود  يف  نيبقلب  زوفلل  ةنولشرب  الويدراوغ  داقو 
مل هنأ  الا  نريابلا ، ةدايقب  هتداعس  الويدراوغ  ىدبأو  ةينابسإلا .  ربوسلا  سأك  يف  ةثالثو  اينابسإ  كلم  سأك  يف  نينثاو  اغيللا  يف 

فيدرلا ةنولشرب  يف  هانضخ  ام  نيئشانلا ، نيبعاللا  بيردتل  ةدوعلا  وه  يملح   " ًالئاق نيئشانلا ، بيردتل  هنينح  ءافخإ  نم  نكمتي 
ىلعف زوفلا ، نم  قيرفلا  نكمتي  ىتح  نيبعاللا  يف  اهرفاوت  بجي  تابلطتم  كانه  الويدراوغ : لاقو  ةصلاخ . " مدق  ةرك  ناك 

ةردقلاب قلعتم  رخآ  رود  كانهو  مهل ، كلذ  لك  لقنأ  نأ  ًامئاد  لواحأو  ةارابملا ، لالخ  مهنم  بولطملا  ةقيقح  اومهفتي  نأ  نيبعاللا 
ينف ريدمك  ريكفتلل  ةديجلا  ةقيرطلا  نم  ديفتسن  ةارابملا  أدبت  نأ  لبقو  انداسجأ  نم  رثكأ  انلوقع  مدختسن  نأ  انيلعو  ةيدسجلا 
نأ ةياهنلا  يف  بردملا  ىلعو  ةارابملاب ، زوفلا  ىلع  كنودعاسي  مهنأل  نيديجلا  نيبعاللا  بيردت  لهسلا  نم  : " عباتو قيرفلل . "
نم هداعسإو  تايرابملا  ةعباتمل  يتأي  يذلا  روهمجلا  ىسنن  الأ  انيلعو  زوفلا ، صرف  ديزت  يتلا  نيبعاللا  ءادأ  ةدوج  ىلع  لصحي 
ًارمأ ناك  نيزيمم  نيبردم  يديأ  ىلع  بيردتلا   " لاق قباسلا  يف  مهتدايق  تحت  بردت  نيذلا  نيبردملا  ريثأت  نعو  زوفلا . " لالخ 

عبطلاب مويلا ، هيلإ  تلصو  ام  ىلإ  تلصوو  كلذب ، ترثأتو  ةنولشرب  يف  تدلو  كبجعت ، دق ال  ًارومأ  ىرت  تنأ  يل ، ةبسنلاب  ًامهم 
قرطلا تملعت  كلذل  ةيلاطيإلا ، ةقيرطلاب  بعللا  مث  ةيناملألا  ةقيرطلاب  بعللا  كلذ  دعب  يلع  ناكو  ينيتنجرأ  بردم  يدل  ناك 

ركف يرثي  ةفلتخملا  ةيوركلا  سرادملا  نيب  لاقتنالاو  بيردتلا ، يف  ةصاخلا  هتفسلف  ىلع  ظفاحي  نأ  يدانلا  ىلع  نكل  ةفلتخملا ،
، ةيملاعلا مدقلا  ةرك  ىلع  نيبعاللا  ضعبل  ةرطيس  كانه  تناك  : " فاضأو يدانلاو . " قيرفلا  رارقتسا  ىلإ  كلذ  يدؤيو  بردملا ،

عم لصاوتلا  كلذكو  ةحيحص ، ىطخب  أدبأ  ينتلعجو  ينتمهلأ  رومأ  كانه  تناك  ةنولشرب  يفو  خيراتلا  نم  ةنيعم  ةلحرم  يف 
اذامو خينويم  نريابو  اسرابلا  لثم  موجنلاب  ةئيلملا  ةزهاجلا  قرفلا  بيردت  ىوس  ىلوتي  هنأب ال  لاؤس  ىلع  هدر  يفو  نيعجشملا . "

بيردتب عتمتسأو  ةسفانملا ، قرفلا  ةلاح  سردأ  نأو  ًابردم  نوكأ  نأ  بحأ  : " لاق ىوتسملا ، يف  لقأ  قرف  هيلع  تضرع  ول 
أدب هنإ  يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويباف  لاق  هتهج ، نم  ةيزهاجو . " ةربخ  لقألا  ىرخألا  قرفلا  كلذكو  ىربكلا ، قرفلا 
عم ًالماكتم  نوكي  نأو  نيبعاللا  لكب  متهي  نأ  ينفلا  ريدملا  ىلع  : " عباتو صخش .  يلاوح 1000  اهنكس  ةيرق  يف  مدقلا  ةرك  بعل 

لجأ نم  اريبك  ادهج  لذبا  تنك  سوتنفوي ، عم  يتكراشم  لالخو  عقاولا ، نع  لصفني  نأو ال  هيف ، بردي  يذلا  دلبلاب  قئاقحلا 
، نيرخآلا ةفاقث  ريغت  نأ  نود  كتفاقثو  كراكفا  لقنت  ناو  ةيلحملا ، راكفالاو  تايلقعلا  فلتخم  عم  لماعتت  نأ  كيلع  حاجنلا ، قيقحت 

امئاد نيتطقن ، مهأ  امه  لدابتملا  مارتحالاو  ميلعتلا  : " فاضأو نيبعالل . " كتاربخ  لقنت  نأ  كيلعف  بختنملل  ًاريدم  نوكت  امدنعو 
ىرخألا باعلألا  يف  نيرخآلا  تاربخ  نم  تدفتساو  ينقبس  يذلا  ريدملل  نوعلا  مدقا  نأ  عيطتسأو  نيئشانلا ، نيبعاللا  ىلع  زكرأ 

دوجو زوفلا  رس  : " لاقو ةدوجوملا . " تافصاوملا  لك  يعارت  نا  كيلع  ةمهم ، ًاسورد  ينتملع  رومألا  هذه  يبجرلاو ، لوبسيبلاك 
نيبعاللا فيقثتب  نوموقي  نوبعاللا  ءالؤه  نيبعاللا ، نم  لاطبأ  بيردتل  صرف  يدل  تناك  نيزيمم ، نيبعال  دوجو  كلذك  نكل  ططخ 

ةرتف يف  نيبعاللا  ةدعاسم  ديجلا  نم  : " فاضأو قيرفلا . " يف  مهريغو  نيبوهوملا  نيبعاللا  نيب  نزاوت  داجيا  انيلع  نيرخآلا ،
ًافده كل  عضت  نأ  كيلع  ًافده  لجست  ىتح  هنأ  تملعت  ًاريغص  تنك  امدنع  ىرخأ ، تايوتسمل  لاقتنالل  ةصرف  مهحنمو  نيئشانلا ،

يف يناثلا  رودلا  ىلإ  لاقتنالا  وه  يملح   " لوقلاب هملح  نع  فشكو  هتيقلت . " يذلا  بيردتلا  بسح  تبعل  دقو  ةمدقملا ، يف 
بردم يتنوك  وينوطنا  لاقو  ًادعبتسم . " سيل  هحومط  قيقحتو  ديج  لكشب  بعلي  نأ  دوي  يسورلا  بختنملا   2014  ، لايدنوم

نيريدملا عم  ثدحتا  نأ  لواحا  تنك  امئاد  قيرفلل ، ًاينف  ًاريدم  مث  مدقلا  ةركل  ًابعال  نوكأ  نأ  ةركفب  عتمتسأ  : " يلاطيإلا سوتنفوي 
هنإف بعاللا  ةربخ  ديزت  امدنع  : " فاضأو ةرادإلاو . " بردملا  ىوتسم  ىلع  ةيكيمانيدلا  مهفن  نأ  مهملا  نم  مهتارارق  نع  نيينفلا 

ركفا تأدب  يننإف  ًابعال  تنك  امدنعو  لولح ، ىلإ  لوصولا  لواحيو  رثكأ  ركفي  نأ  هيلعو  همدق ، نم  رثكأ  هسأر  مادختسا  يف  أدبي 
بعللاب تدعسو  بعلملا ، يف  اهذيفنت  كلذك  لواحأ  تنكو  قيرفلا ، ريدمل  تايصوتلا  ضعب  هئاطعاو  بردملا  ةدعاسم  تلواحو 

بعللا ةعئار ، ةصرف  تناكو  نيبردملا ، ءالؤه  نم  ملعتا  تنك  نكل  وليباك  عم  بعلأ  ملو  ايلاطيإ  يف  نيريدملا  لضفأ  ةدايق  تحت 
دعاسأ فيك  لوألا  يلاؤس  ناك  بردم  بصنم  تيلوت  امدنعو  ينف ، ريدمكو  بعالك  ةينغ  ةبرجت  ًاعئار ، ناك  مهعم  لمعلاو 

نيبعاللا ءالؤه  ةبهوم  كلتما  ملو  يحضأو  دجب  لمعأ  يننكل  ًايداع  ًابعال  تنك  ناديز ، ةءافكب  نكأ  مل  ًابعال  تنك  امدنع  نيبعاللا ،
تيلوت امدنع  رخآلا  رمألا   " درطتساو هيلإ . " ررمأ  يذلا  بعاللا  وه  نملو  ةركلا  ررمأ  تنك  امدنع  ةلكشم  يدل  تناكو  رابكلا ،

ىلع نأل  يل ، ةلئسألا  هيجوت  ىلع  نيبعاللا  عجشاو  مازتلالاو ، نيبعالل  يكيتكتلاو  يندبلا  بناجلا  ىلع  تلمع  بردملا  بصنم 
تمدقو سوتنفوي  عم  ةريبك  ًادوهج  تلذب  دقل  يتنوك : دكأو  بعلملا . " يف  هرود  مهفي  ناو  هب ، موقي  ام  ًاديج  مهفي  نأ  بعاللا 

يذلا بقللا  نع  عفاديو  يلاطيإلا ، يرودلا  ردصتي  ًايلاحو  نيماع ، ذنم  عباسلا  زكرملا  يف  ناك  قيرفلا  تملست  امدنعو  ًاديج ، ًالمع 
معن يتنوك : لاق  غيل " ابوروي   " يبوروألا يرودلاب  زوفلا  يف  سوتنفوي  حومطل  ةبسنلابو  نييضاملا .  نيمسوملا  يف  هب  زاف 

هل ططخن  ام  وه  يلاوتلا  ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  يلاطيإلا  يرودلا  بقل  زارحإ  ىقبي  نكل  يبوروألا ، يرودلا  يف  حومط  هيدل  سوتنفوي 
 . مسوملا ةياهن  يف  هقيقحت  ىنمتنو 
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رمتؤمل ةيحاتتفالا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  اجرحم  الاؤس  ودلانور ، ونايتسيرك  ديردم ، لاير  يدانو  يلاغتربلا ، مدقلا  ةرك  بعال  هجاو 
نم لافطأ  ةثالث  عم  ةسلج  يف  ودلانور  ناكو  مويلا . متتخيو  اريمج ، ةنيدم  يف  سمأ  حابص  دقعنا  يذلا  فارتحالل ، نماثلا  يبد 
سيئر بئان  جوت  ركوس  » بولغ   » ةزئاجب ودلانور  ميركت  رمتؤملا . تاسلجل  يديلقت  ريغ  حاتتفاك  نيقاعملل  دشار  نب  دمحم  زكرم 

بولغ ةكرش  هل  اهتحنم  يتلا  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  ودلانور ، ونايتسيرك  رياطلا ، رطم  يضايرلا  يبد  سلجم 
ةمدقم تهجوو  ينودنيب . وساموت  ةكرشلا  لثممو  طيمسوبلا ، ةشئاع  ةروتكدلا  رمتؤملا  ريدم  جيوتتلا  مسارم  رضحو  ركوس ،
يلاطيإلا مكحلاو  ودلانور  بناج  ىلإ  ةسيئرلا ، ةصنملا  ىلإ  هجوتلل  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  ىلا  ةوعدلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا 

دمحم زكرم  نم  نيرضاحلا  لافطألا  دحأ  ههجو  لؤاست  عم  ةيادبلا  تناكو  يلاغتربلا . مجنلا  عم  ةسلجلا  رادأ  يذلا  انيلوك ، ريهشلا 
كانه ماع  لكشب   » لمكأ مث  لضفملا ،» يمجن  انأ   » لوقلاب دلانور  باجأف  زرابلا ، يملاعلا  فادهلل  لضفملا  مجنلا  نع  دشار ، نب 
مهعم يضقأو  نيبعاللا ، ءالؤه  عم  بعللاب  عتمتسأ  انأف  ةددحم ، ءامسأ  تركذ  اذإ  ًافصنم  نوكأ  نلو  نيعئارلا ، نيبعاللا  نم  ديدعلا 

موجن كانه  ًالفط  تنك  نأ  ذنم  : » لاق هرغص ، يف  هل  ةودقلا  ةباثمب  ناك  يذلا  بعاللا  نع  رخآ  لاؤس  يفو  ةديعس .» ًاتاقوأ 
ىرخأ ةلئسأ  ىلع  هدر  يف  ودلانور  فاضأو  يرظن .» يف  ًالاطبأو  يل ، نيعئار  نيلاثم  اناك  يتوكو  وغيف  فغشب ، مهيلإ  تعلطت 

ىلع يندعاس  ام  اذهو  ةمدقملا ، يف  ًامئاد  نوكأل  يدهج  ىراصق  تلذبو  ةيدجب ، رومألا  ذخآ  تنك  لمعلل ، يتقو  مظعم  تصصخ  »
يف ودلانور  صرح  ذإ  رمتؤملل ، ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  نيقاعملل  دشار  نب  دمحم  زكرم  دعيو  ءيشلا .» اذه  قيقحت 

ةخسنلا يف  هتكراشم  ءانثأ  زكرملا  راز  نأ  قبس  ثيح  ةيعامتجالا ، تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  ةبسانم  نم  رثكأ 
نع ةيحاتتفالا  ودلانور  ةسلجل  ةيمسرلا  ةيادبلا  تناكو  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألا  ىقتلاو  نيماع ، لبق  رمتؤملل  ةسداسلا 

هروعش نع  الؤاست  انيلوك  هيلإ  هجو  ذإ  ملاعلا ، سأكب  ةصاخلا  تايفصتلا  قحلم  يف  هدالب  بختنم  تعمج  يتلا  ةريهشلا  ةارابملا 
اتلك يف  ديج ، قيرف  مامأ  انبعل  عبطلاب  ةسمخ ، تسيلو  فادهأ  ةعبرأ  تناك   » لاقف ديوسلا ، كابش  يف  فادهأ  ةسمخ  لجس  امنيح 

عباتو لبقملا .» فيصلا  ليزاربلا  ىلإ  هجوتأس  يننأل  ديعس  انأف  ملاعلا ، سأك  يف  نوكن  نأ  قحتسنو  ةبيط ، جئاتن  انققح  نيتارابملا 
ممأ بقل  زرحت  نأ  لبق  يناعت  اينابسإ  تناك  ةيضاملا  تاونسلا  يفف  لاغتربلا ، بختنم  ىلع  ًابعص  نوكيس  عضولا  نأ  دقتعأ  »

نحنف مهدعاست ، مل  فورظلا  نال  امبر  قباسلا  يف  ةيباجيإلا  جئاتنلا  هذه  لك  اوققحي  مل  مهنكل  ملاعلا ، سأك  اهدعب  نمو  ابوروأ ،
يه هذه  نال  جئاتنلا ، لضفأ  ققحن  نأ  لواحنسو  يفاكلا ، ردقلاب  نيبعال  كلمن  اننأل ال  مهلثم ، نوكن  نأ  عيطتسن  اننأب ال  نوعنتقم 

، احيرصو احضاو  نوكأسو  ةديج ، ميكحتلاب  يتقالع   » نأ حضوأ  ماكحلا ، نيبو  هنيب  ةقالعلا  نعو  ةلبقملا .» ملاعلا  سأك  يف  انتمهم 
، شاقنلا درجم  نوضفريو  ةمارص  رثكأ  نونوكي  ماكح  كانهو  تارارقلا ، ضعب  يف  مهشقانتو  مهعم  ثدحتت  نأ  نكمي  ماكح  كانهف 

امف رمالا ، اذهب  ًاريثك  لغشنأ  انأ ال  ديكأتلاب   » دازو ىلوالا .» ةيعونلا  بحأ  عبطلاب  انأو  ًافاج ، ًادر  دجأ  مهعم  ثيدحلا  لواحأ  امدنعو 
، ًافده تلجس 69  ماع 2013  يف  نيبعاللا ، نم  يريغل  وأ  يل  ءاوس  ةيسايقلا ، ماقرألا  برضأ  نأ  مسوم  لك  يف  ينلغشي 

، ماع لك  يف  يل  ربكألا  يدحتلا  وه  اذهو  رمألا ، اذهل  يسفن  تسرك  دقل   » تفلو مقرلا .» اذه  يطخت  لبقُملا  ماعلا  يف  لواحأو 
لك يف  هل  لجسأ  نأب  يقيرف  ةدعاسم  ىلع  لمعأ  انأو  جئاتنلا ، يف  مكحتت  ةياهنلا  يف  اهنكل  ءيش ، لك  نوكت  امبر ال  فادهألاف 

«. ةارابم
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Ahmed Ramzan/Gulf News Cristiano Ronaldo, the Portugal and Real Madrid star, listens to a speech as
Pierluigi Collina, Uefa's Chief Referees Officer, interacts with a youngster from Rashid Paediatric Centre
at Madinat Jumeirah yesterday. Ronaldo and Collina opened the two-day eighth Dubai International
Sports Conference with a session entitled 'Developing a player's career towards the top'. Ronaldo
revealed that simple hard work and dedication were the secrets to his success, and set his sights on
bettering his 69 goals in 2013 next year. SEE ALSO Cl
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نم هنأل  ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركأ  نا  الهس  نوكي  نل  : » سمأ
ليجستو رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  اناو  تاونس  وا 7  ذنم 6   » ودلانور عباتو  روطتأ .» نا  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود 

لاوط هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا 
قباسلا يلاطيإلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكأو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نا  بحأ  كلذل  تقولا .
ةبعل دعاوق  ريغأ  نا  ديرأ  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب 

لجسو 69 ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  ءاوس  افده 

عم ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  (. 2 0 و3 ـ  1 ـ   ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  لجس 4  امدعب 
رمتؤم يف  دجوي  يذلاو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا 

عم هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  ملاعلا . يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد 
يذلا يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » الئاق فادهأ ، هليجستو 4  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم 

يف دجون  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارمأ  ناك  هب ، مايقلا  بجي 
بناج ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكأو  ليزاربلا .» لايدنوم 

اهدعبو يناثلا ، رودلا  ىلا  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملأ 
ةحجانلا اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلا  يف  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخألا .» راودألا  ىلا  رظنلا 

ناك يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1 ةبوعصب 0 ـ  يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اننا  املع  ايقيرفأ ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف 
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج يف  ثدحتي 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضإ  يلاطيإلا ، ناليم  رتناو  نيينابسإلا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو 
عباتي نا  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات 

ناك ول  هلامعأ : ليكو  نيرخآلل .» املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا  »
يدان مجن  ودلانور  ونايتسيرك  لامعأ  ليكو  شيدنيم  يجروج  يلاغتربلا  لاق  مسوم  لك  ًافده  لجسل 120  ةنولشرب  يف  ودلانور 

لبق شيدنيم  لاقو  طسوتملا ، يف  افده  مسوم 120  لك  لجسل  ةنولشرب  يف  بعلي  ناك  ول  هلكوم  نإ  مدقلا  ةركل  ديردم  لاير 
لجسل ةنولشرب ، يف  بعلي  ونايتسيرك  ناك  ول   » يبد يف  ماعلا  لالخ  بعال  نسحأك  بولج » ركوس   » ةزئاج ىلع  ودلانور  لوصح 

ونايتسيرك سفانتيو  هدالب ، بختنمو  ديردم  لاير  عم  يف 2013  افده  يلاغتربلا 69  بعاللا  لجسو  مسوملا .» يف  افده   120
ةيبهذلا ةركلا  ةزئاج  ىلع  خنويم  نرياب  بعال  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ودلانور 

ةزئاج ىلع  لصح  دق  ونايتسيرك  ناك  ةزئاجلا  لبقو  لبقملا ، رياني  يف 13  اهب  زئافلا  مسا  نالعإ  متيس  يتلا  ملاعلا ، يبعال  لضفأل 
. ةيلاغتربلا الوب » أ   » ةفيحص نم  ماعل 2013  ةيضايرلا  ةيصخشلا 
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"، مدقلا ةرك  يف  رامثتسالا   " ناونعب تناك  يتلا  ةيناثلا  ةسلجلا  ةيضايرلا  يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  سأرت 
ثدحت مدقلا .  ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  ثدحت  يذلا  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  ةكراشمب 
نيكتأ يور  ضرعتساو  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح 

قباسلا يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتو  ةيلحم ، مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  ًاجذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا 
فلأ مضي 15  يلاطيالا  يرودلا  ويكيفات : ولراك  لاقو  ةحجان .  ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل 

ريفوت لثم  نمآ ، لكشب  ةركلا  بعل  نم  بابشلا  نكمتي  ىتح  لولحلا  ضعب  انددح  راغصو ، بابش  ىلإ  نيمسقم  نيبعالو  ةسسؤم 
تاعماجلا عم  نونواعتي  ءاربخ  انيدل  ناكو  ضرألا  ةعيبطب  ةصاخلا  تاميمصتلا  نم  ددعل  عضخي  اذه  ناكو  يعانصلا  بشعلا 

 . بعلم فلأ  انجلاعو  ةعئار  تناك  جئاتنلاو  حاجنلا  قيقحت  ىلإ  اذه  ىدأو  مدقلا ، ةركب  ةصاخلا  تالكشملا  ةجلاعمل  ةيلاطيإلا 
ىلع ملاعلا  سأك  بعليس  ام  موي  يفو  ةيلودلا  ريياعملا  مازتلا  نكمي  هنأ  دقتعا  مدقلا : ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  فاضأو 

، هبناج نم  ايلاطيإ .  قطانم  يقاب  يف  اذه  رشتني  نأ  لمأنو  يعانصلا  بشعلا  ىلع  ايلاطيإ  يف  بعللا  انأدب  دقو  يعانصلا ، بشعلا 
ةلظملا وه  ةركلا  داحتا  تارامإلا  يف  يرودلل  ةبسنلاب  نيفرتحملا : يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  لاق 

اهل ةيدنألاو  يجيتارتسالا ، كيرشلا  ةيدنألا  عم  هيلع  قافتالا  متي  ام  ىلع  ءانب  ةيجيتارتسالا  ططخلا  قيبطتب  يذيفنتلا  بتكملا  موقيو 
نم ةيدنألا  تدافتساو  ماع ، لكشب  ةبسنب 22 % ةنجللا  تاداريإ  تداز  عباتو : تارامثتسالا .  عفر  ةيفيك  وه  انفدهو  اهتيلالقتسا ،
رشؤم بسنلا  هذهو  وأ 40 ،% ةدايز 30  ىلإ  لوصولا  انفده  ناك  هنأ  مغر  ةبسنب 27 % اهل  ةصصخملا  ةدايزلا  ثيح  ةدايزلا  كلت 

فاضأو اهتاحومط .  قيقحتل  ةيدنألا  لمع  ريوطت  يف  مهم  يرامثتسالا  ملاعلا  نأل  ةلماكتم  ةموظنمك  لمعن  نحنو  يباجيإ 
اذهو ىلعأ ، ةلحرم  ىلإ  ءاقترالا  اننكمي  ناك  نكلو  ةلماك  ةيلالقتساب  ىظحت  ةنجل  ىلإ  انعجر  مث  ةطبار  تناك  ةيادبلا  يف  تاريخن :

ماه باطقتسالاو  تايميداكالاو  نيبعاللا  يف  رامثتسالا  لضفأ ، ةجيتنلا  نوكت  نأ  نكمي  ناكو  ءيشلا  ضعب  انليطعت  يف  ببست 
ةاعرلاو روهمجلا  بلجو  تآشنملل  رامثتسا  كانهو  ىرخأ ، ةيدنأل  نيبعال  ميدقت  ةيفيك  ردقت  ةيدنأ  كانهو  ًانيعم ، ًاجتنم  حبصيل  ًادج 

ءاطعإو يلاملا ، دئاعلا  يهو : ةماه  فادهأ  قيقحتل 3  ريفشتو  قوقح  عيب  انيدل  ناك  يراجلا  ماعلا  لمكأو : بولطم .  لماكتلاو 
يف يريهامجلا  روضحلا  انل  ةبسنلابو  ةمهم ، تاردابملا  ربكأ ،، يمالعإلا  زيكرتلا  ريفوت  ًاينفو  انيرودل ، مامتهالا  نم  مجح 

ريهامجلا ددع  ةدايز  دصر  ًاضيأ  مت  نكلو  ةيضاملا ، ةرتفلا  لالخ  اهاندصر  يتلا  تايبلسلا  ضعب  اهيف  ريفشتلا  ةبرجتو  تايرابملا ،
 . عيمجلا ىلع  ةدئافلاب  دوعتس  ةيلام  بساكم  ىلع  لوصحلا  فالخب  عجشم ، فالآ  ىلإ 6  اعجشم  نم 350  تايرابملا  ضعب  يف 

عم تلمعو  تارامإلا  يف  تاونس  ذنم 4  دوجوم  انأ  مدقلا : ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور  لاق  هتهج ، نم 
نيبعاللاو بردملل  ةيتحتلا  ةينبلا  يف  حاجنلا  انققحو  لبقتسملل ، قيرفلا  تذخأ  يتلا  هتيجيتارتسا  تناكو  ةدوبانلا  هللادبع 

مهسفنأ ريوطتل  ينفلا  ريدملاو  بردملا  عم  نيبعاللا  لصاوتل  ةصرفلاو  تامولعملا  نم  ديدعلا  انرفوو  يملعلا  بناجلا  انرمثتساو 
انعطتساو رمعلل ، ةبسنلاب  نيبعاللا  ةيكيمانيد  رييغتو  ةدوبانلا ، ةيؤرب  ةريخألا  تاونسلا  يف  تاحاجن  قيرفلا  ققحو  ًايدسجو ، ًاينهذ 
دوجوب نوروخفو  نييلود ، نيبعالو  ةيلاع  ةدوج  ىلع  اوناكو  ةيضاملا ، تاونسلا  لالخ  ىرخألا  قرفلا  نم  نيزيمم  نيبعال  بلج 

انرمثتساو نيبعاللا ، ريوطتل  ةيميداكأ  ئشننو  يلاتلا ، ليجلا  نم  رخآ  قيرف  ريوطتل  ةطخ  انيدلو  ينطولا ، بختنملا  يف  انيبعال 
لكشب ثدحي  روطتلاو  رقتسم  ماظن  انيدلو  ريوطتلا  ىلع  نولمعيو  ابوروأ  نم  نيصصختم  انمدقتساو  لاجملا ، اذه  يف  ًاريثك 

يدانل قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  دكأ  ةيلود  دتيانويلا  تادئاع  نم  % 98 رورسلا .  ىلع  ثعبت  جئاتنلاو  يجيردت 
مث نمو  ابوروأ ، ربع  تادئاعلا  نم  ىلع 96 % اهتقو  لوصحلا  ةيؤرلا  تناكو  ماع 1969  يدانلا  ىلإ  مضنا  هنأ  دتيانوي  رتسشنام 

نم نانثا  انيدلو  ايسآ  يف  رجتم  انحتتفاو 100  كانه ، ةريبك  قاوسأ  انيدل  حبصأو  ايسآ  يف  ًاصوصخو  لكك  ملاعلا  ىلإ  انلقتنا 
 . ةيلودلا تادئاعلا  نم  انيدل 98 % مويلاو  يسيئر ، عار  ىلع  انلصحو  ةاعرلا ،
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تاربخلاو فراعملا  لدابتل  ةصنم  تاب  يلودلا  يبد  رمتؤم   » نأ طيمسوبلا ، ةشئاع  فارتحالل ، نماثلا  يبد  رمتؤم  ريدم  تدكأ 
«. ملاعلاو ةقطنملاو  تارامإلا  يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ًاسيئر  ًاثدحو  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل 
ةرك نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  ًاريبك  ًارود  ماع 2006  هقالطنا  ذنم  يبد  رمتؤم  بعل   » رمتؤملل ةيحاتتفالا  ةملكلا  يف  تفاضأو 

، ةفرتحملا ةيدنألاو  ةيضايرلا  تاسسؤملا  ىربك  نولثمي  نيثدحتم  ةفاضتسا  لالخ  نم  ةيملاعلا ، مدقلا  ةركو  تارامإلا  يف  مدقلا 
عاطقلا ريوطت  ىلإ  يعسلا  راطإ  يف  ةريثك  ةيباجيإ  جئاتن  لعفلاب  تققحت  دقو  مدقلا ، ةرك  ةعانصب  ةطبترملا  تاسسؤملا  كلذكو 
عالطالا لالخ  نم  ةينطولا  رداوكلا  ليهأت  يف  رمتؤملا  مهسأ   » تلمكأو صاخ .» وحن  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضايرو  ًامومع  يضايرلا 

لجأ نم  اهعم  نواعتلا  لبس  ثحب  كلذكو  اهنم ، ةدافتسالاو  اهعانُص ، ةرواحمو  ًايميلقإو ، ًايلود  ةحجانلاو  ةدئارلا  براجتلا  ىلع 
ًاريس  » تتفلو دوشنملا .» روطتلا  قيقحتل  انل  بسانملا  جذومنلا  نيوكتو  انبسانت ، يتلا  ةيملعلا  ططخلا  عضوو  انرداوك ، ريوطت 
مدقلا ةرك   ) رايتخا مت  دقف  لبقتسملا ،  قيرط  وه  نيكمتلا  نأو  لمعلا ، يف  نيكمتلا  جهن  قيبطت  يف  ةديشرلا  ةدايقلا  جهن  ىلع 

«. ةقباسلا عبسلا  تارودلا  يف  مت  امل  ًالمكم  يتأي  يذلا  نماثلا  رمتؤملل  ًاراعش  لبقتسملل ) نيكمتلاو 
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Russia manager Fabio Capello and Juventus coach Antonio Conte voiced support yesterday for the
introduction of 'time-outs' during matches in a move they said would benefit players, managers and
commercial partners. While time-outs are used extensively in major sports in the United States
baseball, basketball and American football such a rule change in soccer would face resistance from
many in the game who argue that breaks would interrupt the flow of matches. Similar concerns have
also been voiced in relation to the increased use of technology, such as tracking systems to tell if the
ball has crossed the goalline which has been trialled in the English Premier League for the first time this
season. "Time-outs would be nice things to have as, from the bench, it is difficult to communicate a
message during the game. So a two-minute time-out would be useful for a manager," Conte, who is
aiming to secure a third successive Serie A title with Juve this season, told a conference in Dubai.
Capello also noted the tactical advantages for coaches that a time-out would bring as well as pointing
to health and commercial benefits. "Time-outs to hydrate would leave players in better shape and
would allow the clubs to get more revenue," said Capello, who has won multiple league titles in Italy and
Spain and was coach of the England team for over four years. During time-outs in US sports,
advertisements can be shown both in the stadium and to live television audiences. Breaks during
matches played in extreme heat or humidity have long been advocated so that players can take on
water to replace that lost through sweating. For the World Cup in Brazil next year, the organisation
representing players globally, FIFPro, and Italy coach Cesare Prandelli have called for drinks breaks to
be authorised, given temperatures in north-eastern cities such as Fortaleza and Recife often soar
above 30 degrees Celsius. Attitudes towards the importance of players' health have come a long way
since 1994 when Jack Charlton, then manager of Ireland, was chastised by FIFA for trying to give his
players water during a World Cup match in the U S played in searing heat. Pep Guardiola, coach of
European champions Bayern Munich, and the third member of the panel in Dubai, noted that water
breaks were granted in the German Super Cup final in July due to the heat and that it had not caused
any problems. Capello added that water breaks were taken in Russia when games are played in high
temperatures and that concerns over their disruptive nature were false. "In Russia, in the heat, they
have a one-minute water break to hydrate. I timed them all in the last season and the longest ever was
one minute and 10 seconds," he said.
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 
ةيسايقلا ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  : ” تبسلا سمأ 

، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   ” ودلانور عباتو  روطتا .“ نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنال 
هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 

يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .“ طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغا  نا  ديرا  انا ال  : ” مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

لجسو 69 ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .“ لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده 

فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 
سفانتيو لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف “  ” مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 

يناملالا خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور 
بختنم عم  هقلات  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو 

بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : ” الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 
يف دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا 

بناج ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا .“ لايدنوم 
اهدعبو يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  ” ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا 

يف ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   ” ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .“ راودالا  ىلا  رظنلا 
ناك يذلا  ودلانور  فشكو  “. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010 
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا “ غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   ” ةسلج يف  ثدحتي 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو 
عباتي نا  لبق  لضفملا ،“ يبعال  انا   ” احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات 

“. نيرخآلل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا  ”
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ماعلا 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنال ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحا  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  يف 2013 ، هتققح  ام  رركا  نأ  الهس  نوكي  نل  : » تبسلا سما 
، رارمتساب نسحتأو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   » ودلانور عباتو  روطتأ .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم 
هلعفا نأ  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو 

يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغا  نا  ديرأ  انأ ال  : » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

ةعباسلا ةعومجملا  نأ  ودلانور  دكاو  ديج .» لكشب  لمعا  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
، ةبعص  » ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا 

ودلانور فخي  ملو  ىرخألا .» راودألا  ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو 
انناب املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر  »
غولبل بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ 
رتناو نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنأ  ةمقلا »

هبعال مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم 
قيرف يأ  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا   » عباتي نأ  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا 

«. نيرخآلل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  اومتنا ،
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لالخ يبد  يف  ودلانور  لوالا  لاغتربلا  بختنم  مجاهمو  ديردم  لاير  يدانب  مدقلا  ةركل  لوالا  قيرفلا  مجاهم  ميركت  نم  دهاشم 
مهنم ةيملاعلا  ةيضايرلا  تايصخشلا  نم  ديدعلا  ةكراشمي  كانه  سما  قلطنا  يذلا  ةضايرلل  نماثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  روضح 

انيلوك يلاطيالا  مكحلا 
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نمف ىلوالا  ةيبعشلا  ةبعللا  نوجشو  مومه  ثحبل  ةيونس  ةبسانم  درم  سيل  هنا  ىلع  ايلمع  فارتحالل  يلودلا  يبد  رمتؤم  نهرب 
. دعصلا لك  ىلع  تامامتهالاو  كرادملاو  ىقافالا  عسوي  رخا  ىلا  ماع 
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ودلانور يليزاربلا  مجنلا  روضح  نود  تلاح  ةصاخ  ًافورظ  نأ  يلامكلا ، دمحم  راشتسملا  يبد ، رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  دكأ 
ليزاربلا تادادعتسا  نع  ثيدحلل  رمتؤملا  تاسلج  ودلانور  روضح  ًاررقم  ناكو  رمتؤملا . نم  ةنماثلا  ةخسنلا  يف  ةكراشملل 

تارربم حرشو  روضحلا ، مدع  نع  رذتعاو  انب  لصتا  ودلانور  ةيفاحص : تاحيرصت  يف  يلامكلا  لاقو  لايدنوم 2014 . ةفاضتسال 
«. ثدح ام  انمهفت  دقو  ءيشلا  اذه 
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يبد ةنيدمب  اجرحم  افقوم  مدقلا  ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  يدان  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مدقلا  ةرك  مجن  هجاو 
يف مدقلا  ةرك  موجن  نم  ريبك  ددع  ةكراشمب  تبسلا  سما  قلطنا  يذلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  ءانثا  ةيتارامإلا 

يبعال انا   » احزام لاقو  تقولا  ضعبل  تمصف  لضفملا ، همجن  نع  ودلانور  قاعم  لفط  لأس  رمتؤملا  لالخف  ةقطنملا .
«. قيرف يأ  يف  نيزيمتملا  نيبعاللاب  عتمتسا  ينكل  نيرخآ ، ملظا  ىتح ال  اهنيعب  ءامسا  ركذا  نا  بعصلا  نم   » افيضم لضفملا »

لوحو وتوك .» ودنانرف  يلاغتربلا  عفادملاو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وجيف  سيول  ةعباتم  بحا  تنك  يرغص  يف   » فاضأو
ةلواحمب دعو  هنكل  راركتلا » بعص  رمأ  اذه   » لاق هراركت ، ةيناكماو  افده  ليجستب 69  ماعلا  اذه  لالخ  ريبكلا  يضايرلا  هزاجنا 
بختنمل اينمتم  ليزاربلا ، لايدنوم  ىلا  ههجوتل  هتداعس  يلاغتربلا  مجنلا  ىدبأو  فادهالا . نم  نكمم  ددع  ربكأ  ديدستل  داهتجالا 

«. ةبعص  » ةعومجم يف  هعوقو  مغر  سأكلاب ، زوفلا  هدالب 
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ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  لينل  حشرملا  ينابسألا ، ديردم  لاير  فاده  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دكأ 
ناو ةصاخ  نالا ، ىتح  هققح  امب  ءافتكإلا  مدعو  ةلبقملا ، ةرتفلا  لالخ  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  ميطحت  ىلع  صيرح  هنا 
يلودلا مكحلا  ةكراشمب  ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفإلا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور ، لاقو  دح . هل  سيل  هحومط 

ديردم لاير  هيدان  وأ  لاغتربلا ، هدالب  بختنم  نم  ءاوس  اهزرحأ ، يتلا  هفادها  يلامجإ  لوصو  نا  انيلوك ، يجيولرييب  قباسلا 
، ديردم لاير  مجن  نأ  ركذي  ةيسايقلا . ماقرألا  ميطحت  ىلإ  امئاد  هعلطت  ينعي  طقف ، يراجلا  ماعلا  لالخ  افده  ىلإ 69  ينابسألا 

ديردم لاير  يفاده  ةمئاق  يف  سماخلا  زكرملا  ىلإ  لوصولا  اهرخا  ناكو  ةيضاملا ،  ةرتفلا  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديدعلا  ققح 
قيقحتل ةحاتم  ةصرفلا  لازت  الو  يكلملا ، ىلإ  همامضنإ  ذنم  مسوملا ، اذه  هقيرف  عم  فدهلا 208  ىلإ  هلوصوب  هخيرات ، رادم  ىلع 

ناو ةصاخ  ليزاربلاب ، ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  نا  ودلانور  حضوا  تقولا  سفن  يف  ديزملا .
نا رابتعإ  ىلع  ةديعب ، تسيل  ايقيرفا ، بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسألا  بختنملا  ةبرجت  راركت 
ماما نم  ايقيرفا  بونج  لايدنوم  يف  جرخ  دق  ناك  هدالب  بختنم  نا  ليلدب  ةبيرق ، ينابسألاو  لاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوا 

لايدنوم يف  لاغتربلا  بختنم  مضت  يتلا  ةعومجملا  ةبوعص  ودلانور « : فاضأو  ميتي . فدهب  ةراسخلاب   16 لا رود  يف  اينابسا 
، اهتاذ دح  يف  هلصاف  اهرابتعإب  هدح  ىلع  ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرماو ، اناغو  ايناملا  تابختنم  دوجوب  ليزاربلا ،

امدعب ةبوعصب  ةلبقملا ، ملاعلا  سأك  تايئاهن  ىلإ  لهأت  لاغتربلا  بختنم  نا  فورعملا  ايناملا ». ماما  نوكتس  ةيادبلا  ناو  ةصاخ 
. ابايإو اباهذ  يديوسلا  هريظن  ىلع  ابلغتم  يبوروألا  قحلملا  ةلحرم  ضاخ 
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ملاعلا ةلطب  اينابسا  ةراجلا  اهققحت  يتلا  كلتك  تازاجنإ  هدالب  بختنم  نم  عقوتي  هنإ ال  يلاغترب )  ) ودلانور ونايتسيرك  مجاهملا  لاق 
ليزاربلاب ملاعلا  سأك  تايئاهن  يف  نكمم  دهج  ىصقأ  لذبيس  ريبك  بقل  يأب  زوفلا  هل  قبسي  مل  يذلا  هقيرف  نأ  دكأ  هنكل  ابورواو 
ةقالعب عتمتي  هنإ  اضيأ  لاق  ثيح  فارتحالل  ايلود  ارمتؤم  رضحي  ثيح  يبدل  ةرايز  يف  ديردم  لاير  بعال  ودلانورو  . لبقملا ماعلا 
ةيفصتلل لصو  ثيح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لوصحلل  تاحيشرتلا  نم  ريبك  ردقب  ودلانور  ىظحيو  ماكحلا . عم  ةديج 
اهرفوي يتلا  فيدهتلا  ةنيكامل  ةيملاعلا  تايئاهنلل  اهدوعص  يف  لضفلاب  لاغتربلا  نيدتو  . يربير كنارفو  يسيم  لينويل  عم  ةيئاهنلا 

رهشلا ديوسلا  دض  ةيبوروالا  تايفصتلا  قحلم  بايإ  يف  زوفلل  هدالب  دوقيل  ديوسلا  كابش  يف  فادهأ  ةثالث  لجس  يذلا  ودلانور 
فاضأو ملاعلا ". سأك  يف  دجاوتلا  قحتست  لاغتربلا  ةلبقملا .. ةنسلا  ليزاربلل  هجوتأس  يننأل  ديعس  انأ   " ودلانور لاقو  . يضاملا

ققحت نأ  لبق  قباسلا  يف  تناع  يتلا  اينابسا  لثم  نوكن  نأ  اننكمي  ال  نكل ) .. ) ملاعلا سأك  يف  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  لواحنس  "
ملاعلل ةلطب  تجوت  امهنيبو  يف 2008 و2012  ابوروا  ةلطب  اينابساو  فاك ". ردقب  نيبعال  كلمن  اننال ال  ملاعلا  سأكو  ابوروا  ةلوطب 

نمض ملاعلا  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  بعلتسو  . رشع ةتسلا  رود  يف  لاغتربلا  ىلع  بقلل  اهقيرط  يف  تبلغت  نيح  يف 2010 
لئس انيلوك  يجيولريب  قباسلا  يلاطيإلا  مكحلا  روضح  يفو  . ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملا  اضيأ  مضت  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 

نولحتي ماكح  كانه  نكل  مهشقانيو .. نيبعالل  عمتسي  يذلا  مكحلا  بحأ   " يلاغتربلا بعاللا  لاقو  ميكحتلاب . هتقالع  نع  ودلانور 
 ". ةديج ماكحلا  عم  يتقالع  ماع  لكشب   " عباتو ." مهعم ثيدحلا  لواحت  امدنع  ةمارصلاب 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 
ةيسايقلا ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  : ” تبسلا سمأ 

، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   ” ودلانور عباتو  روطتا .“ نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنال 
هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 

يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .“ طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغا  نا  ديرا  انا ال  : ” مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

لجسو 69 ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .“ لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده 

فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 
سفانتيو لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف “  ” مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 

يناملالا خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور 
بختنم عم  هقلات  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو 

بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : ” الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 
يف دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا 

بناج ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا .“ لايدنوم 
اهدعبو يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  ” ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا 

يف ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   ” ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .“ راودالا  ىلا  رظنلا 
ناك يذلا  ودلانور  فشكو  “. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010 
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا “ غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   ” ةسلج يف  ثدحتي 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو 
عباتي نا  لبق  لضفملا ،“ يبعال  انا   ” احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات 

“. نيرخآلل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا  ”
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ةلطب اينابسا  ةراجلا  اهققحت  يتلا  كلتك  تازاجنا  هدالب  بختنم  نم  عقوتي  هنا ال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجاهملا  لاق  ز :
ملاعلا سأك  تايئاهن  يف  نكمم  دهج  ىصقأ  لذبيس  ريبك  بقل  يأب  زوفلا  هل  قبسي  مل  يذلا  هقيرف  نأ  دكأ  هنكل  ابوروأو  ملاعلا 

هنا اضيأ  لاق  ثيح  فارتحالل ، ايلود  ارمتؤم  رضحي  ثيح  يبدل  ةرايز  يف  ديردم  لاير  بعال  ودلانورو  لبقملا . ماعلا  ليزاربلاب 
ثيح ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لوصحلل  تاحيشرتلا  نم  ريبك  ردقب  ودلانور  ىظحيو  ماكحلا . عم  ةديج  ةقالعب  عتمتي 

ةنيكامل ةيملاعلا  تايئاهنلل  اهدوعص  يف  لضفلاب  لاغتربلا  نيدتو  يربير . كنارفو  يسيم  لينويل  عم  ةيئاهنلا  ةيفصتلا  ىلإ  لصو 
ةيبوروالا تايفصتلا  قحلم  بايا  يف  زوفلل  هدالب  دوقيل  ديوسلا  كابش  يف  فادهأ  ةثالث  لجس  يذلا  ودلانور  اهرفوي  يتلا  فيدهتلا 

يف دجاوتلا  قحتست  لاغتربلا  ةلبقملا .. ةنسلا  ليزاربلا  ىلإ  هجوتأس  يننال  ديعس  انأ  : » ودلانور لاقو  يضاملا . رهشلا  ديوسلا  دض 
يف تناع  يتلا  اينابسا  لثم  نوكن  نأ  اننكمي  نكل ال  ملاعلا .. سأك  يف  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  لواحنس  : » فاضأو ملاعلا .» سأك 
يف 2008 و2012 ابوروا  ةلطب  اينابساو  فاك .» ردقب  نيبعال  كلمن  اننال ال  ملاعلا  سأكو  ابوروا  ةلوطب  ققحت  نأ  لبق  قباسلا 

يف لاغتربلا  بعلتسو  رشع . ةتسلا  رود  يف  لاغتربلا  ىلع  بقلل  اهقيرط  يف  تبلغت  نيح  يف 2010  ملاعلل  ةلطب  تجوت  امهنيبو 
يلاطيالا مكحلا  روضح  يفو  ةدحتملا . تايالولاو  اناغو  ايناملا  اضيأ  مضت  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نمض  ملاعلا  سأك  تايئاهن 

. ميكحتلاب هتقالع  نع  ودلانور  لئس  انيلوك  يجيولريب  قباسلا 
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ماع 2013، هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
: نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور ، لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نود نم  هنال  ةيسايقلا ، ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  »
ليجستو رارمتساب ، نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم  : » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا 

لاوط هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا 
قباسلا يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور ، دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ،
ةبعل دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب 

بختنم عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك 
بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 

يف دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا 
سأك تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا ، ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ةبعص  لاغتربلا  ةعومجم  ليزاربلا .» لايدنوم 

لهأتلا لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكريمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014 
راركتو لايدنوم 2014 ، بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .» راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا 
«. 1/ رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت 

قشعي ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور ، فشكو  وغيف  قشع 
ودنانرف ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول 

لاق يلاحلا ، تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك 
دق نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا   » عباتي نا  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا  : » احزام

«. نيرخالل املظ  نوكي 
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تأدب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد ، دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت 
يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا ، نم  ةبخن  ةكراشمب  ، نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  سمأ ،
لاير مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  رمتؤملا ، يف  نوكراشملا  مدقت  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  " راعش تحت  ملاعلا ،

ةنجللا سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاقو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا ، ديردم 
ركف نم  ةضمو  يه  اهيلت ، يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ، ىلإ  اهيف  تلصو  املك  ةلحر ، حاجنلا  رمتؤملل : ةيحاتتفالا  ةملكلا  يف  ةمظنملا 

ىعسن هللا ، هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص 
ديدعلا فشكو  ةريدتسملا ، ةرحاسلا  ملاع  يف  ةحجانلا  هتبرجت  ودلانور  ونايتسيرك  ضرعتساو  رمتؤملا . يف  اهديسجتو  اهقيبطتل 

، لماوع  3 ةرباثملاو ، ةيسايقلا ، ماقرألا  ميطحتو  تايدحتلل ، يقشع  نإ  لاقو  رمتؤملل ، ىلوألا  ةسلجلا  حاتتفا  يف  هرارسأ ، نم 
ةبسنلاب لاق : امجن ،"؟ تحبصأ  فيك   " لاؤس ىلع  ًادرو  ملاعلا . يف  مدقلا  ةرك  شرع  ىلع  عبرتلاو  ةرهشلا ، قيرط  يل  تدهم 

لوقأ تنكو  اهلالغتسا ، تلواح  يتايح ، يف  ةديدع  صرف  يل  تحيتأو  ةرباثمو ، دجب  لمعلل  يتقو  مظعم  تصصخ  يلإ 
يف ناك  ثيح  نيقاعملل ، دشار  زكرم  ةرايزب  ماق  يريبير ، كنارف  ناكو  يقلأت . ّرس  وه  اذه  ةلماك ،" ةصرف  كسفن  حنما  " يسفنل

زكرملا تازيهجتب  هباجعإ  قئاف  نع  يريبير  ّربعو  زكرملا . ةرادإ  سلجم  وضع  موتكم  لآ  موتكم  نب  دمحم  خيشلا  هلابقتسا 
جاهتبالا نم  دهاشم  طسو  هلويلا  ةصقر  مهعم  ىدأو  ةيثارتلا  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  يف  روضحلا  كراشو  ةيبيردتلاو ، ةيجالعلا 

 . حرفلاو
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يبد رمتؤم  تاسلج  نع  نييتارامإلا  نيبعاللا  بايغ   » نإ يرومع »  » نمحرلادبع رمع  نيعلا ، يدانو  ينطولا  بختنملا  مجن  لاق 
هلصت بعال ال  يأ  نأ  يعيبطلا  نم  مويلا :» تارامإلا  «ـ ثيدح ل يف  فاضأو  روضحلل .» هيلإ  تاوعد  لوصو  مدع  ببسب  نوكي  دق 

تمت نيرخآ  نيبعال  كانه  نأ  ولو  تبجتسا ، دقو  ينوعد ، نيلوؤسملا  نأل  ترضح  انأف  رضحي ، ةمظنملا ال  ةنجللا  نم  ةوعد 
يلاغتربلا مجنلا  عم  ءاقتلالاو  روضحلا  نم  تدفتسا  ًايصخش  : » عباتو رخأتيس .» مهنم  ًادحأ  نأ  روصتأ  الف  لثملاب  مهتلماعم 

لالخ نم  لضفألا  نوكي  نأ  ىلع  مئادلا  هرارصإو  ةيوركلا ، هتريسم  نع  هلاق  ام  لكل  فغشب  تعمتسا  دقل  ودلانور ، ونايتسيرك 
اذه رسكل  ىعسيو  ًافده  لجس 69  هنإ  ودلانور  لوق  ينهذ  يف  قلع  دقل  مدقلا ، ةركل  هتقو  لك  سيركتو  لمعلل ، لصاوتملا  هيعس 

ةقاب ودلانور  ونايتسيرك  نيعلا  يدان  مجن  ىدهأو  اهقيقحت .» ىلع  لمعأسو  بعاللا ، اذه  نم  اهتملعت  ةمهم  ةحيصن  هذهو  مقرلا ،
نم بناج  يف  كراش  دق  يرومع »  » ناكو نيبعاللا . نيب  ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلا  متو  رمتؤملل ، ةيحاتتفالا  ةسلجلا  ماتخ  يف  درو ،

خسنلا يف  روضحلا  مهل  قبس  نيذلا  موجنلا  نعو  ةيتارامإلا ، مدقلا  ةرك  نع  رمتؤملا  حاتتفا  يف  هضرع  مت  يذلا  يليجستلا  مليفلا 
ىلإ هجوت  مل  تاوعد  نأ  نع  ثيدحلا   » نأ يلامكلا  دمحم  راشتسملا  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  هبناج  نم  دكأو  رمتؤملل . ةقباسلا 
نال ةوعدلل ، ةجاح  يف  اوسيل  ساسالا  يف  مهو  ةوعدلا ، هتلصو  عيمجلا  لاقو : حيحص . ريغ  رمأ  روضحلل  نينطاوملا  نيبعاللا 
هديقت نود  بعال  يأ  روضح  ليهستب  نواعملا  لمعلا  قيرفل  ةحضاو  تاميلعت  كانه  تناك  دقل  مهلجأ ، نم  ًاصيصخ  ماقي  رمتؤملا 

مدع نم  ةريبكلا  هتشهد  كلملادبع ، ميهاربإ  ةضايرلاو ، بابشلل  ةماعلا  ةئيهلل  ماعلا  نيمالا  ىدبأ  هبناج ، نم  ليجستلا .» ةيلمعب 
ًامجن هنم  لعج  يذلا  يقيقحلا  فارتحالا  قبطي  فيك  هنم  ملعتلل  ودلانور ، ونايتسيرك  ةسلج  نييتارامالا  مدقلا  ةرك  يبعال  روضح 
لثم ميظنت  لجأ  نم  اهدهج  ىراصق  لذبت  ةلودلا  تاسسؤم  نإ  لوقلا  ينفسؤي  «: » مويلا تارامإلا  «ـ كلملادبع ل لاقو  ًاعطاس .
نأ ىنمتأ  تنك  نينطاوملا ، نيبعاللا  ىدل  ىدص  كلذل  نوكي  نأ  نود  نم  نييملاع  موجن  بذجو  ةريبكلا ، ةيلودلا  تايلعافلا  هذه 

لوق ينبجعأ  : » عباتو اهعم .» لماعتي  فيكو  مدقلا ، ةرك  يف  ركفي  فيك  ريبكلا  مجنلا  نم  اوملعتيل  انموجنب ، ةئلتمم  ةعاقلا  دجأ 
ول هب ، ءادتقالا  متي  نأ  بجي  يذلا  وه  اذه  تاحاجن ، نم  هققح  امب  فتكي  ملو  مدقلا ، ةرك  لجأ  نم  هتقو  لك  رخسي  هنإ  ودلانور 

«. نسحتتس انيدل  مدقلا  ةرك  عاضوأ  نإف  ديكأتلاب  هنم  وأ 50 % اوقبطو 40  مالكلا  اذه  ىلا  اوعمتساو  انوبعال  رضح 
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Gary Meenaghan DUBAI // It might come as little surprise to learn that Cristiano Ronaldo's favourite
player is Cristiano Ronaldo. At the fifth Globe Soccer Conference yesterday, the Real Madrid forward
often guilty of narcissism; more often guilty of stupendous goalscoring was quizzed by a trio of
children from the Rashid Paediatric Therapy Centre and answered in good English, good spirits and
good humour. Making his second appearance in three years at the annual event, Ronaldo was asked
by one of the youngsters to identify his favourite current footballer. The Portuguese is nominated
alongside Barcelona's Lionel Messi and Franck Ribery of Bayern Munich for Fifa's Ballon d'Or, and such
is his reputation and unashamed self-confidence that none of the 1,000 people crammed into
MadinatJumeirah expected him to name-check either of his rivals. Even so, when he started his reply
with "Well, apart from me...", there was a moment of stilted laughter before he added, "Ijoke, of
course". Yet the joke proved more genuine than the subsequent answer, which saw him sidestep the
issue with all the composure he displays on the pitch. "I don't have a specific player that I like," Ronaldo
said. "In Europe and in the world, we have a lot of fantastic players. To mention one would not be fair
on my part. I enjoy playing with great players at Real Madrid and when I play against other teams, I
always enjoy that also." Pierluigi Collina, the famouslyfollically-challenged former referee, was able to
extract a little more insight from the former Manchester United winger when it came to the latter's
expectations ahead of the 2014 World Cup. Ronaldo scored four times in two play-off games to help
Portugal qualify for Brazil, where they will face Germany, Ghana and the US. He has netted 69 times
this calendar year and, should he maintain such high levels of performance, his country will provide a
serious challenge to any opposition. "We know it will be difficult," he said. "We are not the favourites,
but that can be good and remove some pressure. We lost on penalties to Spain last time [at Euro
2012], and everybody knows that is a lottery, so maybe this time we will be luckier. " First, though,
comes the Ballon d'Or, where luck should not figure. The winner will be announced on January 13, and
when Collina suggested in jest that he was going to press Ronaldo on the subject, the 2008 winner
stiffly stated that "now is not a great moment to speak". This time he was notjoking Messi has won it
for the past four years, but this year Ronaldo is favourite. And not justhis own favourite.
gmeenaghan@thenational.ae Image(s) text: A young fan looks up in awe as the charismatic Cristiano
Ronaldo held centre stage at the Dubai International Sports Conference. Mohammed Omar /
Reuters
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ  : 
موي نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نم هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحأ  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  : » سمأ
ليجستو رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم  : » ودلانور عباتو  روطتأ .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود 
لاوط هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا 

قباسلا يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكأو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نا  بحأ  كلذل  تقولا ،
ةبعل دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب 

لجسو 69 ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده 

فاده لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  رفص و2-3 .)  - 1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرأ  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 

زوفلل ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
دجاوتي يذلاو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب 
يتارابم يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  مويلا . ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيأ  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف 
ارمأ ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » الئاق فادهأ ، ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا 

دكأو ليزاربلا .» لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص 
تايالولاو اناغو  ايناملأ  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور 

راودالا ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا  لهأتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ، : » ةيكيرمالا ةدحتملا 
لايدنوم 2010 يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر  : » ودلانور فخي  ملو  ىرخألا .»
: ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف 

ةنولشرب ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت  »
. لاغتربلا خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضإ  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو 

ةيؤرب عتمتسا  : » عباتي نا  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا  : » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو 
«. نيرخآلل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا , ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور , ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نم هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 , هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل   : " سما
ليجستو رارمتساب , نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتا ." نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود 

لاوط هلعفا  نا  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس , لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم , روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا 
وا ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده  لجسو 69  ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ,

يتارابم يف  فادها  ةعبرأ  لجس  امدعب  ليزاربلا  يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم 
يرود يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا 

يلودلا داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  ام  فادها , ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا 
ةنولشرب مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل 
ةسلجلا يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا 

, فادها ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  مويلا . ةيماتخلا 
نكل ديوسلا , وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب , مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل , ديعس  انا  : " الئاق

لاغتربلا اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا ." لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن 
يف لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ,  " ةيكريمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف 

بقلب جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخالا ." راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا , رودلا  ىلا  لهأتلا  لوالا  ماقملا 
يناثلا رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا , بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014 
قشعي ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  ". 1- رفص ةبوعصب 

ودنانرف ىلا  ةفاضا  يلاطيالا , ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول 
. - لاغتربلا خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك 
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ةرئاد يف  تارامإلا  ةضاير  عضو  يف  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ل فارتحا » تارود   » يف 7 ةيصوت  تمهاس 100 
ةيوركلا سرادملا  فلتخم  نم  اثدحتم  نم 290  رثكأ  لالخ  نم  اعوضوم  ةشقانم 160  دعب  تايصوتلا  تردصو  زيمتلاو ، راكتبالا 

، ركتبمو ديدج  وه  ام  لك  ربع  ةليمجلا  مدقلا  ةرك  ئدابم  خيسرت  ىلإو  ةدايرلا ، قيقحت  ىلإ  نومظنملا  اهلالخ  ىعسو  ةفلتخملا ،
نع ةنماثلا ،  هتخسن  ىلإ  رمتؤملا  لوصو  عم  نوريثكلا  لءاست  هتاسلج .  رواحم  نورثي  ءاربخلا  نم  ةبخنل  رمتؤملا  ةفاضتسا  ربع 

يبد رمتؤم  نأ  ةبعللا  ءاربخو  نيبردملاو  ةيدنألا  يلوؤسم  نم  ديدعلا  دكأو  تايصوتلا  نم  انتيدنأ  اهتققح  يتلا  ةدافتسالا  ىدم 
لعفلاب تحجن  ةيدنأ  دجوتو  ةيولوأ . هتارارق  قيبطت  نأو  تارامإلا  يف  ةيوركلا  ةموظنملاب  ءاقترالا  يف  امهم  ارود  بعل  فارتحالل 
ةيدنأو تاكرش  ىوتسم  ىلع  ًاظوحلم  ًاروطت  لعفلاب  ىرن  انأدبو  هتايناكمإ ، بسح  لك  تايصوتلا  كلت  بلغأ  نم  ةدافتسالا  يف 

جيلخلا ةلوطبب  زوفلا  اهنمو  ةعئارلا ، تازاجنإلا  نم  ديدعلا  تابختنملا  قيقحت  ىلإ  ةفاضإلاب  ةريخألا ، تاونسلا  يف  ةيتارامإلا  ةركلا 
نكل ال ةيتارامإلا ، ةركلا  يف  فارتحالا  ماظن  قيبطت  دعب  ةصاخ  ندنل 2012 ، دايبملوأل  لهأتلاو  نيرحبلا ، يف  مدقلا  ةركل   21

عم تالؤاستلا  ىلع  درلا  ةيادب  تءاجو  ريثأت  روطتلا . نم  ديزملا  قيقحتل  اهعطق  اهيلع  يتلا  تاوطخلا  نم  ريثكلا  انتيدنأ  مامأ  لازي 
يبد رمتؤم  ةيناثلا ل ةسلجلا  بقع  دقع  يذلا  يفاحصلا  رمتؤملا  لالخ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوتنأ  تاحيرصت 

مدقلا ةرك  مدقت  ىلع  رمتؤملل  ربكأ  يباجيإ  ريثأت  ةيؤر  لبقتسملا  يف  ىنمتأ  لاقو : رمتؤملا ، ةيمهأ  حضوأ  ثيح  سمأ ، يضايرلا 
نم يقتلي  عيمجلا  نأل  ًادج ، مهم  يبد  رمتؤم  فاضأو : فقوت ، مث  روطتلا  نم  عون  ثدح  ةيضاملا ، ةرتفلا  لالخ  هنأل  تارامإلا ، يف 

لخاد مدقلاب  بعلت  ةبعل  ةركلا  نأل  بعلملا ، لخاد  ثدحي  ام  مهملاو  ةيلقعلا ، ريوطتل  امالك  ىقبي  هنكلو  ديفتسيو ، رواحتيو  هلالخ 
لاق ةيناثلا ، ةسلجلا  ءانثأ  ضرع  يذلا  يليجستلا  مليفلا  لالخ  لاطبألا  يرودب  الويداروغ  جيوتت  دهاشي  وهو  هروعش  نعو  بعلملا .

تاسلج نأ  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويباف  دكأو  ناكملا . سفن  يف  دجاوتلا  ىنمتي  بردم  يأ  لثم  يروعش  يتنوك :
ةصالخ اهنأل  تاسلجلا ، كلت  لالخ  هلوقن  اميف  زكريو  مهفي  نأ  ريوطتلا  يف  بغارلا  ىلعو  روطتي ، نأ  ديري  نم  ديفت  يبد  رمتؤم 

ةركب ةمتهملا  تايصخشلا  نم  دشحلا  اذه  دوجوب  ةياغلل  مهم  وهو  يل ، عبارلا  وه  رمتؤملا  : » لاقو اهباحصأ . اهب  رمو  قبس  براجت 
نأ ىنمتأ  نيئيش  نم  تدفتسا  سمألا ، ةسلج  يفو  انه ، روضحلا  نم  ديفتسأ  ًايصخش  انأو  هنم ، ةدافتسالا  عيمجلا  ىلعو  مدقلا ،
دافتسا هيدان  نأ  رصنلا ، ةرادإ  سلجم  سيئر  ةطيلغ  نب  ناورم  دكأو  ةدافتسا  يسورلا . بختنملا  عم  يبيردتلا  يلمع  يف  امهقبطأ 

مدقلا ةرك  ةيميداكأ  ريوطتل  اهانبت  ثيح  ةيضاملا ، عبسلا  تارودلا  يف  رمتؤملا  نع  تردص  يتلا  تايصوتلا ، نم  ريبك  لكشب 
بناوجلاو نيئشانلا  عاطق  يف  لمعلا  بيلاسأ  ريوطتل  فارتحالا  رمتؤم  تايصوتب  رصنلا  ناعتسا  لاقو : ةينوناقلا ، نوؤشلاو 

يف ةحضاو  تدب  رمتؤملا  نم  رصنلا  ةدافتسا  نأ  ةطيلغ  نب  حضوأو  لمعلا . تاشرول  ةينفلا  تاصخلملا  نم  اندفتساو  ةينوناقلا ،
، نيبناجلا نيذه  يف  رمتؤملا  نع  تردص  يتلا  تايصوتلا ، عيمج  قيبطت  ىلع  انلمع  لاقو : ةينوناقلا ، بناوجلاو  نيئشانلا  عاطق 

ظفحل ةيئاضقلا  تاربخلا  نم  ةدافتسالاو  قيقد  جهنم  ىلع  رصنلا  ةيميداكأ  ريوطتل  تاربخلا  لضفأ  باطقتسا  ىلع  انصرح  ثيح 
بناوجلا ينبت  لالخ  نم  ةدافتسالا  ةريسم  لّمكن  نأ  لمأنو  يفارتحالا ، لمعلا  بكاوت  ةميلس  ةينوناق  ةدعاق  ءانبو  يدانلا  قوقح 
نيعب تايصوتلا  عيمج  ذخؤت  نأ  ةطيلغ  نب  ىنمتو  ةيدنألا . يف  ةدوجوملا  ريوطتلا  تالاجم  نمو  ةضورعملا  ىرخألا  ةيفارتحالا 

حاتأ فارتحالا  رمتؤم  نأ  ىلإ  اريشم  اهقيبطتل ، ةديطو  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  اهتقالع  نوكتو  ةيدنألا ، فرط  نم  رابتعالا 
. لئاسملا نم  ديدعلا  يف  مهعم  رواشتلاو  يضايرلا  لاجملا  يف  ةيملاع  وأ  ةيلحم  ءاوس  ةريبك  تاربخب  ءاقتلالا  ةصرف  ةيدنألل 

بناجألا نيبعاللا  يف  رامثتسالا  ىلإ  نآلا  علطتن  ةينوناقلا  بناوجلاو  نيئشانلا  عاطق  يف  ةدافتسالا  دعب  ةيناثلا  انتوطخ  فاضأو :
ةيمنتل ةديدج  قافآ  نع  ثحبن  نأ  ضورفملا  نكل  ةرصقم ، تسيل  ةموكحلا  نأ  فرعن  يدانلا ، دراوم  ةيمنت  ةيفيكو  نينطاوملاو ،

ةطخ قيبطت  لالخ  نم  كلذو  نيزيمتملا ، نيبعاللاب  ءاقترالا  ططخ  ريوطتل  ىعسنو  مدقلا ، ةرك  ةكرشبو  يدانلاب  ةصاخلا  دراوملا 
ةنماثلا ةخسنلا  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  هركش ل ةطيلغ  نب  ناورم  ددجو  رصنلا . يدانب  زيمم  بعال  لكل  ةيريوطت 

دكأ ةلقن  ملاعلا . يف  ةيضايرلا  تاربخلا  ربكأ  هباطقتسا  ىلعو  تارامإلا ، يف  مدقلا  ةركب  ءاقترالل  فدهي  يذلا  فارتحالا ، رمتؤمل 
فارتحالل يلودلا  يبد  رمتؤم  نع  ةرداصلا  تايصوتلا  نم  نم 50 % رثكأ  قيبطت  مت  هنأ  ةركلا  داحتال  ماعلا  نيمألا  هللادبع  فسوي 

لالخ فارتحالا  ىلإ  ةياوهلا  نم  ةيعون  ةلقن  تارامإلا  ةرك  تدهش  لاقو : ةيدنألاو ، داحتالا  نيب  نواعتلاب  كلذو  ةقباسلا ، هتارود  يف 
تابختنملا ىوتسم  ىلع  ازاجنإ  براقي 13  ام  انققحو  نوفرتحم ، نونطاوم  نوبردم  انيدل  حبصأو  ةيضاملا ، تسلا  تاونسلا 

لبقملا رياني  مدقيس  ةركلا  داحتا  نأ  هللادبع  فسوي  دكأو  فارتحالا . ريياعم  قيبطتل  لماكلا  اهنواعتو  ةيدنألا  دهج  لضفب  ةينسلا ،
تايصوتلا ضعبل  اهيف  دانتسالا  متيسو  ملاعلا ، سأك  يف  ةكراشملل  ةدوعلا  لجأ  نم  هتيؤر 2014-2018 و2022-2018 

غّرفتلل مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالاب  ريبخو  ةنولشرب  قيرف  يف  لمعي  ينابسإ  ريبخ  عم  انقفتا  لاقو : فارتحالا ، رمتؤم  نع  ةرداصلا 
ةطخلا رواحم  زربأ  نأ  ةركلا  داحتال  ماعلا  نيمألا  حضوأو  رواحم  عورشملا . ذيفنتل  ىدملا  ةليوط  دوقعب  تارامإلا  داحتا  عم  لمعلل 

، ةيسردملا ةضايرلاب  مامتهالاو  بيردتلا  جهانمو  قرط  لوح  ةيدنألاو  داحتالا  نيب  ركفلا  ديحوتو  نيئشانلا  عاطقب  مامتهالا  يه 
دبع فسوي  دكأ  ةيرادإلاو . ةينفلا  رداوكلا  ليهأتب  ةصاخلا  ةيملعلا  ةيميداكألاو  ةركلا  داحتاب  ةصاخ  ةيميداكأ  ءاشنإ  ىلإ  ةفاضإلاب 

نم رهظي  كلذ  نإ  لاقو  ةسوملم ، فارتحالل  يبد  رمتؤم  نم  ةيدنألا  ةدافتسا  نأ  مدقلا  ةركل  تارامإلا  داحتال  ماعلا  نيمألا  هللا 
ةيدنألا ءاسؤرل  فثكملا  روضحلا  نأ  هللا  دبع  فسوي  حضوأو  اينفو . ايرادإ  اهئادأ  ريوطتل  اهب  لمعلاو  تايصوتلا  ضعبل  اهينبت  لالخ 
ءاقترالا يف  هبعلي  نأ  نكمملا  نم  يذلا  ريبكلا ، رودلل  مهكاردإو  رمتؤملا  عم  مهلعافت  دكؤي  شاقنلا  يف  ةكراشملا  ىلع  مهصرحو 

متي لمع  شرو  يف  ةيدنألا  عم  تايصوتلا  هذه  لدابت  ىلع  صيرح  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  ىلإ  اريشم  فارتحالا ، ةموظنمب 
ءاربخ دجاوت  نأ  ةركلا  داحتال  ماعلا  نيمألا  حرصو  دودرم  ةينفلا . اهرداوك  ةيمنتو  ريوطتلا  ىلع  اهتدعاسم  لجأ  نم  اهميظنت 

نيلوؤسملا نيب  لصاوت  دجوي  لاقو : مدقلا ، ةرك  ىلع  يباجيإ  دودرم  هل  نوكيس  نيمويلا  رادم  ىلع  ةيملاع  ةيضاير  تايصخشو 
ةينوناقلا بناوجلا  يف  نيصتخمو  ءاربخب  كاكتحالا  ةصرف  رمتؤملا  حيتي  امك  اهجراخ ، لب  ةسلجلا ، ةعاق  لخاد  طقف  سيل 

ايرادإ روطت  دهشت  اهنأ  ظحالن  نحنو  ةقباسلا ، تارودلا  نم  تدافتسا  ةيدنألا  نأ  دقتعأ  فاضأو : رامثتسالاو . لاصتالاو  قيوستلاو 
عم ةركلا  داحتا  لماعت  نأشبو  اهرداوكب . ءاقترالل  ةيفارتحالا  براجتلاو  تايصوتلا  نم  ديزملا  ليصحت  ىلع  صرحتو  اينفو 

دحأ هنوك  يضايرلا ، يبد  سلجم  عم  رمتسم  لصاوت  ىلع  داحتالا  نأ  هللادبع  فسوي  دكأ  رمتؤملا ، نع  ةرداصلا  تايصوتلا 
ضعب ذاختال  اهنم  ديفتست  اهنأ  ديكألاو  اهتساردب ، انناجل  فلكنو  تايصوتلا  ذخأن  لاقو : مدقلا ، ةرك  ريوطتل  نيلعافلا  هئاكرش 

ماعلا نيمألا  حضوأو  ةموظنم  قايسلا . اذه  يف  ةيدنألاو  داحتالا  نيب  ةكرتشم  ةمهم  نأل  مدقلا ، ةرك  ريوطتل  تاءارجإلاو  تارارقلا 
نم بهاوملا  نكميس  ةركلا ، تايميداكاو  تارادإلا  ىوتسم  ىلع  ةديج  ةموظنم  عبتي  ةيدنألا  لخاد  لمعلا  ناك  اذإ  هنأ  داحتالل 
نوكي ةروطتم  ةموظنملا  نوكت  امدنع  هنأ  ىلإ  اريشم  يباجيإ ، دودرم  اهل  نوكيو  كلذ ، نم  ةينطولا  تابختنملا  ديفستو  زوربلا 

تقولا ىلإ  جاتحتو  ملاعلا ، يف  ةلوادتمو  ةماع  مدقلا  ةرك  اياضق  ًالئاق : هللادبع  فسوي  حرصو  ةركلا . داحتا  ىلع  ًايباجيإ  اهدودرم 
ىدملا ةليوط  ةينمز  ةطخل  اقفو  ةسوردم  نوكت  نأ  بجي  ةعرسب ، فادهألا  ققحتت  نأ  نكمي  الو  ةريثك ، طوغض  انيلع  ربصلاو .

يأ نودب  تاكراشملا  نم  ديدعلا  دعب  ابوروأ 2008  سأك  ىلع  لوصحلا  نم  تنكمت  اينابسإ  نإ  ودلانور ، ونايتسيرك  لاق  املثم 
تايصوتلا مجرتت  ةلوؤسملا  تاهجلا  كلملادبع : يراق . زاجنإ  يأ  قيقحت  نع  تزجع  اهبختنم  ةقارع  مغر  لاغتربلا  مويلاو  زاجنا ،
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يبد رمتؤم  نع  ردصت  يتلا  تايصوتلا  نأ  ةضايرلاو ، بابشلل  ةماعلا  ةئيهلل  ماعلا  نيمألا  كلملادبع  ميهاربإ  دكأ  تارارق  ىلإ 
كلت مجرتت  نأ  ةلوؤسملا  تاهجلا  ىلع  نأو  ةلودلاب ، ةدوجوملا  ةيضايرلا  تائيهلاو  ةيدنألل  ةريبك  ةفاضإ  لكشت  يضايرلا  يلودلا 
ةماعلا ةئيهلا  يف  نحنو  تارمتؤملا ، هذه  لثم  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  قيقحتلو  ةضايرلا  معدل  تارارقو  تاءارجإ  ىلإ  تايصوتلا 

هذه باطقتسا  يف  هلذبي  يذلا  ريبكلا  دهجلا  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  ركشن  لاقو : كلذ . ىلع  صرحن  ةضايرلاو  بابشلل 
تايلاعفلا نم  رمتؤملا  فاضأو : مهتاربخ . نم  ةدافتسالاو  مهبراجت  ىلإ  عامتسالل  يبد  ىلإ  روضحلل  نييملاعلا  موجنلا  نم  ةبكوكلا 

، ريبك بسكم  هتاذ  دح  يف  ةضايرلا ، ريهاشمو  موجنلا ، نم  ريبكلا  ددعلا  اذه  دوجوو  يضايرلا ، طسولا  ىلع  ريبك  هريثأتو  ةحجانلا ،
نيبعاللا علطن  نأو  رمتؤملا  اذه  نم  بساكملا  ققحن  نأ  انيلع  نكل  ةيضايرو ، ةيداصتقاو  ةيفاقث  ةرهاظت  دعي  رمتؤملا  اذهو 

ةيملاعلا تاربخلا  هذه  نم  اوديفتسي  نأ  انيبعال  ىلعو  ودلانور  يملاعلا  مجنلا  ىلإ  انعمتسا  عباتو « : براجتلا . هذه  ىلع  نييرادإلاو 
ةضهنلاو روطتلا  ققحتي  لمعلاو  رارصإلاو  حومطلاب  هنأ  فيك  انيأرو  نييملاعلا ، موجنلا  ءالؤه  لاثمأ  بلجب  رمتؤملا  اهرفوي  يتلا 

ريوطت اهنم .» اوديفتسيو  تاربخلا  هذه  ىلع  انوبعال  علطي  نأ  ىنمتأ  تنكو  فارتحالا  رصع  يف  اننأو  ةصاخ  يضايرلا ، لاجملا  يف 
ىلع تفرشأ  يتلا  ةيضايرلا  تاهجلل  هركش  نع  داحتالاب  ةينفلا  ةنجللا  سيئر  ةركلا  داحتا  سيئر  بئان  يسماشلا  ملاس  ديبع  ربع 

ةقباسلا تارودلا  نم  تجرخ  نأو  قبس  يتلا  تايصوتلا  لاقو « : ةيملاعلا . تارمتؤملا  هذه  لثم  ةفاضتساو  رمتؤملا  ميظنت 
، فارتحالا وأ  ميظنتلا  وأ  عيرشتلا  بناوج  ىلع  ءاوس  ةلودلاب ، ةضايرلا  ريوطت  يف  ريبك  رود  اهلو  ةمهمو  ةلعاف  ناك  رمتؤملل ،
نم تعبشت  ةيضايرلا  تادايقلا  نوكت  نأ  دعب  ةمهم ، ةيلخاد  تارارق  ىلإ  كلذ  دعب  مجرتتو  ةمهم ، تايصوتلاو  ةريبك  ةدافتسالاف 
نم هفويض  لالخ  نم  رمتؤملا  اهرفوي  يتلا  تامولعملا  يهو  ةيضايرلا .. ةحاسلا  ىلع  تادجتسملا  رخآ  ىلع  تعلطاو  راكفألا 

بجي فاضأو : مدقلا .» ةرك  ةبعلب  رهتشت  يتلا  ةيملاعلا  نادلبلا  رابكب  يضايرلا  نأشلا  نع  نيلوؤسملاو  نييملاعلا  نييضايرلا 
لظ يف  ةيضايرلا ، تاداحتالاو  ةيدنألا  اهنم  ديفتست  نا  رمتؤملاب  تدجاوت  يتلا  ةرادإلاو  بيردتلاو  ميكحتلاب  ةصاخلا  تاهجلا  ىلع 

تاربخلا هذه  نم  ديفست  نأ  ةيدنألا  نم  ىنمتا  عباتو : ةرادإلاو . ميكحتلاو  بيردتلا  يف  نييملاعلا  موجنلا  نم  ةبكوكلا  هذه  دوجو 
ًايضاير ًاعقاو  مجرتت  رمتؤملا  نم  جرخت  يتلا  تايصوتلا  هذه  نأل  رامثتسالا  ىتح  وأ  بيردتلا  لاجم  يف  ءاوس  اهيلع  ينبتو 
ةشئاع تفشك  نآلا  أدبي  لبقتسملا  طيمسوبلا : ةشئاع  تاربخلا . هذه  ىلع  اونبي  نأ  مهيلعو  ةلبقملا ، لايجألل  ًالبقتسمو 

نم ةيضاملا ، عبسلا  تارودلا  يف  ةيصوت  ىلإ 100  لصوتلا  يف  حجن  رمتؤملا  نأ  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةريدم  طيمسوبلا 
يضايرلا يبد  سلجم  نأ  ىلإ  نماثلا  رمتؤملاب  حاتتفالا  ةملك  يف  تراشأو  فارتحالا ، ةموظنمب  ةطبترم  تاعوضوم  لالخ 

مت امل  ةلمكم  نوكتس  يتلا  تايصوتلاو ، تارارقلا  نم  ديزملا  دجوي  تلاقو : هجماربو ، هططخ  يف  تايصوتلا  هذه  ىلع  دمتعا 
نع تبرعأو  ًايلودو . ًايميلقإو  ًايبرعو  ًايلحم  مدقلا  ةركل  اقارشإ  رثكأ  لبقتسم  نيبو  اهنيب  ةطبارو  ةيضاملا  تاونسلا  يف  هحرط 
ىلإ اهيف  تلصو  املك  ةلحر  حاجنلاو  ًادغ ، سيلو  نآلا  أدبي  لبقتسملا  تلاقو : رمتؤملا ، تاسلج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  يف  اهلمأ 
سيئر ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ركف  نم  ةضمو  يهو  اهيلت ، يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ..

تحت ماقي  يذلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  اهديسجتو  اهقيبطت  ىلإ  ىعسن  هللا ، هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم 
ددجتي ثيح  يضايرلا .. يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر 

ةيفارتحالا مهبراجت  ةصالخ  نومدقيو  لمع ، شروو  تاسلج  نمض  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  رارقلا  عانصو  موجن  نم  ةبخن  عم  ءاقللا 
ًاثدح و  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل  ةصنم  تاب  يذلا  يلودلا  رمتؤملا  اذه  ربع  ةحجانلا 

رمتؤم بعل  تفاضأو : ملاعلاو . ةقطنملاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ًايسيئر 
ةركو ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  اريبك  ارود  ماعلا 2006  يف  هتقالطنا  ذنم  يلودلا  يضايرلا  يبد 

تاسسؤملا كلذكو  ةفرتحملا ، ةيدنألاو  ةيضايرلا  تاسسؤملا  ىربك  نولثمي  نيثدحتم  ةفاضتسا  لالخ  نم  ةيملاعلا  مدقلا 
امومع يضايرلا  عاطقلا  ريوطت  ىلإ  يعسلا  راطإ  يف  ةريثك  ةيباجيإ  جئاتن  لعفلاب  تققحت  دقو  مدقلا .. ةرك  ةعانصب  ةطبترملا 

ةدئارلا براجتلا  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ةينطولا  رداوكلا  ليهأتو  فارتحالا  قيبطت  ءاّرج  نم  صاخ  وحن  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضايرو 
عضوو انرداوك  ريوطت  لجأ  نم  اهعم  نواعتلا  لبس  ثحب  كلذكو  اهنم ، ةدافتسالاو  اهعانص  ةرواحمو  ايميلقإو ، ايلود  ةحجانلاو 
ةديشرلا ةدايقلا  جهن  ىلع  اريس  تعباتو : دوشنملا . روطتلا  قيقحتل  انل  بسانملا  جذومنلا  نيوكتو  انبسانت  يتلا  ةيملعلا  ططخلا 

ًاراعش لبقتسملل «  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » رايتخا مت  لبقتسملا ، قيرط  وه  نيكمتلا  ناو  لمعلا  يف  نيكمتلا  جهن  قيبطت  يف 
مت يتلا  رواحملا  لماكتت  امك  ريبكلا ، رمتؤملا  اذه  رمع  نم  ةقباسلا  عبسلا  تارودلا  يف  مت  امل  المكم  يتأي  يذلا  نماثلا  رمتؤملل 

نم ةيضاملا  تارودلا  هتزرفأ  ام  عم  مجسنتو  ةقباسلا ، تارودلل  تاسلجلا  رواحم  عم  نماثلا  رمتؤملا  تاسلجل  اهرايتخا 
نم ةبخن  باطقتسا  يف  ةنماثلا  هترود  يف  رمتؤملا  حجن  ةلئاق : تمتخو  ةبخن  يضايرلا . عاطقلا  تابلطتم  عمو  تايصوت ،

ونايتسيرك يلاغتربلا  مجنلا  مهتمدقم  يفو  موجنلا ، رابكو  نيبردملاو  ةيدنألاو  ةيوركلا  تاداحتالا  تادايق  رابك  نم  نيثدحتملا 
زيدنانريه يفاشت  ينابسالا  مجنلاو  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  مجنلاو  ماعلا 2011 ،  دعب  ةيناثلا  ةرملل  رمتؤملل  دوعي  يذلا  ودلانور 
وينوتناو ولليباك  ويباف  نايلاطيإلاو  الويدراوغ  ينابسإلا  مهو : نيبردملا  عملأ  نم  ةثالث  ىلإ  ةفاضإلاب  قلأتملا ، ةنولشرب  باعلأ  عناص 

يلع يلودلا  انمكح  دكأ  حاتتفالا  يف  يلصألا  انيلوك  لباقي  مل  تارامإلا » انيلوك  . » اكاسوبو انيلوك  ناريهشلا  نامكحلاو  يتنوك ،
قبس لاقو : يضايرلا ، يبد  رمتؤم  ميظنت  نم  تابختنملاو  ةيدنألا  ىوتسم  ىلع  حضاو  روطت  دجوي  هنأ  تارامإلا " انيلوك   " دمح

دمح يلع  راشأو  ةرملا . هذه  هب  قتلأ  مل  اذهلو  ةيحاتتفالا ، ةسلجلاب  قحلأ  مل  ينكل  يلصألا ،"  " انيلوك عم  ةرم  نم  رثكأ  تيقتلاو 
، ةرك مكحك  هيلع  دوعت  نأ  نكمي  يتلا  ةينفلا  ةدئافلا  نع  ًاثحب  هتاسلج  يف  ةكراشملاو  رمتؤملا ، روضح  ىلع  ًامئاد  صرحي  هنأ  ىلإ 

مهيف نمب  ةبعللا ، ناكرأ  ةفاك  نم  ءاربخلا  دجاوت  ىلع  صرحي  هنأ  يبد ، رمتؤم  زيمي  ام  مهأ  لاقو : رمتؤملا . تايصوت  بقرتيو 
ةرادإ سلجم  وضع  براح  ناطلس  دكأ  ةريبك  ةدافتسا  تققح  ةيدنألا  براح : ناطلس  ةلودلا . يف  مدقلا  ةرك  ريوطتل  ماكحلا ،

هتخسن يف  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  اهتكراشم  نم  ةريبك  ةدافتسا  تققح  ةلودلاب  ةيدنألا  نأ  لصولا  يدان 
ماقملا يف  فراعتلل  ةديج  ةصرف  ربتعي  رمتؤملا  نأ  ىلإ  ًاتفال  ريظنلا ، عطقنم  ًاحاجن  ةقباسلا  تارودلا  تققح  نأ  دعب  ةنماثلا ،

ةيضايرلا ةحاسلا  ىلع  تادجتسملا  رخآ  ةشقانم  ىلإ  ةفاضإلاب  ملاعلا .. ىوتسم  ىلع  نييضايرلا  نيب  تاقالعلا  ريوطتو  لوألا 
سلجم ناك  نإو  يلودلا ، رمتؤملا  نع  جرخت  يتلا  تاميلعتلاو  تايصوتلا  نم  لصولا  يدان  يف  ًاريثك  اندفتسا  فاضأو : ةيملاعلا .

ةيدنأك اننكل  تارارقو ، ةيذيفنت  تاوطخ  ىلإ  تايصوتلا  كلت  ةمجرت  يف  قحلا  بحاص  وه  لوألا  ماقملا  يف  يضايرلا  يبد 
ىدل ةديدج  ًاقافآ  قلخي  يذلا  رمألا  ةيضايرلا ، ةحاسلا  يف  ةيملاعلا  تافاقثلا  ىلع  ءوضلا  ءاقلإو  تاربخلا  لدابت  لالخ  نم  ديفتسن 

يبد رمتؤمو  ةيلودلا ، تارمتؤملا  هذه  لثم  ةماقإ  ةيمهأ  ىلع  ةريثك  ةلدأ  كانه  عباتو : ةلودلاب . يضايرلا  نأشلا  نع  نيلوؤسملا 
لخادلاب نحنف  ةلودلا ، ءاوجأب  عاتمتسالاو  يبدل  نييملاعلا  ةضايرلا  موجن  لبق  نم  ريبكلا  روضحلا  اذه  اهمهأو  ةصاخ ، ةروصب 

قيرفلا ريدم  ميركلا  دبع  دشار  دكأو  كش ." الب  ديفمو  مهم  رمأ  اذهف  انيلإ ، نورضحي  نويضايرلا  نولوؤسملاو  موجنلا  ءالؤهو 
مض رمتؤملا  نأ  ىلإ  ًاتفال  ةربخلا ، باستكال  رمتؤملا  روضح  ىلع  اوصرح  دوهفلا  يبعال  ضعب  نأ  لصولا  يدانب  مدقلا  ةركل  لوألا 

تابختنملاو ةيدنألا  ريوطت  يف  مهاس  ةقباسلا  هتارود  يف  رمتؤملا  لاقو : مهنم . ةدافتسالا  ةلودلا  يبعال  يلعو  نييملاع ، اموجن 
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نييضايرلا نيلوؤسملاو  نييرادإلاو  نيبعاللا  ىدل  ركفلا  ىوتسم  روطت  ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا  ةقباس  تارود  عبس  رورم  بقع 
ضرأ ىلع  رمتؤملا  اذه  ةماقإ  رفو  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  ناكمب  ةيمهألا  نم  فاضأو : ةيضايرلا ." تاداحتالاو  ةيدنألاب 

ءالؤه لثم  ًاروضح ، تدهش  دق  ةقباسلا  تارمتؤملا  تناك  نإو  نييملاع ، موجن  روضحب  فلتخي  ماعلا  اذهو  ةيرود  ةروصبو  ةلودلا 
كيام حضوأ  يملاعلا  قيوستلا  نم  ناملا »  » تادئاع نم  % 98 ةقباسلا . ماوعألا  نم  ىوقأ  روضحلا  ءاج  ماعلا  اذه  نكل  موجنلا ،

ه ايلاح 98 % تغلبابوروأ  ربع  يملاعلا  قيوستلا  نم  ناملا  تادئاع  نأ  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف 
تناك اميف  ابوروأ ، ربع  ناملا "  " دئاع نم  ىلع 96 % لوصحلا  اهتقو  هتيؤر  تناك  دتيانوي ، رتسشنام  عم  هلمع  أدب  امدنع  هنأ  دكأو 

نيعجشم كانه  نأ  انملعل  ايسآ  ىلع  زكرت  ةطخ  انيدل  تناك  : " لاقو ةديدج ، قاوسأ  ىلع  لوصحلا  لمعلا  يف  هكيرش  رتيب  ةيؤر 
انكرشأو دتيانوي  رتسشنام  سرادم  ءاشنإ  يف  انركفو  رمحألا ،" هيفاكلا   " جمانرب اندجوأو  كانه ، ةريبك  قاوسأ  انيدلو  انل  نيريثك 

نمض ةاعرلا  نم  نينثا  عم  اندقاعتو  تقولا  اذه  يف  ايسآ  يف  رجتم  حتتفاو 100  لاجملا .. اذه  يف  ةيرامثتسا  ةيويسآ  ةعومجم 
ةركفل ًاقفو  يسيئر  عار  ىلع  انلصح  مث  ينيلرتسا ، هينج  فلأ  ةئم  لباقم 100  يكيان  ىلإ  دعب  اميف  هتركف  تعيب  يذلا  جمانربلا 

انيدل نوكت  نأب  ىرخأ  ةيؤر  انيدل  تناك  : " عباتو يلودلا ." قيوستلا  ربع  تادئاعلا  نم  ىلإ 98 % لعفلاب  يدانلا  ةبسن  تلصوو  رتيب ،
ةيضايرلا قفارملا  لضفأ  كلمن  ارتلجنا  يف  اننأ  دقتعاو  بعالملا ، يف  ةفايضلا  مظن  ريوطت  بناج  ىلإ  ملاعلا ، يف  عورف  بتاكم 
ثلثب اهدعبو  ةعاسلا  ثلثب  ةارابملا  لبق  يريهامجلا  روضحلل  ةبسنلاب  مازتلا  مدع  كانه  لازي  نكلو ال  ملاعلا ، يف  ةيبوروألا 

متتخاو نيطوش . ىلع  ةركلا  تايرابم  ىقبتس  : لاق طاوشأ ، وأ 4  ىلإ 3  ةارابملا  ميسقتل  يباجيإلا  ريثأتلا  ةيناكمإ  لوحو  ةعاس ."
ريوطت يف  ةسردملا ، يف  عفدت  يتلا  موسرلا  نم  % 30 ةيويسآلا ، ةراقلا  يف  دتيانوي  رتسشنامل  ةركلا  سرادم  صصخت  : " ًالئاق

دكأ لبقتسملا  ىلإ  يلهألا  تلمح  لايجألا » زيهجت   » ةيجيتارتسا نيكتأ : ةمهم . ةيعمتجم  ةمدخك  هيف ، ةدجاوتملا  دلبلا  يف  ةركلا 
يلهألا يدانلا  ةرادإ  سلجم  سيئر  ةدوبانلا  هللادبع  ةيجيتارتسا  نأ  مدقلا  ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور 

، ةيتحتلا ىنبلا  يف  حاجنلا  لعفلاب  انققح  لاقو : لبقتسملا ، ىلإ  يلهألا  لمح  ام  وهو  لايجألا " زيهجت   " ىلع دمتعتو  ةحضاو ،
ينفلا ريدملاو  بردملا  عم  نيبعاللا  لصاوتل  ةصرفلاو  تامولعملا ، نم  ردق  ربكأ  انرفو  لاقو : يملعلا ، بناجلا  يف  انرمثتساو 

ةيكيمانيد رييغت  يف  ةدوبانلا  نم  ةيؤرب  ةريخألا  تاونسلا  يف  تاحاجن  ققحي  اقيرف  انزهجو  ًايدسجو ، ًاينهذ  مهسفنأ  ريوطتل 
ةدوج ىلع  اوناكو  ثالث ، وأ  نيتنس  لالخ  ىرخألا  قرفلا  نم  نيزيمم  نيبعالب  ءيجملا  انعطتسا  ثيح  رمعلل ، ةبسنلاب  نيبعاللا 

ليجلا نم  رخآ  قيرف  ريوطتل  ةطخ  انيدل  عباتو : ينطولا . بختنملا  يف  انيبعال  دوجوب  نوروخف  نحنو  نييلود ، نيبعالو  ةيلاع 
ىلع نولمعي  ابوروأ  نم  نيصصختم  انمدقتساو  لاجملا ، اذه  يف  ًاريثك  انرمثتساو  نيبعاللا ، ريوطتل  ةيميداكأ  انأشنأو  يلاتلا ،

، اهاحضو ةيشع  يف  لصحي  رمألاو ال  رورسلا ، ىلع  ثعبت  جئاتنلاو  يجيردت  لكشب  ثدحي  روطتلاو  رقتسم  ماظن  انيدلو  ريوطتلا ،
نيذلا نيبعاللا  ددع  مك  لوقن  نأ  ًاملع  تسيل  ةلأسملا  حضوأو : يدانلا . ىوتسم  ىلع  ةيجيتارتساو  ةطخ  لالخ  نم  يتأي  نكلو 

ىتح 18 رمتسيو  تاونس ، هرمعو 8  يدانلا  ىلإ  مضني  يذلا  لثم  تقولا  ىلإ  جاتحي  نيبعاللا  ضعبو  ةيميداكألا ، مهرفوت  نأ  نكمي 
اذهف مسوم ، لك  يف  نيبعال  انجرخأ  اذإو  مهئادأ ، ريوطت  يف  مهاسي  فوس  اذه  لكو  ًايلاح ، ةنس  مهرمع 21  نوبعال  انيدلو  ةنس ،

: نيكتأ لاق  لقأ ، غلابمب  مهنع  لزانتلا  مث  ةريبك  ةميقب  نيبعال  عم  دقاعتلاب  تارامثتسالا  ىلع  ًادرو  يرظن . ةهجو  نم  فاك  ددع 
ةدوج لثم  ريياعم  عضو  بناج  ىلإ  ودلانور ، ونياتسيرك  عم  دقاعتلا  اننكمي  ًالثمو ال  هعم ، لماعتن  يلام  دح  يلهألا  يف  انيدل  "

نيبعال دوجوب  ءادعس  نحنو  ةياهنلا ، يف  يباجيإ  دودرمب  يتأي  اذه  نأ  دكأتلا  كيلع  نكل  ةيندبلا ، هتلاحو  يفارتحالا  بناجلاو  نيبعاللا 
يلهألا يف  نوروخف  : " ًالئاق متتخاو  صوصخلا ." اذهب  تارامثتسا  كانهو  مهتاراهم ، ريوطت  ىلع  نيئشانلا  نودعاسي  مهنأل  نييلود ،

لثم تسيل  انيدل  ةركلا  تايميداكأ  امبرو  لضفأ ، ىوتسمل  بختنملاب  دعصيو  عئار  ءيش  اذهو  تارامإلا  يف  رهظ  يذلا  بابشلاب 
انطيطخت عضو  نآلا  هب  مايقلا  انيلع  امو  يوونلا ، ضماحلا  يف  امبر  ةيورك  تاراهم  مهيدل  نأل  ًايلاح ، ةينيتاللا  اكيرمأ  يف  لود 

ىعست يذلا  حبرلا  نع  رظنلا  فرصب  ةيندبلاو  ةينفلا  بناوجلا  ىلع  زكرن  يلهألا  ةيميداكأ  يف  انيدلو  تاونس ، ىوتسم 10  ىلع 
". ةيملاع ةيدنأل  ىرخألا  ةيوركلا  سرادملا  هيلإ 
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Amid the attention on the world's best player, the manager serves a reminder to look at men of his ilk
Cristiano Ronaldo, speaking at the Dubai International Sports Conference, named himself as his
favourite player. Franck Ribery, set to speak there today, believes the Ballon d'Or for world's best
player is his right. Zlatan Ibrahimovic, the Paris Saint-Germain striker, has declared, "I don't need the
Ballon d'Or to know I'm the best." It is all me, me, me in football these days. But if you need someone
to fight the corner for the team ethic, who better than Pep Guardiola. The titles of each session at the
conference were telling. Ronaldo's was "At The Top"; Guardiola's, "Creating A Winning Team". The
Bayern Munich coach was introduced alongside Fabio Capello and Antonio Conte as "three teachers"
by the Italian journalist Tony Damascelli. Three intelligent central midfielders, three title-winning
coaches. "Everybody can become a manager regardless of position," Guardiola said. "As a midfielder,
of course, you see what happens on the pitch in the interest of the group, but then sometimes that's
true of forwards as well." Guardiola took over as Barcelona coach from Frank Rijkaard in 2008, and his
phenomenal success, and the team's peerless playing style, has marked him as one of the game's
foremost thinkers and tacticians. "The game was in my head as much as my legs," he said. "At 25, I
decided to become a manager." Barca's tiki-taka style of play incorporated some of the finest players
in the world, such as Lionel Messi, Andres Iniesta and Xavi, in a system steeped in team philosophy.
Despite a reputation of not getting on with highly individual performers, such as Ibrahimovic, Guardiola
says he enjoys working with star names. "It's easier to coach big players. Good players are the ones
who help you win matches," the 42 year old said. "People go to stadium to see the players." One man,
above all others, has influenced Guardiola's football ideology. "I was born in Barcelona, and the biggest
influence on me was Johann Cruyff," he said of the man behind Barcelona's 1990s Dream Team that
Guardiola himself played in. "When he arrived we'd had an Argentine coach, a German and an Italian,
and now we had to get used to the Dutch system." Cruyff's blueprint would become gospel at Camp
Nou for the next two decades. "We started playing in exactly the same way throughout all the age
groups, which gave the club stability through its philosophy," Guardiola said. "You see 10-year-olds
play the same way, and have the same concept, as the senior players." It is a philosophy that he took
to record-breaking extremes. In his four years in charge of Barcelona, Guardiola won 14 trophies.
Fabio Capello paid him the ultimate compliment. "The Dutch system, AC Milan with [Arrigo] Sacchi and
then myself, and then Guardiola's Barcelona," the coach of the Russian national team said. "Those are
the three fundamental phases of football evolution, which came 20 years apart." Guardiola, not
surprisingly, is not too keen to talk about his own legacy. "We are too close to events now, history will
judge us." Nor does he agree, as one journalist suggested, that his coaching career might have peaked
with Barcelona's famous treble in 2009. "Of course, I am better now than when I started out," he said.
"I can handle certain situations better and I have more experience. I hope to be better in 10 years
time." Bayern stand to reap the benefits of his tactical genius. But for Guardiola, tactics are not about
numbers, but movement. "Tactics are about players, you have to know the quality of your players and
what they can do," he said. "If you play 4-3-3, it's only a starting position, the players have to move at
the right times during the match." Capello, only half joking, said that the you only have to watch the
matches on television to realise that the favoured system these days is "9-1". Everyone presses to get
the ball back, before launching attacks on the opposition. "[For a midfielder] it's about knowing when
to arrive in the box," Guardiola said, as an example. "The [starting] system is not as important. Once
the game starts, the players have to start moving." Last week, Guardiola collected his first trophy as
Bayern Munich manager, the Club World Cup after beating Raja Casablanca in Marrakech, Morocco.
The Bavarians are also running away with the Bundesliga in Germany, and are favourites to retain the
Uefa Champions League. He dismissed the notion he can only manage great teams, and insisted
teams need strong organisers. "The players need a coach, and his ideas," he said. "Someone to put it
all together for the group." And Guardiola's lasting dream? It is a modest one. "I'd like to finish my
career off coaching young players again," he said. "When I started with Barcelona, I coached the youth
players. There were no lies, no journalists, it was pure football and I'd like to end my career like I
started it." akhaled@thenational.ae Image(s) text: Bayern Munich manager Pep Guardiola, third from
left, is flanked by Russia's coach Fabio Capello and Juventus' Antonio Conte. Mohammed Omar /
Reuters

286/608



Date: 29/12/2013
Title: ًامئاد طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  بحأ  ودلانور :
Publication: Al Watan - Kuwait ( )
Page Number: 62 (Main)
Circulation: 86000
AVE: $1,123.99
Keywords: Dubai International Sports Conference

287/608



ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
: نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نود نم  هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  »
ليجستو رارمتساب ، نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا 

لاوط هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا 
قباسلا يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ،
ةبعل دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب 

بختنم عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك 
بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 

يف دوجون  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا 
بناج ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا .» لايدنوم 

اهدعبو يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا 
«. ىرخالا راودالا  ىلا  رظنلا 

288/608



Date: 29/12/2013
Title: Dubai International Sports Conference
Publication: Arab Times ( )
Page Number: 52 (Main)
Circulation: 46549
AVE: $630.61
Keywords: Dubai International Sports Conference

289/608



Real Madrid's Portuguese star Christiano Ronaldo (right), receives the 'Best Player of the Year' Globe
Soccer award from deputy chairman of the Dubai Sports Council Matar al-layer during the first
session of the eighth Dubai International Sports Conference on Dec 28, in Dubai. (AFP)

290/608



Date: 29/12/2013
Title: حاتتفالا يف  يلصألا  انيلوك  لباقي  مل  تارامإلا » انيلوك  »
Publication: Al Bayan ( )
Page Number: 7 (Sport)
Circulation: 94550
AVE: $908.79
Keywords: Dubai International Sports Conference

291/608



يبد رمتؤم  ميظنت  نم  تابختنملاو  ةيدنألا  ىوتسم  ىلع  حضاو  روطت  دجوي  هنأ  تارامإلا " انيلوك   " دمح يلع  يلودلا  انمكح  دكأ 
هذه هب  قتلأ  مل  اذهلو  ةيحاتتفالا ، ةسلجلاب  قحلأ  مل  ينكل  يلصألا ،"  " انيلوك عم  ةرم  نم  رثكأ  تيقتلاو  قبس  لاقو : يضايرلا ،

نكمي يتلا  ةينفلا  ةدئافلا  نع  ًاثحب  هتاسلج  يف  ةكراشملاو  رمتؤملا ، روضح  ىلع  ًامئاد  صرحي  هنأ  ىلإ  دمح  يلع  راشأو  ةرملا .
ةفاك نم  ءاربخلا  دجاوت  ىلع  صرحي  هنأ  يبد ، رمتؤم  زيمي  ام  مهأ  لاقو : رمتؤملا . تايصوت  بقرتيو  ةرك ، مكحك  هيلع  دوعت  نأ 

. ةلودلا يف  مدقلا  ةرك  ريوطتل  ماكحلا ، مهيف  نمب  ةبعللا ، ناكرأ 
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هعم دصحو  ينابسالا ، ةنولشرب  عم  اهاضق  يتلا  ةيبهذلا ، ةرتفلا  رس  الويدراوغ  بيب  ينابسإلا  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  عجرأ 
تحت بعل  ثيح  ةنولشرب ، يدان  يف  تناك  هتايادب  نإ  ذإ  اهتدايق ، تحت  بعللا  يف  أشن  يتلا  سرادملا  ددعت   » ىلإ ايخيرات  ابقل   14
عباتو «. ةيبيردتلا هتريسم  لالخ  هتدعاس  ةفلتخم  ًاراكفأ  هتحنم  ةيبيردت  ةطلخ  يهو  يلاطيإف ، يناملأ  مث  ينيتنجرأ  بردم  ةدايق 

يذلا رمألا  وهو  لكك ، قيرفلاب  ةصاخلا  ةيكيمانيدلل  اقفو  ءادألاو  بعلملا ، لخاد  مهنم  بولطملا  مهف  قيرفلا  يبعال  ىلع  بجي  »
يف اهقبطي  ناك  يتلا  ةطخلا  نيب  قرفلا  صوصخب  امأ  قيرفلا .» يف  هتيمهأب  بعال  لك  رعشأ  نأو  نيبعاللا ، ىلا  هلقن  امئاد  لواحأ 

ذيفنت ىلع  مهتردقو  قيرف ، لك  يف  مهبردأ  نيذلا  نيبعاللا  ةعومجمب  طبتري  رمألا   » لاق خينويم ، نرياب  يف  اهعبتي  يتلاو  ةنولشرب ،
ىنمتي يذلا  رمألا ، وه  ام  لوح  هلاؤسبو  اهب .» قوفتلاو  بعللا  عيطتسي  يتلا  ةصاخلا ، هتقيرط  قيرف  لكل  نإ  ذإ  مهنم ، هبلطأ  ام 

صرف ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  ةدحاولا ، ةارابملا  يف  تاليدبتلا  ةدايزب  تبلاطل  يديب  رمألا  ناك  ول  ، » مدقلا ةرك  ملاع  ىلإ  هتفاضإ 
خينويم نرياب  بردم  ىفنو  بعتلاب .» مهروعش  روف  مهليدبتب  نوبردملا  موقيو  حايترالاب ، نورعشي  نيبعاللاو  ليدعتلا ، يف  رثكأ 

هنإ ذإ  ةيباجيإلا ، جئاتنلا  قيقحت  ىلع  دعاسي  نيزيمملا  نيبعاللا  بيردت  ديكأتلاب   » لاقو طقف ، ةريبكلا  ةيدنألا  بيردت  ىلإ  ههاجتا 
نيبعال كلمت  يتلا  ةريبكلا  ةيدنألا  بيردت  نع  ثحبأ  هسفن ال  تقولا  يف  نكل  زوفلا ، صرف  تداز  املك  نيبعاللا ، ةدوج  تداز  املك 

نإ لاقف  ولليباك ، ويباف  يلاطيإلا  ايسور ، بردم  امأ  يبيردتلا .» يركف  باعيتسا  ىلع  نورداق  مه  نم  بيردت  امنإو  نيزهاج ،
تدفتسا  » لاقو ليزاربلا ، لايدنوم  بقلب  زوفلا  ىلإ  فدهي  هنأ  ىلإ  اريشم  امامت ، ةفلتخم  يسورلا » بدلا   » بيردت يف  هتبرجت 

«. نيبعاللا عم  لماعتلا  يف  يندعاست  يتلا  سوردلا  تملعتو  ةيبيردتلا ، يتريسم  يف  لوبسيبلاو  يبغرلاو  يكوهلا  نم  اريثك 
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تازاجنإلاب نيدي  ةنولشرب  يدان  هنطاوم  نأ  مدقلا  ةركل  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيزوج  ينابسإلا  دكأ  : 
الويدراوغ لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرألا  همجن  ىلإ  ملاعلا  يف  قرفلا  لضفأ  دحأ  هتلعجو  ةريخألا  تاونسلا  يف  اهققح  يتلا 

عم الويدراوغ  ةبقح  تسيل  اهنإ   » تبسلا سمأ  هتاسلج  تحتتفا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 
هتنراقم نكمي  الو  يئانثتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسأ  يذلا  مجنلاو  زيمملا  بعاللا  وهف  يسيم ، ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ،
يتدالوب ترثأت  ةيبيردتلا  يتيفلخ   » نإ لاقو  هيلع ، اهيلإ  يمتني  يتلا  ةنولشرب  ةنيدم  لضف  نع  الويدراوغ  ثدحتو  رخآ .» بعال  يأب 
بيردت نم  ًاريثك  لهسأ  موجنلا  نيبعاللا  بيردت   » نأ الويدراوغ  ىأرو  مدقلا .» ةرك  بح  اهيلع  ىغطي  يتلا  ةنولشرب  يف  يتأشنو 

ملاع يف  نأش  مهل  حبصي  مهنم  انأو  نيبردملا  نم  ريثكلا  كانهو  زوفلا ، قيقحت  ىلع  قيرفلا  نودعاسي  موجنلا  نأل  مهنم ، نييداعلا 
نم رثكأ  ءارجإب  حامسلا  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  ىلع  الويدراوغ  حرتقاو  موجنلا .» ءالؤه  لضفب  مدقلا  ةركو  بيردتلا 
يناعي دق  بعال  نم  رثكأ  نأو  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفأ  ةصرف  ىلع  قيرف  لك  لوصحل  ةيمسرلا  تايرابملا  يف  تاليدبت  ةثالث 

رمتؤملا يف  هتلخادم  لالخ  ايلاطيإ  لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوطنأ  دكأ  هتهج ، نم  ةدحاولا . ةارابملا  يف  هاوتسم  عجارت  نم 
. يلاوتلا ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  ويشتلاكلا »  » بقل زارحإل  ططخي  زوجعلا » ةديسلا   » قيرف نأ 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنإ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنإل ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 013 ،  هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي  نل  : " تبسلا مويلا 
، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتأ ." نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم 

هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 
يلاطيإلا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًادر  ودلانور  دكأو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 

دعاوق ريغأ  نأ  ديرأ  انأ ال  : " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتإلا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 
لجسو 69 ةيئانثتسإ  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج ." لكشب  لمعأ  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 

ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  افده 
يف فاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  1-0 و2-3 .)  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 

ةيبهذلا ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات 
ودلانور سفانتيو  لبقملا . رياني ) ) يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف 

يذلاو يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل 
لاغتربلا بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي 

، هب مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : " الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف 
لايدنوم يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك 

اناغو ايناملا  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نإ  ودلانور  دكأو  ليزاربلا ."
ىلإ رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،"  " ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولاو 

". ىرخألا راودألا 

298/608



Date: 29/12/2013
Title: ةريبك ةدافتسا  تققح  ةيدنألا  براح : ناطلس 
Publication: Al Bayan ( )
Page Number: 7 (Sport)
Circulation: 94550
AVE: $1,874.93
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference

299/608



يبد رمتؤم  يف  اهتكراشم  نم  ةريبك  ةدافتسا  تققح  ةلودلاب  ةيدنألا  نأ  لصولا  يدان  ةرادإ  سلجم  وضع  براح  ناطلس  دكأ 
ربتعي رمتؤملا  نأ  ىلإ  ًاتفال  ريظنلا ، عطقنم  ًاحاجن  ةقباسلا  تارودلا  تققح  نأ  دعب  ةنماثلا ، هتخسن  يف  يلودلا  يضايرلا 
رخآ ةشقانم  ىلإ  ةفاضإلاب  ملاعلا .. ىوتسم  ىلع  نييضايرلا  نيب  تاقالعلا  ريوطتو  لوألا  ماقملا  يف  فراعتلل  ةديج  ةصرف 

نع جرخت  يتلا  تاميلعتلاو  تايصوتلا  نم  لصولا  يدان  يف  ًاريثك  اندفتسا  فاضأو : ةيملاعلا . ةيضايرلا  ةحاسلا  ىلع  تادجتسملا 
تاوطخ ىلإ  تايصوتلا  كلت  ةمجرت  يف  قحلا  بحاص  وه  لوألا  ماقملا  يف  يضايرلا  يبد  سلجم  ناك  نإو  يلودلا ، رمتؤملا 

، ةيضايرلا ةحاسلا  يف  ةيملاعلا  تافاقثلا  ىلع  ءوضلا  ءاقلإو  تاربخلا  لدابت  لالخ  نم  ديفتسن  ةيدنأك  اننكل  تارارقو ، ةيذيفنت 
هذه لثم  ةماقإ  ةيمهأ  ىلع  ةريثك  ةلدأ  كانه  عباتو : ةلودلاب . يضايرلا  نأشلا  نع  نيلوؤسملا  ىدل  ةديدج  ًاقافآ  قلخي  يذلا  رمألا 

عاتمتسالاو يبدل  نييملاعلا  ةضايرلا  موجن  لبق  نم  ريبكلا  روضحلا  اذه  اهمهأو  ةصاخ ، ةروصب  يبد  رمتؤمو  ةيلودلا ، تارمتؤملا 
دشار دكأو  كش ." الب  ديفمو  مهم  رمأ  اذهف  انيلإ ، نورضحي  نويضايرلا  نولوؤسملاو  موجنلا  ءالؤهو  لخادلاب  نحنف  ةلودلا ، ءاوجأب 

، ةربخلا باستكال  رمتؤملا  روضح  ىلع  اوصرح  دوهفلا  يبعال  ضعب  نأ  لصولا  يدانب  مدقلا  ةركل  لوألا  قيرفلا  ريدم  ميركلا  دبع 
يف مهاس  ةقباسلا  هتارود  يف  رمتؤملا  لاقو : مهنم . ةدافتسالا  ةلودلا  يبعال  يلعو  نييملاع ، اموجن  مض  رمتؤملا  نأ  ىلإ  ًاتفال 

نييرادإلاو نيبعاللا  ىدل  ركفلا  ىوتسم  روطت  ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا  ةقباس  تارود  عبس  رورم  بقع  تابختنملاو  ةيدنألا  ريوطت 
اذه ةماقإ  رفو  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  ناكمب  ةيمهألا  نم  فاضأو : ةيضايرلا ." تاداحتالاو  ةيدنألاب  نييضايرلا  نيلوؤسملاو 

تدهش دق  ةقباسلا  تارمتؤملا  تناك  نإو  نييملاع ، موجن  روضحب  فلتخي  ماعلا  اذهو  ةيرود  ةروصبو  ةلودلا  ضرأ  ىلع  رمتؤملا 
. ةقباسلا ماوعألا  نم  ىوقأ  روضحلا  ءاج  ماعلا  اذه  نكل  موجنلا ، ءالؤه  لثم  ًاروضح ،
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، ةريبكلا هتاقفصو  هتادقاعت  نم  ةيلاملا  بساكملا  نع  ثحبي  يلهالا ال  يدانلا   » نأ نكتأ  يور  يلهألا  يدانلل  يضايرلا  ريدملا  دكأ 
ناورم رصنلا ، يدان  ةرادإ  سلجم  سيئر  نم  راسفتسا  ىلع  دري  نكتأ  ناكو  اهئارو .» نم  ةينفلا  بساكملا  قيقحت  لوألا  همه  لب 

فاضأو ريثكب . لقأ  ةميقب  نوبعاللا  رداغي  كلذ  دعبو  اهمربي  يتلا  ةمخضلا ، تادقاعتلا  عم  يلهألا  لماعت  ةيفيك  لوح  ةطيلغ ، نب 
ةقفص يف  ناسرفلا  ىلإ  وايس  يليزاربلا  لقتنا  الئاق : نماثلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  سمأ ، موي  ةيناثلا ، ةسلجلا  يف  نكتأ 
نب لءاستو  ربكأ . غلبمب  هعيب  سيلو  اينف  هنم  ةدافتسالاو  قيرفلا ، موجه  ةيوقت  ناك  فدهلا  نكل  يراجلا ، مسوملا  ةيادب  ةمخض 

نم لقألا  ىلع  ْنَيبعال  ىلع  لوصحلا  نأ  نكتأ  درو  يلهألا ، يدانلا  ةيميداكأ  يف  رامثتسالا  نم  ةدافتسالا  ةيفيك  لوح  ةطيلغ ،
حاجن رس   » فاضأو لوألا . قيرفلل  ةفاضإلا  مهميدقتو  قيرفلا ، عم  مهرارمتسا  لاح  يف  ةياغلل ، ٍفاك  رمأ  مسوم  لك  ةيميداكألا 
«. قيرفلا ريوطت  يف  تامولعملا  نم  ردق  ربكأ  عمجو  يملعلا ، بناجلا  ىلع  دامتعالا  وه  ةريخألا ، ثالثلا  تاونسلا  يف  يلهألا 

عم دقاعتلا  لالخ  نم  لماكتم ، لمع  جاتن  امنإو  ةفدص ، درجم  وأ  ظح  ةبرض  تسيل  يلهالا  اهب  رمي  يتلا  ةرهدزملا  ةرتفلا   » عباتو
لاقف ةيميداكألا ، نم  ةدافتسالا  صوصخب  امأ  قيرفلا .» فوفص  يف  مهدوجوب  نوروخف  نحنو  ٍلاع ، ىوتسم  باحصأ  نيبعال 

«. رامثلا ينج  أدبي  ىتح  تقولا  ىلإ  جاتحي  نيئشانلل ، ةيميداكأ  ءاشنإ  »
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Portugal HE MAY be the frontrunner for the Ballon d'Or but when it comes to claiming football's
ultimate team prize in Brazil next year, Cristiano Ronaldo isn't looking past the group stage. The Real
Madrid star blasted four goals in two matches in the play-offs against Sweden last month to book
Portugal's place at the World Cup. But speaking on the opening day of the eighth International Dubai
Sports Conference, Ronaldo admitted his country are up against it after they were drawn in a tough
Group G along with Germany, Ghana and the United States. "I will be honest," the 28-year-old said. "I
think we have to take it game by game because we have a very difficult group, starting with the first
match against Germany, a fantastic team. For our country, passing the group is very important."
Ronaldo was quizzed by legendary referee Pierluigi Collina before receiving the Global Soccer Award for
2013. He was among a host of famous football personalities to address the conference, including
Bayern Munich boss Pep Guardiola, Juventus manager Antonio Conte and Russia coach Fabio Capello,
while another Ballon d'Or contender, Franck Ribery, and Barcelona midfielder Xavi are set to take the
stage today. Ronaldo, who has 40 goals in 32 games for Real and Portugal this season, went on to
speak about the demands associated with being the main man at both club and country. Much of
Madrid's success depends on the form of the fantastic forward, likewise Portugal and their chances of
advancing to the second round. It's certainly a lot of pressure for one man, but he insists it's
something he relishes. "The pressure for national players is normal, you have to deal with that because
it's part of the job," the former Manchester United man added. "You have to be strong, you have to be
focused, you have to concentrate and it's good, I like to feel the pressure." Ronaldo also took
questions from three children from the Rashid Paediatric Centre in Dubai, one of whom asked the what
the secret of his success is. And sadly, there's no magic formula, as Ronaldo said "I think the main
words is dedicate myself and work hard. These are the best words you can have." REALISTIC Cristiano
Ronaldo insists Portugal can't afford to look past the group stage at the World Cup
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ينفلا ريدملا  عم  اددجم  لمعلل  هدادعتسا  مدقلا  ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  ىدبأ 
، ونايتسيرك لاقو  ارخؤم . اهالدابت  يتلا  ةيرانلا  تاحيرصتلا  مغر  وينيروم ، هيزوج  يلاحلا  يسليشت  بردمو  يكلملا  يدانلل  قباسلا 

ادادعتسا ىلع  انأ   » لاغتربلا يف  ماعلا  ةيصخش  بقل  ىلع  هلوصح  ةبسانمب  ةيلاغتربلا ، الوبأ )  ) ةانقو ةفيحص  عم  ةلباقم  يف 
«. ينيرغيليب ليونام ) ينولوب و( ولزال ) نوسغريف و( سكيلأ )  ) لثم مهتدايق ، تحت  تبعل  نيذلا  نيبردملا  نم  هريغك  هعم  لمعلل 

ىلإ هلاقتنا  لبق  ةنوبشل  غنتروبس  يف  ينولوب  ينامورلا  عمو  يزيلجنإلا ، دتيانوي  رتسشنام  يف  نوسغريف  عم  ونايتسيرك  لمعو 
رومأ مهل  ركذتأو  نيبردملا ، ءالؤه  نم  اريثك  تملعت  دقل   » عباتو ديردم . لاير  يف  ينيرغيليب  يليشتلا  عمو  رمحلا ، نيطايشلا  يدان 

حماسأ انأ  وينيروم ؟ نع  حفصلا   » حضوأو ينهملاو .» يصخشلا  ديعصلا  ىلع  روطتلا  ةصرف  يل  اوحنم  نوبردم  مهنإ  ةيبط .
«. دحأ نم  ءاتسم  تسل  اذكه . لظأسو  تلعف  ام  اذه  ءوسب . دحأ  نع  ثدحتأ  ينعمست  نل  ةداشم ، يف  افرط  نكأ  مل  عيمجلا .
لمع يذلا  لزتعملا  يليزاربلا  ةروطسألل  ةراشإ  يف  يقيقحلا ،» ودلانور  تبرد  دقل   » ةيفحص تاحيرصت  يف  دكأ  دق  وينيروم  ناك 

نع يلاغترب  لثم  وهو  هيف ،» تلكأ  ءانإ  يف  قصبأ  انأ ال   » ونايتسيرك درو  ينابسإلا . ةنولشربل  ينفلا  زاهجلا  نمض  ناك  امنيح  هعم 
ةركلاب قحألا   » هنأ ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دكأو  ةقباس . ةقالع  مهنيب  تناك  نمع  ءوسلاب  ثيدحلا  مدع  ةرورض 

يريبير كنارف  يسنرفلاو  ةنولشرب  بعال  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ماعلا  اذه  اهيلع  سفانتي  يتلا  ةزئاجلا  ًامئاد ،» ةيبهذلا 
ةيصخش ىلع  هلوصح  ةبسانمب  ةيلاغتربلا  الوب ) أ   ) ةانقو ةفيحص  عم  ةلباقم  يف  ونايتسيرك ، لاقو  يناملألا . خنويم  نرياب  بعال 

يف يل  نماثلا  وأ  عباسلا  ماعلا  وه  اذه  تاونس ، تس  ذنم  جيوتتلا  ةصنم  ىلع  انأ  ماعلا . اذه  اهقحتسأ  تنك  اذإ  فرعأ  ال  ، » ماعلا
بختنمو ديردم  لاير  عم  يف 2013  افده  يلاغتربلا 69  بعاللا  لجسو  هفيضأ .» ام  يدل  سيل  اذل  وربافيفل ، يلاثملا  قيرفلا 

ماعلا رارغ  ىلع  ةزئاجلا )  ) قحتسأ امبر   » حضوأو قحلملا . يف  ديوسلا  ىلع  بلغتلا  دعب  لايدنوملا  ىلإ  لهأتلل  هداق  يذلا  هدالب ،
فقوتي رمألا ال  نأ  فرعأ  يننكلو  زوفلا ، بحأ  ام  امئاد  امئاد . ةيبهذلا  ةركلاب  زوفلا  ققحتسأ  يننأ  دقتعأ  نيماع . لبق  وأ  يضاملا 

ودلانور ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  ىدبأو  لاونملا .» اذه  ىلع  ريست  رومألا  رسخت ، ىرخأو  زوفت  انايحأ  نكلو  زوفلا ، دوأ  يلع .
نكي مل   » دقاعتلا ديدمت  نأ  ىلع  اددشم  يكلملا ، يدانلا  عم  هدقاعت  ديدجتب  هتداعس  مدقلا  ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  بعال 

ءاقبلا دوأ  تنك  ، » ماعلا ةيصخش  هرايتخا  ةبسانمب  ةيلاغتربلا ، الوب ) أ   ) ةفيحص عم  ةلباقم  يف  ودلانور ، لاقو  لام .» ةيضق  اقلطم 
ملو ريهامجلاو .» سيئرلاو  سانلا  بحب  رعشأو  ملاعلا  يف  لضفألا  يدانلا  يف  يننأل  ايقطنم  نكي  مل  ليحرلا  قيرفلا ، اذه  يف 

مسوملا يف  يفاص  رالود  نويلم  يلاوح 17  ىلع  لصحي  ثيح  ملاعلا ، يف  ارجأ  ىلعألا  بعاللا  هنوك  هتداعس »  » ودلانور فخي 
ديدجت تقبس  يتلا  تاضوافملا  لالخ  هتشقانم  ىرج  يذلا  يسيئرلا  عوضوملا  نكي  مل  بتارلا  نأ  ىلع  ددش  هنأ  الإ  ىتح 2018 

رعشأ قافتال .. انلصوت  اذلو  يدوجو ، يف  هب  زوفلا  يدانلل  نكمي  ام  لبقتسملا ، عورشم  ىرخأ ، رومأ  كانه  تناك   » حضوأو دقاعتلا .
لمحأ يننأ  ىرأ  ال  قيرفلا .. يف  ريثأت  مهيدل  رابكلا  نيبعاللا  لك   » ودلانور دكأ  رخآ  ديعص  ىلعو  يل .» بسانملا  يدانلا  وه  اذه  نأ 

«. بعال ىلع  دمتعي  نأ  نكمي  الو  دمتعي  ديردم ال  لاير  يرهظ . ىلع  قيرفلا 

306/608



Date: 29/12/2013
Title: 2014 ليزاربلا لايدنوم  بقلب  ةوقب  سفانتس  لاغتربلا  ودلانور 
Publication: alroya - Oman ( )
Page Number: 20 (Main)
Circulation: 0
AVE: $1,228.58
Keywords: Dubai International Sports Conference

307/608



بقل ىلع  ةوقب  سفانيس  هدالب  بختنم  ّنإ  ينابسإلا ، ديردم  لاير  يدان  فوفص  يف  فرتحملا  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  لاق 
هلقن ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور  فاضأو  ليزاربلاب 2014 . ةلبقملا  ملاعلا  سأك 
راركت ّنأ  ةصاخ  ليزاربلاب ، ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  ّنأ  لايرلا ، يدانل  يمسرلا  عقوملا 

، ةديعب تسيل  هخيرات ، يف  ىلوألا  ةرملل  ايقيرفإ  بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسإلا  بختنملا  ةبرجت 
بختنملا اهيف  عقي  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  ّنأ  حضوأو  ةبيرق . ينابسإلاو  يلاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوأ  ّنأ  رابتعا  ىلع 

ىلع ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرمأو ، اناغو  ايناملأ  تابختنم  هبناجب  مضت  اهنإ  ثيح  ةبعص  يه  لايدنوملاب  يلاغتربلا 
يف ةلثمم  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  ّنأ  ىلإ  راشي  ايناملأ . مامأ  نوكتس  ةيادبلا  ّنأ  ةصاخ  اهتاذ ، دح  يف  ةلصاف  اهرابتعاب  هدح 

ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ودلانور  تحنم  ثدحلا ،) مظنم   ) يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم 
مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  اهمظني  يتلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  نع  نالعإلا  نم  نيعوبسأ  نم  برقي  ام  لبق  كلذو 

يسيم لينويل  ينيتنجرألاو  يناملألا ، خينويم  نرياب  فوفص  يف  فرتحملا  يريبير  كنارف  يسنرفلا  عم  ودلانور  سفانتيو  افيفلا .) )
تاحيشرتلا نم  ريبك  ردقب  ودلانور  ىظحيو  ملاعلا . يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  زوفلل  ينابسإلا  ةنولشرب  فوفص  يف  فرتحملا 

لاغتربلا نيدتو  يربير . كنارفو  يسيم  لينويل  عم  ةيئاهنلا  ةيفصتلل  لصو  ثيح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لوصحلل 
دوقيل ديوسلا  كابش  يف  فادهأ  ةثالث  لجس  يذلا  ودلانور  اهرفوي  يتلا  فيدهتلا  ةنيكامل  ةيملاعلا  تايئاهنلل  اهدوعص  يف  لضفلاب 

نمض ملاعلا  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  بعلتسو  يضاملا . رهشلا  ديوسلا  دض  ةيبوروالا  تايفصتلا  قحلم  بايإ  يف  زوفلل  هدالب 
. ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملأ  اضيأ  مضت  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 
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عم ايلاح  هيلا  لصو  يذلا  ينفلا  ىوتسملاب  هتداعس  نع  ينابسالا  ديردم  لاير  فاده  ودلانور  ونايتسيرك  يملاعلا  مجنلا  ربع 
ةيسايقلا ماقرالا  نم  ديزملا  ميطحت  ىلع  صيرح  هنا  ةضايرلل  يلودلا  يبد  رمتؤم  لامعا  هروضح  لالخ  راشاو  يكلملا  قيرفلا 

يلامجا لوصو  نا  ودلانور  لاقو  دح  هل  سيل  هحومط  ناو  ةصاخ  نالا  ىتح  هققح  امب  ءافتكالا  مدعو  ةلبقملا  ةرتفلا  لالخ 
ينعي طقف  يراجلا  ماعلا  لالخ  افده  ىلا 69  ينابسالا  ديردم  لاير  هيدان  وا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  نم  ءاوس  اهزرحا  يتلا  هفادها 

ملاعلا ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  نا  حضوا  هسفن  تقولا  يف  ةيسايقلا  ماقرالا  ميطحت  ىلا  امئاد  هعلطت 
ايقيرفا بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  ساكب  جيوتتلا  يف  ينابسالا  بختنملا  ةبرجت  راركت  نا  ةصاخ  ليزاربلاب  ةلبقملا 

يف جرخ  دق  ناك  هدالب  بختنم  نا  ليلدب  ةبيرق  ينابسالاو  لاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوا  نا  رابتعا  ىلع  ةديعب  تسيل 
مضت يتلا  ةعومجملا  ةبوعص  ودلانور  فاضاو  ميتي  فدهب  ةراسخلاب  لا 16  رود  يف  اينابسا  ماما  نم  ايقيرفا  بونج  لايدنوم 
هدح ىلع  ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرماو  اناغو  ايناملا  تابختنم  دوجوب  ليزاربلا  لايدنوم  يف  لاغتربلا  بختنم 

يبد يف  ةزئاج  ملستي  ودلالور  ايناملا  ماما  نوكتس  ةيادبلا  ناو  ةصاخ  اهتاذ  دح  يف  ةلصاف  اهرابتعاب 
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لالخ عطقتسم  تقو  ةفاضإب  سمأ ، موي  يبد  رمتؤم  يف  هثيدح  لالخ  يتنوك ، وينوطنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردم  بلاط 
طسق ىلع  لوصحلا  ىلإ  ةفاضإ  مهبردم ، عم  لصاوتلل  ةصرف  مهحنمو  نيتقيقد ، ةدمل  نيبعاللا  عم  لصاوتلا  لجأ  نم  تايرابملا ،

ةجرد نوكت  امنيح  ماقت  يتلا  تايرابملا  يف  ريثكب ، رثكأ  ًاديفم  نوكيس  عطقتسملا  تقولا   » لاقو هايملا . برشو  ةحارلا  نم 
«. ةعفترم اهلالخ  ةرارحلا 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنال ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركا  نأ  الهس  نوكي  نل  : » تبسلا سمأ 
، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم   » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم 
هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 

يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

لجسو ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده   69

فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 

زوفلل ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
دجاوتي يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب 
يف لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف 

ناك هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم 
«. ليزاربلا لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما 

تايالولاو اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو 
راودالا ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكيرمالا ةدحتملا 

لايدنوم 2010 يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .»
ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف 

ةنولشرب ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت  »
. لاغتربلا خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو 

ةيؤرب عتمتسا   » عباتي نا  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو 
«. نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا 

314/608



Date: 29/12/2013
Title: ةنولشرب حاجن  رس  يسيم  الويدراوج :
Publication: Al Watan - Saudi Arabia ( )
Page Number: 27 (Main)
Circulation: 150000
AVE: $568.76
Keywords: Dubai International Sports Conference

315/608



تاونسلا يف  اهققح  يتلا  تازاجنإلاب  نيدي  ةنولشرب  يدان  نأ  الويدراوج  بيزوج  ينابسإلا  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  دكأ 
رمتؤم يف  هتكراشم  لالخ  الويدراوج  لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرألا  همجن  ىلإ  ملاعلا  يف  قرفلا  لضفأ  دحأ  هتلعجو  ةريخألا 

مجنلاو زيمملا  بعاللا  وهف  يسيم ، ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ، عم  الويدراوج  ةبقح  تسيل  اهنإ  : " سمأ نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد 
موجنلا نيبعاللا  بيردت   " نأ الويدراوج  ىأرو  رخآ ." بعال  يأب  هتنراقم  نكمي  الو  يئانثتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسأ  يذلا 
حامسلا افيف "  " ىلع الويدراوج  حرتقاو  زوفلا ." قيقحت  ىلع  قيرفلا  نودعاسي  موجنلا  نأل  مهنم ، نييداعلا  بيردت  نم  ًاريثك  لهسأ 

نم رثكأ  نأ  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفأ  ةصرف  ىلع  قيرف  لك  لوصحل  ةيمسرلا  تايرابملا  يف  تاليدبت  نم 3  رثكأ  ليبدتب 
". ةدحاولا ةارابملا  يف  هاوتسم  عجارت  نم  يناعي  دق  بعال 
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بقل ىلع  ةوقب  سفانيس  هدالب  بختنم  ّنإ  ينابسإلا ، ديردم  لاير  يدان  فوفص  يف  فرتحملا  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  لاق 
هلقن ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور  فاضأو  ليزاربلاب 2014 . ةلبقملا  ملاعلا  سأك 
راركت ّنأ  ةصاخ  ليزاربلاب ، ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  ّنأ  لايرلا ، يدانل  يمسرلا  عقوملا 

، ةديعب تسيل  هخيرات ، يف  ىلوألا  ةرملل  ايقيرفإ  بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسإلا  بختنملا  ةبرجت 
بختنملا اهيف  عقي  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  ّنأ  حضوأو  ةبيرق . ينابسإلاو  يلاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوأ  ّنأ  رابتعا  ىلع 

ىلع ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرمأو ، اناغو  ايناملأ  تابختنم  هبناجب  مضت  اهنإ  ثيح  ةبعص  يه  لايدنوملاب  يلاغتربلا 
يف ةلثمم  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  ّنأ  ىلإ  راشي  ايناملأ . مامأ  نوكتس  ةيادبلا  ّنأ  ةصاخ  اهتاذ ، دح  يف  ةلصاف  اهرابتعاب  هدح 

ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ودلانور  تحنم  ثدحلا ،) مظنم   ) يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم 
مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  اهمظني  يتلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  نع  نالعإلا  نم  نيعوبسأ  نم  برقي  ام  لبق  كلذو 

يسيم لينويل  ينيتنجرألاو  يناملألا ، خينويم  نرياب  فوفص  يف  فرتحملا  يريبير  كنارف  يسنرفلا  عم  ودلانور  سفانتيو  افيفلا .) )
تاحيشرتلا نم  ريبك  ردقب  ودلانور  ىظحيو  ملاعلا . يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  زوفلل  ينابسإلا  ةنولشرب  فوفص  يف  فرتحملا 

لاغتربلا نيدتو  يربير . كنارفو  يسيم  لينويل  عم  ةيئاهنلا  ةيفصتلل  لصو  ثيح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لوصحلل 
دوقيل ديوسلا  كابش  يف  فادهأ  ةثالث  لجس  يذلا  ودلانور  اهرفوي  يتلا  فيدهتلا  ةنيكامل  ةيملاعلا  تايئاهنلل  اهدوعص  يف  لضفلاب 

نمض ملاعلا  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  بعلتسو  يضاملا . رهشلا  ديوسلا  دض  ةيبوروالا  تايفصتلا  قحلم  بايإ  يف  زوفلل  هدالب 
. ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملأ  اضيأ  مضت  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 
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، نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  تقلطنا  ريبك ، يريهامجو  يمالعإو  يمسر  روضحبو  ريظنلا ، عطقنم  حاجنب 
ضايرلا يبد  سلجم  ةرادإ  تحتو  هيلع  نيمئاقلا  لبق  نم  عئارلا  دادعإلا  لضفب  نيريبك  ايمالعإ  اتيصو  ادعب  ذخأ  يذلا  رمتؤملا 

اذه نم  ةنماثلا  ةخسنلا  تءاجو  نييرادإو ، نيبردمو  نيبعال  نم  ةعماللا  ءامسألا  زربأ  ةيموجنو  تاربخب  ةناعتسالا  ىلا  ةفاضا  ي ،
مويلا تاسلج  ترضح  يتلا  تايصخشلا  ةداهشب  كلذو  ةيضاملا  عبسلا  هخسن  يف  اهققح  يتلا  تاحاجنلل  ةيرارمتسا  رمتؤملا 
ةشئاع ةروتكدلاو  يلامكلا  دمحم  راشتسملا  ةدايقب  نومظنملا  ماق  ددجتلاو ، راكفألا  نم  ديزملا  رمتؤملا  ءاطعإ  لجألو  لوالا .

مجنلا راوجب  ةصنملا  ىلع  نم  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  نم  بناج  روضحل  ةصاخلا  تاجايتحالا  يوذ  نم  ةثالثل  ةوعدلا  هيجوتب  طيمسوب ،
حشرملا ينابسإلا ، ديردم  لاير  مجنل  اوهجوو  انيلوك ، قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلاو  ودلانور  ونايتسيرك  يملاعلا  يلاغتربلا 

روضحلا لبق  نم  ناسحتسالا  نم  ريثكلا  تلان  ةرداب  يف  ةلئسألا ، نم  ديدعلا  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  لينل  لوالا 
يمالعإلا مامتهالا  ىلع  ذوحتست  نا  يعيبطلا  نم  ناك  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتملا  نوكو  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  نيعباتملاو .

ةروص طاقتلاب  سفنلا  نونمي  مهو  ةديدع  لودو  تارامإ  نم  يبد  ىلا  اوؤاج  نيذلا  نم  تائملاب  ةعاقلا  تصغ  ثيح  يريهامجلاو ،
ىلع تضرع  يتلا  تاطقللاب  يكلملا -  يدانلا  نوعجشي  نيذلا  اميسال  ريهامجلا -  تلعافت  دقو  ىركذلل ، عيقوت  ىلع  نولصحي  وا 

ودلانور يلاغتربلا  مجنلا  ةنولشرب . دودللا  مصخلا  ىمرم  تجلو  يتلا  كلت  ةصاخو  ودلانور  اهلجس  يتلا  فادهألل  ةيلخادلا  ةشاشلا 
تدهش ثيح  انيلوك ، مكحلا  وا  ةصاخلا  تاجايتحالا  يوذ  نم  ءاوس  هيلع  تحرط  يتلا  ةلئسألا  عم  هيطاعت  يف  ةحرم  احور  ىدبأ 
نمو ةروصو . اتوص  ثيدحلاو  ثدحلا  دصرت  ةيكذلا  مهفتاوه  تناك  نيذلا  روضحلا ، اهعم  لعافت  يتلا  حزملا  نم  تاسمل  هدودر 

يف ةحورطملا  عيضاوملا  عونت  رخآ ، ىلا  ماع  نم  ةمظاعتم  ةيمهأ  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يطعت  يتلا  رومألا 
راوج ىلا  ةخسنلا  يفو  مهتاربخو ، ةثدحتملا  تايصخشلا  عونتو  يوركلا ، نأشلا  فارطأ  لك  لاطتل  تامامتهالا  عيزوتو  تاسلجلا 
دئاق ىلا  ةفاضا  يناملألا .. خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا  ايملاع  لضفألا  ةزئاج  ىلع  زربألا  هسفانم  كانه  نودلا " "

سأكب مايا  لبق  جوتملا  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  نم  لك  دجاوت  يبيردتلا  لاجملا  يفو  زيدنانره ، يفاشت  ينابسإلا  ةنولشرب 
نع اوثدحت  نيذلا  يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يلاطيالا  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوتناو  برغملاب ، ةيدنألل  ملاعلا 

مدقلا ةرك  يف  رامثتسالا  نع  ثيدحلل  ًاضيأ  ارضاح  ناك  يرادالا  نأشلا  تالوطبلا ، قيقحتل  قيرطلا  ةئيهتو  لطبلا  قيرفلا  ةعانص 
تاريخن نب  دمح  يف  الثمم  تاسلجلا  يف  ةمصب  عضو  يتارامإ  توص  كانه  ناكو  ةحجانلا  براجتلاو  ةيضايرلا  تآشنملا  ثيح  نم 
ىدم ىلع  رضحتسو  ترضح  يلبقتسملا  نيكمتلا  بناوج  لك  نذإ  نيفرتحملا . يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  يرماعلا 

هذه يف  ظحالملاو  يجراخلا ، وا  يلحملا  ءاوس  يوركلا  نأشلاب  نيمتهملا  لكل  نمثب  ردقت  تامدخ ال  مدقتل  رمتؤملا  يموي 
هئبخي امع  لءاستي  روضحلا  تلعج  ةصاخو ، ةيمسر  تاهج  نم  ةزيمم  ةكراشمب  بحاصملا  ضرعملا  ليعفت  كلذك  ةخسنلا 

حاجنإ ةلحرم  ىدعت  قاقحتسا  لك  يف  تارامإلا  هلخدت  يذلا  يدحتلا  ةريخأ .. ةرفاص  رمتؤملا . نم  ةمداقلا  خسنلا  يف  نومظنملا 
. زيمتلاو عادبإلا  لحارم  يف  ديدجلا  وه  ام  ىلا  لصيل  ثدحلا 
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تاداريإ ةدايز  ةلواحم  يف  ريبك  رودب  موقت  ةنجللا  نأ  تاريخن ، نب  دمح  نيفرتحملا ، يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  دكأ 
لاقو يراجلا .» مسوملا  لالخ  ةبسنب 22 ،% تعفترا  نيفرتحملا  ةنجل  تاداريإ   » نأ ىلا  اريشم  يبرعلا ، جيلخلا  يرود  يف  ةيدنألا 

لالخ تادايزلا ، ةبسن  عفر  ىلإ  فدهت  نيفرتحملا  ةنجل  نإ  فارتحالل ، يبد  رمتؤمل  لوألا  مويلل  ةيناثلا  ةسلجلا  يف  تاريخن  نب 
هذه يف  يساسأ  كيرش  ةيدنألاو  مهم ، رمأ  ةضايرلا  لاجم  يف  رامثتسالا  نأ  احضوم  نيب 30 و40 ،% ةلبقملا  ةتسلا  رهشألا 
انحبصأ مث  ةيدنألل ، ةطبارك  انأدب   » فاضأو ةيتارامإلا . مدقلا  ةرك  ةمدخل  ةدحاو  ةموظنم  لكشت  ةدع  ًافارطأ  مضت  يتلا  ةيلمعلا ،

«. امدقت رثكأ  ةلحرم  ىلإ  لصنس  تقولا  رورم  عمو  تاقباسملل ، اهتارادإو  اهتارامثتسا  يف  ةمات  ةيلالقتساب  ىظحت  ةنجل 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنأل ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  : » تبسلا مويلا 
، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم 
هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 

يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

لجسو ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده   69

فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 

زوفلل ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
دجاوتي يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب 
يف لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف 

ناك هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم 
«. ليزاربلا لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما 

تايالولاو اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو 
راودالا ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا  لهأتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكيرمالا ةدحتملا 

لايدنوم 2010 يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .»
ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف 

ةنولشرب ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت  »
. لاغتربلا خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو 

ةيؤرب عتمتسا   » عباتي نا  لبق  لضفملا ،» يبعال  انا   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو 
«. نيرخألل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا 
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يف ودلانور  لاقو  ًافده . لجس 69  امدنع  ماع 2013  هلعف  ام  راركت  ةبوعص  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ديردم ، لاير  مجن  دكأ 
ميطحت لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  راركت  ًالهس  نوكي  نل   " سمأ نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

ام زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو  رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  وأ 7  ذنم 6   " عباتو ةيسايقلا ." ماقرألا  نم  ديزم 
عم شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط  هلعف  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ 

يذلا لاغتربلا ، هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  افده ، لجسو 69  ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  امئاد ." طوغضلا 
ةهجاوم يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  لجس 4  امدعب  ليزاربلا  يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهاس 

لجس 9 امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا
خيرويز يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ،

. لبقملا رياني  موي 13 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنأ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنأل ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 013 ، هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي  نل  : » تبسلا سمأ 
، رارمتساب نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم   » ودلانور عباتو  روطتأ .» نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم 
هلعفأ نأ  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو 

يلاطيإلا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكأو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط 
دعاوق ريغأ  نأ  ديرأ  انأ ال  : » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

لجسو ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعأ  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  افده   69

لضفأ ودلانور  حبصأ  امك  (. 2 رفص و3 -   - 1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  ةعبرأ  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده 

سفانتيو لبقملا . يناثلا ) نوناك   ) رياني موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
يناملألا خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور 

بختنم عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحألا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيأ  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجوي  يذلا 
بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » الئاق فادهأ ، ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 

لايدنوم يف  دجون  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارمأ  ناك  هب ، مايقلا 
ايناملأ بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نأ  ودلانور  دكأو  ليزاربلا .»

رظنلا اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو 
يف ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخألا .» راودألا  ىلإ 

ناك يذلا  ودلانور  فشكو  «. 1 رفص -  ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اننأب  املع  ايقيرفأ ، بونج  يف  لايدنوم 2010 
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنأ  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج يف  ثدحتي 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفأ  دحأ  وتوك  ودنانرف  ىلإ  ةفاضإ  يلاطيإلا ، ناليمرتنإو  نيينابسإلا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو 
عباتي نأ  لبق  لضفملا ،» يبعال  انأ   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات 

«. نيرخآلل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يأ  ىلإ  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسأ  »
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هضرع مت  يذلاو  رمتؤملاب ، صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  مدقلا ، ةركب  نيعلا  يدانو  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  كراش 
ونايتسيرك ءادهإب  ماقو  ةيحاتتفالا ، ةسلجلا  يرومع "  " رضح امك  يضايرلا ، يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةخسنلا  حاتتفا  لفح  يف 

نم لخديو  ةركلا  لمحي  وهو  بوهوملا ، مجنلل  تاطقل  ريوصتب  لمعلا ، قيرف  ماق  يبد . ةنيدمل  هترايز  ةبسانمب  درو ، ةقاب  ودلانور 
ةركلا ريهامج  اهب  عتمي  امم  ةيورك ، تاراهم  يأل  يرومع "  " ميدقت نم  الخ  مليفلا  نأ  بيرغلاو  رمتؤملا ، راعش  هيلع  عضو  باب 

عم مجسنيل  هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل  يماردلا  قايسلا  يف  يرومع "  " فيظوت مت  ةيتارامإلا .
ةناكملا ىلإ  ًالوصو  ةلودلا  رمع  نم  ـ42  لا تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش 

. اهلتحت ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةريبكلا 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنأ  مدقلا  ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
سمأ نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  ًافده . لجس 69  امدنع 

هنأل ةيسايقلا ؛ ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل   ، 2013 ماع »  هتققح  ام  رركأ  نأ  ًالهس  نوكي  نل  تبسلا :
، رارمتساب نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  ودلانور  عباتو  عبس : »  وأ  تس  ذنم  روطتأ  نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم «. 

هلعفأ نأ  ًامئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو 
يلاطيإلا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًادر  ودلانور  دكأو  ًامئاد  طوغضلا  عم «.  شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط 
ريغأ مدقلا  ةركل  يبوروألا  نأ : »  ديرأ  انأ ال  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ًايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 

ةيئانثتسا ةنس  ودلانور  مدقو  ديج  لكشب  لمعأ  نأ «.  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق 
يف لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهسأ  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نأ  ًافده  لجسو 69 

ودلانور حبصأ  امك  رفص و 3  /1 ديوسلا (  ةهجاوم  / 2  .) يف يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  ةعبرأ  لجس  امدعب  ليزاربلا 
ةزئاجب زوفلل  ًاظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ 

ودلانور سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  مدقلا  ةركل  يلودلا  افيف »  خيرويز «  يف  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا 
يذلاو يناملألا ، خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل 

لاغتربلا بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحألا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  ًاضيأ ، يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي 
، هب مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  ًالئاق  فادهأ ، نكل : »  كلذل ، ديعس  انأ  ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف 

دكأو لايدنوم  يف  دجاوتن  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل  ًابعص  ًارمأ  ناك 
اناغو ايناملأ  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ليزاربلا  ةعومجملا «.  نأ  ودلانور 
ىلإ رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيكريمألا  ةيولوأ »  نوكتسو  ةبعص ، ةدحتملا  تايالولاو 
لايدنوم يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب »  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر  ىرخألا  راودألا  ودلانور «.  فخي  ملو 

ثدحتي ناك  يذلا  ودلانور  فشكو   1 رفص / ةبوعصب  يناثلا «.  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اننأب  املع  ايقيرفإ ، بونج  يف   2010
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وجيف  سيول  قشعي  ةمقلا  غولبل  ناك «  هرغص  يف  هنأ  ةسلج  يف  بعاللا »  ةريسم  ريوطت 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفأ  دحأ  وتوك  ودنانرف  ىلإ  ةفاضإ  يلاطيإلا ، ناليم  رتنإو  نيينابسإلا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو 
. لاغتربلا خيرات 
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تازاجنالاب نيدي  ةنولشرب  يدان  هنطاوم  نا  مدقلا  ةركل  ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيزوج  ينابسالا  دكا 
الويدراوغ لاقو  يسيم . لينويل  ينيتنجرالا  همجن  ىلا  ملاعلا  يف  قرفلا  لضفا  دحا  هتلعجو  ةريخالا  تاونسلا  يف  اهققح  يتلا 

عم الويدراوغ  ةبقح  تسيل  اهنا   » تبسلا سما  هتاسلج  تحتتفا  يذلا  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ 
هتنراقم نكمي  الو  يئانشتسا  بعال  وه  تاراصتنالا ، هذهب  مهسا  يذلا  مجنلاو  زيمملا  بعاللا  وهف  يسيم  ةبقح  اولوق  لب  ةنولشرب ،
يتدالوب ترثات  ةيبيردتلا  يتيفلخ   » نا لاقو  هيلع ، اهيلا  يمتني  يتلا  ةنولشرب  ةنيدم  لضف  نع  الويدراوغ  ثدحتو  رخا .» بعال  ياب 
بيردت نم  اريثك  لهسا  موجنلا  نيبعاللا  بيردت   » نا الويدراوغ  ىارو  مدقلا .» ةرك  بح  اهيلع  ىغطي  يتلا  ةنولشرب  يف  يتاشنو 

ملاع يف  ناش  مهل  حبصي  مهنم  اناو  نيبردملا  نم  ريثكلا  كانهو  زوفلا ، قيقحت  ىلع  قيرفلا  نودعاسي  موجنلا  نال  مهنم ، نييداعلا 
نم رثكا  ءارجاب  حامسلا  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  ىلع  الويدراوغ  حرتقاو  موجنلا .» ءالؤه  لضفب  مدقلا  ةركو  بيردتلا 
يناعي دق  بعال  نم  رثكا  ناو  ةصاخ  هفوفص ، ليدعتل  لضفا  ةصرف  ىلع  قيرف  لك  لوصحل  ةيمسرلا  تايرابملا  يف  تاليدبت  ةثالث 

يف هتلخادم  لالخ  ايلاطيا  لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوطنا  دكا  هتهج ، نم  ةدحاولا .» ةارابملا  يف  هاوتسم  عجارت  نم 
يف كراشن   » يتنوك لاقو  يلاوتلا . ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  ويشتلاكلا »  » بقل زارحال  ططخي  زوجعلاةديسلا »  » قيرف نا  رمتؤملا 
انحومط نكل  هبقل ، زارحال  ىعسن  نحنو  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  نم  انجورخ  دعب  غيل ) ابوروي   ) يبوروالا يرودلا 

تلذب دقل   » لاقو سوتنفوي  عم  هتبرجت  نع  يتنوك  ثدحتو  يلاوتلا .» ىلع  ةثلاثلا  ةرملل  يلاطيالا  يرودلا  بقل  لين  وه  ربكالا 
دحاو مقرلا  وه  ايلاحو  يئيجم ، لبق  عباسلا  زكرملا  لتحاو  يناعي  قيرفلا  ناك  ماع 2011 ، هبيردت  يمالتسا  ذنم  اريبك  ادوهج 

«. نيتنس رخا  يف  بقللا  زرحاو 
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لجس 69 امدنع  ماع 2013  هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نوكي نل  : » سمأ نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده .

نل ةلواحملا  نود  نم  هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس 
يذلا وه  فادهالا  ليجستو  رارمتساب ، نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم  : » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا 

نا بحا  كلذل  تقولا ، لاوط  هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي 
يذلا انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعا 

ام لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي 
قحلملا يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلات  نع  ودلانور  ثدحتو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ،

ةياغلل ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف 
نا ودلانور  دكاو  ليزاربلا .» لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل 

ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 
ملو ىرخالا .» راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكيرمالا

بونج يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي 
«. ةبوعصب 1-0 يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ،
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ةعاقب يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  ةنماثلا  ةخسنلا  تایلاعف  سمأ  حابص  تقلطنا 
لآ دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خیشلا  ومس  ةياعرب  لبقتسملل » نیكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  مالسلا ، انیم  قدنفب  ةرھوجلا 

ةيدنألاو تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادایق  نم  ةیصخش  ةكراشمب 17  يضايرلا ، يبد  سلجم  سیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم 
روضحلا مامأ  مھتاربخو  مھبراجت  اوضرعتسا  نيذلا  نیبردمو ، نیبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو  ةیلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو 

مت ثیح  ًاطسبم ، حاتتفالا  لفح  ءاج  مویلا . رمتؤملا  تایلاعف  متتختو  نیموي  رادم  ىلع  تاسلج  يف 6  ًاعوضوم  ةشقانمو 12 
ةركب اھطبرو  تالوطبلاب  زوفلاو  تازاجنإلا  ةلحرم  ىلإ  لوصولا  ىتح  اھتيادب  نم  ةیتارامإلا  مدقلا  ةرك  نع  يلیجست  ملیف  ضرع 

حاتتفالا رضح  تاونس . لاوط 7  ةقباسلا  خسنلا  يف  تاسلجلا  نم  تاطقلو  رمتؤملا  يف  نیكراشملا  موجنلاو  ةیملاعلا  مدقلا 
ةئیھلل ماعلا  نیمألا  كلملادبع  میھاربإو  رمتؤملا ، يعار  لثمم  يضايرلا  يبد  سلجم  سیئر  بئان  رياطلا  رطم  ىلوألا  ةسلجلاو 

، يضايرلا يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا  دعس  دمحأ  روتكدلاو  ةركلا ، داحتا  سیئر  لاكرسلا  فسويو  ةضايرلاو ، بابشلل  ةماعلا 
ةملك يملاعلا . ثدحلا  فویض  بناجب  ةیتارامإلا ، ةضايرلاب  نیمتھملاو  تارادإلا  سلجم  ءاضعأو  ةيدنألا  ءاسؤر  نم  ریبك  ددعو 
ىلإ اھیف  تلصو  املك  ةلحر  حاجنلا  نأ  اھیف  تدكأ  حاتتفالا ، ةملك  رمتؤملا  ةريدم  طیمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تقلأو  حاتتفالا 
ةلودلا سیئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خیشلا  ومسلا  بحاص  ركف  نم  ةضمو  يھو  اھیلت ، يتلا  ةمقلا  ىلإ  تعلطت  ةمق ،

نم ةبخن  عم  ءاقللا  ددجتي  ثیح  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  اھدیسجتو  اھقیبطتل  ىعسن  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سیئر 
اذھ ربع  ةحجانلا  ةیفارتحالا  مھبراجت  ةصالخ  نومدقي  لمع ، شروو  تاسلج  نمض  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  رارقلا  عانصو  موجن 

ةدنجأ ىلع  ًایسیئر  ًاثدحو  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  نیصتخملا  عیمجل  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل  ةصنم  تاب  يذلا  يلودلا  رمتؤملا 
داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ملاعلاو ::. ةقطنملاو  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ةيونسلا  ةیضايرلا  ثادحألا 
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ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  مدقلا  ةرك  نیب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  ًاریبك  ًارود  ماع 2006  يف  هتقالطنا  ذنم  يلودلا 
ةطبترملا تاسسؤملا  كلذكو  ةفرتحملا ، ةيدنألاو  ةیضايرلا  تاسسؤملا  تايربك  نولثمي  نیثدحتم  ةفاضتسا  لالخ  نم  ملاعلاو 

ةرك ةضايرو  ًامومع  يضايرلا  عاطقلا  ريوطت  ىلإ  يعسلا  راطإ  يف  ةریثك  ةیباجيإ  جئاتن  لعفلاب  تققحت  دقو  مدقلا ، ةرك  ةعانصب 
ةحجانلاو ةدئارلا  براجتلا  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ةینطولا  رداوكلا  لیھأتو  فارتحالا  قیبطت  ءارج  نم  صاخ  وحن  ىلع  مدقلا 
ططخلا عضوو  انرداوك ، ريوطت  لجأ  نم  اھعم  نواعتلا  لبس  ثحب  كلذكو  اھنم ، ةدافتسالاو  اھعانص  ةرواحمو  ًایمیلقإو  ًایلود 
ةدایقلا جھن  ىلع  ًاریس  تعباتو : ةدایقلا  جھن  دوشنملا .» روطتلا  قیقحتل  انل  بسانملا  جذومنلا  نيوكتو  انبسانت ، يتلا  ةیملعلا 

نیكمتلاو مدقلا  ةرك   » رایتخا مت  دقف  لبقتسملا ، قيرط  وھ  نیكمتلا  نأو  لمعلا ، يف  نیكمتلا  جھن  قیبطت  يف  ةدیشرلا 
امك ریبكلا ، رمتؤملا  اذھ  رمع  نم  ةقباسلا  عبسلا  تارودلا  يف  مت  امل  ًالمكم  يتأي  يذلا  نماثلا ، رمتؤملل  ًاراعش  لبقتسملل ،»

هتزرفأ ام  عم  مجسنتو  ةقباسلا  تارودلل  تاسلجلا  رواحم  عم  نماثلا  رمتؤملا  تاسلجل  اھرایتخا  مت  يتلا  رواحملا  لماكتت 
باطقتسا يف  ةنماثلا  هترود  يف  حجن  رمتؤملا  نأ  تحضوأو  يضايرلا . عاطقلا  تابلطتم  عمو  تایصوت ، نم  ةیضاملا  تارودلا 

يلاغتربلا مجنلا  مھتمدقم  يفو  موجنلا ، رابكو  نیبردملاو  ةيدنألاو  ةيوركلا  تاداحتالا  تادایق  رابك  نم  نیثدحتملا  نم  ةبخن 
ينابسإلا مجنلاو  يریبير ، لالب »  » كنارف يسنرفلا  مجنلاو  ماع 2011 ، دعب  ةیناثلا  ةرملل  رمتؤملل  دوعي  يذلا  ودلانور ، ونایتسرك 

ویباف نایلاطيإلاو  الويدراوج  ينابسإلا  مھو : نیبردملا ، عملأ  نم  ىلإ 3  ةفاضإلاب  قلأتملا ، ةنولشرب  باعلأ  عناص  زيدنانریھ  يفاشت 
فارتحالا معد  ةیملاعلا . مدقلا  ةرك  يف  نیلماعلا  نم  مھریغو  اكاسوبو ، انیلوك  ناریھشلا  نامكحلاو  يتنوك ، وینوتناو  وللیباك 

نم ًاثدحتم  ( 239  ) عم انرواحتو  انفضتسا  امك  فارتحالا ، معدتو  طبترت  ًاعوضوم  خسن 160  لالخ 7  لوانت  رمتؤملا  نأ  تدكأو 
انلصوت دقف  هعم ، لعافتلاو  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو  فارتحالا ، لاجم  يف  تاربخلا  باحصأو  ةیملاعلا  ةركلا  سرادم  فلتخم 

نوكیس يذلا  رمتؤملا  اذھ  يف  ديزملا  كلانھو  انجماربو ، انططخ  يف  لمعلل  تاددحمك  اھیلع  انزكترا  ةیصوت ، ( 100  ) ةئم رادصإل 
، ًایلودو ًایمیلقإو  ًایبرعو  ًایلحم  مدقلا  ةركل  ًاقارشإ  رثكأ  لبقتسم  نیبو  اھنیب  ًاطبارو  ةیضاملا  تاونسلا  يف  هحرط  مت  امل  ًالمكم 

هداتعي نأ  وھ  زایتمالا  ةمادإل  قيرط  لضفأ  نأ  اننیعأ  بصن  نیعضاو  رمتؤملا ، تاسلج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  عیمجلل  نیلمآ 
ىلع ًءانب  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  ودلانور  ونایتسيرك  جيوتت  رمتؤملا  دھشو  ًادغ . سیلو  مویلا  أدبي  لبقتسملا  نأو  سانلا ،
سیئر يلامكلا  دمحمو  يضايرلا  يبد  سلجم  سیئر  بئان  رياطلا  رطم  ماقو  ركوس ،» بولج   » هترجأ يذلا  يریھامجلا  ءاتفتسالا 

ةزئاجلا میلستب  ركوس » بولج   » لثمم ينودنیب  وساموتو  رمتؤملا  ريدم  طیمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلاو  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا 
لوصولا  » ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلاب  رمتؤملا  تایلاعف  تأدبو  ةعاقلا . يف  روضحلا  نم  ریبك  عیجشت  طسو  ودلانور  ىلإ 

غولبل هتریسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةیفیك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  مجن �  ودلانور  ونایتسيرك  اھیف  ثدحتو  ةمقلا ،» ىلإ 
ماكحلا ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًایلاح  لمعي  يذلا  انیلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةیحاتتفالا ، ةسلجلا  مدقو  فارتحالا ، ةمق 

هترود يف  ليزاربلاب  ملاعلا  سأك  ماع  وھ  ماع 2014  نأ  ًادكؤم  يلاغتربلا ، مجنلا  انیلوك  مدقو  مدقلا . ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف 
مدقو نیتارابم ، يف  فادھأ  لاغتربلا 4  بختنم  زرحأ  دقو  ةلوطبلاب ، نيزرابلا  نیبعاللا  دحأ  ودلانور  ونایتسيرك  نوكیسو  ، 20 لا ـ
مامأ ةریبك  ةارابم  انبعل  : » ودلانور لاقو  لايدنوملاب  دیعس  بختنملل . ریثكلا  ينعي  ام  وھو  ديوسلا ، مامأ  ةریبك  ةارابم  لاغتربلا 

الو ليزاربلا ، ىلإ  بھذأس  يننأب  دیعس  انأو  ليزاربلا ، يف  نوكي  نأ  يدالب  بختنم  قحتسيو  ةدیجلا ، تابختنملا  نم  وھو  ديوسلا ،
يف انعمو  ةزیمتملا ، تابختنملا  نم  وھو  حاتتفالا ، يف  ایناملأ  بختنم  هجاونسو  نیتارابم ، رخآ  يف  ةدیج  جئاتن  انققح  اننأ  ىسنن 
يف ركفن  اھدعبو  اھنم ، جورخلا  ةیفیكو  ىلوألا  ةارابملا  يف  ركفن  نأ  انیلعو  اكریمأو ، اناغ  لثم  ةيوق  قرف  ةعباسلا  ةعومجملا 

ودلانور فرتعاو  فقوملا  ةبوعص  لوألا .» رودلا  روبع  يف  حجنن  نأ  مھألاو  انلھأت ، ةیفیكو  ماع ، لكشب  ةعومجملا  يف  انفقوم 
مكب ابحرم  ىلإ :: انرظن  ول  نكلو  يدالب ، بختنمل  بعص  عضولا  نأ  دقتعأ  : » لاقو لايدنوملا ، يف  هدالب  بختنمل  بعص  عضولا  نأب 

دجنس ةیضاملا  تاونسلا   www.alittihad.ae/print.php?id=120255&y=2013 3/4 12/29/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف 
لايدنوم ىلإ  لوصولا  قحتسي  بختنم  وھ  لعفلابو  لبق  نم  بسكي  مل  اذاملو  نیتارابم ، رخآ  يف  زاف  لاثملا  لیبس  ىلع  اینابسإ 

اننأ مغر  هب ، موقي  نأ  انبختنم  يوني  ام  وھو  و2008 ، يماع 2006 ، ينابسإلا  بختنملا  لھأت  دقو  ةيوقلا ، قرفلا  نم  هنأل  ليزاربلا 
لبقتسملاو زوفنو ، ظقیتسن  نأ  انیلعو  ةسفانملا ، ىلع  ةردقلا  انيدل  نكلو  اینابسإ ، لثم  نیبعاللا  نم  يفاكلا  ددعلا  كلمن  ال 

مامأ لبق  نم  انرسخ  اننأ  ىسنأ  الو  هھجاوتس ، يتلا  طوغضلا  مغر  ليزاربلا  لايدنوم  يف  ديدحتلابو  لاغتربلل ، لضفأ  نوكیس 
يف ةملك  هل  نوكتس  انبختنم  نأب  نیقي  ىلع  انأو  ظحلا ، ىلع  دمتعت  ءازجلا  تالكر  نأ  فرعي  عیمجلاو  ءازجلا ، تالكرب  اینابسإ 

عم كراش  امدنع  هل  ةبسنلابو  نوبعاللا ، اھل  ضرعتي  دق  يتلا  طوغضلا  لوح  لاؤس  ىلع  ًادرو  ًالئافتم .» ينلعجي  ام  وھو  ليزاربلا ،
نوكت ىرخأ  ًانایحأو  ةديدش ، طوغضلا  نوكت  ًانایحأو  طوغضلاب ، رعشن  عبطلاب  : » لاق ًاماع ، هرمعو 19  ىلوألا  ةرملل  بختنملا 

ام وھو  لزانملا ، تافرش  يف  مالعألا  ىرن  امدنع  ةصاخ  ًافلتخم ، عضولا  نوكي  كبعلم  يف  بعلت  امدنعو  ةدیجو ، ةیباجيإ  طوغضلا 
نأ ىلإ  راشأو  دقعم  رمأ  اھاسنأ .» نلو  يدالب  بختنم  عم  ىلوألا  ةسفانملا  اھنأل  يل ؛ ةبسنلاب  ةعئار  تاظحل  تناكو  انزفحي ،

عم انتمھم  يف  دھج  ىصقأ  لذبن  نأ  لواحنو  لمعلا ، نم  ءزج  نحنو  ةبوعصلا ، غلاب  لمعلاو  ةياغلل ، دقعم  رمأ  تالوطبلا  تایئاھن 
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رادم 7 ىلع  تنسحتو  قيرفلا ، معدأ  نأ  لواحأ  تنكو  يسفن ، روطأ  نأ  تلواحو  مدقلا ، ةركل  يسفن  تسرك  : » لاقو بختنملا ،
، يل ةبسنلاب  ًاديدج  ًايدحت  لثمت  تايرابملا  لكو  هیلإ ، ىعسأ  يذلا  روطتلا  نم  ءزج  اذھو  جئاتنلا ، زربت  يتلا  فادھألا  تاونس 

: لاق ًافدھ ، ىلإ 69  تلصو  يتلا  اھلجس  يتلا  فادھألا  نعو  كلذ .» يف  ًارمتسم  تلزامو  لضفأ ، ةقيرطب  بعلأ  نأ  لواحأو 
مطحأ نأ  روطتن - نأ  عیطتسن  ةلواحملا ال  نودو  لواحأسو - فادھألا ، نم  ديزملا  ققحأ  نأ  يل  ةبسنلاب  ًالھس  رمألا  نوكي  نل  »

: لاق مدقلا ، ةرك  ريوطتل  هتيؤر  نعو  يسایقلا .» مقرلا  مطحأ  نأ  تلواحو  اسنرف  يف  تنك  رھشأ  ذنمو 7  ةیسایقلا ، ماقرألا 
، نیبعاللا دعاسي  ام  وھو  ىمرملا ، مامأ  ةقطنملا  دودح  ددحت  يتلا  هیف ، ةدوجوم  طوطخلا  نوكت  نأ  ىلإ  جاتحي  بعلملا  نأ  ىرأ  »

مھضعبو هعم  ثيدحلا  عیطتست  مھضعبف  ًادج ، ةدیج  ماكحلاب  يتقالع  : » لاق بعلملا ، يف  ماكحلاب  هتقالع  نعو  ءادعس .» انلعجيو 
نأ دب  الو  حئاصنلا ، نومدقي  مھنأ  ةصاخ  مھم ، رمأ  وھو  ماكحلا ، عم  لصاوت  كانھ  نوكي  نأ  لضفألا  نمو  ثيدحلا ، ضفري  رخآلا 
يبد سلجم  سیئر  بئان  رياطلا  رطم  مدق  داحتالا - )  ) يبد ةيراكذت » عرد  « ـ انیلوك ب مركي  رياطلا  ًادوجوم .» لصاوتلا  اذھ  نوكي 

ترھظو ودلانور ، ونایتسيرك  عم  ىلوألا  ةسلجلا  مدق  يذلا  انیلوك  يلاطيإلا  قباسلا  يلودلا  مكحلا  ىلإ  ةيراكذت ، ًاعرد  يضايرلا 
ةمظنملا ةنجللا  ميركت  ءاجو  مدقلا . ةركل  يبوروألا  داحتالاب  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  لمعي  هنأ  مغر  دیجلا  ریضحتلا  يف  هتعارب 
دكأو يملاعلا . ثدحلا  يف  نیكراشملا  ةمئاق  يف  نوكي  نأ  ىلع  هتقفاومو  رمتؤملا  يف  هتكراشم  نع  ًاریبعت  ریھشلا  مكحلل 

طئاحو ةرحلا  تابرضلا  ذیفنت  ءانثأ  نیبعاللا  مامأ  طوطخلا  عضول  ًانولم  ًاذاذر »  » ماكحلا مادختسا  دھشیس  لبقملا  ماعلا  نأ  انیلوك 
ونایتسيرك زوف  نالعإ  بقع  داحتالا - )  ) يبد بعال  لضفأ  نع  يلیجست  ملیف  بعلملا . يف  ةفورعملا  رومألا  نم  اھریغو  دصلا 

مجنلا نع  يلیجست  ملیف  ضرعب  ةمظنملا  ةنجللا  تماق  ركوس ،» بولج   » ءاتفتسا يف  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجب  ودلانور 
تضرع امك  ديردم ، هقيرفل �  يدیلقتلا  ميرغلا  ةنولشرب  ىمرم  يف  هفدھ  اھزربأ  ناكو  اھلجس ، يتلا  فادھألاو  يلاغتربلا ،
ًابوحصم ناكو  ًاصیصخ ، دعأ  يذلا  يلیجستلا  ملیفلا  عم  روضحلا  لعافت  دقو  سبالملا ، ةفرغ  يفو  تابيردتلا  يف  هل  تاطقل 

ًاضورعم ناك  هنأ  ةصاخ  هنع  يلیجستلا  ملیفلا  ةعباتمل  ةعاقلا  يف  روضحلل  هرھظ  ريدي  نأ  ىلإ  ودلانور  رطضاو  ةیلاع ، اقیسومب 
ينطولا انبختنمو  نیعلا  بعال  نمحرلادبع  رمع  مدق  داحتالا - )  ) يبد ودلانور  ىلإ  درو  ةقاب  مدقي  يرومع  ةریبك . تاشاش  ىلع 

يذلا يلیجستلا  ملیفلا  يف  كراش  دق  رمع  ناكو  يسیئرلا ، حرسملا  ىلع  ةيراكذتلا  روصلا  هعم  طقتلاو  ودلانور ، ىلإ  درو  ةقاب 
ًادكؤم يبد ، رمتؤم  يف  ةكراشملاو  روضحلاب  ةریبكلا  هتداعس  يرومع  ىدبأو  رمتؤملا . حاتتفا  يف  هضرعل  ةمظنملا  ةنجللا  هتدعأ 

رمتؤملا يف  ةكراشملل  ملاعلا  ءاحنأ  لك  نم  اوءاج  نییملاع  ًاموجن  مضت  اھنأل  تارامإلا ؛ ةلودل  رخف  تارمتؤملا  هذھ  لثم  نأ 
يف نيرخآلا  براجت  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نیلماعلا  عیمجو  انوبعال  علطي  نأ  عئارلا  نم  فاضأو : ةیضايرلا . اياضقلا  ةشقانمو 

ىلع عفنلاب  دوعي  ام  وھو  انبعالم ، ىلإ  اھلقنو  داحتألا 12/29/13  ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةفلتخملا ::، ةیملاعلا  تايرودلا 
، ىرخأ ةلود  يف  تمیقأ   ُ ول اھیلإ  لصت  نأ  بعصلا  نم  تارمتؤملا  هذھ  لثمو  يلحملا ، ىوتسملا  ىلع  يرادإلاو  بردملاو  بعاللا 

ةحاتإل يضايرلا  يبد  سلجم  ىلإ  ركشلا  هجوو  ةیتارامإلا . ةضايرلل  ةریبك  ةمدخ  مدقي  يضايرلا  يبد  سلجم  نأ  دكؤي  ام  وھو 
. حاتتفالا يف  هضرع  مت  يذلا  يلیجستلا  ملیفلا  يف  ةكراشملا  لالخ  نم  رمتؤملاب  روھظلا  يف  هل  ةصرفلا 
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ملاعلا يف  بعال  لضفأل  حنمت  يتلا  روكس » وبولج   » ةزئاجب ينابسإلا  ديردم  لاير  بعال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  جوت 
ةرضاحمب رمتؤملا  اذه  حتتفإ  دق  اريدام  خوراص  ناكو  يبد . يف  نماثلا  يضايرلا  يلودلا  رمتؤملا  يف  هدجاوت  ءانثأ  ماعل 2013 ،

ُهتاحومط هتلصوأ  فيكو  ًاريغص ، ناك  ُذنم  ِهمالحأ  نع  ًاضيأ  اهنمض  نم  ثدحتو  ةمقلا ،» غولب  وحن  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ناونعب
لضفأل ًايونس  حنمت  يتلاو  ماعل 2013 ، ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجل  كلذك  حشرم  ودلانور  ونايتسيرك  نأ  ركذي  نآلا . هيلع  وه  ام  ىلإ 

. يريبير كنارفو  يسيم  لينويل  بناجل  ملاعلاب ، بعال 
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Cristiano Ronaldo, who plays for Real Madrid and Portugal's national soccer team, receives the Globe
Soccer Award for 2013 from Mattar al-Tayer, chairman of the board and executive director of Dubai's
Road and Transport Authority, during the eighth Dubai International Sports Conference
yesterday.
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Youth development and modern science key to Al Ahli's ambitious aims DUBAI By EUAN REEDIE
Deputy Sports Editor The Sports Director of Arabian Gulf League leaders Al Ahli, Roy Aitken, has
revealed his club's ambitious plan to strive to find "a player in the mould of how Cristiano Ronaldo
developed". The former Glasgow Celtic midfielder and Scotland international revealed that Portuguese
staff at the club were crucial to this aim as he outlined his club's blueprint for success. Aitken said a
staunch commitment to youth development and modern scientific methods were integral to the club's
vision set in place by chairman Abdullah Saeed Al Naboudah. Speaking at the eighth Dubai
International Sports Conference at Madinat Jumeirah yesterday, Aitken said "We are building a
state-of-the-art academy focusing on the development of young players. We have a largely European,
Portuguese staff base and we'd love to develop a player in the mould of Cristiano Ronaldo and the way
he developed. We want to set the trend in Dubai and the UAE for developing young players and set
the trend for success. We won the Etisalat Cup two years ago and the President's Cup last year, so
the club's on the right track." Aitken also stressed the importance of building a sustainable `base' for
the club, recruiting young players from an early age who could become "the heart and soul of the
club". He said Under-19 and Under-21 players regularly train with the first-team squad, which includes
prolific Brazilian striker Grafite and Portuguese midfielder Hugo Viana, who once played for Newcastle
United in the Premier League. The second session of the conference also saw inputs from Carlo
Tavecchio, deputy chairman of the Italian Football Federation, Hamad Bin Nukhairat, member of the
executive board of the Pro-League committee, and Mike Farnan, former commercial chief of Man
United. Image(s) text: e? I 1 ~~ ~y Ahmed Ramzan/Gulf New Setting out the vision Mike Farnan,
Former Commercial Chief of Manchester United, is all attention as Roy Aitken, Sports Director, Al Ahli,
makes a point. Hamad Bin Nukhairat, Executive Board member of the Pro-League Committee, is also
seen.
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نم هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحأ  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ، هتققح  ام  رركأ  نا  الهس  نوكي  نل  : » سما
ليجستو رارمتساب ، نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم  : » ودلانور عباتو  روطتا .» نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود 
لاوط هلعفأ  نأ  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا 

قباسلا يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نا  بحا  كلذل  تقولا ،
ةبعل دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب 

لجسو 69 ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك 
ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده 

فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .)  - 1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 

ةركلا ىلع  ةسفانملا  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
مجن يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  ةيبهذلا 
ودلانور ثدحتو  دحألا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب 
نكل كلذل ، ديعس  انا  : » الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع 

نا قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو 
ملاعلا 2014 سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا .» لايدنوم  يف  دجاوتن 

، يناثلا رودلا  ىلا  لهأتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكريمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا 
اينابسا ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فخي  ملو  ىرخالا .» راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو 

ودلانور فشكو  «. 1 رفص - ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا 
قباسلا مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا 

نيعفادملا لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل 
«، لضفملا يبعال  انا   » احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم  نيذلا 

«. نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا   » عباتي نا  لبق 
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ةیفیك تشقان  اھنأل  سیل  ةصاخ ، ةیمھأب  سمأ  ءاسم  نماثلا  يلودلا  يبد  رمتؤمل  لوألا  مویلا  ماتخ  يف  ةثلاثلا  ةسلجلا  تیظح 
الويدراوج بیب  ينابسإلا  مھو : ةیملاعلا ، مدقلا  ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ریطاسأ  تمض 3  اھنأل  نكلو  لطبلا ،» قيرفلا   » ةعانص

بردم يتنوك  وینوطناو  ایسور ، بختنمل  ينفلا  ريدملا  وللیباك  ویبافو  قبسألا ، ةنولشربو  يلاحلا  يناملألا  خنویم  نرياب  بردم 
ةیبيردتلا مھتریسم  اوضرعو  نیبعاللاب ، مھتقالعو  ًالاطبأ  ةيدنأ  مھتدایق  ةیفیك  نع  ةثالثلا  نوبردملا  ثدحتو  يلاطيإلا . سوتنفوي 
نيريدملا ةمھم  لیھست  اھنأش  نم  ةديدج  تاحرتقم  ةسارد  ةرورض  ىلع  ةثالثلا  نوبردملا  قفتاو  اھیف ، ةزرابلا  تاطحملا  مھأو 

، ةینفلا تايوتسملا  عفر  يف  دیفي  نأ  هنكمي  امب  ًالدب  وأ 5  ىلإ 4  ةارابملا  يف  نم 3  ءالدبلا  ددع  ةدايز  اھزربأ  ملاعلا  لوح  نیینفلا 
نوكي نأ  ىلع  ةارابملا ، يطوش  نم  طوش  لك  نم  ةعاس  فصن  لوأ  دعب  عطقتسم  تقو  ةفاضإ  ةرورضب  رخآ  حرتقمل  ةفاضإلاب 

نیینفلا نيريدملا  نكمیس  هسفن  تقولا  يف  هنكلو  ةقیقدلا  فصنو  ةقیقد  نع  لقي  ًاعم ال  نیقيرفلل  حونمملا  عطقتسملا  تقولا 
لالخ ةینفلا  ةقطنملا  نم  تامیلعتلا  ىلع  دامتعالاب  ءافتكالا  نم  ًالدب  ةیفاكلا ، تامیلعتلا  نیبعاللا  حنمو  ةینفلا  تایبلسلا  جالع  نم 

يف ةحجانلا  هتریسم  ماتخب  قلعتي  امیف  ةصاخ  اھانمتي ، يتلا  مالحألا  مھأ  نع  هثيدح  الويدراوج  أدب  ميدق  ملح  تايرابملا . ریس 
يھني نأ  ىنمتي  ةیمالعإلا ، طوغضلا  ةھجاومو  ءوضلا  تحت  لمعلا  نم  ماوعأ  دعب  هنأ  ينابسإلا  بردملا  دكأ  ثیح  بيردتلا ،

نعو ریھامجلا . كلذكو  مھدراطي  نلو  نیئشانلا  يبردمب  متھي  مالعإلا ال  نأل  نیئشانلا ؛ بيردتب  مامتھالا  يف  ةیبيردتلا  هتریسم 
، ةارابملا لالخ  دیجلا  كرحتلا  ىلع  نیبعاللا  ديوعت  ةیفیكب  متھأ  ام  ًامئاد  : » لاق ًاديدحت ، ةنولشرب  ةطحم  يف  هحاجن  ةیفیك 

عمجي دیج  راوح  كانھ  نوكي  نأ  مھملاو  ةارابملا ، لالخ  هل  مدقي  نأ  هنكمي  امو  بعال  لك  راودأ  مھفي  يذلا  وھ  دیجلا  بردملاف 
نزاوت كانھ  نوكي  نأ  بجيو  يندبلا ، مھدوھجم  نومدختسي  نیبعاللا  ّنكلو  هلقع ، مدختسي  بردملاف  نیبعاللاو ، بردملا  نیب 
موجنلاو نيدیجلا  نیبعاللا  بيردت  لھسلا  نم  : » لاق رابكلا ، نیبعاللاو  موجنلا  بيردت  ةلوھس  لوح  لاؤس  ىلع  ًادرو  امھنیب .»

بعال لك  نم  ءادألا  نم  ةدوج  ىلع  لصحي  نأ  هیلع  بردملا  نكل  مھعم ، لماعتلا  يف  تالكشم  دجن  نیبردمك ال  اننأل  رابكلا ؛
www.alittihad.ae/print.php?id=120254&y=2013 2/4 12/29/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  تداز :: املكو 

كلذف يلاتتملا ،  زوفلا  ربع  ءادألا  نم  ةروطتم  لحارمل  انقرف  لاصيإ  نم  انكمت  دق  انك  نإو  زوفلا ، صرف  تداز  املك  ةدوجلا 
موجنلاو نیبعالل  لب  طقف ، نیبردمك  انل  دوعي  تازاجنإ ال  نم  ققحت  امو  بعلملا ، ةیضرأ  يف  نیعئار  نیبعال  كلتمن  انك  اننأل  ققحت 

قرف بيردت  عیطتسن  اننإ ال  لوقأ  الو  رابكلا ، نیبردملا  عیمج  هفرعي  رمألا  اذھو  بعلملا ، لخاد  قرعيو  يرجي  نم  مھنأل  رابكلا ؛
نيذلا نیقباسلا  نیبردملاب  ترثأت  : » فاضأو زوفلا .» قیقحتل  ًايرورض  ًابلطمو  ًادیج  ًارمأ  ربتعي  رابكلا  موجنلا  دوجو  نكلو  لقأ ،

«. ایناملأو اینابسإو  ایلاطيإو  نیتنجرألا  نم  نیبردمب  ةینفلا  يتریسم  لالخ  نم  ترثأتو  ةنولشرب  يف  تدلو  دقل  مھدي .. ىلع  تبعل 
ًارطیسم ناك  وللیباك  نأ  ركذتأ  : » لاق اسرابلا ،»  » عم ةثيدحلا  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةروثو  ةلقنب  ماق  هنأب  هفصوب  قلعتي  امیفو 

ةلقن وأ  ةصاخ  ةروثب  موقأ  يننأ  اسرابلل  يبيردت  لالخ  ًادبأ  ركفأ  مل  كلذ  مغرو  ام ، تقو  يف  نالیملا  عم  ةیملاعلا  مدقلا  ةرك  ىلع 
وھو تالوطبلا ، مك  قیقحت  نعو  اھتقو .» كلذ  كردأ  مل  نكلو  اسرابلا ، عم  ينمھلت  رومأ  كانھ  تناك  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  ةریبك 

ققحأ نآلا  فقاوملا ، نم  ریثكلا  ةجلاعم  تعطتسا  يننأل  ةيادبلا ؛ ذنم  بردمك  حجنأس  يننأ  كردأ  تنك  : » لاق ةریغص ، نس  يف 
بعل ةقيرط  ىلع  دامتعالا  نوكي  نأ  بیب  ىفنو  نآلا .» هیلع  انأ  امم  لضفأ  نوكأس  دیكأتلاب  تاونس  دعبو 10  حاجنلا ،  نم  ديزملا 

ام ةدوج  بردملا  كاردإب  لب  بعلملا ، لخاد  ةیمقر  ةقيرطب  طقف  نایتأي  زوفلاو ال  حاجنلا  : » لاقو هتاحاجن ، يف  رسلا  وھ  ةدحاو 
ةیفیك لب  ةركلا ، فلخ  يرج  درجم  تسیل  ةبعللا  : » عباتو مھبسانت .» يتلا  بسنألا  ةقيرطلا  عضو  يلاتلابو  نیبعال ، نم  هيدل 

بعللا ةیجیتارتسا  نع  رظنلا  ضغب  كقيرفل  ةرطخلا  صرفلا  ةعانصو  سفانملا  كابش  ىلإ  ةركلا  لقنو  يرجلا  اذھ  نم  ةدافتسالا 
، ةیملاع ریغ  وأ  ةرومغم  قرف  بيردت  نع  داعتبالاو  طقف  ىربكلا  قرفلا  بيردت  هلیضفتب  قلعتي  لاؤس  نع  بیب  درو  اھریغو .»
، يملاع ریغ  وأ  ریھش  ریغ  قيرف  نم  ًاضرع  تیقلت  ول  عنامأ  نل  ينكلو  قلطنملا ، اذھ  نم  رمألا  اذھ  يف  ًادبأ  ركفأ  مل  : » لاق
نع ةسلجلا  يف  هثيدح  وللیباك  ویباف  أدب  ةریغص  ةيرق  تاردق .» نم  ديدجلا  قيرفلا  هب  عتمتي  ام  ةساردو  ضرعلا  ةسارد  يلعف 

ةرك نوبعلي  مھعیمج  طقف ، صخش  اھنكسي 1000  ةیلاطيإ  ةيرق  نم  تیتأ  : » لاقو بيردتلا ، ملاع  يف  ةدیج  جئاتن  ققحت  ةیفیك 
ًايوق ًابردم  نوكأ  نأ  تلواح  تربك  امدنعو  كلذ ، ىلع  تدوعتو  يلإ  عمتسيو  ينمرتحي  ناك  لكلاو  طسو  بعال  تنكو  مدقلا ،

ةفسلفب كسمتلا  تأدب  ىلوألا  قرفلل  لاقتنالا  دنع  مث  نالیم ،  يف  ةدیج  جئاتن  تققحو  نیئشانلاب  تأدبف  ةصاخ ، تافصاومبو 
ًاسورد تملعت  : » عباتو نیبعاللا .» عم  يتقالعو  يلمع  يف  رمتسم  میلعتو  لدابتم  مارتحا  كانھ  نوكي  نأ  ةرورض  يھو  ةطیسب ،
ًادئاق نوكت  نأ  كیلعو  مدقلا ، ةرك  لاجم  يفو  كلوح ، نم  لكب  ةصاخلا  ةفاقثلا  ةاعارم  كیلع  نأ  اھمھأ  يتریسم ، يف  ةمھم 

ًاتقو تحنم  دقل  مھعم ، هلماعت  ةقيرط  يفو  رمتسم  لكشب  بردملا  نومیقي  نیبعاللا  نأل  هتاردقبو ؛ هب  نوفرتعيو  هوبعال  همرتحي 
دامتعالا ةلأسم  نع  امأ  ًاریثك .» يندافأ  ام  وھو  ةیبيردتلا  يتریسم  يف  اھالوتأ  ةطحم  لكب  ةصاخلا  تافاقثلا  نم  ملعتلل  ًایفاك 
مھفیظوت نكلو  رابكلا ، موجنلاب  زوفلا  قیقحت  نكمي  : » لاقف يملاع ، بردمك  هل  تاراصتنالا  قیقحتل  طقف  رابكلا  نیبعاللا  ىلع 
مھنكلو نومھم  مھنأب  نورعشي  نیبعاللا  ضعب  نأ  يف  ربكأ  ةلكشم  نمكت  امك  فلتخمو ، بعص  رمأ  وھ  مھیلع  ةرطیسلاو 

يف يتربخ  لالخ  نم  : » لاقو اسرابلا ،»  » عم هلمع  يف  الويدراوج  اھققح  يتلا  ةیعونلا  ةلقنلاب  وللیباك  داشأو  كلذك .» اوسیل 
ةیبوروألا اھتریسم  يف  ةمھم  تاطحم  ببسب 3  نآلا  هیلع  يھ  ام  ىلإ  تلصوو  تروطت  مدقلا  ةرك  نأ  دقتعأ  بعالملا ،

يكاس وجيرأ  يلاطيإلا  بردملا  داق  امدنع  ةنس   20 اھدعب ب ـ مث  تاینیعبسلا ، يف  للستلا  نوناق  ينبت  مت  امدنع  ىلوألا  ةیملاعلاو ،
الويدراوج اھیف  داق  يتلا  ةرتفلا  يف  ًارخؤم  مث  ةقيرطو 4-4-2 ، يلاطيإلا  نالیم  قيرف  عم  ثيدحلا  بيردتلا  لاجم  يف  ةیعون  لقن 
ةبعللا ىلع  ةياغلل  ریبك  روطت  ءافضإو  مدقلا  ةرك  راوشم  يف  ةرفطو  ةلقن  ثادحإل  ةیفاك  تناك  تارتفلا  هذھو  ةنولشرب ، قيرف 
ىربكلا تالقنلاو  روطتلل  ةلباق  لازت  مدقلا ال  ةرك  ةحاس  نأ  دكؤت  ةیخيراتلا  ثالثلا  لحارملا  هذھ  هیلع ، ءانبو  ةینفلا ، ةیحانلا  نم 

ةئیھل ماعلا  نیمألا  كلملادبع  میھاربإ  دقتنا  داحتالا - )  ) يبد رمتؤملا  تاسلج  نع  نیبعاللا  بایغ  دقتني  كلملادبع  ًالبقتسم .»
نم ضرتفي  ناك  : » كلملادبع لاقو  نماثلا . يلودلا  يبد  رمتؤم  روضح  نع  بناجألاو  نییلحملا  نیبعاللا  بایغ  ةضايرلاو  بابشلا 
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هذھ ىلع  اوعلطي  يكل  انیيرادإو  انیبعالل  ةیتاوم  ةصرفلاو  تاسسؤمو ، دارفأل  براجت  مدقي  رمتؤملا  اذھو  ةیضايرلا ، تاسسؤملا 
لمعلا نأب  كلذ  ىلع  باجأ  دقف  تحجن ؟ فیك  وأ  اذامل  ودلانور  لاؤس  مت  امدنع  : » فاضأو هیف .» حجانلا  نم  اودیفتسيو  براجتلا 

سلجمو ةسرامم ، ًاضيأو  ةفاقثو  ركف  فارتحالاف  عیمجلا .. ىلإ  لصت  نأ  بجي  ةلاسر  هذھو  كلذ ، ءارو  رمتسملاو  مئادلاو  قاشلا 
ال تارضاحملا ، نم  اودیفتسيو  اورضحي  نأ  نیبعاللا  ىلع  بجي  ناك  رصانعلا . حجنأو  رھشأو  لضفأ  بطقتسي  يضايرلا  يبد 

، ةدئار هتبرجتو  يملاع  ىوت  ـ سم ىلع  حجان  جذو  ـ من ودلانور  : » ـم تخو ىوتسملا .» ردق  ىلع  نیبعاللا  روضح  نكي  مل  اذامل  يردأ 
( داحتالا  ) يبد دشار  زكرم  لافطأ  عم  قلأتلا  راوشم  درسي  نودلا » «. » ريدقت لقأ  ىلع  ةبسنب 50 % ولو  انوبعال  اھقبطي  نأ  لمأن 

نوك نم  ًاقالطنا  نیقاعملل ، دشار  نب  دمحم  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  عم  ىلوألا  ةیسیئرلا  ةسلجلا  ةيادب  يف  ودلانور  ىقتلا  - 
تاسسؤملا لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  ًاصرحو  رمتؤملل ، ةیعامتجالا  ةیلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا 
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لافطألا ىقتلاو  دحوتلل ، يبد  زكرم  نیماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثیح  ةیعامتجالا ،
يبوروألا داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  لوؤسم  انیلوك  يلاطيإلا  قباسلا  يلودلا  مكحلا  عم  هرضح  دق  ناكو  زكرملا ، يف  نیلماعلاو 

دقو لضفملا ، همجنو  بعالملا  يف  هراوشمو  هتيادب  لوح  تزكرت  يتلا  زكرملا ، لافطأ  ةلئسأ  ىلع  ودلانور  درو  مدقلا . ةركل 
يتوكو وجیف  لثم  ينطولا  بختنملا  موجنب  ءادتقالل  تعلطت  ًالفط  تنك  نأ  ذنم  لاقو : لافطألا ، عم  ریبك  حرمب  ودلانور  لماعت 

، لضفم بعال  يدل  سیلو  لضفملا ، يبعال  انأ  : » لاقو مستبا ، لضفملا ، هبعال  نع  لاؤس  ىلع  درو  يل . ًةودق  مھربتعأ  تنكو 
نعو ًانیعم .» ًابعال  تددح  اذإ  ًافصنم  نوكأ  نلو  مھعم ، بعللاب  عتمتسأ  نيزیمتملا  نییبوروألا  نیبعاللا  نم  ریبك  ددع  كانھو 

مدقلا ةرك  يف  ةریثك  صرف  يل  تحیتأ  دقو  يندبلاو ، ينفلا  ياوتسم  ريوطت  لجأ  نم  يتقو  تصصخ  لاق : ةیموجنلا ، ىلإ  هلوصو 
لماكلاب كسفن  حنما   » راعش عفرل  ينعفد  ام  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  يتریسم  ةلصاومل  ينعفد  ام  وھو  ًاریغص ، ًاباش  تنك  نأ  ذنم 
تایصوتلا ثحبل  تاسسؤملا  نیب  ءاقل  دقع  ىنمتن  فيرشلا : ةیموجنلا . ىلإ  ينداقو  مامألا  ىلإ  ينعفد  يذلا  رسلا  وھ  كفدھل ،»
رمتؤملا عم  يضايرلا  عاطقلل  عساولا  بواجتلا  نأ  يضايرلا ، يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا  دمحأ  روتكدلا  دكأ  داحتالا - )  ) يبد

تاسسؤملا نیب  ءاقل  دقع  متي  نأ  ىنمتن  : » لاقو ريوطتلل ، مئادلا  هیعسو  فارتحالا  ةبكاومل  لمعلا  ةیمھأ  هكاردإ  سكعي 
لكشلاب اھقیبطت  تایلآ  ةشقانمو  ًايونس ، هماتخ  يف  ردصت  يتلا  تایصوتلا  ثحبو  ةساردل  رمتؤملا  ماتخ  يف  ةلودلاب  ةیضايرلا 

نیبعاللا نم  ةعساو  ةكراشملا  تءاج  : » فيرشلا عباتو  ليوطلا .» ىدملا  ىلع  ةدئافلاب  عیمجلا  ىلع  سكعني  امب  لثمألا 
يذلا رمتؤملا  اذھ  ةماقإ  نم  نوسیئرلا  نوفدھتسملا  مھو  ةیضايرلا ، تاسسؤملاب  نیلماعلا  فلتخمو  نیبردملاو  نیيرادإلاو 

«. يلحملا انعقاو  بساني  ام  قیبطتو  اھنم  ةدافتسالل  مھل  اھميدقتو  ةحجانلا  ةیملاعلا  براجتلا  ضارعتسال  هلالخ  نم  ىعسن 
، يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يلامكلا  دمحم  دكأ  داحتالا - )  ) يبد ًالصاوتم  ًالمع  بلطتي  حاجنلا  يلامكلا :

رمتؤملاب ءاقترالل  لصاوتم  لكشب  لمعلاو  دھجلا  ةفعاضم  ًامئاد  انم  بلطتي  نماثلا  هماع  غلب  يذلا  ثدحلل  لصاوتملا  حاجنلا  نأ 
، ةفاك دعصلا  ىلع  هاقلي  يذلا  ىدصلاو  مامتھالا  وأ  ةكراشملا  تایصخشلا  ةیحان  نم  ءاوس  ةملكلا  ىنعم  لكب  ًایملاع  تاب  يذلا 

تاھجلا نیب  كرتشملا  نواعتلاو  بوؤدلا  لمعلا  نودب  ققحتتل  تناك  ام  رمتؤملا  اھغلب  يتلا  ةناكملا  نأ  كردن  : » يلامكلا لاقو 
ىعست اكریمأ  يلحملا .» دیعصلا  ىلع  ةیفارتحالا  ةموظنملا  روطت  ةیلمع  يف  ءزجب  ولو  مھاسن  نأ  ىنمتنو  ةفاك ، ةیضايرلا 

ةرك تايرابم  تقو  میسقتل  ىعست  يتلا  ةیكریمألا  ةركفلا  ةیناثلا  ةسلجلا  تشقان  داحتالا - )  ) يبد تايرابملا  طاوشأ  میسقتل 
ةرك لثم  اكریمأ  يف  ریبكلا  يریھامجلاو  يقيوستلا  جاورلا  تاذ  تابعللا  ةیقب  رارغ  ىلع  طاوشأ ، ىلإ 3  نیطوش  نم  مدقلا 

لبق نم  قبطم  ریغ  هنأ  ةصاخ  يكریمألا ، ططخملا  حجني  نأ  شاقنلا  ةسلجل  نورضاحلا  دعبتسا  دقو  اھریغو ، يبجرلاو  ةلسلا 
. ةقیقد امھعومجم 90  نیطوش  نم  ماقت  ةبعل  يھ  مدقلا  ةرك  نأل  ملاعلا ؛ لود  ةیقب  ىلع  هقیبطت  دامتعا  نكمي  الو  افیفلا ،» »
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ةیضاير ةسسؤمو  ةكرش  ةكراشم 28  دھشي  يذلا  بحاصملا  يضايرلا  ضرعملا  ةمظنملا ، ةنجللا  ءاضعأ  روضحب  ودلانور ،
يرود ةنجل  مدقلا ، ةركل  تارامإلا  داحتا  يضايرلا ، عادبإلل  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  ةزئاج  اھنمو : ةیملاعو ، ةیلحم  ةيراجتو 

نالیم ةسردم  تاینورتكلإلل ، سبیلیف  ةیئطاشلا ، مدقلا  ةركل  ةیلودلا  ةنجللا  يبد ، فياد  ياكس  روت ، يبد  مدقلا ، ةركل  نیفرتحملا 
 . لايدنومل 2014 ةیمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن  تعضو  يتلا  ساديدأو  ةاوھلل ، يلاطيإلا  يرودلا  ةطبار  مدقلا ، ةرك  میلعتل 

اھنمو اھتاجتنم ، ثدحأ  هلالخ  نم  ضرعت  يذلا  قفارملا  وھبلاو  رمتؤملل ، يسیئرلا  وھبلا  يف  ةدع  ةحنجأ  نم  ضرعملا  فلأتيو 
سیئر براح  �دبع  دكأ  داحتالا - )  ) يبد لصولا  تارایخ  نمض  وھنيدلانور  براح : ةروطتملا .  ةیضايرلا  تازیھجتلاو  تادعملا 

ةصرف مھلینو  نیبردملاو  نیبعاللا  نم  نیثدحتملا  نم  ةبخن  باطقتسا  يف  ًايونس  حجن  رمتؤملا  اذھ  نأ  لصولا  يدان  ةرادإ  سلجم 
يمیظنتلاو يحایسلا  عاطقلا  وأ  انتيدنأ  ىلع  يباجيإ  لكشب  سكعني  ام  وھو  ةیبرعلا ، تارامإلا  ةلودب  لصاحلا  روطتلا  ىلع  عالطالا 
ىلع ًایلاح  متي  امك  ةینسلا ، تاعاطقلا  نم  قيرفلا  ءانبأ  ىلع  اھیف  دمتعن  ةیلاقتنا  ةرتفب  ًایلاح  رمي  لصولا  : » براح لاقو  . 

نیبعال نع  ثحبن  امك  نیماع ، ةدمل  ناھيإ  نیسلاي  يكرتلا  عم  دقاعتلا  مت  دقو  نيزیمملا  بناجألا  نیبعاللا  نم  ددع  باطقتسا 
، هیلع ًابيرغ  سیل  نییملاعلا  موجنلا  دحأ  عم  لصولا  دقاعتو  انتارایخ  نمض  وھف  وھنيدلانور ، يليزاربلا  مجنلاب  قلعتي  امیفو  نيرخآ ،

ةدوعلل ىعسنو  بعصأ ، ءانبلا  ةداعإو  ةبعص  فورظب  رم  لصولا  : » فاضأو ةیمالعإلاو .»  ةینفلا  نیتیحانلا  نم  مدخي  رمأ  وھو 
نیبعاللا نم  ددع  باطقتسال  ًاضيأ  علطتن  امیف  هئانبأب ، لصولا  دوعي  نأ  لمأنو  ةینسلا ، تائفلا  قرف  ريوطت  ربع  يلحملا  جتنملاب 

ريدملا نانرف  كيام  دكأ  داحتالا - )  ) يبد قيوستلا  نم  ينیلرتسإ  نویلم  ينجي 100  دتيانوي » : » نانرف نيزیمملا .» نییلحملا 
ام ًامئاد  مدقلا ، ةرك  ةبعلل  قيوستلاو  رامثتسالا  ملاع  يف  ةئيرجلا  تاوطخلا  نأ  يزیلجنإلا  دتيانوي  نام  يدانل  قباسلا  يراجتلا 

جورخلا يف  بغرت  تناك  تاونس  لبق  ةرادإلا  ةيؤر  : » لاقو ةحیحصلا . ةساردلل  تعضخ  اذإ  ةصاخ  ةحجان ، نم  رثكأ  جئاتن  رفست 
يلامجإ نم  ققحي 96 % ارتلجنا  يف  قيوستلا  ناك  اھتقوو  ابوروأ ، جراخل  هلوصأو  يدانلا  تاجتنم  قيوست  ىلع  دامتعالا  قفن  نم 

تامالعلا عم  بنج  ىلإ  ًابنج  دتيانوي  نام  ةمالع  نوكت  نأ  يف  ةبغر  كانھ  تناكو  ًاریبك  ناك  حومطلا  نأ  ریغ  يدانلا ،  لخد 
ةطخ انعضو  : » عباتو فدھلا .» اذھ  قیقحتل  انعفديو  ًاریبك  ناك  زفاحلا  طقف ، ابوروأ  يف  سیلو  ملاعلا  يف  ىربكلا  ةيراجتلا 

ديدج قاوسأ  قلخب  ملحلا  اذھ  قیقحت  انأدبو  ایسآ ، يف  ةياغلل  ةریبك  ًاقوس  دتيانوي  نام  يدانل  نأب  ملعن  انك  اننأل  ایسآ ؛ ىلع  زیكرتلل 
نع ةرابع  ناكو  تنرتنإلا ، ربع  رمحألا ) هیفاكلا   ) هیلع انقلطأ  جمانرب  ءاشنإ  متف  نییفاضإ ، ءاضعأ  ىلع  لوصحلاو  انل ، ةبسنلاب 

هیفاكلا  ) ةركف تحجن  امدعب  ةوقب ، انرشتنا  انھ  نمو  ءارفصلا  ةراقلا  يف  انل  ةاعرو  ًاضورع  انبلج  هنمو  شاقنلاو ، عمجتلل  ناكم 
تغلب تادئاع  نع  رفسأ  تاردابملاو  دوھجلا  هذھ  لك  دشح  نأ  دقتعأ  مویلاو  اھدحو ، ایسآ  يف  رجتم  حاتتفا 100  يف  رمحألا )

«. ماعلا يف  ينیلرتسإ  نویلم  ىلإ 100  لصو  غلبم  يلامجإبو  اھدحو ، ارتلجنإ  سیلو  ملاعلا  لود  ةیقبو  ایسآ  نم  اھمظعم  % 98
ضرعت اھعون  نم  ةديرف  ةینورتكلإ  ةبرجت  نع  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تفشك  داحتالا - )  ) يبد اھعون  نم  ةديرف  ةینورتكلإ  ةبرجت 
تاینقت قيرط  نع  ةیملاعلا  بعالملا  ثدحأ  ةرايزو  مدقلا  ةرك  بعل  مدختسملل  حیتي  زاھج  نع  ةرابع  كلذو  ةقطنملاب ، ةرم  لوأل 
زاھجلا اذھ  ةبرجتب  اوماق  نيذلا  تایصخشلا  رابك  ىتحو  نیكراشملا ، نم  ًاعساو  ًالابقإ  دھش  قیبطتلا  اذھ  نأب  ًاملع  ةیثالثلا ، داعبألا 

.
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تأدب  .. يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت 
يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  سما 

يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتيو  لبقتسملل  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  راعش  تحت  ملاعلا 
ماع ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 

همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو   2013
دئاق زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويزب  افيف  مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا 

ينابسالا مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  بناج  ىلا  قباسلا  يزيلجنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب 
هنطاومو ايسور  بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو  ابورواو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج 
ةملكلا يف  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاقو  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا 

ومسلا بحاص  ركف  نم  ةضمو  يه  اهيلت ..  يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ..  ىلا  اهيف  تلصو  املك  ةلحر  حاجنلا  رمتؤملل  ةيحاتتفالا 
اهديسجتو اهقيبطتل  ىعسن  هللا ..  هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  خيشلا 

يلو موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  ىذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ىف 
نمض مدقلا  ةرك  ملاع  يف  رارقلا  عانصو  موجن  نم  ةبخن  عم  ءاقللا  ددجتي  ثيح  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع 

لدابتل ةصنم  تاب  يذلا  يلودلا  رمتؤملا  اذه  ربع  ةحجانلا  ةيفارتحالا  مهبراجت  ةصالخ  اهلالخ  نومدقي  لمع  شروو  تاسلج 
ةلود يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ايسيئر  اثدحو  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل  تاربخلاو  فراعملا 
ماعلا يف  هتقالطنا  ذنم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  بعل  تفاضأو  ملاعلا .  ةقطنملاو و  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا 

لالخ نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  ةدحتملا و  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  مدقلا  ةرك  نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  اريبك  ارود   2006
دقو مدقلا  ةرك  ةعانصب  ةطبترملا  تاسسؤملا  كلذكو  ةفرتحملا  ةيدنألاو  ةيضايرلا  تاسسؤملا  ىربك  نولثمي  نيثدحتم  ةفاضتسا 
نم صاخ  وحن  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضايرو  امومع  يضايرلا  عاطقلا  ريوطت  ىلإ  يعسلا  راطإ  يف  ةريثك  ةيباجيا  جئاتن  لعفلاب  تققحت 

ةرواحمو ايميلقاو  ايلود  ةحجانلاو  ةدئارلا  براجتلا  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ةينطولا  رداوكلا  ليهأتو  فارتحالا  قيبطت  ءارج 
نيوكتو انبسانت  يتلا  ةيملعلا  ططخلا  عضوو  انرداوك  ريوطت  لجأ  نم  اهعم  نواعتلا  لبس  ثحب  كلذكو  اهنم  ةدافتسالاو  اهعانص 

يتأيل نماثلا  رمتؤملل  اراعش  لبقتسملل  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  رايتخا  مت  تلاقو  دوشنملا .  روطتلا  قيقحتل  انل  بسانملا  جذومنلا 
رمتؤملا تاسلجل  اهرايتخا  مت  يتلا  رواحملا  لماكتت  امك  ريبكلا  رمتؤملا  اذه  رمع  نم  ةقباسلا  عبسلا  تارودلا  يف  مت  امل  المكم 

 . يضايرلا عاطقلا  تابلطتم  عمو  تايصوت  نم  ةيضاملا  تارودلا  هتزرفأ  ام  عم  مجسنتو  ةقباسلا  تارودلل  تاسلجلا  رواحم  عم 
ةيدنألاو ةيوركلا  تاداحتالا  تادايق  رابك  نم  نيثدحتملا  نم  ةبخن  باطقتسا  يف  ةنماثلا  هترود  يف  حجن  رمتؤملا  نا  ىلا  تتفلو 

ماعلا 2011 دعب  ةيناثلا  ةرملل  رمتؤملل  دوعي  يذلا  ودلانور  ونايتسرك  يلاغتربلا  مجنلا  مهتمدقم  يفو  موجنلا  رابكو  نيبردملاو 
نم ةثالث  ىلإ  ةفاضإلاب  قلأتملا  ةنولشرب  باعلا  عناص  زيدنانريه  يفاشت  ينابسالا  مجنلاو  يريبير  لالب  كنارف  يسنرفلا  مجنلاو 

نم مهريغو  اكاسوبو  انيلوك  ناريهشلا  نامكحلاو  يتنوك  وينوتناو  ولليباك  ويباف  نايلاطيإلاو  الويدراوج  ينابسالا  وهو  نيبردملا  عملأ 
وأ طبترت  اعوضوم  رمتؤملا 160  اذه  نم  ىلوالا  عبسلا  تارودلا  لالخ  انلوانت  دقل  تفاضأو  ةيملاعلا . مدقلا  ةرك  يف  نيلماعلا 

لاجم يف  تاربخلا  باحصأو  ةيملاعلا  ةركلا  سرادم  فلتخم  نم  اثدحتم  عم 239  انرواحتو  انفضتسا  امك  فارتحالا  معدت 
انططخ يف  لمعلل  تاددحمك  اهيلع  انزكترا  ةيصوت  ةئام  رادصإل  انلصوت  دقف  هعم  لعافتلاو  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو  فارتحالا 
لبقتسم نيبو  اهنيب  اطبارو  ةيضاملا  تاونسلا  يف  هحرط  مت  امل  المكم  نوكيس  يذلا  رمتؤملا  اذه  يف  ديزملا  كلانهو  انجماربو 

ايلودو .  ايميلقاو  ايبرعو  ايلحم  مدقلا  ةركل  اقارشا  رثكأ 
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Moni Mathews DUBAI ? Portuguese hero and soccer great Cristiano Ronaldo of Real Madrid fame,
spoke to a large gathering at the Mina Al Salam Hotel, Jumeirah in the opening session of the 8th
Dubai International Sports Conference, on Saturday. The seminar themed this year ?
Empowering the Future of Football ? saw children from the Rashid Paediatric Centre in Dubai and
former Italian referee Pierluigi Collina, member, UEFA Referees Development Committee, ask the 28-
year old superstar questions in a short session on the dais. bin Rashid Al Maktoum, Crown Shaikh
Hamdan bin Mohammed Prince of Dubai and Chairman, Dubai Sports Council is the patron The
highest of the event. paid soc cer player in the world at 21 million euros per year with Real Madrid,
Ronaldo came out with sheer master class to power Portugal past Sweden. A mesmerising hat-trick by
him saw Portugal edge Sweden in a Euro playoff thriller for a 2014 World Cup berth. "Getting to the
World Cup was the biggest achievement for me this season and the playoff with Sweden, a world class
team, was one of the best games I have ever played," Ronaldo said. "We are not among the favourites
for the World Cup and I think this is great for Portugal as we will take it at one game at a time after the
start against Germany in our tough pool." Ronaldo reckons that the World Cup in Brazil will be a closely
fought affair right from the start with no big heavyweights in the field. "If we take Portugal and some of
the top ranked sides today, I agree that many of us do not have depth when it comes to fielding so
many quality players like Spain did four years ago, which by the way est scorer prize for a single
season said "We have specific roles to play The other big stars for the conferJosep Guardiola, Bayern
Munich still stands good," he added. The twice before. Ronaldo who was as individuals in a team as per
the ence ? Frank Ribery, French nacoach and former Barcelona coach; pressure on Portugal will be far
less here for a previous edition of the coach's instructions and team strattional team and Bayern
Munich star; Antonio Conte, Juventus coach; back home as we had to wait till a Dubai event told the
crowd that egy. So has the referee who has one and Xavier Hernandez, Spanish naFabio Capello,
Russian national playoff to qualify after our opening to single out a name as to who acof the most
difficult jobs to carry tional team and Barcelona superstar team manager; Hamed Al Harthi, match
group loss to Greece. cording to him is the world's best out in the sport," Ronaldo said. ? are due to
speak on Sunday (toDubai Sports Channel; Senes Er"The fans at home won't expect player would be
unfair. "Getting along with a referee day) at 1pm at the same venue. zik, vice president, UEFA, Marco
big things from us unlike the previ"I grew up aspiring to become a is good for the spirit of the game
Other speakers lined up for the Villiger, director, Legal Division, ous edition when we went into the
tournament with a high rating," Portugal national team player, and today on the international and club
and it is nice to run into a ref who is open and is prepared to hear out two-day conference ending on
Saturday (today) include Carlo TavFifa; Dr Hafez Al Medlej, head of Marketing Committee, AFC; Massaid
Ronaldo who is now the hot favourite for the Ballon d'Or trophy, Fifa's best player of the year award.
stage, we have so many classy players who are as good as anyone or better on a given day in every
cona player's version during the close situations. However, some of them tend to keep aloof
throughout the ecchio, deputy chairman, Italian Football Federation; Hamad bin Nukhairat, Executive
Board, PLC; simo Busacca, chief refereeing officer, Fifa, Ian Rush, official ambassador, Liverpool FC;
Umberto He has so far netted 69 goals this tinent," he continued. To Collina's duration of the match.
Many keep Roy Aitken ? sports director, Al Gandini, AC Milan director; Peter season, close to the 70
zone which question on his relationships and a distance which cuts offthe possiAhli FC; Mike Farnan,
former comHutton, MP; and Silva Ilva. saw him getting the all-time highinteractions with referees,
Ronaldo bilities of building up good spirit." mercial chief, Manchester United; moni@khaleejtimes.com
Image(s) text: Real Madrid's star player Cristiano Ronaldo being greeted by UAE footballer Omar
Abdulrahman at the opening session of the Dubai International Sports Conference in Dubai on
Friday while Russian national team coach Fabio Capello is also seen at the opening session. ? KT photos
byMukesh Kamal ' ' We a re not among the favou rites for the World Cup Ronaldo
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Pair to take centre stage on final day of Dubai International Sports Conference DUBAI By EUAN
REEDIE Deputy Sports Editor The highlight of the final day of the Dubai International Sports
Conference today will be two of the greatest footballers of the modern age sharing the stage.
Bayern Munich and France winger Franck Ribery and Barcelona and Spain midfielder Xavi Hernandez
will speak on the topic of 'leadership skills in winning championships' between 1pm and 2.15pm at
Madinat Jumeirah. The two-day event will then conclude with recommendations from the organisers,
the Dubai Sports Council. Before the Ribery and Xavi show, former Liverpool striker, and now a club
ambassador for the Reds, Ian Rush, will be among those on the stage discussing global investments
(youth development, TV production and new revenue sources). The second day of the conference will
run from 10am to 11.15am and feature Uefa and, Fifa and Asian Football Confederation delegates
discussing how they work together. Last year's edition of the conference, held in association with
Globe Soccer, boasted the likes of Chelsea's Portuguese coach Jose Mourinho, Uefa President Michel
Platini, Barcelona President Sandro Rosell, and footballing legend Diego Maradona, who is an
ambassador for the DSC. For more information, visit http //www dubaiisc.ae/en/.
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ماعلا 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 
ةيسايقلا ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماعلا 2013 ، هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي  نل  : " تبسلا سمأ 

، رارمتساب نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتأ ." نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنأل 
هلعفأ نأ  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو 

". امئاد طوغضلا  عم  شيعأ  نا  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط 
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اھرادأ يتلا  مدقلا ، ةرك  يف  رامثتسالا  نع  ثيدحلل  سمأ ، حابص  ةیناثلا  ةسلجلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  صصخ 
يذیفنتلا بتكملا  وضع  يرماعلا  تاریخن  نب  دمح  اھیف  كراشو  ةیضايرلا ، يبد  ةانقب  عيذملا  يثراحلا  دماح  يمالعإلا  لیمزلا 

يدانلا ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يورو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سیئر  بئان  ویكیفات  ولراكو  نیفرتحملا ، يرود  ةنجلل 
يف ةيرامثتسالا  بناوجلا  زيزعت  لبس  ةسلجلا  تلوانتو  يزیلجنإلا . دتيانوي  نامل  يراجتلا  ريدملا  نانرف  كيامو  مدقلا ، ةركل  يلھألا 

بناجلل تلوأ  يتلا  نیفرتحملا  يرود  ةنجل  لمع  ةیلآ  ىلع  ءوضلا  يرماعلا  تاریخن  نب  دمح  اھلالخ  ىقلأ  ثیح  مدقلا ، ةرك  ملاع 
اھئابعأب ءافيإلا  ىلع  ةيدنألا  ةدعاسمل  نكمم  لخد  ىلعأ  قیقحت  فدھب  ةصاخ ؛ ةیمھأ  ةيرصحلا  قوقحلاو  لوصألا  يف  يرامثتسالا 
يف ةفرتحملا  مدقلا  ةرك  وھو  هريوطت ، ىلع  لمعن  يذلا  جتنملاب  ءاقترالا  ىلع  لمعلا  انبجاو  نم  : » تاریخن نبا  لاقو  ةیلاملا .

قيوستلا لاجم  يف  ةعساو  تاوطخ  انذخأ  اننكلو  انيرودب ، دھعلا  ثيدح  لازي  فارتحالا ال  موھفم  نأ  حیحص  يتارامإلا .. يرودلا 
رامثتسالل ةیلاع  میھافمب  لمعت  لب  ةيدنألا ، كلت  دوقت  ام  ةھج  درجم  انسلو  ةيدنألل  ءاكرش  انسفنأ  ربتعنو  لوصألا ، يف  رامثتسالاو 
تقولا يف  نكلو  حیحصلا ، قيرطلا  يف  ریسن  اننأ  دكؤت  ماقرألا  عقاو  نم  ةیباجيإ  تارشؤم  كانھ  ماع  لكشب  جتنملا ، اذھ  يف 

لخدلا يف  ةدايز  انققح  اننأ  دكؤت  يتلا  تایئاصحإلا ، ضعب  انيدل  : » عباتو اھعیمج .» اھقیقحتل  ىعسنو  ةریبك  انفادھأ  هسفن 
داز امیف  نیمسوم ، لبق  ةیلوؤسملا  انیلوت  نأ  ذنم  تغلب 22 ،% ةبسنب  قباسلا  لخدلاب  ةنراقم  نیفرتحملا  يرود  ةنجلل  يلامجإلا 
ةدیج عفاود  اھرابتعا  اننكميو  ًاریبك ، ًاعفاد  انیطعت  بسنلا  هذھ  ةبسنب 27 ،% ةنجللا  نم  ةيدنألل  لخدي  ناك  يذلا  يداملا  لباقملا 

لوصولا وھو  ًافدھ  انعضو  : » فاضأو مسوم .» لك  ةدرطم  ةدايزب  لخدلا  قیقحت  يف  رمتسنو  لمعن  نأ  انبجاوف  لبقتسملل ،
نم ًادج  نوبيرق  اننأ  ينعي  ام  % ، 27 نآلا ب ـ انأدب  اننكلو  لخدلا ، يف  ةدايز  ىلإ 40 % نم 30 % ةطبارلا  نم  ةيدنألا  لخد  ةدايزل 

فارتحالا ملاع  يف  : » لاقو نیفرتحملا ، مدق  ةرك  ملاع  يف  حیحصلا  رامثتسالا  سسأ  نع  تاریخن  نبا  ثدحتو  انفادھأ .» قیقحت 
ةینبلا نیب  لعفلاب  مھتاردق  ريوطتو  نیبعاللا  يف  رامثتسالا  نأ  امك  ريوطتلل ، جاتحتو  مھم  رمأ  ةیتحتلا  ةینبلاف  ةطبترم ، رومألا  لك 

«.:: ًاضيأ ماھ  بلطم  وھ  نيزیمم  ىوتسم  ميدقتل  مھلاصيإ  ةیفیكو  مھلبقتسمو  نیبعاللا  يف  رامثتسالا  نكلو  نیبعاللاو ، ةیتحتلا 
قرطتو  www.alittihad.ae/print.php?id=120263&y=2013 2/2 12/29/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم 

عفر ةرورض  يھو  ةددحم ، ةمھم  انيدل  تناك  : » لاقو نیفرتحملل ، يبرعلا  جیلخلا  يرود  ریفشت  ةوطخ  نع  ثيدحلا  ىلإ  يرماعلا 
ذاختال انعفد  ةیساسأ  فادھأ  انعضو 3  تايرابملا ، ضعبل  يئزجلا ، ریفشتلا  ةوطخ  يف  انركف  ًايریھامج ، هحاجنإو  يرودلا ، ةمیق 

ةمیق ءافضإو  يریھامجلا ، روضحلا  ةدايز  مث  نمو  يمالعإلا ، جيورتلا  ةلحرم  ربع  انيرودل  ةلقن  قیقحت  يھو  رارقلا ، اذھ  لثم 
امیف انحجن  دقو  دئاوف  قیقحت  هب  انفدھ  ًابعص  ًارارق  انذختا  اننكلو  هیلع ، تناك  امك  رومألا  ىقبت  نأ  نكمي  ناك  : » عباتو ةلوطبلل .»

ریفشتلا 300 لبق  اھرضحي  ناك  تايرابملا  ضعبو  ةقوبسم ، ریغ  ةروصب  يریھامجلا  روضحلا  ماقرأ  تعفتراو  هیلإ  انیعس 
يفو ةساردلل  اھعضخن  اھنكلو  ةوطخلا ، هذھ  نم  ًءاتسم  لازي  ضعبلا ال  نأب  ملعن  نحن  فالآ ، نم 6  رثكأ  ددعلا  غلب  نآلاو  جرفتم ،

حیحصلا قيرطلا  يف  ریسن  اننأ  ةبرجتلا  تتبثأو  ةفرتحملا ، تايرودلا  عیمج  يف  عبتم  وھ  لب  ةیتارامإ ، ةعدب  سیل  ریفشتلا  ةياھنلا 
رامثتسالا لاجم  يف  ءارمحلا  ةعلقلا  اھجھتنت  يتلا  لمعلا  ةیجیتارتسا  يلھألا  يدانلاب  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعو  نآلا .»

نیبعاللا زربأ  مضو  قيرفلا  ءامد  ديدجتب  مامتھالا  عم  يزاوتلاب  تایميداكألا  يف  نیبعاللا  تاردق  ريوطت  ىلع  زیكرتلا  ربع 
نأ ًایقطنم  سیلف  هئارش ، لبق  بعال  يأ  يف  ةنیعم  ریياعم  عضن  : » لاقو قيرفلاب . نیبعاللا  رامعأ  طسوتمب  طوبھلاو  ةحاسلاب 

وایسو يتیفارج ، لثم  نیبعال  مض  يف  انركف  اننكلو  يتارامإلا ، يرودلا  يف  بعلیل  ودلانور  لثم  بعال  ءارش  يف  ًالثم  ركفن 
نآلا : » عباتو مھتیفارتحاو .» مھتيزھاج  ىدم  ىلع  فوقولل  قيرفلا  فوفصل  مھمض  لبق  نیبعاللا  ةساردب  متھن  نحن  وجوھو ،

، ةیميداكألاب مامتھالاو  نیئشانلا  ريوطت  لفغن  مل  نكلو  رخفلاب ، انرعشي  ءيش  اذھو  ىوتسم ، ىلعأ  ىلع  نییلود  نیبعال  كلتمن 
ریفوت وأ  ةیتحتلا  ةینبلا  ديدجتو  ریفوت  ثیح  نم  ءاوس  لاجملا  اذھ  يف  يدانلا  ةرادإ  اھتصصخ  يتلا  تارامثتسالا  نم  ریثكلا  كانھف 
مھنم بولطملا  دودرملا  نومدقیس  ةدیجلا  حئاصنلاو  حیحصلا  بيردتلا  ىلع  اولصح  ول  راغصلا  نیبعاللا  نأل  نیلھؤملا ؛ نیبردملا 
امب نوروخف  اننأ  تارامإلا ، يف  انھ  همھفن  نأ  بجي  ام  نكل  ىدملا ، ةدیعب  ةرظنب  لمعن  : » فاضأو ينفلا .» مھاوتسم  عفتريو 

، يضاملا ماعلا  ندنل  دایبملوأل  لھأتلا  لثم  تازاجنإ  قیقحت  مھل  قبس  يتارامإلا ، يرودلا  ةيدنأ  مھتجتنأ  بابش  نیبعال  نم  انيدل 
يتلا ةحیحصلا  تارامثتسالا  نمو  نیئشانلا ، تاعاطق  نم  مھعیمجو  يتارامإلا ، ينطولا  بختنملل  ًاینف  ًاروطت  اوققح  ًاضيأ  مھو 

نیئشانلا بھاوم  ريوطت  نأ  ىلإ  نكتيأ  تفلو  نیبعاللا .» يف  رامثتسالا  يف  ةحجانلا  ةيدنألا  كلت  نیب  نم  يلھألا  ناكو  اھیف ، تمت 
نوكي اھفدھ  نأل  ةیملاعلا ؛ ةيدنألا  ضعب  عبتت  يتلا  ةصاخلا  تایميداكألاو  سرادملا  يف  عبتم  وھ  امم  ریثكب  لضفأ  ةيدنألا  يف 

. ينفلا ريوطتلا  سیلو  حبرلا 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

نا لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  ( : " لوألا 2013 نوناك  ربمسيد /   28  ) تبسلا مويلا 
اناو تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتا ." نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا 
لك يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو  رارمتساب ، نسحتاو  يسفن  روطا 

ههجو لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط  هلعفا  نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ،
ةركل يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل 
مدقو ديج ." لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق  ريغا  نا  ديرا  انا ال  : " مدقلا

ىلا هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده  لجسو 69  ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور 
رفص و3- -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب  ليزاربلا  يف  لايدنوم 2014  تايئاهن 

هلعج امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفا  ودلانور  حبصا  امك  (. 2
نوناك موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا 
كنارف يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  / يناثلا

ثدحتو دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير 
، كلذل ديعس  انا  : " الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلات  نع  ودلانور 

نحنف هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل 
سأك تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا ." لايدنوم  يف  دجاوتن  نا  قحتسن 

ىلا لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  " ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا  ملاعلا 2014 
ةبرجت راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخالا ." راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا 

فشكو ". 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسا 
قباسلا مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور 

نيعفادملا لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو  لاغتربلا  بختنمل 
"، لضفملا يبعال  انا   " احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم  نيذلا 

". نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا   " عباتي نا  لبق 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا  مدقلا ، ةركل  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكا 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنال ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  مطحا  نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركا  نا  الهس  نوكي  نل  : " تبسلا مويلا 
، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتا ." نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم 

هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 
يلاطيالا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكاو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 

دعاوق ريغا  نا  ديرا  انا ال  : " مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 
لجسو ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج ." لكشب  لمعا  نا  طقف  ديرا  اذكه ، سيل  رمالا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 

ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نا  افده   69
فاده لضفا  ودلانور  حبصا  امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 

ةركلا ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف 
سفانتيو لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 

يناملالا خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور 
بختنم عم  هقلات  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو 

بجي يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انا  : " الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 
يف دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا 

بناج ىلا  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا ." لايدنوم 
اهدعبو يناثلا ، رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  " ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا 

يف ةحجانلا  اينابسا  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخالا ." راودالا  ىلا  رظنلا 
ناك يذلا  ودلانور  فشكو  ". 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010 
لاغتربلا بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " ةسلج يف  ثدحتي 

يف اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو 
عباتي نا  لبق  لضفملا ،" يبعال  انا   " احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات 

". نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا  "
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GIVE US TIMEOUTS, MORE SUBSTITUTIONS ? GUARDIOLA, CAPELLO AND CONTE SAY IN COACHING
DISCUSSION DUBAI By EUAN REEDIE Deputy Sports Editor Bayern Munich boss Pep Guardiola, head
coach of Russia Fabio Capello and Juventus manager Antonio Conte yesterday called for more
substitutions and timeouts during football matches in a bid to keep players fresh. The trio of
managerial heavyweights outlined their new rules wishlist while speaking about their coaching
philosophies in the final session of the first day of the eighth Dubai International Sports
Conference at Madinat Jumeirah. Asked by moderator Tony Damascelli, editor of Italy's 11 Giornale
newspaper, about which rule in football he would like to see changed to improve the game, Guardiola
said, "As a coach, I would like to make more player changes. Instead of three, I would like to have
more players on the bench to manage the team in a better way to obtain more chances for players.
The benefit would be that players would be less tired." Changing tactics Both Capello and Conte,
meanwhile, insisted that timeouts would be a welcome addition to the game, allowing coaches the
chance to give tactical talks at key moments during a game. Conte said, "A two-minute timeout would
be very useful." Capello pointed out that in Russia, players are offered a one-minute break to hydrate,
a move he hopes will be replicated in the sweltering heat and humidity at next year's World Cup in
Brazil. In a wide-ranging, hourlong session, the three coaches touched on subjects such as their
coaching heroes and beliefs. Guardiola, who has had the luxury of coaching two teams full of lavishly
gifted players Bayern Munich and his hometown club Barcelona ? insisted he would have no qualms
about taking charge of an outfit of lesser quality. "That would be no problem for me,? he said. "I just
love to train and spend time with a team and enjoy studying opponents. I have trained great teams in
Barcelona and Bayern Munich, but I am also prepared to train teams with players with less experience
who are less talented." The trio also had their say on tactical systems, with Guardiola asked about his
switch from 4-3-3 at Barcelona to 4-1-4-1 at Bayern Munich. The Spaniard insisted he had changed
tactics on account of the different players at his disposal and that "you have to know the quality of
your players and the best way to use them". "Players have to move and move at the right moments
for tactics to be effective," he said. Being a manager Capello, meanwhile, said he felt most teams
actually do not adhere to set a plan and operate a "9-l" formation in attack or defense, and that 4-3-3
is a myth, while Conte said managers had to be "a sort of tailor, tailoring a dress to players". He said
he favours 4-3-3 to allow Juventus' talisman, Andrea Pirlo, licence to dictate alongside two fellow
midfielders. The high-profile triumvirate also revealed their desire to go into management had been
cultivated during their playing days. Guardiola said, "I had to use my head before my legs near the end
of my career and had to think more about the game. When I was 25 or 26, I made the decision to
become a manager and not a CEO of a company." Capello, a former midfielder like Guardiola and
Conte, said he had sought to manage on the field by showing his "charisma" and "leadership" in the
middle of the park. "I always wanted to train and educate the young players. Education and respect
are the two cornerstones of football. I also went and got experiences in other sports, which taught
me important lessons." Conte added "I always liked and enjoyed the idea of becoming a manager."
Image(s) text: Ahmed. Ramza,!, ;u LInitt's pray Cristiano Ronaldo, Portugal and Real Madrid star, in an
interaction with kids from Rashid Paedriatic Centre, at the Dubai International Sports Conference,
yesterday. Honoured Matar Al Tayer, Vice-President of Dubai Sports Council, hands over the Globe
Soccer Award to Cristiano Ronaldo, at Dubai International Sports Conference, at Madinat
Jumeirah rl Ahmed Ram Enthusiastic crowd Fans take pictures of Cristiano Ronaldo at Dubai
International Sports Conference, at Madinat Jumeirah, Dubai. ? c Meeting of minds (Left to right)
Fabio Capello, Josep Guardiola and Tony Damascelli at the Dubai International Sports Conference,
at Madinat Jumeirah, Dubai. The coaches touched on subjects such as their coaching heroes and
beliefs in an hour-long session.
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنأ  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  ًافده . لجس 69  امدنع 

، ةيسايقلا ماقرألا  نم  ًاديزم  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013م ، هتققح  ام  رركأ  نأ  ًالهس  نوكي  نل  : » تبسلا سمأ 
، رارمتساب نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم  : » ودلانور عباتو  روطتأ .» نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنأل 

هلعفأ نأ  ًامئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو 
يلاطيإلا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًادر  ودلانور  دكأو  ًامئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط 
ريغأ نأ  ديرأ  انأ ال  : » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ًايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب  قباسلا 

ةيئانثتسا ةنس  ودلانور  مدقو  ديج .» لكشب  لمعأ  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق 
يف لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهسأ  يذلا  لاغتربلا ، هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  ًافده  لجسو 69 

لضفأ ودلانور  حبصأ  امك  1-0 و2-3 .)  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  ةعبرأ  لجس  امدعب  ليزاربلا 
ةركلا ةزئاجب  زوفلل  ًاظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده 

زوفلل ودلانور  سفانتيو  لبقملا . رياني  موي 13  خيرويز  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا 
دجوي يذلا  يناملألا ، خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا ، ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب 
يف لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحألا . مويلا  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  ًاضيأ  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف 

ناك هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » ًالئاق فادهأ ، ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم 
«. ليزاربلا لايدنوم  يف  دجون  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل ، ًابعص  ًارمأ 

تايالولاو اناغو  ايناملأ  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نأ  ودلانور  دكأو 
راودألا ىلإ  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكيرمألا ةدحتملا 
لايدنوم يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلا  يف  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور ِفُخي  ملو  ىرخألا .»

يف ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  ةبوعصب 1-0 .» يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اننأب  ًاملع  ايقيرفإ ، بونج  يف   2010
ةيدنأو لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وجيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنأ  نع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » ةسلج

خيرات يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفأ  دحأ  وتوك  ودنانرف  ىلإ  ةفاضإ  يلاطيإلا ، ناليم  رتنإو  نيينابسإلا  ديردم  لايرو  ةنولشرب 
عتمتسأ  » عباتي نأ  لبق  لضفملا ،» يبعال  انأ   » ًاحزام لاق  يلاحلا ، تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ًادرو  لاغتربلا .

«. نيرخآلل ًاملظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ُرِكذو  اومتنا ، قيرف  يأ  ىلإ  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب 
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، صوصخلا هجو  ىلع  ةیتارامإلاو  ًامومع  ةیبرعلا  مدقلا  ةرك  ىلع  نیمئاقلا  يلاطيإلا  سوتنفوي  قيرف  بردم  يتنوك  وینوتنأ  بلاط 
يف ًاديدج  ًائیش  ملعتي  هنأ  يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك  ویباف  هنطاوم  دكأ  امیف  ةبعللا ، ريوطتل  لصاوتم  لكشب  لمعلاب 

راشأو لوألا ، مویلا  ماتخ  يف  میقأ   ُ يذلا يفحصلا  رمتؤملا  يف  كلذ  ءاج  يلودلا .  يضايرلا  يبد  رمتؤمب  اھیف  كراشي  ةرم  لك 
تارتفل لمعلا  فقوتي  نأ  لبق  لمأ  تاقراب  رھظتو  ةنیعم ، ةرتفل  ًاروطت  دھشت  ةقطنملا  هذھ  يف  مدقلا  ةرك  نأ  ىلإ  يتنوك  هیف 
لالخ هحرط  مت  ام  ةسارد  بجي  هنأ  ًادكؤم  ةدوشنملا ، ةياغلا  غولبل  لصاوتمو  رمتسم  لكشب  لمعلا  ةرورضب  ًابلاطم  ىرخأ ،

ةوق تناك  امبر  : » ًالئاق يتنوك  عباتو  تاراوحلاو . تاشاقنلا  هذھ  نم  ةدافتسالاو  دیج  لكشب  هیلإ  عامتسالاو  رمتؤملا  تاسلج 
ًاقلعم انریصم  كرتن  نأ  نكي  مل  نكل  ابوروأ ، لاطبأ  يرود  نم  انجورخ  يف  ًایسیئر  ًاببس  مسوملا  اذھ  يلاطيإلا  يرودلا  ىوتسم 

يرودلا بقلب  انزوف  نأ  مغر  يبوروألا ، يرودلا  بقل  يف  سفانن  نأ  لواحنس  ًامومع  يارس ، ةطلغ  مامأ  ةریخألا  ةارابملا  ىتح 
ولریب ايردنأ  هیمجن  لیحر  ةیناكمإ  لوح  ًادر  فاضأو  مسوملا .» اذھ  دوشنملا  انفدھ  انققح  اننأ  ينعي  يلاوتلا  ىلع  ثلاثلا  ماعلل 

«. لحري وأ  ىقبیس  نم  ملعأ  الو  بردم  درجم  انأ  نیبعالل ، هھیجوت  متي  نأ  بجي  لاؤسلا  اذھ  : » قيرفلا فوفص  نم  ابجوب  لوبو 
، ًایسیئر ًارمأ  دعي  يداصتقالا  لماعلا  : » يتنوك لاق  ابوروأ ، لاطبأ  يرود  ةقباسم  يف  يلاطيإلا  قيرفلا  ىوتسم  عجارت  صخي  امیفو 

ءاوھلا يف  يفذقب  يقيرف  وبعال  موقي  نأ  ىنمتأ  : » ًاحزام متخو  انم .» ىنغأ  ىرخألا  لودلا  ًایلاحو  ایلاطيإ ، هب  رمت  ام  ملعي  عیمجلاو 
يتنوك دكأو  الويدراوج .» قباسلا  مھبردم  عم  ةنولشرب  وبعال  لعف  عم  رارغ  ىلع  ابوروأ  لاطبأ  يرود  بقلب  انجوت  ام  اذإ  لافتحالل 

دعاسم لواحي  طسولا  طخ  يف  ًايداع  ًابعال  ناك  لب  هلیج ، يف  ةیلاطيإلا  مدقلا  ةرك  ریطاسأ  رارغ  ىلع  ًايراھم  ًابعال  نكي  مل  هنأ 
هتقث تداز  رخآلا  دعب  ًامويو  بيردتلا ، لاجم  يف  ًاحجان  نوكیس  هنأو  بردمك ، هتاردقب  رعشي  ناك  كلذ  مغرو  زوفلا ، ىلع  هقيرف 

، بعلملا يف  انأو  نیبعاللا  يئالمز  هیجوت  ىلع  ًاصيرح  تنك  امك  ًابعال ، انأو  نیبردملا  حصنأ  تنك  : » لاقو حزحزتت ، ملو  هسفن  يف 
نيريدملا عم  ثدحتلا  لواحأ  تنك  بعالملا ، يف  يتریسم  ءانثأو  بيردتلل  هاجتالا  لبق  : « عباتو نیبعالل .» يتاربخ  لقن  بحأ  نآلاو 
مھفأ نأ  ًامھم  ناك  ًابعال  تنك  امدنعو  تارارق ، نم  اھریغ  سیلو  ةنیعم  تارارق  متذختا  اذامل  مھلأسأ ،  نأ  لواحأو  نیینفلا ،

www.alittihad.ae/print.php? 12/29/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  دي :: تحت  تبردت  دقل  ةینفلا ، ةرادإلا  ةیكیمانيد 
مھفأ فیك  فرعأ  تنك  يننكل  وللیباك ، عم  بعلأ  مل  يننأ  حیحص  نییلاطيإلا ، نیبردملا  لضفأ   id=120262&y=2013 2/2

ةینغ يبراجت  تناكو  مھعم ، تلصاوتو  ةیبيردتلا ، يتیصخش  نم  ًاریثك  ىنبو  ًاریثك  يندافأ  رمألا  اذھو  ةحجانلا ، مھبيردت  ةقيرط 
وھ ةیلوؤسملا  يلوت  عم  لوألا  يفدھ  ناك  : » لاق يفویلا ، بيردت  ةیلوؤسم  ىلوت  امدنع  هفادھأ  مھأ  نعو  بردمو .» بعالك 

ىدحإو ةركلاب ، ءيش  لك  لعف  نوعیطتسي  اوناك  نيذلا  هریغو ، ناديز  لثم  ًابوھوم  ًابعال  نكأ  مل  يننأل  ةدعاسملا ؛ ةیفیك 
نكمي فیك  وھو  بردمك ، يتايولوأ  مھأ  تناك  هذھو  ةركلا ، هل  ررمأ  نأ  ّيلع  يذلا  بعاللا  ديدحت  اھتیناع ، يتلا  تالكشملا 
مازتلالاب كسمتلاو  ةیندبلاو  ةیكیتكتلا  تايوتسملا  ريوطت  ىلع  لمعلا  يتأي  مث  حجان ، لكشب  ةركلا  لقن  ىلع  بعاللا  ةدعاسم 

بولطملا مھفي  نأ  بجي  مدقلا  ةرك  بعالف  تاھیجوت ، يأب  اوعنتقي  امدنع ال  يننولأسي  نأ  ىلع  ًامود  نیبعاللا  عجشأو  ةيدجلاو ،
لمعلاب دیعس  انأ  : » لاق بعلملا ، يف  رابكلا  موجنلا  عم  هلماعت  ةیفیك  نعو  بعلملا .» لخاد  بح  لكب  هقبطي  ىتح  هب  عنتقيو  هنم 
لخاد ةینفلا  ةءافكلا  نم  ٍلاع  ٍردق  ىلع  نوبعالو  يوق  دان  كيدل  نوكي  نأ  بجي  ةیباجيإ  جئاتن  ىلع  لوصحلل  نكلو  موجنلا ، عم 

وھ اذھو  هبلطي ، نم  ساقم  ىلع  بوثلا  لیصفتب  موقي  نأ  هیلع  يذلا  يزرتلا )  ) لثم بردملاو  بردمك ، كودعاسي  ىتح  بعلملا 
«. شامق نم  يدي  نیب  امل  ًاحجان  ًاطایخ  نوكأ  نأ  بردمك ، يرود 
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لضفأ ةزئاج  لينل  حشرملا  ديردم و  لاير  فاده  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  نيقاعملل  دشار  زكارم  نم  لفط  جرحا 
ماعلا 2013. ملاعلا  يف  بعال 
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Want a chance to see football ace Cristiano Ronaldo? Head over to the 8th Dubai International
Sports Conference at Madinat Jumeirah as the annual event brings together the best and most
influential minds in the industry under the goal of empowering the future of football in Dubai and the
region. Admission is Dhs1,000. Visit www.dubaiisc.ae for details.
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CR15TIANO RONALD DUBAI By EUAN REEDIE Deputy Sports Editor The irresistible footballing force
that is Cristiano Ronaldo insists he is in no mood to rest on his laurels, and has set his sights on
beating his astonishing 69-goal haul in 2013 next year. The Real Madrid and Portugal star expounded
on his constant drive for improvement and insatiable lust for goals, which have led to him becoming
the favourite to win next month's Fifa Ballon d'Or trophy, at the eighth Dubai International Sports
Conference yesterday. Ronaldo took part in the opening session of the two-day event, held at
Madinat Jumeirah under the patronage of Shaikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum,
Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Sports Council, alongside former Italian referee
Pierluigi Collina. Now working for Uefa as chief referees' officer, Collina asked Ronaldo to explain how
he had transformed himself into such a prolific goalscorer, whose tallies grow ever more incredible
every year. `Hard work' "It's all about hard work and dedication and every season for me is a new
challenge," the 28-year-old said at the conference, which is being held under the title of `Empowering
the future of football' and which has attracted football luminaries such as Bayern Munich boss Pep
Guardiola and Barcelona midfielder Xavi Hernandez as speakers. "Scoring is my passion. Every season
I try and improve myself ? my goals, my assists. If you look at the last six or seven years, I always get
better and score more goals. Goals are not the most important thing in football, but without goals you
cannot win games." But can he surpass the 69-goal record he achieved this year in 2014? Ronaldo,
who has netted a jawdropping 151 times in 164 games for Real Madrid since 2009, said "It's not going
to be easy, but I will try and break my own record. If you don't try, you won't achieve great things."
Another significant challenge awaiting Ronaldo next year is to try and inspire the nearly men of
Portugal to World Cup glory in Brazil. Realistic goals The former Sporting Lisbon and Manchester
United winger said of his side's chances of lifting the coveted Jules Rimet trophy "I will be very honest, I
think we have to have our feet on the ground and take it game by game. We're in a very tough group
[with Germany, the USA and Ghana]. The first game is against Germany, who are a fantastic team. We
will try to get through the group and then take it game by game. Let's see what happens after that."
Collina then questioned Ronaldo on what he feels Portugal lack in major tournaments, given their failure
to win any, despite coming close regularly to doing so in recent times. A member of the side who lost
the Euro 2004 final on home soil to Greece, Ronaldo admitted the all-conquering Spanish juggernaut,
the current world and European champions, were a compelling reason for this lack of silverware. But
he stressed that Portugal cannot count on the same depth of talent as Spain, and pointed out that
Vicente del Bosque's men had only beaten them on penalties at last year's European Championships. "I
cross my fingers that the future will be better and I hope Portugal can win an important tournament,"
Ronaldo added, before the appropriate soundtrack of Tina Turner's hit classic Simply the Best
accompanied film footage of the Portuguese's brilliance in recent years for club and country. SEE ALSO
C3
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ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  لينل  حشرملا  ينابسألا ، ديردم  لاير  فاده  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دكأ 
ناو ةصاخ  نالا ، ىتح  هققح  امب  ءافتكإلا  مدعو  ةلبقملا ، ةرتفلا  لالخ  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  ميطحت  ىلع  صيرح  هنا 

ةكراشمب مويلا ، حابص  ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفإلا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور ، لاقو  دح . هل  سيل  هحومط 
لاير هيدان  وأ  لاغتربلا ، هدالب  بختنم  نم  ءاوس  اهزرحأ ، يتلا  هفادها  يلامجإ  لوصو  نا  انيلوك ، يجيولرييب  قباسلا  يلودلا  مكحلا 

لاير مجن  نأ  ركذي  ةيسايقلا . ماقرألا  ميطحت  ىلإ  امئاد  هعلطت  ينعي  طقف ، يراجلا  ماعلا  لالخ  افده  ىلإ 69  ينابسألا  ديردم 
لاير يفاده  ةمئاق  يف  سماخلا  زكرملا  ىلإ  لوصولا  اهرخا  ناكو  ةيضاملا ،  ةرتفلا  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديدعلا  ققح  ديردم ،
ةحاتم ةصرفلا  لازت  الو  يكلملا ، ىلإ  همامضنإ  ذنم  مسوملا ، اذه  هقيرف  عم  فدهلا 208  ىلإ  هلوصوب  هخيرات ، رادم  ىلع  ديردم 

، ليزاربلاب ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  نا  ودلانور  حضوا  تقولا  سفن  يف  ديزملا . قيقحتل 
ىلع ةديعب ، تسيل  ايقيرفا ، بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسألا  بختنملا  ةبرجت  راركت  ناو  ةصاخ 
ايقيرفا بونج  لايدنوم  يف  جرخ  دق  ناك  هدالب  بختنم  نا  ليلدب  ةبيرق ، ينابسألاو  لاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوا  نا  رابتعإ 
يف لاغتربلا  بختنم  مضت  يتلا  ةعومجملا  ةبوعص  ودلانور « : فاضأو  ميتي . فدهب  ةراسخلاب  ـ16  لا رود  يف  اينابسا  ماما  نم 

دح يف  هلصاف  اهرابتعإب  هدح  ىلع  ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرماو ، اناغو  ايناملا  تابختنم  دوجوب  ليزاربلا ، لايدنوم 
ةبوعصب ةلبقملا ، ملاعلا  سأك  تايئاهن  ىلإ  لهأت  لاغتربلا  بختنم  نا  فورعملا  ايناملا ». ماما  نوكتس  ةيادبلا  ناو  ةصاخ  اهتاذ ،

يلاطيإلا يلودلا  مكحلا  راسفتسا ، ىلع  ادرو  ابايإو . اباهذ  يديوسلا  هريظن  ىلع  ابلغتم  يبوروألا  قحلملا  ةلحرم  ضاخ  امدعب 
كانه ةحارصب  الئاق « : ضعبلا ، نظي  دق  ام  سكع  ىلع  ادج » ةديج   » اهنأب ودلانور  اهفصو  ماكحلاب ، هتقالع  نع  انيلوك ، قباسلا 
عونك راوحلا ، اذه  لثم  لبقت  ىرخا  ةيعون  كانهو  مهعم ، ثدحتلا  نيبعاللا  نم  نولبقي  الو  ةمارصلاب ، نومستي  ماكحلا  نم  ةيعون 
ىلإ يمتني  هنا ال  ىلإ  انيلوكل  احزام - اريشم -  ةريخالا ..«  ةيعونلا  اذه  لضفأ  اناو  اهراركت .. مدعل  نيبعالل ، ءاطخألا  حيضوت  نم 
بعال لضفأ  ةزئاج  ودلانور  تحنم  ركوس ، لابولغ  ةكرش  ةكراشمب  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  نا  ركذي  ماكحلا . نم  ةيعونلا  هذه 

داحتإلا اهمظني  يتلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  نع  نالعإلا  نم  نيعوبسأ  نم  برقي  ام  لبق  كلذو  ماع 2013 ، ملاعلا  يف 
ينيتنجرألاو خينويم ، نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا  عم  اهلينل ، نيحشرملا  زربأ  ودلانور  دعيو  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا 

. ينابسألا ةنولشرب  مجن  يسيم 
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تحتتفا يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعرب 
يبد سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  سمأ 
موجن ةبخن  اهيف  شقان  تاسلج  لوألا 3  مويلا  جمانرب  نمضتو  لبقتسملل . " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا 
ديردم لاير  يكلملا  يدانلا  مجن  مهتمدقم  يفو  لبقتسملل ، نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  لوح  سيئرلا  عوضوملا  ملاعلا  يبردمو 

 . ىرخأ تاسلج  باقعأ 3  يف  مويلا  رمتؤملا  تايلاعف  ىلع  راتسلا  لدسي  اميف  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ينابسإلا 
روتكدلا روضحب  رمتؤملا  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  سدنهملا  رمتؤملا  حتتفا 

ةريدم طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلاو  ةمظنملا ، ةنجللا  سيئر  يلامكلا  دمحمو  سلجملل ، ماعلا  نيمألا  فيرشلا  دعس  دمحأ 
يف مدقلا  ةرك  خيرات  نع  مليف  ضرع  متو  ةلودلاب ، ةضايرلاو  بابشلا  عاطق  يف  ةلماعلا  تايصخشلا  نم  ددعو  رمتؤملا ،

لاغتربلا بختنمو  ديردم  لاير  يدان  مجن  كراشو  ينطولا .  بختنملاو  نيعلا  يدان  مجن  نمحرلادبع  رمع  ةكراشمب  تارامإلا 
انيلوك قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  اهسأرتو  ةمقلا ،" ىلإ  لوصولا   " ناونعب تدقع  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  يف  ودلانور  ونايتسيرك 
نيذلا نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  سلجو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  لوؤسم 
مجنلا ميركتب  ىلوألا  ةسلجلا  ماتخ  يف  رياطلا  رطم  سدنهملا  ماقو  ةسلجلا .  لهتسم  يف  اهنع  باجأو  ةلئسألا  ضعب  هيلإ  اوهجو 

 . رمتؤملا ةريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلاو  ةمظنملا ، ةنجللا  سيئر  يلامكلا  دمحم  روضح  يف  ودلانور ، ونايتسيرك  يملاعلا 
، ةرباثمو دجب  لمعلا  رشابملا  هببس  ةمقلا  ىلإ  هلوصوو  هتيموجن  رس  نأ  رمتؤملل  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  ودلانور  ونايتسيرك  دكأو 

ميطحتب هفغش  ىلع  ةوالع  رخآل  مسوم  نمو  ىرخأ  ىلإ  ةرابم  نم  روطتلل  مئادلا  يعسلاو  مدقلا  ةركل  لماكلاب  هسفن  حنمو 
 . ًافده لجس 69  امدنع  ماع 2013  هلعفام  رركي  نأ  ًالهس  ًارمأ  نوكي  نل  هنأ  ودلانور  فشكو  فيدهتلا .  يف  ةيسايقلا  ماقرألا 

نمو ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل   2013  ، ماع هتققحام  رركأ  نأ  ًالهس  نوكي  نل  : " ودلانور لاقو 
ليجستو رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  عبس  وأ  تس  ذنم  : " ودلانور عباتو  روطتا . " نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود 

شيعأ نأ  بحأ  انأو  تقولا ، لاوط  هلعفا  نأ  ًامئاد  بحأ  ام  اذه  يل ، ًاديدج  ًايدحت  دعت  ةنس  لكو  هلعفأ ، ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا 
يذلا لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  ًافده  لجسو 69  ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  مدقو  ًامئاد . " طوغضلا  عم 

ةهجاوم يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  ةعبرأ  لجس  امدعب  ليزاربلا ، يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهسأ 
لجس امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  رفص و2-3 . ) -1 ديوسلا ( 

يف افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  ًاظح  رفوألا  هلعج  ام  فادهأ ، ةعست 
زارحإ 69 نم  هنكمتو  رخآلا  ولت  ماعلا  فادهألا  ليجست  يف  هديصر  عافترا  رس  نعو  لبقملا .  يناثلا  نوناك  / رياني موي 13  خيرويز 

ةنس لك  ربتعأو  رثكأ  لكشب  ملعتلاو  فادهألا  ليجست  يف  روطتلل  يسفن  سيركت  يف  نمكي  ببسلا  لاق :  2013  ، ماع ًافده 
انأ ةصاخ  ىرخأ  ةرم  ةيسايق  ماقرأ  ميطحت  لواحأس  يننكل  ًالهس ، سيل  رمألا  نأ  ملعأو  رثكأ ، روطتلل  ديدج  دحت  ةباثمب  اهبعلأ 

اذهف ناولألاب ، شاشرلا  لالخ  نم  ضرألا  ىلع  ماكحلا  اهعضيس  يتلا  تامالعلا  ماظن  قيبطت  دعب  ةصاخ  ةزيمتم ، ًافادهأ  زرحأ 
بختنم عم  هقلأت  نأ  ودلانور  ربتعاو  ةتباثلا .  تابرضلا  نم  ىمرملا  هاجتاب  ةركلا  فذق  يف  مكحتلا  نم  ديزملا  ىلع  ًاريثك  دعاسي 

مايقلا بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : " فادهأ ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا 
لايدنوم يف  نوكن  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدقام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل ، ًابعص  ًارمأ  ناك  هب ،

ايناملأ بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نأ  ودلانور  دكأو  ليزاربلا . "
رظنلا اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلا  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،  " ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو 
يف ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخألا . " راودألا  ىلإ 

مغرلا ىلع  هنأ  ىلإ  راشأو  " . 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اننأ  ملعلا  عم  ايقيرفإ ، بونج  يف  لايدنوم 2010 
يهتنت وأ  فقوتت  ةرمتسم ال  ةيلمع  هيلإ  ةبسنلاب  لثمي  يذلا  روطتلا  نع  ثحبي  لازي  هنأ ال  الإ  يلاحلا ، ينفلا  هاوتسمل  هلوصو  نم 

نم نكمتلل  كلذب  يلحتلا  هيلع  نإف  ىوتسملل ، ةبسنلاب  ةمقلا  يف  نوكي  نأ  ديري  بعال  يأ  نأ  ًادكؤم  لضفألل ، لوصولا  لجأ  نم 
هذختي هنيعب  بعال  دجوي  هنأب ال  هونو  بعلملا .  يف  يسفنلا  معدلا  هل  نمؤيو  هرزاؤيو  هبحي  روهمجو  ةرهش  نيوكتو  ةيموجنلا  غولب 

تنك ثيح  وتوك ، ودنانرفو  وغيف  سيول  رارغ  ىلع  يدالب  بختنم  موجنب  ءادتقالل  علطتأ  ًامئاد  تنك  ًالفط  تنك  ذنم  هلوقب : هل  ةودق 
يف ةصاخ  ديدشلا  يسفنلا  طغضلا  اهزربأو  بعلملا ، يف  هب  رثؤت  يتلا  لماوعلا  ىلإ  ودلانور  قرطتو  ىلعألا .  يلاثم  امهربتعأ 
ودلانور ونايتسيرك  ىدبأ  وينيروم  عم  ًاددجم  لمعلل  دعتسم  ودلانور  روهمجلا .  معدب  ىشالتي  كلذ  نأ  ربتعاو  ةمساحلا ، تايرابملا 

تاحيرصتلا مغر  وينيروم ، هيزوج  يلاحلا  يسلشت  بردمو  ديردم  لاير  يدانل  قباسلا  ينفلا  ريدملا  عم  ًاددجم  لمعلل  هدادعتسا 
، مهتدايق تحت  تبعل  نيذلا  نيبردملا  نم  هريغك  هعم  لمعلل  ادادعتسا  ىلع  انأ  : " ونايتسيرك لاقو  ًارخؤم .  اهالدابت  يتلا  ةيرانلا 
ًارومأ مهل  ركذتأو  نيبردملا ، ءالؤه  نم  ًاريثك  تملعت  دقل  : " عباتو ينيرغيليب . " ليونام ) ينولوب و( ولزال ) نوسغريف و( سكيلأ )  ) لثم

حماسأ انأ  وينيروم ، نع  حفصلا  : " حضوأو ينهملاو . " يصخشلا  ديعصلا  ىلع  روطتلا  ةصرف  يل  اوحنم  نوبردم  مهنإ  ةيبط . 
يلاغتربلا مجنلا  دكأو  اذكه . " لظأسو  تلعف  ام  اذه  ءوسب ، دحأ  نع  ثدحتأ  ينعمست  نل  ةداشم ، يف  ًافرط  نكأ  مل  عيمجلا . 

بعال يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ماعلا  اذه  اهيلع  سفانتي  يتلا  ةزئاجلا  ًامئاد ،" ةيبهذلا  ةركلاب  قحألا   " هنأ ودلانور  ونايتسيرك 
وأ يضاملا  ماعلا  رارغ  ىلع  ةزئاجلا )  ) قحتسأ امبر  : " حضوأو يناملألا .  خينويم  نرياب  بعال  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ةنولشرب ،

ةشئاع تاونس د .  يف 7  ًاثدحتم  ًاعوضوم و239   160 ًامئاد . " ةيبهذلا  ةركلاب  زوفلا  ققحتسأ  يننأ  دقتعأ  نيماع ، لبق 
حاتتفالا لفحب  اهتملك  يف  رمتؤملا  ةريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاق  تامولعملا  لدابتل  ةصنم  حبصأ  رمتؤملا  طيمسوبلا :
ةدنجأ ىلع  ًايسيئر  ًاثدحو  مدقلا ،  ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل  ةيونس  ةصنم  حبصأ  رمتؤملا  نإ 

ذنم يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  بعل  دقل  تفاضأو : ملاعلاو .  ةقطنملاو  تارامإلا  ةلود  يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا 
ام ةيملاعلا ، مدقلا  ةركو  تارامإلا  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  ًاريبك  ًارود  ماعلا 2006  يف  هتقالطنا 

ةرواحمو ًايميلقإو  ًايلود  ةحجانلاو  ةدئارلا  براجتلا  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ةينطولا  رداوكلا  ليهأتو  فارتحالا  ريوطت  يف  مهسأ 
معدت وأ  طبترت  اعوضوم  رمتؤملا 160  اذه  نم  ىلوألا  عبسلا  تارودلا  لالخ  انلوانت  دقل  تفاضأو : اهنم .  ةدافتسالاو  اهعانص 

، فارتحالا لاجم  يف  تاربخلا  باحصأو  ةيملاعلا  ةركلا  سرادم  فلتخم  نم  ًاثدحتم  عم 239  انرواحتو  انفضتسا  امك  فارتحالا ،
 . انجماربو انططخ  يف  لمعلل  تاددحمك  اهيلع  انزكترا  ةيصوت  رادصإل 100  انلصوت  دقف  هعم  لعافتلاو  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو 

نماثلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  كلامزلا ب يدان  سيئر  شيورد  لامك  روتكدلا  داشأ  براجتلا  رامثتسال  ةصرف  شيورد : لامك 
سيئرلا عوضوملا  نيكمتلا  يف  ةصاخ  يضايرلا ، فارتحالاب  ةقلعتملا  ميهافملا  نم  ريثكلاب  ةيعوتلا  يف  مهست  يتلا  هتاعوضومو 

ةمالعلل اهقيوست  لالخ  نم  اهدراوم  ىلع  دامتعالا  ًايتاذ  عيطتست  ةفرتحملا  تاكرشلا  ةلكيه  نأ  هانعمو  ماعلا ، اذه  ةخسنل 
" . يضايرلا جتنملا  صخي  ام  لك  نم  اهريغو  سبالمو  تاراشو  مالعأ  نم  جتنملا  ةيكلم   " ةيركفلا ةيكلملا  قوقح  قيبطتو  ةيراجتلا ،

امم ةدافتسالا  يف  هتايلاعف  مانتغا  لالخ  نم  تارامإلا  ةيدنأب  مدقلا  ةرك  تاكرش  ليعفت  يف  مهسأ  رمتؤملا  نأ  دقتعأ  فاضأو : 
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ةصرف ودلانور  لاثمأ  نييملاعلا  موجنلا  نم  نيبعاللا  جذامن  ةكراشم  نأ  امك  لاجملا ، يف  ةحجان  ةيملاع  براجت  نم  حرطي 
بعالك بيردتلا  لالخ  نم  هتاراهم  ىوتسمب  عافترالاو  ةيندبلا  هتاردق  ىلع  هتظفاحم  ةيفيك  نم  ةدافتسالل  نييلحملا  نيبعالل 
ونايتسيرك لامعأ  ليكو  شيدنيم  يجروج  يلاغتربلا  لاق  ًافده  لجسل 120  ةنولشرب  عم  ناك  ول  ودلانور : ليكو  ةنهم .  بحاص 

ودلانور لوصح  دعب  شيدنيم  لاقو  طسوتملا .  يف  ًافده  مسوم 120  لك  لجسل  ةنولشرب  يف  بعلي  ناك  ول  هلكوم  نإ  ودلانور ،
ونايتسيرك ناك  ول   " روهمجلا تيوصت  بسح  ماعلا ، لالخ  بعال  نسحأك  بولغ " ركوس   " ةزئاج ىلع  يلودلا  يبد  رمتؤم  لالخ 

رمتؤملل اصيصخ  دعأ  ًامليف  حاتتفالا  لفح  يف  ضرع  تارامإلا  ةرك  ةريسم  مسوملا . " يف  ًافده  لجسل 120  ةنولشرب ، يف  بعلي 
لوألا ينطولا  بختنملا  مجن  هيف  كراشو  ةلودلا ، رمع  نم  ًاماع  رادم 42  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةرك  هتققح  يذلا  روطتلا  زربأ 

 . نمحرلادبع رمع  نيعلا  يدانو 
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ماع 2013 هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنإ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  افده . لجس 69  امدنع 

هنإل ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 013 ،  هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي  نل  : " تبسلا مويلا 
، رارمتساب نسحتاو  يسفن  روطا  اناو  تاونس  عبس  وا  تس  ذنم   " ودلانور عباتو  روطتأ ." نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم 

هلعفا نا  امئاد  بحا  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفا  ام  زربي  يذلا  وه  فادهالا  ليجستو 
يلاطيإلا مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًادر  ودلانور  دكأو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعا  نا  بحا  كلذل  تقولا ، لاوط 

دعاوق ريغأ  نأ  ديرأ  انأ ال  : " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتإلا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا 
لجسو 69 ةيئانثتسإ  ةنس  ودلانور  مدقو  ديج ." لكشب  لمعأ  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل 

ليزاربلا يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  نإ  افده 
يف فاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  1-0 و2-3 .)  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب 

ةيبهذلا ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات 
ودلانور سفانتيو  لبقملا . رياني ) ) يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف 

يذلاو يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل 
لاغتربلا بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي 

، هب مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : " الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف 
لايدنوم يف  دجاوتن  نا  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك 

اناغو ايناملا  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نإ  ودلانور  دكأو  ليزاربلا ."
ىلإ رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،"  " ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولاو 
قشعي ناك  هرغص  يف  هنإ  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  ىرخألا ." راودألا 
ودنانرف ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسإلا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول 

لاق يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسإ  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم  نيذلا  نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك 
(. ا ف ب " - ) اومتنا قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسأ   " عباتي نا  لبق  لضفملا ،" يبعال  انأ   " احزام
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ماع ٢٠١٣ هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنأ  مدقلا ، ةركل  ينابسألا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ّثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  اًفده . لّجس ٦٩  امدنع 

تبسلا سمأ 
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لّجس امدنع  ماعلا 2013  هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  ّهنأ  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ّدكأ 
(: تبسلا  ) سمأ نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ّثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  لاقو  ًافده .  69

نود نم  ّهنأل  ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  ميطحت  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماعلا 2013 ، هتقّقح  ام  رّركأ  نأ  ًالهس  نوكي  نل  »
وه فادهألا  ليجستو  رارمتساب ، نّسحتأو  يسفن  رّوطأ  انأو  تاونس  وأ 7  ذنم 6   » ودلانور عباتو  رّوطتأ .» نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا 

كلذل تقولا ، لاوط  هلعفأ  نأ  ًامئاد  ّبحأ  ام  اذه  ةنس ، ّلك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، رّوطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا 
يجيولرايب قباسلا  يلاطيإلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًّادر  ودلانور  ّدكأو  ًامئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  ّبحأ 

مدقلا ةرك  ةبعل  دعاوق  ّريغأ  نأ  ديرأ  انأ ال  : » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوئسم  ًايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك 
عم ناك  نإ  ًافده  لّجسو 69  ةيئانثتسا  ةنس  ودلانور  ّمدقو  ّديج .» لكشب  لمعلا  طقف  ديرأ  اذكه . سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم 

لّجس 4 امدعب  ليزاربلا  يف  لايدنوم 2014  تايئاهن  ىلإ  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وأ  ديردم  لاير  هيدان 
رود خيرات  يف  فّاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  1/0 و3/2 .)  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ 

يذلا لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  ًّاظح  رفوألا  هلعج  ام  فادهأ ، لّجس 9  امدعب  ابوروأ  لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا 
عم ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  لبقملا . يناثلا  نوناك  رياني / يف 13  خيرويز  يف  افيفلا »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هّمظني 

رمتؤم يف  دجاوتي  يذلاو  يريبير  كنارف  يسنرفلا  يناملألا  خينويم  نرياب  مجنو  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  ينابسإلا  ةنولشرب  مجن 
يف لاغتربلا  بختنم  عم  هّقلأت  نع  يغنريملا »  » مجن ّثدحتو  دحألا .)  ) مويلا ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ّثدحتيسو  ًاضيأ  يلودلا  يبد 
دقل ةياغلل  ًابعص  ًارمأ  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » ًالئاق ديوسلا ، ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم 

ّنأ ودلانور  ّدكأو  ليزاربلا .» لايدنوم  يف  دجاوتلا  ّقحتسن  نحنف  هانّمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  ّيوق  قيرف  مامأ  انبعل 
ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملأ  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 

ملو ىرخألا .» راودألا  ىلإ  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو  ةبعص ،  » ةيكريمألا
بونج يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   » ودلانور فُخي 

ريوطت  » ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  («. 1/ رفص  ) ةبوعصب يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ  انرسخ  اّننأب  ًاملع  ايقيرفإ ،
ديردم لايرو  ةنولشرب  ةيدنأو  لاغتربلا  بختنمل  قباسلا  مجنلا  قشعي  ناك  هرغص  يف  ّهنأ  ةمقلا » غولبل  بعاللا  ةريسم 

ًّادرو لاغتربلا . خيرات  يف  اوّرم  نيذلا  نيعفادملا  لضفأ  دحأ  وتوك  ودنانرف  ىلإ  ةفاضإ  وغيف ، سيول  يلاطيإلا  ناليم  رتنإو  نيينابسإلا 
ةيؤرب عتمتسأ   » عباتي نأ  لبق  لضفملا ،» يبعال  انأ  : » ًاحزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لّضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع 

«. نيرخآلل ًاملظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  ّيأ  ىلإ  نيعئارلا  نيبعاللا 
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ماع هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنإ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لا  ـ ير مجاهم  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  لاق 
لودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور ،»  » فاضأو اًفده . لجس 69  امدنع   2013

ماقرألا نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  يف 2013 ، هتققح  ام  رركأ  نأ  ًالهس  نوكي  نل  : » تبسلا نماثلا ، ي 
يسفن روطأ  انأو  تاونس ، عبس  وأ  تس  ذنم  «: » ودلانور  » عباتو روطتأ .» نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنأل  ةيسايقلا ،

ام اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا  ليجستو  رارمتساب ، نسحتأو 
ريدم هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ًادر  ودلانور »  » دكأو اًمئاد .» طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط  هلعفأ  نأ  اًمئاد  بحأ 

: مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ًايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  مكحلا  ةسلجلا 
مدقو ديج .» لكشب  لمعأ  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفأ ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق  ريغأ  نأ  ديرأ  انأ ال  »
تايئاهن ىلإ  هلهأت  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا ، هدالب  بختنمو  ديردم  لا  ـ ير هيدان  عم  اًفده  لجسو 69  ةيئانثتسا ، ةنس  ودلانور 

«. 1-0»و«2-3  » ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  ةعبرأ  لجس  امدعب  ليزاربلا ، يف  لايدنوم 2014 
هلعج امم  فادهأ ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروأ ، لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ  ودلانور »  » حبصأو

. لبقملا رياني  خيرويز 13  يف  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  ًاظح  رفوألا 
بعال يريبير ، كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا ، ةنولشرب  بعال  يسيم ، لينويل  ينيتنجرألا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور »  » سفانتيو

« ودلانور  » ثدحتو دحألا . ةيماتخلا ، ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اًضيأ ، يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو  يناملألا ، خنويم  نرياب 
ناك نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : » ًالئاق فادهأ ، ةعبرأ  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع 
نأ قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  دقل  ةياغلل  ًابعص  اًرمأ  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو 

ملاعلا سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نأ  ودلانور »  » دكأو ليزاربلا .» لايدنوم  يف  دجاوتن 
2014
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مدقلا ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا )  ) مويلا حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا  يف 

ماع ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ، 2013

يفاشت نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . يناثلا ) نوناك   ) رياني يف 13  خيرويزب  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 
مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلجنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايإ  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسإلا 

ةريسم ريوطت   » نع ثدحتيو  مويلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ  هنطاومو 
ةيلوؤسم ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا 

ىلوألا دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .)  ) مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلأ  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011 

، يتنوكو وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوألا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم 
ةلفاح يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض  نودعي  نيذلا 

يريبير امأ  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  اهيف  ثدحتي 
لودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .» زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، ي 
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ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  مويلا  حتتفي 
ديردم لاير  مجن  نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت 
يسنرفلا ماع 2013  ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجنو  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ينابسالا 

يذلا لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  يريبير ، كنارف 
ةنولشرب دئاق  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني 

مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  شار . نايا  يزليولا  قباسلا  يزيلجنالا  لوبرفيل  بعالو  زيدنانره  يفاشت 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا 

ةريسم ريوطت   » نع ثدحتيو  مويلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفيو  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو 
ةيلوؤسم ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا 

ماع ىلوالا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  مدقلا . ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيالا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع   2011

نيذلا يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا  لوحت  بوهوم 
ةلفاح يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفالا  نمض  نوربتعي 
يريبير اما  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايا  اهيف  ثدحتي 

«. تالوطبلاب زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو 
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نيكراشملاب يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر  
مدقلا ةرك   » راعش تحت  ًادغو  مويلا  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

موجن رابكو  ةيلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل » نيكمتلاو 
سيسأت ذنم   » موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  حضوأو  ةحضاو  ةيؤر  نيبردمو . نيبعال  نم  ةبعللا 

جهن رايتخا  لالخ  نم  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم 
يف انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا 

ةيفارتحالا براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متت  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا 
ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا 
ةيرادإلا انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا ، ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو 

خيشلا ومس  فاضأو  ةيملاع  ةناكم  انلامآو .» انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو 
ةيرادإ تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت   » موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 
سيسأتل نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو 

ًايسايسو ًايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود 
نسحو ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  ًاموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ًايعمتجمو ، ًايضايرو 

اهنيب نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ،
نم ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنإ  انترك  تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  ًامومع  ةضايرلا 

يفو ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالاو  طيختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ 
رياطلا رطم  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  مدقتو  ةديدس  تاهيجوت  رمتؤملا .» اذه  اهتمدقم 

يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب 
تاردابم عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا  عاطقلا  لبقتسمل  ةبقاثلا  هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا 

ةسارد دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  قفو  اهذيفنت  متيو  هومس  تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم 
ىلإ لوصولا   » ناونع لمحتو  مويلا  ىلوألا  ةسلجلا  يف  ثدحتيو  لوألا  مويلا  هروطت . قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم 

يذلا انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ةمقلا »
يف ةيحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي 

ةركل يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  نم  لك  اهيف  كراشيو  مدقلا ،» ةرك  يف  رامثتسالا   » ناونعب ةيناثلا  ةسلجلا  يتأتو  رمتؤملا .
يلهألا ةكرشل  يضايرلا  ريدملاو  تاريخن ، نب  دمح  ةلودلاب  نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضعو  ويكيفات  ولراك  مدقلا 
ةسلجلا يف  نويملاعلا  نوبردملا  عمتجيو  مانراف . كيام  دتيانوي  رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملاو  نكتيأ ، يور  مدقلا  ةركل 

بردمو يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيب  نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،» قيرفلا  ةعانص   » ناونع لمحتو  ةثلاثلا 
ةركب بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي 

داحتالا سيئر  بئان  ةكراشمب  ملاعلا ،» يف  مدقلا  ةرك  نيكمت   » ناونعب ًادغ  يناثلا  مويلل  ىلوألا  ةسلجلا  قلطنت  يناثلا  مويلا  مدقلا .
سيئرو ريجيليف ، وكرام  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدمو  كيزريإ ، سينيس  مدقلا  ةركل  يبوروألا 
لمحتو اكاسوب . وميسام  افيفلا )  ) يف ميكحتلا  مسق  سيئرو  جلدملا  ظفاح  مدقلا د . ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل 

، شار نايإ  يزيلجنإلا  لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  نم  لك  اهيف  ثدحتيو  مدقلا » ةرك  لبقتسم   » ناونع ةيناثلا  ةسلجلا 
ةسلجلا لمحتو  نتوه . رتيب  افليس  دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملاو  ينيدناج ، وتربمأو  يلاطيإلا  ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا 

. زيدنانريه يفاشتو  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كرتشيو  نتباكلا ،»  » ناونع ةثلاثلا 
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يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  مويلا  حتتفي 
لاير مجن  نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتيسو  لبقتسملل ،" نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا 
يريبير كنارف  ماع 2013  ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجنو  يلاغترب )  ) ودلانور ونايتسيرك  ينابسألا  ديردم 

همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ينيتنجرأ )  ) يسيم لينويل  ةنولشرب  مجن  عم  ناسفانتي  ناذللا  يسنرف ،) )
يفاشت ةنولشرب  دئاق  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 

نرياب بردم  مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  يزليو .)  ) شار نايا  قباسلا  يزيلجنالا  لوبرفيل  بعالو  زيدنانره 
بردم هنطاومو  يلاطيإ ،)  ) وليباك ويباف  ايسور  بختنم  بردمو  ينابسأ ،)  ) الويدراوج بيسوج  ملاعلاو  ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم 
غولبل بعاللا  ةريسم  ريوطت   " نع ثدحتي  ثيح  مويلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفيو  يتنوك . ينوطنأ  ايلاطيإ  لطب  سوتنفوي 

يف ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،"
نوربتعي نيذلا  يتنوكو ، وليباكو ، الويدراوج ، ةثالثلا ، نوبردملا  لوألا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  افيو ."  " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا 
اهيف ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا ." قيقحتل  قيرطلا   " ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض 
زيدنانره يفاشتو  يريبير  امأ  ةيملاعلا ،" مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   " نع شار  نايا  لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا 

". تالوطبلاب زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   " ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف 
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مدقلا ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  مويلا  حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل  راعش «.  تحت  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  نيكمتلاو » 

ماع ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو   ، 2013

زيدنانره يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا  افيف »  رياني «  يف 13  خيرويزب 
ينابسإلا مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلجنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايإ  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق 

هنطاومو ايسور ، بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوج  بيسوج 
 . ايلاطيإ لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ 
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يف ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  باحطصاب  ةيربلا  تالحرلا  يف  نوصتخم  نونطاوم  بابش  ماق 
قيفوتلا ةرايزلا  ءانثأ  هل  اونمتو  ربلل ، ةصصخملا  يجابلا »  » ةرايس ربع  سمأ ، نم  لوأ  ةقراشلا ، ةرامإ  يف  ريادبلا  ةقطنمب  ةلحر 
لودج ىلع  ناكو  يضاملا ، ءاثالثلا  يبد  ىلإ  ودلانور  رضحو  ماعل 2013 . ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل 

يبد رمتؤم  يف  ًاثدحتم  هتكراشم  ىلإ  ةفاضإ  هقيرفل ، يمسرلا  يعارلا  تارامإلا ، ناريطل  ةينالعإ  ةياعد  ريوصت  هلامعأ 
ماعلا يبد  يف  داليملا  دايعأ  ةزاجإ  يضقي  نأ  ررق  تاطابترالا ، هذهل  ًارظنو  مويلا ، هتايلاعف  أدبي  يذلا  يلودلا  يضايرلا 

دمحم ةيرب ، ةلحر  يف  ودلانور  بحطصا  يذلا  قيرفلا  ءاضعأ  دحأ  لاقو  هنباو . كياش  انيرإ  ةيسورلا  هتقيدص  ةقفرب  يراجلا 
ًافيضم هفطلو ،» هعضاوت  ىدمب  تئجوفو  ربلا ، يف  انعم  ةقيقد  وحن 45  ىضق  ونايتسيرك   » نإ مويلا » تارامإلا  «ـ يمشاهلا ل
اننألو يجابلا ، ةرايس  بوكر  يف  بغريو  ريادبلا  ةقطنم  ىلإ  مداق  ودلانور  ونايتسيرك  نأب  انربخت  نيموي  لبق  ةملاكم  انيقلت  »
ستروبس روتوم  وكناف  ةكرش  نم  تارايسلا  نم  عونلا  اذه  ءارشب  موقنو  تاونس  تس  ذنم  ةيربلا  تالحرلا  هذه  يف  نوصتخم 

ةعيبطلاب هنبا  عتمتسيل  ةلحرلا  هذهب  موقي  نأ  ودلانور  دارأ   » حضوأو اهيف .» عتمتسا  ةلحر  يف  هباحطصاب  انمق  ةيكريمألا ،
ىدم نعو  يجابلا ، تافصاومو  تاكرحم  نع  ًاريثك  لأسو  ةرايس ، ىوقأ  بوكر  يف  بغري  هنإ  لاق  لصو  امنيحو  ةيوارحصلا ،

«. لاغتربلا هدلب  يف  ةيرب  ةقطنم  دوجو  مدع  الول  ةدحاو  ءارش  يف  بغري  هنإ  انل  لاقو  هيلإ ، لصت  نأ  نكمي  ةعرس  ىصقأو  اهنامأ 
امنيح الإ  اهارت  نل  ههجو  ىلع  ةماستبا  كانه  تناكو  هلمكأب ، قيرفلا  عم  روصلا  طاقتلاب  ماق  ودلانور   » نأ ىلإ  يمشاهلا  راشأو 
مشاه يرباجلا ، ديمح  يبتكلا ، رطم  يسالفلا ، دمحأ  مهو : قيرفلا ، ءاضعأ  لكب  ةلحرلا  لالخ  ودلانور  ىقتلاو  كيرتاه .»! لجسي 

عجشم يننأل  ةرايزلا  ءانثأ  مدقلا  ةركل  ًاريثك  قرطتأ  مل   » يمشاهلا لوقيو  يمشاهلا . دمحم  بناج  ىلإ  يخيرملا ، بايذ  يمشاهلا ،
!«. شاقنلا روطت  نإ  ءاتسي  دقو  ةنولشربل ،
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ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  مويلا  حتتفي 
ديردم لاير  مجن  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت 

ماع 2013، ابوروأ  يف  بعال  لضفأ  يريبير  كنارف  يسنرفلا  يناملألا  خينويم  نرياب  مجنو  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ينابسإلا 
داحتالا همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  نيذللاو 

زيدنانره يفاشت  ةنولشرب  دئاق  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا 
ايناملأ لطب  خينويم  نرياب  بردم  مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  شار ، نايإ  قباسلا  يزيلجنإلا  لوبرفيل  بعالو 

ودلانور ونايتسيرك  حتتفيو  سوتنفوي . بردم  يتنوك  ينوطنأ  هنطاومو  وليباك ، ويباف  ايسور  بختنم  بردمو  الويدراوج ، بيسوج 
قباسلا يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،" غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " نع ثدحتيو  مويلا  رمتؤملا 

ودلانور ةكراشم  نوكتسو  افيو ."  " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب 
لد وردناسيلأ  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف 

لوألا مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ،
قيقحتل قيرطلا   " ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض  نوربتعي  نيذلا  يتنوكو ، وليباكو  الويدراوج  ةثالثلا ، نوبردملا 

مدقلا ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   " نع شار  نايإ  اهيف  ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا ."
رمتؤم قلطناو  تالوطبلاب ." زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   " ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو  يريبير  امأ  ةيملاعلا ،"

قيوستلا نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا ، عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، يلودلا  يضايرلا  يبد 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو 
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نيكراشملاب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر 
ةرك  " راعش تحت  مويلا  قلطني  يذلا  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

ةيلودلا ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل ،" نيكمتلاو  مدقلا 
ةيؤرلا حوضو  ةيحايسلا . يبد  قفارم  يف  تالوجب  ماقو  هترسأو  ودلانور  لصو  ثيح  نيبردمو ، نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو 

يبد سلجم  سيسأت  ذنم   " يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  لاقو 
فارتحالا جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا ، عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا 
ةيجيتارتسا يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب . فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف 

يف ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا 
ثحابتلاو ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع 

نيوكتو ةيرادإلا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم 
نب نادمح  خيشلا  ومس  فاضأو  ةيملاع  ةبخن  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن 

ةيرادإ تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  ملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  يف   " موتكم لآ  دشار  نب  دمحم 
سيسأتل نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو 

ايسايسو ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود 
نسحو ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ايعمتجمو . ايضايرو 

اهنيب نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ،
نم ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنإ  انترك  تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا 

يفو ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالاو  طيطختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ 
يذيفنتلا بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  مدقتو  معدو  تاردابم  رمتؤملا ." اذه  اهتمدقم 

يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب 
تاردابم عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا  عاطقلا  لبقتسمل  ةبقاثلا  هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا 

ةسارد دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  قفو  اهذيفنت  متيو  هومس  تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم 
نب دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  تاهيجوت  لثمت   " لاقو لمع  جاهنم  هروطت . قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم 

ةديدسلا تاهيجوتلا  ساسأ  ىلع  سلجملا  ةيجيتارتسا  عضو  مت  امك  سلجملا ، سيسأت  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لآ  دشار 
هل ناك  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قالطإ  سلجملل  ىلوألا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  تاردابم  زربأ  نم  ناكو  هومسل ،

باطقتساو يضايرلا  انعقاو  بسانت  يتلا  رواحملا  لضفأ  رايتخا  يف  حاجنلا  لالخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجيإ  ريثأت 
خيشلا ومس  نم  يونعملاو  يداملا  معدلا  الول  ققحتيل  اذه  لك  نكي  ملو  ةحجانلا ، براجتلا  باحصأ  نم  نيثدحتملا  زربأ 

هتداعس نع  سلجملا  سيئر  بئان  ربعو  لمعلا ." يف  انل  ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 
مدقلا ةرك  عاطق  ةجاح  عم  بسانتي  امب  تاسلجلا  رواحم  رايتخا  ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا ، رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل 

عيمجل اهنم  ةدئاف  ربكأ  قيقحتو  ةنكمم  ةروص  لضفأب  تاسلجلا  هذه  جارخإل  تاسلجلا  يريدمو  نيثدحتملا  رايتخا  وأ  انيدل 
ةدافتسالا ىلع  يضايرلا  انعاطق  يف  نيلماعلا  ثح  امك  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا 

داشأ امك  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  ءاضعأو  سيئر  دوهجب  داشأو  روطتل  ًادرس  هيف . لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا 
، ةيلودلا تازاجنإلا  ىلإ  ًالوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ًادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب 

ةركل ينطولا  تارامإلا  بختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  ةكراشمب  داشأ  امك  ةايحلا ، بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو 
نأ ىلع  عيمجلا  صرحو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نأ  دكؤي  يذلا  رمألا  مليفلا ، ريوصت  يف  نيعلا  يدانو  مدقلا 

رارق عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو  ةكراشمب  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  هنم . اءزج  اونوكي 
شقانت يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو  ةدافتسالل  اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو 

" ةمقلا ىلإ  لوصولا  مدقلا . ةرك  ملاع  يف  ءاربخو  نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق 
مجن ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتي  يتلاو  ةمقلا ،" ىلإ  لوصولا   " ناونع تحت  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  ىلوالا  ةسلجلا  قلطنتو 

يلودلا مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير 
اثدحتم نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا 

نوك نم  اقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا . يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو 
تاسسؤملا لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوئسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا 

لافطألاب ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا 
ةرك يف  رامثتسالا   " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلاادبتو  رامثتسالا  زكرملا . يف  نيلماعلاو 
ريوطت نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،"

معد نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا 
مدق ةرك  ةكرش  حاجنل  ًاجذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا 

ةيرامثتسا ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ،
ةثلاثلا ةسلجلا  يف  نويملاعلا  نوبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ،
بيب نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونع لمحتو  ًارهظ  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا 

، يسورلا بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوغ 
سأرتيو تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت 

يناثلا مويلا  تاسلج  ىلوا  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  نيكمت  ةيلاطيإلا . لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ،
نيكمت  " ناونعب ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف  ىلوألا  ةسلجلا  قلطنت  ثيح  ًاحابص ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف  يناثلا  مويلا  تايلاعف  أدبت 

نيب ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك 
مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا ، ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا 

يويسآلا داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح  ثدحتي د . اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،" "
ميكحتلا مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل 

. يلودلا يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف
" مدقلا ةرك  لبقتسم   " ناونع لمحتو  ًاحابص ، عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقت  مدقلا  ةرك  لبقتسم 
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ناليم يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربمأو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  نم : لك  اهيف  ثدحتيو 
ةماسأ ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس ، دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ،

ةدحاولا ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلاو  نتباكلا ،"  " ناونع ةثلاثلا  ةسلجلا  لمحتو  ةيضايرلا . يبظوبأ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمألا 
بقل ىلع  ًارخؤم  لصاحلا  يسنرفلا ، بختنملاو  خنويم  نرياب  قيرف  مجن  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كرتشيو  ًارهظ 

زيدنانريه يفاشت  يملاعلا  مجنلاو  ماعلا ، اذهل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةيناملألا  ركيك  ةلجم  بسح  ماعلا " لجر  "
ةسلجلا سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  ثدحتيو  ينابسإلا ، بختنملاو  ةنولشرب  قيرف  مجن 

نم ددع  كراشت  ضرعملا  نيزت  اكوزارب »  » ةركو رمتؤملل  ةكيرش  ساديدأ  يس . يب  مإ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم 
رمتؤملا تايلاعف  نمض  هميظنت  متي  يذلا  ريبكلا  يضايرلا  ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق  يف  ةلماعلا  تاسسؤملاو  تاكرشلا 

ساديدأ ةكرشل  حانج  اهطسوتيو  مدقلا  ةرك  ةضاير  ايجولونكت  تاركتبم  ثدحأ  ضرع  متيس  يتلا  ةزيمملا  ةحنجألا  نم  ددع  مضيو 
يلزانتلا دعلا  قالطإ  دعب  ةرشابمف  اكوزارب ." ملاعلا 2014" سأكل  ةيمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن  نمضتي  يذلا  رمتؤملا  ةاعر  دحأ 

يتأيو نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  اهتكارش  ساديدأ  ةكرش  تنلعأ  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل 
، ًاضيأ طسوألا  قرشلا  ةقطنمو  لب  يلودلا  ديعصلا  ىلع  طقف  سيل  مدقلا ، ةرك  ةضاير  هاجت  ساديدأ  مازتلا  ديكأتل  نالعإلا  اذه 

مهنيب نم  نويملاع  موجن  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  نيب  نمو  تايوتسملا . عيمج  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضاير  معد  ةلصاوم  ىلإ  ةفاضإ 
ءاوجأ راضحإل  ًالامكتساو  نيرضاحلا ، عم  مدقلا  ةرك  لوح  مهفغش  اوكراشيل  زيدنانريه ، يفاشتو  الويدراوغ  بيب  ساديدأ  اريفس 

نم ةمخض  ةخسن  ضرعب  ساديدأ  موقت  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ناكس  عم  اهتكراشمو  ليزاربلا  يف  ةعئارلا  ملاعلا  سأك 
تايئاهنل اصيصخ  تجتنأو  تممص  يتلا  تاركلا  مضي  يذلاو  ةيمسرلا " ملاعلا  سأك  ةركل   " ةكرشلا ضرعم  نمض  اكوزارب "  " ةرك

نوروخف نحن  : " رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  يلامكلا ، دمحم  لاقو  ءاكرشو  ةاعر  نآلا . ىتحو  ذنم 1970  ملاعلا  سأك 
لثم ةيراجتلا  تامالعلا  نم  ليلق  ددع  كلانه  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةاعرو  ءاكرشل  ساديدأ  مامضناب 
دوقعلا ىدم  ىلع  اهومن  يف  ةدعاسملاو  ةضايرلا  هذه  ريوطت  لجأ  نم  تلمع  يتلاو  مدقلا  ةرك  يف  ًاقيرع  ًاثرإ  كلمت  ساديدأ ،

ىلع ًاديكأت  يضايرلا  رمتؤملا  يف  ساديدأ  كراشتو  ةيضايرلا ، علسلا  ةعانص  يف  راكتبالاب  ساديدأ  رمتستو  ةيضاملا . ةسمخلا 
ريدم ناموش ، داج  لاقو  يمسرلا  كيرشلا  افيفلا ." عم  اهتكارش  ىلعو  ةقطنملاو  تارامإلا  ةلود  يف  ةضايرلا  هاجت  اهمازتلا 

يف ملاعلا 2014  سأكل  يمسرلا  كيرشلا  اهتفصب  ساديدأ  رخفت  : " ايقيرفإ لامشو  طسوألا  قرشلا  ساديدأ  ةيراجتلا  ةمالعلا 
ىلإ ملاعلا  سأك  ءاوجأ  راضحإب  ساديدأ  ةبغر  تناك  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ًةرضاح  نوكت  نأب  ليزاربلا ،

ىلإ ةفاضإلاب  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب ، ةرك  قالطإ  دعب  ًاصوصخو  تارامإلا ، ةلود 
. نيتنجرألاو ايناملأو  اينابسإ  لثم  اهتياعرب  موقن  يتلا  ةيضايرلا  تابختنملل  ديدجلا  يمسرلا  يزلاو  ابماس  ةيذحأ  ةليكشت  قالطإ 

ىلإ علطتن  نحنو  طسوألا . قرشلا  ةقطنم  يف  مدقلا  ةرك  ريوطتو  ومن  يف  انمازتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  انتكارش  لثمتو 
اذه يتأيو  يمسرلا  دروملا  ةلبقملا ." تاونسلاو  رهشألا  يف  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  ربكأ  لكشب  ةضايرلا  هذه  ريوطت 

دروملاو كيرشلا  ساديدأ  نوكتل  افيفلا ، عم  دمألا  ليوط  اهتكارش  قافتال  ساديدأ  ديدمت  ديكأت  نم  طقف  عيباسأ  دعب  نالعإلا 
زيزعتب ساديدأ  مزتلتو  ماعلا 2030 . ىتح  تايلاعفلاو  تالوطبلا  عيمجو  ملاعلا ، سأك  قوقحل  يمسرلا  صيخرتلا  بحاصو 

ةيمنتلا جمارب  نم  ةعساوو  ةعونتم  ةعومجم  معدل  افيفلا  عم  ربكأ  لكشب  لمعلابو  ةيعامتجالا ، ةيمنتلل  ةادأك  مدقلا  ةرك  مادختسا 
. يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  يلحملا  ديعصلا  ىلع  اهتكارش  نع  ًالضف  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  تاردابملاو 
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مدقلا ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا )  ) مويلا حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا  يف 

ماع ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ، 2013

يفاشت نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . يناثلا ) نوناك   ) رياني يف 13  خيرويزب  افيف )  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 
مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلجنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايإ  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسإلا 

ةريسم ريوطت   » نع ثدحتيو  مويلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ  هنطاومو 
ةيلوؤسم ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا 

ىلوألا دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .)  ) مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلأ  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011 

، يتنوكو وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوألا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم 
ةلفاح يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض  نودعي  نيذلا 

يريبير امأ  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  اهيف  ثدحتي 
لودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .» زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، ي 
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يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  مويلا  حتتفي  - 
يلاغتربلا نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا ، يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا ،

ماع ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خنويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللا  ، 2013

دئاق زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  يرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 
ينابسالا مهو  ملاعلا ، يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلكنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب 

هنطاومو ايسور ، بختنم  بردم  ولليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملأ  لطب  خنويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج 
غولبل بعاللا  ةريسم  ريوطت   » نع ثدحتيو  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ 

يف ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،»
امدنع ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .»  » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا 
مويلا لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت 
نمض نوربتعي  نيذلا  يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا 

نايا اهيف  ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا 
، زيدنانره يفاشتو  يريبير  اما  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار 

ماع 2006، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .» زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو 
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يرودلا فقوت  ةرتف  لالخ  كلذو  ةيوتشلا ، ةلطعلا  ءاضقل  نالیم ، مجاھم  يلیتولاب  ويرام  يلاطيإلا  يلودلا  سمأ ، يبد  ىلإ  لصو  - 
عجارت ثیح  تاداقتنالا ، نم  ديدعلا  هسفن  بعاللا  تلاط  امیف  ًامومع ، نزاوت  مدع  ةلحرمب  قيرعلا  هقيرف  هیف  رمي  يذلا  يلاطيإلا 

سوتنفویلا نع  ریبك  قرافب  دعتبیل  طقف ، ةطقن  دیصرب 19  رشع  ثلاثلا  زكرملا  ىلإ  تارم  ابوروأ 7  بقلب  جوتملا  قيرفلا 
لاطبأ يرود  ةقباسمل  يناثلا  يرودلا  يف  ينابسإلا  ديردم  وكیتلتأ  مامأ  ةبعص  ةمھم  هرظتنت  امیف  ةطقن ، دیصرب 46  ردصتملا 

ىلع يمسرلا  هعقوم  ربع  ةصاخ  ةرئاط  نتم  ىلع  هتبیطخب  هعمجت  ةروص  سمأ  حابص  يلیتولاب  رشنو  لبقملا . رياربف  ابوروأ 
تتاب يتلا  ةھجولا  يھو  يبد ، يف  ةلطعلا  ءاضقل  هجوتلاب  هتداعس  نع  اھیف  ًاربعم  مارجتسنا ،»  » يعامتجالا لصاوتلا  عقوم 

وجایت يليزاربلا  يلودلا  ناك  ثیح  ةیبوروألا ، مدقلا  ةرك  تاقباسمل  يوتشلا  فقوتلا  ةرتف  لالخ  ةیملاعلا  ةركلا  موجنل  ةلضفم 
ًاضيأ ًایلاح  دجوي  هنأب  ًاملع  هتلئاع ، ةقفر  يضاملا  عوبسألا  فصتنم  يبد  ىلإ  لصو  دق  نامریج  ناس  سيراب  قيرف  عفادم  افلیس 

مویلا قلطني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تایلاعف  يف  نیكراشملا  رارقلا  عانصو  نیبردملاو  نیبعاللا  نم  ةبخن 
. نیموي ةدمل  لصاوتيو  تبسلا 
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نيكراشملاب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر 
نيكمتلاو مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ًادغو ، مويلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

ةبعللا موجن  رابكو  ةيلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل ،»
، انيدل ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم  سيسأت  ذنم   » دمحم نب  نادمح  خيشلا  ومس  لاقو  نيبردمو . نيبعال  نم 

ةئيهتو نيبردملاو ، نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا ، عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم 
يلود يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا  يف  انعضو  دقف  كلذل  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك 

ةصالخ ضرعل  مدقلا ، ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متت 
يتلا جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم ، ثحابتلاو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت 

انتئيب مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادإلا ، انرداوك  ريوطت  يف  مهستو  ةيلحملا ، ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت 
تاسسؤملاو تاكرشلا  نم  ددع  كراشي  لايدنوم 2014  ةركل  ةقالمع  ةخسن  انلامآو .» انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو ،

ةحنجألا نم  ددع  مضيو  رمتؤملا ، تايلاعف  نمض  هميظنت  متي  يذلا  ريبكلا ، يضايرلا  ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق  يف  ةلماعلا 
رمتؤملا ةاعر  دحأ  ساديدأ ، ةكرشل  حانج  اهطسوتيو  مدقلا ، ةرك  ةضاير  ايجولونكت  تاركتبم  ثدحأ  ضرع  متيس  يتلا  ةزيمملا 

ةبخن لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  اذه  يف   » هومس فاضأو  ملاعلا 2014 . سأكل  ةيمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن  نمضتي  يذلا 
ةينطولا تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا ، مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا 
ةريبكو ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020 ، ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  سيسأتل  ـ42  لا ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا 
ةمكح لضفب  موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ًايعمتجمو ، ًايضايرو  ًايسايسو  ًايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت 

يف تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ، نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو 
ةرتفلا لالخ  ةزيمم  تازاجنا  انترك  تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج 

لالخ نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالاو  طيطختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ  نم  ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا ،
ةكراشمب ًاحابص  ـ10  لا ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  رمتؤملا .» اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا 

ةدافتسالل اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو  رارق  عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو 
ءاربخو نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو 
ثدحتيو عبرلاو ، ـ10  لا ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا » ىلإ  لوصولا   » ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  أدبتو  مدقلا . ةرك  ملاع  يف 

، فارتحالا ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا ، بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  اهيف 
ةركل يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك ، قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو 
دمحم زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا . يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكيس  يذلا  مدقلا ،
ىلع يلاغتربلا  مجنلا  نم  ًاصرحو  رمتؤملل ، ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نيقاعملل ، دشار  نب 
نيماع لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا ، تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا 

كراشيو مدقلا ،» ةرك  يف  رامثتسالا   » ناونعب ةيناثلا  ةسلجلا  اهيلتو  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل ، يبد  زكرم 
ريدملاو تاريخن ، نب  دمح  نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضعو  ويكيفات ، ولراك  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  اهيف 

، دتيانوي رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  نكتأ ، يور  مدقلا  ةركل  يلهالا  ةكرشل  يضايرلا 
عمتجيو ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا ، دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم 

«، لطبلا قيرفلا  ةعانص   » ناونع لمحتو  ًارهظ ، فصنلاو  ـ12  لا ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا  ةثلاثلا  ةسلجلا  يف  نويملاعلا  نوبردملا 
ويبافو يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  فيزوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسيو 

ىلإ اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلا  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك 
. يليشتساماد ينوت  ةيلاطيإلا ، لانروج » لإ   » ةفيحص ريرحت  سيئر  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قيقحت  قيرط 
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ىلع يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةخسنلا  تايلاعف  مويلا  حابص  قلطنت 
يف رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل » نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  مالسلا ، انيم  قدنفب  نيموي  رادم 
نب نادمح  خيشلا  ومس  بحرو  نيبردمو  نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو  ةيلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا 

ذنم : » هومس لاقو  رمتؤملا ، يف  نيكراشملاب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 
لالخ نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم  سيسأت 

دقف كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن  رايتخا 
براجتلا باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا  يف  انعضو 
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا 
انرداوك ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو  ةدحتملا 
ماعلا يف  الئاق «: هومس  فاضأو  انلامآو .» انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادإلا 

يف بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  ملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت 
ميظنتب زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ 

يهو ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ايعمتجمو ، ايضايرو  ايسايسو  ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكا 2020 
ةلودلا ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ، نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث 
انترك تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو 

بيردتلاو دادعتسالاو  طيطختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ  نم  ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنإ 
بئان رياطلا  رطم  مدقت  هسفن ، تقولا  يف  رمتؤملا .» اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ،
دمحم نب  نادمح  خيشلا  ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر 
عاطقلا لبقتسمل  ةبقاثلا  هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب 

قفو اهذيفنت  متيو  هومس  تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  تاردابم  عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا 
ومس تاهيجوت  لثمت  لاقو « : هروطت . قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم  ةسارد  دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسإلا  ةطخلا 

سلجملا ةيجيتارتسا  عضو  مت  امك  سلجملا ، سيسأت  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا 
يبد رمتؤم  قالطإ  سلجملل  ىلوألا  ةيجيتارتسإلا  ةطخلا  تاردابم  زربأ  نم  ناكو  هومسل ، ةديدسلا  تاهيجوتلا  ساسأ  ىلع 
يتلا رواحملا  لضفأ  رايتخا  يف  حاجنلا  لالخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجيا  ريثأت  هل  ناك  يذلا  يلودلا  يضايرلا 
يداملا معدلا  الول  ققحتيل  اذه  لك  نكي  ملو  ةحجانلا ، براجتلا  باحصأ  نم  نيثدحتملا  زربأ  باطقتساو  يضايرلا  انعقاو  بسانت 
بئان ربعو  لمعلا .» يف  انل  ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نم  يونعملاو 
امب تاسلجلا  رواحم  رايتخا  ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا  رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل  هتداعس  نع  يبد  سلجم  سيئر 
ةنكمم ةروص  لضفأب  تاسلجلا  هذه  جارخإل  تاسلجلا  ءاردمو  نيثدحتملا  رايتخا  وأ  انيدل  مدقلا  ةرك  عاطق  ةجاح  عم  بسانتي 

انعاطق يف  نيلماعلا  ثح  امك  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا  عيمجل  اهنم  ةدئاف  ربكأ  قيقحتو 
ةمظنملا ةنجللا  ءاضعأو  سيئر  دوهجب  داشأو  هيف . لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  ىلع  يضايرلا 

ىلإ الوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب  داشأ  امك  رمتؤملل ،
بختنم مجن  نمحرلا  دبع  رمع  ةكراشمب  داشأ  امك  ةايحلا ، بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو  ةيلودلا ، تازاجنإلا 

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نأ  دكؤي  يذلا  رمألا  مليفلا  ريوصت  يف  نيعلا  يدانو  مدقلا  ةركل  ينطولا  تارامإلا 
نيلوؤسم روضحو  ةكراشمب  احابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  هنم . اءزج  اونوكي  نأ  ىلع  عيمجلا  صرحو 

تاسلج عم  لعافتلاو  ةدافتسالل  اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو  رارق  عانصو  نيزراب 
. مدقلا ةرك  ملاع  يف  ءاربخو  نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا 

ونايتسيرك اهيف  ثدحتيو  عبرلاو ، ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا » ىلإ  لوصولا   » ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  أدبتو 
هعم نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور 

يذلاو مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا 
دشار نب  دمحم  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو  اثدحتم  نوكيس 

عم لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوئسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  اقالطنا  نيقاعملل 
يبد زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا  لافطأ 

ناونعب احابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  اهيلتو  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل 
ثدحتيس يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،» ةرك  يف  رامثتسالا  »

نيفرتحملا يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف 
حاجنل جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ،

نع هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ، مدق  ةرك  ةكرش 
يف نويملاعلا  نوبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت 

اهيف ضرعتسيو  لطبلا ،» قيرفلا  ةعانص   » ناونع لمحتو  ارهظ  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا  ةثلاثلا  ةسلجلا 
ينفلا ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم : لك 

قيقحت قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل 
. ةيلاطيإلا لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ،
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لفح ةیلودلاو ، ةیمیلقإلا  ةيوركلا  تاداحتالاو  ةيدنألاو  تامظنملا  يف  رارقلا  عانصو  ولوؤسمو  ةیملاعلا  مدقلا  ةرك  موجن  بقرتي 
هیف متيو  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  نمازتلاب  ةعبارلا ، هتخسن  يف  دغلا  ءاسم  ماقي  يذلا  ركوس » بولج   » زئاوج عيزوت 

مدقتيو ةیلودلاو . ةیلحملا  ةیضايرلا  تادایقلا  نم  ةبخن  هیف  كراشي  تيوصت  ىلع  ءانب  ةيدنألاو  نیيرادإلاو  نیبعاللا  لضفأ  ميركت 
سیئر يلامكلا  دمحم  نم : لكل  ةفاضإلاب  موتكم ، لآ  ةعمج  نب  دمحم  خیشلا  لفحلل ، ةعبارلا  ةخسنلا  يف  میكحتلا  ةنجل  ءاضعأ 
سیئر اتسوك  اد  وتنیب  يضايرلا ، يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا  دمحأ  روتكدلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا 

ةركلا يبعال  ءالكو  سیئر  ينیكنارب  ينافویج  اقباس ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  وجیف  سيول  يلاغتربلا  يلاغتربلا ، وتروب  يدان 
ريدملا ينایلاج  ونايردأ  اقباس ، ایلاطيإ  يبعال  زربأ  دحأ  ينیتربلا  ورتميد  اقباس ، يلاطيإلا  امور  يدان  ريدم  ينودنیب  وكيرنإ  ایلاطياب ،
وكیتلتا يدانل  يذیفنتلا  ريدملا  لیج  لجنا  لیجیم  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك  ویباف  يلاطيإلا ، نالیم  يدانل  يذیفنتلا 

وتربمأ ينابسالا ، انوركال  وفیتروبيد  يدان  سیئر  ويرودنیل  وتسوجأ  نیبعاللا ، لامعأ  لیكو  نیسناي  بور  يدنلوھلا  ينابسالا ، ديردم 
دق لفحلا  ناكو  مدقلا . ةركل  يلودلاو  يبوروألا  نيداحتالاب  ينوناقلا  ریبخلا  يتوفالاج  ويرامو  يلاطيإلا  نالیم  يدان  ريدم  ينيدناج 

ميركتو زئاوجلا  نم  ددع  عيزوت  هلالخ  متو  رمتؤملل ، ةسماخلا  ةخسنلا  عم  نمازتلاب  ةفیلخ  جرب  مامأ  ماع 2010  ةرم  لوأل  قلطنا 
اھققح يتلا  تازاجنإلل  ةيريدقت  ةزئاج  يلاطيإلا ، نالیم  يدان  سیئر  بئان  ينایلاج  ونايردأ  يلاطيإلا  لان  ثیح  تایصخشلا ، ضعب 
سیئر لیسور  وردناس  ميركت  مت  امك  قيرفلا ، عم  ةليوطلاو  ةلفاحلا  هتریسم  لالخ  ایلودو  ایبوروأو  ایلحم  يلاطيإلا  يدانلا  عم 

يف هثيدحب  رمتؤملا  تاودنب  هتمھاسمو  سماخلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تایلاعف  يف  هتكراشمل  اريدقت  ةنولشرب  يدان 
ريدم لضفأ  ةزئاج  ينابسإلا  ديردم  وكیتلتأ  يدان  ريدم  نيرام  لیخنأ  لیجیم  لانو  ةینطولا .» تابختنملاو  ةيدنألا  يبعال   » ةسلج

سیئر لیسور  وردناس  مھو : ةیبوروألا  ةيدنألا  يريدمو  ءاسؤرو  لضفأ  عم  ةيوق  ةسفانم  دعب  نيرام  زوف  ءاجو  ابورواب ، يدان 
يناملألا خنویم  نرياب  يدان  سیئر  سینوھ  يلوأ  يلاطيإلا ، نالیم  يدان  سیئر  بئان  ينایلاج  ونايردأ  ينابسإلا ، ةنولشرب  يدان 

قيرفلا ةدایقب  مھاس  امدعب  ةزئاجلاب  لیخنأ  زوف  ءاجو  يزیلجنإلا ، يسلشت  يدان  سیئرو  كلام  شتیفوماربإ  نامور  يسورلاو 
ابحرم ةیضاملا ::. داجمألا  ةداعتساو  تاراصتنالا  ةكس  ىلإ  يدانلا  دیعیل  باقلأ  ةدعب  زوفلا  ىلإ  ةیضاملا  تاونسلا  لالخ  رثعتملا 

يلاغتربلا لان  امیف   www.alittihad.ae/print.php?id=120028&y=2013 2/2 12/28/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب 
لضفأ ةزئاج  ىلع  ليزاربلاو ، ایناملأ  ادنلوھ ، ایلاطيإ ، نم  نيروھشملا  نیبعاللا  ءالكو  نم  ديدعلا  عم  سفانت  يذلا  زيدنیم  يجروج 

بعاللاو وینيروم  هيزوج  يلاغتربلا  بردملا  مھزربأ  نمو  مدقلا  ةرك  ریھاشم  نم  ديدعلا  لیثمتب  هحاجن  دعب  كلذو  لامعأ ، لیكو 
نم هلاقتناب  ودلانورل  ةیسایقلا  ةقفصلا  حاجنب  مھاس  ثیح  ةزئاجلل ، هلین  يف  رثألا  غلاب  هل  ناك  ودلانور  ونایتسيرك  يلاغتربلا 

ىلع هلوصحو  ينابسإلا  ديردم  يدانل �  وینيروم  بيردت  ةقفص  حاجنب  داق  مث  ينابسإلا ، ديردم  ىلإ �  يزیلجنإلا  دتيانوي  رتسشنام 
، يبدب ةفیلخ  جرب  مامأ  ناكملا  يسفن  يف  لفحلل  ةیناثلا  ةخسنلا  تمیقأو  كاذنآ . ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  بردمل  رجأ  ىلعأ 

ارظن دان  ريدم  سیئر  لضفأ  ةزئاجب  يلاغتربلا  وتروب  يدان  سیئر  اتسوك  اد  وتنیبو  دان ، لضفأ  ةزئاجب  ةنولشرب  زوف  تدھشو 
ةزئاج لان  يذلا  ورییب  ليد  وردناسیلا  يلاطيإلا  مجنلا  روضحب  لفحلا  زیمتو  قيرفلا . عم  اماع  رادم 30  ىلع  ةلفاحلا  هتریسمل 

جراخو لخاد  ةرطفلاب  دئاقلا  تافصل  هكالتما  بناج  ىلإ  هدالب  بختنمو  سوتنفوي  يدان  عم  ةلفاحلا  هتازاجنال  ارظن  ةریسم  لضفأ 
هلامعأ لیكو  ظفتحا  امیف  ماعل 2011 ، بعال  لضفأ  ةزئاج  زاح  يذلا  ودلانور  ونایتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دجاوت  امك  بعلملا ،

مدقلا ةرك  ةقلامع  ماع 2012  میقأ  يذلا  لفحلل  ةثلاثلا  ةخسنلا  تعمجو  لامعأ . لیكو  لضفأ  ةزئاجب  زيدنیم  يجروج  هنطاومو 
بعال لضفأ  ةزئاج  لان  يذلاو  يبدب ، ةضايرلل  يفرشلا  ریفسلا  انودارام  وجیيد  ينیتنجرألا  ةروطسألا  مھمدقت  نيذلا  ةیملاعلا 

ةيريدقت ةزئاج  هرودب  لان  يذلا  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  ينیتالب  لیشیم  يسنرفلا  نم  اھملستو  يضاملا  نرقلا 
ظفتحا امیف  ماعل 2012 ، دان  لضفأ  ةزئاج  ديردم  وكیتلتا  قيرف  لانو  تازاجنإلا . نم  ديدعلا  دصح  بعالك  ةعئارلا  هتریسمل 

هتریسمل ارظن  نیسناي  بور  يدنلوھلا  ميركت  مت  امیف  يلاوتلا ، ىلع  ثلاثلا  ماعلل  لامعأ  لیكو  لضفأ  ةزئاجب  زيدنیم  يجروج 
يسنرفلا ميركت  متو  بعال . لضفأ  ةزئاج  واكلاف  لیمادار  يبمولوكلا  لان  امیف  ملاعلا ، لوح  نیبعاللا  لامعأ  ءالكو  زربأ  دحأك 

لان امیف  ناطرسلا ، ضرمل  هرھقو  ينابسالا  ةنولشرب  يدان  عم  اصوصخ  بعالملا ، يف  ةلفاحلا  هتریسمل  اريدقت  لادیبأ  كريأ 
يدان نم  دمحم  نسح  جوت  امیف  ماعلا ، كلذ  يف  ةیمالعإ  ةرھش  لان  نم  رثكأ  ةزئاج  وینيروم  هيزوج  ریھشلا  يلاغتربلا  بردملا 

. يتارامإ فادھ  لضفأ  ةزئاجب  يبد 
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يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  مويلا  حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا 

ماع ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ، 2013
يفاشت نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  يف 13  خيرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 

مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلكنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا 

ةريسم ريوطت   » نع ثدحتيو  تبسلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو 
ةيلوؤسم ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا 

ىلوالا دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .»  » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيالا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011 

، يتنوكو وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا  مويلا  لوحت  بوهوم 
ةلفاح يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفالا  نمض  نوربتعي  نيذلا 

يريبير اما  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايا  اهيف  ثدحتي 
لودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .» زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو 

. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، ي 
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، ةعمال ءامسأ  ةیضاملا  عبسلا  خسنلا  لالخ  رمتؤملا  باطقتسا  يف  تحجن  امدعب  ماعلا  نم  تیقوتلا  اذھ  يف  ءاوضألا  يبد  تفطخ 
نایليزاربلا نامجنلا  كراش  امیف  ماع 2006 ، ىلوألا  ةرودلا  يف  سیليدرأ  ينیتنجرألاو  طارقس  لحارلا  يليزاربلا  اھزربأ ، نم 

داحتالا نم  ةعیفر  ةكراشم  رمتؤملل  ةثلاثلا  ةرودلا  تدھشو  ماع 2007 ،  رمتؤملل  ةیناثلا  ةرودلا  تایلاعف  يف  وتیبیبو  وكيز 
نيرالكم فیتس  بردملا  ىلإ  ةفاضإلاب  رمتؤملا ، يف  ضرعلل  ملاعلا  سأك  باحطصا  متو  ينيدلام  ریھشلا  بردملاو  يلاطيإلا 
ةعبارلا ةرودلا  يف  نیكراشملا  سأر  ىلع  ناديز  نيدلا  نيز  يسنرفلا  مجنلا  ناكو  يزیلجنإلا . بختنملل  قباسلا  ينفلا  ريدملا 

ةيدنألا ءاسؤر  نم  ةبخن  رمتؤملل  ةسماخلا  ةرودلا  يف  كراش  امیف  ًاضيأ ، وجیف  سيول  يلاغتربلا  ةكراشم  تدھش  يتلا  رمتؤملل 
امیف ورافاناك ، ویبافو  نتساب  ناف  وكرامو  وللیباك  ویبافو  ةنولشرب  يدان  سیئر  لیسور  وردناس  مھمدقتي  موجنلاو  نیبردملاو 

ورییب ليد  وردناسیلا  يلاطيإلا  سوتنفوي  ةروطسأو  ودلانور  ونایتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  ةكراشمب  ةسداسلا  ةرودلا  تلفح 
لیشیم يسنرفلا  يضاملا  ماعلا  ةعباسلا  ةخسنلا  روضح  ردصتو  ریثكلا . مھریغو  ةیبوروألا  ةيدنألا  ءاسؤر  نم  ددعل  ةفاضإلاب 

ةیناثلا ةرملل  كراش  يذلا  ةنولشرب ، يدان  سیئر  لیسور  وردناسو  افيویلا ،»  » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  ينیتالب 
يلاغتربلاو يذیفنتلا ، ريدملا  لیج  لجنأ  لیجیمو  ديردم ، وكیتلتأ  فادھ  واكلاف  لیميدار  يبمولوكلاو  لادیبأ ، كريأ  يسنرفلاو 

ىلوألا ةخسنلا  دعتو  يبد . يف  ةضايرلل  يفرشلا  ریفسلا  انودارام  وجیيد  ةروطسألاو  وللیباك  ویباف  يلاطيإلاو  وینيروم ، هيزوج 
، طارقس لحارلا  يليزاربلا  مجنلل  ةقطنملاب  ریخألا  يمسرلا  روھظلا  ماع 2006 ، تمیقأ  يتلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل 

يف هدالب  بختنم  عم  همجن  غزب  يذلا  روتكدلا » « ـ بقلملا ب بعالل  ةلفاح  ةریسم  دعب  اماع ، رمع 57  نع  ماع 2011  يفوت  يذلا 
دحأك زربو  يضاملا  نرقلا  نم  تانینامثلا  ةيادب  يف  يليزاربلا  زنایثنروك  يدان  عم  قلأتو  يماع 1982 و1986 ، ملاعلا  سأك 

نم نيرضاحمل  ةعساو  ةكراشم  ماع 2007 ، تمیقأ  يتلا  رمتؤملل  ةیناثلا  ةخسنلا  تدھش  امیف  هدالب . يف  طسولا  يبعال  لضفأ 
ةليوطلا ةریسملا  بحاصو  يكرتلا  ةشخبرنف  قيرفل  ابردم  كاذنآ  ناك  يذلا  وكيز  يليزاربلا  مجنلا  مھمدقت  ملاعلا  لود  فلتخم 

كلذ دعب  ققحت  ام  وھو  ام ، اموي  يبرعلا  جیلخلا  ةقطنم  يف  بيردتلا  همزع  رمتؤملا  يف  وكيز  فشكو  ةینابایلا . بعالملا  يف 
www.alittihad.ae/print.php? 12/28/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ماع :: اديدحتو  تاونس  عبرأب 

نع لوح  لاؤس  ىلع  ادر  وكيز  لاقو  يقارعلا . بختنملل  ينفلا  ريدملا  ةمھم  ىلوت  امدنع   id=120029&y=2013 2/3 2011
ةدع يف  ةقطنملا  ترز  انأو  ءيش ، يا  ناسنإلا  عم  ثدحي  ةایحلا  يفو  فرتحم  انا   » ةیجیلخلا ةقطنملا  يف  بردي  نأ  ةیناكمإ 
يف انھ  لمعأ  دق  يننأ  دقتعا  نكلو  ةشخبرنف  يف  يترتف  يھنأ  نأ  دعب  لبقتسملا  يف  يعم  لصحیس  ام  فرعأ  الو  تابسانم 

ةخسنلل صاخ  عون  نم  ةرايز  ماع 2008 ، تمیقأ  يتلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةثلاثلا  ةخسنلا  تدھشو  لبقتسملا .»
نم اھیف  سأكلا  جرخي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  ثیح  ماع 2006 ، يلاطيإلا  بختنملا  اھب  جوت  يتلا  ملاعلا » سأك  « ـ ةیلصألا ل

داحتالا سیئر  بئان  ویكیفاتل  ىلإ  ةفاضإلاب  ينيدلام ، يرازیشت  ریھشلا  يلاطيإلا  بردملا  ةرايزلا  يف  سأكلا  قفارو  ایلاطيإ ،
دقاعتلا مدعو  نسلا  راغص  نیبعال  عم  دقاعتلا  يھ  يتحیصن   » الئاق ةیتارامإلا ، ةركلل  ةحیصن  ينيدلام  هجوو  مدقلا . ةركل  يلاطيإلا 

بعاللا رمع  ديزي  ّالأ  بجيو  نینطاوملا  نیبعاللا  اودیفي  نل  مھنأل  ةنس  مھرامعأ 33  زواجتت  نيذلا  نسلا  رابك  نیبعاللا  عم 
ةیلوؤسم نیبعاللا  رباجلا  يماس  قباسلا  يدوعسلا  يلودلا  بعاللا  لّمحو  ًاماع .» ىلع 27  ًاثيدح  يرودلل  مضنملا  فرتحملا 

لاقو ماع 2008 ، رمتؤملل  ةثلاثلا  ةخسنلا  يف  هتكراشم  لالخ  يجیلخلا  نواعتلا  سلجم  لود  يف  فارتحالا  میھافم  قیبطت  مدع 
ةيدام تارابتعا  نم  هیلإ  رظنلاو  فارتحالل  ةحیحصلا  میھافملل  نیبعاللا  كاردإ  مدع  لظ  يف  ةریبك  تايدحت  هجاوي  فارتحالا  »

يدوعسلا بعاللا  نأ  نم  تدكأت  ماعلا  اذھ  يلازتعا  ىتحو  ماع 1993  يف  فارتحالا  ىلإ  ةياوھلا  نم  تلوحت  نأ  ذنم  طقف ،
ىلع لوألا  ماقملا  يف  دمتعي  فارتحالا  قیبطت  قیض ، هحئاولل  همھفو  فارتحالا  ةمیقل  كردم  ریغ  ًامومع  يجیلخلاو  ًاديدحت 

لظ يف  فارتحالا  حجني  نأ  بعصلا  نمف  هقوقح  لبق  هتابجاول  ًاكردم  نكي  مل  اذإو  ةیلمعلا  هذھل  ةذفنملا  ةادألا  وھ  هنأل  بعاللا 
نیمتھم ریغ  انیبعال  نكلو  ابوروأ  يف  ًایلاح  ةدوجوملا  قوفت  رصانع  اھیفو  ةریثك  ةیجیلخلا  بعالملا  يف  بھاوملا  ركفلا ، اذھ 

فرش فیضك  ناديز  نيدلا  نيز  قباسلا  يسنرفلا  مجنلا  دجاوتو  رھسلا . رارضأ  نم  اھتيامحو  مھتحصب  مامتھالاو  دیجلا  بيردتلاب 
يف رئازجلا  ةیلصألا  هدالب  بختنمل  هتدناسم  نع  ماع 1998  ملاعلا  لطب  فشكو  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةعبارلا  ةخسنلل 

ممألا سأك  يف  يرئازجلا  بختنملل  ةلبقملا  ةكراشملا  « ناديز لاقو  ایقيرفأ ، بونجب  ماعلا  سفن  يف  اقحال  میقأ  يذلا  لايدنوملا 
ةيونعم احور  نیبعاللا  يطعیس  ام  وھو  لايدنوملا ، يف  ةكراشملا  لبق  رضخلل ، ًايوق  ًادادعإو  ًادیج  ًاناحتما  لكشتس  ةیقيرفإلا 

ةخسنلل ةیحاتتفالا  ةسلجلا  تراثأو  غلاب .» مامتھا  « ـ لايدنوملا ب يف  رئازجلا  تايرابم  عباتأسو  ةربخلا ، نم  ًادیصرو  ةیلاع 
ماقرألا كاذنآ ، مدقلا  ةركل  يویسآلا  داحتالا  سیئر  مامھ  نب  دمحم  يرطقلا  ضرعتسا  امدعب  لدجلا  نم  ةعبوز  رمتؤملل  ةسماخلا 

موسرو ةيوضعلا  نم  يدام  دئاع  يأ  ققحت  ةیتارامإلا ال  ةيدنألا  نأ  اتفال  ةركلا ، لبقتسمل  ةيراقلا  ةيؤرلاب  ةصاخلا  ةيویسآلا 
ةبسنب دمتعت  ةیتارامإلا  ةيدنألا  نكلو  ةلماكلا ، ريراقتلا  يدل  نأ  دقتعأ  ال   » مامھ نبا  لاقو  ينويزفلتلا . لقنلا  قوقحو  تانالعإلا 

، رفص تانالعإلا  موسرو  رفص ، ةيوضعلاو  يرودلا ، حابرأ  عيزوت  نم  يتأت  ىرخألا  لخدلا  رداصمو  ةیموكحلا ، تاناعإلا  ىلع   ٪54
، كاذنآ ةیتارامإلا  نیفرتحملا  يرود  ةطبار  سیئر  رياطلا  قراط  لاق د. ةسلجلا ، ةياھن  بقعو  رفص .» ينويزفلتلا  لقنلا  قوقحو 

ضعب مامھ  نب  ىطعأ  دقل  ينويزفلتلا ، ثبلا  قوقحو  ةياعرلا  دوقعب  قلعت  ام  يف  ًاصوصخ  ةقیقد  تسیل  ماقرألا  هذھ  »
ةیضايرلا يبظوبأ  يتانق  قيرط  نع  مھرد  نویلم  نم 130  رثكأ  ىلإ  لصت  ةيراجتلا  قوقحلا  تارامإلل  ةبسنلاب  نكل  تاءاصحإلا ،

«. مھرد نویلم  وھ 130  حیحصلا  مقرلا  نكلو  رفص ،)  ) مقرلا يویسآلا  ريرقتلا  يف  رشن  دقو  تالاصتا ،)  ) فالخب ةیضايرلا ، يبدو 
نع ماع 2006 ، رمتؤملل  ةسداسلا  ةخسنلا  يف  هتكراشم  لالخ  ينابسإلا  ديردم  بعال �  ودلانور  ونایتیسيرك  يلاغتربلا  فشكو 

هبھاوم زاربإل  ةصرفلا  بعالل  حیتي  ينابسالا  يرودلا   » لاقو يزیلجنإلا ، يرودلاب  ةنراقم  ينابسإلا  يرودلاب  بعلل  هلیضفت 
يضايرلا يبد  رمتؤم  حجن  دتيانوي .» رتسشنام  يدان  عم  بعللا  يل  قبس  ثیح  يزیلجنإلا  يرودلا  نم  لضفأ  لكشب  هتاراھمو 

مدقلا ةركل  ملاعلا  سأك  يھو : رمتؤملا ، تاسلج  ءانثأ  اھضرع  مت  ىربك  ةيورك  سوؤك  بلجب 3  ماع 2011 ، سداسلا  يلودلا 
سأكو ةنولشرب  يدان  اھزرحأ  يتلا  ابوروأ  لاطبأ  يرود  سأكو  ایقيرفأ 2010 ، بونج  يف  ينابسإلا  بختنملا  اھزرحأ  يتلا 

هذھ تلصو  ثیح  رمتؤملل ، ةیحاتتفالا  ةسلجلا  يف  سوؤكلا  ضرع  متو  يلاغتربلا . وتروب  يدان  اھب  جوت  يتلا  يبوروألا  يرودلا 
ضرعملا يف  صاخ  حانج  يف  اھضرع  مت  مث  سأك ، لكل  اھمیمصت  مت  ةصنم  ىلع  اھضرعل  رمتؤملا  حاتتفا  لبق  سوؤكلا 

ينیتالب لیشیم  يسنرفلا  نم  ىوتسملا  ةعیفر  ةكراشمب  ماع 2012  رمتؤملل  ةعباسلا  ةخسنلا  تزیمتو  رمتؤملل . بحاصملا 
www.alittihad.ae/print.php? 12/28/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  يبوروألا :: داحتالا  سیئر 

امب زییمت  نود  صرفلا  يواست  وھ  مدقلا  ةرك  يف  لدعلا  ساسأ  نأ  ىلع  دكأ  يذلا  مدقلا ، ةركل   id=120029&y=2013 3/3
ينیتالب بلاطو  اھیكلامل ، ةدودحملا  ریغ  ةیلاملا  دراوملا  ببسب  قرفلا  قوفت  عنمل  ةیضايرلا » ةیلاملا  حورلا   » موھفم حرطي 

اضيأو مدقلا ، ةرك  ىلإ  ةمظنملا » ةميرجلا   » ىمسم اھیلع  قلطأ  يدايأ  لوصو  ىلإ  اریشم  تايرابملا ، جئاتنب  بعالتلا  ةحفاكمب 
ىلإ ىقري  بعاللا  دقع  يف  صصح  كلمت  ةھج  وأ  صخش  نم  رثكأ  دوجو  نأب  اریشم  نیبعاللا  دوقعل  ةددعتملا  ةیكلملا  دقتنا 

وجیيد ينیتنجرالا  ةروطسألا  نیب  تعمج  ةسلج  ماع 2012  رمتؤملل  ةعباسلا  ةخسنلاب  تمیقأو  يرصعلا . دابعتسالا  ةبترم 
432/608



باجعإ ىقال  حيدمب  ةسلجلا  تقلطنا  دقو  وینيروم ، هيزوج  ریھشلا  يلاغتربلا  بردملاو  يبدب  ةضايرلل  يفرشلا  ریفسلا  انودارام 
ةرك هنإ  هعم  يتریسم  ةنراقم  نكمي  ال   » الئاق انودارام ، نع  وینيروم  ثدحت  امنیح  رمتؤملا  ةعاق  مھب  تألتما  نيذلا  نيرضاحلا 

اقباس يلاطيإلا  سوتنفوي  بعالو  مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  ينیتالب  لیشیم  يسنرفلا  انودارام ، حزام  هبناج  نم  مدقلا .»
ددع دصحل  ةصرفلا  انحنم  يف  بعللا  ينیتالب  لازتعا  مھاس  يلوبان  فوفص  يف  بعلأ  تنك  امنیح   » لاقو ةسلجلا ، رضح  يذلا 

« باقلألا نم 
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هتقيدص هتقفارو  يبدب ، ملاعلا  يف  ىنبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزب  ينابسألا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ماق 
ضايرلا يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد  ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ 
يذلا رمتؤملا  ماقي  ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  سمأ ، ، نماثلا يلودلا  ي 

يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي 
ةرملل رمتؤملا  يف  كراشيو  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ،

ليد وردناسيلا  يلاطيإلا  مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ، ىلوألا  هتكراشم  دعب  ودلانور  ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ،
ملاعلا 2006. سأك  لطب  ورييب 
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رادم 7 ىلع  ةصاخ  ةفصب  مدقلا  ةركو  ةماع  ةفصب  ةیتارامإلا  ةضايرلا  ىلع  ةریبك  ةمصب  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  عضو  - 
اضيأ لخديو  هتریسم ، يف  ةنماثلا  ةخسنلا  مویلا  قلطنتو  ماع 2006 ، هتقالطنا  ذنم  رمتؤملل  عبسلا  خسنلا  رمع  يھ  تاونس 

نم ةديدج  تایصوت  نماثلا  رمتؤملا  رظتنيو  ةیضاملا ، ةخسنلا  يف  ةیصوتلا 100  ىلإ  لصو  امدعب  تایصوتلا ، نم  ةديدج  ةيوئم 
نیبردمو ءاربخ  نم  اثدحتم  اھیف 239  كراشو  ةیضاير ، ةیضق  تشقان 160  ةقباسلا  تارمتؤملا  نأ  ةصاخ  نییملاعلا ، ءاربخلا 

ىلإ تجرخ  تایصوتلا  نم  مك  هسفن ، حرطي  يذلا  لاؤسلا  قيوستلاو . ةرادإلا  يف  ءاربخو  نییلاحو ، نیقباس  موجنو  نییملاع 
ةلقنلا ىوتسم  ىلع  اضيأو  مدقلا ، ةرك  تاكرش  وأ  ةيدنألا  ىوتسم  ىلع  ءاوس  ةلودلاب ، يضايرلا  عاطقلا  تمدخو  عقاولا  ضرأ 

يف ىلوألا  تایصوتلا  تناكو  فارتحالا ، ىلإ  ةياوھلا  نم  لوحتلا  عم  ةیضاملا  تاونسلا  يف  رمتؤملا  نمازت  نأ  ةصاخ  ةیفارتحالا ،
لماكتم يجیتارتسا  راطإ  عضو  اھزربأ  ناكو  فارتحالا ، قیبطت  لاجم  يف  تأرط  يتلا  تالكشملا  ةجلاعمل  لوألا  رمتؤملا 

مظنلا ثيدحتو  ةيدنألاو ، صاخلا  عاطقلا  نیب  ةینطولا  ةكارشلا  لیعفتو  فارتحالا ، ماظن  تابلطتم  لظ  يف  مدقلا  ةرك  ريوطتل 
، ةلبقملا ةلحرملا  هجاتحت  امل  تاعزانملا  ضفل  ةنجل  لیكشتو  فارتحالا ، ةیلمع  ىلع  نیمئاقلا  ةيامح  ىلع  لمعت  يتلا  حئاوللاو 

ةكراشم رفوي  امب  ةیلحملا ، تاقباسملا  جمارب  دادعإو  دارفألاو  تائیھلا  نیب  ةمئاقلا  تاعازنلا  نم  ریبك  ددعل  الح  رفوي  امبو 
لیكشتب ةيدنألا  ةلكیھ  ريوطتو  ةینطولا  تابختنملا  ىلع  كلذ  ساكعناو  يلودلاو ، يلحملا  نیيوتسملا  ىلع  نیفدھتسملل  ةجودزم 

معاربلل ينطولا  عورشملل  ماع  راطإ  عضوو  مدقلا ، ةرك  ريوطتب  ءاقترالاب  مھسي  يذلا  لكشلاب  ةصصختمو  ةفرتحم  تارادإ 
ءارجإو نیبوھوملا  عیجشتو  ىلوألا ، ةجردلا  ةيدنأ  ىلإ  نیئشانلاو  نیبعاللا  نم  ددع  ربكأ  خضي  امبو  مدقلا  ةرك  يف  نیئشانلاو 

ةینھملا ةفصلا  داجيإو  فارتحالا ، نم  ةبولطملا  قوسلا  تاجایتحاو  ةوجرملا  فادھألا  خیسرت  يف  مھاست  ةقبسم  ىودج  تاسارد 
حیتت دوقعب  اكریمأو  ابوروأ  يف  ىربكلا  ةيدنألا  عم  نواعتلاو  ةلودلا ، يف  ةمظنملا  لمعلا  نیناوق  لظ  يف  مدقلا  ةرك  بعالل 
نیبردملاو نیيرادإلا  ىلع  لماكلا  فارتحالا  ماظن  قیبطتو  ایقيوستو ، ايداصتقا  ةنكمم  ةدافتسا  ىصقأ  نیبناجلا  ةدافتسال  ةصرفلا 

يف ةديدج  تایصوت  عضیل  يناثلا  رمتؤملا  ءاج  ةديدج  تايدحت  يداصتقالا . يرامثتسالا  ركفلاب  مدقلا  ةرك  رامثتساو  نیبعاللاو ،
تاليدعتلا ءارجإو  صاخلا ، عاطقلاو  ةیندملاو  ةیموكحلاو  ةیلھألا  تاعاطقلا  نیب  ةقالعلا  معدل  ةمكحم  ةیلآ  عیجشت  اھتمدقم 

داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةیلآ :: عضوو  يضايرلا  عاطقلا  تادحو  يف  يضايرلا  يداصتقالا  لوحتلل  ةمزاللا  ةیعيرشتلا 
لمعلا تاسسؤم  لك  نیب  نواعتلاو  قیسنتلل   www.alittihad.ae/print.php?id=120030&y=2013 2/4 12/28/13

يف يفارتحالا  لمعلا  ةرادإل  ةغرفتم  فئاظو  داجيإو  ةيدنألا  يف  ةرادإلا  ةلكیھ  ةداعإو  ةلودلاو ، ةرامإلا  نیيوتسملا  ىلع  يضايرلا 
، فارتحالا رصع  تابلطتم  عم  قفتي  نیبعالل  بسانم  ينیمأت  ماظن  داجيإل  يعسلاو  نیبعاللا ، فارتحا  دوقع  ةغایص  عضوو  ةيدنألا 

زیمتلا قیبطت  يف  ءدبلاب  رمتؤملا  ىصوأ  امك  ةیمسرلا . تاھجلا  نم  اھدامتعاو  نیبعاللا  قيوستل  ةصصختملا  تالاكولا  عیجشتو 
تالاجم يف  ةءافكلا  عفرو  ملاعلا ، يف  ةمدقتملا  تاربخلا  نم  ةدافتسالاو  سایقلاو  بيردتلا  تایجولونكت  لیعفتو  يرادإلا 

عفرل ةیضايرلا  تاسسؤملا  ءادأل  ةلماشلا  ةدوجلا  ریياعم  عضوو  يموكحلا ، قافنإلا  ضفخ  ىلإ  يدؤي  امب  رامثتسالاو ، قيوستلا 
حئاوللاو نیناوقلا  ريوطت  اھنم  نیناوقلاو ، عيرشتلا  ىلع  هتایصوت  يف  ثلاثلا  رمتؤملا  زكرو  حئاوللا  ريوطت  اھل . ةیسفانتلا  تاردقلا 

ريوطت تاموقم  ددحي  حضاو  راطإ  عضوو  فارتحالا ، قیبطت  ءانثأ  تادجتسملا  نم  ديدعلا  ةجلاعمل  يضايرلا  عاطقلا  مكحت  ىلإ 
، بعالملا بغشو  تاطشنملا  راطخأ  نم  ةياقولاو  ةفيرشلا  ةسفانملا  ىلع  مئاقلا  فیظنلا  بعللا  أدبم  قیقحتو  فارتحالا ،

ًاقاثبنا ةیبملوالا ، ریغو  ةیبملوالا  ةيدرفلاو ، ةیعامجلا  تاضايرلاو  باعلألا  ةفاك  يف  يضايرلا  فارتحالل  يقالخأ  قاثیم  ةغایصو 
، معاربلاو نیئشانلا  ىدل  يفارتحالا  يعولا  ءانبب  ةلیفكلا  جماربلا  عضوو  ةیلودلا . دیلاقتلاو  فارعألاو  يبملوالا  قاثیملا  نم 

يتلا زیمتلاو  عادبإلا  ریياعم  قیقحت  ىلع  ةیضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألا  عیجشتو  فارتحالا ، ةموظنم  فارطأ  مھأ  دحأ  مھرابتعاب 
نیب ةوجفلا  دس  ىلع  لمعت  يتلا  ةیملعلا  ةیضايرلا  زكارملا  ءاشنإو  يضايرلا ، عادبإلا  ةزئاج  ىلع  ةسفانملا  ضوخ  ىلإ  مھلھؤت 

، يضايرلا ىوتسملاب  ةمقلا  ىلإ  ةدعاقلا  نم  أدبي  يضايرلا  فارتحالا  ماظن  ءانبو  ةیضايرلا ، ةكرحلا  ريوطتو  لومأملاو  عقاولا 
ةضايرلا عیجشتو  ريوطتو  رشنو  ةیملاع ، تافصاومو  ریياعم  تاذ  ةصصختم  تایميداكأ  ىلع  دنتست  ةجردتم  لحارمل  اقفو 

، عیمجلل ةضايرلا  ةسرامم  ىلع  ةرسألا  عجشت  يتلا  ةحوتفملا  ةیضايرلا  بعالملاو  تآشنملاو  ةیتحتلا  ةینبلا  ریفوتو  ةیعمتجملا 
ةموظنم نمض  يجیتارتسا  فدھك  ةأرملا  ةضاير  ريوطتو  رشنب  مامتھالاو  يضايرلا . فارتحالل  ةیساسألا  رداصملا  دحأ  اھرابتعاب 
يضايرلا قيوستلا  بیلاسأو  تایلآ  ريوطتو  ةیبملوالا ، ریغو  ةیبملوالا  ةیعامجلاو  ةيدرفلا  ةیضايرلا  باعلألا  فلتخم  يف  فارتحالا 

ليومت رداصم  مھأ  دحأ  هرابتعاب  تايرابملل ، ریھامجلا  روضحلا  رامثتساو  يفارتحالا ، يرامثتسالا  ركفلا  قیبطتو  انتيدنأب ،
عبارلا رمتؤملا  عضوو  بعال  ةفیظو  تايرابملا . روضح  وحن  ریھامجلا  ةیبذاج  نم  ديزت  يتلا  جماربلا  عضوو  يضايرلا  فارتحالا 

هبجومب نمض  يذلاو  ةنسل 2008 ، مقر 7  يداحتالا  نوناقلل  ةذفنملا  حئاوللا  دامتعا  ىلع  دیكأتلا  ىلع  تزكرت  ةديدج  تایصوت 
بابشلا ةياعرل  ةماعلا  ةئیھلا  مایق  ىلع  دیكأتلاو  ةیتارامإلا ، ةضايرلا  يف  ةصخصخلاو  فارتحالا  قیبطتل  يعيرشتلا  ءاطغلا 

، ةيداحتالا ةموكحلا  يف  يفیظولا  لكیھلا  ىلإ  بعال )  ) ةفیظو ىمسم  جاردإ  فدھب  ةلصلا  تاذ  تارازولا  عم  لصاوتلاب  ةضايرلاو 
، ةینسلا لحارملا  ةفاك  ىوتسم  ىلع  نیفرتحملا  نیبعاللا  روجأ  ماظن  ىلع  ةبترتملا  ةیلاملا  بناوجلل  ةددحملا  حئاوللا  رادصإو 
ةبسن ىلع  يدانلا  لوصح  نامضو  ةدحتملا . ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ةیضايرلا  تاعزانملا  ضفل  ةنجل  وأ  ةئیھ  سیسأت  ةیمھأو 

(، افیفلا  ) مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  نوناق  هیلع  صني  ام  قفو  بعالك  هتریسم  لاوط  بعاللا  لاقتنا  دوقع  عیمج  نم  % 5
بيردتلاو ةرادإلا  تاعاطق  يف  مھنم  ةدافتسالل  مھلیھأت  لالخ  نم  لازتعالا  دعب  ام  ةلحرم  يف  نیبعاللا  ةياعر  جمانرب  دادعإو 
ءالكو لمع  میظنتو  عاطقلا ، اذھ  نم  يلاملا  قفدتلا  ةدايزل  ططخ  عضوو  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  عاطق  لیعفتو  میكحتلاو ،

قیبطت ىلإ  سماخلا  رمتؤملا  تایصوت  تقرطت  ةيویسآلا  ةيؤرلا  قیبطت  ةنھملا . میظنتب  ةصاخلا  تاءارجإلا  تایلآ  ددحتو  نیبعاللا 
يعامتجالا عقاولا  عم  بسانتي  جذومن  داجيإ  ىلع  لمعلاو  ةلودلا ، يف  فارتحالا  ةموظنم  فارطأ  ةفاك  يف  ةيویسآلا  ةيؤرلا 

، نیفرتحملا يرود  ةطبارو  مدقلا  ةرك  داحتا  نیب  قیسنتلاو  نواعتلا  زيزعت  ىلع  لمعلاو  ةمكوحلا ،»  » أدبم قیبطت  دامتعاو 
جماربلا اھیف  احضوم  قیبطتلل ، ةلباق  ةیجیتارتسا  ةطخ  عضو  لالخ  نم  لماكتلا ، ةلحرم  ىلإ  لوصولل ، مدقلا  ةرك  تاكرشو 
يف لصفلاب  ىنعي  يلحملا  يضايرلا  میكحتلل  نایك  داجيإو  فارطألا ، ةفاك  قوقح  ظفحل  ةینوناقلا  ةغیصلاو  تاردابملاو 

طباوض قفو  فافشو ، حضاو  لمع  ماظن  عضوو  نیبعاللا ، ءالكو  ةفاكل  يلحم  نایك  لیكشتو  ةیلحملا . ةیضايرلا  تاعزانملا 
تاقفدتلا نامضل  مدقلا  ةرك  تاكرشل  ةیقيوستلاو  ةيرامثتسالا  ةیجیتارتسالا  عضو  ةرورضو  ةنھملا ، تایقالخأ  يعارت  ةینھم 

لالخ نم  مدقلا  ةرك  تاكرش  يف  لمعلا  تایلآ  ريوطتو  تاكرشلا ، هذھ  لمعل  يتاذلا  ءافتكالل  لوصولا  لجأ  نم  ةمعادلا  ةیلاملا 
داحتألا 12/28/13 ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةیجولونكتلاو ::. ةيرادإلا  تامولعملا  مظن  ریياعم  ىقرأ  دامتعا 

رمتؤملا تایصوت  تروحمتو  يریھامجلا  روضحلا  ةمزأ   www.alittihad.ae/print.php?id=120030&y=2013 3/4
يلاثملاو جضانلا  جذومنلا  ىلإ  اھلوصول  كلذو  ةیتحتلا ، اھانب  عيراشم  لامكتساو  مدقلا ، ةرك  تاكرش  عیجشت  لوح  سداسلا 

داجيإو نیئشانلا ، نيوكت  زكارمب  ءانتعالا  نم  ديزم  ىلع  ةرداق  حبصت  ىتح  انيرود  ةيدنأل  ةیلاملا  تاداريإلا  زيزعتو  فرتحملا ، يدانلل 
بناج ىلإ  ةیلام ، دراوم  ریفوت  مدع  يف  يبلسلا  هرودل  ارظن  بعالملا ، يف  يریھامجلا  روضحلا  فعض  ةلضعمل  ةلجاع  لولح 
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دیھمتلاو ةيدنألا ، يف  هرود  لیعفتل  هتاردق  ريوطتو  نطاوملا  بردملا  ىوتسم  عفرو  ةسفانملا ، لالخ  نیبعاللا  زیفحت  بایغ 
ةيدنألاو مدقلا  ةرك  تاكرش  ىلع  عباسلا  رمتؤملا  تایصوت  تدكأو  فرشلا  قاثیم  ةمجرت  لبقتسملا . يف  لعشملا  هلمحل 

ماعلل ءارزولا  سلجم  نم  ةدمتعملا  يتارامإلا  نطاوملا  تایكولسو  میق  ةقیثو  نم  ةدافتسالا  ةرورضب  ةینعملا  تاھجلاو  ةیضايرلا 
ىلع زیكرتلاو  ایلعلا ، لثملاو  ئدابملا  نمضتملاو  مدقلا  ةرك  ةيامح  ىلإ  فداھلا  میقلا  قاثیم  لیعفت  ىلع  لمعلاو  ، 2012

مدقلا ةرك  تاكرش  يف  يجذومنلا  كولسلا  ءانبل  ةیقیقحلا  ةباوبلا  اھرابتعا  ىلع  اھسرادم  فالتخا  ىلع  مدقلا  ةرك  تایميداكأ 
، مزتلملاو ةودقلا  بعاللا  رامثتساو  دوشنملا ، مازتلالا  ققحي  يذیفنت  عقاول  ةینعملا  تاھجلا  نع  رداصلا  فرشلا  قاثیم  ةمجرتو 

«، مدقلا ةرك  تاكرشو  ةیضايرلا  ةيدنألا  يف  اعویش  رثكألا  ةئطاخلا  تایكولسلاو  تاسرامملا  لوح «  ةینادیم  ةسارد  دادعإو 
مھحنم مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  نيزیمتملا  نیبعاللاب  ةصاخلا  ةیعامتجالا  رومألا  نع  نیلوؤسم  نییئاصخأ  دوجو  ةرورضو 

ةرورضو مدقلا ،) ةرك  میق   ) لوح ةصصختم  ةینطو  ةيوعوت  ةلمح  قالطإو  مدقلا ، ةرك  ةموظنم  يف  ةیلعافب  ةكراشملل  ةصرفلا 
ضراعتت دق  ةیكولس  رھاظم  ةيأل  ةعدارلاو  میقلل  ةززعملا  ماكحألاو  فارتحالا  ماظن  لوح  افیفلا  يف  اھب  لومعملا  حئاوللا  ينبت 

دمحأ لاق  داحتالا - )  ) يبد قیبطتلا  ىلع  رثؤت  ةیصخشلا  تاعانقلا  دیشروخ : ةیلودلا . نیناوقلاو  ماعلا  يضايرلا  قسنلا  عم 
تاسسؤملاو ةيدنألا  رصنلا «: يدان  ةیميداكأل  قباسلا  ريدملاو  يضايرلا  يبد  سلجمب  ريوطتلاو  فارتحالا  ةنجل  وضع  دیشروخ 

رم ىلع  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تایصوت  نم  نم 70 % براقي  ام  ذیفنت  يف  مھاس  ام  اعساو  ابواجتو  انواعت  تدبأ  ةیضايرلا 
كانھ الئاق «: فاضأو  عقاولا .»  ضرأ  ىلع  اھقیبطتو  اھليوحتل  ةمزاللا  بناوجلا  ذیفنتب  اھنم  ديدعلا  تماق  امك  ةیضاملا ، تاونسلا 
ةيدنألا يف  نیلماعلل  انایحأ  ةیصخشلا  تاعانقلا  اھتمدقم  يفو  ایلاح ، تایصوتلا  ةیقب  ذیفنت  مدع  ىلإ  تدأ  يتلا  لماوعلا  نم  ديدعلا 

ةعانقلا فلتخت  دق  نكل  وةیفارتحالا  تاسرامملاو  تاقیبطتلا  لضفأ  ىلإ  لوصولاب  حمطي  عیمجلا  عبطلاب  ةیضايرلا ، تاسسؤملاو 
تایصوتلا ضعب  انایحأ  ينمزلا ، لماعلا  ىرخألا  لماوعلا  زربأ  نم  عباتو «: رخآل .»  صخش  نم  تاوطخلا  هذھ  ذیفنت  يف  ةیصخشلا 

عمتجملا روطت  ةبكاومب  بلاطم  انایحأ  كنإ  اصوصخ  اھقیبطتل  دعب  بسانملا  تقولا  لصي  مل  ىرخأو  ةنیعم  ةینمز  ةرتفل  جاتحت 
امك فاضأو «  ةدحتملا ، ةیبرعلا  تارامإلا  ةلودو  يبدل  لصاوتلا  روطتلا  عم  اصوصخ  يدعاصت  طخ  يف  ریسي  رمأ  وھو  اھلبقتل ،

ةجاحب تایصوت  كانھ  الئاق «: دكأو  ةسوردم .»  ةینازیمل  جاتحت  يتلا  تایصوتلا  هذھ  قیبطتل  ارثؤم  ارود  يلاملا  لماعلا  بعلي 
: يانبلا نآلا .» دح  ىلإ  اھذیفنت  رخأت  ىلإ  يدؤي  ام  اذھو  اھقیبطت  لبق  عسوأ  لكشب  ةلصفم  ةطخو  ربكأ ، لكشب  ةقمعم  تاساردل 

:« مدقلا ةركل  رصنلا  ةكرش  ةرادإ  سلجم  وضع  يانبلا ، �دبع  لاق  داحتالا -)  ) يبد رصنلا  قوفت  ءارو  تایميداكألا  ماظن  قیبطت 
يضايرلا عاطقلا  اھدھشي  يتلا  روطتلا  ةكرح  ةلصاوم  يف  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  ايونس  ردصت  يتلا  تایصوتلا  مھست 
يضايرلا يبد  سلجم  عم  دوھجلا  دیحوت  ىلع  ةیضاملا  تاونسلا  لالخ  انصرح  دقو  فارتحالا ، تايدحت  ةھجاومل  همعدو  يلحملا 

ىلع حضاو  رثأ  تایصوتلا  هذھل  ناك  دقل  فاضأو «: تایصوتلا .» هذھ  نم  هذیفنت  نكمي  ام  قیبطتو  ةحضاو  ةطخ  نمض  لمعلل 
ةيدنألل يضايرلا  قوفتلا  لفح  يف  لوألا  زكرملا  مدقلا  ةرك  ةیميداكأ  تققح  دقف  رصنلل  ةبسنلابو  يمیظنتلاو ، يرادإلا  لمعلا 

دكؤن فاضأو «: يضايرلا .» يبد  سلجم  عم  قیسنتلاب  هدامتعا  مت  يذلا  تایميداكألا  ماظن  قیبطت  دعب  كلذو  ماعل 2013  ةضايرلا 
ةدئاف هیف  امب  ةیضايرلا ، تاسسؤملاو  ةيدنألا  فلتخم  عم  نواعتلاب  تایصوتلا  قیبطتل  دوھجلا  ةفاك  ریخست  ىلع  انصرح  اددجم 

براجتلا ىلع  ايونس  عالطالل  ةصرفلا  ايونس  مدقي  رمتؤملا  نأ  اصوصخ  ةیفارتحالا ، ةموظنملاب  ةقالعلا  تاذ  تاھجلا  عیمجل 
www.alittihad.ae/print.php? 12/28/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  اھنم ::.» ةدافتسالاو  ةحجانلا  ةیملاعلا 

( - داحتالا  ) يبد رمتؤملا  تایصوت  نم  انذفن ٪70  فيرشلا : ةینأتم  ةسارد  ىلإ  جاتحي  اھضعب  نأ  دكأ   id=120030&y=2013 4/4
، هئاشنإ ذنم  سلجملا  لمع  تايولوأ  دحأ  ناك  يبد  رمتؤم  نأ  يضايرلا  يبد  سلجم  ماع  نیمأ  فيرشلا  دعس  دمحأ  روتكدلا  دكأ 

ةمدخ يف  ةياھنلا  يف  تبص  يتلاو  ةریبكلا ، بساكملا  نم  ریثكلا  قیقحت  يف  انحجنو  رمتؤملل ، خسن  انمظن 7  تاونس  لالخو 7 
:» الئاق فاضأو  ةیصوت . ىلإ 100  تارمتؤملا  لالخ  انلصو  امدعب  ماع ، لكشب  ةقطنملا  اھنم  تدافتسا  لب  ةیتارامإلا  ةضايرلا 

ذیفنتل ىعسنو  اھنم  ىلإ 70 % عقاولا  ضرا  ىلع  اھذیفنت  مت  يتلا  تایصوتلا  ددع  غلب  ثیح  ادج ، ةدیج  تایصوتلل  ذیفنتلا  ةبسن 
دق تایصوتلا  هذھ  لثم  ذیفنت  نإ  ثیح  لمعلا ، لحارم  تابلطتمو  بسانتي  امبو  نماثلا ، رمتؤملا  هجرخیس  ام  عم  تایصوتلا  ةیقب 

ةزیمتم ةلصحمب  جورخلل  طیطختلاو  دادعإلا  نم  ةليوط  تارتفل  جاتحي  دق  ذیفنتلل  جمارب  عضوو  نيرخآ ، ءاكرشب  انایحأ  طبتري 
ةئیبلا عم  بسانتت  ةینأتم  ةسارد  قفو  متي  تایصوتلا  عضو  نأ  ىلإ  راشأو  يضايرلا .» لمعلا  ةموظنم  هیلإ  تلصو  ام  سكعت 

ةیملع سسأ  ىلع  ةینبم  ةیلمع  تایصوت  عضو  انفدھف  قرو ، ىلع  اربح  نوكت  ىتحو ال  اھذیفنت ، نامض  فدھب  ةیلحملا ، ةیضايرلا 
اقفو ةنورملاب  فصتت  تایصوتلا  هذھ  ذیفنت  تایلآ  نأل  يفرحلا  ىنعملاب  تاقوعم  دجوت  الو  نیح  دعب  ىتح  ولو  رونلا  ىرتل 
مسوملا لالخ  ةنيابتم  تارتف  ىلع  اھذیفنت  متي  تاردابمو  جماربب  طبتري  اھضعبو  تايولوأ ، كانھف  لمعلا  ةلحرم  تابلطتمل 

ةنجللا نأ  حضوأو  ةصاخلاو . ةیموكحلا  تاھجلا  وأ  ةيدنألا  يف  ةصتخملا  تاھجلا  عم  نواعتلاب  سلجملا  تارادإ  لبق  نم  يضايرلا 
نوكي نأ  بجي  تایلاعفلا  هذھ  لثمل  روضحلا  نأ  دقتعاو  يضايرلا  عاطقلا  يف  نیلماعلل  تاوعدلا  هجوت  نأ  تداتعا  ةمظنملا 

يف ببسلا  نوكي  نأ  نكميو  روضحلل ، يصخش  دھجب  ىعسي  نأ  بجي  براجتلا  هذھ  لثم  نم  ةدافتسالا  دري  نمف  ةیتاذ ، ةبغرب 
الو قرفلا ، يبعالل  ىرخأ  تامازتلاو  ةفلتخملا  تاقاقحتسالل  دادعتسالاو  ریضحتلاب  قرفلا  ضعب  تاطابترال  اقباس  روضحلا  مدع 

سلجملا رود  : » فاضأو ةھكن . رمتؤملا  ىلع  فاضأ  مھدجاوت  نإ  ثیح ، ةقباسلا  تارمتؤملل  نیبعاللا  ضعب  روضح  لافغإ  اننكمي 
رابجإ نود  ةماھلا  تایلاعفلا  هذھ  لثم  ةماقإ  ةيرارمتسا  ةیمھأب  هنم  اناميإ  يضايرلا ، طسولل  براجتلا  لضفأ  ميدقت  يف  لثمتي 

انھ نمو  ةیضايرلا ، تاسسؤملا  رود  زيزعتو  يسسؤملا  لمعلا  ريوطتل  ةیعاسلا  هتيؤر  قیقحت  يف  مھسي  امب  روضحلا ، ىلع  دحأ 
هلمحي امل  لیجستلل  ةیمسرلا  تاونقلا  لالخ  نم  نماثلا  رمتؤملا  يف  ةكراشملاب  يضايرلا  عاطقلاب  نیلماعلا  عیمجل  ةوعدلا  رركن 

نیبردمك مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةذف  تاماق  ةكراشم  ىلإ  ةفاضإلاب  يضايرلا ، عاطقلا  يف  نیلماعلا  مھت  ةعونتم  عیضاوم  نم 
نمض جردني  رمتؤملا  نأ  دكأو  ملاعلا .» يف  ىلوألا  ةیبعشلا  ةبعللا  يعباتم  عیمج  مھزیمتو  مھتءافكب  دھش  نیيرادإو  نیبعالو 

ندملا ةزئاج  صخألابو  يملاعلا ، دیعصلا  ىلع  يبد  ةرامإل  ةیضايرلا  ةناكملا  زيزعت  يف  مھست  يتلا  ةمھملا  تایلاعفلا  ةمئاق 
يف ةنيدملا  ةقارعو  ةیضايرلا ، تایلاعفلا  ةفاضتسا  ةمادتساب  ةسمخلا  اھریياعم  طبترت  يتلا  ةیضايرلا  ثادحألل  ةفیضتسملا 

ةداشإ بناجبو  ةنيدملل ، ةیعامتجالا  ةایحلا  ىلع  ةضايرلا  ریثأتو  لاع ، ىدص  تاذ  ةیضاير  ثادحأ  میظنتو  يضايرلا ، بناجلا 
دھشي يذلاو  زیمتملا ، جھنلا  سفنب  رمتؤملا  رارمتسا  نأ  فاضأو  ةفیضتسملا . ةنيدملاب  ةیلودلا  تامظنملاو  ةیضايرلا  تاداحتالا 
ةنيدمل تافاضإلا  نم  دعي  نانبلاب ، هیلإ  راشي  يملاع  رمتؤمك  هب  ةداشإلاو  ريدقتلا  ةدايز  يف  مھست  ةیعون  تافاضإ  ماع  دعب  ًاماع 

ثادحألل ةفیضتسم  ملاعلا  يف  ةیضاير  ةنيدم  لضفأك  يناثلا  زكرملا  ةزئاجب  تزاف  يتلا  يبد 
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ذنم سلجملا  لمع  تايولوأ  دحأ  ناك  يبد  رمتؤم  نأ  يضايرلا  يبد  سلجم  ماع  نيمأ  فيرشلا  دعس  دمحأ  روتكدلا  دكأ 
يف ةياهنلا  يف  تبص  يتلاو  ةريبكلا ، بساكملا  نم  ريثكلا  قيقحت  يف  انحجنو  رمتؤملل ، خسن  انمظن 7  تاونس  لالخو 7  هئاشنإ ،

فاضأو ةيصوت . ىلإ 100  تارمتؤملا  لالخ  انلصو  امدعب  ماع ، لكشب  ةقطنملا  اهنم  تدافتسا  لب  ةيتارامإلا  ةضايرلا  ةمدخ 
ىعسنو اهنم  ىلإ 70 % عقاولا  ضرا  ىلع  اهذيفنت  مت  يتلا  تايصوتلا  ددع  غلب  ثيح  ادج ، ةديج  تايصوتلل  ذيفنتلا  ةبسن  الئاق «:

هذه لثم  ذيفنت  نإ  ثيح  لمعلا ، لحارم  تابلطتمو  بسانتي  امبو  نماثلا ، رمتؤملا  هجرخيس  ام  عم  تايصوتلا  ةيقب  ذيفنتل 
جورخلل طيطختلاو  دادعإلا  نم  ةليوط  تارتفل  جاتحي  دق  ذيفنتلل  جمارب  عضوو  نيرخآ ، ءاكرشب  انايحأ  طبتري  دق  تايصوتلا 

ةينأتم ةسارد  قفو  متي  تايصوتلا  عضو  نأ  ىلإ  راشأو  يضايرلا .» لمعلا  ةموظنم  هيلإ  تلصو  ام  سكعت  ةزيمتم  ةلصحمب 
ةينبم ةيلمع  تايصوت  عضو  انفدهف  قرو ، ىلع  اربح  نوكت  ىتحو ال  اهذيفنت ، نامض  فدهب  ةيلحملا ، ةيضايرلا  ةئيبلا  عم  بسانتت 

فصتت تايصوتلا  هذه  ذيفنت  تايلآ  نأل  يفرحلا  ىنعملاب  تاقوعم  دجوت  الو  نيح  دعب  ىتح  ولو  رونلا  ىرتل  ةيملع  سسأ  ىلع 
لالخ ةنيابتم  تارتف  ىلع  اهذيفنت  متي  تاردابمو  جماربب  طبتري  اهضعبو  تايولوأ ، كانهف  لمعلا  ةلحرم  تابلطتمل  اقفو  ةنورملاب 

نأ حضوأو  ةصاخلاو . ةيموكحلا  تاهجلا  وأ  ةيدنألا  يف  ةصتخملا  تاهجلا  عم  نواعتلاب  سلجملا  تارادإ  لبق  نم  يضايرلا  مسوملا 
نأ بجي  تايلاعفلا  هذه  لثمل  روضحلا  نأ  دقتعاو  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلل  تاوعدلا  هجوت  نأ  تداتعا  ةمظنملا  ةنجللا 

ببسلا نوكي  نأ  نكميو  روضحلل ، يصخش  دهجب  ىعسي  نأ  بجي  براجتلا  هذه  لثم  نم  ةدافتسالا  دري  نمف  ةيتاذ ، ةبغرب  نوكي 
، قرفلا يبعالل  ىرخأ  تامازتلاو  ةفلتخملا  تاقاقحتسالل  دادعتسالاو  ريضحتلاب  قرفلا  ضعب  تاطابترال  اقباس  روضحلا  مدع  يف 

رود : » فاضأو ةهكن . رمتؤملا  ىلع  فاضأ  مهدجاوت  نإ  ثيح ، ةقباسلا  تارمتؤملل  نيبعاللا  ضعب  روضح  لافغإ  اننكمي  الو 
نود ةماهلا  تايلاعفلا  هذه  لثم  ةماقإ  ةيرارمتسا  ةيمهأب  هنم  اناميإ  يضايرلا ، طسولل  براجتلا  لضفأ  ميدقت  يف  لثمتي  سلجملا 
نمو ةيضايرلا ، تاسسؤملا  رود  زيزعتو  يسسؤملا  لمعلا  ريوطتل  ةيعاسلا  هتيؤر  قيقحت  يف  مهسي  امب  روضحلا ، ىلع  دحأ  رابجإ 

امل ليجستلل  ةيمسرلا  تاونقلا  لالخ  نم  نماثلا  رمتؤملا  يف  ةكراشملاب  يضايرلا  عاطقلاب  نيلماعلا  عيمجل  ةوعدلا  رركن  انه 
مدقلا ةرك  ملاع  يف  ةذف  تاماق  ةكراشم  ىلإ  ةفاضإلاب  يضايرلا ، عاطقلا  يف  نيلماعلا  مهت  ةعونتم  عيضاوم  نم  هلمحي 

جردني رمتؤملا  نأ  دكأو  ملاعلا .» يف  ىلوألا  ةيبعشلا  ةبعللا  يعباتم  عيمج  مهزيمتو  مهتءافكب  دهش  نييرادإو  نيبعالو  نيبردمك 
ندملا ةزئاج  صخألابو  يملاعلا ، ديعصلا  ىلع  يبد  ةرامإل  ةيضايرلا  ةناكملا  زيزعت  يف  مهست  يتلا  ةمهملا  تايلاعفلا  ةمئاق  نمض 

يف ةنيدملا  ةقارعو  ةيضايرلا ، تايلاعفلا  ةفاضتسا  ةمادتساب  ةسمخلا  اهريياعم  طبترت  يتلا  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا 
ةداشإ بناجبو  ةنيدملل ، ةيعامتجالا  ةايحلا  ىلع  ةضايرلا  ريثأتو  لاع ، ىدص  تاذ  ةيضاير  ثادحأ  ميظنتو  يضايرلا ، بناجلا 

دهشي يذلاو  زيمتملا ، جهنلا  سفنب  رمتؤملا  رارمتسا  نأ  فاضأو  ةفيضتسملا . ةنيدملاب  ةيلودلا  تامظنملاو  ةيضايرلا  تاداحتالا 
ةنيدمل تافاضإلا  نم  دعي  نانبلاب ، هيلإ  راشي  يملاع  رمتؤمك  هب  ةداشإلاو  ريدقتلا  ةدايز  يف  مهست  ةيعون  تافاضإ  ماع  دعب  ًاماع 

. ثادحألل ةفيضتسم  ملاعلا  يف  ةيضاير  ةنيدم  لضفأك  يناثلا  زكرملا  ةزئاجب  تزاف  يتلا  يبد 
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The UAE's status as a pre-eminent global sports hub will be emphatically reconfirmed today when
football luminaries such as Cristiano Ronaldo and Pep Guardiola descend on Dubai for the 8th Dubai
International Sports Conference. Real Madrid and Portugal superstar Ronaldo and Bayern Munich
boss Guardiola are among a stellar line-up of speakers at the two-day conference, which takes place
today and tomorrow at Mina AlSalam Hotel in Jumeirah. The conference has been organised under the
patronage of Shaikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and
Chairman of Dubai Sports Council, and is being held under the title "Empowering the Future of
Football". Ronaldo will take part in the opening session of the event between 10am and llam alongside
the former Italian referee Pierluigi Collina, famous for his bald head and wide-eyed stare and now a
member of Uefa's Referees Development Committee. The favourite for next month's Ballon d'Or
trophy awarded to Fifa's best player of the year will be discussing with Collina the topic of "developing
player's career towards the top". Ronaldo will be joined by three children from the Rashid Paediatric
Centre in Dubai, who will each choose a question to ask the 28-year-old. It is the second time Ronaldo
has attended the event after he spoke at the sixth edition in 2011. World stars arrive Mohammad Al
Karnali, member of the Executive Office of Dubai Sports Council and Head of the Conference's
Organising Committee, said "We are pleased to announce the participation of the Portuguese and Real
Madrid star Cristiano Ronaldo. It is the second time Ronaldo joins the Dubai International Sports
Conference." Ronaldo first participated in the event in 2011 along with the Italian star, Alessandro Del
Piero. Today's second session, to be held between 11.15am and 12.30pm, will feature football officials
and administrators such as former Scotland international and current director of Al Ahli in the UAE,
Roy Aitken, and ex-commercial chief of Manchester United, Mike Farnan. They will be debating the
development of football facilities and outlining local models in this regard. The final session of the day,
between noon and 1.45pm, will involve Guardiola, Juventus coach Antonio Conte and former England
manager and current head coach of Russia Fabio Capello speaking on the topic of "Another way to
win". Tomorrow's sessions kick off between 10am and 11.15am with officials such as Senes Erzik,
Vice-President of Uefa, talking about how Uefa and the Asian Football Confederation (AFC) enjoy a
fruitful partnership. Then, between 11.15am and 12.30pm, former Liverpool striker Ian Rush, now
working as an ambassador for the Reds, will be among those speaking about global investment in
football and youth development. The final session of the day, between 1pm and 2.15pm, will involve
Ballon d'Or contender Franck Ribery, the Bayern Munich and France winger, and Barcelona's midfield
maestro Xavi Hernandez speaking about leadership skills in winning championships. The conference
will then end with recommendations offered between 2.15pm and 2.30pm, followed by the Globe
Soccer Awards tomorrow night at Madinat Jumeriah. Pep talks: Pep Guardiola, head coach of
Germany's Bayern Munich, is among the stellar line-up at this year's Dubai International Sports
Conference, which begins today.
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نيكراشملاب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر 
راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  دحألا  دغ  ىتح  مويلا  قلطني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

ةيلودلا ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
يضايرلا يبد  سلجم  سيسأت  ذنم  : " يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  ومس  لاقو  نيبردمو .  نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو 

لمعلا يف  فارتحالا  جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا ، عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك 
سلجملا ةيجيتارتسا  يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل 

ملاع يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متت  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت 
مهعم ثحابتلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك 
جذومن نيوكتو  ةيرادإلا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو 

لآ دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  فاضأو  انلامآو . " انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا 
يف موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  يف  : " موتكم
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم 

لك يفو  ًايعمتجمو ، ًايضايرو  ًايسايسو  ًايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا 
نطولا ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ، نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  ًاموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم 

وحن ىلع  مدقلا  ةركو  ًامومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف 
يف دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ  نم  ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنإ  انترك  تققح  ثيح  صاخ ،
رطم مدقت  رمتؤملا . " اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالاو  طيختلا 

نادمح خيشلا  ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا 
ةبقاثلا هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب 

هومس تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  تاردابم  عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا  عاطقلا  لبقتسمل 
لثمت : " لاقو هروطت .  قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم  ةسارد  دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  قفو  اهذيفنت  متيو 

عضو مت  امك  سلجملا ، سيسأت  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  تاهيجوت 
سلجملل ىلوألا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  تاردابم  زربأ  نم  ناكو  هومسل ، ةديدسلا  تاهيجوتلا  ساسأ  ىلع  سلجملا  ةيجيتارتسا 

رايتخا يف  حاجنلا  لالخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجيإ  ريثأت  هل  ناك  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قالطا 
اذه لك  نكي  ملو  ةحجانلا ، براجتلا  باحصأ  نم  نيثدحتملا  زربأ  باطقتساو  يضايرلا  انعقاو  بسانت  يتلا  رواحملا  لضفأ 

انل ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نم  يونعملاو  يداملا  معدلا  الول  ققحتيل 
رايتخا ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا ، رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل  هتداعس  نع  سلجملا  سيئر  بئان  ّربعو  لمعلا . " يف 

تاسلجلا هذه  جارخإل  تاسلجلا  يريدمو  نيثدحتملا  رايتخا  وأ  انيدل  مدقلا  ةرك  عاطق  ةجاح  عم  بسانتي  امب  تاسلجلا  رواحم 
ثح امك  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  ًامومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا  عيمجل  اهنم  ةدئاف  ربكأ  قيقحتو  ةنكمم  ةروص  لضفأب 

ءاضعأو سيئر  دوهجب  داشأو  هيف .  لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  ىلع  يضايرلا  انعاطق  يف  نيلماعلا 
ةطيسبلا تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ًادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب  داشأ  امك  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا 

مجن نمحرلا  دبع  رمع  ةكراشمب  داشأ  امك  ةايحلا ، بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو  ةيلودلا ، تازاجنإلا  ىلإ  ًالوصو 
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نأ  دكؤي  يذلا  رمألا  مليفلا ، ريوصت  يف  نيعلا  يدانو  مدقلا  ةركل  ينطولا  تارامإلا  بختنم 

نم ةبخن  ةكراشمب  نيموي  ىلع  دقعت  تاسلج  رمتؤملا 6  جمانرب  نمضتيو  هنم .  ًاءزج  اونوكي  نأ  ىلع  عيمجلا  صرحو  ةدحتملا 
مجن مهزربأو  ملاعلا ، لودو  تارامإلا  نم  لاجملا  يف  ةيدايق  تايصخش  ىلإ  ةفاضإ  ماكحلاو ، نييرادإلاو  نيبردملاو  نيبعاللا 

لوصولا  " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  يف  ثدحتيس  يذلا  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ينابسإلا  ديردم  لاير  يكلملا  يدانلا 
ضرعم حاتتفاب  ًاحابص  ةعساتلا  يف  تايلاعفلا  جمانرب  لهتسيسو  ةمقلا .  غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت  ةيفيك  نع  ةمقلا " ىلإ 
ىلوألا ةسلجلا  مث  حاتتفالا ، لفح  هيلي  ةيملاعلا ، ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا 

انيلوك قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  اهريديو  ودلانور  ةكراشمب  ىلوألا  ةسلجلا  دقعت  كلذ  بقع  ةمقلا ،" ىلإ  لوصولا   " ناونعب
لافطأ نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا 

مويلا رمتؤملا  جمانرب  نمضتيو  رمتؤملل .  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم 
ويكيفات ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،" ةرك  يف  رامثتسالا   " ناونعب احابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  يف  دقعت  ةيناث  ةسلج 

نب دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان 
نيكتأ يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن 

ريدملا مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم .  مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا 
مدقم يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا 

قيرفلا ةعانص   " ناونعب ةثلاثلا  ةسلجلا  ًارهظ  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  دقعتو  ةيضايرلا .  يبد  ةانق  يف  جماربلا 
، يتنوك وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيزوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،"

يتلا قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو 
ةرك ةيلاطيإلا .  لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي 

يضايرلا ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق  يف  ةلماعلا  تاسسؤملاو  تاكرشلا  نم  ددع  كراشت  ضرعملا  نيزت  ةقالمع  اكوزارب 
ايجولونكت تاركتبم  ثدحأ  ضرع  متيس  يتلا  ةزيمملا  ةحنجألا  نم  ًاددع  مضيو  رمتؤملا ، تايلاعف  نمض  هميظنت  متي  يذلا  ريبكلا 
سأكل ةيمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن  نمضتي  يذلا  رمتؤملا  ةاعر  دحأ  ساديدأ "  " ةكرشل حانج  اهطسوتيو  مدقلا  ةرك  ةضاير 

" ةيمسرلا ملاعلا  سأك  ةركل   " ةكرشلا ضرعم  نمض  اكوزارب "  " ةرك نم  ةمخض  ةخسن  ضرعب  ساديدأ  موقتو  ملاعلا 2014 . 
سيئر يلامكلا ، دمحم  لاقو  نآلا .  ىتحو  ذنم 1970  ملاعلا  سأك  تايئاهنل  ًاصيصخ  تجتنأو  تممص  يتلا  تاركلا  مضي  يذلاو 
كلانه نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةاعرو  ءاكرشل  ساديدأ  مامضناب  نوروخف  نحن  : " رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا 

ةضايرلا هذه  ريوطت  لجأ  نم  تلمع  يتلاو  مدقلا  ةرك  يف  ًاقيرع  ًاثرإ  كلمت  ساديدأ ، لثم  ةيراجتلا  تامالعلا  نم  ليلق  ددع 
قرشلا ساديدأ "  " ةيراجتلا ةمالعلا  ريدم  ناموش ، داج  لاقو  ةيضاملا . " ةسمخلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  اهومن  يف  ةدعاسملاو 

يف ةرضاح  نوكت  نأب  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأكل  يمسرلا  كيرشلا  اهتفصب  ساديدأ  رخفت  : " ايقيرفإ لامشو  طسوألا 
تدكأ ةيلبقتسم  ةرظنب  مدقلا  ةرك  نيكمت  مدخت  ةلفاح  ةدنجأ  طيمسوبلا : ةشئاع  نماثلا . " يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 
عيمج لامتكا  اريمجلاب  رصقلا  قدنف  يف  نييمالعإلا  عم  هتدقع  يذلا  ءاقللا  لالخ  رمتؤملا ، ةريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا 
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ريوطتو فارتحالا  لاجم  يف  ديدج  لك  يطغت  يتلا  هرواحم  لالخ  نم  ةحجانلا  براجتلا  ضرعي  يذلا  رمتؤملل  ةيميظنتلا  تابيترتلا 
ةقباسلا عبسلا  هتارود  لالخ  نمو  ققح  رمتؤملا  نأ  ىلإ  تراشأو  قيوستلاو .  رامثتسالا  يلاجم  يف  ةصاخ  مدقلا ، تاكرش 

نم ديدعلا  عضو  لالخ  نم  صوصخلا  هجو  ىلع  يبد  ةيدنأ  يفو  لكك ، ةيتارامإلا  فارتحالا  ةموظنم  اهب  ىرثأ  ةديدع  تابستكم 
رمتؤملا عير  نم  ًاءزج  نأ  نع  رمتؤملا  ةريدم  تفشكو  مدقلا .  ةرك  تاكرش  يف  لمعلا  ميظنتل  تدأ  يتلا  نيناوقلاو  حئاوللا 

ةضايرلل ةيماسلاو  ةليبنلا  فادهألا  نم  ًاقالطنا  يناسنإلا  لمعلا  معدب  مازتلالل  ًاديكأت  نيقاعملل  دشار  زكرم  ةحلصمل  صصخيس 
امم مدقلا  ةرك  يف  نيكمتلا  ىلع  زكرت  ماعلا  اذه  ةخسن  يف  ةلفاحلا  رمتؤملا  ةدنجأ  نأ  ىلإ  ةريشم  تاعمتجملا ، ةمدخ  يف 

لمحت ةحجان  ةيملاع  ىؤرب  تاربخلا  باحصأ  نوكراشملا  هحرطيس  ام  لالخ  نم  فارتحالا  ةريسم  يف  ةيباجيإلا  هراثآ  هل  نوكتس 
دحألا دغ  حابص  نم  ةعساتلا  يف  قلطنيس  يذلا  يناثلا  مويلا  جمانرب  نمضتي  يناثلا  مويلا  يف  تاسلج   3 روطتلل .  ةيلبقتسم  ةرظن 

ةركل يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك  نيكمت   " ناونعب ىلوألا  تاسلج ،  3
، يلودلا داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،"  " يلودلا داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا ،

عم ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح   . ثدحتي د اميف 
شار نايإ  اهيف : ثدحتيو  مدقلا ،" ةرك  لبقتسم   " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقتو  يبوروألا .  داحتالا 

دقعتو ةيضايرلا .  يبظوبأ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمألا  ةماسأ  ةسلجلا  سأرتيو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا 
، خنويم نرياب  قيرف  بعال  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كراشيو  نتباكلا ،"  " ناونعب ةثلاثلا  ةسلجلا  ًارهظ  ةدحاولا  يف 

 . اغآلا ىفطصم  ةسلجلا  سأرتيو  زيدنانريه ، يفاشت  ةنولشرب  بعالو 
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نم ةبخن  ةكراشمب  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ملاعلا  يف  ةركلا  موجن  ةبخن  مويلا ، يبد ، نضتحت 
يف نوكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا 

نرياب مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا ، ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا 
زوفلا ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ماع 2013 ، ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم 
ةمئاق مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  خيرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب 
ةثالث كراشيو  قباسلا . يزيلكنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايأ  يزليولاو  ةنولشرب ، دئاق  زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا 

يلاطيإلاو ملاعلاو ، ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسإلا  مهو  ملاعلا ، يف  نيبردملا  ةبخن  نم 
، رمتؤملا ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ  هنطاومو  ايسور ، بختنم  بردم  وليباك  ويباف 

يجيولرايب قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   » نع ثدحتيو  مويلا ،
يف ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .»  » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك 

وردناسيلا يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ ــ  هتعمج ــ  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل ، ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم 
لوألا مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد 

قيقحتل قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض  نوربتعي  نيذلا  يتنوكو  وليباكو ، الويدراوغ ، ةثالثلا : نوبردملا 
رامثتسالا تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  اهيف  ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .»
زوفلل ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو  يريبير  امأ  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو 

ةدع نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .»
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان 
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يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  مويلا  حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا 

ماع ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ، 2013
يفاشت نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 

مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلكنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا 

ةريسم ريوطت   " نع ثدحتيو  تبسلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو 
ريوطت ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،" غولبل  بعاللا 
ماع ىلوالا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو ."  " مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا 

لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيالا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع   2011
، يتنوكو وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا  مويلا  لوحت  بوهوم 

ةلفاح يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا ." قيقحتل  قيرطلا   " ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفالا  نمض  نوربتعي  نيذلا 
يريبير اما  ةيملاعلا ،" مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسسالا  تالاجم   " نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايا  اهيف  ثدحتي 

يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب ." زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   " ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ،
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يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  مويلا  حتتفي 
يلاغتربلا نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ملاعلا 

ماع ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
همظني يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ، 2013
يفاشت نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  يف 13  خيرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا 

مهو ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلكنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره 
، ايسور بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملا  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا 

ةريسم ريوطت   » نع ثدحتيو  تبسلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو 
ةيلوؤسم ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،» غولبل  بعاللا 

ىلوالا دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .»  » مدقلا ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
لفطك هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيالا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011 

، يتنوكو وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا  مويلا  لوحت  بوهوم 
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رمتؤم يف  نيكراشملا  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلاومس  بحر 
ةرك راعش  تحت  يراجلا  ربمسيد  يموي 28 و 29  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد 

ةيلودلا ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنالا  تاداحتالا و  يف  رارقلا  عانص  تادايق و  نم  ةبخن  ةكرامت  ! مب لبقتسملل  نيكمتلاو  مدقلا 
علطتنو مي ا  يبد  سلجم  سيسات  ذنم  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  ومس  لاقو  نيبردمو  نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو 

بعللاو بيردتلاو  دادعتسالا  انيدل و  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  طيختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لدلخ  نم  ربكا  تازاجنال 
ةئيهتو نيبردملاو  نيبعدلل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن  رايتخا  لدلخ  نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دومت  ! نملا روطتلا  قيقحت  لجا  نم 
يلود يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيت  ارتسا  يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب  فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادالا  انرداوك 

ةصدلخ ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصاو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي 
يتلا جماربلاو  راكفالا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  ماما  مهبراجت 

انعمتجمو انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادالا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت 
ةبخن لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  يف  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيمت  ! لا ومس  فاضاو  . انلاماو انتاحومط  عم  مجسنيو 

ةينطولا تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادا  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا 
ةمساح ةجيتنب  وبسكا 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  سيساتل  نيعبرالاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا 

لضفب موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا  تالاجم  لك  يفو  ايعمتجمو  ايضايرو  ايسايسو  ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو 
نم ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  انبا ء  ين  افت  كل  ذكو  اهطيطخت  نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح 

لدلخ ةزيمم  تازاجنا  انترك  تققح  ثيح  صاخ  وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا 
سيئر بئان  رياطلا  رطم  ةداعس  مدقتو  رمتؤملا  اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  ةيضاملا  ةرتفلا 
دشار نب  دمحم  نب  نادمح  خيمت  ! لا ومسل  نافرعلاو  ركمت  ! لا تايا  ىمساب  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم 

يضايرلا عاطقلا  لبقتسمل  ةبقاثلا  هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لا 
ةطخلا قفو  اهذيفنت  متي  هومس و  تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  تاردابم  عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو 

خيمت ! لا ومس  تاهيجوت  لثمت  لاقو  هروطت  قاف  او  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم  ةسارد  دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا 
ساسا ىلع  سلجملا  ةيجيتارتسا  عضو  مت  امك  سلجملا  سيسات  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 

يضايرلا يبد  رمتؤم  قالطا  سلجملل  ىلوالا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  تاردابم  زربا  نم  ناكو  هومسل  ةديدسلا  تاهيجوتلا 
انعقاو بسانت  يتلا  رواحملا  لضفا  رايتخا  يف  حاجنلا  لدلخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجياريثات  هل  ناك  يذلا  يلودلا 

نم يونعملاو  يداملا  معدلا  الول  ققحتيل  اذه  لك  نكي  ملو  ةحجانلا  براجتلا  باحصا  نم  نيثدحتملا  زربا  باطقتساو  يضايرلا 
نع سلجملا  سيئر  بئان  ةداعس  ربعو  لمعلا  يف  انل  ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيمت  ! لا ومس 
ةرك عاطق  ةجاح  عم  بسانتي  امب  تاسلجلا  رواحم  رايتخا  ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا  رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل  هتداعس 

عيمجل اهنم  ةدئاف  ربكا  قيقحتو  ةنكمم  ةروص  لضفاب  تاسلجلا  هذه  جارخال  تاسلجلا  ءاردمو  نيثدحتملا  رايتخا  وا  انيدل  مدقلا 
ةدافتسالا ىلع  يضايرلا  انعاطق  يف  نيلماعلا  ثح  امك  صاخ  وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا 

لفح مليفب  داشا  امك  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  ءاضعاو  سيئر  دوهجب  داشاو  هيف  لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا 
يب طبرلا  كلذكو  ةيلودلا  تازاجتالا  ىلا  الوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا 

يدانو مدقلا  ةركل  ينطولا  تارامالا  بختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  ةكرامت  ! مب داشا  امك  ةايحلا  بولس  او  يضايرلا  روطتلا 
اءزج اونوكي  نا  ىلع  عيمجلا  صرحو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نا  دكؤي  يذل  ارمالا  مليفلا  ريوصت  يف  نيعلا 

نييضاير موجنو  رارق  عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو  ةكراشمب  احابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  هنم 
تاعوضومو اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو  ةدافتسدلل  اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو  ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامالا  نم 

ناونع لمحت  يتلا  ىلوالا  ةسلجلا  ادبتو  مدقلا  ةرك  ملاع  يفءاربخو  نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسا  اهيف  تدحتيو  ةريبك 
نع يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجت  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  تدحتيو  عبرلاو  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا  ىلا  لوصولا 
ايلاح لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا  ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعدللاريوطت  ةيفيك 

رمتؤملا يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو  اثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يبوروالا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم 
ةيلوئسملا ءاكرش  دحا  زكرملا  نوك  نم  اقدلطنا  نيقاعملل  دشار  نب  دمحم  زكرم  لافطا  نم  ةثدلث  ودلانور  راوج  ىلا  نوكيسو 

ءانثا راز  نا  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا  لافطا  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا 
ةسلجلا اهيلتو  زكرملا  يف  نيلماعل  او  لافطالاب  ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكرامت  م!

ويكيفات ولراك  نم  لك  اهيف  كرامت  يتلاو ي! مدقلا  ةرك  يف  رامثتسالا  ناونعب  احابص  عبرلاو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناتلا 
نب دمح  تدحتي  اميف  مدقلا  ةركل  ةيضايرلا  تامت  ! نملا ريوطت  نع  اهيف  تدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيالا  داحتالا  سيئر  بئان 

نكتيا يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنالا  يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب  نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن 
ريدملا مانراف  كيام  تدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم  مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا  ةركل  يلهالا  ةكرمت  يضايرلا ل! ريدملا 

مدقم يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سارتيو  ةحجان  ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي  رتمسث  ! نام يدانل  قباسلا  يراجتلا 
فصنلاو رمت  ةيناثلا ع! ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا  ةتلاثلا  ةسلجلا  يف  نييملاعلا  نيبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا  يبد  ةانق  يف  جماربلا 

بردمو يناملالا  خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم  لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا  قيرفلا  ةعانص  ناونع  لمحتو  ارهظ 
مدقلا ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك  وينوتنا  يلاطيالا  سوتنفوي 

لا ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليمت  ! تساماد يئوت  ةسلجلا  سارتيو  تالوطبلا  قيقحت  قيرط  ىلا  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو 
ىلوالا ةسلجلا  قلطنت  ثيح  احابص  ةعساتلا  ةعاسلا  يف  يناثلا  مويلا  تايلاعف  ادبت  ناثلا  مويلا  يف  تاسلج  ةيلاطيالا 3  لانروج 

يبوروالا داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا  سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  نيكمت  ناونعب  احابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف 
ريدم ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا  ةركل  يويسالاو  يبوروالا  نيداحتالا  نيب  ةكارمت  ! لا نع  اهيف  تدحتيو  مدقلا  ةركل 
دضفاح تدحتي د  اميف  مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا  مدقلا  ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا 

ةركل يبوروالا  داحتالا  عم  ةكارمت  ! لا نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل  يويسالا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا 
ةسلجلا سارتيو  افيفلا  ةموظنم  يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا  يف  ميكحتلا  مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  تدحتيو  مدقلا 
ناونع لمحتو  احابص  عبرلاو  رمت  ةيداحلا ع! ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقت  اميف  يلودلا  يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام 

ريدملا ينيدناج  وتربماو  يزيلجتالا  لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايا  نم  لك  اهيف  تدحتيو  مدقلا  ةرك  لبقتسم 
تالوطبلاب زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس  دنا  يب  ما  ةكرمت  يذيفنتلا ل! ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيالا  ناليم  يدانل  يذيفنتلا 

قلطنت يتلاو  نتباكلا  ناونع  ةثلاثلا  ةسلجلا  لمحتو  ةيضايرلا  يبظوبا  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمالا  ةماسا  ةسلجلا  سارتيو 
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لصاحلا يسنرفلا  بختنملاو  خنويم  نرياب  قيرف  مجت  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كرتشيو  ارهظ  ةدحاولا  ةعاسلا  يف 
يملاعلا مجنلاو  ماعلا  اذهل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةيناملالا  ركيك  ةلجم  بسح  ماعلا  لجر  بقل  ىلع  ارخؤم 

تالوطبلاب زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  تدحتيو  ينابسالا  بختنملاو  ةنولشرب  قيرف  مجن  زيدنانريه  يفامت  ت!
نيزت ةقالمع  اكوزارب  ةركو  رمتؤملل  ةكيرش  ساديدا  يس  يب  ما  ةانق  يف  جم  اربلا  مدقم  اغ  الا  ىفطصم  ةسلجلا  سارتيو 

متي يذلا  ريبكلا  يضايرلا  ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق  يف  ةلماعلا  تاسسؤملاو  تاكرمت  ! لا نم  ددع  كراشت  ضرعملا 
مدقلا ةرك  ةضاير  ايجولونكت  تاركتبم  تدحا  ضرع  متيس  يتلا  ةزيمملا  ةحنجالا  نم  ددع  مضيو  رمتؤملا  تايلاعف  نمض  هميظنت 
ملاعلا ساكل  ةيمسرلا  لك 3!ا   - مب ظ!  - ةركلل ةقدلمع  ةخسن  نمضتي  يذلا  رمتؤملا  ةاعر  دحا  ساديدا  ةكرمت  حانج ل! اهطسوتيو 

رمتؤم عم  اهتكارش  ساديدا  ةكرش  تنلعا  ليزاربلا  يف  ملاعلا 2014  ساك  ةلوطبل  يلزانتلا  دعلا  قدلطا  دعب  ةرشابمف   2014
ديعصلا ىلع  طقف  سيل  مدقلا  ةرك  ةضاير  هاجت  ساديدا  مازتلا  ديكاتل  ندلعالا  اذه  يتايو  نماتلا  يلودلا  يضايرلا  يبد 

نيب نمو  تايوتسملا  عيمج  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضاير  مع  ةلص د  اوم  ىلا  ةفاضا  اضيا  طسوالا  قرشلا  ةقطنمو  لب  يلودلا 
لوح مهفغش  اوكرامت  ! يل زيدنانريه  يفامت  ! تو الويدراوغ  بيب  ساديدا  اريفس  مهنيب  نم  نييملاع  موجن  رمتؤملا  يف  نيكرامت  ! ملا

تارامالا ةلود  ناكس  عم  اهتكرامت  ! مو ليزاربلا  يف  ةعئارلا  ملاعلا  ساك  اوجا ء  راضحال  الامكتساو  نيرضاحلا  عم  مدقلا  ةرك 
يذلاو ةيمسرلا  ملاعلا  صاك  ةركل  ةكرمت  ! لا ضرعم  نمض  اكوزارب  ةرك  نم  ةمخض  ةخسن  ضرعب  ساديدا  موقت  ةدحتملا  ةيبرعلا 

ةنجللا سيئر  يلامكلا  دمحم  لاقو  نالا  ىتحو   1970 ذنم ملاعلا  ساك  تايئاهنل  اصيصخ  تجتناو  تممص  يتلا  تاركلا  مضي 
ددع كلانه  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةاعرو  ءاكرمت  اديدا س ل! مامضناب  نوروخف  نحن  رمتؤملل  ةمظنملا 

ةدعاسملاو ةضايرلا  هذه  ريوطت  لجا  نم  تلمع  يتلاو  مدقلا  ةرك  يف  اقيرع  اثرا  كلمت  ساديدا  لثم  ةيراجتلا  تامالعلا  نم  ليلق 
يف ساديدا  كرامت  ! تو ةيضايرلا  علسلا  ةعانص  يف  راكتبالاب  ساديدا  رمتستو  ةيضاملا  ةسمخلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  اهومن  يف 

ناموش داج  لاقو  . افيفلا عم  اهتك  ارش  ىلعو  ةقطنملاو  تارامالا  ةلود  يف  ةضايرلا  هاجت  اهمازتلا  ىلع  ديكات  يضايرلا  رمتؤملا 
ملاعلا ساكل  يمسرلا  كيرمت  ! لا اهتفصب  ساديدا  رخفت  ايقيرفا ، لامشو  طسوالا  قرمت  ! لا ساديدا  ةيراجتلا  ةمدلعلا  ريدم 

ساك ءاوجا  راضحاب  ساديدا  ةبغر  تناك  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ةرضاح  نوكت  ناب  ليزاربلا  يف   2014
الاب ليز  اربلا  يف  مل 14 20  اعلا  ساك  ةلوطبل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب  ةرك  قدلطا  دعب  اصوصخو  تارامالا  ةلود  ىلا  ملاعلا 

ايناملاو اينابسا  لتم  اهتياعرب  موقن  يتلا  ةيضايرلا  تابختنملل  ديدجلا  يمسرلا  يزلاو  ابماس  ةيذحا  ةليكمت  قالطا ت! ىلا  ةفاض 
طسوالا قرمت  ! لا ةقطنم  يف  مدقلا  ةرك  ريوطتو  ومن  يف  انمازتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  انتكارش  لثمتو  نيتنجرالاو 

اذه يتايو  ةلبقملا  تاونسل  او  رهش  الا  يف  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  ربكا  لكشب  ةضايرلا  هذه  ريوطت  ىلا  علطتن  نحنو 
دروملاو كيرمت  ! لا اديدا س  نوكتل  افيفلا  عم  دمالا  ليوط  اهتكارش  قافتال  ساديدا  ديدمت  ديكات  نم  طقف  عيباسا  دعب  ندلعالا 

زيزعتب ساديدا  مزتلتو  ماعلا 2030  ىتح  تايلاعفلاو  تالوطبلا  عيمجو  ملاعلا  ساك  قوقحل  يمسرلا  صيخرتلا  بحاصو 
جمارب نم  ةعساوو  ةعونتم  ةعومجم  معدل  افيفلا  عم  ربكا  لكمت  لمعلابو ب! ةيعامتجالا  ةيمنتلل  ةاداك  مدقلا  ةرك  مادختسا 

. يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  يلحملا  ديعصلا  ىلع  اهتكارش  نع  دلضف  ملاعلا  ىوتسم  ىلع  تاردابملاو  ةيمنتلا 
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نم ةبخن  ةكراشمب  تبسلا ، مويلا  قلطني ، يذلاو  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  عقو  ىلع  يبد  ةنيدم  شيعت 
“ لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   ” راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلاو  ملاعلا . يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردم 

يضايرلا يبد  رمتؤم  تايلاعف  تبسلا  مويلا  لهتست  يراجلا . ربمسيد  يموي 28 و29  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف 
يف نيبردملا  لضفأ  نم  ةثالث  كراشيو  ملاعلا . يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا 

بختنم بردم  وليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسألا  مهو  ملاعلا 
. ةريدتسملا ةرحاسلا  يف  ةزراب  ءامسأو  ةيدنأ  ءاسؤر  ىلإ  ةفاضإ  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ  هنطاومو  ايسور ،

يسنرفلاو ينابسألا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتيو 
يسيم لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ماع 2013 ، ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف 
رياني يف 13  خيرويزب  افيف “  ” مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن 

يزيلكنإلا لوبرفيل  بعال  شار  نايأ  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره  يفاشت  نم  الك  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا .
مكحلا ةسلجلا  ريُدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،“ غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   ” نع ثدحتيو  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفيو  قباسلا .

ريوطتب متهت  افيو “  ” مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  لخاد  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا 
هتعمج ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  ماكحلا .

يبعال لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلأ  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ 
ملاعلا يف  لضفألا  نمض  نوربتعي  نيذلا  يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوألا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتي  امك  ملاعلا .

ريفسلا شار  نايأ  اهيف  ثدحتي  نيح  ةلفاح ، يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .“ قيقحتل  قيرطلا   ” ناونعب ةسلج  يف 
يف ناثدحتيف  زيدنانره ، يفاشتو  يريبير  امأ  ةيملاعلا ،“ مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   ” نع لوبرفيلل  يضايرلا 

رادم ىلع  لمحو  ماع 2006 ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطناو  تالوطبلاب .“ زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   ” ناونعب ةسلج 
ةدمل رمتسي  يذلا  رمتؤملا  ماقيو  هميقو . هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  تاخسنلا 

، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ،
ةمظنملا ةنجللا  تنلعأ  ىرخأ  ةيحان  نم  لبقتسملل .“ نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   ” راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو 

ةسلجلا روضحل  نمحرلادبع ، رمع  نيعلا  باعلأ  عناصو  يلودلل  ةوعدلا  هيجوت  نع  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ل
ليجست يف  يرومع  كراشو  رمتؤملا . يف  نيثدحتملا  ةحئال  نم  رخآ  ددعو  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  رضاحي  يتلا  ةيحاتتفالا 

هتايركذ اهنيب  نم  تارامإلا  بختنمل  ةمهم  ةيخيرات  تاظحل  اهلالخ  ضرعتسا  يبد  رمتؤم  حاتتفا  لفح  مليف  نم  ةيئاهنلا  تاطقللا 
ةقيقد وحن 30  نيعلا  يدانب  دياز  نب  ةفيلخ  بعلم  هدهش  يذلا  ريوصتلا  قرغتسا  ثيح  يجيلخ 21 ، بقل  ىلإ  ضيبألا  راوشم  نع 

قسنملا دكأو  ليزاربلا 2014 . ملاعلا  سأكل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب “ “ـ لا لمحي  وهو  ةروصملا  تاطقللا  يف  بعاللا  رهظو 
اقفو ناك  حاتتفالا ، لفح  مليفل  ةيئاهنلا  تاطقللا  يف  يرومع  ةكراشم  نأ  مامإلا  دبع  يماس  يلودلا  يبد  رمتؤمل  يمالعإلا 
لضفألا هنوكل  ايملاعو  ايلحم  ءارآلا  عامجإ  دعب  ءاج  رايتخالاو  ايلاح ، تارامإلا  ةلود  يف  زربألا  بعاللا  ربتعي  ذإ  ةيقطنم  ريياعمل 
بتكملاو لوألا  قيرفلا  ةرادإل  هريدقتو  هركش  نع  اّربعم  هثيدح  مامإلا  دبع  متتخاو  نهارلا . تقولا  يف  ةقطنملا  ىوتسم  ىلع 

ىلع نمحرلادبع  رمع  بعاللا  ركشأ  نأ  ينتوفي  ال   ” فاضأو ةزيجو ، ةرتف  لالخ  لمعلا  زاجنإ  يف  مهتمهم  ليهستل  يمالعإلا ،
“. ريوصتلا ءانثأ  ةينفلا  ةيؤرلا  ذيفنت  ىلع  هصرحو  هنواعت 
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، ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  مويلا  حتتفي 
ونايتسيرك يلاغتربلا  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا ، يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل .» نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت 

ماع 2013، ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خنويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور 
داحتالا همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللا 
دئاق زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  يف 13  يرويزب  افيف »  » مدقلا ةركل  يلودلا 

ينابسالا مهو  ملاعلا ، يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلكنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب 
هنطاومو ايسور ، بختنم  بردم  ولليباك  ويباف  يلاطيإلاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملأ  لطب  خنويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج 

غولبل بعاللا  ةريسم  ريوطت   » نع ثدحتيو  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنأ 
يف ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك ، يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،»

امدنع ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو .»  » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا 
مويلا لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيإلا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت 
نمض نوربتعي  نيذلا  يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحا  ىلا 

نايا اهيف  ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا .» قيقحتل  قيرطلا   » ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفألا 
، زيدنانره يفاشتو  يريبير  اما  ةيملاعلا ،» مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسسالا  تالاجم   » نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار 

ماع 2006، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب .» زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   » ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو 
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بزييلا ؟  اهيللديم لحم  دلان 9  الولففي 9  مويلا  تااام  الا  ءا  يف 2013 م! بعال  ظفا  ةزلاج  بقلب  زوقلل  يلاغتربلا  مجنلا  اوحشر 
زل 5 بذج 31  9، رهش وحد  رمنسا  يذلا  ءانفنسالا  يف  اوكراش  نيذلا  حويلا  تارامالا  ءارق  نم  زب  لاق 53  دء  هللاركش  هيها  ا"

ةركلا ةزلاجب  زوقلا  قحتسل  ودلانور  ونايتسيرك  ىلاغدرلا  بختنلل  ديردم 9  لادر  مجن  نها  حوبلا  تارامالا  عقوم  ىلع  اكراشم 
نرياب مجن  عسيم 9  لينويل  ينبتنجرالا  بختنلل  ةفولمنلرب  مجن  هيف  ءاج  تق  يف 9  ءاعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفال  ةيبمذلا 

يلامجا نم  يف  و 8  ادصح 26 % نا  دعب  يلاوتلا  ىلع  ةثلاثلاو  ةيفاثلا  نيتيترملا  يف  يريبيد  كنارف  عسنرفلا  بختنللو  خبنويم 
ةزئاج دصحل  يوراجلا  يف 8 2  ىلودلا  !ط  ايرلا يبد  رمل  ؤم  يف  نيئدحتلل  دحا  نوكيس  يذلا  ودلان  مهسا ر 9  تعفتراو  تاوصالا 

ىلا لهاتلا  ىلا  !ه  الب بختنم  داق  نا  دعب  يفالل  ربمفون  يف  ةلهذم  ةروصب  هلريسم  يف  ةيناثلا  ةرملل  ملاعلا  يف  بعال  لضفا 
يتلا ةارابلل  يف  ةلوطيلا  ىلا  لهؤملا  قحللا  بالا  يف  دب  وسلا  صرم  فادها و  ةثالث  هليجسل  دعب  ملاعلا ا 20  ساك  تايثاهن 

افيف حدقلا  ةركل  يلودلا  داحئالا  نلعاو  لاغترلا  ةحلصمل  بامذلا  ةارابم  يف  ديحولا  ضدهلا  ءالو  ناك  امك  ةحيتنب 3 2  تهتنا 
!ا 9 لاعلا يف  بعال  لضفال  تب  وصئلا  ةرف  هديدمت  نع  ربمفون  او  خلراتب  تميقا  يتلا  ةارابلل  كلل  نم  ءول  دعب  ةثجافم  ةروصب 
دلان 9 ورل  ةيلضفا  ءدقي  هناب  نيبقارلل  نم  ريثكلا  هربتعا  يذلا  رمالا  رصفون  ىتح 9 2  احاتم  نوكيس  تيوصتلا  نا  افيف  نلعا 

يف 20 هقالغا  متو  طضالل  ربمفون  زم  خيداتب  يف  رتكلالا 9  اهعقوم  ءاتفتسالا ع  عضوب  عويلا  تارامالا  تماقو  ةزلاجل  اب  زوفلل 
لداعي ام  اتوصا   360 ىلع يسيم  لمح  امنيب   53  % ةبسن يا  اتوص  ىلع 2  دلان 9  دصح ر 9  رهش 9  ةدمل  رمتسا  يا  ىيلاجلا 
رباني يف ى  ةؤلاجلاب  زثافلا  نع  افيف  نلعيو  ات  وصا  هو  ىلع  لصح  نا  دعب  ةبسنب 28 % ةئلاثلا  ةبترملا  يف  ميبل  ءاجو  % 26

يذلا ةيسنرفلا  لوبتوف  سنارف  ةلجم  ييفاحص  دحا  ناك  ةيرسي 9  وسلا  خيرويز  ةنيدمب  حاقي  يذلا  يونسلا  لفحلا  لالخ  لبقملا 
لاقو ع ودلانور  بناج  ىلا  هتروص  دشن  امنيح  الدج  رانا  ةزناجلا  يف  افيف  عم  ةكيرش  هتلجم  ربتعتو  زلافلا  ةلباقمب  ايونس  حوقي 
!د اسلا لم  ولا  بر  حم  حملا م و  ةرك  ةروطسا  الاك  ودلان  ور  وف ز  مع  حي  ان  ود  اا  ام  ةاقل  تبركاو  دبردمب  تررم  كوب " سيف 

ميلكلا يسالممل  تناكا  لاقه هـ زئاجلاب 8  زوفلا  قحتسي  نمب  هبار  لوح  اريخل  عثرم  حق  ان  ارام 3 و  ودنامرا  وغييد  ين  ! تلجرالا
ام امل  اد  روهثص  يلاغترب  عدق  ةرك  بعال  عم  اليمج  هيمصدلا  ةركلاب  قحا  ولايتسلرك  نا  دقتعا  ادهل  هيضاملا  هنسلا  تاب  !ع! الا نم 

نكل ماعلا  اذه  ةزلاجلاب  !و  دلانور زوف  ىلع  بهذ  نم  ةملك  رسفتب  ريثكلا 9ن  افو 7  به  نم ن  باش  هنا  اد  دو 9  نوكي 
نما اضيا  بمذ  نم  باش  هنا  ةنولشرب  يف  ينيتنحرا  بعال  ءاقل  ىلا  نالا  علطتا  دعب  ام  يف  بتك  فقوملا 9  كرادد  يفاحصلا 

ئطخم ةوفه و  كلت  نا  كلنب  مايقلا  عومسلل  ريغ  نم  هناب  يملع  نم  مغرلا  ىلع  افيف  صاخ ب! رس  نع  تفشك  ينناب  دقتعي 
حقو ال هيحلالا + لاي  حلوم  بمل  اهرثا  نروابلا  سرسر م  اهدم  !ط  افلا لافتحالا  راطا  جردنت ف  ودلانور  عم  يتلباغم  قافاو  امامت 

يف ملاعلا  يف  بعال  لضفا  ةزئاجب  عمديم  زافو  اهتاذ  ةلماعلل  ناقحتسي  يسيم  يربير 9  هزئ  اجل  اب  ةرلاحلال  رومل  هل ال  مفشس 
ناك امنيح  يفا 8 2  زاف  نا  دل 9  ان  هرل  قبس  امنيب  تارم  عبلا  اهب  زوفي  راتلا  يف  ةرك  بعال  وا ل  ربتعيو  ةر  ! خالا عبرالا  تاونسلا 

دقف يرببر  اما  افده  عسيم 60  لجس  امنيب  افده  يفالل 55  مسوملا  هقيرغل  ودلانور  لجس   9. دتيان وي  رتسشنام  فوفص  يف  ابعال 
اداصح رنكالا  رضايا  ربتحي  تالوطبلا  ةيحان  نم  نكل  افده  دا  لجس 

460/608



Date: 27/12/2013
Title: Home advantage against Al Shaab Sharjah coach
Publication: Gulf Today ( )
Page Number: 17 (Sport)
Circulation: 36000
AVE: $443.03
Keywords: Dubai Sports Council, Dubai International Sports Conference

461/608



SHARJAH Sharjah head coach Paulo Bonamigo says that home advantage is the only thing his side has
over their opponents Al Shaab ahead of the huge Arabian Gulf League Round 12 derby on Thursday
night, and warns that form goes out of the window in such a clash of rivals. "The technical level ofthe
teams and their positions in the table become completely irrelevant in a derby fixture like this,"
Bonamigo explained, adding "The only reason we would be picked as favourites in this game
isbecausewe are playingon ourhome ground and in front of our own fans. We respect Al Shaab
regardless of their position in the League, and as it's a derby match, we are well aware that anything
can happen." The Brazilian coach continued `We go into the match as we would any other; without
any added pressure and in a relaxed and confident frame of mind. I don't ask any more or any less of
my players in any game, and that is a positive performance to take maximum points." Meanwhile,Al
Shaab interim coach Jamsheer Muratocalo will lead the team for the last time in the derby match as the
newly-appointed Zeljko Petrovicwillwatchonfromthe stands before officiallytakingthe reins atthe Khaled
Bin Mohamed Stadium next week. During his pre-match press conference, the caretaker coach said
"Of course this will be an extra-special game for us as it is a big derby, and we will use our high spirits
from beating Dubai in the last round to try and take full points again. We know that Sharjah is a good
team and we respect them, but no team is perfect and we will work hard to exploit the weaknesses we
have identified in their side and hopefully get three points from the game." Meanwhile, the organising
committee ofthe 8th Dubai International Sports Conference, beingheld under the patronage of
Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin RashidAl Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of
Dubai Sports Council, announced that UAE and Al Ain midfielder Omar Abdulrahman will attend the
opening ceremony of the Conference to kick off proceedings alongside stars of world football.
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DUBAI Fresh from kicking off its 2014 FIFA World Cup Brazilcountdown, Adidas has confirmed their
partnership with the Dubai Sports Council for the 8th Dubai International Sports Conference.
The announcement further underlines adidas'commitment to football notjust internationallybut across
the Middle East as they continues to support the game at all levels. Held under the patronage of Sheikh
Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai
Sports Council, the two day conference aims to `empower the game of football' in Dubai and the
region. The Dubai International Sports Conference sees sport industry professionals, global stars
? including adidas ambassadors Pep Guardiola and Xavi Hernandez ? and partners coming together
under one roof, sharing one common theme; alove for football. Continuingtobringthe spirit of the
World Cup from Brazil to the UAE, Adidas will be showcasing its World Cup credentials via a giant
installation of Brazuca, the Official Match Ball of the 2014 FIFA World Cup Brazil, and an exhibition of all
Adidas match balls produced since the first ever World Cup in 1970. Commentingon the partnership,
Jad Chouman, Brand Director, adidas Middle East and North Africa, said "As the official partner of the
2014 FIFA World Cup Brazil, Adidas is proud to be present at the 8th Dubai International Sports
Conference."

464/608



Date: 27/12/2013
Title: يضايرلا يبد  رمتؤم  يف  نايقتلي  ونايتسيركو  نمحرلادبع  رمع 
Publication: Al-Sharq ( )
Page Number: 13 (Sport)
Circulation: 39000
AVE: $1,258.83
Keywords: Dubai International Sports Conference

465/608



، نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمب  صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  نمحرلادبع ، رمع  مدقلا ، ةركل  تارامإلا  بختنم  مجن  كراشي 
اهفيظوت متيس  بوهوملا  مجنلل  تاطقل  ريوصتب  لمعلا  قيرف  ماق  ذإ  تبسلا ، ًادغ  ررقملا  حاتتفالا  لفح  يف  هضرع  متيس  يذلا 

ققحت يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم  مجسنيل  هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل  يماردلا  قايسلا  يف 
مدقلا ةرك  ماقيس «  يذلا  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأو  ةلودلا . رمع  نم  لا 42  تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل 

تاسلج ةماقإ 6  لمشيس  يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  يراجلا ، ربمسيد  يموي 28 و 29  راعش  تحت  لبقتسملل »  نيكمتلاو 
ةسلجلا يف  يسيئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل  نمحرلادبع  رمعل  ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تهجو  امك  ةيسيئر .

 . رمتؤملا يف  نيثدحتملاو  نيكراشملا  موجنلا  يقابو  ودلانور  ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا 
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ومس ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نیكراشملا  ملاعلا  موجن  ءاقل  ثیح  يبد  ىلإ  راظنألا  هجتت 
نم تبسلا . دغ  حابص  هتایلاعف  قلطنتو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خیشلا 

ئراوطلا ةلاح  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأو  مویلا ، ءاسم  رمتؤملا  يف  نیكراشملا  ةیملاعلا  ةركلا  موجن  لوصو  لمتكي  نأ  عقوتملا 
مدقلا ةرك   » راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  ماعلا ، نم  تقولا  اذھ  يف  ملاعلاو  ةقطنملا  دیعص  ىلع  مھألا  رمتؤملل 

يلاغتربلا مجنلا  ناكو  ةیسیئر . تاسلج  ىلع 6  لمشيو  نیموي ، اریمج  ةنيدمب  ةرھوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل » نیكمتلاو 
لوھجم قدنف  يف  ةماقإلا  لضف  هنكل  يضاملا ، نینثالا  ةلیل  يبد  ىلإ  نیلصاولا  لوأ  ينابسإلا  ديردم  بعال �  ودلانور  ونایتیسيرك 

دقعلا يف  مدقلا  ةرك  يبعال  لضفأ  نم  ادحاو  دعي  هنأ  ًاصوصخ  نیبجعملا  تفاھتو  مالعإلا  لئاسو  تاسدع  نم  ًابرھ  ةيوھلا 
ةركل يلودلا  داحتالا  اھحنمي  يتلا  ماعل 2013  ملاعلا  يف  بعال  لضفأل  ةیبھذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  نیحشرملا  دحأ  وھو  ریخألا ،

ةرشاعلا يف  قلطنت  يتلا  رمتؤملل  ةیحاتتفالا  ةسلجلا  يف  ودلانور  كراشيو  لوبتوف . سنارف  ةلجم  عم  ةكارشلاب  افیفلا »  » مدقلا
روطت يتلاو  تازاجنإلاب  ةلفاحلا  هتریسم  يملاعلا  مجنلا  ضرعتسي  اھیفو  ةمقلا » ىلإ  لوصولا   » ناونع لمحتو  دغلا ، حابص 

ماع 2009، ينابسإلا  ديردم  ىلإ �  دتيانوي  رتسشنام  نم  هلاقتنا  دعب  ملاعلا  يف  بعال  ىلغأ  تاب  ىتح  تفال  لكشب  هئادأ  اھلالخ 
انودارام وجیيد  ينیتنجرألا  مھتمدقم  يفو  نیبعاللا  ةقلامعب  مھتنراقم  متت  نيذلا  مدقلا  ةرك  زومر  نم   ً ایلاح حبصیل  رمألا  ىدعتو 
لمعي يذلا  انیلوك  يجيولریب  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  ًاضيأ  ةیحاتتفالا  ةسلجلا  يف  دجاوتیسو  مھریغو . هیلیب  يليزاربلاو 
، خيراتلا رم  ىلع  مدقلا  ةرك  ماكح  لضفأ  دحأ  دعي  وھو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًایلاح 

لمع نأ  دعبو  ةیلاتتم ، تارم  تس  ملاعلا  يف  مكح  لضفأ  افیفلا »  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  هراتخا  نأ  قبس  دق  هنإ  ًاصوصخ 
ماكحلا ريوطت  نع  ًالوؤسم  ماع 2010  ذنم  تاب  مھنییعتو ، ماكحلا  ريوطتو  رایتخا  ثیح  نم  يلاطيإلا  يرودلا  ماكح  نع  ًالوؤسم 
لمشيو ةیلودلا . تاقباسملا  عیمج  يف  ماكحلا  ةرادإ  ىلع  فارشإلاب  هلمع  بناج  ىلإ  افيویلا »  » مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف 

ًاحابص عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  يف  قلطنت  ثیح  ًاضيأ  نیتسلج  ةماقإب  تایلاعفلا  لصاوتت  ثیح  ةیسیئر ، تاسلج  لوألا 3  مویلا 
www.alittihad.ae/print.php? 12/28/13 داحتألا ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  ةرك :: يف  رامثتسالا   » ناونعب ةیناثلا  ةسلجلا 

مدقلا ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سیئر  بئان  ویكیفات  ولراك  نم  لك  اھیف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،»  id=119764&y=2013 2/4
ةيدنألا اھنم  يناعت  يتلا  ةيداصتقالا  ةمزألا  عم  هدالب  لماعت  ةیفیكو  مدقلا  ةركل  ةیضايرلا  تآشنملا  ةسلجلا  لالخ  ضرعتسي  يذلاو 

اھتمدقم يف  ةحجان  ةيرامثتسا  براجت  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ضرعتسي  امیف  ةیلحملا ،
براجتلا يقيوستلاو . يراجتلا  بناجلا  نم  ًاصوصخ  ًایلاح  ملاعلا  دیعص  ىلع  ةدايرلا  ةبحاص  دعت  يتلا  ةيزیلجنإلا  براجتلا 

نب دمح  اھیف  كراشي  ثیح  فارتحالا ، لاجم  يف  ةزیمملا  ةیتارامإلا  براجتلا  ضارعتسا  ةیناثلا  ةسلجلا  دھشت  امك  ةیتارامإلا 
ءاقترالا ةیفیكو  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  تایلآ  نع  ثدحتیس  يذلا  نیفرتحملا ، يرود  ةنجلل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع  تاریخن 
حاجنل اجذومن  مدقلا ، ةركل  يلھألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نیكتأ  يور  ضرعتسي  امنیب  دیعبلا ، ىدملا  ىلع  اھاحاجن  تاموقمب 
اھلوصح دعب  كلذو  يدانلا ، ةكرش  ةبرجت  ضارعتسا  اھیف  متي  يتلا  يلاوتلا  ىلع  ةیناثلا  ةرملا  هذھ  دعتو  ةیلحم . مدق  ةرك  ةكرش 

يف مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنأ  ميركتل  ًايونس  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  يضايرلا  قوفتلا  لفح  يف  تاجردلا  ىلعأ  ىلع 
لوألا زكرملا  تلان  دق  يلھألا  ةكرش  تناكو  دودح .» الب  حومط   » راعش تحت  يضاملا  ربوتكأ  رھش  يف  میقأ  دق  ناكو  يبد ،

رصنلا ةكرش  ثلاثلا  زكرملابو  ةطقن ، عومجمب 539  مدقلا  ةركل  بابشلا  ةكرش  يناثلا  زكرملا  يف  ءاج  امیف  ةطقن ، دصحب 779 
زكرملاب مدقلا  ةركل  يبد  ةكرشو  ةطقن ، عبارلا ب 387  زكرملاب  مدقلا  ةركل  لصولا  ةكرشو  ةطقن ، مدقلا ب 514  ةركل 

رایتخاو مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  مییقت  ةیلمع  تایلآو  لحارم  ةدع  ىلع  ءانب  يلھألا  رایتخا  ءاجو  ةطقن . سماخلا ب 243 
، يلاملاو يرادإلا  ةیلاتلا : رصانعلا  ىلع  زكترت  ةیسیئرلا  رصانعلا  ديدحت  متو  مییقتلل ، ةیسیئر  ریياعم  دامتعا 7  مت  ثیح  نيزئافلا ،
مت مث  يسیئرلا ، ءادألا  تارشؤم  رایعمل  ةفاضإلاب  رامثتسالاو  قيوستلا  مالعإلاو ، لاصتالا  يعمتجملاو ، يفاقثلا  ينفلا ، يمیظنتلا ،

طاقن عومجم  ىلع  ءانب  ةیئاھنلا  تاجردلا  ديدحت  متي  نأ  لبق  نییضاملا ، ربمتبسو  سطسغا  يرھش  لالخ  ةيدقفت  تارايز  ةماقإ 
: ساسأ ىلع  مییقتلا  ریياعم  ءانب  متو  ةئف . لك  يف  لضفألا  ديدحت  هلالخ  نم  مت  ةطقن  غلبي 1000  يلك  عومجمب  رصنع  لكل  نیعم 

ءادألا ةطقن ، ( 100  ) يلاملا ءادألا  يھو : رواحم ، ىلع 3  جئاتنلا  ریياعم  عيزوتو  ةطقن ، ( 500  ) جئاتنلاو ةطقن  ( 500  ) تانكمملا
زكارملا قفو  مدقلا ، ةرك  تاكرشل  ةققحملا  تازاجنإلا  رایتخا  ءاج  دقو  ةطقن . ( 300  ) تالوطبلاو تازاجنإلا  ةطقن ، ( 100  ) ماعلا

ةقلامع نیفرتحملا . سأك  يف  لوألا  زكرملا  ةلودلا ، سیئر  سأك  يف  يناثلاو  لوألا  نيزكرملا  يرودلا ، يف  ىلوألا  ثالثلا 
ةرشع ةیناثلا  قلطنت  يتلا  ةثلاثلا  ةسلجلا  ىلع  ًاضيأ  لوألا  مویلا  يف  ةطلسم  ءاوضألا  نوكتس  هسفن ، تقولا  يفو  بيردتلا 

، ملاعلا ىوتسم  ىلع  بيردتلا  ةقلامع  نم  دوجو 3  دھشت  ثیح  لطبلا ،» قيرفلا  ةعانص   » ناونع لمحت  يتلاو  ارھظ ، فصنلاو 
ةریبكلا تازاجنإلا  بحاصو  ًارخؤم  ةيدنألل  ملاعلا  سأك  بقلب  هعم  جوتملا  يناملألا  خینویم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  مھو 

يف كراشي  امك  ةیملاعلاو . ةیلحملا  باقلألا  نم  اھریغو  نیترم  ابوروأ  لاطبأ  يرود  بقلب  هعم  جوت  يذلا  ينابسإلا  ةنولشرب  عم 
هنإ ًاصوصخ  هدالب  يف  بردم  لضفأ  ًایلاح  دعيو  يلاطيإلا ، سوتنفوي  عم  ًابردمو  ًابعال  قلأت  يذلا  يتنوك  وینوتنأ  يلاطيإلا  ةسلجلا 
ریسي ًایلاحو  عباسلا ، زكرملا  ىلإ  قيرفلا  امھیف  عجارت  نیمسوم  دعب  نیتیلاتتم  نیترم  يرودلا  ةقباسم  بقلب  جيوتتلل  قيرفلا  داق 

بحاصو ًایلاح  يسورلا  بختنملل  ينفلا  ريدملا  ولیباك  ویباف  بردملا  ةسلجلا  ريديو  يلاوتلا . ىلع  ثلاثلا  بقللاب  زوفلا  وحن  تابثب 
نأ هل  قبس  امك  ينابسإلا ، ديردم  �و  ایلاطيإب  سوتنفويو  امورو  نالیم  يھو  اھبرد ، يتلا  ةيدنألا  ةفاك  عم  تاحاجنلاو  تازاجنإلا 
لإ  » ةفیحص ريرحت  سیئر  يلیشتس  اماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  ماع 2010 ، ملاعلا  سأك  ىلإ  لھأتلل  يزیلجنإلا  بختنملا  داق 

زكرم نلعأ  داحتالا – )  ) يبد ةیناسنإ  ةردابم  رمتؤملا . يف  ةیحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكیس  يذلاو  ةیلاطيإلا ، لانروج »
ةردابم نمض  دغلا  موي  ءاسم  زكرملا  ةرايزب  نوموقیس  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نیكراشملا  موجنلا  نأ  نیقاعملل  دشار 

ًاملع مھعم ، ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلاو  نیقاعملا  لافطألا  ءاقلب  موجنلا  موقیس  ثیح  ةمظنملا ، ةنجللا  عم  نواعتلاب  ةتفال  ةیناسنإ 
ةدیرج عقوم  يف  مكب  ابحرم  نم :: ًاصرح  زكرملا  لافطأ  نم  ةثالث  رمتؤملل  ةیحاتتفالا  ةسلجلا  يف  ودلانور  راوج  ىلإ  دجاوتیس  هنإ 

لافطأ عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا   www.alittihad.ae/print.php?id=119764&y=2013 3/4 12/28/13 داحتألا
دحوتلل يبد  زكرم  نیماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثیح  ةیعامتجالا  تاسسؤملا 

لوألا مویلا  تایلاعف  قالطنا  قبسي  داحتالا – )  ) يبد بحاصملا  ضرعملل  يمسر  حاتتفا  زكرملا . يف  نیلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو 
ةعساتلا كلذو  ةیملاعلا ، ةیضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعمل  يمسرلا  حاتتفالا 
بحاصم ربكأ  يملاع  ضرعم  قالطنال  ةاون  ضرعملا  اذھ  دعيو  ةرھوجلا ، ةعاقب  ةطیحملا  ةقطنملا  يف  دحألا  دغ  دعب  موي  حابص 

يلاوتلا ىلع  يناثلا  ماعلل  رمتؤملا  لصاوي  داحتالا – )  ) يبد ةئیبلل  قيدصو  يكذ  رمتؤم  ًاضيأ . ةلبقملا  تاونسلا  لالخ  ثدحلل 
فلتخمو ةیسیئرلا  ةصنملاو  رمتؤملا  تاعوبطم  ذیفنتل  اھريودت  داعم  داوم  مادختسا  لالخ  نم  ةئیبلل  ًاقيدص  رضخأ  ًارمتؤم 

ةرملل حرطت  يتلا  ةركتبملا  ةیكذلا  ةینورتكلالا  تاقیبطتلا  نم  ديدعلا  دھشي  ًایكذ  ًارمتؤم  نوكیس  امك  ىرخألا ، تامزلتسملا 
سیئر بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خیشلا  ومسلا  بحاص  هنلعأ  يذلا  جھنلا  ىلع  ًاریس  كلذو  يضاير ، رمتؤم  يف  ىلوألا 
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ةینورتكلالا تاقیبطتلل  رثكأ  مادختساو  ةیكذ  ةنيدم  ىلإ  يبد  لوحتب  رمأ  يذلا  هاعر � ، يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سیئر  ةلودلا 
قاحلل نمزلا  قباسي  يرومع  هتدايرو . رمتؤملا  زیمت  نم  ديزت  يتلا  رومألا  يھو  ةیحوللا ، ةزھجألاو  ةیكذلا  فتاوھلا  عم  ةقفاوتملا 

تایلاعف روضح  يف  هتبغر  مدقلا ، ةركب  نیعلا  يدانو  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  دكأ  داحتالا - )  ) يبد رمتؤملاب 
ةمھملا ثادحألا  نم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  دعي   » لاقو حاتتفالا . لفحب  صاخلا  ملیفلا  مجن  تاب  امدعب  ًاصوصخ  رمتؤملا 

نوكأس يننكل  رمتؤملا  تایلاعف  روضحل  ىعسأ  ةياغلل ، زیمم  رمأ  ةیملاعلا  ةركلا  موجن  براجت  ىلع  عالطالا  ةصرفو  تارامإلاب ،
كلذ نم  تنكمت  لاح  يفو  ةلیللا ، رخأتم  تقو  يف  يھتنت  ةريزجلا  عم  نیعلا  يقيرف  ةارابم  نأ  ًاصوصخ  نمزلا  عم  قابس  يف 

قيرف ماق  ثیح  حاتتفالا ، ملیف  ريوصت  يف  بوھوملا  مجنلاب  تناعتسا  دق  ةمظنملا  ةنجللا  تناكو  رمتؤملا .» يف  دیكأتلاب  دجاوتأس 
مجسنیل هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانیسلا  عضو  مت  يذلا  ملیفلل  يماردلا  قایسلا  يف  اھفیظوت  متیس  تاطقل  ريوصتب  لمعلا 

( داحتالا  ) يبد مویلا  ةریخألا  ةفوربلا  ةیضاملا . تاونسلا  رادم  ىلع  ةیتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم 
عضول ةخسن  لك  يف  ةداعلا  يھ  امك  رمتؤملا ، تایلاعف  قالطنا  لبق  ةریخألا  ةفوربلا  مویلا  ءاسم  ةمظنملا  ةنجللا  میقت  – 

ةرك داتسب  ریبك  دحل  هباشتت  يتلا  ةصنملا  میمصت  ةیحان  نم  ةقینأ  ةلح  ماع  لك  يف  يدتري  يذلا  ثدحلا  ىلع  ةریخألا  تاسمللا 
ضرعتست ساديدأ » . » ًايونس اھضارعتسا  متي  يتلا  مدقلا  ةركل  ةیفارتحالا  ةموظنملاب  ةقلعتملا  اياضقلاو  حرطلا  بكاوي  امب  مدقلا 

حرشو ليزاربلا 2014 ، لايدنومل  ًایمسر  اھدامتعا  مت  يتلا  ةركلل  ةیملاعلا  ساديدأ  ةكرش  ضرعتست  داحتالا – )  ) يبد اكوزارب » »
نیلوؤسملا دحأ  رضاحیسو  رمتؤملاب  لايدنوم 2014  ةسلج  يف  اھضرع  متیس  امك  ةثيدح ، ةینقت  لالخ  نم  اھتعانص  ةیفیك 

يبد ثدحلا  حاجنإل  اھتیناكمإ  رخست  يراجتلا  قيوستلاو  ةحایسلا  ةرئاد  نرجم : نب  دمحم  نب  دمح  ةسلجلا . يف  ةیملاعلا  ةكرشلاب 
نأ يبدب ، يراجتلا  قيوستلاو  ةحایسلا  ةرئاد  يف  لامعألاو  ةحایسلا  عاطقل  يذیفنتلا  ريدملا  نرجم  نب  دمحم  دمح  دكأ  داحتالا - ) )

يبدب ماقت  يتلا  ثادحألا  زربأ  نم  دعي  يذلا  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤملا  حاجنإ  لجأل  ةمھاسملل  اھتیناكمإ  ةفاك  رخست  ةرئادلا 
اھدھشت يتلا  روطتلا  زاربإو  ءوضلا  طیلست  لالخ  نم  هب  مھاست  يذلا  مامتھالاو  نیكراشملا  نییملاعلا  موجنلا  ةمیقل  ًارظن  ًايونس 

موجنلا ةياعرو  لابقتسا  لالخ  نم  انتمھاسم  يتأت   » نرجم نب  دمح  لاقو  تايوتسملا . ةفاك  ىلع  تارامإلا  ةلودو  يبد 
ةكارشلا نم  ًاقالطنا  كلذو  يبد ، اھب  رخزت  يتلا  ةیحایسلا  نكامألا  زربأ  ىلإ  مھباحطصا  لالخ  نم  يبدل  جيورتلاو  نیكراشملا 

داحتألا 12/28/13 ةدیرج  عقوم  يف  مكب  ابحرم  نواعتلاب :: لمعن  يتلاو  يضايرلا  يبد  سلجمب  انعمجت  يتلا 
يملاعلا ىوتسملا  ىلع  يبد  يف  ةحایسلل  جيورتلا  لجأ  نم  ًاعم   www.alittihad.ae/print.php?id=119764&y=2013 4/4
نأ ًاصوصخ  ةیضايرلا ، باعلألا  ةعباتمو  ةسرامم  مھيوھتست  نمم  ًاصوصخ  يبدل  نيرئازلا  دادعأ  ةدايزو  تاضايرلا  لاجم  يف 

لاجم يف  ةدئار  ةھجو  اھتفصب  يبد  ةناكم  ىلع  دیكأتلاو  ةیضايرلا ، تاطاشنلاو  ثادحألا  معدل  اھسیسأت  ذنم  ىعست  ةرئادلا 
عادبإلا نع  ةثحابلا  ةیلودلا  تاداحتالا  ةفاك  اھیلإ  علطتت  ةطحم  ًاضيأ  دعت  اھنإ  اصوصخ  ةیضايرلا ، تالوطبلا  ربكأ  ةفاضتساو  میظنت 
يبد زیمتت  ثیح  ةيوتشلا  ةلطعلا  لالخ  ًاصوصخ  ةيونسلا  مھتازاجإ  ءاضقل  نییملاعلا  موجنلل  لوألا  دصقملا  اھنأ  امك  قوفتلاو ،

«. ماعلا نم  تقولا  اذھ  يف  لدتعملا  اھخانمو  اھتعیبطب 

470/608



Date: 27/12/2013
Title: يبد ىلإ  روينوج  هلجن  عم  لصي  ودلانور 
Publication: Al Anbat ( )
Page Number: 5 (Main)
Circulation: 25000
AVE: $148.06
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai International Sports
Conference

471/608



ةسلجلا يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  روينوج  هنباو  ينابسألا ،  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  لصو 
ةياعر تحت  نيموي ،  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  ماقيو  تبسلا . دغ  دعب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل
يبد سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا 
ودلانور ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ،  ةرملل  رمتؤملا  يف  كراشيو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا 

 . ملاعلا 2006 سأك  لطب  ورييب  ليد  وردناسيلا  يلاطيإلا  مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ،  ىلوألا  هتكراشم  دعب 
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ةرئادلا نا  يبدب  يراجتلا  قيوستلاو  ةحايسلا  ةرئاد  يف  لامعالاو  ةحايسلا  عاطقل  يذيفنتلا  ريدملا  نرجم  نب  دمحم  دمح  دكا 
يبدب ماقت  يتلا  ثادحالا  زربا  نم  دعي  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  لا حاجنا  لجال  ةمهاسملل  اهتيناكما  ةفاك  رخست 

اهدهشت يتلا  روطتلا  زارباو  ءوضلا  طيلست  لالخ  نم  هب  مهاست  يذلا  مامتهالاو  نيك  اشملا  نييملاعلا  موجنلا  ةميقل  ارظن  ايونس 
انتمهاسم يتات  نرجم ا" نب  دمح  لاقو  ثدحلا  حاجنال  اهتيناكما  رخست  يراجتلا  قي  ايوتسملا ت  ةفاك  ىلع  تارامالا  ةلودو  يبد 

اهب رخرت  يتلا  ةيحايسلا  نكامالا  زربا  ىلا  مهباحطصا  لالخ  نم  يبدل  حيورتلاو  نيكراشملا  موجنلا  ةياعرو  لابقتسا  لالخ  نم 
ةحايسلل جيورتلا  لجا  نم  اعم  نواعتلاب  لمعن  يتلاو  يضايرلا  يبد  سلجم  انعمجت ب يتلا  ةكارشلا  نم  اقالطنا  كلذو  يبد 
ةعباتمو ةسرامم  مهيوهتست  نمم  اصوصخ  يبدل  نيرئازلا  دادعا  ةدايزو  تاضايرلا  لاجم  يف  يملاعلا  ىوتسملا  ىلع  يبد  يف 

اهتفصب يبد  ةناكم  ىلع  ديكاتلاو  ةيضايرلا  تاطاشنلاو  ثادحالا  معدل  اهسيسات  ذنم  ىعست  ةرئادلا  نا  اصوصخ  ةيضايرلا  باعلالا 
تاداحتالا ةفاك  اهيلا  علطتت  ةطحم  اضيا  دعت  اهنا  اصوصخ  ةيضايرلا  تالوطبلا  ربكا  ةفاضتساو  ميظنت  لاجم  يف  ةدئار  ةهجو 

ةلطعلا لالخ  اصوصخ  ةيونسلا  مهتازاجا  ءاضقل  نييملاعلا  موجنلل  لوالا  دصقملا  اهنا  امك  قوفتلاو  عادبالا  نع  ةثحابلا  ةيلودلا 
ئب ؟- ثحت ا 3  - ىس ممج  لواةةط  50 ة!  - بل -؟-  ماعلا نم  تقولا  اذه  يف  لدتعملا  اهخانمو  اهتعيبطب  يبد  زيمتت  ثيح  ةيوتشلا 

+ يصامئ مل  داحت  اا  ءاربخلا 1  ةطساوب  ةبعللا  اياضق  ةشقانمل  ةمهم  ةطحم  رمتؤملا  اح  تتاد  مب  مب 
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لآ دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خیشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأ  - 
نیكمتلاو مدقلا  ةرك   » راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم 

ةماقإ 6 لمشیس  يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  نیلبقملا ، دحألاو  تبسلا  يموي  اریمج  ةنيدمب  ةرھوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل »
مت هنإ   » رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  سیئر  يضايرلا  يبد  سلجمل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع  يلامكلا  دمحم  لاقو  ةسیئر . تاسلج 

عیمج نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  نم  روضحلا  عیمجل  ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو  قیقد  لكشب  نیمویلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت 
«. ماعلا اذھ  رمتؤملا  عوضوم  عم  بسانتي  امب  ةریبكلا  مھبراجتو  مھتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مھئاقتنا  مت  نيذلا  نیثدحتملا 
ةبخن ةكراشمب  رمتؤملا  تاسلج  نوكت  نأ  ىلع  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تصرح  : » رمتؤملا ريدم  طیمسوبلا  ةشئاع  تلاقو د.

فارتحالا رواحم  ةفاك  ةیطغتل  اھل  دوھشملاو  ةحجانلا  براجتلا  باحصأ  نم  ةفرتحملا  مدقلا  ةرك  يف  نیصتخملاو  ءاربخلا  نم 
دبع رمع  كراش  ةیناث  ةھج  نم  ةنكمم .»  ةدئاف  ىصقأ  قیقحت  فدھبو  ةیقيوستلاو ، ةيداصتقالا  ًاصوصخ  مدقلا  تاكرش  ريوطتو 

لفح يف  هضرع  متیس  يذلاو  رمتؤملاب ، صاخلا  ملیفلا  ريوصت  يف  مدقلا  ةركب  نیعلا  يدانو  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا 
عضو مت  يذلا  ملیفلل  يماردلا  قایسلا  يف  اھفیظوت  متیس  بوھوملا  مجنلل  تاطقل  ريوصت  متب  لمعلا  قيرف  ماق  ثیح  حاتتفالا ،

تاونسلا رادم  ىلع  ةیتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم  مجسنیل  هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانیسلا 
رمعل ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تھجو  امك  اھلتحت . ةیتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةریبكلا  ةناكملا  ىلإ  ًالوصو  ةلودلا ، رمع  نم   42 لا ـ

ونایتسيرك مجنلا  ةیحاتتفالا  ةسلجلا  يف  يسیئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع 
يف ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعمل  حاتتفا  ةماقإب  رمتؤملا  قلطنيو  رمتؤملا . يف  نیثدحتملاو  نیكراشملا  موجنلا  ةیقبو  ودلانور 

يبد سلجم  سیئر  بئان  رياطلا  رطم  تاھیجوتل  ًاذیفنت  دعأ  يذلا  ةیملاعلا  ةیضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص 
لفح ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةرشابم  هیلي  ةيراوحلا ، تاسلجلاو  تارضاحملا  رود  نیب  طبارتلا  نم  ًاقالطناو  يضايرلا ،

بختنملاو ديردم  مجن �  ودلانور  ونایتسيرك  اھیف  ثدحتي  يتلاو  ةمقلا ،» ىلإ  لوصولا   » ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا ،
ةدیرج عقوم  يف  مكب  ابحرم  مكحلا :: هعم  نوكیسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتریسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةیفیك  نع  يلاغتربلا 

لمعي يذلا  انیلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا   www.alittihad.ae/print.php?id=119435&y=2013 2/2 12/26/13 داحتألا
يف ةیحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكیس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًایلاح 

ةیلوؤسملا ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نیقاعملل ، دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكیسو  رمتؤملا ،
ءانثأ راز  نأ  هل  قبس  ثیح  ةیعامتجالا ، تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  ًاصرحو  رمتؤملل ، ةیعامتجالا 
مامت يف  ماقتو  زكرملا . يف  نیلماعلاو  لافطألا  ىقتلاو  دحوتلل ، يبد  زكرم  نیماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم 

ویكیفات ولراك  نم : لك  اھیف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،» ةرك  يف  رامثتسالا   » ناونعب ةیناثلا  ةسلجلا  ًاحابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا 
نب دمح  ثدحتي  امیف  مدقلا ، ةركل  ةیضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اھیف  ثدحتیس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سیئر  بئان 

نیكتأ يور  ضرعتسي  امنیب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ، نیفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذیفنتلا  بتكملا  وضع  تاریخن 
ريدملا مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةیلحم ، مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  اجذومن  مدقلا ، ةركل  يلھألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا 

مدقم يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا 
ثیح لطبلا ،» قيرفلا  ةعانص   » ناونعب ةثلاثلا  ةسلجلا  فصنلاو  ةرشع  ةیناثلا  مامت  يف  قلطنتو  ةیضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا 
ولیباك ویبافو  يتنوك ، وینوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خینویم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم : لك  اھیف  ضرعتسي 
قيرط ىلإ  اھنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مھتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا 
يناثلا مویلا  تایلاعف  قلطنتو  ةیلاطيإلا . لانروج  لإ  ةفیحص  ريرحت  سیئر  يلیشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قیقحت 

مدقلا ةرك  نیكمت   » ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  ماقت  ةرشاعلا  يفو  روضحلل ، يلودلا  ضرعملا  باوبأ  حتفب  ًاحابص  ةعساتلا  مامت  يف 
نيداحتالا نیب  ةكارشلا  نع  اھیف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سیئر  بئان  كيزريا ، سینیس  اھیف  كراشيو  ملاعلا ،» يف 

«، افیفلا  » مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةینوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ریجیلیف  وكرام  ضرعتسي  امنیب  مدقلا ، ةركل  يویسآلاو  يبوروألا 
ةركل يویسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سیئر  جلدملا  ظفاح  ثدحتي د . امیف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن 

يف میكحتلا  مسق  سیئر  اكاسوب  ومیسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا 
ماقتو يلودلا . يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو  افیفلا ،»  » ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افیفلا » »

ریفسلا شار  نايإ  نم  لك  اھیف  ثدحتيو  مدقلا » ةرك  لبقتسم   » ناونع لمحتو  ًاحابص ، ةرشع  ةيداحلا  يف  ةیناثلا  ةسلجلا 
يذیفنتلا ريدملا  نتوھ  رتیبو  يلاطيإلا ، نالیم  يدانل  يذیفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأو  يزیلجنإلا ، لوبرفیل  يدانل  يضايرلا 

ةانق يف  جماربلا  مدقم  يریمألا  ةماسأ  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدایقلا  تاراھملا  نع  افلیس ، دنأ  يب  مإ  ةكرشل 
نایملاعلا نامجنلا  اھیف  كرتشي  يتلاو  نتباكلا ،»  » ناونع لمحتو  ًارھظ ، ةدحاولا  يف  ةثلاثلا  ةسلجلا  قلطنتو  ةیضايرلا . يبظوبأ 

ركیك ةلجم  بسح  ماعلا » لجر   » بقل ىلع  ًارخؤم  لصاحلا  يسنرفلا ، بختنملاو  خینویم  نرياب  قيرف  مجن  يریبير  كنارف 
بختنملاو ةنولشرب  قيرف  مجن  زيدنانریھ  يفاشت  يملاعلا  مجنلاو  ماعلا ، اذھل  ةیبھذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةیناملألا 

يف جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدایقلا  تاراھملا  نع  نامجنلا  اھیف  ثدحتيو  ينابسإلا ،
داعم داوم  مادختسا  لالخ  نم  ةئیبلل  ًاقيدص  رضخأ  ًارمتؤم  يلاوتلا  ىلع  يناثلا  ماعلل  نوكیس  رمتؤملا  نأ  ركذي  يس . يب  مإ  ةانق 

نم ديدعلا  دھشي  ًایكذ  ًارمتؤم  نوكیس  امك  ىرخالا ، تامزلتسملا  فلتخمو  ةیسیئرلا  ةصنملاو  رمتؤملا  تاعوبطم  ذیفنتل  اھريودت 
. يضاير رمتؤم  يف  ىلوألا  ةرملل  حرطت  يتلا  ةركتبملا  ةیكذلا  ةینورتكلإلا  تاقیبطتلا 
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اھتعرق تبحس  يتلا  ةیئطاشلا ، مدقلا  ةركل  ةلودلا  سیئر  سأك  ةقباسم  نم  يناثلا  مسوملا  تاسفانم  لبقملا  تبسلا  قلطنت 
ترفسأو . 2012 ةیئطاشلا 2013 - مدقلا  ةرك  تاقباسم  مسوم  كلذب  متتختل  يضايرلا ، يبد  سلجم  رقمب  يضاملا  ءاثالثلا 

يرودلا ةقباسم  بقل  لماحو  ىلوألا  ةخسنلا  فیصو  يلھألا  يقتلي  ثیح  ةكراشملا ، قرفلا  نیب  ةنزاوتم  تاھجاوم  نع  ةعرقلا 
يئاھنلا فصن  ىلإ  رصنلا  لھأت  امیف  لصولا ، عم  يبرعلا  بابشلا  يقتليو  ةریجفلا ، هریظن  نامجع  هجاوي  امیف  ءابلك ، داحتا  عم 

ةركل ينطولا  بختنملا  ريدم  سوكلا  دمحم  ةعرقلا  بحس  ةیلمع  يف  كراشو  ةقباسلا . ةخسنلا  نع  بقللا  لماح  هنأل  ةرشابم 
ةرادإ ريدم  يراصنألا  دمحم  روضحب  يضايرلا ، يبد  سلجمب  ةیئطاشلا  مدقلا  ةرك  فرشم  براح  ردبو  ةیئطاشلا  مدقلا 

براح ردب  لاقو  ةكراشملا . ةيدنألا  قرف  يلثمم  نم  ددعو  ينطولا ، انبختنم  بردم  زيدنیم  ولیسرامو  سلجملاب  ةیجیتارتسالا 
ىلع ةرداق  ةدعاص  بھاومو  ءافكأ  نیبعال  رایتخال  ةصرفلا  تحنم  سلجملا  اھقلطأ  يتلا  ةیئطاشلا  مدقلا  ةرك  تاقباسم  نإ  »

میقأ يذلا  يبد 2013  ةیئطاشلا –  مدقلا  ةركل  تاراقلا  سأك  اھزربأو  اھیف ، ةمدقتم  زكارم  قیقحتو  ةیملاعلا  تاسفانملا  ضوخ 
زكرملا تاقباسملا  هذھ  نم  هیبعال  مظعم  ریتخا  يذلا  ينطولا  انبختنم  دصح  ثیح  يضاملا ، ربمفون  يحایسلا  يبد  ءانیم  يف 

قلطنت نأ  ررقملا  نمو  ارسيوس .» لثم  ةریبك  قرف  ىلع  هزوف  ةصاخ  ءادألا ، يف  ًایلاع  ىوتسمو  ةریبك  جئاتن  هقیقحت  دعب  ثلاثلا ،
نمض يقتلي  ثیح  يبدب ، رزمملا  ئطاش  ةقيدح  بعلم  ىلع  راودألا ، عیمج  يف  بولغملا  جورخ  ماظنب  ماقت  يتلا  تاسفانملا ،
يقتلي امیف  ءاسم ، ةعبارلا  يف  يبرعلا  بابشلا  عم  لصولا  ءاقل  هیلي  ًارصع ، ةثلاثلا  يف  ةریجفلا  عم  نامجع  يئاھنلا  عبر  رودلا 

نامجع ءاقل  نم  زئافلا  يقتلي  ثیح  لبقملا ، رياني  موي 4  يئاھنلا  فصن  رودلا  ماقيو  ءاسم . ةسماخلا  يف  ءابلك  داحتا  عم  يلھألا 
عم ءابلك  داحتاو  يلھألا  ءاقل  نم  زئافلا  يقتلي  امنیب  ًارصع ، ةثلاثلا  يف  يبرعلا ، بابشلاو  لصولا  ءاقل  نم  زئافلا  عم  ةریجفلاو 

ديدحت ءاقل  ماقي  ثیح  تاسفانملا ، ماتخ  لبقملا  رياني  موي 11  دھشيو  ءاسم . عبرلاو  ةعبارلا  ةعاسلا  يف  بقللا  لماح  رصنلا 
يئاھنلا فصن  رودلا  تايرابم  نأب  املع  ءاسم ، عبرلاو  ةعبارلا  يف  ةیئاھنلا  ةارابملا  هیلي  ًارصع ، ةثلاثلا  يف  ثلاثلا  زكرملا 

اھمظني يتلا  ةیئطاشلا  مدقلا  ةرك  تاقباسم  نأ  ركذي  ةیضايرلا . يبد  ةانق  ربع  ةرشابم  ءاوھلا  ىلع  ةلوقنم  نوكتس  يئاھنلاو 
نم ثدحلا  بلق  يف  ةیضايرلا  يبد  ةانق  نوكتس  ثیح  يبد ، ةيدلبو  ةیضايرلا  يبد  ةانق  نم  معدب  ىظحت  يضايرلا  يبد  سلجم 

، نيزیمتملا اھلیسارم  ةكبش  ةطاسوب  تاسفانملا  سیلاوك  اھتیطغت  بناج  ىلإ  ةرشابم ، ءاوھلا  ىلع  ةیئاھنلا  ةارابملا  لقن  لالخ 
ةحلصمل تآشنملاو  بعالملا  ریخستب  ًاریبك  ًامعد  يبد  ةيدلب  مدقت  امك  ةلوطبلل ، يجيورتلاو  يمالعإلا  معدلا  نیمأت  فدھب  كلذو 

. ةیئطاشلا ةیضايرلا  ةطشنألا  ةفاك  حاجنإل  سلجملا 
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يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  صاخلا ب مليفلا  ريوصت  يف  نمحرلادبع ، رمع  نيعلا ، يدانو  ينطولا  بختنملا  مجن  كراش 
مجنلل تاطقل  ريوصتب  لمعلا  قيرف  ماقو  يراجلا ، ربمسيد  يموي 28 و29  حاتتفالا  لفح  يف  هضرع  متيس  يذلا  نماثلا ،

راعش عم  مجسنيل  هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل ، يماردلا  قايسلا  يف  اهفيظوت  متيس  بوهوملا 
ةريبكلا ةناكملا  ىلإ  ًالوصو  ةلودلا ، رمع  نم   42 لا ـ تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا ،

عم ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل  نمحرلادبع  رمعل  ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تهجو  امك  اهلتحت . ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا 
قلطنيو رمتؤملا . يف  نيثدحتملاو  نيكراشملا  موجنلا  ةيقبو  ودلانور ، ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  سيئرلا  ثدحتملا 

ةضايرلا ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعمل  حاتتفاب  ًاحابص ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف  ربمسيد  تبسلا 28  موي  رمتؤملا 
ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا ، لفح  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةرشابم  هيلي  ةيملاعلا ، ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو 

بعاللا ريوطت  ةيفيك  نع  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا ، بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  اهيف  ثدحتي  يتلا  ةمقلا ،» ىلإ  لوصولا  »
نع ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك ، قباسلا ، يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط 

ىلإ نوكيسو  رمتؤملا . يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت 
، رمتؤملل ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نيقاعملل ، دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج 

ةرودلا يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ذإ  ةيعامتجالا ، تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  ًاصرحو 
ةعاسلا 11:15 مامت  يف  ماقتو  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل ، يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا 

، مدقلا ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  نم  لك  اهيف  كراشي  يتلا  مدقلا ،» ةرك  يف  رامثتسالا   » ناونعب ةيناثلا  ةسلجلا  ًاحابص 
يرود ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف  ثدحتيس  يذلا  ويكيفات ، ولراك 

ةركل يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  تاريخن ، نب  دمح  ةلودلاب ، نيفرتحملا 
، دتيانوي رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  ثدحتي  هبناج ، نم  ةيلحم . مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  ًاجذومن  نيكتأ ، يور  مدقلا ،

يبد ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  مانراف ، كيام 
نم لك  اهيف  ضرعتسي  ثيح  لطبلا ،» قيرفلا  ةعانص   » ناونعب ةثلاثلا  ةسلجلا  ًارهظ  ةعاسلا 12:30  مامت  يف  قلطنتو  ةيضايرلا .
، يسورلا بختنملل  ينفلا  ريدملاو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  الويدراوغ ، فيزوج  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم 

قيقحت قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهبراجت  نع  وليباك ، ويباف 
تاسلج نوكت  نأ  ىلع  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تصرح  : » طيمسوبلا ةشئاع  ةروتكدلا  رمتؤملا ، ريدم  تلاقو  تالوطبلا .

ةيطغتل اهل  دوهشملاو  ةحجانلا  براجتلا  باحصأ  نم  ةفرتحملا ، مدقلا  ةرك  يف  نيصتخملاو  ءاربخلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  رمتؤملا 
«. ةنكمم ةدئاف  ىصقأ  قيقحت  فدهبو  ةيقيوستلاو ، ةيداصتقالا  ًاصوصخ  مدقلا  تاكرش  ريوطتو  ةفاك ، فارتحالا  رواحم 
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نب نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تنلعأ 
راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 

جمانرب نع  يراجلا ، لوألا  نوناك  / ربمسيد يموي 28 و 29  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
يضايرلا يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  يلامكلا  دمحم  لاقو  ةسيئر .  تاسلج  ةماقإ 6  لمشيس  يذلا  رمتؤملا 

عيمجل ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو  قيقد  لكشب  نيمويلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت  مت  هنإ   " رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  سيئر 
امب ةريبكلا  مهبراجتو  مهتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مهؤاقتنا  مت  نيذلا  نيثدحتملا  عيمج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  نم  روضحلا 

رمتؤملا ريدم  طيمسوبلا  ةشئاع   . تلاقو د لبقتسملل . " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " وهو ماعلا  اذه  رمتؤملا  عوضوم  عم  بسانتي 
مدقلا ةرك  يف  نيصتخملاو  ءاربخلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  رمتؤملا  تاسلج  نوكت  نأ  ىلع  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تصرح  "

ًاصوصخ مدقلا  تاكرش  ريوطتو  فارتحالا  رواحم  ةفاك  ةيطغتل  اهل  دوهشملاو  ةحجانلا  براجتلا  باحصأ  نم  ةفرتحملا 
ينطولا انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  كراش  ةيناث  ةهج  نم  ةنكمم . " ةدئاف  ىصقأ  قيقحت  فدهبو  ةيقيوستلاو ، ةيداصتقالا 

لمعلا قيرف  ماق  ثيح  حاتتفالا ، لفح  يف  هضرع  متيس  يذلاو  رمتؤملاب  صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  مدقلا  ةركب  نيعلا  يدانو 
هتاطقل ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل  يماردلا  قايسلا  يف  اهفيظوت  متيس  بوهوملا  مجنلل  تاطقل  ريوصتب 

ىلإ ًالوصو  ةلودلا  رمع  نم  لا 42  تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم  مجسنيل 
ينطولا انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمعل  ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تهجو  امك  اهلتحت .  ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةريبكلا  ةناكملا 

نيكراشملا موجنلا  يقابو  ودلانور  ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل 
حاتتفا ةماقإب  ًاحابص  ةعساتلا  يف  يلاحلا  لوألا  نوناك  / ربمسيد تبسلا 28  موي  رمتؤملا  قلطنيو  رمتؤملا .  يف  نيثدحتملاو 
ةعاسلا مامت  يف  ةرشابم  هيلي  ةيملاعلا ، ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعمل 

ديردم لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتي  يتلاو  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا  لفح  ةرشاعلا 
يلاطيإلا يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو 

ًاريدمو ًاثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا 
دحأ زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل 

يف رامثتسالا   " ناونعب ةيناثلا  ةسلجلا  ًاحابص  ةقيقد  ةعاسلا 11 و15 مامت  يف  ماقتو  رمتؤملل .  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش 
ريوطت نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،" ةرك 

معد نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا 
مدق ةرك  ةكرش  حاجنل  ًاجذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا 

ةيرامثتسا ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ،
ةسلجلا ًارهظ  ةعاسلا 30:12  مامت  يف  قلطنتو  ةيضايرلا .  يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ،
سوتنفوي بردمو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسي  ثيح  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونعب ةثلاثلا 
 . مدقلا ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا 

ةعاسلا مامت  يفو  روضحلل ، يلودلا  ضرعملا  باوبأ  حتفب  ًاحابص  ةعساتلا  ةعاسلا  مامت  يف  يناثلا  مويلا  تايلاعف  قلطنتو 
يبوروألا داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك  نيكمت   " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  ماقت  ةرشاعلا 
ريدم ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا ، ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا  نيب  ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل 

ظفاح ثدحتي د .  اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،"  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا 
ةركل يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا 

ماقت اميف  افيفلا . ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف ميكحتلا  مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ،
شار نايإ  نم : لك  اهيف  ثدحتيو  مدقلا " ةرك  لبقتسم   " ناونع لمحتو  ًاحابص ، ةقيقد  ةعاسلا 11 و15  يف  ةيناثلا  ةسلجلا 

ريدملا نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ، ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا 
يف جماربلا  مدقم  يريمألا  ةماسأ  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس ، دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا 

اهيف كرتشي  يتلاو  نتباكلا ،"  " ناونع لمحتو  ًارهظ ، ةدحاولا  ةعاسلا  يف  ةثلاثلا  ةسلجلا  قلطنتو  ةيضايرلا .  يبظوبأ  ةانق 
بختنملاو ةنولشرب  قيرف  مجن  زيدنانريه  يفاشت  يملاعلا  مجنلاو  خينويم ، نرياب  قيرف  مجن  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا 

ةانق يف  جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  ثدحتيو  ينابسإلا ،
 . يس يب  مإ 
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اهتعرق تبحس  يتلا  ةيئطاشلا ، مدقلا  ةركل  ةلودلا  سيئر  سأك  ةقباسم  نم  يناثلا  مسوملا  تاسفانم  تبسلا  دغ  دعب  قلطنت 
ترفسأو ةيئطاشلا 2013-2012 .  مدقلا  ةرك  تاقباسم  مسوم  كلذب  متتختل  يضايرلا ، يبد  سلجم  رقمب  يضاملا  ءاثالثلا 

عم يرودلا  ةقباسم  بقل  لماحو  ىلوألا  ةخسنلا  فيصو  يلهألا  يقتلي  ثيح  ةكراشملا  قرفلا  نيب  ةنزاوتم  تاهجاوم  نع  ةعرقلا 
يئاهنلا فصن  رود  ىلإ  رصنلا  لهأت  اميف  لصولا ، عم  يبرعلا  بابشلا  يقتليو  ةريجفلا ، هريظن  نامجع  هجاوي  اميف  ءابلك ، داحتا 

ةركل ينطولا  بختنملا  ريدم  سوكلا  دمحم  ةعرقلا  بحس  ةيلمع  يف  كراشو  ةقباسلا .  ةخسنلا  نع  بقللا  لماح  هنأل  ةرشابم 
ةرادإ ريدم  يراصنألا  دمحم  روضحب  يضايرلا ، يبد  سلجم  ةيئطاشلا ب مدقلا  ةرك  فرشم  براح  ردبو  ةيئطاشلا  مدقلا 
ةكراشملا ةيدنألا  قرف  يلثمم  نم  ددعو  ةيئطاشلا ، مدقلا  ةركل  ينطولا  انبختنم  بردم  زيدنيم  وليسرامو  سلجملاب  ةيجيتارتسالا 

ةدعاص بهاومو  ءافكأ  نيبعال  رايتخال  ةصرفلا  تحنم  سلجملا  اهقلطأ  يتلا  ةيئطاشلا  مدقلا  ةرك  تاقباسم   " براح ردب  لاقو  . 
يبد 2013)  ) ةيئطاشلا مدقلا  ةركل  تاراقلا  سأك  اهزربأو  اهيف ، ةمدقتم  زكارم  قيقحتو  ةيملاعلا  تاسفانملا  ضوخ  ىلع  ةرداق 

نم هيبعال  مظعم  ريتخا  يذلا  ينطولا  انبختنم  دصح  ثيح  يضاملا ، يناثلا  نيرشت  / ربمفون يحايسلا  يبد  ءانيم  يف  ميقأ  يذلا 
" . ارسيوس لثم  ةريبك  قرف  ىلع  هزوف  ةصاخ  ءادألا  يف  ًايلاع  ىوتسمو  ةريبك  جئاتن  هقيقحت  دعب  ثلاثلا  زكرملا  تاقباسملا  هذه 

ةقيدح بعلم  ىلع  تبسلا  دغ  دعب  موي  راودألا ، عيمج  يف  بولغملا  جورخ  ماظنب  ماقت  يتلا  تاسفانملا ، قلطنت  نأ  ررقملا  نمو 
عم لصولا  ءاقل  هيلي  ًارصع  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  ةريجفلا  عم  نامجع  يئاهنلا  عبر  رودلا  نمض  يقتلي  ثيح  يبدب ، رزمملا  ئطاش 

يئاهنلا فصن  رودلا  ماقيو  ءاسم .  ةسماخلا  ةعاسلا  ءابلك  داحتا  عم  يلهألا  يقتلي  اميف  ءاسم ، ةعبارلا  ةعاسلا  يبرعلا  بابشلا 
بابشلاو لصولا  ءاقل  نم  زئافلا  عم  ةريجفلاو  نامجع  ءاقل  نم  زئافلا  يقتلي  ثيح  لبقملا ، يناثلا  نوناك  / رياني تبسلا 4  موي 

ماتخ لبقملا  رياني  تبسلا 11  موي  دهشيو  بقللا .  لماح  رصنلا  عم  ءابلك  داحتاو  يلهألا  ءاقل  نم  زئافلا  يقتلي  امنيب  يبرعلا ،
نوكتس يئاهنلاو  يئاهنلا  فصن  رودلا  تايرابم  نأب  ًاملع  ةيئاهنلا ، ةارابملا  هيلي  ثلاثلا ، زكرملا  ديدحت  ءاقل  ماقي  ثيح  تاسفانملا ،

يبد سلجم  اهمظني  يتلا  ةيئطاشلا  مدقلا  ةرك  تاقباسم  نأ  ركذي  ةيضايرلا .  يبد  ةانق  ربع  ةرشابم  ءاوهلا  ىلع  ةلوقنم 
لقن لالخ  نم  ثدحلا  بلق  يف  ةيضايرلا  يبد  ةانق  نوكتس  ثيح  يبد ، ةيدلبو  ةيضايرلا  يبد  ةانق  نم  معدب  ىظحت  يضايرلا 
فدهب كلذو  نيزيمتملا ، اهليسارم  ةكبش  ةطساوب  تاسفانملا  سيلاوك  اهتيطغت  بناج  ىلإ  ةرشابم ، ءاوهلا  ىلع  ةيئاهنلا  ةارابملا 

سلجملا ةحلصمل  تآشنملاو  بعالملا  ريخستب  ًاريبك  ًامعد  يبد  ةيدلب  مدقت  امك  ةلوطبلل ، يجيورتلاو  يمالعإلا  معدلا  نيمأت 
 . ةيئطاشلا ةيضايرلا  ةطشنألا  ةفاك  حاجنإل 
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نب نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تنلعأ 
راعش تحت  يضايرلا ، يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 

يذلا رمتؤملا ، جمانرب  نع  يراجلا ، ربمسيد  يموي 28 و29  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل ،" نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
ةنجللا سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  يلامكلا  دمحم  لاقو  ةسيئر . تاسلج  ةماقإ 6  لمشيس 

نم روضحلا  عيمجل  ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو ، قيقد  لكشب  نيمويلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت  مت  دقل  : " رمتؤملل ةمظنملا 
عم بسانتي  امب  ةريبكلا ، مهبراجتو  مهتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مهؤاقتنا  مت  نيذلا  نيثدحتملا  عيمج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا 

نمحرلا دبع  رمع  ىلإ  ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تهجو  امك  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  وهو  ماعلا ، اذه  رمتؤملا  عوضوم 
ودلانور ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل  ينطولا ، انبختنم  مجن 

يدانو ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  كراش  ةيناث  ةهج  نم  مليف  رمتؤملا . يف  نيثدحتملاو  نيكراشملا  موجنلا  يقابو 
ريوصتب لمعلا  قيرف  ماق  ثيح  حاتتفالا ، لفح  يف  هضرع  متيس  يذلاو  رمتؤملاب ، صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  مدقلا  ةركب  نيعلا 

مجسنيل هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل ، يماردلا  قايسلا  يف  اهفيظوت  متيس  بوهوملا  مجنلل  تاطقل 
ةناكملا ىلإ  الوصو  ةلودلا ، رمع  نم   42 لا ـ تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم 

ضرعمل حاتتفا  ةماقإب  ًاحابص  ةعاسلا 9  يف  لبقملا  تبسلا  رمتؤملا  قلطنيو  تاهيجوت  اهلتحت . ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةريبكلا 
رياطلا رطم  تاهيجوتل  ًاذيفنت  دعأ  يذلا  ةيملاعلا ، ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا 

مامت يف  ةرشابم  هيلي  ةيراوحلا ، تاسلجلاو  تارضاحملا  رود  نيب  طبارتلا  نم  ًاقالطناو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  بئان 
لاير مجن  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتي  يتلاو  ةمقلا .. ىلإ  لوصولا   " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا  لفح  ةرشاعلا  ةعاسلا 

يلودلا مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم 
اثدحتم نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا 

نوك نم  اقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو 
تاسسؤملا لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا 

لافطألاب ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا ،
اهيف كراشيو  مدقلا ،" ةرك  يف  رامثتسالا   " ناونعب ًاحابص  ةعاسلا 11:15  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقتو  رامثتسا  زكرملا . يف  نيلماعلاو 

ةركل ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك 
، ةيدنألا يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ،

هبناج نمو  ةيلحم ، مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  اجذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور  ضرعتسي  امنيب 
سأرتيو ةحجان ، ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي 

ناونعب ةثلاثلا  ةسلجلا  ًارهظ  ةعاسلا 12:30  مامت  يف  قلطنتو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا 
يلاطيإلا سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيب  نم : لك  اهيف  ضرعتسي  ثيح  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص  "
تداق يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ 

لانروج لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا 
مامت يفو  روضحلل ، يلودلا  ضرعملا  باوبأ  حتفب  ًاحابص  ةعاسلا 9:00  مامت  يناثلا  مويلا  تايلاعف  قلطنتو  تاسلج   3 ةيلاطيإلا .

داحتالا سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك  نيكمت   " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  ماقت  ةعاسلا 10:00 
ريجيليف وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا .. ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا  نيب  ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا 

ثدحتي د. اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،"  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم 
يبوروألا داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل  يويسآلا  داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح 

"، افيفلا  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف ميكحتلا  مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل 
لبقتسم  " ناونع لبقملا ، دحألا  موي  ةيناثلا  ةسلجلا  لمحت  لبقتسم  يلودلا . يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو 

يذيفنتلا ريدملا  ينيدناج  وتربموأو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  نم : لك  اهيف  ثدحتيو  مدقلا " ةرك 
سأرتيو تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس ، دنآ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ، ناليم  يدانل 

. ةيضايرلا يبظوبأ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمألا  ةماسأ  ةسلجلا 
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نب نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تنلعأ 
راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم 

يذلا رمتؤملا  جمانرب  نع  نيلبقملا ، دحألاو  تبسلا  يموي  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل » نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  »
ةنجللا سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  يلامكلا  دمحم  لاقو  ةسيئر . تاسلج  ةماقإ 6  لمشيس 

نم روضحلا  عيمجل  ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو  قيقد  لكشب  نيمويلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت  مت  هنإ   » رمتؤملل ةمظنملا 
عوضوم عم  بسانتي  امب  ةريبكلا  مهبراجتو  مهتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مهئاقتنا  مت  نيذلا  نيثدحتملا  عيمج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا 

تاسلج نوكت  نأ  ىلع  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا  تصرح  : » رمتؤملا ريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  تلاقو د. ماعلا .» اذه  رمتؤملا 
ةيطغتل اهل  دوهشملاو  ةحجانلا  براجتلا  باحصأ  نم  ةفرتحملا  مدقلا  ةرك  يف  نيصتخملاو  ءاربخلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  رمتؤملا 

ةهج نم  ةنكمم .»  ةدئاف  ىصقأ  قيقحت  فدهبو  ةيقيوستلاو ، ةيداصتقالا  ًاصوصخ  مدقلا  تاكرش  ريوطتو  فارتحالا  رواحم  ةفاك 
متيس يذلاو  رمتؤملاب ، صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  مدقلا  ةركب  نيعلا  يدانو  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  كراش  ةيناث 
مليفلل يماردلا  قايسلا  يف  اهفيظوت  متيس  بوهوملا  مجنلل  تاطقل  ريوصت  متب  لمعلا  قيرف  ماق  ثيح  حاتتفالا ، لفح  يف  هضرع 

ىلع ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم  مجسنيل  هتاطقل  ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا 
ةنجللا تهجو  امك  اهلتحت . ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةريبكلا  ةناكملا  ىلإ  ًالوصو  ةلودلا ، رمع  نم   42 لا ـ تاونسلا  رادم 

ةسلجلا يف  يسيئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو  حاتتفالا  لفح  روضحل  ينطولا  انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمعل  ةوعدلا  ةمظنملا 
ضرعمل حاتتفا  ةماقإب  رمتؤملا  قلطنيو  رمتؤملا . يف  نيثدحتملاو  نيكراشملا  موجنلا  ةيقبو  ودلانور  ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا 

بئان رياطلا  رطم  تاهيجوتل  ًاذيفنت  دعأ  يذلا  ةيملاعلا  ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا 
، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر 
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Title: يضايرلا يبد  رمتؤم  يف  نوكراشي  مدقلا ..  ةرك  موجن 
Channel: Dubai Sports TV ( )
Duration: 2m47s
AVE: $20,040.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
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Date & Broadcast Time: 28/12/2013 02:00:00
Title: « يبد رمتؤم  « ـ ةنماثلا ل ةخسنلا  يف  نيكراشملاب  بحري  دمحم  نب  نادمح 
Channel: Sama Dubai TV ( )
Duration: 1m28s
AVE: $13,200.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: « يبد رمتؤم  « ـ ةنماثلا ل ةخسنلا  يف  نيكراشملاب  بحري  دمحم  نب  نادمح 
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Date & Broadcast Time: 28/12/2013 02:00:00
Title: يضايرلا يبد  رمتؤم  يف  نوكراشي  مدقلا ..  ةرك  موجن 
Channel: Sama Dubai TV ( )
Duration: 2m47s
AVE: $25,050.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: يضايرلا يبد  رمتؤم  يف  نوكراشي  مدقلا ..  ةرك  موجن 
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Date & Broadcast Time: 28/12/2013 18:00:00
Title: Sports Conference Big Names have flown in to Dubai to discuss their passion
for sport
Channel: Dubai one TV ( )
Duration: 0m56s
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Keywords: Dubai International Sports Conference
Article URL: Sports Conference Big Names have flown in to Dubai to discuss their passion for
sport
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Date & Broadcast Time: 28/12/2013 23:00:00
Title: يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  قالطنا 
Channel: Sharjah sports channel ( )
Duration: 3m50s
AVE: $9,200.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  قالطنا 
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Date & Broadcast Time: 27/12/2013 19:30:00
Title: نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نيكراشملا  موجنلا  ءاقل  ادغ 
Channel: Dubai TV ( )
Duration: 1m7s
AVE: $16,750.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نيكراشملا  موجنلا  ءاقل  ادغ 
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Date & Broadcast Time: 26/12/2013 02:30:00
Title: لمشيس يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأ 

ةسيئر تاسلج  ةماقإ 6 
Channel: Dubai Sports TV ( )
Duration: 1m7s
AVE: $8,040.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: 6 ةماقإ لمشيس  يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأ 

ةسيئر تاسلج 
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Date & Broadcast Time: 26/12/2013 02:00:00
Title: لمشيس يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأ 

ةسيئر تاسلج  ةماقإ 6 
Channel: Sama Dubai TV ( )
Duration: 1m7s
AVE: $10,050.00
Keywords: Dubai Sports Council, H.H Sheikh Hamdan Bin Mohammed, Dubai
International Sports Conference
Article URL: 6 ةماقإ لمشيس  يذلا  رمتؤملا  جمانرب  نع  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأ 

ةسيئر تاسلج 
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Date: 02/01/2014
Title: انودارامو هيليب  يبد  رمتؤمل  ةلبقملا  ةخسنلا  عمجت  نأ  ىنمتأ  فيرشلا :
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رمتؤم ةعساتلا ل ةرودلا  هيليب  رضحي  نأ  يف  هتينمأ  نع  يضايرلا  يبد  سلجم  ماع  نيمأ  فيرشلا  دمحأ  روتكدلا  برعأ 
مدقلا ةرك  ريهاشم  نم  موجنلا  ةبكوك  جوتيو  انودارام  عم  عمتجيل  يلاحلا  ماعلا  رخاوآ  ماقتس  يتلا  يلودلا  يضايرلا  يبد 

 … ملاعلا يف 
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عقوم ىلع  ةيمسرلا  هتحفص  ىلع  ةروص  ودلانور  ونايتسيرك  ديردم  لاير  قيرف  مجاهمو  يلاغتربلا  رشن  مدقلا ، ةرك  نع  ًاديعب 
اهب نوموقي  ةرايز  ءانثا  ونايتسيرك "  " هدلاو مسا  سفن  لمحي  يذلا  هنباو  كياش  انيريا  ءايزالا  ةضراع  هتبيبح  عم  هعمجت  كوبسياف 

نم نييالملا  ىلع  تذوحتسا  يتلا  ةروصلا  هذهب  هيبجعم  كراشي  نا  ًاماع )  27 " ) ونايتسيرك  " بحا دقو  تارامالا . يبد ، ىلا 
مخض مويراوكا "  " بناج ىلا  ونايتسيرك "  " هنباو ًاماع )  27 " ) انيريا  " هتبيبح عم  اهطقتلا  يذلاو  ةيمسرلا  هتحفص  ىلع  تاكراشملا 

ميقا يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  كراش  دق  ونايتسيرك  ناكو  كامسالاب . ءيلم 
خيشلا يضايرلا  يبد  سلجم  سيئرو  يبد  دهع  يلو  ةياعر  تحت  نيموي  ةدمل  رمتساو  اريمج ، ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف 

Globe ةزئاج "  ىلع  لصحلل  هل  تيوصتلا  ىلع  هيبجعم  لك  ودلانور "  " ركش امك  موتكم . لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 
ماعل 2013. بعال  لضفا  نع   " Soccer
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ندرالا -  رابخا  زوين -  ةنيهج 
هبادتنال .. يعاسلا  يدانلا  يرادإو  يفويلا  بردم  نيب  ءاقل  نع  ثدحتت  ونيروت  نم  ةرداصلا  ةفيحصلا 

بئان فييليساف  ميدافب  ىقتلا  يتنوك  وينوتنأ  سوتنفوي  بردم  نأ  مويلا  حابص  ةرداصلا  اهتخسن  يف  تروبس  وتوت  ةفيحص  تعدا 
. لبقملا مسوملا  نم  ًءدب  يريينار  ويدوالك  هنطاوم  ةفالخل  يلاطيإلا  عم  عيقوتلا  يف  ةوقب  بغارلا  يدانلا  وكانوم ، سيئر 

يذلا فيلفولوبيار  يرتيمد  يسورلا  ريدرايلملل  كولمملا  يسنرفلا  يدانلاب  ةيضاملا  عيباسألا  لالخ  نرتقا  دق  يتنوك  مسا  ناكو 
مجن نيب  رتوتت  ةقالعلا  تأدب  نأ  دعب  ةصاخ  لبقملا ، فيصلا  يف  يملاع  زارط  نم  بردم  ةرمإ  تحت  هقيرف  عضو  يف  ًابغار  ودبي 

. اًرخؤم يريينارو  واكلاف  ليمادار  يبمولوكلا  لوألا  قيرفلا 
ةفصاو يبد ، يف  فييليسافو  يرينوكنايبلل  قبسألا  دئاقلا  نيب  عمج  ءاقل  نع  ونيروت  ةنيدم  نم  ةرداصلا  ةفيحصلا  تفشك  دقو 

. وكانوم ىلإ  لاقتنالا  ةيناكمإل  رشابم  لكشب  قرطتي  ملو  يدو  هنأب  نيفرطلا  نيب  راد  يذلا  ثيدحلا 
ةلود يف  مدقلا  ةرك  زومر  زربأ  نم  ةعومجمو  الويدراوج  بيب  يريبير ، كنارف  ودلانور ، ونايتسيرك  ةقفر  دجاوت  يتنوك  نأ  ركُذي 

ركوس ." بولج   " نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  روضحل  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا 
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نيكراشملاب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر 
ةرك  " راعش تحت  مويلا  قلطني  يذلا  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

ةيلودلا ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل ،" نيكمتلاو  مدقلا 
ةيؤرلا حوضو  ةيحايسلا . يبد  قفارم  يف  تالوجب  ماقو  هترسأو  ودلانور  لصو  ثيح  نيبردمو ، نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو 

يبد سلجم  سيسأت  ذنم   " يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  لاقو 
فارتحالا جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا ، عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا 
ةيجيتارتسا يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب . فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف 

يف ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا 
ثحابتلاو ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع 

نيوكتو ةيرادإلا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم 
نب نادمح  خيشلا  ومس  فاضأو  ةيملاع  ةبخن  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن 

ةيرادإ تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  ملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  يف   " موتكم لآ  دشار  نب  دمحم 
سيسأتل نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو 

ايسايسو ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود 
نسحو ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ايعمتجمو . ايضايرو 

اهنيب نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ،
نم ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنإ  انترك  تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا 

يفو ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالاو  طيطختلا  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ 
يذيفنتلا بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  مدقتو  معدو  تاردابم  رمتؤملا ." اذه  اهتمدقم 

يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب 
تاردابم عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا  عاطقلا  لبقتسمل  ةبقاثلا  هتيؤرو  ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا 

ةسارد دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  قفو  اهذيفنت  متيو  هومس  تاهيجوت  نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم 
نب دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  تاهيجوت  لثمت   " لاقو لمع  جاهنم  هروطت . قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم 

ةديدسلا تاهيجوتلا  ساسأ  ىلع  سلجملا  ةيجيتارتسا  عضو  مت  امك  سلجملا ، سيسأت  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لآ  دشار 
هل ناك  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قالطإ  سلجملل  ىلوألا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  تاردابم  زربأ  نم  ناكو  هومسل ،

باطقتساو يضايرلا  انعقاو  بسانت  يتلا  رواحملا  لضفأ  رايتخا  يف  حاجنلا  لالخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجيإ  ريثأت 
خيشلا ومس  نم  يونعملاو  يداملا  معدلا  الول  ققحتيل  اذه  لك  نكي  ملو  ةحجانلا ، براجتلا  باحصأ  نم  نيثدحتملا  زربأ 

هتداعس نع  سلجملا  سيئر  بئان  ربعو  لمعلا ." يف  انل  ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 
مدقلا ةرك  عاطق  ةجاح  عم  بسانتي  امب  تاسلجلا  رواحم  رايتخا  ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا ، رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل 

عيمجل اهنم  ةدئاف  ربكأ  قيقحتو  ةنكمم  ةروص  لضفأب  تاسلجلا  هذه  جارخإل  تاسلجلا  يريدمو  نيثدحتملا  رايتخا  وأ  انيدل 
ةدافتسالا ىلع  يضايرلا  انعاطق  يف  نيلماعلا  ثح  امك  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا 

داشأ امك  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  ءاضعأو  سيئر  دوهجب  داشأو  روطتل  ًادرس  هيف . لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا 
، ةيلودلا تازاجنإلا  ىلإ  ًالوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ًادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب 

ةركل ينطولا  تارامإلا  بختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  ةكراشمب  داشأ  امك  ةايحلا ، بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو 
نأ ىلع  عيمجلا  صرحو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نأ  دكؤي  يذلا  رمألا  مليفلا ، ريوصت  يف  نيعلا  يدانو  مدقلا 

رارق عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو  ةكراشمب  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  هنم . اءزج  اونوكي 
شقانت يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو  ةدافتسالل  اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو 

" ةمقلا ىلإ  لوصولا  مدقلا . ةرك  ملاع  يف  ءاربخو  نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق 
مجن ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتي  يتلاو  ةمقلا ،" ىلإ  لوصولا   " ناونع تحت  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  ىلوالا  ةسلجلا  قلطنتو 

يلودلا مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير 
اثدحتم نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا 

نوك نم  اقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا . يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو 
تاسسؤملا لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوئسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا 

لافطألاب ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا 
ةرك يف  رامثتسالا   " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلاادبتو  رامثتسالا  زكرملا . يف  نيلماعلاو 
ريوطت نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،"

معد نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا 
مدق ةرك  ةكرش  حاجنل  ًاجذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا 

ةيرامثتسا ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ،
ةثلاثلا ةسلجلا  يف  نويملاعلا  نوبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ،
بيب نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونع لمحتو  ًارهظ  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا 

، يسورلا بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوغ 
سأرتيو تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت 

يناثلا مويلا  تاسلج  ىلوا  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  نيكمت  ةيلاطيإلا . لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ،
نيكمت  " ناونعب ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف  ىلوألا  ةسلجلا  قلطنت  ثيح  ًاحابص ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف  يناثلا  مويلا  تايلاعف  أدبت 

نيب ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا  ةرك 
مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا ، ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا 

يويسآلا داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح  ثدحتي د . اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،" "
ميكحتلا مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل 

. يلودلا يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف
" مدقلا ةرك  لبقتسم   " ناونع لمحتو  ًاحابص ، عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقت  مدقلا  ةرك  لبقتسم 

514/608



ناليم يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربمأو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  نم : لك  اهيف  ثدحتيو 
ةماسأ ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس ، دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ،

ةدحاولا ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلاو  نتباكلا ،"  " ناونع ةثلاثلا  ةسلجلا  لمحتو  ةيضايرلا . يبظوبأ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمألا 
بقل ىلع  ًارخؤم  لصاحلا  يسنرفلا ، بختنملاو  خنويم  نرياب  قيرف  مجن  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كرتشيو  ًارهظ 

زيدنانريه يفاشت  يملاعلا  مجنلاو  ماعلا ، اذهل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةيناملألا  ركيك  ةلجم  بسح  ماعلا " لجر  "
ةسلجلا سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  ثدحتيو  ينابسإلا ، بختنملاو  ةنولشرب  قيرف  مجن 

نم ددع  كراشت  ضرعملا  نيزت  اكوزارب »  » ةركو رمتؤملل  ةكيرش  ساديدأ  يس . يب  مإ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم 
رمتؤملا تايلاعف  نمض  هميظنت  متي  يذلا  ريبكلا  يضايرلا  ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق  يف  ةلماعلا  تاسسؤملاو  تاكرشلا 

ساديدأ ةكرشل  حانج  اهطسوتيو  مدقلا  ةرك  ةضاير  ايجولونكت  تاركتبم  ثدحأ  ضرع  متيس  يتلا  ةزيمملا  ةحنجألا  نم  ددع  مضيو 
دعلا قالطإ  دعب  ةرشابمف  اكوزارب ." ملاعلا 2014" سأكل  ةيمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن  نمضتي  يذلا  رمتؤملا  ةاعر  دحأ 
يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  اهتكارش  ساديدأ  ةكرش  تنلعأ  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل  يلزانتلا 

قرشلا ةقطنمو  لب  يلودلا  ديعصلا  ىلع  طقف  سيل  مدقلا ، ةرك  ةضاير  هاجت  ساديدأ  مازتلا  ديكأتل  نالعإلا  اذه  يتأيو  نماثلا .
موجن رمتؤملا  يف  نيكراشملا  نيب  نمو  تايوتسملا . عيمج  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضاير  معد  ةلصاوم  ىلإ  ةفاضإ  ًاضيأ ، طسوألا 

، نيرضاحلا عم  مدقلا  ةرك  لوح  مهفغش  اوكراشيل  زيدنانريه ، يفاشتو  الويدراوغ  بيب  ساديدأ  اريفس  مهنيب  نم  نويملاع 
ساديدأ موقت  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ناكس  عم  اهتكراشمو  ليزاربلا  يف  ةعئارلا  ملاعلا  سأك  ءاوجأ  راضحإل  ًالامكتساو 

تممص يتلا  تاركلا  مضي  يذلاو  ةيمسرلا " ملاعلا  سأك  ةركل   " ةكرشلا ضرعم  نمض  اكوزارب "  " ةرك نم  ةمخض  ةخسن  ضرعب 
ةمظنملا ةنجللا  سيئر  يلامكلا ، دمحم  لاقو  ءاكرشو  ةاعر  نآلا . ىتحو  ذنم 1970  ملاعلا  سأك  تايئاهنل  اصيصخ  تجتنأو 

نم ليلق  ددع  كلانه  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةاعرو  ءاكرشل  ساديدأ  مامضناب  نوروخف  نحن  : " رمتؤملل
يف ةدعاسملاو  ةضايرلا  هذه  ريوطت  لجأ  نم  تلمع  يتلاو  مدقلا  ةرك  يف  ًاقيرع  ًاثرإ  كلمت  ساديدأ ، لثم  ةيراجتلا  تامالعلا 
رمتؤملا يف  ساديدأ  كراشتو  ةيضايرلا ، علسلا  ةعانص  يف  راكتبالاب  ساديدأ  رمتستو  ةيضاملا . ةسمخلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  اهومن 
لاقو يمسرلا  كيرشلا  افيفلا ." عم  اهتكارش  ىلعو  ةقطنملاو  تارامإلا  ةلود  يف  ةضايرلا  هاجت  اهمازتلا  ىلع  ًاديكأت  يضايرلا 
سأكل يمسرلا  كيرشلا  اهتفصب  ساديدأ  رخفت  : " ايقيرفإ لامشو  طسوألا  قرشلا  ساديدأ  ةيراجتلا  ةمالعلا  ريدم  ناموش ، داج 

راضحإب ساديدأ  ةبغر  تناك  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ًةرضاح  نوكت  نأب  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014 
يف ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب ، ةرك  قالطإ  دعب  ًاصوصخو  تارامإلا ، ةلود  ىلإ  ملاعلا  سأك  ءاوجأ 

اينابسإ لثم  اهتياعرب  موقن  يتلا  ةيضايرلا  تابختنملل  ديدجلا  يمسرلا  يزلاو  ابماس  ةيذحأ  ةليكشت  قالطإ  ىلإ  ةفاضإلاب  ليزاربلا ،
قرشلا ةقطنم  يف  مدقلا  ةرك  ريوطتو  ومن  يف  انمازتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  انتكارش  لثمتو  نيتنجرألاو . ايناملأو 

". ةلبقملا تاونسلاو  رهشألا  يف  يضايرلا  يبد  سلجم  عم  ربكأ  لكشب  ةضايرلا  هذه  ريوطت  ىلإ  علطتن  نحنو  طسوألا .
نوكتل افيفلا ، عم  دمألا  ليوط  اهتكارش  قافتال  ساديدأ  ديدمت  ديكأت  نم  طقف  عيباسأ  دعب  نالعإلا  اذه  يتأيو  يمسرلا  دروملا 

ماعلا 2030. ىتح  تايلاعفلاو  تالوطبلا  عيمجو  ملاعلا ، سأك  قوقحل  يمسرلا  صيخرتلا  بحاصو  دروملاو  كيرشلا  ساديدأ 
ةعونتم ةعومجم  معدل  افيفلا  عم  ربكأ  لكشب  لمعلابو  ةيعامتجالا ، ةيمنتلل  ةادأك  مدقلا  ةرك  مادختسا  زيزعتب  ساديدأ  مزتلتو 

ضايرلا يبد  رمتؤم  عم  يلحملا  ديعصلا  ىلع  اهتكارش  نع  ًالضف  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  تاردابملاو  ةيمنتلا  جمارب  نم  ةعساوو 
. يلودلا ي 
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ةياعر تحت  مظني  يذلا  يبد  يف  يلودلا  يضايرلا  رمتؤملا  رضح  لاغتربلا  بختنم  دئاق  ديردم و  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
ورتاوك ةانق  يضايرلا . يبد  سلجم  سيئرو  يبد  دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس 
يضايرلا يبد  رمتؤم  هروضح  دنع  افيفلا  نم  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  بلطم  نع  هيف  فشكت  ويديف  ترشن  ةينابسإلا 

 : ةيبرعلل مجرتم  يرصحلا  ربخلا  ويديف  مكيلإ  يلودلا .
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ناك امهنباو . كياش  انيريإ  ةضراعلا  هتقيدص  هقفارت  ةفيلخ ، جرب  ودلانور ، ونايتسيرك  ديردم ، لايرلا  مجن  راز  ايسآ :)  ) تارامالا
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  لصو  دق  ودلانور 

ةدمل رمتسي  يذلا  رمتؤملا  ماقي  ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، مويلا 
 ، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ،

". لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو 
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تايصوتب دحألا ، متتخا ، يذلا  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  راعش "  تحت  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  جرخ 
نأ ىلع  ديكأتلا  ًالوأ : يلاتلا : وحنلا  ىلع  تءاجو  يبرعلا ، نطولاو  ملاعلا  يف  مدقلاةرك  موجنل  ةيراوح  تاسلج  دعب 6  ةدع 

تارادإ سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ، لمعلا  نم  ةلبقملا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةمهم  ةزيكرو  لبقتسملا ، قيرط  وه  نيكمتلا 
مهتاردق نم  ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس  مهحنمو  تايلوؤسملاو  تايحالصلا  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا 

يبد ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  ثح  ًايناث : ءاطعلا . نم  ديزم  لذب  ىلع  مهزفحتو 
سيئر يذيفنتلا ،  سلجملا  سيئر  يبد  دهع  يلو  اهقلطأ  يتلاو  مقر 1 " ةدنجألا   " ةيجهنم ينبتو  ةيكذ " ةنيدم   " ىلإ لوحتلا  نأشب 

ةرورض ًاثلاث : يضايرلا . عاطقلا  صخي  اميف  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  يضايرلا ، يبد  سلجم 
، نييرادإلاو نيبردملا ، نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت 
نم ةدافتسالا  ًاعبار : ةيلبقتسملا . تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا  اهرابتعاب  مدقلا  ةرك  تايميداكأ  ماظن  صخألابو 

ةيدنألا تاردقو  تاناكمإ  عم  بسانتتل  اهتمءاومو  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ 
ةيدنألا يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورض  ًاسماخ : اهتناكمو . اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ،

يويحلا لاجملا  اذه  يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةمهملا  ةيلمعلا  هذه  طبضت  مدقلا ، ةرك  تاكرشو 
راكتبالاو عادبإلا  ميهافم  نيمضت  ًاسداس : فارتحالا .  قيبطت  تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو 

تابلطتمو ةثيدحلا  تاهجوتلل  ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ، ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل 
يعسلاو ةيباجيإلا ، تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ًاعباس : ةيلبقتسملا . ةلحرملا 

ةيلوؤسملا ةفاقث  زيزعت  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيلعافلا ، تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قيقحتل 
لئاسو لالخ  نم  رضخألا ،) ليطتسملا  دعب  ام   ) ناونع تحت  ةفاك  نيبعالل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ًانماث : ةلءاسملاو . 

ةيلوؤسملا بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرت  ًاعسات : يضايرلا . نيهمتلا  موهفم  خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت 
ةئفلا هذهل  ءالولاو  ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ، يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا 

يف مهاسي  امب  ثيدحو ، يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  زيفحت  ًارشاع : عمتجملا . نم  ةماهلا 
. ةءافكلا نم  ٍلاع  ًىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ 
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نييملاعلا ةركلا  موجن  زربأ  عم  ةروص  طاقتلا  يف  المأ  لشفلاب ، اريمج  ةنيدم  ةعاق  ىلإ  رضح  نم  عيمج  تالواحم  تءاب 
ةددشم ةينمأ  تاءارجإ  تضرف  ثيح  دحالا ، متتخا  يذلاو  ةنماثلا ، هتخسنب  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  نيكراشملا 

تارتف لالخ  نيبردملاو  نيبعاللا  لوح  ةكباشتم  يديأب  اوقلحت  نيذلا  نييصخشلا  ةيامحلا  لاجرب  ةناعتسالا  لالخ  نم  موجنلا ، لوح 
تكلتما ةبغر  كانه  نأ  عوضوملا  يف  تفاللا  نيموي . ىدم  ىلع  رمتؤملا  ثادحأ  تفاضتسا  يتلا  ةعاقلا  نم  ةرداغملاو  لوخدلا 

، اهنولمحي يتلا  تاراكذتلاو  روصلا  ىلع  عيقوتلاو  مهتحفاصمو  روصلا  طاقتلاب  مهتابغر  عابشإو  ريهامجلا  ىلإ  لوزنلا  يف  موجنلا 
مدعب تاميلعتلا  ذيفنت  ىلع  اورصأو  نيفرطلا ، نم  تالواحملا  هذه  عيمج  اوعنم  ةيانعب  اوريتخا  نيذلا  صاخلا  نمألا  لاجر  نكل 

ينابسإلا ديردم  لاير  مجن  طيحأو  مهيلع . جاعزنالا  تامالع  رهظأو  مهنم  ريثكلا  طخس  راثأ  ام  وهو  ريهامجلاب ، موجنلا  طالتخا 
حملك ةعاقلا  رداغو  ايصخش ، اسراح  نم 50  رثكأ  ةقفرب  ةعرسب  ةعاقلا  لخد  ثيح  ةيئانثتسا ، ةينمأ  تاءارجإب  ودلانور  ونايتسيرك 

تالواحملا لكب  ناتاتف  تماق  امدنع  ةدعاقلا ، هذه  نع  ذش  يذلا  ديحولا  الويدراوغ  هنم . بارتقالاب  ناك  يأل  حمسي  ملو  رصبلا ،
بلطو ةرايسلا  ىلإ  دعصي  مل  امهرارصإ  دهاش  امدنعو  رمتؤملا ، ةعاق  ةباوب  مامأ  نم  هتلقأ  يتلا  ةرايسلا  نم  بارتقالل  ةنكمملا 

رثكأ بارتقالا  نيتاتفلا  نم  بلط  نأو  الإ  هنم  ناك  امف  ضفر ، سرحلا  نكل  ةروصلا ، طاقتلاب  لاجملا  امهل  حيتي  نأ  سرحلا  نم 
ةيقب عم  روصلا  طاقتلا  نم  روضحلا  نم  يأ  حجني  مل  اميف  رداغيو ، ةرايسلا  لخدي  نأ  لبق  ةدودعم  ناوثب  ةروص  امهعم  طقتلاو 

. رمتؤملا روضح  زربأ  نم  مهريغو  يتنوك  بردملاو  يفاشتو  يريبيرو  موجنلا 
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ةنس ءارو  ةنس  ققحتت  ةريبك  ةيؤرب  أدب  ثيح  نيموي ، ةدمل  ميقأ  يذلا  ةنماثلا  هتخسن  يف  يضايرلا  يبد  رمتؤم  سمأ  متتخا 
يفحص نم 300  رثكأ  دوجوب  يمالعإو  يفحص  لابقإ  ربكأ  ماعلا  اذه  ققح  ثيح  يلودلا  يمالعإلا  روضحلا  يف  حضاو  روطت  عم 

ايلعلا ةنجللا  سيئر  بئانو  رمتؤملا  ةريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تثدحت  رمتؤملا ؟ اذه  نم  فدهلا  ام  هتيطغتل . رضاح 
ىوتحملا ثيح  نم  ماع  ىلإ  ماع  نم  رمتؤملا  ريوطت  ىلع  نوصيرح  نحن   ” ربوس عقومل  ةلئاق  نماثلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ل

مهملا بناجلا  ةيلمع  رومأو  نيناوق  ىلإ  راكفألاو  تايصوتلا  هذه  ليوحت  دعيو  اهبلج .“ ىلع  لمعن  يتلا  تاربخلاو  شاقنلا  رواحمو 
حاجنب هققحي  يضاير  يبد  رمتؤم  نأ  ودبي  ام  وهو  يقيبطتلا ، يلمعلا  بناجلا  ىلإ  يرظنلا  بناجلا  نم  جرخت  يك  تارمتؤملا  يف 
نم انه  اهحرط  متي  يتلا  راكفألا  خيسرت  ًامود  انفده   ” ةلئاق يضايرلا  يبد  رمتؤم  دئاوف  صوصخب  ةروتكدلا  تفاضأ  ثيح 

تايصوت نم  انلوح 90 % نحنو  تارارق  ىلإ  هراكفأ  لوحتب  ساقي  رمتؤم  يأ  حاجنو  تايقافتاو ، تاعيرشت  ىلإ  اهليوحت  لالخ 
يسيم لينويلو  الويدراوج  بيب  ةريس  بتاكو  يملاعلا  يفحصلا  نيناوقو .“ تايقافتاو  تاعيرشت  ىلإ  رمتؤملا  نم  ةقباسلا  خسنلا 

لدابت ثيح  تابسانملا ، هذه  لثم  نم  ديفتست  نأ  الإ  كنكمي  الو  يضاير ، رمتؤم  نم  رثكأ  ترضح  دقل   ” لاق جالاب  ميليج  ينابسالا 
هذه لثمو  يضايرلا  يبد  رمتؤم  حضاو ب يلود  يمالعإ  مامتها  كانه   ” جالاب فاضأو  لوقعلاو .“ تاربخلاو  راكفألاو  ءارألا 

تيقوتب قلعتت  ةمهم  ةيضق  ىلإ  هابتنالا  ميليج  تفلو  ةقطنملا .“ ىلإ  عرسأ  لكشب  تاربخلا  لوصول  ةديفم  ديكأتلاب  ةلاحلا 
كلذل رمتؤملا  دعومب  تفرعو  ةزاجإ  يف  ًامداق  تنك  دقل   ” هلوقب نييضايرلاو  نييمالعإلل  تالطعلا  بساني  هنأ  ثيح  رمتؤملا 

حلاص لامج  روتكدلا  ةعساولا  ةربخلا  بحاصو  قباسلا  قارعلا  بختنم  بردم  ًادج .“ زيمم  تيقوتلا  اذه  انه ، ىلإ  روضحلا  تررق 
اولصو يتلا  مهراكفأب  نوبعاللاو  نويرادإلاو  نوبردملاو  مدقلا  ةرك  لاجم  يف  ءاربخلا  يتأي  انهف  نمزلا ، رصتخي  يبد  رمتؤم   ” لاق

رادهإو لحارملا  سفنب  رورملا  مدع  لضفألا  نمو  ةديدع ، براجت  دعب  اهنم  اوملعت  ءاطخأ  مهباكتراو  ةليوط  لحارم  دعب  اهيلإ 
ديفم رمتؤملا   ” حلاص روتكدلا  فاضأو  ةقطنملل .“ يضايرلا  يبد  رمتؤم  هيطعي  ام  اذهو  ءاطخألا  باكترا  ةداعإو  تقولا 

وهو رمتؤملا ، اذه  يف  ةكراشملاو  يبد  ىلإ  اهنم  مدقلا  ةرك  يف  نيصتخملا  لوصو  لهسي  ثيح  اهيف  ةطيحملا  لودلاو  تارامإلل 
يلع ةحضاو : جئاتنلاو  فارتحالا  عجشي  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ريوطتلا .“ تاوطخ  عيرستو  ءاطخألا  يدافت  ىلع  دعاسي  رمتؤم 

ءاقبلا انكمم  دعي  مل   ” لاق ثيح  فارتحالا  ةيضق  ىلع  زكر  يضايرلا  يبد  سلجم  يف  يضايرلا  ريوطتلا  ةرادإ  ريدم  رمع 
نحنو ةيادبلا ، يف  تايبلس  دوجو  يعيبطلا  نم   ” فاضأو هضوخ .“ عيمجلا  ىلع  بجي  لاجم  وهو  مدقلا ، ةرك  يف  فارتحالا  جراخ 

“. لمع تاشرو  درجم  سيلو  ةايح  بولسأ  ىلإ  فارتحالا  ليوحت  اهيف  عيطتسن  ةلحرم  ىلإ  انلصو  دقف  ةمهم  تاوطخ  انعطق  نآلا 
ةدئافو فارتحالا  ةميقل  ةحضاو  ةفاضإ  كانه  ديكأت  لكب   ” لاق مدقلا  ةركل  هتدئافو  يضايرلا  يبد  رمتؤم  نم  هتربخ  نعو 

اهتارادإب ةيدنألا  نوعجشي  موجنلا  ءالؤه  روضحو  تارمتؤملا  هذه  لضفب  تنسحت  فارتحالا  ريياعمب  مازتلالا  ةتبثم ، رمتؤملا 
ًادج مهم  حاجن .“ صصق  نم  رشابم  لكشب  هعم  نولماعتيو  هنودهاشي  امب  نيدتقم  فارتحالا  قيرط  يف  يضملا  ىلع  اهيبعالو 

نع ثدحت  سبوكاج  نب  جيلخلا  ةقطنم  يف  طشانلا  يضايرلا  ررحملاو  يس  يب  يب  يف  قباسلا  لسارملا  تاقالعلا : ريوطتل 
نحنف لهذم  لكشب  لماع  ىلإ  ماع  نم  ورطتي  وهو  ةقطنملا ، يف  ًايزكرم  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تاب  دقل   ” هلوقب رمتؤملا 
ريوطتل ًادج  مهم  رمتؤملا  اذه   ” فاضأو طقف .“ تاونس  لالخ 3  نيترم  ودلانور  ونايتسرك  لثم  بعال  هرضح  رمتؤم  نع  ثدحتن 

دارفألا نيب  تاقالعلا  وأ  بناجألا ، مهئارظن  عم  ةيبرعلاو  ةيتارامإلا  ةيدنألا  يف  نيلوؤسملا  نيب  تاقالعلا  ءاوس  تاقالعلا ؛
يبد ةانق  يف  مدقملاو  عيذملاو  للحملا  ينوهرطلا  ميرك  يبد .“ يف  نيميقملا  موجنلا  ددع  ديازت  رسفي  ام  وهو  نييمالعإلاك 

ةينامثلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  خسن  لك  اورصاع  نيذلا  لئالقلا  نييمالعإلا  نم  وهو  ةزيمملا  ةيتوصلا  ةربنلا  بحاصو  ةيضايرلا 
ءاوجأ يف  ةبسانم  هنإ  ناكم ، لك  نم  اهؤاربخو  ةضايرلاو  ةركلا  ريهاشم  هيلإ  يتأي  يملاع  رمتؤم  وه   ” لوقلاب رمتؤملا  نع  ثدحت 

موجنلا ءالؤهب  انه  كتحأ  انأ  ديفتسأ ، ديكأت  لكب   ” يمالعإك هتدافتسا  صوصخب  فاضأو  يفارتحالا .“ ركفلا  ينبت  ىلع  عيمجلا  عجشت 
فرش كلذف  تاهويدوتسالا  وأ  تاراوحلا  ريدأ  وأ  تاشاقنلا  ىلإ  عمتسأ  امدنع  ةفلتخملا ، تاونقلا  نم  ءالمزو  رابك  نييمالعإو 

يف أرقت  امدنع  ًاضيأ : انه  قبطنت  يلود  رمتؤم  يأ  دئاوف  ىرخأ .“ ةهج  نم  ةمهم  ةيتامولعمو  ةيركف  ةفاضإو  ةهج  نم  يل  ميظع 
عيجشت اهنم : - ةكرتشم  دئاوف  نع  نوثدحتي  ءاربخلا  دجت  كنإف  كلذ ، ريغ  وأ  يضاير  هلاجم  ناك  امهم  ناك  يلود  رمتؤم  يأ  دئاوف 

عوضوم لوح  ةفرعملا  لاجم  يف  رثكأ  عسوتلاو  راكفأ ، نم  رمتؤملا  هب  يتأي  امل  قيبطتلا  ىلع  ةكراشملا  تاهجلاو  لودلا  زيفحتو 
نيكراشملا ىلع  تقولا  رصتخت  ةداع  تارمتؤملاف  بتكلا ، تارشعو  تاساردلا  ءارجإ  نم  ًالدبف  تقولا  راصتخا  رمتؤملا . -

نويع حتفت  ةمادتسم . - ةقالعو  ةلدابتم  ةدافإ  لكشي  امم  صاصتخالا  باحصأ  نيب  ةيوق  تاقالع  ةكبش  نيوكت  نيمتهملاو . -
. رثكأ يسامح  لكشب  لمعلا  ىلع  مهدعاستو  ةديدج  راكفأ  ىلع  نيكراشملا 
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 . يناهت يضايرلا /  يبد  رمتؤم 

 // لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  نماثلا "// يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ىف  نوكراشملا  عفر  ماو / / ربمسيد ىف 29  ىبد 
ومسلا بحاص  هيخا  ماقم  ىلإو  هللا  هظفح  ةلودلا  سيئر  نايهن  لآ  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب 

تارامإلا ةلود  زوف  ةبسانمب  هللا  هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا 
لكشب ةلودلا  تازاجنإ  لجس  ىلإ  فاضي  ٌديدج  ٌزاجنإ  كلذب  َّرطَُسيل  يلودلا 2020  وبسكإ  ضرعم  ةفاضتساب  ةدحتملا  ةيبرعلا 

لبقتسملا .  عنص  يف  ٍيسيئر  ٍمهاسمو  لوقعلا  لصاوت  يف  ٍرثؤم  ٍيملاع  ًىقتملك  يبد  ةرامإب  ملاعلا  ةقث  سكعي 

سلجم سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ماقم  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  اوعفر  امك 
امب ماعل 2013  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا  لضفأل  ةيضفلا  ةزئاجلاب  يبد  زوف  ةبسانمب  يضايرلا  يبد 

تايلاعفلا نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا  يبد  ةناكم  زيزعت  يف  هومسل  ةميركلا  تاهيجوتلاو  ةبقاثلا  ةيؤرلا  سكعي 
ةيضايرلا تارمتؤملا  مهأ  دحأ  يف  نآلا  هيف  نيكراشملا  عمجي  يذلا  ءاقللا  اهمهأ  نمو  يلاعلا  ىدصلا  تاذ  ةيضايرلا  ثادحألاو 

يملاعلا .  ديعصلا  ىلع 

نم ةعومجم  ىلإ  لصوتلا  مت  اهيف  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو  ةيصصخت  تاسلج  تس  مويلاو  سما  دقع  دق  رمتؤملا  ناكو 
 . مويلا رهظ  دعب  ةيماتخلا  ةسلجلا  لالخ  رمتؤملا  ةريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  اهتلت  تايصوتلا 

يسسؤملا لمعلا  نم  ةمداقلا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةماه  ةزيكرو  لبقتسملا  قيرط  وه  نيكمتلا  نأ  ىلع  تايصوتلا  تدكاو 
رارقلا ذاختا  ةطلس  مهحنم  تايلوؤسملا و  تايحالصلا و  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو 

. ءاطعلا نم  ديزم  لذب  ىلع  مهزفحتو  مهتاردق  نم  ززعت  ةروصب 

 " ةيكذ ةنيدم  ىلإ "  لوحتلا  نأشب  يبد  ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  تايصوتلا  تثح  و 
سيئر يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  اهقلطأ  يتلاو  مقر 1 "  ةدنجألا  ةيجهنم "  ينبتو 

يضايرلا . عاطقلا  صخي  اميف  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يذيفنتلا  سلجملا 

نيبردملا نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفت  ةرورضو 
ةيلبقتسملا . تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا  اهرابتعاب  مدقلا  ةرك  تايميداكأ  ماظن  صخألابو  نييرادإلاو 

تاناكمإ عم  بسانتتل  اهتمءاومو  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  و 
رامثتسالاب ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورض  ًاسماخ : اهتناكمو . اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو  ةيدنألا  تاردقو 

اذه يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةماهلا  ةيلمعلا  هذه  طبضت  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا 
ميهافم نيمضت  ًاسداس : فارتحالا .  قيبطت  تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو  يويحلا  لاجملا 

تاهجوتلل ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا 
ززعيو مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ىلع  تايصوتلا  تدكاو  ةيلبقتسملا . ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا 
ىلا ةفاضإلاب  ةيلعافلا  تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم  لثمألا  ىوتسملا  قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا  تاسرامملا 

ةلءاسملاو .  ةيلوؤسملا  ةفاقث  زيزعت 

ةصصختم ةيبيردت  لئاسو  لالخ  نم  رضخألا / ليطتسملا  دعب  ام  ناونع /  تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  ًانماث :
يضايرلا . نيهمتلا  موهفم  خيسرتل 

جمدلا لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرت  ةرورضو 
زيفحت ىلع  تايصوتلا  تثح  امك  عمتجملا . نم  ةماهلا  ةئفلا  هذهل  ءالولاو  ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا  يوذ  تائفل  يعمتجملا 
ًىوتسم ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهاسي  امب  ثيدحو  يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا 

. ةءافكلا نم  ٍلاع 

اخ   / /د ماو /

 . . .www.facebook.com/wamarabic كوب سيفلا  ىلعو  @ wamnews رتيوت عقوم  ىلع  تارامإلا  ءابنأ  ةلاكو  رابخأ  عبات 

/ز م ن اخ / اد / ماو
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، ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  يف  ونايتسيرك  ينابسإلا ، ديردم  لاير  مجنل  اروص  ةيزيلكنإلا  ليم " يليد   " ةفيحص ترشن  ينربخ -
لصاوتلا عقومب  ةيمسرلا  هتحفص  ىلع  ةروص  يكلملا  قيرفلا  فاده  عفرو  روينوج . هنباو  كياش  انيريإ  ةيسورلا  هتقيدص  ةقفرب 

". كمسلا ضوح  برق  ةرسألا  عم  تقولا  ضعبب  عتمتن   " لوقت ةديرغت  عم  رتيوت ،"  " يعامتجالا

اوطقتلا ثيح  روينوج ، ونايتسيركو  كياش  ةيسورلا ، ءايزألا  ةضراع  هتقيدص  ةقفرب  ديجملا  داليملا  ديعب  اريدام  خوراص  لفتحاو 
اهعقوم ربع  ةينابسإلا  لارتنس " اسنفيد   " ةفيحص ترشن  اهلبقو  لوم ، يبد  يف  ريهشلا  كمسلا  ضوح  دنع  روصلا  نم  ديدعلا 

. نييتارامإلا نينطاوملا  دحأ  ةقفرب  يبد  ءارحص  يف  هتلطع  ءاضقب  عتمتسي  وهو  ونايتسيركل  ةروص  ينورتكلإلا 

ريوطت نع  ثدحتلل  كلذو  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  روضح  لجأ  نم  يبد  يف  ودلانور  يلاغتربلا  نودلا  دجاوتيو 
. ةمقلا غولبل  بعاللا  ةريسم 
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، ودلانور ونايتسيرك  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  باحطصاب  ةيربلا  تالحرلا  يف  نوصتخم  نويتارمإ  نابش  ماق  ليكولا - 
تارامإلا  ” ةفيحص ةليمزلل  اقفوو  ربلل . ةصصخملا  يجابلا »  » ةرايس ربع  ةقراشلا ،  ةرامإ  يف  ريادبلا  ةقطنمب  ةلحر  يف 

يعارلا تارامإلا ، ناريطل  ةينالعإ  ةياعد  ريوصت  هلامعأ  لودج  ىلع  ناكو  يضاملا ، ءاثالثلا  يبد  ىلإ  ودلانور  رضح  “ مويلا
ونايتسيرك يلاغتربلا  عم  دجاوتي  امك  يلودلا .  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  ًاثدحتم  هتكراشم  ىلإ  ةفاضإ  هقيرفل ، يمسرلا 

، الويدراوغ يناملألا  خنويم  نرياب  بردم  مهعمو  يفاشت ، ينابسإلاو  يريبير ، يسنرفلا  لاثمأ  نييملاعلا  نيبعاللا  نم  ددع  ودلانور 
يف هترايز  دعب  يبد  ىلا  يناثلا  هروضح  لغتساو  امهنباو ، كياش  انيريإ  هتقيدص  ودلانور  قفارتو  يتنوك . سوتنفويل  ينفلا  ريدملاو 

ىلإ يرافس  ةلحرب  همايق  بناج  ىلا  يبد  لوم  يف  ريهامجلا  هتعبات  ثيح  ملاعلا ، يف  ىنبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزل   2011
. يضايرلا رمتؤملا  يف  ةكراشملل  ءارحصلا 
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Globe ملاعلا '  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ودلانور ،' ونايتسيرك   ' ينابسإلا ديردم  لاير  يدان  مجنو  يلاغتربلا  بعاللا  لان  ليكولا - 
' ناونعب يبد ، ةرامإب  ةريمجلا  ةنيدم  يف  رمتؤملا  ميقأو  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  لالخ  '، Soccer Award
. ةيبوروأو ةيبرع  نادلب  نم  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  ةيضايرلا  تايصخشلا  نم  ديدعلا  ةكراشمب  مدقلا ' ةرك  لبقتسم  زيزعت 

هنأو ًافده ، ةغلابلاو 69  ماع 2013  هلبق  نم  ةلجسملا  فادهألا  ددع  ىلإ  لوصولا  ةبوعص  نع  هل ،  ةملك  يف  ودلانور '  ' برعأو
لضفأ يننأ  كيدل ،' لضفملا  بعاللا  نم   ' لاؤس ىلع  هباوج  يف  ودلانور '  ' حضوأو هفادهأ . ددع  ةدايز  لجأ  نم  هسفن  ريوطت  لصاوي 

عيضاوم رمتؤملا  يف  تاسلجلا  تشقان  كلذ ، ىلإ  وتوك .' وندانرف  و| وغيف ' سيول   ' بعاللا لضفأ  تنك  يبابش  يف  اّمأ  يسفن ،
داحتالا سيئر  نيكراشملا  نيب  نم  ناكو  لبقتسملا .  يفو  يلاحلا  انتقوب  بعالملا  ةلاحو  ةيلاملا  رومألاو  مدقلا  ةرك  ةملوعك 

يدانل قباسلا  ةيراجتلا  تاقالعلا  ريدمو  نكتيأ ،' يور  يتارامإلا '  يلهألا  يدانلا  بردمو  ونيشتيوات ،' ولراك  يلاطيإلا '  يضايرلا 
، ةيناثلا ةسلجلا  لالخ  ىرج  ثيح  تاريخن ،' نب  دمح   ' نيفرتحملا يرود  ةنجل  سلجم  سيئر  و  نانرف ' كيام   ' دتيانوي رتسشنام 

بئانلا ةكراشمب  ًادغ  ' Globe Soccer زئاوج '  عيزوت  لصاوتي  نأ  رظتنملا  نمو  مدقلا . ةركب  قلعتي  اميف  تاروطتلا  رخآ  ةشقانم 
' ، افيفلا مدقلا ' ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةيذيفنتلا  ةنجللا  وضع  ' كيزرأ سنيس   ' و افيويلا ' ' مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئرل  لوألا 

. مدقلا ةركل  يويسالا  داحتالاو  افيويلا ،' و' افيفلا '  ' يف يبعالو  نيبردمو  نيلوؤسم  ىلإ  ةفاضإلاب 
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ةنماثلا ةرودلا  تايلاعف  يف  اوكراش  نيذلا  موجنلا  عيمج  نأ  يضايرلا ، يبد  سلجم  ماع  نيما  فيرشلا ، دعس  دمحا  دكأ د .
تايلاعف يف  ةيلاعفلا  يف  مهتكراشمو  يبدل  مهروضح  ريظن  ةيدام  غلابم  يأ  اوضاقتي  مل  يلودلا ، يضايرلا  يبد  رمتؤم  ل

عفدي امب  ةيداملا  رمتؤملا  ةميق  دادزت  يك  موجنلا ، ءالؤه  هاضاقتي  ام  ةميق  نع  نالعإلا  ىلوألا  نم  ناكل  اذه  ثدح  ولو  رمتؤملا ،
موجنلا رابك  نم  ةبخن  ةكراشمب  دهش  امدعب  مويلا ، ءاسم  هتايلاعف  ىلع  راتسلا  لدسأ  دق  يضايرلا ، يبد  رمتؤم  ناكو  مهل .

لاير مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  امهو  ماعلا ، اذه  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجل  نيحشرملا  نم  نينثأ  مدقتي  ملاعلا  يف 
ةثالث ىلع  ةوالع  زيدنانره ، يفاشت  ينابسألا  مجنلا  مهعمو  يناملألا ، خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسألا ، ديردم 

ولليباك ويباف  نييلاطيإلاو  يناملألا ، خينويم  نرياب  بردم  الويدراوج ، بيب  ينابسألا  مهمدقتي  ملاعلا ، يف  بيردتلا  ةقلامع  نم 
عقومل ةصاخ  تاحيرصت  يفو  نيلوؤسملا . رابك  نم  مهريغو  يلاطيإلا ، سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوطنأو  ايسور ، بختنم  بردم 

ىوتسم ىلع  ةبعللا  يلوؤسمو  ةيبوروألا ، ةيدنألاو  ملاعلا  موجن  رابك  عم  يضايرلا  يبد  سلجم  ةقالع  : " فيرشلا لاق  ، 
هيفرتلل ءاوس  يبد  اوراز  ملاعلا  موجن  بلغأ  نأ  لب  ةكارشلاو ..  مارتحإلا  امهمعدي  تاكراشملا  هذه  ءارو  فقت  يتلا  يه  ملاعلا ،
ءالؤهل ةحارلا  لبس  ريفوت  يه  انتمهم  لكو  يبد ،، يف  العف  شيعي  مهنم  اددع  نأ  لب  بيردت .. تاركسعم  ضوخل  وأ  ةحايسلل  وا 

ادصقم هلعج  ةقباسلا ، هتارود  رادم  ىلع  ايلود  رمتؤملا  هققح  يذلا  ريبكلا  حاجنلا  : " فاضأو قافنإ ". يأ  دوجو  نود  موجنلا ..
موجن كانه  نأ  نع  نالعإلا  ارس  نوكي  نلو  يلودلا ..  ىوتسملا  ىلع  يوركلا " رارقلا  عانصل  هلبِق  و" ملاعلا ، موجن  مظعمل 

يف نيكراشم  اونوكي  امبرو  مهعم ، بسانتي  يلاحلا ال  ماعلا  رمتؤملا  جمانرب  امبر  نكلو  ةكراشملاو ..  روضحلا  اوبلط  رابك  نييورك 
وه ام  اهتدنجأ  لمحت "  نأل  امئاد  ىعست  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  نأ  نع  فيرشلا  فشكو  ةلبقملا ." تارودلا 

أدبتسو ةنماثلا ، ةرودلا  ماتخ  بقعو  روفلا  ىلع  أدبتس  لبقملا ،، ماعلا  يف  ةعساتلا  ةرودلل  دادعإلا  احضوم : ةرود ،  لك  يف  ديدج "
ماع ملاعلا  يف  بعال  نسحأ  نأ  نع  باقنلا  افشاك  لبقملا .." ماعلا  تأجافمو  فويضو  جمانربل  طيطختلا  ةمظنملا  ةنجللا 

بعال يسيم  ويل  ينيتنجرألا  مجنلا  ةوعد  ىلإ  ةحضاو  ةراشإ  يف  كلذو  اقباس ، اهراز  دق  نكي  مل  اذإ  يبد .. فيض  نوكيس   2013
. ماعلا اذه  لعفلاب  رمتؤملا  اراز  نيذللاو  يريبيرو  ودلانور  عم  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاجل  حشرملاو  ينابسألا ، ةنولشرب 

ىتح تغلب  يتلاو  ماع ، لك  رمتؤملا  اهب  جرخي  يتلا  تايصوتلا  نم  ةدافتسإلا  متي  نأ  يضايرلا ، يبد  سلجم  ماع  نيما  ىنمتو 
سيلو لكك ، يبرعلا  نطولا  ىوتسم  ىلع  ةدافتسإلا  هذه  نوكت  ناو  تارود ، رادم 8  ىلع  ةيصوت  نم 100  برقي  ام  نألا 

ةرك يف  ةدوجوملا  ةوجفلا  دست  يك  ايبرعو ، ايلحم  ةيضايرلا  تاسسؤملا  عم  يذيفنت  لكشب  اهتغايص  متي  ناو  طقف ، تارامإلا 
ةيملاعلا ةركلا  نيبو  اهنيب  لصفتو  ايلاح  ةيبرعلا  مدقلا 
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ربمسيد يموي 28 و 29  دُقع  يذلا  لبقتسملل "  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  نماثلا  " يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ماتخ  يف 
تردصأ تايصوتلا ، نم  ةعومجم  ىلإ  لصوتلا  مت  اهيف  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو  ةيصصخت ،  تاسلج  ةماقإ 6  دعبو   ، 2013

قيرط وه  نيكمتلا  نأ  ىلع  ديكأتلا  ًالوأ :  يلاتلا : وحنلا  ىلع  ةيماتخلا  تايصوتلا  نع  نالعإلا  مت  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا 
تاكرشو ةيدنألا  تارادإ  سلاجم  حنم  ةرورضو  يسسؤملا ،  لمعلا  نم  ةمداقلا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةماه  ةزيكرو  لبقتسملا ، 

لذب ىلع  مهزفحتو  مهتاردق  نم  ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس  مهحنم  تايلوؤسملا و  تايحالصلا و  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك 
 " ىلإ لوحتلا  نأشب  يبد  ةموكح  ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  ثح  ًايناث :  ءاطعلا . نم  ديزم 
يبد دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  اهقلطأ  يتلاو  مقر 1 "  ةدنجألا  ةيجهنم "  ينبتو  ةيكذ  " ةنيدم 

ةمظنألا ليعفت  ةرورض  ًاثلاث :  يضايرلا . عاطقلا  صخي  اميف  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يذيفنتلا ،  سلجملا  سيئر 
ماظن صخألابو  نييرادإلاو ،  نيبردملا ،  نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو 

تاسرامملا لضفأ  نم  ةدافتسالا  ًاعبار : ةيلبقتسملا . تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا  اهرابتعاب  مدقلا  ةرك  تايميداكأ 
نم ززعي  امب  تاكرشلاو ،  ةيدنألا  تاردقو  تاناكمإ  عم  بسانتتل  اهتمءاومو  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا  براجتلاو 

 ، مدقلا ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا  رامثتسالاب  ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورض  ًاسماخ : اهتناكمو . اهتاحومط 
يرامثتسا ماظنل  سسؤتو  يويحلا  لاجملا  اذه  يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةماهلا  ةيلمعلا  هذه  طبضت 

ةيجيتارتسالا ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا  ميهافم  نيمضت  ًاسداس : فارتحالا .  قيبطت  تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق 
. ةيلبقتسملا ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا  تاهجوتلل  ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ،  ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو 

لثمألا ىوتسملا  قيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ،  تاسرامملا  ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  ًاعباس :
جمانرب قالطإ  ًانماث : ةلءاسملاو .  ةيلوؤسملا  ةفاقث  زيزعت  ىلا  ةفاضإلاب  ، ةيلعافلا تاذ  ةنزاوتملا  ةباقرلاو  طبضلاو  صحفلا  نم 
موهفم خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت  لئاسو  لالخ  نم  رضخألا ،) ليطتسملا  دعب  ام   ) ناونع تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت 

اهب ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج  ىلع  ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرت  ًاعسات : يضايرلا . نيهمتلا 
: ًارشاع عمتجملا . نم  ةماهلا  ةئفلا  هذهل  ءالولاو  ءامتنالا  ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ،  يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم 

ىلع ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهاسي  امب  ثيدحو ،  يلعافت  لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  زيفحت 
. ةءافكلا نم  ٍلاع  ًىوتسم 
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بحاص ماقم  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  عفرب  رخفلاو  زازتعالا  غلابب  فرشتأ  نأ  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  نع  ةباينلاب  يل  اوحمسا  ةيادب 
موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ماقم  ىلإو  هللا ،  هظفح  ةلودلا  سيئر  نايهن  لآ  دياز  نب  ةفيلخ  خيشلا  ومسلا 

وبسكإ ضرعم  ةفاضتساب  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  زوف  ةبسانمب  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر  ةلودلا  سيئر  بئان 
ٍيملاع ًىقتملك  يبد  ةرامإب  ملاعلا  ةقث  سكعي  لكشب  ةلودلا  تازاجنإ  لجس  ىلإ  فاضي  ٌديدج  ٌزاجنإ  كلذب  َّرطَُسيل  يلودلا 2020 ، 

نادمح خيشلا  ومس  ماقم  ىلإ  ةئنهت  ةيقرب  عفر  انرسي  امك  لبقتسملا ،  عنص  يف  ٍيسيئر  ٍمهاسمو  لوقعلا  لصاوت  يف  ٍرثؤم 
لضفأل ةيضفلا  ةزئاجلاب  يبد  زوف  ةبسانمب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب 
زيزعت يف  هومسل  ةميركلا  تاهيجوتلاو  ةبقاثلا  ةيؤرلا  سكعي  امب  ماعل 2013  ملاعلا  يف  ةيضايرلا  ثادحألل  ةفيضتسملا  ندملا 
يذلا انؤاقل  اهمهأ  نمو  يلاعلا ،  ىدصلا  تاذ  ةيضايرلا  ثادحألاو  تايلاعفلا  نم  ديدعلا  ةفاضتسا  لصاوتب  ةيضايرلا  يبد  ةناكم 

يلاوتلا ىلع  نماثلا  ماعلل  ةءاضولا  هتعمش  ئفطن  يذلاو  يملاعلا  ديعصلا  ىلع  ةيضايرلا  تارمتؤملا  مهأ  دحأ  يف  نآلا  هيف  عمتجن 
مدقلا ةرك  يف  يفارتحالا  لمعلا  ةموظنم  ريوطت  يف  ةزيمتملا  هتمصبو  دئارلا  هرود  رمتؤملا  ززعي  هتارود  نم  ةرود  لك  يفو  ، 

الإ حاجنلا  اذه  امو  يضايرلا ، رارقلا  عانصو  ملاعلا ،  يف  مدقلا  ةرك  ريهاشمو  نيصتخملا  نم  ةبخنلا  روضحب  صوصخلا ، هجو  ىلع 
ةيضاير ةهجوك  يبد  ةناكم  ززعي  امب  جيهبلا  يضايرلا  سرعلا  اذه  داقعنا  ةيرود  ةيرارمتسا  ىلع  ةديشرلا  انتدايق  صرحو  ِزيمت  ُليلد 

يموي 28 و دُقع  يذلا  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  نماثلا " يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ماتخ  يفو  ةزيمتم . ةيملاع 
 . تايصوتلا نم  ةعومجم  ىلإ  لصوتلا  مت  اهيف  هحرط  مت  ام  لالخ  نمو  ةيصصخت ،  تاسلج  ةماقإ 6  دعبو  ربمسيد 2013 ،   29
نأ ىلع  ديكأتلا   : ًالوأ صاصتخالا .  تاذ  تاهجلل  اهعفرأو  اهنلعأ  نأ  يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  ءاضعأ  نع  ةباين  ينفرشي 

سلاجم حنم  ةرورضو  يسسؤملا ،  لمعلا  نم  ةمداقلا  ةلحرملا  لالخ  لمعلل  ةماه  ةزيكرو  لبقتسملا ،  قيرط  وه  نيكمتلا 
نم ززعت  ةروصب  رارقلا  ذاختا  ةطلس  مهحنم  تايلوؤسملا و  تايحالصلا و  نم  ديزملا  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  تارادإ 

ةموكح ةيؤر  قيقحت  يف  ةكراشملا  ىلع  يبد  ةرامإب  يضايرلا  عاطقلا  ثح   : ًايناث ءاطعلا . نم  ديزم  لذب  ىلع  مهزفحتو  مهتاردق 
نب دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  اهقلطأ  يتلاو  مقر 1 "  ةدنجألا  ةيجهنم "  ينبتو  ةيكذ "  ةنيدم  ىلإ "  لوحتلا  نأشب  يبد 
. يضايرلا عاطقلا  صخي  اميف  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يذيفنتلا ،  سلجملا  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار 
 ، نيبردملا نيكمت  لالخ  نم  لبقتسملا  وحن  مدقلا  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  قالطناب  ةليفكلا  حئاوللاو  ةمظنألا  ليعفتةرورض   : ًاثلاث

. ةيلبقتسملا تازاجنإلل  ةدعاق  قيقحتل  ةيساسألا  ةزيكرلا  اهرابتعاب  مدقلا  ةرك  تايميداكأ  ماظن  صخألابو  نييرادإلاو ، 
تاناكمإ عم  بسانتتل  اهتمءاومو  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةقبطملا  ةيرامثتسالا  براجتلاو  تاسرامملا  لضفأ  نم  ةدافتسالا  : ًاعبار

رامثتسالاب ةصاخ  تاعيرشتو  حئاول  رادصإ  ةرورض  : ًاسماخ اهتناكمو . اهتاحومط  نم  ززعي  امب  تاكرشلاو ،  ةيدنألا  تاردقو 
اذه يف  ةيملاعلا  تاسرامملا  لضفأ  عم  قفاوتي  لكشب  ةماهلا  ةيلمعلا  هذه  طبضت  مدقلا ،  ةرك  تاكرشو  ةيدنألا  يف  يضايرلا 

ميهافم نيمضت  : ًاسداس فارتحالا .  قيبطت  تابلطتم  بكاوت  ةيلام  دئاوع  ققحي  يوق  يرامثتسا  ماظنل  سسؤتو  يويحلا  لاجملا 
تاهجوتلل ًاقفو  اهثيدحت  ةداعإ  ىلع  لمعلاو  مدقلا ،  ةرك  تاكرشو  ةيدنألل  ةيليغشتلاو  ةيجيتارتسالا  ططخلل  راكتبالاو  عادبإلا 

تاسرامملا ززعيو  مدخي  امب  يضايرلا  عاطقلا  يف  ةمكوحلا  موهفم  زيزعت  : ًاعباس ةيلبقتسملا . ةلحرملا  تابلطتمو  ةثيدحلا 
ىلاةفاضإلاب ، ةيلعافلاتاذةنزاوتملا ةباقرلاوطبضلاوصحفلانملثمألاىوتسملاقيقحتل  يعسلاو  ةيباجيإلا ،

(، رضخألا ليطتسملا  دعب  ام   ) ناونع تحت  نيبعاللا  عيمجل  ينهم  يوعوت  جمانرب  قالطإ  : ًانماث ةلءاسملاوةيلوؤسملاةفاقثزيزعت .
ىلع ةيضايرلا  ةيدنألاو  مدقلا  ةرك  تاكرش  زيكرت  : ًاعسات يضايرلا . نيهمتلا  موهفم  خيسرتل  ةصصختم  ةيبيردت  لئاسو  لالخ  نم 

ءامتنالا ميهافم  ززعي  امب  ةقاعإلا ،  يوذ  تائفل  يعمتجملا  جمدلا  لالخ  نم  اهب  ةطبترملا  جماربلاو  ةيعمتجملا  ةيلوؤسملا  بناج 
يلعافت لكشب  رمتسملا  ملعتلا  ىلع  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  زيفحت  : ًارشاع عمتجملا . نم  ةماهلا  ةئفلا  هذهل  ءالولاو 

يبد سلجم  نع  ةباينو  رمتؤملا  ةياهن  يفو  ةءافكلا . نم  ٍلاع  ًىوتسم  ىلع  ةيلبقتسم  رداوك  دادعإ  يف  مهاسي  امب  ثيدحو ، 
نويجيتارتسالا انئاكرشو  ءازعألا  انفويضل  نانتمالاو  ريدقتلا  قئافب  مدقتن  نأ  الإ  انعسيال  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللاو  يضايرلا 

. رمتؤملا اذه  حاجنإ  يف  مهاس  نم  لكو  ركوس " لابولج   " ينودنب ةكرشو  ماركلا  روضحلاو  ةلماعلا  ناجللاو  نويمالعالاو  ةاعرلاو 
 ، ءاقللاب ًامود  ددجتو  نادجولاو  ناهذألا  يف  خسرتت  اهاركذ  نكلو  ًاعارِس ،  ةليمجلا  ُتاظحللا  رمت  ةايحلا ...  ةرود  ةداعك  ًاماتخ : 

. هللا نذإب  مداقلا  ماعلا  يف  نيملاس  مكاقلن  نأب  لمأ  انلكو 
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ملاعلا ةلطب  اينابسا  ةراجلا  اهققحت  يتلا  كلتك  تازاجنا  هدالب  بختنم  نم  عقوتي  هنا ال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجاهملا  لاق 
ليزاربلاب ملاعلا  سأك  تايئاهن  يف  نكمم  دهج  ىصقأ  لذبيس  ريبك  بقل  يأب  زوفلا  هل  قبسي  مل  يذلا  هقيرف  نأ  دكأ  هنكل  ابورواو 
ةقالعب عتمتي  هنا  اضيأ  لاق  ثيح  فارتحالل  ايلود  ارمتؤم  رضحي  ثيح  يبدل  ةرايز  يف  ديردم  لاير  بعال  ودلانورو  لبقملا . ماعلا 
ةيفصتلل لصو  ثيح  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لوصحلل  تاحيشرتلا  نم  ريبك  ردقب  ودلانور  ىظحيو  ماكحلا . عم  ةديج 
اهرفوي يتلا  فيدهتلا  ةنيكامل  ةيملاعلا  تايئاهنلل  اهدوعص  يف  لضفلاب  لاغتربلا  نيدتو  يربير . كنارفو  يسيم  لينويل  عم  ةيئاهنلا 

رهشلا ديوسلا  دض  ةيبوروالا  تايفصتلا  قحلم  بايا  يف  زوفلل  هدالب  دوقيل  ديوسلا  كابش  يف  فادهأ  ةثالث  لجس  يذلا  ودلانور 
فاضأو ملاعلا //. سأك  يف  دجاوتلا  قحتست  لاغتربلا  ةلبقملا .. ةنسلا  ليزاربلل  هجوتأس  يننال  ديعس  انأ   // ودلانور لاقو  يضاملا .
ققحت نأ  لبق  قباسلا  يف  تناع  يتلا  اينابسا  لثم  نوكن  نأ  اننكمي  ال  نكل / .. / ملاعلا سأك  يف  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  لواحنس  //

ةلطب تجوت  امهنيبو  يف 2008 و2012  ابوروا  ةلطب  اينابساو  فاك //. ردقب  نيبعال  كلمن  اننال ال  ملاعلا  سأكو  ابوروا  ةلوطب 
سأك تايئاهن  يف  لاغتربلا  بعلتسو  رشع . ةتسلا  رود  يف  لاغتربلا  ىلع  بقلل  اهقيرط  يف  تبلغت  نيح  يف 2010  ملاعلل 
يجيولريب قباسلا  يلاطيالا  مكحلا  روضح  يفو  ةدحتملا . تايالولاو  اناغو  ايناملا  اضيأ  مضت  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نمض  ملاعلا 

كانه نكل  مهشقانيو .. نيبعالل  عمتسي  يذلا  مكحلا  بحأ   // يلاغتربلا بعاللا  لاقو  ميكحتلاب . هتقالع  نع  ودلانور  لئس  انيلوك 
.// ةديج ماكحلا  عم  يتقالع  ماع  لكشب   // عباتو مهعم //. ثيدحلا  لواحت  امدنع  ةمارصلاب  نولحتي  ماكح 
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لجس ثيح  يف 2013  هققح  يذلا  زاجنإلا  راركت  هنأ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجاهم  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دك 
نل : " تبسلا نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  لالخ  ودلانور  لاقو  الهس ." نوكي  نل   " افده  69

ةلواحملا نود  نم  هنأل  ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي 
يذلا وه  فادهألا  ليجستو  رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  وأ 7  ذنم 6  : " ودلانور عباتو  روطتأ ." نأ  عيطتسأ  نل 

نأ بحأ  كلذل  تقولا ، لاوط  هلعفأ  نأ  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي 
امهاسم لاغتربلا ، هدالب  بختنمو  ديردم  لاير  هيدان  عم  افده  لجسو 69  ايئانثتسا  اماع  ودلانور  مدقو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعأ 
ودلانور حبصأ  امك  ديوسلا . مامأ  يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  لجس 4  امدعب  ملاعلا 2014 ، سأك  ىلإ  ريخألا  لهأت  يف 
ةزئاجب زوفلل  اظح  رفوألا  هلعج  امم  فادهأ ، لجس 9  امدعب  ابوروأ ، لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ 

يتارابم يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  لبقملا . رياني  موي 13  اهبحاص  نع  نلعيس  يتلا  ةيبهذلا  ةركلا 
قيرف مامأ  انبعل  ةياغلل . ابعص  ارمأ  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : " الئاق فادهأ ، هليجستو 4  ديوسلا 

ةعباسلا ةعومجملا  نأ  ودلانور  دكأو  ليزاربلا ." لايدنوم  يف  دجاوتن  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق 
ةيولوأ نوكتسو  ةبعص ،  " ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملأ  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا 

لاغتربلا ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخألا ." راودألا  ىلإ  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا 
يف اهمامأ  انرسخ  اننأب  املع  ايقيرفإ ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب 
"، لضفملا يبعال  انأ  : " احزام لاق  يلاحلا ، تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  ". 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا 

زوين ياكس  نيرخآل " املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  قيرف ، يأ  يف  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسأ  : " عباتي نأ  لبق 
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يفاكلا ددعلا  كلمي  ابوروأ ال  ييليزاربب  بقلملا  هدالب  بختنم  نأ  ديردم  لاير  قيرف  فاده  ودلانور  ونايتسرك  يلاغتربلا  مجنلا  لاق 
يف امتح  ملاعلا  ساك  زرحيس  يلاغتربلا  بختنملا  نأ  ىلع  ددش  هنكلو  ينابسالا ، بختنملا  مهكلتمي  نيذلا  نيزيمملا  نيبعاللا  نم 

يبوروألا قحلملا  ةارابم  نع  ثدحت  اهمهأ  نأ  ديب  ةلئسألا  نم  ريثكلا  ودلانور  ةسلج  تدهش  يبد  رمتؤم  يفو  ةلبقملا . تاونسلا 
مل اينابسا ، مامأ  ءازجلا  تالكرب  ريخألا  ابوروأ  ةلوطب  يئاهن  فصن  يف  انرسخ  : " ودلانور لاق  انهو  ملاعلا ، ساكل  لاغتربلا  لهأتو 

ينابسالا بختنملا  عضو  اريثك  هبشي  يلاغتربلا  بختنملا  عضو  : " عباتو مهلثم ." نيزيمملا  نيبعاللا  نم  يفاكلا  ددعلا  كلمن  نكن 
زارحأ نم  قثاو  انأو  ةمدقتم ، راودأ  يف  جرخن  مث  ةعئار  تايوتسم  مدقن  كراشن  ملاعلاو ، ابوروأ  شرع  ىلع  عبرتي  نأ  لبق 

الوأ ةيصخشلا  يماقرأ  ميطحتل  امئاد  علطتأ  : " ودلانور لاق  ةيصخشلا  ماقرألا  نعو  ةلبقملا ." تاونسلا  يف  ملاعلا  سأكل  لاغتربلا 
يه هذهو  يفده  وه  اذه  دادعتسالاو ، بيردتلا  يف  تقولا  لماك  لذباو  امئاد  دجب  لمعأ  رباثم  صخش  انأ  نيرخآلا ، ماقرأ  سيلو 

بئان هل  اهميلستب  ماقو  ملاعلا ، يف  ةيبعش  بعال  رثكأل  ركوس " بولج   " ةزئاج ودلانور  ملست  ةرضاحملا  ةياهن  يفو  يتقيرط ."
، ودلانور دكاو  ليصافتلا  نم  ديزملا  يبد . دهع  يلو  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  لثمم  رياطلا  رطم  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر 

مطحا نا  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  : " ودلانور لاقو  افده . لجس 69  امدنع  ماع 2013  هلعف  ام  راركت  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنا 
ةسلجلا ريدم  هل  ههجو  لاؤس  ىلع  ادر  ودلانور  دكأو  روطتا ." نا  عيطتسا  نل  ةلواحملا  نود  نم  هنال  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا 

ديرأ أنا ال  : " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  مكحلا 
ةنس ودلانور  مدقو  ديج ." لكشب  لمعا  نأ  طقف  ديرأ  اذكه ، سيل  رمألا  هلعفا ، ام  لالخ  نم  مدقلا  ةرك  ةبعل  دعاوق  ريغأ  نأ 

لايدنوم تايئاهن  ىلا  هلهات  يف  مهاس  يذلا  لاغتربلا  هدالب  بختنم  وا  ديردم  لاير  هيدان  عم  ناك  ءاوس  افده  لجسو 69  ةيئانثتسا 
حبصا امك  رفص و2-3 .) -1  ) ديوسلا ةهجاوم  يف  يبوروالا  قحلملا  يتارابم  يف  فادها  ةعبرا  لجس  امدعب  ليزاربلا  يف   2014
اظح رفوالا  هلعج  امم  فادها ، ةعست  لجس  امدعب  ابوروا  لاطبا  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفا  ودلانور 
رياني / يناثلا نوناك  موي 13  خيرويز  يف  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل 
مجن يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرالا  عم  ةزئاجلاب  زوفلل  ودلانور  سفانتيو  لبقملا .

نع ودلانور  ثدحتو  دحالا . ادغ  ةيماتخلا  ةسلجلا  يف  ثدحتيسو  اضيا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  دجاوتي  يذلاو  يناملالا  خينويم  نرياب 
ناك نكل  كلذل ، ديعس  انا  : " الئاق فادها ، ةعبرا  هليجستو  ديوسلا  ةهجاوم  يف  قحلملا  يتارابم  يف  لاغتربلا  بختنم  عم  هقلات 

نا قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  ماما  انبعل  دقل  ةياغلل  ابعص  ارما  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو 
ملاعلا 2014 سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا  نا  ودلانور  دكاو  ليزاربلا ." لايدنوم  يف  دجاوتن 

، يناثلا رودلا  ىلا  لهاتلا  لوالا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوا  نوكتسو  ةبعص ،  " ةيكيرمالا ةدحتملا  تايالولاو  اناغو  ايناملا  بناج  ىلا 
اينابسا ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا  ةبغر   " ودلانور فخي  ملو  ىرخالا ." راودالا  ىلا  رظنلا  اهدعبو 

ودلانور فشكو  ". 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهماما  انرسخ  انناب  املع  ايقيرفا ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا 
بختنمل قباسلا  مجنلا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا 
نيذلا نيعفادملا  لضفا  دحا  وتوك  ودنانرف  ىلا  ةفاضا  يلاطيالا ، ناليم  رتناو  نيينابسالا  ديردم  لايرو  ةنولشرب  ةيدناو  لاغتربلا 

نا لبق  لضفملا ،" يبعال  انا   " احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  لاغتربلا . خيرات  يف  اورم 
". نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  اومتنا ، قيرف  يا  ىلا  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا   " عباتي
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ندرالا -  رابخا  زوين -  ةنيهج 
ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  لينل  حشرملا  ينابسألا ، ديردم  لاير  فاده  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دكأ 

ناو ةصاخ  نالا ، ىتح  هققح  امب  ءافتكإلا  مدعو  ةلبقملا ، ةرتفلا  لالخ  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  ميطحت  ىلع  صيرح  هنا 
دح . هل  سيل  هحومط 

  
قباسلا يلودلا  مكحلا  ةكراشمب  مويلا ، حابص  ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفإلا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور ، لاقو 

ىلإ ينابسألا  ديردم  لاير  هيدان  وأ  لاغتربلا ، هدالب  بختنم  نم  ءاوس  اهزرحأ ، يتلا  هفادها  يلامجإ  لوصو  نا  انيلوك ، يجيولرييب 
ةيسايقلا . ماقرألا  ميطحت  ىلإ  امئاد  هعلطت  ينعي  طقف ، يراجلا  ماعلا  لالخ  افده   69

  
يف سماخلا  زكرملا  ىلإ  لوصولا  اهرخا  ناكو  ةيضاملا ،  ةرتفلا  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديدعلا  ققح  ديردم ، لاير  مجن  نأ  ركذي 
الو يكلملا ، ىلإ  همامضنإ  ذنم  مسوملا ، اذه  هقيرف  عم  فدهلا 208  ىلإ  هلوصوب  هخيرات ، رادم  ىلع  ديردم  لاير  يفاده  ةمئاق 

ديزملا . قيقحتل  ةحاتم  ةصرفلا  لازت 
  

راركت ناو  ةصاخ   ليزاربلاب ، ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  نا  ودلانور  حضوا  تقولا  سفن  يف 
هجوا نا  رابتعإ  ىلع  ةديعب ، تسيل  ايقيرفا ، بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسألا  بختنملا  ةبرجت 

ماما نم  ايقيرفا  بونج  لايدنوم  يف  جرخ  دق  ناك  هدالب  بختنم  نا  ليلدب  ةبيرق ، ينابسألاو  لاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا 
ميتي . فدهب  ةراسخلاب   16 لا رود  يف  اينابسا 

  
، اكيرماو اناغو  ايناملا  تابختنم  دوجوب  ليزاربلا ، لايدنوم  يف  لاغتربلا  بختنم  مضت  يتلا  ةعومجملا  ةبوعص  ودلانور " : فاضأو 

ايناملا ". ماما  نوكتس  ةيادبلا  ناو  ةصاخ  اهتاذ ، دح  يف  هلصاف  اهرابتعإب  هدح  ىلع  ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو 
  

ىلع ابلغتم  يبوروألا  قحلملا  ةلحرم  ضاخ  امدعب  ةبوعصب  ةلبقملا ، ملاعلا  سأك  تايئاهن  ىلإ  لهأت  لاغتربلا  بختنم  نا  فورعملا 
ابايإو . اباهذ  يديوسلا  هريظن 

  
سكع ىلع  ادج " ةديج   " اهنأب ودلانور  اهفصو  ماكحلاب ، هتقالع  نع  انيلوك ، قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  راسفتسإ ، ىلع  ادرو 

كانهو مهعم ، ثدحتلا  نيبعاللا  نم  نولبقي  الو  ةمارصلاب ، نومستي  ماكحلا  نم  ةيعون  كانه  ةحارصب  الئاق " : ضعبلا ، نظي  دق  ام 
اريشم ةريخالا .."  ةيعونلا  اذه  لضفأ  اناو  اهراركت .. مدعل  نيبعالل ، ءاطخألا  حيضوت  نم  عونك  راوحلا ، اذه  لثم  لبقت  ىرخا  ةيعون 

ماكحلا . نم  ةيعونلا  هذه  ىلإ  يمتني  هنا ال  ىلإ  انيلوكل  احزام  - - 
  

ةكراشمب ثدحلا  ، مظنم  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  يف  ةلثمم  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  نا  ركذي 
نالعإلا نم  نيعوبسأ  نم  برقي  ام  لبق  كلذو  ماع 2013 ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ودلانور  تحنم  ركوس ، لابولج  ةكرش 
عم اهلينل ، نيحشرملا  زربأ  ودلانور  دعيو  افيف ) مدقلا (  ةركل  يلودلا  داحتإلا  اهمظني  يتلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  نع 

ينابسألا . ةنولشرب  مجن  يسيم  ينيتنجرألاو  خينويم ، نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا 
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WAM Dubai, 28th Dec. 2013 (WAM) :The 8th Dubai International Sports Conference got
underway today on a positive with participation of the luminaries and top stars of the world's most
popular game.

The Conference - held under title 'Empowering the Future of Football' and patronage of the patronage
of HH Sheikh Hamdan bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman
of Dubai Sports Council - underscores the UAE's status as a pre-eminent global sports hub.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid and Portugal ace is participating for second time in the two-day
conference, having previously spoken at the 2011 edition. Organisers say Ronaldo's return to
participate in this event reflects the high international status achieved by the conference.

Also added to the list of speakers were legendary ex-Liverpool and Wales striker Ian Rush and former
Italian referee Pierluigi Collina. 

Bayern Munich boss Pep Guardiola and his club president Uli Hoeness; former England manager and
head coach of Russia, Fabio Capello; Juventus coach Antonio Conte; Spain and Barcelona midfield
maestro Xavi Hernandez; are attending the glittering function.

The conference will be debating the development of football facilities and outlining local models in this
regard. Sunday's sessions kick off with officials such as Senes Erzik, Vice-President of Uefa, talking
about how Uefa and the Asian Football Confederation (AFC) enjoy a fruitful partnership.

Then, Liverpool striker Ian Rush, now working as an ambassador for the Reds, will be among those
speaking about global investment in football and youth development.

WAM/TF
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سيئر يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماو /  ربمسيد /  يف 28  يبد 
تايصخشلا نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  مويلا  تأدب   .. يضايرلا يبد  سلجم 

". لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو 
يسنرفلاو ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نيموي -  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا -  يف  نيكراشملا  مدقتي 

يسيم لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ماع 2013  ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف 
رياني يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن 

. لبقملا
'(; {(; googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div_MR_Story1408592070008376

قباسلا يزيلجنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك 
ملاعلاو ابورواو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا  مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  بناج  ىلا 

. ايلاطيا لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو  ايسور  بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو 
اهيف تلصو  املك  ةلحر  حاجنلا  رمتؤملل //  ةيحاتتفالا  ةملكلا  يف  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاقو 

ةلودلا سيئر  بئان  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ركف  نم  ةضمو  يه  اهيلت ..  يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ..  ىلا 
ماقي ىذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ىف  اهديسجتو  اهقيبطتل  ىعسن  هللا ..  هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر 

ثيح يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت 
مهبراجت ةصالخ  اهلالخ  نومدقي  لمع  شروو  تاسلج  نمض  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  رارقلا  عانصو  موجن  نم  ةبخن  عم  ءاقللا  ددجتي 

مدقلا ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل  ةصنم  تاب  يذلا  يلودلا  رمتؤملا  اذه  ربع  ةحجانلا  ةيفارتحالا 
 // . ملاعلا ةقطنملاو و  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ايسيئر  اثدحو 

ًالماك لاقملا  ضرع 
ةءارقلا |  لمكتسإ 

 1
|

 2
|
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ونايتسيرك يلاغتربلا  ينابسإلا  ديردم  لاير  بعال  ناكو  ةنماثلا ، هتخسن  يف  يضايرلا  اهرمتؤم  ثادحا  ةيتارامالا  يبد  يف  تقلطنا 
بختنمو اهصيمق  ىدترا  يتلا  ةيدنالا  فلتخم  عم  مدقلا  ةرك  يف  قلاتلاب  هتريسم  لوح  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  ثدحتملا  ودلانور 

مالعا لئاسو  نم  ةريبك  ةعباتمب  تيظح  يتلا  ىلوالا  ةسلجلا  يف  ودلانورل  رواحملا  انيلوك  قباسلا  يلاطيالا  مكحلا  ناكو  هدالب ،
ماع 2013 يف  بعال  لضفال  نيعجشملا  رايتخاك  ركوس  بولغ  ةزئاج  ودلانور  ميلست  اهشماه  ىلع  تدهشو  ةيملاعو ، ةيتارامإ 

. ثدحلا حرسم  ىلع  انيلوكو  ودلانور  ىلع  فرش  فويض  ةصاخلا  تاجايتحالا  يوذ  نم  ةثالث  دجاوتب  ةيناسنا  ةتفل  تفرعو 
مهعمو يفاشت ، ينابسإلاو  يريبير ، يسنرفلا  لاثمأ  نييملاعلا  نيبعاللا  نم  ددع  روضحب  نيموي  ةدمل  رمتؤملا  ثادحأ  لصاوتتو 
ريوطت  " ةسلج يف  ثدحتي  ناك  يذلا  ودلانور  فشكو  يتنوك . سوتنفويل  ينفلا  ريدملاو  الويدراوغ ، يناملألا  خنويم  نرياب  بردم 

هنطاوم ىلا  ةفاضا  لاغتربلا ، بختنمل  قباسلا  بعاللا  وغيف  سيول  قشعي  ناك  هرغص  يف  هنا  ةمقلا " غولبل  بعاللا  ةريسم 
عباتي نا  لبق  لضفملا ،" يبعال  انأ  : " احزام لاق  يلاحلا  تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  وتوك .  ودنانرف 

". نيرخالل املظ  نوكي  دق  نالا  ءامسالا  ضعب  ركذو  هيلإ ، نومتني  يذلا  قيرفلا  ةيوه  نكي  امهم  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسا  "
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يف 2013 هققح  يذلا  زاجنإلا  راركت  هنأ  مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  مجاهم  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  دكأ  يندرأ - 
نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  لالخ  ودلانور  لاقو  الهس ." نوكي  نل   " افده لجس 69  ثيح 

نم هنأل  ةيسايقلا  ماقرألا  نم  ديزملا  مطحأ  نأ  لواحأس  ديكأتلاب  نكل  ماع 2013 ،  هتققح  ام  رركأ  نأ  الهس  نوكي  نل  : " تبسلا
ليجستو رارمتساب ، نسحتأو  يسفن  روطأ  انأو  تاونس  وأ 7  ذنم 6  : " ودلانور عباتو  روطتأ ." نأ  عيطتسأ  نل  ةلواحملا  نود 

لاوط هلعفأ  نأ  امئاد  بحأ  ام  اذه  ةنس ، لك  يل  ديدج  دحت  كانهو  ياوتسم ، روطت  نم  ءزجو  هلعفأ  ام  زربي  يذلا  وه  فادهألا 
بختنمو ديردم  لاير  هيدان  عم  افده  لجسو 69  ايئانثتسا  اماع  ودلانور  مدقو  امئاد ." طوغضلا  عم  شيعأ  نأ  بحأ  كلذل  تقولا ،
مامأ يبوروألا  قحلملا  يتارابم  يف  فادهأ  لجس 4  امدعب  ملاعلا 2014 ، سأك  ىلإ  ريخألا  لهأت  يف  امهاسم  لاغتربلا ، هدالب 

هلعج امم  فادهأ ، لجس 9  امدعب  ابوروأ ، لاطبأ  يرود  يف  تاعومجملا  رود  خيرات  يف  فاده  لضفأ  ودلانور  حبصأ  امك  ديوسلا .
بختنم عم  هقلأت  نع  ودلانور  ثدحتو  لبقملا . رياني  موي 13  اهبحاص  نع  نلعيس  يتلا  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  اظح  رفوألا 

ابعص ارمأ  ناك  هب ، مايقلا  بجي  يذلا  يبجاو  ناك  نكل  كلذل ، ديعس  انأ  : " الئاق فادهأ ، هليجستو 4  ديوسلا  يتارابم  يف  لاغتربلا 
نأ ودلانور  دكأو  ليزاربلا ." لايدنوم  يف  دجاوتن  نأ  قحتسن  نحنف  هانمدق  ام  ريظن  نكل  ديوسلا ، وه  يوق  قيرف  مامأ  انبعل  ةياغلل .

، ةبعص  " ةدحتملا تايالولاو  اناغو  ايناملأ  بناج  ىلإ  ملاعلا 2014  سأك  تايئاهن  يف  لاغتربلا  اهيف  تعقو  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملا 
ةبغر  " ودلانور فخي  ملو  ىرخألا ." راودألا  ىلإ  رظنلا  اهدعبو  يناثلا ، رودلا  ىلإ  لهأتلا  لوألا  ماقملا  يف  لاغتربلا  ةيولوأ  نوكتسو 

انرسخ اننأب  املع  ايقيرفإ ، بونج  يف  لايدنوم 2010  يف  ةحجانلا  اينابسإ  ةبرجت  راركتو  لايدنوم 2014  بقلب  جيوتتلاب  لاغتربلا 
يبعال انأ  : " احزام لاق  يلاحلا ، تقولا  يف  لضفملا  هبعال  مسا  نع  لاؤس  ىلع  ادرو  ". 1- رفص ةبوعصب  يناثلا  رودلا  يف  اهمامأ 
". نيرخآل املظ  نوكي  دق  نآلا  ءامسألا  ضعب  ركذو  قيرف ، يأ  يف  نيعئارلا  نيبعاللا  ةيؤرب  عتمتسأ  : " عباتي نأ  لبق  لضفملا ،"

( زوين ياكس  )
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نيكراشملاب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  بحر 
نيكمتلاو مدقلا  ةرك   » راعش تحت  ًادغو ، مويلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف 

ةبعللا موجن  رابكو  ةيلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  تاداحتالا  يف  رارقلا  عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل ،»
… نب نادمح  خيشلا  ومس  لاقو  نيبردمو . نيبعال  نم 
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يف نيكراشملاب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  بحر 
مدقلا ةرك   " راعش تحت  دحألاو  تبسلا  يموي  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

رابكو ةيلودلا  ةيوركلا  تاسسؤملاو  ةيدنألا  تاداحتالا و  يف  رارقلا  عانص  تادايق و  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل " نيكمتلاو 
انيدل ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم  سيسأت  ذنم  ، " يبد دهع  يلو  لاق  يبد :  نيبردمو . نيبعال  نم  ةبعللا  موجن 

ةئيهتو نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم 
يلود يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا  يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك 

ةصالخ ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي 
يتلا جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت 

انعمتجمو انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادإلا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت 
يبد يفتحت  ماعلا  اذه  يف   " موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  فاضأو  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو 

لظ يف  بيردتلاو  بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا  ةبخن  لابقتساب 
وبسكا ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا 

دادزت ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم  لك  يفو  ايعمتجمو ، ايضايرو  ايسايسو  ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب   2020
قيقحتو ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف  نطولا  ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ، نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  اموي 
تازاجنا انترك  تققح  ثيح  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا 

بيردتلاو دادعتسالا  طيطختلا و  يف  دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ  نم  ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم 
رمتؤملا يف  نوكراشي  نييضايرلا  نم  ةبخن  رمتؤملا ." اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ،

لبق نم  فارتحالل  يبد  رمتؤمل  ةمظنملا  ةنجللا  تنلعأو  يفاشتو  الويدراوغو  انيلوكو  ودلانورو  وليباكو  انودارام  مهمدقتي : 
ةنولشرب بعالو  يريبير ، كنارف  يسنرفلا  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاجل  حشرملاو  يناملألا  خنويم  نرياب  مجن  ةكراشم  نع 

، يناملألا خنويم  نرياب  قيرفل  يلاحلا  ينفلا  ريدملا  الويدراوغ  بيب  ينابسإلا  بردملا  بناج  ىلإ  زدنانريه  يفاشت  ينابسإلا ،
فيتس يزيلكنإلا  ينيدلام و  يرازيشتو  ولليباك  ويباف  نيريهشلا  نييلاطيإلا  نيبردملاو  ودلانور ، قباسلا ، يليزاربلا  بعاللاو 

ودلانور ونايتسيركو  انودارام ، يبد ، يف  ةضايرلل  يفرشلا  ريفسلا  بناج  ىلإ  شار ، نايا  قباسلا  يزيلكنإلا  مجنلاو  نيرالكام ،
يف ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعمل  حاتتفاب  تبسلا  موي  رمتؤملا  قلطنيو  ىلوألا :  ةسلجلا  انيلوك . قباسلا  يلاطيإلا  مكحلاو 

ىلإ لوصولا   " ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا  لفح  هيلي  ةيملاعلا ،  ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص 
غولبل هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتيسو  ةمقلا ،"
داحتالا يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هتقفرب  نوكيسو  فارتحالا ، ةمق 
ءاكرش دحأ  زكرملا  نوك  نم  ًاقالطنا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا 

نأ هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا 
ةسلجلا زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز 

داحتالا سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشيسو  مدقلا ،" ةرك  يف  رامثتسالا   " ناونع ةيناثلا  ةسلجلا  لمحتو  ةيناثلا : 
وضع تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا 

ريدملا نيكتأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلا ، يف  نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا 
يراجتلا ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ، مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا 

يف ةيماتخلا  ةسلجلا  نوكتسو  ةثلاثلا :  ةسلجلا  ةحجان . ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا 
 ، يناملألا خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  فيزوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسي  ثيح  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونعب لوألا  مويلا 

بيردتلا لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو 
رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  يلامكلا  دمحم  لاقو  تالوطبلا . قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب 

عيمج نم  ىوصقلا  ةدافتسالل  نيرضاحلل  ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو  قيقد  لكشب  نيمويلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت  مت  هنإ  "
ةرك  ) وهو ماعلا  اذه  رمتؤملا  عوضوم  عم  بسانتي  امب  ةريبكلا  مهبراجتو  مهتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مهؤاقتنا  مت  نيذلا  نيثدحتملا 

(" لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا 
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ماعل 2013 ملاعلا  يف  بعال  لضفأك  ةيبهذلا  ةركلا  لينل  نيحشرملا  زربأ  دحأو  ديردم ، لاير  مجاهم  ودلانور ، ونايتسيرك  لغتسا 
امهبحطصا نيذللا  هنباو  هتقيدص  عم  هتقوب  عتمتسيل  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  اهرمتؤم  يف  ةكراشملل  يبد  يف  هدوجو  ةصرف 

يف يرافس  ةلحرب  عتمتسي  وهو  ةفلتخملا  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  تاحفص  نم  ديدعلا  ىلع  ودلانور  روص  ترشتناو  هعم .
يتلا ةيناثلا  ةرملا  يه  هذه  نأ  ركذي  ةفيلخ . جربو  يبد  لوم  لخاد  بعالل  ىرخأ  روص  ترهظ  امك  هلجن ، ةبحصب  يبد  ءارحص 

وردناسيلا يلاطيإلا  مجنلا  ةقفرب  ماع 2011  ةسداسلا  ةخسنلا  يف  كراش  ثيح  رمتؤملا  ىلع  اًفيض  يلاغتربلا  نودلا  اهيف  لحي 
نم ةثالثل  ةفاضإلاب  انيلوك ، قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  مويلا  ةنماثلا  ةخسنلا  حاتتفا  ةسلج  يف  هكراشي  امنيب  ورييب ، ليد 

صرح راطإ  يف  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  اًقالطنا  كلذو  نيقاعملل ، دشار  زكرم  لافطأ 
نيلماعلاو لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل  يبد  زكرم  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا  لافطأ  عم  لصاوتلا  ىلع  ودلانور 

يف ماقي  تبسلا  مويلا  هتيلاعف  قلطنت  يذلا  رمتؤملا  نيماع . لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  لالخ  زكرملا  يف 
نادمح خيشلا  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئرو  يبد  دهع  يلو  ةياعر  تحت  نيموي  ةدمل  رمتسيو  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق 

ةرك يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب 
هقيرف يبعال  حنم  دق  يتوليشنأ  ولراك  يكلملا  بردم  ناكو  لبقتسملل . نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا 

. ةيداليملا ةنسلا  سأرو  داليملا  دايعأ  ةبسانمب  اجيللا  تاسفانم  فقوت  دعب  ةيبلس  ةزاجإ 
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لصو دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ  ةضراعلا  هتقيدص  هقفارت  ةفيلخ ، جرب  ودلانور ، ونايتسيرك  ديردم ، لايرلا  مجن  راز 
ماقو تبسلا ، مويلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ 

ةياعر تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  ماقي  ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب 
يبد سلجم  همظنيو  يضايرلا ،  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا 

". لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا 
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تأدب  .. يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تح 
يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  مويلا 

 « ديزملا ةءارق  لبقتسملل …" نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا 
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هتقيدص هتقفارو  يبدب ، ملاعلا  يف  ينبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزب  ينابسألا ، ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ماق 
يبد رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ، ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ 

ماقي ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، مويلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا 
سلجم سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا 

رمتؤملا يف  كراشيو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد 
يلاطيإلا مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ، ىلوألا  هتكراشم  دعب  ودلانور  ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ، ةرملل 

ملاعلا 2006. سأك  لطب  ورييب  ليد  وردناسيلا 
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هتقيدص هتقفارو  يبدب ،  ملاعلا  يف  ينبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزب  ينابسألا ،  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ماق 
يبد رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ 

ماقي ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، مويلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا 
سلجم سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا 

رمتؤملا يف  كراشيو  لبقتسملل .“ نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   ” راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ،  يبد 
يلاطيإلا مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ،  ىلوألا  هتكراشم  دعب  ودلانور  ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ،  ةرملل 

 . ملاعلا 2006 سأك  لطب  ورييب  ليد  وردناسيلا 
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ماع 2013، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  لينل  حشرملا  ينابسألا ، ديردم  لاير  فاده  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  دكأ 
ناو ةصاخ  نالا ، ىتح  هققح  امب  ءافتكإلا  مدعو  ةلبقملا ، ةرتفلا  لالخ  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديزملا  ميطحت  ىلع  صيرح  هنا 

ةكراشمب مويلا ، حابص  ةضايرلل ، يلودلا  يبد  رمتؤمل  ةيحاتتفإلا  ةسلجلا  هروضح  لالخ  ودلانور ، لاقو  دح . هل  سيل  هحومط 
لاير هيدان  وأ  لاغتربلا ، هدالب  بختنم  نم  ءاوس  اهزرحأ ، يتلا  هفادها  يلامجإ  لوصو  نا  انيلوك ، يجيولرييب  قباسلا  يلودلا  مكحلا 

لاير مجن  نأ  ركذي  ةيسايقلا . ماقرألا  ميطحت  ىلإ  امئاد  هعلطت  ينعي  طقف ، يراجلا  ماعلا  لالخ  افده  ىلإ 69  ينابسألا  ديردم 
لاير يفاده  ةمئاق  يف  سماخلا  زكرملا  ىلإ  لوصولا  اهرخا  ناكو  ةيضاملا ،  ةرتفلا  ةيسايقلا  ماقرالا  نم  ديدعلا  ققح  ديردم ،
ةحاتم ةصرفلا  لازت  الو  يكلملا ، ىلإ  همامضنإ  ذنم  مسوملا ، اذه  هقيرف  عم  فدهلا 208  ىلإ  هلوصوب  هخيرات ، رادم  ىلع  ديردم 

، ليزاربلاب ةلبقملا  ملاعلا  ساك  بقل  ىلع  ةسفانملل  ططخي  هدالب  بختنم  نا  ودلانور  حضوا  تقولا  سفن  يف  ديزملا . قيقحتل 
ىلع ةديعب ، تسيل  ايقيرفا ، بونجب  ماع 2010  ةيضاملا  ةلوطبلا  سأكب  جيوتتلا  يف  ينابسألا  بختنملا  ةبرجت  راركت  ناو  ةصاخ 
ايقيرفا بونج  لايدنوم  يف  جرخ  دق  ناك  هدالب  بختنم  نا  ليلدب  ةبيرق ، ينابسألاو  لاغتربلا  نيبختنملا  نيب  هبشلا  هجوا  نا  رابتعإ 
يف لاغتربلا  بختنم  مضت  يتلا  ةعومجملا  ةبوعص  ودلانور " : فاضأو  ميتي . فدهب  ةراسخلاب   16 لا رود  يف  اينابسا  ماما  نم 

دح يف  هلصاف  اهرابتعإب  هدح  ىلع  ةارابم  لك  عم  لماعتلا  متحي  ام  وهو  اكيرماو ، اناغو  ايناملا  تابختنم  دوجوب  ليزاربلا ، لايدنوم 
ةبوعصب ةلبقملا ، ملاعلا  سأك  تايئاهن  ىلإ  لهأت  لاغتربلا  بختنم  نا  فورعملا  ايناملا ". ماما  نوكتس  ةيادبلا  ناو  ةصاخ  اهتاذ ،

يلاطيإلا يلودلا  مكحلا  راسفتسإ ، ىلع  ادرو  ابايإو . اباهذ  يديوسلا  هريظن  ىلع  ابلغتم  يبوروألا  قحلملا  ةلحرم  ضاخ  امدعب 
كانه ةحارصب  الئاق " : ضعبلا ، نظي  دق  ام  سكع  ىلع  ادج " ةديج   " اهنأب ودلانور  اهفصو  ماكحلاب ، هتقالع  نع  انيلوك ، قباسلا 

عونك راوحلا ، اذه  لثم  لبقت  ىرخا  ةيعون  كانهو  مهعم ، ثدحتلا  نيبعاللا  نم  نولبقي  الو  ةمارصلاب ، نومستي  ماكحلا  نم  ةيعون 
ىلإ يمتني  هنا ال  ىلإ  انيلوكل  احزام - اريشم -  ةريخالا .."  ةيعونلا  اذه  لضفأ  اناو  اهراركت .. مدعل  نيبعالل ، ءاطخألا  حيضوت  نم 

، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  يف  ةلثمم  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا  نا  ركذي  ماكحلا . نم  ةيعونلا  هذه 
برقي ام  لبق  كلذو  ماع 2013 ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  ودلانور  تحنم  ركوس ، لابولج  ةكرش  ةكراشمب  ثدحلا ، مظنم 

زربأ ودلانور  دعيو  افيف ) مدقلا (  ةركل  يلودلا  داحتإلا  اهمظني  يتلا  ملاعلا  يف  بعال  لضفأ  ةزئاج  نع  نالعإلا  نم  نيعوبسأ  نم 
. ينابسألا ةنولشرب  مجن  يسيم  ينيتنجرألاو  خينويم ، نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلا  عم  اهلينل ، نيحشرملا 
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نم ةدايز 22 % ةبسن  تققح  ةنجللا  نأ  تارامإلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  نلعأ 
يبد رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  تاريخن  نب  لاقو  دئاع 27 .% نم  ةيدنألا  هيلع  لصحت  ام  ةبسن  تداز  يلاتلابو  تاداريإلا ،
زربأو تايبلسلاو ، تايباجيإلا  ضعب  ققح  يلاحلا ، مسوملا  يف  هقيبطت  مت  يذلا  ريفشتلا  ماظن  ، " مويلا يلودلا  يضايرلا 

نم ةيلاخ  هبش  قباسلا  مسوملا  تاجردم  تناك  نأ  دعب  ريبك ، لكشب  تاجردملا  يف  ريهامجلا  ددع  ةدايز  ناك  ةيباجيإلا  هتاريثأت 
ىمسملا نيفرتحملا  يرود  ةقباسم  تايرابم  ضعب " ريفشت "  مسوملا ، اذه  ترقأ  دق  نيفرتحملا  يرود  ةنجل  تناكو  ريهامجلا ."

داحتإلاب نيفرتحملا  ةطبار  تبلاط  املثم  مهروضح  تالدعم  عفرو  ريهامجلا  نم  ديزم  باطقتسإ  لجأ  نم  يبرعلا ، جيلخلا  يرود 
نوكيس هيلع  ًءانبو  يلاحلا ، مسوملا  ةياهن  دعب  ًالماك  ريفشتلا  ماظن  ةسارد  متت  فوس   " تاريخن نب  فاضأو  مدقلا  ةركل  يويسآلا 

مدقلا ةركب  مدقتلا  يف  ةطبارلاو  ةيدنألا  فادهأ  قيقحتو  ةيدنألا ، ةدعاسم  هلالخ  نم  انفده  يذلا  ريفشتلا  لوح  ًارارق  كانه 
تئجو يلهألا ، يف  تاونس  نم 4  دوجوم  انأ   : " تارامإلا يلهألا  يدانلل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور  لاق  هبناج ، نم  ةيتارامإلا ."
انققحو ةحضاو ، لبقتسملل  قيرفلا  تذخأ  يتلا  هتيجيتارتسا  تناكو  يدانلا ، ةرادإ  سلجم  ةسائر  ةدوبانلا  هللادبع  يلوت  عم  ابيرقت 

لصاوتل ةصرفلا  : " افيضم تامولعملا . نم  ردق  ربكأ  انرفوو  يملعلا ، بناجلا  يف  انرمثتساو  ةيتيحتلا ، ىنبلا  يف  حاجنلا  لعفلاب 
نم ةيؤرب  ةريخألا  تاونسلا  يف  تاحاجن  ققحي  قيرف  انزهجو  ًايدسجو ، ًاينهذ  مهسفنأ  ريوطتل  ينفلا  ريدملاو  بردملا  عم  نيبعاللا 
وأ نيتنس  لالخ  ىرخألا  قرفلا  نم  نيزيمم  نيبعاللاب  ئجملا  انعطتسا  ثيح  رمعلل ، ةبسنلاب  نيبعاللا  ةكيمانيد  رييغت  يف  ةدوبانلا 

". ينطولا بختنملا  يف  انيبعال  دوجوب  نوروخف  نحنو  نييلود ، نيبعالو  ةيلاع  ةدوج  ىلع  اوناكو  ةثالث ،
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 . حاتتفا نماثلا /  يلودلا  يضايرلا  رمتؤملا  يبد / 

سيئر يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماو /  ربمسيد /  يف 28  يبد 
تايصخشلا نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  مويلا  تأدب   .. يضايرلا يبد  سلجم 

لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو 

يسنرفلاو ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نيموي -  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا -  يف  نيكراشملا  مدقتي 
يسيم لينويل  ينيتنجرالا  عم  ناسفانتي  ناذللاو  ماع 2013  ابوروا  يف  بعال  لضفاو  يناملالا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف 

رياني يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن 
. لبقملا

قباسلا يزيلجنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره  يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك 
ملاعلاو ابورواو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسالا  مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  بناج  ىلا 

ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا  هنطاومو  ايسور  بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو 

اهيف تلصو  املك  ةلحر  حاجنلا  رمتؤملل //  ةيحاتتفالا  ةملكلا  يف  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاقو 
ةلودلا سيئر  بئان  موتكم  لا  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ركف  نم  ةضمو  يه  اهيلت ..  يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ..  ىلا 
ماقي ىذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ىف  اهديسجتو  اهقيبطتل  ىعسن  هللا ..  هاعر  يبد  مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر 

ثيح يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت 
مهبراجت ةصالخ  اهلالخ  نومدقي  لمع  شروو  تاسلج  نمض  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  رارقلا  عانصو  موجن  نم  ةبخن  عم  ءاقللا  ددجتي 

مدقلا ةرك  ملاع  يف  نيصتخملا  عيمجل  تاربخلاو  فراعملا  لدابتل  ةصنم  تاب  يذلا  يلودلا  رمتؤملا  اذه  ربع  ةحجانلا  ةيفارتحالا 
 // . ملاعلا ةقطنملاو و  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  ةيونسلا  ةيضايرلا  ثادحألا  ةدنجأ  ىلع  ايسيئر  اثدحو 

ةرك نيب  لصاوتلا  روسج  دم  يف  اريبك  ارود  ماعلا 2006  يف  هتقالطنا  ذنم  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  بعل  تفاضأو " 
تاسسؤملا ىربك  نولثمي  نيثدحتم  ةفاضتسا  لالخ  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  ةدحتملا و  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  مدقلا 

راطإ يف  ةريثك  ةيباجيا  جئاتن  لعفلاب  تققحت  دقو  مدقلا  ةرك  ةعانصب  ةطبترملا  تاسسؤملا  كلذكو  ةفرتحملا  ةيدنألاو  ةيضايرلا 
رداوكلا ليهأتو  فارتحالا  قيبطت  ءاّرج  نم  صاخ  وحن  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضايرو  امومع  يضايرلا  عاطقلا  ريوطت  ىلإ  يعسلا 

لبس ثحب  كلذكو  اهنم  ةدافتسالاو  اهعانص  ةرواحمو  ايميلقاو  ايلود  ةحجانلاو  ةدئارلا  براجتلا  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ةينطولا 
دوشنملا روطتلا  قيقحتل  انل  بسانملا  جذومنلا  نيوكتو  انبسانت  يتلا  ةيملعلا  ططخلا  عضوو  انرداوك  ريوطت  لجأ  نم  اهعم  نواعتلا 

".

ةقباسلا عبسلا  تارودلا  يف  مت  امل  المكم  يتأيل  نماثلا  رمتؤملل  اراعش  لبقتسملل //  نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  رايتخا //  مت  تلاقو " 
ةقباسلا تارودلل  تاسلجلا  رواحم  عم  رمتؤملا  تاسلجل  اهرايتخا  مت  يتلا  رواحملا  لماكتت  امك  ريبكلا  رمتؤملا  اذه  رمع  نم 

 " . يضايرلا عاطقلا  تابلطتم  عمو  تايصوت  نم  ةيضاملا  تارودلا  هتزرفأ  ام  عم  مجسنتو 

ةيدنألاو ةيوركلا  تاداحتالا  تادايق  رابك  نم  نيثدحتملا  نم  ةبخن  باطقتسا  يف  ةنماثلا  هترود  يف  حجن  رمتؤملا  نا  ىلا  تتفلو 
ماعلا 2011 دعب  ةيناثلا  ةرملل  رمتؤملل  دوعي  يذلا  ودلانور  ونايتسرك  يلاغتربلا  مجنلا  مهتمدقم  يفو  موجنلا  رابكو  نيبردملاو 
نم ةثالث  ىلإ  ةفاضإلاب  قلأتملا  ةنولشرب  باعلا  عناص  زيدنانريه  يفاشت  ينابسالا  مجنلاو  يريبير  لالب  كنارف  يسنرفلا  مجنلاو 

نم مهريغو  اكاسوبو  انيلوك  ناريهشلا  نامكحلاو  يتنوك  وينوتناو  ولليباك  ويباف  نايلاطيإلاو  الويدراوج  ينابسالا  وهو  نيبردملا  عملأ 
. ةيملاعلا مدقلا  ةرك  يف  نيلماعلا 

انفضتسا امك  فارتحالا  معدت  وأ  طبترت  اعوضوم  رمتؤملا 160  اذه  نم  ىلوالا  عبسلا  تارودلا  لالخ  انلوانت  دقل  تفاضأو " 
هحرط مت  ام  لالخ  نمو  فارتحالا  لاجم  يف  تاربخلا  باحصأو  ةيملاعلا  ةركلا  سرادم  فلتخم  نم  اثدحتم  عم 239  انرواحتو 
اذه يف  ديزملا  كلانهو  انجماربو  انططخ  يف  لمعلل  تاددحمك  اهيلع  انزكترا  ةيصوت  ةئام  رادصإل  انلصوت  دقف  هعم  لعافتلاو 
ايلحم مدقلا  ةركل  اقارشا  رثكأ  لبقتسم  نيبو  اهنيب  اطبارو  ةيضاملا  تاونسلا  يف  هحرط  مت  امل  المكم  نوكيس  يذلا  رمتؤملا 

 ". ايلودو ايميلقاو  ايبرعو 

/د /

 . . .www.facebook.com/wamarabic كوب سيفلا  ىلعو  @ wamnews رتيوت عقوم  ىلع  تارامإلا  ءابنأ  ةلاكو  رابخأ  عبات 
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تأدب يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد ، دهع  يلو  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت 
يف مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا ، نم  ةبخن  ةكراشمب  ، نماثلا يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تايلاعف  سمأ ،

". لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  " راعش تحت  ملاعلا ،
نرياب مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسإلا ، ديردم  لاير  مجن  ودلانور ، ونايتسيرك  يلاغتربلا  رمتؤملا ، يف  نوكراشملا  مدقت 

يناملألا خينويم 
'(; {(; googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div_MR_Story1659182041729639

اهيف تلصو  املك  ةلحر ، حاجنلا  رمتؤملل : ةيحاتتفالا  ةملكلا  يف  ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  بئان  طيمسوبلا  ةشئاع  ةروتكدلا  تلاقو 
ةلودلا سيئر  بئان  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  خيشلا  ومسلا  بحاص  ركف  نم  ةضمو  يه  اهيلت ، يتلا  ةمقلل  تعلطت  ةمق ، ىلإ 

. رمتؤملا يف  اهديسجتو  اهقيبطتل  ىعسن  هللا ، هاعر  يبد ، مكاح  ءارزولا  سلجم  سيئر 
ةسلجلا حاتتفا  يف  هرارسأ ، نم  ديدعلا  فشكو  ةريدتسملا ، ةرحاسلا  ملاع  يف  ةحجانلا  هتبرجت  ودلانور  ونايتسيرك  ضرعتساو 

عبرتلاو ةرهشلا ، قيرط  يل  تدهم  لماوع ،  3 ةرباثملاو ، ةيسايقلا ، ماقرألا  ميطحتو  تايدحتلل ، يقشع  نإ  لاقو  رمتؤملل ، ىلوألا 
. ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  شرع  ىلع 

ةديدع صرف  يل  تحيتأو  ةرباثمو ، دجب  لمعلل  يتقو  مظعم  تصصخ  يلإ  ةبسنلاب  لاق : امجن ،"؟ تحبصأ  فيك   " لاؤس ىلع  ًادرو 
. يقلأت ّرس  وه  اذه  ةلماك ،" ةصرف  كسفن  حنما  " يسفنل لوقأ  تنكو  اهلالغتسا ، تلواح  يتايح ، يف 

وضع موتكم  لآ  موتكم  نب  دمحم  خيشلا  هلابقتسا  يف  ناك  ثيح  نيقاعملل ، دشار  زكرم  ةرايزب  ماق  يريبير ، كنارف  ناكو 
نم ديدعلا  يف  روضحلا  كراشو  ةيبيردتلاو ، ةيجالعلا  زكرملا  تازيهجتب  هباجعإ  قئاف  نع  يريبير  ّربعو  زكرملا . ةرادإ  سلجم 

 . حرفلاو جاهتبالا  نم  دهاشم  طسو  هلويلا  ةصقر  مهعم  ىدأو  ةيثارتلا  تايلاعفلا 
ليصافتلا عبات 
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ىلإ مدقلا ، ةركل  ينابسإلا  ديردم  لاير  قيرف  بعال  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  لصو   - ندرالا رابخا  زوين -  ةنيهج 
" لارتنس اسنفيد   " ةفيحص ترشنو  ةنسلا . سأرو  داليملا  دايعأ  ةزاجإ  ءاضقل  روينوج ، هلجن  عم  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا 

نينطاوملا دحأ  ةقفرب  يبد  ءارحص  يف  هتلطع  ءاضقب  عتمتسي  وهو  ونايتسيركل  ةروص  ينورتكلإلا  اهعقوم  ربع  ةينابسإلا 
، ينابسإلا يرودلا  فقوت  ةرتف  يف  يتوليشنأ  ولراك  يلاطيإلا  بردملا  اهحنم  يتلا  ةلطعلا  اريدام  خوراص  لغتساو  نييتارامإلا .

كراشيو ةئفاد . ءاوجأ  يف  ةلطعلا  ءاضقل  ريغصلا  هنباو  ءايزألا  ةضراع  كياش  انيريإ  ءانسحلا  ةيسورلا  هتقيدص  هعم  بحطصاو 
ةرك  " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف  يلاغتربلا  نودلا 

ةزئاجب زئافلا  ةيوه  نع  فشكلل  لبقملا ، يناثلا  نوناك  رياني / موي 13  ربصلا  غرافب  ودلانور  رظتنيو  لبقتسملل  ." نيكمتلاو  مدقلا 
مجاهم يسيم  ويل  ينيتنجرألا  مجنلا  بناج  ىلإ  اهيلع  سفانتي  يتلاو  ماعل 2013 ، ملاعلا  يف  بعال  لضفأك  ةيبهذلا  ةركلا 

خينويم . نرياب  فاده  يريبير  كنارفو  ةنولشرب ،
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ةلود ءارحص  يف  هنبإو  هتقيشع  عم  ودلانور  ونايتسرك  ديردم  لاير  مجنل  ةروص  ةيعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  نم  ددع  ترشن 
نييملاعلا نيبردملاو  نيبعاللا  نم  ددع  دوجوب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  يف نودلا  كراشيو  ةبيرعلا . تارامإلا 

. يوركلا لبقتسملا  يف  اهءارجا  مزاللا  تاريغتلا  ةفرعمو  ةبعللا  هذه  روطت  ةدايزل  رمتؤملا  اذه  ىعسي  ثيح  يف ،
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يف نيكراشملاب  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  بحر 
راعش تحت  يراجلا  ربمسيد  يموي 28 و29  يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

ةيوركلا تاسسؤملاو  ةيدنألا  تاداحتالا و  يف  رارقلا  عانص  تادايق و  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
يضايرلا يبد  سلجم  سيسأت  ذنم   " يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  لاقو  نيبردمو . نيبعال  نم  ةبعللا  موجن  رابكو  ةيلودلا 
لمعلا يف  فارتحالا  جهن  رايتخا  لالخ  نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك 

سلجملا ةيجيتارتسا  يف  انعضو  دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل 
ملاع يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا  براجتلا  باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت 

مهعم ثحابتلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك 
جذومن نيوكتو  ةيرادإلا  انرداوك  ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو 

لآ دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  فاضأو  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا 
لاجم يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيملاعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  ماعلا  يف   " موتكم

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف  بيردتلاو  بعللا 
لك يفو  ايعمتجمو ، ايضايرو  ايسايسو  ايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو  ةمساح  ةجيتنب  وبسكا 2020  ميظنتب  زوفلاو  ةدحتملا 

نطولا ءانبأ  ينافت  كلذكو  اهطيطخت ، نسحو  ةديشرلا  ةدايقلا  معدو  ةمكح  لضفب  موي  دعب  اموي  دادزت  ةقث  يهو  ةايحلا ، تالاجم 
وحن ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  اهنيب  نمو  تالاجملا  عيمج  يف  تابستكملا  نم  ديزملا  قيقحتو  ةلودلا  ةناكم  زيزعت  يف 
يف دهجلا  نم  ديزملا  لذب  لالخ  نم  ربكأ  تازاجنإل  علطتنو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  ةزيمم  تازاجنا  انترك  تققح  ثيح  صاخ ،

ةداعس مدقتو  رمتؤملا ." اذه  اهتمدقم  يفو  ةيلودلا  تايقتلملا  نم  ةدافتسالا  لالخ  نمو  بعللاو ، بيردتلاو  دادعتسالا  طيختلا و 
خيشلا ومس  نافرعلاو ل ركشلا  تايآ  ىمسأب  يذيفنتلا  بتكملا  سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم 
هتيؤرو ةديدسلا  هتاهيجوت  ىلع  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 

هتاهيجوت نم  عبنت  يتلا  يضايرلا  يبد  سلجم  تاردابم  عيمجلو  رمتؤملل  ةمئادلا  هتياعرلو  يضايرلا  عاطقلا  لبقتسمل  ةبقاثلا 
لثمت  " لاقو هروطت .  قافآو  يضايرلا  عاطقلا  عقاول  ةضيفتسم  ةسارد  دعب  تعضو  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  قفو  اهذيفنت  متي  و 

عضو مت  امك  سلجملا ، سيسأت  ذنم  انل  لمع  جاهنم  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ومس  تاهيجوت 
سلجملل ىلوالا  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  تاردابم  زربأ  نم  ناكو  هومسل ، ةديدسلا  تاهيجوتلا  ساسأ  ىلع  سلجملا  ةيجيتارتسا 

رايتخا يف  حاجنلا  لالخ  نم  يضايرلا  انعاطق  ىلع  ريبك  يباجيا  ريثأت  هل  ناك  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قالطا 
اذه لك  نكي  ملو  ةحجانلا ، براجتلا  باحصأ  نم  نيثدحتملا  زربأ  باطقتساو  يضايرلا  انعقاو  بسانت  يتلا  رواحملا  لضفأ 

يف انل  ةرمتسملا  هتاهيجوتو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  نم  يونعملاو  يداملا  معدلا  الول  ققحتيل 
رايتخا ةيحان  نم  ءاوس  نماثلا  رمتؤملا  ميظنتل  تمت  يتلا  تاريضحتلل  هتداعس  نع  سلجملا  سيئر  بئان  ةداعس  ربعو  لمعلا ."

تاسلجلا هذه  جارخإل  تاسلجلا  ءاردمو  نيثدحتملا  رايتخا  وأ  انيدل  مدقلا  ةرك  عاطق  ةجاح  عم  بسانتي  امب  تاسلجلا  رواحم 
ثح امك  صاخ ، وحن  ىلع  مدقلا  ةركو  امومع  ةضايرلا  عاطق  يف  نيلماعلا  عيمجل  اهنم  ةدئاف  ربكأ  قيقحتو  ةنكمم  ةروص  لضفأب 

ءاضعأو سيئر  دوهجب  داشأو  هيف . لمعلا  شروو  رمتؤملا  تاسلج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  ىلع  يضايرلا  انعاطق  يف  نيلماعلا 
ةطيسبلا تايادبلا  نم  ةلودلا  يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب  داشأ  امك  رمتؤملل ، ةمظنملا  ةنجللا 

مجن نمحرلا  دبع  رمع  ةكراشمب  داشأ  امك  ةايحلا ، بولساو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو  ةيلودلا ، تازاجنالا  ىلإ  الوصو 
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  لكل  رمتؤملا  نأ  دكؤي  يذلا  رمألا  مليفلا  ريوصت  يف  نيعلا  يدانو  مدقلا  ةركل  ينطولا  تارامإلا  بختنم 
روضحو ةكراشمب  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  حاتتفالا  لفح  قلطنيو  هنم . اءزج  اونوكي  نأ  ىلع  عيمجلا  صرحو  ةدحتملا 

عم لعافتلاو  ةدافتسالل  اوؤاج  نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو  رارق  عانصو  نيزراب  نيلوؤسم 
ةرك ملاع  يف  ءاربخو  نيبعالو  نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا  تاسلج 

ونايتسيرك اهيف  ثدحتيو  عبرلاو ، ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  أدبتو  مدقلا .
هعم نوكيسو  فارتحالا ، ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور 

يذلاو مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا 
دشار نب  دمحم  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو  اثدحتم  نوكيس 

عم لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوئسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  اقالطنا  نيقاعملل 
يبد زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا  لافطأ 
رامثتسالا  " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  اهيلتو  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو  دحوتلل 

نع اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،" ةرك  يف 
، ةلودلاب نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت 
ةرك ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع 

ةبرجت نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ، مدق 
يف نييملاعلا  نيبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ، ةيرامثتسا 

لك اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونع لمحتو  ًارهظ  فصنلاو  رشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلا  ةثلاثلا  ةسلجلا 
ينفلا ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم :

قيقحت قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل 
أدبت يناثلا  مويلا  يف  تاسلج   3 ةيلاطيإلا . لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ،

ةرك نيكمت   " ناونعب ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف  ىلوألا  ةسلجلا  قلطنت  ثيح  ًاحابص ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف  يناثلا  مويلا  تايلاعف 
نيب ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا ، سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا ،" يف  مدقلا 

مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا ، ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا 
يويسآلا داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح  ثدحتي د . اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا ،" "

ميكحتلا مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل 
اميف يلودلا . يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف

نايإ نم : لك  اهيف  ثدحتيو  مدقلا " ةرك  لبقتسم   " ناونع لمحتو  ًاحابص ، عبرلاو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  ماقت 
ريدملا نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ، ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربمأو  يزيلجنإلا ، لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار 

يف جماربلا  مدقم  يريمألا  ةماسأ  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  افليس ، دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا 
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نامجنلا اهيف  كرتشيو  ًارهظ  ةدحاولا  ةعاسلا  يف  قلطنت  يتلاو  نتباكلا ،"  " ناونع ةثلاثلا  ةسلجلا  لمحتو  ةيضايرلا . يبظوبأ  ةانق 
ةلجم بسح  ماعلا " لجر   " بقل ىلع  ًارخؤم  لصاحلا  يسنرفلا ، بختنملاو  خنويم  نرياب  قيرف  مجن  يريبير  كنارف  نايملاعلا 
بختنملاو ةنولشرب  قيرف  مجن  زيدنانريه  يفاشت  يملاعلا  مجنلاو  ماعلا ، اذهل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةيناملألا  ركيك 

ةانق يف  جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  ثدحتيو  ينابسإلا ،
يف ةلماعلا  تاسسؤملاو  تاكرشلا  نم  ددع  كراشت  ضرعملا  نيزت  ةقالمع  اكوزارب  ةركو  رمتؤملل  ةكيرش  ساديدأ  يس . يب  مإ 

يتلا ةزيمملا  ةحنجألا  نم  ددع  مضيو  رمتؤملا  تايلاعف  نمض  هميظنت  متي  يذلا  ريبكلا  يضايرلا  ضرعملا  يف  مدقلا  ةرك  عاطق 
نمضتي يذلا  رمتؤملا  ةاعر  دحأ  ساديدأ  ةكرشل  حانج  اهطسوتيو  مدقلا  ةرك  ةضاير  ايجولونكت  تاركتبم  ثدحأ  ضرع  متيس 

يف ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل  يلزانتلا  دعلا  قالطا  دعب  ةرشابمف  ملاعلا 2014 . سأكل  ةيمسرلا  ةركلل  ةقالمع  ةخسن 
مازتلا ديكأتل  نالعإلا  اذه  يتأيو  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  اهتكارش  ساديدأ  ةكرش  تنلعأ  ليزاربلا ،

معد ةلصاوم  ىلإ  ةفاضإ  ًاضيأ ، طسوألا  قرشلا  ةقطنمو  لب  يلودلا  ديعصلا  ىلع  طقف  سيل  مدقلا ، ةرك  ةضاير  هاجت  ساديدأ 
بيب ساديدأ  اريفس  مهنيب  نم  نييملاع  موجن  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  نيب  نمو  تايوتسملا . عيمج  ىلع  مدقلا  ةرك  ةضاير 

ةعئارلا ملاعلا  سأك  ءاوجأ  راضحإل  الامكتساو  نيرضاحلا ، عم  مدقلا  ةرك  لوح  مهفغش  اوكراشيل  زيدنانريه ، يفاشتو  الويدراوغ 
نمض اكوزارب "  " ةرك نم  ةمخض  ةخسن  ضرعب  ساديدأ  موقت  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ناكس  عم  اهتكراشمو  ليزاربلا  يف 

ذنم ملاعلا  سأك  تايئاهنل  اصيصخ  تجتناو  تممص  يتلا  تاركلا  مضي  يذلاو  ةيمسرلا " ملاعلا  سأك  ةركل   " ةكرشلا ضرعم 
ةاعرو ءاكرشل  ساديدأ  مامضناب  نوروخف  نحن  : " رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  سيئر  يلامكلا ، دمحم  لاقو  نآلا . ىتحو   1970

ةرك يف  ًاقيرع  ًاثرإ  كلمت  ساديدأ ، لثم  ةيراجتلا  تامالعلا  نم  ليلق  ددع  كلانه  نماثلا . يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 
ساديدأ رمتستو  ةيضاملا . ةسمخلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  اهومن  يف  ةدعاسملاو  ةضايرلا  هذه  ريوطت  لجأ  نم  تلمع  يتلاو  مدقلا 

ةلود يف  ةضايرلا  هاجت  اهمازتلا  ىلع  ديكأت  يضايرلا  رمتؤملا  يف  ساديدأ  كراشتو  ةيضايرلا ، علسلا  ةعانص  يف  راكتبالاب 
لامشو طسوألا  قرشلا  ساديدأ  ةيراجتلا  ةمالعلا  ريدم  ناموش ، داج  لاق  و  افيفلا ". عم  اهتكارش  ىلعو  ةقطنملاو  تارامإلا 

يبد رمتؤم  يف  ًةرضاح  نوكت  نأب  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأكل  يمسرلا  كيرشلا  اهتفصب  ساديدأ  رخفت  ،: " ايقيرفإ
ةرك قالطإ  دعب  ًاصوصخو  تارامإلا ، ةلود  ىلإ  ملاعلا  سأك  ءاوجأ  راضحإب  ساديدأ  ةبغر  تناك  نماثلا . يلودلا  يضايرلا 

يمسرلا يزلاو  ابماس  ةيذحأ  ةليكشت  قالطإ  ىلإ  ةفاضإلاب  ليزاربلا ، يف  ملاعلا 2014  سأك  ةلوطبل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب ،
يضايرلا يبد  سلجم  عم  انتكارش  لثمتو  نيتنجرألاو . ايناملأو  اينابسإ  لثم  اهتياعرب  موقن  يتلا  ةيضايرلا  تابختنملل  ديدجلا 

سلجم عم  ربكأ  لكشب  ةضايرلا  هذه  ريوطت  ىلإ  علطتن  نحنو  طسوألا . قرشلا  ةقطنم  يف  مدقلا  ةرك  ريوطتو  ومن  يف  انمازتلا 
اهتكارش قافتال  ساديدأ  ديدمت  ديكأت  نم  طقف  عيباسأ  دعب  نالعإلا  اذه  يتأيو  ةلبقملا ."  تاونسلاو  رهشألا  يف  يضايرلا  يبد 

تالوطبلا عيمجو  ملاعلا ، سأك  قوقحل  يمسرلا  صيخرتلا  بحاصو  دروملاو  كيرشلا  ساديدأ  نوكتل  افيفلا ، عم  دمألا  ليوط 
عم ربكأ  لكشب  لمعلابو  ةيعامتجالا ، ةيمنتلل  ةادأك  مدقلا  ةرك  مادختسا  زيزعتب  ساديدأ  مزتلتو  ماعلا 2030 . ىتح  تايلاعفلاو 

ديعصلا ىلع  اهتكارش  نع  ًالضف  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  تاردابملاو  ةيمنتلا  جمارب  نم  ةعساوو  ةعونتم  ةعومجم  معدل  افيفلا 
. يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  عم  يلحملا 
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ملاعلا يف  مدقلا  ةرك  يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  حتتفي 
ونايتسيرك يلاغتربلا  نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت 

ماع 2013، ابوروأ  يف  بعال  لضفاو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف  يسنرفلاو  ينابسالا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور 
داحتالا همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن  يسيم  لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللاو 

زيدنانره يفاشت  نيبعاللا  نم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك  لبقملا . رياني  / يناثلا نوناك  يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا 
ينابسإلا مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو  قباسلا . يزيلجنالا  لوبرفيل  بعال  شار  نايا  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق 

هنطاومو ايسور ، بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيالاو  ملاعلاو ، ابورواو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج 
بعاللا ةريسم  ريوطت   " نع ثدحتيو  تبسلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي  ايلاطيا . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  ينوطنا 

ماكحلا ريوطت  ةيلوؤسم  ايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيالا  يلودلا  مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نا  ىلع  ةمقلا ،" غولبل 
ماع 2011 ىلوالا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو  افيو ."  " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف 

بوهوم لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلا  يلاطيالا  مجنلا  عم  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع 
نيذلا يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوالا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو  ملاعلا . يبعال  لضفا  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت 

ثدحتي ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو  تالوطبلا ." قيقحتل  قيرطلا   " ناونعب ةسلج  يف  ملاعلا  يف  لضفالا  نمض  نوربتعي 
يفاشتو يريبير  اما  ةيملاعلا ،" مدقلا  ةرك  يف  ريوطتلاو  رامثتسسالا  تالاجم   " نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايا  اهيف 

ماع يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا  تالوطبلاب ." زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   " ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره 
. هميقو هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا  نوؤش  تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هتاخسن  رادم  ىلع  لمحو  ، 2006
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ةرك يبعالو  يبردمو  تايصخشلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  تبسلا  حتتفي  زوين -:  ةنيدملا 
لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  ملاعلا  يف  مدقلا 

يسنرفلاو ينابسإلا  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  نيموي  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  يف  نيكراشملا  مدقتي 
يسيم لينويل  ينيتنجرألا  عم  ناسفانتي  ناذللا  ماع 2013 ، ابوروأ  يف  بعال  لضفأو  يناملألا  خينويم  نرياب  مجن  يريبير  كنارف 

نوناك يف 13  خيرويزب  افيف "  " مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  همظني  يذلا  لفحلا  يف  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلا  ىلع  ةنولشرب  مجن 
لبقملا . رياني  / يناثلا

قباسلا . يزيلكنإلا  لوبرفيل  بعال  شار  نايإ  يزليولاو  ةنولشرب  دئاق  زيدنانره  يفاشت  نيبعاللانم  نيكراشملا  ةمئاق  مضت  امك 
، ملاعلاو ابوروأو  ايناملأ  لطب  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوغ  بيسوج  ينابسإلا  مهو  ملاعلا  يف  نيبردملا  ةبخن  نم  ةثالث  كراشيو 

ايلاطيإ . لطب  سوتنفوي  بردم  يتنوك  وينوطنأ  هنطاومو  ايسور ، بختنم  بردم  وليباك  ويباف  يلاطيإلاو 
يلودلا مكحلا  ةسلجلا  ريدي  نأ  ىلع  ةمقلا ،" غولبل  بعاللا  ةريسم  ريوطت   " نع ثدحتيو  تبسلا  رمتؤملا  ودلانور  ونايتسيرك  حتتفي 

افيوي ."  " مدقلا ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  ةيلوؤسم  ًايلاح  لغشي  يذلا  انيلوك  يجيولرايب  قباسلا  يلاطيإلا 
عم كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ثدحت  امدنع  ماع 2011  ىلوألا  دعب  هل  ةيناثلا  يلودلا  يبد  رمتؤم  يف  ودلانور  ةكراشم  نوكتسو 
ملاعلا . يبعال  لضفأ  دحأ  ىلإ  مويلا  لوحت  بوهوم  لفطك  هتريسم  نع  ةذبن  مدق  ثيح  ورييب ، لد  وردناسيلأ  يلاطيإلا  مجنلا 

ةسلج يف  ملاعلا  يف  لضفألا  نمض  نّودعي  نيذلا  يتنوكو ، وليباكو  الويدراوغ  ةثالثلا ، نوبردملا  لوألا  مويلا  ةياهن  يف  ثدحتيو 
تالوطبلا ." قيقحتل  قيرطلا   " ناونعب

يف ريوطتلاو  رامثتسالا  تالاجم   " نع لوبرفيلل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  اهيف  ثدحتي  ةلفاح  يناثلا  مويلا  تاسلج  نوكتسو 
تالوطبلاب ." زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا   " ناونعب ةسلج  يف  ناثدحتيف  زيدنانره  يفاشتو  يريبير  امأ  ةيملاعلا ،" مدقلا  ةرك 

نوؤش تشقان  ةدع  نيوانع  ةقباسلا  عبسلا  هخسن  رادم  ىلع  لمحو  ماع 2006 ، يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  قلطنا 
أ ف ب  هميقو . هبراجتو  فارتحالاو  قيوستلا 
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يف نيكراشملاب  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  بحر 
راعش تحت  نيموي ، ةدملو  تبسلا ، ًادغ  يضايرلا ، يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

سيسأت ذنم  : " ةعمجلا يفاحص ، نايب  بسح  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  لاقو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
رايتخا لالخ  نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم 

انعضو دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن 
براجتلا باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا  يف 

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا 
انرداوك ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو  ةدحتملا 
دمحم نب  نادمح  خيشلا  فاضأو  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادإلا 
بيردتلاو بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيلماعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  "

ميظنتب زوفلاو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف 
يبد سلجم  سيئر  بئان  امأ  ًايعمتجمو ." ًايضايرو  ًايسايسو  ًايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو ، ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020 

ةلودلا يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ًادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب  داشأف  رياطلا ، رطم  يذيفنتلا ، بتكملا  سيئر  يضايرلا 
لفح قلطنيو  ةايحلا ." بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو  ةيلودلا ، تازاجنإلا  ىلإ  ًالوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم 

اوؤاج نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو  رارق  عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو  ةكراشمب  حاتتفالا 
نيبعالو نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو  ةدافتسالل 

، عبرلاو ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  أدبتو  مدقلا . ةرك  ملاع  يف  ءاربخو 
ةمق غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتيو 

داحتالا يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ،
نم ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا 

يف رامثتسالا   " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  اهيلتو  نيقاعملل . دشار  نب  دمحم  زكرم  لافطأ 
ريوطت نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،" ةرك 

معد نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا 
مدق ةرك  ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا 

ةيرامثتسا ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ،
ةثلاثلا ةسلجلا  يف  نييملاعلا  نيبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ،

بردمو يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونع لمحتو 
ةركب بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي 

ةفيحص ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ،
. ةيلاطيإلا لانروج  لإ 
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ىلع يضايرلا  يبد  سلجم  همظني  يذلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةنماثلا ل ةخسنلا  تايلاعف  مويلا  حابص  قلطنت 
رقلا عانصو  تادايق  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل » نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت  مالسلا ، انيم  قدنفب  نيموي  رادم 
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يف نيكراشملاب  موتكم ، لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  بحر 
راعش تحت  نيموي ، ةدملو  تبسلا ، ًادغ  يضايرلا ، يبد  سلجم  همظني  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم 

سيسأت ذنم  : " ةعمجلا يفاحص ، نايب  بسح  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  لاقو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك  "
رايتخا لالخ  نم  كلذو  يضايرلا  عاطقلل  دوشنملا  روطتلا  قيقحت  لجأ  نم  انيدل  ةحضاو  ةيؤرلا  تناك  يضايرلا  يبد  سلجم 

انعضو دقف  كلذلو  ةقثب ، فارتحالا  ةلحرم  لوخدل  ةينفلاو  ةيرادإلا  انرداوك  ةئيهتو  نيبردملاو  نيبعالل  لمعلا  يف  فارتحالا  جهن 
براجتلا باحصأو  نيصتخملاو  رارقلا  عانصو  تادايق  ةوعد  هيف  متي  يلود  يضاير  رمتؤم  ميظنت  سلجملا  ةيجيتارتسا  يف 

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود  يف  يضايرلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مامأ  مهبراجت  ةصالخ  ضرعل  مدقلا  ةرك  ملاع  يف  ةحجانلا  ةيفارتحالا 
انرداوك ريوطت  يف  مهاستو  ةيلحملا  ةيضايرلا  تاسسؤملا  لمع  معدت  يتلا  جماربلاو  راكفألا  ميدقتو  مهعم  ثحابتلاو  ةدحتملا 
دمحم نب  نادمح  خيشلا  فاضأو  انلامآو ." انتاحومط  عم  مجسنيو  انعمتجمو  انتئيب  مئالي  حجان  يفارتحا  جذومن  نيوكتو  ةيرادإلا 
بيردتلاو بعللا  لاجم  يف  موجنو  نيططخمو  ةيرادإ  تادايق  نم  ةيملاعلا  مدقلا  ةرك  يف  نيلماعلا  ةبخن  لابقتساب  يبد  يفتحت  "

ميظنتب زوفلاو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  سيسأتل  نيعبرألاو  يناثلا  ينطولا  مويلاب  ةرمتسملا  ةينطولا  تالافتحالا  لظ  يف 
يبد سلجم  سيئر  بئان  امأ  ًايعمتجمو ." ًايضايرو  ًايسايسو  ًايداصتقا  انب  ملاعلا  ةقث  دكؤت  ةريبكو ، ةمساح  ةجيتنب  وبسكإ 2020 

ةلودلا يف  مدقلا  ةرك  روطتل  ًادرس  نمضتي  يذلا  حاتتفالا  لفح  مليفب  داشأف  رياطلا ، رطم  يذيفنتلا ، بتكملا  سيئر  يضايرلا 
لفح قلطنيو  ةايحلا ." بولسأو  يضايرلا  روطتلا  نيب  طبرلا  كلذكو  ةيلودلا ، تازاجنإلا  ىلإ  ًالوصو  ةطيسبلا  تايادبلا  نم 

اوؤاج نيذلا  ملاعلاو ، ةيبرعلا  ةقطنملاو  تارامإلا  نم  نييضاير  موجنو  رارق  عانصو  نيزراب  نيلوؤسم  روضحو  ةكراشمب  حاتتفالا 
نيبعالو نيبردم  نم  ةعمال  ءامسأ  اهيف  ثدحتيو  ةريبك  تاعوضومو  اياضق  شقانت  يتلا  رمتؤملا  تاسلج  عم  لعافتلاو  ةدافتسالل 

، عبرلاو ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونع لمحت  يتلا  ىلوألا  ةسلجلا  أدبتو  مدقلا . ةرك  ملاع  يف  ءاربخو 
ةمق غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  اهيف  ثدحتيو 

داحتالا يف  ماكحلا  ريوطت  نع  ًالوؤسم  ًايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم  نوكيسو  فارتحالا ،
نم ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا ، يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  ًاريدمو  ًاثدحتم  نوكيس  يذلاو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا 

يف رامثتسالا   " ناونعب ًاحابص  عبرلاو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةيناثلا  ةسلجلا  اهيلتو  نيقاعملل . دشار  نب  دمحم  زكرم  لافطأ 
ريوطت نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك  نم : لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا ،" ةرك 

معد نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي  اميف  مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا 
مدق ةرك  ةكرش  حاجنل  جذومن  مدقلا ، ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نكتيأ  يور  ضرعتسي  امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا 

ةيرامثتسا ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي ، رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا  مانراف  كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم ،
ةثلاثلا ةسلجلا  يف  نييملاعلا  نيبردملا  عمتجيو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يثراحلا  دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان ،

بردمو يناملألا ، خنيوم  نرياب  بردم  الويدراوج  فيزوج  نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا ،" قيرفلا  ةعانص   " ناونع لمحتو 
ةركب بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت  يسورلا ، بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك ، وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي 

ةفيحص ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت  ةسلجلا ، سأرتيو  تالوطبلا ، قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ،
. ةيلاطيإلا لانروج  لإ 
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يلودلا يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو 
رمتسي يذلا  رمتؤملا  ماقي  ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، مويلا  نماثلا 

 ، يضايرلا يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل 
" لبقتسملل نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو 
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هتقيدص هتقفارو  يبدب ،  ملاعلا  يف  ينبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزب  ينابسألا ،  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ماق 
يبد رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ 

رمتؤملا ماقي  ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، نماثلا  يلودلا  يضايرلا 
يبد سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا 

ةرملل رمتؤملا  يف  كراشيو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ، 
وردناسيلا يلاطيإلا  مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ،  ىلوألا  هتكراشم  دعب  ودلانور  ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ، 

 . ملاعلا 2006 سأك  لطب  ورييب  ليد 
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هتقيدص هتقفارو  يبدب ،  ملاعلا  يف  ينبم  ىلعأ  ةفيلخ  جرب  ةرايزب  ينابسألا ،  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  ماق 
يبد رمتؤم  ةيحاتتفالا ل ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  لصو  دق  ودلانور  ناكو  امهنباو . كياش  انيريإ 

ماقي ءارحصلا . ىلإ  ةصاخ  يرافس  ةلحر  اهنمو  ةيحايسلا  ةطشنألا  نم  ددعب  ماقو  تبسلا ، ادغ  نماثلا  يلودلا  يضايرلا 
سلجم سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا  ةياعر  تحت  نيموي ، ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا 

رمتؤملا يف  كراشيو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا ،  يبد 
يلاطيإلا مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ،  ىلوألا  هتكراشم  دعب  ودلانور  ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ،  ةرملل 

 . ملاعلا 2006 سأك  لطب  ورييب  ليد  وردناسيلا 
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ةسلجلا يف  يسيئرلا  ثدحتملا  نوكيل  يبد ،  ىلإ  روينوج  هنباو  ينابسألا ،  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك  يلاغتربلا  لصو 
ةياعر تحت  نيموي ،  ةدمل  رمتسي  يذلا  رمتؤملا  ماقيو  تبسلا . دغ  دعب  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةيحاتتفالا ل
يبد سلجم  همظنيو  يضايرلا ، يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح  خيشلا 
ودلانور ريبكلا  يلاغتربلا  مجنلا  ةيناثلا ،  ةرملل  رمتؤملا  يف  كراشيو  لبقتسملل ." نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت  يضايرلا 

 . ملاعلا 2006 سأك  لطب  ورييب  ليد  وردناسيلا  يلاطيإلا  مجنلاب  كاذنآ  هتعمج  ةسلج  يف  ماع 2011 ،  ىلوألا  هتكراشم  دعب 
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ةرك  » راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  اهمظني  يتلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  روضحل  بولطم  ةيمرضح  ةينمي  لوصأ  نم  بعال 
ةوعدلا هيجوت  نع  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تنلعأ  ليصافت  لبقتسملل .. » نيكمتلاو  مدقلا 

اهيف رضاحي  يتلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  روضحل  ةيمرضحلا  ةينميلا  لوصألا  بحاص  نمحرلا  دبع  رمع  نيعلا  باعلأ  عناصو  يلودلل 
يضايرلا يبد  سلجم  همظني  يذلاو  رمتؤملا ، يف  نيثدحتملا  ةحئال  نم  رخآ  ددعو  ودلانور  ونايتسيرك  ديردم  لاير  موجه  مجن 
نوكي نلو  يراجلا  ربمسيد  يموي 28 و29  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل » نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   » راعش تحت 
لافطأ نم  ةثالثل  ةلاضإلاب  انيلوك ، قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هكراشيسف  حاتتفالا  ةسلج  يف  ديحولا  مجنلا  وه  يلاغتربلا 

تاظحل اهلالخ  ضرعتسا  يبد  رمتؤم  حاتتفا  لفح  مليف  نم  ةيئاهنلا  تاطقللا  ليجست  يف  يرومع  كراشو  نيقاعملل . دشار  زكرم 
امل اًقفو  ريوصتلا  قرغتسا  ثيح  يجيلخ 21 ، بقل  ىلإ  ضيبألا  راوشم  نع  هتايركذ  اهنيب  نم  تارامإلا  بختنمل  ةمهم  ةيخيرات 

تاطقللا يف  بعاللا  رهظو  ةقيقد  وحن 30  نيعلا  يدانب  دياز  نب  ةفيلخ  بعلم  هدهش  يذلا  نيعلل  يمسرلا  عقوملا  هنع  فشك 
يلودلا يبد  رمتؤمل  يمالعإلا  قسنملا  دكأو  ليزاربلا 2014 . ملاعلا  سأكل  ةيمسرلا  ةركلا  اكوزارب ' ' ـ لا لمحي  وهو  ةروصملا 

ًاقفو ناك  حاتتفالا  لفح  مليفل  ةيئاهنلا  تاطقللا  يف  رومع  ةكراشم  نأ  يوانيعلا  ميعزلا  عقومل  تاحيرصت  يف  مامإلادبع  يماس 
لضفألا هنوكل  ًايملاعو  ًايلحم  ءارآلا  عامجإ  دعب  ءاج  رايتخالاو  ًايلاح ، تارامإلا  ةلود  يف  زربألا  بعاللا  ربتعي  ذإ  ةيقطنم  ريياعمل 

مدقلا ةركل  لوألا  قيرفلا  ةرادإل  هريدقتو  هركش  نع  ًاربعم  هثيدح  مامإلادبع  متتخاو  نهارلا . تقولا  يف  ةقطنملا  ىوتسم  ىلع 
بعاللا ركشأ  نأ  ينتوفي  ال   ' فاضأو ًادج ، ةزيجو  ةرتف  لالخ  لمعلا  زاجنإ  يف  مهتمهم  ليهستل  يدانلاب  يمالعإلا  بتكملاو  يدانب 
يبد رمتؤمل  ايلعلا  ةنجللا  ركذلاب  ريدج  ريوصتلا .' ءانثأ  ةينفلا  ةيؤرلا  ذيفنت  ىلع  هصرحو  عئارلا  هنواعت  ىلع  نمحرلادبع  رمع 

ةيملاعلا ةركلا  موجن  ةبكوكب  شار  نايإ  قباسلا  يزليولا  مجنلا  قاحتلا  نع  مايأ  ذنم  تنلعأ  تناك  ةضايرلل  يماثلا  لودلا 
ةروطسأو الويدراوج ، يبيب  قباسلا  ةنولشربو  نريابلا  بردم  بناجب  نوكيل  رمتؤملا ، يف  نيكراشملا  نييلاحلاو  نيقباسلا 

، زيدنانريه يفاشت  ةنولشرب  مجنو  يريبير ، كنارف  نريابلا  مجنو  يتنوك ، وينوطنا  يفويلا  بردمو  انودارام ، ويجيد  نيتنجرألا 
. ةريدتسملا ةرحاسلا  يف  ةزراب  ءامسأو  ةيدنأ  ءاسؤر  ىلإ  ةفاضإ  ودلانور ، يليزاربلا  ةيملاعلا  ةركلا  مجنو 
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دمحم نب  نادمح  خيشلا  ومس  ةياعر  تحت  ماقي  يذلا  نماثلا  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ةمظنملا ل ةنجللا  تنلعأ 
ةرك  " راعش تحت  يضايرلا  يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب 

يذلا رمتؤملا  جمانرب  نع  يراجلا  ربمسيد  يموي 28 و 29  اريمج  ةنيدمب  ةرهوجلا  ةعاق  يف  لبقتسملل " نيكمتلاو  مدقلا 
ةنجللا سيئر  يضايرلا  يبد  سلجم  يذيفنتلا ل بتكملا  وضع  يلامكلا  دمحم  لاقو  ةسيئر . تاسلج  ةماقإ 6  لمشيس 

روضحلا عيمجل  ةصرفلا  حنست  ىتح  سوردمو  قيقد  لكشب  نيمويلا  رادم  ىلع  تاسلجلا  عيزوت  مت  هنإ  رمتؤملل  ةمظنملا 
عم بسانتي  امب  ةريبكلا  مهبراجتو  مهتاربخ  ساسأ  ىلع  ةيانعب  مهؤاقتنا  مت  نيذلا  نيثدحتملا  عيمج  نم  ىوصقلا  ةدافتسالل 
نا رمتؤملا  ريدم  طيمسوبلا  ةشئاع  تركذ د. اهبناج  نم  لبقتسملل ./ نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   / وهو ماعلا  اذه  رمتؤملا  عوضوم 

مدقلا ةرك  يف  نيصتخملاو  ءاربخلا  نم  ةبخن  ةكراشمب  رمتؤملا  تاسلج  نوكت  نأ  ىلع  تصرح  رمتؤملل  ةمظنملا  ةنجللا 
اصوصخ مدقلا  تاكرش  ريوطتو  فارتحالا  رواحم  ةفاك  ةيطغتل  اهل  دوهشملاو  ةحجانلا  براجتلا  باحصأ  نم  ةفرتحملا 

ينطولا انبختنم  مجن  نمحرلا  دبع  رمع  كراش  ىرخأ  ةيحان  نم  ةنكمم .  ةدئاف  ىصقأ  قيقحت  فدهبو  ةيقيوستلاو ، ةيداصتقالا 
لمعلا قيرف  ماق  ثيح  حاتتفالا  لفح  يف  هضرع  متيس  يذلاو  رمتؤملاب  صاخلا  مليفلا  ريوصت  يف  مدقلا  ةركب  نيعلا  يدانو 

هتاطقل ريوصتو  هب  صاخلا  ويرانيسلا  عضو  مت  يذلا  مليفلل  يماردلا  قايسلا  يف  اهفيظوت  متيس  بوهوملا  مجنلل  تاطقل  ريوصتب 
ىلإ الوصو  ةلودلا  رمع  نم   42 لا ـ تاونسلا  رادم  ىلع  ةيتارامإلا  مدقلا  ةركل  ققحت  يذلا  ريوطتلاو  رمتؤملا  راعش  عم  مجسنيل 

حاتتفالا لفح  روضحل  نمحرلا  دبع  رمعل  ةوعدلا  ةمظنملا  ةنجللا  تهجو  و  اهلتحت . ةيتارامإلا  ةركلا  تتاب  يتلا  ةريبكلا  ةناكملا 
يف نيثدحتملاو  نيكراشملا  موجنلا  يقابو  ودلانور  ونايتسيرك  مجنلا  ةيحاتتفالا  ةسلجلا  يف  يسيئرلا  ثدحتملا  عم  ءاقللاو 
ةيملاعلا ةيضايرلا  تاسسؤملاو  ةيدنألاو  ةضايرلا  ةعانص  يف  ةصصختملا  تاكرشلا  ضرعم  حاتتفإب  رمتؤملا  قلطنيو  رمتؤملا .

رود نيب  طبارتلا  نم  اقالطناو  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  بئان  رياطلا  رطم  ةداعس  تاهيجوتل  اذيفنت  دعأ  يذلا 
اهيف ثدحتي  يتلاو  ةمقلا " ىلإ  لوصولا   " ناونعب ىلوألا  ةسلجلا  مث  حاتتفالا  لفح  ةرشابم  هيلي  ةيراوحلا ، تاسلجلاو  تارضاحملا 

نوكيسو فارتحالا  ةمق  غولبل  هتريسم  لاوط  بعاللا  ريوطت  ةيفيك  نع  يلاغتربلا  بختنملاو  ديردم  لاير  مجن  ودلانور  ونايتسيرك 
يذلاو مدقلا  ةركل  يبوروألا  داحتالا  يف  ماكحلا  ريوطت  نع  الوؤسم  ايلاح  لمعي  يذلا  انيلوك  قباسلا  يلاطيإلا  يلودلا  مكحلا  هعم 

نيقاعملل دشار  زكرم  لافطأ  نم  ةثالث  ودلانور  راوج  ىلإ  نوكيسو  رمتؤملا  يف  ةيحاتتفالا  ةسلجلل  اريدمو  اثدحتم  نوكيس 
لافطأ عم  لصاوتلا  ىلع  يلاغتربلا  مجنلا  نم  اصرحو  رمتؤملل  ةيعامتجالا  ةيلوئسملا  ءاكرش  دحأ  زكرملا  نوك  نم  اقالطنا 
دحوتلل يبد  زكرم  نيماع  لبق  رمتؤملل  ةسداسلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  ءانثأ  راز  نأ  هل  قبس  ثيح  ةيعامتجالا  تاسسؤملا 

نم لك  اهيف  كراشي  يتلاو  مدقلا " ةرك  يف  رامثتسالا  ناونعب "  ةيناثلا  ةسلجلا  كلذ  ىلي  زكرملا . يف  نيلماعلاو  لافطألاب  ىقتلاو 
اميف مدقلا ، ةركل  ةيضايرلا  تآشنملا  ريوطت  نع  اهيف  ثدحتيس  يذلاو  مدقلا  ةركل  يلاطيإلا  داحتالا  سيئر  بئان  ويكيفات  ولراك 

ضرعتسي امنيب  ةيدنألا ، يف  رامثتسالا  معد  نع  ةلودلاب ، نيفرتحملا  يرود  ةنجلل  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  تاريخن  نب  دمح  ثدحتي 
مانراف كيام  ثدحتي  هبناج  نمو  ةيلحم .  مدق  ةرك  ةكرش  حاجنل  اجذومن  مدقلا  ةركل  يلهألا  ةكرشل  يضايرلا  ريدملا  نيكتأ  يور 

يثراحلا دماح  ةسلجلا  سأرتيو  ةحجان  ةيرامثتسا  ةبرجت  نع  هتربخ  عقاو  نم  دتيانوي  رتسشنام  يدانل  قباسلا  يراجتلا  ريدملا 
فيزوج نم : لك  اهيف  ضرعتسيو  لطبلا " قيرفلا  ةعانص   " ناونعب نوكتس  ةثلاثلا  ةسلجلاو  ةيضايرلا . يبد  ةانق  يف  جماربلا  مدقم 

يسورلا بختنملل  ينفلا  ريدملا  وليباك  ويبافو  يتنوك  وينوتنأ  يلاطيإلا  سوتنفوي  بردمو  يناملألا  خينويم  نرياب  بردم  الويدراوج 
ةسلجلا سأرتيو  تالوطبلا  قيقحت  قيرط  ىلإ  اهنوبردي  يتلا  قرفلا  تداق  يتلاو  مدقلا ، ةركب  بيردتلا  لاجم  يف  ةحجانلا  مهتبرجت 

نيكمت  " ناونعب ىلوألا  تاسلج  يناثلا 3  مويلا  تايلاعف  لمشتو  ةيلاطيإلا . لانروج  لإ  ةفيحص  ريرحت  سيئر  يليشتساماد  ينوت 
نيب ةكارشلا  نع  اهيف  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  سيئر  بئان  كيزريا  سينيس  اهيف  كراشيو  ملاعلا " يف  مدقلا  ةرك 
مدقلا ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةينوناقلا  نوؤشلا  ريدم  ريجيليف  وكرام  ضرعتسي  امنيب  مدقلا  ةركل  يويسآلاو  يبوروألا  نيداحتالا 

يويسآلا داحتالا  يف  قيوستلا  ةنجل  سيئر  جلدملا  ظفاح  ثدحتي د . اميف  مدقلا ، ةركل  يلودلا  داحتالا  يف  ةمكوحلا  ماظن  افيفلا " "
ميكحتلا مسق  سيئر  اكاسوب  وميسام  ثدحتيو  مدقلا ، ةركل  يبوروألا  داحتالا  عم  ةكارشلا  نم  ةدافتسالا  تالاجم  نع  مدقلا  ةركل 

. يلودلا يضايرلا  يماحملا  يتوفالاج  ويرام  ةسلجلا  سأرتيو  افيفلا ،"  " ةموظنم يف  ماكحلا  فارتحا  ةبرجت  نع  افيفلا "  " يف
، يزيلجنإلا لوبرفيل  يدانل  يضايرلا  ريفسلا  شار  نايإ  نم  لك  اهيف  ثدحتيو  مدقلا " ةرك  لبقتسم   " ناونع لمحت  ةيناثلا  ةسلجلاو 

تاراهملا نع  افليس  دنأ  يب  مإ  ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  نتوه  رتيبو  يلاطيإلا ، ناليم  يدانل  يذيفنتلا  ريدملا  ينيدناج  وتربموأو 
لمحتو ةثلاثلا  ةسلجلاو  ةيضايرلا . يبظوبأ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  يريمألا  ةماسأ  ةسلجلا  سأرتيو  تالوطبلاب ، زوفلل  ةيدايقلا 

لصاحلا يسنرفلا  بختنملاو  خنويم  نرياب  قيرف  مجن  يريبير  كنارف  نايملاعلا  نامجنلا  اهيف  كرتشي  يتلاو  نتباكلا "  " ناونع
يملاعلا مجنلاو  ماعلا ، اذهل  ةيبهذلا  ةركلا  ةزئاجب  زوفلل  حشرملاو  ةيناملألا  ركيك  ةلجم  بسح  ماعلا " لجر   " بقل ىلع  ارخؤم 

تالوطبلاب زوفلل  ةيدايقلا  تاراهملا  نع  نامجنلا  اهيف  ثدحتيو  ينابسإلا ، بختنملاو  ةنولشرب  قيرف  مجن  زيدنانريه  يفاشت 
. يس يب  مإ  ةانق  يف  جماربلا  مدقم  اغآلا  ىفطصم  ةسلجلا  سأرتيو 
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يلودلا رمتؤملا  فويضو  ملاعلا  موجن  نأ  نع  نماثلا ،  يلودلا  يضايرلا  يبد  رمتؤم  ريدم  طيمسوبلا ،  ةشئاع  تفشك د.
ىلع ينلع  دازم  يف  عابتس  يتلاو  ملاعلا 2014 ،  سأك  ةرك  ىلع  نوعقويس  يراجلا ،  ربمسيد  يموي 28 و29  قلطني  يذلا 

خيشلا ةياعر  تحت  ةنماثلا ، هترود  يف  رمتؤملا  ماقيو  يبدب . نيقاعملل  دشار  زكرم  ةحلصمل  هعير  صصخي  رمتؤملا  شماه 
يضايرلا يبد  سلجم  همظنيو  يضايرلا  يبد  سلجم  سيئر  يبد  دهع  يلو  موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  نب  نادمح 

يلاغتربلا مجنلا  مهمدقتي  ملاعلا  يف  مدقلا  ةرك  موجن  نم  ةبخن  ةكراشمب  لبقتسملل ،" نيكمتلاو  مدقلا  ةرك   " راعش تحت 
مجن يريبير ، كنارف  يسنرفلاو  ماع 2013 ، ملاعلا  يف  لضفأ  ةزئاجل  حشرملاو  ينابسألا ، ديردم  لاير  بعال  ودلانور ، ونايتسيرك 

. ينابسألا ةنولشرب  مجن  زدنانريه  يفاشت  ينابسألا ،  كلذكو  ملاعلا ، يف  بعال  لضفأ  ةزئاجل  اضيا  حشرملاو  يناملألا  خنويم  نرياب 
خنويم نرياب  قيرفل  يلاحلا  ينفلا  ريدملا  الويدراوج  بيب  ينابسألا  مهنم  نيملاعلا  نيينفلا  نيريدملا  نم  ةبخن  كراشي  كلذك 

نايا قباسلا  يزيلجنإلا  مجنلاو  نيرالكام ،  فيتس  يزيلجنإلاو  ينيدلام ،  يرازيشتو  ولليباك  ويباف  نيريهشلا  نييلاطيإلاو  يناملألا ، 
رمتؤملل ةمظنملا  ةنجللا  صرح  نإ  طيميسوبلا ل  تلاقو  انودارام . يبد ،  يف  ةضايرلل  يفرشلا  ريفسلا  بناج  ىلإ  شار ،

روضح 3 ىلع  صرحلا  ناك  كلذلو  يناسنإلا ،  هرودب  مايقلا  نم  هعنمي  ال  ملاعلا ، موجن  رابك  ةوعدو  ماع ، لك  ديدجلا  ةفاضإ  ىلع 
رمتؤملا موجن   :" تفاضأو ودلانور . ونايتسيرك  يلاغتربلا  مجنلا  ةبحصب  رمتؤملل  ىلوألا  ةسلجلا  نيقاعملل  دشار  زكرم  لافطأ  نم 
ةركلا هذه  عابت  يك  اكوزاربلا "  " ليزاربلاب ملاعلا 2014  سأك  ةرك  ىلع  عيقوتلاب  نوموقيس  نيبردمو  نيبعال  نم  هفويض  رابكو 

دسجي ام  وهو  نيقاعملل ، دشار  زكرم  حلاصل  اهعيب  دئاع  صصخي  ثيحب  رمتؤملا ، شماه  ىلع  ماقي  لفح  يف  ينلع  دازم  يف 
امدعب رضخأو ، " يكذ   " نوكيس رمتؤملا  نأ  طيمسوبلا ،  تحضوأ  امك  اهقيبطتل ". رمتؤملا  ىعسي  يتلا  ةيناسنإلا  فادهألا  ىدحأ 

ةيسيئرلا ةصنملاو  رمتؤملا  تاعوبطم  ذيفنتل  اهريودت  داعم  داوم  مادختسا  لالخ  نم  ةيضاملا ،  هترود  يف  طقف  ارضخأ  ناك 
حرطت يتلا  ةركتبملا  ةيكذلا  ةينورتكلالا  تاقيبطتلا  نم  ديدعلا  دهشي  ايكذ  ارمتؤم  نوكيس  امك  ىرخالا ، تامزلتسملا  فلتخمو 

. يضاير رمتؤم  يف  ةرم  لوأل 
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