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زيـــار  عمـــل جاللـــة الملـــك 

هارون  يـدن إلـى جمهوريـة    

  وكراناا

التوقاع على اتفاقاة إلنشاء ذمل ـة   

 (  رض الح مة)  النت  الجديد   

اهم الم ابقات الفناـة التـي   

  لقتهــــــا وزار  الثقافــــــة 

 والفنون واآلثار

نص ذبا ر  ذمل ة 

  النت  الجديـد   

(  رض الح مـــــــة)

النهــاء الحــرب فــي 

 الامن



 ذعا لتحقاق 
 التنماة الم تداذة 

4 

  رض الح مة  –ذم لة   النت  الجديد  

 كــونـا

 ذعا لنشر ال الم 

 ذعا النهاء الحروب

 ذعا لخدذة البشرية



ي  
ذعال

 .
ي
ذحمد العبا 

- 
  الوزراء

رئا
 

1 
علـى  ( ارض الح مـة )ا النـت  الجديـد    تع ف ح وذـة ذمل ـة   

وضع المعايار الدولاة إلنشاء المدن الذكاة حاث يعاش ذعظـم  

س ان العالم في المدن بان المصانع وانبعاثات ال ربون وتلوث 

ــع     ــا  ف ــي وال ــجا  ذم ــاو وعشــوائاات التخاــار العمران الما

ح وذة الممل ة لتبني ذفهـوم عمرانـي صـاا بالمـدن الذكاـة      

والتي ترتبر بش ل ذباشر بت نولوجاـا المعلوذـات واالتصـاالت    

 .واإلستداذة للوصول إلى الغاية المنشو   

ذحمد العبا ي رئا  ذجلـ  الـوزراء   ذعالي  لقاء قصار ذع وفي 

نحـن  :صـر  قـائال  (  رض الح مـة )ا النت  الجديـد   في ذمل ة 

ن ــعى لخلــق باظــة نظافــة ذ ــتداذة تــوفر الشــعور بال ــعا    

ل ل ذوا نانا ونعمـل علـى ت نولوجاـا    واألذان والنشاط واألذن 

وتح ــان .ت ــاعد المــوا ن علــى ذزاولــة  عمالــ  ذــن ذوقعــ    

ذ توى ال فاء  واأل اء وتوفار  ف ـل الخـدذات لرفـع الم ـتوى     

المعاشـي للمــوا ن اال لنتــي وتــوفار باظــة صــحاة صالاــة ذــن  

التلوث تتوافـق ذـع باظـة المـدن الذكاـة ذعتمـدين علـى البنـى         

التحتاة لتقناة المعلوذات واالتصاالت لخدذة ورفاهاـة ذوا ننـا   

 .وبالممل ةورفع ذ توى الحاا  الراقاة التي تلاق ب  األ لنت ي 

ــائال   ــي  :وار ف قـ ــعى فـ ــن ن ـ نحـ

ــى    ــوذي إلـ ــا الح ـ ــة عملنـ ذنظوذـ

استخدام الوسـائل اإلل تروناـة فـي    

تقديم الخدذات للموا نان وإتاحـة  

ــات   ــات والمعلوذــ ــة الفعالاــ كافــ

المتعلقة بموا انانا والقـدر  علـى   

تبــا ل المعلوذــات والتواصــل بــان 

ــا     ــي ذنـ ــوا ن فـ ــة والمـ الح وذـ

ــالي  --. يمـــوقرا ي حقاقـــي  ذعـ

 ولة الرئا  كاف تصف لنا ذمل ـة  

ا النت  ب لمـة ححقاقـة ال يم ـن    

اصتــزال الوصــف ب لمــات وال جمــل   

ــا    ــول إنهـ ــاني  ن  قـ ــن باذ ـ ول ـ

نشـــ ر .ســـت ون ذمل ـــة األحـــالم 

ذعالاــك  ولــة الــرئا  علــى ســعة 

صدرك ووقتك الثمان الذي ذنحتنـا  

ذلان اللقاء ب م بش ل ذوسع ٱإياو 

 .في المرات القا ذة 

 ( رض الح مة)ا النت  الجديد  لقاء قصار ذع  ولة رئا  وزراء ذمل ة 

 ذحمد سعاد  وغلي .  

 وزير التعلام العالي والبحث العلمي

 كــونـا
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 2021 غ ـا    16تم الاـوم االثنـان الموافـق    

في ذدينة اسانبول تركاا  التوقاع على اتفاقاـة  

(   رض الح مـة )الجديد  إلنشاء ذمل ة   النت  

هارون ايـدن وذعـالي الـدكتور    جاللة الملك بان 

ــت     ــا  وزراء ذمل ــة ا الن ــا ي رئ ذحمــد العب

إيـا   . ذعـالي   وبح ـور  (  رض الح مة)الجديد  

  يبالشعاب ابو .  الداصلاة وذعالي عا ى وزير 

 ( رض الح مة)التوقاع على اتفاقاة إلنشاء ذمل ة   النت  الجديد  

 كــونـا

2 

08 

زيـا  عقـل وزيـر    . والتعمار و ذعالي  وزير االس ان 

ــزاوي    ــالي  ال ــاد  ســدا  الع ــة وذع اال ار  المحلا

ذمثــل الممل ــة فــي تركاــا و ذعــالي وزيــر الدولــة  

 .ذصافىذ عو  صلال 

 2021/08/16تركاا    –اسانبول 



 ت ريم جاللة الملك هارون  يدن 

 (أرض الحكمة)ملك مملكة أطالنتس الجديدة 

ذلك ذمل ـة  " هارون آيدن " ت ريم جاللة الملك 

ذن قبل رئا  "  رض الح مة"  النت  الجديد 

 .ذنظمة شالان لإلغاثة الاباة 

ا ار عالقات المحبة والصـداقة بـان ذمل ـة    في 

ــد    ــت  الجدي ــة"ا الن ــد  " ارض الح م " الجدي

 .وبان المنظمات الدولاة "  رض الح مة

ذنظمة شالان لإلغاثة الاباة وذن صالل ال ـاد  

 ياري صال  الدين عا ى قـدذ   رعـا ت ريماـا    

 (هارون آيدن)وشها   فخرية لجاللة الملك 

 

تثمانا لمواقف الممل ة الها فـة الـى نشـر    ويلك 

ال الم والتآصي ونبذ العنف والحـروب   جـاء يلـك    

فــي لقــاء جمــع الاــرفان فــي ذدينــة اســانبول  

بح ور نائب رئا  المنظمة  19/9/2021بتاريخ 

ال اد هاوا اسماعال وذعالي وزير الدولة ال ـاد  

ــ    ال ــاد لوفــان ذ ــعو  صلاــل ذصــافى ونائب

 .  سعاد

ــة    ــى  واصــر المحب جــاء هــذا الت ــريم كــدلال عل

والصــداقة واالصــاء بــان الاــرفان بح ــب كــالم  

واصتــتم الت ــريم بحفــل شــاي . رئــا  المنظمــة 

. على شرف رئا  المنظمـة والوفـد المرافـق لـ      

تمنــى الوفــد التوفاــق واالز هــار للممل ــة تحــ  

قاــا   جاللتــ  واســتمرار العالقــات الاباــة بــان  

 .جماع فعالاات المجتمع 

 

 زيار  جاللة الملك هارون  يدن  
 تركاا -لقنصلاة تايوان في  نقر 

قام جاللة الملك هارون  يدن ذلـك ذمل ـة   النـت     

بزيــار  إلــى ذقــر القنصــلاة (  رض الح مــة)الجديــد  

التقـى صاللهـا بالقنصـل    , تركاا –التايواناة في  نقر  

 . التايواني في تركاا 

زيـــار  عمـــل لجاللـــة الملـــك هـــارون  يـــدن 
 لجمهورية  وكراناا

 2021/09/14تركاا  –انقر  

 2021/09/27 وكراناا  –كااف 

قام جاللة الملـك هـارون  يـدن    

ذلك ذمل ة   النت  الجديـد   

ــة) ــار   (  رض الح م ــدء بزي بالب

 . عمل إلى جمهورية  وكراناا 

 2021/09/20تركاا  –اسانبول 
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يلتقي جاللـة الملـك صـالل الزيـار  بعـد       

ويقـوم  , ذن رجال األعمال والم تثمرين 

ــد     ــة لعق ــات ذ ثف ــد اجتماع ــ  بعق جاللت

ــال     ــال األعم ــع رج ــا ية ذ ــراكات اقتص ش

 .والم تثمرين 



تعلن ذمل ة   النـت  الجديـد  ذـن صـالل وزيـر      

صارجاتهـــا ورئـــا  وزرائهـــا لجماـــع ذوا ناهـــا  

ولجمهور ذناصريها وذؤيديها وللعمـوم  نـ  ذـن    

صالل إيماننا بالعمل بشفافاة ذالقة فاننا نحرا 

على وضع الجماـع فـي صـور  التاـورات الجديـد       

 وال بأول ويلك لحرصنا علـى ان تتشـارك ذمل تنـا    

ذا تمل   ذن ذعلوذات وذا تعمل علا  ذن ذلفات 

ذع جماع ذوا ناها وجمهورها ل ي نابق ذبا ءنا 

فـي الـنه  الـديمقرا ي فعــال ولـا  قـوال وبنــاءا      

علا  فاننا ن ع م في صور  ذا يحصـل  وال بـأول   

حتى تتم ذواكبة تقدم عملاة إنشاء الممل ة وتتم 

اإلجابة عن جماـع ذـا بتعلـق بـذلك ذـن ت ـا الت       

لت ون المعلوذة واضحة للجماع وغار ذبهمة وفي 

نف  الوق   ال ت ـون ح ـرا علـى الح وذـة فقـر      

  :وذن هذا المنالق فاننا نعلن ذا يلي 

والتعاون باان رسمي صا ر عن وزار  الخارجاة 

 ذمل ة   النت  الجديد الدولي في 
هناك سؤال يتم  رحـ  باسـتمرار بخصـوا    :  وال 

ذ ان األقلام ال اا ي للممل ة وذقرها وذوقعهـا  

الجغرافي ولإلجابة على هذا ال ـؤال المت ـرر فـان    

ح وذــة ذمل ــة   النــت  الجديــد  تقــوم بعمــل 

اتفاقاات ذع عـد   ول  وروباـة و فريقاـة وعرباـة     

وال تزال هذو االتفاقاات قاـد التفـاوض والدراسـة    

ــام     ولــم يــتم ح ــم األذــر بعــد ذــا إيا كــان اإلقل

ال اا ي سا ون في  ولـ   وروباـة  و إفريقاـة  و    

عرباة وذا ساقرر يلـك ذبنـي علـى انهـاء الدراسـة      

الشـــاذلة التـــي تراهـــا ح وذـــة الممل ـــة  قـــرب  

لمصلحتها و شمل للق ـايا التـي تامـل الممل ـة     

ــت      ــة   الن ــة ذمل  ــان ح وذ ــذا ف ــا وله لتبناه

الجديد  لم تقرر بعد ذوقع إقلامها ال اا ي رغـم  

وجو  صاارات ذثل تركاا وبعـ  الـدول اإلفريقاـة    

واألوروباة وحان يتقرر يلك األذـر صـالل األسـاباع    

القا ذة ساتم اإلعالن رسماا عن اإلقلام ال ـاا ي  

  .للممل ة

بمـا  ن ذمل تنـا هـي  ولـة قاـد التأسـا        : ثاناا 

واإلنشاء فقد ظهر ال ثار ذن المشـ  ان وال ثاـر   

 إنهاذن  عداء النجا  والتقدم فمنهم ذن يقول 

ذمل ة وهماة وذنهم ذن يدعي  نها ذجـر  ف ـر    

غار قابلة للتاباق وذنهم ذن يوج  التهم يمانـا  

ــر      ــى ف  ــب  ون   ن ــا بالغا ــا ورجم ــارا جزاف وي 

لـــديهم عمـــا يحصـــل ونحـــن بـــدورنا كح وذـــة 

الذركزية لممل ة   النت  الجديد  نقول لهـؤالء  

لقد كان  العديـد ذـن الـدول فـي المناقـة وفـي       

العالم وذنها  ول عظمى ذجر  ف ر  قبل سـنوات  

عديد  ذ   واألذثلة على يلك كثاـر  ذـع الفـار     

 اإلن اناة ال بار بان ف ر  ذمل تنا 

ــبح   وال      ــي  ص ــدول الت ــ  ال ــاء بع ــر  إنش وف 

عظمى بعـد صـروا الف ـر  إلـى حاـز التنفاـذ ذـن        

صالل تبني بعـ  األشـخاا المثـابرين و صـحاب     

الر يــا البعاــد  المــدى لهــذو الف ــر  وذــن صــالل 

إيماننا بأن  ي ذشروع ذهما كـان كباـرا  و صـغارا    

فان  يبد  بف ر  وذن ثم يتم تبني وتاباـق هـذو   

ــة      ــة ذمل  ــان ح وذ ــع ف ــى  رض الواق ــر  عل الف 

  النت  الجديد  تعلن للجماع و ون   نـى ريـب   

ــد ت     و شــك  ن ف ــر  إنشــاء ذمل ــة   النــت  ب

بالفعل بالتاباق على األرض ونحن عـازذون ب ـل   

إصرار وتحد على إقاذة هذو الممل ة بأسرع و قرب 

 ألنناوق  ذم ن وال ذجال لدينا لم اعة الوق  

 صحاب ف ر و صحاب ذبا ئ و صحاب ر يـا  جماعنا 

ــر      ــع البش ــص جما ــة تخ ــالم ور ي ــتقبلاة و ح ذ 

ولا    حالذا صاصة بنا بـل نحلـم للصـالل العـام     

ون عى للرقي والنهـوض بجماـع  بنـاء اإلن ـاناة     

ذن  جل حصـولهم علـى ذ ـتقبل  ف ـل وتنماـة      

ذ تداذة ولن ابق الـزذن فـي وضـع حـد لظـاهر       

التغاــر المنــاصي والحفــاا علــى الباظــة ذــن  جــل   

اوال نا و حفا نا وذن  جـل اإلن ـاناة بشـ ل عـام     

وذــن هــذا المنالــق فاننــا نعلنهــا وبصــوت عــال  

وللجماع  ن ف ر  انشاء ذمل ة   النت  الجديـد   

هي تحقاق للحلم وحقاقة بد ت تتجلى علـى  رض  

الواقــع وهــذا عهــد علانــا جماعــا بــأن نبنــي هــذو 

 .الممل ة بنف  المواصفات التي وعدناكم بها 

ــا  ــاة    : ثالثــ ــنل الجن ــ ــات ذــ ــوا  لبــ بخصــ

األ النتا ــاة ول ــي يفهــم الجماــع ويعــي لمــايا 

نعمل على يلك فاننا نوضل ل ـم  ن قـانون إنشـاء    

الدول واإلعتـراف بوجو هـا ح ـب األذـم المتحـد       

وح ب اتفاقاة ذونتفاـديو يتالـب ثالثـة شـروط     

ــان علـــى األرض وهـــذو   لإلعتـــراف بالدولـــة ك اـ

الشروط تتمثل في  ن ي ون لهذو الدولـة ح وذـة   

 ب و رض وشعب وهذا ذا نعمل علا  وذا تقوم 
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ا النــت  الجديــد  حاــث شــ لنا ح وذــة ذمل ــة 

ــا ذل ــا ونعمــل علــى شــراء األرض وتمل هــا    وعان

وت ــار ذفاوضــات حصــولنا علــى األرض ذــن  جــل 

انشاء اإلقلام ال اا ي بوتار  ذت ـارعة وسـنعلن   

ــام وبخصــوا ذــنل    ــا عــن ذوقــع هــذا اإلقل قريب

شــها ات الجن ــاة ذجانــا لموا نانــا فهــذا األذــر  

عبار  عن ذتالب و حد شروط انشاء هذو الممل ـة  

واإلعتراف بها وتالـب األذـم المتحـد  عشـر  آالف     

ذوا ن ذن  جل اسـتافاء هـذا الشـرط ونحـن بمـا      

 ننا نتبنى  ف ارا ان اناة ون عى لخدذة اإلن اناة 

فاننا نعدكم بعدم الوقوف عنـد هـذا الـرقم فقـر     

بل سنواصل ذنل الجن اة المجاناة للجماـع حتـى   

 .لو وصل العد  للماليان 

حـان ر ى الـبع   ن ذمل تنـا بـد ت تأصـذ      : رابعا 

 ريقها نحو التاباق العملي وحاث ان  تم توقاـع  

اتفاقاة انشاء الممل ة بان فخاذـة الملـك هـارون    

ايــدن رجــل األعمــال والملاــار ير المعــروف وبــان 

سمو األذار الدكتور ذحمد العبا ي ويلك تـم علـى   

األراضي التركاة فـي اسـانبول فقـد بـد  الـبع       

يوجـــ   صـــابع اإلتهـــام للممل ـــة بأنهـــا إصـــوان 

ذ لمان ب بب توقاع اإلتفاقاة في تركاا وذـنهم  

ذــن يوجــ  الــتهم يمانــا وي ــارا والــبع  يقــول 

ذاسوناة والبع  يقول غ ال  ذوال وكل شخص 

فاشــل وعــدو للنجــا  يلقــي بتهمــة علــى قااســ    

وتناسب ذ تواو ولذلك فاننا نقول نحن ل نا على 

عداء ذع  حد ولا  لنا تدصل فـي شـؤون  ي  ولـة    

ول ــنا تــابعان ألحــد والشــجر  المثمــر  هــي ذــن 

تقذف بالحجار   ائما وحاثما تجـد نجاحـا تجـد لـ      

ــا      ــر ال يرضــاهم نج ــاك ذرضــى كث ــداء الن هن  ع

غارهم وذن هـذا المنالـق فـنحن نعلـن للجماـع      

ــاحثان والفالســفة    ــة ذــن المف ــرين والب ــا ثل  نن

والمثقفــان و صــحاب ر ى ن ــعى لتاباقهــا  ون 

والء ألحـد  و تبعاـة ألحــد ووالءنـا الوحاــد هـو لمــا     

 نحمل  ذن ف ر إن اني ذتح ر ور ى ثاقبة ت عى

نعلن لجماع ذوا نانا الذين حصلوا علـى  : صاذ ا 

الجن ــاة واللــذين تقــدذوا بالبــات جديــد  بأننــا 

بصد  انشاء ذوقع صاا يتم ذن صالل  نشر كافـة  

الجن اات ذع الرقم الو ني وساصـبل باذ ـان  ي   

ذوا ن بمجر   ن ي تـب إسـم   و الـرقم الـو ني     

الخاا ب   ن ي تخرا جن ات  ذـن الموقـع علمـا    

بأن الموقع سا ون باشـراف ذـوظفان ذـن األذـم     

ــن ســالذة وصــحة     ــد ذ ــة والتأك ــد  للمراقب المتح

 .الالبات 

تعلـن ذمل ـة   النـت  الجديـد      : سا سا و صارا 

بأنها ال ترباها  ي عالقة ال ذن قريب وال ذن بعاد 

الذي يالب ذقابال ذا يـا  بزوالنتي بالمدعو ذاي ل 

ذن  جل ذنل الجن اة للموا نان ونشد  على  ننا 

نمنل الجن اة ذجانا للجماـع ولـذلك فـان المـدعو     

ذاي ــل بزوالنتــي يحــاول بشــتى ال ــبل ذهاجمــة  

وتشــوي  صــور  الممل ــة والملــك لا ــتحوي علــى 

ــوا نان     ــة للم ــاات الوهما ــدار الجن  ــة إص عملا

 والرا للشـخص الواحـد ونحـذر الجماـع      25ذقابل 

ذن التعا ي ذع هذا الشـخص وكـل ذـن يتعـا ى     

ذع  بعد الاوم ساتحمل الم ؤولاة الشخصاة عن 

 .نف   

لتاباقهــا  ون والء ألحــد  و تبعاــة ألحــد ووالءنــا  

الوحاد هو لمـا نحملـ  ذـن ف ـر إن ـاني ذتح ـر       

ور ى ثاقبة ت عى لتج اد ان ـاناة اإلن ـان ذـن    

صالل العلم والوعي والمعرفة والتنماة الم تداذة 

وهذا حلـم و مـو  غالباـة شـعوب األرض ن ـعى      

لتحقاقــ  ونبــذل جهــو ا جبــار  فــي ســبال يلــك   

وندفع  ثمانا باهظـة ذـن وقتنـا وجهـدنا ونوصـل      

اللال بالنهار ذن  جل الوصـول إلـى تحقاـق هـذو     

الــر ى وتاباهــا علــى األرض وال نــولي  ي إهتمــام 

ل ل ذن ي ال التهم ويثار الشـائعات ألننـا ن ـار    

 .ونعمل على األرض وغذا لناظرو قريب 
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هي عبار  عن صالصة ف ر استراتاجي لوضع حد 

ألزذــات العصــر المتراكمــة والمتدحرجــة ك ــر  

الثل  التي ت بـر شـاظا فشـاظا نتاجـة سااسـات      

صا ظــة وحلــول تجمالاــة ذؤقتــ  فاقمــ  ذــن   

ذش الت العالم على جماع األصعد  فقـد جـرب   

العـالم الحـروب وويالتهــا و سـتخدذ  الحــروب    

كوســالة للتغااــر و ثبتــ  فشــلها واســتخدذ  

وســائل االعــالم فــي برذجــة الــوعي المجتمعــي 

لخدذة  جندات فظوية و هداف هامنة وسـاار   

ــا ية    ــة واقتصـ ــ رية و ذناـ ــر  ع ـ ــد   ـ بعـ

حاولــ  وضــع حلــول جزئاــة ذــن صــالل وثقافاــة 

الرهان على كي الوعي المجتمعـي وتجااـرو نحـو    

 هداف تخدم فظة ذعانة فقر وال تصب في صدذة 

 ذن  الشعوب بش ل عام حاث صرج  البشرية 

 ( رض الح مة) الجديد  تعريف بممل ة   النت  
ــد نا  ــة    فب ــى صلفا ــل عل ــات قت ــاهد عملا نش

المعتقد  و اللون  و العـر   وباريقـة القتـل    

العشوائي كمـا حصـل ويحصـل فـي اسـترالاا      

والواليات المتحد  وفرن ـا و لماناـا وال ثاـر    

ذن الدول التي ترك  الباب ذواربا  ذـام نمـو   

األف ــار المتارفــة ضــد المهــاجرين وضــد     

الوافدين وضد ذن هم لا وا ذـوا نان ذـن   

يوي الــدم األزر  و نــى ي ــون هنــاك  م  زر  

وجماـع البشــر  ذهــم  حمــر وجماــع إبــن آ م  

 صو  بغ  النظر عن الوانهم وهذا ذا  ثبتـ   

العلم في ذجال الجانات الوراثاة حاـث تبـان   

 ن جماع البشـر  صـو  كاـف ال وجماعنـا بنـوا      

 .آ م 

ذن هنا  صل العالم في عد   زذات إقتصا ية 

وثفافاة ونف اة عدى عن األزذات التي بد ت 

ــر    ــة التغا تفــرض نف ــها ب ــل ثقلهــا كأزذ

المناصي و زذـة الفقـر المـدقع و زذـة الحريـة      

ــاف     ــات التن ــاء و زذ ــة اإلنتم ــة و زذ وال راذ

الالذشــروع بــان كبــار  غناــاء العــالم الــذين  

 الم اربةالرابحة هي تجارتهم  صبح  

الحــربان العــالماتان األولــى والثاناــة وهــي  

ذنه ـــة ذـــدذر  تتـــو  لقذـــن واالســـتقرار 

وال ـالم وظـن الجماـع  ن عهـد الحـروب قـد       

ولى إلى غار رجعة ول ن ورغم كل هذا الدذار 

والموت الذي صلفت  الحـروب العالماـة والتـي    

تعتبر عارا على جبان االن اناة فقد اسـتمرت  

الحرب البار   والحروب االقتصـا ية والحـروب   

ــا    ــك بالمجتمعــات نف ــاا وذا ي ال ــرية تفت

الناس  ف ار ذتارفة وثقافاا حتى شاع  بان 

ــات   ــر كالنزعـ وهداذـــة ال تلاـــق ببنـــي البشـ

الاائفاة والعرقاة واألنا الفوقاة لعر  ذعان 

او لون ذعان و م  زر  وعر   با  سام وذا 

إلى يلك ذن كثار ذن الت ماات والم ـماات  

حتــى التــي ال ترتقــي إلــى ذ ــتوى اإلن ــاناة 

بد ت نار الحقد والتاـرف تحصـد  روا  األبريـاء    

الذين ال ينب لهم سوى  نهم كانوا يتواجـدون  

  و ياك األعمى في  ريق هذا المتعصب 

بص وك ذل اة المحاصال الزراعاة والغذائاة 

والموا  االنشـائاة والمـوا  الخـام األساسـاة     

ذــن ذعــا ن ونفــر وغــاز وقهــو  وســ ر و رز 

الحد لمل اة ذحاصال زراعاـة  وقمل حتى بلغ 

لــم تــزرع بعــد ولمــد  صم ــان عاذــا قا ذــة  

ويتــاجر بهــا األغناــاء ويرفعــون ذــن قامتهــا 

ــتم    ــى  ن ت ــل حت ــور  وقب ــى ال و ســعارها عل

 . زراعتها  و انتاجها 

 والتعلام الترباة وزير / رباع  ياسر . 
 الجديد    النت  ذمل ة في
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فدصل العالم في  زذة عالماة جعل  عد ا قلـاال  

ذن األغناـاء يتح مـون بثـروات العـالم وبقـوت      

البشر وبعد  ن  ثبتـ  األزذـة اإلقتصـا ية التـي     

 نـ  ال حصـانة لدولـة     2008ضرب  العـالم عـام   

األزذة اإلقتصـا ية حـان ت ـرب     ون  صرى و ن 

ست رب الجماع وتنهار  ولة في الشر  تتداعى 

ذعهــا وتنهــار  ول فــي الغــرب وحاــث  ن هــذو  

النتاجة قد ظهرت جلاة للعالم  جمع حان بد ت 

االزذة ذن الاونان فعصف  بـوول سـتري  فقـد    

وجدت بع  الحلول ول نهـا لا ـ  جذريـة بـل     

وجدت ل ي تااـل عمـر األزذـة ولـا  لعالجهـا      

جذريا حاث  ن الحلول الجذرية تحتاا إلى إعـا    

النظر ب ل تفصال والوقوف جانبا واإلعالن عـن  

فشل النظام اإلقتصـا ي الحـالي والقاـام ب ـن     

ــام     ــى وضــع نظ ــل عل ــوانان وتشــريعات تعم ق

إقتصا ي عالمي ضمن إستراتاجاة جديد  كلاـا  

وذبنــي علــى التنماـــة الم ــتداذة والشـــراكة    

العالماة والدولاة والتناف اة الشريفة المبناـة  

ول ن هاهات ذنا يلـك ألنـ    . على عدم اإلحت ار 

ساق ي على إذبرا وريات ذالاة ذ تفاد  ذـن  

 .هذا الوضع ولن ت مل للدول ال برى بذلك 

والمختصان في جماع المجاالت بحاث ي لر هـذا  

النجــا  ال ــوء علــى هــذو ال ااســات الجديــد       

والخالقــة فتن ــا  إلاهــا بــاقي الــدول فــي عملاــة 

تشــب  التقلاــد واألصــذ باألســباب ونجاعــة الحلــول  

وتاباقهــا بارا تهــا ورغبتهــا  ون فرضــها علاهــا 

ويلك لر ية ذا حققت  ذـن نجاحـات   ت إلـى صلـق     

واقع جديد ونظام جديـد ذبنـي علـى رو  التعـاون     

وعدم التمااز بان لون  و عر   و  ين ذمـا يجعـل   

ذنها ذثاال للعالقات االن ـاناة وتعـزز رو  المحبـة    

والتعاون وال الم بان جماـع فظـات المجتمـع ذـن     

صالل ف ر ح اري ان اني ذحـ  ذبنـي علـى نشـر     

ثقافة ذتاور  عالاة الم توى راقاة الفهـم رافعـة   

ــن      ــة ذ ــة عالا ــي لدرج ــوعي المجتمع ــتوى ال لم 

التنماــة البشــرية التــي تجعــل ذــن الفــر  عنوانــا  

ــة      ــي التنما ــى تبن ــاعاة إل ــة ال  ــا ر  الف ري للمب

الم ـتداذة كمنهـاا حاــا  ذت اذـل ولـا  شــعارا     

كالذاا ذن صالل ذا تع ف على عملـ  وزار  الترباـة   

والتعلام في ذمل ة   النت  الجديد  ذن صااغة 

وإعـدا  ذنـاه  تعلاماـة جديـد  كلاـا ويات قامــة      

ها فـة ت ـتخلص العبـر والـدروس     وعلماة ف رية 

 ذنذن كافة إرهاصات القرن العشرين وذا تبع  

ذن هنا برزت لدينا ف ر  إنشاء ذمل ة   النت  

الجديـد  ل ــي ن ــتقاب الحلــول االســتراتاجاة  

ــدصل   ــا  ون  ن نتـ ــل بموجبهـ ــا ونعمـ ونتبناهـ

بشؤون  ي ذن هذو الـدول و ون تعـري  كبـار    

الشــركات وكبــار األثريــاء ألي ضــغر  و صاــر     

استراتاجي حاث  ن ذمل ـة   النـت  الجديـد     

ــول    ــى بلــور  صاــر اســتراتاجاة لحل تعمــل عل

ــا ية    ــاكل االقتصــ ــع المشــ ــتداذة لجماــ ذ ــ

واالجتماعاة والثقافاة إ راكا ذنا  ن العالم كلـ   

بحاجة لمـن يأصـذ زذـام المبـا ر  باريقـة بنـاء       

جديد ولا  هدم القديم والبنـاء علـى  نقاضـ     

ل ــي ي ــتدرك العــالم ذــن صــالل نجــا  ذمل ــة 

ــدافها     ــق  هـ ــي تاباـ ــد  فـ ــت  الجديـ   النـ

الم تداذة ووضـع اسـتراتاجاات صالقـة وحلـول     

جذرية ل ل األزذات التي تتحدى العالم ذن صالل 

 والمثقفاننخبة ذن  صحاب الف ر والخبراء 

نتائ  تحملتها البشرية وحملـ  تبعاتهـا ذعهـا    

في القرن الواحد والعشرين حتى ن ـتفاد ذـن   

 صاائنــا ونقوذهــا ونخلــق جــاال جديــدا ذــزو ا 

بجماع صبراتنـا التـي تراكمـ  ذعنـا ذـن صـالل       

هذو التجارب حتى نتم ن ذن زرع ثقافة الوعي 

واإل راك واستنباط الحلول وتاباقهـا لتمهاـد   

األرض بشــ ل  رقــى و ف ــل لقجاــال القا ذــة 

ذن واقع ذا تفرض  علانا إلتزاذاتنـا تجـاو هـذو    

األجاال وشعورنا بالم ؤولاة عن واقعهم الذي 

ــذ       ــة تنب ــون ثقاف ــث يرث ــاو بحا ــنورثهم إي س

الحروب والعنف وتنبذ التمااز العنصـري ب افـة   

 ش ال  ويتبنون ثقافة الحوار في حـل الق ـايا   

والمشـــاكل العالقـــة ولـــا  ثقافـــة الحـــروب 

ــدذار   ــف وال ــد   .والعن ــق وبع وذــن هــذا المنال

ذخــاض صــعب وع ــار وجهــد ذ ــن وت ــاتف  

فريد وذماز بـد ت ذمل ـة   النـت  الجديـد      

تأصذ ذ انها كف ر  شاذلة وذن ثم بد ت هـذو  

الف ر  ترى النـور شـاظا فشـاظا بت ـافر جهـو       

ذن يع فون على تاباقها ذن كبار المثقفـان  

 .والمف رين والباحثان ورجال العلم 

 كــونـا
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 ( رض الح مة)ذمل ة   النت  الجديد   –الح وذة يات ال اا   الالذركزية 

 كــونـا
 كــونـا
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إيمانا ذن المبـا ئ التـي تقـوم علاهـا ذمل ـة      

فــي نشــر (  رض الح مــة)  النــت  الجديــد  

ال الم العالمي والمحبة والت اذل بـان جماـع   

وذن . ونبذ العنصرية وال راهاة, س ان العالم

هذا المنالق ندعو كافـة األ ـراف فـي الـامن     

إلى ايقاف صوت البنا   و عم ذ اعي ال ـالم  

لتجناب الـامن والشـعب الامنـي ويـالت هـذو      

 .الحرب

نـدعو الـى ذبـا ر  و ناـة إلجـراء حـوار و نــي       

يشمل كافة   ـراف النـزاع فـي الـامن إليقـاف      

نزيـــف الـــدم الامنـــي بعاـــدا عـــن األهـــداف  

ذ تند  إلى حق الشـعب  , والمصالل الشخصاة

 .الامني في الحاا  بحرية وسالم
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 9 لوقف الحرب في الامن (  رض الح مة)ذمل ة   النت  الجديد  ذبا ر  

 نص المبا ر  

ــا ر  وزير الداصلاة / إيا  عا ى .   ــص ذبـ ــة   نـ ــا  وزراء ذمل ـ ــاد رئـ ال ـ

ــد    ــت  الجدي ــد     الن ــدكتور ذحم ــالي ال ذع

والتي يارحها  لوقف الحرب في الامن العبا ي

اناالقا ذـن قناعتـ    , ويتبنى ال ار بمقت اها

وقناعة ذمل ـة   النـت  الجديـد  بـأن الحـل      

الع  ري للنزاع لن يحقق ال الم  و األذن ألي 

ذن األ راف لذا ندعو إلى ذفاوضات ذاراثوناة 

وتحتـوي هـذو    .في إ ار  ذمـي عـالمي وعربـي   

المبا ر  على ذـا يم ـن  ن ينـال إجمـاع كافـة      

 .  راف النزاع في الامن

تدعو لوقف الحرب علـى كافـة الجبهـات      -: وال

 .في آن واحد

 رض )تقوم ذمل ة   النـت  الجديـد     -:ثاناا

بفتل ذقر رئا ـي للحـوار بـان جماـع     ( الح مة

األ ـراف علــى  راضـي  ي  ولــة غاـر  ــرف فــي    

بحاــث ت ــون الدولــة الم ــافة ذقــرا   , النــزاع

تحـ    رئا ا  للتحاور بان جماـع   ـراف النـزاع   

إشــــــراف األذــــــم المتحــــــد  واالتحــــــا     

ــي ــور    األوروب ــنهم لح  ــان ع ــراك ذمثل وباش

 جل ات الحوار ورعايتها

تتمحور هذو المبـا ر  حـول هـذو البنـو       -:ثالثا

الرئا اة التـي تشـ ل ذـدصال  لوقـف إ ـال  نـار       

بحاـث يلتقـي جماـع   ـراف النـزاع        ائم وثاب 

علـى   على  اولة المفاوضات للتفاوض واالتفـا  

آلاة تاباق هذو البنو  والتي تـأتي علـى النحـو    

  : اآلتي

وقف القتال على جماـع الجبهـات ذـن الـبال       -1

ــم     ــة لقذ ــوات تابع ــل ق ــ  ذــن قب ــورا وذراقبت ف

ــي  ــا  األوروبـ ــد  واالتحـ ــدعم . المتحـ ــف الـ ووقـ

الخارجي الع  ري ل ل اال راف المتنازعة ووقف 

حظـر الت ـلل بمراقبـة    )التزو  بال ـال  والعتـا    

 ذماــة ذــن األذــم المتحــد  واالتحــا  األوروبــي  

 .(وذجل  االذن الدولي

ــة     -2 ــة  ذما ــة بحماي ــابر  ذن ــرات وذع ــتل ذم ف

إليصال الم اعدات اإلن اناة عـن  ريـق األذـم    

وذنظمــات حقــو  اإلن ــان والصــلاب   المتحــد 

 . والهالل األحمر الدولي لجماع  رجاء الامن

إعا   فـتل ذاـار صـنعاء وال ـما  باسـتارا        -3

الوقو  والمحروقات والمـوا  الغذائاـة واال ويـة    

 .عبر ذاناء الحديد 

  

فــتل ح ــاب ذصــرفي ذشــترك لــدفع رواتــب    -4

الموظفان في الدولة وغارهم في عمـوم الـبال    

 .  كافة

ــان    -5 االســتمرار فــي المفاوضــات ال ااســاة ب

ــى إشــراك     ــة إضــافة إل ــع األ ــراف المتنازع جما

  .ذشايخ وزعماء القبائل في الامن

تش ال لجنة ذشتركة ذن رجال األذـن بـان    -6 

ــة  ــد المؤس ــة األذنا ــرض  الاــرفان لتوحا ولف

األذــن والحــد ذــن انتشــار ال ــال  لخلــق األذــن  

  .للموا ن

 صول الم اعدات االن ـاناة وتوزيعهـا عـن     -7 

 ريق ذؤس ات المجتمع المدني باشـراف األذـم   

 .المتحد  وحقو  اإلن ان

االشراف ال اذل لمجل  األذن الدولي واالذم  -8

وفرض عقوبـات علـى    المتحد  واالتحا  األوروبي

 .المعرقلان للم ار ال ااسي واألذني واالن اني

رفع الحصار بش ل كاذل وتام برا وبحرا وجوا  -9 

عن  ولة الامن بعد توقاع جماـع األ ـراف علـى    

اتفا  بمقت ى هذو البنو  وتنفاذ ذا جـاء فاهـا   

 .وتاباق  على األرض

 كــونـا كــونـا
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ــابع  ــا ر  .... تـ ــت  نـــص ذبـ ــة   النـ ذمل ـ
ــد   ــة)الجدي ــي  (  رض الح م ــرب ف ــف الح لوق

 الامن 

االشراف ال اذل لمجلـ  األذـن الـدولي واالذـم      -8 

وفــرض عقوبــات علــى  المتحــد  واالتحــا  األوروبــي

 .المعرقلان للم ار ال ااسي واألذني واالن اني

رفع الحصار بش ل كاذـل وتـام بـرا وبحـرا وجـوا       -9 

عن  ولة الامن بعد توقاع جماع األ راف على اتفا  

بمقت ى هذو البنو  وتنفاذ ذا جاء فاهـا وتاباقـ    

 .على األرض

بعـد تنفاـذ كـل ذـا جـاء فـي بنـو  هــذو         -10

المبـا ر  يــتم اإلعـالن عــن تنظـام انتخابــات    

عاذة وشاذلة في جماـع  نحـاء الـامن لاختـار     

ذن صالل اإلعالن عـن تنظـام    الشعب ذمثلا 

ــاة  ــريعاة ورئاســ ــات تشــ ــراف  انتخابــ باشــ

ذؤس ــات المجتمــع المــدني وذراقبــة  ذماــة 

جماع األ راف بمـن يختـارهم    و ولاة وقبول

 .الشعب ذمثلان ل  في كافة الم تويات

تش ال لجنة ذشتركة ذـن الع ـ ريان    -11 

بــان الاــرفان ذــن  جــل توحاــد المؤس ــة   

 .الع  رية التي سوف تقوم بجمع ال ال 

(  رض الح مـة )ذمل ة   النت  الجديد  إن  

وذعـالي   هـارون ايـدن  وبرعاية جاللـة الملـك   

سـا ونون    ذحمـد العبـا ي  .  رئا  الـوزراء  

 اعمان ألي جهو  تبذل إلحالل ال الم الدائم 

 ...وانهاء ذعانا  الشعب الامني , في الامن

بشـ ل رسـمي   ال ـالم  ت لام نـص ذبـا ر    

 في الامن بأعمال ال فار الروسيللقائم 

فــي ا ــار الجهــو  المبذولــة النهــاء الحــرب فــي 

ذمل ــة   النــت  الجديــد  الــامن قــام ذمثــل 

ال ـاد صالـد الجناـد فـي ذدينـة      (  رض الح مة)

صنعاء ذع الدكتور عبد الـرحمن هجـوان القـائم    

 .بأعمال ال فار الروسي في الامن

وقــدم لــ  بشــ ل رســمي ذبــا ر  ال ــالم التــي  

 رحتها الممل ة النهاء الحرب فـي الـامن  وقـد    

ابدى القائم بأعمال ال فار الروسي فـي الـامن   

تقديرو وشـ رو لجهـو  الممل ـة النهـاء الحـرب      

الدائر  في الامن وارسـاء ال ـالم وابـدى  عمـ      

 .للمبا ر 
 كــونـا
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الى ا ال  الم ابقات وفـتل االبـواب لجماـع الفنـانان     عمدت 

وبرعايـة وذباركـة وزيـر  الثقافـة والفنـون      . للمشاركة فاهـا  

االولـى     ف ان  الم ـابقة  ( جلنار سهام بن شعبان ) الدكتور  

بــاكور  ذ ــابقات الــوزار  والتــي انالقــ  ( ارســم يــا فنــان ) 

وحقق  ذشاركات كثار  ذن كـل الـدول    2021/07/27بتاريخ 

المدونة المل اة للرسم التش الي والنح  )ثم تلتها ذ ابقة 

والتــي حققــ  ذشــاركات ذتماــز  ثــم  2021/08/18بتــاريخ ( 

بـد ت ذ ـابقة المدونـة    (. النشـاد الـو ني   ) ذ ابقة اصتاـار  

ــوم   ــة ي ــون    2021/08/18المل ا ــواع الفن ــع ان وشــمل  جما

( اكريلاـــك)التشـــ الاة ذـــن رســـم علـــى الـــور  والقمـــا  

واستخدام جماع االلوان الزيتاـة والمائاـة والخشـباة وكـذلك     

 .النح  على الغرانا  واالحجار الفرعوناة والخشب والشمع 

 

وذنذ الاوم االول للم ابقة كان  االسـتجابة رائعـة جـدا ذـن     

الــامن والجزائــر ) قبــل الفنــانان ذــن ذختلــف الــدول وذنهــا 

( وذصر والعرا  وسـوريا واالر ن وفل ـاان والمغـرب ولاباـا    

حاث تم تخصاص ذوقع صاا للفنانان لعـرض ذشـاركاتهم   

وتم تش ال لجنة صاصة بالم ابقة باشراف ذباشـر ذـن قبـل    

اضافة الى تشـ ال لجنـة ذؤلفـة ذـن صبـراء      . ال اد  الوزير  

ذـن الجـدير بالـذكر ان الم ـابقة     . الصتاار اجمل ثالث اعمال 

الرسـمي للـوزار    الموقـع  حقق  ن بة ذشـاهد  ذماـز  علـى    

 .وصل  الى اكثر ذن ذلاون ذشاهد  

 وزار      لقتها  الم ابقات  التي   هم     
 والفنون  واالثار  الثقافة  

 قال احمد شوقي  

 ُكلُّ َجماٍل َذق النَّف  ُح ُنُ  َكاَن َفنَّا : َذا الفنُّح ُقلُ : قاَل

 وإيا الَفنُّ َلم َيُ ن َلَك َ بعا  ُكنُ  في َترِكِ  إلى الرُّشد ا نى 

ُتعـد الفنــون علــى اصــتالف انواعهــا وســالة للتعباــر عــن الــنف   

ظهرت الفنون ذنذ بدايـة  .  العوا ف   االف ار   الماول والمواهب 

العصر الحجري الحديث عنـدذا بـد  االن ـان بالنحـ  علـى الحجـر       

وذـع تاـور المجتمعـات ظهـرت انـواع      . والرسم واكتشاف االلوان 

عديد  ذن الفنون وتاورت بش ل سـريع حتـى باتـ  احـدى اهـم      

اهتماذات المجتمع لما تحمل ذن تأثار و وعي فهي تعمـل كـأ ا    

وتعتبـر الفنـون لغـة بحـد ياتهـا فهـي       . ترفا  في نفـ  الوقـ    

وي عى الفن الى نشر الجمال والحب . ذهار    حرفة   صبر  وابداع 

وشـعورا   . والخار والحق وي اهم في تغاار المجتمع الى االف ـل  

بهــذو االهماــة للفنــون  عملــ  وزار  الثقافــة والفنــون و اآلثــار   

 وذنذ اناالقتها االولى جاهد  في ذمل ة   النت  الجديد  

 فريد رزا  الح ني.  

 

 كــونـا
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 11 أل النت  نغني

الملقــب بـــ / الشــاعر عبــد ال ــريم ســالذة  
 كريم  بو نصري

فـر  ال ـالم ال ـالم علانـا      عـا   اتانـا    عـا   الاها 

االنـاِم  بارض وشعب و ينا ل ل وكـل وكـل   واوصي 

 سالم  سالم  سالم سالم  

*** 

رحاقـي  الُم الـم  ال الِم ال الم  ريقي وذن   ريق 

 ب ام بحام االقي صديقي وفا  

 سالم  سالم سالم  سالم  

*** 

لقاــٍب لــنجٍم لشــمٍ  الرِض فهلــوا نغنــي لااــِب  

لورٍ  لحٍر لعبٍد ل لٍم لرغٍد لافٍل بمهٍد بمهـٍد ينـام   

 سالم  سالم  سالم سالم 

ــد    أل لنــت  عــدنا الرجــال العظــام وذجــد تلا

وصر  يقام فهلوا ننا ي بمـاض وغـاِ  تعـاش    

 بال ي بال  ال الم سالم سالم سالم سالم 

*** 

بال ي وحلـم  راو اذـاذي وعـاش كـريم و اـب      

ذقاذي وراي يغني وجند وحاذي وجـاش سـماء   

 وبحر وهام سالم سالم سالم سالم 
 كــونـا
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