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  +*ظوبأ MN ةيداحتالا ايناملأ ةGروFمج ةرافس  عم نواعتلاب ةديدج ةردابم مظني ةي2رعلا ةغلل +*ظوبأ زكرم

لس@ ضرعم " ةيناملأو ةي8رع تايكيسالك  :دابدنس -,إ ال(ردنس نم "
ّ

 تافاقثلا راوح رثأ -Jع ءوضلا ط

  لافطألا تاياZحو درسلا ءارثYو ءابدألا ماVلإ TU ھتيمPأو

 ديلاقتلل 78غلا 45اقثلا ثا.-لل صصخم ضرعم و! ،ةيناملأو ةي2رع تايكيسالك دابدنس VWإ الGردنس نم – ةدحتملا ةي2رعلا تارامإلا ،+*ظوبأ

 ةdروbمج ھيف لحت يذلاو ، 2021 باتكلل T5ودلا S8ظوبأ ضرعم جمارب نم ءزجك ماقيسو ،ايناملأو يDرعلا ملاعلاو ةميدقلا رصم نم ةيدرسلا

  .فرش فيضك ةيداحتالا ايناملأ

 45 45اقثلا عّم�~ا 45 2021 .{مت|س 20 }zحو لdربأ 4 نم ة.-فلا لالخ "ةيناملأو ةيsرع تايكيسالك :دابدنس Toإ الdردنس نم" ضرعم ماقيسو

ثمي و!و ،S8ظوبأ
ّ

الك عمج نواع� ةرمث ل
ً

 ايناملأ ةdروbمج ةرافسو ،S8ظوبأ – ةحايسلاو ةفاقثلا ةرئادل ع�اتلا ةيsرعلا ةغلل S8ظوبأ زكرم نم 

انواع� دع�و ،S8ظوبأ 45 45اقثلا عّم�~او ،ھتوج دbعمو ،ةيداحتالا
ً

ايثحب 
ً

 45 ةيمو�ح فحاتم( ن�لرب 45 تايد.{لا ةعومجمو يرصملا فحتملا ن�ب 

 ةيsرعلا تارامإلاو ايناملأ ھيف لمع� يذلا تقولا 45 ضرعملا اذ! ميظنت ي�أdو .ةيناس�إلا مولعلاو مولعلل بابشلل ةيناملألا ةيsرعلا ةيميدا�ألاو )ن�لرب

 .ي�اس�إلا راو¡ او 45اقثلا لدابتلل ٍعارك ھتنا�م خيس.-ل ةيsرعلا ةغلل S8ظوبأ زكرم دوbج لصاوتو ،ام��يب ةيفاقثلا طباورلا زdزع� �oع ةدحتملا

 ةميدقلا ةdرصملا تايد.{لا نم )ةيsرعلا / ةي¤�لجنإلا( ةغللا ي£انث "ةيناملأو ةي2رع تايكيسالك :دابدنس VWإ الGردنس نم" ضرعم تانّو�م عّون¢تس

 تايا�ح نمو ،ھتوغ نوف غ�اغفلوف نا!وي ي�املألا ي£اورلاو 5§رسملا بتا�لا لامعأ Toإ S8نتملا يDرعلا رعاشلا لامعأ نمو ،مdرج ةوخألا تايا�ح Toإ

اروص كلذ 45 امب ،رصنع T5 100اوح ضرعملا نّمضتªسو .ةرصاعملا ةروصملا صصقلاو بتكلا Toإ ةليلو ةليل فلأ
ً

 ةيفيشرأ داومو لصألا قبط 

 يذلا ةمج.-لل ةمل� عورشمو جيل± ا ةقطنم 45 ھتوج دbعم لثم تاسسؤملا نم ا!.�غو ن�لرب 45 ةيمو�¡ ا فحاتملا تاعومجم نم باعلأو بتكو

 رحبªس .45اقثلا خdراتلا نم ماع 4000 .{ع ةقّيش ةلحر 45 راّوزلا ذخأيل ،ضرعملا لالخ ةيناملألا نع ةمج.-ملا بتكلا نم ةراتخم ةعومجم رفويس

 .ءا�µلاو ،ةلوطبلاو ،رشلاو .�±´ل ةك.-شملا تاعوضوملا لوان¢dو ،ةيبعشلا تايا�¡ او صصقلا هذ! ن�ب ةك.-شملا بناو� ا ضرعملا

 ةيبدألا ديلاقتلا 45 صوغيس امك ،ي̀رعلا ملاعلاو ايناملأ ن_ب MNاقثلا لدابتلا ¤ّ�مي يذلا عّونتلا دابدنس Toإ الdردنس نم ضرعم فشكتسªس

 اbلالخ نم مت z8لا ةقdرطلا .را�تس�وو 5§ونªسل ةميدقلا ةdرصملا صصقلا كلذ 45 امب ،ملاعلا لوح ن�فلؤملاو ن�نانفلا مbلت لازت ال z8لا ةقباسلا

اضيأ ¸¹تي ام و!و ،نا�ملاو نامزلا .{ع را�فألا لاقتنا ةيفيك ¸ّ·وت ا!.�سفتو صصقلا فييكت
ً

 ھجوأ ضرعملا رbظيس امك .دابدنسلا ةصق نم 

 45 صاخ مسق صيصخت متªسو .ةيsرعلا ةرdز� ا ھبشو ايناملأ 45 الdردنس نم ةفلتخم «�º دوجو لظ 45 ةصاخ ،ةيدرسلا ديلاقتلا 45 ھباش¢لا

 .لايجألا .{ع ةثراوتملا ةيتارامإلا ةيبعشلا صصقلاو تايا�¡ ا نم ةاحوتسم ن�يتارامإ ن�فلؤمل لافطألا بتكل ضرعملا ةقطنم



                                                                     
اقيلع�و

ً
 S8ظوبأ زكرم سªئر ،ميمت نب �5ع روتكدلا ةداعس لاق ،ةيناملأو ةيsرع تايكيسالك :دابدنس Toإ الdردنس نم ضرعم ةماقإ نع نالعإلا �oع 

 �oع عونلا اذ! نم ضراعملا دكؤت .ممألاو بوعشلا فلتخم ن�ب راو¡ او ةيمنتلاو مّدقتلا قيقحتل ةيمتح ةرورض 45اقثلا لدابتلا" :ةيsرعلا ةغلل

 .انتاحومطو انلامآو انفواخمو انتا.{خو انصصق كراش¾ل ةصنم انحنمت 8½ف ،تافاقثلا ن�ب راو¡ ا لالخ نم ا!دصحن z8لا ةيباجيإلا جئاتنلا ةيم!أ

لطتنو ،ةيsرعلاو ةيملاعلا ةفاقثلا 45 ةينغلا ا�ÂاماbسÁو لdوطلا يDدألا اbخdراتو ،ةيداحتالا ايناملأ ةdروbمجب يفتحنس ،ضرعملا اذ! 45
ّ

 Toإ فغش� ع

 ." ي�املألا 45اقثلا نواعتلا نم دdزم

 نالعإ نم ة¤�جو ة.-ف دع� ضرعملا اذ! ميظنت ةركف تأش�" :تارامإلا ةلود ىدل ةيداحتالا ايناملأ ةdروbمج .�فس ،رشªف .-يب تس�رإ ةداعس لاقو

 - نdركفملاو ءارعشلا ضرأ - ةيناملألا ن�لرب ةنيدم نم ضرعملا اذ! راضحإ اندعسÄ .2021 باتكلل T5ودلا S8ظوبأ ضرعم 45 فرش فيضك ايناملأ

كؤي .S8ظوبأ 45 انئا�رشو انئاقدصأل
ّ

 اذ! مّدقيس .ثحبلاو ميلعتلاو ةفاقثلا تالاجم 45 ةيئانثلا م�Âاقالع زdزعتب نيدلبلا ما¤-لا ضرعملا اذ! د

ةصنم ضرعملا
ً

 هذ! لdوحت 45 م!اس نم ل�و انءا�رش ركشأ .انتافاقث ن�ب طباورلا قمع� راّوزلا ÇÈافيسو ،قّيش بولسأب 45اقثلا لدابتلل ةيلعافت 

 ."عقاو Toإ ةركفلا

 نأ راbظإ Toإ ÊoسÄ امك ،صاخ ل�ش� لافطألا ضرعملا اذ! فد�ÉسÄ" :ن�لرب نم .{يل اني.�ف ةروتكدلا ةروسªفو.{لا ،ضرعملا �oع ةمّيقلا تلاقو

ادج ةميدق صصقلا درس 45 ةثيد¡ ا ةيتارامإلا ديلاقتلا روذج
ً

كمت¾س .ةيلود ةكبش نم ءزج ا�Ëأو ،ةميدقلا روصعلا Toإ دوع�و 
ّ

 لالخ نم ن

 ."يDرعلا ملاعلاو ايناملأ ن�ب ةيفاقث روسج ءانب نم ضرعملا

 نم تاياورب ا!ؤاّرق عتمت ةليلو ةليل فلأ تايا�ح وأ الdردنس لثم ةيلاي± ا صصقلا" :S8ظوبأ 45 ھتوج دbعم ريدم ،ير�Ìم دdرف لاق ھبناج نم

 مbbجاوت z8لا راطخألاو ،صصقلا لاطبأ تارماغم :يزdرغ ك.-شم ل�ي! كان! .تقولا سفن 45 ةفولأمو ةبdرغ ةديع� ةيفارغج قطانم وأ تايفاقث

 راو¡´ل لا�~ا ¸ºفت ضرعملا اذ! 45 بتكلا لعجي يذلا ب|سلا و! اذ! ..�± ا راصتناو رشلا ةيا�Ë عبطلاsو ،ا�Ð زوفلا م�Îلع بجي z8لا كراعملاو

ايفاقث فلتخم و! ام لوح
ً

 ."ةك.-شملا انتاعلطت كلذ 45 امب ،ھباشم و! امو 

اددع ةيناملأو ةيsرع تايكيسالك :دابدنس Toإ الdردنس نم مّدقيس
ً

 ةيفارخ تايا�ح" كلذ 45 امب ،ءاوس دح �oع رابكلاو لافطألل ةbجوملا جما.{لا نم 

 ىمدلل ضرع Toإ ةفاضإلاب ،ناملألا مdرج ةوخألا تايا�ح نم ةيا�ح وأ ،ةيsرع ةصق لوان¢ت ةيعوبسأ ةيلاعف Ò5و ،"ةك.-شم ةيبعش تايا�حو

 Toإ ةفاضإلاب ،صصقلا ةياورو ةباتكلا 45 م�Âاراbم ةيمنت Toإ فد�z8 Âلاو ،لافطألل ةباتكلل لمع شرو ضرعملا تايلاّعف لمش¢س امك ،ةكرحتملا

لع�
ّ

 .حرسملاو ةكرحتملا ىمدلا ةعانص ةيفيك م

 اي!ونªسو الdردنسو دابدنسلا نع ةيبعش تايا�ح Toإ لافطألا عمتسªس ثيح ،"ي�او�¡ ا" ناونع تحت ةdرbش ةيلعافت لمع ةشرو ضرعملا مّدقdو

 ةلمح قالطإ ضرعملا دbشªسو .صصقلا هذ! لاطبأ ھجاوت z8لا تايدحتلا ضعبل لولح داجيإ 45 لافطألا كراشªس امك ،تايص±Öلا نم ا!.�غو

غصم ةلمح Ò5و ،ويامو لdربأ يرbش لالخ "ةك.-شملا صصقلا"
ّ

 ةءارقل ةصرفلا تالئاعلا حنم لالخ نم كلذو ،ةءارقلا �oع عي�Ö¢لا Toإ فد�Â ةر

 .ةعلاطملاو ةءارقلا �oع اbلافطأ عي��Öو ،ا��يب اميف را�فألا لدابتو صصقلا



                                                                     
احابص 10 ةعاسلا نم سªم± ا Toإ ت|سلا نم ھباوبأ S8ظوبأ 45 45اقثلا عّم�~ا حتفي

ً
 2 ةعاسلا نم ًءادتبا ةعم� ا موdو ، ًءاسم 7 ةعاسلا }zحو 

ارbظ
ً

احاتم ضرعملا نو�يسو ،ةيمو�¡ ا تاداشرإلا عم قفاوتلاب كلذو راّوزلا ةمالس نامضل ةمراص تاطايتحاو .�بادت هذاختا عّم�~ا دكؤdو .
ً

 

اضيأ
ً

 .طبارلا .{ع ÛÜ8ا.-فا ضرعم لالخ نم تن.-نإلا .{ع 

 – bcتنا –

  ةي2رعلا ةغلل +*ظوبأ زكرم نع ةذبن

 زdزع�و ،اًيعادبÁو اًيفاقثو اًيميلع�و اًيملع ا�Ð ضو��لاو ا!رdوطتل ةماعلا تايجيتا.-سالا عضوو ةيsرعلا ةغللا معدل ةيsرعلا ةغلل S8ظوبأ زكرم سسأت

 ثحبلاو رش¾لاو ةمج.-لاو ةباتكلا تالاجم 45 ةيsرعلا ب!اوملا معدو ،T5ودلاو �5¡~ا ن�dوتسملا �oع ةيsرعلا ةغللا ناقتÁو يراض¡ ا لصاوتلا

ك عم تا�ارشو ،ةذف ةdرش� رداو�و ةصصختم جمارب .{ع فاد!ألا هذ! قيقحتل زكرملا لمعÄ .عومسملاو ي£رملا ىوت¡~ا ةعانصو Ý8لعلا
ُ

 ى.{

قالطنا ملاعلا لوح ةينقتلاو ةيميدا�ألاو ةيفاقثلا تاسسؤملا
ً

 .S8ظوبأ ةيتارامإلا ةمصاعلا 45 زكرملا رقم نم ا

 iatitar@dctabudhabi.ae :يمالعإلا لصاوتلل

 

efظوبأ – ةحايسلاو ةفاقثلا ةرئاد لوح ة*+ 

 ،يداصتقالا ةمصاعلا مدقت يذغ� امك ،ةرامإلا 45 ةحايسلاو ةفاقثلا ß5اطقل مادتسملا ومنلا ةدايق S8ظوبأ – ةحايسلاو ةفاقثلا ةرئاد Toوتت

ايملاع ا�Âداdرو ا�Âاحومط قيقحت �oع ا!دعاس�و
ً

 Êoس� ؛ةدئار Toوأ ةbجو� S8ظوبأ ةنا�م «àرت z8لا تاسسؤملا عم نواعتلا لالخ نمو .عسوأ ل�ش� 

 ،ةركتبم لولح ميدقتو ،رامث¢سالا صرفو دو�b ا قيس¾تو ،ةرامإلا تانا�مإل ةك.-شم ةdؤر لوح عاطقلا 45 لمعلا ةموظنم ديحوتل ةرئادلا

 .ةحايسلاو ةفاقثلا ß5اطق معدل ةمظنألاو تاسايسلاو تاودألا لضفأ فيظوتو

 ةbجو� ةرامإلا ةنا�م خيسرت �oع لمع� Ò5و .ةيعيبطلا اbملاعمو ،اbعمتجمو ،ةرامإلا ثارت لوح S8ظوبأ – ةحايسلاو ةفاقثلا ةرئاد ةdؤر روحمتتو

 .ß5ادبإلا ركفلاو ،ةدئارلا تاردابملاو ،ةي¡ ا ةفايضلا ديلاقتب ةلثمتم ة¤�متملا براجتلاو را�تبالاو ةلاصألل


