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يلايل متتخي حلاص تحدم
ىقيسوملل ةعلقلا ناجرهم
ةرهاقلا يف ءانغلاو

2021 ربمتبس 3 ةعمجلا:ثيدحت رخآ202119:53 ربمتبس 2
06:48

راجن انر- توريب

يريلاج يف ً"امدق يضمنوً اماع 30" ضرعم ديعتسي
يتلا تاعوضوملاو اياضقلا ،توريب يف تاكرب حلاص
ةيلهألا برحلا ءاهتنا ذنم ينانبللا يليكشتلا نفلا تلغش
ًايبرعوً اينانبلً انانف 85 لامعأ رّوطت ضرعتسيو ،نآلا ىتح

اوضرع نمم ،نيلحارلاو ءايحألا داورلاو بابشلا نم
هبحاص هربتعي يذلا يريلاجلا ناردج ىلع مهلامعأ
."قرشلا"ـل لاق امك ،"ةيناسنإو ةينف ءاقل ةحاسم"

ًاينف ًالمع 160

ةاقتنم ةتوحنمو ةحول نيبً ايّنف ًالمع 160 ضرعملا ّمضي
نم دحاو لمع ضرعي ثيح ،صاخلا يريلاجلا فيشرأ نم
،ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا ىدم ىلع ماقي ناك ضرعم لك
1991 ماع تاكرب اهسسأ يتلا "لايجأ" يريلاج يف ءاوس
ماع همساب اهحتتفا يتلا "تاكرب حلاص يريلاج" يف وأ

2016.

يذلا لوألا ضرعملا ذنمً اينمز ًالسلست ضرعملا عّبتتي
ينانبللا نانفلل ءارمحلا عراشب "لايجأ" يريلاج يف ميقأ
ةيملاع تتاب ءامسأل تاحول ىلاوتتو ،بعالم ليمج
،دوبع قيفشو ،ريقش ةضور ىولس نيلحارلا لثم مويلا
،ساورلا دمحمو غياصلا ريمس نيدئارلاو ،يزرط ناربجو
ميرو ،ساحن ليبنو ،يلوص حالصو ،فسوي يقوشو
يس يداهو ،يكبلعب ةماسأو نميأ بابشلاو ،يدنجلا
حتاف يروسلا يليكشتلا نفلا يف مّلعملاو ،نانبل نم
نمحرلادبعو ،يدوعسلا ىنم نيينيطسلفلاو ،سّردملا
،ناراب ناروسو ديعس لآ ركاش نسح نييقارعلاو ،ينانطق
يرصملاو ،ىسوم نسحو ليلخ رمع دمحم نيَّينادوسلاو
 .مهريغو يويسلا لداع

ضرعتس ايسور :نيتوب
زيفحتل ةيبيرض تاءافعإ
ليروكلا رزج يف رامثتسالا
ةدحاو ةعاس لبق

مزتعي نابايلا ءارزو سيئر
ةطلسلا نم باحسنالا
نيتعاس لبق

يف ئراوطلا نلعي ندياب
ببسب كرويوينو يسريجوين
تاناضيفلا
2021 ربمتبس 3 ةعمجلا

07:53

فلأ 45 نم رثكأ لجست دنهلا
انوروكب ةديدج ةباصإ
2021 ربمتبس 3 ةعمجلا

رابخألا رخآ

 
قرشلا نويزفلت
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تينيب :ةيليئارسإلا ثبلا ةئيه
ءاقل" ىلع ناقفتي يسيسلاو
خيشلا مرش يف "ينلع

عم هدقاعت نلعي خينويم نرياب
رزتيباس يواسمنلا

ةداعتسال ططخي ةنولشرب
لانسرأ نم نيريليب

:ىلوألا هتارابم دعب لاج ناف
زارطلا نم تسيل ادنلوه
يملاعلا

تالقان مطلت "تاعئاشلا جاومأ"
نانبل ىلإ ةيناريإلا دوقولا

ةوعدلا تاقاطبب ةحول لك قافرإ ىلع ضرعملا ضرحو
داورلاو نييفاحصلا ىلع عّزوتو عبطت تناك يتلا
ربع لسرتو ةيمقر حبصت نأ لبق ةينفلا لامعألا يعماجو
.يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ينورتكلالا ديربلا

رارمتسالا ىلع رارصإ

ناونع ضرعملل راتخا تاكرب حلاص نأ نم مغرلا ىلعو 
يف لمألا ّثب هربع ًالواحم ً"امدق يضمنوً اماع 30"
ةيفاقثلا ةطشنألا اهيف مدعنت داكت يتلا ةنيدملا
عادول ضبن ّسج ضرعملا له لءاستي رئازلا نأ الإ ،ةينفلاو
؟ةرجهلا وحنً اهجتم هباوبأ ينفلا ريبخلا هدعب قلغي ريخأ
؟ةديدج ةيادبل ريكفت ةطحم مأ

عم نمازتلاب ضرعم ميظنت أشي مل يذلا تاكرب لاق
4( توريب أفرم راجفنال ىلوألا ةيونسلا ىركذلا
لظ يف نكل ،لافتحالل ةدام ضرعملا" نإ ،)سطسغأ
رئاسخلا دعبً اصوصخ ،لافتحالا عيطتسن ال ةيلاحلا فورظلا
،راجفنالا ءارج اهب انينم يتلا ىربكلا ةيونعملاو ةيداملا
ةراسخ تناك يهو شيوحدلا سارف يليمز ةراسخ اهنمو
.ً"ادج ةملؤمو يلً ادج ةريبك
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قرشلا - تاكرب حلاص ينانبللا يليكشتلا نانفلا

دعتست ةيئانغلا "ابآ" ةقرف
نمً اماع 40 دعب ةدوعلل
قارتفالا

دوقولا تالقان تحبصأ نيأ
؟نانبل ىلإ ةيناريإلا

30 غلب ةينفلا انتسسؤم رمع نأ ةفدصلا تءاش" :فاضأو
ام ناكم يفً اضرعم ميقأ نأ تررقف ،فيصلا اذه ةنس
نإف اذل ،لفتحن نأ نود نم يريلاجلا ةيرارمتساب لفتحي
ترم دقف ،قالغإلل ةمدقم وأ عادولل سيل ضرعملا
،ةيضاملا تاونسلا لاوط ةريثك فورظو تامزأ ّيلع
هلوقي ام هيدل نفلاو ،رمتسنس اننأ وه رارقلا ناكً امئادو
."نآلا

ةيلمع ذفني ناك يريلاجلا لمع قيرف نأ ىلإ راشأو
ضرعملا ذيفنت ةركف تءاجف ،ةسسؤملا فيشرأل "ةنمقر"
نم ضراعملا عباتي نمو ديدجلا ليجلا نم نيينانبلل
.نيمتهملاو نينانفلا تالئاعو لامعألا يعماج

نينانفلا عم ةيناسنإ ةقالع

راغصلاو رابكلا نينانفلا ةقث بسك عاطتسا هنأ ىري تاكرب
ينمّلع نفلاب يفغش" :،ةليوط تاونس ىدم ىلع
لب ،ةيراجت فادهأل مهعم لمعأ الأو ،نينانفلاب مامتهالا
مهرظن ةهجو نع عفادأ نأو مهتلاسرب نمؤأ نأ
ًاصوصخ ،دودحلا ىصقأ ىلا مهمعدأو ينفلا مهبولسأو

ينفلا يعورشم نم ءزج مهنأل بابشلاو ةديدجلا لايجألا
،هجو لضفأ ىلع هتمدخ ىلع دوقع لاوط تصرح يذلا
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نع عافدلا عيطتسأ يننأب نمؤيس تقولا عم نانفلاو
."لدابتم اضر ىلع يقتلن يلاتلابو ةلاسرلا هذه

تلمع ،برق نع هفرعأ ال نانفل ًالامعأ ضرعأ مل" :فاضأو
،ةايحلا ديق ىلع وهو دوبع قيفش لثم نينانف عم
مهب يتاءاقل تناك ،يزرط ناربجو ،ريقش ةضور ىولسو
ًاخانم قلختوً اراكفأ دلّوتوً ادج ةنيمث مهعم يتاشاقنو

اوفوت مث مهتفرع نينانف عم تلمعو ،توريب يفً ايريونت
ةريسم نأب نمؤأ يننأل ،مهتالئاع عم ةريسملا تعباتو
."هتومب يهتنت ال نانفلا

رساخ قوسو ..نفلل بحم بعش

نفللً اريثك بحم ينانبللا عمتجملا" نأ تاكرب ىريو
نأ ىلاً اريشم ،"ةينف ةحول نم تيب ولخي امً اردانو
ةيبرعلا ةقطنملا يف نفلا يعماج ربكأ نم نيينانبللا
يتلا تادازملا يف نيرتشملا نم %30 نولثميو ً،ايخيرات
."ةقطنملاب ماقت

نفلا قوس ةراسخ نع تاكرب برعي لباقملا يف
نفلا ةاوهو يعماجً اريبكً اددع ،نانبل يف يليكشتلا
فراصملا رداصت نيذلا نيينانبللاو ،برعلاو بناجألا
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تناك نانبل يف نفلا قوس نأ ملعلا عم ،مهلاومأ
،ةيلاحلا ةمزألا لبق باسح اهل بسحي ناكو ةمهم
يك رارمتسالل لولح نع ثحبلا ةرورض ىلعً اددشم
رماغم" هنأً اربتعم ،تاعمتجملا ةلصوب نفلا ىقبي
دلب يف ةبعص لازت الو تناك ةنهم يف رمتسيل رطاخمو
."تامزألا هيف يهتنت ال نانبل لثم

ً:اضيأ أرقا

توملا ھجوب لمأ تاحاسمو يلیكشتلا نفلا ضراعم ةدوع ..توریب

ةحئاج تایعادت ببسبً اماع ماد قالغإ دعب ھطاشن توریب تایریلاغ نم ددع داعتسا
.يلیكشتلا نفلا ضرع تالاص رّمد يذلا توریب أفرم راجفنا ثداح كلذكو ،انوروك

Asharq Jun 28راجن انر //
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ةيصوصخلاطورشلاقرشلا نع

كل حشرن
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