
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:nNxQR_NLt54J:www.alwasat.ly/ar/news/libya/95818/+=1=en=clnk

 

« شعاد ةعباتلا ل«ـ نيرجاهملا » ةيرس   » ءامسأب درفنت  طسولا » »

6:35 رياربف 2016 , سيمخلا 11  دراجلا |  ةماسأ  طسولا : ةباوب  ايبادجأ -   PM

 

 

، نولكشي نيذلا  نييعرشلا  ريغ  نيرجاهملا  نم  بناجألا  نيلتاقملا  ترس  ةنيدمب  شعاد »  » ميظنت بطقتسي 
براقي 70 ام  طسولا ،»  » ىلإ شعاد  ميظنت  رداوك  دحأ  حيرصت  بسحب   %.

 

ىلع موجهب  تماق  يتلا  ةيرسلا  نأ  ةلص  تاذ  رداصم  نم  طسولا »  » لسارم اهيلع  لصح  ةقيثو  ترهظأو 
ىلع مهبردو  ميظنتلا  مهلغتسا  نيذلا  نيرجاهملا  ايارس  نم  ةيرس  يه  يضاملا  رياني  يف  يطفنلا  لالهلا  قطانم 
قباس تقو  يف  لاتقلا  .

 

، ةيقيرفأو ةيبرع  تايسنج  مامضنا  طسولا »  » لسارم اهيلع  لصح  قئاثولا  نم  ددع  نيب  نم  ةقيثولا  رهظتو 
ىلع ميظنتلا  هقلطأ  يذلا  مسالا  يناطحقلا ،» ةريغملاوبأ  ةوزغ  فرع ب«ـ ام  نمض  لاموصلاو ، ايريجين  اًصوصخ 

يطفنلا لالهلا  ىلع  هموجه  .

 

، قرشلاو برغلا  نيب  طبرت  يتلا  ترس ، ةنيدم  يف  ميظنتلا  اهيلع  رطيسي  يتلا  قطانملا  نأ  ةقيثولا  رهظت  امك 
رجاهملا ةزمحوبأ  ركسعم  ىلإ  اومضنا  نييعرشلا ، ريغ  بناجألا  نيرجاهملا  نم  رصانع  باطقتسا  نم  هتنكم  .

 

نم ًايدايق  نأ  الإ  ةلوهجم ، تلاز  ام  رداصم  نم  اهرفوي  ةيرغم  بتاور  صيصخت  ىلع  ترس  يف  ميظنتلا  صرحيو 
هامس ام  ىلإ  ةفاضإ  ةيجيلخ ،» تايصخش  نم  يدرف  معد   » نع ثدحت  يرصملا » ةديبعوبأ  ىنكيو ب«ـ شعاد 

مئانغلا .«ب«ـ

 

، هرصانع نم  رصنع  لكل  رانيد  براقي 400  ام  صصخي  ترس  يف  ميظنتلا  نإف  يرصملا  ةديبع  يبأل  اًقفوو 
« نيرجاهملا نوفرعي ب«ـ نيذلا  بناجألا  نيلتاقملا  نأ  طسولا » نوطشان ل«ـ دكؤي  اميف  تامدخلا ، ةيقب  ىلإ  ةفاضإ 

مهتالئاعلو مهل  ةيعامتجالا  تامدخلاو  نكسملا  اًصوصخ  نييلحملا ، نيلتاقملا  نم  ربكأ  معدب  نوظحي  .

 

عم ةحلسملا  تاهجاوملا  عالدنا  روف  هنإ  ًالئاق : كلذ  ىلع  ًالثم  ةيطفنلا  تآشنملا  سرح  يبستنم  دحأ  برضيو 
غلبم 100 ميظنتلا  رصانع  نم  رصنع  لك  عم  دجو  يضاملا ، رياني  نم  سماخلاو  عبارلا  يموي  شعاد »  » رصانع

رداصم بسح  نيلتاقملا  يرغي  ام  اهدحو  تسيل  بتاورلا  كلت  نكل  تاهجاوملا . عالدنا  لبق  اهيلع  اولصح  رانيد ،
ةيندمو ةيركسع  تارايسو  ةينكس  قطانم  مهحنمب  بناجألا ، نم  هرصانعل  ميظنتلا  ليلدت  نع  تثدحت  ةيداهج » »
فرعي ام  ىلإ  ةفاضإ  هتفيظو ، بسحب  لك  كلذو  هل ، نيلاوملا  ريغ  ناكسلا  ريجهت  دعب  ميظنتلا  اهيلع  ىلوتسا 
تارملا تارشعب  رصنعلا  بترم  قوفت  ًانايحأ  يتلا  مئانغلاب  .

 

تاركسعم رشع ـ  يداحلا  ركسعملا  : » ترس ةنيدمب  شعاد »  » ميظنت يف  نيرجاهملا  ةيرس  ءامسأ  يلي  اميفو 
رجاهملا ةزمح  »
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