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وجه مدير املركز الوطني لالمتحانات 
تعميما  الــبــوعــزي  مــحــمــد  مــحــمــود 
مكاتب  مديري  التعليم  مراقبي  إلــى 
لكافة  بالسماح  يقضي  االمتحانات 
استمارات  لهم  يوجد  الذين ال  الطلبة 
ــات الــشــهــادة  ــحــان ــراء امــت ــإجـ قــيــد بـ
اإلعــداديــة لــدى أحــد املـــدارس وذلك 
من  االحتياط  أسئلة  أوراق  باستخدام 
لكل  البيانات  متكامل  محضر  خــالل 

طال غير مدرج باملنظومة.
نتائج  سيتم حجب  أنه  البوعزي  وأكد 
باملنظومة  املدرجني  غير  الطلبة  كافة 
ــة املــســوغــات  ــافـ حلـــني اســتــيــفــاء كـ

والتحقق  للتسجيل  املطلوبة  والوثائق 
من سالمتها.

السماح  هــذا  أن  الــبــوغــزي  وأوضـــح 
حــاالت  ورود  عــن  ــاجــم  ن اجلــمــاعــي 
فيها  ذنب  ال  أنه  جليا  اتضح  للمركز 
أغلبها  يف  اخللل  يعود  إمنــا  للطالب 
إلى تقصير وتهاون وتأخير منذ بداية 
مكاتب  أو  ــدارس  املـ بعض  مــن  الــعــام 
االمتحانات مؤكدا أنه حتمية تعرضهم 
املوكلة  املهام  عن  وإبعادهم  للمسائلة 
أدائها  عن  عجزهم  ثبوت  حال  إليهم 
املدارس  املزاولة حلاالت  إذن  وسحب 

اخلاصة.

الحــــظ الـــعـــديـــد مـــن املــواطــنــني 
أنابيب  تبيع  النقل  سيارات  انتشار 
على  عالية  وبأسعار  الطهي  غــاز 
وأمام  األزقة  ويف  العامة  الطرقات 

األسواق.
ــات  ــع عــالم ــار وضــ ــتـــشـ ــذا االنـ ــ ه
العدد  هــذا  أمــام  كبيرة  استفهام 
احلجم  كبيرة  األنابيب  من  الهائل 

الزرقاء والصغيرة البرتقالية.
تبني  والـــتـــدقـــيـــق  ــحــث  ــب ال وبـــعـــد 
واســتــنــتــج الــعــديــد مــن املــواطــنــني 
تركت  التي  العائالت  أنابيب  انها 
وطريق  اخلــلــة  مناطق  يف  بيوتها 

وكذلك  غشير  بــن  وقــصــر  املــطــار 
نهبت  والتي  اخلاصة  املستودعات 
أصحابها  تركها  بعدما  بالكامل 

وفروا من جحيم االشتباكات. 
تبني  وفيديوهات  صــور  وانتشرت 
بعض  ويف  الكالم  هــذا  مصداقية 
ــل االتــصــال انــتــشــرت صــور  وســائ
تبيعها  أنابيب  تويوتا حتمل  لسيارة 
لسيارة نوع بورتر يف جهة قصر بن 

غشير وغيرها من املناطق.
فــهــل ســيــضــطــر الـــنـــاس لــشــراء 
بيوتهم  من  سرقت  التي  أنابيبهم 

بعد العودة إليها؟

مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  أعلن 
النهر الصناعي بدء تدفق املياه إلى 
املجاورة  واملناطق  طرابلس  مدينة 

لها.
وكان اجلهاز أعلن وصول املياه عبر 
مصراته  مدن  إلى  الشرقي  املسار 
تواصل  أكــد  كما  واخلــمــس  وزلــيــن 
عــمــلــيــات الــتــشــغــيــل مــع اســتــمــرار 
ادفــق  ملــعــدالت  التدريجية  الــزيــادة 
الفنية  املـــواصـــفـــات  وفـــق  لــلــمــيــاه 

ألعمال إعادة الضخ والتعبئة.
املياه  مــن  الفاقد  أن  اجلــهــاز  وبــني 
ــب هــذه  ــســب بـــاملـــســـار الـــشـــرقـــي ب
يصل   الشرعية  غير  الــتــوصــيــالت 
إلى )250.000( متر مكعب يومياً 
يف حني بلغ متوسط استهالك مدينة 
مكعب  متر   )400.000( طرابلس 
املسار  هذا  عبر  املدن  وباقي  يومياً 

)200.000( متر مكعب يومياً.
البلدية  املجالس  كافة  اجلهاز  ودعا 
إلي  واألمــنــيــة  الشرطية  واجلــهــات 
املخالفني  ومتابعة  التحرك  سرعة 
وصــول  أجــل  مــن  الشرقي  باملسار 

املياه إلى مستحقيها.

ترفيهيا  يوما  بترهونة اجلمعة  ابتسامة وطن  اقام فرع منظمة 
استهدف  بترهونة  السياحي  الشرشارة  عني  مبنتزه  لالطفال 
االسر النازحة من مختلف مناطق االشتباك املعتادين علي ارتياد 

املنتزه. 
باملنظمة  النشاط  مكتب  تنظيمه  على  اشرف  الذي  اليوم  هذا 
قدمت فيه فقرات فنية ترفيهية واخرى توعوية تثقيفية شارك 
فيها اطفال واهالي احلضور يف حني تفاعل اجلزء االكبر منهم 

مع االجواء التنشيطية التي تخللت مرافق اليوم . 
 محمد بابكر ادم  مدير مكتب االعالم بالفرع اوضح بان املنظمة 
اعتزمت يف اخر اجتماع لها تنظيم هذا اليوم اسبوعيا حيث ياتي 
اليوم ضمن برنامج الدعم النفسي الذي تعده املنظمة  وأضاف 
بابكر ان الهدف هو الترويح عن االسر واالطفال وخلق اجواء 

ترفيهية جتعلهم يتناسون ما الم بهم من نزوح من مناطقهم .

قام  وزير التعليم باحلكومة املؤقتة فوزي 
املاضي  السبت  بــومــريــز،  عبدالرحيم 
على  للوقوف  ترهونة،  مدينة  إلى  بزيارة 

االستعداد المتحانات الشهادات العامة.
املؤقتة  باحلكومة  التعليم  وزارة  وبينت 
التواصل  الرسمية مبوقع  عبر صفحتها 
تأتي  الــزيــارة  أن  فيسبوك،  االجتماعي 
بعد سيطرة القوات املسلحة على املدينة، 
العامة،  الشهادات  امتحانات  بدء  وقبيل 

التي تنطلق يوم غدا األحد، وللوقوف على 
سر العملية التعليمية باملنطقة.

مدينة  زار  الــذي  الـــوزاري  الوفد  وشمل 
االمــتــحــانــات  إدارات  ــدراء  ــ م تــرهــونــة، 
والتواصل  واإلعــالم  التربوي  والتفتيش 
واملناهج وعدد من مسؤولي وزارة التعليم، 
ومت خاللها التباحث مع مسؤولي التعليم 
العالي والعام بالبلدية إضافة إلى عميد 

البلدية.

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، اجتماعا مع نائب رئيس جلنة األزمة 
ببلدية طرابلس وعضو املجلس البلدي ابي سليم ومساعد الشؤون األمنية 
مبديرية أمن تاجوراء وكذلك ممثل عن جهاز احلرس البلدي وكذلك ممثلني 
عن شركة اخلدمات العامة ومساعد مدير األمن للشؤون األمنية ومساعد 
مدير األمن للشؤون العامة ومساعد مدير االمن لشؤون املراكز ورئيس مكتب 

البحث اجلنائي طرابلس ورئيس مكتب العالقات العامة طرابلس .
أبعاد  ناقشوا  املجتمعون  أن  طرابلس  أمن  ملديرية  اإلعالمي  املكتب  وبني 
مشكلة تكدس القمامة يف الشوارع العامة ومدي معاناة املواطن يف التصرف 
يف املخلفات يف ظل عدم وجود قنوات خاصة بتصريفها كما جرى مناقشة 
موضوع جمع ونقل هذه املخلفات إلى املواقع املقترحة وتطرقوا إلى وجود 
الزمة  إلى صيانة  والتي حتتاج  بالقمامة  ومختصة  آلية مصممة  مركبات 

وضرورية إلمكانية االستفادة منها.
ايجاد حل عملي وسريع ملشكلة  أمن طرابلس على ضــرورة  وشــدد مدير 

القمامة يف املدينة.
واتفق املجتمعون على زيارة بعض املواقع التي اقترحها عدد من احلضور 

ومعاينتها بغية اعتماد أفضلها لتسريع احلل لهذه املشكلة. 

تعليم الوفاق تعالج مشكلة امتحانات 
الطلبة غير املدرجني

كيف يستعيد النازحون
 أنابيبهم املسروقة..؟

بدء تدفق املياه 
ملدينة طرابلس

يوم ترفيهي لالطفال مبنتزه الشرشارة 

وزير تعليم املؤقتة يتفقد سير العملية التعليمية بترهونة

أمن طرابلس يبحث
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق  مشكلة تكدس القمامة

أول  وإنشاء  أعمال جتهيز  استكمال 
طرابلس  مستشفى  داخـــل  مقهى 
اخلفيفة  الوجبات  لتقدمي  املــركــزي 
واملشروبات للعاملني الصحيني داخل 

املستشفى.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة 
بحكومة الوفاق أنه جرى إنشاء املقهى 
يف ظل تنفيذ أعمال صيانة وجتهيز 
ــدات املــســتــشــفــى، إذ  ــ ــســام ووحـ ألق
يضطر العاملون ملغادرة املبنى لشراء 
فترات  أثــنــاء  واملــشــروبــات  األطعمة 
الراحة وأحياًنا أثناء الليل لعدم وجود 

مقهى.
املركزي  طرابلس  مستشفى  ويشهد 
أعـــمـــال صــيــانــة شــامــلــة وجتــهــيــًزا 
ألقسام اإلسعاف والطوارئ واملناظير 
العامة  واجلراحة  الباطنة  وإسعاف 
فضاًل عن إجراء صيانات لألسطح.

الصيانة مبستشفى طرابلس املركزي على وشك االكتمال

حذر مدير مكتب االعالم والعالقات الدولية باملؤسسة 
التسلسل  جتاوز  من  القريو،  لؤي  لالستثمار  الليبية 

اإلداري يف املؤسسة.
إن  »فيسبوك«  مبوقع  لــه  تدوينة  يف  القريو،  وقــال 
وستعاني  ستنتهي جميعها  للمؤسسة  التابعة  اجلهات 
الكثير وستفشل فشالً ذريعاً، طاملا استمر دعم رئيس 
ُمعينن  الــســراج ألشــخــاص  فــائــز  الــرئــاســي  املجلس 
متجاهالً  مباشر،  بشكل  التنفيذية،  بــاإلدارة  ُمكلفني 
تبعيتهم املباشرة، املتمثلة يف مجالس إداراتهم ورؤساء 

املجالس.
أصبح  )الــعــام(  التنفيذي  املدير  أن  القريو  وأوضــح 
املجلس  ورئيس  إدارته  من مجلس  مستهزئا وساخراً 
سيادة  بــإرضــاء  فقط  مكتفياً  العمومية،  وجمعيته 
حساب  على  متناهية  بدقة  تعليماته  وتنفيذ  الرئيس 

مصلحة الشركة«.
وكان رئيس ديوان املحاسبة أصدر القرار رقم 361 
لسنة 2019 بشأن إيقاف عن العمل كال من الكامل 
ليبيا  محفظة  عــام  مدير  بصفته  القصير  امحمد 
الب  لشركة  القانوني  واملمثل  لالستثمار  أفريقيا 
سويس فرع مالطا وكذلك نضال فخري التركي بصفته 
مدير اإلدارة القانونية بشركة الب سويس فرع مالطا 
ومصطفى رمضان املزوغي بصفته مدير اإلدارة املالية 
للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات  الليبية  بالشركة 
ــة  وإداري مالية  مخالفات  الرتكابهم  وذلــك  القابضة 

احلقت الضرر باملال العام.  

فوضى تعم املؤسسة الليبية لالستثمار
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سريًرا   80 بطرابلس  العيون  مستشفى  تسلّم 
لقسم اإليــواء اجلديد بعد صيانة وحتوير مبنى 
أعمال  توقفت  الــذي  القدمي  العيون  مستشفى 

صيانته قبل أكثر من 18 عاًما.
بحكومة  الصحة  ــوزارة  ل اإلعالمي  املكتب  وبني 
أعمال  اجلــديــد شهد  ــواء  اإليـ مبنى  أن  الــوفــاق 
صيانة جذرية وجتهيز كامل موضحا أنه يتألف 
من 5 طوابق كما تبلغ سعته السريرية 80 سريًرا.

وأشــارت الــوزارة إلى أن أعمال الصيانة شملت 
املطبخ  من  للمستشفى  الرئيسي  املبنى  أيًضا 
عن  فضاًل  الصحي  الصرف  شبكات  وصيانة 

تنفيذ أعمال صيانة تشغيلية أخرى.
املستشفى  دعمت  كانت  أنها  ــوزارة  ال وأوضحت 
باحتياجاته  العامني املاضي واجلاري  على مدى 
من أدوية عالج املاء األزرق واملستلزمات الطبية 
وكيل  إعـــالن  بعد  الطبية  ــعــدات  وامل واألجــهــزة 
التوجه  وزارة الصحة  محمد هيثم عيسى  عام 
الستعادة تشغيل املستشفيات العامة والتخصصية 

بكامل قدرتها االستيعابية.
الوزارة أظهرت منظومة حصر األدوية  وبحسب 
الوزارة  لتكليفات  الطبية  واملستلزمات  واملعدات 
مستشفى  جتهيز  الصيدلة  إدارة  أعدتها  التي 

العيون بشحنات من املستلزمات الطبية واألدوية 
بأجهزة  جتهيزه  جانب  إلى  الطبية،  واملطهرات 
ميكروسكوب  جــهــاز  شملت  ومــتــطــورة  حديثة 
جراحي خاص باجلراحات الكبرى للعيون وإجراء 
وجهاز  واحلــول  واألبــيــض  األزرق  املــاء  عمليات 
وجهاز  تخدير  وجهاز  الــرؤيــة،  مجال  تخطيط 
الشبكية سويسري  األبيض وجراحة  املاء  شفط 
الصنع وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن 
املعدات  بقسم  واملطابقة  االستالم  جلنة  طريق 
واملستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة بعد توفيرها 

من خالل اللجان الفنية للشراء املحلي والعاجل.

زيــــــــادة السعـــــــــــــة السريريــــــــة مبستشفى العيــــــــــون طرابـــــــــلس 

عــقــدت بــجــامــعــة طــرابــلــس ورشـــة عــمــل حتت 
محلياً  الــلــيــبــيــة  اجلــامــعــات  »تــصــنــيــف  ــوان  عــن
عبداجلليل  عثمان  التعليم  وزير  برعاية  ودولياً« 
واملراكز  الهيئات  مديري  من  عــدد  ومبشاركة 

من  عــدد  وبحضور  لــلــوزارة  التابعة  واإلدارات 
العلمية.وبني  الشؤون  ووكالء  اجلامعات  رؤساء 
الوفاق  بحكومة  التعليم  لوزارة  اإلعالمي  املكتب 
أنه تخلل ورشة العمل تقدمي ثالثة عروض مرئية 

وعالقته  للجامعات  الــدولــي  التصنيف  حــول 
الدولية  املعرفة  بيانات  وقواعد  العلمي  بالبحث 
وجتربة  الليبية  للجامعات  الليبي  والتصنيف 

كليات اجلامعة. جامعة طرابلس يف تصنيف 

رحبت الشركة العامة للكهرباء بقرار وزير االقتصاد والصناعة املفوض 
استيراد  حظر  بشأن  م   2019 لسنة   )55( رقم  العيساوي،  علي 

)التنجسن(. للطاقة  املوفرة  غير  املتوهجة  الكهربائية  املصابيح 
مجال  أهمية  على  »فيسبوك«  مبوقع  صفحتها  عبر  الشركة  وأكدت 
كفاءة الطاقة وإعداد مواصفات األجهزة واملعدات املستهلكة للطاقة 
بشكل عام من خالل مشروع كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه اللجنة 
سعيها   سياق  تدعو يف  أنها  مضيفة  بالشركة  التطوير  ملشاريع  العليا 
لتحقيق أهداف مشروع كفاءة الطاقة إلعداد اخلطة الوطنية لكفاءة 
للطاقة،  املستهلكة  واملعدات  األجهزة  مواصفات  واعتماد  الطاقة 
استيراد  على  املوردين  وتشجيع  االستهالك  من  عالية  نسب  وتوفير 

.)LED( للطاقة املوفرة  املصابيح 
ودعت الشركة جميع اجلهات ذات العالقة واملسؤولة بالدولة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة ملتابعة تنفيذ هذا القرار خدمةً للصالح العام .

املــاضــي 91149 طــالــب وطــالــبــة يف  ــد  ا االحـ بـــدأ 
مرحلة  ــام  إمتـ لــشــهــادة  الــنــهــائــيــة  االمــتــحــانــات  أداء 
حلكومة  التابعة  املناطق  مختلف  يف  األساسي  التعليم 
الوطني  املركز  قبل  من  املعد  اجلدول  حسب  الوفاق، 

لالمتحانات.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم أن الوزارة وضعت 
االشتباكات،  مناطق  من  النازحني  للطلبة  تسهيالت 
للطلبة  املاضية  املــدة  يف  التسجيل  باب  فتحت  حيث 
باألماكن  االمتحانات  منظومة  يف  للتسجيل  النازحني 
أوراق  االمتحانات  مركز  يوفر  كما  إليها،  النازحني 
للطلبة  تتيح  االمتحانات  احتياطية يف جلان  امتحانات 
أو  نــزوحــهــم،  أمــاكــن  تسجيل  يستطيعوا  لــم  الــذيــن 

إلى االمتحانات. النازحني مؤخرا الدخول 

أنباء  من  تردد  ما  حلب،  عقيد صالح  اجدير  رأس  مركز  مدير  نفى 
املنفذ. بالقرب من  بشأن إغالق الطريق الساحلي مبنطقة بوكماش 

وأكد حلب، يف تصريحات إعالمية أن احلركة يف معبر رأس اجدير 
من  مجموعة  أن  إلــى  مشيرا  املعتاد  نسقها  على  تسير  احلـــدودي 
املحتجني وقفت يف املعبر وألقت بيانا صباح األحد املاضي احتجاجا 
»رئيس  سابقاً  العامة  الشعبية  اللجنة  أمني  سراح  إطالق  قرار  على 
املكان دون أن  تلك املجموعة  البغدادي املحمودي، وغادرت  الوزراء« 

يؤثر ذلك على السياق املعتاد للحركة يف االجتاهني.
قرارا  السبت  أصدر  مللوم  محمد  الوفاق  بحكومة  العدل  وزير  وكان 
أنباء عن قيام عدد  يقضي باإلفراج الصحي عن املحمودي وترددت 

القرار. من املحتجني بإغالق الطريق الساحلي اعتراضا على 

الكهرباء ترحب بحظر 
استيراد املصابيح غير االقتصادية

91149 طالب يؤدون
 امتحانات الشهادة االعدادية

مدير مركز رأس اجدير 
يوضح اسباب إغالق الساحلي

توزيع  يف  ــشــروع  ال سليم  أبــو  بلدية  أعلنت 
البطاقات والسالت الغذائية على النازحني من 

مناطق االشتباكات.
مبوقع  صفحتها  عبر  ابوسليم  بلدية  وبينت 
»فيسبوك« أنه جرى التواصل مع األسر النازحة 
للنازحني  األولــى  القائمة  على  العمل  ويجري 
ليتم بعد ذلك الوصول لكل املسجلني مبنظومة 
البلدية اخلاصة بالنازحني وتسليمهم البطاقات 

وسلة غذائية وحفاظات وحليب لألطفال.
ويخوض اجليش الليبي منذ 4 أبريل املاضي 
اشتباكات ضد التشكيالت املسلحة املسيطرة 
على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات االف 
من املواطنني كما أكدت منظمة الصحة العاملية 
أن االشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 

5752 جريح بينهم مدنيني.

توزيع مساعدات 
على النازحني يف أبوسليم

تصنيف اجلامعات الليبية يف ورشة عمل
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االقتصادية

الهيئة العامة للكهرباء باملؤقتة
 تستلم الدفعة الثانية من احتياجات الكهرباء

الليبي  االسبوع 
لم  ليبيا  أن  املتحدة   لألمم  التابعة  االوتكاد   منظمة  تقرير  قال 
اخلمس  خالل  املباشرة  االجنبية   لالستثمارات  جذب  اي  حتقق 

االخيرة  سنوات 

وحلت ليبيا بحسب التقرير يف ذيل قائمة  دول شمال أفريقيا يف 
بلغ  ما جذبته    كل  أن  املباشر   الفتا  األجنبي  االستثمار  جذب 
نحو 702 مليون دوالر  فى الفترة من   2013 حتى نهاية العام 

.2018

 االسبوع الليبي
للمجلس  التابعة  الليبية  القضايا  إدارة  أكدت 
محكمة  أن  اخلميس،  أمــس  للقضاء  األعــلــى 
النقض املصرية حكمت ببطالن احلكم الصادر 
الدعوى رقم  القاهرة يف  من محكمة استئناف 
2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة 
حنا”  “آل  بتعويض  االبتدائية  القاهرة  جنوب 
أمريكي نظير  مببلغ جتاوز 261 مليون دوالر 
تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 

135 لسنة 1970.
 وقالت إدارة القضايا أن نيابة النقض املصرية 
انتهت يف مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف 
القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد االختصاص 

يكون معه  العام، مما  النظام  الوالئي وهي من 
احلكم معيبا مبا يوجب نقضه، مشيرة إلى عدم 
اختصاص القضاء املصري والئيا بنظر الدعوى 
الليبية  الــدولــة  لتمتع  حنا”  “آل  من  املرفوعة 
السيادة  ألعمال  بالنسبة  القضائية  باحلصانة 
على  سلطتها  تباشر  وهــي  عنها  تصدر  التي 

أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.
وكانت عائلة »زكريا حبيب حنا« املعروفة باسم 
»عائلة غرغور« حتصلت على حكم باحلجز على 
أموال خاصة بالدولة الليبية يف مصر تقدر مبا 
حكم  على  بناء  دوالر،  مليون   260 عن  يزيد 
يف  القاهرة  جنوب  محكمة  أصــدرتــه  قضائي 

شهر مارس املاضي.

 االسبوع الليبي
  استلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات املتجددة باحلكومة املؤقتة  اخلميس  الشحنة الثانية من املواد 
الكهربائية، وقال املتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء  ربيع خليفة إنه مت استالم كميات كبيرة من املواد 
وصناديق  التوزيع  ولوحات   )500kva  ( و   )1000kva( التوزيع  محطات  من  سواء  بالتوزيع  اخلاصة 
التوزيع )بيلر( بأحجام مختلفة وعلب التوزيع مبختلف األحجام. و إن هذه الشحنة ليست األولى وستتبعها 

شحنات اخرى    

 االوتوكاد تسجل توقفا لالستثمارات االجنبية يف ليبيا   

القضاء املصري ينصف ليبيا يف قضية تعويض بقيمة تتجاوز ربع مليار دوالر

 االسبوع الليبي
السحب  رفع سقف  عن  األمــان  مصرف  أعلن 
ــاك  قــيــد  إلــى  املــحــلــي بــصــك أو بشيك شــب
فــروع  جميع  يف   ، أسبوعياً  ديــنــار   15000
ــول الــصــكــوك اإللــكــتــرونــيــة  املــصــرف مــع قــب
املصدقة من املصارف األخرى. وتابع املصرف 
من  اليومي  السحب  سقف  إلــى  وبالنسبة  أنــه 
دينار  بـ 400  فحدد   ATM اآللــي الــصــّراف 
يوميا سواء أكان بالبطاقة املحلية أو عبر خدمة 
السحب بدون بطاقة الـكارت ليس املوجودة يف 

تطبيق الصيرفة املباشرة امان موبايل.

 االسبوع الليبي
اخلميس  اليوم  املؤقتة  الليبية  احلكومة  أعلنت 
دينار  مليون   60 ــوزراء  ــ ال مجلس  تخصيص 
الليبي، وأوضحت  البلديات باجلنوب  لعدد من 
احلكومة أن املبلغ مخصص لتغطية احتياجات 

بلديات الكفرة وجالو وأوجلة واجخرة وتازبو.

مصرف األمان يرفع سقف 
السحب املحلي بصك 

إلى 15 ألف دينار

تخصيص 60 مليون دينار لعدد 
من بلديات اجلنوب
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ــاســـط غــــبــــارة-بــــوابــــة افـــريـــقـــيـــا  ــبـ ــدالـ ــبـ عـ
اإلخبارية

معاركه  الليبي  الوطني  اجليش  يواصل 
اإلرهابية  واجلماعات  امليليشيات  ضد 
طرابلس.  الليبية  العاصمة  تخوم  على 
ستحسم  أنها  واضحا  يبدو  بات  معركة 
خالل األيام أو الساعات القليلة القادمة 
العسكرية  القيادات  لتصريحات  وفقا 
الليبي  اجلــيــش  اطـــالق  ظــل  يف  وذلـــك 
وهو  طرابلس  العاصمة  اقتحام  لعملية 
حترير  ملعركة  األخير  الفصل  يعني  ما 
املسلحة  املليشيات  نفوذ  وانهاء  املدينة 

. فيها
ــف اجلــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي،  ــأن واســت
ــحــاور  ــع م ــه يف جــمــي ــدم ــق ت ــــني،  ــن ــ االث
طرابلس حيث قصف سالح اجلو مواقع 
لتقدم  متهيدا  العاصمة،  يف  امليليشيات 
اإلعالم  شعبة  البرية.وقالت  الوحدات 
للجيش  العامة  للقيادة  التابعة  احلربي 
تتقدم  العسكرية  »الوحدات  ،إن  الليبي 
بخطى ثابتة يف جميع محاور العاصمة ، 
جديدة  ومتركزات  مواقع  على  وُتسيطر 
كــبــيــرة«،وأكــدت  خسائر  الــعــدو  ــد  وُتــكــبِّ
وساعة  عالية،  والهمم  »املعنويات  أن 

اهلل«. بإذن  قريبة  النصر 
وقالت شعبة اإلعالم احلربي إن شباب 
الــبــارحــة  لــيــلــة  نــفــذ  ــكــرامــة،  ال عملية 
عمليتني نوعيتني يف العاصمة طرابلس.

ــى متــت يف  ــ وتــابــعــت أن الــعــمــلــيــة األول
العمليات،  غــرفــة  مــقــر  عــلــى  الــهــجــوم 
وقتل  املـــجـــدوب،  يــعــرف مبــزرعــة  مبــا 
وانسحاب  املليشيات  عناصر  من  عدد 
دون  العملية  نــفــذت  الــتــي  املــجــمــوعــة 
اخللّة.أما  محور  يف  وإربـــاك  خسائر، 
استهداف  يف  فتمثلت  الثانية،  العملية 
شــارع  يف  للمليشيات  مسلحة  ســيــارة 
عمر املختار بوسط طرابلس، من خالل 
مقتل  إلــى  أدى  مــا  املــبــاشــرة،  الــرمــايــة 

معه. من  وإصابة  سائقها 

االثنني،  اليوم  مشاة   73 اللواء  وأعلن 
املسلحة  القوات  وحدات  تقدم  بدء  عن 
الصباح  ساعات  منذ  طرابلس  جنوب 
ــى يف جــمــيــع املـــحـــاور، وأكـــد أن  ــ األول
كبيراً يف  تقدماً  وحدات اجليش حققت 
جنوب  الربيع  وادي  ومحور  زارة،  عني 

اجلو  ســالح  أن  إلــى  مشيراً  طرابلس، 
الــقــوات،  لتقدم  جــويــاً  غــطــاء  قــدم  قــد 
مسلحي  متركز  نقاط  باستهداف  وذلك 

املتقدمة. الوحدات  أمام  الوفاق 
ــن ذلـــك مــع اصـــدار آمـــر غرفة  ــزام وت
الليبي،  اجليش  يف  املتقدمة  العمليات 

اللواء صالح عبودة، أمًرا لكافة القوات 
واملــتــواجــدة  الــلــيــبــي،  للجيش  الــتــابــعــة 
لتنفيذ  بــالــتــقــدم  ــس،  ــل طــراب مبــحــاور 
ــرة لــتــحــريــر الــعــاصــمــة  ــيـ املــهــمــة األخـ
نشرته  مصور  ملقطع  طرابلس.ووفًقا 
للجيش  الداعمة  الصفحات  من  العديد 

الليبي، يسمع فيه بوضوح النداء املوجه 
التحرك،  بضرورة  اجليش  قوات  لكافة 
وتــنــفــيــذ األوامـــــر اخلـــاصـــة بــاقــتــحــام 
موقع  طرابلس.ونقل  العاصمة  وســط 
عسكري،قوله  مصدر  عــن  نــيــوز«  »ارم 
بــالــتــقــدم من  بـــدأت  ــوات  ــق ال كــافــة  إن 
بشأن  للتعليمات  تنفيًذا  املحاور؛  جميع 
طرابلس،  حترير  من  األخــيــرة  املرحلة 

الطيران اجلوي. قوات  وبإسناد من 
زارة  عني  محور  قائد  قال  جهته،  ومن 
اللواء  للجيش  التابع  طرابلس  بجنوب 
فوزي املنصوري إن دخول قوات اجليش 
الــســاعــات  ــام أو  ــ ســيــحــدث خـــالل األي
يف  املــنــصــوري  املــقــبــلــة.وأشــار  القليلة 
»الــســرق  لصحيفة  خــاصــة  تصريحات 
األوسط« اللندنية،االثنني 22 يوليو،إلى 
وقت  خــالل  سيتم  طرابلس  دخــول  أن 
عملية  أن  ــى  إلـ الفــتــاً   ، ــداً  جــ ــب  ــري ق
على  وحاسمة،  سريعة  ستكون  االقتحام 

تعبيره. حّد 
وتنتظر  وأضاف:«القوات جاهزة متاماً، 
املشير  مــن  النهائية  التعليمات  فقط 
للجيش  ــام  ــع ال الــقــائــد  حــفــتــر  خــلــيــفــة 
أن  الوطني باقتحام العاصمة«، موضحاً 
مواقع القوات ومعنويات اجلنود ممتازة 
ميدانياً. حتــرزه  الــذي  التقدم  ظل  يف 
»تعليمات  أن  املــنــصــوري  ــواء  ــل ال وبـــنّي 
خالل  اجليش  قــوات  إلى  حفتر  املشير 
على  احلفاظ  على  تنص  املعركة  هــذه 
التحتية  والبنية  املدنيني  السكان  أرواح 
أن مصير  ، معتبراً  املواطنني  وممتلكات 
اجليش  دخول  بعد  املسلحة  امليليشيات 
وإمــا  السجن  ــا  وإم القتل  إمــا  سيكون 

الهروب«.
وطنية  معركة  :«هــذه  املنصوري  وتابع 
األرض  على  املوجودة  والقوات  صرفة 
هي فقط قوات اجليش الوطني الليبي، 
التعاون  العاصمة  سكان  من  ومطلوب 

ملفات 

مؤشرات الفصل األخير
 يف معركة طرابلس

تقدم  بدء  عن  االثنني،  اليوم  مشاة   73 اللواء  أعلن 
ساعات  منذ  طرابلس  جنوب  املسلحة  القوات  وحدات 

الصباح األولى يف جميع املحاور

يتبع <<
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ملفات 

تسلل  ملنع  األحياء  وإغــالق  اجليش  مع 
امليليشيات واإلفصاح  أو هروب عناصر 
ــني وعــدم  ــي ــاب ــن وجـــود اإلره ــاك عــن أم

منها«. باالقتراب  للميليشيات  السماح 
أن  على  زارة  عــني  محور  قائد  وشــدد 
على  ــيــاً  تـــدربـــت عــمــل قــــوات اجلــيــش 
حتريرها  خالل  طرابلس  حترير  عملية 
ودرنة  بنغازي  من  الليبية  املدن  جلميع 
قبضة اجلماعات  من  وغيرها  وإجدابيا 
التي كانت تسيطر عليها على  اإلرهابية 
اللواء  املاضية.وإختتم  السنوات  مدى 
نواجه  بالقول:«نحن  حديثه  املنصوري 
تركيا،  املدعومة من  املسلحة  امليليشيات 
قصف  هناك  كــان  أمــس  من  أول  وليلة 
مواقع  على  املسيرة  التركية  بالطائرات 
اجليش يف عني زارة بجنوب طرابلس«.
وتــأتــي هــذه اخلــطــوة األخــيــرة بعد أن 
الليبي على  الوطني  قوات اجليش  باتت 
بعد  طرابلس  الليبية  العاصمة  مشارف 
والسيطرة  متتالية  جناحات  حتقيقها 
معسكر  حول  استراتيجية  مناطق  على 
سيعجل  مما  طرابلس،  جنوب  اليرموك 
ــة مــن ســيــطــرة  ــن ــر املــدي مبــعــركــة حتــري
ــات  ــصــاب ــع ــحــة وال ــيــشــيــات املــســل ــل املــي

القانون. عن  اخلارجة 
ويعتبر معسكر اليرموك من أهم املواقع 
على  يقع  حيث  املنطقة،  فى  العسكرية 
بن  قصر  منطقة  بني  الــرابــط  الطريق 
السيطرة  ومتثل  الفرجان،  وخلة  غشير 
للتقدم  مهًما  اجناًزا  املعسكر  ذلك  على 
ما  األخــرى.وهــو  العاصمة  مــدن  جتــاه 
أكده املتحدث باسم القائد العام للجيش 
الليبي اللواء أحمد املسماري الذي قال 
من  قريبة  أصبحت  املسلحة  القوات  أن 
قــلــب الــعــاصــمــة طــرابــلــس.وأضــاف أن 
الطريق  ستمهد  املعسكر  على  السيطرة 
ــتــقــدم بـــاجتـــاه حـــي صـــالح الــديــن،  لــل

العاصمة. قلب  من  القريب 
تأكيدات  املاضية  القليلة  األيام  وشهدت 
من اجليش الوطنى الليبى عن استعداده 
طرابلس  الليبية  العاصمة  إلى  للدخول 
فى  حاسمة  البعض  اعتبرها  خطوة  فى 
ــات. األوق قــادم  خــالل  الليبى،  املصير 

عمليات  لغرفة  اإلعالمي  املركز  وكــان 
الليبي،  الوطني  للجيش  التابعة  الكرامة 
تعليمات  املـــاضـــي،  الــســبــت  ــه  وجـ قــد 
ألهــالــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
لــالســتــعــداد لــســاعــة الــصــفــر القــتــحــام 

العاصمة.
جنوب  تنسيقية  أصــدرت  جهتها،  ومن 
العمليات،  لــغــرفــة  الــتــابــعــة  طــرابــلــس، 
ــاطــق  ــن ــبـــاب امل ــاً، دعــــت فــيــه شـ ــانـ ــيـ بـ
التقدم  أوامــر  انتظار  إلــى  املستعدين 
ــوات املــســلــحــة لــلــتــحــرك.ودعــا  ــق مــن ال
تنسيقية  بتوقيع رئيس  الذي جاء  البيان 
ــلــس، الــشــبــاب إلـــى أخــذ  جــنــوب طــراب
التشكيالت  احليطة واحلذر يف مواجهة 
املناطق  بتأمني  طالبهم  كما  املسلحة، 
واملــحــافــظــة على  الــســكــنــيــة  واألحـــيـــاء 
والوقوف  الدولة،  ومؤسسات  املمتلكات 
أشار  القانون.كما  عن  اخلارجني  ضد 

الداخلي  التنسيق  ضــرورة  إلــى  البيان 
جنوب  وأحياء  مناطق  شباب  بني  ما  يف 
ــع متـــركـــز الــتــشــكــيــالت  ــن طـــرابـــلـــس، مل

السكنية. املناطق  داخل  املسلحة 
العد  أن  ــى  ال الــتــطــورات  هــذه  وتــشــيــر 
التنازلي بدأ، وبدأت معه قوات اجليش 
على  قبضتها  إطباق  يف  الليبي  الوطني 
قلب  من  لتقترب  البالد،  أنحاء  مختلف 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وتــبــقــى )مــؤقــتــا( 
يف  البالد  أراضي  من  جدا  قليلة  نسبة 
حتالفت  التي  املسلحة  امليليشيات  يد 
وذلك  السابقة  صراعاتها  من  بالرغم 
يستهدف  الذي  وجودها  حماية  بهدف 
ــروات الــشــعــب الــلــيــبــي وخــدمــة  ــ نــهــب ث

خارجية. أجندات 
ــيــشــيــات بــعــالقــات  ــذه املــل وتــرتــبــط هــ
اللتني  وتركيا  قطر  مع  خاصة  مشبوهة 
يف  للفوضى  الرئيسي  الــداعــم  متثالن 

الــرغــم  عــمــومــا.وعــلــى  واملــنــطــقــة  ليبيا 
بالعتاد  الالمحدود  التركي  الدعم  من 
من  االرهابية  للعناصر  ونقلها  والسالح 
حلفاؤها  فشل  ليبيا،فقد  الــى  ســوريــا 
تــقــدم يف  أي  طــرابــلــس يف حتــقــيــق  يف 
على  ــازم  ــع ال الليبي  اجلــيــش  مــواجــهــة 
اإلرهاب  من  البالد  من  كل شبر  تطهير 
جلماعات  املوالية  املسلحة  والتنظيمات 

السياسي. اإلسالم 
ــوات حــكــومــة الــوفــاق  ــقــرة قـ وتــدعــم أن
ــحــة الــذي  ــم حــظــر األســل ــوطــنــي رغـ ال
منذ  ليبيا  على  املتحدة  األمم  تفرضه 
التركي  الــرئــيــس  2011.وأكــــد  الــعــام 
بالده  أن  مؤخرا  أردوغــان  طيب  رجــب 
الوطني  الوفاق  حلكومة  أسلحة  توّفر 
ــفــاق تــعــاون عــســكــري« بني  مبــوجــب »ات
ــبــره  ــا اعــت ــو مـ ــس.وهـ ــلـ ــرابـ ــرة وطـ ــقـ أنـ
أردوغان  من  صريحا  اعترافا  مراقبون 

الذي سبق أن  ليبيا  التخريبي يف  بدوره 
أكدته سفن السالح التي ضبطت خالل 
نحو  تركيا  من  قادمة  املاضية  السنوات 
نظام  ــان  ك والــتــي  ليبيا  يف  املتطرفني 

بها. علمه  يدعي عدم  أردوغان 
ــن الـــقـــول بــــأن جنــــاح اجلــيــش  ــكـ وميـ
الــعــاصــمــة  الـــى  ــول  ــدخـ الـ الــلــيــبــي يف 
ــبــيــة طـــرابـــلـــس وانـــهـــاء ســيــطــرة  ــي ــل ال
أن  شأنه  فيها،من  املسلحة  املليشيات 
السياسي  االســالم  تيار  شوكة  يكسر 
يف  وقطر  ألردوغــان  التخريبية  الذراع 
اطــار  يف  هامة  نقطة  البالد،وسيمثل 
ــوات من  ــالد بــعــد ســن ــب ــنــاء ال ــادة ب اعــ
املتطرفني  أيدى  على  والدمار  اخلراب 
واملــلــيــشــيــات الــتــي اســتــنــزفــت ثـــروات 
شــعــب ظــل لــســنــوات يــعــانــي أوضــاعــا 
األغنى  تعتبر  دولة  يف  صعبة  معيشية 

املنطقة. يف 

أصدرت تنسيقية جنوب طرابلس، التابعة لغرفة العمليات، بياناً، دعت فيه شباب 
املناطق املستعدين إلى انتظار أوامر التقدم من القوات املسلحة للتحرك
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املنوعة

جلــأ القائمــون على أحــد املتنزهات يف إســبانيا إلى حيلة 
»ماكــرة« ألجل إســعاد الزوار، لكنها ســرعان ما انكشــفت 
وقوبلت بغضب واسع، فيما أعلنت السلطات فتح حتقيق.
وبحســب مــا نقــل موقــع »أندلســيا إنفورماســيون«، فــإن 
حماريــن باللون األبيض جرى صبغهما بخطوط وســوداء، 
حتــى يبــدوا مثــل حماريــن وحشــيني، يف منطقــة قــادش، 

جنوبي إسبانيا.
مــن  أمــام مجموعــة  يتحــركان  وهمــا  احلمــاران  وظهــر 
احلانــات، لكــن بعــض الــزوار فطنــوا إلى كونهمــا مزيفني 
وليســا بحمارين وحشيني، حيث لم يكن التخطيط األسود 
بالدقــة الكافيــة، فيمــا انتشــرت صور احليوانني بســرعة 

على مواقع التواصل االجتماعي.

وقــال مدافعــون عــن حقــوق احليــوان إن احلماريــن مت 
االعتداء عليهما، ألنهما تعرضا للصباغة ثم جرى تركهما 
حتت أشــعة الشــمس احلارقة بعيدا عن الظل، حتى يكون 

منظرهما مسليا ملن يزورون املكان.
وعقب توالي االنتقادات، أعلن مكتب الزراعة والتجارة يف 

املنطقة فتح حتقيق يف واقعة تزييف احلمارين.
وذكــرت تقاريــر محليــة أن املنتــزه الــذي جلــب احلمارين 
ال يفتــح أبوابه بشــكل دائــم، بل يقيم بعض األنشــطة مثل 

األعراس بني احلني واآلخر.
وأضافت أن هذا املنتزه سبق له أن تلقى عدة شكاوى، وهو 
مــا جعله يكتســب »صيتا ســيئا« يف املنطقة، لكــن ما فعله 
احلماران هو أنهما أعادا تسليط الضوء على املخالفات.

جــه بعــض الباحثــني إلــى احلفر يف 
التربة الصخرية للقمر، ألجل كشف 
بعدمــا  األرض  كوكــب  عــن  ألغــاز 
اســتعصت علــى العلمــاء منذ هبوط 
القمــر،  ســطح  علــى  الفضــاء  رواد 
ألول مــرة، قبل أكثر من نصف قرن.

وتأتــي هــذه اخلطــوة العلميــة فيمــا 
خطواتهــا  وشــركات  دول  تواصــل 
احلثيثــة ألجل إقامة بنية حتتية على 

سطح القمر.
وتقــول نظريــات العلمــاء إن القمــر 
الــذي يبلغ حجمــه ربع حجم األرض 
ووزنه أقل 80 مرة من وزن األرض، 
تشــكل منــذ حوالي 4.5 مليار ســنة 
مــن بقايا تصادم وقع لكوكب األرض 
األول وجســم كوكبــي يف مثــل حجــم 
كوكــب املريــخ. ودارت بقايا اجلســم 
الكوكبــي حول األرض قبل أن تندمج 

يف القمــر الذي نعرفه اليوم.
لكــن عمــر أقــدم الصخــور التــي مت 
العثــور عليها على كوكب األرض يبلغ 

أربعــة مليــارات ســنة، وهــذا يتــرك 
نقطــة غامضة أمــام العلماء عمرها 
500 مليــون ســنة خــالل الفتــرات 

األكثر حســما يف تكوين عاملنا.
وأوضــح بيــل بوتكي، من قســم علوم 
جنــوب  أبحــاث  معهــد  يف  الفضــاء 
غــرب بولديــر »الكثيــر مــن نصــف 
املليار ســنة املفقودة يحتمل أن يكون 

موجودا على القمر بشــكل ما.«

األرض  بقايــا  إن  بوتكــي  ويقــول 
القدميــة أو األحجــار النيزكيــة التي 
قصفــت ســطح القمــر من األجســام 
الكوكبية األخرى ميكن أن تســتخدم 
عــن  زمنيــة  معلومــات  ككبســوالت 
كيفيــة تشــكل كوكبنــا وكواكب أخرى 

مجاورة لنا يف النظام الشمســي.
ويخطــط فريــق من جامعــة كارنيغي 
بيتســبرغ إلجــراء مســح  ميلــون يف 
لشــبكة مــن األنفــاق األرضيــة التــي 
تكونــت نتيجة احلمــم البركانية التي 

تدفقت حتت سطح القمر.
وقــال وليــام وايتيكــر؛ وهو باحث يف 
جامعــة كارنيغــي ميلــون »إن األنفاق 
التــي تكونت نتيجــة احلمم البركانية 
حتمــل علــى األرجــح املــواد البدائية 
الســابق  مــن  أن  وأضــاف  للقمــر. 
ألوانه احلديث عن األسرار التي قد 
تكشــفها املــواد فيمــا يتعلــق بأصول 

القمر.

Translate 60 لغــة إضافية بتطبيق
أعلنت شــركة غوغل عن تطوير ترجمة 
الكاميــرا بتطبيــق Translate، حيــث 
تعــول الشــركة األمريكية ألول مرة على 
باإلضافــة  العصبيــة،  اآلليــة  الترجمــة 
إلــى العديد من املزايــا اجلديدة، ومنها 
التعــرف التلقائي علــى اللغة ودعم 60 

لغة إضافية.
إمكانيــة  للمســتخدم  التطبيــق  ويتيــح 
ترجمــة الكتابــات يف البيئــة املحيطــة، 
مثــل الفتات الطريــق أو قوائم الطعام، 
مباشرة من خالل توجيه كاميرا الهاتف 
الذكــي نحــو النص املــراد ترجمته، ويف 
املســتخدم  علــى  يتعــني  كان  الســابق 

حتديد اللغة املراد الترجمة منها يدوياً، 
أمــا اآلن فــإن وظيفــة »التعــرف علــى 
اللغــة« “Detect language” تقــوم 
بتحديد اللغة تلقائيا، وتظهر ميزة هذه 
الوظيفــة عنــد الســفر إلى مناطــق يتم 

التحــدث فيها بلغات متعددة.
وتدعم وظيفة ترجمة الكاميرا املباشرة 
حاليــاً 60 لغــة إضافيــة، منهــا العربية 
والتايالنديــة  واملاليزيــة  والهنديــة 
والفيتنامية، وبالتالي فإن مجموع لغات 
يبلــغ حاليــا  الكاميــرا  وظيفــة ترجمــة 
88 لغــة، عــالوة علــى أن التطبيــق لــم 
يعــد يترجم ما بــني اإلجنليزية واللغات 
األخرى، ولكنه يدعم الترجمة املباشرة 

ما بني الكثير من اللغات بدون االعتماد 
علــى اإلجنليزيــة كلغة وســيطة، ويدعم 
تطبيــق جوجــل Translate أكثــر مــن 
100 لغــة، ولكــن العديــد منهــا غيــر 

مدعوم بشكل كامل.
الكاميــرا  ترجمــة  وظيفــة  وتعتمــد 
املباشــرة علــى ذكاء اصطناعــي قــوي، 
وألول مــرة تعلــن غوغــل عن اســتعمال 
العصبيــة يف  اآلليــة  الترجمــة  وظيفــة 
ترجمــة الكاميــرا، حيث أكدت الشــركة 
توفــر  الطريقــة  هــذه  أن  األمريكيــة 
ترجمــات أكثــر دقــة مــع تقليــل معــدل 
اخلطأ يف بعض األزواج اللغوية بنســبة 

من 55 إلى 85%.

الســيبراني  األمــن  يف  الباحــث  عثــر 
علــى  موتيــا،  الكســمان  الهنــد،  مــن 
»إنســتغرام«  ثغــرة أمنيــة داخــل شــبكة 
للتواصــل االجتماعــي، ممــا ســمح لــه 
بالوصول إلى أي حســاب على الشــبكة 

االجتماعية خالل عشــر دقائق.
وقــال موتيــا إنــه اســتطاع الدخول إلى 
اســتعادة كلمــة  أي حســاب عبــر نظــام 
إلــى  رمــز  إرســال  يتــم  وعــادة  املــرور. 
هاتف املســتخدم أو البريد اإللكتروني 

أنــه هــو مــن طلــب تغييــر  للتأكــد مــن 
كلمة املرور.

وقال إنه يف حال مت إرســال مليون رمز 
ميكــن يف نهايــة املطــاف معرفــة الرمــز 

الصحيح.
عناويــن  مــن  آالف  باســتخدام  وقــام 
»IP« للحصــول على رموز، حيث أرســل 
ألــف طلــب يف عشــرة   200 مــن  أكثــر 
يســتغرقه  الــذي  الوقــت  )وهــو  دقائــق 
إلــى  املرســل  الكــود  صالحيــة  انتهــاء 

املستخدم(.
ويف النهايــة متكــن مــن معرفــة الرمــز. 
املــوارد  شــراء  ميكــن  أنــه  إلــى  وأشــار 
ملثــل هكــذا هجــوم مقابــل مبلــغ صغير 

نســبيا )حوالي 150 دوالرا(.
»فيســبوك«  شــركة  املختــص  وحــذر 
)املالكــة لشــبكة إنســتغرام( مــن الثغرة 
مت  وقــد  عليهــا،  عثــر  التــي  األمنيــة 
تالفيهــا، كمــا قامت الشــركة بدفع 30 

ألــف دوالر للخبير.

يف اسبانيا يزيفون احلمير

كشف ألغاز األرض على سطح القمر

ثغرة 
أمنية يف 
إنستغرام 

Translate 60 لغة إضافية بتطبيق

أصــدرت محكمــة يف نيويــورك بالواليــات 
املتحــدة، أمــس األربعــاء، أمــرا بالســجن 
مــدى احليــاة يف حق إمبراطــور املخدرات 
املكســيكي خواكــني غوزمان امللقــب بـ »إل 

تشابو«.
ووجــدت املحكمــة أن غوزمان )62 ســنة( 
مذنــب بتهريــب أطنــان من املخــدرات إلى 
الواليــات املتحــدة، مــا اســتوجب إصــدار 
حكــم بســجنه مــدى احليــاة، إضافــة إلى 
30 ســنة أخرى خلف القضبان، وتســديد 

غرامة قدرها 12.6 مليار دوالر.
وكانــت هيئــة املحلفــني وجــدت، يف شــهر 
فبراير املنصرم، أن غوزمان مذنب بتهريب 
كميــات ضخمة مــن الكوكايــني والهيروين 
واحلشــيش، إلــى جانب تورطــه يف العديد 
مــن املؤامــرات التــي تهــدف إلــى ارتــكاب 

عمليات قتل.
وصرح »إل تشــابو« قبل إصدار احلكم يف 
حقه بأن ظروف سجنه يف انتظار التحقيق 
كانــت مبثابــة »عــذاب ذهنــي«، مضيفاً أن 
»الواليــات املتحــدة ليســت أفضــل من أي 

بلد فاسد آخر«.
جديــر بالذكر أن غوزمان هرب مرتني من 
ســجنني شــديدي احلراســة يف املكسيك، 
قبــل أن يقبض عليه أخيرا ســنة 2016، 
ثــم يرحــل إلى الواليــات املتحــدة يف يناير 

.2017

»إل تشابو« سجينا 
مدى احلياة

أضخم مشــروع لنقل امليــاه يف العالم 
عرفــه اإلنســان ويقــوم املشــروع على 
نقــل امليــاه عبــر أنابيــب مــن اجلنوب 

إلى الشمال.
إجمالي عدد آبار اجلهاز 1149 بئر 

منهــم 101 بئر تعرض للتخريب
وكتيبــة أمــن وحمايــة مشــروع النهــر 
هــي املكلفة بحمايتــه الصعوبات التي 
املســتمر  وتعرضــه  اجلهــاز  تواجــه 
و عــدم  والنهــب  التخريــب  لعمليــات 
تخصيــص ميزانية له منذ 8 ســنوات 
اإلمكانــات  يف  الشــديد  النقــص  و 
خــروج  و  الغيــار  وقطــع  واملعــدات 
املنفــذة  األجنبيــة  الشــركات  غالبيــة 
للمشــاريع باجلهــاز وال توجــد خطــة 
طــوارئ لتوفيــر امليــاه للمواطنــني من 

مصادر أخرى . 

مشروع املياه 
االضخم يف التاريخ
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الثقافية 

نصوص سعاد الورفلي ضمن االصدار
 الرابع من سلسلة ديوان النخبة  

ثمة مبنى على الشاطئ من ثالثة طوابق به مجمع عيادات.
باملجمع عدة تخصصات، غير أن عيادة اختيار فصيلة الدم، والتحاليل، واألمراض 
النفسية والعصبية يجمعها قسم واحد، وقاعة انتظار واحدة حيث يجلس العديد 

من املرضى وبعض مرافقيهم هناك.
كان بالقاعة طفل يف حوالي السابعة من عمره يطوف بني املنتظرين، ويحادثهم من 
حني إلى آخر، وحني ملح الكرسي الشاغر بجانب الرجل األبيض الشعر اجلالس يف 
الركن، تهالك عليه متطلعاً إلى الرجل بفضول، لكن الرجل األبيض الشعر، الذي ال 

يبدو متقدماً يف السن، مسح على رأس الطفل بحنان، وسأله:
- هل تذهب إلى املدرسة؟

- نعم.
- ملاذا أنت هنا؟

- جئت مع أبي، إنه يشكو من معدته.
وأشار إلى حيث يجلس أبوه، ثم سأل:

- ولكن مم تشكو أنت؟
علق الرجل األبيض الشعر ابتسامة باهتة على وجهه، وقال:

- أنا أشكو من الفقر!
ثم ضحك بخفوت، وفرقع أصابع يديه بطريقة متناغمة مما جعل الطفل مندهشاً.

وطلب من الرجل أن يعيد ذلك مرة أخرى، غير أنه هَزّ رأسه وقال:
- دعك من هذا، اسمع تغريد الطيور.

ضم شفتيه يف دائرة ضيقة، وأطلق صفيراً منغماً مثل صوت الطيور متاماً.
هلل الطفل بجذل، وركز احلاضرون أبصارهم على الرجل األبيض الشعر مبتسمني 

يف غبطة.
طلــب الطفــل بإحلــاح إعادة التغريد من جديد. رفع الرجــل ذراعيه، وهزهما مثل 

جناحني، ثم أطلق الصفير املغرد بصوت أعلى من ذي قبل.
ضحك الطفل بابتهاج. ثم حاول تقليد الصوت دومنا جدوى، فيما علق احلاضرون 

نظرهم بالرجل، شاعرين جتاهه بالعرفان ملالعبته الطفل.
قال الرجل ممسداً شعر الطفل:

- لن تستطيع تقليد تغريد الطيور املهاجرة.. هذا صعب، ولكن هل تعرف النوارس؟
- ال!!

- إنها تلك الطيور البيضاء التي جتدها دائماً على الشاطئ.
-  نعم.. نعم لقد رأيتها من قبل.

- أنت بالتأكيد تستطيع أن تقلد صوتها، اسمع: واك.. واك.. واك!!
وإذ ظل اجلالسون بالقاعة يبتسمون ممتلئني مبشاعر االحترام والود جتاه الرجل 
األبيض الشعر الذي منح كل وقته لذلك الطفل، أطلق الطفل صوتاً مشابهاً متاماً 

لصياح النوارس.
حتمس الرجل األبيض الشعر قائالً:

- رائع.. رائع، قلها من جديد.
- واك.. واك.. واك!!!

- عظيم. أنت تعرف اآلن كيف تصيح النوارس.
تساءل الطفل:

- ولكن ملاذا تصيح هكذا؟
أغلق الرجل األبيض الشعر عينيه قليالً، مقطباً ما بني حاجبيه كأنه يتذكر شيئاً ما 

أو كأنه يحس بألم حاد، ثم قال:
- إنهــا تقبــع هنــاك.. عنــد مرفأ الصيادين، على مقربة من ســوق الســمك، وهي 
حتلق مثل نتف سحابة بيضاء فوق الرجال الذين يقدمون خدمة تنظيف األسماك 

للمشترين.
إنهم يقفون خلف موائدهم على حافة الرصيف متاماً، ويرمون بالزعانف، والقشور، 
وأحشاء األسماك يف البحر، فيما تهبط النوارس من عليائها، وتلتقط بعض تلك 
الفضــالت فــور رميها يف البحــر، موالية الصيــاح، واك.. واك.. واك، وهي تصيح 
هكــذا ألنها تركــت الطيران والتحليق علــى امتداد الســواحل الذهبية، واصطياد 

األسماك الفضية، وظلت تهيم فوق مرفأ الصيادين، وتعيش على النفايات!!
حَكّ الطفل رأسه متسائالً:

- ولكن ملاذا هجرت تلك الطيور السواحل؟
فكر الرجل ملياً.. وقال:

- أنت صغير اآلن، ستعرف ذلك ذات يوم، دعني، فقط، أسمع منك تقليد صياحها 
مرة أخرى.

فرد الطفل جناحيه.. وصاح:
- واك.. واك.. واك!!

- هذا جيد، فرمبا سألوك يف االمتحان عن هذا.. تذكر ذلك!
خرج رجل من إحدى الغرف، وطلب من الطفل أن يتبعه إلى اخلارج.

وقف الطفل متأهباً ملالحقة أبيه ومغادرة املكان، ثم صافح الرجل األبيض الشعر 
يف مودة، وقبل أن يغيب تطلع إليه مع تلويحة وداع.

هتف الرجل األبيض الشعر للطفل:
- تذكر ذلك!!

بعد حلظات، جاء رجل بدين وجلس يف كرسي الطفل.
نظر إليه الرجل األبيض الشعر متفحصاً حتى أن الرجل البدين بدا متضايقاً، غير 

أن الرجل األبيض الشعر لم يأبه لذلك، بل لكزه مبرفقه برفق، وسأله:
- هل تعرف أن تقلد صياح النوارس؟

فــزع الرجــل البديــن ببصره باحثاً يف القاعة عن مقعد آخــر، لكن الرجل األبيض 
الشعر فرد ذراعيه كجناحني، وأضاف:

- هذا سهل للغاية، اسمع: واك.. واك.. واك!

املعرض 
عندما  اسما  الزيتية  اللوحة  هذه  حتمل  لم 
بن  معتز  الليبي  ــب  واالدي التشكيلي  عرضها 
حميد  لكنها مبا حتويه من تشكيل لوني مبهر 
، فالطفلة  العني االنسانية  امام  تفتح االسئلة 
ــوان   االل ترسم   بدهشة   الواقفة  السمراء  
مالبسها  والتفضي  واملــاء  النار  التقاء  خلفها 
هذه  وتعتبر   ، محددة  جغرافية  معالم  الي 

اللوحة من اهم اعمال بن حميد 

بدرنة  بستان للشعر  وصالون للثقافة  ببيت )بيطاو(

خليفة الفاخري

النوارس 
ـــ االسبوع الليبي   

ضــم  االصــدار الرابــع علــى التوالــي مــن 
سلســلة النخبــة  الصــادرة عــن دار اخلّيال 
للنشــر والتوزيــع نصوصــا شــعرية  لالديبة 

الليبية سعاد الورفلي  
وإحتــوت السلســلة التــى جائــت يف جزئهــا 
الرابع بعنوان نبض االشجان على مجموعة 
شعرية رباعية للورفلي حتت عنوان  »املوت 
عشــقا – أيــن هــي – جــرح يف فــؤاد احلب 

–طريح الشوق«
الســابقة  الثــالث  االصــدارات  وضمــت 
--2017  2016( النخبــة  سلســلة  مــن 

2018-2019(  نصوصا لالديبة الليبية  
و سلســلة كتــاب النخبــة   صــدرت  بعناوين 
متنوعــة وموضوعات شــعرية ولوحات فنية 
تشــكيلية متجــددة حيــث توالــت الدواويــن  
األول بعنوان: على ضفاف البوح ؛ مبشاركة 
38 شــاعرا وشــاعرة مــن مختلــف البلدان 
العربيــة الديــوان الثانــي بعنــوان : شــذرات 
القوايف ؛ مبشــاركة 60شاعرا وشاعرة من 
14 دولــة عربيــة الديــوان الثالــث بعنوان : 
همــس األمانــي ؛ 50 مشــاركا من 16دولة 
نبــض   : بعنــوان  الرابــع  والديــوان  عربيــة 
األشجان 48مشاركا من 16دولة عربية .

ـــ االسبوع الليبي   
علــى غيــر مــا جــرت بــه العــادة 
فتح عميد الشــعراء بدرنة »عبد 
احلميــد بيطــاو »بيتــه اخلميس 
املاضي ليجعله بيتا للشعر إحتفاء 
بعودة النفس الثقايف القدمي الذي 
اشتهرت به درنة وإحتفاء بقصائد 
الشعر والتي أعتادت منذ القدمي 
يكفــي   ... ببســاتنيها  تنمــو  أن 
أن نذكــر هاهنــا أن شــاعر ليبيا 
واملناظل شــعرا ضد االســتعمار 
و يف ســبيل إســتقاللها الشــاعر 
الكبير ) ابراهيم االسطى عمر( 
هــو من مواليد هذه املدينة ســنة 

1908
هــذه األمســية الشــعرية والتــي 
ضمــت ببيــت ) بيطــاو ( معظــم 
شعراء هذه املدينة ناسبت أيضا 
وجود الشاعر ) عمر عبد الدائم( 
بدرنــة والــذي أحتفــى بحضوره 
كل رواد هــذه األمســية والذيــن 
جعلــوا مــن نصوصــه الشــعرية 
والتي القاها من مختاراته مفتتح 

جلمعهم الثقايف هذا .
الشاعر فارس برطوع والذي كان 
ضمــن احلضــور خــص » بوابــة 

افريقيا » باحلديث على ومضات 
من فعالياتها حيث قال » األمسية 
شارك بها ومن غير الشاعر عمر 
عبــد الدائــم ، حضــورا وقــراءة 
نصــوص أغلــب شــعراء درنــة.. 
شــعرا  األمســية  أثــروا  وممــن 
صاحب الفكرة واملضيف الشاعر 
بيطــاو  احلميــد  عبــد  الكبيــر 
والشاعر الكبير علي اخلرم ومن 
الشعراء الشــباب شارك كال من 
الشــاعر مصطفى الطرابلسي و 

فارس برطوع .
كمــا أســهم باقــي احلضــور يف 
اثــراء هذه األمســية باملداخالت 
الثقــايف  الهــم  عــن  واألحاديــث 
بليبيا عموما والشــعر خصوصا 
ومنهم االســتاذ ميالد احلصادي 

اسويســي  محمــد  واالســتاذ 
بوبيضــة  اجويــده  واملهنــدس 

واالستاذ ابراهيم النعاس .
وأضــاف فــارس برطــوع للبوابة 
عــن تنــوع احلضــور بقولــه كان 
احلضور من كافة الطيف الثقايف 
بدرنة وليس الشعراء فقط ، فقد 
حضرها كال من املسرحي الناجي 
عبداللطيــف واملخــرج فــرج بدر 
و الناقد ســليم هابيل و األســتاذ 
يوسف بن عمران و السيد سالم 
البكــوش و اإلعالميــني أبراهيم 
النعاس و أبراهيم غضبان و طه 

الديباني وغيرهم ..
ختــام  عــن  برطــوع  وأضــاف 
بأنهــا   .. هــذه  الشــعر  أمســية 
كانــت شــعراً ايضــا حيــث أختار 

الشــاعر عبــد احلميــد بيطــاو 
لضيوفه مختــارات من نصوصه 
املميــزة ، أخذهــم بعدهــا بجولة 
مبكتبته اخلاصة وبني مجموعاته 
الشعرية باإلضافة لتوقفهم أمام 
واجلوائــز  التكرميــات  مجمــوع 
التي أستحقها الشاعر عن عقود 
مســيرته ومنجزه واصداراته يف 

رحاب االبداع الشعري .
األمســية لم تخلو من األحاديث 
اجلانبيــة بــني الضيــوف والتــي 
صبت كلها يف املشــترك الثقايف 
واالدبي وعند املغادرة شكر الكل 
الشــاعر الكبيــر عبــد احلميــد 
بيطــاو علــى هــذه املبــادرة بفتح 
ابواب بيته لهذا الصالون االدبي 
متمنني أن تتحول أمسيتهم هذه 
الى عــرف أدبــي وعــادة ثقافية 
تتبناها كل البيوت االدبية والتي 
تعــج بهــا درنــة والتــي رغــم مــا 
مــر بهــا من محــن يف الســنوات 
وكمــا  ســتظل  لكنهــا  االخيــرة 
عرفهــا الليبيون طــوال تاريخها 
احلديث نبع للنهر الثقايف بليبيا 
وبســتان وارف الظالل من شعر 

وفل وياسمني . 

 قصة قصرية
نص
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ـــ االسبوع الليبي   
اعــلــن اجلـــهـــاز الــفــنــي للمنتخب الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم املــصــغــرة حتـــت املـــدرب 
عبدالباسط العكروت عن القائمة املبدئية للمنتخب الوطني يف إطار االستعداد 
شهر  خــالل  بأستراليا  إقامته  املقرر  املصغرة  القدم  لكرة  العالم  كــأس  لبطولة 

أكتوبر القادم.
وجاءت القائمة التي أعلن عنها اجلهاز الفني كالتالي رمضان املجدوب وأبوبكر 
أبوختاله ومحمد املقري ومحمد قشوط والهادي القزيري من »نادي التحدي«، 
نادي  من  العبعوب  محمد  احلمروني  وحامد  خميس  ومحمد  التومي  وحسام 
»نــادي  الهسك من  وعــبــداهلل سعيد  »جنــوم صــرمــان«، ومفتاح محمد اجلنيدي 
السد«، وعلي عثمان عبدالرازق، وأحمد عبداهلل يونس وعبداهلل حسني خطاب 
من »نادي اجلامعة السنوسية«، ومحمد إبراهيم أندير وعبد السالم مصطفي 
اجلهاد،  نــادي  سعود  بن  ويوسف  أبومليانة،  نــادي  من  الهوشي  وإبراهيم  عكرة 
وأحمد احلــراري نادي املسيرة، وزيــاد عبدالرحيم أبوبكر من نادي خليج سرت، 
ورزق حمد رزق نادي األندلس، ومحمد إبراهيم بن عبيد نادي الصقور ، ومحمد 
احمد فتح اهلل بللو نادي أهلي درنة، ومحمد أبوعني نادي الشط، وأحمد الطيب 

نادي املدينة، وفرج عبدالوهاب بالريش نادي غدوه.
وسيدخل املنتخب الوطني  يف معسكر تدريبي  الختيار القائمة النهائية التي 

سيخوض بها املنتخب فعاليات كأس العالم بأستراليا.
 

ـــ االسبوع الليبي   
املاضي   االحــد  ومنذ  الوطني  املنتخب  يواصل 
باملغرب   الــربــاطــي  الــفــتــح  ملعب  أرضــيــة  عــلــى 
استعداداته   ملواجهة املنتخب التونسي يف بداية  
للمحليني  تصفيات بطولة كأس األمم األفريقية 

حتت املدير الفني جالل الدامجة  ومن املقرر أن 
يستمر املعسكر حتى األول من أغسطس املقبل، 
يف إطار االستعداد خلوض املواجهة املهمة أمام 
تونس يف التصفيات املؤهلة لكأس األمم األفريقية 

للمحليني 2020.

 املنتخب الوطني  يواصل استعداداته مبعسكر املغرب

اإلعالن عن القائمة املبدئية ملنتخب الكرة 
املصغرة استعداداً ملونديال أستراليا  

ـــ االسبوع الليبي   
السبت   ــصــر   ــن ال أعـــلـــن  
العاصمة  يف  توقيعه  عــن 
اجلــــزائــــريــــة لــعــقــد مــع 
الكاميروني جونيور نيقنقو 
الكاميروني  دواال  العــب  
الرياضي 2019  للموسم 
- 2020 ومسابقة أبطال 

أفريقيا .

 النصر 
يتعاقد مع 

الكاميروني  
نيقنقو  

ـــ االسبوع الليبي   
انهت  إدارة نادي االحتاد رابع صفقاتها   لكرة القدم يف 
موسم االنتقاالت الصيفية بضم محمود والو، مدافع 
ليكون  حر،  انتقال  األهلي طرابلس، يف صفقة  فريق 
الكروي  املوسم  من  بداية  العميد  استحقاقات  ضمن 
املدافع  االحتــاد  ضم  و    2020  /  2019 اجلديد 
األوملبي  النادي  فريق  مدافع  الصويعي،  عبدالعزيز 
األميــن  الظهير  الــكــرامــي   بشير  و   مــواســم   لثالث 
لنادي خليج سرت  بعقد ميتد لثالث سنوات قادمة و 
أيوب حمدي العب أبو سليم الذى انضم للفريق ملدة 
روما   وسالم  التربي  أحمد  رحيل   معوضا  مواسم   3

اللذان انضما لفريق حرس احلدود املصري.

االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا الرياضية 
على  بنغازي  األهلي  نادي  أدارة  وافقت 
العرض املقدم من قبل إدارة نادي االحتاد 
السكندري املصري  بالتعاقد مع مدافع 
شلبي  أحمد  القدم  لكرة  االول  الفريق 

املوسم  2020-2019
ومن املنتظر أن يسافر شلبي إلي مدينة 
القادمة المتام  االيام  اإلسكندرية خالل 

التعاقد مع االحتاد 

األهلي بنغازي يوافق   االحتاد يضم محمود والو 
على احتراف شلبي يف 

الدوري املصري



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة11 العـدد )   44   (    ــ    الثالثاء       23      /       7       /     2019

رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
السكندري   نادي االحتاد  إلى    االنتقال  بات على وشك  الطبال  أن مهاجم االحتاد محمد  يبدو 

ليخوض معه    الدوري املصري املمتاز  .
حيث يتردد أن الطبال يخوض حاليا قال  مفاوضات مع االحتاد السكندري .

الطبال  ــ 26 ــ عاما   من اهم العبي االحتاد بعدما ملع سابقا يف صفوف االهلي طرابلس  وكان 
قد خاض االحتراف اخلارجي مع  سانتاكالرا   البرتغالي.

ـــ االسبوع الليبي   
كشفت موقع رمييسيا الرياضي حقيقة   فتح مسؤولي االحتاد الليبي لكرة القدم 

باب املفاوضات مع املدرب اجلزائري عادل عمروش.
و نفت الصحيفة صحة االخبار  مع املدرب الذي  سبق له أن تولى تدريب املنتخب 

الوطني  وتركه  بشكل مفاجئ بسبب اخلالفات املادية.
وأوضح املوقع أن مسؤولي االحتاد  برئاسة عبداحلكيم الشلماني  يضعون كامل 
املهمة   حاليا  يتولى  الــذي  الدامجة  جالل  املخضرم  الوطني  املــدرب  يف  ثقتهم 
والتي  املقبلة  لالستحقاقات  استعدادا  املغرب  يف  مغلقا  معسكرا  بهم  ويخوض 

ستبدأ بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية للمحليني.

 الطبال قريب من االحتاد السكندري

  هل سيعود العمروش
ـــ االسبوع الليبي    الى تدريب املنتخب الوطني  

أفريقيا  أبــطــال  دوري  قــرعــة  حــظ  قــاد 
املاضي   األحــد  الكونفدرالية    وبطولة 
األفريقي    االحتـــاد  مبقر  اجــريــت  الــتــى 
تيميتي  مع   مواجهة   الى  النصر  فريق 
الدور  يف  الوسطى  أفريقيا  بطل  موكاف 

للبطولة. التمهيدي 
أفريقيا  دولة  الذهاب يف  مباراة  وستقام 
اإليــاب  مواجهة  ستقام  فيما  الوسطى  

بالعاصمة املصرية القاهرة.

النصر يواجه  تيميتي 
موكاف  يف  دوري 
أبطال أفريقيا  

الشلماني  يفتح الباب لالستعانة 
بالتائب والترهوني 

ـــ االسبوع الليبي   
وبعد فوزه  مبقعد عضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اإلفريقي لكرة القدم 
»كاف« اثنى وشكر رئيس االحتاد الليبي لكرة القدم  عبد احلكيم الشلماني 
على من وقف معه وسانده  للظفر على منافسه  رئيس االحتاد اجلزائري  

عمار بهلول، .
 وصرح   الشلماني  أن لديه طموحات كبيرة خلدمة كرة القدم الليبية من 
الوطني  عن أمم  املنتخب  لغياب  العميق  معربا عن حزنه  خالل منصبه  

أفريقيا 2019 .
الفيفا والكاف وإعادة  أنه هدفه توفير موارد مالية ودعم  وقال الشلماني 
الدوري املمتاز الليبي إلى االنطالق واالنتظام ألن مشاكله أثرت بشدة على 

مشوار املنتخب يف التصفيات املؤهلة لنهائيات كان 2019 .
ويف حديث الفت فتح الشلماني باب االستعانة  بطارق التائب ونادر الترهوني 

جنما الكرة الليبية  يف مجاالت اإلدارة والتدريب  .

ــاالسبوع الليبيـ ـ  بوابة افريقيا الرياضية     
املنير العب فريق  الليبي محمد  الدولي  تعرض 
لــوس أجنــلــوس إف ســي بــالــدوري األمــريــكــي 
ــداء عــنــيــف مـــن الــســويــدي زالتـــان  ــتـ إلـــي اعـ
إبراهيموفيتش مهاجم لوس أجنلوس جاالكسي 
بالدوري  األخيرة  الفريقني  مباراة  خالل  وذلك 
والتي انتهت بفوز األخير بثالثة أهداف مقابل 

هدفني .

مباشرمع  احتكاك  يف  إبراهيموفيتش  قام  حيث 
املنير بضربه بالكوع يف وجهه

املنير  تعرض  إلي  الطيبة  الفحوصات  وأظهرت 
إلى  وسيحتاج  اجلمجمة  يف  بكسر  أصابه  إلــي 

عملية جراحية.
ــح ســوف يــواجــه الــســويــدي عقوبة  وعــلــى األرجـ
اإليقاف بعد االعتداء العنيف وترك املنير بوجه 

مكسور عن عمد.

اعتداء عنيف من إبراهيموفيتش على الليبي املنير 
يف الدوري األمريكي



يا َمن تبكوَن على ناصْر.. 
السّيُد كاَن صديَق الشمس.. 

فكّفوا عن سكِب العبراْت.. 
السّيد ما زاَل ُهنا..

يتمّشى فوَق جسوِر النيِل.. 
ويــجــلــُس يف ظــلِّ الــنــخــالْت.. ويــــزورُ اجلــيــزَة 

عنَد الفجرِ.. 
مصَر..  عن  يسأُل  األهــرامــاْت.  حجَر  ليلثَم 

وَمن يف مصَر.. 
اجلمعةَ  ويصّلي  الــشــرفــاْت..  ــارَ  أزهـ ويسقي 

والعيديِن.. 
عبُد  ُهنا  زاَل  مــا  احلــاجــاْت  للناِس  ويقضي 

الناصْر..
أطــواِق  ويف  القطِن..  وزهــرِ  النيِل،  طمِي  يف 

الفالحاْت.. 
يف فرِح الشعِب.. وحزِن الشعب.. 

عبُد  ُهنا  زاَل  مــا  الكلماْت  ويف  األمــثــاِل  ويف 
الناصْر.. 

من قاَل الهرُم الرابُع ماْت؟

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

الرابع الهرم 
قباين نزار 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

يف  اإليطالية  باللغة  الناطقة  تيتشينو  مقاطعة  يف  بلدية  تتطلع 
سويسرا إلى بيع 9 عقارات بسعر رمزي واحد فرنك سويسري 

»0.90 يورو«.
وذكر موقع »لوكال« اإلخباري األوروبي أن الهدف من اخلطة هو 
عودة احلياة مرة أخرى إلى قرية مونتي شياجا النائية التي تقع 

على مرمى حجر من احلدود اإليطالية.
وقعت  إذا  التسعة  العقارات  عرض  يف  املحلي  املجلس  ويأمل 

البناء املحلية على املشروع خالل اخلريف املقبل. سلطات 
املــنــازل  هــذه  أن  وهــي  وحــيــد  شــرط  أو  مشكلة  هنالك  ولــكــن 
أي  وأن  األنقاض  من  قليال  أكثر  ليست سوى  الريفية  احلجرية 
مع  يتفق  مبا  بالكامل  جتديدها  عليه  سيتعني  يشتريها  شخص 

املحلية. القوانني 
أما الشيء اإليجابي فهي أن البلدة لها إطاللة ساحرة على نهر 

النقاوة وصوال إلى بحيرة ماجيوري. فيرزاسكا اجلبلي شديد 
يف  شيء  ال  مقابل  املمتلكات  بيع  خطة  تذكر  بأنه  املوقع  وأشار 
مونتي شياجا مبشاريع مماثلة يف إيطاليا وإسبانيا يف السنوات 

األخيرة.

يف سويسرا ميكنك شراء بيت بفرنك واحد
بعد 20 عاما لوينسكي تعود لألضواء من جديد

عادت املتدربة السابقة يف البيت األبيض مونيكا لوينسكي إلى األضواء بعد تعليقها 
على منشور على »تويتر«.وظهرت لوينسكي على موقع التواصل االجتماعي« تويتر«، 
أسوأ نصيحة مهنية  »ما هي  أمريكي بسؤال:  تغريدة نشرها طبيب  ردت على  حينما 
األضــواء  عن  عاما   20 من  يقارب  ما  اختفت  التي  مونيكا  وعلقت  إلــيــك؟«.  وجهت 

كلينتون. بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس  »فضيحة جنسية: مع  تورطها يف  بسبب 
البيت  »لو كنت حاصلة على تدريب يف  السؤال، قائلة:  وردت لوينسكي بسخرية على 
األبيض فسيكون ذلك رائعا حقا«، وأرفقت التعليق برسم تعبيري يعبر عن اخلجل.

من  أكثر  على  حصل  حيث  لوينسكي،  بتعليق  تويتر  على  املتابعني  من  الكثير  واهتم 
بينها  من  تعليق،  ألــف   400 من  وأكثر  تغريد،  إعــادة  ألــف  و59  إعجاب،  ألــف   300
إن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  كلينتون.وقالت  لبيل  صورا  وضعوا  ملتابعني  تعليقات 
املهنية. حياتها  يف  ما  أسوأ  باعتباره  األبيض،  البيت  يف  العمل  من  يسخر  مونيكا  رد 

لوينسكي،  ومونيكا  كلنتون  بيل  األمــريــكــي  الرئيس  طرفاها  كــان  التي  والفضيحة 
البيت  يف  عقدين  قبل  تفجرت  جنسية  فضيحة  وهــي  مونيكا«  بـ«فضيحة  اشتهرت 
الصفح  يطلب  أن  رفض  لكنه  معها،  الئقة«  غير  بـ«عالقة  كلينتون  واعترف  األبيض، 

من مونيكا مع اشتعال حملة »مي تو«.


