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شقيق املنفي يستنكر اتهامات عقيلة صالح له
قـال «سـامي المنفـي» شـقيق رئيـس المجلـس الرئاسـي
لحكومـة الوحـدة الوطنيـة  -فـي ر ّده على اتهامات رئيس مجلس
النـواب «عقيلـة صالـح» لـه بتحريـك المتظاهرين ضد المجلس
 إنـه سـيلجأ للقضـاء ولـن يتهـاون مـع هـذه االتهامـات التـيوصفهـا بالباطلـة.
وأضـاف المنفـي أن اتهامـات عقيلـة صالـح لـه هـي اتهامـات
سياسـية وليسـت قانونية ،وأن ُيحاول أن ُيوجّه ضربة اسـتباقية
أليـة مبـادرة إلجـراء االنتخابـات.
مـن جانـب آخـر ،اسـتنكرت قبيلـة المنفـة فـي بيـان لهـا الـزج
بالمجلـس الرئاسـي و رئيسـه فـي الصـراع السياسـي واتهامهـم
بحـرق مبنـى مجلـس النـواب فـي طبـرق ،داعيـة إلـى تحقيـق
شـفاف ونزيـه بعيـ ًدا عـن التسـييس.
وكان رئيـس مجلـس النـواب «عقيلـة صالـح» قـد ا ّتهـم رئيـس
المجلـس الرئاسـي «محمـد المنفـي» بالسـعي إلسـقاط
البرلمـان عبـر تحريـك الشـعب عـن طريـق شـقيقه.

أمانة االتحاد املغاربي تدعو
إىل ح ّل مغاربي لألزمة الليبية
ذكـرت األمانـة العامـة التحـاد المغـرب العربـي أنهـا تتابـع
الوضـع فـي ليبيـا عـن كثـب ،وقالـت إن هـذا الوضـع الـذي
تـر ّدى فـي المـدة األخيـرة يبعـث علـى القلـق الشـديد.
وقـال األميـن العـام التحـاد المغرب العربـي الطيب البكوش
فـي بيـان لـه «كلمـا اقتربـت ليبيـا مـن الحـل ،جـ َّدت أحـداث
تعـود بالوضـع إلـى الـوراء سياسـيا ً وأمنيـا ً واجتماعيـا ً ،كأنمـا
ثمـة أطـراف مـن الداخـل والخـارج ال تريـد الحل وتعمل على
إجهاضه».
وأشـار البكـوش إلـى المبـادرة التـي تقدمـت بهـا األمانـة
العامـة التحـاد المغـرب العربـي فـي  27يونيـو  ،2022مـن
أجـل عقـد مؤتمـر مغاربـي يناقـش حلا ً سياسـ ًّيا ألزمـة ليبيا؛
لمـا لهـذه األزمـة مـن عواقـب وخيمـة علـى الشـعب الليبـي
والشـعوب المغاربيـة بأكملهـا.
وأعـرب البكـوش عـن أملـه فـي أن يكـون الحـل السياسـي
متوجًـا بتنظيـم انتخابـات شـفافة تُوحّـد الشـعب الليبـي
وسـلطته السياسـية واألمنيـة بإشـراف وضمـان مغارب َّي ْيـن،
مؤكـدا ً اسـتعدادهم إلنجـاح هـذه المبـادرة وتفعيـل المقتـرح
حقنـا ً للدمـاء.

تركيا و إيطاليا تؤكدان التزامهما
بسيادة ليبيا ووحدتها
أكـدت تركيـا و إيطاليـا التزامهمـا القـوي بسـيادة ليبيـا
وسلامة أراضيهـا ووحدتهـا الوطنيـة ،وأعربتـا عـن رفضهمـا
الشـديد ألي عمـل أحـادي الجانـب قـد يـؤدي إلـى عنـف أو
انقسـامات أكبـر فـي البلاد.
جـاء ذلـك فـي البيـان المشـترك الصادر عـن القمة الحكومية
الثالثة بين أنقرة و روما التي ُعقِدت في أنقرة يوم  5يوليو
 ،2022برئاسـة الرئيـس التركـي «رجـب طيـب أردوغـان» و
رئيـس الـوزراء اإليطالـي «ماريو دراغي».
كمـا أكـد الجانبـان علـى أهميـة إجـراء انتخابـات رئاسـية
وبرلمانيـة حـرة ونزيهـة فـي جميـع أنحـاء البلاد فـي أسـرع
وقـت ممكـن ،وعلـى أسـاس قانونـي متيـنُ ،مج ِّدديـن
دعمهمـا للعمليـة السياسـية التـي تيسـرها األمـم المتحـدة،
و بقيـادة و إدارة ليبيـة.
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ثالثة سفراء على وشك مغادرة ليبيا بحلول شهر أغسطس
أكـد موقـع «أفريـكا أنتليجنـس» االسـتخباراتي ،أن السـفير
األمريكـي لـدى ليبيـا «ريتشـارد نورالنـد» سـيترك منصبـه
ويعـود إلـى واشـنطن ل ُيواصـل أداء مهامـه كمبعـوث خاص إلى
ليبيـا فقـط دون منصـب السـفير.
وقـال الموقـع الفرنسـي إن «ليزلـي أوردمـان» نائـب نورالنـد
الحالـي ،سيشـغل حتـى نهايـة العـام الجـاري  2022منصـب
السـفير األمريكـي لـدى ليبيـا ،وسـيعمل كسـفير مؤقـت مـن
مقـر السـفارة فـي تونـس ،والتـي نقلـت إليهـا فـي عـام ،2014
نتيجـة ألسـباب أمنيـة.
ووفـق الموقـع ،سـيترك نورالنـد عـدة مشـاريع كانـت واشـنطن
تتولـى زمـام المبـادرة فيهـا غيـر مكتملـة ،مثـل تشـكيل اللجنـة
الليبيـة الخاصـة لإلشـراف علـى مراقبـة تحويـل عائـدات النفـط
والغاز.

وتابـع أن مستشـارة األميـن العـام لألمـم المتحـدة بشـأن ليبيـا
«سـتيفاني ويليامـز» التـي كان مـن المقـرر أن تغـادر منصبهـا
فـي  30يونيـو  ،2022سـترحل هـي أيضـا ً ،وسـ ُيقرر األميـن
العـام «أنطونيـو غوتيريـش» تعييـن مبعـوث خـاص جديـد
بعـد رفـض اقتراحـه بتعييـن الجزائـري صبـري بوقـادوم فـي
المنصـب ،بضغـوط مـن دولـة اإلمـارات.
كمـا أكـد موقـع «أفريـكا أنتليجنـس» أن السـفارة الفرنسـية
لـدى ليبيـا قـد تشـهد تغيـرات جذرية هي األخـرى مع المغادرة
المتوقعـة فـي أغسـطس المقبـل للسـفيرة «بياتريـس لـو
فرابـر دو هيليـن» بعـد  4سـنوات فـي منصبهـا.

أبو الغيط :االنسداد
السياسي قد يكون له تبعات
وخيمة على استقرار ليبيا
أعـرب األميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة أحمـد أبـو الغيط ،العامة للدولة الليبية ،كوسـيلة مفترضة من البعض للتعبير
عـن قلقـه مـن تطـورات الوضـع فـي ليبيـا ،بعـد اإلخفـاق فـي عـن االحتجـاج.
التوافـق حـول بعـض القضايـا العالقـة بالمسـار الدسـتوري .كمـا دعـا األميـن العـام للجامعـة العربيـة جميـع الفاعليـن
جـاء ذلـك علـى لسـان جمـال رشـدي ،المتحـدث باسـم األمين السياسـيين إلـى أن يضطلعـوا بمسـؤولياتهم ويبـادروا
العـام لجامعـة الـدول العربيـة ،حيـث اعتبـر أن االنسـداد بتكثيـف االتصـاالت إلنهـاء الجمـود السياسـي.
السياسـي قـد يكـون لـه تبعـات وخيمـة علـى اسـتقرار ليبيـا .وجـ ّدد أبـو الغيـط دعمـه لـكل مسـعى يصـب فـي هـذا االتجاه،

تفهمـا لألسـباب التـي دعـت
وأضـاف رشـدي أن هنـاك
ً
المواطنيـن للتظاهـر فـي مختلـف المـدن الليبيـة؛ للتعبير عن
االحتجـاج علـى الوضـع العـام الذي تعيشـه البالد ،السـيما في
ظـل تفاقـم األزمـة السياسـية وانعـدام الخدمـات األساسـية
وعودة مظاهر االنقسـام في المؤسسـات االقتصادية الليبية.
ونقـل المتحـدث رفـض أبـو الغيـط الكامـل السـتخدام مـا
سماها «األفعال المليشياوية» أو تخريب وتدمير المنشآت

وينهـي حالـة اإلحبـاط التـي يعيشـها الليبيـون نتيجـة إخفـاق
المعنييـن فـي إتمـام إعـداد األسـاس الدسـتوري اللازم إلجـراء
االنتخابـات ،التـي باتـت مطلبًـا شـعب ًّيا ملحًـا ،وهـي السـبيل
الوحيـد لتجديـد شـرعية جميـع مؤسسـات الدولـة الليبيـة
وإنهـاء االنسـداد السياسـي الراهـن.
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الكبري يشارك يف مؤتمر
محافظي البنوك املركزية اإلفريقية
شـارك محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي «الصديـق الكبيـر» فـي مؤتمـر محافظـي البنـوك المركزيـة اإلفريقيـة فـي دورتـه الثالثـة
عشـر والـذي عقـد فـي بريطانيـا.

وقـال المكتـب اإلعالمـي لمصـرف ليبيـا المركـزي «إن مؤتمـر الدائـرة المسـتديرة لمحافظـي البنـوك المركزيـة اإلفريقيـة الـذي
نظمتـه جامعـة «أوكسـفورد» تمحـور حـول إدارة االقتصـاد الكلـي فـي ظـل األزمـات الدوليـة ،وتذبذبـات أسـعار السـلع العالميـة،
واالمتثـال والتعامـل مـع الحظـر االقتصـادي ،وتهديـدات األمـن السـيبراني علـى المنظومـة الماليـة العالميـة ،والعملات االفتراضيـة
للبنـوك المركزيـة».
وشـارك فـي المؤتمـر الـذي عقـد بالتعـاون مـع مركـز دراسـات االقتصـادات األفريقيـة ( )CSAEومؤسسـة جـي بـي مورقـان (JP
 )Morganعـدد مـن محافظـي البنـوك المركزيـة وصنـدوق النقـد الدولـي وخبـراء مختصيـن وأكاديمييـن مـن جامعـة اكسـفورد.

دراســــة لسرتاتفـــــور :ليبيا متضــــــررة من تباطــــؤ االقتصــــاد العـــــــاملي
توقـع مركـز الدراسـات االسـتراتيجية
واألمنيـة األمريكـي تباطـؤ النشـاط
االقتصـادي فـي معظـم أرجـاء العالـم
للربـع الثالـث لعـام 2022م ،والتـي تنـذر
بعواقب تتباين في طبيعتها المتشـائمة
مـن منطقـة إلـى أخـرى.

و ورد فـي تقريـر المركز-المعـروف
اختص�ا ًرا باس�م «س�تراتفور»(  )�Strat
 -)forأن النشـاط االقتصـادي إن تباطـأ
سـيكون بسـلب جملـة مـن العوامـل مـن
بينهـا ارتفـاع أسـعار الطاقـة و الغـذاء،
اختناقـات سالسـل التوريـد ،عـدم اليقيـن
الجيوسياسـي ،تشـديد البنـوك المركزيـة
لسياسـاتها النقديـة.
ويتوقـع مركـز «سـتراتفور» أن يـؤدي
التضخـم المصحـوب بالركـود و ارتفـاع

رويرتز :توقف إنتاج النفط
الليبي أسهم يف زيادة
سعره عاملياً

أسـعار السـلع األساسـية ،وزيادة معدالت االقتصـادي ،ومـن ثـم دفـع الحكومـات
الفائـدة العالميـة ،إلـى إبطـاء النمـو للتفـاوض مـع صنـدوق النقـد الدولـي.
االقتصـادي فـي جميـع أنحـاء المنطقـة ،ويتكهـن الموقـع األمريكـي بـأن تهـز
ال سـيما بالنسـبة لمسـتوردي الطاقـة المفاوضـات المحتملـة مـع الصنـدوق،
والبلـدان التـي تعتمـد بشـكل أكبـر علـى ومـا يرتبـط بهـا مـن إجـراءات للتقشـف،
السـلع مـن روسـيا أو أوكرانيـا.
ثقـة المسـتهلكين والقطاعـات التجاريـة
ويهـدد تباطـؤ النمـو بشـكل كبيـر دول ممـا سيتسـبب فـي معـدالت نمـو
شـمال أفريقيـا (مصـر والمغـرب وتونس اقتصـادي أبطـأ.
وليبيـا والجزائـر) الفتقارهـا الحتياطيـات بينمـا توقـع المركـز تنعـم مصـدري
ماليـة كافيـة لـدرء التأثيـرات السـلبية الطاقـة -مثـل دول الخليـج العربيـة-
الناجمـة عـن االرتفـاع المفاجـئ بأسـعار بتأثيـر إيجابـي على االسـتقرار االقتصادي
الغـذاء والسـلع ممـا سـيفضي لزيـادة بفضـل ارتفـاع اإليـرادات الحكوميـة
كبيـرة فـي فواتيـر الـواردات التـي سـتؤدي مـن صـادرات الطاقـة ،والتـي يمكـن
فـي بعـض الحـاالت لتفاقـم الديـن اسـتغاللها فـي تعزيـز المسـاعي لتنويـع
العـام الـذي سـيقود بـدوره إلـى تمديـد المـوارد االقتصاديـة.
اإلطـار الزمنـي لتنفيـذ برامـج اإلصلاح

قالـت وكالـة رويتـرز لألنبـاء إن اسـتمرار تعليـق إنتـاج النفـط الليبـي فـي
عـدة حقـول وموانـئ أسـهم فـي زيـادة األسـعار بأسـواق النفـط العالميـة.
وأضافـت الوكالـة فـي تقريـر لهـا الخميـس ،أن إغلاق ميناءيـن رئيسـيين
بشـرق البلاد ،فـي إشـارة لـرأس النـوف والسـدرة ،إضافـة إلـى انخفـاض
اإلنتـاج فـي اإلكـوادور نتيجـة االحتجاجـات هنـاك ،أثـر أيضـا ً علـى سـعر
السـوق العالمـي ،فـي ظـل زيـادة الطلـب علـى النفـط منـذ انـدالع الحـرب
الروسـية األوكرانيـة.
وكانـت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط قـد أعلنـت فـي وقـت سـابق عزمهـا
فـرض حالـة القـوة القاهـرة علـى مينـاءي السـدرة ورأس النـوف ،بعـد
اسـتمرار توقـف عمليـات اإلنتـاج فيهمـا ،و منـع ناقلات النفط الدولية من
الدخـول إليهمـا.
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جديدا
صالح ُيكلّف محافظًا
ً
للمصرف املركزي وسط
تهديدات بطباعة أوراق
جديدة من العملة

تعميما
نشــر فــرع مصــرف ليبيــا المركــزي فــي بنغــازي
ً
الجمعــة ،مــن رئيــس مجلــس النــواب “عقيلــة صالــح”
محافظــا مكل ًفــا
ُيطالــب فيــه باعتمــاد “علــي الحبــري”
ً
للمركــزي إلــى حيــن اختيــار محافــظ جديــد.
وذكــر صالــح فــي التعميــم أن مجلســه كلّــف “محمــد
الشــكري” بمهــام المحافــظ ،ولــم يتمكــن مــن مزاولــة
مهامــه ،دون أن ُيشــير إلــى “الصديــق الكبيــر” الــذي
يشــغل منصــب محافــظ المصــرف منــذ ســنة 2011م.
وقبــل أيــام ،انتقــد فــرع المصــرف المركــزي ببنغــازي
مــا وصفــه بمماطــات مصــرف ليبيــا المركــزي فــي
طرابلــس ،واختالقــه الحجــج غيــر المب ـ ّررة فــي اعتمــاد
آليــة لتوزيــع الســيولة عبــر إدارة الرصــد فــي بنغــازي،
وامتناعــه عــن توفيــر الســيولة لهــا.
وه ـ ّدد مركــزي بنغــازي باللجــوء إلــى حلــول بديلــة
لتوفيــر الســيولة ،فــي إشــارة منــه لطباعــة أوراق عملــة
جديــدة علــى غــرار مــا فعلــه فــرع المصــرف فــي البيضــاء
ســنة 2015م ،والــذي تس ـبّب فــي أزمــة اقتصاديــة فــي
البــاد الزالــت تُعانــي منهــا حتــى اليــوم.

وفــي ر ّده علــى هــذا االتهــام ،نشــر مصــرف ليبيــا
المركــزي فــي طرابلــس حركــة شــحنات الســيولة
ن فــرع
إلــى المــدن الليبيــة ،حيــث أظهــرت الحركــة أ ّ
المصــرف فــي بنغــازي والمصــارف التجاريــة فــي
المنطقــة الشــرقية تلقــت ســيولة تجــاوزت ( )2مليــار
دينــار مــن بدايــة عــام 2021م حتــى شــهر يونيــو 2022م.

وزارة املاليـــة
تنفي الشائعات املتداولة
حول منح 50ألف دينار
لكل كتيــــب

نفــت وزارة الماليــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة الشــائعات المتداولــة حــول إعــان رئيــس حكومــة الوحــدة عبــد الحميــد الدبيبــة عــن قــرب
صــرف المصــرف المركــزي  50ألــف دينــار لــكل كتيــب عائلــة.

وأوضحــت وزارة الماليــة أنهــا التملــك أي صفحــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تحــت مســمى “وزارة الماليــة بحكومــة الوحــدة
الوطنيــة” غيــر الصفحــة الرســمية الخاصــة بالــوزارة.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن كل ماينشــر مــن أخبــار باســم الــوزارة علــى غيــر صفحتهــا الرســمية يدخــل فــي نطــاق التحايــل والتزويــر
والكــذب.
وكانــت صفحــة مــزورة تحمــل اســم “وزارة الماليــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة” ،قــد أعلنــت عــن قــرب صــرف منحــة  50ألــف دينــار لــكل
كتيــب عائلــة ،ماجعــل الخبــر يتــداول علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي.
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رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود:
املحطات مفتوحة 24/24
طمـأن رئيـس لجنـة متابعـة أزمـة الوقـود والغـاز اللواء بشـير
األميـن ،المواطنيـن اليـوم اإلثنيـن ،بتوفـر البنزيـن والغـاز،
معلنـا ً أنهمـا يغطيـان االحتيـاج العـام للمحطـات فـي بلديـة
طرابلـس الكبـرى.
وقـال األميـن فـي مؤتمـر صحفـي :إن آليـة التوزيـع تسـير
فـي مواعيدهـا وفـق مـا هـو مخطـط مـن جهـة االختصـاص،
وتوجـد فـي المينـاء باخـرة بسـعة  34مليـون لتـر.
وأشـار إلـى تعليمـات اللجنـة لشـركات التوزيـع والجهـات
األمنيـة باسـتمرار فتـح محطـات الوقـود علـى مـدار 24
سـاعة ،داخـل مدينـة طرابلـس الكبـرى لتلبيـة احتياجـات
المواطنيـن مـن البنزيـن.

وتابع األمين أن الغاز متوفر ،ويغطي احتياجات المواطنين
بواقع  84ألف و 600أسطوانة يوميا ً للسوق المحلية معبأة
من شركة البريقة ،كما تم توفير نقاط تعبئة فورية.

شركة الخدمات العامة تناشد :
ال تحرقوا اإلطارات
ناشـدت الشـركة العامـة للخدمـات بطرابلـس المواطنيـن
إلى االبتعاد عن حرق إطارات السيارات خالل احتجاجاتهم.
وأوضحت الشرك عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»
اإلثنيـن ،أن حـرق اإلطـارات تسـبب فـي تلـف وتلـوث كبيـر
للشوارع.

كمـا أشـارت الشـركة إلـى أن حـرق اإلطـارات يتـرك مخلفات
وسـط الطـرق والشـوارع يصعـب إزالتهـا وتنظيفها.

وشـهدت العاصمـة طرابلـس ومـدن أخـرى اليوميـن
الماضييـن مظاهـرات مطالبـة بحـل المؤسسـات السياسـية
القائمـة وإجـراء االنتخابـات ،لجـأ فيهـا المحتجـون إلغلاق
الطـرق العامـة بالسـواتر وحـرق اإلطـارات.

الدبيبة :إيفاد املرضى دون وجود معايري أمر مرفوض
عقـد رئيـس الـوزراء «عبـد الحميـد
الدبيبـة» مسـاء أمـس اجتما ًعـا بديـوان
مجلـس الـوزراء؛ لمتابعـة ملـف العلاج
بالخـارج والمشـاكل التـي يواجههـا ،
بهـدف وضـع خطـة عاجلة لمعالجة عدد
مـن السـلبيات.
وأكـد رئيـس الـوزراء خلال االجتمـاع أن
اسـتمرار الوضـع كمـا هـو عليـه أصبـح
أمـ ًرا غيـر مقبـول ،وإيفـاد المرضـى
دون معاييـر وفـق رسـائل مـن جهـات
مختلفـة وعـدم وجـود تغطيـة مالية لهم

وتركهـم أمـام ابتزاز المصحات العالجية
بالخـارج ،أمـر لـن يسـتمر.
وأصـدر الدبيبـة خالل االجتماع تعليماته
بضـرورة وضـع معاييـر و شـروط لمـن
يتـم إيفادهـم للعالج،وتشـكيل لجـان
فرعيـة ومركزيـة للبـت فـي مسـتحقي
العلاج بالخـارج وإعطـاء األولويـة
لمرضـي األورام.
أيضـا لـوزارة
كمـا أصـدر تعليماتـه
ً
الصحـة بضـرورة االهتمـام بمراكـز
األورام المحليـة وتوفيـر األدويـة الالزمـة

وبالكميـ ـ ـ ــات المناسبـــــــــــــة.
وخلال االجتمـاع تـم االتفـاق علـى
أن يتولـى جهـاز الطـب العسـكري
و جهـاز الطـب والطـواري متابعـة
أوضـاع الجرحـى مـن الجيـش والقـوات
المسـاندة بعـد حصرهـم بشـكل دقيـق،
وتحديـد نـوع و مـدة العلاج واعتمـاد
المستشـفيات العسـكرية  ،باالتفـاق
مـع الملحقيـات العسـكرية لضمـان
خدمـة جيـدة لهـم.
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القبض على عصابة باكستانية تمتهن
تهريب املهاجرين

أعلنــت وزارة الداخليــة القبــض علــى تشــكيل عصابــي مــن
الجنســية الباكســتانية يمتهــن عمليــات تهريــب المهاجريــن غيــر
الشــرعيين عبــر الســواحل الليبيــة إلــى الجنــوب اإليطالــي.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان عبــر حســابها علــى “فيســبوك”
إن “عمليــة القبــض علــى التشــكيل العصابــي جــاءت بنــاء
علــى معلومــات تفيــد بوجــود شــخصين يحمــان الجنســية
الباكســتانية أكــدت المصــادر أنهمــا يعملــون فــي مجــال الهجــرة
غيــر الشــرعية”.
وأوضحــت الــوزارة أنــه تــم وضــع خطــة محكمــة أفضــت إلــى
القبــض علــى عــدد ( )21شــخصا ً ببلديــة جنــزور ينتمــون جميعهــم
للجنســية الباكســتانية  ،مشــيرة إلــى أنــه قــد تــم إحالتهــم إلــي
نيابــة مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية

ألول مرة منذ  8سنوات ..انطالق رحلة
للحجاج من مطار سبها
غــادرت مطــار ســبها المدنــي يــوم الجمعة1يوليــو رحلــة فــوج لحجــاج بيــت هللا الحــرام بالمنطقــة الجنوبيــة ،إلــى مطــار
الملــك عبدالعزيــز الدولــي بمدينــة جــدة الســعودية.
وقــال مديــر فــرع شــركة الخطــوط الجويــة الليبيــة فــي ســبها “محمــد المنصــوري” إنهــا “أول رحلــة مــن المطــار منــذ عــام
2013م ،حيــث كان حجــاج الجنــوب يتوجهــون إلــى األراضــي المقدســة عبــر مطــار معيتيقــة بطرابلــس.

وأشار المنصوري إلى أن عدد الحجاج على متن الرحلة بلغ ( )241حاجًّا من مختلف مناطق الجنوب.

وانطلــق أول فــوج مــن الحجــاج الليبييــن إلــى بيــت هللا الحــرام يــوم الخامــس والعشــرين مــن شــهر يونيــو المنصــرم؛ ألداء
مناســك الحــج لهــذا العــام ،حيــث غــادرت أولــى رحــات طائــرة الخطــوط الليبيــة مــن مطــار معيتيقــة وعلــى متنهــا ()250
حاجـا ً وحاجـ ًة .
ويبلــغ عــدد الحجــاج المســموح بــه لليبيــا لهــذا العــام( )3531حاجـا ً ،تقــل أعمارهــم عــن ( )65عامـا ً وفــق شــروط وزارة الحــج
الســعودية ،وقــد تــم اختيارهــم مــن كشــف عــام 2020م مــع حفــظ حـ ّـق مــن لــم يبلغهــم التسلســل.
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اإليسيسكو” تدرج “22
موقعاً أثر ًّيا ليب ًّيا على قائمة
الرتاث اإلسالمي
أدرجـت منظمـة العالـم اإلسلامي للتربيـة
والعلوم والثقافة «إيسيسـكو»  22موقعا ً
أثر ًّيـا ليب ًّيـا علـى قائمـة التـراث فـي العالـم
اإلسلامي.
وقالـت وزارة الخارجيـة بحكومـة الوحـدة
الوطنيـة :إن السـفير الليبـي فـي المملكـة
المغربيـة أبوبكـر إبراهيـم الطويـل تسـلم
شـهادات تسـجيل المواقـع الليبيـة التراثية،
وذلـك خلال الـدورة العاشـرة للجنـة التـراث
فـي العالـم اإلسلامي المنعقـدة بالربـاط.

وشـملت المواقـع األثريـة المسـجلة والتـي
نشـرتها الـوزارة ،قلعـة مـرزق وقصـر الحـاج
و 9جوامـع فـي كل مـن طرابلـس وزليتـن
وأوجلـة ،إضافـة إلـى مواقـع أخـرى فـي
غريـان وجنـزور وأجدابيـا.

وأعلنـت لجنـة التـراث بمنظمـة العالـم
اإلسلامي للتربيـة والعلـوم والثقافـة فـي
دورتهـا العاشـرة ،تسـجيل  49موقعـا ً
تاريخيـا وعنصـرا ثقافيـا علـى القائمـة
النهائيـة ،مقسـمة إلـى  21موقعـا تاريخيـا ً
كتـراث مـادي ،و  28عنصـرا ثقافيـا كتـراث
غيـر مـادي ،موزعـة علـى  10دول أعضـاء ب ـ
«اإليسيسـكو».

وأشـارت المنظمـة إلـى أن العـدد اإلجمالـي
للمواقـع المسـجلة علـى قوائـم التـراث فـي
العالـم اإلسلامي النهائيـة والتمهيديـة ،بلغ
 141موقعـا تاريخيـا وعنصـرا ثقافيا للتراث
المـادي وغيـر المـادي ،وبذلـك يصـل عـدد
المواقـع والعناصـر المسـجلة علـى قوائـم
«اإليسيسـكو» إلـى  473موقعـا وعنصـرا
موزعـة علـى  34دولـة.

خاصية مثرية للجدل على سناب شات..
سالمة األطفال يف خطر
واجـه مسـتخدمو «سـناب شـات» تحذيـرات بشـأن سلامة األطفـال
والقاصريـن ،بعـد التحديـث الـذي أجـراه التطبيـق الشـهير لمشـاركة الصـور
والفيديوهـات.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن «سـناب شـات» أطلـق ميزة
«سـناب مـاب» ،التـي تتيـح لآلخريـن معرفـة موقعـك الحالـي ،كمـا تقـوم
بحسـاب المـدة التـي ستسـتغرقها للوصـول إلـى وجهتـك.
وتسمح هذه الخاصية ألي مستخدم على التطبيق بالنقر فوق أي شخص
إلظهار موقعه بالتحديد ،مع كشف عنوان الشارع ،الذي يتواجد فيه.
وأثـار هـذا التحديـث قلـق اآلبـاء بشـأن سلامة أطفالهم ،الذين قد يكشـفون
عـن طريـق الخطـأ عنوانهـم للغربـاء في اإلنترنت.
وكشـفت «ديلـي ميـل» البريطانيـة أنـه «لحسـن الحـظ ،يمكـن تعطيـل
الخاصيـة مـن خلال تفعيـل «وضـع الشـبح» (الغوسـت مـود) أو إيقـاف
تشـغيل «الموقـع الدقيـق» فـي إعـدادات الهاتـف.

مختـــــرع أول هاتف محمـــــول يف العالم:
اتركوا أجهزتكم وعيشوا حيــــاتكم
أعـرب مختـرع أول جهـاز هاتـف محمـول فـي العالـم عـن ذهولـه مـن مقـدار
الوقـت الـذي يهـدره المسـتخدمون حاليًـا علـى هواتفهـم ،وطالبهـم بعـدم
اإلفراط في اسـتخدام هواتفهم المحمولة ،ناصحًا بأن يسـتمتعوا ويسـتفيدوا
ـدل مـن إهـدار الوقـت علـى الهواتـف،
مـن أوقاتهـم وحياتهـم بشـكل أفضـل ،ب ً
بحسـب مـا نشـرته صحيفـة «نيويـورك بوسـت».
عامـا ،بهـذا التصريـح خلال مقابلـة
أدلـى مارتـن كوبـر ،البالـغ مـن العمـر (ً )92
مـع برنامـج «بـي بـي سـي بريكفاسـت» يـوم  7يوليـو  ،2022ر ًدا علـى إحـدى
المشـاركات في الحلقة ،والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس سـاعات
يوميًـا علـى هاتفهـا .انفجـر كوبـر بالضحـك بعدما عقب على حديث المشـاركة
قائل« :هل أنت حقا؟ هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي
ً
مـن حياتك!».
وفـي عـام  ،1973اختـرع كوبـر هاتـف  »Motorola DynaTAC” 8000Xوهـو
أول هاتـف محمـول فـي العالـم ،حيـث كان يعمـل فـي شـركة موتـوروال منـذ
محبطا بسـبب تزايد شـعبية هواتف السـيارات،
أكثر من عشـرين عاما ،وكان
ً
والتـي كانـت تسـتدعي أن يقضـي البعـض الكثيـر مـن الوقـت فـي السـيارة
السـتخدام الهاتـف.
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الدين

دار اإلفتــــــاء :أكثر من ربع مليـــــون ُمستفتي خالل النصــــف األول من العـــــام الجاري
كشـفت دار اإلفتـاء الليبيـة عـن عـدد طلبـات الفتـاوى الـواردة إليهـا خلال النصـف األول مـن العـام الجـاري  ،2022وقـد تجـاوزت
الربـع مليـون طلب.
مفصـل نشـرته ،أن هـذه اإلحصائيـة كانـت لعـدد طلبـات
وأوضحـت الـدار عبـر صفحتهـا الرسـمية ب ـ “فيسـبوك” فـي تقريـر
ّ
الفتـاوى الـواردة إلـى إدارة الفتـوى والبحـوث عبـر أهـم الوسـائل المتاحـة.

و ُيوضـح التقريـر أن إجمالـي طلبـات الفتـاوى بلـغ  256,639طلبـا ً ،حيـث بلغـت عـدد طلبـات الفتـاوى عبـر الرقـم المجّانـي للـدار
 61ألفـا ً و 551فتـوى.
وبلغـت عـدد الفتـاوى الـواردة للـدار عبـر صفحتهـا علـى “فيسـبوك” و”تويتـر”  42ألفـا ً و  540فتـوى ،فـي حيـن بلغـت الفتـاوى
علـى تطبيـق الـدار  34ألفـا ً و 222فتـوى.

وأشـارت الـدار إلـى أن عـدد طلبـات الفتـوى التـي لـم ُيـرد عليهـا عبـر رقمهـا المجّانـي لمحدود ّيـة الـكادر الوظيفـي بلغـت 118
ألفـا ً و  326اتصـال.

يشـار إلـى أن الـدار تُتيـح لطلـب الفتـوى عـدة وسـائل منهـا الرقـم المجانـي  ،1413وصفحاتهـا الرسـمية علـى مواقـع التواصـل،
إضافـة لتطبيقهـا الـذي يتيـح طلـب الفتـوى كتاب ًّيـا وصوتيـا ً ،والحضـور إلـى مقرهـا مباشـرة.

الرياضة

األهلي بنغازي يحقق لقب كأس السلة للمرة الثانية يف تاريخه
حقّـق فريـق «األهلـي بنغـازي» لقـب (كأس ليبيا لكرة السـلة)
للمـرة الثانيـة فـي تاريخـه بعـد فـوزه علـى حامـل لقـب الـدوري
«األهلـي طرابلـس» فـي المبـاراة النهائيـة التـي جـرت بقاعـة
سـليمان الضـراط المغطـاة بمدينـة بنغـازي ،األربعـاء ،بحضـور
جماهيـري كبيـر.
وبـدأ «األهلـي بنغـازي» المبـاراة بشـكل جيـد بفضـل دفاعـه
المحكـم بقيـادة العبـه اللبنانـي «اثيـر ماجـوك» و رميـات أبـرز
العبيـه فـي المبـاراة «سـفيان الشـويهدي» فيمـا لـم تفلـح
محـاوالت قائـد األهلـي طرابلـس «محمـد السـاعدي» والعبيـه
األمريكييـن« ،جاكسـون و سـتوغلين» فـي التسـجيل مـن
خـارج القـوس ،فأنهـى النصـف األول مـن المبـاراة متأخـرا ً
بفـارق سـلة ونصـف وبنتيجـة (.)26-29
وشـهد الربـع الثالـث صحـوة أهالويـة خضـراء بعـد تلقـي
التعليمـات مـن مدربـه اللبنانـي الخبيـر «غسـان سـركيس»
ل»سـتوغلين والسـاعدي» فـي
فسـاهمت الرميـات الثالثيـة ِ
منـح التقـدم لحامـل اللقـب فـي آخـر نسـختين ،لينهـي الربـع
الثالـث متقدمـا بنتيجـة ( ،)49-43قبـل أن يلعـب األهلـي
بنغـازي -الـذي كان يسـعى للفـوز باللقـب الثانـي فـي تاريخـه
و األول منـذ ( )12عامـا ً -شـوطا ً تكتيك ًّيـا مـن أعلـى طـراز ،حـد
خاللـه مـن خطـورة «سـتوغلين وجاكسـون والسـاعدي» ،

حيـث لـم يسـجل األهلـي طرابلـس سـوى ( )7نقـاط فقـط
مقابـل ( )19نقطـة لمنافسـه بـرز خاللهـا العبـه «إسـماعيل
الجهمـي» بثالثيـات حاسـمة ،قـادت فريقـه للفـوز بالمبـاراة
بنتيجـة (.)62-56
و حـرم هـذا التتويـج «لألهلـي بنغـازي» منافسـه «األهلـي
طرابلس» من الجمع بين (الدوري و الكأس) للموسم الثاني
علـى التوالـي و تحقيـق اللقـب للمـرة الخامسـة؛ ليصبـح األكثـر
ألقابـا ً فـي هـذه المسـابقة ،فيمـا سـ ُيعيد األهليـان التنافـس
علـى األلقـاب فـي مطلـع الموسـم القـادم والـذي سـينطلق
فـي أكتوبـر ،عندمـا يتواجهـان فـي قاعـة طرابلـس الكبـرى على
لقـب (كأس السـوبر) والـذي يحمـل «األهلـي طرابلـس» لقبـه
فـي آخـر نسـختين.
وكان األهلـي بنغـازي قـد أقصـى نظيـره االتحـاد فـي نصـف
النهائي بعدما تغلب عليه بنتيجة ( ،)58-87فيما تجاوزاألهلي
طرابلـس نظيـره النصـر بنتيجـة العقوبـة ( )20-0بسـبب توقـف
المبـاراة علـى خلفيـة أحـداث شـغب مـن قبـل جماهيـر النصـر
قبـل نهايـة المبـاراة بسـبع دقائـق عندمـا كانت السـلة األهالوية
متقدمـة فـي النتيجـة بواقـع (.)57-65
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لقاءات

وكيل ديوان بلدية تاجوراء :صعوبات تواجه تنفيذ
املشاريع االسرتاتيجية باملنطقة
مـــا هي خطـــط بلديـــة تاجـــوراء لالســـتفادة من العشـــوائي أصـــا فـــي البلديـــة.
اإلمكانيـــات الهائلـــة التـــي تزخـــر بهـــا المنطقة؟
ماهي المشـــاريع المتوقفة بالبلدية وما نس ــبة
ومـــا المشـــاكل والصعوبـــات التـــي تواجـــه هذه
اإلنجـــاز فيهـــا؟ ولمـــاذا لم يتم اســـتئناف العمل
الخطـــط؟ ما انعكاســـات ملتقى رجال األعمال
بها ؟
الـــذي ُعقِـــد مؤخـــ ًرا في تاجـــوراء علـــى البلدية؟
وهـــل مـــن تعـــاون مع رجـــال األعمـــال األتراك؟ المشـــاريع هلبا طبعا في مشـــاريع استراتيجية
ومـــا نصيب تاجوراء من مشـــاريع عودة الحياة؟ تهـــم تاجـــوراء وخاطـــي تاجـــوراء نقول ــوا مث ــا
محطـــة التحليـــة لـــو اشـــتغلت هتغ ــذي ج ــزء
ومـــاذا ينقصهـــا لتكون بلديـــة رائدة؟
كبيـــر مـــن طرابلـــس الكبـــرى ،وعندن ــا محط ــة
كل هـــذا وذاك ُيجيـــب عليه وكيـــل ديوان بلدية
امتـــع الكهربـــاء محطـــة شـــرق طرابل ــس إل ــي
تاجـــوراء «أيمن الكاتب» في هـــذه المقابلة...
هـــي هتغـــدي تاجـــوراء وطرابلـــس بالكهرب ــاء
تحظـــى مدينـــة تاجـــوراء بإمكانيـــات اقتصاديـــة وبالميـــاه قاعـــدة فيهـــا مشـــاكل تب ــي الح ــل.
وزراعية وســـياحية وجغرافية كبيرة تمكنها من وعندنا مشـــروع  10آالف وحدة ســـكنية إلي هو
إقامة مشـــاريع اســـتثمارية ناجحة في مختلف توقـــف فـــي بدايـــة الثـــورة ولـــم يتم االس ــتئناف
المجـــاالت ،ماهـــي خطـــط البلديـــة لالســـتفادة فيـــه والشـــركة امتعهـــا قاعـــدة ماتبي ــش تجي.
مـــن هـــذه اإلمكانيـــات بمـــا يســـهم فـــي تطوير وعندنـــا مشـــروع مينـــاء المرينـــا إلـــي ه ــو ميناء
الحميديـــة ماشـــيين فيـــه نســـبة إنج ــاز ممك ــن
وتنميـــة المنطقة؟
 30%تقريبـــا وقاعـــد حتـــى هو متوقف لألس ــف
تاجـــوراء مـــن أكبـــر البلديـــات فـــي مدينـــة
الشـــديد .عندنا مشـــروع (((( الـــم ...كلمة مش
طرابلـــس الكبرى هـــي فعال فيها مـــوارد كبيرة
واضحـــة))) وســـوق الحـــوت حتـــى ه ــو قاع ــد
جـــدا ،اإلشـــكالية الكبيرة في بلديـــة تاجوراء هي
متوقـــف مـــع إمكانيـــة إكمـــال المش ــاريع هذه.
طبعـــا التخطيط المعدوم في العقود الســـابقة
عندنـــا مشـــروع توصيـــل ميـــاه النهـــر الصناع ــي
وكخطـــة البلديـــة المفـــروض تكـــون نازلـــة فـــي
حتـــى هـــو عندنـــا الحـــوض موجـــود م ــن بداي ــة
المســـتهدفات امتـــع  22و 23و 24إن شـــاء هللا
األلفينـــات لكـــن الحمدللـــه حتـــى اللحظ ــة هذه
مـــن ناحيـــة البنية التحتية أو الطرق أو الســـكن،
ماتمـــش التوصيـــل .عندنـــا مشـــاريع ثاني ــة
والمشـــاكل طبعـــا عديـــدة جدا.
إلـــي هـــي امتاعـــت المراكـــز اإلداريـــة كثي ــرة في
ما هـــي المشـــاكل والصعوبـــات التـــي تواجهها تاجـــوراء قاعـــدة ماكملتش المباني ه ــذه .عندنا
بلديـــة تاجـــوراء فـــي تنفيـــذ خطتهـــا لتنميـــة محطـــات الرفـــع هـــذه نقولـــوا إنها من مش ــكلة
المناطـــق وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة بالبلديـــة؟ البيفـــي ومشـــكلة عـــرادة ومن مش ــكلة تاجوراء
المشـــاكل بالنســـبة لبلديـــة تاجـــوراء وباقـــي نفســـها هـــي المشـــاكل امتـــع تصري ــف مي ــاه
البلديـــات فـــي ليبيـــا كلهـــا تعتبـــر المشـــكلة األمطـــار ،وهـــي منطقـــة مافيهـــاش أماك ــن
األساســـية الناحية السياســـية والناحيـــة األمنية ،لتصريـــف الميـــاه امتـــع اآلبـــار الس ــوداء ف ــكل
إلـــي همـــا ماخلـــوش اســـتقرار للـــوزارات أو حـــوش عامـــل بير ســـودة والناس ه ــذوا وصلوا
(((لألجهزة الوزارات للشـــغل )))،والتسليم غير ألنابيـــب تصريـــف ميـــاه األمطـــار ،فت ــو حالي ــا
الســـلس بين الوزارة السابقة والوزارة الجديدة ،مافيـــش محطـــة تنقيـــة وال محط ــات رف ــع
طبعـــا أثـــر هـــذا علـــى المســـتثمر األجنبـــي وقاعـــدة كلهـــا هكي تخش لمية البحر وتس ــبب
والمســـتثمر الليبـــي لالســـتثمار فـــي البلديات .فـــي تلـــوث وهـــي معظـــم ميـــاه طرابل ــس ت ــع
احنـــا مثـــا كان عندنـــا مخطـــط السويســـري البحـــر خاشـــلها التلـــوث.

احتضن ــت بلدي ــة تاج ــوراء الش ــهر الماضـــي
ملتق ــى رج ــال األعمـــال والصناعيي ــن الليبـــي-
الترك ــي بحض ــور رئي ــس الحكوم ــة عبدالحميد
الدبيب ــة ..ماهي أه ــم النتائج الت ــي خلص إليها
ه ــذا الملتق ــى؟ وهل تم الوص ــول إلى اتفاقات
أو تفاهمات بش ــأن إقامة مش ــاريع اس ــتثمارية
بي ــن الجانبين؟

كمخططـــات  ...شـــركات اســـتثمار ليبي ــة عامة
وماهيـــاش حتـــى خاصة لكن لألســـف الش ــديد
نرجعـــوا لقصـــة المســـتثمر أو نرجع ــوا لقص ــة
الروتيـــن اإلداري الطويـــل إلـــي هـــو مايخلي ــش

طبع ــا الزي ــارة ه ــذه يعتبر س ــاهمنا نحـــن فيها
م ــن البداية وطالبنا إنه يكون لينا نحن الســـبق
م ــن أي ف ــرع م ــن أي اتح ــاد رج ــال أعمـــال في
العال ــم ،ف ــكان التواص ــل ه ــذا م ــع اتح ــاد رجال
األعم ــال الترك ــي ،والحم ــد لله فتحوا فـــرع هنا
ف ــي طرابلس في س ــيدي المص ــري والتواصل
كان لي ــه فترة فخصوا تاج ــوراء بالزيارة ،والتجار
ع ــادة يج ــوا ألي م ــكان في ــه مع ــارض واحنـــا
عندن ــا هنا مع ــرض طرابل ــس الدول ــي فيصير
ف ــي تناف ــس بي ــن الش ــركات إل ــي تجـــي فـــي
المع ــارض ه ــذه .لك ــن بالنس ــبة للوف ــد التركي

فـــي بدايـــة الســـبعينات فـــي تاجـــوراء وبعديـــن
جـــي وداروا المخطـــط الثانـــي وهـــو المخطـــط
األلماني والماليزي لتاجوراء ،ولألســـف الشديد
العشـــر ســـنوات هـــذه والـــي قبلهـــا ال نفـــذوا
المخطـــط السويســـري وال المخطـــط األلمانـــي
وقاعدة العشـــوائيات موجودة .وأكبر المشـــاكل
هـــو التخطيـــط والـــي هو قاعـــدة بلديـــة تاجوراء
تقريبـــا  8%منهـــا يعتبـــر مخطـــط ونـــازل فـــي
التخطيـــط والمخطط العام((( ،والـــي هو دائما
الدولـــة تبـــي تعـــدل والتبـــي تعالـــج المشـــاكل
)))إلـــي بتحـــدث مـــن المقســـمات العشـــوائية
أو البنـــاء العشـــوائي إلـــي صايـــر وال االســـتثمار

تزخـــر تاجـــوراء بالكثيـــر مـــن الموارد الس ــياحية،
أشـــهرها شاطئ البحر و الغابات « البوسكوات
« وهـــي أماكـــن جيـــدة لقضـــاء اإلج ــازات
والتنـــزه هـــل لـــدى بلديـــة تاجـــوراء أي خط ــط
لالســـتفادة مـــن هذه الموارد وإقامة المش ــاريع
االســـتثمارية مثل المنتجعـــات والفنادق لجذب
الســـائح المحلـــي واألجنبـــي؟

الجهات تكمل المش ــاريع ه ــذه .باإلضافة طبعا
للمش ــاكل الثاني ــة إلي ه ــي بين أم ــاك الدولة
والمش ــاريع واألجه ــزة هذه أو نقولوا الشـــركات
العام ــة ،أو نقول ــوا ف ــي أماكن بع ــض العائالت
عنده ــم الحج ــج ويدع ــوا الملكي ــة وقاعـــد فـــي
إش ــكاليات ف ــي الكالم هذا .طبعا يعتبر الشـــط
ت ــع تاج ــوراء ماه ــوش كل ــه صال ــح للســـباحة أو
إل ــي ه ــو نقولوا ش ــط الق ــزة هذايا لك ــن ممكن
نقول ــوا يمك ــن أن يس ــتثمر حت ــى ل ــو كورنيش
زي م ــا انقول ــوا مث ــا ،وف ــي مقترح ــات للشـــي
ه ــذه لكن ه ــذا يب ــي اس ــتقرار لو في شـــركات
وطنية تبي تنفذ أو ش ــركات أجنبية فالموضوع
يتعل ــق باالس ــتقرار السياس ــي لتخصيـــص
الميزاني ــات لألش ــياء ه ــذه ويتعلق باالســـتقرار
السياس ــي واألمن ــي لـــو ف ــي مس ــتثمر أجنبـــي
يب ــي يج ــي .بالنس ــبة للفن ــادق في مشـــروعين
ت ــع فنادق والي يعتب ــر خالص ،وفي إلي واصل
نس ــبة اإلنج ــاز فيهم  ،70%والثان ــي تقريبا 60%
أو أق ــل ش ــوية ،لك ــن لألس ــف الش ــديد المالك
مع ــش يب ــوا يصرف ــوا أو يب ــوا ترس ــى الحكايـــة
عل ــى ش ــي أو يبوا من يس ــتثمر معاه ــم .طبعا
عندن ــا فن ــدق 17فبراي ــر وهذا قدي ــم وهو وقت
مايصي ــر ح ــروب يخص ــص للنازحين مـــن هذه
الح ــروب ،وطبع ــا ف ــي تقصي ــر وف ــي إهمـــال
م ــن العائ ــات إلي تس ــكن في ــه وم ــن أبنائهم،
وطبع ــا كل مرة يس ــكنوا فيه تدمر األشـــياء إلي
في ــه فيب ــي صياني ــة كبي ــرة .باإلضاف ــة إنـــه هـــو
يب ــي طري ــق إلي ه ــو احنا س ــاعيين فيهـــا بقوة
إن ــه تن ــدار ه ــذه الطريق وتنخ ــدم للفن ــدق هذا
وتح ــل المختن ــق امت ــع س ــيرتي إل ــي يعرفـــوه
طبع ــا جماع ــة تاجوراء.
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لقاءات
هـــذا يعتبـــروا اتحاد رجـــال أعمال يعنـــي التاجر
هـــذا ماهـــوش منافـــس للتاجـــر الثانـــي بـــل هو
مكمـــل ليـــه شـــركة يعنـــي ،فالوفـــد إلـــي جانـــا
هـــذا يعتبر أكبـــر وفد جانا ،جـــو حوالي  50رجل
أعمـــال تركـــي برئاســـة رئيـــس االتحـــاد نفســـه
إلـــي هو محمـــود اصملي ،وطبعا في ســـنة 79
تقريبـــا جـــاء رئيس الـــوزراء نجم الديـــن اربكان
هللا يرحمـــه وكان معـــاه  203رجـــل أعمـــال،
لكـــن نفس الشـــي كان في مشـــاكل في تركيا
نفســـها وتمـــت اإلطاحـــة بيـــه ،لكـــن الشـــركات
مازالـــت موجـــودة فـــي ليبيـــا التركيـــة بالنســـبة
لالتحـــاد هـــذا موجوديـــن فـــي ليبيـــا وبـــدو فـــي
النشـــاطات امتعهـــم زي شـــركات التشـــييد
واإلنشـــاءات وجابـــوا حتـــى المعـــدات امتعهـــم.
والخـــط البحـــري يعتبروا هم فاتحينـــه بين ليبيا
مصراتـــة  -أزميـــر ،واألســـبوع الماضـــي الحمـــد
للـــه فتحـــو الخـــط لطبرق وســـاعيين مـــع باقي
اتحـــادات الغـــرف يفتحـــوا لطرابلـــس إن شـــاء
هللا والخمـــس بـــإذن هللا.

التركيـــة والشـــركات التونســـية والش ــركات
المصريـــة ،وهـــذا من اختصاص جهاز اإلس ــكان
والمرافـــق وهـــم ســـاعيين فـــي اس ــتجالب
العـــروض للمشـــروع هـــذا .بالنســـبة للكوب ــري
عندنـــا المدخـــل الشـــرقي لطرابلـــس البيف ــي
وعندنـــا الجســـر الثانـــي تـــع مستش ــفى القل ــب
والمفـــروض ينـــداروا هـــم االثنيـــن لتخفي ــف
االزدحام ،ومنها ازدحام ســـيمافروا مستش ــفى
القلب .وفي مشـــروع ثاني كبير إلي هو باديين
فيه كدولة ليبية وهو مشروع الساحلي باديين
فيـــه فـــي كعام وماشـــيين فيـــه ،فـــي تعاقدات
كبيـــرة بين جهاز اإلســـكان والمرافـــق أو الطرق
والجســـور ،مـــش متأكـــد بالضبط ،مع ش ــركات
محليـــة للصيانـــة والترميـــم ،وفـــي مناطق حتى
فيهـــا توســـعة للطريـــق الســـاحلي .باإلضاف ــة
إلـــي انقـــول أزمة المختنقات هـــذه عندنا طريق
عـــودة الحيـــاة واحـــد هـــو طريـــق عي ــن زارة هذا
واحـــد مـــن الطـــرق لـــو يكمـــل وهم ــا ماش ــيين
فيـــه تـــو هيخفف مـــن زحمـــة البيف ــي ،ألن في
إلـــي قادميـــن مـــن شـــرق طرابلـــس اب ــدا م ــن
القرابولـــي والمنطقـــة الجنوبية والش ــرقية في
إلـــي يبدا يمشـــي مـــن الطريـــق الدائ ــري وادي
الربيـــع ويخـــش بعديـــن لوســـط طرابل ــس من
الطريـــق هذيـــك إلـــي هـــو يخفف عل ــى البيفي
مثـــا ،ولو صار مـــن الطريـــق الثانية واس ــتلموا
الشـــركات المواقـــع ،والي نســـموا فيه ــا طريق
المينـــاء جماعـــة تاجـــوراء هنايـــا ،هـــذه هتك ــون
مكملـــة لكوبـــري القلـــب هنايـــا وه ــذا هيخفف
كثيـــر علـــى ســـيمافرو القلـــب أو المزدوج ــة أو
البيفـــي أو الضواحـــي ألنـــه إلـــي بيج ــي ويم ــر
علـــى طريـــق الشـــط يطلـــع طـــول م ــن دون
مايمـــر علـــى االزدحامات هـــذه باإلضافة إنه في
دراســـات طالبينهـــا من جهـــاز المواصالت بارك
هللا فيهـــم ،إنه يكون حتـــى طريق امتع تاجوراء
إلـــي هـــو مـــن البيفـــي للطريـــق الدائ ــري يكون
حتـــى هـــو مـــزدوج وهـــذا هيخفـــف االزدحامات
هذه .مع طبعا في دراســـات جديـــدة اقترحوها
بعض المهندســـين للكوبري ،طبعا هو كوبري
كبيـــر وفيه نفق مشـــرق ومغـــرب وبعدين في
جزيـــرة دوران وبعديـــن فـــي كوبـــري ش ــمال
جنـــوب فـــوق الجزيـــرة هـــذه ،فاحتم ــال يصي ــر
فيـــه تحويـــر ويتصغـــر شـــوية ألنـــه المبل ــغ كبير
يمكـــن ينـــدار دراســـة يكـــون مشـــرق ومغ ــرب
فقـــط ويكون جســـر حديدي كمرحلة س ــريعة.

جديـــدة ألنـــه هـــذا بالنســـبة للبيفـــي التقاطـــع
المخطـــط امتاعـــه قديـــم وكان فـــي دراســـات
ميدانيـــة لعمـــل الكوبـــري أو الجســـر إلـــي هـــو
موجـــود فـــي المخطط ،لكن لألســـف الشـــديد
الشـــركات المحليـــة معندهـــاش القـــدرة إنهـــا
تنفـــذ لحـــد اللحظة هذه .وبالنســـبة للشـــركات
األجنبيـــة فـــي تنافـــس شـــديد بيـــن الشـــركات

النواقـــص كثيـــرة هلبـــا والتحديـــات كبي ــرة لكن
إللي نشـــتغلوا عليه طبعا هو العنصر البش ــري
إلـــي هـــو أهـــم حاجـــة هـــذه ،وســـاعيين لتنظيم
دورات فـــي عـــدة أماكـــن للشـــباب والموظفين
لتأهيلهـــم للقيـــام باألعمـــال المناط ــة بيه ــم.
باإلضافـــة إلى أن الهيـــكل التنظيمي تغير غيره
وزيـــر الحكـــم المحلـــي الحالي الســـيد ب ــدر وزاد

أطلقـــت حكومـــة الوحدة الوطنيـــة خطة «عودة
الحيـــاة» والتـــي تشـــمل إقامـــة مرافـــق صحيـــة
ومـــدارس وتوســـعة الطرق وإقامـــة المنتزهات
والحدائـــق وغيرهـــا مـــن المشـــاريع وخصصـــت
لهـــا المليـــارات ..مـــا نصيـــب بلدية تاجـــوراء من
هـــذه المشـــاريع وهل تم إنجاز مشـــاريع ضمن
هـــذه الخطة؟
بلديـــة تاجوراء ماكنتـــش محطوطة في  22هذا
الســـبب األساســـي ،والســـبب الثانـــي إنـــه فـــي
ســـنة  2022الحكومـــة الموجـــودة ماخصصـــت
لها الميزانية بش تســـتكمل خطـــة عودة الحياة
 ،2وزي مانعـــرف حتـــى منـــح الـــزواج توقفـــت
للشـــي ذاته وهو عـــدم اعتماد الميزانية للســـنة
الجديـــدة .وبالنســـبة للســـيد محمد إســـماعيل
فـــي شـــي إن شـــاء هللا إلـــي هـــو بالنســـبة
االتفاقيـــات إلي صـــارت واألعمال إلـــي قام بيها
لحـــد اآلن الكبيـــرة ،خلينـــي من العمـــل اليومي
الروتينـــي ،قـــام بصيانـــة أو اســـتحداث  3جـــزر
وهـــي جزيـــرة إســـبان وجزيـــرة  25وجزيـــرة إلي
هـــي امتـــع طريـــق العمارنة وجزيرة بوشوشـــة،
وإن شـــاء هللا فـــي خدمـــة كبيـــرة مـــع الســـيد
محمد إســـماعيل.

هل هنـــاك حلول بما يتعلق باإلشـــارة الضوئية
البيفـــي والمختنقـــات الموجـــودة داخـــل وخارج
بلدية تاجوراء التي تتســـبب في مشـــاكل سواء بمـــا أنكـــم مجلـــس بلـــدي جديـــد عل ــى البلدية
ألهالـــي تاجوراء والســـاكنين خارجها؟
مالـــذي يمكـــن أن تقدمـــوه لبلدي ــة تاج ــوراء
الحلـــول هـــي قديمـــة موجـــودة مافـــي حاجـــة لتكـــون بلديـــة رائـــدة مـــن بيـــن البلدي ــات؟

فيه ــا حاج ــات ماكانت ــش موج ــودة ف ــي الهيكل
التنظيم ــي األول ،مثال نقولوا حاضنات األعمال
وال ــي ه ــي اط ــور م ــن أي م ــكان موج ــودة فيه
مث ــا البلدي ــة أو قس ــم أو جس ــم أو إدارة مثـــا
نقول ــوا إدارة اإلي ــرادات المحلي ــة أو حاضنـــات
األعم ــال أو تمكي ــن الم ــرأة .طبع ــا ه ــذه كلهـــا
بتخل ــق مج ــاالت جديـــدة للعم ــل ،وطبعـــا هذه
كله ــا حاج ــات جدي ــدة ألنه ف ــي بلدي ــات عندها
خب ــرة ف ــي الش ــي وعنده ــا ن ــاس تخ ــدم فيهـــا
وف ــي بلدي ــات ماعنده ــاش ،وطبع ــا الـــوزارة
ب ــارك هللا فيه ــا عنده ــا دورات للموظفين في
الحاج ــات الجدي ــدة هذه.
ه ــل هن ــاك تع ــاون قري ــب بي ــن اتح ــاد رجـــال
األعم ــال األت ــراك والبلدي ــة ؟
بالنس ــبة التح ــاد رج ــال األعم ــال األت ــراك لحـــد
اللحظ ــة قاعدي ــن ينظم ــوا في بيته ــم الداخلي
هناي ــا ف ــي ليبي ــا يعن ــي ،وبالنس ــبة لينـــا احنـــا
البلدي ــات م ــش تاج ــوراء ب ــس عندن ــا مشـــكلة
م ــع اللوائ ــح ت ــع القواني ــن الليبي ــة إل ــي هـــي
أص ــا قاع ــدة قواني ــن اش ــتراكية وم ــرة مـــرة
يج ــي وزير ويس ــتصدر قوانين جدي ــدة .وطبعا
قص ــة االنقس ــام وحكوم ــة الجدي ــدة وحكومـــة
قديم ــة والمس ــتثمر مايب ــي يج ــازف بالفلوس
امتاع ــه إال ل ــو بيج ــي ويبدا ضامن إن ــه الفلوس
امتاع ــه مضمون ــات م ــن الدول ــة الليبي ــة وهـــذا
طبع ــا م ــش موج ــود ألن ــه زي ماقلن ــا الميزانية
م ــزال مانزلت ــش .عندن ــا مش ــكلة التنمية طبعا
مخطط ــات إل ــي ه ــي م ــش موج ــودة مثـــا
مخططات تس ــع لنه ــر صناعي أو صرف صحي
ماتلق ــاش ،كل ي ــوم تمش ــي لجه ــاز أو تمشـــي
لش ــخص أو لواح ــد م ــن الش ــيابين القـــدم
ماتوصل ــش لمعلوم ــة .مث ــا نق ــول الطريـــق
الجدي ــدة ه ــذه المشـــهورة ب ــدوا فيه ــا فـــي 78
إل ــى اآلن م ــش عارفي ــن المي ــة امتعه ــا كيـــف
صاي ــر فيه ــا ،وقاعديين س ــاعيين ومانبو نديروا
الطريق ــة البدائي ــة إلي هي تحف ــر وخالص ،مع
وج ــود الش ــركات ه ــذه إلي ه ــي عندها تشـــبح
تح ــت األرض والج ــس لك ــن ه ــذا يب ــي فلـــوس
وهو مش موجود تو .س ــاعيين بالنس ــبة للكادر
الوظيف ــي ت ــع البلدي ــة أو بالنس ــبة للمواطنيـــن
الموجودي ــن ف ــي البلدي ــة ،إن شـــاء هللا
مجهزي ــن حزمة م ــن ال ــدورات التدريبية تخص
الموظفين أو تع التعليم أساس ــا ،ومستهدفين
حت ــى الباحثي ــن ع ــن العم ــل أو رب ــات البيـــوت
ب ــدورات كبي ــرة .تاج ــوراء تعتب ــر م ــن البلديـــات
الغني ــة بمراك ــز البح ــوث ونح ــن لألس ــف مش
مس ــتغلين الش ــي هذاي ــا ألن المراك ــز حالهـــا
زي ح ــال الش ــركات الصناعي ــة م ــن التخبـــط
اإلداري أو م ــن قل ــة الميزاني ــات ،لك ــن الحمـــد
لله بالنس ــبة لمراك ــز البحوث العق ــول موجودة
وفي تنس ــيق إنه كيف ننهض ــوا بيهم بإذن هللا
تعال ــى إن ش ــاء هللا.
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الطقس ومواقيت الصالة وصورة العدد

صورة العدد

حالة الطقس | طرابلس
الثالثاء

اليوم

31°
23°

األربعاء

الخميس

الجمعة

األحد

السبت

33°/24° 32°/24° 32°/23° 32°/23° 32°/23° 32°/23°

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع

اليــــــوم
التاريخ

الفــجـر

الظــهـر

العـصـر

المغرب
العشــاء

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

04:25

04:26

04:27

04:28

04:28

04:29

03:40

07/11
13:16
16:54
20:21
21:58

07/12
13:16
16:54
20:21
21:57

07/13
13:16
16:55
20:20
21:57

07/14
13:16
16:55
20:20
21:56

07/15
13:16
16:55
20:20
21:56

07/16
13:16
16:55
20:19
21:55

07/17
61:31
55:61
91:02
21:54

