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وزارة الداخلية - ليبيا

تـــنـــمـــيـــة الـــمـــهـــارة
ــي   ــن ــل األم ــم ــع ــي ال  فـ

مناقشة الخطة التدريبية لسنة 2022

وزيــر الداخليــة يجتمــع مــع رئيــس وأعضــاء لجنــة 5+5

عــقــد وزيـــر الــداخــلــيــة لــواء 
ــد مـــــــــازن خـــــــال األيـــــــام  ــ ــالـ ــ خـ
 ضم مدير 

ً
الماضية اجتماعا

اإلدارة العامة للعمليات األمنية 
لواء "علي النويصري" ومدير 
اإلدارة العامة للتدريب عميد 
"عــلــي الــطــويــل" ومــديــر اإلدارة 
الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل عميد 
"البشير بالنور" ومدير إدارة 
ــات والــــتــــعــــاون عــمــيــد  ــعــــاقــ ــ ال

"صاح الدين بن سليمان".
وتناول اإلجتماع مناقشة 

عـــــــــدد مـــــــن الــــمــــواضــــيــــع 
ــة بــــالــــبــــرامــــج  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ ــ ال
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة واألمـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــعــاون الــدولــي حسب 
إخـــتـــصـــاصـــات اإلدارات 

المعنية.
كما تطرق اإلجتماع 
ــة الـــخـــطـــة  ــاقــــشــ ــنــ إلــــــــى مــ
لــســنــة 2022  ــتــدريــبــيــة  ال
 لسياسات الوزارة 

ً
تنفيذا

بإعتماد العمل التكاملي 
بين مختلف مكوناتها.

تـــنـــمـــيـــة مـــــــهـــــــارات رجــــــــــال الــــشــــرطــــة 
وتــحــســيــن صــورتــهــم فـــي الــمــجــتــمــع يعد 
لــعــمــل وزارة   

ً
ــا ــيــ ــ  أول

ً
 اســتــراتــيــجــيــا

ً
هـــدفـــا

الــداخــلــيــة الــتــي تسعى مــن خــال خططها 
ــع رؤيـــــــة مـــتـــطـــورة  ــ ــى وضــ ــ ــ وبـــرامـــجـــهـــا إل
لمؤسسة حكومية قادرة على ضبط األمن 
الــقــانــون ، وإظــهــار هيبة  ، وفـــرض سلطة 
الدولة وفق رسالة حضارية تضع األساس 
المتين لنظام أمني وطني قادر على حماية 
، وصيانة  األرواح واألعــراض والممتلكات 
الحريات الشخصية وحقوق اإلنسان وفق 
الدستور. وبشراكة  التي يقرها  المعايير 
للرفع  المدني  المجتمع  فاعلة لمؤسسات 
الرفاهية  الخدمات وتحقيق  مــن مستوى 
بمنظور يحمل منظومة قيم مهنية ترتكز 
المهام  الكفاءة والفاعلية في إسناد  على 
ــــى تحقيق  إل ــوال  ــ الـــوظـــائـــف ، وصـ وتـــولـــى 
التغيير والــتــعــاون  التمكين وتــقــبــل  مــبــدأ 
ــروح الــفــريــق  ــ ومـــرونـــة االتـــصـــال لــلــعــمــل بـ
الواحد والمشاركة في إتخاذ القرار بوعي 
، وذلـــك وفـــق إحـــداث  للمسؤولية  وتــحــمــل 
مهنية فاعلة ومستدامة تقوم على بسط 
 
ً
نفوذ الدولة ، وترسيخ سيادة القانون وفقا

لقواعد حقوق اإلنسان . وتحصين الحدود 
العقيدة  ، وبلورة  المعلومات  أمــن  وحماية 
األمنية للعمل الشرطي لتفعيل دور األمن 
ــاء وهــيــكــلــة الــمــؤســســات  ــنـ بــاســتــكــمــال بـ
التدريب  األمنية وتنشيط تنفيذ متطلبات 
 
ً
ــتــأســيــســي الـــشـــرطـــي ، لـــيـــكـــون ســبــيــا ال
الشرطة وتحسين  لتنمية مــهــارات رجــال 
المجتمع ومؤسساته  صورتهم فــي نظر 
النوعي  المهني  ، وليكون حراكها  المدنية 
الــوطــن وتأكيد  الــدعــم مــن   لتعزيز 

ً
مــوجــبــا

التعاون من المواطن.
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مقدم. ايناس الوحيشي  
رئيس مكتب تطوير وتأهيل المرأة 

باإلدارة العامة للتدريب 

ــز  ــي ــم ــت ــا: ال ــ ــن ــ ــت ــ رؤي
المؤسسي  وتطوير 
الــقــدرات  األداء وبــنــاء 

مكتب شؤون المرورطرابلس يقوم 
انتخاب عميد / عدنان بتركيب مصابيح لسيارات المواطنين

 
ً
علي التريكي  عضوا
في المكتب التنفيذي 
لـــإتـــحـــاد الــريــاضــي  
ــي  لــلــشــرطــة ــربـ ــعـ الـ

لــواء خالد  الداخلية  أجتمع وزيــر 
مازن خال االيام الماضية مع رئيس 
أحــــــمد  لـــواء  وأعــضــاء لجنـــــــــة 5+5  
أبـــــو شــحــمــه رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــه، ولـــــواء 
ــواء "مصطفى  "مــخــتــار الــنــقــاصــه"، ولـ
ــرارى"،  ــ ــغـ ــ يــــحــــى"، ولـــــــواء "رضــــــــوان الـ
اإلدارة  النويصري" مدير  ولــواء "علي 
العامة للعمليات األمنية وعضو لجنة 

الترتيبات األمنية.
ــاع الـــــــذي عــقــد  ــمــ ــتــ وتـــــنـــــاول اإلجــ
للعمليات األمنية  العامة  بمقر اإلدارة 
مناقشة  آخر المستجدات والترتيبات 
األمــنــيــة لــتــأمــيــن الــطــريــق الــســاحــلــى ، 
الممتد  الطريق  لتأمين  ووضــع خطة 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الـــهـــيـــشـــة إلــــــى الـــجـــفـــرة  مـ
إزالــة   على 

ً
العمل حاليا والتى يجرى 

مخلفات الحرب واأللغام منها من قبل 
العسكرية، باإلضافة  الهندسة  فريق 
ــى مــنــاقــشــة تـــوفـــيـــر اإلحـــتـــيـــاجـــات  ــ إلـ

المطلوبة إلنجاح العمل.
وأســــــــتــــــــعــــــــرض عــــــضــــــو لـــجـــنـــة 

ــة اإلحـــتـــيـــاجـــات  ــيــ ــنــ الـــتـــرتـــيـــبـــات األمــ
الــمــطــلــوبــة إلقـــامـــة عــــدد ثـــاثـــة نــقــاط 
تــمــركــزات أمــنــيــة ثــابــتــة بــهــدف تأمين 
ــعــام والــمــحــافــظــة عــلــى أمــن  الــطــريــق ال

وسامة المواطنين.
ــد الـــســـيـــد الــــوزيــــر عــلــى  ــ ــذا وأكــ ــ هـ
العسكرية،  اللجنة  التام ألعمال  دعمه 
بــتــوفــيــر  الـــداخـــلـــيـــة  ــزام وزارة  ــ ــتــ ــ ــ وال

البشرية،  الــقــوة  المتطلبات مــن  كــافــة 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــجــهــيــزات األخـــرى 
الطريق  لضمان نجاح عملية تأمين 
الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم.
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أخبار 

وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون املديريات 
يشارك في  إحياء 

الذكرى ٥٧ إلنطالق 
الثورة الفلسطينية

مناقشة سير العمل 
بمديرية أمن مزدة

تكريم املتدربني في مجال أمن السواحل 

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة  
حماية مصادر الطاقة الكهربائية

اجتمع وزير الداخلية "خالد مازن" 
الطاقة  العامة لحماية  مع مدير اإلدارة 

الكهربائية عميد "السنوسي صالح".
وتـــنـــاول اإلجــتــمــاع مــنــاقــشــة عــدد 
ــا األمــنــيــة  ــايـ ــقـــضـ ــع والـ ــيـ ــواضـ ــمـ ــن الـ مــ
المتعلقة باالعتداء على مصادر الطاقة 
الكهرباء  الكهربائية ومحطات توليد 
الشبكة  لها  التي تتعرض  والــســرقــات 
المخالفين  للكهرباء من بعض  العامة 

والخارجين عن القانون.
الــى مناقشة  كما تطرق االجتماع 
الجهات األمنية األخــرى  التعاون بين 
من أجل منع التعديات والتخريب على 
مــصــادر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن قبل 
بعض الخارجين عن القانون والحفاظ 
يــعــود بالنفع  الــمــصــادر بما  على هــذه 

على المواطنين والرفع من معاناتهم.

الداخلية لشؤون  إجتمع وكــيــل وزارة 
الــمــديــريــات لــــواء بــشــيــر األمـــيـــن مـــع مــديــر 
المنافذ عميد "ونيس  العامة ألمــن  اإلدارة 

الشكري".
ونــــــــوقــــــــش خــــــــــال اإلجـــــــتـــــــمـــــــاع أخـــــر 
المستجدات حول سير العمل داخل المنافذ 
الــتــي تــواجــه القائمين  بــالــدولــة والــمــشــاكــل 
عليها، والعمل على حلحلتها بإعتبارها 
ــة فـــي األمــــــور االقــتــصــاديــة  ــ ــدول ــ شـــريـــان ال

والمعيشية للمواطن.
وأثـــنـــى الــســيــد الــوكــيــل عــلــى  الــجــهــود 
 
ً
أعــضــاء اإلدارة، مطالبا الــمــبــذولــة مــن قبل 
الجهات  الــتــعــاون والتنسيق مــع  بــضــرورة 
الــبــريــة والجوية  العاملة بالمنافذ  األخـــرى 
القانونية  والــبــحــريــة، ومـــراعـــاة االجــــــراءات 
المتبعة للحد مــن تفشي وبــاء  والــوقــائــيــة 

كورونا للحفاظ على صحة الجميع.

الداخلية لشؤون  شــارك وكيل وزارة 
ــيــــن" األيــــام  الـــمـــديـــريـــات لـــــواء "بــشــيــر األمــ
ــتـــي أقــيــمــت  الـــمـــاضـــيـــة فــــي االحـــتـــفـــالـــيـــة الـ
ــيـــاء  ــرابـــلـــس إلحـ ــــكــــشــــاف بـــطـ ــرح ال ــسـ ــمـ بـ
الـــذكـــرى الــســابــعــة والــخــمــســون إلنــطــاق 

الثورة الفلسطينية.
ــة الـــنـــاطـــق  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــذه االحـ ــ وحــــضــــر هــ
الـــداخـــلـــيـــة عقيد  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
الوكيل  العربي" ومدير مكتب  "عبدالمنعم 
عقيد "توفيق الدنباوي" وعدد من أعضاء 
السلك الدبلوماسي المعتمد لدي ليبيا من 

السفراء الدول العربية واالسامية.
الـــوزارة  الرسمي باسم  الناطق  ونقل 
خــــال كــلــمــة ألــقــاهــا بــالــمــنــاســبــة تــحــيــات 
الــســيــد وزيـــر الــداخــلــيــة لـــواء "خــالــد مـــازن" 
 ،

ً
لدولة فلسطين حكومة وشعبا وتهنئته 

 الله عز وجل أن يتقبل شهداء الثورة 
ً
داعيا

أن يعجل في فك  الفلسطينية بالرحمة و 
األسري بالمعتقات.

بــدعــوة كريمة  المشاركة  وتــأتــي هــذه 
من السفارة  الفلسطينة لدى ليبيا.

 مناقشة سير العمل 
داخل املنافذ بالدولة

الـــعـــاقـــات  إدارة  بــمــقــر  ــم  ــيـ أقـ
الماضية  األيــــام  والــتــعــاون خـــال 
حـــفـــل تــســلــيــم شـــهـــائـــد تــدريــبــيــة 
"اإلدارة  للمستهدفين من  معتمدة 
العامة ألمن السواحل" الذين تلقوا 
أمــن  مـــجـــال  فـــي  تــدريــبــيــة  دورات 
الــســواحــل مـــن الــجــانــب اإليــطــالــي، 
ــي قـــامـــت  ــتــ ــ ضـــمـــن الـــتـــرتـــيـــبـــات ال
والــتــعــاون مع  الــعــاقــات  إدارة  بها 
ــــي بـــاالجـــتـــمـــاع  ــال ــطــ الـــجـــانـــبـــي اإليــ
العاقات  إدارة  السابق بين مدير 
والــــــتــــــعــــــاون والــــمــــلــــحــــق األمــــنــــي 
بالسفارة اإليطالية وتحديد موعد 

لتسليم الشهائد للمتدربين .
وحــضــر الــحــفــل وكــيــل وزارة 
لــواء  الــمــديــريــات  لــشــؤون  الداخلية 
بشير األمين ومدير اإلدارة العامة 
ألمــــن الـــســـواحـــل عــمــيــد "الــبــشــيــر 
الــعــاقــات  إدارة  ــر  ــديـ بـــالـــنـــور" ومـ
الدين بن  والتعاون عميد "صــاح 
ســلــيــمــان" ونـــائـــبـــه عــمــيــد "جـــال 

مـــديـــر اإلدارة  هــــويــــدي" ومــــعــــاون 
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــدريـــب عــمــيــد "فــتــحــي 
ــب الــســفــيــر اإليــطــالــي  ــائـ عـــــون" ونـ
والــمــكــلــف بـــالـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة، 
ــارة  ــفـ ــالـــسـ والـــــمـــــنـــــدوب األمـــــنـــــي بـ
اإليـــطـــالـــيـــة لــــدى لــيــبــيــا وعـــــدد من 
العامة ألمن  بــــاإلدارة  المسؤولين 
السواحل وضباط وضباط صف 

بإدارة العاقات والتعاون.
الوكيل اجتماع  السيد  وعــقــد 
مع المستهدفين من اإلدارة العامة 
ألمن السواحل بالبرامج التدريبية، 
وحـــث الــســيــد الــوكــيــل الــمــتــدربــيــن 
ــذل أقـــصـــى الــجــهــود  ــ بــــضــــرورة بـ
وممارسة مهامهم التي كلفوا بها 
 الــجــهــود 

ً
ــه، مــثــمــنــا عــلــى أكــمــل وجــ

الــتــي يــقــومــون بــهــا فــي الــواجــبــات 
الـــتـــي كــلــفــوا بـــهـــا، بــاعــتــبــار إدارة 
أهــــم اإلدارات  الـــســـواحـــل مـــن  أمــــن 
بــوزارة الداخلية وذلــك لما لها من 
الــســاحــل  دور كــبــيــر فـــي تــأمــيــن 

الليبي ومكافحة الجريمة المنظمة 
والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وأستمع السيد الوكيل لشروح 
الجانب اإليطالي  وماحظات مــن 
ــــيــــن حــــــول الـــبـــرنـــامـــج  ــــمــــســــؤول وال
التدريبي الذي تلقوه المستهدفين 
للرفع من كفاءتهم في مجال أمن 
السواحل واالستفادة من الخبرات 

اإليطالية في هذا المجال.
ــاع تـــم تــوزيــع  ــمـ ــتـ وعـــقـــب االجـ
الــشــهــائــد عــلــى الــمــتــدربــيــن وذلـــك 
إلتـــمـــامـــهـــم الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 
ــم تــكــريــم الــســيــد  ــذا وتــ بـــنـــجـــاح، هــ
الوكيل من قبل مدير اإلدارة العامة 
ألمن السواحل, وبدوره قدم مدير 
ــعــــاون درع  ــتــ ــ الـــعـــاقـــات وال إدارة 
 للجهود التي 

ً
للسيد الوكيل تقديرا

العمل  للرقي بمستوى  يقوم بها 
األمني بكافة مكونات الوزارة.

إجــتــمــع مــديــر أمـــن مــــزدة عميد 
ــاد بــقــاعــة اإلجــتــمــاعــات  ــزنـ مــحــمــد الـ
ــة األمــــــن بـــوفـــد مــن  ــريـ ــديـ ــــوان مـ ــديـ ــ بـ
رئـــاســـة الــــــــوزراء الــمــكــلــف بــمــتــابــعــة 
ــزدة،  ــ جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات بـــبـــلـــديـــة مــ
ــاع مــنــاقــشــة سير  ــمـ ــتـ ــاول اإلجـ ــنــ وتــ
العمل بمديرية األمــن واالحتياجات 
التي تواجهها وتذليلها  والمشاكل 
بما يساهم في انجاح سير العملية 

األمنية بالبلدية.

الــتــي عــقــدت بين   لإلجتماعات 
ً
إســتــكــمــاال

رئــيــس وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الــمــركــزيــة بـــوزارتـــي 
الداخلية والعدل ، ورئيس مكتب حماية الطفل 
الــعــاقــات والــتــعــاون  ــرة ، ومـــديـــر إدارة  ــ واألســ
بــوزارة الشؤون اإلجتماعية ومندوب صندوق 
التضامن اإلجــتــمــاعــي, مــع البرنامج اإلنمائي 
لألمم المتحدة ، ومنظمة األمم المتحدة  المعنية 

بالمخدرات والجريمة ،  ومنظمة اليونسيف.

في هذا السياق عقد خال األيام الماضية 
بمقر إدارة العاقات والتعاون بــوزارة الداخلية 
إجتماع لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة  
المصممة لدعم وتطوير عدالة األحداث  ووحدات 
حماية الطفل واألســرة ، لضمان تحقيق نظام 
عـــــادل وصـــديـــق مـــائـــم لـــألطـــفـــال دون الــســن 

القانونية والذين هم في تماس مع القانون.

إجتماع اللجنة املركزية بوزارتي الداخلية والعدل مع البرنامج االنمائي لألمم املتحدة 
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أخبار 

سلحة الخفيفة
ٔ
إختتام الدورة التدريبية في مجـال استخدام اال

ضــمــن خــطــة الــتــحــول الــرقــمــي الـــتـــي يــنــفــذهــا مــركــز 
المعلومات والتوثيق إلدخــال التقنيات الحديثة في عمل 
الوزارة بكافة مكوناتها، وبناء على تعليمات وزير الداخلية 
بشأن البدء في المرحلة األولى لميكنة عدد من مديريات 
األمن وهي "طرابلس، جنزور، الجفارة، تاجوراء، النواحي 

األربع، غريان".
شــرع مهندسي مركز المعلومات والتوثيق بإعطاء 
دورات تدريبية ألعــضــاء مــن مــديــريــة أمــن الــجــفــارة على 
األنظمة األمنية والخدمية واإلدارية التي يعمل على تنفيذها 
مركز المعلومات والتوثيق، ومن ضمنها نظام االستجابة 
السريعة للباغات وغرفة العمليات الذكية لتلقي الباغات 
ــة الــمــســروقــة والــمــطــلــوبــيــن   ــيـ ــن الــمــركــبــات اآللـ األمـــنـــيـــة عـ
الــصــادر والـــوارد  والمفقودين والمخطوفين، ومنظومات 
ــؤون الــخــدمــة لــلــضــبــاط وضـــبـــاط الــصــف وموظفين  ــ وشـ

وكذلك منظومة البريد اإللكتروني والتراسل اآلمن.
كما تشمل الــدورات تدريب عناصر من قسم المرور 
والتراخيص بالمديرية على استعمال وتشغيل منظومة 

تسجيل المركبات اآللية.

أختتمت بمعهد التدريب التخصصي باإلدارة العامة 
الــرابــعــة  مــنــيــة "ثــاثــة دورات تخصصية " 

ٔ
للعمليات اال

واألربعون والخامسة واألربعون والثامنة واألربعون "في 
ســلــحــة الخفيفة المستوى المتقدم 

ٔ
مجـال إســتــخــدام اال

للمتفوقين" )القنص( التي أقيمت بمركز تــدريــب عش 
الصقر وكذلك االقتحامات واإلنزال من البرج واإلسعافات 

األولية التي اقيمت بمقر المعهد.
الــعــامــة للعمليات  وحــضــر اإلخــتــتــام مــديــر اإلدارة 
األمــنــيــة ومــديــر معهد الــتــدريــب التخصصي وعـــدد من 

الضباط .
وتخلل حفل اإلخــتــتــام عـــرض مــرئــى يــوضــح كافة 

التدريبات التي تلقاها المتدربين.

 التحول الرقمي في مجال 
عمل وزارة الداخلية 

إدخال التقنية الحديثة 
في العمل األمني والشرطي

وزير الداخلية يجتمع مع مدير اإلدارة العامة لطيران الشرطة

دوريات بحرية على الساحل الليبي 

الداخلية  إجتمع وكيل وزارة  
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة لــــــواء "مــحــمــود 
سعيد" بجمهورية تونس مع مدير 
ــــوال بالمصرف  إدارة غسيل األمـ
السيد "لطفي  التونسي  الــمــركــزي 
حشيشة" ومدير اإلدارة  القانونية 
ومـــــــنـــــــدوب مـــصـــلـــحـــة الــــجــــمــــارك 

بالمصرف.

وتــــنــــاول االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة 
موضوع األموال الليبية المحجوزة 
والمتحفظ عليها، وكذلك مناقشة 
التعاون في مجال تبادل المعلومات 
العقبات، باإلضافة  وتذليل بعض 
إلى مناقشة عدد من القضايا التي 
تــخــدم الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة بين 

البلدين الشقيقين.

مناقشة موضوع األموال الليبية املحجوزة واملتحفظ عليها بتونس 

مدير اإلدارة العامة للدعم املركزي  يجتمع بمشرفي الحراسة باملؤسسات واملقار املختلفة
الـــعـــامـــة  مــــديــــر اإلدارة  ــتـــمـــع  إجـ
الــمــركــزي عميد "محمد فتح  للدعم 
ــات بــمــقــر  ــاعـ ــمـ ــتـ ــه " بـــصـــالـــة األجـ ــلـ الـ
الحراسة  اإلدارة بالضباط مشرفي 
بــالــمــؤســســات والـــمـــقـــار الــمــخــتــلــفــة، 
بحضور معاون مدير اإلدارة عميد 
فـــرارة"، ورئيس مكتب  "عبدالباسط 
حــراســة األهـــــداف الــحــيــويــة بــــاإلدارة 
ــد "عـــبـــدالـــحـــكـــيـــم الـــــــدرنـــــــاوي"  ــيـ ــمـ عـ

ومعاونه عقيد "يوسف طلحة".
ــــال  ــر اإلدارة خـ ــ ــديــ ــ مــ وأكـــــــــــد 
أهــمــيــة متابعة سير  اإلجــتــمــاع عــلــى 
ــاء الـــحـــراســـة وتــكــثــيــف  عـــمـــل أعــــضــ
ــل،  ــمـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــسـ ــــود الـــمـــتـــابـــعـــة لـ ــهـ ــ جـ
الدولة  بــأن تأمين مؤسسات   

ً
مبينا

 ينبغي تأديته على 
ً
 أمنيا

ً
ومرافقها يعد واجبا

 ببذل 
ً
أكمل وجه ودون أدنــى تقصير ، مطالبا

أقصى الجهود في سبيل إنجاح العمل األمني، 

وااللــتــزام بالضبط والربط بين كافة منتسبي 
المكتب.

وشدد مدير اإلدارة على ضرورة المحافظة 
على أمن وسامة المرافق والمؤسسات وعدم 

الـــتـــدخـــل فـــي ســيــر عــمــل مــوظــفــيــهــا 
وصـــمـــيـــم عـــمـــلـــهـــم بــــــأي شـــكـــل مــن 
األشــكــال ، خــاصــة وإن رجـــل األمــن 
المرفق   عــن سامة 

ً
يعتبر مــســؤوال

التي يتولى حراستها  المؤسسة  أو 
وتأمينها.

ــاع  ــمـ ــتـ ـــال اإلجـ ــ ــوقــــش خـ ــا نــ ــمـ كـ
التي تعترض  العراقيل والصعوبات 
ســيــر الــعــمــل والــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة 
إيجاد الحلول المناسبة لها لضمان 
انــــــجــــــاح الــــعــــمــــل األمــــــنــــــي فــــــي هــــذا 

الخصوص.
 إلـــى 

ً
ــا ــطــــرق اإلجـــتـــمـــاع أيــــضــ وتــ

مــنــاقــشــة الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز 
دور الــتــواصــل واالتــصــال مــع بعض 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــخــصــوص تــســهــيــل عمل 
الــمــكــتــب فـــي تــنــفــيــذه لــمــهــامــه الــمــنــوطــة بـــه في 

الحراسة والتأمين.

مــازن مــع مدير  لــواء خالد  الداخلية  ناقش وزيــر 
مــركــز الــمــعــلــومــات والــتــوثــيــق عــقــيــد الــبــهــلــول شنانة 
الداخلية، وربــط مــديــريــات األمــن،  خطة ميكنة وزارة 
ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث 
الــجــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى لــيــبــيــا لــتــســهــيــل الــخــدمــات 

للمواطنين.
كــمــا تــطــرق االجــتــمــاع إلـــى مــنــاقــشــة الــصــعــوبــات 
والعراقيل التي تواجه المركز ووضع الحلول المناسبة 
الداخلية  أداء وزارة  الرقي بمستوى  بما يساهم في 

.
ً
 وتقنيا

ً
فنيا

ــة حــــول الــخــطــط  ــيـ ــروح وافـ ــــوزيــــر لـــشـ وأســـتـــمـــع ال
ــقـــوم بـــهـــا مـــركـــز الـــمـــعـــلـــومـــات والـــتـــوثـــيـــق مــن  ــتـــي يـ الـ
ربـــط لــمــديــريــات األمـــن واألنــظــمــة اإلداريـــــة واألرشــفــة 
اإللكترونية لكافة مكونات الوزارة لتسهيل اإلجراءات 
وتــوفــيــر الـــوقـــت وســـرعـــة اإلنـــجـــاز وادخــــــال الــتــقــنــيــة 

الحديثة في العمل األمني والشرطي.

الداخلية خالد مــازن مع  أجتمع وزيــر 
مدير اإلدارة العامة لطيران الشرطة عميد 

الطاهر القرباع.
وتناول اإلجتماع مناقشة سير العمل 
ــاإلدارة والــمــشــاكــل الــتــي تــواجــه طــائــرات  ــ بـ
الشرطة من صيانة وتوفير احتياجاتها 
والعمل على حلحلة هذه األمور لما لإلدارة 
من دور كبير في المراقبة والنقل وغيرها 
من المواضيع التي تساهم بها اإلدارة في 

العمل األمني والشرطي.
ــتـــمـــاع الــــى مــنــاقــشــة  كــمــا تـــطـــرق االجـ
التدريبية ألعــضــاء اإلدارة وخلق  البرامج 

كوادر مهنية في مجال طيران الشرطة.
واستمع السيد الوزير لشروح من قبل 
مدير اإلدارة حول المهام المسندة لإلدارة 
وأخـــر األعــمــال الــمــنــجــزة واقـــتـــراح الحلول 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــذلــيــل الــعــقــبــات النــجــاح 

المهام المكلفة بها إدارة طيران الشرطة.

العامة  بــنــاء عــلــى تعليمات مــديــر اإلدارة 
ألمن السواحل عميد البشير بالنور بضرورة 
اليومية لمكافحة  البحرية  الــدوريــات  تسيير 

التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة.
 p301 إنطلق خال األيام الماضية الزورق
البحرية  الدوريات  بتعليمات من رئيس قسم 
مقدم عبدالغني المحجوبي وبإمرة رائد علي 
الطويبي والطاقم المرافق له بتمشيط المنطقة 
الممتدة على الساحل الليبي من طرابلس إلى 

القره بوللي والخمس.
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أخبار

طرابلس

الــخــاصــة عقيد / زهير  أدلـــى رئــيــس قـــوة العمليات 
عبدالعزيز نصر بتصريح خاص لصحيفة الميزان عن 
الــقــوة والمهام المناطة بها لتأمين االستحقاقات  عمل 

االنتخابية قال فيه :
قوة العمليات الخاصة إحدى مكونات وزارة الداخلية، 
الـــصـــادر عن  بــقــرار رقـــم )11( لسنة 2014 م  أنــشــئــت 
الحكومة المؤقتة إنـــذاك مقرها الرئيسي فــي العاصمة 
طرابلس ولها عدة فروع ومكاتب في مناطق عدة في ليبيا 
، كفرع الوسطى الذي يضم الخمس وزليطن ومصراتة 
 الستراتيجية القوة 

ً
ومكتب بني وليد والعجيات ، ووفقا

افــتــتــاح عــدة مكاتب فــي المناطق  لسنة 2022 م سيتم 
الشرقية والغربية والجنوبية باإلضافة إلــى أخــرى في 

طرابلس.
تمثل القوة الجانب الخلفي أو الصف الذي يلي القوات 
المسلحة وتعمل من خــال عناصر ذوي كفاءة وقــدرة 
عاليتين النجاز المهام الخاصة التي تتطلب مهارات فائقة 
في الغوص والبحث عن المتفجرات ونزعها واستخدام 

كاب األثر ومجاالت أخرى اليتسع المجال لذكرها.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والخاصة وتأمين الطريق العام خاصة الممتد من طريق 
 بتقاطع بــرج أبــو ليلى 

ً
الشط إلــى جــزيــرة الميناء مـــرورا
 إلى جزيرة سوق الثاثاء.

ً
وصوال

وأضاف بأنه يوجد لدينا عناصر مؤهلة للمشاركة 
في تأمين العرس االنتخابي القادم ، الحدث الذي ينتظره 
الشعب الليبي والمجتمع الدولي ، وقد خضعوا لــدورات 
تدريبية في اإلدارة العامة للعمليات األمنية وفق الخطة 
األمنية لــوزارة الداخلية المعدة لذلك ، فتم توزيعهم على 
عــدد )38( مركز انتخابي في عــدة مناطق للقيام بهذه 
المهمة بنجاح والوصول بليبيا إلى بر اآلمــان بعون الله 

وهذا ما يصبوا إليه الشعب الليبي

عقيد / زهير عبدالعزيز نصر رئيس قوة 
العمليات الخاصة  لصحيفة الميزان

لقاء/   أ- نجاة الشارف

صدر عن وزيــر الداخلية القرار رقم )2147( لسنة 
2021 م القاضي بتشكيل فريق بحثي يتولى تقديم 
المقترحات والحلول في المجاالت المتعلقة بالشؤون 
القانونية والحقوقية واإلجتماعية واالقــتــصــاديــة ذات 
 لاحتصاصات الممنوحة 

ً
الصلة بقضايا المرأة وفقا

لمكتب شؤون المرأة بالوزارة.

تــقــدم وزيــــر الــداخــلــيــة ورئـــيـــس مــكــتــب شــــؤون الــمــرأة 
بالشكر والتقدير لمدير تحرير صحيفة الميزان االستاذة  
ــبــــارزة فـــي إدارة  ــ ــارف عـــن جــهــودهــا ال نــجــاة ،مــحــمــد الـــشـ
الصحيفة ومــمــارســتــهــا األدوار الصحفية فــي منظومة 
اإلعام األمني وإصدار العدد )799( الخاص بيوم الشرطة.

شكر وتقدير

تشكيل فريق بحثي لقضايا  المرأة

ســيــتــم إفـــتـــتـــاح عــــدة مــكــاتــب 
خــــــــــــــالل هــــــــــــــذا الـــــــعـــــــام

مكتب شؤون المرور يقوم بتركيب مصابيح لسيارات المواطنين

وزير الداخلية يجتمع مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب ونائبه

ــلــــة مــكــتــب  فــــــي إطــــــــــار حــــمــ
شــؤون الــمــرور  لحث السائقين 
على تعديل إنارة المركبات اآللية 
ــات  ــابــ ــلـــحـــوادث واإلصــ تـــفـــاديـــا لـ
الـــــــذي تـــتـــســـبـــب  فـــيـــهـــا ضــعــف 
ــة والــخــلــفــيــة  ــيــ ــامــ اإلضـــــــــاءة األمــ
للمركبات اآللــيــة ، قــامــت  خال 
ــات مــرور  ــ األيــــام الــمــاضــيــة دوريـ
سوق الجمعة وطرابلس المركز 
بــتــركــيــب عــــشــــرات الــمــصــابــيــح 
فــي عـــدة نــقــاط داخــــل العاصمة 
بــــادرة لمحاولة إنــقــاذ حياة  فــي 
ولــو شخص واحــد من الحوادث 
التي تتكرر يوميا وتتسبب في 
إصابات خطيرة وتحصد أرواح 

المواطنين .

لـــواء خالد  أجتمع وزيـــر الداخلية 
مـــازن مــع رئــيــس مصلحة الــجــوازات 
ــب لـــواء  ــانــ ــؤون األجــ ــ ــ والــجــنــســيــة وشـ
ــــواء "الــــزروق  "يــوســف مــــراد" ونــائــبــه ل
الصغير"، وذلك لمناقشة سير العمل 
بــالــمــصــلــحــة  واإلجــــــــــراءات الــمــتــخــذة 
ــوازات السفر  ــ لتسهيل إســتــخــراج جـ
لــلــمــواطــنــيــن وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــاب الــتــي 

تواجههم.

كما تطرق اإلجتماع إلى مناقشة 
اآلليات المتبعة من قبل المصلحة في 
تقديم الخدمات للمواطنين من خال 
فروعها وأقسامها على كامل التراب 
الليبي، والــوقــوف على المشاكل التي 
تعترض سير عملها ووضــع الحلول 
ــهــا بــمــا يــســاهــم فـــي إنـــجـــاح الــعــمــل  ل

وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جهود تذكر فتشكر

ــرار الــســيــد وزيـــر  ــ بــنــاء عــلــى قـ
الداخلية رقــم 1530 بشأن إنشاء 
ــــروع لــقــوة دعــــم مـــديـــريـــات األمـــن  فـ

بالمناطق.
الــداخــلــيــة  أجــتــمــع وكــيــل وزارة 
ــات لــــــواء بشير  ــريـ ــديـ ــمـ ــــشــــؤون الـ ل
األمين  بمدراء أمن "غريان، يفرن، 
ــالـــوت،  ــتــــان، جـــــــادو، مــــــزدة ، نـ ــزنــ ــ ال
غـــدامـــس" بــحــضــور آمـــر قـــوة دعــم 
مــديــريــات األمــــن بــالــمــنــاطــق عميد 
الــدلــيــو" ونــائــبــه نقيب  "عبدالحكيم 
ــيــــس قسم  ــي الــــجــــابــــري"، ورئــ ــلـ "عـ
ــيــــس قــســم  ــة ورئــ ــيـ ــنـ ــــؤون األمـ ــــشـ الـ

شؤون المديريات بمكتب الوكيل.

وتناول اإلجتماع مناقشة تفعيل 
فرع قوة دعم مديريات األمن بالجبل 
الــغــربــي، ووضـــع الــتــرتــيــبــات لتفعيل 
ــفــــرع مــــن خـــــال دعـــمـــه بــعــنــاصــر  ــ ال
بشرية من مديريات األمــن بمناطق 
الجبل ، وذلــك مــن أجــل فــرض األمــن 
ودعــــــم وإســــنــــاد مـــديـــريـــات األمــــــن ، 
وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة 
مديريات األمن لتعزيز األمن وتبادل 
المعلومات فيما بينها ومع األجهزة 
 
ً
األمنية األخــرى بما يساهم إيجابيا

في سير العملية األمنية والمحافظة 
على أمن الوطن والمواطن.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يجتمع مع عدد من مدراء أمن الجبل الغربي

عقد مدير أمن الجفارة عميد 
 
ً
ــنــاصــر الــطــيــف" اجــتــمــاعــا "عــبــدال
بــــــرؤســــــاء األقــــــســــــام والــــمــــراكــــز 
ــدات بــالــمــديــريــة ورؤســـــاء  ــ ــــوحـ والـ
الفروع والمكاتب باألجهزة األمنية 
، بحضور  الــمــخــتــلــفــة  بالمنطقة 
كــل مــن عــمــداء بــلــديــات "العزيزية 
، الـــزهـــراء ، الــعــامــريــة الــمــعــمــورة" 
ــلـــس  ــمـــجـ ــيـــــــس وأعــــــــضــــــــاء الـ ورئـــــ
اإلجتماعي ورشفانة، وذلك بمقر 

المجمع اإلداري لبلدية العزيزية. 
ورحــب مدير األمــن فــي بداية 
 على 

ً
اإلجــتــمــاع بالحضور مثنيا

الــتــي بذلوها طيلة  المديرية  جــهــود مكونات 
السنوات الماضية وتعاونهم مع جميع فروع 

 بأن 
ً
األمــنــيــة والعسكرية، مــوضــحــا األجــهــزة 

المنطقة تشهد استقرار أمنى كبير بفضل 
 ثم هذه الجهود األمنية.

ً
الله أوال

وأوضــح مدير األمن إلى أن أمن المنطقة 

 علينا أن نتحمل 
ً
مسؤوليتنا جمعيا

للمحافظة على أمن  أعباء هذه األمانة 
المواطنين والمحافظة على  وســامــة 
إلــى أن   

ً
أرواحــهــم وممتلكاتهم، مشيرا

ذلك ال يأتي إال من خال مشاركة كافة 
األجـــهـــزة األمــنــيــة والــعــســكــريــة وكــذلــك 

شيوخ وأعيان المناطق بالجفارة.
األمــن خطة  كما أستعرض مدير 
تشكيل غرفة أمنية بدائرة اختصاص 
ــم جـــمـــيـــع  ــ ــــضـ ــه تـ ــ ــرطــ ــ ــز شــ ــ ــركــ ــ كـــــــل مــ
المكونات األمنية، والتعاون والتنسيق 
بين مراكز الشرطة والجهات األمنية 
الــنــتــائــج في  افــضــل  األخــــرى لتحقيق 
حفظ األمن واالستقرار داخل منطقة الجفارة 

بالكامل.

تفعيل العمل األمني بمديرية أمن الجفارة 
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من سجالت الشرطة 

إالدارة الـعامـة للـعمـلـيات أالمـنـيةمديرية أمن بنغازي

إدارة إنفاذ القانون طرابلس

مديرية أمن القره بوللي

مديرية أمن  العجيالت

ُشرطة النجدة بنغـازي 

طرابلس/ مكتب المعلومات والمتابعة أالمنية  

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / فرع الزاوية  جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / فرع الساحل وجردس العبيد 

بعد ورود باغ من أحد المواطنين إلى مركز 
شرطة العروبة بمديرية أمــن بنغازي مفاده قيام 
ثاثة أشخاص بمحاولة خطفه وسرقة مبلغ مالي 

وبضائع كانت موجودة بمركبته.
ــمـــركـــز بــالــبــحــث  ــاء الـ ــور قـــــام أعــــضــ ــفــ ــ عـــلـــى ال
والــتــحــري وجــمــع الــمــعــلــومــات عــن المتهمين وتــم 

ضبطهم وهــم يقومون ببيع البضاعة المسروقة 
ألحد الصيدليات بالمدينة.

سب اليهم 
ُ
وبــاإلســتــدالل معهم اعــتــرفــوا بمان

في واقعة محاولة الخطف والسرقة واتخذت كافة 
النيابة  االجـــراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى 

العامة من حيث االختصاص .

مــن خـــال الــعــمــل األمــنــي لــلــدوريــات التابعة 
ــرطــة الــنــجــدة بــنــغـــــازي داخــــل الــمــديــنــة واثــنــاء 

ُ
لــش

تــجــوال إحـــدى الـــدوريـــات تــم الــعــثــور على مركبة 
مصطدمة على متنها شخص مطعون مفارق 

للحياة.
رطة 

ُ
وعلى الفور قــام أعضاء التحريات بش

النجدة بالتحري وجمع المعلومات حول الجريمة، 
وأسفر ذلك عن ضبط الجاني وباالستدالل معه 

اعترف بارتكابه للجريمة.
هذا وتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

المتهم.

بــنــاًء على أمــر الضبط واإلحــضــار الــصــادر مــن قبل 
ــدة الــتــحــري  عـــــضـــــاء وحــ

ٔ
الــســيــد الــنــائــب الــعــام ,,, تــمــكــن ا

والقبض بإدارة المهام الخاصة بـاإلدارة الـعامـة للـعمـلـيات 
ــقـــــاء الـــــقـــــبــض عـــــلـــــى الـــــمـــــدعـــــو " ع ، ر ، ا"  مـــــنـــــيــة مـــــن إلـــ

ٔ
اال

والــمــطــلــوب فــي واقــعــة اخــتــاس مــبــالــغ مــالــيــة مــن حساب 
مصرف الصحاري فرع الخمس . 

إلى  القانونية حياله وتــم إحــالــتــه  اتــخــذت اإلجـــــراءات 
جهات االختصاص . 

المعلومات تمكن  البحث والتحري وجمع  من خــال 
القبض على  العجيات من  الجنائي  البحث  اعضاء قسم 
المدعو »ب . م .د« مواليد 1954م مقيم العجيات جزائري 
الجنسية والمتهم في قضية نصب وإحتيال والمطلوب 

لدى مركز شرطة زوارة الجنوبي.
اتخذت اإلجراءات القانونية بشأنه وإحالته الى جهات 

اإلختصاص.

التابعة  التحري والتحقيقات  تمكنت وحدة 
ــاإلدارة  ــ ــفــرع إدارة إنـــفـــاذ الــقــانــون طــرابــلــس بـ ل
العامة للعمليات األمنية من ضبط المدعو "أ، إ، 
ن" موليد1977 والمطلوب على ذمة قضية قتل .
القانونية حياله واحالته  أتخذت اإلجـــراءات 

الى جهات االختصاص.

بعد ورود شكاوي من بعض المواطنين 
أمــــــــــــــن  الجنائــــــــي  بمديرية  البحــــــــــث  لقسم 
المسلح من  السطو  القره بوللي بخصوص 

قبل العمالة الوافدة  والسرقة باإلكراه.
ــم الــمــديــريــة  ــ ــوة دعـ ــ ــم تــكــلــيــف قـ عــلــيــه تــ
ــن لــضــبــط الــجــنــاة  بــتــعــلــيــمــات مـــن مــديــر األمــ
الــقــوة بتشكيل فريق  قــامــت  الــفــور  ، وعــلــى 
المطلوبين،  المعلومات عــن  للتحري وجمع 
وأسفرت عن ضبط على احد أفراد العصابة 
يــدويــة، بينما الذا  وبــحــوزتــه عــدد 32 قنبلة 

الشخص الثاني بالفرار.
ــذي  ــ ــ ــيـــش الــــمــــكــــان ال ــتـ ــفـ ومـــــــن خـــــــال تـ

كــانــوا بــداخــلــه تــم الــعــثــور عــلــى  الــعــديــد من 
الــمــســروقــات الــمــبــلــغ عــنــهــا    مــنــهــا هــواتــف 
محمولة تم سرقتها من منطقة الرحوميين 
ــات شــخــصــيــة  ــاعــ ــدة وســ ــ ــوافـ ــ مــــن الـــعـــمـــالـــة الـ
ودخــيــرة كاشن كــوف ومــســدس باستيك 

و أقنعة وجه.
وتم التعرف على المقبوض عليه من قبل 
التي  االقــنــعــة  المبلغين وأفــــادوا بأنها نفس 

كانوا يرتدونها أثناء  قيامهم بالسرقة. 
هذا وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
الواقعة، والزال البحث والتحري لضبط باقي 

التشكيل العصابي.

كشف مكتب المعلومات والمتابعة األمنية اللثام 
عن تشكيل عصابي إجرامي يمتهن السطو المسلح 

بمنطقة جنوب طرابلس ويلقي القبض عليهم
ــلـــبـــاغـــات الــــــــــواردة مــــن مــكــتــب  و بـــــاإلشـــــارة لـ
ــتــي تفيد  الــداخــلــيــة وال ــوزارة  ــ بـ التنسيق والــمــنــاوبــة 
بــكــثــرة ظــاهــرة الــســطــو المسلح فــي اآلونــــة األخــيــرة 

بمنطقة جنوب طرابلس.
ومـــن خـــال الــتــعــاون األمــنــي مــع مكتب السيد 
المعلومات عن  الجهد في جمع  العام وبــذل  النائب 
أثــمــر الجهد عــن معرفة  الــذكــر وقــد  الــوقــائــع سالفة 

هوية أفراد التشكيل العصابي ومن بين تلك الوقائع 
بــاإلكــراه على مركبة  العمد والــســرقــة  القتل  واقــعــة 
للكهرباء والتي حصلت  العامة  آلية تابعة للشركة 
بتاريخ 30-11-2021م بدائرة مركز شرطة السواني 
والمجني عليه يدعى "ف، هـ" والذي أطلق عليه وابل 
من الرصاص بواسطة بندقية كاشن كوف أردوه 

 واالستياء على المركبة اآللية.
ً
قتيا

حــيــث تــمــكــن أعـــضـــاء الـــتـــحـــرى بــالــمــكــتــب من 
ضبط أحد الجناة يدعى "ع،م،ع،أ"، و باالستدالل معه 
المكتب أعترف بقيامه برفقة آخرين الزالــوا  داخــل 

للواقعة كما ضبط شخص  مطلوبين بارتكابهم 
المجني  بــحــوزتــه هــاتــف  كـــان  "م،ع،ع،أ"  يــدعــى  آخـــر 

عليه.
 كــمــا اعــتــرفــا بــقــيــامــهــمــا بــعــدة قــضــايــا سطو 
مسلح بمنطقة جنوب طرابلس كانت مقيدة ضد 
مــجــهــول، وتـــم الــتــعــرف عــلــيــهــمــا مـــن قــبــل المجني 

عليهم.
اتــخــذت اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة وتــمــت إحالتهما 
السيد  ــى مــكــتــب  إلـ تــوقــيــفــهــمــا  ــر  رفــقــة األوراق وأمــ

النائب العام من حيث االختصاص .

ــتـــحـــري  ــكـــن أعـــــضـــــاء الـ ــمـ تـ
والقبض بفرع الزاوية من ضبط 
شـــخـــص لــيــبــي الــجــنــســيــة بعد 
نصب كمين محكم بعملية بيع 
 
ً
وشراء معه فتم ضبطه متلبسا
وبحوزته ) 619 قرص ( يشتبه 
ــوع  ــن أقـــــــــراص نـ ــ ــا مـ ــهـ ــونـ ــــي كـ فـ

ترامادول.
اتخذت اإلجـــراءات القانونية 
مــن حيث االخــتــصــاص وأحيل 

إلى النيابة العامة.

تمكن أعضاء فــرع الساحل وجــردس العبيد من 
ضبط أحــد أكــبــر مهربي الــمــخــدرات وبــحــوزتــه كمية 
كبيرة وتــقــدر بــحــوالــي ) 70 كيلو جـــرام ( مــن مــادة 

يشتبه في كونها من مخدر الحشيش. 
 بعملية 

ً
حيث ضبط بكمين محكم وهو متلبسا

الجلب بمركبته نــوع كيا وبــاإلســتــدالل معه اعترف 
بأنه يقوم بنقل المخدرات من مدينة طبرق الي مدينة 

بنغازي. 
اتخذت اإلجراءات القانونية من حيث االختصاص 

وأحيل إلى النيابة العامة..
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لقاء العدد

س- مـــقـــدم. ايـــنـــاس الــوحــيــشــي 
ُيـــعـــنـــى  ــاء مـــكـــتـــب  ــ ــشــ ــ نـــعـــلـــم أن إنــ
بــتــطــويــر وتــأهــيــل الـــمـــرأة العاملة 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة قـــد مـــر بــمــراحــل 
كــثــيــرة حــتــى تحقق ، حدثينا عن 

ذلك؟
ج - لقد قمت بتقديم مقترح لمعالي 
وزير الداخلية بشأن أهمية إنشاء مكتب 
الـــمـــرأة العاملة  يعنى بــتــطــويــر وتــأهــيــل 
ــواء كــانــت تــحــمــل الصفة  ــ ــوزارة، سـ ــ ــالـ ــ بـ
الضبطية أو الصفة المدنية، وذلــك بعد 
النقاشات والمباحثات والجهود الحثيثة 
الـــتـــي بـــذلـــت بـــــــاإلدارة الــعــامــة لــلــتــدريــب، 
ــاء قـــــــدرات نــســائــيــة في  ــنـ مــســتــهــدفــة بـ
مجال العمل الــشــرطــي، مــع عــدة أطــراف 
مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة مـــن بــيــنــهــا الــجــهــات 
الداعمة ألمن واستقرار ليبيا، كالمشروع 
اإلنــمــائــي لبعثة األمـــم المتحدة وشركة 
روز بــارتــنــرز لــلــتــدريــب واالســتــشــارات 
 
ً
وعدد من الدول الصديقة، وكذلك تنفيذا
للتوصيات الصادرة عن الملتقيين األول 
والثاني لمنتسبات وزارة الداخلية بشأن 
الرفع من كفاءة وتطوير وقــدرات المرأة، 
وتأهيلها للوصول إلــى العمل المتقن، 
وتعزيز دورهــا في الـــوزارة، وقــد أثمرت 
كــل هـــذه الــمــجــهــودات عــن صـــدور قــرار 
معالي وزيـــر الداخلية رقــم )27( لسنة 
2021 بشأن استحداث مكتب بــاإلدارة 
لــلــتــدريــب تــحــت مسمى )مكتب  الــعــامــة 

تطوير وتأهيل المرأة(.
 س. ما الرسالة أو الرؤية التي 
يـــســـعـــى مـــكـــتـــب تـــطـــويـــر وتـــأهـــيـــل 
الــمــرأة لتحقيقها؟ ومــا القيم التي 

يعمل وفقها؟
 ج. مــكــتــب تــطــويــر وتــأهــيــل الــمــرأة 
 لتجسيد الرؤية المتمثلة 

ً
يسعى جاهدا

في التميز في العمل، عن طريق التميز 
المؤسسي وتطوير األداء وبناء القدرات، 
أنــنــا نعمل عــلــى تحقيق رسالتنا  كــمــا 
النابعة مــن االرتــقــاء بالعمل مــن خال 
تــــدريــــب راق ومـــنـــاهـــج مـــتـــطـــورة ورفــــع 
الـــكـــفـــاءة لـــلـــوصـــول لــلــنــتــيــجــة الــمــرجــوة 

ومجاراة الدول المتقدمة.
وبخصوص القيم التي يعمل المكتب 
الــتــعــاون مــع كافة مكونات  وفقها فهي 
ــــوزارة ذات العاقة لمتابعة العائد من  ال
الــتــدريــب، وتحديد االحتياجات، وكذلك 
ــع كـــل مـــن مــكــتــب تخطيط  الــتــنــســيــق مـ
التدريب وإعداد المناهج ومكتب البرامج 
التدريبية لارتقاء بالعملية التدريبية، 
الــقــيــم متابعة المؤسسات  كــمــا تشمل 

التدريبية ولجان التجنيد والمشاركة في 
إيجاد الحلول وخلق السياسات لذلك.

س. حدثينا عن واقــع التدريب 
للعنصر النسائي بوزارة الداخلية؟
الــســيــاســات والخطط  ج. مــن حــيــث 
ــه ونــتــيــجــة  ــإنـ والـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات فـ
للتداعيات األمنية التي شهدتها الباد 
لـــم يــحــظ الــعــنــصــر الــنــســائــي بمختلف 
فئاته باالهتمام الازم من ناحية وضع 
الــســيــاســات والــخــطــط والــــدراســــات التي 
من شأنها أن تعنى بتوظيفه التوظيف 
األمثل، إال أن أواخر العام 2020 شهدت 
ــراط عــــدد مـــن الـــضـــابـــطـــات ضمن  ــخــ انــ
الــتــي نفذت  الــتــدريــب والــتــأهــيــل  دورات 
من قبل شركة روز باتنرز االنجليزية 
للتدريب واالستشارات في مجال )إعداد 
المدربين وإعداد القادة ومهام الشرطة(، 
ــة الــمــؤســســات  ــزيـ ــاهـ ــن حـــيـــث جـ أمـــــا مــ
التدريبية فــإنــه ولــألســف ال تــوجــد اآلن 
مــؤســســات تــدريــبــيــة خـــاصـــة بــتــدريــب 
وتــأهــيــل الــعــنــصــر الــنــســائــي مـــن حيث 
ــتـــدريـــب الــتــأســيــســي والــتــخــصــصــي،  الـ
كذلك عدم وجود كادر تدريبي كفؤ في 
مجال التدريب التأسيسي والتخصصي 

للعنصر النسائي.
من األولويات: فتح أبــواب القبول 

لتجنيد العناصر النسائية المؤهلة

س. مــا األهــــداف الــتــي تسعون 
ــيـــل الـــمـــرأة  ــأهـ بــمــكــتــب تـــطـــويـــر وتـ

لتنفيذها؟
الـــتـــي يسعى   ج. إن مـــن األهـــــــداف 

المكتب لتحقيقها توفير مقرات مناسبة 
إلحياء المؤسسات التعليمية والتدريبية 
لــلــمــرأة النظامية، ككلية وثــانــويــة علوم 
الــشــرطــة لــلــبــنــات، كــمــا أنــنــا فتحنا بــاب 
القبول لتجنيد العنصر النسائي كما 
ــــدورة الــتــدريــبــيــة األولـــى  هــو الــحــال مــع الـ
ــــتــــي اخــتــتــمــت بــتــاريــخ  الــتــأســيــســيــة وال
الــمــاضــي وتمخض عنها  21 ديسمبر 
ــدد )36( مــجــنــدة مـــن ذوات  تــخــريــج عــ
الـــمـــؤهـــات الــجــامــعــيــة لــلــعــمــل لــصــالــح 
ــنـــزور، في  مــديــريــتــي أمـــن طــرابــلــس وجـ
احتفالية تشرفنا بحضور معالي وزير 
الــلــواء خــالــد مـــازن لفعالياتها،  الداخلية 
ــداخــلــيــة،   مــنــه لـــلـــمـــرأة بــــــــوزارة  ال

ً
دعـــمـــا

ــهــا لـــارتـــقـــاء فـــي عــمــلــهــا،  وتــشــجــيــعــا ل
ــاب  ــاهــــديــــن لـــفـــتـــح بـ ــن نـــســـعـــى جــ ــحــ ونــ
القبول لخريجات الجامعات وتدريبهن 
لتخريجهن ضــابــطــات حــســب الائحة 

ــالـــي لــلــضــبــاط،  الــمــعــتــمــدة لــلــمــعــهــد الـــعـ
ولخريجات الثانوية العامة لتخريجهن 

كضباط برتبة مازم. 
ساعون إلى إعادة هيكلة العنصر 

النسائي بالوزارة
ــم مــــن الــعــنــاصــر  ــاك كــ ــنـ  س. هـ
ــة لــــــلــــــوزارة لــم  ــعـ ــابـ ــتـ الـــنـــســـائـــيـــة الـ
يــتــم اســتــثــمــاره ضــمــن مــكــونــاتــهــا 
المختلفة.. هل لديكم خطة من أجل 

تالفي ذلك؟
 ج. إننا بــالــوزارة ســاعــون بمشيئة 
الله إلى إعــادة هيكلة العنصر النسائي، 
لـــدورات تدريبية  وذلــك بعد إخضاعهن 
 الختصاصاتهن 

ً
وإعادة تنسيبهن وفقا

ــيــــاجــــات الـــــــــــوزارة ، بــالــتــنــســيــق  ــتــ والحــ
والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك والـــــــدوري مـــع كل 
من مكتب شئون المرأة ومكتب شئون 
الضباط بإدارة الشئون اإلدارية بالوزارة.

س. سيادة المقدم.. هل تعملون 
وفــــق خــطــة عــمــل مـــحـــددة، أم وفــق 

الظروف والمستجدات؟
 ج. نــحــن نعمل ضــمــن خــطــة عمل 
ــد األهـــــــداف  ــديـ ــحـ ــم فـــيـــهـــا تـ ــ ــة تـ ــ ــحـ ــ واضـ
والــمــتــطــلــبــات واالحــتــيــاجــات، بــمــا فيها 
إعادة هيكلة العنصر النسائي بالوزارة 
ــاء قـــاعـــدة بـــيـــانـــات لــهــن لحصر  ــشــ وإنــ
مــا تلقينه مــن دورات، ومــا هــن بحاجة 
ــط زمـــنـــيـــة  ــطــ ــا، ووضــــــــــع خــ ــهــ ــنــ ــيـــــه مــ إلـــ
الــتــدريــبــيــة التنشيطية  ــدورات  ــ ــ ال إلقــامــة 
والتخصصية، وتحديد الوظائف األمنية 
التي تدعو الحاجة إلى دعمها بالعنصر 

ــائــــي، وإعـــــــــــداد كـــــــــوادر الـــشـــرطـــة  ــنــــســ ــ ال
النسائية والشرطة المتخصصة بحماية 
الطفل واألســـرة للعمل بمراكز الشرطة 
النموذجية، كما أننا عازمون على تعزيز 
ــن  ــاالت حــفــظ األمـ ــجـ ــي مـ ــــمــــرأة فـ دور ال

والسام المجتمعي. 
 س. مـــا هـــي أبـــــرز الــنــشــاطــات 
التدريبية التي قمتم بإعدادها أو 

تنظيمها أو االشراف عليها؟
الـــــــــدورات  ــن  ــ ــديــــد مـ ــعــ ــ ال ــاك  ــنــ  ج. هــ
التدريبية التي قمنا بها، سواءا من ناحية 
التنظيم أو االشـــراف، منها على سبيل 
الــقــادة لقيادات  المثال ال الحصر إعــداد 
الصف األول والثاني لضابطات الشرطة 
بالتعاون مع خبراء أجــانــب، والتخطيط 
االســتــراتــيــجــي لـــقـــيـــادات الـــصـــف األول 
والثاني، وإدارة األزمة، وأعمال الجوازات 
والجنسية، وتأمين االنتخابات، والبحث 
ــارات  ــهـ ــري، والـــلـــغـــات الـــحـــيـــة، ومـ ــحـ ــتـ والـ
التواصل وإدارة الوقت، ودورات المهام 
الـــعـــامـــة لـــلـــشـــرطـــة وأخــــــــرى فــــي مــجــال 
حقوق اإلنــســان، وكذلك تنمية وتطوير 
الــبــشــريــة، وعــــدد )3( دورات  الــمــواهــب 
إلعداد المدربين بمشاركة خبراء أجانب 

)شركة روز باتنرز(.

ــك فــي  ــريــ الــــشــــرطــــة الـــنـــســـائـــيـــة شــ
تحقيق أمن الوطن والمواطن

ــدم.. مــع  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ  س. ســـــــيـــــــادة الـ
تمنياتنا لــكــم بــالــتــوفــيــق، هــل من 

كلمة أخيرة؟
ــلـــى أهـــمـــيـــة االهـــتـــمـــام   ج. أؤكـــــــد عـ
بالشرطة النسائية كونها شريك في أمن 
المواطن، وصون مكتسبات الوطن، كما 
أدعو لتظافر الجهود من أجل بناء قدرات 
المرأة بوزارة الداخلية واالرتقاء بها إلى 
أعلى المستويات، والتغلب على التحديات 
بما يلبي متطلبات  واحتياجات مكونات 
الــداخــلــيــة مــن العنصر النسائي  وزارة 
المؤهل ، وتحقيق التوجهات المستقبلية 
لـــلـــوزارة فـــي مــجــال الــشــرطــة النسائية 
الــتــنــويــه  الـــخـــصـــوص، وأود  عــلــى وجــــه 
على أننا قمنا باستحداث قسم للمكتب 
بفرع اإلدارة العامة للتدريب بالمنطقة 
ــذا الــقــســم  ــ الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث ســيــقــوم هـ
ــتــي تم  ال الــخــطــط والــســيــاســات  بتنفيذ 
 بالتنسيق مع المكتب 

ً
إعــدادهــا مسبقا

باإلدارة العامة للتدريب.
 .. كــل الــشــكــر والــتــقــديــر لصحيفة 
الميزان على اهتمامها بالمرأة العاملة 

بوزارة الداخلية.

مقدم / ايناس الوحيشي  رئيس مكتب تطوير وتأهيل المرأة باإلدارة العامة للتدريب لصحفية الميزان 

رؤيتنا : التميز املؤسسي 
وتطوير األداء وبناء القدرات 

حاورتها/ د. زهرة جمعة بن عطية

 الـــمـــرأة فــي وزارة الــداخــلــيــة الليبية عنصر أســاســي 
وفـــعـــال فـــي تـــأديـــة الــخــدمــات األمــنــيــة وتــقــديــم الــمــســاعــدة 
مــن أجـــل إرســــاء مــظــاهــر األمــــن والــســالمــة الــعــامــة، وألنــهــا 
كــذلــك كـــان ال بــد لــهــا مــن أن تحظى بــالــتــأهــيــل والــتــدريــب 
الالزمين لها من أجل بناء قدراتها واإلرتقاء بها إلى أعلى 
المستويات من أجل تلبية متطلبات واحتياجات مكونات 

الوزارة من العنصر النسائي المؤهل، ولتحقيق التوجهات 
المستقبلية لــلــوزارة في مجال الشرطة النسائية مواكبة 
لطبيعة المتغيرات، ألهمية موضوع تطوير وتأهيل المرأة 
العاملة بــوزارة الداخلية كان لصحيفة الميزان هذا اللقاء 
مــع رئــيــس مكتب تطوير وتأهيل الــمــرأة بــــاإلدارة العامة 

للتدريب مقدم ايناس الوحيشي. 

نعمل علي تحقيق 
رسالتنا النابعة من 

اإلرتقاء بالعمل 
األمني النسائي
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تقرير إخباري

فــي العمل  الـــمـــرأة  أهــمــيــة دور 
األمني

ــة  ــبـ ــقـــريـ ــدة الـ ــ ــمــ ــ ــ ــم خـــــــال ال ــ ــ وقـــــــد ت
الـــمـــاضـــيـــة تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة الــتــدريــبــيــة 
النسائية لصالح  العناصر  األولـــى مــن 
مديريتي أمن طرابلس وجنزور، وذلك 
يــوم 21 ديسمبر 2021 فــي احتفالية 
تــرأســهــا مــعــالــي وزيــــر الــداخــلــيــة الــلــواء 
خالد التيجاني مازن، وشهدت حضور 
عــدد مــن الــقــيــادات األمــنــيــة، ولفيف من 
منتسبي ومنتسبات الوزارة، وقد ألقى 
الداخلية كلمة بالمناسبة  معالي وزيــر 
العمل  الـــمـــرأة فــي  أهــمــيــة دور  ضمنها 
ــاد فــيــهــا بــالــجــهــود الــتــي  ــ األمــــنــــي، وأشــ

ساهمت في نجاح الدورة التدريبية. 
لـــقـــد حـــظـــيـــت الـــــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
ــنــــاصــــر نـــســـائـــيـــة  األولــــــــــى لـــتـــجـــنـــيـــد عــ
لــصــالــح عــــدد مـــن الــمــكــونــات بــاهــتــمــام 
الداخلية، تجسد  واضح من قبل وزارة 
بــــدايــــة فــــي الــــمــــراســــات والـــمـــكـــاتـــبـــات 
ــة، مــن  ــد االحـــتـــيـــاجـــات الـــــازمـــ ــديـ وتـــحـ
مــابــس رســمــيــة وقــرطــاســيــة ووســيــلــة 
نــقــل، وحــتــى تجهيز الــخــطــط مــن أجــل 
لــلــدورة مــن كـــوادر وحقائب  التحضير 
تدريبية ومدربين ومشرفين، وتجهيز 
أماكن مائمة ضمن مقر اإلدارة العامة 
للتدريب، بتنظيم منها، وبــإشــراف من 
بـــاإلدارة  الــمــرأة  مكتب تطوير وتــأهــيــل 
الوحيشي، ومن  ايناس  برئاسة مقدم. 
ثم تشكيل لجنة مشتركة بين اإلدارة 
للتدريب ومديرية أمن طرابلس،  العامة 
حيث قامت هذه اللجنة باإلشراف على 
للمتقدمات  اســـتـــام عـــدد )40( مــلــف 
للتجنيد ومراجعتها والحرص على أن 
الشروط واللوائح، كذلك  تنطبق عليهن 
ــراء الــكــشــف الــطــبــي الــمــطــلــوب بما  ــ إجــ

فيه تحليل كــورونــا، وكــل ما من شأنه 
التدريبية، وبعد اإلعــداد  العملية  انجاح 
والــتــجــهــيــز تـــم اســتــبــعــاد )4( ألســبــاب 

مختلفة وقبول عدد )36( مجندة.
الــطــويــل.. نظام تدريبي  الــيــوم 

فعال للمتدربات

لــقــد بــــدأ الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لـــلـــدورة 
الــخــاصــة بتجنيد عناصر  الــتــدريــبــيــة 
ــة يــــــوم الـــســـبـــت الــــمــــوافــــق 13  ــيـ ــائـ نـــسـ
الــطــويــل  ــيـــوم  الـ نــوفــمــبــر 2021 بــنــظــام 
ــثــامــنــة صــبــاحــا وحــتــى  ــن الـــســـاعـــة ال مـ
الساعة الخامسة مساءا من يوم السبت 
قــيــادة عدد  الخميس تحت  يــوم  وحتى 
مـــن الـــمـــدربـــيـــن الــمــؤهــلــيــن وبـــإشـــراف 
مــبــاشــر مـــن الـــضـــابـــطـــات الــمــتــمــيــزات: 
عــقــيــد. جـــود الــشــوشــان رئــيــس مكتب 
ــة  شــئــون الــمــرأة بــــإدارة الــشــؤون اإلداريـ
بــالــوزارة، وعقيد. رانــيــا الصيد رئيس 
النسائية بمديرية أمن  الــشــرطــة  قسم 
طـــرابـــلـــس، ومـــقـــدم. ايـــنـــاس الــوحــيــشــي 
رئــيــس مــكــتــب تــطــويــر وتــأهــيــل الــمــرأة 
ــلــتــدريــب، بــاإلضــافــة  بـــــــاإلدارة الــعــامــة ل
إلــــى عــــدد مـــن الـــضـــبـــاط والــضــابــطــات 
ــابـــطـــات الـــصـــف، وكـــــان فـــي حفل  وضـ
االفتتاح الذي تم على نطاق ضيق كا 

من السيد مدير اإلدارة العامة للتدريب 
ــه وأمـــــــر الــــــــــدورة والـــســـيـــديـــن  ــاونــ ــعــ ومــ
مــســاعــدا الـــشـــؤون الــعــامــة بــمــديــريــتــي 
أمــــن طــرابــلــس وجـــنـــزور والــضــابــطــات 

المشرفات وأولياء أمور المتدربات.
محاضرات وزيارات وتدريبات 

ميدانية للمجندات
الــدورة  المنخرطات في  لقد تلقت  
ــبـــات، مــنــهــا الــتــأمــيــن  ــتـــدريـ عـــــددا مـــن الـ
ــبـــاد كــانــت  االنــتــخــابــي بــاعــتــبــار أن الـ
مقبلة على االنتخابات، كما تم تدريبهم 
التدريب العسكري والرماية والرياضة، 
ومحاضرات العلوم األمنية والعسكرية، 
كما تخلل الــدورة محاضرات وزيــارات 
ميدانية لمركزي شرطة باب بن غشير 
ومــركــز حــي األنــدلــس الــنــمــوذجــي، وقد 
ــن بــإعــطــاء  ــ ســـاهـــم الــــســــادة مــــــدراء األمـ
محاضرات وتدريبات عملية عن كيفية 
العمل بمراكز الشرطة، بدءا من دخول 

المشتكي وحتى االجراءات المتبعة.
رمزية تسليم الراية داللة على 

استمرار دورات التجنيد
ــــح مــن  ــــواضـ ــا الـ ــــرضــ ــــمــــاحــــظ ال وال
النتائج  الـــدورة مــن  القائمين على  قبل 
الــمــتــرتــبــة عــنــهــا، حــيــث ذكـــــرت عــقــيــد. 
جــود الــشــوشــان رئــيــس مكتب شــؤون 
الــمــرأة أن لديها أمــل كبير في اإلضافة 
للوزارة، وأنه  المجندات  التي ستقدمها 
سيكون لهن دور مميز بسبب تلقيهن 
الــعــلــوم الــازمــة إلـــى جــانــب مؤهاتهن 
الـــدورة  أن هــذه  إلــى  الجامعية، مشيرة 
تمت في مدة زمنية قصيرة، ولكن من 
المخطط أن يتم تعويض ذلك بعدد من 
الدورات التأهيلية العامة والتخصصية.

والــجــديــر بــالــذكــر حــســب تصريح 
الشوشان أن معالي وزير  عقيد. جود 
لــفــتــح بــاب  الـــداخـــلـــيـــة قـــد أعـــطـــى اإلذن 
ـــدورات طــالــمــا  ــ ــ ــقــبــول فـــي مــثــل هــــذه ال ال
كانت هناك رغــبــة، وهــذا مــا اتضح في 

رمزية تسليم الراية بين المجندات.

مكتب تطوير وتأهيل المرأة باإلدارة العامة للتدريب

ينفذ الدورة التدريبية األولى لتجنيد عناصر نسائية

تظافر الجهود من 
أجل بناء قدرات 
املرأة واإلرتقاء 

بها إلي أعلي 
املستويات

مناهج دراسية 
متطورة لتدريب 
عناصر الشرطة 

النسائية

إعداد/ د. زهرة جمعة بن عطية

بـــوزارة الداخلية الليبية  تعمل اإلدارة العامة للتدريب 
على االهتمام بمجاالت التدريب والتطوير والتأهيل لكافة 
الـــدورات المختلفة التي  الـــوزارة، ويتجلى هــذا في  منتسبي 
تــصــب فــي صــالــح الــعــمــل األمـــنـــي، والــتــي لــهــا نــتــائــج عملية 
 مــا تـــؤدي إلـــى االرتـــقـــاء بمستوى الــخــدمــات المقدمة 

ً
غــالــبــا

للمواطنين.
الـــداخـــلـــيـــة تحظى  بـــــــوزارة  الــعــامــلــة  ــرأة  ــمــ الــ وال شـــك أن 

باالهتمام الالزم من قبل اإلدارة العامة للتدريب -عبر مكتب 
تطوير وتأهيل المرأة- عن طريق استهدافها بدورات تدريبية 
مختلفة -تخصصية وعامة- لعل منها دورات تجنيد عناصر 
نــســائــيــة لــصــالــح مــكــونــات هـــي فـــي أشــــد االحـــتـــيـــاج لــوجــود 
الــخــدمــات والمهام  عناصر أمنية نسائية تسهم فــي تقديم 
المنوطة بها لصالح النساء والفئات المستضعفة، خاصة 

في مراكز الشرطة النسائية وأقسام حماية الطفل واألسرة. 
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أوراق ملونة

وسائل اإلعالم والتوعية األمنية

السرقة من داخل السيارات 
أهمية الرسالة اإلعالمية

لنا تعريف اإلنسان بأنه  وإذا جاز 
إبــــن بــيــئــتــه فــإنــه يــجــوز كــذلــك تعريفه 
بـــأنـــه إبــــن وســـائـــل إعـــامـــه . الن هــذه 
الــوســائــل صــــارت تــســهــم فـــي تشكيل 
ــره وشــخــصــيــتــه ،  ــكـ بــيــئــة اإلنــــســــان وفـ
وتصوغ إرادته سواء في العالم المتقدم 
أو المتخلف السيما بعد تراجع وسائل 
ــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أمــــام  ــ ــــصــ اإلعــــــــام واإلتــ
التي  الفائقة  الــواســع والــقــدرة  اإلنتشار 
الــذي ضاعف  اليوم  أصبح عليها عالم 
مــن مــكــانــة اإلعــــام بفعل اإلكــتــشــافــات 
والتقنيات الحديثة التي أمكنها الوصول 
الى كافة ارجاء كوكبنا بسهولة وسرعة 
ــان أصــبــح  ــ ــسـ ــ وهـــــو مـــايـــعـــنـــى بـــــأن اإلنـ
 بتأثيرات تدفق إعامي هائل 

ً
محاصرا

يــحــيــط بـــه مـــن كـــل جـــانـــب وبــمــخــتــلــف 
اللغات وفي كل األوقــات حتى أنه صار 
يمارس اإلذعـــان والقبول لكل مايصل 
المسيطرة والقادرة  القوة  إليه من هذه 
أنماط  الفكر والسلوك نحو  على قيادة 

. 
ً
وأشكال وتصرفات محددة سلفا

والــقــطــاعــات األمــنــيــة ينبغي لــهــا أو 
هي كذلك تدرك أبعاد هذا المد المتعاظم 
لقوة اإلعام على نوعية الخدمة األمنية 
 
ً
الــتــي تقدمها للجماهير وتــعــلــم سلفا

أهــمــيــة إســتــغــال هـــذا الــتــدفــق فــي بناء 
ــلــوعــي األمـــنـــي الـــذي  ــثــابــتــة ل األســـــس ال
يــشــكــل الـــهـــدف األســـــاس لــلــمــؤســســات 

األمنية .
كــــــــــــــــــــــــــان األمن ينبني علـــــى  وإذا 
إحـــســـاس الـــفـــرد والـــجـــمـــاعـــة الــبــشــريــة 
العضوية والنفسية  بــإشــبــاع دوافــعــهــا 
ــن بــمــظــهــريــه  ــ ــع األمــ ــ ــلـــى قــمــتــهــا دافــ وعـ
ــادي والـــنـــفـــســـي والــمــتــمــثــلــيــن فــي  ــ ــمـ ــ الـ

إطــمــئــنــان الــمــجــتــمــع الـــى زوال مــايــهــدد 
.. كالسكن  الــمــادي  الــدافــع  مظاهر هــذا 
ــرزق الــجــاري .. والــتــوافــق مع  ــ الــدائــم وال
الغير .. والنفسية المتمثلة في إعتراف 
بــالــفــرد ودوره ومــكــانــتــه فيه  المجتمع 
ــه بــلــفــظ  ــنـ وهــــــو مـــايـــمـــكـــن أن يـــعـــبـــر عـ
الــســكــيــنــة الـــعـــامـــة حـــيـــث تــســيــر حــيــاة 

المجتمع في هدوء نسبي   .
 الــي تعاظم قــوة اإلعــام 

ً
وإســتــنــادا

ــتـــراق والــتــأثــيــر وأهــمــيــة األمــن  فــي اإلخـ
كمطلب حــيــوي لــلــفــرد والــمــجــتــمــع فــإن 
المحصلة تتناغم في الربط بين اإلعام 
ــن إليـــجـــاد هـــدف مــوحــد وهـــو ما  ــ واألمـ
يــكــون مـــدعـــاة لـــوجـــود قــاســم مشترك 

التي   ) األمــنــيــة  التوعية   ( بينهما وهــو 
الــواعــي  يمكن وصفها بأنها )اإلدراك 
القضايا واإلحــداث  التعامل مع  لكيفية 
التي تحقق األمن واإلستقرار لإلنسان 

وتحافظ على سامته .
اإلعــام حقيقة إجتماعية وظاهرة 
تاريخية وإنسانية تستجيب لتحقيق 
رغــبــات األفـــراد والجماعات فــي إحــداث 
ــــدم  ــــن أقـ ــلـــوب . وهــــــو مـ ــطـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
األنشطة التي مارسها اإلنسان بفطرته 
العديد من إمكانيات   

ً
األولى مستخدما

اإلتصال البدائية المتوفرة والتي أعانته 
على نقل األفكار والمعلومات وتحليل 
الوقائع  .. ومتابعة  الظواهر وتفسيرها 

الوسائل  والتحدث عنها عبر مختلف 
والــقــنــوات الــتــي تهتم بــفــنــون اإلتــصــال 

بين طرفين .
إن المؤسسات بمختلف إهتمامها 
ــدف إلـــــيـــــه مــن  ــ ــهـ ــ ــايـ ــ ــفــــعــــل مـ تــــســــعــــي بــ
ــات ومــــا تـــوجـــده من  تـــفـــاعـــات وعــــاقــ
نظم وآليات إلى ربط أوثق الصات مع 
جــمــهــورهــا وحــتــى يــتــم هــــذا الــتــواصــل 
فــي أفــضــل حــاالتــه فـــان الــحــاجــة تدعو 
التي  اآللية  الــى إيجاد  المؤسسات  هــذه 
يمكن معها إستمرار تدفق المعلومات 
إلى جمهورها  المؤسسة  واألخبار من 
 الــى إحـــداث التأثير الـــذي يطرأ 

ً
وصـــوال

عــلــى نــمــط الــســلــوك اإلنـــســـانـــي نتيجة 

الخطاب اإلعامي  اإلقتناع بما يحمله 
القضايا  من تحليل وتفسير لمختلف 
ــي عــصــر  ــرد فــ ــفــ ــ الـــتـــي تــــــازم حـــيـــاة ال
تــطــورات هائلة متسارعة فاقت  يشهد 
التصورات وباتت تفرض تأثيرها  كل 
المتلقي في كل مكان  وسطوتها على 
لتحتل بقوة وإقتدار مكانها الائق الذي 
بالقدرة على اإلخــتــراق وإحــداث  يتسم 

التأثير .
الــمــصــاحــب  الــمــتــنــامــي  ــتـــطـــور  الـ إن 
ــن فـــي الــمــجــتــمــع الــمــعــاصــر  ــ لــرســالــة األمـ
والتزايد الملحوظ في نسبة وعي الجمهور 
بأهمية األمن كقيمة إجتماعية وحضارية 
الــمــطــالــب الحياتية  اليــنــفــصــل عـــن بــقــيــة 
األخرى ليكون هذا اإلحساس العام أكبر 
مؤثر لطرح المزيد من األدبيات والثقافات 
الــتــي تتطلب تحقيق وعـــي أمــنــي وثقافة 
حريصة على استتبابه ودعم قدراته في 
مــنــع ومــكــافــحــة الــجــريــمــة بــكــل أشكالها 
بفضل هذا التجاوب مع القطاعات األمنية 

وتقدير ماتبذله من جهود .
 إليجاد 

ً
إن ذلك كله سيكون مبعثا

ممارسة واعية لألمن بكل تخصصاته 
ــــام ال يــنــفــصــل عـــن هــذا  ومـــجـــال اإلعــ
اإلخـــتـــصـــاص ، وبـــالـــرغـــم مـــن الــتــطــور 
الــنــســبــي الــــذي تــحــقــق فـــي هـــذا الــشــأن 
فان الخطوات الزالــت متعثرة وهو أمر 
يحتاج الى المزيد من المعالجة الدقيقة 
ــام األمــنــي  ــ والــمــتــخــصــصــة ولــعــل اإلعـ
سيكون أحد اآلليات المؤهلة والقادرة 
البارز  الــدور الطليعي  على القيام بهذا 
لتحقيق التوعية األمنية الهدف األساس 

من اإلعام وغايته اآلولى ..

تؤكد الــدراســات العلمية والبحوث 
المتخصصة فـــي مــجــال اإلتـــصـــال بــأن 
ــار الــقــوة  اإلعــــالم فــي مجتمع الــيــوم صـ
التي تؤدي حركة تفاعلية نشطة تربط 

الماضي بالحاضر وتأخذ الحاضر إلى 
المستقبل مــن خــالل عملية إجتماعية 
تــــجــــرى فــــي بـــيـــئـــة مــعــيــنــة تــــؤثــــر فــيــهــا 

وتتأثر بها .

لإلعام هــدف وهــو التوعية والتوجيه واإلحــاطــة باألخبار 
ومعلومات البرامج الثقافية والدينية واإلجتماعية ويأتي ترشيد 
الــســلــوك الــعــام ضــمــن مـــفـــردات الــرســالــة اإلعــامــيــة الــتــى تهتم 
بالسلوكيات لتنشيط المدارك الفكرية حتى يقوى المتلقي علي 
لــه ان يلتزم  مواجهة األوضــــاع المعاشة. وهـــذا اإلعـــام ينبغي 
الــتــى ترتقى بأسلوب  بمنظومة مــن القيم والمعايير المهنية 
االداء الذي يحترم المتلقى ويستحوذ على إعجابه. ومتى كانت 
رسالته شيقة في تناولها وباعثة على الترويح والترفيه واإلثارة 
البريئة فانها ستكون ضمن األوليات التى تازم المتلقى وتجبره 
على اإلرتباط بالصحيفة او اإلذاعة وعدم مغادرة المحطة بلمسة 

 عن قناة أخرى. 
ً
إصبع لزر باحثا

أغــلــب الــرســائــل اإلعــامــيــة الــتــى نتابعها مــرئــيــة ومــقــروءة 
لـــدور إعــامــي متعاظم بدأ  ــادة متفوقة  ومسموعة تشكل ريــ
الــواعــدة بــدور طليعي وبـــارز يامس  يتشكل وتتضح معالمه 
الحياة اليومية للمواطن ويعمل على متابعة أحامه وآماله نشد 
علي أيدي المبدعين من مطلقى الرسائل اإلعامية .. وهو دور 
 رحبة صاعدة 

ً
وجــد لفرصة سانحة كي ينطلق ويعانق أفاقا

نحو آفاق ُحبلى باألماني ليبيا المستقبل المشرق إلعام متميز 
 لمجد بدأ يتشكل بإسلوب جديد مبتكر.

ً
يقيم صروحا

 وكتبنا 
ً
 تحدثنا كثيرا

أكثر عن ظاهرة إبقاء النقود 
والمجوهرات والمستندات 
الــرســمــيــة واألوراق المهمة 
في السيارة واإلعتماد على 
ــــي حــفــظ  هــــــذا األســـــلـــــوب فـ
ــيـــاء الــخــاصــة وكــثــيــرة  األشـ
هي الوقائع التي تطالعنا بها 
التقارير اليومية عــن حالة 
الجريمة والــحــوادث المهمة 
الُمبلغ عنها من قبل أقسام 
الــبــحــث الــجــنــائــي ومـــراكـــز 
الشرطة بمختلف مديريات 
األمن  في مختلف المناطق 
والــتــي تبرز وقــائــع مؤسفة 
نتجت عــن إتــخــاذ السيارة 
 لــألشــيــاء 

ً
ــا  مــــأمــــونــ

ً
ــا ــانـ ــكـ مـ

الثمينة  .

1

2
3



9 السبت  ٥ جمادي اآلخرة  1443 هــ  املوافق  ٨ يناير ٢٠٢٢ م السنة  48 -  العدد  802

مروريات

ــعــام 2021 م   ــل ل نــوفــمــبــر )11(  ــالل شــهــر  ــ الــمــســجــلــة خ ــة  ــروريـ ــمـ الـ ــوادث  ــ ــح ــ ال ــة  ــي إحــصــائ
ــة بــــإدارة شـــؤون الــمــرور والــتــراخــيــص ــروري ــم ــن مكتب االحــصــاء والـــدراســـات ال الـــصـــادرة ع
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ــم  ــن األلـ يــعــتــصــر قــلــوبــنــا الــكــثــيــر مـ
والــحــســرة عــنــد حــصــول حــــادث مـــرور 
مــروع تضيع بسببه أرواح بريئة وربما 
أســر كاملة أفناها هــذا التسابق المدمر 
ــار كـــانـــوا  ــبــ عـــلـــى الـــطـــرقـــات صـــغـــار وكــ
ضحية التهور والامباالة وعدم االهتمام 
بحالة الطريق، يمارسون جنون السرعة 
وال يــــراعــــون ظـــروفـــا طـــارئـــة قـــد تنشأ 
ولــم تكن في الحسبان، رغــم المطالبات 
والـــنـــداءات الــكــثــيــرة والــمــتــكــررة بــمــراعــاة 
ــاذ االحــتــيــاطــات  الــحــيــطــة والـــحـــذر وإتـــخـ
والــتــحــســب أثــنــاء قــيــادة الــســيــارة ، رغــم 
كــل ذلــك الزالـــت الــحــوادث المؤسفة على 
 للعديد 

ً
 مفزعا

ً
الطرقات تشكل هاجسا

ــام، وصـــار  ــعـ الـ الــطــريــق  مـــن مستعملي 
الــحــوادث يحدق بالكثيرين حتى  خطر 
لو اتخذت كل مايلزم من احتياط تجد 
 على معايشة هذه األزمة 

ً
نفسك مجبرا

الــتــي تــشــهــدهــا الــطــرقــات وتــكــون مهما 
 مــنــهــا ويـــكـــون 

ً
ــررت بـــجـــلـــدك واحـــــــــدا ــ ــ فـ

مكانك وســط آثــارهــا وربــمــا تدفع أغلى 
ــارك فــيــهــا حتى  أثــمــانــهــا وأنـــــت لـــم تـــشـ
تصاب بالعزوف عن استعمال السيارة 
 أو 

ً
، لكنك سرعان ما تكون راكبا

ً
سائقا

 على قدميك يطالك الخطر 
ً
حتى ســائــرا

وتستهدفك القضية.
والشواهد المعاشة كثيرة ومتعددة  
 الــعــديــد مــن الــوقــائــع الــتــي تثير في 

ــــف عــنــد سماعها  نــفــوســنــا األلــــم واألسـ
ــرات أصـــابـــت  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــن اآلثـــــــــار والـ ــ ــم مـ ــ كـ
الــتــي  الـــظـــاهـــرة  ــذه  ــ الـــقـــلـــوب مــــن وراء هـ
 بــســبــب رداءة 

ً
الزالـــــت تــســجــل ارتـــفـــاعـــا

البنية التحتية للطرق وسوء االستخدام 
للسيارات وعدم ماءمة بعض المركبات 
لاستعمال ،وفوق كل ذلك تدني مستوى 
ــن الـــــمـــــروري وانـــخـــفـــاض  ــاألمــ ــوعــــي بــ ــ ال
المستوى الثقافي لمستعملي الطريق 
من سائقين وركاب ومترجلين، وكانت 
النتيجة المتحصلة استمرار مقلق لحالة 
ــة مـــروريـــة تــطــال اإلنـــســـان واألمــــوال  أزمــ
وتعيق التنمية ومشاريع البناء البشري   

   
 

إن األخطاء المرورية التي تقع على الطرقات العامة 
كثيرة ومتنوعة وغالبا مايقع ضحيتها مستعملوا 
هذه الطرقات باختاف الظروف الذين هم عليها، إال أن 
األخطاء التي قد تكلف حياة إنسان هي التي ينبغي أن 
تكون لها وقفة جادة ونضع لها اعتبارات عديدة لكي 

نتفادى حدوث مآس وكوارث نحن في غنى عنها .
ــــذي يــســتــخــدمــه الـــفـــرد ســـواء  إن الــطــريــق الـــعـــام الـ
المترجل أو الراكب أو سائق المركبة هو وسيلة أساسية 
وضـــروريـــة للتنقل والــحــركــة، لــذلــك فــإنــه وأثــنــاء عبور 
الطريق ينبغي عليك أخي المواطن أختي المواطنة توخي 
الحذر التام وأن يكون العبور بعد التأكد أن القيام بذلك 
ليس فيه أي خطر أو إعــاقــة لحركة مــرور المركبات ، 
ويجب استخدام أقرب ممر أو جسر لعبور المشاة في 
حالة وجوده، على أن يؤخذ في االعتبار المسافة بينك 
وبين المركبات التي تقترب والسرعة التي تسير عليها 
هذه المركبات، واليجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور 

نهر الطريق أن يتلكؤا أو يقفوا في نصف الطريق .
الــمــواطــن … هناك خطوط عريضة وقواعد  أخــي 
وضعت على الطريق العام ألجل سامتك وأمنك، حددت 
بعامات أرضية تساعدك على العبور بأمان ، باإلضافة 
إلى ذلك هناك إشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليك 
االلتزام بهذه اإلشارات وإن لم يكن ممر عبورك مجهزا 
بإشارة ضوئية خاصة بالمشاة وكــان السير منظما 
بواسطة أحــد أفــراد رجــال الــمــرور فا يجوز لك عبور 
الطريق طالما اإلشارة الضوئية أو إشارة رجل المرور 

تسمح للمركبات اآللية بالسير .

حوادث املرور 

من أجل سالمتكم 

سلوكيات مرورية  .. 

ية
ور

مر
اء 

ضو
أ

تعد التغيرات الجوية من الجوانب المهمة 
الــتــى لها آثـــار مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة على 
نسبة وقــوع الــحــوادث الــمــروريــة، فالمتعارف 
عليه أن للطقس وحــالــة الجو المتقلب آثــاره 
على البيئة المحيطة بنا ومــن أهــم تأثيراته 
 حيث 

ً
 ومــمــطــرا

ً
عــنــدمــا يــكــون الــجــو مــغــيــمــا

إنــه يــؤثــر على مستوى الــرؤيــة بشكل عــام، 
األمــر الــذي يــؤدي إلى عدم وضــوح اإلشــارات 
الـــمـــروريـــة مــثــل خــفــض الــســرعــة والــتــوجــيــه 

اإلجــبــاري .. وخــاصــة عند تساقط األمــطــار 
وحــاالت الضباب وخــال ساعات الليل التى 
الـــذي يساهم في  الـــرؤيـــة، األمـــر  تمتنع فيها 
وقــوع الحوادث الناتجة عن  االنــزالق خاصة 

في المنحنيات الخطيرة .
 ومن هنا فإنه ينبغي عليك أخي السائق 
أثــنــاء هــطــول األمـــطـــار وعـــدم وضـــوح الــرؤيــة 
أن تـــهـــديء الــســرعــة مـــا أمــكــن وأن تــتــفــادى 
الــمــركــبــة ألن استعمالها  إســتــعــمــال مــكــابــح 

ـ رغم  واألرض مبللة يساعد على انــزالقــهــا 
ـ إلى أحد الجانبين أو دورانها  إرادة السائق 

حول نفسها، ويصعب التحكم فيها.
ــذر الــســيــر عــلــى الــجــزء الــتــرابــي من   احــ
الطريق حتى التنزلق عجات السيارة وعليك 
قدر االمكان التحكم في محرك السيارة نفسه 
والتغيير بالسرعة األقل وهذا يقوم بدور بديل 
عــن الــمــكــابــح لتهدئة الــســرعــة والتــنــس تــرك 
مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.

ـ ضع في اعتبارك أن الطريق ليس ميدان سباق .
ـ تجاهل من يتحداك في السرعة .

ـ تجنب السرعة عند اإلقتراب من تقاطع الطرق ومناطق عبور المشاة وعند وجود اإلشارات الضوئية .
ـ السرعة الزائدة تقلل من فرصة نجاتك من الخطر الذي يظهر أمامك فجأة .

ـ السرعة الزائدة تقلل من قدرتك على التحكم في السيارة إذا حدث أي خلل طاريء.
ـ السرعة في القيادة ليست دليال على المهارة .

ـ السرعة المعقولة طريق األمان والحياة .
ـ جنون السرعة يؤدي إلى الموت فتجنبه .

ال ُتسرع 

تعتبر السرعة الزائدة للمركبات اآللية والتى 
تزيد عن السرعة المحددة بسير المركبات على 
الــطــرقــات الــعــامــة ـ وهـــي عـــادة مــاتــكــون مــحــددة ـ 
ومــوضــحــة عــلــى الــلــوحــات الــمــروريــة اإلرشـــاديـــة 
من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض من 
سائقي المركبات اآللية غير الملتزمين بقواعد 

وإرشادات المرور، وهى تؤدي إلى تعريض حياة 
مستخدمي الطرقات العامة للخطر .

كــذلــك عـــدم تـــرك مــســافــات أمــــان كــافــيــة بين 
المركبات اآللية وعدم االلتزام بخطوط السير على 
الطريق، وكذلك أحيانا«تخطي اإلشــارات الحمراء 
وينتج ذلــك عند عــدم قـــدرة ســائــق المركبة على 

التوقف فى الوقت المناسب عند تغير اإلشــارات 
الــزائــدة مما يــؤدي إلى  الضوئية بسبب السرعة 

وقوع العديد من المخالفات والحوادث الخطيرة.
ــــزائــــدة هـــى مـــن أكــثــر  وعــلــيــه فــــإن الــســرعــة ال
ــوادث الــطــرقــات  المسببات وأهــمــهــا فــى وقـــوع حــ

العامة .

التتجاوز السرعة المقررة مهما كنت مستعجال ففي العجلة الندامة ، جنون السرعة 
يـــؤدي إلــى الــمــوت فتجنبه وقــد سيارتك بسرعة معقولة حتى تحافظ على حياتك 

وحياة اآلخرين بالحد من سرعة سيارتك ، هديء من السرعة وانتبه للطريق العام .

أخى السائق 
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هوامش

أن تكون  أولـــي  بـــاب  فــمــن  الطيبة صــدقــة  الكلمة  إذا  كــانــت   
المعاملة الطيبة صدقة النها أوسع وأعم وهي جواز المرور إلى 
قلوب اآلخرين والمفتاح السحري لكسب ثقتهم وإثراء العاقات 
الجيدة فيما بينهم ، على أن يكون التعامل الحسن سلوك إيجابي 

يتحلى به اإلنسان دون رياء أو لغرض تحقيق منفعة ما .
أو فتح  الجانبية وتناقلها  المكالمات والــحــوارات   تسجيل 
مكبر الصوت أثناء الحديث في الهاتف وتداول الرسائل النصية 
أو إذن  التواصل اإلجتماعي دون علم  والصوتية على منصات 
الطرف الثاني هي شكل من أشكال الخيانة ومعول هدم الثقة بين 
الناس وانتهاك لخصوصيتهم أو تؤدي لحدوث مساوئ عدة قد 

تصل إلى حد إرتكاب جريمة .

 : إعداد أ- نجاة الشارف 

العمرية  المراحل  الشيخوخة من  تعد مرحلة 
لما يرتبط  التى تتطلب إهتمام ورعــايــة خاصين 
البدنية  المسن  بها من تغيرات تؤثر على صحة 
والــنــفــســيــة واإلجــتــمــاعــيــة ، وقــــد حــظــيــت قــضــايــا 
العالمي والــعــربــي والمحلي  بــاالهــتــمــام  المسنين 
ــن مـــجـــتـــمـــع آلخــــــر تــبــعــا  ــات مـــتـــفـــاوتـــة مـــ ــ ــدرجــ ــ ــ ب

لخصوصية كا منها ودرجة اهتمامه بها .
ــتــى حــدثــت  وقـــد أثــــرت الــتــحــوالت الــســريــعــة ال
ــــري  لــلــمــجــتــمــعــات اإلنـــســـانـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام األسـ
الظروف االقتصادية  الحياة وتغير  فنتيجة تعقد 
ضعف تماسك األسرة إجتماعيا وازدياد انشغال 
أفرادها لتتآثر وظائفها فظهرت قضايا متداخلة 

ــم تـــكـــن مــعــروفــة  ــ ــتــــعــــددة تـــخـــص الــمــســنــيــن ل ومــ
بحجمها اليوم وأن كانت تخصهم في الظاهر إال 
أنــهــا تتأثر وتــؤثــر فــي االســـرة والمجتمع بصفة 
عامة ألنها نتاج التفاعل الدائم بين العوامل الذاتية 

والضغوطات البيئية .
وتــخــتــلــف الـــــــرؤي نـــحـــو مـــشـــاكـــل الــمــســنــيــن 
ــاءة األعـــضـــاء  ــفـ فــيــربــطــهــا رجـــــال الـــطـــب بـــمـــدي كـ
الحيوية فيما يرجعها علماء اإلجتماع والخدمة 
ــــى نــقــص الـــقـــدرة عــلــى الــمــعــايــشــة  اإلجــتــمــاعــيــة إل
اإليجابية والتكييف االجتماعي بينما يوصفها 

علماء النفس بصراع األنا.
ــالـــوحـــدة  ــاس بـ ــ ــسـ ــ ــــعــــل أبـــــــرز مـــظـــاهـــر اإلحـ ول

ــالـــزواج والــعــمــل  والســيــمــا عــنــد إنــشــغــال األبـــنـــاء بـ
الجسم والمرض  الزوجين وضعف  أحــد  أو وفــاة 
باإلضافة إلى الشعور بثقل حملهم على اآلخرين .
الشعور  أبعاد يتمثل بعضها في  ولاغتراب 
ــي األنـــشـــطـــة  ــ ــة فـ ــاركــ ــمــــشــ ــ بــــالــــوحــــدة وضــــعــــف ال
التأثير في  الــقــدرة على  ، وإنخفاض  اإلجتماعية 
التى  المهمة  الــقــرارات  المختلفة أو صنع  المواقف 
ــداث  الــخــاصــة والــتــأثــيــر فــي االحـ تتعلق بحياتهم 
للتقاليد  بــهــم  المحيطين  بــهــم ورفـــض  المحيطة 

واألعراف التى جبلوا عليها .
أن معالجة مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون 
 مــن الــســيــاســة الــعــامــة لــلــرعــايــة اإلجتماعية 

ً
جــــزءا

ألي دولـــة مــع ضــمــان إتــخــاذ جملة مــن الــخــطــوات 
المسنين وخــبــراتــهــم  إمــكــانــيــات  لــاســتــفــادة مــن 
العمل وتشجيعهم  الحياة ومجال  ومهاراتهم في 
على المشاركة في الحياة وإزالة العقبات التى تقف 
في طريقهم أن وجدت وتنشيط الجهود التطوعية 
مــن خــال مؤسسات إجتماعية تساعد األســرة 
على تقديم الرعاية من جانب وتساهم في إشباع 

احتياجاتهم من جانب آخر .

د . جميلة الهادي مفتاح 
عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب 
جامعة طرابلس 

ــقـــريـــر جــــديــــد صـــــــادر عــن  حـــســـب تـ
الدولية واليونسيف لسنة  العمل  منظمة 
العاملين في  فــإن عــدد األطــفــال  2021م 
األربــع األخيرة  السنوات  ارتفع في  العالم 
بشكل كبير حيث سجل عدد 160مليون 
طــفــل بـــزيـــادة 8.4مـــلـــيـــون عـــن إحــصــائــيــة 

سنة 2016م ويقع أكثر من نصفهم في 
الفئة العمرية )من 5 سنوات إلي 11 سنة 
( وهـــو مــؤشــر خطير يحمل فــي طياته 
آنية ومستقبلية تهدد تعليمهم  مخاطر 
ــر بــصــحــتــهــم  وتـــلـــغـــي حـــقـــوقـــهـــم وتــــضــ

وسامتهم وأخاقهم .

تعد اإلعاقة بمفهومها الشامل جزء 
من حالة اإلنسان فكل شخص معرض 
في مرحلة  مامن حياته لها ســواء كان 
ذلك بشكل مؤقت أو أثناء المرض والعجز 

واإلصابة الجسدية والكسور … الخ 
الـــمـــهـــام ذات الطبيعة  ــن  والـــعـــديـــد مـ
الميدانية والمناطة برجال األمن في مجال 
الـــمـــرور والـــســـامـــة الــوطــنــيــة والــمــبــاحــث 
ــز الـــشـــرطـــة وغــيــرهــا  ــ ــراكـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة ومـ

التخلو من المخاطر و إمكانية تعرضهم 
إلصابات جسدية قد تصل حد اإلعاقة 
وربــمــا تقلل مــن قدراتهم على ممارسة 
ــاءة أو تـــؤثـــر عــلــى  ــفـ ــكـ ســـابـــق عــمــلــهــم بـ
ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي مما 
يجعل إســتــحــدات مكتب يعني بتقديم 
الـــدعـــم بــكــافــة جــوانــبــه خــاصــة النفسية 
أثــنــاء تــاديــة العمل أمــر ذو  واإلجتماعية 

أهمية .

شارك فريق من مختلف مكونات وزارة الداخلية في 
ورشة العمل العلمية حول الطاق المبكر تحت شعــــــار 
) الطاق المبكر مشكلة أم حل؟( التى نظمتها مؤسسة 
أيــــــادي الــخــيــر لـــإلغـــاثـــة واألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة ، نــاقــش 
المشاركون خال الورشة التى أقيمت بطرابلس الطاق 
القانونية  المبكر مــن جوانبه اإلجتماعية والنفسية و 
والشرعية واإلقتصادية واإلعامية وعوامله وأسبابه 
كما عرضت مقاربات للحد من هذه الظاهرة بما يناسب 
خــصــائــص الــمــجــتــمــع الــلــيــبــي وأهــمــيــة وضــــع مــوضــوع 
الـــطـــاق الــمــبــكــر فـــي دائـــــرة الــبــحــث الــعــلــمــي بــمــشــاركــة 
لها  العلمية  الحلول  القرار إليجاد  المختصين وصناع 
للطفولة والهيئة  العليا  اللجنة  الورشة  ، كما شــارك في 
العامة  التضامن اإلجتماعي والهيئة  العامة لصندوق 
المجتمع  العدل وعــدد من مؤسسات  لــألوقــاف ووزارة 

المدني .

 شارك مكتب حماية الطفل واألسرة في ورشة عمل 
حول ) استعراض الخطة اإلستراتيجية الوطنية للطفولة 
للطفولة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  نــظــمــتــهــا  الــتــى   )2021-2025

بطرابلس خال المدة الماضية .
تناولت الورشة عدة محاور تهتم بحقوق الطفل في 
التمييز  الــقــدرات وعــدم  آمــان والتعليم وبناء  العيش في 
وتم إبداء الماحظات من المشاركين عن المحاور التى 
ناقشها عدد من األساتذة والمختصين في هذا المجال .

شارك مكتب حماية الطفل واألسرة بإدارة العاقات 
والتعاون في الجلسة الحوارية حول ) العنف ضد المرأة 
تحت المجهر( التى نظمتها وزارة الشؤون اإلجتماعية 
ومنظمة اإلنماء لدعم الشباب والمرأة بطرابلس ونوهت 
رئــيــس المكتب مــقــدم / نـــورا الــصــيــد ومـــن خـــال ورقــة 
 في 

ً
 محوريا

ً
للمرأة دورا أن  الي  الحوارية  عرضتها في 

 وانها أثبتت من خال 
ً
 وحديثا

ً
نهضة المجتمعات قديما

اإليــجــابــي بحضورها  التغيير  الـــدور قدرتها على  هــذا 
المكتب يمارس  الحياة وأن  الافت في مختلف جوانب 
ــفــاعــل كــمــؤســســة أمــنــيــة وقــائــيــة تــمــنــع حـــدوث  دوره ال
االساءة وااليذاء والعنف مهما كان نوعه ، كما يعمل على 
التثقيف واإلرشاد بحقوق المرأة وواجباتها في التمتع 

بالحياة الكريمة اآلمنة داخل األسرة والمجتمع .

 اإلغتراب اإلجتماعي للمسنين 

أخبار ومناشط 

لألهمية

بإختصار 

مؤشر خطير 

ــر ومــجــتــمــع وجـــهـــات  ــأسـ ــم مــاعــلــيــنــا كـ ــ مــــن أهـ
مــســؤولــة أن نــضــع مــصــلــحــة اطــفــالــنــا فـــي الــمــرتــبــة 
األولــي عبر التوعية لمخاطر المتفجرات واالجسام 

المجهولة .
حماية أطفالنا واجب علينا ، ومتابعة تحركاتهم 
 
ً
ولعبهم وتقنين ذلك في المناطق التى شهدت نزاعا
ــــدوريــــات الــمــســتــمــرة مــن قبل   ضــــرورة . وال

ً
ســابــقــا

الــمــســئــوولــيــن عــن الــبــحــث والــتــقــصــي عــن مخلفات 
 قد يخفف من آثارها التى ماتزال أسرنا 

ً
الحرب أيضا

تعاني منها حتي اآلن .
د زهرة بن عطية  

ه أطفال ليبيا 
ّ
حفظ الل
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الرياضة

رئيس مجلس إدارة إتحاد الشرطة الرياضي يجتمع مع الطاقم الفني واإلداري لرياضة الجودو

التريكي رئيس مجلس  التقى عميد عدنان 
الــــجــــودو والــطــاقــم  ــة  مـــدربـــي ريـــاضـ ــع  مـ اإلدارة 
الــعــام عــادل  الــمــشــرف  بــحــضــور  للعبة  اإلداري 
النقاط  العديد مــن  نــاقــش معهم  سليمان حيث 
الــمــهــمــة الــتــي تــخــص هــــذه الــلــعــبــة واســتــمــع الــى 
ــك فـــي اطـــار  ــ مــاحــظــاتــهــم بــهــذا الــخــصــوص وذل
ــيـــع الــســبــل  ــيـــر جـــمـ ــوفـ ــتـ الـــــحـــــرص األهــــتــــمــــام بـ

الموفقة  المسيرة  تــعــزز مــن  الــتــي  واإلمــكــانــيــات 
ــجـــودو الــتــي حــقــقــت نــتــائــج مــشــرفــة  لــريــاضــة الـ
للنادي على جميع الواجهات وياتي هذا االجتماع 
الــذي تلقاه جميع  تجسيدا لإلهتمام والمتابعة 
األلــعــاب الــريــاضــيــة بــالــنــادي مــن دعــم ومساندة 
قــويــة مــن مجلس اإلدارة حتى تــكــون دائــمــا في 

الصورة والمكانة المتميزة والمشرفة .

ــاد الــــشــــرطــــة  تــــــــــوج فــــــريــــــق إتــــــــحــــــ
للتايكواندو بكاس الترتيب األول لبطولة 
التي  للكبار واألواســـط واألشــبــال  ليبيا 
للعبة بمشاركة  الــعــام  اإلتــحــاد  نظمها 
الــعــديــد مــن الــفــرق واقــيــمــت منافساتها 
بــقــاعــة نـــادي الــتــرســانــة بــســوق الجمعة 
المنافسات  الــكــبــار على  فــريــق  وهيمن 
ــال ثــاثــة قــائــد ذهــبــيــة و فضيتين  ونــ
ــيـــن تـــحـــصـــل فــريــق  وبــــرونــــزيــــة فــــي حـ
األشبال على قادة ذهبية وثاثة قائد 
نــال فــريــق األواســــط على  فضية بينما 
اقيمت  البطولة  أن هــذه  فضيتين يذكر 
بــمــشــاركــة 100 ريـــاضـــي يــمــثــلــون 20 

ناديا رياضيا .

إتحاد الشرطة الرياضي 
يتوج  ببطولة ليبيا 

للتكواندو

تـــحـــصـــل حـــــــارس مــــرمــــى فــــريــــق اتـــحـــاد 
الشرطة والمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة 

حسام مصطفى التومي على لقب 
افــضــل حـــارس فــي افريقيا من 

قــبــل اإلتــحــاد االفــريــقــي للكرة 
ــرة  بــــعــــد حـــصـــولـــه  ــغــ ــمــــصــ ــ ال
على 68.1 صــوتــا فــي عملية 
اإلختيار متفوقا على حارس 

المنتخب المصري علي غــزال 
ويعتبر الحارس حسام التومي من 

الحراس المتألقين على صعيد كرة القدم 
الليبي للكرة  المصغرة وشــارك مع المنتخب 
المصغرة في العديد من البطوالت الخارجية 
منها كأس العالم 2017 وكأس افريقيا 2019 
وكأس السوبر الليبية التونسية واخيرا كأس 

افريقيا التي اقيمت بنيجيريا.

إتــحــاد  إدارة  لـــــدور مــجــلــس  تــجــســيــدا 
ــة  ــمـ ــدائـ ــه الـ ــيـ ــاعـ ــي ومـــسـ ــريــــاضــ الــــشــــرطــــة الــ
العريقـــــة  المؤسسة  للنهـــــــــــوض بهــــــــــــــــــــذه 
النادي  العمل داخل  و متابعة وتنظيم سير 
العام  ابوالهول األمين  التقي عقيد عزالدين 
للنادي مع رؤساء األقسام اإلدارية والمالية 
والــريــاضــيــة وحــضــر اإلجــتــمــاع عبد المنعم 
امبية عضو مجلس اإلدارة للشؤون المالية 
ونــصــر الــديــن عــلــي ابــوبــكــر عــضــو مجلس 
الرياضية وعميد صاح  للمناشط  اإلدارة 
العاقـــــــــات وعميــــــد  ســامــة رئــيــس قسم 
عبد الباسط الغطاس رئيس قسم الخدمات 
وعقيد محمد شختور رئيس قسم الشؤون 
نــديــم رئيس  المكلف وعقيد منير  ــة  اإلداريــ
قـــســـم الــــشــــؤون الـــريـــاضـــيـــة وعـــقـــيـــد خــالــد 
الـــطـــويـــل رئـــيـــس قــســم الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
ومقدم امجد البوزيدي رئيس قسم المتابعة 
الجليل رئــيــس قسم الصيانة  وفـــوزي عبد 
وتـــم خـــال اإلجــتــمــاع  مناقشة الــعــديــد من 
الــمــواضــيــع والــنــقــاط المهمة الــتــي تــعــزز من 
للعاملين باألقسام وإظهار  مستوى األداء 

العمل اليومي بالصورة المثالية المطلوبة.

 ســجــل فــريــق اتــحــاد الــشــرطــة األول لــكــرة الــقــدم 
القدم  األولــى لكرة  الــدرجــة  إنطاقة موفقة في دوري 
وعــاد بفوز ثمين مــن صبراته بعد فــوزه على وفــاق 
صبراته في ملعبه بهدفين لهدف ليظفر بثاثة نقاط 
لــدوري  الــعــودة  بــدايــة طريقه لتحقيق حلم  فــي  ثمينة 
األضــــواء ورغـــم تــقــدم فــريــق الــوفــاق بالنتيجة بهدف 
السبق األ أن اصــرار فريق اتحاد الشرطة كان كبيرا 
الــاعــب مهند  النتيجة عــن طريق  وتمكن مــن تعديل 
الشوط األول  لينتهي  القاضي بضربة رأسية جميلة 

اتحاد  الثاني تمكن فريق  الشوط  بهدف لهدف وفــي 
الشرطة من تحقيق هدف الفوز من ركلة جزاء نجح 
في تنفيذها الاعب علي الافي وحضر المباراة عميد 
عدنان التريكي رئيس مجلس اإلدارة وعقيد عز الدين 
ابــوالــهــول األمــيــن الــعــام وعــقــيــد عــلــي بــلــقــاســم عضو 
انبية  المنعم  الجماعية وعبد  مجلس اإلدارة لالعاب 
عضو المجلس للشؤون المالية ونصر الدين ابوبكر 
عضو المجلس للمناشط الرياضية والثقافية وعقيد 

منير نديم رئيس قسم الشؤون الرياضية بالنادي .

صـــعـــد بـــطـــل إتــــحــــاد الـــشـــرطـــة الـــريـــاضـــي 
فـــي الـــكـــاراتـــيـــه حــســيــن جــــال الــتــركــي 

ــي بـــطـــولـــة  ــ ــج فــ ــويــ ــتــ ــتــ ــ ــة ال ــنـــصـ ــمـ لـ
الشرطة  العربية للكاراتيه التي 
األيام  أقيمت بالجزائر خال 
الماضية بعد حصوله على 
الـــقـــادة الــفــضــيــة فـــي الــكــاتــا 

فـــردي وفـــوزه على منافسيه 
ــي  ــ ــ ــــجــــزائــــري واألردنـ ــة  ال ــاثـ ــثـ الـ

والعماني متصدرا مجموعته قبل 
ان يــفــقــد الـــقـــادة الــذهــبــيــة فـــي الــنــهــائــي أمـــام 
التي   العربية   البطولة  الــمــصــري فــي  منافسه 

تنافس فيها158رياضي

حسين التركي يتوج  بالقالدة 
الفضية في بطولة الشرطة 

العربية للكاراتيه

حسام التومي أفضل حارس 
مرمى في أفريقيا    

التريكي  انــتــخــب عميد عــدنــان عــلــي 
الــشــرطــة  ــاد  اتــــحــ إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس 
التنفيذي  المكتب  الــريــاضــي عــضــوا فــي 
لإلتحاد الرياضي  العربي  للشرطة وذلك 
خال اجتماع الجمعية العمومية لإلتحاد 
ــا الــخــامــســة واالربـــعـــيـــن الــتــي  ــهـ فـــي دورتـ
ــام الــمــاضــيــة بــالــجــزائــر  عــقــدت خـــال األيــ
ــــدول األعــضــاء  بــمــشــاركــة 18دولـــــة مـــن الـ
فــي اإلتــحــاد ويــأتــي هــذا األخــتــيــار ليؤكد 
عــلــى الــمــكــانــة الــمــتــمــيــزة والــعــريــقــة الــتــي 
ــريــاضــي  يــتــمــيــز بــهــا إتـــحـــاد الـــشـــرطـــة ال
الرياضي  الكيان  الليبي في عضوية هذا 
العربي  الذي نالت ليبيا شرف استضافة 

اجتماعه التأسيسي .
التريكي  وحــظــي عميد عــدنــان علي 
العمومية لإلتحاد في  الجمعية  على ثقة 
عضوية المكتب التنفيذي لإلتحاد والذي 

ليبيا دورا اســاســيــا مــؤثــرا في  سيمنح 
رســـم ســيــاســة وبـــرامـــج اإلتـــحـــاد الــعــربــي 
الفاعلة في قراراته  للشرطة والمشاركة 
المختلفة وجــاء  وتــوصــيــاتــه ونــشــاطــاتــه 
العمومية على هامش  الجمعية  اجتماع 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلــشــرطــة فــي الــكــاراتــيــه 
الــتــي أقــيــمــت بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة وبــهــذه 
الــمــنــاســبــة يــتــقــدم اعــضــاء مــجــلــس إدارة 
ــاد الـــشـــرطـــة الـــريـــاضـــي ومــنــتــســبــيــه  ــحـ إتـ
للعميد عدنان  التهاني  بخالص عــبــارات 
ــثــقــة الــعــالــيــة  ــتــريــكــي عــلــى هــــذه ال عــلــي ال
مــتــمــنــيــن لـــه الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي هــذه 
ــدة أمــلــيــن أن يـــعـــود ذلــك  ــديـ ــجـ الــمــهــمــة الـ
بــالــمــزيــد مـــن الــتــقــدم واإلزدهـــــــار  لــنــادي 
ــي وتــحــقــيــق  ــاضــ ــريــ ــ إتــــحــــاد الــــشــــرطــــة ال
الرياضية والتألق في  األنــجــازات  افضل 

المسابقات العربية لرياضة الشرطة .

 في المكتب التنفيذي لإتحاد الرياضي  العربي  للشرطة
ً
 عضوا

انتخاب عميد /عدنان علي التريكي رئيس مجلس إدارة إتحاد الشرطة الرياضي

األمين العام
 إلتحاد الشرطة الرياضي

 يجتمع مع رؤساء األقسام 

 فريق إتحاد الشرطة يفوز على الوفاق بصبراته 

هيمنة إتحاد الشرطة الرياضي على قالئد
 بطولة اإلستقالل المفتوحة للجودو

حصد فريق إتحاد الشرطة الرياضي للجودو  
الذهبية والفضيةوالبرونزية بعد أن  القائد  اغلب 
فـــرض هيمنته عــلــى مــنــافــســات بــطــولــة اإلســتــقــال 
للعبة ليؤكد  الــعــام  اإلتــحــاد  التي نظمها  المفتوحة 
الــتــي تعتبر من  اللعبة  الــنــادي  علو كعبه فــي هــذه 
ألعاب الدفاع عن النفس البارزة في مسيرته وتقدم 
المنافسات  الــريــاضــي  الــشــرطــة  إتــحــاد  ريــاضــيــيــو 
بــفــئــات األواســــــط والــشــبــاب  فـــي مــخــتــلــف األوزان 
وصعدوا لمنصات التتويج بكل جدارة واستحقاق 

بــحــضــور عــقــيــد عــز الــديــن ابــوالــهــول األمــيــن الــعــام 
إلتحاد الشرطة الرياضي وعقيد منير نديم رئيس 
الرياضية وعــادل سليمان مشرف  الــشــؤون  قسم 
ــرة لــعــبــة الــجــودو  ــ ــنــادي واسـ عـــام لــعــبــة الـــجـــودو بــال
بــاإلتــحــاديــن الـــعـــام والــفــرعــي لــلــجــودو ويـــاتـــي هــذا 
الرياضي  الشرطة  الجودو بإتحاد  التميز لرياضة 
بفضل حــرص وإهــتــمــام مجلس اإلدارة على دعم 
ومساندة هذه اللعبة وتحفيز مواهبها المتألقة في 

مختلف المسابقات والبطوالت .
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أضواء

الوظيفة األمنية
األمن حاجة أساسية لصيقة باستمرار الحياة، وهو 
مطلب حيوي وإنساني ال يمكننا تغافل أهميته ضمن 
الــضــروريــة للبقاء والــتــواجــد ، وقد  الــحــاجــات  منظومة 
سعت البشرية عبر تاريخها الطويل إلــى إيجاد آليات 
بشرية ومكونات إداريــة وقوانين وتنظيمات تستعين 
تـــزداد أهميته كلما  الـــذي  بها على تنظيم هــذا المطلب 
تشابكت العاقات االجتماعية وتــأزمــت مسؤولياتها 
في مواجهة صور وأنماط الحياة في المجتمع المعاصر 
الذي صار يضج بالعديد من المظاهر والسلوكيات التي 
 على األمــن . من األنــواع واألشكال 

ً
 ثقيا

ً
وضعت عبئا

والتصنيفات للجرائم المختلفة واتخذت تسميات وليدة 
وجديدة لم تكن ضمن مشموالت الجرائم التي تعرفها 
واستقرت على متابعتها للتقاليد الجنائية، حيث شكلت 
الجرائم العابرة للحدود والجرائم المنظمة والمستجدة 
 
ً
 مفزعا

ً
وجرائم اإلرهاب وغسيل األموال توجها إجراميا

لإلنسان في كل مكان وال سيما في هذا العصر الذي 
تقاربت فيه األفكار والكيانات حتى صار العالم أشبه 
ما يكون بقرية كونية صغيرة، وامتدت فيه الفضاءات 
الــواســعــة لتشمل العالم كله وانتشر فيه اإلعـــام الحر 

والمفتوح ليتكشف معه سقف الدنيا.
لــذلــك توجهت السياسات الجنائية إلــى مضاعفة 
الــجــهــود بــاتــجــاه مــحــاصــرة وتجفيف مــنــابــع الجريمة 
آلــيــات الضبط وتــوفــيــر اإلمكانيات  مــن خــال تنشيط 
الــمــســاعــدة عــلــى مــواجــهــة هـــذه الــمــخــاطــر والــعــمــل على 
التحسين األفقي والعمودي للكفاءات الفنية والبشرية 
عبر االهتمام بالتدريب والصقل ورفع الكفاءة التنفيذية 
:ـ الوظيفة اإلداريــــة والضبطية  لوظائف الشرطة وهــي 
الــقــضــائــيــة واإلجــتــمــاعــيــة .. وكـــذلـــك تــوجــهــت الــجــهــود 
الــتــدريــبــيــة إلـــى رفـــع الــكــفــاءة المهنية مــن خـــال إعـــداد 
برامج متطورة للتدريب في الداخل والخارج حتى يرتفع 
مستوى األداء بارتفاع المهارة الفنية، غير أن تلك التدابير 
تضل عاجزة عن تحقيق األهداف التي تعمل من أجلها 
هيئة الشرطة ما لم تؤمن هذه الهيئة بأن ما تقوم به من 
دور في المجتمع يعتبر رسالة وليس وظيفة ينبغي أن 
 
ً
يتوفر لها عناصر متميزة من العاملين الملتزمين خلقا

 حتى يطمئن المجتمع الذي أوكل إليهم 
ً
 مهنيا

ً
 وأداءا

ً
ذاتيا

مهمة تنفيذ قوانينه وتفعيل ترتيباته األمنية لحماية 
نفسه وماله وعرضه ، قد تحسنت صورتهم في نظر 
الجمهور وصـــاروا قــدوة وعظة لمسلك إنساني راقــي 
المستوى .. ورفيع المقام حتى تمتد أواصــر التقة بين 
الشرطة والمواطنين وتــكــون فــي أحــســن حاالتها بما 
 
ً
يكفل منع الجريمة ومحاصرتها كتدبير استباقي أوال

ثم مكافحتها وضبطها كإجراء الحق ومتمم لها ثانيا 
.وبهذا التعاون الوثيق المتأصل بين الشرطة والمواطنين 
 به وهــو أحد 

ً
 ومجاهرا

ً
يكون األمــن متحققا ومنظورا

الـــواعـــدة بــرؤيــة مرحلية الستراتيجية وزارة  الــمــامــح 
الداخلية في هذا الجانب .

العمل والصداقة تقع  الجيرة والزمالة في 
ضمن مشموالت العاقات االجتماعية الطيبة 
 ينبغي 

ً
 حــمــيــمــيــا دافـــئـــا

ً
الــتــي تــفــرض واقـــعـــا

إحــاطــتــه بــالــرعــايــة والــعــنــايــة الــتــي يستحقها 
ــدور الــطــلــيــعــي لـــهـــذه الــتــفــاهــمــات  ــ ــ ــع ال ــ مـــن واقـ
ــا تـــرســـيـــه مــــن قـــيـــم جـــديـــرة  ــ اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـ
الــتــي تــحــفــظ للمجتمع  ــتــــرام  بــالــتــقــديــر واإلحــ
لــحــمــتــه ونــســيــجــه وتــشــكــل وجـــدانـــه الــمــتــوقــد 

باألصالة والتفوق.
ــتـــي تــتــشــكــل  ــة الـ ــيـ ــدانـ إن الـــوشـــائـــج الـــوجـ
 يــرتــقــي إلــى 

ً
ــا بــمــوجــب الـــجـــيـــرة تـــرســـم واقــــعــ

ــي تــنــحــاز  ــتــ ــ ــاف اإلخـــــــــوة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ال مــــصــ
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــهـــم الـــواحـــد ولــحــظــة الــفــرح 
 ونكهة إنسانية راقية، 

ً
وتعطي للعشرة مذاقا

كما أن الروابط التي تقيمها الزمالة في العمل 
المجردة  المعرفة   تتعالى فوق 

ً
تبني حصونا

وتــنــطــلــق نــحــو إيـــجـــاد روابـــــط مــتــيــنــة مفعمة 
بــاالنــتــمــاء والــتــوحــد. أمــامــا تــوجــده الــصــداقــة، 
فهو عظيم ومؤنس ومتفوق فالصديق حاجة 
الفرد االجتماعية اليمكن  أساسية في حياة 
تغافل دورهــا في نشوء العاقات الودية بين 
األفراد والجماعات متى كانت خالصة وبعيدة 

عن المصالح النفعية األنانية.
 إن هذه القيم تؤسس لمرتكز إجتماعي 

المحافظة  للنشأة واالنــتــمــاء، علينا  صحيح 
عــلــيــهــا ودعــــــم أواصـــــرهـــــا : عــلــيــه نـــقـــول إن 
للعيش  العاقات اإلجتماعية ركيزة أساسية 
المحافظة  أولــــي وأســـاســـي علينا  .. ومــطــلــب 
عــلــيــهــا إلنـــهـــا دلـــيـــل إنــســانــيــتــنــا .. وعـــربـــون 
اآلدمـــيـــة الــتــي نــحــرص عــلــى الــتــحــلــي بــهــا في 
للبشر واإلعتراف  الحريات األولية  إطار دعم 

بضرورتها.   
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 حماية لك ؤالسرتك 
بادر بالتطعيم ضد فيروس كورونا  

ــواء  ــ ــة ل ــيـ ــلـ ــداخـ أجـــتـــمـــع وزيــــــر الـ
خالد مازن مع مدير مكتب حقوق 
اإلنسان عميد دكتور  فؤاد الباشا.

وأستمع السيد الوزير لشروح 
وافـــيـــة عـــن جـــهـــود الــمــكــتــب خــال 
الــزيــارات  األشهر الماضية ونتائج 

الميدانية لعديد المكونات التابعة 
للوزارة واإلجراءات المتخذة ألعمال 
حــقــوق اإلنــســان فــي العمل األمني 
الــداخــلــيــة  لــتــطــلــعــات وزارة   

ً
تــنــفــيــذا

والتزاماتها الدولية والمحلية بهذا 
الخصوص .


