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ــد مـــازن   أفــتــتــح وزيــــر الــداخــلــيــة لــــواء خــال
ــواء أبوسليم  ــام الــمــاضــيــة مــركــز إيــ خـــال األيــ
النساء  للمهاجرين غير الشرعيين مــن فئة 
الهجرة غير  التابع لجهاز مكافحة  واألطــفــال 
الــخــارجــيــة نجاء  الــشــرعــيــة، بحضور وزيـــرة 
الــمــنــقــوش ورئـــيـــس جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير الشرعية ومدير إدارة العاقات والتعاون 
ــــوزارة ، وعـــدد من  والــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الـ

المسؤولين والضباط بجهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية .

وقام السيد الوزير رفقة وزيرة الخارجية 
المركز لإلطاع على  والحضور بجولة داخــل 
ــا يــحــتــويــه مــن مــعــامــل تشغيل  تــجــهــيــزاتــه ومـ
المهاجرات وفصول  لتأهيل  للخياطة وصالة 
دراســيــة وروضــة و عيادة وصالة رياضية و 

دار إليواء األيتام وحضانة أطفال.

التدشين ضمن جهود وزارة  ويــأتــي هــذا 
الداخلية في تقديم الرعاية اإلنسانية والصحية 
لفئة الــنــســاء واألطـــفـــال مــن الــمــهــاجــريــن غير 
الشرعيين للرفع من معاناتهم لحين ترحيلهم 

 لبلدانهم.
ً
طوعيا

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــهـــام تــأمــيــن الــمــركــز  
الكادر  النسائـــــية و  الشرطة  سيكون من قبل 

الوظيفي مكون من العنصر النسائي.

ــز إيــــــواء أبــوســلــيــم بــجــهــاز  ــركـ وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة يــفــتــتــح مـ
ــال ــف ــاص بــالــنــســاء واألط ــخ مكافحة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة ال

ــة ومــنــظــمــة الــيــونــســيــف  ــي ــل ــداخ ــيــن وزارة ال ــز الـــتـــعـــاون ب ــعــزي  ت
عــقــد بــمــقــر إدارة الــعــاقــات والــتــعــاون  
ــعــمــل   لـــمـــنـــاقـــشـــة مـــصـــفـــوفـــة ال

ً
ــا ــتــــمــــاعــ إجــ

الــمــشــتــركــة مـــع مــنــظــمــة الــيــونــســيــف لــدعــم 
وتــطــويــر عــدالــة األحـــــداث ووحـــــدات حماية 
الــطــفــل واألســــــــرة، لــضــمــان تــحــقــيــق نــظــام 
السن  عــادل وصديق مائم لألطفال دون 
القانونية والذين هم في تماس مع القانون.

ــيـــس وأعـــضـــاء  ــاع رئـ ــمـ ــتـ وحـــضـــر اإلجـ
اللجنة المركزية لإلشراف والمتابعة ونائب 
الــعــاقــات والـــتـــعـــاون ورئــيــس  مــديــر إدارة 

مكتب حماية الطفل واألسرة باإلدارة.
وفــي نهاية اإلجتماع تم تسليم بعض 
الطفل  المعدات والتجهيزات لمكتب حماية 
واألسرة في إطار الدعم المقدم من منظمة 

اليونسيف.

لــــــإلعــــــام هــــــــدف وهــــــــو الـــتـــوعـــيـــة 
ــار  ــ ــبـ ــ ــاألخـ ــ والـــــتـــــوجـــــيـــــه واإلحـــــــــاطـــــــــة بـ
الثقافية والدينية  الــبــرامــج  ومعلومات 
واإلجتماعية واألمــنــيــة ويــأتــي ترشيد 
الرسالة  العام ضمن مــفــردات  السلوك 
ــتـــى تــهــتــم بــالــســلــوكــيــات  ــة الـ ــيـ اإلعـــامـ
الفكرية حتى يقوى  الــمــدارك  لتنشيط 
ــلــــي مــــواجــــهــــة األوضــــــــاع  ــتـــقـــي عــ ــلـ الـــمـ

المعاشة. 
أن يلتزم  ــه  ل اإلعــــام ينبغي  وهــــذا 
المهنية  القيم والمعايير  بمنظومة من 
التى ترتقى بأسلوب األداء الذي يحترم 
الملتقى ويستحوذ على إعجابه. ومتى 
كانت رسالته شيقة في تناولها وباعثة 
البريئة  الترويح والترفيه واإلثــارة  على 
فــإنــهــا ســتــكــون ضــمــن األولـــيـــات الــتــى 
الملتقى وتجبره على اإلرتباط  تــازم 
أو اإلذاعــــة وعـــدم مــغــادرة  بالصحيفة 
لــزر باحثا عن  المحطة بلمسة إصبع 

قناة أخرى. 
ــة الــتــى  ــيـ ــائـــل اإلعـــامـ  أغـــلـــب الـــرسـ
نتابعها مــرئــيــة ومـــقـــروءة ومسموعة 
ــادة مــتــفــوقــة لــــدور إعــامــي  ــ تــشــكــل ريـ
بــدأ يتشكل وتتضح معالمه  متعاظم 
بــــدور طليعي وبــــارز يامس  الـــواعـــدة 
للمواطن ويعمل على  اليومية  الــحــيــاة 

متابعة أحامه وآماله .
 نــشــد عــلــي أيـــــدي الــمــبــدعــيــن من 
مــطــلــقــى الـــرســـائـــل اإلعـــامـــيـــة .. وهــو 
دور وجــد لفرصة سانحة كي ينطلق 
ــة صــــاعــــدة نــحــو  ــبـ  رحـ

ً
ويـــعـــانـــق أفــــاقــــا

المستقبل  لليبيا  آفاق حبلى باألماني 
 
ً
المشرق إلعــام متميز يقيم صروحا

ــلـــوب جــديــد   ــدأ يــتــشــكــل بـــأسـ ــ لــمــجــد بـ
يواكب العصر .

اإلعالم والتوعية 

 مدير اإلدارة العامة للتفتيش 
والمتابعة لصحيفة الميزان 

مدير اإلدارة العامة للدعم 
المركزي  لصحيفة الميزان 

 مهمتنا ليست تتبع 
األخطاء بقدر ماهي 

إنفاذ للقانون 

نقوم بدورنا األمني 
من أجل أمن الوطن 

وأمان المواطن

  إتحاد الشرطة الرياضي يكرم الفريق األول 
لكرة اليد وطاقمه الفني واإلداري
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أخبار 

الداخلية لشؤون  تفقد وكيل وزارة 
ــيــــن قــســم  ــات لــــــواء بــشــيــر األمــ ــريـ ــديـ ــمـ الـ
القره  أمــن  المرور والتراخيص بمديرية 
بوللي لإلطاع على سير العمل والجهود 
الــمــرور في تسيير  التي يبذلها أعضاء 
ــــطــــرقــــات الــعــامــة  حـــركـــة الـــســـيـــر عـــلـــى ال
للمحافظة على أمن  المخالفين  وضبط 

وسامة مرتادي الطريق العام.

ــارة الـــتـــي قــام  ــزيــ ــ ــك خــــال ال ــ ــاء ذل جــ
للقسم، وإستماعه  الــوكــيــل  الــســيــد  بــهــا 
ــروح والــــــمــــــاحــــــظــــــات مـــــــن قـــبـــل  ــ ــشــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
الــمــســؤولــيــن بــالــقــســم، والــمــشــاكــل التي 
تواجههم ووضع الحلول لها بما يساهم 
ــيــل الــصــعــاب  فـــي إنـــجـــاح مــهــامــهــم وتــذل
المواطنين للحفاظ على السامة  أمـــام 

المرورية على الطرقات العامة.

إجتمع  وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
المديريات لواء بشير االمين مع  مدير أمن 

جنزور عميد " الصديق العطوي". 
ــعــــوبــــات  ونــــــاقــــــش اإلجـــــتـــــمـــــاع الــــصــ
والمشاكل التي تواجه عمل مراكز الشرطة 
بــالــمــنــطــقــة وســـبـــل حــلــحــلــتــهــا، كـــمـــا تــم 
مناقشة سير العمل األمني وإستعراض 
األوضــاع األمنية في نطاق عمل المديرية 

وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تم خال األيام الماضية  تسليم معدات 
لــإلدارة العامة ألمن السواحل والمتمثلة في 
ورشــة صيانة متنقلة وقطع غيار للزوارق 
والقطع البحرية، باإلضافة إلى مكاتب إدارية 

متنقلة، وذلك بميناء طرابلس البحري .
ــمــقــدم من  ــــك ضــمــن الـــدعـــم ال ويـــأتـــي ذل
الجانب اإليــطــالــي وفــق اإلتــفــاقــيــات المبرمة 

بين الجانبين.
وحضر مراسم اإلستام مدير اإلدارة 
العامة ألمن السواحل ومدير إدارة العاقات 
ــنــــي بــالــســفــارة  ــنــــدوب األمــ ــمــ ــ ــعــــاون وال ــتــ ــ وال
لــدى ليبيا وعـــدد مــن المسؤولين  اإليطالية 

بإدارة أمن السواحل والسفارة اإليطالية.
هذا ويأتي حضور مدير إدارة العاقات 
والـــتـــعـــاون لــمــراســم إســـتـــام هـــذه الــمــعــدات 
لــصــالــح اإلدارة الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل من 
الــجــانــب اإليــطــالــي يتمثل فـــي كـــون اإلدارة 
ــات الــــــــــوزارة فــي  ــونـ ــكـ حــلــقــة وصـــــل بـــيـــن مـ
الـــدول الصديقة  الــدولــي بين  مجال التعاون 
والشقيقة بالتنسيق والــتــعــاون مــع وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة 

الوطنية . 

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة خال األيام الماضية 
بزيارة لكلية التربية بالعاصمة التشادية 
إنجامينا التابعة لجامعة سبها رافقه 
خالها وزير الداخلية خالد مازن وعدد 

من الوزراء والمسؤولين بالحكومة.
وتم خال هذه الزيارة اإلطاع على 
سير العمل بهذه الكلية، وتعرف على 

ماتحتاجه من إمكانيات لدعمها.
ــــس عــلــى  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــيــ ــســ ــ وأثــــــنــــــى ال
مـــجـــهـــودات أعــــضــــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
والطلبة على حــفــاوة اإلستقبال الــذي 

تلقاه، مشيًرا إلــى أن زيــارتــه تأتي في 
إطـــار دعــمــه لــهــذا الــصــرح العلمي، كما 
أكـــد على أهمية هـــذا الــصــرح فــي ربط  
جسور العاقات بين الشعبين الليبي 

والتشادي.
جدير بالذكر أن الكلية تأسست في 
سنة 1998م دعًما للغة العربية ولتأهيل 
ــادريــــن عـــلـــى تـــدريـــس  ــقــ ــ الـــتـــربـــويـــيـــن ال
الــمــواد العلمية باللغة العربية لمعالجة 
العجز الحاصل آنـــذاك، ومنذ تأسيس 
هــــذه الــكــلــيــة تــخــرج مــنــهــا مــايــزيــد عن 

1000خريج.

أفــاد عميد / يوسف بلبان رئيس الغرفة 
لــمــكــافــحــة جــائــحــة  الــرئــيــســيــة إلدارة األزمــــــة 
بــــوزارة الداخلية  فــيــروس كــورونــا المستجد 
بــنــاًء على تعليمات معالى وزيــر الداخلية  أنــه 
بضرورة إلزام جميع منتسبى وزارة الداخلية 
بسرعة أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك 
 لإلنتشار 

ً
لتجنب اإلصابة بهذا الفيروس نظرا

المتزايد في عدد اإلصابات داخل الباد .
مع مراعاة اإللتزام باإلجراءات اإلحترازية 
والوقائية فــي هــذا الخصوص بالتأكيد على 
إرتداء الكمامات والتباعد الجسدي وإستعمال 

المعقمات للحد من إنتشار العدوى .
حفظ الله ليبيا وشعبها 

التوعوي واإلنــســانــي، ومتابعة  الـــدور  فــي إطــار 
ألقـــســـام حــمــايــة الــطــفــل واألســـــرة بــكــافــة مــديــريــات 

األمن.
والتعاون عميد  العاقات  إدارة  نائب مدير  قام 
الطفل  جال هويدي وبرفقته رئيس مكتب حماية 
واألسرة باإلدارة المكلف مقدم نورة الصيد بزيارة 
ــام حــمــايــة الــطــفــل واألســــــرة بــمــديــريــات أمــن  ألقـــسـ

الزاوية، صرمان، صبراتة .
الــزيــارة إجتماعات مع مــدراء  وُعقد خــال هــذه 
ــيـــع الــمــتــعــلــقــة  ــدد مــــن الـــمـــواضـ ــ ــمــنــاقــشــة عـ األمــــــن ل
بــإدارة  الطفل واألســـرة  مــع مكتب حماية  بالتعاون 

العاقات والتعاون.

أقسام حماية  ُعقد إجتماعات مع رؤســاء  كما 
الــطــفــل واألســـــرة بــهــذه الــمــديــريــات واإلخــصــائــيــيــن 
اإلجتماعيين، وحثهم على ضــرورة تفعيل مكاتب 
ــــمــــدراس اإلبــتــدائــيــة  اإلخـــصـــائـــي اإلجــتــمــاعــي فـــي ال
التدابير  الــتــســول وإتــخــاذ  مــحــاربــة ظــاهــرة  وكيفية 
الكفيلة لحماية األطفال من كافة أشكال اإلنتهاكات 
ــافـــة شــرائــح  ــع الــمــخــتــصــيــن وكـ ــدوات مـ ــنــ ــ وإعــــــداد ال
فــي حماية  لتوضيح دورهـــم وواجــبــاتــهــم  المجتمع 
األطفال وذلك عن طريق اإلذاعــات المحلية من أجل 
بناء جيل يمتلك شخصية وطنية قادرة على البناء.
وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات من وزير الداخلية 

وبتعليمات من مدير إدارة العاقات والتعاون.

بناء على تعليمات السيد وزيــر 
الــشــكــاوى المقدمة  الداخلية لمتابعة 
من منتسبي وزارة الداخلية ووضع 
الـــحـــلـــول الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تحسين 

مستوى األداء بالوزارة.
تم خــال األيــام الماضية تجهيز 
وتــركــيــب صــنــدوق خـــاص بشكاوى 

، أمــام مدخل إدارة  ــــوزارة  ال منتسبي 
الشؤون اإلدارية بديوان الوزارة.

كما ننوه لكافة منتسبي وزارة 
الداخلية بأنه يمكنهم تقديم الشكاوى 
الخاصة بهم بوضعها في الصندوق 
ــاذ اإلجـــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــ لـــلـــنـــظـــر فـــيـــهـــا وإت

القانونية بشأنها.

قـــام مــديــر أمـــن الــنــواحــي األربــــع عميد نــورالــديــن 
الشتوي خــال األيــام الماضية بــزيــارة لمركز شرطة 
ــك لــمــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات واإلســـتـــدالالت  ــ الــســايــح ، وذل
فــي وقــائــع ضــبــط مــجــمــوعــة تمتهن ســرقــة األســـاك 

الكهربائية بمنطقة النواحي األربع.
وشدد مدير األمن على مواصلة البحث والتحري 

لضبط المطلوبين وإحالتهم للعدالة.

ــة يــــــرافــــــق رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وزيــــــــــر الـ
ــرع جــامــعــة ســبــهــا بــالــعــاصــمــة الــتــشــاديــة ــف ــارتـــه ل ــالل زيـ إستالم معدات لصالحالــوطــنــيــة خـ

 اإلدارة العامة ألمن السواحل

 إجراءات وقائية لمكافحة 
جائحة فيروس كورونا 

مناقشة سير العمل األمني
بمديرية  أمن جنزور 

تــفــعــيــل األداء األمـــنـــي بــمــديــريــة صندوق خاص بشكاوى منتسبي الوزارة 
أمــــــــــن الـــــــنـــــــواحـــــــي األربــــــــــع

ــؤون الــمــديــريــات يتفقد   ــش وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة ل
قسم الــمــرور والتراخيص بمديرية أمــن الــقــره بوللي

ــة أقـــســـام حــمــايــة الــطــفــل واألســـــــرة بـــمـــديـــريـــات األمـــن  ــع ــاب ــت م



3 الثالثاء 7 رجب  1443 هــ  املوافق  ٨ فبراير ٢٠٢٢ م السنة  48 -  العدد  803

أخبار 

ُعقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير 
 
ً
الشرعية خــال األيـــام الماضية إجتماعا

بين رئيس الجهاز محمد الخوجة والسفير 
المصري لدى ليبيا األستاذ تامر مصطفى 

.
ونــاقــش اإلجتماع أوضـــاع المهاجرين 
غــيــر الشرعيين مــن الجنسية المصرية، 
وإســــــتــــــعــــــراض أوضـــــاعـــــهـــــم الــمــعــيــشــيــة 

والصحية داخل مراكز اإليواء.
ــى مــنــاقــشــة  ــ كـــمـــا تـــطـــرق اإلجـــتـــمـــاع إلـ
الترحيل الطوعي للمهاجرين من الجنسية 
المصرية والــعــمــل على تذليل الصعوبات 
التي تواجههم من خال التعاون مع الجانب 

المصري في هذا الخصوص.
وخلص اإلجتماع باإلتفاق على عدد 
من المواضيع التي من شأنها حلحلة بعض 

الصعوبات التي تواجه هذا الملف.

الداخلية للشؤون  أجتمع وكيل وزارة 
ــيـــد بـــمـــديـــنـــة  ــعـ ــمــــود سـ الــــعــــامــــة لـــــــــواء مــــحــ
إسطنبول التركية بالقنصل العام األستاذ 

صاح الدين فرج الكاسح.
ــاع الـــــذي ُعـــقـــد بمقر  ــمـ ــتـ ــاول اإلجـ ــنــ وتــ
الــقــنــصــلــيــة بــتــركــيــا مــنــاقــشــة اإلجــــــــراءات 
الــمــتــبــعــة فـــي إســـتـــخـــراج الـــتـــأشـــيـــرات بين 
البلدين، وتسهيل هــذه اإلجــراءات  مواطني 

وتقديم أفضل الخدمات.
وعــقــب اإلجــتــمــاع أطــلــع الــســيــد الوكيل 
خــال جولة قــام بها داخــل مقر القنصلية 
عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي إســتــخــراج جــــوازات 

السفر للجالية الليبية المتواجدة بتركيا.
ورافق السيد الوكيل خال هذه الزيارة 
الملحق األمني بالسفارة عميد مصطفى 
الــعــريــش والــمــســتــشــار األمـــنـــي بــالــســفــارة 

عميد فيصل بن كافو.

لــلــشــؤون  الــداخــلــيــة  قـــام وكــيــل وزارة 
ــواء مــحــمــود ســعــيــد بـــزيـــارة إلــى  ــ الــعــامــة لـ
ــيــــة الــــطــــيــــران بـــمـــديـــنـــة إســـبـــارتـــه  أكــــاديــــمــ
ــقـــه خــالــهــا مــديــر  بــجــمــهــوريــة تــركــيــا رافـ
اإلدارة العامة لطيران الشرطة عميد الطاهر 
الــقــربــاع والــقــنــصــل الــعــام الــلــيــبــي األســتــاذ 

صاح الدين فرج الكاسح.
ــان فـــي إســتــقــبــال الــســيــد الــوكــيــل  وكـــ
ــه عــمــيــد ركـــن"زيـــنـــيـــل  ــ والــــوفــــد الـــمـــرافـــق ل
الطيران  عابدين أزغينباش قائد مدرسة 
ــدد مـــن الــضــبــاط والــجــنــود والــعــامــلــيــن  وعــ

باألكاديمية.

الــزيــارة لحلحلة  وتأتي هــذه 
الــمــشــاكــل الـــتـــي تـــواجـــه الــطــلــبــة 
الدارسين باألكاديمية  الليبيين 

والوقوف على إحتياجاتهم.
وفي ختام الزيارة قام عميد 
ركــن زينيل عابدين أزغينباش 
األكــاديــمــيــة للسيد  بـــإهـــداء درع 
ــيــــل، وبـــــــــدوره قـــــام الــســيــد  ــــوكــ ال
الوكيل بمنح درع لقائد مدرسة 
ــود الــتــى  ــهـ ــجـ ــــطــــيــــران نــظــيــر الـ ال
يــبــذلــهــا لـــإلرتـــقـــاء بــالــمــســتــوى 

العلمي والمهني باالكاديمية.

قــيــم بميناء طــرابــلــس البحري 
ُ
أ

الــــدورة التخصصية  حفل إخــتــتــام 
السادسة  في مجال )تشغيل وقيادة 
الــــزوارق السريعة (، لصالح اإلدارة 
العامة ألمن السواحل والتي يشرف 
عليها معهد التدريب التخصصي 
الــعــامــة للعمليات األمــنــيــة  بــــــاإلدارة 
ــي اســـتـــهـــدفـــت عـــــدد عـــشـــرون  ــتــ ــ وال
 ، بـــإشـــراف خـــبـــراء تــدريــب، 

ً
عـــضـــوا

ــد عــلــى  ــائــ ــهــ ــث تــــــم تــــــوزيــــــع شــ ــيــ حــ
المتدربين وذلك إلتمامهم البرنامج 

التدريبي بنجاح .

الــداخــلــيــة  ــيـــل وزارة  تـــــرأس وكـ
لشؤون المديريات لواء بشير االمين  
العامة   ضــم مــديــر اإلدارة 

ً
إجتماعا

لــلــدعــم الـــمـــركـــزي، وآمـــــر قــــوة دعــم 
الــمــديــريــات، ومـــعـــاون مــديــر اإلدارة 
األمــنــيــة، ورئــيــس  للعمليات  الــعــامــة 
ــــؤون األمـــنـــيـــة بــمــكــتــب  ــــشـ مــكــتــب الـ
الـــوكـــيـــل، ومـــديـــر مــكــتــب الــتــخــطــيــط 

األمني بمديرية أمن غريان.
ونـــــــوقـــــــش خــــــــــال اإلجـــــتـــــمـــــاع 
األوضاع األمنية داخل مدينة غريان 
ــا شــهــدتــه الــمــديــنــة خــــال الــمــدة  ومــ
الماضية من أحداث، وتقييم الوضع 
األمـــنـــي بــالــمــديــنــة، ووضــــع الــحــلــول 
لتعزيز اإلســتــقــرار األمني  الممكنة 

بالمنطقة.

ــة الــتــابــعــة  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــ ــ ــدوري ــ ــ تــمــكــنــت ال
لمديرية أمن صبراته، وبالتعاون مع حرس 
لــلــغــاز مــن ضبط  الــســواحــل بنقطة مليته 
قـــــــارب يــحــمــل قــــرابــــة 100 شـــخـــص مــن 
المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات 
مختلفة بينهم أطفال ونساء  قبالة ميناء 

شركة مليته.
هـــذا وتـــم إتــخــاذ اإلجــــــراءات القانونية 
حيالهم وتم التحفظ عليهم لحين إحالتهم 

لجهات اإلختصاص.

 متابعة سير العمل في 
إستخراج جوازات السفر 

للجالية الليبية  بتركيا 

متابعة العمل األمني  داخل مدينة غريان 

إختتام الدورة التخصصية  السادسة في مجال قيادة الزوارق السريعة

ــزي يـــــقـــــوم  بــــزيــــارة  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــدع ــ ــل ــ ــة ل ــ ــام ــ ــع ــ مــــديــــر اإلدارة ال
ــن والـــــــــســـــــــدادة شــــــــرق مــــديــــنــــة مـــصـــراتـــة   ــ ــي ــ ــت ــ ــس ــ لــــبــــوابــــتــــي ال

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يقوم بزيارة إلى أكاديمية الطيران بتركيا

مناقشة أوضاع المهاجرين غير 
الشرعيين من الجنسية المصرية

ضبط  مهاجرين غير  شرعيين   

تــنــفــيــذا لــتــعــلــيــمــات الــســيــد وزيـــر 
ــــواء خــالــد مــــازن قـــام مدير  الــداخــلــيــة ل
الــمــركــزي عميد  اإلدارة العامة للدعم 
الــلــه" رفــقــة مــعــاون مدير  "محمد فتح 
اإلدارة عميد "عبدالباسط فرارة" وعدد 
ــاإلدارة بزيارة  بــ ــاء المكاتب  مــن رؤسـ
ميدانية لبوابتي  "الستين والــســدادة" 
شرق مدينة مصراتة، حيث تم إستام 

مهام تأمين البوابتين من قبل أعضاء 
الــمــركــزي والتي  اإلدارة العامة للدعم 
اللواء  كانت مؤمنة من قبل منتسبي 
الليبي وقــوة درع  ٥٣ مشاة بالجيش 

الوسطى .
وأكد مدير اإلدارة عميد "فتح الله 
" خــال الجولة بــأن الــدوريــات التابعة 
لــفــرع الـــدعـــم الـــمـــركـــزي "الـــمـــرقـــب" قد 

بــــدأت بــالــفــعــل فــي تــأمــيــن الــتــمــركــزات 
بالبوابتين من خال خطة أمنية أعدت 

بالخصوص.
وفـــــور إنـــتـــهـــاء مـــراســـم الــتــســلــيــم 
واإلستام ُعقد إجتماع موسع تم من 
الــنــقــاط الهامة  خــالــه مناقشة بعض 
المتعلقة بتأمين النقاط والتمركزات 
األمنية  والتنسيق الازم ألجل تقديم 

الــازمــة لمستعملي   الخدمات األمنية 
الطريق الرئيسي بالمنطقة.

كما شملت الجولة زيارة إلى فروع  
اإلدارة العامة للدعم المركزي ) زليتن   
- الــمــرقــب - مــصــراتــة (  واإلجــتــمــاع 
الــوقــوف على سير  مــع منتسبيها و 
عمل هذه الفروع ومكاتبها و الوحدات 

التابعة لها.
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أخبار

أجــتــمــع وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة لــشــؤون الــمــديــريــات 
المنافذ  العامة ألمن  اإلدارة  األمين مع مدير  لواء بشير 
الــشــكــري ومــديــر أمـــن زوارة عــقــيــد علي  عــمــيــد ونــيــس 

أعيان مدينة زوارة. التائب ووفد من 
وأستعرض خال اإلجتماع األوضاع األمنية داخل 
والموضوعات  المسائل  بعض  ومناقشة  زوارة،  مدينة 
بالمدينة،  األمن  بمديرية  العمل  بسير  المتعلقة  األمنية 
العملية  تــواجــه ســيــر  الــتــي  الــصــعــوبــات  والـــوقـــوف عــلــى 
ــهــا بــمــا يــســاهــم فـــي تــقــديــم  األمـــنـــيـــة ووضــــع الـــحـــلـــول ل

المدينة. ألهالي وسكان  الخدمات  أفضل 
من  عدد  بتكريم  زوارة  أعيان  قام  اإلجتماع  وعقب 
أعضاء مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

 بــنــاء عــلــى تعليمات مــديــر اإلدارة العامة 
لحماية الطاقة الكهربائية بخصوص حملة إزالة 

التوصيات الكهربائية غير الشرعية.
 قامة إدارة حمايه الطاقه الكهربائية بنغازي 
مع دائرة توزيع األبيار  في الحملة المكثفة على 
التوصيات غير الشرعية وجباية المال العام 

بطريق النهر .   
وتــأتــي هــذه الحملة فــي إطـــار الجهود التي 
تبذلها اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية و 
الشركة العامة للكهرباء للتقليل من أزمة اإلنقطاع 

المتكرر للكهرباء ، 
ــذي يـــرجـــع ألســـبـــاب عـــديـــدة مـــن بينها  ــ ــ ال
التوصيات غير الشرعية والتعديات والسرقات 

الــعــامــة لحماية الطاقة وعدم سداد ديون إستهاك الكهرباء .  قــام مــديــر اإلدارة 
الكهربائية عميد السنوسي صالح السنوسي 
"الــمــرقــب،  لـــفـــروع اإلدارة بــمــنــطــقــتــي  بـــزيـــارة 

والوسطى". 
وأطـــلـــع مــديــر اإلدارة خـــال هـــذه الـــزيـــارة 
على سير العمل داخــل  اإلدارة والوقوف على 

المشاكل التي تواجه أعضاءها. 
وأستمع مدير اإلدارة لشروح وماحظات 
ــهـــود الــتــي  ــن قـــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن حـــــول الـــجـ مــ
تبذل في ضبط المخالفات والــتــجــاوزات غير 

القانونية على مصادر الطاقة الكهربائية. 
وشـــدد المدير على ضـــرورة بــذل أقصى 
الــعــامــة  الــمــمــتــلــكــات  الــجــهــود للمحافظة عــلــى 

لــلــدولــة، والــتــقــيــد بــالــضــبــط والـــربـــط بــيــن كافة 
منتسبي اإلدارة. 

وألــتــقــى عميد الــســنــوســي مــع مــديــر أمــن 
زليتن خال هذه الزيارة وتم مناقشة عدد من 
المواضيع والقضايا المتعلقة بحماية وتأمين 

مصادر الطاقة الكهربائية. 
كما قام مدير اإلدارة بزيارة لمديرية أمن 
مــصــراتــه و أجــتــمــع خــالــهــا بــمــســاعــد مــديــر 
األمــن للشؤون العامة وذلــك لمناقشة التعاون 
والتنسيق األمني بين اإلدارة ومديرية األمن 
في حماية وتأمين محطات الكهرباء وضبط 
المخربين ، باإلضافة إلى عدد من المواضيع 

األمنية األخرى.

تمكن الزورق p٣01 التابع لإلدارة 
الــعــامــة ألمــــن الــســواحــل بـــإمـــرة مقدم 
محمد الــنــايــض ورائــــد علي الطويبي 
والــطــاقــم الــمــرافــق لــهــمــا خــــال األيــــام 
 غير 

ً
الماضية مــن إنــقــاذ 2٣ مــهــاجــرا

شــرعــي مــن عــرض البحر، وذلـــك بعد 

ورود نـــداء إستغاثة لغرفة العمليات 
البحرية شمال مدينة الخمس بحوالي 

70 ميل بحري.
وتم نقلهم لنقطة  إنزال المهاجرين 
بميناء طــرابــلــس وتسليمهم لجهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الماضية تسليم معدات  األيــام  تم خال 
الجنائي بنغازي  للبحث  العامة  فنية لإلدارة 

من قبل جهاز المباحث الجنائية.
ــــرف عــلــى عــمــلــيــة تــســلــيــم الــمــعــدات  وأشـ
ــاز بـــحـــضـــور رئـــيـــس  ــهــ ــجــ ــ نــــائــــب رئــــيــــس ال
إدارة  المكلف ومدير  الجهاز  مكتب شــؤون 

المختبرات.

ــزة مـــتـــطـــورة  ــ ــهـ ــ وشـــمـــلـــت الــــمــــعــــدات أجـ
مــتــخــصــصــة فــــي الـــكـــشـــف والـــتـــعـــرف عــلــى 
الــجــريــمــة، وذلــك  البصمات ومعاينة مــســرح 
فــي إطـــار دعـــم الــجــهــاز لـــــإلدارات واألجــهــزة 
األمـــنـــيـــة الــمــخــتــصــة فـــي مـــجـــاالت مــكــافــحــة 

الجريمة الجنائية.
ويأتي هذا الدعم بتعليمات مباشرة من 

رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور ، للرفع 
من مستوى األداء وتطوير نتائجه في ميدان 

مكافحة الجريمة.
الجنائية  المباحث  هذا وسيتولى جهاز 
تدريب أعضاء اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
للرفع من قدراتهم في مختلف تخصصات 

العمل األمني الجنائي.

ــة أمـــــــن زوارة ــ ــري ــ ــدي ــ ــم ــ ــي ب ــ ــ ــن ــ ــ ــل األم ــ ــم ــ ــع ــ ــر ال ــ ــي ــ مـــتـــابـــعـــة س

تواصل حملة إزالة التوصيالت 
الكهربائية غــيــر الشرعية 

زيـــارة لــفــروع اإلدارة الــعــامــة لحماية الــطــاقــة الكهربائية 
الــــــــــــــــمــــــــــــــــرقــــــــــــــــب و الـــــــــــوســـــــــــطـــــــــــى

ــن ــيـ ــيـ ــرعـ ــاذ مــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر شـ ــ ــ ــقـ ــ ــ إنـ

ــال الــــبــــحــــث الـــجـــنـــائـــي  ــ ــ ــج ــ ــ ــي م ــ ــ ــة مـــــتـــــطـــــورة فـ ــ ــي ــ ــن ــ ــدات ف ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــســـلـــيـــم مـ

المتفجرات  فــريــق مــكــتــب تفكيك  قـــام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــابــع إلدارة الــشــؤون 
الـــفـــنـــيـــة  بـــجـــهـــاز الـــمـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة مــن 
إنتشال قنبلة تزن حوالي 2٥0 كيلو جرام 
تــلــيــس بمنطقة  ــــل  مـــدرســـة أوالد  مـــن داخـ
الساعدية بالجفارة والمتوقفة عن الدراسة 
بسبب مــا لحقها مــن دمــار جــراء الحروب 

واإلشتباكات التي شهدتها المنطقة.
جاء ذلك بعد ورود معلومة للفريق عن 
تواجد جسم غريب قد يكون قنبلة وعلى 
الــفــور تــوجــه الــفــريــق إلــى الــمــكــان الــمــذكــور، 
ــم إســـقـــاطـــهـــا مــن  لــيــتــبــيــن بـــأنـــهـــا قــنــبــلــة تــ
  
ً
طائرة حربية، وهي من النوع الخطير جدا
أكثر من 70 كيلوجرام من  وتحتوي على 
المواد شديدة اإلنفجار، وتــم نقلها بمعية 
فــور إكتشافها،  الهيرة  إلــى منطقة  الفريق 

وتم إعدامها بنجاح خال األيام الماضية.

ــي ــزن حــوال ــ ــال قــنــبــلــة ت ــش ــت إن
ــرام مــن داخــل  ــ  250 كــيــلــو ج
مــدرســة بمنطقة الساعدية



5 الثالثاء 7 رجب  1443 هــ  املوافق  ٨ فبراير ٢٠٢٢ م السنة  48 -  العدد  803

من سجالت الشرطة 

قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق 
القبــض علــى المدعــو "م.ع.ت" سودانــي  يلقــى 
الجنسيــة والمطلوب على ذمة عديد السرقات 
مــن المنــازل بالقــرب مــن مدرســة المختــار 

بالمدينة .
وباإلستــدالل معــه أعتــرف بمــا نســب إليــه 

وتمــت إحالتــة إلــى النيابــة العامــة .

مديريــة أمــن طبــرق 

مديرية أمن بنغازي

سبها

اإلدارة العامة ألمن السواحل - فرع الجبل األخضر

مديرية أمن النواحي األربع

مديرية أمن الجفارة

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

  سبها 

مديرية أمن السهل الغربي

تــمــكــن أعـــضـــاء الــتــحــري بــمــركــز شــرطــة 
رقدالين بمديرية أمن السهل الغربي وبالتعاون 
مع قسم المعلومات والتحري السهل الغربي 
الـــمـــدعـــو "ع.ج.ل" مــقــيــم بــمــديــنــة  مــــن ضـــبـــط 
الــعــجــيــات والــمــطــلــوب عــلــى ذمـــة قضية قتل  

خال العام 2017 م.
ــيـــة صــــــــادرة مــن  بـــرقـ ــعـــد ورود  بـ وذلـــــــك 
مديرية أمن العجيات بتواجد المعني بمنطقة 
ــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه وإتـــخـــاذ  ــم ال ــ رقـــدالـــيـــن وتـ
اإلجراءات القانونية حياله وإحالته لمديرية أمن 

العجيات.

ــــى قــســم الــبــحــث الــجــنــائــي  بــعــد ورود بــــاغ إل
بمديرية أمن بنغازي من أحد المواطنين مفاده قيام 
شخصين بسرقة خزنة مــن منزله تحتوي على 
قيمة مالية تقدر بقيمة )60000( ديــنــار بجانب 

قطع ذهبية.
عــلــى الـــفـــور قــــام أعـــضـــاء الــقــســم بــالــتــحــريــات 

وجــمــع الــمــعــلــومــات الـــازمـــة وضــبــط الشخصين 
المطلوبين وبالتحقيق معهما اعترفا بالتصرف 
في المسروقات عبر شراء مركبة آلية بقيمة )12 
الف دينار( وبيع القطع الذهبية ألحد محات الذهب. 
إتـــخـــذت كـــافـــة االجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة وإحـــالـــة 

المتهمين إلى النيابة العامة.

ــاون والــتــنــســيــق األمـــنـــي،  ــعـ ــتـ ــار الـ ــ فـــي إطــ
تمكنت الغرفة األمنية المشتركة سبها وفرع 
جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الجنوبية 
من ضبط المدعو "ع، ح، أ" تشادى الجنسية 
والــمــطــلــوب فــي واقــعــة سطو مسلح وقضايا 
ــــرى، حــيــث تــم ضــبــطــه فــى إحــدى  جــنــائــيــة أخـ
البوابات بمدينة سبها بعد أن قام بإطاق النار 
على أحد أعضاء الشرطة، وتم إتخاذ اإلجراءات 

القانونيه حياله.

مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية يضبط كمية من مخدر الحشيش 
بــمــنــطــقــة الـــقـــريـــات جـــنـــوب غــــرب طـــرابـــلـــس وتــقــدر 

الكمية بخمسة قناطير و70 كيلو جــرام من مخدر 
الحشيش، وتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

القضية.

البحث  عمليات  خــال  من 
ــاذ  الـــمـــنـــاطـــة بــــــاإلدارة  ــ ــقـ ــ واإلنـ
ــل  ــ ــواحــ ــ ــســ ــ ــ الــــــعــــــامــــــة ألمــــــــــن ال
وتــســيــيــر الــــدوريــــات الـــراجـــلـــة 
عــلــى كــامــل الــشــواطــئ الــلــيــبــيــة 
ــيـــمـــات مـــديـــر  ــلـ ــعـ ــلــــى تـ بــــنــــاء عــ

السواحل. ألمن  العامة  اإلدارة 
ــذا اإلطــــــار ضــبــطــت  ــ فــــي هـ
الــجــبــل  اإلدارة  ــرع  فــ دوريــــــات 
ــيـــط  ــمـــشـ األخـــــــضـــــــر أثـــــــنـــــــاء تـ
الــــشــــاطــــئ الــــشــــرقــــي بــمــنــطــقــة 
ــيــــة يـــشـــتـــبـــه فـــي  ــة كــــمــ ــيــ ــنــ ــــحــ ال

كــونــهــا مـــن مـــخـــدر الــهــيــرويــن 
ــوالـــي ســـتـــة عــشــر  ــحـ ــقــــدر بـ وتــ
كــيــلــو جـــرام، وتــم إتــخــاذ كافة 
اإلجـــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حــيــال 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــمـــــضـــــبـــــوطـــــات وإحـ

اإلختصاص. لجهات 

ضمن الحملة التي أطلقتها مديرية أمن 
الجفارة لضبط المطلوبين والخارجين عن 
القانون بناء على الخطة األمنية الصادرة 

عن مدير األمن.
تمكن أعضاء وحــدة البحث الجنائي 
ــتـــعـــاون مــــع فـــريـــق الــعــمــل  ــالـ الـــعـــزيـــزيـــة وبـ
المكلف من قبل جهاز المباحث الجنائية 
مـــن الـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أربـــعـــة أشــخــاص 

يمتهنون ترويج الخمور وهم..

المدعو "أ، أ، ل" سوداني الجنسية  
والمدعو "ع، إ، ص" تشادي الجنسية
والمدعو "م، أ، م" سوداني الجنسية 

والمدعو "أ، ع،  ف" 
هذا وقد تم ضبطهم وبحوزتهم كمية 
مــن الــخــمــور ومــبــالــغ مــالــيــة وقنبلة يــدويــة 

"رمانة".
ــراءات القانونية  ــ حيث تــم إتــخــاذ اإلجـ

حيال المقبوض عليهم.

تمكن أعــضــاء وحـــدة التحري بمركز شــرطــة السائح 
بمديرية أمن النواحي األربع بالتعاون مع أعضاء فرع الدعم 
المركزي جنوب طرابلس من ضبط أربعة عشرة شخص 
من العمالة الوافدة من الجنسية النيجرية والسودانية والذين 
ـــذى تــســبــب في   ــر الـ ـــاك كــهــربــائــيــة األمــ قـــامـــوا بــســرقــة أسـ

إنقطاع الكهرباء عن المواطنين في عدة مناطق.
وكذلك قيامهم بحرق أســاك كهربائية داخــل مصنع 
خاص لتصنيع النضائد بمنطقة سوق الخميس إمسيحل 
الــزراعــي وبرفقتهم صاحب المصنع  مــشــروع أبوعائشة 
ليبي الجنسية مقيم بوادي الربيع وضبط كمية من النحاس 

بالمصنع.
وتــم فتح محضر جمع اإلســتــدالالت فــي الــواقــعــة وتم 
إحالتهم رفقة أوراق المحضر للنيابة العامة بتهمة السرقة.

بعد ورود معلومات ألعضاء 
مكتب التحريات بجهاز "مكافحة 
الـــمـــخـــدرات والـــمـــؤثـــرات العقلية"  
ــفـــادهـــا وجــــــود شـــخـــص يــقــوم  مـ

باإلتجار بالمواد المخدرة.
وبـــــــعـــــــد الــــــتــــــحــــــري وجــــمــــع 
المعلومات الازمة تمكن أعضاء 
ــبـــط الــشــخــص  الـــمـــكـــتـــب مــــن ضـ
الـــمـــطـــلـــوب وبـــحـــوزتـــه كــمــيــة من 

مــخــدر الحشيش تــقــدر بحوالي 
)٥( كيلو جرام.

ــتـــرف  ــه أعـ ــعـ وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـ
بحيازته لكمية أخرى مخبأة في 
مــنــزلــه، وبــعــد الــتــوجــه للمكان تم 
ضبط )10( كيلو جرام من مخدر 
الحشيش  بجانب )كيلو جــرام( 
من مخدر الكوكايين خام تخلط 

لتصبح عشرة كيلوجرام .
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لقاء العدد

مهام واختصاصات اإلدارة
صحيفة الميزان ألتقت خال األيام 
الــســيــدمــديــر اإلدارة  الــمــاضــيــة  الــقــلــيــلــة 
العامة للدعم المركزي )عميد محمد فتح 
 
ً
 مطوال

ً
 صحفيا

ً
الــلــه( وأجـــرت معه لــقــاءا

ــدة أسئلة  بمكتبه طــرحــنــا مــن خــالــه عـ
ــول جهد  ــ وإســـتـــفـــســـارات تـــمـــحـــورت حـ
اإلدارة العامة للدعم المركزي ونشاطها 
ــا فــي نشر األمــن وبــث الطمأنينة  ودورهـ
في ربوع وطننا العزيز وقد الحطنا عند 
الــلــه( كل  طــرح األسئلة على )عميد فتح 
الترحيب ورحابة الصدر من أجل اإلجابة 
على أسئلتنا وإستفساراتنا التي طرحت 
 عــلــى أهــمــيــه الــــدور الكبير 

ً
أمــامــه مـــؤكـــدا

الــــذي يــلــعــبــه اإلعـــــام األمـــنـــي فـــي تــنــاول 
الــهــادفــة وتسليط الضوء  الــمــوضــوعــات 
على نــشــاطــات مــكــونــات وزارة الداخلية 
بهدف عرضها على الرأي العام .. سألناه 
بــدايــة عــن مــهــام وإخــتــصــاصــات اإلدارة 

فأجاب :
 :ـ أرحب بصحيفة الميزان وأحيي 

ً
أوال

الـــتـــوعـــوي فـــي مجتمعنا وأشـــد  دورهـــــا 
على رئيس وأعضاء تحريرها من أجل 
اإلستمرار في مهامهم بالشكل المطلوب.
 تختص اإلدارة العامة للدعم المركزي 
بالقيام بعدة مهام وإختصاصات أذكر 

من بينها:
. حماية وتأمين المنشأت والمرافق 
والمقرات الحكومية والحيوية التي تكلف 
بها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير 

لضمان تحقيق ذلك.
. إقـــتـــراح الــخــطــط األمــنــيــة الخاصة 
باإلدارة وإعدادها وذلك لوضعها موضع 
الــتــنــفــيــذ بــهــا يــضــمــن إحـــكـــام الــســيــطــرة 
الــنــظــام واألمـــن  األمــنــيــة  للمحافظة على 

العام.
ــــرى  ــم األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة األخـ ــ . دعـ
لمعالجة أي خلل أمني قد يحدث بمختلف 

المناطق.
الثابتة  الــدوريــات  القيام بأعمال   .

والمتحركة داخل المدن وخارجها.
. إعـــداد قــوة أمنية مجهزة للتدخل 
في حاالت االقتحام والمداهمة ومكافحة 
 
ً
أعــمــال الشغب وغيرها كــي تكون دائما

جاهزة  لإلسناد والدعم .
. تــأمــيــن كــافــة األنــشــطــة الرياضية 
ومـــكـــافـــحـــة أعــــمــــال الـــشـــغـــب الـــريـــاضـــي 

وغيرها.
. تأمين كــافــة االحــتــفــاالت الوطنية 

والدينية وغيرها.
الــتــنــســيــق مـــع اإلدارات والــجــهــات   .
ذات العاقة والتي يصدر بشأنها قرارات 

تنظيمية من السيد وزير الداخلية.
ــفــــوري عـــن الــمــواقــف  ــ ــار ال . اإلخــــطــ

الــطــبــيــعــة  األمـــنـــيـــة ذات األهـــمـــيـــة وذات 
ــا يــصــدر  الـــخـــاصـــة والـــتـــقـــيـــد بــتــنــفــيــد مــ
بشأنها من تعليمات من قبل السيد وزير 

الداخلية مباشرة.
  . إعــداد التقارير الدورية عن عمل 
 بــأول للسيد وزير 

ً
اإلدارة وإحالتها أوال

الداخلية.
 لـــــديـــــنـــــا الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــمــــهــــام 
والتكليفات التي نفذت على أكمل وجه.
 سألنا السيد مدير اإلدارة عن 
جهد فــروع ومكاتب اإلدارة العامة 
ــــي الـــمـــجـــاهـــرة  ــزي فـ ــركــ ــمــ ــم الــ ــلـــدعـ لـ
باألمن ومــاذا حققت تلك المكونات 
من جهد ملموس على أرض الواقع 

في هذا الجانب فأجاب بقوله:ـ
 الــمــتــتــبــع لــنــشــاط هــذه 

ً
 ج / طــبــعــا

اإلدارة يــدرك با أدنــى شك بــأن جهدها 
واضح وجلي من خال دورياتها األمنية 
التابعة لفروع ومكاتب اإلدارة في جنوب 

الباد وغربها وشرقها.
لدينا العديد مــن التكليفات التي تم 
القيام بها على أكمل وجــه فعلى سبيل 
المثال دعم وإسناد مديريات األمن قمنا 
فــي أكثر مــن مناسبة بتجهيز وتكليف 
ــتــــي شــــاركــــت فــــي تــأمــيــن  ــ دوريــــاتــــنــــا ال
مؤسسات الدولة ومرافقة دوريات النجدة 
والــمــرور لضبط المخالفين والخارجين 

عن القانون في كافة المدن والمناطق.
ــاء  ــا رافــــقــــت دوريــــاتــــنــــا أعـــضـ ــمـ ـ كـ
الــزراعــيــة واإلدارة العامة  جهاز الشرطة 
لحماية الطاقة الكهربائية في العديد من 
التكليفات والجوالت الميدانية التي تم من 
خالها رصــد وضــبــط عــشــرات الوقائع 
المتعلقة باإلعتداء على أماك الدولة من 
أراضي وغابات ومتنزهات عامة مملوكة 
لــلــدولــة وإعـــتـــداء الــخــارجــيــن عــن القانون 
على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء 
ولدينا تقارير دوريــة تؤكد هــذا النشاط 
نحيلها بشكل متواصل لمعالي السيد 

وزير الداخلية وللسادة وكاء الوزارة.
ضــف على ذلــك الجهد الــمــبــذول في 

تأمين األنشطة الرياضية ومنع الشغب 
فقد أمــن أعضاء الدعم المركزي الكثير 
ــــرة الـــقـــدم والــفــاعــلــيــات  ــات كـ ــاريـ ــبـ مـــن مـ
الرياضية دون حدوث أية خروقات أمنية.

ــــل خــــــرج هــــــذا الــجــهــد   س / هـ
الميداني لــدوريــات فـــروع ومكاتب 
اإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــدعـــم الـــمـــركـــزي 

بضبطيات؟
 ) تم ضبط عشرات المطلوبين في 

قضايا جنائية مختلفة (.
ج / نعم كما سبق وأن أشــرت فإن 
هــذا الجهد المتعلق بالمجاهرة باألمن 
وضبط الخارجين عن القانون أسفر عن 
ضــبــط عــشــرات المطلوبين فــي قضايا 
جــنــائــيــة مــخــتــلــفــة وإحــالــتــهــم لــســاحــات 
العدالة ولمراكز الشرطة وبهدف إتخاذ 

اإلجراء المناسب حيالهم.
كما إن مكتب العاقات باإلدارة لديه 
كافة الضبطيات والتي قام بها منتسبي 
الـــدعـــم الــمــركــزي وهـــي مــوثــقــة بــالــصــور 
والتواريخ بعد أن تم اإلشارة لمعظمها في 

وسائل اإلعام المتاحة.
 بــأن مسألة 

ً
س / نـــدرك جميعا

الــتــعــاون والتنسيق األمــنــي مهمه 
 من أجــل انجاح أي جهد أمني 

ً
جــدا

لــصــالــح الــبــالد والــعــبــاد حــدثــنــا لو 
ســمــحــت عـــن هـــذه الــجــزئــيــة بــــإدارة 

الدعم المركزي؟
.. 

ً
  ـ سؤال وجيه فعال

إن العمل األمني بهذه اإلدارة يعتمد 
 على وجود تعاون وتنسيق 

ً
 كليا

ً
إعتمادا

أمنيين بين مختلف فروع ومكاتب الدعم 
المركزي، وذلــك عن طريق غرفة التحكم 
والسيطرة بــاإلدارة والتي أسجل لها هنا 
الــشــكــر والتقدير  عــبــر صحيفتكم  كــل 
الــذيــن  والــعــرفــان لرئيسها ومنتسبيها 
يــواصــلــون الــلــيــل بــالــنــهــار ويــتــواصــلــون 
الـــزاويـــة وسبها  مــع مــكــونــات اإلدارة فــي 
ــات وغـــريـــان  ــ ــ ــــوت وغـ ــالـ ــ والـــرحـــيـــبـــات ونـ
ومــصــراتــة وزليتن وصــبــراتــة وصــرمــان 
ورأس جدير والجميل والشاطئ والرياينة 

ــنـــوب عاصمتنا  ــارة وجـ ــفـ ــفـــرن والـــجـ ويـ
الحبيبة طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق 
وسرت وغيرها من مناطق داخل حدود 

الوطن.
الــتــي تــصــدر عن  إن الخطط األمنية 
اإلدارة يــســهــم فـــي مــتــابــعــتــهــا وضــمــان 
ــم  ــدعـ ــاء ومـــنـــتـــســـبـــي الـ ــ ــــضـ نـــجـــاحـــهـــا أعـ

المركزي بشكل تعاوني جاد وفعال.
وال يــفــوتــنــي الــتــأكــيــد عــلــى وجـــود 
تعاون وتنسيق كبيرين بين هذه اإلدارة 
وكــافــة مــديــريــات األمـــن واإلدارات العامة 
والمصالح واألجــهــزة األمنية والشرطية 
 إلنــجــاح العمل 

ً
ــرا ــيـ  وأخـ

ً
بــهــا يــهــدف أوال
األمني الشمولي.

 س / وماذا عن إستعانة اإلدارة 
بــالــتــقــنــيــة والــمــيــكــنــة الــحــديــثــة في 

مجال التواصل واإلتصال؟ 
) أحيي السيد وزير الداخلية والسادة 
الوكاء بدورهم في تدليل وإزالة العقبات 

التي تواجه سير عمل هذه اإلدارة(.
ج /  أنا هنا وعبر منبركم اإلعامي  
ــر الــداخــلــيــة ،  ــ أحـــيـــي مــعــالــي الــســيــد وزيـ
كما أحيي السادة الوكاء بــالــوزارة وكل 
ــان لـــه الــفــضــل بــعــد الــلــه سبحانه  مـــن كــ
وتــعــالــى فــي تــذلــيــل الــصــعــاب والــعــراقــيــل 
 ما 

ً
التي كانت تواجه اإلدارة ، خصوصا

يتعلق بتزويد اإلدارة باألجهزة والمعدات 
واآللــــيــــات الــحــديــثــة الـــتـــي أســهــمــت وإلـــى 
الــمــهــام المتعلقة  حــد بعيد فــي تسهيل 
 
ً
باإلتصال والتواصل ما أنعكس إيجابا

عى سير العمل األمني باإلدارة.
الــعــامــة  بــالــفــعــل فــقــد واكـــبـــت اإلدارة 
التقنية الحديثة في عدة  للدعم المركزي 
مـــجـــاالت مـــن بينها االتـــصـــاالت وكــذلــك 
 
ً
 كبيرا

ً
الــذي شهد تحسنا العمل اإلداري 

بــعــد تــوفــيــر أجــهــزة الكمبيوتر الحديثة 
ــة بـــــــــاإلدارة  ــــخــــدمــ ــة شـــــــؤون ال ــومـ ــظـ ــنـ ومـ
ــاالت الـــتـــي مــكــنــت من  وشــكــبــات االتــــصــ
ســــرعــــة اإلبــــــــــاغ وإيــــــصــــــال الـــمـــعـــلـــومـــة 
والتعميم حول الخطط األمنية والترتيبات 

والتعليمات ذات العاقة.
الـــســـيـــد عـــمـــيـــد / مـــحـــمـــد فــتــح 
الــلــه ، مــديــر اإلدارة الــعــامــة للدعم 
 بأن التدريب 

ً
المركزي تعلمون جيدا

والتأهيل األمــنــي لــه دور كبير في 

النهوض بمستوى العمل األمني.
ــاذا عــن جهد اإلدارة فــي هذا   مـ

الخصوص؟
 . مركز التدريب التخصصي ودوره 

المهم باإلدارة .
 مــن أهمية عامل 

ً
ج / نعم إنــطــاقــا

ــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل األمـــنـــي فـــي صقل  الـ
الــــخــــبــــرات الـــبـــشـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــإلدارة 
ــافــــي لــلــقــيــام  ــكــ ــ ــلـــهـــم بـــالـــشـــكـــل ال وتـــأهـــيـ
بمهامهم المنوطة بهم فإن اإلدارة العامة 
للدعم المركزي ومن خال مركز التدريب 
التخصصي التابع لها وهو يضم نخبة 
ــن الــمــخــتــصــيــن بـــالـــجـــانـــب الــتــدريــبــي  مــ
تسعى بشكل دائـــم ومستمر فــي إيــاء 
البالغة وذلــك من  هــذا الموضوع األهمية 
ــدورات وإلــقــاء عديد  ــ خــال عقد بعض ال
الـــمـــحـــاضـــرات والـــمـــشـــاركـــة فــــي ورش 
 
ً
العمل واإلجتماعات ذات العاقة وعموما
يمكنني القول بأن هذا الجانب سيشهد 
الــقــريــب   فـــي المستقبل 

ً
 كــبــيــرا

ً
تــحــســنــا

الــلــه وحفظه ذلـــك إلن هـــذه اإلدارة  بــعــون 
لــديــهــا بــعــض اإلســتــراتــيــجــيــات والخطط 
 إن 

ً
الــتــي تعمل على تنفيذها مستقبا

شاء الله.
. لدينا إستعداد تام للتعامل مع أية 

شكاوى ضد األعضاء .
 س / في حــال ما تقدم مواطن 
ــن مــنــتــســبــي  ــ  مـ

ً
ــد أيــــــــا ــ بـــشـــكـــوى ضـ

اإلدارة العامة للدعم المركزي كيف 
تقابلونها بالتحديد؟

بــالــتــجــاوز في  ــر  ج / إن تعلق األمـ
ــات أو حــــــدوث أيـــة  ــيـ ــهـــام والـــصـــاحـ ــمـ الـ
الــدعــم   مـــن منتسبي 

ً
ــا أيــ ــاوزات مـــن  ــجـ تـ

الـــمـــركـــزي ، خــاصــة مـــا يــخــص ســامــة 
ــتــــداء عليهم  االعــ أو  ــرام  ــكـ الـ الــمــواطــنــيــن 
لــديــهــا  ــذه اإلدارة  ــإن هــ فــ ومــضــايــقــتــهــم 
 للقانون إجراءاتها التي ستسارع 

ً
ووفقا

 كان من منتسبيها 
ً
في تنفيذها ضد أيا

أن ثبت تورطه في أية أفعال تمس حرية 
المواطن وكرامته ولدينا في هذا السياق 
ــتــي   وال

ً
ــــحــــاالت الــبــســيــطــة جـــــدا بــعــض ال

المعمول  للقانون ولإلجراءات  أخضعت 
بها بوزارة الداخلية دون تردد أو تأخير.
 ونــحــن نــطــالــب هــنــا وعــبــر منبركم 
الكريم مع جهود  المواطن  بــأن يتعاون 
المركزي  للدعم  العامة  منتسبي اإلدارة 
تــم ماحظة أي ســلــوك مخالف  مــا  وإذا 
لــلــقــانــون مـــن أي عــضــو دعــــم مــركــزي 
لديه شكوى هنا ما على  فمرحبا بمن 
يــتــواصــل  أن  الــشــاكــي إال  أو  الــمــتــضــرر 
الــعــاقــات أو صفحة  معنا عــبــر مكتب 
لــديــه ونــعــده  نــتــابــع مـــا  اإلدارة وســــوف 
إنــصــافــه واخـــذ حقه أمـــام الــلــه سبحانه 

وتعالى.  

تعتبر اإلدارة الــعــامــة للدعم الــمــركــزي مــن ضمن 
مكونات وزارة الداخلية وهــي تعد أحــد أهــم اإلدارات 
ــلـــوزارة بــإعــتــبــارهــا تمثل قـــوة دعــم  الــعــامــة الــتــابــعــة لـ
ومـــســـانـــدة لــمــديــريــات األمــــن ولـــأجـــهـــزة والــمــصــالــح 

واإلدارات األمنية المختلفة التابعة للوزارة.

ـ كما تختص هــذه اإلدارة بالمشاركة في تنفيذ   
الــخــطــط األمـــنـــيـــة وتـــأمـــيـــن االحــــتــــفــــاالت والــمــنــاشــط 
وحراسة مقار ومؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة 
باإلضافة لتدخل دوريات هذه اإلدارة عند حدوث أي 

 على األمن العام.
ً
طاري قد يشكل خطرا

التعاون والتنسيق 
األمني أساس نجاح 

الجهد األمني 

ه -  مدير اإلدارة العامة للدعم المركزي  لصحيفة الميزان 
ّ
عميد محمد فتح الل

ــل  ــ نـــــقـــــوم بـــــــدورنـــــــا األمــــــنــــــي مــــــن أج

ــن  ــواطـ ــمـ ــن وأمـــــــــان الـ ــ ــوطـ ــ أمـــــــن الـ
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لقاء العدد

تشهد اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة هذه 
 وذلك 

ً
 ملحوظا

ً
 إداريا وميدانيا

ً
 أمنيا

ً
الفترة نشاطا

مـــن خــــالل جــهــد قــيــاداتــهــا و منتسبيها فـــي كــافــة 
فروعها ومكاتبها ومــا يبذل مــن طرفهم مــن جهد 
ــادق ألجـــل تحقيق أعــلــى درجــــات الضبط  أمــنــي صـ
والـــربـــط بــيــن مــنــتــســبــي وزارة الــداخــلــيــة فـــي كــافــة 
مكوناتها وللتعرف على هــذه اإلدارة وإستطالع 

نشاطها و جهدها المبذول أجرت صحيفة الميزان 
 مع عميد/ خميس الحراري بصفته 

ً
 صحفيا

ً
ا لقاء

مــديــر اإلدارة الــعــامــة للتفتيش والــمــتــابــعــة وأحـــد 
قــيــادات وزارة الــداخــلــيــة حــيــث سلطنا الــضــوء من 
خــاللــه على مــاتــقــوم بــه إدارة التفتيش والمتابعة  
من جهد متواصل ُيعنى بمهامها وإختصاصاتها 

المسندة إليها .

نحرص على بناء  
الثقة بين المواطن 

واألجهزة األمنية 
والرقابية 

نعمل لضمان سير 
العمل بما يحقق 
المصلحة العامة 

عميد/ خميس الحراري  - مدير اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة لصحيفة الميزان 

زرنــا مكتبه بشكل مفاجيء وبعد 
أن عرفناه بأنفسنا طلبنا منه أن يجرى 
معنا هذا اللقاء فما كان منه اال أن يوافق 
على الفور ودون إبداء أي ممانعة تذكر 

وكان الحوار التالي :
ســـيـــادة عــمــيــد / خــمــيــس الـــحـــراري 
ــيـــبـــكـــم  ــــن تـــرحـ ــــسـ ــم حـ ــ ــكـ ــ ــم لـ ــركــ ــكــ ــشــ نــ
الــمــيــزان ونــقــدر استجابتكم  بصحيفة 
في اإلجابة على كل ماسيطرح عليكم 
الحقيقة وتبيان  من أسئلة هدفها نقل 
جهود إدارتكم نود في البداية أن تحدثنا 
للتفتيش والمتابعة  العامة  عن اإلدارة  
ــيـــث الـــمـــهـــام  بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــــن حـ

والواجبات ؟
فـــروع  الــتــفــتــيــش ) 3 (  إلدارة 
ــة وعــــــــــدد مــــــن الـــمـــكـــاتـــب  ــيــ ــســ ــيــ رئــ

التخصصية
 هـــذه اإلدارة 

ً
ــلــه طــبــعــا ال ج / بــســم 

 عـــن متابعة 
ً
تــعــتــبــر الــمــســؤولــة قــانــونــا

مــســألــة الــضــبــط والــربــط بــيــن منتسبي 
مـــكـــونـــاتـــهـــا  بـــكـــافـــة  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــ ال وزارة 
المتعددة وهي المكلفة وفقا لما يصدر 
لـــهـــا مــــن تــعــلــيــمــات مــــن الـــســـيـــد وزيــــر 
ــوكــــاء بــمــتــابــعــة  ــ الـــداخـــلـــيـــة والــــســــادة ال
ســيــر الــعــمــل األمـــنـــي وتــنــفــيــذ الــخــطــط 
األمنية والترتيبات والمهام والواجبات 
إلى  التنفيذ باإلضافة  واإلحاطة بمهام 
متابعة حـــاالت ووقــائــع الــشــكــاوى ضد 
منتسبي وزارة الداخلية وإتخاذ مايلزم 
ــه  ــن إجــــــــــراءات ورصــــــد أوجــ حــيــالــهــا مــ
القصور إن وجــدت ولهذه اإلدارة ثاثة 
فروع رئيسة وهي فرع المنطقة الغربية 
المنطقة  فــرع   ، ومــقــره مدينة صــرمــان 
الشرقية ومقره مدينة بنغازي ثم فرع 
المنطقة الجنوبية ومقره بمدينة سبها .
الــفــروع عــدة مكاتب منتشرة  لــهــذه 
 
ً
بــتــلــك الــمــنــاطــق وهـــي تــغــطــي جــغــرافــيــا

المناطق الثاث وتتولى تنفيذ مايصدر 
لها من تعليمات بشأن إختصاصاتها .
ــدة مــكــاتــب  ــ عــ تـــضـــم اإلدارة  ــا  ــمـ كـ
الــشــكــاوي والتحقيق  مــن بينها مكتب 
الـــتـــفـــتـــيـــش ومــكــتــب  ــتـــب  ــكـ اإلداري ومـ
ــمــكــاتــب  ــؤون اإلداريــــــــــة وبــــعــــض ال ــ ــشـ ــ الـ
يـــؤدي كا  الــتــى  ــرى  التخصصية األخــ

منها دوره .
لــو تحدثنا على سبيل    -  س 
ـــر عـــــــن مـــكـــتـــب  ـــصــ ــحــ ــ الـ الـــــــذكـــــــر ال 
الشكاوي والتحقيق اإلداري بإدارة 

التفتيش ؟ 
ــام  ــيـ ــقـ الـ ــــمــــكــــتــــب   ال يــــتــــولــــي    ج - 
الشكاوي  التحقيق فــي  بأعمال ومــهــام 
والتظلمات التى ترد اليه والمقدمة ضد 
الشرطة خاصة مايتعلق  أعضاء هيئة 
أثناء تأديتهم  التى ترتكب  بالمخالفات 
لــمــهــامــهــم الــوظــيــفــيــة وبـــعـــد إســتــكــمــال 

لــألقــوال  التحقيق واإلســتــمــاع  ــراءات  إجــ
يتم إحالة نتائج التحقيق لعرضها على 

الجهات ذات العاقة بوزارة الداخلية 
وأضاف السيد مدير اإلدارة العامة 
لــلــتــفــتــيــش فــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه حـــول 
الشكاوي  المكتب بأن مكتب  مهام هذا 
آلــيــة يعمل من  لــديــه  والتحقيق اإلداري 
ــي دقـــيـــقـــة ومــنــظــمــة وبــــأن  ــ خـــالـــهـــا وهـ
المكتب يعملون جميعا بكل  عناصر 
جدية مع آية شكاوي أو تظلمات قد ترد 
الــمــراســات والبريد  لـــإلدارة عــن طريق 
وكـــذلـــك وســـائـــل الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي 
 بأن االجراءات تتم بما يتماشي 

ً
مضيفا

ــراءات واللوائح  القانون واإلجــ وصحيح 
المعمول بها في هذا الخصوص .

تــابــعــنــا خـــالل ســنــة 202١أكـــثـــر 
ــة مـــابـــيـــن شـــكـــاوي  ــ ــعـ ــ مـــــــــن490 واقـ

وتظلمات .
المكتب  ونــوه مدير اإلدارة بأن هذا 
الــمــاضــيــة2021م  السنة  أستقبل خــال 
ال 490 مــوضــوعــا  مـــايـــفـــوق  لـــوحـــدهـــا 
ــاوي وتـــظـــلـــمـــات مــخــتــلــفــة  ــكــ مـــابـــيـــن شــ
ــتــكــلــيــفــات  ــيـــك عــــن ال ــاهـ الـــمـــضـــامـــيـــن نـ
ــــرى لــضــبــاط الــمــكــتــب والــمــرتــبــطــة  األخــ
بـــإنـــجـــاز مــجــالــس الــتــحــقــيــق والـــتـــأديـــب 
والــعــضــويــة فـــي الــجــهــات ذات الــعــاقــة 

أمـــا فــيــمــا يــخــص مــكــتــب التفتيش فــإن 
ضباط المكتب ودورياته يقومون  على 
بــجــوالت ميدانية فجائية  الساعة  مــدار 
عــلــى مــراكــز الــشــرطــة وأقـــســـام الــمــرور 
لــلــوزارة بهدف تقييم  التابعة  واإلدارات 

ومتابعة عملها .
 كفريق 

ً
 نحن نسعي دائما

ً
وعموما

واحــد مــن أجــل إنــجــاز مهامنا بالشكل 
لــمــا تقتضيه طبيعة   

ً
الــمــطــلــوب ووفـــقـــا

الــوظــيــفــة األمــنــيــة مــن إخـــاص فــي اداء 
الـــواجـــب والــتــمــيــز فــي تــنــفــيــذه وبــالــتــالــي 
فإن جهود فروع ومكاتب اإلدارة التعني 
ــاء ورصـــــد الــهــفــوات  ــطــ  تــتــبــع األخــ

ً
أبــــــدا

 
ً
بــقــدر مــاهــي إنــفــاذ لــلــقــوانــيــن والــتــزامــا
 
ً
بـــاإلجـــراءات والــلــوائــح والنظم وتحقيقا
للضبط والربط والجدية واإللتزام باداء 
ــواجـــب األمـــنـــي بــيــن جــمــيــع منتسبي  الـ
وأعضاء وزارة الداخلية بمختلف رتبهم 
وأمــاكــنــهــم و مــســؤولــيــاتــهــم وعــلــى كل 
حال فإن المصلحة العامة تقتضي من 
الشرطة أن  أو عضو هيئة  األمــن  رجــل 
 
ً
 في أداء الواجب وملتزما

ً
يكون مخلصا

الله ويخشاه واليظلم  بوظيفته يخاف 
ــه حق  يــعــتــدي عــلــيــه دون وجــ  أو 

ً
احـــــدا

ــكـــاوي أو  وحـــتـــى وأن كـــانـــت هــنــالــك شـ
تظلمات لــدي البعض فــإن األمــر يتطلب 
الــتــوجــه نحو جــهــات األخــتــصــاص لكي 

 للقانون.
ً
يأخذ كل ذي حق حقه وفقا

 س - ماهي أبرز الشكاوي التي 
تصل لإلدارة ؟

ج - اإلدارة لها مكتب خاص بتلقي 
الشكاوى حيث أننا نحقق في الشكاوى 
المقدمة من المواطنين أو تلك التى تحال 
لــنــا مـــن قــبــل مــعــالــي الـــوزيـــر أوالـــســـادة  

الوكاء . 
تــتــعــلــق بتقصير بعض   وأغــلــبــهــا 
الــعــنــاصــر خــاصــة فــي مــراكــز الــشــرطــة 
القانونية حيال  بعدم إتخاذ اإلجـــراءات 
الــشــكــوى الــمــقــدمــة أو الــتــعــرض لــســوء 
أمنية  أو بوابة  المعاملة من قبل دوريــة 
أو عــدم إســتــرداد أوراق تم حجزها من 
ــدى الــجــهــات األمــنــيــة أو بسبب  قــبــل إحـ
المدعى  التأخر في استدعاء الشخص 
عليه ) المتهم ( فيقوم الشخص المعني 
بــتــقــديــم شــكــوى بـــأن الــمــركــز لــم يتخذ 

اإلجراءات الازمة .
ــالـــة مــاهــي  ــذه الـــحـ ــ س - فــــي هـ
اآللــيــة المتبعة مــن اإلدارة العامة 

للتفتيش والمتابعة ؟
لــشــكــوى  نـــســـتـــمـــع  بـــــدورنـــــا  ج -   
مــنــه شكوى  الــمــواطــن وأقـــوالـــه ونستلم 
ــاالت  ــحــ ــ ــــي بـــعـــض ال ــوم فـ ــ ــقـ ــ كـــتـــابـــيـــة ونـ
أو رئيس  التحقيق  بــاســتــدعــاء رئــيــس 
المركز أو اإلدارة أو ننتقل نحن كدورية 

لــإلطــاع على محضر  الــشــرطــة  لمركز 
للتأكد هل هناك تقصير من  التحقيق 
الــمــركــز ام ال فــفــي حــالــة  تــبــيــن وجــود 
لــوزيــر  التحقيق  نــتــائــج  تقصير نحيل 
الداخلية أو السيد الوكيل إلتخاذ اإلجراء 
التأديبي أو بتشكيل مجلس أو إستبدال 

رئيس التحقيق . 
ــدم بــعــض  ــقـ ــي حــــــاالت أخــــــرى يـ ــ وفـ
الوكيل  أو  للوزير  المواطنين شكواهم 
مباشرة وتحال بعد ذلك لإلدارة العامة 
، وبــذلــك فهي  للتحقيق فيها  للتفتيش 

عملية مترابطة مع بعضها البعض .
 س- ماهي أوجه التعاون بين 
اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة 

ومكونات الوزارة األخرى ؟
ج - الــتــعــاون يــتــجــســد فـــي ســرعــة 
ــات الــــــــــوزارة مــن  ــونـ ــكـ ــل مـ إســـتـــجـــابـــة كــ
مـــديـــريـــات وأجــــهــــزة وإدارات وهــيــئــات 
إدارة  التى تتبعها  لــإلجــراءات  ومصالح 
التفتيش والمتابعة ولكن اليخلو األمر 
 في 

ً
أحــيــانــا العناصر  تــأخــر بعض  مــن 

اإلمتثال لإلستدعاء للتحقيق .
الـــحـــراري هل  عميد / خميس 
مــــن كــلــمــة أخــــيــــرة فــــي نـــهـــايـــة هـــذا 

اللقاء ؟
الـــمـــواطـــن  يـــكـــون  أن  نــتــمــنــي  ج / 
ــن أي قــصــور  ــي اإلبـــــــاغ عــ ــابـــي فــ ــجـ إيـ
ــواء  ــن قــبــل األعــــضــــاء سـ أو تــقــصــيــر مـ
ــات الـــعـــامـــة أو  ــرقـ ــطـ الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الـ
الـــشـــرطـــة فبعض  مـــراكـــز  أو  الـــبـــوابـــات 
اإلبــاغ  إنــه فــي حــال  المواطنين يعتقد 
عـــــن شـــــكـــــواه لـــــن يـــتـــم االهــــتــــمــــام بــهــا 
وبـــالـــعـــكـــس تـــمـــامـــا نـــحـــن نـــتـــجـــاوب مــع 
المواطنين ونهتم بمتابعتها  شــكــاوى 
ــل الـــنـــتـــائـــج كــمــا  ــلــــوصــــول الــــــي أفــــضــ ــ ل
ــذه الــشــكــاوى  أنـــنـــا نــعــمــل مـــن خــــال هــ
بتحسين جودة العمل من خال معرفة 

أوجه القصور وتصويب الخطأ .
الثقة  تــتــوفــر  أن  نــحــن نتمني  لــذلــك 
بــيــن الـــمـــواطـــن وبـــيـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
المواطن  المقابل ندعو  والرقابية وفــي 
إلحترام عضو الشرطة خاصة شرطي 
ــذي يــقــوم بــعــمــلــه فـــي ظـــروف  ــ الـــمـــرور ال
صعبة وأن يحترم تعليماته وتوجيهاته 
الــبــوابــات  بالقوانين وإحــتــرام  واإللـــتـــزام 

األمنية التى تعمل إلستتباب األمن . 
أراد بها عميد/  الــخــتــام كلمة  وفــي 
خميس الحراري أن يشيد بجهود كافة 
أبناء ومنتسبي اإلدارة العامة للتفتيش 
والــمــتــابــعــة عــلــى حــرصــهــم فـــي تحمل 
 
ً
مــســؤولــيــاتــهــم الــمــلــقــاة عــلــي عــاتــق كــا

منهم .
حيث إن الضبط والربط هو أساس 
ــة مؤسسة  نــجــاح الــعــمــل األمـــنـــي فـــي أيـ
بـــاألمـــن  ــا  بــــادنــ تــنــعــم  إدارة حـــتـــى  أو 

واإلستقرار وفقكم الله  . 

مقابلة / نهلة الترهوني  /  أ . نجاة الشارف 

 مهمتنا ليست تتبع األخطاء بقدر ماهي إنفاذ للقانون 
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أوراق ملونة

■ الرقابة الصحية مطلوبة والحرس البلدي 
والتفتيش الصحي معني بــذلــك خــاصــة الولئك 
الـــذيـــن يــعــمــلــون بــالــفــنــادق والــمــقــاهــي والــمــطــاعــم 
ــه مطلب  ــواكـ ــفـ والــمــخــابــز وبـــيـــع الـــخـــضـــروات والـ

الشهادة الصحية أمر يجب متابعته بكل جدية .
الــغــاز يتطلب منا  ■ التعامل مــع اســطــوانــات 
 أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر فــكــم مـــن حـــوادث 

ً
جــمــيــعــا

مؤسفة تسببت فيها هــذه األســطــوانــات خاصة 
أثناء تعبئة اإلسطوانات الصغيرة .

الــشــوارع   ■ أمــام االختناقات التى تشهدها 
ــذروة لحركة  ــ ــ والــمــيــاديــن خــاصــة فـــي ســـاعـــات ال
المرور واإلنسداد الكامل النسيابية السير يبادر 
العديد من المواطنين النشطاء من أحباب الوطن 
ـــى الـــتـــرجـــل والــمــســاهــمــة فـــي تــســيــيــر الــحــركــة  إلـ
ــام وإعطاء  والمساعدة فــي تسريح حالة اإلزدحــ
أولويات الطريق هي مبادرات تذكر وتشكر لتعطي 
الدليل على أن حق المواطنة مضمون مادامت هذه 
العناصر موجودة وتعيش بيننا والترتهن لرجل 
المرور وحده وتوكل له مهمة تنظيم حركة السير 
الــتــى نسهم نحن فــي إربــاكــهــا ويــكــون ممارسة 
األمن المروري مطلب مجتمعي تحرص هذه الفئة 
المتحضرة على تحقيقه فلها منا كــل التقدير 
واإلعتبار نظير ماتقدمه من خدمات جليلة للوطن 

والمواطن تحت نظر الجميع .

نؤكد دائما بأن تربية األبناء مسؤولية 
ــاء األمــــور  ــيــ ــ جــســيــمــة تــقــع عــلــى كـــاهـــل أول
مــن أبـــاء وأمــهــات وبـــأن الــتــربــيــة اإلســامــيــة 
الصحيحة والعناية التامة والرعاية السليمة 
تعطينا وباشك أبناء أسوياء ، وهو الجيل 
الغالي على  أن نبني به وطننا  الــذي نطمح 
ــط إجتماعية  ــ أســـس وقـــواعـــد متينة وروابـ

مقدسة .

غــيــر أنـــه ولـــألســـف الــشــديــد إن بعض 
أولياء األمور قد تناسى دوره وتناسى أن له 
أبناء وبنات يجب عليه رعايتهم واإلهتمام 
بشؤونهم وتربيتهم التربية التي من شأنها 
خــلــق جــيــل نــمــوذجــي تــنــاســوا واجــبــاتــهــم 
ــو دور الـــراعـــي  ودورهـــــــم الـــمـــنـــوط بــهــم وهــ
والمهتم بأفراد أسرته كبيرها وصغيرها 
البعض من أولــيــاء األمــور نسى أو تناسي 

ـــدور الــشــرعــي والــقــانــونــي وهـــو دور  هـــذا الـ
يــحــاســب عــلــيــه أمــــام الــلــه وأمــــام الــقــانــون .. 
البعض منا لم يعد لديه القدرة في التصرف 
ــــؤون أســـرتـــه وأفــــــراد عــائــلــتــه فقد  عــلــى شـ
زمــام األمــور والسيطرة على أوالده وبناته 
فخرجوا عن طوعه وضربوا بأوامره عرض 
الحائط ولم تعد له كلمة تسمع وال رأي يقبل 

.. والسبب من؟ لعله اإلهمال من البداية.

1

2

5

3

4

مسؤولية إجتماعية

بإختصار

القراءة هدف أساس لكل الناس 

ال   للجريمة

همسة

الجريمة نمط من السلوك الخاطئ 
بكل المقاييس ، وهي تصرف استثنائي 
طــائــش ومــجــنــون ال يمكن أن يجد من 
ــبـــر كل  ــه أو يــشــجــع عــلــيــه وعـ يــعــمــل بــ
المجتمعات والقوانين تصنف الجريمة 
بـــأنـــهـــا ســـلـــوك مـــرضـــي مـــضـــاد ألمـــن 
ــاق الـــضـــرر بــمــكــونــاتــه  ــــحــ الــمــجــتــمــع وال
ومكاسبه االقتصادية والتنموية ناهيك 
ــال والـــــعـــــرض. وألن  ــ ــمـ ــ ــن الـــنـــفـــس والـ عــ
مقترفها المجرم عرضة لتوقيع العقاب 
الديني والدينوي في التشريع السماوي 
 
ً
والقانون الوضعي نــراه يلجأ مضطرا
إلى االختفاء تحت جنح الليل واإلختفاء 
وراء إســتــعــمــال األقــنــعــة ليستر معالم 
شخصه ويــهــرب مــن إمكانية التعرف 

عليه .. هذه األساليب المفضوحة التي 
يــأتــي بــهــا الــمــجــرمــون أثـــنـــاء جرائمهم 
 أمـــام خبرة 

ً
المختلفة ال تشكل عــائــقــا

ومـــهـــنـــيـــة رجـــــــــال الــــشــــرطــــة الـــفـــنـــيـــون 
المتخصصون فــي مــجــاالت الماحقة 
الجنائية لكل مــن ارتــكــب جــرمــا ثــم الذ 
 منه بأنه في مأمن وال يمكن 

ً
بالفرار ظنا

 
ً
 حالما

ً
للقانون أن يصل إليه ليبقى واهما

حتى تأتي اللحظة التي يكون فيها بين 
أيدي العدالة يعتصره الندم وألن المجرم 
إنسان مريض وخائف ترتعد فرائسه 
حتى لو لم تصل إليه القوانين الدنيوية 
فإن عين الله التي التنام ترصد أعماله 
وهـــي لــه بــالــمــرصــاد ولــيــس لــه مــفــر في 

اآلخرة من العقاب اإللهي الذي ينتظره.

لــقــانــون  مــنــفــذيــن  نـــكـــون  أن  ــا  ــارنـ ــيـ ألن خـ
، والحريصون على تفعيل دوره في  المجتمع 
تحقيق األمــــن بــكــل مــشــمــوالتــه والــحــفــاظ على 
ديمومة سامة األرواح واألعــراض والممتلكات 
الوطني  الـــدور  وألنــنــا حــريــصــون على أداء هــذا 
ــاز نـــســـعـــى إلـــــــى الـــتـــمـــيـــز  ــيــ ــتــ ــإمــ واألخـــــــاقـــــــي بــ
وتــحــقــيــق الـــجـــودة الــشــامــلــة لــمــخــرجــات الخطط 
الداخلية  الــتــي تنطلق مــن وزارة  اإلستراتيجية 

غير أن بعض األساليب التي نواجهها في ثقافة 
البعض من أفراد المجتمع تشير إلى محدودية 
الثقافة والوعي فمن يعمد إلى مخالفة تعليمات 
المرور وعدم اإلحترام إلرشاداته وأوامره  رجل 
التي يبديها في الشارع العام بهدف تنظيم حركة 
السير ومنع الربكة واالختناق .. إضافة إلى ما 
األمــن  المجتمع مــن ثقافات تضع رجــل  يــســود 
المتربصين والمترصدين  والشرطة في قائمة 

انــتــظــام فعالية  العاملين عــلــى  لــألخــطــاء ولــيــس 
أثناء تأدية  األمــن والسامة  القوانين وإجـــراءات 
الــواجــب خــاصــة عند الــحــرائــق وإزدحــــام حركة 
ــطــــادرة ومــاحــقــة الــجــنــاة ومــراقــبــة  الـــمـــرور ومــ
ومتابعة المشتبه فيهم وإلخ .. إن هذا الدور الذي 
نقوم به ينطلق من قناعات شخصية ووطنية 
القيام  ودينية وإنسانية فهل تساعدوننا على 

بها نحن في االنتظار.

عندما تصدر مطبوعة ما وتواصل مسيرتها 
اإلعــامــيــة فــذلــك يــعــنــي أنــهــا تــهــتــم بــــدور التوعية 
والــتــثــقــيــف بـــمـــجـــاالت وأنـــشـــطـــة الــمــؤســســة الــتــى 
تتولى اإلشـــراف على إصــدارهــا إذا كانت قطاعية 
أو متخصصة . وإن كــانــت خــاصــة فــهــي تعكس 
الــذي يتصدر إهتماماتها ، أمــا المطبوعة  التوجه 
العامة فهي لسان حال المجتمع وتشكل توجهات 
الــعــام فيه غير أن هــذه المعايير والمقاييس  الـــرأي 
ــام الصحفي كــثــيــرا ما  لــضــوابــط ومـــحـــددات اإلعــ
تجد من يخرج عنها بالعديد من الحجج والمبررات 
التى تعكس حالة اإلرباك الصحفي التى تشتط عن 
مسارها لتتخذ مواضع أخرى  تبعدها عن القوالب 
الصحفية المعترف بها والمعايير المهنية المنظمة 
لمجاالت اإلعام . ومطبوعتنا المهنية هذه صحيفة   
الــمــيــزان هــي قطاعية بإمتياز تعكس رؤيـــة وزارة 
الداخلية بموجب إطاقها لرسالة تحمل مضامين 
التخصص المهني لقطاع الداخلية بكل مشموالته 
وإهـــتـــمـــامـــاتـــه تـــتـــنـــاول أخــــبــــار ومـــنـــاشـــط الـــــــوزارة 
وموضوعات األمن بمختلف مجاالته لترتبط بمنع 

الــجــريــمــة ومكافحتها وكــذلــك وضـــع المخططات 
والدراسات األولية التى تكفل إيجاد مواطن صالح 
وسوى في نمط سلوكه إيجابي ومتعاون .. يؤمن 
الــواجــب  ــنــداء  ل بالوطنية ويــمــارســهــا .. يستجيب 
 
ً
اليخالف القوانين بل يشجع على احترامها مقدرا

لحرمتها بشكل يعطي أفضل اإلعتبار لهيبة الدولة 
الــذي يضمن الحريات األساسية  وسيادة القانون 

وحقوق اإلنسان .
كــل تلك المضامين والقيم تتطلب األخـــذ بها 
ــــاع عليها عــبــر إعـــام مــلــتــزم يــرســى ثقافة  واإلطـ
ماتنشره بــدور طليعي بــارز اليتحقق اال باقتناء 
مـــاتـــنـــشـــره الـــمـــطـــبـــوعـــات فــــي عــمــومــهــا والســيــمــا 
صحيفة  الميزان والتواصل مع ماتنشره بالقراءة 
لمختلف اهتماماتها التحليلية وأفكارها الداعية إلى 
ترشيد السلوك العام والنصح والتوجيه بما ينبغي 

 لسلوك رشيد .
ً
 راقيا

ً
أن يكون نمطا

إن العزوف عن القراءة للصحف يندر بتفشي 
حالة من الضبابية والعتمة عن األساليب الصحيحة 

الواجبة لإلتباع .

ألن الــقــراءة وحــدهــا أداة تثقيف وإطـــاع مهما 
تــنــافــســت مــعــهــا الـــوســـائـــل اإللــكــتــرونــيــة األخــــرى 
ومهما تزاحمت حولها التقنيات والمستحضرات 
اإلعـــامـــيـــة عــبــر الـــمـــواقـــع والــصــفــحــات بــالــقــنــوات 
والمحطات الفضائية ، تضل القراءة الورقية شيء 
ــادي ملموس يمكن اإلحــتــفــاظ بــه واإلمـــعـــان في  مـ
 وإســتــزادة في 

ً
اإلطـــاع عليه فــي كــل وقــت تحليا

الفهم .
الـــقـــراءة ونثير  غــيــر إنــنــا نتحسر عــلــى زمـــن 
 من اإلطاع 

ً
 يقول : وهل نعمد إلى القراءة بدال

ً
سؤاال

النظرى المتلفز ؟ وهــل يستفزنا مايطرح عبرها 
ويجعلنا نتعظ .. ونفهم ثم نعمل بما فهمنا ونحيله 
إلي واقع ملموس الهدف  وهو األساس من اإلعام 
والقراءة لما يطرح بالصحف .. وهو المخرج الذي 
نــرجــوه مــن اإلصــــدار الصحفي وخــاصــة الميزان  
التى نراهن علي قدرتها على تغيير نمط السلوك لو 
إطلعنا على ماتنشره بالقراءة ثم العمل بما تدعوا 
إليه بالعظة واإلعتبار حتى يكون الناتج توعية أمنية 

لعموم الناس وهو الهدف األساسي .



9 الثالثاء 7 رجب  1443 هــ  املوافق  ٨ فبراير ٢٠٢٢ م السنة  48 -  العدد  803

مروريات

 إزدادت فــي الفترة األخــيــرة ظــاهــرة السير 
عكس إتجاه الطريق خاصة في الشوارع والطرق 
الداخلية رغــم حيويتها وإزدحامها خصوصا 
في أوقــات الــذروة حيث يتعدى هــؤالء على حق 
الغير ممن يسيرون بالمسار الصحيح وأقل ما 
يمكن حدوثه في هذه الحالة عرقلة حركة السير 
في اإلتجاهين  وحصول مشادات كاميه  بين 

الُمخالف  والسائرين باإلتجاه الصحيح.
 وتكمن الخطورة في تعريض حياته وحياة 
اآلخــريــن لمخاطر جمة قد تصل إلــى الموت أو 
حــــدوث إصـــابـــات جــســديــة وإتــــاف الممتلكات 
الــخــاصــة والــعــامــة ، ويــتــعــذر مــن يلجأ إلـــى هــذا 
الــســلــوك بــهــروبــه مـــن اإلزدحــــــام الـــمـــروري ، أو 
رجوعه إلى محطة وقود مثا !!! لكنها تنبئ عن 

بعض السلوكيات المتخلفة للمشهد المروري .
 لكن الــصــورة اإليــجــابــيــة فــي هـــذا المشهد 
السلبي عــدم رضــا مستعملي الطريق عن ذلك 
بعدم رضاهم تجاه السائق المخالف مما يشير 
إلى مستوى عالي من الوعي الــذي يرفض هذه 

الممارسات الخطيرة. 
 مقدم. فيصل محمد ابو سنينة

اإللتزام الذاتي بآداب وقواعد المرور هو السبيل 
األمثل للوصول إلى المستوى المطلوب من السامة 
المرورية ولتحقيق ذلك يجب ترسيخ مبدأ الوقاية من 
حوادث الطرق و اإللتزام بآداب المرور وقواعده لدى 
الطفل منذ نعومة أظافره األمر الذي يتطلب تكاثف 
جــهــود جميع األطــــراف الــتــي لــهــا عــاقــة بالسامة 
ــرة والــمــدرســة  ــ عــلــى الـــطـــرق الــعــامــة بـــدايـــة مـــن األسـ
و مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي و يــجــب عــلــى ولــى 
األمر أن يحرص على تعليم طفله مفاهيم السامة 
المرورية وان يغرس فيه ثقافة اإللتزام بآداب وقواعد 
المرور بأن يكون مثله األعلى في اإللتزام الذاتي أثناء 
قيادة مركبته اآللية ويجب عليه تعليمه إرشــادات 
السامة أثناء ركوبه معه من إستعمال حزام األمان 
والجلوس في الكراسي المخصصة لألطفال وجميع 

اإلرشادات المبينة بكتيب المركبة اآللية.
الــمــدرســة مــســؤولــيــة تعليم الطفل  وتــقــع عــلــى 
المعرفة المرورية على أن تكون على شكل معلومات 
ــزداد  ــ ــة الــصــفــوف اإلبـــتـــدائـــيـــة وتـ ــدايـ مــبــســطــة فـــي بـ
 إلى مستوى منهج تعليمي بما يتوافق مع 

ً
تدريجيا

مستوى الطالب العلمي على ان يتم ذلك بالتنسيق 
مع المختصين بشرطة المرور .

ــة اإلعــامــيــة ان تــقــوم  ــدولـ وعــلــى مــؤســســات الـ
بــإســتــهــداف األطـــفـــال بــبــرامــج تــوعــيــة مـــروريـــة عبر 
ــــمــــقــــروءة والــمــســمــوعــة  ــائــــل اإلعـــــــام ال جــمــيــع وســ
والمرئية وبالطريقة التي يحبها الطفل وتشد إنتباهه 
كالرسوم المتحركة واألغاني المؤثرة وان تقدم كل 

مايرتقى بثقافة الطفل المرورية .
مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالسامة 

 لها دور في نشر الوعي والمعرفة 
ً
المرورية أيضا

المرورية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وشرطة 
المرور .

الـــكـــافـــي مـــن جميع  و إذا مـــا تـــم بــــذل الــجــهــد 
 مــاء إلى 

ً
األطـــراف باإلهتمام بالطفل سنصل يوما

الــذي ال يحتاج إلــى مراقبة وال إلى  السائق المثالي 
الــوقــت والجهد  عقوبة وعندها سنوفر الكثير مــن 
والمال الــذي يصرف في مراقبة وضبط السائقين 

المخالفين .
واألهـــم مــن ذلــك نــكــون قــد حافظنا على أرواح 
وسامة أبناء المجتمع من حوادث المرور وحققنا 

السامة المرورية على الطرقات العامة .

عميد. عبدالحكيم أبو صالح

 مـــن مــصــلــحــة الــنــقــل الــبــري 
ً
ســعــيــا

ــمــــواصــــات وإدارة شــــؤون  ــ ال بــــــــوزارة 
ــوزارة الداخلية  ــ بـ الـــمـــرور والــتــراخــيــص 
إليجاد حل للمختنقات المرورية التي 
تحدث نتيجة اإلزدحــــام الــمــروري على 
الطرقات أو تلك التي تسببها األمطار 
 لتوصيات 

ً
فــي فصل الــشــتــاء، ونــتــاجــا

الــتــقــابــلــيــة بــيــن الجهتين  اإلجــتــمــاعــات 
أصــدر السيد وزيــر المواصات القرار 
رقــم 4٣8 لسنة 2021 ميادية، والــذي 
لــجــان تضم  تــم بموجبه تشكيل عـــدة 
ــدد مــــن الــمــخــتــصــيــن عــــن الـــجـــهـــات  ــ عــ
الــحــكــومــيــة ذات الــعــاقــة  لـــدراســـة هــذه 
المختنقات وتقديم مقترحات لحلحلتها 
والحد منها وتقديمها للجهات المعنية 

لتنفيذها. 
 أ. زينب محمد الفرجاني 

بدون تعليق 

التنسيق في معالجة 
ــام الــمــروري  ــ اإلزدح

ــة ــروريـ نـــصـــائـــح مـ

 الـــــســـــيـــــر عـــكـــس 
ــاه الـــطـــريـــق ــ ــ ــج ــ ــ إت

مــــــن أجــــــــل ســــالمــــتــــك عــــلــــى الـــــطـــــرقـــــات الـــعـــامـــة

ــي  ــ ــال ــ ــث ــ ســـــــائـــــــق م

1- االلــتــزام بــقــواعــد وآداب الــمــرور هــذه أولــى 
ــار الــعــمــلــي الـــذي  ــ الــنــصــائــح وهـــي فـــي نــظــرنــا اإلطـ
الــطــريــق ،والريــــب أن  يحفظ حــقــوق مــن يستعمل 

. 
ً
العمل به يجعل الطريق أكثر أمانا

: وهذه  السيارة  2-تركيز اإلهتمام في قيادة 
ــلــقــيــادة الــصــحــيــحــة ألن  بــمــثــابــة حــجــر الــــزاويــــة ل
السائق دائما  القيادة يمكن  أثناء  الكامل  التركيز 
في أن يحيط بما يدور حوله في الطريق للوصول 

إلى مكانه في أمن وأمان .
: وهــو مطلوب مــن كل  العمل  ٣-التفكير قبل 
إنــســان فــي كــل عمل يتناوله ومخطيء مــن يظن 
أو تقدير،  يــقــود دون تفكير  الــمــاهــر  الــســائــق  أن 

فالتفكير دائما قبل العمل يجنب الحوادث .
ــة بــيــن  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــافـ ــمـــسـ ــالـ 4-االحـــــتـــــفـــــاظ بـ
السيارات أثناء السير : يجب على كل قائد مركبة 
آلية أن يعود نفسه على ترك المسافة اآلمنة بينه 
الشروع  أمــامــه، وخاصة عند  التى  السيارة  وبين 
 
ً
في اإلجتياز، حيث تتناسب هذه المسافة تناسبا
التي يسير بها، فتطول كلما  السرعة   مع 

ً
طــرديــا

الــســرعــة وتــقــصــر كلما انخفضت حتى  أزدادت 
بــأمــان عندما  الــســيــارة  إيــقــاف  يمكن التحكم فــي 

تستدعى ذلك الظروف المحيطة بالسائق .
٥-اإلجــتــيــاز بسرعة مــع الــثــبــات فــي الــقــيــادة : 
آلية أن يحتفظ بالمسافة  على كل سائق مركبة 
المناسبة أثناء اجتياز السيارة التى أمامه ويكون 
ــادة حتى  ذلـــك تــدريــجــيــا ومـــن الــيــســار بـــزاويـــة حــ
اليصطدم بالسيارات المواجهة،و لكي يعود لخط 
الــعــودة تدريجيا  تــكــون  أن  الطبيعي يجب  السير 
كــذلــك وبـــزاويـــة منفرجة حــتــى التــصــبــح الــســيــارة 
الخطر، وأن يتم االجتياز في  الخلفية في منطقة 

أقل وقت وبسرعة مع عدم التردد .
6- إستعمال السرعة بحكمة وروية في المكان 
 
ً
المناسب والوقت المناسب : لقد وضع القانون حدا

أعلى للسرعة وأن السرعة في حدود القانون تكون 
مأمونة الجانب في الطريق المكشوفة التي تسهل 
فيها الــرؤيــة لــمــدى بــعــيــد، عــكــس الــمــنــاطــق اآلهــلــة 
السائق تجنب  بالسكان. وفــي كــل األحـــوال على 

السرعة قدر اإلمكان .
7-إستعمال اإلشارات المتفق عليها دوليا،في 
وقــــت كـــــاف. والـــمـــقـــصـــود بـــذلـــك إشــــــارة الــــــدوران 
الــطــويــل وإن اإلشـــارة  المتقطع األمــامــي  والــضــوء 
الفائدة،  التي تعطى فــي آخــر لحظة تكون عديمة 

الـــضـــروري الفـــائـــدة منها،  وأن اســتــعــمــالــهــا غــيــر 
للغير، وأحيانا تعرض قائد  وتسبب مضايقات 

المركبة إلى خطر جسيم .
ــة الــتــنــبــيــه بــحــكــمــة ورويـــــــة :  ــ ــال آلـ ــمـ ــعـ ــتـ 8-إسـ
ويــتــوقــف هــــذا عــلــى مـــن يــســتــعــمــل هــــذه اآللــــة من 
ناحية، وعلى جوهر إستعمالها من ناحية أخرى، 
فــهــو دون  التنبيه مطلقا  آلـــة  والــــذي ال يستعمل 
شــك متمكن وواثـــق مــن نفسه فــي الــقــيــادة، ومن 
 
ً
يــكــون دون شــك جــاهــا يــســرف فــي إستعمالها 

أو  للتحذير  القيادة وهي جعلت كوسيلة  ألصــول 
التنبيه، وأن ال يلجأ إليها قائد المركبة اآللية إال في 
الملحة، وأن يكون ذلك بلطف  الحاالت الضرورية 
وخـــفـــة، وبــشــكــل مــتــقــطــع وأن إســتــعــمــال األنــــوار 
العاكسة المتقطعة أثناء الليل وفي الصباح الباكر 

خير سبيل لتنبيه مستعملي الطريق .
ــا عــلــى الــســيــر  ــهـ ــدرتـ ــارة وقـ ــيـ ــة الـــسـ ــامــ 9-ســ
المعدة  المركبة اآللية  :ويقصد بذلك أن تتوفر في 
الطريق شــروط األمــن والمتانة، حتى  للسير على 
الناحيتين  الطريق من  تكون صالحة للسير في 
الميكانيكية والكهربائية، فهذا ضــروري لتجنب 

حوادث الطريق .

الطريق واإلهتمام بكل من  10-اإللتزام بآداب 
له الحق في إستعماله : إن مراعاة وإحترام الغير 
أو  اإلنــســان مشقة  كــان التكلف   

ً
أيـــا السير  أثــنــاء 

 
ً
العكس تكسبه إحتراما وتقديرا ، بل على 

ً
جــهــدا

مـــن قــبــل الــجــمــيــع، ويــجــب عــلــى قــائــد الــمــركــبــة أن 
يتحلي بالخلق الكريم في معاملة الغير وكما يقول 
المثل الشائع ) القيادة فن وذوق وأخاق ( وأيضا 
مــطــلــوب مــن أي قــائــد مــركــبــة آلــيــة فــي الــطــريــق ان 
يحترم ممرات المشاة واألطفال والمسنين وذوي 
العاهات، فاألخاق النبيلة ترفع مستوى الشعوب 
ــة الـــكـــمـــال فــــي الــمــعــامــلــة  ــ ــــى درجــ وتـــســـمـــو بـــهـــا إلـ

اإلنسانية .
أتــبــع قائد  إنـــه إذا مــا  يبقي أن نــقــول إجــمــاال 
 
ً
المركبة اآللية هذه النصائح فلسوف نصل يقينا

إلـــى مــســتــوى رفــيــع مـــن كـــرم الــخــلــق، والــمــعــامــلــة 
الطريق  الــحــق فــي إستعمال  لــه  الكريمة لكل مــن 
 
ً
 شيئا

ً
فتقل حوادث المرور الدامية التي تقع يوميا

الله سبحانه   بعون 
ً
 حتى تتاشى نهائيا

ً
فشيئا

 وهــو أن 
ً
وتعالي، وهــذا مانتمناه ونــرجــوه جميعا

يسعد ويعيش الجميع في أمن وأمان .

نصائح إرشادية أثناء قيادة المركبة اآللية:
أخي السائق  إن قانون المرور يلزمك باآلتي:

- ربط حزام األمان .
الضبط والسيطرة التامة على سيارتك   -

طول الرحلة.
- إتباع النظم والقوانين المحددة للسير على 

الطرق العامة .
- األخذ بتعليمات ونصائح رجال المرور.

- إحترام المارة على الطريق العام. 
ــال وخـــاصـــة بــالــقــرب من  ــفـ ــاة األطـ ــراعـ - مـ

المدارس.
- مراعاة السرعة واإلرشادات والتوجيهات 

الموجودة على الطريق .
.
ً
- إستعمال اإلضاءة بالطرق المعتمة ليا

. إحترامك للقوانين واللوائح التي وضعت 
من أجل سامتك تتجنب الحوادث وزهق األرواح 

وتحافظ على المال العام .
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أخبار ومناشط:

أساسات مهمة

ما بعد الصدمة !!!

ضد الطفولة

 ●   أجــتــمــعــت رئــيــس مــكــتــب شــــؤون الــمــرأة 
الــشــوشــان  بــأعــضــاء مــن المكتب   عقيد / جـــود 
لمناقشة خطة  العمل  2021 _2022م بحضور 
ــر الــداخــلــيــة عــمــيــد / نــورالــديــن  مــديــر مــكــتــب وزيــ
ابوجريدة  ومستشار المكتب عقيد/ عبدالجليل 

باتي.
  نــاقــش اإلجــتــمــاع الــــذي عــقــد بمكتب وزيــر 
الــداخــلــيــة خــطــة عــمــل الــمــكــتــب وأهـــدافـــهـــا  وسبل 
للدفع  الكفيلة  الوسائل  إقتراح  تنفيذها وإمكانية 
بالمرأة في المجال األمني  وكيفية اإلستفادة من 
للعناصر  العلمية  الخبرات والكفاءات والمؤهات 

النسائية بالقطاع .
  وتخلل اإلجتماع الترحيب برئيس وأعضاء 
الفريق البحثي التابع للمكتب والمختص  بتقديم 
المتعلقة  الـــمـــجـــاالت  فـــي  والـــحـــلـــول  الــمــقــتــرحــات 
بــالــشــؤون الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة واإلجــتــمــاعــيــة 

واإلقتصادية  ذات الصلة بقضايا المرأة.
   وجدير بالذكر أن الفريق البحثي هو أحد 
المخرجات الصادرة عن عمل مكتب شؤون المرأة  
الداخلية رقــم )2147(  والــذي تشكل بقرار وزيــر 
لسنة 2021 ويضم عناصر نسائية أكاديمية من 

مختلف مكونات الوزارة .

● نــظــم قــســم الــعــاقــات بــمــديــريــة أمـــن نــالــوت 
الماضية محاضرة توعوية لتاميذ  األيــام  خال 
الــرابــع والخامس والــســادس بمدرسة 17  الصف 

فبراير بتكويت للتعريف بمخاطر المخدرات.
الــبــرامــج التوعوية التي     ويــأتــي ذلــك ضمن 
 
ً
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الـــوعـــي لـــدى الـــطـــاب خــاصــة
تــامــيــذ الــصــفــوف اإلبــتــدائــيــة لــخــلــق جــيــل واعـــي 

ومدرك لهذه المخاطر.

● إفـــتـــتـــاح مــــركــــز إيــــــــواء الـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
ــنــســاء واألطــــفــــال لحين  الــشــرعــيــيــن الـــخـــاص بــال
 هــي مـــبـــادرة إنسانية 

ً
لــبــلــدانــهــم طــوعــا ترحيلهم 

لـــوزارة  ضمن مشموالت المسؤولية المجتمعية 
الــتــي تــحــرص على تقديم أوجـــه الرعاية  الداخلية 
اإلنسانية واإلجتماعية والنفسية سواء لمواطنيها 
أو أي فرد يوجد على األراضي الليبية ، وإنها تعمل 
وفـــق مــبــادئ تــراعــي حــقــوق اإلنــســان أثــنــاء إنــفــاذ 

القانون.
ــوزارة على إيــجــاد بيئة آمــنــة لهذه  ــ وحـــرص الـ
الفئة واضـــح وجــلــي مــن خــال تجهيزات المركز 
ومــا يحتويه من معامل تشغيل للخياطة وصالة 
رياضية وروضـــة وعــيــادة وغيرها مــن الخدمات 

بهذا المركز .

يـــســـاهـــم اإلعــــــــام فــــي الـــتـــوعـــيـــة بـــالـــظـــواهـــر 
والقضايا التي تهم المجتمعات ،بل أنه في أحيان 
كثيرة  يقدم ويقترح األفــكــار والحلول التي من 
شأنها الحد من الظواهر السلبية ،أو على األقل 

التخفيف من أضرارها.

ــي أحــــــد أنـــــــــواع اإلعــــــام  ــ ــنـ ــ    واإلعـــــــــــام األمـ
ُيــعــول عليه فــي نشر األخبار  الــذي  المتخصص 
ــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف بــكــل مـــا يــحــصــل فــيــه من  وال
مـــوضـــوعـــات تـــؤثـــر إيـــجـــابـــا أو ســلــبــا عــلــى أمــن 
وســـامـــة األطـــفـــال واألســـــرة الــتــي هـــي اســاســات 

مهمة  لبناء وتقدم وتطور هذا المجتمع ، لذلك نجد 
- مــواكــب دائما 

ً
اإلعـــام األمــنــي -المطبوع تــحــديــدا

 ما تكون ضمن 
ً
للقضايا التي تواجهها ، وكثيرا

إهــتــمــامــات إعـــامـــيـــه  عــبــر نــشــره لــمــوضــوعــات 
تتجلى من خالها أهميته في التوعية واإلرشاد. 

    يتعرض األطفال كما الكبار 
لصدمات نفسية قــد تــكــون سببا 
ــــان  ــدام اآلمـ ــعـ ــإنـ فـــي إحــســاســهــم بـ
النفسي وتؤثر في تكوينهم البدني 
وتكييفهم اإلجتماعي . ولتحجيم  
تلك التأثيرات والتخفيف من حدتها 
ُيـــنـــصـــح  بـــإخـــضـــاع الــطــفــل لــعــاج 
نفسي و إحتواء إجتماعي حسب 
نوع الصدمة ودرجة تأثيرها  وعدم 
إعــتــبــارهــا حـــدث عــابــر أو عرضي 

ُينسى بمرور الوقت ، وأول  خطوة 
ــل  ــ ــي تـــقـــبـــل األهـ ــ ــتــحــقــيــق ذلــــــك هـ ل
االضطراب الحاصل له على أنه رد 
فعل طبيعي للصدمة ، و السماح 
ــتــحــدث بــكــل هـــــدوء وتــــروي  لـــه بــال
دون ضغط أو تشنج للتمكن من 
التقييم بالشكل الصحيح والبحث 
عـــن الــحــلــول الــمــنــاســبــة  ،أو طلب 
المساعدة من ذوي اإلختصاص أن 

تعذر العاج في األسرة.

• لـــجـــوء أحــــد الــزوجــيــن 
ــد كـــثـــرة  ــنــ أو كـــلـــيـــهـــمـــا عــ
الـــخـــافـــات بــيــنــهــمــا إلــى 
ضــرب أطفالهما بشكل 
مــــــبــــــرح وال إنــــســــانــــي 
ومميت أحيانا كرد فعل 
لــمــا حـــدث...جـــريـــمـــة ضد 

الطفولة.

ــات األطـــفـــال  ــبــ  • تــلــبــيــة رغــ
ــاح لــــهــــم بـــــإخـــــراج  ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــ وال
ــم  ــادهــ رؤوســـــهـــــم وأجــــســ
ــيــــرة مـــــن نــــوافــــذ  ــغــ الــــصــ
أثـــنـــاء سيرها  الـــســـيـــارة 
وتــعــريــضــهــم لــمــخــاطــر 
ــابــــات  جـــمـــة أقـــلـــهـــا اإلصــ
الــجــســديــة ...جــريــمــة ضد 

الطفولة. 

    تحظى منتسبات وزارة الداخلية بكافة 
ــوافــــر مــــن الـــحـــريـــات  مـــراتـــبـــهـــن وشـــرائـــحـــهـــن بــ
الــمــتــاحــة وفـــق التشريعات  والـــفـــرص الوظيفية 
النافذة المنظمة لعملهن داخل هذا الوسط، وهن 
بــذلــك تمثلن نسبة ال بـــأس بــهــا فــي مصفوفة 
القوى العاملة والمشغلة لألعمال الشاغرة، فعلى 
سبيل المثال ال الحصر نجد المنتسبة بصفتها 
الشرطية واألمنية مــوجــودة في شتى مكونات 
الــوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، 

وذلـــــك حــســب مــقــتــضــيــات تــكــويــنــهــا الــوظــيــفــي 
واإلجــتــمــاعــي، وبصفتها المدنية أيضا تشكل 
الــقــوى التشغيلية الناعمة فــي شتى المجاالت 

حسب تخصصها وكفاءتها وقدرتها.
ــا ضئيل  ــودهــ ــــان وجــ  بـــاألمـــس الـــقـــريـــب كـ
يــكــاد ال يــذكــر؛ بسبب عــدم إتــاحــة الفرصة لها 
داخل هذا الوسط، لعدة أسباب جلها إجتماعي 
بحث ، وشيئا فشيئا أصبحت تتواجد بشكل 
مضطرد، إلى أن أصبح وجودها الفت في كافة 

المجاالت الشرطية واألمنية و األمنية المساعدة، 
ــتـــفـــادت الـــــــوزارة بــمــخــرجــات الــمــؤســســات  واسـ
التعليمية المتمثلة في كلية ضابطات الشرطة، 
الــتــي خــرجــت اآلالف مــن الــضــابــطــات مــن كافة 
ربوع ليبيا الحبيبة، وأيضا ثانوية علوم الشرطة، 
الاتي تم توزيعهن بنسب متفاوتة عبر السنين 
الــتــي مــضــت فــي مــكــونــات الـــــــوزارة، نــاهــيــك عن 
تواجدها بصفتها المدنية، بسبب فتح المجال 

لها للعمل وفق مقتضيات تنظيمية عدة.  

   عقيد. جود فرج الشوشان 
وجود الفت

بتغير الظروف المعيشية وبعض 
القيم اإلجتماعية في المجتمع أصبح 
إستخدام عامات المنازل اإلجنبيات 
 
ً
 رويــــدا

ً
ــــدا ــ الــمــقــيــمــات أمـــر ينتشر روي

داخـــل  بيوتنا،، ربما أقتضته ظــروف 
األسرة من مرض أو عجز أو إنشغال 
بـــاب التقليد وإعــطــاء إنطباع  ، أو مــن 

بالحياة المرفهة.

وإن كــان هــذا اإلســتــخــدام يساعد 
أفــــــــراد األســــــــرة فــــي إنــــجــــاز األعــــمــــال 
الــمــنــزلــيــة ،لـــكـــن بــالــمــقــابــل عــلــيــهــم اال 
يــنــســوا  أن الــعــامــلــة  شــخــص غــريــب 

عنهم  بإمكانها اإلطاع على أسرارهم 
، مما يمكنها مــن تسهيل و إرتــكــاب 
جرائم بحق األسرة كالسرقة واإلبتزاز 
ــال كـــانـــت ذات  ــ والـــنـــصـــب وغـــيـــرهـــا حـ

سلوك غير ســوي ،  لــذا ال مناص من 
أخذ كافة الضمانات واإلحتياطات حال 
اإلضــــطــــرار لتشغيلهن حــتــى ال تقع 

األسرة في المحظور.

قــصــصــا مــؤلــمــة 
بتنا نامسها وآنين 
ــلــــوب مــثــخــنــة  ــع قــ ــ وجــ
بالجراح قد ال يتعدى 
ــيـــوت ألن  جــــــــدران الـــبـ
الحديث عنها محظور 
ضمنيا .. آثارها على 
النفس أشد إياما من 

الحدث ذاتــه.. أنه الوجه اآلخر للعنف -المسكوت 
الــطــرح والنقاش    عنه غالبا- وال يأخذ حقه مــن 
كغيره من  األنواع األخرى للعنف حين يتعرض 
اآلبـــاء واألمــهــات والــجــدود للتعنيف مــن االبــنــاء 
واألحــفــاد عند تقدمهم فــي السن أو إصابتهم 

بالمرض أو العجز.
ويــتــخــذ  الــعــنــف الــمــوجــه لــلــوالــديــن أشــكــاال 
ــاءة اللفظية  ــورا عـــديـــدة لــيــس أقــلــهــا اإلســـــ ــ وصــ
كالشتم والكام بشكل فض ناهيك عن الضرب 
ــــعــــاج، يــأتــي  واإلمـــتـــنـــاع عـــن تــقــديــم الـــرعـــايـــة وال

 
ً
 التعنيف نفسيا

ً
أيضا

 فـــي صـــورة 
ً
وعــاطــفــيــا

تهديد وعــدم اإلحترام 
والحرمان من اإلهتمام 
ــل أنـــــــــواعـــــــــه، كـــمـــا  ــ ــكـ ــ بـ
يــســعــى بــعــض األبــنــاء  
للسيطرة على أموالهم 
ونــهــبــهــا وســرقــتــهــا أو 
إكراههم على التنازل عن ممتلكاتهم وقد يصل 
األمر أحيانا  حد إرتكاب جريمة خطف أو إبتزاز 
أو قتل في حق أحد الوالدين كما تطالعنا باغات 

الجرائم  الصادرة عن الجهات األمنية.
الله سبحانه  الُمعنف هــو مــن أوصـــى  وألن 
وتعالى ببره واإلحسان إليه أرى أن هذا الموضوع 
يحتاج إلى مبادرة  لطرحه ونقاشه دون خجل ، 
ألنه قد يؤدي الى تبعات أكثر خطورة ليس على 
الــوالــديــن فــقــط وإنــمــا عــلــى بــاقــي أفــــراد األســـرة 

والمجتمع وقيمه. 

قنابل موقوتة

الوجه اآلخر
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الرياضة

تكريم الفئات السنية 
في لعبة  الكاراتيه 

 فــي إطـــار إهــتــمــام مجلس اإلدارة 
بـــريـــاضـــة الـــــمـــــرأة وتـــفـــعـــيـــل نــشــاطــهــا 
ــي الــطــمــوحــات  ــي تـــرضـ ــتـ بـــالـــصـــورة الـ
ــز الــديــن  والــتــطــلــعــات الــتــقــي عــقــيــد / عـ
أبوالهول األمين العام للنادي بالقائمين 
على ريــاضــة الــمــرأة بــالــنــادي بحضور 
عقيد / نفيسة البكوش عضو مجلس 
اإلدارة لرياضة المرأة حيث جرى خال 
اإلجــتــمــاع مناقشة كــافــة الموضوعات 
ــذه الـــريـــاضـــة وتــعــزيــز  ــ ــتـــي تـــخـــص هـ الـ
ــادي وإســتــقــطــاب  ــنــ ــ نــشــاطــهــا داخـــــل ال
كـــافـــة الــعــنــاصــر الــنــســائــيــة بــمــكــونــات 
وزارة الداخلية وإشراكهم في المناشط 
الرياضية التي يشرف عليها ويرعاها 
النادي وكــان إتحاد الشرطة الرياضي 
قـــد نــجــح قــبــل فــتــرة فـــي تنظيم سباق 
الــــذي أستقطب العديد  لــلــمــرأة  الــمــشــي 
مــن العناصر النسائية وحقق النجاح 
الـــذي يرسخ ويــعــزز مساعي  المطلوب 

مجلس اإلدارة في هذا الخصوص .

تعزيز نشاط رياضة 
املرأة بنادي إتحاد 
الشرطة الرياضي 

كعادته فــي تكريم المتفوقين من 
فــــرق وريـــاضـــيـــي الـــنـــادي فـــي مختلف 
األلعاب أقام مجلس إدارة إتحاد الشرطة 
ــام الماضية حفل  الــريــاضــي خـــال األيــ
عــشــاء وتــكــريــم خــص بــه الــفــريــق األول 
 
ً
لكرة اليد وطاقمه الفني واإلداري تقديرا
لهم على ماحققوه مــن نتائج إيجابية 
وحضور مشرف في منافسات بطولة 
ليبيا الــمــوســم الــمــاضــي الــتــي بلغ فيها 
الفريق الــدور نصف نهائي من البطولة 
وهــي نتيجة تحسب له وجــرى التكريم 
بحضور عميد / عــدنــان علي التريكي 
رئيس مجلس اإلدارة وعقيد عزالدين 
ابـــوالـــهـــول األمـــيـــن الـــعـــام وعــمــيــد ميلود 
هشكل عضو المجلس لأللعاب الفردية 
وعقيد نـــزار الــبــارونــي عضو المجلس 

للشؤون اإلداريــة وعقيد علي ابوالقاسم 
عـــضـــو الــمــجــلــس لـــأللـــعـــاب الــجــمــاعــيــة 
وعـــبـــد الــمــنــعــم انــبــيــة عــضــو الــمــجــلــس 

لــلــشــؤون المالية ونــصــر الــديــن أبوبكر 
عــضــو الــمــجــلــس للمناشط الــريــاضــيــة 
والثقافية كما حضره احمد المحجوب 

الــمــســؤول الــســابــق على لعبة كـــرة اليد 
بالنادي والمدرب القدير السابق للفريق 
امحمد الشيباني وجاء التكريم لتحفيز 
الــفــريــق  للمزيد مــن العطاء والــتــألــق في 
الــمــوســم الــجــديــد وشــمــل الــتــكــريــم على 
وجه الخصوص مدرب الفريــــق عقــــــــــيد 
/ عبد السام نصر لحصوله على لقب 
أفــضــل مــــدرب والـــحـــارس طــه أبــوجــنــاح  
لحصوله على لقب أفضل حـــارس في 
البطولة والقت إحتفالية التكريم مشاعر 
الفرح واإلمتنان للفريق وطاقمه الفني 
الــذيــن عــبــروا على إمتنانهم وتقديرهم 
العالي لرئيس وأعــضــاء مجلس اإلدارة 
 لهم 

ً
لهذه اللفتة الرائعة التي ستكون دافعا

لبذل المزيد من النجاح وتحقيق النتائج 
اإليجابية .

  إتحاد الشرطة الرياضي يكرم الفريق األول لكرة اليد وطاقمه الفني واإلداري

  إتحاد الشرطة يحقق فوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة األولى
يــواصــل فريق إتــحــاد الشرطة األول لكرة 
الــقــدم عــروضــه القوية ونتائجه اإليجابية في 
ــــى لــكــرة الــقــدم  مــنــافــســات دوري الـــدرجـــة األولـ
المؤهل لمرحلة الصعود للدوري الممتاز حيث 
حقق فوزه الرابع على التوالي وكان هذه المرة  
عــلــى فــريــق الــجــزيــرة بــثــاثــة أهـــــداف لهدفين 
ــداف الــثــاثــة كــل مــن عــلــي الــافــي  ــ وســجــل األهـ
هدفين وناجي عبدالمنعم هدف ليواصل الفريق 
رحلته المكللة بالتوفيق بقيادة المدرب الوطني 
حسين الدالي وبإرادة وتصميم العبيه وروحهم 

القوية وشعورهم بحجم اآلمال المعلقة على عاتقهم 
بتحقيق تطلعات مجلس اإلدارة في إعادة الفريق الى 

دوري األضـــواء الــذي كــان واحــدا من الفرق المعروفة 
في العديد من الفترات ولعل أبرزها فترة السبعينات 
وجاء الفوز الرابع ليبعث مشاعر اإلرتياح في النفوس 

ــازال يقدم  ــ بــهــذا الـــنـــادي الــعــريــق الــــذي قـــدم ومـ
الــكــثــيــر لــلــريــاضــة الــلــيــبــيــة مـــن خـــال األبــطــال 
المتفوقين في مختلف األلعاب ولن تكون كرة 
القدم إستثناء فهي التي قدم النادي من خالها 

العبين بارزين على مر تاريخه الحافل .
هــذا الــفــوز بطبيعة الــحــال سيعطى  دافــع 
قــوي للفريق وطاقمه الفني لمواصلة الرحلة 
بكل عزم وثقة لتحقيق الهدف المنشود وهو 
إستعادة المكانة الطبيعية في الــدوري الممتاز 
وليس ذلــك ببعيد في ظل ما يلقاه الفريق من 
دعـــم ومــســانــدة مــاديــة ومــعــنــويــة خـــال هـــذه الرحلة 

الموفقة والمكللة بالنجاح .

 فـــي تــكــريــم فـــرقـــه والعــبــيــه 
ً
ــا ــمــ كـــعـــادتـــه دائــ

ورياضييه األبطال  المتفوقين وتحفيزهم نحو 
المزيد من العطاء والتألق قام مجلس إدارة إتحاد 
الشرطة الرياضي بتكريم أبطال الفئات السنية 
لرياضة الكاراتيه  وأقيم حفل التكريم بقاعة نادي 
قرطبة الرياضية بحضور عميد / عدنان علي 
التريكي رئيس  مجلس اإلدارة وعقيد عزالدين 
الــعــام وعميد / ميلود هشكل  أبــوالــهــول األمــيــن 
عضو المجلس لأللعاب الرياضية وعبد المنعم 
إنــبــيــة عــضــو المجلس لــلــشــؤون الــمــالــيــة ونصر 
الدين أبوبكر عضو المجلس للمناشط الرياضية 
والثقافية وعدد من المسؤولين بالنادي والفئات 
السنية للكاراتيه وطاقمه الفني واإلداري حيث 
تــم خــالــه تكريم الفريق ومنحه مكافآت مالية 
لــهــم مــن مجلس اإلدارة على   

ً
تحفيزية تــقــديــرا

تألقهم وهيمنتهم على منافسات بطولة ليبيا 
للكاراتيه كما قامت أسرة رياضة الكاراتيه خال 
الحفل بتكريم عميد / عدنان التريكي بمناسبة 
انتخابه عضوا باإلتحاد العربي لرياضة الشرطة.

كعادته دائما في تكريم المتفوقين من الفرق 
والاعبين والرياضيين بالنادي  قام مجلس إدارة 
الـــدراج معتــــــز  إتــحــاد الشرطة الرياضـــي بتكريم 
لــلــدراجــات وذلـــك بعد حصوله  أبــو بكر بطل ليبيا 
على لقب بطولة ليبيا للدراجات التي أقيمت مؤخرا 
بمدينة العجيات حيث قام عميد عدنان التريكي 
رئيس مجلس اإلدارة بتكريم الدراج المتفوق معتز 
أبــوبــكــر ومــنــحــه مــكــافــأة مــالــيــة تحفيزية ودراجــــة 
لــه على النتائج المشرفة  جــديــدة تقديرا وتحفيزا 

التي حققها للنادي في البطولة الماضية والتي أحتل 
من خالها إتحاد الشرطة الرياضي الترتيب األول 
وحضر حفل التكريم عقيد مصطفى المنتصر 
عضو مجلس اإلدارة للمنطقة الغربية وأعــضــاء 
الطاقم الفني واإلداري لرياضة الدراجات يذكر أن 
رياضة الدراجات من الرياضات العريقة في تاريخ 
النادي وهي األن تعود تدريجيا الى نشاطها الفاعل 
مــن خـــال الــبــرنــامــج الـــذي وضــعــه مجلس اإلدارة 

بالتعاون مع الطاقم الفني واإلداري .

ــاد  ــحــ إتــ ــح مـــجـــلـــس إدارة  نــــجــ
الرياضي في إعــادة الحياة  الشرطة 
ــة الـــــمـــــرحـــــوم فـــتـــحـــي نـــديـــم  ــ ــال ــــصــ ل
الرياضية التابعة للنادي بعد اإلنتهاء 
التي  أعــمــال الصيانة والــتــرمــيــم  مــن 
شكلت تحدي كبير لمجلس اإلدارة 
لما تحمله هذه الصالة الرياضية من 
أهمية كبيرة في إستقبال تدريبات 
ــتـــضـــان  ــرق الــــــنــــــادي وكـــــذلـــــك إحـ ــ ــ فـ
الــمــبــاريــات الــمــهــمــة وكـــانـــت الــصــالــة 
ــد تـــعـــرضـــت لــلــتــلــف  ــ ــة قـ ــيــ ــريــــاضــ ــ ال
ــيـــرة  الــكــبــيــر بــســبــب األحــــــــداث األخـ
ــرار  ــا بــــأضــ ــهـ ــتـ ــابـ ــتــــج عـــنـــهـــا إصـ ونــ
القوية  جسيمة لكن بفضل اإلرادة 
الــصــالــة  لــمــجــلــس اإلدارة أصــبــحــت 
ــزة إلســـتـــضـــافـــة الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــاهـ ــ جـ

والمنافسات على مستوى األلعاب 
بــل وفــعــا فقد  الجماعية والــفــرديــة 
العديد  أستقبلت قبل فترة قصيرة 
مــــن الـــمـــنـــاشـــط الـــريـــاضـــيـــة الــمــهــمــة 
الثاني ألشبال  التجمع  ومن أبرزها 
الــيــد وشــمــلــت عملية الصيانة  كـــرة 

والترميم كافة مرافق الصالة حيث 
تــمــت مــعــالــجــة الــثــقــوب فـــي السقف 
والحوائط الجانبية  وصيانة دورات 
الــمــيــاة وحـــجـــرات تــغــيــيــر الــمــابــس 
ــاتـــب اإلداريـــــــــــة  وتــجــهــيــزهــا  ــكـ ــمـ والـ
الكاملة واألثـــاث  بــــاألدوات الصحية 

الجديد كما تمت معالجة األضــرار 
ــــتــــي لـــحـــقـــت بـــأرضـــيـــة الـــصـــالـــة و  ال
تركيب شبكة مياه جديدة متكاملة 
وكــذلــك شبكة الكهرباء ومصابيح 
اإلنـــــــــارة وأيــــضــــا تـــركـــيـــب كـــراســـي 

جديدة للمدرجات .
النادي  وبكل تأكيد فــأن اســـرة 
ــعــــادة  ــــســ ومـــنـــتـــســـبـــيـــه غـــمـــرتـــهـــم ال
ومــــشــــاعــــر اإلرتـــــــيـــــــاح بـــإســـتـــعـــادة 
الرياضي المشرق  الصالة لوجهها 
كواحدة من أهم وأبرز مرافق النادي 
الــريــاضــيــة وهــــي الـــتـــي مـــن خــالــهــا 
الــنــادي من  ستتوقف مــعــانــاة فـــرق 
التدريب في أماكن خارج النادي وما 
يشكله ذلـــك مــن مــصــاعــب ومــشــاق 

كبيرة .

 عودة الحياة الى صالة املرحوم فتحي نديم الرياضية

رئيس مجلس اإلدارة يكرم الدراج معتز ابوبكر
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أهمية حزام األمان 

  حزام األمان له دور فعال وحيوي في الحماية من 
الخروج من السيارة واإلندفاع في حالة إصطدام 

السيارة بسيارة أخرى.
  يحمي سائق السيارة من اإلصطدام في زجاج 

السيارة األمامي. 
  حزام األمان يقلل من نسبة اإلصابات 

الخطيرة أثناء التعرض للحوادث المرورية 
علي الطرقات العامة .

seat belt

إن بناء اإلنسان النموذجي يحتاج منا إلي حشد 
الــجــوانــب  القيمة وتنمية وتــطــويــر كــافــة  الــجــهــود ذات 
المعرفية والعلمية والمعلوماتية وذلك لتحقيق الغايات 
المنشودة وإحــداث تغيير سلوكي إيجابي  واألهــداف 
في جانب المهارات والقدرات المختلفة وتطوير األداء 
 في آلية العمل من خال 

ً
 إيجابيا

ً
وبالتالي إحداث تغيرا

تغيير إتجاهاته العامة وكافة أنماطه السلوكية .
ــتـــدريـــب خـــطـــوة مهمة  ويــعــتــبــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الـ
الوظيفي والمهني لدى  الــرفــع مــن مستوى األداء  فــي 
 
ً
 مدروسا

ً
للدولة نشاطا العام  العاملين بالقطاع  كافة 

إبــراز  المنتظمة ينتج عنه  الــخــطــوات   مــن 
ً
يضم عـــددا

الكفاءات البشرية التى تحتاجها أي مؤسسة أو قطاع 
لتحقيق أهدافها ويعمل على تأهيلهم أفضل تأهيل 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الــعــمــل الــحــديــث ويحقق 

االستقرار المطلوب في اإلنتاج .
وبمتابعة مستمرة من السيد معالي وزير الداخلية 
الــجــهــات ذات  الــداخــلــيــة بالتنسيق مــع  شــرعــت وزارة 
العاقة في إقامة دورات تأهيلية وتدريبية متخصصة 
الرفع من كفاءة موظفيها ومنتسبيها  الغرض منها 
السلوكيات اإلداريـــة  آفـــاق  وتنمية وتــطــويــر وتــوســيــع 
المنظم والــتــعــامــل معها والـــقـــدرة عــلــى حل  والتفكير 
المختلفة والــتــعــامــل معها والـــقـــدرة على  الــمــشــكــات 
التعامل  العمل وطــرق  التغيرات وظــروف  مواكبة كافة 
ــارات اإلســـتـــمـــاع واإلبــتــكــار  ــهـ ــن وتــنــمــيــة مـ ــريـ مـــع اآلخـ
واإلتــصــال والتواصل والعاقات واإلشـــراف وتحفيز 
الموظفين وإستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على 

جميع األطراف .
وتأتي هذه الخطوة الهامة لزيادة إنتماء الموظفين 
وتحفيزهم على العمل ومساعدتهم في تنمية أنفسهم 
ــارج الــعــمــل ومـــن جــانــب آخـــر لــعــاج نــقــاط  ــ ــل وخـ داخــ
الــضــعــف لـــدى الـــكـــادر الــوظــيــفــي والــعــمــل عــلــى تنمية 

المهارات والمعارف األساسية للعمل لدى الموظف .
الفترة علي  الداخلية خــال هــذه  وتــحــرص وزارة 
التخصصية بعد أن  التدريبية  المناشط  إقــامــة هــذه 
المهمة  الخطوة  أنها فــي حاجة ماسة لمثل هــذه  رأت 

ولمعالجة بعض نقاط الضعف في اآلداء إن وجدت .
وقد وضعت الوزارة خطط عملية وعلمية إلنجاح 
هذه الخطوة والعمل على إيجاد الطرق السليمة لتهيئة 
منتسبي وموظفي الوزارة للتفاعل والمشاركة الفعلية 
التأهيلية والتخصصية لإلستفادة  الـــدورات  في هــذه 
منها للرفع من مستواهم التقني واإلداري وإلي تحقيق 
مستويات عالية من األداء عن طريق إستخدام أساليب 
علمية متطورة وعناصر متميزة قادرة على التجديد 

واإلبتكار واإلبداع  .
الداخلية أن اإلنضمام إلى مثل هذه  وتؤكد وزارة 
الدورات التدريبية المختلفة سيضيف لكل منتسبيها 
الخبرة والتعلم والتدريب   من 

ً
 كبيرا

ً
قــدرا وموظفيها 

لــم يكونوا  مـــهـــارات جــديــدة  لــهــم تعلم  ــــذي سيتيح  وال
يجيدونها وســوف يساعدهم على تطوير وإكتساب 
عديد الخبرات والمعلومات القيمة التى سوف تعينهم 

على تطوير ذاتهم وضمان مستقبل أفضل .

الدورات التدريبية
 والرفع من مستوى األداء 

تحدثنا عــن اإلشــاعــة فــي الــعــديــد من 
الــمــرات السابقة وقلنا بأنها ترديد لخبر 
غــيــر مـــؤكـــد الـــمـــصـــدر وقــلــنــا بـــأنـــه يحلو 
للعديد من األفراد ترديد مثل هذه األخبار 
للظهور بمظهر الخبير المطلع علي خبايا 
األمــــــور لــلــحــصــول عــلــى مــكــانــات رفــيــعــة 
يــحــصــلــون مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــرات 
الــحــاالت وبذلك يمارس  معنوية في أســوأ 
ــاب وســـائـــل النقل  ــ جــلــســاء الــمــقــاهــي وركـ

ومرتادي المطاعم واألماكن العامة وحتى 
األســواق يمارسون الترديد  المتعمد لكل 
األخبار صحيحها المؤكدة وغيرها الغير 
صحيح ويتسابقون على ممارسة هذه 
الخاصية التى صارت عادة حتى إننا في 
الـــواحـــد نـــرى أكــثــر مــن متحدث  المجلس 
وهي خاصية نشاهدها كل لحظة وتابعوا 
تفاصيلها لتتأكدوا من مدى تفشي حالة 
التحدث وإنتشارها على حساب خاصية 

اإلســتــمــاع فــي الــوقــت الـــذي نعلم فــيــه بــأن 
اإلستماع ينبغي أن يكون أوسع وأكثر من 
الله تعالي مايشير  التحدث فلنا في قــول 
ــان خــلــقــه الـــلـــه فـــي أحــســن  الــــى أن االنــــســ
صورة وركبه عليها فكان له لسان واحد 
ــيـــن اثــنــيــن لــنــكــثــر مـــن اإلســتــمــاع في  واذنـ
مقابل اإلقال من التحدث اليست مفارقة 
يــرتــكــبــهــا مـــن اليــــــزال يــتــحــدث دون علم 

واليمارس السكوت الذي نراه من ذهب . 

 التردد الشائعات وتأكد من الحقائق 

في إطار المتابعة  المستمرة لسير 
العمل داخــل المنافذ  البرية والبحرية 
والجوية قــام مدير اإلدارة العامة ألمن 
المنافذ عميد ونيس الشكري بزيارة 
الــدولــي  ميدانية لمنفذ مــطــار مصراتة 
وكــــان فــي إســتــقــبــالــه مــديــر عـــام مطار 
مصراتة الدولي ومدير أمن منفذ مطار 
ــــدولــــي ورؤســـــــاء الـــرقـــابـــات  مـــصـــراتـــة ال

واألجهزة األمنية التابعة للمنفذ.
و خــال هــذه الــزيــارة ُعقد إجتماع 

نوقش خاله الصعوبات والعراقيل التي 
تواجه سير العمل داخل المنفذ وإيجاد 

الحلول لها.
وأطــلــع مــديــر اإلدارة عــلــى اآللــيــات 
ــم  الـــمـــتـــخـــذة فــــي ســـيـــر الــعــمــل  ــنــــظــ ــ وال
ــن إســتــحــســانــه  ــ  عـ

ً
ــا ــديــ ــبــ ــنـــفـــذ، مــ ــالـــمـ بـ

  على 
ً
بــالــمــجــهــودات الــمــبــذولــة، مـــؤكـــدا

ضــرورة التعاون األمني المشترك بين 
جميع األجهزة األمنية إلحكام السيطرة  

األمنية وبسط األمن .


