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     من جديد وعبر هذه المطبوعة 

المواطنين  الــســادة  نجدد دعوتنا لكل 

والــمــواطــنــات بـــأن يــتــعــاونــوا مــع رجــال 

ــن ونــشــر  ــن مـــن أجـــل تــحــقــيــق األمــ األمــ

ـــرام نــظــم  ــ ــتــ ــ ــ ــة إحـ ــ ــاصـ ــ الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة خـ

وإشــارات ولوائح المرور على الطرقات 

ــة وعــــــدم اإلخـــــــال بــتــلــك الــنــظــم  ــامـ ــعـ الـ

واللوائح والقوانين.

رجــل األمــن أخــي المواطن .. أختي 

المواطنة يعمل وبــاســتــمــرار دون كلل 

ــن أجـــــل تــحــقــيــق األمــــــن لــك  أو مـــلـــل مــ

 
ً
ولغيرك فتعاون معه وال تكن خصما

له بأي شكل من األشكال ألن إحترامك 

ــه يــعــنــي إحـــتـــرامـــك لــســيــادة الــقــانــون  لـ

والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــمــصــلــحــة الــعــامــة 

للمجتمع والتي هي فوق كل إعتبار.

المناسبة نحيي رجال األمن  بهذه 

ــــذيــــن يـــقـــومـــون  بــحــمــات  الـــشـــرفـــاء ال

مرورية مكثفة من أجل ضبط الوضع 

الـــمـــروري فـــي الـــبـــاد بــالــتــفــتــيــش على 

السيارات التي ال تحمل لوحات معدنية 

المعتم على  الــزجــاج  ــة  ــ وضبطها وإزال

تلك الــســيــارات على أمــل تــعــاون مثمر 

مــن كــل الــمــواطــنــيــن مــع هـــذه الحمات 

 إلــــى بــلــد الــقــانــون 
ً
الـــمـــروريـــة وصــــــوال

 
ً
إلــيــه جميعا الـــذي نسعى  والطمأنينة 

بكل روح التعاون والمحبة.

األمن المروري وإحترام  القانون 

ــازن في  ــواء خــالــد مــ ــ ــر الــداخــلــيــة ل ــارك وزيــ شــ
اإلجتماع التاسع والثاثون )39( لمجلس وزراء 
الداخلية العرب والوفد المرافق له والذي ضم مدير 
عـــام إدارة التخطيط األمــنــي ومــديــر مكتب وزيــر 
الداخلية ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية 
والدولية ورئيس مكتب حقوق اإلنسان و الذي ُعقد 

 . 
ً
بدولة تونس مؤخرا

وفي كلمة القاها السيد الوزير خال اإلجتماع 
أكــد فيها  على أن تــعــزيــز  أواصـــر األمـــن العربي 
المشترك بــات ضـــرورة أكثر مــن أى وقــت مضى 
لمواجهة التحديات القائمة وما يشهده عالم اليوم 
من تطور  في اإلجرام  بشكل فاق كل التوقعات ، 

 للحاضرين بأن تحقيق األمن في دولة ليبيا  
ً
مؤكدا

لــن يتأتى إال من  بكل ماتعنيه الكلمة مــن معنى 
خــال بوابة االستقرار السياسي واإلحتكام إلى 

صناديق االنتخاب.
جدير بالذكر أن هذا اإلجتماع تم افتتاحه من 

قبل رئيس وزراء الحكومة التونسية.

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تعزيز أواصر األمن العربي المشترك 

في إجتماع الدورة التاسعة والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب

الـــداخـــلـــيـــة  ــيــــل وزارة  ــيـــد وكــ الـــسـ ــد  ــ أكــ
للشؤون العامة لواء "محمود سعيد" عضو 
الــــوزراء لتأمين  اللجنة المكلفة مــن رئــاســة 
الليبية من دولــة أوكرانيا إن  عــودة الجالية 
هناك 1500 مواطن متواجدين على أراضي 
ثــــاث دول وهــــي "بـــولـــنـــدا ، وســلــوفــاكــيــا ، 

ورومانيا".
كــمــا أوضــــح الــســيــد الــوكــيــل إن اللجنة 
تــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــوفــيــر الــمــمــرات 
اآلمنة واإلقامة واإلعاشة وإجراءات التسفير 
للعودة بهم إلــى أرض الــوطــن بــأســرع وقت 

ممكن، وإن الجميع تــم إخــراجــهــم بطريقة 
آمنة ويتمتعون بصحة جيدة، .

إلـــى أن الجالية  الــوكــيــل  الــســيــد  وتـــابـــع 
الليبية المتواجدة في بولندا ورومانيا  حيث  
تــم حــجــز تــذاكــر ســفــر لــهــم إليــصــالــهــم إلــى 
مدينة اسطنبول , ومنها إلــى أرض الوطن  

عبر الخطوط الليبية المختلفة.
وتطمئن وزارة الداخلية أهالي المواطنين 
الليبية المتواجدة في أوكرانيا  بأن الجالية 
بصحة جــيــدة والــعــمــل مستمر إلعــادتــهــم 

بسام إلى أرض الوطن.

الجهود متواصلة لعودة الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا

إتالف كمية كبيرة من مخدر الحشيش

نعمل لــضــمــان ســيــر العمل 
بما يحقق المصلحة العامة

جهودنا متواصلة من أجل الحد 
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا

ه مراد 
ّ
لواء . يوسف عبد الل

رئيس مصلحة الجوازات 
والجنسية وشؤون األجانب

عميد / يوسف الطاهر بلبان - 

رئيس الغرفة الرئيسية إلدارة األزمة 

لمكافحة جائحة فيروس كورونا
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أخبار 

ــلـــيـــة "خـــالـــد  الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــداخـ
ــر اإلدارة  ــديـ مـ مــــع  بــمــكــتــبــه  مـــــــازن" 
العامة لطيران الشرطة عميد الطاهر 

القرباع وعدد من ضباط اإلدارة.
وتناول اإلجتماع مناقشة سير 
العمل باإلدارة والمشاكل التي تواجه 
طائرات الشرطة من صيانة وتوفير 
ــتــــيــــاجــــاتــــهــــا، وكـــــذلـــــك مــنــاقــشــة  إحــ
العراقيل التي تواجه منتسبي اإلدارة 

ووضع الحلول لها.
ــاع الــــى  ــمــــ ــتــــ كــــمــــا تـــــطـــــرق اإلجــــ
الـــعـــامـــة  ــراض دور اإلدارة  ــعــ ــتــ إســ
المراقبة والنقل  الشرطة في  لطيران 

وغيرها من المواضيع التي تساهم بها 
اإلدارة في العمل األمني والشرطي.

وأســـتـــمـــع الـــســـيـــد الــــوزيــــر لـــشـــروح 
وماحظات من قبل مدير اإلدارة حول 
المنجزة وإقــتــراح الحلول  أخــر األعــمــال 
العقبات إلنجاح  التي من شأنها تذليل 
المهام المكلفة بها إدارة طيران الشرطة.
النقاش  بــاب  وخــال اإلجتماع فتح 
واالستماع لماحظات من قبل ضباط 
اإلدارة واقتراح الحلول واآلليات التي من 
شأنها ان تساهم في االرتقاء بمستوى 
األداء وإنــجــاح مــهــام اإلدارة على أكمل 

وجه.

وزير الداخلية يلتقي بمدير وضباط اإلدارة العامة لطيران الشرطة

بمتابعة مــن السيد وكيل وزارة الداخلية 
لــشــؤون  الــمــديــريــات لـــواء بشير االمــيــن ، قــام 
جهاز الحرس البلدي وبعض األجهزة األمنية 
المختصة التابعة لوزارة الداخلية بإجراء حملة 
تفتيش على محات ومتاجر الجملة بمنطقة 
الــكــريــمــيــة لــضــبــط أســـعـــار الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
األســاســيــة والــتــي شــهــدت إرتــفــاع ملحوظ في 
أسعارها والعمل على إرجاع األسعار لوضعها 
الطبيعي، وإتـــخـــاذ كــافــة اإلجــــــراءات القانونية 
حيال سماسرة التموين وضبطهم وإحالتهم 
الى النيابة وقفل المحات التي يقوم أصحابها 

بهذه التجاوزات.
ونطمئن السادة المواطنين بأن هذه الحملة 
ــار حــســب ما  ــعــ مــســتــمــرة لــحــيــن ضــبــط االســ

حددته وزارة االقتصاد.
كــمــا يــؤكــد الــســيــد الــوكــيــل عــلــى متابعته 
 وباستمرار.

ً
المستمرة لسير عمل الحملة يوميا

أقيم األيام الماضية بمركز تدريب فرع اإلدارة العامة 
للدعم المركزي طرابلس حفل تخريج الدفعة الثامنة 

لصالح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحــــضــــر الـــحـــفـــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــمـــهـــنـــدس 
عبدالحميد الدبيبة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
ــواء مــحــمــود ســعــيــد ومـــعـــاون رئــيــس جــهــاز مكافحة  ــ ل
المخدرات عميد ابراهيم الزطريني ومدير اإلدارة العامة 
للتدريب عميد "علي الطويل" والناطق الرسمي باسم 
الــوزارة عميد "عبدالمنعم العربي" ومعاون رئيس فرع 
الدعم المركزي طرابلس مقدم "محمود القمبري" وعميد 

بــالــوزارة واألجهزة  بلدية عين زارة، وعــدد من الضباط 
األمينة األخرى وأهالي الخريجين.

والــقــيــت خـــال الــحــفــل عــديــد الــكــلــمــات الــتــي أشـــادت 
بإنخراط المتدربين الجدد للمؤسسة األمنية للمساهمة 
فى أمن الوطن والمواطن من خال إعداد وتأهيل الكوادر 
الشرطية الجديدة واقحامها في المجال األمني والشرطي.
وتــخــلــل الــحــفــل إســتــعــراض لــكــراديــس الخريجين 
وكذلك إستعراض للوحات قتالية عملياتية وفنية أظهرت 
مستوى التدريبات التي تلقاها الخريجين خــال فترة 

التدريب في المجال األمني والشرطي.

حفل تخريج الدفعة الثامنة لصالح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ناقش وزيــر الداخلية "خالد مــازن" مع عميد 
الجرائم  المزوغي" رئيس قسم مكافحة  "جمال 
الــمــالــيــة وغــســيــل األمــــوال وتــمــويــل االرهــــاب عــدد 
األمـــوال وتمويل  المتعلقة بغسيل  القضايا  مــن 
اإلرهاب، والتعاون مع الجهات ذات العاقة بالدولة 

لمكافحة هذه الجرائم.
كما تطرق اإلجتماع الذي عقد بمكتب السيد 
الـــوزيـــر  إلـــى آخـــر االعـــمـــال الــمــنــجــزة مــن القسم 
ــتــي تــعــتــرض ســيــر الــعــمــل ووضـــع  والــمــشــاكــل ال
الــتــي مــن شأنها انــجــاح العمل فــي تتبع  الــحــلــول 

 للصالح العام.
ً
ومكافحة هذه الجرائم خدمة

متابعة مناشط قسم مكافحة الجرائم 
المالية وغسيل األموال و تمويل االرهاب

 إزالة المباني 
المخالفة للقانون

أجـــــــتـــــــمـــــــع وزيــــــــــر 
الــداخــلــيــة خـــالـــد مـــازن 
مع مدير أمــن مساته 

عميد هشام الدويني .
وتــطــرق اإلجــتــمــاع 
إلـــــــــــــــى إســــــــتــــــــعــــــــراض 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األوضــــــــــــــــــاع األمـ
ــه،  ــ ــاتـ ــ ــــسـ بـــــمـــــديـــــنـــــة مـ
ــــوف عـــلـــى سير  ــوقـ ــ والـ
الــعــمــل بــمــديــريــة األمــن 

فــي تنفيذ المهام المكلفة بها فــي حفظ األمــن 
وكــذلــك التعاون والتنسيق األمــنــي مــع األجهزة 

ــيــــة األخــــــرى  ــنــ األمــ
العاملة بالمدينة.

ــاول  ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
اإلجتماع مناقشة 
عدد من المواضيع 
األمـــنـــيـــة وحــلــحــلــة 
بــعــض الــمــعــوقــات 
التي تواجه مديرية 
األمــــــــــــن لـــضـــمـــان 
إنجاح سير العمل 
األمني في حفظ األمن وتقديم أفضل الخدمات 

للمواطنين.

متابعة سير العمل األمني بمديرية أمن مسالته

مازن"  "خالد  الداخلية  وزير  أجتمع 
ورئيس  طرابلس  أمن  مدير  مع  بمكتبه 

بالمديرية.  الجنائي  البحث  مكتب 
وتـــنـــاول اإلجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة ســيــر 
والجهود  طرابلس  أمــن  بمديرية  العمل 
وتقديم  األمن  في حفظ  بها  تقوم  التي 

للمواطنين. الخدمات 
ــعــــرض أيــــضــــا األعــــمــــال  ــتــ كـــمـــا اســ
المنجزة من قبل مكتب البحث الجنائي 
فــــي ضـــبـــط الــمــطــلــوبــيــن والـــمـــجـــرمـــيـــن، 

األجهزة  كافة  مــع  والــتــعــاون  والتنسيق 
األمــنــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى أمـــن وســامــة 

المواطنين.
وأستمع الوزير لشروح وافية حول 
التي  والمشاكل  بالمديرية  العمل  سير 
تــواجــهــهــا والـــحـــلـــول الـــتـــي تــســاهــم فــي 
إنجاح  المشاكل بما يضمن  تذليل هذه 
والــواجــبــات  الــمــهــام  الــعــمــل واداء  ســيــر 
الــمــكــلــفــة بــهــا مــديــريــة األمـــن عــلــى أكمل 

وجه.

وزير الداخلية يجتمع مع مدير أمن طرابلس ورئيس مكتب البحث الجنائي بالمديرية

متابعة أسعار السلع التموينية

ــة المباني المخالفة  ــ تستمر أعــمــال هــدم وإزال
المتواجدة بحرم خط الغاز الساحلي التابع لشركة 

سرت إلنتاج وتصنيع النفظ والغاز.
الــقــانــون  ــاذ  ــفـ حــيــث قـــامـــت دوريـــــــات إدارة إنـ
بـــــاإلدارة الــعــامــة للعمليات االمــنــيــة رفــقــة دوريـــات 
مــديــريــة أمـــن زلــيــتــن وجـــهـــازي الــشــرطــة الــزراعــيــة 
البلدي وجهاز حماية المنشآت النفطية  والحرس 

ومتخصصين من شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
النفط بإزالة المباني الواقعة على حــرم خط الغاز 
 لمنطقة 

ً
الساحلي ابتداء من منطقة كعام وصــوال

ماجر جنوب مدينة زليتن.
هذا وتستمر الحملة لتشمل كافة المخالفات 
الــنــائــب العام  وإزالــتــهــا بــنــاء على تعليمات السيد 

بالخصوص.

إدارة إنفاذ القانون
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أخبار 

عـــقـــد بـــفـــنـــدق بــــوابــــة األنــــدلــــس 
ــم مـــــدراء   ضــ

ً
بـــطـــرابـــلـــس اجـــتـــمـــاعـــا

إدارات العاقات والتعاون بـــوزارات 
الداخلية والعدل والشؤون اإلجتماعية 
ورئــيــســي مكتب الــتــعــاون بــوزراتــي 
التعليم والتخطيط وعدد من ممثلي 
الـــــــــوزارات األخــــــرى ورئـــيـــس مكتب 
ــفـــل واألســـــــــــرة بــــــــإدارة  ــطـ ــة الـ ــايـ ــمـ حـ
العاقات والتعاون بـــوزارة الداخلية 
، والممثل المقيم بليبيا ونائبتها 
بالمنظمة الدولية لليونسيف حول 

البرنامج القطري 25/23 .

وأســـتـــعـــرض خــــال اإلجــتــمــاع  
برنامج اليونسيف للبرنامج القطري 
ــازه مـــن سنة  ــجــ 25/23 ومــــا تـــم انــ
2019-2021م  والــرؤيــة المشتركة 
بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة ومــنــظــمــة 
اليونسيف للتنمية المستدامة حول 
الــرعــايــة الصحية االولـــويـــة الشاملة 
وجودة التعليم والحماية اإلجتماعية 
ــرة وتحسين  وحماية الطفل واألســ
ــاع الـــمـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي  قـــطـ
والــســيــاســات البيئية لسنة 2023-

2025م.

المعلومات والتوثيق  الماضية بمركز  األيام  أقيم 
ــريـــات األمـــن  ــديـ حــفــل تــخــريــج دفـــعـــة مـــن أعـــضـــاء مـ
فــي تشغيل  تدريبية  تلقوا دورة  والــذيــن  بالمناطق 
التي  والخدمية  اإلداريـــة  والنظم  األمنية  المنظومات 
يــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا مــركــز الــمــعــلــومــات والــتــوثــيــق 
لــوزارة  الرقمي  التحول  وذلــك ضمن خطة  بــالــوزارة، 
الــداخــلــيــة لــربــط عـــدد خــمــس مــديــريــات أمـــن بالغرفة 

الرئيسية ط 1 على مستوى طرابلس الكبرى.
وشــمــلــت الـــــدورة تــدريــبــات عــلــى الــنــظــم اإلداريــــة 
والــتــي تشمل مــنــظــومــات الــصــادر والــــوارد وشـــؤون 
التراسل  التدريبي ونظام  الملف  الخدمة بما في ذلك 
النظام  اإللكتروني وتطبيق  البريد  اآلمــن ومنظومة 
األمــنــيــة كنظام  التطبيقات   وتــدريــبــات على  الــمــالــي، 
االســتــجــابــة الــســريــعــة لــلــبــاغــات وغـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
اآللية  المركبات  عــن  األمنية  الــبــاغــات  لتلقي  الذكية 
والمخطوفين  والمفقودين  والمطلوبين  الــمــســروقــة 
والعمل مستمر إلطــاق خدمات  المجهولة  والجثث 
األنظمة  تــدريــبــات على  إلــى  بــاإلضــافــة  أخـــرى،  أمنية 
اإللكترونية  الجنائية  الــحــالــة  عــلــى إصـــدار  الــخــدمــيــة 
بـــإشـــراف جــهــاز الــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة لــخــمــســة فــروع  
العمل مستمر إليصال  ليبيا والزال  على مستوى 
الــخــدمــة إلــى بــاقــي فـــروع الــجــهــاز، والــنــظــام المركزي 
ــــؤون األجــانــب  ــــجــــوازات والــجــنــســيــة وشـ لــمــصــلــحــة ال
ونشره عبر الشبكة الواسعة على المستوى الوطني، 
ــادة فعالية  وذلـــك مــن أجـــل تــوحــيــد الــمــؤســســات وزيــ
األجـــهـــزة األمــنــيــة وتــوفــيــر الـــوقـــت والــجــهــد وتــقــديــم 

أفضل الخدمات للمواطنين.
ــام مـــركـــز الــمــعــلــومــات  وحـــضـــر الــحــفــل مـــديـــر عــ
والتعاون ومديري  العاقات  إدارة  والتوثيق ومدير 
الزنتان(( ومندوبين عن مديريات   ، ))تاجوراء  أمن 
األمـــن األخـــرى وعـــدد مــن ضــبــاط ومــهــنــدســي مركز 

والتوثيق. المعلومات 
الــحــفــل تــم مــنــح شــهــائــد للمتدربين  وفـــي خــتــام 
إلتــمــامــهــم الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي بــنــجــاح وكـــذلـــك منح 

شهائد للمدربين والمشرفين عن هذه الدورة.

اختتام الدورة التدريبية في مجال تقنية 
المعلومات إلطالق المرحلة األولى لخطة 

التحول الرقمي بالوزارة

ــراف مــبــاشــر مـــن الــســيــد  ــ تــحــت إشـ
والجنسية  ــوازات  ــجـ الـ مــصــلــحــة  رئــيــس 
ــــت األيــــــــام  ــمـ ــ ــيـ ــ وشــــــــــــؤون األجـــــــانـــــــب أقـ
الـــمـــاضـــيـــة بــمــقــر مــصــلــحــة الــــجــــوازات 
ــانــــب ورشـــة  والــجــنــســيــة وشــــــؤون األجــ
عمل بين قيادات من مصلحة الجوازات 
والجنسية وشؤون األجانب  وفريق من 
القائمة على  للمعلومات  العامة  الهيئة 
إنشاء بوابة لإلجراءات االلكترونية لكل 

مكونات الدولة  الليبية ..
األعمال  نقل  لمناقشة سبل  وذلــك   
والـــخـــدمـــات  الـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــصــلــحــة 

ــة لــيــبــيــا  ــوابــ ــتـــرونـــي عـــبـــر بــ ــكـ بــشــكــل إلـ
ــراءات اإللــكــتــرونــيــة بــشــكــل يتيح  ــــإلجــ ل
للمواطن االستعام ومعرفة المستندات 
السفر  للحصول على جــواز  المطلوبة 
بعد كل  فيما  ليشمل  أولــى  فــى مرحلة 
المصلحة عبر  تقدمها  الــتــى  الــخــدمــات 

هذه البوابة ..
ــون فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ   وأســــتــــعــــرض ال
المصلحة  ديــوان  المنعقدة في  الــورشــة 
اللوائح واآلليات والقوانين المنظمة لذلك 
المناطة بمصلحة  األعمال  فيما يخص 
الجوازات والجنسية وشؤون األجانب .

مناقشة برامج التعاون مع منظمة اليونسيف

ورشة عمل حول اإلجراءات االلكترونية بمصلحة الجوازات والجنسية

وصول أول رحلة للجالية الليبية من سلوفاكيا

رصــــدت عــدســة مــكــتــب اإلعــــام األمــنــي 
ــإدارة الـــعـــاقـــات والـــتـــعـــاون يـــوم الــخــمــيــس  ــ ــ ب
ــول طـــائـــرة الــخــطــوط الــجــويــة  الــمــاضــي وصــ

قادمة من  الدولي  لمطار معيتيقة  األفريقية 
189 مواطن  متنها  وعــلــى  دولـــة سلوفاكيا 
مـــن الــجــالــيــة الــلــيــبــيــة الــتــي تـــم اجــائــهــا من 

أوكرانيا.
اللجنة مستمر إلعادة  هذا والزال عمل 
كافة الجالية الليبية بسام إلى أرض الوطن.

تـــرأس وزيـــر الداخلية "خــالــد مــازن" 
إجتماع أمني ضم رئيس جهاز مكافحة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، ومــديــر اإلدارة 
العامة للعمليات األمنية، ومدير اإلدارة 
العامة للدعم المركزي، ومدير أمن بني 

وليد.
وتم خال اإلجتماع مناقشة التعاون 
ــفـــظ األمــــن  والـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي فــــي حـ
ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

ودعم وإسناد مديرية أمن بني وليد بما 
النتائج فــي إنــجــاح سير  يحقق أفــضــل 
العمل األمني بالمنطقة، وكذلك مناقشة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض ســيــر العمل 

ووضع الحلول لها.
كما تم خال اإلجتماع إستعراض 
األوضاع األمنية داخل منطقة بني وليد 
والجهود األمنية التي تبذل من أجل حفظ 
األمن من خال التعاون األمني المشترك 

بين كافة األجهزة األمنية العاملة داخل 
المدينة.

ــع الـــســـيـــد الــــوزيــــر لـــشـــروح  ــمـ ــتـ وأسـ
وافــيــة حـــول آلــيــة الــعــمــل والتنسيق بين 
األجــهــزة األمنية واألعــمــال التي أنجزت 
 بــبــذل 

ً
خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مــطــالــبــا

المزيد من الجهد والعطاء من أجل إرساء 
دعائم األمن واالستقرار وتقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين.

إجتماع أمني لمناقشة األوضاع األمنية داخل مدينة بني وليد



4 الثالثاء  ٥ شعبان  1443 هــ  املوافق  ٨ مارس ٢٠٢٢ مالسنة  48 -  العدد  804

أخبار

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

مناقشة المسائل المتعلقة 
بالشأن اإلنساني

إتالف كمية كبيرة من مخدر الحشيش

ــام الــمــاضــيــة إجــتــمــاع ضـــم مــديــر  ــ عــقــد األيـ
الباشا  فـــؤاد  االنــســان عميدد د.  مكتب حــقــوق 
ــرم الــراجــحــى رئــيــس مــكــتــب شـــؤون  وعــقــيــد اكــ
القماطى  النازحين والمهجرين ومــقــدم هشام 
مـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
المباحث  الشرعية ومــنــدوبــيــن عــن جــهــاز  غير 

الجنائية ووفد من منظمة العفو الدولية.
المسائل  وتــنــاول اإلجــتــمــاع مناقشة عديد 
ــدد مــن  ــ ــانــــي، وعــ ذات الـــعـــاقـــة بـــالـــشـــأن اإلنــــســ
بــحــالــة حــقــوق االنــســان في  المتعلقة  الــجــوانــب 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة وبـــاألخـــص مــلــف الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة ومـــا يــرتــبــط بـــه مـــن تــحــديــات أقلقت 

الجميع.
ــد  الـــحـــاضـــرون لــوفــد الــمــنــظــمــة أن هــذا  ــ وأكـ
الملف يحتاج الى تعاون الجميع على المستوى 
الداخلي واالقليمي والدولي وأن المهاجرين غير 
للقانون وتواجدهم  الشرعيين رغــم اختراقهم 
الــداخــلــيــة  أن وزارة  بـــصـــورة غــيــر شــرعــيــة، إال 
للتعامل باعلى درجــات  تبذل قصارى جهدها 

اإلنسانية في هذا الجانب.

    جـــهـــود كــبــيــرة تـــقـــوم بــهــا مــديــريــة أمــن 
بنغازي من خال األقسام والمراكز والوحدات 
التابعة للمديرية متمثلة في العديد من الضبطيات 

وإحالة المطلوبين إلى جهات االختصاص.

    الزالــت الجهود متواصلة من قبل اإلدارة 
الــعــامــة لــحــمــايــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بخصوص 
حصر وإزالـــة المباني المخالفة تحت مسارات 
خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومكافحة ظاهرة 

سرقة األساك الكهربائية في كافة المناطق .

      جــهــود كــبــيــرة قـــام بــهــا أعــضــاء جهاز 
ــتــــداءات على  الــشــرطــة الــزراعــيــة فــي إيــقــاف اإلعــ
مــســار خــط النهر الصناعي أبـــوزيـــان غــريــان - 
الرحيبات بالتعاون مــع الجهات األمنية وإدارة 

تنفيذ شركة النهر الصناعي .

ــــأداء   ل
ً
       خــــال ســنــة 2021 وتــفــعــيــا

األمـــنـــي بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي تــمــكــن قــســم شــرطــة 
الــنــجــدة بــمــديــريــة أمـــن بــنــغــازي مــن ضــبــط عــدد 
692 شخص في قضايا مختلفة كما تم ضبط 
كميات من الخمور والمخدرات وأقراص الهلوسة 
باإلضافة الى العديد من المجهودات األخرى في 

أداء واجباتهم األمنية على الوجه المطلوب.

    صــدرعــن مــديــريــة أمـــن الــكــفــرة التقرير 
 األنـــشـــطـــة 

ً
ــا ــنــ ــمــ ــتــــضــ ــنــــوي لـــلـــعـــام 2021مــ ــــســ ال

واإلنــجــازات التى قامت بها المديرية في تأمين 
المدينة وقيام أعضاء المديرية بكافة مكاتبها 
وأقسامها ووحداتها بــأداء واجباتهم المكلفين 

بها على اكمل وجه . 
حيث تم عقد العديد من اإلجتماعات والتى 
تهدف في مجملها الى اإلرتقاء بمستوى اآلداء 

األمــنــي داخـــل المدينة حيث بلغ عـــدد القضايا 
ــــى جــهــات االخــتــصــاص  الــمــســجــلــة والــمــحــالــة إل

)501( قضية .
وبلغ عدد األشخاص المطلوبين والذين تم 

ضبطهم )197( شخص في مختلف القضايا 
الــجــرائــم المرتكبة مــن قبل  أمـــا بخصوص 
األشــخــاص األجـــانـــب  خـــال الــعــام 2021والـــتـــى 
سجلت بالمراكز واالقــســام بالمديرية وعددها 

)138( قضية .
وعن جهود عمل قسم المرور والتراخيص 
حيث تــم تسجيل عــدد 1490مــركــبــة آلية وعــدد 
الــرخــص الــتــى تــم إستخراجها وصــل الــى 318 

رخصة قيادة بمختلف الفئات .
تحية شكر وتقدير على هــذه المجهودات 

 من بذل الجهد والعطاء. 
ً
ومزيدا

أخبار ومناشط

إحصائيات وأرقام  جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خالل سنة 2021
مناشط وإحصائيات وأرقــام تدل على مدى 
الجهد األمــنــي الـــذي بــذل والزال مــن قبل رئيس 
وأعــضــاء جــهــاز مكافحة الــمــخــدرات والــمــؤثــرات 

العقلية  وتحت شعار )كلنا فداء للوطن ( 

ــنــــوي  ــســ ــر الــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاز الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ صـــــــــدر عـــــــن الــ
للعام2٠21عن إجمالي الكميات التى تم ضبطها 
من المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية حيث 

سجلت االحصائية التالية .. 

النوع 

مخدر الحشيش   

مخدر الهيروين 

مخدر الكوكايين 

كيلوجرامملي 

 ٣٤٣٩٤١٧٥٧٨

٠٠٥٠٢٦٠

٦١١٢٩٩٧

أقراص الهلوسة 3٠٤3٧٤٧.2٥ قرص
الخمور223٦9لتر

 
حيث بلغ عدد القضايا خالل سنة 2٠21 -12٨1 قضية

وعدد المتهمين 1٨1٤

 من بذل الجهد والعطاء 
ً
تحية شكر وتقدير ومزيدا

قــــــــــام جــــــهــــــاز مـــكـــافـــحـــة 
العقلية  المخدرات والمؤثرات 
ــن مـــخـــدر  ــ ــــاف كـــمـــيـــة مــ ــإتــ ــ ــ ب
الــحــشــيــش تـــقـــدر بــســبــعــمــائــة 
قــنــاطــيــر((  ــرام ))7  ــ كــيــلــو جــ
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى كـــمـــيـــة مــن 
المخدرة وكمية من  األقــراص 

مخدر الكوكايين.
وجـــــــــرى ذلــــــــك بـــحـــضـــور 
ــن الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــاء مــ أعــــضــ

وعدد من أعضاء الجهاز.
الكمية  بــأن  جدير بالذكر 
الـــتـــي اتــلــفــت قـــد تـــم ضبطها 
خال الفترة الماضية من قبل 
أعضاء مكتب تحريات جهاز 
مكافحة المخدرات و المؤثرات 

العقلية.

إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن آلية القضاء  على حمى الوادي المتصدع

عقد بديوان وزارة الداخلية 
إجــتــمــاع بــرئــاســة وكــيــل وزارة 
الداخلية لشؤون المديريات لواء 
ــن" ومـــديـــر مكتب  ــيـ "بــشــيــر األمـ
الــمــعــلــومــات والــمــتــابــعــة األمــنــيــة 
لــواء فــوزي غيث" ومدير اإلدارة 
العامة ألمن المنافذ عميد "ونيس 
الشكري" ورئيس جهاز الحرس 

البلدي ومدير مصلحة الجمارك 
ومدير مكتب العاقات والناطق 
بــإســم جــهــاز الــشــرطــة الــزراعــيــة 

ومندوب عن الصحة الحيوانية.
وتــنــاول اإلجــتــمــاع مناقشة 
آلــيــة الــقــضــاء على مـــرض حمى 
الـــوادي المتصدع المنتشر بين 
 حــســب 

ً
ــا ــ الــــمــــواشــــي، وذلـــــــك كــ

االخــــتــــصــــاص، وإتـــــخـــــاذ كــافــة 
التدابير الازمة لذلك. 

ــد خـــال اإلجــتــمــاع على  وأكـ
الـــعـــمـــل الــــجــــاد لـــلـــتـــصـــدي لــهــذا 
الـــمـــرض، وغــيــره مــن الــعــوارض 
التي تقع مجابهتها على كاهل 
تلك الجهات العامة، وتوفير كل 

اإلمكانيات المتاحة لذلك.
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من سجالت الشرطة 

مديرية أمن الشاطي

اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية

مديرية أمن المرج

مديرية أمن القره بوللي

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 مكتب_اإلستدالل_المنطقة الشرقية 

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 مكتب التحريات  المنطقة الشرقية 

بعد ورود باغ الى مركز شرطة 
ونزريك بمديرية أمن الشاطي بشأن 
تـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن الــمــواطــنــيــن 
كـــانـــوا عــلــى مــتــن مــركــبــة  آلـــيـــة إلــى 
ســـطـــو مـــســـلـــح وســــرقــــة مــركــبــتــهــم 
ومقتنياتهم وذلك على الطريق العام 
بــعــد أن قــامــت  الــــزهــــراء ، ونــــزريــــك 
مــجــمــوعــة ملثمة يستقلون مركبة 
ــوع "هـــــونـــــداي" بــمــطــاردتــهــم  ــ آلـــيـــة نـ
إلــى وفــاة  أدى  والــرمــايــة عليهم مما 
السائق وإصابة أخر من المرافقين.

وعــلــى الــفــور تــم الــتــنــســيــق بين 
ــبــحــث الــجــنــائــي بــالــمــديــريــة  قــســم ال

ــك" ووحــــدة  ــزريــ ومـــركـــز شــرطــة "ونــ
ادرى ومــــركــــز  الــــجــــنــــائــــي  ــــبــــحــــث  ال
ــة  ــن ومـــــــركـــــــز شــــرطــ ـــ ــرقـ ــ ــ ــة ب ـــ ــرطـ ــ شــ

البحث  والــبــدء في عمليات  القرضة 
والـــتـــحـــري عـــن الـــواقـــعـــة مــمــا أســفــر 
عــــن ضـــبـــط شــخــصــيــن عـــلـــى مــتــن 

ـــت فــي  ــدمـ ــخــ ــتــ ــة الـــــتـــــي اســ ـــبــ ــركـ ــمــ الــ
السطو بمنطقة برقن وهما  عملية 
)م.ع.م(  المدعو ) ص.ع.م( والمدعو 
الــمــســروقــات وبندقية  وبــحــوزتــهــمــا 
نـــــــــوع كــــــاشــــــن كـــــــــوف ومـــــســـــدس 
ــدرة كـــانـــوا  ــ ــخـ ــ ــي( ومـــــــــواد مـ ــلــ )9 مــ
المتهم  تــم ضبط  ، كما  يتعاطونها 
بــمــنــطــقــة  )أ.ع.م(  الـــمـــدعـــو   ــالـــث  ــثـ الـ

"محروقة".
اعترفوا بما  وبالتحقيق معهم 
نسب اليهم واتخذت كافة االجراءات 
ــقــانــونــيــة حــيــالــهــم واحـــالـــتـــهـــم الــى  ال

النيابة العامة.

مـــــن خـــــــال اإلســــتــــيــــقــــافــــات األمـــنـــيـــة 
القره بوللي  أمن  التابعة لمديرية  للدوريات 
على طريق العام بالحدود اإلدارية للمديرية.
ــات مــركــبــة آلـــيـــة نــوع  ــ ــدوريـ ــ ضــبــطــت الـ
اللون أســود بها عــدد من  هونداي سوناتا 
األغـــنـــام الــمــســروقــة ، والـــقـــاء الــقــبــض على 
الجنسية  الــســارق وشخصين أخرين من 
المركبة وأتضح  التشادية كانا على متن 
بأنهما مطلوبين على ذمــة قضايا سرقة 
ــقــانــونــيــة حــيــال  ، تـــم إتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات ال
المقبوض عليهم وإحالتهم لمركز شرطة 

قصر خيار.
النجدة  ــــات شــرطــة  كــمــا ضبطت دوريـ
مـــواد غــذائــيــة منتهية  شاحنة على متنها 
إلــى مكتب جهاز  الصاحية وتــم إحالتها 
ــــقــــره بـــولـــلـــي مــــن حــيــث  ــــحــــرس الـــبـــلـــدي ال ال

اإلختصاص.

الــعــامــة  االدارة  أعـــضـــاء  تــمــكــن 
بنغازي  الكهربائية  الطاقة  لحماية 
ــة الــكــويــفــيــة  ــتـــعـــاون مـــع شـــرطـ ــالـ وبـ
على  القبض  بنغازي  أمن  بمديرية 
"ع س  والــمــدعــو  م"  "م س  الــمــدعــو 
أساك  بحرق  يقومان  واللذان  ص" 
ــتـــي تـــخـــص الــشــركــة  ــنـــحـــاس و الـ الـ
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء بــمــنــطــقــة عــيــن 

زيانة.
متن  عــلــى   تــم ضبطهما  حــيــث 
معتمة  نوع سامسونج  آلية  مركبة 
كما  معدنية  لوحات  وبدون  الزجاج 
تــبــيــن بــــأن أحـــدهـــمـــا مـــطـــلـــوب لـــدى 
عليه  ومــحــكــوم  القضائية  الــشــرطــة 
 وأتـــخـــذت كــافــة اإلجـــــراءات 

ً
غــيــابــيــا

القانونية حيالهما.

ــاء  ــ ــــضـ ألعـ بــــــــاغ  ورود  ــــد  ــعـ ــ بـ
ــمــــرج  ــ ــن ال ــ ــ ــة أمـ ــريــ ــديــ ــمــ الــــتــــحــــري بــ
"ح.ع. س"  ــو   ــ ــدعــ ــ ــمــ ــ ــ ال بـــــتـــــواجـــــد 
والمدعو  "ح . س" مقيمان بمدينة 
ــارات  ــيــ ــســ ــ طــــبــــرق داخـــــــل ســــــوق ال
آلية  بمدينة المرج على متن مركبة 
ــوع "هــــونــــداي" الـــلـــون رصــاصــي  نــ

الزجاج. معتمة 
ومـــن خـــال جــمــع الــمــعــلــومــات 
بأنهما  تبين  طبرق  بمدينة  عنهما 
السوابق ولديهما قضايا  من ذوي 
ــر قــبــض لــــدى مــركــز  ــ ســـرقـــة وأوامــ
ــــجــــهــــاد "طـــــبـــــرق" وعـــلـــى  ــة ال ــرطــ شــ
ــقــبــض عــلــيــهــمــا،  ــاء ال ــقـ ــم الـ ــفـــور تـ الـ

ــا  ــتـــرفـ ــا  اعـ ــمـ ــهـ ــعـ وبـــــاالســـــتـــــدالل مـ
ــنــــزل أحـــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــة مــ ــرقـ بـــسـ

وسرقة مبلغ مالي قدره )13.000( 
األخرى. المقتنيات  د.ل وعدد من 

بحوزتهما  ُعثر  وبتفتيشهما 
ــدرة )5.365(  قــ مــالــي  مــبــلــغ  عــلــى 
مــــخــــدرة  أقـــــــــراص  وشـــــريـــــط  د.ل 
ــا اعـــتـــرفـــا  ــمــ وهــــــواتــــــف نــــقــــالــــة، كــ
ــة آلـــيـــة  ــبـ بـــقـــيـــامـــهـــمـــا بــــشــــراء مـــركـ
الــمــركــبــة  الــمــســروق وإن  بــالــمــبــلــغ 
تــم نــقــلــهــا لــلــحــجــز بــقــســم الــمــرور 

المرج. والتراخيص 
وبــــالــــتــــواصــــل  مــــــع  أعـــضـــاء 
ــادوا  ــبـــرق" أفــ الــبــحــث الــجــنــائــي "طـ
لديهم  مطلوبين  الــمــذكــوريــن  بــأن 
ــا بـــالـــمـــديـــنـــة.  ــايــ ــى ذمـــــــة قــــضــ ــلــ عــ
القانونية  اإلجــراءات  كافة  أتخذت 

. حيالهما 

تمكن أعــضــاء المكتب مــن ضبط أحد 
مـــروجـــي الـــمـــخـــدرات بــمــديــنــة شــحــات بعد 
إعــداد كمين محكم بعملية بيع وشــراء معه 
فتم ضبطه وبــحــوزتــه عــدد ) 3 قطع ( بما 
تــعــرف بــالــقــرصــة ويــشــتــبــه فــي كــونــهــا من 
مــخــدر الــحــشــيــش وخــــال اإلســـتـــدالل معه 
ــو من  ــتـــرف بــالــمــصــدر فــتــم ضــبــطــه وهــ اعـ
سكان منطقة التميمي وصـــادر بحقه أمر 
ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضية 

مخدرات. 
تم إتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالتهما 

إلى النيابة العامة من حيث االختصاص.

تم خال األيام الماضية إتاف كمية من المخدرات 
بــمــحــرقــة مــســتــشــفــى الـــثـــورة الــتــعــلــيــمــي والـــتـــي تــقــدر 
بحوالي ) 36 كيلوا جرام ( وكان ذلك بحضور مدير 
وأعـــضـــاء نــيــابــة الــمــخــدرات الــجــبــل األخــضــر و مدير 
العقلية  المخدرات والمؤثرات  البيضاء لمكافحة  فــرع 
مقدم "جــال مصطفى صالح" ورجــال وبــواســل فرع 

البيضاء.
الكمية تم ضبطها في اآلونــة األخيرة على  وهــذه 
شــواطــئ الــبــحــر بــيــن مــديــنــة ســوســة والــحــنــيــة كــمــا تم 

إتثاف كمية من مخدر الكوكايين . 

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع البيضاء. 

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  قوة المهام الخاصة 

ــات  ــريــ ــحــ ــتــ ــ ــتــــب ال ــكــ ــمــــكــــن أعــــــضــــــاء مــ تــ
ــن الـــقـــبـــض عــلــى  ــ بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مـ
نقل  يقود شاحنة  الجنسية  ليبي  شخص 
ــحـــراوي وبـــحـــوزتـــه حــوالــي  بــالــطــريــق الـــصـ
) 50 كــيــلــو جــــرام ( مـــن مــــادة يــشــتــبــه في 

الحشيش.  مخدر  من  كونها 
مــن حيث  القانونية  اإلجـــراءات  أتــخــذت 

االختصاص.

 بناء على معلومات مصدرية بوجود صيدليات بمدينة زليتن 
والقره بولي يوجد بها أدوية مخدره محضورة البيع وتباع بشكل 

غير علني بدون وصفة طبية. 
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد 
التأكد من صحة المعلومة تم التوجه إلى الصدليات بالتعاون مع 
الحرس البلدي زليتن والحرس البلدي القره بولي وتم الدخول إلى 
الصيدليات وتفتيشها ومصادرة األدوية المحضوره كما لوحظ 
 من الصيدليات إجـــراءات ترخيصها غير سليمه وتم 

ً
بــأن عــددا

إحالتها لفرع المرقب من حيث االختصاص.
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لقاء العدد

تسعى مصلحة الجوازات والجنسية 
وشؤون األجانب للتطوير من أدائها من 
خال  بدل مزيدآ  من الجهود  لتحسين 
ــواطــــن بــشــكــل يــنــال  ــمــ ــ شـــكـــل خــــدمــــة ال
رضاه كونها من المكونات ذات األهمية  
بالنسبة له لأعمال والمهام المناط بها 
فيما يخص استخراج جـــوازات السفر 
والــبــطــاقــات الشخصية والجنسية وما 
إلــى ذلــك، بموجب القانون والتشريعات 
الــنــافــذة وأخــصــهــا قــــرار انــشــائــهــا رقــم 
)2008/314( والــقــانــون رقــم )4- لسنة 
1985م( بشأن مستندات السفر لذا أولت 
كل من الحكومة ووزارة الداخلية اهتمام 
بها خاصة فيما يخص الجواز المقروء 
الـــذي بــدأنــا العمل عليه نهاية سنة  آلــيــا 
2013م وبــدايــة 2014م و تــجــاوزنــا إلى 
اآلن اســتــخــراج 4.5 مليون جـــواز سفر 
، وحــالــيــا نــعــمــل عــلــى تــطــويــر منظومة 
الجوازات لتجاوز االشكاليات التي تواجه 

المواطن اثناء استخراجها .
  مؤشر ملفت للجوازات الضائعة 

والتالفة .
س : مــــا هــــي اآللــــيــــة الــمــتــبــعــة  
ــد والـــتـــالـــف  ــاقـ ــدل فـ ــ ــتــــخــــراج  بـ الســ
وتـــصـــحـــيـــح االخــــــطــــــاء بــالــنــســبــة 

للجوازات وتجديدها؟
ج- الحـــظـــنـــا  مـــؤشـــر مــلــفــت فيما 
ــة او بـــدل  ــعـ ــائـ يـــخـــص الــــــجــــــوازات الـــضـ
التالفة،ولكن في جميع األحوال وتخفيفا 
الــمــواطــن اصبح هــذا االختصاص  على 
ــوازات  ــجـ ــام الـ ضــمــن عــمــل فــــروع واقـــسـ
بـــعـــد أن كـــــان مــــركــــزي يــقــتــصــر عــلــى 
رئــيــس الــمــصــلــحــة، ورســـــوم الـــجـــوازات 
ــد ،  ــ ــديـ ــ ــوازجـ ــ ــدارجـ ــ ـــي 50.5د.ل إلصـ هـ
الـــتـــالـــف،و500د.ل بدل  و300.5د.ل بــدل 
الفاقد بموجب قــرار المجلس الرئاسي 
رقــم  248- لسنة 2020 بتعديل رسوم 
إصـــدار جــواز السفر بــدل فاقد - تالف 

بتاريخ 1-4 2020م .
 نسعى لحل اشكالية االزدحام

س: نالحظ ازدحـــام المواطنين 
امام المصلحة  واقسامها وفروعها 
ــفــــر. مــا  الســــتــــخــــراج جــــــــــوازات الــــســ
اسباب هذا االزدحــام؟ وهل اتخذت 
الــمــصــلــحــة اجـــــــــــراءات مــــن شــأنــهــا 
الــتــخــفــيــف مــنــه وتــســهــيــل حــصــول 

المواطن على هذه الوثيقة؟
الــــى  ــبــــب االزدحـــــــــــــام  يــــرجــــع ســ ج: 
منظومة الجوازات ، فتطويرها وصيانتها 
دائما يتم بشكل مؤقت،،لذلك  فهي كثيرة 
 نسعى لحل المشكلة 

ً
االعــطــال ، وحاليا

مــن أساسها وتحسين ادائــهــا وبالتالي 
تخفيف االزدحام وأي مشاكل قد تواجه 
المواطن، وهــذا ما سيتم لمسه في المدة 

القريبة القادمة بعون الله،،وكل من يحتاج 
لجواز لغرض السفر او العاج أو الدراسة 

ستحل مشكلته.
تــنــســيــق بــيــن الــمــصــلــحــة ووزارة 

العمل
ــة الـــــــــــجـــــــــــوازات  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــصـ س: مـ
والجنسية تعتبر هي االساس  في 
تنظيم العمالة الــوافــدة واستيفاء 
ــة مــــا الــــذي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ اتـــــهـــــم الـ اجـــــراء
اتخذتموه في هذا الشأن بالتعاون 

مع وزارة العمل؟
ج: وزارة العمل هي الجهة المخولة 
بــإصــدار الــمــوافــقــات الســتــجــاب العمالة 
بــأنــواعــهــا ،وهـــو اخــتــصــاص أصــيــل لها، 
ويقتصر دور المصلحة على تنفيذها، 
وبكل تأكيد هناك تنسيق مباشر بين 
الــجــهــتــيــن فــيــمــا يــخــص تــنــظــيــم الــعــمــالــة 
الوافدة فشكلت لجان بالخصوص ويتبع 
المصلحة مكتب )شــــؤون االســتــخــدام( 
و  بــــــدوره يــخــتــص بـــعـــرض الــمــوافــقــات 
الـــصـــادرة عــن وزارة الــعــمــل إلـــى الــفــروع 
ــه ،الــتــي  ــام الــمــخــتــصــة الــتــابــعــة لـ ــســ واالقــ
بدورها تقوم بإبرامها وفقا للتشريعات 
الــجــانــب، وفــي  لــهــذا  والــقــوانــيــن المنظمة 
بعض االحــيــان تحال إلــى أقسام وفــروع 
ــلــتــأكــد مــــن صحة  مــبــاحــث الـــــجـــــوازات ل
ــة لــتــفــادي  ــركـ االجـــــــــــراءات ووجــــــــود الـــشـ
الخروقات التي يمكن أن تحدث ،الى اآلن 
العمل يسير بطريقة جيدة ، ودائما نؤكد 
على المواطن الكريم بأن المصداقية في 
االجراء والعمل والتعامل مع هذه الجهات 
مهمة ،ومما الشك فيه أن  لأعمال التى 
تــقــوم بها هــذه الــشــركــات دور مهم جدا 
في التطور المعماري في ليبيا ،وكلما تم 
التحايل على القانون كلما كانت النتائج 

غير ُمرضية على الباد.
س: هــــل تـــواجـــهـــكـــم صــعــوبــات 

اثناء التعامل مع المواطن؟

ج: ال تــواجــهــنــا أي صـــعـــوبـــات في 
ــع الــمــواطــنــيــن ،ونــشــعــر انــنــا  الــتــعــامــل مـ
مقصرين في حقهم ،لذا كان لزاما علينا 
السعي الى التطوير من عملنا لنكون عند 
حسن الظن ، وتقديم خدمات أفضل لهم.

س : توجد محطات في عواصم 
ومــــدن عـــدة فـــي الــعــالــم الســتــخــراج 
جوازات السفر للجاليات الليبية كم 
أصــدرت هذه المحطات جــواز سفر 
؟ ومامدى تعاون وزارة الخارجية 

و التعاون الدولي في هذا الشأن ؟
ــدد الــــجــــوازات الــتــي تم  ــل عـ ج : وصـ
استخـــراجها في الخـــــــــارج إلى أكثــــــــر من 
) 14 ( ألف جواز سفر من خال محطات 
مــوجــودة بــعــدة دول فــي العالم ، ويوجد 
مــكــتــب يــعــنــى بــهــذا الــمــوصــوع ) مكتب 
ــدار الــخــارجــي ( الــتــابــع للمصلحة  ــ اإلصـ
موجود بوزارة الخارجية ، ونتعامل معه 
تــام ومنسق ، والــحــمــد لله أغلب  بشكل 
الليبية أصبح هناك بـــوادر لحل  الجالية 
أي مشكلة تواجهها ، فيما يخص جواز 
السفر نحن كمصلحة نهتم بالمواطن 
ســواء داخــل ليبيا أو خارجها ، وكهدف 
مستقبلي سنعمل على ربط عدة عواصم 
أخـــــــرى بـــمـــحـــطـــات فــــــور تــحــســيــن أداء 

المنظومة بشكل عام .
أهداف تصب في مصلحة المواطن 

س : مـــا الــخــطــط المستقبلية 
لحلحلة الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 

عمل المصلحة ؟
ج : الهدف الذي نسعي إلي تحقيقه 
ــدار جـــواز  ــ  مـــرســـوم والـــبـــدايـــة اصــ

ً
دائـــمـــا

السفر الكتروني وبطاقة ذكية ، وخاطبنا 
جـــهـــات مــعــيــنــة بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع وأبــــدت 
استعدادها للمساهمة بذلك ، كما تهدف 
ــاد مـــنـــظـــومـــة مــحــكــمــة  ــجــ الــمــصــلــحــة إليــ
فــيــمــا يــخــص دخـــــول وخــــــروج األجـــانـــب 
، ولــتــحــقــيــق ذلـــك قــمــنــا مـــن خـــال إدارة 
مباحث الجوازات بالبدء بحصر األجانب 
المقيمين فــي ليبيا عـــرب وأجـــانـــب في 
إطـــار النظم والتشريعات المنظمة لهذا 
الجانب وتنظيم حركة الدخول والخروج 
بشكل قــانــونــي سليم وضــبــط المنافذ 
بأنواعها ، باإلضافة إلى إيجاد منظومة 
لضبط حركة االجانب من بداية دخولهم 
لليبيا إلى حين خروجهم منها كاإلقامة 
 للقانون رقم 

ً
و التآشيرة وغيرها وفــقــا

التنفيذية رقم  6 لسنة 1987 م والئحته 
2005/125 بشأن تنظيم دخــول وإقامة 

األجانب في ليبيا وخروجهم منها .
حلول لموضوع الجنسية 

س: سيادة اللواء تابعنا جهود 
ــات الـــمـــصـــلـــحـــة خــــالل  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإجـ
ــدة الـــمـــاضـــيـــة لـــوضـــع الــحــلــول  ــمــ الــ
التي من شأنها مساعدة المقيمين 
للحصول على الجنسية الليبية ، 

حدثنا عن ذلك ؟
: أولــت الحكومة ووزارة الداخلية  ج 
لموضوع الجنسية اهتمام كبير، حيث 
صــــدر نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر الــمــاضــي 
قــــــــــــــــــرار عن مجلــــــــــــــــس الـــــــــــــــــوزراء رقــــــــــــــم 
) 322 ( لــســنــة 2021 م بــشــأن إنــشــاء 
اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول 
 من 

ً
ــددا ــ الليبية تــضــم عـ عــلــى الجنسية 

مكونات وزارة الداخلية وبعض األجهزة 

واإلدارات المختصة ، تختص بمراجعة 
اإلجــــــــــراءات الــمــحــالــة إلــيــهــا مـــن الــلــجــان 
ــدى اســتــيــفــائــهــا  الــفــرعــيــة لــلــتــأكــد مـــن مــ
لــلــشــروط واألوضــــــاع الــقــانــونــيــة ، والــبــث 
في صحة نتائج أعمالها ، كما نص على 
تشكيل لجان فرعية بالمناطق ، ويصدر 
بشأنها قــرار من وزيــر الداخلية ، وبناء 
عــلــى ذلــــك ثـــم إصـــــدار قــــرار مـــن الـــــوزارة 
بإنشاء فروع لها في المنطقة الجنوبية و 
الشرقية والوسطى والغربية ، واجتمعنا 
ــاهـــم بدليل  بــرؤســاء هـــذه الــلــجــان وزودنـ
عمل بغية إيجاد حلول عملية وسريعة 
لحل جميع مشاكل الجنسية التي يعاني 
منها شريحة ال بأس بها من المواطنين 
فـــي إطـــــار قـــانـــونـــي ووفـــــق الــتــشــريــعــات 

المعمول بها في هذا السياق ،
آلــــيــــة الــتــنــســيــق  س : مـــــا هـــــي 
ــة  ــافـ ــم مــــــع كـ ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـــتـــبـــعـــة فــــــي عـ
الـــمـــنـــاطـــق والــــمــــدن فــــي اســـتـــخـــراج 

جوازات السفر ؟
الــــــجــــــوازات  ــة  ــلـــحـ مـــصـ يـــتـــبـــع   : ج 
ــام بــجــمــيــع  ــ ــــسـ و الــجــنــســيــة فــــــروع وأقـ
أي  تـــواجـــهـــنـــا  ، وال  ــلــيــبــيــة  ال الـــمـــنـــاطـــق 
والعمل معها  التنسيق  فــي  إشكاليات 
، وأنتهز هذه الفرصة لنشد على أيدي 
المزيد من  لبذل  رؤسائها ومنتسبيها 
 
ً
دائــمــا يــكــونــوا  أن  الجهد ونحثهم على 

في المستوى المطلوب .
 أنــــــاشــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن 

ً
وخـــــتـــــامـــــا

بـــضـــرورة الــتــعــاون مـــع الــمــصــلــحــة ألن 
عملها له عاقة مباشرة باألمن القومي 
للدولة ، وأن مستند السفر يمثل الهوية 
بالغة  أهــمــيــة  إعــطــائــه  لـــذا وجـــب  الليبية 

والحفاظ عليه من التلف و الضياع .
ــوة  ــ  نــطــلــب مــــن جــمــيــع األخـ

ً
ــا أيــــضــ

األجـــانـــب الــمــقــيــمــيــن ضـــــرورة االلـــتـــزام 
بــالــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات داخـــل الــدولــة 
ــــدخــــول بـــشـــكـــل شــرعــي  ــال الــلــيــبــيــة ، كــ
ــتــــزام بــاإلقــامــة  ــ ــلــدولــة ، واالل وقــانــونــي ل
ــودة حــتــي ال  ــعـ وتـــأشـــيـــرات الـــخـــروج والـ

يتعرضوا للمساءلة القانونية .
ــم كــلــمــة  ــكــ ــ ــال ــن خــ ــ ــه مــ ــ ــوجـ ــ ــا نـ ــمــ كــ
للمواطن الكريم أن يسهم بتعاونه معنا 
بــالــمــحــافــظــة عــلــى وثــيــقــة جـــواز السفر 
الـــذي  لــلــغــرض  اال  يــســتــخــدمــهــا  وأن ال 
صـــدرت ألجــلــه ، وكــذلــك نــحــن ساعين 
بــخــطــى حــثــيــثــة لــتــطــويــر الــمــنــظــومــات 
 
ً
وتحسين األداء ، الذي سيفضي حتما
ــام والــصــعــوبــات  ــ لــلــقــضــاء عــلــى االزدحــ
المواطن في الحصول على  التي تواجه 
هذا المستند ، وفق الله الجميع لما فيه 

مصلحة الباد و العباد .

مـــصـــلـــحـــة الـــــــجـــــــوازات والـــجـــنـــســـيـــة 
وشــؤون األجانب احدى مكونات وزارة 
الداخلية التي تضطلع بــدور  فاعل في 

تحقيق األمن القومي للبالد.

عــن المصلحة ومــهــامــهــا وأعمالها 
الــلــقــاء مع  ــذا  ــان لصحيفة الــمــيــزان هـ كـ
الــلــه مـــــــــــــراد  . يــوســف عبــد  لــــــــــــــــــــواء 
رئيس المصلحة الذي بدأ حديثه قائال:

ه مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب لصحيفة الميزان
ّ
لواء . يوسف عبد الل

نعمل لضمان سير العمل بما يحقق المصلحة العامة

 لقاء :  أ- نجاة الشارف 

 نسعى إلى تقديم 
أفضل الخدمات 

للموطن
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لقاء العدد

توزيع حوالي 
)٤٠٠٠( جرعة لقاح 
مختلفة األنواع على 

مكونات الوزارة

ضرورة اإللتزام 
باإلجراءات 

االحترازية والوقائية

فــي الــوقــت الــذي مـــازال العالم يعاني 
ــبـــعـــات جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا  مــــن تـ
مــازالــت ليبيا بمؤسساتها المختصة تتابع 
اهتمامها بمراقبة الوضع العام عن كثب في كل 
اتها  الــفــيــروس وتستمر باجراء مايخص هــذا 
للحد من انتشاره الى حين القضاء عليه بشكل 
... ولطالما كانت  الــعــالــم  نهائي كما يــأمــل كــل 

الــداخــلــيــة فــي كــافــة المصالح واألجــهــزة  وزارة 
واإلدارات واألقسام و المكاتب والمديريات هم 
الــخــط األمــامــي شــأنــهــم شـــأن الــجــيــش األبــيــض 
المتمثل في الكوادر الطبية التى تعمل ليل نهار 
وتصطف مع الــوزارة للحد من إنتشار جائحة 
فيروس كورونا والتطورات الناشئة من ظهور 

السالالت المتحورة بطفرتها الجديدة . 

ــة لمكافحة  ــ عــمــيــد / يـــوســـف الــطــاهــر بــلــبــان - رئـــيـــس الــغــرفــة الــرئــيــســيــة إلدارة األزمــ
ــفـــة الــــمــــيــــزان ــيـ ــة لـــصـــحـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا الـــمـــســـتـــجـــد بــــــــــــــوزارة الـ

ــد  ــحـ ــة مـــــن أجـــــــل الـ ــ ــل ــ ــواص ــ ــت ــ جــــهــــودنــــا م
مــــــــن انــــــتــــــشــــــار فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 

ــلــغــرفــة  ومــــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق كــــــان ل
الرئيسية إلدارة األزمــة لمكافحة جائحة 
ــا الـــمـــســـتـــجـــد بــــــــوزارة  ــ ــ ــورون ــ فـــــيـــــروس كــ
الرئيسي فــي متابعة كل  الـــدور  الداخلية 
الجائحة منذ  المتعلقة بهذه  المستجدات 

بدايتها وإلى اليوم.
الــضــوء على  مما يستوجب تسليط 
كل ما قامت ومازالت تقوم به وتقدمه في 
سبيل الحد من أضرار هذا الفيروس بين 
الــــوزارة بشكل خــاص والحفاظ  مكونات 
الــذي  ــر  األمـ  .. المجتمع بشكل عـــام  عــلــى 
الرئيسية  الــغــرفــة  لــرئــيــس  نــتــوجــه  جعلنا 
فــيــروس  ــة لمكافحة جــائــحــة  إلدارة األزمــ
/ يوسف  العميد  الداخلية  بــوزارة  كورونا 

: 
ً
الطاهر بلبان الذي بدأ حديثه قائا

الــرئــيــســيــة إلدارة  الـــغـــرفـــة  أنــشــئــت    
األزمــة لمكافحة جائحة فيروس كورونا 
منذ بداية الجائحة ، وهي تتكون من غرفة 
الرئيسية وعــدة غــرف فرعية  االتــصــاالت 
أنــشــئــت عــلــى مــســتــوى مـــديـــريـــات األمـــن 

بوزارة الداخلية.
التي  كما تم إنشاء غرفة االتصاالت 
ــود وتــســهــيــل  ــهـ ــجـ اخـــتـــصـــت بــتــنــســيــق الـ
الـــتـــواصـــل بــيــن الـــغـــرفـــة الــرئــيــســيــة وبــيــن 
الــداخــلــيــة كــغــرف فرعية  مــكــونــات وزارة 
ــــون وجـــــهـــــاز ،  ــكـ ــ ــل مــــديــــريــــة وكـــــــل مـ ــكــ ــ ل
وإختصاصها األصــيــل تأمين شحنات 
اللقاح والمسحات التي يقوم اإلمداد الطبي 
ليبيا عن طريق  بإرسالها لمختلف مــدن 

غرفة االتصاالت الرئيسية.
 وبــــاشــــرت عــمــلــهــا بــتــوفــيــر الــلــقــاح 
ومسحات )PCR( واإلجراءات االحترازية 
، وكذلك تم إنشاء فريق طبي كامل يتكون 
مــن فــريــق متكامل مــن األطــبــاء ، وفــريــق 
الجنائية  الــمــبــاحــث  مختص يتبع جــهــاز 
إلعـــطـــاء الـــلـــقـــاح وكـــذلـــك فـــريـــق مــســحــات 

الــســريــعــة وفــريــق  والـــمـــســـحـــات   )PCR(
المباني  خاص بالتعقيم يختص بتعقيم 

والمكاتب.
ــر الــعــمــيــد يــوســف بــلــبــان أنــه  كــمــا ذكـ
لــقــاح  تـــم تــقــديــم حـــوالـــي )4000( جــرعــة 
الداخلية  األنــواع لمنتسبي وزارة  مختلفة 
 )PCR( وكــذلــك أســرهــم ، كــمــا تــم تــوفــيــر
ــمــراكــز الــتــدريــب  والــمــســحــات الــســريــعــة ل
الــخــاصــة بــــوزارة الداخلية إلــى جــانــب من 
ــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة أو  ــ يــحــتــاجــون الجـ

للسفر في مهمات خارجية.
بـ )155( جولة تعقيم  القيام  كما تم 
تــنــدرج جميعها في  للمباني والــمــكــاتــب 
إطــــار تــوفــيــر الــغــرفــة الــرئــيــســيــة لمناشط 

وخدمات مكونات وزارة الداخلية ككل.
ــال إن الــغــرفــة قــامــت مــنــذ اإلنــشــاء  وقـ
ــجــــول عـــلـــى فـــتـــرات  ــتــ ــ بـــمـــراقـــبـــة حـــظـــر ال
الفترة االخيرة، وكذلك إصدار  وباألخص 

التصاريح وتنفيذ اإلجراءات االحترازية.
تم توفير اإلجـــراءات االحترازية 
وفتح باب التوزيع لمكونات الوزارة 
أنــه تــم التنسيق مــع المركز  وأضـــاف 

الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة األمـــــــــراض ومــــراكــــز 
التقنيات الحيوية وكذلك مركز التطعيمات 
بالمركز الوطني لمكافحة األمراض ، حيث 
 عــلــى مستوى 

ً
كـــان الــتــواصــل وثــيــق جـــدا

ليبيا بالكامل.
تــم االهتمام  أنــه  العميد بلبان   وأكـــد 
بــمــنــســوب تـــوفـــيـــر األكـــســـجـــيـــن بــمــراكــز 
ــعـــزل، واالحـــصـــائـــيـــات ومـــؤشـــر إرتــفــاع  الـ
وانـــخـــفـــاض إنــتــشــار الـــفـــيـــروس ، وكــذلــك 
الــوفــيــات ، حيث تــم إنــشــاء وحـــدة خاصة 
ــبـــة احـــصـــائـــيـــات إصــــابــــة ضــبــاط  بـــمـــراقـ
الــشــرطــة وأفــــــراد الــشــرطــة والــمــنــتــســبــيــن 
)من وفيات وإصابات( ومراقبة تعافيهم 

وتماثلهم للشفاء.

ــه تـــم تــوفــيــر اإلجــــــراءات  ــد أنــ  كــمــا أكــ
ــة مــــن )  كــــحــــول ومــعــقــمــات  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
التوزيع  وقفازات وغيرها ( وتم فتح باب 
الـــداخـــلـــيـــة مــن  مـــكـــونـــات وزارة  لــجــمــيــع 
)إدارات ومديريات أمن وأجهزة( ومصالح  
التعميم عليهم بخصوص  تــم  جميعها 
لـــــعــدد )  التسليم  إرســــال مندوبيهم وتـــم 
الــداخــلــيــة(  75مـــكـــون مــن مــكــونــات وزارة 
مـــديـــريـــات  و إدارات وإدارات عــامــة  مـــن 
ــاء الــغــرفــة  ــا ومـــســـتـــمـــريـــن أعــــضــ ــرهـ ــيـ وغـ
بالصرف بشكل يومي ومنتظم، ونتوجه 
مـــن هــــذا الــمــنــبــر لــجــمــيــع مــكــونــات وزارة 
الــداخــلــيــة بـــإرســـال مــنــدوبــيــهــم الســتــام 

مخصصاتهم من اإلجراءات االحترازية.
 وفي هذا الصدد قال العميد يوسف 
بـــلـــبـــان نـــتـــوجـــه بــالــشــكــر لــلــســيــد رئــيــس 
المركز الوطني لمكافحة األمراض ومركز 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى مــجــهــوداتــهــم 
المبذولة وعلى تفانيهم وتذليل الصعوبات 
وتوفير اللقاح والجوالت الميدانية بمراكز 
الدلخلية كــمــا ال ننسى  بــــوزارة  الــتــدريــب 
أن نـــتـــوجـــه بــالــشــكــر لــلــســيــد الـــمـــســـؤول 
ــــؤول الـــلـــقـــاحـــات  ــــسـ ــن الــتــطــعــيــمــات ومـ عــ
الطبية والطبية  اللقاح والعناصر  لتوفير 

المساعدة.
ــي  ــه عـــبـــر الــمــنــبــر اإلعـــامـ ــوجـ كـــمـــا تـ
لوزارة الداخلية المتمثل في إدارة العاقات 
ــر يــتــطــلــب مــنــا  ــ  إن األمــ

ً
ــــتــــعــــاون قــــائــــا وال

 االهتمام بالواعز الصحي وتكثيف 
ً
حاليا

ــتــبــاعــد الــجــســدي  الـــجـــهـــود وااللـــــتـــــزام بــال
واالهتمام بالبروتوكول الصحي، السيما 
أن هــنــاك انــخــفــاض فـــي مــؤشــر انــتــشــار 
الفيروس من ناحية االحصائيات ، ولكن 
يظل األمر تحت الحذر ، ويجب أن نشجع 
اللقاح،  المنتسبين والمواطنين على أخذ 
ويجب أن نكثف الجهود للوصل لمجتمع 
أقــل تقدير  ملقح بالكامل )لقاحين على 

لوضع آمن(.
 وفي الختام أتوجه بالشكر ألعضاء 
وضباط وأعضاء الغرف الفرعية وغرفة 
الرئيسية على ما  االتــصــاالت والــغــرفــة 
 مــن اهــتــمــام 

ً
ــا يــبــذلــونــه يــومــيــا بــذلــوه ومـ

بــالــشــكــر  نــتــوجــه  كـــذلـــك  وعـــمـــل دؤوب، 
الـــجـــزيـــل لـــجـــهـــاز الـــمـــبـــاحـــت الــجــنــائــيــة 
لتوفير فريق طبي متكامل وال ننسى 
الكامل وال  الشرطة لدعمه  مستوصف 
للعمليات األمنية  العامة  ننسى اإلدارة 
الــتــي قــامــت بــتــوفــيــراآللــيــات  والـــدوريـــات 
لجميع الجوالت الميدانية وتقديم اللقاح 
إلدارات ومراكز التدريب لمكونات وزارة 

الداخلية.
 كــمــا أتـــوجـــه بــالــشــكــر والــتــقــديــر 
إلدارة العاقات والتعاون على إتاحة 
هـــذه الــفــرصــة فــي الــتــعــريــف بالغرفة 
ــيـــة ومــــجــــهــــوداتــــهــــا كــغــرفــة  ــيـــسـ الـــرئـ

رئيسية والغرف الفرعية.

لقاء : نهلة الترهوني
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متابعات

 يــســعــى مــكــتــب شـــؤون 
ــرأة بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــمـ ــ الـ
 ضــمــن خــطــة عمله 

ً
جـــاهـــدا

لــلــســنــوات 2٠21- 2٠22 إلـــى إنــجــاز 
عدد من المهام ضمن االختصاصات 
الــمــوكــلــة لـــه، لــعــل مــن أهــمــهــا حصر 
مــنــتــســبــات الـــــــــــوزارة مــــن الــعــنــصــر 
ــه الـــضـــبـــطـــيـــة  ــيـ ــتـ ــفـ الــــنــــســــائــــي بـــصـ
ــك تــمــهــيــدا إلنــشــاء  ــ والـــمـــدنـــيـــة، وذلــ
منظومة موحدة للبيانات يمكن من 
خــاللــهــا لــصــانــع الـــقـــرار الــعــمــل على 
وضــــع الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات 
الالزمة للتطوير من العمل، وتحديد 
االحــــتــــيــــاجــــات، ودراســــــــة األوضــــــاع 

المختلفة لوضع الحلول الالزمة.

بـــوزارة  العاملة  الــمــرأة   وقـــد حظيت 
الـــداخـــلـــيـــة بـــاالهـــتـــمـــام الــــــــازم مــــن قــبــل 
القيادات العليا، وعلى رأسهم معالي وزير 
الــداخــلــيــة، الــــذي لــطــالــمــا أعــطــى تعليماته 
ــــازم لــهــا حــتــى تتمكن  بــتــقــديــم الـــدعـــم الـ
المناسب،  النحو  القيام بعملها على  من 
كما أصدر عددا من القرارات لصالح أداء 

العمل، ومن ضمنها القرار رقم )2147( 
لسنة 2021م الصادر في 2021/12/19م 
والقاضي بتشكيل فريق بحثي يتولى 
تقديم المقترحات والحلول في المجاالت 
القانونية والحقوقية  المتعلقة بالشؤون 
واإلجتماعية واالقــتــصــاديــة ذات الصلة 
 لاختصاصات 

ً
الـــمـــرأة، وفــقــا بقضايا 

ــرأة  ــ ــمـ ــ ــتـــب شـــــــــؤون الـ ــكـ ــمـ ــة لـ ــنــــوحــ ــــمــــمــ ال
المستحدث بموجب قرار وزير الداخلية 
رقــم )1146( لسنة 2019م، وقــد قامت 
رئيس مكتب شــؤون المرأة عميد. جود 
ــرج الــشــوشــان بــإعــان إنــطــاقــة عمل  فـ
فــبــرايــر 2022 بعد  بــتــاريــخ 10  الــفــريــق 
ــتـــمـــاعـــات الــتــمــهــيــديــة  ســلــســلــة مــــن اإلجـ
ــع الــخــطــط  ــ لــتــنــظــيــم ســـيـــر الـــعـــمـــل ووضــ

الازمة من أجل ضمان نجاحه.
وقد تم خال المدة القريبة الماضية 
الــتــوجــه لــعــدد مــن الــمــكــونــات للتنسيق 
فــيــمــا يـــخـــص عـــمـــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي، 
ــراءات توزيع االستبيانات  وتسهيل إجـ
ــدى أغــلــب  ــ ــ ــمــنــتــســبــات، حـــيـــث أب عـــلـــى ال

المكونات تعاونهم من  رؤســاء ومـــدراء 
أجــل إنــجــاح الــعــمــل، وبـــدأ العمل الفعلي 
ــالــــوزارة  بــ الـــشـــئـــون اإلداريــــــــة  مـــن إدارة 
مرورا بمصلحة أمن المرافق والمنشآت 
ومكاتب السادة : الوزير ووكاء الوزارة 
ــؤون الــمــديــريــات  ــ لــلــشــؤون الــعــامــة وشــ
وإدارة العاقات والتعاون واإلدارة العامة 

الــعــامــة  الــمــتــابــعــة واإلدارة  للتفتيش و 
ألمن السواحل، ومنها للوصول إلى كل 
مــكــونــات الـــــوزارة الــواقــعــة ضــمــن نطاق 
 لــلــتــوســع في 

ً
مــديــنــة طــرابــلــس، تــمــهــيــدا

العمل ليشمل المنطقة الغربية بالكامل، 
ومـــن ثــم الــمــنــاطــق الــوســطــى والــشــرقــيــة 

والجنوبية.

إن مــثــل هــــذا الــعــمــل الـــقـــائـــم على 
ــبــحــث والـــتـــدقـــيـــق وحـــصـــر الــبــيــانــات  ال
سيسهم با شك في خدمة منتسبات 
الوزارة، عبر متابعة وتقييم أوضاعهن، 
 القــــتــــراح الـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

بالدفع بهن في مجاالت العمل األمني، 
والــوقــوف على المشاكل والصعوبات 
الترقيات  الــتــي تعترضهن مــن ناحية 
ــة، والــــــــــدورات  ــيـ ــفـ ــيـ ــوظـ ــات الـ ــويــ ــتــــســ ــ وال
الــتــدريــبــيــة وتــولــي الــمــنــاصــب والــمــهــام، 
التي تعترض  وغيرها من الصعوبات 
سبيلهن وتــؤثــر فــي حــصــولــهــن على 
حقوقهن الوظيفية في الــوزارة، وكذلك 
النسائية  العناصر  ســد االحــتــيــاج مــن 
المؤهلة وفــق التخصصات المختلفة 
الــتــي تــدفــع بــالــعــمــل األمــنــي فــي وزارة 
لــأمــام، وتمنح الفرصة لهن  الداخلية 
ــلــتــدرج الــوظــيــفــي وتـــولـــي الــمــنــاصــب،  ل
وإظهار الصورة المشرفة للمرأة العاملة 
الفاعلة التي تقدم الجهد والتعب، وتسهم 
إلى جانب زمائها من منتسبي الوزارة 
الرفع من مستويات األداء، وتقديم  في 

الخدمات األمنية المطلوبة.  

إعداد/ د. زهرة جمعة بن عطية

 انطالق عمل المسوح التنظيمية للفريق البحثي التابع لمكتب شــؤون المرأة

تسعي وزارة الداخلية إلي تفعيل 
األداء اإلعالمي واإلرتقاء بمنتسبيها 
مــن خـــالل بــرامــج التطوير اإلعــالمــي 
ــــدل وبــعــثــة  ــعـ ــ ــة وزارة الـ ــاركـ ــمـــشـ الــــشــــامــــل بـ
األمـــــم الــمــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا . والــــــذي يشمل 
عــلــى الـــتـــدريـــب الــنــوعــي لـــلـــكـــوادر اإلعــالمــيــة 
والصحفية عبر مدربين أكــفــاء وخــبــراء في 
هــذا المجال وتــحــرص وزارة الداخلية على 
الــقــيــام بمهمة اإلســـهـــام فـــي صــنــاعــة كـــوادر 
إعالمية قـــادرة على الــتــواصــل مــع الجمهور 
بإحترافية وتحقيق التميز المهني ومواكبة 
التطور الهائل  في االتصاالت والمعلومات .

 صــحــيــفــة الـــمـــيـــزان اســتــطــلــعــت آراء عــــدد من 
ــدورات اإلعــامــيــة لــمــعــرفــة مــدى  ــ ــ الــمــتــدربــيــن فـــي الـ
الــكــوادر اإلعامية  اإلستفادة منها وأهمية تطوير 

بوزارة الداخلية 
* التدريب والتطوير رفع للقدرات وصقل 

للكوادر ،،،
متدرب / وسام أبو رويلي / مخرج مرئي 

إدارة العالقات والتعاون 
 بالنسبة 

ً
الدورات التدريبية التأهيلية مهمة جدا

لإلعاميين والصحفيين في وزارة الداخلية ومكتب 
 فــهــي تــعــمــل عــلــى تنمية 

ً
ــــام تـــحـــديـــدا شـــئـــون اإلعــ

المهارات والقدرات وفي هذه الدورة المتطورة حيث 
كــانــت فــيــهــا اســتــفــادة متحققة وخـــاصـــة فـــي ظل 
التطور الحاصل في التقنية اإلعامية من صناعة 
المحتوى وصحافة )الموبايل ( إضافة الى الجانب 

الفني )المونتاج(. 
ــــوزارة  ال فنحن كإعاميين متخصصين فــي 
نتمني اإلستمرار في استهدافنا بمثل هذه الدورات 
المتطورة النها تعمل على تنمية قدراتنا وصقل 

مواهبنا .
اإلعالم دائما في تطور وتجديد.

متدربة / زينب الوحيشي مكتب شئوون 
المرأة بوزارة الداخلية

 دورة اإلعامي المحترف من الدورات الشاملة 
الــخــبــر الصحفي  الــتــى تعرفنا فيها عــلــى شــــروط 

والــقــصــة اإلنــســانــيــة والــتــصــويــر واألخـــبـــار المظللة 
وكيفية محاربتها …. الخ 

وبصفة عامة استفدنا منها ألنها من الدورات 
الشاملة ونتمني من وزارة الداخلية االستمرار علي 
هذا النهج من اإلشــراف علي الــدورات التدريبية إلن 

مجال اإلعام دائما في تطور وتجديد.
دورة متميزة 

متدرب / هاني رحومة / مصور صحفي 
الـــدورات متميزة وحققت األهـــداف العامة فقد 

شملت الجانب النظري والجانب التدريبي .
كما تناولت كــل ماهو جديد فــي عالم اإلعــام 
والصحافة وفي إعتقادي إنه تم إعداد الدورات وفق 
إحتياجات الوزارة السيما في التعامل مع القضايا 
ذات الشأن اإلعامي وتأثير وسائل اإلعام والدعاية 

على المجتمع .
اإلعـــــــالم يـــتـــطـــور بـــســـرعـــة وكـــــل يـــــوم فــي 

جديد.
ــــى الـــــتـــــرهـــــونـــــي / صــحــفــيــة  ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــهــ نــ

)بصحيفة الميزان(
تحصلت علي ثــاث دورات فــي اإلنــفــوجــراف 

واإلتصال اإلستراتيجي ووسائل اإلعام اإلذاعية. 
واستفدت منهم بشكل كبير واكتسبت خبرات 

أكــبــر الســيــمــا إنــهــا كــانــت فــي صــلــب مــجــال عملي 
اإلعامي رغم إني أمتلك خلفية مسبقة علي بعض 
الــمــواضــيــع إنــمــا كــانــت إعــــادة تــذكــيــر بالمعلومات 
 
ً
واكــتــســاب مــعــلــومــات جـــديـــدة ،، ،كــمــا كـــان الزامــــا

علينا مواكبة التطور التقني الحاصل في الوسائل 
اإلعامية .

*التطوير والتدريب كخطوة إستراتيجية 
لوزارة الداخلية 

ومـــن جــانــب آخـــر توجهنا الـــى رئــيــس اللجنة 
الــفــرعــيــة لــلــتــواصــل واإلتـــصـــال اإلعـــامـــي المعني 

بتنفيذ ومتابعة البرنامج التدريبي /
عميد / عبد الجليل عبد الرحمن باتي 

والذي أوضح قائا ،، هذا البرنامج يعد مخرج 
من مخرجات المشروع اإلنمائي المشترك الموقع 
البرنامج  العدل وبين  الداخلية ووزارة  بين وزارة 

اإلنمائي لبعثة األمم المتحدة في ليبيا .
ــبــــرنــــامــــج مـــعـــنـــي بـــتـــأهـــيـــل وتـــطـــويـــر  ــ وهـــــــذا ال
إستراتيجية إعامية مشتركة ، الغاية منها إعداد 
الحملة مــضــمــون 5/2 والــتــي  إدارة  تــتــولــى  كــــوادر 
ــال اإلســتــراتــيــجــي  لــهــا عــاقــة بــالــتــواصــل واإلتـــصـ

المؤسسي .
ــوزارة  ونــحــن وزمــائــنــا بــالــلــجــنــة الــمــركــزيــة بــ
كــــوادر إعــامــيــة  الــعــدل عملنا مــشــاركــة بتجهيز 
المعنية بتناول قضايا  الحملة  أداء  تتوقف عليها 

األمن والعدل بصفة مشتركة .

والــتــدريــب والصقل ورفــع  التطوير  هــذا ويــعــد 
الــداخــلــيــة لإلرتقاء  الــمــقــدرة طــريــق تنتهجه وزارة 
مــنــتــســبــيــهــا ومــكــونــاتــهــا  آدائـــهـــا وأداء  بــمــســتــوى 

بصفة عامة .
ــد الــــدور اإلعـــامـــي الكبير  واليــخــفــي عــلــي أحـ
لــوزارة  الرؤيا اإلستراتيجية  في صياغة وترجمة 
ــتــأكــيــد ســــوف نــســتــمــر فـــي وضــع  الـــداخـــلـــيـــة وبــال
ــرامـــج والـــخـــطـــط الـــتـــى تـــهـــدف الــــى رفــــع كــفــاءة  ــبـ الـ
منتسبي الوزارة والسيما ممن يعملون في الجانب 

اإلعامي .
خطوة متميزة تحسب لوزارة الداخلية 

أ / اسعد سليمان  المدربين اوضــح  أراء  وعن 
عون الله مدرب صحافة إخبارية .

التكنولوجي فــي مجال  الــتــطــور  بــأنــه فــي ظــل 
 عــلــى الصحفي 

ً
ــا ــ ــــام والــصــحــافــة كـــان الزامــ اإلعـ

أن يــكــون مــلــم بــكــل مـــواد اإلعــــام وتخصصاته ، 
المتقدمة يعملون في كل  الــدول  فالصحفيين في 
التخصصات إبتداء من التحرير الصحفي إنتهاء 
بالمونتاج والتقرير اإلخباري المرئي اما عن دورة 
المتقدمة  الــــدورات  المحترف فهي مــن  الصحفي 
وتستهدف المتخصصين في الصحافة بداية من 
التواصل  المحتوي علي منصات  التحرير وكتابة 
ــمــونــتــاج كــمــا تــنــاول  اإلجــتــمــاعــي  والــتــصــويــر وال
التدريب في هذه الدورة السامة المهنية والسامة 
الــمــضــلــلــة وكــيــفــيــة محاربتها  الــرقــمــيــة واألخـــبـــار 
ــبــــاري وإيـــصـــالـــه الــى  وكـــيـــف يــكــتــب الــتــقــريــر اإلخــ
أو منصات  المتخصصة ســواء تلفزيون  الوسيلة 
المعتمد في  النظام  أمــا عــن  التواصل اإلجتماعي 
الدورة هو النظام التفاعلي ويقسم  المتدربين الي 
مجموعات عمل وذلك لخلق روح التعاون وسرعة 

إستيعاب المعلومة كذلك الشق النظري .
ــودات وزارة  ــهـ ــجـ ــنـــي عـــلـــى مـ ــــي الـــنـــهـــايـــة أثـ وفـ
ــن كــفــاءة  ــع مـ ــرفـ ــي الـ ــبــــارز فـ ــ الـــداخـــلـــيـــة ودورهـــــــا ال
منتسبيها وعلى هذه الخطوة المتميزة كما اتمني 
الــتــقــدم لــلــمــتــدربــيــن الــذيــن لــمــســت فــيــهــم الــمــثــابــرة 
واالجـــتـــهـــاد مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الــمــعــلــومــة 

الجديدة .

 متابعة / بشرى المبروك ابوسعدية 

ــة وزارة الـــداخـــلـــيـــة فـــي تــطــويــر الــــكــــوادر اإلعــالمــيــة   ــي ــج ــي ــرات ــت اس
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ثقافة مهنية

ويــعــرفــهــا آخــــــرون بــأنــهــا إنــجــاز 
لــأعــمــال الصحيحة بشكل صحيح 
ويــرى )كــروســي( بــأن الــجــودة تتكون 

من أربعة محاور وهي :
- الجودة فى مطابقة المواصفات 

مع المتطلبات.
الــوقــوع في  الحيطة دون  تــوخــى  ـ 
الــوقــايــة فــي أقصى  الخطأ ومــمــارســة 

درجاتها .
ــات خـــدمـــيـــة  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ مــ إيـــــــجـــــــاد  ـ 

وإنتاجية با عيوب.
ــدم الــمــبــالــغــة فـــى تــقــديــر سعر  ـ عـ
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ ــة واإلنـ ــيـ ــدمـ الـــمـــخـــرجـــات الـــخـ

المطابقة.
ــلــــص الـــــــجـــــــودة الــــى  وبــــــذلــــــك تــــخــ
ممارسة األعمال المستمرة لتحسين 
المنتج وتخفيض الخسائر وتجويد 
الناتجة عــن انشطة  المخرجات  كافة 

المؤسسة.
الــشــامــلــة فهو  ــودة  ــجـ الـ إدارة  امــــا 
الــذى اطلقته قيادة األنظمة  المصطلح 
الجوية والبحرية اليابانية عام )1985( 
ــلــــوب اإلدارى  لـــوصـــف األســ مـــيـــاديـــة 
الــجــودة ويتضمن  الــيــابــانــي لتحسين 
اهــمــهــا )) ان االســـلـــوب  عــــدة مــعــانــي 
األمــد  الــنــجــاح طــويــل  اإلداري لتحقيق 
من خال إرضاء الزبائن (( او اشتراك 
اإلدارة والموظف فيها والتزامها باتباع 
ســيــاســات تــرشــيــد الــعــمــل عـــن طــريــق 
ــــزبــــون او يــفــوق  ــا يــتــوقــعــه ال تــوفــيــر مـ

توقعاته وهي :
ــــطــــريــــقــــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة لــلــمــنــظــمــة  ال
التي تخطط  النشاطات  لضمان سير 
ــودة  ــجـ  ويـــعـــمـــد مــعــهــد الـ

ً
لـــهـــا مــســبــقــا

الفدرالي االمريكي الى القول :
إدارى  نــظــام  الشاملة هــى  الــجــودة 
ــيـــجـــي مـــتـــكـــامـــل يـــســـعـــى الـــى  ــراتـ ــتـ اسـ
الـــزبـــون  وهـــى تقنيه  تحقيق إرضــــاء 
ــدم قـــيـــمـــة تــلــبــى  ــقــ ــ حـــديـــثـــه لــــــــــإلدارة ت

احتياجات او توقعات المستهلكين . 

لــلــجــودة تعني  الــشــامــلــة  واإلدارة 
بــمــا  ــيــــة  ــتــــاجــ االنــ او  تـــحـــســـيـــن االداء 

يتناسب واحتياجات  المستفيدين.
الــى تفعيل  التوصل  وحتى يمكن 
التنبيه  الشاملة ينبغي  الجودة  مبادئ 

الى االتي :-
ـ الــتــخــطــيــط الدخــــــال الــمــعــلــومــات 
األفــــراد وطلباتهم  بــرغــبــات  المرتبطة 
افعالهم  المؤسسة بمتابعة ردود  من 

المرتدة لقياس معدالت الرأى العام .
التطوير  ـ االســتــمــرار فــي عمليات 
ــة تعمل علي  بــإيــجــاد رؤيـ والتحسين 
إيجاد تحديد دقيق لمهام ومسئوليات 
المؤسسة والعاملين فيها واالستجابة 
لرغبات الجمهور وقياس ردود افعاله .
ـ تــــوفــــر قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات لـــكـــافـــة 
الــمــعــلــومــات الـــمـــســـاعـــدة عــلــى إتــخــاذ 
لــاوضــاع  الـــدوري  ــقــرارات والتحليل  ال
حتى يمكن ماحقة التطور المستمر.

ـــالــتــركــيــز عــلــى مــبــدأ روح الــفــريــق 
والــعــمــل الــجــمــاعــى وانـــتـــهـــاج ســيــاســة 

التعاون في تحقيق األهداف.

ـ التدريب المستمر والممنهج وفق 
خــطــة تــدريــبــيــة تــشــمــل كــافــة عمليات 
ــات الــــتــــى تــقــدمــهــا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــاج والـ ــ ــتــ ــ ــ اإلن
المؤسسة والعاملين فيها مــن مــدراء 

ومسيرين .
ـ اإلدارة الفعالة القادرة على تحويل 
الى  النظرية  الخطط و االستراتيجيات 
واقــــع عــمــلــى يــمــكــن تــنــفــيــذه مــن خــال 
إدارة تمثل القدوة التى تحتذى والقيادة 
الــحــســنــة لجميع  ــدوة  ــقــ ــ ال الـــتـــى تــمــثــل 
الــعــامــلــيــن حــتــى يــمــكــن االبـــتـــعـــاد عن 
المستهلكة  التقليدية  اساليب اإلدارة 

للوقت والجهد ولامكانيات .
الشاملة  الـــجـــودة  كـــان مــفــهــوم  اذا 
االداء  تــحــقــيــق جـــــــودة  ــلـــى  عـ ــز  ــكـ ــرتـ يـ
المقدمة  الــخــدمــة  وتــحــســيــن مــســتــوى 
كـــغـــيـــرهـــا مــن  الـــداخـــلـــيـــة  ــإن وزارة  ــ فــ
المؤسسات العامة تعمل على التوصل 
الـــى تحقيق الـــجـــودة الــشــامــلــة فــى كل 
 
ً
ما تنفذه من برامج وسياسات وفقا
المدرجة في برنامج  الختصاصاتها 

عملها بحسب هيكلها التنظيمى .

وحتي يمكن التوصل الى تحقيق 
القطاعات  الشاملة فى  الجودة  مفهوم 
والــمــكــونــات الــتــابــعــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة 

ينبغى األخذ فى االعتبار اآلتي :-
- اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة 
آلية جــديــرة بالتحقق مــن قياس مدى 
ــر الــــجــــودة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــقــطــاع  ــوفـ تـ
استنادا الى انها تتولى القيام بجوالت 
ــزة  ــهــ تــفــتــيــشــيــة مـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى األجــ
والمصالح واإلدارات ومديريات األمن 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع ومـــكـــاتـــب واقــــســــام  الـ
ــد  ــ ــيـــد ورصـ ــاكـ ــتـ ــة لـ ــرطــ ــــشــ ــز ال ــ ــراكــ ــ ومــ
لــلــوقــوف على  الــيــومــيــة  حــركــات االداء 
الــواجــب وإتــخــاذ  أداء  اي تقصير فــى 
اإلجـــــــراءات الــمــنــاســبــة والـــفـــوريـــة الــتــي 
الــمــوقــف بما يحسن سير  يقتضيها 
 لــلــتــشــريــعــات 

ً
ــا ــقـ الــعــمــل وانــتــظــامــه وفـ

النافذة.
وهــذة اإلدارة تتولى كذلك تسيير 
ــة النـــضـــبـــاط  ــ ــلـ ــ دوريـــــــــات راكــــبــــة وراجـ
ــة تـــتـــولـــى بــمــوجــبــهــا مــتــابــعــة  ــرطـ الـــشـ
ــــظــــهــــور  األمـــــنـــــي وال ــتــــوى االداء  مــــســ

بفاعلية تكفل فرض االحترام واظهار 
تــتــولــى  كــمــا   . الـــداخـــلـــيـــة  هــيــبــة وزارة 
التفتيش والمتابعة  هذه اإلدارة أعمال 
التنفيذية ومراجعة  للخطط والــبــرامــج 

المقترحات بشأنها .
وهى إمكانية فنية وإداريــة تعطى 
لهذه اإلدارة إمكانية الوقوف على مدى 
الــتــحــقــق مــن الـــوصـــول الـــى )) الــجــودة 

الشاملة((.
والمساهمة بإيجابية فى إدارتها 
بشكل يتفوق على العديد من الهياكل 
ــة األخــــرى بحكم االخــتــصــاص  ــ اإلداريـ
األصيل فى توليها مهام ))المتابعة(( 
وهـــــى الـــخـــاصـــيـــة الـــتـــى اكــــــدت عــلــيــهــا 
ــا لــتــوضــيــح  الــمــفــاهــيــم الــســابــق ذكـــرهـ
الشاملة  بــالــجــودة  المرتبطة  المفاهيم 
ــوف عـــلـــى كــل  ــوقــ ــ فــالــمــتــابــعــة تــعــنــى ال
المناشط التى تنفذها الوزارة وتقييمها 
ودراســـتـــهـــا وتــحــلــيــلــهــا وهــــو يتطلب 
بــالــعــديــد  الــفــاعــلــة  اإلدارة  تـــزويـــد هــــذه 
المتخصصة  الــبــشــريــة  الــكــفــاءات  مــن 
المساعدة  الفنية  والتقنيات والمعدات 
حتى يمكنها إنتهاج األساليب العلمية 
الحديثة فى عمليات اإلحصاء والتقييم 
ــــرأى الــعــام حــول  والـــدراســـة لــمــعــدالت ال
مستوى االداء وتحليلة واستخاص 
ــــمــــؤشــــرات بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــهــات  ال
الــعــامــة  .. وتــعــتــبــر اإلدارة  الــمــخــتــصــة 
الـــقـــدرة على  لــهــا  للتفتيش والــمــتــابــعــة 
الذى  العائد  بــدور مــدى مطابقة  القيام 
لبرنامج   

ً
الــداخــلــيــة وفــقــا تقدمة وزارة 

عملها لطموحات المواطنين وطلباتهم.
 ويتم قياس هذا العائد فى افضل 
واروع صورة تشرف القطاع والعاملين 

فيه .
الـــــى أن مـــطـــلـــب تــحــقــيــق  نـــخـــلـــص 
القطاعات األمنية  الشاملة في  الجودة 
بوزارة الداخلية يرتبط بمدى ما تقدمه 
للتفتيش والمتابعة من  العامة  اإلدارة 

عمل وطني متميز  .   

ــوم الــتــفــتــيــش والــمــتــابــعــة ــهـ ــفـ ــة فــــي مـ ــلـ ــامـ ــشـ ــودة الـ ــ ــجـ ــ الـ

 ليكون 
ً
ظهر مصطلح )الجودة الشاملة( حديثا

 لمستوى أداء الــمــؤســســات للخدمة أو 
ً
مــصــاحــبــا

لــالنــتــاج الـــذي تــقــدمــة للمتعاملين مــعــهــا. أشـــارت 
الدراسات الى أن كلمة )الجودة( اشتقت من الكلمة الالتينية 
الــتــى تعنى )ان الــشــيء فــي الحقيقة هــو كــذلــك( ووضــعــت 
تعريفات عديدة لمفهوم الجودة فقد عرفها )كوهلر ( بأنها 

نــظــام إدارى يتضمن مــجــمــوعــة مــبــادئ ومــعــتــقــدات تمكن 
جميع العاملين فــي المنظمة مــن االســتــمــرار فــي تحسين 
عمليات المنظمة بهدف تحقيق توقعات المستفيدين او 
تجاوزها . اما )جوران( فقد عرفها بانها مالءمة لالستعمال 
اى مطابقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة 

لرغبات الجمهور الذي يستعملها.

ــود الــعــديــد مـــن الــخــدمــات  بــســبــب وجــ
الـــعـــامـــة أصـــبـــح الــتــامــيــذ بــصــفــة خــاصــة 
والـــنـــاس عــامــة يــعــبــرون الــطــريــق مــجــازفــة 
ــمـــرور  الـ بـــإتـــبـــاع إرشـــــــــادات  ــتــقــيــد  ال دون 
أو  للعبور  المحددة  األمــاكــن  المتمثلة فــي 
حتى االنتظار والتأكد من خلو الطريق من 

السيارات المارة . 
العبور  الحاالت وأثناء  وفــي مثل هــذه 
الــعــشــوائــي غــيــر الــمــنــظــم تــقــع الــعــديــد من 
حوادث المشاة، كما أن سائقي المركبات 
ــــوعــــي فــيــمــا يــلــيــق   مــايــنــقــصــهــم ال

ً
كـــثـــيـــرا

ــة عـــنـــد مـــواقـــع  بـــاحـــتـــرام الـــمـــشـــاة، خـــاصـ
العبور المخصصة لذلك حيث تجد سائق 
 عــنــد مــشــاهــدتــه 

ً
الــمــركــبــة يــســرع أحـــيـــانـــا

لــشــخــص يــعــبــر الــطــريــق أمــامــه إمـــا كنوع 
من عدم اإلكثرات أو لغرض تحدي المارة 
الحالة  يــحــدث، ففي هــذه  لما  دون تقدير 
ينبغي على سائق المركبة تهدئة السرعة 
الوقوف عند اإلقــتــراب من موقع عبور  أو 

الــمــشــاة  وهـــي الــخــطــوط الــبــيــضــاء والــتــى 
تجيز لــلــمــارة قــطــع الــطــريــق أيــنــمــا وجــدت 
ــه وحــتــى الــمــشــاة أنفسهم  بــالــرغــم مـــن أنـ
اليــعــطــون لــهــذه الــخــطــوط أهــمــيــة تــذكــر بل 
 يتجاهلونها متناسين أهميتها في 

ً
أحيانا

حفظ أمنهم وسامتهم. 
البرامج  ومــن هنا فــإن توفير وإعـــداد 
الــتــوعــويــة واإلرشـــاديـــة الــتــى تــكــون ثقافة 
مـــروريـــة تعتبر مــن الــظــواهــر الــحــضــاريــة 
الــحــرص عليها وإيــجــادهــا،  والــتــى يــجــب 
وذلك للمساهمة في بناء جيل سليم خال 
من العاهات المزمنة الناتجة عن الحوادث 
المرورية وعدم احترام حقوق الغير سواء 
في الطريق أو على األرصفة ولكي يتم ذلك 
بــيــن الــنــشء الــجــديــد البـــد مــن تخصيص 
ــة  ــ ــاديـ ــ بـــعـــض الـــــــــدروس الــــمــــروريــــة اإلرشـ
ــن الـــمـــروري لــتــســاهــم في  فـــي مــجــال األمــ
الــواعــي والتبصير بحقوق  المواطن  خلق 

اآلخرين على حد سواء .

ــرور  ــ ــم ــ  الـــمـــشـــاة وحــــــــــوادث ال
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دراسات

واإلعــــام نــشــاط إجتماعي إنــســانــي ووظيفة 
الــمــؤســســات المختلفة يرتكز  مهمة مــن وظــائــف 
التأييد والرضا،  على مبدأ الفهم واإلقــنــاع وكسب 
ومجمل ما أكــدت عليه الــدراســات السابقة المعنية 
بشؤون اإلعام تفيد بأن اإلعام هو تزويد الناس 
باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق 
الــثــابــتــة الــتــي تــســاعــدهــم عــلــى تــكــويــن رأي صائب 
حــول واقعة من الوقائع أومشكلة من المشكات، 
 عــن عقلية 

ً
 مــوضــوعــيــا

ً
لــيــكــون هـــذا الــــرأي تــعــبــيــرا

الجمهور واتجاهاتهم وميولهم ، ويتبين من هذه 
القناعة بأن الغاية الوحيدة واألساسية من اإلعام 
هي اإلقناع بنشرها للمعلومات والحقائق واألرقام 
واإلحصاءات ونحو ذلك ، ويشترط في هذه الحقائق 
واألرقــام أن تكون كاملة غير منقوصة ألن النقص 
أو التزوير أو التحريف في صحة هذه الحقائق ال 

يؤدي باإلعام إلى تحقيق أهدافه.
ومن خال ما تقدم نخلص إلى أن اإلعام هو 
)نشاط تمارسه المؤسسة لنقل األفكار الصحيحة 
ونشر المعلومات الصادقة بهدف إقناع الجمهور 
 
ً
 لرضاه وضمانا

ً
داخل المؤسسة وخارجها كسبا

 إلــى تحقيق هــدف المؤسسة في 
ً
لتعاونه وصـــوال

الــتــوعــيــة وهــــدف الــجــمــهــور الــمــتــلــقــي لــتــعــاونــه في 
إشباع رغبته من مختلف المواد الثقافية والدينية 
والترفيهية … إلخ( وهو ما يدفعنا إلى التوصل إلى 
 ينبغي توفرها حتى يمكن التوصل 

ً
وضع شروطا

 وهي:ـ
ً
 سليما

ً
 صحيحا

ً
إلى تعريف اإلعام تعريفا

ــاط إجــتــمــاعــيــا  يــعــتــبــر نــــشــ ـ أن اإلعـــــــــام   1
إنسانيا تمارسه المنظمة أو المؤسسة بواسطة 
الــداخــلــي،  ــبـــراء مـــن جــمــهــورهــا  متخصصين وخـ
وكذلك المنفذين لسياساتها وبرامجها في ضوء 
مــا تضعه مــن قــوانــيــن ولــوائــح ونــظــم لتسيير دفة 
العمل أو اإلنتاج من جهة وبما يلبي ويرضي رغبة 
الجمهور المتلقي لهذه الخدمة أو المستهلك لهذا 

االنتاج.
 إلى نشره 

ً
2 ـ اإلعام يمارسه اإلنسان استنادا

 
ً
للحقائق واألفــكــار والمعلومات واآلراء مستخدما

الوسائل المختلفة والمتعددة.
3 ـ أن يــكــون خــلــف هـــذه الــمــمــارســة مـــن قبل 
اإلنــســان لــوســائــل اإلعــــام )غــايــة( حتى يمكن أن 
 له لدي المتلقي للمادة اإلعامية 

ً
يجد)اإلقناع ( مكانا

 إلى إحداث )التفاهم( بين 
ً
أو المستهلك لها وصوال

 أو 
ً
جهة النشر بالمؤسسة وهم اإلعاميين تحديدا

الجهة المنشور لها من خارج المؤسسة وداخلها.
الــمــعــلــومــات واألفــــكــــار واآلراء  تـــكـــون  ـ أن   4
واألخــــبــــار الـــتـــي يــتــم نــشــرهــا دقــيــقــة وصــحــيــحــة 
إلـــى كل  الــمــوصــلــة  الــوســيــلــة  وسليمة أمـــا األداة أو 
ما تقدم فهي تلك الوسيلة التي بواسطتها توجه 
الــرســالــة اإلعــامــيــة أو الــخــطــاب اإلعـــامـــي، ويمكن 
أن تــكــون صحيفة ومطبوعات أخـــرى كالمجات 
والمنشورات والــدوريــات واإلذاعــة بنوعيها المرئية 
والــمــســمــوعــة، وكــذلــك الــخــيــالــة والــمــســرح أو كانت 
بــواســطــة الـــمـــعـــارض والــمــهــرجــانــات والــمــلــتــقــيــات 
وكذلك الملصقات والجداريات والمطويات والكتب 
الــخــطــب واالجــتــمــاعــات والملتقيات  أو عــن طــريــق 
الفكرية إلــى غير ذلــك من الوسائط التي ال تنتهي 
وال زالــت الحياة العصرية تفرز العديد منها وقد 
الـــذي يلتقي  الــلــقــاء المباشر  تحولت مــن سيطرة 
 
ً
فيه المرسل مع المستقبل للمادة اإلعامية وجها
لوجه كالمحاضرات التقليدية التي نشهدها اليوم 
وصــارت تنشط في إستخدام الصورة أو الصوت 
 في اختراعها لتقنيات معاصرة صرنا 

ً
أوهما معا

نــقــبــل عــلــى اســتــهــاكــهــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقــت 
آخر كالهاتف النقال واالستقبال المرئي باألقمار 
االصطناعية وأجهزة االنترنت )شبكة المعلومات 

الدولية( االنترنت، ومما هو اآلن في طور االكتمال 
ولعل الفيس بــوك وشبكات التواصل اإلجتماعي 

وغيرها خير دليل.
إن اإلعام صار حقيقة تفرض نفسها بقوة .. 
وصناعة لها رواجها في أوســاط الناس لتستهلك 
مــا يـــرد إلــيــهــا مــن مــــواد إعــامــيــة  وهـــي بالمقابل 
 يحفظ لها كيانها المتميز 

ً
 تبادليا

ً
تــمــارس دورا

وخصوصيتها المتفردة.
إن حسم المعادلة يمكن في مدى نجاح الرسالة 
اإلعامية في التأثير داخل أوساط المتلقين وقياس 
درجــــة الــنــجــاح فــيــهــا مـــن خــــال عــرضــهــا لــلــمــواد 
اإلعامية المختلفة هو ما يعطي للرسالة اإلعامية 
ــة( أهــمــيــة مــتــضــاعــفــة مــمــا يــدفــع بجهات  ــيـ ــواعـ )الـ
إصـــدارهـــا إلـــى الــتــمــادي إلـــى أبــعــد حــد فــي متابعة 
النشر والعرض واإلبداع محملين بثقل الثقة الملقاة 
عليهم مــن الجمهور ومــا أسعد اإلعاميين بهذا 
الشعور الدافع إلى عطاء متميز .. ملتزم ومستمر.

ــــام وفــنــون  ــــى أهــمــيــة اإلعــ وإذا كــنــا نــشــيــر إل
االتصال يجدر بنا أن نقول:

ال أحــد يمكنه نــكــران األهمية التي تتضاعف 
نسبتها مع مطلع كل يوم جديد لإلعام ووسائل 
االتصال .. وقد أجمع المهتمون بهذه األنشطة على 
توفر منظومة من المكاسب والفوائد التي يحملها 
اإلعام تؤكد على أهميته وضرورة تواجده وهي"-:

الـــعـــالقـــات  ـــربــــط  لـ ـ اإلعـــــــــالم وســـيـــلـــة   1
اإلجتماعية ودعمها وتعزيزها..

وهو اآللية التي يمكن معها تنظيم حياة الفرد 
والــجــمــاعــة واســتــقــرارهــا فيتم مــن خـــال وسائله 

المتعددة نقل األفــكــار والثقافات وأنــمــاط السلوك 
مــن مــكــان إلــى آخــر ومــن جيل إلــى آخــر لتتشكل 
فـــي نــســيــج إجــتــمــاعــي مـــوحـــد وقـــواعـــد سلوكية 
 في دعم هذه القواسم 

ً
ثابتة .. وهو ما يكون سببا

المشتركة وتجذير مضامينها لتكون مدعاة لربط 
الصات اإلجتماعية وتقويمها.

2 ـ اإلعالم أداة التوعية اإلجتماعية
ــائــــل  يـــشـــكـــل اإلعـــــــــام أحــــــد األدوات والــــوســ
ــــمــــســــاعــــدة عـــلـــى إحـــــــــداث تـــوعـــيـــة لـــكـــل الـــنـــاس  ال
وتبصيرهم بالقيم النبيلة بكشفه الصادق واألمين 
 
ً
عن مخاطر الجريمة ومواقع الزلل ليكون مرشدا

لــهــا فــي كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة الــديــنــيــة والقانونية 
واإلجتماعية بكل مشموالتها من عــادات وتقاليد 
وتــــراث وفــنــون، وتــــزداد قـــوة هـــذا التأثير لإلعام 
وتتعاظم عندما نـــدرك بأنه صــار يمتلك وسائل 
مــتــعــددة قـــادرة على االخــتــراق والــوصــول بأيسر 

الطرق مع مطلع كل يوم جديد.
 إن اإلعــــام الــيــوم مــن أخــطــر الــمــؤثــرات على 
األفــراد والجماعات، خاصة بعد إنكماش وتراجع 
ــة واألســــــــرة فـــي عــمــلــيــات الــتــنــشــئــة  ــمـــدرسـ دور الـ

اإلجتماعية والتوجيه واإلرشاد.
ويأتي تشكيل الوعي اإلجتماعي الذي يؤسس 
 لما في عقول الناس عن العالم 

ً
له اإلعام إنعكاسا

الواقعي حيث يستطيع اإلنــســان من خاله إدراك 
عالمه السياسي واالقتصادي والعلمي واألخاقي 
ونخص في هــذا الشأن تأكيد اإلعــام على أهمية 
الــوعــي األمــنــي الــذي يعني )اإلدراك الــواعــي لكيفية 
التعامل مــع القضايا واألحــــداث التي تحقق األمــن 
واالستقرار لإلنسان وتحافظ على سامته ولذلك 
فهو إحــســاس بــروح المسؤولية الخاصة والعامة 
ــان والــمــجــتــمــع وهــــو يــعــنــي الــمــعــرفــة  ــســ نــحــو اإلنــ
باألشياء واألحــداث األمنية في الماضي والحاضر 
، فهو خبرة عقلية وإدراك للشعور والموضوعات 

المختلفة.

3 ـ اإلعالم وسيلة ترفيه وترويح:ـ
تــضــج الــحــيــاة فـــي الــعــصــر الــحــديــث بــالــعــديــد 
مـــن الــضــغــوط واالشـــكـــالـــيـــات الــتــي يــنــتــشــر معها 
ــادر على  الــتــوتــر والــقــلــق وأصــبــح اإلنـــســـان غــيــر قــ
ــذي يمكنه من  ــ ـــى الــتــكــيــف الــمــطــلــوب ال الــتــوصــل إل
االستمتاع بمباهج الحياة، وهنا تقع على وسائل 
ــذا الــواقــع  اإلعــــام مــســؤولــيــة انــتــشــال الــفــرد مــن هـ
بتخصيصها لمساحات كبيرة للتسلية والترفيه 
والمتعة التي تبدد القلق بتقديمها للجديد في الفن 
والموسيقي والــرســوم والقصص واألخــبــار وهــذا 
 
ً
 ومراعيا

ً
اإلمتاع الترفيهي ينبغي أن يكون متفقا

للتعاليم الشرعية والقيم الدينية لكي تؤدي برامجنا 
أهدافها المرجوة.

٤ ـ اإلعالم وسيلة التنمية وأداتها.
يسهم اإلعام النزيه والصادق في نقل التنمية 
 من 

ً
من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى آخر وأيضا

مكان إلى آخر.
الــمــاديــة التقنية أو  إن التنمية بــكــل صــورهــا 
الفكرية الثقافية بحاجة إلى وسيلة إتصال ال تسهم 
في تحليلها وتفسيرها فقط ، بل تبادر إلى نقلها 
وتعمل على نشرها على أوســع نطاق ويدخل في 
نطاق التنمية كافة عمليات االنتقال بالمجتمع إلى 
 في كافة الجوانب السياسية 

ً
األفضل واألكثر تطورا

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.   

اإلعالم وفنون االتصال..!
بدأت مسيرة اإلعالم العام أو فن االتصال خطواتها األولى بسيطة 
ومــحــدودة خــالل العصور اإلنسانية المبكرة الموغلة في الــقــدم، ثم 
رافقها التدرج والتطور في المراحل الالحقة أسوة بكل مظاهر الحياة 
المختلفة، ومــنــذ الــنــشــأة األولــــى للبشرية واإلنــســان فــي حــاجــة إلى 
اآلخرين من بني جنسه، كي يتبادل معهم المنافع، ثم كان اكتشاف 

اللغة فأصبح مــن البديهي أن تــكــون الحاجة األســاســيــة هــي تبادل 
األفكار المختلفة واستخالص ما يتوصل إليه اإلنسان من معلومات 
نافعة مفيدة، وهذه هي الضرورة المهمة للمجتمعات اإلنسانية منذ 
 منذ األزل إال أن 

ً
بداية تكوينها، وهي توضح بأن اإلعالم كان معروفا
.
ً
الوسائل التطبيقية لم تكن بالصورة المتقدمة حاليا

اإلعالم وسيلة 
لربط العالقات 

اإلجتماعية ودعمها 
وتعزيزها 
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الرياضة

متابعة تحفيزية لرفع معنويات فريق كرة اليد بنادي اتحاد الشرطة

  فريق أشبال اتحاد الشرطة لكرة اليد يستعد ملنافسات الفئات السنية

ــو الــهــول  تــابــع عــمــيــد عـــز الـــديـــن ابــ
األمين العام إلتحاد الشرطة الرياضي 
ــريـــق األول  ــفـ ــن تـــدريـــبـــات الـ  مــ

ً
ــا ــبـ ــانـ جـ

لكرة اليد بقاعة المرحوم فتحي نديم 
ــــك رفــقــة  الــريــاضــيــة بــمــقــر الـــنـــادي وذلـ
ابــوالــقــاســم عضو مجلس  عميد علي 
اإلدارة لألعاب الجماعية وعقيد منير 
نــديــم رئــيــس قسم الــشــؤون الرياضية 
بحضور مشرف القاعة زكريا البشير 
وجــرى خــال اللقاء الــذي تم بحضور 
الـــوقـــوف على  الــفــنــي واإلداري  الــطــاقــم 

استعدادات الفريق .
وتحفيزهم المعنوى لبذل قصارى 
الــنــتــائــج في  جــهــدهــم لتحقيق أفــضــل 
لــكــرة اليد  مسابقة دوري المحترفين 
والمحافظة على المكانة المتميزه التي 
ارتقى اليها الفريق في نهائيات الموسم 
ــيـــن الـــعـــام ألســـرة  الــمــاضــي ونـــقـــل األمـ
الفريق تحيات العميد عدنان التريكي 
رئــيــس مــجــلــس اإلدارة وحـــرصـــه بــأن 
يــكــون الــفــريــق فــي الــمــســتــوى المتميز 

الذي يتطلع اليه مجلس اإلدارة .

الــمــرأة بإتحاد  ناقش مكتب رياضة 
الشرطة الرياضي العديد من المواضيع 
والــمــســتــجــدات الــمــهــمــة فــي أول إجــتــمــاع 
يعقده بعد تشكيله من قبل مجلس إدارة 
الــنــادي  وحضر اإلجتماع عقيد نفيسة 
لــريــاضــة  بـــركـــة عــضــو مــجــلــس اإلدارة 
المرأة ومقدم ليلى السائح رئيس مكتب 
ــنــادي بــحــضــور عــدد  ريـــاضـــة الـــمـــرأة بــال

ــبـــات الــســابــقــات  مـــن الــضــابــطــات والـــاعـ
فـــي مختلف األلـــعـــاب الــريــاضــيــة الــائــي 
تحصلن على بطوالت رياضية متنوعة 
ومن ابــرز النقاط التي ناقشها اإلجتماع 
العمل على إعادة تشكيل الفرق النسائية 
في مختلف األلعاب الرياضية ومناقشة 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــمــهــمــة الــتــي تخص 

نشاط رياضة المرأة بالنادي.

إجتماع مكتب رياضة املرأة بإتحاد الشرطة الرياضي

مباراة ودية بني أشبال اتحاد 
الشرطة واالتحاد

مروان نصرات يشرف على تدريب
 فريق إتحاد الشرطة 

ــل فـــريـــق أشـــبـــال اتــحــاد  ــ واصــ
الشرطة لكرة اليد مبارياته الودية 
اإلســـتـــعـــداديـــة لــمــنــافــســات الــفــئــات 
السنية للمنطقة الغربية وخــاض 
ــبــــاراة وديـــــة امـــــام فــريــق  الـــفـــريـــق مــ
اوفس بقاعة المرحوم فتحي نديم 
لألعاب الرياضية وانتهت المباراة 
لمصلحة الفريق الضيف بنتيجة 

17 مقابل 13.
ويسعى الطاقم الفني واإلداري 
لفريق األشبال والبراعم بأن تكون 

كل األمور في افضل حال
يذكر أن الطاقم اإلداري والفني 

للفئات السنية يتكون من المشرف 
ــام مـــحـــمـــد الـــــشـــــارف مــخــتــار  ــ ــعـ ــ الـ
والمدرب الوطني امحمد الشيباني 
وعماد عطوة مساعد مدرب وعماد 
المحجوب مشرف معدات ومختار 
بــن حميدة مـــدرب حـــراس المرمى 
الـــيـــد خــاضــوا  ــبـــال  .. يـــذكـــر أن اشـ
الــعــديــد مــن المباريات  فيما سبق 
الــوديــة مــع عــدد مــن الــفــرق األخــرى 
وكانوا دائما في الموعد بالتزامهم 
وحضورهم المنتظم ورغبتهم في 

صنع مستقبلهم باصرار كبير.

قــدم رئــيــس نـــادي شــبــاب الغار  
 
ً
 تــذكــاريــا

ً
ــون درعــــــا ــرج عــ الــســيــد فــ

لعميد عدنان علي التريكي رئيس 
ــة  ــرطـ الـــشـ اتـــــحـــــاد  ــلـــس إدارة  ــجـ مـ
ــريــــاضــــي تـــكـــريـــمـــا لــــه بــمــنــاســبــة  ــ ال
انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي 
لــإلتــحــاد الــعــربــي لــريــاضــة الشرطة 
ــمــبــاراة الــوديــة  ــــك عــلــى هــامــش ال وذل
اإلستعدادية التي أقيمت على ملعب 
ــداء عــبــد الــجــلــيــل بــيــن فــريــقــي  ــهـ شـ
اتحاد الشرطة وفريق نــادي شباب 
الغار وانتهت بفوز اتحاد الشرطة 
بهدفين لهدف احرزهما محمد عبد 

الـــســـام ومــصــطــفــى الــشــيــتــا وعبر 
رئيس نادي شباب الغار عن تهانية 

لرئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة 
لــهــذه المؤسسة  الــريــاضــي متمنيا 

ــاح  ــجـ ــنـ ــق والـ ــيـ ــوفـ ــتـ ــل الـ ــ ــة كـ ــقـ ــريـ ــعـ الـ
وحضر المباراة والتكريم عميد علي 
ابو القاسم عضو المجلس لالعاب 
الجماعية ونصر الدين علي ابوبكر 
عضو المجلس للمناشط الرياضية 
وعميد صــاح سامة رئيس قسم 
العاقات وهــذه الــمــبــاراة هــي األولــى 
للفريق مــع الــمــدرب الــجــديــد مــروان 
الـــذي يقود مهمة التدريب   نــصــرات 
بمساعدة علي الشوشان والتومي 
مقس ومدرب الحراس سالم الجراي 

والمشرف فرج بوكر .

 نادي شباب الغار يكرم رئيس مجلس إدارة إتحاد الشرطة الرياضي

 خاض فريق أشبال اتحاد الشرطة لكرة اليد 
مباراة ودية امام نظيره االتحاد على ملعب كرة 
اليد بمدرسة بدر الكبرى إنتهت لصالح االتحاد 
الــمــبــاراة فــي إطـــار تعزيز  15 مقابل 11 وتــأتــي 
اإلســـتـــعـــدادات لــمــنــافــســات الــفــئــات الــســنــيــة التي 
ينظمها إتحاد المنطقة الغربية يذكر أن الفئات 
السنية لكرة اليد يتولى تدريبها المدرب الوطني 
امحمد الشيباني ويشرف عليها اإلداري محمد 
ــــك فــي خــطــوة تــهــدف لــبــنــاء قــاعــدة  الـــشـــارف وذل

مستقبلية قوية للنادي في اللعبة.

بــاشــر الـــمـــدرب الــوطــنــي الــشــاب مــــروان نــصــرات 
مهامه فــي تــدريــب فــريــق إتــحــاد الشرطة األول لكرة 
الــقــدم لــقــيــادتــه فــي مــنــافــســات دوري الـــدرجـــة األولـــى 
الــتــي بدأها  الــرحــلــة  ــلــدوري الممتاز ليكمل  ل الــمــؤهــل 
سلفه المدرب الوطني حسين الدالي الذي قاد الفريق 
في مرحلة الذهاب من الدوري ويتطلع مجلس اإلدارة 
بأن يحالف التوفيق المدرب نصرات في قيادة الفريق 
نحو األفضل والنجاح في التأهل للمرحلة األخيرة من 
الدوري ويملك هذا المدرب تجربة سابقة في التدريب 
بفريقي األولمبي والشط وكان فريق اتحاد الشرطة 
األول لكرة القدم قد أكمل مرحلة الذهاب في الترتيب 

الثاني ضمن فرق المجموعة الخامسة.

التقى عميد عــزالــديــن ابوالهول 
ــة  ــرطـ األمـــــيـــــن الـــــعـــــام إلتـــــحـــــاد الـــشـ
الرياضي مــع  مكتب شــؤون المرأة 
ــادي بــحــضــور عــقــيــد نفيسة  ــنـ ــالـ بـ
بــــركــــة عــــضــــو الـــمـــجـــلـــس لــــشــــؤون 
الــمــرأة  ومــقــدم ليلى السائح رئيس 

مكتب ريــاضــة الــمــرأة وجــرى خال 
اإلجتماع مناقشة المواضيع والبنود 
الـــمـــطـــروحـــة فــــي جــــــدول اإلجـــتـــمـــاع 
والتي تخص تعزيز نشاط رياضة 
المرأة ودورهـــا المؤثر في نشاطات 
ــة واســـتـــمـــع  ــامــ ــــورة عــ ــــصـ الـــــنـــــادي بـ

األمين العام خال اإلجتماع للعديد 
مــن الماحظات والمقترحات بهذا 
الــخــصــوص لعرضها على مجلس 
ــطــــوالت  ــة بــ ــ ــامــ ــ ــا إقــ ــهــ ــنــ اإلدارة ومــ
الــمــرأة  لــريــاضــة  ومسابقات جــديــدة 
تستقطب المرأة في جميع مكونات 

وزارة الداخلية ومنها إقامة السباق 
الــثــانــي لــريــاضــة المشي لــلــمــرأة بعد 
ــذي حــقــقــه الــســبــاق األول  ــ الــنــجــاح ال
الــنــادي وشهد مشاركة  الــذي نظمه 
الــمــرأة بجميع مكونات  واســعــة مــن 

وزارة الداخلية.

األمني العام يناقش 
برنامج تعزيز نشاط 

رياضة املرأة
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وزارة الداخلية - ليبيا

ــات والـــبـــحـــوث  ــ ــدراســ ــ ــ الــكــثــيــر مــــن ال
اإلجتماعية واألمنية والمهتمة بالصحة 
ــــمــــخــــدرات مهلكة  ــأن ال ــ ــد بـ الـــعـــامـــة تـــؤكـ
ــل، وهـــي  ــقـ ــعـ ــان مــطــفــئــة لـــنـــور الـ لـــإلنـــسـ
مــاذ أخير لكل من سقطت شخصيته 
 يلجأ 

ً
ــه فــصــار حــطــامــا ــ وإنــهــزمــت إرادتـ

إلى المبررات التي تجعل من شخصيته 
 يــمــكــن ذكــــره وهـــو ما 

ً
الــمــريــضــة شــيــئــا

يتناوله علماء النفس بالبحث والدراسة 
في شخصية المدمن .. وإذا كــان األمر 
كذلك فإن العديد من الــدول بل جميعها 
ــن واإلجـــــــــــــراءات وتـــوفـــر  ــيـ ــوانـ ــقـ تـــضـــع الـ
الوسائل واإلمكانيات للضبط والمكافحة 
 مــنــهــا عــلــى شــريــحــة الــشــبــاب 

ً
حـــفـــاظـــا

للحيلولة دون وقوعهم فريسة التعاطي 
لهذه السموم التي تقتل الشباب، واألمر 

معروف كم من شــاب يافع وفتى ضاع 
لــلــمــخــدرات .. هــل نحن  نتيجة تعاطيه 
فــي حــاجــة لمن يــذكــرنــا وينبهنا لذلك؟ 
األمـــر واضـــح ولسنا فــي حاجة إلــى من 
يشرح لنا الحالة .. فالمخدرات سموم 
قاتلة وإن بدت للبعض وبمبررات خاطئة 
عالم وردي سرعان ما يتحول إلى موت 

محقق ولكن بأسلوب بطيء.

املخدرات سموم قاتلة  

MOI.GOV.LY

حصن نفسك بالتطعيم  
ضد فيروس كورونا  

■   ال تنشغل بغير الطريق وتوقع أخطاء اآلخرين.
■ عدم االنشغال بغير الطريق أثناء القيادة ضمان 

لسامتك وأمان للجميع.
■ إن اليقطة واإلنتباه عامل أساسي لتفادي حوادث 

المرور.
الــمــنــاســب للتحدث  لــيــســت بــالــمــكــان  ■ الـــســـيـــارة 

بالهاتف النقال أو القراءة.
 أن الــســرعــة لــيــســت دلـــيـــل مــهــارة 

ً
■ تـــذكـــر دائـــمـــا

والسيارة ليست وسيلة لاستعراض.
 على جلوس األطــفــال في المقعد 

ً
■ إحــرص دائــمــا

ــواب الخلفية  ــ لــلــســيــارة مــع إحــكــام إغــــاق األبـ الخلفي 
بصمام األمان.

 إن القلق والحالة النفسية غير الهادئة 
ً
■ تذكر دائما

يؤذيان إلــى فقدان القدرة على التركيز واإلنتباه أثناء 
قيادة المركبة اآللية فتجنب القيادة وأنت مرهق الجسد 

أو العقل.
■ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وإعط حق 
الــطــريــق وتجنب الــعــنــاد وتــحــدي اآلخــريــن وأنـــت تقود 
سيارتك ألن ذلك يؤذي إلى وقوع حــوادث المرور على 

الطرقات العامة.
■ قف عند عبور طلبة المدارس واألطفال وال تسرع 
 في الحاق الضرر باألخرين وتذكر 

ً
حتى ال تكون سببا

 أن في التأني السامة وفي العجلة الندامة.
ً
دائما

نصائح مرورية 

الـــمـــروريـــة كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة وال يمكن  الــمــخــالــفــات 
حصرها وترجع أسباب إرتكابها إلى إتباع سلوك متعمد 
بتخطي القوانين وعـــدم احترامها تحت أعـــذار ومــبــررات 
مفضوحة لم تعد لها أيــة قيمة .. يقولون ضيق مسارات 
الشوارع .. تزايد أعداد المركبات .. عدم تفعيل رجل المرور 
 كان المهم أن 

ً
لمهامه .. ويرجعون بالائمة على اآلخر أيا

تكون الكرة في ملعب آخر . ولكن الشواهد المعاشة تؤكد 
بــأن مــن قــال )الــقــيــادة فــن وذوق وأخــــاق( قــد صــدق هذا 
المثل الــذي يرتبط باإلنسان الــذي يشكل الــدور الرئيسي 
في تحقيق األمــن الــمــروري وتقول الــدراســات بأنه يشكل 
85٪ من أي حادث مرور يقع واإلنسان يعي مدي إلمامه 
بفنون القيادة السليمة وذوقه وأخاقه ووعيه بآداب الطريق 
 .. اإلنسان أصل 

ً
وإستجابته لظروف الطريق والمركبة معا

القضية وجوهرها . إن األخــاق أثناء القيادة تتفوق على 
الفن والذوق ويعتبران مكمات للخلق العظيم

تمكن الــزورق البحري P300 التابع لإلدارة 
العامة ألمن السواحل بوزارة الداخلية من إنقاذ 
خمسة وثاثون مهاجر غير شرعي من عرض 

البحر بمنطقة أبوكماش.


