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 حــــفــــل تــــخــــريــــج دفـــــعـــــة لــــصــــالــــح إدارة مـــكـــافـــحـــة 
ــات األمـــنـــيـــة ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ ــة روابــــــط اإلرهــــــــــــاب بــــــــــــــاإلدارة الــــعــــامــــة لـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات االجـ ــاقــ ــعــ ــ ال

تــوارثــتــهــا األجــيــال وصــارت  إنسانية 
ــلـــزمـــة بـــمـــا تــشــكــلــه مــــن تــفــاهــمــات  مـ
اتـــفـــق األفـــــــراد عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا في 
الحضور بينهم ، ومن يخترقها يجد 
الــنــفــور واالســـتـــيـــاء مـــن كـــل المجتمع 
ــادات وتقاليد  الـــذي ارتــبــط بــهــا مــن عــ
. ماجعلنا  لــســنــيــن طــويــلــة  اســتــمــرت 
القيمة. ماصرنا نشهده  بــهــذه  ــر 

ّ
نــذك

من جيل اليوم الذي تنحى عن بعض 
العاقات والــعــادات والتقاليد  من هــذه 
وهو خير شاهد ما ينقله لنا رمضان 
الــكــريــم فــقــد تحللت فيه  الــشــهــر  ــذا  هـ
عــــــادات كــثــيــرة كـــانـــت تـــقـــرب الــقــلــوب 
ــارب  ــقـ ــتـ ويـــتـــم خـــالـــهـــا الـــتـــســـامـــح والـ
ونــنــســى خــالــهــا كــل مــا يعكر صفو 
العاقات االجتماعية على مدار العام . 
السهرات الرمضانية لها مذاق متميز ، 
واألكات الرمضانية لها نكهة خاصة 
، والزيارات الرمضانية بهجتها بدون 
حــــــدود . عــــاقــــات اجــتــمــاعــيــة دافـــئـــة 
تجمعنا في شهر رمضان بكل مافيه، 

تقارب وتفاهم وتسامح .
الخير لتاحمنا االجتماعي  كــل 
الذي يعكس صفاء مجتمعنا الليبي   .
وتــشــكــل مـــوائـــد رمـــضـــان الــكــريــم 
إحدى مشموالت العاقات االجتماعية 
واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــدلـــل عــلــى صــفــاء 
السريرة والتراحم والــتــوادد بين بني 
الــبــشــر الـــذيـــن يـــرتـــادون هـــذه الــمــوائــد 
اللليبيين ليعيشوا لحظات  مــن غير 
تراحم اجتماعي وود إنساني نريد له 

االستمرار .

االفتتاحية 

 روابط إنسانية

 أقيم خال األيــام الماضية حفل تخريج دفعة 
الــعــامــة  بـــــــاإلدارة  لــصــالــح إدارة مــكــافــحــة اإلرهــــــاب 
ــــوزراء  ال للعمليات األمــنــيــة، وحــضــر الــحــفــل رئــيــس 
الداخلية "خالد مــازن"  الدبيبة "ووزيــر  "عبدالحميد 
ووزير المواصات "محمد الشهوبي" ورئيس هيئة 
الشنطي" ومــعــاون مدير  الرقابه اإلداريـــة "سليمان 
اإلدارة العامة للعمليات األمنية لواء "علي عبدالقادر" 

ــاب عــمــيــد"عــبــدالــرزاق  ــ ومــديــر إدارة مــكــافــحــة اإلرهـ
المخزوم" وعدد من مدراء اإلدارات بالوزارة ، ومدير 
للتدريب  الــعــامــة  بـــــاإلدارة  الــشــرطــة  معهد عــمــلــيــات 
لواء "حسين الشريف"، ومــدراء أمن "جــادو، وباطن 
الجبل" ومعاون قوة دعم مديريات األمن بالمناطق 
رائـــد "عــلــي الــجــابــري"، وآمـــر شعبة االحــتــيــاط بقوة 
ــاب "مــخــتــار الـــجـــحـــاوي"، وعــــدد من  ــ مــكــافــحــة اإلرهـ

ــوزارة الــداخــلــيــة، وأهــالــي  ضــبــاط وضــبــاط الــصــف بــ
الطلبة الخريجين.

 لكراديس الخريجين 
ً
وتخلل الحفل استعراضا

وتم عرض لوحات قتالية أظهرت مستوى التدريبات 
الــتــي تــلــقــاهــا الــمــتــدربــون خـــال فــتــرة الــتــدريــب في 
ــوة الــبــدنــيــة والـــمـــداهـــمـــات  ــقــ ــ اســتــعــمــال الـــســـاح وال

والقبض على العناصر اإلرهابية.

ــقـــرار رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رقــم   لـ
ً
تــنــفــيــذا

الـــقـــاضـــي بــتــشــكــيــل غــرفــة  113 لــســنــة 2022 م 
أمنية مشتركة، عقد بديوان مديرية أمن طرابلس 
 بــرئــاســة وزيـــر الداخلية 

ً
 مــوســعــا

ً
 أمــنــيــا

ً
اجــتــمــاعــا

»خالد مازن« وبحضور عدد من القيادات األمنية 
بـــالـــوزارة واالجـــهـــزة األمــنــيــة والعسكرية األخـــرى 

التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي.
وأكد السيد الوزير خال االجتماع على إحال 
الــعــمــل األمــنــي وتـــبـــادل المعلومات  الــثــقــة فــي أداء 
 
ً
ــلـــى األمـــــــن واالســـــتـــــقـــــرار، مــســتــمــعــا لـــلـــحـــفـــاظ عـ
لـــشـــروحـــات ومـــاحـــظـــات مــــن قـــبـــل الـــحـــاضـــرون 

والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول 
لها. 

ومن جهة اخرى أوضح رئيس جهاز المباحث 
الجنائية إلــى أن هناك تحسن ملحوظ مــن خال 
انــخــفــاض مــعــدل الـــجـــرائـــم خــــال شــهــر رمــضــان 

المبارك.
وخــلــص االجــتــمــاع إلــى التأكيد على ضــرورة 
الــعــمــل بـــروح الــفــريــق الــواحــد بــيــن كــافــة المكونات 
األمــنــيــة ومــضــاعــفــة الــجــهــود االمــنــيــة والـــمـــروريـــة 
وضــرب وتفكيك العصابات اإلجرامية للمحافظة 

على أمن وسامة الوطن والمواطن.

عندما يتحول الفضاء اإللكتروني 
إلى مسرح الجريمة

افتتاح بطولة اتحاد الشرطة
مــــــــــديــــــــــر إدارة الــــــــعــــــــاقــــــــات  الرمضانية لكرة القدم

والـــتـــعـــاون لــصــحــيــفــة الـــمـــيـــزان :

الــعــاقــات مــٌد لجســور 
التواصـــل مع المواطـــن 
ــلــصــورة  ــٌم ل ــي ـــ ـــ ـــ ــدع وت
الذهنية لرجل الشرطة

ــد اجـــــتـــــمـــــاع أمـــــنـــــي مـــــوســـــع بـــطـــرابـــلـــس ــ ــق ــ ــع ــ ــة ي ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ  وزيــــــــــر الـ
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أخبار 

جرت بمطار معيتيقة الدولي مراسم استام قطع  أثرية 
نادرة تسمي "الرآس الجنائزي الرخامي" وتعود ملكيته للدولة 

الليبية بعدما كانت مهربة إلى الواليات المتحدة األمريكية.
وقد تم استامها من الوفد األمريكي المكلف بتسليم 
الــقــطــع األثـــريـــة بــحــضــور رئــيــس جــهــاز الــشــرطــة السياحية 
وحــمــايــة اآلثــــار ووكــيــل وزارة الــخــارجــيــة لــلــتــعــاون  الــدولــي 
ورئيس مصلحة اآلثار والمبعوث الشخصي لرئيس حكومة 
الوحدة الوطنية للواليات المتحدة األمريكية، والقائم باألعمال 
بالوكالة بالسفارة الليبية في واشنطن، ورئيس لجنة إسترداد 
األموال والممتلكات المنهوبة، وعدد من المسؤولين بوزارتي 

الداخلية والخارجية والتعاون الدولي ومصلحة اآلثار.
الــبــعــثــات  لــحــمــايــة  ــة  ــامـ ــعـ الـ ــر أن اإلدارة  ــذكـ ــالـ بـ جـــديـــر 
الــدبــلــومــاســيــة أشـــرفـــت عــلــى تــأمــيــن الـــوفـــد االمــريــكــي حين 

وصوله ومغادرته الباد.

أقــيــم خـــال األيــــام الــمــاضــيــة حفل 
ــر  تــكــريــم األم الــمــثــالــيــة بــحــضــور وزيـ
الــداخــلــيــة "خـــالـــد مـــــازن" ومـــديـــر إدارة 
الـــعـــاقـــات والـــتـــعـــاون الــمــكــلــف، ومــديــر 
ــيــــس  ــوق اإلنـــــــســـــــان، ورئــ ــ ــقـ ــ مـــكـــتـــب حـ
مكتب الطفل واألســرة بــإدارة العاقات 
والتعاون ومندوبين عن وزارات التعليم 
المرأة،  والــشــؤون االجتماعية وشــؤون 
وبلدية حــي األنــدلــس، ورؤســـاء أقسام 
حماية الطفل واألسرة بمديريات األمن 
الدولية  المنظمات  بالمناطق، وعدد من 

المعنية بالطفل واألسرة.
والقيت خال الحفل عديد الكلمات 
التي أشادت بدور المرأة الليبية في بناء 
مجتمع واع ، وإشراكها في العديد من 

المجاالت داخل مؤسسات الدولة.
كـــمـــا تــخــلــل الـــحـــفـــل لــــوحــــات فــنــيــة 
الــمــرأة والتعريف بدورها  تجسد دور 

في صناعة السام وبناء المجتمعات.
تــم تكريم ستة  الحفل  وفــي خــتــام 
المكونات  وعــشــرون مــرأة من مختلف 

التي شاركت في الحفل.

حفل تكريم األم المثالية

مناقشة  مشاريع التعاون األمني بين وزارتي الداخلية الليبية  والهولندية

 استام قطع  أثرية نادرة تعود ملكيتها للدولة الليبية

الــمــقــررة للملحق  لــلــزيــارات   
ً
استكماال

األمــنــي اإلقليمي للمملكة الهولندية لدى 
ليبيا   "مارسيلو نوقارد" بالتنسيق المسبق 
بين وزارتي الخارجية والداخلية من خال 

 إدارة العاقات والتعاون بوزارة الداخلية. 
الــشــرطــة الجنائية  عــقــد بمقر مكتب 
ــيــــة  اجـــتـــمـــاع ضــــم رئــيــس  ــ ــــدول الـــعـــربـــيـــة وال
المكتب عميد "عادل الشروي" ومدير إدارة 
ــتــعــاون عميد "صــــاح الــديــن  الــعــاقــات  وال
بن سليمان"، وعقيد "مراد الناجح" رئيس 
الشؤون  اإلداريــة بمكتب الشرطة الجنائية 

العربية والدولية، ومقدم "جوهر الفيتوري" 
 ضابط االتصال بمكتب االنتربول طرابلس. 

ــة بــعــض  ــاقـــشـ ــنـ ــاول االجــــتــــمــــاع مـ ــ ــنــ ــ ــ وت
المشاريع األمنية بين وزارتي الداخلية الليبية 
 والــهــولــنــديــة ومـــن ضمنها مــشــروع الــتــوأمــة 
الليبي والــهــولــنــدي،  بــيــن مكتبي االنــتــربــول 
الــبــرامــج التدريبية  إلـــى مناقشة   بــاإلضــافــة 
الـــمـــكـــتـــب ووزارة  الــتــخــصــصــيــة ألعــــضــــاء 
ــتــواصــل بين   الــداخــلــيــة وتــعــزيــز الــتــعــاون وال

الجانبين.  

شارك لواء "عــادل عبدالعزيز" رئيس جهاز 
العقلية والــوفــد  الــمــخــدرات والــمــؤثــرات  مكافحة 
الجزئية  الفرعية  اللجنة  أعــمــال  لــه فــي  الــمــرافــق 
الــعــرب لرؤساء  الداخلية  الثالثة بمجلس وزارء 
ــدرات، والــــتــــي عــقــدت  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ أجــــهــــزة مـــكـــافـــحـــة الـ
إدارة مكافحة  العربية بديوان  بجمهورية مصر 
المخدرات المصرية خال األيام الماضية ، وقدم 
رئــيــس جــهــاز مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات والــمــؤثــرات 
العقلية خال أعمال اللجنة ورقة بعنوان "التعاون 
المخدرات وأثــره في  الــدولــي في مجال مكافحة 
وضع استراتيجية مكافحة المخدرات في ليبيا".
وقد انتهت اإلجتماعات بتوصيات فاعله في 

تنظيم التواصل وتفعيل نقاط اإلتصال.
وعــلــى هــامــش أعـــمـــال الــلــجــنــة تـــم مــنــح درع 
المشاركة،  الوفود  إلى  المصرية  الداخلية  وزارة 
وبدوره قام لواء "عادل عبدالعزيز" بتسليم درع 
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى 
المصرية وذلــك  الــمــخــدرات  إدارة مكافحة  مدير 
لــجــهــودهــم الــمــبــذولــة فــي اســتــضــافــة أعــمــال هــذه 

اللجنة.

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
لــواء "محمود سعيد" مع مدير إدارة الشكاوى 
بــالــمــجــلــس الــوطــنــى لــلــحــريــات الــعــامــة وحــقــوق 
اإلنــــســــان، وبـــحـــضـــور الــســيــد "عــــــادل كـــعـــوان" 

والسيد "أسامة الوتوات" والسيد "كمال العابد".
وتناول االجتماع الــذي عقد بمكتب السيد 
ــدد مــــن الـــمـــواضـــيـــع ذات  ــ الـــوكـــيـــل مــنــاقــشــة  عـ
االهتمام المشترك التي تخدم المصلحة العامة 

للمواطنين.

بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية، 
تــــرأس رئــيــس جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
 ضـــم منتسبي 

ً
 مــوســعــا

ً
الــشــرعــيــة اجــتــمــاعــا

الجهاز على مستوى ليبيا من مدراء اإلدارات 

ورؤســـاء المكاتب والضباط وضباط الصف 
وموظفين تابعين للمنطقة الغربية والوسطى 

والجنوبية.
وتناول االجتماع الذي عقد بديوان الجهاز 

تفعيل عمل الدوريات الصحراوية على القواطع 
الحدودية وتتبع مسارات تهريب المهاجرين 
ومــكــافــحــة الــعــصــابــات الــتــي تمتهن االتــجــار 

بالبشر.

وكيل وزارة الداخلية للشؤون 
العامة يجتمع مع مدير إدارة 
الشكاوى بالمجلس الوطنى 

للحريات العامة

اجتماع منتسبي جهاز  مكافحة الهجرة غير الشرعية

مكتب شؤون المرأة يكرم عددا من منتسبات وزارة الداخلية

اجتماع اللجنة الفرعية الجزئية الثالثة 
بمجلس وزارء الداخلية العرب لرؤساء 

أجهزة مكافحة المخدرات

فـــي إطـــــار حــــرص مــكــتــب شـــؤون 
الــرفــع من  الــمــرأة بـــوزارة الداخلية على 
للمنتسبات، وسعيا  المعنوية  الــــروح 
ــتـــكـــريـــم الـــمـــجـــتـــهـــدات مـــمـــن لــم  مـــنـــه لـ
تــؤخــرهــن واجـــبـــات األمـــومـــة عـــن أداء 
قــامــت عقيد.  بــهــن،  الــمــنــوطــة  مهامهن 
جـــود فـــرج الــشــوشــان رئــيــس المكتب  
المنتسبات األمهات  بتكريم عــدد مــن 
فــي الــيــوم العالمي لــأم والــطــفــل، وذلــك 
بــالــتــوجــه إلــيــهــن بـــالـــزيـــارة فـــي مــواقــع 

عملهن.
  وقــامــت رئــيــس الــمــكــتــب صحبة 

ــه مــــــقــــــدم. فــــاطــــمــــة فــــرحــــات  ــ ــائـ ــ ــــضـ أعـ
ــاذة.  ــتــ ــام الــكــكــلــي، واألســ ــ ومــــقــــدم. أحـ
الــشــارف مدير تحرير صحيفة  نجاة 
الميزان بتكريم األمهات: عقيد. سمية 
عــبــد الــلــه الــفــرجــانــي مــن إدارة الــمــرور 
والتراخيص، وم.ض.أول سعيدة أحمد 
النسائية  الــشــرطــة  الــمــشــري مــن قسم 
بمديرية أمن طرابلس، وموظفة. أحام 
الـــعـــاقـــات  إدارة  مــــن  ــيــــرة  الـــعـــربـــي زقــ
ــاون، بــمــنــحــهــن شـــهـــادات شكر  ــعـ ــتـ والـ
ــة،  ــزيـ وتـــقـــديـــر وبــــاقــــة ورد وهــــديــــة رمـ

متمنيات لهن دوام التميز في العمل.
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أخبار 

بناًء على تعليمات السيد وزير 
الداخلية، قام مدير اإلدارة العامة ألمن 
المنافذ عميد "ونيس الشكري" رفقة 
عــــدد مـــن الــضــبــاط بـــــــاإلدارة بــزيــارة 
الــبــري، وكـــان في  لمنفذ رأس جدير 
استقباله رئيس مركز شرطة منفذ 
ــرم بــســكــال"  ــ رأس جـــديـــر عــمــيــد "أكــ
وعــــدد مــن أعــضــاء األجـــهـــزة األمنية 

العاملة بالمنفذ. 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة لــحــلــحــلــة 
الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
المسافرين القاصدين دولـــة تونس 
مـــن حــيــث االزدحــــــــام واالصـــطـــفـــاف 
لــســاعــات طــويــلــة فـــي انــتــظــار عــبــور 

البوابة والدخول لأراضي التونسية.

وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع 
برئاسة مدير اإلدارة بحضور رئيس 
مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية 
ــوزارة الـــمـــواصـــات السيد  ــ ــ الــتــابــعــة ل
"الطاهر بالقاسم المحمودي "، ومدير 

أمن زوارة ،ومدير منفذ مطار زوارة، 
ــيـــس مـــركـــز شـــرطـــة مــنــفــذ رأس  ورئـ
ــاء األجـــهـــزة  ــ ــدد مـــن رؤســ ــ جـــديـــر وعـ
األمــنــيــة الــعــامــلــة بــالــمــنــفــذ، نوقشت 
ــعــديــد مـــن الــمــواضــيــع الــتــي  خــالــه ال

تعترض سير العمل ووضــع الحلول 
التي من شأنها أن تساهم في تذليل 
ــام الــمــســافــريــن وحــركــة  الــصــعــاب أمــ

تنقل البضائع.
 
ً
ــم خـــــال الـــــزيـــــارة أيـــضـــا كـــمـــا تــ
عقد اجتماع آخر بالجانب التونسي 
بـــرئـــاســـة مـــديـــر اإلدارة وبــحــضــور 
مــحــافــظ الــشــرطــة الــتــونــســيــة ونــائــبــه 
بــتــكــلــيــف مــــن مــــديــــر عـــــام الــمــعــابــر 
ــة الــتــونــســيــة وبـــعـــض مــن  ــدوديــ ــحــ ــ ال

رؤساء األجهزة العاملة بالمنفذ. 
وقام مدير اإلدارة رفقة الحضور 
بــجــولــة مــيــدانــيــة داخـــــل الــمــنــفــذ إلــى 
نقطة الصفر الفاصلة بين البلدين 

الشقيقين.

زيارة تفقدية لمنفذ رأس جدير البري

احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

ورشة عمل بشأن  دراسة حالة االتجار باالسلحة الصغيرة 
وعمليات الحجز والتحقيق

اختتام دورات تخصصية

أقيم بمدرج وزارة الداخلية حفل تخريج دفعة 
للدورة التدريبية في مجال التحقيق الجنائي والتي 
 ، تــم تنفيذها بالتعاون 

ً
استمرت خمسين يــومــا

بين اإلدارة العامة للتدريب ومديرية أمن طرابلس 
ــــوزارة الــعــدل مــن أجـــل تصميم  وإدارة الــتــدريــب بـ
وتنفيذ برنامج تدريبي في مجال التحقيق الجنائي 
يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات مأموري الضبط 

القضائي.
ــيــــس  قــســم  ــ ــرج رئ ــتـــخـ ــي حـــفـــل الـ وشــــــــارك فــ
الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون األمــنــيــة بمكتب وكــيــل وزارة 
لشؤون المديريات،  ومدير إدارة التدريب بــوازرة 
العدل ومدير اإلدارة العامة للتدريب المكلف وعضو 
عن الهيئات القضائية بمحكمة إستئناف جنوب 
طرابلس ، ومساعد مدير أمــن طرابلس للشؤون 
ــمــراكــز بــمــديــريــة أمــن  الــعــامــة ، ورئـــيـــس شــــؤون ال
طرابلس ، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس 
وعدد من القيادات األمنية بوزارة الداخلية وأعضاء 

هيئة التدريس بكلية القانون جامعة طرابلس.
وتخلل الحفل عرضا مرئيا يبين التدريبات 
الـــدورة في  التي تلقاها المستهدفين خــال فترة 
مجال التحقيق الجنائي وتأهيلهم لانخراط في 

العمل األمني خدمة للصالح العام.
التأكيد على دعــم بناء  وفــي ختام الحفل تــم 
قــدرات أفــراد الشرطة، كما تم منح شهائد للنخب 
األمــنــيــة والخريجين وكــذلــك تكريم السيد وكيل 
ــــك نظير  الــمــديــريــات وذل الــداخــلــيــة لــشــؤون  وزارة 
ــذه الـــــدورة للرقي  جــهــوده الــمــبــذولــة فــي إنــجــاح هـ

بمستوى العمل األمني داخل الوزارة.
ــلـــى تــعــلــيــمــات  ــاء عـ ــنــ وتــــأتــــي هــــــذه الــــــــــدورة بــ
الــمــســتــشــار الــنــائــب الـــعـــام ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــتــي 
الــرفــع مــن مــســتــوى المكلفين  تقضي بـــضـــرورة 
باالستدالل بمراكز الشرطة بما يؤهلهم لانصياع 
لــإجــراءات والضوابط القانونية في شأن الضبط 
النيابة العامة  والتوقيف ونشر ثقافة اختصاص 

في متابعة عمل الضبطية القضائية.

التي تقوم  التفتيشية  الجوالت  ضمن 
بها اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة على 

كافة مكونات الوزارة.
للتفتيش  الــعــامــة  تفقد مــديــر اإلدارة 
ــبــركــي"  والــمــتــابــعــة عــمــيــد "عـــبـــدالـــســـام ال
خـــال األيــــام القليلة الــمــاضــيــة رفــقــة عــدد 
العاقات  بـــإدارة  العمل  من الضباط سير 
االلتزام بالضبط وتنفيذ  والتعاون ومــدى 

المهام والواجبات المكلفة بها.
الجولة كافة مكاتب وأقسام  وشملت 
 لشروح وماحظات وافية 

ً
اإلدارة، مستمعا

حول سير العمل والمهام المناطة باإلدارة.
كما قام مدير اإلدارة بجولة تفتيشية 
أخرى لمقر فرع مصلحة اإلحوال المدنية 

طرابلس.

الــداخــلــيــة  بـــمـــدرج وزارة  أقــيــم 
ــــوم الـــمـــرأة  ــيــة بــمــنــاســبــة يـ احــتــفــال
الـــعـــالـــمـــي نــظــمــهــا مــكــتــب شــــؤون 
بــالــوزارة تحت شعار ))بِك  المرأة 

نحو بيئة مجتمعية آمنة((.
بحضور وزير الداخلية "خالد 
مـــــــازن" ووزيــــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون 
ــدد  ــال" وعــ ــ ــرمـ ــ ــة طـ ــ ــــوريـ ــرأة "حـ ــ ــمـ ــ الـ
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن والـــضـــابـــطـــات  ــ مـ
ــابـــطـــات الـــصـــف ومــنــتــســبــات  وضـ

الوزارة.
ــيــــت خــــــال االحـــتـــفـــالـــيـــة  ــقــ ــ وإل
عــديــد الكلمات الــتــي أشـــادت بــدور 
المرأة  في الحفاظ على األمــن في 

بــاعــتــبــارهــا عــامــل فعال  المجتمع 
فــي إنــجــاح الــمــنــاخ األمــنــي لــلــدولــة، 
  في بناء 

ً
 كبيرا

ً
وإيائها اهتماما

ــة  ــنــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــســـلـــيـــمـــة واآلمــ
ــاهـــم فــــي بـــنـــاء مــجــتــمــع واع  وتـــسـ
ــداد األجــيــال  ومــثــقــف، وتــربــيــة وإعــ
الــــقــــادرة عــلــى حــمــايــة مــقــدراتــهــم 

السياسية واالقتصادية واألمنية.
كما تخلل االحتفالية تكريم 
الــداخــلــيــة  مـــن وزارة  الــمــتــقــاعــدات 
وتـــكـــريـــم أســــر شـــهـــيـــدات الـــواجـــب 
 لــمــجــهــوداتــهــن 

ً
 وتـــقـــديـــرا

ً
ــا ــانـ عـــرفـ

ومــســاهــمــتــهــن فـــي الــعــمــل األمــنــي 
والشرطي.

اختتمت بمعهد التدريب التخصصي باإلدارة 
العامة للعمليات األمنية الدورتين التخصصيتين 
"الخامسة عشر - والثامنة عشر" لسنة 2022 في 
مجالي )أساسيات المهارات القتالية - واستعمال 
األســلــحــة والــرمــايــة(، وذلـــك بحضور نــائــب مدير 
اإلدارة العامة للعمليات األمنية ومدير إدارة المهام 
الـــتـــدريـــب التخصصي  الـــخـــاصـــة ومـــديـــر مــعــهــد 
للعمليات األمنية ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون 

المنطقه الوسطى.
وتأتي هذه الــدورات في إطار الرفع من كفاءة 
منتسبي هــذه اإلدارة لتأدية المهام المنوطة بهم 
بكل حرفية ومهنية وذلك بإشراف خبراء تدريب .

وتخلل حفل اإلختتام عرضا مرئيا يوضح 
كافة التدريبات التى تلقاها المتدربون خال فترة 
الدورة، وفي الختام تم منح شهائد للمتدربين وذلك 

إلتمامهم البرنامج التدريبي.

الــشــرطــة الجنائية  عقد بمقر مكتب 
ــة عــمــل نظمها  ــ ــيــــة ورشــ ــ ــــدول الــعــربــيــة وال
مــــشــــروع االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي وجـــامـــعـــة 
الـــدول العربية وبمشاركة األمــانــة العامة 
لــانــتــربــول بــشــأن "دراســــة حــالــة االتــجــار 
بــاالســلــحــة الــصــغــيــرة وعــمــلــيــات الحجز 

والتحقيق والدروس المستفادة".
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن 
وزارة الداخلية التابعين لجهاز المباحث 
الجنائية، وإدارة شـــؤون االمــــداد "مكتب 
التسليح"، ومكتب الشرطة الجنائية العربية 

والدولية، إلى جانب مصلحة الجمارك.

قــام فــوج الــشــط للكشافة 
والـــمـــرشـــدات  بــتــكــريــم مــديــر 
اآلليات بشهادة  إدارة شــؤون 
شــكــر وتـــقـــديـــر ومــنــحــه درع 
ــفــوج، وذلـــك نظير الــخــدمــات  ال

لــفــوج  قــدمــتــهــا اإلدارة  ــتـــي  الـ
الكشافة ومساهمة في توفير 
وسائل النقل لاحتفالية التي 
ــوج خـــــال الـــمـــدة  ــفــ ــ نــظــمــهــا ال

الماضية.

حفل تخريج دفعة في مجال 
التحقيق الجنائي

متابعة سير العمل بإدارة 
العاقات والتعاون

تكريم مدير إدارة 
شؤون اآلليات
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متابعات 

 هــذه الــورشــة تــأتــى ضمن مخرجات 
الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بــيــن وزارة 
الداخلية ممثلة في جهود اللجنة المركزية 
لمتابعة الدعم الدولي المقدم من المنظمات 
الدولية واالقليمية ومعهد الواليات المتحدة 
لــلــســام احــــد الــمــؤســســات االســتــشــاريــة 
لــوزارة الخارجية االمريكية و التي  التابعة 
توجد لديه شراكة واعدة مع وزارة الداخلية 
مــتــمــثــلــة  فـــي تنفيذ الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
والفاعليات والبرامج لغايات برمجة وتنفيذ 
حــزمــة مــن الــجــهــود الــرامــيــة لتهيئة المناخ 
الــعــديــد من  المجتمعي لحلحلة ومــعــالــجــة 
ــمــاســة بــأمــن الــمــجــتــمــع وعــلــي  الــقــضــايــا ال
رأسها تأمين كافة االستحقاقات المحلية   

والوطنية.
وتــأتــي هــذه الــورشــة فــي إطـــار مرحلة 
التخطيط االستراتيجي للمشروع  ووضع 
الخطط التشغيلية التي تم االتفاق بشأنها  
فــي ورشــة العمل األولـــي التي انتظمت في 
الــســابــع والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــنــايــر من 
العام 2021م .. والتي تم فيها وضع اللبنات 
 لــلــبــدء في 

ً
ــي لــهــذا الــمــشــروع تــمــهــيــدا ــ األولـ

مناشطه وتنفيذ البرامج الواردة به .
 فعاليات ورشة العمل حول تبني 

روح الشرطة المجتمعية:-
ــة فـــي الــثــامــن  ــــورشــ بـــــدأت فــعــالــيــات ال
والعشرين مــن شهر مــارس الماضي من 
العام 2022م بجمهورية تونس والتي أقيمت  
علي مدار أربعة أيام متتالية بحضور زاخم 
من رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لمتابعة 
الدعم الدولي بوزارة الداخلية وحضور الفت 
ــاإلدارة العامة   ــ بـ إلدارة تأمين االنــتــخــابــات 
للعمليات األمنية وحضور متميز لمندوبي 
الـــدول الداعمة والمانحة للجهود  ســفــارات 

الدولية للملف األمني الليبي.
 وقــد أستهلت جلسة اإلفتتاح بكلمة 
لـــرئـــيـــس الــــوفــــد الـــلـــيـــبـــي ورئــــيــــس الــلــجــنــة 
ــه الـــدعـــم الـــدولـــي  ــ الـــمـــركـــزيـــة لــمــتــابــعــة أوجــ
الــعــمــيــد صــــاح الـــديـــن بـــن ســلــيــمــان الـــذي 
ثــمــن فــيــه جــهــود معهد الــســام االمــريــكــي 
الـــداخـــلـــيـــة  ــاء وزارة  ــ ــركـ ــ ــم أحــــــد شـ ــهـ ــونـ كـ
 
ً
بحكومة الوحدة الوطنية الواعدين..معربا
علي إمتنانه واللجنة المركزية عــن عمق 
التفاهمات والنقاشات التي دارت مع إدارة 
ــذي تــــوج بــصــيــاغــة مصفوفة  ــ ــ الــمــعــهــد وال
عمل مشترك فــي شكل مــشــروع تنموي 
متكامل يهدف الي تعزيز القدرات وتبادل 
الخبرات من أجل تحقيق عدة مستهدفات 
من شأنها اإلرتقاء واالستفادة من خبرات 
الــمــعــهــد فـــي الــعــديــد مـــن الــمــجــاالت وعــلــي 
رأسها الوقاية من العنف االنتخابي ناهيك 
عن أنشطة الحوارات المجتمعية ومفاهيم 
وأساليب الشرطة المجتمعية وغيرها من 
أنشطة معنية بتوجيه الخدمات للمجتمع 

الليبي.
وأوضح السيد رئيس اللجنة المركزية 
الليبية تتطلع إلــي نقل  بــأن وزارة الداخلية 
 
ً
الــمــعــرفــة وتــوطــيــنــهــا وإلــــي الــمــضــي قــدمــا
لــوضــع خــطــة عــمــل ومــقــتــرحــات تشغيلية 
يــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا والـــعـــمـــل بــهــا مـــع كــافــة 

الــجــهــات المعنية ألجـــل تبنى 
الــمــجــتــمــعــيــة  ــة  ــرطــ ــــشــ ال روح 
والـــمـــعـــالـــجـــة الـــفـــعـــالـــة لــلــعــنــف 
االنتخابي والتهديدات األمنية 
 لــأنــشــطــة 

ً
األخـــــــــري تـــنـــفـــيـــذا

التي يتضمنها هــذا المشروع 
المشترك..

ــــف االنــــتــــخــــابــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ  (
فـــي ليبيا ..قــضــايــا .. جهات 

وتوجهات (
ضـــمـــت أجــــنــــدة الــجــلــســة 
األولي من هذه الورشة عرض 
لــمــوضــوع الــعــنــف االنــتــخــابــي 
فــي ليبيا والــتــي قــام بإدارتها 

الــدولــي علي شاهين أوضـــح فيها  الخبير 
فـــهـــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــي الــعــنــف 
ووضـــــــع قـــائـــمـــة بــالــفــاعــلــيــن الــمــتــوقــعــيــن 
وتحليل االتجاهات المتبعة في وقت سابق 
 ومن ثم الوصول 

ً
ومقارنتها بالمتبعة حاليا

الي هدف هذه الجلسة وهو تحليل المشاكل 
 علي الوضع األمني 

ً
الحالية التي أثرت سلبا

في ليبيا .
 أما الجلسة الثانية من اليوم األول فقد 
خصصت لعرض طرح فلسفي لمضمون 
الــمــقــدمــة للمجتمع والـــــذي قــامــت  الــخــدمــة 
بطرحه خبيرة الشرطة المجتمعية الدولية 
الــدكــتــورة نــاديــا غيرسبكر التي أوضحت 
الدور المتوقع لدور الشرطة في الوقاية من 
ــدور المتوقع  ــ الــعــنــف االنــتــخــابــي..وبــيــنــت ال
الذي تلعبه الشرطة وفهم كافي ألهمية دور 
الشرطة وتحديد الممارسات التي تساهم 
فــي العنف وتلك التي تـــؤدي إلــي الحد من 

التصعيد.
ــعـــديـــد من  ــانـــي الـ ــثـ ــيــــوم الـ ــ وتـــضـــمـــن ال
أبـــرزهـــا عـــرض تقديمي للوفد  الــفــعــالــيــات 

ــام بــشــرحــه الــعــمــيــد عــبــد الجليل  الــلــيــبــي قـ
الــداخــلــيــة للشرطة  بــاتــي مستشار وزارة 
الليبية  الــتــجــربــة  الــــذي أوضــــح  المجتمعية 
الــشــرطــة المجتمعية  لتطبيق مــمــارســات 
بليبيا.. وأن فكرة الشرطة المجتمعية ومدي 
تطبيقها في ليبيا فكرة ليست بالحديثة.. 
فــقــد كــانــت هــنــاك تــجــربــة قــبــل عـــام 2011 
م تمثلت فــي تطبيق فكرة ومفهوم األمــن 
الشعبي المحلي ..وضعت له األطر القانونية 
والتنظيمية واإلجــرائــيــة إلمكانية تنفيذه.. 
ــتــجــربــة لـــم تــرتــقــي لــمــفــهــوم  إال أن هــــذه ال
وتطبيقات الشرطة المجتمعية ألسباب عدة 

حالت دون تطبيق المفهوم..
عقب ذلــك فتح بــاب النقاش والمداولة 
لهذا الطرح الذي أسهب فيه الخبراء الليبين 
أعضاء اللجنة المركزية بالشرح المفصل 
لــلــمــمــارســات العملية التي  والمستفيض 
تتسم بعمل الشرطة الليبية وما تتخلها من 
معطيات تصب في مجملها لما هو لصيق 
بأعمال الشرطة المجتمعية مــع إختاف 

الرؤي والطرح..
أمـــا عــن فــعــالــيــات الــيــوم الــثــالــث والـــذي 

خــــــصــــــص عــــــبــــــر جـــلـــســـتـــيـــن 
لتحليل ووضــع تصور لتطوير 
ــلــــمــــشــــاركــــة  ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــمــجــتــمــعــيــة فـــقـــد كــــانــــت وفـــق 
التالي :- الجلسة األولــي..جــاءت 
تــحــت عـــنـــوان تــحــلــيــل أصــحــاب 
الــمــيــســر  الــمــصــلــحــة .. قـــدمـــهـــا 
علي شاهين.. والذي أستعرض 
الــجــهــات الفاعلة  ــرورة فــهــم  ــ ضـ
ذات الصلة من حيث ما يمكنهم 
الـــمـــســـاهـــمـــة بـــــــه.. وكــــذلــــك فــهــم 
الجهات الفاعلة ذات الصلة من 
حــيــث مــصــالــحــهــا ومــواقــفــهــا .. 
وكذلك تحديد األثــر الــذي يمكن 
أن تــحــدثــه كـــل جــهــة فــاعــلــة فـــي الــشــرطــة 
المجتمعية.. وذلك لغرض الوصول لتحليل 
كــل فاعل ذي صلة تــم تحديدها وتطوير 
تحليل الــدور الــذي يمكن أن يساهم به في 

الترابط بين المجتمع والشرطة.. 
وبــهــذا الــطــرح.. تــنــاوب أعــضــاء اللجنة 
ــاء إدارة تأمين  الــمــركــزيــة ومـــديـــر وأعـــضـ
االنتخابات علي تحليل أصحاب المصلحة 
فــي هــذا الــمــقــام مــن خــال تدقيق وتركيز 
تحديد من هو صاحب المصلحة وتوصلوا 
إلي وصف حقيقي وواقعي ألصحاب هذه 

المصلحة.
كذلك تم التوافق علي صياغة الرؤية 
العامة لترسيخ وتكريس هذا المفهوم وذلك 

وفق التالي:-
 - شراكة فاعلة مع المجتمــــــــع. 

- ثقافة تنظيمية للشرطـــــــــــــة. 
-حــــــــل الــــمــــشــــاكــــل وفــــــــق ســــيــــادة 

القانون. 
الثالث  وفــي الجلسة الرابعة من اليوم 
ألعمال الورشة والتي خصصت لمناقشة 

ــــخــــطــــوات الــمــعــنــيــة بــالــمــنــهــج الــتــدريــبــي  ال
الـــوزارة  المستهدف به أعضاء ومنتسبي 
ــــك  ــهـــوم.. وذل ــفـ ــمـ ــذا الـ ــ ــل تـــرســـيـــخ هـ ــ مــــن أجـ
ــرات الــمــســتــهــدفــة  ــيـ ــغـ ــتـ بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــي الـ
الـــشـــرطـــة.. وكـــذلـــك تحديد  لتحسين أداء 
المعرفة المطلوبة وإنشاء المهارات لنقلها 
إلــي أفــراد الشرطة.والتي تم التوصل فيها 
إلـــي تــقــارب واضـــح متمثل بــربــط المعرفة 

بالتدريب.
فعاليات اليوم الختامي للورشة:

الجلسة األولــــي: تــم فيها إســتــعــراض 
مــخــرجــات هـــذه الـــورشـــة ونــتــائــج العصف 
الذهني ألفضل الممارسات التي من شأنها 
وضوح الرؤية تجاه ترسيخ مفهوم الخدمة 

الموجهة للمجتمع ..
وبهذا تم التوصل إلي جملة من النتائج 

أبرزها:

ــبـــي  ــتـــدريـ ــهـــج الـ ــنـ ــمـ • تـــفـــعـــيـــل الـ
الــمــقــتــرح للشرطة المجتمعية وفــق 

السياق الليبي.
ــتــــمــــاد الـــمـــنـــهـــج وتـــجـــريـــبـــه  • اعــ

وإجراء التعديات واالضافات عليه.
ــــب  ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ •االتـــــــــــــفـــــــــــــاق عـ
والــمــســتــهــدفــون لــلــتــدريــب وتــحــديــد 

الوعاء الزمني له.
• تبيان المسئوليات المتبادلة 

بين الوزارة والمعهد.
•معرفة من يقوم بماذا ومتي....

ــتــــام.. فـــقـــد تخللتها  ــــخــ ال ــا جــلــســة  ــ أمـ
ــا كل  ــهـ الــكــلــمــات الـــتـــي تـــنـــاوب عـــن تـــاواتـ
 .. بــالــورشــة  الــمــشــاركــة  االطـــــراف المعنية 
ــعــمــل بــمــعــهــد الــســام  ســـــواء مـــن فـــريـــق ال
الــخــبــراء الدوليين  .. أو مــن قبل  االمــيــركــي 

الذين ساهموا وشاركوا في هذه الورشة. 
أما عن كلمة الوفد الليبي المتمثل في  
اللجنة المركزية لمتابعة  أوجه الدعم المقدم 
الـــدولـــي والــتــي قـــام بإلقاءها  مــن المجتمع 
رئيس اللجنة العميد صاح الدين مصطفي 
بن سليمان .. فقد أعرب فيها عن إمتنانه 
رفقة باقي أعضاء اللجنة من النتائج التي 

تم التوصل اليها في هذه الورشة..
ــد عــلــى ضــــــرورة  تــســريــع وتــيــرة  ــ وأكـ
الــعــمــل لــضــمــان تــنــفــيــذ الـــمـــراحـــل الــتــي تم 
 المجهودات التي يقوم بها 

ً
وضعها .. مثمنا

معهد السام االمريكي..

ورشة عمل حول :

تبني روح الشرطة المجتمعية لغايات المعالجة الفعالة للعنف االنتخابي
 أقــيــمــت خــــال األيـــــام الــمــاضــيــة بــتــونــس ورشـــة 
عمل حــول تبني روح الشرطة المجتمعية لغايات 
المعالجة الفعالة للعنف االنتخابي والــتــي  اقيمت  
بــمــعــرفــة ومــعــيــة مــعــهــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة للسام  

بمشاركة اللجنة المركزية لمتابعة الــدعــم الــدولــي 
المقدم من المنظمات الدولية واالقليمية وحضور 
فـــاعـــل إلدارة تــأمــيــن االنـــتـــخـــابـــات بــــــــاإلدارة الــعــامــة 

للعمليات األمنية ..

متابعة عميد/  عبد الجليل باتي

تفعيل المنهج 
التدريبي المقترح 

للشرطة المجتمعية 
وفق السياق الليبي
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االستراحة الرمضانية 

لــيــال مافتئن جــواريــا  الــنــاس أشــبــاهــا وإن غــيــر تهمو *** صـــروف  أري 
ــثـــر مـــاتـــلـــقـــى الـــفـــقـــيـــر مـــداهـــنـــا ***وأكــــــثــــــر مـــاتـــلـــقـــى الـــغـــنـــي مـــرائـــيـــا فـــأكـ

وقال آخر 
ــعـــت فــــكــــل كـــــــاف كــــاف  ــنـ ــيــــا *** فـــــــــإذا قـ ــافــ ــيـــطـــة كــ ــبـــسـ مـــــا كـــــل فـــــــوق الـ

*عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )) تسحروا فإن في السحور بركة ((

*وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ))تسحرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصاة قيل كم 

كان بينهما ؟ قال خمسون آية ((
* وعــن سهل بــن سعد رضــي الــلــه عنه أن رســـول الله 

صلى الله عليه وسلم قال )) اليــزال الناس بخير ماعجلوا 
الفطر ((

حفظ الصائم لسانه وجوارحه 
عــن أبـــي هــريــرة رضـــي الــلــه عــنــه قـــال :قــــال رســــول الله 
صلى الله عليه وسلم ))إذا كان يوم صوم احدكم فا يرفث 

واليصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ((

إعداد . أ .  المهدي العسكري 
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)سورة اإلسراء (
وقال - عليه الصاة والسام ))آفة الجود السرف(( 
 قط 

ً
وقـــال مــعــاويــة .. رضــى الــلــه عنه - مــا رأيـــت ســرفــا

لق 
ُ
إال والــى جانبه مضيع وقــال بعضهم السخاء خ

مستحسن مالم ينته إلى سرف وتبذير.

وقـــالـــوا : مـــاوقـــع تــبــذيــر فـــي كــثــيــر إال هــدمــه ودمـــره 
،والدخل تدبير في قليل إال كثره .

 ثم 
ً
وقال مجاهد : لو كان جبل أبي قبيس لرجل ذهبا

 
ً
 ولو أنفق رجل درهما

ً
أنفقه في طاعة الله لم يكن إسرافا

 وفي هذا قالوا: 
ً
 في معصية كان إسرافا

ً
واحدا

ذهــاب الــمــرء فــي حمد وأجــر *** ذهــاب الُيقال 
له ذهاب 

 قـــال رســــول الــلــه صــلــي الــلــه عليه 
وسلم في خطبة له:

))أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا 
إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم أال وإن المؤمن بين مخافتين 
ه فاعل فيه، 

ّ
أجل قد قضي اليدري ما الل

وبين أجل قد بقي اليدري ما الله ماض 
فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن 
دنياه آلخرته ومــن الشبيبة قبل الهرم 
ومــن الحياة قبل الــمــوت فــوالــذي نفس 
محمد بيده مابعد الموت من مستعتب 

ومابعد الدنيا دار إال الجنة أو النار .

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز
أما بعد 

فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنما أنزل 
آدم عليه السام من الجنة إليها عقوبة فاخذرها يا 
أمير المؤمنين فإن الــزاد منها تركهاوالغني منها 
فقرها، لها في كل حين قتيل تذل من أعزها وتقهر 
مــن جمعها، هــي كالسم يأكله مــن اليــعــرفــه وفيه 
 مخافة 

ً
حتفه ، فكن كالمداوي جراحه يحتمي قليا

 ، واصــبــر على شــدة الـــدواء مخافة 
ً
مايكره طــويــا

طول الداء .
ــإن صـــاحـــب الــدنــيــا كــلــمــا اطـــمـــأن مــنــهــا الــى  فــ
ســـرور أشخصته الــى مــكــروه وقــد وصــل الــرخــاء 
منها بالباء وُجعل البقاء فيها الى فناء فسرورها 
مـــشـــوب بــــاالحــــزان اليـــرجـــع مــنــهــا مـــاولـــى وأدبــــر 
واليــدري ما هو آت فينتظر أمانيها كاذبة وآمالها 
باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد وابن آدم فيها 
على خطر ولقد ُعرضت على نبيك صلى الله عليه 
الله  وسلم فأبي أن يقبلها إذكـــره أن يخالف على 

أمره أو يحب مابيغضه الله وبسطها ألعدائه فيظن 
أنــه أكـــرم بها ونسي  الــمــغــرور بها المقتدر عليها 
ماصنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد 

الحجر على بطنه .
وكـــان عيسي ابــن مــريــم عليه الــســام يــقــول : 
إدامـــي الجوع وشــعــاري الخوف ولباسي الصوف 
وسراجي القمر ودابتي رجاي وطعامي وفاكهتي 
ما أنبتت األرض وأمسى وليس لي شيء وأصبح 

وليس لي شيء على االرض أحد أغني مني .

قــــــــــــــــــــــــــــال اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــلــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــرم الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه وجــــــــــــــهــــــــــــــه:
مــن كــرمــت عليه نفسه هــانــت عليه شهوته إذ اليـــذل النفس مثل قلة 
رضــاهــا بما أقامها الله عــز وجــل فيه، ومــن أجمل ماقيل فــي هــذا المعني 
 على الدنيا رهين غبونها 

ً
 ومن يطلب األعلى من العيش لم يزل *** حزينا

 فاتكن **** على حالة إال رضيت بدونها 
ً
إذا شئت أن تحيا سعيدا

ذكر وتؤنت وتجمع 
ُ
لفظة يمين ت

عــلــى أيــمــان ويــنــعــقــد الــيــمــيــن بــالــلــه أو 
بصفة من صفاته قال صلي الله عليه 
 فليحلف بالله 

ً
وسلم : من كان حالفا

أو ليصمت .
كفارة اليمين 

ــيــــن أو  ــاكــ إطــــــعــــــام عـــــشـــــرة مــــســ
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
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ه 
ّ
من هدى النبوة  آية من كتاب الل

اليمين 

أبيات من الشعر 

من التراث 

 النفس والشهوة 

قال الشاعر :

فضل السحور

دعاء 
ــزه قــلــوبــنــا  ــ ــ ــلـــهـــم ن الـ
عـــن الــتــعــلــق بــمــن دونـــك 
واجعلنا من قوم تحبهم 
ــبــــونــــك واغـــفـــرلـــنـــا  ويــــحــ
ــيـــع  ــمـ ولــــــوالــــــديــــــنــــــا ولـــجـ

المسلمين .
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لقاء العدد

دور فاعل 
في التواصل 

والتنسيق بين 
مكونات الوزارة 

الدورات التدريبية 
ودورها في رفع 
مستوى األداء 

العاقات مٌد لجســور التواصـــل مع المواطـــن وتدعـــيٌم للصورة الذهنية لرجل الشرطة 

عميد / صاح الدين مصطفى بن سليمان مدير إدارة العاقات والتعاون لصحيفة الميزان :

الــصــورة التقليدية للعمل الشرطي   أن تتغير 
ً
لــم يكن سها

إلى نموذج عصري إنساني يشيع الرضا وينشر الطمأنينة بين 
أفراد المجتمع الذي يتعاضد فيه رجال الشرطة والمدنيون لمنع 

الجرائم واالرتقاء بالسلوك االجتماعي وتعزيز جودة الحياة . 
ومع الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية في 
المحافظة عن األمن والمستقبل وفق امتياز الشرطة المجتمعية  
، حملت إدارة العاقات والتعاون على عاتقها مسؤولية تغيير 
الـــصـــورة الــذهــنــيــة الــراســخــة لـــدى الــجــمــهــور عـــن رجـــل الــشــرطــة 
وحثهم على المشاركة في حفظ األمن ومكافحة اإلجرام من خال 

الشراكات الدولية لترسيخ مفهوم الشرطة الموجهة للمجتمع .   
ــيـــزان حــمــلــت عـــديـــد الـــتـــســـاؤالت لــمــديــر إدارة  ــمـ صــحــيــفــة الـ
الــديــن مصطفى بــن سليمان  الــعــاقــات والــتــعــاون عميد صــاح 
والـــذي بـــدوره قــال تختص إدارة للعاقات والــتــعــاون فــي وزارة 
الداخلية بنشر رؤية الوزارة ورسالتها من خال إبراز إنجازات 
أجــهــزتــهــا وإداراتــــهــــا فـــي حــفــظ األمــــن وبــســط ســـيـــادة الــقــانــون، 
ومد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات المختلفة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.

مهام جسيمة عنوانها النجاح 
واضاف ) بن سليمان ( ان توثيق  
 العاقة   بين   الشرطة   والمواطن   ونشر  
 التوعية   اإلعــامــيــة   والتعريف   بأعمال  
 ومناشط   الوزارة   وإبرازها عبر وسائل 

 اإلعام   األمني على سلم أولوياتها.
ــة بـــيـــن الــشــرطــة  ــعـــاقـ وقــــــال إن الـ
والمجتمع عاقة محورية لبناء مجتمع 
تــعــمــل  فـــــإن اإلدارة  آمـــــن ومـــتـــمـــاســـك 
بــشــكــل تــكــامــلــي مــع مــكــونــات الـــــوزارة  
 ومابين   الـــوزارات   األخــرى   ذات   العاقة 
المواطنين  بــحــمــايــة  فــي كــل مايتعلق 

والممتلكات العامة والخاصة . 
تــعــتــبــر اإلدارة    :

ً
ــــا ــائـ ــ قـ ــاف  ــ ــ وأضـ

الــمــنــســق الـــرئـــيـــســـي لـــكـــل الــمــنــظــمــات 
الدولية بالتعاون مع اإلدارات المختصة 
إلى تسهيل  الخارجية، إضافة  بــوزارة 
إجراءات التعاون في مايتعلق بالشؤون 
القنصلية، وتوثيق   االتفاقيات   العربية  
 والـــدولـــيـــة   واإلقــلــيــمــيــة   والــثــنــائــيــة   الــتــي  
 تــشــارك  فــيــهــا  الـــــوزارة   ومــتــابــعــة   سير  
ــاون   األمـــنـــي   بــيــن   لــيــبــيــا   والــــــدول   ــعـ ــتـ  الـ
 الصديقة   والشقيقية   والــمــشــاركــة   في  
ــات   والـــمـــؤتـــمـــرات   الــمــعــنــيــة   ــاعـ ــمـ ــتـ  االجـ
المحاضر  ــداد  ــ  بــالــتــعــاون   الـــدولـــي، وإعـ
 والـــقـــيـــام   بـــأعـــمـــال   الـــتـــرجـــمـــة   وتــنــظــيــم  
 االرتباطات   الدولية والمراسم والعاقات 

العامة لمسؤولي وأعضاء الوزارة .

 . مشوار من العطاء 
س ـ مــنــذ تــولــيــكــم مـــهـــام هــذه 
نــقــلــة نــوعــيــة في  اإلدارة الحــظــنــا 
مجال عمل اإلدارة حدثنا عن هذا 

الجانب .  
ج  .  تــم إعــــادة إصــــدار صحيفة 
اإللكتروني  الــمــوقــع  الــمــيــزان وتــحــديــث 
الـــرســـمـــي لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وتــوحــيــد 
التواصل  الخطاب األمني على وسائل 
االجتماعي وإطاق عدد من التطبيقات 
الــخــدمــيــة وإدخـــــــال الــمــيــكــنــة الــحــديــثــة 
ومهام تطويرية  أخــرى أنجزت خال 

مسيرة مايقارب من 300 يوم . 
ــن ســـلـــيـــمـــان ((   حـــيـــث بـــيـــن )) بــ
ــدار  أن الـــجـــهـــود تــكــاثــفــت إلعــــــادة إصــ
 صحيفة   الــمــيــزان   المتوقفة   منذ أكثر 

مــن10   سنوات والتي تعتبر من أعرق 
بــلــغ عمرهـــا   الــلــيــبــيــة والـــتـــي  الــصــحــف 
)48 سنة( ، حيث كانت البداية بإصدار 
 إنه تم إعادة تنظيم 

ً
العدد 79٦ مضيفا

المرأة  ليكون  برنامج األمــن والمجتمع 

العاكسة لنشاط الوزارة في أسبوع.
الــــــــي إســــــتــــــام اإلدارة  وأشــــــــــــار 
مــســؤولــيــة الــمــوقــع الــرســمــي والــبــريــد 
اإللكتروني الخاص بالوزارة، الي جانب 
ــاري ومــشــاركــة اإلدارة  ــبـ الــرصــد اإلخـ
الفاعلة في العديد من التطبيقات وفي 
عـــدد مـــن بـــرامـــج تــوحــيــد الــمــؤســســات 
أمام  األمنية وذلــك لتسهيل اإلجـــراءات 

المواطنين في كامل ربوع ليبيا . 
   وأســـــتـــــعـــــرض بـــــرامـــــج   إدخـــــــــال  
 الميكنة   الحديثة   في   مجال   عمل  اإلدارة،  
 وذلــك   بالتنسيق   مع   مركز   المعلومات  

 والتوثيق   بالوزارة  .
ــي تــفــعــيــل مــنــظــومــات  ــ ــ إضــــافــــة ال
ــل ،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ داخـــــلـــــيـــــة لـــتـــنـــظـــيـــم سـ
الداخلي  واستكمال الصيانة والتاثيت 

لــــــــإدارة  بـــدعـــم ومــتــابــعــة مـــن الــســيــد 
معالي وزير الداخلية . 

تأهيل الموارد البشرية 
الــــــتــــــدريــــــب والــــتــــأهــــيــــل  ـ  س 
ألعضاء اإلدارة له مردود إيجابي 
في تحسين مستوى األداء ماهي 
الــخــطــوات الــتــى اتـــخـــذت فـــي هــذا 

الشأن ؟
ــات  ــعــــاقــ ــ ال  ج.  واكـــــبـــــت إدارة 
ــتــــعــــاون الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــعــامــة  ــ وال
لــلــوزارة والتي أستهدفت رفــع وتأهيل 
المائمة  المهارات  الــكــوادر وإكسابهم 

للوظائف التي يتولونها . 
ــيـــاق أوضــــــح بــــأن   ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ  وفـ
الــبــالــغــة لتطوير    اإلدارة   أولـــت األهــمــيــة 
ــاء   وتــحــســيــن   مــســتــوى    كـــفـــاءة   األعـــضـ

 األداء   من خال  الدورات   التدريبية 
المتخصصة  فــي   المهنية  الــفــنــيــة 

 مجال   اإلعام   األمني    
   وكذلك   اللغة   اإلنجليزية،   حيث   تم  
 فــي   هــذا   الــشــأن   تنظيم   أكثر   مــن  ) 10 ( 
 دورات   تدريبية   الهدف   منها   تحسين  
 مــســتــوى   الــخــدمــة   وتــقــديــم   أفــضــل   أداء  
 بما   يعود   بالنفع   والفائدة   بين   الــوزارة  

 والمؤسسات   األخرى .  
 س ـ مــن خـــال إطــاعــنــا على 
ــدة  ــمــ الــ ــاشــــط اإلدارة خـــــــال  ــنــ مــ
الــمــاضــيــة الحــظــنــا تـــطـــورا كبيرا 
وخــــــــطــــــــوات مــــتــــقــــدمــــة فـــــــي هـــــذا 
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لقاء العدد

اإلعام األمني ودوره 
في تنمية وتعزيز 
التعاون بين رجل 

الشرطة والمواطن 

 مواكبة التطور
 في مجال اإلعام  

نسعى   جاهدين  
 لمواكبة   أحدث  

 التقنيـــــــات   في
   مجال   عمل   اإلدارة    

العاقات مٌد لجســور التواصـــل مع المواطـــن وتدعـــيٌم للصورة الذهنية لرجل الشرطة 

الخصوص
بــهــا عــدة  يــوجــد  ــذه اإلدارة  ج ـ هـ  
مــكــاتــب وهـــي : مكتب شـــؤون اإلعـــام 
ــعــامــة ـ  ـ الـــتـــعـــاون الـــدولـــي ـ الـــشـــؤون ال
ــتــوثــيــق  حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل واألســــــــرة ـ وال
والــمــعــلــومــات ـ الـــعـــاقـــات والـــمـــراســـم، 
وهذه المكاتب تؤدي دورها وفق خطة 
مرسومة واستراتيجية هدفها تقديم 
أن تم  بــعــد  عــائــد مهني متميز، وذلـــك 
المكاتب  توفير كافة اإلمكانيات لهذه 
مــن أجــهــزة مــتــطــورة وربــطــهــا بشبكة 
االنـــتـــرنـــت ونــســعــى مـــن خــــال عملنا 
إلــى تحقيق جملة من األهـــداف طويلة 
وقــصــيــرة الـــمـــدى مـــن أهــمــهــا الــتــوعــيــة 
اإلعــامــيــة مــن خـــال وســائــل اإلعـــام 
األمني المتاحة وذلك من خال برنامج 
األمــــن والــمــجــتــمــع وصــحــيــفــة الــمــيــزان 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــلــصــقــات والــبــرامــج 

 الــتــوعــيــة مـــن خــال 
ً
الــتــوعــويــة وأيـــضـــا

التواصل  الداخلية بشبكة  موقع وزارة 
ــذا كــلــه  ــ االجـــتـــمـــاعـــي والـــــهـــــدف مــــن هــ
تــحــســيــن مــســتــوى الــخــدمــات وإنــجــاز 

األعمال بكفاءة وفاعلية.
الــدور  السياق  وال ننسى فــي هــذا 
الذي يقوم به مكتب العاقات والمراسم 
ــفـــاالت واالجــتــمــاعــات  ــتـ بــتــجــهــيــز االحـ
وزيــارة المرضى من منتسبي الــوزارة 
ومــتــابــعــة أحــوالــهــم وتــقــديــم يـــد الــعــون 
لهم بــاإلضــافــة إلــى الــعــديــد مــن المهام 
المراسم والعاقات  األخرى في مجال 

العامة.
 
ً
ــولـــي اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــرا ــا نـ ــنـ كـــمـــا أنـ
ــــطــــفــــل، وذلــــــك مــن  لـــجـــانـــب األســـــــرة وال
الطفل و األســرة  خــال مكتب حماية 
والذي يعمل بموجب القوانين واللوائح 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــا، وكــــذلــــك االتـ الـــمـــعـــمـــول بــــهــ

اإلقليمية والدولية في هذا الشأن.

آفاق إيجابية وطموحات
ــات  ــمــــوحــ ــطــ الــ ـ مــــــا هــــــي   س 
ــداف والــخــطــط المستقبلية  واألهــ
التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها؟
ج ـ مــن أهــم األهـــداف الــتــي نسعى 

ــدث  ــ ــة أحـ ــبــ ــواكــ ــو مــ ــ ــن هـ ــديــ ــاهــ لـــهـــا جــ
مـــجـــال عـــمـــل اإلدارة  ــي  فــ الـــتـــقـــنـــيـــات 
وخاصة في مجال تطوير أداء اإلعام 
ــلــــة مـــعـــدة   ــق خــــطــــة شــــامــ ــ ــ األمـــــنـــــي وفـ
ــالـــخـــصـــوص، كـــمـــا أنـــنـــا حــريــصــون  بـ
على مواكبة التطور في مجال اإلعام 
الرقمي في جميع جوانبه، وأننا نسعى 
خـــال الــمــدة الــقــادمــة إلـــى إقــامــة مبنى 
خـــاص بــاالســتــوديــو بـــوحـــدة األعــمــال 
الــمــرئــيــة بمكتب شـــؤون اإلعــــام وفــق 

أحدث التصاميم المتعارف عليها.
وأضاف : اننا نسعى إلى استكمال 
صيانة اإلدارة بعد االنتهاء من المرحلة 
الجميع  الــتــي القــت استحسان  األولـــى 
أداء  لتقديم  المائمة  الــظــروف  وتهيئة 
مهني متميز وتقديم أفضل الخدمات.

 س ـ ســيــادة العميد / صاح 
الدين بن سليمان هل من كلمة في 

ختام هذا اللقاء؟
ــذا الــمــنــبــر  ــو مـــن خــــال هــ ــ ج . أدعـ
اإلعامي كافة مكونات وزارة الداخلية 

التواصل المباشر مع هذه اإلدارة إلبراز 
أنشطتهم مــن خـــال وســائــل اإلعـــام 
األمني، وذلك بالتنسيق والتواصل مع 
مكتب شــؤون اإلعــام في هذا الجانب 
وعــــدم االكـــتـــفـــاء بــالــصــحــفــة الــرســمــيــة 
للوزارة، وأود أن أشير في هذا الصدد 
للضوابط التي قامت بها اإلدارة للنشر 
بــالــصــفــحــة، حــيــث تـــم اعـــتـــمـــادهـــا من 
الداخلية وتعميمها على  معالي وزيــر 

كافة مكونات الوزارة. 
واضــاف بأنه لم يعد دور الشرطة 
يــنــصــب فـــي تــعــقــب الـــخـــارجـــيـــن على 
القانون بل أصبح الوقاية من الجريمة 
مـــن خــــال تــرســيــخ مــفــهــوم الــشــرطــة 
ــر الــثــقــافــة  الـــمـــوجـــهـــة لــلــمــجــتــمــع ونـــشـ
األمنية بين المواطنين ، وتقديم أفضل 
التصدي  الــخــدمــات، والتوعية بكيفية 

للجريمة وطرق اإلباغ عنها .
ــر اإلدارة  ــ ــديـ ــ مـ ــد  ــيــ ــســ ــ ال وأشـــــــــــاد 
بــالــخــبــرات األمــنــيــة فــي كــافــة مــكــونــات 
ــــوزارة والــتــي جـــاءت أســهــامــاتــهــم في  الـ
الــبــرامــج اإلعــامــيــة إيجابية مــن خال 
تــبــنــي لــغــة الـــحـــوار مــع الــمــواطــن بكافة 
أو  أو اإلرشـــاد  بالتوعية  السبل ســـواء 

التوجيه .  
في الختام أود أن أثني على جهود 
والــتــعــاون  الـــعـــاقـــات  إدارة  مــنــتــســبــي 
ــن تـــضـــافـــرت جـــهـــودهـــم إليــصــال  ــذيـ الـ
ــة الـــــي كـــافـــة أطـــيـــاف  ــيـ ــلـ ــداخـ صــــــورة الـ

الشعب 
  وفقكم الله وكل عام والجميع 

بخير وبادنا في أمن وأمان.
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تحقيق العدد 

البداية مــع المستشار األمني 
بإدارة مكافحة جرائم المعلومات 
التابعة لجهاز المباحث الجنائية 
بـــــــوزارة الــداخــلــيــة -عــمــيــد / فــرج  

برنوص :
ــــكــــتــــرونــــيــــة  ــة االل ــمــ ــريــ ــجــ ــ ــــرف ال ــعـ ــ تـ
بأنها جريمة عــاديــة ترتكب بوسائط 
إلـــى خمسة  ،وهــــي تنقسم  إلــكــتــرونــيــة 
أقسام هي : جرائم ضد االموال -جرائم 
االشــخــاص - جــرائــم األخــــاق -جــرائــم 

أمن الدولة -جرائم الملكية الفكرية. 
وعـــن طبيعة عــمــل إدارة مكافحة 
ــال :  ــ ــم الـــمـــعـــلـــومـــات ومـــهـــامـــهـــا قـ ــرائــ جــ
: مواقع  نحن نعمل على جانبين هما 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ، مــثــل : الــســب 
والتهديد والتشهير والتنمر واالبــتــزاز 
ــم  ــرائـ ــر الـــجـ ــثــ ــي أكــ ــ ــتــــرونــــي ) وهــ ــكــ ــ االل
 فــــي الــمــجــتــمــع 

ً
ــتــــشــــارا اإللـــكـــتـــرونـــيـــة انــ

الليبي ( 
وهناك جرائم أخرى تتم من خال 
وسائط إلكترونية أخرى مثل األقراص 
الذكية،  المدمجة والكاميرات والهواتف 
الــجــانــي، أو في  وهـــذه يتم ضبطها مــع 

مسرح الجريمة 
ــبــــرزة الـــجـــريـــمـــة  ــا كــــمــ ــنـ ــال لـ ــحــ و تــ
ــوم بــتــفــريــغــهــا  ــقــ ــ ــــي نـــحـــن ن ــال ــتــ ــ ــال ، وبــ
ــانـــات الـــتـــي تــحــتــوي  ــيـ ــبـ ــاع الـ ــتــــرجــ واســ
عليها، ومن ثم  بإعداد تقارير حولها  
ونقوم بتحويلها  للنيابة العامة والنائب 

العام .
وعــن الــجــانــب الــقــانــونــي قــال عميد 
 
ً
بـــرنـــوص: إنــــه صــــدر فـــي لــيــبــيــا أخـــيـــرا
ــة (  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــم اإللــ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ قـــــانـــــون ) الـ
ــكــتــرونــيــة (   وقـــانـــون ) الــمــعــامــات اإلل
عــن مــجــلــس الـــنـــواب فــي شــهــر اكــتــوبــر 
الجريدة  لم ينشر في  سنة2021ولكنه 

الرسمية ومازال عبارة عن مسودة .
ــرنـــت تــأثــيــرهــا  ــتـ *جـــريـــمـــة اإلنـ

اكبر من الجرائم العادية
وأضــــــــاف: لـــديـــنـــا مـــاحـــظـــات عــلــى 
المنظمة  مـــع  الـــقـــانـــون واجــتــمــعــنــا  هــــذا 
الليبية لاتصاالت والمعلوماتية ،وهي 
مؤسسة مجتمع مدني ، وقمنا بكتابة 
عدة ماحظات كجهاز مباحث جنائية 
واوضح العميد برنوص : أن العمل على 
مــثــل هـــذه الــجــرائــم مــــازال  وفـــق قــانــون 
أن  العقوبات الصادر عام 1953م رغم 
خصائص الجريمة اإللكترونية تختلف 

عن الجرائم العادية.
ــل الــــمــــثــــال : قــضــيــة  ــيـ ــبـ ــلـــى سـ ــعـ فـ
العادية اليتعدى  الجريمة  التشهير في 
أصحابها عدد معين بينما في الجريمة 
التشهير يــصــل لمايين  اإللــكــتــرونــيــة 
أكبر   جريمة االنترنت 

ً
األشخاص، فإذا

من الجريمة العادية ألن تأثيرها أكبر 
كـــمـــا أوضـــــــح/ أن إدارة مــكــافــحــة 
جـــرائـــم الــمــعــلــومــات التــتــعــامــل بشكل 
مـــبـــاشـــر مــــع الـــمـــجـــنـــى عــلــيــهــم ، فــكــل 
القضايا تحال من قبل الوزير أو النائب 

العام والمحامي العام والنيابة العامة 

أمــــا عـــن اإلجـــــــراءات الــتــي يــجــب أن 
ــور وقـــوعـــه  ــ يــرفــعــهــا الــمــجــنــي عــلــيــه فـ
ــى مــركــز  ــ ضــحــيــة ، هــــي أن يـــتـــوجـــه إلـ
الــشــرطــة لــتــقــديــم الــشــكــوى ،ويـــتـــم فتح 
محضر تحقيق إحالته الى النيابة، وهي 
بدورها تقوم بتحويله للبحث الجنائي، 
إلكتروني،  الجريمة جانب  إذا كــان في 
كـــالـــبـــحـــث عــــن صـــفـــحـــة أو بـــحـــث عــن 

منشور أو غيره .
*التوعية المجتمعية مهمة 

بــرنــوص عــلــى أهمية  العميد  ــد  وأكـ
بـــضـــرورة  تقديم  المجتمعية  الــتــوعــيــة 
شــكــاوى فــي حــال التعرض لــهــذا النوع 
 امــتــنــاع 

ً
مــن الــجــرائــم فــالــمــاحــظ غــالــبــا

التبليغ لعدة أسباب  المجني عليه مــن 
 للفضيحة 

ً
منها ))األجتماعي (( منعا

ــعــادات   مــن نــظــرة المجتمع وال
ً
،وخـــوفـــا

ــــشــــخــــص فــي  ــد، ومـــــركـــــز ال ــالــــيــ ــتــــقــ والــ
المجني عليها فتاة  أو  كــان  المجتمع 

 على سمعتها .
ً
حفاظا

وهــنــاك ســبــب اقــتــصــادي فــي حــال 
تعرض مؤسسة اقتصادية أو مصرف 
 من 

ً
لاختراق مثا فا يتم التبليغ خوفا

أن تتزعزع الثقة بين الزبون والمؤسسة 
الــمــالــيــة، مــمــا يــضــر بــمــصــالــحــهــا، لذلك 

نــحــن بــحــاجــة لــثــقــافــة الــتــوعــيــة ، وهــي 
مسؤولية مجتمعية تضامنية 

العاملين  أن  بــرنــوص  العميد  وأكــد 
ــراء  ــبـ مــــن مــهــنــدســيــن وخـ فــــي اإلدارة 
بــعــدم تسريب  اليمين  يقومون بتأدية 
أي معلومات تخص القضايا وأطرافها، 
وتوقع عليهم أشد العقوبات في حال تم 
تسريب أي معلومات قد تصل إلى حد 

الفصل من العمل .
وذكـــر أخــيــرا أنــه فــي عــام 2019تـــم 
الداخلية  تشكيل فريق مــن قبل وزيــر 
ــيــــذ 80٪ مــن  ــفــ ــنــ ــاء وتــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ ال مــــــع 
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم 
ــن بـــصـــدد تــنــفــيــذ  ــحــ ــة ،ونــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
تــم تأهيل  ، كما  لها  التشغيلية  الخطة 
عــدد مــن العناصر وتــوظــيــف أكــثــر من 
 لــلــمــســاعــدة فــي مــحــاربــة  

ً
90 مــهــنــدســا

ادارة مكافحة جرائم  الجرائم. في  هذه 
المعلومات . 

 المحامية / هويدا الشيباني 
الليبي  الـــنـــواب  إلـــى أن مجلس  ــارت  أشــ
صادق على قانون الجرائم اإللكترونية 
والـــــذي  نـــوفـــمـــبـــر 2021  خـــــال شـــهـــر 
يحتوى على أكثر مــن )50مـــادة ( وأن 
المعنية أصــبــحــت تعمل وفــق  الــجــهــات 

هـــذا الــقــانــون فيما يــخــص االنــتــهــاكــات 
والجرائم اإللكترونية .

وأكدت أن هناك العديد من الحاالت 
التي تقوم بتقديم شكوى لدى الجهات 
الكترونية،  لــجــرائــم  األمــنــيــة بتعرضها 
 التحقيق فــي هـــذه الــجــرائــم 

ً
وبـــدأ فــعــا

وفق هذا القانون .
القانون  أن إصـــدار هــذا  قــالــت  كما 
المشروع  أن  هو خطوة إيجابية، حيث 
ــــي إصـــــــدار   فــ

ً
ــر كــــثــــيــــرا ــ ــأخـ ــ الـــلـــيـــبـــي تـ

الوقت  االلكترونية فــي  الــجــرائــم  قــانــون 
ــــذي أصــبــحــت الــكــثــيــر مـــن مــعــامــات  الـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن تـــتـــم عــــن طـــريـــق الـــمـــواقـــع 
ــتــي فــي الــمــقــابــل هناك  اإللــكــتــرونــيــة وال
الكثير من االنتهاكات التى يتم ارتكابها 
القانون هنا بتجريم  من خالها وقــام 

الكثير من هذه التصرفات .
وذكـــــــرت الــمــحــامــيــة هــــويــــدا  أن ) 
الجرائم اإللكترونية (  قــانــون مكافحة 
أشار إلى تجريم فعل ) المضايقة على 
شبكة المعلومات بأي وسيلة إلكترونية 
بـــغـــرض إشـــبـــاع حـــاجـــات )جــنــســيــة ( 
حــيــث نــصــت هـــذه الــمــادة عــلــى الحبس 

والغرامة لمن يقوم بهذا الفعل .

مــكــافــحــة  قـــــانـــــون  أن  وأضــــــافــــــت: 
الـــجـــرائـــم اإللــكــتــرونــيــة أشـــــار فـــي أحــد 
نــصــوصــه إلــــى مــســألــة ) الــتــشــفــيــر ( 
والــمــقــصــود بــالــتــشــفــيــر : هـــو تــحــويــل 
تــنــســيــق مـــن مـــقـــروء إلـــى غــيــر مــقــروء 
بهدف حماية المعلومات والبيانات من 

السرقة اللحاق الضرر باآلخرين .
حيث قالت أن المادة 12 من القانون 
نــصــت عــلــى عــقــوبــة الــحــبــس والــغــرامــة 
)الحبس لمدة التتجاوز سنة والغرامة 
تــتــراوح بــيــن  100-500 ديــنــار ( وقــد 
يقوم القاضي بالحكم بالعقوبتين على 
أي شخص قام بالدخول على األجهزة 
أو  االلــي  الحاسب  أنظمة  أو  اإللكترونية 
اخــتــراق  لــغــرض  أي شبكة معلوماتية، 
هــــذا الـــنـــظـــام ) وســـائـــل الــحــمــايــة الــتــي 

نستعملها   ألجهزتنا ولبياناتنا (
ــمــادة رقـــم 10 مــن الــقــانــون  كــذلــك ال
ــتـــي حـــظـــرت الــتــأثــيــر عــلــى أي نــظــام  الـ
إلكتروني عن طريق البرمجة أو النقل أو 
النشر لكلمة السر أو أي رمز أو بيانات 
ــرار بــاألشــخــاص  ســـريـــة بـــهـــدف اإلضـــــ

ورتب عقوبة على ذلك .
وفي الجانب التقني أفادنا 

ــار  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ ــد  ــ ــبــ ــ ــــدس / عــ ــنــ ــ ــهــ ــ مــ
أبوعجيلة أحمد من مركز التوثيق 

والمعلومات بوزارة الداخلية 
قال: االبتزاز اإللكتروني هي عملية 
ــيـــب يـــقـــوم بـــهـــا شــخــص  تـــهـــديـــد وتـــرهـ
ضـــد آخـــر ) الــضــحــيــة ( بــنــشــر صــور 
أو تسريب  أو مــواد))شــريــط خيالة (( 
مــــعــــلــــومــــات ســـــريـــــة تــــخــــصــــه مـــقـــابـــل 
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة أو اســتــغــالــه للقيام 
المبتز  بــأعــمــال غير مــشــروعــة لصالح 
كاإلفصاح عن معلومات سرية خاصة 
بجهة العمل أو غيرها من األعمال غير 

القانونية .
وأضاف :

ــاب هــذا  ــكــ يــعــتــمــد الـــجـــانـــي فـــي ارتــ
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــم عـ ــرائــ ــجــ ــ الــــنــــوع مــــن ال
الــمــعــلــومــات كــوســيــلــة لتحقيق  تــقــنــيــة 
الى جمع معلومات حول  غايته فيعمد 
ــا مــــن خـــال  ــهـ ــتـــدراجـ الــضــحــيــة او اسـ
منصات التواصل االجتماعي التي تعد 
المستخدمة لإيقاع  الــطــرق  أكــثــر  مــن 

عندما يتحول الفضاء اإللكتروني إلى مسرح الجريمة

قد يمتنع الضحية 
 
ً
عن التبليغ خوفا

من نظرة المجتمع 

التركيز على 
التوعية في مكافحة

الجريمة اإللكترونية  

الــجــريــمــة اإللــكــتــرونــيــة  فعل 
أو ســــلــــوك غـــيـــر قــــانــــونــــي، يــتــم 
باستخدام األجهزة اإللكترونية 
، يهدف من خاله الجاني  لتحقيق منافع 
مادية ومعنوية من خال إضراره بالضحية 

ألهمية هذا الموضوع ولخطورة 
هــــذه الــجــريــمــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
بدأت تستشري في مجتمعنا الليبي 
 
ً
رأينا تسليط الضوء عليها قانونيا

. 
ً
 واجتماعيا

ً
وتقنيا

عميد / فرج  برنوص 

م / عبد الجبار أبوعجيلة

تحقيق ا. نجاة الشارف  .. نهلة الترهوني 
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تحقيق العدد 

اخــتــاف مراحلهم  بــاألشــخــاص عــلــى 
العمرية ويتم ذلــك بطرق مختلفة، إما 
عن طريق إرســال روابــط تحتوي على 
الخداع  إلى  اللجوء  أو  برمجيات خبيثة 
ــن طــــرق األلـــعـــاب  والـــجـــيـــل، وقــــد تــتــم عـ
اإللــكــتــرونــيــة الــمــرتــبــطــة بــاإلنــتــرنــت ،أو 
الــتــي تخبر الضحية  بعض اإلعــانــات 
أو منح مالية، ويطلب  بفوزها بجوائز 
منها الضغط على رابط معين ومن ثم 
الجاني  ، وأن  الفخ  يتضح وقوعها في 
ســيــطــر عــلــى جــهــازهــا، ومـــن هــنــا يبدأ 
ــتــــزاز بــحــيــث يــطــلــب إرســـــال أمــــوال  االبــ
المعلومات والبيانات  مقابل استعادة 

مرة أخرى .
ــه تــوجــد عــــدة طــرق  كــمــا أوضــــح أنــ
التواصل  تمكن مستخدمي منصات 
ــة أنـــفـــســـهـــم  ــايــ ــمــ ــن حــ ــ االجــــتــــمــــاعــــي مــ
ــتـــراق واالبـــتـــزاز  وحــســابــاتــهــم مــن االخـ
أبرزها عدم قبول طلبات الصداقة من 
أشــخــاص غير معروفين، والــتــأكــد من 
الــرد  المرسل واالمــتــنــاع عــن  شخصية 
 
ً
المصدر. أيضا الرسائل مجهولة  على 
تــجــنــب إجـــــراء مــكــالــمــات الــفــيــديــو بين 
أصدقاء اليرتبطون بصلة قوية، واألهم 
من ذلك الحفاظ على خصوصية كلمة 
 تجنب 

ً
السر، كما أنه من الضروري جدا

ــج مــشــبــوهــة، وحــتــى  ــرامـ تــحــمــيــل أي بـ
عند وقــوع الشخص ضحية لاختراق 
ــتــــواصــــل مــــع الــمــبــتــز  ــ يـــنـــصـــح بــــعــــدم ال
التي قد  مهما كانت شــدة الضغوطات 
الجهات األمنية  يمارسها عليه وإبــاغ 

المختصة مباشرة. 
 الختراق 

ً
أكثر الفئات تعرضا

حساباتها 
 وذكـــر أنـــه بــعــد الــطــفــرة فــي مجال 
الواسع لشبكات  االتصاالت واالنتشار 
ــرائــــح  ــــشــ ــلـــف ال ــتـ ــيــــن مـــخـ ــل بــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
المجتمعية، ومنها األطفال والمراهقين 
ــفــئــات عــرضــة  الـــذيـــن أصــبــحــوا أكــثــر ال
العمليات إلمــكــانــيــة اســتــدراجــهــم  لــهــذه 
قــد التتماشى مــع األكبر  بطرق كثيرة 
، خاصة األلعاب االلكترونية بهدف 

ً
سنا

الحصول على معلومات تخص الوالدين 
، األمـــــر الـــــذي يــحــتــم مـــراقـــبـــة كل 

ً
مـــثـــا

البيئة  الطفل فــي هــذه  خطوة يخطوها 
االفتراضية. فالعبء األكبر كما نبهنا 
يقع على االهل ومن ثم باقي مؤسسات 
المجتمع كالمدرسة والجامع من خال 
الــتــي قــد تهددهم  توعيتهم بالمخاطر 
وتحذيرهم من التفاعل أو الدخول على 
الـــروابـــط واإلعـــانـــات الــتــي قــد تــتــواجــد 
بكثرة على المواقع اإللكترونية أو نشر 

أي معلومات أو صور تخص األسرة. 
وفــيــمــا يــخــص اإلجـــــــــراءات الــــازم 
اتخاذها حال التعرض لابتزاز وأفاد / 
أنه في حال كان الضحية من االطفال أو 
مادون السن القانونية يجب إباغ األهل 
 على أن يكونوا متفهمين للموقف، 

ً
أوال

ــركـــز شــرطــة  ــرب مـ ــ ــى أقــ ــ ثــــم الـــتـــوجـــه إلـ
تــأخــيــر للحد من  الــواقــعــة دون  إلثــبــات 
إذا كان الضحية  نتائج االختراق، وأمــا 
شخص بالغ وتعرض لابتزاز من أجل 
الــحــصــول على معلومات تخص جهة 
 وإبــاغ 

ً
أوال  فعليه إباغها 

ً
عمله مــثــا

مركز الشرطة التخاذ االجراءات الازمة 
 .

ً
حيال ذلك ثانيا

التجعل نفسك سلعة مجانية 
لمن يتربص بك!

الــصــحــفــي مــحــمــد الــنــايــلــي )وهـــو 
مدرب في مجال الحماية الرقمية ( قال: 
أن يقوم  الرقمية هو  الحماية  ان معنى 
الرقمية  لـــأدوات  المستخدم  الشخص 
ــن أي هـــجـــمـــات قــد  بـــحـــمـــايـــة نــفــســه مــ

تضر به من خال استغال معلوماته 
اإللكترونية. 

ــد والـــعـــشـــريـــن  ــ ــــواحـ ــرن الـ ــقــ ــ فـــفـــي ال
الــفــرد مرتبطة بشكل  أصــبــحــت حــيــاة 
بالتكنولوجيا  مــالــه عــاقــة  بــكــل  وثــيــق 
واليستطيع العيش بدون التعامل معها، 
ســـواء مــن خـــال الــهــاتــف الــمــحــمــول أو 
الحال  الكمبيوتر واإلنــتــرنــت، وبطبيعة 
كــمــا لــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا مــحــاســن في 
المقابل لها مضار عليه أن يكون على 

دراية بها ليحمي نفسه منها .
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال عــنــد وجـــود 
ملفات شخصية أو هامة وسرية التريد 
أن يطلع  عليها أحد يجب عليك أن تكون 
الملفات  ــة كــيــف تحفظ هـــذه  عــلــى درايــ
األمــان والخصوصية،  بشكل يوفر لك 
ألنــه في حــال لم تحم نفسك قد ال يقع 
الضرر عليك أنت فقط، بل قد يتضرر 

أناس آخرون مقربون منك 
وذكر السيد محمد : أن الكثير من 
األشــخــاص رغــم معرفتهم باستعمال 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي ..  ــ تــطــبــيــقــات ال
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال .. لــكــن اليــمــلــكــون 
الرقمية  المعرفة بالحماية  أســاســيــات 
لحماية خصوصيتهم عند استعمال 

هذه التطبيقات .
ــتـــي  ــة الـ ــعــ ــائــ ــشــ ــ ــاء ال ــ ــ ــطـ ــ ــ وعـــــــن األخـ
الــعــديــد مــن األشــخــاص فيما  يرتكبها 
ــال الــصــحــفــي  ــــن الــرقــمــي قــ يــخــص األمـ
محمد النايلي: إن الكثير من األشخاص 
ــات عــنــهــم  ــومــ ــلــ ــعــ يــــقــــومــــون بـــنـــشـــر مــ
ــد تــعــرضــهــم لــلــخــطــر، مـــثـــل : مــكــان  قــ
حــضــورهــم وتــنــقــاتــهــم وتــجــمــعــاتــهــم، 
الــذيــن يعملون في  السيما األشــخــاص 
الـــشـــأن الـــعـــام كــالــصــحــفــيــيــن ونــشــطــاء 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــحــقــوقــيــيــن، ممن 
هم أصحاب مشاريع وآراء وأفكار قد 
أفــكــار غيرهم،  تــتــعــارض وتختلف مــع 
مما يجعلهم في دائرة التهديد والخطر. 
ــئـــذان،  ــتـ فــالــتــهــديــد يـــقـــع بــــــدون اسـ
وعليك أن التقدم نفسك سلعة مجانية 
لــمــن يــتــربــص بــــك، ومــــن هــــذا المنطلق 
ــوا  ــلـ ــعـ أن اليـــجـ األفـــــــــــــراد  ــى  ــلــ عــ وجـــــــب 

الخاصة متاحة لآلخرين  معلوماتهم 
وأن ال يجعلوا من سامتهم لقمة سهلة 

لمن يتربص بهم.
الثاني هو    أمــا عن الخطأ الشائع 
عدم االهتمام بأن تكون كلمة السر ألي 
الفرد )قوية ( فمنهم  تطبيق يستعمله 
من تكون كلمة السر للدخول لحساباته 
إما تاريخ مياده أو اسمه وغيرها من 
التعرف  السر الضعيفة يسهل  كلمات 

عليها. 
كـــذلـــك اإلهــــمــــال فـــي عــمــلــيــة إثــبــات 
الــرقــمــي )البطاقة  الصفحة بالمستند 
ــات الـــهـــويـــة ( وهـــو  ــ ــبـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وإثـ
مــايــســهــل انــتــحــال شــخــصــيــة صــاحــب 
الصفحة ويمنعه مــن حــق إقفالها في 

حال االحتيال وسرقتها .
ــة  ــامـ ــعـ ــهـــات الـ ــة لـــلـــجـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
بــه، إنهم يستخدمون  فأكبر خطأ تقع 
ــوقـــع  ــمـ بـ ــا  ــقــــهــ ــيــ تــــوثــ صــــفــــحــــات دون 
إلكتروني رسمي حيث يقوم الشخص 
الــمــســؤول بــفــتــحــهــا عـــن طــريــق بــريــده 
اإللــكــتــرونــي الــشــخــصــي، مــمــا يجعلها 
عـــرضـــة لـــاخـــتـــراق بــشــكــل أكـــبـــر وإذا 
ــذا الــمــوظــف الــعــمــل فـــي هــذه  ــاتـــرك هــ مـ
المؤسسة فإن الصفحة تبقى مرتبطة 
ــع  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ ــخــــصــــي والتـ ــــشــ بـــــبـــــريـــــده ال
ــا أو  ــهـ ــمـــل بـ ــعـ ــلــــة الـ ــة مــــواصــ ــمـــؤســـسـ الـ

استخدامها .
ــلـــى  ومـــــــــــن ذلـــــــــــك كـــــــــــان لــــــــزامــــــــا عـ
المؤسسات فتح صفحات على وسائل 
التواصل االجتماعي عن طريق موقعها 
التطبيق  الـــخـــاص، ألن )  اإللـــكـــتـــرونـــي 
( قــد تــقــوم الــشــركــة الــمــالــكــة بيعه مثل 
مــاحــدث مــع ال ) يــاهــو والــهــوتــمــيــل …
اإللكتروني هو  الموقع  وغيرها( بينما 
ملك صاحبه ال يستطيع أحد أن يقوم 

 
ً
بقفله أو إلغائه أبدا

وعن أنواع اإلبتزاز اإللكتروني قال 
اإلعـــامـــي مــحــمــد الــنــايــلــي : إن ابــتــزاز 
النساء بشكل خاص من خال سرقة 
صـــورهـــن الــشــخــصــيــة هـــو أكــثــر أنـــواع 
االبتزاز الذي يحدث في ليبيا، وذلك ألن 
الــعــادات والتقاليد  بــه  مجتمعنا تحكم 

ويعتبر هذا الموضوع مساس بالشرف 
ــزاز هو  ــتــ ــ ــذا االب ــن هــ ــهـــدف مـ  الـ

ً
وغـــالـــبـــا

الحصول على مقابل مادي 
وفـــي خــتــام حــديــثــه قـــدم الصحفي 
 : طالما أنك 

ً
محمد النايلي نصيحة قائا

التعرف الشخص فاتثق به 

   اآلثار االجتماعية والنفسية 
اشد خطورة

الـــهـــادي مفتاح/   وتـــرى د. جميلة 
بــكــلــيــة اآلداب  تــــدريــــس  هـــيـــئـــة  عـــضـــو 
بجامعة طرابلس: إن اغلب الجرائم من 
الليبي  تتمثل  النوع في مجتمعنا  هــذا 
في  المطاردة عبر اإلنترنت والهجمات 
مــن الــمــواد اإلبــاحــيــة والــبــرامــج الــضــارة 
ــهــويــة  ــة ال ــرقــ والـــبـــريـــد الـــعـــشـــوائـــي وســ
بـــغـــرض االبــــتــــزاز وتــحــصــيــل األمـــــوال 
مــــن أصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات الــمــخــتــرقــة 
ــا  لـــلـــجـــرائـــم  ــمـ ــلـ ــثـ ــــي فــــإنــــه مـ ــال ــتــ ــ ــال ، وبــ
اإللكترونية  مساوئ  توثر سلبا على 
ــتـــصـــادي لــلــضــحــيــة  عند  الــجــانــب االقـ
ابتزازه من الجناة  ، فإن تأثيراته على 
الجانبين االجتماعي والنفسي يمكن 
أن يــكــون أشـــد كــونــهــا تــمــس الــعــاقــات 
ــهـــدد تــمــاســكــهــا ،وتــشــعــل   األســـريـــة وتـ
الخافات بين أفــراد األســرة مّما يؤّدي 
ــا يــتــعــرض له  ــى تــفــكــكــهــا  بــســبــب مـ ــ إل
ــشــهــيــر أو الــتــهــديــد 

ّ
ــا مـــن ت ــرادهـ ــد أفـ أحـ

بــه، ونشر األخــبــار الكاذبة واإلشــاعــات 
الملفقة عنه  التي ربما تكون النار التي 
تــغــذي  ارتـــكـــاب  جــرائــم  تــوضــع تحت 
مسمي »جــرائــم الــشــرف » خــاصــة إن 
النبذ  أنــثــى، أو حصول  كانت الضحية 
االجــتــمــاعــي للضحية وتــأثــيــر كــل ذلــك 
على فرص العمل أو الزواج والمصاهرة 
ــا، وهــــذه  ــرهــ ــيــ ــلــتــنــمــر وغــ ــعــــرض ل ــتــ ــ وال
أبــعــاد ليس على  لها  ــار  التبعيات واآلثــ
أو الضحية  فقط وانما  المجنى عليه 
عــلــى الــجــانــي كــذلــك وتــتــمــثــل هــــذه  في 

أالتي :ـ
الــجــانــي حــرفــة النصب   امــتــهــان  1ـ 
، والبحث عــن طــرق جديدة  والقرصنة 
لاحتيال والتوغل في عالم الجريمــــــــــــة 
و تحوله إلى مجرم يسعى إلى الحصول 
على المال من خالها ، وغالبا ما يكون 
الجريمة هو وقوع  الدافع الرتكاب هذه 

الجاني في مشاكل مادية .
الــــتــــواصــــل  ــبــــمــــا أن وســــيــــلــــة  ــ ـ 2ـ 
والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق 
الجرائم   فــإن وجـــود تلك  التكنولوجيا 
من شأنه تنشئة شباب  ال يعطون أي 
اعتبارات لمبادئ األخــاق واإلنسانية، 
وهنا تكمن الخطورة، فقد تكون البداية 
حــب الــفــضــول والــمــغــامــرة وقــتــل الملل  
وتنتهي بكسب سلوكيات وقيم مغايرة 
السليمة والــتــي التتماشي مع  للتربية 

ديننا و عاداتنا وتقاليدنا . 
3ـ الــتــســبــب بـــإضـــرار وضــغــوطــات 
ــه إلـــى  ــد تــــــؤدي بــ نــفــســيــة لــلــضــحــيــة قــ

التفكير فيه نتيجة خوفه  أو  االنتحار 
من االبتزاز ، ومن الممكن أن يتم إهدار 
روح الضحية من قبل المجرم ذاته عند 

عجزه عن تنفيذ تهديداته.
الــكــاذبــة وتضليل  4ـ نشر األخــبــار 
الــنــاس عــن الــحــقــائــق ونــشــر معلومات 

مخلة بالنظام العام واآلداب.
القيم    ونستخلص ان منظومة 
االجــتــمــاعــيــة لـــدى الــشــبــاب  أصبحت 
ــت،  ــنـ ــــددة لـــمـــخـــاطـــر الـ ــهـ ــ ــة و مـ عــــرضــ
السيطرة على  بــاإلمــكــان  فمن خــالــه 
عقولهم وأفــكــارهــم ولغتهم  وتغيير 
ــتــي تــوارثــوهــا  ســلــوكــهــم وعـــاداتـــهـــم ال
الــذي يجعلهم  األمــر  جيا بعد جيل، 
ــــط االجـــتـــمـــاعـــي  ــــوسـ ــن الـ ــ بـــعـــيـــديـــن عـ
، ويفقدهم  المحيط بهم  والمجتمعي 
دورهـــــــم كــفــاعــلــيــن ومــتــفــاعــلــيــن فــي 
يــكــونــو أحــد  أن   مــن 

ً
، وبــــدال المجتمع 

أهم الموارد البشرية والمساهمين في 
المجتمع يضحون مــن ضمن  تنمية 

المعيقين لها .
بــــالــــصــــور  ــاظ  ــفـــ ــ ــتـ ــ ــــاحـ لـ *ال 

الشخصية بالهاتف
وعلى الجانب اآلخر تقول المواطنة 
إيــمــان عــلــى أنــهــا تــتــعــرض كــفــتــاة في 
لتعليقات مسيئة  كثير مــن األحــيــان 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ســـواء مــن أشــخــاص تعرفهم معرفة 
شخصية أو شخصيات ال تعرفها 
الــســب والــشــتــم والتشهير  فــي  تتمثل 
، وفــي أحيان أخــرى لمضايقات عبر 

الرسائل اإللكترونية.
ــذ نــســخ  ــ ــــى أخـ مـــمـــا يــضــطــرنــي إلـ
مصورة من هذه التعليقات والرسائل 
وأقــوم بتنبيه أنني سأفضح أمــره إن 
لم يكف عن مضايقتي وأقوم بحظره 

على الفور.
كما ذكــرت إيمان : أنها تعرضت 
»التهكير«  لنوع من  الــمــرات  في عديد 
بانتحال شخصيتها من خــال فتح 
حساب مجهول مطابق لحسابه، وفي 
ــرى اكــتــشــفــت فـــتـــاة تــعــرفــهــا  ــ ــرة أخـ مــ
معرفة شخصية تقوم بنشر صورها 
الموجودة على صفحتها على حساب 

آخر تقوم تلك الفتاة باستخدامه. 
الفتيات  لذلك تقول إيمان »أنصح 
أن يكن حذرات من الملفات الموجودة 
يــحــتــفــظــن  ، وأن ال  عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــن 
بصورهن الشخصية على هواتفهن 
ــتــأكــد مـــن تــأمــيــن  ،كـــذلـــك مـــن الــمــهــم ال
الــحــســاب الشخصي بشكل يصعب 
أو استعماله ضــد مصلحة  اخــتــراقــه 

صاحبه«.
 خـــتـــامـــا الـــجـــريـــمـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
ظاهرة إجرامية جديدة تختلف كليا 
ــذا فــهــي تــســتــوجــب  ــ ــن الــتــقــلــيــديــة ،لـ عـ
طــرح ومعالجات حديثة تتماشى مع 
اركــانــهــا و أساليبها وبيئتها  طبيعة 

الامادية .

التأكيد  على دور 
األسرة  في المتابعة 

والمراقبة 

د. جميلة الهادي 
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مناشط 

ــوادث الـــمـــرور  ــ * إحــصــائــيــة حــ
بــــمــــديــــريــــة أمـــــــن الــــشــــاطــــئ لــســنــة 

)202١(
ــا عــــــن قــــســــم الـــــمـــــرور  ــ ــنـ ــ ــؤالـ ــ ــسـ ــ وبـ
والتراخيص وأهم األعمال التي يقوم بها  
أوضح لنا مدير أمن مديرية الشاطئ .. 
بــأنــه قــد تــم تفعيل ودعـــم قسم الــمــرور 
والــتــراخــيــص باإلمكانيات المتاحة لنا 
ليقوم بكافة األعــمــال المناطة بــه، وهذه 
األعمال تشمل إصدار وتجديد رخص 
القيادة ،والعمل على استكمال إجراءات 
تسجيل المركبات اآللية ،وكذلك إجراءات 
الــمــروريــة بــنــطــاق المديرية  الــمــخــالــفــات 
ــوادث الــمــرور  وفــيــمــا يــخــص قــضــايــا حــ
المسجلة بقسم المرور فقد أوضــح لنا 
بـــأن عـــدد قضايا حــــوادث الــمــرور التي 
سجلت بالقسم )14( حــادثــا مــروريــا 

موزعة كالتالي:-
ـ عدد )7( حوادث بالطريق العام من 

الشاطئ إلى الشويرف.
ـ عدد )3( حوادث بالطريق العام من 

الشاطئ إلى سبها.
ـ عدد )4( حوادث داخل المدينة.

وقد نتج عن هذه الحوادث عدد )8( 
وفيات وعــدد )15( إصابة بليغة وعدد 

)30( إصابة بسيطة.
ــا عــن قــســم شــرطــة الــنــجــدة فقد  أمـ
ــأن دوريـــــات قــســم النجدة  ــح لــنــا بـ أوضــ
تعمل وبشكل يومي ومستمر بداخل 

ومــــخــــارج نـــطـــاق اخـــتـــصـــاص مــديــريــة 
أمن الشاطئ وتقوم بدورها في تأمين 
الــوقــود القادمة من المستوعات  قوافل 

والمتجهة إلى مستودع سبها النفطي.
* اإلشـــــــــراف وتــنــظــيــم دورات 

وامتحانات الترقية
وعـــن قــســم الــتــدريــب .. فــقــد أفــادنــا 
ــدريـــب بــالــمــديــريــة عمل  ــتـ ــأن قــســم الـ ــ بـ
ــراف ،وتنظيم  ــ والزال يعمل عــلــى اإلشـ
الــخــاصــة بالضباط  امــتــحــانــات الترقية 
ــــن جـــمـــيـــع الـــضـــبـــاط  ــون مـ ــكـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ والـ
المستهدفين والــذيــن لديهم استحقاق 
للترقية بالمنطقة الجنوبية .. إضافة 

إلى تنظيم دورات الترقية للرتب األخرى 
وتشمل كــافــة مكونات وزارة الداخلية 
بنطاق االخــتــصــاص المكاني لمديرية 

أمن الشاطئ.
ويــــحــــدثــــنــــا عــــــن قــــســــم الـــتـــوثـــيـــق 
والمعلومات  عميد / صاح الدين عامر 
ــداد  ــذا الــقــســم تـــم إعــ بـــأنـــه مـــن خــــال هــ
منظومة أمنية متكاملة تشمل جميع 
بيانات أعضاء هيئة الشرطة التابعين 
للمديرية .. وتشتمل على كل ما يتعلق 
بهم من ناحية التحركات اإلداريـــة التي 

تشملهم.
ــــوص مــــــراكــــــز الــــشــــرطــــة  ــــصـ ــخـ ــ وبـ

بمديرية أمن الشاطئ وأهم األعمال التي 
تقوم بها، فقد أوضــح لنا بأن المديرية 
 للشرطة 

ً
يــوجــد بها عـــدد )15( مــركــزا

ــام )2021( في  ــدار عـ ســاهــمــت عــلــى مــ
حــفــظ األمــــن واالســـتـــقـــرار داخــــل نطاق 
المديرية ،وكانت إحصائية أعمالها على 

النحو التالي :ـ
الــقــضــايــا اإلداريـــــــــة )1٦4(  ــدد  ــ ـ عـ
قــضــيــة وتـــمـــت إحــالــتــهــا جــمــيــعــهــا إلــى 

النيابة العامة.
ـ عدد قضايا العوارض )89( قضية 

أحيل منها )88( قضية للنيابة العامة .
ـ عـــدد بــاغــات فــقــدان المستندات 

.
ً
)2225( باغا

مشاركات مديرية أمن الشاطئ 
في المؤتمرات وورش العمل:

إضــافــة لما سبق فــإن مديرية أمن 
الــشــاطــئ شـــاركـــت بــــــأوراق بــحــثــيــة في 
العديد من المؤتمرات وورش العمل التي 

تمت برعاية وزارة الداخلية ومنها :ـ
ـ مــؤتــمــر الــهــويــة وحــمــايــة الــســيــادة 

الوطنية.
ـ مــؤتــمــر الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 

وتداعياتها األمنية على الدولة الليبية.
الــدولــي األول للمخدرات  ـ المؤتمر 

والمؤثرات العقلية.
ـ ورشة عمل برعاية مركز العمليات 
المشتركة بعنوان ) احتكار الساح على 

الدولة واستخدامه وفق القانون(.
 أشير إلى أن جميع وحدات 

ً
وختاما

ــن الــشــاطــئ تــقــوم  وأقــــســــام مــديــريــة أمــ
بــتــأمــيــن كـــافـــة الــمــنــاســبــات واألنــشــطــة 
الثقافية المقامة بمختلف بلديات وادي 

الشاطئ.
وكــذلــك تأمين امتحانات الشهادة 
ــة والــثــانــويــة والــمــعــاهــد وأيــضــا  اإلعـــداديـ
أمــنــت مـــراكـــز تـــوزيـــع بــطــاقــات الــنــاخــب 
بـــالـــدائـــرة االنــتــحــابــيــة )الـــشـــاطـــئ( وفــق 
الخطة األمنية المتفق عليها .. كل حسب 
التخصص المناط به من ناحية تنظيم 
 لــازدحــام 

ً
ــمــرور تــفــاديــا حــركــة سير ال

المروري على الطرقات كذلك من ناحية 
بسط األمن واألمــام وحماية المواطنين 
أثـــنـــاء إقـــامـــة مختلف األنــشــطــة، والــتــي 

ستقام .

ــام بـــأهـــم الــمــنــاشــط الــمــنــاطــة إلــى  ــمـ ــتـ ــار االهـ ــ فـــي إطــ
مديريات األمن واألعمال المكلفة بها والتي عن طريقها 
تسعى إلـــى حــفــظ األمـــن واالســتــقــرار .. كـــان لــنــا لــقــاء مع 
السيد / مــديــر أمــن مــديــريــة الــشــاطــيء .. عميد / صاح 
الدين السنوسي علي عامر والذي أفادنا بأن مديرية أمن 
الشاطيء يوجد بها العديد من األقسام األمنية والتي من 
خالها تسعى إلى حفظ وفرض األمن واألمان للمواطنين 
وفق الدور المناط بها .. ومن ضمن ذلك ) ندعم التواصل 
ــذه األقــســام  ــــن( هـ والــتــنــســيــق األمــنــي بــيــن مــديــريــات األمـ

قسم البحث الجنائي ،وهــو الــذي يقوم بــإعــداد محاضر 
التحقيقات الجنائية ويتبعها  الوحدات التابعة للقسم 
ومنها وحدة التحقيق والبحث ،ووحــدة األدلة الجنائية 
التي تقوم باستخراج شهائد الحالة الجنائية للمواطنين 
.وعلى الصعيد الميداني تقوم وحدة التحري بدائرة قسم 
البحث الجنائي بالعمل على تتبع وضبط المطلوبين 
والمتهمين بموجب برقيات من مديريات األمن المختلفة، 
 لعمليات التعاون والتنسيق المشترك األمني 

ً
وذلك دعما

بين مديريات األمن المختلفة.

عميد / صاح الدين السنوسي مدير أمن الشاطيء لصحيفة الميزان 

نعمل من أجل االرتقاء بمستوى األداء األمني 

متابعة / أ . زهرة عامر سعيد

لدينا  تنسيق 
وتواصل مع كافة 

مديريات األمن 

تــشــيــر اإلحــــصــــاءات والـــتـــقـــاريـــر والــنــســب 
الــمــرفــوعــة عـــن حـــالـــة حــــــوادث الــــمــــرور لــديــنــا 
بأنها مفزعة ومخيفة .. والزالـــت المعالجات 
ــم  ــال ، ورغــ ــمـ ــكـ مـــتـــواضـــعـــة ولـــــم تـــصـــل إلـــــى الـ
إحساسنا بحجم الوجع األجتماعي والنفسي 
ــم مـــن ذلـــك هـــو ضـــرورة  ــ واألقـــتـــصـــادي ، واألهـ
إيــــجــــاد ثـــقـــافـــة اجــتــمــاعــيــة تـــرتـــقـــي بــأســلــوب 
الــتــعــامــل مـــع الــطــريــق والــمــركــبــات وتــؤســس 
لنشوء حالة وعي يدرك مخاطر مانحن فيه … 

  حوادث المرور في أرقام 
إحصائية حوادث المرور المسجلة خال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 الصادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص 

إحصائيات حوادث المرور المسجلة للعام 2021م

شهر يناير )1(

شهر فبراير  )2(

عدد الحوادث 

عدد الحوادث 

عددالوفيات 

عدد الوفيات

عدد الوفيات

اإلصابات البليغة 

عدد اإلصابات 

عدد اإلصابات 

اإلصابات البسيطة 

المركبات المتضررة 

المركبات المتضررة 

المركبات المتضررة 

القيمة  المالية لألضرار

القيمة  المالية لألضرار

القيمة  المالية لألضرار

٦71

٦41

2218

173

1٦7

30٦8

541

518

3099

1000

889

11219

18140355

432٦500

5227518٦
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الرياضة

يــــشــــارك فــــريــــق قــــدامــــى اتــــحــــاد الـــشـــرطـــة 
التنشيطية  المسابقة  القدم في  الرياضي لكرة 
الــرمــضــانــيــة الــتــي ينظمها نـــادي الــمــجــد خــال 
ايام  الــنــادي خــال  المسائية على ملعب  الفترة 

الشهر الكريم
الشرطة في  اتحاد  القرعة فريق  ووضعت 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة الـــى جــانــب ابــومــلــيــانــة وابــو 
سليم وتضم كل مجموعة ثاثة فرق يتأهل أول 

الثانية وجــاء في  للمرحلة  وثاني كل مجموعة 
المجموعة األولى فرق المجد والترسانة والظهرة 
وفي الثانية فرق األهلي والشط واألولمبي وفي 

الرابعة اليرموك والوحدة والمدينة .

فاز فريق اتحاد الشرطة لكرةالقدم المصغرة 
على منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل الشيء 
الــتــي جمعتهما عــلــى مــلــعــب بلدية  الـــمـــبـــاراة  فـــي 
طــرابــلــس فــي منافسات المرحلة األولــــى المؤهلة 
لنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة  والتي 
تقام في مرحلتها األولـــى على مستوى اتحادات 
ــدوري  ــ ــ ـــى مـــن ال ــ ــ الـــمـــنـــاطـــق  وتـــقـــام الــمــرحــلــة األول
بالمنطقة الغربية بمشاركة سبعة فرق يتأهل منها 

فريقان لمرحلة المنافسة على اللقب .

فريق اتحاد الشرطة يفوز 
على الفتح في دوري كرة 

القدم المصغرة

فريق قدامى اتحاد الشرطة يشارك في مسابقة نادي المجد الرمضانية

افتتاح بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية لكرة القدم

ــاد  ــــق اتــــحــ ــريـ ــ ــل فـ ــحـــصـ تـ
الثاني  الترتيب  الشرطة على 
لــلــفــرق فـــي الــكــبــار والــبــراعــم 
الــقــوى  ليبيا أللــعــاب  ببطولة 
ــتــي  ــلـــمـــيـــدان والـــمـــضـــمـــار ال لـ
الــقــوى  ألــعــاب  أقــيــمــت بملعب 
بالمدينة الرياضية بطرابلس 
بــحــضــور عــقــيــد مــنــيــر نــديــم 
رئـــــــيـــــــس قــــــســــــم الـــــــشـــــــؤون 
الــريــاضــيــة بــاتــحــاد الــشــرطــة 

ــيــــن  ــ ــــمــــســــؤول الـــــريـــــاضـــــي وال
عــلــى ريـــاضـــة ألـــعـــاب الــقــوى 
ــنــــادي و فــــي مــنــافــســات  ــ ــال بــ
الفريق على  الفردي تحصل 
.. ذهــبــيــتــان  قــــائــــد  ثـــمـــانـــي 
ــات ومـــثـــلـــهـــم  ــيــ وثـــــــــاث فــــضــ
ــان فــي  ــتـ ــيـ ــبـ ــات وذهـ ــزيــ ــرونــ بــ
فــئــة الــبــراعــم ويــتــولــى تــدريــب 
الفريق المدرب الوطني اسامة 

مختار.

قائد جديدة لفريق اتحاد الشرطة في بطولة ليبيا أللعاب القوى

هيمن فريق ناشئو اتحاد الشرطة 
للكاراتيه  على منافسات بطولة المنطقة 
الغربية للكاراتيه الموحد التي اختتمت 
خـــال األيــــام الماضية بقاعة المرحوم 
فتحي نديم باتحاد الشرطة الرياضي 
بحضور عميد عــدنــان التريكي رئيس 
مجلس اإلدارة وعميد عزالدين ابوالهول 

الــعــام والسيد عبد المنعم انبية  األمــيــن 
لــلــشــؤون المالية  عضو مجلس اإلدارة 
ومسؤولين عن لعبة الكاراتيه باالتحاد 
الــعــام واتــحــاد المنطقة الــغــربــيــة واســـرة 
الكاراتيه بالنادي وعــدد من أوليا أمور 
الناشئين األبــطــال ، وحــل فــريــق اتحاد 
الشرطة في الترتيب األول متوجا بست 

قـــائـــد ذهــبــيــة ومــثــلــهــا فــضــيــة وثــــاث 
برونزيات حيث جرى في حفل الختام 
الــفــرق والــريــاضــيــيــن المتفوقين  تتويج 
وسط إشادة من الجميع بما قدمه اتحاد 
الــريــاضــي خـــال استضافته  الــشــرطــة 
للبطولة من اهتمام وتسهيات ساهمت 

في إنجاحها

ناشئو اتحاد الشرطة يهيمنون على بطولة   المنطقة الغربية للكاراتية

نظم اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي خـــال األيـــام 
الماضية من خال مكتب رياضة المرأة بالنادي 
السباق الثاني للمرأة فــي ريــاضــة المشي وذلــك 
بــمــشــاركــة مــكــونــات وزارة الــداخــلــيــة وعــــدد من 
المؤسسات التعليمية وحضر هذا السباق عميد 
عدنان علي التريكي رئيس مجلس اإلدارة وعميد 
عزالدين أبو الهول األمين العام وأعضاء المجلس 
الــبــارونــي عضو المجلس للشؤون  / عميد نــزار 
اإلداريــــة وعميد علي ابوالقاسم عضو المجلس 
لألعاب الجماعية وعقيد نفيسة البكوش عضو 

المجلس لــريــاضــة الــمــرأة ونــصــر الــديــن علي أبو 
بكر عضو الملجس للمناشط الرياضية  وعبد 
الــمــنــعــم انــبــيــة عــضــو الــمــجــلــس لــلــشــؤون المالية 
وعــمــيــد صــــاح ســامــة رئــيــس قــســم الــعــاقــات 
وعقيد منير نديم رئيس قسم الشؤون الرياضية 
ــائـــح رئـــيـــس مــكــتــب ريـــاضـــة  ــيــلــى الـــسـ ــدم ل ــقــ ومــ
ــرأة وحـــضـــر الـــســـبـــاق مـــن الـــضـــيـــوف ممثا  ــمــ ــ ال
الــبــاســط الطبال  الــداخــلــيــة عميد عــبــد  عــن وزارة 
وجرت منافسات السباق بميدان الفروسية بين 
المشاركات في السباق الــذي امتد لمسافة 2 كم 

بميدان الفروسية بطريق الشط وجرى في نهاية 
السباق حفل رياضي تم من خاله توزيع الجوائز 
على المتفوقات في السباق و تم تسليم شهادات 
اتــحــاد الشرطة  الــتــقــديــر مــن قــبــل مجلس إدارة 
الرياضي للجهات التي قدمت وساهمت في إنجاح 
هـــذا الــحــدث الــريــاضــي الــــذي  نــجــح نــــادي اتــحــاد 
التوالي ،  الثانية على  الشرطة في تنظيمه للسنة 
 الهتمامه الكبير بكل المناشط الرياضية 

ً
تجسيدا

الــتــي تــخــص ريــاضــة الــمــرأة بــه وبــكــافــة مكونات 
وزارة الداخلية.

اتحاد الشرطة الرياضي ينظم السباق الثاني للمرأة في رياضة المشي

انــطــلــقــت بــمــلــعــب اكــاديــمــيــة بـــن عــاشــور  
مــنــافــســات بــطــولــة اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي 
الــنــادي  الــتــي ينظمها  الــقــدم  لــكــرة  الرمضانية 
بمشاركة 28 فريقا يمثلون مختلف مكونات 
وزارة الداخلية، بحضور األمين العام للنادي 
ــهـــول" ورئـــيـــس اللجنة  ــوالـ عــمــيــد "عـــزالـــديـــن ابـ
المنظمة للبطولة وعـــدد مــن أعــضــاء مجلس 
إدارة النادي ورئيس قسم الشؤون الرياضية 
ــاء الــلــجــنــة  وعـــضـــو الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة وأعــــضــ

المنظمة ومندوبي الفرق المشاركة.
وافتتحت البطولة بمباراة جمعت فريقي 
اإلدارة العامة للتدريب والمعهد العالي للضباط.
وكذلك جرت مباريات أخــرى بين فريقي 
أمن المرافق والمنشآت وكلية الشرطة، ومباراة 
بين فريق قوة دعم مديريات األمن بالمناطق  

وإدارة الدعم المركزي.
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ُكلُّ عاٍم وَأْنُتْم ِبَخْيٍر

حتى ال نكون مبذرين!

دعوة للحفاظ على املاء والكهرباء

تأمات  

كلمة وراء كلمة

الــتــي يبديها من  الــقــنــاعــات  أغــلــب   تتفق 
يناقش هذا األمر بأن المحافظة على الجيرة 
مطلب إيجابي مهم يفرض نفسه باستمرار 
وسط العديد من التجاذبات والمفارقات التي 
تثور هنا وهناك لتعطي المامح السلبية لهذا 
 .. المتساكنين  الــضــروري في حياة  المطلب 
وقــد أوردت قائمة االستحقاقات األساسية 
ــــى الــجــيــرة تشكل  ــأن حــاجــتــه إل لــإنــســان بــ
إحــدى األولــويــات التي ال ينبغي لها أن توفر 
المناخات الصحية لأفراد والجماعات فقط 
أولــيــة فرضتها  ولــكــن ألنــهــا حــاجــة إنسانية 

مطالب الحاجات  االجتماعية.
االنـــتـــمـــاء  أســــــــاس  ــلـــب  ــطـ ــمـ الـ هــــــذا  وألن 
ــلــجــمــاعــة فـــهـــو الــعــنــصــر الــمــكــمــل لــلــحــيــاة  ل
األســـريـــة والــعــائــلــيــة وقـــد أوصــــى بــذلــك سيد 
الـــكـــائـــنـــات عــلــيــه أفـــضـــل الــــصــــاة والـــســـام 
المتساكنين بالمودة والصفح  عندما ناشد 

واألحــــســــان حــتــى ســـابـــع جــــار لــيــكــون هــذا 
لتآلف  المتقاربين سكننا مدعاة  الــدور بين 
 لتجفيف منابع أى توتر قد 

ً
القلوب وسببا

يطرأ أو تقتضيه مستجدات وظروف الحياة 
المتباينة ولتكون )الجيرة( لحمة اجتماعية 
ألخــــوة لــك لــم تــلــدهــم أمـــك و  مـــؤشـــرات الــود 
الجيران تلقي بظالها  كثيرة ومتنوعة بين 
الحياة  المعشر لتكون  الحميمية على طيب 

بينهم تنعم باالستقرار واأللفة.
كــم هــي الــحــاالت اإليــجــابــيــة الــتــي تــولــدت 
الحسنة وكــان نتاجها تفاهم  الجيرة  بحكم 
ومصاهرة وتواصل ممتد ألجيال استقرت 
 من 

ً
 مــتــكــامــا

ً
فيما بينهم وشــكــلــت نسيجا

الــصــفــاء والــتــقــارب الـــذي حفظ الـــود وأرســى 
ــتــفــاهــم هــــذه الـــقـــنـــاعـــات الـــتـــي تــولــد  ــد ال ــواعـ قـ
نــقــدر دورهــا  عنها ثقافة اجتماعية صــرنــا 
بمحافظتنا عليها، وأصبح عدم االعتراف بها 

 في إثارة المشاجرات والمشاحنات بين 
ً
سببا

الجيران، وتحمل لنا قوائم الحوادث والوقائع 
المسجلة بــمــراكــز الــشــرطــة   مــا يــؤكــد عــدم 
فهمنا لدور الجيرة وعدم اعترافنا بما تحمله 
تــؤكــد مراعاتنا  مــن دالالت اجتماعية طيبة 
لمخرجاتها اإليجابية. إن ظروف الحياة في 
 
ً
 سلبيا

ً
الــيــوم صـــارت تــفــرض واقــعــا مجتمع 

يــقــوم عــلــى األنـــانـــيـــة والــســلــبــيــة دون تــقــديــر 
لــآلخــريــن ، وهـــو أمـــر ســحــق مــعــه مــرتــكــزات 
الـــفـــراغ والــتــصــدع  الــجــيــرة وثــوابــتــهــا فعشنا 
ــام اســتــحــقــاقــات الــجــيــرة ومـــا تــفــرضــه من  أمـ
السند  القيام بها واعتبارها  واجــبــات علينا 
 ، الهانئة  الهادئة  للحياة االجتماعية  المكمل 
بل المطلب اإلنساني األساسي الذي يفرض 
نفسه اليوم قبل أي وقت مضى .. وسيكون 
 وراء القصد .. عندما نقول : الجار 

ً
الله دائما

قبل الدار ..!

■ األعتذار لآلخر واالعتراف بالخطأ عامة تفوق إنساني .
■ مواجهة النفس وردعها عن مطالبها الكثيرة فضيلة حميدة 

■  نبذ األنانية والكبرياء شواهد على حسن التصرف مع النفس 
األمارة بالسوء .

 ■ الـــمـــبـــادرة إلــــى ضــبــط الــنــفــس لــلــتــفــوق عــلــيــهــا حــتــى تحظى 
بالفضيلة التي تصنع العربة دائما" خلف الحصان وليس العكس . 
وهي تلتزم بكل قواعد العمل وأبجدياته األولى . هل يجد ضبط النفس 

المكانة التي يستحقها   .  

 بــأن المبذرين إخــوان للشياطين 
ً
* نعلم جميعا

ونوجه نصائحنا لكل من يمارس هذه العادة الذميمة 

 في شهر رمضان، ومع هذا نلجأ 
ً
التي تزداد انتشارا

إلــى مــمــارســة هــذا األســلــوب وفــق رؤيـــة )عليهم مش 

علينا( وبذلك نقول ما يردده الكثيرون عندما يقولون 

)العين تأكل( في إشــارة إلى أن التبذير يأخذ طريقه 

إلى أسلوبنا ونحن نرتاد األسواق ونشترى ما يلزمنا 

وما اليلزمنا ، علينا أن نضبط أصابعنا وهي تمتد 

إلى المحفظة أو ندير رؤوسنا وال نلتفت لمشهياتنا 

حتى يكون الشأن يعنينا وال نكون إخوانا للشياطين . 

الله على  * الكهرباء والماء من النعم التي نحمد 
توفرها و  ندرك أهميتها في حياتنا المعاصرة  

ومادمنا نعيش هذه األيام التي ننعم فيها بتوفر 
الــمــاء والكهرباء باستثناء البعض البسيط .. علينا 
أن نتفاعل مع مبدأ ترشيد استهاك الماء والكهرباء 
ـــذروة لكي نــوفــر هــذه النعمة  ، خــاصــة فــي ســاعــات الـ
ــكـــون الــمــصــابــيــح  آلخــــريــــن مـــحـــرومـــيـــن مــنــهــا فــــا تـ
الكهربائية إال للحاجة الملحة والضرورية واستهاك 
الماء للضروري وفي أوقات معينة بالنسبة للمزارعين 
إن أولى مقومات الحفاظ على الماء والكهرباء تبدأ من 
الفهم بأهمية هذه النعمة ،ولنتصور الحال عند فقدها 
 لترشيد االستهاك ؟ 

ً
 قويا

ً
.. فهل تكون العظة دافعا

نتمنى ذلك.

* ما أكثر المواعظ الدينية التي تزدان بها حياتنا 
اإلعامية، خاصة أيام هذا الشهر الكريم .. وما أجمل 
وأنقى الوجوه التي تطالعنا عبر االذاعــات والمحطات 
الفضائية تنشر التوعية والتثقيف الديني والثقافي 
واالجــتــمــاعــي فــي مــشــاهــد درامـــيـــة غــايــة فــي االمــتــاع 
 لها 

ً
 تنفيذيا

ً
 عمليا

ً
والتشويق .. لكننا نطلب سلوكا

تتحول بموجبه المواعظ والحكم التي ساقها الخطاب 
ــع نحسه  ــ ــــى واقـ اإلعـــامـــي والـــديـــنـــي واالجـــتـــمـــاعـــي إل
ونلمسه ونراه في سلوك وأسلوب المواطن وهو يقود 
سيارته .. أو يتجول في الشوارع والميادين .. أو يرتاد 
األســـواق حيث نجد ) الهرج والــمــرج( وحالة مؤسفة 
 على أننا نتعظ بما نرى 

ً
متفشية ال نعطي انطباعا

لــدور التوعية وصــارت   
ً
أو نسمع .. ولــم نعر اهتماما

أحوالنا تشير إلــى تلوث سمعي وبصري وسلوكي 
لكل ما اطلعنا عليه رغم تزاحمه في حياتنا، وخاصة 
الدينية في هذا الشهر الكريم الذي نريده فرصة سانحة 
إلحداث تحول سلوكي إيجابي لحياتنا االجتماعية .. 
وأتمنى أن نكون متأثرين بالوعظ  الديني والتوعية 

االجتماعية التي تزين حياتنا اإلعامية.

  قبلة اعــتــزاز نطبعها على جبين الشرفاء الذين 
يعملون على توحيد نسيجنا االجتماعي ويعمدون 

على  المحافظة على اللحمة الوطنية    


