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االفتتاحية 

الخطاب الديني يشكل أحد 
المرتكزات األساسية في نشأة التوعية 
وتقع أهميته في إرتباط هذا الخطاب 
بالحالة النفسية للملتقى حيث يكون 
 بمشاعر إيمانية وربانية 

ً
مرتبطا

تمجد التقديس لعظمة الله سبحانه 
وتعالى وتزهد في المظاهر الدنيوية 
الفانية في روحانيات صافية يمكنها 
ان تستوعب كافة المواعظ واإلرشادات 
الدينية والدنيوية وتذعن لالعتراف بها 
من وجهاء ووعاظ أفاضل نقدرهم 
ونجل ونبارك جهودهم في التوعية 
بكل مشموالتها هذا الخطاب يرسي 
قواعد ثابتة في نشأة التوعية الحقيقية 
تجاه ممارسة األسلوب الراقي في 
التعامل اليومي مع اآلخرين أو تجاه 
الذات .. وهو مؤشر لزيادة االهتمام 
به في التوصل إلى إيجاد سلوك 
رفيع تجاه الجريمة ومخالفة القوانين 
وممارسة الظواهر السلبية والسيما 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
 إلى اضرارها على صحة الفرد 

ً
إستنادا

والمجتمع واالقتصاد الوطني وهي 
دعوة ملحة للسادة خطباء ووعاظ 
المساجد ألن يعطوا لهذا الموضوع 
وغيره األهمية التي يستحقها لكل 
من الشباب الصغار والكبار بأن 
يستفيدوا من لحظات الصفاء والتجلي 
 للتوعية المستحقة 

ً
ويرسمون إطارا

خاصة بشأن المخدرات والمؤثرات 
العقلية مع كامل تقديرنا لشخوص 
المساجد ورموزها من مصلين ودعاة 
واحترامنا الكامل لكل من سار على 
 في 

ً
درب العظة ومارس سلوكا رفيعا

أسلوب تعامله مع اآلخرين لينعم بخير 
الدنيا واآلخرة والله اليضيع أجر من 

.
ً
أحسن عمال

التوعية بأضرار المخدرات

أقام السيد وزير الداخلية لواء "خالد 
مازن" بديوان وزارة الداخلية حفل معايدة 
بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور 
وكيل الوزارة للشؤون العامة لواء "محمود 
سعيد" ونائبين من مجلس النواب، وعدد 
من رؤساء الهيئات والمصالح واألجهزة 
ومديريات األمن وضباط وضباط صف 

وموظفين.
ومن جانبه تقدم السيد الوزير 
بالتهنئة والتبريكات لجميع منتسبي 
 إياهم لبذل المزيد من الجهد 

ً
الوزارة داعيا

والعمل كما تقدم بهذه المناسبة بالتهنئة 
لكافة أبناء الشعب الليبي.

وتأتي هذه االحتفالية ضمن الدور 
االجتماعي المناط بوزارة الداخلية إتجاه 
منتسبيها والحرص على تعزيز أواصر 

العالقات اإلنسانية داخل الوزارة.

 حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك 

قام وزير الداخلية لواء »خالد مازن«   بإفتتاح 
مقر إدارة العالقات  والتعاون بالوزارة في 
حلته الجديدة بعد استكمال الصيانة والتأثيث 
والتجهيز، حيث كان في استقباله مدير اإلدارة 
عميد »صالح الدين  بن سليمان«  ومعاون المدير 
عميد »جالل سعد هويدي« ورؤساء المكاتب 

واألقسام وعدد من  الضباط وضباط الصف 
والموظفين  باإلدارة.  

وقام السيد الوزير بجولة  داخل مبنى اإلدارة 
وكافة مكاتبها وأقسامها، للوقوف على سير 
 العمل، واالستماع لشروح وافية للمهام المناطة 
بهذه المكاتب واألقسام والعراقيل الموجودة 

وإيجاد الحلول لها، كما اطلع خالل الجولة على 
عمليات التطوير  والصيانة التي شملت كامل 
مبنى اإلدارة والتجهيزات الحديثة والمنظومات 
التي تم  استحداثها ضمن خطة الوزارة للتحول 
الرقمي ومواكبة التطورات على المستوى التقني 

 والمهني بما يضمن الجودة في األداء. 

وزيــر الداخلية يقوم بافتتاح مقر إدارة العالقات والتعاون  بعد استكمال صيانته 

لواء / على حسن الطويل  مدير اإلدارة 
العامة للتدريب لصحيفة  الميزان 

الجهود متواصلة لتطوير قدرات 
منتسبي المؤسسة األمنية 

اختتام بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية لكرة القدم رؤية حول عالقة األجهزة األمنية باإلعالم 
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في إطار اإلهتمام بأسر شهداء الواجب 
من قبل وزارة الداخلية...قام رئيس مكتب 
شهداء الواجب بالوزارة عميد "بن عيسى 
العربي" ورئيس فرع اإلدارة العامة ألمن 
السواحل طرابلس عميد "ابراهيم الصقلي" 
ورئيس مكتب المراسم بادارة العالقات 
والتعاون عميد "عبدالباسط الطبال" بزيارة 
البناء الشهيد عميد "صالح الدين رمضان 
السموعي" ، وذلك لالطمئنان عن أسرة 

الشهيد وتسليمها نوط شهيد الواجب. 
 لتضحيات 

ً
 وعرفانا

ً
ويأتي ذلك تقديرا

الشهداء خدمة لهذا الوطن.

شارك وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون المديريات  لواء " بشير االمين" 
رفقة رئيس الحكومة "عبد الحميد 
الثالثة من  الدبيبة" في افتتاح المرحلة 
توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع 
الممتد من جزيرة السالم الخمس 
شوارع سابقا إلى جزيرة النصب 

التذكاري ، ضمن خطة عودة الحياة.
 عدد 

ً
وشارك في االفتتاح أيضا

من وزراء بالحكومة وعميد بلدية عين 
زارة، ومدير شركة الخدمات العامة 

وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن المشروع دشن 
بإشراف جهاز مشروعات المواصالت، 
وتنفيذ مشترك من شركة األشغال 
العامة وشركة أشغال تونس، والذي تم 
افتتاح المرحلة األولى منه شهر أكتوبر 

من العام الماضي.

 افتتاح المرحلة الثالثة من توسعة طريق 
عين زارة - وادي الربيع

افتتاح نقطة بحرية تابعة لإلدارة العامة ألمن السواحل

تكريم أسر شهداء الواجب

االحتفال باليوم الوطني للمرأة

حفل تدشين مشروع تطوير عدالة األحداث في ليبيا

جهاز المباحث الجنائية يقوم باتالف طن من األلغام ومخلفات الحرب

متابعة وتكريم 
أسر شهداء الواجب

افتتح  خالل األيام الماضية بميناء تاجوراء نقطة بحرية 
تابعة لإلدارة العامة ألمن السواحل.

وحضر االفتتاح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات 
لواء "بشير األمين" ووكيلي وزارة الزراعة والثروة البحرية ومدير 
اإلدارة العامة ألمن السواحل عميد "البشير بالنور" ورئيس فرع 
اإلدارة بطرابلس عميد "ابراهيم الصقلي" ومدير معهد التدريب 
التخصصي باإلدارة العامة للعمليات األمنية رائد "ربيع مروان" 
وعميد بلدية تاجوراء  وعدد من مشائخ وحكماء تاجوراء 

وأعضاء مكتب شؤون االعالم بادارة العالقات والتعاون.
وثم خالل هذه المناسبة ، تكريم اسرة الشهيد عقيد 
اسماعيل الجربي التابع لإلدارة العامة المن السواحل من قبل 

مدير االدارة ورئيس فرع طرابلس.

في إطار اإلهتمام بأسر شهداء الواجب من 
قبل وزارة الداخلية.

قام مدير اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة 
عميد "عبدالسالم البركي" رفقة رئيس مكتب 
شهداء الواجب بالوزارة عميد "بن عيسى 
العربي" بتكريم أسر شهداء الواجب التابعين 

لإلدارة  العامة للتفتيش والمتابعة . 
كما قام أعضاء فرع اإلدارة بالمنطقة 
الغربية بتعليمات مدير اإلدارة بتسليم نوط 
شهيد الواجب مع المستحقات المالية وشهائد 

تقدير إلى أسر الشهداء التابعين للفرع.
 لتضحيات 

ً
 وعرفانا

ً
ويأتي ذلك تقديرا

الشهداء خدمة لهذا الوطن.

ضمن احتفاالت طرابلس عاصمة 
اإلعالم العربي... وبناء على تعليمات 
وزير الداخلية، شارك وفد من وزارة 
الداخلية من ضابطات التشريفات 
بالوزارة بفندق المهاري بمناسبة 
فعاليات االحتفالية االولى لليوم 
الوطني للمراة تحت شعار "من حقي".
وشارك في االحتفالية نائب 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
"رمضان ابوجناح" ووزيرة الدولة 
لشؤون المرأة "حورية الطرمال"، 
ووزيرة العدل "حليمة إبراهيم" ووزيرة 
الشؤون االجتماعية "وفاء الكيالني" 
ورئيس مكتب شؤون المرأة بوزارة 
الداخلية عقيد "جود الشوشان" وعدد 

من ضباط الوزارة.

قام قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى 
بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث 
الجنائية  بإعدام وإتالف ما يقارب عن  واحد طن 

من مخلفات الحرب و األلغام.
وجرت عملية اإلتالف في منطقة الكراريم 
بمدينة مصراتة لتوافر شروط السالمة إلتمام 
عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 

.%100
جدير بالذكر أن هذه الكمية الضخمة جرى  
تجميعها خالل عمليات المسح التي قام بها 
المختصين في الجهاز األيام القليلة الماضية في 
كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد 

والصلب مصراته.

اقيمت بفندق األندلس بطرابلس مراسم 
حفل تدشين مشروع )تطوير عدالة األحداث 
في ليبيا( بمعية الشركاء الوطنيين وزارة 
الخارجية، وزارة الداخلية، والعدل، والشؤون 
االجتماعية وهيئة صندوق التضامن االجتماعي 
واللجنة العليا للطفولة، وبدعم االتحاد األوروبي 
ومشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ومنظمة اليونيسف ومكتب األمم المتحدة 

المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
ويهدف المشروع إليجاد نقلة نوعية في 

التعامل مع األحداث دون سن القانونية الذين 
لديهم تماس مع القانون وتكوين بنية مالئمة مع 
هذه الشريحة ضمن نسيج المجتمع الليبي وفق 
التشريعات والهوية الوطنية، ودعم السياسات 
واإلجراءات الداعمة لوحدات حماية الطفل 
واألسرة وتطوير اجراءاتها التشغيلية وتوحيدها 
والتنسيق مع وزارة العدل لبناء نظام لتسهيل 
احالة االحداث والغاية العامة للمشروع سيستفيد 

منها شريحة واسعة من اطياف المجتمع.



3 الثالثاء ٩ شوال 1443 هــ  املوافق  ١٠ مايو ٢٠٢٢ مالسنة  48 -  العدد  806

أخبار 

الماضية  األيام  اقيمت خالل 
بمناسبة  "الزنتان"احتفالية  بمدينة 
الموحد  العربي  المرور  أسبوع 

للمرور. العالمي  واليوم 
االحتفالية  هذه  في  وشارك 
"ناصر  الزنتان عميد  أمن  مدير 
الزنتان  بلدية  الناكوع" وعميد 
وأعضاء  المدينة  اعيان  من  وعدد 
المرور  شؤون  إدارة  من 

االحمر  والهالل  والتراخيص 
"الزنتان"  بمدينة  الكشافة  وفوج 
للهاتف  ليبيانا  من شركة  وبرعاية 

المحمول.
تقديم  الحفل  وتخلل 
لكراديس متدربي  استعراض 
الحفل  في ختام  تم  كما  الشرطة، 
لعدد  تكريم  دروع وشهائد  توزيع 

الشهداء. واسر  المتقاعدين  من 

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد "عبدالناصر 
الطيف" خالل األيام الماضية بمقر قسم البحث 
الجنائي بأعضاء ديوان المديرية ورؤساء األقسام 
ومراكز الشرطة وفرع الحرس البلدي والشرطة 

الزراعية واالمن الخارجي والدعم المركزي.
وتناول االجتماع مناقشة العديد من األمور 
األمنية المتعلقة بسير العملية األمنية بالمنطقة، 
وشدد مدير األمن على التعاون المشترك بين 
كافة االجهزة  األمنية والعمل وفق الخطة األمنية 

الموضوعة.
وعقب االجتماع تم تكليف رئيس قسم النجدة 
ورئيس فرع الدعم المركزي بالقيام بزيارة الشرطي 
"عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الصمد" الذي تعرض 
الصابة أثناء قيامه بعمله ببوابة الحشان من قبل 
مجموعة من المجرمين، وذلك لالطمئنان على 

صحته ومتابعة الواقعة إلى حين ضبط المجرمين.

قام فريق مكتب تفكيك المتفجرات 
والعبوات الناسفة التابع الدارة الشؤون الفنية 
بجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى، 
بتفكيك والتخلص من الذخائر والقذائف 
المتبقية من مخلفات الحرب التي تم 
اكتشافها بمنطقة "الزريق بمصراتة" وذلك 
بعد ورود بالغ من احد المواطنين بوجودها.
اتخذت اإلجراءات الالزمة وتم  نقل هذه 
المخلفات  الى وحدات التخزين لحين إتالفها 

بالطرق األمنة المتبعة.

باشرت شركة الخدمات العامة 
بالتعاون مع مكتب شؤون المرور 
والتراخيص بمديرية أمن طرابلس 
في عمليات  توسعة الطريق الرابط 
بين جزيرة القدس واإلشارة الضوئية 
أبومشماشة  وسط العاصمة، لتصبح 
حركة سير ذهابا وإيابا، باإلضافة 
إلى مسار اخر يربط بين جزيرة 
جنة العريف  واإلشارة الضوئية 
أبومشماشة ذهابا وإيابا  واستبدال 
اإلشارة الضوئية بجزيرة دوران تربط 

بين المسارات.

أقيم بمدينة المرج احتفالية بمناسبة إحياء 
اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي 
الموحد بحضور وفد عن إدارة شؤون المرور 
والتراخيص ومدير أمن المرج وعدد من مدراء 

ورؤساء أقسام المرور والتراخيص بالمنطقة 
الشرقية وبمشاركة أعيان المرج ومؤسسات 
المجتمع المدني وفوج الكشافة والمرشدات 
والهالل األحمر ونادي السيارات الكالسيكية 

والدفاع المدني ونادي فرسان المرج.
وتخلل االحتفالية حفل تكريم المتقاعدين 

من رجال شرطة بمدينة المرج.

.... أقيمت بميدان  تحت شعار "مرور آمن ومتطور" 
الشهداء بطرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرور 
واسبوع المرور العربي الموحد، بحضور مدير إدارة 
شؤون المرور والتراخيص لواء "فيصل برنوص" وعدد 
من ضباط اإلدارة وأقسام المرور بمديرية أمن طرابلس، 
وتأتي هذه االحتفالية بإشراف إدارة شؤون المرور 

والتراخيص وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وجرى خالل االحتفالية توزيع مطويات وملصقات 
على المواطنين للتوعية من الحوادث المرورية والتعريف 
بقواعد ونظم المرور للمساهمة في الحد من الحوادث على 

الطرقات العامة ونشر الوعي والثقافة المرورية.

احتفالية بالزنتان بمناسبة أسبوع المرور

تفعيل العمل األمني 
بالجفارة

تحت شعار مرور آمن ومتطورتحت شعار مرور آمن ومتطور
االحتفال باسبوع المرور العربي بطرابلس االحتفال باسبوع المرور العربي بطرابلس 

احتفالية بالمرج  بمناسبة أسبوع المرور

التخلص من مخلفات 
بقايا الحرب

توسعة الطرقات
بمدينة طرابلس
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ويقع على عاتق اإلدارة العامة 
للتدريب بالوزارة تدريب وتطوير 
قدرات منتسبيها من ذوي الصفتين 
النظامية والمدنية عن سير عمل اإلدارة 

وبرامجها التدريبية.
الميزان لقاء مع   كان لصحيفة 
الطويل  لواء / على حسن  مدير اإلدارة 

 :
ً
الذي بدأ حديثه قائال

هي  للتدريب  العامة  اإلدارة 
المؤسسة األمنية المناط بها مسؤولية 
تدريب الكوادر األمنية في شتى 
الداخلية ، وتختص  المجاالت بوزارة 
 لقرار مجلس الوزراء رقم )145 / 

ً
وفقا

2012 ( بعديد االختصاصات منها :-
التدريبية لمنتسبي  الخطط  -إعداد 

الوزارة .
-نهدف للرفع من مستوى 

األداء .
س/ سيادة اللواء / حدثنا 
عن الخطط التدريبية لإلدارة 

ومناشطها؟ 
ج - بالنسبة للخطة التدريبية لعام 
الوبائي ) جائحة  الوضع  2021 حال 
كورونا (و نتيجة للظروف األمنية التى 
البالد عملت اإلدارة أوال على  مرت بها 
استكمال الخطة  دون تنفيذها بالكامل 
غير أن اإلدارة لم تتوان عن تنفيذ عدة 
برامج تدريبية لصالح عدد من مكونات 

الوزارة من األجهزة واإلدارات والمصالح 
ومديريات األمن بواقع )44 ( دورة 
تخصصية في مجال كشف تزييف 
وتزوير وثائق السفر وأساسيات 
اإلسعافات األولية والقيادة اإلدارية 
الجنائي وجمع االستدالالت  ،والتحقيق 
وغيرها و )24( دورة بمعرفة خبراء 
أجانب أماالدورات الخارجية نفدت 
أولت اإلدارة   

ً
بعدد )5( دورات، وأيضا

العمل والزيارات  اهتماما كبيرا بورش 
الداخلية بين اجتماعات  واالجتماعات 
التطوير والرفع من مستوى جودة 
األداء في المؤسسات األمنية ومناقشة 
المعني  العرب  الخبراء  توصيات فريق 

بمكافحة االرهاب وغيرها .

كما شهد عام2021م دورات 
تجنيد لصالح عدد من مكونات الوزارة 
بلغ عددها )11( دورة لعدد )4363( 

 .
ً
مستهدفا

وتضمنت مناشط اإلدارة نشاطات 
فرقة موسيقي الشرطة وحرس 
الشرف فنفذ عدد )41( منها خالل 
العام منها وعلى سبيل المثال ال 
الحصر حفل تكريم متقاعدي الشرطة 
الكهربائية وتخريج دفعة خاصة لجهاز 
العقلية  المخدرات  والمؤثرات  مكافحة 
والمشاركة في مراسم االستقبال 

وتشييع شهداء الواجب وغيرها .
نعمل على التدريب بشكل 

أفقي .
وأردف / فيما يخص الخطة 
التدريبية لعام 2٠22 تم تقسيمها 

إلى عدد من المحاور:
 المحور األول يتضمن دورات 
تدريبية مشتركة لضباط وضباط 
صف وأفراد وموظفين في عدد من 
المجاالت كطيران الشرطة وتقنية 
المعلومات ، والمهارات ، واألمن الجنائي 
الميداني والقانون واإلدارة  العمل  و 
الثاني  المحور  ، فيما يحوي  والمرور 
دورات تدريبية خاصة بالضباط في 
التأهيل والتخطيط والقانون  مجاالت 
واألمن الجنائي، ويختص المحور 

الثالث بتدريب ضباط الصف واألفراد 
التأهيل والترقي كما ان تطوير  في 
الوزارة من ضابطات  المرأة في  قدرات 
وضابطات صف وموظفات  هو 
الذي تعمل اإلدارة على  الرابع  المحور 
التدريب  تنفيذه ، وضمن استراتيجية 
الدفاع لتدريب  التنسيق مع وزارة  تم 
الوزارة في مجال  عدد من منتسبي 
الطيران وتأمين المنافذ البرية والبحرية 
والجوية، وهو المحور الخامس. 
 محور سادس ينفذ 

ً
لدينا أيضا

التعليمية  بالتعاون مع المؤسسات 
للدولة، كالجامعات  التابعة  والتدريبية 
والمعهد الوطني لإلدارة ،باإلضافة 
المعارض والمؤتمرات والدورات  إلى 
الدولي  المستوى  المزمع تنفيذها على 
والمحلي، واإلدارة متوسعة في تدريبها 
،لدينا كوادر تدريب في  بشكل أفقي 
الجنوب الغربي، وتم تخريج دفعة خالل 
الماضية تابعين لمديرية أمن  األيام 
، وفيما  المجاورة  سبها والمديريات 
الشرقي فنحن بصدد  الجنوب  يخص 
الكفرة  المجندين في  تدريب دفعة من 
إلى تنفيذ خطة تدريب في  ،باإلضافة 

أقصي الغرب في منطقة نالوت 
واإلدارة العامة للتدريب يتسع 

نشاطها في كافة ربوع ليبيا .

لواء / على حسن الطويل  مدير اإلدارة العامة للتدريب لصحيفة  الميزان 

الجهود متواصلة لتطوير قدرات منتسبي المؤسسة األمنية 

الــداخــلــيــة أهمية  تــولــي وزارة 
ــتــــدريــــب  ــاالت الــ ــ ــجــ ــ ــــي مــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
كــمــا تــحــظــى بــاهــتــمــام واســــع من 
قــبــل قـــيـــادات الـــــوزارة لــمــا لــهــا من 

أدوار واضــحــة تــصــب فــي صالح 
الــوطــن واإلرتـــقـــاء بالعمل  خــدمــة 
األمــنــي والــشــرطــي والــحــفــاظ على 

مكتسبات القطاع .

نعمل على 
التدريب بشكل 

أفقي 

االرتقاء
 بمستوى األداء 

من خالل الدورات 
التدريبية

أ/ نجاة الشارف لقاء العدد
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متفرقات

 ويتوقف وجود إعالم امني فاعل 
وناجح على مدى اهتمام األجهزة 
النوع  األمنية وقناعاتها بأهمية هذا 
الذي يعتمد في تغديته   ، من اإلعالم 
على مدى تعاون األجهزة األمنية التي 
العلمية بالحقائق األمنية  المادة  تقدم 
إلى وسائل اإلعالم ، لتقوم بعدها هذه 
الوسائل بإعدادها في الشكل اإلعالمي 
 . المناسب لعرضها على الجمهور 
التجاوب المطلوب حيال  بمايحقق 
مايطرح من أفكار أمنية مطروحة، 
التي تتمتع بها  القوة  الرغم من  وعلى 
وسائل اإلعالم للعمل على تنمية 
الوعي األمني، فإنها تبقى رهينة 
التي تزودها بالمعلومات  للمصادر 
والتوضيحات والبيانات وهي األجهزة 

األمنية التي تمتلك المعلومة .
إن عالقة األجهزة األمنية بوسائل 
اإلعالم يجب أن تقوم على عدد من 
الفهم  المزيد من  التي تحقق  المباديء 
الوثيق بينهما بما  المشترك والتعاون 
يتضمن تهيئة رأي عام مدرك وواع 
بصدد أنشطة األجهزة األمنية ودورها 
في المجتمع، وتعزيز الجهود المبذولة 
لمكافحة الجريمة وترسيخ واقرار 

األمن والنظام.
 ومن هنا نري ان تخطيط السياسة 

اإلعالمية لألجهزة األمنية يجب ان 
يقوم على دعامتين أساسيتين :- 

أوالهما كفاءة الخدمات األمنية 
وحسن األداء وامتيازه، والحرص على 
قضاء مصالح المواطنين واألمان 
المبادرة  المسلك وسرعة  والحيدة في 

بتقديم العون والنجدة للمواطنين .
وثانيهما :- اإلعالم المخطط 
الخدمات وعن طرق  الصادق عن هذه 

المواطنين من  أدائها وكيفية تمكن 
الحصول عليها بسرعة ويسر. وعن 
التي تبذلها األجهزة  كافة الجهود 
التي تنتهجها في  األمنية والمعايير 
اختيار وإعداد وتنمية رجالها والتطور 
المستمر للنظم واإلمكانات بهدف 
توفير األمن واالستقرار للمجتمع، 
ومايعانيه رجال األمن في سبيل ذلك 
من مشاق وتضحيات . ويستوجب 

األخذ بهذه الفلسفة الجديدة، أن تأخذ 
اتجاهين واضحين،  الخطط اإلعالمية 
االتجاة األول: يستهدف رجال األمن 
من خالل البرامج المختلفة التي 
القادة إلى سائر أفرادهم  يوجهها 
لحثهم على االرتفاع بمستوي األداء 
وحسن معاملة الجمهور وتقديم 
اما  االتجاة  له وحل مشكالته  العون 
المواطنين وحثهم  الثاني فيستهدف 

على التعاون مع األجهزة األمنية 
وقيامهم بدور إيجابي يعزز جهودها 
ويساندها فى مجاالت األمن ومكافحة 

الجريمة وإقرار النظام واألمن.
إن قيام فلسفة اإلعالم األمني 
الثقل في  الحديث على نقل مركز 
الجريمة من األجهزة األمنية  مكافحة 
العام اليعني تنازل األجهزة  الرأي  إلى 
األمنية عن جانب من مسئولياتها، 
أو تخليها عن واجباتها. ولكن هذه 
الفلسفة الحديثة تدعم األجهزة 
البحث عن عالج  األمنية فى قضية 
ناجح لمشكالت األمن والجريمة على 
إلى مستوي  مستوى األجهزة األمنية 

الشعب كله.
وهذا في حقيقته تطوير لنظرتنا 
عن دورنا ومهمتنا ودعما" لهذا الدور 

وتلك المهمة .
الوثيق بين األجهزة  التعاون  ان 
األمنية ووسائل اإلعالم أمر ضروري 
وطبيعي، فكالهما يهدف الى الوصول 
 ، القانون والنظام  الى مجتمع يسوده 
اقناع  وإن كان لكل منهما أسلوبه فى 
، فطالما أن األهداف مشتركة  الناس 
فإن تحالف اإلعالم واألجهزة األمنية 
أمر ضروري لحماية المجتمع 

وسالمته .  

رؤية حول عالقة األجهزة األمنية باإلعالم 
اإلعالم األمني من المصطلحات 
الحديثة التي انتشرت وأخذت مكانتها 
بين مختلف أساليب اإلعالم النوعي 
، وهو كل ماتقوم به الجهات األمنية 

ذات العالقة من أنشطة إعالمية وتوعية 
ودعاية بهدف المحافظة على أمن الفرد 
والجماعات ، وأمن المواطن ومكتسباته 

في ظل المصالح المعتبرة.

الهيروين  يؤدي تكرار استخدام 
إلى ضمور الدماغ وإلى حدوث حاالت 
الخرف ( كما تحدث نوبات  الجنون ) 
من الهذيان متكررة ويزداد لدى 
مدمني الهيروين إصابات الجهاز 
،  وذلك نتيجة لاللتهابات  العصبي 

الميكروبية والطفيلية .
ولكن هناك ظاهرة أخرى وهي 
تكرر حدوث عوز األوكسجين مما 
 فيفقد 

ً
 كبيرا

ً
الدماغ تأثيرا يؤثر على 

الشخص ذاكرته وتتبلد عواطفه ويفقد 
 حتى يصل 

ً
العقلية تدريجيا مقدرته 

إلى التحلل العقلي التام والجنون .
كذلك فإن هناك زيادة في حوادث 
المخية وزيادة في  الشرايين  انضمام 
الدماغية  الدماغ والسكتات  جلطات 
حتى بدون وجود انضمام في 

الشرايين المخية .
 ويحدث تحلل إسفنجي في 
المادة البيضاء في الدماغ وتؤدي 
الظاهرة الخطيرة إلى تحلل في  هذه 
الذاكرة  شخصية المدمن وانعدام 
العاطفة ،  المعرفة وتسطح  وفقدان 
كما تؤدي إلى أنواع من الشلل ونوبات 

دماغية ووفيات .

وتحدث ظاهرة أخرى خطيرة 
جدا لدى مدمنى الهيروين ، وهي 
النخاع  المستعرض في  النخاع  التهاب 
الشوكي ويؤدي ذلك عادة إلى شلل 

النصف األسفل من الجسم .
التهاب طرفي إما  ويحدث أيضا 
لعصب أو لمجموعة من األعصاب 
الطرفية مثل الضفيرة العضدية أو 

الضفيرة القطنية العجزية . وقد يحدث 
 ، أيضا اعتالل األعصاب المتعدد 
أو  إلى تفاعل مناعي  ويعزى ذلك إما 
الموجودة  للمواد  تأثير سمي مباشر 

. أما اإلصابة  في حقنة الهيروين 
الغالب  الوحيدة لألعصاب فتكون في 
نتيجة الضغط عليها أثناء نوبات 
التي كثيرا ماتصاحب  الوعي  فقدان 
، وكثيرا ماتحدث  الهيروين  مدمني 
الهيروين نوبات إغماء وقد  لمتعاطي 
النوبات طويلة وعميقة  تكون هذه 
بحيث يتوفى الشخص أثناء هذه 
الحدوث  ، وهو أمر غير نادر  النوبات 
لمدمنى الهيروين ، ويعزى ذلك إلى عدة 

أسباب وهي :
الهيروين  *زيادة مفاجئة لكمية 
المتعاطي  في الحقنة ) دون أن يشعر 
التركيز في  بسبب اختالف درجة 

الهيروين المباع للمدمنين (
المتعاطي  الكمية من قبل  * زيادة 
المدمن  التحمل وطلب  نتيجة ظاهرة 
الهيروين إلسكات حاالت  للمزيد من 
العقار وبحثا عن  اإلحساس بسحب 

الشعور بالسعادة 
*وجود مواد مغشوشة 

التنفس  *حدوث تثبيط لمراكز 
الدم  يصحبه عوز األوكسجين في 

وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الوعي . 

اضرار تعاطي مخدر الهيروين على الدماغ
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اإلدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس

مديرية أمن جادو

مديرية أمن  القر ه بوللي

إدارة إنفاذ القانون طرابلس

جهاز المباحث الجنائية

مديرية أمن باطن الجبل

مديريــة أمــن  طبــرق

مديرية أمن صبراتة

مديرية أمن صبراتة

مديرية أمن  مسالته

بعد ورود عـــدد مــن البالغات 
عن وجود عمليات سرقة والسطو 
الــمــســلــح، وبــعــد جــمــع الــمــعــلــومــات 
الالزمة تمكن أعضاء مركز شرطة 

"الرجبان" بمديرية أمــن جــادو من 
ضـــبـــط شــخــصــيــن قـــامـــا بــســرقــة 
مبلغ مالى قــدره )84.000( أربعة 
وثمانون الف دينار من احد المنازل 

بالمنطقة.
ــة اإلجـــــــــــــــراءات  ــ ــافــ ــ ــدت كــ ــ ــ ــخـ ــ ــ اتـ
الــقــانــونــيــة حــيــالــهــم واحــالــتــهــم إلــى 

جهات االختصاص.

باإلشارة إلى واقعة القتل التي حصلت 
الــشــهــداء  بــتــاريــخ 28-4-2022م بــمــيــدان 
الــمــواطــن  بــطــرابــلــس والــتــي راح ضحيتها 
"عبد الكريم ابوبكر حقار" نتيجة تعرضه 
للطعن بسالح ابيض نوع سكين من قبل 
المدعو "أحــمــد يــونــس" مــصــري الجنسية 

وفراره.
ومن خالل التحري وجمع المعلومات 

حــول الواقعة من قبل أعضاء فــرع اإلدارة 
الــعــامــة لــلــدعــم الــمــركــزي طــرابــلــس، تمكن 
أعضاء التحري والقبض من ضبط شريك 
الجاني فــي واقــعــة القتل المدعو "محمود 
سامي السيد" مصري الجنسية بتاريخ 

29-4-2022م.
وبالتحقيق معه اعــتــرف بــأن صديقه 
المدعو "أحمد يونس" قام بارتكابه لواقعة 

القتل وهو االن يحاول الفرار لمصر، وتم 
اقــوالــه والتعميم على الجهات األمنية  اخــذ 
بالمعلومات حــول الجاني واحــالــة شريكه 

الى جهات االختصاص.
وفــــي وقــــت الحــــق تـــم ضــبــط الــجــانــي 
بمنفذ امــســاعــد الــبــري مــن قــبــل األجــهــزة 
ــــهــــروب لمصر  ــتــه ال ــاء مــحــاول ــنـ األمـــنـــيـــة أثـ

بتاريخ 2-5-2022م.

بعد ورد بالغ من أحد المواطنين  لقسم 
شرطة النجدة بمديرية أمن صبراتة مفاده 
قــيــام شــخــص يــقــود مــركــبــة نــقــل بضائع 

بسرقة اغنامه.
ــور تــلــقــي الــبــالغ انــتــقــلــت الـــدوريـــات  وفــ
التابعة لمديرية االمــن لعين المكان للبحث 
ــمـــت مــالحــقــتــه  عــــن الــــســــارق وضـــبـــطـــه وتـ
وايـــقـــافـــه لــيــتــمــكــن مـــن الـــفـــرار بــعــد ان قــام 
 بإلقائها 

ً
باشهار قنبلة يدوية "رمانه" مهددا

 داخل المزارع بالمنطقة.
ً
واتجه هاربا

وبــتــعــاون اهـــل احـــد الــبــيــوت بالمنطقة 
الذين قاموا بالتحفظ عليه وابــالغ أعضاء 
الــشــرطــة الشتباههم بــه بعد ان قـــام بنزع 
مالبسه التي كان يرتديها متحججا بأنه قد 
تعرض لعملية سطو افقدته مركبته، وعلى 
الــفــور انتقل أعــضــاء الــدوريــات رفقة مدير 
األمن للتعرف عليه، وتم ضبطه وجلبه الى 
قسم البحث الجنائي الستكمال االجراءات 

حياله.

ضمن التعاون األمني المشترك بين األجهزة 
ــة بـــــــــوزارة الــداخــلــيــة  ــيـ ــنـ األمـ
..... وبـــعـــد ورود بــــالغ من 
مديرية أمن جــادو  لمديرية 
أمـــــن بــــاطــــن الـــجـــبـــل بــشــأن 
ــام شــــخــــص بــعــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ قـ
السطو على أحد المواطنين 

بالطريق العام. 
وفور تلقي البالغ باشر 
ــحـــري  ــتـ ــبـــض والـ ــقـ ــق الـ ــريــ فــ
ــبــــحــــث الـــجـــنـــائـــي  ــ ــم ال ــقـــسـ بـ
بــمــديــريــة أمـــن بــاطــن الــجــبــل بالبحث والــتــحــري 
عن الشخص المطلوب، مما أسفر عن ضبطه 
واحــضــاره الــى مقر القسم، واتــخــاذ االجــــراءات 
القانونية حياله وتم تسليمه لمديرية أمن جادو.

بعد ورود بالغ لمركز شرطة صبراتة 
بشأن قيام شخص بتهديد أســرتــه داخــل 

الـــبـــيـــت بـــفـــتـــح قــنــبــلــة 
يدوية نوع رمانة.

وفور تلقي البالغ 
تــوجــه فــريــق القبض 
ــرة  ــ ــ ــدائ ــ ــ والــــــتــــــحــــــري ب
مركز شرطة صبراتة 
ــم  لـــعـــيـــن الــــمــــكــــان وتــ
التعامل معه وضبطه 

واحـــــضـــــاره الـــــى الـــمـــركـــز، واتــــخــــذت كــافــة 
اإلجراءات القانونية حياله.

التابعة  الــتــحــري  ــدة  تمكن أعــضــاء وحــ
لــقــســم الـــمـــرور والــتــراخــيــص بــمــديــريــة أمــن 
"مسالته" من ضبط مركبة آلية نــوع مــازدا 
كــان يقودها شخص ليبي الجنسية وهي 
تتجول في بعض األمــاكــن وبشكل متكرر 
مما جعل إحدى دوريات المرور تشتبه بها.

وبعد متابعة تحركات المركبة وسائقها 
تم ضبطها داخــل سوق "مسالته الشعبي" 
ــذي يــقــودهــا  يقوم  ــ حــيــث كـــان الــشــخــص ال
بسرقة الهواتف والنقود من داخل مركبات 

المواطنين الموجودة بجانب السوق.
وبالتحقيق مع المتهم  أعترف بالعديد 
من السرقات منها سرقة مبلغ مالي يقدر 
ألــف ومائتى ديــنــار )8200 د( من  بثمانية 
سيارة أحد المواطنين في مدينة "الخمس" 
كــمــا  ضــبــطــت بــحــوزتــه عـــدد مـــن الــهــواتــف 
المحمولة ومبلغ مالي وسالح أبيض وأدوات 

تعاطي مخدر الحشيش.
اتخذت كافة اإلجــراءات القانونية وتمت 
إحالته الى قسم البحث الجنائي الستكمال 

باقي التحقيقات.

تمكن أعضاء قــوة دعــم المديرية  بمديـــــــــرية أمـــــــــن 
"القره بوللي" من توقيف مركبة آلية  كان يقودها شخص 

ليبي وبرفقتة أربعة أشخاص من الجنسية اإلفريقية.
بط بحوزتهم على هاتف 

ُ
وبعد تفتيش المركبة ض

اتصال نوع )ثريا( ومواد تموينية حيث كانوا في طريقهم 
إلى البحر لمحاولة الهجرة غير شرعية. 

اتخذت كافة اإلجراءات القانونية حيال الواقعة واحالة 
الموقوفين إلى جهات االختصاص.

مـــــــــــــن خـــــــــــــــــالل عــــمــــل 
الدوريات التابعة لفرع إدارة 
ــــقــــانــــون طــرابــلــس  ــاذ ال ــفــ إنــ
الــعــامــة للعمليات  بــــــاإلدارة 
ــيـــة وتــكــثــيــف عملها  ــنـ األمـ

داخل العاصمة طرابلس.
ــبــــطــــت الـــــــدوريـــــــات   ضــ
 
ً
المدعو "ع، م، س، ا  متلبسا

أثناء قيامه بسرقة مركبة آلية من 
أحد المواطنين باإلكراه.

وتـــم جــلــبــه لــمــقــر الـــفـــرع وعثر 
بحوزته على عدد من نسخ مفاتيح 

مركبات آلية وبالتحقيق معه 
تبين بأنه من ذوى السوابق 

في سرقة المركبات اآللية.
وتم فتح محضر بمركز 
شرطة سوق الجمعة بمديرية 
أمن طرابلس باالختصاص 
الـــمـــكـــانـــي لــعــمــلــيــة الــســرقــة 
وتسليم المقبوض عليه إلى 

المركز المختص.

ــتــــدالالت   الـــتـــحـــري واإلســ إدارة  ــاء  أعـــضـ تــمــكــن 
الجنائية بجهاز المباحث الجنائية من ضبط المدعو 
ا "  ليبي الجنسية والمطلوب فــي واقــعــة قتل  " ر م 
المجني عليه  " ن ا ا"   سنة )2015(  بدائرك مركز 
شــرطــة صــيــاد بعد أن  قــام بخطفه وحــجــزه داخــل 
الحشان بجنزور وتعذيبه حتى  استراحة بمنطقة 
الــحــيــاة وقـــام بعد ذلــك بــرمــي جتثه بالطريق  فـــارق 

العام.
إليه   المتهم اعترف بما نسب  وباالستدالل مع 
كما اعترف بواقعتين احداهما قيامه بخطف المدعو 
"م_ر_ع" واحــتــجــازه ومــن ثــم اطـــالق ســراحــه، فيما 
المدعو  الثانية بقيامه بالنصب علي  القضية  كانت 
"ن_ف_ع" في مبلغ مالي، وبانتهاء التحقيقات احيل 

المعني مقبوضا عليه الى النائب العام.

التعــاون المشتــرك  في إطــار 
ــوزارة  ــ ـــــة بـ ــزة األمــنــيـــ ـــ بــيــــــــن األجــهـــ
الــداخــلــيــة وردت بــرقــيــة لمديريــة 
ــــــــــن مــديــريــــــــة  ــــرق" مـ ـــ ــ ـــ ــبــ أمـــــــــــن "طــ
ـــــا قــيــام  ـــــن "صــرمــــــــان" مــفــادهـــ أمـــ
ثــــــــالث أشــخــــــــاص مــن الجنسيــة 
المصريــة بسرقــة مبلغ مالي يقدر 
ب)35.000( خمســة وثــالثــــــــون 
الــف دينــار  مــن أحــد المواطنين 

ــان" والمسجلة  ـــ بــمــديــنــــــــة "صــرمـــ
بمركــز شرطــة "بئــر عيــاد" وقاموا 
بالفرار متجهين إلــى جمهوريــة 

مصــر العربيــة.
تــــــــم تكليــف أعــضــــــــاء  عــلــيــــــــه 
وحــدة التحــرى والقبــض بقســم 
البحــث الجنائــي "بمديريــة أمــن 
طبــرق" لجمــع المعلومــات الالزمة 
والــتــحــــــــري عــن القضية وضبط 

المتهميــن، وبــعــد إعـــــداد كميــن 
ـــــدة  مــحــكــــــــم تــمــكــن أعـــضـــاء الــوحـــ
مــن إلقــاء القبــض علــى المتهميــن 
ثــ عـ(  بالقضيــة وهــم المدعــو )بــ 
والمدعــو )مــ ثــ عــ( والمدعــو )مــ 

فــ صــ(.
وبالتحقيق معهــم اعترفــوا 
بمــا نســب اليهم وتم اتخاذ كافة 

اإلجــراءات القانونيــة حيالهــم.

من سجالت الشرطة 
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 بعد ورود معلومات مصدرية مفادها 
وجـــــــود شـــخـــص لــيــبــي الــجــنــســيــة يــقــوم 
بــاإلتــجــار بـــاألقـــراص الــمــخــدرة والــمــؤثــره 

.
ً
عقليا

عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري 
التأكد من صحة  وجمع المعلومات وبعد 
المعلومة تم إعداد كمين محكم بعملية بيع 
 وبحوزته 

ً
وشراء معه فتم ضبطه متلبسا

عدد ) 388 قرص ( من نوع ترامادول. 
تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية 
حياله وإحالته الى النيابة العامة من حيث 

االختصاص.

 فرع اجدابيا 
 مكتب تحريات تاجوراء

  فرع غرب طرابلس

 فرع بنغازي

 فرع بنغازي

 فرع ترهونة

 فرع المرقب  مكتب  الخمس فرع يفرن

 مكتب الدعم واإلسناد
  فرع غرب طرابلس

بناًء على معلومات مصدرية 
بـــــــوجـــــــود شــــخــــصــــيــــن لــيــبــيــيــن 
الجنسية يقيمان بمدينة طرابلس 
ويقومان بجلب مخدر الحشيش 
مـــــن مـــديـــنـــة غـــــريـــــان ويـــقـــومـــان 

بالترويج داخل مدينة طرابلس .

عليه تــم تشكيل فريق عمل 
للتحري وجمع المعلومات وبعد 
الــتــأكــد مـــن صــحــة الــمــعــلــومــة تم 
ــداد كمين محكم بعملية بيع  إعــ
وشــــــراء معهــــــــم فــتــم ضبطهم 
متلبسيـــــــــــــن وبحــــوزتهــــــم عــــــــــــدد 

) قرصتين ( يشتبه فــي كونها 
من مخدر الحشيش.

اتــخــذت اإلجـــــراءات القانونية 
من حيث االختصاص وأحيال إلى 
نيابة مكافحة جــرائــم المخدرات 

طرابلس.

تــــحــــريــــات  مــــكــــتــــب  تــــمــــكــــن   
ـــع مــكــتــب  تـــــاجـــــوراء بـــالـــتـــعـــاون مـ
مكافحة  لجهاز  التابعة  الدوريات 
ــرات الــعــقــلــيــة  ــؤثــ ــمــ ــ ــــمــــخــــدرات وال ال
واللواء 51 دروع الرحبة والثانوية 
مداهمة  من  األسود  كتيبة  الجوية 
ــل  ــ ــور داخـ ــمــ ــخــ ــ وكــــــر لـــتـــصـــنـــيـــع ال
تــقــارب نصف  مــزرعــة مساحتها 
بالقرب  تــاجــوراء  بمنطقة  هكتار 
مــن بــوابــة ســرتــي وهـــذا الــمــصــنــع 

يــعــتــبــر مـــن أكـــبـــر الــمــصــانــع الــتــي 
ــوراء  ــاجــ ــم ضــبــطــهــا بــمــنــطــقــة تــ تــ
و مــديــنــة طــرابــلــس حــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تم 
ـــــارب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا يــقـــ ـــــط عـــلـــى مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ضــبـــ
خــمــســة   ) ــتــــر  ــ ل الــــــف   55000  (
وخــمــســون الـــف لــتــر مــن الــخــمــور 

الصنع.  المحلية 
لرجال  والتقدير  الشكر  وكل 
الــوطــن عــلــى مــســانــدتــهــم لــلــجــهــاز 

المصنع. هذا  لضبط 

ــلـــومـــات مـــصـــدريـــة بـــوجـــود  ــعـ وردت مـ
شــخــص مــصــري الــجــنــســيــة يــقــوم بــتــرويــج 

أقراص الهلوسه بمنطقة السراج .
تـــم تشكيل فــريــق عــمــل للتحري  عــلــيــه 
وجــمــع الــمــعــلــومــات وبــعــد الــتــأكــد مــن صحة 
المعلومة تم إعــداد كمين محكم بعملية بيع 
 وبحوزته 

ً
وشـــراء معه فتم ضبطه متلبسا
.XTC عدد ) 50 قرص ( من نوع

اتــخــذت اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة مــن حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات طرابلس.

ــاء فـــرع  تــكــمــن أعــــضــ
جهاز مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية بنغازي 
مــــــن ضــــبــــط شــخــصــيــن 
ــيــبــيــيــن الـــجـــنـــســـيـــة بــعــد  ل
ورود معلومات مصدرية 
مـــــــفـــــــادهـــــــا عــــــــن وجــــــــود 
تــشــكــيــل عــصــابــي يــقــوم 
باإلتجار بالمواد المخدرة 
ــــراص  نـــوع حــشــيــش واألقـ

. 
ً
الطبية المؤثره عقليا

عــلــيــه تـــم تــشــكــيــل فــريــق عــمــل لــلــتــحــري وجــمــع 
الــمــعــلــومــات و تـــم تــأكــيــد صــحــة الــمــعــلــومــات وفــتــح 
ــع اســـــتـــــدالل وإعــــــــــداد كـــمـــيـــن مــحــكــم  ــمـ مـــحـــضـــر جـ

لــهــم وضـــبـــطـــوا متلبسين 
بــعــمــلــيــة االتــــجــــار بـــالـــمـــواد 
المخدرة واألقـــراص الطبية 
 
ً
الــمــخــدرة والــمــؤثــره عقليا
ــبــــط بـــحـــوزتـــهـــم  ــيــــث ضــ حــ
خمس قطع كبيرة الحجم 
ــا مــن  ــهــ ــونــ ــه فــــــي كــ ــبـ ــتـ يـــشـ
مخدر الحشيش بما تعرف 
باسم ) باسبورت ( وتقدر 
بحوالي كيلو اال ربع وعدد 
ــن نـــوع  ) 150 قـــــرص ( مــ

ترامادول وكذلك أداة تعاطي .
تــم اتــخــاذ مايلزم مــن إجــــراءات قانونية حيالهم 

وإحالتهم الى النيابة العامة.

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة بــوجــود 
شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر 
الــحــشــيــش بــكــمــيــات كــبــيــرة بــمــديــنــة طرابلس 

وخارجها.
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معه فتم 
 وبحوزته حوالي ) 12  كيلو 

ً
ضبطه متلبسا

جرام ( من مادة يشتبه في كونها من مخدر 
الحشيش.

اتـــخـــذت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات طرابلس.

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة بــوجــود 
شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات 

وعلى نطاق واسع بمنطقة قصر األخيار .
عـــلـــيـــه تــــم تــشــكــيــل 
ــمـــل لــلــتــحــري  ــق عـ ــريــ فــ
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــ وجــــــمــــــع ال
وبعد التأكد من صحة 
المعلومة تم إعداد كمين 
ــة بــيــع  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ مــــحــــكــــم بـ
وشراء معه فتم ضبطه 
 وبحوزته عدد 

ً
متلبسا

) 28 قــطــعــة ( يشتبه 
ــن مــخــدر  ــي كــونــهــا مـ فـ

الحشيش.
اتـــخـــذت اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات الخمس.

من سجالت الشرطة 

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

تمكن أعضاء التحري بفرع يفرن من 
مداهمة أحــد أوكـــار تــجــارة الخمور محليه 
الصنع  وخــالل المداهمة تــم إلــقــاء القبض 
على الشخص وبــحــوزتــه عــدد ) عشرون 
قنينه سعة نصف لتر وقنينه أخرى سعة 
خمسه لتر ( بها خمور محلية الصنع  . 
وتم إتخاذ االجــراءات القانونية وإحالته الي 

جهات االختصاص.

تكمن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات 
والــمــؤثــرات العقلية بنغازي مــن ضبط شخص 
ليبي الجنسية بعد ورود معلومات مصدرية 
مفادها بــأن المعني يقوم باإلتجار بــاألقــراص 

 نوع تايمول.
ً
المخدرة والمؤثره عقليا

عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
 بعملية 

ً
لــه وضبط متلبسا إعـــداد كمين محكم 

االتجار باألقراص المخدرة وبحوزته عدد ) 450 
قرص ( من نوع تايمول .

تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله 
وإحالته الى النيابة العامة.

بـــوجـــود  ــة  ــدريــ مـــعـــلـــومـــات مــــصــ بـــعـــد ورود 
شخصين ليبيين الجنسية يقومان بترويج مخدر 

الحشيش بمدينة ترهونة وعلى نطاق واسع.
للتحري وجمع  فــريــق عمل  تــم تشكيل  عليه 
الــمــعــلــومــات وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن صــحــة الــمــعــلــومــة 
وبــالــتــعــاون مــع البحث الجنائي تــرهــونــة تــم إعــداد 
كمين محكم بعملية بيع وشراء معهم فتم ضبطهم 

متلبسين وبحوزتهم قطع جاهزة للترويج ويشتبه 
في كونها من مخدر الحشيش.

ــيــــة مـــــن حــيــث  ــــقــــانــــونــ اتـــــخـــــذت اإلجــــــــــــــراءات ال
االختصاص وأحيلوا إلى النيابة.

 كل الشكر والتقدير واالحترام ألعضاء البحث 
الــجــنــائــي تــرهــونــة عــلــى تــعــاونــهــم مـــع الــجــهــاز في 

محاربة آفة المخدرات.
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توعية

لــدورهــا في  فقد تم التركيز على ممارستها، 
المكافحة والوقاية، وإبعادهم عن كل ما يمكن أن 
يهدر طاقتهم، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات 
العاملة، فــي مــجــاالت المكافحة والــوقــايــة والــعــالج 
ــر الحقيقي لــلــريــاضــة فــي الــوقــايــة من  ، عــلــى األثــ
الــمــخــدرات، وفــي تحصين الشباب مــن االنــحــراف 
وتعاطي المخدرات وإشــغــال أوقـــات فراغهم فيما 
يفيدهم ويعود عليهم بالنفع والــفــائــدة، ولهذا من 
 التركيز على كيفية تنمية وغــرس حب 

ً
المهم جــدا

ممارسة الرياضة، في نفوس األبناء، لشغل وقت 
فــراغــهــم، خاصة فصل الصيف وانــتــهــاء الــدراســة 
واالمتحانات ، بأن يتم جعل الرياضة بكافة أنواعها 

 للوقاية من المخدرات.
ً
دافعا

إن الدور الحقيقي للرياضة في التوعية، وذلك 
عن طريق االشتراك بالنوادي الرياضية بمختلف 
 في تنمية حب 

ً
ألعابها وأنشطتها، يساعد حتما

مــمــارســة الــريــاضــة ، فــي نــفــوس األطــفــال ومـــن ثم 
الشباب ، وذلك عن طريق اللعب الشريف والتنافس 
ــه، وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى بــعــض الــنــمــاذج  ــزيـ ــنـ الـ
الــمــشــرفــة فــي الــمــحــافــل الــريــاضــيــة والــمــؤثــرة من 
الرياضيين ، كما أن بيان فوائد ممارسة الرياضة 
من كافة النواحي الذهنية والبدنية، ومــا للرياضة 
الثقة بالنفس وقــوة الشخصية،  من دور في زرع 

وتكوين عالقات اجتماعية جيدة، وإشغال أوقات 
ــي الــســعــي  ــن إهـــــــداره فـ  مـ

ً
ــفــــراغ بــمــا يــفــيــد، بـــــدال ــ ال

واإلصابة بالمرض وسبل االنحراف األخرى.
وألهــمــيــة الـــريـــاضـــة، فــقــد دعـــانـــا إلــيــهــا ديننا 
الحنيف،ـ  )علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب 
الخيل( فهذه كلها دالئــل للوالدين لكي يحرصوا 
عــلــى تنمية حــب الــريــاضــة بــيــن أبــنــائــهــم ، وكيف 

يشغلوا أوقــاتــهــم بــمــا يــعــود عليهم بــمــا ينفعهم، 
.
ً
 ومستقبال

ً
حاضرا

ويــؤكــد الــخــبــراء أن مــعــرفــة مــيــول األبـــنـــاء من 
قبل الوالدين ، من أهم الخطوات التي تجعلنا نبدأ 
بــغــرس وتنمية حــب هــذه الــريــاضــة فــي نفوسهم، 
 الــتــركــيــز عــلــى دور الــتــشــجــيــع، ومــحــاولــة 

ً
ــا وأيـــضـ

تحقيق الطموح الرياضي من قبلهم ومساعدتهم 

الــقــدوة لهم، ومشاركتهم في فوائدها  في اختيار 
المستقبلية لضمان استمرارهم فيها، وبعدهم عن 

كل ما يقودهم للوقوع في وحل المخدرات.
 وعن مدى تأثير الرياضة، أثبتت الدراسات أن 
 بإبعادهم عن المخدرات، ألن 

ً
 جيدا

ً
للرياضة تأثيرا

 بصحته 
ً
الــشــاب مهتما ممارسة الرياضة تجعل 

وتدعو إلى محاربة هذه اآلفة.
والرياضة ال تقتصر على نشاط أو لعبة معينة، 
فلكل شخص ميوله وعمره وما يستهويه والهدف 
من المشاركة في النوادي استغالل هذه التجمعات 
مــن قبل الجهات المختصة، بإقامة المحاضرات 
التوعوية والحمالت التثقيفية، والقيام بالزيارات 
للتعرف عن أخطار المخدرات وما هي نهاية هذه 
الطريق. و من محاسن الرياضة الربط بين سالمة 
الجسم والعقل، واألهم هو ملء الفراغ والذي بدوره 
يقطع على أي شخص التفكير بما يضره أو يدخلة 
في العالقات السيئة والتي بدورها تجره إلى طريق 
مـــزالـــق الـــمـــخـــدرات واالنـــحـــرافـــات، الــشــخــص الـــذي 
يرتبط ببرنامج رياضي معين، يمارسه باستمرار، 
ال يكون عنده وقت فــراغ لكي يفكر مجرد تفكير 
في أي شيء مضر لجسده وعقله والحكمة تقول 

)العقل السليم في الجسم السليم(.

الرياضة ودورها في الوقاية من المخدرات
 للرياضة فــوائــد ال يمكن حصرها، فهي تلعب 
 
ً
 في زرع الثقة بالنفس، كما أن لها دورا

ً
 كبيرا

ً
دورا

في تقوية الــبــدن، وإبــعــاد شبح األمـــراض بأنواعها، 
ــة، والــــقــــضــــاء عــلــى  ــ ــاصـ ــ ــيـــخـــوخـــة خـ وأمـــــــــــراض الـــشـ
وقـــت الـــفـــراغ الــمــتــراكــم، وتــكــويــن عــالقــات جــيــدة مع 

 مـــا ارتــبــطــت الــريــاضــة بــالــثــقــافــة، 
ً
اآلخـــريـــن، ودائـــمـــا

ألجل ممارستها والتنافس الشريف فيها، وهي من 
المجاالت القليلة، التي توحدت فيه كافة دول العالم، 
وألهمية دور الرياضة في إشغال الشباب، وإبعادهم 

عن طرق االنحرافات السلوكية واألخالقية، 
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ال
ال للمخدرات .. فهي تقودك إلى خيال زائف 

التعاطي .. يفقدك ثقة أصدقائك 

األدمان .. يقودك إلى عالم الجريمة

نصائح وإرشادات

 المخدرات  هي الصورة السيئة للمتعاطي والمقبل على تعاطيها وهي نشوة زائفة 

لإلنسان تقوده إلى ماهو أسوء من النشوة فالتقدم على تجربتها تحت أي ظرف .

المخدرات تذهب عقلك وجسمك وحياتك وحياة أسرتك ومجتمعك .

نتمنى لكم األمن والسالمة على الطرقات العامة 
● ضــع فــي اعــتــبــارك أن الــطــريــق لــيــس مــيــدان 

سباق .
● تجاهل من يتحداك في السرعة .

● السرعة في القيادة ليست دليال على المهارة. 
● السرعة المعقولة طريق األمان والحياة .

● جنون السرعة يؤدي إلى الموت فتجنبه .
ــتــــراب مـــن تــقــاطــع  ● تــجــنــب الــســرعــة عــنــد االقــ
الــطــرق ومــنــاطــق عــبــور الــمــشــاة وعــنــد وجــود 

اإلشارات الضوئية .
الــزائــدة تقلل من فرصة نجاتك من  ● السرعة 

الخطر الذى يظهر أمامك فجأة .
● السرعة الزائدة تقلل من قدرتك على التحكم 

في السيارة إذا حدث أى خلل طاريء .

إعالن إرشادي

1.  المخدرات التحل المشاكل. 
2.  التنشغل عن أبنائك والتتركهم دون توجيه أو مراقبة .

3.  التجعل المشاكل العائلية تؤثر على حياتك وتجرك إلى  تعاطي المخدرات .
4.  إنها تقضى على مستقبلك واستقرار حياتك ومجتمعك.

5.  أشغل وقت فراغك باألنشطة والهوايات المفيدة كالرياضة. 

ف
ق

إرشادات
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أوراق ملونة

الغرقى   من 
ً
ــدادا أعـ تعودنا مع مطلع كل صيف جديد أن نشهد 

من بين المصطافين الذين يرتادون الشواطيء كما أعتدنا أن نالحظ 
ــغــابــات أو حــتــى فـــي الــبــيــوت نــتــيــجــة اإلهــمــال   لــلــنــيــران فـــي ال

ً
إنـــدالعـــا

الطالع ونلقى بالالئمة على  ثــم نندب ســوء  الــذى نمارسه  والتسيب 

 
ً
 راقيا

ً
اآلخرين . دعونا نقف مع أنفسنا هذه الصائفة ونمارس أسلوبا

يحفظ لنا النفس والمال واليحتاج منا سوي اإلنتباه واليقظة ألبناءنا 
وألنفسنا ونحن نستمتع بنزهه بحرية سعيدة مع األهل أو األصدقاء 

.. التعكروا لحظة إنشراح بأحزان كفانا قتلى حوادث المرور ..  

الــذيــن   لمدمنيها 
ً
الــكــتــابــة الصحفية هــاجــســا تشكل 

يــلــتــزمــونــهــا عــبــر مــخــتــلــف االصــــــــدارات اإلعـــالمـــيـــة وهــي 
الــتــزام ال يخلو مــن االرتــبــاط الــقــســري لــإليــفــاء بها عمال 
الحفاظ على  التي تستلزم  بمقتضى األعــراف الصحفية 
 
ً
الــقــارئ وعمال احــتــرامــا لرغبة  المستدامة  الطقوس  هــذه 
افــردت فنيا لهذا  التي  المساحة الصحفية  بمستوجبات 
 . هــذا مــا تقوله 

ً
 مــحــددا

ً
 ولتلك الــنــافــذة مــجــاال

ً
الــبــاب حــيــزا

الــذي يكابد  وتفرضه مسؤوليات الصحفية والصحفي 
في معاناة كل ما يصدر عنه من عمل يمكن تقييمه بأنه 
يقع ضمن قائمة األعمال الصحفية المسؤولة التي تطرح 
المشكلة  الله يستوعب   لوجه 

ً
 خالصا

ً
فــكــرا رؤيــه تحمل 

التي يعنيها ويلتمس الحلول الناجحة لها بأسلوب يرتقي 
ــاد بــمــا يــحــوزه الــصــحــفــي مــن ثقافة  ــ إلـــى الــوعــظ واالرشــ
واســعــة واطـــالع قــادر على إيــصــال خطابه اإلعــالمــي لمن 
لــه دون اجــبــار   أو إســفــاف وتستطيح للمضامين  يــقــرأ 
النص هذه بعض الضوابط الصحفية دون  التي يتناولها 
أن نغفل التراكمات المهنية والتجربة الصحفية التي تعمل 

على الصقل والمهارة واإلبداع.

ـــذي يــتــمــيــز بـــحـــرارتـــه  ـــ فـــصـــل الـــصـــيـــف ال
الشتاء  الساطعة يجلي عنا صقيع  وشمسه 
بالتمتع بشمس ساطعة  اال  فليس من شفاء 
ومياه البحر المتاللئة الدافئة ، مندفعين بكل 
سعادة وسرور إلى اليم الهادي الذي يحمل في 
مدة وجيزة ذكرياتنا التي تحيا وتجدد كلما 
الــصــيــف، فــهــي راســخــة في  أستقبلنا فــصــل 
أذهاننا وخاصة المؤلمة منها تتجدد ذكراها 
بــحــرارتــه، نتدكر أحبابنا  تــجــدد الصيف  مــع 
وأعزاءنا الذين كان رحيلهم فاجعة لنا طواهم 
اليم وهم سعداء فرحين بين ذويهم يداعبهم 
لهم  المتاللئ، ولــم يخطر  الــبــارد  البحر بمائه 
الــمــداعــبــة مــا هــي اال خــدعــة يتحينها  ان تــلــك 
البحر في مدة وجيزة يتقمص لحظة النشوة 

القاتلة يجعلنا نحفر تاريخها بأظفرنا تارة 
على مياهه الخالبة الساحرة وتارة على رماله 

المتحركة فهل نستطيع ان ننساها؟
للوقوع في  اإلنــســان فــي حياته  يتعرض 
ــــحــــوادث مــثــل حـــــوادث الــحــريــق  الــعــديــد مـــن ال
والـــمـــركـــبـــات والـــغـــرق وغــيــرهــا مـــن الـــحـــوادث 
الــتــي قــد تــكــون مأسوية فــي بعض االحــيــان ، 
وأسباب تلك الحوادث متعددة وارجح أسبابها 
إهمال اإلنسان نتاج عدم تقيده بتدابير األمن 
التي من شأنها  الوقائية  والسالمة والتدابير 
الخطر عن اإلنسان  الحماية والسالمة ودرء 

وممتلكاته وضمان سالمته.
وتـــبـــذل هــيــئــة الــســالمــة الــوطــنــيــة جهدها 
ــاء واإلنــــقــــاذ لجميع  ــفــ لــتــوفــيــر خـــدمـــات االطــ

المواطنين  إلــى توعية  بــاإلضــافــة  المواطنين 
الحوادث وتعريفهم  الحد من وقــوع تلك  بغية 
الــوقــوع فيها قدر  بمسبباتها وكيفية تجنب 

اإلمكان.
ـــذي يــتــمــيــز بـــحـــرارتـــه  ـــ فـــصـــل الـــصـــيـــف ال
إلى  الفصل يدفعنا  ، هــذا  الساطعة  وشمسه 
إرتياد البحر الذي يغرينا ببرودة مائه لقضاء 
يــوم جميل ولنتباهى بالسباحة والــلــهــو في 

مياهه الصافية.
ومـــن ســعــادتــنــا نــتــنــاســى مــخــاطــره وانـــه 
التي تعجز فيها عن حماية  اللحظة  يقتنص 
الماضي  أو من معنا وليس الصيف  أنفسنا 
الــذي حمل فــي طياته ذكرياتنا  ببعيد علينا 

االليمة.

المعاصر   والسرعة فــي عالمنا 
ً
  مستعجلون دائــمــا

 يميزنا عن غيرنا .. السيارة مسرعة وتشكل 
ً
صارت نمطا

الكتابة الصحفية  القاتلة وهــاوي   للحوادث 
ً
 رئسيا

ً
سببا

 المجال لتقويم اعوجاجه أو إصالح 
ً
 بارزا

ً
صار صحفيا

شأنه بعد أن تعدى كل الخطوط .. التعقل اليعني اإلبطاء 
أو التوقف واالعتماد على نضوج التجربة واكتمال اإلعداد 
 لصنع الــتــفــوق فــي جــمــيــع  مــجــاالت االبـــداع 

ً
يــكــون ســبــبــا

والسيما الكتابة الصحفية ألنها ) مكنة وتجربة ( يمكن 
الوصول إليها بعد تواصل دائم لتجربة صقلتها الموهبة 
والتأهيل الدافع إلى إحداث فعل متميز .. لماذا االستعجال 
أقــرب طريق ؟  النهاية ومــن  إلــى خط  والتسابق للوصول 
لماذا نقطف الفاكهة قبل نضوجها ؟ الزالت أمام المبتديء 
 
ً
الكثير من األوقات الحلوة والمرة حتى تصنع منه مقتدرا

 يستطيع السير في ركب التفوق بكل كفاءة .
ً
ومتمكنا

لدينا  الــمــالحــظــة مــاتــوفــر  إلـــى هـــذه   ماجعلنا نشير 
المجال  مــن معايشات يومية ألقــالم مبتدئة وواعـــدة فــي 
الصحفي التريد التنبه إلى حالة المكنة والتجربة لتصقل 
اســتــعــدادهــا ورفــعــت لـــواء الــتــوهــج والــكــفــاءة مــنــذ اللحظة 

األولى .
فالصبر والــتــروي مآثر تفرض نفسها على كل من 
أراد الدخول إلى عوالم اإلبداع والتألق والسيما في مجال 

التعامل مع الحرف لصنع الكتابة الصحفية .

انتبهوا الصيف قادم !

من أجل سالمتكم

جريمة انتحال الشخصية 

السرعة

 إعالمي واعد

13

5

4

2

ــتـــحـــال الــشــخــصــيــة وخـــاصـــة  ــاهــــرة انـ ظــ
ــة  ــارسـ ــمـ ــل األمـــــــن ومـ ــ ــــظــــهــــور بــمــظــهــر رجــ ال
اإلجراءات األمنية بمخادعة الضحية ، خاصة 
إذا ارتـــــدى الــمــتــهــم الــمــالبــس الــرســمــيــة يعد 

أسلوبا إجــرامــيــا   يقترفه شخص ضعيف 
أو أشخاص ضعاف الشخصية ومحدودي 
التصرف السليم ليضفوا على شخصياتهم 
 ومــكــانــة يــحــتــاجــون إليها 

ً
الــوضــيــعــة شـــرفـــا

، لــتــمــريــر هـــذا الــضــعــف واكــتــســاب مــكــانــات 
ــول الــيــهــا  ــوصــ ــ ــــات اليــســتــطــيــعــون ال ــاهـ ــ ووجـ
فيتم اللجوء لهذا االنتحال لتمرير أمراضهم 
الــمــحــتــرم لهيبة  السلوكية ويــكــون الضحية 

 إلجراءات هؤالء المجرمين .
ً
الدولة مستسلما

ــرورة الــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة  ــ عــلــيــه ضـ
ومــعــاقــبــة  كـــل مـــن يــرتــكــب جــريــمــة انــتــحــال 

للشخصية والظهور بمظهر ليس له . 
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دراسات

يقولون بــأن اإلعـــالم سمي كــذلــك، ألنــه يعلم 
الـــنـــاس ويـــوضـــح لــهــم األخـــبـــار والــقــضــايــا الــتــي 
ترتبط بحياتهم ويروجون بأن وسائله متعددة 
الــذي يعتمد على األذن واآلخــر  ومتنوعة، منها 

على العين وثالث على القراءة لمن يجيدونها.
 تـــطـــورت الـــوســـائـــل ومـــزجـــت بين 

ً
 وأخــــيــــرا

 والتقنيات العصرية الزالت 
ً
الصورة والكلمة معا

المتلقي كل  الــذي يقتحم على  تطالعنا بالجديد 
التي يتواجد فيها، وهي محاوالت تزيد  األمكنة 
المستهلك بعد أن صار  اقتراب اإلعــالم من  من 
سلعة تباع وتشترى كأية سلعة إنتاجية أخرى .
إن التعاطي مع سلع اإلعالم يستوجب إيجاد 
حالة هضم لمختلف المواد المقدمة حتى يكون 
المتلقى،  هذا الهضم مقدمة لتحقيق فائدة على 
المتحصلة من  العضوية   كالفائدة 

ً
تكون تماما

استهالك مواد غذائية.
ــبـــت قــواعــد  ــردود أوجـ ــمــ ــ ــذا ال  وحـــتـــى يــتــم هــ
المهنة اإلعالمية اشتراطات ومواصفات شكلت 

لــدعــم انطالقها بموجب وضع  المتين  األســـاس 
مفردات أخـــــالقية وأدبيات إجرائية تعارفنا على 
تسميتها ) بأخالقيات الوظيفة اإلعالمية ( التي 
العمل  لــقــواعــد  المهنة وتنتصر  لــشــرف  تــنــحــاز 

فيها وبها ..
هذا التوجه الذي يتوق له اإلعالميون يشكل 
 لدعم فعالية االنطالق نحو عوالم 

ً
 متينا

ً
مرتكزا

ممتعة من إعالم يمارس الشفافية والمصداقية 
فــي أرقــــى حــاالتــهــا، ويــجــد فــيــه الــمــتــلــقــي متعته 
إلى محطة وإذاعــة  المطلوبة واليــغــادره  وحاجته 

ومطبوعة أخرى منافسة .
وحتى يمكننا أن نهضم وجباتنا اإلعالمية 
ــد أن تـــكـــون مــســتــوفــيــة  الــمــقــدمــة عــلــى طــبــق البــ
الجيد  بــالــعــرض  يــبــدأ  الــــذي  لنكهتها ومــذاقــهــا 
المتلقي  السليم وفــوق كل ذلك احترام  والتقديم 
وعــــدم مــمــارســة األســـتـــاذيـــة والــفــوقــيــة، وعلينا 
المرئي  بـــأن مــايــربــط اإلعــــالم وخــاصــة  أن نعلم 

  
ً
بالمتلقي مجرد لمسة زر ليكن ذلك واضحا

إعالم فاعل .. 

واستنادا الى أهمية ) الوعي األمني( 
في مواجهة المخاطر التي تهدد البناء 
ــتـــفـــاعـــل مــع  ــــالل الـ االجـــتـــمـــاعـــي مــــن خــ
الــتــي تــواجــه حياة  الــمــشــكــالت  مختلف 
الـــفـــرد والــجــمــاعــة كـــان خــيــارنــا دراســـة 
الجوانب المتصلة بهذا النوع من الوعي .

الــوعــي هــو حــالــة إنسانية متطورة 
ــلــــوك اجـــتـــمـــاعـــي يـــرتـــبـــط بـــــــاإلدراك  وســ
العميق للفرد والجماعة ، وتتم ترجمة 
هــــذا الـــوعـــي إلــــى نــمــو ســلــوكــي فــعــلــي. 
واإلنــســان الــواعــي هــو الــذي تتوافر لديه 
تراكمات معرفية باألبعاد االجتماعية 
والتنبؤ بما قد يترتب عليها من مواقف 

متباينة .
ــــف ومــســاو  والـــوعـــي فـــي الــلــغــة رديـ
للمعرفة أو اإلدراك أو االحــتــواء، فمعني 
وعــى الــشــيء آي جمعه واحــتــوه ووعــى 
الــواعــي يكون  الحديث فهمه والشخص 
ذلــــك الـــــذي يــتــحــلــى بــخــاصــيــة الــمــعــرفــة 
ــــدور حــولــه من  يـ لــمــا  ــفــهــم واإلدراك  وال
مــواقــف وأحـــداث يمكنه إدراكــهــا إدراكــا 
صحيحا ومتطورا ، وبذلك يكون الوعي 
عملية مستمرة ومتصاعدة بتصاعد 
المعرفة اإلنسانية للعالم الواقعي والوعي 
بـــهـــذا الــمــفــهــوم يــتــشــكــل مـــن مجموعة 
األفــــــكــــــار الــــتــــي تـــمـــر بـــعـــقـــل اإلنــــســــان 
واحــتــيــاجــاتــه الشخصية وقـــدرتـــه على 
استيعاب الحقائق واألحـــداث والتفاعل 
مع معطيات البيئة والمجتمع ، وتتصف 
حــــرارة هـــذا الــتــفــاعــل تبعا لــمــا تفرضه 
ــرات الـــوســـط الــمــحــيــط بـــاإلنـــســـان ،  ــؤثـ مـ
ــذي يـــوضـــح نــوعــيــة االســتــجــابــة  ــ فــهــو الـ
وردود الفعل ويخضع الوعي لألوضاع 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
الــتــي توثق  والثقافية ، وهــي المناخات 
ارتباط الوعي بأمن المجتمع واستقراره 

.

  ويــتــكــون الـــوعـــي مـــن الــتــصــورات 
الحسية والعقلية والتفكير والــرغــبــات 
والعواطف واالختيارات ، باإلضافة إلى 
الخبرات والتجارب التي يمر بها األنسان 
وإذا كان الوعي هو نتاج طبيعي للمجتمع 
فهو بهذا المعنى ) وعي اجتماعي ( ألنه 

انعكاس له. وتتنوع أشكال الوعي بتنوع 
الــواقــع االجتماعي ، وبذلك يكون البناء 
االجتماعي هو الذي يحدد شكل الوعي 
استنادا إلــى العالقة الجدلية التي تربط 

الوعي بالبناء االجتماعي 
يــشــكــل الـــوعـــي االجــتــمــاعــي أهمية 
بــالــغــة فــي إحــــداث التغيير فــي السلوك 
ــات ،  ويــوصــف  ــاهــ ــجــ ــــمــــواقــــف واالتــ وال
اإلنــســان الــواعــي بأنه الــمــدرك لما حوله 
من مظاهر الحياة ومكوناتها والمتفهم 
ــاء ومـــنـــافـــعـــهـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن األشـ ــيــ لــــألبــــعــــاد بــ
وأضرارها وهو الذي يقيس كل األشياء 
بــمــقــيــاس عــلــمــي صــحــيــح حــتــى يــكــون 
ــدائـــرة الـــوعـــي هـــي دائـــرة  الــنــاتــج طــيــبــا فـ
الحياة اإليجابية ، وفي ذلك يقول تعالى 
: ) إنما يتذكر أولو األلباب ( اآلية 9 من 

سورة الزمر .
ــاعـــي كــمــا  ــمـ ــتـ ــي االجـ ــوعــ ــ ــون ال ــكــ ويــ

أشرنا انعكاسا لما في عقول الناس عن 
العالم الواقعي حيث يمكن لإلنسان عبر 
هــذا االنــعــكــاس إدراك عالمه السياسي 
واالقتصادي والعلمي واألخالقي وتولي 
) أوليدوف ( تقسيم أشكال الوعي على 

النحو اآلتي :-
- الوعي السياسي -وهو الذي يشكل 
الــعــام للثقافة السياسية الفــراد  اإلطـــار 
المجتمع لتكون الممارسة السياسية في 
إطـــار وعــي علمي متطور ينم عــن فهم 

وإدراك كبيرين لهذه األبعاد .
-الـــوعـــي االقــتــصــادي -ويــســهــم في 
الــحــالــة المعيشية  ــقـــاء بمضامين  االرتـ
الفراد المجتمع ويعمل من خالل الوعي 
لتحسين ظروفها حتى تكون في أفضل 
حـــاالتـــهـــا بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــيــا على 

المقدرات االقتصادية للمجتمع 
الــوعــي األمــنــي - ويــعــنــى اإلدراك   -

الـــواعـــي لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
واألحــداث التي تحقق األمن واالستقرار 
لإلنسان وتحافظ على سالمته ، وهو 
كذلك إحساس بروح المسئولية الخاصة 
الــفــرد والجماعة ومعرفة  والــعــامــة نحو 
األشــيــاء واألحـــداث األمنية في الماضي 
والـــحـــاضـــر مـــن خــــالل الــخــبــرة العقلية 

واإلدراك .
- الوعي الديني - ويعني اإليمان بالله 

ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر .
ــو اإلحــاطــة  - الــوعــي الــجــمــالــي - وهـ
الجمالية بالواقع ، وللوعي االجتماعي 

أهداف ومقاصد أهمها مايلي :
بـــالـــخـــبـــرة  الـــجـــمـــهـــور  1- إحـــــاطـــــة 
والمكنة الكافية لكى يصبحوا قادرين 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
والمشكالت وتعزيز القدرة على وضع 
الحلول المناسبة لها ومتابعة الجهود 
الــمــشــاركــة لتحقيق  الــمــبــذولــة لتحقيق 
المشاركة في تحقيق األمــن واإليجابية 
مــن خـــالل حــالــة الــوعــي لــبــنــاء االنــســان 

المدرك لمسئولياته تجاه أمن المجتمع.
اتـــــجـــــاهـــــات األفـــــــــراد  ــل  ــديــ ــعــ تــ  -2 
والــجــمــاعــات حــتــى يــمــكــن تــولــى الــمــهــام 
والــمــســؤولــيــات الــتــى يمكن مــن خاللها 
تحقيق األمن واالستقرار نحو القضايا 

األمنية.
3-يــمــكــن لــلــتــوعــيــة االجــتــمــاعــيــة أن 
 حــقــيــقــيــا فــــي ســلــوك 

ً
تــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرا

الجمهور .
 4-إيـــصـــال الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات 
لــلــجــمــهــور بـــصـــورة مــفــهــومــة ومــقــنــعــة 
الـــرأي العام  وكــشــف الحقائق وتعريف 
بالقضايا التى تسهم في تحقيق األمن 

والسالمة .   

دور اإلعالم في تحقيق الوعي االجتماعي 

يشكل الوعي 
االجتماعي أهمية 

بالغة في إحداث 
التغيير في السلوك

تــــســــعــــى الــــمــــجــــتــــمــــعــــات وتــــــبــــــذل أقـــصـــى 
جهودها من أجــل توفر األمــن للوطن واألمــان 
للمواطن، وذلـــك عبر ماتحرص على ايجاده 
من توعية أمنية يشكلها النسيج االجتماعي 

بكل مرتكزاته وثــوابــثــه إضــافــة إلــى المعارف 
المكتسبة مــن اراء وضــوابــط وقــيــم. وقــد أفــرد 
علماء االجتماع اهتماما ملحوظا بدور اإلعالم 

في تأمين التوعية األمنية ،
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أقيمت على ملعب أكاديمية بن عاشور  خالل 
األيام الماضية المباراة النهائية ضمن بطولة اتحاد 
الشرطة الرمضانية لكرة القدم والتي جمعت فريق 
اإلدارة العامة للعمليات األمنية ومصلحة الجوازات 
والجنسية وشؤون األجانب، حيث انتهت المباراة 
الـــجـــوازات بنتيجة  هدفين  فــريــق مصلحة  بــفــوز 

 للبطولة. 
ً
مقابل هدف واحد وتتويج الفريق بطال

الــداخــلــيــة  وزارة  وكـــيـــل  ــاراة  ــبـ ــمـ الـ  وحـــضـــر 
ورئيس  األمين"  "بشير  لواء  المديريات  لشؤون 
ــواء "يــوســف  ــ مــصــلــحــة الــــجــــوازات والــجــنــســيــة لـ
الــشــرطــة  اتـــحـــاد  إدارة  مـــــراد" ورئـــيـــس مــجــلــس 
ــان الـــتـــريـــكـــي" ومـــديـــر  ــ ــدنـ ــ ــــريــــاضــــي عـــمـــيـــد "عـ ال

إدارة الــعــالقــات والــتــعــاون عــمــيــد "صـــالح الــديــن 
لــرئــيــس االتـــحـــاد  بـــن ســلــيــمــان" والـــنـــائـــب االول 
الــعــام لــكــرة الــقــدم وقــنــاة ليبيا الــريــاضــيــة وعــدد 
ــاء الــمــكــاتــب والـــضـــبـــاط مـــن مــصــلــحــة  ــ مـــن رؤسـ
األمــنــيــة  لــلــعــمــلــيــات  الـــعـــامـــة  واإلدارة  الــــجــــوازات 
المشاركة  العالقات والتعاون والجماهير  وإدارة 

الفريقين. في تشجيع 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــأمــيــن الــبــطــولــة تـــم مــن 
ــة أمـــن  ــريـ ــديـ ــمـ ــريــــاضــــي بـ ــ ــبـــل مـــكـــتـــب األمــــــن ال قـ
طـــرابـــلـــس واخــتــتــمــت الــبــطــولــة فـــي جـــو ســادتــه 
في  المشاركة  الفرق  كافة  بين  الرياضية  الروح 

البطولة.

الرياضة

اختتام بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية لكرة القدم 

في بادرة انسانية معتادة من نادي اتحاد 
الشرطة تجاه منتسيبيه ووقــوفــه معهم في 
المحن التي يتعرضون لها قام عميد عدنان 
علي التريكي رئيس مجلس اإلدارة   بزيارة 
العـــب الــفــريــق األول لــكــرة الــيــد اشـــرف بركة 
لــحــادث سير تطلب  الــذي تعرض  الشوشان 
الحوادث بطرابلس  للعالج بمستشفى  تلقيه 
ــديــن  ــه فـــي هـــــذه  الــــزيــــارة عــمــيــد عــزال ــقــ ورافــ
ابوالهول األمين العام للنادي وأعضاء مجلس 
المنعم  ابــوالــقــاســم وعــبــد  اإلدارة عميد علي 
انبية ونصر الدين علي ابوبكر ومشرف عام 
الفريق  العزيز محمد واداري  اليد عبد  كــرة 
محمد بركة وجــاءت هــذه الــزيــارة لإلطمئنان 
الــالعــب واالستفسار عــن حالته  على صحة 
الصحية من األطباء المعالجين وتم من خالل 
هذه الزيارة اللقاء مع شقيق الالعب والتأكيد 
لـــه عــلــى وقــــوف الـــنـــادي مـــع شــقــيــقــه فـــي كل 
له  مايتطلب ذلــك من دعــم ومساندة متمنين 

الشفاء العاجل.

مجلس  إدارة  اتحاد الشرطة 
يتابع الحالة الصحية لالعب 

أشرف الشوشان

فريق قدامى اتحاد الشرطة يفوز  
بكأس بطولة قدامى  الرياضيين

ــلـــي الــتــريــكــي  ــان عـ ــدنــ قـــــام عـــمـــيـــد عــ
الــشــرطــة  إتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
الـــريـــاضـــي بــــزيــــارة مـــعـــايـــدة واطــمــئــنــان 
السابق  الدولي  والالعب  الوطني  للمدرب 
الــكــبــيــر الــهــاشــمــي الــبــهــلــول عــبــر لـــه مــن 
خـــاللـــهـــا عـــن تــمــنــيــاتــه وتـــمـــنـــيـــات نـــادي 
اتـــحـــاد الــشــرطــة الــريــاضــي لـــه بــالــشــفــاء 
ــان بــهــذه  ــدنــ ــــب عـــمـــيـــد عــ ــال الـــعـــاجـــل  وطــ
بــضــرورة  الــمــســؤولــة  الــجــهــات  المناسبة 
ــمـــدرب والـــالعـــب الــســابــق  الـــوقـــوف مـــع الـ
ــبــهــلــول فـــي تــلــقــيــه  الــكــبــيــر  الــهــاشــمــي ال
الـــعـــالج الـــكـــامـــل والـــمـــطـــلـــوب وتـــمـــنـــي أن 
يــراه وهــو فــي افــضــل حــال وجـــاءت هــذه 
ــارة كــــبــــادرة انـــســـانـــيـــة مــــن اتـــحـــاد  ــ ــزيـ ــ الـ
الشخصية  هذه  تجاه  الرياضي  الشرطة 
التي  الكبيرة  الوطنية   الكروية  الرياضية 
حــدود  بــال  الليبية  للكرة  وأعــطــت  قــدمــت 

رياضي. وكمسؤول  وكمدرب  كالعب 

رئيس مجلس  إدارة اتحاد 
الشرطة  الرياضي يقوم بزيارة 

معايدة وإطمئنان للمدرب 
الوطني الهاشمي البهلول 

بكأس  القدم  لكرة  الشرطة  اتحاد  قدامى  فريق  توج 
الرمضاني  الحميد شعماش  المرحوم عبد  بطولة دوري 
النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  المجد  نادي  نظمه  الذي 
 5 الحاسمة  الترجيح  بركالت  المجد  نــادي  قدامى  على 
بالتعادل  الرسمي  وقتها  في  المباراة  وانتهت   4 مقابل 
الــمــبــاراة مــراســم تسليم  فــي نهاية  لــهــدف وجــرت  هــدف 
فرحة  الشرطة وسط  اتحاد  قدامى  لفريق  البطولة  كأس 
تابعوا  الــذيــن  الــنــادي  ومنتسبي  الــفــنــي  وطــاقــمــه  العــبــيــه 
ــة كــمــا تــم  ــبــطــول ــذه ال ــدوا الـــفـــريـــق فـــي هــ ــانــ ــاراة وســ ــبـ ــمـ الـ
الثاني  الــتــرتــيــب  عــلــى صــاحــب  األخـــرى  الــجــوائــز  تسليم 
فريق  مــرمــى  حــارس  وتحصل  والالعبين  المجد  فــريــق 
قـــدامـــى اتـــحـــاد الــشــرطــة هــشــام الــفــيــتــوري عــلــى جــائــزة 
افــضــل حـــارس مــرمــى بــالــبــطــولــة يــذكــر أن فــريــق قــدامــى 
اتحاد الشرطة قدم عروض قوية في البطولة وتمكن من 
بكل  البطولة  بكأس  والتتويج  النهائية  للمباراة  العبور 

واستحقاق. جدارة 
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أضواء

القدرة على   
ً
ليؤسسان معا بالتعليم  التربية  دائما  ترتبط 

نواميس  اإليجابي مع  والتعايش  الحياة  الكامل إليقاع  الفهم 
التكيف  القدرة على  إيجاد  يتطلب  الــذي  االجتماعي  المحيط 
 -

ً
ــرة -واألم تــحــديــدا ــ وتـــبـــادل الــمــصــالــح، ويــكــون الــبــيــت واألسـ

المجال األساسي في نشوء التربية الصحيحة للنشءالجديد 
ــري والــعــاطــفــي والــحــنــان الــمــتــدفــق من   لــلــدفء األســ

ً
اســتــنــادا

للوليد. هذا ماتعرفه   
ً
التي تفيض حبا األم وسواعدها  صدر 

التي تمشي على  األكباد  هــذه  تعاملها مع  اإلنسانية في  كل 

األرض، وهذا مااستقر عليه العرف البشرى والتقاليد اآلدمية.
مــؤســســات رســمــيــة وهــي  فــتــتــواله  المنهجي  التعليم  أمـــا 
الرسمي  التعليم  نبارك ونجل مسئولياتها في  التي  المدرسة 
تمارس  التي  األســرة  القاعدة، وهــي  المؤسسة  ليتضامن مع 
 يــتــكــامــل بــشــكــل عــفــوي مـــع الـــمـــدرســـة لــتــكــون 

ً
 تـــربـــويـــا

ً
دورا

، وهــو 
ً
 مــدرســيــا

ً
الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة تــربــيــة أســريــة وتــعــلــيــمــا

الحوار الموجب لبناء وصقل الجيل الواعد بتحقيق مستقبل 
الوطن .

  التربية والتعليم 

■ تمهل فالحياة غالية
الــمــرور هــي الوسيلة الوحيدة  ■ اإللــتــزام بقواعد وآداب 

لقيادة آمنة على الطرقات العامة.
■  بمناسبة أسبوع المرور دعوة لتكاثف الجهود للتنبيه 
والتحذير من أضرار الحوادث المرورية وإيجاد الطرق الكفيلة 

بعالجها والحد منها.
■  أسبوع المرور دعوة متجددة للسالمة على الطرقات 

العامة ودرء مخاطر الحوادث المرورية.
■  نخاطب العقل .. ونخاطب الضمير عند كــل سائق 

للحد من الحوادث المرورية وااللتزام بآداب وقواعد المرور.
■ رجل المرور مكلف بتطبيق القانون وإتخاذ اإلجراءات 

المناسبة.
■ رجل المرور يعمل لخدمتك فتعاون معه ألجل سالمتك 

وسالمة اآلخرين.
 ال تستعمل الضوء المبهر في 

ً
■ عند قيادة السيارة ليال

مواجهة السيارات القادمة في اإلتجاه المقابل. 
 أخي المواطن:

 ■  ال تترك أطفالك يلعبون في الشارع العام.
 على الرصيف المخصص للمشاة.

ً
■  سر دوما

■  أعبر من المناطق المخصصة للعبور.
■  تأكد من عبور الطريق بأمان وسالم.
■  إستعن بشرطي المرور عند الحاجة.

■  خفف السرعة وإنتبه عند اقترابك من ممر المشاة.
■  الرصيف وجد لسير المشاة.

■  ال توقف سيارتك في مداخل الشوارع.
■  تجنب الوقوف في األماكن الممنوعة.

 أســـرتـــك وأنــــت تــقــود الـــســـيـــارة .. إنــهــم 
ً
ــا ــمـ ■  تــذكــر دائـ

ينتظرون عودتك.

أخي السائق 

الثقافة و المعرفة

 ارتــكــاب الجريمة فعل مــذمــوم تحرمه 
ــقــوانــيــن  الـــشـــريـــعـــة االســـالمـــيـــة وتــمــنــعــه ال
الوضعية وبــذلــك يــصــدق فيها الــقــول الــذي 
يردده خبراء البحث الجنائي عندما يقولون 

) الجريمة محرمة ومجرمة ( .
األهــــــــم مـــــن ذلـــــــك أن آثــــــارهــــــا مــــدمــــرة 
 
ً
 وللمجتمع أيــضــا

ً
للفاعل والــضــحــيــة مــعــا

الــجــريــمــة في  إذا استعرضنا حــالــة تكلفة 

المجتمع .
ــي شــكــل  ــ ــــوع هـــــــذه الـــــجـــــرائـــــم فــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
جنايات وجنح ومخالفات بحسب حجمها 
وتأثيراتها ومدى خطورتها .. وتعمل دائما 
مكونات وزارة الداخلية على التذكير بهذه 
اآلثار واالضرار في محاولة لعدم انتشارها 
وإبــعــاد أخطارها .. وتطلق فــي سبيل ذلك 
العديد من الرسائل بهدف تجفيف منابعها 

.. ومحاصرة مرتكبيها .. وتوعية الفاعل لها 
وضحيتها على حد سواء .. وهذه الرسائل 
تكون سمعية وبصرية ومكتوبة، ولعل هذه 
 للمشهد 

ً
الــمــطــبــوعــة تــكــون أكــثــر إيــضــاحــا

 نحو فعل تباركه 
ً
اإلعالمي     لتكون طريقا

 .. وهــو األمــن الوطني 
ً
السماء واألرض معا

الذي تؤسس الستتبابه  وزارة الداخلية .

   استتباب األمن 

المعرفة فــي اآلداب  للتعلم واكــتــســاب  ــقــراءة  وسيلة  ال   
الكتاب حتى   مااطلعنا على فضل 

ً
والعلوم والفنون وكثيرا

الــذي يعلمنا  الــذي اليمل واألنــيــس  الجليس  تــم وصفه بأنه 
دون إجبار، ولكم أن تقدروا مكانة الشعوب التي تقرأ وتطلع 
وتفهم كيف يكون سلوكها وتعاملها مع المحيط الذي تعمل 
الــقــاريء في  تــتــصــوروا مكانة  ان  .. لكم  أو تعيش فيه  معه 
حياتنا، فهو شخص مفتوح القلب والعينين يمكنه أن يقيم 
تفاهمات مع من حوله خــالل حــوار متعقل غير متشنج أو 
لينمي عقله وأسلوبه بمفردات  أن يتطور  .. يمكنه  عصبي 
فــكــرة صائبة يمكنها  إلــى  الــكــالم ليصل  الفكر وصــيــاغــات 
أن تفعل فعلها في المكان الذي تنتشر فيه ليكون لها دور 
 تطاول السماء، حين نقرأ تتفتح أمامنا 

ً
بارز، ليبني عروشا

أفكار أخرى .. صياغات مختلفة .. أساليب متنوعة توعدنا 
لالختبار وتحديد مواقفنا التي يمكن أن نحكم لها أو عليها 
السابقة لتساعدنا على  حين نستدعي تراكمات معارفنا 
تكون رأي صائب مستنير . فهل بعد هذا نلجأ للقراءة حتى 
الكتاب ونتصفح  أكثر إيجابية ؟ وهــل نقرأ  يكون موقفنا 
الــصــحــيــفــة  والــمــجــلــة ؟ وقــبــل كـــل ذلـــك هـــل نــعــتــبــر مـــن كل 

ماقرأناه أو اطلعنا عليه ؟  

m o i . g o v . l y

 Ministry of Interior - Libya

وزارة الداخلية - ليبيا

ــوم الــعــالــمــي للمرور  ــي بمناسبة ال
وأسبوع المرور العربي الموحد 

احترام رجل المرور واجب وطنياحترام رجل المرور واجب وطني

رجل المرور منكم ولخدمتكم


