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وزير الداخلية يلتقي قيادات وزارة الداخلية من خريجي الدفعات األولى من كلية الشرطة

التقى وزير الداخلية "خالد مازن" بمدرج
وزارة الداخلية قيادات وزارة الداخلية من
خريجي الدفعات األولى من كلية الشرطة.
ويأتي هذا اللقاء لالتصال والتواصل
والمشاركة في رسم استراتيجية الوزارة
وأخذ المالحظات واآلراء حول الرقي بالرسالة
األمنية.

واستمع السيد الوزير إلى شروحات
وافية حول الصعوبات والعراقيل التي
تعترض سير العمل ووضع اآلليات الكفيلة
لحلحلتها.
وأشاد الحاضرون بأهمية مثل هذه
اللقاءات التي من شأنها ايصال صوت
القيادات بشكل مباشر.

االفتتاحية

االســـــــتـــــــعـــــــداد ل ــت ــأم ــي ــن
مـــــــوســـــــم االصـــــطـــــيـــــاف

ـ

وأكد السيد الوزير على حتمية االتصال
والتواصل وعقد ورش عمل لتعزيز األفكار
المطروحة من القيادات.
وفي الختام شكر السيد الوزير أعضاء
القيادات من الدفعات األولى على هذا اللقاء
الذي يقرب المسافات مع هذه الخبرات التي
اليمكن االستغناء عنها بوزارة الداخلية.

ـ

وزير الداخلية يفتتح مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بجهازمكافحة الهجرة غير الشرعية
شارك وزير الداخلية "خالد
مازن" في افتتاح مكتب لترحيل
المهاجرين غير الشرعيين التابع
لجهاز مكافحة الهجرة غير
الشرعية بطرابلس بحضور رئيس
الجهاز عقيد "محمد الخوجة"
ومدير إدارة العالقات والتعاون
عميد "صالح الدين بن سليمان"
والناطق الرسمي باسم وزارة
الداخلية عميد "عبد المنعم العربي"
وعدد من مدراء اإلدارات والمكاتب
وضباط وضباط الصف بجهاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد السيد الوزير خالل كلمة
ألقاها في االفتتاح على أن تدشين
هذا المكتب يأتي تنظيما لعمليات
ترحيل شرائح المهاجرين غير
الشرعيين إلى بلدانهم ،وإن وزارة

الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة
الهجرة غير الشرعية حسب رؤية
وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية
لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة
هذه القضية والحد من تدفق

نالوت  -ضبط  ١٥٠كيلو جرام من المخدرات

ـ

تكونً على حساب الدولة الليبية،
مؤكدا على أن افتتاح المكتب جاء
استجابة لعدة ظروف  ،ووضع
الحلول والتدابير الناجعة وفق
الخطط التيوضعت في هذا الشأن.
وأثنى السيد الوزير على
المجهودات التي تبذل من قبل
مكونات وزارة الداخلية المعنية
بالتعامل مع هذه الشريحة
بكل إنسانية من أجل تخفيف
المعاناة عليهم إلى حيناستكمال
اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
جدير بالذكر بأن هذا المكتب
يتيح التواصل مع قنصليات
المهاجرين.
كما أوضح السيد الوزير بأن بلدان المهاجرين الغير الشرعيين
وزارة الداخلية تدعم أي جهود إلتخاذ اإلجراءات حيالهم
إقليمية أو دولية إليقاف تدفق وترحيلهم إلى بلدانهم.
المهاجرين إلى أوروبا بشرط اال

بمتابعة مستمرة من معالي وزير الداخلية :

االهتمام من قبل مكتب شؤون المرأة
بالدراسة البحثية لمنتسبات الوزارة

ً
حرصا من وزارة الداخلية على سالمة المواطنين
أثناء موسم االصطياف من حوادث الغرق التي يتعرض
لها المصطافين.
وزارة الداخلية
وكيل
السيد
عمم
السياق
في هذا
ً
لشؤون المديريات لواء بشير األمين كتابا إلى الجهات
المختصة بوزارة الداخلية بشأن المصائف والمنتزهات
البحرية وضرورة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان
تأمين موسم االصطياف لهذا العام  2022حيث جاء
فيه :
التأكيد على دور هيئة السالمة الوطنية في
التنسيق مع مديريات األمن وجهاز الحرس البلدي
بشأن العمل على إعداد خطة متكاملة لتأمين المصائف
حيث يتم من خاللها وضع تدابير وقائية الستخدام
هذه المصائف.
تحديد األماكن الخاصة بالسباحة والمسموح
االصطياف بها وتلك الغير المسموح بها ووضع
عالمات إرشادية توضح ذلك وقفل المصائف التي ال
تتوفر فيها شروط السالمة العامة.
توعية المواطنين بأخطار البحر واالبتعاد
عن األماكن الخطرة وذلك من خالل وسائل اإلعالم
المختلفة.
التنسيق مع كافة الجهات المختصة بما يضمن
نجاح موسم االصطياف في كافة الجوانب.
العمل على توفير وسائل و فرق االنقاذ بكامل
معداتها خالل موسم االصطياف.
متابعة اللجان المشرفة على المصائف واألماكن
المخصصة لالصطياف واالسعار وفق للضوابط
المنظمة لذلك.
التأكيد على إقامة األنشطة الرياضية واالجتماعية
والثقافية والترفيهية داخل المصائف بما يتماشى
وأحكام ديننا الحنيف وعادات المجتمع.
تتولى إدارة العالقات والتعاون التنسيق مع
وسائل اإلعالم المختلفة لتوعية المواطنين.
إعداد تقارير أسبوعية عن حاالت الغرق وأسبابها
تحال إلى هيئة السالمة الوطنية وإعداد تقارير شهرية
 .بشأنها.
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عميد  /منذر بن عيسى
مدير مستوصف الشرطة
لصحيفة الميزان

مستوصف الشرطة يقدم
الرعاية الصحية لمنتسبي
وزارة الداخلية وذويهم
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وزيــر الداخلية يوضح آخــر المستجدات حــول تفعيل القانون رقــم 5
لسنة  2018والمعدل بالقانون رقم  6لسنة  2019بشأن هيئة الشرطة
أدلى وزير الدخلية لواء خالد
مازن عبر منصة حكومتنا بتصريح
حول آخر مستجدات تفعيل القانون
رقم ( )5لسنة 2018والمعدل
بالقانون رقم ( )6لسنة 2019
بشأن زيادة مرتبات العاملين بهيئة
الشرطة جاء فيه -:
يختص القانون رقم ()5
لسنة 2018والمعدل بالقانون رقم
( )6لسنة  2019بشأن هيئة الشرطة
بتنظيم العالقات داخل الوزارة و
العاملين بها  ،ومرفق به جدول رقم وضعنا هذا االستحقاق ضمن أن عدم اعتماد الميزانية حال دون
(  ) 2الخاص بالمرتبات وتعديالتها اولويات الوزارة وعملنا جاهدين تنفيذه .
ومرة أخرى تواصلنا مع
 ،ولألسف الوزراء السابقين لم تتاح على تحقيقه  ،حيث تم التواصل مع
لهم الفرص لتنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذه والعمل ب ـ ـ ــه رئاسة و أعضاء مجلس البرلمان رئيـ ـ ـ ــس الحكـ ـ ــومة المهنـ ـ ـ ــدس
 ،و عند تولينا مهام وزير الداخلية الليبي وبدورهم استجابوا لطلبنا اال عبد الحميد الدبيبة الذي دعم

تنفيذ القانون وزيادة مرتبات
أعضاء الشرطة  ،وبالفعل تشكلت
لجنة مشتركة من وزارتي
الداخلية والمالية لمطابقة بيانات
المنتسبين وفور االنتهاء ً من
اعمالها ستشرع المالية فعليا في
صرف المرتبات سنة  2022وفق
المشار إليه وستحسب
الجدول
ً
القيمة اعتبارا من شهر يناير
للعام الحالي .
وهذا الجدول أحدث نقلة نوعية
على عمل أعضاء الشرطة
وحقيقية ُ
الذين ً مهما قدم لهم لن يوافيهم حقهم
نظيرا لحجم وطبيعة األعمال المناطة
بهم  ،وللظروف الصعبة والتحديات
التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم .

وزير الداخلية يلتقي مع أعضاء من منظمة متقاعدي الشرطة
تلبية للدعوة الكريمة من السيد وزير
الداخلية "خالد مازن"  ..أنتظم اجتماع ودي
موسع خالل األيام الماضية بديوان الوزارة
حضره لفيف من متقاعدي هيئة الشرطة
الذين لبوا الدعوة لحضور هذا االجتماع.
وأسـتـهــل االجـتـمــاع بكلمات ترحيبية
مــن السيد الــوزيــر  ..وال ــذي أعــرب فيها عن
سعادته وإمتنانه لهذا القاء مع هذه النخبة،
ً
ً
مترحما على من وافتهم المنية داعيا الله عز
وجل أن يشفي المرضي منهم.
وثمن السيد الوزير الجهود التي بذلوها
ً المتقاعدين بـ ــإدارة الـعــاقــات والـتـعــاون ليتم من
طيلة عملهم بهذه المؤسسة العريقة ،مستعرضا
خالله ربط الصلة بين أعضاء المنظمة وال ــوزارة،
ً
معهم شريط ذكريات العمل الطويل الــذي قضوه
ً وكذلك اعتماد يوم  7-17من كل عام يوما للوفاء
في العديد من مكونات الوزارة ،تاركين وراءهم إرثا
بـهـيـئــة ال ـش ــرط ــة كـمـنــاسـبــة ت ـض ــاف لـمـنــاسـبــات
ً
ً
ً
وصيتا مشرقا.
وزارة الداخلية ،مشيرا إلى أنه سيكون هناك لقاء
وأكد السيد الوزير على ضرورة تفعيل مكتب

شهري للوزير يجمعه مع أعضاء منظمة
المتقاعدين لتبادل االراء.
كما أوصــى السيد الــوزيــر بإعتماد
أع ـضــاء المنظمة كـخـبــراء وطـنـيـيــن في
مـجــاالت الـشــرطــة واألم ــن تستعين بهم
الوزارة في رسم ووضع االستراتيجيات
والخطط األمنية التي تعين في صناعة
الـقــرار األمـنــي ،باإلضافة إلــى إعتمادهم
كخبراء وأعضاء هيئة التدريس والتدريب
في الثانويات والمعاهد والكليات الشرطية
واألمنية ،وض ــرورة العمل واإلس ــراع في
تسليم المقر المخصص لهذه المنظمة بالنادي
االجتماعي بمنطقة صالح الدين.
وفي ختام االجتماع تم التقاط صور تذكارية
كختام لهذا اللقاء العفوي والودي.
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اجتماعات متواصلة إلعادة
فتح منفذ غدامس الحدودي

ً
استكماال لالجتماعات السابقة للجنة
المكلفة من السيد وزيــر الداخلية بشأن
تذليل الصعاب إلعادة فتح منفذ غدامس
ال ـحــدودي مــع ال ـجــزائــر ،عقد بمقر إدارة
ال ـعــاقــاتوال ـت ـع ــاون اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة مع
الـمـكــونــات الــرقــابـيــة واألمـنـيــة العاملة في
الـمـنـفــذ وبـحـضــور عميد بـلــديــة غــدامــس
ورئ ــاس ــة أرك ـ ــان ح ــرس الـ ـح ــدود بـ ــوزارة
الدفاع.
وافتتح مدير إدارة العالقات والتعاون
ً
االجـتـمــاع مستعرضا أب ــرز الـنـقــاط التي
تــم االت ـفــاق عليها فــي االجـتـمــاع السابق
وفتح باب النقاش لباقي المكوناتلوضع
اإلج ـ ـ ــراءات الـتـشـغـيـلـيــة ال ـتــي م ــن شأنها
تذليل كل المعوقات إلعــادة افتتاح معبر
غدامس الحدودي.
وف ــي خ ـت ــام االج ـت ـم ــاع أعـ ــرب الـسـيــد
مدير إدارة العالقات والتعاون عن شكره
ل ـكــافــة ال ـم ـكــونــات ع ـلــى ال ـع ـمــل الـتـكــامـلــي
وبروح الفريق الواحد .

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يقوم بزيارة لمقر اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة
متابعة سير العمل بمنفذى
رأس اجدير وميناء زوارة البحري

إجـتـمــع وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة لـلـشــؤون
الـعــامــة ل ــواء مـحـمــود سعيد بمكتبه بــديــوان
الوزارة بمدير اإلدارة العامة ألمن المنافذ عميد
ون ـيــس ال ـش ـكــرى وعـمـيــد زه ـيــر بــالـشــواشــى
مدير منفذ ميناء زوارة البحرى وعميد سالم
العكعاك مدير أمن منفذ رأس اجدير البري.
ون ــوق ــش خ ــال االج ـت ـمــاع مـعــالـجــة كافة
المشاكل والعراقيل التى تــواجــه سير العمل
ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاف ــذ وإي ـ ـجـ ــاد ال ـح ـل ــول الـمـنــاسـبــة
لحلحلتها.

ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة عـ ـل ــى سـ ـي ــر ال ـع ـم ــل
واألعـ ـم ــال ال ـم ـن ـجــزة وال ـخ ـطــط الـتــي
تنفذها اإلدارة لمتابعة سير العمل
ب ـكــافــة م ـكــونــات ال ـ ـ ــوزارة م ــن حيت
الضبط والربط.
ً
وعـقــد الـسـيــد الــوكـيــل اجـتـمــاعــا
نــوقــش خــالــه ع ــدد م ــن الـمــواضـيــع
وال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
والتنسيق األمني بين كافة مكونات
الـ ـ ــوزارة بـمــا يـضـمــن إن ـج ــاح العمل
األمني بالوزارة.

قـ ــام وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
ل ـش ــؤون ال ـم ــدي ــري ــات لـ ــواء "بـشـيــر
االمـ ـي ــن األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ب ــزي ــارة
تـ ـفـ ـق ــدي ــة لـ ـمـ ـق ــر اإلدارة الـ ـع ــام ــة
للتفتيش والمتابعة.
وك ـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه م ــدي ــر
االدارة عميد "عبدالسالم البركي"
ومعاونه عقيد "صــاح المرغني"
وعدد من ضباط ومــدراء المكاتب
باإلدارة.
وأط ـل ــع ال ـس ـيــد ال ــوك ـي ــل خــال

دورة تدريبية في مجـال أساسيات حماية الشخصيات
أختتمت بمعهد التدريب التخصصي
ٔ
ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـعـمـلـيــات االم ـن ـيــة ال ــدورة
الـتـخـصـصـيــة ال ـثــال ـثــة والـ ـعـ ـش ــرون" لـسـنــة
 2022فـ ــي مـ ـج ـ ـ ــال "أسـ ــاس ـ ـيـ ــات ح ـمــايــة
الشخصيات والتي إستمرت ثالثة أسابيع
تلقى خــالـهــا الـمـتــدربـيــن تــدريـبــات نظرية
وعملية في هذا المجال بالتعاون مع خبراء
التدريب.

وت ـخ ـلــل ح ـفــل االخ ـت ـت ــام ع ــرض مـ ٔ
ـريــي
للمتدريين خالل فترة الــدورة ،وفي الختام
ٔ
شهايد للمتدربين وذلــك التمامهم
تم منح
البرنامج التدريبي بنجاح.
وح ـض ــر ح ـفــل االخ ـت ـت ــام م ــدي ــر معهد
ال ـت ــدري ــب الـتـخـصـصــي لـلـعـمـلـيــات األمـنـيــة
وم ـن ــدوب ع ــن إدارة حـمــايــة الـشـخـصـيــات،
وعدد من الضباط.
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اجتماع الجمعية العمومية للجنة األولمبية الليبية
شارك وزير الداخلية "خالد
مازن" في اجتماع الجمعية العمومية
للجنة األولمبية الليبية برئاسة
رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"
وبحضور وزير الرياضة عبدالشفيع
الجويفي ،ووكيلي وزارة الرياضة
والشباب "جمال بونوارة" و"بشير علي
هاشم" ،ورئيس اللجنة األولمبية الليبية
جمال الزروق ،ورؤساء االتحادات
الرياضية.
وخصص اللقاء الذي عقد بقاعة
االجتماعات بديوان وزارة الداخلية،
للوقوف على الصعوبات والمشاكل

على المؤسسات الرياضية ،وايجاد
توافق بين وزارة الرياضة وهيئة
الرقابة اإلدارية ،وما تعانيه المنشآت
الرياضية وافتقارها للبنية التحتية،
باإلضافة إلى مناقشة العقوبات
بتجميد بعض األنشطة الرياضية.
وفي ختام اللقاء ،أكد الرئيس بأن
الحكومة ستتكفل بمعالجة الديون
وااللتزامات الدولية على االتحادات
الرياضية ،بعد اعتمادها من وزارة
الرياضة ،كما ستتحمل مصاريف
المشاركات الدولية واإلقليمية لكافة
التي تواجه االتحادات الرياضية بالمناطق.
وكذلك المطالبة بوقف االعتداءات الفرق الرياضية الليبية.
المختلفة ،وكذلك االتحادات الفرعية

وزير الداخلية يلتقي نظيره االسباني
مشترك في عديد المجاالت األمنية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة
تسهيل إجراءات حصول المواطنين
الليبيين على التأشيرة من سفارة
إسبانيا لدى ليبيا ،باإلضافة إلى
مناقشة العمل على إعادة القطع األثرية
المسروقة.
وفي ختام اللقاء قدم السيد الوزير
الدعوة للوزير اإلسباني لزيارة ليبيا ...
ورحب الوزير االسباني بهذه الدعوة
ً
معربا على امتنانه وسعادته على هذا
اللقاء.

التقى وزير الداخلية "خالد مازن"
والوفد المرافق له األيام الماضية
باسبانيا مع نظيره االسباني "فرناندو
غراندي مارالسكا" بحضور سفير
ليبيا لدى اسبانيا "وليد أبوعبدالله".
وتم خالل اللقاء مناقشة آفاق
التعاون األمني المشترك بين البلدين،
والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل
الكوادر األمنية والشرطية بوزارة
الداخلية الليبية واالستفادة من
الخبرات االسبانية في هذا المجال،
واالتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني
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اجتماع تحضيري الفتتاح
متحف الشرطة

ً
عقد بديوان وزارة الداخلية اجتماعا ضم اللواء
يوسف الرابطي مستشار وزير الداخلية ورئيس
لجنة التحضير لمتحف الشرطة ،وعميد أحمد
الرياحي نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية
وحماية االثار والسيد عبدالمولى الصمودي
رئيس جهاز
ادارة المدن
التاريخية وعدد
من الضباط
المعنيين بلجنة
تحضير متحف
الشرطة وكذلك
عدد من مدراء
اإلدارات بجهاز
ادارة المدن التاريخية.
وتناول االجتماع مناقشة آلية التنسيق
للتعاون المشترك بين وزارة الداخلية وجهاز
ادارة المدن التاريخية عن طريق جهاز الشرطة
السياحية وحماية االثار في التحضير الفتتاح
متحف الشرطة.
كما تم االتفاق على عقد ورشة عمل برعاية
جهاز الشرطة السياحية وحماية االثار للتعريف
بالدور المشترك الذي يقوم به جهازالشرطة
السياحية وحماية االثار وجهاز ادارة المدن
التاريخية.

دورة تدريبية في مجال خطة التحول الرقمي

اجتماع مؤتمر رؤساء
أجهزة المرور العرب

ضمن خطة التحول الرقمي التي شرعت
وزارة الداخلية في تنفيذها ،اختتمت بمركز
المعلومات والتوثيق الدورة التدريبية الخاصة
ب ـن ـظــام ال ـبــريــد االل ـك ـتــرونــي ون ـظ ــام ش ــؤون
الـخــدمــة وال ـتــي اسـتـهــدف فيها اع ـضــاء من
اإلدارة العامة ألمن المنافذ وأعضاء من جهاز
ً
ال ـحــرس الــرئــاســي بـحـضــور ك ــا مــن عميد
"البهلول شنانة" مدير عام مركز المعلومات
والتوثيق  ،وعميد "ونـيــس الـشـكــري" مدير
االدارة العامة ألمــن المنافذ ،وعقيد "الطاهر
الصقر" مــديــر مكتب مـعــاون آمــر العمليات

والشؤون األمنية بجهاز الحرس الرئاسي.
وتم خالل االختتام توزيع شهائد شكر
وت ـقــديــر عـلــى الـمـشــرفـيــن والـقــائـمـيــن على
إنجاح هذه الدورات وتوزيع شهائد مشاركة
للملتحقين بـ ــالـ ــدورات وال ــذي ــن اج ـتــازوهــا
بنجاح.
وت ــأت ــي ه ــذه الـ ـ ــدورات لـلــرفــع م ــن كـفــاءة
المنتسبين والـعــامـلـيــن بـمـكــونــات ال ـ ــوزارة
الجاري تنفيذ خطة التحول الرقمي بها في
المرحلة الحالية لــارتـقــاء ب ــاالداء الوظيفي
واألمني بالقطاع.

متابعة سير العمل بديوان الوزارة

شارك لواء "فيصل برنوص" والوفد
الـمــرافــق لــه فــي أعـمــال اجتماع المؤتمر
الـعــربــي ل ــرؤس ــاء اج ـهــزة ال ـم ــرور الـعــرب
والـ ــذي إنـعـقــد بـجـمـهــوريــة تــونــس األي ــام
الماضية.
وال ـقــى ل ــواء "فـيـصــل بــرنــوص خــال
االجتماع " كلمة بخصوص بنود جدول
اع ـم ــال ال ـمــؤت ـمــر ودور وزارة الــداخـلـيــة
متمثلة فــي شرطة الـمــرور فــي الحد من
حــوادث المرور والسالمة المرورية على
الطرقات العامة.
وبعد االستماع الى مداخالت الوفود
ال ـم ـشــاركــة ت ــم ال ــوص ــول ال ــى تــوصـيــات
تـهــدف للحد مــن هــذه الـظــاهــرة والحلول
المقترحة لالزدحام المروري للعمل بها
في الدول العربية.

ً
تنفيذا لتعليمات السيد وزير
الداخلية بشأن فرض االنضباط
العام ،انطلقت دوريــات انضباط
الشرطة باإلدارة العامة للتفتيش
وال ـم ـت ــاب ـع ــة و ب ـ ــاش ـ ــراف مــديــر
اإلدارة االي ـ ــام الـمــاضـيــة بجولة
تفتيشية داخل ديوان الوزارة.
حـ ـ ـي ـ ــث لـ ـ ــوحـ ـ ــظ م ـ ـ ــن خ ـ ــال
الـ ـج ــول ــة جـ ــديـ ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام أغ ـل ــب
العاملين بالتقيد بالحضور فى
الــوقــت الـمـحــدد للعمل والظهور

متابعة مكاتب الدعاية واالعالن
شرع مكتب مباحث المرور بــإدارة
شــؤون الـمــرور والتراخيص في تنفيذ
ح ـم ـل ــة أمـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـك ــات ــب ال ــدع ــاي ــة
واإلعـ ـ ــان داخـ ــل مـنـطـقــة بــومـشـمــاشــة
بطرابلس ،واستدعاء أصحاب المكاتب

ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي ل ـ ــوح ـ ــات م ـع ــدن ـي ــة
وبالستيكية خاصه بالمركبات اآللية
والتي تعتبر اختصاص اصيل لــوزارة
الــداخـلـيــة ،واتـخــاذ االجـ ــراءات القانونية
حيال المخالفين.

ب ــال ـم ـظ ـه ــر ال ـ ــائ ـ ــق والـ ـمـ ـش ــرف
مــن حيث إرت ــداء ال ــزي الرسمي
ألع ـضــاء هيئة الـشــرطــة وكــذلــك
ح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدام ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن
والموظفات.
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ض ـم ــن الـخـطــة
ال ـمــوضــوعــة م ــن اإلدارة الـعــامــة
ل ـل ـت ـف ـت ـيــش والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـق ـيــام
بواجباتها بالتفتيش على كافة
مـكــونــات وزارة الداخلية للرقى
بمستوى األداء األمني.
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استالم تجهيزات فنية ووظيفية لإلدارة العامة ألمن السواحل
ف ــي إطـ ــار ال ـت ـع ــاون األم ـن ــي ال ـقــائــم بين
وزارتي الداخلية الليبية وااليطالية من خالل
التنسيق المسبق مــن قـبــل إدارة الـعــاقــات
والتعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية.
أقـيــم بميناء طــرابـلــس الـبـحــري مــراســم
تــوق ـيــع مـحـضــر تـسـلـيــم واسـ ـت ــام لـحــاويــة
الوحدة الخدمية المكملة لمجموعة المكاتب

اإلدارية التي تم استالمها بتاريخ  22يناير
2021م لصالح اإلدارة العامة ألمن السواحل
شــامـلــة الـتـجـهـيــزات الـفـنـيــة والــوظـيـفـيــة ذات
الصلة.
وجـ ــرت ال ـم ــراس ــم الـتـسـلـيــم واالس ـت ــام
بحضور عمید "صــاح الدين بن سليمان"
م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات والـ ـتـ ـع ــاون ،وعـمـيــد

"محمد الـجــراي" مديرمنفذ ميناء طرابلس
الـ ـبـ ـح ــري ،وع ـق ـی ــد "اسـ ــامـ ــة حـ ـس ــن" مــديــر
اإلدارة ال ـعــامــة الم ــن ال ـس ــواح ــل  /الـمـكـلــف،
ومـهـنــدس "مصطفى حبيبي" مــديــر ميناء
طــرابـلــس ال ـب ـحــري ،و عــن الـجــانــب االيـطــالــي
السيد "انطونيو فاتيكوزو" المندوب األمني
بالسفارة االيطالية و الوفد المرافق له.

استالم تعويضات مالية لوزارة الداخلية
متابعة محالت بيع الخردة
وورش السيارات

بمجهودات وزارة الداخلية واألطقم الفنية التابعة لها من
إدارة الشؤون القانونية وإدارة الشؤون المالية وإدارة طيران
الشرطة وبعد سجال قانوني استمر لسنوات بشأن قضية
تعويضات التأمين المتعلقة بالطائرات التابعة لوزارة الداخلية
والتي تضررت في احداث العام .2014
تـمـكـنــت الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة ل ـلــوصــول إل ــى ت ـســويــة قــانــونـيــة
بين وزارة الداخلية وشركة ليبيا للتأمين وشركات معيدي
للتأمين ومقرها لـنــدن ،وعلى اثــرهــا استلمت وزارة الداخلية
قيمة تعويضات التأمين من الشركات األجنبية المذكورة من
خالل شركة ليبيا للتأمين دون تدخل أي جهة أخرى بإعتباره
موضوع قضائي بحث .تم الفصل فيه من قبل القضاء الليبي.

ازالة البناء العشوائي تحت مسار خطوط نقل الطاقة
ق ــام ــت الـ ـ ــدوريـ ـ ــات ال ـت ــاب ـع ــة إلدارة
ش ــؤون ال ـمــرور والـتــراخـيــص بالتفتيش
ع ـل ــى ورش ال ـس ـم ـك ــرة وم ـ ـحـ ــات بـيــع
الخردة الرابش لمتابعة سالمة إجراءات
ه ــذه الـمــركـبــات الـمــركــونــة وال ـتــي تحتاج
لتصليح وم ــدي الـتــزام أصـحــاب الــورش
بمستندات التصليح الصادرة عن أقسام
المرور بمكونات وزارة الداخلية.

إزالة التوصيالت العشوائية

انطالق الحملة التوعوية
للسالمة المرورية

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ل ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
المشتركة برئاسة االدارة العامة لحماية
الطاقة الكهربائية والمكلفة بــإزالــة البناء
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي تـ ـح ــت م ـ ـسـ ــار خ ـ ـطـ ــوط ن ـقــل
ال ـط ــاق ــة ف ــي م ـتــاب ـعــة س ـي ــر ال ـع ـم ــل داخ ــل
م ـن ـط ـقــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن ل ـت ــوث ـي ــق وح ـصــر
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـم ـخ ــال ــف ت ـح ــت مـ ـس ــار خ ـطــوط
ال ـج ـهــد ال ـفــائــق  220ك ،وفـ ــرز ومــراج ـعــة

المستندات الخاصة بهذه المباني وفتح
محاضر لها التخاذ اإلجــراءات القانونية
حيال المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب
العام.
وج ــرى ذل ــك بــالـتـعــاون مــع ف ــرع الــدعــم
الـ ـم ــرك ــزي اب ــوس ـل ـي ــم وج ـ ـهـ ــازي ال ـح ــرس
الـ ـبـ ـل ــدي ط ــرابـ ـل ــس وال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ــزراعـ ـي ــة
وموظفي الشركة العامة للكهرباء.

مناقشة آلية تطوير عمل المرأة بوزارة الداخلية
ً
استمرارا للحملة التي تنفذها دوريات
إدارة إنـ ـف ــاذ الـ ـق ــان ــون ب ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
للعمليات األمـنـيــة فــي إزال ــة التوصيالت
العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز
ً
النهر الصناعي تنفيذا لتعليمات السيد
النائب العام.
انطلقت دوريات اإلدارة رفقة دوريات
م ــن ج ـه ــازي ال ـشــرطــة ال ــزراع ـي ــة والـنـهــر
الصناعي خــال األي ــام الماضية بحملة
ً
بدأت من منطقة تنيناي والشميخ وصوال
للحدود اإلداري ــة لمنطقة الـشــويــرف ،وتم
ازال ـ ــة ع ــدد  142م ــن ال ـتــوص ـيــات الـغـيــر
قــانــونـيــة مــن م ـس ــارات الـنـهــر الـصـنــاعــي،
واتـخــاذ كافة االجـ ــراءات القانونية حيال
هذه الوقائع.

ـ استقبل رئيس جهاز
حــراســة المرافق التعليمية
ل ـ ـ ـ ــواء  /ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــذراوي
بـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــه رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـك ـت ــب
شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة بـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة  ،ع ـق ـيــد  /ج ــود
ف ـ ــرج ال ـ ـشـ ــوشـ ــان ورئـ ـي ــس
الـ ـف ــري ــق ال ـب ـح ـث ــي ال ـم ـك ـلــف

األس ـ ـتـ ــاذة نـ ـج ــاة الـ ـش ــارف
 ..فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع تـنـسـيـقــي
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـبـ ـيـ ـع ــة
األعمال المناطة بمنتسبات
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ومـ ـن ــاقـ ـش ــة آلـ ـي ــة
ت ـ ـطـ ــويـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـه ــن وال ـ ــرف ـ ــع
مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى أدائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــن ،
ك ـمــا ت ـط ــرق االج ـت ـم ــاع إلــى

ال ـت ـع ــري ــف ب ـم ـك ـتــب ش ــؤون
ال ـمــرأة واحـتـيــاجــاتــه وعمل
الفريق البحثي  ،واقترحت
عقيد  /جــود إنـشــاء وحــدة
أو قـســم بــالـجـهــاز يختص
بـ ـش ــؤون ال ـ ـمـ ــرأة  ،وت ـك ــون
ح ـل ـق ــة وصـ ـ ــل ب ـي ـن ــه وب ـي ــن
المكتب.

ورشة عمل عن مخاطر العنف األسري أسبابه وأنواعه

ن ـظ ــم خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة مـكـتــب
ح ـم ــاي ــة ال ـط ـف ــل واألس ـ ـ ــرة ب ـم ــدي ــري ــة أم ــن
م ــرزق ورش ــة عـمــل حــول مـخــاطــر العنف
األسـ ــري وأس ـبــابــه وأن ــواع ــه وط ــرق الـحــد
منه وقد أشرفت على هذه الورشة رئيس
قسم الطفل واألسرة بالمديرية مقدم  /أم
السعد المهدي  ،وبحضور كل من رئيس
ق ـســم ح ـمــايــة ال ـط ـفـ ًـل واألسـ ـ ــرة بـمــديــريــة
أمـ ــن س ـب ـهــا وع ـ ـ ــددا م ــن أعـ ـض ــاء ال ـق ـســم
 ..ه ــذا وق ــد ت ـنــاولــت ال ــورش ــة ال ـعــديــد من

ورق ــات الـعـمــل نــوقـشــت خــالـهــا األض ــرار
االج ـت ـمــاع ـيــة واألسـ ــريـ ــة ال ـت ــي ت ـن ـشــأ عــن
هــذه الـظــاهــرة وأهــم مسبباتها والـعــوامــل
االجـتـمــاعـيــة ال ـمــؤديــة إلـيـهــا بــاحـثـيــن عن
ط ــرق الــوقــايــة وال ـع ــاج وال ـحــد مــن تـفــاقــم
وان ـت ـش ــار ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ومـ ــدى امـكــانـيــة
تفعيل دور المؤسسات االجتماعية في
دراس ـ ــة ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة وم ـعــال ـجــة أس ـبــاب
وق ــوع ـه ــا ومـ ــن و ًقـ ــع ع ـل ـي ـهـًـم أث ـ ــار الـعـنــف
األسري اجتماعيا ونفسيا.

ب ـت ـع ـل ـي ـم ــات مـ ــن الـ ـسـ ـي ــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
وبـ ـ ــاشـ ـ ــراف مـ ــديـ ــر إدراة شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـم ـ ــرور و
الـ ـت ــراخـ ـي ــص وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ادارة ال ـت ـع ـل ـيــم
الخاص بوزارة التعليم وبالشراكة مع الجمعية
الـلـيـبـيــة لـلـســامــة ال ـم ــروري ــة انـطـلـقــت الـحـمـلــة
الـتــوعــويــة لـلـســامــة ال ـمــروريــة وال ـتــي تستهدف
االخ ـص ــائ ـي ـي ــن ال ـن ـف ـســان ـي ـيــن واالج ـت ـم ــاع ـي ـي ــن
بمدارس التعليم األساسي والثانوي.
ح ـ ـيـ ــث أل ـ ـق ـ ـيـ ــت م ـ ـحـ ــاضـ ــرت ـ ـيـ ــن بـ ـمـ ــدرسـ ــة
م ـق ــاص ــد ال ـم ـع ــرف ــة ب ـم ــراق ـب ــة ت ـع ـل ـيــم ت ــاج ــوراء
كــانــت الـمـحــاضــرة األول ــي للعميد "عبدالحكيم
أب ــوص ــاح" م ـس ــؤول م ـلــف ال ـســامــة ال ـمــروريــة
لإلدارة تناولت أهمية التوعية المرورية لتالميذ
الـ ـم ــدارس و م ــدل ــول إشـ ـ ــارات الـ ـم ــرور وكـيـفـيــة
حماية التالميذ من حــوادت المرور وبعض من
مواد قانون المرور.
وكــانــت المحاضرة الثانيه للدكتور "أحمد
ب ــن س ـع ـيــد" رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة لـلـجـمـعـيــة
الليبية للسالمة الـمــروريــة تناولت دور األســرة
وال ـم ــدرس ــة لـحـمــايــة ال ـط ـفــل وأه ــم س ـبــل حـمــايــة
التالميذ واألطفال من حوادت المرور.
وحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرت ـ ـيـ ــن إخـ ـص ــائـ ـيـ ـي ــن
ن ـف ـســان ـي ـيــن واج ـت ـمــاع ـي ـيــن وم ـ ـ ــدراء الـ ـم ــدارس
وعميد بلدية تــاجــوراء ومراقب تعليم تاجوراء
واستاتذة مختصين بإدارة التعليم الخاص.
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اإلدمان على المخدرات
الجزء األول
ال يختلف اث ـنــان عـلــى أن تـعــاطــي الـمــادة
المخدرة يؤدي إلى اإلدمــان عليها ،وقد يبدأ
ه ــذا الـتـعــاطــي عـلــى سـبـيــل الـتـجــربــة بقصد
التعرف على عالم المخدرات ،وهذه التجربة
قد تتكرر وتصبح تجارب ،وفــي كل تجربة
يتغير صـنــف الـمـخــدر وتـ ــزداد كميته حتى
تــؤدي إلى التأثير المطلوب  ..وهكذا تصبح
ال ـت ـجــربــة ت ـعــاطــي مـسـتـمــر ل ـل ـمــادة ال ـم ـخــدرة
ح ـتــى يـشـعــر ال ـم ـت ـعــاطــي ب ـع ــدم ق ــدرت ــه على
التوقف  ،فهو إذا حــاول التوقف عن تعاطي
المخدرات سيشعر بأعراض صحية شديدة
اليـ ــوجـ ــد ع ـ ــاج ل ـه ــا س ـ ــوى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
المزيد من المخدرات وبأية طريقة حتى ولو
عن طريق السرقة.
يحتاج المدمن إلى زيادة الجرعة في كل
يــوم حتى يصل إلــى مرحلة النشوة الكاذبة
مـمــا قــد ي ــؤدي إل ــى وفــاتــه إذا زادت الجرعة
عن الحد الطبيعي ويحدث تسمم فعلى في
جسمهً .
وأيضا من أضرار اإلدمان رغبة المدمن
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــادة الـ ـمـ ـخ ــدرة ب ــأي
ثمن وبــأي وسيلة كانت للتخلص مــن حالة
الهيجان الغير طبيعية نتيجة نقص المخدر
في جسمه ،وقــد أكــدت الــدراســات أن المدمن
تنتابه حالة من القلق والتوتر النفسي بعد
أربع ساعات من تناوله للمخدرات فتخرجه
ع ــن ات ــزان ــه  ،وإذا ل ــم يـتـحـصــل ع ـلــى ال ـمــادة
المخدرة بعد ثماني ساعات سيغمر جسمه
العرق الشديد ،وإذا استمرت حالته هكذا فإنه
بعد اثنى عشر ساعة ستبدأ عضالته ،في
االرت ـعــاش ولــن يجد الـمــدمــن ســوى الـصــراخ
والشكوى من وجود آالم شديدة في مختلف

عـظــامــه وع ـضــاتــه ،وإذا بـقــي ال ـمــدمــن على
حالته هذه ولم يتحصل على المادة المخدرة
خالل أربع وعشرين ًساعة ستتدهور حالته
الصحية وتــزداد ســوءا فيتقوس على نفسه
ً
واإلسهال.
ممسكا بطنه كلما زاد القيء
ً
ومـ ــا ي ــاح ــظ ع ـل ــى اإلدم ـ ـ ــان أيـ ـض ــا إلــى
جانب وجود القوة القهرية والرغبة الشديدة
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـمـ ـخ ــدر هـ ــو االتـ ـج ــاه
المستمر للمدمن في زيادة الجرعة حيث إن
الجرعات المعتادة لن تصبح كافية مما يدفع
ال ـمــدمــن إل ــى زيـ ــادة حـجــم ال ـجــرعــة ليحصل
على التأثير المطلوب.
ً
أي أن ال ـم ــدم ــن أص ـب ــح يـعـتـمــد اع ـت ـم ــادا
ً
نفسيا عـلــى ال ـمــادة الـمـخــدرة حـتــى يحصل

على نشوة أو راحة ،وهذه الحالة النفسية هي
أقوى العوامل في اإلدمان على المخدرات.
إذا فتأثير العوامل النفسية في اإلدمــان
عـلــى ال ـم ـخــدرات الش ــك أن ــه تــأثـيــر كـبـيــر إلــى
درج ــة أن الـمــدمــن يـجــد دواف ــع نفسية قوية
اليستطيع أن يكبح جماحها لتناول المخدر.
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــة ل ـم ــدم ــن
المخدرات:
الـ ـ ـم ـ ــدمـ ـ ـن ـ ــون ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا مـ ـ ــن ن ـ ـمـ ــط واحـ ـ ــد
واليتميزون بسمة معينة ،ولكنهم يتفقون
في خصائص سلوكية أهمها:
 1ـ وجـ ــود أع ـ ــراض ال ـتــوتــر وال ـق ـلــق قبل
اإلدمــان ،ولذلك فــإن أغلبهم يعاني من سوء
التخطيط والتخبط في التفكير واللجوء إلى

ً
المخدرات هربا من ضغوط الحياة.
 2ـ ع ــدم ق ــدرة ال ـمــدمــن عـلــى الـعـيــش في
المحيط العائلي أو االجتماعي ،ألنه لن يهتم
بـهــم  ،ألن اهـتـمــامــه فـقــط لــرفــاقــه فــي تـنــاول
الـمـخــدرات فهم مــن يشعر معهم بحالة من
وح ــدة الـمـشــاعــر الـ ًـرومــانـسـيــة الـتــي يخلقها
المخدر فيهم جميعا.
 3ـ الشعور بالغربة والعزلة عن العالم ،ألن
المدمن يشعر بأنه محتقر ًفي المجتمع الذي
يعتبر مدمن المخدرات شاذا عن القاعدة.
 4ـ عـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى أداء أيـ ــة أعـ ـم ــال،
وبــال ـتــالــي فــال ـمــدمــن سـيـفـقــد ع ـم ـلــه ،ألن من
خصائص اإلدمــان سلب حب العمل وتبديد
ال ـن ـشــاط واالن ــدف ــاع وال ـق ـضــاء عـلــى الـطـمــوح
وروح ً االبتكار والرغبة في اإلنجاز واإلتقان.
إذا ال شك أن العامل النفسي هو األساس
في حاالت اإلدمان  ..ويعني ذلك أن ما يدفع
الشخص لــإدمــان هــو التخلص مــن أشكال
الـتــوتــر والـقـلــق والـمـشــاكــل الشخصية التي
يعانيها ،وعندما يتخلص الشخص من ذلك
ولو لفترة بسيطة يصبح التكرار طريقه إلى
التخلص من المعاناة  ..وهكذا ينتهي األمر
بالفرد إلى جعل هذا السلوك اإلدماني طريقه
في التكيف.
وم ــن خ ــال ال ـب ـحــوث ال ـتــي اج ــري ــت على
ب ـع ــض ال ـمــدم ـن ـيــن ل ــوح ــظ أن رق ــاب ــة ال ـع ـقــل
عندهم ضعيفة والشمول في النظرة والفهم
عندهم ضيقة ،وانتزاع المروءة والشهامة من
صــدور الــرجــال وتبديد الخجل والحياء من
نـفــوس الـنـســاء وهــذا ليس بــالـشــيء الغريب،
فالمدمن يميل إلى التخلي عن األخالق وإلى
البعد عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع.

من أجل سالمتكم

■ إنتبه عزيزي المصطاف :
* زه ـ ــور الـمـسـتـقـبــل أبـ ـن ــاؤك ال تــدعـهــم
ي ـغ ـي ـبــون ع ــن ن ـظ ــرك  ،ف ـقــد ي ـغــري ـهــم الـبـحــر
ويستبقيهم فــي أعـمــاقــه  ،هــو أيـضــا يحبهم
ولكن بطريقة أخرى.
* ال تــدع أطفالك يــرتــادون الشواطئ دون
مرافق يحرص على سالمتهم.
* ال تسمح لهم باستعمال خزانات الهواء
 ،فأخطارها أكثر من فائدتها.
■ إحذر أخي المواطن :
ال تـسـبــح ب ـع ـيــدا ف ــي ال ـب ـحــر وال تبتعد
عــن أســرتــك ف ــإن ذل ــك خـطــر عـلــى ســامـتــك ،
وابـتـعــادك عــن أســرتــك يجعلهم قلقين عليك
فـكــن قــريـبــا منهم وال تحرمهم مــن لحظات
السعادة والفرح  ،بوجودك قريبا منهم.

■ من أجل يوم هادئ وجميل:
اخ ـت ــر ال ـم ـك ــان االنـ ـس ــب ل ــك وإلس ــرت ــك ،
والمكان األنـســب هــو الــذي تتوفر بــه وسائل
األمـ ــن واألمـ ـ ــان م ــن أج ــل ســام ـتــك وســامــة
أسرتك.
■ يجب أن تعلم :
* إن العشوائية في إختيار المكان خطر
على سالمتك وسالمة أسرتك وطريقة غير
مــأمــونــة م ــن ح ـيــث ال ــوس ــط ال ـمــائــي واع ـت ــدال
العمق.
* ال ت ـخ ـتــر األم ـ ــاك ـ ــن الـ ـت ــي ي ـب ـعــد فـيـهــا
الشاطئ عن الطريق العام والبعيدة عن مراكز
الخدمات مثل  :األمن واإلسعاف.
* ال ت ـخ ـتــر األم ــاك ــن ال ـت ــي ي ـت ـعــذر فيها
وصول رجال اإلنقاذ أو اإلسعاف في الوقت

المناسب.
نصائح لتفادي الغرق:
 1ـ تجنب السباحة على انفراد في الوقت
ً
الذي يكون فيه الشاطئ خاليا.
 2ـ احترام إرشادات رجال االنقاذ البحري
ّ
المنبهة للخطر مثل  :العلم األحمر
والعالمات
واألسود.
 3ـ ال تغامر بحياتك وترمي بنفسك بين
األمواج إذا كنت ال تحسن السباحة.
 4ـ ال تلق بنفسك في الماء النقاذ غريق
وأنت ال تحسن السباحة وال اإلنقاذ.
 5ـ بادر بطلب النجدة من أعضاء اإلنقاذ
الـبـحــري ومـمــن لــديـهــم الـمـقــدرة الـجـيــدة على
السباحة كلما شاهدت شخصا يغرق.
 6ـ ال ت ـنــزل إل ــى الـبـحــر بـعــد ت ـن ــاول أكـلــه

دسـمــة متنوعة بــل انتظر ساعتين أو ثالث
حتى ال يغمى عليك داخل الماء.
 7ـ ال تلق بنفسك داخل البحر دفعة واحدة
بل عليك أن تبلل بدنك تدريجيا من العنق.
ّ
 8ـ علم أطفالك السباحة منذ الصغر وال
تتركهم يسبحون وحدهم.
 9ـ ال تـتــرك أطـفــالــك يلعبون وحــدهــم في
ال ــزوارق واإلطـ ــارات المطاطية الهوائية داخــل
الماء.
 10ـ حــاول أن تبقى دائـمــا فــي الشواطئ
المحروسة حيث يوجد فرق إنقاذ.
 11ـ إم ـت ـث ــل إلرش ـ ـ ـ ــادات رجـ ـ ــال اإلنـ ـق ــاذ
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري فـ ـه ــم ي ـ ـس ـ ـهـ ــرون عـ ـل ــى ح ـمــاي ـتــك
وسالمتك.

من سجالت الشرطة
اإلربعاء  ٨ذو القعدة  1443ه ـ املوافق  ٨يونيو  ٢٠٢٢م
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نالوت

جهاز مكافحة المخدرات

ضبطت ال ــدوري ــات األمـنـيــة التابعة
لـ ـ ـف ـ ــرع جـ ـ ـه ـ ــاز مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات
وال ـمــؤثــرات العقلية نــالــوت كمية تقدر
ب ـحــوالــي  ١٥٠كـيـلــو جـ ــرام م ــن مـخــدر
الحشيش بالقرب من الشريط الحدودي
بجانب النصب التذكاري لمعركة الباب،
وذل ــك بــالـتـعــاون مــع أح ــد أهــالــي منطقة
وادي أوال ،وأحـيـلــت القضية الــي نيابة
نالوت االبتدائية لالختصاص.

جهاز المباحث الجنائية

مديرية أمن صبراتة

تـمـكــن اع ـضــاء وح ــدة ال ـت ـحــري والـقـبــض
بمركز شرطة صبراتة المدينة بمديرية أمن
صبراتة من القبض على شخص متهم بعدد
مــن قـضــايــا الـســرقــة وال ـتــي كــانــت مـقـيــدة في
السابق ضد مجهول.
وبــالـتـحـقـيــق م ــع الـمـتـهــم اع ـت ــرف بقيامه
بعمليات السرقة كما اعـتــرف بمكان وجــود
بعض المسروقات والتي تم استرجاعها من
قبل اعضاء المركز
اتـخــذت كــافــة اإلج ـ ــراءات القانونية حيال
المتهم وتمت احالته لجهات االختصاص.

إدارة إنفاذ القانون

قـ ــام ف ــري ــق م ـك ـتــب ت ـفـكـيــك ال ـم ـت ـف ـجــرات
والعبوات الناسفة فــرع الوسطى التابع الدارة
ال ـش ــؤون الـفـنـيــة بـجـهــاز الـمـبــاحــث الجنائية
بــانـتـشــال كمية مــن مخلفات ال ـحــرب كشف
الفريق عنها بمنطقة الحرامية والكلية الجوية
العسكرية بمدينة مصراتة وذل ــك بعد ورود
بالغ من احد المواطنين بوجودها .
وف ــور وص ــول الـفــريــق ال ــى الـمــوقــع باشر
عناصره بالتعامل مع هذه المخلفات ونقلها
الــى وح ــدات التخزين لحين إتــافـهــا بالطرق
اآلمنة المتبعة.

مديرية أمن سبها
بعد ورود بــاغ للغرفة األمنية المشتركة
بـمــديــريــة أم ــن سبها م ـفــاده وج ــود شخصين
يقومان بسرقة أسالك الكهرباء بمشروع سبها
الزراعي جنوب المدينة.
وعلى الفور انطلقت دوريات الغرفة إلى عين
المكان وتم العثور عليهما وهما يقومان بسرقة
األسالك وحاوال الهروب ،وتمكنت الدوريات من
القبض عليهما وتبين بأنهما من دولة النيجر.
وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بعدد
من السرقات األخ ــرى ،هــذا واتـخــذت االج ــراءات
القانونية حيالهما.

تـمـكــن أع ـض ــاء ج ـه ــاز مـكــافـحــة مكافحة
ال ـم ـخــدرات وال ـمــؤثــرات العقلية ف ــرع "الـســاحــل
وج ـ ــردس الـعـبـيــد" م ــن ضـبــط شـخــص يــدعــي
"س .ج .ع" يقوم بنقل المواد المخدرة من مدينة
طبرق إلــى مدينة ســرت ،على متن مركبة آلية
نوع (تويوتا) .
وبـتـفـتـيــش ال ـمــرك ـبــة ت ــم ض ـبــط كـمـيــة من
مخدر الحشيش وتـقــدر الكمية قــرابــة ثمانية
كيلو جرام حوالي  31قطعة.
اتخذت كافة اإلجراءات القانونية احالته إلى
النيابة العامة.

جــــهــــاز األمـــــــن الـــعـــام
والتمركزات األمنية
تـمـكــن أعـ ـض ــاء ال ـت ـح ــري وال ـق ـب ــض بمكتب
الـ ـتـ ـح ــري وال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ب ـج ـه ــاز "األمـ ـ ـ ــن ال ـع ــام
والـتـمــركــزات األمـنـيــة" مــن القبض على شخص
يدعى "ا.ع.ا.ا" والمتهم في واقعة سرقة باإلكراه
بــاسـتـخــدام س ــاح ن ــاري ،وكــذلــك متهم بتجارة
وتعاطي المخدرات.
اتخذت كافة اإلجراءات القانونية حيال المتهم
وإحالته إلى النيابة العامة .

إدارة شؤون المرور والتراخيص
تمكن أعضاء دوريــات إدارة شــؤون المرور
وال ـت ــراخ ـي ــص م ــن ض ـبــط عـ ــدد ث ــاث ــة مــركـبــات
آلية مسروقة نــوع هــونــداي االنـتــرا اللون أبيض،
وهــونــداي نــوع  i10الـلــون رصــاصــي ،وهــونــداي
االن ـتــرا ا ًلـلــون أبـيــض وج ــاري التحقيق بشأنها
استعدادا لتسليمها الصحابها.

مديرية أمن صبراتة
مــديــريــة أم ــن ص ـبــراتــة تلقي
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى تـشـكـيــل عـصــابــي
يمتهن الـتـهــديــد بالقتل والسطو
المسلح واالعتداء.
حيث تم ضبطهم بعد اشتباك
رج ــال الـشــرطــة مــع هــذه العصابة
وتـعــرض احــدى الــدوريــات لحادث

تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة
إلدارة إنفاذ القانون بــاإلدارة العامة للعمليات
األمنية من إلقاء القبض على المدعو "ع،ال،م،ا"
والمطلوب لــدى النايبة العامة على ذمــة واقعة
سطو مسلح ومحكوم عليه بالسجن اربعة
سنوات.
اتـخــذت كــافــة اإلج ـ ــراءات القانونية حياله
وإحالته لجهات اإلختصاص.
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سير أثناء مطاردتهم.
ك ـم ــا إن ه ـ ــذا ال ـت ـش ـك ـيــل ق ــام
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ب ــاالع ـت ــداء على
منزل احد اعضاء البحث الجنائي
وتهديد اخرين عبر الهاتف.
وتـ ــم ات ـخ ــاذ ك ــاف ــة االج ـ ـ ــراءات
القانونية حيال المقبوض عليهم.

فرع اإلدارة العامة للدعم المركزي غريان
تمكن أعضاء فرع اإلدارة العامة
للدعم الـمــركــزي غــريــان مــن ضبط
مــركـبــة أل ـيــة ن ــوع ه ـي ــون ــداي بــورتــر
"حافظة " بقيادة المدعو "ج.ر.س"
ل ـي ـب ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة بـ ـب ــواب ــة ال ـه ـي ــرة
بداخلها على عدد
وبتفتيشها ُعثر ِ
" " 98صـنــدوق تحتوي على أدويــة
مختلفة االنــواع منتهية الصالحية،
وتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية
وإحــالــة هــذه الضبطية لـفــرع جهاز
الحرس البلدي " غريان " وذلــك من
حيث االختصاص .

جهاز األمن العام والتمركزات األمنية
بـعــد ورود ب ــاغ لـمــركــز شــرطــة طــريــق الـمـطــا ر
بمديرية أمن طرابلس بشأن تعرض أحد المواطنين
لعملية سطو مسلح باإلكراه وسرقة مركبته اآللية
باستعمال سالح ناري من قبل أشخاص مجهولين.
وفـ ــور تـلـقــى ج ـهــاز األمـ ــن ال ـع ــام وال ـت ـمــركــزات

األمنية البالغ باشر أعضاء التحري بالجهاز جمع
المعلومات والـتـحــري عــن ال ـبــاغ ،مما أسـفــرت عن
رصد التشكيل العصابى ،وتم القبض عليهم وهم
مــن جنسيات أفريقية ،وتــم اتـخــاذ كافة االج ــراءات
القانونيةوإحالتهم الى النيابة العامة.

مديرية أمن باطن الجبل

تـمـكــن اع ـض ــاء قـســم ال ـت ـحــري والـضـبــط
بمديرية أمن باطن الجبل من ضبط شخص
متهم بواقعة سرقة ،وذلك بعد ورود بالغ من
احد المواطنين بشأن قيام شخص قام بسرقة
م ـنــزلــه بـمــديـنــة تـيـجــيً ح ـيــث ت ـمــت مالحقته
وايقافه ونقله مقبوضا عليه الى قسم البحث
الجنائي ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

7

من سجالت الشرطة
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مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية
فرع المرقب مكتب الخمس
حيث تم إتخاذ اإلجــراءات القانونيـ ـ ـ ــة
و اخطار النيابة العامة المختصة التي
اثبتت ان المادة المضبوطة هي مخدر
الكوكايين وبتعليمات النيابة العامة
فقد تم اعدام الكمية المضبوطة بقسم
ال ـب ـحــث ال ـج ـنــائــي ال ـخ ـمــس بـحـضــور
وكـيــل النيابة وأع ـضــاء قسم البحث
ال ـج ـنــائــي ال ـخ ـمــس وأعـ ـض ــاء شــرطــة
حـمــايــة ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الخمس
ومكافحة المخدرات الخمس.

مـ ــن خ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع األجـ ـه ــزة
األمـ ـنـ ـي ــة ت ـ ــم إحـ ـ ـب ـ ــاط ع ـم ـل ـي ــة خ ـط ـيــرة
لتهريب وادخــال كمية كبيرة من مخدر
الـكــوكــايـيــن ال ــى ليبيا حـيــث ت ــم الـعـثــور
وضبط كمية من مخدر الكوكايين تقدر
بحوالي (  30كيلو جــرام ) ومــن خالل
ال ـت ـعــاون األم ـن ــي الـمـشـتــرك بـيــن مــركــز
شرطة حماية الطاقة الكهربائية الخمس
وقسم البحث الجنائي الخمس ومديرية
أمن الخمس ومكافحة المخدرات الخمس

مكتب تحريات ميناء_طرابلس
بعد ورود معلومات مصدرية بوجود
ش ـخ ـص ـيــن م ــن دولـ ـ ــة ن ـي ـج ـيــريــا ي ـقــومــان
ب ـتــرويــج م ـخــدر الـكــوكــايـيــن بمنطقة قــريــة
صالح.
وبــالـتـعــاون مــع قــوة العمليات الخاصة
م ـك ـتــب ط ــراب ـل ــس ت ــم تـشـكـيــل ف ــري ــق عمل
لـلـتـحــري وج ـمــع الـمـعـلــومــات وب ـعــد الـتــأكــد
من صحة المعلومة تم إعــداد كمين محكم

بعد ورود معلومات مصدرية بوجود شخص
ليبي الجنسية يقيم بمدينة الرجبان ويقوم بتروج
مخدر الحشيش.
عـلـيــه  ...ق ــام أع ـض ــاء ال ـت ـحــري بــال ـفــرع بجمع
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد
كمين محكم بعملية بيع وش ــراء معه فــي منطقة
الزنتان وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي الزنتان
تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من من مادة
يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.
اتـ ـ ـخ ـ ــذت اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ـ ــن حـيــث
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات.

بعملية بيع وشراء معهم على  20جرام من
مخدر الكوكايين بقيمة (  3000د.ل ) فتم
ضبطهم متلبسين وبحوزتهم عــدد ( 15
بلحة ) تقدر بحوالي (  150جرام ) من مادة
يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.
اتـخــذت اإلجـ ــراءات القانونية مــن حيث
االخ ـت ـصــاص وأح ـي ـلــوا إل ــى نـيــابــة مكافحة
جرائم المخدرات طرابلس.

فرع نالوت

بعد ورود معلومات مصدرية بوجود
شـخــص ي ـقــوم ب ـتــرويــج م ـخــدر الحشيش
بمنطقة الحوامد .
عليه تــم تشكيل فــريــق عمل للتحري
وجمع المعلومات وبعد التأكد مــن صحة
المعلومة تم إعداد كمين محكم ًبعملية بيع
وشــراء معه فتم ضبطه متلبسا وبحوزته
عدد (  7قطع ) يشتبه في كونها من مخدر
الحشيش بما تعرف بالقرصة مخبأه داخل
إطار السيارة.
اتـخــذت اإلجـ ــراءات القانونية مــن حيث
االخ ـت ـص ــاص وأح ـي ــل إل ــى نـيــابــة مكافحة
جرائم المخدرات.

فرع بنغازي
تـمـكــن أع ـض ــاء ف ــرع ج ـه ــاز مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من
ضبط كمية من الخمور محلية الصنع بعد
ورود معلومات مصدرية من أحد المصادر
الـ ـم ــوث ــوق ــة مـ ـف ــاده ــا عـ ــن ش ـخ ــص لـيـبــي
الجنسية يقوم باإلتجار بالمواد المسكرة .
عليه تــم تشكيل فريق عمل للتحري
وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة
المعلومة تــم فتح محضر جمع اسـتــدالل
وإع ـ ــداد كـمـيــن واإلت ـف ــاق عـلــى عملية بيع
وشراء حيث تم ضبط عدد (  ) 18جالون
سعة  20لتر مــن الـخـمــور محلية الصنع
جــاهــزة للبيع وبـلـغــت الكمية المضبوطة
حوالي (  ) 360لتر من المواد المسكرة .
تم اتخاذ مايلزم من إجــراءات قانونية
وأخطار النيابة العامة.

فرع باطن الجبل

مكتب تحريات رئيس الجهاز

فرع نالوت

بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات م ـص ــدري ــة ب ــوج ــود
شـخــص لـيـبــي الـجـنـسـيــة ي ـقــوم بـتــرويــج مخدر
الحشيش بمدينة نالوت.
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع
الـمـعـلــومــات وبـعــد الـتــأكــد مــن صـحــة المعلومة
تم إعــداد كمين محكم بعملية بيع وشــراء معه

ً
ف ـتــم ضـبـطــه مـتـلـبـســا وب ـحــوزتــه ع ــدد ( اث ـنــان
وعشرون قرصة ) يشتبه في كونها من مخدر
الحشيش بما تعرف باسم باسبورت.
اتـ ـخ ــذت اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة م ــن حـيــث
االختصاص وأحيل إلى نيابة نالوت االبتدائية.

ب ـ ـنـ ـ ًـاء عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـص ــدري ــة ب ــوج ــود
شـخـصـيــن لـيـبـيـيــن الـجـنـسـيــة ي ـقــومــان بـتــرويــج
أقراص الهلوسة داخل مدينة طرابلس.
عليه تــم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع
المعلومات وبـعــد الـتــأكــد مــن صحة المعلومة تم
إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معهما فتم
ضبطهما متلبسين وبحوزتهما عدد  143قرص
من نوع ابتريل.
ات ـ ـخـ ــذت اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة مـ ــن حـيــث
االخـتـصــاص وأح ـيــا إل ــى نـيــابــة مكافحة جــرائــم
المخدرات طرابلس.

فرع غرب طرابلس
بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات م ـص ــدري ــة ب ــوج ــود
شخصين ليبيين الجنسية يـقــومــان بـتــرويــج
المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة قدح.
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم
إع ــداد كمين محكم بعملية بـيــع وش ــراء معهم
فـتــم ضبطهم متلبسين وب ـحــوزت ـهــم ع ــدد 70

قــرص من نــوع الريكا وعــدد (  47قــرص ) من
نوع درمادال وعدد (  14قرص ) من نوع ابتريلي
وع ــدد (  5قـطــع) يشتبه فــي كــونـهــا مــن مخدر
الحشيش.
ات ـ ـخـ ــذت اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ــن حـيــث
االختصاص وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم
المخدرات طرابلس.

فرع بنغازي
تـ ـمـ ـك ــن أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــرع جـ ـه ــاز
م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات
العقلية بـنـغــازي مــن ضبط شخص
ليبي الجنسية بعد ورود معلومات
مصدرية من أحد مصادرنا الموثوقة
مفادها بــأن المعني يـقــوم باإلتجار

المخدرة واألقــراص المخدرة
بالمواد
ً
والمؤثره عقليا.
ع ـل ـي ــه تـ ــم ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق عـمــل
ل ـل ـت ـحــري وج ـم ــع ال ـم ـع ـلــومــات وبـعــد
الـتــأكــد مــن صـحــة المعلومة تــم فتح
محضر جمع استدالل وإعداد كمين

ً
مـحـكــم ل ــه وض ـبــط مـتـلـبـســا بعملية
االتـ ـ ـج ـ ــار ب ــالـ ـم ــواد الـ ـمـ ـخ ــدرة حـيــث
ضبط بحوزته عدد(  4قطع ) كبيرة
الحجم يشتبه في كونها من مخدر
الحشيش مايعرف باسبورت وعدد
 11قطعة متوسطة الحجم يشتبه

فـ ــي ك ــون ـه ــا مـ ــن مـ ـخ ــدر ال ـح ـش ـيــش
جــاهــزة للبيع وع ــدد  9أق ــراص نوع
ترامادول .
ت ــم ات ـخ ــاذ مــاي ـلــزم م ــن إجـ ــراءات
قــانــونـيــة حـيــالــه وإحــال ـتــه ال ــى النيابة
العامة.

لقاء العدد
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تولي وزارة الداخلية المرأة العاملة بها اهتماما
ً
خ ــاص ــا ،حـيــث تسعى ألن يـكــون لـهــا دورهـ ــا الفاعل
بــالـمـجـتـمــع ،فـنـجــدهــا بصفتها الـشــرطـيــة واألمـنـيــة
ً
موجودة في شتى مكونات ال ــوزارة تعمل جنبا إلى
ج ـنــب م ــع أخ ـي ـهــا ال ــرج ــل ،وذل ـ ــك ح ـســب مقتضيات
تكوينها الوظيفي االجـتـمــاعــي ،وبصفتها المدنية
ً
أيضا تشكل القوى التشغيلية في شتى المجاالت
ح ـســب تـخـصـصـهــا وك ـفــاء ت ـهــا وق ــدرت ـه ــا ،وألهـمـيــة
ً
األدوار ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــرأة ونـ ـ ـظ ـ ــرا لـبـعــض
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الصعوبات التي قد تؤثر على أدائها الوظيفي كان
البد من متابعة هذه الصعوبات ومتابعتها والبحث
فيها ودراستها بشكل علمي ،األمــر الــذي ترتب عنه
اصـ ــدار مـعــالــي وزي ــر الــداخـلـيــة ل ـقــرار بــإنـشــاء فريق
بحثي يعنى بتقديم المقترحات والحلول للصعوبات
المختلفة التي قد تؤثر على عمل المرأة .
صحيفة الميزان كــان لها هــذا اللقاء مع دكتورة.
زهرة جمعة بن عطية رئيس الفريق البحثي:
لقاء  /نجاة الشارف

بمتابعة مستمرة من معالي وزير الداخلية :

االهتمام من قبل مكتب شؤون المرأة
بالدراسة البحثية لمنتسبات الــوزارة
س .دكتورة ..كيف جاءت فكرة
إنشاء فريق بحثي؟
ج .مـكـتــب ش ـ ــؤون الـ ـم ــرأة ب ـ ــوزارة
الــداخـلـيــة وضـمــن خـطــة عمله السنوية
تقدم بمقترح إنشاء فريق بحثي يعنى
بــدراســة كــل مــا يتعلق بــالـمــرأة العاملة
بوزارة الداخلية ،وبفضل من الله وبقرار
من السيد .وزيــر الداخلية رقــم ()2147
لـسـنــة  2021ت ــم تـشـكـيــل ه ــذا الـفــريــق
مــن عــدد مــن األكــاديـمـيــات والقانونيات
وموظفات الــوزارة والــذي يتولى بموجب
ال ـم ــادة األول ـ ــى مـنــه تـقــديــم الـمـقـتــرحــات
والحلول في المجاالت المتعلقة بالشؤون
ال ـقــانــون ـيــة وال ـح ـقــوق ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية ذات الصلة بقضايا المرأة،
ً
وفقا لالختصاصات الممنوحة لمكتب
شؤون المرأة.
س .ما أهــم الخطوات التي قام
بها الفريق البحثي تحت رئاستكم
والتي من شأنها خدمة منتسبات
الوزارة؟
ج .يقوم الفريق البحثي وفقا للمادة
األولـ ــى مــن ق ــرار إن ـشــائــه ب ــإج ــراء مسح
تنظيمي لمنتسبات وزارة الداخلية على
اخـتــاف الـمـكــونــات ،مــن أجــل حصرهن
وجمع البيانات ذات العالقة بأوضاعهن
الــوظـيـفـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
وبـيـئــة الـعـمــل الـتــي يعملن بـهــا ،وتحديد
اح ـت ـيــاجــات ـهــن م ــن ال ـت ـطــويــر وال ـت ــدري ــب
والتأهيل ،والمشاركات الفاعلة في مختلف
المناشط مــن مــؤتـمــرات ون ــدوات وورش
عمل وغيرها ،هذا المسح التنظيمي يتم

د  .زهرة جمعة بن عطية

الفريق البحثي
يعمل وفق
أسس علمية

عبر توزيع استمارات استبيان عليهن،
ح ـيــث ي ـق ــوم أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق بــالـتــوجــه
لمختلف المكونات بغية الوقوف ميدانيا
ع ـل ــى ت ـع ـب ـئــة ه ـ ــذه االس ـت ـب ـي ــان ــات ،وف ــي
مرحلة الحـقــة سيتم تفريغ نتائج هذه
االستبيانات تمهيدا لتبويبها وتحليلها
والـخــروج بنتائج تساعد ًمتخذي القرار
على وضع السياسات وفقا لرؤى علمية
بأسس واضحة وقوية.
س .مــا مــدى دعــم مكتب شــؤون
المرأة لعمل الفريق البحثي؟

ج .في الحقيقة لمسنا ومنذ خطواتنا
األولـ ــى كــل االه ـت ـمــام وال ــدع ــم مــن مكتب
شــؤون الـمــرأة بــدءا مــن عقيد .جــود فرج
ال ـش ــو ًش ــان رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب ،والـ ـت ــي بــدا
واضحا حرصها على الوقوف على كل ما
يتعلق بالنساء العامالت بالوزارة ،وعلى
احـتـيــاجــاتـهــن ،وم ــا تشجيعها للفريق
البحثي إال تعبيرا عن هذا الحرص ،وكذلك
عدد من األعضاء بالمكتب كرئيس قسم
العالقات ورئيس قسم اإلعالم والتوعية،
ً
فرئيس قسم الـعــاقــات مـثــا وبتوجيه

م ــن رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب ق ــام ــت بــالـتـنـسـيــق
ال ـم ـس ـبــق م ــع مـخـتـلــف ال ـم ـك ــون ــات الـتــي
أجرينا عليها المسح التنظيمي ،كما قامت
بمرافقة أعضاء الفريق لتسهيل االتصال
والتواصل مع السادة رؤساء ومدراء تلك
الـمـكــونــات ،فــي حين تعمل رئـيــس قسم
اإلع ــام والتوعية على متابعة ونشر ما
يتعلق بنشاطات هذا الفريق.
*ل ـم ـس ـن ــا ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى دع ــم
الفريق
س .ما هي المكونات التي قمت
ب ــإج ــراء الـمـســح التنظيمي عليها،
وم ــا م ــدى ت ـع ــاون ه ــذه الـمـكــونــات
معكم؟
ج .ق ـم ـنــا ك ـف ــري ــق ب ـح ـثــي ب ـتــوزيــع
استمارات العمل على عــدد من مكونات
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مـنـهــا م ــا ت ــم إن ـ ـهـ ــاؤه ،وأخـ ــرى
بصدد العمل على إنهاء العمل بها ،منها
على سبيل المثال مديرية أمــن طرابلس
ومديرية أمن الزاوية ومصلحة الجوازات
والجنسية وش ــؤون األجــانــب ومصلحة
أمن المرافق والمنشآت ومكونات ديوان
ال ــوزارة ،واإلدارة العامة للتفتيش وإدارة
العالقات والتعاون وإدارة التخطيط األمني
واإلدارة الـعــامــة لـشــؤون اآلل ـيــات واتـحــاد
ال ـش ــرط ــة ال ـن ـســائــي وصـ ـن ــدوق الــرعــايــة
االجتماعية واإلدارة العامة ألمن السواحل
وإدارة ش ــؤون اإلم ـ ــداد ومــركــز التوثيق
وال ـم ـع ـل ــوم ــات وم ـس ـت ــوص ــف ال ـش ــرط ــة،

وغيرهم ..ولقد لمسنا االهتمام والتعاون
مــن أكثر هــذه المكونات ،والـحــرص على
دعم الفريق للقيام بعمله.
س .ما الصعوبات التي تواجه
عمل الفريق البحثي؟
ج .ال يخلو األم ــر مــن وج ــود بعض
ال ـعــراق ـيــل أو ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي واج ـهــت
وتواجه عمل الفريق ،لعل أهمها الظروف
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه ل ـي ـب ـيــا وال ـع ــال ــم
والمتمثلة في وباء كورونا ،وما سببه من
إغالق وبالتالي عدم وجود العدد المطلوب
من المنتسبات في مقار أعمالهن نتيجة
ه ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ك ــذل ــك ب ـع ــض الـ ـظ ــروف
االخرى  ،كما واجهتنا صعوبة كبيرة في
الحصول على القوة العمومية من بعض
مكونات ال ــوزارة ،على الرغم من التعميم
عليها بوجوب تقديم كل ما يلزم الفريق
ألداء عمله.
*عمل الفريق البحثي يصب في
مصلحة عمل المنتسبات
س .ما النتائج المرجوة من عمل
الفريق البحثي؟
ج .مكتب ش ــؤون ال ـمــرأة عــن طريق
الـفــريــق البحثي يسعى جــاهــدا لــدراســة
أوضــاع منتسبات ال ــوزارة من ضابطات
وضابطات صف وأفراد ومدنيات تمهيدا
لتقديم الـتــوصـيــات المتعلقة بالتطوير
والتأهيل والتدريب والتمكين ،وفق أسس
علمية قائمة على البحث العلمي.
س .في نهاية هذا اللقاء دكتورة
هل من كلمة أخيرة؟
ج .ع ـم ــل الـ ـف ــري ــق ال ـب ـح ـث ــي يـصــب
فــي مصلحة عمل المنتسبات وبالتالي
الـتـطــويــر مــن أدائ ـه ــن وتــأهـيـلـهــن والــدفــع
بهن للمشاركة الفعالة الدائمة في العمل
األمني ،لذلك فالفريق في حاجة للدعم من
مختلف المكونات ومن مختلف الزميالت،
والحرص على التجاوب سعيا للوصول
إلـ ــى ن ـتــائــج ع ـلــى أرض الـ ــواقـ ــع تــامــس
الحقائق.
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عميد  /منذر بن عيسى مدير مستوصف الشرطة لصحيفة الميزان

مــســتــوصــف ال ــش ــرط ــة ي ــق ــدم الــرعــايــة
الصحية لمنتسبي وزارة الداخلية وذويهم
ً
إيـمــانــا بــالــدور ال ــذي يـقــوم بــه منتسبى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن م ـه ــام وأعـ ـب ــاء وجـ ـه ــود مـتــواصـلــة
وحـثـيـثــة بـحـفــظ أم ــن ال ـب ــاد وال ـت ـصــدي لمختلف
ً
أنــواع الجريمة حفاظا على أمن الوطن والمواطن
وهذا ما يستدعي االهتمام الخاص بهم وبذويهم
 ..سعت وزارة الداخلية إلنشاء مستوصف خاص
لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية
فــي جـمـيــع الـتـخـصـصــات والـ ــذي سـيــوفــر خــدمــات
س  /مستوصف الـشــرطــة من
مرحلة اعتماد الراحات الطبية إلى
مرحلة مجمع عيادات ؟ حدثنا عن
هذه النقلة؟
ـب
ـ
ح
أر
أن
ـي
ـ
ل
ـب
ـ
ي
ـ
ط
ـ
ي
ـة
ـ
ي
ـدا
ج  /بـ
ً
ب ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزان وأث ـ ـم ـ ــن ع ــالـ ـي ــا
حضوركم لمواكبة تـطــور هــذا المرفق
الخدمي والصحي  ..في الماضي كان
المستوصف تقتصر خدماته الصحية
على اعتماد الــراحــات الطبية لمنتسبي
ال ــوزارة واستمرت هــذه المرحلة لفترة
طويلة إلــى ان تـكــون فــريــق عمل مميز
ك ـ ـ ــان يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر م ـل ـح ــوظ
بــالـمـسـتــوصــف بـحـيــث يــرتـقــي إل ــى ان
يـكــون مجمع ع ـي ــادات مختلفة وإي ــواء
على غرار مصحة النفط.
عندها قدمنا مذكرة لسيادة معالي
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة بــال ـخـصــوص لتطوير
المستوصف وافـتـتــاح مجمع عـيــادات
والحمد لله تمت الموافقة عليها وعلى
أث ــر ذل ــك تــواص ـل ـنــا م ــع وزارة الـصـحــة
وك ــان ــت هـ ـن ــاك مـ ــراسـ ــات ب ـي ــن إدارة
الشؤون اإلداريــة بــوزارة الداخلية وبين
وكيل وزارة الصحة إلنـجــاز هــذا األمــر
وبـعــد عــدة زي ــارات لمقر المستوصف
توفرت االمكانيات واألجـهــزة وطبيعي
إن ه ــذه االمـكــانـيــات تـحـتــاج إل ــى أطـبــاء
متخصصيين وفنيين السيما عيادة
الـقـلــب وال ـع ـيــون وبـ ًفـضــل ال ـلــه وجـهــود
وزارة الداخلية حاليا لدينا عيادة القلب
وعيادة الجلدية وعيادة األنف والحنجرة
وعيادة المسالك البولية وعيادة النساء
والوالدة ومعمل تحاليل وعيادة أسنان.
س  /ما هي الخدمات الصحية
التي يقدمها المستوصف؟
ج  /تم التعاقد واالتفاق مع عدد من
األطباء االخصائيين الليبيين والتنسيق
مع إدارة المستوصف والتعاون مع هذا
المرفق الصحي لتقديم المشورة الطبية
وعالج المرضى  ..حقيقة فإن عدد من
األطباء باشروا اعمالهم بالمستوصف
وثم اعتماد الجدول األسبوعي وإلى األن
نعمل بهذا السياق والعيادات مفتوحة
وبـعــض ال ـع ـيــادات تعمل بشكل يومي
كعيادة االسنان  ..ومن ضمن الخدمات
ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ال ـم ـس ـتــوصــف الـكـشــف
الصحي للطلبة المستجدين بالكليات
ومعاهد الشرطة فهناك شروط للقبول
وال ـتــي منها أن يـجـتــاز الـكـشــف الطبي
بنجاح.
فــإذا كــان عــدد الطلبة بسيط يكون

طبية متكاملة وشــامـلــة فــي التشخيص والـعــاج
وال ــرع ــاي ــة.وم ــن داخـ ــل مــدي ـنــة طــراب ـلــس وبــال ـقــرب
م ــن مـسـتـشـفــى ط ــراب ـل ــس ال ـط ـبــي ك ــان ــت صحيفة
ال ـم ـيــزان فــي زيـ ــارة مـسـتــوصــف الـشــرطــة لتسليط
الضوء أكثر على الرعاية الصحية والخدمات التي
يقدمها العاملين بهذا المرفق حيث إلتقينا مدير
المستوصف عميد  /منذر بن عيسى  ..حيث كان
اللقاء التالي -:
لقاء  :ا .بشرى المبروك ابوسعدية

نعمل على تفعيل
الدور اإلرشادي
و اإلعالني
للمستوصف

الكشف مجاني ويشمل
الوالدين واألبناء

ال ـك ـشــف ال ـط ـبــي داخ ـ ــل الـمـسـتــوصــف
أم ــا إذا ك ــان ال ـعــدد كـبـيــر فـيـتــم تكوين
لجنة طبية للكشف إضافة إلى اعتماد
الراحات الطبية.
* في حالة الطوارئ واالزمــات
أبـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـمـ ـسـ ـت ــوص ــف م ـف ـتــوحــة
للجميع
س  /ك ـ ـيـ ــف ي ـ ـتـ ــم اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
منتسبي الــوزارة في حالة الكشف
؟ وه ـ ـ ــل ل ــديـ ـك ــم مـ ـلـ ـف ــات ص ـح ـيــة
للمرضى؟
ج  /ع ـنــدمــا ي ــأت ــي ال ـمــريــض البــد
مــن أن يحمل ن ـمــوذج مــن مـكــان عمله
يـحـمــل أس ـمــه واث ـب ــات الـهــويــة واألوراق
الطبية ســواء من عيادة أو مستوصف
عام فيقوم الطبيب بتشخيصه ويؤكد
عـلــى م ــا جـلــب م ــن أوراق طـبـيــة وم ــدى
اح ـت ـيــاجــه ل ـلــراحــة الـطـبـيــة  ..والـكـشــف
الطبي مجاني لمنتسبي الوزارة ويشمل
الكشف األبناء و الوالدين أما في حالة
الطوارئ واألزمات فأبواب المستوصف
مفتوحة للجميع وبــدون استثناء وعن
إع ــداد الـمـلـفــات الصحية فـقــد ًتعاملنا
مــع مديرية أمــن طرابلس مبدئيا ألنها

تشكل الـكـتـلــة الـكـبـيــرة وفـيـهــا أعـضــاء
الـ ـ ـم ـ ــرور وم ـ ــراك ـ ــز الـ ـش ــرط ــة وال ـن ـج ــدة
و ال ـب ـح ــث ال ـج ـن ــائ ــي … .ال ـ ــخ وت ـك ـفــل
الصندوق الرعاية االجتماعية بالوزارة
بطباعة الملفات والتي تحوي البيانات
األولـ ـي ــة لـلـمـنـتـســب م ــن االسـ ــم والـعـمــر
والرقم الوطني تاريخ المرض … .الخ.
س  /ما هي أبرز اإلصابات أو
األم ــراض الـتــي يتعرض لها رجل
الشرطة؟
ج  /س ـن ــوي ــا ن ـع ـمــل ع ـل ــى تـقــديــم
م ــذك ــرة ت ــوض ــح ابـ ـ ــرز األمـ ـ ـ ــراض ال ـتــي
يـ ـص ــاب ب ـه ــا رج ـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة ف ـك ـبــار
ال ـســن ي ـعــانــون م ــن األمـ ـ ــراض الـمــزمـنــة
مــن ارتـفــاع الضغط وأم ــراض السكري
وأم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب أمـ ـ ــا ص ـ ـغـ ــار ال ـس ــن
يعانون من الــدوالــي والمسالك والعظام
واالس ـ ـنـ ــان وال ـك ـس ــور أثـ ـن ــاء الـ ـح ــوادث
والحمد لله المستوصف يوجد به ابرز
التخصصات وأفضل األطباء.

نسعى لتقديم أفضل
الخدمات الصحية
* ن ـع ـم ــل عـ ـل ــى اصـ ـ ـ ـ ــدار م ـلــف
ً
صحي الكتروني مستقبال
س  /ما هي خطتكم المستقبلة
لتطوير المستوصف؟
ـ ك ـخ ـطــة مـسـتـقـبـلـيــة ن ـع ـمــل عـلــى
اص ــدار ملف صحي الكتروني يحوي
ب ـي ــان ــات مـنـتـسـبــي وزارة ال ــداح ـل ـي ــة ..
والـسـعــي إلــى استكمال صيانة الفناء
الــداخـلــي للمستوصف لجعله متنفس
للمرض  ..السعي إلى تجديد االتفاقيات
المبرمة مع الخدمات الصحية طرابلس

والتي تعنى بتقديم الخدمات الطبية.
العمل على توفير المسحة داخــل
المستوصف وتوفير جهاز . B C R
ك ـمــا نـتـمـنــى م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة
السعى إلى إنشاء إدارة الشؤون الطبية
والتي تتولي االهتمام بعناصر الشرطة
وتـعـمــل عـلــى تـقــديــم ال ـخ ــدم ــات الطبية
كهيئة للتأمين الطبي.
العمل على تفعيل الدور اإلرشادي
واإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــي ل ـل ـم ـس ـت ــوص ــف وإن ـ ـشـ ــاء
صفحة الكترونية للمستوصف والعمل
عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ــدار عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـل ـص ـقــات
واإلعالنات اإلرشادية.
وم ــن بـعــد ال ـجــولــة ال ـتــي قـمـنــا بها
داخـ ـ ــل م ـج ـمــع الـ ـعـ ـي ــادات رفـ ـق ــة مــديــر
المستوصف عميد  /منذر بن عيسى
واطـلـعـنــا عـلــى أحـ ــدث األج ـه ــزة الطبية
فــي الـعـيــادات والـتــي منها جهاز االيكو
وجهاز القلب ومعمل التحليل وعيادة
االسـنــان واستمعنا لـشــروح وافـيــة عن
آلية استخدام األجـهــزة الطبية توجهنا
إلـ ـ ــى د .م ـح ـم ــد مـ ـ ـ ــادي رئ ـ ـيـ ــس قـســم
االس ـنــان بالمستوصف وال ــذي حدثنا
ً
قائال :
* ال ـ ـحـ ــاالت ت ــأت ــي مـ ــن جـمـيــع
مكونات الوزارة
يوجد بالمستوصف عدد  2عيادة
اسـ ـن ــان وعـ ـ ــدد  2ك ــرس ــي ك ـم ــا يــوجــد
ح ـج ــرة تـعـقـيــم وم ـع ـم ــل اسـ ـن ــان ال ــذي
يحتاج إلــى بعض التجهيزات وتشمل
م ـع ـظــم ال ـت ـخ ـص ـصــات ف ـي ــوج ــد الـخـلــع
وح ـش ــو وع ـ ــاج ع ـصــب وك ـم ــا تشمل
تنطيف االسنان وفيها عدد  12طبيب
وط ـب ـي ـبــة وت ـم ــري ــض وفـ ـن ــي اسـ ـن ــان ..
وال ـح ـمــد لـلــه ال ـح ــاالت تــأتــي م ــن جميع
مكونات وزارة الداخلية وتتلقى العالج.
* العمل مستمر بالمستوصف
د .فــاطـمــة ع ـبــدال ـهــادي الـجــروشـ ًـي
رئ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـت ـمــريــض ت ـق ــول دائ ـم ــا
تـعــامـلـنــا م ــع جـمـيــع ال ـح ــاالت لعناصر
ال ـش ــرط ــة وال ـع ـم ــل مـسـتـمــر ط ـ ــوال أي ــام
األسـ ـ ًب ــوع ف ـع ـي ــادات االسـ ـن ــان تشتغل
يوميا وبصفة متكاملة كما ان عيادة
الـقـلــب تعمل يــومـيــن فــي االس ـبــوع كما
ي ـح ــوي ال ـم ـس ـتــوصــف ق ـســم ال ـش ــؤون
الطبية يختص بالحضور واالنصراف
والتعامل مع العيادات وتوزيع التمريض
وحـقـيـقــة الـمـسـتــوصــف ي ـقــدم الـخــدمــة
وال ــر ًع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ويـ ـق ــدم خــدمــاتــه
يوميا.
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صاحب التقدم العلمي والتقني
ســارع فــي كــافــة مـنــاحــي الحياة
الـمـتـ ً
ً
ت ـطــورا هــائــا فــي مـجــال االت ـصــاالت
والتواصل وأحدثت ثــورة المعلومات
ً
تغييرا على أساليب وانماط اإلعــام
الرقمي)
فظهر ما يعرف بـ (اإلعـ ًـام
ً
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادا أس ــاسـ ـي ــا
عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة االن ـ ـتـ ــرنـ ــت مـ ــن خ ــال
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة
واألجهزة االلكترونية مما يمكنه من
الــدمــج بـيــن مختلف وســائــل اإلع ــام
ب ـه ــدف إي ـص ــال الـم ـضــام ـيــن بشكل
يجمع بين النص والصوت والصورة ،
ويرفع الحاجز بين المتلقي والمرسل
وي ـس ـه ــل ال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وذلـ ــك
واستقبال
إلمكانية نقاش المحتوى
ً
ردود األف ـعــال مــن الـجـمـهــور لحظيا

ومتابعة االحداث والوقائع بشكل آني
وانتقائي للزمان والمكان.
ويـسـتـمــد اإلعـ ــام الــرق ـمــي قــوتــه
ً
من خصائص تفسح له مجاال أرحب
وأسرع الستقبال وتبادل المعلومات
وال ـب ـي ــان ــات واألخ ـ ـبـ ــار م ــن مـخـتـلــف
المواقع االلكترونية مما يعزز التفاهم
بـ ـي ــن م ـخ ـت ـل ــف ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـج ـم ـه ــور
م ـت ـجــاوزا بــذلــك ال ـح ــدود الـجـغــرافـيــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة واالي ــدل ــوجـ ـي ــة وغ ـي ــره ــا،
وبــال ـتــالــي ال ـس ـمــاح ل ـل ـنــاس بــايـصــال
أصواتهم وعرض وجهات نظرهم في
القضايا ذات الشأن المحلي والعالمي
بيسر وسهولة.
وانـ ـتـ ـب ــه صًـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرار بـ ـ ــوزارة
الــداخـلـيــة ب ــاك ــرا لـمــزايــا ه ــذا الفضاء
وإمكانية االستفادة منه في توجيه

رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــة
بقلم رائد  /عبدالرؤوف خليفة
رس ــائـ ـلـ ـه ــا عـ ـب ــر إعـ ــام ـ ـهـ ــا األمـ ـن ــي
االلكتروني المتمثل في مو قع الوزارة
و صفحاتها على منصات التواصل
االجتماعي بما يساهم فــي ترسيخ
الـقـيــم اإليـجــابـيــة مــن خ ــال التركيز
عـ ـل ــى ت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ب ـم ـخ ـت ـلــف
القضايا التي تمس آمنه ا لمجتمعي
وتوجيهه ليكون شريك أساسي في

الـجـهــود الــرامـيــة إلــى خلق بيئة آمنة
مستقرة  ،وتعزيز المسؤولية األمنية
لديه ًعلى أن تتوفر في القائمين عليه
ع ـ ــددا م ــن ال ـم ـه ــارات الـمـتـعـلـقــة بـهــذا
النشر الرقمي واحترافية وقدرة على
االلتزام بقواعد الكتابة دون االخالل
بــالـمـعـنــى الـ ـع ــام وال ـس ـي ــاس ــة ال ـعــامــة
للدولة ووزارة الداخلية .

تحظى منتسات وزارة الداخلية
بكافة مراتبهن وشرائحهن بوافر من
الحريات والفرص الوظيفية المتاحة
وف ــق الـتـشــريـعــات ال ـنــافــذة المنظمة
لـعـمـلـهــن داخ ـ ــل هـ ــذا الـ ــوسـ ــط ،وم ــن
بــذلــك يمثلن نسبة ال ب ــأس بـهــا في
بقلم عقيد /جود الشوشان
مصفوفة الـقــوى العاملة والمشغلة
ل ــأع ـم ــال ال ـش ــاغ ــرة  ،ف ـع ـلــى سبيل
المنتسبة
ال ـم ـثــال ال ال ـح ـصــر ن ـجــد
واالجـًـتـ ـم ــاع ــي وب ـص ـف ـت ـهــا ال ـمــدن ـيــة ضـئـيــل ي ـكــاد ال يــذكــر بـسـبــب عــدم
موجودة
واألمنية
بصفتها الشرطية
ً أيـضــا تشكل الـقــوى التشغيلية في إتاحة الفرصة لها داخل هذا الوسط،
ف ــي ش ـتــى م ـك ــون ــات الـ ـ ـ ــوزارة جـنـبــا
جلها اجتماعي بحث،
سـبــاب ً
إل ــى ج ـنــب م ــع أخ ـي ـهــا ال ــرج ــل وذل ــك شتى الـمـجــاالت حسب تخصصها لعدة أ ً
وش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئــا أص ـب ـحــت ت ـتــواجــد
وكفاءتها وقدرتها.
حسب مقتضيات تكوينها الوظيفي
ب ــاألم ــس ال ـقــريــب ك ــان وجــودهــا ب ـش ـك ــل مـ ـضـ ـط ــرد إلـ ـ ــى أن أص ـب ــح

وج ــوده ــا الف ــت ف ــي كــافــة الـمـجــاالت
الشرطية واألمنية واألمنية المساعدة
واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـم ـخ ــرج ــات
المؤسسات التعليمية المتمثلة في
كلية ضابطات الشرطة التي خرجت
اآلالف من الضابطات ًمن كافة ربوع
ليبيا الحبيبة ،وأيـضــا ثانوية علوم
الشرطة ،الالتي تم توزيعهن بنسب
متفاوتة عبر السنين التي مضت في
مكونات الوزارة  ،ناهيك عن تواجدها
ب ـص ـف ـت ـهــا الـ ـم ــدنـ ـي ــة  ،ب ـس ـب ــب فـتــح
الـمـجــال لها للعمل وفــق مقتضيات
تنظيمية عدة.

تــــحــــت ال ــم ــج ــه ــر

إدارة اإلحـــــصـــــاء بـــجـــهـــاز الـــمـــبـــاحـــث الـــجـــنـــائـــيـــة تــنــتــهــي
مــــن اعــــــــداد الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــجــريــمــة لـــلـــعـــام 2019
انتهت إدارة اإلحصاء والمعلومات
الـجـنــائـيــة بـجـهــاز الـمـبــاحــث الجنائية
خالل االيام الماضية من طباعة التقرير
السنوي عن الجريمة للعام . 2019
ودأبــت إدارة اإلحـصــاء على اعــداد
هذا النوع من التقارير في شكل كتاب
مجلد  ،يحمل بين دفتيه كل القضايا
وال ـض ـب ـط ـيــات وال ـم ـه ــام األم ـن ـي ــة الـتــي
تــوالهــا أو انـجــزهــا أو ش ــارك فــي حل
طــاسـمـهــا ج ـهــاز الـمـبــاحــث الجنائية
بمختلف التخصصات األمنية التابعة
له .
وي ـضــع ه ــذا الـتـقــريــر اإلحـصــائــي
الدقيق كل المعلومات المهمة المتعلقة
بتلك القضايا  ،بين أيــدي البحاث في
الـ ـش ــأن األمـ ـن ــي والـمـهـتـمـيــن ب ــدراس ــة
ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف زوايـ ـ ــاهـ ـ ــا
وتـشـخـيــص حــاالت ـهــا ودواف ـع ـه ــا ومــا
ً
إلــى ذلــك  ،فضال عن تلبيته لالحتياج
ال ـم ـعــرفــي لـ ــدى طـلـبــة ال ـع ـل ــوم األمـنـيــة
والقانونية في كليات ومعاهد الشرطة

بــال ـم ـقــارنــة م ــع الـ ــذي قـبـلــه  ،وتضمن
الباب الثالث احصائية مفصلة لجرائم
األح ـ ـ ــداث واخـ ـ ــرى لـقـضــايــا االن ـت ـحـ ًـار
والـ ـش ــروع فـيــه لـلـعــام ال ـم ــذك ــور أن ـف ــا ً،
ليختتم التقرير بالباب الــرابــع مقدما
احصائيات جرائم المخدرات والخمور
والجرائم المرتكبة على أيدي الوافدين
ً
عربا وأجانب خالل العام . 2019
ـاء بالجهاز
وعممت ادارة اإلحـصـ ً
ك ـمــا جـ ــرت الـ ـع ــادة  ،ن ـس ـخــا م ــن هــذا
التقرير على المكونات األمنية التابعة
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة  ،والـجــامـعــات الليبية
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،
والمجلس الــرئــاســي ومجلس ال ــوزراء
المؤوسسات التي قد يشكل هذا
،وكل
ً
التقرير اهتماما لديها بشكل أو بآخر .
كما تواصل إدارة اإلحصاء خالل
والقانون في ليبيا .
على مستوى ليبيا خالل العام  2019هذه الفترة اعداد التقارير السنوية عن
قدم
فيما
،
قبلها
ـذي
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ف ــي  211صـفـحــة
في اقرب وقت ممكن .
أب ــواب تـنــاول األول الـجــرائــم المسجلة كل مديرية أمــن في ليبيا لنفس العام

أ كثر من نقطة
■ بأصواتها المزعجة التي تثير
الذعر في قلوب أطفالنا وتهلع كبارنا،
وبدخانها الذي يلوث هواءنا وبيئتنا
 ،وبــوجــودهــا ال ــذي يـضــر بحواسنا
وص ـح ـت ـنــا والخ ـ ـيـ ــار ل ــدي ـن ــا لتجنب
م ـســاوئ ـهــا ،ت ـحــاصــرنــا الـمـفــرقـعــات

واألل ـعــاب النارية أينما ذهبنا وأينما
حللنا في الشارع والبيت في الطريق
 ،أوق ـ ــات ال ـم ـنــاس ـبــات وح ـت ــى أوق ــات
الفراغ يتكالب البعض على امتالكها
وآخـ ـ ــرون يـبـيـعــونـهــا ع ـلــى األرص ـفــة
(ع ـل ــى عـيـنــك ي ــا ت ــاج ــر) وف ـئ ــة ثــالـثــة
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ت ـهــرب ـهــا ع ـبــر ال ـم ـنــافــذ و ًف ـئ ــة راب ـعــة
تتجرع كأس مرارتها رغما عنها!!
■ ي ــا ت ــرى ك ــم ع ــدد الـمــواطـنـيــن
ال ــذي ــن ي ـح ـت ـف ـظــون بـ ــأرقـ ــام ه ــوات ــف
األجـهــزة األمنية وال ـطــوارىء كمراكز
الـشــرطــة والــدفــاع الـمــدنــي واإلسـعــاف

وغيرها.
■ ـ االح ـت ـفــاظ بــالـمـبــالــغ المالية
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـمـ ـح ــات ال ـت ـج ــاري ــة
واألم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـم ــزاول ــة
والمصانع
األنشطة التجارية كالورش
ً
 ،أمر يثير الدهشة واالستغراب معا.

بقلم /أمال الباح

بعد التحية !!

ً
كــان أمــا من آمــال حياتي وتحقق
 ..أن ات ــزوج الــرجــل ال ــذي أحــب  ..وكــان
كذلك  ..ودعوت الله ان انجب وان أكون
أم  ..ف ـح ـقــق ال ـل ــه ل ــي ذلـ ــك  ..وان ـج ـبــت
ً
وأصبحت أما لثالث بنات وولد والحمد
لله  ..وكبر طمعي في نعم الله  ..فكنت
أدعوه في كل صالة ان أحضر زواجهم
وأم ـت ــع عـيـنــاي بــأطـفــالـهــم  ..وت ــزوج ــوا
وك ــان ــت فــرحـتــي ال تــوصــف  ..وأحـمــد
ً
الـلــه كـثـيــرا بــأنـنــي كـنــت ارعــاهــم وأوف ــر
لهم ال ــدواء والـطـعــام وال ـفــراش والكساء
 ..احكي لهم  ..احدثهم عن الحياة وعن
ت ـجــارب اآلخ ــري ــن واسـلـحـهــم بــاإليـمــان
وبحب الوطن  ..أعلمهم األبوة واألمومة
 ..والتضحية من أجل الخير واآلخرين
 ..أفهمهم ان اإلنـســان ال يعيش بــدون
اآلخرين  ..كلنا نكمل بعضنا  ..وعلى
الـفــرد ان يــذوب فــي الجماعة  ..ألن الله
مع الجماعة  ..أشــرح لهم تعاليم الدين
الـحـنـيــف  ..اغ ــرس فــي نـفــوسـهــم عمل
الخير والتضحية والكرم والصبر على
الشدائد  ..وكــانــوا يستمعون باهتمام
شديد  ..وكبر طمعي في الله عز وجل
 ..فـ ــأردت ان يـفــرحـنــي بــأبـنــائـهــم لتتم
فرحتي قبل ان اغ ــادر الدنيا  ..وب ــدأوا
والـحـمــد لـلــه ي ـمــاءون دنـيــانــا ببكائهم
ال ــذي كــان عـنــدي كالموسيقى  ..فهذه
ً
تلد ولــدا واألخــرى تلد عروسة كالقمر
 ..وهذا تنجب له زوجته طفلة جميلة ..
وب ــدأوا يتكاثرون الــوان وأشـكــال كباقة
مــزدانــة مــن الـ ــورود كطبق مــن الـفــواكــه
اللذيذة المشكلة  ..كل واحد فيهم له لون
وطعم في االبتسامة والمالمح والشكل
والصوت أصبح يوم الجمعة هو أحلى
األيــام عندي اجهز لهم الطعام وكل ما
يحتاجونه وانـتـظــرهــم بـشــوق ع ــارم ال
استطيع اخفاء اللهفة التي استقبل بها
من يصل منهم  ..وكانت أروع األشياء
حينما نـتـحــولــق عـلــى ص ـفــرة األك ــل ..
ويكبرون أمامي ونكبر نحن اآلخرين
وحبنا لهم يكبر وخوفنا عليهم يكبر
 ..وأمــان ـي ـنــا تـكـبــر وشــوق ـنــا لـهــم يــزيــد
كلما غــابــوا أو تــأخــروا  ..سبحان الله
الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن
 ..سبحان الله العظيم الذي مأل قلوبنا
ً
حبا لعباده .
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الرياضة
اإلربعاء  ٨ذو القعدة  1443ه ـ املوافق  ٨يونيو  ٢٠٢٢م

السنة  - 48العدد 807

مصلحة الجوازات تكرم اتحاد الشرطة الرياضي

صــدر الـعــدد الــرابــع مــن صحيفة
إت ـح ــاد ال ـشــرطــة ال ــري ــاض ــي الــورق ـيــة
وتحتوي صفحاته على اهم االخبار
والنشاطات واألح ــداث التي شهدها
النادي خالل الفترة الماضية .

قــامــت مصلحة الـ ـج ــوزات والـجـنـسـيــة بـتـكــريــم اتـحــاد
الشرطة الرياضي بمناسبة نجاحه المتميز في تنظيم بطولة
الـشــرطــة الرمضانية لـكــرة الـقــدم الـتــي تــوج بلقبها فريقها
لكرة القدم والذي تم تكريمه في الحفل الذي اقيم اليوم بمقر
المصلحة بطرابلس كما تم تكريم اللجنة المنظمة للبطولة

ووجــه اللواء يوسف مــراد رئيس مصلحة الـجــوازات الدعوة
للعميد عدنان علي التريكي رئيس مجلس اإلدارة لحضور
الحفل مع أعضاء مجلس اإلدارة حيث تم من خالله تكريم
اتحاد الشرطة الرياضي تقديرا وامتنانا لما قدمه النادي
من جهد كبير في انجاح البطولة الرمضانية وحضر الحفل

لــواء علي النويصري مدير اإلدارة العامة للعمليات األمنية
و اعـضــاء اللجنة المنظمة للبطولة وع ــدد مــن المسؤولين
بمصلحة الـجــوازات والجنسية وقدمت في الحفل شهادات
التقدير وتم خالله تبادل كلمات الشكر والتقدير وسط أجواء
إحتفالية جميلة .

تكريم اللجنة المنظمة لبطولة اتحادالشرطة الرمضانية لكرة القدم
تـ ـق ــدي ــرا مـ ـن ــه ل ـع ـم ـل ـه ــا ال ـم ـخ ـلــص
الذؤوب قام مجلس إدارة إتحاد الشرطة
ال ــري ــاض ــي ب ـت ـكــريــم رئـ ـي ــس وأعـ ـض ــاء
اللجنة المنظمة لبطولة اتـحــاد الشرطة
الرمضانية لكرة القدم التي نظمها النادي
خالل ليالي شهر رمضان المبارك بين
مختلف مكونات وزارة الداخلية وقــام
عميد عــدنــان الـتــريـكــي رئ ـيــس مجلس
اإلدارة بتكريم اللجنة مــاديــا ومعنويا
ف ــي اح ـت ـفــال ـيــة جـمـيـلــة وسـ ــط حـضــور
المسؤولين بالنادي ومنتسبيه والقى
بهذه المناسبة كلمة اشاد فيها بالنجاح
الــذي حققته البطولة الرمضانية موجها شكره
وتـقــديــره لرئيس وأع ـضــاء اللجنة على مابذلوه
من جهد وعمل متواصل طيلة ايام البطولة ونقل
اليهم شكر وتقدير وامتنان معالي وزير الداخلية

ووكالء الوزارة والمسؤولين الذين اشادوا بالبطولة
ومــاحـقـقـتــه م ــن ن ـجــاح ف ــي الـجـمــع بـيــن مختلف
اطياف مكونات وزارة الداخلية في مزاولة الرياضة
كما وجه العميد عدنان التريكي شكره وتقديره
لمديريتي امن غريان والعجيالت على نجاحهما

فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ل ـم ـســاب ـق ـتــي ك ـ ــرة ال ـق ــدم
خــال شهر رمـضــان الـمـبــارك واشــاد
بجهودهما فــي ذلــك ومــن جانبه القى
السيد نصر الدين علي ابوبكر مقرر
الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة كـلـمــة ب ــأس ــم رئـيــس
وأع ـضــاء اللجنة أش ــاد فيها بالنجاح
الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ال ـب ـط ــول ــة ووجـ ـ ــه شـكــر
وتقدير اللجنة لرئيس واعضاء مجلس
إدارة ات ـحــاد الـشــرطــة الــريــاضــي على
اق ــرار تنظيم هــذه البطولة والـتــي اشــاد
بنجاحها الجميع وحظيت بالحضور
والـمـتــابـعــة م ــن داخـ ــل م ـكــونــات وزارة
الداخلية وخارجها شاكرا في ذات الوقت كل من
ساهم في نجاحها بالقليل او الكثير وجــرى في
خ ـتــام حـفــل الـتـكــريــم ال ـم ــادي والـمـعـنــوي لرئيس
وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة .

تعزيز نشاط رياضة المرأة باتحاد الشرطة الرياضي
تـ ـع ــزز نـ ـش ــاط ريـ ــاضـ ــة الـ ـم ــرأة
بــاتـحــاد الـشــرطــة الــريــاضــي بأفتتاح
مكتب ريــاضــة ال ـم ــرأة الـجــديــد حيث
أقيم بالمناسبة حفل بحضور مقدم
ليلى الـســايــح رئـيــس مكتب ريــاضــة
المرأة وعدد من الوجوه النسائية من
أعضاء المكتب والعناصر الرياضية

واإلداريـ ــة وفــي تصريح خــاص ادلت
بــه مـقــدم ليلى الـســائــح حيث اش ــادت
بـهــذه الـخـطــوة وأعتبرتها مهمة جدا
لتعزيز نـشــاط ريــاضــة ال ـمــرأة و ذلك
بمجهودات وح ــرص مجلس اإلدارة
على الدفع بنشاط رياضة المرأة الى
األمام وتعزيز نشاطها .

فريق اتحاد الشرطة للكرة
المصغرة يفوز على نظيره
شهداء عين زارة

ف ــاز فــريــق ات ـحــاد الـشــرطــة لـلـكــرة المصغرة
ع ـلــى ن ـظ ـيــره فــريــق ش ـه ــداء ع ـيــن زارة بهدفين
مقابل الشــيء في منافسات المرحلة األولــى من
بطولة ليبيا للكرة الخماسية وضمن بذلك التأهل
لـنـهــائـيــات الـبـطــولــة واح ـ ــرز هــدفــي فــريــق اتـحــاد
الشرطة في شباك فريق شهداء عين زارة الالعب
محمد ادريس (ريكوبا) .

اتحاد الشرطة يفوز ببطولة ليبيا للجودو
هـيـمــن فــريــق ك ـبــار وش ـب ــاب اتـحــاد
الشرطة الرياضي على منافسات بطولة
ليبيا للجودو فــي مرحلتها األول ــى التي
اق ـي ـمــت خـ ــال االي ـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة بـقــاعــة
المنتخبات الوطنية لـلـجــودو بطرابلس
تـ ـح ــت اش ـ ـ ـ ــراف االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام لـلـعـبــة
بمشاركة العديد من األندية ذات االهتمام
برياضة الجودو وحل كبار وشباب اتحاد
الشرطة في الترتيب األول على مستوى
ال ـف ــرق مـتــوجـيــن بــالـعــديــد م ــن الـقــائــد
المختلفة ففي فئة الشباب وزن 55ك ج
تحصل الــريــاضــي وسـيــم رحــومــة على
الـقــادة الذهبية وابــراهـيــم الطبجي على

القالدة الفضية وفي وزن 66ك ج تحصل
عـلــى ال ـق ــادة الــذهـبـيــة الــريــاضــي ط ــارق
ابوشاقور وفي وزن  90ك ج تحصل على
الـقــادة الذهبية الرياضي خالد يوسف
بلقاسم والفضية الرياضي نزار يوسف
ابوشعيرة وفــي وزن  100ك ج تحصل
الرياضي عبد العزيز الالفي على القالدة
الذهبية وتحصل على الـقــادة الفضية
الرياضي عبد الرزاق المنتصر وفي وزن
 +100ك ج تحصل الرياضي علي سعيد
محمد على القالدة الذهبية ونــال القالدة
الـفـضـيــة الــريــاضــي مـحـمــد الـجــرســانــي
وتحصل على القالدة البرونزية الرياضي

سالم المسالتي وفي فئة الكبار وزن 66
ك ج تحصل الرياضي البراء فخر الدين
على الـقــادة الفضية وفــي وزن  73ك ج
تحصل الرياضي عبد العاطي ابوشاقور
على الـقــادة الذهبية وفــي وزن  81ك ج
تحصل على الـقــادة الذهبية الرياضي
اح ـم ــد شـنـيـبــة وت ـح ـصــل ع ـلــى ال ـق ــادة
الـفـضـيــة ال ــري ــاض ــي مـحـمــد ابــوشــاقــور
وتصل على البرونزية الرياضي محمد
صالح سالم ويتولى تدريب فرق اتحاد
الشرطة للجودو الـمــدرب الوطني زكريا
األسـ ــود ويـتــولــى الـسـيــد ع ــادل سليمان
مهمة المشرف العام على اللعبة .
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أضواء

همسة

الحالة المرورية وتحليل مضمونها

ً
نشكو جميعا من االزدحام اليومي لحركة سير المركبات ،
خاصة قرب المصارف واألســواق والمحالت والمقاهي  .وهذه
الظاهرة تتحدد في عدم وجود محطات تستوعب األعداد الهائلة
للسيارات والوقوف المزدوج  ،هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل
مــزعــج ولتسهم فــي زي ــادة ت ــردي أم ــر االزدح ـ ــام عـنــدمــا اليجد
صاحب السيارة الواقفة المجال ليخرج بعد قضاء مصلحته .
إن الـمـعــالـجــات تـسـتــوجــب إعـ ــداد دراسـ ــة مـيــدانـيــة أوال من

الجهات المختصة  ،و جهات أخرى علمية وهندسية وتخطيطية
في المؤسسات التعليمية واألبـحــاث لتجرى بحوثا ميدانية عن
الحالة المعاشة وتقترح في توصياتها ونتائجها جملة من الحلول
تعالج األوضاع من قبل من يعنيهم األمر .
المطلوب دراسة الحالة ثم يأتي تحليل مضمونها كما تقول
أدبيات البحث العلمي  ،والتحليل تتبعه إجــراءات نحن في حاجة
إليها ..

حوادث الغرق
لننتبه قبل فوات األوان  ،ولنسابق الزمن حتى ال نمارس
ما تعودنا عليه من تسيب وعــدم حرص على ما يهمنا ،ثم
نبرر االهمال تحت ستار (الله غالب) ولكن نومنا في العسل
وعدم فتح عيوننا لمواجهة الخطر هو الغالب ،ألن الله ال يعمل
على تهلكتنا إال بما كسبت أيدينا،و أعني أن نحرص على
حماية أنفسنا وأطفالنا ونحن نرتاد الشواطئ وقد اقتربت
ح ــاالت ت ــرددن ــا عليها وكـفــانــا ضـحــايــا مــن جـنــون ح ــوادث
بأن
الـسـيــارات والنــزيــد الـمــأســاة بغرقى البحر ونـحــن نعلم ً
ضحاياه كل سنة كثيرون فهل نستفيق ؟ ونمارس حرصا
من اآلن؟

األمن المروري

ً
لــن أضـيــف جــديــدا عـنــدمــا أت ـحــدث عــن مشكلة ال ـمــرور،
فهي أزمة بكل المقاييس واألوصاف والذي يزيد من توسيع
مـخــاطــرهــا (ال ـم ــواط ــن) مـسـتـعـمــل ال ـس ـيــارة أو الـ ــذي يسير
على قدميه ،الجميع مشتركون فــي هــذه األزم ــة التي تــزداد
وت ـتــوســع ،فــالـسـيــر عـكــس االت ـج ــاه واالج ـت ـي ــاز م ــن الـيـمـيــن،
وال ــوق ــوف ال ـم ــزدوج ق ــرب األرص ـف ــة وال ـتــوقــف فــي منتصف
الـطــريــق والـســرعــة والـتـهــور وع ــدم اعـطــاء حــق األسبقية و ..
و  ..جميعها مشاهد نعيشها واألهــم من كل هــذا (الخروج
في الضوء األحمر وكسر اإلشــارة) وهــذه أم المشاكل وبها
ترتبك الحركة وتتوقف ويصير األمــر في حاجة ماسة إلى
تدخل بشري قد يمارسه سائق غيور يتوقف ويسهم في
جعل الحركة إنسيابية لو وجد من (يعدل عليه) وكم نسعد
عندما نجد رجل المرور يؤدي واجبة وسط الميادين بقيافته
وصافرته ،عندها ًنشعر باألمن واألم ــان وتكون المجاهرة
باألمن المروري حقا يستوجب التفعيل واإلشادة.

وزارة الداخلية  -ليبيا
Ministry of Interior - Libya

ال تتصل
حتى تصل !

ً
حتى اليكون مجهوال

األوراق الثبوتية كالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة
وج ــواز الـسـفــر والـبـطــاقــة المهنية وغـيــرهــا مــن اإلصـ ــدارات
وجــدت لتعني النظام وتبيان للمعلومات الــواجـبــة على من
يحملها لتعطيه الهوية والخدمة التي يستحقها حتى اليكون
ً
مجهوال عند من اليعرفه  ،وقد تعارفت كل الشعوب على هذا
اإلجراء النظامي السليم  ،حيث توجب الشخص خالل سن
معينة على استخراج هذه األوراق الملزمة التي تطلبها اإلدارة
عند كل إجراء يتخذه الشخص في معامالته اليومية  .غير
أن البعض لم يلتزم بهذا وإن فعل فلم يبادر إلى تجديد أوراقه
التي انتهت صالحيتها  .فيتذكر صالحية جواز السفر عند
السفر فقط أما البطاقة الشخصية وتراخيص القيادة فحدث
والحرج .

MOI.GOV.LY

عالمة تفوق!
وخزة

دور األسرة في المجتمع
نؤكد دائما وفي كل حين بأن األسرة هي قاعدة المجتمع
إن صلحت صلح المجتمع كله وإن فسدت صار المجتمع في
خبر كان  ..ونعلم بأن قوام األسرة أب وأم وأبناء تدار بشكل
حميمي وودي ف ــاألب واألم متفهمان لمطالب كــل مايتعلق
باألبناء وتكون التنشئة في أفضل حاالتها  ،وهذا دور مبدئي

وطبيعي في كل دول العالم المتقدم والمتأخر  ..لماذا يتحول
األبناء إلى ممارسة الندية وعدم اإلذعان لدور اآلباء واألمهات
والمربون  ،بل التفوه وتعلية الصوت  ،وتـجــاوزوا معهم في
ال ـقــول كلمة أف ؟ ألـيـســت األحـ ــوال غـيــر األحـ ــوال ؟ شــواهــد
تنقلها لنا الوقائع اليومية .

إخراج وتنفيذ /أيمن سليمان الشتيوي

رئيـ ــس التـ ــحرير :يـوسف الجـدي
MOI.GOV.LY

مدير التحرير :أ .نجاة الشارف

نحن مجتمع مسلم يؤثر فيه الــديــن اإلســامــي األبــدي
أكثر من القانون الوضعي المؤقت ،وبهذا الشعور اإلنساني
الرفيع يكون للخطاب الديني حضوره الفاعل لدى مواطننا
المحترم .تؤثر فيه الكلمة اإللهية والدينية أكثر من المادة
ً
القانونية البشرية عـمــا باحترامه للدين وخــوفــه مــن الله،
وبـ ـه ــذا ال ـم ـع ـنــى يـنـبـغــي ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى خ ـط ـبــاء الـمـســاجــد
وال ــوع ــاظ إلح ـ ــداث (ث ـقــافــة دي ـن ـيــة) تـسـمــو ب ـس ـلــوك األفـ ــراد
وتهذب تصرفاتهم تجاه الدولة والناس وتكون معامالتهم
فــي أحسن حاالتها وأخــاقـهــم عظيمة الرتباطها بالخالق
وزهدها في الدنيا الفانية.
الخطاب الديني عالمة تفوق للسلوك الرشيد واالهتمام
به خير للدنيا واآلخرة!

ALMEZAN-NEWS@MOI.GOV.LY
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