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االفتتاحية 

 وقـــوع حــــوادث مــروريــة بهذا 
ً
يؤلمنا كــثــيــرا

الــحــجــم، وبــهــذا الــعــدد مــن الضحايا فــي األرواح 
واإلصــابــات .. كيف ال نتألم والــدمــاء تــراق على 
الطرق، والمستشفيات تعج بالمصابين بسبب 
التهور في قيادة السيارة وتجاوز أنظمة المرور 

التي يفترض أن تكون أخالق قائد السيارة.
 ألحــــد حــتــى يــمــارس 

ً
ــيــس مــلــكــا الـــطـــريـــق ل

فيه مــا يظنها شــطــارة فــي الــقــيــادة، بــل هــو حق 
للجميع، فلماذا هذه النسبة العالية من الحوادث 
الــمــروريــة.. مع العلم أن األجــهــزة األمنية ورجــال 
المرور ال يملكون أداة سحرية وليس بمقدورهم 
حــلــهــا بــمــفــردهــم، ألنــهــم بــبــســاطــة ال يجلسون 
خلف مقود كل سيارة، وإن كانوا يسهرون على 
تطبيق القواعد المرورية والتعامل مع كل مخالف.
إنها قضية وعي بأخالقيات وقواعد قيادة 
الــســيــارة حــفــاظــا عــلــى األرواح وتــجــنــبــا لخطر 
الــحــوادث الــمــروريــة التي تــؤدي بحياة الكثيرين 

وتخلف إصابات وإعاقات دائمة ألعداد كثيرة.
فكم من شعارات رفعتها حمالت التوعية.. 
وكـــم مـــن أســابــيــع لــلــمــرور كـــل عـــام تــنــشــط فيه 
ــمـــدارس  الــحــمــالت وبــرامــجــهــا فـــي الـــشـــوارع والـ
والجامعات، ولكن التوعية تبدأ أوال من األســرة 
ــتـــي تـــشـــتـــري الـــســـيـــارة البـــنـــهـــا أو تــســمــح له  الـ
بقيادتها دون تنبيه واختبار لمدى تعقله ورشده 
وكبح جماح تهوره ..  وهناك من يفرح بتعليم 
ابنه القيادة قبل بلوغه السن القانونية ثم يسلمه 
أنــه تعلم قيادتها وهو  الــســيــارة لمجرد  مفتاح 

مخالف لكل القوانين .
الــحــوادث المرورية  إن الثمن فـــادح لمجمل 
مــن األرواح واألجــســاد المتعبة مــن اإلصــابــات، 
والــخــســائــر االقــتــصــاديــة فــادحــة عــلــى مستوى 
الــدولــة..فــي الممتلكات التالفة وتكاليف العالج 
وإزهــــاق هــذا الــعــدد الــهــائــل مــن األرواح.. فكيف 
ــدرك أن  يــحــدث هـــذا فـــي بـــالدنـــا وفـــي مجتمع يــ
اإلســــــالم يــحــث عــلــى االعــــتــــدال فـــي كـــل شـــيء، 
والــحــفــاظ عــلــى الــــروح الــتــي هــي وديــعــة الــلــه في 

الجسد.
ــادة الــمــواطــنــيــن إلــــى اتــبــاع  ونـــدعـــو كـــل الـــسـ
الــقــواعــد الــمــروريــة للحد مــن هــذه الــظــاهــرة التي 
صارت تفتك بأبناء شعبنا لغياب الدور األسري 
فــي التوعوية مــن مخاطر السرعة والــتــهــور في 

القيادة وغياب الوعي لدى كثير من المواطنين .

األمن  المروري 

 عميد بحار / إبراهيم عمار ثابت 
رئيس مكتب اإلنقاذ البحري بهيئة 

السالمة الوطنية لصحيفة الميزان 

 لــــواء / محمد الــمــفــتــي  مدير 
عـــام إدارة الــشــؤون القانونية 

لصحيفة الميزان 

ــوادث الــغــرق  ــ ــخــفــاض حـ إن
يعتمد على وعي المصطاف

اإلدارة تقدم الخدمات 
ــة والفنية اإلســتــشــاري

ــة مــســروقــة ــ ــري ــ ضـــبـــط قـــطـــع أث

وزيــر الداخلية المكلف يجتمع مع وكــاء الــوزارة 
ــدر  ــر الـــداخـــلـــيـــة الــمــكــلــف "بـ ــ عــقــد وزيـ
 ضم وكيل الوزارة 

ً
الدين التومي" اجتماعا

لــشــؤون الــمــديــريــات لـــواء "بــشــيــر األمــيــن" 
ــواء  ــ ــة ل ــامـ ــعـ ــلـــشـــؤون الـ ــل الـــــــــوزارة لـ ــيــ ووكــ

"محمود سعيد".
األعمال  االجتماع  واستعرض خــالل 
الــمــنــجــزة مـــن قــبــل الـــــوزارة خـــالل الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة، وكـــذلـــك مــنــاقــشــة خــطــة الــعــمــل 
ــــل بــــيــــن كـــافـــة  ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــيــ ــ ــ ــة وآل ــامــ ــعــ ــ ال

األمنية. مكوناتها 
بها  المكلف  المهام   

ً
أيضا ناقش  كما 

متابعة سير  فــي  الــوكــالء  الــســادة  مكاتب 
الــعــمــل حــســب االخــتــصــاصــات الــمــســنــدة 
والتعاون  التنسيق  إلــى  باإلضافة  إليهم، 
بــيــن كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات األمـــنـــيـــة لــالرتــقــاء 
بمستوى األداء األمني بالوزارة  وحلحلة 
وتذليل  تواجه سير عملها  التي  العراقيل 
بما يساهم في  أمــام منتسبيها  العقبات 

تقديم  أفضل الخدمات للمواطنين.

تعزيز التعاون األمني المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة
استقبل وزير الداخلية المكلف "بدر الدين التومي"  
لــدى ليبيا السيدة  سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة 
"كارولين هارندال"، وبحضور رئيس مكتب اإلتصال 

والتعاون الدولي بالوزارة عميد "يوسف الرابطي". 
حيث نوقش خالل اللقاء عدد من المواضيع من 
أهمها مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، وموضوع 
االنتخابات، وملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب 
التخصصي والـــرفـــع مــن مــســتــوى االداء،  والــمــنــافــذ 
البرية، واالنتربول الدولي ، وتأشيرة الدخول لألراضي 

البريطانية.
ــــرب الــســيــد الـــوزيـــر عــن عــمــيــق امــتــنــانــه لهذه  وأعـ
الخطوة لما لها من آثار إيجابية تعود بالنفع المشترك 

بين البلدين. 
ومن جهتها أشادت السيدة السفيرة بالدور الذي 
تقوم به وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها 
الــبــالد، وأبـــدت استعداد بــالدهــا للتعاون المثمر وفق 
المعايير الدولية بما يساهم في االرتــقــاء بالمستوى 

األمني
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أخبار 

ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه بــمــتــابــعــة كــافــة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة  ــيــ ــنــ ــات األمــ ــونــ ــكــ ــمــ ــ ال
ــلـــوقـــوف عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــل  ــيـــة لـ ــلـ الـــداخـ

داخلها.
قـــام وزيــــر الــداخــلــيــة الــمــكــلــف "بـــدر 
الــديــن الــتــومــي" األيـــام الــمــاضــيــة بــزيــارة 
لــلــدعــم  الـــعـــامـــة  اإلدارة  لـــمـــقـــر  تـــفـــقـــديـــة 

المركزي.
ــان فـــي اســتــقــبــالــه مــديــر اإلدارة  وكــ
لواء "محمد فتح الله" ومعاونه وعدد من 

باإلدارة. الضباط 
حـــيـــث قـــــام الـــســـيـــد الــــوزيــــر بــجــولــة 
في  بما  اإلدارة  ميدانية شملت مكونات 

ذلك األرشيف اإلداري.
ــد الــــــوزيــــــر عــلــى  ــيــ ــــســ ــع ال ــ ــلـ ــ ــا اطـ ــمــ كــ

اإلدارة وعـــودة  تــأهــيــل  ــادة  ــ الــقــائــمــة إلعـ ــال  ــمـ األعـ
الـــحـــيـــاة بـــهـــا بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لــــألضــــرار نــتــيــجــة 

السابقة. االشتباكات 
ــيــــة  ــر لـــــشـــــروح وافــ ــ ــ ــوزي ــ ــ ــيــــد ال ــع الــــســ ــمــ ــتــ واســ

خـــالل االجــتــمــاع الـــذي عــقــده داخـــل اإلدارة حــول 
ــتــجــهــيــزات  ــعـــض ال ــات الــتــشــغــيــلــيــة وبـ ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
بالمهام  القيام  بالعاملين حتى يستنى  الخاصة 

المكلفين بها على أكمل وجه. والواجبات 
المشاكل  الــوزيــر على ضــرورة حلحلة  وأكــد 

الـــتـــي تــــواجــــه ســـيـــر الـــعـــمـــل وتــوفــيــر 
ــات  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــات والـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
ــــإدارة والــتــي  الــضــروريــة والــعــاجــلــة ل
خــــــــالل  تحمـــــــل طبيعة خاصــــــة من 
ــــــــر و الــعــمــل  ـــ ـــ ـــ الــتــنــســــــــــــــــــــــــــــــــيــق الــمــبــاشـــ
كــفــريــق واحـــد مــع مــســؤولــي اإلدارة، 
 إلـــــى ضـــــــرورة دعـــــم مــعــهــد 

ً
مـــشـــيـــرا

ـــدورات  ــ ــتـــدريـــب مـــن أجــــل تــنــفــيــذ الـ الـ
يتماشى  بما  التخصصية  التدريبية 

المكلفة بها هذه اإلدارة. والمهام 
الــزيــارة أثــنــى السيد  وفــي خــتــام 
الــــوزيــــر عـــلـــى الـــمـــجـــهـــودات األمــنــيــة 
بــاقــي  مـــع  اإلدارة  هــــذه  تــبــذلــهــا  الــتــي 
الــمــكــونــات األمــنــيــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 
الوزير  السيد  ونقل  األمن،  في حفظ 
ــكــافــة أعــضــاء  تــحــيــات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ل
تفعيل  عــلــى   

ً
مــؤكــدا الــداخــلــيــة،  وزارة  ومــنــتــســبــي 

على  المسؤولة  باعتبارها  ودعمها  الشرطة  هيئة 
حفظ أمن الوطن والمواطن.

زيارة تفقدية لوزير الداخلية المكلف لمقر اإلدارة العامة للدعم المركزي

 قـــام وزيـــر الــداخــلــيــة المكلف "بــدر 
الدين التومي" بــزيــارة تفقدية إلــى مقر 
اإلدارة العامة ألمن السواحل، وكان في 
استقباله مدير اإلدارة لواء "بشير بالنور 

سليمان" وعدد من الضباط.
الــوزيــر خــالل الزيارة  واطلع السيد 
عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل بــــــــــاإلدارة والـــمـــهـــام  
المكلفة بها في تأمين وحماية السواحل 
الليبية ومكافحة التهريب والهجرة غير 

الشرعية.
ــرز  ــ ــر ألبـ ــ ــ ــوزي ــ ــ ــع الـــســـيـــد ال ــمــ ــتــ واســ
الــصــعــاب والــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه سير 
ــــاإلدارة وكيفية إيــجــاد الحلول  بـ العمل 
الــالزمــة لها بما يضمن تنفيذ مهامها 
الــوجــه المطلوب، باعتبار أن هذه  على 
اإلدارة من أهم اإلدارات بــوزارة الداخلية 

نظير المهام المناطة بها .

وزير الداخلية المكلف 
يقوم بزيارة لإلدارة 

العامة ألمن السواحل

إجــتــمــع وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة لــلــشــؤون الــعــامــة لــواء 
"محمود سعيد  مــع مــديــر إدارة شـــؤون اإلمـــداد بـــوزارة 

الداخلية وعدد من مدارء المكاتب التابعين لإدارة.

وتم خالل االجتماع مناقشة سير العمل باإلدارة وأهم 
التجهيزات التي تقوم بها من توفير احتياجات لوجستية 

وآلية تقوم بتوزيعها على مكونات وزارة الداخلية.

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يجتمع مع مدير إدارة شؤون اإلمداد 

مناقشة تقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية في الخارج للحصول على جواز السفر 

إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ الـــســـيـــد  ... صــــرح 
ــقـــاعـــدي الــــشــــرطــــة أ/ ــتـ الـــمـــنـــظـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــمـ
الميزان  ...لصحيفة  الحطاب  المبروك  معاوية 
قـــائـــال: أنــشــئــت الــمــنــظــمــة الــلــيــبــيــة لــمــتــقــاعــدي 
نــبــحــث  ــا  ــنـ ، وكـ ــة  2017  ــنـ فــــي سـ الـــشـــرطـــة  
عـــن مــقــر إلســتــئــنــاف  أعــمــالــنــا وبــمــحــهــودات 
وزارة الــداخــلــيــة وســعــيــنــا الــدائــم لــلــبــحــث  عن 
مــقــر نـــمـــارس فــيــه نــشــاط الــمــنــظــمــة  والــحــمــد 
اإلجتماعي  بالنادي  مقر  على  لله  تحصلنا 
لــيــكــون لــنــا بــيــت خـــبـــرة وعـــمـــل وتـــواصـــل مــع 

الــمــجــتــمــع بــصــفــة عــامــة والــمــتــقــاعــديــن بصفة 
، ليقدموا مالديهم من خبرة تستعين  خاصة 
بــهــا الـــــوزارة فــي مــراكــز الــتــدريــب والــتــعــلــيــم ، 
ــــوزارة  و عــن طــريــق الــمــنــظــمــة يــتــم مــخــاطــبــة ال
وتقديم  ومتابعتها  بالخصوص  أي جهة  أو 
الــعــون والــمــســاعــدة ، وأضـــاف الــحــطــاب: نحن 
تحقيق  إلى  الشريحة  بهذه  للوصول  نسعي  
بدماء نشطة  نشتغل  فاليوم  المنظمة  اهــداف 
بــعــد ان أصــبــح لــنــا مــقــر هــبــة دائــمــة ألعــضــاء 
المنتسبين  ألبناء  األحقية   وأعطيت  المنظمة 

والتدريبية  التعليمية  بالمؤسسات  لاللتحاق 
األمــنــيــة.كــمــا تـــم إعـــطـــاء فــرصــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
إلقاء  على  الــقــدرة   لــديــه   لمن  و  الخبرة  ذوي 
ــل الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة  الــمــحــاضــرات داخــ
العديد  في  بهم  واالستعانة  منهم  لالستفادة 
مـــن الـــمـــجـــاالت واعـــتـــمـــادهـــم خـــبـــراء وطــنــيــيــن 
الخبرة  بيت  ألنهم  واألمــن  الشرطة  في مجال 
الـــمـــيـــزان  نــشــكــر صــحــيــفــة  ــام  ــتـ الـــخـ ــــي  ... وفـ
وكــل الــزمــالء فــي إدارة الــعــالقــات والــتــعــاون ، 
ونــتــمــنــي لــهــم الــتــوفــيــق والــتــقــدم .. مــن جــانــب 

ــمــــزوغــــي رئــيــس  ــ ــيـــد مـــحـــمـــد ال اخـــــر أكـــــد الـــسـ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــمــنــظــمــة بـــأن اإلهــتــمــام 
بهذه الشريحة يعد لمسة وفاء ومبادرة طيبة 
تجاه متقاعدي الشرطة الذين أمضوا سنوات 
والمنظمة  والمواطن  الوطن  في خدمة  عديدة 
أهلية  منظمة  الشرطة هي  لمتقاعدي  الليبية 
من  الشريحة  هذه  علي مساعدة  تقوم  مدنية 
الــصــف واألفــــراد للوصول  الــضــبــاط وضــبــاط 
ــــوزارة   ل

ً
بــهــم إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات..فــشــكــرا

. الرعاية واالهتمام  الداخلية على 

خاص لصحيفة الميزان 

أ/بشرى المبروك بوسعديةالمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة هي بيت الخبرة وعمل وتواصل

الــجــوازات  رئــيــس مصلحة  عــقــد 
األجــــانــــب  شــــــــؤون  و  ــيـــة  ــنـــسـ الـــجـ و 
لــــــــــــــواء/ يــــــوســــــف عـــــبـــــدالـــــلـــــه مـــــــراد 
الــســيــد وكـــيـــل وزارة  مـــع   

ً
اجـــتـــمـــاعـــا

للشوؤن  الدولي  والتعاون  الخارجية 
مدير  السيدة  القنصلية.. وبحضور 

الخارجية  السيد وكيل وزارة  مكتب 
ورئــيــس مكتب  القنصلية  لــلــشــؤون 
ــة واإلصــــــــــدار  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ الــــــشــــــؤون الـ
ــــخــــارجــــي بــمــصــلــحــة الـــــجـــــوازات ،  ال
حيث تم خالله مناقشة تنظيم أليات 
الـــعـــمـــل وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا وعــــرض 

الحلول  والعراقيل ووضع  المشاكل 
الــمــنــاســبــة لــهــا ، وكــذلــك الــعــمــل على 
ــرار فــــي تــشــغــيــل مــحــطــات  ــمــ ــتــ االســ
الــتــصــويــر بــالــخــارج وتــقــديــم أفضل 
بالخارج  الليبية  للجاليات  الخدمات 

. المقبلة  الفترة  في 

قام وزير الداخلية المكلف "بدر الدين التومي"  
بـــزيـــارة إلـــى مــيــنــاء طــرابــلــس الــبــحــري، وكـــان في 
استقباله نائب مدير اإلدارة العامة ألمن السواحل 
عقيد بحار "اســامــة إبراهيم حسن" ومدير أمن 
مــنــفــذ مــيــنــاء طـــرابـــلـــس الـــبـــحـــري عــمــيــد "مــحــمــد 

الجراي" وعدد من الضباط وضباط الصف.
واطلع السيد الوزير خــالل هــذه الــزيــارة على 
سير العمل باإلدارة العامة ألمن السواحل والمهام 
الــســواحــل  المكلفــــــــــة بــهــا فــي تــأمــيــن وحمــــــاية 
الــبــحــث واإلنـــقـــاذ ومكافحة  الليبــــــية و عمليات 

التهريب والهجرة غير الشرعية.

واستمع الوزير ألبرز الصعاب والعراقيل التي 
تواجه سير العمل باإلدارة ووضع الحلول لها بما 
يضمن تنفيذ المهام على الوجه المطلوب، باعتبار 
بـــوزارة الداخلية  أن هــذه اإلدارة مــن أهــم اإلدارات 

نظير المهام المناطة بها.
الــوزيــر بجولة داخــل الميناء  كما قــام السيد 
شملت مكتب العمليات البحرية قسم الدوريات، 
ــبــحــث واإلنـــقـــاذ  وكـــذلـــك اإلطــــــالع عــلــى قــــــوارب ال
ومــكــافــحــة الــحــرائــق والــثــلــوث الــبــحــري ،،، وعقب 
الــزبــارة قــام الــوزيــر بجولة بحرية بأحد الـــزوارق 

التابعة لإدارة.

وزير الداخلية المكلف يقوم بزيارة لميناء طرابلس البحري 
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أخبار 

تفعيل العمل األمني لمديرية 
أمن منفذ مطار طرابلس

تقييم االحتياجات التشغيلية 
بشأن فتح منفذ غدامس الحدودي

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
ــام الماضية  ــواء "مــحــمــود سعيد" خـــالل األيــ لـ
 ضـــم مــديــر مــشــروعــات الــمــطــارات 

ً
اجــتــمــاعــا

ــعـــام بــالــمــشــروعــات  ومـــديـــر مــكــتــب الــمــديــر الـ
ومــســاعــدي مــديــر عــام الجهاز األول والثاني 
ومدير منفذ مطار طرابلس الدولي، وبحضور 
مدير اإلدارة العامة للعمليات األمنية ورئيس 
قــوة دعــم مديريات األمــن بالمناطق ومعاونه 
ومدير اإلدارة العامة ألمن المنافذ ومدير مكتب 

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
وتــنــاول اإلجــتــمــاع مناقشة سبل تفعيل 
دور مديرية أمن منفذ مطار طرابلس الدولي 
وإيجاد آلية عمل تكفل لمنتسبي هذه المديرية 

من فرض السيطرة األمنية داخل المنطقة.

وزير الداخلية المكلف يقوم بزيارة تفقدية لمقر اإلدارة العامة للعمليات األمنية
الــداخــلــيــة المكلف  ــر  ــ قــــام وزيـ
"بدر الدين التومي" بزيارة تفقدية 
لــلــعــمــلــيــات  الـــعـــامـــة  لــمــقــر اإلدارة 

األمنية. 
وكـــــــان فــــى اســـتـــقـــبـــالـــه مــديــر 
الــنــويــصــري"  لـــــواء "عـــلـــي  اإلدارة 
وعدد من مدراء اإلدارات والضباط 

التابعين لإدارة.
وعقد السيد الوزير خالل هذه 
 نوقش خالله سير 

ً
الزيارة اجتماعا

ــر لــشــروح  ــوزيـ الــعــمــل، واســتــمــع الـ
وافية حول المهام  واالختصاصات 
ــال الــمــنــجــزة مــن قــبــل هــذه  ــمـ واالعـ

اإلدارة بــكــافــة مــكــونــاتــهــا  األمــنــيــة، 
باإلضافة إلى بعض المشاكل التي 

تواجه سير العملية األمنية والحلول 
الواجب اتخاذها لحلحلتها.

وعــلــى هــامــش هــذه الــزيــارة قام 

السيد الوزير بجولة ميدانية داخل 
 Data center اإلدارة شملت غرفة
وغــرفــة الــداخــلــيــة مــوبــايــل، والــغــرفــة 

الرئيسية لتأمين االنتخابات .
كما حضر السيد الوزير بمعهد 
ــتـــدريـــب الــتــخــصــصــي لــلــعــمــلــيــات  الـ
ــام دورتــــيــــن  ــتــ ــتــ ــة حـــفـــل اخــ ــيــ ــنــ األمــ
الــــــدورة األربـــعـــون   : تخصصيتين 
و الــــدورة الــواحــدة واألربــعــون لسنة 
2022م فـي مجــاالت تنفيذ مهام ذات 

طبيعة خاصة بهذه اإلدارة.
 
ً
 مــرئــيــا

ً
وتــخــلــل الــحــفــل عـــرضـــا

 مــن الــتــدريــبــات التي 
ً
يــوضــح جــانــبــا

ــدربـــون خــــــالل  فــتــرة  ــتـ ــمـ تــلــقــاهــا الـ
ــدورة، وتـــم مــنــح شــهــائــد الــتــخــرج  ــ ــ الـ
للمتدربين وذلك إلتمامهم البرنامج 

التدريبي بنجاح.

عقد بمقر إدارة العالقات والتعاون االجتماع 
الــخــتــامــي للجنة المكلفة مــن قبل  التحضيري 
وزيـــر  الداخلية لتقييم االحــتــيــاجــات التشغيلية 
الــحــدودي مع  جمهورية الجزائر  لمنفذ غدامس 

الشقيقة. 
وحضر االجتماع جميع المكونات المعنية 
بــالــمــنــفــذ, وبــحــضــور مــنــدوبــيــن  عـــن الـــــــوزارات 
 ، المعنية "الداخلية، والخارجية ، والــمــواصــالت 
والصحة  ، واالقتصاد" ومندوبين عن األجهزة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  وعـــضـــو عن  ــيـ ــابـ األمـــنـــيـــة والـــرقـ

المجلس البلدي غدامس. 
وتــنــاول االجــتــمــاع مــراجــعــة كــافــة محاضر 
االجتماعات السابقة ومــا توصلت  إليه اللجنة 
من المعالجات التي اتخذت حيال االحتياجات 
التشغيلية  الــضــروريــة على مختلف األصــعــدة 
القانونية واإلدارية والفنية والخدمية  حتى يكون 
 لفتحه، 

ً
المعبر بالجاهزية المطلوبة اســتــعــدادا

وإحــالــة  التوصيات للجهات المعنية الستكمال 
ترتيبات التواصل المتبقية. 

ــقـــدم مـــديـــر إدارة  ــاع تـ ــمـ ــتـ ــتـــام االجـ ــــي خـ وفـ
العالقات والتعاون بجزيل الشكر  والعرفان على 
الــمــجــهــودات الــتــي بــذلــت مــن قــبــل اللجنة وكــافــة 
العاملين  بالمنفذ لتذليل كافة العقبات إلعادة فتح 
البلدين الشقيقين بما  يعود بالنفع  المنفذ بين 

على الجانبين.   

عقد وكــيــل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
 ضم مدير إدارة 

ً
لــواء "محمود سعيد" اجتماعا

ــة، ومــديــر إدارة الــشــؤون المالية  ــ الــشــؤون اإلداريـ
ــات العليا للعلوم  ــدراسـ الـ الــمــكــلــف، ومــديــر كلية 
ــوزارة  ــ ــيـــس مــكــتــب الـــمـــشـــروعـــات بـ األمـــنـــيـــة، ورئـ

الداخلية.

وتــنــاول اإلجــتــمــاع الـــذي عقد بمكتب السيد 
الوكيل مناقشة اإلجـــراءات المتعلقة بعودة كلية 
الدراسات العليا للعلوم األمنية للعمل بمقرها بعد 
أن استكمال أعــمــال صيانته وتجهيزه وتوفير 
االحتياجات التي تمكنه من أداء العمل بالشكل 

المطلوب.

انــطــلــقــت خــــالل االيـــــام الــمــاضــيــة الــــدورة 
السيبراني  األمن  في مجال  الثانية  التدريبية 
تقنية  جـــرائـــم  مــكــافــحــة  إدارة  تــنــظــمــهــا  الــتــي 
مــع  بــالــتــعــاون  اإلدارة  ألعـــضـــاء  الــمــعــلــومــات 
ــلــرفــع مـــن كــفــاءة  ل الــبــشــريــة   ــمــــوارد  ــ ال ادارة 
السيبراني  األمن  اإلدارة في مجاالت  أعضاء 
وأســـالـــيـــبـــه الــتــقــنــيــة دائـــمـــة الـــتـــطـــور ، بــهــدف 
التي  الحديثة  والتغييرات  التحديثات  مواكبة 
بين  المعلومات  تكنولوجيا  عــالــم  فــي  تظهر 

الحين واآلخر .
نظمت  السياق  ذات  وفــي  آخــر  من جانب 
دورة  ــاز  ــهـ ــجـ ــالـ بـ ــة  ــريـ ــبـــشـ الـ الـــــمـــــوارد  إدارة 
ــة  تــدريــبــيــة أخـــرى فــي مــجــال الــشــؤون اإلداريـ

. لمدة ثالثة أسابيع  تستمر 
 من أعضاء 

ً
لفيفا الدورة  وتستهدف هذه 

إدارة الشؤون اإلدارية للرفع من كفاءتهم في 
بالتركيز  اإلداريـــة  بــاألعــمــال  اإلرتــقــاء  سبيل 
التي  األمني  الطابع  ذات  اإلداريــة  المهام  على 
تــتــمــيــز بــجــانــب مـــن الــخــصــوصــيــة مـــن حيث 

اصول العمل اإلداري . 
نظمت  قد  البشرية  الموارد  إدارة  وكانت 
تـــدريـــبـــيـــة ألعـــضـــاء  وقـــــت ســـابـــق دورة  ــي  فــ
الـــشـــؤون اإلداريـــــــة عــلــى مـــهـــارات اســتــخــدام 
ــي فـــي تــنــظــيــم وتــســيــيــر الــعــمــل  ــ الــحــاســب األل

إقسامه. بمختلف  اإلداري 

إدارة الموارد البشرية بجهاز المباحث الجنائية تواصل برنامجها التدريبي  لعام 2022

   ضمن البرنامج التدريبي لمنظومتي اإلقامة 
والتأشيرات وطباعة البطاقات 

أختتمت  الدورة التدريبية الخاصة  بمنظومة  

األرشـــفـــة وطــبــاعــة مــلــصــقــات تــأشــيــرات اإلقــامــة 
والخروج والعودة والبطاقات الشخصية ..

هــذا و استهدفت الـــدورة أعــضــاء مــن الفروع 

والـــمـــكـــاتـــب واألقــــســــام بــالــمــصــلــحــة ، بـــنـــاء على 
طــلــب وتــرشــيــح مــن الــرئــيــس الــمــبــاشــر لألعضاء 

المشاركين ..

إختتام دورة تدريبية بمصلحة الجوازات والجنسية

استكمال صيانة مبنى كلية الدراسات العليا للعلوم األمنية

الــداخــلــيــة  تـــــرأس وكـــيـــل وزارة 
لـــشـــؤون الـــمـــديـــريـــات رئـــيـــس لجنة 
ــواء "بشير  ــ ــة الـــوقـــود لـ ــ مــتــابــعــة أزمـ
األمـــيـــن" االجــتــمــاع الـــســـادس للجنة  
بـــحـــضـــور رئـــيـــس جـــهـــاز الـــحـــرس 
البلدي لواء "رجب قطوسة" ومدراء 
األمـــن بالمنطقة الغربية وشــركــات 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ ــود وأعـ ــ ــوقـ ــ ــع الـ ــوزيــ تــ
المشكلة بــقــرارمــن رئــيــس حكومة 

الوحدة الوطنية رقم )256(.
ــذي  ــ ــتــــمــــاع ال ــتــــعــــرض االجــ واســ
عــقــد بــقــاعــة االجـــتـــمـــاعـــات بـــــوزارة 
الــوقــود  الداخلية مناقشة مــوضــوع 
والغاز داخــل مناطق الجبل الغربي 
، ومـــتـــابـــعـــة لــســيــر عـــمـــل مــحــطــات 

الوقود، ومناقشة اإلجراءات  الواجب 
اتـــخـــاذهـــا لــلــقــضــاء عــلــى االزدحـــــام 
داخـــــــل هــــــذه الـــمـــحـــطـــات، ومـــعـــرفـــة 
ــتــــي كــانــت  ــ ــيــــات الـــفـــنـــيـــة ال ــ ــال اإلشــــكــ
 فــي هــذا االزدحــــام، بناء على 

ً
سببا

توصيات االجتماع السابق وما تم 
اتخاذه في هذا الشأن.

ــاع ســبــل  ــمــ ــتــ ــا تــــنــــاول االجــ ــمـ كـ
الــوقــود، والقضاء  مكافحة تهريب 
على هــذه الــظــاهــرة، ووضـــع اآللــيــات 
التي من شأنها توزيع الوقود بشكل 
عــــادل عــلــى مــنــاطــق الــجــبــل، وكــذلــك 
ــا يـــصـــدر مـــن تــوصــيــات  مــتــابــعــة مـ
اللجنة لجهات االختصاص لوضع 

الحلول المناسبة والعاجلة.

 الــتــقــاريــر 
ً
ــعـــرض أيــــضــــا ــتـ واسـ

ــن حــيــال  ــ ــ الــــــــــواردة مــــن مــــــــدراء األمـ
ــــوقــــود والــتــزامــهــم  عــمــل مــحــطــات ال
ــيــهــم من  بــالــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة إل

 .. الــتــوزيــع بــداخــل المحطات  ناحية 
ــــالم مــنــدوبــي الــشــركــات  وكـــذلـــك إعـ
ــــالغ مــحــطــات الــتــوزيــع  بـــضـــرورة ابـ

بالمالحظات.

االجتماع السادس للجنة متابعة أزمة الوقود والغاز
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أخبار

ــارك الــســيــد رئــيــس مصلحة  شــ
األحوال المدنية /العميد طارق الثمن 
في فعاليات المؤتمر العربي السابع 
الجنسية واألحـــوال  لمديري إدارات 
المدنية الذي انتظمت فعالياته يومي 

3-4 من الشهر الجاري بتونس. 
المؤتمر  وتضمن جــدول أعمال 
نــتــائــج تــطــبــيــق تـــوصـــيـــات الــمــؤتــمــر 
الجنسية  إدارات  لــمــديــري  الــســادس 
ــوال الــمــدنــيــة، وتـــجـــارب الـــدول  ــ واألحــ
األعضاء ، والدليل الخاص باألجهزة 
ــة  ــيـ ــاتـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــم الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــة والـ
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة ، الـــتـــصـــور الـــخـــاص 
لبطاقة هوية نموذجية فــي صيغته 

الــمــعــدلــة ، وخــطــط الــعــمــل اإلقــلــيــمــيــة 
حـــول االنــتــمــاء والــهــويــة الــقــانــونــيــة ، 
باإلضافة إلى ما استجد من أعمال.

وقــد قــدمــت خــالل هــذا المؤتمر 

ــــات  ــــدراسـ الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر والـ
وورقات العمل المعدة إلثراء النقاش 
 ، الخبرات بين هذه اإلدارات  وتبادل 
المصلحة  حيث كــان للسيد رئيس 

ــــعــــديــــد مــــن الــــلــــقــــاءات بــمــســؤولــي  ال
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــنـــاظـــرة ، تــــم خــاللــهــا 
بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات 
النظر في شــؤون األحــوال  ووجهات 
الــمــدنــيــة ، واالطـــــــالع عــلــى أســالــيــب 
ــوال  ــ إدارات األحـ ومــنــهــجــيــات عــمــل 

المدنية وسبل االستفادة منها.
هذا وقد شهد المؤتمر مشاركة 
ــن تـــونـــس الـــبـــلـــد الـــمـــضـــيـــف ،  ــل مــ كــ
الــدورة  ليبيا ، سلطنة عمان رئيس 
الحالية ، األردن ، السودان ، اإلمارات 
الــســعــوديــة   ، الـــجـــزائـــر   ، الــبــحــريــن   ،
ــقــمــر ، قــطــر ،  ــزر ال ، فــلــســطــيــن ، جــ

الكويت .

لــشــؤون  الــداخــلــيــة  اجــتــمــع وكــيــل وزارة 
األيام  األمين« خالل  لــواء »بشير  المديريات 
الماضية مع رئيس مصلحة األحوال المدنية 
العامة  اإلدارة  ومــديــر  الــثــمــن«  »طـــارق  عميد 
لــلــتــفــتــيــش والـــمـــتـــابـــعـــة عــمــيــد »عـــبـــدالـــســـالم 
الـــبـــركـــي وتــــنــــاول االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة سير 
الــمــدنــيــة وإدارة  بــمــصــلــحــة األحــــــوال  الــعــمــل 
المنجزة  األعمال  آخر  التفتيش واستعراض 
مــن قــبــل هــذيــن الــمــكــونــيــن، وكــذلــك مناقشة 

للتفتيش  الــعــامــة  اإلدارة  تــنــفــدهــا  الــتــي  الــخــطــط 
األمــنــي ومتابعة سير  بالعمل  للرقي  والمتابعة 

الضبط  مــن حيت  الـــوزارة  بكافة مكونات  العمل 
والربط.

ــــروح وافـــيـــة  ــــشـ ــيــــل لـ ــــوكــ ــع الـــســـيـــد ال ــمــ ــتــ وأســ

ــذة مــــن قــبــل  ــتـــخـ ــمـ حـــــــول  اإلجــــــــــــراءات الـ
لتقديم  المدنية  األحــوال  رئيس مصلحة 
الـــخـــدمـــات الــمــواطــنــيــن ووضـــــع الــحــلــول 
الــعــاجــلــة لــلــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه سير 

العمل من أجل خدمة المواطن .
أحد  المصلحة  أن  الوكيل على  وأكــد 
الداخلية إلرتباطها  أهــم مكونات وزارة 
الــمــبــاشــر بــالــمــواطــن بــاعــتــبــارهــا مــرفــق 
األمر  للمواطنين،  الخدمات  يقدم  خدمي 
الدي يتطلب دعمها النجاح سير العمل بها على 

كامل التراب الليبي. 

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يتابع سير العمل بمصلحة األحوال المدنية واإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة

ــي الــســابــع  ــرب ــع ــارك  بــالــمــؤتــمــر ال ــشـ ــيــة يـ ــوال الــمــدن ــ ــ ــس مــصــلــحــة األح ــي رئ
ــة  ــ ــي ــ ــدن ــ ــم ــ لــــــمــــــديــــــري إدارات الــــجــــنــــســــيــــة واألحـــــــــــــــــــوال ال

قــام السيد رئــيــس مصلحة األحــــوال المدنية 
عميد/ طــارق الثمن بجولة تفقدية خــالل اليومين 
الماضيين بمقر إدارة التفتيش والمتابعة حيث 
 على سير العمل بها 

ً
تجول داخــل اإلدارة مطلعا

، و عقد خاللها اجتماعا بمقر اإلدارة بالسادة 
مسؤولي اإلدارة وبحضور مدير إدارة الشؤون 
القانونية بالمصلحة تطرق خالله إلــى المشاكل 
الــتــي تـــواجـــه اإلدارة والــتــبــاحــث في  والــصــعــوبــات 
سبل حلها بما يضمن استمرارية االدارة  في أداء 

مهامها المنوطة بها بالشكل المطلوب.
 بجولة تفقدية 

ً
 كما قام رئيس المصلحة أيضا

ــتــدريــب والــتــطــويــر، اطلع  ال ــؤون  ــل إدارة شــ داخــ
خاللها على نــشــاط اإلدارة فــي تنفيذ الخطط، 
وكذلك الوقوف على المشاكل والصعوبات التي 
تــواجــه اإلدارة فــي تنفيذ برنامجها التدريبي، 
 بذل المزيد 

ً
ومجمل االمكانيات المتاحة ، موجها

من الجهد من أجل تطوير أداء موظفي المصلحة 
من خالل البرامج التدريبية المكثفة ، حيث كان 
الـــذي رحــب  الــســيــد مــديــر اإلدارة  فــي استقباله 
لــه متابعته   

ً
بالسيد رئــيــس المصلحة ، شــاكــرا

المستمرة لنشاط اإلدارة وجهوده من أجل تذليل 
كافة الصعاب.

 
ً
المدنية حضورا  سجلت مصلحة األحـــوال 
 مــن خـــالل الــمــشــاركــة فــي فعاليات ورشــة 

ً
فــاعــال

البيانات والهوية في  العمل اإلقليمية حول "إدارة 
الدولية للهجرة في ليبيا،  المنظمة  ليبيا" برعاية 
الفترة من  والــتــي جــرت بالعاصمة تــونــس خــالل 
الماضي بمشاركة عدد  18-20 من شهر يوليو 
ــزة  ــهـ الـــــــــوزارات واإلدارات والــمــصــالــح واألجـ ــن  مـ
ــدول  ــ ــن ال ــدد مـ ــارات عــ ــفــ ــبــلــديــة وســ والــمــجــالــس ال
المعتمدة في ليبيا ، وممثلين عن المكتب اإلقليمي 
للمنظمة الدولية بالقاهرة والمنظمة الدولية للهجرة 

بالمكتب الرئيسي بجنيف.
العديد  وقـــد تمثلث مــشــاركــة المصلحة فــي 
مــن الــمــحــاور الــتــي شملتها ورشـــة الــعــمــل كــدور 
التوثيق في هجرة اإليادي العاملة والبنية التحتية 
الــهــويــة  لـــلـــســـجـــالت وتـــحـــســـيـــن وتـــجـــديـــد إدارة 
وتسجيل وتوثيق مواليد ابناء المهاجرين ،  خالل 
إقامتهم او فترة توقفهم في ليبيا وفق األتفاقية 
الدولية كحماية الطفل ابن المهاجر الغير شرعي ، 

وكيفية حماية شهادة الميالد من التزوير.
كذلك تطرقت الورشة إلى استخراج البطاقات 
الهوية باعتبار  اثــبــات  الشخصية وأهميتها فــي 
مــصــلــحــة األحــــــوال الــمــدنــيــة األســـــاس فـــي تأمين 
ــهـــادة الــمــيــالد الــمــقــدمــة إلجـــــــراءات اســتــخــراج  شـ
البطاقة الشخصية، باإلضافة الى حماية البيانات 
وسريتها ، والحفاظ على بيانات المواطن وشرح 
طرق حماية هذه البيانات ، لضمان أمن المعلومات 
التحتية للهوية  البنية  إلـــى  الشخصية ، إضــافــة 
وجوازات السفر بأنواعها واشكال التزوير في كل 

منها وتحديد أنواع المستندات. 
كما تم خالل ورشة العمل التواصل مع العديد 
التعاون  المنظمات المشاركة ومناقشة أوجه  من 
المدنية، والتطرق  بينها وبين مصلحة األحـــوال 
إلمكانية عمل ورش عمل مشتركة ومتعددة في 
ليبيا بعد تحديد اإلحتياجات الفنية وعبر الطرق 

الرسمية.
وقد كان لمشاركة مصلحة األحــوال المدنية 
صدى إيجابي عبر عنه المشاركون الذين أعربوا 
ــهـــا  ــراءاتـ عـــن إعــجــابــهــم لــمــســتــوى الـــدقـــة فـــي إجـ
ــة مــايــتــعــلــق بــتــســجــيــل مـــوالـــيـــد األجـــانـــب  ــاصـ وخـ
ومــنــحــهــم شــهــائــد الــمــيــالد الــتــي كــانــوا يتوقعون 

إهمالها باعتبار الدولة الليبية غير معنية بهم .

مصلحة األحوال المدنية تشارك  
في ورشة العمل اإلقليمية حول 

إدارة البيانات في ليبيا  

ــتــدريــب ــيــة  يتفقد إدارتـــــي الــتــفــتــيــش وال ــمــدن ــيــس مصلحة األحـــــوال ال رئ

ــة  ــي ــدن ــم ــة األحـــــــــوال ال ــح ــل ــص ــم اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة شـــــــؤون الـــمـــوظـــفـــيـــن ب
الموظفين  عقدت لجنة شــؤون 
بمصلحة األحوال المدنية اجتماعها 
الـــــــعـــــــادي الـــــــــــــدوري خــــــــالل االيــــــــام 
الــمــاضــيــة بــمــقــر الــمــصــلــحــة ، وذلــك 
الموظفين  لــعــرض ودراســــة ملفات 
الــوظــيــفــيــة بـــرئـــاســـة عــمــيــد دكــتــور 
بشير عون نائب رئيس المصلحة، 
رئـــيـــس لــجــنــة شــــــؤون الــمــوظــفــيــن 
حيث أكــد بــأن هــذا االجــتــمــاع يأتي 
فــي إطــار تعليمات وحــرص السيد 
رئــيــس مــصــلــحــة األحــــــوال الــمــدنــيــة 
على متابعة شؤون الموظفين والبت 
في كل اإلجراءات المتعلقة بحقوقهم 
الوظيفية بما يكفل حصولهم عليها 

 عــلــى ضــــرورة عقد 
ً
كــامــلــة، مـــشـــددا

االجتماعات في مواعيدها المحددة ، 
لما لها من أهمية في متابعة ملفات 

الموظفين  والبت فيها.

كــمــا تــنــاول االجــتــمــاع ماطرحة 
ــان الـــجـــابـــري  ــدنــ الـــســـيـــد عــمــيــد / عــ
الشؤون  إدارة  / مدير  اللجنة  عضو 
اإلداريـــــــة والــمــالــيــة بــالــمــصــلــحــة من 

نــقــاط شكلت مجموعة مــن محاور 
االجتماع للنقاش ، تمثلت في إيجاد 
ــراءات بالقدر  ــ الــســبــل لتبسيط اإلجــ
ــق الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــيـــن  ــ الــمــمــكــن وفـ
الصادرة، وبما يخدم الموظف، حيث 
أشـــــار عــضــو الــلــجــنــة مــمــثــل وزارة 
الخدمة المدنية إلى بعض النصوص 

الصريحة لتسهيل هذه اإلجراءات. 
و اخــتــتــم االجــتــمــاع بــعــد عــرض 
جــمــيــع الــمــلــفــات و تـــم االتـــفـــاق على 
ــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة  ــــرض نـــتـــائـــج اجـ عـ
السيد  ومحاضر اجتماعاتها على 

رئيس المصلحة لإعتماد.
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 يــضــطــلــع مــكــتــب اإلنــــقــــاذ الــبــحــري 
بــعــديــد الـــمـــهـــام ذات الـــطـــابـــع اإلنـــســـانـــي ، 
ويمارس  اختصاصاته المعنية  بعمليات 
) البحث واإلنــقــاذ ( مــن خــالل 30 وحــدة 
الليبي تبدأ  الساحل  متواجدة على طــول 
من مدينة زوارة إلى طبرق باإلضافة إلى 
وحـــــدات أخــــرى نــحــن بــصــدد انــشــائــهــا ، 
وذلك للرفع من مستوى  الجاهزية وجودة 
الــحــفــاظ عــلــى األرواح  ــتــالــي  ، وبــال األداء 

والتقليل من حجم الخسائر البشرية .
 عملنا بحري وبري وجوي 

وتـــعـــد حــمــايــة الــمــصــطــافــيــن وإنـــقـــاذ 
الـــغـــرقـــی ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة  أعــــمــــال عـــدة  
أعــضــاؤه في  يــســاهــم   أو  للمكتب  موكلة 
أغلبها غير معروف  ، قد يكون  إنجازها 
للكثيرين كحماية السواحل والمشاركة 
فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مع 
ــهــــزة األمـــنـــيـــة الــمــخــتــصــة ومــكــافــحــة  األجــ
ــوث الــــشــــواطــــيء  ــ ــ ــل ــ ــ ــد الــــجــــائــــر وت ــيــ ــــصــ ال
الفعلية وتبليغ  والمياه وذلــك بالمساهمة 
الــجــهــات ذات االخــتــصــاص ومـــن مهامه 
 إطـــفـــاء حـــرائـــق الــســفــن ومــنــصــات 

ً
أيـــضـــا

الــبــتــرول والـــطـــائـــرات حـــال ســقــوطــهــا في 
ــة االلــغــام  ــ الــبــحــر وانــتــشــال ركــابــهــا  وإزالـ
ــبــــحــــر إن وجـــــدت  ــ ال فـــــي  ــرات  ــجــ ــفــ ــتــ ــمــ ــ وال
بــالــتــعــاون مـــع فــرقــة الــمــفــرقــعــات الــتــابــعــة 
للهيئة والبحث عن السفن والجرافات التي 
أيــضــا دورنـــا رئيس   ، فقد االتــصــال بها 
الطبيعية كسيول  الــكــوارث  أثــنــاء حـــدوث 
األودية واألنهار أثناء فصل الشتاء وإنقاذ 
المحاصرة في منازلها وأماكنها  الناس 
ونــمــارس بعض اعمالنا بشكل مشترك 
مع السالح البحري التابع للقوات البحرية 
و اإلدارة العامة ألمن السواحل ، وبالتالي 

يصنف عملنا بأنه بحري وبري وجوي 
*نعمل من خالل شقين مهمين 

س/ مـــاهـــي آلـــيـــة عــمــل الــمــكــتــب 
لتحقيق السالمة على الشواطيء ؟

بـــطـــول  ــل  ــاحــ تـــغـــطـــيـــة ســ يـــتـــعـــذر  ج/ 
2000كــــــــم بـــالـــكـــامـــل وهــــــذه حــقــيــقــة  لـــذا 

فخطتنا األمــنــيــة فــي فــصــل الــصــيــف من 
كــل عـــام تــركــز عــلــى الــمــصــائــف أكــثــر من 
تــوفــر غطاسين وزوارق  ناحية ضـــرورة 
مجهزة ومــعــدات غــوص ، مع عــدم إهمال  
بــاقــي الــشــواطــيء مــا أمــكــن ، ونــعــمــل في 
هــــذا الــجــانــب مـــن خــــالل شــقــيــن مهمين، 
أولهما الجانب الوقائي أو االستباقي وهو 
مــا اعــتــبــره  شخصيا مــهــم جـــدا كوضع 
عالمات تحذيرية للمصطافين أثناء سوء 
األحــــوال الــجــويــة فــي عــدد مــن الــشــواطــيء 
المفتوحة -ت حديدا - باالضافة الى قيام 
منتسبي المكتب بأعمال التوعية والنصح  
السباحة فيها  والتوجيه لمرتاديها بعدم 

لخطورتها.
 اما ثانيهما فيتمثل في إنقاذ الغرقي 
أو  الشاطيء ســواء أحياء  إلي  وإخراجهم 
 وإجراء اإلسعافات األولية لهم قبل 

ً
أمواتا

نقلهم إلى المراكز الصحية .
وحتي نتمكن من أداء مهامنا بشكل 
ــل أعــــددنــــا مــــذكــــرة لـــرئـــيـــس الــهــيــئــة  أفـــضـ
مــــــــن  بــحــريــة متطــــــورة  بتوفير مــعــدات 
قــــوارب مطاطية - مــحــركــات - طــائــرات   (
ــدورون الــتــي تــعــمــل بــالــريــمــوت ( وهــذه  ــ ــ ال

ــرة يــســتــفــاد مــنــهــا فــــي الــتــصــويــر  ــيــ األخــ
أثـــنـــاء الــبــحــث فـــي األمـــاكـــن الــضــيــقــة الــتــى 
الــيــهــا، وحــالــيــا نبذل  الــوصــول  النستطيع 

قصار جهدنا لتوفيرها. 
ــطــــط  الــــــبــــــرامــــــج والــــخــ ــا  ـــ مــ س/ 

التدريبية لتطوير أداء المكتب ؟
ج / من أول شروط قبول المتقدمين 
لإنقاذ البحري أن يكون المتقدم صغير 
السن ويتمتع بلياقة بدنية عالية ويجيد 
الــســبــاحــة ، ويــتــم إخــضــاعــه لــعــدة دورات 
في الغوص والبحث واإلنقاذ واإلسعافات 
 بنوعيها العام للتعامل 

ً
األولية المهمة جدا

مــع جميع اإلصـــابـــات كــاســعــاف ضحايا 
 وأخـــــــري خــاصــة 

ً
ــثـــال حـــــــوادث الــــمــــرور مـ

بــاإلنــقــاذ الــبــحــري مــن حــيــث الــتــعــامــل مع 
إنــقــاذه والمتمثلة فــي إخــراج  الغريق بعد 
ــنــزيــف  ــقــــاف ال ــى إيــ ــ ــاء مــــن جـــســـده إلـ ــمــ ــ ال
وتــضــمــيــد الــــجــــروح أن وجــــــدت لــتــجــنــب 
ثــم نقله  حــدوث مضاعفات خطيرة ومــن 
الــــدورات عـــادة تكون  للمستشفي، وهـــذه 

داخلية .
وأضاف / لطبيعة عمل هيئة السالمة 
الوطنية أري ان دورتي اإلسعافات واللغة 

اإلنجليزية مهمة لجميع أعضائها خاصة 
حال التعامل مع األجانب 

س/ تحدثت سيادة العميد عن 
الدورات الداخلية ماذا عن الخارجية 

؟
الــــدورات تحتاج  ج/ بالنسبة لبعض 
الـــي خــبــراء أجــانــب مــن دول مــتــقــدمــة في 
ــــغــــوص ألنـــهـــا تــتــطــلــب طــيــران  اإلنــــقــــاذ وال
ومــعــدات متطورة وفــي هــذا الــصــدد قمنا 
بالتنسيق مع فريقين من فرنسا وإيطاليا 
بــعــد زيـــارتـــهـــمـــا لــلــهــيــئــة واعــــددنــــا قــائــمــة 
الظروف  المطلوبة والتعامل مع  بالدورات 
السيئة فكلما كانت  البحر  الجوية وحالة 
الفنية والتقنية  جيدة ساعد  اإلمكانيات 
ــــك عــلــي األداء بــشــكــل أفــضــل وتــوفــيــر  ذل

دوريات على الساحل الليبي باستمرار.
لدينا كوادر جيدة ومتمكنة 

الغرقى لسنة 2021  وعــن إحصائية 
والسبعة األشهر األولــى من سنة  2022 

أوضح :
سجلت إحصائية سنة 2021 عدد  
250حالة غرق على كامل الساحل الليبي 
مــنــهــا50حــالــة وفــــاة و 200 تـــم إنــقــاذهــم 

ــاء، وفــيــمــا يــخــص الــســبــعــة األشــهــر  ــيــ أحــ
األولي من سنة 2022 تم تسجيل 49 حالة 

غرق منها 10 وفيات.
ــالـــة حـــــدوث غــــرق فـــي فصل   فـــي حـ
البحر وشدة حركة  الشتاء وبسبب حالة 
التيارات واألمواج العاتية نعمد الى برنامج 
ــاوبـــي الـــــى حــيــن  ــنـ ــتـ ــل الـ ــمـ ــعـ الـــــطـــــواري والـ
كــوادر  لدينا  لله  الجثث والــحــمــد  انــتــشــال 
جيدة ومتمكنة كل  في مجال تخصصه 
وأغلب الحاالت التى يتم إنقاذها تكون في 
أو وجود  التبليغ عنها  المصائف لفورية 
المسجلة  الوفيات  إنقاذ بها، واغلب  فرق 
تــحــدث فـــي األمـــاكـــن الــبــعــيــدة عـــن مــراكــز 
ــاذ لــتــأخــر وصــــول الــبــالغ  ــقـ ــداث اإلنـ ــ ووحــ
وبــعــض شــواطــيء مــديــنــة الـــزاويـــة والــمــايــة 

وجودايم مثال على ذلك .
*نعول على ثقافة المصطافين.
وتحدث عن الجانب التوعوي قائال :

فــيــمــا يــخــص هـــذا الــجــانــب الــتــوعــوي 
حـــرصـــت هــيــئــة الـــســـالمـــة الــوطــنــيــة على  
انـــشـــاء صــفــحــة إلــكــتــرونــيــة عــلــى منصة 
ــفــيــس بــــوك (  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي ) ال
ــن الــســبــاحــة  تــنــشــر عــبــرهــا تـــحـــذيـــرات مـ
عــنــدمــا يــكــون الــبــحــر غــيــر مــالئــم لــذلــك ، 
بــاإلضــافــة  المحمية  االمــاكــن غــيــر  أو فــي 
لــالطــالع على  المواطنين  أنــنــي أوجـــه  إلــى 
البحر  الــجــويــة األســبــوعــيــة لحالة  الــنــشــرة 
الجميع   لسالمتهم، وبحكم عــدم متابعة 
للفيس، خاصة كبار السن فنحن بصدد 
ــات تــوعــويــة فـــي الــتــلــفــزيــون  إعـــــداد إعـــالنـ
 برنامج األمن 

ً
واإلذاعة بالخصوص أيضا

الداخلية مناط به  لــوزارة  التابع  والمجتمع 
الــمــســاهــمــة فــي نــشــر الــتــوعــيــة والــســالمــة 

على الشواطيء 
الهيئة  أتقدم بالشكر لرئيس   

ً
وأخيرا

أجـــل تطوير  الجلية مــن  عــلــي مــجــهــوداتــه 
مــهــامــه،  أداء  ــتــســهــيــل  الـــمـــكـــتـــب ول عـــمـــل 
ألننا هدفنا سالمة األشــخــاص والــوطــن، 
ــــرورة أن يتمتع  ــز عــلــي ضـ أركــ ان  ــد  ــ وأريـ
المصطافون بثقافة عالية عند اختيارهم 
للمصيف ، فليكن الخيار للذي تتوفر به 

سبل السالمة وفرق اإلنقاذ .

 عميد بحار / إبراهيم عمار ثابت رئيس مكتب اإلنقاذ البحري بهيئة السالمة الوطنية لصحيفة الميزان 

يعد  فصل الصيف لدى الكثيرين فرصة للترويح عن 
النفس واالستجمام  على شاطيء البحر 

مــــــــن وعــــي 
ً
ــام يـــتـــطـــلـــب قــــــــدرا ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لــــكــــن هــــــــذا االسـ

الــمــصــطــافــيــن بــمــخــاطــر الــبــحــر  وتــجــنــب الــســبــاحــة في 
األوقات غير  المالئمة وااللتزام بشروط السالمة العامة 
 على 

ً
، واألخــذ بتعليمات رجــال اإلنقاذ البحري  حفاظا

 لــمــســاويء قـــد تــحــدث ، ربــمــا أشــدهــا 
ً
األرواح وتــجــنــبــا

خطورة حوادث الغرق .
ــيـــزان عــلــى ســالمــة  ــمـ ومــــن واقـــــع حــــرص صــحــيــفــة الـ
مرتادي الشواطيء كان هذا اللقاء من داخل مكتب اإلنقاذ 
البحري بهيئة السالمة الوطنية مع رئيس المكتب عميد 

بحار / إبراهيم عمار ثابت الذي بدأ حديثه قائال ً: 

إنخفاض حوادث الغرق يعتمد على وعي المصطاف

 خال العام 
2021سجلنا 50
ً
 حالة  وفاة غرقا

حاورته/أ: نجاة الشارف  تصوير وسيم حامد

لقاء العدد
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فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار الجبل األخضر

مديرية أمن صبراتة

إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية 

إدارة التحري واالستدالالت الجنائية بجهاز المباحث الجنائية  

إدارة إنفاذ القانون باإلدارة العامة للعمليات األمنية

إدارة إنفاذ القانون باإلدارة العامة للعمليات األمنية

صبراتة

جهاز مكافحة المخدرات
و المؤثرات العقلية

من سجالت الشرطة 

ــتــعــاون بــيــن األجـــهـــزة األمــنــيــة  فـــي إطــــار ال
العاملة داخــل مدينة صبراتة تمكنت دوريــات 
ــتــابــعــة لــمــكــتــب مــكــافــحــة الــتــهــريــب  الـــتـــحـــري ال
ــبـــراتـــة مــــن ضـــبـــط شــخــصــيــن متلبسين  صـ

بحوزتهما كمية من الخمور محلية الصنع.
ــراءات القانونية  حيث تــم اتــخــاذ كافة االجــ
حيال المقبوض عليهما وإحالتهما الى قسم 
الــبــحــث الــجــنــائــي صــبــراتــة الســتــكــمــال بــاقــي 

اإلجراءات حيالهما.

ــة الــســيــاحــيــة  ــاء مــكــتــب الـــشـــرطـ تــمــكــن أعــــضــ
وحماية اآلثار سوسة والتابع لفرع جهاز الشرطة 
الجبل األخــضــر خالل  اآلثـــار  السياحية وحــمــايــة 
القبض على شخص متلبسا  الماضية من  األيــام 
ــل المنطقة  وهـــو يــقــوم بــأعــمــال حــفــر ونــبــش داخــ

األثرية بالمدينة.

ــول هـــذا الشخص  حــيــث الحـــظ األعـــضـــاء دخــ
لــلــمــنــطــقــة األثـــريـــة مــتــســلــال مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة 
أيـــام تم  أربــعــة  لها وبــعــد مراقبته ولــمــدة  الشرقية 

ضبطه .
وبــالــتــحــقــيــق مــعــه اعــتــرف بــحــيــازتــه لــعــدد من 
ــل مــنــزلــه، وبــعــد أخـــذ اإلذن من  الــقــطــع األثــريــة داخـ

لتفتيش منزله عثر بداخله على مجموعة  النيابة 
 مــنــهــا تــمــاثــيــل ومــقــتــنــيــات وعــمــالت 

ً
ــدا ــ كــبــيــرة جـ

معدنية .
هذا واتخذت اإلجراءات القانونية حيال المتهم 

 إلحالته إلى النيابة العامة.
ً
تمهيدا

تمكنت دوريــات التحري والقبض التابعة 
لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية 
أمن صبراتة  خالل األيام الماضية  من احباط 
محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير 

الشرعيين عبر البحر.

حيث تم ضبطهم متلبسين على شاطئ 
لــديــوان  الــمــديــنــة، وتــمــت إحالتهم  البحر غـــرب 
المديرية ومباشرة التحقيق لمالحقة الجناة 
حــول هــذه الواقعة وجمع المعلومات لتحديد 

هويتهم لضبطهم.

التابع    أتلف مكتب تفكيك  المتفجرات 
إلدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية 
بــالــتــعــاون مـــع فــــرع الــجــهــاز بــالــجــبــل الــغــربــي  
الــهــيــرة مـــا يـــربـــو  عـــن )2( طـــن من  بمنطقة 

مختلف أنواع المتفجرات واأللغام من مخلفات 
الحرب التي تم انتشالها خالل حملة تمشيط 
واسعة بمنطقتي غريان والجفارة خالل الفترة 

القريبة الماضية .

ــتـــدالالت  الــتــحــري واالسـ إدارة  تــمــكــن أعــضــاء 
الجنائية التابعة لجهاز المباحث الجنأيية خالل 
شهر يونيو الماضي . مــن ضبط واحــضــار عدد 
من المتهمين الفارين من العدالة بعد تورطهم في 
جرائم  جنائية،  منها القتل العمد والسرقة باإلكراه 
والــخــطــف والــنــصــب واالحــتــيــال واستعمال وثائق 

مزورة. 
الــــــصــــــادر عـــــن اإلدارة  ــتــــقــــريــــر  ــ ال وبــــحــــســــب 
بالخصوص فــإن ثمانية  مــن إجمالي المقبوض 

عليهم تــورطــوا فــي جــرائــم القتل العمد مــع سبق 
اإلصرار والترصد ، فيما كان أربعة منهم  مطلوبين 

على ذمة قضايا خطف والتهديد والتشهير.
ــتــقــريــر أن عــــدد ســتــة آخـــريـــن منهم  وبـــيـــن ال
متهمون في قضايا مختلفة منها السرقة باإلكراه  
، والــشــروع في القتل واإليــــذاء  الجسيم و النصب 

واالحتيال .
يشار إلى أن اثنين من المقبوض عليهم كانا 

متهمان في قضية استخدام وثائق مزورة .

بــنــاًء على تعليمات السيد النائب العام 
بوقف اإلعــتــداءات والبناء العشوائي وإزالــتــه 
على األراضــي المملوكة للدولة بمنطقة القره 
بوللي والتي كانت مستغلة من قبل أشخاص 

خارجين عن القانون.
عليه توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون 
بــاإلدارة العامة للعمليات األمنية خالل األيام 
الــمــاضــيــة بـــإشـــراف مــبــاشــر مـــن قــبــل مدير 

اإلدارة إلى مكان األرض  بمنطقة القره بوللي 
وتمت إزالة كافة التعديات على األرض والبالغ 
مساحتها 19 هكتارا كــراســة تصديق رقم 
1364، والــمــقــام عليها فــنــدق ومطعم وعــدد 
44 حجرة فندقية )شاليهات(، وكذلك وجود 
بناء بالمخالفـة عـلـى خـط 100متر المحاذية 
ــــي حـــــجـــــرات يــســتــغــلــهــا بعـض  ــــألرض وهـ ــ ل

الصيادين.

وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 
الواقعة من خــالل التنسيق مع مكتب أمالك 
الــدولــة طرابلس، وتسليمه العقار، بناء على 

التعليمات الصادرة بالخصوص.
 إلزالـــة باقي 

ً
هــذا والزال العمل مستمرا

الـــمـــبـــانـــي الـــعـــشـــوائـــيـــة األخـــــــــرى، ومــالحــقــة 
ــن هــــــذا الـــعـــمـــل لــضــبــطــهــم  ــ الـــمـــســـؤولـــيـــن عـ

وتقديمهم للعدالة.

الــتــي تنفذها إدارة إنــفــاذ القانون  ضمن الحملة 
بـــــاإلدارة الــعــامــة للعمليات األمــنــيــة بــوقــف اإلعـــتـــداءات 
والــتــعــديــات عــلــى مـــســـارات نــقــل الــمــيــاه بــجــهــاز النهر 

الصناعي.
توجهت دوريــــات اإلدارة رفــقــة مهندسي وفريق 

صيانة جهاز تنفيذ مــشــروع النهر الصناعي خالل 
األيــام الماضية لخط ترهونة ابوزيان إليقاف اإلعتداء 

وإزالة التوصيالت الغير الشرعية
حيث قام فريق الصيانة  بالسيطرة  على التسريب 
في المحطة A.V 03+977  على خط ترهونة ابوزيان .

كــمــا تـــم الــكــشــف عــلــى 38 مــحــطــة بــخــط تــرهــونــة 
أبــوزيــان  البدء من محطة  A.v 802+02 إلــى محطة 
A.v 16+014  وتم إزالة  38 اعتداء على أمتداد الخط .

في إطار التعاون بين اللواء 444 ومكتب 
جمع االستدالل المركزي تاجوراء تم ضبط 
شخص يقوم ببيع مخدر الحشيش داخل 
مدينة ترهونة وبعد االســتــدالل معه أحيل 
لنيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس 

من حيث االختصاص .

بـــنـــاًء عــلــى مــعــلــومــات مــصــدريــة بــوجــود 
شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص 

الهلوسه بمنطقة الهضبة .
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
 وبحوزته عدد ) 103 قرص ( 

ً
ضبطه متلبسا

و عدد قطعتين ونصف يشتبه في كونها من 
مخدر الحشيش بما تعرف بالباسبورت.

اتـــخـــذت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات طرابلس.
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  مكتب تحريات الجهاز

 مكتب تحريات رئيس الجهاز

 مكتب تحريات رئيس الجهاز فرع غرب طرابلس

 مكتب جمع االستدالل المركزي تاجوراء

 فرع اجدابيا

  فرع المرقب مكتب الخمس

 مكتب المعلومات المنطقة الشرقية

 فرع اجدابيا

  مكتب جمع االستدالل المنطقة الشرقية

من سجالت الشرطة 

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

قام رئيس نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية 
النيابة التابعين  الجبل األخضر وبرفقته أعضاء 
له و رئيس وأعضاء مكتب اإلستدالل بإعدام كمية 
مـــن مــخــدر الــحــشــيــش تــقــدر بــحــوالــي ) 51 كيلو 
جرام( وعدد ) 75 قنينة ( من الخمور المستوردة 
الــخــاصــة بمركز البيضاء الطبي كما  بالمحرقة 
الــمــخــدرات والسيد  تــم تكريم السيد مــديــر نيابة 

ــد أعــضــاء النيابة من  الــمــخــدرات وأحـ وكــيــل نيابة 
قبل أعضاء المكتب ، وكذلك قام السيد مدير نيابة 
الـــمـــخـــدرات بــمــنــح  درع الــعــطــاء وبــعــض شــهــادات 
الشكر والتقدير لبعض األعــضــاء كما تــم تكريم 

أعضاء المركز الطبي البيضاء المكلفين .
ــام ويــقــوم   كـــل الــشــكــر والــتــقــديــر لــكــل مـــن قــ

بالوقوف في محاربة آفة المخدرات.

بـــنـــاًء عــلــى مــعــلــومــات مــصــدريــة مــفــادهــا 
وجــود شخصيين ليبيي الجنسية ويقومان 

بترويج مخدر الكوكايين بمنطقة تاجوراء . 
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
إعــداد كمين محكم بعملية بيع وشــراء معهم 
فتم ضبطهما متلبسين وبحــوزتهما حوالي 
) 150 جرام ( من مادة يشتبه في كونها من 

مخدر الكوكايين. 
اتـــخـــذت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 
االختصاص وأحيال إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات طرابلس.

بــنــاًء عــلــى مــعــلــومــات مــصــدريــة بــوجــود 
تشكيل عصابي يتكون من ثالثة أشخاص 
ليبيو الــجــنــســيــة وهـــم مـــن عـــدة مـــدن سبها 
الــقــوالــيــش و طــرابــلــس ويــقــومــون بترويج  و 

المخدرات. 
عــلــيــه تـــم تــشــكــيــل فــريــق عــمــل للتحري 
وجــمــع الــمــعــلــومــات وبــعــد الــتــأكــد مــن صحة 
ـــداد كــمــيــن مــحــكــم بعملية  ــ الــمــعــلــومــة تـــم إعـ

ــراء معهم فــتــم ضبطهم متلبسين  بــيــع وشــ
ــدد  ــ ــة( وعــ ــعــ ــطــ وبــــحــــوزتــــهــــم عـــــــدد ) 11 قــ
)قــرصــتــيــن( بــمــا تــعــرف بــاســم الــبــاســبــورت 
ويــشــتــبــه فـــي كــونــهــا مـــن مــخــدر الحشيش 

وسالح ناري نوع كالشن كوف. 
ــراءات الــقــانــونــيــة مــن حيث  ــ ــ اتــخــدت اإلجـ
ــــى نــيــابــة مكافحة  االخـــتـــصـــاص وأحـــيـــلـــوا إل

جرائم المخدرات طرابلس.

ــة بـــوجـــود  ــاًء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــصـــدريـ ــنــ بــ
شخص يقوم بترويج المخدرات بمدينة اجدابيا.

عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
إعــداد كمين محكم بعملية بيع وشــراء معه فتم 
 وبحوزته عدد ) قرصة ونصف( 

ً
ضبطه متلبسا

مــن مــــــــادة يشتبــــه فــي كونهــــــا مــن مخــــــدر 
 ( من نوع بترلي 

ً
الحشيش و عـــــــدد ) 422 قرصا

وعدد قرص ونصف من نوع ترامادول.
ــن حــيــث  ــذت اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة مــ ــخــ اتــ

االختصاص وأحيل إلى النيابة العامة.

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة بــوجــود 
شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة اجدابيا 

ويقوم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع 
المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم 
إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معه فتم 

 وبحوزته عــدد ) 14 قطعة ( 
ً
ضبطه متلبسا

مختلف األحجام يشتبه في كونها من مخدر 
الحشيش وعــدد ) 5 أقــراص ( من نــوع بترلي 

وعدد ) قرص ( من نوع ترامادول.
اتـــخـــذت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 

االختصاص وأحيل إلى النيابة العامة.

بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة اإلصــــــالح والــتــأهــيــل 
الــمــخــدرات  أعــضــاء جــهــاز مكافحة  الــخــمــس تمكن 
والمؤثرات العقلية فرع المرقب من ضبط نزيل ليبي 
 ( يشتبه في 

ً
الجنسية وبحوزته عــدد ) 41 قرصا

كونها من أقراص الهلوسة. 
ــن حــيــث  ــ ــة مــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــ ــذت اإلجــــــــــــــــراءات ال ــ ــخــ ــ ــ ات
ــــى نــيــابــة مــكــافــحــة جــرائــم  ــيـــل إل االخـــتـــصـــاص وأحـ

المخدرات الخمس .

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة عن 
ــود شـــخـــص لــيــبــي الــجــنــســيــة يــقــوم  ــ ــ وجـ
الــهــلــوســة بمنطقة غــوط  بــتــرويــج أقــــراص 

الشعال. 
عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري 
التأكد من صحة  المعلومات وبعد  وجمع 

المعلومة تم إعداد كمين محكم بعملية بيع 
 وبحوزته 

ً
وشراء معه فتم ضبطه متلبسا

 ( من نوع ترامادول . 
ً
عدد ) 130 قرصا

اتخذت اإلجــراءات القانونية من حيث 
االخــتــصــاص وأحــيــل إلـــى نــيــابــة مكافحة 

جرائم المخدرات طرابلس.

بعد ورود معلومات مــصــدريــة بوجود 
شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر 
الــحــشــيــش بــمــديــنــة الـــقـــره بــولــي وبــالــتــحــديــد 
القويعة  عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري 
وجــمــع الــمــعــلــومــات وبــعــد الــتــأكــد مــن صحة 
المعلومة تم إعــداد كمين محكم بعملية بيع 

 وبحوزته 
ً
ــراء معه فتم ضبطه متلبسا وشـ

)  قرصة ( مــن مــادة يشتبه فــي كونها من 
مخدر الحشيش . 

اتــخــذت اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة مــن حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم 

المخدرات طرابلس.

بــنــاًء على معلومات مــصــدريــة بوجود 
شخصيين ليبيي الجنسية يقومان بترويج 

أقراص الهلوسة بمنطقة الهضبة.
عليه تــم تشكيل فــريــق عمل 

للتحري وجمع المعلومات وبعد 
التأكد من صحة المعلومة تم 
إعداد كمين محكم بعملية بيع 
وشراء معهما وتم ضبطهما 
متلبسين وبحــــــوزتهما عـــــــــــدد 

 ( من نــــــــــــــــــوع روج 
ً
) 48 قرصا

و عدد ) 3 أقراص ( من نوع بترلي.
اتخذت اإلجراءات القانونية من حيث 

ــــى نــيــابــة مكافحة  االخـــتـــصـــاص وأحـــيـــال إل
جرائم المخدرات طرابلس.

بــنــاًء على معلومات مصدرية بوجود 
شـــخـــص لــيــبــي الــجــنــســيــة يـــقـــوم بــتــرويــج 
المخدرات بمدينة بنغازي وبالتحديد منطقة 

بوهديمة .
عليه تــم تشكيل فــريــق عــمــل للتحري 
وجــمــع المعلومات وبــعــد الــتــأكــد مــن صحة 
المعلومة تم وضع كمين له لضبطه وحين 
ضبطه حدثت مقاومة بسالح ناري فتمكن 

 المواد المخدرة التي 
ً
المتهم من الفرار تاركا

كانت معه والتي تزن حوالي ) كيلو جرام ( 
ومن خالل مركز الخبرة القضائية والبحوث 
الــمــادة المضبوطه تحتوي على  اتــضــح ان 

مادة مخدرة مجرمة في القانون الليبي .
اتــخــذت اإلجـــــراءات القانونية مــن حيث 
ــلـــت إلـــــى نـــيـــابـــة شـــرق  ــيـ االخـــتـــصـــاص وأحـ

بنغازي .
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لقاء العدد 

ــــدى  الـــقـــانـــونـــيـــة إحـ الـــــشـــــؤون  إدارة 
، مـــنـــاط بها  الـــداخـــلـــيـــة  مـــكـــونـــات وزارة 
التوفيق بين متطلبات ومصالح الوزارة 
الــقــانــونــي  الــمــنــهــج  ، وبــيــن  ومنتسبيها 

المعمول به في الدولة الليبية  .
عن اإلدارة ومهامها واختصاصتها 
ــواء /  كـــان لصحيفة الــمــيــزان لــقــاء مـــع لــ

محمد المفتي مدير عام اإلدارة 

 لواء / محمد المفتي  مدير عام إدارة الشؤون القانونية لصحيفة الميزان 

منهجنا في العمل الخصوصية و السرية
اإلدارة تقدم الخدمات اإلستشارية والفنية

تصوير/ وسيم حامدحاورته/ أ. نجاة الشارف

س / سيادة اللواء . ماهي اآللية 
المتبعة فــي إدارة أعــمــال الــشــؤون 

القانونية؟
بـــمـــهـــام إدارة  ج / مـــنـــذ تــكــلــيــفــي 
الــشــؤون القانونية في 20 . 10 . 2021  
الـــتـــطـــويـــر اإلداري  اعـــتـــمـــدت مــنــهــجــيــة 
والقانوني داخلها ، وطبعا ال يتأتى  ذلك 
إال مــن خـــالل تــضــافــر جــهــود العاملين 
بها ســـواء آكــانــوا إداريــيــن أو قانونيين 

يحملون صفة اإلستشارة القانونية .
فاعتمدنا فــي أداء األعــمــال الموكلة 
إلـــيـــنـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي الــمــنــظــم 
وحاولنا قدر اإلمكان إشراك الجميع في 
 ، 

ً
تنفيذه وفــي تحمل مسؤوليته أيــضــا

واستطعنا بذلك الوصول لهدفنا بشكل 
علمي وعــمــلــي يــخــدم المصلحة العامة 
الــفــردي والــــرأي الــواحــد أو  ، ألن المنهج 
الــنــقــاش ، وبــالــتــالــي  الــوحــيــد ال يحتمل 
يــؤدي إلــى نتائج غير مرغوبة ، والعمل 
في مجال القانون يحتاج إلى مرونة في 
التفكير وتجميع االراء واطــــالع مكثف 
ليصل المختص بالشؤون القانونية إلى 
الــقــانــون ومع  رأي يتماشى مــع صحيح 

المنطق. 
 

 *مــســتــشــارو اإلدارة يــمــتــازون 
بالكفاءة         

س / حدثنا عن الهيكلية التي 
تمارس من خاللها اإلدارة أعمالها. 
ج / تم إعادة هيكلية اإلدارة ومراعاة 
أن تــكــون المكاتب التابعة لها متوافقة 
مــع حــجــم الــعــمــل الـــذي يـــرد إلــيــنــا ، فيتم 
إنجاز المهام و المشاركة في التخطيط 
لــلــعــمــل مـــن خـــالل عــشــريــن مــســتــشــارة 
 يتميزون بالكفاءة 

ً
ومستشارا تقريبا

ــتــزام ، والعنصر النسائي  والــجــديــة واالل
أثــبــت جـــدارتـــه ونــشــاطــه الــمــتــمــيــز أســـوة 

بالعنصر الرجالي .
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ال ــي  ــ وتـــعـــمـــل اإلدارة فـ
المجاالت وتقدم الخدمات االستشارية 

والفنية من خالل أربعة مكاتب هي:
أوال : مــكــتــب اآلراء واالســـتـــشـــارات 
القانونية والــفــتــاوى ، ويختص بتقديم 
الــرأي في  االستشارات القانونية وإبـــداء 
المعامالت المعروضة عليه والمسائل 
الــمــتــعــلــقــة بــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــيـــن والـــلـــوائـــح 
والـــقـــرارات التي ُيستفتى فيها مــن قبل 

مــكــونــات الــــــوزارة  وهـــذا الــعــمــل يــقــوم به 
ــازه يتطلب عــادة  الــمــســتــشــارون  وإنـــجـ
فترة زمنية ال تتجاوز األسبوع كأقصى 
تقدير ، حسب الحالة المعروضة ودرجة 
ــر توفير  ــ تــعــقــيــدهــا ، اإل إذا تــطــلــب األمـ
معلومات من جهات أخرى خارج الوزارة.
 أن نــدرك 

ً
وأضـــاف / مــن المهم جـــدا

أن عمل المستشار السليم يعتمد على 
الجهد الذهني المبنى على عمل دؤوب 
مــن دراســـة الحالة وتأصيلها والــرجــوع 
إلــى المراجع والكتب القانونية واللوائح 
واألنــظــمــة ومــتــابــعــة مــايــطــرأ عــلــيــهــا من 
تغيير ، ومايصدر عن الجهة التشريعية 

من جديد .
ــتـــرة ،  ــلـ ــفـ ــام الـ ــاهــــو نــــظــ س / مــ
المعمول به في إنجاز أعمال إدارة 

الشؤون القانونية؟
الــمــعــامــلــة بشكل  ج / حــتــى تنجز 
مــتــكــامــل يــمــر الــــــرأي الـــقـــانـــونـــي بــثــالثــة 
محاور أو مراحل ، أولها إبداء الرأي حول 
الــمــوضــوع مـــن الــمــســتــشــار ، والــخــطــوة 
او المحور التالي يتواله رئيس المكتب 

ــداد فلترة لما يـــرد إليه  الـــذي يــحــاول إعــ
من المستشارين ، إذا وجد مايدعو إلى 
التصحيح اللغوي أو المطبعي أو الكتابي 
يقوم بذلك بنفسه ، وإذا توافقت رؤيته 
مع رؤية المستشار يحال للمرحلة الثالثة 
، أي إلى مدير عام اإلدارة لتأصيل الرأي 
مــن حيث تــوافــقــه مــع الــواقــعــة مــن عدمه 
 ماتحدث 

ً
ومــع صحيح القانون ، ونـــادرا

 
ً
مجادلة قانونية حول رأي معين استنادا
لــلــمــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة لــكــل مــســتــشــار ، 
ومحاولته خلق صبغة توافقية قانونية 
ــم خــالل  بــيــن الـــمـــراجـــع الــمــخــتــلــفــة  ، وتــ
النصف األول من سنة 2022 إنجاز عدد 

)1410 ( رأي قانوني .
وأردف أن / إدارة الشؤون القانونية 
باعتبارها مــكــون هــام وحــســاس داخــل 
ــان الــتــوفــيــق  ــكـ الـــــــوزارة تـــحـــاول قــــدر اإلمـ
بين مصالح المنتسبين وبين األنظمة 
والــلــوائــح والــقــوانــيــن المعمول بها داخــل 
ــوزارة كــونــهــا يحكمها قــانــون خــاص  ــ ــ ال
في مادته األولــى تقول أن هيئة الشرطة 
هيئة مدنية نظامية ، والنظام يحتاج الى 
قانون ينظم مسيرته ، فال يوجد نظام 

دون تشريع .

*نــــســــعــــى لــــلــــتــــطــــويــــر الـــــذاتـــــي 
القانوني

س/ ما الــشــروط والمواصفات 
الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أن يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الـــمـــســـتـــشـــار فـــــي إدارة الــــشــــؤون 

القانونية ؟
 حـــاولـــت تطبيق 

ً
ج/ أنــــا شــخــصــيــا

فــكــرة أن يجتمع فــي الــمــســتــشــار ثــالث 
صفات ، األولى صفة المحامــــــــي ودوره 

في الدفــــــــــــــــــاع عن قضـــــــــــايا المنتسبيــــــــن 
ــع في  ــرافـ ــتـ الـ لــيــس  الـــداخـــلـــيـــة -  ووزارة 
المحاكم - ولكن داخل الوزارة ، وثانيهما 
النيابة  ــاء ، وهــي تمثل دور  صفة اإلدعــ
الــعــامــة فــي الـــدفـــاع عــن الــعــدالــة الجنائية 
بشكل عام والتصدي ألي خرق قانوني 
 
ً
ُيــرتــكــب بقصد أو بــغــيــره  ، وطبعا قــد 
يتم ذلك في صــورة  ال تخرج عن األدب 
الوظيفي ، وثالث صفة هي دور القاضي 
يمارسها من خالل فصله في المواضيع 
والقضايا المعروضة عليه في إطار الرأي 

وليس إصدار الحكم .
ــدث ذلـــــك كـــلـــه لـــيـــس بــالــشــكــل  ــحــ ويــ
المتعارف عليه في المحاكم ، ولكن داخل 
ــــوزارة فــي إطــار عمله ، وهــذه الصفات  ال
أو األدوار ضــروريــة ليشعر المستشار 
الــمــلــقــاة عــلــى عاتقه  الــمــســؤولــيــة  بحجم 
تـــجـــاه اآلخــــريــــن ، وهــــي أدوار ضمنية 
استشعرها من قراءاتي آلرائهم المكتوبة 

حول المعامالت .
ــاف / أود أن أركـــز عــلــى نقطة  وأضــ
وهـــــي أهـــمـــيـــة الـــنـــظـــرة الـــتـــطـــويـــريـــة ألي 
عــمــل ، فتسعى اإلدارة جــاهــدة إليــجــاد 
فــرص للتطوير الذاتي القانوني اإلداري 

ــبــحــث عن  لــلــمــســتــشــاريــن مـــن خــــالل ال
الــــــدورات الــتــدريــبــيــة فـــي مــجــالــهــم ســـواء 
آكــانــت داخلية أو خارجية ، خاصة إنه 
لــم يسبق لهم االنــخــراط فــي دورات من 

خالل اإلدارة .
 اكتساب الباحث القانوني - 

ً
أيــضــا

وهــي صفة سابقة - لصفة المستشار 
 من 

ً
القانوني في نظري اعتبرها جانبا

الـــى تحقيقه  التغيير اإليــجــابــي سعينا 
واستندنا في ذلك على شرطين مهمين 
متوافران لديهم ، وهما : الحصول على 
مؤهل جامعي في القانون ومزاولة المهنة 
لفترة معينة ، باإلضافة إلى أننا انشأنا 
مــكــتــبــة فـــي اإلدارة ومــنــظــومــة قــانــونــيــة 
تمكنهم مــن االطــــالع المستمرلتوسيع 
آفاقهم المعرفية ، و آرائهم وأفكارهم ، ألن 
نجاحنا في عملنا يسهل فهم مكونات 
الــوزارة للقانون وطبيعته وفوائده ويقلل 
األخــطــاء اإلداريـــة والقانونية بشكل عام 
، نحن ننتهج مبدأ الحفاظ على السرية 

لبعض االستشارات التي تتطلب ذلك.
ــل الــتــنــظــيــمــيــة  ــاكـ ــيـ ــهـ ــد الـ ــعــ  *نــ

للوزارة 
ثــانــيــا / مــكــتــب إعــــــداد ومــراجــعــة 
مشاريع القرارات ، وهذا المكتب مرتبط 
 بــمــا يــصــدر عـــن وزارة 

ً
 وثــيــقــا

ً
ارتـــبـــاطـــا

الداخلية مــن قــــرارات ، وهــو اختصاص 
الــقــانــونــيــة وفقا  الـــشـــؤون  أصــيــل إلدارة 
للقرار رقــم ) 145 { لسنة 2021 م ، و 
الــمــكــتــب  يــتــولــى مــهــام جسيمة تتعلق  
بإعداد ومراجعة مشاريع القرارات الواردة 
إليه من الوزارة بالكامل ،  وإلعدادها البد 
مــن االطـــالع على اإلعــالنــات الدستورية 
والقوانين والقرارات واللوائح التي تستند 
ــرارات والـــتـــأكـــد مـــن ســريــان  ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا الـ

ننظر إلى إستفادة 
ليبيا من االتفاقيات 
و المعاهدات الدولية

نقوم بإعداد الهياكل 
التنظيمية للوزارة
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لقاء العدد

ــى الــتــعــلــيــمــات أو  ــ ــة إل ــافـ مــفــعــولــهــا ، إضـ
التكليفات الخاصة بفحوى القرار فكلها 

 في ديباجته .
ً
مهمة جدا

 يحتاج المكتب أحيانا لبطاقة 
ً
أيضا

ــة ،  ــ الــشــؤون اإلداريـ معلومات مــن إدارة 
خــاصــة بصاحب الــقــرار فــي اإلجــــراءات 
اإلداريــــة كــقــرارات الترقية و الفصل من 
العمل و التقاعد ، وهــنــا تــبــرز ضــرورة 
الــتــأكــد مـــن الــحــيــثــيــة اإلداريـــــــة لصاحب 
الــمــصــلــحــة  ، ســــواء آكـــانـــت إيــجــابــيــة أو 
سلبية وصدقية صاحب الطلب وأحقيته 
ــــقــــرار ، بــمــعــنــى تتطلب  فـــي مـــوضـــوع ال

 دقيقة عنه.
ً
معلومات جدا

الـــــــلـــــــواء مــمــكــن  س/ ســــــيــــــادة 
التوضيح أكــثــر لماهية المصالح 

اإليجابية والسلبية للمنتسبين .
ج/ اإلدارة دائما تتخذ القرارات بناء 
على مذكرة مقدمة لها من وزير الداخلية 
أو أي مـــكـــون آخــــر ، و تــصــنــف بــأنــهــا 
إيجابية عندما يتعلق األمـــر  بالنقل أو 
التكليف بتولي مهام إدارة أو مصلحة 
أو جهاز بالوزارة ، أو الترقية مثال ، أما 
السلبية فــهــي تتمثل فــي اإلحـــالـــة على 
الــتــقــاعــد أو الــفــصــل ، وهـــذا عــلــى سبيل 

المثال ال الحصر .

وأضــــــاف / لــــدى الــمــكــتــب مــنــظــومــة 
ألـــكـــتـــرونـــيـــة خـــاصـــة بــتــوثــيــق وتــنــظــيــم 
ــار اخــتــصــاصــه ، وتــتــيــح  ــ الــعــمــل فـــي إطـ
لــلــمــســتــشــاريــن إمـــكـــانـــيـــة نـــســـخ بعض 
الــقــوانــيــن واســتــخــراج الــوثــائــق واالطـــالع 
جزت من 

ُ
الــقــرارات التي ان على مشاريع 

سنين ، وأنجز المكتب عدد )997( قرار 
في النصف األول من سنة 2022 .

ــمــكــتــب يــقــوم  ــى أن ال ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
بإعداد الهياكل التنظيمية لكافة مكونات 

الوزارة .
  *ننظر إلى إستفادة ليبيا من 

االتفاقيات الدولية 
امـــا الــمــكــتــب الــثــالــث / مــكــتــب إعـــداد 
ومراجعة االتفاقيات والمعاهدات الدولية 
يختص بمراجعة المعاهدات واالتفاقيات 
 فيها ولها 

ً
الدولية ، التي تكون ليبيا طرفا

عالقة بوزارة الداخلية ، لذلك يرتبط عمله 
 بعمل وزارة الخارجية .

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

فعندما تحال المعاهدة أو االتفاقية 
الـــــرأي ، رئــيــس المكتب  لــــــإدارة البـــــداء 
المختص يتولى دراستها بشكل دقيق 
ومتأن ، وينظر إلى مصلحة الدولة الليبية 
الــى مصلحة وزارة الداخلية ،   ، تــم 

ً
اوال

والتأكد من عدم مساسها باألمن القومي 

 ُينظر إلى استفادة ليبيا 
ً
الليبي ، وأخيرا

منها ، ويــبــدى رأيــه وفــق هــذه المنهجية 
الــمــتــكــونــة مــن أربــــع نــقــاط ، ســــواء بعدم 
ــمــمــانــعــة مــــن إبـــرامـــهـــا وتــوقــيــعــهــا أو  ال

العكس.
واضــاف مقدم د / عبدالرؤوف 

الرشيد مدير المكتب 
عــمــل الــمــكــتــب كــمــا أســـلـــف ســيــادة 
ــلــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــاالتــفــاقــيــات الــتــي  ــ ال
الـــوزارة والمعاهدات التي تكون  تبرمها 
 فيها ومــذكــرات التفاهم المشترك 

ً
طرفا

 في حال 
ً
نبحث عن مدى االستفادة مثال

رغبة الوزارة في تطوير عملها وكوادرها 
بصفتيهم النطامية والمدنية في التدريب  
و مكافحة الجرائم ، وأي مجاالت أخرى 
تتعلق بأعمال الداخلية في  دول متقدمة 
في ذلك ، مثل هذا المشروع يكون موضع 
قبول ، وبعد إحالة المشاريع إلينا ، نقوم  
بمراجعتها من الناحية القانونية واللغوية 
ــداء الــمــالحــظــات والـــرأى  واإلجــرائــيــة  وإبــ

حولها .
 فــي مــثــل هــذه 

ً
ــدا ولمستنا مــهــمــة جــ

ــيــــات بـــحـــيـــث تــــخــــرج مــتــنــاســقــة  ــاقــ ــفــ االتــ
متكاملة مطابقة للقانون حتى من الناحية 
الــشــكــلــيــة ألن طــريــقــة كــتــابــتــهــا تخضع 

لشروط  بروتوكولية  .
 لعمل 

ً
 مــنــاســبــا

ً
*نــهــيــي مــنــاخــا

المستشارين
أما المكتب الرابع هو مكتب الدعاوى 
ـــه مـــتـــابـــعـــة جــمــيــع  ــا الـــمـــنـــاط بـ ــايـ ــقـــضـ والـ
الدعاوى المرفوعة من وزارة الداخلية أو 
عليها وهــذا المكتب آكثرها أهمية ، ألن 
سلبيات عدم أو التأخر في القيام بمهامه 
 
ً
تترتب عليها إشكاليات قد تعود سلبا

على الوزارة بالكامل .
فــحــيــن يــتــم إعــالمــنــا بــالــقــضــيــة عن 
طريق إدارة القضايا بشكل رسمي مهمة  
الــرأي القانوني أو الدفوع  المكتبت إعــداد 
القانونية ، التي من خاللها يستطيع رفع 
دعــوى مضادة من خــالل إدارة القضايا 
 ، وذات الـــشـــيء يــحــدث عــنــد رفــع 

ً
أيـــضـــا

الوزارة دعوة خارجية.
س/ ما آلية التعامل مع شكاوى 

منتسبي وزارة الداخلية ؟
ــــوزارة أن  الـ ج/ اآللــيــة المتبعة داخـــل 
الــشــكــاوى ضــمــن اخــتــصــاصــات اإلدارة 
العامة للتفتيش ، ولكن فــي إطــار دورنــا 
ــعــام نقبل طــلــبــات وشـــكـــاوى األعــضــاء  ال

ونبادر لحلها وفق منهجية اإلدارة .
وأضـــــــاف الــمــســتــشــار عــبــدالــســالم 

الــكــاتــب رئــيــس المكتب / بــأنــه لمنتسبي 
الـــــــوزارة  دعـــــاوى متعلقة بــالــطــعــون في 
بعض القرارات مثل النقل ، لذلك نتواصل 
الـــذي يتبعه العضو لمعرفة  الــمــكــون  مــع 
تفاصيل الموضوع ونتصرف بناء على 

ذلك .
الــمــفــتــي / اآلن نسعى  لــــواء  وأردف 
لتنفيذ فــكــرة تــطــويــريــة مرتبطة ببعض  
االجـــراءات اإلداريـــة والقانونية وهي تولى 
اإلدارة الدفاع عن الوزارة بشكل عام ، ألن 
بعض المستشارين سبق لهم العمل  في 
ســلــك الــمــحــامــاة والــمــوضــوع يــحــتــاج إلــى 

ترتيبات معينة فقط .
ــتـــب الــــشــــؤون  ــكـ ــة إلـــــــى مـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ــذي يـــقـــدم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي  ــ اإلداريـــــــة الـ
للعمل القانوني ، ويهيء المناخ المناسب 

لتنفيذه .
 
ً
*الجانب  التطويري مهم جدا

الـــــلـــــواء  س/ تـــــحـــــدث ســــــيــــــادة 
ــــب الــــتــــدريــــبــــي  ــانـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــ عــ
والــتــطــويــري للمستشارين  وعمل 
اإلدارة بشكل عــام. هل هناك خطط 

وخطوات عملية لتحقيق ذلك ؟
ج / أن الـــرفـــع مـــن مــســتــوى وكــفــاءة 
 
ً
الــمــســتــشــاريــن  الــقــانــونــيــيــن مــهــم جـــدا
 على جميع مكونات  

ً
النعكاسه  إيجابيا

الوزارة ، آي ستكون اآلراء واالستشارات 
القانونية محكمة بشكل أفضل مما يعني 
معالجات أدق وأشمل وبذلك  تقل حدوث 

اإلشكاليات المتعلقة بهذا الجانب .
 بــدأت في التنسيق مع 

ً
اإلدارة حاليا

مكتب الشرطة الجنائية العربية الدولية 
والذي من خالله يتم التواصل مع المكاتب 
النظيرة  له في الدول األخرى للترتيب مع 
الجهات األمنية بها إلعداد وانعقاد دورات 
خاصة بمستشاري  اإلدارة ، ونحن اآلن 
بصدد تنفيذ دورة في ) القانون اإلداري 
( بدولة البحرين بعد الترتيبات الالزمة، 
إلـــى سعينا الحثيث النعقاد  بــاإلضــافــة 
دورات أخــــرى بــاكــاديــمــيــة نــايــف للعلوم 
األمنية تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية  
الـــعـــرب بــالــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة وبــرنــامــج 
تدريبي آخــر خــاص بــاإلجــراءات اإلداريـــة 
المتبعة في الدوائر القانونية بشكل عام 
ــة مــصــر ودورة أخــــرى فــي دولــة  ــ فــي دول

الجزائر .
*أهمية الوعي القانوني 

س/ مــاهــي خــطــواتــكــم إلرســــاء 
دعـــائـــم الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة لــــدى م 

نتسبي الوزارة ؟
 وهــي)) 

ً
ج/ اثــرتــي نقطة مهمة جــدا

الــــوزارة  الــقــانــونــيــة(( لمنتسبي  الــثــقــافــة 
وكــيــفــيــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــمــيــتــهــا وجــعــل 

نصوص ومواد القانون واضحة .
ــادة  الــقــانــون  ــ ــ  فـــي الـــســـابـــق كــــان مـ
ــمـــواد الـــدراســـيـــة الــمــنــهــجــيــة في  ضــمــن الـ
الــشــرطــة و معهد تــدريــب الشرطة  كلية 
وتــــــدرس فـــتـــرة كــافــيــة مـــن ســتــة أشــهــر 
التدريسي  الــمــكــون  إلـــى سنتين حــســب 
ــك  تـــتـــاح ألعــــضــــاء  الـــشـــرطـــة قــدر  ــ ــذل ،وبــ
ــو بــشــكــل مختصر  مــن الــمــعــرفــة بــهــا ولـ
يــبــيــن لهم  يــحــمــي ســلــوكــهــم اإلداري و 
حقوقهم وواجــبــاتــهــم، ولــظــروف معينة 
تــوقــفــت الـــدراســـة بــهــا لــكــن الــحــمــد لــلــه تم 
.  اإلســتــئــنــاف فــي السنتين األخــيــرتــيــن 

س/ هذا فيما  يخص النظاميين 
. مــاذا عن المدنيين الذين يشكلون 
شريحة واسعة من منتسبي الوزارة  

؟
ج / ضمن السياسة التى تنتهجها 
اإلدارة إرساء الثقافة القانونية من خالل 
الــتــى  ــتــــاوى  ــفــ ــ االراء واالســــتــــشــــارات وال
تصدرها  في إطــار الــرد على مراسالت 
ومعامالت كافة المكونات باإلضافة الي 
الــقــانــونــيــة واألداريـــــــة المتبعة  اإلجـــــــراءات 
داخل اإلدارة والتعليمات وهذه بحد ذاتها 
لــــإدارات والمصالح واألجــهــزة  مرجعية 

األمنية .
 نــحــن بــصــدد اإلعـــــداد لـــورش 

ً
أيـــضـــا

الــتــقــلــيــدي- لكن  عــمــل - ليست بمعناها 
هدفها التبصير ببعض المواد القانونية 
في قانون الشرطة واإلجراءات الصحيحة 
الــتــي يــفــتــرض إتــخــاذهــا تــجــاه القضايا 
وتراتبيتها والتعريف بحقوق وواجبات 
منتسبي الــوزارة سواء ضباط أو ضباط 
صف وأفراد ومدنيين  لتجنب الوقوع في 

إشكاليات قانونية. 
  هـــذه الـــــورش نــســتــهــدف بــهــا رأس 
ــهــــرم فــــي مـــكـــونـــات الـــــــــوزارة ورؤســــــاء  ــ ال
الـــمـــكـــاتـــب واألقـــــســـــام ألنـــهـــم مـــنـــاط بهم 
الـــدور الوظيفي اإلشــرافــي على  ممارسة 
منتسبيهم لذلك البد لهم من هذه المعرفة 
التي تغني عن  الدخول في صراع قضائي 
- إن صــح التعبير- يستهلك الكثير من 
ــي نــقــطــة لــيــســت في  ــــوقــــت وهــ الــجــهــد وال

صالح الوزارة.
 الــتــعــامــل مــع ذوي 

ً
وأضــــاف / أيــضــا

المصالح فــي المعامالت القانونية التى 
تــخــصــهــم بــشــكــل شــخــصــي والـــتـــحـــدث 
 وشرح 

ً
معهم واإلستجابة لطلباتهم احيانا

نصوص القوانين لهم والقرارات يعد أحد 
اسس تكوين الوعي القانوني ،وهذا األمر 
ــراء المتخذة   ــ الــعــضــو يتقبل اإلجـ يجعل 
ــقــانــونــيــة  .  ــه لــضــوابــطــه ال ــ ــ حــيــالــه إلدراكـ
ــة /  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــارة الـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــت الـ ــرحــ ــتــ واقــ
ســعــيــدة أبــورويــنــة إنــشــاء صــفــحــة  على 
الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي )) الفيس  منصة 
بــــاإلدارة للتعريف بعمل  بــوك (( خاصة 
إدارة شــؤون القانونية واختصاصاتها 
ونشر بعض اآلراء والقضايا التي قامت 
بــإنــجــازهــا ، وشـــــرح نـــصـــوص الــقــانــون 
التى تهم المنتسبين ، والــرد على بعض 
االستفسارات إلمكانية استفادة اآلخرين 

منها في مواضيع مشابهة . 
كلمة أخيرة سيادة اللواء .

 لمرونتك 
ً
الشكر موجه اليك شخصيا

فــــي إلــــقــــاء األســـئـــلـــة والـــــحـــــوار ولــلــســيــد 
 ، والشكر موصول لمدير  

ً
المصور أيضا

ــتــــعــــاون، وأنـــــا أشــيــد  ــ الـــعـــالقـــات وال إدارة 
لمنهجية العمل اإلعالمي المتبع بصحيفة 
الــمــيــزان لبيان نشاطات واختصاصات 
مكونات الوزارة حتى تعم الفائدة الوظيفية 
 إنــظــر 

ً
ــاء أنــــا شــخــصــيــا عــلــى كـــل األعـــضـ

إليه على أنه عمل إيجابي مكمل للثقافة 
المعرفية الوظيفية للمنتسبين والننسى 
أهمية هــذا التعريف للجمهور الخارجي 
، وأســجــل شــكــري أيــضــا لــكــل مــن تولى 
اإلدارة وتــــــرك بـــصـــمـــة  فــيــهــا ، وإدارة 
الــشــؤون القانونية مستعدة للتعاون مع 
إدارة العالقات والتعاون في أي برنامج 
له عالقة بإرساء دعائم الثقافة القانونية 

داخل الوزارة .
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قراءات

رؤيـــــــــــــــــة 
بقلم رائد /   عبدالرؤوف خليفة

مثل يقول ]]نحن مانأكله ((
الــحــالــة التغدوية  ومــعــنــى ذلـــك أن 
وصحتنا وقدرتنا الذهنية تعتمد على 
الــتــي نتناولها وعــلــى طريقة  األغــذيــة 

تناولنا لها وطريقة حصولنا عليها .
فسالمة األغــذيــة شــرط أساسي 
لجودتها وضمان خلوها من المواد 
الضارة وتعزيزا للجهود المبذولة على 
المستويات الحكومية والمجتمعية 
ــن الــمــخــاطــر  لــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك مــ
وآثاره المترتبة على فساد األغذية من 
ضرر على الصحة العامة واالقتصاد 
الوطني يتطلب األمر وعي المستهلك 
حتى تكون عملية الرقابة فعالة وذلك 
مــن خــالل إدراكـــه بمواصفات السلع 
والقواعد األساسية لطريقة عرضها 
ونـــقـــلـــهـــا ومـــــــدة صــالحــيــتــهــا ،وهـــــذا 
اليتأتي إال بنشر المعلومات المتعلقة 

بالتغذية بهدف التوعية والتثقيف .
ــة  ــيــ ولـــــــعـــــــل مــــــالحــــــظــــــة صــــالحــ
ــد أهـــم  ــ الــمــنــتــجــات قـــبـــل شـــرائـــهـــا أحـ
ــتــــســــوق، فـــالـــمـــالحـــظ فــي  ــ ــوات ال ــطــ خــ
ــيـــر مـــــن األســـــــــــواق تــخــصــيــص  ــثـ ــكـ الـ
ركـــن لــعــرض بــعــض الــســلــع الــغــذائــيــة 
مـــثـــل مــنــتــجــات األلــــبــــان والــعــصــائــر 
والــمــعــجــنــات والــبــســكــويــت وغــيــرهــا 
إلـــى أســبــوع  تــصــل مـــدة صالحيتها 
واحـــد وتحضي بــاإلقــبــال عليها من 

قبل المواطنين لسعرها المخفض، 
والمالحظ أن هذه السلع هي منتجات 
غــيــر مــعــروفــة ومـــتـــداولـــة فـــي الــســوق 
الــلــيــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــا لـــم تكن 
بــالــفــعــل فـــي األرفـــــف واقـــتـــرب مــوعــد 
انـــتـــهـــاء صــالحــيــتــهــا،  عـــرضـــت من 
ــة فـــي مـــكـــان مــخــصــص بــهــذه  ــدايـ ــبـ الـ
المنتجات وعلق عليها )تخفيضات ( 

لجلب المستهلك .
األمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلــــى الــوعــي 
والتعرف على  المزيد من المعلومات 
ــلــــع ومـــــدى  ــــســ ــأ هـــــــذه ال ــنـــشـ حـــــــول مـ
صالحيتها من حيث مدة االستهالك 
ــلـــوث  ــتـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وخــــلــــوهــــا مـــــن الـ
المكروبي أو الكيميائي أو اإلشعاعي 
 لفساد 

ً
 مــبــاشــرا

ً
والـــذي يعتبر سببا

ــدم تعرضها لعمليات  األغـــذيـــة ، ،وعــ
الغش ومخالفة المواصفات أو وجود 
ــواد مـــحـــظـــورة ضــمــن مــكــونــاتــهــا،  ــ مــ
ــلــيــبــي الـــغـــش في  ــرف الـــمـــشـــرع ال ــ وعــ

الــقــانــون رقـــم 23لــســنــة2010لــلــنــشــاط 
الـــتـــجـــاري وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك في 
ــة الــمــنــتــجــات  الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي ســـالمـ
الــفــقــرة )1( مــنــع أو  ــمـــادة )1316(  الـ
انــتــاج أو عـــرض أو تــــداول أو نــقــل أو 
ــراد أو حــــيــــازة ســلــعــة بقصد  ــيـ ــتـ اسـ
االتجار، مع علمه بأنها مغشوشة أو 
فاسدة أو سامة أو منتهية الصالحية 
أو مــخــالــفــة لــلــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة 
المعتمدة ،وفي الفقرة رقم )4(و صف 
الــســلــع والـــخـــدمـــات أو الــتــضــلــيــل في 
وصفها أو اإلعــالن عنها أو عرضها 
بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة 
وماجاء في الفقرة رقم )7( الغش في 
مــصــدر السلع أو طريقة صنعها أو 
تحضيرها يعاقب مــع عــدم اإلخــالل 
ــانـــون  ــنـــص عــلــيــهــا قـ ــة يـ ــوبـ ــقـ بــــــأي عـ
العقوبات أو  أي قانون آخر بالحبس 
مــدة التقل عــن سنة وبــغــرامــة التزيد 
عن )10.000(عشرة اآلف دينار ليبي 

أو بإحدي هاتين العقوبتين .
كل من يخالف أحكام هذه المواد 
من المادة )10-13الــي المادة 17-13( 
مــن هــذا الــقــانــون وتــضــاعــف العقوبة 
في حالة العود وفي حالة ما إذا كانت 
الــغــش بمنتجات خــطــرة على  أفــعــال 

الصحة العامة أو مواد دوائية .
ومــاتــنــاولــتــه مــوســوعــة الــقــوانــيــن 
والــقــرارات المتعلقة بالحرس البلدي 
في المادة )306و المادة 307والــمــادة 
الــــغــــذاء وجـــودتـــه  309( إن ســـالمـــة 
ــان مــــتــــالزمــــتــــان أي صــحــة  ــتــ ــفــ صــ
المستهلك من جهة وقيمته التغذوية 
مــن جهة أخـــرى وصــفــاتــه التركيبية 
بسبب التطور  الحاصل في التجارة 
العالمية واالقتصاد الدولي واإلقليمي 

والمحلي.
الليبي يستقبل  الــســوق   أصــبــح 
الــغــذاء من كل بلدان العالم ، لذا  سلع 
وجـــب وضـــع الــمــواصــفــات والــقــواعــد 
ــام  الــفــنــيــة لـــهـــذه الــســلــع الــمــخــتــلــفــة أمـ
الــمــســتــهــلــك لــلــتــركــيــز عـــلـــى الــجــانــب 
التوعوي من قبل الجهات المسؤولة 
الــكــفــيــلــة بحماية  الـــخـــطـــوات  واتـــخـــاذ 
المستهلك وتعزيز الجهود المبذولة 
مـــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة لتعزيز 

األمن الغذائي  .

ــد الــــتــــحــــيــــة !! ــ ــعـ ــ بـ

بقلم  /أمال الباح

أنا امرأة غيورة جدا … اعترف بأنني مصابة بهذا 
المرض … والــذي يبدو أنه الشفاء منه على اإلطالق 
… رغم كل القصص التي أعرفها والبيوت التي هدمت 
واألســـر التى تفككت والــعــالقــات التى انقطعت والتي 
كان للغيرة دور كبير فيما آلت إليه هذه البيوت وهذه 
العائالت والتي كان الحب يظللها ويجمعها ويربطها 

برباطه القوي ..
الــغــيــرة مــــرض كــبــيــر مــبــنــي عــلــى الـــشـــك أي أنــك 
تظل تشك في حبيبك وتراقبه عن كثب  وتفسر كل 
تصرفاته وحركاته وسكناته كما يحلو لك ،وتعد عليه 
 من األسئلة التي التنتهي، وليس 

ً
أنفاسه وتوجه له وابال

لها إجابة من غرابتها ، ووقتها يحس المسكين وكأنه 
في دائــرة االتهام ووســط مجموعة من ضباط البحث 

 
ً
الجنائي المحترفين والذين يتقنون عملهم جيدا

 أغــار على زوجــي من الهواء الذي 
ً
أنــا  غيورة جــدا

، أغـــار عليه مــن األرض التى يمشي عليها،  يتنفسه 
أغار عليه من أهله وإخوته وأقاربه وأصدقائه في العمل 
وفي الشارع، أغار عليه من الجيران أغار عليه من تلك 
العانس التي تسكن فوق بيتنا وأجد نفسي أراقبه حين 
يذهب للعمل وحين عودته منه أراقبه ألتأكد من أنه قد 
دخل العمارة التي نسكنها )) دون أن يرفع بصره إلى 
فوق .. ألنني أعرف أنها جالسة في شرفة بيتهم تراقب 
الشارع والجيران والمارة لعلها تحظى بعريس ،وال يهم 
من يكون .. حتى لو كان زوجي وأنا لن اسمح بذلك .. 

فزوجي دونه الموت .
وحين دخوله إلى البيت أقابله بوابل من األسئلة 
واالستفسارات والتلميحات من رأيــت ؟ من قابلت ؟ 
،مع من تحدثت .. ماذا فعلت وانتظر حتى يقوم بتغيير 
مالبسه ألهجم عليها وأشمها كما تفعل كالب األثر 
 غير الذي يستعمله 

ً
التي تتبع الشرطة .. لعلي أجد عطرا

وأعــرفــه حق المعرفة .. لعلي أجــد أي شــيء يــدل على 
خيانته لي ..

وذات مــرة حين نسي إحــكــام إغــالق حقيبة يده 
فتحتها فلفت نــظــري وجـــود مــفــكــرة بــيــن األوراق .. 
صــعــقــت حــيــن تــصــفــحــتــهــا ،فـــفـــي كـــل صــفــحــة غــزل 
وشعر وخــواطــر واعــتــراف بالحب والهيام واستعداد 
بالتضحية بعمره من أجلها … جننت واضطربت .. 
وارتــعــدت فرائصي وأنــا أقلب الصفحات صفحة تلو 
األخــــرى … ياويلتي سيضيع زوجـــي مني إذن هو 
يحب أخـــرى …يعشق أخـــرى ..إذن مــافــائــدة كــل هذا 
الذي أفعله من مراقبة وتتبع وأسئلة وتحقيقات .. أنا 
التي كنت أعتقد أنني أضعه تحت السيطرة وأنني واثقة 
منه أنه اليستطيع حتى مجرد التفكير في حب واحدة 
أخرى .. ولكن ومن خالل الصفحات التي أمامي هاهو 
يحب ويعشق ويكتب األغاني وقصائد الشعر، هاهو 
يبثها أشــواقــه وحنينه .. هاهو يعترف لها بأنها كل 
شــيء فــي حياته  وعلى استعداد أن يضحي بعمره 
من أجلها وفي أي وقت. أحسست أن قلبي سيتوقف 
في أي لحظة .. حتى وصلت إلى الصفحة األخيرة من 
المفكرة .. فعرفت أنه يحب ليبيا ،،، ويضحي من أجل 
ليبيا عندها هدأت نفسي وانطفأت النار في داخلي .. 
فأنا ال أغار من ليبيا )) بل أغار عليها (( ويظل الحال 

على ماهو عليه .. فأنا زوجة غيورة .

مخالفات وتــجــاوزات باتت متكررة وربما 
ارتكابها،  مألوفة رغــم ال منطقيتها وخــطــورة 
وتجاوزات وانتهاكات صارخة لقواعد وقوانين 
الـــمـــرور صــرنــا نــرصــدهــا كــثــيــرا عــلــى شـــوارع 
ــبــعــض وكــأنــهــا  ــلـــس. يــرتــكــبــهــا ال مــديــنــة طـــرابـ
أو حــق مــشــروع اليــدعــو للخجل  فعل طبيعي 
المرورية  للعملية  المنظمة  القوانين  واليخالف 
بما يضمن تحقيق قدر من السالمة لمرتادي 

الطرقات والممتلكات العامة والخاصة .

ومن هذه التجاوزات قيام بعض السائقين 
ــى آخــر  ــ ــن مـــســـار إل بــاالنــتــقــال بــمــركــبــاتــهــم مـ
الطرقات   الفاصل بين  الرصيف  أو فــوق  عبر 
الــمــوقــف أو اإلحــســاس  دون تــقــديــر لــخــطــورة 
الطريق  بالمسؤولية األمنية واألخالقية تجاه 

واآلخرين ناهيك عن تشويه المنظر العام 
الوقت والوصول  وقد يتعللون باختصار 
ــرع نـــظـــرا لــقــفــل عــدد  ــ ــى الــوجــهــة بــشــكــل أسـ ــ إل
مــن الــفــتــحــات الــمــوجــودة فــي فــاصــل الــطــرقــات 

الــزمــنــي بينها وبين  الــفــارق  أن  ، رغـــم 
ً
مـــؤخـــرا

الــذي يليها اليتعدى أجــزاء  التقاطع  أو  الفتحة 
من الدقيقة!!!

 
ً
فقرار إلغاء هذه الفتحات لم يتخذ اعتباطا
أو عــشــوائــيــا، بـــل بــنــي عــلــى أســـبـــاب جــوهــريــة  
تساهم في حلحلة أزمــات ومختنقات مرورية 
فــي ذلــك المكان أو الــطــريــق، لــذا التــوجــد حجج 
تبرر هذا السلوك وماقد يترتب عنه من حوادث 

وإصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة . 

ــر ــ ــه ــ ــج ــ ــم ــ تــــــحــــــت ال

الــــــــــغــــــــــيــــــــــبــــــــــة 

بقلم  /عقيد /أ . فيصل أبوسنينة 

الغيـــــبة : ذكــــــــــــــــــــرك أخـــــــــــــــــاك بما يكره قال تعــــــــــــالى 
 أيحب أحدكم 

ً
)) والتجسسوا واليغتب بعضكم بعضا

الله  الله إن   فكرهتموه واتــقــوا 
ً
أن يأكل لحم أخيه ميتا

تواب رحيم (( الحجرات 12
نهى المولى جلت قــدرتــه عــن التجسس  والغيبة 
ومثل الغيبة بأكل اإلنــســان لحم أخيه ميتا ألن الميت 
اليعلم بأكل لحمه كما أن الحي اليعلم بغيبة من اغتابه. 
 وهو مكروه 

ً
فكما يمتنع أحدكم عن أكل لحم أخيه  ميتا

ومستقذر تعافه النفس كذلك يجب  أن يمتنع عن غيبته 
. 

ً
حيا

الــلــه عليه وســلــم ألصحابه )) أتـــدرون  قــال صلى 
ماالغيبة ؟((

قــالــوا الــلــه ورســولــه أعــلــم )) قـــال ذكـــرك أخـــاك بما 
يكره ((

قيل وإن كان في أخي ما أقول، قال: ))إن كان فيه 
ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته(( 

الــنــاس واليسلم منها  والغيبة أوســع انتشارا فــي 
إال القليل .

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت 
الله عليه وسلم :حسبك من صفية  لرسول الله صلى 
كذا وكذا تعني أنها قصيرة - فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته .
ولما عــرج صلى الله عليه وسلم إلــى السماء قال 
)) مـــررت بــقــوم لهم أظــفــار مــن نــحــاس يخمشون بها 
وجوههم  وصدورهم فقلت من هوالء ياجبريل ؟ قال 
هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال )) إياكم 
والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا (( ثم قال ) ان الرجل 
ليزنا فيتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لم يغفر 

له حتى يغفر له صاحبها .
وقال عمر بن الخطاب  رضي الله عنه: إياكم وذكر 

الناس فإنه داء وعليكم بذكر الله فإنه شفاء .
الــلــه عنه إن فالن  وقــيــل للحسن البصري رضــي 
من رطــب فــأتــاه الــرجــل وقــال 

ً
اغتبك فــأهــدى إلــيــه طبقا

:اغتبت فأهديت إلي ، فقال الحسن أهديت إلى حسناتك 
فأردت أن أكافئك 

وقالوا الغيبة: ثالثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى 
: الغيبة واإلفــك والبهتان فأما الغيبة فهو أن تقول  في 
أخيك ماهو فيه وأما اإلفك فأنت تقول فيه مابلغك عنه، 

وأما البهتان فأنت تقول فيه ماليس فيه .
وهـــي مــن الــكــبــائــر فــهــي مــحــرمــة يــحــرم سماعها، 
ويجب على السامع لها أن ينصح المغتاب أو يعتزل 
 
ً
المجلس  إن قــدر على ذلــك ، وأن مــن اغــتــاب شخصا
عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وقد أعقب الباري األمر 
بالتقوى وأنه تواب رحيم وأن هاتين الكلمتين )) تواب 
رحيم  (( صيغ مبالغة تفيد أن الله كثير قبول التوبة 

رحيم بعباده .

 بقلم / المهدي العسكري 
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الرياضة

توج فريق االتحاد بطال للدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم للموسم 2021 - 2022  للمرة الثانية على التوالي و18 

في تاريخــــــــه بفــوزه على فريـــــــق األهلي- طــــــــرابلس ) 2 - 1( 
في المباراة الفاصلة في ختام الـــدوري السداسي  والتي 

أقيمت  بملعب رادس بتونس الشقيقة ألف مبارك لنادي 
االتحاد بهذه البطولة وحظ أوفر لفريق األهلي طرابلس .  

 فــريــق االتــحــاد بــطــا لــلــدوري الليبي الــمــمــتــاز 2021 - 2022

ــار يــدخــل مــعــســـــكــر اعـــــداد فـــي تونـس  ـــ ــكــب مـــــنــتــخــب الـــجـــودو لــفــئــة ال

فــريــق الجامعة السنوسية يتوج 
ــلــكــرة الــمــصــغــرة. ــأس لــيــبــيــا ل ــك ب

منتخبنا الوطني للناشئين 
تحت 17 سنة يشارك في 

بطولة كأس العرب بالجزائر

وضــعــت قــرعــة بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
ــــا »الـــجـــزائـــر  ــاًم لــلــنــاشــئــيــن تـــحـــت 17 عــ
الــوطــنــي  مــنــتــخــبــنــا  2022«، عـــن وقـــــوع 
لــلــنــاشــئــيــن  تــحــت 17 ســنــة لــكــرة الــقــدم 
ضــمــن الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلــــى جــانــب 

منتخبات تونس ، عمان، اليمن.
للناشئين لكرة   ويواصل منتخبنا 
الــقــدم تدريباته ضمن معسكر االعـــداد 
الداخلي تحت إشراف المدرب الوطني ” 
محمد العنقار ” ويساعده ” عبد الباسط 
شـــحـــات ” و “نـــورالـــديـــن الـــجـــروشـــى ” 
ومــدرب حــراس المرمى “أحمد العماري 
لــلــمــنــتــخــب “جــمــعــة  “والـــمـــديـــر اإلدارى 
يــوم 22  البطولة  القابسى” حتى موعد 

من شهر أغسطس الجاري بالجزائر .
ــع الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــ16  ــ ــوزيـ ــ   وتــــــم تـ
ــي الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى عـــلـــى 4  ــة فــ ــاركـ ــمـــشـ الـ

مجموعات، جاءت على النحو التالي:
 المجموعة األولى: الجزائر، فلسطين، 

اإلمارات، السودان.
تـــونـــس، ليبيا،  الــثــانــيــة:  الــمــجــمــوعــة   

عمان، اليمن.
العراق،  المغرب،  الثالثة:  المجموعة   

جزر القمر، موريتانيا.
 المجموعة الرابعة: مصر، السعودية، 

سوريا، لبنان.
 وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات 
العربي  الناشئين، ثالث بطوالت االتحاد 
بـــعـــد كـــأس  ــنـــة 2022،  الــــقــــدم سـ ــــكــــرة  ل
العرب  العرب لكرة قدم الصاالت وكــأس 

..
ً
لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما

 دخلت عناصر  منتخبنا الوطني 
فئة الكبار  لرياضة الجودو  معسكر  
تــدريــبــي خـــارجـــي ســيــتــواصــل لــمــدة 
... تحت إشراف   

ً
خمسة عشرة يوما

وتنظيم الجامعة التونسية للجودو .
ــاد الـــعـــام لــريــاضــة   وأفــــــاد االتــــحــ
ــبـــي  ــتـــدريـ الـ الـــمـــعـــســـكـــر  أن  الـــــجـــــودو 
سيضم أيضا العبو منتخبات تونس 
ــران  فــي إطــار  والــعــراق والــجــزائــر وإيــ
استعداد  المنتخبات العربية   لبطولة 
الــتــي ستقام بتونس  لــلــجــودو  الــعــرب 
في النصف الثاني من شهر أغسطس 

الجاري .
الــوطــنــي  بــعــثــة منتخبنا   وتــضــم 
للكبار  ) 7 ( رياضين وهم : محمد 
أحــمــد   .... أحــمــد شــنــيــنــه   .... الـــالفـــي 
......= مصطفى بن  العجمي  سعيد 
....= خــالــد  ــلـــود عــمــار  ــيـ ....مـ عــيــســى 

عمار ....
   طارق أبوشاقور .....

 ويشرف على تدريبات المنتخب 
المدرب التونسي عادل قيراط ...

  توج  فريق الجامعة السنوسية  بكأس ليبيا للكرة المصغرة 
بعد فوزه على التحدي مصراتة بركالت الترجيح : النهائي الذي أقيم 
على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وانتهى الوقت األصلي و 
اإلضافي بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق ولجأ بعد ذلك الحكم  
السنوية  الجامعة  فــريــق  ليفوز  الترجيح  لــركــالت   « » صــالح تكاله 

بثالثة أهداف لهدفين ويتوج بكأس ليبيا .

 تــشــارك ليبيا فــي بــطــولــة أفــريــقــيــا لألشبال 
لــكــرة الــيــد الــتــي ســتــقــام فــي روانــــدا خـــالل الفترة 
أفــريــقــيــا  . 2022 وبـــطـــولـــة   8 . إلـــــــى29  مــــن 20 
للشباب خالل الفترة من 30. 8 الى 6.. 9 . 2022 

والمؤهلين لكأس العالم ..
اليد   الليبي لكرة  التنفيذي لالتحاد  المدير    
عزيز المقطوف أكد أن هذه المشاركة تعد فرصة 
مواتية أمام األشبال والشباب  للتأهل لكأس العالم 

الفئتين من  الفريق في كال   القادمة  لما يمتلكه 
العبين مميزين .

 ووجـــه الــمــقــطــوف نـــداء إلـــى حــكــومــة الــوحــدة 
ــريــاضــة  بــتــوفــيــر اإلمــكــانــيــات  الــوطــنــيــة ووزارة ال

للظهور بمستوى يشرف  الــفــئــتــان   تــؤهــل  الــتــي 
الرياضة الليبية  بإقامة المعسكرات أو  غيرها من 
اإلمكانيات التي تساعد  على اقتالع إحدى ورقات 

الترشح إلى نهائيات كأس العالم  .

ــاب  ــب ــش ــل ــال و ل ــ ــب ــ ــأش ــ ــي بـــطـــولـــة افـــريـــقـــيـــا ل ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ ــد يـ ــ ــي ــ ــرة ال ــ ــك ــ ــي ل ــبـ ــيـ ــلـ  االتـــــحـــــاد الـ

االتحاد العام لكرة القدم يحدد )15( سبتمبر 
مــوعــدا لبداية مسابقة الـــدوري الممتاز 

  حــدد مجلس إدارة االتــحــاد  الــعــام  لكرة الــقــدم »15«  
الممتاز  الــــدورى  لــبــدايــة مسابقة  الــمــقــبــل، مــوعــدا  سبتمبر 

للموسم الجديد ) 2023/2022  (.
ــلــــي رئـــيـــس لــجــنــة الــمــســابــقــات  ــادل األوجــ ــ   وكـــشـــف عـ
المقبل سيكون  للعام  المسابقة  الليبي، أن نظام  باالتحاد 
من مجموعة واحــدة  ،و أن مسابقة الكأس سيتم ترحيلها 

وتستأنف يوم 15 أكتوبر المقبل

 تـــأجـــيـــل بـــطـــولـــة أمــــــم أفـــريـــقـــيـــا إلــــــى يـــنـــايـــر 2024.

 أعــلــن االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي لــكــرة 
الــقــدم )الـــكـــاف( تــأجــيــل بــطــولــة األمــم 
األفريقية، والتي كان مقررا إقامتها 
في يونيو 2023 في ساحل العاج  إلى 

شهري يناير وفبراير 2024.
ــيـــس "كـــــــاف" بــاتــريــس  وقــــــال رئـ

موتسيبي في مؤتمر صحفي  بالعاصمة المغربية الرباط 
عــقــب اجــتــمــاع للمكتب التنفيذي إن قـــرار تــأجــيــل موعد 
البطولة جاء بسبب موسم األمطار خالل أشهر الصيف في 

ساحل العاج .
ــاء  ــبـ ــا لـــوكـــالـــة األنـ ــقـ  وأوضــــــــح، وفـ
 العودة 

ً
األلمانية )د ب أ(، أنه تقرر أيضا

لنظام الذهاب واإلياب في نهائي دوري 
 من 

ً
أبطال أفريقيا والكونفدرالية بــدال

مباراة واحدة كما أقيمت في السنوات  
ا الموافقة 

ً
الثالث األخيرة...  وأشار إلى أن )الكاف( قرر أيض

 من 
ً
على إقامة بطولة دوري السوبر األفريقي لتقام بــدءا

صيف 2023 ".
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 إخراج وتنفيذ/ أيمن سليمان  الشتيوي 
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رئيــــس التــــحرير: يـوسف الجـدي

همسة 

مجرد وخزات

MOI.GOV.LY

أضواء

MOI.GOV.LY

ــبــنــاء الــعــشــوائــي يعرقل  ■. الــتــعــدي عــلــى حــرمــة الــطــرق وال
المشاريع المعتمدة بشأن تحسين خدمات الطرق .  

المشكلة  الـــمـــروري مشكلة ولــكــن  ــام  ــ أن االزدحـ صحيح   ■
األكثر هو أسلوب المواطن الذى اليعمل على تجاوز هذه الحالة 
الــســيــارة فــوق األرصفة  الطين بلة عندما يضع  الــطــارئــة ويــزيــد 
ويعرقل الحركة بالوقوف المزدوج، واألخطر هو أسلوب السائق 

الذي يدعوك إلى االستفزاز وتفقد مشاعرك وأعصابك .
 عندما نمارس قيادة السيارات في طرقاتنا 

ً
■. نقلق كثيرا

السيارات ولكن  أعــداد  وشوارعنا ليس بسبب االزدحــام وكثرة 

ألسلوب السائقين وطريقة تعاملهم مع الناس والطريق . 
للفرد والمجتمع، وهو   

ً
ــارا  ضـ

ً
فــتــاكــا  

ً
الــمــخــدرات ســالحــا  ■

مــقــدمــة سلبية الرتـــكـــاب الــعــديــد مــن األفـــعـــال الــمــنــحــرفــة ودعــم 
استمرارها.

■  نسمع عن أن هناك استخدام متزايد وغير مسؤول لبعض 
المواد الكيميائية في المجالين الزراعي والصناعي، هذا االستخدام 
فيه ضــرر على صحتنا وحياتنا وبيئتنا .. فمن سيرد ويقوم 

بتوضيح حقيقة ما يجري ؟ 
حقنا يفرض هذا فمن يراعي هذا الحق؟!

ــازال ولــألســف مسلسل حـــوادث     مــ
الــقــاتــلــة صــــورة يــومــيــة نشاهدها  الـــمـــرور 
ونعيشها وكأنه شيء البد منه، فقد وقعت 
الماضية حـــوادث مميتة ذهبت  األيـــام  فــي 
بــأســر وعـــائـــالت بــأكــمــلــهــا عــلــى الــطــرقــات 

العامة  نتيجة عدة عوامل نعرفها ونذكرها 
كلنا، وهي ليست وليدة اللحظة. 

ــذه الــمــالحــظــة الــســريــعــة  مـــن خــــالل هــ
الــقــائــمــيــن عــلــى مصلحة  نــهــمــس فـــي أذن 
الـــطـــريـــق  يـــعـــطـــوا  ــــرق والــــجــــســــور أن  ــطـ ــ الـ

ــة، ومـــــن ضــمــن  ــاصــ الـــســـاحـــلـــي أهـــمـــيـــة خــ
أولــويــات الــمــشــروعــات على اعــتــبــار أهمية 
ماينجم عنه يوميا من كــوارث ناتجة عن 
الــــحــــوادث، والــتــفــكــيــر فـــي إيـــجـــاد تــوســعــة 

ألكتاف هذه الطريق مجرد مالحظة .

حـــــــــــــــــــــــــوادث الــــــــــمــــــــــرور

ظــــــــاهــــــــرة ورأي

 Ministry of Interior - Libya

وزارة الداخلية - ليبيا

 ال تسبح بعيدا في البحر وال تبتعد عن أسرتك 

فإن ذلك خطر على سالمتك ، وابتعادك عن أسرتك 

يجعلهم قلقين عليك فكن قريبا منهم وال تحرمهم 

من لحظات السعادة والفرح ، بوجودك قريبا منهم.

 أصبح الناس يتسابقون إلى تشغيل العمالة الوافدة في 

أعمال كثيرة لدرجة أصبح األمر معها ، يشكل ظاهرة ملفتة 

للنظر، بل صار بمثابة التقليد والمحاكاة التي ال غنی عنها.

للقيام   من األسر استخدمت عمالة في منازلها 
ً
فكثيرا

العمالة  العادية وبعضهم استعان بهذه  المنزلية  باألعمال 

المخابز والمقاهي  الــوافــدة في أعمال تجارية وآخـــرون في 

والمطاعم وغيرها.

وهــكــذا يتضح بــأن األعــمــال الــتــي يــقــوم بها هـــؤالء هي 

القيام  ، يستطيع أي شخص  انتاجية  أعمال عادية وليست 

ــــى جــهــد أو مـــواصـــفـــات فــنــيــة تــســتــدعــي  بــهــا وال تــحــتــاج إل

تكليفهم بمثل هذه األعمال.

ــدت هـــذه الــعــمــالــة معاملة طيبة وثــقــة تــامــة من  وقـــد وجـ

الــمــواطــنــيــن فــاتــيــح لــهــا فــرصــة االطــــالع عــلــى كــافــة الــشــؤون 

المتعلقة باألسرة ، بل وكل مستلزمات البيت وأسراره ، وقد 

وصل األمر بالبعض إلى إعطاء هؤالء فرصة تامة حتى في 

التعامل مع  أنه تم  ، والمؤسف هنا  إدارة بعض ممتلكاتهم 

هــؤالء بحسن نية وبرحابة صــدر ال توصف فلم يتم أخذ 

معلومات كاملة عنهم تبدأ من معرفة أسمائهم وجنسياتهم 

وأرقام مستندات سفرهم ناهيك عن عدم إنجاز اإلجراءات 

التسجيل  المختصة مثل  الجهات  اتباعها مــع  التي يتعين 

بمراكز الشرطة وحيازة بطاقة الخلو من األمــراض المعدية 

وغيرها من اإلجراءات األخرى التي يتعين اتباعها والمعمول 

بــهــا فـــي ظـــل الــقــوانــيــن الــمــنــظــمــة لــذلــك فـــي دخــــول وخــــروج 

األجانب .

الطريقة محاذير كثيرة تبدأ  العمالة بهذه  إن لتشغيل 

إلى  المجتمع، إضافة  في مخالفة قيم وعــادات وتقاليد هذا 

مخالفتها الصريحة والواضحة للقوانين النافذة والتي تنظم 

ذلك.

وقد نجم عن تشغيل هذه العمالة الكثير من الوقائع التي 

تؤكد صحة ما أشرنا إليه.

الــمــنــزل واعــتــدى على  البعض وجـــوده فــي  فقد استغل 

بعض أفراده فألحق بهم إصابات أدت في بعض األحيان إلى 

 أنه سوف لن 
ً
الموت أو عاهة مستديمة والذ بالفرار معتقدا

يصل إلى يد العدالة، وذلك بسبب مبلغ مالي بسيط ال يسمن 

وال يغني من جوع.

فــي حين استولى آخـــرون على مبالغ مالية كبيرة من 

األماكن التي عملوا بها وهربوا بها.

هـــذا قــلــيــل مــن كــثــيــر مــن األمــــور الــتــي تــنــجــم عــن جــراء 

ــراءات  ــ اســتــخــدام الــعــمــالــة األجــنــبــيــة دون اتــبــاع الــطــرق واإلجـ

المعمول بها.

الــتــي ستنجم عــنــدمــا تتيح  السلبية  اآلثــــار  وال ننسى 

لهؤالء تربية أوالدنا ورعايتهم وخاصة إذا كانت من عهدنا 

إليها بهذا العمل ال تدين باإلسالم.

 عن 
ً
والعمل في المقاهي والمخابز والمطاعم ال يقل شأنا

ذلك ، ال نتأكد من أن هؤالء ال يحملون شهائد صحية تؤكد 

خلوهم مــن األمـــراض المعدية أال تــرون بــأن األمــر فــي غاية 

األهمية وفي حاجة إلى متابعة ومراقبة ، أليس األمر كذلك !

من أجل سالمتكمن أجل سالمتك


