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وزير الداخلية المكلف يعقد اجتماع أمني موسع بطرابلس

َعـ ـق ــد ال ـس ـي ــد وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ال ـم ـك ـلــف وال ـس ـي ــد وكـ ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــات بـ ـص ــال ــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات بـ ـ ــديـ ـ ــوان ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
االجتماع األول من ضمن سلسلة
اجتماعات مقرر عقدها مــع باقي
مديريات األمن على مستوى البالد
 ،وذال ــك بحضور عــدد مــن رؤســاء
األجـ ـه ــزة ومـ ـ ــدراء اإلدارات الـعــامــة
واإلدارات وم ــدراء األم ــن بالمنطقة
الغربية.
وتــم خــال االجتماع مناقشة
جـمـلــة م ــن ال ـن ـق ــاط م ــن أجـ ــل خلق
ال ـت ـن ــاغ ــم ب ـي ــن مـ ـك ــون ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة،
وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام بـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز الـ ـش ــرط ــة
ب ــإعـ ـتـ ـب ــاره ــا هـ ــي ن ـق ـط ــة ال ـت ـم ــاس
والـمـسـتـجـيــب األول م ــع ال ـمــواطــن
واع ـ ـ ـ ــادة دراس ـ ـ ــة م ــراك ــز ال ـشــرطــة

مــن حـيــث األع ـض ــاء الـعــامـلـيــن بها
وحدودها ونطاقها اإلداري مقارنة
بالتعداد السكاني للنطاق الجغرافي
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ،وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر
وتوظيف الموارد البشرية والمادية
لـ ــإس ـ ـت ـ ـفـ ــادة الـ ـمـ ـثـ ـل ــى ك ـم ـعــال ـجــة
إج ــرائـ ـي ــة وع ـ ـ ــدم ال ـع ـم ــل ب ـطــري ـقــة
الجزر المنفصلة وانما يكون عمل

تكاملي بين كل اإلدارات واألجهزة
والمديريات والتركيز على التدريب
ورفــع كفاءة العناصر فى مجاالت
االستدالل ومسرح الجريمة وتقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ووح ـ ـ ـ ـ ــدات االدخـ ـ ـ ــال
وتكوين الصف الثانى وسد النقص
بالمراكز.
وخـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ت ــم تـقــديــم

االفتتاحية

ع ـ ـ ــرض مـ ــرئـ ــي م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ـي ــد
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات و
التوثيق تطرق من خالله لعدد من
المنظومات التي تــم تجهيزها من
ال ـم ــرك ــز وال ـم ـس ـت ـهــدف تنصبيها
بمديريات األمــن وتــم تنصيب هذه
ال ـم ـن ـظــومــات ل ـع ــدد ( ً )6مــديــريــات
امن ويتم التجهيز حاليا لعدد ()4
مديريات أمن اخرى وربطها بمركز
المعلومات من أجل توحيد البيانات.
وكذلك نوقش خــال االجتماع
العديد من النقاط التى من شأنها
إت ـخــاذ خ ـطــوات عملية تـهــدف إلــى
بناء وتطوير القطاع األمنى.
وف ـ ــى خـ ـت ــام االجـ ـتـ ـم ــاع أث ـنــى
الـسـيــد ال ــوزي ــر عـلــى ال ـج ـهــود التى
ُ
ُب ـ ــذل ـ ــت وت ـ ـ ـبـ ـ ــذل عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الضبطي والفني والخدمي.

االحتفال بتخرج دفعة من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

ش ـ ــارك وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـك ـلــف "ب ــدر
الــديــن ال ـتــومــي" فــي احـتـفــالـيــة تـخــريــج دفعة
من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة
ال ـه ـج ــرة غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة ،وب ـح ـض ــور وزي ــر
الـشــؤون االجتماعية ،ووزي ــر شــؤون الـمــرأة،
ومدير اإلدارة العامة للتدريب ومدير اإلدارة
العامة للدعم المركزي المكلف  ،ومدير إدارة
العالقات والتعاون المكلف ،ومعاون رئيس

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ،وعدد
من الضباط وضباط الصف بالوزارة.
وفي كلمته التي القاها في هذه المناسبة
أكد السيد الوزير على أهمية دور المرأة في
وزارة الداخلية وأنها جزء ال يتجزء من العمل
األمـنــي ،كما شــدد السيد الــوزيــر على الــدور
المهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
والجهود المستمرة لمجابهة ظاهرة الهجرة

ضــبــط كــمــيــه م ــن م ــخ ــدر الــكــوكــايــيــن

غير الشرعية والتيً تعاني منها ليبيا كونها
دول ــة عـبــور ،مشيرا إلــى أهمية دعــم الجهاز
بـكــافــة اإلمـكــانـيــات لـيـقــوم بعمله عـلــى أكمل
وجه.
هــذا وقــد تخلل الحفل عــرض لكراديس
الـشــرطــة النسائية  ،كما تــم تـقــديــم شهائد
التقدير للمتميزات من الخريجات ولعدد من
المشاركين في االحتفالية.

أهــمــيــة دور اإلعـــام
تـشـيــر ال ـب ـحــوث والـ ــدراسـ ــات المهتمة
بشؤون اإلعالم واالتصال بأنه صار قوة
متعاظمة في مجتمع يشهد حركة تفاعلية
نشطة تربط الماضي بالمستقبل وتأخذ
الحاضر إلى المستقبل من خالل إحداث
عملية اجتماعية تجري في بيئة تؤثر فيها
وتتأثر بها.
وإذا جاز تعريف اإلنس ـ ـ ــان بأن ـ ـ ـ ــه (ابن
بيئته ) فإنـ ـ ـ ـ ـ ــه يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز اعتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ( ابن
إعــامــه ) كــذلــك  ،ألن هــذا اإلع ــام بعد أن
ً
صار مكتسحا لحدود دولته وارتقى إلى
عصر الـسـمــوات المفتوحة التي انكشف
عنها سقف العالم بفعل ثورة التقدم الهائل
في وسائل اإلعــام واالتـصــال باستغالل
التقنيات والمستجدات للوسائل العصرية
الحديثة التى تواصلت مع جميع مكونات
كوكبنا ،وه ــو مايعني أن اإلن ـســان اليوم
ً
ص ـ ــار مـ ـح ــاص ــرا ب ـح ـش ــود مـ ــن ال ـتــدفــق
ً
ً
اإلعــامــي التي جعلته أسـيــرا لها مؤتمرا
بأمرها … المؤسسات األمنية تدرك هذه
الحقيقة وتعمل قدر جهدها على استغالل
هذا التدفق اإلعالمي في إيصال رسالتها
للمتلقي بـهــدف تحقيق التوعية األمنية،
ً
عمال بمقتضى دور اإلعالم في االختراق
ً
وال ـتــأث ـيــر ال ـس ـلــوكــي ب ـمــا يـجـعـلــه رش ـي ــدا
ً
ً
وسويا ومبتعدا عن اإلتيان بأنماط الشر
ً
والجريمة مندفعا إلى ممارسة األمن .
ب ـهــذا يمكننا اعـتـبــار اإلعـ ــام األمـنــي
ص ـيــاغــة دق ـي ـقــة وم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي بـنــاء
صروح ثابتة ومتينة لقواعد المجتمع بما
يحفظ منظومة القيم االجتماعية والدينية
واألخالقية ويمنع االعتداء عليها.

اتــــــــحــــــــاد الــــــشــــــرطــــــة يـ ــتـ ــصـ ــدر
مــنــافــســات بــطــولــة لــيــبــيــا ف ــي الــجــودو

لواء  /عبد الله عبد السالم الفيتوري
رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة الـسـيــاحـيــة
وح ـم ــاي ــة اآلثـ ـ ــار لـصـحـيـفــة ال ـم ـيــزان

مــهــمــتــنــا تـــأمـــيـــن كــل
مايتعلق بالمجال السياحي
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وزيــر الداخلية المكلف يقوم بزيارة إلى مقر جهاز المباحث الجنائية
ق ـ ــام خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة الـمـكـلــف "بـ ــدر ال ــدي ــن الـتــومــي"
بزيارة إلى مقر جهاز المباحث الجنائية
حيث كــان فــي استقباله رئيس الجهاز
لواء "محمود عاشور".
وش ـم ـل ــت ال ـ ــزي ـ ــارة ج ــول ــة ل ـم ـكــونــات
الجهاز والــوقــوف على سير العمل بها،
ك ـمــا ع ـقــد ال ـس ـيــد ال ــوزي ــر ع ـلــى هــامــش
هــذه الــزيــارة اجتماعا مع رئيس ومــدراء
اإلدارات بالجهاز.
حيث اكــد السيد الــوزيــر على أهمية
الــدور الملقى على عاتق جهاز المباحث
الجنائية فــي مكافحة الـجــريـمــة بكافة
أشكالها المختلفة ،كما ثمن كافة الجهود
الـتــي تـبــذل مــن قبل أعـضــاء الـجـهــاز في
تنفيذ الواجبات األمنية المكلفين بها.

تــــنــــفــــيــــذ الــــــخــــــطــــــة األمـــــنـــــيـــــة
لـ ــتـ ــأمـ ــيـ ــن الـــــطـــــريـــــق الـــســـاحـــلـــي

شدد مدير أمن الجفارة عميد "عبدالناصر الطيف" على ضرورة
التقيد بالضبط والربط بين كافة أعضاء الشرطة الذين تم اختيارهم
للمشاركة فــي الخطة األمـنـيــة لتأمين الـطــريــق الساحلي بالحدود
اإلدارية لمنطقة الجفارة.
جاء ذلك خالل اجتماع مدير األمن باألعضاء المكلفين بتنفيذ
الخطة األمنية بناء على االجتماع الذي عقد مع آمر المنطقة العسكرية
الساحل ومدراء أمن جنزور والزاوية.
وطــالــب مــديــر األم ــن ب ـضــرورة رفــع أقـصــى درج ــات االسـتـعــداد
والتقيد بــالــزي الــرسـمــي ألعـضــاء هيئة الـشــرطــة  ،وحـســن معاملة
ومرتادي الطريق العام.
المواطنين
ً
كما شدد أيضا على عدم عرقلة المواطنين والعمل وفق صحيح
القانون في ضبط المطلوبين والمجرمين ،وتنفيذ التعليمات بكل
جدية ومهنية بناء على البالغات الواردة من غرفة البالغات بالمديرية،
والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

تخريج دفعة مــن الطيارين لصالح إدارة طــيــران الشرطة

أقـيــم خــال األي ــام الماضية بــدولــة تركيا
حـفــل ت ـخــرج دف ـعــة مــن ال ـط ـيــاريــن الليبيين،
وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل و وكيل
وزارة الداخلية للشؤون العامة و وكيل وزارة

الداخلية لشؤون المديريات، ،ومــديــر اإلدارة
العامة للتدريب ،ومدير اإلدارة العامة لطيران
الشرطة ،بجانب القائم باألعمال بالسفارة
الليبية بأنقرة  ،والقنصل العام بالقنصلية

ال ـل ـي ـب ـيــة بــاس ـط ـن ـبــول وال ـم ـس ـت ـش ــار األم ـن ــي ال ـن ـت ــائ ــج ال ـخ ــاص ــة بــال ـخــري ـج ـيــن  ،وت ــوزي ــع
بــالـسـفــارة والـمـسـتـشــار األم ـنــي بالقنصلية شـهــائــد ال ـت ـخــرج  ،كـمــا تــم مـنــح درع تكريم
لوزير العمل والتاهيل  ،وللمدربين بالمدرسة
وعدد من الجالية الليبية بتركيا.
وت ـخ ـل ــل ال ـح ـف ــل اإلع ـ ـ ــان ال ــرسـ ـم ــي عــن التركية .

مـــــنـــــاقـــــشـــــة ســـــيـــــر الـ ــعـ ــمـ ــل
بــــمــــنــــفــــذ مــــــطــــــار مــــصــــراتــــة

تــــــكــــــريــــــم مـــــديـــــريـــــة
أمــــــن الــــنــــواحــــي األربــــــع

قام المحامي العام رفقة مدير النيابة العامة
وع ـم ــداء ب ـلــديــات ال ـنــواحــي األرب ـ ــع ومـخـتــاري
المحالت بالمنطقة بتكريم مدير أمن النواحي
بالمديرية.
األربع ورؤساء مراكز الشرطة ً
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـت ـكــريــم ن ـظ ـيــرا لـلـمـجـهــودات
ال ـم ـب ــذول ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا م ــدي ــري ــة األم ـ ــن في
حفظ األم ــن والـمـجــاهــرة بــه بالمنطقة وضبط
المجرمين والمطلوبين لـلـعــدالــة وال ـت ـعــاون مع
النيابات العامة.
هذا وأثنى عمداء البلديات على الــدور التي
ت ـقــوم بــه الـمــديــريــة فــي حـفــظ األم ــن ومـحــاربــة
الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين.

ال ـت ـقــى وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ــواء " م ـح ـمــود
سـعـيــد" مــع مــديــر أم ــن منفذ مطار
مـ ـص ــرات ــة ال ـ ــدول ـ ــي ع ـق ـي ــد "م ـح ـمــد
إبراهيم عامر ".
وتــم خــال هــذا اللقاء الــذي عقد
خالل األيام الماضية مناقشة سير
الـعـمــل داخ ــل منفذ مـطــار مصراتة

الدولي والجهود التي تبذلها مديرية
األمن.
كـ ـم ــا ت ـ ـنـ ــاول الـ ـلـ ـق ــاء م ـنــاق ـشــة
ال ـت ـعــاون مــع كــافــة األج ـه ــزة األمنية
والــرقــاب ـيــة ال ـعــام ـلــة بــال ـم ـطــار ومـنــع
حـ ـ ــدوث أي تـ ـ ـج ـ ــاوزات داخـ ـل ــه بـمــا
ي ـســاهــم ف ــي إن ـج ــاح س ـيــر العملية
األمنية داخل المطار .

مناقشة وبحث األوضاع األمنية مع مديري أمن طرابلس والجفارة
اجتمع وكيل وزارة الداخلية
ل ـش ــؤون ال ـمــديــريــات لـ ــواء "بشير
االمـيــن" مــع مــديــري أمــن طرابلس
والجفارة
وتـ ـن ــاول االج ـت ـم ــاع األوضـ ــاع
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ووضـ ـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة أم ـن ـي ــة
مشتركة لمنع حدوث أي خروقات
أمـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ــإشـ ـ ــراف ال ـم ــدي ــري ـت ـي ــن
وب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ب ــاق ــي األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة وتـسـخـيــر كــافــة الـجـهــود
للمجاهرة باألمن.

وم ــن جهته ق ــدم مــديــر أمن
ال ـج ـف ــارة ش ــروح ــا واف ـي ــة حــول
االوضـ ًـاع األمنية داخــل المنطقة
م ـث ـم ـنــا ال ـج ـه ــود ال ـت ــي يـقــدمـهــا
الـسـيــد الــوكـيــل لـكــافــة مــديــريــات
األمن والمكونات األمنية.
هــذا و شــدد السيد الوكيل
على ضــرورة ضبط المطلوبين
وال ـم ـجــرم ـيــن وتــأم ـيــن ال ـمــرافــق
الـ ـحـ ـي ــوي ــة وت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
للمواطنين.
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مناقشة االستعدادات األمنية لتأمين مسابقة الكأس والدوري الليبي
َعـ ـق ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
لـ ـش ــؤون الـ ـم ــدي ــري ــات لـ ـ ــواء "بـشـيــر
األمـيــن" اجتماع تقابلي ضــم وكيل
وزارة الــريــاضــة  ،وأمـيــن عــام اتحاد
ك ــرة ال ـق ــدم  ،ورئ ـي ــس لـجـنــة تنظيم
الـمـســابـقــات بــاالت ـحــاد الليبي لكرة
القدم  ،وأعضاء من لجنة اتحاد كرة
القد م ،وبحضور مدير أمن طرابلس

 ،ومــديــر إدارة الـعــاقــات والـتـعــاون،
ونائب مدير اإلدارة العامة للتفتيش
والمتابعة  ،ومندوب عن جهاز دعم
االسـتـقــرار ورئـيــس مكتب المراسم
بإدارة العالقات.
ون ــاق ــش االجـ ـتـ ـم ــاع اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـ ـ ــدور ( )16ل ـك ــأس لـيـبـيــا وك ــذل ــك
الـمــاعــب المعتمدة عـلــى المستوى

الوطني ،كما تم االتفاق على العديد
مــن النقاط التي مــن شأنها اعتماد
الـمـعــايـيــر ال ــواج ــب ات ـبــاع ـهــا إلقــامــة
الدوري.
وبدوره أشاد السيد وكيل وزارة
الــريــاضــة على أهمية هــذا االجتماع
بــاع ـت ـبــار وزارة الــداخ ـل ـيــة الـشــريــك
األساسي إلقامة أي نشاط رياضي .

م ــن ــاق ــش ــة س ــي ــر ال ــع ــم ــل األمــــنــــي بـــالـــزنـــتـــان ومـــــرزق
عقد وكيل وزارة الداخلية ًللشؤون العامة
لــواء "محمود سعيد" إجتماعا ضــم مدير
أمن الزنتان عميد "ناصر الناكوع" ومساعد
الـشــؤون األمنية بمديرية أمــن م ــرزق عقيد
"عبدالعزيز الكيالني " .
وتــم خــال اإلجتماع مناقشة األوضــاع
األم ـن ـي ــة بـمـنـطـقـتــي ال ــزن ـت ــان ومـ ـ ــرزق وأه ــم
القضايا األمنية المتعلقة بسير العمل األمني.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون األمني
بين األجهزة األمنية المختلفة بمناطقهم من
أجل فرض السيطرة األمنية وتقديم افضل
الخدمات للمواطنين وإنجاح العملية األمنية.

ملتقىعلمي حــول مكافحة غسل األم ــوال
ش ـ ـ ــارك وف ـ ــد ل ـي ـب ــي فـ ــي الـمـلـتـقــى
الـعـلـمــي ح ــول مـكــافـحــة غـســل األم ــوال
وتمويل اإلرهاب  ،الذي ٌعقد بجمهورية
م ـصــر ال ـعــرب ـيــة بـمــديـنــة ش ــرم الـشـيــخ
خــال الـفـتــرة  2022/ 9 / 03_01م ،
الذي نظمته جامعة نايف للعلوم األمنية
وذل ــك بــالـتـعــاون مــع ات ـحــاد الـمـصــارف
العربية ومركز األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب.
ويـهــدف الملتقى الــى تبيان أهمية
التعاون بين األجهزة االمنية وتسليط
الضوء بشكل أوسع على أهمية التعاون
بين األجهزة االمنية والهئيات القضائية
وال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي لـمـكــافـحــة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وكذلك التعرف علي أهــم المخاطر

تفعيل األداء األمني

ب ــاش ــرت ال ـ ــدوري ـ ــات األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـجـهــاز
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـهـ ـج ــرة غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة فـ ــي إنـ ـش ــاء
التمركزات األمنية للمجاهرة باألمن وحفظه داخل
ال ـعــاص ـمــة ،وذلـ ــك ب ـنــاء عـلــى قـ ــرار رئ ـيــس مجلس
الـ ــوزراء لحكومة الــوحــدة الــوطـنـيــة بـشــأن تشكيل
غــرفــة عـمـلـيــات أمـنـيــة مـشـتــركــة لـتــأمـيــن وحـمــايــة
ال ـمــرافــق واألهـ ـ ــداف الـحـ ًيــويــة بـمـشــاركــة األج ـهــزة
األمنية األخ ــرى ،وتنفيذا لتعليمات السيد وزيــر
الداخلية المكلف بالخصوص.

التي تواجهها المجتمعات العربية جراء
الجرائم المالية وأثرها علي االستقرار
االق ـت ـص ــادي وال ـمــالــي  ،وال ـع ـمــل على
تحقيق التوازن بين تطوير االبتكارات
فــي القطاع المالي المصرفي وتعزيز
االمـ ـتـ ـث ــال ل ـل ـت ـشــري ـعــات والـ ـض ــواب ــط
وضمان حماية البيانات في المصارف
وتـ ـع ــزي ــز ف ـه ــم ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن أف ـض ــل
ال ـم ـم ــارس ــات لـتـصــل إلـ ــى المستفيد
الحقيقي من التعامل معها.
ً
ك ـمــا ي ـه ــدف الـمـلـتـقــى أي ـض ــا إلــى
تسليط الضوء على أفضل الممارسات
لـتـحـقـيــق ال ـم ــال ـي ــة الـ ـم ــوازي ــة وكـيـفـيــة
اإلس ـت ـف ــادة مـنـهــا ف ــي ق ـضــايــا غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.

متابعةسيرحركة الشاحنات
ع ــل ــى الـــطـــريـــق ال ــع ــام
انطلقت األيـ ــام الـمــاضـيــة الحملة المشتركة
مابين إدارة شؤون المرور والتراخيص ومصلحة
الـطــرق والـجـســور  ،لتركيب الـمــوازيــن المتحركة
لضبط الحموالت الزائدة على الطرق العامة.
وشملت هذه الحملة الطريق الساحلى الممتد
مــن منطقة ال ـس ــدادة ش ــرق مــديـنــة مـصــراتــة إلــى
مدنية صرمان.
والجدير بالذكر بأن هذه الحملة تمت بالتعاون
مع إدارة إنفاذ القانون  ،وأقسام المرور بالمناطق
التي تشملها الحملة .
كما تنوه إدارة شــؤون الـمــرور والتراخيص
لـجـمـيــع ســائ ـقــي ال ـش ــاح ـن ــات بـ ـض ــرورة الـتـقـيــد
باألوزان المسموح بها قانونآ وبأنه سيتم إتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.

البدء بتأمين الطريق الساحلي
باإلشارة الى الخطة األمنية المشتركة
بـ ـي ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـس ــاح ــل
ومديريات أمن الجفارة وجنزور والزاوية.
ب ــاش ــرت الـ ــدوريـ ــات األم ـن ـيــة الـتــابـعــة
لمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع المنطقة
العسكرية الساحل في االنتشار األمني
ع ـلــى طـ ــول ال ـط ــري ــق ال ـســاح ـلــي الـمـمـتــد
بالحدود اإلداري ــة للجفارة للحفاظ على

أمن وسالمة مرتادي الطريق العام.
كـ ـم ــا شـ ــرعـ ــت ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات األم ـن ـي ــة
التابعة للمديرية فــي إنـشــاء التمركزات
األم ـن ـيــة عـلــى ط ــول ال ـطــريــق الـمـمـتــد من
ً
منطقة الكريمية وصــوال لمنطقة حوش
الستين بــالـتـعــاون مــع ف ــرع جـهــاز األمــن
العام والتمركزات األمنية وباقي األجهزة
األمنية والعسكرية.

التحول الرقمي في مجال عمل إدارة شــؤون المرور والتراخيص
ً
إستكماال لمساعي مركز المعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
و التوثيق لتطوير كافة مكونات وزارة الداخلية
إت ـج ـهــت خ ــال األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ال ـف ــرق الفنية
والتقنية برئاسة مدير مركز المعلومات والتوثيق
إلى إدارة شــؤون المرور والتراخيص للبدء في

ميكنتها وإدخال التقنية والبرامج في عملها.....
وكان في استقبالهم لواء "فيصل برنوص" مدير
اإلدارة وعدد من الضباط.
وعقد اجتماع نوقش خالله التنسيق بين
مركز المعلومات و التوثيق واإلدارة  ،وتوفير

التقنيات الـحــديـثــة داخ ــل اإلدارة بـمــا يــزيــد من
ً
فاعلية أدائها وسهولة عملها وصوال إلى التكامل
وال ـت ـع ــاون الـمـسـتـمــر ف ــي عـمــل يـتـجــه إل ــى أول ــى
خـطــوات التحول الرقمي التي إنتهجها المركز
كخطة عمل دائمة .

أخبار
الخميس  ١٢صفر  ١٤٤٤ه ـ املوافق  ٨سبتمبر  ٢٠٢٢م

السنة  - 48العدد 810

4

وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة لــشــؤون الــمــديــريــات يــقــوم بــزيــارة تفقدية لــمــديــريــة أم ــن الــجــفــارة
ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا
األمنية ،وسير العملية األمنية.
كما تطرق االجـتـمــاع إلــى مناقشة
التعاون والتنسيق األمني المشترك بين
مديرية األمــن وكافة المكونات األمنية
العاملة بالمنطقة بما يضمن تحقيق
أف ـض ــل ال ـن ـتــائــج وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األم ــن
واالستقرار داخل المنطقةً .
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض أي ـ ـض ـ ــا ال ـم ـش ــاك ــل
والعراقيل التي تواجه أعضاء الشرطة،
وت ــوف ـي ــر االحـ ـتـ ـي ــاج ــات واالم ـك ــان ـي ــات
الـ ـض ــروري ــة وال ـع ــاج ـل ــة ال ـت ــي يتطلبها
العمل األمني للمساهمة في حفظ األمن
والمجاهرة به.

قــام وكيل وزارة الداخلية لشؤون
المديريات لــواء "بشير األمـيــن" بزيارة
تفقدية لمديرية أمن الجفارة.
وكـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه مــديــر األم ــن
عميد "عـبــدالـنــاصــر الـطـيــف" ورؤس ــاء
الـمـكــاتــب واألقـ ـس ــام وم ــراك ــز الـشــرطــة
والوحدات وعدد من الضباط بالمديرية،
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــروع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة
ال ـعــام ـلــة بــالـمـنـطـقــة "ال ــدع ــم ال ـمــركــزي،
األم ــن الــداخـلــي  ،األم ــن الـخــارجــي ،دعم
االسقرار ،الحرس البلدي".
وع ـقــد عـلــى هــامــش ه ــذه ال ــزي ــارة
اجتماع أمني موسع استعرض خالله
األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة بـمـنـطـقــة ال ـج ـف ــارة،

هــذا وفتح بــاب النقاش واالستماع
لمالحظات وشــروح من قبل الحضور
حول الحلول الواجب إتخاذها لحلحلة
ب ـعــض ال ـعــراق ـيــل ال ـت ــي ت ـع ـتــرض سير
العمل األمني إلنجاح المهام والواجبات
المكلف بها رجال الشرطة واألمن.
وف ــي خـتــام االجـتـمــاع أثـنــى السيد
الــوكـيــل عـلــى الـمـجـهــودات الـتــي يبذلها
مــديــر وأعـ ـض ــاء ال ـمــديــريــة  ،ومختلف
األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـيـ ــة ف ـ ــي حـ ـف ــظ األم ـ ـ ًـن
مطالبا
واالس ـت ـق ــرار داخ ــل المنطقة ،
ً
ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة
للصالح العام.

نائب رئيس ال ــوزراء يلتقي رئيس مصلحة األح ــوال المدنية
التقى السيد حسين القطراني نائب
رئـيــس ال ـ ــوزراء بمكتبه بــديــوان رئاسة
الــوزراء بمدينة طابلس رئيس مصلحة
األحـ ــوال الـمــدنـيــة عـمـيــد /ط ــارق الـثـمــن ،
حيث تطرق اللقاء للحديث عن مصلحة
األح ــوال المدنية وسـيــر عملها ،وبحث

عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة الرقم
الوطني وأهميتها في إج ــراء انتخابات
نــزيـهــة وشـفــافــة  ،وجــاهــزيــة المصلحة
إلج ــراء أي اسـتـحـقــاق انـتـخــابــي ق ــادم ،
إضافة الى مناقشة آليات وسبل تسهيل
الـخــدمــات للمواطنين مــن خــال تطوير

منظومة الرقم الوطني .
وق ــد أك ــد الـسـيــد رئ ـيــس المصلحة
على حــرص مصلحة األح ــوال المدنية
على إنجاز جميع المهام الموكلة إليها
وعملها الــدائــم على تطوير منظوماتها
بما يستجيب لهذه المتطلبات.

ال ــت ــوق ــي ــع ع ــل ــى ات ــف ــاق ــي ــة ل ــل ــت ــع ــاون ب ــي ــن مــصــلــحــة األحــــــوال
الـــمـــدنـــيـــة والـــلـــجـــنـــة الـ ــمـ ــركـ ــزيـ ــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــمــحــلــيــة
جـ ــرى خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة بمقر
مصلحة األحوال المدنية توقيع اتفاق بين
مصلحة األحوال المدنية واللجنة المركزية
لــان ـت ـخــابــات الـمـحـلـيــة  ،يـقـضــي بـتــزويــد
مصلحة األح ــوال المدنية للجنة المركزية
لــانـتـخــابــات الـبـلــديــة بــالـبـيــانــات األصـلـيــة
والـمــوثــوقــة لبيانات المواطنين فــي أنظمة
وتـقـنـيــات وأســالـيــب حــديـثــة تكفل تكوين
قاعدة بيانات انتخابات المجالس المحلية

ت ـك ــون خــال ـهــا هـ ــذه ال ـم ـن ـظــومــة مـتـجــددة
لحظيا  ،تـلـتــزم خــالـهــا اللجنة المركزية
لالنتخابات المحلية بتقديم الدعم التقني
الالزم لمصلحة األحوال المدنية.
وقد وقع االتفاقية عن مصلحة األحوال
الـمــدنـيــة الـتــي ُع ــدت ال ـطــرف األول عميد /
ط ـ ــارق ال ـث ـم ــن .رئ ـي ــس مـصـلـحــة األح ـ ــوال
المدنية ،والسيد  /ع ــادل األشـهــب رئيس
اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية .

مصلحة األحــوال المدنية تعقد
اجتماعها الثاني للعام 2022م

لجنة شــؤون الموظفين بمصلحة األحــوال المدنية تعقد اجتماعها الــدوري
عقدت لجنة شــؤون الموظفين بمصلحة
األحوال المدنية اجتماعها الدوري العام بمقر
المصلحة بمدينة طرابلس وذلك لدراسة جملة
من الموضوعات المتعلقة بشؤون الموظفين
الوظيفية.
وص ــرح الـسـيــد نــائــب رئ ـيــس المصلحة،
ورئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون ال ـمــوظ ـف ـيــن بـ ــأن هــذا
االج ـت ـمــاع ال ــذي يـعـقــد بـشـكــل دوري لــدراســة
شـ ـ ــؤون ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـ ـبـ ــث فـ ــي إج ــراءاتـ ـه ــم

الوظيفية بما يكفل نيلهم كامل حقوقهم.
وقـ ـ ــد ن ــاق ــش االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع س ـب ــل تـبـسـيــط
اإلجراءات وفق اللوائح والقوانين ً الصادرة بما
يخدم مصلحة الموظف مختتما بعرض عدد
من الملفات الوظيفية على أن يستكمل الباقي
في اجتماع الحق .
هذا وتتكون لجنة شــؤون الموظفين التي
يرأسها عميد دكتور بشير عون نائب رئيس
المصلحة كل من عميد عدنان الجابري مدير

إدارة الشؤون اإلدارية  ،والسيد فتحي عويدات
مدير إدارة الشؤون المالية المكلف  ،والسيدة
سمية المزوغي نائب مدير اإلدارة القانونية،
والسيد سليم ابــو سنينة مندوبا عــن وزارة
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة  ،وال ـس ـيــد فـتـحــي الـجــانـكــو
رئيس قسم شــؤون الخدمة  ،والسيد هشام
فضل رئيس وحدة منظومة شؤون الموظفين
بالمصلحة.

جلسة مباحثات حول التعاون التقني بين مصلحة األحوال المدنية و وزارة الصحة
ع ـقــدت خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة بـمـقــر مصلحة
األحـ ــوال الـمــدنـيــة جلسة مـبــاحـثــات مشتركة بين
مـصـلـحــة األح ـ ـ ــوال ال ـم ــدن ـي ــة وم ــرك ــز ال ـم ـع ـلــومــات
والتوثيق الصحي ب ــوزارة الصحة  ،وقــد تــم خالل
هــذه المباحثاث دراســة مشروع للربط اإللكتروني
بين منظومة األحوال المدنية و وزارة الصحة  ،تزود
خــالـهــا وزارة الـصـحــة مصلحة األح ـ ــوال المدنية
الـبـيــانــات المتعلقة بـحــاالت ال ــوالدة والــوفــاة بشكل
مباشر عبر المنظومة اإللكترونية .
كما نوقشت خالل الجلسة سبل إعادة صياغة
التصنيفات وفقا لتعريفات منظمة الصحة العالمية

 ،ووض ــع رم ــز ( ك ــود) م ـحــدد م ــن خ ــال مـشــروع
المنظومة  ،وكذلك مناقشة كيفية توفير المعلومات
من قبل وزارة الصحة في نموذج محدد  ،والتعريف
باستخدامات الرقمين الوطني واإلداري  ،ومناقشة
مــوضــوع الملف الصحي  ،حيث تــم االت ـفــاق على
ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع م ـك ـمــل ل ـت ـح ــدي ــد م ـت ـط ـل ـبــات وزارة
الصحة من األعمال المطلوبة من منظومة األحــوال
المدنية لعملية الربط  ،وكذلك نماذج للبيانات التي
ستحددها مصلحة األح ــوال المدنية فيما يتعلق
ببيانات الوفيات  ،وإدراج المواليد  ،وأوجــه التعاون
المشتركة األخرى .

عـ ـ ـق ـ ــدت مـ ـصـ ـلـ ـح ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــدنـ ـي ــة
اجتماعها العادي الثاني خالل األيام الماضية
بمقر المصلحة بمدينة طرابلس.
وقد تناول االجتماع الذي حضره السادة/
رئ ـي ــس الـمـصـلـحــة ونــائ ـبــه ومـ ـ ــدراء اإلدارات
وال ـف ــروع ج ــدول األع ـمــال ال ــذي تضمن سير
العمل بالمصلحة وخططها لتطوير عملها
بما يتناسب  ،وحـجــم الـمـهــام الموكلة إليها
وك ــذل ــك م ـل ـفــات ن ـقــل األسـ ــر وال ــرق ــم الــوطـنــي
وأرق ــام القيد لألسر والنازحين والمهجرين
وكذلك المشاكل و العراقيل التي تواجه عمل
فروع ومكاتب المصلحة .
ه ــذا وق ــد وج ــه الـسـيــد رئ ـيــس المصلحة
عميد /طارق الثمن الشكر للسادة الحضور
ال ـ ــذي ـ ــن حـ ـ ـض ـ ــروا م ـ ــن كـ ــافـ ــة رب ـ ـ ـ ــوع الـ ـب ــاد
متجشمين عـنــاء السفر ومجسدين تالحم
وت ـع ــاض ــد ج ـم ـيــع مـنـتـسـبــي ال ـم ـص ـل ـحــة مــن
رسالة المصلحة النبيلة على الوجه
أجل آداء ً
األكمل  ،بعيدا عن كافة التجاذبات .
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الللجريمة
ال ـجــري ـمــة ف ـعــل اسـتـثـنــائــي ط ــارئ
يخالف القيم والقواعد الطبيعية التي
يعتمدها المجتمع ،وهي أسلوب تمنعه
الـقــوانـيــن الــوضـعـ ًيــة وتـجــرمــه األدي ــان
السماوية ،استنادا إلى السلبيات التي
تصاحب كل فعل إجرامي وما يحدثه
م ــن أثـ ــر ع ـلــى األف ـ ـ ــراد وال ـم ـج ـت ـم ـعــات،
ويلجأ المجرمون في كل مكان وزمان
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد م ـن ـظ ــوم ــة مـ ــن األنـ ـم ــاط
واألس ــال ـي ــب ال ـتــي تـحـمــي س ــري ــان هــذا
ً
ال ـس ـلــوك وتـسـهــم ف ــي جـعـلــه مـجـهــوال

أو مسكوتا عنه باتخاذها للتحوطات
التي تمنع التعرف على الجناة أو تقود
إل ــى ال ــوص ــول إل ـي ـهــم ،وه ــي تــرتـيـبــات
ط ـب ـي ـع ـيــة ت ـ ًـول ـي ـه ــا قـ ـط ــاع ــات ال ـشــرطــة
واألمن قدرا من االهتمام ،وتعمل على
وضع التدابير االستباقية لها وتنفيذ
اإلج ــراءات الالحقة لمواكبتها ،بهدف
االنتصار عليها ً وهو الصراع المحموم
الذي يدور دائما بين األمن والجريمة،
ال ــذي يـمـكــن وصـفــه بــالـتــراشــق الــدائــر
بين الفضيلة والرذيلة  ..ويكون رجل

ً
األم ــن والـشــرطــة مـمـثــا لـلـطــرف األول
ً
فيما يـكــون الـمـجــرم والـجــانــي أصـيــا
فــي تمثيل ال ـطــرف الـثــانــي وهـنــا تبدو
جدلية التشابك وال ـصــراع بين الخير
والشر..
أردنـ ــا بـتـلــك الـمـقــدمــة الـطــويـلــة أن
نـشـ ًيــر إل ــى أن ال ـم ـجــرم ـيــن يـعـتـمــدون
من
دائما اللجوء إلى أساليب يخفون ً
ورائـ ـه ــا أف ـعــال ـهــم ،ف ـمــن ي ــرت ــدي لـثــامــا
ل ـي ـخ ـفــي م ـع ــال ــم وجـ ـه ــه أو يـسـتـعـمــل
سيارة مجهولة بــدون لوحات معدنية

ً
ومـعـتـ ًمــة ال ــزج ـ ًـاج ويـسـتـعـمــل ســاحــا
أبيضا أو نــاريــا ،أو ينتحل شخصية
رج ـ ــل أم ـ ــن أو ي ـع ـمــد إل ـ ــى اس ـت ـي ـقــاف
آخ ــر بــال ـطــريــق ال ـع ــام وي ــرت ــدي قـيــافــة
ليست من طبيعة مهنته  ،أو يتضاهر
بـعــاهــة لـيـسـتــدر الـعـطــف واإلح ـس ــان ،
أو يحمل طفال ليستول به أو يختفي
وراء أية حجة  ،هذه جميعها وغيرها
كـثـيــر م ـظــاهــر وإيـ ـم ــاءات ي ـقــع خلفها
ن ـمــوذج لـسـلــوك مـعـيــب مــن شخصية
ضعيفة تستنجد بمصادر أقوى منها

لتساعدها على فرض واقع التستطيع
الوصول إليه بالطريق العادي فتدفعها
(النزعة) إلى اإلتيان بكل ما تقدم ذكره
من أفعال لتتمادى في إذكاء التشابك
لصور الصراع الذي يحتدم بين األمن
والـجــريـمــة ،لكن وكـمــا تــؤكــد الشواهد
المعاشة بأن الغلبة في ً النهاية ستكون
األمن تماما مثلما تنتصر
الستتباب
ً
الـفـضـيـلــة دائ ـم ــا عـلــى الــرذي ـلــة ويلقى
الخير بظالله الوارفة على أركان الشر
مهما تعدد وتلون وتطور.

مهارة الحس األمني ..
الـحــس األمـنــي واح ــد مــن ال ـض ــرورات المهنية
والعملية التي يتطلبها مجال العمل فــي مختلف
القطاعات األمنية ،وهو صيرورة ينبغي التوصل
إلــى مفرداتها والتعامل معها لمساعدة مستوى
األداء النوعي في هذا المجال الحيوي ولكن ماهو
هذا الحس ؟!
ت ًـق ــول م ـعــاجــم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة  :ح ــس ال ـشــيء
حـســا حين يــدركــه بــاحــدى حــواســه أو يتصل به
وفــي االصـطــاح يعني الحس األمني  :االستعداد
الفطري  ..والميل الــوجــدانــي  ..والشعور النفسي
بعد
لــدى رجــل األمــن  ،حيث يعمل على اكتشافه ً
شعوره به  ،ويعمل على تنميته وتعظيمه اعتمادا

ً
عـلــى اس ـت ـعــدادات داخـلـيــة غــالـبــا مــاتـكــون مـهــارات
وم ـك ـنــات شـخـصـيــة ،ك ـق ــوة ال ـمــاح ـظــة وال ـح ــدس
ً
والتوقع واالحتمال والتخمين  ،وصوال إلى مناقشة
األحداث بصورة فاحصة متأنية ينطلق معها هذا
ال ـحــدس والتخمين والـتــوقــع مــن مـجــرد اسـتـعــداد
بيولوجي فطري إلى مهارات عملية مكتسبة .
علينا أن نـعــزز ه ــذا إالح ـس ــاس الـخـفــي الــذي
اليخضع لمعطيات مادية يمكن إالستناد إليها ،
بل هو مجرد فطنة تحتاج الى مران دائم وتخمينات
وتوقعات معقولة حتى اليتحول الحس األمني إلى
مظهر خيالي الصلة له بالواقع .
ولعل تكرار المواقف األمنية التى يصادفها من

يعمل في هذا المجال تعزز قدرته على إيقاظ حسه
أو حــدســه األمـنــي وتصقل تجاربه بتنوع وتعدد
المواقف المشابهة ليقاس عليها ويــدرس حالتها
ليحلل مضمونها بمجموعة من الفرضيات التي
تتالءم مع الموقف  ،وله أن يختار أفضلها بحسه
الموضوعي للحالة المعاشة .
وهنا يثار سؤال يقول  :هل الحس األمني علم
ام هو فن ؟
تــؤكــد ال ـشــواهــد الـمـعــاشــة ب ــأن ال ـحــس األمـنــي
م ـج ــرد إحـ ـس ــاس وجـ ــدانـ ــي ن ـس ـبــي ي ـخـت ـلــف من
شـخــص إل ــى آخ ــر لـيــس ل ــه مـظــاهــر م ــادي ــة يمكن
قياسها ،وهــو تخمين غير مؤكد اليمكنه حسم

ً
الموقف ،بل يساعد عليه وهذه التفسيرات جميعا
تبتعد عن وصف العلم المجرد وتضعه في قائمة
الـفـنــون وال ـم ـه ــارات اإلنـســانـيــة ال ـتــي التــرتـقــي إلــى
مستوى العلوم الطبيعية وماتؤكده أو تنفيه من
حقائق .
ن ـخ ـلــص إلـ ــى اع ـت ـب ــار ال ـح ــس األمـ ـن ــي م ـه ــارة
إنـســانـيــة وحـ ــدس مـتــوقــع يـمـكـنــه م ـســاعــدة رجــل
األمــن فــي أداء مهامه عندما اليجد الدليل القاطع
الذي يحسم القضية التي بين يديه  ..فيعمل الحس
األمني على ترجيح إحــدى الكفتين  ،وله بعد ذلك
مواصلة البحث عن األدلة التي قد توصله إلى حل
مقنع وإيجابي .

دراسة ميدانية

أخي السائق
التتجاوز السرعة المقررة مهما كنت مستعجال  ،ففي العجلة الندامة  ،جنون السرعة يؤدي إلى
الموت فتجنبه  ،وقد سيارتك بسرعة معقولة حتى تحافظ على حياتك وحياة اآلخرين  ،هديء
السرعة وانتبه للطريق العام .

ال

تُسرع

ـ ضع في اعتبارك أن الطريق ليس ميدان سباق .
ـ تجاهل من يتحداك في السرعة .
ـ تجنب السرعة عند االقتراب من تقاطع الطرق ومناطق عبور المشاة وعند وجود
اإلشارات الضوئية .
ـ السرعة الزائدة تقلل من فرصة نجاتك من الخطر الذي يظهر أمامك فجأة .
ـ السرعة الزائدة تقلل من قدرتك على التحكم في السيارة إذا حدث أي خلل طاريء.
ـ السرعة في القيادة ليست دليال على المهارة .
ـ السرعة المعقولة طريق األمان والحياة .
ـ جنون السرعة يؤدي إلى الموت فتجنبه .

تـتــواصــل عـبــر مختلف الـصـحــف واإلصـ ـ ــدارات كـتــابــة األعـمــدة
والـمـقــاالت الصحفية التي تتناول المشهد السياسي واالجتماعي
بــال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ــوج ـي ــه داعـ ـي ــة إلـ ــى إح ــاط ــة ال ـ ـقـ ــاريء بــال ـم ـع ـلــومــات
والـتــوضـيـحــات الـمــرتـبـطــة بمختلف ال ـم ـجــاالت ً فــي خ ـطــاب إعــامــي
يحاول أن يلفت انتباه كل من يطلع عليه مطالبا في خواتمه بانتهاج
األساليب األكثر قــدرة على إحــداث تفاهمات تؤسس لبناء مجتمع
فاضل .
ه ــذا ال ــدور اإلعــامــي يلتمس إي ـجــاد ق ــارىء ق ــادر عـلــى متابعة
ماتنشره الصحف ومايعانيه الصحفي من انشغال دائم بمواضيعه
التي يطرحها في كل إصدار جديد  .هل يوجد القاريء المتابع ؟ أو
لدينا فقط المتصفح للعناوين والمطلع على الصور المصاحبة ؟
ّ
رب دراســة ميدانية يجريها طالب كلية الفنون واإلعــام لقياس
مــدى توفر الـقــارىء الحقيقي لدينا من خــال استبيانات وحــوارات
ميدانية يمكنها اإلجابة على هذه االسئلة حتى يمكن التوصل إلى
وضع صيغ عملية تتناسب مع الوضع الذي تتوصل إليه النتائج .

من سجالت الشرطة
الخميس  ١٢صفر  ١٤٤٤ه ـ املوافق  ٨سبتمبر  ٢٠٢٢م
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مديرية أمن النواحي األربع
باإلشارة إلى حادث اصطدام
مركبة آلـيــة نــوع مــرسـيــدس فيتو
اللون أزرق بشجرة سرول بتاريخ
2022.08.24م ب ـطــريــق تــرهــونــة
بمنطقة اسبيعة والتي نتج عنها
وفــاة ستة أف ــراد من عائلة واحــدة
وإصـ ـ ــابـ ـ ــة ثـ ــاثـ ــة افـ ـ ـ ـ ــراد اخ ــري ــن
إصابات بليغة.
وب ـت ـع ـل ـي ـمــات م ــن م ــدي ــر أم ــن

ال ـنــواحــي األربـ ــع بتكثيف البحث
والتحري لمعرفة أسباب الحادث،
ومـ ــن خـ ــال ال ـم ـتــاب ـعــة وال ـت ـحــري
وجمع المعلومات تم التعرف على
المركبة المشاركة في الحادث.
وعلى الفور قام رئيس وحدة
م ـ ـ ــرور اس ـب ـي ـع ــة ب ــرف ـق ــة أع ـض ــاء
الـتـحــري بــالــوحــدة وبــالـتـعــاون مع
اعـ ـض ــاء ق ـس ــم ال ـب ـح ــث ال ـج ـنــائــي

مديرية أمن الشاطي

بثكثيف الــدوريــات واالستيقافات
بـ ـط ــري ــق اس ـب ـي ـع ــة ال ـ ـه ـ ـيـ ــرة ،مـمــا
أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن ضـ ـب ــط ال ـم ــرك ـب ــة
المطلوبة ويقودها المدعو "ا.س.ق"
وبالتحقيق مـعــه اع ـتــرف بقيامه
في ذلك الوقت بمالزمته للحادث،
واتـخــذت اإلج ــراءات بــوحــدة مــرور
اسـبـيـعــة وت ــم إحــال ـتــه إل ــى النيابة
العامة.

مديرية أمن زليتن

مديرية أمن صبراتة

بعد ورود بالغ إلى مركز شرطة "صبراتة
المدينة" بمديرية أمــن صبراتة مـفــاده وجــود
اشخاص على متن مركبة آلية قاموا بمحاولة
السطو على احد المواطنين بالمنطقة قبل ان
يتمكن من الفرار منهم.
ع ـلــى الـ ـف ــور قـ ــام ف ــري ــق وحـ ـ ــدة ال ـت ـحــري
والقبض بالمركز بالتحري وجمع المعلومات
الالزمة عن الواقعة وتم ضبطهم ،وبتفتيشهم
تم ضبط بحوزتهم سالح ناري.
اتخذت كافة االجراءات القانونية واحالتهم
إلى جهات االختصاص.

بعد ورود بالغ إلى قسم البحث الجنائي
بمديرية أمن الشاطي مفادها تعرض عدد من
المواطنين للسرقة باإلكراه وسرقة مبالغ مالية
وهواتفهم بقوة السالح.
ع ـلــى الـ ـف ــور ت ــم تـكـلـيــف اعـ ـض ــاء الـقـســم
بــال ـت ـعــاون م ــع ق ـســم شــرطــة ال ـن ـجــدة ومــركــز
شـ ــرطـ ــة ب ـ ـ ـ ــراك ل ـل ـب ـح ــث والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري وج ـم ــع
الـمـعـلــومــات الــازمــة عــن المتهمين ،حـيــث تم
القبض على شخصين هما المدعو "ص.ع.و"
والمدعو"ه.ف.ر".
وبــالـتـحـقـيــق مـعـهـمــا اع ـتــرفــا بقيامهما
بعمليات الـســرقــة  ،وات ـخــذت كــافــة اإلج ــراءات
القانونية واحالتهم الى جهات االختصاص.
بعد ورود معلومات إلى وحدة التحري والبحث
ٔ
الجنايي بمديرية أمــن "زلـيـتــن" تفيد
لقسم البحث
بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة
واألسلحة والذخائر في منزله.
وبعد جمع المعلومات الالزمة واخطار النياية
العامة بالواقعة تم تفتيش المنزل وضبط صاحبه
باإلضافة إلى شخصين كانا يقومان بالشراء منه،

وضبط أسلحة متعددة األنــواع وقــواذف ار بي جي
وذخــائــر أسلحة متوسطة نــوع بــي كــي تــي ،كما تم
ضبط مواد مخدرة نوع "حشيش" إضافة ألقراص
مخدرة.
ات ـ ـخـ ــذت ك ــاف ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ح ـيــال
المضبوطين واحالتهم إلى جهات االختصاص.

مديرية أمن القره بولي

اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع طرابلس
عد ورود معلومة لفرع اإلدارة العامة
لحماية الطاقة الكهربائية طرابلس مفادها
ق ـيــام أش ـخ ــاص بـبـيــع أسـ ــاك كهربائية
تـخــص الـشــركــة الـعــامــة لـلـكـهــربــاء داخــل
إحدى محال بيع الخردة.
وعلى الـفــور توجهت دوري ــات الفرع
لمكان المحل وتــم ضبط شخصين من
العمالة الــوافــدة مــن الجنسية األفريقية،

وفرار المسؤول على المحل وهو شخص
س ــوري الجنسية ،وكـمــا تــم العثور على
ك ـم ـيــة م ــن األسـ ـ ــاك ال ـك ـهــربــائ ـيــة داخ ــل
المحل.
تــم اتـخــاذ كــافــة االجـ ــراءات القانونية
حـيــال المقبوض عليهما والزال البحث
والـ ـتـ ـح ــري م ـس ـت ـمــر ل ـض ـبــط الـشـخــص
الثالث.

اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع بنغازي
ب ـنــاء ع ـلــى تـعـلـيـمــات مــديــر اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـح ـمــايــة الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة،
بمتابعة محال بيع الخردة.
ضبط أعضاء اإلدارة العامة لحماية
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــرع ب ـن ـغــازي من
خالل جوالت تفتيشية قاموا بها على

قوة دعم مديريات األمن بالمناطق
ب ـعــد ورود م ـع ـلــومــات ع ــن وج ــود
م ــركـ ـب ــة آل ـ ـيـ ــة ن ـ ـ ــوع س ــامـ ـس ــون ــج عـلــى
مـتـنـهــا ثــاثــة أش ـخ ــاص ي ــرت ــدون ال ــزي
العسكرى ويـقــومــون بالسطو المسلح
على المركبات في منطقة طريق المطار
طرابلس.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــور ت ــوجـ ـه ــت دوريـ ـ ـ ــات
الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات االمن

بــال ـم ـنــاطــق ل ـع ـيــن ال ـم ـك ــان ومـ ــن خ ــال
عمليات البحث تم ضبط المركبة وعلى
متنها ثــاثــة أش ـخــاص المطلوبين من
ذوى السوابق وبحوزتهم ســاح نــاري
كالشن كوف وعدد من مخازن السالح
وسـ ـ ــاح ن ـ ــوع م ـس ــدس وق ـن ـب ـلــة ي ــدوي ــة
"رمـ ــانـ ــة" ....وت ــم ات ـخــاذ كــافــة االجـ ــراءات
القانونية حيالهم.

محل بيع ال ـخــردة بالمدينة مــن ضبط
ثــاثــة أش ـخــاص داخ ــل إح ــدى الـمـحــال
ح ـي ــث ع ـث ــر ع ـل ــى ك ـم ـيــة مـ ــن االس ـ ــاك
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ت ـخ ــص الـ ـش ــرك ــة ال ـع ــام ــة
لـلـكـهــربــاء ،وتــم ات ـخــاذ كــافــة االجـ ــراءات
القانونية حيالهم.

بـعــد ورود ب ــاغ ــات م ــن الـمــواطـنـيــن إلــى
مديرية أمن القره بولي مفادها وقوع عدد من
عمليات الـســرقــة وبجمع المعلومات الــازمــة
والتحريات ،تمكن أعضاء قــوة دعــم المديرية
من القبض على على ثالثة أشخاص وهم "س.
م.س" ليبي الجنسية ،و "ج.م.أ" و "أ.أ.م" وهما من
الجنسية التشادية.
وبــاسـتـجــوابـهــم اع ـتــرفــوا بقيامهم بعدة
سرقات بمنطقة "قصر االخيار".
اتخذت كافة اإلجراءات القانونية و إحالتهم
إل ــى مــركــز شــرطــة قـصــر االخ ـي ــار م ــن حيث
االختصاص المكاني.

إدارة إنفاذ القانون
تـنـفـيــذا لـتـعـلـيـمــات ال ـس ـيــد ال ـنــائــب ال ـعــام
تمكن أعضاء وحــدة التحري والقبض بفرع
إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية باإلدارة
ال ـعــامــة لـلـعـمـلـيــات األم ـن ـيــة م ــن الـقـبــض على
ال ـم ــدع ــوة "أ.ع.م" وال ـم ـت ـه ـمــة بـخـطــف وقـتــل
زوجها السابق .
اتـخــذت كافة اإلج ــراءات القانونية حيال
ال ـم ـت ـه ـمــة وتـ ــم تـسـلـيـمـهــا ل ـج ـهــاز الـمـبــاحــث
الجنائية من حيث االختصاص .

7

من سجالت الشرطة
الخميس  ١٢صفر  ١٤٤٤ه ـ املوافق  ٨سبتمبر  ٢٠٢٢م

السنة  - 48العدد 810

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية
فرع بنغازي
ب ـعــد ورود م ـع ـلــومــات م ـصــدريــة
م ـف ــاده ــا ق ـي ــام أحـ ــد األشـ ـخ ــاص وهــو
م ـص ــري الـجـنـسـيــة م ـق ـيــم ف ــي مــديـنــة
المرج ويقوم بجلب المواد المخدرة نوع
حشيش مــن مــديـنــة ال ـمــرج إل ــى مدينة
ب ـن ـغ ــازي ل ـغ ــرض تــروي ـج ـهــا وي ـعــاونــه
شخص أخر ليبي الجنسية.
عـ ـلـ ـي ــه تـ ـ ــم ف ـ ـتـ ــح مـ ـحـ ـض ــر ج ـمــع
م ـع ـلــومــات وت ـح ــري ــات وال ـتــأك ـيــد على
ص ـح ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـلــى
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ـج ـلــب ال ـم ــواد
المخدرة وبيعها داخل مدينة بنغازي .
وبـتــاريــخ  ٢٠٢٢/08/٢٨تــم إع ــداد

فرع بنغازي

ً
كمين محكم لــه حيث ضبط متلبسا
بعملية االتـجــار بــالـمــواد الـمـخــدرة نوع
حشيش داخل مدينة بنغازي وبرفقته
ش ـخ ــص اخـ ــر ل ـي ـبــي ال ـج ـن ـس ـيــة ي ـقــوم
بمساعدته وأستعمال المركبة الخاصة
ب ــه ف ــي الـتـنـقــل داخـ ــل مــدي ـنــة بـنـغــازي
وكذلك يعاونه في نقل المواد المخدرة
من مدينة المرج الى مدينة بنغازي.
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـق ـ ــدر اجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـك ـم ـي ــة
المضبوطة حوالي ( 6كيلو ) من مادة
يشتبه في كونها مخدر الحشيش.
ت ــم اتـ ـخ ــاذ م ــاي ـل ــزم م ــن إج ـ ـ ــراءات
قانونية حيالهم واخطار النيابة العامة .

مكتب تحريات رئيس الجهاز

ً
بناء على ورود معلومات مصدرية
إل ـ ــى أح ـ ــد أعـ ـض ــاء ال ـم ـك ـتــب ع ــن وج ــود
ش ـخــص لـيـبــي الـجـنـسـيــة مـقـيــم بمدينة
طرابلس بالتحديد منطقة ابوسليم يقوم
باالتجار بالمخدرات نوع حشيش.
بعملية
حيث تم نصب كمين محكم
ً
ب ـيــع وش ـ ــراء م ـعــه ف ـتــم ضـبـطــه متلبسا
وبحوزته عدد سته قطع صغيرة وكذلك
ثالثة قطع أخــرى االول ــى تعرف بنصف
الـقــرصــة والـثــانـيــة تـعــرف بــربــع القرصة
وال ـثــال ـثــة ت ـع ــرف بـنـصــف ربـ ــع الـقــرصــة

حيث تم التحقيق معه واعترف بتجارته
ل ـل ـم ـخــدرات وب ــاالسـ ـت ــدالل م ـعــه اع ـتــرف
بحيازته لكميه أخرى قام بدفنها في فناء
منزله تحت األرض وقد تم ضبط الكمية
التي تقدر ( باثنى كيلو وربــع) من مادة
يشتبه في كونها مخدر الحشيش وقطعة
أخ ــرى مــن مـخــدر الحشيش بما تعرف
بالباسبورت.
ات ـخــدت اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة حياله
واحـ ـ ـي ـ ــل إل ـ ـ ــى نـ ـي ــاب ــة م ـك ــاف ـح ــة ج ــرائ ــم
المخدرات طرابلس.

فرع الساحل وجردس العبيد
ً
بناء على معلومات مصدرية مفادها بوجود
شخصين ليبيو الجنسية يقومان بجلب المواد
المخدرة نوع حشيش من مدينة طبرق إلى مدينة
بنغازي.
عليه ق ــام أع ـضــاء ف ــرع مـكــافـحــة الـمـخــدرات
الـســاحــل وج ــردس العبيد بتشكيل فــريــق عمل

وإع ـ ــداد كـمـيــن مـحـكــم عـلــى أح ــد ن ـقــاط التفيش
وبالفعل تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم ع ـ ـ ــدد
(  20قطعة ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر
الحشيش.
ات ـ ـخـ ــذت اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ــن حـيــث
االختصاص وأحيلوا إلى النيابة العامة .

ب ـع ــد ورود م ـع ـل ــوم ــات م ـص ــدري ــة إل ــى
الجهاز عن قيام تشكيل عصابي يتكون من
ثــاثــة أشـخــاص يقومون بــاالتـجــار بالمواد
ال ـم ـخــدرة ن ــوع حـشـيـ ًـش واألق ـ ـ ــراص الطبية
المخدرة والمؤثرة عقليا حيث يقومون بجلب
االقــراص المخدرة من خارج مدينة بنغازي
وترويجها داخل المدينة وخارجها.
عليه تــم فتح محضر جمع اسـتــدالالت
وت ـح ــري جـمــع الـمـعـلــومــات عـنـهــم حـيــث تم
تــأك ـيــد ص ـحــة ال ـم ـع ـلــومــات وال ـت ـع ــرف على
الشخص الذي يقود التشكيل العصابي وهو
المخدرة
من ذوي السوابق باالتجار بالمواد
ً
واألقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقليا.
ت ــم أعـ ــداد كـمـيــن مـحـكــم لـهــم وضـبـطــوا
متلبسين بعملية االتجار بالمواد المخدرة
واألق ـ ـ ـ ــراص ال ـم ـخ ــدرة ح ـيــث ب ـل ـغــت الـكـمـيــة
المضبوطة ( )4200ق ــرص مـخــدر ومــؤثــر
ً
عقليا ن ــوع ت ــرام ــادول وكــذلــك قطعة كبيرة
الحجم يشتبه فــي كونها مخدر الحشيش
مايعرف لدى تجار المخدرات ( باسبورت).
تم اتخاذ مايلزم من اإلجراءات القانونية
حيالهم وإحالتهم الى النيابة العامة.

مكتب تحريات رئيس الجهاز
فرع مصراتة
اتـ ـ ــاف ك ـم ـيــة م ــن م ـخ ــدر ال ـح ـش ـيــش بمقر
فــرع مصراتة وذل ــك بحضور السيد /مدير فرع
مـصــراتــه وال ـس ـيــد /مــديــر نـيــابــة مـصــراتــة الـغــرب
وبحضور ضباط وضباط صف وأفراد الفرع تم
إعدام كمية من مخدر الحشيش تقدر ( 124.780
كيلو ج ــرام ) والـتــي تــم ضبطها مــن قبل سرية
ال ـشــرطــة الـعـسـكــريــة ب ـبــوابــة أبــوقــريــن عـلــى متن
سـيــاره نــوع هــونــداي جنسس قــادمــه مــن الشرق
إلى الغرب.

مكتب تحريات رئيس الجهاز
تـمـكــن أع ـضــاء ال ـت ـحــري وال ـق ـبــض لمكتب
تحريات رئيس الجهاز مــن القبض على أحد
مــروجــي الـمـخــدرات وال ـمــؤثــرات العقلية وذلــك
وشراء
بعد إعــداد كمين محكم له بعملية بيع
ً
م ـعــه بـمـنـطـقــة الـهـضـبــة ف ـتــم ضـبـطــه متلبسا
وب ـحــوزتــه ع ــدد (  4قـطــع ورب ــع ) يـشـتـبــه في
كــونـهــا مــن مـخــدر الـحـشـيــش وبـمــا يعـ ـ ـ ـ ــرف
بالقرصة وع ـ ـ ـ ـ ــدد (  11قرص ) من نوع روح .
اتـ ـخ ــذت اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة م ــن حـيــث
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم
المخدرات طرابلس.

ً
بناء على معلومات مصدرية بوجود
شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر
الكوكايين على متن دراجة نارية .
عليه تــم تشكيل فريق عمل للتحري
وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة
المعلومة تم االتـفــاق معه لشراء بلحة من
مخدر الكوكايين بمجمع البدري وبالفعل

ً
تــم ضبطه متلبسا وع ـنــد تفتيشه وجــد
بحوزته عدد (  5بلحات ) ليصبح اجمالي
الكمية عــدد (  6بلحات ) من مــادة يشتبه
في كونها من مخدر الكوكايين.
اتخذت اإلج ــراءات القانونية من حيث
االخ ـت ـصــاص وأح ـي ــل إل ــى نـيــابــة مكافحة
جرائم المخدرات طرابلس.

فرع يفرن

فرع مصراتة

تمكن أعضاء فرع يفرن بالتنسيق مع مكتب األمن
الـخــارجــي يـفــرن بمداهمة أحــد أوك ــار الــدعــارة وتــرويــج
الخمور حيث تــم ضبط عــدد اثـنــان ان ــاث واثـنــان ذكــور
افريقيو الجنسية وضبط معهم خمور محلية الصنع .
ات ـخ ــذت اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة وأح ـي ـلــوا إل ــى مركز
الشرطة يفرن من حيث االختصاص .

مكتب تحريات الجهاز
تمكن أعضاء التحري والقبض لمكتب تحريات الجهاز
من القبض على أحد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية
بعملية بيع وش ــراء معه
وذلــك بعد إع ــداد كمين محكم له
ً
بمنطقة بن عاشور فتم ضبطه متلبسا وبحوزته عدد من
أقراص من نوع . XTC
اتـخــذت اإلج ـ ــراءات القانونية مــن حيث االختصاص
وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ًـاء عـ ـل ــى ورود م ـع ـل ــوم ــات
مـصــدريــة عــن وج ــود شـخــص ليبي
الـجـنـسـيــة ي ـق ــوم ب ــاالت ـج ــار بــال ـمــواد
المخدرة نوع حشيش.
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
التأكد من صحة المعلومة تم إعــداد
ـادي
كـ ـمـ ـي ــن مـ ـحـ ـك ــم مـ ـع ــه خـ ـل ــف نـ ـ ـ ً
االتحاد مصراتة فتم ضبطه متلبسا
وبحوزته قطع جاهزة للترويج يشتبه
في كونها من مخدر الحشيش.
اتـخــدت اإلجـ ــراءات القانونية من
حيث االختصاص وأحيل إلــى نيابة
مكافحة جرائم المخدرات.
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لواء  /عبد الله عبد السالم الفيتوري رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار لصحيفة الميزان

مهمتنا تأمين كل ما يتعلق بالمجال السياحي
ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة ال ـس ـيــاح ـيــة وح ـم ــاي ــة اآلث ـ ــار أح ــد م ـك ــون ــات وزارة
الــداخـلـيــة الـمـنــاط بــه عــديــد الـمـهــام المتعلقة بـحـمــايــة مـ ــوروث ليبيا
الثقافي وإرثها التاريخي.
عــن الـجـهــاز وعـمـلــه ك ــان لصحيفة ال ـم ـيــزان ه ــذا الـلـقــاء مــع رئيس
الجهاز لواء \ عبد الله عبد السالم الفيتوري الذي بدأ حديثه قائال:
ت ــم ان ـش ــاء ج ـهــاز ال ـشــرطــة الـسـيــاحـيــة وح ـمــايــة اآلث ـ ــار بـمــوجــب
قــرار اللجنة الشعبية العامة -سابقا-رقم ( )559لسنة  2007م ،وبداية

تأسيسه كــان يتبع الهيئة الـعــامــة للسياحة والـصـنــاعــات التقليدية
في ذلك الوقت ،وبصدور القرار رقم ( )82لسنة  2011م تم نقل تبعيته
لوزارة الداخلية من الناحية اإلشرافية على اعتبار أن معظم العاملين
فيه من أعضاء الشرطة ،باإلضافة لمن يحملون الصفة المدنية وجل
مهامهم القيام باألعمال ذات الطابع اإلداري ،وهذا اإلشراف من ناحية
الترقيات والتسويات واألوضاع المالية.....الخ.
حاورته /أ.نجاة الشارف

والـ ـجـ ـه ــاز يـتـمـتــع بــالـشـخـصـيــة
االعتبارية والــذمــة المالية المستقلة وله
العديد مــن المهام المسندة إليه ضمن
اختصاصاته المتمثلة في تنفيذ أحكام
الـتـشــريـعــات ال ـنــافــذة فــي مـجــال حماية
اآلثـ ـ ــار وال ـم ـتــاحــف والـ ـم ــدن الـتــاريـخـيــة
وت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ــن ل ـل ـســائ ـح ـيــن وح ـمــايــة
وت ــأم ـي ــن م ـن ــاط ــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـس ـيــاح ـيــة
والمرافق والمنشآت السياحية والمدن
القديمة والمحافظة عليها على مستوى
الدولة بالكامل ،وله اقتراح ووضع وتنفيذ
الـخـطــط األمـنـيــة الكفيلة بتحقيق ذلــك،
ويكون مقره في مدينة طرابلس.
أيضا الجهاز مسؤول من الناحية
األمنية عــن الـفـنــادق والـقــرى السياحية
والمهرجانات الثقافية والسياحية التي
تقام في بعض المناطق سواء بصفتها
الدائمة أو السنوية ،مثل مهرجاني هون
وغـ ــات ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى تــوف ـيــر الـحـمــايــة
(للراليات) التي تقام في الصحراء الليبية،
وتأمين كل ما يتعلق بالسياحة.
*غاب الجهاز عن الساحة قليال
وأردف  /ويـ ـم ــارس ال ـج ـهــاز
أعماله من خالل ( )16فرع تقريبا على
كامل التراب الليبي ،فيوجد في المنطقة
ال ـشــرق ـيــة ث ــاث ــة ف ـ ــروع ون ـح ــن بـصــدد
ان ـشــاء ف ــرع راب ــع فــي الـجـنــوب الشرقي
وتحديدا منطقة الكفرة لكثرة تعرضها
في اآلونة األخيرة للنهب واالعتداء على
موروثنا الثقافي نتيجة أوضاعها غير
المستقرة ،باإلضافة الى وجود فرع في
المنطقة الوسطى يبدأ اختصاصه في
المنطقة الممتدة مــن مدينة ســرت إلى
زلتين  ،أيضا يتبع الجهاز فرع الغربية
الــذي يختص بالمنطقة من جنزور الى
رأس جدير  ،كذلك لدينا فروع في كل من
(جبل نفوسة  -غات  -أوباري  -سبها -
جنوب طرابلس  -الجفرة  -بني وليد )
وهي متركزة في األماكن التي توجد بها
مرافق سياحية .
وعمل الجهاز يتقاطع مع عمل
العديد من الجهات المعنية بهذا الموروث،
كـ ــوزارات الثقافة والسياحة واإلسـكــان
ومـصـلـحــة اآلثـ ـ ــار ،وعـ ــدد م ــن االج ـهــزة
كجهاز الـمــدن القديمة وجـهــاز المدينة
الـقــديـمــة وج ـه ــاز ال ـم ــدن االث ــري ــة ،وه ــذه
الجهات نتعامل معها من ناحية توفير
الحماية لألفواج السياحية ســواء أكانت
داخـلـيــة أو خــارجـيــة وتــأمـيــن ال ـمــوروث
الثقافي والمرافق السياحية كما اسلفت

تصـ ــوير  /حسام الطرابلسي

ومتمرسون في هذا النوع من اإلجــرام،
وك ــون ـه ــا ذات طـبـيـعــة خ ــاص ــة  ،حتى
يستطيعوا تـهــريـبـهــا والـتـعــامــل معها
بشكل مناسب.
ونــاحــظ فــي اآلون ــة األخ ـيــرة كثرة
جرائم النبش عن الكنوز  ،مع اللجوء إلى
الشعوذة  ،ونتيجة الكم الهائل من األثار
المترامية األطراف والمساحات في ليبيا
كــالـقـصــور الـقــديـمــة ال ـمــوجــودة جنوب
غريان و زليتن  ،بــات من غير الممكن
تغطيتها بالكامل ووض ــع حــراســة في
كــل م ـكــان  ،لــذلــك ف ــإن االم ــاك ــن النائية
والبعيدة تتعرض لالعتداء عليها أكثر،
كما أنها معرضة للعوامل الجوية التي
تسهم في القضاء عليها.

*الحفاظ على موروثنا
الثقافي مسؤولية
الجميع

من مهامنا تأمين
ومرافقة األفواج
السياحية
الذكر.
وال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة ك ــان الـجـهــاز
غائب عــن الساحة قليال بسبب بعض
الظروف ،ولكن في الفترة األخيرة وبدعم
من وزارة الداخلية تمكنا من ممارسة
مهامنا من جديد ونحاول أن نرجع الى
المصاف األول.
*ي ـس ـعــون ل ـل ـثــراء عـلــى حساب
موروث البالد!!!

حدث وال حرج فقد تم ضبط العديد من
األشـخــاص يقومون بــذلــك ،وفــي الفترة
الماضية كانت لدينا قضية كبيرة في
مـنـطـقــة س ــوس ــة ح ـيــث ض ـبــط شخص
متلبس وهو يقوم بأعمال الحفر داخل
الـمـنـطـقــة األث ــري ــة بــال ـمــدي ـنــة ب ـح ـثــا عن
الكنوز ،وبالتحقيق معه اعترف بوجود
مجموعة كبيرة من القطع األثرية بمنزله
وهي تماثيل ومقتنيات وعمالت معدنية،
تم تحريزها وإحالتها إلى النيابة العامة،
والمؤسف أنه أستاذ جامعي !!.
ونحن نعد في إحصائية نصف
سنوية وسنوية تتضمن نشاط الجهاز
خالل هذه الفترة بشكل عام سواء أكانت
إداريه أو قضائية ،فخالل الستة األشهر
األولى من سنة  2022م تم ضبط جنحة
وه ــي نـبــش داخ ــل مــوقــع أث ــري والـعـثــور
عـلــى عـ ــدد( )9قـطــع أثــريــة منها رؤوس
تماثيل وج ــرار وكسر فخارية ومواقع
ومقابر.

س /ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة
والتاريخية واألثــريــة تحتاج إلى
ت ــأم ـي ــن وحـ ـم ــاي ــة مـ ــن الـ ـخ ــروق ــات
التي ترتكب تجاهها .مــا الجرائم
والـتـجــاوزات التي سجلت في هذا
الجانب؟
ج /فـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة الـ ـج ــرائ ــم ال ـتــي
تـ ـم ــارس ع ـل ــى ه ـ ــذا اإلرث ت ـت ـم ـثــل فــي
السرقات واالعتداءات على المواقع األثرية
والعبث بها وتشويهها ،باإلضافة إلى
جرائم النبش والبحث عن الكنوز فيها،
وتضطلع إدارة التحقيق والتحري التابعة
للجهاز بالعمل على مثل هــذه الجرائم
*الـمــواقــع النائية أكـثــر عرضة
والتحقيق فيها ،ولها مكاتب في كل فرع ،لالعتداء
وضبطنا مجموعة كبيرة من السرقات
وعن جنسيات المضبوطين أوضح/
مرتكبوها يسعون للرفع من مستواهم
الحقيقة أن المضبوطين فــي هذا
المادي على حساب موروث البالد !!!.
القضايا غالبا مواطنون  ،وحتى لو قام
النبش
وأضــاف  /بالنسبة لعمليات
بالجرم أجنبي أو ضبطنا عمالة وافــدة

تـحـفــر أو تـنـبــش عـنــد الـتـحـقـيــق معهم
يتضح أن من يقف خلف العملية مواطن
ليبي.
وهناك قطع أثرية وعمالت معدنية
ومقتنيات وغيرها تحمل قيمة معنوية
ومــاديــة كبيرة يتعامل معها أشخاص
على دراي ــة كبيرة بماهيتها وأهميتها

س  /ما مــدى تعاون مكونات
ال ــوزارة الضبطية مــع الجهاز في
أداء مهامه؟
ج  /التعاون موجود بطبيعة العمل
مــع مــراكــز الـشــرطــة واألج ـه ــزة األمنية،
فعند ضبط مركز الشرطة أي شخص
ً
يقوم بسرقة اآلثار مثال تحال إلى الجهة
ذات االخـ ـتـ ـص ــاص ،وقـ ــد اسـتـبـشــرنــا
بإنشاء نيابة النظام العام  ،وهــي تقوم
بـعـمـلـهــا ف ــي دعـ ــم ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
بــردع كل من يخالف النظام العام  ،كما
تالحظون ما تقوم به من إزالــة المباني
المخالفة  ،ولطبيعة عملها فقضايانا
من ضمن اهتماماتها ،وهي تبذل الجهد
لتقوم بعملها بالشكل المطلوب.
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*اه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
بالموروث الثقافي
س  /مـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـعـ ــاون ـ ـكـ ــم
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
الخصوص؟
ج  /السرقة واالعتداء على اآلثار بات
مشكلة تواجه كل دول العالم  ،وفي إطار
التعاون المتبادل مع الجهات ذات العالقة
بحماية موروثنا الثقافي لدينا تعاون
كبير مــع المكتب اإلقـلـيـمــي لإلنتربول
بليبيا للعمل على استرجاع المسروقات
ال ـم ـه ــرب ــة خـ ـ ــارج الـ ـب ــاد إل ـ ــى مــوطـنـهــا
األص ـل ــي ،ولــدي ـنــا عـمــل وم ـســاعــي عــدة
لذلك ،و القطع األثرية لها بصمة لتاريخ
الشعوب بمثابة الحمض النووي لهذا من
الضروري جدا المحافظة على وجودها
فــي مكانها ،وخــال األي ــام الماضية تم
اس ـت ــرج ــاع ع ــدد ( )10ق ـطــع أث ــري ــة من
الواليات المتحدة االمريكية مهربة منذ
سـنــة 1960م  ،منها تمثالين والـبــاقــي
فوانيس وما شابه ذلك  ،وتم تحريزها
في المتحف الوطني ،وجاري العمل اآلن
على رجوع قطع أخرى موجودة في دول
أخرى  ،منها قطعة في دولة البرازيل وتم
التواصل مع الدولة وأخذ عينة من القطعة
ومقارنتها بمكانها األصـلــي فــي ليبيا
 ،وثبت أنها تخصنا وقريبا بعون الله
تدخل البالد  ،أيضا مازلنا نتابع قطعا
في دولة اسبانيا وبعض الدول األخرى .
وأردف /م ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ض ـمــن اه ـت ـمــامــات ـهــا م ــوروث ـن ــا الـلـيـبــي
الثقافي وهذا االهتمام يتمثل في إرسال
البعثات السياحية وبـعـثــات الصيانة ،
أيضا اقامت شركة عن طريق االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي دورات ف ــي ح ـمــايــة الـمــديـنــة
األثرية في صبراتة بعنوان (كيف تحمي
الـ ـم ــوروث الـثـقــافــي وال ـمــدي ـنــة األث ــري ــة)،
وسينطبق الموضوع أيضا على المدن
الـخـمــس الـمـعـتــرف بـهــا فــي اليونسكو،
وستقوم الشركة أيضا بتركيب منظومة
حماية للمدينة تـحــوي على (كــامـيــرات
ث ــاب ـت ــة وم ـت ـح ــرك ــة وأخ ـ ـ ــرى ع ــن طــريــق
طائرات الــزوم الصغيرة) والعمل جارى
على تسليمها.
*عقوبات القانون غير رادعة
وعن قوانين السياحة في ليبيا قال/
من األشياء التي تحتاج إلى مراجعة
ف ــي اع ـت ـق ــادي ه ــي ال ـقــوان ـي ــن الـخــاصــة
باآلثار الليبية  ،فالقانون رقم ( )3لسنة
 1994المختص بحماية اآلثار والمباني
التاريخية والقديمة ينص على عقوبات
تعتبر في الحقيقة غير رادعة  ،فتصنف
على أنها جنحة وعقوبتها كحد أعلى
الـحـبــس م ــدة ث ــاث س ـن ــوات ،وغ ــرام ــة ال
تتجاوز  500دينار ليبي ،مقابل سرقة
أو تـهــريــب قـطـعــة أو الـعـبــث بمخطوطة

استرجعنا  10قطع
أثرية كانت مهربة
للخارج

العمل على فتح
مكاتب للشرطة
السياحية بالمنافذ
تساوي الماليين !!! أيضا القانون رقم
( )7لسنة  2004م بخصوص السياحة
في ليبيا والالئحة التنفيذية له  ،والمعني
بـتـنـظـيـمـهــا وم ـن ــح ال ــرخ ــص لـلـشــركــات
وتنظيم السياحة والتعامل مع السواح
وال ـم ــرش ــدي ــن ال ـس ـيــاح ـي ـيــن ،وال ـف ـن ــادق
وكــل مــا يتعلق بالسياحة ،ونـحــن اآلن
بـ ـص ــدد ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الجهات المعنية بهذا المجال لمراجعة
هــذه القوانين حتى تتماشى مع ما هو
موجود ،ويفترض أن يكون هناك جسم
يـجـمــع ه ــذه ال ـج ـهــات وك ــل يـخـتــص في
مجاله  ،لوجود رابط ضمني لعملها ،في
تحقيق أهدافها.
س  /سـ ـي ــادة ال ـ ـلـ ــواء حــدثـنــا
عــن ال ـجــانــب الـتــدريـبــي وال ـ ــدورات
التأهيلية ألعضاء الجهاز؟
ج /نـسـعــى دائـ ـم ــا لـتـنـظـيــم دورات
لمنتسبي الـجـهــاز لـلــرفــع مــن مستوى
األداء وزيـ ــادة الـحــس األم ـنــي  ،ل ــذا فكل
أسـ ـب ــوع ن ـع ـقــد م ــن دورتـ ـي ــن الـ ــى ثــاث
دورات  ،وخـ ــال الـنـصــف األول للعام
2022م تــم عـقــد ورش ــة عـمــل خارجية
عــن (حـمــايــة ال ـم ـ ًـوروث الـثـقــافــي) ،لعدد
( )15عضوا تابعا للجهاز بدولة تونس
واستمرت مدة ثالثة أيــام تحت إشراف
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،وفـ ـيـ ـم ــا يـخــص
الـ ـ ـ ــدورات ال ــداخ ـل ـي ــة لــدي ـنــا عـ ــدة دورات
خ ــال ذات الـفـتــرة بعضها تــم إن ـجــازه
وبعضها اآلخــر مستمر لم ينتهى بعد
 ،وعددها ( )16دورة تنوعت بين عامة
ومتخصصة  ،منها مــا نظمته شركة
أوروبـ ـ ـ ــا ل ــأعـ ـم ــال واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
والـ ـب ــاق ــي جـ ـه ــات م ـح ـل ـيــة  ،والـحـقـيـقــة

الخميس  ١٢صفر  ١٤٤٤ه ـ املوافق  ٨سبتمبر  ٢٠٢٢م

حــرص ـنــا ع ـلــى أن تـغـطــي مــواضـيـعـهــا
مـجــاالت مهمة وضــروريــة ألداء عملنا
ال يتسع المجال لذكرها جميعا  ،منها
( :اللغة اإلنجليزية  -التنمية البشرية –
واالسعافات األولية – كاميرات المراقبة
– التخطيط االستراتيجي – التحقيق
ال ـج ـن ــائ ــي – قـ ــانـ ــون الـ ـش ــرط ــة – نـظــم
المعلومات المحاسبية) وغيرها.
*ازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـسـ ـي ــاح ــة
الداخلية
وعن حماية الرحالت واألفواج
السياحية أضاف اللواء عبدالله\
تأمين الرحالت واألفواج السياحية
اخـتـصــاص أصـيــل للشرطة السياحية
ي ـم ــارس ع ــن ط ــري ــق تـكـلـيــف مــرافـقـيــن
أمنيين لحمايتها ،والمالحظ في اآلونــة
األخـيــرة قلة عــدد السياح القادمين من
الخارج بسبب الظروف االستثنائية التي
تشهدها البالد ،وبالمقابل ازداد نشاط
السياحة الداخلية واهـتـمــام المواطنين
ضـمــن أفـ ــواج ب ــزي ــارة ال ـمــدن التاريخية
واألثــريــة فــي كافة أنـحــاء ليبيا ،وجميع
ال ـمــواقــع الـسـيــاحـيــة بـمــا فـيـهــا شــواطــئ
ال ـب ـحــر خ ــاص ــة ف ــي الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
(سوسة وشـحــات) ،وهــذا أمــر مهم جدا
ألن بالدنا تزخر باألماكن الجميلة جدا
التي تضاهي مواقع مهمة في العالم بل
قد تتفوق عليها.
فخالل النصف األول مــن العام
الجاري قام الجهاز بتأمين وحماية عدد
سياحية كـلــف لمرافقتها
ً
( )12رحـلــةً
( )28مرافقا أمنيا بين ضابط وضابط
داخلية ،فيما
افواج
ً
صف  ،وكان أغلبها ً
أم ــن ال ـج ـهــاز ( )88وف ـ ــدا وزائ ـ ـ ــرا أثـنــاء
تجوالهم داخــل المدن األثرية  ،وتحديدا
مدينتي (لـبــدة وصـبــراتــة) وهــم سفراء
ومــوظـفــو بــالـسـفــارات ووزراء وأعـضــاء
منظمات ومهندسو وغيرهم  ،وهــؤالء
ال ـ ــزوار م ــن جـنـسـيــات أجـنـبـيــة وعــربـيــة
وليبية  ،وكــان انطباعهم جيد جــدا عن
السياحة والتأمين على حد السواء.
وال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة زار لـيـبـيــا فــوج
مـكــون مــن ( )100زائ ــر مــن جنسيات
أورب ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـع ـظ ـم ـه ــم م ـ ـ ـ ـ ــدراء ش ــرك ــات
سياحية  ،وت ـجــول فــي غــدامــس وغــات
وجبال أكاكوس بالعوينات والشويرف
وط ــراب ـل ــس وص ـب ــرات ــة ووع ـ ـ ــدوا ب ـعــودة
شركاتهم للسياحة في ليبيا  ،وهذه بحد
ذاتـهــا أعتبرها خطوة مهمة فــي مجال
السياحة.
*التعاون يختلف من مواطن
آلخر
س /كما نعلم أن للمواطن دور
مهم في تحقيق األمن داخل البالد.
ف ـهــل لـمـسـتــم ت ـع ــاون ــه ف ــي حـمــايــة
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وألن األخير أكثر شعبية فاآلن تركيزنا
ارثنا الثقافي والتاريخي؟
ج  /ال ـج ــري ـم ــة ال ـت ــي تـ ـم ــارس ضد عـلــي صـفـحــة الـفـيــس ون ـب ــذل قـصــارى
الـمــواقــع واألم ــاك ــن السياحة ومــوروثـنــا جهدنا إلبرازها.
الثقافي موجودة في كل زمــان ومكان،
*نـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة مـتـحــف
وحمايتها ليست مهمة الجهاز فحسب
لـكـنـهــا مـســؤولـيــة تـضــامـنـيــة تـقــع على للشرطة
عــاتــق جميع الليبيين ،ألن أي قطعة أو
س  /م ــا ال ـخ ـطــط ومـقـتــرحــات
مبنى أو موقع فهو يخص الجميع وجزء
م ــن الـجـمـيــع ،وح ـتــى أكــات ـنــا الشعبية الجهاز المستقبلية؟
ج  /نحن اآلن بصدد العمل على
ول ـب ــاس ـن ــا ال ـش ـع ـبــي ك ــال ـب ــدل ــة ال ـعــرب ـيــة
النسائية هــي ضمن مــوروثـنــا الثقافي إقامة متحف للشرطة الليبية بالتعاون
ويفترض أن تحمى ويتم المحافظة على مع جهاز إدارة المدن التاريخية ،يحوي
تاريخها من العبث والتشويه الذي طالها نشاطاتها ومقتنياتها الحديثة والقديمة،
ويبين إنـجــازاتـهــا ومــوروثـهــا الثقافي ـ
في السنوات األخيرة.
والتعاون يختلف من مواطن آلخر ،أن صح التعبيرـ ليؤرخ للشرطة ويكون
فنجد الغيور الذي بمجرد عثوره على بمثابة الحافز على العمل وبــذل المزيد
أي ش ــيء ي ـشــك ف ــي أن ــه أاثـ ـ ــري ف ــي أي من الجهد والعطاء.
أيضا ضمن خططنا العمل على
مكان يخصه يبلغ الجهات المعنية فورا
 ،فهناك من بلغ عن حفريات في أرضه فتح مكاتب للشرطة السياحية بالمنافد
أو قطع آثار عثر عليها  ،وبالمقابل يوجد ال ـب ـحــريــة وال ـج ــوي ــة وال ـب ــري ــة ،وتطعيمه
اشخاص على النقيض تماما فتفكيرهم ب ـ ـك ـ ـفـ ــاءات م ـ ــن خ ــريـ ـج ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
مـنـصــب عـلــى مــاهـيــة االس ـت ـف ــادة أو ما ف ــي م ـج ــاالت ال ـقــانــون وال ـل ـغــات واآلثـ ــار
المقابل حال التبليغ  ،أو الخوف من عدم والسياحة ،وتشجيع االستثمار الداخلي
تعويضهم  ،وفـئــة ثالثة تـقــوم بالنبش في مجال السياحة بإقامة مرافق إيوائية
والنهب للموروث عمدا وهذه األخطر ألن بمناطق الجذب السياحي ،وكــل ما من
هذا الفعل يؤدي إلى نزف الموروث  ،لذا ش ــأن ــه تـحـسـيــن ج ـ ــودة األداء وال ـع ـمــل
فــإن األمــر يحتاج إلــى وقفة أكثر جدية للجهاز.
س  /س ـي ــادة ال ـ ـلـ ــواء .ه ــل من
ومــن الـضــروري أن يشعر المواطن بأن
حقه محفوظ عند التبليغ  ،والباب دائما إضافة أخرى؟
ج  /للموروث الثقافي قيمة معنوية
مـفـتــوح السـتـقـبــال ال ـبــاغــات ف ــي كافة
وتاريخية ،نتمنى المحافظة عليه ،وهذا
فروعنا أو الجهات األمنية .
العمل كما اسلفت الذكر مناطة بالجميع
* التوعية اإلعالمية مهمة
س  /هل تعتقد أن لإلعالم دور وعلى رأسهم جهاز الشرطة السياحية
رئ ـيــس ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الـمــواقــع وحماية اآلثــار ،ونأمل أن تتاح الفرصة
لـ ـتـ ـك ــون الـ ـسـ ـي ــاح ــة فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ضـمــن
السياحية في ليبيا؟
ج  /فــي الحقيقة اإلع ــام مهم في مصادر الدخل الوطني ألنها تستحق
ه ــذا الـجــانــب وبــإمـكــانــه تسليط الضوء ذلـ ــك ،وم ــا تـتـمـتــع ب ــه م ــن إرث رب ـمــا ال
عـلــى الـسـيــاحــة فــي ليبيا وإمكانياتها يوجد في العديد من الــدول ،فهي مرت
الـكـبـيــرة الـمًـتـمـيــزة  ،وقًــدرت ـهــا ًعـلــى أن بالعديد من الحضارات منها االغريقية
والفتوحات اإلسالمية وكلها
تـكــون رافـ ــدا اقـتـصــاديــا مـمـتــازا للدخل واليونانية ً
ال ـل ـي ـبــي  ،وب ــال ـت ــال ــي يـ ـن ــاط بــالــوســائــل تــركــت آث ـ ــارا م ــوج ــودة إل ــى اآلن  ،كما
اإلع ــامـ ـي ــة وخـ ــاصـ ــة اإلعـ ـ ـ ــام األم ـن ــي أن حضارتنا ضــاربــة فــي الـقــدم  ،فقد
الرسمي (صحيفة الميزان – الصفحات أثـبـتــت الـحـفــريــات أن عـمــرهــا مــا يزيد
الرسمية لــوزارة الداخلية ـ برنامج األمن ع ــن  12ال ــف س ـنــة  ،وج ـب ــال أكــاكــوس
والمجتمع) التعريف بكيفية المحافظة بـهــا مـنـحــوتــات ومـنـقــوشــات قــديـمــة ال
على هــذا االرث والسياحة بشكل عــام ،ن ــري ــد م ــن ي ـشــوه ـهــا ب ــال ـط ــاء  ،أيـضــا
وأن العبث بها هو جريمة تنص عليها عندنا مبان داخل المدينة القديمة مثال
م ــواد ال ـقــانــون الـلـيـبــي ،والب ــد أن يشعر الـقـنـصـلـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـتــي بـنـيــت عــام
المواطن بقيمتها فــي حياته ألن مــن ال  1630أيضا القنصلية اإلنجليزية في
نفس الفترة وهي مباني الزالت محافظ
ماضي له الحاضر وال مستقبل له.
والـجـهــاز حاليا فــي طــور إنشاء عليها وتــم استغاللها  ،كــذلــك منطقة
ص ـف ـحــات ج ــدي ــدة’ ،ش ـك ـلــت ل ـهــا لجنة أوباري بها بحيرات ذات منظر جمالي
متخصصة تضم نخبة من اإلعالميين خالب وسط الصحراء أشهرها بحيرة
ل ـل ـع ـم ــل بـ ـه ــا ،وسـ ـتـ ـك ــون عـ ـل ــى جـمـيــع قبر عون تستحق الزيارة  ،و مرة أخرى
مـنـصــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي س ــواء نأمل مساهمة الجميع في الحفاظ على
التوتير أو اإلنـسـتـغــرام أو الفيس بــوك ،السياحة في ليبيا .

قراءات
الخميس  ١٢صفر  ١٤٤٤ه ـ املوافق  ٨سبتمبر  ٢٠٢٢م
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َّ َّ
ُ
َََ ُ
َ
الله الـ ِـذي خلقك ْم ِم ْن ض ْعف ث َّم
َ
َ
ُ ُ
َ
َج َعل ِم ْن َب ْعد ض ْعف ق َّوة ث َّم َج َعل ِم ْن
َ ْ ُ َّ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
َْ
ْ
َو ُه َو ال َع ِليم الق ِدير ( الروم ) . 54
هـ ــذه س ـنــة ال ـل ــه ف ــي خ ـل ـقــه جيل
يعقبه جـيــل ليتم سـنــة االسـتـخــاف
وعمارة األرض حيث يعيش اإلنسان
ح ـيــاتــه ع ـلــى ش ـكــل م ــراح ــل  ،منها
ً
الدراسة  ،ثم العمل  ،وأخيرا مرحلة ما
بعد العمل أو ما يعرف بالتقاعد من
العمل الرسمي .
إن لـكــل مــرحـلــة عـمــريــة جمالها
وخصوصيتها ،حيث يصل اإلنسان
إلى عمر الستين وفيها مرحلة التقاعد
،وهي :مرحلة جميلة لمن رأى جمالها،
ف ـه ــي م ـح ـطــة اسـ ـت ــراح ــة مـ ــن أع ـب ــاء
السنين ويسدل الستار على مرحلة
عمره المليئة بالتحديات واإلنجازات
والتقدير المهني واالجتماعي .ويتفرغ
فيها اإلنـســان لشفاء نفسه وروحــه
من سنوات العمل المرهق .
ً
فــال ـم ـت ـقــاعــد ل ـي ــس م ـض ـط ــرا أن
يجامل الـمــديــر المستفز وال الزميل
الحسد مذموم وصاحبه مغموم،
ال ـح ـســد يـفـســد اإليـ ـم ــان ك ـمــا يفسد
ال ـص ـب ــر ال ـع ـس ــل (( ال ـح ـس ــد يــأكــل
الحسنات كما تــأكــل الـنــار الحطب))
كـ ـم ــا ورد عـ ــن رسـ ـ ـ ــول ال ـ ـلـ ــه صـلــى
َ
ال ـلــه عـلـيــه وس ـلــم  ،ق ــال تـعــالــى (( أ ْم
َّ
َ
َ
َ ْ ُ ُ َ َّ
ون الن َاس َعل ٰى َما آت ُاه ُم الل ُه ِمن
يحسد
َ ْ
فض ِل ِه )) النساء
ق ـ ـيـ ــل هـ ـ ــم ال ـ ـي ـ ـهـ ــود يـ ـحـ ـس ــدون
النبي -صلى الله عليه وسـلــم -وقيل
يحسدون قريش لمجيء النبي منهم .
يـ ـق ــول ال ـ ــرس ـ ــول ع ـل ـي ــه ال ـص ــاة
والـســام فــي هــذا الـبــاب (( دب إليكم
داء األمم قبلكم الحسد والبغضاء ،هي
الحالقة حالقة الدين الحالقة الشعر،
وال ـ ــذي نـفــس مـحـمــد ب ـيــده التــدخـلــوا
الجنة حتى تؤمنوا ،والتؤمنوا حتى
تحابوا أال أنبئكم بشىء إذا فعلتموه
تحاببتم أفشوا السالم بينكم )).
ويقال  :الحسد أول ذنــب عصى
الله به في السماء ،وأول ذنب يعصى

رؤيـــــــــــــــــة
بقلم رائد  /عبدالرؤوف خليفة

المتسلق ،وغـيــر مضطر أن يشارك
ف ــي اج ـت ـمــاعــات مـمـلــة  ،إال أن هـنــاك
مــن يعتقد أن دوره انـتـهــى فــي هــذه
الحياة فالبعض يهمل أناقته المعهودة
وصـ ـحـ ـت ــه ويـ ـ ـغ ـ ــرق ف ـ ــي االك ـ ـت ـ ـئـ ــاب،
ويمضي وقـتــه إم ــا فــي الـجـلــوس في
الـمـقـهــى أو ال ـب ـقــاء ف ــي ال ـم ـنــزل ط ــوال
الوقت .
لـ ـ ــذا هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـع ـي ــش صــدمــة
الـتـقــاعــد وه ـن ــاك م ــن يـنـتـظــره بـفــارغ
الـصـبــر حـتــى ي ـمــارس مــا لــم تسعفه
أوق ــات ــه ع ـلــى ف ـع ـلــه ،وي ـك ـمــل رســالـتــه
فــي هــذه الـحـيــاة ،ويستغل نعمة هي
م ــن أع ـظــم الـنـعــم ،وهـ ــي نـعـمــة الــوقــت
وهــي فــرصــة كبيرة لــزيــادة األعـمــال

الصالحة الدينية والدنيوية .
نعم قد نخسر لذة قهوة الصباح
فــي المكتب ،ويـفــوتــك الـجـلــوس رفقة
الــزمــاء الــذيــن يخففون عنك ضغط
ال ـع ـم ــل وم ـص ــاع ــب ال ـح ـي ــاة وس ـم ــاع
ً
أخ ـب ــاره ــم  ،وت ـف ـقــد روت ـي ـن ــا اعـتــدتــه
ً
لعقود طويلة من الزمن ،وتجد تغييرا
مفاجئا فــي نمط حياتك  .ل ــذا يجب
تغيير مفهوم التقاعد في مجتمعاتنا،
وذل ــك مــن خــال التخطيط لــه بعناية
حتى تتمكن من إدارة حياتك الجديدة،
فاليوم أصبحت ملكا لنفسك ،ولكنك
تحتاج إلى رسم خطة المرحلة المقبلة
بشكل صحيح لتكون مرحلة مريحة
ً
وسعيدة  ،فعلينا جميعا التخطيط من

الـــــــحـــــــســـــــد
بقلم  /المهدي العسكري

الـلــه بــه فــي األرض ،فــأمــا فــي السماء
فحسد إبليس آلدم ،وأمــا في األرض
فحسد قابيل هابيل .
وروي أن أعمال بني آدم تعرض
ع ـلــى ال ـل ــه ك ــل يـ ــوم اث ـن ـيــن وخـمـيــس
ف ـيــرحــم ال ـل ــه الـمـسـتــرحـمـيــن ويـغـفــر
لـلـمـسـتـغـفــريــن ث ــم يـ ــذر أهـ ــل الـحـقــد
بحقدهم .
وقـ ــال أع ــراب ــي ال ـح ـســد منصف
يفعل في الحاسد أكثر من فعله في
المحسود .وهو مأخوذ من الحـ ــديث
(( ق ــات ــل ال ـل ــه ال ـح ـســد م ــا أع ــدل ــه بــدأ

بصاحبه فقتله )).
ق ـ ـ ــال صـ ـل ــى ال ـ ـلـ ــه ع ـل ـي ــه وس ـل ــم
اس ـت ـع ـي ـنــوا ع ـلــى ق ـض ــاء حــوائـجـكــم
بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود .
وقيل  :بئس الشعار الحسد .قال علي-
رضي الله عنه -يكفيك من الحسد أنه
يغتم وقت سرورك .وقال أيضا :نعوذ
بالله من قدر وافق إرادة حاسد.
وق ــال  -صـلــى الـلــه عليه وسـلــم :
اليزال الناس بخير ماتحاسدوا .
وقـ ــال اب ــن م ـس ـعــود -رض ــي الـلــه
ع ـن ــه : -أال الت ـ ـعـ ــادوا ن ـعــم الـ ـل ــه ،قيل

اآلن لهذه المرحلة ألن التقاعد ليس
ببعيد ويأتي أســرع مما تتصورون،
ً
وكـلـمــا ك ــان الـتـخـطـيــط م ـب ـكــرا كانت
النتائج أفضل .
فممارسة الرياضة تبقي اإلنسان
ف ــي ح ــال ــة صـحـيــة ج ـي ــدة وال ـح ــرص
ً
ع ـلــى ذلـ ــك ي ــوم ـي ــا م ــن ال ـ ـعـ ــادات الـتــي
ي ـن ـب ـغــي ال ـت ـم ـســك ب ـه ــا وات ـ ـبـ ــاع نـمــط
العيش الصحي  ،والتفكير في إنشاء
م ـش ــروع ــك الـ ـخ ــاص س ـ ــواء كـ ــان في
م ـج ــال خ ـبــرتــك أو ح ـتــى ال ـم ـجــازفــة
بـتـجــربــة أع ـم ــال أخـ ــرى ت ـجــد المتعة
فيها وتكون مصدر رزق تدر مردودا
ماديا .
م ـ ــن الـ ـ ــواجـ ـ ــب االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـه ــذه
ال ـشــري ـحــة ف ــي مـجـتـمـعــاتـنــا والـعـمــل
الجاد على مستوى الدولة لمتابعتها
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ـهــا وم ـ ــن ال ـخ ـب ــرات
والـ ـمـ ـه ــارات ال ـت ــي اك ـت ـس ـبــوهــا خــال
سـنــوات عملهم ،وتأسيس جمعيات
حكومية لكل مهنة تــرعــى حقوقهم
وتكون مرجعية لمن أراد االنتفاع من
خبراتهم .
ومــن يعادي نعم الله ؟ قــال (( :الذين
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من
فضله )).
وقالوا  :يصل إلى الحاسد خمس
ع ـقــوبــات قـبــل أن يـصــل ح ـســده إلــى
المحسود :أوالهــا غم الينقطع الثانية
مصيبة اليؤجر عليها ،الثالثة مذمة
اليحمد عليها ،الــرابـعــة سخط الــرب
الخامسة ،يغلق عنه باب التوفيق .
وقال األصمعي  :رأيت أعرابيا بلغ
عمره مائة وعشرين سنة فقلت له :
ما أطــول عمرك فقال  :تركت الحسد
فبقيت
قال الشاعر
اصبر على حسد الحسود ——
فإن صبرك قاتله
فالنار تأكل بعضها—— إن لم
تجد ما تأكله
وقانا الله شر الحاسدين وهدانا
إلى صراطه المستقيم إنه بنا رؤوف
رحيم .

تحت المجهر

الــــــرضــــــا الـــوظـــيـــفـــي لــــرجــــل األمـــــن
تـطــور كبير ومــذهــل شهدته اإلدارة منذ
بداية العقد الثاني من القرن الماضي ،وصارت
بموجبه المحافظة عـلــى الـجــوانــب اإلنسانية
ً
ت ــأخ ــذ م ـكــانــة بـ ـ ــارزة اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى الـعـنـصــر
البشري الــذي صار يشكل أهمية قصوى في
قائمة عناصر اإلنتاج في المؤسسات ،وهو من
وجهة النظر األخالقية يعكس اهتمامات دينية
تسعى إلى تكريم آدمية اإلنسان ليحاكي وجهة
نظر اإلدارة التي تعمل على زيادة اإلنتاج ،مما
ً
ً
يـحــدث تناميا تصاعديا لمعدالت االقتصاد
الوطني وبذلك طرح علماء االجتماع واإلدارة في
بحوثهم ودراساتهم أهمية االهتمام بموضوع

( الرضا الوظيفي ) عمال بمستوجبات حركة
العالقات اإلنسانية التي طالبت بأهمية الــروح
المعنوية للعاملين وتحسين ظروفهم المهنية،
وقد أوردت التجارب التي أجراها ( التون مايو)
في عالم الصناعة في الواليات المتحدة الختيار
مصداقية المبادئ اإلداري ــة العلمية التي نادى
بها ( فريد ريــك تايلور ) والتي ارتـكــزت على
أهـمـيــة ال ـحــوافــز ال ـمــاديــة للعاملين ف ــي زي ــادة
االنتاج ،وأكدت ماتوصلت إليه من النتائج التي
أوصت بأن الشخص الراضى عن عمله يكون
ً
أكثر انتاجا وإيجابية من غيره .
وفي ضوء هذا الفهم الذي يؤسس لوضع

مرتكزات ثابتة لبناء كفاءات مهنية في اإلنتاج
والـخــدمــات تكون ق ــادرة على خلق المنافع أو
زيادتها بوفرات ومخرجات تنهض باقتصاد
ً
المجتمع  ،صار لزاما االهتمام بشخص العامل
والـمــوظــف وتحسين ظــروفــه فــي مــوقــع العمل
ورفع روحه المعنوية .
وإذا كان قطاع األمن يقع ضمن المؤسسات
الـخــدمـيــة ال ـتــي يـسـتــوجــب إحــاطـتـهــا بنصيب
واف ـ ــر م ــن االه ـت ـم ــام ال ـم ـه ـنــي وت ـح ـق ـيــق مـبــدأ
ً
ً
الرضا الوظيفي لرجل األمن يعد مطلبا ملحا
ً
ً
ً
وج ــوه ــري ــا حـتــى يـعـكــس أداء نــوع ـيــا متميزا
ً
وإيجابيا في المجتمع .
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ب ــع ــد ال ــت ــح ــي ــة !!
بقلم /أمال الباح

إن حــب الله وحــب الــرســول -صلى الله عليه
وسـلــم -اليضاهيهما حــب فــي الــدنـيــا  ..وعندما
أتكلم عن الحب الموجود في هذه الحياة  ..يعني
هو التعبير عن حبك لشخص يحتاج المساعدة
 ،فـ ـه ــذا أسـ ـم ــى أنـ ـ ـ ــواع الـ ـح ــب ألن ع ـط ـفــك عـلــى
المحتاجين هو أسمى أنواع الحب ،وقوفك مع ذلك
اإلنسان الذي يحتاج إلى عالج لتخفف عنه ألمه
الشديد .هذا هو الحب الذي نسمو إليه  ،مساعدة
مقعد على المشي هو نوع من الحب الهادف النبيل
 ،مساعدة طفل صغير ليصل إلى مبتغاه ،فأنت
تثبت له أنك تحبه تحضنه ،كي يشعربحبك وحتى
اليـحـتــاج الــى أحــد آخــر الحتضانه ويـكــون ليس
كفؤا له .هذا هو الحب .
الحب هــو أنــك ترشد اآلخــريــن إلــى الطريق
السوي حتى يتجنبوا الوقوع في األخطارالمحيطة
بهم فــي هــذه الـحـيــاة  ،الـحــب هنا ليس حــب ذكر
وأنـ ـث ــي وت ـ ـبـ ــادل م ـش ــاع ــر ج ـي ــاش ــة وه ـ ـيـ ــام ،بــل
الحب الــذي أقصده هو اإللـمــام بالعناية والرعاية
والـمـســاعــدة  ،كــل هــذه األش ـيــاء هــي الـحــب الــذي
وضـعــه الــرحـمــن ليترحم بــه الـعـبــاد مهما كانت
أجناسهم وأنواعهم .الحب الذي أتكلم عليه يعني
العطاء الالمحدود من المعطي إلى المتلقي رحمتك
مع أطفالك وودك لهم ورعايتك واهتمامك بهم هذا
هــو الـحــب .شـعــورك الـصــافــي النقي نحو بــادك
ووطنك هذا هو الحب إخالصك في عملك يسمي
حب هي كلمة من حرفين ولكن معانيها كبيرة
وكثيرة اليحسها إال من يتعامل معها الحب هو
أن تقدم معروفا أو صنيعا والتنتظر عليه مكافأة،
الحب هــو دمعة فــرح تترقرق فــي عينيك عندما
تكون راض على ماتقدمه  ،الحب هو دمعة حزن
تنهمر على خدك لفقدان شيء عزيز على نفسك
 ،الحب ابتسامة بهجة ترتسم على شفتيك وأنت
راض عن نفسك … يحيا الحب
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وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يلتقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي
خاصة في الرياضات واأللعاب الفردية
وتناول اإلجتماع استعراض أبرز النشاطات الرياضية التي
يقوم بها النادي على مستوى المشهد الرياضي بصورة عامة .
وك ـمــا نــوقــش أهـمـيــة تـعــزيــز ال ـن ـشــاط الــريــاضــي الـفــاعــل
واإليجابي على مستوى مكونات وزارة الداخلية أشاد السيد
وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالمجهودات الواضحة
التي يقوم بها مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي من أجل
أن تكون هذه المؤسسة الرياضية العريقة في المكانة المرموقة
وحــرصــه الشديد على تعزيز مكانة النشاط الــريــاضــي بين
جميع مكونات وزارة الداخلية متمنيا لهم المزيد من التوفيق
والنجاح .

التقى اللواء محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون
الـعــامــة برئيس مجلس إدارة اتـحــاد الشرطة الــريــاضــي اللواء
عــدنــان عـلــي الـتــريـكــي وبـحـضــور عميد عــز الــديــن أب ــو الـهــوال
األمـيــن الـعــام للنادي والسيد عبد المنعم انبية عضو مجلس
اإلدارة للشؤون للشؤون المالية وجرى خالل اإلجتماع مناقشة
مسيرة اتحاد الشرطة الرياضي ونشاطاته الرياضية ودوره
اإليجابي المؤثر على الرياضة بمكونات وزارة الداخلية .واستمع
وكيل وزارة الداخلية خالل اللقاء إلى نبذة حول مسيرة النادي
ومــاحـقـقــه ويحققه مــن خ ـطــوات إيـجــابـيــة ونـتــائــج بـ ــارزة على
مستوى األلعاب والمتفوقين الذين قدمهم للرياضة الليبية وكان
لهم الــدور البارز في النتائج التي حققتها المنتخبات الليبية ،

مجلس إدارة اتــحــاد الشرطة الرياضي يكرم قــدامــى فريق كــرة القدم
ف ــي لـفـتــة طـيـبــة ق ــام مـجـلــس إدارة
اتحاد الشرطة الرياضي برئاسة اللواء
ع ــدن ــان ع ـلــي ال ـت ــري ـك ــي ب ـت ـكــريــم فــريــق
قدامى اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة
تتويجه ببطولة الـمــرحــوم عبد الحميد
شعماش الرمضانية التي نظمها نادي
الـمـجــد الــريــاضــي خــال شـهــر رمـضــان
المبارك الماضي وحضر حفل التكريم
عميد عــز الــديــن أبــو الـهــول األمـيــن العام
لـلـنــادي وأعـضــاء مجلس اإلدارة عميد
عـلــي بلقاسم عـضــو المجلس لاللعاب
الجماعية وعقيد محمود المدهم عضو
ال ـم ـج ـلــس لـلـمـنـطـقــة ال ــوس ـط ــى وعـقـيــد وعـ ـب ــد ال ـم ـن ـع ــم ان ـب ـي ــة ع ـض ــو الـمـجـلــس
نفيسة البكوش عضو المجلس لرياضة لـلـشــؤون المالية وعميد صــاح سالمه
ال ـم ــرأة ون ـصــر ال ــدي ــن ال ـشــوشــان عضو رئيس قسم العالقات  .وتأتي هذه البادرة
المجلس للمناشط الرياضية والثقافية ضمن السياق المعتاد من مجلس اإلدارة

فــي تكريم فرقه ورياضييه المتفوقين
ف ــي جـمـيــع األلـ ـع ــاب الــريــاض ـيــة ويعتبر
ت ـتــويــج ال ـق ــدام ــى ب ـه ــذه ال ـب ـطــولــة خـطــوة
إي ـجــاب ـيــة الف ـت ــة خ ــاص ــة  ،وأن الـبـطــولــة

ش ـه ــدت م ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـفــرق
ال ـقــويــة ووج ـ ــوه م ـعــروفــة م ــن الــاعـبـيــن
الـ ـق ــدام ــي وك ـ ـ ــان ف ــري ــق قـ ــدامـ ــى ات ـح ــاد
الشرطة قد توج بهذه البطولة المستحقة

اتحاد الشرطة يتصدر منافسات بطولة ليبيا في الجودو
سيطر فريق اتحاد الشرطة على منافسات
بطولة ليبيا للجودو في مرحلتيها األولى و الثانية
وتحصل الفريق على الترتيب األول في البطولة
ً
ففي وزن  60كيلو جراما تحصل على الترتيب
األول مصطفى بن عيسى برصيد  115نقطة
وج ــاء فــي الترتيب الـثــانــي الــريــاضــي ميلود
عمار برصيد  65نقطة وفي وزن  66كيلو جرام
تحصل على الترتيب الثاني الرياضي البراء
فخر الدين برصيد  80نقطة وفي وزن  70كيلو
ً
ج ــرام ــا تـحـصــل عـلــى الـتــرتـيــب االول الــريــاضــي
عبد العاطي بوشاقور برصيد  180نقطة وفي
ً
وزن  81ك ـي ـلــو ج ــرام ــا ت ـح ـصــل ع ـلــى الـتــرتـيــب
األول الرياضي احمد شنيبة برصيد  230نقطة
محمد
وتحصل على الترتيب الثاني الــريــاضــي
وفــي وزن  100تحصل على الترتيب االول
ب ــوش ــاق ــور بــرصـيــد  130نـقـطــة ون ــال الـتــرتـيــب الرياضي محمد الالفى برصيد  130نقطة ونال
الثالث صالح بن ناصر .برصيد  55نقطة وفي
الترتيب الثاني الرياضي عـبــدالــرزاق التليب
ً
ً
وزن  90كيلو جراما تحصل على الترتيب االول برصيد  65نقطة وفي وزن  100 +كيلو جراما
الرياضي خالد يوسف برصيد  180نقطة .
تحصل على الترتيب االول الرياضي علي سعيد
ونال الترتيب الثالث الرياضي نزار بوشعيرة عمر برصيد  230نقطة ونال الترتيب الثاني
برصيد  65نقطة.

فــريــق السلة لــلــنــادي األهلي
بـــنـــغـــازي يـــدخـــل مــعــســكــر
إعــــــداد بــمــصــر اس ــت ــع ــدادا
للبطولة العربية بالكويت

باشر فريق األهلي بنغازي لكرة السلة
االستعداد للمشاركة في منافسات البطولة
الـعــربـيــة ال ـتــي سـتـقــام بــالـكــويــت خ ــال شهر
أكتوبر القادم .
وسيدخل الفريق معسكر إعداد خارجي

الــريــاضــي ســالــم الـمـســاتــي بــرصـيــد 105
نقطة وتـحـصــل عـلــى الـتــرتـيــب الـثــالــث الــريــاضــي
م ـح ـمــد ال ـج ــرس ــان ــى بــرص ـيــد  80ن ـق ـطــة وب ـهــذه
النتائج حسم فريق اتحاد الشرطة الترتيب األول
في فئة الكبار فى المرحلتين األولى والثانية في
ستة أوزان من سبعة .

بمصر تحت اشراف المدرب التونسي " منعم
ً
عـ ــون " ح ـيــث س ـي ـخــوض ال ـف ــري ــق عـ ـ ــددا من
المباريات الودية التحضيرية قبل التوجه إلى
الكويت للمشاركة في البطولة التي ستنطلق
يوم  5من شهر كتوبر ُالمقبل.

ب ـعــد فـ ــوزه ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة على
قــدامــى ن ــادي الـمـجــد بــركــات الـتــرجـيــح
الحاسمة  5مقابل  4وانتهت المباراة في
وقتها الرسمي بالتعادل هدف لهدف .

نتائج إيجابية لووشو اتحاد
الشرطة في بطولة ليبيا
هيمن فــريــق اتـحــاد الـشــرطــة الــريــاضــي لـلــووشــو على
مـنــافـســات بـطــولــة لـيـبـيــا والـتـصـفـيــات الـنـهــائـيــة الختيار
المنتخب الوطني للووشو كونغ فو والتي أقيمت فى مدينه
سرت بمشاركة اتحاد الشرطة الرياضي ونجوم المستقبل
والشموع والترسانة وأكاديمية الخمس وصالة بن عاشور
وتمكن فريق اتحاد الشرطة من التتويج بقالدتين ذهبيتين
وخ ـمــس قــائــد فـضـيــة  ،حـيــث تـحـصــل الــريــاضــي س ــراج
محمد على القالدة الذهبية لوزن  52كبار والرياضي محمد
ً
شـتـيــوي عـلــى ال ـق ــادة الــذهـبـيــة فــي وزن  60كيلو جــرامــا
وج ــاءت الـقــائــد الفضية الخمسة عــن طــريــق الرياضيين
مصعب الشوشان في وزن  80كيلو جرام ومحمد الديب في
ً
وزن  70كيلو جراما وابراهيم الشريدي في وزن  ٩٠كيلو
ً
ً
جراما ومحمد عمران في وزن  56كيلو جراما وعبد العظيم
ً
بشير في وزن  48كيلو جراما .
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األبـــــنـــــاء ..مــســؤولــيــة الــجــمــيــع
وزارة الداخلية  -ليبيا

ال

Ministry of Interior - Libya

تلمس ..
سارع باإلبالغ

في حال العثور على أي أجسام غريبة ومخلفات
حرب ضرورة االتصال على األرقام التالية :
092 - 4363727

021 - 7129292

021 - 4800750

moi.gov.ly

إحصأيية حوادث المرور
إحصائية حوادث المرور المسجلة خالل الربع الثاني ( أبريل -مايو -يونيو) لسنة  2022الصادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص.
عدد الحوادث

عدد الوفيات

2122

640

عدد اإلصابات

1768

عدد المركبات المتضررة

3122

القيمة المالية لألضرار

13928920دل

نتمنى األمن والسالمة على الطرقات العامة وااللتزام بقواعد وآداب المرور.

همسة

زينة اإلنسان أخالقه

لـسـنــا ف ــي ح ــاج ــة إل ــى ال ـتــذك ـيــر بأهمية
ً
ال ـت ـص ــرف ب ـخ ـلــق ح ـس ــن  ،ون ـج ــد إح ــراج ــا
تصعب معه اإلشــارة إلى ضــرورة التقيد بما
ً
كنا نطالعه في مدارسنا عندما كنا أطفاال
عن أهمية األخالق واألمانة والشرف  ،ألن هذه
الصفات زينة اإلنسان في حياته االجتماعية.
م ــوق ــف م ـحــرج أن ن ـم ــارس األس ـت ــاذي ــة على
القاريء الكريم ونشرح له أهمية هذه القيم التى

ً
يعلم مسبقا دورهــا في المجتمع الــذي نريده
ونكتفي باألخالق ألنها حملت معنى األمانة
وال ـش ــرف وك ــل مــاهــو جـمـيــل  .م ـجــرد فكرة
عابرة راودتني وأنا أتصفح صحيفة ( الميزان
) وأق ــرأ فيها دعــوتـكــم إل ــى اح ـتــرام القوانين
ألنها السبيل إلــى إيجاد النظام في المجتمع
هذه الدعوات الصادقة  ،األصل فيها أن يكون
ً
األنسان متمتعا بخلق عظيم ولنا في سيرة

رسولنا الكريم القدوة الحسنة  ،فقد وصفه الله
سبحانه وتعالى بأنه على خلق عظيم وهي
صفة تتفوق على كل الصفات متى استحوذ
عليها الشخص فقد حيزت له كل الدنيا .
ال ـم ـط ـلــوب أن ن ـم ــارس األخـ ـ ــاق لنبتعد
عن المخالفات والجنح والجنايات وال نكون
عرضة للتلقين بما هو فينا .

وخــــــــــــــــزه
االستقرار األمني ُيشكل أهمية قصوى ألي دولة في
ً
العالم  ،وليس غريبا أن تسعى ال ــدول إلــى تسخير كافة
ً
ً
مواردها المالية وقواها البشرية لتحقيق األمن أوال وكامال،
فاألمن قيمة عظيمة عند الشعوب المتحضرة ألنه الركيزة
األساسية والوحيدة لبناء دولة فيها استقرار .
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تعد العالقة بين األبـنــاء وآبــائـهــم ،وبالعكس مــن أهم
ً
العالقات البشرية ،وأكثرها تأثيرا على شخصية الفرد،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـمــراحــل األولـ ــى لــإن ـســان ،حـيــث تتغير
هــذه العالقة فــي مرحلة المراهقة  ،إذ يــرى األخصائيون
االجتماعيون  ،أن هــذه المرحلة تحتاج مــن األس ــرة بذل
الـمــزيــد مــن الـجـهــد ،لمتابعة أبـنــائـهــم ،وخــاصــة ال ـق ــرارات
التي يتخذونها ،ومساعدتهم في إيجاد الحلول السليمة
والـنــاجـعــة ،وفـهــم مــدى تأثير تلك ال ـقــرارات الخاطئة على
صحتهم الجسدية.
وتعتبر العالقة الجيدة مع األبناء ،من العوامل المهمة
التي من شأنها إنشاء جيل واع مدرك ،فمثل هذه العالقات
الجيدة تحافظ على خلق جو من الوئام والمحبة بين أفراد
األســرة  ،وتزيد من االحـتــرام المتبادل  ،وتقلل من نسبة
السلوكيات الخاطئة ،وتحافظ على أخالقهم.
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
الدك ـ ْـم
حيث قال سبحانه وتعالى (ِ :إنــمــا أمــوالــكــم وأو
ِف ْت َن ٌة َو َّالل ُه ِع ْن َد ُه َأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
يم) .
ومن هنا نرى ضرورة التواصل مع هذه الشريحة
المهمة في المجتمع ،واألخذ في االعتبار كافة الجوانب التي
من شأنها أن تسهم بشكل ملحوظ في تعزيز مستواهم
السلوكي ،وتنمي مهاراتهم المختلفة عن طريق المتابعة
الدائمة ،ومنحهم الطاقة الطبيعية اإليجابية لتحقيق أفضل
النتائج.
إن التعاون المشترك بين كافة المؤسسات التربوية
والعلمية واإلنسانية واألسرية  ،يساعد على إنتاج وخلق
جيل متعلم  ،يعي مخاطر المرحلة  ،ويؤسس لحوار بناء
ً
بين اآلباء واألبناء  ،ينتج عنه نقاطا إيجابية ومبادئ مهمة،
ً
ً
ويـلـعــب دورا أســاس ـيــا فــي الـنـمــو الـعــاطـفــي واالجـتـمــاعــي
للمجتمع.
فالمتابعة اليومية لألبناء ،تساعد على عرض وتبادل
األف ـك ــار ،وت ـقــرب وج ـهــات الـنـظــر ،وتــزيــل كــافــة الـفـجــوات،
وت ـص ـنــع ع ــاق ــة ج ـي ــدة وص ــداق ــة دائـ ـم ــة ،وت ـح ــاف ــظ على
االحترام المتبادل.
ً
ً
وأخيرا نوجه نداء لكافة القنوات اإلعالمية المختلفة،
بتسليط الضوء على هــذا الموضوع المهم  ،وتخصيص
البرامج الهادفة والتوعوية الخاصة باألسرة  ،تعرض من
خاللها كافة الجوانب السلبية واإليجابية الخاصة بهذا
الشأن ،واستضافة ذوي االختصاص ،لمعالجة الظواهر
السلبية بالمجتمع ،ووضــع الحلول الناجعة لها ،باعتبار
اإلع ــام هــو وسيلة مــن الــوســائــل الـمــؤثــرة فــي صنع جيل
واع ومثقف.
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