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االفتتاحية 

ــام  أهــمــيــة دور اإلعـ

 شـــــارك وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــمــكــلــف "بـــدر 
الــديــن الــتــومــي" فــي احــتــفــالــيــة تــخــريــج دفعة 
من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، وبـــحـــضـــور وزيـــر 
الــمــرأة،  الــشــؤون االجتماعية، ووزيـــر شــؤون 
للتدريب ومدير اإلدارة  العامة  ومدير اإلدارة 
العامة للدعم المركزي المكلف ، ومدير إدارة 
المكلف، ومعاون رئيس  العالقات والتعاون 

الشرعية، وعدد  الهجرة غير  جهاز مكافحة 
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 
األمــنــي، كما شــدد السيد الــوزيــر على الــدور 
الشرعية  الهجرة غير  المهم لجهاز مكافحة 
الهجرة  المستمرة لمجابهة ظاهرة  والجهود 

غير الشرعية والتي تعاني منها ليبيا كونها 
الجهاز  إلــى أهمية دعــم   

ً
دولـــة عــبــور، مشيرا

لــيــقــوم بعمله عــلــى أكمل  بــكــافــة اإلمــكــانــيــات 
وجه.

الحفل عــرض لكراديس  هــذا وقــد تخلل 
تــقــديــم  شهائد  تــم  ، كما  النسائية  الــشــرطــة 
التقدير للمتميزات من الخريجات ولعدد من 

المشاركين في االحتفالية.

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

وزير الداخلية المكلف يعقد اجتماع أمني موسع بطرابلس

ــات المهتمة  ــدراســ ــ الــبــحــوث وال تــشــيــر 
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 اإلنســـــــان بأنـــــــــه )ابن 
بيئته ( فإنــــــــــــه يجــــــــــــــــوز اعتبــــــــــــــــــــــــاره ) ابن 
إعــالمــه ( كــذلــك ، ألن هــذا اإلعـــالم بعد أن 
 لحدود دولته وارتقى إلى 

ً
صار مكتسحا

الــســمــوات المفتوحة التي انكشف  عصر 
عنها سقف العالم بفعل ثورة التقدم الهائل 
في وسائل اإلعــالم واالتــصــال باستغالل 
التقنيات والمستجدات للوسائل العصرية 
الحديثة التى تواصلت مع جميع مكونات 
كوكبنا، وهـــو مايعني أن اإلنــســان اليوم 
ــن الــتــدفــق   بـــحـــشـــود مــ

ً
صـــــار مــــحــــاصــــرا

 
ً
 لها مؤتمرا

ً
اإلعــالمــي التي جعلته أســيــرا

بأمرها … المؤسسات األمنية تدرك هذه 
الحقيقة وتعمل قدر جهدها على استغالل 
هذا التدفق اإلعالمي في إيصال رسالتها 
للمتلقي بــهــدف تحقيق التوعية األمنية، 
 بمقتضى دور اإلعالم في االختراق 

ً
عمال

 
ً
ــتــأثــيــر الــســلــوكــي بــمــا يــجــعــلــه رشـــيـــدا وال
 عن اإلتيان بأنماط الشر  

ً
 ومبتعدا

ً
وسويا

 إلى ممارسة األمن .
ً
والجريمة مندفعا

بــهــذا يمكننا اعــتــبــار اإلعــــالم األمــنــي 
صــيــاغــة دقــيــقــة ومــتــخــصــصــة فـــي بــنــاء 
صروح ثابتة ومتينة لقواعد المجتمع بما 
يحفظ منظومة القيم االجتماعية والدينية 

واألخالقية ويمنع االعتداء عليها. 

صفحة ١١صفحة ٨ - ٩ صفحة ٧ 

 لواء /   عبد الله عبد السالم الفيتوري  
رئـــيـــس جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــســيــاحــيــة 
وحـــمـــايـــة اآلثــــــار لــصــحــيــفــة الــمــيــزان 

مــهــمــتــنــا تـــأمـــيـــن كــل 
مايتعلق بالمجال السياحي  

ــدر  ــ ــص ــ ــت ــ اتــــــــحــــــــاد الــــــشــــــرطــــــة ي
ــودو ــج مــنــافــســات بــطــولــة لــيــبــيــا فـــي ال ــن مـــخـــدر الــكــوكــايــيــن ــط كــمــيــه مـ ــب ض

ــد الـــســـيـــد وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــقـ َعـ
ــيـــد وكـــيـــل الـــــــوزارة  الــمــكــلــف والـــسـ
لـــــــشـــــــؤون الــــــمــــــديــــــريــــــات بـــصـــالـــة 
ــات بــــــديــــــوان الـــــــــــوزارة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
االجتماع األول من ضمن سلسلة 
اجتماعات مقرر عقدها مــع باقي 
مديريات األمن على مستوى البالد 
، وذالـــك بحضور عــدد مــن رؤســاء 
الــعــامــة  ــزة ومــــــدراء اإلدارات  ــهـ األجـ
واإلدارات ومــــدراء األمـــن بالمنطقة 

الغربية.
وتــم خــالل  االجتماع مناقشة 
ــن أجــــل خلق  ــن الـــنـــقـــاط مـ جــمــلــة مـ
الـــتـــنـــاغـــم بـــيـــن مـــكـــونـــات الـــــــــوزارة، 
ــة  ــــشــــرطــ واالهــــــتــــــمــــــام بـــــمـــــراكـــــز ال
ــــي نـــقـــطـــة الـــتـــمـــاس  ــا هـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــإعـ بـ
الــمــواطــن  ــع  والــمــســتــجــيــب األول مـ
ــز الــشــرطــة  ــراكــ واعـــــــــادة دراســـــــة مــ

مــن حــيــث األعـــضـــاء الــعــامــلــيــن بها 
وحدودها ونطاقها اإلداري مقارنة 
بالتعداد السكاني للنطاق الجغرافي 
ــز، وإعـــــــــــادة تـــدويـــر  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ لــــهــــذه الـ
وتوظيف الموارد البشرية والمادية 
لــــإســــتــــفــــادة الـــمـــثـــلـــى كــمــعــالــجــة 
ــة وعـــــــدم الـــعـــمـــل بــطــريــقــة  ــيــ ــرائــ إجــ
الجزر المنفصلة وانما يكون عمل 

تكاملي بين كل اإلدارات واألجهزة 
والمديريات والتركيز على التدريب 
ورفــع كفاءة العناصر فى مجاالت 
االستدالل ومسرح الجريمة وتقنية 
الـــمـــعـــلـــومـــات ووحـــــــــــدات االدخــــــــال 
وتكوين الصف الثانى وسد النقص 

بالمراكز.
ــم تــقــديــم  وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تــ

ــبــــل الـــســـيـــد  ــــي مـــــن قــ ــرئـ ــ عـــــــرض مـ
ــات و  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــز الـ ــ ــركــ ــ ــــس مــ ــيــ ــ ــ رئ
التوثيق تطرق من خالله لعدد من 
المنظومات التي تــم تجهيزها من 
الـــمـــركـــز والــمــســتــهــدف تنصبيها 
بمديريات األمــن وتــم تنصيب هذه 
لـــعـــدد )6( مــديــريــات  الــمــنــظــومــات 
 لعدد )4( 

ً
امن ويتم التجهيز حاليا

مديريات أمن اخرى وربطها بمركز 
المعلومات من أجل توحيد البيانات.
وكذلك نوقش خــالل االجتماع 
العديد من النقاط التى من شأنها 
إتــخــاذ خــطــوات عملية تــهــدف إلــى 

بناء وتطوير القطاع األمنى. 
ــاع  أثــنــى  ــمــ ــتــ ــام االجــ ــتـ ــى خـ ــ وفـ
الــســيــد الـــوزيـــر عــلــى الــجــهــود التى 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــــبــــــذل عــ

ُ
ُبـــــذلـــــت وت

الضبطي والفني والخدمي.
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أخبار 

 اجتمع وكيل وزارة الداخلية 
لـــشـــؤون الــمــديــريــات لــــواء "بشير 
االمــيــن" مــع مــديــري أمــن طرابلس 

والجفارة 
ــاع  ــ وتـــنـــاول االجـــتـــمـــاع األوضـ
ــة ووضــــــــــع خــــطــــة أمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
مشتركة لمنع حدوث أي خروقات 
ــة بــــــإشــــــراف الـــمـــديـــريـــتـــيـــن   ــيــ ــنــ أمــ
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــاقـــي األجـــهـــزة 
األمــنــيــة وتــســخــيــر كــافــة الــجــهــود 

للمجاهرة باألمن. 

ومـــن جهته قـــدم مــديــر أمن 
الـــجـــفـــارة شـــروحـــا وافـــيـــة حــول 
االوضــاع األمنية داخــل المنطقة 
 الـــجـــهـــود الـــتـــي يــقــدمــهــا 

ً
مــثــمــنــا

الــســيــد الــوكــيــل لــكــافــة مــديــريــات 
األمن والمكونات األمنية.

هــذا و شــدد السيد الوكيل 
على ضــرورة ضبط المطلوبين 
والــمــجــرمــيــن وتــأمــيــن الــمــرافــق 
ــر الـــخـــدمـــات  ــيــ ــوفــ الـــحـــيـــويـــة وتــ

للمواطنين.

مناقشة وبحث األوضاع األمنية مع مديري أمن طرابلس والجفارة

الــداخــلــيــة  ــيـــل وزارة  الــتــقــى وكـ
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة لـــــــواء " مــحــمــود 
ســعــيــد" مــع مــديــر أمـــن منفذ مطار 
ــة الـــــدولـــــي عـــقـــيـــد "مــحــمــد  مــــصــــراتــ

إبراهيم عامر ".
وتــم خــالل هــذا اللقاء الــذي عقد 
خالل األيام الماضية مناقشة سير 
الــعــمــل داخـــل منفذ مــطــار مصراتة 

الدولي والجهود التي تبذلها مديرية 
األمن.

ــاء مــنــاقــشــة  ــقــ ــلــ ــ ــاول ال ــ ــنـ ــ كـــمـــا تـ
الــتــعــاون مــع كــافــة األجـــهـــزة األمنية 
والــرقــابــيــة الــعــامــلــة بــالــمــطــار ومــنــع 
ــه بــمــا  ــلــ حــــــدوث أي تـــــجـــــاوزات داخــ
العملية  ــاح ســيــر  إنـــجـ فـــي  يــســاهــم 

األمنية داخل المطار .

قام المحامي العام رفقة مدير النيابة العامة 
ــع   ومــخــتــاري  ــ وعـــمـــداء بــلــديــات الــنــواحــي األربـ
النواحي  أمن  المحالت بالمنطقة بتكريم مدير 

األربع ورؤساء مراكز الشرطة بالمديرية.
 لــلــمــجــهــودات 

ً
ــذا الــتــكــريــم نــظــيــرا ويـــأتـــي هــ

الـــمـــبـــذولـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مـــديـــريـــة األمـــــن في 
بــه بالمنطقة وضبط  األمـــن والــمــجــاهــرة  حفظ 
لــلــعــدالــة والــتــعــاون مع  المجرمين والمطلوبين 

النيابات  العامة.
التي  الــدور  البلديات على  هذا وأثنى عمداء 
تــقــوم بــه الــمــديــريــة فــي حــفــظ األمــــن ومــحــاربــة 

الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين.

شدد مدير أمن الجفارة عميد "عبدالناصر الطيف" على ضرورة 
التقيد بالضبط والربط بين كافة أعضاء الشرطة الذين تم اختيارهم 
الــطــريــق الساحلي بالحدود  للمشاركة فــي الخطة األمــنــيــة لتأمين 

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 األمـــن بــضــرورة رفـــع أقــصــى درجــــات االســتــعــداد 
والتقيد بــالــزي الــرســمــي ألعــضــاء هيئة الــشــرطــة ، وحــســن معاملة 

المواطنين ومرتادي الطريق العام.
 على عدم عرقلة المواطنين والعمل وفق صحيح 

ً
كما شدد أيضا

القانون في ضبط المطلوبين والمجرمين، وتنفيذ التعليمات بكل 
جدية ومهنية بناء على البالغات الواردة من غرفة البالغات بالمديرية، 

والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

بــدولــة تركيا  الماضية  األيـــام  أقــيــم خــالل 
الليبيين،  الــطــيــاريــن  مــن  دفــعــة  تــخــرج  حــفــل 
وذلك  بحضور وزير العمل والتأهيل و وكيل 
وزارة الداخلية للشؤون العامة و وكيل وزارة 

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

ــلــيــبــيــة بــاســطــنــبــول والـــمـــســـتـــشـــار األمـــنـــي  ال
بالقنصلية  األمــنــي  والــمــســتــشــار  بــالــســفــارة 

وعدد من الجالية الليبية بتركيا.
وتـــخـــلـــل الـــحـــفـــل اإلعـــــــالن الـــرســـمـــي عــن 

ــة بــالــخــريــجــيــن ، وتـــوزيـــع  الـــنـــتـــائـــج الـــخـــاصـ
تــم مــنــح درع تكريم  ، كــمــا  الــتــخــرج  شــهــائــد 
لوزير العمل والتاهيل ، وللمدربين بالمدرسة 

التركية .

تخريج دفعة مــن الطيارين لصالح إدارة طــيــران الشرطة 

ــل  ــ ــم ــ ــع ــ ــة ســـــيـــــر ال ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
ــذ مــــــطــــــار مــــصــــراتــــة  ــ ــف ــ ــن ــ ــم ــ ب

ــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــم مـ ــ ــ ــري ــ ــ ــك ــ ــ ت
ــي األربــــــع ــ ــواح ــ ــن ــ أمــــــن ال

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة األمـ ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ تــــنــــفــــيــــذ ال
ــي ــلـ ــاحـ ــسـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ ل

وزيــر الداخلية المكلف يقوم بزيارة إلى مقر جهاز المباحث الجنائية
ــــالل األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة وزيــــر  ــام خـ ــ قـ
ــدر الـــديـــن الــتــومــي"  الــداخــلــيــة الــمــكــلــف "بــ
بزيارة إلى مقر جهاز المباحث الجنائية 
حيث كــان فــي استقباله رئيس الجهاز 

لواء "محمود عاشور".
ــة لــمــكــونــات  ــولـ ــارة جـ ــ ــزيـ ــ وشـــمـــلـــت الـ
العمل بها،  الجهاز والــوقــوف على سير 
ــــوزيــــر عــلــى هــامــش  كــمــا عــقــد الــســيــد ال
هــذه الــزيــارة اجتماعا مع رئيس ومــدراء 

اإلدارات بالجهاز.
الــوزيــر على أهمية  اكــد السيد  حيث 
الــدور الملقى على عاتق جهاز المباحث 
الــجــريــمــة  بكافة   الجنائية فــي مكافحة 
أشكالها المختلفة، كما ثمن كافة الجهود 
الــتــي تــبــذل مــن قبل أعــضــاء الــجــهــاز في 

تنفيذ الواجبات األمنية المكلفين بها.
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أخبار 

الـــداخـــلـــيـــة  ــيــــل وزارة  ــقــــد وكــ َعــ
ــــشــــؤون الـــمـــديـــريـــات لــــــواء "بــشــيــر  ل
األمــيــن" اجتماع تقابلي ضــم وكيل 
وزارة الــريــاضــة ، وأمــيــن عــام اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم ، ورئـــيـــس لــجــنــة تنظيم 
الليبي لكرة  الــمــســابــقــات بــاالتــحــاد 
القدم ، وأعضاء من لجنة اتحاد كرة 
القد م،  وبحضور مدير أمن طرابلس 

الــعــالقــات والــتــعــاون،  ، ومــديــر إدارة 
ونائب مدير اإلدارة العامة للتفتيش 
والمتابعة ، ومندوب عن جهاز دعم 
االســتــقــرار ورئــيــس مكتب المراسم 

بإدارة العالقات. 
ــاقــــش االجـــتـــمـــاع اســتــئــنــاف  ونــ
لــيــبــيــا وكـــذلـــك  ــكـــأس  لـ الـــــــدور )١6( 
الــمــالعــب المعتمدة عــلــى المستوى 

الوطني، كما تم االتفاق على العديد 
مــن النقاط التي مــن شأنها اعتماد 
الــمــعــايــيــر الـــواجـــب اتــبــاعــهــا إلقــامــة 

الدوري.
وبدوره أشاد السيد وكيل وزارة 
الــريــاضــة على أهمية هــذا االجتماع 
الــشــريــك  الــداخــلــيــة  بــاعــتــبــار وزارة 
األساسي إلقامة أي نشاط رياضي .

الــمــاضــيــة الحملة المشتركة  انطلقت األيــــام 
مابين إدارة شؤون المرور والتراخيص ومصلحة 
الــمــوازيــن المتحركة  الــطــرق والــجــســور ، لتركيب 

لضبط الحموالت الزائدة على الطرق العامة.
وشملت هذه الحملة الطريق الساحلى الممتد 
مــن منطقة الـــســـدادة شـــرق مــديــنــة مــصــراتــة إلــى 

مدنية صرمان.
والجدير بالذكر بأن هذه الحملة تمت بالتعاون 
مع إدارة إنفاذ القانون ، وأقسام المرور بالمناطق 

التي تشملها الحملة .
الــمــرور والتراخيص  كما تنوه إدارة شـــؤون 
ــرورة الــتــقــيــد  لــجــمــيــع ســائــقــي الـــشـــاحـــنـــات بــــضــ
باألوزان المسموح بها قانونآ وبأنه سيتم إتخاذ 

كافة اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
ملتقىعلمي حــول مكافحة غسل األمـــوال

بــــاشــــرت الـــــدوريـــــات األمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــهــاز 
ــي إنـــشـــاء  ــ ــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فـ ــ مـــكـــافـــحـــة ال
التمركزات األمنية للمجاهرة باألمن وحفظه داخل 
الــعــاصــمــة، وذلــــك بــنــاء عــلــى قــــرار رئــيــس مجلس 
الــوطــنــيــة بــشــأن تشكيل  الــوحــدة  ــــوزراء لحكومة  الـ
غــرفــة عــمــلــيــات أمــنــيــة مــشــتــركــة لــتــأمــيــن وحــمــايــة 
الــمــرافــق واألهــــــداف الــحــيــويــة بــمــشــاركــة األجــهــزة 
السيد وزيــر  لتعليمات    

ً
األمنية األخـــرى، وتنفيذا

الداخلية المكلف بالخصوص.

ــد لـــيـــبـــي فــــي الــمــلــتــقــى  ــ شـــــــارك وفــ
الــعــلــمــي حـــول مــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
وتمويل اإلرهاب ، الذي ٌعقد بجمهورية 
ــرم الــشــيــخ   مــصــر الــعــربــيــة بــمــديــنــة شــ
الــفــتــرة  0١_03 / ٩ /2022 م ،  خــالل 
الذي نظمته جامعة نايف للعلوم األمنية 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد الــمــصــارف 
العربية ومركز األمم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب.
الــى تبيان أهمية  ويــهــدف الملتقى 
التعاون بين األجهزة االمنية وتسليط 
الضوء بشكل أوسع على أهمية التعاون 
بين األجهزة االمنية والهئيات القضائية 
والـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي لــمــكــافــحــة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
وكذلك التعرف علي أهــم المخاطر 

التي تواجهها المجتمعات العربية جراء 
الجرائم المالية وأثرها علي االستقرار 
االقـــتـــصـــادي والــمــالــي ، والــعــمــل على 
تحقيق التوازن بين تطوير االبتكارات 
فــي القطاع المالي المصرفي وتعزيز 
ــال لــلــتــشــريــعــات والـــضـــوابـــط  ــثــ ــتــ االمــ
وضمان حماية البيانات في المصارف 
ــات الــمــالــيــة  ــمـــؤســـسـ ــز فـــهـــم الـ ــزيـ ــعـ وتـ
والــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــــشــــأن أفـــضـــل 
إلــــى المستفيد  لــتــصــل  الـــمـــمـــارســـات 

الحقيقي من التعامل معها.
 إلــى 

ً
ــا كــمــا يـــهـــدف الــمــلــتــقــى أيـــضـ

تسليط الضوء على أفضل الممارسات  
ــة وكــيــفــيــة  ــوازيــ ــمــ ــ لــتــحــقــيــق الـــمـــالـــيـــة ال
ــفـــادة مــنــهــا فـــي قــضــايــا غسل  ــتـ اإلسـ

األموال وتمويل اإلرهاب.

باإلشارة الى الخطة األمنية المشتركة 
ــيــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـاحـــل  بــ
ومديريات أمن الجفارة وجنزور والزاوية.

ــات األمــنــيــة الــتــابــعــة  ــدوريــ ــ بـــاشـــرت ال
لمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع المنطقة 
العسكرية الساحل في االنتشار األمني 
ــول الـــطـــريـــق الــســاحــلــي الــمــمــتــد  ــ عــلــى طـ
بالحدود اإلداريـــة للجفارة للحفاظ على 

أمن وسالمة مرتادي الطريق العام.
كـــمـــا شــــرعــــت الـــــــدوريـــــــات األمـــنـــيـــة 
التابعة للمديرية فــي إنــشــاء التمركزات 
األمــنــيــة عــلــى طــــول الــطــريــق الــمــمــتــد من 
 لمنطقة حوش 

ً
منطقة الكريمية وصــوال

الستين بــالــتــعــاون مــع فـــرع جــهــاز األمــن 
العام والتمركزات األمنية وباقي األجهزة 

األمنية والعسكرية.

 لمساعي مركز المعلومــــــــــــــــــات 
ً
إستكماال

و التوثيق لتطوير كافة مكونات وزارة الداخلية 
ــفـــرق الفنية  ــام الــمــاضــيــة الـ ــ ــ إتــجــهــت خــــالل األي
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 

الــحــديــثــة داخـــل اإلدارة بــمــا يــزيــد من  التقنيات 
 إلى التكامل 

ً
فاعلية أدائها وسهولة عملها وصوال

والـــتـــعـــاون الــمــســتــمــر فـــي عــمــل يــتــجــه إلـــى أولـــى 
خــطــوات التحول الرقمي التي إنتهجها المركز 

كخطة عمل دائمة .

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
  ضــم مدير 

ً
لــواء "محمود سعيد" إجتماعا

أمن الزنتان عميد "ناصر الناكوع" ومساعد 
الــشــؤون األمنية بمديرية أمــن مـــرزق عقيد 

"عبدالعزيز الكيالني " .
وتــم خــالل اإلجتماع مناقشة األوضــاع 
ــم  األمـــنـــيـــة بــمــنــطــقــتــي الـــزنـــتـــان ومــــــرزق وأهـ
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.

مناقشة االستعدادات األمنية لتأمين مسابقة الكأس والدوري الليبي

ــل األمــــنــــي بـــالـــزنـــتـــان ومـــــرزق ــمـ ــعـ ــر الـ ــيـ مـــنـــاقـــشـــة سـ
متابعة سير حركة  الشاحنات 
ــلـــى الـــطـــريـــق الـــعـــام عـ

البدء بتأمين الطريق الساحلي
تفعيل األداء األمني

التحول الرقمي في مجال عمل إدارة شــؤون المرور والتراخيص
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أخبار

التقى السيد حسين القطراني نائب 
ــوزراء بمكتبه بــديــوان رئاسة  ــ الـ رئــيــس 
الــوزراء بمدينة طابلس رئيس مصلحة 
ــوال الــمــدنــيــة عــمــيــد/ طـــارق الــثــمــن ،  ــ األحـ
حيث تطرق اللقاء للحديث عن مصلحة 
ــوال المدنية وســيــر عملها، وبحث  األحــ

عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة الرقم 
الوطني وأهميتها في إجـــراء انتخابات 
نــزيــهــة وشــفــافــة ، وجــاهــزيــة المصلحة 
ــراء أي اســتــحــقــاق انــتــخــابــي قـــادم ،  إلجــ
إضافة الى مناقشة آليات وسبل تسهيل 
الــخــدمــات للمواطنين مــن خــالل تطوير 

منظومة الرقم الوطني .
ــد الــســيــد رئــيــس المصلحة  ــد أكـ وقـ
ــوال المدنية  على حــرص مصلحة األحــ
على إنجاز جميع المهام الموكلة إليها 
الــدائــم على تطوير منظوماتها  وعملها 

بما يستجيب لهذه المتطلبات.

عـــــقـــــدت مـــصـــلـــحـــة األحــــــــــــــوال الـــمـــدنـــيـــة 
اجتماعها العادي الثاني خالل األيام الماضية 

بمقر المصلحة بمدينة طرابلس.
وقد تناول االجتماع الذي حضره السادة/ 
الــمــصــلــحــة ونــائــبــه ومــــــدراء اإلدارات  رئـــيـــس 
والـــفـــروع جـــدول األعــمــال الـــذي تضمن سير 
العمل بالمصلحة وخططها لتطوير عملها 
إليها  الموكلة  الــمــهــام  ، وحــجــم  بما يتناسب 
ــــر والـــرقـــم الــوطــنــي  وكـــذلـــك مــلــفــات نــقــل األسـ
القيد لألسر والنازحين والمهجرين  وأرقـــام 
التي تواجه عمل  العراقيل  المشاكل و  وكذلك 

فروع ومكاتب المصلحة .
ــه الــســيــد رئــيــس المصلحة   هـــذا وقـــد وجـ
عميد/ طارق الثمن الشكر للسادة  الحضور 
ــبــــالد  ــ ــة ربـــــــــوع ال ــ ــافـ ــ الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا مـــــن كـ
السفر ومجسدين تالحم  متجشمين عــنــاء 
وتـــعـــاضـــد جــمــيــع مــنــتــســبــي الــمــصــلــحــة مــن 
الوجه  النبيلة على  أجل آداء رسالة المصلحة 

 عن كافة التجاذبات .
ً
األكمل ، بعيدا

الـــوزراء يلتقي رئيس مصلحة األحـــوال المدنية    نائب رئيس 

لجنة شــؤون الموظفين بمصلحة األحــوال المدنية تعقد اجتماعها الــدوري

جلسة مباحثات حول التعاون التقني بين مصلحة األحوال المدنية و وزارة الصحة 

ــة األحــــــوال  ــح ــل ــص الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون بـــيـــن م
ــة ــي ــل ــح ــم ــة لـــانـــتـــخـــابـــات ال ــ ــزي ــ ــرك ــ ــم ــ الـــمـــدنـــيـــة والـــلـــجـــنـــة ال

الــجــفــارة لــمــديــريــة أمـــن  ــارة تفقدية  ــزي ب الــمــديــريــات يــقــوم  ــشــؤون  الــداخــلــيــة ل وكــيــل وزارة 

مصلحة األحــوال المدنية تعقد 
اجتماعها الثاني للعام 2022م

الداخلية لشؤون  قــام وكيل وزارة 
لــواء "بشير األمــيــن" بزيارة   المديريات 

تفقدية لمديرية أمن الجفارة.
ــان فـــي اســتــقــبــالــه مـــديـــر األمـــن  ــ وكـ
عميد "عــبــدالــنــاصــر الــطــيــف" ورؤســــاء 
ــز الــشــرطــة  ــراكـ الــمــكــاتــب واألقـــســـام ومـ
والوحدات وعدد من الضباط بالمديرية، 
ورؤســــــــــــاء فـــــــــروع األجــــــهــــــزة األمـــنـــيـــة 
ــــدعــــم الــمــركــزي،  الــعــامــلــة بــالــمــنــطــقــة "ال
األمـــن الــداخــلــي ، األمـــن الــخــارجــي، دعم 

االسقرار،  الحرس البلدي".
 وعــقــد عــلــى هــامــش هــــذه الـــزيـــارة 
اجتماع أمني موسع استعرض خالله 
األوضـــــــاع األمـــنـــيـــة بــمــنــطــقــة الـــجـــفـــارة، 

ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا 
األمنية، وسير العملية األمنية.

إلــى مناقشة  كما تطرق االجــتــمــاع 
التعاون والتنسيق األمني المشترك بين 
المكونات األمنية  مديرية األمــن وكافة 
العاملة بالمنطقة بما يضمن تحقيق 
أفـــضـــل الــنــتــائــج والـــحـــفـــاظ عــلــى األمـــن 

واالستقرار داخل المنطقة.
 الـــمـــشـــاكـــل 

ً
ــا ــ ــــضــ واســـــتـــــعـــــرض أيــ

التي تواجه أعضاء الشرطة،  والعراقيل 
ــات واالمـــكـــانـــيـــات  ــاجـ ــيـ ــتـ ــيـــر االحـ وتـــوفـ
الـــتـــي يتطلبها  الـــضـــروريـــة والـــعـــاجـــلـــة 
العمل األمني للمساهمة في حفظ األمن 

والمجاهرة  به.

النقاش واالستماع  بــاب  هــذا وفتح 
لمالحظات وشــروح من قبل الحضور 
الواجب إتخاذها لحلحلة  الحلول  حول 
بــعــض الــعــراقــيــل الـــتـــي تــعــتــرض سير 
العمل األمني إلنجاح المهام والواجبات 

المكلف بها رجال الشرطة واألمن.
وفـــي خــتــام االجــتــمــاع أثــنــى السيد 
الــوكــيــل عــلــى الــمــجــهــودات الــتــي يبذلها 
الــمــديــريــة ، ومختلف  ــاء  مــديــر وأعـــضـ
ــة فـــــي حــــفــــظ األمـــــن  ــيــ ــنــ ــهــــــزة األمــ األجــــ
 
ً
المنطقة ، مطالبا واالســـتـــقـــرار داخــــل 
 
ً
المزيد من الجهد والعطاء خدمة ببذل 

للصالح العام.

جــــرى خــــالل األيــــــام الــمــاضــيــة بمقر 
مصلحة األحوال المدنية توقيع اتفاق بين 
مصلحة األحوال المدنية واللجنة المركزية 
لــالنــتــخــابــات الــمــحــلــيــة ، يــقــضــي بــتــزويــد 
مصلحة األحـــوال المدنية للجنة المركزية 
لــالنــتــخــابــات الــبــلــديــة بــالــبــيــانــات األصــلــيــة 
والــمــوثــوقــة لبيانات المواطنين فــي أنظمة 
وتــقــنــيــات وأســالــيــب حــديــثــة تكفل تكوين 
قاعدة بيانات انتخابات المجالس المحلية 

تـــكـــون خــاللــهــا هــــذه الــمــنــظــومــة مــتــجــددة 
لحظيا ، تــلــتــزم خــاللــهــا اللجنة المركزية 
لالنتخابات المحلية بتقديم الدعم التقني 

الالزم لمصلحة األحوال المدنية.
وقد وقع االتفاقية عن مصلحة األحوال 
الــمــدنــيــة الــتــي ُعـــدت الــطــرف األول عميد / 
طـــــارق الـــثـــمـــن. رئـــيـــس مــصــلــحــة األحـــــوال 
المدنية،  والسيد / عـــادل األشــهــب رئيس 

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية .

 عقدت لجنة شــؤون الموظفين بمصلحة 
األحوال المدنية اجتماعها الدوري العام  بمقر 
المصلحة بمدينة طرابلس وذلك لدراسة جملة 
الموظفين  المتعلقة بشؤون  الموضوعات  من 

الوظيفية.
 وصـــرح الــســيــد نــائــب رئــيــس المصلحة، 
ورئـــيـــس لــجــنــة شـــــؤون الــمــوظــفــيــن بــــأن هــذا 
االجــتــمــاع الــــذي يــعــقــد بــشــكــل دوري لــدراســة 
ــي إجــــراءاتــــهــــم  ــث فــ ــبــ ــ شــــــؤون الـــمـــوظـــفـــيـــن وال

الوظيفية بما يكفل نيلهم كامل حقوقهم.
ــبـــل تــبــســيــط  ــاع سـ ــمــ ــتــ ــاقــــش االجــ ــد نــ ــ  وقــ
اإلجراءات وفق اللوائح والقوانين الصادرة بما 
 بعرض عدد 

ً
يخدم مصلحة الموظف مختتما

من الملفات الوظيفية  على أن يستكمل الباقي 
في اجتماع الحق .

التي  الموظفين  هذا وتتكون لجنة شــؤون 
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 
القانونية،  المزوغي نائب مدير اإلدارة  سمية 
ابــو سنينة مندوبا عــن وزارة  والسيد سليم 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة ،  والــســيــد فــتــحــي الــجــانــكــو 
رئيس قسم شــؤون الخدمة ،  والسيد هشام 
فضل رئيس وحدة منظومة شؤون الموظفين 

بالمصلحة.

عــقــدت خـــالل األيــــام الــمــاضــيــة بــمــقــر مصلحة 
مــبــاحــثــات مشتركة بين  الــمــدنــيــة  جلسة  األحــــوال 
مــصــلــحــة األحـــــــوال الـــمـــدنـــيـــة  ومـــركـــز الــمــعــلــومــات 
تــم خالل  ، وقــد  بـــوزارة الصحة  والتوثيق الصحي 
للربط اإللكتروني  المباحثاث دراســة مشروع  هــذه 
بين منظومة األحوال المدنية و وزارة الصحة ، تزود 
المدنية  الــصــحــة مصلحة األحـــــوال  خــاللــهــا وزارة 
ــوالدة والــوفــاة بشكل  ــ ال بــحــاالت  المتعلقة  الــبــيــانــات 

مباشر عبر المنظومة اإللكترونية .
كما نوقشت خالل الجلسة سبل إعادة صياغة 
التصنيفات وفقا لتعريفات منظمة الصحة العالمية 

ــود( مــحــدد مـــن خـــالل مــشــروع  ــع رمـــز ) كــ ، ووضــ
المنظومة ، وكذلك مناقشة كيفية توفير المعلومات 
من قبل وزارة الصحة في نموذج محدد ، والتعريف 
باستخدامات الرقمين الوطني واإلداري ، ومناقشة 
االتــفــاق  على  تــم  ، حيث  الملف الصحي  مــوضــوع 
لـــتـــحـــديـــد مــتــطــلــبــات وزارة  عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــكــمــل 
المطلوبة من منظومة األحــوال  الصحة من األعمال 
المدنية  لعملية الربط ، وكذلك نماذج للبيانات التي 
المدنية فيما يتعلق  ستحددها مصلحة األحــــوال 
التعاون  ، وأوجــه  المواليد  ، وإدراج  الوفيات  ببيانات 

المشتركة األخرى .
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هوامش 

ال للجريمة 

مهارة الحس األمني ..  

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 .

ال ُتسرع 
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 .

أخي السائق 

الــجــريــمــة فــعــل اســتــثــنــائــي طـــارئ 
التي  الطبيعية  القيم والقواعد  يخالف 
يعتمدها المجتمع، وهي أسلوب تمنعه 
الــقــوانــيــن الــوضــعــيــة وتــجــرمــه األديــــان 
التي  السلبيات  إلى   

ً
السماوية، استنادا

تصاحب كل فعل إجرامي وما يحدثه 
ــر عــلــى األفـــــــراد والــمــجــتــمــعــات،  ــن أثــ مـ
ويلجأ المجرمون في كل مكان وزمان 
ــمــــاط  ــى اعـــتـــمـــاد مـــنـــظـــومـــة مــــن األنــ ــ ــ إل
واألســـالـــيـــب الــتــي تــحــمــي ســـريـــان هــذا 
 
ً
الــســلــوك وتــســهــم فـــي جــعــلــه مــجــهــوال

للتحوطات  باتخاذها  أو مسكوتا عنه 
التي تمنع التعرف على الجناة أو تقود 
ــــى الـــوصـــول إلــيــهــم، وهــــي تــرتــيــبــات  إل
طــبــيــعــيــة تـــولـــيـــهـــا قـــطـــاعـــات الــشــرطــة 
 من االهتمام، وتعمل على 

ً
واألمن قدرا

لها وتنفيذ  التدابير االستباقية  وضع 
لمواكبتها، بهدف  الالحقة  اإلجــــراءات 
االنتصار عليها وهو الصراع المحموم 
األمن والجريمة،   بين 

ً
الذي يدور دائما

الـــذي يــمــكــن وصــفــه بــالــتــراشــق الــدائــر 
.. ويكون رجل  والرذيلة  الفضيلة  بين 

 لــلــطــرف األول 
ً
األمـــن والــشــرطــة مــمــثــال

 
ً
فيما يــكــون الــمــجــرم والــجــانــي أصــيــال

الــثــانــي وهــنــا تبدو  الــطــرف  فــي تمثيل 
الخير  والــصــراع بين  التشابك  جدلية 

والشر..
 أردنــــا بــتــلــك الــمــقــدمــة الــطــويــلــة أن 
ــــى أن الــمــجــرمــيــن يــعــتــمــدون  نــشــيــر إل
إلى أساليب يخفون من  اللجوء   

ً
دائما

 
ً
ــا أفــعــالــهــم، فــمــن يـــرتـــدي لــثــامــا ــهـ ورائـ
ــيــخــفــي مـــعـــالـــم وجـــهـــه أو يــســتــعــمــل  ل
بــدون لوحات معدنية  سيارة مجهولة 

 
ً
ومــعــتــمــة الـــزجـــاج ويــســتــعــمــل ســالحــا
أو ينتحل شخصية   ،

ً
نــاريــا أو   

ً
أبيضا

رجـــــل أمـــــن أو يــعــمــد إلـــــى اســتــيــقــاف 
آخــــر بــالــطــريــق الـــعـــام ويـــرتـــدي قــيــافــة 
ليست من طبيعة مهنته ، أو يتضاهر 
ــان ،  بــعــاهــة لــيــســتــدر الــعــطــف واإلحـــسـ
أو يختفي  به  ليستول  أو يحمل طفال 
، هذه جميعها وغيرها  أية حجة  وراء 
ــاءات يــقــع خلفها  ــمــ كــثــيــر مــظــاهــر وإيــ
نــمــوذج لــســلــوك مــعــيــب مــن شخصية 
ضعيفة تستنجد بمصادر أقوى منها 

لتساعدها على فرض واقع التستطيع 
الوصول إليه بالطريق العادي فتدفعها 
)النزعة( إلى اإلتيان بكل ما تقدم ذكره 
التشابك  من أفعال لتتمادى في إذكاء 
لصور الصراع الذي يحتدم بين األمن 
الشواهد  تــؤكــد  والــجــريــمــة، لكن وكــمــا 
المعاشة بأن الغلبة في النهاية ستكون 
 مثلما تنتصر 

ً
األمن تماما الستتباب 

 عــلــى الــرذيــلــة ويلقى 
ً
الــفــضــيــلــة دائـــمـــا

الخير بظالله الوارفة على أركان الشر 
مهما تعدد وتلون وتطور.  

الــحــس األمــنــي واحـــد مــن الـــضـــرورات المهنية 
العمل فــي مختلف  التي يتطلبها مجال  والعملية 
التوصل  القطاعات األمنية، وهو صيرورة ينبغي 
إلــى مفرداتها والتعامل معها لمساعدة مستوى 
األداء النوعي في هذا المجال الحيوي ولكن ماهو 

هذا الحس ؟!
تـــقـــول مــعــاجــم الــلــغــة الــعــربــيــة : حـــس الــشــيء 
 حين يــدركــه بــاحــدى حــواســه أو يتصل به 

ً
حــســا

: االستعداد  وفــي االصــطــالح يعني الحس األمني 
النفسي  .. والشعور  الــوجــدانــي  .. والميل  الفطري 
لــدى رجــل األمــن ، حيث يعمل على اكتشافه بعد 
 
ً
شعوره به ، ويعمل على تنميته وتعظيمه اعتمادا

 مــاتــكــون مــهــارات 
ً
عــلــى اســتــعــدادات داخــلــيــة غــالــبــا

ومــكــنــات شــخــصــيــة، كـــقـــوة الــمــالحــظــة والـــحـــدس 
 إلى مناقشة 

ً
والتوقع واالحتمال والتخمين ، وصوال

األحداث بصورة فاحصة متأنية ينطلق معها هذا 
الــحــدس والتخمين والــتــوقــع مــن مــجــرد اســتــعــداد 

بيولوجي فطري إلى مهارات عملية مكتسبة .
علينا أن نــعــزز هـــذا إالحـــســـاس الــخــفــي الــذي 
 ، إليها  اليخضع لمعطيات مادية يمكن إالستناد 
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 األمــنــي وتصقل تجاربه بتنوع وتعدد 
المشابهة ليقاس عليها ويــدرس حالتها  المواقف 
التي  ليحلل مضمونها بمجموعة من الفرضيات 
تتالءم مع الموقف ، وله أن يختار أفضلها بحسه 

الموضوعي للحالة المعاشة .
وهنا يثار سؤال يقول : هل الحس األمني علم 

ام هو فن ؟
تــؤكــد الــشــواهــد الــمــعــاشــة بـــأن الــحــس األمــنــي 
مـــجـــرد إحــــســــاس وجــــدانــــي نــســبــي يــخــتــلــف من 
شــخــص إلــــى آخــــر لــيــس لـــه مــظــاهــر مـــاديـــة يمكن 
قياسها، وهــو تخمين غير مؤكد اليمكنه حسم 

 
ً
الموقف، بل يساعد عليه وهذه التفسيرات جميعا

تبتعد عن وصف العلم المجرد وتضعه في قائمة 
الــفــنــون والـــمـــهـــارات اإلنــســانــيــة الــتــي التــرتــقــي إلــى 
العلوم الطبيعية وماتؤكده أو تنفيه من  مستوى 

حقائق .
ــنــــي مـــهـــارة  ــى اعـــتـــبـــار الـــحـــس األمــ ــ نــخــلــص إلـ
إنــســانــيــة وحــــدس مــتــوقــع يــمــكــنــه مــســاعــدة رجــل 
القاطع  الدليل  األمــن فــي أداء مهامه عندما اليجد 
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 . 

 تــتــواصــل عــبــر مختلف الــصــحــف واإلصــــــدارات كــتــابــة األعــمــدة 
السياسي واالجتماعي  المشهد  تتناول  التي  الصحفية  والــمــقــاالت 
ــاريء بــالــمــعــلــومــات  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــــى إحــــاطــ ــة إلـ ــيــ بــالــتــحــلــيــل والـــتـــوجـــيـــه داعــ
الــمــجــاالت فــي خــطــاب إعــالمــي  الــمــرتــبــطــة بمختلف  والــتــوضــيــحــات 
 في خواتمه بانتهاج 

ً
يحاول أن يلفت انتباه كل من يطلع عليه مطالبا

لبناء مجتمع  تفاهمات تؤسس  إحــداث  قــدرة على  األكثر  األساليب 
فاضل .

ــادر عــلــى متابعة  ــــدور اإلعــالمــي يلتمس إيــجــاد قــــارىء قـ ال هـــذا 
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 ؟ 
لقياس  الفنون واإلعــالم  رّب دراســة ميدانية يجريها طالب كلية 
استبيانات وحــوارات  لدينا من خــالل  الحقيقي  الــقــارىء  توفر  مــدى 
إلى  التوصل  االسئلة حتى يمكن  اإلجابة على هذه  يمكنها  ميدانية 

وضع صيغ عملية تتناسب مع الوضع الذي تتوصل إليه النتائج .

دراسة ميدانية
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قوة دعم مديريات األمن بالمناطق

مديرية أمن الشاطي

مديرية أمن القره بولي

إدارة إنفاذ القانون

مديرية أمن زليتن
مديرية أمن صبراتة

 مديرية أمن النواحي األربع 

 اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع طرابلس

اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع بنغازي

من سجالت الشرطة 

بعد ورود بالغ إلى قسم البحث الجنائي 
بمديرية أمن الشاطي مفادها تعرض عدد من 
المواطنين للسرقة باإلكراه وسرقة مبالغ مالية 

وهواتفهم بقوة السالح.
عــلــى الـــفـــور تـــم تــكــلــيــف اعـــضـــاء الــقــســم 
ــنــجــدة ومــركــز  ــتــعــاون مـــع قــســم شــرطــة ال بــال
ــبـــحـــث والـــــتـــــحـــــري وجـــمـــع  ــلـ ــة بـــــــــراك لـ ــ ــرطـ ــ شـ
الــالزمــة عــن المتهمين، حــيــث تم  الــمــعــلــومــات 
القبض على شخصين هما المدعو "ص.ع.و" 

والمدعو"ه.ف.ر".
وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــمــا اعــتــرفــا بقيامهما 
ــراءات  بعمليات الــســرقــة ، واتــخــذت كــافــة اإلجــ

القانونية واحالتهم الى جهات االختصاص.

بــعــد ورود بـــالغـــات مـــن الــمــواطــنــيــن إلــى 
مديرية أمن القره بولي مفادها وقوع عدد من 
الــالزمــة  الــســرقــة وبجمع المعلومات  عمليات 
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.
وبــاســتــجــوابــهــم اعــتــرفــوا بقيامهم بعدة 

سرقات بمنطقة "قصر االخيار".
اتخذت كافة اإلجراءات القانونية و إحالتهم 
إلـــى مــركــز شــرطــة قــصــر االخـــيـــار مـــن حيث 

االختصاص المكاني.

بعد ورود معلومات إلى وحدة التحري والبحث 
لقسم البحث الجنأيي بمديرية أمــن "زلــيــتــن" تفيد 
بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة 

واألسلحة والذخائر في منزله. 
النياية  وبعد جمع المعلومات الالزمة واخطار  
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. 
ــة حــيــال  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــة اإلجـــــــــــــراءات الـ ــافــ اتــــخــــذت كــ

المضبوطين واحالتهم إلى جهات االختصاص.

بعد ورود بالغ إلى مركز شرطة "صبراتة 
المدينة" بمديرية أمــن صبراتة مــفــاده وجــود 
اشخاص على متن مركبة آلية قاموا بمحاولة 
السطو على احد المواطنين بالمنطقة قبل ان 

يتمكن من الفرار منهم.
ــدة الــتــحــري  ــ ــام فـــريـــق وحــ ــ ــــفــــور قـ عــلــى ال
والقبض بالمركز  بالتحري وجمع المعلومات 
الالزمة عن الواقعة وتم ضبطهم، وبتفتيشهم 

تم ضبط بحوزتهم سالح ناري. 
اتخذت كافة االجراءات القانونية واحالتهم 

إلى جهات االختصاص.

ــنــائــب الــعــام  تــنــفــيــذا لــتــعــلــيــمــات الــســيــد ال
التحري والقبض بفرع  تمكن أعضاء وحــدة 
باإلدارة  الغربية  المنطقة  القانون  إنفاذ  إدارة 
الــعــامــة لــلــعــمــلــيــات األمــنــيــة مـــن الــقــبــض على 
بــخــطــف وقــتــل  والــمــتــهــمــة  "أ.ع.م"   الـــمـــدعـــوة 

زوجها السابق .
القانونية حيال  اإلجــــراءات  اتــخــذت كافة 
الــمــتــهــمــة وتــــم تــســلــيــمــهــا لــجــهــاز الــمــبــاحــث 

الجنائية من حيث االختصاص .

عد ورود معلومة لفرع اإلدارة العامة 
لحماية الطاقة الكهربائية طرابلس مفادها 
ـــالك كهربائية  قــيــام أشـــخـــاص بــبــيــع أسـ
تــخــص الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء داخــل 

إحدى محال بيع الخردة.
الــفــور توجهت دوريـــات الفرع  وعلى 
لمكان المحل وتــم ضبط شخصين من 
الــوافــدة مــن الجنسية األفريقية،  العمالة 

وفرار المسؤول على المحل وهو شخص 
ســـوري الجنسية، وكــمــا تــم العثور على 
كــمــيــة مـــن األســــــالك الــكــهــربــائــيــة داخـــل 

المحل.
ــراءات القانونية  ــ تــم اتــخــاذ كــافــة االجـ
حــيــال المقبوض عليهما والزال البحث 
ــتــــحــــري مــســتــمــر لــضــبــط الــشــخــص  ــ وال

الثالث.

تــعــلــيــمــات مــديــر اإلدارة  بــنــاء عــلــى 
ــكــهــربــائــيــة،  ــة ال ــاقـ ــة لــحــمــايــة الـــطـ ــامـ ــعـ الـ

بمتابعة محال بيع الخردة.
ضبط أعضاء اإلدارة العامة لحماية 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــــرع بــنــغــازي من 
خالل جوالت تفتيشية قاموا بها على 

مــن ضبط  بالمدينة  الــخــردة  بيع  محل 
ثــالثــة أشــخــاص داخــــل إحــــدى الــمــحــال 
ــن االســـــالك  حـــيـــث عـــثـــر عـــلـــى كــمــيــة مــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــخـــص الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة 
ــراءات  لــلــكــهــربــاء، وتــم اتــخــاذ كــافــة االجــ

القانونية حيالهم.

بــعــد ورود مــعــلــومــات عـــن وجـــود 
مــــركــــبــــة آلــــيــــة نـــــــوع ســــامــــســــونــــج عــلــى 
مــتــنــهــا ثــالثــة أشـــخـــاص يـــرتـــدون الـــزي 
العسكرى ويــقــومــون بالسطو المسلح 
على المركبات في منطقة طريق المطار 

طرابلس.
ــور تـــوجـــهـــت دوريــــــــات  ــ ــفـ ــ وعــــلــــى الـ
الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات االمن 

ــــن خـــالل  ــمــنــاطــق لــعــيــن الـــمـــكـــان ومـ بــال
عمليات البحث تم ضبط المركبة وعلى 
متنها ثــالثــة أشــخــاص المطلوبين من 
ذوى السوابق وبحوزتهم ســالح نــاري 
كالشن كوف وعدد من مخازن السالح 
ــوع مـــســـدس وقــنــبــلــة يـــدويـــة  ــ وســــــالح نـ
ــراءات  ــ ــة".... وتـــم اتــخــاذ كــافــة االجـ ــانــ "رمــ

القانونية حيالهم.

باإلشارة إلى حادث اصطدام 
مركبة آلــيــة نــوع مــرســيــدس فيتو 
اللون أزرق بشجرة سرول بتاريخ 
2022.0٨.24م بــطــريــق تــرهــونــة 
بمنطقة اسبيعة والتي نتج عنها 
وفــاة ستة أفـــراد من عائلة واحــدة  
وإصــــــابــــــة ثــــالثــــة افــــــــــراد اخـــريـــن 

إصابات بليغة.
ــر أمـــن  ــديـ وبــتــعــلــيــمــات مــــن مـ

ــــع بتكثيف البحث  الــنــواحــي األربـ
والتحري لمعرفة أسباب الحادث، 
ــتــحــري  ومــــن خــــالل الــمــتــابــعــة وال
وجمع المعلومات تم التعرف على 

المركبة المشاركة في الحادث.
وعلى الفور قام رئيس وحدة 
ــرور اســـبـــيـــعـــة بـــرفـــقـــة أعـــضـــاء  ــ ــ مـ
الــتــحــري بــالــوحــدة وبــالــتــعــاون مع 
ــاء قـــســـم الـــبـــحـــث الــجــنــائــي  اعــــضــ

الــدوريــات واالستيقافات  بثكثيف 
بـــطـــريـــق اســـبـــيـــعـــة الــــهــــيــــرة، مــمــا 
ــة  ــبـ ــمـــركـ ــط الـ ــبــ ــن ضــ ــ ــرت عــ ــ ــفــ ــ أســ
المطلوبة ويقودها المدعو "ا.س.ق" 
وبالتحقيق مــعــه اعــتــرف بقيامه 
في ذلك الوقت بمالزمته للحادث، 
ــراءات بــوحــدة مــرور  واتــخــذت اإلجــ
اســبــيــعــة وتـــم إحــالــتــه إلـــى النيابة 

العامة.
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  فرع بنغازي 

 مكتب تحريات رئيس الجهاز

 فرع مصراتة 

مكتب تحريات رئيس الجهاز

 فرع الساحل وجردس العبيد 

 مكتب تحريات رئيس الجهاز

  فرع يفرن

  مكتب تحريات الجهاز

فرع مصراتة 

  فرع بنغازي 

من سجالت الشرطة 

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة 
مـــفـــادهـــا قـــيـــام أحــــد األشــــخــــاص وهــو 
مـــصـــري الــجــنــســيــة مــقــيــم فـــي مــديــنــة 
المرج ويقوم بجلب المواد المخدرة نوع 
حشيش مــن مــديــنــة الــمــرج إلـــى مدينة 
بـــنـــغـــازي لـــغـــرض تــرويــجــهــا ويــعــاونــه 

شخص أخر ليبي الجنسية.
ــه تــــــم فــــتــــح مــــحــــضــــر جــمــع  ــيــ ــلــ عــ
مــعــلــومــات وتـــحـــريـــات والــتــأكــيــد على 
ــرف عــلــى  ــعــ ــتــ ــ ــات وال ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــحـ صـ
ــقـــوم بــجــلــب الـــمـــواد  ــذي يـ ــ ــ الــشــخــص ال

المخدرة وبيعها داخل مدينة بنغازي .
وبــتــاريــخ 2022/0٨/2٨ تــم إعـــداد 

 
ً
لــه حيث ضبط متلبسا كمين محكم 

بعملية االتــجــار بــالــمــواد الــمــخــدرة نوع 
حشيش داخل مدينة بنغازي وبرفقته 
ــر لــيــبــي الــجــنــســيــة يــقــوم  ــ شـــخـــص اخـ
بمساعدته وأستعمال المركبة الخاصة 
ــل مــديــنــة بــنــغــازي  ــ بـــه فـــي الــتــنــقــل داخـ
وكذلك يعاونه في نقل المواد المخدرة 

من مدينة المرج الى مدينة بنغازي.
ـــي الـــكـــمـــيـــة  ــ ــال ــ ــمـ ــ حــــيــــث تـــــقـــــدر اجـ
المضبوطة حوالي )6 كيلو ( من مادة 

يشتبه في كونها مخدر الحشيش.
تــــم اتــــخــــاذ مـــايـــلـــزم مــــن إجـــــــراءات 
إلـــى قانونية حيالهم واخطار النيابة العامة . ــة  بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات مـــصـــدريـ

الجهاز عن قيام تشكيل عصابي يتكون من 
ثــالثــة أشــخــاص يقومون بــاالتــجــار بالمواد 
ــراص الطبية  ــ ــ الــمــخــدرة نـــوع حــشــيــش واألقـ
 حيث يقومون بجلب 

ً
المخدرة والمؤثرة عقليا

االقــراص المخدرة من خارج مدينة بنغازي 
وترويجها داخل المدينة وخارجها.

عليه تــم فتح محضر جمع اســتــدالالت 
وتـــحـــري جــمــع الــمــعــلــومــات عــنــهــم حــيــث تم 
تــأكــيــد صــحــة الــمــعــلــومــات والـــتـــعـــرف على 
الشخص الذي يقود التشكيل العصابي وهو 
من ذوي السوابق باالتجار بالمواد المخدرة 

.
ً
واألقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقليا

ــداد كــمــيــن مــحــكــم لــهــم وضــبــطــوا  ــ تـــم أعـ
متلبسين بعملية االتجار بالمواد المخدرة 
ــمـــخـــدرة حــيــث بــلــغــت الــكــمــيــة  واألقـــــــــراص الـ
المضبوطة )4200( قـــرص مــخــدر ومــؤثــر 
تـــرامـــادول وكــذلــك قطعة كبيرة   نـــوع 

ً
عقليا

الحجم يشتبه فــي كونها مخدر الحشيش 
مايعرف لدى تجار المخدرات ) باسبورت(.

تم اتخاذ مايلزم من اإلجراءات القانونية 
حيالهم وإحالتهم الى النيابة العامة.

بناًء على ورود معلومات مصدرية 
ــمــكــتــب عــــن وجــــود  ــاء ال ـــد أعــــضــ ـــى أحــ إلــ
شــخــص لــيــبــي الــجــنــســيــة مــقــيــم بمدينة 
طرابلس بالتحديد منطقة ابوسليم يقوم 

باالتجار بالمخدرات نوع حشيش. 
حيث تم نصب كمين محكم بعملية 
 
ً
ــراء مــعــه فــتــم ضــبــطــه متلبسا ــ بــيــع وشــ
وبحوزته عدد سته قطع صغيرة وكذلك 
ثالثة قطع أخــرى االولـــى تعرف بنصف 
الــقــرصــة والــثــانــيــة تــعــرف بــربــع القرصة 
والــثــالــثــة تـــعـــرف بــنــصــف ربــــع الــقــرصــة 

حيث تم التحقيق معه واعترف بتجارته 
لــلــمــخــدرات وبـــاالســـتـــدالل مــعــه اعــتــرف 
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 
أخـــرى مــن مــخــدر الحشيش بما تعرف 

بالباسبورت.
اتــخــدت اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة حياله 
ــة جــــرائــــم  ــحـ ــافـ ــكـ واحـــــيـــــل إلـــــــى نــــيــــابــــة مـ

المخدرات طرابلس.

اتــــــالف كــمــيــة مــــن مـــخـــدر الــحــشــيــش بمقر 
فــرع مصراتة وذلـــك بحضور السيد/ مدير فرع 
مــصــراتــه والــســيــد/ مــديــر نــيــابــة مــصــراتــة الــغــرب 
وبحضور ضباط وضباط صف وأفراد الفرع تم 
إعدام كمية من مخدر الحشيش تقدر ) ٧٨0.١24 
كيلو جـــرام ( والــتــي تــم ضبطها مــن قبل سرية 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة بــبــوابــة أبــوقــريــن عــلــى متن 
ســيــاره نــوع هــونــداي جنسس قــادمــه مــن الشرق 

إلى الغرب.

تــمــكــن أعــضــاء الــتــحــري والــقــبــض لمكتب 
القبض على أحد  الجهاز مــن  تحريات رئيس 
العقلية وذلــك  الــمــخــدرات والــمــؤثــرات  مــروجــي 
له بعملية بيع وشراء  بعد إعــداد كمين محكم 
 
ً
الــهــضــبــة فــتــم ضــبــطــه متلبسا مــعــه بــمــنــطــقــة 
ــع ( يــشــتــبــه في  ــدد ) 4 قــطــع وربــ وبــحــوزتــه عـ
يعــــــــــرف  وبــمــا  الــحــشــيــش  كــونــهــا مــن مــخــدر 
بالقرصة وعـــــــــــدد ) ١١ قرص ( من نوع روح . 
اتـــخـــذت اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حــيــث 
نيابة مكافحة جرائم  إلى  االختصاص وأحيل 

المخدرات طرابلس.

بناًء على معلومات مصدرية مفادها بوجود 
شخصين ليبيو الجنسية يقومان بجلب المواد 
المخدرة نوع حشيش من مدينة طبرق إلى مدينة 

بنغازي.
عليه قـــام أعــضــاء فـــرع مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
الــســاحــل وجــــردس العبيد بتشكيل فــريــق عمل 

ــداد كــمــيــن مــحــكــم عــلــى أحـــد نــقــاط التفيش  ــ وإعــ
وبالفعل تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم عـــــــدد 
) 20 قطعة ( من مادة يشتبه في كونها من مخدر 

الحشيش. 
ــيـــة مــــن حــيــث  ــانـــونـ ــقـ اتــــخــــذت اإلجــــــــــــراءات الـ

االختصاص وأحيلوا إلى النيابة العامة .

بناًء 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 االتــفــاق معه لشراء بلحة من 
مخدر الكوكايين بمجمع البدري وبالفعل 

 وعــنــد تفتيشه وجــد 
ً
تــم ضبطه متلبسا

بحوزته عدد ) 5 بلحات ( ليصبح اجمالي 
الكمية عــدد ) 6 بلحات ( من مــادة يشتبه 

في كونها من مخدر الكوكايين.
اتخذت اإلجــــراءات القانونية من حيث 
االخــتــصــاص وأحـــيـــل إلـــى نــيــابــة مكافحة 

جرائم المخدرات طرابلس.

تمكن أعضاء فرع يفرن بالتنسيق مع مكتب األمن 
الــخــارجــي يــفــرن بمداهمة أحــد أوكــــار الــدعــارة وتــرويــج 
الخمور حيث تــم ضبط عــدد اثــنــان انـــاث واثــنــان ذكــور 

افريقيو الجنسية وضبط معهم خمور محلية الصنع .
اتـــخـــذت اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة وأحــيــلــوا إلـــى مركز 

الشرطة يفرن من حيث االختصاص .

تمكن أعضاء التحري والقبض لمكتب تحريات الجهاز 
من القبض على أحد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية 
وذلــك بعد إعـــداد كمين محكم له بعملية بيع وشـــراء معه 
 وبحوزته عدد من 

ً
بمنطقة بن عاشور فتم ضبطه متلبسا

. XTC أقراص من نوع
اتــخــذت اإلجـــــراءات القانونية مــن حيث االختصاص 

وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

ــلـــومـــات  ــعـ ــلــــى ورود مـ ــاًء عــ ــ ــنــ ــ ــ ب
ــود شــخــص ليبي  مــصــدريــة عــن وجــ
الــجــنــســيــة يـــقـــوم بـــاالتـــجـــار بــالــمــواد 

المخدرة نوع حشيش.
عـــلـــيـــه تــــم تــشــكــيــل فــــريــــق عــمــل 
لــلــتــحــري وجـــمـــع الــمــعــلــومــات وبــعــد 
التأكد من صحة المعلومة تم إعــداد 
ــادي  ــ ــ ــلــــف ن ــه خــ ــعــ كـــمـــيـــن مـــحـــكـــم مــ
 
ً
االتحاد مصراتة فتم ضبطه متلبسا

وبحوزته قطع جاهزة للترويج يشتبه 
في كونها من مخدر الحشيش.

ــراءات القانونية من  ــ اتــخــدت اإلجـ
حيث االختصاص وأحيل إلــى نيابة 

مكافحة جرائم المخدرات.
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لقاء العدد 

من مهامنا تأمين 
ومرافقة األفواج 

السياحية

*الحفاظ على موروثنا 
الثقافي مسؤولية 

الجميع 

ــد مـــكـــونـــات وزارة  ــار أحــ ــ جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــســيــاحــيــة وحـــمـــايـــة اآلثــ
ــوروث ليبيا  الــداخــلــيــة الــمــنــاط بــه عــديــد الــمــهــام المتعلقة بــحــمــايــة مــ

الثقافي وإرثها التاريخي.
عــن الــجــهــاز وعــمــلــه كـــان لصحيفة الــمــيــزان هـــذا الــلــقــاء مــع رئيس 

الجهاز لواء \ عبد الله عبد السالم الفيتوري الذي بدأ حديثه قائال:
   تـــم انـــشـــاء جــهــاز الــشــرطــة الــســيــاحــيــة وحــمــايــة اآلثـــــار بــمــوجــب 
قــرار اللجنة الشعبية العامة -سابقا-رقم )559( لسنة 2٠٠7 م، وبداية 

الــعــامــة للسياحة والــصــنــاعــات التقليدية  تأسيسه كــان يتبع الهيئة 
في ذلك الوقت، وبصدور القرار رقم )٨2( لسنة 2٠11 م 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. 

 لواء /   عبد الله عبد السالم الفيتوري  رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار لصحيفة الميزان 

مهمتنا تأمين كل ما يتعلق بالمجال السياحي  

 تصــــوير / حسام الطرابلسيحاورته/ أ.نجاة الشارف

   والـــجـــهـــاز يــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة 
االعتبارية والــذمــة المالية المستقلة وله 
العديد مــن المهام المسندة إليه ضمن 
اختصاصاته المتمثلة في تنفيذ أحكام 
الــتــشــريــعــات الــنــافــذة فــي مــجــال حماية 
ــــمــــدن الــتــاريــخــيــة  اآلثــــــار والــمــتــاحــف وال
ــن لــلــســائــحــيــن وحــمــايــة  ــ ــ وتـــوفـــيـــر األمـ
ــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة  ــيـــن مـــنـــاطـــق ال ــأمـ وتـ
والمرافق والمنشآت السياحية والمدن 
القديمة والمحافظة عليها على مستوى 
الدولة بالكامل، وله اقتراح ووضع وتنفيذ 
الــخــطــط األمــنــيــة الكفيلة بتحقيق ذلــك، 

ويكون مقره في مدينة طرابلس.
  أيضا الجهاز مسؤول من الناحية 
الــفــنــادق والــقــرى السياحية  األمنية عــن 
والمهرجانات الثقافية والسياحية التي 
تقام في بعض المناطق سواء بصفتها 
الدائمة أو السنوية، مثل مهرجاني هون 
ــــى تــوفــيــر الــحــمــايــة  ــات بـــاإلضـــافـــة ال ــ وغـ
)للراليات( التي تقام في الصحراء الليبية، 

وتأمين كل ما يتعلق بالسياحة.
*غاب الجهاز عن الساحة قليال

الــجــهــاز  ــارس  ــمــ       وأردف / ويــ
أعماله من خالل )١6( فرع تقريبا على 
كامل التراب الليبي، فيوجد في المنطقة 
ــروع ونـــحـــن بــصــدد  ــ الــشــرقــيــة ثـــالثـــة فــ
انــشــاء فـــرع رابـــع فــي الــجــنــوب الشرقي 
وتحديدا منطقة الكفرة لكثرة تعرضها 
في اآلونة األخيرة للنهب واالعتداء على 
الثقافي نتيجة أوضاعها غير  موروثنا 
المستقرة، باإلضافة الى وجود فرع في 
المنطقة الوسطى يبدأ اختصاصه في 
المنطقة الممتدة مــن مدينة ســـرت 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، 
كــــوزارات الثقافة والسياحة واإلســكــان 
ــدد مـــن االجــهــزة  ــ ومــصــلــحــة اآلثــــــار، وعـ
الــمــدن القديمة وجــهــاز المدينة  كجهاز 
الــقــديــمــة وجـــهـــاز الـــمـــدن االثــــريــــة، وهـــذه 
الجهات نتعامل معها من ناحية توفير 
الحماية لألفواج السياحية ســواء أكانت 
ــمــوروث  داخــلــيــة أو خــارجــيــة وتــأمــيــن ال
الثقافي والمرافق السياحية كما اسلفت 

الذكر.
ــفــتــرة الــمــاضــيــة كـــان الــجــهــاز     وال
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.
*يــســعــون لــلــثــراء عــلــى حساب 

موروث البالد!!!

ــــة  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ س/ الــــــــمــــــــواقــــــــع الـ
والتاريخية واألثــريــة تحتاج إلى 
تـــأمـــيـــن وحـــمـــايـــة مــــن الـــخـــروقـــات 
التي ترتكب تجاهها. مــا الجرائم 
والــتــجــاوزات التي سجلت في هذا 

الجانب؟
ــم الــتــي  ــرائــ ــــجــ ج/ فــــي الــحــقــيــقــة ال
تــتــمــثــل فــي  ــارس عـــلـــى هـــــذا اإلرث  ــمــ تــ
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 
والتحقيق فيها، ولها مكاتب في كل فرع، 
وضبطنا مجموعة كبيرة من السرقات 
مرتكبوها يسعون للرفع من مستواهم 

المادي على حساب موروث البالد !!!.
وأضــاف / بالنسبة لعمليات النبش 

حدث وال حرج فقد تم ضبط العديد من 
األشــخــاص يقومون بــذلــك، وفــي الفترة 
الماضية كانت لدينا قضية كبيرة في 
مــنــطــقــة ســـوســـة حــيــث ضــبــط شخص 
متلبس وهو يقوم بأعمال الحفر داخل 
ــة بــالــمــديــنــة بــحــثــا عن  ــريــ الــمــنــطــقــة األثــ
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 2022 م تم ضبط جنحة 
وهـــي نــبــش داخـــل مــوقــع أثـــري والــعــثــور 
ــــدد)٩( قــطــع أثــريــة منها رؤوس  عــلــى عـ
تماثيل وجـــرار وكسر فخارية ومواقع 

ومقابر.

*الــمــواقــع النائية أكــثــر عرضة 
لالعتداء

وعن جنسيات المضبوطين أوضح/
 الحقيقة أن المضبوطين فــي هذا 
القضايا غالبا مواطنون ، وحتى لو قام 
بالجرم أجنبي أو ضبطنا عمالة وافــدة 

تــحــفــر أو تــنــبــش عــنــد الــتــحــقــيــق 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 درايـــة كبيرة بماهيتها وأهميتها 

ومتمرسون في هذا النوع من اإلجــرام، 
وكـــونـــهـــا ذات طــبــيــعــة خـــاصـــة ، حتى 
يستطيعوا تــهــريــبــهــا والــتــعــامــل معها 

بشكل مناسب.
ــة األخــيــرة كثرة  ونــالحــظ فــي اآلونــ
جرائم النبش عن الكنوز ، مع اللجوء إلى 
الشعوذة ، ونتيجة الكم الهائل من األثار 
المترامية األطراف والمساحات في ليبيا 
كــالــقــصــور الــقــديــمــة الــمــوجــودة جنوب 
غريان و زليتن ، بــات من غير الممكن 
تغطيتها بالكامل ووضـــع حــراســة في 
ــإن االمـــاكـــن النائية  كــل مــكــان ، لــذلــك فـ
والبعيدة تتعرض لالعتداء عليها أكثر، 
كما أنها معرضة للعوامل الجوية التي 

تسهم في القضاء عليها. 

س / ما مــدى تعاون مكونات 
الــــوزارة الضبطية مــع الجهاز في 

أداء مهامه؟
ج / التعاون موجود بطبيعة العمل 
مــع مــراكــز الــشــرطــة واألجـــهـــزة األمنية، 
فعند ضبط مركز الشرطة أي شخص 
 تحال إلى الجهة 

ً
يقوم بسرقة اآلثار مثال

ــد اســتــبــشــرنــا  ــ ــتــــصــــاص، وقـ ذات االخــ
بإنشاء نيابة النظام العام ، وهــي تقوم 
بــعــمــلــهــا فـــي دعــــم الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
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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لقاء العدد

 استرجعنا 10 قطع 
أثرية كانت مهربة 

للخارج 

العمل على فتح 
مكاتب للشرطة 

السياحية بالمنافذ 

ــتــــحــــدة  *اهــــــتــــــمــــــام األمـــــــــــم الــــمــ
بالموروث الثقافي 

س / مــــــــا مـــــــــــدى تــــعــــاونــــكــــم 
ــــي هــــذا  ــع الــــشــــرطــــة الـــــدولـــــيـــــة فــ ــ مــ

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 اإلقــلــيــمــي لإنتربول 
بليبيا للعمل على استرجاع المسروقات 
ــبــــالد إلـــــى مــوطــنــهــا  ــ الـــمـــهـــربـــة خــــــارج ال
ــلـــي، ولــديــنــا عــمــل ومــســاعــي عــدة  األصـ
لذلك، و القطع األثرية لها بصمة لتاريخ 
الشعوب بمثابة الحمض النووي لهذا من 
الضروري جدا المحافظة على وجودها 
فــي مكانها، وخــالل األيـــام الماضية تم 
ــدد )١0( قــطــع أثـــريـــة من  اســـتـــرجـــاع عــ
الواليات المتحدة االمريكية مهربة منذ 
ســنــة ١٩60م ، منها تمثالين والــبــاقــي 
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 األصــلــي فــي ليبيا 
، وثبت أنها تخصنا  وقريبا بعون الله 
تدخل البالد ، أيضا مازلنا نتابع قطعا 
في دولة  اسبانيا وبعض الدول األخرى .
الــمــتــحــدة  وأردف/ مــنــظــمــة األمــــــم 
ــا الــلــيــبــي  ــنـ ضــمــن اهــتــمــامــاتــهــا مـــوروثـ
الثقافي وهذا االهتمام يتمثل في إرسال 
البعثات السياحية وبــعــثــات الصيانة ،  
أيضا اقامت شركة عن طريق االتحاد 
الــمــديــنــة  األوروبــــــــي دورات فـــي حــمــايــة 
األثرية في صبراتة بعنوان )كيف تحمي 
ــــمــــوروث الــثــقــافــي والــمــديــنــة األثـــريـــة(،  ال
وسينطبق الموضوع أيضا على المدن 
الــخــمــس الــمــعــتــرف بــهــا فــي اليونسكو، 
وستقوم الشركة أيضا بتركيب منظومة 
حماية للمدينة تــحــوي على )كــامــيــرات 
ثـــابـــتـــة ومـــتـــحـــركـــة وأخـــــــرى عــــن طــريــق 
طائرات الــزوم الصغيرة( والعمل جارى 

على تسليمها. 
 *عقوبات القانون غير رادعة

وعن قوانين السياحة في ليبيا قال/
من األشياء التي تحتاج إلى مراجعة 
فـــي اعـــتـــقـــادي هـــي الـــقـــوانـــيـــن الــخــاصــة 
باآلثار الليبية ، فالقانون رقم )3( لسنة 
١٩٩4 المختص بحماية اآلثار والمباني 
التاريخية والقديمة ينص على عقوبات 
تعتبر في الحقيقة غير رادعة ، فتصنف 
على أنها جنحة وعقوبتها كحد أعلى 
الــحــبــس مـــدة ثـــالث ســـنـــوات، وغـــرامـــة ال 
تتجاوز 500 دينار ليبي، مقابل سرقة 
الــعــبــث بمخطوطة  أو تــهــريــب قــطــعــة أو 

تساوي الماليين !!! أيضا القانون رقم 
)٧( لسنة 2004 م بخصوص السياحة 
في ليبيا والالئحة التنفيذية له ، والمعني 
بــتــنــظــيــمــهــا ومـــنـــح الـــرخـــص لــلــشــركــات 
وتنظيم السياحة والتعامل مع السواح 
والـــمـــرشـــديـــن الــســيــاحــيــيــن، والـــفـــنـــادق 
وكــل مــا يتعلق بالسياحة، ونــحــن اآلن 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ بـــصـــدد تــشــكــيــل لــجــنــة بـ
الجهات المعنية بهذا المجال لمراجعة 
هــذه القوانين حتى تتماشى مع ما هو 
موجود، ويفترض أن يكون هناك جسم 
يــجــمــع هـــذه الــجــهــات وكـــل يــخــتــص في 
مجاله ،  لوجود رابط ضمني لعملها، في 

تحقيق أهدافها.
ــيــــادة الــــلــــواء حــدثــنــا   س / ســ
عــن الــجــانــب الــتــدريــبــي والـــــدورات 

التأهيلية ألعضاء الجهاز؟
لــتــنــظــيــم دورات  ج/ نــســعــى دائـــمـــا 
لــلــرفــع مــن مستوى  الــجــهــاز  لمنتسبي 
ــادة الــحــس األمــنــي ، لـــذا فكل  ــ األداء وزيـ
ــن الــــى ثــالث  ــيــ أســـبـــوع نــعــقــد مـــن دورتــ
الــنــصــف األول للعام  دورات ، وخــــالل 
2022م تــم عــقــد ورشــــة عــمــل خارجية 
عــن )حــمــايــة الـــمـــوروث الــثــقــافــي(، لعدد 
 للجهاز بدولة تونس 

ً
)١5( عضوا تابعا

واستمرت مدة ثالثة أيــام تحت إشراف 
ــمـــا يــخــص  ــيـ االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي ، وفـ
ــديــنــا عــــدة دورات  الــــــــدورات الـــداخـــلـــيـــة ل
الــفــتــرة بعضها تــم إنــجــازه  خـــالل ذات 
وبعضها اآلخــر مستمر لم ينتهى بعد 
، وعددها )١6( دورة تنوعت بين عامة 
ومتخصصة ، منها مــا  نظمته شركة 
أوروبــــــــا لـــألعـــمـــال  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  
والـــبـــاقـــي جـــهـــات مــحــلــيــة ، والــحــقــيــقــة 

حــرصــنــا عــلــى أن تــغــطــي مــواضــيــعــهــا 
مــجــاالت مهمة وضـــروريـــة ألداء عملنا 
ال يتسع المجال لذكرها جميعا ، منها 
: )اللغة اإلنجليزية - التنمية البشرية – 
واالسعافات األولية – كاميرات المراقبة 
– التخطيط االستراتيجي – التحقيق 
ــنـــائـــي – قــــانــــون الـــشـــرطـــة – نــظــم  الـــجـ

المعلومات المحاسبية( وغيرها.

*ازديــــــــــــــــاد نـــــشـــــاط الـــســـيـــاحـــة 
الداخلية

 وعن حماية الرحالت واألفواج 
السياحية أضاف اللواء عبدالله\

  تأمين الرحالت واألفواج السياحية 
اخــتــصــاص أصــيــل للشرطة السياحية 
ــمـــارس عـــن طـــريـــق تــكــلــيــف مــرافــقــيــن  يـ
أمنيين لحمايتها، والمالحظ في اآلونــة 
األخــيــرة قلة عــدد السياح القادمين من 
الخارج بسبب الظروف االستثنائية التي 
تشهدها البالد، وبالمقابل ازداد نشاط 
السياحة الداخلية واهــتــمــام المواطنين 
الــمــدن التاريخية  ضــمــن أفــــواج بـــزيـــارة 
واألثــريــة فــي كافة أنــحــاء ليبيا، وجميع 
الــمــواقــع الــســيــاحــيــة بــمــا فــيــهــا شــواطــئ 
الــبــحــر خـــاصـــة فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
)سوسة وشــحــات(، 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 
)١2( رحــلــة سياحية كــلــف لمرافقتها 
 بين ضابط وضابط 

ً
 أمنيا

ً
)2٨( مرافقا

صف ، وكان أغلبها افواج داخلية، فيما 
 أثــنــاء 

ً
 وزائـــــــرا

ً
أمــــن الــجــهــاز )٨٨( وفـــــدا

تجوالهم داخــل المدن األثرية ، وتحديدا 
مدينتي )لــبــدة وصــبــراتــة( وهــم سفراء 
ومــوظــفــو بــالــســفــارات ووزراء وأعــضــاء 
منظمات ومهندسو وغيرهم ، وهــؤالء 
ــزوار مـــن جــنــســيــات أجــنــبــيــة وعــربــيــة  ــ ــ ال
وليبية ، وكــان انطباعهم جيد جــدا عن 

السياحة والتأمين على حد السواء.
والـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة زار لــيــبــيــا فــوج 
مــكــون مــن )١00( زائــــر مــن جنسيات 
ــات  ــركــ ــة مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــــــــدراء شــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أوربـ
سياحية ، وتــجــول فــي غــدامــس وغــات 
وجبال أكاكوس بالعوينات والشويرف 
وطـــرابـــلـــس وصـــبـــراتـــة ووعـــــــدوا بــعــودة 
شركاتهم للسياحة في ليبيا ، وهذه بحد 
ذاتــهــا أعتبرها خطوة مهمة فــي مجال 

السياحة.
 *التعاون يختلف من مواطن 

آلخر
س/ كما نعلم أن للمواطن دور 
مهم في تحقيق األمن داخل البالد. 
فــهــل لــمــســتــم تـــعـــاونـــه فـــي حــمــايــة 

ارثنا الثقافي والتاريخي؟
ــمــــارس ضد  ــي تــ ــتـ الـ الـــجـــريـــمـــة  ج / 
الــمــواقــع واألمـــاكـــن السياحة ومــوروثــنــا 
الثقافي موجودة في كل زمــان ومكان، 
وحمايتها ليست مهمة الجهاز فحسب 
لــكــنــهــا مــســؤولــيــة تــضــامــنــيــة تــقــع على 
الليبيين، ألن أي قطعة أو  عــاتــق جميع 
مبنى أو موقع فهو يخص الجميع وجزء 
مـــن الــجــمــيــع، وحــتــى أكــالتــنــا الشعبية 
ولـــبـــاســـنـــا الــشــعــبــي كـــالـــبـــدلـــة الــعــربــيــة 
النسائية هــي ضمن مــوروثــنــا الثقافي 
ويفترض أن تحمى ويتم المحافظة على 
تاريخها من العبث والتشويه الذي طالها 

في السنوات األخيرة.
والتعاون يختلف من مواطن آلخر، 
فنجد الغيور  الذي بمجرد عثوره على 
ــري فـــي أي  ــ ــ ــه أاث ــيء يــشــك فـــي أنــ أي شــ
مكان يخصه يبلغ الجهات المعنية فورا 
، فهناك من بلغ عن حفريات في أرضه 
أو قطع آثار عثر عليها ، وبالمقابل يوجد 
اشخاص على النقيض تماما فتفكيرهم 
مــنــصــب عــلــى مــاهــيــة االســـتـــفـــادة أو ما 
المقابل حال التبليغ ، أو الخوف من عدم 
تعويضهم ، وفــئــة ثالثة تــقــوم بالنبش 
والنهب للموروث عمدا وهذه األخطر ألن 
هذا الفعل  يؤدي إلى نزف الموروث ، لذا 
فــإن األمــر يحتاج إلــى وقفة أكثر جدية 
ومــن الــضــروري أن يشعر المواطن بأن 
حقه محفوظ عند التبليغ ، والباب دائما 
ــبــالغــات فـــي كافة  مــفــتــوح الســتــقــبــال ال

فروعنا أو الجهات األمنية .
 * التوعية اإلعالمية مهمة 

 س / هل تعتقد أن لإلعالم دور 
رئــيــس فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــواقــع 

السياحية في ليبيا؟ 
  ج / فــي الحقيقة اإلعـــالم مهم في 
الــجــانــب وبــإمــكــانــه تسليط الضوء  هـــذا 
الــســيــاحــة فــي ليبيا وإمكانياتها  عــلــى 
الــكــبــيــرة الــمــتــمــيــزة ، وقــدرتــهــا عــلــى أن 
 للدخل 

ً
 مــمــتــازا

ً
 اقــتــصــاديــا

ً
تــكــون رافــــدا

ــالـــي يـــنـــاط بــالــوســائــل  ــتـ ــالـ الــلــيــبــي ، وبـ
ــة وخــــاصــــة اإلعــــــــالم األمـــنـــي  ــيــ اإلعــــالمــ
الرسمي )صحيفة الميزان – الصفحات 
الرسمية لــوزارة الداخلية ـ برنامج األمن 
والمجتمع( التعريف بكيفية المحافظة 
على هــذا االرث والسياحة بشكل عــام، 
وأن العبث بها هو جريمة تنص عليها 
مــــواد الــقــانــون الــلــيــبــي، والبــــد أن يشعر 
المواطن بقيمتها فــي حياته ألن مــن ال 

ماضي له الحاضر وال مستقبل له.
   والــجــهــاز حاليا فــي طــور إنشاء 
صــفــحــات جــــديــــدة، ’شــكــلــت لــهــا لجنة 
متخصصة تضم نخبة من اإلعالميين 
ــكــــون عـــلـــى جــمــيــع  ــتــ ــا، وســ ــهــ لـــلـــعـــمـــل بــ
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ســـواء 
التوتير أو اإلنــســتــغــرام أو الفيس بــوك، 

وألن  األخير أكثر شعبية  فاآلن تركيزنا 
عــلــي صــفــحــة الــفــيــس ونـــبـــذل قــصــارى  

جهدنا إلبرازها.

*نــــعــــمــــل عــــلــــى إقـــــامـــــة مــتــحــف 
للشرطة

س / مـــا الــخــطــط ومــقــتــرحــات 
الجهاز المستقبلية؟

   ج / نحن اآلن بصدد العمل على 
الليبية بالتعاون  إقامة متحف للشرطة 
مع جهاز إدارة المدن التاريخية، يحوي 
نشاطاتها ومقتنياتها الحديثة والقديمة، 
ـ  ويبين إنــجــازاتــهــا ومــوروثــهــا الثقافي 
أن صح التعبيرـ ليؤرخ للشرطة ويكون 
بمثابة الحافز على العمل وبــذل المزيد 

من الجهد والعطاء.
  أيضا ضمن خططنا العمل على 
فتح مكاتب للشرطة السياحية بالمنافد 
ــبـــريـــة، وتطعيمه  الــبــحــريــة والـــجـــويـــة والـ
ــات  ــعـ ــامـ ــجـ ــاءات مـــــن خــــريــــجــــي الـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ بـ
ــار  ــلــغــات واآلثــ ــقــانــون وال فـــي مـــجـــاالت ال
والسياحة، وتشجيع االستثمار الداخلي 
في مجال السياحة بإقامة مرافق إيوائية 
بمناطق الجذب السياحي، وكــل ما من 
شـــأنـــه تــحــســيــن جـــــودة األداء والــعــمــل 

للجهاز. 
ــلــــواء. هـــل من  ــادة الــ ــيـ  س / سـ

إضافة أخرى؟
 ج / للموروث الثقافي قيمة معنوية 
وتاريخية، نتمنى المحافظة عليه، وهذا 
العمل كما اسلفت الذكر مناطة بالجميع 
وعلى رأسهم جهاز الشرطة السياحية 
وحماية اآلثــار، ونأمل أن تتاح الفرصة 
ــــي لـــيـــبـــيـــا ضــمــن  ــاحـــة فـ ــيـ ــسـ ــون الـ ــكـ ــتـ لـ
الوطني ألنها تستحق  الدخل  مصادر 
ذلــــك، ومــــا تــتــمــتــع بـــه مـــن إرث ربــمــا ال 
يوجد في العديد من الــدول، فهي مرت 
بالعديد من الحضارات منها االغريقية 
واليونانية والفتوحات اإلسالمية وكلها 
 مـــوجـــودة إلـــى اآلن ، كما 

ً
ــارا ــ ــ آث تــركــت 

الــقــدم ، فقد  أن حضارتنا ضــاربــة فــي 
أثــبــتــت الــحــفــريــات أن عــمــرهــا مــا يزيد 
عـــن ١2 الــــف ســنــة ، وجـــبـــال أكــاكــوس 
بــهــا مــنــحــوتــات ومــنــقــوشــات قــديــمــة ال 
نـــريـــد مـــن يــشــوهــهــا بـــالـــطـــالء ، أيــضــا 
عندنا مبان داخل المدينة القديمة مثال 
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي بــنــيــت عــام 
القنصلية اإلنجليزية في  ١630 أيضا 
نفس الفترة وهي مباني الزالت محافظ 
، كــذلــك منطقة  عليها وتـــم استغاللها 
أوباري بها بحيرات ذات منظر جمالي 
خالب وسط الصحراء أشهرها بحيرة 
قبر عون تستحق الزيارة ، و مرة أخرى 
نأمل مساهمة الجميع في الحفاظ على 

السياحة في ليبيا .   
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قراءات

رؤيـــــــــــــــــة 
بقلم رائد /   عبدالرؤوف خليفة

الـــــــحـــــــســـــــد 

 بقلم / المهدي العسكري 
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ــلـــه فـــي خــلــقــه جيل  هــــذه ســنــة الـ
يعقبه جــيــل ليتم ســنــة االســتــخــالف 
وعمارة األرض حيث يعيش اإلنسان 
حــيــاتــه عــلــى شــكــل مــــراحــــل ، منها 
 مرحلة ما 

ً
الدراسة ، ثم العمل ، وأخيرا

بعد العمل أو ما يعرف بالتقاعد من 
العمل الرسمي .

لــكــل مــرحــلــة عــمــريــة جمالها  إن 
وخصوصيتها، حيث يصل اإلنسان 
إلى عمر الستين وفيها مرحلة التقاعد 
،وهي: مرحلة جميلة لمن رأى جمالها، 
ــة مــــن أعـــبـــاء  ــتــــراحــ فـــهـــي مــحــطــة اســ
السنين ويسدل الستار على مرحلة 
عمره المليئة بالتحديات واإلنجازات 
والتقدير المهني واالجتماعي. ويتفرغ 
فيها اإلنــســان لشفاء نفسه وروحــه 

من سنوات العمل المرهق .
 أن 

ً
ــرا ــطـ ــمــتــقــاعــد لـــيـــس مـــضـ فــال

الــمــديــر المستفز وال الزميل  يجامل 

المتسلق، وغــيــر مضطر أن يشارك 
فـــي اجــتــمــاعــات مــمــلــة ، إال أن هــنــاك 
انــتــهــى فــي هــذه  مــن يعتقد أن دوره 
الحياة فالبعض يهمل أناقته المعهودة 
ــتــــه ويـــــغـــــرق فـــــي االكــــتــــئــــاب،  وصــــحــ
ويمضي وقــتــه إمـــا فــي الــجــلــوس في 
الــمــقــهــى أو الــبــقــاء فـــي الــمــنــزل طـــوال 

الوقت .
ــن يـــعـــيـــش صــدمــة  ــ ــاك مـ ــنــ لــــــذا هــ
الــتــقــاعــد وهـــنـــاك مـــن يــنــتــظــره بــفــارغ 
الــصــبــر حــتــى يــمــارس مــا لــم تسعفه 
أوقـــاتـــه عــلــى فــعــلــه، ويــكــمــل رســالــتــه 
الــحــيــاة، ويستغل نعمة هي  فــي هــذه 
مـــن أعــظــم الــنــعــم ،وهــــي نــعــمــة الــوقــت 
ــزيــادة  األعــمــال  وهــي فــرصــة كبيرة ل

الصالحة الدينية والدنيوية .
نعم قد نخسر لذة قهوة الصباح 
الــجــلــوس رفقة  فــي المكتب، ويــفــوتــك 
الــذيــن يخففون عنك ضغط  الــزمــالء 
ــاة وســـمـــاع  ــيـ ــاعـــب الـــحـ الـــعـــمـــل ومـــصـ
 اعــتــدتــه 

ً
أخـــبـــارهـــم ، وتــفــقــد روتـــيـــنـــا

 
ً
لعقود طويلة من الزمن، وتجد تغييرا
لـــذا يجب   . مفاجئا فــي نمط حياتك 
تغيير مفهوم التقاعد في مجتمعاتنا، 
وذلـــك مــن خــالل 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 
 التخطيط من 

ً
وسعيدة ، فعلينا جميعا

اآلن لهذه المرحلة ألن التقاعد ليس 
ببعيد ويأتي أســرع مما تتصورون، 
 كانت 

ً
وكــلــمــا كـــان الــتــخــطــيــط مــبــكــرا

النتائج أفضل .
فممارسة الرياضة تبقي اإلنسان 
فـــي حـــالـــة صــحــيــة جـــيـــدة والـــحـــرص 
 مـــن الــــعــــادات الــتــي 

ً
عــلــى ذلــــك يـــومـــيـــا

ــاع نــمــط  ــ ــبـ ــ يــنــبــغــي الــتــمــســك بـــهـــا واتـ
العيش الصحي ، والتفكير في إنشاء 
مـــشـــروعـــك الـــخـــاص ســـــواء كــــان في 
مـــجـــال خــبــرتــك أو حــتــى الــمــجــازفــة 
ــــرى تــجــد المتعة  بــتــجــربــة أعـــمـــال أخـ
فيها وتكون مصدر رزق تدر مردودا 

ماديا .
ــام بـــهـــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الــــــواجــــــب االهـ
الــشــريــحــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا والــعــمــل 
الجاد على مستوى الدولة لمتابعتها 
واالســــتــــفــــادة مــنــهــا ومـــــن الـــخـــبـــرات 
والـــمـــهـــارات الـــتـــي اكــتــســبــوهــا خــالل 
ســنــوات عملهم، وتأسيس جمعيات 
حكومية لكل مهنة تــرعــى حقوقهم 
وتكون مرجعية لمن أراد االنتفاع من 

خبراتهم .

الحسد مذموم وصاحبه مغموم، 
الــحــســد يــفــســد اإليـــمـــان كــمــا يفسد 
ــد يــأكــل  ــعـــســـل )) الـــحـــسـ ــر الـ ــبـ الـــصـ
الــنــار الحطب((  الحسنات كما تــأكــل 
الــــلــــه صــلــى  ــن رســــــــول  ــ كـــمـــا ورد عـ
ْم 

َ
ــلــه عــلــيــه وســلــم ، قـــال تــعــالــى )) أ ال
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ْ
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َ
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ــود يــــحــــســــدون  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ قــــيــــل هــــــم الـ
الله عليه وســلــم- وقيل  النبي- صلى 
يحسدون قريش لمجيء النبي منهم .
ــقــــول الـــــرســـــول عـــلـــيـــه الـــصـــالة  يــ
والــســالم فــي هــذا الــبــاب )) دب إليكم 
داء األمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي 
الحالقة حالقة الدين الحالقة الشعر، 
والـــــذي نــفــس مــحــمــد بــيــده التــدخــلــوا 
الجنة حتى تؤمنوا، والتؤمنوا حتى 
تحابوا أال أنبئكم بشىء إذا فعلتموه 

تحاببتم أفشوا السالم بينكم ((.
: الحسد أول ذنــب عصى  ويقال 
الله به في السماء، وأول ذنب يعصى 

الــلــه بــه فــي األرض، فــأمــا فــي السماء 
فحسد إبليس آلدم، وأمــا في األرض 

فحسد قابيل هابيل .
وروي أن أعمال بني آدم تعرض 
ــوم اثــنــيــن وخــمــيــس  ــ ــلـــه كــــل يـ عــلــى الـ
فــيــرحــم الـــلـــه الــمــســتــرحــمــيــن ويــغــفــر 
ــل الــحــقــد  ــ ــذر أهـ ــ لــلــمــســتــغــفــريــن ثــــم يـ

بحقدهم .
ــال أعـــرابـــي الــحــســد منصف  ــ وقـ
يفعل في الحاسد أكثر من فعله في 
المحسود. وهو مأخوذ من الحــــديث 
)) قـــاتـــل الـــلـــه الــحــســد مـــا أعـــدلـــه بــدأ 

بصاحبه فقتله ((.
ــه وســـلـــم  ــيـ ــلـ ــلــــى الــــلــــه عـ قـــــــال صــ
اســتــعــيــنــوا عــلــى قـــضـــاء حــوائــجــكــم 
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.
وقـــال - صــلــى الــلــه عليه وســلــم : 

اليزال الناس بخير ماتحاسدوا . 
وقــــال ابـــن مــســعــود- رضـــي الــلــه 
ــلــــه، قيل  ــ ال نــعــم  ــادوا  ــ ــعـ ــ : أال التـ ــنـــه-  عـ

ومــن يعادي نعم الله ؟ قــال: )) الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 

فضله ((.
وقالوا : يصل إلى الحاسد خمس 
عــقــوبــات قــبــل أن يــصــل حــســده إلــى 
المحسود: أوالهــا غم الينقطع الثانية 
الثالثة مذمة  مصيبة اليؤجر عليها، 
الــرب  الــرابــعــة سخط  اليحمد عليها، 

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 .

بـــعـــد الـــتـــحـــيـــة !!

بقلم  /أمال الباح

إن حــب الله وحــب الــرســول -صلى الله عليه 
الــدنــيــا .. وعندما  وســلــم- اليضاهيهما حــب فــي 
أتكلم عن الحب الموجود في هذه الحياة .. يعني 
هو التعبير عن حبك لشخص يحتاج المساعدة 
ــــحــــب ألن عـــطـــفـــك عــلــى  ، فــــهــــذا أســــمــــى أنــــــــواع ال
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 
اليــحــتــاج الــى أحــد آخــر الحتضانه ويــكــون ليس 

كفؤا له. هذا هو الحب .
  الحب هــو أنــك ترشد اآلخــريــن إلــى الطريق 
السوي حتى يتجنبوا الوقوع في األخطارالمحيطة 
بهم فــي هــذه الــحــيــاة ، الــحــب هنا ليس حــب ذكر 
ــام، بــل  ــ ــيـ ــ ــادل مـــشـــاعـــر جـــيـــاشـــة وهـ ــ ــبـ ــ ـــي وتـ وأنــــثـ
الــذي أقصده هو اإللــمــام بالعناية والرعاية  الحب 
والــمــســاعــدة  ، كــل هـــذه األشــيــاء هــي الــحــب الــذي 
الــعــبــاد مهما كانت  الــرحــمــن ليترحم بــه  وضــعــه 
أجناسهم وأنواعهم. الحب الذي أتكلم عليه يعني 
العطاء الالمحدود من المعطي إلى المتلقي رحمتك 
مع أطفالك وودك لهم ورعايتك واهتمامك بهم هذا 
هــو الــحــب. شــعــورك الــصــافــي النقي نحو بــالدك 
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

 تــطــور كبير ومــذهــل شهدته اإلدارة منذ 
بداية العقد الثاني من القرن الماضي، وصارت 
الــجــوانــب اإلنسانية  بموجبه المحافظة عــلــى 
 إلــــى الــعــنــصــر 

ً
تـــأخـــذ مــكــانــة بــــــارزة اســـتـــنـــادا

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 
 لمعدالت االقتصاد 

ً
 تصاعديا

ً
يــحــدث تناميا

الوطني وبذلك طرح علماء االجتماع واإلدارة في 
بحوثهم ودراساتهم أهمية االهتمام بموضوع 

) الرضا الوظيفي ( عمال بمستوجبات حركة 
الــروح  العالقات اإلنسانية التي طالبت بأهمية 
المعنوية للعاملين وتحسين ظروفهم المهنية، 
وقد أوردت التجارب التي أجراها ) التون مايو( 
في عالم الصناعة في الواليات المتحدة الختيار 
مصداقية المبادئ اإلداريـــة العلمية التي نادى 
بها ) فريد ريــك تايلور ( والتي ارتــكــزت على 
ــمــاديــة للعاملين فـــي زيـــادة  ال الــحــوافــز  أهــمــيــة 
االنتاج، وأكدت ماتوصلت إليه من النتائج التي 
أوصت بأن الشخص الراضى عن عمله يكون 

 وإيجابية من غيره .
ً
أكثر انتاجا

وفي ضوء هذا الفهم الذي يؤسس لوضع 

مرتكزات ثابتة لبناء كفاءات مهنية في اإلنتاج 
ــادرة على خلق المنافع أو  والــخــدمــات تكون قـ
زيادتها بوفرات ومخرجات تنهض باقتصاد 
 االهتمام بشخص العامل 

ً
المجتمع ، صار لزاما

والــمــوظــف وتحسين ظــروفــه فــي مــوقــع العمل 
ورفع روحه المعنوية .

وإذا كان قطاع األمن يقع ضمن المؤسسات 
الــخــدمــيــة الــتــي يــســتــوجــب إحــاطــتــهــا بنصيب 
ــام الــمــهــنــي وتــحــقــيــق مــبــدأ  ــمـ ــتـ ــر مــــن االهـ ــ وافــ
 
ً
 ملحا

ً
الرضا الوظيفي لرجل األمن يعد مطلبا

 
ً
 متميزا

ً
 حــتــى يــعــكــس أداء نــوعــيــا

ً
وجـــوهـــريـــا

 في المجتمع . 
ً
وإيجابيا

ــا  الـــوظـــيـــفـــي لــــرجــــل األمـــــن  ــ ــ ــرض ــ ــ ال

تحت المجهر
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الرياضة

مجلس إدارة اتــحــاد الشرطة الرياضي يكرم قــدامــى فريق كــرة القدم 

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يلتقي رئيس مجلس  إدارة اتحاد الشرطة الرياضي

نتائج إيجابية لووشو اتحاد 
الشرطة في بطولة ليبيا

اتحاد الشرطة يتصدر منافسات بطولة ليبيا في الجودو

ــام مــجــلــس إدارة  فـــي لــفــتــة طــيــبــة قــ
اللواء  الرياضي برئاسة  الشرطة  اتحاد 
عــــدنــــان عـــلـــي الـــتـــريـــكـــي بــتــكــريــم فــريــق 
قدامى اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة 
الحميد  الــمــرحــوم عبد  تتويجه ببطولة 
التي نظمها نادي  الرمضانية  شعماش 
الــمــجــد الــريــاضــي خـــالل شــهــر رمــضــان 
التكريم  الماضي وحضر حفل  المبارك 
عميد عــز الــديــن أبــو الــهــول األمــيــن العام 
لــلــنــادي  وأعــضــاء مجلس اإلدارة عميد 
المجلس لاللعاب  عــلــي بلقاسم عــضــو 
المدهم عضو  الجماعية وعقيد محمود 
ــطـــى وعــقــيــد  الــمــجــلــس لــلــمــنــطــقــة الـــوسـ
نفيسة البكوش عضو المجلس لرياضة 
الـــمـــرأة ونــصــر الـــديـــن الــشــوشــان عضو 
الرياضية والثقافية   للمناشط  المجلس 

وعـــبـــد الـــمـــنـــعـــم انـــبـــيـــة عـــضـــو الــمــجــلــس 
المالية وعميد صــالح سالمه  لــلــشــؤون 
رئيس قسم العالقات . وتأتي هذه البادرة 
ضمن السياق المعتاد من مجلس اإلدارة 

المتفوقين  فــي تكريم فرقه ورياضييه 
الــريــاضــيــة ويعتبر  فـــي جــمــيــع األلـــعـــاب 
ــقـــدامـــى بـــهـــذه الــبــطــولــة خــطــوة  تــتــويــج الـ
الــبــطــولــة  ، وأن  إيــجــابــيــة الفـــتـــة خـــاصـــة 

شـــهـــدت مـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مـــن الــفــرق 
الــقــويــة ووجـــــوه مــعــروفــة مـــن الــالعــبــيــن 
ــدامــــي وكـــــــان فــــريــــق قــــدامــــى اتـــحـــاد  ــقــ ــ ال
الشرطة قد توج بهذه البطولة المستحقة 

ــاراة الــنــهــائــيــة على  ــبـ ــمـ ــوزه فـــي الـ ــ بــعــد فـ
ــادي الــمــجــد بـــركـــالت الــتــرجــيــح  قـــدامـــى نــ
الحاسمة 5 مقابل 4 وانتهت المباراة في 

وقتها الرسمي بالتعادل هدف لهدف .

الشرطة على منافسات  اتحاد  سيطر فريق 
بطولة ليبيا للجودو في مرحلتيها األولى و الثانية 
البطولة  الترتيب األول في  الفريق على  وتحصل 
الترتيب   تحصل على 

ً
ففي وزن 60 كيلو جراما

األول مصطفى بن عيسى  برصيد  ١١5 نقطة
الــريــاضــي ميلود  الــثــانــي  الترتيب  وجـــاء فــي 
عمار برصيد 65 نقطة وفي وزن 66 كيلو جرام

تحصل على الترتيب الثاني الرياضي  البراء 
فخر الدين برصيد ٨0 نقطة وفي وزن ٧0 كيلو 
 تــحــصــل عــلــى الــتــرتــيــب االول الــريــاضــي 

ً
ــا جـــرامـ

العاطي بوشاقور برصيد ١٨0 نقطة وفي  عبد 
الــتــرتــيــب   تــحــصــل عــلــى 

ً
ــا ــرامــ وزن ٨١ كــيــلــو جــ

األول الرياضي احمد شنيبة برصيد 230 نقطة 
الــريــاضــي محمد  الثاني  الترتيب  وتحصل على 
ــال الــتــرتــيــب  بـــوشـــاقـــور  بــرصــيــد ١30 نــقــطــة ونــ
الثالث صالح بن ناصر. برصيد 55 نقطة وفي 
 تحصل على الترتيب االول 

ً
وزن ٩0 كيلو جراما

الرياضي خالد يوسف برصيد ١٨0 نقطة .
ونال الترتيب الثالث الرياضي نزار بوشعيرة 

برصيد 65 نقطة. 

الترتيب االول   وفــي وزن ١00 تحصل على 
الرياضي محمد الالفى برصيد ١30 نقطة ونال

التليب  الرياضي عــبــدالــرزاق  الثاني  الترتيب 
 
ً
برصيد 65 نقطة وفي وزن + ١00 كيلو جراما

تحصل على الترتيب االول الرياضي علي سعيد 
عمر برصيد 230 نقطة ونال الترتيب الثاني 

الــريــاضــي ســالــم الــمــســالتــي بــرصــيــد   ١05 
نقطة وتــحــصــل عــلــى الــتــرتــيــب الــثــالــث الــريــاضــي 
مــحــمــد الـــجـــرســـانـــى بــرصــيــد ٨0 نــقــطــة وبــهــذه 
النتائج حسم فريق اتحاد الشرطة  الترتيب األول  
في فئة الكبار فى المرحلتين األولى والثانية في 

ستة أوزان من سبعة .

هيمن فــريــق اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي لــلــووشــو على 
مــنــافــســات بــطــولــة لــيــبــيــا  والــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة  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 
وخــمــس قــالئــد فــضــيــة ، حــيــث تــحــصــل الــريــاضــي ســـراج 
محمد على القالدة الذهبية لوزن 52 كبار والرياضي محمد 
 
ً
شــتــيــوي عــلــى الـــقـــالدة الــذهــبــيــة فــي وزن 60 كيلو جــرامــا
الــقــالئــد الفضية الخمسة عــن طــريــق الرياضيين  وجــــاءت 
مصعب الشوشان في وزن ٨0 كيلو جرام ومحمد الديب في 
 وابراهيم الشريدي في وزن ٩0 كيلو 

ً
وزن ٧0 كيلو جراما

 وعبد العظيم 
ً
 ومحمد عمران في وزن 56 كيلو جراما

ً
جراما

. 
ً
بشير في وزن 4٨ كيلو جراما

التقى  اللواء  محمود سعيد  وكيل وزارة الداخلية للشؤون 
اللواء  الــريــاضــي  اتــحــاد الشرطة  الــعــامــة  برئيس مجلس إدارة 
عــدنــان عــلــي الــتــريــكــي وبــحــضــور عميد عــز الــديــن أبـــو الــهــوال 
الــعــام للنادي والسيد عبد المنعم انبية عضو مجلس  األمــيــن 
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 
ــارزة على  ومــاحــقــقــه ويحققه مــن خــطــوات إيــجــابــيــة ونــتــائــج بــ
مستوى األلعاب والمتفوقين الذين قدمهم للرياضة الليبية وكان 
الليبية ،  النتائج التي حققتها المنتخبات  البارز في  الــدور  لهم 

خاصة في الرياضات واأللعاب الفردية
وتناول اإلجتماع استعراض أبرز النشاطات الرياضية التي 
يقوم بها النادي على مستوى المشهد الرياضي بصورة عامة .
 وكــمــا نــوقــش أهــمــيــة تــعــزيــز الــنــشــاط الــريــاضــي الــفــاعــل 
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  
الــريــاضــي بين  وحــرصــه الشديد على تعزيز مكانة النشاط 
جميع مكونات وزارة الداخلية متمنيا لهم المزيد من التوفيق 

والنجاح .

فــريــق السلة لــلــنــادي األهلي 
ــل مــعــســكــر  ــدخـ ــازي يـ ــغـ ــنـ بـ
ــمــصــر اســـتـــعـــدادا  إعــــــداد ب
للبطولة العربية بالكويت 

 باشر فريق األهلي بنغازي لكرة السلة 
االستعداد  للمشاركة في منافسات البطولة 
الــعــربــيــة الــتــي ســتــقــام بــالــكــويــت خـــالل شهر 

أكتوبر القادم .
 وسيدخل الفريق معسكر إعداد خارجي 

بمصر تحت اشراف المدرب التونسي " منعم 
 من 

ً
عــــون " حــيــث ســيــخــوض الـــفـــريـــق عــــــددا

المباريات الودية التحضيرية قبل التوجه إلى 
الكويت للمشاركة في البطولة التي ستنطلق  

يوم 5 من شهر كتوبر الُمقبل. 



12 الخميس ١٢ صفر ١٤٤٤ هــ  املوافق  ٨ سبتمبر ٢٠٢٢ مالسنة  48 -  العدد  810

 إخراج وتنفيذ/ أيمن سليمان  الشتيوي 

الجمع املرئي/  القسم الفني بالصحيفة  

مدير التحرير: أ. نجاة الشارف
  طرابلس - ليبيا / بجوار مركز شرطة املدينة

ALMEZAN-NEWS@MOI.GOV.LY

رئيــــس التــــحرير: يـوسف الجـدي

همسة 

MOI.GOV.LY

أضواء

moi.gov.ly

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

021 - 4800750          021 - 7129292             092 - 4363727

الال تلمس .. 
سارع باإلبالغ 

 Ministry of Interior - Libya

وزارة الداخلية - ليبيا

ــى الــتــذكــيــر بأهمية  ــ لــســنــا فـــي حـــاجـــة إل
 
ً
ــا ــد إحــــراجــ ــجـ ــتـــصـــرف بــخــلــق حـــســـن ، ونـ الـ
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. 
ــاذيـــة على  ــتـ ــمـــارس األسـ مـــوقـــف مـــحـــرج أن نـ
القاريء الكريم ونشرح له أهمية هذه القيم التى 

 دورهــا في المجتمع الــذي نريده 
ً
يعلم مسبقا

ونكتفي باألخالق ألنها حملت معنى األمانة 
والـــشـــرف وكـــل مــاهــو جــمــيــل . مــجــرد فكرة 
عابرة راودتني وأنا أتصفح صحيفة ) الميزان 
إلـــى احــتــرام القوانين  ــرأ فيها دعــوتــكــم  ( وأقــ
ألنها السبيل إلــى إيجاد النظام في المجتمع 
هذه الدعوات الصادقة ، األصل فيها أن يكون 
 بخلق عظيم ولنا في سيرة 

ً
األنسان متمتعا

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 .
ــارس األخــــــالق لنبتعد  ــمـ نـ الــمــطــلــوب أن 
عن المخالفات والجنح والجنايات وال نكون 

عرضة للتلقين بما هو فينا .

زينة اإلنسان أخالقه

إحصائية حوادث المرور 

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

عدد الحوادث                 عدد الوفيات              عدد اإلصابات                 عدد المركبات المتضررة         

 القيمة المالية لألضرار 

نتمنى األمن والسالمة على الطرقات العامة وااللتزام بقواعد وآداب المرور.
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األبــنــاء وآبــائــهــم، وبالعكس مــن أهم  العالقة بين   تعد 
الفرد،   على شخصية 

ً
البشرية، وأكثرها تأثيرا العالقات 

ــى لــإنــســان، حــيــث تتغير  ــ ــمــراحــل األولـ  فـــي ال
ً
خــصــوصــا

يــرى األخصائيون  إذ   ، المراهقة  العالقة فــي مرحلة  هــذه 
ــرة بذل  المرحلة تحتاج مــن األسـ أن هــذه   ، االجتماعيون 
الــمــزيــد مــن الــجــهــد، لمتابعة أبــنــائــهــم، وخــاصــة الـــقـــرارات 
السليمة  الحلول  التي يتخذونها، ومساعدتهم في إيجاد 
الخاطئة على  الــقــرارات  والــنــاجــعــة، وفــهــم مــدى تأثير تلك 

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 االحــتــرام المتبادل ، وتقلل من نسبة 

السلوكيات الخاطئة، وتحافظ على أخالقهم.
ـــْم 

ُ
ْوالُدك

َ
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ُ
ــك

ُ
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َّ
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َ
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ْ
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َّ
 َوالل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
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    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 
المتابعة  المختلفة عن طريق  السلوكي، وتنمي مهاراتهم 
الدائمة، ومنحهم الطاقة الطبيعية اإليجابية لتحقيق أفضل 

النتائج.
التربوية  المؤسسات  المشترك بين كافة  التعاون   إن 
والعلمية واإلنسانية واألسرية ، يساعد على إنتاج وخلق 
جيل متعلم ، يعي مخاطر المرحلة ، ويؤسس لحوار بناء 
 إيجابية ومبادئ مهمة، 

ً
بين اآلباء واألبناء ، ينتج عنه نقاطا

 فــي الــنــمــو الــعــاطــفــي واالجــتــمــاعــي 
ً
 أســاســيــا

ً
ويــلــعــب دورا

للمجتمع.
 فالمتابعة اليومية لألبناء، تساعد على عرض وتبادل 
األفـــكـــار، وتــقــرب وجــهــات الــنــظــر، وتــزيــل كــافــة الــفــجــوات، 
ــة، وتـــحـــافـــظ على  ــمــ ــة دائــ ــداقــ وتــصــنــع عـــالقـــة جـــيـــدة وصــ

االحترام المتبادل.
 نوجه نداًء لكافة القنوات اإلعالمية المختلفة، 

ً
 وأخيرا

، وتخصيص  المهم  الموضوع  بتسليط الضوء على هــذا 
، تعرض من  الخاصة باألسرة  الهادفة والتوعوية  البرامج 
الخاصة بهذا  السلبية واإليجابية  الجوانب  خاللها كافة 
الظواهر  الشأن، واستضافة ذوي االختصاص، لمعالجة 
لها، باعتبار  الناجعة  الحلول  السلبية بالمجتمع، ووضــع 
اإلعـــالم هــو وسيلة مــن الــوســائــل الــمــؤثــرة فــي صنع جيل 

واع ومثقف.
 

ــاء.. مــســؤولــيــة الــجــمــيــع ــ ــنـ ــ األبـ

وخــــــــــــــــزه

االستقرار األمني ُيشكل أهمية قصوى ألي دولة في 

إلــى تسخير كافة  الـــدول   أن تسعى 
ً
، وليس غريبا العالم 

 ،
ً
 وكامال

ً
مواردها المالية وقواها البشرية لتحقيق األمن أوال

فاألمن قيمة عظيمة عند الشعوب المتحضرة ألنه الركيزة 

األساسية والوحيدة لبناء دولة فيها استقرار   . 


