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االفتتاحية 

   حـــــوادث الــطــرق 

صفحة ١١صفحة ٥صفحة ٤  

 عــن حـــوادث المرور 
ً
 تحدثنا كثيرا

على الطرق العامة .. أوردنــا  اإلحصاءات 
ــذه الـــظـــاهـــرة  ــهـ ــنـــســـب لـ والــــمــــؤشــــرات والـ
الــســلــبــيــة فـــي حــيــاة الــمــجــتــمــع الــلــيــبــي .. 
لــم نــتــرك جــزئــيــة أو كــلــيــة مــرتــبــطــة بهذا 
الــمــوضــوع دون الحديث المفصل عنها 
ــا تــنــاولــنــا أســــبــــاب الــظــاهــرة  ــنـ .. كــمــا أنـ
وتــداعــيــاتــهــا وأوضـــحـــنـــا أوجــــه الــتــوعــيــة 
والــتــوجــيــه بــشــأن السلوكيات المرتبطة 
بها ، غير أن سلوك السائقين والراجلين 
ــورة ضـــبـــابـــيـــة أمــــام  ــ ــ اليــــــــزال يـــرســـم صـ
الــدراســات والــبــحــوث والتخطيطات التي 
الــظــاهــرة والزال السلوك  لــهــذه  تتعرض 
البشري دون المستوى  على الرغم  من 
الــيــوم الــعــالــمــي لــلــمــرور وأســبــوع الــمــرور 
العربي والشعارات التي يرفعها كل عام .   
ــوع يستمر  ــ ــبـ ــ ــيــــوم واألسـ ــ ال يــنــتــهــى 
النزيف الدموي على الطرقات .. ويتواصل 
ــل  ــ إهــــــــدار الــــمــــال الــــعــــام فــــي شـــكـــل أرامــ
وأيــتــام ونفقات ضمانية واستحقاقات 
تعويضية كان يمكن أن تنفق في أوجه 

صنع التنمية والبنية التحتية   .
ومـــــن هـــنـــا ضـــــــرورة إطــــــاق حــمــلــة 
ــــمــــرور  ــلـــوقـــايـــة مــــن حــــــــوادث ال وطـــنـــيـــة لـ
ــات  ــانـ ــيـ ــــاف وكـ ــيـ ــ ــــل أطـ ــارك فـــيـــهـــا كـ ــ ــــشـ تـ
المجتمع المدني ، ألن هذه المشكلة تطال 
 و مؤسسات، لتكون هذه 

ً
أفـــرادا الجميع 

 وطــنــيــا لمواجهة 
ً
الــحــمــلــة الــعــامــة مــوقــفــا

قضية عــامــة يــتــواصــل بــشــأنــهــا البحث 
ــلـــول الــنــاجــحــة  ــع الـــحـ والــتــخــطــيــط لـــوضـ
الكفيلة بمحاصرتها، فــتــقــام   التوعية 
والــنــدوات وورش العمل في حــراك علمي 
الــبــحــث المنهجي  بــالــجــامــعــات ومـــراكـــز 
الــوعــظ  والـــــــوزارات المعنية ومــؤســســات 
الديني والتربوي واإلعامي ،لنصل إلى 
تفاهمات تضع معالجة لمشكلة حوادث 

المرور ..  

ــشــرعــيــة  ــرة غـــيـــر ال ــجـ ــهـ ــة الـ ــح ــاف ــك ــاز م ــهـ ــة لـــصـــالـــح جـ ــعـ االحـــتـــفـــال بـــتـــخـــرج دفـ

 أقيم األيــام الماضية  بمقر جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية حفل تخرج دفعة جديدة لصالح الجهاز.

وحـــضـــر حــفــل الــتــخــريــج وكــيــلــي وزارة الــداخــلــيــة 
للشؤون العامة  لواء »محمود سعيد« وشؤون المديريات  
ــيـــس الــجــهــاز عــقــيــد "مــحــمــد  ــواء "بــشــيــر األمـــيـــن" ورئـ ــ لـ
الخوجة"، ورئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت ، ورئيس 
جهاز األمن الداخلي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، 

لــلــتــدريــب، ومــديــر اإلدارة العامة  الــعــامــة  ومــديــر اإلدارة 
للدعم المركزي، ومدير إدارة العاقات والتعاون، وعدد 
من رؤســاء فــروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
بالمنطقة الجنوبية والشرقية، وضباط بــوزارة الداخلية 

وأهالي الخريجين.
الــتــي أشـــادت  وألــقــيــت خـــال الحفل عــديــد الكلمات 
ــتــدريــب بالجهاز  ال ــدورة مـــن قــبــل إدارة  ــ ــ ال بــنــجــاح هـــذه 

وبإشراف معهد عمليات الشرطة باإلدارة العامة للتدريب.
وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين ولوحات 
الــمــهــارات التي  فنية متنوعة فــي المجال األمــنــي تظهر 
اكتسبوها طيلة فترة التدريب، باإلضافة إلــى عروض 

مركبات آلية ودراجات نارية.
وفـــي الــخــتــام تــم تــوزيــع الــشــهــائــد عــلــى الخريجين 

األوائل، وتوزيع الدروع على الجهات المشاركة.

عــمــيــد. دكـــتـــور/  عــبــدالــســام الــجــوادي 

. مدير أمــن ترهونة لصحيفة الميزان 

ــيــــس   عــــمــــيــــد / كــــــمــــــال أوحـــــــــيـــــــــدة رئــ

ــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــة إدارة صــــــــنــــــــدوق الــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ لـ

ــة الــــمــــيــــزان ــفـ ــيـ ــة  لـــصـــحـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن االجـ ــ ــة أم ــ ــدمـ ــ ــا خـ ــ ــن ــ ــدف ــ ه
الـــــوطـــــن والــــمــــواطــــن 

ــادة  ــ ــ ــى ق ــ ــل ــ ــل ع ــصـ ــحـ ــتـ ــدي يـ ــ ــ ــغ ــ ــ  مـــحـــمـــد ال
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــروأسـ ــ ــة فـــــي األلــــــعــــــاب األفـ ــ ــي ــ ــب ــ ذه

ــم أفــضــل  ــقــدي ــت ــســعــى ل ن
الخدمات فــي مجال عملنا

 بــحــضــور رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة "عــبــدالــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة" ووزيــــر 
ــلـــف "عـــــمـــــاد مــصــطــفــى  ــكـ ــمـ ــة الـ ــيــ ــ ــل ــداخــ ــ ال
الطرابلسي"، عقد األيـــام الماضية بقاعة 
االجتماعات بديوان وزارة الداخلية اجتماع 

لعرض خطة عمل وزارة الداخلية.
وحضر االجتماع وزير الدولة لشؤون 
ــوزراء ووكــيــلــي وزارة الداخلية  ــ الـ مجلس 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة وشــــــــؤون الـــمـــديـــريـــات 
ــدراء  ــ ــزة ومــ ــ ــهـ ــ ورؤســــــــاء الــمــصــالــح واألجـ

اإلدارات ومدراء األمن والمكاتب بالوزارة.
وفــي مستهل االجتماع رحــب السيد 
 
ً
الوزير برئيس الحكومة والحضور، معطيا

نــبــذة عـــن خــطــة عــمــل الــــــوزارة للمجاهرة 
 
ً
باألمن والمتضمنة أربعة مــحــاور، مثنيا

ــــت فــــي تــحــديــد  ــذل ــتــــي بــ ــ ــلـــى الـــجـــهـــود ال عـ
االحتياجات التشغيلية وإعــداد مصفوفة 

عمل لتنفيذ هذه الخطة.
 
ً
ــا وقــــدمــــت الـــلـــجـــنـــة الـــمـــكـــلـــفـــة عـــرضـ
الــتــي تستهدف دعم   لخطة العمل 

ً
مــرئــيــا

مديريات أمــن طرابلس الكبرى وتوظيف 
القوة البشرية من العناصر الشرطية لسد 
النقص بمراكز  الشرطة بهذه المديريات 
وكـــذلـــك تــحــديــد االحــتــيــاجــات التشغيلية 
لها باعتبارها الركيزة  األساسية للعمل 

األمني وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما تهدف الخطة إلى تأمين الحدود 
الليبية التونسية، ودعـــم وتأمين المنافذ 
البرية والبحرية والــجــويــة، بــاإلضــافــة إلى 
تفعيل دور جهاز حماية المرافق التعليمية 

في حماية وتأمين المؤسسات التعليمية 
وكذلك الدور الكبير الذي تمثله المؤسسات 
التعليمية باعتبارها مــراكــز االقــتــراع في 

العملية االنتخابية.
وأكد السيد الوزير على إصرار كافة 
قيادات وزارة الداخلية على القيام بدورهم 
ــــبــــاد بــالــشــكــل  ــرار ال ــقـ ــتـ الـــوطـــنـــي فــــي اسـ
 إلــى أن الخطة ستشمل 

ً
المطلوب، مشيرا

كافة مديريات األمن على مستوى ليبيا.
ومــن جهته حّيا رئيس الحكومة كل 

الــذيــن يعملون  أعــضــاء الشرطة فــي ليبيا 
 دعمه 

ً
الــظــروف االستثنائية، مــؤكــدا رغــم 

 
ً
لوزارة الداخلية إلنجاح هذه الخطة، مشددا

ق دون أن 
ّ
على أن استقرار الباد لن يتحق

تضطلع وزارة الداخلية بدروها الحقيقي.
وأشــــار رئــيــس الـــــوزراء إلـــى ضـــرورة 
االهتمام بالجوانب الفنية والتقنية المتعلقة 
بعمل الـــوزارة لما لها من أثــر إيجابي في 
إنـــجـــاح الــعــمــل األمـــنـــي وتــقــديــم الــخــدمــات 

بشكل يوفر الوقت والجهد.
وأثني رئيس الوزراء على عمل وزارة 
الداخلية مــن خــال إدارة حماية وتأمين 
الـــعـــامـــة للعمليات  بــــــــاإلدارة  االنـــتـــخـــابـــات 
األمــنــيــة الســتــعــداداتــهــا المتميزة لتأمين 
ــعــالــم خــال  االنــتــخــابــات الــتــي الحــظــهــا ال
المحاكاة االنتخابية التي نفذتها اإلدارة، 
 على أرواح كافة عناصر الشرطة 

ً
مترحما

الذين ضحوا بأرواحهم فــداًء لهذا الوطن، 
 على ضـــرورة  االهتمام بأسرهم 

ً
مشددا

وعائاتهم وفاًء لهم.

ــيــة الــمــكــلــف يتابعان  ــداخــل ــر ال ــ ــة وزي ــق ــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة رف ــي رئ
ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــداخ ــ ســــيــــر الــــعــــمــــل فــــــي تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة عــــمــــل وزارة ال
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أخبار 

المجاهرة باألمن بمديرية 
ــي األربــــــع ــ ــواح ــ ــن ــ أمــــــن ال

عقد بديوان بلدية العزيزية اجتماع برئاسة مدير أمن 
الجفارة عميد "عبدالناصر الطيف" مع رؤســاء األقسام 
والمراكز والــوحــدات وبحضور عمداء بلديات "العزيزية 
ــراء والــســوانــى" ومــســاعــدي مــديــر االمـــن للشؤون  والـــزهـ

األمنية والعامة.
وتناول االجتماع مناقشة عدد من المواضيع األمنية 
داخل المنطقة، ومدى التعاون بين مديرية األمن وعمداء 
البلديات في تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية 

المكلف بشأن خطة عمل وزارة الداخلية.
وأوضـــــح مــديــر األمــــن خـــال االجــتــمــاع عــلــى أهمية 
التعاون والتنسيق بين كافة المكونات األمنية والعسكرية 
والخدمية داخل منطقة الجفارة بما يضمن تحقيق افضل 

النتائج في تقديم الخدمات ألهالي وسكان المنطقة.
كما استعرض مدير األمن خطة عمل وزارة الداخلية 
وأهــدافــهــا بما يــعــزز األمـــن واالســتــقــرار ووضـــع الحلول 
للمشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل األمني 
بما ينعكس باإليجاب على كافة الخدمات األخــرى التي 

تقدمها مختلف قطاعات الدولة بالمنطقة.

 اجتماع أمني بمديرية أمن الجفارة

الــداخــلــيــة  ــل وزارة  ــيـ ــام وكـ ــ قـ  
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة لــــــواء "مــحــمــود 
بــزيــارة تفقدية لمقر كلية  سعيد" 
ــة، رافـــقـــه خــالــهــا  ضـــبـــاط الـــشـــرطـ
الجنائية  الــمــبــاحــث  رئــيــس جــهــاز 
لـــــواء "مـــحـــمـــود عــــاشــــور"، ومــديــر 
لـــواء "علي  للتدريب  العامة  اإلدارة 
الــعــاقــات  إدارة  الـــطـــويـــل"، ومـــديـــر 
ــديـــن  ــــاح الـ والــــتــــعــــاون لـــــــواء " صــ
الــشــؤون  إدارة  ســلــيــمــان"، ومــديــر 
ــيــــة لــــــــواء "عــــبــــد الــحــمــيــد  ــــقــــانــــونــ ال
ــــتــــواتــــي"، ولــــــواء "خــلــيــل وهــيــبــة"،  ال
الــواحــد عبد الصمد"  وعميد "عبد 

أمين سر مكتب الوزير.
حيث كان في استقبالهم مدير 
الكلية لواء "محمد أبوحجر" وعدد 
مـــن الــضــبــاط بــالــكــلــيــة ومــســؤولــي 

جناح التدريب والتعليم.

 
ً
الوكيل اجتماعا السيد  وعقد 

ضم مرافقيه ومدير الكلية وأعضاء 
السبل  نــوقــش فيه  العلمية  اللجنة 
الــكــلــيــة ومعالجة  لــتــطــويــر  الــكــفــيــلــة 
ــات والــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــوبــ ــعــ ــــصــ ال
تــواجــهــهــا وتــرتــيــبــات اســتــعــدادات 

تخريج الدفعة 36 من طلبة الكلية.
وأشــــاد الــســيــد الــوكــيــل بــالــدور 
المهم والحيوي الذي تقوم به الكلية 
في تخريج كوادر مؤهلة ومسلحة 
بالعلم والمعرفة وتلبي احتياجات 
القطاع وتحقق طموحات وتطلعات 
األمـــن  نــشــر  فـــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
واســـتـــتـــبـــابـــه ومـــواجـــهـــة الــجــريــمــة 
بأنواعها وتقديم الخدمة للمواطن، 

واحترام حقوق اإلنسان. 
وأشــار السيد الوكيل إلى عزم 
إلــى تفعيل كلية ضابطات  الــوزارة 

الماسة والملحة  الشرطة للحاجة 
ــــعــــجــــز فـــــي الـــعـــنـــاصـــر  لـــتـــغـــطـــيـــة ال
الجهد   

ً
، مثمنا النسائية  الشرطية 

الــتــدريــب والتعليم  ــوادر  كـ مــن قبل 
في الكلية. 

ــر كــلــيــة  ــديــ ــن جـــهـــتـــه أكــــــد مــ ــ مـ
إدارة  الشرطة على حرص  ضباط 
الكلية على تنفيذ سياسات وزارة 
الــداخــلــيــة وانـــجـــاح بـــرامـــج الــكــلــيــة، 
 جملة من الصعوبات 

ً
مستعرضا

الــتــي تـــواجـــه الــكــلــيــة والـــتـــي تحتاج 
لدعم الوزارة.

ــام الــســيــد  وعـــقـــب االجـــتـــمـــاع قــ
إلى  الحضور بزيارة  الوكيل رفقة 
قـــاعـــة الـــمـــحـــاضـــرات حــيــث الــتــقــى 
بطلبة الكلية وألقى كلمة عبر فيها 
عن فخره واعــتــزازه بكلية ضباط 
الطلبة  بــلــقــاء  الــشــرطــة وســـعـــادتـــه 

الــذيــن يمثلون دمـــاء جــديــدة تضخ 
 على 

ً
فــي جسم الــشــرطــة،، مــشــددا

ــرورة الــضــبــط والــربــط والــحــس  ضــ
ــر وااللـــتـــزام  ــ األمــنــي وتــنــفــيــذ األوامـ
 
ً
الذاتي، منوها األخاقي والتطوير 

ــطـــورة الــتــحــديــات األمــنــيــة  عــلــى خـ
المجتمعية.

كما تفقد السيد الوكيل مرافق 
ــور عـــــرض مــســيــر  الــكــلــيــة وحــــضــ

وعروض صامتة لطاب الكلية. 
تــخــريــج  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
الدفعة 36 سيكون يوم 2٤ ديسمبر 

تزامنا مع ذكرى استقال ليبيا.
 
ً
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة ســعــيــا
لبناء وتطوير  الداخلية  مــن وزارة 
 عــلــى االرتـــقـــاء 

ً
ــا ــــقــــدرات وحـــرصـ ال

بــاألداء األمني وتعزيز مؤسسات 
التدريب والتعليم الشرطي.

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يقوم بزيارة تفقدية لمقر كلية ضباط الشرطة 

اختتام دورة تدريبية في مجال »تعزيز مفهوم األمن االنتخابي«  بمدينة بنغازي  

رئــاســة جــهــاز مكافحة  لجهود   
ً
اســتــكــمــاال

التي استأنفت تسيير  الشرعية  الهجرة غير 
عمليات الترحيل الطوعي لعدد من المهاجرين 
غير الشرعيين والتي أنطلقت األيام الماضية .
ــــرحــــات الــبــريــة  حــيــث تـــم تــســيــيــر أولـــــى ال
للمهاجرين غير الشرعيين التى كانت متوقفة 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة بــالــتــنــســيــق مـــع ســفــارات 
ــن بــيــنــهــا  ــــجــــوار الــشــقــيــقــة مـ ــن دول ال  مـ

ً
ــددا ــ عــ

"مصر والسودان وتشاد "، حيث قام  أعضاء 
المنطقة  مــن  الجهاز  لــفــروع  التابعين  الشرطة 
الــشــرقــيــة بــنــغــازي والــغــربــيــة والــكــفــرة بتأمين 
عــمــلــيــة الــنــقــل والــتــرحــيــل مـــن طــرابــلــس وإلـــى 
ــفــروع الــمــذكــورة، ومــنــهــا إلـــى الــمــنــافــذ البرية  ال

الحدودية مع هذه الدول.
ــواء والــتــرحــيــل التابع  هـــذا وقـــام مــركــز اإليــ
لــفــرع جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
بنغازي الكبري بترحيل عدد ) ١٥2 ( مهاجر 
غير شرعي من الجنسية المصرية الى بادهم 
البري الحدودي من بينهم  عبر منفذ أمساعد 
الجهاز  رئــاســة  مــن  ( محالين   ١06 ( عـــــــــــدد 
بنغازي  الجهاز  فــرع  ( من   ٤6 ، و)  بطرابلس 

الكبرى .
 
ً
المرحلين طوعيا عــدد  إن  بــالــذكــر  جــديــر 

 غــيــر شـــرعـــي مـــن الــجــنــســيــات 
ً
230 مـــهـــاجـــرا

ــة فـــي أول  ــيـ الــمــصــريــة والـــتـــشـــاديـــة والـــســـودانـ
البرية عبر حافات  الطوعية  الــعــودة  عمليات 
 وتـــشـــاد 

ً
ــا ــ ــرقـ ــ  نـــحـــو مـــصـــر شـ

ً
ــقـــت بــــــــرا ــلـ ــطـ انـ

.
ً
والسودان جنوبا

هذا وسيشرع الجهاز خال الفترة القادمة 
المهاجرين غير  في ترحيل دفعات أخرى من 
الشرعيين الذين دخلوا ليبيا في فترات سابقة 

دون وثائق او مستندات رسمية.

ترحيل عدد من المهاجرين 
غير الشرعيين

ُعقد بديوان مديرية أمن النواحي األربع 
اجتماع برئاسة مدير األمن لواء "نور الدين 
الــشــتــوي" بــحــضــور مــســاعــد مــديــر األمـــن 
الشرطة  للشؤون األمنية ورؤســـاء مــراكــز 
ــاء الـــتـــحـــري بـــمـــراكـــز  ــ ــــضـ والـــتـــحـــقـــيـــق وأعـ

الشرطة.

وشدد مدير األمن على ضرورة تنفيذ 
الخطة األمنية الموضوعة بشأن المجاهرة 
بـــاالمـــن وضــبــط الــمــطــلــوبــيــن والــخــارجــيــن 
ــانـــون واســـتـــيـــفـــاء مـــحـــاضـــر جــمــع  ــقـ عــــن الـ
ــرورة انـــجـــاز   بــــضــ

ً
ــدالالت، مـــطـــالـــبـــا ــ ــتــ ــ االســ
المطلوب بأسرع وقت .

ــام الماضيــــــــــة   استقبـــــــــــل األيــ
المكــــــــلف "عــمــاد  الداخليــــــــــــة  وزيـــر 
مـــصـــطـــفـــى الــــطــــرابــــلــــســــي" الـــســـفـــيـــر 
الفرنسي لدى ليبيا "مصطفى مهراج" 

والوفد المرافق له.
وتـــنـــاول الــلــقــاء مــنــاقــشــة الــتــعــاون 
األمني بين البلدين الصديقين، وسبل 
تطوير التعاون في مختلف المجاالت 

األمنية.
وأكـــــد الــســفــيــر الــفــرنــســي خــال 
المبذولة من  الجهود  اللقاء على دعــم 

قبل وزارة الداخلية وذلك من خال فتح 
ــتــعــاون الـــجـــاد بــيــن الــبــلــديــن في  ــاق ال آفــ

المجاالت األمنية.
الوزير دعوة  السيد  قــدم  من جهته 
ليبيا لتعزيز  لــزيــارة  الفرنسي  لنظيره 
 
ً
التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكدا

على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة 
لوضع اآلليات العملية المناسبة للشروع 
في تنفيذ ما يتم االتفاق عليه بما يخدم 

المصلحة المشتركة بين البلدين.

ــدى ليبيا ــ ــر الـــفـــرنـــســـي لـ ــي ــف ــس ــتــقــي ال ــل ــف ي ــل ــك ــم ــلـــيـــة ال ــر الـــداخـ ــ ــ وزي

اختتمت خال األيام الماضية  بمدينة 
بنغازي الدورة التدريبية في مجال »تعزيز 
مفهوم األمــن االنتخابي« والتي أستمرت 
أيــــام وأســتــهــدفــت عـــدد )30( ضابطة   3
وضـــابـــطـــة صــــف مــــن مــنــتــســبــات وزارة 

الداخلية بالمنطقة الشرقية.
وحضر حفل االختتام وكيل وزارة 
ــرج قعيم  ــ الــداخــلــيــة لــلــشــؤون الــفــنــيــة  »فـ
العبدلي« ورئيس مكتب اإلدارة االنتخابية 
بنغازي »أحمد الجالي« والمنسق األمني 
بالمفوضية الوطنية العليا لانتخابات 
عميد »خالد الزربوط« ومدير فرع اإلدارة 
العامة للعمليات األمنية بالمنطقة الشرقية 
ــعــــاون مــديــر  لـــــواء »جـــمـــال الـــعـــمـــامـــي« ومــ

إدارة تأمين وحماية االنتخابات بــاإلدارة 
الــعــامــة للعمليات األمــنــيــة. عــمــيــد« عماد 

العيساوي«.
 حــيــث رحــــب الــســيــد رئـــيـــس مكتب 
اإلدارة االنتخابية بنغازي بالحضور بعد 
ذلــك القى السيد الوكيل كلمة رحــب فيها 
بــالــحــضــور وثــمــن الــمــجــهــودات الــمــبــذولــة 
من أجــل الرفع من كفاءة منتسبي وزارة 
 بأن وزارة الداخلية جسم 

ً
الداخلية مؤكدا

 
ً
واحد اليقبل التجزئة تقوم بأعمالها وفقا
للقانون وتنئى بنفسها عن أي خافات 
سياسية ، وفـــي خــتــام الــحــفــل تــم تــوزيــع 
الــشــهــائــد عــلــى جــمــيــع الـــمـــشـــاركـــات في 

الدورة .
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أخبار 

الماضية   األيـــام  انطلقت خــال 
بــمــديــنــة بــنــغــازي فــعــالــيــات الــــدورة 
ــال "تـــعـــزيـــز  ــ ــجـ ــ ــة فـــــي مـ ــيــ ــبــ ــتــــدريــ ــ ال
ــن االنــتــخــابــي "  لــعــدد  مــفــهــوم األمــ
 مــن ضــبــاط الشرطة 

ً
"32" ضــابــطــا

بالمنطقة )الجنوبية -والــوســطــى - 
والشرقية ( .

وقــــــد حـــضـــر حـــفـــل االفـــتـــتـــاح 
االنــتــخــابــيــة  رئــيــس مــكــتــب اإلدارة 
 " المكلف "صــاح جــربــوع  بنغازي 

ومدير فرع اإلدارة العامة للعمليات 
ــواء  األمـــنـــيـــة بــالــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة لـ
ـــي" والـــمـــنـــســـق  ـــامــ ــــمــ ــعـ ــ "جــــــمــــــال الـ
العليا  الوطنية  األمني بالمفوضية 
الزربوط"  لانتخابات عميد "خالد 
ومعاون مدير إدارة تأمين وحماية 
االنتخابات باإلدارة العامة للعمليات 

األمنية عميد "عماد العيساوي".
 
ً
وتـــأتـــي هــــذه الــــــــدورات تــنــفــيــذا
إدارة  قــبــل  الــمــوضــوعــة مــن  للخطة 

تأمين وحماية االنتخابات باإلدارة 
للعمليات األمنية بالشراكة  العامة 
العليا لانتخابات  المفوضية  مــع 
العاملين  لتدريب كافة  التي تهدف 

بوزارة الداخلية واألجهزة األمنية 
لــلــتــعــريــف بـــاألمـــن االنــتــخــابــي 
ــتـــعـــامـــل مــــع الــعــمــلــيــات  وكـــيـــفـــيـــة الـ
بــالــصــورة الصحيحة  اإلنــتــخــابــيــة 
ــة فـــي هــذا  ــيـ ـــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـ

ً
وفـــق

الجانب .

دورة تدريبية في مجال تعزيز مفهوم األمن االنتخابي

مناقشة الدور اإلعامي لتأمين االستحقاقات االنتخابية

 إحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور

للشؤون  الداخلية  اجتمع وكيل وزارة 
إدارة  "مــحــمــود سعيد" بمدير  لـــواء  الــعــامــة 
الــعــاقــات والــتــعــاون لــواء "صــاح الــديــن بن 
اإلعــام  سليمان" ورئيس وأعــضــاء مكتب 
األمني باإلدارة ومدير إدارة تأمين وحماية 
االنتخابات باإلدارة العامة للعمليات االمنية 

لواء "يوسف بلبان".
ــــــدور  ــاع مـــنـــاقـــشـــة ال ــمــ ــتــ وتـــــنـــــاول االجــ
اإلعامي إلظهار االستعدادات الجارية من 

لتأمين االستحقاقات  الداخلية  قبل وزارة 
المعنية  الــجــهــات  مــع  بــالــتــعــاون  االنتخابية 
والــوطــنــي، وكذلك  المحلي  المستوى  على 
ــتــي تــبــذلــهــا إدارة تــأمــيــن  ال ــراز الــجــهــود  ــ إبـ
ــــال الــغــرفــة  ــات مــــن خـ ــابـ ــتـــخـ وحـــمـــايـــة االنـ
ــغــــرف الــفــرعــيــة بــالــتــنــســيــق  ــ الــرئــيــســيــة وال
مــع مــديــريــات األمـــن بــالــمــنــاطــق فــي تامين 
االنتخابية على مستوى  العملية  وحماية 

ليبيا.

ــــمــــرور  ال نـــظـــمـــت إدارة شـــــــؤون 
الداخلية بفندق  بـــوزارة  والتراخيص 
باب البحر ندوة إلحياء اليوم العالمي 
لذكرى ضحايا حوادث المرور تحت 
 من أجل سامة الجميع" 

ً
شعار "معا

الـــذي يــصــادف يـــوم 2٧ نوفمبر من 
كــل عـــام بــمــشــاركــة وزارتــــي الصحة 
والمواصات واالتحاد الليبي للتأمين 
واللجنة الوطنية للوقاية من حــوادث 
الــلــيــبــيــة للسامة  الـــطـــرق والــجــمــعــيــة 

المرورية.

ــنــــدوة وكــيــلــي وزارة  ــ ال وحـــضـــر 
الــداخــلــيــة ومــســتــشــار نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء، ووزيــر الصحة ومدير إدارة 
العاقات والتعاون ، وعدد من مدراء 
الــلــيــبــي للتأمين،  اإلدارات واالتـــحـــاد 
وشركة ليبيا للتأمين وممثلين عن 
الــمــواصــات  الــصــحــة ووزارة  وزارة 
والــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــطــفــولــة، وعــــدد من 

الجهات ذات العاقة.
وألقى مدير إدارة شؤون المرور 
والــتــراخــيــص كــلــمــة افــتــتــاحــيــة ومــن 

ثــم كلمة وزارة الداخلية التي ألقاها 
الداخلية لشؤون  السيد وكيل وزارة 

المديريات وبعض الكلمات االخرى. 
ــدد  وقــــــدمــــــت خــــــــال الـــــــنـــــــدوة عــ
ــي تـــنـــاولـــت  ــتــ ــ ــل ال ــمـ ــعـ ــــن ورقـــــــــات الـ مـ
اإلحــصــائــيــات الرسمية عــن حــوادث 
ــمـــرور وعــــدد ضــحــايــاهــا وأســبــاب  الـ
ــاد الـــحـــلـــول لـــهـــا ،  ــ ــجـ ــ ــا وإيـ ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ
وعـــــدد مـــن الــــورقــــات األخــــــرى حــول 
حـــــــــوادث الــــطــــرق وآثــــــــــاره الــصــحــيــة 
وأهمية التأمين في حماية المواطنين 

ومؤشرات ضحايا الحوادث، وشبكة 
الطرق ودورها في السامة المرورية 
وأن سامة األطفال على الطرق واجب 
ــــي الـــخـــتـــام خــرج  ــة.... وفـ ــيــ ــ ومــــســــؤول

المشاركون بجملة من التوصيات.
وعــــلــــى هــــامــــش الــــــنــــــدوة قـــامـــت 
ــمـــرور والــتــراخــيــص  الـ إدارة شــــؤون 
وإدارة العاقات والتعاون بزيارة إلى 
مستشفى طرابلس المركزي لزيارة 
عدد من نزالء المستشفى المصابين 

بسبب حوادث المرور.

ــات وزيــــــر  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ  لـ
ً
ـــذا ــيـ ــفــ ــنــ ــ ت

الدوريات  المكلف.. قامت  الداخلية 
األمــنــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة 
بــمــســاعــدة الــمــواطــنــيــن الــعــالــقــيــن 
أثــنــاء سقوط  المياه  فــي تجمعات 
الماضية ومد  األيــام  النافع  الغيث 
ــــك تــوجــيــه  ــــعــــون لـــهـــم ، وكــــذل يــــد ال
ــلــــمــــســــارات اآلمـــنـــة  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن ل

 على سامتهم.
ً
حفاظا

 المجهودات التي 
ً
ونثمن عاليا

بيذلها رجــال الشرطة واألمــن في 
تقديم المساعدات للمواطنين، هذا 
وإن دل على شئ فإنما يدل على 
الوطنية والحرص على أداء الواجب 

تجاه الوطن والمواطن.

جـــــهـــــود تـــذكـــر 
فــــــتــــــشــــــكــــــر

فــــي إطـــــــار مـــســـاعـــي مــصــلــحــة األحـــــــوال 
المدنية المستمر في تحسين وتطوير  وتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين .
الــمــاضــيــة إحتفالية  األيــــام  أقــيــمــت خـــال 
للمستخرجات  إفتتاح مكتب جديد  بمناسبة 
)إصـــــــدار شـــهـــائـــد( بــمــنــطــقــة  " تــمــنــغــاســن " 
 " " درج  المدني  السجل  ويتبع مكتب إصــدار 
بمصلحة األحوال المدنية فرع الجبل الغربي. 

وحـــضـــر االحــتــفــالــيــة مـــديـــر فــــرع الــجــبــل 
الــغــربــي » ســالــم علي بلغو« وعـــدد مــن أهالي 
الفرع  " تمنغاسن " وموظفي ديـــوان  منطقة  

ومكتب السجل المدني " درج "
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــطــيــبــة يـــبـــارك رئــيــس 
" لكل  الثمن  لـــواء/ طـــارق حــمــودة   " المصلحة 
أهالي منطقة" تمنغاسن " ، والتوفيق والسداد 
الــمــدنــي "درج"  الــســجــل  الـــزمـــاء بمكتب  لــكــل 

وديوان فرع " الجبل الغربي "  .

افتتاح مكتب »إصدار شهائد« 
بالسجل المدني  درج   
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لقاء العدد

حاورته/ أ.نجاة الشارف

بداية حديثي أود توضيح عدة نقاط 
قــد تكون غائبة عــن منتسبي الصندوق 
ــة على  ــ ــابـ ــ ــام ، واإلجـ ــ والــــــــــوزارة بــشــكــل عـ
بعض األســئــلــة الــمــثــارة حــول عمله ، أوال 
جــاء  تأسيس الصندوق لتحقيق منافع 
محددة تضمنتها الئحة إنشائه، وعمله 
قــائــم أســاســا على استقطاع مبلغ معين 
من مرتبات أعضاء الشرطة المنتسبين 
ثــــم ٥ د.ل  تــــــدرج مــــن ١.٥ د.ل  ــتـــي  الـ ــه،  ــ لـ
لتحال اليه ، ولــه الحق في إقامة مشاريع 
اســتــثــمــاريــة بـــهـــا  ألهــمــيــتــهــا فـــي تــقــديــم 
الخدمات الموكلة للصندوق ، والمشاريع 
الــمــقــامــة هــي مــصــانــع الــلــوحــات المعدنية 
والمطبعة  اللذين يــعــدان أكثر المشاريع 
 باإلضافة الــى فندق و صالة أفــراح 

ً
إيـــرادا

وغيرها  .
ــتـــركـــة  •عـــــــــــدد 12مـــــــديـــــــريـــــــة مـــشـ

بالصندوق
   واستطرد قائا / تتمثل الخدمات 
الـــزواج ومــراســم الدفن  المقدمة فــي منحة 
والمساعدات الطبية والسلف وعند التقاعد  
وكــذلــك اإلعــانــات بسبب الــكــوارث الطبيعة 
كالفيضانات والـــزالزل والحرائــــــــــــق التي 
ال يــتــســبــب فــيــهــا اإلنــــســــان  ، و لــيــس كل 
ــــوزارة لهم الــحــق فــي االســتــفــادة  أعــضــاء الـ
من هــذه المنافع كما يعتقد البعض  إنما 
تقتصر على المنتسبين للصندوق فقط 
الذين  يستقطع منهم مبلغ مالي نظير ذلك  
، أردت توضيح هذه المعلومة ألنه كثيرا ما 
تحال إلينا طلبات ألعضاء غير منتسبين 
وجهاتهم غير منتسبة للصندوق، ويبلغ 
عــــدد الــمــديــريــات الــمــشــتــركــة ١2 مــديــريــة 

باإلضافة مكونات أخرى من الوزارة .
• لكل جهة حصة شهرية  

س/ ســـيـــادة الــعــمــيــد هـــل تــردكــم 
ــديــــن  ــيــ ــفــ ــتــ ــمــــســ مـــــــاحـــــــظـــــــات مـــــــــن الــ
بــخــصــوص الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة من 
الـــصـــنـــدوق  ، ومـــا ردودكــــــم فـــي هــذه 

الحاالت؟ 
ج/ بالتأكيد تردإلينا ماحظات وللعلم  
الصندوق يعمل بشكل تكافلي أي يجمع 
من الكل ويعطي للمحتاجين ذلــك الشهر 
وهكذا وهذا أساس عمله ، والجميع استفاد 

أو سيستفيد من الخدمات الحقا ، وهذه 
االستفادة غالبا ما تكون عدة مرات خال 
الــحــيــاة الوظيفية و التقاعد ، ألن البعض 
الــقــرار  يتوقع أن حقه مهضوم ، وضــمــن 
رقم )2333( مادة  تجيز ألي عضو إنهاء 
اشتراكه بالصندوق حال عدم رغبته بذلك  
التابع لها منتسبة ،  حتى لو كانت الجهة 
والحقيقة أنا اشجع االنتساب ألنه فرصة 

حقيقية يفترض استثمارها .
لكل جهة منتسبة للصندوق حصة 
شهرية وعـــدد مــحــدد بنسبة معينة تبعا 
لــلــقــوة الــعــمــومــيــة وحــســب الــقــيــمــة الــمــالــيــة 
الــمــتــوفــرة  لــديــنــا ال يــفــتــرض تــجــاوزهــا ، 
نحن نراسل في الجهات إلباغها بالعدد 
الــمــســتــهــدف فــي الــشــهــر ، والــمــطــلــوب من 
المدير أو الرئيس  إحالة العدد المخصص له 
والباقي  يؤجل إلى الشهر الذي يليه وهكذا  
النسيابية العمل وتافيا  لإلشكاليات التي 
قد تحدث من تأخير وغيرها ،خاصة أنه  
بإمكانه تحديد األولوية كونه على دراية عن 

كثب بظروف منتسبيه .
لألسباب التي ذكــرت نطمح أن يقوم 
ــوزارة الــمــتــمــثــل في  ــ ــ ــال ــ ــ ــنــــي ب اإلعـــــــام األمــ
صحيفة الميزان وبرنامج األمن والمجتمع 
ــل هـــذه  ــيـ ــاط وتـــوصـ ــقـ ــنـ بــتــوضــيــح هـــــذه الـ
المعلومات للعاملين في القطاع ، كما أتمنى 
أن يشترك الجميع في صفحة الفيس بوك 
التابعة للصندوق لاطاع على كل ما هو 

جديد. 
هدفنا رفع قيمة   •  

االستقطاع والخدمات معا
س/ حــســب الـــقـــرار )2333( فــإن 
ــتــــزداد الــــى 25  قــيــمــة االســـتـــقـــطـــاع ســ
د.ل بـــدل 5 د.ل. حدثنا عــن األســبــاب 
الكامنة خلف هذا التغيير والائحة 

الجديدة للمنافع.
ج/ بما أن مبلغ ٥ د.ل بسيط لذلك فقيم 
المنافع المقدمة تعد غير مجزئة  والفائدة 
منها محدودة جدا، وصحيح أن المشاريع 
 مــن الــقــيــمــة ولــكــن االعــتــمــاد 

ً
ــزءا ــ تــغــطــي جـ

 كبيرة 
ً
على هذه اآللية  سيشكل ضغوطا

عــلــى الــصــنــدوق لــيــســت فـــي صــالــحــه هــذا 
أوال ، أما السبب الثاني هو ازديــاد التكلفة 
المادية للسلع والعاج و لم يعد باإلمكان 
ــى بشكل  ــ ــ االســـتـــفـــادة مــــن  الــمــبــالــغ األولـ
الــمــرتــبــات شجعت  ــادة  حقيقي، أيــضــا زيــ
على اتخاذ هذه الخطوة  ومبلغ 2٥ د.ل في 
نظري بسيط ال يؤثر في المرتب  مقارنة 
بمردوده الجيد على المنتسب والصندوق 
ــع  قيمة  ــ مــعــا، لــهــذه األســـبـــاب ارتـــأيـــنـــا رفـ

االستقطاع والخدمات . 
واسترسل في حديثه : موضحا القيم 
الــتــي يقدمها الصندوق  الــجــديــدة للمنافع 
وهــي ضمن القرار قائا / بالنسبة للقيم 
ــدة لـــهـــذه الــمــنــافــع حــســب الــائــحــة  ــديـ الـــجـ

كالتالي :
بــالــنــســبــة لـــمـــســـاعـــدات الـــعـــاج كــانــت 
تتراوح من ١000 د.ل إلى ٥000 د.ل كحد 
أقــصــى والمبلغ األخــيــر لمرضى األورام، 
أصبحت )٤000 – 6000-١0000( د.ل 
بتصنيف )أ- ب – ج (عــلــى حــســب حالة 
الــمــريــض والــتــقــاريــر الــطــبــيــة ومـــا يتبعها 
ــذه تــحــددهــا لــجــنــة طــبــيــة تــتــكــون من  ، وهــ
ــي، بــيــنــمــا  الــتــقــاعــد أصــبــح  ــالـ طبيبين ومـ
3000 بعد أن كان ١000 د.ل ، ومساعدة 
الزواج أصبحت ٥000 د.ل بدل  ١٥00د.ل 
ومراسم الدفن للعضو نفسه حسب القرار  
٥000 د.ل وألقاربه من الدرجة األولى األب 
واألم والزوجة واألبناء أصبحت 3000 د.ل 
الــكــوارث الطبيعية يمنح المستفيد  ، وفــي 
ــا بــالــنــســبــة للسلف  مــبــلــغ ٥000د.ل ، أمــ

أضــحــت بــســقــف ١0000 د.ل  وبــإمــكــان 
الـــذي يرغب  المنتفع التقديم على  المبلغ 
فــيــه ضــمــن هــــذه الــقــيــمــة ، ومــهــمــا كــانــت 
قيمة السلفة يتم تقسيطها على سنتين 

ونصف .
س/ سيادة العميد. هل تعتقد أن 
قيم المنافع الواردة في القرار لها أثر 
إيجابي على المنتسب وعمل الوزارة 

بشكل عام ؟ 
ج/    بــالــتــأكــيــد ســيــكــون لــهــا أثــرهــا 
ــتـــســـب  إلمـــكـــانـــيـــة  ــنـ ــمـ اإليــــجــــابــــي عـــلـــى الـ
االستفادة منها بشكل أكبر و امتنانه من 
وجود جهة ضمن الوزارة مهتمة بالجانب 
االجــتــمــاعــي و اإلنــســانــي لـــه  وتعمل على  
مــســاعــدتــه بشكل مــــادي ومــعــنــوي، وهــذا 
ــه يــعــطــيــه طــاقــة إيــجــابــيــة ويــؤثــر  ــ بــحــد ذاتـ
إيجابا على أدائـــه الخدمي وبالتالي على 

جودة العمل.
• نجهز لمشروع لوحات   

معدنية تحمل كود خاص .
س/ ما مشاريع  صندوق الرعاية 

االجتماعية ضمن خطط تطويره؟
  ج/ بما أن أكثر دخــل للصندوق من 
المطبعة ومصانع اللوحات وهم بوضعهم 
ــالـــي مـــحـــتـــاجـــون لــلــتــطــويــر ومـــواكـــبـــة  الـــحـ
المصانع الموازية في العالم، باإلضافة الى 
حلحلة بعض اإلشكاليات التي نواجهها 
لــذلــك اآلن نسعى الـــى إدخــــال واســتــخــدام 
ــلـــوحـــات في  الـــشـــريـــط والـــتـــرقـــيـــم اآلمــــــن لـ

المصانع بدال من التحبير التقليدي المضر 
بصحة العاملين بها  .

وأضاف / كما أن وجود عدة مصانع 
خاصة للوحات – غير شرعية - وموازية 
لــتــلــك الــتــابــعــة لــلــصــنــدوق أثــــر عــلــى دخــلــه 
ــه فــــي خـــســـائـــر ، و لـــحـــل هـــذه  ــ وتـــســـبـــب ل
المعضلة كـــان البـــد مــن تجهيز مــشــروع 
لوحات جديد ذات )كود( و تحديث  شكل  
الــقــيــادة بحجم  كتيب الــســيــارة ورخــصــة 
صغير  يحمل في  المحفظة وتطوير دمغة 
الــتــجــول لتصبح مــائــيــة وجميعها تحمل 
نفس كود اللوحة ويتعامل معها الشرطي 
عن طريق  )األبلكيشن ( ، كذلك من ضمن 

خططنا إقامة  مصانع أخرى  للوحات. 
•لدينا خطة لتطوير المطبعة

   وفيما يخص المطبعة اعددنا خطة 
لزيادة طاقتها اإلنتاجية ودخلها ليتعدى 
عملها وزارة الداخلية الى القيام بكل اعمال 
المطابع كطباعة المستلزمات المدرسية ، 
والطباعة لجهات أخرى باإلضافة إلى اننا 
بصدد تقديم عرض لطباعة كتيب العائلة 
لــتــجــديــد اآلت المطبعة  أيــضــا   ، ونــســعــى 
الــكــادر الوظيفي  بأخرى حديثة  وتــدريــب 
الذي سيعمل عليها ،وهذه المشاريع نحن 
اآلن نعمل عليها وســتــعــرض على وزيــر 

الداخلية المكلف .
بــالــنــســبــة لــلــفــنــدق هـــو اآلن  فـــي آخــر 
ــع جــهــة  ــل الـــتـــجـــهـــيـــزات واتـــفـــقـــنـــا مــ ــراحــ مــ
الستثماره في إعطاء دورات ، وفيما يخص 
مصنع المابس سيتم تأسيس مصنعين 
متكاملين أحدهما في الداخل واألخــر في 

الخارج بالشراكة مع دولة أجنبية .
س/ مــــتــــي يـــــشـــــرع الــــصــــنــــدوق 
بالعمل بالائحة الجديدة للمنافع؟ 

الــجــديــدة مرتبط  ج / العمل بالائحة 
ــوات وإجــــــــــــــراءات ، وبـــمـــجـــرد  ــ ــطـ ــ ــدة خـ ــعــ بــ
اســتــكــمــالــهــا وخـــصـــم قــيــمــة 2٥ د.ل من 
المرتب سنشرع بالعمل بها أما اآلن ما زلنا 

نتعامل بالائحة األولى.
وفــي الختام/ نشكركم على زيارتكم 
لنا والمساهمة في توضيح بعض النقاط 

الخاصة بعمل الصندوق للمنتسبين . 
 

 صــنــدوق الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة من 
ضمن  مكونات وزارة الداخلية والمناط 
به تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية 
ــا  لــلــعــامــلــيــن  بــالــقــطــاع ... ضــمــن دورهــ

التكافلي تجاه منتسبيها .
عن الصندوق وعمله والقرار رقــــــــــــــــم 

بــــشــــأن إعـــــادة  لـــــســـــنـــــة2٠22م    )2333 (
تنظيمه اإلداري أجرت صحيفة الميزان 
لـــقـــاء مـــع رئـــيـــس لــجــنــة إدارة صــنــدوق 
الــــرعــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــد / كــمــال 

أوحيدة الذي بدأ حديثه قائا :

 عميد / كمال أوحيدة رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية االجتماعية  لصحيفة الميزان 
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لقاء العدد

نضاعف الجهود لتحقيق   •  
رسالتنا األمنية

ــادة الـــعـــمـــيـــد . بـــدايـــة  ــ ــيـ ــ س/ سـ
حدثنا عن الحدود اإلداريــة لمديرية 
أمـــن تــرهــونــة و الــمــكــونــات التابعة 

لها ؟
ــة رقـــعـــة  ــونــ ج/ تـــشـــغـــل مـــديـــنـــة تــــرهــ
جــغــرافــيــة شــاســعــة، يــحــدهــا مــن الشمال 
مديرية أمن القره بولي ومن الشرق مديرية 
أمن مساتة ومن الجنوب الشرقي مديرية 
أمن زليتن ومن الجنوب بني وليد والجهة 
الغربية مديريات النواحي األربــع وغريان 
ــذا اإلتــســاع بــاإلضــافــة الى  والــعــربــان ، وهـ
جغرافيتها وتضاريسها المتباينة بين 
السهل والجبل والوادي باإلضافة الى عدد 
البالغ حوالي )2٥3( ألف  سكانها الكبير 
نسمة حــســب اإلحــصــائــيــة الـــصـــادرة من 
السجل المدني ترهونة وهــذا يحتاج منا 
الى بذل جهود مضاعفة لتحقيق رسالتنا 

األمنية داخل المدينة .
  وأضـــــــاف/  يــعــمــل بــالــمــديــريــة عــدد 
 
ً
 وضابط صف وموظفا

ً
)2300( ضابطا

، و يتبعها عـــدد ١١ مــركــز شــرطــة منها 
9 تعمل بشكل فعلي وفعال ، أمــا الباقي  
ــدا كــونــهــا  ــادة مــنــهــا مــــحــــدودة جــ ــفـ ــتـ االسـ
ــذلــك ارتــأيــنــا  تــوجــد فـــي مــنــاطــق نــائــيــة ، ل
إعــــادة تسميتها مــن مــركــز شــرطــة  الــى 
نقطة وبالتالي تخصص كافة اإلمكانيات 
الــفــعــالــة لتقديم خــدمــات أفضل   لــلــمــراكــز 
وأشمل للمدينة وهــذا في صالح المواطن 
ووزارة الداخلية  أيضا في تخفيف األعباء 
المادية عليها ، كما يتبع المديرية شأنها 
شأن باقي المديريات أقسام هي : النجدة 
الــمــرور والــتــراخــيــص - البحث الجنائي   -
الــمــرأة  - حماية الطفل واألســــرة وشـــؤون 
اللذين افتتحا مؤخرا بناء على توجيهات 
الــــوزارة بــضــرورة االهتمام بالطفل كذلك 
العنصر النسائي ونقدم لهن كافة أشكال 
الدعم والمساندة وكــل ما من شأنه حث 
المرأة على أداء دورها بشكل أكثر  إيجابية  
و كفاءة مع مراعاة خصوصيتها ، ونحن 
 نسير وفـــق هـــذا المنهج 

ً
كمديرية حــالــيــا

ضمن استراتيجية وضعت لترجمة هذا 
التوجه على أرض الواقع .

ــال الــمــنــجــزة من  ــمــ س/ مــــا األعــ
قبل مديرية أمن ترهونة خال سنة 

2٠22م؟ 
بلغ عدد القضايا المعلومة والمسجلة 
ــدد ١6  بــالــمــديــريــة خـــال ســنــة 2022م عـ
قــضــيــة أحــيــلــت مــنــهــا ١١ لــلــنــيــابــة، فيما 
سجلت جريمتين ضد مجهول ، وبلغت  
عدد المحاضر تحت االجــراء 6 محاضر 
الــى قــيــام منتسبي المديرية  ، بــاإلضــافــة 
بــتــأمــيــن امـــتـــحـــانـــات الــــمــــدارس و حــركــة 
األســـواق فــي المناسبات والمساهمة في 

نقل  السيولة للمصارف.
س / مــــــاهــــــي الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات و 
المناشط التي عملت المديرية على 

تنظيمها أو شاركت فيها ؟
ج / نحن اآلن بصدد عقد ورشة عمل 
بخصوص العمل األمني داخــل المديرية 
بالتعاون مع جامعة الزيتونة وكلية اآلداب 
قسم علم النفس وذو االختصاص، أيضا 
هــنــاك خــطــط لتنظيم مــنــاشــط وفعاليات 
ــــن بكافة  ــــرى فـــي جـــوانـــب تــخــص األمـ أخـ
أنــواعــه الــشــرطــي واالجــتــمــاعــي والنفسي 
وغيرها بما يحقق األمن المجتمعي الذي 
هــو أحـــد أهــــداف وزارة الــداخــلــيــة وضمن 

رؤيتها األمنية الشاملة.
ــل  ــيــ ــأهــ ــتــ  س / الــــتــــطــــويــــر والــ
جانبين مهمين فــي تحسين األداء 
ــارات الــمــنــتــســبــيــن. مــا  ــ ــهـ ــ وصـــقـــل مـ
الــخــطــة الــتــدريــبــيــة للمديرية للعام 

الحالي؟  
ج/ ضمن الخطة التدريبية لمنتسبي 
المديرية   نحن نعد حاليا لعقد دورة لعدد 
من المنتسبين في )جمع االســتــدالالت( 
الــعــامــة وبالتنسيق مع  الــنــيــابــة  بــإشــراف 
رئيس نيابة ترهونة وستعقد في المدينة ، 

ــذه الــــــــدورة تــعــنــى بــتــعــلــيــم الـــمـــهـــارات  ــ وهــ
ــابـــط جــمــع  ــة لـــضـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــوات اإلجـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
ــــل كـــل مـــركـــز، وضــمــن  االســــتــــدالالت داخـ
خطتنا التدريبية أيــضــا تــم التنسيق مع 
اإلدارة العامة للتدريب لوضع استراتيجية 
لمنتسبي الــمــديــريــة فـــي هــــذا الـــجـــانـــب  ، 
ــإذن الــلــه ســيــتــم الــعــمــل عــلــى كـــل مـــا له  ــ وبـ
عاقة بتطوير وصقل مهارات المنتسبين 

وتعريف رجل األمن المستجد المهارات 
الشرطية واألعمال األمنية المهمة لعمل 

مراكز الشرطة والمديرية بشكل عام.  
• لــإعــام دور مساند فــي عمل 

الوزارة
س \ أصبح االتصال والتواصل 
بين الــمــؤســســات و المواطنين أمر 
ــتـــرنـــت   فــــي وجـــــــود االنـ

ً
ــثــــر يــــســــرا أكــ

ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. 
ــــي  ــــامــ ــن الـــــجـــــانـــــب اإلعــ ــ ــ حــــدثــــنــــا عـ

للمديرية؟
الــجــانــب اإلعــامــي مهم  ج / الحقيقة 
جــدا وهــو مهمة مناطة بمكتب العاقات 
داخـــــل الـــمـــديـــريـــة ، وفــــي هــــذا الـــصـــدد تم 
انــــشــــاء صــفــحــة عــلــى مــنــصــة الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي الــفــيــس بـــوك إلبــــراز مناشط  
المديرية ودورها في استتباب األمن داخل 
الــمــديــنــة، كــمــا تــعــنــى بــالــجــانــب الــتــوعــوي 
والتثقيفي للمواطنين، ونشر المعلومات 
فــيــمــا يــخــص عــمــلــنــا بــشــكــل نـــراعـــي فيه 
المصداقية والشفافية بما ال يتعارض مع 
خطط الــوزارة ، أرى  من العاملين بمكتب 
التابع لنا التنسيق مــع اإلعــام  الــعــاقــات 
األمني في إمكانية االستفادة من خبرات 
ــدوره الــمــســانــد فـــي تحقيق  ــ ــ أعــضــائــه ، ل
أهداف الوزارة و إظهار الحقائق ، بالنسبة 
ــه مــتــفــاعــل مــع الصفحة  لــلــمــواطــن أرى أنـ
وهو سند لنا ، ألنه صاحب المصلحة أوال 
وأخيرا  ، ونسأل الله التوفيق والسداد لما 

فيه مصلحة الجميع .
•نتعاون مع المديريات لضبط 

المطلوبين
س / لتحقيق حالة أمنية أفضل 
وأشمل قد تتطلب وجــود ركائز من 
بينها الــتــعــاون بــيــن الــمــديــريــات أو 

المكونات األمنية .حدثنا عن ذلك.  
ج / الحقيقة يعد التعاون والتنسيق 
 إلنــجــاز المهام 

ً
بين الــمــديــريــات مهم جـــدا

المناطة بها وتسيير العمل بشكل أكثر 
إيجابية ، لذلك لدينا تعاون مع مديريات 
ــره بــولــلــي وبــنــي ولــيــد  ــقـ أمــــن مــســاتــة والـ
ومـــديـــريـــات الــمــنــطــقــة الــوســطــى ،  بــشــأن 

ضبط المطلوبين للجهات األمنية أو انجاز 
بــعــض الــمــهــام الــمــوكــلــة الــيــنــا بــمــا يــخــدم 

الصالح العام.
س/ مـــا خــطــطــكــم المستقبلية 
لتطوير عمل المديرية والمكونات 

التابعة لها؟ 
نــــحــــن اآلن فــــــي طــــــــور اعــــــــداد  ج / 
خــطــة شــامــلــة تــهــدف لــلــرفــع مــن مستوى 
بـــالـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل،  الــمــنــتــســبــيــن  أداء 
ونـــقـــل الـــخـــبـــرات بــــالــــدوران مـــن أصــحــاب 
ــرة والــــكــــفــــاءة إلـــى  ــبــ ــخــ ــ ــتــــصــــاص وال االخــ
الـــثـــانـــي، ألن ضــمــن مسؤوليتنا  الــصــف 
إعــداد فريق آخر مؤهل يحل محلنا حال 
التقاعد أو غيره ، ويتعاون معنا  في هذا 
الجانب العديد من الجهات كالمؤسسات 
العلمية والتعليمية و  التدريبية  لتوفير 
النيابة العامة  القاعات واألســاتــذة ، كذلك 
أو نيابة ترهونة ، وكان لنا لقاء مع السيد 
وكيل شــؤون المديريات الــذي تفهم نقاط 
الــضــعــف الــتــي تــواجــه الــمــديــريــة  ووعــدنــا 
ــقــوة  بــتــذلــيــل الـــصـــعـــاب وتـــدعـــيـــم نـــقـــاط ال
ـــذا مــــا يسمى  ــ ــــفــــرص ، وهـ واســـتـــثـــمـــار ال

بالتحليل الرباعي في االستراتيجيات .
س / سيادة العميد أي إضافات 

أخرى. 
أوال تمنياتي لكم بالتوفيق والحقيقة 
أنتم جنود مجهولون تبذلون الجهد من 
ــــوزارة  ال أجـــل إيــصــال المعلومة عــن عمل 
الــى المواطن ، و يطيب لي أن  ومكوناتها 
انتهز الفرصة واتقدم بالشكر الى الشؤون 
ــة بــالــمــديــريــة عــلــى وجــه  ــامـ ــعـ األمـــنـــيـــة والـ
الخصوص في حسن التصرف واالحتواء 
في التعامل مع أي تحديات تواجه المديرية 
باستراتيجية ذكــيــة قــــادرة على التكيف 
مــع متطلبات وضــغــوطــات العمل بشكل 
عقاني ومهني شامل، أيضا الشكر لكافة 
منتسبي المديرية على الجهود المبذولة 

لتحقيق األمن واألمان.
ــعـــاقـــات  ــمـــل مـــكـــتـــب الـ      وعــــــن عـ
بالمديرية أوضــح رئيس المكتب / عميد. 
الــمــديــريــة  الـــصـــالـــحـــيـــن أن  ــدالـــســـام  ــبـ عـ
تهتم بالجانب اإلعــامــي والــتــواصــل مع 
ــذا أنـــشـــئـــت صــفــحــة على  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، لـ
مــنــصــة الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الــفــيــس 
بــوك إلبــراز مناشط المديرية والمكونات 
الــتــابــعــة لــهــا مـــن اجــتــمــاعــات وفــعــالــيــات 
ــى  ــات وجـــــرائـــــم بــــاإلضــــافــــة إلـ ــيـ ــطـ ــبـ وضـ
العمل الميداني لدوريات النجدة والمرور 
وغــيــرهــا، بــاإلضــافــة إلـــى أعــمــال التوثيق 
كـــمـــا يـــعـــمـــل الـــمـــكـــتـــب عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال 
إجراءات المتقاعدين واستخراج البطاقات 
ــة بــالــنــســبــة  ــــخــــدمــ ــة، وضــــــم ال ــيـ ــانـ ــمـ الـــضـ
للموظفين، باإلضافة الى إجراءات العرض 
على اللجنة الطبية وغيرها من المناشط 

األخري .     

ــات األمــــــــــن إحــــــدى  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ تــــعــــد مــ
مؤسسات وزارة الداخلية الفعلية و 
العملية لتحقيق أهدافها  ورؤيتها  
الوطن  يــخــدم  وتنفيذ رسالتها بما 
والــــمــــواطــــن و إرســـــــاء قــــواعــــد األمــــن 
ــتــــمــــعــــي. ألهــــمــــيــــة عــــمــــل هــــذه  الــــمــــجــ

الــمــكــونــات ارتــــأت صــحــيــفــة الــمــيــزان 
تــســلــيــط الــضــوء عــلــى إحـــداهـــا حيث 
فــكــانــت لــهــا جـــولـــة فـــي مــديــريــة أمــن 
تــرهــونــة ، والــبــدايــة كـــان هـــذا الــلــقــاء 
أمــن ترهونة عميد. دكتور  مع مدير 

عبدالسام الجوادي .

عميد. دكتور/  عبدالسام الجوادي . مدير أمن ترهونة لصحيفة الميزان 

هدفنا خدمة أمن الوطن والمواطن 

 نعمل على 
تحقيق األمن 

المجتمعي

■  تصويـــر. وسيم حـــامد

■  رئيس مكتب العاقات بالمديرية

■  أجرت الحوار أ. نجاة الشارف الجزء األول
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من سجالت الشرطة 

مديرية أمن صبراتة 

مديرية أمن صبراتة 

مديرية أمن الجفارة 

مديريتي أمن مسالته والخمس 

اإلدارة العامة ألمن السواحل

مديرية أمن صبراتة 

مديرية أمن السهل الغربي

 قوة دعم مديريات األمن بالمناطق

اإلدارة العامة للعمليات األمنية

 جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

ــة إلدارة  ــدريـ بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات مـــصـ
العمليات والتنسيق بجهاز مكافحة المخدرات 
ــود تشكيل  ــ والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة مــفــادهــا وجـ
ــتـــكـــون مــــن شــخــصــيــن أفــريــقــيــي  ــابـــي يـ عـــصـ
الجنسية يقومان بترويج وبيع المخدرات نوع 

"كوكايين" داخل مدينة طرابلس.
على الــفــور تــم تشكيل فــريــق أمــنــي لجمع 
المعلومات والتحري ومتابعة الشخص المطلوب 
والتأكد من صحة المعلومة الـــواردة وتــم إعــداد 

كمين للشخص المطلوب بعملية بيع وشــراء 
كمية من مخدر "الكوكايين" تقدر ب )٤0 جرام( 
 كما تم ضبط المتهم الثاني 

ً
وضبطه متلبسا

وبــحــوزتــه كــمــيــة مـــن مــخــدر الــكــوكــايــيــن تقدر 
بــلــغ إجــمــالــي الكمية  ب )١٥0( جــرامــا ، حــيــث 
المضبوطة ) ١90 جرام ( من  مخدر الكوكايين.
اتــخــدت اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة وأحــيــا إلــى 
ــخـــدرات مـــن حيث  ــمـ ــم الـ ــرائـ نــيــابــة مــكــافــحــة جـ

االختصاص.

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بدائرة 
مــركــز شــرطــة صــبــراتــه مــن ضــبــط  شخص قام 
بــســرقــة مــركــبــة آلــيــة مـــن داخــــل إحــــدى محطات 

الغسيل بمدينة صبراته.
حيث قام ببيع المركبة بمدينة زليتن وكذلك 
قيامه بسحب مبلغ مالي ٤000 دينار من حساب 
المجني عليه بأن قام بتعبئة أحد الصكوك التي 
كانت بداخل المركبة ، بعد ان تمكن من اإلطاع 
الــمــصــارف ، هـــذا وتم  على توقيع مالكها بــأحــد 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حياله.

بناًء على المعلومات الواردة بخصوص وجود 
تشكيل عــصــابــي يــقــوم بــالــســطــو عــلــى الــمــحــات 
وسرقتها في مدينتي زليتن ومصراتة ، باإلضافة 

الرتكاب بعض الجرائم األخرى.
الــمــهــام الخاصة  ــات إدارة  عليــه تمكنت دوريــ
بــالــتــعــاون مع   الــعــامــة للعمليات األمــنــيــة  بــــــاإلدارة 
مــديــريــة أمـــن زلــيــتــن مــن ضــبــط "ثـــاثـــة" أشــخــاص 
بــحــوزتــهــم مجموعة مــن الــشــاشــات االلــكــتــرونــيــة، 
باإلضافة إلى بعض المواد التي ُيشتبه في كونها 

مواد مخدرة وحبوب هلوسة.
وبالتحقيق معهم اعــتــرفــوا بسرقتها، وتمت 

إحالتهم لجهات االختصاص.

تــمــكــن أعـــضـــاء قــســم الــبــحــث الــجــنــائــي 
السهل الغربي من ضبط المدعـــو "ح، س، ق" 
"ا، ب، ع"  الــمــدعــو "و ،ح ،ع" والــمــدعــو  و 
والمتهمين في قضية قتل المواطن "ر ، م ، 

ا" عام 20١8.
بــمــا نسب  اعــتــرفــوا  وبالتحقيق معهم 
إليهم وقــامــوا بإحضار الساح المستخدم 
فـــي الــجــريــمــة، وتــــم اتـــخـــاذ كــافــة اإلجــــــراءات 
ــى جــهــات  ــ الــقــانــونــيــة حــيــالــهــم وإحــالــتــهــم إل

االختصاص.

فــــور ورود بـــــاغ  لــغــرفــة الــســيــطــرة 
بـــديـــوان مــديــريــة أمــــن صــبــراتــة مـــن قبل 
إحد دوريــات مكافحة التهريب الجمركي 
العاملة بالمدينة مفاده فرار سائق مركبة 

بعد سحب مستندات مركبته.
قـــامـــت الــــــدوريــــــات األمـــنـــيـــة الــتــابــعــه 
لــمــديــريــة أمـــن صــبــراتــه بــاالنــتــشــار على 
ــم ضـــبـــط الــمــركــبــة  ــ ــ الـــطـــريـــق الــــعــــام ، وت

وسائقها وبرفقته امرأة تحمل الجنسية 
األفريقية ، كما عثر داخــل المركبة على 
كمية مــن الــخــمــور محلية الــصــنــع داخــل 

جالونات سعة )20( لتر.
ــتــــرف بــقــيــامــه  وبــالــتــحــقــيــق مـــعـــه اعــ
الــمــرأة لتسهيل عملية عبور  باستغال 
البوابات والتمركزات األمنية، وتــم اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية في هذه الواقعة . 

ــن  ــاء قـــــوة دعـــــم مــــديــــريــــات األمــ تــمــكــن أعــــضــ
بالمناطق من القبض على المدعو "م.أ.ر" والمدعو 
"ش.م.ن" من الجنسية السودانية ، واللذان يمتهنان 
تـــزويـــر  جــــــوازات الــســفــر والــمــســتــنــدات الــخــاصــة 

بالوافدين من دولتهم.

وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما 
وذلك بقيامها بتزوير جوازات السفر مقابل مبلغ 
مالي بالتعاون مع أحد موظفي السفارة الخاصة 
بــهــم ، وتـــم إتــخــاذ اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة حيالهما 

وإحالتهما للنيابة العامة من حيث االختصاص .

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز 
إلــقــاء القبض على شخص  شرطة صبراته مــن 
سوري الجنسية يمتهن تجارة البشر بالتعاون 
مع أشخاص آخرين، حيث يقوم بجلب واستقبال 
وإيــواء المهاجرين الغير شرعيين من الجنسية 
السورية لتمكينهم من ركوب قوارب الهجرة عبر 

البحر بمقابل مادي.
وتــــم ضــبــطــه وبـــحـــوزتـــه مــبــلــغ مـــالـــي يــفــوق 
.. اتخذت اإلجــراءات  ٤0،000 أربعون ألف دوالر 

القانونية حياله.

ضــمــن عــمــل الـــدوريـــات الــراجــلــة والــراكــبــة 
على السواحل بناء على تعليمات مدير اإلدارة 

العامة ألمن السواحل.
ضبط فرع اإلدارة العامة ألمن السواحل 
ــق كــمــيــة من  ــ ــ الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى نــقــطــة زري
ــا مــــن مــــادة  ــهـ ــونـ الــــمــــخــــدرات يــشــتــبــه فــــي كـ

الــكــوكــايــيــن تــقــدر بــحــوالــي )١( كــيــلــو جـــرام 
بالقرب من القرية السياحية بمدينة زريق.

وعــلــى الـــفـــور  تــواصــل رئــيــس الــفــرع مع 
وكيل النيابة العامة وجهاز مكافحة المخدرات 
مصراتة للكشف عن المادة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال ذلك.

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية 
امــــن الـــجـــفـــارة مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــمــدعــو 
"ح،ي،س،ع" ، كونه سجين هــارب مــن مؤسسة 

اإلصاح والتأهيل.
حيث تم ضبطه بناء على كتاب رئيس جهاز 
الشرطة القضائية بأن المعني هارب من السجن 

وموقوف على ذمة قضية.
ــراءات القانونية  ــ هـــذا وتـــم إتــخــاذ كــافــة اإلجــ

حياله وإحالته لجهة االختصاص.

ــام تــشــكــيــل عــصــابــي مـــكـــون مـــن أربــعــة  ــ  قـ
أشخاص يمتهن السطو المسلح بعملية سرقة 
بمنطقة العمامرة وتم ماحقتهم من قبل دوريات 
مركز شرطة العمامرة بمديرية أمن مساتة حتى 

دخلوا الحدود اإلدارية لمديرية أمن الخمس.

وعلى الفور تم التواصل مع دوريـــات مركز 
شرطة الخمس المدينة وتم ضبط شخصين من 
التشكيل العصابي  وهما المدعو "م ح أ" والمدعو 
"ع ص م" وتم جلبهما الى مركز شرطة العمامرة 
مــن حيث االخــتــصــاص المكاني والزال البحث 

جار لضبط الشخصين اآلخرين وتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية حيالهما.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق األمني 
بين مديريتي أمن مساته والخمس .
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من سجالت الشرطة 

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

 مكتب تحريات الجهاز

 مكتب تحريات الجهاز

إتالف كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مكتب تحريات الجهاز

 فرع جنوب طرابلس 

  إدارة العمليات والتنسيق

 وحدة تحريات قرقارش 

 مكتب تحريات رئيس الجهاز 

في إطار العمل على ضبط مروجي 
المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خال 
متابعة ورصد المعلومات تمكن أعضاء 
الـــتـــحـــري و الــقــبــض لــمــكــتــب تــحــريــات 
رئيس الجهاز من القبض على شخص 
لــيــبــي الــجــنــســيــة يــقــوم بــتــرويــج الــمــواد 
ــو مــتــلــبــس بــعــمــلــيــة الــبــيــع  الـــمـــخـــدرة وهــ
ــــشــــراء بــمــنــطــقــة الــهــضــبــة الــخــضــراء  وال
وبحوزته عدد ) 6 قطع ( من مادة يشبه 
في كونها من مخدر الحشيش وعدد )9 
أقراص ( من نــــــــــــــوع ارتـــــــــــــــــــــــــــان وعــــــــــــــدد 

) ١2قرصا( من نوع ترامادل  .
اتخدت اإلجراءات القانونية من حيث 
االختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة 

جرائم المخدرات.

في إطــار الجهود المبذولة من قبل أعضاء 
قــســم الـــتـــحـــري لــمــكــتــب تـــحـــريـــات الـــجـــهـــاز في 
ــمــؤثــرات  مــكــافــحــة وانــتــشــار آفـــة الـــمـــخـــدرات وال

العقلية.
وردت مـــعـــلـــومـــات مـــصـــدريـــة عــــن وجــــود 
شخص ليبي الجنسية يقوم بالترويج واإلتجار 
بالمواد المخدرة نوع حشيش وبكميات كبيرة  

وبناء على هذه المعلومات تم إعداد كمين محكم 
 حيث تم ضبط  

ً
بضبط هــذا الشخص متلبسا

ــتـــي قـــدرت  ــوع حــشــيــش والـ كــمــيــة مـــن مـــخـــدر نــ
 (( ربــع قنطار من 

ً
بحوالى )) 2٥ كيلو جــرامــا

مخدر الحشيش .
ــــراءات القانونية حيال الواقعة  اتــخــدت اإلجـ

وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

المصادر  وردت معلومات ألحــد 
ــة لـــــــــــإلدارة وأفـــــــــاد بــــوجــــود  ــاصــ ــخــ ــ ال
تـــشـــكـــيـــل عـــصـــابـــي يــــقــــوم بـــتـــرويـــج 
أقـــــراص الــهــلــوســة وبــكــمــيــات كــبــيــره 

داخل مدينة طرابلس .
ــل مــن  ــمــ ــق عــ ــ ــريـ ــ ــم تـــشـــكـــيـــل فـ ــ ــ ت
ــحــــري وذلــــــــك لــلــتــحــري  ــتــ ــ ــاء ال ــ ــــضـ أعـ
وجمع المعلومات عن أفراد التشكيل 
الــعــصــابــي بــالــســريــة الــتــامــة والــحــذر 
قيام  العناصر وبعد  التعامل مع  في 
فـــريـــق الــعــمــل بــالــعــديــد مـــن عــمــلــيــات 
الـــتـــحـــري وجـــمـــع الــمــعــلــومــات تــمــكــن 
أحد المصادر باالتفاق مع أحد أفراد 
ع  م  العصابي يدعى ) س  التشكيل 

بــيــعــه كمية  عــلــى  ١98١م  مــوالــيــد   ) أ 
 ٥00 ( بـــ تــقــدر  الهلوسة  اقـــراص  مــن 

قرص( وبمبلغ )١٥000 د.ل ( وفعا 
تــم إعــــداد كــمــيــن مــحــكــم ضــبــط على 

 ٥3٥  ( لــعــدد  بــتــجــارتــه  أثـــره متلبسا 
قـــرصـــا( يــشــتــبــه فـــي كــونــهــا اقـــراص 
مـــخـــدره وبـــاالســـتـــدالل مــعــه اعــتــرف 
بــمــا نــســب إلــيــه وأنــــه يــتــحــصــل على 
يدعى  مــن شخص  الهلوسة  اقـــراص 
وهـــو من  مــوالــيــد ١989م   ) ع  ع  م   (
العصابي وفق  التشكيل  أفـــراد  أحــد 
ــي تـــحـــريـــات فـــريـــق الــعــمــل  ــاء فـ ــا جــ مـ
والمدونة بأوراق المحضر تم ضبطه 
بما نسب  اعترف  وبــاإلســتــدالل معه 

إليه.
اتــــخــــذت اإلجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــم  ــرائـ ــوا لـــنـــيـــابـــة مـــكـــافـــحـــة جـ ــلــ ــيــ وأحــ

المخدرات والمؤثرات العقلية .

بعد ورود معلومات مصدرية عــن وجــود شخص 
يقيم بمنطقة مــشــروع الهضبة ويــقــوم بترويج أقــراص 

الهلوسة.
عليه تم متابعة المعلومات والتأكد من صحتها وتم 
 بقيمة 

ً
التنسيق مع احد المصادر على شراء ١٥0 قرصا

ألــف وتسعمائة وخمسون ديــنــارا وبالفعل تــم ضبطه 
. ) 

ً
 وبحوزته عدد ) ١٥0 قرصا

ً
متلبسا

اتخذت اإلجـــراءات القانونية وأحيل لنيابة مكافحة 
ــــن حــيــث  ــــدرات والـــــمـــــؤثـــــرات الـــعـــقـــلـــيـــة مـ ــــخـ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ جـ

االختصاص.

 بعد ورود معلومات 
مصدرية عن وجود فتاة 
نيجيرية الجنسية تقوم 
بترويج مخدر الكوكايين 

بمنطقة السراج .
عليه تم إعــداد كمين 
ــهــا بــعــمــلــيــة بيع  مــحــكــم ل
ــم ضــبــطــهــا  ــتــ وشـــــــــــراء فــ
ــا  ــهــ ــوزتــ ــحــ مـــتـــلـــبـــســـه وبــ

كمية مــن مـــادة يشتبه 
فـــي كــونــهــا مـــن مــخــدر 
الــكــوكــايــيــن عــلــى شكل 

بلحات .
ــراءات  ــ اتـــخـــذت اإلجــ
الـــقـــانـــونـــيـــة مـــــن حــيــث 
االخــتــصــاص وأحــيــلــت 
ــة مـــكـــافـــحـــة  ــابــ ــيــ ــ إلــــــــى ن

جرائم المخدرات .

ــرع جـــهـــاز مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات  ــاء فــ تــمــكــن أعـــضـ
ــــوب طــــرابــــلــــس بـــقـــصـــر بـــــن غـــشـــيـــر مـــــن ضــبــط  ــنـ ــ جـ
شــخــصــيــيــن لــيــبــيــي الــجــنــســيــة يــقــيــمــان بــمــنــطــقــة عين 
الهلوسة حيث ضبط  بأقراص  باإلتجار  يقومان  زارة 
بحوزتهم ) ١0٤ اقراص ( من أقراص الهلوسه وكذلك 
مــادة يشتبه في كونها من مخدر  قطعة صغيرة من 

الحشيش. 
اتخدت اإلجراءات القانونية من حيث االختصاص 
وأحيا الي نيابة مكافحة جرائم المخدرات  السواني .

 بــعــد ورود مــعــلــومــات مصدرية 
ــوم بــتــرويــج  ــقـ عــــن وجــــــود شـــخـــص يـ

المخدرات بمنطقة الكريمية .
ـــداد كــمــيــن مــحــكــم له  عــلــيــه تـــم إعــ
ــراء مــعــه عــلــى كيلو  ــ بعملية بــيــع وشـ
جرام من مخدر الحشيش فتم ضبطه 
 وعند تفتيش مركبته وجد 

ً
متلبسا

بداخلها عدد ) 9٥9 قرص ( من نوع 
ترامادول .

اتــخــذت اإلجـــــراءات القانونية من 
حيث االخــتــصــاص وأحــيــل إلــى نيابة 

مكافحة جرائم المخدرات 

مـــــــن خـــــــــال الـــــمـــــجـــــهـــــودات 
الــمــبــذولــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
ــم إتـــاف  والـــمـــؤاثـــرت الــعــقــلــيــة تـ
والمؤاثرت  الــمــخــدرات  مــن  كمية 
األيام  المضبوطة خال  العقلية 
الــمــاضــيــة بــعــدة مــكــاتــب الــتــابــعــة 
ــاز مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات  ــهــ ــــجــ ل
والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة وبــحــضــور 
أعـــضـــاء نــيــابــة مــكــافــحــة جــرائــم 
الـــمـــخـــدرات طـــرابـــلـــس وأعـــضـــاء 

الجهاز. تحريات  مكتب 

تــم خـــال األيـــام الــمــاضــيــة إتــاف 
المخدرات بطرابلس   كمية كبيرة من 
ــاذ " مــحــمــود  ــ ــتـ ــ تـــحـــت إشــــــــراف االسـ
الــيــســيــر " مـــن مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام ، 
حيث تقدر الكمية بعدد ) 6٧0 قطعة( 
ــدر الـــحـــشـــيـــش بـــمـــا تـــعـــرف  ــخــ ــــن مــ مـ
ــدد ) 69000 (   عـ

ً
بــالــقــرصــة وأيـــضـــا

قرص مخدر .

 جهاز مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية 
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متابعات

 لعمل المرأة في المجال األمني 
ً
دعما

  اللقاء الحواري األول بين مكتب شؤون المرأة وأقسام ووحدات شؤون المرأة بمكونات وزارة الداخلية

نسعى إلى تفعيل 
دور أقسام شؤون 

المرأة بمكونات 
الوزارة

ــاء مــنــاقــشــة  ــقـ ــلـ ــم خـــــال الـ  وقـــــد تــ
عــدد  من البنود الهادفة لطرح وتاقي 
ــر، لــلــتــطــويــر  ــظـ ــنـ األفــــكــــار ووجــــهــــات الـ
والرفع من إمكانيات منتسبات الوزارة، 
وتــشــجــيــعــهــن عــلــى االســـتـــمـــرار لــبــلــوغ 
األهداف، وكذلك خلق إطار تواصلي من 
شأنه توحيد الجهود التي تؤدي إلبراز 
أهــمــيــة دور الــمــرأة الــعــامــلــة فــي الــــوزارة 
عــلــى مــخــتــلــف صــفــاتــهــا: الــشــرطــيــة أو 
المدنية، ومن هذه البنود: توضيح نقاط 
القوة ونقاط الضعف أمام سير العمل، 
ــاع ومـــن ثــم العمل  ــراز أهــمــيــة االطــ ــ وإبـ
وفق التشريعات المنظمة لقانون العمل، 
ــدات  ــ والــتــنــظــيــم اإلداري ألقـــســـام ووحـ
شؤون المرأة، وطرق تفعيل المنتسبات 
العمل األفــضــل وفق  وتوجيههن نحو 

االحتياجات والتخصصات. 
ــواري تــم  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــي نـــهـــايـــة الـ ــ وفـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى عـــــدد مــــن الـــتـــوصـــيـــات 
تمحورت حول: إجراء عدد من الدورات 

الــتــدريــبــيــة لــتــجــنــيــد عــنــاصــر نــســائــيــة، 
ــادة مــنــهــن من  ــفـ ــتـ حــتــى يــتــســنــى االسـ
، حيث  المختلفة  الـــوزارة  قبل مكونات 
أن أغـــلـــب هــــذه الـــمـــكـــونـــات تــعــانــي من 
ــود عــنــاصــر  ــ ــدم وجـ ــاد، أو عــ ــ نــقــص حـ
شرطية نسائية )ضابطات - ضابطات 
صف( بها، كذلك الحرص على توجيه 
الــمــنــتــســبــات الـــراغـــبـــات فـــي االنــضــمــام 
للفرق الرياضية النسائية تحت إشراف 
قسم المرأة باتحاد الشرطة الرياضي، 
ــة والـــتـــجـــديـــف  ــاحـ ــبـ ــــوالت الـــسـ ــطـ ــ ــــي بـ فـ
والـــشـــطـــرنـــج وكـــــــرة الــــقــــدم والــــجــــودو 
ــات، كــــمــــا تــم  ــ ــاضــ ــ ــ ــري ــ ــ ــا مـــــن ال ــرهــ ــيــ وغــ
التوصية بضرورة دعم جهاز الشرطة 
ــار بالعناصر  اآلثــ الــســيــاحــيــة وحــمــايــة 
النسائية الضبطية ســــواءا بالتكليف 
لــلــحــاجــة  ــك  ــ الــتــجــنــيــد، وذلـ الــنــقــل أو  أو 
الماسة لهن، وافتقار الجهاز لخدماتهن 
الــوفــود  ، خــاصــة فيما يتعلق بمرافقة 
الـــســـيـــاحـــيـــة، وكــــذلــــك االســــتــــفــــادة مــن 

الــمــنــتــســبــات مــن حــمــلــة الــمــؤهــات في 
القانوني لاطاع على األوامــر  المجال 
ــــون رقـــم  ــانـ ــ الــمــســتــديــمــة لـــلـــشـــرطـــة وقـ
قــانــون  الــشــرطــة و  الــخــاص بهيئة   )6(
العمل ) ١٤٥ ( لاطاع عليهما وابــداء 
الماحظات حولهما فيما يخص جانب 
ــة أي بــنــود قـــد تــكــون  ــافـ ــرأة ، وإضـ ــمـ الـ

لصالح منتسبات الوزارة.
وقـــــــــد صــــــرحــــــت رئــــــيــــــس مـــكـــتـــب 
شــــؤون الـــمـــرأة بـــالـــوزارة عــمــيــد / جــود 

فـــــرج الــــشــــوشــــان لــصــحــيــفــة الـــمـــيـــزان 
ــلــقــاء   ــذا ال ــ ــأن هـ ــ ــقـــاء بـ ــلـ ــامـــش الـ عـــلـــى هـ
الخاص برؤساء  التحاوري يعد األول 
ووحــــدات شـــؤون الــمــرأة فــي المصالح 
األمــن  واألجــهــزة واإلدارات ومــديــريــات 
ــم تــنــظــيــمــه بــعــد عــدة   ــد تـ ــوزارة، وقــ ــ ــالـ ــ بـ
جـــوالت تــم الــقــيــام بــهــا مــن قبلنا لهذه 
االلتقاء  الغرض منها  المكونات، وكــان 
بمنتسباتها والوقوف على الصعوبات 
والـــمـــشـــاكـــل ومـــنـــاقـــشـــة االحـــتـــيـــاجـــات 
العمل، ومقابلة  الــازمــة لتسيير مهام 
السادة المدراء للتوصية بافتتاح أقسام 
 لقرار معالي وزير 

ً
ووحدات للمرأة وفقا

الداخلية رقم )36١( لسنة 202١ بشأن 
الــمــرأة بمديريات  لــشــؤون  أقــســام  فتح 
األمـــــــن، وذلــــــك لـــضـــمـــان الـــتـــواصـــل مــع 
ــا يـــســـهـــم فــي  ــمـ ــــقــــطــــاع بـ مـــنـــتـــســـبـــات ال
المناطة  تحقيق حسن األداء لمهامنا 
بــنــا، وقـــد سعينا خـــال هـــذه الــجــوالت 
 إلى تفعيل  دور األقسام بشكل 

ً
أيضا

ــقـــا الخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، وقـــد  أفـــضـــل وفـ
لتلك   

ً
الــحــواري تتويجا اللقاء  جــاء هــذا 

الجوالت.
واضــافــت عميد جــود/ إنــه وبحمد 
الحواري مناقشة  اللقاء  الله فقد شهد 
جادة وموضوعية ألوضاع المنتسبات 
وإبـــــــراز الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــهــهــن، 
وطـــــرق تــفــعــيــل وتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل، كما 
تــم اثــــراء الــمــنــاقــشــات  بــتــقــديــم الــعــديــد 
مـــن الــمــقــتــرحــات بــخــصــوص الــتــدريــب 
والتطوير وتنمية القدرات، كما خرجنا 
الــتــي مــن شأنها  التوصيات  بــعــدد مــن 
ــتــــوى الــــعــــمــــل، وحــــل  الـــــرفـــــع مـــــن مــــســ
اإلشـــكـــالـــيـــات ، و خــتــمــت تــصــريــحــهــا 
أثناء  قــد واجهتنا صعوبة  إنــه  بالقول 
ــداد لـــهـــذا الـــلـــقـــاء تــمــثــلــت فـــي عــدم  ــ ــ اإلعـ
استطاعة عدد من أقسام شؤون المرأة 
ــدد مـــن الــمــنــاطــق مـــن االنــضــمــام  فـــي عـ
إلينا لعدد من األسباب، سيتم بإذن الله 

محاولة تافيها في اللقاء الثاني.   

 من دوره في تطويع خدمة المرأة العاملة 
ً
          انطاقا

فـــي الـــمـــجـــال األمـــنـــي وفــــق اســتــراتــيــجــيــة وزارة الــداخــلــيــة 
وخططها التشغيلية، ووفــق التشريعات المنظمة لعملها، 
وحـــرصـــا مــنــه لــلــســعــي لتنمية قــدراتــهــا وإبــــــراز مــهــاراتــهــا 

وتحسين األداء نظم مكتب شــؤون الــمــرأة  اللقاء الحواري 
األول مع أقسام ووحدات شؤون المرأة من مكونات الوزارة 
المختلفة ، وذلك بصالة اجتماعات إدارة العاقات والتعاون، 

وذلك خال األيام الماضية. 

 متابعة / ا بشرى المبروك بوسعدية 

المركبات المتضررةعدد اإلصاباتعددالوفيات عدد الحوادث 

القيمة المالية لألضرار 

١86268٤١٥8٤28٤١

د. ل ١٥86١٧30

ــعــام 2022  ــل ــث ل ــال ــث ــال الـــربـــع ال ــ ــيــة حـــــوادث الـــمـــرور الــمــســجــلــة خ إحــصــائ
)يوليو ـ أغسطس ـ سبتمبر( الــصــادرة عن إدارة شــؤون الــمــرور والتراخيص.

تمنياتنا للجميع األمن والسامة على الطرقات العامة
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أوراق ملونة

 بـــأن عــــادة الــضــحــك 
ً
يــشــاع كــثــيــرا

ان  إنها حالة يمكن  أو  القلب  قد تميت 
تبدأ  التى  النعوت  بالعديد من  توصف 
بالتفاهة  الشخصية وتنتهي  بإنعدام 
 بـــاالنـــحـــال والـــتـــفـــســـخ ، غــيــر 

ً
مــــــــرورا

أنــنــا مـــن مــنــطــلــق الــتــصــدي لــمــا يــشــاع 
لــه ومــن مــوقــع حرصنا على  أو يـــروج 
ــان الــصــحــة الــنــفــســيــة فـــى حــيــاة  ــريـ سـ
مــن يــضــحــكــون وديــمــومــة الــعــافــيــة في 
إليه  وجوههم نستعرض ما توصلت 
آخـــر الـــدرســـات الــمــهــتــمــة بــهــذا الــشــأن 
أكدت بأن الضحك يساعد على  والتى 
نــســيــان الــمــشــكــات الـــتـــى تــعــتــرضــنــا 
فــي تقوية نظام  وأن الضحك يساهم 
الــمــنــاعــة بــالــجــســم الــبــشــرى ، كــمــا أنــه 

يخفض نسبة الكولسترول بالجسم .. 
الجسم على  والضحك يحفز وينشط 
إفراز المواد المسكنة لمختلف اآلآلم .

ولــــــكــــــن الــــــــســــــــؤال الــــــــــــذي يـــمـــكـــن 

طـــرحـــه يـــقـــول : هـــل اطـــلـــع الــعــابــســون 
والمتجهمون  في وجوه من يقابلونهم 

على هذه الدراسات ؟
مــاجــعــلــنــا نــطــرح هـــذا الـــســـؤال هو 

التى  الــشــديــدة  التجهم والغضب  حــالــة 
الطريق  مــرتــادي  عــلــى وجـــوه  تسيطر 
النظرات  الــشــرر ولهيب  وتــقــادح  الــعــام 
ــعــنــا بـــهـــا ســائــقــو  ــــنــــاريــــة الـــتـــى يــطــال ال
ــارات لـــتـــرســـم صـــــــورة يــائــســة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
متعطشة لحالة ضحك واحدة قد تبدد 
النكد  الغضب ولينقشع معها  سحب 
ــام األمـــل  ــ ــتـــرك الــفــرصــة ســانــحــة أمـ ويـ
واالنشراح حتى نتصدق على إخواننا 
بــمــا نــفــعــلــه فـــى وجــوهــنــا مـــن ابــتــســام 

امتثاال لقول رسولنا األعظم :
) تبسمك في وجه أخيك صدقة (

ومــــــن أقـــــــــوال الـــحـــكـــمـــاء الـــكـــثـــيـــرة 
الــتــي تعكسها  والــمــتــعــددة عــن اآلثــــار 
األســاريــر وطاقة  وانــفــراج  االبتسامة 

بالفرح  الــواعــد  الــمــدى  الــوجــه نستلهم 
ــدة جـــاءت خــال  عــبــر حــالــة وفـــاق واحــ
بالرضى  لتوحي  ابتسامة  أو  ضحكه 
والــــقــــبــــول وانــــقــــشــــاع ســـحـــب الـــكـــآبـــة 
والــحــزن وكـــم مــن حــالــة غــضــب شديد 
بـــددتـــهـــا ابـــتـــســـامـــة الح بــريــقــهــا عــلــى 

 بدأ يشتعل .
ً
الوجوه فأطفأت فتيا

ــتـــعـــاضـــة عــن  االسـ لـــنـــا  ــاز  ــ وإذا جـ
الشائعة التى تصدرنا بها هذه المقالة 
ــادة االبـــتـــســـام  ــ ــأن عــ ــ ــــقــــول بـ يــمــكــنــنــا ال
ــى الــــقــــلــــوب وتــــوطــــد  ــيـ ــحـ والــــضــــحــــك تـ
الــنــاس أجمعين  التفاهم بين  عــاقــات 
التوتر  .. وتعمل على تجفيف منابع 
 نقول : ابتسامة واحدة تكفي !!

ً
وأخيرا

 .يــشــكــل مــوضــوع تــجــول الــمــركــبــات اآللــيــة 
ــرة تــعــتــيــم زجـــاج  ــاهـ بــــدون لـــوحـــات مــعــدنــيــة وظـ
المركبات اآللية واحدة من أهم المشكات األمنية 
التي تؤثر سلبا"على النظم والقوانين السارية 
استنادا" إلى ماتحمله من محاولة إخفاء لهوية 
ــتــي  تــتــجــول عــلــى  الــطــرقــات العامة   الــمــركــبــة  ال

خاصة باستعمال )السلفر( .

  تؤكد معظم الدراسات والبحوث المعنية 
بــــشــــؤون الــمــجــتــمــع فــــي جـــانـــبـــه الــســيــاســي 
واالقتصادي واالجتماعي والفكري والثقافي 
بأن األمن يشغل قيمة حقيقية تلقي بظالها 
على مختلف أوجه الحياة للشعوب التي تنشد 
صنع التنمية المستدامة لتأخد طريقها للتقدم.

ابتسامة واحدة  !!

طريق آمنة !!
منذ زمن بعيد تعودنا أن نقول 
: القيادة فن وذوق وأخــاق ، وهي 
ترتبط بنمط من السلوك اإلنساني 
وتستأثر بنصيب وافــر من العمل 
الـــواجـــب االتـــبـــاع ومــتــى كــانــت هــذه 
القيادة للمركبات موصوفة بالفن 
فإنها لن تكون اإل متعة لسائقها 
ومــــثــــار إعــــجــــاب وقــــبــــول لــكــل من 

يشاهدها مرتبطة بالذوق والرقي 
الذي يبعدها عن الرعونة والطيش 
والامباالة أما األخــاق فيها فهي 
زينة المشهد ألنها أصــل السلوك 
وأولــــــى ابــجــديــاتــه الـــتـــى تـــقـــود الــى 
التوازن واإلطمئنان عند السير في 
طــريــق آمــنــة نسعد بــالــفــن والـــذوق 

واألخاق فيها …

تؤكد قواعد المنطق بأن الفضيلة توجد بين 
شيئين كاهما رذيلة وهذا يعني أن خير األمور 
 ألنها 

ً
 تحقق امتاعا

ً
أوسطها ، فضيلة الشبع مثا

مطلب الجائع وهي تقع بين رذيلة الجوع ورذيلة 
 
ً
ـــذا تـــكـــون فــضــيــلــة الــشــجــاعــة مطلبا الــتــخــمــة وكــ
لمستحقيها وهــى تقع بين رذيلة الجبن ورذيلة 

التهور وهكذا يمكن القياس على ذلك وبعد كل هذا 
أليس من المناسب أن يكون االعــتــدال والوسطية 

خير وسيلة لإلتباع في كل مناحى الحياة ؟

االعتدال فضيلة 

حتى تصنع التفوق 

 
ً
األمن أوال

 في 
ً
يمكنك أن تصنع التفوق وتكون ناجحا

عملك وشارعك وبين مجموعة الزماء األصدقاء 
ــدرك بــأنــه لــيــس كــل مــن صــاحــبــتــه صــار  حــيــن تــ
 بثقتك 

ً
 وال كل من عاشرته أصبح جديرا

ً
صديقا

وحفظ مودتك وحين تــدرك هذا يكون الوقت قد 
تسرب مــن بين أصابعك وغـــدوت تتحسر على 
األيــــام الــخــوالــي الــتــى أهــــدرت فيها حلمك الــرائــع 
 ينبع 

ً
 واجتماعيا

ً
 إنسانيا

ً
بأنك تــمــارس سلوكا

من ذاتــك وصفاء ونقاء سريرتك وطيب معدنك 
لتفاجأ دون احتساب بحدث طاريء يقلب توازنك 
ويدعوك إلعــادة ترتيب أوراقــك وانــت تهم بصنع 

 والتصدمك المفاجأة .
ً
التفوق لتكون ناجحا

ألنــنــا أصــدقــاء لكلمة الــحــق ، وأنــصــار 
الشفافية والمصداقية ومــن محبي العدل 
 
ً
والمساواة وفوق كل هذا نضع الوطن تاجا
فوق رؤسنا حتى نستأثر بشرف الوطنية 
وننتمى إليها ليكون اندفاعنا نحو العمل 
على استتباب األمن ودعم ثوابته ومرتكزاته 
من أولى اهتماماتنا ليس ألنها واجب مهني 
فقط ولكن ألن ثقافتنا التي تربينا عليها 
وتشربنا مضامينها تؤسس لهذا الخيار 

الذي يكبر فينا مع مطلع كل يوم جديد ..
نحن رجال الشرطة حماة الوطن وادأة 
 
ً
تحقيق األمن في مجتمعنا لنبني   صروحا
واعـــــدة بــصــنــع حــيــاة جـــديـــرة بـــأن نحياها 
المـــكـــان فــيــهــا لــلــخــارجــيــن عـــن الــقــانــون أو 
الداعمين إلى هدم قواعده حتى ينعم أهلنا 

وذوينا بالعيش الكريم .

رجال الشرطة
تكون الحياة أجمل مما 

نــتــوقــع ، وأفـــضـــل مما 
ــــو أمــكــنــنــا  نــتــصــور ل
ــن نــعــيــشــهــا  ــ ــحــ ــ ــ ون
تــحــقــيــق قــــــدر مــن 
الرغائب المشروعة 
ــال التى  ــ فيها واآلمــ

ــا لها  ــنــ ــرتــ تـــمـــأل ذاكــ
كــحــلــم جــمــيــل يـــــراود 

قلوبنا ..
وتـــكـــون الــســعــادة أرحـــب 

وأوسع حين يكتمل شعورنا بالرضى 
عــمــا نعيشه فـــي بــيــوتــنــا ومــؤســســاتــنــا 
الخدمية واإلنتاجية وأحيائنا وشوارعنا 
حــتــى ونــحــن نــجــالــس أصـــدقـــاء لــنــا في 
 في 

ً
المقاهي أو خــال مقابلتهم عــرضــا

فــرح أو مأتم سيغمرنا 
االنــــــــشــــــــراح عـــنـــدمـــا 
يـــتـــحـــقـــق مـــانـــريـــد 
وكـــــــــــــــــم نــــســــعــــد 
عندما نفرح من 
قلوبنا المسكونة 
بــحــب غـــامـــر لما 
نــشــهــد أو نسمع 
وبهذا يكون التكون  
السمعي أو البصري 
 نتمنى اال 

ً
 ومــفــزعــا

ً
مقلقا

نراه يتربص بنا أو يتصيدنا ونحن 
نـــرتـــاد الــــشــــوارع أو نــعــمــد إلــــى مجالسة 
ــوام التلوث  أصــدقــاء لنا وبعد اكنسوا اكـ
بتغيير الــمــنــطــق الــــذي نسمعه وتــبــديــل 

الصورة التى نراها .

تلوث سمعي بصري 

وخزة ..
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قراءات

االستقالة  الصامتة

بقلم . رائد/عبد الروؤف الصالح  

 حــــــكــــــايــــــة !!
بقلم  /أمال الباح

ــرح أيــهــا األب الطيب ..   تغمرك الــســعــادة وافـ
 .. وذلك عندما 

ً
وأنت كذلك أيتها األم الطيبة أيضا

 رقيقا 
ً
ُيــطــرق بــاب البيت ذات مساء لتجدا شــابــا

مهذبا .. يتلعثم في كامه .. وال تخرج الكلمات من 
فمه بسهولة .. وال يرفع عينيه من على األرض كما 
يقولون .. ويقول بصعوبة وهو يبلع ريقه الغرض 
من هذه الزيارة .. فها هي ابنتكم المتعلمة والمثقفة 
الــجــامــعــيــة .. وتعلمت  ــتـــي أكــمــلــت دراســـتـــهـــا  والـ
فنون الطبخ والغسل والترحيب بالضيوف وكي 
المابس .. وحاوة الحديث وأسس تربية األطفال 
والمحافظة على بيت الزوجية .. وفــنــون معاملة 
الــزوج والعمل على إسعاده وتهيئة أجــواء الراحة 
له والمحافظة على مشاعره .. والصبر على ظلمه 
وأعصابه ومامه مهما كــان نوعه .. ها قد جاء 
عريس يبدو .. من الوهلة األولى إنه مؤدب وخجول 
وأنه قد تربى تربية حسنة .. ولكن إحذروا .. فمن 
الخطأ أن نحكم على األشخاص قبل أن نعرفهم 
معرفة جيدة ونعيش معهم األيام والليالي .. وهذا 
مــا حــدث إلبنة األســـرة التي هيأت بيت الزوجية 
وجهزته بــاألثــاث وبكل متطلبات الحياة دون أن 
ــــزوج وال أســرتــه بما تطلبه األســر  ال تثقل كــاهــل 
األخرى من ذهب وفضة وفرق موسيقية وأطباق 
الطعام الشهية والفرق الموسيقية .. والبدل الكبيرة 
والــصــغــيــرة والــمــصــاريــف الـــزائـــدة األخــــرى والتي 
تكلف الكثير الكثير .. فقد صرفت أســرة الفتاة 
)تحويشة العمر( من أجل سعادة ابنتهم وزوجها 
.. ولكن .. هناك أزواج يصابون بالغيرة .. من نجاح 
زوجاتهم .. يغارون من شهاداتهن .. من ثقافتهن 
.. من قدرتهن على قيادة السيارة .. يغارون من 
لباقتهن .. ومن أناقتهن .. يغارون من حضورهن 

في المجتمع .. ومن نجاجهن في أعمالهن .
ــرة .. قـــام هــذا  فبعد كــل مــا فعلت هـــذه األســ
الــزوج الغيور بضرب )تلك المسكينة( وإهانتها 
.. وظلت تحمل وزر ذلــك الــزواج غير المتكافئ .. 
)وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون( .. 
وهل يستوي الجهلة والمثقفون؟ .. وهل يستوي 
أولــئــك الــذيــن يــريــدون أن يــكــونــوا أســـرة .. والــذيــن 
ال يـــريـــدون؟ .. إنــهــا حــكــايــة تــحــدث كــل يـــوم في 
مجتمعنا .. إنها حقيقة ماثلة أمامنا .. وهي أحد 
أهــم أســبــاب اكــتــظــاظ مــمــرات وردهــــات محاكمنا 
 
ً
الشرعية بالعشرات بل بالمئات من النساء يوميا
.. دون وجود حلول أو أحكام شافية إنها حكاية 
تتكرر كل يوم .. وليست حلقة من حلقات إحدى 

المسلسات .
نحن نــأمــل مــن )الــفــنــانــيــن( تسليط الضوء 
على القضايا اإلجتماعية المشابهة والمشاركة 
فــي وضــع الــحــلــول  لمثل هــذه األمـــور الــتــي تمس 
الــمــجــتــمــع مـــبـــاشـــرة بــــدل الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاهــد 
واألعمال الفارغة المحتوى .. والمبتذلة .. والتافهة.

                                 والله الموفق
  

 الدفاع الشرعي... هو حق يتيح 
الــازمــة  الـــقـــوة  للشخص اســتــخــدام 
لــدرء خطر حــال ، وغير  والمناسبة 
مشروع يهدد النفس أو المال بنحو 
قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص 
إلى السلطات العامة لطلب حمايتها 
من ذلــك الخطر، وبذلك يكون الدفاع 
الـــشـــرعـــي اســـتـــثـــنـــاًء عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
القانونية التي تحظر على الفرد أن 
يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى 

السلطات المختصة.
الـــدفـــاع الــشــرعــي  ــل أن  ــ .. واألصـ
أمر مطلق يستفيد منه أي شخص، 
كــمــا أنـــه أمـــر عـــام يتيح لــلــمــدافــع عن 
نفسه أن يــرتــكــب أيـــة جــريــمــة ســواء 
قت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ 

ّ
تعل

كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير 
 عن نفسه.

ً
ذلك من الجرائم دفاعا

 لخطورة اإلبــاحــة  
ً
... هــذا ونــظــرا

فــي حــق الــدفــاع الــشــرعــي، أي إباحة 
األفعال المجرمة في األحوال العادية، 
وخشية من االنحراف في استخدام 
هــذا الحق، اتجه التشريع إلــى وضع 
ضوابط لهذا االستخدام ، تتمثل في 
شــــروط خــاصــة فـــي الــفــعــل الــمــكــون 
لإلعتداء، وشروط أخرى لفعل الدفاع، 
وبــعــض الــقــيــود على اســتــخــدام حق 
الــدفــاع الــشــرعــي حــتــى وإن تــوافــرت 

أسبابه وشروطه.
 وقــد ورد حــق الــدفــاع الشرعي 

في القانون والتشريع الليبي. 
.. شروط االعتداء.

١ -   وجــود خطر غير مشروع 
يهدد بارتكاب جريمة ، أو يعتقد منه 
ذلك لسبب معقول، والبد وأن يتمثل 

هذا الخطر في فعل إيجابي.

2  - أن تكون الجريمة المتوقعة 
مــن الــجــرائــم الــواقــعــة على النفس أو 
على المال بالنسبة للشخص المدافع 

أو على الغير.
3-  أن يــكــون الــخــطــر حـــال وال 
يمكن االنــتــظــار فــي دفعه بااللتجاء 

إلى السلطات العامة.
... شروط فعل الدفاع

 لدفع 
ً
ــا ١ - أن يكون الفعل الزمـ

االعــتــداء ، بمعنى اضــطــرار ارتــكــاب 
شــخــص الـــمـــدافـــع لـــهـــذا الــفــعــل دون 

غيره.
2 - أن يكون فعل الدفاع متناسبا 
مــع االعــتــداء غير مــغــال أو متعسفا 

فيه.
ــال حــق  ـــمــ ــعـ ــتــ ... قـــــيـــــود اســ

الدفاع الشرعي.
هــنــاك قــيــدان يــبــطــان الــحــق في 
الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق 
الــمــدافــع  شــروطــه بمعنى أن ســلــوك 

حينئذ يكون غير مشروع.
القيد األول . 

يتعلق بحظر مقاومة مأموري 
الــضــبــط الــقــضــائــي أثـــنـــاء تــأديــتــهــم 
لواجبات وظائفهم مع توافر حسن 
ــأمـــور  ــمـ ــــنــــيــــة، ولــــــو تـــخـــطـــى هــــــذا الـ ال

حــدود وظيفته ، والمقصود برجال 
الضبطية القضائية أعــضــاء النيابة 
العامة والــشــرطــة والــقــوات المسلحة 
ممن يستخدمون القوة الجبرية في 
ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط 
ــــذي يــقــوم به  هــنــا أن يــكــون الــعــمــل ال
مــــأمــــور الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي داخــــا 
فــي اختصاص وظيفته، وأن يكون 
النية، أمــا إذا  مــأمــور الضبط حسن 
كان مأمور الضبط القضائي سيئ 
النية واستدل على ذلك بوضوح عدم 
ــان هـــذا الفعل  مــشــروعــيــة فــعــلــه، وكــ
 لــواجــبــات وظــيــفــتــه، فيحق 

ً
مــخــالــفــا

للمعتدى عليه منعه باستخدام حق 
الدفاع الشرعي.

 القيد الثاني
حظر القتل العمد في إطار الدفاع 

الشرعي إال في حالتين :
١-  القتل دفاعا عن النفس سواء 
ضد القتل أو اإلصابة، أو إتيان المرأة 
كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو 

اختطاف إنسان.
 2 -  الــقــتــل دفـــاعـــا عـــن الــمــال 
في جرائم الحريق العمد، السرقات، 
دخــول منزل مسكون ليا، اإلتــاف 

العمدي.

 ... آثار الدفاع الشرعي.
 يــتــرتــب عــلــى تـــوافـــر وتــحــقــيــق 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــن فـــعـــلـــي االعـ ــ ــــا مـ شــــــــروط كـ
والدفاع، باإلضافة إلى إنتفاء القيود، 
أن أصبح فعل المدافع مباحا وغير 
معاقب عليه قانونا، هذا وإن تخلف 
أيـــا مـــن تــلــك الـــشـــروط يــخــرج الفعل 
من دائرة الدفاع الشرعي ليدخل في 

دائرة التجريم.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــاوز حـــــــــدود  ــ ــجــ ــ  ... تــ

الشرعي.
 وهـــو اســتــعــمــال قـــدر مــن الــقــوة 
يزيد وال يتناسب على ما كان كافيا 
الــضــرر، أي أن استخدام القوة  لمنع 
في الدفاع الشرعي ال يتناسب إما مع 
الضرر الواقع على المعتدى عليه، وال 
مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، 
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من 

التجاوز :
 ١ - الــتــجــاوز حــســن الــنــيــة في 

استعمال حق الدفاع الشرعي.
 أي التجاوز غير العمدي الذي ال 
يقصد منه إحـــداث ضــرر أشــد مما 
ــاع، وفـــي هـــذه الحالة  الـــدفـ يستلزمه 
ــكــــون لـــلـــقـــاضـــي ســـلـــطـــة تــخــفــيــف  يــ
الــعــقــوبــة والــــنــــزول بــهــا مـــن عــقــوبــة 

الجناية إلى الجنحة.
 2- التجاوز العمدي في استعمال 

حق الدفاع الشرعي.
 وهــو الـــذي يقصد الــمــدافــع منه 
تخطى حــــدود الــتــنــاســب فــي الــدفــاع 
ــذه الــحــالــة  ــى هــ بـــصـــورة عــمــديــة، وفــ
يــســأل عــن ارتــكــابــه لجريمة عمدية، 
ويكون للقاضي الحق في أن يخفف 

العقوبة إذا ألتمس له ظرفا مخففا.

حق الدفاع الشرعي..

 !!دكتور . محمد أبوعبدالله
ية

تح
 ال

عد
ب

ــلـــق عــلــى  ــطـ ــد يـ ــ ــديـ ــ مـــصـــطـــلـــح جـ
ــــوم بــــــأي شــئ  ــقـ ــ ــــمــــوظــــف الـــــــذي اليـ ال
ــارج  الــوصــف الــوظــيــفــي للوظيفه  ــ خـ
التى يشغلها أي آنه اليتعلق بوظيفته 
 حيث إنه يقوم بأقل 

ً
 أو عاطفيا

ً
معنويا

عمل مطلوب منه مــقــارنــة بالمقابل 
الذي يتقاضه واليقوم بأي مبادرة أو 
فعل في سبيل إنجاح العمل أو زيادة 
في اإلنتاج أو تقديم حلول للمشكات 
لــلــتــطــويــر حــيــث ينفصل  أفــــكــــار  أو 
 عن مكان عمله على 

ً
الموظف ضمنيا

الرغم من أنه يرتاده كل يوم من بداية 
الدوام وحتى نهايته .

ويصبح الموظف في هذه الحالة 
ــذي يــطــلــبــه منه  ــ ــؤدي أكـــثـــر مـــن الـ ــ ــ الي
رؤســـــــــاءه ومـــاتـــفـــرضـــه مــقــتــضــيــات 
واجـــبـــه فــقــط واليـــرغـــب فـــي حــضــور 
 
ً
االجتماعات وعــادة مايصل متأخرا
 ويــرجــع ذلك 

ً
للعمل والــمــغــادرة بــاكــرا

إلى عدة أسباب أهمها اآلتي :
ــمــــورد  ــ * انـــخـــفـــاض األجـــــــور وال
ــالـــحـــوافـــز الـــمـــالـــيـــة لــلــعــمــل  الــــمــــادي فـ
 لما يبذله الموظف 

ً
اإلضافي مهمة جدا

مـــن جــهــد لــيــعــود عــلــيــه بــالــمــزيــد من 
المال لمواجهة ضغوط الحياة .

*قلة فرص التقدم والتطور أي أن 
الموظف مهما قدم من جهد اليشعر 
بــأنــه تــغــيــر وضــعــه ســــواء الــمــالــي أو 
المعنوي داخل الجهة التى يعمل بها 
مما يؤدي إلى إصابته بخيبة أمل وقد 

يصبح عرضة لاكتئاب والقلق .
ــقــــديــــر الــــمــــوظــــف فــقــد  *عـــــــــدم تــ

ــاء لها  ــنـ ــثـ تـــكـــون كــلــمــات الــشــكــر والـ
تــأثــيــر الــســحــر عــلــى الـــمـــوظـــف كــأن 
يعبر الرئيس لمرؤوسه وبأنه مميز 

ويشعره بأنه قام بعمل مميز .
ــن الــمــوظــفــيــن  ــكـــدس أعــــــداد مـ *تـ
ــدة وعـــدم تمكين كل  فــي وظيفة واحـ
ــه الــوظــيــفــي  ــالـ اخـــتـــصـــاص فــــي مـــجـ
ــــي يـــصـــعـــب الــــــوصــــــول الـــى  ــال ــتــ ــ ــال وبــ
 لديه 

ً
الــكــفــاءات ألنــك قــد تجد مــوظــفــا

كفاءة ولكن في مكان اخر .
*بيئة العمل عندما تــكــون غير 
صحية ويواجه فيها الموظف العديد 
مـــن اإلشــكــالــيــات مــنــهــا الــتــدخــل من 
ــوا  مــكــلــفــيــن  ــيــــســ ــ ــاص ل ــ ــخـ ــ قـــبـــل اشـ
باختصاصه وعدم وضوح التعليمات 
ــعــديــد من  ــادرة إلــيــه مـــن قــبــل ال الــــصــ
 
ً
األشــــخــــاص ويـــجـــد نــفــســه مــحــاطــا
ــيــــر نــافــعــيــن  بــــزمــــاء اتـــكـــالـــيـــيـــن وغــ
ــل الـــكـــادر الــوظــيــفــي وتــحــصــلــوا  ــ داخـ
عــلــى الــوظــيــفــة عـــن طــريــق الــعــاقــات 

الشخصية والمجامات .
الـــوظـــائـــف  الــحــقــيــقــة إن مــعــظــم 
 مـــن الجهد 

ً
تتطلب مــســتــوى مــعــيــنــا

ــي لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح ، ومــن   ــافــ اإلضــ
الــمــاحــظ أن نسبة األشــخــاص غير 
المشاركين بشكل فعال قد ارتفعت 
في المؤسسات والقطاعات اإلداريـــة 

والخدمية .
الــمــوظــف غير مشارك  ويصبح 
فــي إنــجــاز العمل أي أنــه يقوم بالحد 
األدنــــي مــن الــمــطــلــوب مــنــه وينفصل 
نفسيا عــن وظيفته وقــد اليعبر عن 
الــتــى يشعر بها عندما  ــل  خيبة االمـ
يتواجد في مكان عمله وحتى عندما 
 يجد 

ً
يهم بالذهاب إلى العمل صباحا

 
ً
اقـــدامـــه مــتــثــاقــلــة ويـــجـــر نــفــســه جـــرا

لــيــتــوجــه الـــى الــعــمــل ويــقــابــل زمـــاءه 
بوجه عبوس تتزاحم فيه كل هموم 
الــدنــيــا ويــعــانــي مــن االنــهــاك النفسي 
مما يؤثر علي نجاح أي مؤسسة الن 
أســـاس عــوامــل الــنــجــاح هــو العنصر 

البشري .
هــــذا الــمــصــطــلــح نـــاقـــوس إلعــــادة 
النظر فــي احتياجات الموظف وهي 
دليل على أن الموظف الجيد قد ضاع 
مــن بــيــن يــديــك لــذلــك يــحــتــاج الــمــدراء 

والـــمـــســـؤلـــون مــعــرفــة كــيــفــيــة إجــــراء 
ــات لـــمـــســـاعـــدة الــمــوظــفــيــن  ــادثـ ــحـ ــمـ الـ
لتجنب اإلرهاق والشعور باالنفصال 
ــاط قــوتــهــم  ــقـ عــــن الـــعـــمـــل وتـــحـــديـــد نـ
وقــــدراتــــهــــم ودعـــــــم أســـالـــيـــب الــعــمــل 
الجماعي وتقييم العاملين وفق العطاء 
واإلنتاج ألن الموظف يحتاج أن يرى 
كيف يساهم عمله في تحقيق أهداف 

المؤسسة التي يعمل بها .
 حــيــث إنـــك التــتــوقــع أن يمنحك 
الـــنـــاس كـــل مــالــديــهــم فـــي حــيــن أنــك 
 أو 

ً
 لتكافئهم مـــاديـــا

ً
لــســت مــســتــعــدا

تـــريـــد مــوظــفــيــن   إذا كـــنـــت 
ً
مـــعـــنـــويـــا

جيدين ومتفائلين بما يفوق المعتاد 
قـــدم لــهــم الــدعــم النفسي واألهــــم من 
ذلــك يجب أن تكون عــادل بينهم في 
الحقوق والواجبات وان تسعى لتوفير 

حقوقهم .
ومـــن الــمــاحــظ أن هـــذه الــظــاهــرة 
زادت بعد ان قام العديد من الموظفين 
بالعمل من منازلهم في فترة الحظر 
بسبب جائحة )كورونا ( حيث شعر 
الموظفين بالفرق الكبير حيث كان 
 
ً
الموظف يعمل بأريحية  أكثر بعيدا

عن مايراه من ضغوطات أثناء تواجده 
في  بيئة العمل وأصبح الموظف يهتم 
أكــثــر بصحته النفسية والــجــســديــة 
أكــثــر مــن االهــتــمــام بمصلحة العمل 
حـــيـــث يــفــنــي نــفــســه فــــي عـــمـــل دون 
مقابل ذلــك وقــد أطلقت عــدة دعــوات 
الــتــواصــل االجتماعي  على منصات 

تدعوا الى االستقالة الصامتة .   

رؤية
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الرياضة

للكاراتيه  الــشــرطــة  احـــاد  بــطــل  انــتــزع 
ــي الــــغــــدي الـــــقـــــادة الـــذهـــبـــيـــة   ــلـ مـــحـــمـــد عـ
للكوميتي في وزن 60  كج مع المنتخب 
الـــوطـــنـــي خــــال مــشــاركــتــه فـــي الــبــطــولــة 
ــة مــســتــغــانــم  ــنـ ــديـ ــمـ األفـــــــــرو أســــيــــويــــة  بـ
البطولة تحصل  بالجزائر وعلى هامش 
الــحــكــم الــلــيــبــي  الــمــبــروك مــحــمــد قويشة 
.A علي شارة التحكيم االفريقية بدرجة

ــدي  ــغـ ــل مـــحـــمـــد الـ ــطـ ــبـ الـ
ــادة ذهبية  يتحصل على ق
فــي األلــعــاب األفروأسيوية 

تــــــوج بـــطـــل الـــــجـــــودو بـــإتـــحـــاد 
الشرطة طـــارق فتحي أبــو شاقور 
ــنـــي  بــالــقــادة  مـــع الــمــنــتــخــب الـــوطـ
ــرام  الـــبـــرونـــزيـــة لـــــوزن 66 كــيــلــو جـ
لفئة الشباب في البطولة األفريقية 
الـــمـــفـــتـــوحـــة لـــلـــجـــودو بــالــعــاصــمــة 
الكاميرونية ياوندي ويمثل خمسة 
ــيـــن مــــن اتــــحــــاد الـــشـــرطـــة  ــيـ ريـــاضـ
المنتخب الليبي فــي هـــذه البطولة 
وهـــم طـــارق فتحي ابــوشــاقــور في 
الــكــبــار والــشــبــاب ومــيــلــود الــــروداح 
ومصطفى منذر بن عيسى واحمد 
محمد شنيبة ومحمد عبد العزيز 
الــافــي وكــانــت مــنــافــســات البطولة 
التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية 
بمشاركة العديد من الدول األفريقية 

ــارق فــتــرة اإلســتــعــداد بين  ــم فـ ورغـ
الليبي وبقية المنتخبات  المنتخب 

الــريــاضــي  ــرار  ــ ــرى إال أن إصـ ــ األخـ
 على تحقيق 

ً
ابوشاقور كان كبيرا

ــة واســـــتـــــطـــــاع ان  ــرفــ نـــتـــيـــجـــة مــــشــ
الــقــادة البرونزية فــي وزنــه  ينتزع 
بجدارة واستحقاق يذكر أن مدرب 
الــمــنــتــخــب الــلــيــبــي لـــلـــجـــودو عـــادل 
قيراط يعول كثيرا على أبطال اتحاد 
الشرطة الرياضي في تحقيق نتائج 
إيجابية في البطولة وهو ماتحقق 
ــطـــوالت ســابــقــة مـــن جــانــبــه  ــي بـ فـ
عبر السيد عادل سليمان مشرف 
عــام رياضة الجودو عن سعادته 
بما حققه الرياضي البطل طارق 
فتحي أبــوشــاقــور متمنيا لبقية 
زمائه تحقيق المزيد من القائد 
 عــن شــكــره لمجلس إدارة 

ً
مــعــبــرا

ــاد الـــشـــرطـــة الـــريـــاضـــي على  ــحـ اتـ
دعمه وإهتمامه برياضة الجودو .

ــور ــاق ــوش ــة طــــارق أب ــرط ــش بـــرونـــزيـــة أفــريــقــيــة لــبــطــل جــــودو اتـــحـــاد ال

مجلس إدارة اتــحــاد الشرطة يكرم عميد متقاعد محمد السنوسي أحمد

 أولى اتحاد الشرطة الرياضي أهتماما كبيرا بفئات الناشئين في كرة 
اليد في خطوة تهدف الى تعزيز نشاط اللعبة العريقة وإكتشاف المواهب 
النادي  الــواعــدة التي ستعطي اإلضافة للفريق األول لكرة اليد وتعزز دور 
المعتاد في دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب المتميزة وهو حرص دأب عليه 
مجلس اإلدارة الذي مافتئ يدعم ويساند فئات الناشئين ليس في كرة اليد 
فقط بل مختلف األلعاب الجماعية وفي إطار إستعدادات فريق أشبال النادي 
اليد للمنافسات الرسمية القادمة التقي في يــوم تنافسي مع أشبال   لكرة 
االتحاد حيث جرت بينهما مباراة تجريبية شهدت مشاركة عدد كبير من 
المواهب الصغيرة بالفريقين واسند إتحاد الشرطة الرياضي مهمة تدريب 
فئات الناشئين للمدرب الوطني إمحمد الشيباني صاحب الخبرة الطويلة في 

تدريب الفئات السنية لكرة اليد .

مباراة تجريبية ألشبال اتحاد الشرطة أمام االتحادمباراة تجريبية ألشبال اتحاد الشرطة أمام االتحاد

الرياضي بتكريم عميد  الشرطة  اتــحــاد  إدارة  قــام مجلس 
للنادي وفاءا  السابق  الرئيس  السنوسي احمد  متقاعد محمد 
ــه لــمــا قـــدمـــه مـــن عـــطـــاء وإخـــــاص لـــهـــذه الــمــؤســســة  وتـــقـــديـــرا لـ
الرياضية العريقة خال فترة رئاسته لها والتي شهدت الكثير 
مـــن الــمــحــطــات اإلداريــــــة والــريــاضــيــة واإلعـــامـــيـــة الـــبـــارزة الــتــي 

ساهمت في تطور النادي
السنوسي من  للعميد محمد  الــنــادي  تــم تقديم درع  حيث 
المديريات بحضور رئيس  الداخلية لشؤون  قبل وكيل وزارة 
وأعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة أمـــام الــحــاضــريــن والــضــيــوف الــكــرام 

المدعوين لحفل افتتاح ملعب الراحل سعد الله الصويعي

 أمسية رائعة واجــواء رياضية جميلة عاشها 
اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي وبــحــضــور الــعــديــد من 
الشخصيات األمنية و الرياضية أحتفل فيها النادي 
األزرق العريق بإعادة إفتتاح ملعبه الرئيسي لكرة 
القدم الذي أطلق عليه إسم الحارس الراحل سعد الله 
الصويعي تخليدا له ولعطائه وإخاصه للنادي على 
مدى سنوات طويلة وكان الملعب قد خضع لعملية 
ترميم وصيانة وتعشيب  كبيرة ليصبح جاهزا 
الستقبال التدريبات والمباريات وحضر االحتفالية 

الــشــرطــة  اتـــحـــاد  ــاء مــجــلــس إدارة  رئـــيـــس وأعــــضــ
الــكــرام وفــي مقدمتهم وكيل  الرياضي والضيوف 
بـــوزارة  الــشــؤون العامة ووكــيــل شـــؤون المديريات 
الـــجـــوازات والجنسية  الــداخــلــيــة ورئــيــس مصلحة 
وعميد بلدية طرابلس ورؤساء ومسؤولين حاليين 
وسابقين من اإلندية واإلتــحــادات الرياضية وعدد 
من وجــوه الوسط الرياضي واإلعــامــي وفــي بداية 
الحفل القى األمين العام إلتحاد الشرطة الرياضي 
كلمة ترحيبية بالمناسبة رحــب فيها بالضيوف 

الحضور وشــكــر لهم مشاركتهم اتــحــاد الشرطة 
لهذه المناسبة الرياضية المهمة وتم خال الحفل 
تكريم الحارس الراحل سعد الله الصويعي متجسدا 
في أسرته حيث تم تقديم درع إستلمه إبنه وقدمت 
بعدها المواهب الصغيرة  أللعاب الدفاع عن النفس 
بالنادي عــروض رياضية جميلة أمــام الحاضرين 
وجــرت بعدها مــبــاراة إستعراضية فــي كــرة القدم 
بين قدامى إتحاد الشرطة ومختلط اندية المدينة 

والوحدة والترسانة .

 اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي يحتفل بإفتتاح ملعبه الرئيسي لــكــرة القدم اتــحــاد الــشــرطــة الــريــاضــي يحتفل بإفتتاح ملعبه الرئيسي لــكــرة القدم

الـــكـــفـــاءة  ــع  ــ اخــتــتــمــت فـــعـــالـــيـــات دورة رفـ
الــريــاضــي واقــيــم  الــشــرطــة  اتـــحـــاد  لمنتسبي 
بهذه المناسبة إحتفال بمقر النادي تم خاله 
الــدورة  توزيع الشهادات على المشاركين في 
بحضور عميد عزالدين ابوالهول األمين العام 
للنادي وعميد صاح سامة مدير عام الدورة 
التي جاء تنظيمها في اطار اهتمامات مجلس 
اإلدارة برفع مستوى الكفاءة لمنتسبي النادي 
ــة  والــريــاضــيــة والفنية  ــ ــ مــن الــعــنــاصــر اإلداريـ
وحضر حفل الختام أعــضــاء مجلس اإلدارة 
ورؤساء األقسام والقيت خال الحفل الكلمات 
المعبرة عن المناسبة من قبل عميد عزالدين 
ابــوالــهــول األمــيــن الــعــام للنادي وعميد صاح 

سامة مدير الدورة .

ــع  ــع اخـــتـــتـــام دورة رف اخـــتـــتـــام دورة رف
الكفاءة لمنتسبي اتحاد الكفاءة لمنتسبي اتحاد 
ــاضــي ــري ــاضــيالــشــرطــة ال ــري الــشــرطــة ال
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ــل األمــنــي مــع الــمــواطــن ــواص ــت ال
ــي ؟ ــ ــنـ ــ ــه اإلعـــــــــام األمـ ــاجـ ــتـ ــحـ ــذي يـ ــ ــالـ ــ مـ

أوراق شرطية

في هــذا الزمن ، زمــن ثــورة المعلومات وتعدد الوسائط 
ــروز  والـــدعـــامـــات الــتــواصــلــيــة وتــنــوع آلــيــات نــقــل األخـــبـــار وبـ
 عــلــى 

ً
ــا ــ ــزامـ ــ ــل أصـــبـــح لـ ــديـ ــبـ ــات اإلعــــــــام الـ ــكـ ــبـ مـــنـــصـــات وشـ

المؤسسات األمنية أن تطور من أدواتها لمواكبة التقدم التقني 
ألنه لم تعد خطط العمل األمني التقليدية كافية لنشر األمن 

وضبط الجريمة.
لــتــدابــيــر وقائية  ولــئــن كــانــت مكافحة الــجــريــمــة تــحــتــاج 
وإجــرائــيــة ملموسة وقــيــاس مؤشراتها اإلحصائية ونسب 
مكافحتها يتطلب بيانات كمية وعددية مضبوطة ، فإن تقييم 
منسوب اإلحــســاس بــاألمــن يحتاج على النقيض مــن ذلك 

.
ً
 واتساعا

ً
 وقربا

ً
لمقاربة أكثر إندماجا

إن التواصل واالنفتاح والتعاون هو اآللية المثلى والسبيل 
األنجع للتوفيق بين واقــع مكافحة الجريمة من جهة وبين 
مستوى االحــســاس بــاألمــن لــدى الــمــواطــن مــن جهة ثانية ، 
فاألخبار غير الصحيحة التي تجعل المواطن تحت تأثير 
حالة الــخــوف أكثر مــن حقيقة التهديد فــي حــد ذاتــه ، ولهذا 
التواصل الدائم والتفاعل المستمر مع المواطن من أجل تبديد 

مخاوفه عامل أساسي ومطلوب.
ــتــواصــل األمـــنـــي هـــو آلــيــة أســاســيــة لتدعيم  وإذا كـــان ال
 مرتكز ال مناص منه إلرساء 

ً
اإلحساس باألمن فهو أيضا

دعــائــم الــشــرطــة المجتمعية الــشــرطــة الــقــريــبــة مــن الــمــواطــن 
والجاهزة لخدمته . 

كما ال يمكن بلورة وتزيل مفهوم األمن كخدمة مجتمعية 
وكمنفعة عامة بدون هيئة شرطية منفتحة ومتفاعلة مع آراء 
المواطنين ومتواصلة معهم فيما يخص توفيرإحتياجاتهم 

األمنية.
الــداخــلــيــة إنــشــاء بنية أمنية خاصة  وقــد حــاولــت وزارة 
بــالــتــواصــل لتسهيل التعريف بــالــخــدمــات األمــنــيــة وتيسير 
الــمــعــلــومــة األمــنــيــة وتسهيل  الــمــواطــن للتحقق مــع  ــول  وصــ
حصوله على ما يريد ، ومن مواد هذه البنية المعلوماتية التي 
وفرتها وزارة الداخلية إنشاء صفحات باسمها في وسائل 
التواصل االجتماعي وتكليف ناطق رسمي بإسمها ليكون 
ــوزارة والــمــواطــن أو الــجــهــات األخـــرى  ــ كنقطة اتــصــال بين الـ
وكمصدر رسمي للمعلومات واألخــبــار المرتبطة بقضايا 
الــرأي العام والمتقاطعة مع ما يخصه في وجــود بيئة أمنية 
سليمة وال يقتصر اآلمر على ذلك بل بادرت وزارة الداخلية 
إلى المشاركة في كل االجتماعات وورش العمل  والملتقيات 
ذات العاقة بأمن األسرة والطفل والعنف المدرسي وغيرها، 
مــن القضايا األمــنــيــة المجتمعية فــي سبيل تحقيق هدف 

التواصل المجتمعي مع كافة مؤسسات الدولة.

الشرطة اليوم هي كفاءات متعددة وخبرات متنوعة في 
مجاالت األمن المعلوماتي والسياحي والزراعي والكهربائي 
وغيرها تتطلب جميعها كفاءات حقيقية وشهادات علمية 
ألن العمل الشرطي في هذا الوقت هو عمل مهني هام وجد 

متطور.
 لوفاة الكثير من الليبيين 

ً
حوادث المرور أصبحت سببا

الــمــرور موجود  ومــع هــذا اليـــزال استهتار البعض بقواعد 
خاصة من الذين يستخدمون هواتفهم النقالة في تصفح 
مواقع التواصل االجتماعي خــال قيادتهم لمركباتهم في 

الطريق العام .
العنف داخــل األســرة أو المدرسة مؤشرات بــدأت تظهر 
الــدراســة  وإن كــانــت ضعيفة لكنها تــظــل ظــاهــرة تستحق 
والــبــحــث عــن الــمــعــالــجــات الــمــنــاســبــة حــتــى ال يــتــفــاقــم اآلمــر 

وتتكرر حاالت االعتداء.

مع التطور الحاصل في منظومة العمل 
الــشــرطــي وتــشــعــب اخــتــصــاصــاتــه أصــبــح 
تطوير دور اإلعــــام األمــنــي هــام باعتباره 
صوت وزارة الداخلية والنافذة التى يتعرف 
من خالها المواطن على الجهود المبذولة 
لتحقيق رســالــة األمـــن ، وألن اإلعــــام يعد 
الوسيلة األكــثــر قـــدرة على تعزيز التعاون 
بين الشرطة والمواطن وترسيخ مسئوليات 
الوعي االجتماعي بقضايا األمن لذلك أصبح 
تناول دور اإلعام األمني ضرورة أساسية 
عند الحديث عن أى تطور للشرطة والعمل 
األمني وبذلك على اإلعــام األمني أن يضع 
في أجندته التركيز على كل مايتعلق بأمن 
الـــمـــواطـــن ومـــحـــاولـــة تــصــحــيــح أي مفاهيم 
 . خاطئة مــازالــت عالقة فــي أذهــــان البعض 
إن اإلعــام األمني يركز فقط على الجهود 
الــمــبــذولــة فــي ضــبــط المجرمين ومكافحة 
الــجــريــمــة ، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب خــلــق شــراكــة 
حــواريــة تفاعلية هــدفــهــا تــرســيــخ منظومة 
األمــــن الــشــامــل وتــعــزيــز قــــدرات الــــردع لــدى 
 في الحد من 

ً
 مساعدا

ً
المواطن ليكون عاما

إرتكاب الجرائم ومايخالف القوانين .
ومــــن هــنــا الـــحـــاجـــة مـــاســـة أن يـــتـــدارك 
اإلعــــام األمــنــي جملة مــن الــتــوجــهــات التى 
عليه إن يعمل على تأكيدها في ممارساته 
الـــدور  ويتعامل معها فــي قـــراراتـــه لطبيعة 

وصناعة التطور ألعماله والتى من بينها :
١-  الشمولية والــمــعــيــاريــة ، مــن حيث 
مــراعــاة الــرســالــة الــشــرطــيــة اإلعــامــيــة مبدأ 

الشمول في تعاطيها مع النشاط الذي تقوم 
بــه هيئة الــشــرطــة ســـواء بــإيــجــاد أســالــيــبــه ، 
تــنــوع وصــــور تــتــعــدد وأخـــبـــار تــتــجــدد بما 
يضمن جذب إنتباه المواطن ، كما أن قدرة 
ــة اإلعــامــيــة عــلــى تحقيق أهــدافــهــا  الــرســال
يجب أن تستند على تحقيق المعيارية التى 
تستند على أســس وموجهات عمل قائمة 
عــلــى الــتــخــطــيــط والــتــنــســيــق وحــســن األداء 

والتنظيم .
2-  التكاملية في األداء فالعمل الشرطي 
مــنــظــومــة أداء كــامــلــة وواســـعـــة ومتشعبة 
الــدوائــر  تتفاعل فيما بينها مجموعة مــن 
ذات العاقة بالمنظومة التوعوية والتوجيهية 
ــتــي عــلــيــهــا إيــجــاد  ال داخــــل اإلدارة نــفــســهــا 
المناخ اإليجابي التفاعلي وتوفير مايحتاجه 
اإلعـــام األمــنــي مــن إمكانيات تساعده في 
مــتــابــعــة األنــشــطــة الــمــتــزايــدة فـــي مكافحة 
المخدرات وحمات المرور والتوعية للحد 

من الظواهر السلبية وغيرها .
ــة مــن  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ الـ ــهــــوم  ــفــ ــيــــخ مــ تــــرســ  - 3
ــاد مـــنـــهـــجـــيـــات  عـــمـــل وخــطــط  ــجــ خـــــال إيــ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات إنـــجـــاز وعــمــلــيــات تنبؤ 
ورصــد وتحديد أجندة عمل وتقديم برامج 
اســتــبــاقــيــة تـــوعـــويـــة هـــادفـــة تـــرســـخ ثــقــافــة 
الذاتية للمواطن التى تمنعه من  االستجابة 

الوقوع في االنحراف .
٤ - ثــقــافــة االحــتــرافــيــة الــمــهــنــيــة وذلـــك 
بتطور أداء العاملين في اإلعام األمني من 
خـــال صقل مــهــاراتــهــم وتــعــزيــز معارفهم 

ومساعدتهم فــي اكتساب مــهــارات الحوار 
وطريقة النقاش والقراءة التحليلية للتقرير 
والخبر األمني واستعمال الحس األمني عند 
التعامل مع أى معلومة مع تعزيز القدرات 

على إبداء الرأي وتقبل الرأي اآلخر  .
٥ - المراجعة والتحسين هما عامان 
ــي عـــمـــل مــتــابــعــة  ــنــ ــان  اإلعـــــــام األمــ ــعـ يـــضـ
مستمرة إليــجــاد المعالجات ألي مشاكل 
ــلــحــصــول على  والـــبـــحـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــات ل
الــجــودة فــي تقديم الــخــدمــة اإلعــامــيــة ومن 
بينها إيجاد آليات استطاعات الــرأي العام 
حــول القضايا األمــنــيــة وخــلــق موضوعات 
تــرســخ قــيــم الــعــمــل الــشــرطــي لـــدى األطــفــال 
والتأكيد من خالها علي أن عمل  الشرطة 
عمل وطني وإنساني وأخــاقــي يستهدف 

مصلحة اإلنسان وحمايته .
 نــؤكــد عــلــى أهــمــيــة ان تمتلك 

ً
وخــتــامــا

الـــرســـالـــة اإلعـــامـــيـــة األمـــنـــيـــة كــــل األدوات 
والقدرات واالستعداد لاستجابة لمتطلبات 
أى مرحلة والتكيف مع معطياتها بكل كفاءة 
فاإلعام األمني مع توحش السوشل ميديا 
وتــقــدم التقنية عليه أن يــطــور مــن رسالته 
الــمــســمــوعــة والــمــقــرؤة والــمــرئــيــة وعــلــيــه أن 
يطور من أدوات الرصد والمتابعة واقتراح 
البرامج والمبادرات الستثمارها في التأثير 
على الــرأي العام بما يخدم مصلحة الوطن 

ويحقق رسالة األمن .
يتبع.. 

إعداد / عميد أبو مدين الخالقي 

التأكــد مــن أضــواء الســيارة ومســاحات الزجاج 
ونظــام إزالــة الضباب

التأكد من سالمة اإلطارات والفرامل  
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