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الشرطة تنظم لقاءا حول االبتزاز االلكتروني على شبكات
التواصل االجتماعي لطالب جامعة القدس المفتوحة بطوباس

االلكتروني ) لقاءا توعویا حول (االبتزاز  المفتوحة  القدس  الشرطة وبالتعاون مع جامعة  الیوم  طوباس – نظمت 
لطالب جامعة القدس المفتوحة بمحافظة طوباس .

وذكر بیان إدارة العالقات العامھ واإلعالم في الشرطة، أن ھذا اللقاء جاء بحضور الدكتور سھیل ابو میالھ  مدیر
فرع جامعة القدس المفتوحة طوباس، والمقدم مجاھد ربایعھ مدیر العالقات العامة واإلعالم في شرطة المحافظة 
الوعي في عدد من لنشر  اللقاء  الطلبة، ویھدف  قسم  شؤون  كاید رئیس  واألستاذ عاطف صبري واألستاذ حیدر 
اإلنترنت شبكة  على  االلكتروني  االبتزاز  مع  التعامل  وطرق  الطلبة،  في صفوف  والشرطیة   األمنیة   المجاالت 
في فاعلین  شركاء  الطلبة  أبنائنا  جعل  إلى  إضافة  اإللكترونیة،  الجرائم  مواجھة  بشأن  النصائح  من  جملة  وتعزز 

الحفاظ على األمن .

یخفى على أنھ ال  المحافظة  في شرطة   العامة واإلعالم  العالقات  فرع  مدیر  ربایعھ  المقدم مجاھد  اكد  من جھتھ 
أولویاتھ رأس  على  یضع  أن  الجمیع  على  لذا  الحدیثة،  التكنولوجیا  على  تتربى  الصاعدة  األجیال  أن  اآلن  الجمیع 
الذي الوقوع في االبتزاز االلكتروني   بعیدا عن  لھذه األجیال حتى یسیروا في االتجاه الصحیح  النصح واإلرشاد 
اصبح جریمة لھا ضحایا، وثمن جھود االخوة في جامعة القدس المفتوحة من خالل التعاون المستمر ما بین الجامعة

والشرطة .

من جھتھ ثمن الدكتور سھیل ابو میالھ رئیس جامعة القدس المفتوحة فرع طوباس جھود الشرطة سواء  على صعید
والمحاضرات اللقاءات  من  جملة  صعید  على  او  المجتمعیة،  المشاركات  او  للطلبة  والنصائح  اإلرشادات  تقدیم 
الطلبة بین صفوف  واألمان   االمن  روح  بث  إلى  خاللھا   من  تھدف  والتي  الجامعة،  لطلبة  واإلرشادیة  التوعیة 
وزیادة الوعي األمني لدیھم من اجل المســـــاھمة في بناء مجتمع صحي سلیم وحمایة كل بیت ومواطن فلسطیني .

وفي السیاق نفسھ  قدم  النقیب محمد اشتیھ نائب مدیر فرع العالقات العامة في شرطة المحافظھ ورقة عمل(حول
االبتزاز االلكتروني على شبكة التواصل االجتماعي ) والى المخاطر التي یتعرض لھا الشباب وضرورة ان یخبر
السلبیة اآلثار  عرض  ثم  ابتزاز  ألي  تعرضة  حال  في  بھم  یثق  الذین  واألشخاص  القریبن  االشخاص  او  االھل 
لالنترنت، وتحدث عن تعلّق الشباب باالنترنت، ثم الطرق البدیلة للتعامل مع االنترنت والتي تحمي الطالب  خالل

استعمالھ.

وأشار اشتیھ الى المشاكل االسریة والصحیة والتعلیمیة التي تحدث عن سوء استخدام االنترنت، عالوة على تأثیرھا
وسائل استخدام  سوء  من  للوقایة  واإلرشادات  النصائح  من  عدد  لھم  موجھا  الدراسي،  التحصیل  في  الواضح 

التكنولوجیا الحدیثة .

وتخلل اللقاء  العدید من المداخالت والنقاشات من قبل الحضور والتي اثرت على الموضوع وركزت بمجملھا على
كیفیة التعامل مع االبتزاز االلكتروني، وتم وضع مجموعة من التوصیات واالقتراحات اھمھا عقد ورش عمل حول

االبتزاز وعرض قصص واقعیة حول االبتزاز ضمن الخطوات القادمة .
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التعليقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية

االسم الشخصي

البريد االلكتروني

عنوان التعليق

نص التعليق

عدد الحروف المتبقية: 500

إرسال

رسالة الشرطة
نثابر من أجل الوصول إلى مجتمع

يسوده األمن واألمان من خالل تقديم
خدمات شرطية متميزة، نلتزم

بالقانون والقيم وندعم البناء والتطوير
والشراكة المحلية واالقليمية والدولية

ونصون الحريات والحقوق.

اتصل بناوصالت سريعة
العنوان 

100 

info@palpolice.ps 
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