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، وذلك إنطلاقا من نشاط اللجنةحسابها الرسمي من إدارة شركة "تويتر"وْثّقت اللجنة البارألمبية الليبية فى 18/فبراير 2016م 
الرسمى والمعهود له منذ سنوات سابقة بالكفاءة والمهنية وهو من أول المواقع الرسمية  الرائدة  محليا  وعالميا فى مجال مواقع

التواصل الإجتماعى والمتخصصة فى رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة .
. حسابها الرسمى لدى إدارة شركة الفيس بوكوالجدير بالذكر أن اللجنة البارألمبية كانت قد وْثقت فى26 / يناير 2016 

ونظرا لتزايد وإستمرار حجم الحسابات الوهمية من جهة والتعدى اللامحدود بإختراق وإنتحال حسابات المشتركين من جهة أخرى
فمن هذا المنطلق فإن  عملية توثيق الحسابات على موقع "تويتر و فيس بوك"  باتت أمرًا مهما وإجراءا ضروريا  لا غنى عنه ، خاصة
للهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك اللجان والإتحادات الرياضية وذلك للمحافظة على حقوقها ونصوصها الاعلامية والفكرية من

العبث بها او التعدى عليها بأى شكل من الأشكال .

ومن المعلوم وبحسب مجلة محرك ان  حجم النمو في مواقع  التواصل الاجتماعي يزداد بشكل رهيب  و حسب المجلة التي سبق  
ذكرها أن عدد

مستخدمي موقع  تويتر  يصل الى 316 مليونا  بينما يصل عدد مستخدمي موقع الفيس بوك إلى  1.5 مليار مستخدم حسب احصائيات
سنة 2015م وبهذا الحجم من الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيس بوك" ندرك مدى أهميتها بإعتبارها مصدرا مهما

واساسيا فى نقل الخبر.
واللجنة البارآلمبية الليبية وهى إذ تحرر هذا المقال فإنها تفتخر بأنها أول مؤسسة أهلية رياضية فى ليبيا تتمتع بهذه الخدمة من

شركتى" تويتر وفيس بوك " ولعل الفضل فى ذلك يرجع الى الجهود الحثيثة والتنسيق المتواصل بين ادارة الاعلام الالكترونى
باللجنة البارآلمبية الليبية و ادارة مواقع التواصل الاجتماعى  باللجنة البارآلمبية الدولية .
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