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األعلى  المجلس  دعا  )العدالة(-  طرابلس 
للقضاء، يوم الخميس 2016/8/25، بطرابلس 
والتضامن  التكاتف  مزيد  إلى  القضاء  رجال 
هدفه  يحقق  حتى  وقوياً  »راسخاً  القضاء  لجعل 
حقوقهم«. وضمان  وحرياتهم  األفراد  حماية  في 
رئيس  سراح  إطالق  بمناسبة  هذا،  جاء 
»محمود  المستشار  طرابلس  شمال  محكمة 
شهر  حوالي  منذ  خطف  الذي  أبوعميد« 
مسلحين  مجهولين  قبل  من  الشهر  ونصف 

منزله. إلى  متوجها  عمله  من  خروجه  عقب 
»صحيفة  تلقت  بيان  في  المجلس  وقال 
كامل  يقدم  المجلس  أن  منه،  نسخة  العدالة« 
المؤسسة  أعضاء  لكافة  واالمتنان  الشكر 
وقفوا  الذين  ليبيا  أنحاء  كل  في  القضائية 
ومحتجين  متضامنين  واحد  رجل  وقفة 
طرابلس. شمال  محكمة  رئيس  خطف  على 
كافة  دور  بيانه  في  المجلس  ثّمن  كما 
ساندت  التي  المدني  المجتمع  مؤسسات 

زميلنا. عن  لإلفراج  الوسائل  بكل  وسعت 
عن  للخارجين  المسؤولية  المجلس  وحّمل 
مستقلة  مؤسسة  هو  القضاء  أن  مؤكداً  القانون، 
السياسية. التجاذبات  كافة  عن  وبعيدة  ومحايدة 
المصالحة  تحقيق  أن   (  : البيان  وتابع 
التسامح  روح  وسيادة  الماضي  ونسيان  الوطنية 
من  الخروج  سبيل  هو  الليبيين  بين  والتكاتف 
يتحلوا  أن  الليبيين  جميع  وعلى  األزمة  هذه 
.) األمان  بر  إلى  بالوطن  للعبور  الروح  بهذه 

المجلس األعلى للقضاء يدعو إلى التكاتف والتضامن لجعل القضاء "راسخاً وقوياً"

الضوئي  اوليمبوس  مجهر 
الحديث مع كاميرا رقمية يستخدم 
والذخائر  األسلحة  بقسم  حاليا 
بوزارة  والبحوث  الخبرة  بمركز 
أسطح  بفحص  يقوم  العدل،حيث 
مجسمة  صورة  ويعطى  العينات 
عالية الجودة والوضوح تصل القدرة 
ما  مرة،   300000 إلى  التكبيرية 
خضعت  صورة  ظهور  إلى  يؤدى 
وتركيز  وتكبير  تضخيم  لعملية 
شاشات  مثل  تصوير  أجهزة  على 
. فوتوغرافي  فيلم  على  أو  مفلورة 

بمناسبة  تكريم  المتقاعدين  من  بيوت  الخبرة ..

القليب : مركز الخبرة القضائية والبحوث بجهده 
وعمله كانت ثماره واضحة وظاهرة لكل ذي بصيرة 

ورشة  في  المشاركون  أوصى   - )العدالة(- خاص  طرابلس 
األموال  غسيل  قضايا  في  الجنائي  بالتحقيق  الخاصة  العمل 
التنسيق  مستوى  من  للرفع  العمل  على  مؤخرا،  نظمت  التي 
في  والمتمثلة  القانون  هذا  بتطبيق  المختصة  الجهات  مابين 
مكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي والجهات الضبطية 
والقضائية، إلى جانب ممارسة الرقابة بشكل أكبر وأكثر فاعلية 
تكليف  حيث  من  التجارية  بالمصارف  الفرعية  الوحدات  على 
المجال. هذا  في  والفنية  العملية  الخبرة  ذوي  من  موظفين 
التشجيعية  الحوافز  مبدأ  إرساء  إلى  المشاركين  دعا  كما 
من  أو  األموال  غسيل  جرائم  عن  باإلبالغ  يقوم   من  لكل 
المصادرة  األموال  توظيف  على  والعمل  يتتبعها  أو  يكتشفها 
. الجريمة  هذه  مكافحة  في  األموال  غسيل  جرائم  من 

الوزاري  المجلس  أعلن  )العدالة(-  بروكسل 
بالعاصمة  مقره  في  عقدها  جلسة  خالل  األوروبي 
قناة  نقلته  لما  وفقا  مؤخرا،  بروكسل  البلجيكية 
»أوروبا نيوز«، تكليف اإليطالي »فينتشنزو تاليافيري« 
رئيًسا جديًدا لبعثة »يوبام« األمنية المدنية األوروبية 
هارتيكانان«. »آنتي  للفنلندي  خلًفا  ليبيا  في 
المشورة  تقديم  إلى  مبدئًيا  البعثة  وتهدف 
الجنائية  العدالة  مجال  في  القدرات  وبناء 
اإلرهاب. ومكافحة  الحدود  وأمن  والهجرة، 

نظم قسم الشؤون اإلدارية بوزارة العدل بتاريخ 2016/7/26، 
إحالته  أبومنجل«بعد  سعد  موسى  »علي  لألستاذ  تكريم  حفل 
على التقاعد تقديرا وعرفانا على ما بذله من جهد طيلة ثالثة 
عقود ونيف في سبيل الرقي بالوطن والمؤسسة العدلية خاصة. 
بطرابلس،  الوزارة  بديوان  أقيم  الذي  التكريم،  هذا  وحضر 
»إبراهيم  السيد  والمالية  اإلدارية  للشؤون  العدل  وزارة  وكيل 
السيد  والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  ومدير  الخصيب«، 
»عبدالعاطي مراد«، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية ومديري 
اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات وموظفي ديوان وزارة العدل.
قدمه  بما  الحفل  في  ألقيت  التي  الكلمات  وأشادت 
وهو  للعدالة  خدمة  وسموها  البالد  رفعة  أجل  من  »أبومنجل« 
في  والصديق  األخ  كان  بأنه  مؤكدة  المهني،  العطاء  قمة  في 
التواضع وخير خلف لخير سلف. معاملته، صادق القول ورمز 

ومنحه  المتقاعد  تكريم  الحفل  ختام  في  وتم 
من  وامتنانا  اعترافا  الهدايا  وبعض  تقدير  شهادة 
. عمله  فترة  طيلة  جهد  من  قدمه  بما  العدل  وزارة 
يشار إلى أن »علي أبومنجل« عين في عام 1980، حيث عمل 
منذ البدء بوزارة العدل وتسلسل في الوظيفة من اإلدارة العامة ، 
إلى وحدة الصادر والوارد، إلى رئيس قسم المأذونين الشرعيين 
ثم رئيس قسم الشؤون اإلدارية إلى حين احالته على التقاعد.

اعترافا وامتنانا .. تكريم "أبومنجل" 

الدعوة إلرساء مبدأ الحوافز التشجيعية في قضايا 
غسيل األموال 

رئيس مصلحة التسجيل العقاري في زيارة تفقدية 

رئيس جديد للبعثة األمنية األوروبية في ليبيا

العقاري،  التسجيل  مصلحة  رئيس  قام  )العدالة(-  طرابلس 
شمال  إدارتي  من  كل  إلى   23/8/2016 بتاريخ  تفقدية  بزيارة 
بهما. األعمال  سير  على  لالطالع  طرابلس  جنوب   – طرابلس 

رفقة  كانت  الجولة  فإن  للمصلحة،  اإلعالمي  المكتب  وبحسب   
على  الوقوف  شملت  طرابلس«،حيث  »منطقة  المصلحة  فرع  رئيس 
كافة األقسام باإلدارتين، واالطالع على الخزائن الحديدية المتحركة 
مستمعا  مؤخراً،  تركيبها  تم  التي  العقارية  الملفات  بحفظ  الخاصة 
جاهزيتهما  مدى  على  والموظفين  اإلدارتين  مديري  مالحظات  إلى 
العقاري. التسجيل  مصلحة  لعمل  الجزئي  للتفعيل  واستعدادهما 

العاملين  الزيارة  هذه  في  المصلحة  رئيس  وحث   
اإلجراءات  لتسهيل  والعمل  الجهد  من  المزيد  ببذل  كافة 
القادمة. الفترة  خالل  للمواطنين  الخدمات  أفضل  وتقديم 

أقيمت، صباح يوم الثالثاء الموافق 30 أغسطس 
البشرية  الموارد  بإدارة  الشهداء  بقاعة   ،2016
خاصة  احتفالية  القضائية،  الشرطة  لجهاز  التابعة 
دوري  في  والمشاركة  الفائزة  الفرق  تكريم  بمناسبة 
وزارة العدل لكرة القدم الخماسية الذي نظم مؤخرا 
الحالي. للعام  الثاني  موسمه  في  الجهاز  بإشراف 

تم في المناسبة تكريم الحكام، والفرق المشاركة، 
والجهات الراعية، وقدامي الرياضيين وأفضل العب 
وهداف وحارس مرمى في بطولة الدوري من قبل رئيس 
المنظمة،  اللجنة  وأعضاء  القضائية  الشرطة  جهاز 
الرمزية.  حيث قدمت الشهادات والكؤوس والقالئد 

هوايات وطاقات إبداعية

 صحيفة  شهرية متخصصة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل
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ليس هناك 
تأخير في 
المعامالت، بينما 
هو عدم فهم طبيعة 
العمل 
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تعزية

الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وقدره تتقدم وزارة العدل بأحر 
القلبية  والمواساة  التعازي 
احمد  "علي  األستاذ  وفاة  في 
المتقاعد  المستشار  الصغير" 
وافته  الذي  العليا  بالمحكمة 
المنيه يوم 14 / 8 / 2016  
 . المرض  مع  معاناة  بعد 
العدل  وزارة  تتقدم  بهذا   
بخالص العزاء الى اسرته وان 
يلهمهم جميل الصبر والسلوان .

راجعون إليه  وإنا  لله  إنا 

الشباك  خصص   -) العدالة   ( طرابلس 
العدل،  بوزارة  الجمهورية"  "فرع  المصرفي 
األول  من  ابتداءا  أسبوع  كل  من  االثنين"  "يوم 
السيولة  بسحب  للتعامل  أغسطس،  من 
وفقا  القضائية  الهيئات  ألعضاء  النقدية 
. بالمصرف  المتبع  اإلجرائي  للنظام 

وأعلن المصرف في تعميم للسادة األعضاء، 
على أنه سيتم التعامل بهذه اآللية عن طريق إبراز 
التعريف الخاص بهم ضماناً لحسن سير العمل .

من جهة أخرى، دعت إدارة الشباك السادة 
موظفي العدل في كافة الجهات والذين يتعاملون 
معه قبول العملة النقدية من فئة الدينار نظرا 
للنقص الحاصل في السيولة خالل هذه الفترة.

الشباك المصرفي يخصص يوماً ألعضاء القضاء

شهر  القانون  إدارة  باشرت  )العدالة(-   طرابلس 
في  الراغبين  طلبات  قبول  في  الحالي  أغسطس 
 . عقود  محرري  مساعدي  أو  عقود  محرري  قيدهم 
القانون في منشور – تسلمت صحيفة  إدارة  وأهابت 
العدالة نسخة منه- بالراغبين في تقديم طلباتهم ضرورة 
إرفاقها بالمستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة 
 . الشط  - طريق  بتاجوراء  الكائن  بمقرها  وذلك  للقيد، 

أصدرت  )العدالة(-  غريان 
بمحكمة  اإلداري  القضاء  دائرة 
اليومين  غريان،  استئناف 
قضية  في  الماضيين حكمها 
 2016/3 رقم  اإلداري  الطعن 
بلدية  عميد  ضد  والمرفوعة 
سالم. مسعود  "حسن  الشقيقة 
بتبرئة  المحكمة  وقضت   
إليه  المنسوبة  التهم  من  حسن" 
-351 رقم  اإلداري  القرار  في 

صحيفة  تحصلت   -  2015
العدالة على نسخة منه - المتعلق 
السياسي  معايير العزل  بانطباق 
هيئة  عن  الصادر  واإلداري  
. العامة  المناصب  تولي  تطبيق 

الموافق  الخـميس  يوم  طرابلس،  استئناف  محكمة  عقدت 
أبوسليم"  "مذبحة  قضية  في  المتهمين  محاكمة  ،جلسة   2016/8/11
رئيس  بحضور   ،1996 يونيو   29  28- في  أحداثها  وقعت  التي 
القاعة. داخل  المتهمين  ومثول  الدفاع،  وهيئة  المحكمة،  وأعضاء 

الهضبة  والتأهيل-  اإلصالح  بمؤسسة  واإلعالم  العالقات  مكتب  وأفاد 
الذي يوجد فيه مقر المحكمة، انه بعد االطالع على ملف القضية وتوجيه 
فيها.   للنظر  يوما   45 الجلسة  تأجيل  تم  المتهمين،  إلى  المنسوبة  التهم 
أيضا،  قررت  طرابلس  استئناف  محكمة  أن  المكتب،  وأضاف 
الله  عبد   " المتهم  محاكمة  تأجيل  اليوم،  نفس  في  أخرى،  جلسة  في 
فبراير  من  عشر  السابع  ثورة  مظاهرات  قمع  قضايا  في   " منصور 
الشرعية. غير  الهجرة  عمليات  في  والضلوع  أجانب  مرتزقة  واستجالب 

والتحوير  الصيانة  أعمال  فترة  منذ  تتواصل 
إطار  في  وذلك  بطرابلس،  العدل  وزارة  بديوان 
المبنى  شكل  على  حضاري  طابع  إلضفاء  السعي 
. العمل  تعيق  التي  المختنقات  بعض  ولحل  وتحديثه 

إدارة  عليها  تشرف  التي  األعمال  وتشمل 
وتحوير  والمياه  الكهرباء  شبكة  صيانة  التخطيط 
باإلضافة  الوزارة،  مبنى  وواجهة  متكامل  إداري  قاطع 
السيارات. لمواقف  مظالت  وتركيب  الطالء  إلى 

أعمال صيانة وتحوير 
لمبنى ديوان وزارة العدل 

تأجيل جلسات بمحكمة استئناف طرابلس 

قبول طلبات قيد محرري العقود ومساعديهم 
 

صدور حكم بتبرئة عميد بلدية الشقيقة 

128 العدد :

                                                                                                                   

                                                                                                          
 

 هاتف :02148008432
 بريد مصور: 0214808432

www.aladel.gov.ly
ministry.of.justice.libya

إخراج وتنفيذ
أميرة الطير
جمع مرئي 
مشيرة مفتاح

الطباعة
مطبعة وزارة العدل

توزع
مجانًا

صندوق بريد :
P.O.BOX:83305

الكتابات و األراء والمقاالت المنشورة ال تعبر بالضرورة عن الصحيفة وتقع مسؤليتها علي عاتق اصحابها  او مصدرها االصلي ــ الصحيفة تحتوي علي ايات قرأنيه واحاديث نبوية )يرجى االنتباه(

إدارة القــانون
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المتوسط  في  األوروبية  البحرية  العملية  مع  تفاهم  مذكرة  على   ،2016/8/23 بتاريخ  ليبيا،  وقعت 
روما. اإليطالية  العاصمة  في  الليبية  البحرية  وقوات  السواحل  خفر  لتدريب  "صوفيا"  باسم  المعروفة 

الجانب  وعن  توميه"،  "عبدالله  بحار  عميد  الليبي  الجانب  عن  التفاهم  مذكرة  ووقع 
روما. في  العملية  بمقر  وذلك  كريديندينو"،  "إنريكو  األدميرال  صوفيا  عملية  قائد  األوروبي 

بالبشر  للُمتاجرين  التجارّية  األنشطة  عرقلة  على  تعمل  األوروبي  لالتحاد  بحرية  عملية  هي  وصوفيا 
لتحديد  منهجية  جهود  بذل  خالل  من  الُمتوّسط،  األبيض  للبحر  الوسطى  الجنوبية  المنطقة  في  والُمهربين 
والمتاجرين. المهربين  قبل  من  استخدامها  في  يشتبه  أو  المستخدمة،  واألصول  السفن  من  والتخلص  واعتقال 

توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا واالتحاد األوروبي 

سيطرت قوات عملية البنيان المرصوص خالل توغلها داخل 
األحياء السكنية في معركة الحسم األخيرة ضد تنظيم " داعش" 
اإلرهابي على مساحات واسعة ومقرات حكومية وسط مدينة سرت. 
وكالة  مراسل   - القتال  بأحد محاور  وأفاد مصدر عسكري 
تمكنت  المرصوص  البنيان  عملية  قوات  بأن   - الليبية  األنباء 
من السيطرة على حي الناقة وعمارة التأمين والشعبية التركية 
 . التنظيم  سجون  أهم  يعد  الذي  سابقا  الداخلي  األمن  ومقر 
وأضاف المصدر العسكري، أن القوات تمكنت أيضا من استعادة 
مجمع عيادات سرت ومقر ما يعرف بديوان الحسبة التابع للتنظيم 
المتطرف والواقع بحي عمارات الــ ) 1000( وحدة سكنية بسرت. 

كما تمكنت قوات عملية البنيان المرصوص من تحرير أجزاء 
واسعة من عمارات الــ ) 1000( وحدة سكنية إضافة إلى تحرير 
مسجد الرباط الذي احتلته عصابات داعش ليصبح مسجدا للتنظيم 
تلقى فيه الخطب واألفكار المتشددة الخاصة بعصابات داعش . 
وذكر المصدر في تصريحه لــ ) وال ( بأن القوات مستمرة بالتقدم 
نحو تحرير مدينة سرت بالكامل والتي لم يتبقى من تحريرها 
واستعادتها من قبضة التنظيم اإلرهابي إال أحياء قليلة جدا . 
ضرباته  الدولي  الدعم  طيران  واصل  أخرى،  جهة  من 
المتحصن  التنظيم  مواقع  على  أسابيع  منذ  المستمرة  الجوية 
من  استهدف  حيث  األسطح،  وعلى  والمخابئ  المباني  داخل 
وأسلحة. ذخيرة  نقل  وآليات  مفخخة  وسيارات  قناصة  خاللها 

البنيان 
المرصوص 

تسيطر على 
أجزاء واسعة 
وسط سرت 

لموسم  الحج  رعاية  للجنة  اإلعالمي  المكتب  أفاد  )العدالة(-  طرابلس 
تخصيص  قرار  إلصدار  المعنية  الجهات  مع  االتفاق  تم  أنه   ،2016
المركزي.  ليبيا  مصرف  بسعر  وحاجة  حاج  لكل  أمريكي  دوالر   2000
وأوضح المكتب في بيان صحافي، أن هذا اإلجراء يأتي ضمن جملة من اإلجراءات 
أسعار  ارتفاع  ظل  في  السفر  مصاريف  الحجيج  على  للتخفيف  اتخاذها  تم  التي 
العمالت األجنبية، مضيفا أن هذا المبلغ سيتم تحويله عن طريق مصرف الجمهورية. 

يذكر أن لجنة رعاية موسم الحج لموسم 2016، قررت تكلفة الحج لهذا العام 
5000 دينار ليبي. 

تخصيص 2000 دوالر للحجاج الليبيين بسعر مصرف ليبيا المركزي  
 

والبريقة  الحريقة  مينائي  من  الماضية،  األيام  غادرت 
شحنهما  بعد  إيطاليا  إلى  متجهتين  نفط  ناقلتا  البالد،  شرقي 
"برنت". الخام  النفط  مزيج  من  برميل  مليون  بـ1.28 

للنفط  العربي  الخليج  شركة  باسم  الناطق  وصرح 
ترفع  والتي  الناقلة  ان  اإلعالم،  لوسائل  الزوي"،  "عمران 
بـ650  محملة  بطبرق،  الحريقة  ميناء  غادرت  تركيا  علم 
 . الشركة  تنتجه  الذي  الخام  النفط  من  برميل  ألف 
للنفط  سرت  بشركة  فني  مصدر  ذكر  جانبه،  من 
مرسى  غادرت  إيطاليا  علم  ترفع  التي  الناقلة  أن  والغاز، 
. الخام  من  برميل  ألف   630 تحمل  وهي  النفطي،  البريقة 

عند  شهر  منذ  للنفط  العربي  الخليج  شركة  إنتاج  ويستقر 
بحقل  العمل  إيقاف  بعد  يومًيا،  الخام  من  برميل  ألف   78
والبقية  مسلة  حقل  ينتجه  منها  ألًفا   70 النفطي،  السرير 
شركة  إنتاج  أما  سرت،  شرق  جنوب  الحمادة  حقل  من 
تقريًبا. يومًيا  برميل  ألف   45 فيبلغ  والغاز  للنفط  سرت 

أعمال الصيانة تتواصل بمطار غات المدني 
أعمال  غات،  بمدينة  المدة  هذه  خالل  تتواصل 
داخلية  طرقات  شملت  التي  المدني  للمطار  الصيانة 
الطائرات. مهبط  استكمال  بعد  السيارات  وموقف 
وقال مدير المكتب اإلعالمي لبلدية غات، "حسن عيسى"، 
في تصريح صحفي، أن أعمال الصيانة مستمرة بشكل جيد 
صيانة  على  عملت  التي  اإليطالية  المنفذة  الشركة  قبل  من 
شركة  تنفذها  الصيانة  أعمال  وأن  سابق،  وقت  في  المهبط 
األمنية  األوضاع  استقرار  أن  اإليطالية"، مضيًفا  "كومنيكوس 
في غات ساعد الشركة على االستمرار في تنفيذ المشروع.

عقدت مؤخرا، بتونس، ورشة عمل حول " انتشار السالح وارتفاع معدالت الجريمة " بمشاركة وزارتي 
الداخلية والدفاع إلي جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من المهتمين في هذا الشأن.
المجتمع  في  السالح  انتشار  مدى  ناقشت  الورشة  بأن  الجنائية،  المباحث  جهاز  مصادر  وأفادت 
والقتل  الخطف  عمليات  في  القانون  عن  الخارجين  األشخاص  قبل  من  استخدامه  ومخاطر  الليبي 
الجريمة.  من  الحد  عمليات  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  إلى  إضافة  واالبتزاز،  والتهديد 

ندوة  حول  الحد من انتشار السالح 

سبتمبر  شهر  من   16 الـ  أن  المبشر"،  "محمد  للمصالحة  ليبيا  أعيان  مجلس  رئيس  كشف 
البالد.  مستوى  على  وطنية  مصالحة  مشروع  النطالق  الموسع  لالجتماع  موعدا  سيكون  القادم 
له  ستدعى  نالوت  مدينة  ستحتضنه  الذي  االجتماع  أن  صحفية  تصريحات  في   " المبشر   " وأكد 
التوجهات  كافة  من  االعتبارية  والشخصيات  السياسية،  األحزاب  ورؤساء  الليبية،  األطياف  كافة 
. الراهنة  األزمة  من  بالبالد  الخروج  في  ستساهم  التي  واألفكار  المبادرات،  لطرح  وذلك  استثناء  دون 

تحديد موعد النطالق مشروع المصالحة في البالد .

 
الليبي  األحمر  الهالل  استقبل 
من  شحنة  مؤخرا،  مصراتة،  فرع 
الطبية  المعدات  و  األولية  اإلسعافات 
 . لإلغاثة  الدولية  اللجنة  من  مقدمة 
وأوضح مدير مكتب اإلعالم بفرع الهالل 
"علي الغويل " في تصريح صحفي، أن هذه 
المساعدات تعتبر هي األولى التي تقدمها 
اللجنة الدولية، مشيرا إلى أن هذه الشحنة 
للطوارئ. مصراتة  مستشفى  على  ستوزع 

اللجنة الدولية لإلغاثة تقدم أدوية ومعدات طبية لمستشفى مصراتة 

الشباب  مخيم  فعاليات  مؤخرا،  صبراته،  مدينة  احتضنت 
المجلس  برعاية   ،" غًدا  لنحصد  اليوم  نزرع   " شعار  تحت 
المدني صبراتة  المجتمع  مؤسسات  بعض  مع  وبالتعاون  البلدي 
التطوعي. والعمل  للتنمية  التغيير  نواة  منظمة  وإشراف 

وحوارية  تدريبية  جلسات  عدة  المخيم  برنامج  وتضمن 
وتبادل لألفكار، وأنشطة ترفيهية وأمسيات شعرية وزيارة لآلثار 
والغاز. للنفط  مليته  ومجمع  صبراته  مدينة  بها  تتميز  التي 

ألربعة  استمر  الذي   - المخيم  فعاليات  في  وشارك 
والغربية  الشرقية  المناطق  يمثلون  ليبًيا  شابًا   55  - أيام 
التواصل  جسور  ربط  إلى  المخيم  ويهدف  والجنوبية، 
الوطنية. للحمة  صورة  وإعطاء  الليبي  الشباب  بين 

مخيم تحت شعار " نزرع اليوم لنحصد غًدا " بصبراته 

            مينائي البريقة والحريقة يصدران شحنتي نفط

128 العدد :

إعداد: إدارة القانون

إشراف : سميرة سويسي
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لدعم  المشترك  التعاون  إطار  في 
وتنفيذ عدد من األنشطة التي تساهم 
في إرساء قيم العدالة االنتقالية خدمة 
والبدء  ليبيا  في  التنموية  لألغراض 
أغسطس  لشهري  المعدة  الخطة  في 
 ،2016 الحالي  العام  من  وسبتمبر 
اختتمت بطرابلس أعمال ورشة العمل 
وغسيل  تبييض  بمكافحة  الخاصة 
األموال تحت عنوان ) التحقيق الجنائي 
والتي  األموال(،  غسيل  قضايا  في 
انطلقت أشغالها من 1 إلى 3 أغسطس 
السرايا  بفندق  أقيمت  حيث  الجاري، 
العدل  بوزارة  التدريب  إدارة  بإشراف 
للحقوقيين األمريكية  الرابطة  ورعاية 
.) القانون  سيادة  )مبادرة    ABA
بتغطية  الورشة  هذه  حظيت  وقد 
ذات  عامة  جهات  ومشاركة  إعالمية 
ليبيا  كمصرف  بموضوعها  العالقة 
. الفساد  مكافحة  وهيئة  المركزي 
على  شهادات  ختامها  في  وزعت 
المشاركين سلمها السادة النائب العام 
ومحامي  استئناف  محكمة  ورئيس 
الوزير  مكتب  ومديري  طرابلس  عام 
بالوزارة  والمالية  اإلدارية  والشؤون 
. التدريب  إدارة  مدير  إلى  إضافةً 
وبلغ عدد المشاركين بالورشة 30 
عضواً تم ترشيحهم من مكتب النائب 
التابعين  العامة  النيابة  وأعضاء  العام 
للوزارة، حيث جاءت هذه الورشة نتاجاً 
دولة  في  عقدتا  سابقتين  ألخيرتين 
عشرون  إعداد  عن  أسفرتا  تونس، 
العامة  النيابة  أعضاء  من  مدرباً 
متميزين  كمدربين  منهم  سبعة  اختير 
 . الورشة  لهذه  العلمية  المادة  لتقديم 
متتالية  أيام  ثالثة  مدى  فعلى 
بظاهرة  تتعلق  محاور  عدة  طرح  تم 
حوارات  عنها  نتج  األموال  غسيل 
القضائي  بالعمل  ترقى  بناءة 
. أفضل  هو  ما  إلى  به  لتصل 
صحيفة  قامت  كثب  وعن  كعادتها 
الفاعلية  هذه  بمتابعة  "العدالة" 
وأهدافها  محاورها  عن  أكثر  للتعرف 
إقامتها  من  واإلفادة  االستفادة  ومدى 
وتوصياتها  نتائجها  من  يعود  وما 
. والمواطن  الوطن  مصلحة  على 
كانت لنا وقفة أولى مع السيد "عبد 
السالم السنوسي " رئيس نيابة الجفرة 
االبتدائية وأحد المشاركين بالورشة .
هذه  أن  أعتقد  قائالً:  فحدثنا 
 90 بنسبة  نجحت  قد  الورشة 
محاور  من  احتوته  لما  نظراً  بالمائة 
غسيل  جريمة  مفهوم  أهمها  هامة 
ومراحلها  وأركانها  تاريخها  األموال، 
وعناصرها وطرق مكافحتها،  فوقفنا 
هذه  بشاعة  مدى  عن  نيابة  كأعضاء 
الجريمة لنقوم بدورنا دون قصور في 
بتفاصيلها  ودراية  معرفة  وعن  الفهم 
مدربة  وقيادية  فنية  ككوادر  بتأهيلنا 
. المجال  هذا  في  ومتخصصة 
الشكر  بجزيل  وتوجه"السنوسي"، 
التدريب على  وإدارة  العدل  وزارة  إلى 
بالتعاون  ومتابعة  جهد  من  مابذلوه 
ساهمت  التي  األمريكية  المنظمة  مع 
. المدربين  هؤالء  مثل  إعداد  في 
"الطاهر  السيد  أكد  جهته،  من 
العامة  النيابة  وكيل  سويسي"  مفتاح 
طرابلس   - العام  المحامي  بمكتب 
المحاور  أن  الورشة،  في  والمشارك 
المعنية  العلمية  الورشة  تناولت  التي 
بالغة  أهمية  ذات  األموال  بتبييض 
بإيجابية  المشاركون  معها  تفاعل 
كانت  بأنها  مبيناً  ناجحة،  وأعتبرها 
تتركز حول التعاون القضائي في جريمة 

االتفاقيات  حسب  األموال  غسيل 
نصوص  وتعديل  والثنائية،  الدولية 
قانون التصديق في ليبيا، تضمين بنود 
الرسمية  بالجريدة  كاملة  االتفاقية 
لتكون محل إدراك  لذوي االختصاص.

مناقشة  تم  بأنه   ،" "سويسي  وتابع 
موضوع صفة مأمور الضبط القضائي 
واإلدارة  المعلوماتية  وحدة  لرؤساء 
نص  إلى  استناداً  والفروع  المركزية 
إجراءات  قانون  من   )13( المادة 
النيابة، بما يلزم صدور قرار من مجلس 
الوزراء بالخصوص، باإلضافة إلى بند 
الذي يقع  التجميد والتحفظ والحجز 
على األموال الناتجة عن جريمة غسيل 
استفدنا  شك  أدنى  فبدون  األموال، 
جدا من خالل ماطرح من موضوعات 
مجملها.  في  هادفة  كانت  ومحاور 
وزير  السادة  إلى  موصول  الشكر 
وكل  بالوزارة  التدريب  وإدارة  العدل، 
. الكريم  والحضور  األجالء  األساتذة 

فرج  "أحمد  السيد  هو  آخر  مشارك 
بنيابة  العامة  النيابة  وكيل  الله"  عبد 
بأعمال  أشاد  الذي  الحياة،  وادي 
اعتبر   "  : لمراسلنا  وأضاف  الورشة، 
هذه  ففي  جداً  جيدة  نجاحها  نسبة 
الظروف التي تمر بها البالد استشرت 
هذه الظاهرة كالمرض العضال ينخر 
هذه  ففي  الفضيلة،  ويقتل  الوطن 
العديد  على  الضوء  سلط  الورشة 
المكافحة  وسبل  القصور  أوجه  من 
والمعالجة سواء من الناحية القانونية 
صعيد  على  أو  المؤسساتية  أو 
االتفاقيات الدولية لفهم طبيعة التعامل 
مع هذه الظاهرة التي يصعب القضاء 
الورشة،  هذه  مثل  إقامة  دون  عليها 
وعرجنا  واألفكار،  اآلراء  تبادلنا  لقد 
على أوجه القصور واقتراح حلول مثلى 
تتعاون  التي  المؤسسات  كافة  بمعية 
 . للحد منها"  القضائية  المؤسسة  مع 
ونوه "عبدالله"، على أن هذه الورشة 
المشاركين  كل  على  بمفاهيم  أثرت 
بمزيد المعرفة واإلدراك لطرق ضبط 
وأساليبها  األموال  غسيل  جريمة 
فيها،  والتحقيق  االستدالالت  ،وجمع 
وإدارة  العدل  لوزارة  الشكر  مقدماً 
على  األمريكية  والرابطة  التدريب 
الموفق  والتنظيم  المبذول  الجهد 
العمل. ورشة  خالل  الحظوه  الذي 

فرج  "محمد  السيد  أكد  بدوره، 
الشاعري"نائب مدير وحدة المعلومات 
المركزي،  ليبيا  مصرف  من  المالية 
أحد  وهو  معه  لقاء  لنا  كان  الذي 
بأن  بالورشة،  الفاعلين  المشاركين 
وتحديداً  الحالية  المالية  المؤسسات 
المصارف هي القناة التي يستخدمها 
جريمتهم،  إخفاء  في  األموال  غاسلي 
مؤكدا أن مصرف ليبيا المركزي تصدى 
مسبقا لهذه الظاهرة حتى كادت تخلو 
وحدة  أنشأت  فقد  المصارف،  منها 
المعلومات المالية التي بدورها طالبت 
وحدة  إنشاء  المصارف  جميع  من 
والصفقات  المعامالت  لرصد  فرعية 
عنها. واإلبالغ  للعمالء  المشبوهة 

وذكر "الشاعري" أيضاً أن محافظ 
 2002 سنة  مركزي  ليبيا  مصرف 
 ،)1( رقم  المنشور  أصدر  قد  كان 
والسلوكيات  األنماط  فيه  موضحاً 
مرفقا  األموال  غاسلوا  يتبعها  التي 
وأخرى  عليهم  التعرف  كيفية  بنماذج 
النقدية  المعامالت  عن  لإلبالغ 
المشبوهة التي تفوق حد معين، صدر 
بعدها القانون رقم )2( لسنة 2005 
بتحديد  المكافحة  عملية  أطر  الذي 

الدولي،  التعاون  عبر  لها  قنوات 
وقرار  تنفيذية  الئحة  صدور  أعقبه 
والوحدات  الرئيسية  الوحدة  تنظيم 
الفرعية للمصارف صدرت عن اللجنة 
 . األموال  غسيل  لمكافحة  الوطنية 
"عطية  عقيد   قال  جانبه،  من 
الموارد  إدارة  مدير  جليدي"  محمد 
القضائية  الشرطة  بجهاز  البشرية 
بأن  العملية،  الورشة  الذي شارك في 
فهم  في  الفائدة  أضفت  الورشة  هذه 
بأنها  مؤكدا  الجرائم،  من  النوع  هذا 
الهيئات  ألعضاء  كبيرة  فائدة  حققت 
القضائية سواء كانوا محامين أو نواب 
بالجوانب  يتعلق  فيما  خاصة  وقضاة، 
في  ودورههم  واالقتصادية  المالية 
وانعكاس  الجريمة  هذه  مكافحة 
سلبيات تهريب األموال على االقتصاد 
الوطني للبالد ومدى موائمة المعايير 
مع  الظاهرة  هذه  لمكافحة  الدولية 
المؤسسات  ودور  الليبي  التشريع 
. الشأن  هذا  في  الليبية  المالية 

لقاءا  "العدالة"  لصحيفة  وكان 
السيد  مع  الورشة  هامش  على 
قسم  رئيس  دنف"  ميالد  "خالد 
التنفيذي  والمنسق  التدريب 
العدل،  بوزارة  التدريبية  للبرامج 
الذي تحدث : قائالً " أن الورشة القت 
نجاح من خالل الحضور الالفت كونها 
اإلشراف  حيث  من  نوعها  من  األولى 
بالوزارة  التدريب  إدارة  من  المباشر 
الممولة  األمريكية  الرابطة  وبمشاركة 
لهذا المشروع، مشيرا إلى وجود دورة 
من  عدداً  تستهدف  جديدة  أخرى 
الهجرة  مجال  في  ستكون  األعضاء 
حدد  بالبشر  واالتجار  الشرعية  غير 
الحالي  للعام  موعدها شهر أغسطس 
وأخرى  مدربين  لتكوين  تونس  بدولة 
ستكون في سبتمبر المقبل بإذن الله .

الصدد  هذا  في  "دنف"  وأضاف 
بجد  تسعى  التدريب  إدارة  أن  إلى 
للرقي  اإلدارة  أهداف  لتحقيق 
بالوزارة  الموظفين  أداء  بمستوى 
شاكراً  تخصصاتهم،  اختالف  على 
وإلى  الورشة  هذه  على  القائمين 
واالهتمام  المتابعة  على  العدل  وزارة 
والدعم الالمحدود إضافة إلى إدارتي  
الدولي  والتعاون  والعالقات  التدريب 
اإلعالم  قسم  بدور  مشيداً  بالوزارة 
الفعلية. هذه  ومتابعة  تغطية  في 

مجهودات تذكر فتشكر
اللجنة  إلى  وامتنان  شكر  تحية 
الفريق  وكامل  الورشة  على  المشرفة 
النظير  منقطع  النجاح  على  المكلف 
التنظيم  حيث  من  الورشة  لهذه 
األمريكية  الرابطة  مع  والتنسيق 
الراعية لهذا العمل والترتيبات المعدة 
بمهنية وما هو إال نتاجاً للخبرة والدراية 
التامة بهذه األمور، كل التقدير إلدارة 
في  بالتوفيق  تمنياتنا  مع  التدريب 
استكمال خطتهم التدريبية لهذا العام .

اختتام أولى الورش العملية في مجال مكافحة غسيل األموال لعام 2016

•قدمنا مقترح لقانون مكافحة غسيل األموال 
تم تجهيزه بمساعدة صندوق النقد الدولي 

•الورشة تناولت األضرار االقتصادية الناتجة من غسيل األموال
 وتأثيرها االقتصادي علي البالد .

•العمل على الرفع من مستوى التنسيق بين مكتب النائب العام 
ومصرف ليبيا المركزي والجهات الضبطية للحد من الجريمة

128 العدد:  :

إعداد:طارق الكيالني

تصوير: علي احلاج 
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رحب رئيس مركز الخبرة والبحوث 
المستشار "عبدالله أبورزيزة"، بمشاركة 
فرحتهم  والضيوف،  العدل،  وزير 
باكتمال أعمال الصيانة بالدور األرضي 
اجتماعات  صالة  وتأسيس  بالمركز 
ومبنى األرشيف وبتكريم مجموعة من 
منتسبي مركز الخبرة ممن احيلوا على 
التقاعد والذين ضحوا بالجهد والوقت 
في سبيل أداء مهامهم لخدمة للعدالة .
واستهل "أبورزيزة"،  كلمته بالترحم 
على الشهداء متمنيا الشفاء للجرحى، 
رئاسة  سعت  لطالما   ( قائال  وأضاف 
لراحة  المناسبة  البيئة  بتوفير  المركز 
منتسبيها، وتمكينهم من أداء عملهم على 
واعداد  بتوفير  وذلك  المطلوب  الوجه 
الدورات التدريبية في كافة التخصصات 
بعض  واستحداث  والخارج  بالداخل 
واخيرا  الفروع،  من  عدد  في  المقار 
األرضي  الدور  صيانة  اخرا  وليس 
االرشيف  مبنى  واستحداث  بالمركز 
.) بالكامل  مجهزة  اجتماعات  وقاعة 
عقد  على  عازم  المركز  بأن  وأكد 
النيابة  أعضاء  بين  اللقاءات  من  عدد 
لطرح  الشرعيين  واالطباء  العامة 
االشكاليات التي تواجه الطرفين فيما 
يتعلق بالطب الشرعي واقتراح الحلول 
بشأنها، إلى جانب لقاءات بين الخبراء 
مع  بالتنسيق  التخصصات  كافة  في 
. للقضاء  األعلى  بالمجلس  السادة 
الخبرة  مركز  رئيس  وأوضح 
كل  في  المركز  عمل  أن  والبحوث، 
بالدنا  تشهدها  التي  الظروف  هذه 
رسولنا  قول  في  أساسه  نجد  الحبيبة 
حين  وسلم  عليه  الله  صلى  األعظم 
يد  وفي  الساعة  قامت  إذا   " قال 
إلى  مشيرا  فليغرسها"،  فسيلة  أحدكم 
التشريعات  في  القضائية  الخبرة  أن 
في  بالغة  أهمية  ذات  المعاصرة 
تحقيق  في  إلسهامها  وذلك  اإلثبات، 
ال  حتى  القضاء  وتنوير  العدالة 
القانون. روح  على  حكمه  في  يحيد 

يبقى  االهتمام،  هذا  بأن  ونوه   
مراكز  إليه  وصلت  لما  ضئيال 
مؤكدا  المجاورة،  الدول  في  الخبرة 
العدل  وزارة  مع  المركز  سعي 
المطلوب. المستوى  إلى  به  لالرتقاء 

من جهته، ترحم السيد وزير العدل 
الكلمة  خالل  القليب"،  "مصطفى 
من  عدد  تكريم  بمناسبة  ألقاها  التي 
المتقاعدين بمركز الخبرة والبحوث على 
الشفاء  متمنيا  األبرار،  الشهداء  أرواح 

الله تعالى أن  العاجل للجرحى، سائال 
ينزل الهالك على دواعش العصر كالب 
. الذين عاتوا في األرض فسادا  النار 

دواعي  لمن  أوالً   ( قائال  وأضاف، 
في  زمالئي  بينكم  اكون  أن  سروري 
متأخرة  جاءت  لربما  االحتفالية،  هذه 
رجال  من  عدد  بتكريم  تزينت  ولكنها  
الذين  وموظفيها  القضائية  الخبرة 
 ، المرفق  هذا  في  عمرهم  أفنوا 
العدل  وزارة  بأن  لكم  نقول  أن  والبد 
بأهمية  وإلمامهما  التامة  ولمعرفتها 
جهازا  لكونها  القضائية  الخبرة 
األمن  وبث  العدالة  لتحقيق  مساعدا 
.) الحبيب  وطنا  ربوع  في  واألمان 

وأشار "القليب"، بأن الوزارة اهتمت 
المنصب  هذا  وتوليه  بدايتها  منذ 
الخبرة  مركز  مع  والمتابعة  التنسيق 
الزميل  طريق  عن  والبحوث  القضائية 
بيد  يد  ورفاقه،  "أبورزيزة"  المستشار 
وخطوة بخطوة، معتبراً أنهم يعملون في 
هذا الظرف الراهن الذي تمر به البالد 
. وأهمية  دور  من  الجهاز  لهذا  وما 

هذا  في  الوزير  السيد  وألمح 
القضائية  الخبرة  مركز  ان  الشأن، 
وجيدة،  رائعة  اتخذ خطوات  والبحوث 
الفروع  لمساعدة رجاله ورؤسائهم في 
شرعيين  أطباء  من  ليبيا  بمناطق 
المجاالت  كل  وفي  هندسيين  وخبراء 
المتعاونين معهم في المجالس البلدية 
البلديات. كل  في  القطاعات  ومن 

وذكر بأن هذا الجهد والعمل كانت 
ثماره واضحة وظاهرة لكل ذي بصيرة، 
مبينا أنه خالل السنة الماضية تجاوزت 
ست  وحدها  الشرعي  الطب  تقارير 
يوجد  حيث  شرعي،  طب  تقرير  آالف 
تقرير  آالف  أربعة  إلي  ثالثة  بين  فيها 
طب شرعي جنائي ،مؤكدا على أن هذا 
األمر لو لم يكن هناك فعال رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه ما كان ال يتم في 
. الجميع  يعلمها  التي  األوضاع  ظل 

انه  العدل،  وزير  السيد  وأضاف   
من  الشرفاء  وبجهود  الجميع  بتعاون 
وتحقق  العمل  هذا  تحقق  الوطن  هذا 
الزال  القضاء  جهاز  وأن  اإلنجاز،  هذا 
 ، واحدة  وحدة  يمثل  متماسكاً  بخير 
وتكون  ينقسم  ولن  الله  بأذن  وسيكون 
الجهاز. لهذا  ودعما  سندا  الخبرة 

بالتوفيق  "القليب"  السيد  ودعا 
الخطوة  هذه  في  للمتقاعدين،  
انطباع  تعطي  التي  الجيدة  والبادرة 
مؤسسات  بأن  العاملين  وكل  جيد 

وتكرم  النهج  هذا  على  تسير  الدولة 
هذا  بأن  الفتا  اخلصوا،  الذين  ابنائها 
لقلة  نظرا  بسيط  يعتبر  ماديا  التكريم 
االمكانيات متمنيا ان يمثل معنويا قدراً 
. أكثر  و  ذلك  يستحقون  النهم  كبيرا 

المختص  الخبير  قال  بدوره، 
نيابة  كلمته  في   " القبائلي  "يوسف 
لحظات  إنها  المتقاعدين،  زمالئه  عن 
المناسبة  بهذه  فيها  تشرفنا  سعيدة 
عملنا  فترة  إنهاء  مناسبة  الكريمة، 
قضاء  بعد  التقاعد  إلى  وإحالتنا 
الوطن. لهذا  العطاء  من  سنين 

وكلنا  نودعكم   ( قائال  وأضاف، 
إخوة  عهدناكم  كما  تكونوا  بأن  أمل 
حب  يجمعكم  الله  في  متحابين 
من  به  كلفتم  بما  إتقانكم  في  الوطن 
.) تخصصه  مجال  في  كال  وظائف 

آيات  بأجمل  "القبائلي"  وتقدم 
زمالئه  لجميع  واالحترام  التقدير 
وجودهم  طيلة  منهم  لمسوه  مما 
رئيس  وخاصة  الوظيفة،  في  معهم 
مؤكدا  أبورزيزة"،  "عبدالله  المركز 
السبل  تسهيل  في  جهده  كرس  بأنه 
المواطن،  عن  المعاناة  وتخفيف 
. العاملين  دخل  مستوى  من  والرفع 

وأشار إلى أن االهتمام والتقدير في 
دليل  خير  لهو  المتواضع،  الحفل  هذا 
على صدق المحبة التي أوليتموها لنا، 
ونحن نبادلكم نفس الشعور، داعين الله 
. والبركة  الخير  على  اللقاء  يديم  أن 

ضوئي  عرض  الحفل،  وتخلل 
الهيكل  يوضح  موجز  وثائقي  لشريط 
المركز  اختصاصات  و  التنظيمي 
وفروعه من حيث آلية العمل والخدمات 
التي يقدمها، باإلضافة إلى نموذج من 
مستوى  على  الجنائية  القضايا  ملفات 
الدقيقة  باإلحصائيات  مدعومة  ليبيا 
توزيع  ذلك  تال  المئوية،  والنسب 
قرآنية  ومصاحف  تقديرية  شهادات 
على  تذكارية  وهدايا  مرئية  وأجهزة 
والموظفات. الموظفين  من  المكرمين 

لدى  قام  قد  العدل،  وزير  وكان 
األرضي  الدور  أقسام  بتفقد  وصوله 
المستحدث، حيث اطلع على آلية سير 
قبل  من  وافية  لشروح  مستمعًا  العمل 
إعجابه  مبديا  والخبراء،  المهندسين 
مركز  روافد  إحدى  العلمية  بالمكتبة 
باعتبارها  والبحوث  القضائية  الخبرة 
في  الخبير  منها  يستفيد  مرجعية 

إعداد تقاريره .

القضائية  الخبرة  مركز  أقام   
صباح   ، العدل  بوزارة  والبحوث 
 ،2016 أغسطس   15 االثنين 
من  ثمانية  تكريم  خالله  تم  حفالً 
على  إلحالتهم  وذلك  الموظفين  
افتتاح  التقاعد، جاء هذا تزامنًا مع 
قاعة  واستحداث  األرضي  الدور 

اجتماعات كبرى بالمركز.
آيات  بتالوة  التكريم  حفل  بدأ   
الوطني  والنشيد  الحكيم  الذكر  من 
والسادة  العدل،  السيد وزير  بحضور 
مركز  ورئيس  العدل،  وزارة  وكيل 
من  وعدد  والتوثيق،  المعلومات 
ومدير  القضائية،  الهيئات  أعضاء 
ورؤساء  ومدراء  العدل،  وزير  مكتب 
اإلدارات واألقسام والوحدات بمركز 
الخبرة القضائية، إلى جانب موظفي 

المركز وعائالت وأبناء المكرمين .

تكريم متقاعدين بمركز الخبرة القضائية والبحوث
بادرة وفاء لمن أفنى ريعان شبابه في مجال عمله دون كلل أو ملل

 القليب : هذا التكريم ماديا يعتبر بسيط نظرا لقلة االمكانيات .. متمنيا ان يكون له  
قدراً معنويا كبيرا للمتقاعدين النهم يستحقون ذلك أو أكثر .

128 العدد :

إعداد: فتحي محمد

تصوير:محمد العماري
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على  أساسياً  اعتماداً  الدولة  مؤسسات  تعتمد 
التنظيمي  هيكلها  ضمن  القانونية  الشؤون  مكتب 
لطبيعة عمل هذا  العمل اإلداري، نظراً  في نجاح 
فيما  القانوني  الرأي  إبداء  في  المختص  المكتب 
وصياغة  ومراجعة  موضوعات،  من  عليه  يعرض 
مشروعات القوانين والقرارات والعقود واالتفاقيات 
منه،  تطلب  التي  القانونية  المذكرات  وإعداد 
باإلضافة إلى متابعة القضايا التي ترفع من الجهة 
.. الالزمة  القانونية  المذكرات  وإعداد  عليها  او 

حيث أن أهم معايير النجاح ألي جهة حكومية من 
ناحية أدائها اإلداري تعتمد على هذا المكتب، وفي 
القانونية  الشؤون  مكتب  بزيارة  قمنا  الصدد  هذا 
بديوان وزارة العدل  ألهميته وحجم االختصاصات 
اإلدارية  المعامالت  الهائل من  والكم  إليه  الموكلة 
أو  استشارة  تتطلب  والتي  إليه،  الوارد  المختلفة 
فتوى أو نص قانوني في مسألة ما أو إبداء النظر 
السيدة  باشرت  حيث  قانونية،  أخرى  مسائل  في 
"ربيعة محمد الساق" المكلفة بتسيير مهام وأعمال 
 9 بتاريخ  عملها  العدل  بوزارة  القانوني  المكتب 
الليسانس  إجازة  على  متحصله   ،2015 سبتمبر 
في مجال القانون من جامعة طرابلس عام 2008، 
انتقلت  ثم  سنوات،   7 المحاماة  بمهنة  وعملت 
الداخلية  بوزارة  القانوني  بالمكتب  للعمل  بعدها 
كمتعاونة قبل أن تبدأ العمل رسميا بوزارة العدل .

قمنا بزيارة المكتب والتقينا بها   : العدالة 
حيث استقبلتنا برحابة صدر وأجرينا معها 
مهام  عن  أسئلتنا  أولى  فجاءت  اللقاء،  هذا 
التنظيمي؟  وهيكله  المكتب  واختصاص 
 : المكتب ال يوجد به هيكل تنظيمي، بل هو من 
ضمن التقسيمات التنظيمية لوزارة العدل بموجب 
 2012 لسنة   )50( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
وزارة  واختصاصات  التنظيمي  الهيكل  باعتماد 
العدل وتنظيم جهازها اإلداري، وهو مكتب بسيط ، 
كادره مكون من حوالي 20 موظف، منهم 9 أعضاء 
على  عملهم  يقتصر  إداري  موطف  و11  قانونين 
تسجيل المعلومات وترتيب الدعاوى واآلراء وتدوينها 
بالمنظومة  إدخالها  تم  ومن  خاصة  سجالت  في 
القانوني  المكتب  باختصاص  يتعلق  وفيما  اآللية، 
الوزير  تخص  التي  القرارات  مشاريع  إعداد  فهو 

القانونية  المسائل  في  المشورة  وإبداء  الوكيل  أو 
التي تعرض من جهتهم أو إحدى اإلدارات بالوزارة، 
إضافة إلى متابعة الدعاوى التي ترفع من الوزارة 
بالحكومة،  القضايا  إدارة  مع  بالتنسيق  عليها  أو 
الحكومة،  تبرمها  التي  العقود  ومراجعة  وإعداد 
إلى جانب حضور االجتماعات بتكليف من الوزير 
اللجان  عضوية  في  المشاركة  أيضاً   ، الوكيل  أو 
وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب .

مباشر  ارتباط  له  القانوني  المكتب   : العدالة   
بمكتب الوزير، كيف يكون ذلك؟

الوزير  بمكتب  يرتبط  نعم   : "الساق"  السيدة   
مباشرة، ونوع االرتباط هي تبعية إدارية وإشرافية 
من صالحيات  مثال  مباشرة،  يتبعه  فهو  ورقابية، 
المكتب  على  التفتيش  العدل  وزير  مكتب 
عمله. سير  ومراقبة  عليها  القائم  واألعمال 

القانوني  المكتب  : هل من صالحيات  العدالة 
إصدار القرارات ؟ 

السيدة "الساق" : ليس من مهام المكتب إصدارها، 
المشورة  وإبداء  القرارات  مشاريع  إعداد  وإنما 
القانونية وإحالتها للوزير العتمادها، باإلضافة إلى 
المسائل األخرى الواردة إلينا من ندب ونقل وتشكيل 
. وغيرها  والترقيات  االستقالة  وقرارات  لجان 

تعديل  في  الحق  العدل  لوزير  هل   : العدالة 
الشؤون  مكتب  قبل  من  الصادرة  القرارات  بعض 

القانونية؟

عليا،  كسلطة  الحق  له  نعم   : "الساق"  السيدة 
ورقابيا،  إداريا  مباشرة  يتبعه  المكتب  أن  باعتبار 
قانونية  بصيغة  القرارات  نقدم  كمكتب  فنحن 
قانونية  قوة  له  الوزير  السيد  أن  بمعنى  معدة، 
القرارات  العتماد  الصالحيات  له  أعطيت  حيث 
الحال. بطبيعة  قانوني  شخصي  وهو  تعديلها  أو 

العدالة : هل للمكتب أحقية الفصل في الدعاوى 
والشكاوى والنزاعات؟

السيدة "الساق" : هذا ليس من اختصاص مكتب 
المحاكم  إلى  يعود  فاألمرهنا  القانونية،   الشؤون 

والقضاء المختص من ناحية الفصل في الدعاوى 
والشكاوى والنزاعات، أي اختصاص النيابة العامة .

العدالة : هل للمكتب  الحق في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية المختلفة، فيما يتعلق باإلدارات واألقسام 

والمكاتب داخل الوزارة؟ 
من  ليس  األمر  هذا   : "الساق"  السيدة 
الوحدات  ألن  قطعا،  القانوني  المكتب  اختصاص 
العدل  وزارة  داخل  والمكاتب  واإلدارات  واألقسام 
في  التي  والمالية  اإلدارية  الشؤون  إلدارة  تابعة 
للشؤون  الوزارة  لوكيل  عادة  تبعيتها  تكون  األصل 
تبعيته  القانوني  والمكتب  والمالية  اإلدارية 
واضح؛  فرق  هناك  إذاً  مباشرة،  العدل  لوزير 
وكامل. تام  استقالل  مستقلين  فنحن  وبذلك 

العدالة : فيما يتعلق بإبرام العقود مع الشركات 
هذا  في  دور  له  المكتب  هل  واألجنبية  المحلية 

الشأن؟

من  اإلجراءات  هذه   : "الساق"  السيدة 
عن  باإلعالن  تقوم  التي  العطاءات  لجنة  مهام 
يقع  أن  بعد  عليه   توافق  ثم  وشروطه،  العطاء 
المعتمدة،  الشركات  أو  الجهات  على  االختيار 
وغيرها،  الصيانة  أو  باإلنشاءات  يتعلق  فيما 
بكتاب  العطاء  محضر  علينا  يعرض  حيث 
القانونية. الناحية  من  فيه  والنظر  العقد  إلعداد 

العدالة : هل عملكم القانوني يقتصر على مكتب 
الوزير أو هناك جهات أخرى يقدم لها المسائل واآلراء؟
على  يقتصر  ال  فعملنا  نعم   : "الساق"  السيدة 
الجهات  جميع  يشمل  بل  فقط،  الوزير  مكتب 
حيث  للوزارة،  التابعة  واألقسام  واإلدارات 
تحتاج  وقانونية  إدارية  مشاكل  أحياناً  يواجهون 
ثم  ومن   ، قانونية  واستشارات  حلول  إلى  منا 
والمشورة  الرأي  ألخذ  المكتب  على  عرضها  يتم 
في  للنظر  األصيل  االختصاص  ذات  القانونية 
العمل  لتسهيل  القانوني  الرأي  وإبداء  الواقعة 
الخاصة  واإلجراءات  والمعامالت  اإلداري 
. قانوني  طابع  ذات  لتكون  صحيح  بشكل  بهم 

إنجاز  في  وقت  المكتب  يستغرق   : العدالة   

المعامالت  التي ترد  اليه او البث فيها  ما سبب ذلك؟

السيدة " الساق" : ليس هناك أي تأخير حول ما 
يرد إلينا من معامالت، وإنما هو عدم فهم طبيعة 
الدقة  على  يعتمد  الذي  القانوني  المكتب  عمل 
والتريث في إصدار فتوى أو إبداء رأي قانوني معين 
مستند إلى نص أو تشريع، فنحن نضع كل ما يرد 
إلينا من معامالت من مكتب الوزير والجهات التابعة 
للوزارة واألقسام واإلدارات تحت اإلجراء للدراسة 
الصحيحة والوصول إلى رأي قانوني دون استعجال  
ماقد يؤدي إلى مخالفة قانونية أو احتمالية نقده 
أو إلى إضرار بالموظف أو اإلدارة نفسها، بالتالي 
عملنا ليس محدد بمدة زمنية ضف إلى ذلك الوقت 
الذي يتطلبه كل إجراء من إعداد وطباعة ومراجعة 
واعتماد وصوالً إلى التسجيل، هناك بعض الوقائع 
التي ال ينظمها تشريع وال يوجد بها نص قانوني في 
هذه الحال يقوم المكتب باالجتهاد فيها خصوصاً 
األضعف  الطرف  كونه  بحكم  بالموظف  المتعلقة 
أمام اإلدارة ، وصوالً إلى إرضاء الطرفين، وهناك 
المراسالت  ركاكة  تتأخر بسبب  المعامالت  بعض 
بقدوم  أحياناً  نتفاجأ  حيث  واإلدارية  البريدية 
بعض المراجعين للسؤال عن معامالتهم وهي غير 
المكتب. منظومة  في  مسجلة  أو  لدينا  موجودة 

العدالة : في ختام لقائنا نود من حضرتكم كلمة 
أخيرة؟

السيدة "الساق" : مهنة الصحافة في الحقيقة 
ًمهمة جداً بالنسبة لنا كمكتب قانوني، وذلك بسبب 
أن أغلب المواطنين يجهلون القانون والتشريعات، 
وقسم  العدالة  صحيفة  خالل  من  نطالب  عليه 
اإلعالم بوحداته اإلعالمية المرئي منها والمسموع 
هذا  علي  الضوء  تسليط  واإللكتروني   والمطبوع 
وما  للمواطنين  القانونية  الثقافة  لنشر  الجانب 
تنظم  وقرارات  ولوائح  قوانين  من  الوزارة  تصدره 
عملها بحيث يعرف المواطن من خاللها ماله وما 
عليه من قوانين تحميه وأخرى رادعة له، وتعريفهم 
بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل والجهات التابعة 
لها وطبيعة عملها إلحقاق الحق والعدل والمساواة .

 المكتب القانوني بديوان الوزارة  لصحيفة العدالة:ــ

نعتمد  على الدقة والتريث في إعداد مشاريع القرارات وإبداء المشورة  دون استعجال لتفادي أي مخالفة 

اإلحصائية الشاملة للدعاوى الواردة من الجهات ذات العالقة

الدعاوى  ومتابعة  القرارات،  بإعداد مشاريع  القانوني يختص  المكتب 
التي ترفع من الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا بالحكومة

128 العدد :

إعداد: طارق الكيالني

تصوير: حسني براق
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بالتعاون  العدل  بوزارة  القضائية  الشرطة  جهاز  نظم 
الماضية،  األيام  األهلي  للعمل  السبيل  مؤسسة  مع 
اإلصالح  مؤسسات  في  للعاملين  تدريبية  دورة 
لمعاملة  األدنى  الحد  "قواعد  عنوان  تحت  والتأهيل 
ليبيا".  في  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات  في  النزالء 
أيام  خمسة  استمرت  التي  الدورة  واستهدفت 
المؤسسات  كافة  من  متدرب   )50( الـ  يقرب  ما  متتالية 
وموظفين. وأخصائيين،  وشرطة،  ضباط،  من  اإلصالحية، 

من  المواضيع،  من  العديد  الدورة  خالل  وقدمت   
واألساتذة،  والضباط  والشيوخ  الدكاترة  من  نخبة  قبل 
للسجناء،  المقررة  والواجبات  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة 
ألحكام  وفقا  السجون  إلدارات  األساسية  وااللتزامات 
وقواعد  التنفيذية،  والئحته   )5( رقم  المحلي  القانون 
المتحدة. لألمم  العامة  الجمعية  من  المعتمدة  األدنى  الحد 

في  الحديثة  واإلدارة  الميكنة  أهمية  تناولت  كما 
الصحية  والرعاية   ، والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات 
الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  االجتماعية  وأهميتها 
. اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وواجبات  حقوق  حول 

 
للعمل  السبيل  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  وقالت 
أربع  منذ  يعملون  أنهم  كشاد"،  "مودة  السيدة  األهلي 

والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات  تحسين  موضوع  على  سنوات 
 2016 السنة  هذه  المؤسسة  ركزت  حيث  ليبيا،  في 
المحلية  المعايير  بين  مختلطة  مذكرة  استخراج  على 
وتشريعات. أحكام  من  النزالء  معاملة  حول  والدولية 

وأضافت في تصريح لـ"العدالة"، بأنهم حريصون كمؤسسة 
أهلية على نقل المعلومات بحكم ان العديد من القائمين على 
بالقوانين  دراية  لديهم  ليست  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات 
المحلية والدولية المعمول بها، لذلك حرصنا على القيام بدورة 
تدريبية لنقل هذه المعرفة ونحن اآلن في طور هذا االنجاز.

وأوضحت "كشاد "، انه وبحكم اإلمكانيات القليلة والبسيطة 
 ، سجون  ثالثة  المدة  هذه  خالل  المؤسسة  استهدفت  فقد 
وهي "البركة"، و"عين زارة"، و"النساء"، حيث وجدت )السبيل( 
الرغبة من السجون األخرى أن تكون حاضرة، بحكم أن جهاز 
اإلمكانيات. كافة  لنا  ووفر  متعاون  كان  القضائية  الشرطة 

وأكدت المدير التنفيذي في هذا الصدد، بأن إدارة مؤسسة 
السجون  لهذه  مستقبال  تقييميه  زيارات  لها  السبيل سيكون 
ودلك لمعرفة مدى استيعاب المستهدفين من هذه الدورة .

رئيس  نجيب"  الباسط  "عبد  العقيد  أوضح  جانبه،  من 
وحدة شؤون النزالء فرع طرابلس ، أن الهدف من هذه الدورة 
بالنسبة  والمعلومات  المعرفة  وتجديد  المهارات  صقل  هو 
للموظفين وأعضاء الشرطة، والتعريف ببعض النقاط الواردة 
في قانون المؤسسات مثل الرعاية الصحية وتقديم الخدمات 
. المهنة  أخالقيات  إلى  باإلضافة   ، للنزيل  االجتماعية 

الدورة  هامش  على  تصريح  في  "نجيب"،  واعتبر 
فيما  بها  دراية  لنا  األمور  من  عدداً  أن  "العدالة"،  لصحيفة 
تكوين  بمثابة  تعتبر  اإلدارية  الميكنة  إدخال  ولكن  مضى، 
لوحدة  األعمال  من  الكثير  ستسهل  حيث   ، حديثة  مهارات 
والتصنيف   بالتسجيل  المتعلقة  األمور  خاصة  النزالء 
بدورها، ذكرت األستاذة "عائشة سالمة" أخصائية نفسية 
أنه وبحكم وظيفتي في  القضائية على  األوامر  تنفيذ  بقسم 
جهاز الشرطة القضائية كباحثة إنسانية استفدت كثيرا، وندعو 
هذه  مثل  إقامة  في  واالستمرار  العمل  إلى  السبيل  مؤسسة 
الدورات لما لها من تأثير في أداء العاملين بمؤسسات اإلصالح 
النزالء داخل السجون من  والتأهيل، حتى نرتقي في خدمة 
ناحية األسلوب والتعامل مع النزيل كإنسان وليس كمرتكب فعل .

االجتماعية  األخصائية  المتدربة  أكدت  كما 
"سارة  النساء   – والتأهيل  اإلصالح  بمؤسسة 
عبد المجيد"، بأنها استفادت من هذه الدورة في معرفة 
الدور الكبير المنوط بها كونها مختصة في التعامل مع النزالء 
تقدمت  كما  المجال،  هذا  في  االجتماعية  الرعاية  وأهمية 
اإلصالح  مؤسسة  ومدير  السبيل  لمؤسسة  الشكر  بخالص 
ترشيحها  على  بوحليقة"  "نجاة  العقيد  ]النساء[  التأهيل 
وإتاحة الفرصة لها بهدف تطوير أداء العمل داخل المؤسسة 
اإلصالحية، داعية كافة الجهات ذات العالقة التعاون مع جهاز 
 . به  العاملين  مستوى  من  والرقي  للرفع  القضائية  الشرطة 

ورقة  األهلي  للعمل  السبيل  مؤسسة  أعدت  وقد   
تتلخص  الدورة  هذه  في  وزعت  قانوني   وتأصيل  مصاغة 
اإلصالح  مؤسسات  ألوضاع  المنظمة  الليبية  المعايير  في 
ملفات  وإدارة  العامة،  القواعد  في  المتمثلة  والتأهيل 
السجناء، والفصل بين الفئات والتصنيف وافرادية المعاملة 
، وأماكن االحتجاز ، ومالبس السجناء ، والطعام ، والتمارين 
الرياضية والتعليم والترفيه ، والخدمات الصحية ، والعمل ، 
الداخلية  التفتيش  وعمليات  والجزاءات  واالنضباط  والقيود 
والخارجية ، واالتصال بالعالم الخارجي ، واإلخطارات ونقل 
السجناء واالمتيازات والتحقيقات والشكاوى ، باإلضافة إلى 
والعالقات  للشكاوى  وتقديمهم  بالمعلومات  السجناء  تزويد 
الدينية  الكتب  وتقديم  اإلفراج  بعد  والرعاية  االجتماعية 
والعلمية بغرض التثقيف والمطالعة وحفظ أمتعة السجناء .

والمشاركة  الحضور  شهادات  وزعت   الدورة  ختام  وفي 
القضائية  الشرطة  جهاز  فرع  رئيس  بحضور  ذلك  كان 
اإلصالح  مؤسسات  مديري  من  وعدد  طرابلس،   –
األهلي. للعمل  السبيل  مؤسسة  وأعضاء  ورئيس 

دورة تدريبية حول معاملة النزالء داخل مؤسسات اإلصالح والتأهيل 

 - اإلطالع والتعريف بالحقوق والواجبات المقررة في القانون رقم 
)5( للتعامل مع السجين كإنسان وليس كمرتكب فعل .

 إدخال الميكنة واإلدارة الحديثة كان لها تأثير كبير في الدورة.-  
تسليط الضوء حول حقوق وواجبات أحكام الشريعة اإلسالمية .

إعداد: فتحي محمد

تصوير: عصام احلبيشي
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حول  القانوني  الرأي 
المسائل اآلتية :-

أوالً :-
مسألة تولى رئيس مجلس 
وظيفة  المكلف  اإلدارة 
وذلك  الشركة  عام  مدير 
المعين  المدير  إقالة  بعد 
دون  اإلدارة  مجلس  قبل  من 
 ، المجلس  لهذا  الرجوع 
المجلس  رئيس  بأن  علمًا 
عام  مدير  وظيفة  يشغل 
االستثمار. تشجيع  صندوق 

ثانيًا :-
رئيس  أحقية  مسألة 
في  المكلف  اإلدارة  مجلس 
دون  الوظيفة  هذه  تقلد 
من  مسبق  إذن  على  الحصول 
مجلس إدارة صندوق تشجيع 
مدى  وكذلك   ، االستثمار 
عضوية  شغل  في  أحقيته 
مجالس إدارات شركات أخرى .

ثالثًا :- 
رئيس  أحقية  مدى  مسألة 
شغل  في  اإلدارة  مجلس 
بالشركة  عام  مدير  وظيفة 
هذه  أسندت  ما  إذا  وذلك 
آخر. شخص  إلى  الوظيفة 

رابعًا :- 
المختص  تحديد  مسألة 
بتعيين المدير العام وإعفاءه 
وفقًا لقانون النشاط التجاري 
. للشركة  األساسي  والنظام 

-: نفيد  ذلك  على  ورداً 
من   180 المادة  تنص 
 2010 لسنة   23 رقم  القانون 
أن  على  التجاري  النشاط  بشأن 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ))يعتبر 
ممثالً قانونياً للشركة ، كما يتولى 
تسند  لم  إذا  العام  المدير  مهام 
آخر((. لشخص  الوظيفة  هذه 
من   189 المادة  تنص  كما 
لمجلس  أنه  على  القانون  ذات 

اإلدارة إذا نص النظام األساسي 
على ذلك تعيين مدير عام من بين 
المجلس. خارج  من  أو  أعضائه 

من   193 المادة  وتنص 
 (( أنه  على  المذكور  القانون 
يكون  أن  العام  للمدير  يجوز  ال 
رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة 
على  الحصول  دون  أخرى  شركة 
إذن مسبق من مجلس اإلدارة وال 
عضوية  بين  يجمع  أن  له  يجوز 
مجلس إدارة أكثر من شركتين ((.

النظام  المادة 31 من  ونصت 
الطرق  األساسي لشركة خدمات 
إدارة  ))يتولى  أن  على  السريعة 
مكون  إدارة  مجلس  الشركة 
ذوي  من  أعضاء  خمسة  من 
والتخصص  والكفاءة  الخبرة 
العمومية  الجمعية  تختارهم 
اإلدارة  مجلس  رئيس  فيهم  بمن 
ويكون عمله على   ، العام  المدير 
إلى  باإلضافة  التفرغ  سبيل 
)).. العام  المدير  بمهام  قيامه 

من   42 المادة  وقررت 
يكون  أن  على  النظام  ذات 
يصدر  عام  مدير  للشركة   ((
معاملته  وتحديد  بتعيينه 
)).. اإلدارة  مجلس  من  قرار 

أنه  النصوص  هذه  ومؤدى 
اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز 
العام  المدير  وظيفة  مهام  تولي 
مجلس  يتولى  لم  ما  بالشركة،  
شخص  وتعيين  اختيار  اإلدارة 
الوظيفة. هذه  بمهام  ليطلع  آخر 

مجلس  رئيس  جمع  ما  وإذا 
رئاسته  بين  بالشركة  اإلدارة 
للمجلس وبين وظيفة  المدير العام 
فيتعين في هذه الحالة أن يباشر 
ويجوز  ـ  التفرغ  عمله على سبيل 
له بهذه الصفة أن يكون رئيساً أو 
إدارة شركتين  في مجلس  عضواً 
بشرط الحصول على إذن مسبق 
يجوز  وال   ، اإلدارة  مجلس  من 
مديراً  يكون  أن  تلك  بصفته  له 

عاماً لشركة أخرى  ذلك أن تولي 
مهام وظيفة المدير العام تتطلب 
النظام  من   42 المادة  وبحسب 
الطرق  األساسي لشركة خدمات 
بمقر  اليومي  التواجد  السريعة 
وإدارتها  أمورها  لتسيير  الشركة 
. فيها  العمل  على  واإلشراف 
ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 
أخرى فإن الجهة المختصة بتعيين 
إدارة  مجلس  هي  العام  المدير 
الشركة وال يجوز لرئيس المجلس 
االختصاص  هذا  يباشر  أن 
ويستتبع ذلك أن المختص بإنهاء 
ذات  هي  العام  المدير  عمل 
وهي  ابتداء  عينته  التي  اإلدارة 
في واقعة الحال مجلس اإلدارة .
اإلشارة  القول  نافلة  ومن 
اإلذن  في  يشترط  أنه  إلى 
يكون  أن  النص  في  إليه  المشار 
العضوية  اكتساب  على  سابقاً 
عدم  على  ويترتب  المجلس  في 
بطالن  اإلذن  هذا  على  الحصول 
ذلك  على  تنص  وكما  العضوية 
إليها  المشار  المادة  صراحة 
تقرر  حين  الثانية  فقرتها  في 
تقرر  عضوية  كل  وتبطل   ..(
المادة..( هذه  بالمخالفة ألحكام 
-: القانون  إدارة  ترى  لذلك 
مجلس  لرئيس  يجوز  ال   •
وظيفة  بين  الجمع  الشركة  إدارة 
ذات  وبين  بالشركة  العام  المدير 
. أخرى  شركة  في  الوظيفة 
مجلس  رئيس  أحقية  •عدم 
المدير  وظيفة  تولى  في  اإلدارة 
أسندت  إذا  الشركة  بذات  العام 
آخر  شخص  إلى  الوظيفة  هذه 
. فيها  اإلدارة  مجلس  قبل  من 
من  بتعيين  •المختص 
العام  المدير  مهام  يتولى 
هو  إعفائه  وكذلك  بالشركة 
. غيره  دون  اإلدارة  مجلس 

مدى  بشأن  القانوني  الرأي 
الوزراء  مجلس  اختصاص 
المتحدة  الشركة  بحل 
. المساهمة  للطيران 
-: نفيد  ذلك  وفي 
القانون  من   )256( المادة  بأن 
المشار   2010 لسنة   23 رقم 
المساهمة  الشركة  عرفت  قد  إليه 
يملك  شركة  كل   ( بأنها  العامة 
أكثر  أو  شخص  بالكامل  رأسمالها 
من األشخاص االعتبارية العامة .(
ذات  من   )258( المادة  وتنص 
الجمعية  تتكون  أن   ( على  القانون 
العمومية للشركة من حملة األسهم 
ويحدد الشخص االعتباري المساهم 
 . فيها  عنه  مندوباً  الشركة  في 
مملوكة  الشركة  كانت  وإذا 
بالكامل ألحد األشخاص االعتبارية 
العامة يتولى هذا الشخص تشكيل 
ال  للشركة  العمومية  الجمعية 
أشخاص  سبعة  عن  عددهم  يقل 
. الجمعية  رئيس  فيهم  بمن 
وبتطبيق األحكام المتقدمة على 
الشركة المتحدة للطيران نجد أنها 
ألن  العامة  الشركات  من  ليست 
كلهم  مالها  رأس  في  المساهمين 
الخاصة  االعتبارية  األشخاص  من 
اإلفريقية  الليبية  الشركة  فيهم  بما 
هذه  أن  رغم  القابضة  للطيران 
لوزارة  بالكامل  مملوكة  األخيرة 
مجلس  قرار   صدور  بعد  المالية 
2012م   /  )56( رقم  الوزراء 
قيمة  بسداد  المالية  لوزارة  باإلذن 
كانت  التي  الجهات  مساهمات 
تساهم في رأس مال الشركة الليبية 
والتي  القابضة  للطيران  اإلفريقية 
أضحت هذه األخيرة بعد سداد هذه 
العامة  الشركات  من  المساهمات 
مملوكاً  مالها  رأس  أصبح  حيث 
ال  فهي  ذلك  ومع  للدولة  بالكامل 
االعتبارية  األشخاص  من  تعتبر 
ما قضت  ذلك  على  ويشهد  العامة 
الطعن  في  العليا  المحكمة  به 
بتاريخ  38/200ق  رقم  المدني 

أنه  قضت  حيث  1992/6/15م 
بالشركات  العاملين  أن  المقرر  من 
الموظفين  من  يعتبرون  ال  العامة 
العامين وال يختص القضاء اإلداري 
الشركات  مع  منازعاتهم  بنظر 
عالقتهم  وأن  بها  العاملين  العامة 
تعاقدية  عالقة  الشركات  بتلك 
ولوائحه  العمل  لقانون  تخضع 
التنفيذية واللوائح المعمول بها في 
أن  باعتبار  وذلك   ، الشركات  تلك 
تلك الشركات ال تعدو أن تكون من 
وليست  الخاص  القانون  أشخاص 
.) ..إلخ  اإلدارية  األشخاص  من 

المتحدة  الشركة  كانت  ولما 
الشركات  من  ليست  للطيران 
أحكام  إعمال  يتعين  فإنه  العامة 
2010م  لسنة   23 رقم  القانون 
األحكام  ذلك  في  بما  إليه  المشار 
الخاصة بحل الشركات المساهمة .

القانون  هذا  ألحكام  وبالرجوع 
أن  نجد  الشركة  بحل  يتعلق  فيما 
إلى  أسند  قد  االختصاص  هذا 
العادية  غير  العمومية  الجمعية 
للشركة ويستشف ذلك من المادتين 
رقم  القانون  من   )239  238-(
. إليه  المشار  2010م  لسنة   23

ال  الوزراء  مجلس  فإن  وبالتالي 
يكون مختصاً بحل الشركة المتحدة 
نود  بمكان  األهمية  ومن  للطيران 
العمومية  الجمعية  بأن  نشير  أن 
للطيران  اإلفريقية  الليبية  للشركة 
القابضة غير مختصة هي األخرى 
بحل الشركة المتحدة للطيران ألنها 
ال تملك كل رأس مالها وإنما تقتصر 
.54% نسبته  ما  على  ملكيتها 

تقدم  ما  على  وتأسيساً 
 -: القانون  إدارة  ترى 
االعتيادية  غير  الجمعية  أن 
للطيران  المتحدة  للشركة 
غيرها  دون  المختصة  هي 
الشركة  بحل  القرار  باتخاذ 

                                                       

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تولي مهام وظيفة المدير العام بالشركة، ما لم 
يتولى مجلس اإلدارة اختيار وتعيين شخص آخر ليطلع بمهام هذه الوظيفة

عبارة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار المنصوص عليهم في القانون 
تشمل كافة المعاقين الذين شاركوا في الثورة بأي شكل من األشكال بغض 

النظر عن سبب هذه اإلعاقة وزمانها.

بتطبيق األحكام المتقدمة على الشركة المتحدة للطيران، نجد أنها 
ليست من الشركات العامة، ألن المساهمين في رأس مالها كلهم من 

األشخاص االعتبارية الخاصة .

الرأي القانوني حول اآلتي :-
من  الخاصة  االحتياجات  بذوي  المقصود   -: أوال 
)أ(  فقرة   )26( المادة  في  عليهم  المنصوص  الثوار 
نظام  بشأن   ، 2012م  لسنة   )59( رقم  القانون  من 
اإلدارة المحلية والمادة )32( من الئحته التنفيذية .

ثانيًا :-
النساء في بلدية  حالة عدم تقدم مرشحة من فئة 

من البلديات .
نفيدكم باآلتي :-

فيما يخص االستفسار األول :-
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بعبارة  المقصود 
المادة  من  )أ(  الفقرة  نص  في  وردت  التي  الثوار 
بشأن   ، م   2012 لسنة   )59( القانون  من   )26(
أن  اإلدارة  لهذه  سبق  فإنه  المحلية  اإلدارة  نظام 
أصدرت فتوى بهذا الخصوص بتاريخ 2013/3/31 
كافة  تشمل  العبارة  هذه  أن  إلى  فيها  انتهت   ، م 
من  شكل  بأي  الثورة  في  شاركوا  الذين  المعاقين 
هذه  سبب  عن  النظر  بغض  المشاركة  أشكال 
الفتوى(. اإلعاقة وزمانها) مرفق لكم صورة من هذه 

بحالة  المتعلق  االستفسار  يخص  فيما  أما 
لالنتخابات  النساء  فئة  من  مرشحة  أي  تقدم  عدم 

 )26  ( المادة  نصت  فقد  البلديات  من  بلدية  في 
بشأن  م،   2012 لسنة   )59  ( رقم  القانون  من 
على  األولى  فقرتها  في  المحلية  اإلدارة  نظام 
التالي:- النحو  على  البلدي  المجلس  )يشكل  أنه 

انتخابهم  يجري  األعضاء  من  عدد   •
اإلداري  النطاق  في  المباشر  العام  السري  باالقتراع 
األقل  على  عضو  بينهم  من  يكون  أن  على   ، للبلدية 
عن النساء وعضو من ذوي االحتياجات الخاصة من 
التنفيذية  الالئحة  من   )32( المادة  وتنص   ) الثوار 
للقانون رقم )59( لسنة 2012م ، المشار إليه على 
-: التالي  النحو  على  بالبلديات  المجالس  تتكون  أنه 

يكون  التي  للبلديات  أعضاء  خمسة  عدد   •
ألف  وخمسون  مائتان   ))250.000(( سكانها  عدد 
. ذلك  عن  زاد  لما  أعضاء  وسبعة   ، فأقل  مواطن 

عضو من النساء .  •
عضو من ذوي اإلعاقة من الثوار إن وجد .  •

أنه  على  المادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  ونصت 
أعضاء  انتخاب  معيار  التنفيذية  الالئحة  تبين 

تبين  كما  السكان  عدد  إلى  نسبة  البلدية  مجلس 
منهم،...( توافرها  الواجب  اإلضافية  الشروط 

الواضح من نص المادة )26( المشار إليها أعاله 
أن المشرع لم يحدد عدد األعضاء الذين يتشكل منهم 
التنفيذية  لالئحة  ذلك  ترك  وإنما  البلدي  المجلس 
عضو  بينهم  من  يكون  أن  اشترط  أنه  غير  للقانون 
االحتياجات  ذوي  من  وعضو  األقل  على  النساء  عن 
 )32( المادة  نص  إلى  وبالرجوع  الثوار  من  الخاصة 
من الالئحة التنفيذية المشار إليها أعاله نجد أنها قد 
البلدي حيث  المجلس  بها  يتشكل  التي  الكيفية  بينت 
التي ال يزيد عدد سكانها عن  البلدية  نصت على أن 
مجلسها  يتكون  ألف  وخمسون  مائتان   )250.000(
للبلديات  ، وسبعة أعضاء  البلدي من خمسة أعضاء 
إليه  مضافاُ  العدد  هذا  عن  سكانها  عدد  يزيد  التي 
الثوار  النساء وعضو عن ذوي اإلعاقة من  عضو عن 
إن وجد ، أي بمعنى أن المشرع قد كفل للمرأة الحق 
في تمثيلها في عضوية المجلس البلدي بمقعد واحد 
النساء  أن ذلك ال يخل بحق  على األقل مع مالحظة 
في الحصول على أكثر من مقعد في المجلس البلدي 
األولى  الفقرة  بموجب  المحدد  العدد  ضمن  وذلك 
إليها  المشار  التنفيذية  الالئحة  المادة )32( من  من 

لعضوية  للترشح  امرأة  أي  تقدم  عدم  فإن  وبالمقابل 
المجلس في أي بلدية ال يجردها من هذا الحق الذي 
لها  المخصص  المقعد  يبقى  وإنما  القانون  لها  كفله 
الفقرة  في  المحدد  العدد  إلى  يضاف  وال  شاغراً 
التنفيذية  الالئحة  من   )32( المادة  من  األولى 
للمرأة  القانون  كفلها  التي  الحقوق  من  باعتباره 
لمبدأ  إعماالً  المحلية  اإلدارة  في  مشاركتها  لضمان 
المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي 
الدستوري. اإلعالن  بموجب  المقررة  الفرص  تكافؤ 
ترى:- القانون  إدارة  فإن  لذلك 
الخاصة  االحتياجات  ذوى  عبارة  أن   •
شاركوا  الذين  المعاقين  جميع  تشمل  الثوار  من 
تكون  أن  ذلك  في  يشترط  وال  الثورة  في 
التحرير. حرب  في  المشاركة  بسبب  اإلعاقة 
للترشح  امرأة  أي  تقدم  عدم  حالة  في   •
المخصص  المقعد  يبقى  البلدي  المجلس  لعضوية 
المقاعد  عدد  إلى  يضاف  وال   ، شاغراً  للنساء 
المادة  من  األولى  الفقرة  في  عليها  المنصوص 
 59 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )32(
. المحلية  اإلدارة  نظام  بشأن  م   2012 لسنة 

إدارة القــانون

128 العدد  :

إعداد: إدارة القانون

إشراف : سميرة سويسي
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بوزارة  للموظفين  المالية  واالحتياجات  للطموحات  تلبيةً 
المزيد  على  وحثهم  لتحفيزهم   ، لها  التابعة  والجهات  العدل 
، حيث  للقطاع  اإلنتاجية  بالعملية  ودفعًا  والعطاء  البذل   من 
يتعلق  فيما  بالوزارة  عمل  خطة  تنفيذ  الي  العدل  وزارة  تسعى 
بتنظيم جهازها اإلداري بشكله األمثل وتذليل بعض الصعاب 

والعراقيل وتقديم أفضل الخدمات للموظفين .
التكافل  صندوق  لجنة  تشكيل  إعادة  تم  المنطلق  هذا  من 
االجتماعي لموظفي وزارة العدل والجهات التابعة لها بموجب 

قرار معالي وزير العدل رقم )658( لسنة 2015 م ٫
 عقدت لجنة الصندوق خالل النصف األول لسنة 2016 م 
عدد ) 8 ( ثمانية اجتماعات ومنحت خاللها عدد ) 954 ( طلب 
سلفة مالية ، وكذلك عدد ) 47 ( طلب إعانة مالية وبإجمالي 
) 1001 ( طلب سلفة وإعانة ، حيث بلغت القيمة اإلجمالية 
وأثنى  مليون  (ثالثة  د٫ل   3.012.376.000  ( وقدره  مبلغ 
عشر ألف وثالثمائة وستة وسبعون دينار ، والموضحة بالجدول 

والرسوم البيانية أدناه .

جداول ورسوم بيانية توضح ما أنجزه صندوق التكافل االجتماعي بوزارة العدل
128 العدد :

إعداد:  املهدي  ابو صالح
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فكرة: فتحي محمد

تصميم: اسامة فرج اهلل
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الطمع وقطع الرقبة  متحاديين...
مثل   (  ) الله  )رحمها  تقول  جدتي  كانت 
متحاديين(  الرقبة  وقطع  الطمع   ) سائد 
حينها لم أكن استوعب معنى هذا المثل كحال 
 ، بها  ترمي  كانت  والتي  األمثال  من  العديد 
يجري. الذي  الحدث  أو  الموقف  حسب  كالً 

غيره(  و)استيعاب  استيعابه  استغرقني 
أعيش  أن  من  البد  فكأنني  ؛  طوال  سنوات 
التجارب بحذافيرها كي أعي وأفهم وأستوعب 
ما حدث ويحدث ... لم أتردد كثيراً في كتابة 
بحاجة  لسنا  بأننا  يقيني  رغم  الكلمات  هذه 
لكلمات بقدر حاجتنا ألفعال تغير األحوال ، فقد 
الرمل  على  يرسم  كمن  اآلن  الكلمات  أصبحت 
 ، الرياح فتمحو ما رسمنا  بطرفة عين  لتأتي 
. مثمرة  أشجار  ليزرع  البحر  يحرث  كمن  أو 

ما جعلني أخط حروفي هذه ، حالة الهلع التي 
أصبح  الذي  والوجوم  والذهول  عليها  أصبحنا 

ُحلمنا  وصار   ، يفارقنا  أن  يأبى  الذي  رفيقنا 
الذي ال يفارق خيالنا ، دينارات نجدها لنسد بها 
حاجاتنا اليومية ، كهرباء تنير لنا ظلمة الليالي 
، وأسعار نستطيع أن نجاري بها أفواه الجياع..
..." متحاديين  الرقبة  وقطع  "الطمع 
كتب على  وكأن   ، لعنة علينا  كانت  أحالمنا 
ما  )باندورا(  كصندوق  لعناته  يحمل  أن  شعبنا 
أن نحاول االنطالق حتى تنقلب علينا األحوال 
... يكتمل  لم  وردي  ُحلم  ويالت  نعاني  ونصبح 
وفيال   ) شاهقة  أبنية   ( أحالمنا 
ورصيد  ليبي  لكل  )جيب(  وسيارات 
الهدايا  من  تفرغ  تكاد  ال  وحقائب   ، دوالرات 
...و...و.... آلخري  دولة  من   ، واأللبسة 
ينتهي  ال  بشكل  األمنيات  قائمة  لتطول 
صفاتنا  إحدى  والطمع  بشر  فنحن   ،
في  إال  نراها  وال  عنها  نسمع  ال  والقناعة 
)والممتلئين(!. والمزوقين  المثقفين  كتابات 

ولو  خاطري  عن  وأنفس  ألكتب  دفعني  ما 

أمام  يستجدي  شيخ  دمعة   ، مرتعشة  بحروف 
 ، العيش  شظف  على  ُليعينه  مرتبه  مصرف 
المستجدين  والشيوخ  العجائز   ( هم  وكثيرون 
المصارف  يستلطف  كادح  رجل  ووجوم   ،  )
من  أفواه  به  يسد  بما  عليه  )يمنون!(  لعلهم 
تركت  لها  حصر  ال  بشرية  أمواج   ، يعول 
 ، بعضها  فوق  لتتراص  بل  لتصطف  الدنيا 
تائه  والكل   ، البوابة  تفتح  أن  في  أمل  وكلها 
بابا(  )على  مغارة  لفتح  السر  كلمة  عن  يبحث 
السحر. ذلك  لها  يعد  لم  )يا سمسم(  فافتح   ،

كنت  ما  وفهمت  وعيت  اآلن   ... جدتي 
تنطقين به من خالل فمك الخالي من األسنان.

التي  السيوف  هي  أحالمنا  فكانت 
رقابنا... تقطع  زالت  وما  قطعت 
..... بعبادك  ربي  فرحماك 
-: )باندورا(  صندوق   -: ملحوظة 

 ) اإلغريقية)األساطير  الميتولوجيا  في 
. البشرية  شرور  كل  يتضمن  صندوق  هو 

    خاطرة 
 

    ليلة قلم   
                 

           بقلم :- غريبة بخالف .

رقص قلمي وبدأ يغني ... قال اليوم عيدي
ومن أحالم العمر تمنى .

قلت له :- من ذكريات أفراحي خطط ودون لي .
قال : لك ذكرى مفرحة اليوم هدية مني.

كاد  بقهره  العمر  دونك  فمن  أنيسي  أنت  قلت 
يقتلني .

قال : أنا راقص وأنِت ملهمتي فأمسكي بي وتدني
... فإني اليوم سأكتب حتى الصباح وسأغنى.

قصيدة شعرية

يا كالب الموت كفوا ... قد تنادى اليوم حق 
قد تنادى اليوم نور ... في طريق الخلد شق
هذه األرض الذكية ... طبلـها للنصـر دق
يا ضباعاً قد تهاوت ... من أسود لن ترق
من صقور قد تعالت... تسمو دوماً لألفق

إنها أرضي وُحبلى ...بالرجولة والعبق
أبنائها عز وفخر ... للشهادة في سبق 

يا ضالالً قد تمادى ... شاهداً ذاك النفق 
حيث قد تم اقتياده ... من نسور في الغسق 

قصة قصيرة 
بطاقات ألمي في عيدها
حنان بيروتي..
نبذة عن الكاتبة :-

 ،  1968 سنة  باألردن  الزرقاء  مدينة  مواليد  بيروتي  حنان 
الجامعة  من  وآدابها  العربية   اللغة  في  بكالوريوس  على  متحصله 
القصيرة  القصة  وهي  عديدة  أدبية  مجاالت  في  تكتب   ، األردنية 
والنصوص النثرية والمقالة وهي عضوة في رابطة الكتاب األردنيين 
اتحاد كتاب اإلنترنت متحصلة على عدة جوائز منها  وعضوة في 
جائزة" القصة القصيرة " في مهرجان البحراوية لإلبداع الثقافي 
النسائي العربي األول في الخرطوم عام 2005 جائزة ناجي نعمان 
األدبية العالمية للعام 2007 ( ، شهادة تقدير عن قصة " تصريح 
.2009 العربية  للقصة  القبيسي  جليل  مسابقة  في  صحفي" 

بطاقات ألمي في عيدها

منذ مرضك وتدهور حالتك الصحية بتسارع رهيب ...و... وأنا 
أحس أنى أقف على باب أتهيأ مرغمة ألعبر لدنيا جديدة بال أميّ !  
ثمة سند ودفء ومالذ أخير ، وقلب يغدق حنوه ومحبته دونما مقابل ، 
ثمة من تحس بجرحي وتمتص انكساراتي وتمأل زوايا البيت برائحة 
الدفء وعبير األمان ، ثمة من تنتظرني وتتلهف لوقع خطواتي وصوتي 
ورنة هاتفي هي أمي !... ماذا اآلن غير فراغ موحش وافتقاد موجع ؟!

الرهيب  المتسارع  احتضارك  فترة  بك  تشبثت  لكم   !.. أمي 
يتحول  أن  المعقول  من  هل   ، لهفته  يسرع  مجنون  بقطار  أشبه 
 .. بالسماء   .. بالهواء  أتعلق  بّت  ذكرى؟!!  إلى  أمي   عالم 
المرض  أنامل  تحنو  أن  للّرّب  أصلى   ... رحمة  قطرة  أترجى 
نكهة  عطائك  لكن   ، لألمهات  العطاء   ، عليك  الباردة  المحايدة 
الصافي.. الجوهر  ولمعان  الخالصة  األمومة  ومذاق  التضحية 
* * * * * * * * * * *

أتذكر نهاراتك المورعة بين الغسيل الذي لم يعرف الغساالت اآللية 
المتطورة وأحواض البحر المتتالية وحبة النيلة الزرقاء والبريموس 
) السخان( يعلو لغلي األبيض ، ورائحة المسك ولمعان اللؤلؤ في 
المالءات البيضاء وأنت تنشرينها فترف أشبه بيمامة تتهيأ للطيران 
وبين الشطف وإصرارك في كل مرة على إزاحة األثاث وتفقد الزوايا 
وطنجرة الطبخ الكبيرة التي لم تختصري حجمها حتي " يبورك األكل 
أمام  قصير  لوقت  تستلقين خاللها  كنت  التي  المساء  ولحظات   "
التلفاز وال تعرف عيناك ترف اإلغفاء الهادئ من أصواتنا وطلباتنا 
... قط  بحضورك  تجاوزها  تعلمينا  لم  التي  طفولتنا  ومشاكسة 
**************                                     

أن  خوف   ، الخوف  خنقه  بصوت  أصلى  أخذت  سريرك  قرب 
وسكناتك  حركاتك  نرقب  حولك  وإخوتي  وقفت   ، دمعة  تؤلمك 
ألسطوانة  هرعت  أنفاسك  بين  المسافة  تباعدت  وعندما   ،
أهزها  وبدأت  نفذت  ظننتها  السرير  قرب  المثبتة  األكسجين 
بلون  اصطبغ  وجهك  لكن   ، أخيرة  قطرات  عن  تتمخض  علّها 
موتك  تفاصيل  قرأت   ، وألقاها  الحياة  نبض  عن  وغاب  باهت 
خاوية  باردة  لنظرة  عينيك  نظرة  تحولت  وقد   ، رحيلك  وعنوان 
... الحياة  آخر مالمح  وانسلت   ، الموت  إال  وتعبير  معنى  أي  من 

راقبتك توضعين على حمالة يّجرها غرباء بحياد وروتين وتدور 
عجالتها بأزيز جارح متجهة بك وبوجهك الذي شّع نوراً وأنفاسك 
األخيرة وصمتك األبدي وقدسية رحيلك الهادئ ... إلى ثالجة الموتي ..
* * * * * * * * * * * * * *

نبض  لي  كان   / كان  كما  العالم  يعد  لم   ، رحيلك  مساء  في 
 ، الصد  أبوابه  تعرف  ال  وقلب  مؤجل  ومالذ  صفاء  ونبع  دفء 
أزاهير  وذبلت  القلب  براعم  يبست  كالحاً  رمادياً  العالم  غدا 
لكم   ، الخصب  حضنك  في    *** عمر  غصن  في  الفرح 
من  الروح  وتغسل  الحزن  القلب ضبابية  عن  تمسح  نظرة  يكفيني 
النفس.  وحشة  في  مؤجلة  وشموس  أمان  شمعة  وتضئ  الوحدة 
* * * * * * * * * * * * * * *

قلبي  وأشرع   ، كاوية  ببرودة  داخلي  أحس  غرفتك  أمام  وقفت 
قبل سويعات  وكنت  ببطء  الدرج  انزل   ، قلبه على وحشة شاسعة 
بلحظات  أشبه  طويال  أحسسته  لكم   ، إليك  الهثة  مهرولة  نهبته 
تتدحرج في جحيم الحياة ، امتدت أمامي الثواني جمرات عذاب 
استطع  ولم  دموعي  وانحبست  نفسي  سكنت   ، تصديق  وعدم 
بصورة   للغياب  ألسلمه  جثمانك  تجهيز  في  شاركت   ، أبكي  أن 
وتفقدت  ؟؟  للمدرسة  جهزتني  مرة  كم   ... أمي  يا  ولو   ، الئقة 
تأملت  مرة  وكم  ؟  ودفاتري  وساندويشتي   وأظافري  شعري 
.. ولو  ؟..  بدمعك  عمري  وغسلت  األمهات  بفرحة  األبيض  ثوبي 

وجدتني أيقن بأنك تنسلخين عني وبأني أنسلخ عنك للمرة األولى 
واألخيرة بعد والدتي ، راقبتني أشبه بعصفور ُكسر جناحاه والنار 
تحيط به ... وقفت أمام باب المستشفي كل شيء يسير كالمعتاد ، 
ولحظات الزمن تستمر بالجريان ، الشوارع تكتظ بالناس و الخلويات 
ووجه  مشرعة  والمحالت  المارة  تزاحم  والسيارات  بنغماتها  ترن 
الحارس الذي رضخ إلصراري على الدخول إليك وقت أشاء ينظر 
صامتاً والدرج ... والممرات الطويلة الموصلة  لغرفة )12( والنجوم 
والهواء وكل شيء كما هو ... إال أن الحياة بأكملها تغيرت عندي...
****************                              

ويا أمي ،،،
يا زنبقة العمر و دحنونة القلب ، أيا غطائي وحضني ومالذي 
الذي غاب وبت أفتقده منذ اللحظة األولى ، كنت أحسب االفتقاد 
تتصاعد  ووجعه  وحرقته  ألمه  أن  ألكتشف  بدايته  في  أصعب 
الشفاء  على  مستعص  مفتوح  بجرح  أشبه  الوقت  بمرور  وتتفاقم 
ثمة جزء   ، روحي  من  وقطعة  قلبي  من  برحيلك جزءا  أخذت   ...
الذي  المشتهي  الحضن  أيتها   ... لك  متلهفاً  يضرع  يزل  لم  مني 
والجفاء.. البعد  وأسنة  الغياب  وبرودة  الغدر  أشواك  يعرف  ال 

رحمك الله يا أمي ....

أ. نوري عبد العاطي

رفقًا باللغة العربية

درست   ، عاماً  عشرين  من  أكثر  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  قضيت 
خاللها الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية واألدب العربي واللغويات ، لم 
اسلم من االستغراب أو حتى االستهزاء من العرب األمريكيين " تدرسين اللغة 
العربية في أمريكا بدل الكمبيوتر أو الهندسة أو ...؟ ما الفائدة .." لكن ديني 
ولغتي وثقافتي كانوا عشقي الدائم .. كأن الصورة تبدو أوضح وأكثر نقاء عندما 
نراها من بعيد ... وعندما نرى الوجه اآلخر .. ذلك الجيل األمريكي .. الذي 
ال تاريخ له وال حضارة له .. بل مجرد تقدم مادي ال أكثر ... من الغريب كيف 
الواليات  مجتمع  في  المرء  تعمق  كلما  األمريكي  بالحلم  اإلعجاب  ذلك  يذوب 

المتحدة ...
أثر عنيف على  الحادي عشر من سبتمبر )2001(م  أحداث  لوقع   وكان 
األمريكيين من عدة أوجه ... منها إدراكهم لجهلهم التام بما يجري خارج نطاق 
الجامعات  في  اللغات  تعليم  مجال  في  ثورة  بداية  ذلك  آثار  ومن   ... قارتهم 

األمريكية .. وعلى رأسها اللغة العربية .
وفي عهد الرئيس جورج بوش تم تخصيص مبلغ )114( مليون دوالر لدعم 
برامج اللغات المهمة في أمريكا ، سيما اللغة العربية ، وازداد عدد الملتحقين 
بدراسة اللغة العربية بشكل مذهل ، إذ تشير نسبتها %93.9 في عدد الدارسين 
للغة العربية بين عامي 2002 و2005 وكذلك جامعة جورجتان شهدت في 
الفترة ذاتها ازدياد في عدد الطالب الدارسين للعربية بنسبة %89.6 وال تكاد 

تخلو جامعة أمريكية اليوم من قسم لتعليم اللغة العربية .
ويطرح تدريس اللغة العربية في الواليات المتحدة صعوبات وتحديات جمة 
، منها صعوبة اللغة العربية وضرورة تبسيط القواعد وقلة األساتذة المختصين 
التي  الكتب  إلى محدودية  إضافة   ، بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  بتدريس 
يمكن استخدامها في هذا المجال .. لكن المضحك المبكي هو إقبال الطالب 
مذهل  إهمال  يقابله  العربية  والثقافة  العربية  اللغة  على  المذهل  األمريكيين 
أيضاً لهذه اللغة في البالد العربية .. والتفاخر بالتحدث باللغات األجنبية .. 
وفي حين يشهد الغرب ، سيما الواليات المتحدة ، بداية انهيار شامل في كل 
المجاالت ، االقتصادية منها واألخالقية ، أرسلت أحد طالبي السنة الماضية 
 "  -: يقول  وهو  مستهزئاً  يقول  فعاد   ، عربي  بلد  في  العربية  اللغة  لممارسة 
لقد تعلمت الفرنسية بدالً من العربية " ..! ويعتبر إرسال الطالب األمريكيين 
لممارسة اللغة العربية في بلد عربي من أصعب المشكالت ... فهذا بلد يفخر 
بها  اهتماماً  اللغات  أقل  من  أصبحت  أنها  رغم   " الفرنسية  باللغة  بالحديث 
 ... اآلسيوية  الغربية  اللغات  فيه  تسمع  بلد  وذلك   " العالم  في  لها  وممارسة 
وندرة قليلة جداً من العربية .. وقد أثارت اهتمامي باألمس مقابلة تلفزيونية 
أجريت مع إحدى المثقفات العربيات التي كانت تتحدث كلمة عربية ثم تنتقل 
إلى الفرنسية واإلنجليزية ، ما اجبر مقدمة البرنامج المرتبكة على أن تتحول 

إلى مترجمة فورية ...!
إنني أدعو علماء النفس واالجتماع والتربية لدراسة هذه الظاهرة المقلقة 
إلى حد الرعب ... ما معنى أن يهرب العرب من لغتهم ، ويلجئوا إلى كل ما هو 
غربي ، في حين ينهار العالم الغربي ويعيش مادياً ومعنوياً على صدى القنابل 
والمدافع التي يقذفها على البالد العربية واإلسالمية ؟ .. البد أن ندق ناقوس 
الخطر قبل فوات األوان ، فهل يعقل أن يتقن األمريكيون اللغة العربية ونتقمص 
نحن شخصية غريبة ال تمت لنا بصلة ال من قريب وال من بعيد ... األمريكيون 
أنفسهم يبحثون عن بديل ويدركون أن بالدهم على شفا الهاوية ، فرفقاً باللغة 
العربية ورفقاً بتراثنا وما تبقى من حضارتنا كي ال نقول بعد فوات األوان " جنت 

على نفسها براقش "..
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إعداد: زكية رمضان
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عيادة توليد للنساء ضحايا االغتصاب 

الحقوقيون،  من  مؤسسوها  قاله  ما  على  نوعها،  من  األولى  هي 
داخل  الجنسية  االعتداءات  ضحايا  للنساء  خاصة  توليد  عيادة 
مريضاتها  أولى  مؤخرا  استقبلت  حيث  الملكي،  لندن  مستشفى 
 . الوالدة  وبعد  حملها  طوال  ونفسي  طبي  دعم  على  للحصول 
وكانت الشرطة البريطانية سجلت خالل هذه السنة في انجلترا وويلز 
أكثر من 106 آالف اعتداء جنسي من بينها 36 ألف حالة اغتصاب. 
العضو  القانونية  القابلة  كور"  "اندرجيت  وأوضحت 
"من  تراست،  اس  اتش  ان  هيلث  بارتس  عيادة  في  المؤسس 
جنسي  العتداء  تعرضن  اللواتي  النساء  تشعر  أن  جداً  المهم 
األمد". طويلة  متابعة  من  ويستفدن  بمصيرهن  يتحكمن  أنهن 

بودي  "ماي  منظمة  مع  بالشراكة  الجديدة  العيادة  وتدار 
االغتصاب،  ضحايا  النساء  بمساعدة  المتخصصة  باك" 
هؤالء  حمل  جعل  العيادة  في  الطبية  الطواقم  أهداف  ومن 
الجنسية. االعتداءات  ذكرى  عن  اإلمكان  قدر  بعيداً  النساء 

وتستقبل العيادة حاليا النساء البريطانيات فقط ويعمل فيها نحو 
وعلماء  اطفال  وأطباء  قانونيات  قابالت  بينهم  من  عشرون شخصاً 
المشروع. في  للمشاركة  امرأة   100 من  أكثر  تطوعت  وقد  نفس. 

إلى الخمس وبنغازي وسبها  لوازم خاصة بالجثث 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  منحت  إنسانية،  بادرة  في 
 70 إلى  باإلضافة  البشرية،  بالجثث  خاص  كيس   1750 عدد 
فروع  إلى  إنسانية  كمساعدات  الرفات  إدارة  معدات  من  معدة 
وسبها. والخمس  بنغازي  مدن  من  كل  في  الليبي  األحمر  الهالل 

بتاريخ  "فيسبوك"  على  الرسمية  صفحتها  عبر  اللجنة  وذكرت 
الهالل  مساعي  لدعم  تهدف  المساعدات  هذه  أن   ،2016/8/1
األحمر الليبي في إقامة مخزون من تلك التجهيزات لضمان معاملة 
كريمة ومهنية للجثامين في شرق ووسط وجنوب البالد، حسب قولها.

الغرق  من  المهاجرين  مئات  إنقاذ  تعلن  إيطاليا 
قبالة السواحل الليبية.

أغسطس  بداية  اإليطالية،  السواحل  خفر  قيادة  أعلنت 
 1500 قرابة  بإنقاذ  قامت  لها  تابعةً  سفًنا  أن  الحالي، 
الليبية. السواحل  قبالة  الغرق  من  مهاجر  شخص 

"أن  الرسمي-،   اإليطالي  التلفزيون  نقله  بيان  في   - وقالت 
كانوا  مهاجًرا   1456 خاللها  أنقذت  عملية،   14 نفذت  سفنها 
األشخاص  عدد  ليصل  الليبي  الساحل  قبالة  قوارب  متن  على 
من 8000 شخص".. أكثر  إلى  أيام  في خمسة  إنقاذهم  تمَّ  الذين 

ميناء  إلى  نقلوا  الشرعيين  غير  المهاجرين  أن  وأضافت 
توزيعهم  سيتم  حيث  قاصًرا،   130 بينهم  وكان  فالنسيا،  فيبو 
وموليزه  بازيليكياتا  مقاطعات  في  لإلقامة  مؤقتة  مراكز  على 
وبييمونته  لومبارديا  عن  فضاًل  الجنوبية،  وبوليا  وكامبانيا 
ايطاليا.". وسط  في   " وماركه  والتسيو  الشمال"  في   " وفينيتو 

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وفدوا إلى إيطاليا منذ 
 94 حوالي  للهجرة،  الدولية  المنظمة  بحسب   ،2016 العام  بداية 
ألف شخص، معظمهم من إفريقيا "جنوب الصحراء"، فيما لقي نحو 
ثالثة آالف مصرعهم خالل رحلة العبور البحرية من سواحل ليبيا.

غلق عشرات المساجد والقاعات المخصصة للصالة بفرنسا

مسجداً   "20 "حوالي  إغالق  عن  مؤخرا  فرنسا،  في  أعلن 
"متطرفة". هناك  السلطات  نظر  في  تعتبر  صالة  وقاعة 

وأن  ستغلق"،  أخرى  "مساجد  أن  الفرنسي  الداخلية  وزير  وأكد 
كازنوف"  "برنار  الوزير  كان  حيث  إيضاً،  سيبعدون  مسلمين  وعاظ 
الفرنسي  المجلس  رئيس  مع  لقاء  بعد  الصحافة  أمام  يتحدث 
زكري". "عبدالله  العام  وأمينه  كبيباش"،  "انور  اإلسالمية  للديانة 

وأضاف الوزير الفرنسي، قائال : ) ال مكان في فرنسا - وقد قلنا 
ذلك - للذين يدعون في قاعات الصالة أو في المساجد إلى الكراهية 
 .  ) الجمهورية  مبادئ  من  عدداً  يحترمون  وال  بحصولها،  ويتسببون 
تزعم  صالة،  وقاعة  مسجد   2500 حوالي  فرنسا  وفي 
األصولية.  األيديولوجية  تبث  منها   120 حوالي  ان  السلطات 

إغاثة لنازحي سرت بترهونة

قامت جمعية اليسر لألعمال الخيرية بترهونة في اآلونة األخيرة بتوزيع 
قافلة إغاثة إنسانية مقدمة من مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي لألعمال 
الخيرية، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري.

أن  صحفي،  بيان  في  اليسر  جمعية  إدارة  لجنة  وذكرت 
من  نازحة  عائلة   250 من  أكثر  استهدفت  اإلنسانية  القافلة 
تسلمت  عائلة  كل  أن  حيث  وضواحيها،  ترهونة  يقطنون  سرت 
المواد  من  صنًفا   14 على  احتوت  سلة  من  مكونة  حصة 
وأرز  وطماطم  وزيت  سكر  تشمل،  التموينية  والسلع  الغذائية 
وفول. وحمص  طعام  وملح  وكركم  وفلفل  وشاي  وتمور  وسميد 

على  الغذائية  السلة  توزيع  عملية  واقتصرت 
فوق. فما  أفراد   7 تضم  التي  الكبيرة  العائالت 

نطاق اإلضراب المفتوح يتسع في سجون االحتالل

"عيسى  الفلسطيني  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  قال 
االحتالل  اتسع في سجون  قد  المفتوح  اإلضراب  نطاق  أن  قراقع"، 
االسرائيلي ليشمل 35 أسيرا انضموا إلى اإلضراب، مؤكدا أن أفواجا 
بيان  في  "قراقع"  وأوضح  المفتوح.  االضراب  إلى  ستنضم  جديدة 
صحفي بالمناسبة، أن "لغة القمع والعنف وفرض العقوبات الجماعية 
المضربين  مع  االسرائيلي  االحتالل  بها  يتعامل  التي  اللغة  هي 
. من سجن"  أكثر  في  تنطلق  التي  الجماعية  الخطوات  هذه  لكسر 

األمم المتحدة تطلب رسميا من كوريا الشمالية 
معلومات مختطفين لديها 

منحها  الشمالية  كوريا  من  رسميا  المتحدة  األمم  طلبت 
أفراد  بينهم  من  لديها  محتجزين  عن مصير 14 شخصا  معلومات 
عاما.   47 قبل  أختطفوا  الذين  الجنوبية  الكورية  الطائرة  طاقم 
يوليو  شهر  في  الجنوبية  الكورية  "يونهاب"  أنباء  وكالة  وأفادت 
االختفاء  بحاالت  المعنية  المتحدة  األمم  في  العمل  "مجموعة  أن 
إذا  ما  تأكيد  يانغ  بيونغ  نظام  من  طلبت  الطوعي  غير  أو  القسري 
الصين  إلى شمال  نقلوا قسرا  كوريين شماليين هاربين  كان خمسة 
الشمالية  كوريا  في  عليهم  القبض  ألقي  أشخاص  ستة  بجانب 
الحياة".  قيد  على  يزالون  ال  للدولة  مناهضة  أنشطة  بسبب 
الشمالية  كوريا  من  طلبت  المجموعة  فإن  للتقرير  ووفقا 
إختطفا  اثنين  جنوبيين  كوريين  مصير  عن  معلومات  تقديم 
1953-1950 من  الفترة  خالل  الكورية  الحرب  أثناء 

128 العدد  :
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التركية،  الجزاء  صلح  محكمة  وضعت   -) العدالة   ( اسطنبول 
ومدٍع  قاٍض  آالف   3 لنحو  المالية  األصول  على  احترازية  تدابير 
الماضي. يوليو  منتصف  االنقالبية  المحاولة  خلفية  على  عام، 
وذكرت مصادر صحفية تركية رسمية، أن »محكمة صلح الجزاء 
في العاصمة أنقرة، وافقت على طلٍب َتَقدم به مكتب االدعاء العام، 
بنحو 3  الخاصة  المالية  احترازية على األصول  تدابير  حول وضع 
بحقهم  وُفتحت  وظائفهم  عن  أُبعدوا  ممن  عام،  ومدٍع  قاٍض  آالف 
والمدعين  للقضاة  األعلى  المجلس  قبل  من  قضائية  تحقيقات 
الجزاء«. محكمة  قانون  من   128 المادة  إلى  استناداً  العامين، 
وبموجب القرار، ُيمنع القضاة والمدعون العامون المشتبه فيهم، 
الخاصة  النقل  ووسائل  المنقولة،  غير  بممتلكاتهم  التصرف  من 

أو  المصرفية  الحسابات  أنواع  وجميع  بهم، 
األخرى. المالية  المؤسسات  في  الموجودة 

بجرائم  مطلوبًا  بوسنيًا  على  القبض 
حرب 

أعلنت   -) العدالة   ( جانييرو  دي  ريو 
ساو  شرطة  أن  البرازيلية،  العامة  النيابة 
الماضي  يوليو  نهاية  القبض  ألقت  باولو 
مطلوبا  والهرسك  البوسنة  من  مواطنا  على 
النزاع  بداية  في  حرب  جرائم  ارتكاب  بتهم 
.  1995 و   1992 عام  بين  بلده  في 

 : رسمي  بيان  في  العامة  النيابة  وذكرت 
أندايتوبا  في  اعتقل  سيرانيتش  نيكوال  إن   (
القريبة من مدينة كامبيناس على بعد حوالي 
أن  باولو، مضيفة  100 كلم من مدينة ساو 
ارتكاب  بتهم  بالده  لقضاء  مطلوب  المتهم 
.  ) المدنيين  السكان  ضد  حرب  جرائم 

وكانت السلطات البوسنية قد تقدمت بطلب 
السترداد مواطنها، لكن هذا الطلب يجب أن 
البرازيل . العليا في  تبث فيه أوال المحكمة 

بازدراء  أدين  مصري  إعالمي  سجن 
اإلسالم.

محكمة  أيدت   -  ) العدالة   ( القاهرة 
 2016 يوليو   31 األحد  المصرية  النقض 
سجن مذيع تلفزيوني أدين بازدراء اإلسالم، 
حيث طالب في برنامج مباشر من الجمهور 
بحرق كتب األئمة األربعة، في قضية انتقدها 
حقوقيون، بحسب ما أكدته مصادر قضائية.

عقوبة  بحيري"  "إسالم  المتهم  ويقضي 
عام  ديسمبر  منذ  سنة  لمدة  السجن 
حكمت  قد  جنح  محكمة  وكانت   ،2015
خمس  بالسجن   2015 مايو  في  عليه 
استئناف  محكمة  وخففت  عادت  ثم  سنوات 
سنة. السجن  إلى  ديسمبر  في  الحكم 

 - النقض  محكمة  حكم  وبصدور 
ليصبح   - مصرية  مدنية  محكمة  أعلى 
وباتاً. نهائياً  االستئناف  محكمة  حكم 

وفرنسا                                        الجزائر  بين  بعد  عن  بتقنية  دولية  محاكمة 
أول  تسجيل  مؤخرا،  الجزائر  شهدت   -  ) العدالة   ( الجزائر 
محاكمة دولية باستعمال تقنية مرئية عن بعد "فيديو"، بين مجلس 
بمعالجة  تتعلق  بفرنسا،  نانتير  قضاء  ومجلس  المسيلة  قضاء 
ضحية. خلف   2010 سنة  بفرنسا  وقع  مسلح  هجوم  قضية 
 واستمع الطرفان خالل الجلسة التي جرت في وقت واحد بحضور 
المحامين لكال الطرفين والشهود والقضاة، إضافة إلى وسائل االعالم 
بتوفيرها  الجودة قامت  تقنية عالية  الشهود وفق  المختلفة، ألقوال 
اتصاالت الجزائر، وهو ما اعتبره مراقبون مكسبا هاما لتعزيز العدالة .

مهاجمي السفارة السعودية بطهران يخضعون للمحاكمة 

طهران ) العدالة ( - مثل عدد من مهاجمي السفارة السعودية، 
شخص   2300 مصرع  إلى  أدى  الذي  الكبير  التدافع  خلفية  على 
أمام    ،2015 عام  الحج  موسم  خالل  إيرانًيا   464 منهم 
العام  األمن  بإخالل  تتعلق  بتهم  طهران  في  ابتدائية  محكمة 
الين«. أون  »ميزان  أنباء  وكالة  ذكرته  حسب ما  ممتلكات،  وتدمير 

األولى  الجلسة  هذه  في  الـ21  المتهمين  من  بعض  وقدم 
 48 أن  أعلن  القضاء  وكان  طبيعتها،  تحدد  لم  التي  دفاعاتهم، 
اثناء  عليهم  قبض   120 حوالي  أصل  من  سيحاكمون  شخًصا 
اآلخرين.  72 الـ  حول  معلومات  أي  تتوافر  ولم  السفارة،  مهاجمة 

محكمة العدل األوروبية تنظر في طعن حول اتفاق زراعي 
مع المغرب

في  األوروبية  العدل  محكمة  بدأت   -  ) العدالة   ( الرباط 
االتحاد  به  تقدم  الذي  الطعن  حول  الجلسات  أولى  لوكسمبورغ، 
األوروبي ضد قرار سابق بشأن إلغاء االتفاق الزراعي مع المغرب، 
وأوروبا. المملكة  بين  دبلوماسية  أزمة  في  سببا  كان  والذي 

األوروبي  واالتحاد  المغرب  لصالح  المرافعة  في  وشارك 
باإلضافة  والبرتغال،  وبلجيكا  وإسبانيا  فرنسا  من  محامون 
محام  البوليساريو  مرافعات  قاد  فيما  االتحاد،  محامي  إلى 

زوما. دالميني  نكوسازانا  اإلفريقية،  المفوضية  رئيسة  عينته 
سبتمبر  من  عشر  الثالث  تاريخ  حددت  المحكمة  أن  ورغم 
إال  االتحاد،  من  المقدم  الطعن  في  بالحكم  للنطق  كتاريخ  القادم  
إلى  يسير  المقبل  الحكم  فإن  المؤشرات،  من  إلى عدد  بالنظر  أنه 
األوربية  الدول  من  عدد  تأكيد  مع  خاصة  السابق،  الحكم  بطالن 
لالتفاق. دعمها  والبرتغال  وفرنسا  وإيطاليا  وإسبانيا  ألمانيا  وهي 

. األوروبي  االتحاد  مع  بريطاني  قانوني  طعن  في  النظر 

أن   ،" تايمز  فاينانشيال   " صحيفة  ذكرت   –  ) )العدالة  لندن 
المحكمة العليا البريطانية قد نظرت 
طعن  أول  في  مؤخرا،  جلسة  في 
خروج  تفعيل  عملية  على  قانوني 
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي. 
موقعها  على  الصحيفة  وأوضحت 
الكبيرين  "القاضيين  أن  اإللكتروني 
وروس  ليفيسون  بريان  السير 
كرانستون سينظران في طلب بإجراء 
كانت  إذا  ما  بشأن  قضائية  مراجعة 
ماي  تريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة 
عن  رسميا  اإلعالن  سلطة  لديها 
المادة  بموجب  التكتل  من  االنسحاب 
50 أو أنها ستحتاج إلى تصويت في 
االنسحاب".  على  يصادق  البرلمان 
وأشارت الصحيفة إلى أن "المادة 50 
تعد بمثابة إشعار قانوني للمغادرة من 
االتحاد األوروبي والتي ستحرك عملية 
عامين  مدى  على  التكتل  من  الخروج 
البرلمان  في  "تصويتا  أن  موضحة   "
بخصوص تفعيل المادة 50 قد يؤخر 
خروج بريطانيا من االتحاد ألن معظم 
النواب يريدون بقاء البالد في التكتل". 
ولفتت الصحيفة إلى أن جلسة النظر 
الرئيسية في الطعن الذي قدمته شركة 
المواطن  عن  بالنيابة  كوي"  "إدوين 
البريطاني دير سانتوس ستنعقد على 
األرجح في وقت الحق من هذا العام.

األمريكية  الرئاسة  مرشحة 
تنجو من اإلدانة . 

وزارة  أغلقت  )العدالة(-  واشنطن 
قضية  في  التحقيق  األميركية  العدل 
السابقة،  الخارجية  وزيرة  استخدام 
الكترونًيا  بريًدا  كلينتون"،  "هيالري 
المهنية  مراسالتها  في  خاًصا 
الرسمي. منصبها  في  كانت  حين 

العدل  وزيرة  القرار  وأعلنت 
غلق  أكدت  حيث  لينش"،  "لوريتا 
الخاصة  القضية  في  التحقيق 
بالمرشحة إلى االنتخابات الرئاسية، حسب وكالة األنباء الفرنسية.

مكتب  مدير  لقائها  أعقاب  في  صدر  بيان  في  الوزيرة  وقالت 
العامين  والمدعين  كومي"،  "جيمس  الفيدرالي،  التحقيقات 
التوصية  على  "وافقت  التحقيقات  على  أشرفوا  الذين  والمحققين 
استمر  الذي  المعمق  التحقيق  إغالق  وهي  عليها  اجمعوا  التي 
التحقيق". شمله  شخص  أي  إلى  اتهام  أي  توجيه  وعدم  عاًما 

حجز أموال قضاة ومدعون عامون في تركيا
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)حكمة العدد( 

فتلك  رغبة  الله  عبدوا  قوما  إن 
عبادة التجار،

فتلك  رهبة  الله  عبدوا  قوما  إن 
عبادة العبيد،

فتلك  شكرا  الله  عبدوا  قوما  إن 
عبادة األحرار

               "علي بن أبي طالب« رضي الله عنه
 

للواليات  التابعة   "11 "أبولو  مركبة  كانت 
التي تهبط على سطح  البعثة األولى  المتحدة 
وكان على  يوليو عام 1969،  القمر في 20 
متنها كل من : "نيل أرمسترونغ"، و"باز الدرين"، 

و"مايكل كولنز" .

اقتباسات :
إذا أردت أن تكون فاشال، فحاول أن ترضي 

جميع الناس .
وان  نفع،  منه  قللت  إذا  كالدواء  الكالم 

اكثرت منه قتل .
من لم يحتمل ذل التعلم ساعة، بقى في ذل 

الجهل أبدا .

هل تعلم :

المربع السحري :

بعض الشخصيات في حياتك، عليك إبعادها عنك فورا؟   
 

لكن  العابرون،  ومنهم  المقربون  منهم  األشخاص  من  كثيرة  نماذج  منا  كل  حياة  في  يوجد 
بعضهم قد يجعل حياتك تتجه نحو األسوأ.

ومن بينها عدة نماذج منها  الشخص المصّدر للطاقة السلبية، حيث نحتاج دائما إلى صديق 
أو زميل في العمل يجعلنا نشعر بأننا في حال أفضل، لكن هناك شخصا دائم الشكوى بل يفرط 

فيها فيجعل مزاجك سيئا على الدوام.
الكالم بطريقة قد  التحدث ال يتوقف عن  الذي ال يسمع، هذا الشخص كثير  والشخص 
تجعله مسليًا لك، لكنه لن يستمع يوما إلى أي كلمة تقولها لذلك يمكنك التخلي عنه بسهولة.
غير  يجعلونك  حياتك  في  أشخاص  هناك  الماضي،  سجين  يبقيك  الذي  الشخص  كذلك 
قادر على تغيير حاضرك ويكونون عائقا أمام مستقبلك لذلك عليك استبعادهم من حياتك 

للمضي قدما بدال من التمسك بالماضي .

متفرقات :

األرض  كوكب  الصواعق  تضرب   -
بمعدل 6 آالف مرة في الدقيقة.

جسم  أعضاء  أسرع  هو  اللسان   -
اإلنسان شفاًء من الجروح.

- الشوكوالته البيضاء ال تحتوي على 
الشوكوالته بتاتًا.

صديقك  مع  الوقت  تقضي  عندما   -
المقرب ستشعر بأنك تقضي وقتًا ممتعًا 

حتى ولو كنتم صامتين طول الوقت.
توقعاتك  زادت  إنتظارك  زاد  كلما   -
أصبحت  توقعاتك  زادت  وكلما  غالبًا، 

الصدمات أقوى وأشد ألمًا! 
على  الُحكم  يتم  عندما  اليابان  في   -
ُيخبرونه  ال  فإنهم  باإلعدام  احدهم 
الذي  اليوم  صباح  في  إال  الُحكم  بذلك 

سُيعدم فيه.

شعر وأدب :
*منذ سنين ،

وأنا أردد كل صباح 
أني مخلوق من تبغ، 
ألم تروا رجال هش 

يتبدد مثل الدخان ؟. 
"ممدوح درويش"

نصيحة :
طبيبا  استشرت   : الزوجة 
فنصحني بقضاء شهر على شاطئ 
فما  المصائف،  أحد  في  البحر 

رأيك؟ 
الزوج : استشيري طبيبا آخر .

من الطرائف ..
سرق ألعرابي حمار، فقيل له :

أسرق حمارك؟
فقال : نعم واحمد الله !

وعالم تحمد الله؟
فقال : حيث إني لم أكن عليه .
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مكتب  فريق  توج  )العدالة(-  طرابلس 
نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية بطال 
لكأس دوري وزارة العدل لكرة القدم في 
جهاز  بإشراف   ،2016 الثاني  موسمه 
الشرطة القضائية، بفوزه على نظيره فريق 
مكتب شؤون النزالء بنتيجة )-7 3( يوم 
المنصرم.. أغسطس  من  الـ23  الثالثاء 
على  المقامة  الدوري  بطولة  وكانت 
الرياضي  االتحاد  نادي  ملعب  أرضية 
بمدينة طرابلس، قد انطلقت بتاريخ 23 
يوليو الماضي، بمشاركة 12 فريقا حيث 
قسمت على ثالث مجموعات تضم كل من :-

مجموعة )أ( 
•محكمة السواني  

والتأهيل  اإلصالح  •مصلحة   
ج طرابلس

•مكتب نائب رئيس الجهاز  
•النقل والحركة بوزارة العدل  

مجموعة )ب(
•فرع وزارة العدل طرابلس  

•المحكمة العليا  
•محكمة االستئناف  

بوزارة  اإلدارية  •الشؤون   
العدل

مجموعة )ج(
مصلحة التسجيل العقاري
شؤون النزالء الرئيسية

معهد تدريب الشرطة القضائية

و إدارة القضايا .
الدوري  فترة  طيلة  البطولة  وشهدت 
الترابط  وروح  والتضامن  التالحم   ،
العملية  الحياة  مشاغل  عن  بعيدا 
إبراز  وكذلك  المتنافسة  الفرق  بين 
وطاقاتهم  لهواياتهم  الالعبين  العاملين 
. القدم  كرة  رياضة  في مجال  اإلبداعية 
جهاز  رئيس  نائب  المناسبة  وحضر 
"محمود  العقيد  القضائية  الشرطة 
"عبدالقادر  واألستاذ  بوحميدة"، 
العدل،  وزارة  ديوان  من  الغدامسي" 
المشرفة  اللجنة  وأعضاء  ورئيس 
هذا  إنجاح  في  الفضل  لها  كان  التي 
. الذاتي  بالمجهود  الرياضي  المحفل 

فريق مكتب نائب رئيس جهاز 
الشرطة القضائية يتوج بكأس 

بطولة دوري العدل.

القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  توج  تونس)العدالة(- 
الشاطئية بكأس بطولة نابل الدولية الودية الثانية لكرة 
النهائية  المباراة  بتونس، بعد فوزه في  الشاطئية  القدم 
 4 مقابل  أهداف   6 بنتيجة  التونسي  المنتخب  على 

أهداف بتاريخ 2016/8/21
وتحصل العب المنتخب الليبي "طارق اقطيط " على 
بمشاركة  منافساتها  أقيمت  البطولة،التي  هداف  لقب 

منتخبات، ليبيا وتونس والجزائر وفرنسا .
وكان المنتخب الليبي قد فاز على المنتخب الفرنسي 
المنتخب  وعلى  األولى،  المباراة  في   )2-6( بنتيجة 

الجزائري بنتيجة )9-0( في المباراة الثانية .

"حريز" يحل في الترتيب الـ77 

الدولي  العداء  حل  )العدالة(-  جانيرو  دي  ريو 
ان  بعد   ،77 المركز  في  حريز"  "محمد  الليبي 
قطع مسافة السباق في زمن وقدره ساعتين و21 
بمشاركة 155 عداء في سباق  ثانية  دقيقة و17 
ماراثون اولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 .
وكان الوفد الليبي قد شارك في هذه الدورة بعدد 
7 رياضيين في منافسات ألعاب القوى، والسباحة، 
والسهم،  والتايكواندو،  والجودو،  والتجديف، 
يحرز  أو  ايجابية  نتيجة  أي  يحقق  ،ولم  والقوس 
أي قالدة بل خرجوا جميعا من األدوار التمهيدية.

ليبيا تحرز كأس بطولة نابل الدولية لكرة 
القدم الشاطئية .
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التاسع  االثنين  يوم  صباح  انطلقت  )العدالة(-  الجزائر 
بالمدرسة  للذاكرة  العربية  البطولة  اغسطس  من  والعشرين 
العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بمنطقة شوفالي بالعاصمة 

الجزائر. 
ويشارك في هذه البطولة ثماني دول عربية من بينها المنتخب 
خالل  من  إيجابية  نتائج  تحقيق  ينتظر  حيث  للذاكرة،  الليبي 
هذه المشاركة العربية ، حيث تحتل ليبيا المركز الثالث عربيا 

والمركز 13 على مستوى العالم .

انطالق البطولة العربية الثانية للذاكرة



صفحات  ملستخدمي  وإرشـــادات  نصـــائـح 
التواصل االجتماعي .

عند استخدام صفحات التواصل االجتماعي 
وخصوصا " الفيس بوك " يجب التقييد بجملة 
من اإلرشادات، وذلك حفاظا على اخلصوصية 

وأهمها  :-

1-  استخدام عنوان بريد الكتروني خصيصا 
للفيس بوك.

2-  عدم وضع البريد االلكتروني على ملفك 
الشخصي.

3-  حتديث البرنامج باستمرار.
4-  استخدام برنامج مضاد للفيروسات 

وحتديثه.
5-  التحقق من اعدادات االمن حلسابك يف 

الفيس بوك.
 6- تسجيل اخلروج من املوقع عند االنتهاء من 

التصفح.
7-  عدم نشر الصور الشخصية وشبه العارية 

وحفالت اخلطوبة واعياد امليالد.
8-  عدم نشر معلومات او بيانات شخصية 

حقيقية تخصك او تخص افراد عائلتك مثل 
اللقب واسم العائلة.

9-  جتنب التعليق قدر االمكان على ما ينشر 
ويرسل الى صفحتك.

 10- جتنب الدعوات الوهمية للمشاركة يف 
اجلوائز واحلمالت اخليرية.

11- جتنب فتح الرسائل الواردة يف ميزة 
الدردشة الحتمال وجود فيروس بها.

 12- استخدام برنامج جدار حماية "كيلوغر"
 13- تغيير كلمة املرور كل اسبوعني وتفادي 

اختيارها ببيانات وتواريخ تخصك جتنبا 
للهندسة االجتماعية التي يستخدمها املخترقون.
 14- اجعل معلومات صفحتك املتاحة يف اضيق 

نطاق.
15-  ال تنقر على وصالت من خالل البريد 

االلكتروني.
16-  عدم قبول االصدقاء دون معرفة جيدة 

بهم.
 17- الدقة يف االعجابات والتريث فيها وخاصة 

يف الصفحات املشبوهة.
18-  عدم نشر االسرار واالخبار حتى على 

اخلاص.
19-  عدم اعادة النشر للصور واملعلومات 

واالخبار غير املؤكدة والتي تتسبب يف التشهير.
20-  عدم التسرع فيما يتم عرضه من 

معروضات او مالبس او اكالت او معدات 
تخص املرأة قد تكون شراك وخديعة من بعض 

الصفحات غير معروفة املصدر.
21-  عدم فتح الرسائل مجهولة املصدر والقيام 

مبسحها يف احلال مثل الرسائل التي تدعو 
املستخدم الى تغيير لون اخللفية او الدعوة 

إلرسالها ألصدقاء املستخدم او رسالة وهمية 
بوجود تهديد انتشر على املوقع من خالل 

الدعوة.
 22 - يجب ان تعرف ان هناك رسائل توزع 

على مستخدمي الفيس بوك وتهدف الى سرقة 
البيانات الشخصية او احلسابات املالية من 

املستخدمني.
23 -  عدم نشر صور للرحالت والتي ميكن بها 

حتديد مكانك حتى ال تستغل من قبل متتابعي 
صفحتك لسرقة منزلك.

24 -  عدم تصديق كل ما ينشر على صفحات 
التواصل االجتماعي من اخبار ومعلومات.

 
  املصدر : إدارة مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

بجهاز املباحث اجلنائية.

غدامس

عدسة سايس حريب
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