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رئيس التحرير 
حنان صليل صحيفة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل 

aladala @aladel.gov.ly)108( العدد

قّررت محكمة جنوب طرابلس االبتدائية دائرة الجنايات تأجيل النظر 
في أولى جلسات محاكمة )37( من رموز ومسؤولي النظام السابق بعد 
أبريل  إلى جلسة )14( من شهر  االتهام  بغرفة  معهم  التحقيق  جلسات 

الحالي، ومن أبرزهم عبد اللّه السنوسي، و البغدادي المحمودى.
وأفادْت مصادر بوزارة العدل أن قرار قاضي المحكمة تأجيل الجلسة 
الذين حضر  المتهمين وعددهم )37( متهماً  للتأكيد على حضور كافة 

منهم )23( فقط خالل جلسة.
وأضافْت المصادر ذاتها - لوكالة االنباء الليبية - أن قرار التأجيل جاء 
أيضاً العطاء الفرصة لعدد من المتهمين من أجل تكليف محامين لهم، 

ومن لم يستطع، ستقوم النيابة العامة بتكليف محاٍم للدفاع عنه.
ويواجه المتهمون عدداً من التهم ومن بينها جريمة االبادة الجماعية، 
على  الّنار  باطالق  األوامر  وإصدار  االغتصاب،  على  والتحريض 
الجحافل،  وحشد  الفتن،  وإثارة  المرتزقة،  وجلب  الُعزل،  المتظاهرين 
وتشكيل مليشيات مسلحة، والنهب والتخريب، وخيانة األمانة، وإحداث 

أضرار جسيمة بالمال العام الذي عهدته الدولة لهم. 

تأجيل محاكمة عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق..

أبرزهم البغدادي المحمود وعبداللّه السنوسي 

المّعمول  التشريعات  مراجعة  لجنة  عقدت 
أحكام  مع  يتناقض  ال  بما  تعديلها  وإقتراح  بها 
وزير  من  بقرار  والمشكلة  اإلسالمية  الشريعة 
2014م،  مارس   27 الخميس  صباح  العدل 
جلسة افتتاحية بحضور وزير العدل السيد صالح 
المرغني والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني 
المحكمة  ورئيس  المخزوم،  صالح  السيد  العام 
المجلس  ورئيس  دهان،  كمال  المستشار  العليا 
األعلى للقضاء المستشار علي أحفيظة، ورئيس 

السيد  العام  الوطني  بالمؤتمر  القضائية  اللجنة 
سليمان زوبي وأعضاء اللجنة التشريعة المشكلة 
حصر  ستتولى  التي  العدل  وزير  لقرار  وفقاً 
التشريعات واستظهار ما يتناقض منها واألحكام 
القطعية والقواعد األساسية للشريعة اإلسالمية 
بإعداد  التناقض  هذا  إزالة  على  والعمل  الغراء 

مشروعات بديلة.
السيد صالح المرغني وزير العدل أكد في كلمة 
له أن وزارة العدل تضع كافة إمكاناتها وقدراتها 

تحت تصرف اللجنة للقيام بدورها الذي ينتظره 
سليمان  السيد  أكد  أخرى  جهة  ومن  الليبيون.. 
زوبي عضو المؤتمر الوطني العام ضرورة أنشاء 
بخلق  التعديل  وكيفية  الشرعية  الجنائية  الدوائر 
والعقوبات  األحكام  تطبيق  في  متخصصة  دوائر 
االسالمية  الشريعة  من  المستمدة  أو  الواردة 

وكيفية الحكم واالستئناف فيها ومراجعتها.
االداري  القضاء  تقارب  بضرورة  أشار  كما 

بقضاء المظالم .

بتاريخ 2014/3/11  الماضي  الثالثاء  يوم  العدل  وزير  السيد  عقد 
بمقر فرع وزارة العدل ببنغازي اجتماعاً طارئاًً حضره السادة رئيس جهاز 
المحاكم  أمن  ورئيس  ببنغازي  الجهاز  فرع  ورئيس  القضائية  الشرطة 

والنيابات ورئيس فرع وزارة العدل ببنغازي.
بجهاز  العاملين  األفراد  بتجهيز  الكفيلة  السبل  كافة  طرح  خالله  تم 
وآليات  معدات  من  لهم  اإلمكانات  وتوفير  بالمدينة  القضائية  الشرطة 
وأجهزة وأسلحة بما يمكنهم من ممارسة عملهم المنوط بهم على الوجه 

األكمل.

االجتماع األول للجنة مراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها واقتراح تعديلها 
بما اليتناقض مع أحكام الشريعة األسالمية المشكلة بقرار من وزير العدل

دعم الشرطة القضائية تمهيداً لعودة العمل بمحاكم بنغازي

أحمد  ناجي  العراق  لدى  ليبيا  سفير  كشف 
الليبية  السلطات  تبذلها  جهود  عن  شلغم، 
السجنـاء  حق  في  الصادرة  األحكام  لتصحيح 
الجهود  وضمن  أنه  وأوضح  بالعراق..  الليبيين 

السجناء  بخصوص  السفارة  تبذلها  التي 
والخطوات  اإلجراءات  عديد  اتخذْت  الليبيين، 
من أجل تصحيح األحكام الصادرة في حقهم، 
تخفيفها..  أو  إلغائها  أمل  على  ونقضها 

عفو  إصدار  على  العمل  إلى  تتجه  والمساعي 
خاص لهم، أو تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين 
ليبيا والعراق، التي لم يتبق إال التوقيع عليها من 

قبل وزير العدل العراقي.

جهود تُبذل لتصحيح األحكام الصادرة في حق السجناء الليبيين بالعراقناجي شلغم: 

مائدة مستديرة حول بناء القدرات القضائية في المعهد العالي للقضاء
 29 يومي  خالل  للقضاء  العالي  المعهد  نظم 
- 30 من شهر مارس من عام 2014 بالتعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بليبيا وبدعم 
الحكومة اليابانية مائدة مستديرة بفندق كورنثيا 

بمشاركة  القضائية  القدرات  وتعزيز  بناء  حول 
عربية وأجنبية ضمن مشروع دعم سيادة القانون 
والعدالة في ليبيا تضمن برنامج جلسات المائدة 
المحاور  من  عدداً  يومين  مدى  على  المستديرة 

والمحاضرات قدمها نخبة من الخبراء الدوليين 
في مجال العدل والقضاء من )ليبيا  - إيطاليا - 
أمريكا - تشيكيا ( حول التجارب الدولية المقارنة 
القضائي،  التدريب  في  الممارسات  وأفضل 
والمأمول،  الواقع  حيث  من  القضاء  ووظيفة 
واستقالل القضاء وعالقته بالمؤسسات البحثية 
للقضاء  العالي  المعهد  رئيس  األخرى..أوضح 
العالي  المعهد  في  نحن  بكار،  علي  القاضي 
للقضاء من خالل هذا البرنامج التفاعلي أخذنا 
القضائية  الهيئات  أعضاء  تدريب  عاتقنا  على 
بعض  وتوضيح  الوظيفية،  كفاءتهم  من  والرفع 
أن  إلى  مشيراً  القضائية..  والمهام  النصوص 
الشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة ينادي 
 .. دوره  يؤدي  لكي  القضائي  الجهاز  بتفعيل 
مضيفاً أن كل هذه التجارب الهدف منها هو أن 
يصل المعهد إلى الطريق األمثل لتحقيق أهدافه 
واستقالليته الكاملة .. الفتاً أن القضاء في ليبيا 
يسير نحو التحسن ويحاول جاهداً تطبيق العدالة 
كل  وأعطاء  المظلومين  وانصاف  الحق  واحقاق 

ذي حق حقه .

والنهوض  والتطوير  للتحديث  العدل  وزير  السيد  مبادرة  إطار  في 
بالوزارة ومأسسة الوزارة بهدف ترسيخ العمل المؤسسي لتحقيق رؤيتها 
االجتماعية  والعدالة  القانون  سيادة  فيه  تتحقق  كبلد  لليبيا  المستقبلية 
نوعها  من  أولى  خطوة  وفي   ، اإلنسان  وحقوق  باالحترام  تتحلى  وبيئة 
بعملية  فعلياً  فقد شرعت  وفاعلية  نشاطاً  أكثر  تكون  أن  الوزارة  تسعى 
كاملة وشاملة لالستمرار في عملية التطوير والتحول االيجابي في وزارة 
العدل ، والتي من خالل هذه الخطوات سوف تتمكن الوزارة من معرفة 

التحديات التي تواجهها وكيفية معالجتها بالطرق العلمية المناسبة.
الخبرة  بيوت  إحدى  مع  بالتعاقد  العدل  وزارة  قامت  فقد  عليه  وبناًء 
العالمية وكذلك بيت خبرة محلي كشريك استراتيجي لألشراف على هذه 

األعمال التالية :
• إعداد الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية لديوان وفروع الوزارة.

األنشطة  وأهم  الوزارة  في  العمل  سير  مخططات  وتحليل  توثيق   •
الرئيسية لديوان الوزارة ، وفروعها وربطها بمعايير الكفاءة المهنية.

• إعداد الهيكل التنظيمي ووضع الخيارات التي تؤمن تحقيق األهداف 
التدريبية  الفجوات  وتحديد  العاملة  للقوى  خطة  ووضع  اإلستراتيجية 

والتطوير ووضع نظام متكامل لتطوير القيادات.
تقديم  من  وتمكنها  الوزارة  تحسين  على  تعمل  المهام سوف  هذه  وإن 
بالواجبات  القيام  نتائجها  تسهل  وسوف   ، للمواطن  الخدمات  أفضل 

واألعمال التي تمكن الموظفين للعمل سوياً لتحقيق أهداف الوزارة.
ولكن  كثيرة  وهي  تواجهها  التي  التحديات  حجم  تدرك  الوزارة  وإن 
القيام بها وتحليلها لغرض تخطيها بنجاح يعتمد على تعاون كل األطراف 
والموظفين وإبداء المساعدة من الكل يعد من أساسيات النجاح في هذا 
االتجاه ويلعب دوراً أساسياً في مستقبل الوزارة مما ينعكس ايجابياً على 

مستوى الخدمات المقدمة للشعب الليبي.
وإن الوزارة هنا تتقدم بالشكر الجزيل لكل موظفي الوزارة للتعاون في 
هذا الموضوع خاصةً وأن نجاح هذا العمل يعتمد أساساً على المبادرات 

اإلستراتيجية التي يساهم بها جميع العاملين بالوزارة.

وزارة العدل تضع حجر األساس اإلداري 
بإطالق مشروع تطوير وتحديث الوزارة 
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لقاء

المحاماة  عمل  طبيعة  لنا  عّرف   •
العامة ومتى تم تأسيسها ..؟

العامة  المحاماة  إدارة  تأسسْت   *
1981م  لسنة   )4( رقم  القانون  بموجب 
المواطنين  على  الدفاع  عملها  وطبيعة 
الليبيين أمام جميع المحاكم وأنواعها ومن 

دون مقابل مادي.
أية  المحاماة  أعضاء  واجه  هل   •

صعوبات في ظل انتشار السالح..؟
* لم ُيرفع السالح في وجه أي عضو من 
أعضاء المحاماة، ولكن في بعض األحيان 
فيما  الشفهية  التهديدات  بعض  تحدث 
قضايا  خاصة  الجنائية  بالقضايا  يتعلق 

)القتل العمد(.
تتبع  التي  المحاكم  هي  ما   •
التابعة  المكاتب  عدد  وكم  الفرع..؟ 

له ..؟
* بالنسبة لعضو المحاماة يقوم بالترافع 
ضمن  اإلدارة  تقع  التي  المحاكم  أمام 
اختصاصها المكاني مثل محكمة استئناف 
لها  التابعة  االبتدائية  والمحاكم  طرابلس، 

وجزئياتها،  طرابلس  جنوب  محكمة  مثل 
ومحكمة شمال طرابلس وجزئياتها، وكذلك 
محكمة شرق طرابلس وجزئياتها، ومحكمة 
الفرع  هذا  يتبع  كما  وجزئياتها  السواني 

مكتبان مقرهما »السواني، وتاجوراء«.
أن  تبين لنا اآللية  • هل باالمكان 
التي تتبعها اإلدارة في التعامل مع من 
عنهم؟  الدفاع  تتولى  أن  في  يرغبون 

وما هي اإلجراءات المطلوبة..؟
اإلدارة  إلى  المواطن  حضور  بمجرد   *
القسم  إلى  يوجه  ليبي  بأنه  هويته  وإثبات 
مكتب  يقوم  ومباشرة  بدعواه  المختص 
الشؤون اإلدارية بالقسم بفتح ملف )إنابة( 
بدوره  الذي  القسم  رئيس  على  وُيعرض 
يكلف محامياً للدفاع عنه بعد أخذ البيانات 

والمستندات الخاصة بالدعوى.
القضايا  احصائية  نسبة  ما   •
العامين  خالل  لإلدارة  وردْت  التي 

الماضيين..؟
بإعداد إحصائية شهرية  الفرع  يقوم   *
إدارة  إلى  وإحالتها  األقسام  جميع  من 

لإلدارة  وكذلك  طرابلس،  فرع  التفتيش 
على  بناء  وهذا  العامة  للمحاماة  العامة 
على  التفتيش  إدارة  من  صادر  منشور 
يتبع  عضو  كل  بإلزام  القضائية  الهيئات 
الفرع بإعداد احصائية شهرية عن األعمال 

التي قام بها :
تقبل  هل  الليبي  غير  المواطن   •

منه مستندات لغرض رفع دعوى ..؟
محام  بتكليف  اإلدارة  تقوم   .. نعم   *
للدفاع عنه ولكن بعد أن يقوم بدفع رسوم 
مقابل أتعاب المحاماة وتودع هذه الرسوم 
ال  عندما  وأحياناً  العدل  وزارة  خزينة  في 
يتقدم بطلب إعفائه  الرسوم  يستطيع دفع 
ويعرض على رئيس اإلدارة العامة للمحاماة 
التي تقوم بدورها إعفائه من دفع الرسوم 

ويتم الترافع في جميع  أنواع القضايا.
للفرع  التابعون  المحاماة  أعضاء   •
العمل  حجم  مقابل  كاف  عددهم  هل 

الوارد لإلدارة..؟
تقوم  واإلدارة  كاف  األعضاء  عدد   *
بتوزيع العمل الوارد إليها بشكل منظم حتى 
الواردة  القضايا  في  تراكم  هناك  يكون  ال 

للفرع.
تقوم  التي  القضايا  نوعية  ما   •

اإلدارة بالدفاع عنها ..؟
جميع  على  بالدفاع  اإلدارة  تتولى   *
المدنية  واإلدارية  الجنائية  القضايا  أنواع 
التي  المحاكم  أمام  المنظورة  والشرعية 
تقوم  وكذلك  اختصاصها  ضمن  تقع 
بالدفاع عن القضايا المعروضة أمام جميع 
المجالس التأديبية كديوان الرقابة اإلدارية 
للجهات  التابعة  التأديبية  والمجالس 
بين  الصلح  بإجراء  تقوم  كما  اإلدارية، 
أنواع  جميع  في  المتخاصمين  المواطنين 

القضايا.
• هل من اختصاص عضو المحاماة 
المحالة  القضايا  على  الترافع 
والمنظورة أمام المحاكم العسكرية..؟

* نعم.. يقوم أعضاء المحاماة بالترافع 
أمام المحاكم العسكرية وذلك بعد حضور 
إنابة  في  يرغب  الذي  وكيله  أو  المواطن 
محام للدفاع عنه أو بناء على رسائل واردة 
العسكرية تطلب فيها تكليف  المحاكم  من 
على  للدفاع  العامة  المحاماة  من  عضو 
من  وجود  عدم  لها  يتبين  أن  بعد  المتهم 

يدافع عنه.
تقوم  هل  لإلدارة  رئيسًا  بصفتك   •

إليها  الواردة  القضايا  على  بالترافع 
الرئاسة  شؤون  على  عملك  يقتصر  أم 

فقط..؟
اقتضت  إذا  بالترافع  أقوم  نعم   *
الضرورة ذلك ومع العلم بأنه صدر منشور 
القضائية  الهيئات  التفتيش على  إدارة  من 
ممارسة  اإلدارة  رئيس  من  فيها  يطلب 
العمل من الناحية الفنية ولم يقتصر عملي 
ألي  ظرف  حدوث  عند  وكذلك  كإداري 

عضو من األعضاء أترافع بدالً عنه.
جانب  من  تقصير  أي  هناك  هل   •

الوزارة تجاه إدارتكم واحتياجاتها..؟

قدمته  ما  كل  على  مشكورة  الوزارة   *
القرطاسية  والمتمثلة في  امكانات  لنا من 
الحاسوب  وأجهزة  الكهربائية  واآلالت 
الثورة  بعد  من  وغيره  األثاث  وكذلك 
هذه  فكل  المرفق  بهذا  للنهوض  المباركة 
الحقيقة  الوزارة  من  المبذولة  المجهودات 

يجب أن تذكر فتشكر عليها.
• كلمة أخيرة ..

* نشكر إدارة العالقات على هذا اللقاء 
آملين من اللّه عز وجل أن يحفظ ليبيا من 
وسائر  مطمئنة  آمنة  ويجعلها  مكروه  كل 

بالد المسلمين.

الباقيالمفصولالوارد

20598961163

الباقيالمفصولالوارد

17605941166

الباقيالمفصولالوارد

27888021986

إحصائية بأعمال فرع المحاماة طرابلس
خالل الفترة من 2012/1/1م إلى 2012/12/31

إحصائية بأعمال فرع المحاماة طرابلس 
خالل الفترة من 2013/1/1 إلى 2013/6/30

إحصائية بأعمال فرع المحاماة طرابلس 
خالل الفترة من 2013/1/1م إلى 2013/12/31

علي نورالدين الدويك/ رئيس إدارة المحاماة العام فرع طرابلس:

التابعة  اإلدارات  ضمن  إدارة  هي  السيدي  بشارع  ومقرها  طرابلس  العامة  المحاماة  إدارة 
إلدارة المحاماة العامة، وهي تقوم بالدفاع نيابة عن المواطن الليبي في القضايا المدنية 
والجنائية واألحوال الشخصية بعد أن يتقدم المواطن بتوكيل لهذه اإلدارة، 
المستشار علي  العامة طرابلس  المحاماة  إدارة  اللقاء مع رئيس  فكان لنا هذا 

نورالدين الدويك ليوضح طبيعة عمل هذه اإلدارة .

رغم تردي الوضع األمني لم يتقاعس عضو اإلدارة عن عمله

تصوير / عصام الحبيشي

كتب / أبوبكر أمحمد المرابطي
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هل يحق للذي يعمل لدى جهة معينة وأخذ إجازة دون مرتب يحق له العمل بوظيفة أخرى تابعة للدولة..؟
* إن ما فهمناه من السؤال هو : هل يجوز للموظف أن 
يلتحق بالعمل في جهة تابعة للدولة في فترة تمتعه بإجازة 

دون مرتب من الجهة األصلية التي يعمل لديها .. ؟
الواقع أن اإلجازة بدون أجر ال تقطع الصلة بين الموظف 
وجهة عمله األصلية.. فيظل تابعا لها، بحيث تظل الجهة 
حال  السابق  عمله  من  بتمكينه  ملزمة  لديها  يعمل  التي 
انتهاء اإلجازة التي يتمتع بها بدون أجر.. فاإلجازة بدون 
مرتب تعفي جهة العمل من صرف مرتب الموظف المجاز 
طيلة مدة إجازته .. وتتيح للموظف االستمتاع باإلجازة.. 
بحيث ال يحق له المطالبة بأجر طيلة مدة اإلجازة وال يحق 

لجهة العمل أن تنهي خدماته وتقطع الصلة به..
ومن هنا اليجوز قانونا أن يعين الموظف لدى جهة عامة 
أخرى طيلة مدة اإلجازة.. ألن العمل في إحدى الجهتين 
إيضاح  عليه  فهنا  األخرى  لدى  العمل  لحق  ملغياً  يعتبر 
موقفه، إما استقالة وتسليم ما بعهدته وإخالء طرفه من 
الجهة العامة األصلية وعدم القيام بالعمل لدى جهة عامة 

أخرى في نفس الوقت الذي يعتبر مجازاً دون مرتب.

وفي هذا الشأن نصت المادة )12( من قانون عالقات 
األمور  تناولت  والتي  م   2010 لسنة   )12( رقم  العمل 
المحظورة على العامل أو الموظف.. حيث جاء في الفترة 

)1( منها :
دون  بدونه  أو  بمقابل  سواء  الغير  لدى  بالعمل  »القيام 

الحصول على إذن من جهة عمله األصلية«
الخالصة :

عالقة العمل تظل قائمة عند حصول العامل أو الموظف 
إجازة خاصة-  القانون  – سماها  مرتب  دون  إجازة  على 
باإلجازة  تمتعه  أثناء  الموظف  أو  للعامل  اليجوز  وبالتالي 
بعد  إال  أخرى  جهة  لدى  يعمل  أن  مرتب  بدون  الخاصة 
مراعاة الفقرة )1( من المادة )12( من القانون رقم )12( 
التي اشترطت أخذ  العمل  لسنة 2010م بشأن عالقات 
اإلذن من جهة العمل األصلية أوالً فإذا لم يراع العمل أو 
الموظف ذلك اعتبر مخالفاً للقانون مما قد يجعله عرضة 
للمساءلة القانونية والعقوبة التأديبية التي قد ينجر عنها 

فصله نهائياً.

والطالق  متعّددة  الطالق  أحوال   *
أنواع منها  موضوع متشعب، وهو عدة 
والطالق  المنفردة،  باإلرادة  الطالق 
الزوجين  بين  والتفريق  بالتراضي، 

بواسطة القضاء.
القانون  في  وحكمها  حالة  وكل 
الليبي، بحيث اليمكن لنا أن نلم بسؤال 

السائل بالتحديد..
وأمام السائل إحدى خيارين :

مجدداً  سؤاله  لنا  يرسل  أن  إما   *
عليه  نبخل  ولن  محدداً  جواباً  لنعطي 
الموضوع  يطرح  أن  أو   .. معلومة  بأي 
المحاماة  سواء  المحامين  أحد  أمام 
تفصيالً  ويعطى  الخاصة  أو  العامة 
يلقى  سوف  أنه  ونثق  فهمه  يريد  لما 

اإلجابة.
أيضاً  ينطبق  الطالق  عن  قلناه  وما 

على الحضانة.

ونشير هنا إلى أننا في العدد السابق 
قد نشرنا تفصيالً جواباً على الحضانة 

وبينا فيه أهم النقاط المتعلقة بها.
فإذا كان السائل الكريم لم يجد بغيته 
أن  نأمل  السابق  العدد  في  نشر  مما 
يراسلنا مرة أخرى ويحدد بالضبط ما 
الذي يريد أن يستفسر عنه بخصوص 
ونحن  والحضانة  الطالق  الموضوعين 

على أتم االستعداد لنجيبه.

ما هي أحوال الطالق والحضانة .. ؟!

أو  اإلصابة  ثبوت  عند  تقوم  الدولية  القوانين  أن  بما   *  
المصنع  وأن هذا  المتضّررين،  تّعويض  يتم  المهني  المرض 
وفر  المصنع  وإن  الرئة،  سرطان  يسبب  ال  المصنع  إن  قال 
تعّرض  لعدم  كاٍف  هو  هل  الحليب  وشرب  السالمة  معدات 
توضح  والتقارير  الرفض  يتم  وكيف  لألمراض..؟  العمال 
ذلك..؟ أريد االجابة منكم وبارك الّله فيكم وأملنا في الّله  ثم 

فيكم الحقاق الحق وتطبيق العدالة وشكرًا..
لسُت  فأنا  القضاة  أحد  استشارة  أريد  قلت  أنك  بما   *
في  أحكاماً  يصدرون  القضاة  حال  أية  وعلى  قاضياً.. 
في  استقر  وما  القانون  -وفق  أمامهم  المرفوعة  الدعاوى 
عقيدتهم- وال رقابة عليهم إال رقابة القانون والضمير وهم ال 
يعطون اجابات، بل يجيبون على كل ما قد يثيره الخصوم في 
مرحلة تداول الدعوى، في الحكم وأسباب الحكم وحيثياته  

وليس بمقدورنا التعليق على األحكام القضائية لسببين :
مطابقتها  فيها  األصل  القضائية  األحكام  أن   : األول   
فال  يثبته،  أن  االستثناء  يدعي  من  وعلى  للقانون وصحتها، 

يكفي أن يقول الحكم لم يعجبني.
على  االعتراض  طرق  بوضوح  حدد  القانون  أن   : الثاني   
العليا،  المحكمة  في  الطعن  )االستئناف،  وهي  األحكام، 
إلتماس إعادة النظر(، ولكل طريق شروطها المحددة سلفاً 

بالقانون.
 ولكي أعطي معلومة قانونية في االتجاه نفسه أقول :

 أنه ال يكفي أن يثبت الشخص أن هناك ضرراً لحق به 
الخطأ  بين  السببية  العالقة  وجود  يثبت  أن  عليه  يجب  بل 

والضرر.
أخطأ  من  كل  أن  أساس  على  ترفع  التّعويض  فدعاوى   

يلزم  لآلخرين  ضرراً  تقصيره  أو  بخطـئه  وسبب  قصر  أو 
بالتعويض.

وماذا  ماذا،   مصنع  يذكر  لم  أسامة  السيد  أن  وبما 
الليبية وهذا لفظ  المصانع  بعبارة أحد  اكتفى  بل  يصنع..؟ 
عام ال يسمح حتى بتصور أن كل المصانع الليبية يصدر عن 

عملية التصنيع فيها غبار »االسبستوس«..
أما مسألة رفض القاضي لقضية أسامة، فكما قلنا  غير 
التعليق على األحكام، فالقاضي وحده هو  مرة أنه اليمكننا 

بما  بالموضوع ويعين حجة كل خصم ويصد حكمه  يلم  من 
التي  األسباب  في  ذلك  بين  فقط  عقيدته،  عليه  استقرت 
القانونية  األحكام  في  التجريح  واليجوز  عليها حكمه..  بنى 
أو االعتراض عليها إال بالطرق المحددة بالقانون.. والسائل 
الصواب،  عين  وهذا  الحكم  باستئناف  يقوم  إنه سوف  قال 
وسوف تنظر محكمة االستئناف الموضوع بالحالة التي كان 
عليها قبل الحكم، وما على أسامة إال إبراز حججه وتقديم 

اسانيده ألن عليه تقديم االثبات للمدعى عليه.

يجوز  القانون  ووفق  عام  بشكل   *
للشخص أن يطلب تعديل اسمه، وفق ما 
بدعوى  ذلك  ويكون  القانون،  عليه  نص 
في الموضوع ُترفع أمام القاضي الجزئي 
ومصلحة  الداخلية  وزارة  فيها  وتخاصم 
من  لديه  ما  ويبرز  المدني  السجل 
يطبق  والذي  القاضي،  أمام  مستندات 
الدعوى،  موضوع  في  حينها  القانون 
وال  العمر  كم  تذكر  لم  السائلة  أن  وبما 
ما هو االسم واكتفْت بكلمة »من الناحية 
الشرعية أنه يتغير االسم« وهذه العبارة 
بالناحية  المقصود  فهم  من  تمكنا  لم 

الشرعية..
أمام  دعوى  ُترفع  حال  أية  على 
كل  أمامه  ويشرح  الجزئي  القاضي 
حينها  وللقاضي  الموضوع..  خلفيات 
أن  واألدلة  األقوال  وبعد تمحيص  وحده 

يصدر حكماً بما يراه مطبقاً للقانون..
 والسالم.

أنا أسأل على تغيير أسماء 
السجل  في  األشخاص 
ال  أو  موجود  هل  المدني 
اإلجراءات..؟  وكيف  ..؟ 
على  كبر  لشخص  أتكون 
اسمه  أنه  واكتشف  اسم 
أنه  الشرعية  الناحية  من 

يتغير االسم ..؟

أريد استشارة من أحد القضاة .. أنا رافع دعوى على أحد المصانع الليبية طالبْت بتعويض مالي ألن والدي أصيب في 
المصنع واستنشق غبار »االسبستوس« وتعرض إلى تليف رئوي ولدي تقارير طبية تؤكد ذلك وأن المصنع اآلن يتبع وزارة 

الصناعة وصدر الحكم بالرفض وسوف أقوم باالستئناف، وإذا صدر الحكم بعد ذلك بعدم تعويضي ما هو الحل ..؟
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* دورات 
حيث خضع األطباء  الجدد لدورات مكثفة استمرْت 
الفنية  التقارير  بإعداد  خاللها  قاموا  أشهر  عدة 

الدقيقة التي تساعد العدالة  في 
بإشراف  الحقيقة  إلى  الوصول 
الطب  إلدارة  التابعين  الخبراء 
هذا  في  والتحاليل  الشرعي 

المجال . .
ومديرو  المركز  رئيس  وحث   
على  الجدد  الخبراء  اإلدارات 
واثبات  العمل  في  الجدية 
للثقة  أهالً  يكونوا  وأن  جدارتهم 
اعتمادهم  بعد  لهم  منحْت  التي 

باعتبارهم أطباء شرعيين .
* عالوة تمييز 

وفي تصريح لصحيفة )العدالة( 
تأدية  بحضور  انفردْت  التي 
اليمين في مقر المركز بطرابلس  
قال المستشار عبدالله أبورزيزة   : 
نعمل على  ضخ دماء جديدة في 
للمركز   التابعة  التخصصات  كل 
تمييز  عالوة  منحهم  بعد  وذلك 
تعد  التي   % من75  ألكثر  تصل 
هذا  لخوض  لهم  مشجعاً  حافزاً 
عزوفاً  يالقي  كان  الذي  المجال 
الالستعانة  اضطرنا  ما  واضحاً 
لسد  الوافدين  األطباء  ببعض 
وخالل  منه  نعاني  الذي  العجز 
تلييب  يتم  سوف  اآلن  من  عام 
فروع  بجميع  الشرعيين  األطباء 

المركز.
* طبيبات شرعيات 

مشيراً في سياق تصريحه  بأنه 
طبيبات  اعتماد  يتم  مرة  وألول 
النسائي  العنصر  من  شرعيات 
النساء  على  بالكشف  ليقمن 

باالستعانة  جثامينهن  وتشريح  الجرائم  بعض  في 
النساء  عدد  بلغ  حيث  متخصصين   أطباء  مع 
  ) قرابة  )10 المتخصصات في هذا المجال حالياً 
تم توزيعهن على عدة مناطق منها )البيضاء – بنغازي 
– الخمس – طرابلس – الجبل الغربي (، و االعتماد 
تم بعد اخضاعهن لدورات مكثفة وامتحانات من قبل 

الخبراء الليبيين.
في  الشرعي  الطب  أقسام  كل  بأن  موضحاً   
المناطق سوف يتم دعمها بالعناصر البشرية المؤهلة 
والتجهيزات الحديثة التي تستخدم  في مراكز الطب 

الشرعي بدول العالم اآلخر .
وأكد أبورزيزة على أن تنمية الموارد البشرية هي 
إلخضاع  خاللها   من  ونهدف  المركز  خطة  ضمن 
والموظفين  الخبراء  كل 
في  للمركز  التابعين 
طويلة  كفاءة  رفع  دورات 
في  األمد  وقصيرة 
الداخل والخارج سيتم من 
المتدربين  تقييم  خاللها 
االستفادة  حجم  لمعرفة 

منها .

* تجهيزات  
أنور  الدكتور  قال  فيما   
العربي رئيس قسم الطب 
النقلة  طرابلس:  الشرعي 
يعيشها  التي  النوعية 
القضائية  الخبرة  مركز 
أشهر  خالل  والبحوث 
مثيل  لها  اليوجد  الخبرة 
سبيل  وعلى  وخاصة 
الطب  إدارة  المثال 
مدها  تم  التي  الشرعي 
الحديثة  التجهيزات  بكل 
تسيير  في  تساهم  التي 
انسيابية  بكل  العمل 
وضخ كفاءات جديدة من 
تحدث  التي  الجنسين 
ألول مرة اعتماد طبيبات 
على  للكشف  شرعيات 
من  عدد  في  النساء 
الفروع كخطوة أولى  بعد 
إخضاعهن لدورات مكثفة 

قبل االعتماد .
عالوة  بأن  موضحاً 
اعتمدْت  التي   التمييز  
مؤخراً كان لها األثر البالغ في اإلقبال للعمل  في هذه 
يخفف  ما  شديداً  عزوفاً  تالقي  كانت  التي  المهنة 
االطباء ونساهم  األول من  الجيل  العبء علينا نحن 

في خلق كفاءات جديدة تكون امتداداً لنا .
 مشيراً في سياق حديثه للصحيفة : في السابق كنا 
نعاني في عملية تصوير  بعض الجثامين المتعرضة 
تساهم  التي  الوفاة  سبب  لمعرفة  بليغة  إلصابات 
ذلك  يتم  كان  حيث  دقيق  علمي  تقرير  إعداد  في 
بعد  وحاليا  المستشفيات  مع  الشخصية  بالعالقات 
توفير كل التجهيزات وأجهزة التصوير يتم التصوير 

في الوقت نفسه.
 

 * تواصل 
الشرعي  الطب  مراكز  مع  التواصل  آلية  وعن   
في دول العالم اآلخر التي سبقتنا في هذا المجال 
ولدينا  أنفسنا  :-   لسنا منغلقين على  العربي  قال 
واألجنبية   العربية  الدول  من  كبير  عدد  مع  تواصل 
بأرواق  المؤتمرات  في  المشاركات  عديد  ولدينا 
القاهرة  في  المتوسط  البحر  مؤتمر  وآخرها  بحثية 

وكانت الورقة من واقع عملنا  
الشرعي   الطب  مجال  في 
ونالت إعجاب المتخصصين 
ومنحنا خاللها  شهادة استاذ 

منظم كرسي .
المركز  رئيس  أن  يذكر   
أشهر  قبل  افتتح  قد  كان 
الشرعي  للطب  مكتب  أول 
من  الخمس  مدينة   في 
إجراءات  في  التسريع  أجل 
موتاهم  لدفن  المواطنين 
الجثامين  نقلها  من  أفضل 
كان  كما  طرابلس   لمدينة 
في السابق حيث يتكبد ذوي 
النقل وتأخر  الموتى  مشاق 

استكمال اإلجراءات . 

*  الزاوية
المركز   رئيس  افتتح  كما 
خالل شهر ديسمبر الماضي  
الشرعي   الطب  مكتب  أول 
كان  التي  الزاوية  بمدينة 
مشاق  يتكبدون  سكانها 
مدينتي صبراته  إلى  التوجه 
جثامين  نقل  في  وطرابلس 
الحصول  اجل  من  موتاهم  
بهذا  المتعلقة  التقارير  على 

الشأن .
أثناء  كلمته  في  واستعرض 
وبرامج  خطط  االفتتاح 
المتمثلة  المستقبلية  المركز 
افتتاح  في  االستمرار  في 

المدن  كل  في  والتحاليل  الشرعي  الطب  مكاتب 
الليبية .

في  البشرية  الموارد  بتنمية  االهتمام  على  مؤكداً 
كليات  من خريجي  دماء جديدة  المجال وضخ  هذا 

الطب لخوض هذا المعترك.

التعليم  وزارة  مع  التنسيق  تم  قد  بأنه  موضحاً 
العالي عن طريق وزارة العدل بإيفاد عدد من األطباء  

الستكمال  دراستهم في هذا المجال الدقيق .
* طبرق واجدابيا

للتحاليل  معامل  أول  ذاته  الشهر  في  افتتح  كما    
الجنائية في كل من )طبرق وإجدابيا( نظراً لحاجة 
المدينتين لها وبعد اعتماد الخبراء المكلفين بالعمل 
ومديري  بحضوره  عملية  تجارب  أجروا  فيهما 
اإلدارات  المرافقين له على هامش احتفالية االفتتاح 
أثبتوا فيها نجاحهم التام ومدى 
التي  الدورات  من  استفادتهم 
الخبراء  لها  من قبل  خضعوا 
أن  باعتبار  للمركز  التابعين 
الدقيقة  العملية  التقارير  هذه 
في مجال تحليل الدم والسموم 
القانوني  العدالة  سند  تعد 

للفصل في عديد القضايا .

* بنغازي 
على  حرصه  إطار  وفي 
الفروع  عمل  سير  متابعة 
للمركز قام  التابعة  والمكاتب  
رئيس المركز يوم 14 -12-  
إلى  تفقدية  بجولة    2014
بنغازي  بمدينة  المركز  فرع 
الصيانة  أعمال  لمتابعة 
الحديثة   المعامل  وتركيب 
التي  الجولة  خالل  واستمع 
رافقه فيها مدير إدارة البحوث 
فتحي  المهندس  والدراسات 
ضافية  شروح  إلى  النعاس 
المكلفين  المهندسين  قبل  من 
المختصة   الشركة  قبل  من 
الجنائية   المعامل  تركيب  في 

بمختلف تخصصاتها.
بآلية  إعجابه  أبدى  حيث 
العمل المتبعة في هذا السياق 
اإلعالم  مكتب  لمندوب  وقال 
في  نهدف  للوزارة  التابع 
للعام  المركز  إطار خطة عمل 
افتتاح   جانب  إلى  الحالي  
من  المناطق  مختلف  في  الشرعي  للطب  مكاتب 
التقارير  المواطنين  على  التسريع في حصول  أجل 
المختصة في مجال الطب الشرعي  وتخفيف مشاق 

التنقل بجثامين موتاهم من مدينة إلى أخرى.

بعد خضوعهم لدورة مكثفة في مجال تخصصهم ..  

أطباء شرعون يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مركز الخبرة القضائية
 العدالة - هشام الصيد

الخبرة  مركز  لفرع  التابعين  الشرعيين  األطباء  من  عدد  أدى   
-3-23 الموافق  األحد  صباح  الخمس  والبحوث  القضائية 

2014  اليمين القانونية أمام المستشار عبدالله  أبورزيزة رئيس 
اإلدارات  في خطوة يهدف من خاللها  المركز وبحضور مديري 

الكشف  من  المناطق  كل  في  المؤهلة  البشرية  العناصر  تكليف 
وإحالة  دفنها  إجراءات  استكمال  في  والتسريع  الجثث  على 
تقاريرها النهائية للنيابة المختصة في حال ثبتت وقوع جريمة 

او ماشابه ذلك   .

د. أنور العربي :-
ساهمت  التمييز  عالوة   *
في  لالنخراط  اإلقبال  في 

هذه المهنة
لسنا منغلقين على أنفسنا 
من  مع  تواصل  ولدينا 

سبقونا في هذا المجال 

المستشار عبدالّله أبورزيزة :-
في  جديدة  كفاءات   -
 .. الشرعي  الطب  مجال 

طبيبات شرعيات.
*دورات رفع كفاءة للخبراء 
من  يتم  والخارج  بالداخل 

خاللها تقييم المتدربين

في  جديدة  كفاءات   *
 .. الشرعي  الطب  مجال 

طبيبات شرعيات.
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 قام عقيد جمال أبوغريرة مدير المؤسسة باستقبالنا وتوضيح كل ما 
يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة من استكمال الصيانة وإجراءات التأثيث 

والتحديثات الجديدة.
التحديث  حيز  دخلْت  التي  العنابر  بقية  جاهزية  عن  ماذا   •
بعد افتتاح المؤسسة ..؟ وهل قمتم بمراعاة الجوانب الفنية ..؟

المرحلة األولى  افتتاح  تم  تتكون من تسعة عنابر  المؤسسة  * حقيقة 
بعدد )2( عنابر ثم بدأْت المرحلة الثانية باستكمال وتحديث عدد )3( 
ما،  إلى حد  عنابر جاهزة   )4( بعدد  األخيرة  بالمرحلة  البدء  ثم  عنابر 
مكتب  اشراف  تحت  والتحديث  الصيانة  بأعمال  محلية  شركات  قامت 

هندسي ومشرف مكلف من وزارة العدل.
أما الجوانب الفنية فقد تم مراعاتها أثناء الصيانة والتحديث لمراعاة 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
انتهاء  رغم  األخيرة  األربعة  العنابر  افتتاح  تأخير  سبب  ما   •

جهوزيتها لدخولها حيز العمل ..؟
* السبب عدم توصيل المياه إليها رغم قيام وزارة العدل بتوصيلها من 

الخارج إلى القاعدة الجوية بعد االتفاق مع وزارة الدفاع 
بداخلها من  الموجودة  المؤسسة  إلى  بتوصيلها  بالقاعدة 
بعض  واجه  األمر  هذا  أن  إال  السجن  إلى  الكلية  نهاية 
للمرحلة  المالية  المستحقات  دفع  عدم  وهي  العراقيل 
بتأمين  العدل  وزارة  قيام  رغم  المنفذة  للشركة  األولى 
بالعنابر،  الخاصة  المستلزمات  وباقي  واألغطية  األسرة 

ونقوم حالياً بجلب المياه إلى العنابر بواسطة سيارات خاصة بذلك وهي 
عملية مكلفة ..

• ما هي المرافق التي تم تحديثها بالمؤسسة..؟ وما الخدمات 
التي تقدمها ..؟

* تم تحديث مبنى خاص داخل المؤسسة للسجن االنفرادي وهو في 
مراحله األخيرة للتجهيز وكذلك جهوزية مبنى اإلدارة بالمؤسسة وينتظر 
التأثيث للدخول في حيز العمل زد على ذلك جهوزية مقر لجنة التحقيقات 
المبنى حيث يقوم  العمل بعد تأثيث  العامة ودخول مكاتبها حيز  للنيابة 
المتهمين..  من  وقريبين  وآمن  مريح  جو  في  بالتحقيقات  النيابة  وكالء 
كذلك يوجد عيادة داخلية غير مجهزة وهي عبارة عن )تريلة( إذ هناك 
وعود بافتتاح مقر خاص للعيادة في شهر مارس بافتتاح  مستشفى مصغر، 
وكذلك قامْت وزارة العدل بتكليف شركة للتموين والنظافة بالتعاقد معها 
للقيام بأعمالها داخل المؤسسة بكامل مرافقها وسيتم اقامة بوابة رئيسة 
مراقبة  كاميرات  وإنشاء  جديد  انفرادي  وسجن  مراقبة  وأبراج  للسجن 

)غرفة(..
والعراقيل  المشاكل  هي  ما   •
الصيانة  مرحلة  صاحبت  التي 
مرافق  داخل  والتحديث 

المؤسسة..؟
* بكل صراحة ال توجد صعوبات 
فقط  متوفرة  فاالمكانات  تذكر 
إلى  المياه  توصيل  بسرعة  أطالب 
المؤسسة )الجوية( من قبل القاعدة 
فأطالب  المشاكل  عن  أما  الجوية 
األسلحة  بتوفير  العدل  وزير 
للشرطة العاملة بالسجن حيث قمنا 
عاتقنا  على  كعهدة  أسلحة  بتسلم 
الثوار  وكتائب  السرايا  بعض  من 
المؤسسة  وتأمين  العمل  لتسيير 
أيضاً  وأطالب  الحراسة  لغرض 
القضائية  الشرطة  عناصر  بزيادة 
فالمؤسسة  الضباط  خصوصاً 
عناصر  من  كبيرة  قوة  إلى  تحتاج 
عنصر  الـ)500(  بحوالي  تقدر  المرفق  هذا  إلدارة  القضائية  الشرطة 

والموجدون حاليا 125 ثائراً.
اإلجراءات  هي  وما  ..؟  التقابلية  الزيارات  بفتح  قمتم  هل   •

المتبعة لذلك..؟
القاعدة  بوابة  الزوار عند  بنقل  نقوم  فترة حيث  تم ذلك منذ   .. نعم   *
أيام  توزيع  تم  حيث  الدخول  إجراءات  اتمام  بعد  حافلة  بواسطة  الجوية 
أما  والثالثاء،  واالثنين  واألحد  السبت   : وهي  أيام  أربعة  إلى  الزيارات 
وتبدأ  والخميس،  األربعاء  أيام  عليها  ستوزع  األخيرة  األربعة  القواطع 
وهذه  الواحدة ظهراً  إلى  العاشرة  الساعة  الصباح من  فترة  الزيارة في 

العملية تتبعها إجراءات أمنية مشّددة.
• كلمة أخيرة  في ختام هذا اللقاء ..

المؤسسة  إلى  المياه  بتوصيل  الجوية  القاعدة  إدارة  اسراع  * ضرورة 
تنفيذ  في  االسراع  وكذلك  المؤسسة،  لتفعيل  وضروري  مهم  أمر  وهو 
مخاطباتنا بخصوص تدريب الثوار وأصحاب المؤهالت العلمية بدورات 
العجز  لسد  ضباط  لتخريج  القضائية  الشرطة  مجال  في  متخصصة 
بالمؤسسة  الخاصة  والثانية  األولى  فالمرحلتين  بالمؤسسة،  الموجود 
فيوجد  األخيرة  المرحلة  أما  المؤسسة،  إلدارة  كاٍف  عدد  لدينا  يوجد 
عجز حقيقي وهذا األمر سنواجهه بالتأكيد والحل ضروري الموافقة على 

مخاطباتنا الكتابية للوزارة واإلدارة بشكل عاجل وفوري.

مدير مؤسسة اإلصالح 
والتأهيل سجن الجوية 

لصحيفة العدالة :

استكمال 
مرحلة الصيانة 

والتحديث جارية 
على قدم وساق

سجن  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسة  قاربْت 
المباني  بقية  استكمال  من  بمصراتة  الجوية 
بعد  بداخله  الموجودة  الخدمية  والمرافق 
التأثيث،  في  والبدء  الصيانة  مرحلة  انتهاء 
حيث شهد العام الماضي حفل افتتاح عنبرين 
من أصل تسعة عنابر بالمؤسسة بحضور وزير 
العدل و وكالء الوزارة وعدد من سفراء وممثلي 
في  دوليين  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات 
خطوة جاءت لدمج كل السجون بمصراتة إلى 
مؤسسة سجن الجوية واالنضواء تحت شرعية 

الدولة المتمثلة في وزارة العدل .. 
الصيانة  استكمال  بمتابعة  الصحيفة  قامْت 
المؤسسة  جاهزية  على  للوقوف  والتحديث 

بكامل مرافقها ..

نحتاج إلى 500 عنصر من رجال الشرطة القضائية
وضباط صف لتفعيل العمل

 لقاء : طارق ابراهيم الكيالني ..  تصوير : عصام الحبيشي

 نطالب إدارة القاعدة 
الجوية بضرورة اإلسراع 

في توصيل المياه 
إلى المؤسسة للقيام 

بواجبنا على أكمل وجه



الرحمن  العالمين  رب  لّله  )الحمد 
الرحيم ما لك يوم الدين( وبعد: 

تعيشها  التي  والمغريات  الفتن  فإن 
بها  يكتوي  نار  لهي  اليوم  المجتمعات 
سيوف  ولعل  الصميم  في  المجتمع 
على  ُسلْت  قد  والرغبات  الشهوات 
من  آخذة  األمة  منها  فنزفْت  األمة  وريد 
وكذلك  واالجتماعية  األخالقية  ثبوتها 
التي  والبدع  للشبهات  بالنسبة  الحال 
أضحْت ثوابت الدين بسببها غريبة فنال 
عجيباً  مثالً  الدين  بثوابت  المتمسكون 
على  كالقابض  الدين  على  »القابض 
وجب  الحوادث  هذه  ظل  ففي  الجمر«، 
على المسلم أن يلتمس وسائل وطرق تكون 
سبباً في ثبات قلبه ألن القلب اشد تقلباً 
من تقلب القدر، وكما في الحديث الذي 
أنه  األلباني  وصّححه  أحمد  األمام  رواه 
صلى اللّه عليه وسلم قال : لقلب ابن آدم 
اشد انقالباً من الِقدر إذا اجتمعْت غلياً 
هو  التقلب  هذا  أسباب  أهم  من  ولعل   «
ضعف الواعز اإليماني لدى الناس األمر 

برقابة  اإلحساس  في  ضعفا  ينتج  الذي 
الضعف  إلى  يؤدي  وهذا  وجل  عز  الله 
المطلق  والعجز  المغريات  أمام  التام 
أمام العقبات المتالحقة والمتراكبة التي 
ولكي  والجوارح  القلوب  على  استولت 
يتقى المسلم كل ذلك وجب أن يدخل في 
حصن منيع يدفع عنه سنة العقل من أهم 

الحصون.
وتعليماً  * اإلقبال على القرآن تعلماً 
وعمالً فهو حبل الله المتين والنور المبين 
مزالق  من  اللّه  يعصمه  به  يتمسك  من 
السوء ومن سلك طريقه وهديه، هداه إلى 
رضاء الله فهو يزرع اإليمان ،يجدد الصلة 
وسالما  بردا  تنزل  آياتة  وجل  عز  بالله 
على قلب المؤمن فال تجرفه رياح الفتنة، 
ويطمئن قلبه بهداه فال يقع في المعصية 
ففيه خير األولين وسير الحاضرين ومال 
فإذا  حولك  من  األمور  يزن  الالحقين 
تأملها المتبصر أدرك حقيقة الدنيا فال 
وال  يجزع  الرضي  من  وال  يخشى  الفقر 
بالطبيب  تعلق  ألنه  يقلق  الولد  فقد  من 
التي  وصفها  التي  وبالوصفة  المداوي، 
جعل الله فيها الشفاء ما دام القلب متعلقا 
بالله عز وجل قال تعالى )كذلك لنثبت به 

فؤادك ورتلناه ترتيال( - الفرقان -32.
النبى  عن  الوحي  غاب  لما  لذلك 
صلى الله عليه وسلم مدة من الوقت قال 
المشركون » ودع رب محمد محمد« فنزل 
قلى(..  وما  ربك  ودعك  )ما  تعالى  قوله 
الضحى 2- .. أليس هذا تثبيتاً على تثبيت 
،ولما عير المشركون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بأنه األبتر أي ال عقب له وال 
ولد وتألم قلب الحبيب محمد صلى الله 
عليه وسلم من شدة قولهم انزل الله عز 
وجل قوله  تعالى )إن شانئك هو األبتر(.. 
وربطاً  ومؤازرة  المشركين  قول  على  ردا 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم . 
وإسكاتا  ألهل الباطل إن مشكلتنا اليوم 
مع القرآن هي أننا نقرؤه لكي نخاطب به 
اآلخرين وكأنه يخاطب اآلخرين ولو انك 
لوجدنا  يخاطبك  أنه  على  القرآن  قرأت 
فى  والقوة  الغربة  زمن  في  األنيس  فيه 
وقت الضعف والصحة في وقت المرض 
والمعين عند نزول المصيبة عندما تنتهي 
آالمك وتتجدد أحالمك وتنظر للمستقبل 
أمامك فال ترى إال بعين التفاؤل ان كنت 

مقصراً فهذا زمن العمل وان كنت عاصيا 
فهذا زمن التوبة وان كنت مريضا فغيرك 
مبتور القدمين وهذه ال تتحقق إال بتأمل 

المؤمن في كتاب الله عز وجل .
وجل  عز  اللّه  شرع  ما  التزام   *
ال  والله  وهذه  الصالحة  واألعمال 
يستطيعها إال مؤمن ثابت على دينه ،فإذا 
ظالمها  وأشتد  برأسها  الفتن  أطلت  ما 
وسوادها وادلهم  الخطب عندها يهددهم 
ولذلك  مستقيما  صراطا  بإيمانهم  ربهم 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يثابر على 
األعمال  أحب  وكان  الصالحة  األعمال 
إذا  أصحابه  وكان  قل  وان  أدومها  إليه 
المؤمنين  أم  وكانت  أثبتوه  عمالً  عملوا 
العمل  إذا عملت  الله عنها  عائشة رضي 

لزمته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول » 
من ثابر على اثنتي عشرة ركعة وجبت له 
الجنة » رواه النسائي وصححه األلباني .

الحديث  الرواتب،وفى  السنن  أي 
إلي  يتقّرب  عبدي  يزال  ال   : القدسي 
البخاري  رواه  أحبه«  حتى  بالنوافل 
هو  بالنوافل  وجل  عز  الله  إلى  والتقرب 
التقرب إلى اللّه بأعمال النوافل والحرص 
رب  للّه  وإخالصاً  تركها  وعدم  عليها 
فتكون  الدين  ألمر  وأعماالً  العالمين 
في  هي  وكما  تعالى  الله  بإذن  النتيجة 
تكملة الحديث السابق فإذا أحببته : كنت 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر 
من  وليس  بها«-  يبطش  التي  ويده  به، 
المنزلة  هذا  من  أعظم  مكانة  وال  منزلة 
الذين  الله   )يثبت   تعالى  والمكانة،قال 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى  
الله  الظالمين ويفعل  اللّه  اآلخرة، ويضل 

ما يشاء( إبراهيم -37-.
قال قتادة: »أما الحياة الدنيا فيثبتهم 
وأما في اآلخرة  الصالح،  والعمل  بالخير 

ففي القبر«.
ما  فعلوا  إنهم  )ولو  تعالى  اللّه  وقال 
يوعظون به لكان خيراً لهم واشد تثبيتاً( 
الحق،  على  »تثبيتاً«  أي  النساء-66-.. 
والحق ما كان من كتاب اللّه وسنة رسوله 
عليهم  اللّه  رضوان  الصحابة  وأقوال 
وسلف األمة دون غلو أو تفريط أو تكلف.

»نسأل الّله أن يثبت قلوبنا على الحق 
ذلك  ولي  أنه  السبيل  سواء  يهدينا  وأن 

والقادر عليه«.

ثقافية06
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ه بعث األنبياء والمرسلين لتذكير اإلنسانية بنعمة التكريم الذي فضلهم به على سائر المخلوقات.. وذلك لتصحيح المفاهيم وإرساء لمعالم  إن اللَّ
الحق والفضيلة لما ران على قلوب البشر من سيء األخالق وظهور الشقاق.. وتفشي ظاهرة الصراع والتعصب وحب الذات .. ذلك لما للذكرى من دور 

في إحياء غريزة الخير بالنفوس وعودتها إلى جادة الحق والصواب.. )فذكر بالقرآن من يخاف وعيد( .. )وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين(..

جوامع الكلم
بن  عمرو  بن  عبداللّه  )عن 
 : قال  عنهما  اللّه  رضي  العاص 
اللّه عليه  اللّه صلى  سمعْت رسول 
وسلم يقول: إن اللّه يبغض الفحش 
والتفحش والذي نفس محمد بيده 
ال تقوم الساعة حتى يخون األمين 
ويؤمن الخائن وحتى يظهر الفحش 
وسوء  األرحام  وقطيعه  والتفحش 

الجوار..( حديث صحيح .

)اللهم ال إله أنت سبحانك إني 
أصلح  الظالمين..اللهم  من  كنت 
دارنا  الجنة  وأجعل  وأحوالنا  حالنا 
البالد  حال  أصلح  اللهم  وقرارنا.. 
الحق  إلى  صدورنا  وأشرح  والعباد 
الحق  إلى  ينقاد  ممن  واجعلنا 
إلى  ينقاد  ممن  تجعلنا  وال  والجنة، 
اللهم   .. الّنار  إلى  فيقوده  الباطل 
طّهر قلوبنا من  النفاق وأعمالنا من 
وأموالنا  الكذب  من  وألسنتنا  الربا 
الخنا  من  وأسماعنا  الحرام  من 
وأعيننا من  الخيانة .. انك أنت ولي 

ذلك والقادر عليه ( .. أمين.

مناجاة
على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لّله  الحمد 

المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
اهتماماً  تولى  والحضارات  والشعوب  األمم  فإن 
كبيراً بفئة الشباب ألنهم سواعد البناء وصناع المستقبل 
فهم أساس عماد حضارة األمم ومعول النهضة والرقى 
،والجهود  العالية  الهمم  سن  في  أنهم  ذلك  والسرفي 
وهم  والفداء  النهضة  سن  والعطاء  البذل  المبذولة،سن 
دائما يمثلون غالبية السكان بالمجتمعات اإلنسانية لذلك 
كانوا محل االهتمام والرعاية واالستثمار وتتضح معالم 
المجتمعات  بين  والمعنوي  المادي  التقدم  في  التباين 
ما  إذ سرعان  الشباب  عنصر  وجود  مستوى  من خالل 
تنهار األمم وتضيع قيمتها إذا أغلقت دون الشباب نواقذ 
المناسبة  الخبرة  يعطي  ولم  المعرفة  ومشاغل  العلم 
المعارف  اختالف  على  المجتمع  في  السابقين  من 
تستثمر  أنها  المتقدمة  األمم  فعادة  والتخصصات 
مستقبلها من خالل هذه الشريحة فهم قادة المستقبل 
رقي  على   البالد  فأمل  ومهندسيه  المستقبل  وأطباء 

شبابها.
أمرين  على  يدل  الشباب  لكلمة  اللغوي  واألصل 
اثنين: النماء والقوة وبشقيه البد ني والنفسي قال تعالى 
)حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة(.. االحقاف )15(- 
وذكر ابن كثير في تفسيره »إذا بلغ أشده« أي قوى وشب، 
وفي قوله تعالى » وبلغ أربعين سنة.. تناهى عقله وكمل 
فهمه : انتهى – والشباب مرحلة عمرية يمر بها اإلنسان 
وهي تقريبا من سن 15 إلى سن 40 سنة فإذا أخذنا 
أن أعمار األمة المحمدية ما بين الستين والسبعين كما 
جاء في الحديث.. وجدنا أن مرحلة الشباب هي أطول 
عمره  من   %  23 حوالي  تبلغ  إذ  اإلنسان  عمر  مراحل 

.ومراحل عمر اإلنسان تنقسم إلى :
* مرحلة العجز الكلي : وهي مراحل عمر اإلنسان 

ما قبل اإلدراك وكذلك مرحلة العجز التام.
الطفولة  مرحلة   وهي   : النسبي  العجز  مرحلة   *

ومرحلة الكهولة وهي التي تسبق مرحلة الشيخوخة .
على  االعتماد  مرحلة  وهي   : الشباب  مرحلة   *
تجتمع  ان  المرحلة  هذه  خصائص  من  إن  إذ  النفس 
فيها  القوة البدنية والعقلية معا لتشكيل قوة هائلة من 
استغالل  أحسن  استغلت  ما  إذا  واإلبداعات  الطاقات 
واستثمرت أحسن استثمار واإلنسان مسؤول عن مرحلة 
المرحلة  هذه  ألهمية  نظراً  وجل  عز  الله  أمام  الشباب 
القدرة  على شرط  تعتمد  الشرعية  التكاليف  كل  أن  إذ 
والبلوغ فهذه العناصر أسس التكليف فالعاجز وان كان 
وكذلك  الشرعية  الفرائض  من  بكثير  مكلف  غير  شابا 
الحال بالنسبة للبلوغ وهو المرحلة السنية للتكليف فهذه 
المرحلة يعتبر اإلنسان مسؤوال عنها ألن عناصر التكليف 
والقدرة على تطبيق التكليف موجودة في هذه المرحلة 

اللّه  النبي صلى  أن  الحديث  في  جاء  لذلك  العمر،  من 
حتى  القيامة  يوم  عبد  قدما  تزول  ال  قال:  وسلم  عليه 
يسأل عن أربع: »عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما 
أين  من  ماله  ،وعن  فيه  عمل  ماذا  علمه  ،وعن  أباله 
اكتسبه وفيما أنفقه«- ومن الحديث ندرك أنه لن تزول 
قدما عبد يوم القيامة عن موقف السؤال عند الله عز 
وجل حتى يسأل عن هذه األربع التي أرى  أنها متحققة 
في مرحلة الشباب والله اعلم إذ ان عناصر السؤال تكون 
عن »عمره فيم أفناه« وقلنا سابقا إن اغلب عمر اإلنسان 
أباله«  فيما  »شبابه  عن  ويسأل  الشباب  مرحلة  في  هو 
وهي مرحلة الشباب نفسها وعن عمله ماذا )عمل فيه( 
ومرحلة   الشباب  مرحلة  في  يكون  عادة  العلم  وتحصيل 
القدرة  مناط   ألنها  الشباب  تكون  العلم  بهذا   العمل 
والتكليف واالستطاعة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
مراحل  في  أو  طفولته  في  اإلنسان  يعمل  وهل  أنفقه 
شيخوخته بالتأكيد ال إذ ان مرحلة  اكتساب المال عن 
الشباب ومن هنا  تكون في مرحلة   إنما  العمل  طريق  
فترة  اخطر  أن  اإلنسان  سائل  وجل  عز  الله  ان  ندرك 
الله  النبى صلى  ويوصينا  الشباب  فترة  وهي  من عمره 
عليه وسلم عن نغتنم لحظات من حياتنا قال صلى الله 
عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك 
قبل  وفراغك  فقرك  قبل  وغناك  قبل سقمك  وصحتك 
شغلك وحياتك قبل موتك«- وهل الشباب إال لحظة قوة 
مع  وشغل  فقر  بال  وغنى  مرض  بال  وصحة  عجز  بال 
فراغ وحياة قبل موت.أحبتي الحديث طويل نكتفي بهذا 
القدر ويكفينا ان ندرك نحن الشباب أهمية هذه المرحلة 
من أعمارنا التي ينبغي أن نستثمرها في صالح أنفسنا 
بدوره حيال  يقوم  إن  المجتمع  وعلى   وأهلنا ومجتمعنا 
والملهيات  كثيرة  المغريات  فان  الناس  من  الفئة  هذه 
أكثر وان لم يستثمر المجتمع هذه الفئة استثمرها العدو 

عندها تكون الكارثة اكبر .. والمصيبة أعظم .
والسالم عليكم 

ثـــوابـت القلـــــــــــــوب

شــــــــبابك قــــــبل هــــــــرمك
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- قد يقول قائل هذه صفحة رياضية 
وال  الرياضية  والتحاليل  باألخبار  تعني 
يعنيها الشأن والمشهد السياسي فكيف 
السياسي  الشأن   في  بالتحليل  تخوض 
بالتحليل  النقد  في  متخصصة  وهي 
الرياضي ..  نقول أن ما تمر به بالدنا 
في الوقت الحاضر من أزمات ومتطلبات 
يجبرنا أن نتناوله ونولي اهتماماتنا التي 
بصدق  الليبيين  كل  أذهان  في  تدور 

وبدون مجاملة وأعتقد أن الكل يشاطرني 
القول .. أن بالدنا تمر بأحداث تاريخية 
والعدالة  الحق  أظهار  أجل  من  مهمة 
إال  يتحقق  ال  وهذا  والمساواة  والحرية 
واإلصرار  القوية  واإلرادة  الجاد  بالعمل 
والتسامح  القوى  وااليمان   والعزيمة 
بالكره  يتحقق  وال  العالية  واألخالق 
واألنانية  والجهويات  والفرقة  والحسد 
اليوم  أكثرها  وما   الفاسدة  واألخالق 

في شوارعنا ومدننا ،صعاليك يتحكمون 
في أبار النفط بقوة السالح وآخرين في 
الماء والكهرباء وغيرهم يعبثون بأراضي 
وجردوها   الزراعية  واألراضي  الدولة 
المثمرة  واألشجار  الغابات  كل   من 
وغير المثمرة والكل يغني )أخطى رأسي 

وقص(.
يصنع  الذي  هو  االستقرار  إن 
اإلبداع ويصنع الثبات لتسير به نحو غد 

مشرق في اقتصادنا وتجارتنا وصناعتنا  
وصحتنا وتعليمنا ورياضتنا.

أن  تدرك  العالم  دول  بدأت  وقد 
وعلميا  رياضيا  الناشئة  األجيال  تنشئة  
التي تحرص  األولويات  من  وصحيا هي 
عليها ألن بناء اإلنسان أهم وأكثر نفعاً من 
الوطن  غلبوا مصلحة  آخر  أي شئ  بناء 
على مصالحكم وأرجعوا إلى )الله(جميعا 
والتسامح  المحبة  ملؤها  بيضاء  بقلوب 

أمنا جميعا  وليبيا  واحد  دم  دمنا  فنحن 
تجمعنا وال تفرقنا – وفي رأي المتواضع 

أن ليبيا كنز ال يقدر بثمن.
والعشق واالنتماء والتضحية والفداء 
الكنز  لهذا  الثمن  هو  الوطن  أجل  من 
،يقولون ليس عيبا أن يجوع المرء ،إنما 
المروءة  حساب   على  يشبع  أن  العيب 
التي  الخصال  هذه  والكرامة  والرجولة 

ذهبت أدراج الرياح .

» بدون مجاملة«  بعيون فنية

اشراف : محمد احميدة
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قال تعالى : )وجعلنا من الماء كل شيء حي(.
صدق الّله العظيم

هذه آية تبدو بسيطة، سهلة الفهم لكنها تحمل في معناها من الحقائق 
ما يعجز عنه البشر فإذا نظرنا إلى تركيب جسم الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان أو نبات نجد أن الماء عنصر أساسي في تكوينهم الذي يهمنا هنا 
هو اإلنسان وحاجته إلى الماء حيث يقدر العلماء المياه في جسم اإلنسان 

بما يزيد عن 70 %من بدن اإلنسان.
فجميع الخاليا واألجهزة والعصارات والسوائل من دم وخالفه يدخل 
فهو  اإلنسان،  في جسم  ووظيفته  الدم  إلى  نظرنا  ولو  تكوينها  في  الماء 
يحمل المواد  الغذائية من األمعاء إلى الخاليا واألنسجة ومن دون وجود 
الماء ال يستطيع الدم القيام بهذه المهمة ألن سيولة الدم الناشئة من وجود 
الماء فيه لها حكمة )من اللّه( إذا الرياضي عليه أن يشرب الماء كثيراً زائد 
األمالح المعدنية ومن الشائع عند معظم أفراد المجتمع أن الالعب يجب 
أن يبتعد عن شرب الماء في أوقات التمرينات المرتفعة للشدة ولم يعرفوا 
أن  نسبة الماء في تركيبة الجسم هي أعلى نسبة والالعب الذي يفتقر 

إلى هذا السائل يكون عرضة لإلصابة قبل غيره.
وحسب  الجسم  يحتاجها  التي  بالكميات  الماء  بشرب  ينصح  وعليه 

درجة حرارة الجو فمثالً.
عندما تكون درجة حرارة الجو )20( يحتاج اإلنسان إلى )لتر ونصف 
اللتر(  )لترين ونصف  إلى  الدرجة )30( يحتاج  التر( ماًء، وعندما تكون 

وهكذا.

) نصائح .. رياضية(

شرب الماء وأهميته

األهلي  إقصاء  من  بنغازي  األهلي  تمكن 
المصري فريق القرن وحامل اللقلب في النسختين 
اآلخرتين لنهائي دوري أبطال)أفريقيا( بعد تغلبه 
عليه في مباراة العودة التي أقيمْت بالقاهرة 2-3، 
وكان األهلي ب قد فاز في مباراة الذهاب )0-1( 

والتي أقيمْت بملعب الشاذلي زويتن بتونس.
قبل التحليل الفني للمباراة نقول : - 

واإلداري  الفني  والجهاز  الالعبين  بطموح 
فريق  قطع  ب  األهلي  جماهير  الرياضة  وفاكهة 
إلى  للوصول  الطريق  نصف  الطويل  المشوار 
األفريقية  البطوالت  أمجد  في  الذهبي  المربع 
»دوري أبطال أفريقيا« التي تحظى بأهمية خاصة 
العالم  كأس  في  للمشاركة  البطل  تؤهل  ألنها 
المشاركة مما  بين األندية  لألندية وتنافس قوي 
جعل هذه البطولة تستمر وتزداد درجة االهتمام 
بها على مر األجيال وتنتج نجوماً وتّصنع تاريخاً 
في حد ذاته وتمتد أهميتها من النطاق اإلقليمي 

إلى العالمي.
بناء  وسرعة  القتالية  الروح   سالح  فاعلية 
ب  األهلي  أسلوب  عنوان  هي  المرتدة  الهجمات 
حيث  المصري،  األهلي  ضد  العودة  مباراة  في 
اعتمد الفريق على  طريقة لعب 4-5--1 برأس 
ملعب  وسط  العب  من  أكثر  وخلفه  وحيد  حرية 
عبدالحفيظ  فرج  منهم  هجومية  نزعة  لديهم 
المهدي  ومعتز  سالومبا«  و»ادوارد  عيد  واحمد 
السريعة  المرتدة  الهجمات  على  باالعتماد 
الدفاع  خلف   الخالية  المساحات  واستغالل  
 - فتحي  أحمد  أمثال  المصري  لألهلي  المتقدم 
سيد معّوض - حسام عاشور الذي ارتكب مخالفة 
النتيجة  األهلي ب   منها  التي عّدل  الجزاء  ركلة 
العبو  تركها  التي  المساحات  وكذلك   ،)1-1(
الخاطئة  والتمريرات   المصري  األهلي  وسط 
من   عبدالحفيظ  فرج  لالعب  سمح  العبيه  من 
ودقيقة  قوية  تسديده  من  الثاني  الهدف  تسجيل 
يفلح حارس  لم  تقريباً  متراً  بُعد )30(  على  من 
الهدف   وكذلك   إبعادها،  في  »اكرامي«  المرمى 
الثالث لالعب معتز المهدي الذي أّثر في معنويات 
واربك خطط وحسابات  المصري  األهلي  العبي 
إستراتيجية  يوسف(..أما  )محمد  المدرب 
دفاع  ب  األهلي  فاستعمل  الدفاعي  التنظيم 
اتساعها  وعدم  المساحات  بتضييق  المنطقة 
بحيث  العددية  الكثافة  اظهر  مما  الالعبين  بين 
القرار  اتخاذ  في  الوقت  المنافس  يمنحون  ال 
والتحّول  بسرعة  الكرة  عليه السترجاع  بالضغط 
تألق  ننسى  وال  والعكس  الهجوم  إلى  الدفاع  من 
حارس المرمى )وسام البودي( في صد كثير من 
إن  نقول  أخيراً  الخطرة  والتسديدات  الهجمات 
ونفسياً  وفنياً  إدارياً  نجاحاً  مشتركاً  كان  النجاح 
دوري  إلى  الترشح  ب  لألهلي  مبروك   .. ومالياً 

المجموعتين، وأن يذهب إلى أبعد من ذلك.. 
)مشرف الصفحة( محمد احميدة

رؤية تحليلية فنية لمباراة األهلي ب واألهلي المصري
يقطع  األهلي  الطويل  المشوار 
المشوار  آخر  لبلوغ  المشوار  نصف 
على  وإيابًا  ذهابًا  المثير  فوزه  بعد 
اللقب  حامل  المصري  األهلي 
إفريقيا  أبطال  دوري  من  ويقصيه 

لكرة القدم
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صحيفة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل 

هاتف - 0214808432

بريد مصور - 0214808432
إخراج وتنفيذ

قسم الشؤون الفنية بالصحيفة
طبعت بمطبعة

العدل

1 جمادى اآلخرة
 1435هـ الموافق
 1 أبريل 2014م

كتب / طارق ابراهيم الكيالني 
بحضور مسؤولين عن وزارة العدل وممثلين 
المتحدة  األمم  ومكتب  إسبانيا  سفارة  عن 
األوروبي  االتحاد  وبعثة  واإلسناد  للدعم 
في ليبيا. وضمن حرص الوزارة على الرفع 
من كفاءة منتسبي جهاز الشرطة القضائية 
وتطوير  تنمية  إدارة  بمقر  احتفالية  أُقيمْت 
صباح  للجهاز  التابعة  البشرية  الموارد 
الخميس الموافق 13 مارس 2014م، أُعلن 
خاللها عن االنتهاء من الخطة التدريبية للعام 
العام 2014م  واإلعالن عن خطة   2013
وتم خالل االحتفالية إبراز ما تم تنفيذه في 
احتياجات  لبْت  التي  المنصرم  العام  خطة 
الجهاز في إطار التدريب والتطوير بمختلف 
والقانونية  واإلدارية  األمنية  التخصصات 
والمالية التي استهدفْت تدريب وتأهيل أكثر 

الجهاز  منتسبي  من  عضو   »1300« من 
بالتعاون مع الشركاء الداعمين في الداخل 
شمل  مرئي  عرض  ُقدم  كما   .. والخارج 
بمختلف  الحالي  للعام  التدريبية  الخطة 
جوانبها األمنية واإلدارية التي أثنى الحضور 
في كلماتهم على الجهود التي بُذلْت من أجل 
تنفيذها  ومراحل  السابقة  الخطة  إعداد 
هذا  بها  العمل  المزمع  بالخطة  واإلشادة 
له قال السيد محمد  .. وفي تصريح  العام 
ال  بالوزارة  القانوني  المكتب  عضو  حمودة 
السجون  وتطوير  إدارة  أن  أحد  يخفى على 
الصعيدين  على  الجهود  تكاُتف  إلى  يحتاج 
المحلي والدولي من حيث الدعم للرفع من 
تطوير  أجل  من  الجهاز  منتسبي  أداء  نسبة 
والتأهيل  اإلصالح  بمؤسسات  العمل  آلية 
أُنشئْت من أجله  الذي  للغرض  ترتقي  حتى 

المعايير  وفق  النزالء  معاملة  طرق  في 
الدولية لحقوق اإلنسان رغم الظروف التي 
العزم  عاقدون  أننا  إال  حالياً  ليبيا  تعيشها 
على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها 

دعم جهاز الشرطة القضائية. 
مدير  جليد  عطية  عقيد  قال  جانبه  من 
إن  البشرية  الموارد  وتطوير  تنمية  إدارة 
منتسبيه  كل  كفاءة  للرفع من  الجهاز يسعى 
وإقحامهم في دورات بالداخل والخارج في 
االحتياجات  ُيلبي  بما  التخصصات  جميع 
خطة  لتنفيذ  الكافي  الدعم  توفر  حال  في 
التدريب للعام الحالي مشيراً إلى أن دورات 
خطة العام الماضي كانْت بدعم مباشر من 
هذا  على  االستمرار  متمنياً  العدل  وزارة 
النهج حتى تتحقق خطتنا الطموحة لتطوير 

جهاز الشرطة القضائية. 

* أ- محمد حمودة :

عاقدون العزم على 
تنفيذ الخطط 

والبرامج التي من 
شأنها دعم جهاز 
الشرطة القضائية

* عقيد - عطية جليد :

نسعى للرفع من 
كفاءة كل منتسبي 
الجهاز وإقحامهم 

في دورات بالداخل 
والخارج

جهاز الشرطة القضائية يُعلن عن خطته التدريبية لسنة 2014م
بحضور مسؤولين عن وزارة العدل وممثلين عن سفارة إسبانيا ومكتب األمم المتحدة

تصوير / عصام الحبيشي


