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نشرة وزارة العدل
نشرة دورية تصدر عن مديرية اإلتصال في وزارة العدل

العدل  وزير  ونظريه  الزعبي  غالب  العدل  وزير  بحث 
�سبل  ال�سهاب  جمال  الكويت  دولة  يف  القانونية  وال�سوؤون 
تفعيل وتعزيز التعاون يف املجاالت القانونية والق�سائية بني 

البلدين ال�سقيقني.
راأ�س  على  الكويتي  الوزير  ا�ستقباله  خالل  الزعبي  واأكد 
وفد ق�سائي رفيع امل�ستوى حر�س االأردن على تنمية وتعزيز 
ال�سعد  خمتلف  على  ال�سقيقني  البلدين  بني  العالقات 

وخ�سو�سا يف املجال الق�سائي والقانوين.
التي  االأخوية  العالقات  تتوج  الزيارة  هذه  ان  واأ�ساف 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يحر�س  والتي  البلدين  تربط 
الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  و�سقيقه 

على تنميتها وتعزيزها على خمتلف ال�سعد.
واأبدى الزعبي حر�س االأردن على تبادل املعرفة واخلربة 
مع االأ�سقاء يف الكويت، مبديا ا�ستعداد االأردن لتلبية الطلب 
الكويتي على الكوادر الق�سائية واالإدارية لرفد عمل املحاكم 

الكويتية.
وقال ان مرفق الق�ساء حيوي واأ�سا�سي لكل دولة حترتم 
وم�ساحلهم  رعاياها  حقوق  �سون  على  وحتر�س  نف�سها 
املرفق  هذا  ايالء  على  تاأ�سي�سه  منذ  االأردن  حر�س  ولذلك 

العناية التي ي�ستحق وبتوجيهات م�ستمرة من راأ�س الدولة.
االأردن،  يف  الق�سائي  اجلهاز  لتطور  الزعبي  وعر�س 
م�ستذكرا حمطات مف�سلية للق�ساء االأردين كان لها اأثرها 
وعك�ست  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  على 

مدى ا�ستقاللية هذا الق�ساء ونزاهته.
التعاون  بفتح جماالت  االأردن  ترحيب  الزعبي عن  وعرب 
طاقات  ت�ستثمر  مفيدة  لعالقة  والتاأ�سي�س  الكويت  دولة  مع 
االآخر  الطرف  مل�سلحة  طرف  كل  وخربات  واإمكانات 

وت�سخرها خلدمة مرفق العدالة يف البلدين ال�سقيقني.
الكويتي  القانونية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اعترب  من جهته 
جمال ال�سهاب اأن التجاوب االأردين مع طلبات الكويت تعبري 
العالقات  تنمية  على  البلدين  قيادة  حر�س  عن  حقيقي 

الثنائية واالنتقال بها اإىل اأف�سل مراتب التن�سيق والتعاون.
قبول  م�سروع  �سياق  تاأتي يف  االأردن  اإىل  زيارته  اإن  وقال 
االأردن ع�سوا يف جمل�س التعاون اخلليجي ما يتطلب مواءمة 
املجل�س  دول  بني  القانونية  والت�سريعات  الق�سائية  االأنظمة 
على  والكويت  االأردن  بني  الت�سابه  حالة  اإىل  الفتا  واالأردن، 
على  يحتم  ما  ال�سيا�سية  و  واالجتماعية  الثقافية  امل�ستويات 

البلدين تعزيز تعاونهما يف خمتلف املجاالت.
من  اال�ستفادة  على  الكويت  حر�س  عن  ال�سهاب  وعرب 
الق�ساة  به  يتمتع  ملا  الق�سائي  املجال  االأردنية يف  التجربة 
الكويتي  املجتمع  تركيبة  لطبيعة  عميق  فهم  من  االأردنيون 
وقربهم الثقايف منه ووعيهم حلالته ال�سيا�سية واالجتماعية.
العامل  �سهدها  التي  والتطورات  امل�ستجدات  اإن  وقال 
واملنطقة العربية ت�ستدعي تطوير اآليات امل�ساعدة القانونية 
وال�سيا�سية  الد�ستورية  املجاالت  يف  خ�سو�سا  والق�سائية 

حيث يلعب الق�ساء الكويتي دورا بارزا يف احلياة العامة يف 
الكويت.

االحتدام  نتيجة  للق�ساء  جديدا  دورا  هناك  اأن  وبني 
نزيها  طرفا  يتطلب  ما  وال�سارع  ال�سلطة  بني  احلا�سل 
وواعيا وعادال لو�سع االأمور يف ن�سابها ال�سحيح والت�سدي 

للمطالب غري القانونية يف بع�س االأحيان.
بتفعيل  املتعلقة  الق�سايا  من  عددا  اجلانبان  وبحث 
ت�سليم  وتبادل  والتاأهيل  التدريب  جماالت  يف  التعاون  �سبل 
املجرمني وتنفيذ االأحكام حيث اأعرب اجلانب الكويتي عن 
رغبته باال�ستعانة بعدد من الق�ساة و املدعني العامني اإ�سافة 

اإىل اأعوان الق�ساء من الكتبة والباحثني القانونيني.
وزير  مع  التل  ه�سام  الق�سائي  املجل�س  رئي�س  بحث  كما 
لدى  ال�سهاب  جمال  الكويتي  القانونية  وال�سوؤون  العدل 
لقائهما يف اليوم التايل عالقات التعاون يف جمال الق�ساء، 
مبديا  الق�ساء،  جمال  يف  االردنية  للتجربة  التل  وعر�س 

ا�ستعداد االردن لتقدمي خرباته للجانب الكويتي.
�سلك  املراأة  دخول  يف  االردنية  التجربة  اىل  وا�سار 
من  اال�ستفادة  يف  التجربة  هذه  اهمية  موؤكدا  الق�ساء، 
يف  الق�ساء  �سلك  يف  عددهن  ا�سبح  الالتي  الن�ساء  قدرات 

االردن 051 قا�سيا.
جمال  يف  الكويتي  االردين-  التعاون  اهمية  التل  واكد 
ما  البلدين  بني  االخوي  التعاون  عالقات  اإطار  يف  الق�ساء 

يحقق التكامل العربي ويخدم م�سالح ال�سعوب العربية.
تبادل  ابرزها  م�سرتكة  ق�سايا  بحثا  قد  اجلانبان  وكان 
اخلربات ومت التاأكيد على �سرورة التوا�سل والتعاون يف اطار 

العمل العربي امل�سرتك خلدمة ال�سعوب العربية.
وور�س  واحلوارات  اللقاءات  موا�سلة  اهمية  اكدا  كما 

العمل لال�ستفادة من خربات الطرفني.
وا�ساد التل بدور البعثة الدبلوما�سية الكويتية لدى االردن 

البلدين  تربط  التي  املتينة  االخوية  العالقات  تعزيز  يف 
خلدمة مل�سالح ال�سعبني االردين والكويتي.

معرفة  حتقيق  �سرورة  ال�سهاب  الوزير  اكد  جانبه  من 
املعرفة  هذه  وتوطني  املجتمع  وواقع  تت�سق  حقوقية  وثقافة 
بالتعاون بني الق�ساء وال�سيا�سة، م�سريا اىل اهمية التعاون 
العربي  التعاون  اطار  يف  االردن  مع  والق�سائي  العديل 
امل�سرتك وحتقيق التكاملية ملواجهة التحديات التي تع�سف 

بالعامل العربي.
الدكتور  االردن  لدى  الكويت  دولة  �سفري  اكد  جهته  من 
بابا من  لتعزز  تاأتي  انها  وقال  الزيارة  اهمية  الدعيج  حمد 
عالقات  وتعميق  واالردن  الكويت  دولة  بني  التوا�سل  ابواب 
التعاون االخوي املتينة التي تربط البلدين مبا يخدم م�سالح 
ال�سعبني ال�سقيقني حتقيقا لطموحات القيادتني احلكيمتني 

يف الكويت واالردن.
يف  كبريا  تعاونا  �سهدت  الثنائية  العالقات  ان  وقال 
جماالت ال�سحة والتعليم وت�سهد اليوم نوعا اآخر من التعاون 
االردين  اجلانب  بتعاون  م�سيدا  والعديل،  الق�سائي  وهو 

وا�ستعداده لتقدمي خرباته يف هذا املجال.
وزارة  عام  اأمني  االأردين  اجلانب  عن  اللقاءين  وح�سر 
الق�سائي  املعهد  ومدير  املبي�سني،  حممد  القا�سي  العدل 
القا�سي من�سور احلديدي، ونائب عام عمان القا�سي ثائر 
العدوان، واملحامي العام املدين القا�سي هاين كنعان، وعدد 

من الق�ساة العاملني يف وزارة العدل.
ال�سفري  الكويتي  اجلانب  عن  اللقاءين  ح�سر  كما 
التمييز  حمكمة  ورئي�س  الدعيج،  حمد  عمان  يف  الكويتي 
امل�ست�سار  االأول  العام  واملحامي  العجيل،  احمد  القا�سي 
الق�سائية  للدرا�سات  الكويت  معهد  ومدير  الزعبي،  حممد 
العدل  وزارة  ووكيل  العي�سى،  عادل  امل�ست�سار  والقانونية 

لل�سوؤون االإدارية واملالية في�سل اخلمي�س.



عقد جمل�س وزراء العدل العرب اعمال دورته82 
برئا�سة  اردنيا  وفدا  مب�ساركة  موؤخرا  القاهرة  يف 

وزير العدل غالب الزعبي.
من  جمموعة  الدورة  خالل  املجل�س  وناق�س   
يف  العربي  التعاون  تعزيز  بينها  من  املو�سوعات 
جماالت العدل والق�ساء ومكافحة االرهاب وتعزيز 
من  وعدد  ال�سدد  بهذا  الدويل  العربي  التعاون 
املتعلقة  العربية  والربوتوكوالت  االتفاقية  م�ساريع 
البحرية  والقر�سنة  بالب�سر  االجتار  مبكافحة 
وتنظيم زراعة االع�ساء ومنع اال�ستن�ساخ الب�سري 
وانظمة  الق�ساء  لتطوير  العربية  واال�سرتاتيجية 

العدالة.
 وقرر املجل�س يف ختام دورته ت�سكيل جلنة من 
ومن  الفل�سطينية  العدل  ووزارة  العربية  اجلامعة 
الالزم  الدعم  لتقدمي  العربية  الدول  من  يرغب 
االجراءات  يف  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة 
بالعملومات  وم�ساندتها  بها  تقوم  التي  القانونية 

اثري  عما  الك�سف  اجل  من  املتاحة  واالمكانات 
ب�ساأن مالب�سات اغتيال الرئي�س الراحل عرفات. 

 واكد �سرورة دعم م�سروع تطوير وزارة العدل 
املحكمة  الن�ساء  لها  الدعم  وتقدمي  الفل�سطينية 
العليا  االدارية  واملحكمة  الفل�سطينية  الد�ستورية 
لدعم  الالزمة  واملباين  العدلية  التجمعات  ولبناء 
ادانته  املجل�س  وجدد  الفل�سطيني.  الق�ساء 
وم�سادره  ومظاهره  ا�سكاله  بجميع  لالرهاب 
واعتربه عمال اجراميا مهما كانت دوافعه، موؤكدا 
يف الوقت ذاته رف�سه اخللط بني االرهاب والدين 
اال�سالمي احلنيف ورف�س كل ا�سكال االبتزاز من 
قبل اجلماعات االرهابية بالتهديد او قتل الرهائن 

او طلب فدية لتمويل جرائمها االرهابية.
موؤمتر  بعقد  العراق  بدعوة  املجل�س  ورحب    
االرهاب  ملناق�سة  اخلرباء  م�ستوى  على  عربي 

الدويل و�سبل مكافحته، على ان يعقد يف بغداد.

وزراء العدل العرب يناقشون سبل تعزيز التعاون القضائي

أخبار

بداأت يف عمان موؤخرا فعاليات املوؤمتر االإقليمي 
العربي  العامل  يف  القانوين  التعليم  »اإ�سالح 
التحديات والفر�س لبحث جهود وحتديات اإ�سالح 
اجلامعات  يف  احلقوق  لكليات  الداخلية  اللوائح 
احلقوق  طالب  تزويد  ت�ستهدف  والتي  العربية 
فعال  واعداد  متميز  بتعليم  العربي  بالعامل 

لالنخراط يف �سوق العمل.
جر�س  جامعة  يف  احلقوق  كلية  عميد  وقال 
افتتاح  حفل  يف  احلوامدة  حممد  الدكتور  االأهلية 
غالب  الدكتور  العدل  وزير  ح�سره  الذي  املوؤمتر 
الزعبي اإن انعقاد هذا املوؤمتر الذي ينظمه احتاد 
احلماية  م�سروع  مع  بالتعاون  العربية  اجلامعات 
جونز  بجامعة  املتقدمة  الدولية  الدرا�سات  بكلية 
، يهدف اىل  هوبكنز بالواليات املتحدة االمريكية 

تلبية احلاجة لتح�سني املناهج يف كليات احلقوق.
واأ�ساف اأن تر�سيخ مبداأ �سيادة القانون يتطلب 
وجود جهاز ق�سائي م�ستقل وفاعل وكوادر ق�سائية 
موؤهلة واأن ا�سالح الثقافة القانونية �سروري جدا 
لتح�سني  احلال  هو  كما  متاما  املبداأ  هذا  لتعزيز 
النا�سئة  الدميقراطيات  يف  الثقافة  هذه  نوعية 
الفتا اىل �سرورة تطوير املناهج الدرا�سية للتعليم 

قادرين  حمامني  انتاج  اىل  يهدف  الذي  القانوين 
على ممار�سة مهامهم يف املحاكم.

العربية  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني  قال  بدوره 
الذي  املوؤمتر  خالل  اأبوعرابي  �سلطان  الدكتور 
القانون  واأ�ساتذة  وعمداء  خرباء  فيه  ي�سارك 
التعليم  اإن  املتحدة  والواليات  العربية  الدول  يف 
القانوين يف الدول العربية يواجه حتديات متعددة 
باجلودة  واالهتمام  التعليم  خمرجات  منها 
يواجه  الذي  االأكرب  التحدي  اأن  معتربا  بالتعليم 
�سعف  هو  العربي  الوطن  يف  القانوين  التعليم 
الكفاءات  هجرة  ان  اىل  م�سريا  العلمي  البحث 
العربية اىل الدول الغربية من اأبرز التحديات التي 
الف   30 يقارب  ما  ان  اإذ  القانوين  التعليم  تواجه 

عامل عربي يهاجرون اىل املهجر �سنويا.
واأكد م�ساعد اأمني عام احتاد اجلامعات العربية 
يف  احلقوق  كليات  دور  ان  راأفت  حممد  الدكتور 
ت�ستهدف  ودرا�سته  القانون  وجعل  املجتمع  خدمة 
يف  النظر  اإعادة  يتطلب  العامة  امل�سلحة  حتقيق 

اأ�ساليب  تطبيق  و�سرورة  التدري�س  وطرق  مناهج 
الدرا�سة  وتطوير  العيادي  القانوين  التعليم 
االإكلينيكية بكليات احلقوق وت�سجيع ان�ساء عيادات 
قانونية متنح الطالب فر�سة التعرف على م�ساكل 

املجتمع واكت�ساب خربات عملية ومهنية.
يف  احلماية  لربنامج  التنفيذي  املدير  واأو�سح 
جامعة جون هوبكنز الدكتور حممد مطر �سرورة 
بكليات  الدرا�سية  املقررات  يف  النظر  اعادة 
احلقوق م�سريا اىل اهمية عر�س التجارب املختلفة 
القطاع  هذا  تواجه  التي  وال�سعوبات  واملعوقات 
التعليم  الإ�سالح  م�ستقبلية  خلطة  ت�سور  وو�سع 

القانوين.
درع  العربية  اجلامعات  احتاد  عام  امني  وقدم 
االحتاد اإىل وزير العدل واملدير التنفيذي لربنامج 

احلماية يف جامعة جون هوبكنز.
عام  تاأ�س�س  العربية  اجلامعات  احتاد  اأن  يذكر 
1964 بهدف دعم اجلامعات العربية والعمل على 

تطويرها ورفع م�ستوى االأداء.

وزير العدل وأمين عام الوزارة ومدير وقضاة التفتيش القضائي والقضاة 
العاملون في وزارة العدل وموظفوها والمعهـد القضائي األردني 

وسائر المحاكم النظامية في المملكة 
يرفعون إلى مقام صاحب الجاللة

سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة

 العزيزة على العائلة الهاشمية الكريمة

وعلى األسرة األردنية الواحدة وعلى

األمة اإلسالمية بالخير واليمـن والبركات

الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة
عيد المولد النبوي
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وزارة  مع  بالتعاون  االردين  الق�سائي  املعهد  نظم 
الدويل  القانوين  للتعاون  االملانية  املوؤ�س�سة  و  العدل 
ندوة  موؤخرا   االملانية  العدل  وزارة  مع  باال�سرتاك 

بعنوان دور املحكمة الد�ستورية ومهامها.
و قال وزير العدل غالب الزعبي اإن ان�ساء املحكمة 
قبل  �سيا�سية  العتبارات  جاء  االردن  يف  الد�ستورية 
مراتب  من  عالية  مرتبة  وهي  ق�سائية  تكون  ان 

اال�سالحات الد�ستورية.
�سمانة  هي  الد�ستورية  املحكمة  ان  وا�ساف 
لد�ستورية القانون وال تخالف الد�ستور بل تتوافق معه 
امل�ساءلة  الآليات  عملي  تطبيق  انها  اىل  متاما،م�سريا 
عبداهلل  امللك  جاللة  ارادها  التي  وال�سفافية  العامة 

الثاين.
وثمن مدير عام املعهد القا�سي من�سور احلديدي 

التعاون القائم بني املعهد ووزارة العدل االملانية م�سريا 
�سلطت  املا�سية  ال�سنوات  يف  دورات  عدة  عقد  اىل 
واخر  الع�سر  لروح  مواكبة  موا�سيع  على  ال�سوء 

امل�ستجدات ب�سقيها القانوين والق�سائي.
وقال ان املحكمة الد�ستورية التي م�سى على عملها 
ل�سيا�سة  مواكبة  جاءت  �سهور  االربعة  عن  يزيد  ما 
جاءت  التي  امللكية  وللتوجيهات  والتحديث  اال�سالح 
ومنها  االخرية،  الد�ستورية  التعديالت  �سوئها  على 
م�سرية  يعزز  ب�سكل  لالنتخابات  امل�ستقلة  الهيئة 

اال�سالح والتحديث .
القانوين  للتعاون  املوؤ�س�سة االملانية  وقال مدير عام 
االردن  يف  عملنا  بداية  منذ   : مريو  ديريك  الدويل 
عام 6002 والتعاون مع وزارة العدل يقوم على ا�سا�س 
مو�سوعات  يف  الوزارتني  بني  امل�ساركة  اجلهود  دعم 

م�سروع  خالل  من  ال�سجون  ونظام  التجارية  احلماية 
االحتاد االوربي .وبينت مديرة ادارة التعاون القانوي 
الدويل يف وزارة العدل االملانية انيت بورينجري اهمية 
االردن  يف  الد�ستورية  املحكمة  بدور  اخلا�سة  الندوة 
واملانيا م�سرية اىل ان االردن قام بخطوة هامة بان�ساء 
املحكمة الد�ستورية الهميتها يف احرتام حقوق االن�سان 

والتعاون بني ال�سلطات.
وا�سافت ان املانيا تهتم باالردن وبخا�سة ما يتعلق 
مبجال الق�ساء مو�سحة وانه �سيتم الرتكيز خالل العام 
واملحكمة  بالق�ساء  تتعلق  ندوات  تنظيم  على  احلايل 
واملانيا  االردن  بني  اخلربات  وتبادل  الد�ستورية 
يتم  الد�ستورية  باملحكمة  التقارير اخلا�سة  ان  موكدة 

متابعتها.
االملانية  ال�سفارة  يف  باالعمال  القائمة  وا�سارت 
بني  التعاون  اىل  جي�سنري  اني�س  الدكتورة  بعمان 
االردن  يحتلها  التي  اخلا�سة  للمكانة  م�سرية  البلدين 
الد�ستورية  ان�ساأ املحكمة  الذي  لدى احلكومة االملانية 
واحلفاظ  العدالة  وحتقيق  واحلريات  للحقوق  �سيانة 

على الد�ستور.
تتعلق  يومني مو�سوعات  الندوة على مدى  وناق�ست 
بالتطور الق�سائي يف الد�ستور االردين ومهام املحكمة 
والتظلم  واالردن  املانيا  يف  و�سالحياتها  الد�ستورية 
الد�ستوري واخلالفات الد�ستورية يف املانيا واجراءات 
والعالقة  املانيا  يف  الد�ستوري  احلكم  اىل  الو�سول 
يف  االوروبية  والعدل  االملانية  الد�ستورية  املحكمة  بني 

لوك�سمبورغ

افتتحت موؤخرا فعاليات موؤمتر حتديات تطبيق 
قوانني امللكية الفكرية يف الوطن العربي للبحث يف 

اليات ا�ستخدام امللكية الفكرية و�سيلة للتنمية.
الدول  جامعة  تنظمه  الذي  املوؤمتر  ويهدف 
العربية بالتعاون مع احتاد املحامني العرب ونقابة 
التحديات  على  ال�سوء  ت�سليط  االردنية  املحامني 
املرتبطة بتطبيق قوانني امللكية الفكرية يف الوطن 

العربي وو�سع مقرتحات التغلب عليها.
خالل  من  يومني  مدى  على  امل�ساركون  وناق�س 
الفكرية  امللكية  ا�ستخدام  اليات  حماور  �سبعة 
حلماية  الية  جمرد  ولي�س  للتنمية  كو�سيلة 
الدول  م�سالح  يحقق  مبا  واملبدعني  املخرتعني 
امللكية  جمال  يف  عاملية  ق�سايا  ويبحثون  النامية 

الفكرية والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع.
افتتح  الذي  الزعبي  غالب  العدل  وزير  وقال 
انه  الوزراء:  رئي�س  عن  مندوبا  املوؤمتر  فعاليات 

تطوير  من  بد  ال  التطور،  املت�سارع  العامل  هذا  يف 
القانونية  امل�ستجدات  ملواكبة  الوطنية  الت�سريعات 

التي �سهدها العامل.
واأو�سح الزعبي اأنه من هنا تاأتي اأهمية بحث كل 
ت�سريع يتعلق بامللكية الفكرية واآليات التنفيذ، حيث 
تاأتي امللكية الفكرية يف الق�سم الثالث من القانون 
واحلقوق  العينية  احلقوق  بعد  واالأردين  املدين 

ال�سخ�سية.
واكد نقيب املحامني مازن ار�سيدات يف كلمة يف 
افتتاح املرمتر بح�سور وزير العدل غالب الزعبي 
مندوبا عن رئي�س الوزراء، اهمية املوؤمتر يف البحث 
التي طراأت يف جمال  التطورات  تواكب  يف ق�سايا 

امللكية الفكرية.
واكد ار�سيدات رف�س نقالبة املحامني لتوجهات 
عدم امل�ساركة يف االنتخابات النيابية املقبلة وقال: 
اإنها ترى من واجبها امل�ساركة يف دعم هذا التوجه 

الدميقراطي.
من جانبه قال اأمني عام االحتاد عمر زين: اإن 
اأكد  والذي  له  اال�سا�سي  للنظام  و�سندا  االحتاد 
وانطالقا  والقانونية  الفكرية  الو�سائل  لكل  العمل 
العام  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  ومقررات  مناق�سات  من 
1944، فاإن املوؤمتر م�ستمر باإقامة هكذا موؤمترات 

متخ�س�سة.
يف  الفكرية  امللكية  اإدارة  مدير  قالت  بدوره، 
جامعة الدول العربية الدكتورة مها البخيت: انه يف 
اإطار اإعادة هيكلة اجلامعة العربية فقد مت ترفيع 
وحدة امللكية الفكرية لت�سبح ت�سمى »اإدارة امللكية 
اجلامعة  اهتمام  اإطار  يف  والتناف�سية«  الفكرية 
هذا  يف  العربي  نبيل  الدكتور  اأمينها  عرب  العربية 

املجال القانوين املهم.

ندوة حوارية عن دور المحكمة الدستورية

اوىل  االردن  اإن  الزعبي  العدل غالب  وزير  قال 
اعتبار  على  الفكرية  امللكية  حلقوق  خا�سة  اهمية 
التكنولوجيا  فيه  تطورت  ع�سر  يف  نعي�س  اننا 
احلديثة والعوملة، فجاءت القوانني االردنية مواكبة 
لهذا التطور وب�سطت احلماية للملكية الفكرية وما 

يت�سل بها من قوانني اخرى.
وا�ساف الزعبي خالل افتتاح ندوة عن قر�سنة 
العدل/  وزارة  بني  بالتعاون  نظمت  املنتجات 
االملانية  واملوؤ�س�سة  االردين  الق�سائي  املعهد 
املعهد  مدير  بح�سور  الدويل  القانوين  للتعاون 

من�سور  القا�سي 
ونائب  احلديدي 
ماك�سميليان  الدكتور  عمان  يف  االملاين  ال�سفري 
للتعاون  االملانية  للوكالة  العام  املدير  ونائب  را�س 
النظم  ان  فولر،  ارند  الدكتور  الدويل  الق�سائي 
االن�سان  بن�ساط  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  القانونية 
بجميع ا�سكاله ومظاهره املختلفة وعليه ا�سبح من 

ال�سروري ان تواكب القوانني هذا التطور. 
انعقاد  ان  احلديدي  القا�سي  قال  جهته  من 
�سبق  وندوات  لربامج  ا�ستكماال  ياأتي  الندوة  هذه 
التعاون  اطار  �سمن  املا�سية  ال�سنوات  يف  عقدها 

القائم واملثمر بني اجلانبني االردين واالملاين ويف 
موا�سوعات متعددة تواكب روح الع�سر.

بدوره اكد الدكتور فولر اهمية انعقاد مثل هذه 
والتي  ومكافحتها  املنتجات  الندوات حول قر�سنة 
واملثمر  القائم  التعاون  اطر  �سمن  انعقادها  ياأتي 

بني االردن واملانيا.
انه  را�س  الدكتور  االملاين  ال�سفري  نائب  وقال 
والتزوير  املنتجات  قر�سنة  اعتبار  من  بالرغم 
جرمية اال ان لها تبعات اعتمادا على طبيعة املنتج 
املزور ما ي�سكل خطرا على ال�سحة وال�سالمة مثل 

اطعمة االطفال والعابهم وقطع ال�سيارات.

الـزعـبــي يــؤكــد الحاجة 

لتشريعات وطنية 

تواكب المستجدات 

القانونية المتسارعة

منتدون يشيدون بمبادرة األردن 
وقف تنفيذ عقوبة االعدام

الن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  عقدت 
االعالم  دور  حول  متخ�س�سة  ندوة  االردين 
اليوم  مبنا�سبة  االعدام  عقوبة  من  احلد  يف 

العاملي ملناه�سة عقوبة االعدام.
القا�سي  العدل  لوزارة  العام  االمني  وقال 
ياأتي  الندوة  عقد  ان  املبي�سني،  حممد 
ن�سر  يف  املبذولة  املحلية  للجهود  جت�سيدا 
احرتام احلقوق واحلريات وتوطيدها واهمية 

ن�سر الوعي القانوين بذلك.
اجلرائم  عدد  تقلي�س  مت  انه  وا�ساف، 
مع  ان�سجاما  االعدام  بعقوبة  عليها  املعاقب 
يف  الف�سلى  واملمار�سات  الدولية  التوجهات 
القانون  ت�سمن  االن�سان، حيث  جمال حقوق 
الغاء   2011 ل�سنة  العقوبات  لقانون  املعدل 
باال�سغال  عنها  واال�ستعا�سة  االعدام  عقوبة 
ال�ساقة املوؤبدة يف عدد من اجلرائم واملتعلقة 
باثارة ع�سيان م�سلح �سد ال�سلطات القائمة 
االعدام  عقوبة  با�ستبدال  تعديالت  وادخال 

اال�سغال  اىل  اجلرائم  من  اخر  عدد  يف 
ال�ساقة املوؤبدة.

الوطنية  للجنة  العامة  االمينة  وو�سفت 
يف  الدولية  اخلبرية  املراأة  ل�سوؤون  االردنية 
االردن  مبادرة  خ�سر  ا�سمى  االن�سان  حقوق 
العام  منذ  االعدام  عقوبة  تنفيذ  وقف  يف 
عن  ومتقدمة  ايجابية  مبادرة  بانها   2006
با�ستثناء  واال�سالمية  العربية  الدول  �سائر 
من  االعدام  عقوبة  الغت  التي  جيبوتي  دولة 

ت�سريعاتها وقوانينها.
القا�سي  التمييز  حمكمة  قا�سي  واعرب 
ان  يف  امله  عن  الطراونة  حممد  الدكتور 
لدى  املقبلة  اال�سالحات  اجندة  تت�سمن 
احلكومة وجمل�س النواب املقبل ادخال جملة 
القوانني  يف  والتعديالت  اال�سالحات  من 
واالنظمة ومنها الغاء عقوبة االعدام وتعزيز 
كرامة  على  احلفاظ  يف  ال�سيا�سية  االرادة 

االن�سان وحقه باحلياة.

أخبار أخبار
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مع  بالتعاون  االأردين  الق�سائي  املعهد  نظم 
الوطنية  واملدر�سة  عمان  يف  الفرن�سية  ال�سفارة 
االأحكام  "تنفيذ  بعنوان  ندوة  فرن�سا  يف  للق�ساء 

املدنية".
وتهدف الندوة التي ا�ستمرت يومني اىل االطالع 
القانوين  املجالني  يف  الفرن�سية  التجربة  على 
االأحكام  بتنفيذ  يتعلق  فيما  خا�سة  والق�سائي 

املدنية.
وقال مدير عام املعهد الق�سائي االأردين القا�سي 
الندوة ينطوي على  ان مو�سوع  من�سور احلديدي 
التجربة  على  لالطالع  الفر�سة  يتيح  كونه  اأهمية 
الفرن�سية العريقة يف املجالني القانوين والق�سائي 
بكافة  الهام  املو�سوع  هذا  على  ال�سوء  وي�سلط 
او  التبليغات  حيث  من  �سواء  به  املتعلقة  اجلوانب 

االإ�سكاليات التي تطراأ احيانا عند تنفيذ االأحكام 
لدى دوائر التنفيذ يف املحاكم مبا ي�سمن تنفيذها 
دون اي عوائق عمال بالقاعدة الفقهية التي تن�س 

على ان "االإم�ساء خامتة الق�ساء".
اإطار  �سمن  تاأتي  الندوة  هذه  ان  اىل  واأ�سار 
التعاون القائم واملثمر بني املعهد واملدر�سة الوطنية 
بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  من  للق�ساء 
اجلانبني عام 1990 ومن ثم يف عام 2008 حيث 
مت توقيع مذكرة تفاهم او�سع وا�سمل حققت مزيدا 

من التعاون بني اجلانبني.
عمان  يف  الفرن�سية  ال�سفرية  قالت  جانبها  من 
ا�سافيا  الندوة متثل دليال  ان هذه  بروزيه  كورين 
على ال�سراكة املمتازة بني الق�ساء يف كال البلدين 
الق�سائية  االنظمة  لتطوير  البناء  والتعاون 

ما  خا�سة  الق�ساء  عمل  تتناول  التي  والقانونية 
جمال  يف  للعاملني  املدنية  االحكام  بتنفيذ  يتعلق 

القانون يف البلدين.
من  نخبة  فيها  �سارك  التي  الندوة  وناق�ست 
اخلرباء واملخت�سني اوراق عمل حول حق اجراءات 
عن  عامة  ملحة  مع  فرن�سا  يف  املدين  التنفيذ 
التنفيذ  قا�سي  ودور  واالخت�سا�س  الت�سريعات 
وقانون التنفيذ وتطبيقاته يف االردن وحالة تفوي�س 
وتطبيق  لتنفيذ  عام  وزاري  موظف  وهو  املاأمور 
قا�سي  عن  ال�سادرة  والتقارير  املحاكم  قرارات 
التنفيذ و�سلطة التنفيذ واجراءات تقدمي الطلبات 

وتبليغها. 

و�سفري  الزعبي  العدل غالب  وزير  بحث 
االأردن  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
يف  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  جونز  �ستيورت 
املجاالت القانونية والق�سائية و�سبل تفعيلها 

مبا يخدم م�سلحة البلدين ال�سديقني.
جونز  ا�ستقباله  خالل  الزعبي  واأ�ساد 
بني  الثنائية  العالقات  مب�ستوى  مكتبه  يف 
عن  معربا   ، ال�سعد  خمتلف  على  البلدين 
امل�ستمر يف  االأردن للدعم االأمريكي  تقدير 

خمتلف املجاالت.
التعديالت  اأهمية  اإىل  الزعبي  وا�سار 
العام  االأردن  اأجراها  التي  الد�ستورية 
الق�ساء  ا�ستقاللية  متتني  يف  املا�سي 
االأردين ، م�ستعر�سا م�سرية تطور الق�ساء 

يف االأردن.
بني  التعاون  اأوجه  اجلانبان  وبحث 

االأردن والواليات املتحدة يف جميع املجاالت 
والقانوين  الق�سائي  املجال  يف  وخ�سو�سا 
العالقات وتطويرها مبا  تعزيز هذه  و�سبل 

يخدم م�سالح البلدين.
وتناولت املباحثات اإمكانية اإبرام اتفاقية 
القانونية  امل�ساندة  جمال  يف  البلدين  بني 
تتيح  والتي  اجلزائية  امل�سائل  يف  املتبادلة 
بني  واخلربات  واالأدلة  البينات  تبادل 

حماكم البلدين.
الذي  املتقدم  بامل�ستوى  جونز  واأ�ساد 
وبتعاون  االأردين  الق�ساء  اإليه  و�سل 
الق�سايا  جميع  يف  الق�سائيني  امل�سوؤولني 
التعاون  اأمله بزيادة  ، معربا عن  امل�سرتكة 
بني  واالقت�سادي  وال�سيا�سي  القانوين 
يف  البلدين  بني  التن�سيق  واإدامة  اجلانبني 

خمتلف املجاالت

بحث وزير العدل غالب الزعبي يف مكتبه  مع 
حمد  الدكتور  االردن  لدى  الكويت  دولة  �سفري 
الدعيج �سبل تفعيل وتعزيز التعاون يف املجاالت 

القانونية والق�سائية بني االردن والكويت.
وزارة  م�ساريع وخطط  اأبرز  الزعبي  وعر�س 
العدل مبينا اأهم االجنازات التي حتققت خالل 
وتدريب  اإعداد  جمال  يف  املا�سية  ال�سنوات 
وحو�سبة  االإجراءات،  وتطوير  وتب�سيط  الق�ساة 
وتاأهيل  املوؤ�س�سية،  القدرات  وتعزيـز  املحاكــم 

ق�سائية  اأ�ساليب  وا�ستحداث  املحاكم  مباين 
ا�سرتاتيجية  حماور  ترجمـــة  �سوء  فـي  جديدة 

تطوير الق�ساء االأردين التي تتبناها الوزارة.
بالعالقات  اعتزازه  الدعيج  اكد  جهته  من 
مبديا  ال�سعد  خمتلف  على  الكويتية  االردنية 
حر�س بالده على ا�ستمرار التعاون امل�سرتك مبا 
يخدم م�سالح البلدين ال�سقيقني ، واعـــرب عن 
االردنية  التجربة  من  لال�ستفادة  بــالده  تطلـــع 

يف املجاالت القانونية والق�سائية .

يف  الزعبي  غالب  العدل  وزير  ا�ستقبل 
للتعاون  االملانية  املوؤ�س�سة  مدير  مكتبه 
الدويل  التعاون  ومديرة  الدويل  القانوين 

يف وزارة العدل االملانية الفيدرالية.
االردنية  اجلهود  الزعبي  وعر�س 
اجلهاز  بعمل  االرتقاء  اىل  الرامية 
له  امل�ساندة  االدارية  واالجهزة  الق�سائي 
يف  املانيا  تقدمها  التي  اجلهود  مثمنا   ،

جمال امل�ساعدة التقنية مبختلف اجلوانب 
اىل  باال�سافة  املتخ�س�سة،  القانونية 

تدريب وتاأهيل الق�ساة.
على  االملاين  الوفد  اكد  جانبه  ومن 
رغبته يف ا�ستمرار التعاون مع وزارة العدل 
ودعم اجلهود التي تبذلها يف �سبيل تعزيز 

كفاءة الق�ساء وتاأهيل الق�ساة.

خالل  الزعبي  غالب  العدل  وزير  بحث 
حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  نائبة  ا�ستقباله 
االإن�سان كيوجن كانغ ، يف مكتبه موؤخرا جهود 
بالب�سر  االجتار  مكافحة  جمال  يف  االأردن 
وعر�س  املجال.  هذا  يف  الدويل  والتعاون 
الزعبي جهود اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 
موؤكدا  الظاهرة،  لهذه  الت�سدي  يف  بالب�سر 
�سعي االأردن الدائم لتعزيز نهج احرتام حقوق 
االأردن  التزامات  مع  ين�سجم  مبا  االإن�سان 

الدولية يف هذا املجال.

امل�سرتك  العمل  باأن  يوؤمن  االأردن  اأن  وقال 
الدول  جميع  بني  والفاعل  اجلاد  والتعاون 
احلقيقية  ال�سمانة  هو  االأ�سعدة  جميع  وعلى 
اجلرمية  هذه  ملكافحة  ال�سليم  والطريق 

وك�سف مرتكبيها لتقدميهم اإىل العدالة.
الد�ستورية  التعديالت  اأهمية  الزعبي  وبني 
واإ�سهامها  املا�سي  العام  االأردن  اأجراها  التي 
االأردن  يتبناها  التي  االإ�سالح  م�سرية  يف 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين.

التواأمة  اتفاقية  على  الوزراء  جمل�س  وافق 
الفرن�سية  اجلمهورية  يف  النق�س  حمكمة  بني 
وحمكمة التمييز يف اململكة االأردنية الها�سمية.
االأول  الرئي�س  باري�س  يف  وقعها  قد  وكان 
حمكمة  ورئي�س  الفرن�سية  النق�س  ملحكمة 
 11 يوم  التل  ه�سام  القا�سي  االأردنية  التمييز 

كانون االول املا�سي.
تعزيز  اإطار  يف  االتفاقية  هذه  توقيع  وياأتي 
التي تدخل  امل�سائل  التعاون بني املحكمتني يف 
التحديد  وجه  وعلى  اخت�سا�سهما  �سمن 
وتبادل  واالإجرائية  التنظيمية  اجلوانب 
واإداريي  الزيارات ب�سورة منتظمة بني ق�ساة 

املحكمتني.
كما تاأتي يف اطار تبادل الراأي وامل�سورة ب�سكل 
م�ستمر حول اأ�سول اإدارة العمل فيهما، اإ�سافة 

املحكمتني  بني  االلكرتوين  الربط  اإمكانية  اىل 
ون�سر القرارات الق�سائية الهامة ال�سادرة عن 

املحكمتني باللغتني العربية والفرن�سية.
جلنة  ت�سكيل  على  التواأمة  اتفاقية  ون�ست 

النق�س  ملحكمة  االأول  الرئي�س  برئا�سة  متابعة 
الفرن�سية ورئي�س حمكمة التمييز االأردنية يناط 

بها متابعة تنفيذ االتفاقية.
القانوين  التعاون  عالقات  ان  اإىل  ي�سار 
والق�سائي بني االأردن وفرن�سا قد �سهدت تطورًا 
كبريًا خالل ال�سنوات املا�سية حيث جرى توقيع 
املجرمني  ت�سليم  جمال  يف  ثنائيتني  اتفاقيتني 

وامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلزائية.
القانونية  الندوات  من  العديد  عقد  مت  كما 
امل�ستمر  التدريب  برامج  اإطار  يف  املتخ�س�سة 

لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني.
ويدعم متاثل االأنظمة الق�سائية بني البلدين 
يف  الفرن�سية  التجربة  من  اال�ستفادة  اإمكانية 

جمال الق�ساء الد�ستوري واالإداري.

المعهد القضائــي 

األردني ينظم ندوة

 »تنفيذ األحكام 
المدنية«

الموافقة على اتفاقية التوأمة بين محكمتي
النقض الفرنسية والتمييز األردنية

بحث امكانية إبرام
اتفاقية مع أمريكا

بمجال المساندة القانونية

وزير العدل يبحث مع السفير الكويتي التعاون القانوني والقضائي

وزير العدل يلتقي وفدا المانيا

وزير العدل يلتقي نائبة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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ا�ستقبل وزير العدل غالب الزعبي يف مكتبه 
بح�سور ال�سفري االملاين يف عمان رالـف طـّراف، 
االملانيتني  املوؤ�س�ستني  ميثل  م�سرتكا  وفدا 
بالنك  وماك�س   zri الدويل  القانوين  للتعاون 

لل�سالم والقانون املقارن.
وبحث الزعبي خالل اللقاء اوجه التعاون مع 
املوؤ�س�ستني يف جمال حتديد احتياجات االجهزة 
الق�سائية يف التعرف على املمار�سات الف�سلى 

يف العامل واال�ستفادة من خربتهما الوا�سعة يف 
جمال تطوير عمل الق�ساء واالأجهزة امل�ساندة 

له.
يف  امل�سرتك  التعاون  اهمية  الزعبي  واأكد 
يف  واالداري  الد�ستوري  الق�ساء  تطوير  جمال 
وعقد  االخرية،  الد�ستورية  التعديالت  �سوء 
يف  العامني  واملدعني  للق�ساة  تدريبية  دورات 
عليها  �سادق  التي  الدولية  االتفاقيات  جمال 

االردن.
وثمن الزعبي جهود املوؤ�س�ستني االملانيتني يف 
تقدمي امل�ساعدة الالزمة لتطوير ودعم الق�ساء 
واالجهزة امل�ساندة له .                                                                                     
من جهته اأ�ساد الوفد االملاين بالتقدم الذي 
ي�سهده االأردن يف املجالني القانوين والق�سائي 
مع  التعاون  اأطر  تعزيز  على  تعاونهم  موؤكدين 

االأردن وفتح اآفاق جديدة يف هذا املجال

�سدد وزير العدل غالب الزعبي على اأهمية احلفاظ 
اململكة  يف  الق�ساء  اإليه  و�سل  الذي  امل�ستوى  على 
الهام  املرفق  لهذا  امل�ستمرة  امللكية  الرعاية  بف�سل 

واالأ�سا�سي.
يثبت جناح  اململكة  املحاكم يف  واقع  اأن  اإىل  ولفت 
قفزات  حتقيق  يف  الق�سائي  واملجل�س  العدل  وزارة 
الق�ساء  بدور  املواطنني  ثقة  عززت  وكمية  نوعية 

وقدرته على تقدمي خدمة نوعية متميزة.
واأكد الزعبي خالل جولة تفقدية يف حمكمة بداية 
�سرق عمان حر�س الوزارة على ت�سخري كافة الو�سائل 
واللوازم  الب�سرية  الكوادر  وتوفري  احلديثة  التقنية 
لت�سريع  للمحاكم  الدعم  اأنواع  كافة  وتقدمي  الفنية 

اإجراءات املحاكم وحتقيق العدالة الناجزة.

االإمكانات  عقدة  جتاوز  حتاول  الوزارة  اأن  وبني 
املحاكم  احتياجات  لتلبية  املتاحة  والب�سرية  املادية 
االإمكانات  اإدارة  خالل  من  متطلباتها  كافة  وتوفري 
لها.واأبدى  ممكن  ا�ستخدام  اأف�سل  لتحقيق  املتوفرة 
اأكرث  بديل  موقع  اإيجاد  على  الوزارة  حر�س  الزعبي 
يراعي  احلايل  املوقع  من  املحكمة  لعمل  مالءمة 
مراجعي  واحتياجات  الق�سائية  ال�سلطة  خ�سو�سية 

حاجة  اإىل  اإ�سافة  ومواطنني  حمامني  من  املحكمة 
العاملني فيها من ق�ساة وموظفني.

للمبا�سرة  الوزارة  م�سوؤويل  العدل  وزير  ووجه 
وتوفري  املحكمة  ملبنى  الالزمة  ال�سيانة  باإجراء 
املحكمة،  ونظافة  �سيانة  الإدامة  الالزمة  الكوادر 
مالئم  دائم  موقع  اإيجاد  اإىل  الوزارة  �سعي  موؤكدا 
تراعى يف ت�سميمه كافة احتياجات العمل الق�سائي.

الت�سهيالت خلدمة  كافة  تقدمي  اأهمية  على  و�سدد 
املواطنني يف االأق�سام االإدارية التابعة للمحاكم ودعم 
االرتقاء مب�ستوى  على  ي�ساعد  الق�سائية مبا  ال�سلطة 
للقيام  والقانوين  الق�سائي  اجلهاز  وخدمات  اأداء 

مبهامهما بكفاءة وفاعلية.
وا�ستمع الزعبي من رئي�س املحكمة القا�سي اأحمد 
جرادة اإىل اأهم املعيقات والنواق�س التي تواجه عمل 
بعدد  املحكمة  برفد  جرادة  طالب  حيث  املحكمة 

اإ�سايف من موظفي الطباعة واملرا�سلني واملح�سرين.
املحكمة  اأق�سام  يف  جتوله  خالل  ا�ستمع  كما 
املختلفة اإىل مالحظات عدد من املوظفني واملواطنني 
واملحامني واقرتاحاتهم التي يرون اأن من �ساأنها رفع 

�سوية العمل يف هذه االأق�سام.

العدل تبحث التعاون القانوني 
مع مؤسستين ألمانيتين

الزعبي : المحاكم حققت قفزات
نوعية عززت ثقة المواطنين بدور القضاء

وزارة العدل تعقد دورة للعاملين
في وحدة مراكز االصالح والتأهيل 

عقدت وحدة مراكز اال�سالح والتاأهيل يف وزارة 
والقانونيني  للباحثني  تدريبية  دورة  موؤخرا  العدل 
حلقوق  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  فيها  العاملني 

االن�سان.
الكادر  وتدريب  تاأهيل  اىل  الدورة  وتهدف 
الوظيفي لوحدة مراكز اال�سالح والتاأهيل يف الوزارة 
الذين تتطلب مهامهم الدخول اىل مراكز اال�سالح 
خمالفات  اية  وجود  عدم  من  للتحقق  والتاأهيل 

الأحكام القانون واالنظمة ال�سارية.
اميان  القا�سي  الوزارة  يف  الوحدة  مدير  وقالت 

معاملة  �سمان  الوحدة  م�سوؤوليات  من  ان  قطارنة 
النزالء يف مراكز اال�سالح والتاأهيل معاملة تن�سجم 
مع االتفاقيات الدولية التي وقع عليها االردن وتتوافق 
االن�سان  حلقوق  اال�سا�سية  واملبادئ  املعايري  مع 

وتوثيق ايه انتهاكات حلقوقه.
بني  ما  التعاون  تعزيز  يف  الوحدة  دور  واكدت 
ا�سكاليات  او  �سعوبات  اية  ملعاجلة  املعنية  اجلهات 

تواجه عملية ا�سالح وتاأهيل النزالء.
من جهتها قالت املن�سق العام للور�سة نهلة املومني 
ان هذه الدورة التي ت�ستمر يومني تهدف اىل اك�ساب 

الدولية  املعايري  حول  ومعلومات  معارف  امل�ساركني 
والقواعد  والتاأهيل  اال�سالح  مراكز  نزالء  ملعاملة 
وحقوقهم  مبعاملتهم  اخلا�سة  الدنيا  النموذجية 
ا�سافة اىل تدريب امل�ساركني على مهارات وا�ساليب 
ر�سد او�ساع مراكز اال�سالح وكذلك تبادل اخلربات 

بني املركز الوطني ووزارة العدل.
من  العديد  �سيتناول  الربنامج  ان  واأ�سافت 
وحقوق  االن�سان  حقوق  مبفاهيم  املتعلقة  املوا�سيع 

نزالء مراكز اال�سالح والتاأهيل

القناطر  قرية  يف  افتتحت 
ال�سياحية يف حمافظة اإربد ور�سة 
العقوبات  "بدائل  بعنوان  عمل 
يف  العامة  للحريات  ال�سالبة 
ال�سلطة  تنفذها  والتي  االأردن"، 
وزارة  مع  بالتعاون  الق�سائية 
يف  العام  االأمن  ومديرية  العدل 
اململكة بدعم ومتويل من االحتاد 

االأوروبي.
ال�سقاف  طالب  املحامي  وقال 
م�سروع  يف  وامل�ست�سار  اخلبري 
اجلزائية  العدالة  نظام  اإ�سالح 
تاأتي  الور�سة  ان هذه  االأردن،  يف 
اأ�سا�سيني وهما  �سمن م�سروعني 
العدالة  نظام  "اإ�سالح  م�سروع 
وم�سروع  االأردن"،  يف  اجلزائية 
يف  العقابية  املوؤ�س�سات  "دعم 
ثالثني  مب�ساركة  االأردن"، 
و�سابطا  عاما  ومدعيا  قا�سيا 
العاملني يف  العام من  االأمن  من 
اإدارة مراكز االإ�سالح والتاأهيل، 
االأردن،  يف  ال�سرطة  وحماكم 
وزارة  عن  ممثلني  وبح�سور 
مديرية  عن  وممثلني  العدل 

االأمن العام.
مدار  على  الور�سة  وناق�س 
اأهمها  متعددة  حماور  يومني 
ال�سالبة  العقوبات  بدائل 
)احلب�س(  العامة  للحريات 
للم�سلحة  والعمل  اململكة،  يف 
االإ�سالح  وبرامج  العامة، 
واملهني(  )النف�سي  والتاأهيل 
اإ�سافة اىل دور  لنزالء ال�سجون، 
اإجناح  يف  املجتمعية  القيادات 
بالبدائل  والعمل  الربامج  هذه 

املطروحة يف مثل هذه الور�س.
تعريف  اىل  الور�سة  وتهدف 
الدولية  باخليارات  امل�ساركني 
احلب�س،  لبدائل  املمكنة 
منوذج  تبني  يف  وامل�ساهمة 
ال�سالبة  العقوبات  لبدائل  وطني 
للحريات العامة يف االأردن، وعمل 
احلاجة  على  تنعك�س  خمرجات 
االأردن،  يف  الت�سريعات  الإ�سالح 
ورفع القدرات املوؤ�س�سية لكل من 
يف  وال�سرطي  الق�سائي  اجلهاز 

اململكة.

ورشة عن بدائل
العقوبات السالبة

 للحريات العامة في اربد
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و�سوؤون  االإن�سان  حقوق  مديرية  عقدت 
االأ�سرة يف وزارة العدل بالتعاون مع املنظمة 
الدولية للهجرة  موؤخرا دورة تدريبية للتعرف 
يف  املفرت�سني  ال�سحايا  حتديد  اآلية  على 

جرائم االجتار بالب�سر.
اىل  يومني  ا�ستمرت  التي  الدورة  وتهدف 
تفعيل قدرات موظفي احلكومات يف حماية 
االأردن  دور  وتعزيز  بالب�سر  االجتار  �سحايا 
االإن�سان  حقوق  وحماية  االجتار  مكافحة  يف 
من خالل زيادة التحريات عن مرتكبي هذه 

اجلرمية.
يف  االإن�سان  حقوق  مديرية  َمدير  وقال 
ان هذه  امل�سيمي  القا�سي علي  العدل  وزارة 
بناء  برنامج  م�سروع  �سمن  تاأتي  الدورة 
االجتار  ملكافحة  التوعية  وتعزيز  القدرات 
بالب�سر  االجتار  �سحايا  وحماية  بالب�سر 
الأع�ساء فريق العمل امليداين املكلف بدرا�سة 
اأو�ساع عامالت املنازل املتواجدات حاليا يف 
االندوني�سية  لل�سفارتني  التابعة  االإيواء  دور 

والفلبينية.
ا�ستنادا  انطلق  الفريق  عمل  ان  واأ�ساف 
بالب�سر  االجتار  ملنع  الوطنية  اللجنة  لقرار 
للتاأكد من عدم وجود حاالت اجتار بالب�سر 
م�سريا  لل�سفارتني،  التابعة  االإيواء  دور  يف 
من  عددا  ع�سويته  يف  �سم  الفريق  اأن  اإىل 

الوزارات واجلهات الر�سمية .
املنظمة  بعثة  رئي�س  نائب  قال  جهته  من 
الدولية للهجرة حممد طيب ان هذا التدريب 
هو جزء من حملة التوعية وتعزيز القدرات 
يف االأردن حيث بداأت املنظمة يف �سهر متوز 
املا�سي بتدريب فريق م�سح ال�سحايا، وبناء 
حاجة  هناك  كانت  التدريب  تقييم  على 
والذي  ال�سحايا  حتديد  عن  تدريب  لتقدمي 
ي�ستهدف م�ساركني اكرث من جهات حكومية 
موؤهل  متكامل  فريق  ان�ساء  بهدف  خمتلفة 
ومدرب تكون لديه القدرات الكافية لتحديد 

ال�سحايا وتزويدهم بامل�ساعدات الالزمة.
املنظمة  يف  الهجرة  اخت�سا�سية  وقدمت 

تعريف  فيه  تناولت  عر�سا  كريجز  �سارة 
االجتار  وو�سع  بالب�سر  االجتار  مفهوم 
عن  الدولية  القانونية  واالطر  ودوليا  حمليا 
تهريب  بني  واالختالف  باالأ�سخا�س  االجتار 

اال�سخا�س واالجتار بهم.
ويت�سمن برنامج الدورة مو�سوعات تتعلق 
باملنظور القانوين االردين يف االجتار بالب�سر 
حاالت  مع  بالتعامل  القانونية  واالجراءات 
الق�سري  والعمل  االجتار  وموؤ�سرات  االجتار 
وخطوات التحقيق االأ�سا�سية يف التعامل مع 

ق�سايا االجتار .
املمار�سات  اأف�سل  الدورة  وتتناول 
لتحديد  املتبعة  الدولية  واال�سرتاتيجيات 
ال�سحايا وتقدمي امل�ساعدة لهم واأهمية دور 
املنظمات الدولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

يف تقدمي تلك امل�ساعدات.
وزارات  عن  ممثلون  الدورة  يف  وي�سارك 
والعمل  واخلارجية  والداخلية  العدل 

ومديرية االمن العام.

دورة تدريبية للتعرف على آلية 
تحديد ضحايا االتجار بالبشر

شعر أخبار

ملا احلزن يا �سيدي
اكلما �ساقت بك الدنيا حتزن
اكلما الن الزهر وتزين ال�سوك

 حتزن
ملا  احلزن يا �سيدي

اكلما نافق وكذب النا�س حتزن
اكلما هرجوا وجمنوا وماجو

 حتزن
ملا احلزن يا �سيدي

اكلما هرول الزمن فينا حتزن
اكلما بكى  ال�سمري لن�سيانه 

حتزن
اكلما تاه النور واملعروف وغاب الريح والقمح حتزن

على ر�سلك �سيدي
فما زال هناك مطر

فما زال هناك خرب خري
فما زال هناك اأجمل طري

يحمل ب�سارة اأن القادم اأجمل
اأن القادم اأنقى واأ�سفى
و�سرت�سى يا �سيدي

�سامر ن�سر اخلن�سريي
رئي�س الديوان/الكاتب العدل

حمكمة �سلح القويرة

الحتزن سيدي
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حتذر  النبوية  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  جاءت 
من الر�سوة ، ومن اأكل اأموال النا�س بالباطل :

- قال تعاىل : " وال تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل 
اأموال  من  فريقا  لتاأكلوا  احلاكم  اإىل  بها  وتدلوا 

النا�س باالإثم واأنتم تعلمون ".
ال  اأي   ، احلاكم  اإىل  باأموالكم  تدلوا  ال   : اأي 
حقا  لكم  ليقتطعوا  تر�سوهم  وال  بها  ت�سانعوهم 

لغريكم واأنتم تعلمون اأنه ال يحل لكم .
" لعن   : قال  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبى  وعن   -
ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم الرا�سي  واملرت�سي 
يف احلكم " .؟ رواه الرتمذى وح�سنه وابن حبان يف 

. " "والرائ�س   : وزادوا   ، " واحلاكم  "�سحيحة 
- وعن عبد اله بن عمرو ، قال : قال ر�سول اهلل 
الرا�سي  علي  اهلل  لعنه   "  : و�سلم  عليه  اهلل  �سلي 

واملرت�سي ".
الر�سوة ثالثة اأنواع :

النوع االأول : ما يتو�سل به اإىل اأخذ �سيء بغري حق 
م�سوؤول من  اأو  االآثم  حلاكم  يدفعها اجلاهل  كالتي 
اأجل احل�سول علي اإعفاء من �سيء وجب عليه اأداوؤه 
، اأو للح�سول علي �سيء قبل اأوانه ، اأو من اأجل ترويج 
�سلعة فا�سدة ، اأو من اأجل اأن يحظى ب�سيد ثمني يف 
اأ�سبه ذلك من  اأو مناق�سة عاملية ، وما  مزاد علني 
االأمور التي يرتتب عليها اأكل اأموال النا�س بالباطل . 
وهذا النوع هو من اأ�سد االأنواع جرما واأعظمها اإثما 
واأكربها خطرا على املجتمع .. قال اهلل تعاىل : " وال 
تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها اإىل احلاكم 
لتاأكلوا فريقا من اأموال النا�س باالإثم واأنتم تعلمون 

 . "
اإىل تفويت حق على  به  يتو�سل  : ما  الثاين  النوع 
وما  الغرية واحل�سد  بدافع من  انتقاما منه  �ساحبه 
االأول بل هو داخل  النوع  . وهو قريب من  اإىل ذلك 
االأخ  ظلم  من  جرما  اأكرب  �سيء  هناك  وهل   . فيه 
لي�س  ؟!  املردية  املخزية  الو�سيلة  هذه  مبثل  الأخيه 
ذلكم  من  �سرية  واأ�سواأ   ، �سريرة  اأخبث  العاملني  يف 
املحتال على احلاكم ، حلماهم على ت�سييع االأمانة ، 

وتفويت احلقوق على م�ستحقيها . 

اأو عمل  النوع الثالث : ما يتو�سل به اإىل من�سب 
وهو حرام باإجماع االأمة ....وت�ستد احلرمة اإذا كان 
الرا�سي لي�س جديرا بهذا املن�سب ، وال اأهال لذاك 

العمل " .
عن  قراأت   ان   وبعد  القارئ  عزيزي  هنا  ومن 
وهي  االآخرة  يف  والرائ�س  واملرت�سي  الرا�سي  عقوبة 
عن  �سيئا  و�سمعت   . اهلل  رحمة  من  والطرد  اللعن 
رادعا   ، يكون يف ذلك  اأفال   ، املجتمع  مفا�سدها يف 
لكل ان�سان  يخ�سى اهلل ويخاف عقابه ، ولكل خمل�س 
ير�سي م�سلم  ؟!. كيف  دينه وجمتمعه  يحافظ علي 
كيف  بل  ؟  وعقوبته  اهلل  لغ�سب  نف�سه  يعر�س  اأن 
ير�سي اأن يخون دينه واأمانته  هل يليق مبوؤمن يعرف 
اهلل ويوقن باليوم االآخر اأن ي�سعى يف ف�ساد املجتمع 

واإبادته ؟!.
 ، العدل  وحتجب   ، احلق  " تطم�س   : الر�سوة  اإن 
وتكون �سببا يف �سياع احلقوق واإعطاء من ال ي�ستحق 
ما لي�س له ، كما ت�ساعد على اإخفاء اجلرائم ، وت�سرت 

القبائح ، وتقلب الوقائع .
وقد تقدم غري الكفء على الكفء ، وترفع اخلامل 
،وتخف�س املجد ، وتنفع الغنى القادر وت�سر الفقري 
الفا�سدة  املواد  امل�سلمني  لبالد  جتلب  وقد  املحتاج 
واملخدرة وال�سموم واملحرمات وتتيح التج�س�س ويحل 
الغ�س حمل االإخال�س ، واخليانة حمل االأمانة ... وما 
ترتب على ذلك من املفا�سد واالآثار البالغة ال�سوء على 

االأفراد واجلماعات واالأمة االإ�سالميةوالعربية .
وعليه ، كانت الر�سوة يف نظر اأهل الدنيا جرمية 
يعاقب عليها القانون ، وخيانة وطنية ، وهي يف نظر 
للكفرـوالعياذ  و�سيلة  تكون  وقد   ، عظيم  اإثم  ال�سرع 
باهللـ  اإذا اأحلت حراما وحرمت حالال وهذا ما ينطق 
به الواقع املوؤمل !!!. فما ف�ست الر�سوة يف اأمة اإال وحل 
 ، االأمانة  واخليانة حمل   ، الن�سح  الغ�س حمل  فيها 
واخلوف حمل االأمن ، والظلم حمل العدل . فالر�سوة 
للظلمة  جمرئة   ، للم�سالح  ،معطلة  للحقوق  مهدرة 

واملف�سدين . ما ف�ست يف جمتمع اإال واآنت بهالكه".

يف  وتعيينهم  املوظفني  اختيار  باأن  االعرتاف  من  بد  ال 
التي  الدولية  املعايري  الأف�سل  يخ�سع  القوية،    املوؤ�س�سات 
متخ�ست عن جتارب االأمم منذ ما يزيد عن  ثالثة قرون،  وما 
زالت تتمايز بتمايز االأعمال واالأن�سطة واختالطها بالتقنية 

التي غريت مالمح العديد من الوظائف واالإجراءات .
املجتمعات  من  العديد  االآن  ي�سغل  ال�سوؤال  هذا  وحقا   
الباحثة عن اإجابة �سافية له، لتمهد ملرحلة يبداأ فيها البناء 
خملفني ورائهم مئات العديد من التجارب التي ثبت ب�سكل 
وهنا   والعباد.   البالد  م�سالح  حتقيق  يف  عجزها  باآخر  اأو 
الن�س  الكرمي  هذا  القارئ  اأ�سع بني يدي   الباب  ويف هذا 
لي�سري  الزمان  من  قرون  ع�سرة  من  اأكرث  قبل  كتب  الذي 
بدقة وا�سحة و�سمولية مذهلة اإىل طريقة علمية تبدو وكاأنها 
خ�سعت الختبارات مراكز البحوث العاملية. لت�سق طريقا يف 
الفن االإداري الذي يغيب عن واقع العديد من دول العامل يف 
هذه االأيام، خملفا وراءه جمتمعات فيها من اجلهل واجلوع 
التي  احليوانات  مبجتمعات  يليق  ال  ما  والع�سوائية  والقتل 

اأثبتت لنا اجتماعية �سبكية البناء واملعنى واالأثر.
والع�سرين  الواحد  القرن  �ساعات   من  �ساعة  يف  هنا  و 
اأبي  بن  علي  �سيدنا  لو�سية  التقدمي  نف�سي عاجزا عن  اأجد 
طالب -ر�سي اهلل عنه – والتي اأ�سعها لكم مقدمة لنف�سها 

و�سارحة ملعانيها وملخ�سة ملغزاها 
الأحد  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  على  االإمام  و�سية 
اأمور عمالك فا�ستعملهم  اأنظر يف  " ثم  عماله حيث قال له 
�سعب  من  جماع  فاإنهم  اأثره  اأو  حماباة  تولهم  وال  اختبارًا 
اجلور واخليانة . وتوخ فيهم اأهل التجربة واحلياء .. فاإنهم 
اأكرم اأخالقًا واأ�سح اأعرا�سًا واأقل يف املطامع اإ�سراقًا واأبلغ يف 
عواقب االأمور نظرًا .. ثم اأ�سبغ عليهم االأرزاق فاإن ذلك قوة 
اأنف�سهم وغني لهم عن تناول ما حتت  لهم على ا�ست�سالح 
ثم  اأمانتك  تلموا  اأو  اأمرك  اإن خالفوا  اأيديهم وحجة عليهم 
تفقد اأعمالهم وابعث العيون من اأهل ال�سدق والوفاء عليهم 
ا�ستعمال  على  لهم  حدوة  الأمورهم  ال�سر  يف  تعاهدك  فاإن 
االأمانة والرفق بالرعية ) نهج البالغة ، 6141هـ / 6991م 

، �س 436(.*
ودمتم جميعا بحمى الرحمان .

من نختار
الرشـــوة ...!!

ه�سام االأطر�س – مديرية املوارد الب�سرية

رائد ال�سكارنه
مديرية االت�سال

التحاقي يف �سفوف وزارة  منذ  
اأن  قبل  و  6002م  عام  منذ  العدل 
من  اأرجو  التفا�سيل  يف  اأخو�س 
احرتامي  تقبل  الكرام   القراء 
جلميع  و  االأردين  للق�ساء  الفائق 
عنا�سر اجلهاز الق�سائي و اأن اأعرب 
واحرتام  توا�سع  بكل  وقويف  عن 
النقد  لكن  منهم،   لكل  اجالل  و 
م�سلحة  و  الود  يف�سد  ال  البناء 
اجري  الأن  دعتني  العليا  الوطن 
العدل  جزيرة  �ساطئ  نحو  راك�سا 
ثم  ومن  فيها  اأعمل  التي  االأردنية  
ملوحا  رافعا  و  املنارة  نحو  �ساعدا 
بالرايات  ل�سفينة الق�ساء االأردين 
الغالية على قلبي  اآمال اأن يلحظها 
وطاقمها  ال�سفينة  ربان  و  قبطانها 
الروؤيا  اأجواء  تكون  واأن  العزيز 
 ، الغيوم  �ساطعة م�سيئة ال ت�سوبها 
موظف  �ساعد  من   مرفرفة  راية  
احلرية  ب�سقف  مقتنع  مواطن  هو  
البلد الطيب  العايل جدا   يف هذا 
كلي  و  املخل�سني   باأبنائه  الكبري 
اأمل بتفهم وتقبل كلماتي يف  و  ثقة 
احرتام  و  احلوار  و  ال�سورى  ف�ساء 

الراأي االآخر  يف وطني احلبيب.
وقبل هذا ال بد اأن ا�ستذكر �سيدنا 
معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه ذلك 
بالطاعون  ا�ست�سهد  الذي  ال�ساب 
يف غور اأردننا احلبيب عن 83 عاما 
حني قال " تعلموا ما�سئتم فواهلل لن 
تفلحوا حتى تعملوا مبا علمتم" فقد 
�ساقتني �سالة اجلمعة اأثناء رحلتي 
يف  لل�سالة  ال�سمالية  االأغوار  يف 

ال�سريف   �سريحه  زيارة  و  م�سجده 
فما اأروعك اأيتها اجلمعة وما اأ�سد 

ف�سلك علينا.   
يوما  اجلمعة   اأرى  ال  ولهذا 
و  الفالح  بوابة  اإنها  بل  عاديا، 
التميز و االبداع و املحبة  ا�سبوعية 
واخلربة  العمل  زيادة  و  واالخاء 
ال�سعب  الرقم  هذا  يجربين   ،
االأ�سبوع  اأيام  يف  ال�سابع  الرقم 
اىل  احلاجة  باأم�س  اإننا  اأعلن   اأن 
كل  ا�سبوعية  عمل  ور�سات  عقد 
اإن  بل  االخت�سا�سية،  فئته  �سمن 
للقاء  جدا  متعط�س  حالنا  واقع 
الذي  بلقاء اجلمعة  �سبيه  ا�سبوعي 
للتداول  اأيام  يجمع االأمة كل �سبعة 
والتباحث يف اأمور دينهم ودنياهم، 
وهنا و من منطلق النية احل�سنة و 
البدعة احل�سنة اأحب اأن اأقدم لكم 

فكرة لقاء اجلمعة الق�سائي.
لقد حت�س�ست وجود حلقة مفقودة 
يف جميع االإخت�سا�سات العاملة يف 
دوائر وزارتنا،  متثلت بندرة اأو قلة  
فريق  لكل  االخت�سا�سية  اللقاءات 
عامل  اأو فئة وظيفية ويبدو جليا يف 

اأكرث من جانب اخت�سا�سي.
حني  حلظات  من  اأجملها  ما 
يلتقي الق�ساة يف املحكمة الواحدة  
ك�ُسّنة  واحدة  قاعة  يف  بزمالئهم 
يف  والت�ساور  للبحث  اأ�سبوعية 
مع�سالت  و  الق�ساء  حيثيات 
التقا�سي و اأبرز امل�ساكل و العقبات 
بدلوه  كل  وليديل  واجهتهم  التي 
ليكون مبثابة  و�سيجري  فيما جرى 

ملعارفهم  ت�ساركي   ذاتي  �سقل 
اال�ستباه  ميحي  و  الذاكرة  ين�سط 
كل  لدى  القانوين  الر�سيد  يعزز  و 
منهم.                                                                                                    
عمل  �ساعة  من  اأروعها  وما 
فيها   يجتمع  التي  تلك  اأ�سبوعية 
للتباحث  االإداريون  املوظفون 
جد  ما  و  العمل  اأمور  يف  والت�ساور 
و  خدمات  و  عمليات  من  م�سى  اأو 
مبا  واأ�ساليب،  طرق  و  اجراءات 
و  لديهم  الوظيفية  القيم  يرفد 
املتبعة  التعامل  اأ�ساليب  من  يغري 
مع املواطن،الزائر،املراجع اأو حتى 
وفيما  مبروؤو�سيهم  العمل  عالقة 
احتياجاتهم  ومناق�سة  بينهم، 
تقدمي  و  املعرفية  و  التدريبية 
الن�سائح امل�سرتكة باأ�سلوب حواري 
رقيهم  و  ثقافتهم  رفعة  يعك�س 

احل�ساري والفكري.
و  عظيما  الفوز  يكون  كم  و   
اأع�ساء  يجتمع  ملا  غنيا  احل�ساد 
فريق الدعم الفني يف املحاكم ملدة 
ما  يف  للتباحث  اال�سبوع  يف  �ساعة 
تقنيات  حا�سوبية،  اأنظمة  من  جد 
مفيدة   تطبيقات  و  حلول  برجمية، 
و  قادمة،  فريو�سية  خماطر  اأو 
مناق�سة مدى مالءمة العتاد املادي 
يف حماكمهم و ا�ستذكار ما تعلموا 
يف جامعاتهم ومعاهدهم من علوم 
مثل بحوث العميات و نظم الت�سغيل 
هند�سة  و  البيانات  قواعد  وادارة 
الربجميات و حتليل النظم وغريها 

.

وحتى طابعات الهياآت الق�سائية 
التقني  لو  حبذا  يا  حماكمنا  يف 
باب  من  لي�س  اال�سبوع  يف  �ساعة 
لت�سقل  امنا  و  احلكايا  و  الت�سلية 
كل واحدة منهن االأخرى مبعرفتها 
مع  التعامل  و طرقها يف  و خربتها 
حمرر الن�سو�س و فنيات الطباعة 
و الكتابة و اللغة العربية و مفرداتها 
التي  التعبري   و�سالمة  واألفاظها 
ها ب�سكل م�سرتك وتام  يجب اأن يتقِنّ

مع الق�ساِة الذين يعلمن لديهم.
اخلتام  وقبل  القراء،  اأعزائي 
رفعها  وددت  التي  الراية  فاإن 
علمنا  جنمة  �سباعية  من  م�ستمدة 
�سباعية  ومن  احلبيب  االأردين 
الفاحتة الكرمية يف قراآننا العظيم 
اأ�سفته علينا �سالة وخطبة  و مما 
اجلمعة كل اأ�سبوع من ف�سل عظيم  
الأعرب عن اأهمية �سن ت�سريع وظيفي 
االأ�سبوع  يف  واحد  عمل  لقاء  بعقد 
مدته  الر�سمي،  العمل  اأيام  من 
ح�سب  كل  حمدد  مكان  يف  �ساعة 
اأفراد  كل  ليلتقي  املعنية   دائرته 
ويحققوا  الواحدة  الوظيفية  الفئة 
مراجعة ومناق�سة و حتليال و حوارا 
العمل   مناحي  كل  يف  عمليا  جادا 
والواجب الوظيفي الذي يعملونه  ملا 
زيادة  و  وطننا  رفعة  و  تقدمنا  فيه 
و  العام  للخري  حتقيق  و  اإنتاجيتنا 

تعزيز للعمل ال�سالح .

الجمعـة القضائيـة

املربمج ذاكر خليفه مراد ال�سمادي
مديرية تكنولوجيا املعلومات 

ق�سم الدعم الفني
الفني  والدعم  التن�سيق  فريق  رئي�س 

ملحكمة بداية عجلون

مشاركات مشاركات
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إعرف وطنك

أم قيس
" االأثرية تواجهك  " اأم قي�س  عندما تدخل مدينة 
عبارة ٌ منقو�سة على حجر ال�ساهد الذي كان من�سوبا 
 " اأرابيو�س   " القديـــــم  الكبري  ال�ســاعر  قرب  على   ً
يخاطب فيها ال�سيوف قائالً  " اأّيهـَا املـَارُّ ِمن هـُنا ، 
كَما اأنتَ  االآَن ، كنتُ  اأنا ، وكمـَا اأناَ  االآنَ  ، �سـَـتكونُ  

اأنتَ  ، فتمتـّع باحلياِة الأنَك فانٍ  " .
الرومانية،  اليونانية-  املدينة  هذه  تزور  واأنت  
والتي تقع على تلة مرتفعة يف �سمال االأردن ، وت�سرف 
على بحرية طربيا وه�سبة اجلوالن.. ينتابك ال�سعور 
احل�سارات  هذه  طريق  على  مت�سي  وانت  بالت�سامي 

القدمية التي كانت مزدهرة يف يوم من االأيام.
الكثري  ق�سة  لنا  تروي  احل�سارات  هذه  بقايا  اإن   
ًا  من امل�سافرين الذين دخلوا اأبوابها القدمية ، اإبتداًءًًً
بتاأ�سي�س  البدايه  يف  قاموا  الذين  املكدونيني  من 
االأمويني  و  البيزنطيني  بالرومان  االكروبولي�س مرورًا 

والعثمانيني.. 
كانت ام قي�س تعرف يف قدمي الزمان باإ�سم غادارا 
، وهي تقع على نتوء عري�س يرتفع )873( مرتًا فوق 
قدمي  يف  تعرف  املدينة  هذه  وكانت   . البحر  �سطح 
اليونانية-  املدن  احد  وهي   ، غادارا  باإ�سم  الزمان 
الرومانية الع�سرة . ويقول الكتاب املقد�س اأنها البقعة 
االأرواح  ال�سالم  عليه  امل�سيح  ي�سوع  فيها  طرد  التي 
ال�سريرة  االأرواح  وخرجت   ، جمنونني  من  ال�سريرة 
من املجنونني ودخلت يف قطيع من اخلنازير ) اجنيل 
القدي�س متى 8:82 - 43 ( . ويف االأزقة القدميه ، كانت 
) غادارا ( تقع يف موقع اإ�سرتاتيجي ومير بها عدد من 
الطرق التجاريه التي كانت تربط �سوريا وفل�سطني . 
وقد باركها اهلل باأر�س خ�سبة ومياه االأمطار الوفريه 
و  الفكرية  الناحيه  من  املدينة  هذه  اإزدهرت  وقد   .
اأ�سبحت مدينة مميزة جلوها العاملي . وقد اإجتذبت 

�ساعر  مثل   ، وال�سعراء  والفال�سفه  والفنانني  الكتاب 
الهجاء ) مينيبو�س ( الذي عا�س يف الن�سف الثاين 
 ( ال�ساخر  وال�ساعر   ، امليالد  قبل  الثالث  القرن  من 
ميالغرو�س ( الذي عا�س ما بني 011-04 قبل امليالد 
ما  عا�س  الذي   ) ثيودورو�س   ( الف�سيح  واخلطيب   ،
بني 41-73 بعد امليالد . كانت ) غادارا ( قد اإحتلت 
يف اأوائل القرن ال�سابع قبل امليالد . وقد و�سف املوؤرخ 
تقع حتت حكم  انها  املنطقة   ) بوليبيو�س   ( اليوناين 
) بتليمو�س ( يف ذلك الوقت . وحكمها ) انطونيو�س 
الثالث ( يف عام 812 قبل امليالد ، وقد �سمى املدينه 
) انتيوخيا ( و )�سيلو�سيا ( ويف عام 36 قبل امليالد ، 
قام ) بومباي ( بتحرير غادارا و�سمها اىل جمموعة 
الرومانية امل�سماة باملدن الع�سر . وبعد ذلك ، حت�سن 
قائمًا على  فيها  البناء  اأ�سبح  و  ب�سرعة  و�سع غادارا 
احلكم  من  االأوىل  ال�سنوات  وخالل   . و�ساق  قدم 
 ، البرتاء  وعا�سمتهم   ، النبطيون  كان   ، الروماين 
ي�سيطرون على طرق التجارة حتى دم�سق يف ال�سمال 
را�سيًا عن هذا  يكن  انثوين ( مل  ان ) مارك  . غري 
الو�سع الذي كان يناف�س الرومان . ولذلك فقد اأر�سل 
ليقاتل  جي�س  راأ�س  على  العظيم  هريودو�س  امللك 
النهاية  ويف   . ا�سفافهم  بذلك  م�ستهدفًا   ، النبطيني 
ال�سمال  يف  التجارية  طرقهم  عن  النبطيون  تنازل   ،
هريودو�س  جلهود  وتقديرًا   . امليالد  قبل   13 �سنة 
العظيم ، فقد قامت روما مبنحه مدينة غادارا . وقد 
بعد  الثاين  القرن  يف  ازدهارها  قمة  املدينة  و�سلت 
وامل�سارح  والهياكل  املبلطه  ال�سوارع  اإنت�سرت  امليالد 

واحلمامات فيها .
وهي   ، باأثينا  غادارا   ) ميالغرو�س   ( �سبه  وقد 
للثقافة  مركزًا  اأ�سبحت  املدنية  اأن  تثبت  �سهادة 
اإنت�سرت  وقد   . القدمي  االأدنى  ال�سرق  يف  الهيلينيه 

اإبتداءا  و   .  ) )غادارا  اأهايل  بني  ببطء  امل�سيحيه 
غادارا  اأ�سقف  اأ�سبح   ، امليالدي  الرابع  القرن  من 
يح�سر املجامع الكن�سية يف نيقيا وخلدونيه واف�س�س . 
اإال   ، الكن�سية  للمجامع  االأ�سقف  وبالرغم من ح�سور 
ترتاجع  املدنية  وبداأت  للعلم  منارًا  تعد  غادارا مل  اأن 
خالل القرن ال�ساد�س امليالدي . ويف عام 636 وقعت 
احلرب بني البيزنطيني والعرب امل�سلمني ، وكانت هذه 
احلرب حا�سمة ، ومل تكن احلرب بعيده عن غادارا . 
يف  الوا�سع  للتدمري  اثر  اي  ترتك  مل  احلرب  اأن  غري 
فال   . اليوم  تتاألق  قي�س  ام  جاذبية  تزال  ال   . املدينة 
قائمًا  الغربي  الروماين  امل�سرح  من  كبري  ق�سم  يزال 
التي  االإ�سطرابات  من  بالرغم  هذا  يومنا  حتى 
التاريخ  مدى  على  مدىملدينه  على  املدينة  يف  حدثت 
. فال تزال املمرات املقنطرة و�سفوف املقاعد �ساهدة 
للعيان ، وهي مبنية من حجر البازلت القا�سي. ويوجد 
لل�سخ�سيات  املحفورة  املقاعد  من  �سف  امل�سرح  يف 
الو�سط  يف  ويوجد  االأورك�سرتا.  من  بالقرب  املهمة 
متثال رخامي كبري ال راأ�س له ، وهو يعود اىل ) تايخي 
املتحف املحلي .  االآن مل�ساهدته يف  ، وهو معرو�س   )
ويف اجلهة املقابلة للم�سرح ، يقع ال�سارع املبلط والذي 
يرجح اأنه كان املركز التجاري للمدينة، وبالقرب من 
م�سرح البازالت االأ�سود توجد ال�سرفة التي يوجد فيها 
غربي  ويف   . الرئي�سية  والكني�سه  والكني�سه  ال�ساحـه 
يقع  الغربي  ال�سرقي  ال�سارع  اإمتداد  وعلى  ال�سرفة، 
حمامات  وجممع   ، النيمغايوم  وبقايا   ، ديكومانو�س 
بعناية  عليه  املحافظة  روماين جرت  تذكاري  ون�سب 
فائقه. وعلى بعد عدة مئات من االأمتار، ي�ستطيع املرء 
اأن ي�ساهد بقايا ما كان يف اأحد االأزمان ميدانًا ل�سباق 

اخليل.

ال�سوائل والريا�سة :أم قيس
املاء عن�سر غذائي الأج�سامنا ويدخل بن�سبة%07 
تقريبا يف بناء الع�سالت وحوايل 57% من اأن�سجة 
املخ. ونفقد املاء من اأج�سامنا يوميا ب�سور عديدة 
من  كوبني  حوايل  فقد  يوازي  مبا  التنف�س  ومنها 
مل  فاإذا  اأي�سا  والتبول  العرق  خالل  ومن   . املاء 
يتم تعوي�س ما نفقده من املاء ف�سيتعر�س االإن�سان 
بو�سفه  وثيقا  ات�ساال  اجلفاف  ويت�سل   . للجفاف 
اإحدى  ممار�سة  عن  تنجم  التي  امل�ساكل  اأحد 
الريا�سات دون احل�سول املتوازن عليه الأي �سخ�س 
خا�سة يف الريا�سات العنيفة التي تتطلب جمهودًا 
كبريًا وتبداأ �سل�سلة اجلفاف بح�سول االن�سان على 
كم قليل من املاء وفقد الكثري منه ومبجرد اأن ي�سعر 
اجل�سم اأن املخزون من املاء لديه قليل ت�سل ر�سالة 
وبت�سح  اخراجها  بداًل من  باملاء  باالحتفاظ  للكلى 
هذا يف لون البول الداكن  املركز. ويوؤدي اجلفاف 
اىل الإم�ساك واالنتفاخ باملثل وجفاف الفم والل�سان، 
االإن�سان  بالتعب نق�س الطاقة كما ي�ساب  ال�سعور 
االأعرا�س  هذه  كل  تعالج  مل  وذا  الع�سلي  بال�سد 

�سدمة  اىل  ذلك  بعد  ليرتجم  احلالة  تتدهور 
ت�سمى با�سم �سدمة احلرارة اأو نهك 

احلرارة`   والتي تكون اأعرا�سها:االإرهاق، ال�سعور 
بالدوار، الغثيان، القيء، ال�سداعد، تنف�س ق�سري 
و�سريع، ارتفاع يف درجة احلرارة ،�سرعة �سربات 

القلب، عدم القدرة على االنتباه اأو فقد الوعي .
وغري  للريا�سي  باجلفاف  اال�سابة  جتنب 

الريا�سي :
املو�سى  املعدل   . ال�سوائل  من  الكثري  �سرب   -
حوايل  باجلفاف  اال�سابة  لتجنب  يوميًا  بتناوله 

422 جرام من ال�سوائل 
- تناول امل�سروبات الكحولية اأو التي حتتوي على 

كافيني الأن بها مواد ت�سبب اجلفاف .
- جتنب امل�سروبات التي حتتوي على كربون الأن 
ومينع  باالمتالء  وال�سعور  االنتفاخ  ي�سبب  الكربون 

اجل�سم من اال�ستفادة من ال�سوائل .
- ارتداء مالب�س فاحتة اللون ف�سفا�سة متت�س 

العرق .
ال�سم�س  ا�سعة  عن  بعيدا  الريا�سة  ممار�سة 
�سد  كرميات  ا�ستخدام  مع 

ال�سم�س .
اأن  نعي  اأن  من  البد   -
ا�سهل  اجلفاف  جتنب 
لذا  وعالجه  حدوثه  من 
الريا�سي  ال�سخ�س  ين�سح 
حال  يف  الريا�سي  وغري 
االأعرا�س  باأحد  �سعر 
بالتوقف  ال�سابقة 
عن  الفور  على 
ممار�سة الن�ساط 
ق�سطا  وتناول 
يف  الراحة  من 
بارد  مكان 
�سرب  مع 
ئل  ا ل�سو ا
ي�س  لتعو
فقده  ما 
املاء.  من 
ويذكر اأنه مكان 
تكون  التي  االيام  ويف 
يدخل  قد  عالية  رطوبة  فيها 
يف  ن�ساطًا  يبذل  الذي  ال�سخ�س 
 51 حوايل  بعد  جفاف  حالة 

دقيقة فقط .

تعرف على أهمية
السوائل والرياضة

منوعات إعرف بلدك
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هــــــل 
تعلم

هــــــل تعلم معلومات طبية
معلومات طبية قيمه جداقيمه جدا

اأن الفراولة مفيدة للقلب ، وذلك الأنها من اأف�سل م�سادات 
وهذه  للذوبان،  القابلة  الغذائية  باالألياف  وغنية  االأك�سدة، 
الدم،  يف  الكولي�سرتول  معدل  تخفي�س  على  تعمل  االألياف 

وزيادة كفاءة الدورة الدموية

اأن تناول كمية من االألياف بني 52 اىل 53 جراما يوميًا 
واأمرا�س  ال�سرطان  باأمرا�س  اال�سابة  خطر  من  يخفف 

القلب، وال�سمنة، وداء ال�سكري، واال�سهال

ان جزرة واحدة متو�سطة احلجم حتتوي على اأربعة اأ�سعاف 
اأخرى  اأطعمة  وهناك   . فيتامني-اأ  من  اليومية  االن�سان  حاجة 
واليام  اليقطني  مثل  الفيتامني  هذا  من  كبري  قدر  على  حتتوي 
وال�سبانخ  االأ�سفر  والبطيخ  حلو(  بع�سه  البطاطا  من  )نوع 

والكرنب

ان ن�سف طبق من الفليفلة احلمراء احللوة يحتوي على 
اأكرث من مثلي اجلرعة اليومية املو�سي بها من فيتامني ج. 
اأن االأطعمة التالية زاخرة بهذا الفيتامني )الربتقال،  كما 

اجلوافة، القرنبيط االأخ�سر والبازيالء(

ان �ساي االأع�ساب طريقة غري فعالة للتخل�س من 
للتخل�س  والوحيدة  الفعالة  الطريقة  اإمنا   .. ال�سمنة 
بنوعية  والعناية  الريا�سية  ممار�سة  هي  ال�سمنة  من 

وكمية الغذاء التي نتناولها يوميًا 

اأن امللح الزائد = ترقق العظام 
اىل  ي�سئ  امللح  تناول  يف  االفراط  اأن  جميعًا  نظن 
ال�سغط الدموي، لكن امللح لي�س �سبب ارتفاع ال�سغط 
اإال  املر�س.  بهذا  امل�سابني  من  املائة  يف   03 لدى  اال 
يتخل�س  فعندما  عظامنا،  يف  ي�سيبنا  امللح  �سرر  اأن 
في�سئ  الكال�سيوم  معه  يرمي  الزائد،  امللح  اجل�سم من 
ح�سول  يف  امللح  تناول  يف  االفراط  يعجل  العظم.  اىل 
ملح  من  ا�ستهالكنا  ق�سر  علينا  ولذا  العظام.  ترقق 
اأن يف قطعة  يوميًا، علما  ملليغرام  الطعام على 0042 
امللح،  من  ملليغرام   003 االأمريكية  اجلنب  من  واحدة 
ويف قطعتني من اخلبز االأبي�س 962 ملليغرام من امللح، 
 047 املعلبة  الطماطم  �سل�سة  من  كوب  ن�سف  ويف 

ملليغرام

اأن اأن تناول موزتني اىل خم�س موزات يف اليوم يبعد 
�سغط  يخف�س  اأن  وميكنه  الدم،  �سغط  ارتفاع  خطر 
واحد  اأ�سبوع  خالل  الطبيعي  املعدل  اىل  املرتفع  الدم 
اأن  لل�سغط، حيث  اأدوية خاف�سة  ا�ستعمال  ودون  فقط 
ون�سبة  البوتا�سيوم  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  املوز 
قليلة من ال�سوديوم وهو النوع املوجود يف ملح الطعام، 
عن�سر  على  املحتوي  الطعام  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
البوتا�سيوم ي�ساعد على التخل�س من مادة ال�سوديوم 

التي ت�ساعد على ارتفاع �سغط الدم. 
مر�س  اأعرا�س  من  التخل�س  يف  تفيد  اأن  ميكن  ال�سمك  زيت  حبوب  اأن 
وتيب�س  والتعب  االآالم  من  الكثري  ت�سمل  الذي  الروماتزمي  املفا�سل  التهاب 
املفا�سل يف ال�سباح ا�سافة اىل تورمها. التهاب املفا�سل الروماتزمي ي�سيب 
هذا  ت�سخي�س  ويتم  منهم  االأطفال  وحتى  االأعمار،  خمتلف  يف  االأ�سخا�س 
اأن هذه احلبوب حتتوي على  للدم. وقد وجد  بوا�سطة حتليل خا�س  املر�س 
مواد م�سادة لاللتهاب ومع التخل�س من االلتهاب ميكن التخل�س من االآالم 

امل�ساحبة اللتهاب املفا�سل. 

يحتوي  ال-هلبوت  �سمك  من  جرام  كيلوا  ن�سف  ان 
على مثلي حاجة االن�سان اليومية من فيتامني د، ويليه 

�سمك الرجنة
هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم
هل تعلم

هل تعلم
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يارب 
إذا مات الفيل وهو واقف فانه 

ساعات  لبضع  واقفًا  يظل 
قبل أن يسقط أرضا.

أن  الثعبان  رأس  يستطيع 
يلدغ حتى بعد مرور نصف 

ساعة على بتره.

األزرق  الحوت  قلب  حجم 
البالغ يساوي حجم سيارة 

، أما لسانه فيبلغ طوله 
نحو 5 أمتار

النعامة ال تدفن رأسها في 
الخطر  من  هربًا  الرمال 

بل بحثًا عن الماء.

كالبشر  النمل  أن  العلماء  الحظ 
نومه  من  يستيقظ  عندما 

في الصباح يتثاءب.

ذكر الثعلب ال يقترن سوى بأنثى واحدة 
تلك  ماتت  وإذا   ، حياته  طوال  فقط 

األنثى فان الذكر يظل عزبًا طوال 
الذكر فإن  إذا مات  أما  حياته، 

االرتباط  األنثى ال تتورع عن 
بذكر جديد..

هناك نوع من النمل يشتهر باسم »النمل 
على  غارات  يشن  ألنه  وذلك  السفاح« 

له  المجاورة  النمل  مستعمرات 
وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث 

محتوياتها ثم يقتاد عددا من 
على  ويجبره  النمل  ذلك 

العمل كعبيد لديه!

سماعه  يمكن  األسد  زئير 
 8 مسافة  على  من 

كيلومترات

النعامة تعيش حتى 57 عاما 
التكاثر  وتظل قادرة على 

حتى سن الخمسين.

معلومات غريبة 
قد تكون جديدة عليك ... !!

* يارب ساعدني على أن أقول كلمة احلق يف وجه األقوياء وساعدني أال أقول الباطل 

ألكسب تصفيق الضعفاء.

* يارب إذا أعطيتين مااًل ال تأخذ سعادتي ... وإذا أعطيتين قوة ال تأخذ عقلي ... وإذا 

أعطيتين جناحًا التأخذ تواضعي... وإذا أعطيتين تواضعًا ال تأخذ اعتزازي بكراميت .

* يارب ال تدعين أصاب بالغرور إذا جنحت وأصب باليأس إذا فشلت ... بل ذكرني 

دائمًا بأن الفشل هو التجارب اليت تسبق النجاح.

* يارب ساعدني على أن أرى الناحية األخرى من الصورة والتترتكين أتهم أخصامي 

بأنهم خونة ألنهم اختلفوا  معي يف الرأي يارب الجتعلين جزارًا يذبح اخلرفان ... والشاة 

يذحبها اجلزارون.

... وأن حب االنتقام هو أول  القوة  مراتب  أعلى  التسامح هو  أن  يارب علمين   *

مظاهر الضعف .

* يارب إذا جردتين من املال أترك لي األمل ... وإذا جردتين من النجاح أترك لي قوة 

العناد حتى أتغلب على الفشل ... وإذا جردتين من نعمة الصحة أترك لي نعمة اإلميان .

إلّي أعطين شجاعة  ... وإذا أساء الناس  * يارب إذا أسأت أعطين شجاعة االعتذار 

العفو والغفران .

 يارب إذا نسيتك ال تنساني 

يارب 
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19 18



يم
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feedback@moj.gov.jo

هاتـــــــف

فاكــــس

الرد اآللي

4603630

4622164

5008080

جلان  ا�ستطاعت  الذي  الكبري  للنجاح  نظرا 
ال�سابقة)الثقافية،االجتم الثالث  الن�ساطات 
يف  حتقيقه  العدل  وزارة  يف  اعية،الريا�سية( 
اتاحة  وبهدف  بعملها  البدء  منذ  قيا�سي  زمن 
لتقدمي  املوظفني  من  املزيد  امام  الفر�سة 
هذه  كوادر  وتعزيز  املجال  هذا  يف  ا�سهامهم 
ن�ساطاتها  يف  التو�سع  من  ميكنها  مبا  اللجان 
كماً ونوًعا وفق ما حددته ا�سرتاتيجية االت�سال 
والعالقات العامة التي تتبناها الوزارة باعتبار 
احلقيقي  املال  راأ�س  هو  الب�سري  العن�سر  ان 
التطوير  جهود  عليه  وتقوم  منه  تبداأ  الذي 
اللجان وفق  ت�سكيل عمل  اعادة  والتحديث. مت 
معايري وا�سحة متتاز بالنزاهة وال�سفافية  مبا 
ير�سخ �سورة وزارة العدل  كوزارة تطبق معايري 
واأ�س�س وممار�سات وا�سحة يف جمال نقل املعرفة 

وتبادل اخلربات .وحر�سا من وزارة العدل على 
خلق بيئة عمل داعمة داخل الوزارة ويف املحاكم 
مبا ينعك�س اإيجابا على م�سلحة املوظف والعمل 

على حد �سواء.
بال�سكر  االت�سال  مديرية  تتوجه  كما 
والتقدير اىل اللجان الثالث ال�سابقة يف مركز 
وتبارك  النظامية،   املحاكم  وخمتلف  الوزارة 
اعمال  �سبيل اجناح  املتميزة يف  لهم  جهودهم  
اللجان ، كما تثمن لهم االإجنازات التي حققوها 

يف فرتة وجيزة .
لتحقيق  النجاح  من  مزيدا  لهم  متمنني 
املحلي  املجتمع  مع  التوا�سل  يف  اأهدافهم 
العدل   وزارة  يخدم  مبا  التفاين  واال�ستمراريف 
الوطن  �سعيا خلدمة  العمل فيها  �سوية  ويرفع 

وحفاظا على م�سلحتنا الوطنية.

عماد ال�سبلي
مدير مكتب الوزير

مدير مديرية االت�سال

الربيد االإلكرتوين �سكرتاريا التحرير
ال�سيدة نـهـلـة عـويـــ�س
ال�سيد موؤن�س كرا�سنة
ال�سيدة رنـا احلــــامـد
ال�سيد رائــد �سكـارنــه

ادارة التحرير
اال�ستاذ عماد ال�سبلي

رئي�س التحرير
القا�سي حممد املبي�سني
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