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  بن احلسني املعظمصاحب اجلاللة امللك عبدا الثاني احضرة 



  االردن وتركيا يوقعان اتفاقية خاصة بنقل األشخاص المحكوم عليهم

  
اهللا ايرغن في  وقع وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ونظيره التركي سعد

اتفاقية نقل األشخاص المحكوم عليهم  30/9/2011 الموافق يوم الجمعةأنقرة 
 .بين البلدين

ستدخل حيز النفاذ  السبت انه بموجب االتفاقية التي وبحسب بيان للوزارة اليوم
البلدين المحكومين  بعد استكمال مراحلها الدستورية فانه سيكون بإمكان مواطني

بأحكام جزائية اكتسبت الدرجة القطعية طلب نقلهم الى بلدهم لقضاء مدة 
 .محكوميتهم فيها

هم وعن ذويهم من خالل البلدين والتخفيف عن وتأتي هذه االتفاقية لخدمة مواطني
لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ايجابية  تقريب المحكوم من أهله وذويه لما

 .على المحكومين وأسرهم
 وبحث وزير العدل ونظيره التركي وضع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني

،حيث لهما والقضائي بين البلدين وتبادل الخبرات بين الوزارتين واألجهزة التابعة
لدراستها  تسلم الجانب األردني مسودة مذكرة تفاهم مقترحة من الجانب التركي

 .تمهيدا لتحديد موعد التوقيع عليها

وكان العموش التقى على هامش زيارته الى العاصمة التركية أنقرة رئيس 
 .المحكمة الدستورية التركية القاضي

ل وبحث سبل استفادة األردن تم االطالع على التجربة التركية في هذا المجا حيث
 التجربة التركية التي يعود مضى عليها ما يزيد على خمسين عام وقد أبدى من

 الجانب التركي استعداده لتقديم الدعم المطلوب وتسخير خبرته إلفادة التجربة
  .األردنية في هذا المجال



العدل" عاما لـ أميناًاف العس"  

  

  
 4/10/2011 الموافق الثالثاءتي عقدها يوم المجلس القضائي في جلسته ال قرر

رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد  / برئاسة رئيس محكمة التمييز
 إلىعام وزارة العدل القاضي محمد أمين الحوامده  أميننقل  أعضائهوبكامل 

محكمة التمييز قاضيا بناء على رغبته بترك منصبه كأمين عام، قرر المجلس 
وزارة العدل، محكمة التمييز مصطفى جدوع العساف أميناً عاماً ل تعيين قاضي

 إبراهيمبعد تنسيب من وزير العدل الدكتور  األربعاءيوم وذلك اعتباراً من 
 .العموش

  
  التعديالت الدستورية عـززت دور الـسـلـطـة القضائية: العموش 

  

  

يوم اهللا الثاني، افتتح وزير العدل إبراهيم العموش  مندوباً عن جاللة الملك عبد
العربية للتأهيل  األوروبيةفعاليات اجتماع الشبكة  5/10/2011 الموافق األربعاء



محمد  القضائي، بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي
العدل خالل االفتتاح أن التعديالت الدستورية األخيرة  وأكد وزير .المحاميد

القضائية، بنصها صراحة على استقاللها، وعززت دور  عززت دور السلطة
 .في تعيين القضاة دون تدخل من أي سلطة أخرى المجلس القضائي وحقه وحده

القاضي في أحكامه التعديالت حافظت على مبدأ استقالل  وأضاف العموش أن
مشيراً إلى الرسالة الملكية التي وجهها جاللة الملك لرئيس  دون تدخل من أحد،

قبل أيام والتي أمر جاللته عبرها بالحرص على تدريب القضاة  المجلس القضائي
وتسلحيهم بأفضل العلوم القانونية والعمل على إكسابهم المهارات  ورفع كفاءتهم

ريقة المثلى بما ينهض بالجهاز القضائي لما فيه خير وإعدادهم بالط المختلفة
 .والمواطن الوطن
يستلزم مراجعة  السياسي الذي يقوده جاللة الملك اإلصالحإن برنامج : وقال

مع أحكام الدستور  شاملة للقوانين الناظمة للعمل القضائي وتعديالها بما يتالءم
القضاء مواكبة هذه  جهاز وهو ما يقتضي التركيز على التدريب القضائي لتمكين
يكفل األمن والطمأنينة  التغييرات واإللمام بها وتطبيق مبدأ سيادة القانون بما

 .للمواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة
العموش أن التعديالت الدستورية عززت مبدأ الفصل بين السلطات  وأضاف
ة أشهر أياً كانت بينها وكفلت عدم غياب مجلس النواب ألكثر من أربع والتوازن
كما حرصت على ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خالل إنشاء هيئة  ،األسباب

العملية االنتخابية وتديرها وفق أفضل المعايير العالمية، الفتاً  مستقلة تشرف على
هذه التعديالت أولت القضاء حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس  إلى أن

قبل نفاذ التعديالت فقد كان الفصل في ذلك لمجلس لما كان سائداً  النواب خالفاً
 2009وبين أن فكرة انعقاد االجتماع في عمان األول في العام .ذاته النواب
 بناء على اقتراح من فرنسا التي أسهمت في تقديم الدعم الالزم النعقاده انبثقت

البلدين،  بالتعاون بين البلدين اعتماداً على رابط الصداقة والتعاون الدائم بين
العربية والدول  معتبراً أن مبادرة االجتماع تصب في مجال التعاون بين الدول

الدستورية  إن التعديالت: وقال.بخاصة في مجال التدريب القضائي األجنبية



القوانين  نصت على إنشاء محكمة دستورية ومنحها صالحية النظر في دستورية
على  اري على درجتين كما نصتوتفسير أحكام الدستور وجعلت القضاء اإلد

 مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الصحافة
 والثقافي بما ال يخالف واألدبيالفني  واإلبداعوحرية البحث العلمي  واإلعالم

 وحددت األمةهذه التعديالت عززت دور مجلس  أنأحكام القانون، مضيفاً 

في  القوانين المؤقتة وحصرتها إصدارطة التنفيذية الحاالت التي يمكن فيها للسل
 أحوال الكوارث والحرب والطوارئ والنفقات الضرورية التي ال تحتمل

 وبين العموش أن هذه التعديالت تقتضي مراجعة موسعة لعدد كبير من.التأجيل
 تشريعات جديدة، وإلغاء بعض التشريعات القائمة وهو وإصدار واألنظمةالقوانين 

  .طلب عمالً دؤوبا من شأنه أن يضع التعديالت الدستورية موضع التنفيذما يت

 :المعهد القضائي األردني
 

 من جانبه قال مدير عام المعهد القضائي األردني القاضي منصور الحديدي أن
 إنشاء الشبكة العربية األوروبية للتعاون في مجال التدريب القضائي ينطوي على

الخبرات  لالستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل أهمية كبيرة ويتيح الفرصة
للشبكة يدل على  مقراً األردنوالبرامج والندوات فيما بينها، معتبراً أن اختيار 

 .مدى ما تحقق من تحديث وتطوير في أداء وعمل الجهاز القضائي
إلى أن التدريب القضائي اإلعدادي والمستمر والتخصصي يشكل اللبنة  ولفت

 قاضي المستقبل إعداداً كافياً، يمكنه من السيطرة التامة على إعدادفي  يةاألساس
األحكام  الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم في رفع جودة

 .عند الفصل في النزاعات
والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن  وأضاف الحديدي أن القضاء رسالة الحق

القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب  من المعارفيكون على مستوى عال 
قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة  القضاء له من الخطورة وعلو المكانة

 .الضمير
أن يخطو  1988عام  تأسيسهالقضائي األردني استطاع منذ  إن المعهد: وقال



واألجنبية  يةالعرباالقتران بأمثاله من المعاهد القضائية  خطوات واسعة مكنته من
مع هذه  يوالقانونأسهمت في بناء جسور التعاون القضائي  باتفاقيات علمية

رسالة المعهد ال تقتصر على إعداد القضاة الجدد بل تستمر  الدول، مشيراً إلى أن
الفكرية القانونية والقضائية ومواكبة مستجدات العصر  في تقديم التطورات

 .ة في عالم يتطور بسرعةومستلزمات المعرف ومتطلبات التقدم
 

 :المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا
 

 إن انعقاد“ فرانسوا توني”بدوره قال مدير المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا 
التدريب  هذا االجتماع يثبت اإلرداة الحقيقية للدول المشاركة في التركيز على

وخصوصاً  اع العامالقضائي الذي أصبح أداة أساسية للتطوير المؤسسي في القط
 .المؤسسات القضائية

للحصول على المعلومات وهو ما يمنح  وأضاف أن التدريب هو المصدر األساس
مؤكداً أن ما يشهده العالم من تقدم  القضاة والمدعين العامين مشروعية أكبر،

الخبرات واعتماد التدريب النوعي،  وتطور يدفع كافة الدول للتعاون وتبادل
القضائية للدول المشاركة من خالل  الشبكة يقرب بين األنظمة نشاءإمعتبراً أن 

الخبرات، األمر الذي يعد خطوة في مسعى  التدريب والتعاون المستمر وتبادل
 .إرساء دولة القانون

أنه ال توجد ديمقراطية حقيقية دون قضاء قوي ومستقل، مشيراً إلى أن  وأضاف
 يجعلها أحوج للمساعدة في إعادة تشكيل“ بيالربيع العر”به الدول العربية  ما تمر

 .نظمها القضائية
 

 :السفيرة الفرنسية
 

إن القضاء يشغل “ كورن بروزيه”السفيرة الفرنسية في عمان  وفي كلمتها قالت
كافة بلدان العالم ومن هذا المنطلق يتوجب علينا تأهيل القضاة  مكانة أساسية في

 .فضل وجهبالمهمة المطلوبة منهم على أ ليقوموا



جهود التعاون بين أعضائها للخروج  وأضافت أن الشبكة معنية بتكثيف
القضايا وتوحيد القواعد القضائية بما  باجتهادات قضائية مشتركة حيال مختلف

 .يقوي الحقوق القانونية
إلى أن أساس عمل الشبكة مبني على أفكار المشاركة، التبادل،  وأشارت

الملكية السامية ألعمال هذا االجتماع أسهمت في  مؤكدة أن الرعاية االستكشاف،
 .مكانته، ومنوهة إلى أن االجتماع سيسهم في انطالقة فعلية للشبكة رفع

 في أعمال هذا االجتماع الذي تشارك وأوروبيةدولة عربية  19يشار إلى أن 
بانتخاب رئيس  6/10/2011 الموافق يوم الخميسأعماله مساء  تختتما

 .الشبكة رةإداوأعضاء مجلس 
حيث انضمت  2009دولة أطلقت الشبكة من عمان في أيار من العام  13 وكانت

ناقش االجتماع النظام التأسيسي للشبكة وجدول و. مؤخراً ست دول أخرى إليها
 التي سيتم تنفيذها خالل العامين المقبلين وجدول األنشطة المقترحة للفترة األنشطة

  .لمقبل للهيئة العامة للشبكةالمقبلة وتحديد موعد االجتماع ا
  

  محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل 30
  

  
  

القسم القانوني  13/10/2011 الموافق يوم الخميسجديدا  محامياً) 30(أدى 
إبراهيم العموش بحضور نقيب المحامين مازن  لدكتورأمام وزير العدل ا

  .عبد الوهاب عجاوي ارشيدات وعضو مجلس نقابة المحامين



القسم الذي يؤديه المحامون  وأكد العموش في كلمة أمام المحامين الجدد أهمية
مزاولين، والذي يتضمن كل  عند تسجيل أسمائهم في سجالت النقابة كمحامين

 .البلد وشرف المهنة والملك والمحافظة على أمن معاني االخالص للوطن
في إقرار العدل بتعاون  وتمنى العموش ان يتمكن المحامون من أداء مهمتهم

من االستمرار في أداء  وبما يمكنهم جناحيه القضاء والمحاماة على خير وجه، 
 .رسالتهم السامية
الذي يسجل اسمه نقابة المحامين تلزم المحامي  من قانون 23يذكر أن المادة 

األساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل  ألول مرة في سجل المحامين
  .من مجلس النقابة بحضور النقيب او عضوين

  
 

 للعدل إرادة ملكية بتشكيل حكومة الخصاونة وسليم الزعبي وزيراًً
 

موافقة بال 24/10/2011 الموافق يوم االثنينصدرت اإلرادة الملكية السامية 
  .على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد عون الخصاونة

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك عبداهللا الثاني 
في قصر رغدان، بحضور عدد من أصحاب السمو األمراء، ورئيس الديوان 

 .الملكي الهاشمي ومستشاري جاللته
ة وعشرين وزيرا من بينهم ستة عشر وزيرا وتضمنت حكومة الخصاونة تسع

يتسلمون حقائب وزارية الول مرة وثالثة عشر وزيرا كانوا تسلموا حقائب 
 .وزارية سابقة

كما تضمنت الحكومة اربعة وزراء من الحكومة السابقة التي رأسها الدكتور 
معروف البخيت واحتفظوا بنفس الحقائب وهم ناصر جودة وزير الخارجية 

سان وزير التخطيط والتعاون الدولي ويحيى الكسبي وزير االشغال وجعفر ح
 .العامة واالسكان والدكتور عبداللطيف وريكات وزير الصحة

وتم استحداث وزارة دولة للشؤون القانونية واستحداث وزارة للرياضة والشباب 



كما تضمنت الحكومة  .وتم دمج وزارة التنمية السياسية مع الشؤون البرلمانية
 .ربعة وزراء دولة وزيرتينا

وكان رئيس الوزراء الخصاونة رفع إلى مقام جاللة الملك رده على كتاب 
 .التكليف السامي

الحكومة بإنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة  وقد تعهد الخصاونة بأن تقوم
السياسية ومعالجة موضوع الفساد، وايالء القضاء جل عنايتها وان تبذل أقصى 

تستطيع من جهد لمعالجة المشاكل االقتصادية واالهتمام بوضع الخطط ما 
والبرامج الالزمة لتحقيق رؤى جاللة الملك بتمكين المرأة والشباب وتوسيع 

الى جانب االهتمام الالزم بالتربية والتعليم والتركيز . شريحة الطبقة الوسطى
نية كل الدعم والرعاية على الوحدة الوطنية ومنح القوات المسلحة واألجهزة األم

 .واالهتمام

  وزير العدل، سليم الزعبي
  

  
 ، حصل من جامعة اإلسكندرية على1945اربد عام /من مواليد خرجا  

 .1970ة الماجستير في القانون عام و شهاد 1968بكالوريوس الحقوق عام 
 بدأ حياته العملية كصحفي قبل أن يتم تعيينه في مالك وزارة العدل رئيساً 
 1973و بقي فيها حتى شهر نيسان عام  1971شؤون الموظفين نهاية العام ل

حيث عين قاضيا في محكمة بداية عمان واستمر في ممارسة العمل القضائي 
 .حيث استقال و انتقل إلى العمل في سلك المحاماة حتى حينه 1978حتى العام 

وخالل  1989في مجلس النواب األردني الحادي عشر عام  وانتخب عضواً 



 اًوعين وزير .1993و 1992للجنة القانونية عامي عضويته فيه ترأس ا
 .1991للشؤون البلدية والقروية والبيئة عام 

لرئيس مجلس أمناء جامعة  من المواقع األكاديمية كان آخرها نائباً وشغل عدداً 
دة لمقرر محور التشريع والعدل في لجان األجن العلوم والتكنولوجيا وكان نائباً

  .ولد وهو متزوج وله ثالث بنات و .الوطنية األردنية
  
  

  يةتضيف هيئة التأمين في محاضرة توعالعدل تس
  

  
  

هيئة بالتعاون مع و 15/9/2011يوم الخميس الموافق  مديرية االتصالنظمت 
قدمها عدد من مستشاري ،  توعية قي قاعة األمين العاممحاضرة التأمين 

نة من الموظفين اللذين مثلوا مديريات ووحدات وموظفي هيئة التأمين لعي
  .الوزارة

وتناولت المحاضرة عددا من المحاور الرئيسية التي شملت نشأة الهيئة ورسالتها 
كما ، والغايات اإلستراتيجية والموارد المالية من جهة أخرى، ورؤيتها من جهة

الهيئة طرح المحاضرون عدة مواضيع شملت الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف 



واألطر التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في المملكة وكيفية حماية حقوق المؤمن 
  .لهم وآلية عمل المبادرات الوطنية لتوفير برامج تأمين لشرائح المجتمع المختلفة
وقام المحاضرون في نهاية الحديث باستعراض أهم مشاريع الهيئة المستقبلية 

  .واإلجابة على أسئلة الحضور
من الجدير بالذكر أن هيئة التامين مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع 

وتعمل في الوقت الراهن على تعريف المواطن بخدماتها ، التامين األردني
ومهامها واإلجابة على االستفسارات المتعلقة بدور الهيئة وقطاع التامين من 

  .ميةخالل تنظيم عدد من الزيارات للدوائر والمؤسسات الحكو
   
  

 اجتماعية العدل تنظم حملة توعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي
  

  
  

 29/9/2011 الموافق يوم الخميس نظمت اللجنة االجتماعية في وزارة العدل
الكشف المبكر عن "للسرطان محاضرة بعنـوان  الحسينبالتعاون مع مركز و

ث تناولت حي، يسار قتيبة، وذلك في  مقر الوزارة قدمتها الدكتورة "سرطان الثدي
ونسب اإلصابة به محليا وعالمياً  الثدي سرطان عن ماهية المحاضرة عدة محاور

ورافق الدكتورة متطوعات من  .السريري واإلشعاعيوكيفية الفحص الذاتي و
تي آلفي المركز كانت لهم تجارب مع مرض سرطان الثدي وال" سند"برنامج 



وكيف تمت عملية الشفاء مؤكدين على  مع المرض تجربتهنقمن بالحديث عن 
  .ة فرصة الشفاء التام بإذن اهللادأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لزيا

ع بروشور يتضمن معلومات هامة يوزبتالمركز قام وفي نهاية المحاضرة  
وطرق الفحص الذاتي والسريري واإلشعاعي سرطان الثدي وكيفية ومفيدة عن 

  .الرعاية الصحية الخاص بالمركزعالجه،  ونموذج برنامج 
اللجنة االجتماعية في الوزارة درع وزارة الدكتورة يسار قتيبة من سلمت تو

العدل وهدية تذكارية تقديراً لجهودها وجهود مركز الحسين للسرطان في نشر 
  .الوعي ضد هذا المرض الصامت

ء غرفة في إنشا 2007عام  ومن الجدير بالذكر أن اللجنة االجتماعية ساهمت
تحتوي كل ما يلزم مريض ( ألف دينار  15 طبيا بمبلغ هازيتجهوخاصة 

في مستشفى الحسين للسرطان تحمل اسم ) السرطان من أجهزة طبية وأثاث
موظفي وزارة العدل وتأتي هذه المشاركة ضمن نشاطات اللجنة االجتماعية في 

ر التواصل فيما وزارة العدل لتعزيز االتصال الداخلي بين الموظفين ومد جسو
  . بينهم وبين المجتمع المحلي بما يساهم في دعم المسؤولية المجتمعية

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



  رف بلدكـاع
  

  البحر الميت

  
 :تسميته وتكوينه

بسبب عدم قدرة الكائنات الحية أو » البحر الميت«أطلق على هذه البحيرة اسم  
تقارب عشرة أضعاف  على العيش فيه لكون مياهه شديدة الملوحة، فهي األسماك

كما ال تعيش فيه الكائنات . ملوحة المحيطات، وتتغير هذه اعتمادا على العمق
يقع البحر . الدقيقة فيه والفطريات البكتيرياالحيه بالرغم من وجود بعض أنواع 

، وحسب الشق السوري األفريقيالميت في منخفض عميق يشكل جزء من 
كان في الماضي جزءا من بحيرة  ليو بيكاردالبروفيسور  عالم اإلراضةنظرية 

وصبت في  ومرج بن عامر غور األردنواسعة حلوة المياه امتدت على منطقة 
وحسب هذه النظرية أسفرت التغييرات في علو األرض   .البحر األبيض المتوسط

والبحر األبيض قبل مليوني عام تقريبا إلى انقطاع الوصلة بين تلك البحيرة 
. والبحر الميت نهر األردن، بحيرة طبريا، وإلى تضيق البحيرة إلى المتوسط

 .لى زيادة نسبة األمالح فيهفأدى حصر مياه البحر الميت، وتبخر الماء إ



  اعرف بلدك 

  

كيلومترا وعرضه خمسة عشر كيلومترا وسبعمائة  37يبلغ طول البحر الميت 
وتبلغ . م417متر أما انخفاض سطحه عن سطح البحر األبيض المتوسط فيبلغ 

وأما أعمق عمق له . كيلومتراً مربعاً 945مساحة البحر الميت اإلجمالية حوالي 
يقسمه شبه جزيرة اللسان إلى شطرين غير متساويين فالشطر وم   401فيبلغ

 .أمتار 8إلى  6الجنوبي هو مستنقع مالح ويبلغ عمقه من 

 :منطقة سياحية وعالجية

  
يعتبر البحر الميت من مناطق السياحة العالجية األكثر نشاطا في المنطقة حيث 

 الصدفيةية مثل يقال أن األمالح الموجودة به تشفي كثيرا من األمراض الجلد
والحساسيات الجلدية المتنوعة، فعندما يلتقي ماء البحر بصخور الشاطئ فإنها 
تصطبغ بلون الثلج من جراء األمالح المتجمعة على صخور الساحل، وأيضا 

ية التي تبنى عليها كثير من الصناعات مثل مصانع يعتبر من المراكز االقتصاد
وقد أقيمت الكثير من  . والعالجية التجميليةومصانع المستحضرات  الملح

وقد رشح ليكون أحد عجائب . المنتجعات على كال شاطئيه الشرقي والغربي
 .الدنيا الطبيعية في نطاق البحيرات

  



  اعرف بلدك 

  
مما أدى  تنتشر على سواحله المنتجعات السياحية إال أنها ذات تكاليف مرتفعةو

  .إلى ظهور بدائل زهيدة التكاليف
  

  :مخاطر تهدده
  

  
  

يتهدد البحر الميت بالزوال بسبب انخفاض كميات الماء التي تصب فيه، إذ ان 
شكل من قبل إسرائيل واألردن، قلل ب ونهر األردن نهر اليرموكشفط المياه من 

ومن المشاريع . بالجفافحاد كميات المياه التي تصل إلى البحر الميت مما يهدده 
البحر أو  البحر األحمرمن  قناةالمقترحة إلنقاذ البحر الميت تبرز خطة شق 

لتسييل المياه المالحة إلى البحر الميت، ولكن هذا المشروع  األبيض المتوسط
تلف عليه بسبب خشية الخبراء من تداعيات غير متوقعة قد تكون له على مخ

ما أصبح االنخفاض  .البيئة وعلى تركيبة مياه البحر الميت، وبسبب تكاليفه الهائلة
سم، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا  80في مستوي ارتفاع مياه البحر الميت يصل إلى 

 .الالزمة تاإلجراءاواتخاذ  إيقافهإذا لم يتم 

  



  اتـمنوع
  

للطائرات النفاثة يقدم استعراضاً جوياً مميزاً   Breitling Jet Teamفريق
  في المملكة

  
 

للطائرات النفاثة بالمشاركة مع صقور  Breitling Jet Team قدم فريق
يوم الجمعة األردن الملكية، استعراضا جويا غير مسبوق في سماء مطار ماركا 

مير فيصل بن الحسين، وحضر مندوبا عن ، برعاية األ28/10/2011الموافق 
 .سموه قائد سالح الجو الملكي األردني اللواء الركن الطيار مالك الحباشنة

وامتاز عرض الفريق المدني الوحيد للطيران بحركات بهلوانية مفعمة بالتحدي 
 .لقوانين الجاذبية بإتقان وتناسق كاملين

ار ضباط من القوات المسلحة وجاء االستعراض المتميز الدي حضره أمراء وكب
واألجهزة األمنية وشخصيات بالتعاون مع سالح الجو الملكي وبتنظيم من شركة 

محمد شوقي جعفر وأوالده، وشملت الفعالية كذلك استعراضاً جوياً للصقور 
للطائرات  Team Breitling Jet الملكية األردنية تبعه استعراض فريق

 .النفاثة
 L 39 طائرات 7للطائرات النفاثة من  Team  Breitling Jet وتكون فريق
Albatros   يقودها طيارون محترفون من المتقاعدين عسكرياً من سالح الجو

الفرنسي واإليطالي، وحلقت الطائرات السبع لتقديم عروض متتابعة، وحركات 
 .بهلوانية تراعي أدق التفاصيل

، L-39C Albatrosويضم الفريق سبع طائرات عسكرية تدريبية من طراز 
التشيكية الصنع الذي يضم مقعدين ويمكن استخدامه في الرحالت التدريبية 
وللركاب، أما الطيارون فهم ذوو خبرة واسعة في مجال الطيران ومعظمهم 

 Patrouille de متقاعدون من سالح الجو الفرنسي أو من مجموعة
France.    يتمتع بخلفية وعلى الرغم من أن قائد الفريق جاك بوتلين ال



عسكرية إال أنه من أكثر الطيارين العالميين خبرة في مجال البهلوانيات الجوية، 
نوعاً من  145ساعة على متن  10100وله سجل من الطيران يزيد على 

 .دولة 23عرض في  2500الطائرات كما شارك في نحو 
سبات استعراضا في مختلف الفعاليات والمنا 50ويقدم الفريق سنويا حوالي 

العامة والخاصة، وبتشكيالت ال تباعد بين طائراتها سوى بضعة أمتار وهي 
في ) ج 8(كم في الساعة وبمعدالت تسارع تصل إلى  750تحلق بسرعة تناهز 

  .مقتبس من جريدة الغد .مناورات صعبة مقرونة بشدة قوى التسارع والجاذبية
  

 طتوالتق اجدة هناكمن مديرية االتصال متوضر ولقد كانت الموظفة رزان خ
  : Breitling Jet  فريقلصقورنا الملكية و  اًصور

  

    الصقور الملكية
  

  

  
  Breitling Jet  فريق

  
  

  



  منوعات  

 
  قصص وعبر

 
 حكایة النسر:

 
 ويضع عشه على قمة إحدى األشجار يحكى أن نسراً كان يعيش في إحدى الجبال

 ث أن هز زلزال عنيف األرضثم حد، بيضات 4النسر يحتوي على  وكان عش
، استقرت في قن للدجاج وتدحرجت إلى أن، فسقطت بيضة من عش النسر

 وتطوعت، النسر هذه أن تحمي وتعتني ببيضة وظنت الدجاجات بأن عليها
 وفي أحد األيام فقست، دجاجة كبيرة في السن للعناية بالبيضة إلى أن تفقس

بدأ يتربى على أنه  ا النسرولكن هذ، وخرج منها نسر صغير جميل البيضة
وفي أحد األيام وفيما كان يلعب في ، أنه ليس إال دجاجة دجاجة وأصبح يعرف

تمنى هذا  من النسور تحلق عالياً في السماء شاهد مجموعة ساحة قن الدجاج
 لكنه قوبل بضحكات التحليق عالياً مثل هؤالء النسور لو يستطيع النسر

عالياً  ما أنت سوى دجاجة ولن تستطيع التحليق :هقائلين ل من الدجاج االستهزاء
 .مثل النسور

أن مات  وآلمه اليأس ولم يلبث وبعدها توقف النسر عن حلم التحليق في األعالي
  . بعدأن عاش حياة طويلة مثل الدجاج

 
فإذا ، تصبح أسيراً وفقاً لما تؤمن به إنك إن ركنت إلى واقعك السلبي  :الحكمة

فتابع أحالمك وال تستمع ، ي تحلق عالياً في سماء النجاحوتحلم لك كنت نسرا
 )!الخاذلين لطموحك ممن حولك( لكلمات الدجاج

ديك بعد مشيئة اهللا سبحانه على تحقيق ذلك متواجدتين ل حيث أن القدرة والطاقة
  هما اللذان يحددان نجاحك وحك م بأن نظرتك الشخصية لذاتك وطمواعلى وتعال

  



  منوعات  

  
لذاتك فهي تك وأن ترفع من احترامك ونظرك ذا اسع أن تصقل نفسك لمن فشل
 .كلنجاحك ورافق من يقوي عزيمت السبيل

 
 الحذاء:

 

وقد بدأ القطار بالسير وعند ، كان يجري بسرعة للحاق بقطار يحكى أن غاندي
فما كان منه إال خلع الفردة  إحدى فردتي حذائه صعوده القطار سقطت من قدمه

 فتعجب أصدقاؤه الفردة األولى على سكة القطار ة رماها بجواروبسرع الثانية
 لماذا رميت فردة الحذاء األخرى؟ حملك على مافعلت؟ ما: وسألوه

أن يجد فردتين فيستطيع  أحببت للفقير الذي يجد الحذاء :فقال غاندي الحكيم
  .ولن أستفيد أنا منها أيضا فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده، بهما االنتفاع

  
من هذا الدرس أنه إذا فاتنا شيء فقد يذهب إلى  أنفسنانريد أن نعلم    :الحكمة
فهل يعيد الحزن  اننفرح لفرحه وال نحزن على مافاتلويحمل له السعادة ف غيرنا

 ما فات؟
كم هو جميل أن نحول المحن التي تعترض حياتنا إلى منح وعطاء وننظر إلى ف

 .غ منهوليس الفار الجزء الممتلئ من الكأس
  
  
  
  
  
  
  



  منوعات  

  

  همسات
  

  
  
  .كُن عادالً قبل أن تكون كريماً -
 
 .أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله: ما الحكمة؟ فقال: سئل حكيم -
 
 .من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه -
 
 .أكثر الرجال حكمة، من يظن أنه األقل حكمة -
 
 .نه يكسر العظاماللسان ليس عظماً، لك -
 
وإذا كنت صريحاً فلتـكن  إذا كنت مخلصاً فليكن إخالصك إلى حد الوفاء، -

 .صراحتك إلى حد االعتراف
 
 .أمامك خير من ذئب خائن وراءك نمر مفترس -
 
 .لسان العاقل وراء قلبه، و قلب األحمق وراء لسانه -
  
  



  
  
  

  
  وزارة العدل

  
  4603630: هاتف

  

  4622146: فاكس
  

       5008080: الرد اآللي
  

 feedback@moj.gov.jo: البريد االلكتروني

  
  

  نشرة دورية تصدر عن مديرية االتصال في وزارة العدل: نشرة وزارة العدل اإلخبارية

  ـرالتحري إدارة
  

  صالمدير مديرية االتالناطق اإلعالمي و
  منى ابو هنطشالسيدة 

  

  سكرتاريا التحريـر
  

  خارجي اختصاصي اتصال
  اآلنسة رزان خضر

  
  داخلي اختصاصي اتصال

  السيد محمود منصور
  
  

  اختصاصي اتصال
  السيد مهند حناقطة
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