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االنتهاء من فعاليات أعمال المؤتمر الدولي
حول منـاهضة التعـذيب

مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين افتتح رئي�س
القا�ض ه�شام
حمكمة التمييز ،رئي�س املجل�س الق�ضائي
ِ
التل ،امل�ؤمتر الدويل حول مناه�ضة التعذيب واحلد من
التوقيف قبل املحاكمة ،الذي نظمه املجل�س الق�ضائي
بالتعاون مع وزارة العدل واملركز الدمناركي العربي/
وزارة اخلارجية الدمناركية ملناه�ضة التعذيب يف فندق
كراون بالزا /البحر امليت مب�شاركة عدد من الدول
العربية واالوروبية ومنظمات دولية وم�ؤ�س�سات حكومية

وغري حكومية ومنظمات جمتمع املدين.
واكد وزير العدل اال�سبق الدكتور �أحمد الزيادات
خالل امل�ؤمتر �أن التعذيب جرمية ب�شعة من �أب�شع
اجلرائم ،ملا متثله من امتهان لكرامة االن�سان وم�سا�س
ب�أ�سمى حقوقه ،م�شريا اىل �أن جميع الدول حظرت
التعذيب وعاقبت مرتكبيه و�أن االردن من �أوائل الدول
التي جرمت �أفعال التعذيب.
وبني الدكتور الزيادات ان معاجلة مراحل التعذيب يف
الت�شريعات االردنية مرت بثالث مراحل �أ�سا�سية ،حيث
مرت املرحلة االوىل وهي ما قبل امل�صادقة على اتفاقية
التعذيب ل�سنة  1984وخالل هذه املرحلة حظر امل�شرع
االردين التعذيب وعاقب مرتكبيه ،يف حني حظرت
الت�شريعات االردنية التعذيب بعد امل�صادقة على اتفاقية
مناه�ضة التعذيب عام  2006وهذه هي املرحلة الثانية.
وا�شار اىل ان االتفاقية و�ضعت تعريفا وا�سعا للتعذيب
ي�شمل التعذيب اجل�سدي واملعنوي ،كما تطلبت من الدول
االطراف �ضرورة جترمي �أفعال التعذيب يف ت�شريعاتها
اجلزائية.
و�أ�ضاف ان االردن عمل على تعديل املادة  208من

قانون العقوبات االردين مبوجب القانون املعدل رقم 49
ل�سنة  2007حيث تبنى امل�شرع يف الن�ص املعدل تعريف
التعذيب كما ورد يف االتفاقية وا�ستبدل عبارة "العنف
وال�شدة" الواردة يف الن�ص ال�سابق بكلمة "التعذيب"،
كما ن�صت املادة  2008على عقوبات بعد التعديل على
عدم جواز االخذ بالأ�سباب املخففة يف جرائم التعذيب
وعدم جواز وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها.
و�أ�شار الدكتور زيادات اىل ان املرحلة الثالثة من
مراحل حظر التعذيب يف الت�شريعات االردنية متثلت يف
حظر التعذيب �صراحة يف ن�صو�ص الد�ستور االردين ل�سنة
 2011حيث ن�صت الفقرة الثانية من املادة الثامنة من
الد�ستور االردين املعدل ل�سنة  2011على "كل من يقب�ض
عليه �أو يوقف �أو يحب�س �أو تقيد حريته جتب معاملته
مبا يحفظ كرامة االن�سان ،وال يجوز تعذيبه ب�أي �شكل
من اال�شكال �أو ايذا�ؤه بدنيا او معنويا ،وكل قول ي�صدر
عن اي �شخ�ص حتت وط�أة �أي تعذيب �أو ايذاء �أو تهديد
ال يعتد به" ،داعيا اىل مراجعة ن�صو�ص الت�شريعات
االردنية لإدخال ما يلزم من التعديالت ل�ضمان ات�ساقها
مع الن�ص الد�ستوري  ...التفا�صيل �ص  14و�ص 15

وزارةالعدل
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

الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة
السنة الهجرية الجديدة
سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة
العزيزة على العائلة الهاشمية الكريمة
وعلى األسرة األردنية الواحدة وعلى
األمة اإلسالمية بالخير واليمـن والبركات

و كل عام و أنتم بخير

وزارةالعدل

أخبـــار

صدور اإلرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على حكومة النسور

�صدور الإرادة امللكية باملوافقة على �إجراء تعديل وزاري على حكومة الن�سور
�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة
على �إجراء تعديل على حكومة الدكتور عبداهلل
الن�سور ،وتاليا ن�ص الإرادة" :نحن عبداهلل الثاين
ابن احل�سني ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية،
مبقت�ضى املادة  35من الد�ستور ،وبناء على
تن�سيب رئي�س الوزراء ن�أمر مبا هو �آت- :يعني
معايل الدكتور ب�سام �سمري التلهوين وزيرا للعدل.
�صدر عن ق�صرنا ،رغدان العامر يف الرابع ع�شر

من �شوال �سنة  1434هجرية ،املوافق للحادي
والع�شرين من �آب �سنة  2013ميالدية.
ب�سام �سمري التلهوين من مواليد عمان �سنة
 ، 1964تخرج من اجلامعة االردنية كلية احلقوق
وحا�صل على ماج�ستري من اجلامعة االردنية وعلى
الدكتوراه من بريطانيا جامعة ادنربه.
له عدة م�ؤلفات يف القانون و�شغل عدة مواقع
من بينها ا�ستاذ كر�سي اليون�سكو يف اجلامعة

القاضي جمالية
أمينا عاما لوزارة العدل

قرر املجل�س الق�ضائي انتداب القا�ضي املفت�ش �أحمد عبد
الرحمن جمالية �أمين ًا عام ًا لوزارة العدل ملدة ثالثة ا�شهر
اعتبار ًا من� 20أيلول احلايل .
وجاء القرار بناء على التن�سيب الوارد من وزير العدل ،
وا�ستناد ًا لأحكام املادة (/23د) من قانون ا�ستقالل الق�ضاء
رقم ( )15ل�سنة  2001وتعديالته.

االردنية ،كما عمل يف القطاع اخلا�ص حماميا ملدة
تزيد عن ع�شرين عاما ،وكذلك م�ست�شارا قانونيا
للعديد من املنظمات الدولية واخلا�صة وهو .
املنا�صب التي �شغلها - :ا�ستاذ القانون يف
كلية احلقوق باجلامعة االردنية  -رئي�س املركز
الوطني للملكية الفكرية � -شغل من�صب" :مراقب
عام ال�شركات" يف وزارة ال�صناعة والتجارة
 - 2011/2012ع�ضو يف جلنة االجندة الوطنية .

العساف يلتقي مقرر األمم المتحدة
المعني بحرية الدين والمعتقد
اجتمع امني عام وزارة العدل
ال�سابق ومدير التفتي�ش الق�ضائي
القا�ضي الدكتور م�صطفى الع�ساف يف
مبنى الوزارة مع املقرر اخلا�ص للأمم
املتحدة املعني بحرية الدين واملعتقد ٬
. helener blelefeldt
وتهدف زيارة املقرر اىل تقييم الو�ضع
فيما يتعلق بتعزيز وحماية حرية الدين
واملعتقد.
واو�ضح الع�ساف خالل االجتماع الو�ضع
يف االردن فيما يتعلق بحماية وحرية
االديان واالعتقاد من خالل ا�ستعرا�ض
بع�ض الن�صو�ص الد�ستورية والت�شريعات
الوطنية ذات العالقة
وبدوره طرح املقرر اخلا�ص ت�سا�ؤالت
تتعلق بالكيفية التي يتم من خاللها البت

يف الق�ضايا التي تن�ش�أ بني افراد الطائفة
الدينية  .وقام باال�ستي�ضاح عن بع�ض
االمور املتعلقة باجراءات ت�سجيل الطوائف
الدينية واالو�ضاع التي تتمتع بها تلك
الطوائف.
ويذكر ان هذه الزيارة ت�أتي يف �إطار
جولته التي يقوم بها اىل االردن ما بني 1
و 9/11بغر�ض الوقوف على اجلهود التي
تبذلها اململكة من �أجل حت�سني �أو�ضاع
حقوق الإن�سان مع الرتكيز على حرية
الدين �أو املعتقدات وحتديد العقبات
القائمة امل�ستجدة والتي من املمكن ان
تعرت�ض التمتع بحرية الدين وتقدمي
تو�صيات ب�شان �سبل وو�سائل تذليل تلك
العقبات.
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لتعزيز التعاون المشترك
وزير العدل يستقبل رئيس المجلس القضائي االردني
ا�ستقبل وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين
يف مكتبه رئي�س حمكمة التمييز /رئي�س املجل�س
الق�ضائي القا�ضي ه�شام التل  ،ومت بحث ادامة
التعاون امل�شرتك مابني وزارة العدل واملجل�س
الق�ضائي والعمل قدما يف تعزيز العمل الق�ضائي.
واكد التلهوين التزام الوزارة بتقدمي كل
الإمكانات الالزمة خلدمة ال�سلطة الق�ضائ ّية مبا
الق�ضائي ،وا�ستقالل ّيته ،يف
يخدم كفاءة اجلهاز
ّ

�آن واحد  ،منوها على �أه ّم ّية خدمة هذا اجلهاز
والعاملني فيه ،وتوفري كل ما من �ش�أنه حتقيق
الأف�ضل للق�ضاء والق�ضاة وخلق الظروف املالئمة
لـت�أدية ر�سالتهم وحت�سني بيئة العمل داخل املحاكم
وتوفري جميع امل�ستلزمات الفنية والب�شرية� ،ضمن
الإمكانات املتاحة لت�سهيل عمل الأق�سام الإدارية
وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني
من جانبه �أ�شاد رئي�س املجل�س الق�ضائي

بخطة وزارة العدل يف تعزيز التوا�صل والتن�سيق
امل�ستمر بني اجلانبني مبا ينعك�س على التطور
القانوين والق�ضائي وحتديث الت�شريعات ملا
فيه م�صلحة الوطن واملواطن  .وقال ان املجل�س
الق�ضائي وا�ستنادا للتوجيهات امللكية ال�سامية
ودعمه املتوا�صل ومب�ساعدة احلكومة �سيعمل على
تطوير اجلهاز ليكون من امل�ؤ�س�سات التي يفاخر
بها الوطن

ويعرض آليات التواصل مع
النيابة العامة لالرتقاء بالخدمة

عر�ض وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين لدى لقائه رئي�س النيابة
العامة اكرم م�ساعدة والنواب العامني يف عمان واربد واجلنايات
الكربى الآليات التى ميكن ا�ستخدامها لتفعيل نظم توا�صل حديثة
بني الوزارة والنيابة العامة لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات ورفع �سوية
العمل.
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وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي عقد يف وزارة العدل اوجه
التعاون امل�شرتكة يف املجال الق�ضائي والقانوين و�سبل تعزيزها
وتطويرها مبا يخدم م�صالح الطرفني ويرتقي باالداء.
وا�ستعر�ض رئي�س النيابة العامة الدكتوراكرم م�ساعدة خالل
اللقاء مهام و�أن�شطة النيابة العامة  ،وارتباطها اداريا بوزير العدل .

وزارةالعدل

أخبـــار

وزير العدل يبحث مع السفير البريطاني التعاون القانوني
بحث وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين مع
�سفري اململكة املتحدة لدى االردن بيرت ميليت
�سبل اال�ستفادة من اخلربات الربيطانية يف
جمال ا�سرتداد املوجودات والو�ساطة الق�ضائية.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل لقائهما يف وزارة
العدل اوجه التعاون القائم بني احلكومتني
االردنية والربيطانية خا�صة يف املجاالت القانونية
والق�ضائية.
وبحث اجلانبان الدعم الفني الذي تقدمه
احلكومة الربيطانية على ال�صعيد الثنائي او من
خالل االحتاد االوروبي خا�صة م�شروع العدالة
اجلزائية الذي تنفذه وزارة العدل الربيطانية
القانوين والق�ضائي مبديا حر�ص بالده على وح�ضر اللقاء من اجلانب االردين مدير
بتمويل من االحتاد االوروبي.
من جانبه ا�شاد ال�سفري الربيطاين والوفد تعزيز �أطر التعاون مع الأردن وفتح �آفاق جديدة التعاون الدويل يف وزارة العدل القا�ضي عمار
احل�سيني.
املرافق بالتقدم الذي ي�شهده الأردن يف املجالني يف هذا املجال.

ويستقبل سفير الواليات المتحدة االمريكية
كما بحث وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين
و �سفري الواليات املتحدة الأمريكية يف الأردن
�ستيورت جونز �أوجه التعاون امل�شرتك يف
املجاالت القانونية والق�ضائية و�سبل تفعيلها
مبا يخدم م�صلحة البلدين ال�صديقني.

و�أ�شاد التلهوين خالل ا�ستقباله جونز يف التقا�ضي باال�ضافة اىل بناء القدرة امل�ؤ�س�سية
مكتبه مب�ستوى العالقات الثنائية بني البلدين للمعهد الق�ضائي االردين .
على خمتلف ال�صعد معربا عن تقدير الأردن
للدعم الأمريكي امل�ستمر يف جمال تطوير كما مت خالل اللقاء اال�شادة باجلهود
الق�ضاء وعلى وجه التحديد يف جمال التو�سع التي بذلها اخلرباء القانونيني من البلدين
يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف اعمال يف التو�صل اىل م�شروع اتفاقية ثنائية يف
جمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل
اجلزائية حيث �سي�شرع الطرفني قريبا باتخاذ
االجراءات الالزمة لتوقيعها .
من جهته �أ�شاد جونز بامل�ستوى املتقدم الذي
و�صل �إليه الق�ضاء الأردين وبتعاون امل�س�ؤولني
الق�ضائيني يف كافة الق�ضايا امل�شرتكة معربا
عن �أمله بزيادة التعاون القانوين وال�سيا�سي
واالقت�صادي بني اجلانبني و �إدامة التن�سيق
بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
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وزير العدل يزور نقابة المحامين
يف احقاق احلق وتطبيق العدالة ،وان ابواب
الوزارة مفتوحة لها ،و�ستلم�س تعاون الوزارة
على ار�ض الواقع من خالل عقد جل�سات خا�صة
ملناق�شة مطالبها ،مرحبا بطلب النقابة ت�شكيل
جلنة م�شرتكة؛ حل�صر امل�شاكل التي تواجه
املحامني وايجاد احللول لها ،وا�شراكها يف �صياغة
الت�شريعات واالخذ بر�أيها يف م�شاريع القوانني
املتعلقة ب�سري العدالة واجراءاتها كونهم �شركاء
ا�سا�سيني يف عملية التقا�ضي وتطبيق العدالة،
وحاجة الوزارة لالخذ بر�أي النقابة وا�صحاب
االخت�صا�ص.
بحث وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين مع
نقيب املحامني �سمري خرفان واع�ضاء جمل�س
النقابة التعاون امل�شرتك بني الطرفني يف جمال
الت�شريعات القانونية.
واكد خالل زيارته للنقابة �أهمية ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني الوزارة والنقابة يف جمال
تطوير الق�ضاء الأردين وتعزيز التعاون
والتن�سيق القانونيني ،م�شيدا بالتوجيهات امللكية

للحكومة بتعديل قانون حمكمة امن الدولة
وح�صر �صالحياتها �ضمن احكام الد�ستور على
جرائم اخليانة والتج�س�س واالرهاب وجرائم
املخدرات وتزييف العملة؛ خلطورتها واثرها
على امن و�سالمة املجتمع ،وهي ترجمه حقيقية
لال�صالحات على ار�ض الواقع وتطبيقا للمادة
 101من الد�ستور املتعلقة مبحكمة امن الدولة.
وقال التلهوين ان النقابة هي بيت خربة و�شريكة

وثمن خرفان زيارة التلهوين ملقر النقابة،
م�شيدا بخطة الوزارة يف دعم وتعزيز التوا�صل
والتن�سيق امل�ستمر بني اجلانبني مبا ينعك�س على
التطور القانوين وحتديث الت�شريعات ،مطالبا
وزارة العدل دعم التعديالت التي اقرتحتها
النقابة على قوانينها وانظمتها واملوجودة حاليا يف
ديوان الت�شريع ،منتقدا التعديالت املقرتحة على
قانون االمن العام والتي اعترب بع�ضها خمالفة
للد�ستور ولقانون نقابة املحامني.

حريات المعلمين» تلتقي بوزير العدل لمتابعة ملف المعلمين المعتقلين
التقت جلنة احلريات يف نقابة املعلمني
الأردنيني معايل وزير العدل الدكتور ب�سام
التلهوين وبحثت معه ملف املعلمني املعتقلني
ه�شام احلي�صة وم�ؤيد الغوادرة .
وا�ستهل الدكتور ح�سام م�شة اللقاء بتقدمي
التهنئة للوزير كما عرب عن امتنان النقابة
ال�ستجابته ال�سريعة للمقابلة م�شريا �إىل �أن
الظروف التي اعتقل خاللها الزميالن كانت
على خلفية انخراطهم يف �أن�شطة �سيا�سية
مطالبة بالإ�صالح .
وطالب الدكتور م�شة خالل اللقاء الذي
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ح�ضره �أع�ضاء جلنة احلريات يف نقابة املعلمني
بالإفراج الفوري وغري امل�شروط عن الزميلني
املعتقلني وعودتهم �إىل مكانهم احلقيقي يف
املدر�سة.
و�أ�شار نائب نقيب املعلمني �إىل �ضرورة عدم
توقيف املعلم �إال بعد �صدور قرار ق�ضائي بحقه
،حيث يعترب توقيفه قبل �صدور القرار الق�ضائي
انتهاكا لكرامته وم�سا�سا بهيبته وا�ستهتارا
بر�سالته ال�سامية النبيلة.
من جانبه �أعرب وزير العدل الدكتور ب�سام
التلهوين عن تقديره للأ�سرة الرتبوية وللمعلم

الذي ي�ضطلع ب�أداء ر�سالة �سامية وهي
الر�سالة التعليمية والرتبوية بكل جوانبها .
وقال �إن وزارة العدل ال تتدخل يف �ش�ؤون
الق�ضاء ولن تخرج عن اخت�صا�صاتها كما �إن
مديرية الق�ضاء الع�سكري هي اجلهة الوحيدة
امل�س�ؤولة عن ق�ضية املعلمني املعتقلني .
وحول ق�ضية �إلغاء توقيف املعلمني على ذمة
التحقيق �أ�شار وزير العدل �إىل انه �سيكون
هناك توجيهات للعمل يف ظل �أحكام القانون
والد�ستور مع اجلهات املعنية للو�صول �إىل حل
ير�ضي املعلمني .

وزارةالعدل

أخبـــار

التلهوني حريصون على تسخير التقنية الحديثة لتسريع اجراءات المحاكم

قال وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين ان
الوزارة حري�صة على ت�سخري خمتلف الو�سائل
التقنية احلديثة لت�سريع �إجراءات املحاكم وحتقيق
العدالة الناجزة.
واكد التلهوين اثناء زيارته حمكمة بداية عمان
ولقائه رئي�س املحكمة القا�ضي خ�ضر م�شعل ،ان
الوزارة �ستعمل على تقدمي جميع �أنواع الدعم
اللوج�ستي للمحاكم وتوفري الكوادر الب�شرية
واللوازم الفنية لها �ضمن الإمكانات املادية

والب�شرية املتاحة ،خلدمة املواطنني ودعم ال�سلطة
الق�ضائية مبا ي�ساعد على االرتقاء مب�ستوى �أداء
وخدمات التقا�ضي بكفاءة وفعالية.
و�شدد التلهوين بح�ضور االمني العام ال�سابق يف
وزارة العدل ومدير التفتي�ش الق�ضائي القا�ضي
الدكتور م�صطفى الع�ساف ،على �أهمية تقدمي
الت�سهيالت الالزمة خلدمة املواطنني يف الأق�سام
الإدارية التابعة للمحاكم ودعم ال�سلطة الق�ضائية
مبا ي�ساعد على اال�ستمرار يف دعم اجراءات

التقا�ضي.
وا�ستمع التلهوين خالل جولته يف �إدارة كاتب
العدل ودائرة التنفيذ �إىل مالحظات املوظفني
واملواطنني واقرتاحاتهم التي من �ش�أنها رفع �سوية
العمل يف هذه الأق�سام.
وت�أتي الزيارة يف اطار االطالع على �سري العمل
االداري يف مرفق الق�ضاء والعمل على حتقيق
قفزات نوعية تعزز ثقة املواطن به وتقدم خدمة
نوعية متميزة

و يتفقد قصر العدل في السلط
واكد التلهوين خالل زيارته ق�صر العدل م�ؤكدا ا�ستعداد الوزارة لتقدمي كل االمكانيات
يف حمافظة البلقاء اهمية اال�سراع يف اجناز املتوفرة ل�سد االحتياجات بهدف تقدمي اف�ضل
الق�ضايا واملعامالت ،والت�سهيل على املراجعني اخلدمات للمراجعني.
وتقدمي اف�ضل اخلدمات للمواطنني.
كما ا�ستمع التلهوين اىل ايجاز من رئي�س
وا�شاد التلهوين ب�إمكانات ق�صر العدل حمكمة بداية ال�سلط القا�ضي زيد ال�ضمور حول
واخلدمات والت�سهيالت التي يقدمها االجراءات واخلدمات التي تقدمها املحكمة،
للمواطنني ،الذي اعتربه من املحاكم واهم االحتياجات ،ومن �ضمنها نق�ص يف
النموذجية ،حيث يبلغ عدد الق�ضاة فيه  23املحا�سبني وماكنات االر�شفة واملوظفني عددا كبريا من الق�ضايا حتتاج اىل وقت طويل
قا�ضيا ومدعيا عاما ،م�شريا اىل ان هذا عدد املخت�صني يف نظام الأر�شفة ،بالإ�ضافة اىل وامكانات كثرية لأر�شفتها بالكامل ،الفتا اىل
نق�ص يف عدد املح�ضرين واملرا�سلني.
ال ب�أ�س به.
وجود �ضغط كبري على �شهادات عدم املحكومية
رغم ان مدة ا�صدار �شهادة عدم املحكومية ال
وا�ستمع اىل عدد من املراجعني الذين وقال ال�ضمور انه مت البدء بعملية الأر�شفة تتجاوز خم�س دقائق.
ابدوا ر�ضاهم عن االداء يف ق�صر العدل ،املحو�سبة قبل نحو �شهرين ،الفتا اىل ان هناك
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وزارةالعدل

أخبـــار
ويدرس بجدية استحداث
محكمة بداية في الرمثا
كما جتول يف حمكمة �صلح الرمثا ،واطلع على �سري العمل فيها واحتياجاتها
خا�صة فيما يتعلق برتفيعها اىل حمكمة بداية.

ويتجول في قصر العدل بإربد
و زار وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين ق�صر عدل اربد وحمكمتي
اال�ستئناف والبداية واطلع على احتياجاتهما واحتياجات موظفي الق�صر.
م�ؤكدا اهتمام الوزارة بتح�سني بيئة عمل املوظفني من اجل االرتقاء
ب�أو�ضاعهم واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني لتحقيق العدالة والنزاهة
للجميع.
وبني اهتمام الوزارة بعقد الور�ش والدورات التدريبية لت�أهيل املوظفني بهدف
رفع كفاءة ادائهم وعطائهم لتحقيق النمو واالزدهار لهم لإجناز العمل املنوط
بهم على اكمل وجه.
وبني الوزير انه �سيدر�س و�ضع العامالت يف الطباعة باملحاكم من حيث توفري
اجواء عمل منا�سبة لهن.
وعر�ض رئي�س حمكمة اال�ستئناف ابراهيم ابو طالب �أهم احتياجات مبنى
ق�صر العدل  ،فيما عر�ض رئي�س حمكمة بداية اربد فالح ع�ضيبات احتياجاتها
من ق�ضاة وموظفي طباعة وكتبة وحم�ضرين و�صيانة حوا�سيب الق�ضاة او
جتديدها ،م�شريا اىل انه متت ار�شفة نحو 400الف ق�ضية.
ي�شار اىل ان عدد الق�ضاة يف ق�صر عدل اربد ي�صل اىل  90قا�ضيا.

و�أكد التلهوين خالل لقائه رئي�س املحكمة القا�ضي حممد ال�شياب وعددا
من الق�ضاة بح�ضور النائب فواز الزعبي ،ومت�صرف الرمثا ر�ضوان العتوم
ان هناك درا�سة جدية لرتفيع حمكمة �صلح الرمثا اىل حمكمة بداية ،ودعم
الوزارة لبناء ق�صر عدل لتح�سني بيئة العمل واالرتقاء باخلدمات املقدمة
للمواطنني لتحقيق العدالة والنزاهة للجميع.
وا�ضاف انه �سيتم تعزيز املحكمة بكادر من املوظفني لتتمكن من اجناز
العمل املنوط بها م�ؤكدا ان هذه الزيارة تاتي بهدف تلم�س احتياجات املواطنني
والتوا�صل معهم وحتقيق مطالبهم نظرا الهمية املحاكم كمرافق هامة لتحقيق
العدل والعدالة.
وعر�ض ال�شياب �أهم احتياجات املحكمة من ق�ضاة وموظفني وكتبة
وحم�ضرين وما تعانيه من نق�ص يف الكادر الوظيفي.
وا�شار النائب الزعبي اىل انه منذ عام  1988ونحن نطالب با�ستحداث
حمكمة بداية وو�صل حاليا عدد �سكان لواء الرمثا اىل ربع مليون ن�سمة وهذا
يتطلب تطوير وتنمية املحاكم لتحقيق العدالة.
وعر�ض املحامي حممد الب�شاب�شة لن�ش�أة حمكمة ال�صلح يف الرمثا عام
 1953وكانت تخدم انذاك حوايل  60الف ن�سمة وا�صبح عدد ال�سكان احلايل
ربع مليون ن�سمة ،ما ي�ستجوب تطوير وتنمية الق�ضاء.
والتقى وزير العدل بعدد من املحامني يف الرمثا ،ودار نقا�ش مو�سع حول
الق�ضايا التي ت�سهم يف حتقيق العدالة وزيادة الروابط بني املحامني واجل�سم
الق�ضائي والعقبات التي تعرت�ضها

و يزور مركز إصالح وتأهيل البلقاء
كما زار وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين مركز �إ�صالح وت�أهيل البلقاء التابع
ملديرية الأمن العام حيث تفقد �أحوال النزالء وم�ستوى الرعاية املقدمة لهم.
وا�ستمع لإيجاز قدمه مدير املركز بح�ضور مدير �إدارة مراكز الإ�صالح والت�أهيل
العميد وليد بطاح ,ا�ستعر�ض خالله �أهم التطورات يف �أداء املركز ورفع قدرته
اال�ستيعابية �ضمن معايري الت�صنيف والعزل ,وتعزيز الربامج الإ�صالحية للنزالء.
وتفقد التلهوين يف زيارته للمركز مرافق التعليم ,والت�أهيل املهني ,واملرافق
اخلدمية التي ت�سهم يف تعزيز العملية الإ�صالحية للنزالء ،م�ؤكدا �أن النهو�ض
مب�ستوى اخلدمات املقدمة للنزالء وفق ما حدده القانون واملن�سجمة مع املواثيق
واملعايري الدولية يخدم ا�سرتاتيجية الإ�صالح والت�أهيل الهادفة لدمج النزالء مع
جمتمعهم وتوظيف قدراتهم يف اكت�ساب مهارات جتعلهم عنا�صر فاعلة و�إيجابية.
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وزير العدل يزور مركز �إ�صالح وت�أهيل البلقاء

وزارةالعدل

أخبـــار

وزير العدل يدعو لتبسيط االجراءات وسرعة البت في القضايا
اكد وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين يتمتع باحرتام و�سمعة عالية وي�شار اليه بالبنان
حر�ص الوزارة على توفري الوقت واجلهد على يف املنطقة وعلى م�ستوى العامل .
املواطنني خالل مراجعاتهم وتقا�ضيهم يف واو�ضح ان الوزارة ب�صدد و�ضع ت�شريعات
حماكم اململكة بتب�سيط االجراءات والبت يف قانونية اكرث فاعلية تتنا�سب والتطورات التي
الق�ضايا يف ا�سرع وقت ممكن.
ي�شهدها الوطن ولتلبية احتياجات املواطنني،

وقال خالل تفقده ق�صر العدل يف حمافظة
الكرك ان الوزارة ت�سعى لتوفري متطلبات
العملية الق�ضائية وتفعيل عمل املحاكم لينعك�س
ايجابا على االداء مبا ي�سهل اجراءات التقا�ضي
ويحقق العدالة املطلوبة من خالل توفري املناخ
املنا�سب وتنفيذ االحكام بعد �صدورها .
وا�شار اىل ان ق�صور العدل يف اململكة متثل
منارات للعدالة ملا لها من دور مميز يف خدمة
ابناء الوطن ،الفتا اىل ان الق�ضاء االردين

وقدم رئي�س حمكمة الكرك عبدالرحيم
املعايطة �شرحا حول طبيعة عمل املحكمة
واق�سامها املختلفة ،م�شريا اىل وجود  6حماكم
�صلح يف حمافظة الكرك و 23قا�ضيا واكرث من
 350حماميا .

اذ �ستقدم هذه الت�شريعات اىل جمل�س االمة وبني ان املحكمة تعترب مركزا لعقد الدورات
جلامعات وكليات اقليم اجلنوب حيث ت�ستقبل
لتاخذ م�سارها القانوين .
ولفت اىل اهمية ا�ستخدام الطاقة البديلة طلبة كليات القانون لالطالع على اجراءات
يف ق�صر العدل بالكرك لتوفري مان�سبته املقا�ضاة فيها .
حوايل  70باملئة من الطاقة ،م�شريا اىل اهمية وا�ستعر�ض بع�ض احتياجات حمكمة الكرك
ترجمة هذا الطموح على ار�ض الواقع لت�صبح واملتمثلة يف عدم وجود اجهزة ار�شفة كافية
حمكمة الكرك باعتبارها منوذجية اول حمكمة ونق�ص يف اعداد املح�ضرين وعدم وجود
اجهزة مراقبة خارجية يف مبنى ق�صر العدل .
ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية .

و يتفقد قصر العدل في الطفيلة
كما زار الدكتور ب�سام التلهوين م�ؤخرا ق�صر
العدل يف حمافظة الطفيلة ،واطلع على �سري
�إجراءات التقا�ضي ،و�آلية اخلدمة املقدمة
للمواطنني.
و�أكد الدكتور التلهوين خالل جولته التفقدية
بح�ضور حمافظ الطفيلة الدكتور ها�شم ال�سحيم
ورئي�س حمكمة الطفيلة القا�ضي عدنان املبي�ضني
�أن لوزارة العدل دورا كبريا يف دعم ال�سلطة
الق�ضائية ودعم الق�ضاة و�أعوانهم ليعملوا �ضمن
بيئة منا�سبة ،الفتا �إىل �أن مطالب واحتياجات
العاملني يف حمكمة الطفيلة �سيتم حتقيقها �ضمن
الإمكانات املتاحة و�ضمن الأ�صول.
واكد ان الإ�سراع يف �إجناز الق�ضايا واملعامالت،
والت�سهيل على املراجعني وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
للمواطنني ب�سهولة وي�سر هي من ابرز الأولويات
التي يجب اتخاذها ،م�شيدا ب�إمكانات ق�صر العدل
واخلدمات والت�سهيالت التي يقدمها للمواطنني.
وا�شار اىل انه �سيتم درا�سة احتياجات ق�صر
العدل يف الطفيلة من املوظفني والتجهيزات

الالزمة مع بحث �إمكانية �إيجاد مبنى بديل للحايل
الذي يعاين من �ضيق امل�ساحة.
وبني خالل رده على مطالب واحتياجات
الق�ضاة واملوظفني انه جرى عقد لقاء مع كافة
الأطراف املعنية بالتنفيذ الق�ضائي بغية معاجلة
كافة الإ�شكاليات التي حتول دون تنفيذ الق�ضايا
يف الوقت الذي ا�شار فيه اىل دور �أعوان الق�ضاة
يف املحاكم بقيامهم بواجب وطني جتاه خدمة
املواطنني حيث �سيتم دعم املوظفني بالتدريب
وتطوير قدراتهم ،الفتا �إىل انه مت �إعادة النظر يف
مو�ضوع املرت�شحني للمعهد الق�ضائي.

وا�ستمع التلهوين �إىل �إيجاز من رئي�س حمكمة
الطفيلة حول الإجراءات واخلدمات التي تقدمها
املحكمة ،و�أهم االحتياجات التي على ر�أ�سها �ضيق
م�ساحات ق�صر العدل يف الطفيلة ووجود نق�ص
يف اعداد املوظفني يف كافة الدوائر التابعة لق�صر
العدل الذي �أقيم قبل نحو  11عاما ،م�شريا �إىل
وجود نق�ص يف عدد املح�ضرين.
واكد عدد من املوظفني يف اللقاء �ضرورة
حتقيق مطالبهم التي مت عر�ضها يف اعت�صامات
عدة من بينها �شمولهم بعالوة م�ؤ�س�سة لت�صل اىل
 100باملئة من الراتب الأ�سا�سي �إىل جانب زيادة
حوافزهم لت�صل اىل  100باملئة ،و�شمولهم بعالوة
خطورة املهنة وتطبيق نظام اخلدمة املدنية عليهم
ولي�س قانون العقوبات وذلك يف حال وجود عقوبة
ت�أديبية �إن وجدت.
كما عر�ض رئي�س حمكمة ب�صريا القا�ضي
رامي الزيدانيني لأهم مطالب حمكمة ب�صريا
واملت�ضمنة� ،ضرورة رفدها باملوظفني و�شمولها
ب�أعمال ال�صيانة والتدفئة املنا�سبة.
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وزارةالعدل

أخبـــار

وزير العدل يؤكد خالل جولة على قصر العدل بمعان ومحكمة العقبة على
وضع تشريعات فاعلة للقضاء

التلهوني :إنشاء محكمة بحرية في العقبة

كما �أكد وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين �ضرورة
�إن�شاء حمكمة بحرية يف العقبة تكون قادرة على تلبية
احتياجات التقا�ضي البحري ،والبت يف الق�ضايا ذات
الطابع البحري ب�سرعة دون �إبطاء.
وتهدف املحكمة �إىل تعزيز ثقة امل�ستثمرين يف العقبة
ب�إجراءات التقا�ضي وتقدمي خدمة ق�ضائية وعدالة تليق
ب�سمعة العقبة وح�ضورها على امل�ستوى الوطني والإقليمي
وتليق �أي�ضا بال�سمعة الدولية التي يحظى بها الق�ضاء
الأردين.
و�أ�شار التلهوين خالل تفقده حمكمة العقبة التي لديها
طبيعة خا�صة وق�ضايا من نوع خا�ص على الأغلب ،ما
ي�ستدعي تدريب الق�ضاة على حل النزاعات والتقا�ضي
اال�ستثماري والتحكيم البحري ،م�ؤكدا �أن الوزارة تعمل
على توفري متطلبات العملية الق�ضائية وتفعيل عمل
املحكمة ،لينعك�س �إيجابا على الأداء مبا ي�سهل �إجراءات
التقا�ضي ويحقق العدالة املطلوبة من خالل توفري املناخ
املنا�سب وتنفيذ الأحكام بعد �صدورها.
وقال التلهوين �إن "الق�ضاء الأردين يتمتع باحرتام
و�سمعة عالية وي�شار �إليه بالبنان يف املنطقة وعلى م�ستوى
العامل ،و�إن هذه ال�سمعة حتتم على اجلهاز الق�ضائي
اال�ستمرار يف هذا النهج الق�ضائي" ،مو�ضحا �أن الوزارة
ب�صدد و�ضع ت�شريعات قانونية �أكرث فاعلية تتنا�سب
والتطورات التي ي�شهدها الوطن ولتلبية احتياجات
املواطنني� ،إذ �ستقدمه هذه الت�شريعات �إىل جمل�س الأمة
لت�أخذ م�سارها القانوين ليتم �إقرارها لتعزيز الق�ضاء
الأردين ودوره الفاعل يف احلياة العامة.
ونوه الوزير �أن ال�سلطة الق�ضائية ملقى على عاتقها
دور كبري يف حتقيق العدالة التي يجب �أن توفر لها كافة
الظروف املواتية والت�شريعات والقوانني املنا�سبة واملرافق
املتكاملة والتنفيذ الق�ضائي العاجل ،م�ؤكدا متتع الق�ضاء
الأردين بالنزاهة و�إ�سهامه يف حتقيق العدالة من خالل
توفري كافة الإمكانات ،م�شددا على �أن الأحكام الق�ضائية
هي عنوان احلقيقة النا�صع.
وكان رئي�س حمكمة العقبة القا�ضي غالب الروا�شدة
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اطلع الوزير على احتياجات املحكمة امللحة والعاجلة،
مقدم ًا �شرحا حول طبيعة عمل املحكمة و�أق�سامها
املختلفة ،م�شريا �إىل نواق�ص عدة حتتاجها املحكمة
�أهمها توفري موظفني �إداريني وطابعات لدى هيئة الق�ضاة
لتمكينهم من البت ال�سريع يف الق�ضايا املعرو�ضة لديهم
وتعزيز عدد املح�ضرين يف املحكمة لت�سريع �إجراءات
التبليغ مبا يتالءم مع احلجم الكبري من العمل يف حمكمة
العقبة.
وا�ستعر�ض عدد من الق�ضاة اهم معيقات العمل ،داعني
اىل حت�سني بيئة العمل يف املحكمة ،داعني �إىل ا�شراك
الق�ضاة يف دورات تدريبية متخ�ص�صة يف القانون البحري
و�إجراءات التقا�ضي البحري واحلجز الق�ضائي حيث
�إن مثل هذه املوا�ضيع موجودة يف الأكادمييات البحرية
املتخ�ص�صة ومنها اكادميية اال�سكندرية للعلوم البحرية.
و�أوعز الوزير التلهوين بتنفيذ كافة االحتياجات و�أهمها
تخ�صي�ص قطعة �أر�ض با�سم وزارة العدل لغايات اقامة
مبنى ملحكمة العقبة لتقدمي اخلدمة االمثل للق�ضاء ،ولكل
مراجعي املحكمة من املجتمع املحلي ومن امل�ستثمرين
واالجانب الذين يراجعون املحكمة.
من جهة اخرى التقى رئي�س �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة الدكتور كامل حمادين يف مكتبه
الوزير التلهوين ،م�ؤكد ًا �أن �سلطة املنطقة اخلا�صة
حري�صة على االهتمام بكافة مناحي احلياة يف العقبة
ان�سجاما مع دورها يف بناء بيئة ا�ستثمارية منا�سبة
ومتطورة حتقق فل�سفتها اخلا�صة بتطوير املجتمع وتنميته.
و�أعلن حمادين عن تقدمي مبلغ �سبعة �آالف دينار
للم�ساهمة يف ت�أثيث مكاتب الق�ضاة ودعم ال�سلطة لإن�شاء
مبنى جديد يف مقر املحكمة احلايل لغايات ا�ستخدامه
من قبل كتاب العدل ومراجعي املحكمة التي تفتقر اىل
وجود �أماكن منا�سبة للمراجعني.
وثمن الوزير اال�ستجابة ال�سريعة لرئي�س ال�سلطة،
معتربا �أن العقبة اخلا�صة املميزة يف جوانب متعددة
ت�ستحق �أن تنال اهتماما ق�ضائيا وخدمة ق�ضائية مميزة
اي�ضا مبا يليق بها كمنطقة خا�صة.

ووعد الوزير بتلبية احتياجات املحكمة وفق
املخ�ص�صات املوجودة ،م�شريا اىل وجود توجه لبناء
حمكمة جديدة يف العقبة ،لكنها حتتاج اىل وقت اىل
حني توفر املخ�ص�صات الالزمة لذلك ،معتربا االهتمام
بتجهيز مكاتب الق�ضاة مبا يليق �أولوية ق�صوى �ستوليها
الوزارة اهتمامها وتوفريها ب�أقرب وقت ممكن ،حيث
ان موجودات تلك املكتب متهالكة وال تليق بالق�ضاة وال
بالعدالة التي ميثلونها� .إىل ذلك �أكد الوزير التلهوين ان
الوزارة ب�صدد و�ضع ت�شريعات قانونية لتعزيز دورالق�ضاء
االردين ودوره الفاعل يف احلياه العامة.
وجولة تفقدية يف بداية معان
و�أ�شار التلهوين خالل جولة تفقدية لق�صر العدل
يف معان �أن هذه الت�شريعات �ستقدم اىل جمل�س االمة
لت�أخذ م�سارها القانوين ليتم اقرارها ،بحيث تكون �أكرث
فاعلية تتنا�سب والتطورات التي ي�شهدها الوطن ولتلبية
احتياجات املواطنني.
و�أكد اثناء لقائه رئي�س حمكمة بداية معان القا�ضي
امين العقايلة بح�ضور ق�ضاة املحكمة �أن ال�سلطة الق�ضائية
ملقى على عاتقها دور كبري يف حتقيق العدالة التي بجب
�أن توفر لها كافة الظروف املواتية والت�شريعات والقوانني
املنا�سبة واملرافق املتكاملة والتنفيذ الق�ضائي العاجل.
وقال �إن الوزارة معنية متاما بتطوير عمل املحاكم مبا
يليق بالق�ضاء االردين ،الفتا �إىل �أهمية توفري متطلبات
العملية الق�ضائية وتفعيل عمل املحاكم لينعك�س ايجابا
على الأداء مبا ي�سهل اجراءات التقا�ضي ويحقق العدالة
املطلوبة بتوفري املناخ املنا�سب وتنفيذ االحكام بعد
�صدورها.
و�أكد �أهمية حتقيق مطالب واحتياجات حمكمة معان
والعاملني فيها ،بحيث �سيتم حتقيقها �ضمن الإمكانات
املتاحة و�ضمن الأ�صول القانونية والإدارية.
ولفت اىل �أهمية ت�سريع التقا�ضي و�إجناز واملعامالت،
والت�سهيل على املواطنني بغية تقدمي �أف�ضل اخلدمات لهم
بكل �سهولة وي�سر والتي ت�شكل �أولوية للوزارة العدل.
وبني التلهوين �أن جوالته امل�ستمرة على كافة ق�صور
العدل يف كافة حمافظات الوطن ت�أتي لالطمئنان على
توفري كافة مرافق ق�صور العدل يف املحافظات ومنها
حمافظة معان ،واالطالع على �سري �إجراءات التقا�ضي،
و�آلية تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني.
من جهته ا�ستعر�ض رئي�س حمكمة بداية معان القا�ضي
�أمين العقايلة �أهم الإجراءات واخلدمات التي تقدمها
املحكمة ،م�ؤكدا على الدور املهم للتنفيذ الق�ضائي،
واالحتياجات وامل�شكالت التي يعاين منها ق�صر العدل
مثل نق�ص �أعداد املوظفني يف كافة الدوائر التابعة لق�صر
العدل لتمكينهم من البت ال�سريع يف الق�ضايا املعرو�ضة
لديهم.
وعر�ض عدد من الق�ضاة اهم معوقات العمل ،داعني
اىل حت�سني بيئة العمل يف املحكمة وتعزيز خربات الق�ضاة
ب�إ�شراكهم يف دورات تدريبية خمتلفة.

وزارةالعدل

أخبـــار

التلهوني:المعهد القضائي اولوية في عملية التطوير التي
تتبناها وزارة العدل
اكد وزير العدل الدكتورب�سام التلهوين حر�ص
الوزارة على دعم املعهد الق�ضائي وجعله اولوية
يف عملية التطوير والتحديث التي تتبناها الوزارة
لي�ؤدي دوره مركزا للتدريب الق�ضائي حمليا
واقليميا.
وقال خالل زيارة للمعهد التقى خاللها مدير
املعهد القا�ضي من�صور احلديدي م�ؤخرا ان للمعهد
الق�ضائي يعد �أولوية يف عملية التطوير والتحديث
التي تتبناها وزارة العدل للم�ضي يف اداء دوره يف
جمال التدريب الإعدادي وامل�ستمر وعقد الدورات
القانونية للق�ضاة م�ؤكدا اهمية الدور االقليمي
للمعهد باعتباره �أحد �أف�ضل املراكز امل�ؤهلة �إقليميا
للتدريب الق�ضائي.
وو�صف الوزير التلهوين املعهد بانه م�ؤ�س�سة
تعليمية تدريبية مهمة م�س�ؤولة عن تدريب الق�ضاة

واعداد احلقوقيني لتويل املنا�صب الق�ضائية ورفع
كفاءة الق�ضاة و�أعوان الق�ضاء من خالل دورات
تدريبية واعداد املهارات وتبادل اخلربات والتعاون
مع املعاهد املماثلة يف الدول العربية واالجنبية.
واكد الوزير التلهوين اهمية االتفاقيات املتبادلة
التي يوقعها املعهد ال�ستقبال ق�ضاة غري اردنيني
معتربا االتفاقيات دليل ال�سمعة الطيبة التي يتحلى
بها الق�ضاء االردين واملعهد الق�ضائي.
كما اكد حر�ص الوزارة على االرتقاء باداء املعهد
وقال ان الوزارة �ستعمل على تقدمي جميع �أنواع
الدعم اللوج�ستي للمعهد وتوفري الكوادر الب�شرية
واللوازم الفنية له �ضمن الإمكانات املادية والب�شرية
املتاحة.
وتر�أ�س الوزير التلهوين خالل الزيارة اجتماع
اع�ضاء جمل�س ادارة املعهد الق�ضائي االردين وهم

اي�ضا اع�ضاء جلنة البعثات يف املعهد.
ومت خالل اللقاء مناق�شة البنود املدرجة على
جدول اعمال جمل�س االدارة واللجنة ومت اعتماد
نتائج التدريب العملي حلقوقيني من �سلطنة عمان
�شاركوا دورة تدريبية مكثفة يف الق�ضاء نظمها
املعهد الق�ضائي االردين.
كما مت مناق�شة بنود حم�ضر االجتماع اخلام�س
لعام  2013للجنة املتابعة االكادميية املنبثقة عن
جلنة البعثات يف املعهد الق�ضائي.
وتاتي زيارة الوزير التلهوين للمعهد يف اطار
جوالت م�ستمرة لالطالع على �سري العمل يف
املعهد الق�ضائي واالق�سام االدارية والبحث يف �سبل
االرتقاء باالداء واخلدمات املقدمة ملرفق العدالة
واملواطنني.

تخريج طلبة حقوقيين من سلطنة
عمان في المعهد القضائي
احتفل يف املعهد الق�ضائي االردن م�ؤخرا تخريج
عدد من الطلبة احلقوقيني امللتحقني بالدورة
التخ�ص�صية يف جمال الق�ضاء الع�سكري والتي
ا�ستمرت ملدة عام برعاية وزير العدل الدكتور ب�سام
التلهوين.

وقال التلهوين �إن هذه الدورة ت�أتي
ثمرة للتعاون الق�ضائي والقانوين القائم
بني وزارة العدل واللجنة التا�سي�سية
للق�ضاء الع�سكري العماين ومديرية
الق�ضاء الع�سكري ،وعقدت �سابقا دورات
متخ�ص�صة العوان الق�ضاء املوفدين من �سلطنة
عمان ،منوها �إىل �أن وفدا رفيع امل�ستوى من عُ مان
�سي�صل اال�سبوع القادم ليلتقي مدير املعهد الق�ضائي؛
لبحث �سبل التعاون وعقد دورة متخ�ص�صة نهاية
ال�شهر احلايل يف مو�ضوع الق�ضاء االداري .
من جهته قال مدير املعهد الق�ضائي االردين
القا�ضي من�صور احلديدي ان املعهد ووفقا لنظامه
يقوم باعداد م�ؤهلني لتويل الوظائف الق�ضائية،
وبرامج التدريب امل�ستمر ،والتخ�ص�صي للق�ضاة

واملدعني العامني ،مو�ضحا �أن التدريب يركز على
اجلوانب التطبيقية العملية ،باال�ضافة اىل الزيارات
امليدانية ،و�صياغة االحكام والرتكيز على قيم وتقاليد
الق�ضاء.
ويف كلمة اخلريجني قال �سامل ال�صارمي اننا تلقينا
معلومات قانونية مهمة يف املجال اجلنائي والقانوين،
ا�ضافة اىل احتواء الربنامج على موا�ضيع متخ�ص�صة
وتطبيقات عملية ،وزيارات ميدانية مل�ؤ�س�سات ذات
عالقة بالعمل الق�ضائي �ست�سهم يف تطوير وتنمية
الق�ضاء.
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وزارةالعدل

أخبـــار

التلهوني :األردن حقق تقدما في مراجعة التشريعات
المتعلقة بمكافحة االرهاب

وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين يفتتح ندوة " التعامل مع ق�ضايا مكافحة االرهاب يف القانون الفرن�سي و االردين
اكد وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين ان
االردن حقق تقدما كبريا يف مراجعة العديد
من الت�شريعات الوطنية املعمول بها يف جمال
مكافحة االرهاب كونها من اجلرائم بالغة
اخلطورة.
وا�ضاف خالل افتتاحه ندوة "التعامل مع
ق�ضايا مكافحة االرهاب يف القانون الفرن�سي
واالردين" �إن امل�شرع االردين ادرك خطورة
جرمية االرهاب واثارها املدمرة ومن يقف
خلفها من خالل الن�صو�ص املتعلقة بها يف
قانون العقوبات ،وكذلك االجراءات املتبعة يف
قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية ،م�شريا اىل
ا�صدار قانون معدل لقانون العقوبات االردين
مت مبوجبه فر�ض عقوبات ا�شد على االفعال
التي تعد ارهابية من وجهة نظر القانون ،واقرار
قانون منع االرهاب رقم  55ل�سنة  2006الذي
ين�سجم مع االتفاقيات الدولية.
وقال ان االردن �صادق على العديد من
االتفاقات الدولية املتعلقة مبكافحة االرهاب
كاالتفاقية العربية ملكافحة االرهاب واالتفاقية
الدولية لقمع ومتويل االرهاب لعام 2003
واالتفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�ض االعمال
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االخرى املرتكبة على منت الطائرات واتفاقية
منع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات،
واتفاقية قمع االعمال غري امل�شروعة املوجهة
�ضد �سالمة املالحة البحرية ،والربوتوكول
املتعلق مبنع اعمال العنف غري امل�شروعة يف
املطارات التي تخدم الطريان املدين.
من جهتها قالت ال�سفرية الفرن�سية يف االردن
كارولني دوما "اننا نناق�ش هذه املرة مو�ضوعا
جديدا يتعلق مبكافحة االرهاب والتعامل معه
من قبل املعنيني كونه �آفة عاملية جتتاح الدول
وتنفذها جماعات منظمة �أو افراد ،ما دفع
الدول ملكافحته والتعامل معه من خالل و�ضع
اال�سرتاتيجيات املتعلقة بذلك وتعزيز وتطوير
التعاون الدويل والثنائي ملكافحتها.
وقالت ان االردن وفرن�سا و�ضعتا �إجراءات حتقيق
ومالحقة ت�سهل تعقب االرهابيني واعتقالهم
خ�صو�صا ان االرهاب ال يقت�صر على االرا�ضي
الوطنية للدول ،فالأردن لي�س مبن�أى عن ذلك،
م�شرية اىل �أن االجراءات العديدة التي اتخذتها
الدول ملكافحة االرهاب على ال�صعد الت�شريعية
والتحقيقية ومالحقة االرهابيني يجب ان تراعي
حقوق االن�سان اثناء التعامل مع هذه امل�س�ألة.

وقال مدير عام املعهد الق�ضائي االردين
القا�ضي من�صور احلديدي ان انعقاد هذه الندوة
ي�أتي حتقيقا للر�سالة واالهداف التي ينه�ض بها
املعهد والتي تندرج �ضمن برامج التدريب امل�ستمر
والتخ�ص�صي لتمكني الق�ضاة واملدعني العامني
وامل�شاركني من التوا�صل مع امل�ستجدات ب�شقيها
القانوين والق�ضائي ،الفتا اىل انها فر�صة متكن
امل�شاركني من اخلرباء الفرن�سيني واالردنيني
من تبادل املعارف واخلربات ما ينعك�س ايجابا
على فكر القا�ضي وعمله.
و�شارك يف الندوة التي نظمها املعهد الق�ضائي
االردين بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف
االردن واملدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا
والتي ا�ستمرت يومني ،عدد من الق�ضاة
واملحققني الفرن�سيني واالردنيني ،وتتناولت
العديد من املو�ضوعات مثل التعامل مع االرهاب
يف فرن�سا واجلوانب الت�شريعية املعمول بها
فيما يتعلق بالإرهاب يف االردن ،ودور وعمل
دوائر التحقيقات املتعلقة بالإرهاب يف فرن�سا،
والتحقيقات واملحاكمة املتعلقة بق�ضايا االرهاب
يف االردن.

وزارةالعدل

أخبـــار

األردن يوقع مع الواليات المتحدة اتفاقية المساعدة
المتبادلة في المسائل الجزائية
وقع االردن و الواليات املتحدة االمريكية يف
وا�شنطن اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل
اجلزائية بهدف مكافحة اجلرمية وتعزيز التعاون
القانوين والق�ضائي بني البلدين.
ووقع االتفاقية عن اجلانب االردين وزير العدل
الدكتور ب�سام التلهوين فيما وقعها عن اجلانب
االمريكي النائب العام( وزير العدل ) اريك هولدر.
وقال الدكتور التلهوين عقب عودته من الواليات
املتحدة االمريكية ان االتفاقية ت�أتي يف �سياق ت�أطري
عالقة البلدين وتوحيد جهودهما يف مكافحة
اجلرمية و�آثارها ال�ضارة عرب احلدود الوطنية
وم�سا�سها بالأمن الوطني وتوفري املرونة الالزمة
التي يتم من خاللها تقدمي امل�ساعدة املتبادلة يف
امل�سائل اجلزائية على اختالفها وو�ضعها �أمام
الق�ضاء ليقول كلمته الف�صل فيها.
باال�ضافة اىل تو�سيع نطاق امل�ساعدة القانونية
املتبادلة لت�شمل التحقيق او املحاكمة التي جتريها
ال�سلطات املخت�صة يف كال البلدين .
وا�شار الدكتور التلهوين اىل ابرز املجاالت التي
تناولتها االتفاقية تتمثل يف �أخذ �شهادة �أو �إفادات
الأ�شخا�ص وتقدمي وم�صادقة الوثائق وال�سجالت

والأدلة وحتديد مكان �أو هوية الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء
و تبليغ الوثائق ونقل الأ�شخا�ص قيد االحتجاز
لل�شهادة �أو تقدمي �أدلة �أو معلومات وتنفيذ طلبات
التفتي�ش واحلجز كما ت�ضع االتفاقية اليات حتديد
وتعقب و�ضبط وم�صادرة الأ�صول وامل�ساعدة يف
الإجراءات ذات ال�صلة و�أي �شكل �آخر من �أ�شكال
امل�ساعدة ال متنعها قوانني الطرف املطلوب منه.
وحول موعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ قال

الدكتور التلهوين �ستتم بعد ا�ستكمال االجراءات
الد�ستورية الالزمة للم�صادقة عليها ،م�ؤكدا �أهمية
العالقات القانونية والق�ضائية �ضرورة دفعها قدما
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ورافق الوزير التلهوين خالل زيارته للواليات
املتحدة االمريكية مديرعام املعهد الق�ضائي
االردين القا�ضي من�صور احلديدي ومدير التعاون
الدويل يف وزارة العدل القا�ضي عمار احل�سيني.

و العدل توقع اتفاقية تعاون مع القوات المسلحة
التلهوين ،وعن الق�ضاء الع�سكري العميد
مهند حجازي ،بح�ضور مدير تكنولوجيا
املعلومات العميد ركن املهند�س عاطف
البخيت ،مدير التفتي�ش الق�ضائي القا�ضي
الدكتور م�صطفى الع�ساف.
وتهدف االتفاقية حلو�سبة �إجراءات
التقا�ضي و�إدارة الق�ضايا يف مديرية الق�ضاء
الع�سكري ب�إ�شراف مديرية تكنولوجيا
املعلومات يف القوات امل�سلحة الأردنية حيث
�سيتم من خاللها تطوير الربنامج (ميزان)
ليتواءم مع عمل مديرية الق�ضاء الع�سكري
و�إجراءات التقا�ضي فيها.
وقعت وزارة العدل اتفاقية تعاون مع
القوات امل�سلحة الأردنية ممثلة مبديريتي وت�أتي االتفاقية �ضمن التعاون الق�ضائي
امل�ستمر بني الوزارة ومديرية الق�ضاء
الق�ضاء الع�سكري وتكنولوجيا املعلومات.
الع�سكري لتطوير البنية التحتية للجهاز
ووقع االتفاقية وزير العدل الدكتور ب�سام الق�ضائي يف اململكة.

وقال التهلوين �إن توقيع االتفاقية ي�أتي
�ضمن التعاون والتن�سيق بني الوزارة ومديرية
الق�ضاء الع�سكري من خالل برنامج ميزان
الذي اثبت فعاليته وكفاءته يف �إدارة الق�ضايا
والإ�صالح الق�ضائي واالطالع على الأمور
املتعلقة ب�سري العدالة ومرفق الق�ضاء م�ؤكدا
دعم الوزارة لكل �شركائها يف تطبيق مفهوم
العدالة و�سيادة القانون.
وثمن العميد حجازي جهود الوزارة يف
دعم الق�ضاء الع�سكري جت�سيدا لوحدة
ال�سلطة الق�ضائية يف النظام الق�ضائي
م�شريا �إىل مذكرة تفاهم وقعت �أم�س مع
املعهد الق�ضائي لتدريب وت�أهيل الكوادر
الإدارية والق�ضائية يف مديرية الق�ضاء
الع�سكري.
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أخبـــار

االنتهاء من فعاليات أعمال المؤتمر الدولي
حول مناهضة التعذيب في البحر الميت
ت�شكل خمالفتها للقواعد القانونية الرا�سخة انتهاكا
�صارخا حلرية الأفراد من ناحية �إن�سانية.
ولفت اىل ال�سعي من خالل امل�ؤمتر �إىل ح�شد
اجلهود الدولية واملحلية للحد من تلك املمار�سات،
وت�سليط ال�ضوء على املعايري الدولية وال�ضمانات
التي تكفل الت�أكيد على حرية الفرد دون امل�سا�س
بها� ،إال ما جاء متفق ًا واحكام القانون ،والبحث
يف �سبل بديلة للتوقيف ما قبل املحاكمة من خالل
تبادل اخلربات بني الدول امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر،
الذي �سيعمل على تقريب وجهات النظر بني
ال�سلطات احلكومية والر�سمية ومنظمات املجتمع
املحلي ملنع وقوع مثل هذه املمار�سات وتكرارها.
وفيما يتعلق بالتوقيف ما قبل املحاكمة ا�شار اىل اال�سا�سية حماية ت�شريعية واخرى ق�ضائية ت�صوغ
ان الفقرة االوىل من املادة الثامنة من الد�ستور �أوالها ال�سلطة الت�شريعية مبا ت�سنه من قوانني
ن�صت على عدم جواز القب�ض على اي �شخ�ص او وت�ضعه من �ضوابط وقواعد.
توقيفه او حب�سه او تقييد حريته اال وفق احكام
وقال "ان هذه الب�سيطة �شهدت �شتى انواع
القانون ،م�شريا اىل ان امل�شرع االردين نظم احكام
التعذيب ق�سو ًة و�ضراو ًة ,وترتب على ذلك نتائج
التوقيف يف املادة  114من قانون ا�صول املحاكمات
وخيمة وادانة ابرياء ،و�أفلت جمرمون من العقاب،
اجلزائية بحيث ال يتم التوقيف اال وفق �ضوابط،
و�شوهت العدالة واختل ميزانها واالن�صاف ,وعلى
�سواء من حيث مدد التوقيف او من حيث اجلرائم
اثر ذلك تعالت ا�صوات املنادين باحرتام كرامة
التي يجوز فيها التوقيف ،ا�ضافة اىل و�ضع دليل
االن�سان ,وابرمت املعاهدات الدولية التي حتظر
ار�شادي حول اجراءات التوقيف ،وت�ضمن هذا
التعذيب للحيلولة دون ادانة الربيء ومعاقبة
الدليل �ضوابط التوقيف و�شروطه ومربراته والقيود
مرتكبيه وتعوي�ض �ضحاياه".
التي ترد على �سلطة النيابة العامة واملحاكم يف
و�أ�شار اىل ان هذا امل�ؤمتر هو الأول من نوعه على
التوقيف واخالء ال�سبيل.
امل�ستويني املحلي والإقليمي ،باعتباره بداية جديدة
من جانبه اكد امني عام وزارة العدل بالإنابة،
للجهود احلكومية الوطنية والدولية يف مواجهة
مدير التفتي�ش الق�ضائي ،رئي�س الفريق الوطني
املمار�سات الفردية غري امل�س�ؤولة التي تندرج
مل�شروع كرامة ،القا�ضي الدكتور م�صطفى
حتت �إطار التعذيب و�سوء املعاملة الال�إن�سانية،
الع�ساف �أن مناه�ضة التعذيب واحلد من التوقيف
املحظورة على امل�ستوى الوطني والدويل ،وي�شكل
قبل املحاكمة ت�شكل مو�ضوعا خ�صبا بالغ التنوع
نقطة انطالق لت�سليط ال�ضوء على الإ�شكاليات التي
ف�سيح اجلنبات ,جتمع �سماته الرئي�سية ودعامته
حتيط مبو�ضوع التوقيف ما قبل املحاكمة ،والتي
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وقال "�إننا نطمح من عقد هذا امل�ؤمتر اىل
حتديد نقاط ال�ضعف وتالفيها يف القوانني الوطنية،
واملتعلقة بتجرمي ممار�سات التعذيب ومعاقبة
اجلناة ،ومناق�شة مربرات التوقيف ما قبل املحاكمة
يف ظل قاعدة �أن الأ�صل هو براءة االن�سان ،بهدف
التو�صل �إىل الآليات واحللول القانونية والفنية
والعملية لزيادة كفاءة النظام القانوين ،وهذا
�سيت�أتى �أي�ض ًا من خالل عملية تبادل اخلربات
بني البلدان ،وال �سيما الدول امل�شاركة التي تعك�س
العديد من النظم القانونية املختلفة والتطبيقات
الق�ضائية املختلفة".

وزارةالعدل

أخبـــار

من جهتها ثمنت مديرة مركز كرامة الدمناركي
ارين فريالند اريد ان رعاية جاللة امللك عبداهلل
الثاين لهذا امل�ؤمتر الذي ي�أتي مبنا�سبة اليوم
العاملي ملناه�ضة التعذيب حلماية حرية وكرامة
االن�سان.
واكدت �ضرورة تقدمي العون وامل�ساعدة لأي
�شخ�ص يتعر�ض للإ�ساءة �أو التعذيب ،م�شرية اىل
"�أننا نعمل يف �أكرث من  25دولة للدفاع عن كرامة
االن�سان" واكد املن�سق االقليمي لربنامج ال�شراكة
الدمناركي العربي /وزارة اخلارجية الدمناركية
جين�س هارلوف �ضرورة مناه�ضة التعذيب
واملحافظة على الكرامة االن�سانية اينما وجدت
لأنها حق لكل ان�سان وان انتهاكها ي�شكل جرمية يف
حق الب�شرية جمعاء.
واكد ان التعذيب يعترب ا�سلوبا غري ان�ساين
ويجب انها�ؤه وال بد من وقف مثل هذه االنتهاكات
حلقوق االن�سان وكرامته وذلك من خالل وجود

م�ؤ�س�سات حكومية حملية فاعلة لوقفه ومن خالل
تعاونها جميعا مع منظمات وم�ؤ�س�سات دولية تعني
بهذا املجال.
وناق�ش امل�شاركون يف امل�ؤمتر على مدى يومني
عدة حماور يف عدد من اجلل�سات ،ير�أ�س اوالها
املفو�ض العام للمركز الوطني حلقوق االن�سان/
االردن الدكتور مو�سى بريزات وتتناول النظم
القانونية الوطنية يف �ضوء اتفاقية مناه�ضة
التعذيب واملواثيق الدولية واالقليمية.
وتناولت اجلل�سة الثانية التي ير�أ�سها قا�ضي
حمكمة التمييز ،مدير املكتب الفني ملحكمة التمييز
القا�ضي حممد عبده �شموط "و�سائل الوقاية
واحلماية للحد من التعذيب من حيث تطبيقات
ق�ضائية دولية يف حماكمة مرتكبي التعذيب ودور
النيابة العامة يف الوقاية ومالحقة اجلرائم ا�ضافة
اىل دور الطب ال�شرعي يف املناه�ضة".
ويف املحور الثاين بعنوان احلد من التوقيف ما

قبل املحاكمة وير�أ�سها الوزير ال�سابق غالب الزعبي
تتناول جل�سته االوىل �ضوابط التوقيف ،والتوقيف
ما قبل املحاكمة ،واملعايري الدولية والتطبيقات،
يف حني تتناول اجلل�سة الثانية �ضمانات وحقوق
املحتجزين وير�أ�سها قا�ضي حمكمة التمييز نا�صر
التل.
وتناولت حماور عمل اليوم التايل اربع جل�سات
عمل حول رعاية وت�أهيل �ضحايا التعذيب
وتعوي�ضهم وبدائل التوقيف واعداد التو�صيات
ا�ضافة اىل جل�سة ختامية تعر�ض فيها التو�صيات
والنتائج.
ويهدف امل�ؤمتر اىل ح�شد اجلهود الدولية
واملحلية للق�ضاء على جميع املمار�سات التي تعترب
�شكال من ا�شكال التعذيب او املعاملة الالان�سانية
ا�ضافة اىل مناق�شة املفهوم القانوين للتوقيف ما
قبل املحاكمة ،وبحث االجراءات القانونية ال�سليمة
لتقريره وت�شجيع اللجوء اىل بدائل التوقيف.
وي�شار اىل ان هذا امل�ؤمتر يعترب االول من نوعه
على امل�ستويني املحلي واالقليمي و�سيكون بداية
جديدة للجهود احلكومية والوطنية والدولية
يف مواجهة املمار�سات الفردية غري امل�س�ؤولة
التي تندرج حتت اطار التعذيب و�سوء املعاملة
الالان�سانية املحظورة على امل�ستوى الوطني
والدويل.
كما ي�شكل نقطة انطالق لت�سليط ال�ضوء على
اال�شكاليات التي حتيط مبو�ضوع التوقيف ما
قبل املحاكمة والتي ت�شكل انتهاكا �صارخا حلرية
االفراد من ناحية ان�سانية.

15

وزارةالعدل

اعرف بلدك

أماكن سياحية وأثرية ال يعرفها كثيرون
يتمتع االردن مبزايا ومقومات تاريخية
وجغرافية جعلت منه مق�صدا �سياحيا لل�سياح
يف جميع ف�صول العام  ،لوجود الأماكن
واملواقع ال�سياحية والأثرية امل�شهورة والتي
يعرفها القا�صي والداين مثل :البرتاء ،
جر�ش  ،العقبة  ،البحر امليت  ،حمامات ماعني
 ،حمامات عفرا � ،أم قي�س  ،عجلون  ،عراق

الأمري  ،احلمة الأردنية  ،واملحميات الطبيعية املواقع التي خفيت على الكثري من املواطنني
 ،والأماكن الدينية من مقامات و�أ�ضرحة ويرتادها عدد ال با�س به من ال�سياح الأجانب.
ال�صحابة
وللوقوف على عدد من تلك الأماكن
�إال ان هناك �أماكن �سياحية جميلة جدا مل ال�سياحية والأثرية الأردنية� ..إرت�أينا ان
ي�أت ذكرها يف و�سائل الإعالم �إال نادرا  ،وبالكاد نربزها حتى يعرفها النا�س لت�شجيعهم على ان
تكون معروفة ل�سكان املدينة او املحافظة او تكون مق�صدهم يف رحالتهم الداخلية..
الأردن ب�شكل عام  ،حيث يوجد العديد من

وادي زرقاء ماعين
يعترب وادي زرقاء ماعني من �أهم الأودية
اجليولوجية حيث الطبقات الر�سوبية التي
تعود اىل الع�صر الكمربي واىل الع�صر الثالثي
 ،وترتكز الينابيع وعددها حوايل  60نبع مياه
حارة يف وحدة الكرنب العائد اىل الع�صر
الطبا�شريي الأ�سفل  ،و�أغلبها ي�صعد عرب
منحدرات وكهوف و�شقوق  ،وبع�ضها ينبع من
قاع الوادي  ،وتقع جميعها على اجلانب االمين
من الوادي  ،اما اجلانب االي�سر فيغطي بطبقة
من ال�صخور البازلتية حديثة التكوين.
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ويختلف الرتكيب الكيميائي لينابيع وداي
زرقاء ماعني عرب ف�صول ال�سنة وي�صاحب
ذلك اختالف ب�سيط يف دراجات احلرارة ،
ويت�ضح من التحليل الكيميائي ملياه زرقاء ماعني
املعدنية �أنها غنية بالكلوريدات والكربيتات
وامالح ال�صوديوم والكال�سيوم والبوتا�سيوم
 ،لذلك تعترب املياه من النوع القلوي  ،ولهذه
العنا�صر فوائد متعددة كما �أظهرت التحاليل
وجود خا�صية �إ�شعاعية  ،ولهذه اخل�صائ�ص كلها
�آثارها ال�صحية يف عالج الأمرا�ض اجللدية ،

و�آالم الروماتيزم وت�صلب ال�شرايني وتقل�ص
الع�ضالت وامرا�ض الدورة الدموية واجلهاز
التنف�سي  ،ولها ت�أثري ايجابي على افراز الغدد
وتن�شيط اجل�سم ب�شكل عام من االهاق الع�صبي
والتنف�سي  ،وت�ساعد على الوقاية من الأمرا�ض ،
في�ستطيع الزائر اال�ستمتاع بهذه املياه املعدنية
�صحيا وج�سديا  ،وي�ستمتع �أي�ضا بال�شالالت
اجلميلة التي تنحدر من الينابيع مبعدل �سقوط
بني  236 - 549مرت مكعب لكل �ساعة ودرجة
حرارة بني  60 - 37م.

وزارةالعدل

مشاركات
أمي محور الوجود
تزرعني و حت�صدين يف اليوم
مرات و مرات
تهدهدين بدندتة مالك
فيغفو القمر معي
تزرعني �أمي حت�صدين باليوم
مرات و مرات
تخ�ص الدنيا بقليل من حنان
يكفي ليثبت ما لدى الأمم من وئام
تهز الأركان اذا ر�ضيت
ت�شعرنا ب�أن جذرنا نا�ضج
تخ�صني و من معي بكل ما فيها
تعطينا بكلمة ر�ضا �سارية اخلري
و جناة من �سواد الليل
تبعرثنا الريح و دوران كرتنا الأر�ضية
فتلمنا ب�ضمة �صدر حانية و بكلمة واحدة
ت�ضع بيدك كل الدنيا
تغنيك عن وجع الليل
تغ�سلك بكالم طاهر
ترجعك طفال بر�سالة هوى و ق�صة ليل
تن�صرين �أمي و تهزمني يف اليوم
مرات و مرات
تزرعني �أمي بحق و حت�صدين بحق
يف اليوم مرات و مرات

�سامر ن�صر اخلن�شريي
رئي�س ديوان حمكمة �صلح القويرة

اإلنجاز الحقيقي

كثريا مان�سمع عن الهمة العالية والعمل الد�ؤوب و�أنا�س اجنزوا وجنحوا و�صنعوا بف�ضل
اهلل عليهم تغريا وجناحا بعد �أن كانوا ال ميلكون مقومات النجاح ،وكلما �سمعنا �أخبار ه�ؤالء
دب احلزن قليال يف قلوبنا لأننا مل ننجز كما �أجنزوا ثم تبعه ن�شاط وحما�س يف قلوبنا
لنبذل �شي ًئا من اجلهد والعمل لتحقيق ولو القليل من الإجناز ،و�سريعا ما يعود �أكرثنا �إىل
مكانه الأول �ساكنا كما كان دون �أي �إجناز ،وال�سبب �أن النوايا احل�سنة واحلما�س امل�ؤقت
لن يغري �شيئا يف حياتنا �إن مل يكن عمل م�ستمر و�إن كان قليال ،وهذا مات�ؤكده مقولة رائعة
للكاتب فهد الأحمدي حني قال :التفكر بالنجاح بل بخلق عادة ناجحة.
ولكن ال�س�ؤال الذي ي�ؤخذ يف الإعتبار :ماهو الإجناز الذي نحققه ونعتربه جناحا
حقيقيا؟ فهل �إجنازنا بتحقيقنا لرباءات �إخرتاع� .أم ب�شهرتنا بني النا�س عرب و�سائل
الإعالم؟�أم ب�شهاداتنا العليا؟ �أو مبا منلكه من ماليني؟من ح�سن حظنا كم�سلمني �أننا
ن�سعى لهدف �أعظم و�أ�سمى من كل جناح دنيوي فالغاية الأ�سمى هي اجلنة بل الفردو�س
الأعلى والنظر �إىل وجه اهلل الكرمي.
ولذلك فكل جناح دنيوي �سواء كان براءة �إخرتاع �أو�شهادة عليا �أو �شهرة بني النا�س
فيما ينفع هي و�سائل تو�صلنا لهذا الهدف الأعظم ،ولي�ست هي فح�سب بل كل عمل مهما
ر�أيناه ً
ب�سيطا �إن كان خال�صا لوجه اهلل كان و�سيلة لتحقيق هدفنا الأ�سمى.
ولذلك علينا �أن نتوازن ونقي�س كل مان�سعى لإجنازه مبقيا�س واحد وهو :هل هذا
الإجناز يقربنا من غايتنا العظمى -الفردو�س؟؟
فالكثري من الإجنازات املتميزة مبنظور الب�شر التزيدنا من اهلل �إال بعدا وقد تكون وباال
علينا يف الدنيا والآخرة ،والكثري من الإجنازات التي اليعلم بها �إال اهلل قد ت�سوقنا اىل
الفردو�س ور�ضا اهلل.
وي�ستطيع كل منا �أن يت�أكد من �سالمة �إجنازه بتحقق هذه املعادلة ب�سيطة:
عمل �صالح خال�ص لوجه اهلل يقربنا �إىل غايتنا العظمى  +نفع للنف�س والآخرين =
�إجناز حقيقي
ولتحقيق الإجناز علينا باخلطوات التالية:
 -1ليبحث كل منا عن قدراته ومهاراته التي ميتلكها والتي ي�ستمتع بفعلها ويحدد لنف�سه
�إجناز قابل للتحقيق وفق و�ضعه وقدراته وظروفه احلالية.
 -2يت�أكد من حتقق معادلة الإجناز احلقيقي يف هذا العمل قبل البدء فيه.
 -3يحدد خطوات حتقيق هذا الإجناز باليوم والتاريخ.
 -4يحر�ص على املداومة و�إن تطلب حتقيق االجناز وقت �أطول.
منذر عودة
احلا�سوب  /البنية التحتية
امل�صدر :موقع ر�سالة املر�أة /رميا عبد الرحمن الهوي�ش
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مقابلة
اال�سم  :ثائر جميل مو�سى املكحل  /مواليد الأردن  -الزرقاء
تاريخ امليالد 1986/5/1 :
مكان العمل  :حمكمة بداية �شرق عمان  -مديرة تكنولوجيا
املعلومات  -وزارة العدل
الوظيفة  :رئي�س �شعبة الدعم الفني ملحكمة بداية �شرق عمان
 وحمكمة احداث عمانالهوايات  :الفن الت�شكيلي  -ر�سم الفحم  -ور�سم الكاريكاتري -
وال�شعر

لمحة عن السيرة الفنية

للعمر حكـــا ية
�أذا اجتمعت االبت�سامة واملرارة مع ًا  ،فاعلم ان احلقيقة
قد اختفت بني �أعيوننا فالدمع كلمة  ،ان مل ي�ستطع
الل�سان نطقها ومل ي�ستطيع القلب حتملها فاعلم وقتها
�أنها �ست�سقط دون ا�ستئذان �صاحبها

وجهان لعملة واحدة
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بد�أ ثائر حديثه عن موهبته قائ ًال:
اذكر انها بد�أت تربز هواية الر�سم عندي يف ال�سابعة من العمر  ،و�أول اجلوائز التي
ال اغفل عن ذكرها و�أنا بعمر الثمانية �أعوام ح�صلت على امل�ستوى الثالث على حمافظة
الر�صيفة يف نادي الرواد الثقايف ،
وكذلك مقابلتي �أ�ستاذي امل�شهور على امل�ستوى الدويل الفنان الت�شكيلي حممد ابو زريق
الذي اثار بي هذه الهواية واهتم بي �أثناء فرتة الدرا�سة .
اول املعار�ض التي افتتحتها هو معر�ض با�سم الفنان ال�صغري كان بعمر �أربعة ع�شر �سنة
وقد اقت�صرت اغلب اللوحات فيه على الر�سوم ال�شخ�صية بالألوان الزيتية واالكريليك وقد
غطت ال�صحف املحلية هذا الن�شاط وكان دفع يل لال�ستمرار
بعدها اقت�صرت ممار�سة هوايتي على �أ�شراف تدريب طالب للجان فنية لإنتاج و�سائل
تعليمية وابتكار طرق �أخرى للر�سم مثل احلفر على النحا�س و اخل�شب والر�سم على الفخار ،
وقد �شاركت بفرتة درا�ستي و�أنا طالب بكثري من املعر�ض الفن الت�شكيلي على م�ستوى
مديرية الزرقاء واربد
وكذلك �شاركت بوقتها بر�سم لوحة بنقابة الفنانني الت�شكيلية بعنون " جداريه فل�سطني "
وقد �شاركها جمع كبري من الفنانني الكبار
وتقدمة مب�شاركات فنية للوحات زيته ملركز الإبداع ال�شبابي وحزب احلركة العربية
الإ�سالمية الدميقراطية دعاء وح�صلت على م�ستوى الثالث على م�ستوى اململكة ،
و�أتناء فرتة الدرا�سة اجلامعية مت افتتاح معر�ض �ضم ما يزيد عن  25لوحة بكلية
اخلوارزمية ب�إ�شراف كلية الهند�سة التكنولوجية

االعالم �سالح ذو حدين

وزارةالعدل

شعر

األردن
يا رافع الهامة �أردين ا�سا�س ال�شهامة
ارفع را�سك وافتخر �أردنا عايل مقامه

األردن
حكاية عز م�سطرة بدحنونه وريحانه

م�سطرة بزنود �سمر الن�شامى و �شجعانه
اردن يا تاج ع جبني الزمن

ما ينحني �صامد مثل جبالنا العليانه
والعادي يجهز قربه مكانه

زينه روابيه بواديه �سهوله ووديانه

وطنا مرواد الكحل ..حبات عيونا  ..ق�صة هوانا
غايل علينا دوم وبقلوبنا معتلي مكانه

حيا اهلل وطنا وحي اهلل ملكنا حامي حمانا
ليت الفرح دامي �شم�س تتاليل ب�سمانا
و�سجل يا زمن -:

لرتاب ا لأردن وكل ما بيه الروح ع�شقانه

خلود العبادي
مدير مديرية ال�ش�ؤون االدارية
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منوعات

رياضة في اليوم ترفع مستوى طفلك الدراسي
درا�سة حديثة ت�سلط ال�ضوء على �أهمية
اللياقة البدنية للأطفال ،فهي لي�ست مفيدة
ل�صحتهم اجل�سدية فح�سب ،بل ل�صحتهم
العقلية �أي�ض ًا ،فالأطفال الذين يتمتعون بلياقة
بدنية عالية ي�ستوعبون درو�سهم ب�شكل �أف�ضل
ويحفظون املعلومات ب�شكل �أكرث فاعلية.

الذين ميار�سون الن�شاطات البدنية مدة 10
دقائق قبل االختبار كان �أدا�ؤهم الأكادميي
�أعلى من �أولئك الأطفال الذين ال ميار�سون
الريا�ضة قبل االختبار.
كما �أن ن�سبة تركيزهم يف درو�سهم كانت

�أعلى من غريهم ،و�أفاد خرباء ال�صحة ب�أن
هناك طرقا ب�سيطة لت�شجيع الأطفال على
ممار�سة الريا�ضة وجعل ذلك ممتعا لهم،
منها مثال مزاولة الريا�ضات اخلفيفة كاليوغا
والرك�ض والقفز وركوب الدراجة.

جاء هذا اال�ستنتاج بعد درا�سة �أجراها
علماء يف جامعة '�إلينوي' الأمريكية ،تناولت
� 12ألف تلميذ وتلميذة بفح�ص لياقتهم
البدنية وقيا�س م�ؤ�شر كتلة اجل�سم وحت�صيلهم
الأكادميي يف اللغة الإجنليزية والريا�ضيات،
وكان عمر امل�شاركني ع�شر �سنوات.
وتبني من خالل الدرا�سة� ،أن الأطفال

طرائف ونوادر من عيون التراث العربي لطائف الخلفاء
واألمراء واألعيان

قصدت غير ذلك!
واهلل ما
ُ
ذكر املتنبي يف جمل�س �أمري(ال�شريف
الر�ضي) مبح�ضر املعري ,وجماعته ,ف�أخذ
الأمري يطعن على املتنبي  ,وي�ضعف �شعره
 ,ويذكر مقابحه  ,وكان املعري حام ًال على
الأمري لقلة �إح�سانه �إليه ,فحمله ذلك على
�أن خالفه  ,و�أثنى على املتنبي,وقال  :هو
�أ�شعر ال�شعراء و�أح�سنهم �شعر ًا  ,ولو مل يكن
له �إ ّال ق�صيدته التي �أولها :
ُ
ُ
منازل
منازل يف القلوب
لك يا
ِ
ف�أمر به الأمري �أن ي�ضرب بال�سياط ,
ف�ضرب و�أخرج ,فعظم ذلك على من ح�ضر
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املجل�س  ,وقالوا للأمري  :رجل كبري من
�أهل العلم ت�ضربه ملا يقول عن املتنبي �أ�شعر
ال�شعراء ,ماذلك ب�صواب! فقال  :لي�س كما
قلتم  ,و�أمنا �ضربته على تعري�ضه بي! قالوا :

وكيف ذلك ؟ قال  :لأنه مل يف�ضله بق�صيدة
من عايل �شعره  ,و�إمنا ّ
ف�ضله بتلك الق�صيدة
,مع �إنها لي�ست من عايل �شعرة ,لأنة يقول
فيها بعد �أبيات :
و�إذا �أتتك مذمتي من ناق�ص ٍ ...فهي
ال�شهاد ُة يل ب� يّأن كام ُل
فا�ستح�سن من ح�ضر فهمه  ,وحدة ذهنه ,
وعذره فيما فعل .
و�سئل املعري بعد ذلك  ,فقال  :نعم واهلل ,
ما ق�صدت غري ذلك .

وزارةالعدل

منوعات

هل تعلم

؟

هل تـعلم ان الب�صل احللو ،كان الفاكهة
املف�ضلة عند قدماء الرومان
هل تـعلم ان الزيت واملاء ميكن �أن يختلطا..
اذا و�ضعت قطعة من ال�صابون معهما
هل تـعلم ان عنق الزرافة يحتوي على عدد
من الفقرات ي�ساوي العدد املوجود يف عنق
االن�سان
هل تـعلم ان ارتفاع ن�سبة امللوحة يف البحار
ي�ستطيع االن�سان العوم بدون خ�شية ان يغرق
هل تـعلم ان التمر يزيل االم�ساك ،بينما
البلح غريالنا�ضج يوقف اال�سهال
هل تـعلم ان نحلة الع�سل..اذا ل�سعتك متوت
هي على الفور
هل تـعلم ان �أول الأ�صوات التي ي�ستطيع
الطفل متييزها ،هو �صوت الأم
هل تـعلم ان مقدرة احل�صان والهر والأرنب
على ال�سمع�..أكرب من مقدرة االن�سان ،وهي
ت�ستطيع حتريك �آذانها اللتقاط �أ�ضعف
الأ�صوات
هل تـعلم ان احل�صان اذا ُقطع ذيله..مات

درا�سة جديدة ت�ؤكد �أن م�ضم�ضة املاء يف الفم
تقيه من �أمرا�ض اللثة والتهاباتها ومن ت�سو�س
الأ�سنان وتقوي ع�ضالت الفم والوجه وتقيه من
التهابات املجاري التنف�سية � ,أما غ�سل الأنف
وا�ستن�شاق املاء يخل�صه من اجلراثيم املوجودة
فيه .حتى �إن الذي يحافظ على الو�ضوء ب�شكل
جيد يكون �أنفه خالي�آ متام�آ من اجلراثيم
وهذا يقي الأنف من الأمرا�ض ومنع اجلراثيم
من االنتقال �إىل اجلهاز التنف�سي  ,وبالن�سبة
لغ�سل الوجه يعطي جللد الوجه ن�ضارة وحيوية
ويخل�صه من اجلراثيم والغبار ويفتح م�سامات

هل تـعلم ان العقرب اذا �أُحيط بالنار يل�سع
نف�سه،وميوت
هل تـعلم ان الأفيال تبكي عندما تكون حزينة
هل تـعلم ان الفيل ميوت..اذا دخلت يف �أذنه
منلة
هل تـعلم ان الطفل ال ميكنه البكاء حقيقة
قبل مرور خم�سة �أ�سابيع على الأقل بعد
حينئذ فقط القنوات
الوالدة � . .إذ تبد�أ
ٍ
الدمعية يف عملها
هل تـعلم ان �أول بئر نفطية ُحفرت يف العامل
كانت يف والية بن�سلفانيا الأمريكية عام
1859
هل تـعلم ان �أطول احلروب يف العامل هي
حرب املائة عام بني فرن�سا وبريطانيا ،عام
1338م ،وا�ستمرت حتى عام � ،1453أي
دامت  115عام ًا
هل تـعلم ان �أول حديقة حيوان ان�شئت يف
العامل  . .كانت يف باري�س عام 1793م
هل تـعلم ان تتجدد رمو�ش عني االن�سان
با�ستمرار ،ويبلغ متو�سط عمر الرم�ش
الواحد حوايل  150يوما
هل تـعلم ان �أثقل حيوان يف العامل هو احلوت
الأزرق
هل تـعلم ان �أغلب الأ�سماك التي يف �أعماق
عميقة جد ًا  . .عمياء

فوائد الوضوء

اجللد لي�ستطيع التنف�س ب�شكل جيد  .يقول
تعاىل (�إِ َّن َهّ َ
الل ُي ِـح ُّـب الـ َّتـ ـ َّوا ِبـي ــنَ َو ُي ِـحـ ُّـب
ا ْلـ ُمـت ََـط ِّـه ِـريـنَ ) (البقرة,)222:وان غ�سل
القدمني مع تدليكهما جيد�آ يقي اجللد من

هل تـعلم ان الفر�س ي�ستطيع �أن يظل �شهر ًا
كام ًال واقف ًا على �أقدامه
هل تـعلم ان �أكرث احليوانات حدة يف ال�سمع
هي الذئاب واحلمري
هل تـعلم ان  40%من كلمات اللغة املالطية .
 .عربية الأ�صل
هل تـعلم ان �أول من عرف القمح ،هم
امل�صريون القدماء ،عام  5400قبل امليالد
هل تـعلم ان �أول مدينة زودت ب�شبكة هاتفية
 . .هي باري�س عام 1880م
هل تـعلم ان �أول �صورة فوتوغرافية يف العامل
مت �إلتقاطها ،كانت يف فرن�سا عام 1826م
هل تـعلم ان عندما يفقد الأخطبوط �إحدى
�أذرعه الطويلة ،تنمو ذراع بديلة لها تدريجي ًا
فيما بعد

الإ�صابة بفطور القدمني والعديد من �أمرا�ض
اجللد يف هذا املكان وغ�سل الوجه واليدين
والقدمني وتدليك هذه االجزاء يعترب تن�شيط
جلريان الدم يف الأوعية الدموية ويتخل�ص
بذلك من كثري من االنفعاالت النف�سية ال�سيئة.
و�صدق الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
قال (من تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء خرجت
اخلطايا من ج�سده حتى تخرج من حتت
�أظافره) (رواه م�سلم) ,وقال اي�ض�آ �صلى اهلل
عليه و�سلم �(:إ�سباغ الو�ضوء �شطر الإميان)
(رواه م�سلم) .واحلمدهلل على نعمة اال�سالم!!!
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وزارةالعدل

منوعات

حكم ومواعظ
قال الأحنف :
من ظلم نف�سه كان لغريه �أظلم .
ومن هدم دينه كان ملجده �أهدم .
و قال الأوزاعي :
�إذا �أراد اهلل بقوم �سوء �أعطاهم اجلدل و منعهم من العمل .
و قال �أحمد �شوقي:
الطريق عفيف اخلطى � ...شريف ال�سمع كرمي النظر
كن يف
ِ
و كن رجال �إن �أتو بعده  ...يقولون م ـ َر و هذا الأثر.
قال لقمان لولده :
�شيئان �إذا حفظتهما ال تُبايل مبا �ض َّيعت بعدهما  ،درهمك ملعا�شك
ودينك ملعادك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أراد رجل �أن يطلق زوجته  ،فقيل له  :ما ي�سو�ؤك منها ؟ قال  :العاقل ال
يهتك �سرت زوجته  .فلما طلقها قيل له  :لمِ َ ط ّلقتها ؟ قال ما يل و للكالم
فيمن �صارت �أجنبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد احلكماء  :ال يغرنك �أربعة � :إكرام امللوك  ،و �ضحك العدو  ،و
مت ّلق الن�ساء  ،و ح ّر ال�شتاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�سئل اال�سكندر  :لمِ َ تُكرم معلمك فوق كرامة �أبيك فقال �إن �أبي �سبب
حياتي الفانية ومعلمي �سبب حياتي الباقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد احلكماء � :أ�صحاب الغم واحلزن يف الدنيا ثالثة  ،حمب فارق
حبيبه ووالد �ضل ولده وغني فقد ماله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد احلكماء  :ثالثة تُذهب عن القلب العمى � ،صحبة العامل
وق�ضاء الدين وم�شاهدة احلبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتمان الأ�سرار يدل على جواهر الرجال  ،وكما �أنه ال خري يف �آنية ال
مت�سك ما فيها  ،فال خري يف �إن�سان ال يكتم �سر ًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد احلكماء  :ثالثة ال تلومهم عند الغ�ضب  :املري�ض وال�صائم
وامل�سافر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أراد رجل �أن يطلق زوجته  ،فقيل له  :ما ي�سو�ؤك منها ؟ قال  :العاقل ال
يهتك �سرت زوجته  .فلما طلقها قيل له  :لمِ َ ط ّلقتها ؟ قال ما يل و للكالم
فيمن �صارت �أجنبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إح�سانك للح ّر يحركه على املكاف�أة  ،و�إح�سانك �إىل اخل�سي�س يبعثه �إىل
معاودة امل�س�ألة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء رجل �إىل �أحد احلكماء وقال له � :إين تزوجت امر�أة وجدتها عرجاء
 ،فهل يل ان �أردها ؟ فقال له � :إن كنت تريد �أن ت�سابق بها  ..فردها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �إبلي�س  :العجب لبني �آدم ! يحبون اهلل ويع�صونه  ،ويبغ�ضونني
ويطيعونني
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من �ضيع حرثة  ..ندم يوم ح�صاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت�شاجر زوجان وامتنعا عن الكالم  ،وقبل �أن ي�صعد الزوج للنوم  ،قدّم
لزوجته ورقة مكتوب عليها  :ايقظيني ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا  ،ويف
اليوم التايل ا�ستيقظ الزوج  ،ونظر ال�ساعة فوجدها الثامنة ! فاغتاظ
 ،ثم لب�س ثيابه  ،وملا �أراد اخلروج  ،نظر فر�أى ورقة مكتوب عليها :
ا�ستيقظ  ،ال�ساعة الآن اخلام�سة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من التناق�ضات العجيبة �أن يكون �أول ما يهتم به الإن�سان �أن يعلم
الطفل الكالم  ،ثم بعد ذلك يعلمه كيف ي�سكت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد احلكماء البنه يف موعظه  :يا بني � ..إذا �أردت �أن ت�صاحب
رج ًال ف�أغ�ضبه  ..ف�إن �أن�صفك من نف�سه فال تدع �صحبته  ..و�إال فاحذره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال �أحد حكماء الفل�سفة  :الإخوان ثالثة � ..أخ كالغذاء حتتاج �إليه يف
كل وقت  ،و�أخ كالدواء حتتاج �إليه �أحيان ًا  ،و�أخ كالداء ال حتتاج اليه �أبد ًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد يرى النا�س اجلرح الذي يف ر�أ�سك لكنهم ال ي�شعرون بالأمل الذي
تعانيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�سئل حكيم  :ما احلكمة ؟ فقال � :أن متيز بني الذي تعرفه والذي جتهله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطرة املاء تثقب احلجر  ..ال بالعنف  ..ولكن بتوا�صل ال�سقوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من وعظ �أخاه �سر ًا فقد ن�صحه  ..ومن وعظه عالنية فقد ف�ضحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علمت �أن رزقي ال ي�أخذه غريي  ..فاطم�أن قلبي  ،وعلمت �أن عملي ال
يقوم به غريي  ..فا�شتغلت به وحدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلما ازددت علم ًا  ،كلما ازدادت م�ساحة معرفتي بجهلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من زاد يف حبه لنف�سه  ..زاد كره النا�س له
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي�سخر من اجلروح  ..كل من ال يعرف الأمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الل�سان لي�س عظام ًا  ..لكنه يك�سر العظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منر مفرت�س �أمامك  ..خري من ذئب خائن وراءك القي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت يف القلب  ،و�إذا خرجت من الل�سان
لن تتجاوز الآذان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل�سان العاقل وراء قلبه  ،وقلب االحمق وراء ل�سانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من نظر يف عيبه ا�شتغل عن عيوب النا�س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُعامل
عامل النا�س كما حتب �أن ت َ

وزارةالعدل

دعاء

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي

وقلة حيليت وهواني على الناس
ياأرحم الرامحني
...

أنت أرحم الرامحني

أنت رب املستضعفني وأنت ربي

إىل من تكلين إىل عدو يتجهمين...ا
أم إىل صديق وكلته إمري؟
...

إن مل يكن بك غضب علي فال أبالي
...ولكن عافيتك هي أوسع لي
...

أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السموات و األرض
وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واألخرة
أن ينزل بي غضبك أو حيل علي سخطك

لك العتبى حتى ترضى والحول والقوة إال بك
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األخيـــــرة

رئيس الوزراء يفتتح
قصر العدل الجديد في الزرقاء
افتتح رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل الن�سور مبنى
ق�صر العدل اجلديد يف الزرقاء ،وبح�ضور رئي�س
حمكمة التمييز /رئي�س املجل�س الق�ضائي ه�شام التل،
ووزير العدل الدكتور ب�سام التهلوين ،ووزير اال�شغال
العامة واال�سكان املهند�س �سامي هل�سه.
وازاح رئي�س الوزراء ال�ستارة عن اللوحة التذكارية
للم�شروع الذي اجنزته وزارة اال�شغال العامة واال�سكان
و�شيد على م�ساحة تقدر بـ (� )4آالف مرت مربع ايذانا
بافتتاح ق�صر العدل املزود بكافة قاعات املحاكمة
والغرف اخلا�صة بالق�ضاة ،بالإ�ضافة ملجموعة كبرية
ومتعددة من الأق�سام والدوائر والغرف املتخ�ص�صة
بق�ضايا الأحداث.
وي�أتي �إن�شاء ق�صر العدل اجلديد يف حمافظة
الزرقاء ،ثاين اكرب املحافظات من حيث الكثافة
ال�سكانية� ،ضمن جهود احلكومة وخطة وزارة العدل
لت�شييد عدد من املحاكم النموذجية يف كافة حمافظات
اململكة بهدف تهيئة املناخ املنا�سب لإجراءات
ال�سبل والأدوات ال�ضرورية الالزمة
التقا�ضي ،وتوفري ُّ
لدعم الق�ضاء �ضمن ا�سرتاتيجية تتوافق وا�سرتاتيجية
املجل�س الق�ضائي مبا يف ذلك تزويد املحاكم باملرافق
والقاعات والبنية التحتية املالئمة وتزويدها بالأثاث
والتجهيزات الفنية الالزمة وتنظيم �إجراءات املحاكم
وربطها ب�أحدث و�سائل التقنية احلديثة بح�سب وزير
العدل الدكتور ب�سام التهلوين.
واكد التلهوين ان وزارة العدل ت�سعى وبالتعاون
والتن�سيق مع ال�سلطة الق�ضائية اىل مراجعة الإجراءات
الإدارية والت�شريعات الناظمة لأعمال و�إجراءات
التقا�ضي �أمام املحاكم بهدف تق�صيـر �أمد التقا�ضي
مبا ي�ضمن حتقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام،
الفتا اىل ان الوزارة تعكف حالي ًا على درا�سة احتياجات
املحاكم من كوادر ب�شرية وتقدمي كل الإمكانيات
ال�ضرورية ملوظفي وزارة العدل و�أعوان الق�ضاء بالت�أهيل
والتدريب امل�ستمر �ضمن التخ�ص�صات املطلوبة.
ولفت اىل ان الوزارة تقوم حاليا على �إعادة تقييم

�إدارة التحرير

القاضي
احـمـد جـمـالـية

االستاذ
عـمـاد الـشـبـلي

الأميــن الع ـ ــام

مدير مكتب الوزير
مدير مديرية الإت�صال

�سكرتاريا التحرير

السيدة نهلـة عويس

�إخت�صا�صي �صحافة و �إعالم
السيد رائد سكـارنـه

�إخت�صا�صي �إت�صال

هاتـــــــف

4603630

فاكــــس

4622164

الرد اآللي

5008080

الربيد الإلكرتوين
feedback@moj.gov.jo
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�شركة الل�ؤل�ؤة للت�صميم

رئي�س التحرير

اخلدمات املقدمة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر للمواطنني
واملحامني بهدف ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات مبا يحقق
الغر�ض املن�شود منها ويحافظ على عدالتها ،م�شريا
اىل ان الوزارة �ستقوم يف �إطار زمني حمدد با�ستكمال
�أر�شفة ماليني الوثائق والبينات املحفوظة �ضمن
الدعاوى وامللفات املنتهية واملنظورة يف املحاكم بهدف
تعظيم اال�ستفادة من و�سائل التقنية احلديثة داخل
املحاكم واحلفاظ على �أمن و�سالمة امللفات.
وبني وزير العدل ان عدد مدور ق�ضايا حمكمة بداية
الزرقاء لعام  2012بلغ  54621ق�ضية وبلغ مدور عدد
الق�ضايا لهذا لعام  60724ق�ضية ون�سبة املف�صول منها
حوايل  85باملائة ،الفتا اىل ان عدد الق�ضاة يف ق�صر
عدل الزرقاء يبلغ  35قا�ضيا والكادر الوظيفي 190
موظ ًفا.
واكد االلتزام برتجمة ر�ؤى امللك بت�شييد وت�أهيل �أكرب
عدد ممكن من املحاكم النموذجية يف باقي حمافظات
اململكة �ضمن الإمكانيات املتوفرة خدمة للعدالة

والعدل ،الفتا اىل انه �سيتم قريبا افتتاح ق�صر عدل
جديد يف حمافظة عجلون بعد �أن انتهت �أعمال ت�شييده
و�أ�صبح جاهز ًا خلدمة العدالة.
من جهته اكد رئي�س حمكمة الزرقاء االبتدائية
القا�ضي الدكتور ح�سني الرحامنة ان ق�صر العدل
اجلديد يف الزرقاء يعترب احد �صروح العدالة التي ت�ضع
دائما ن�صب عينيها احلكم بالعدل يف ظل توجيهات
امللك ب�أن يكون الق�ضاء احلكم والفي�صل �إعماال لأحكام
الد�ستور وتفعيال للقوانني واالنظمة يف بلد يقوم د�ستوره
على الف�صل بني ال�سلطات.
كما ح�ضر االفتتاح نقيب املحامني �سمري خرفان
وعدد من امل�س�ؤولني.
ي�شار اىل انه يتبع لق�صر العدل يف حمافظة الزرقاء
عدد من املحاكم هي حمكمة �أحداث الزرقاء وحمكمة
بلدية الزرقاء وحمكمة �صلح الر�صيفة وحمكمة بلدية
الر�صيفة وحمكمة �صلح الأزرق بالإ�ضافة اىل حمكمة
بلدية الأزرق.

