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  حسين المعظمصاحب الجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحضرة 



 والجازي يؤدي اليمين وزيراً للعدل إرادة ملكية بقبول استقالة الزعبي
    

 
الدكتور  11/4/2012ن يوم االثني امام جاللة الملك عبداهللا الثانيادى اليمين الدستورية 

وحضر اداء اليمين  .ة للشؤون القانونية ووزيرا للعدلابراهيم الجازي بتعيينه وزير دول
وكانت  .ابو كركيلوزراء عون الخصاونة ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض رئيس ا

اعتبارا السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل سليم الزعبي  االرادة الملكية
اعلن رئيس ، وخالل جلسة مجلس النواب التي عقدت امس .نيسان الحالي 9من تاريخ 

.ن الحكومة اعلمته بالتعديل الوزراي المحدودالمجلس عبد الكريم الدغمي ا
  

ضرورة توفير اإلمكانات الفنية للمعوقين يدعو إلى  : األمير رعد 
  في المحاكم

  
أكد سمو األمير رعد بن زيد رئيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ضرورة 

ألشخاص المعوقين توفير اإلمكانات الفنية والتسهيالت التي تتيح لمراجعي المحاكم من ا
  .الوصول إلى هذه المحاكم وإتمام أية إجراءات تتعلق بهم فيها

وزير العدل وزير الدولة   15/4/2012 االحديوم وبحث سموه خالل لقائه في مكتبه   
للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي إمكانية إجراء دراسة مسحية لكافة محاكم المملكة 

  .اجات والترتيبات التي يحتاجها المعوقون عند مراجعتهم لهذه المحاكمللتأكد من توفر االحتي
من جهته أكد الجازي حرص الوزارة على مطابقة األبنية التي يتم إنشاؤها حاليا أو مستقبال   

لكودات البناء التي تراعي احتياجات المعوقين الفتا إلى أن الوزارة ستعمل على تجهيز 
  .نات المالية والفنية لتلبية هذه االحتياجاتاألبنية القديمة وفق اإلمكا



وقال الجازي إن الوزارة ومن خالل مديرية حقوق اإلنسان وشؤون األسرة تعمل على   
إجراء الدراسات وإعداد التقارير المتعلقة بكافة مكونات المجتمع ومن ضمنها األشخاص 

 .ناول قضاياهمالمعوقين بهدف الوصول إلى الممارسة المثلى في التعامل معهم وت

  

بحث التعاون القانوني مع بريطانيا
  

  
بحث وزيرالعدل وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي وسفير المملكة 

وجه التعاون بين االردن وبريطانيا أ 17/4/2012يوم الثالثاء لت بيتر ميالمتحدة في عمان 
  .في المجاالت القانونية والقضائية

جازي خالل اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة القاضي الدكتور مصطفى وعرض ال
العساف أبرز مشروعات وخطط وزارة العدل مبينا أهم االنجازات التي تحققت خالل 

السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير اإلجراءات،اضافة الى 
رجمة إستراتيجية تطوير القضاء األردني التي حوسبة المحاكم وتعزيز القدرات المؤسسية لت

  .تتبناها الوزارة
من جهته أشاد سفير المملكة المتحدة بالتقدم الذي يشهده األردن في المجالين القانوني 

والقضائي مبدياً حرصه على تعزيز أطر التعاون مع األردن وفتح آفاق جديدة في هذا 
  .ية االردنية المؤهلة في المجال القانونيالمجال وابدى ارتياحه لوجود الكوادر البشر

واكد أهمية العالقة الثنائية في هذا المجال بين المملكة األردنية الهاشمية واالتحاد    
 .األوروبي

  



  يحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية) االتحاد العربي(
 
  

  
  

يوم الخميس العساف وزير العدل رعى امين عام وزارة العدل الدكتور مصطفى   مندوباً عن
االحتفال الذي اقامه االتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية االحتفال باليوم  21/4/2012

  ."المفكرون مبصرون"العالمي للملكية الفكرية تحت شعار 
وكرم العساف في االحتفال رئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي الزميل سمير الحياري وامين 

التلهوني والكاتب الصحفي عمر كالب واستاذ الملكية الفكرية في عام وزارة الثقافة مأمون 
جامعة اليرموك الدكتور محمد الشمري كما سلم االتحاد جائزة الريادة في الملكية الفكرية 

  .لوزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاة
بية قليلة تحتفل وقال رئيس مجلس امناء االتحاد النائب الدكتور محمد الحاليقة إن دول عر

بهذا اليوم، في وقت وصل العالم الى تقنيات، حتى جعل العالم قرية قصيرة، مشيراً إلى دور 
  .المبدعين والمبتكرين في هذا الجانب

واضاف ان ما حصل في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات غير مسير الحياة ودخل 
قع التواصل االجتماعي دورا في احداث السياسة من بوابة الربيع العربي عندما لعبت موا

  .نقلة واسقاط انظمة
واشار إلى عدد براءات االختراع المسجلة في الدول العربية مقارنة مع االجنبية، الفتاً إلى 

  ."متواضع"أن ما ينفقه الوطن العربي على البحث العلمي يبقى
  .ة والحد من القرصنةوذكر ان اجراءت عديدة اتخذها االردن للحفاظ على الملكية الفكري

والقى الشريف حازم مهنا كلمة باسم مشاركين في ورشة عمل عقدها االتحاد ضمن فعاليات 
  .االحتفال، اكد فيها اهمية اكتساب المعلومات والخبرات العلمية للحفاظ على الملكية الفكرية



كساب كما اشار برهان السيوف في كلمته باسم اعضاء االتحاد الى دور االتحاد في ا
  .الخبرات المتعلقة في حماية الملكية الفكرية

امين عام وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف اكد من جانبه اهمية حماية الملكية الفكرية 
 .باعتبارها حماية لعقل االنسان رغم اهميتها المالية الكبيرة

  

وخليفة ... إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل حكومة الطراونة
  وزيراً للعدلالسليمان 

 

  
  

دة بالموافقة على تشكيل الحكومة الجدي 2/5/2012االربعاء صدرت اإلرادة الملكية السامية 
  .لعدلاً لوزير السليمانخليفة تعيين و الطراونة برئاسة الدكتور فايز

    
ابناء ،  3، متزوج ولديه 1953/ 1/ 10من مواليد  :وزير العدل -ليفة خالد السليمان خ

الماجستير في القانون من الجامعة االردنية، ودرجة البكالوريوس بذات يحمل درجة 
وحتى  1981التخصص من جامعة بيروت العربية، عمل في السلك القضائي منذ العام 

شغل السليمان العديد من المناصب في السلك  .صدور االرادة الملكية بتعينه وزيراً للعدل
يز، ومدعي عام، وقاضي صلح، وقاضي بداية، نائب رئيس محكمة التمي: القضائي اهمها 

ورئيس محكمة بداية عجلون واربد، وقاضي في محكمة استئناف عمان واربد، وحاصل على 
  . 20/7/2003الدرجة القضائية العليا منذ تاريخ 

  
  



  إطالق مشروع تطوير العدالة الجزائية
  

 

 
  

الجزائية، الذي يمتد الى  مشروع دعم اصالح نظام العدالة 2/5/2012الخميس  اطلق يوم 
 .عامين مقبلين بهدف تطوير ودعم اطار العمل لتنفيذ سياسة واستراتيجية للعدالة الجزائية

وفي حفل االطالق الذي رعاه امين عام وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف، بحضور 
قضاء الشركاء، اكد العساف ان االردن خطا خطوات واسعة وواثقة في مجال تطوير عمل ال

إن «وقال  .اليمانه برسالة القضاء باعتباره سلطة مستقلة، مصونة من التدخل بشؤونها
مشروع تطوير العدالة الجزائية هو من المشاريع االستراتيجية التي تنفذها الوزارة، بتمويل 

ان الوزارة تسعى من «واضاف .»من االتحاد االوروبي، لتطوير استراتيجية وطنية للعدالة
شروع لتحسين بيئة عمل الجهات القضائية المستفيدة منه بما يحقق الضمانات خالل الم

الالزمة للمحاكمة العادلة واحترام حقوق االنسان وفقا للمعايير الدولية والممارسات العالمية 
إن «وقالت رئيس وفد االتحاد االوروبي في عمان جوان رونكا . »الفضلى في هذا المجال

واكدت اهمية وجود خطة  .الزم لهذا المشروع على نحو يحقق العدالةاالتحاد يقدم الدعم ال
واشارت ممثلة حكومة المملكة  .استراتيجية في العدالة الجنائية بما يزيد من الثقة في العدالة

المتحدة جس ماكسون إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل البريطانية لدعم هذا المشروع 
وبينت ان السفارة البريطانية في عمان تعمل مع  .االردنيةوتبادل الخبرات مع نظيرتها 

ولفتت إلى دور وزارة .الحكومة على نحو يدعم االصالح ويحقق الريادة في هذا الجانب
العدل في بريطانيا؛ الصالح انظمة العدالة واالحكام هناك، بما يوفر العدالة المتساوية لجميع 



روع ايان النكشير اهمية المشروع الرامي الى من جانبها اوضحت مديرة المش .المواطنين
تسهيل مراجعة النظام العقابي فيما يتعلق باالحكام الصادرة باالحتجاز وتطبيق االحكام، 

  .إضافة إلى تاسيس بنية تحتية بغرض تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة القضاة
 
 

األلمانية التعاون » سكسونيا«وزير العدل يبحث مع نظيره في 
  ي والقانونيالقضائ

  

  
  

وزير العدل في مقاطعة سكسونيا  7/5/2012 االثنين استقبل وزير العدل خليفة السليمان
ورجن اويلر كنج ومديرة الوكالة االلمانية للتنمية الدولية سنباز اوزلم والوفد .د األلمانية 
 .المرافق

  .عزيزه وتطويرهواستعرض الجانبان اوجه التعاون في المجال القضائي والقانوني وسبل ت
وأطلع السليمان الوفد على أهم الخطوات التي حققها األردن في مجال اإلصالح السياسي 

  .ومسيرة التطوير التي تنفذها الحكومة بتوجيهات مباشرة من جاللة الملك عبداهللا الثاني
وعرض السليمان أبرز مشروعات وخطط وزارة العدل، مبينا أهم االنجازات التي تحققت 

جال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط اجراءات العمل في ضوء ترجمة استراتيجية تطوير في م
  .القضاء االردني التي تتبناها الوزارة

من جهته أبدى الوزير األلماني رغبته بزيادة التعاون في المجاالت القانونية والقضائية، مبديا 
  .لقضائيةإعجابه بالشوط الكبير الذي قطعه في المجاالت القانونية وا



وأكد حرص بالده على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجاالت القانونية 
  .والقضائية والتنسيق الدائم بين البلدين ودعم انشطة التدريب المشتركة

  
 وزير العدل يبحث مع السفير االلماني التعاون القانوني والقضائي

  

 
 

ر االلماني رالف تاراف سبل تعزيز العالقات الثنائية بحث وزير العدل خليفة السليمان والسفي
  .في المجال القانوني والقضائي

في وزارة العدل بحث امكانية ابرام  23/5/2012يوم االربعاء وتناول اللقاء الذي عقد 
اتفاقيات في مجال تسليم المجرمين ونقل المحكومين والمساعدة المتبادلة في المسائل 

 .الجزائية

العدل اهم االنجازات المتحققة خالل السنوات الماضية على الصعيد القانوني وعرض وزير 
داعيا الى تنظيم زيارات ثنائية تشمل ، والقضائي واهم المشاريع المستقبلية في هذا المجال

  .المؤسسات القضائية واالكاديمية في البلدين
معربا عن امله بزيادة ، من جانبه اشاد تاراف بالتجربة االردنية في مجال تطوير القضاء

  .مؤكدا اهمية العالقة الثنائية بين االردن وألمانيا، التعاون في المجاالت القضائية والقانونية
  .حضر اللقاء مدير التعاون الدولي في وزارة العدل القاضي عمار الحسيني

 
 
  
  



وزير العدل يفتتح ورشة عمل للقضاة والمحامين في القانون 
  االنساني 

  
  

  
  
  

، مندوباً عن رئيس الوزراء، ورشة 3/6/2012يوم األحد افتتح وزير العدل خليفة السليمان 
عمل للقضاة والمحامين تتعلق بموضوعات القانون الدولي االنساني وتطبيقاته على الصعيد 

 .الوطني بتنظيم من اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني

ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق اإلنسان  وقال السليمان إن الدستور األردني كرس
اشتملت على الحقوق والحريات الطبيعية والخاصة التي تتمثل في الحق باألمن والسالمة 

البدنية، مضيفاً أنه تم تعديل وسن تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي االنساني 
يتضمن نصوصا خاصة الذي  2006لسنة  58أبرزها قانون العقوبات العسكري رقم 

  .بجرائم الحرب
وعرض السليمان أبرز التحديات المتعلقة بالقانون الدولي وتستوجب التصدي لها ممثلة 

بإشراك القضاء الجنائي الوطني في تنفيذ قواعد القانون الدولي االنساني ليظهر التكامل بين 
ن الدولي االنساني، وتطوير القضاءين الوطني والدولي وليعزز التعاون بين آليات تنفيذ القانو

القانون الدولي االنساني واكتمال منظومة العدالة الجنائية في مالحقة الجناة والمتهمين 
  .بارتكاب انتهاكات جسيمة وعدم افالتهم من العقاب

من جهته، أشار رئيس اللجنة الوطنية المهندس مأمون الخصاونة الى أن االردن صادق على 
االساسي، ما ) روما(ات القانون الدولي االنساني بما فيها أحكام نظام معظم اتفاقيات ومعاهد

يشكل التزاما لتنفيذ هذه المعاهدات على الصعيد الوطني، واتخاذ التدابير الملموسة على 



الصعيد الوطني حتى في زمن السلم إلنشاء اطار قانوني يكفل فهم القواعد واحترامها من 
واعتبر الخصاونة أن الفئات األكثر تضررا من . ت الدوليةقبل السلطات الوطنية والمنظما

النزاعات المسلحة هم المدنيون الذين ال يشاركون في القتال، منوهاً إلى أن القانون الدولي 
االنساني أصبح يهم الجميع نظرا للهدف السامي الذي يسعى إليه والمتمثل قي حماية ضحايا 

  .ظر بعض وسائل وأساليب القتالالنزاعات المسلحة فضال عن تقييد أو ح
    

  

  وزارة العدل تطلق حملة توعية تعريفاً بحقوق المرأة
  

  
  
  

االتصال وحقوق اإلنسان وشؤون األسرة حملة  يمديريتأطلقت تعزيزاً لنشر الثقافة القانونية، 
ة والقوانين توعية تعريفاً بحقوق المرأة في ظل التشريعات األردنية واالتفاقيات الدولي

بالصدور ت ان الحملة بدأوتجدر اإلشارة  .بواقع رسالة تعريفية يومية ألنظمة والتعليماتوا
اعتباراً من يوم األربعاء الموافق  عبر الموقع االلكتروني للوزارة والبريد الداخلي للموظفين،

11 /4 /2012. 

  
  
  
  
  



  منتخبها الخماسي وتُسلم الزي الرسمي لالعبين تشكل العدل
  

  
  

وزارة العدل على تعزيز المسؤولية المجتمعية تم تفعيل مشاركة منتخب وزارة حرصاً من 
العدل في بطوالت المملكة الرسمية، لما لهذه المشاركات من عميق االثر لدى الموظفين 

ة الحتياجات الفريق تم شراء زي بيو تل. وتمثيال للوزارة في المحافل والمناسبات الوطنية
  . يض واالسود مع وجود شعار وزارة العدلرسمي لالعبين باللون االب

القويسمة / تجدر االشار إلى ان الملعبين الخماسيين في كل من مدينة الملك عبد اهللا الثاني
  .  والمدينة الرياضية يشهدان تدريبات المنتخب بواقع ساعتين مرتين في االسبوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



بالتعاون مع " اعيالنوع االجتم/الجندر" العدل تنظم ورشة عمل بعنوان 
  الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 
 

انطالقا من ايمان وزارة العدل بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتمهيـدا إلدمـاج مفهـوم    
وزارة بالتعـاون مـع الوكالـة    العقدت ، النوع االجتماعي في الخطط والبرامج والسياسات

فـي   "الجنـدر  –مفاهيم النوع االجتمـاعي  "يبية حول تدرالكندية للتنمية الدولية ورشة عمل 
اسـتهدفت عـددا مـن    ، البحر الميت / في فندق الهوليدي إن 16/6/2012-14الفترة من 

  .موظفي الوزارة والمحاكم بمختلف الدرجات والفئات
من إدارة حماية األسرة خـالل الورشـة عـددا مـن     تغريد أبو سرحان . المقدم دتناولت و

بتاريخ ومصطلحات مفاهيم النوع االجتمـاعي واألدوار النمطيـة للرجـل    ية المحاور المعن
والمرأة وأهمية إدراج مفهوم النوع االجتماعي في قضايا المجتمع إلى جانب تحليل احتياجات 
النوع االجتماعي وتحديد المؤشرات المستجيبة له مستعرضة عددا من التطبيقـات العمليـة   

  .اعيحول إدماج قضايا النوع االجتم
الورشة تبادل اآلراء والخبرات من قبل الموظفين عبر عقد جلسات عصف ذهنـي  كما تخلل 

 . على شكل مجموعات عمل تناولت مفهوم النوع االجتماعي من الناحية العملية



  رف بلدكـاع
  

  محمية وادي الموجب
  

  
  

أمتداد  على كم من مدينة عمان، 90محمية أردنية تقع، على بعد حوالي .. وادي الموجب
كم شمال مدينة الكرك، وهو واد سحيق تخترقه ) 32(وادي الموجب وعلى بعد حوالي 

تعد اخفض محمية على وجه االرض، ويقع جزء من  .عمان - مادبا –طريق الكرك 
  .الميت المحمية على ساحل البحر

 
عصرنا الحاضر  في محمية الموجب مواقع اثرية ترجع إلى العصور القديمة وتمتد حتى

اهمية تاريخية  مرورا بالعصور الرومانية واالسالمية، يضاف إلى ذلك ما لهذه المحمية من
نهر الموجب والتي  تقدم المحمية للسياح رحلة المغامرات في. مرتبطة باالديان السماوية 

  . النشاطات تتضمن السباحة والتسلق ومشاهدة المناظر الطبيعية وغيرها من
 

و هو نوع من ) البدن( الجبلي و الحيوانات البرية مثل الماعز كما يعيش فيها العديد من
 المخططة، و والقطط البرية مثل الوشق  الماعز ، الغزال الجبلي، الذئب، الوبر، والضبع



  اعرف بلدك  

 
توجد في المحمية انواع كثيرة من الطيور  النادر الوجود في األردن والنموس وغيرها كما

المحلية والمهاجرة منها الشنار و السفرج و القبرة  من بين) 150(بلغ عدد أنواعها أكثر من 
السوادية و البلبل والغراب المروحي الذنب مثل الرخمة  المتوجة واالبلق الحزين و
والعويسق وعقاب بونيللي، ويتواجد الطائر الوردي السينائي الذي  المصرية، وعقاب البادية

  .وطنيا اعتبر طائرا
  

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وتنظم الرحالت لها سنويا كل صيف يشرف على المحمية
يرافق الزوار .ردوال 8.5دنانير يعادل تقريبا  6رسم الدخول الى المحمية . مجموعاتضمن 

هناك عدة مسارات للرحلة تختلف . للنجاة دليل للمسارات الصعبة ويتم ايضا تزويدهم بسترة
  .المطلوب ألنهاء المسار حسب طول و صعوبة المسار والزمن

 
المياه التى تصب بالبحر  المسار عبارة عن سيق او شق صخري بين الجبال تجري فيه
  .تشكلت بفعل شالالت المياه الميت تشكيالت خالبة من الصخور باأللوان الوردية والبنية

 
للخلف و تمنعك من المتابعة دون  بعض المسارات صعبة لدرجة ان قوة المياه تدفع بك

يجب ان تتقن السباحة وال تحمل معك اي  توقع ان تغمر بالمياه في اي وقت ولذا. مساعدة
  .شيء ممكن ان يتعطل بالمياه

  

    

 

 
  
  



  منوعات  

  
  حقائـق

  
  
  أكبر جزء من فيتامينات الفاكهة يوجد في قشرها ولذلك ينبغي أن نأكلها بقشرها -
   
والحديد  يسمى التمر أحياناً بالمنجم لكثرة مايحتويه من العناصر المعدنية مثل الفسفور -

و ) أ ( فيتامينات  ت والصوديوم كما يحتوي علىوالكالسيوم والبوتاسيوم والكلور والكبري
صدق الرسول الكريم إذ قال ، فضالً عن السكريات السهلة بسيطة التركيب) د (و )  2ب(
     }بيت التمر فيه جياع أهله{
  
  أكد البحث العلمي ان حواس اإلنسان أكثر من خمس وقد حصرها العلماء في -

لحواس الخمس العروفة وهي البصر والشم حاسة وتشمل أربع حواس من ا إحدي عشرة
 حاسة اللمس فقد حللت إلي خمسة أنظمة حسية متخصصة تتصل بالجلد والسمع والتذوق اما

ذاته ولذلك  كما توجد حاستين تتصالن بالجسم) ماألل- البرودة- الحرارة- الضغط-التالمس(هي
  ).وازنبالت اإلحساس(و) اإلحساس بالحركة( تسمي الحاستان الجسميتان وهما

  
بينما  من األحالم التي كنا نحلم بها أثناء النوم،% 50دقائق من االستيقاظ ننسى  5بعد -

  .دقائق 10منها بعد % 90ننسى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منوعات  

 
  ملكينـــا المفــــــدى

  
  أغلى النسب هاشمي وابن الهواشم

  أنت العروبة واألبـوة والســـؤدد
  حافـظ لبلـد األحرار والثـوار

  قائد والرائد والحامي لكـل عابــريال
  أنت ينبوع الكــــرم وكل الكرم
  وأنـت العطــاء الذي ال ينجلــي
  أنت النشم والشهم رغم كل الصعاب

  أنت الساهر والحائر لمصالـح البشـري
  أنت الشاري للوطن بأغلى الثمـن

  ثمــن ال يضاهيــــه أي ثمنــــي
  يـا ساهـر علـى راحـة البشـري

  ـف للحـق والعـــدل األزلـــــيومنص
  وبانــي نهضــة األردن الغالــي

  علــى قلـب كـــل مسلـــم وعربـــي
  حييت ودمت تاجا على رؤوس االجمعينا

  نمشي ونفتخر به طول وجود النفـس فينـا
  انت الهواء النقي الذي يتنفس به الشعوب والقبائل

  الباقينا في زمن العجائب والغرائب ينادينا
  لموا واقبلوا لتروا األب والقائد والرائده

  كي نفديه بروحنـــا وال نبالــــي
  

                                                                 
 اعداد نهلة خضر شاهين

  محكمة صلح سحاب                                                                         
 
 



  

  همسات
  

  
  
  
 
  .اغنى الناس اغناهم عن الناس -
  . لؤوب فان ذلك استخفاف بالسائل والمسغيرك فال تج اذا سئل -
ال ينبغى إلنسان أن يخشى المجهول، ألن بوسع كل أنسان أن يغير حياته وأن  -

  "باولو كويلو"  .يحصل على ما يلزمه
  "أرسطو. " كل الفضائل تتلخص في التعامل بعدالة -
  "تشارلز ديكنز. " خم األبواب مفاتيحها صغيرةحتى أض -
  "طه حسين. "ن المعرفة معرفتك لنفسك، وأحسن األدب وقوفك عند حدكأحس -
  "محمد الماغوط. " الطغاة كما األرقام القياسية ال بد أن يأتي يوم وتتحطم -
  "محمد إقبال"  .ليس منتهى غاية الذات أن ترى شيئا، بل أن تصير شيئا -
الضمائر المتيقظة يرون واجبهم ولو كان عبر أكثر الطرق  أصحاب -

 "جورج إليوت".إيالما
 
  
 
  



 
  
  
  
  
  
  
  

  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
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