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كلمة العدد

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.

ت�شكر هيئة تحرير الن�شرة ال�شيد �شالمة حداد على التدقيق اللغوي 

بقلم 
رىل هاين السماعني 
رئيس هيئة حترير النشرة   �صراع القوى 

و  ي�شتهي  فالقلب  وم�شتمر.  دائم  �شراع  في  العقل  و  القلب 
عن  مختلفة  لغة  منهما  لكٍل  و  العقل،  اهتمامات  عك�س  يرغب 

االآخر.
في  احيانًا  نكون   ، معا  والقلب  العقل  ويلتقي  يتفق  ما  نادرا 

�شراع داخلي، في معركة بين العقل والعاطفة،  ونغدو غير قادرين على اتخاذ قرار 
اأو  التقدم خطوة لالمام ،   لذلك ترانا احيانا نخطوا خطوة و نحن في باطننا مدركين  

ف�شلها.
 اإننا ال ن�شتطيع تحييد الم�شاعر لكون الم�شاعر هي محركنا االأقوى في هذه الحياة وهي 
›د�شنا  على  نتاألم المٍر ما الننا  اأحيانا  فاننا   التي تطغى معظم االحيان.  وبرغم ذلك 

م�شاعرنا‹ و تركنا دفة القيادة للعقل. 
 عجيبٌة هي الم�شاعر التي  تمنطق الالمنطق، و التي تجعل غير المح�شو�س كاأنه واقع، 
به.   ن�شعر  اأمامنا بح�شب ما  فتتغير �شورها  للحياة بمنظورها  ننظر  التي من خاللها  و 

فكيف نوازن بين هاتين القوتين ...  بالعاطفة ام بالعقل ام بهما معا.
متطلب  بينهما  فالموازنة  الحل.  هي  العقل  تحكيم  و  الذات  معرفة  اأن  الحكمة  تقول   
اأ�شا�شي، وال يكون اال من خالل الوعي و االإدراك للذات و هو امٌر �شعب النه يحتاج 
الى ظبط للنف�س وتحكم بالم�شاعر و االأهم انه يحتاج الى �شبر ، وتبقى مخافة الله راأ�س 

الحكمة.
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الى  يرفعون  ولجانه  هيئاته  بكافة  االرثوذك�سي  النادي 
جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الح�سين المفدى والى 
اال�سرة االردنية الواحده ا�سمى اآيات التهاني والتبريكات 
بحلول عيد اال�ستقالل ال�سبعين والذكرى المئوية االولى 
وهو  االردن  على  الله  واعاده  الكبرى  العربية  للثورة 

يرفل برايات العزة وال�سوؤدد.

تهنئة بعيد اال�صتقالل

وكل عام وانتم بخير

�شورة من اأحياء نابل�س القديمة
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خواطر وعبر

الياأ�س  الذي نعبر عليه من عالم  الج�شر  المحبة هي 
اإلى عالم االأمل ومن عالم الظلمة اإلى عالم النور، 
اإلى  االأر�س  من  درجاته  نرتقي  الذي  ال�شلم  وهي 
وال  الحياة  تحلو  ال  ال�شعادة  اأك�شير  وهي   ، ال�شماء 

تهناأ النفو�س بدونه. 
وكما  المري�س،  ال  المر�س  يكره  الطبيب  اأن  كما 
اأن المعلم يكره الجهل ال الجاهل، كذلك نحن نكره 

الخطيئة ال الخاطئ . 
المعطي اأكثر غبطة من المتلقي، فعندما تطعم جائعًا 
فاإن فرحه يتغلغل بهجة وحبورًا في نف�شك ويدوم، 
اأما فرحه فيتال�شي بعد �شاعات عندما يع�شه الجوع 

من جديد. 
الحكمة  وا�شت�شاءت  بالمحبة  المعرفة  اجتمعت  اإذا 

باالإيمان اكتملت اإن�شانية االإن�شان . 
تغيب ال�شم�س ولكن يبقى �شياوؤها اإلى حين ن�شتر�شد 
هي  وهكذا  االآمنة،  ماآالتنا  اإلى  عودتنا  اأثناء  به 
لنا  طريق  خارطة  ت�شكل  ال�شالحين  العظماء  ماآثر 
في  �شيرنا  اأثناء  ب�شيائها  ن�شتر�شد  نيره  وم�شابيح 

األعضاء يكتبون

ال�شائكة  الحياة  دروب 
ال�شامية  اأهدافنا  لتحقيق 
خدمة  في  النبيلة  وغاياتنا 

االإن�شانية. 
اأن  وقبل  ليلة  كل  في 
اإلى  اأتوجه  عيني  اأغم�س 
االآتي:  بالدعاء  خالقي 
ال�شماوي  اأبتاه  يا  امنحني 

بقلم أ.د. 
يوسف مسنات

نعمة الخال�س االأبدي وم�شكنا في ملكوتك ال�شماوي 
ملء  الخال�شية  وبنعمك  البهي  بح�شورك  الأتمتع 

الزمان . 
واإن  التي  كالورود  هم  والمحبة  االإيمان  �شهداء 
مزقتها اأيادي القدر الغادر يبقى اأريجها الفواح يعبق 

في االأرجاء فينع�س النفو�س ويريح القلوب. 
بالتوبة  ن�شمدها  النفو�س  في  غائرة  جراح  الخطايا 

ال�شادقة واالأعمال ال�شالحة. 
ال�شدائد تزيد الموؤمنين رجاء وثباتاً  وقليلي االإيمان 

كاآبة وياأ�شاً  .

ر�صمة على �صقف غرفة 

خم�ص�صة للتدخني
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الزاوية الطبية

ال�سكوى واالأعرا�ض : 
تعتبر م�شكلة جفاف الجلد من الم�شاكل ال�شائعة والتي 
الفئات  مختلف  من  النا�س  من  الكثير  منها  يعاني 
قد  واأحياناً   الج�شم  من  مختلفة  مناطق  في  العمرية 

تمتد لت�شمل جميع اأنحاء الج�شم . 
تكون  واأحياناً   الجلد  م�شطح  تغطي  ق�شور  تظهر 
تكون  قد  حكة  ووجود  الجلد  باحمرار  م�شحوبة 
�شديدة. تظهر بع�س ال�شقوق والت�شطحات في الجلد 
اإلى  باالإ�شافة  القدمين  واكعاب  اليدين  في  وخا�شة 
وي�شبح  جدًا  جاٍف  ملم�س  ذا  الجلد  وي�شبح  الحكة 
ي�شبب  مما  مقبول  غير  للمري�س  الجمالي  ال�شكل 

اإحراجاً  للمري�س . 

االأ�سباب : 
هناك عدة عوامل مجتمعة ت�شبب جفاف الجلد منها : 
بع�س  عند  الوالدة  منذ  للجفاف  وراثي  ا�شتعداد   •
االأهل  يالحظ  حيث  العائالت،  حتى  اأو  االأطفال 
وجود جفاف وحكة عند الطفل منذ ال�شنوات االأولى 

من العمر . 
• االأجواء الباردة الجافة في ف�شل ال�شتاء و التعر�س 
الطويل لتيار هواء �شديد جاف وبارد قد يوؤدي اإلى 
حروق  ت�شبه  واليدين  الوجه  في  تغيرات  حدوث 

ال�شم�س . 
الإفراط في ا�صتخدام ال�صابون وخا�صة الأنواع   •
التي تحتوي على ا�شافات كيماوية تهيج الجلد مثل 
الرغوة المبالغ بها اأو االألوان اأو الروائح ال�شناعية. 
الإفراط في فرك الجلد بطريقة خ�صنه مما يوؤدي الى 
تجريح الطبقة ال�شطحية الم�شوؤولة عن حفظ الماء في 

الجلد . 

جفاف اجللد

• ارتداء المالب�س ال�شوفيه 
مما  الجلد  على  مبا�شرة 
يوؤدي الى حدوث احتكاك 

وتهيج. 
كافية  كمية  �شرب  عدم   •
ح�شب  يومياً   ال�شوائل  من 

حاجة الج�شم . 

الوقاية والعالج : 
يحتاج الجلد اإلى عناية خا�شة وم�شتمرة لمنع حدوث 
نن�شح  لذا   ، حدوثه  حال  في  معالجته  اأو  الجفاف 

باإتباع االأمور التالية : 
• اختيار مالب�س قطنية مالئمة للجد . 

• �شرب كمية كافية من ال�شوائل يومياً  .
اأو  الملون  اأو  المعطر  ال�شابون  ا�شتخدام  تجنب   •

ذي الرغوة المبالغ بها . 
على  المرطبة  الكربونات  ا�شتعمال  من  االإكثار   •

الجلد ويف�شل االأنواع غير المعطرة اأو الملونة . 

في  الجلدية  االأمرا�ض  طبيب  مراجعة  المهم  من 
حالة حدوث : 

• حكة .
• احمرار في الجلد .

• ت�شققات اأو �شطوح في الجلد . 

الدكتور 
عصام عميش    

مستشار أمراض جلدية 
تناسلية وليزر 
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مشاركات

الثامن  في  للمتاحف«  العالمي  »اليوم  منا�شبة  ت�شادف 
عام  منذ  بداأ  والذي   ، عام  كل  من  اأيار/مايو  من  ع�شر 
١٩٧٧، وبح�شب مجل�س المتاحف العالمي )ICOM( فاإن 
للمخت�شين  الفر�شة  هي:«اإتاحة  المنا�شبة  هذه  من  الغاية 
بالمتاحف من التوا�شل مع العامة وتنبيههم للتحديات التي 
اأ�شبحت - ح�شب تعريف مجل�س  ما  اإذا  المتاحف  تواجه 
المتاحف- موؤ�ش�شات في خدمة المجتمع وفي تطوره«، 
العالمي  المتاحف  مجل�س  من  ا�شت�شارية  لجنة  وتحدد 
مـــو�شوعًا معينًا لهـــذه المنا�شبـــة. وقــد اختيـر �شعــــار 
» المتاحف والمناطق الثقافية « كمو�شوع لعام ٢٠١٦، 
الثقافية وهذه  بالمواقع  المتاحف  يوؤكد �شلة  ال�شعار  وهذا 
ر�شالة للم�شوؤولين واالدارين في المتاحف على �شرورة 
االهتمام بالمواقع التراثية والثقافية المفتوحة وما يعر�س 
اأو  داخل  ذلك  كان  �شواء  متنوعه  ثقافية  مواد  من  فيها 

خارج جدران المتاحف.
المتحف كما عرفه المجل�س العالمي للمتاحف هو »موؤ�ش�شة 
غير هادفة للربح، والدائمة في خدمة المجتمع وتطويره، 
مفتوحة للجمهور، وتقوم بجمع و حفظ ودرا�شة  وعر�س 
وبيئتها   للب�شرية  المادي  وغير  المادي  االإن�شاني  التراث 

وتطوره الأغرا�س التعليم والدرا�شة والترفيه«.
المجتمعات،  حياة  في  كبيرًا  دورًا   للمتاحف  اأن  �شك  ال 
خالل  من  وثقافية  توعوية  ر�شالة  توجيه  في  تقوم  حيث 
التاريخي  ال�شرد  على  يعتمد  وجميل  �شيق  ا�شلوب 
للمقتنيات المعرو�شة، الذي يجمع بين الم�شاهدة الب�شرية  
موؤ�ش�شات  تعتبر  فهي  اأحيانًا،  والم�شموعة  والمقروءة 
رائدة ت�شتقطب اأعدادًا كبيرة من الجمهور تعرفهم باأهمية 
تلك المقتنيات المتحفية المعرو�شة وتو�شيل المعلومة حق 
للجميع، وفي هذا ال�شياق ال بد اأن نركز على اأهمية زيارة 
المتاحف والقيام بعمل الن�شاطات المختلفة بم�شاركة فئات 
تدريبية   عمل  ور�س  خالل  من  كالطالب  المجتمع  من 
باحياء  وم�شاركتهم  الموؤقته  الفنية  المعار�س  واقامة 

التراث والفلكلور ال�شعبي.
تتنوع المتاحف وتتعدد ت�شنيفاتها وفقًا لملكيتها واأحجامها 
و�شاعات العمل فيها اأو ح�شب مقتنياتها التي ت�شنف اإلى: 
متاحف فنية ومتاحف تاريخية  ومتاحف علمية ومتاحف 
تاريخ طبيعي  ومتاحف طبيعية ومتاحف اأطفال ومتاحف 
ل�شركات  متخ�ش�شة  ومتاحف  واالثنيات  التجمعات 
والمتاحف  المو�شوعية  والمتاحف  العامة  والمتاحف 

الع�شكرية والمتاحف التراثية وغيرها.
مدن  مختلف  في  تنت�شر  اأكثر  اأو  متحفًا   ٣٠ حوالي  يوجد 

اليوم العاملي للمتاحف

الها�شمية،  االأردنية  المملكة 
وهي متاحف ذات طابع محلي 
يمكن ت�شنيفها �شمن المتاحف 
وذات  والفنية  التاريخية 
ال�شعبي،  التراثي  الطابع 
واأغلب هذه المتاحف )متاحف 
االآثار(، وقد  بمواقع  تاريخية 
قامت الحكومة خالل ال�شنوات 
)متحف  بان�شاء  االأخيرة 

االأردن ( وهو المتحف الوطني للمملكة االأردنية الها�شمية 
و�شط عمان في راأ�س العين تم افتتاحة عام ٢٠١٣. 

وعلى الرغم من زيادة عدد المتاحف في االأردن ، اإال اأنها 
تفتقر اإلى التنوع ح�شب ت�شنيف مقتنياتها.وهذا ما يدعونا 
اإلى التفكير بان�شاء متاحف ذات ت�شنيفات جديدة ال �شيما 
الثقافية والطبيعية، ويفتر�س  بمواردة  االأردن غني  اأن 
ان�شاء  خالل  من  وت�شويقها  وحمايتها  عليها  المحافظة 
النقو�س،  متحف  مثل:  الخا�شة  المتاحف  من  مجموعة 
متحف  البرية،  الحياة  متحف  الطبيعي،  التاريخ  متحف 
العلوم، متحف الحياة البحرية، متحف النباتات البرية، 
متحف  ال�شعبية،  اليدوية  والحرف  ال�شناعات  متحف 

معركة الكرامة، متحف معركة اليرموك  وغيرها.
ب�شبب  �شعبة  وظروفًا  تحديات  اليوم  المتاحف  تواجه 
تاأثرت  وقد  المنطقة،  بها  تمر  التي  ال�شيا�شية  االأحداث 
في  ولحق  ال�شراع  مناطق  في  الوطنية  المتاحف  اأ�شهر 
مقتنياتها االأ�شرار وتم ت�شريب عدد منها اإلى خارج تلك 
الدول. هذا باال�شافة اإلى عزوف االأفراد في المجتمعات 

العربية عمومًا عن زيارة المتاحف المحلية.
تعتبر متاحف االأردن �شروحًا ثقافية كان لها اأثٌر ايجابٌي 
نقلت   ، �شواء  حد  على  والخارجية  الداخلية  ال�شياحة  في 
الح�شارية  هويتنا  عن  وال�شعوب  لالمم  ثقافية  ر�شالة 
ق�شة  تحكي  التي  مقتنياتها  عر�س  خالل  من  العريقة 
االأر�س واالن�شان عبر الفترات الزمنية ، وهنا ال بد من 
المتحفية و�شرورة االهتمام  ال�شياحة  تن�شيط  التاأكيد على 
بالمتاحف والمحافظة على مقتنياتها وتطويرها من حيث 
ادارتها وا�شلوب العر�س وتوفير اأق�شى درجات االأمن 
حيث  عليها،  التعدي  اأو  بمقنياتها  العبث  من  والحماية 
خاللها  من  يمكن  وحيويًا  كبيرًا  قطاعًا  المتاحف  ت�شكل 
تتبع  المتاحف  بجميع  خا�شة  موؤ�ش�شة  اأو  ادارة  ت�شكيل 

وزارة ال�شياحة واالآثار اأو دائرة االآثار العامة.    
�شعار اليوم العالمي للمتاحف ١8/مايو ٢٠١٦

ضياء الدين الطوالبة  
باحث آثار
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�شادف يوم الثالثاء ٢٠١٦/٣/٢٩ منا�شبة العيد الخم�شين 
.)UNDP (لبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي في االأردن

عام  من  اليوم  هذا  مثل  في  ن�شاطاته  البرنامٍج  ابتداأ  فقد 
تحت  الندمارك  فندق  في  االحتفال  اأقيم  ١٩٦٦.  وقد 
الن�شور  عبدالله  الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  رعاية 
المانحة  الدول  و�شفراء  الوزراء  من  لفيف  وح�شره 
ال�شيد  االأردن  في  المتحدة  لالأمم  المقيم  المن�شق  وافتتحه 
ادوارد تالون.  كانت وقائع الحفل  تحكي عن ن�شاطات 
اقترح  الحفل  بعد  هذه.  اأيامنا  في  االأردن  في  البرنامج 
تكون  اأن  المقبلة  المرة  في  )المتقاعدين(  الزمالء  احد 
هناك  فقرة تحكي عن البرنامج قبل  ع�شرين عاما اأو ما 
ينوف.  واقترح اأن تكون كاتبة المقال هي من يتكلم عن 

هذه الفترة .
الثمانينات  اأواخر  فترة  اإلى  الوراء  ارجع  اإلى  اإذ  واأنا 
هذه  عا�شفة  كانت  كم  واأتذكر  الت�شعينات  واأوائل 
لبنان وحرب  االأولى وحرب  العراق  االأوقات:  حرب 
تحت  قامت  الحروب  كل  هذه  ان  حيث  الثانية  العراق 
مظلة االأمم المتحدة ولي�س تحت مظلة دول كما هي الحال 
وكانت  وم�شطربة  �شعبة  االأوقات  هذه  اليوم.  كانت 
التلفزيونية  ومحرري  االأخبار  بال�شحفيين  مليئة  عمان 
يومية  اعت�شامات  تقام  العالم.  كانت  اأنحاء  جميع  من 
االأردن و�شوريا  ال�شنين. وكان  المكتب  طيلة هذه  اأمام 

في ذلك الوقت » الملجاأ االآمن« الالجئين العراقيين.
ت�شير  التنموية  الن�شاطات  كانت  ذاك  كل  من  بالرغم 
كان  البدء  ال�صيا�صي.  في  الن�صاط  هذا  الى جنب مع  جنبا 
المخت�شة  الهيئات  قبل  من  ينفذ  المتحدة  االمم  برنامج 
فمثال م�شروع عن التعليم تنفذه اليوني�شكو ، م�شروع عن 
ال�شحة تنفذه منظمة ال�شحة العالمية وهكذا . وكانت جميع 
تلك الم�شاريع تقام من مظلة الوزارة المخت�شة والتي هي 
وزارة التخطيط.   لكن في اأوائل الت�شعينات راأت اإدارة 
تنفذ  اأن  االأف�شل  من  انه  االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج 
القائمين  انف�شهم  االأردنيين  الموظفين  قبل  من  م�شاريعه 
على الم�شروع بغ�س النظر عن التخ�ش�س.  وهكذا ابتداأ 
ما ي�شمى بالتنفيذ الوطني وكان يدار كليا من قبل البرنامج 

بمكتب عمان.
الوطنية  الكوادر  تدريب  م�شوؤولياتي  �شمن  من  وكان 
هناك  .  فكان  المتحدة  االمم  برنامج  ونظم  قوانين  على 
جدول �شنوي يح�شر الثنتي ع�شرة دورة تدريبية لمدراء 

عندما كانت االأمم املتحدة يف عني العا�صفة

وقد  وكوادره.  الم�شاريع 
نوعية  في  كبير  تح�شن  لوحظ 
ابتداأ  عندما  للم�شاريع  التنفيذ 
قبل  من  ولي�س  وطنيا  التنفيذ 
ذات  المتحدة  االمم  منظمات 

االخت�شا�س.    
�شحيفة  اأطالع  واأنا  فترة  قبل 
اإقامة  عن  خبرا  قراأت  الراأي 
في  ال�شم�شية  للطاقة  م�شروع 

جنوب االأردن.  لقد احزنني هذا الخبر حيث اننا قمنا اي�شا 
في تلك الفترة بتنفيذ م�شروع كهذا في احدى قرى جنوب 
التلفزيون  اأهلها  القرية وا�شتعمل  االردن. وا�شيئت هذه 
والثالجة والراديو والغ�شالة الول مرة.  وكانت فرحة 
الم�شروع وكون  انتهاء  عند  عارمة.  ولكن  القرية  اأهل 
الجهة الوطنية المنفذة قد تغيرت وكون التمويل اأي�شا قد 
توقف بانتهاء البرنامج فقد تال�شت المتابعة لهذا الم�شروع 

الحيوي ولم يعد له وجود بعد ب�شع �شنين.
هذا  في  بي�شاء  اإياد  االنمائي  المتحدة  االأمم  لبرنامج 
اأن�شطته  الما�شية.  وكون  �شنة  الخم�شين  هذه  طيلة  البلد 
معرفتهم  بنف�س  لي�شت  به  معرفة  النا�س  فان  متنوعة، 
بالمنظمات االخرى.  لكن هذا اليعني ان برنامج االأمم 
المتحدة الإنمائي له ن�صاط اقل.  بل على العك�س من ذلك 
لكن قلة معرفة النا�س به مردها اأن هذه المنظمة متخ�ش�شة 
بالتنمية والتنمية ال يمكن تح�ش�شها اأو روؤيتها . فلو اأخذت 
عينة ع�شوائية من ال�شكان و�شوؤلوا هذا ال�شوؤال:  هل �شمعت 
فالجواب  بالتاأكيد  اليوني�شكو،  ا�شمها  متحدة  امم  بمنظمة 
متحدة  اأمم  بمنظمة  �شمعت  نعم.  هل  باالجماع  �شيكون 
ا�شمها اليوني�شيف، فالجواب �شيكون نعم باالإجماع.  هل 
االنمائي.  المتحدة  االأمم  برنامج  ا�شمها  بمنظمة  �شمعت 
فالجواب �شيكون »كال« بالتاأكيد.  فبالرغم من طول مدة 
من  وبالرغم  االأردن  في  المتحدة  االأمم  برنامج  تواجد 
ن�شاطاته المتعددة وم�شاريعه التنموية، فان االيميج لهذه 
المنظمة لالأ�شف منخف�س.  ولكن هذا ال ينتق�س من قيمته 

ومن القيمة الفعلية لن�شاطاته التنموية.   
ال�شرف  لي  كان  الذي  المتحدة  االأمم  برنامج  و�شيظل 
باأن اأخدم معه مدة خم�س وع�شرين �شنة، يخدم هذا البلد 
تعرف  النا�س  كانت  باذا  عابيء  غير  وهدووؤ  باإخال�س 
ر�شالته  اأداء  في  االأكفاء  موظفوه  و�شيم�شي  ال.  ام  عنه 

باإخال�س وتفان.

بقلم 
نانسي السماعني

اصدقاء النشرة
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مقابلة

اأجرى المقابلة رلى هاني ال�شماعين 
رئي�شة تحرير الن�شرة 

متفانية  مثابرة  اردنية  امراأة  محمود  العجارمة  اأمل 
واأم  متزوجة  لوطنها.  بحبها  معروفة  و    لعائالتها 
�شنين،  حا�شلة  �شنة و محمد ١٠  لطفلين، فرح ١٢ 
على �شهادة ....؟ تعي�س منذ  عامين في جمهورية 

م�شر حيث ا�شتغلت وقت فراغها و اأبدعت.    
كيف بداأت م�سوارك؟  

االتحاد  االردني  في  وظيفتي  تركت  عندما  بداأت 
ل�شركات التامين للتفرغ لتربية اوالدي. 

اجل�س  ان  ا�شتطيع  وال  اإن�شانة  طموحةجدا  طبيعتي 
المهن تطلبا.  بال عمل. تربية االأطفال اجمل واكثر 
لكن عندما كبروا اوالدي اكت�شفت حبي لمهنة الطبخ 
ح�شد  الذي  والحلويات،  الطعام  باعداد  فبداأت 
اعمل  ان  �شديقاتي  على  الجميع.  اقترحت  اإعجاب 
بدات  وبالفعل  اوالدهن  لحفالت  البيت  من  طلبيات 
�شخ�س  يقل عن 5٠  بما ال  ميالد  اعياد  اخد طلبيات 
من  اأ�شنعه  النا�س  بما  اعجب  نجحت  والحمدلله 

ماأكوالت و حلويات وبطريقة تقديمي اي�شا. 
كان بين الموجودين في  احدى اعياد الميالد مذيعة 
بالبوفيه  قدمته  بما  اعجبت  �شي  بي  ام  بقناة  اردنيه 
والطعام والحلويات واقترحت علي ان اعمل برنامج 
طبخ وبالفعل  بدات بعمل اول برنامج  في التلفزيون 
االردني :  ان�شاتي �شيداتي، الذي القى ناحجًا رائعًا 
قناة  قناة نورمينا و  برنامج اخر على  وبعدها عملت 

روؤيا. 
اخبرينا عن م�سوارك المهني في جمهورية م�سر.  

م�شر  الى  حمهورية  غادرنا  زوجي،  عمل   بحكم 
العربيه وهناك بداأت العمل بقناة �شت البيت الم�شرية 
برنامجًا  لي  وعملوا  بالطبخ  متخ�ش�شة  قناة  وهي 
وكان  امل«  »خالتو  ا�شمه  وال�شامي  االردني  للطبخ 

من �شمن البرامج االكثر م�شاهدة على القناة. 

ق�صة جناح 

كيف تقبلك �سعب م�سر ؟ 
جميل  �شعب  الم�شري  ال�شعب 
احبوا  جدا  و  دعموني  جدا 
وال�شامي من  االردني  الطعام 
راأى  ولما  قدمته.  ما  خالل 
�شامر  ال�شيد  القناة  �شاحب 
ناحج  برنامجي  ان  الجمل 
اقترح علي ان ادخل ببرنامج 

ا�شطباحة  كمذيعة  ا�شمه  �شباحي  يومي  حواري 
و�شيف  مدته �شاعة يوميا. 

�شعب  الم�شري  ال�شعب  الن  ابدا  بالغربه  ا�شعر  لم 
م�شياف جدا واكثر �شيء احببته بهم هو حبهم لالردن 

و لجاللة  �شيدنا الله يحفظه و يديمه.  
ماذا كانت اول اأكلة قدمتها في القنوات الم�سرية؟ 

االردني  كان  المن�شف  الطبخات  اول  من  طبعا 
و�شورة  بالبرنامج  االردني  ال�شماغ  وارتديت 
االعالن لع�شقي الردن حيث نقلت لل�شعب الم�شري 

عاداتنا وتقاليدنا وحتى كالمنا.  
واالردني  الم�شري  االكل  بين  فروقات  هناك 
مما  باللبن  اكالت  با�شتمرار  ن�شتعمل  ان  وخ�شو�شا 

يثير ا�شتغرابهم.
االأردنيات في جمهورية  ال�شيدات  �شفيرة  انني  ا�شعر 
و  االردن  عن  حلقه  اتكلم  بكل  و  انني  م�شر  حيث 
بين  الم�شتركات  على  اركز  و  تاريخنا  و  ح�شارتنا 

الح�شارتين االردنية و الم�شرية .  
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and combating violence 
and extremism.
The annual event was 
first proposed at the UN 
General Assembly on 
September 23, 2010, by 
His Majesty King Abdullah. 
“This is what young people must understand 
and live to achieve,” he said.
Samer Azar, pastor of the Evangelical 
Lutheran Church, said young people should 
be encouraged to always seek commonalities 
in humanity, practise true dialogue, and 
“together” stand in the face of extremism. 
Imam Mustafa Abu Rumman said the fight 
against extremism and terrorism is a fight 
against people with “hearts of stone”, and 
the way to combat them is by loving and 
accepting one another, and by truly knowing 
God.
The gathering watched “Against the Current”, 
a 40-minute documentary produced by 
Adyan foundation, which focuses on the 
power of faith in confronting discrimination, 
intolerance and extremism.
Yacoub Husban, a 21-year-old representative 
from the We Are All Jordan Youth 
Commission, told The Jordan Times that such 
youth meetings are important, since all will 
try to reflect the true image of their religion 
and thus bring out the best in each other.

E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

Youth gathering highlights role 
of interfaith dialogue in fighting 
extremism
By Rula Samain - Feb 23,2016 - Jordan Times

AMMAN — AMMAN — Almost 50 young 
people from several local organisations 
celebrated the 2016 World Interfaith Harmony 
Week at an event on Monday in the capital, 
which showcased interfaith dialogue as a tool 
giving voices to all and ensuring that they are 
listened to with respect.
The Royal Institute for Inter-Faith Studies 
(RIIFS) organised the event, hosting youth 
from organisations including  El Hassan 
Youth Award, the King Abdullah II Fund for 
Development, the Catholic Centre for Studies 
and Media, and the We Are All Jordan Youth 
Commission. 
Amer Al Hafi, academic adviser at RIIFS, 
said at the opening ceremony that  religions 
are the source of mercy and love, and those 
who kill in the name of  any religion represent 
only themselves. 
He noted that goodness, virtue and beauty 
are found together, and quoted the hadith 
(saying) by Prophet Mohammad that: “Allah 
is beautiful and loves beauty.”
“It’s when beauty and empathy are lost in 
humanity that a quest for harmony is needed,” 
he added.
Hafi told The Jordan Times that World 
Interfaith Harmony Week, marked on the 
first week of February, promotes tolerance, 
as well as interreligious and intercultural 
dialogue, and encourages a culture of peace, 

و�صع روؤية لبناء �صداقة بني 

اتباع الديانات املختلفة

الـصحـــافـــة
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ضيف النشرة

هي و�شائٌل تقوم بنقل املعلومات واالإ�شارات واالأفكار 
واالآراء والتعبري عن امل�شاعر بني االأ�شخا�س، وتعترب 

منطًا بني �شخ�شني اأو اأكرث لتحقيق هدٍف حمّدد.

اأهداف التوا�سل واالت�سال االجتماعي 
• الت�ّشجيع على التعاون بني الّنا�س.

• زيــادة الكفـــاءة يف العمل من خـــالل �رسعة نقل 
املعلومات الهامة.

• تو�شيل االأفكار واملعلومات ملن حولنا.
• زيادة فر�س الّتفاهم بني االأخرين.

• حت�شني العالقات االجتماعية وتوطيدها.
• تو�شيح االأفعال التي يقوم بها البع�س لالآخرين.

كيف نح�سن من طريقة التوا�سل مع االآخرين :_ 
نقل  عملية  هو  التوا�شل   . التوا�شل  حقيقة  افهم   •
من  وم�شتقبٍل  مر�شٍل  بني  والر�شائل  االإ�شارات 
ودالالت  مكتوبة،  )كلمات  متعّددة  و�شائل  خالل 
ا  اأي�شً التوا�شل  منطوقة(.  وكلمات  لفظية،  غري 

منهجية ن�شتخدمها لتاأ�شي�س وتعديل العالقات
تتحدث  اأكنت  �شواًء  النظر.  خالل  من  توا�شل   •
الذي  ال�شخ�س  عيني  اإلى  النظر  فاإن  ت�شمع،  اأو 
تخاطبه يزيد من جناح توا�شلك معه. تنقل نظرات 
الذي حتّدثه على  ال�شخ�س  االهتمام وت�شّجع  العني 
االإمياءات.  ا�شتخدم  ا.  اأي�شً تقول  مبا  االهتمام 
يت�شمن ذلك اإمياءات الوجه واليدين. اجعل ج�شمك 
لالأ�شخا�س  اأ�شغر  اإمياءات  ا�شتخدم  يتحدث.  كله 
االإمياءات  تزيد  اأن  يجب  ال�شغرية.  واملجموعات 

بزيادة حجم املجموعة التي يخاطبها ال�شخ�س.
الوجه  اإمياءات  ذلك  يت�شمن  االإمياءات.  ا�شتخدم   •
ا�شتخدم  يتحدث.  كله  ج�شمك  اجعل  واليدين. 
اإمياءات اأ�شغر لالأ�شخا�س واملجموعات ال�شغرية. 
املجموعة  حجم  بزيادة  االإمياءات  تزيد  اأن  يجب 

التي يخاطبها ال�شخ�س.

و�صائل التوا�صل االجتماعي بني النا�س

خمتلطة.  ر�شائل  تر�شل  ال   •
اأحدث تناغًما بني كلماتك، 
وتعابري  واإمياءاتك، 
�شوتك.  ونظرة  وجهك، 
مع  �شخ�س  تاأنيب  اإّن 
لل�شخ�س  ير�شل  االبت�شام 
ر�شائل خمتلطة، مما يجعل 
يف  الكفاءة  عدمي  االأمر 

د. سهام اخلفش 
أخصائية تربية خاصة

ر�شالة  الإر�شال  م�شطًرا  كنت  اإن  املعنى.  اإي�شال 
اأن تكون الكلمات، وتعابري الوجه،  �شلبية، يجب 

ونربة ال�شوت متناغمة مع الر�شالة
اجل�شد  لغة  تعرّب  اأن  ميكن  ج�شمك.  يقوله  ملا  انتبه   •
مفتوحة  بجملة  الت�رسيح  اإن  الكلمات،  من  اأكرث 
مع ارتخاء اليدين اإلى جانبي اجل�شم يو�شل ر�شالة 
اإلى من حولك باأنه ميكنهم التقّرب منك وباأنك على 

ا�شتعداد لت�شمع ما �شيقولونه. 
الكتفني  الذراعني و�شد  ي�شري �شم  اأخرى،  ناحية  من 
اإلى عدم االهتمام باحلديث اأو عدم الرغبة بالتوا�شل. 
ميكن اأن توؤّدي لغة اجل�شد اإلى قطع التوا�شل قبل بدئه 
اأنك ال ترغب  للنا�س ر�شالًة مفادها  اإن كانت تو�شل 

باحلديث.
اإن اّتخاذ و�شعية ج�شد منا�شبة ووقفة تدل على اإمكانية 
ال�شعبة  املحادثات  �شري  اإلى  توؤّدي  قد  منك  التقّرب 

ب�شال�شة
على  هائل  ب�شكٍل  �شلوكك  يوؤثر  بّناًء.  �شلوًكا  اأظهر   •
لالآخرين  نف�شك  تقدمي  طريقة  وعلى  التوا�شل 
وتفاعلك معهم. كن �شادًقا، و�شبوًرا، ومتفائاًل، 
مبراعاة  قم  االآخرين.  وتقّبل  وحمرتًما،  واأميًنا، 

�شعور االآخرين وثق بجدارتهم.
يقت�رس  اأن  يجب  ال  جيدة:  ا�شتماع  مهارات  طّور   •
اأنه  حيث  لالآخرين،  اجليد  اال�شتماع  على  االأمر 
كلمات  اإلى  اال�شتماع  ا  اأي�شً ال�شخ�س  على  يجب 
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حول  حمادثة  يف  والنخراط  الآخر  ال�صخ�س 
جتّنب  عنه.  االآخر  ال�شخ�س  يتحدث  الذي  ال�شيء 
الأنك  فقط  جملهم  نهايات  اإلى  باال�شتماع  رغبتك 
ترغب بتقليب االأفكار اأو الذكريات يف ذهنك اأثناء 

حتدث ال�شخ�س. 
متكنك  من  ثق  به.  تفّكر  ما  لقول  ال�شجاعة  امتلك   •
بع�س  ا�شتقطع  حمادثة.  يف  االإيجابي  باالإ�شهام 
الوقت يومًيا للتعّرف على اآرائك وم�شاعرك حتى 
على  يجب  ال  االآخرين.  اإلى  اإي�شالها  من  تتمكن 
اخلوف  التحدث  عند  يرتّددون  الذين  االأ�شخا�س 
اإلى  �شي�شيف  �شيقولونه  ما  باأن  ي�شعرون  ال  الأنهم 
ما  �شخ�س  يعتربه  الذي  احلديث  يعّد  قد  احلديث. 

غري مفيد مفيًدا لغريه من االأ�شخا�س.
• تدّرب. تبداأ عملية تطوير مهارات التوا�شل اجليدة 
مهارات  على  التدّرب  وميكن  ب�شيطة،  بتفاعالت 
البيئة  بني  ترتاوح  بيئة  يف  يومي  ب�شكٍل  التوا�شل 
املهارات  �شقل  يتطّلب  العمل.  وبيئة  االجتماعية 
ا و�رساكات  اجلديدة وقًتا، اإال اأنك تتيح لنف�شك فر�شً
مهارات  با�شتخدام  فيها  تقوم  مرة  كل  م�شتقبلية 

التوا�شل اخلا�شة بك.
حولك  من  �شيقوم  �شحيح.  ب�شكل  كلماتك  الفظ   •
وامل�شطلحات  الكلمات  خالل  من  جدارتك  بتقييم 
التي ت�شتخدمها. اإن مل تكن متاأكًدا من طريقة لفظ 
كلمة معّينة، ال ت�شتخدمها. اأ�شف اإلى م�شطلحاتك 

عن طريق قراءة كلمات جديدة ب�شكل يومي.
�شخ�س  اأنك  النا�س  �شيعتقد  حديثك.  من  اأبطئ   •
ب�رسعة،  حتدثت  اإن  بنف�شك  واثق  وغري  ع�شبي 
ولكن ال تبطئ حديثك بدرجة كبرية بحيث جتد اأن 

النا�س يكملون اجلمل التي تبداأها.
• ح�ّشن �شوتك. اإن ا�شتخدام �شوٍت مرتفع اأو منتحب 
ال�شلطة. يف  بالطريقة اجليدة الإي�شال مفهوم  لي�س 
املرتفع  الناعم  ال�شوت  يجعلك  اأن  ميكن  احلقيقة، 
الذين  ال�رس�شني  العمل  زمالء  الأحد  كفري�شة  تبدو 
ابداأ  بجدية.  لكالمك  النا�س  اأخذ  بعدم  يرغبون 
بالتدّرب على خف�س نربة �شوتك. جّرب الغناء، 
التي  االأغاين  مع  منخف�شة  بنربة  ذلك  افعل  ولكن 

لها. تدّرب على ذلك و�شتجد اأن �شوتك اأ�شبح  تف�شّ
ا مع مرور الوقت. منخف�شً

نقاط هامة ومفيدة جدًا اأثناء التوا�صل .  
• حاول اأن تتحدث بطالقة واأن تتاأكد من متكن النا�س 

من اال�شتماع اإليك عند حتدثك.

ا. • املتحدث اجليد م�شٍغ جيد اأي�شً
• ال تقاطع ال�شخ�س عند حديثه، فهذا يوؤّدي اإلى قطع 

�شري احلوار. التوقيت مهم للغاية.
• ا�شتخدم درجة �شوت منا�شبة عند احلديث.

جيًدا  فهمك  اأنه  من  لتتاأكد  املتلّقي  فعل  رّدة  • ا�شتطلع 
عند حتدثك.

تفكري  طريقة  يهم  فال  التحدث،  عند  الثقة  امتلك   •
االآخرين بك.

• احر�س على ا�شتخدام لغة �شليمة.
• ل تفرط بالإطراء على نف�صك اأمام جمهورك.
• جتّنب االعتقاد باأن كل ما تقوله �شحيح دائًما.

• توا�شل بالنظر عند التحدث اأو اال�شتماع.
• اإن كنت ترغب بتطوير مهارات توا�شل جيدة، كن 
حاول  االآخرين.  اأمام  تتلعثم  وال  نف�شك  من  واثًقا 
فر�شة  ذلك  �شيمنحك  باالآخرين.  اختالطك  زيادة 

ملعرفة طريقة التحدث مع خمتلف اأنواع الب�رس.
• يوؤّدي التدّرب اإلى حت�شني توا�شلك وتطويره.

اأمام  �شتقوله  ما  على  تدّرب  ج�شدك،  لغة  لتطوير   •
املراآة.

• تدّرب على التحدث يف االأماكن العامة.

ضيف  النشرة
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رحلة الى البحر الميت
فندق كراون بالزا

يومي الخميس والجمعه 24-23/٦/2016 
تشمل الرحلة 

DJ بوفيه فطور ،  غداء على البركة، عشاء مع سهرة ومطرب مع
يتم استالم الغرف الخميس صباحا 

وتسليم الغرف يوم الجمعه الساعة الرابعة مساء     
السماح بادخال جميع المشروبات الكحولية 

للفندق مجانا،  الميني بار مجانا  

رحلة الى البحر الميت
 فندق كراون بالزا 

يومي الخميس والجمعه 24-23/٦/2016 
تشمل الرحلة 

DJ بوفيه فطور ،  غداء على البركة، عشاء مع سهرة ومطرب مع
يتم استالم الغرف الخميس صباحا 

وتسليم الغرف يوم الجمعه الساعة الرابعة مساء     
السماح بادخال جميع المشروبات الكحولية 

للفندق مجانا،  الميني بار مجانا  

االسعار : 75 دينارًا للشخص في الغرفة المزدوجه  
طفل دون 6 سنوات مجانا

في حالة التمديد ليوم آخر السعر ٨٠ دينار للغرفة المزدوجةمع الفطور  
لالستفسار والحجز على هاتف 0797033252   االنسة رانيا حدادين   

االسعار : 75 دينارًا للشخص في الغرفة المزدوجه  
طفل دون 6 سنوات مجانا

في حالة التمديد ليوم آخر السعر ٨٠ دينار للغرفة المزدوجةمع الفطور  
لالستفسار والحجز على هاتف 0797033252   االنسة رانيا حدادين   
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وموؤ�ش�شات  الفحي�س  الأرا�شي  ال�شعبية  اللجنة  نفذت 
الفحي�س  واأهل  ونا�شطون  ونواب  المدني  المجتمع 
يوم  اجتماعية  وقفة  واأ�شدقاوؤهم  وال�شلط  وماح�س 
م�شنع  مدخل  على  ني�شان  من   ٢ الموافق  ال�شبت 
اال�شمنت التي تمتلكه �شركة الفارج تعبيرًا منهم على 
اال�شمنت  اأرا�شي م�شنع  بيع  ال�شركة  لقرار  رف�شهم 
عام  االأرا�شي  هذه  با�شتمالك  الحكومة  قامت  التي 
١٩5١ من اأهل الفحي�س بق�شد النفع العام الأغرا�س 

اإن�شاء م�شنع اال�شمنت عليها . 
على  المجاورة  المناطق  الفحي�س  اأهل  تحمل  وقد 
مدار عام الكثير من الملوثات البيئية الناتجة عن هذا 
على  العامة  الوطنية  الم�شلحة  ف�شلوا  وقد  الم�شنع 

م�شلحة بلدتهم من اجل دعم االقت�شاد الوطني . 
وفي عام ١٩٩8 قامت الحكومة ببيع م�شنع اال�شمنت 
المنفعة  تحولت  وبذلك  الفرن�شية  الفارج  �شركة  اإلى 
قررت  �شهور  ثالثة  وقبل  الفارج  ل�شركة  العامة 
اإدارة الفارج برحيل الم�شنع من الفحي�س وكان هذا 

القرار مفاجاأة الأهل الفحي�س . 
تحويل  اإلى  ال�شركة  لدى  مخططات  هناك  ويوجد 
اإ�شكانية  اإلى مدينة تنموية وم�شاريع  اأرا�شي الم�شنع 
المدينة  هذه  الفحي�س،  اأهالي  لراأي  الرجوع  دون 
ولها  االأردن  مناطق  اأجمل  من  تعد  التي  الجميلة 

خ�شو�شية . 

خمائيل مضاعني  

اأبناء الفحي�س ينفذون وقفة اجتماعية 

�صد بيع اأرا�صي م�صنع الفحي�س ) الفارج (

وقد تم في الوقفة اإلقاء كلمات 
من قبل الم�شاركين من نواب 
الفحي�س  بلديات  وروؤ�شاء 
واأحزاب  وماح�س  وال�شلط 
واأ�شدقاء  للمراأة  واتحادات 
واعتبار  مطالبهم  تحقيق  في 

ق�شيتهم ق�شية وطنية. 
وكان من بين مطالب اأهل الفحي�ض : 

ان يكون لهم الحق في تقرير م�شتقبل اأرا�شيهم التي 
ا�شتملكت لم�شروع نفع عام . 

�شرورة اإلزام �شركة الفارج باإعادة تاأهيل االأرا�شي 
التي دمرها الم�شنع . 

حمى الله االأردن، حمى الله الفحي�س، والله يكون 
ندعو   . العادلة  ق�شيتهم  حل  في  الفحي�س  اأهل  مع 
اأهل  الوقوف مع  اإلى  اطيافة  بكافة  االأردني  المجتمع 

الفحي�س في حل ق�شيتهم العادلة . 
في  الله  طول  عبدالله  الملك  جاللة  من  نتاأمل  وكما 
يهدد  الذي  الخطير  المو�شوع  هذا  يتبنى  ان  عمره 
الفحي�س  اأهل  بجانب  الوقوف  اإلى  الفحي�س  اأرا�شي 

في حل ق�شيتهم . 
الله  اأب لكل االأردنيين  وان جاللة الملك عبدالله هو 

يطول عمره .

األعضاء يكتبون
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مطبخ

ذكريات

احلى الكالم

لل�ساعر علي الفزاع

اأيـــقـيـنـًا يـــا مــنــى الـــــروح الــتـقـيـنـا 

فـــتــــراءت ثــــم ولـــت مــــن يـــديــنـــا 

قــبــل اأن نــبـــداأهـــا، كــنـــا انــتـهـيـنــا 

ثــــــم الـــقـــى نـــفــ�ســـه بــيـــن يـــدّيــــا 

فـــتــولــى، والــتــجـــــا مــنـــي اإلـــّيــــا 

واأبــــاح الـ�ســـرب لـــي مـــن �ســفــتـيـــه 

كــتــلــظــي �ســوقـــه فــــــي راحـــتــيـــه 

ا�سـقـنـي قــد طـــال فـــي الحـب �سقـائي 

فـــاأنــــا بــعـــــدك ال يــرجــى �ســفــائــي 

فـــاأنــــا لــوالك مـا جـدوى بـقـائـي ..؟! 

يــتــلـــــظــى بـحــنـيـن �ســــــرمــــــديـــــا 

لـهـف نـفـ�ســي اإذ جـثـا ال�ســاقـي لــديـــا 

خــلــف الـــ�ســاقي الــ�سـكــارى ومــ�سـى 

حــــلــــــم حــــلـــــق ثـــــــم انــخــفــ�ســــا 

وهــــوى فــــي الـــقــــاع ثــــم انــقــر�ســا 

نـــظــر الـــدهـــر الــيـــه .. بـــارتـيـــاب 

اإنـــمـــــا اال�ســيـــــاء وهـــــم و�ســـــراب 

اأم ظـنـــونًا هــومــت فـــي خـــاطــريـنـــا 

لــهــف نــفــ�ســي لـحــظــة مــرت عـلـيـنا 

يـــا حــبــيــبـًا بــ�ســط الــُحــ�ســن لــــدّيــا 

و�ســقـــانــي كـا�ســـة �ســـيـــئــا فــ�ســيـــا 

يـــــا حـــبــيــبــًا �ســمــنــي بــيــن يــديــه 

يـــــا لــنــجـــواه بــــدت فــــي مــقــلتـيــه 

وارتـــعـا�ض الــ�سـوت قــد دل عليـه ..

ا�سـقـنـي يــــا �ســـــر دائـــي، ودوائـــي 

ا�سـقـنـي .. حــتــى ولــو كــا�ض الفنــاء 

مـــن لــقــلـب عـــاد بــالــذكــرى �ســقــيــا 

اأيــــن مـــنــه الــكــا�ض اإذ بــــات �ســديــا 

وحـــبــا االبــريــق والــكـــا�ض �ســــويـــا 

ومــــراد الــنـفـ�ض فـيـهـم مــا انــقــ�ســى 

مـــــر كـــالـــبـــرق اإذا مـــــــا ومـــ�ســــا 

يــــا حــبـيـبــي .. حـيـثـمـا كــان اقتراب 

التـــقــل لـلـ�ســـي، زيـــــف او �ســـواب 

وكــــذا الـــدنــيــا �ســـراع مــن �سـبــــاب 
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يقت�شي علينا حبنا واحترامنا لجاللتكم ان نتقدم بال�شكر الجزيل على قراركم 
على  االأو�شياء  انكم  حيث  المجد،  له  الم�شيح  ال�شيد  قبر  بترميم  ال�شامي 
امتدادًا  التاريخ  �شيذكره  عظيم  لحدث  انه  والم�شيحية.  اال�شالمية  المقد�شات 

للعهدة العمرية.
يا �شيدنا، نحن العرب الم�شيحيين االأرثوذك�س �شعارنا هو :

نحن مهما اختلف الدين بنا وال�سنن           اأخــوة يجمعنا في الّله هــذا الــوطن
 بقيادتكم الحكيمة يجمعنا الله في هذا الوطن الأننا جميعاأ موؤمنون بالله الواحد 

خالق ال�شماوات واالأر�س . 
ن�ساأل الله عز وجل اأن يحفظك �سالما معافىٍ واأن يمد في عمرك ويحميك

�صكرا على مبادرة جاللتكم برتميم قرب ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم 

أخبار النادي

دورة تدريبية ملوظفي النادي

�شديق الن�شرة 
نقوال فيليب عقروق

وكفاءة  قدرات  م�شتوى  لرفع  النادي  ادارة  من  �شعيا 
الكوادر العاملة في النادي وحر�شا منها على تقديم اف�شل 
م�شتوى خدمة الع�شاء النادي و�شيوفهم، ومن �شمن 
الخطط التدريبية المعدة من دائرة الموارد الب�شرية لهذا 
مع  وال�شراكة  بالتن�شيق  تدريبية  عقد دورة  تم  الغر�س 
كلية االردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي وال�شياحي 
والمتمثلة  النادي  في  وال�شراب  الطعام  دائرة  لكوادر 
وعمال  وال�شفرجية(  )الكباتن  والخدمة  المطبخ  باأق�شام 

نظافة المطبخ )اال�شتيوارد( بعنوان :
 » �شحة و�شالمة الغذاء وتطبيقات نظام HACCP« على 
مدى يومي عمل بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠8 و٢٠١٦/٠٣/٠٩ 
اميمة  م.  الدورة  باعطاء  قامت  �شاعات،   ١٠ بواقع 

المجذوب و�شملت الدورة موا�شيع عدة منها :
١- الت�شمم الغذائي 

٢- م�شادر التلوث الغذائي
 / )الحيوي  الغذائي  التلوث  انواع   -٣

الكيميائي /  الفيزيائي(
4- اإجراءات �شحة و�شالمة الغذاء و�شملت :

•  النظافة ال�شخ�شية

• ت�شميم المطبخ ال�شحي والمعدات
• التنظيف والتعقيم

• مكافحة االآفات
• تداول الغذاء من الم�شتريات، التخزين، التح�شير، 

الطبخ وتقديم الغذاء
المخاطر  تحليل  )نظام   HACCP نظام  تطبيق   •

ونقاط ال�صبط الحرجة وتطبيقه في المطاعم(
بتطبيق  نجحوا  عامال   ٣٠ الدورة  في  �شارك  وقد 
التدريبية  الدورة  هذه  في  المدرجة  العملية  التمارين 

بمهنية عالية 
وفي  ختام الدورة تم توزيع ال�شهادات 

على جميع الم�شاركين .
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االإ�شتراتيجية  الخطة  في مطلع عام ٢٠١5م و�شمن 
لمديرية االأمن العام في مكافحة التطرف واالإرهاب 
كوحدة  المجتمعي  ال�شلم  مركز  اإن�شاء  فكرة  جاءت 
وتبع  المتطرف  الفكر  مكافحة  مجال  في  متخ�ش�شة 
يقوم عمل   ، العام  االمن  مديرية  في  الوقائي  لالمن 
المحور  وهي   : رئي�شية  محاور  اأربعه  على  المركز 
االإعالمي  والمحور  التدريبي  والمحور  الوقائي 
كافة  تح�شين  اإلى  المركز  يهدف  التاأهيلي  والمحور 
اأبناء المجتمع من مخاطر الفكر المتطرف من خالل 
مبداأ الت�شاركية مع كافة �شرائح المجتمع، ومن ابرز 
في  ال�شوء عليها  بت�شليط  المركز  يقوم  التي  المحاور 
محور  التكفيري  الفكر  مخاطر  �شد  اأبنائنا  تح�شين 

مكافحة التجنيد االلكتروني .
من  العالم  في  الحا�شل  الكبير  العلمي  التطور  اأدى 
عديدة  اختراعات  اإلى  االأولى  العالمية  الحرب  بعد 
التقنية  والثورة  والراديو  والهاتف  التلغراف  مثل 
ثم  الكمبيوتر ومن  اختراع جهاز  اإلى  لالإلكترونيات 
انت�شار ال�شبكات مما اأدى اإلى وجود �شبكة االنترنت.

الكمبيوتر  عالم  في  ثورة  االإنترنت  واأحدث 
واالت�شاالت لم ي�شبق لها مثيل.  

وي�شتعمل االإنترنت حاليا كقدرة بث فوري في جميع 
اأنحاء العالم، واآلية لن�شر المعلومات، وو�شط للتعاون 
والتفاعل بين االأفراد واأجهزة الكمبيوتر الخا�شة بهم 

بغ�س النظر عن الموقع الجغرافي.
م�شتخدم  الأي  يمكن  �شغيرة  قرية  العالم  جعل  حيث 
على  والح�شول  مكان  اأي  اإلى  الو�شول  لالنترنت 

المعلومات التي يريدها وهو خلف جهازه. 
ومن اأهم االأمور الم�شتحدثة على االنترنت هي مواقع 

التوا�شل االجتماعي  وهي عبارة عن :
م�شطلح يطلق على مجموعة من المواقع على �شبكة 
االأفراد  بين  التوا�شل  تتيح  حيث  العالمية،  االنترنت 

التجنيد االإلكرتوين

في بيئة مجتمع افترا�شي، يجمعهم االهتمام اأو االنتماء 
لنقل  عالمي  نظام  في  معينة،  فئة  اأو  مدر�شة  اأو  لبلد 

 .)Facebook،twitter( المعلومات ومن اأ�شهرها
ال�شخ�شية االفترا�شية: وهي ال�شخ�شية التي تعبر عن 
فيها  ي�شع  حيث  االإفترا�شي  العالم  �شمن  �شاحبها 
ان  يمكن  ولكن  و�شيرته  وما�شية  ال�شخ�شية  �شفاته 
تكون هذه المعلومات مزيفة وغير �شحيحة وقد تكون 

ال�شخ�شية كاملة مزيفة 
من اهم ا�سباب ا�ستخدام التجنيد االإلكتروني ومواقع 

التوا�سل االجتماعي:
االأ�شخا�س  من  ممكن  عدد  اكبر  اإلى  الو�شول   •

واإي�شال االأفكار والن�شاطات لهم. 
وتجاوز  الدولة  خارج  اأ�شخا�س  اإلى  الو�شول   •

الحدود. 
اأكثر  االأ�شخا�س ومعلوماتهم  التعرف على  • امكانية 
الهند�شة  با�شتخدام  معهم  التوا�شل  محاولة  قبل 

االجتماعية ومعلوماتهم المن�شورة. 
حال  في  الحقيقي  ال�شخ�شي  هوية  معرفة  �شعوبة   •

اإخفائها وكذلك �شعوبة التتبع االإلكتروني. 
واأكثر  التنظيم  اأع�شاء  بين  للتوا�شل  اأ�شهل  مكان   •

انت�شارا واأمانا وال يحتاج اإلى تكلفة عالية. 
االأفعال واالنطباعات  اإجراء ر�شد لردود  • اإمكانية 

عن اأي �شيء وب�شكل وا�شع. 
• التعرف اأكثر على المواقع والجهات الم�شتهدفة قبل 
الجهة  اأي عملية عليها عن طريق �شفحات  اإجراء 

والعاملين فيها.
العالم  داخل  للدفع  الرقمية  العملة  ا�شتخدام    •

 .)Bit coins( االفترا�شي
اأهم الطرق والو�سائل المتبعة في التجنيد االإلكتروني:
ومواقع  الدرد�شة  غرف  عبر  المبا�شر  التوا�شل   -١

التوا�شل االجتماعي.

مشاركة من مركز السلم  اجملتمعي



19 ايــــــــــار   2016    |    العدد   363

توعية

تطبيقات  ر�شائل  و  واالإيميالت  الر�شائل  اإر�شال   -٢
االأجهزة الخلوية الع�شوائية وانتظار. 

٣- اإر�شال الر�شائل واالإيميالت وتطبيقات االأجهزة 
الرد  وبكثرة  معينين  الأ�شخا�س  الموجهة  الخلوية 
واحيانا ت�شتعمل من قبل االأ�شدقاء غير معروفين في 

الواقع الحقيقي. 
بالتنظيمات  الخا�شة  االإلكترونية  المواقع  اإن�شاء   -4

والتوا�شل مع زوارها.
Q ا�شتخدام )النطاقات( الجزئية

التوا�شل عبر االألعاب الموجودة على االنترنت   -5
.)online games(

٦- اختراق مواقع الغير و رفع �شور توؤيد التنظيم. 
٧- �شرقة )اختطاف( الها�شتاغ.

8- االإعالنات المدفوعة.
اأهم االإ�سدارات االإلكترونية التي تخ�ض التنظيمات:

التوا�شل  مواقع  و�شفحات  االإلكترونية  المواقع   •
االإجتماعي.

• اإ�شدار العاب خا�شة بهم.
• مقاطع تعليم �شناعة المتفجرات.

• مقاطع التخويف والترهيب.
هذه  بمثل  الخا�شة  الخلوية  التطبيقات  اإن�شاء   •

الجماعات.
• اإن�شاء ال�شحف والمجالت االأ�شبوعية.

• مجموعة من الكتيبات.
• االأنا�شيد والمقاطع ال�شوتية المثيرة للحما�س.

اأهم اأهداف عمليات االإرهاب االإلكتروني:
• اإثارة الرعب والذعر بين اأفراد المجتمع

• ت�شهيل العمليات على العنا�شر التابعة للتنظيم
• زيادة التغطية االإعالمية

• زيادة ن�شبة اال�شتقطاب والتجنيد
تنبيهات

االإلكتروني  التجنيد  عملية  اأن  بالذكر  الجدير  من   •

تقارب  مدة  اإلى  تمتد  بل  وليلة  يوم  بين  تحدث  ال 
تدريجي  ب�شكل  االفكار  نقل  خاللها  يتم  ا�شهر   ٦

ومنطقي.
مواقع  على  واالأحاديث  والفتاوى  المعلومات  اأن   •
التوا�شل واالنترنت لي�شت جميعها �شحيحة بل في 

كثير من االأحيان تكون مكذوبة وغير �شحيحة.
اهم خطوات التح�سين:

كون  والمجتمع  لل�شخ�س  ال�شليم  الفكري  التح�شين   •
تغيير  حول  تدور  التجنيد  في  االأولى  الخطوة 

االأفكار.
• رفع الوازع الديني والعلم ال�شرعي في المجتمع.

• تح�شين االأبناء الم�شبق عن طريق الر�شائل المبطنة 
وعدم التعريف المبا�شر لهذه االأمور.

غير  االأ�شخا�س  مع  التوا�شل  في  اال�شتمرار  عدم   •
المعروفين . 

االأفكار  تن�شر  التي  المواقع  اإلى  الدخول  عدم   •
المتطرفة من قبل االأ�شخا�س العاديين. 

م�شاهدتها  تتم  التي  المعلومات  �شحة  من  التاأكد   •
�شحة  من  )التاأكد  طريق  عن  الدينية  الناحية  من 
الق�شة  اأو  النزول  �شبب  من  التاأكد  المعلومة، 
المعلومة  كمال  من  التاأكد  الفتوى،  �صروط  او 

و�شالحها للواقع الحالي(.
• اخذ الفتاوى الدينية من الجهات الموثوقة والمعترف 

بها )اأ�شخا�س ومواقع(. 
الفكر  على  وترد  تكافح  التي  المواقع  متابعة   •

المتطرف. 
• عدم الوقوع في ما ي�شمى )م�شائد المغفلين( والتي 
ال�شحية  جهاز  اختراق  اجل  من  ا�شتخدامها  يتم 

والتعرف عليه .
• ا�شتخدام طرق الحماية االإلكترونية المنت�شرة. 
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لل�شلة  االولى  التن�شيطية  الربيع  بطولة  النادي  نظم 
فريق  االفتتاحية  المباراة  في  يلتقي  حيث  الن�شوية 
النادي  نا�شئات  فريق  مع  االردنية  الجامعة  �شيدات 

االرثوذك�شي تحت ١8 عام.
يمثل فريق الجامعة االردنية الالعبات   

فرح   - بركات  مرح   - حداد  جوانا   - ال�شناع  النا 
�شارية   - غنيم  �شلمى   - جبارة  ابو  ليليانة  �شياب- 
ويدرب  �شيام  ومرح  عبود  ابو  دارين  قنواتي- 

الفريق المدرب فادي �شابات. 
ويمثل فريق نا�سئات االرثوذك�سي الالعبات:

نتالي   - عو�س  �شيم   - حماد  تمارا   - �شحاتيت  تاال 
�شلمى  كيال-  �شمانثا   - يالت�شن  جان�شيت  بركات- 
�شعبان- مروة �شعدون - دانة ميناوي- الرا عوي�س- 
المدربة  الفريق  ويدرب  �شرقاوي  وجينا  ق�شاة  هال 

�شير�شة نغوي.
كما واختتمت مرحلة الذهاب لبطولة الربيع التن�شيطية 
النادي  �شيدات  فريق  بفوز  الن�شوية  ال�شلة  لكرة 
االردنية  الجامعة  �شيدات  فريق  على  االرثوذك�شي 

بنتيجة ٧٦-48 .
للفريق  م�شجلة  اف�شل  عوي�س  تاال  الالعبة  وكانت 

النادي االأرثوذك�سي ينظم بطولة الربيع االأولى لل�سيدات بكرة ال�سلة
االحمر ب ٢١ نقطة وا�شافت الالعبة حياة الحديدي ١٩ 

نقطة و لبنى نا�شر ١٢ نقطة. 
للفريق  م�شجلة  كاف�شل  بركات  مرح  الالعبة  وبرزت 
�شيدات  فريق  يت�شدر  وبذلك  نقطة   ١٣ ب  ال�شيف 

االرثوذك�شي مرحلة الذهاب بجدارة وب�شجل نظيف.
�شباب  نادي  العبة  تت�شدر  الذهاب  مرحلة  نهاية  ومع 
نقطة   5٠ ب  الهدافين  قائمة  �شنوبر  يا�شمين  الفحي�س 
وتناف�شها الالعبة تاال عوي�س ب 44 نقطة والالعبة حياة 

الحديدي ب 4٠ نقطة. 
القائمة الالعبة ميرا  اما اف�شل م�شجلة للثالثيات فتت�شدر 
بركات  نتالي  الالعبة  وتناف�شها  ثالثيات   5 ب  موندو 
نا�شئات  فريق  �شفوف  من  �شعبان  �شلمى  والالعبة 

االرثوذك�شي ولكل منهما 4 ثالثيات.
الموافق  الخمي�س  يوم  االياب  مرحلة  تبداأ  و�شوف 
وت�شير  الفحي�س  �شباب  نادي  �شالة  على   ٢٠١٦/4/٢١
النادي  �شيدات  فريق  تاهل  �شمان  الى  الفنية  المعطيات 
االرثوذك�شي للمرحلة النهائية بينما �شتتناف�س فرق �شيدات 
وطالبات   ١8 تحت  االرثوذك�شي  نا�شئات  و  الفحي�س 

الجامعة االردنية للظفر بالمقعد الثاني للمرحلة النهائية.
بعد   ٢٠١5 لمو�شم  الوحيدة  المحلية  البطولة  هذه  وتعتبر 

الغاء جميع البطوالت الر�شمية لل�شلة الناعمة.
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اأقام النادي االأرثوذك�شي حفل Egg Hunt  لالأطفال 
يوم الجمعة الموافق ٢٠١٦/4/٢٢ في مزرعة اميل 
الثانية  ال�شاعة  اإلى  ع�شرة  الحادية  ال�شاعة  من  حداد 
الحفل  ت�شمن  كما  المجيد  الف�شح  عيد  بمنا�شبة  ظهرا  
بقيادة  العالمية  المرح  فرقة  وا�شتعرا�شات  فعاليات 

Egg Hunt
�شعادة �شالمة وت�شمن اي�شا الر�شم على الوجه واألعابا 

مختلفة.
هذا  اإنجاح  في  �شاهم  من  كل  النادي  اإدارة  �شكرت 
الحفل من اإعداد وتنظيم واإدارة. و�شكر خا�س لل�شيدة 

ماري حداد واأوالدها. 

اأقام النادي حفل غداء بمنا�شبة عيد الف�شح المجيد مع المطربة ال�شوريه �شماح ال�شامي  وكان الح�شور مميزاً  وقد 
ا�شتمتع الجميع باأجواء العيد وبوفيه الغداء الغني بالماأكوالت ال�شهية . 

غداء عيد الف�صح املجيد

النادي و�شيوفهم وعائالتهم حيث  اأع�شاء  ال�شعانين ح�شره عدد كبير من  احد  النادي حفل غداء مميز يوم  اأقام 
ا�شتمتعوا بالجو العائلي الذي يتميز به النادي والبوفيه بالماأكوالت ال�شرقية والغربية المنوعة . 

حفل احد ال�صعانني 
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مطبخ النادي

املقادير : 

) 1 ( �سمك هامور حجم كبري 

) 1 ( �سمة بقدون�ض مفروم ناعم 

) 1 ( �سمة كزبرة مفرومة ناعم 

) 2/1 ( كوب زيت زيتون 

) 1 ( راأ�ض ثوم مفروم ناعم 

طريقة التح�سري : 

نغ�شل ال�شمكة جيداً  من الداخل واخلارج ونقوم بعمل ثالث فتحات مائلة يف �شكني حادة على ظهر ال�شمكة . 
ن�شع جميع املواد يف �شينية ونخلطها جيداً  ثم نقوم بح�شي ال�شمكة من الداخل واخلارج وباقي احل�شوة تو�شع حتت 
ال�شمكة ثم نقوم بو�شع الق�شدير فوق ال�شينية . ثم نقوم بادخال ال�شينية يف الفرن على درجة حرارة ١8٠ درجة 

مئوية ملدة 45 دقيقة ثم نقوم بتحمريها وتقدم مع ال�شلطة البقدون�شية . 

�صمك هامور م�صوي بالفرن
ال�سيف ه�سام ن�سار  

مطبخ النادي 

) 4 ( حبات بندورة حمراء مفرومة ناعمة 

) 1 ( ب�سلة مفرومة ناعم 

) 4/1 ( كوب ع�سري ليمون 

) 1 ( ملعقة �سغرية كمون 

) 1 ( ملعقة �سغرية ملح طعام 

) 1 ( ملعقة �سغرية باربكيو 

املقادير : 
) ١ ( ب�شكويت داج�شتف او ب�شكويت ماري ) ٢ ( 

) ١٠٠ غرام ( م�شحوق الكاكاو 
) ١5٠ غرام ( زبدة طرية 

) ٢٠٠ غرام ( �شكر ناعم 
) ٣٠٠ غرام ( �شوكوالته �شوداء 

) ١5٠ غرام ( فري�س كرمي 
طريقة التح�سري :  

تو�شع الزبدة و الكرميا الطازجة يف وعاء على نار هادئة حتى ي�شبح اخلليط فاتر، ثم ن�شيف ال�شكر وال�شوكوالته 
كي ي�شبح لدينا مزيج متما�شك. وبعد ذلك ي�شاف الكاكاو. نبعد اخلليط عن النار، ونقوم بتك�شري الب�شكويت باليد 
اإلى اأجزاء خ�شنة مع التحريك امل�شتمر ثم تو�شع يف قالب اأو قطعة ق�شدير وتلف على �شكل رول وتو�شع يف الثالجة 

ملدة �شاعتني على االأقل وتقطع اإلى �رسحات. 
�شحتني وعافية ،،،

الليزي كيك
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ôjóH »ëàa ≈°Sƒe ¬æjR
»Jƒjô≤dG »∏Y óªfi º°TÉg

QÉ°üf ∫ÓW ∫É°†f ¢ShGQófG
¿ÉZhO ºã«g ø©e √QÉ°S

∂°ûc OQGhOG ≈°Sƒe OQGhOG
øjOGóM RGƒa AÓY â«fÉL
…Oƒæ°ûdG ìôa QOÉf ìôa

¢Vƒ©dG »∏jG OÉjR Qƒf
ÜƒjG ìôa Üƒ≤©j ’QÉe

 »∏Y óªfi õjõ©dGóÑY ™jOh
 …Rô£dG OGDƒa OÉ¡L π°SÉH

¿GójR OÉ¡L Qòæe ôªY
QGƒ©b ìôa ∫ÉªL √QÉ°S

ƒæ«f ¢SÉ«dG Òæe ójR
»°†HôdG ó©°S óYQ óæ°S

çƒëH πjÒ°S …õeQ π°ü«a
 çƒëH πjÒ°S …õeQ ¢SQÉa
 Ëôe ƒHG »LGQ …OÉa »LGQ
…hGõe …õeQ ¥QÉW ¿ÉjGQ

ìôa QhOƒ«K ¢ù«b ‹GRhQ
 ¬∏dG öüf ÉæM …OÉ°T …OÉa

 º∏Y º«gGôHG óFGQ πjƒL
¬◊Gƒ°U ¿ƒÁQ óFGQ ¿ÉcGQ

¢SÉ£Z ¢SÉ«dG ¿õj ÉjR
º∏©dG π«FÉfl ¢SÉ«dG GQÉj

 ñƒ∏a ôØ«dhG É°ù«dG
ÎM ∫ÉªL ódÉN ∫ÉªL

ƒæ«f Òª°S …OÉa ÓjÈZ
…QƒN ôgÉe É«∏jG ìôa

¢ThôµY ÖJGQ ∞FGQ ¿ÉcQ
•ƒeôb ≈°ù«Y »eGQ Ωôc
 ájôcÉ°ùY OÉjR ÊƒL øjR

¿É©«ªL ¿Ghôe π°SÉH Éæ«J
 ¬∏ÑdG ’ƒ≤f ÜÉ¡jG ’ƒ≤f

 áãdÉãdG
á©HGôdG

á«fÉãdG
á©HGôdG

áãdÉãdG
áãdÉãdG

á©HGôdG
áãdÉãdG

≈dhC’G
≈dhC’G
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG
áãdÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á«fÉãdG
áãdÉãdG
áãdÉãdG

á©HGôdG
á©HGôdG
≈dhC’G
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
≈dhC’G

á°ùeÉÿG
á©HGôdG
≈dhC’G
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG

á©HGôdG
≈dhC’G
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
á«fÉãdG

≈dhC’G
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG

áãdÉãdG
 á«fÉãdG
á«fÉãdG
áãdÉãdG

≈dh’G
á«fÉãdG

á©HGôdG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á©HGôdG

áãdÉãdG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG
á©HGôdG
á©HGôdG
≈dhC’G
á©HGôdG

áãdÉãdG
á©HGôdG
á©HGôdG
á©HGôdG

05/19
05/20
05/20
05/20
05/21
05/21
05/22
05/22
05/22
05/22
05/23
05/23
05/23
05/23
05/23
05/24
05/24
05/24
05/25
05/25
05/25
05/26
05/27
05/28
05/28
05/28
05/28
05/29
05/29
05/29
05/30
05/31
05/31
05/31

05/01
05/01
05/01
05/02
05/02
05/03
05/04
05/04
05/05
05/05
05/07
05/07
05/07
05/07
05/07
05/08
05/08
05/08
05/09
05/10
05/10
05/10
05/13
05/13
05/14
05/14
05/14
05/15
05/15
05/15
05/16
05/17
05/18
05/19

 Qƒ°üæe ™jOh Î«H Ωôc
øjOGóM Òª°S ófQ Éæ«ª°SÉj

OƒgGO ƒHG OÉ¡L ôªY ¬eôc
 …QƒN ¿ƒeOG öUÉf ΩOBG

»Wƒ∏«Y ¿Gƒ£fG ∞°Sƒj π°SÉH
 øjOGóM ∞°UGh π¡°S Ωôc
…hÉ¨dG ¢Sô£H ôeÉ°S ÉfÉ«J

≠jÉ°üdG π«Ñf OÓ«e π«Ñf
äÉæ°ùŸG ¿ÉfóY ójõj Ú∏«°S

QÉ°üf ∫ÓW ∫É°†f OQGhOG
 ÊGhO ΩÉ°ùH π¡°S Éæ«à°ùjôc

ÊGhO ΩÉ°ùH π¡°S ∞«°S
 ¿ƒYóL Òæe ÜÉ¡jG  ’ÒH

…öüŸG OQGhOG ΩÉ°ùH Éæ«J
QÉ«¡e ∞«æe óªfi ó°TGQ

¿ÉÑ°ùM óªfi ¢SGôa »eGQ
 øjOGóM RGƒa õà©e ‹Éàf

äÉfGóŸG ¿ÉfóY ∞«°S Ωôc
Ò°ü≤dG ’ƒ≤f öUÉf Ωôc

øjOGóM Òª°S ÊGQ ÊhQ
OGóM »eÉ°S ôeÉJ É«JÉc

¬°TOGôc »bƒ°T ∞«à°S óFGQ
¬°TOGôc »eÉ°S óFGQ »eÉ°S

∞«J ó«Mh ¥QÉW GRhQ
 ƒæ«f π«Ñf êQƒL ÉjQÉe

ƒæ«f π«Ñf êQƒL π«Ñf
ƒæ«f π«Ñf êQƒL π«ªc
OGóM π«ªL óFGQ ÉjQÉe
êôØdG í«ª°S ¢ù«b êÉJ

 »µdÉŸG ¬∏dGóÑY Oƒªfi Ëôc
…QÉªY âMóe »FÉLQ âMóe

¢SƒæW ≈°Sƒe OÉjR ¢SƒæW
¢SƒæW ≈°Sƒe OÉjR ≈°Sƒe

¢û«bÉb ∫Éªc ≈°ù«Y Ëôc

     »eÉ°ûdG Ö«∏«a ΩƒMôŸG     (»àî∏°ûdG óªfi ∞XƒŸG ≥«≤°T ) »àî∏°ûdG óªMG øªMôdG óÑY ΩƒMôŸG
 …QhOƒ«K º°SÉH ΩƒMôŸG     ÚYÉ≤H ódÉN ΩƒMôŸG     á°TOGôc OGDƒa ΩƒMôŸG  á°ù∏g Qóæe ΩƒMôŸG

طوبى للذين اخ�تهم يا رب
" ÉcQÉÑe ÜôdG º°SG øµ«∏a òNG ÜôdGh ≈£YCG ÜôdG "

»°ùcPƒKQ’G …OÉædG IöSCG ≈©æJ

 ¬àªMQ ™°SGƒH ºgóª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG Ú∏FÉ°S

اجتماعياتكلمة العدد
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خـــــاطـــرة

من �شريط الذكريات تبادر اإلى الذهن فيلم �شينمائي كنت قد راأيته 
ويحكي  »االإيم�س«  تدعى  م�شيحية  طائفة  عن  �شنوات  عدة  قبل 
ق�شة هذه الطائفة التي ال توؤمن بالعنف حتى لو قمت با�شتفزاز 
ال�شيد  اأقوال  يطبقون  بذلك  النخاع. وهم  اأفرادها حتى  من  اأي 

الم�شيح »من �شربك على خدك االأيمن فحول له االأي�شر«.
انطلقت  باإ�شمه.  اآمان وت�شمى  الطائفه هو جاكوب  موؤ�ش�س هذه 
االإنجيلية  الطوائف  اإحدى  المانونيت  لطائفة  اإ�شالحية  كظاهره 
التي ن�شاأت في الع�شور الو�شطى في اأوروبا )١4٩٦-١5٦١(.

وفي  الراين،  وجنوب  وايطاليا  �شوي�شرا  في  الطائفة  هذه  عا�شت 
اأوائل القرن ال�شابع ع�شر هاجر عدد كبير منها اإلى الواليات المتحدة 
تحت �شغط االإ�شطهاد من قبل الكني�شة والمجتمع االأوروبي. في 
المائتي  عددها  يبلغ   ٢٠١4 عام  اإح�شاءات  وح�شب  االأيام  هذه 

الف، ويعي�شون في واليات بن�شلفانيا ، اأوهايو وانديانا.
 )Anabaptist( معتقداتهم الدينية:- يوؤمنون بالمعمودية بعد البلوغ
حيث يولد اأطفالهم دون احت�شابهم على الطائفة وال يعمدونهم، 
وعند اكمال �شن ال�شاد�شة ع�شرة تتاح لل�شاب اأو ال�شابة الفر�شة 
للتعامل مع )الغرباء( واالإ�شتمتاع بالحياة الع�شرية ومغرياتها، 
اأن  عليهم  الفترة  هذه  وبعد  ي�شاوؤون،  ما  كل  يجربوا  اأن  ولهم 
اأم  للطائفة  لالإن�شمام  االإ�شتعداد  لديهم  كان  اإذا  ما  في  يقرروا 
عن  ينقطعوا  اأن  عليهم  وبعدها  التعميد  مرا�شم  تتم  قبلوا  ال.فاإذا 
الحياة العامة واالإنتماء للطائفة واالإن�شياع لتعليماتها وال يجوز 
التدخين اأو �شرب الكحول. واإن لم يقبلوا االن�شمام يذهب كٌل 

اإلى حال �شبيله، ولهم حرية الت�شرف باأ�شلوب حياتهم.
لي�س لديهم كني�شة معينة، لديهم كاهن يدعى )bishop( ويتجمعون 
لل�شالة في اأحد البيوت اأحدًا بعد اأحد، اأي كل اأ�شبوعين مرة، ال 
يوؤمنون باالأيقونات والرموز، ايمانهم باالإنجيل ينبع من اتباعهم 
لنهج حياة الم�شيح، يوؤمنون بالثواب والعقاب ويعتقدون اأن الله 
الله ثوابًا  اأن يختار  �شيحا�شب كل فرد منهم على حده. ويمكن 
ل�شخ�س وعقابًا الآخر وذلك بح�شب علم الله بحقيقة عبيده ومدى 
ايمانهم. وهم بهذا يختلفون عن معظم الديانات االخرى والتي 

ت�شمن الخال�س والثواب لجميع الموؤمنين.
حياة العائلة:- الزواج من داخل الطائفة فقط وهو ارتباط مقد�س 
فما جمعه الله ال يفرقه اإن�شان فال طالق لديهم بتاتًا، اأما االإنف�شال 
فهو �شبه معدوم. وال عالقات جن�شية قبل الزواج. ينجبون العديد 
تربية  اإلى  االأطفال  ويخ�شع  المتو�شط،   في   ٦-٧ االأطفال  من 
الزوجان  ويخل�س  اأحيانًا.  ال�شرامة  من  تخلو  ال  روحية  اأ�شرية 
في تقديم كل ما ي�شتطيعون الأطفالهم ويدر�شونهم بمدار�س خا�شة 
بهم. اأما ن�شبة التحاق االأطفال عند بلوغهم بالطائفة فهي عالية جدًا 

وتبلغ حوالي ٩٠%.

طائفة االإمي�س

الداكنة  باألوانه  الخا�س  لبا�شهم  لهم 
والذي يمتاز بالح�شمة بالن�شبة للن�شاء 
وف�شتان  واليدين  للراأ�س  غطاء  مع 
البيت  راأ�س  هو  الرجل  طويل. 
المراأة وعادة  اأقوى من  �شلطة  وله 
وتعمل  الحقل  في  الرجل  يعمل  ما 
االأطفال  وتربية  المنزل  في  المراأة 
المجتمعات  اإلى  اأقرب  بهذا  وهم 

ال�شرقية.
هذه  تتميز  الحياة:-   اأ�سلوب 

المجتمعات  عن  غريبة  حياة  اأ�شاليب  لها  اأن  غيرها  عن  الطائفة 
التق�شف  اإلــى  اأقــرب  ب�شيطــة جــــدًا  المعا�شرة، يعي�شون حياة 
) فكلما كنت ب�شيطًا تكون اأقرب اإلى الله واإلى الخال�س ( بح�شب 
معتقداتهم. يوؤمنون بالعزلة عن العالم الخارجي والذي يعدونه 
اإغراء يجب عدم االإن�شياع له، فلي�س لديهم في بيوتهم ال كهرباء 
وال هاتف وال تلفزيون وال مو�شيقى كما اأنهم ي�شتعملون عربات 
االأح�شنة للتنقل والعمل بدل ال�شيارات ويوؤمنون باإقت�شاد الطائفة 
وال يوؤمنون بالمناف�شة في العمل، معظم اأعمالهم بالزراعة، كما 
يعملون بالحرف اليدوية و�شناعة االأثاث والمنتجات ال�شياحية. 
المزرعة بالن�شبة اإليهم لي�شت مجرد عمل واإنتاج بل اأ�شلوب حياة 
وتكافل اجتماعي. وهم بذات الوقت لي�شوا منغلقين عن العالم فال 
مانع لديهم اأن ي�شتعملوا و�شائل الموا�شالت لل�شفر بالقدر الالزم 
فقط، وا�شتعمال الهاتف والكهرباء في اأماكن العمل. اليوؤمنون 
بالعنف مطلقًا فهم ال يذهبون للتقا�شي اأمام المحاكم وال يحلفون 
اليمين وال يحملون ال�شالح كما اأنهم ال يخدمون في الجي�س وال 
يتقا�شون معونات حكومية ومن ناحية اخرى يقومون بدفع كل 
ما يترتب عليهم من �شرائب للدولة  وال ي�شاركون في االإنتخابات 

تر�شيحًا وانتخابًا.
بالدولة  وعالقتهم  الدولة  عن  الدين  بف�شل  مطلقًا  اإيمانًا  يوؤمنون 
باأية  يطالبون   وال  والواجبات  باالإلتزامات  االإيفاء  على  تقت�شر 
كافة  على  بالتاأمين  يتعاملون  ال  اأنهم  معتقداتهم  اأغرب  حقوق. 
اأ�شكاله وهذا تحٍد كبير لهم خ�شو�شًا في بلد مثل الواليات المتحدة، 

ويقومون بالتكافل االإجتماعي في حالة المر�س والعوز. 
من  االآف  ع�شرات  من  طائفة  فهذه  العالم،  هذا  عجيب  غريب 
اأو  الطوائف، نرى الجميع يعي�س باإن�شجام ووئام دون خالف 
وطوائفها  االأمة  هذه  �شعوب  ت�شل  كي  الوقت  يحن  األم  نزاع. 
اإلى قا�شم م�شترك يبعد �شالل الدم ورائحة البارود لتحل مكانها 
ال�شغيرة  الطائفة  هذه  في  ولنا  اليا�شمين،  وعبق  الطيف  األوان 

مثاًل يحتذى به.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة


