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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  

IöûædG ôjô– áÄ«g á°ù«FQ
ÚYÉª°ùdG ≈dQ  

 AÉ°†YC’G
 öüf ∫hDhQ .O           áfÉHR ôgÉe .O           …ó«aQ π«ªc

øjOGóM É«fGQ IÒJôµ°ùdG 

االن�سانية ثقافة

في كل موؤ�ش�شة يوجد هناك  ثقافة اأو بيئة عامة ي�شعر بها الزائر لحظة 
دخوله. فهناك ثقافة العن�شرية، او الفو�شى، او الالمباالة، وبالمقابل 
هناك ثقافة االن�شانية التي ت�شعرك باأنك تنتمي، وهذا ما لم�شته  عندما 
كنت في زيارة عمل الحدى الموؤ�ش�شات، عندما  دخل �شاٌب طويٌل 

في اأوائل الع�شرينيات من عمره تعلو وجهه ابت�شامة �شادقة �شافية ووقف قرب باب المكتب 
دون ان ينطق بكلمة. نظر الي المدير  �شاألني ماذا اريد ان ا�شرب ، ف�شكرته واأجبته باأنني ال 
اريد �شيء . فالتفت الي ال�شاب بنظرة ال تخلو من االلحاح  ، فاأح�ش�شت بانه من االهانة اأن 

ال  اطلب �شيء.  فقلت:  �شاي من ف�شلك!
اإعاقة  ال�شم     بعد خروج ال�شاب ال�شامت من  المكتب، قيل لي بان هذا ال�شاب يعاني من 
و باأن الموؤ�ش�شة اأدركت اأهمية ادراج ذوي االحتياجات الخا�شة بمجتمع االعمال و لذا تم 
تعيين ثالثة  اأ�شخا�ص ممن  يعانون من تلك التحديات اللذين يعملون باعمال مختلفة في تلك 
اإعجابي بالقائمين على تلك الموؤ�ش�شة  قيام المدير باأخد دورة لغة  الموؤ�ش�شة . وما زاد من 

ال�شم لي�شعرهم باأنهم ينتمون لمكان العمل.
 فهذه  مثل اي موؤ�ش�شة ال تخلو اأعمالها من  التحديات  وال�شعوبات ، ولكن الطابع الغالب 

فيها هو احترام اإن�شانية االن�شان!
االإعاقة الحقيقية هي لي�شت الج�شمية بل  الفراغ الفكري و قله العلم و الثقافة. ذوي الحاجات  
يعاملوا  ان  و  الخا�ص،  ال�شحيح  التعليم  في  باأكمله    مجتمع  لم�شوؤولية    بحاجة  الخا�شة  
باأنهم  كذاك. توفير فر�ص عمل لهم حاجة مهمة و �شرورية و  كمواطنين و ان ي�شعروا 
براأي يجب ان يفر�ص على كل موؤ�ش�شة  مدنية كانت ام حكومية بان يكون ن�شبة معينة من 

موظفيها من هذه الفئة المهم�شة من مجتمعنا.  
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الكرام  النادي  اأع�ضاء  من  تتقدم  الأرثوذك�ضي  النادي  اأ�ضرة 
المبارك  رم�ضان  �ضهر  بحلول  والتبريكات  التهاني  باأجمل 
الثاني  الله  عبد  الملك  لجاللة  التبريك  اآيات  اأ�ضمى  ترفع  كما 
ال�ضهر  بقدوم  الأردنيين  وكافة  الكريمة.  الها�ضمية  والأ�ضرة 

الف�ضيل اأعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركه.

هيئاته  بكافة  الأرثوذك�ضي  النادي  يهنئ 
واأع�ضائه وموظفيه �ضاحب الجاللة الملك 
عبدالله الثاني المعظم والأ�ضرة الها�ضمّية 
الكريمة بحلول الذكرى ال�ضبعين لإ�ضتقالل 
الأولى  المئوية  والذكرى  الحبيب  اأردننا 
هذه  الله  اعاده  الكبرى  العربية  للثورة 

الذكرى على الردن بالخير والبركة.

تهنئة مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك

جاللة الملك عبد الله االأول يوقع وثيقة اال�شتقالل في ق�شر 
رغدان قبل 70 عامًا

موكب جاللة الملك عبدالله االأول بن الح�شين رحمة الله يتجه اإلى 
ق�شر رغدان العامر يوم اال�شتقالل المملكة
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أصدقاء النشرة

للتاآخي عنوان

هذه  وعلى  اإنطلقت  االأر�ص  هذه  من   ، الم�شيحية 
االأر�ص �شتبقى. 

لم يدخل �شيدنا عمر بن الخطاب القد�ص غازيًا بل محررًا 
لها والدليل م�شاركة القبائل العربية الم�شيحية لجي�شه في 
طرد الرومان ، ولم ي�شِل في كني�شة القيامة حتى تبقى 
الكني�شة خا�شة بالم�شيحيين ال يتنازعها معهم الم�شلمون 
اإقرارًا بقبول تعدد االأديان ، وقد  م�شتقباًل وهذا يعتبر 
التي  العمرية  العهدة  وثيقة  في  عنه  الله  ر�شي  تعهد 
حرية  بعده  ولمن  �شفرونيو�ص  للبطريرك  اأعطاها 
و�شالمة  الدينية  ال�شعائر  ممار�شة  وحرية  المعتقد 
عبد  الملك  جاللة  يتبرع  عندما   ، الم�شيحية  المقد�شات 
الله الثاني بن الح�شين ل�شيانة المقد�شات الم�شيحية في 
كني�شة القيامة ) القبر المقد�ص ( من ماله الخا�ص ال يفعل 
ذلك ب�شبب عدم قدرة الطوائف الم�شيحية على �شيانتها 
وهي التي فعلت ذلك بعد زلزال عام 1927 اأو ب�شبب 
المال  روؤو�ص  اأ�شحاب  اأو  الم�شيحية  الدول  عجز 

ر�شالة  هي  ولكن  الم�شيحيين 
االإ�شالم  اأن  للعالم  وا�شحة 
وت�شامح  وتاآخي  محبة  دين 
اأ�شحاب  هم  الها�شميين  واأن 
المقد�شات  على  الوالية 
في  والم�شيحية  االإ�شالمية 
ال�شريف وهم االأولى  القد�ص 
المقد�شات  هذه  برعاية 

بقلم
 د. عصام غزواي

واالإهتمام بها وقد �شجل لهم التاريخ ب�شمة وا�شحة في 
الحفاظ على المقد�شات الم�شيحية �شاأنها �شاأن المقد�شات 
االإ�شالمية، وجاللة الملك عبد الله الثاني ابن الح�شين 
اأ�شالفه من ملوك بني ها�شم كان وما زال  �شاأن  �شاأنه 
االإ�شالمية  المقد�شات  على  االأمين  الحار�ص  و�شيبقى 

والم�شيحية في القد�ص ال�شريف. 
في دور العبادة تتجلى محبة الله وتمجيده وعبادته فال 

يحق الأحد اأن يدعي اأن الله تعالى حكرًا له.

م�ساركة اأع�ساء النادي

�شاركتنا ال�شيدة نهى م�شلم والدة  رزان، مايكل، وتاال مع�شر وزوجة ع�شام  مع�شر،  مدير عام  �شركة ال�شليكا 
الدولية، بهذه الفقرة.

االرثوذك�شي  النادي  في  اال�شتراك  بداية  »كان 
العائلة  متنف�ص  ويعتبرالنادي   .2008 عام  في 
ن�شاطات  من  يوفره   ما  و  المميز  العائلي  لجوه 
ممار�شة  من  جميعا  االأفراد   يمكن  ريا�شية 

ن�شاطاتهم وتنمية  عالقاتهم  االجتماعية.
اأتردد  على النادي �شبه يوميا وخا�شة في العطلة 
يقدمه  وما  اال�شتراتيجي  موقعه  لميزة  ال�شيفية 
المتوفر  واالأمن  للنظافة  اإ�شافة   خدمات،   من 

في النادي.«
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 مشاركات

�شهر  واالإح�شان  والرحمة  الخير   �شهر  اإقبال  مع 
والتقوى،  والبر  ال�شيام  �شهر  المبارك  رم�شان 
و�شبره  وعط�شه  وجوعه  ب�شيامه  ي�شتذكر  ال�شائم 
العفو  اإلى ربه طالبا  والمحتاج، ويتوجه  الفقير  األم 
�شهر  ال�شهر  هذا  يكون  واأن  والقبول،  والمغفرة 
ت�شفية وتزكية وتربية وترقية فهو �شهر فر�ّص الله 
للنف�ص  تهذيب  هو  ال�شرائع  بكل  فال�شيام   ، �شيامه 

الب�شرية لت�شل لهذه الغاية .
هذه  بدخوله  االإن�شان  ي�شل  اأن  من  اأجمل  وهل 
الدورة التدريبية لتزكية نف�شه الى قلب �شليم  ونف�ص 

زكية وروح راقية ترقى الى عليّين ؟ .
الو�شول  نتمنى  التي  الدرو�ص  اأعظم  من  ولعل 
والتعاون  االإن�شان  حب  هو  واإدراكها  لفهمها 
والمودة والت�شامح،  فكيف  يكون �شائما وفي بقلبه 
يكون وال  فهذا ال  اأو ح�شد  اأو غل   اأو كراهية  حقد 
يتنا�شب  مع ال�شيام والقيام و�شلوك طريق  اأهل الله 

وال�شالحين من االأنبياء  واالأولياء .
والذكر  من  والتي�شيير   والفرقان  والهداية  البينات 
تكبير و�شكر  �شفات في �شهر رم�شان قد ال تكون 
في غيره وهي ان لم تكن مع ال�شيام فعال  وتج�شيدا 

�سهر الرحمة

وحياة فال�شائم لي�ص له في 
�شيامه اال الجوع والعط�ص 

والتعب .
في  ال�شفات  لهذه  نحتاج 
اإن�شانا  لنبني  اليومية  حياتنا 
بالخير   االأر�ص  يعمر 
والتعاون والعلم والتقدم ال 
والتخلف   والجهل   بالحقد 

فما نحن فيه من تمزق  وتفرقة  لي�ص اال من وراء 
عن  االأطباء  يعجز  باأمرا�ص  مليئة  �شريرة  نفو�ص  
عالجها  ولي�ص لها اال مثل هذا ال�شهر المبارك نزكي 
والمحبة   واالإيمان  التقوى  على  ونربيها  النفو�ص 

والت�شامح  و�شلة االأرحام.
الر�شل  الله  بعث  ولذلك  واحدة  االديان  غاية  ان 
عليهم ال�شالة وال�شالم. االيمان بالله واليوم االآخر  
الى  والرجوع  النا�ص  بين  فيما  والتعاون  والمحبة 

الله من الدنيا لالآخرة بقلب �شليم .
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثىٰ َوَجَعْلَناُكْم  ا�ُص اإِنَّ َها النَّ » َيا اأَيُّ
�ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفواج اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه اأَْتَقاُكْمج 

اإِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر.«

الشيخ مصطفى 
ابو رمان
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الـصحـــافـــة

مقال رنا �ضباغ
�ضحافة  اأجل  من  اإعالميون  ل�ضبكة  التنفيذية  المديرة 

ا�ضتق�ضائية عربية )اريج(
مع  متحالفة  عربية  حكومات  تت�شابق  بينما   -)CNN(
والتعبير  الراأي  حرية  للجم  الخا�ص  االإعالم  راأ�شمال 
يتحّدى  ال�شيا�شية،  االإ�شالحات  على  الرّدة  ع�شر  في 
�شبعة �شحافيين ا�شتق�شائيين من الدول العربية الو�شع 
القائم عبر الم�شاركة في اأكبر م�شروع ا�شتق�شائي عابر 

للحدود حتى االآن.
اأوراق بنمــا لم تك�شف فــقـط المختبئين خــلـف اأ�شـرار 
) االأوف �شور ( وعورة ال�شحافة العربية لكنها ك�شفت 

اأي�شًا عن �شحفيين عرب �شجعان.
ن�شر هوؤالء ال�شحافيون ال�شبعة تحقيقاتهم �شمن الموجة 
يع�شف  الذي  بنما«،  »وثائق  اإع�شار  من  االأولى 
يعملون  العالم.  حول  من  اأعمال  ورجال  ب�شيا�شيين 
لل�شحافيين  الدولي  »االتحاد  مع  بالتعاون  اليوم 
جديدة  تحقيقات  وجبة  ن�شر  على  اال�شتق�شائيين« 
�شخ�شيات  باأ�شماء  الكاملة  الالئحة  اإعالن  مع  بالتزامن 

و�شركات وردت اأ�شماوؤها في »قنبلة الع�شر«.
فما ن�شر حتى االآن، ي�شّكل نقطة في بحر قيا�شًا بت�شريبات 
اأر�شيف ي�شم اأكثر من 11 مليون وثيقة تغطي 40 �شنة 
القانونية »مو�شاك  الخدمات  التعامالت بين �شركة  من 
فون�شيكا« في بنما، دولة المقر، واأفرعها حول العالم. 
وزبائنها؛ خليط من �شا�شة ورجال اأعمال ووجوه عالم 
االإجرام ونجوم الفن والريا�شة. لكّنها �شملت خ�شو�شًا 

اأ�شماء اأهم �شخ�شيات عامة و�شيا�شية حول العالم.
ينتمون  للحدود  العابر  الجهد  هذه  في  المنخرطون 
العراق  اليمن،  لبنان،  م�شر،  �شوريا،  لالأردن، 
الدولي  االتحاد  مع  عملوا  اأن  لهم  و�شبق  والجزائر. 
العام الما�شي على ملفات تخ�ص �شخ�شيات في بلدانهم 
اعتمدت  التي  ليك�ص«،  »�شوي�ص  ملفات  �شمن  ذكرت 
على ت�شريبات وثائق عمالء بنك )HSBC( في �شوريا 

ولبنان وغيرها.
لكّنها لم تحدث اأ�شداء عالمية مقارنة مع �شل�شلة »اأوراق 
بنما«، الأن عملية الن�شر لم تكن بالتزامن وبهذا الزخم، 
في  المتبادلة  المرا�شالت  من  �شنة   40 مع  مقارنة 

الف�شيحة االأخيرة.
المال  تعقب  اأدوات  على  تدربوا  ال�شبعة  ال�شحافيون 
والف�شاد والجريمة المنظمة العابرة للحدود من خالل �شبكة 
)اأريج(.  عربية  ا�شتق�شائية  �شحافة  اأجل  من  اإعالميين 

وثائق بنما 

اأريج تن�شط في ت�شع دول عربية منذ 2005 بهدف تر�شيخ 
ثقافة نب�ص الحقائق في ق�شايا تهم الراأي العام بهدف ك�شف 

الم�شتور وتفعيل مبداأ الم�شاءلة والمراقبة.
اأريج  بين  �شراكه  اتفاق  ال�شبعة من  ال�شحافيون  ا�شتفاد 
بولوج  ال�شبكة  خالل  من  لهم  �شمح  الدولي  واالتحاد 
البيانات المتعلقة باأوراق بنما الخا�شة بدولهم، ب�شرط 

الحفاظ على ال�شرية وااللتزام بموعد الن�شر الموحد.
مدينة  في  االأول  التن�شيقي  االجتماع  في  اأريج  �شاركت 
االتحاد  من  بدعوة  اأ�شهر  ثمانية  قبل  االألمانية  ميونخ 
و�شحيفة زود دويت�شه ت�شايتونغ االألمانية - التي �شربت 
لها الوثائق قبل اأن تطلب من االتحاد على التعامل مع 

هذا ال�شبق الذي يخ�ص العالم كله.
تباحثوا  م�شتقلون  واأع�شاء  اإعالمية  موؤ�ش�شة   100 ممثلو 
تبادل  وطرق  العمل  اآلية  الم�شروع،  ا�شم  اختيار  حول 
توقيت  توحيد  اإلى  و�شواًل  وتثبيتها،  وفرزها  المعلومات 
تغيير  واإحداث  المطلوبة،  ال�شدمة  لخلق  العالمي  الن�شر 
�شوب االأف�شل. وتو�شع الم�شاركون تدريجيا و�شوال اإلى 

400 �شحافي/ة من 107 موؤ�ش�شة اإعالمية في 78 دولة.
كان �شمن الفريق �شحافيون ا�شتق�شائيون متخ�ش�شون 
في ق�شايا التهرب ال�شريبي ف�شاًل عن خبراء في حماية 
الفريق  خبرات  راكم  ما  وت�شفيرها  المعلومات  نظم 
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الـصحـــافـــة

عملت  �شخ�شيات  تق�شي  على  الجميع  ركز  العربي. 
اأكوام  اإلى  باال�شتناد  ال�شيا�شي،  اأو  العام  الحقل  في 
مع  الحقائق  لمطابقة  مقابالت  اإجراء  ثم  ال�شجالت  من 
كانا م�شانين لجميع  الرد والمواجهة  الت�شريبات. حق 
االإجابة  الغالبية  رف�شت  واإن  اأ�شماوؤهم،  وردت  من 

على ع�شرات االإيميالت التي وردت اليهم.
فيه  يطغى  زمن  في  البث  الن�شر/  نتيجة  كانت  كيف 
الت�شليل والتعتيم على محتوى و�شائل االإعالم العربية 
العامة والخا�شة، رغم تورط �شخ�شيات عامة ورئي�شة 

في عدد من الدول العربية؟...
اأ�شماء  اأخفت  العربية  االإعالم  و�شائل  غالبية  اأن  على 
م�شاهير الوجبة االأولى. بع�شها طعن في �شدقية هوؤالء 
اإلى  باال�شتناد  اأريج،  مع  تعاونهم  واأهمية  ال�شحافيين 
نظرية الموؤامرة اإياها، فقط الأن اأريج ال تخفي اعتمادها 
 – والدنمارك  وال�شويد  النرويج  تمويل حكومات  على 
ال�شيا�شية  الحريات  مجال  في  االأنظف  الثالثة  البلدان 

وال�شخ�شية ومكافحة الف�شاد والم�شاواة الجندرية.
من  االأمرين  يعانون  العرب  اال�شتق�شائيين  بع�ص 

موؤ�ش�شاتهم وحكوماتهم.
لزعامات  التعر�ص  عدم  زميلنا  من  طلب  م�شر،  في 

الخليج با�شتثناء قطر.
في  �شحافيوه  �شارك  الذي  التون�شي-  »اإنكفادا«  موقع 
الم�شروع الدولي خارج اإطار اأريج – تعر�ص للقر�شنة 
وواجه رئي�ص تحريره �شياًل من ال�شتائم. وتلقى ر�شالة 

تهديد عبر ح�شابه على في�شبوك.
من  باأكوام  جهودهم  كوفئت  اأن  بعد  �شي�شت�شلمون  هل 

الت�شكيك والتحامل.
ال، اأبدا!

ال�شحافة  بعولمة  ي�شّمى  مما  جزءًا  اأ�شبحوا  فهم 
يوم.  بعد  يومًا  وتتمدد  تنمو  التي  اال�شتق�شائية 
باأنهم  وال�شعور  االأخالقي  المردود  من  ياأتي  اإ�شنادهم 
ال�شلطة  تغول  �شد  للمجتمع  كحرا�ص  بواجبهم  قاموا 
والم�شتفيدين من تطويع القانون لخدمة م�شالحهم على 
اليوم  ح�شاب م�شلحة دافعي ال�شرائب. كما ي�شعرون 
باأن ظهرهم غير مك�شوف. فهم جزء من جهد ا�شتثنائي 

لمئات الموؤمنين بدور ال�شلطة الرابعة الم�شتقلة.
لالأ�شواء  تامة. وهم م�شتعدون  لي�ص هناك �شمانة  لكن 
في زمن لجم الحريات با�شم »الحرب على االرهاب«.
ظّلت  وطالما  التحديات  جبال  رغم  مهمتهم  و�شيوا�شلون 
جزر المالذات ال�شريبية م�شارا ً موازيا لالقت�شاد العالمي.
المال  وراأ�ص  ال�شلطة  تحالف  اأن  يدركون  اأنهم  على 

�شي�شتمر  في محا�شرتهم.
حق  خذل  بنما  اأوراق  مع  العربي  االإعالم  تعامل 

المجتمع في المعرفة واالطالع.
دافع  الغنية  الدول  ل�شيطرة  الخا�شع  العربي  االإعالم 

عن مريّديه وك�شف اأعداءه.
اأ�شماء  لم تذكر  الخا�شة  العربية  غالبية و�شائل االإعالم 
ال�شخ�شيات العربية التي تخ�ص بالدها وكاأن »العر�ص 

عند الجيران«.
خبر  مع  للتعاطي  ا�شطرت  الكرة،  تدحرج  مع  لكن 
هّزت  التي  والعا�شفة  اآي�شلندا  وزراء  رئي�ص  ا�شتقالة 
االإف�شاح  اأخيرا  قرر  الذي  بريطانيا،  وزراء  رئي�ص 

عن �شجله ال�شريبي.
بالطبع، ال يت�شرف القائمون على و�شائل االإعالم من 

فراغ.
ف�شيا�شات التحرير تعك�ص طبيعة النظام ال�شيا�شي وحيوية 

المجتمع المدني.
ال�شلطات  تحرك  اأو  عربية  مظاهرات  نتوقع  هل 
اأ�شماوؤهم  ال�شريبية على االأقل للتحقيق مع من وردت 

مثلما ح�شل في الغرب.
النا�ص  اعترا�ص  يواجه  قد  مظاهرة  ينّظم  من  الأن 
عدم  اإلى  حراك  اأي  يف�شي  اأن  خ�شية  الحكومة،  قبل 

اال�شتقرار.
هل �شتاأخذ الدول العربية زمام المبادرة وت�شوب قوانينها 
التي  المخفية،  واالأن�شطة  ال�شريبي  التهرب  وقف  ل�شمان 

يقترفها م�شوؤولون وهم على راأ�ص عملهم.
مرة اأخرى تنفرد تون�ص عربيًا في تعاملها مع تداعيات 
»اأوراق بنما« اإذ تّوعدت الحكومة بفتح تحقيق ق�شائي.

وقد ياأتي اليوم الذي يفر�ص فيه الغرب قرارات تمنع 
دول  فهذه  �شور(.  )االأوف  �شركات  عمالء  �شرية 
المتهربين �شريبيًا بحكم ديمقراطياتها  ملتزمة بمالحقة 
اأممي  خبير  وطالب  الت�شريعية.  و�شلطاتها  الرا�شخة 

باإنهاء عهد ال�شرية المالية والتمويلية.
فال اأمان بعد اليوم للمال المخفي مع تمدد تاأثير حركة 
ال�شحافة اال�شتق�شائية العالمية.  فمن �شيثبت خلو عقوده 
خاللها  من  جنى  التي  الطرق  و�شفافية  االأخطاء  من 
ثروته، لن يخ�شى من الف�شيحة المجلجلة والعقاب. اأما 
من يت�شرف خالف ذلك، وي�شتغل من�شبه العام للك�شب 

ونهب ثروات بالده فليدفع الثمن ولو مرة.
فاأكثر الثروات غير الم�شروعة تتراكم في اأكثر البلدان 

ا�شتبدادًا وفقرًا وتخلفًا وقمعًا.
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non-Muslims alike. Their pursuit of power 
has victimised and displaced millions of 
innocents, the vast majority of whom are 
Muslims. Women have been enslaved, 
children exploited, minorities persecuted, 
thousands of prisoners slaughtered, tens of 
thousands murdered. The khawarej have 
stolen national resources, closed schools and 
destroyed global heritage sites.
A world in which these groups are safe to 
operate can never be safe for the rest of us. 
They must be defeated.
It is, in the first place, a war within Islam. 
Muslim countries are at the forefront. This is 
our duty, to protect our religion, our values 
and our future.
But terrorist violence is equally a global 
concern. We cannot say: “this attack or 
kidnapping or violence is Africa’s problem” 
or “that crisis is a Middle East issue”. Daesh, 
Al Nusra, Al Qaeda, Boko Haram, Al Shabab 
and others are part of one threat. To address 
it, we need to recognise the complex linkages 
and pursue a collective, coordinated response.
Cooperation in security and law enforcement 
is key, but it is only part of the answer. We 
need global economic partnership to support 
countries that are doing the right thing. And 
we need a new diplomatic push for global 
justice. The denial of Palestinian statehood is 
exploited by extremists worldwide. Threats to 
Jerusalem’s Muslim and Christian religious 
sites and historic Arab identity have fuelled 
global anger. And we must address the conflicts 
and weaknesses that the khawarej use for cover 
– in Syria, in Libya, in Iraq, Africa, South-East 
Asia and beyond. Success will open greater 
strategic space to meet threats elsewhere.
Today’s catastrophic refugee crisis also 
demonstrates how our challenges are 
interlinked. Jordan began facing this 
humanitarian disaster years ago and it is 
having a dire impact on our people and 
economy. One out of every five people 
living in Jordan is a Syrian refugee. We host 
Libyans, Yemenis, Iraqis, Arab Christians 
fleeing Daesh persecution and more. It is as if 
more than two million refugees were to enter 

Belgium in less than five years.
All of us know the international refugee crisis 
would explode even further if regional hosts 
like Jordan could not fulfill our key roles. 
To support our sustainable development is 
essential. We are working closely with Belgium 
and Europe to address this urgent need.
My friends, In all these efforts, Europe has 
a vital leadership role. After centuries of 
conflict, your people built a new future by 
dedicating your region to co-existence and 
inclusion. It is no coincidence that these 
values are targeted by extremists, whatever 
their creed. Mutual respect and mutual aid 
are essential to regional strength and security.
Nowhere is this more important than in the 
Balkans. This area is Europe’s frontline 
against extremism and first line of your 
defence. The entire continent — and beyond 
— would suffer from its instability. No one 
must be allowed to use religious or other 
identity as a cover for extremist aggression. 
Muslim-majority countries like Bosnia-
Herzegovina, Albania and Kosovo are 
working hard to pre-empt any such threat. 
They and their neighbours need support from 
all Europeans. Include them in an inclusive 
Europe. Make them pillars of European co-
existence and moderation.
Elsewhere in Europe too, harmony, co-
existence and inclusion remain tremendously 
important. Challenges to your high principles 
must be resisted — and in this effort, every 
citizen, of every background, has a role to 
play. Europe’s Muslims and non-Muslims 
need to see each other for who you are: 
neighbours and workmates, fellow citizens, 
part of Europe’s strength and part of its future.
My friends,
I have been speaking about Europe but what 
I say applies across the world, especially 
between our regions. What happens on one 
side of our Mediterranean, deeply affects 
the other. Europe and the Middle East have 
a shared role in shaping the future. It is 
our responsibility to set a course of mutual 
respect and common cause.
Thank you.



9 حـزيــران   2016    |    العدد   364

الـصحـــافـــة

His Majesty King Abdullah on Wednesday 
reiterated his call for a global partnership 
based on a comprehensive approach to fight 
terrorist groups worldwide.
He made his remarks at the Centre of 
Interdisciplinary Studies of Contemporary 
Islam at the Catholic University in  Louvain-
la-Neuve in Belgium.
“Terrorist violence is equally a global 
concern…. Cooperation in security and law 
enforcement is key, but it is only part of the 
answer. We need global economic partnership 
to support countries that are doing the right 
thing. And we need a new diplomatic push 
for global justice,” his Majesty said in the 
speech, which was attended by Belgium’s 
King Philippe and Queen Mathilde, along 
with an array of officials from both sides, 
scholars, students and diplomats.
Following is the full text of the speech:
In the name of God, the Most Merciful, the Most 
Compassionate, Praise to God, Prayers and 
peace be upon our Prophet Mohammad, Your 
Majesties, Rector Blondel, Rector De Paepe, 
Excellencies, Distinguished faculty, staff and 
students, Honoured guests, My friends.
Thank you all. King Philippe, Queen Mathilde, 
I am greatly honoured by your presence. I know 
the heartfelt service and devotion you give 

His Majesty King Abdullah speaks at the Centre of Interdisciplinary 
Studies of Contemporary Islam at the Catholic University in 
Louvain-la-Neuve in Belgium on Wednesday (Photo courtesy of 
Royal Court) 

all to the people of Belgium. And professors 
Blondel and De Paepe and everyone here: 
world-class scholars, cutting-edge leaders, 
top young people — it is dedication like 
yours that is Belgium’s strength. To get the 
people through times of trouble, and create 
new hope. Your friends in Jordan are grateful 
to walk this path together with you.
I much appreciate the opportunity to visit UCL 
today. This Centre is world-renowned for its 
scholarship on Islam in the contemporary 
world. Dans le monde [in the world: this 
focus speaks to a vital concern — the right 
and duty of Muslim men and women to play 
an integral role in their societies and the 
world.
Today, as we fight global terror, I want to 
raise the alarm about the dangers of tension 
between Muslims and non-Muslims. And 
I hope to invite your partnership in taking 
active, practical steps to defend the future we 
share.
Let me begin by saying something most of 
you know. But it is necessary for all of us to be 
very clear about this. The horrific bombings 
in Brussels and Paris are not part of Islam. 
Indeed, in the light of Islam, the perpetrators 
of these acts are criminals, not soldiers. More 
than a thousand years before the Geneva 
Conventions, Muslim soldiers were ordered 
not to kill a child, a woman, an old person, 
a priest; not to harm a church, not even to 
destroy a tree. I am a soldier and I will tell 
you, these principles hold today.
Tolerance, compassion, the equal human 
dignity of every person: these are the values 
I was taught and they are what I teach my 
children, just as other Muslims do, in Jordan, 
and here in Belgium, and beyond. We cannot 
afford to be silent about this. We need to speak 
up boldly: in public life, at work and school, 
in social media and more. In this regard, let 
me praise the serious work done here at UCL 
on behalf of co-existence.
My friends,
Let us understand what is at risk. Today’s 
khawarej, outlaws of Islam, want to shut 
the doors to the future for Muslims and 

A world where terrorists are safe to 
operate, can never be safe for the 
rest of us’
May 19,2016 - Last updated at May 19,2016
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عبد الرحمن احمد 
املهيد

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

اأردننا يملك خامات وطنية ذات طاقة وظفت لخدمة 
برز  المهيد  احمد  عبدالرحمن  ال�شيد  رفعة  الوطن.  و 
كنا�شط على مواقع التوا�شل االجتماعي مروجا لل�شياحة 
�شفحة  موؤ�ش�ص  هو  عالميًا،  و  و  محليًا  في  االأردن 
#يال_على_االأردن ال�شياحية  التي القت نجاحاً  باهرًا 

في مواقع التوا�شل االجتماعي. 
مايلي لقاوؤنا معه:

-كيف بداأت فكرة ترويج ال�ضياحة لالأردن ؟ 
عام  ب�شكل  انه  راأيت  و  ال�شقيقة  الكويت  دولة  في  مقيم  اأنا 
خا�شة  و  االأردن،  في  ال�شياحة  قيمة  تجهل  ان الغالبية 
باأنه  كثير من المواقع ال�شياحية والتي تعتبر جاذبة لل�شائح 
الخليجي غائبة عن الخارطة ال�شياحية االأردنية، لذلك قررنا 
واالأحدث  االأ�شرع  الو�شيلة  خالل  من  لل�شياحة  نروج  اأن 
في العالم، اال وهي مواقع التوا�شل االجتماعي،  ل�شهولة 

ا�شتخدامها ول�شرعتها في اإي�شال الر�شالة.  
-كيف كانت البدايات؟ و هل واجهت �ضعوبة؟ 

برامج  تنفيذ  في  ال�شعوبات  بع�ص  واجهت  البداية  في 
التعاون  مجل�ص  دول  في  ال�شياحة  لترويج  خا�شة 
الخليجي، ولم اأجد الدعم الكافي لتنفيذها رغم محاوالتي 
المتكررة والتي ا�شتمرت اأكثر من عام. طرقت كثيرًا من 
االأبواب بدون فائدة وكانت المبادرة من الخارج للداخل 
بم�شاركة �شخ�شيات معروفة من الخليج ولها تاأثير كبير، 
اإال اإنها لم تنجح وما زلنا م�شتمرين الإنجاحها الإيماني بها.  

- حدثنا عن مبادرة يال على الأردن التي لقت نجاحا 
غير م�ضبوق �ضياحيا  على مواقع التوا�ضل الجتماعي؟ 

العربي  ال�شائح  ت�شتهدف  االأردن  على  يال  مبادرة 
عربي  ها�شتاغ  اطلقنا   . لالأردن  ال�شياح  لجذب  وت�شعى 
اخر  #ربيع_االأردن_اأحلى في 2-4-2016 وكان 
هدفها  زيادة  وعي  الواقع،  ار�ص  على  اعمالنا  اأول 
دعم  و  االأردن  في  ال�شياحي  القطاع  باأهمية  المواطن 
اقت�شاد الوطن وتوفير فر�ص عمل للمواطنين مع التاأكيد 

ق�سة جناح 

وخا�شة  المواطن  دور  على 
وحث  ال�شياحة  دعم  في  ال�شباب 
في  الم�شاركة  على  الجميع 
كافة  عبر  االأردن  كنوز  ترويج 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
تجاه  االيجابية  والم�شاركة 
الوطن لدعم ال�شياحة تحت �شعار 

كلنا م�شوؤول.  
-ما هو طموحك الم�ضتقبلي؟

المواقع  ترويج  في  االأردنيين  جميع  ي�شارك  ان   اأطمح 
ال�شياحية وال�شعي لخلق فر�ص عمل في القطاع ال�شياحي،  كما 

اأ�شعى لدعم مبادرتي باإيجاد الدعم الكافي لتنفيذها.  
الداخلية  المبادرة  من  االأول  الجزء  من  انتهينا  حاليًا، 
ونعمل على البدء بالجزء الثاني من المبادرة تحت �شعار 

#�شيف_االأردن_اأحلى.  
االأكبر في  تعتبر  بتنفيذ مبادرة  نقوم  بالم�شتقبل ان  ن�شعى 
مبادرة  وهي  حديثة  وبطريقة  وا�شعة  بم�شاركة  العالم 
تخدم القطاع ال�شياحي والتعليمي وتخدم المجتمع المحلي 

وترفع اأ�شم االأردن في العالم .
- من خالل مبادرتك، تجولت و مجموعة من النا�ضطين 
على مواقع التوا�ضل الجتماعي في مناطق متعددة من 
الأردن. ماذا تحدثنا عن تراثنا ال�ضياحي الزاخم بما هو 

جميل و جديد؟
اأثناء تجولنا في االأردن من �شماله لجنوبه وزيارتنا لبع�ص 
نوعها  من  فريدة  �شياحية  ومواقع  معالم  اكت�شفنا  مناطقنا 
بالعالم ومميزة جدًا ومواقع جاذبة لل�شياح.  االأردن  مليء 
بالجبال الخ�شراء واالأودية الرائعة  التي تزينها ال�شالالت 
الجاذبة  واالودية  الطبيعية  والمحميات  العذبة  والينابيع 
ال�شياحية  والمواقع  واال�شتك�شاف  المغامرات  لع�شاق 
الثقافية والدينيه والعالجيه والتاريخيه فانا ان�شح الجميع 
بالمواقع  عالميا  االغنى  فاالردن  وطنه  باكت�شاف  بالبدء 
معالمنا  يجهل  والكثير  النادر  ومنها  ال�شياحية  والمعالم 
ومواقعنا ال�شياحية  فانني ادعو الجميع باكت�شاف االردن 

كبلد �شياحي فريد ومميز
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#يال_على_األردن السياحية

وادي الكرك ت�شقه مياه م�شدرها �شالل بطول 70 مترًا يعطي جمااًل خا�شًا للوادي وتكثر فيه االع�شاب النادرة واأ�شجار 
النخيل المعلقة على جانبي الوادي م�شّكلة مظلة لزواره تعطي للوادي جمااًل ي�شاف اإلى جماله ال�شاحر مع الت�شكيالت 

ال�شخرية ال�شاحرة م�شكلة لوحة فنية ف�شيف�شائية تذهل كل من ي�شاهدها واأقل ما يقال عنها انها جنة من جنان االأردن .

وادي الكرك
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حتى  �شروري  الثبات  وهذا 
الزرعة  بين  التكامل  عملية  تتم 
ال�شنية والن�شيج العظمي. وتقدر 
التكامل  لهذا  الزمنية  الفترة 
نتمكن  حتى  ال�شهرين،  حوالي 
تحت  ال�شنية  الزرعة  و�شع  من 
االأكل  عملية  عن  الناتج  ال�شغط 
والتما�ص مع ال�شن المقابل. ومع 
اأنه تتوفر الزرعات ال�شنية ذات 

من  تمكننا  متقدمة  مراحل  اإلى  االأ�شنان  زراعة  و�شلت 
التعوي�ص عن االأ�شنان المفقودة بفعالية عالية، حيث ي�شتطيع 
جمالية  نتائج  تحقيق  ويتم  بارتياح  الطعام  م�شغ  المري�ص 
التايتينيوم  مادة  من  ال�شنية  الزرعة  وتتكون  للغاية.  مبهرة 
من  مكون  �شطحها  ،ويكون  ال�شن  جذر  ي�شبه  ب�شكل  م�شكلة 
وعند  العظم،  ن�شيج  في  تدخل  �شفرات  �شكل  على  نتوءات 
العظم  خاليا  ت�شتقطب  فاإنها  العظم  في  ال�شنية  الزرعة  و�شع 
ن�شيج  ببناء  وتبداأ  ال�شنية  الزرعة  ب�شطح  تلت�شق  بدورها  التي 
العظم على �شطح الزرعة، حيث يتحقق الت�شاٌق وتكامٌل بين 
التنويه على  الذي حولها. وهنا يجب  الزرعة والعظم  �شطح 
هذا  يجعل  مما  االإلتئام،  عالية على  قدرة  الب�شري  للج�شم  اأن 

االإلت�شاق بين الن�شيج العظمي والزرعة ممكنا اإلى حد كبير.

زراعة االأ�سنان وبناء العظم الفكي

 د. صموئيل قاقيش
طبيب األسنان

ويتم البدء بدرا�شة الحالة �شريريا ومن خالل �شور االأ�شعة؛ 
حيث تتم درا�شة اأبعاد عظم الفك الموجود، فكلما زاد الطول 
زرعات  و�شع  اأمكننا  كلما  الفك  لعظم  والعر�ص  العمودي 
اأطوال واأقطار  تتوفر  اأكبر؛ حيث  اأكثر واأقطار  اأطوال  ذات 
الفك  تقييم كثافة عظم  يمكننا  ال�شنية. كذلك  للزرعات  مختلفة 
التي ت�شاعدنا في تحديد �شير عملية تح�شير عظم الفك ال�شتقبال 
بالفراغات  مليء  اإ�شفنجي  من  العظم  يتراوح  الزرعة؛ حيث 

اإلى عظم �شلب يتكون من طبقات مترا�شة. 
وفي وقت عملية الزراعة يزال جزء اللثة الذي يغطي الموقع 
الذي �شتو�شع فيه الزرعة، ثم يتم تح�شير قناة في عظم الفك 
اأبعاد  القناة بح�شب  اأبعاد هذه  ال�شنية. وتختلف  لت�شتقبل الزرعة 
الزرعة التي ننوي و�شعها. ومع اأن عملية تح�شير العظم تبدو 
غير مريحة بالن�شبة للبع�ص، اإال اأنها في الواقع عملية مدرو�شة 
ومح�شوبة للغاية. وبف�شل البنج المو�شعي الفعال فاإن المري�ص 
ال ي�شعر باأي نوع من االألم اأو االإنزعاج الذي قد يتخيله البع�ص. 
وت�شكيل هذه القناة في عظم الفك يتم بوا�شطة اأدوات دقيقة ذات 
بح�شب  االأدوات  هذه  ا�شتخدام  ويتم  محددة،  واأقطار  اأطوال 

ترتيب مت�شل�شل محدد حتى ن�شل لالأبعاد المطلوبة لهذه القناة.
مكانها،  في  ال�شنية  الزرعة  تو�شع  القناة  هذه  تح�شير  وبعد 
ال�شفرات  دخول  من  ينتج  اأولي  ثبات  تحقيق  يجب  حيث 
بها،  المحيط  العظم  ن�شيج  في  الزرعة  �شطح  الموجودة على 

الت�شميم الذي ي�شمح تعر�شها لل�شغط مبا�شرة بعد غر�شها، اإال 
اأنه ال يو�شى بها اإال في حاالت معينة، فاإعطاء الوقت الإلتئام 

الزرعة يعتبر الو�شع االأف�شل. 
ت�شمى  الزرعة  فوق  قطعة  تركيب  يتم  الفترة  هذه  انتهاء  وبعد 
الدعامة، حيث يتم تثبيت القطعتين معًا من خالل برغي داخلي 
يو�شلهما معًا. وبعد ذلك يتم اأخذ قيا�ص لهذه التركيبة واالأ�شنان 
المحيطة واالأ�شنان المقابلة لها، حيث يتم من خالله عمل التلبي�شة 

ال�شنية التي تثبت على هذه التركيبة وتعو�ص ال�شن المفقود. 

اأما بالن�شبة لعملية بناء العظم فاإننا نقوم به عندما ال يتوفر عظم 
الفك  عظم  طول  حيث  من  ال�شنية؛  الزرعة  الحتواء  كاف 
وعر�شه. ففي الفك العلوي فاإن ما يعتر�ص طريقنا في و�شع 
الزرعة هو الجيب االأنفي، وفي هذه الحالة فاإننا نرفع قاعدة 
الجيب االأنفي ونحقن عظمُا �شناعيًا. بينما في الفك ال�شفلي فاإننا 
براغي  بوا�شطة  نثبتها  مكعبة  قطع  �شكل  على  العظم  ن�شيف 
اأ�شهر  �شتة  خالل  وفي  الموجود.  الفك  عظم  على  خا�شة 
منه  بداًل  وتر�شب  ال�شناعي  العظم  هذا  العظم  خاليا  ت�شتبدل 
واأع�شاب  و�شرايين  اأوردة  على  يحتوي  طبيعي  عظم  ن�شيج 

وكل مكونات الن�شيج العظمي االأخرى. 
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قاعات نادينا املتميزة

النادي االرثوذك�شي يتميز بالكثير من المزايا و منها جاهزية قاعاته وما يقدمه لالأع�شاء و ال�شيوف. قاعة وهبة 
تماري وهي قاعة الحفالت الرئي�شية في النادي االأرثوذك�شي مجهزة لتنا�شب مختلف الن�شاطات.  

تت�شع قاعة وهبة تماري لثالثمائة )٣00( �شخ�ص وتقام فيها مختلف االحتفاالت مثل حفالت الخطوبة واالأعرا�ص 
المحا�شرات   مثل  النادي  لجان  تخ�ص  ن�شاطات  عدة  اأي�شًا  فيها  ويقام  الخا�شة،  والحفالت  التخريج  وحفالت 

والندوات والنقا�شات. 
قاعة حليم �شابا، و هي منا�شبة جدا لحفالت �شغيرة العدد، حيث اأن هذه القاعة مجهزة تجهيزا كامال لمختلف اأنواع 
المحا�شرات و الدورات التدريبية لمختلف الموؤ�ش�شات وال�شركات الخا�شة ويمكن اأن يقدم فيها جميع لوائح الطعام 

المتوفرة في النادي وباأ�شعار مقبولة .  
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منيو رقم 1 :                            ال�شعر : 15.000 دينار++
كبه، بيتزا، �شمبو�شك جبنة، �شفيحة، �شو�شج رولز، �رشحات 

خيار و جزر، تبولة، ميت بولز، اأجنحة دجاج و�شواريهات

منيو رقم 2 :                    ال�شعر  18.000 دينار++
كبه  كول�شلو،  لبنه،  فتو�ص،  تبولة،  متبل،  حم�ص،    : المقبالت 

و�شمبو�شك جبنة
الطبق الرئي�ضي : ربع دجاج م�شحب مع قطعة رو�شت بيف، تقدم 
بالزبده،حلويات  وخ�شار  بوريه  بطاطا  الجريفي،  �شو�ص  مع 

ح�شب الطلب، م�شروبات غازية + ع�شائر

منيو رقم 3 :          ال�شعر   2٣.000 دينار++
على الطاولة : �شرحات خيار وجزر مع موالح �شتيك�ص مع �شو�ص

ال�ضحن الول : �شلطة القي�شر
ال�ضحن الثاني : �شالمون مدخن وقريد�ص يقدم مع �شلطة الجرجير
البارميزان  بجبنة  �شتيك، ودجاج مح�شي  فيلية   : الرئي�ضي  الطبق 
يقدم مع بطاطا بوريه وخ�شار بالزبده  )بروكلي وجزر(،حلويات 

ح�شب الطلب، م�شروبات غازية  + ع�شائر

بوفيه رقم ) 1 ( :           ال�شعر 19.000 دينار++
بوفيه ال�ضلطات : 8 اأنواع من املقبالت :- حم�ص، متبل، تبولة، 

لبنة ، فتو�ص، �شلطة معكرونه، جرجري و�شلطة رو�شية
المعجنات :  كبه و�شمبو�شك جبنة

الطباق ال�ضاخنة : خاروف حم�شي يقدم مع خيار باللنب، دجاج 
مع الفريكه، رو�شت بيف، بطاطا بوريه وخ�شار بالزبده

الحلويات : �شواريهات تارت ، كرمي كراميل وام علي
الم�ضروبات :م�رشوبات غازية + ع�شائر

بوفيه رقم ) 2 (        ال�شعر : 21.000 دينار++
�شلطة  فتو�ص،  لبنة،  تبوله،  متبل،  :حم�ص،  ال�ضلطات  بوفيه 

معكرونه ، �شلطة جرجري ، �شلطة رو�شية، خملالت م�شكلة،
المعجنات : كبه ، �شمبو�شك جبنة و�شربنغ رولز

باللنب، دجاج  :خاروف حم�شي يقدم مع خيار  ال�ضاخنة  الطباق 
مع الفريكة ، رو�شت بيف، الزانيا، بطاطا بوريه وخ�شار �شوتيه
الحلويات : �شورايهات تارت، ع�ص ال�رشايا، �شوكلت مو�ص وام علي

الم�ضروبات : م�رشوبات غازية + ع�شائر

قوائم طعام احلفالت

بوفيه رقم ) 3 (                            ال�شعر : 24.000 دينار++
�شلطة  فتو�ص،  لبنة،  تبوله،  متبل،  حم�ص،   : ال�ضلطات  بوفيه 
وخملالت  زيتون  رو�شية،  �شلطة  جرجري،  �شلطة  معكرونه، 

م�شكله. 
المعجنات : �شمبو�شك جبنة، بيتزا ، �شفيحة وكبة

باللنب، دجاج  :خاروف حم�شي يقدم مع خيار  ال�ضاخنة  الطباق 
�شويت اأند �شاور مع نودلز، �شمك فيليه، كبه لبنية،رو�شت بيف، 

فتوت�شيني، خ�شار �شوتيه  وبطاطا بوريه
الحلويات : �شورايهات تارت ، �شوكلت مو�ص ، كرمي كراميل ، 

ع�ص ال�رشايا ، ام علي وفواكه مو�شمية
الم�ضروبات : م�رشوبات غازية + ع�شائر

بوفيه رقم ) 4 (                  ال�شعر : 27.000 دينار++
مقبالت : حم�ص، متبل، تبوله، فتو�ص، �شلطة معكرونه، �شلطة 
م�شكلة،  خملالت  لبنة،  بقدون�شية،  رو�شية،  �شلطة  جرجري، 

وزيتون. 
المعجنات :  كبه، �شفيحة، بيتزا و�شمبو�شك جبنة

بامليتو،  بيف،  رو�شت  و  تركي   : باردة  حلوم   )  2  ( عدد  مرايا 
اأر�شي �شوكي وبيبي كورن 

الطباق ال�ضاخنة : خاروف حم�شي يقدم مع خيار باللنب، دجاج 
فيليه،  ال�شينية مع نودلز، �شمك  الطريقة  الفريكة، بيف على  مع 

الزانيا ، م�شاوي م�شكلة، بطاطا وخ�شار بالزبده
الحلويات : �شواريهات تارت، كروكن بو�ص، �شرتوبري مو�ص، 

ام علي وعوامه واأ�شابع زينب وفواكه مو�شمية
الم�ضروبات : م�رشوبات غازية + ع�شائر

الحد الدنى لعدد ال�ضخا�ص ل يقل عن 250 �ضخ�ص اأيام 
الخمي�ص والجمعة وعن 150 �ضخ�ص في اليام الخرى .

خدمات الم�ضروب : 
زجاجة وي�شكي 750 �ص / لرت          5.000 دينار
زجاجة عرق 750 �ص / لرت            ٣.000 دينار
�شندوق برية 12 زجاجة                                 6.000 دينار
زجاجة �شمبانيا                                                          5.000 دينار

خدمات اإ�ضافية : 
كعكة 5 طبقات                   150.000 دينار 
كعكة 7 طبقات                   180.000 دينار
كعكة 9 طبقات                   220.000 دينار

لل�شخ�ص الواحدلل�شخ�ص الواحد
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مشاركات

في  ت�شارع  المراأة  ما زالت  �شنوات عديدة مرت و 
بتفاوت  العالم  دول  كل  في  الذكوري  االأعمال  عالم 
و  ازدادت  الدرا�شات  اليوم،  مختلفة.  درجات  و 
العلم تعمق اكثر في هذا المجال الهام، و اأ�شبح لدينا 
�شورة اأو�شح لما يح�شل بالعمل مع بع�ص التو�شيات 

الخا�شة لك كقائد و مدير فعال. 
ومع اأن المراأة تقدمت في الو�شول لمواقع قيادة عليا، 
لكنها ما زالت تتعارك في حقول غير عادلة احيانا، و 
تمكنها  الى عدم  ال�شبب  يعود  االأحيان  بع�ص  في  لكن 
من فهم �شروط ال�شلوك المهني، مهارات التوا�شل، 
و طبيعة العالقات الالزمة للنجاح المهني المطموح. 

و االهم، يجب على كل امراأة عاملة و قيادية التحول 
 success  الى النجاح survival من فكر البقاء

اليِك 10 ن�ضائح من �ضيدات قياديات: 
1. الجتهاد بالعمل و التمّيز مهمين .... لكنهما 

غير كافيين. 
�شيغ�ص  االآخرين،  من  مرئى  على  تكوني  اأن  بدون 
و  #باالإنجازات  االآخرين  ُتذّكري  ان  عليِك  عنك.  النظر 
الم�شاركات القيمة التي قمِت بها، و لكن بحذر وبدون ان 
تظهري بمظهر #المتكبرة. اذا اأتت الفر�شة للتذكير، عليِك 

بها. و لكن بالوقت و المكان واالأ�شلوب_المنا�شب. 
2. الت�ضبيك. 

مهمة  مهارة  المهنية  و  االجتماعية  الدوائر  تو�شعة 
للمراأة  جدا  مهمة  هي  و  طموح  و  ناجح  اإن�شان  لكل 
اال�شخا�ص  مع  الت�شبيك  على  بالعمل  عليِك  القيادية. 
الذين يمكن ان تتعلمي منهم و ت�شتفيدي من خبراتهم 
المنعزلين  تفيديهم و تظهري مهاراتك لهم.  اي�شا  و 

يبقون بعيدين عن الهدف المرغوب. 
3. الولويات. 

الن�شاطات  الزوج،  االأوالد،  البيت،  العمل، 
كلها،  تنجزيها  ان  ممكن  العائلية...  و  االجتماعية 

لكن لي�ص بنف�ص الفاعلية و الكفاءة المطلوبة.
باأحد  التق�شير  باحتمالية  يكمن  الخطر  بالعك�ص، 
الجوانب مما يوؤدي الى التق�شير فيها جميعها. حددي 
�شيء  كل  اإنجاز  عليها،  طاقتك  وركزي  اأولوياتك 

اإىل كل امراأة قيادية

بنف�ص القوة خرافة. 
4. ل تحاربي كل المعارك. 

التي  المعارك  اختاري 
و  بها  تفوزي  ان  تقدري 
والمعارك  الجدل  اتركي 
لو  حتى  منها  فائدة  ال  التي 

فزت بها. 
5. تكلمي! 

اميل ابو جابر
دكتورا ة بالقيادة

درا�شة حديثة وجدت ان ح�شول المراأة على راتب 
اقل من غيرها �شببه عدم التفاو�ص. عدم التفاو�ص اما 
ب�شبب فقدان المهارة او ب�شبب اإيمان المراأة ان العمل 
المدير.  انتباه  على  الح�شول  الى  يوؤدي  كاف  بجهد 
ولكن هذا خطاأ �شائع، اذا كنت تريدين �شيئًا ما اطلبيه. 

6. اللبا�ص المنا�ضب. 
حتى لو كان ُا�شلوب لبا�شك مختلف، الب�شي بما ينا�شب 
المو�شة.  او  مزاجك  ينا�شب  لي�ص  بما  و  محيطك 

اللبا�ص يعك�ص احترافيتك و ُا�شلوب توا�شلك. 
7. ال�ضمت. 

تعلمي متىت�شمعين ومتى تتوقفين عن الحديث. العديد 
من االأحيان تتكلم المراأة العاملة اكثر مما يجب و تفقد 

اهتمام الجمهور. 
8. الم�ضداقية. 

اوعدي  تق�شرين،  كنت  اذا  التزمي.  وعدتي؟  اإن 
وافعلي ما تعدين به. 
9. كوني اإيجابية. 

االن�شان ال�شلبي باأفكاره و قوله منفر، غير منتج، وال 
يجد احدًا بقربه. 

10. ابتعدي عن العالقات الحميمة )الجن�ضية( بالعمل. 
ال ت�شتغربي، هذه االأمور تحدث في كل مكان. 

اأتمنى من كل قلبي روؤية �شيدات قياديات و عامالت 
ان  موؤمن  الني  مكان  كل  و  بلدنا  في  محترفات 
وجودهن قيم جدا للمجتمع و االقت�شاد و كل النواحي 

االجتماعية. 
�شاركي الن�شائح مع اأ�شخا�ص ممكن ان ي�شتفيدوا منها، 
وا�شتمري بالتقدم والعطاء وكوني مبدعة النك مهمة. 
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أصدقاء النشرة

يتناول هذا املقال بع�ص املقرتحات واالأفكار حول اختيار 
الطبيعيني  االأ�شخا�ص  اأي  لالأفراد  بالن�شبة  املنا�شب  البنك 

وال يتطرق الى ال�رشكات او املوؤ�ش�شات.
باالعتبار  اخذها  الواجب  التقليدية  املعايري  هناك عدد من 
امل�رشفية،  معامالتك  الإجناز  البنوك  اأحد  اختيارك  عند 
العمل  اماكن  من  وقربها  البنك  فروع  انت�شار  اهمها  من 
لها  العائدة  االآيل  ال�رشاف  اأجهزة  وانت�شار  االقامة  او 
وجاهزيتها الإجناز ال�شحوبات وااليداعات النقدية 7/24، 
كذلك درجة متيز البنك فيما يتعلق بخدمة الزبائن من حيث 
ب�شكل  عالقاتهم  واإدارة  املقدمة  اخلدمات  و�رشعة  جودة 
فاعل، باالإ�شافة الى �شمعة وعراقة البنوك وتاريخها يف 

التعامل مع االأزمات.
ومعدالت  اأنواع  اأي�شا،  الهامة  التقليدية  املعايري  ومن 
الزبون على  البنك من  يتقا�شاها  التي  والر�شوم  العموالت 
واأ�شعار  ا�شتيفائها،  وطرق  املختلفة  امل�رشفية  املعامالت 
وطرق  التناف�شية  ميزتها  حيث  من  واملدينة  الدائنة  الفوائد 
كربامج  اأخرى  معايري  اأي�شا  وهناك  وا�شتيفائها،  احت�شابها 
البنوك على احل�شابات  تقدمها بع�ص  التي  احلوافز والهدايا 
ذات الطبيعة االدخارية علما ان هذا املعيار قد انخف�ص وهجه 
لغايات  للبنك  والدويل  االإقليمي  التفرع  ودرجة  موؤخرا، 

حتويل املبالغ الى اخلارج للدرا�شة او للم�شاعدة العائلية.
كافيا  يعد  مل  ولكنه  االأهمية  من  يخلو  ال  اأعاله  ذكر  ما  كل 
التي  واالجتماعية  والثقافية  االقت�شادية  املتغريات  ظل  يف 
اأدت الى حتول يف �شلوك الزبائن وانعك�شت على املتطلبات 
امل�رشيف  الوعي  زيادة  الى  باالإ�شافة  لالأفراد،  امل�رشفية 
لديهم واهمية عامل الوقت مما رفع من �شقف توقعاتهم من 
البنوك، ومن هذه التوقعات �رشورة توخي البنوك الدقة 
العموالت واالأجور، �رشعة  لوائح  وال�شفافية عند عر�ص 
التعامل ومعاجلة م�شاكل الزبائن، تقدمي خدمات ومنتجات 
مبوا�شفات خا�شة وو�شوح عرو�ص اخلدمات واملنتجات 
التي تقدم للجمهور، ويف هذا ال�شياق اأدرك عدد من البنوك 
االأردنية اأهمية هذا االمر وان�شاأت لها مراكز خدمات هاتفية 
)Call Centers( متطورة تعمل على مدار االأ�شبوع وتقدم 
ال�شخ�شي  احل�شور  عن  تغني  ومتنوعة  عديدة  خدمات 
للبنك. اما بالن�شبة ملعيار التقييم االأكرث اأهمية حاليا فهو قدرة 
امل�رشفية  واملنتجات  اخلدمات  من  باقة  تقدمي  على  البنك 
املتكاملة )اما افراديا او على �شكل ُحزم( ويف ازمنة قيا�شية 

كيف تختار البنك املنا�سب

اخلدمات  هذه  ومن  ومناف�شة، 
الودائع  ح�شابات  واملنتجات 
االئتمانية  والبطاقات  باأنواعها 
وغري االئتمانية وقرو�ص متويل 
العقاري  والتمويل  ال�شيارات 
واحلواالت  وغريها  وال�شخ�شي 
وخدمات  ال�رشيعة  اخلارجية 
واإدارة  اال�شتثمارية  املحافظ 
اال�شت�شارية  االأ�شول واخلدمات 

 )Bancassurance Products( ومنتجات التاأمني امل�رشيف
والهواتف  االنرتنت  عرب  الفورية  امل�رشفية  واخلدمات 
النقالة واإمكانية حتويل االأموال ودفع فواتري اخلدمات عرب 

.)Digital Channels( هذه القنوات الرقمية
بناء على ما تقدم، وللو�شول الى البنك املنا�شب، فاإنه من 
االجدى التوجه الى البنوك التي تقدم اخلدمات واملنتجات 
احتياجاتك  كانت  لو  حتى  املتكاملة  امل�رشفية  )احللول( 
امل�رشفية االآنية حمدودة كونها تعطيك مرونة كبرية لتلبية 
ا�شئلة  طرح  مراعاة  مع  امل�شتقبلية،  امل�رشفية  متطلباتك 
واملنتجات  اخلدمات  عموالت  حول  وتو�شيحية  تف�شيلية 
التي تتقا�شاها ومن االأمثلة الب�شيطة على ذلك التحقق من 
اجلاري، ويف  احل�شاب  لر�شيد  اأدنى  حد  متطلب  وجود 
حال االيجاب، قيمة العمولة ال�شهرية التي يتقا�شاها البنك 
يف حال عدم االلتزام باحلد االأدنى ومن االأمثلة االأخرى 
على  ال�شمانات  بخ�شو�ص  البنوك  متطلبات  من  التحقق 
القرو�ص واأ�شلوب احت�شاب وا�شتيفاء العموالت والفوائد 
جداول  �شمن  البنوك  تدرجها  املعلومات  وهذه  عليها، 
 Schedule of Terms &( والن�شو�ص  ال�رشوط 
تكون  ما  وعادة  دوري  ب�شكل  وحتدثها   )Conditions

متاحة �شمن املواقع اخلا�شة بها على االنرتنت.
مالية عاملية متخ�ش�شة  هناك �رشكات  اأخرية،   مالحظة 
بقطاع االأفراد مثل Bankrate يف الواليات املتحدة تقوم 
توزيع  ثم  ومن  املالية  املوؤ�ش�شات  االف  بيانات  بتجميع 
ت�شتمل  مالية  وحتليلية  تف�شيلية  ومعلومات  بيانات  ون�رش 
والودائع  االئتمان  وبطاقات  ال�شخ�شية  القرو�ص  على 
والعموالت والفوائد وغريها، وناأمل ان يت�شمن جمالها 
يقدم  �شوف  ذلك  الأن  االأردين  امل�رشيف  ال�شوق  م�شتقبال 

م�شاعدة قيمة لالأفراد عند رغبتهم يف الت�شوق امل�رشيف.

  بقلم 
سليم االرملي 
مستشار مصريف
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مطبخ النادي

املقادير : 
دجاجة واحدة متو�شطة احلجم مقطعة الى اربع قطع .

ارز ب�شمتي  ) 4 ( كوب، جزر  ) 2 ( حبة مب�شورة،  بهارات م�شكلة ملعقة �شغرية، كزبرة 
ملعقة �شغرية، فلفل ا�شود ملعقة �شغرية،ملح ملعقة �شغرية،حب هال ) 6 ( حبات ،قرفة ) 2 ( 
عود،فلفل ا�شود حب ) 5 ( حبات  ،كب�ص القرنفل ) 5 ( حبات،ورق غار ) ٣ ( ورقات،ب�شل 
) 2 ( حبة مقطعة �رشحات، بندورة ) 4 ( حبات مفرومة،رب البندورة ) 2 ( ملعقة كبرية،فلفل 

حار ح�شب الرغبة،لومي ) 2 ( حبة  ،بهارات كب�شة ) 2 ( ملعقة �شغرية 
طريقة التح�ضري : 

1- نتبل الدجاج بن�شف كمية البهارات املطحونة . 
2- نقلي الب�شل والبهارات احلب حتى التحمري . 

٣- ن�شيف الدجاج للب�شل والبهارات ونحمره على الوجهني . 
4- ن�شيف اجلزر املب�شور والفلفل احلار املفروم ثم البندورة 

ونقلب ثم ن�شيف رب البندورة. 
5- ن�شيف املاء ونغمره ون�شلقة ملدة 45 دقيقة .

6- نن�شل الدجاج من املرق ون�شعة يف �شينية ونحمره بالفرن مع القليل من الزيت .
7- ن�شلق االأرز ) 4 (  اأكواب ماء مغلى م�شاف اإليه حبتني هال وعود قرفة وورق غار وحبة لومي ن�شف �شلق ثم ن�شّفيه. 

8  - ن�شيف باقي كمية البهارات املطحونة على مرق الدجاج ونرتكه على النار.
9 - ن�شع االأرز امل�شلوق يف قدر على النار ون�شكب مرقة الدجاج عليه ونرتكه على النار  ملدة 25 دقيقة حتى يت�رشب املاء.
10-  ي�شكب يف طبق التقدمي ويو�شع الدجاج امل�شوي فوقه ويزين باللوز والزبيب املقلي، يقدم اإلى جانب اللنب الزبادي.

الكب�سة

املقادير : 
خبز تو�شت ) 8 ( �رشحات، �شكر ) 2 ( كوب 

ماء زهر ) 2 ( ملعقة �شغرية، قرفة ناعمه ) 1 ( ملعقة �شغرية 
ق�شطة ) 1 ( علبة،ف�شتق حلبي ) 50 ( غرام، ماء ) 1 ( كوب 

طريقة التح�ضري :  
ن�شع خبز التو�شت يف �شينية ونحمر الوجة االول ثم نحمر الوجة الثاين حتى 

ي�شبح لونه ذهبي .
ن�شع ال�شكر يف طنجرة على النار ونحركة با�شتمرار حتى يذوب وي�شبح لونه ذهبي ثم ن�شيف ماء الزهر ونحركة حتى 
يتجان�ص مع بع�شهم البع�ص ون�شيف القرفة حتى تغلي مع املاء وال�شكر ملدة ٣ دقائق ثم ن�شع اخلبز املحمر يف وعاء ال�شكر 

وتقلب جميع املواد وت�شب يف جاط التقدمي ثم يربد وبعد ذلك ن�شيف الق�شطة فوق اخلليط وتزين بالف�شتق احللبي . 

�شحتني وعافية ،،،

عي�ش ال�سرايا

 الشيف 
هشام نصار  

مطبخ النادي 
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اأقيمت على  بالتن�ص االأر�شي والتي  الدبلوما�شية  للهيئات  الثانية  البطولة  الموافق 2016/5/20  اختتمت م�شاء يوم الجمعة 
مالعب الجديدة في النادي .

و�شارك في البطولة عدد من �شفراء ودبلوما�شيي الدول العربية ال�شقيقة واالأجنبية ال�شديقة في االأردن واأدار البطولة دائرة 
الن�شاط الريا�شي بالتعاون مع لجنة التن�ص الأر�شي .

وقد فاز بالمركز االأول الثنائي �شيرجو وجورج والمركز الثاني الثنائي تي كي واك�شل 
وفي ختام المناف�شات توج رئي�ص النادي ال�شيد مي�شيل ال�شايغ الفائزين بالمركز االأول والثاني 

و�شكرت رئي�شة اللجنة كافة الم�شاركين واأع�شاء اللجنة على ح�شورهم .

 اأقيمت البطولة التن�شيطية لل�شباحة للفئات العمرية 2006 – 2007 – 2008 يوم الجمعة الموافق 2016/5/20 من ال�شاعة 
10:٣0 �شباحًا ولغاية ال�شاعة 12:٣0 ظهرًا تحت رعاية ال�شيد مي�شيل ال�شايغ رئي�ص النادي وبح�شور كل من ال�شادة �شمير 
نينو رئي�ص اللجنة الريا�شية، عي�شى كيال مندوب النادي لدى االتحاد، ابراهيم نده اأمين �شر االتحاد، المهند�ص رمزي 
بو�شه رئي�ص لجنة ال�شباحة وح�شور عدد كبير من اأهالي الم�شاركين والمهتمين حيث  وزعت الميداليات الذهبية على جميع 

الم�شاركين.  
تهدف هذه البطولة الى انتقاء ثمانية �شباحين، وثمانية �شباحات من الفئة ال�شابعة مواليد 2006 لين�شموا اإلى �شفوف فرق 

ال�شباحة .

ختام بطولة الأرثوذك�ضي للدبلوما�ضيين بالتن�ص

ن�ضاطات لجنة ال�ضباحة ل�ضهر 2016/5

 نشاطات اللجنة الرياضية
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عبدالله فريح 
) تويف �شنة 1907 م = 1٣25 هــ ( 

والو�شف  احلكمة  يف  االإنتاج  غزير  �شاعر  م�رشي،  قبطي  وموؤلف  ومدر�ص  اأديب  فريج،  نوح  بن  عبدالله 
اإلى مدينة طنطا ليعمل معلمًا باملدر�شة القبطية، ثم  اأمت تعليمه، ثم انتقل  واملدح والرثاء، ولد يف القاهرة وبها 
اأن تويف فيها،  اإلــى  الكربى  الأقباط  ليعمل مبدر�شة  القاهرة  اإلى  امل�شيحية، ثم عاد  املدار�ص  اإخوة  يف مدر�شة 
من اآثـــاره : )اأريج االأزهار يف حمــا�شن االأ�شعار( ديوان �شـعـــــر، و)الرو�ص النظري يف �شناعة الت�شطري( 
ديوان �شعـر، و)اأنوار االأفكــــار يف �شماء االأ�شعـــار(، و)�شمري اجلال�ص يف بديع اجلنا�ص(، و)ر�شيف املدام يف 
اجلنا�ص التام( ديـوان �شعـر، و)�شمري اجللي�ص يف حما�شن التخمي�ص( ديوان �شعر خم�ص به بع�ص الق�شائد كعينية 
ابن زريق البغدادي ونونية ابن زيدون وعينية ابن الفار�ص ودالية زيد ابن معوية وغري ذلك من الق�شائد، 
و)نظم اجلمان يف اأمثال لقمان( ديوان �شعر، و)اأنوار االأفكار يف �شماء االأ�شعار( ديوان �شعر، و دليل احلريان 

يف اأمثال احلكيم �شليمان ( طبع 1908 م ُبعيد وفاته. 

روبني بو غو�ضيان 
) ولد �شنه 192٣ م = 1٣41 ( 

احل�شكة، ح�شل على  العني يف حمافظة  اأرمني، ولد يف را�ص  �شوري  روبني بوغو�شيان، حقوقي وموؤلف 
الدكتوراة يف احلقوق، واأ�شبح حما�رشا يف كلية احلقوق جامعة حلب. من اأثاره: ) اجلزيرة العليا ( اأطروحته 
لنيل �شهادة الدكتوراة يف العلوم االقت�شادية من جامعة باري�ص، و ) قانون العالقات الزراعية ( » طبع يف حلب 

 . 1966

روز انطوان حداد 
) 1882 – 1955 م = 1299- 1٣74 هـ ( 

روز بنت انطون بن اليا�ص انطون ) حداد ن�شبة لزوجها نقوال(، اأديبة و�شحافية لبنانية، احدى العامالت يف 
النه�شه الن�شائية يف ال�رشق العربي،ولدت يف طرابل�ص لبنان وتلقت درا�شتهايف مدر�شتي االمريكان االبتدائية يف 
املينا والعالية، هاجرت الى م�رش وعملت يف مدر�شة امريكية يف اال�شكندرية ثالثة اعوام، حررت فيمجلة اخيها 
فرح انطون ) اجلامعة ( كما ان�شاأت جملة ) ال�شيدات والبنات(، را�شلت جملتي ) اجلامعة ( اليومية واال�شبوعية 
باأخيها فرح و�شاعدت يف ادارة وحترير املجلتني،  اليها، حلقت  انتقل  الخيها فرح انطون يف نيويورك حني 
تزوجت من االديب اللبناين) نقوال حداد ( حيث عادا الى م�رش وا�شدار جملة ) ال�شيدات والرجال ( يف القاهرة 

ظلت ت�شدر نحو ربع قرن . من اثارها : كتاب خمطوط بعنوان ) مقام املراة الجتماعي يف التاريخ ( . 

من اأعالم العرب امل�سيحيني 
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خـــــاطـــرة

في عدد �شابق كنت قد اأ�شرت اإلى كلمة القاها جدعون ليفي 
اللوبي  موؤتمر  في  االإ�شرائيلية  هاآرت�ص  جريدة  في  المحرر 
االأمريكي االإ�شرائيلي وو�شفت كلمته في حينها اأنها جريئة. 
واليوم اأجد اأنه من المهم التركيز على هذه الكلمات والتي 
لم تكن لت�شدح في هذا الف�شاء الوا�شع لوال ت�شحيات واالآم 

�شعبنا في مقاومته لهذا العدو المتغطر�ص.
هذه المرة يكتب ال�شحفي اآ�شاف غاڤرون مقااًل في جريدة 
الوا�شنطن بو�شت تحت عنوان »اعترافات اإ�شرائيلي خائن« 
في اإ�شارة اإلى اأن اأي �شوت ي�شدر من اأي مواطن اإ�شرائيلي 
واالإعدامات  للفل�شطينيين  الالن�شانية  المعاملة  يدين  يهودي 
الميدانية بحق ال�شباب الفل�شطيني يعتبرًا خائنًا بنظر االأغلبية 
ال�شاحقة من المجتمع االإ�شرائيلي. وكان هذا المقال االأكثر 
مجتمعًا  اأم�شت  باأنها  اإ�شرائيل  يتهم  فهو  حينها،  في  قراءة 

همجيًا غير قابل لالإ�شالح.
فالحوار الداخلي االإ�شرائيلي ما انفك يتجه نحو الع�شكرة كما 
لم يكن في اأي وقت �شابق، وذلك منذ الحرب على غزة في 
العام 2008 واالآن يمكن القول اأنه ي�شير من �شيئ اإلى اأ�شوء.  
اأما من يحاول االإنتقاد اأو توجيه بع�ص االأ�شئلة اأو االإعترا�ص 
وال�شخرية،  لالإهانة  يتعر�ص  فاإنه  الجي�ص  ت�شرفات  على 
اأنه  كما  االأحوال،  اأح�شن  في  دونية  بنظرة  اإليه  وُينظر 
يتعر�ص للتهديد واالإيذاء الج�شدي في اأحوال اخرى. فمن 

ال يوؤيد ت�شرفات الجي�ص وقوى االمن يعتبر خائنًا.
لوال  لتكون  تكن  لم  االإجتماعية  واالآفات  الت�شرفات  هذه 
نف�شه  لنتنياهو  العن�شرية  والت�شريحات  الكراهية  خطاب 
والذي اإدعى موؤخرًا اأن الحاج اأمين الح�شيني هو من اأوعز 
يكن  لم  الحاج  ن�شيحة  ولوال  وت�شفيتهم  اليهود  بقتل  لهتلر 

هتلر ينوي اإبادة اليهود على حد زعمه.
اأدت  التي  العن�شرية  الت�شريحات  العديد من  اأن هناك  كما 
اإلى ا�شت�شهاد العديد من الفل�شطينين ومنها ت�شريح يائير البيد 
الذي يقول »ال تتردد... اطلق النار بق�شد القتل اإذا كان 
لديك �شك باأن الفل�شطيني يمكن اأن يعر�ص حياتك للخطر«. 
اأما وزير االأمن الداخلي جلعاد اردان وقائد �شرطة القد�ص 
اأي  اإيذاء  يحاول  �شخ�ص  اأي  اأن  فقد �شرحا  اإدري  مو�شي 

اإ�شرائيلي يجب اأن يكون م�شيره الموت !!
االأخ�شر  ال�شوء  الجنود  اأعطت  العن�شرية  التعليمات  هذه 

كلمات جريئة مرة اأخرى

الإطالق النار بدون �شبب مقنع، 
تمت  قتل  حوادث  عدة  فهناك 
بحق ال�شباب الفل�شطيني دون اأن 
�شالح  اأو  �شكين  اأي  لديهم  يكون 
من  �شكل  باأي  يقوموا  اأن  ودون 
ي�شتدعي  الذي  الهجوم  اأ�شكال 
توثيق  تم  وقد  النار،  اإطالق 
الجي�ص  فيها  يقوم  حوادث  عدة 
بو�شع ال�شكين بيد ال�شاب بعد قتله 
الإل�شاق التهمة به زورًا وبهتانًا.

اإن لهذه االأعمال الهمجية ردات فعل متناق�شة فقد ح�شلت 
في  اإنتقامية  دوافع  يحمل  اإ�شرائيلي  يهودي  قام  اأن  حادثة 
اأنه  نف�ص جلدته ظنًا منه  اآخر من  مدينة حيفا بطعن مواطن 
بقتل  موؤخرًا  قاموا  االإ�شرائيليين  الجنود  اأن  كما  عربي. 

يهوديًا بعد االإ�شتباه بكونه فل�شطينيًا. 
الكاتب  اأ�شماها  والتي  ال�شهيونية  العقلية  اإليه  و�شلت  ما  هذا 
»اأعرا�ص مر�ص ال�شمير«  والتي ال يوجد لها عالج ناجع �شوى 
من  عليه  الح�شول  يمكن  ال  العالج  وهذا  الجراحي«  »العالج 
الداخل ويجب اأن ياأتي من الخارج، والمق�شود هو من الغرب.
في كلمة جدعون ليفي التي كتبت عنها في ال�شابق ي�شل ليفي 
اإلى نف�ص هذه النتيجة باأن العالج يجب ان ياأتي من اأمريكا 

واأوروبا ويقول:-
»اإذا كان لديك �شديقًا عزيزًا تهتم الأمره وتتبادل معه كل 
الم�شاعر، وهذا ال�شديق اأ�شبح مدمنًا على المخدرات فكيف 
والدعم  المال  من  المزيد  اأعطيته  اإذا  االمر؟  مع  تتعامل 
المعنوي �شوف يكون م�شرورًا منك وي�شكرك �شباح م�شاء 
و�شي�شتمر في �شراء المزيد من المخدرات. ولكن هل هذه 
اإلى  اأخذه  اأم تحاول  بها �شديقك؟  ت�شاعد  التي  الطريقة  هي 

م�شح لعالج اإدمانه والتخل�ص من هذه االآفة كليًا؟
الكثير  نواجه عدوًا عن�شريًا دمويًا يختزن  اإخواني  يا  نحن 
�شارق  ل�ص-  اأنه  يقينه  واأولها  النف�شية  والعقد  الحقد  من 
االأر�ص، واإلى اأن يو�شف له العالج المنا�شب من قبل هذا 
المقاومة والت�شحية  نهج  االإ�شتمرار في  اإلى  لنا  لي�ص  العالم 

فهذا قدرنا. اأما �شديقنا اأ�شاف غاڤرون فيقول:- 
»يجب اإنهاء االإحتالل االآن«. 

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة


