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ترنيمة ميالدية

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.
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يف ن�شرتنا لهذا العدد....يف ن�شرتنا لهذا العدد....

^ لقاء مع اع�شاء ... ال�شيد ح�شان زريقات 

^ ق�شة نجاح .. ال�شحفي ايهم العتوم 

^ مقال لالأب الدكتور رفعت بدر 

^ »كالم في ال�شياحة«  كتيب �شياحي 

^ الحلقة ال�شاد�شة من ذكريات مقد�شي 

تهنئة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
الله املعظمة والأ�رسة  العبد  رانيا  امللكة  الثاين املعظم وجاللة  الله  امللك عبد  الأرثوذك�سي جاللة  النادي  يهنئ 
الها�سمّية الكرمية واأع�ساء وموظفي النادي بحلول �سهر رم�سان املبارك، اأعاده الله على اجلميع باخلري والربكة. 

وكل ع�م واجلميع ب�ألف خري

تهنئة بعيد اجللوس امللكي
اأ�رسة النادي الأرثوذك�سي ممثله بالهيئة الإدارية واللجان العاملة واملوظفني 
الثامن ع�رس  امللكي  اجللو�س  بعيد  الها�سمية  والأ�رسة  املعظم  امللك  جاللة 
اأعاده الله على الأردن بالعز واليمن والربكات يف ظل ح�رسة �ساحب اجلاللة 

امللك عبد الله الثاين بن احل�سني حفظه الله ورعاه

وكل ع�م وانتم بخري
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كلمة العدد

رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

در�س يف الكرامة ... من اأطفال فل�شطني

الخ�شوع والخنوع والتنازل ؟ 
�شكرا لمن اأ�ش�س الحركة الك�شفية ولمن 
معنى  وعلمهم  االأطفال  في  ا�شتثمر 
وحب  والتطبيق،   بالفعل  الكرامة 
بمعناه  االآخرين  احترام  و  الوطن 

المختلف عن الخنوع والخ�شوع. 
اأعطيتونا  القد�س  �شبيبة  لكم  �شكرًا 
در �شاً  في عزة النف�س و ايقظتوا  فينا 
نعتذر  و   ... الوطن.  على  الغيرة 
ياأخذ  لم  هذا  فعلكم  ن  الأ  ومنكم   لكم 
ال�شدى ،   لكنكم لم تفعلوا هذا لتحدثوا  

  ... اإعالمي  مدى  و  اأ  �شدى   ي  اأ 
في  در�شاً   عطانا  اأ  المكبوت   غ�شبكم 
قال  فكما  والكرامة.  الحرية  معنى 
االأديب والكاتب جان جاك رو�شو :  
ي�شتطيع  اأنه  الفرد ال تكمن في   حرية 
اأن يفعل ما يريد، بل في اأنه ال يجب 

عليه اأن يفعل ما ال يريد.

زار الــرئـيـ�س  االأمـريـكـي دونـالــد 
تـرامــب المنطقة وت�شارعت المواقع 
خبار  اأ  لنقل   المتنوعة   االخبارية 
تحركاته  وزوجته وابنته. لكن هناك 
خبر بالرغم من ب�شاطته لم ياأخذ  اأ ي 
حّيز يذكر قراأته بال�شدفة على �شفحة 
الفي�شبوك الأحد   التوا�شل االجتماعي 
ا�شتراط فريق  الخبر هو  الأ�شدقاء. 
خالل  ترامب  االأمريكي  الرئي�س 
على  القد�س   اإلى  موؤخرا   زيارته 
االرثوذك�شية  الكني�شة  �شبيبة  ك�شافة 
الرئي�س  ا�شتقبال  منهم  ُطلب  الذين 
مرحبين به عند مدخل  البلدة القديمة 
كني�شة  لزيارة  طريقه   في  وهو 
وال�شبب  قم�شانهم  تغيير  القيامة، 
على   )�شغير(  فل�شطين  علم  وجود 
فعل  رد  فكان  منهم.  كٍل  قمي�س 
عن  االعتذار  هو  الك�شفية  ال�شبيبة 
»�شرف« اال�شتقبال، و قولهم عالنية 

: لن نخلع قمي�شًا من قم�شاننا.  

ي�شتحق   خبر  ي  اأ   .. االن  لي  قولوا 
ترامب  زوجة  عليه؟  التركيز 
اأطفال تعلموا  اأم  وطنية  وابنته ... 
وعدم   الكرامة   معنى  ال�شغر  من 
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حا�شل على درجة البكالوريو�س في الهند�شة المدنية 
من  الزمالة  درجة  على  وح�شل  بغداد  جامعة  من 
هولندا في فحو�شات المواد االإن�شائية . كذلك حا�شل 
المدن  هند�شة  في  االإقليمي  التخطيط  في  �شهادة  على 
من  الم�شاريع  اإدارة  �شهادة  اإلى  باالإ�شافة  األمانيا  من 

الجامعة االأردنية . 
ثم  مهند�شًا  الكبرى  عمان  اأمانة  في  بداياتي  في  عملت 
تدرجت في المنا�شب حيث كنت رئي�شًا لدائرة االإن�شاءات 
كذلك  االإن�شائية،  للمختبرات  ومديرًا  الدرا�شات  وق�شم 

مديرًا لهند�شة المرور حتى عام 1979 . 
اإلى   1979 عام  منذ  الخا�س  القطاع  في  عملت  ثم 
اإلى  اأ�ش�شت �شركتي الخا�شة واتجهت  عام 1984 ثم 
�شركتي  نفذت  حيث  البيئية  الم�شاريع  في  التخ�ش�س 
اأكثر من 25 بلد في مختلف  العديد من الم�شاريع في 

اأنحاء العالم . 
وعائلتي ال�شغيرة مكونة من زوجتي ديان ال�شراف 
وهي �شورية من مدينة حلب تحمل �شهادة الماج�شتير 
في االآداب الفرن�شية والترجمة الفورية وقد انعم الله 

علينا بابنتان وولد .
• �شابين مهند�شة طاقة وحا�شلة على �شهادة الماج�شتير 
بتخ�ش�س  والتكنولوجيا  العلوم  في  تولوز   / فرن�شا 

المالحة العالمية عبر االأقمار ال�شناعية .
• نادين وهي مهند�شة عمارة وحا�شلة على زمالة من 
احد الجامعات االألمانية بتخ�ش�س االأبنية الخ�شراء. 

• ويعقوب مهند�س مدني تخ�ش�س بيئة ومياه . 
ال�شبعينات  بداية  في  االأرثوذك�شي  بالنادي  التحقت 
اأحد  كنت  حيث   ، الريا�شي  بالن�شاط  لهتماماتي 
العبي المنتخب الوطني لكرة الطائرة .  وفي النادي 
لرئي�س  نائبًا  منها  مواقع  عدة  ت�شلمت  االأرثوذك�شي 
الم�شرب  األعاب  للجنة  ورئي�شًا  الريا�شية  اللجنة 

ح�شان يعقوب الزريقات

وكذلك رئي�شا للجنة كرة ال�شلة 
نائبًا  كنت  كما   . النادي  في 
ونائبًا  التن�س  اتحاد  لرئي�س 
لرئي�س اتحاد ال�شلة االأردني .

اإلي  اأ�شندت   2006 عام  في 
رئا�شة اللجنة الهند�شية الإعادة 
النادي  مرافق  بع�س  بناء 

حسان يعقوب 
الزريقات

 . الثلجية عام 2001  العا�شفة  ت�شررت جراء  التي 
حيث انهارت العديد من المن�شاآت كال�شالة الريا�شية 
البناء  اإعادة  وتم  ال�شيفي  والمطعم  ال�شتوي  والم�شبح 
بحمد الله بكلفة تقدر باأربعة ماليين دينار اأردني وما 
االإدارية  الهيئة  دعم  لوال  لتنفذ  الم�شاريع  هذه  كانت 
برئا�شة المرحوم طيب الذكر رجائي �شليمان ال�شكر.
الموجودة  االأندية  اأعرق  من  االأرثوذك�شي  النادي 
والثقافية  الريا�شية  الم�شتويات  كافة  على  المملكة  في 
لممار�شة  النادي  الأبناء  متنف�شًا  وتعتبر  واالجتماعية 

الن�شاطات المختلفة. 
من  به  الباأ�س  عدد  بوجود  يتميز  االأرثوذك�شي  النادي  اإن 
االأع�شاء العاملين ذوي الخبرات االقت�شادية واالجتماعية 
تبقى  ال  اأن  يجب  التطور  ولغايات   ، والريا�شية  والثقافية 
على  مبني  الغير  واالجتهاد  المزاجية  اأ�شيرة  القرارات 
اأ�شحاب  ت�شكيل لجنة من  اأ�ش�س علمية . ومن هنا البد من 
القادمة  الفترة  خالل  للنادي  ت�شور  لو�شع  االخت�شا�س 
وت�شمل هذه الخطة مرحلتين، مرحلة ق�شيرة االأمد لخم�س 
�شنوات ومرحلة طويلة االأمد م�شتقبلية للع�شرين �شنة القادمة. 
الأخذ  العامة  الهيئة  على  الخطة  هذه  تعر�س  حيث 
المتعاقبة  االإدارية  الهيئات  التزام  �شريطة  موافقتها 
عليها لتنفيذ هذه الخطة ، كما ت�شمل هذه الخطة اإعادة 
الخطط  بتنفيذ  لل�شير  المترهل  االإداري  الجهاز  هيكلة 

الم�شتقبلية بكفاءة عالية . 
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ومن اأهم االأمور التي يجب اأن ت�شملها الخطة المرافق 
ت�شتهدف قطاع  التي  الالزمة والبرامج  والتجهيزات 
هو  القطاع  هذا  كون  الم�شتويات  كافة  على  ال�شباب 
ومعالجة  لها  الت�شدي  يجب  التي  القطاعات  اأهم  من 

م�شاكلها واحتياجاتها . 
تلبي  ال�شن  لكبار  مواقعًا  الخطة  ت�شمل  اأن  كذلك 

احتياجاتهم وتكون متنف�شا لهم . 
ال  والذين  ال�شن  كبار  االأع�شاء  يعفى  اأن  اأمل  وكلي 
يتمكنون من خدمة النادي لظروفهم ال�شحية اعفائهم 
االأع�شاء  �شفة  واإعطائهم  الع�شوية  ر�شوم  من 

الفخريين تقديراً  لخدماتهم . 
هي  االإدارية  الهيئة  لها  تت�شدى  التي  االإن�شاءات  اإن 
خطوة مباركة ولكني اعتقد ان البحث عن موقع بديل 
يتنا�شب وحاجات النادي المتطورة في الم�شتقبل اأمر 

يجب البحث به في المنظور القريب . 
اإن اللجان العاملة في النادي هي الذراع االأيمن للهيئة 

االإبداع  من  مزيد  اإلى  تحتاج  اللجان  هذه  االإدارية 
اإعادة  يتطلب  ذلك  �شوء  وعلى  والتغيير  والتطور 
هيكلة هذه اللجان ورفدها بالكوادر المتخ�ش�شة حتى 
النادي  ان  كما  النادي  اأع�شاء  كانت من خارج  ولو 
على  تنفتح  واإعالمية  ت�شويقية  منظومة  اإلى  بحاجة 

المجتمع المدني وتتفاعل معه . 
بالتحية  الكرام  النادي  اأع�شاء  من  اأتقدم  الختام  وفي 
في  لل�شير  ال�شفوف  ر�س  اإلى  وادعوهم  والتقدير 

رفعة �شان نادينا الحبيب . 
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مشاركات  اعضاء

كيف يمكن اإقناع �شتلة مريمية في الجليل 
بـ يهودية الدولة ..؟!

وما عالقة العكوب بـ يعقوب ..!
والجليل بـ جلعاد ..! 

التمييز  يقبل  اأن  زعتر  لعرق  وكيف 
العرقي ..؟!

هذا  اأحاول  واليهودية  الهوية  وبين 
في  بقي  الذي  عمي  اأتخيل  اأن  ال�شباح 
كفر  في  عمتي  وابن  يهودي،  النا�شرة 
طريقة  على  �شعره  خ�شالت  يجّدل  كنا 

حاخام يهودي ..!
�شعب » تزبط » يا�شيد نتنياهو ..!

عن  تعبر  لكي  لقانون  الهوية  تحتاج  ال 
هويتها ..! 

الجليل  ع�شافير  من  لع�شفور  يمكن  وال 
ديك  ي�شيح  بالعبرية، ولن  يغرد  اأن 
فل�شطيني في مجد الكروم اإال بالفل�شطيني 
الف�شيح، وال يمكن لقر�س فالفل في عكا 
اإال اأن ينفخ �شدره مزهوا بفل�شطينيته ولن 
مطبخ  في  اإال  �شخنين  في  م�شخن  ي�شخن 
بغير  مطرز  لثوب  يمكن  فل�شطينية، وال 
الدلعونا، وال  يرق�س  اأن  كنعانية  نقو�س 
يمكن لظريف الطول اأن ي�شرح �شعره اإال 

15  اأيار ... يوم النكبة
اختارها  طوين الشامي 

نائب رئي�س اللجنة الثقافية

في م�شرح ال�شرايا في يافا ..! 
اإال  عكا  �شور  فوق  من   « ينط   « ولن 
بيت  في  لفل�شطيني  يحلو  فل�شطيني، وال 
لحم اال ال�شواء على فحم من اأم الفحم، وال 
تاأكل حيفا » العلت « اإال من عتليت، وال 
ُيجنى الزيتون اإال في جنين ويعلب زيته 

في عيلبون ..!
ال تحاول يا�شيد نتنياهو ..!

ال يمكن ترجمة ن�شمة فل�شطينية اإلى العبرية 
الحقيقية،وال  الهوية  يتنف�س  الهواء  هذا 
يمكن للزعتر البري والطيون وال�شري�س 

اإال اأن يفوح بعبيره الفل�شطيني .. 
اأيها العبراني العابر في وطن مقيم ..! 

اأيها المزور الغريب عن �شجرة حور في 
»يازور « و�شف�شافة في »�شفوتة « ..! 

في  �شفد  في  �شدفة  اإال  تكون  لن  اأنت 
اأر�س  يوما  تكن  لم  مواعيدها  كل  بالد 

الميعاد..!
عن  لتعبر  قانون  اإلى  الهوية  تحتاج  ال 

هويتها ..!
طال  واإن  �شنرجع   : نتنياهو  �شيد  ويا 

الزمن !
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 2017 اأيار  �شهر  اأوائل  االأرثوذك�شي  النادي  فقد 
فار�شا من فر�شانه المخل�شين االأوائل بعد حياة حافلة 
بالعطاء و االنتماء و االإخال�س لعائلته واأبناء وطنه و 

محبيه من اأع�شاء النادي االأرثوذك�شي بعمان.
لمبادئه  اأمينا  ا�شكندر حب�س  اليا�س  المرحوم  كان  فقد 
قوة      بكل  الحق  عن  مدافعا  االأ�شيلة  العربية  القومية 
ومدافعا عن وطنه فل�شطين و االأردن و مدينته »اللد 

» فكان يع�شق فل�شطين و كل �شبر منها  .
  كان رجال �شادقا بكل معنى الكلمة ، كان ال�شديق 
�شاحب  كان  معه  تعامل  و  عرفه  من  لكل  ال�شدوق 
كل  يحترم  الل�شان  عفيف  االأخالق  دمث  رفيع  خلق 

من تعامل معه .
زاملته ل�شنين طويلة بالنادي االأرثوذك�شي حيث كان 
ع�شوا بالهيئة االإدارية و كان ي�شغل اأمين ال�شندوق 
الهيئة االإدارية  الفخري و تجلت قدرته حين قررت 
بالنادي اال�شتدانة من البنوك عام 2005 وذلك الإعادة 
التي   2003 عام  الثلجية  العا�شفة  بعد  النادي  اأعمار 
اأطاحت بالبركة ال�شتوية و قاعة اإميل حداد الريا�شية  

فار�س ترجل

اليا�س ا�شكندر حب�س

فكان  اآنذاك  النادي  ترا�س  و 
المتعهدين  ا�شتحقاقات  يتابع 
الذين ر�شا عليهم عطاء اإعادة 
هيكلة البركة ال�شتوية و اإعادة 
بناء قاعة اإميل حداد باالإ�شافة 
الجديد  الريا�شي  المبنى  اإلى 
ثم الحفريات التي تمت بجانب 

فوزي عبداملسيح شنودة
رئي�س النادي ال�شابق

ونائب الرئي�س في فترة 
اإعادة اأعمار مرافق النادي

ال�شرقية  والتي ا�شطر  قاعة وهبة تماري من الجهة 
كلها كانت من  امتار و  ثمانية  بالحفر حوالي  المتعهد 

التراب االأحمر .
كان المرحوم يداوم بالنادي كاأمين �شندوق فخري 
ال�شاعة  ولغاية  �شباحا  ع�شر  الحادية  ال�شاعة  من 
لتدقيق مطالبات و ك�شوفات  الثالثة بعد الظهر وذلك 
المتعهدين و ي�شادق عليها مع رئي�س اللجنة الهند�شية 
الجازة �شرف هذه المطالبات ح�شب االأ�شول و هذا 
العمل  من  ون�شف  �شنتين  من  اأكثر  ا�شتغرق  العمل 

الدوؤوب الجاد.
رغبت ان ا�شرد هذه الوقائع الأن الكثيرين من اأع�شاء 
النادي ال يعرفون هذه الحقائق بالن�شبة الأبو ا�شكندر و 
كذلك اأي�شا كيف تمت اإعادة بناء من�شاآت النادي التي 
احتاجت الى الجهد الكبير و العمل المتوا�شل الدوؤوب 
فالذي نراه بالنادي االآن من البركة ال�شتوية و قاعة 
اميل حداد الريا�شية ومبنى الريا�شة و كذلك المطعم 
  Clava( ومطعم(   له  المال�شق  الترا�س  و  الجديد 
حب�س  ا�شكندر  ابو  المرحوم  ماليا  عليها  ا�شرف  كلها 
كذلك  و  اآنذاك  االإدارية  الهيئة  اأع�شاء  اإلى  باالإ�شافة 

اأع�شاء اللجنة الهند�شية .
و  القدي�شين  مع  اأ�شكنك  و  ا�شكندر  اأبو  يا  الله  رحمك 
االأبرار / الرب اأعطى و الرب اخذ فليكن ا�شم الرب 

مباركا 
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خمتارات

ل اأحد على اأية حال يعرف كيف ترتب 

الحياة  نف�سها اأحيانا يح�س المرء اأن ق�سة ما 

انتهت فاإذا بها تبداأ . اإن م�ستقبل اإن�سان كامل تراه 

فجاأة متعلقا بحادث �سغير ل قيمة له ، اإن عقدة الم�سبحة 

اأ�سغر من حباتها ولكنها اإذا انفكت كرت ثالثة وثالثون حبة واحدة 

اإثر الأخرى، واأحيانا ينحرف الماعز الأكبر في القطيع وراء ق�سرة برتقالة 

فيتبعه القطيع باأكمله وقد يجتاز �سياجا في�ستبك الرعاة بالمزارعين ويموت نا�س 

وتفقد دواب وتعقد ولئم ال�سلح فياأكل فقراء القرية ومجانينها و اأطفالها العراة 

وخيلها وبقرها ويرى مدعو ما فتاة هناك فيخطبها ويتزوجها وتنجب له 

اأولدا وبنات يعي�سون ويموتون ويم�سي في جنازتهم رجال ل 

يعرفونهم خطوات ال�سنة الع�سر ويتحدثون وقد يتفقون على 

�سيء اأو يت�ساجرون.

غ�سان كنفاني
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الـصحـــافـــة

AMMAN — In a quest to enhance conflict prevention 
and peacebuilding between individuals, an 
International Fellows Programme for the Arab world 
was launched on Sunday to empower institutions to 
train future religious leaders. 

The programme is designed and developed by the 
King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for 
Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID).
Mohammad Abu Nimer, KAICIID senior adviser, 
said during the event’s opening that the programme 
seeks to promote dialogue and spread a culture of 
help and respect for others. 
“We try to find solutions to political and social issues 
by achieving a balanced dialogue between religious 
institutions and political decision makers,” said Abu 
Nimer.
He added that in order to achieve these goals, “we bring 
together young religious leaders from different religious, 
geographic, linguistic and cultural backgrounds, to build a 
spirit of understanding and cooperation”.
Abu Nimer said that the programme does not seek to 
provide answers to conflicts, but instead to facilitate 
dialogue and train participants to address intolerance 
and promote understanding.
“True change starts from within the person, [and] 
then the organisations the participants belong to, in 

‘Future religious leaders to be 
trained in peacebuilding and 
tolerance’
By Rula Samain - Feb 21,2017 - Last updated at Feb 21,2017

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

تدريب رجال االديان على 

بناء ال�شالم والت�شامح

order to change its thinking 
towards tolerance and 
understanding of the other,” 
Abu Nimer said. 
He added that the hope is 
that change will spread 

throughout society and worldwide, which will require 
comprehensive planning and additional efforts beside 
KAICIID’s.
KAICIID is an intergovernmental organisation which 
works globally to promote dialogue in order to prevent 
and resolve conflict and to enhance understanding and 
cooperation, according to its website.
The five-day event will host 25 participants, both men 
and women, representing educational and religious 
institutions from across the region. 
Anas Abbadi, senior programme manager of 
the Fellows Programme, said that the one year 
programme, started in 2015, has been a success in 
over 16 countries around the world.
“Success is difficult to measure, but the programme 
started with 20 participants representing five religious 
backgrounds, who first met as strangers, but left as 
colleagues and friends,” he said.
Abbadi told The Jordan Times that the fellows were 
given training not only on how to overcome challenges 
when teaching dialogue, but also on how to promote 
peace building and conflict prevention  through the 
use of social media. 
After these initial successes, KAICIID then launched 
an Arabic-language version of their programme from 
Amman, Abbadi, who is also a trainer, explained. 
“The KAICIID Fellows Programme is our contribution 
to mentoring the next generation of religious leaders: a 
generation that we hope will be equipped with the skills 
to engage in interreligious dialogue and to translate the 
benefits of transformative dialogue into concrete change 
for their communities,” wrote KAICIID Secretary 
General Faisal Bin Muaammar in the International 
Dialogue Centre  year book in 2015.
E-mail: rulasamain@gmail.com

Officials from King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre 
for Interreligious and Intercultural Dialogue launch an International 
Fellows Programme for the Arab world in Amman on Sunday (Photo 
by Rula Samain)
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سنكون على موعد 
يف شهر رمضان املبارك 

مع فرقة شيوخ سالطني الطرب احللبية
اهال وسهال باجلميع ورمضان مبارك

سنكون على موعد 
يف شهر رمضان املبارك 

مع فرقة شيوخ سالطني الطرب احللبية
اهال وسهال باجلميع ورمضان مبارك
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الذي  االول  االردني  ال�شحفي  العتوم  ايهم 
تخ�ش�س في م�شمار االعالم على �شبكات التوا�شل 
�شحافة  بكالوري�س  على  االجتماعي.حا�شل 
واعالم وعمل في ال�شابق في العديد من الموؤ�ش�شات 
العديد  لنقل  وقته  كل  يكر�س  هو  واليوم  االعالمية 
ال�شيا�شي  بال�شاأن  المتعلقة  ال�شحفية  التغطيات  من 

وال�شياحي والمجتمعي.
بدء  مع  تخلق  النجاح  ق�شة  بل  تبداأ  ال  النجاح  ق�ش�س 
حلمه  ايهم  في�شتذكر  االر�س  هذه  على  االن�شان  وجود 
ماذا  والدته  ت�شاأله  كانت  عندما  ال�شاد�شة  عمر  في  وهو 
تحب ان تكون فكان يجيبها: بدي اكون �شحفي. فكان 
االلف  م�شوار  فبداأ  الم�شتحيل  تحقيق  فكرة  بتعزيز  ذلك 
ايهم  عانق  هنا  ومن  ال�شحافة  تخ�ش�س  بدخول  ميل 
الحلم وعانقه ليلتحما بحالة ازلية عبر عنه ال�شغف الذي 

ايهم العتوم

فيه  الذي حظي  التميز  ترجمه 
افكاره  في  البدايات  منذ  ايهم 
ال�شحفية  ومعالجته  النوعية 

التي ال تخطر على بال احد. 
هو  لال�شتمرار  ايهم  حفز  ما 
انه ي�شعى دوما ان ال يعي�س 
االآخرين  حياة  ت�شبهه  حياة 

ايهم العتوم
صحفي

االف�شل  يقدم  ان  خاللها  من  قادرا  يكون  حياة  بل 
اذا  ابدع  )انا  بب�شاطة  لديه  فالمو�شوع  لوطنه، 
خالل  من  وتتجلى  الفكر  تتمحور  فهنا  ان�شان(  انا 
اال�شرار ال�شلد لدى ايهم باأن يحقق كل ما ي�شبوا 

اليه فال م�شتحيل في ع�شقه لحب االردن. 
الكثيرة  ال�شعوبات  من  العديد  واجهته  باأنه  �شك  ال 
ان  ايهم  ويرى  اليوم  عليه  هو  ما  الى  و�شل  حتى 
الدر�س  ولكن  يفيد  لن  ال�شعوبات  عن  الحديث 
كل  يقتن�س  كان  انه  هو  �شعوبة  كل  من  الم�شتفاد 
فر�شة من �شاأنها اأن تدفعه لالمام، وي�شتذكر ان من 
اكثر اال�شياء التي دعمته بحياته هم اولئك اال�شخا�س 
يوؤمنون  النجاح” الذي ال  “ بمالحدة  الذي و�شمهم 
يتميز على  باأن  الف�شل  لهم كل  فكان  االخر  بنجاح 

م�شتوى االردن والوطن العربي بعمله ال�شحفي. 
من كان ي�شحذ همته وي�شجعه هو نف�شه ايهم النه على 
يقين باأن الحافز هو من الداخل الى الخارج فالموؤثر 
ذاتيا  الجهد  يبقى  ولكن  ي�شاعدنا  نعم  اي  الخارجي 
والنجاح جماعيا فمن كان يوؤمن باأنه ي�شتطيع النجاح 
على  النجاح  و�شياأتيه  بنجاحه  �شيوؤمنون  حوله  من 
و�شهر  واالجتهاد  والجد  والجهد  التعب  من  طبق 
تحتاج  ترجمتها  لكن  �شهلة  ككلمة  فالنجاح  اللليالي 

لوقت وفر�شة وذكاء. 
ال يوجد هناك احالم ثابته فالحياة مد وجزر والثابت 
هو االن�شان والمتغير هو التفكير فلذلك لم يح�شر نف�شه 

قصة جناح
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قصة جناح

بحلم بل كل االحالم احالمه والحياة حياته، واليوم هو 
يخطو خطوة نحو طريق النجاح بح�شوله على جائزة 
او�شكار االعالم العربي لل�شياحة عن اف�شل �شفحة على 
تويتر وح�شد 281 الف �شوت، ويعبر عن فخره بهذا 
االنجاز الذي كان بجهود جماعية من الكل ويوؤكد ان 
الحلم-  -تخ�شيب  على  دوما  تقوم  الحياة  في  نظريته 
يقتن�س من  اي�شا  يقتن�س من كل �شعوبة فر�شة  فكما 
الذي  الوطن  لهذا  العطاء  م�شيرة  لت�شتمر  كل حلم حلم 
كر�س كل جهوده من اجل خدمته و�شعى لتقديم المزيد 

الجله واجل قيادته الها�شمية الحكيمة. 
يقول ايهم ان نجاحه وح�شوله على جائزة او�شكار 
العمل  جهود  من  جاء  لل�شياحة  العربي  االعالم 
الجماعية التي قاموا بها الن�شامى والن�شميات في يوم 
ال�شياحة االردني حيث حققنا و�شول الكثر من 60 
الملكة  بف�شل دعم جاللة  تويتر  مليون �شفحة على 
رانيا العبدالله للفعالية من خالل �شفحتها على تويتر 

حيث تبذل جهود جبارة لترويج االأردن �شياحيا.
اما على ال�شعيد الفردي فلقد قام ايهم بجهود بارزة 
 2010 العام  في  تويتر  على  �شفحته  ان�شاوؤه  منذ 
يقدم  ان  للحظة  يتوانى  فلم  �شياحيا  االردن  لترويج 
كل ما هو ا�شتثنائي لعك�س ال�شورة ال�شياحية الرائعة 
يغامر  احيانا  كان  انه  كيف  في�شتذكر  االأردن،  عن 
هطول  وقت  وخ�شو�شا  ال�شور  بع�ض  للتقاط 
الثلوج فكان يتواجد دوما بالميدان لتخليد كل لحظة 

نعي�س فيها حب االردن. 

االردني  فاالعالم  �شقين  عن  الحديث  من  البد  هنا 
)التوا�شل  والتغريدات  الين  التايم  مابين  ا�شبح 
االجتماعي( وو�شائل االعالم المكتوبة والم�شموعة 
والمرئية، الحالة العامة لهذه الو�شائل لي�شت باف�شل 
حاالتها فجميعنا يحلم بو�شائ لي اعالم تعلى من قيم 
ال�شلوكيات  وتعزيز  ون�شر  االجتماعية  الم�شوؤولية 
االيجابية لدى المتلقي فلو �شلطنا ال�شوء على بع�س 
و�شائل االعالم التقليدية فلن نجد ما هو مفيد لخدمة 
المعالجات  فغالبية  الوطن  لهذا  ال�شامي  الهدف 
وعاطفية  مهنية  غير  ا�ش�س  على  تقوم  والمتابعات 
على  لو  حتى  الم�شاهدات  لك�شب  االولى  بالدرجة 
ح�شاب المهنية وهذا انعكا�س ومراآة لما هو حا�شل 

على �شبكات التوا�شل االجتماعي. 
ومن  بالفرد  يبداأ  ان  وجب  االعالم  تطوير  ان  ويرى 
جانب  الى  بنا  يليق  انموذج  بناء  او  الإحالل  ننطلق  ثم 
التوا�شل  و�شائل  على  العمل  تنظم  جديدة  ت�شريعات 
االجتماعي فهناك العديد من الممار�شات التي يندى لها 

الجبين وتحتاج لمعالجات جذرية ولي�شت اآنية وح�شب.
ويختم ايهم العتوم قائاًل : ما تم انجازه هو نقطة باأول 
يتملكني  المليون خطوة،  حلم  نحو  ال�شطر وخطوة 
�شعور االنجاز اكثر والتقديم اكثر فلي�س هناك نهاية 
لطريق نجاح فاما احقق الحلم او احققه وال طريق 
باالعالي  يحلق  اكون ك�شقر  ان  �شوى  امامي  اآخر 
البالد  قائد  من  و�شموخه  و�شجاعته  همته  م�شتلهما 

�شيدي �شاحب الجاللة عبدالله بن الح�شين.
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ال�شلة ومن العبيه  لكرة  النادي  من موؤ�ش�شي فريق 
لكرة  دولية  مباريات  في  االأردن  مثل  االأوائل، 
لكرة  الدولية  فل�شطين  بطولة  في   و�شارك  ال�شلة، 

ال�شلة عام 1947. 
 

انه ال�شيد »توفيق عبد الم�شيح �شنودي - اأبو رمزي« 
من مواليد يافا عام 1927، تخرج من كلية الفرير 
/ يافا، والذي قامت لجنة العالقات العامة بزيارته 
ال�شيد  النادي  رئي�س  برفقه   2017/5/18 الخمي�س 

»مي�شيل ال�شايغ«. 
وقد كان باإ�شتقبال اللجنة  زوجته »ام رمزي« وابنه 
�شنودي« رئي�س  ال�شيد »فوزي  »رمزي« واأخويه 
النادي ال�شابق وال�شيد »جبرا �شنودي« ع�شو اللجنة 

الثقافية �شابًقا.
االنطواني  النادي  �شنودي«  »توفيق  ال�شيد  تراأ�س   
للنادي  انت�شب  ثم  فيها،  ال�شلة  كرة  وفريق  بيافا 
بفريق  �شارك  الهجرة  وبعد  بيافا.  االأرثوذك�شي 
بطولة  وفي  ال�شلة  لكرة  االأردنية  الكهرباء  �شركة 

زيارة ال�شيد توفيق عبد امل�شيح �شنودي

جلنة العالقات العامة 

واأ�شبح  المملكة، 
لالتحاد  االأول  ال�شكرتير 
لكرة  االأردني  الريا�شي 
للنادي  انت�شب  ال�شلة. 
بداياته  في  االأرثوذك�شي 
ال�شلة  كرة  فريق  واأ�ش�س 
رمزي  ابناوؤه  وكان 

تقرير  د. خليل األطرش 
عضو جلنة العالقات العامة 

توفيق عبد الم�سيح �سنودي
ورجا من اأع�شاء الفريق.

مدار�س  في  االنجليزية  اللغة  لمادة  ا�شتاًذا  عمل 
الثقافي  المجل�س  في  ومالًيا  اإداريا  ومدير  الالتين، 
والتعليم  الثقافة  جميعه  لمكتب  ومديًرا  البريطاني، 

االأرثوذك�شية.
حا�شل على و�شام االمبراطورية البريطانية

 MBE   )Member of Britain Empire(.

زريقات«  ال�شراف  »ديان  ال�شيدة  بالزيارة  �شارك   
خليل  »د.  و  عماري«  منير  »د.  و  اللجنة  رئي�س 
االأطر�س« وال�شيدات »ربى نينو« و«هيام الحلته« من 

اأع�شاء لجنة العالقات العامة و م. ريمون الحلته«.
كما اأبدت عائلة ال�شيد توفيق �شنودي كل التقدير في 
في  االأثر  اأطيب  تركت  التي  الكريمة  الزيارة  هذه 

نفو�شهم . 
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على  الح�شول  اأجل  من  البع�س 
الموؤقتة،  ال�شعادة  من  جرعة 
هذه  اأثر  اإنح�شار  يبداأ  ان  وما 
�شبل  باإيجاد  تجتهد  حتى  الجرعة 
بقول  ولو  غيرها  الإتعا�س  اأخرى 
م�شتوى  على  عمل  او  �شلوك  او 
..ف�شعادة  والجماعات  االأفراد 
البع�س  باإتعا�س  تكمن  البع�س 
لت�شبح  جرا..  وهلم   .. اخر 
�شمة من �شمات  و�شلوكيات الفرد 

هل بالحتراق �سعادة ؟
حولها  من  الحجري  ناثرة  اللهب  بالموقد  األ�شنة  وتت�شاعد 
برد  ما زال  باأم�شية ربيعية  االأ خرى ، محتفلة  تلو  ال�شرارة 
ال�شتاء يكافح للبقاء باأجوائها ، فتارة يخترق  ببرودته واجهة 
الربيع بمحاولة عبثية لفر�س وجوده ،وتارة  اأخرى ي�شتقوي 
هذا  وبين   .. اغترابا  تزيده  مقت�شَبة  مطرية  عليها  بزّخات 
وذاك وبين  طقطقة الحطب  وفحيح الرطوبة  الهاربة من بين 
اإيقاع هذه الخلطة  ثناياه  ت�شتكين النف�س الب�شرية متهادية على 
االإن�شان  والهدوء  في  نْف�س  الطماأنينة  وهي  تنثر  االإ�شتثنائية 
على  واأكثر  اأكثر  االأفكار  وت�شتعل  والمكان..  والزمان 
األعاب  اللهب  كبقايا  ثنايا  بين  متطايرا  ال�شرار  المحِلّق  اأزيز 
البهلواني  دورها  اأَدت  ان  بعد  االإنطفاء  على  اأو�شكت  نارية 
الب�شرية  النف�س  بها  مظهرية  تتباهى  احتفائية  المرافق  لكل 
ولكْن : ما مدى درجة ال�شعادة الحقيقية التي ُتْحِدُثها فعال  مثل 
النف�س  والجمعية  بداخل  الفردية  اال�شتعرا�شية  المظاهر  هذه 
وفق  تتباين  �شعادة  مقيا�س  على  من  من�شوبها  لترفع  الب�شرية 
تم  �شعادة  مقيا�س  وال�شعوب  ..  النفو�س  �شعادة  درجاته 

اإ�شتحداثه لمواجهة طوفان تعا�شة زاحف !
د  على  الموَحّ المقيا�س  هذا  ما  يترّبع  وفق  �شعبا   فنرى 
حين  في   ، منت�شفها  يحتل  ال�شعادة  ،واآخر  اأعلى  درجات 
اأدنى  على  ه  بالتعا�شة  لتربِعّ ثالث  �شعب  على  يحكم  المقيا�س 
درجات ال�شعادة .. مقايي�س تهّل علينا في يوم ال�شعادة  العالمي 
بعد اأن اعتمدته االأمم المتحدة في  20 اآذار م�شيفة المزيد من 
جمعاء  الب�شرية  على  اكبر  عبئا  ل  االآذارية  لت�شِكّ اإالإحتفائيات 
ال�شيء  زاد  اإْن  الأنه  قّلتها  مثل  تماما  االحتفاالت  ..فكْثرة 
 .. بالتنظير  ولي�شت  بالتطبيق  والِعْبرة   .. نق�س  حّده  عن 
ن�شبة  االأفكار  وترتفع  ا�شتعال  مع  الحطب  ا�شتعال  ويزداد 
المتواردة بحثا عن  كل ما هو حقيقي ، بعد  باالأفكار  الفل�شفة 
ان اتفق  الفال�شفة على ان  الحقيقة مفقودة  لكونها  تقبع داخل 
جدران البناء الفكري،  فالفكر هو الذي يحت�شن الحقيقة وال 
وجود للحقيقة خارج الفكر وال  بالواقع المعا�س ..   فيحاول 
لنوع  للو�شول  والحقيقي  الواقع  بين  التج�شير  المفّكرون 
يتم  عبرتوليفة  الجمعية  ال�شعادة  المثالية  ترفع  من�شوب  من 
االإطالق وفق درجة  يتم على  او ال   ، االإعتبار  بعين  اأخذها 
ت�شبو  اإيجابية  وثقافة  وال�شعوب  لقوانين  اإمتثال  االأفراد 
للتطور والتقدم او.. العك�س تماما .. ولهذا تعاني ال�شعوب 
من  بحالة  م�شتمرة  والمتخبطة  والحقيقة  للعقل  الممَتِثلة  غير 
وهم دائم ، يبعدها عن الخيال المبدع والواقع الحقيقي  لغياب 
الحقيقةعن  قوامي�س تنظيرها ،فما بال التطبيق؟   مما ي�شعها 
بجداره على اأعلى درجات التعا�شة.. فكما لل�شعادة �شّلم كذلك 

للتعا�شة !
وغياب  التوافق  بعدم  مقترنة  المتوا�شع  فالتعا�شة  براأينا 
انجع  عن  بالبحث  االجتهاد  من  فبدال   .. واالتفاق  الوفاق 
بع�شها  اإتعا�س  على  تراها  تعتمد  الجمعية،  ال�شعادة  و�شائل 

�شعادة باالحرتاق

مشاركات

متجذرة..  خلق  ثقافة  الى  تراكماتها  فتوؤدي  والجماعة، 
انها  ع�ّشاقها  تغدو  بنظر  كمهارة  االآخرين  اإتعا�س  ثقافة 

ال�شلوك  االأمثل واأنها اأ�شلوب حياة ! 
ال�شيارات  بقيادة  والمدعو�س«  »الداع�س  ثقافة  ولعل 
– »الداع�شية«  البع�س  توجهات  حقيقة  تعك�س  وحوادثها 

ية  مَر�شِ حالة  لُت�َشّكل  كافة  ال�شعد  بال�شين-  ال�شلوكيةعلى 
م�شت�شرية يجدر عالجها قبل فوات االأوان  ..او ربما فات ؟

فحالة »الداع�س والمدعو�س«  تنجم عن احتراق نف�شي داخلي   
ُتدعى– متالزمة التوقف-  عن العمل .. عمل اي �شيء من 
العمل و�شغوطه  ب�شبب كثرة  نف�شي  اإجهاد  نتيجة  اأي نوع  ، 

او قّلته !
مع  المرء  توافق  لعدم  اأ�شبابه  تعود  ُمْقِعد  اإحتراق  فهكذا 
الذات  من  ثانيا  ..فالوفاق  يبداأ  غيره  مع  ال  اأوال  و  نف�شه 
طلباتها  الحقيقية  ُت�شاب  باإجها تجاهلنا  الداخلية  ..  فاإن 
االآخرين  لتجد �شاّلتها  باإتعا�س  االإيجابي  العمل  ُيْقِعُدها عن  د 
كاأ�شهل اأداة لتمالأ فراغهم الداخلي محققة  لهم نوعا من الر�شى 
الذاتي- بنظرهم -  وهي اأح�شن من َبال�س ، فالُكّل يبَل�س بالُكل 
حتى تفاقم الو�شع بربيع عربي حارق مارق ..  فالخريف 
العربي  الجهنمي لم يتاأَّت من فراغ بل نبع من كل ذات عربية 
ت�شكو من االحتراق النف�شي، وكم كان ار�شاوؤها �شهال  بحينها 
عبر �شمام اأمان �شحّي حقيقي  ينا�شب ذاَتها الداخلية ،  منّف�شا 
عنها  من ُتْخمة المقاهي والمطاعم واالأراجيل ، تخمة خانقة 
من حيث ال�شكل والم�شمون تنتهي بم�شاجرات مع »الجر�شون 
معرقلين   ، المغلوطة  بحلولنا  فاَقْمناه  نف�شي  احتبا�س  »نتيجة 
ذاتية يخلو  الداخلية  بف�ْشحة  الطماأنينة  بذلك  و�شولنا  لمرحلة 
االأقدام  على  م�شيا  كالترّي�س  ولنْف�شه..  نْف�شه  مع  بها  المرء 
..او اال�شتماع الألحان الطبيعة ،او �شرب ال�شاي على ايقاع 

فرقعات حطب يتناثر �شراره .. اأْو اأْو.. 
ال�شعادة دون  نعي�س مظاهر  فترانا  باالختيار   والأننا نخطىء 
م�شمونها م�شّورينها م�شّجلينها  محتفين بها  »دون اأن نعي�شها 
على االإطالق »وهذا مربط الفر�س ! والحل يكمن بان نتعلم 
االآخرون  ..او  ُي�ْشِعَدنا  ان  حقيقة  قبل  انف�َشنا  ُن�ْشِعُد  كيف 

ُي�َشْعِدنونا!
hashem.nadia@gmail 

معايل ناديا هاشم  العالول
وزيرة الدولة لشؤون املرأة  سابقًا
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اصدقاء النشرة

 م. عوين ناصر قعوار
  مدير عام شركة البرتاء 

للسياحة و السفر 

كالم يف ال�شياحة

لقد اأ�شدرت موؤخرًا كتيبي عن ال�شياحة يحمل عنوان 
) كالم في ال�شياحة ( و هو الكتيب الثالث بعد كتايبن تم 

اإ�شدارهما: خواطر �شياحية بجزئيه االأول والثاني .
واالآثار  ال�شياحة  وزير  معالي  م�شكورًا  تف�شل   حيث 
كتيب  عن  مقدمة  بكتابة  االأكرم  الفايز  نايف  االأ�شبق 
�شياحية  قيمة  له  باأن  فيها  ذكر  ال�شياحة«  في  »كالم 
اأجل  من  اجتهاده  الموؤلف  فيه  يوا�شل  حيث  هامة، 
تطوير المنتج ال�شياحي االأردني و بلورة الفهم الحقيقي 
لهذا المنتج و كيفية العمل على ترويجه محليًا وعالميًا .
 اأما » كالم في ال�شياحة« فهو كتيب يحمل في طيات 
�شفحاته العديد من العناوين والتي ت�شلط ال�شوء على 
مجموعة من الموا�شيع ال�شياحية الهامة، و هو عبارة 
بجريدة  ن�شرها  تم  التي  المقاالت  من  مجموعة  عن 

الراأي االأردنية الغراء في االأعوام ال�شابقة .
محاولة  ال�شياحة  عالم  في  المقاالت  هذه   تجوب 
تغطية موا�شيع �شاخنة تم�س المنظومة ال�شياحة عالميًا 
ومحليًا، ففي الكتيب يتم طرح بع�س التحديات التي 
لطرح  محاولة  مع  جهة  من  ال�شياحة  �شناعة  تواجه 
بع�س الحلول، وتارة اأخرى ي�شلط ال�شوء على اأهمية 
بين  الوعي  ن�شر  �شرورة   وعلى  العتيد  القطاع  هذا 
اأفراد المجتمع باأهميته االقت�شادية و الثقافية، و تارة 
ال�شياحة المختلفة،  اأنماط  اأخرى يتناول الحديث عن 
اال�شتفادة  يمكن  كيف  و  منها،  نمط  كل  ميزات  و 
القطاع،  هذا  مو�شمية  من  للحد  الأنماط  من هذه 
كذلك  منه،  العظمى  االقت�شادية  اال�شتفادة  وتحقيق 
لل�شياحة،  الوطنية  اال�شتراتجيات  الحديث عن  تناول 
الموا�شيع  الكتاب على هذه  الحديث في  يقت�شر  لم  و 
ببع�س  ال�شياحة  عالقة  اأي�شًا  تناول  بل  فح�شب، 
و  ال�شياحة  المثال  �شبيل  على  ال�شيا�شية،  الموا�شيع 
االإرهاب. و ناق�س االآثار االإيجابية وال�شلبية للموا�شيع 

التي ترتبط بال�شياحة.
اأحد  على  الكتيب   يحتوي 
�شردت  مقااًل،  وخم�شين 
�شهلة،  واألفاظ  �شل�س  باأ�شلوب 
ليت�شنى  مو�شوعية،   طريقة  و 
للجميع قرائتها واال�شتفادة منها 
قدر الم�شتطاع دون اأن ي�شيب 

القارئ من  القارىء اأي �شعور بالملل ، �شواء كان هذا 
المعنية  الجهات  اأو من  مبا�شرة  ب�شورة  المعنية  الجهات 
تهمه  التي  ال�شعب  عامة  حتى  او  مبا�شرة  غير  ب�شورة 

الموا�شيع التي ت�شب في الم�شلحة الوطنية .
خبرتي  جل  اأ�شب  اأن  الم�شتطاع  قدر  حاولت   لذا 
ال�شياحة  قطاع  في  العمل  عن  الناتجة  المتوا�شعة 
اأخاطب فيه جميع الجهات  والفندقة في قالب ب�شيط، 
المعنية بهذا القطاع، في محاولة لو�شع ا�شتراتيجيات 
بين  التعاون  على  ترتكز  وب�شيطة  وا�شحة  عملية 
هذا  في  النهو�س  اأجل  من  والخا�س  العام  القطاعين 
القطاع ورفع �شوية الخدمات المقدمة و زيادة تناف�شية 

المنتج ال�شياحي االأردني.
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وهما  عالمي،  تاأثير  لهما  حدثان  المملكة  في  اأيام  قبل  تم 
ي�شّبان في نف�س الخانة الحا�شنة الكبرى، اأال وهي تعزيز قيم 
المواطنة والم�شاواة، عبر تقّبل االختالف واحترام التنّوع. 
ال�شبكة العالمية للكليات والمعاهد  الحدث االأول كان اطالق 
الدينية الم�شيحية واالإ�شالمية في الوطن العربي، وقد اأ�شرف 
الحوار  لتعزيز  العزيز  عبد  بن  عبدالله  الملك  مركز  عليه 
بالكاي�شيد يعرف  ما  )وهو  فيينا  في  ومقره  الح�شارات  بين 
ي�شرف  التي  »ديار«  مجموعة  مع  بالتعاون   ،(  KACIID
عليها من بيت لحم الق�س اللوثري متري الراهب. وقد كان 
التقدير الذي يبديه  ال�شبكة من االأردن، عالمة على  اإطالق 
العالم اأجمع لوطننا العزيز الذي لم يكن اإال مبادرًا في تعزيز 

القيم ال�شامية التي تعلمها المعاهد والكليات الدينية.
اأما الحدث الثاني فهو اطالق الزميلة ال�شحفية في الجوردان 
واأعطته  االهمية،  غاية  في  لكتاب  ال�شماعين  رلى  تايمز 
 Jordan: Fortress عنوانًا عري�شًا، االأردن ح�شن ال�شالم
كاأنموذج  االأردن  مبادرات  فرعي:  وعنوان   ،of Peace
اطالق وتوقيع  لحفل  الممّيز  الح�شور  دّل  وقد  معًا.  للعي�س 
المواطن  الذي يبديه  الكتاب في عّمان، على مدى االهتمام 
االأردني بمو�شوع الكتاب والرغبة في تعزيزه، �شّيما واّن 

الموؤلفة العزيزة باتت تعرف بالمخت�شة بال�شوؤون الدينية.
تعزيز  مبادرات  اطالق  في  الطيبة  الم�شاعي  هذه  اأجمل  ما 
الحوار، عبر اطالق �شبكة التعاون بين المعاهد والمن�شات 
لالأجيال  بنقلها  والتكّفل  اللقاء«  »ثقافة  بتعزيز  تعنى  التي 
ال�شاعدة عبر اأ�شاليب تربوية معا�شرة. وما اأجمل اأن تلخ�س 
المبادرات وتوؤر�شف في كتاب واحد، لكي يكون م�شاعدًا في 

متناول يد االأجيال ال�شاعدة.

ة احلوار وِح�شن وال�شالم االأردن: من�شّ

اخبار الصحف : الرأي

الى  المعاهد،  �شبكة  اطالق  ومن 
اإطالق كتاب ال�شماعين، نقول:

جماله،  على  الحوار  اأّن  اأواًل: 
من  ومحطة  مرحلة  اإال  هو  ما 
محطات كثيرة �شيعبر فيها قطارنا 
الم�شتركة  �شفينتنا  اأو  الم�شترك، 
االأزهر  اعالن  قول  حد  على 
واأمامنا  �شهرين.  قبل  ال�شادر 
 or the main الكبرى  المحطة 

األب  الدكتور رفعت بدر
مدير املركز الكاثوليكي 

للدراسات واإلعالم

final destination وهي المواطنة والم�شاواة الكاملة بين 
مختلف االأطياف واالألوان وحجارة الف�شيف�شاء.

وثانيًا: اننا بحاجة اإلى قامو�س جديد للم�شطلحات بين اأتباع 
االأديان، فهنالك م�شطلحات لم تعد من�شفة وال عادلة، مثل 
االأقليات والتعاي�س وحتى الت�شامح. فال اأحد يريد اأن يعي�س 
في عقليات تنظر اإليه دائمًا باأنه مختلف اأو اأقل اأو اأ�شفل. كلنا 
عيال الله على حد قول القامو�س اال�شالمي. وكلنا مخلوقون 
الم�شيحي.  القامو�س  قول  الله ومثاله على حد  على �شورة 
ونحن بحاجة الى تكري�س طاقاتنا الثقافية واأعمدتنا االعالمية 

من اأجل ا�شدار ذلك القامو�س الماأمول.
وثالثًا، اإن الدين والعنف ال يمكن اأن ي�شيرا معًا، فهنالك دين 
اأي كل  اأواًل وللقريب،  لله  المحبة  اإلى  واإيمان يقودان حتمًا 
ان�شان، ثانيًا. وال يمكن اأن نّدعي اأننا نحب الله دون اأن نحب 
اأخانا االن�شان. ال�شبكة العالمية وكتاب ال�شماعين يدالن على 
اّن الدين في االأردن ما كان اأبدًا محّفزًا على العنف وااللغاء.
ورابعًا، اننا مدركون الأهمية اأن يقّدم الدين، رجاء واأماًل 
لالأجيال المقبلة. فالمحِبطات كثيرة ودواعي الياأ�س متوفرة 
بكثرة. لكن علينا اأن نعطي فر�شة للعزاء والرجاء في و�شط 
»ميمعة« وحرائق االأو�شاع الدموية واالأحداث المتردية.
خام�شا واأخيرًا، علينا ان ندعم المراكز المحلية التي تعنى 
اأو التي تركز على احترام التنوع  بالمبادرات الحوارية، 
والم�شاواة والمواطنة و�شبل تعزيزها في مجتمعاتنا. واّن 
مركزنا الكاثوليكي للدرا�شات واالعالم، الذي ا�شاء قبل 
على  لم�شتعد  الحبيبة،  مملكتنا  في   ، الخام�شة  �شمعته  ايام 
التعاون في هذا الميدان الذي ال نطلق عليه اإال �شفة الملح 

وال�شروري، وقد تعّدى كونه ترفا اأو كماليات.
ة الحوار ويا ح�شن ال�شالم. اإلى االأمام يا من�شّ

Abouna.org@gmail.com
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الزاوية قانونية

األستاذ احملامي 
هيثم حدادين

العفو العام والعفو اخلا�س

معاقبة  في  حقه  عن  المجتمع  من  تنازل  هو  العام  العفو 
اأية  في  �شدوره  وي�شح  بقانون   اإال  يكون  وال  الجاني 
حالة تكون عليها الدعوى الجزائية، وفي اأية مرحلة من 
مراحلها فاإذا جاء بعد الف�شل في الدعوى الجزائية بحكم 
الجزائي  الحكم  �شقوط  اأ�شباب  من  �شببا  كان  بات  نهائي 
 50 المادة  في  ورد  كما  بها،  المق�شي  العقوبة  وانق�شاء 
عن  العام  العفو  ي�شدر   -1 بالن�س  العقوبات  قانون  من 
االجرام  حالة  العام  العفو  يزيل   -2. الت�شريعية  ال�شلطة 
اقترانها  قبل  العمومية  بالدعوى  وي�شدر  اأ�شا�شها،  من 
بحكم وبعد الحكم بها بحيث ي�شقط كل عقوبة اأ�شلية كانت 
ال�شخ�شي  للمدعي  الحكم  من  يمنع  ال  ولكنه  فرعية  اأم 
بااللزامات المدنية وال من انفاذ الحكم ال�شادر بها .3- ال 
ترد الغرامات والر�شوم الم�شتوفاة واالأ�شياء الم�شادرة. 
اإذا جاء العفو العام قبل �شدور حكم نهائي بات في الدعوى 
الجزائية فهو يعتبر �شببا من اأ�شباب �شقوط الدعوى العمومية 
وانق�شائها كما ن�شت المادة 337. - ت�شقط دعوى الحق 
من  التعوي�س  دعوى  .2- وتبقى  العام  بالعفو  العام 
اخت�شا�س المحكمة الوا�شعة يدها على دعوى الحق العام 
فيعود  الدعوى  ترفع  لم  واذا  العام،  العفو  �شدور  حين 

االخت�شا�س اإلى المحكمة الحقوقية المخت�شة .
الفعل  عن  الجرمية  ال�شفة  يمحو  راينا  كما  العام  العفو 
�شدر  واإذا  جزائية،  م�شوؤولية  كل  الفاعل  عن  ويزيل 
العفو العام ولم تكن االأفعال الجرمية التي ت�شملها اأحكامه 
قد اكت�شفت بعد، فيجب االنتهاء ووقف اإجراءات التحري 

والتنقيب الرامية اإلى الك�شف عنها ومعرفة فاعلها. 
ذلك الأن المجتمع يعرب بالعفو العام عن اإرادته ورغبته 
في ا�شدال ال�شتار على جميع الجرائم التي يعفو عنها اأما اإذا 
كانت االأفعال الجرمية المعفو عنها معروفة ومكت�شفة قبل 
�شدور قانون العفو العام فال يجوز بعد �شدوره تحريك 
و�شف  اأي  تحت  فاعليها  على  العامة  الدعوى  رفع  اأو 
المحكمة  على  فيجب  رفعت  قد  الدعوى  كانت  واإذا  كان 
انق�شاء  قواعد  الأن  نف�شها  تلقاء  من  ب�شقوطها  تق�شي  اأن 
الدعوى العامة تعد من النظام العام . يترتب على هذا اأن 
االأ�شخا�س الذين ت�شملهم اأحكام العفو العام ال يجوز لهم اأن 
يتنازلوا عنه اأو اأن يطلبوا اال�شتمرار في المحاكمة وروؤية 

الدعوى الإثبات براءتهم مثال .
العام  العفو  اأحكام  من  ي�شتفيد 
الجريمة  في  اأ�شهم  من  كل 
�شفتهم  كانت  اأيا  عنها  المعفو 
اأو  فاعال  اأو  �شريكا  كان  �شواء 
والعفو  محر�شا،  اأم  متدخال 
الحقوق  على  له  تاأثير  ال  العام 
الجريمة  عن  تن�شاأ  التي  المدنية 

الم�شمولة بالعفو العام وال يتعر�س للم�شوؤولية المدنية الأن 
بالمجني عليه  التي حلت  االأ�شرار  بالتعوي�س عن  الحق 
الم�شرور  بالفريق  خا�س  ملك  هي  الجريمة  جراء  من 
ولي�شت ملكا للمجتمع الأن الفعل ال�شار يرتب على فاعله 

الم�شوؤولية المدنية.
وكثيرا ما ين�س قانون العفو العام نف�شه في مثل هذه الحال 
الجزائي  الق�شاء  اأمام  المدنية  الدعوى  رفع  جواز  على 
كما ن�شت المادة الرابعة من قانون عام )2011/6/7 ( 
ال�شخ�شي  للمدعي  الحكم  يمنع  ما  القانون  هذا  في  »لي�س 

باالإلزامات المدنية وال من انفاذ الحكم ال�شادر بها« 
العام  العفو  قانون  في  اأحيانا  الت�شريعية  ال�شلطة  تعمد  وقد 
الثالثة  المادة  في  كما ورد  اأحكامه  اال�شتفادة من  تقييد  اإلى 
التج�ش�س  جرائم  االإعفاء  ي�شمل  ال  حيث  القانون  نف�س  من 
الدولة واالإعتداء  اأمن  الواقعة على  والمخدرات والجرائم 
على العر�س والمال العام وال�شرقة الجنائية وجريمة ال�شيك 

وغ�شل االأموال وغرامات الجمارك وال�شريبة العامة.
قانون  من   51 المادة  اأجازت  اإذ  خا�س  عفو  وهناك 
العقوبات 1 - يمنح جاللة الملك العفو الخا�س بناء على 

تن�شيب مجل�س الوزراء م�شفوعا ببيان راأيه .
عليه  حكم  قد  يكن  لم  عمن  الخا�س  العفو  ي�شدر  ال   -2

حكما مبرما .
باإ�شقاط  يكون  اأن  ويمكن  �شخ�شي  الخا�ض  العفو   -3

العقوبة اأو اإبدالها اأو بتخفيفها كليا اأو جزئيا .
العام  العفو  الخا�س على عك�س  العفو  اأن  يت�شح  هذا  من 
اأي�شا  مطالب  وهو  الفاعل  عن  الجرمية  ال�شفة  بمحو  ال 

بااللزامات المدنية.
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رحلة النادي االرثوذكسي الى 
البحر الميت في فندق الهوليدي ان

لالستفسار والحجز على رقم : ٠٧٩٧٠٣٣٢٥٢

أهال وسهال بالجميع

-   يومي الخميس والجمعة ١٥ – ١٦ /٢٠١٧/٦

-   الكلفة للشخص في الغرفة المزدوجه ( ٦٨ ) دينار

-   شامل بوفيه (فطور ، غداء ، عشاء )

ً -   اول طفلين دون العمر (٦ ) سنوات مجانا 

ً -   او طفل دون ١٢ سنه مجانا 

DJ يوم الخميس سهرة العشاء مع مطرب و   -

-   DJ يوم الجمعة على المسابح طوال اليوم .

-   السماح بإدخال جميع المشروبات الكحولية

-   خصم ٥٠ ٪ على المشروبات الكحولية داخل الفندق .

-   نشاطات والعاب ترفيهية لºطفال .

-   عرض خاص لتمديد يوم آخر بكلفة ( ٦٣ ) دينار للشخص في الغرفة المزدوجة

     شامل بوفيه ( فطور ، غداء ، عشاء ) 
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جامع الجـزار

�شـور عكــا

قلعـة عكــا
وفي الحلقه القادمــه معلومات عن الخليـل ومعالمها ال�شهيره.

اصدقاء النشرة

جامع  عكا  لم  معا  ومن 
�شور  األجميل،  الجــزار 
وقلعــة  الم�شهور  عكــا 

عكــا.

في هذه الحلقـه معلومات عن حيفـا وعكا وهي من 
ال�شواطئ الفل�شطينيه الجميله.    اأم�شيت �شنة كاملة 
محكمة  قلم  رئي�س  وكان  حيفا  �شلح  محكمة  في 
ال�شلح وقتها ال�شيد فائق حلزون الذي عمل فيما بعد 

في المحاكم االردنيه.
حيفا هي من المدن الفل�شطينية  التي تجمع بين الجبـل 
على  تتدرج  التي  الجميلة  البهائيين  والبحروحدائق 
جبل الكرمل وتمتد لمئات الهكتارات حتى البحـر.  
للدين  العالمي  )المركز  ب  الحدائق  هذه  تحيط 
الذهبية وي�شمى  القبة  ذا  البهائي( والذي ي�شم مبنى 
المب�شرين  احد  وهو  عبا�س(  قبة   – الباب  )مقام 
»اإكت�شف  االإنجليزية  باللغة  كتابي  وفي  بالبهائية. 
المقد�شه« ذكرت عن حدائق  – االرا�شي  فل�شطين 

األبهائيين وعقائدهـم.

مقــام البــاب
في بع�س اأالحيان، وخالل وجودي في حيفا كنت 
اأ�شتقل القطار الى عكا )تبعد حوالي ثالثين دقيقه من 
حيفا( لق�شاء العطلة اال�شبوعية عند اأقارب لي هناك 
من عائلة الجوزي األمقد�شية.                                                

الجميلة  الفل�شطينية  ال�شواطئ  من  تعد  عكـا  ومدينة 
ولها تاريخ قديم يعود الى عهد ال�شليبيين ونابليون 
ح�شونها   اختراق  من  يتمكن  لم  الذي  بونابرت 

األمنيعة عـام 1799.

ذ كــريــا ت مقد�شــــي )17/6(

إبراهيم جورج 
ثيودوري
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اخبار النادي

اإدارة  اأقامت  االإدارية  الهيئة  واأع�شاء  رئي�س  من  بدعوة 
النادي حفل غداء تكريمًا لجميع موظفي النادي االأرثوذك�شي 
بمنا�شبة عيد العمال ، وبهذه المنا�شبة تتقدم اإدارة وموظفي 
النادي بال�شكر الجزيل على اللفته الكريمة من الهيئة االإدارية 

عيد العمال
ودعمهم  وقوفهم  وتثمن   ، عام  كل  في  الموظفين  لتكريم 
المعنوي الذي القى ا�شتح�شانًا كبيرًا من قبل اأ�شرة العاملين 

في النادي االأرثوذك�شي الكبيرة . 
كل عام والجميع بخير
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اجتماعيات

جاءت نتائج فعاليات )طاولة الزهر ( ل�شهر ني�شان عام 2017 كتالي :     

المركز الأول : ن�سار نفاع               المركز الثاني : �سامي غاوي

جاءت نتائج فعاليات )لعبة ال�شدة  ( الهاند ل�شهر ني�شان عام 2017 كتالي :  

المركز الأول : فريحة رزق                المركز الثاني : فكري قعوار

فعاليات ون�ساطات لجنة الألعاب الترفيهية

الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا 
تنعى اأ�سرة النادي الأرثوذك�سي

المرحومة �سهام �سليمان غاوي   ) اأم ريمون (
والدة ع�شو الهيئة العامة  المهند�س ريمون بدر الحلته 

المرحوم عبدالله عبدالرحمن ابراهيم 
والد الموظف ال�شيد ا�شامة عبدالله ابراهيم م�شوؤول ق�شم التدبير المنزلي 

المرحوم عطا محمد �سالم العجوري 
�شقيق الموظف محمود محمد العجوري في ق�شم الطعام وال�شراب  

المرحوم فهد خ�سرا
�شقيق الموظف محمد  اأبو خ�شرة في ق�شم الطعام وال�شراب 

سائلين العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته
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اجتماعياتكلمة العدد

 QÉ°üf π«Ñf »FÉLQ π«Ñf
øjQÉªY ∞jÉf AÉ¡H É«aƒ°U
 ¿Gójƒ°S »æ°ùM QÉ°ûH OQh
øjOGóM ÊÉg ΩRÉM ‹ƒL

êôa OÓ«e QÉ°ûH Ëôc
 ¬°TOGôc OGDƒa π«°û«e ÓjG
OGóM êQƒL Ëóf êQƒL

ΩÉªM ∞jRƒL ∫É°û«e å«d
∂°ûc OQGhOG ≈°Sƒe ÒeG

 …ƒjóH ¢SÉ«dG ¥QÉW ¢SÉ«dG
¢üjƒ°U πFGh ¥QÉW ÚdÉJ
á◊Gƒ°U ¿ƒÁQ óFGQ Ëôc

 ¬◊Gƒ°U ÊÉg OÉjG º°TÉg
 QGƒ©b ≈°ù«Y ™jOh ¿ÉjQ
 »à«Ø∏°ùdG ó¡a ≈°ù«Y ÒeG

ôjódG ó¡a ÜÉ¡jG π«°û«e
 ôjódG ó¡a ÜÉ¡jG ¿Éjôe

 ¿ƒ°û£H ¢VÉjQ Ëóf ÉfÉH
 …QƒÿG ìôa ¬jQófG GQÉJ
∫ƒ∏ZR Òæe ΩÉ°üY Ëôc

OGƒY êQƒL ¢SGôa êQƒL
 ¬dGõZ ƒHG ÒgR π°SÉH ÒgR
 ¢SÉ«dG êÉ◊G »HÉc É«∏jG ÉjQÉe
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√ôJÉî°T õjÉa áeÉ°SG õjÉa

º«æZ ∫ƒL ∫ÉªL πjÒe

OGóM ∫ÉªL ÜÉ¡jG øjOÉf

OhGO ¢ù«FQ óFGQ É«e

øjOGóM »eÉ°S ™«HQ ‹Éàf

OGóM ΩÉ°üY º°SÉH ÉjQÉe

¬aôZ π«Ñf »eGQ óæ°S

¢û«bÉb Òª°S »eGQ Òª°S

¬°TOGôc º«gGôHG ¢ù«b ΩOG

¿Gójƒ°S »æ°ùM º°SÉH ¢SQÉa

¬∏«ch ∞°Sƒj ¥QÉW É«dƒL

…hGõe …õeQ ¥QÉW ¬eÓY

»à«Ø∏°ùdG ó¡a ≈°ù«Y Ωôc

hÎ«H ¢üdƒH ÊƒY É«g

¬æHÉHO π«∏N √OƒY ÉjQÉe

»æ«°ûŸG ¬«Ñf ôeÉY øjR

¿É«LôµH ÚJQG ¿ƒ£fG RhÒa

 äÉª©ædG Òª°S πFGh Òª°S

¢SQOÉJ ôgÉ°T å«d óæ°S

™Ñjôe ≥FÉa ¢SGôa ∞«°S

 ´ÉØf √QÉ°ûH …OÉ°T ¿ÉcGQ

 ∫ƒJ âª∏g ¢SÉ«JÉe Góædƒj ÉjOG
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الـبـتـراء

بعد�سة ايهاب عمارين


