المكان :مركز نوتردام القدس
التواريخ ١٣-١٢ :تموز (يوليو) ٢٠١٧
انضم الينا
• سعر التذكرة.
 ١٠دوالر ( ٤٠شيكل)
• يجب ملء استمارة التسجيل .عرض استمارة التسجيل.

عالم يركز المؤتمر؟
هذا المؤتمر مكون من يومين ،اليوم األول سيكون فيه متحدثين عن اليهودية ،المسيحية واإلسالم يتناقشون عن معني الغفران
وأهميته وكيف يمكننا التعامل مع األخير بشكل أفضل من خالل الغفران .اليوم الثاني سيساعدنا علي تعلم كيفية تدريب أبنائنا
األطفال والمراهقين علي الغفران سواء في المدرسة أو المنزل .البرنامج يتضمن عروض أكاديمية ،شهادات شخصية ،وفرصة
للجميع لمشاركة أفكارهم.

ماذا تتوقع من المؤتمر؟

هذا المؤتمر مكون من يومين ،اليوم األول سيكون فيه متحدثين عن اليهودية ،المسيحية واإلسالم يتناقشون عن معني الغفران
وأهميته وكيف يمكننا التعامل مع األخير بشكل أفضل من خالل الغفران .اليوم الثاني سيساعدنا علي تعلم كيفية تدريب أبنائنا
األطفال والمراهقين علي الغفران سواء في المدرسة أو المنزل .البرنامج يتضمن عروض أكاديمية ،شهادات شخصية ،وفرصة
للجميع لمشاركة أفكارهم.
اليوم األول:
• األهداف :أن نفهم التسامح بشكل أفضل من الديانات اإلبراهيمية (اليهودية والمسيحية واإلسالم).
• المتحدثون الدوليون :لدينا بعض من أفضل المتحدثين في العالم :الحاخام جوناثان ساكس( الحاصل علي جائزة تمبلتون لهذا
العام والذي سوف يظهر عن طريق الفيديو ).الكاردينال لويس أنطونيو تاغل ،رئيس أساقفة مانيال ،والدكتور أدامو ندم

نجويا ،سياسي ،محامي ،مؤلف وأستاذ في القانون من جامعة ياوندي في الكاميرون .المتحدثون المحليون في مناطق القدس
والضفة الغربية :الحاخام يوفال شيرلو ،المطران ويليام شوملي ،ووزير الشؤون الدينية بالسلطة الفلسطينية محمود الحباش.
• اللغات التي سيتم استخدامها هي اإلنجليزية ،العبرية والعربية

الكاردينال لويس أنطونيو تاغل

الحاخام جوناثان ساكس

الدكتور أدامو ندم نجويا

الديني القائدمن الفلبين عام  ،٢٠١٦تيمبلتون جائزة على صلاح ،مانيال أساقفة رئيس
الكاميرونمن ،العلمي الباحث ،والسياسي
اليوم الثاني:
• األهداف :أن نفهم بشكل أفضل ما هو الغفران حتى نتمكن من تعليم لألطفال والمراهقين في المدرسة
وفي األسرة.
• المتحدثون الدوليون:سوف يرشدنا مجموعة من المعلمين الذين قاموا بتطبيق الغفران في أماكن مختلفة
في العالم .ومن بين هؤالء كاثرين هيو وأندرو فريزل من ايرلندا الشمالية ،وثيودور كرايدر من الواليات
المتحدة ،وفريدة إنريل وفرانشيسكو "كوكو "إنريل من الفلبين ،وياسمين بكري ،وإيزار طه ،وفيرونيكا
تاباراني من اسرائيل.
• وسيقدم أبونا إلياس تشاكور  -الذي تم ترشيحه ثالث مرات لجائزة نوبل للسالم  -كلمة "حول جمال تعليم
الغفران".
• اللغات التي سيتم استخدامها اإلنجليزية ،العبرية والعربية

من بإمكانه حضور المؤتمر؟
المؤتمر مفتوح أمام كل من يود التعمق في فهم التسامح في األديان السماوية الثالث وأيضًا جلب التسامح
إلى البيت ,المدرسة ومنظمات المجتمع المختلفة

ماهي اثار التسامح الطيبة؟
تظهر األبحاث أن للتسامح فوائد جمة:
 .1جسديًا :أكثر هدوءًا وطاقة أكبر مع استعادة الصحة .أظهرت إحدى الدراسات تحسن أداء القلب في
المرضى.
 .2نفسيًا :أظهرت الدراسات أن تعلم التسامح يساعد على الحد من الغضب ,التوتر واالكتئاب.
 .3عقليًا :أثبتت الدراسات أن التسامح يزيد من شعورك باألمل ويعزز احترامك لذاتك ويساعد على تغيير
االتجاهات السلبية وزيادة االتجاهات اإليجابية.
 .4اجتماعيًا :أظهرت الدراسات أيضًا أن من يسامح يرى القيمة الكامنة والمتأصلة لنفسه واالخرين .وهذا يزيد
من انسجام التفاعل مع االخرين.
 .5روحيا :يدرك من يتخذ التسامح خلقًا الترابط بين تسامح االخرين وجمال العقيدة.
 .6التراث :يرغب من يسامح في نشر الحب في العالم بدال ا من نشر الفرقة والخالف والعنصرية.

اإلقامة بالفندق
يمكنك اإلقامة في فندق مركز نوتردام القدس الجميل بسعر مخفض مخصص للمؤتمر  (125دوالر للغرفة الواحدة و150
دوالر للغرفة المزدوجة أو التوأمية ).يرجى االتصال مباشرة عن طريق البريد اإللكتروني بجمال كافيتي لمساعدتك في حجز
غرفتك:
جمال كافيتي ،مدير الحجوزات
مركز نوتردام القدس

الباراتروبرز شارع رقم  ،3ص.ب ،. 20531القدس  ،91204إسرائيل
لخدمتك الشخصية ،يرجى استخدام رقم االتصال الخاص بالسيد كافيتي : +972 (0) 2 627 9111
أو عنوان بريده اإللكتروني المباشرjkafiety@notredamecenter.org :

الحزم السياحية
هل أنت مهتم بأخذ جولة في األراضي المقدسة؟ احجز بسعر المؤتمر مع شركة فيا إماوس المحدودة للسياحة من هنا

األحكام والشروط
 .1غير قابل للتحويل.
 .2يتم دفع المبلغ كلية .ال يوجد استرداد لغير الحاضرين.
 .3إذا لم تتمكن من إظهار رسالة تأكيد البريد اإللكتروني أو نسخة مطبوعة ،لن يسمح بدخولك.
 .4يجب على الحضور إظهار رسالة تأكيد البريد اإللكتروني أو نسخة مطبوعة عند الدخول كل مرة.
 .5بايبال أو الدفع ببطاقات االئتمان فقط .ال ندعم الشيكات أو الدفع نقدا.
 .6غير مسموح بالحيوانات األليفة.
 .7ممنوع التدخين أو تناول اآلطعمة أو المشروبات داخل القاعة.
 .8يرجى الوصول مبكرا بنصف ساعة للتسجيل في مكان الحضور.
 .9يتحمل الحضور المسؤولية عند الحاجة لتأشيرة أو تصريح منهم لدخول الموقع.
.10

الجلوس بأولوية الحضور.

.11

سيتم تنظيم منطقة جلوس للكراسي المتحركة .يرجى تحديد ذلك في صفحة الدفع.

.12

يمكن فقط لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6وما فوق التسجيل في المؤتمر.

.13

الحاضرين مسؤولون عن أنفسهم إذا كانت لديهم أي حساسية غذائية.

.14

ينصح بشدة بإرتداء قناع إذا كان الحضور يعانون من البرد أو السعال.

.15

ال يسمح بتسجيالت الفيديو أو التسجيالت الصوتية أثناء المؤتمر.

ما الذي لم يتم تضمينه في رسوم التسجيل؟
• اإلقامة

• وسائل النقل
• الفطور والغداء والعشاء
• الحزم السياحية
• المشروبات الكحولية
• الطلبات المخصصة
• رسوم التأشيرة أو التصاريح
• خدمة اإلنترنت
• أماكن لوقوف السيارات

أنظمة األمن
 .1يجب أن يوافق الحضور على الفحص األمني في كل مرة يدخلون المنطقة المجاورة.
 .2يجب على الحضور أن يوافقوا على شروط وأنظمة الفندق.
 .3بعض العناصر التي يحظر جلبها للمواقع .تخضع لبنود المصادرة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر :األشياء الحادة مثل
المقصات أو السكاكين المطوية أو مقلمات األظافر واألسلحة أو المواد المتفجرة من أي نوع.
 .4الحضور مسؤولون عن ممتلكاتهم الخاصة .المنظمين ليسوا مسؤولين عن أي مفقودات.

الرعاية
هل تهتم شركتك برعاية هذا المؤتمر األول من نوعه في القدس؟ يرجى االتصال بنا على
internationalforgiveness@gmail.com
ونحن نتقدم لكم بجزيل الشكر لمساهمتكم السخية التي تساعد علي ظهور هذا المؤتمر للنور
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