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كلمة العدد

هيئة حترير الن�شرة

رئيس هيئة تحرير النرشة املهندس رميون الحلته

أعضاء هيئة تحرير النرشة:

السادة: فريد جربا عوض، كميل رفيدي، باسيل فتاله

سكرترية الهيئة األنسة رانيا حدادين. 2

م. رميـون حلتــه
رئيس هيئة حترير النشـرة
رئيــس اللجنة الثقافية

“ همسة باذن أمني عمان الكبرى”
 شارع النادي األرثوذكسي

كلنا يعـرف شارع النادي األرثوذكسي وربما كل زوار عبدون ولكـن 
األمانة ووضعت  الشارع كما سمته  ذلك  أسم  يعرف  منا  القليل جداً 

عليه العديد من اللوحــــات .

ومـــن المعروف ان األمانة تسمي بعض الشوارع بأسماء أشخاص 
مميزين بعد انتقالهم إلى رحمته تعالى سواء كانوا شهـداء أو رؤساء 
أو شعراًء  وزراء أو وزراء أو رجال أعمال او رياضيين أو كتاباً 
...ألخ أو قد تكون باسم أحد المعالم البارزة أو إحدى المعارك التاريخية 

... الــــخ .

عبدون  فـي  شخصاً  نرشـد  أن  أردنا  أذا  أننا  أيضا  المعروف  ومـن 
إلى أي مكان سواء سفـارة أو منزل أو متجر فإننا نحدده بمدى قربه 
النادي األرثوذكسي الذي هو أهم معالـم عبدون ومن  أو موقعه من 
أوائل المباني التي تم أنشاؤها حتى قبل تعبيد شوارع عبدون وانتقال 

المؤسسات المختلفة اليهــا .

والرياضي  الثقافي  المستوى  على  النادي  منجزات  الى  نظرنــا  أذا 
فاحصــة  نظرة  وان  األردن  في  مثيالته  ابرز  فهو  واالجتماعي 

لخزانات الكؤوس والدروع المعروضة تؤكد لنا ما نقول .

كما أشاد جميع المحاضرين والزائرين والمتحدثين بالمستوى الرفيع 
الذي يتمتع به النادي على المستوى المحلي والعربي والدولي واعتبر 

معلماً مميزاً من معالم األردن وليس عبدون فحسب .

النادي  أسم  بكل وضوح وصراحة  يحمل  أن  الشارع  لهذا  يحـق  اال 
ال  قد  االسم  بهذا  للتسمية  محذور  أي  هناك  كان  وإذا  األرثوذكسي 
رؤسائه  أحد  أو  النادي  مؤسسي  أحد  باسم  يسمى  ال  فلماذا  نعرفه 

السابقين أمثـال المرحـوم سليمان يوسف سكر والمرحـوم حليم سليم 
سابـا والمرحوم اميل ابراهيم حداد مثــالً  فال شك أنهم من الكبار 
الذين ُيشهد لهم باالنجازات الرائعة والمكانة المرموقة في المجتمع 
األردني والعربي اال يستحق هؤالء التكريم كما تم تكريم غيرهـم .

وكما يقال “ أن هللا ال يسمع من ساكت “
وإذا كنا قد حاولنا ولم ننجــح فلماذا ال نعيد المحاولة فغالباً ما تتغير 
مــع  ونتابعه  أهمية  الموضوع  هذا  نعطي  ال  ولماذا   , الظروف 

المعنيين .

لقد قال شاعرنا احمد شوقي :

َوما َنيُل الَمطالِِب ِبالَتَمّني” “َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيا ِغالبا

َوما اسَتعصى َعلى َقوٍم َمناٌل” “إِذا اإلِقداُم كاَن َلُهْم ِركابا
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اخبار النادي

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم السبت 2013/3/30 في قاعة وهبه متاري الساعة اخلامسة مساًء ومت تثبيت النصاب  أوال 
القانوني لالجتماع بإشراف عطوفة السيد حسني اجلبور مدير شباب ورياضة العاصمة .  

– وبحضور )236( عضوا من أصل )326( عضوا هم املسددين لرسومهم السنوية.

ناقشت وأقرت الهيئة العامة املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها . ثانيا  

أما فيما يتعلق بانتخاب ستة أعضاء جدد للهيئة اإلدارية لدورة مدتها سنتان طبقا ً ألحكام النظام الداخلي ، فقد قررت الهيئة اإلدارية  ثالثا  
عمال ً بأحكام املادة 17 من النظام الداخلي تعيني جلنة إلدارة االنتخابات مكونة من خمسة أعضاء، ثالثة منهم من أعضاء الهيئة اإلدارية وهم 

السادة : 
أمني سر الهيئة اإلدارية الدكتور رجائي موسى نفاع .

أمني الصندوق الفخري للهيئة اإلدارية السيد نعيم سابا خوري . 
عضو الهيئة اإلدارية املهندس سليم منير املنير .

ومن الهيئة العامة : 
عضو الهيئة العامة األستاذ احملامي جورج نزهة .

عضو الهيئة العامة املهندس مشهور حداد . 

أعلنت جلنة االنتخاب أسماء األعضاء الستة الذين انتهت مدة عضويتهم في الهيئة اإلدارية وهم السادة :  رابعا 

1.  السيد/ فوزي عبد المسيح شنوده
2.  المهندس/ صفوان يعقوب قاقيش

3.  اآلنسة/ منى سليم زغلول

أعلنت الهيئة اإلدارية عن موعد الترشيح وموعد إجراء االنتخابات كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي وأعلنت جلنة االنتخاب أسماء  خامسا 
املرشحني الذين توفرت فيهم الشروط القانونية وهم السادة :

1.  السيد/ فوزي عبد المسيح شنوده
2.  المهندس/ صفوان يعقوب قاقيش

3.  اآلنسة/ منى سليم زغلول
4.  األستاذ صليبا فؤاد نعمان امسيح 
5.  السيد جورج نقوال جورج ابو خضر 

وقبيل إجراء االنتخابات مت انتخاب جلنة الطعون من الهيئة العامة مكونة من الدكتور إحسان حمارنه والسيدة فاديا حداد والسيد توفيق كيال . سادسا 

فاز باالقتراع السري املرشحون الستة السادة التالية أسماؤهم : سابعا 

صوتا  152 1.  السيد فوزي عبد المسيح شنوده  
صوتا  152 2.  المهندس صفوان يعقوب قاقيش  
صوتا  144 3.  الدكتور جورج يعقوب أيوب  
صوتا   128 4.   السيد جورج نقوال ابو خضر  
صوتا  117 5.  المهندس ريمون بدر الحلته  
صوتا  112 6.  اآلنسة منى سليم زغلول  

و كان االجتماع ناجحا ً وموفقا ً وحضره مندوبون عن اجلهات الرسمية .

وبذلك تصبح الهيئة اإلدارية مكونة من السادة :

1.  السيد فوزي عبد المسيح شنوده  
2.  المهندس صفوان يعقوب قاقيش  

3.  الدكتور رجائي موسى نفاع 
4.  االنسة منى سليم زغلول  
5.  السيد نعيم سابا خوري  

6.  السيد سمير خضر نينو   

وسوف تشكل كافة اللجان العاملة بعد إعطاء وقت ٍ كاف ٍ ألعضاء النادي للتسجيل واملساهمة بأعمال هذه اللجان . 

7.  الدكتور فريد جمال قعوار 
8.  المهندس اسامة سالمة العمارين 

9.  المهندس سليم منير المنير  
10.  المهندس ريمون بدر الحلته  
11.  الدكتور جورج يعقوب ايوب  
12.  السيد جورج نقوال ابو خضر

6.  المهندس زهير فؤاد عرب نصار
7.  الدكتور مروان يعقوب جميعان جميعان

8.  المهندس ريمون بدر حنا الحلته 
9.  الدكتور جورج يعقوب سلطي ايوب

4.  السيد/ جريس دخل هللا القسوس
5.  السيد/ إبراهيم داوود عنصرة

6.  المهندس/ الياس وجيه خوري

ولم يحالف الحظ كال ً من :

صوتا  111 7.  المهندس زهير فؤاد نصار   
صوتا  92 8.  االستاذ صليبا فؤاد امسيح   
صوتا  74 9.  الدكتور مروان يعقوب جميعان   

اجتماع
الهيئة العامة العادية
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حفل توقيع اتفاقية النادي األرثوذكسي مع شركة كيالي و فاشه لالستشارات الهندسية
تحديث وتطوير عدة منشآت

بتاريخ 2/3/2013 وقعت الهيئة االدارية للنادي االرثوذكسي اتفاقية 
تحديث وتطوير عدة منشآت في النادي ومنها مدخل النادي والمسابح 
والتراس مع شركة كيالي وفاشه لالستشارات الهندسية وقد القى رئيس 
النادي السيد فوزي شنوده الكلمة التالية في حفل التوقيع وهذا نصها : 

السادة الحضور الكرام 

أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي مع أعضاء اللجنة الهندسية 
المحترمين 

اسمحوا لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم  أن أرحب 
بالمهندس مجدي فاشه / شركة كيالي وفاشة لالستشارات الهندسية كما 

أرحب باألخوة الحاضرين جميعاً من مندوبي الصحافة واإلعالم . 

هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للنادي األرثوذكسي حيث   
وفاشه  كيالي  وشركة  األرثوذكسي  النادي  بين  االتفاقية  بتوقيع  سنقوم 
لالستشارات الهندسية والتي تشمل تحديث وتطوير منشآت النادي المختلفة 

سائلين المولى القدير أن تكون هذه االتفاقية في مكانها الصحيح . 

للذين ال يعرفون فقد تأسس النادي األرثوذكسي عام 1952   
بجهود نخبة مميزة من رجاالت هذا البلد نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن 
مقدارها  خميرة  بوجود  األرثوذكسي/بعمان  النادي   بتأسيس  وقاموا 
حوالي أربعة أالف جنيه فلسطيني رصيد النادي األرثوذكسي بمدينة يافا 
من هنا كانت البداية - ببناية جبل عمان الدوار الثالث - ثم بعد ما زاد 
عدد األعضاء بالنادي قرروا شراء ارض بعبدون والبناء عليها على 

عدة مراحل حتى أصبح النادي بشكله الحالي الذي ترونه اآلن.

الشكر  اشكر جزيل  أن  أود  فأنني  االتفاقية  لموضوع  أعود   
مندوب  وإلى  الهندسية  اللجنة  وأعضاء  لرئيس  واالحترام  والتقدير 
الهيئة اإلدارية والمنسق بينها وبين اللجنة الهندسية على الجهد الكبير 

والمتواصل النجاز هذه االتفاقية بصورتها النهائية التي بين أيديكم . 

القرار  ألخذها  اإلدارية  للهيئة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  كما   
المناسب إلبرام هذه االتفاقية .

المتواجدين  بأن جميع  فاشه  للسيد مجدي  أوضح  أن  أرجو   
هنا من أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء اللجنة الهندسية ال يتقاضون 
أية أتعاب أو مكافآت نتيجة عملهم بالنادي األرثوذكسي فهم متطوعون 
والتقدير  الشكر  كل  منا  فلهم  العظيم  الصرح  هذا  لخدمة  مقابل  بال 
لهذا ستجدهم مخلصين في عملهم وغيورين على مصلحة النادي دون 
المساس بحقوق اآلخرين فأرجو منك أن تأخذ هذا بعين االعتبار في 
حقوق  تعتبر  التي  النادي  بحقوق  المساس  دون  االتفاقية  بنود  تنفيذ 

مقدسة ال يمكن ألحد التنازل عنها أو التغاضي عنها . 

إبراز كل ما  النادي األرثوذكسي نطلب منَك  نحن أعضاء   
أندية  أفضل وأجمل  ليصبح من  للنادي  لتقديمها  تستطيع من مواهب 

الشرق األوسط دون المساس بجوهر هذه االتفاقية . 

فلنتوكل على هللا العلي القدير ونقوم بالتوقيع عليها .
رئيس النادي األرثوذكسي     
فوزي عبد المسيح شنوده     
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تهنئة

قداسة البابا    
فرنسيس األول    

) نصير الفقراء (    

التهنئة  مشاعر  أصدق  عن  يعرب  العامة  وبهيئته  اإلدارية  بهيئته   ً ممثال  األرثوذكسي  النادي 

العالم  في  الكاثوليكية  للكنيسة  وبابا  أعظم   ً حبرا  انتخابه  بمناسبة  األول  فرنسيس  البابا  لقداسة 

، كما ويهنئ النادي جميع إخواننا أبناء الطوائف المسيحية الكاثوليكية في األردن وفي البالد 

بالتوفيق  الفاتيكان  لدولة  األرثوذكسي  النادي  ويدعو   ، الرفيع  الكنسي  الحدث  بهذا  العربية 

والنجاح تحت قيادة قداسة البابا فرنسيس األول من أجل نشر وتعزيز مبادئ المحبة والحوار 

 . كافة  السماوية  الديانات  أتباع  بين  والسالم 

الف مبروك            

إعالن صادر عن الهيئة اإلدارية
تعلن الهيئة اإلدارية لألعضاء الكرام بفتح اجملال للتسجيل في إحدى اللجان العاملة وذلك لالستفادة من 

خبراتهم في النادي بتقدمي طلب خطي أو االتصال لدى أمانة سر النادي أو اإلدارة .... على ان ال يتم التسجيل 

بأكثر من جلنة عاملة وذلك خالل أسبوعني من تاريخه. 

      اللجان العاملة : 
 

      

شاكرين لكم تعاونكم ،،،           

الهيئة اإلدارية           

 

 1.  جلنة العضوية 
2.  اللجنة املالية 

3.  اللجنة القانونية
4.  اللجنة الثقافية 

5.  جلنة النشرة 
6.  اللجنة الهندسية 
7.  اللجنة االجتماعية 

8.  اللجنة الرياضية 
9.  جلنة كرة السلة 

10.  جلنة البريدج                  
11.  جلنة النشاط الترفيهي         

12.  جلنة السيدات 
13.  جلنة العالقات العامة
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نشاطات اللجنة الثقافية

66

األستاذ المحامي يعقوب الفار
 “قانون التركات والوصاية لدى الطوائف المسيحية

 في ظل التشريعات المدنية   “

المهندس  رحب   ،  2013/3/11 الموافق  االثنين  يوم  مساء  في 
األستاذ  الكريم  بالمحاضر  الثقافية  اللجنة  رئيس  الحلته  ريمون 
عن   ً مختصرا  وألقى  الكريم  وبالحضور  الفار  يعقوب  المحامي 

سيرته الذاتية فقال:
تحية وبعد ،

تخرج األستاذ يعقوب من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1973 
 1974/3/6 بتاريخ  عمان  في  النظاميين  المحامين  بنقابة  والتحق 
للمحاماة وما زال يمارس   ً التدريب أسس مكتبا  فترة  انتهاء  وبعد 

أعمال المحاماة حتى هذا التاريخ . 
مارس األستاذ يعقوب العمل النقابي في نقابة المحامين حيث عمل 
في لجان عديدة في مجلس نقابة المحامين ، له اهتمام خاص بقضايا 
األسرة حيث عمل مع المجلس الوطني لشؤون األسرة كمستشار في 
قضايا المرأة وكذلك عمل مع االتحاد األردني للمرأة ولجنة حماية 

األسرة .
عين من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب الخامس عشر كخبير 

عند إجراء تعديل قانون المالكين والمستاجرين . 
عين من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر كخبير 
عند إجراء تعديل أحكام الدستور االردني وخاصة المواد التي تتعلق 

بالطوائف المسيحية . 
الشخصية  األحوال  قانون  بعنوان شرح  عام 2000   ً كتابا  وضع 
الطوائف  لدى  وأثاره  الزواج  احكام  شرح  فيه  تناول  للمسيحيين 

المسيحية في األردن . 

ثم بدأ رئيس اللجنة الثقافية بالمحاضرة فقال :

أيها اإلخوة واألخوات الحضور مع حفظ األلقاب 
أيها اآلباء األجالء 
اسعد هللا مساءكم 

ورئيس  األرثوذكسي  للنادي  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس  باسم 
هذا  ربوع  في  ترحيب  أجمل  بكم  نرحب  الثقافية  اللجنة  وأعضاء 
بالمعلومات  غنية  مفيدة  أمسية  نمضي  أن  ونتمنى  العريق  النادي 

وبالحوار الهادف البناء .
فمن منطلق حرص اللجنة الثقافية في النادي على نشر الوعي فيما 
يتعلق بالقوانين المدنية والتي لها عالقة مباشرة في حياتنا االجتماعية 
ومنها قانون التركات لدى الطوائف المسيحية في ظل التشريعات 

المدنية والتي سيستعرضة لنا المحامي األستاذ يعقوب الفار . 
وبعض  الكنسية  المحاكم  بعض  من  األجالء  اآلباء  دعوة  تم  كما 
الدعوة  توجيه  وتم  النقاش  وإثراء  للمشاركة  المختصين  المحامين 
والحالي  السابق  النواب  مجلس  أعضاء  اإلخوة  لبعض   ً أيضا 
الموضوع  حول  لهم  مداخلة  أي  وبيان  الجلسة  هذه  في  للمشاركة 
الحالي  السابق والمجلس  المجلس  بين  التواصل  وذلك الستمرارية 
في مجلس  للنقاش   ً سابقا  تم طرحة  الذي  القانون  هذا  فيما يخص 

النواب وان لم تثمر الجهود المبذولة عن تغير الواقع الحالي . 

ثم بدأ األستاذ يعقوب المحاضرة فقال : 
ايها السيدات والسادة 

المقدسة  األراضي  في  ولدت  قد  المسيحية  الديانة  بان  المعلوم  من 
المسيحية  األسرة  فان  وبذلك  المقدسة  األراضي  من  جزء  واألردن 
هي من مكونات المجتمع األردني وال تختلف عن األسرة المسلمة إال 

في العقيدة واإليمان . 
األحوال  تكويين  في  مباشر  مساس  لها  التي  المواضيع  أهم  من  أن 
الشخصية التي تنظم العالقة بين اإلنسان وأفراد أسرته وما يترتب 

على هذه العالقة من أثار حقوقيه والتزامات أدبيه وماديه .

وان اصطالح األحوال الشخصية هو اصطالح حديث نوعاً ما أطلق 
بين  العالقة  بتنظيم  تعني  التي  المدنية  األحوال  مقابله اصطالح  في 
ويشمل  االسره  حدود  من  أوسع  هو  وبما  المجتمع  وأفراد  اإلنسان 

المعامالت المدنية والتجارية .

فكانت  الشخصية  لألحول  قوانين  القديمة  المجتمعات  في  يكن  ولم 
المجتمعات االسالميه تطبق على مسائل األحوال الشخصية ما جاء 
الشريعة  وكانت  نفسه  القاضي  واجتهاد  والسنة  الكريم  القران  في 
االسالميه  غير  الدول  أما  للقوانين  الوحيد  المصدر  هي  االسالميه 

فكانت قوانينها المدنية تنظيم مسائل الميراث والوصايا .

وعندما هرمت الدولة العثمانية وفي عام 1286 هجري صدر تشريع 
باسم مجلة األحكام العدلية وهذا التشريع كان بمثابة القانون المدني 
بعض  تنظيم  على  القانون  هذا  أحكام  واشتملت  العثمانية  الدولة  في 
مسائل األحوال الشخصية وكذلك على جميع مسائل األحوال المدنية 
. وان أحكام مجلة األحكام العدلية مستمده من الشريعة  االسالميه .

في  المفعول  نافذة   ) العدلية  األحكام  مجلة   ( المجلة  أحكام  وبقيت 
األردن حتى تاريخ 1976/1/1 عندما صدر القانون المدني األردني 

رقم 43 لسنه 1976 .

 إال أن المسألة األهم هي التشريعات التي كانت سارية المفعول على 
الطوائف المسيحية في ظل العهد العثماني وما بعده .

اإلنسان  بين  العالقة  بتنظيم  عنى  قد  المقدس  اإلنجيل  بان  والمعلوم 
وأخيه  اإلنسان  بين  المدنية  العالقة  تنظيم  أمر  وترك  أوال  والخالق 

اإلنسان إلى الكنيسة والتشريعات المدنية.
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77

وبقى األمر كذلك نافذاً بحق جميع أبناء الدولة بما فيهم المسيحين 
الغرب  استمالة  إلى  بحاجتها  العثمانية  الدولة  شعرت  أن  إلى 
المسيحي اليها حيث اصدر السلطان العثماني محمد الثاني فرمانا 
اي مرسوم تشريعي إلى جميع بطاركة الشرق خولهم فيه الحكم في 
مسائل األحوال الشخصية بين أبناء طوائفهم في مسائل األحوال 

الشخصية وفق قوانينهم الخاصة .

بالطوائف  خاص  قانون   1938/4/2 بتاريخ  صدر  قد  وكان 
المسلمة  غير  الدينية  الطوائف  مجالس  قانون  يدعى  المسيحية 
رقم 2 لسنه 1938 . وان أحكام هذا القانون ما زالت نافذة حتى 

يومنا هذا .

في  األردني  التشريع  تطور  موضوع  في  الفار  األستاذ  وأردف 
مسألة الميراث للمسيحين وقال 

قد  إنني  حيث  العنوان  هذا  تحت  الحديث  في  أتوسع  أن  أريد  ال 
تعرضت في بداية هذه الورقة إلى أحكام التشريع في ظل الدولة 
وأحكام   1938 لسنه  الدينية  الطوائف  مجالس  وقانون  العثمانية 

القانون المدني .

مسألة  في  األردني  الدستور  حكم  بيان  الضروري  من  أجد  أنني  إال 
الطوائف المسيحية وتطبيق القوانيين الخاصة بها .

بشعائر  القيام  حريه  مواطن  لكل  منه   14 المادة  في  الدستور  كفل  لقد 
مخلة  تكن  لم  ما  المملكة  في  المرعية  للعادات  طبقا  والعقائد  األديان 

بالنظام العام أو منافية لآلداب .

وهذا النص الدستوري اضعف بكثير من ضمان حريه العقيدة .

فالدستور في هذه المادة لم يضمن حريه العقيدة وانما حمى حريه القيام 
تكن  لم  ما  المملكة  في  المرعية  للعادات  طبقاً  والعقائد  االديان  بشعائر 
مخلة بالنظام العام . والنظام العام في األردن يستند إلى أحكام الشريعة 

االسالميه .

التشاريع  ً بإسهاب في  الفار مشكورا  وتحدث األستاذ المحامي يعقوب 
المتعلقة بحقوق المسيحيين والمساعي التي قام بها من اجل تعديل أحكام 

الدستور وغيرها من المساعي وشارك في عدة لجان لهذه الغايات. 

وفي نهاية المحاضرة شكر رئيس الجلسة المحاضر الكريم على ما جاء من 
معلومات دقيقة في محاضرته القيمة وفتح المجال أمام الحضور للمناقشة 

والسؤال ثم ودع المحاضر الكريم بمثل ما استقبل به من شكر وتقدير .
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ديانا صابات نصار 
عضو اللجنة الثقافية 

معرض الكتاب
"مكتبة لكل بيت لكي تتسع آفاقك"

نظمت اللجنة الثقافية معرضاً  للكتاب خاصاً  بوزارة الثقافة 
وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة 14 ، 15 ، 

16 آذار 2013 . 
افتتح المعرض عطوفة أمين عام وزارة الثقافة السيد مأمون 
التلهوني بصحبة رئيس الهيئة اإلدارية للنادي السيد فوزي 
شنوده حيث أعرب عطوفته عن شكره إلدارة النادي على 
هذه المبادرة التي تدل على رغبة النادي األرثوذكسي في 
دعم مشاريع الوزارة وال سيما دعم الثقافة عامة وتشجيع 
القراءة خاصة . وحضر االفتتاح أيضا ً أعضاء من الهيئة 

اإلدارية واللجنة الثقافية .
وضم المعرض 42 عنوانا ً لكتب تنوعت مواضيعها من 
ثقافة    ، عالمي  عربي  وأدب  أردني  وأدب  وفنون  تاريخ 
وحضارة  فكر   ، وإسالمي  عربي  تراث   ، علوم   ، عامة 

وكان هناك أيضا ً جناح خاص بكتب األطفال . 
في  النادي  رواد  من   ً جيدا   ً إقباال  المعرض  القى  وقد 
الفترة المذكورة حيث أعربوا عن إعجابهم بإقامة مثل هذه 

النشاطات في النادي . 
إليكم نبذه عن مشروع مكتبة األسرة األردنية . 

القراءة للجميع

القراءة  ومهرجان  األردنية  األسرة  مكتبة  مشروع  يأتي 
في  تكون  الثمن  زهيدة  شعبية  مطبوعة  لتوفير  للجميع، 
متناول يد األسرة األردنية ، لتأسيس مكتبة في كل بيت . 

ويهدف هذا المشروع إلى تعميم الثقافة والمعرفة ، وربط 
األجيال بالتراث الثقافي والحضاري لألمة ، والتواصل مع 

الثقافات االنسيابية . 
إن الكتاب الجيد هو سفر باتجاه الذات ومعرفتها ومعرفة 
اآلخر، وهو ومضة إلضاءة عصرنا هذا ، من أجل انجاز 

رسالتنا التنويرية، القائمة على مشروع الدولة األردنية منذ 
انطالقة الثورة العربية الكبرى ومشروعها النهضوي . 

 ، موضوعاتها  في  السلسلة  هذه  إصدارات  تباينت  لقد 
ومضامينها، واتجاهاتها ورؤاها، آملين أن تقدم للقارئ زادا 
ً معرفيا ً متكامال ً، وتلبي رغبات وحاجات مختلف الشرائح 

االجتماعية . 
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نتائج الدوري الممتاز بكرة السلة للرجال

الجمعه  للرجال مساء يوم  السلة  الممتازة لكرة  الدرجة  اندية  انطلق دوري 
العلوم   ، الرياضي   ، األرثوذكسي  هي  أندية   8 بمشاركة   2013/3/15
التطبيقية ، الوحدات ، الكلية ، مدراس االتحاد ، كفر يوبا ، غزة هاشم ، 
نتائجها  جاءت  مراحل  ثالث  على  تنظيمها  حول  البطولة  تعليمات  وتشير 

كما يلي : 

المرحلة األولى – ذهاب 

االتحاد . 1 مدارس  نادي  امام   األرثوذكسي  النادي  خسارة 
78 - 73

فوز النادي األرثوذكسي على نادي الكلية 86 - 66. 2
فوز النادي األرثوذكسي على نادي الوحدات 98 – 86 . 3
فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 86 – 77 . 4
فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفريوبا 120 – 69. 5
فوز النادي األرثوذكسي على نادي غزة هاشم 105 -53. 6
التطبيقية . 7 العلوم  نادي  امام   األرثوذكسي  النادي  خسارة 

 97 – 81

المرحلة األولى اإلياب  :

فوز النادي األرثوذكسي على نادي غزة هاشم 105 -83. 8
االتحاد . 9 مدارس  نادي  امام   األرثوذكسي  النادي  خسارة 

94 –75
خسارة النادي األرثوذكسي امام  نادي الكلية 92 – 89. 10
فوز النادي األرثوذكسي على نادي الوحدات 98 – 75. 11
خسارة النادي األرثوذكسي امام  النادي الرياضي 66-65. 12
فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفريوبا 55-83. 13
خسارة النادي األرثوذكسي امام التطبيقية 0-20-باإلنسحاب. 14

ناشئات السلة تتصدر المرحلة االولى

ضمن بطولة الناشئات سن 17 بكرة السلة التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 4 
فرق هي األرثوذكسي ، الرياضي ، كفريوبا ، نجوم االردن وانطلقت منافساتها 

مساء يوم الثالثاء 2013/2/26 فقد جاءت نتائج المباريات كما يلي : 

المرحلة األولى – ذهاب 
فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفريوبا 55 – 13. 1
النادي األرثوذكسي على نادي نجوم االردن 63 – . 2 فوز 

24
فوز النادي الرياضي على النادي األرثوذكسي 42– 46. 3

 المرحلة األولى – أياب

فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفريوبا 63 – 22. 1
فوز النادي األرثوذكسي على نادي نجوم األردن 72 –41. 2

فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 72 – 42. 3

وبهذه النتائج فقد تصدر فريق النادي المرحلة األولى واالنتقال للمرحلة الثانية من 
البطولة.

معسكر ناجح لكرة السلة وكرة الطاولة في دولة الكويت

تلقى النادي األرثوذكسي دعوة رسمية من سعادة الشيخة نعيمة جابر الصباح رئيسة 
وكرة  للناشئات  السلة  كرة  فريق  دعوة  تتضمن  النسوية  للرياضة  الكويتي  االتحاد 
الطاولة للناشئات لزيارة الكويت خالل الفترة من 20 -2013/2/25 وإجراء عدة 
لقاءات ودية مع الفرق الكويتية حيث تأتي هذه الزيارة في اطار توثيق العالقات 

الرياضية في البلدين الشقيقين .

وقد وافقت الهيئة االدارية على تلبية الدعوة وتشكيل الوفد على النحو التالي :

منى زغلول رئيسة الوفد ، زهير نصار إداريا ، وسيرسة نغوي مدربة كرة السلة 
ويوسف اسعد مدرب كرة الطاولة إضافة الى 

العبات كرة السلة :

النا الصناع ، عنود عاصي ، جوانا حداد ، كرم الحرامي ، نجالء المعشر ، سيم 
عوض ، تاال شحاتيت ، عالية الور ، مرح بركات ، تمار حداد 

العبات كرة الطاولة :

سوار يوسف ، تيماء يوسف ، ياسمين السيد ، تينا خوري ، سارة طه ، راية نعمة 

نتائج هذه الزيارة 

إقامة مباراتين بكرة السلة فاز بها فريق النادي األرثوذكسي على المنتخب الكويتي 
بواقع 65 – 48 في المباراة األولى و 53 – 41 في المباراة الثانية .

إقامة لقاء دولي واحد لكرة الطاولة تمكن فيه فريق ناشئات النادي  من الفوز على 
المنتخب الكويتي باإلضافة إلى إقامة تدريبات مشتركة صباحية ومسائية ولقاءات 
فردية طوال فترة المعسكر اكتسبت فيها العبات النادي المزيد من الخبرات الفنية.

9







12

نشاطات اللجنة الرياضية
العبو والعبات األرثوذكسي

 يحصدون بطوالت الطاولة على مستوى المملكة 

توج اتحاد كرة الطاولة يوم األربعاء 2013/3/6 الفائزين ببطولة المملكة المفتوحة 
الفئات العمرية والتي نظمها االتحاد واختتمت فعالياتها مساء يوم السبت  لمختلف 
برعاية  الحفل  اقيم  حيث  للشباب  الحسين  بمدينة  اليرموك  صالة  في   2013/3/2
أمين عام اللجنة االولمبية النا الجغبير وحضور رئيس اتحاد كرة الطاولة وأعضاء 

االتحاد ورئيس النادي األرثوذكسي فوزي شنودي وأهالي الالعبين .

وقد شهدت البطولة نجاحاً غير مسبوق بالنظر إلى مشاركة ما يزيد على 200 العب 
والعبة مقارنه مع البطوالت الفتي أقيمت في السنوات الماضية .

النتائج الفنية لالعبي النادي : فئة الرجال :                        
األول : زيد يوسف    

                                       الثاني : وائل صوالحة 

فئة الناشئات :                      األولى : تيماء يوسف
                                      الثانية : سوار يوسف

زوجي الشابات والناشئات :          المركز االول : سوار يوسف + تيماء يوسف
                                       المرك  الثاني : ليانا فرنسيس ، راية نعمه 

                                       المركز الثالث : ساره طه ، داليا القدري
                                       المركز الرابع : تينا خوري ، كرستين نفاع

فئة الزهرات :                      األول : تينا خوري 
                                  الثالث : كرستين نفاع

فئة الشباب :                    األول : زيد يوسف
                                  الرابع : تامر شنوده

فئة الشابات :                      األولى : سوار يوسف
                                    الثانية : ليانا فرنسيس
                      الثالثة : تيماء يوسف

                                    الرابعة : راية نعم

فئة براعم إناث :                 األولى : تينا خوري
                                    الثانية : كرستن نفاع

                                     الرابعة : جريس معلوف

فئة براعم ذكور :                األول : حسن الحوراني
                                    الثاني : عمر العوفي
                                    الثالث : ليث يوسف

                                   الرابع : عايش عوض

فئة زوجي رجال :        المركز األول : زيد يوسف + وائل صوالحة 
                            المركز الرابع : عبد الشماع ، عماد العوف

فئة زوجي الشباب :       المركز الثاني : زيد يوسف : ليث يوسف

فئة األشبال :                الثاني : نقوال الدير
                              الرابع : ليث ابو يمن

فئة السيدات :               الثانية : لينا فرنسيس

زوجي األشبال :         المركز الثاني : عمر العوفي ، عبد الرحمن طه
                            المركز الثالث : غيث جاسر ، نيقوال الدير

12
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تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من سعادة الشيخة نعيمة األحمد الجابر 
للرياضة  الكويتي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس   - المحترمة  الصباح 
النسائية - والتي تضمنت دعوة فريقي النادي األرثوذكسي كرة السلة 
للناشئات تحت سن 17 وكرة الطاولة للناشئات تحت سن 17، إلجراء 
لمنحهن  للسيدات  الكويتي  المنتخب  فريقي  العبات  مع  ودية  لقاءات 
فرصة االحتكاك والمنافسة ومعايشة أجواء البطولة استعدادا لمشاركة 
منتخب الكويت للسيدات في الدورة الثالثة لرياضة المرأة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والتي ستقام في المنامة – مملكة البحرين 

للفترة من 2013/3/13-3 . 

إطار  في  تأتي  والتي  أعاله  الدعوة  تلبية  اإلدارية على  الهيئة  وافقت 
توثيق العالقات الرياضية واألخوية بين البلدين الشقيقين ، وتم تشكيل 
الوفد المشارك  برئاسة اآلنسة منى سليم زغلول ، عضو الهيئة اإلدارية 
، وضم كل من : السيد زهير نصار ، إداري الفريق ، الدكتورة سيرسا 
 ، أسعد  يوسف  والسيد   ، للناشئات  السلة  كرة  فريق  مدربة   ، نغوي 

مدرب فريق كرة الطاولة للناشئات.

ضم الوفد أيضا العبات كرة السلة للناشئات تحت سن 17 وهن : النا 
الصناع ، عنود العاصي ، جوانا حداد ، كرم الحرامي ، نجالء المعشر 
، سيم عوض ، تاال شحاتيت ، عاليه الور ، مرح بركات  وتمارا حداد.

العبات كرة الطاولة وهن : سوار يوسف ، تيماء يوسف ، راية نعمه 
وتينا خوري ) العبات فريق النادي ( وياسمين السيد وهي العبة من 

فريق مدينة الحسين للشباب .

بتاريخ  األربعاء  يوم  صباح  األرثوذكسي  النادي  حرم  الوفد  غادر 
مطار  إلى  متوجها  األرثوذكسي  النادي  باص  مستقال   2013/2/20
الملكة علياء الدولي .. وصل الوفد إلى مطار الكويت الساعة الخامسة 
مساء بتوقيت عمان واستقبل هناك بكل الترحاب من قبل منظمي الدعوة 
 Swiss-belHotel فندق  إلى  للوصول  الوفد  مهمة  سّهلوا  الذين 
plaza- ، مكان إقامة الوفد ، واالطمئنان على راحته ) فندق أنيق 
مدير  الوفد  التقى  بعدها   .) االنترنت  وخدمات  التسهيالت  جميع  فيه 
العالقات العامة من مكتب سعادة الشيخة نعيمة الصباح وزود رئيسة 

الوفد بالبرنامج المعَد لهذه المشاركة . 

بالنسبة لفريق ناشئات كرة السلة تحت سن 17: كان الفريق يتدرب 

في الصباح وقبل موعد المباراة المحدد إقامتها الساعة السابعة مساء 
، على ملعب صالة نادي سلوى الصباح الرياضي .

الكويت  منتخب  مع  مباراتين  للناشئات  السلة  كرة  فريق  خاض 
منتخب  لصالح   41/  53 بواقع  األولى  المباراة  في  فاز  للسيدات، 
الكويت للسيدات ، وفي المباراة الثانية فاز فريق النادي على فريق 
منتخب الكويت للسيدات بواقع 48/65 لصالح فريق منتخب الكويت. 

غادر فريق كرة السلة الكويت متوجها إلى عمان صباح يوم األحد 
الموافق 2013/2/24 وذلك لاللتحاق واستعدادا لمباراياته في دوري 

أندية المملكة لكرة السلة لفئة الناشئات . 

بالنسبة لفريق ناشئات كرة الطاولة : فقد كان الفريق يتدرب يوميا 
في الصباح مع فريق منتخب الكويت على ملعب صالة نادي السالمية 
أحيانا وأحيانا أخرى على ملعب صالة نادي سلوى الصباح الرياضي 
، وبحدود الساعة الخامسة مساء كان يجرى مبارايات تجريبية مع 
منتخب الكويت ، وقد تم مالحظة تحسن أداء فريق منتخب الكويت 

بطريقة ملحوظة بعد كل هذه التمارين مع فريق النادي. 

كانت العبات النادي المشاركة ) كرة سلة وكرة طاولة ( ملتزمات 
خالل  مساء  صباح  الودية  والمبارايات  التمرينات  على  ومواظبات 
وأعطين  رفيعة  وأخالقا  عالية  كفاءة  أظهرن  وقد  المشاركة  فترة 
وكرة  السلة  كرة  ورياضة  األرثوذكسي  النادي  عن  مشرقة  صورة 
الطاولة ، وبنفس الروح أيضا ظهرت العبات فرق المنتخب الكويتي.

قام الوفد بكامل طاقمه بزيارة ودية الى سعادة الشيخة نعيمة األحمد 
الجابر الصباح في مكتبها في مبنى االتحاد الكويتي للرياضة النسوية 
الشيخة   سعادة  قبل  من  والحفاوة  الترحاب  بكل  الوفد  استقبل  حيث 
الصباح  سلوى  نادي  سر  وأمينة  مكتبها  ومديرة  الصباح  نعيمة  
الرياضي . في المقابل قامت رئيسة وفد النادي األرثوذكسي المشارك 
الرائعة  االستضافة  هذه  على  وشكرها  الفاضلة  بالشيخة  بالترحاب 
للنادي  الهيئة اإلدارية  اليها تحيات وتمنيات رئيس وأعضاء  ونقلت 
األرثوذكسي في عمان في كلمة ألقتها خالل الزيارة معتبرة الشيخة 
نعيمة الصباح شخصية كويتية خليجية رياضية نسوية استثنائية ، لما 
تتمع به من مناصب رفيعة في قمة الهرم الرياضي النسوي الكويتي 
والخليجي واآلسيوي – فهي باإلضافة إلى كونها رئيس مجلس إدارة 
النسائية ، فهي أيضا رئيس مجلس إدارة  االتحاد الكويتي للرياضة 

بقلم : منى سليم زغلول 
عضو الهيئة اإلدارية
رئيسة الوفد المشارك

فريقا  النادي األرثوذكسي كرة السلة
 وكرة الطاولة للناشئات

 في الكويت الشقيق للفترة من 2/20 – 
2013/2/26
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نشاطات اللجنة الرياضية

اتحاد  في  النسائية  اللجنة  ورئيس   ، الرياضي  الصباح  سلوى  نادي 
لدول  المرأة  لرياضة  التنظيمية  اللجنة  رئيس  وأيضا   ، آسيا  غرب 
كل  به  تفتخر  انجاز  وهذا   ، العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
امرأة .. وهنأت الشعب الكويتي الشقيق بالعيد الوطني للكويت وعيد 
تقديم درع  تم  بتاريخ 2013/2/25. بعدها  التحرير والذي صادف 
النادي األرثوذكسي إلى الشيخة الفاضلة نعيمة الصباح باإلضافة إلى 
هدية تمثل مجسم البترا ، المدينة الوردية ، مصنوعاً  من النحاس في 
علبة خشبية ، تقديرا لعطائها المميز للرياضة النسوية . هذا وقدمت 
أيضا الشيخة نعيمة الصباح للنادي األرثوذكسي درع االتحاد الكويتي 
للرياضة النسوية تسلمته منها رئيسة وفد النادي ، ثم تناول الجميع 
القهوة والشاي وتم أخذ الصور التذكارية .. كان اللقاء وديا رائعا . 

التحرير وباستضافة كريمة  الكويتي وعيد  وبمناسبة عيد االستقالل 
من الشيخة نعيمة الصباح مشكورة ، زار وفد كرة الطاولة األردني 
وبصحبة وفد منتخب كرة الطاولة الكويتي مدينة المالهي الضخمة 
والمميزة وقضى الجميع أوقاتا حلوة ، ثم بعد ذلك زار الوفد سوق 
الوفد  تنقل  حيث   ، الكويتي  الشعبي  التراث  يضم  والذي  المباركية 
في حاراته وأزقته ودكاكينه الغنية بعطور العود والعنبر والمالبس 
الشعبية واآلالت الموسيقية الشعبية وغيرها ..  بعدها تناول الجميع 
طعام العشاء في الساحة المباركية المكشوفة المحاذية للسوق.. كان 

يوما جميال غنيا بالمعرفة.

أيضا فاجئتنا الشيخة نعيمة الصباح وفي المطار بانتداب مديرة مكتبها 
السيدة نور العلمي لتوزيع الهدايا الثمينة والجميلة على كل فرد من 
له أطيب  المشارك “ كرة سلة وكرة طاولة “ مما كان  الوفد  أفراد 
األثر في نفوس أعضاء الوفد شاكرين للشيخة نعيمة األحمد الجابر 

الصباح كرمها وإنسانيتها .

الكويت  أرض  والمدرب  الوفد  رئيسة  مع  الطاولة  كرة  وفد  غادر 
الشقيق بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق 2013/2/26 متمنين لجميع 
الفرق الرياضية الكويتية المشاركة في لدورة الثالثة لرياضة المرأة 
المقامة في البحرين تحقيق الفوز واإلبداع وللشعب الكويتي الشقيق 
كل التقدم واالزدهار، شاكرين كل من ساهم في إنجاح هذه االستضافة 

المميزة.

في هذا السياق أنتهز هذه المناسبة ألقول كلمة حق في سعادة الشيخة 
نعيمة األحمد الجابر الصباح وسوف ال أبالغ أو أتجاوز الحقيقة إذ 
والخليج  الكويت  في  الحديثة  النسائية  الرياضة  أم  بالفعل  أنها  قلت 
وقت  في  وتمكنت  الزمن  اختصرت  التي   - هناك  يسمونها  كما   –
قياسي من بناء قاعدة صلبة ومنظومة متكاملة للرياضة النسائية في 
الكويت ، فاحتضنت الخبرات والكوادر والكفاءات والموهوبات في 
مختلف األلعاب الرياضية المعروفة هناك ، وسخّرت كل اإلمكانيات 
كانت ال   . النسائية وتشجيعها  بالرياضة  للنهوض  والمالية  اإلدارية 
تكّل في البحث عن التحديات التي تواجه رياضة المرأة في المنطقة 
وآليات تطويرها وسبل النهوض بها ، وعلى سبيل المثال رياضة كرة 
نقلة نوعية  الكويت حققت  الرياضة في  النسائية حيث أن هذه  القدم 
بحصولها على التصنيف ، مشيرة إلى أن الموضوع كان مجال بحث 

مع رئيس اتحاد غرب آسيا سمو األمير علي ابن الحسين لدى لقائهما 
في العاصمة األردنية عمان بتاريخ 2013/1/9 على هامش مؤتمر  

تطوير  كرة القدم النسائية  ) غرب آسيا .. التقدم لألمام(.. 

لم يقتصر دورها على حدود الكويت بل تجاوزه ليشمل كل منظومة 
دول مجلس التعاون الخليجي فاستحقت التكريم بأكبر جائزة رياضية 

عربية في اإلبداع الرياضي عن دورها في مجال رياضة المرأة .. 

رأيناها تتحرك بحماس وبفكر طموح وبهدف واضح ، دؤوبة ، مثابرة 
 ، والتفاني  العطاء  بروح  تتمتع  كانت   .. الفريد  الطراز  من  ومقاتلة 
تتابع اللقاءات في الصالة الرياضية وتتحدث إلى الالعبات وتشجعهن 
وتتحدث إلى المدربين ، ثم تنتقل من صالة إلى أخرى تتابع وتحاور 
الفني  التكتيك  على  بالتركيز  تهتم  كانت   .. عجيب  وبتفان  كلل  دون 
الئقة  بصورة  للظهور  لالعبات  القوي  واإلعداد  المهارات  وتنمية 
ومشّرفة لتمثيل الكويت في الدورة الثالثة لرياضة المرأة . لقد أذهلتنا في 
تواضعها وشغفها وابتسامتها التي كانت تحيينا أينما ذهبنا ، باإلضافة 
الشجون  أن  أحسسّن  الالعبات حتى  إلى حرصها على سالمة جميع 
الكويت  في  النسائية  الرياضة  وأن   ، شرايينها  في  تسري  الرياضية 
وجدت ضالتها المنشودة في شخص سعادة الشيخة نعيمة األحمد الجابر 

الصباح فكانت لها كنسمة هواء منعشة ..

تحية إكبار ومحبة من القلب إلى سعادة الشيخة نعيمة األحمد الجابر 
الصباح المرأة الرياضية النموذج ،،،
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زاوية المعلوماتية 

الخبر 
كافة  إخالء  إلى  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  دعا 
المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة والى إخراج المستوطنين 
تدريجياً  منها ، وجاء في التقرير الذي نشر مؤخراً  في جينيف ان وجود 
الفلسطينيين  كبير من حقوق  انتهاك عدد  إلى  يؤدي  المستوطنات  تلك 
الرابعة  المعاهدة  بأحكام   ً انه عمال  التقرير  وأضاف   . مختلفة  بطرق 
لجنيف على إسرائيل وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون 
شروط مسبقة وعليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين 

من األراضي المحتلة . 

التعليق 
خبر مهم جداً  فقد فهمنا مؤخراً  بان الوثيقة الخاصة بهذا القرار سترفع 
في 18 آذار إلى الدول الـ 47 األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة وكان مجلس حقوق اإلنسان قد كلف مهمة دولية مستقلة 

لتحديد الوقائع ودراسة آثار االستيطان في األراضي الفلسطينية . 

الخبر 
الثاني المهم إن أكثر من 230 قرارا ً صدر عن مجلس  يقول الخبر 
األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة خاصة بمدينة القدس منذ 
العام 1947 وحتى اآلن وكلها تؤكد بان القدس أراض ٍ عربية محتلة 
من  بأي شكل  بها  التصرف  اإلسرائيلي  االحتالل  لسلطات  يجوز  وال 

االشكال . 

التعليق 
ونحن نثبت بان عدداً  كبيراً  من المعنيين بالموضوع هذا أشاروا إلى أن 
المجلس والجمعية غير جادين في تنفيذ قراراتهما مطالبين المؤسسات 
تلك  لتنفيذ  الدولي  المجتمع  قبل  من  عليها  متفق  آليات  بوضع  الدولية 

خبر و تعليق

ممنوع التدخين 

تحت طائلة المساءلة القانونية 
بموجب أحكام قانون الصحة العامة من أضرار 
التدخين رقم 47 لسنه 2008 يمنع التدخين في 

األماكن العامة ووسائل النقل . 

القرارات وتطبيقها على أرض الواقع . ومما قيل على لسان هؤالء المعنيين 
بالموضوع بان سلطات االحتالل اإلسرائيلي مصممة على بناء الهيكل على 
أنقاض األقصى المبارك وهو هدف تخطط له إسرائيل منذ سنوات طويلة ولكن 

الحق يعلو وال يعلى عليه . 

الخبر 
تسلمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي مؤخراً  وسام الفنون واآلداب الفرنسي من 
رتبة ضابط الذي منحها اياه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند تقديرا ً لمسيرتها 
الفنية التي أسهمت في تقريب الثقافات حسب ما قاله السفير الفرنسي في لبنان 

خالل احتفال التكريم الذي أقيم في بيروت .
التعليق 

األغنيات  عشرات  صاحبة  هي  المالئكي  الصوت  ذات  الرومي  ماجدة  إن 
الناجحة التي طبعت الذاكرة اللبنانية وتاريخ األغنية العربية وال ننسى الترانيم 
الرومي  ماجدة  نهنئ  فنحن  الرائعة  الدينية  بالبيزنطية  الملحنة  وتلك  الدينية 

ونتمنى لها دوام النجاح والتوفيق . 
الخبر 

أكدت دراسة أميركية بان ثمرة الزبيب غنية بخمسة مركبات كيميائية نباتية 
اللثة ، كما  التي تسبب تسوس األسنان والتهاب  البكتيريا  تعمل على مكافحة 
 ، األسنان  على  الجرثومية  البالك  طبقة  تكّون  وتمنع  لألكسدة  مضادة  وإنها 
ويمنع تناول الزبيب نمو عدد من البكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة . 

التعليق 
الزبيب أو ) العنب المجفف ( مادة متوفرة في أسواقنا ومذاق الزبيب حلو ولذيذ 
فال بأس من تجربته في الوقاية من أمراض األسنان أو من أمراض اللثة أو من 

تسوس األسنان وقديما ً قالوا : 
وداوها بالتي كانت هي الداء 

أيها العضو الكرمي ....هل تعلم

  أ  ( أن الشمس لو وقفت في الفلك دائمةً  ، لملّها الناس من عجمٍ  وُعرب .  
 ب ( أن المتفائلين هم أكثر حكمة من غيرهم . 

ج  ( وأن التفاؤل يساعدك كي تصل لحياة سعيدة . 
د   ( وأن الحقيقة تأتي على مهل ولكنها بالنتيجة تأتي . 

هـ  ( وأن مراقبة اآلخرين فضول يسلب الناس حريتهم وراحتهم . 
و  ( وأن ال تعاجل الذنب بالعقوبة ، واجعل بينهما لالعتذار طريقا ً . 

ز  ( وأن السير على األقدام فيه متعه وفائدة . 
حـ ( وأن الصبر مّر مذاقه ولكن ثماره حلوة وشهية ) جان جاك روسو ( . 

ط ( وأن الضحك هو المسكن الوحيد الذي هو بدون أعراض جانبية . 
ي ( وأن الحق يحتاج إلى رجلين ، رجل ينطق به ورجل يفهمه . 

ك ( وأن ليس لديك مقدرة على تغيير الماضي فاستفد من تجاربه وال ترهق     
     نفسك   بأحماله . 

ل ( وأن يسوع المسيح له المجد هو الذي يقودنا نحو هللا سبحانه وتعالى .

) إعداد هيئة تحرير النشرة (     

حكمة العدد

إذا صنعت صدقة فال تعرف شمالك ما تفعل 
يمينك  ) متى 6 ( 

إعداد هيئة تحرير النرشة                                  
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أخِرْس المذياع
وداعا ً .. أيـّها الليل

فالفجر له غدا ً..إياب

تعال معي.. لكشف حساب

إنتهت السجائر..

ولم ينتهي التدخين

والقارورةُ ..ما زال فيها

بعُض منكٍر لعين

والنجوم..أخذت تشي بالُسـّمار

وشمس النهار

وقلب.. العاشق الحزين

المرتجف كجناح طائر 
ٍ..مرعوب ْ

نسي الغناء..

والقفز في الهواء

تـُبعده اآلآلم..

وُيـعيده االنين..

أْخِرس ْْ المذياع ..

فقد سئمنا السماع

داود البوريني

أحلى الكالم
في عام 1926 )الربع األول( 
من القرن الماضي ، ألقى أمير 
الشعراء أحمد شوقي قصيدة 
عصماء في احتفال أقيم في 

القاهرة خصص لسوريا وأهل 
سوريا في ثورتهم ضد االحتالل 

الفرنسي وقتئذ ٍ ، حيث حث 
الشاعر العبقري السوريين على 
االستمرار في نضالهم من أجل 

بلدهم الغالي وان اريقت في سبيله 
الدماء . 

وقد رأينا أن نقتطف بعضا ً من 
أبياتها الرائعة على النحو اآلتي :- 

َسالٌم ِمن َصبا َبَردى أََرقُّ
َوَدمٌع ال ُيَكفَكُف يا ِدَمشُق

َدُم الُثّواِر َتعِرفُُه َفَرنسا
ُه نوٌر َوَحقُّ َوَتعَلُم أَنَّ

ِبالٌد ماَت فِتَيُتها لَِتحيا
 َوزالوا دوَن َقوِمِهُم لَِيبقوا

َنَصحُت َوَنحُن ُمخَتلِفوَن داًرا
َوَلِكن ُكلُّنا في الَهمِّ َشرُق

َوَيجَمُعنا إِذا اخَتَلَفت ِبالٌد
َبياٌن َغيُر ُمخَتلٍِف َوُنطُق

ِة الَحمراِء باٌب يَّ َولِلُحرِّ
َجٍة ُيَدقُّ ِبُكلِّ َيٍد ُمَضرَّ

اختارته هيئة تحرير النشرة 

تراث البشرية 
شعر : نزار قباني

 أتراها تحبني ميسـون
 أم توهمت والنساء ظنون
 يا ابنـة العّم والهوى أموٌي

 كيف أخفي الهوى وكيف أبين
 هل مرايا دمشق تعرف وجهي
 من جديد أم غّيرتني السنيـُن
 يا زماناً في الصالحية سـمحاً
 أين مني الِغوى وأين الفتوُن
 يا سريري ويا شراشف أمي
 يا عصافير يا شذا، يا غصون

 يا زورايب حارتي خبئني
 بين جفنيك فالزمان ضنين
 واعذريني إن بدوت حزيناً
 إن وجه المحب وجه حزين
 ها هي الشام بعد فرقة دهر
 أنهر سبعـة وحـور عين

 آه يا شام كيف أشرح ما بي
 وأنا فيـِك دائمـاً مسكوُن

 *** حكم *** 
 بشار بن برد 

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
 ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه .

إذا كنت في كل األمور معاتبا صديقك 
 لم تلق الذي ال تعاتبه.

لقد أسمعت لو ناديت حّياً ولكن ال 
 حياة لمن تنادي .

 *** أمثال***
  

 من يُهْن يسهل الهوان عليه .
َن نفسه على أمر هان عليه .  من َوطَّ

 من سل سيف البغي قتل به.
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 *** مأثورات غربية ***

 بليز باسكال

عظمة النفس اإلنسانية في قدرتها على 
 اإلعتدال، ال في قدرتها على التجاوز .

إذا أردت أن يكونوا عنك فكرة جيدة فال 
 تتحدث .

 *** أمثال تركية ***
 الناقوس صوته عالي ألنه أجوف .

اآلخرون يهتمون بنا ، بقدر مانهتم 
 نحن بهم .

إذا كان السارق يكذب ، فإن السرقه 
 التكذب .

 *** ابتسامة ***

دخل حرامي إلى منزل جحا واخذ 
يبحث عن شيء يسرقه ، فلم يجد شيئا 
وعندما خرج من المنزل لمح خزانة 

 ففتحها ، فوجد جحا بداخلها 
 -فقال له : »ماذا تفعل هنا »؟

-اجاب جحا :«إنني خجالن منك النه 
اليوجد عندي شيء تسرقه«!

  اختارها : جبرا عبد المسيح شنوده 
    نائب رئيس اللجنة الثقافية

17

ماقـّـل ودلّ
واليكم فيما يلي الزاوية السادسة منها

***
باركوا الرب يا جميع عبيد الرب ) م 134 (

***
طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طريقه

 ) م 127 (
***

لتستقم صالتي كالبخور أمامك وليكن رفع يدي 
كذبيحة مسائية ) م 140 (

***
الذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج

 ) م 126 (
***

امرأتك مثل كرمة ٍ مثمرة في جوانب بيتك 
)م 128 (

***
بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك 

) م 128 (
***

ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة معا ً مثل 
الدهن الطيب على رأس ) م 133 (

***
ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب الصانع 

السماوات واألرض ) م 134 (
***

يارب اسمك إلى الدهر وذكرك إلى جيل فجيل 
) م 135 (

***
أما أنا فعلى رحمتك توكلت ، يبتهج قلبي 
بخالصك ، أغني للرب ألنه أحسن إلّي 

) م 13(

إعداد هيئة تحرير النشرة 

اعتمدنا هذه المزامير بمناسبة 
الصيام الكبير وقرب عيد القيامة 

المجيدة

من أجل
نجاتنا
من كل
ضيق ٍ

وغضب ٍ
وشدة
اليك

يا رب
نتضرع

الموظف

رامز عيسى الحجازين
 يعمل يف النادي منذ تاريخ 2007/11/01 يف قسم الدراي كلني

 تم اختياره ليكون فارس شهر شباط اللتزامه التام بتعليامت العمل ونشاطه وتعاونه مع جميع األقسام

...إدارة النادي تهنئ املوظف رامز وتتمنى له املزيد من املثابرة والنجاح

فارس الشهر 	  
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"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

"اندراوس الياس شامية "
) ابو الياس ( 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

"جون / حنا رشيد وكيله"

شقيق العضو العامل المهندس انطون وكيله
وعضو اللجنة الثقافية سابقا ً 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

عضو الهيئة العامة 

 " دخل هللا يعقوب دخل هللا كرادشه "

والد عضو الهيئة العامة 
السيدة لبنى دخل هللا كرادشة 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" بطرس شفيق بطرس الغاوي "

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" اندريه جريس اندراوس الديك"

) ابو جريس (

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

 
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

عضو الهيئة العامة
" منير ناصيف خوري   "

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
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"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

 
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

 
" نقوال حنا نقوال العيسى  "

) ابو حنا (

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" شوقي جمال صالح قعوار "
شقيق عضو الهيئة اإلدارية الدكتور فريد قعوار 

وعضو الهيئة العامة السيد غازي قعوار 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته



19

ميشيل فايق مشيل الصايغ

سند زياد سامي عميش

ساره يزن بشري عطيات

كريم سليامن توفيق ضبيط 

نايا غسان يوسف خوري

دانيال سامر سمري عجيالت

نايا باسل فايز قاقيش

ثيودور باسل فايز قاقيش

ياسمني منري احمد ابو زيد

ندين زيد هاين بقاعني

ساره رعد باسم نفاع

تاليا سامر كريم دلل

ليث رائد ابراهيم علم

سيف رامي نبيل غرفه

ندين مراد جالل عكاوي

جورج نقوال جورج موىس

زيد مروان نعيم نعوم

ستيفاين فادي داود عنرصة

ليىل امري جواد الخطيب

تيا محمد ابراهيم االيوب

كريم صفا كامل النارص

نايف بهاء نايف عامرين

جوزيف خليل يوسف الياس

حرير زيد بسام الفاخوري

زيد بشار شاكر حداد

شهم اياد عدنان حامرنه

تولني مرتي قسطه بوشه

هاشم ثامر محمد انور البصول

غالية ساهر منيف حامرنه

الثانية

الخامسه

الخامسة

الثانية

الثانية

الثانية

الثالثة

الثالثة

الثانية

الخامسة

الثانية

الخامسة

الثالثة

الرابعة

الثالثة

األوىل

الثانية

الخامسة

الرابعه

الثانية

الثالثة

الرابعه

الخامسة

الثالثة

الرابعه

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

04/01

04/02

04/02

04/02

04/02

04/02

04/05

04/05

04/05

04/06

04/06

04/08

04/08

04/09

04/10

04/10

04/11

04/11

04/11

04/11

04/12

04/13

04/14

04/14

04/15

04/15

04/15

04/16

04/18

اندريه فادي اميل ابو ليل

منري نبيل منري الخوري

ساره فادي عامد درويش الحجي

مايكل الياس انور الور

كالرا عبدالنور نايف عبدالنور

كميل نبيه كميل رفيدي

دياال خليل بسام النرب

جاد فادي بشاره غاوي

سند رائد احمد حلمي دويك

فارس رجايئ انيس نرص

نتايل رائد شكري الساليطة

جنى خالد بولص الزعمط 

فيصل زيد محمد خري عبابنه

سامي بكر سامي عبايس

يارا رعد باسم نفاع

سادين عثامن عبدالوهاب العبيس

رامي امجد احمد العتيبي

سلمى ارشف جامل حداد

طالل رامز سالمه شطاره 

نجيب هيثم نجيب ايوب

زين نادر جورج فاشه

فرح رمزي فرح قاقيش

الرا محمد كامل ابو النادي 

ليث رامز وديع الكرادشه

انجيلينا ماريوس نقوال نجمه

جاد منهل شارل فرنسيس لولص

فكتور عبدالله فكتور شنوده

امري فهر جريس حدادين

جايب ايليا كايب الحاج الياس

الخامسه

الثالثة

الخامسه

الثالثة

الرابعه

االوىل

الرابعه

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثانية 

الثانية

الرابعه

الرابعه

الخامسة

الرابعه

الثانية

الرابعة

الخامسه

الثانية

الثالثة

االوىل

الرابعة

الخامسة

الخامسة

الثانية

الثانية

الثالثة

04/18

04/18

04/19

04/19

04/19

04/19

04/20

04/20

04/20

04/20

04/21

04/21

04/22

04/22

04/22

04/23

04/23

04/23

04/23

04/25

04/25

04/25

04/25

04/25

04/26

04/27

04/27

04/28

04/29

عائالتنا
اعياد ميالد  مباركة

براعمنا األحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و التي يرددونها مع 

األهل و األحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال املئة سنة.
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2013/03/06 رانيا جورج هريش  رياض         حسام ) توفيق رياض ( جوهرية 

2013/03/30 مي نايف سليامن  عالء توفيق الحناينه  مالك  

مواليد  مباركة

عماميد  مباركة
تاريخ العماد



بقلم : فريد جبرا عوض
عضو هيئة تحرير النشرة

املطرقة والكتاب

خاطرة

) حديث الذكريات ( هو نهج جديد موفق ينتهجه النادي األرثوذكسي، فيه 
التقدير وفيه التكريم وفيه الرغبة للتواصل مع كبار السن من أعضاء النادي 
األولين األعزاء وفيه قبل كل شيئ الشعور بالواجب وبالمحبة وباالحترام تجاه 
هؤالء الذي ساهموا في رفد النادي بالكفاءات وبالخدمات وبالدعم المتواصل 
لسنين خلت وبدون مقابل حتى بات هذا النادي اليوم صرحا ً شامخا ً اجتماعياً  
وثقافيا ً ورياضيا ً ال مثيل له في أردننا العزيز وأيضا ً على المستوى اإلقليمي 

والسياحي . 

هذا النهج الجديد ) حديث الذكريات ( أعجبني جدا ً وكان قد حدثني عنه مؤخرا 
ً رئيس النادي الزميل فوزي شنوده وكذلك حدثني عنه الزميل ريمون حلته 
رئيس اللجنة الثقافية وهيئة تحرير النشرة كما وحدثني عنه زمالئي أعضاء 
هيئة تحرير النشرة ، فشكرت هؤالء جميعا ً وباركت هذه الخطوة الموفقة ، 
فقيل لي بأنني سأكون من أوائل هؤالء القدامى للتحدث عن الذكريات التي لها 
عالقة بيني وبين نادينا األرثوذكسي طيلة أكثر من خمسين عاما ً مضت . وال 
بد وأنكم أيها القراء والزمالء الكرام قد طالعتم ما كتبته من أجوبة على األسئلة 
التي وضعت لي عن هويتي وعن أسرتي وعن ذكرياتي مع النادي ، مع أن 
ذاكرتي لألسف بدأت مؤخرا ً باالنحسار تدريجيا ً ويوما ً بعد يوم تمشيا ً مع 

كبر سني ّ والشكر والحمد هلل سبحانه وتعالى . 

أما قصة المطرقة وقصة الكتاب فلهما عالقة مباشرة بذكرياتي الجميلة مع 
النادي ، فاذكر أنني وزوجتي كنا في زيارة عائلية للواليات المتحدة عام 1990 
فوجدنا عند مضيفنا الحبيب هناك الدكتور الياس خوري ) شقيق زوجتي ميمي 
( مطرقة جديدة على طاولته ويبدو إنها غالية الثمن ) واسميها أنا مطرقة 
القاضي ( ، الن القضاة أينما وجدوا يستعملون المطرقة في جلسات المحاكم ، 
وقال الدكتور الياس بأنه اشتراها الستعمالها في جلسات نقابة األطباء هناك ، 
فقلت له خذني أرجوك كي اشتري مطرقة جميلة التي نحتاج اليها في اجتماعات 
الهيئات اإلدارية والهيئات العامة للنادي األرثوذكسي ، فلم أكمل كالمي حتى 
قام الدكتور الياس من كرسيه وناولني المطرقة الموجودة أمامه وأصر علّي أن 

آخذها معي للنادي وهو سيشتري واحدة أخرى للنقابة وهكذا كان . 

فشكرته طبعا ً بالنيابة عن النادي وبعد عودتنا وفي أول اجتماع لنا للهيئة 
اإلدارية سلمت الهدية للرئيس المرحوم إميل حداد وقتئذ ٍ وحكيت له وألعضاء 

الهيئة اإلدارية قصة النبي موسى عليه السالم وقصة عصاه كما يلي : 
قال هللا سبحانه وتعالى للنبي موسى يوما ً ) والنبي موسى هو كليم هللا ( 

مالذي تحمله في يمينك يا موسى 
فأجاب النبي موسى عليه السالم وقال 

هذه عصاي يا سيدي ، أتوأك عليها ، وأهش بها غنمي ، 
ولي فيها مآرب أخرى 

وأردفت قائال ً ألبي إبراهيم رحمه هللا ، وأنت هكذا يا أبا ابراهيم ، ضع المطرقة 
أمامك على الطاولة فحين تجد أمامك شخصا ًمزعجا ً من األعضاء ، فما عليك اال 
والمطرقة على رأسه ) قلتها بالطبع مازحا ً ( فضحك الجميع وأعجب ابو إبراهيم 

بالقصة وكذلك األعضاء الكرام .
 رحم هللا ابا إبراهيم برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه فقد كان إنسانا ً طيبا ً 

وخلوقا ً  .

هذا وما زالت تلك المطرقة موجودة في النادي األرثوذكسي حتى اليوم وتستعمل 
في جلسات الهيئة اإلدارية وجلسات الهيئات العامة حتى اآلن أي بعد 23 عاماً  

من عودتنا من الواليات المتحدة . 

النادي  تأسيس  تفاصيل  يتضمن  الذي  الذهبي  الكتاب  فهو   ، الكتاب  قصة  أما 
وتفاصيل مسيرته خالل الخمسين عاما ً األولى من حياته ، فقد صدر قرار من 
الهيئة اإلدارية بإصدار هذا الكتاب بناء على اقتراح مني شخصيا ً ، وتم تشكيل 
لجنة من أربعة أعضاء هم المرحوم عيسى مبدا دلل وفريد جبرا عوض والمرحوم 
ايليا نخله الجلدة واآلنسة منى سليم زغلول لتحرير وإعداد هذا الكتاب للنشر ، وقد 
ساهم معنا في إعداد المواد والصور للطباعة الزميل الياس اسكندر حبش واشرف 

بالتالي على تنظيم وإخراج الكتاب بحلته الجميلة .
 

ويمكن الي عضو من أعضاء النادي الحصول على نسخة من الكتاب الذهبي 
القيّم باالتصال مع دائرة االشتراكات في النادي وفي أي وقت كان فانه جميل 
بان تحتوي مكتبتكم على نسخة من الكتاب الذهبي وفيه صور لكل األولين من 

األعضاء باإلضافة لسيرة النادي األرثوذكسي في عمان .
دعوني نهاية أن أدعو للنادي ولرجاالته وسيداته بطول العمر وبالتوفيق وبالنجاح 

وأقول 
                                     عاش النادي األرثوذكسي وأمد هللا في عمره 
                                     وفي مسيرته الخيرة ، مع الرجاء ان يحتفل 
                                     أبناؤنا وأطفالنا جميعا ً بالعيد المئوي األول 

                                     للنادي عام 2052 بإذن هللا عز وعال 
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